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مة ٌ ٌمقد ِّ
ٌالحمدٌ  اٌأنفسن ٌٌشرورٌٌِّمنٌ ٌباللٌٌِّنعوذ ٌوٌ،نستغفره ٌوٌنستعينه ٌوٌنحمده ٌٌللٌٌِّإنَّ

ٌله ٌفل ٌٌللا ٌٌيهدهٌٌِّمنٌ ٌ،اأعمالن ٌٌتٌِّسي ئاٌمنٌ و ٌَ يلل ٌَّفل ٌٌومنٌ ٌٌمل ََّّ ٌٌااي

ٌللا ٌٌٌإل ه ٌلٌ ٌأنٌ ٌأشهدٌ وٌله ، ٌمحمًداٌعبده ٌٌأشهدٌ وٌله ٌٌشريكٌ ٌلٌ ٌوحده ٌٌإلَّ ٌأنَّ

ٌٌرسوله ٌو

(ٌٌ اٌالذ ين  ن ٌآي اٌأ يُّه  ٌوٌ اواٌم  ٌإلَّ وت نَّ ٌت م  ل  ٌو  ٌت ق اتِّهِّ قَّ ونٌ تَّقواٌللاٌح  لِّم  س  ٌم  ٌأن ت م 

)(1)ٌ

ٌاٌالنَّاسٌ ٌأيَّهاٌي اٌ) بَّك م  ٌر  َتَّق وا نٌ ٌالَّذِّ ٌم  ل قك م  ٌٌخ  احدةٌ ٌنَّفس  اٌهٌ نٌ مٌٌِّخلقٌ وٌٌَّوَّ
ٌوٌ هٌ جٌ وٌ زٌ  ٌرٌِّمٌ هٌ نٌ مٌٌِّبثٌَّا ٌوٌٌَّثييرًٌالًٌجٌ ا ٌللا ٌاتَّق ٌوٌٌَّاءًٌسٌ نٌِّا ٌت ٌالَّذٌٌِّوا ٌبهٌٌِّونٌ ل ٌائ ٌسٌ َ

ٌللا ٌٌامٌ حٌ رٌ ال ٌوٌ  قِّيبًاٌمٌ كٌ يٌ ل ٌعٌ ٌانٌ ثٌ ٌإنَّ ٌ(2)(ٌر 

ٌأ ٌي ٌٌ) ٌالذ ينٌ يَّهٌ ا ٌاتَّق ٌن ٌامٌ ءٌ ٌا ٌللا ٌوا ٌق ٌول ٌق ٌوٌ ٌوا ٌسٌ وا ٌيدًٌدٌِّولً ٌا ٌل ٌلٌِّصٌ يٌُّ¤ ٌمٌ كٌ ح

ٌٌه ٌول ٌسٌ رٌ وٌ ٌللا ٌٌعٌِّطٌِّيٌٌُّنٌ مٌ وٌ ٌمٌ كٌ وب ٌن ٌذ ٌٌمٌ كٌ ل ٌٌرٌ فٌِّغٌ ي ٌوٌ ٌمٌ كٌ ال ٌمٌ عٌ أ ٌ
اٌوزًٌف ٌٌازٌ ف ٌٌدٌ ق ٌف 

ٌ(3)(ايمًٌظٌِّعٌ 
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ٌٌٌ:اٌبعدٌ أمٌَّ

ٌأصدقٌ  ٌوٌللاٌٌِّثتابٌ ٌالحديثٌٌِّفإنَّ ٌَ ٌالهدٌٌَِّخيرٌ وٌج ٌََّّعزَّ   دٌ محمٌٌَّاد
ٌالمورٌِّو ٌمحدثةٌ اٌومحدثاتهٌ ٌشرُّ ٌضللةٌ ٌث ٌََّّوٌضللةٌ ٌبدعةٌ ٌث ٌََّّوٌبدعةٌ ٌث ََّّ

ٌوبعد : ارٌِّفيٌالنٌَّ

ٌ ٌويرضٌ ٌوإيَّاكٌ ٌللا ٌٌوفَّقنِّيفاعلم  ٌيحبُّ ا ٌلألذانٌِّلم  ٌأنَّ ٌفيٌٌى، ٌعظيم  شأن 
ٌلٌ  ،ٌوثيف  ٌاإلسلميَّةِّ ٌالالشَّريعةِّ ٌنبيُّ ٌالذٌَارتلاه  ٌٌواو  ٌ ةِّ ٌمَّ ليكون 

ٌلٌاعلًما ٌالٌَّدخولِّ ٌالصَّلةِّ،ٌواو  ٌعل ٌٌٌَف رضٌ ذٌِّوقتِّ ٌثفاية  ةٌِّفرض  ،ٌىٌالمَّ

ٌالٌَّ ٌفٌِّذٌِّواو  ٌعظيمة ٌَ ٌثلمة  " ٌأثبر  ٌ"للا  ٌفكلمة  ٌحلوة ، ٌسماعهِّ ٌ،ي

ٌإل ٌ ٌالمسلمين  ٌتنب ِّه  ا ٌأنَّه  ا ب ه  ٌتعال ٌوحس  ٌللاِّ ٌعظمةِّ ٌى ٌوقدرتهِّ ، ٌوجللهِّ ى

ٌبمعانيهٌِّ ٌالن ِّداء  ٌاذا ٌأجم َّ  ا ٌفم  ، ٌٌوسلطانهِّ ٌالمبارثةِّ ٌوثلماتهِّ ، العظيمةِّ
،ٌلٌ  اٌالكريمةِّ اٌسيَّم  ٌالحناٌعندم  ٌبهِّ د ح  ؛ت ص  ،ٌويتريَّي ٌصداه ٌفيٌاآلفاقِّ  جر 

ٌأجرٌ  اٌأعظم  نٌٌِّوم  ٌالخطَّابٌِّالمؤذ ِّ ٌبن  ٌعمر  ٌالمؤمنين  ٌأمير  اٌاو  ٌٌ،ٌفه  رضي 

ٌلذَّنتٌ ٌللا ٌعنه ٌ ٌالخلفةِّ ٌمع  ٌالذان  ٌأطيق  ٌع مرٌ ومٌ ٌ(1).يقول :ٌلوٌثنت  ٌاٌقال 

نٌِّ ٌالمؤذ ِّ ٌأجرِّ ٌبعظيمِّ ٌلعلمهِّ اذ اٌإلَّ عنهٌ  ٌللاٌ  ٌ.رضي 

ٌفٌِّلقوٌواسمعٌ ٌ ٌالشَّاعرِّ الذانٌِّلِّ ٌٌ    ٌ:قالٌ ٌحيثٌ ٌيٌمدحٌِّ
يٌالهد ىٌفٌِّ اٌيع اٌياعِّ فٌِّإذ اٌم  ٌ*ٌوجال ٌصداهٌ  ٌنٌِّـــــــىٌوالمدائيٌالق رٌ يٌالمآذنِّ

ٌطهٌ أ صل ِّيٌعل ٌ الٌوصحبـــهٌِّىٌالمختارِّ ٌِّ ٌصافٌِّورٌ *ٌنبي  ٌيٌالمعاينٌِّىٌالمنصورِّ

ٌالمنائرٌِّ ٌتهالي َّ  نـــــــــسٌٌِّرأيت  اٌغيرٌٌِّاٌمايٌ*ٌإذ ٌمؤ  ٌوشــــله  ٌــاينٌٌَِّبشاي 

دٌ  ٌاله  ٌتباشير  اٌ*ٌورفَّت  ٌبصوتــــــــه  ٌإلَّ ٌاإليمان  ث  ٌب عِّ نٌِّيٌالمواطىٌفٌِّوا َّ 
(2) 
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نِ  وقاَل غيره    :في مدحِ المؤذ ِ
ف دَّ الصَّ ِ السَّمــــــبصْوتَِك أَْنِعْش ور   اءْ ـاْء * وجلِجْل نداًء بجو 
 اءْ ـا * وأطرْب ربوَع الدُّنَا بالغنــــنَ ـــوشن ِْف بلحنَك أسماعـــ

دَّ إليهْم لذيذَ الهنــــــــاءْ وأيقْظ نفوَس الوَرى مْن كًرى *   ور 
ِي بغيِر اهتنـــاءْ أيَا ر ِ الخــــلوِد * هزيًجا يدو   افعًا صوَت حق 

رنَا بالثَّواِب الجليــــــــــِل * حباَك الكريم  جزيَل العطـاْء.  (1)ت ذك ِ

 

ِن أجٌر عظيٌم، فاستوجَب ذلَك  ا كاَن لألذاِن شأٌن عظيٌم كاَن للمؤذ ِ ولمَّ
وبدٌع  ،بَها يؤتَىْن يجب  أ أْن يكوَن لألذاِن شروٌط وسنٌَن ومندوباتٌ 
ماٌت يجب  اإلبتعاد  عنَها، ِن شروٌط وكذلَك فِ  ومكروهاٌت ومحرَّ ي المؤذ ِ

اٍت فِ مَ  بعظيمِ تليق   ي اليوِم، وكاَن هذا األمر  ا ينطق  بِه خمَس مرَّ
الحِ بْل  الفتَِن وتقدُِّم  معَ فيهْم، ولكْن  سليقةٌ هَو معهوًدا عنَد سلفنَا الصَّ

منِ  ي ذِ اللَّحِن الجلي الَّ أصبحنا نسمع ونرى األخطاء كعلِم، وترِك ال الزَّ
ى غيرِه، فمْن هنَا رأيت  أْن أكت َب هِذِه المراِد إلَ  معناه   يغي ِر  معانيِه منْ 

ِن ومَ ا يجب  علَ الورقاِت أجمع  فيها مَ  ي ا فِ ا يجب  له ، وأبي َِن مَ ى المؤذ ِ
ى مستعينًا باهلِل تعالَ  مْن فضائَل ومندوباٍت وس نٍَن وواجباتٍ األذاِن 

ًًل عليِه، راجيه أْن يقبَل هَذا العمَل وأْن يجعَله  خالًصا لو جهِه متوك ِ
الحي عبادهِ  منْ  ي وقرائَهاالكريِم وأْن يجعلنِ  ا وباهلِل التَّوفيق  َن، هذَ الصَّ

ٍد وعلَ علَ  اللَّهمَّ  وصل ِ  ِ  وصحبِه وسل ِم ى آلهِ ى نبي ِنَا محمَّ والحمد  هلِل رب 
 لعالميَن.ا
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 ذر  ـــــــــِه * عذًرا فإنَّ أَخا البصيرِة يعـــــــــيا ناظًرا فيَما عمدت  لجمع
ر  ـــواعلْم بأنَّ المرَء لْو بلَغ الم  َدى * في الع مِر القَى الموَت وهَو مقص ِ

 در  ـــــفإذا ظفرَت بزلٍَّة فاْفتْح لــــــــــَها * باَب التَّجاوِز فالتَّجاوز  أجــــــ
ر  ومَن المحاِل بأن نرَ   (2)ى أحًدا حَوى * ك نهَ الَكماِل وذَا هَو المتعــــــــذ ِ

 وكتبَ 

يِن بنع أبو فاطمةَ   يْيلِ قَ إبراهيَم النُّ  صام  الد ِ
 غفَر هللا  له  ولوالديِه ومشايخهِ 

 والمسلمينَ 
 آمينَ 
 2112/ مارس/ 12 - 1441 // رجب5في: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . ء الحق ألمل الحسينيقصيدة ندا( 1)
يِن اْلقَاِسم  ْبن  أَْحَمَد األَْنَدل ِسيُّ ، ( 2)  ."أسنى المقاصد وأعذب المواردكتاب "َعلَم  الد ِ

ٌ
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ٌتمهيدٌ 

 األذان  لغةً:
 "، ووزنَها: "فَعَاٌل".كلمة  األذاِن، جذرَها: "ءذنَ 

:  اسٌم مَن التَّأذيِن. األذان 
: هوَ  َن هللِا م ِ  وأَذانٌ  ن  الصًَّلِة، قاَل هللا  تعالَى:اإلعًلم ، ومنه  أذا واألذان 

 .(1)َورس وِلهِ 
: القول  فِ  َن هللِا َورس وِلِه إلَى النَّاِس ي تأويِل قولِه: َوأََذاٌن م ِ قاَل الطَّبريُّ

ِ األَْكبَِر أَنَّ هللاَ بَريٌء ِمنَ  ْشِرِكيَن  يَوَم الَحج   .ه  َوَرسول  الم 
الَى ذكره : وإعًلٌم مَن هللِا ورسولِه إلَى النَّاِس : يقول  تعقاَل أبو جعفرٍ 

 ِ حدَّثنِي يونس  قاَل: أخبرنَا ابن  وهٍب، قاَل: قاَل ابن  زيٍد  .(2)يوَم الحج 
انتهى  .(3)في قولِه: َوأَذَاٌن ِمَن هللِا َوَرس وِلِه، قاَل إعًلٌم مَن هللِا ورسولهِ 

 كًلم الطَّبري.

 َو: " اإلعًلم  ".ا بأنَّ األذاَن لغةً هفخرجنَ 

 األذان  شرًعا:
 ورَد بِه الشَّارع . ،(4)صوٍص ِة، بذكٍر مخاإلعًلم  بدخوِل وقِت الصًَّل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (3التَّوبة  )سورة    –المعجم  الوسيط .  – 1
 تفسير الطَّبري. – 3 تفسير الطَّبري. – 2
حمنعبد ل الفقه على المذاهب األربعة – 4  .الجزيري الرَّ
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انُ ذاألُُتشريعُ   
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ٌالذانٌِّ ٌتشريع 
 ى مَن الهجرِة النَّبويَِّة.األولَ ي السَّنِة األذان  فِ  عَ رش  
ي شرحِ مجموعِ المهذَِّب: وعبد  هللِا بن  زيٍد هَذا قاَل اإلمام  النَّوويُّ فِ  

ٍد عبد  هللِا بن زيٍد بن هَو: أبو  رب ِِه األنصاِري، شهَد العقبةَ  عبدِ  محمَّ
ى مَن الهجرِة بعَد بناِء ي السَّنِة األولَ دًرا، وكانْت رؤياه  األذاَن فِ وب

ِ صلَّى هللا    انتَهى كًلم  النَّووي. (1).مسجدهِ عليِه وسلََّم  النبي 
ٍد بِن إسحاٍق، عنِ  عنْ و هري، عنْ  محمَّ  سعيِد بِن المسي ِِب،  الزُّ

ا أجمعَ  عنه  قاَل:عبِد رب ِِه رضَي هللا   زيٍد بنِ  عبِد هللِا بنِ  عنْ  رسول   لمَّ
هللِا صلَّى هللا  عليِه وسلََّم أْن يضرَب بالنَّاقوِس وهَو له  كارهٌ؛ لموافقتِه 

طائٌف وأنَا نائٌم، رجٌل عليِه ثوباِن  اللَّيلِ النَّصارى، طاَف بي مَن 
: يَ ، وفي يدِه ناقوٌس يحمله  أخضرانِ  ا عبَد هللِا، أتبيع  ، قاَل: فقلت 
: ندع  النَّاقوسَ  ى الصًَّلِة، قاَل: و بِه إلَ ؟ قاَل: وَما تصنع  بِه؟ قاَل: قلت 

: بلَى، فقاَل: تقول : هللا  أكبر  .....  ى خيٍر منْ أفًَل أدلَُّك علَ  ذلَك؟ فقلت 
وذكَر له  األذاَن ..... ثمَّ استأخَر غيَر بعيٍد وقاَل: ثمَّ تقول  إَذا أقمَت 

 ... َر له  اإلقامةَ الصًَّلةَ: هللا  أكبر  .... وذك
ا أصبحت  أتيت  رسوَل هللاِ  ، فقاَل رسول    قاَل فلمَّ فأخبرته  بَما رأيت 

ؤيَا حقٌّ إْن شاَء هللا " ثمَّ أمَر بالتَّأذيِن، فكاَن بًلٌل  هللاِ  : "إنَّ هذِه الرُّ
ن  بذلَك ويدع   ى الصًَّلِة؛ قاَل: إلَ   و رسوَل هللاِ مولَى أبي بكٍر يؤذ ِ

نائٌم،  ى الفجِر، فقيَل له : إنَّ رسوَل فدعاه  ذاَت غداٍة إلَ  فجاءه  
 بن   سعيدٌ  قالَ  .ى صوتِه: "الصًَّلة  خيٌر مَن النوِم"فصرَخ بًلٌل بأعلَ 

 (2)ى صًلِة الفجِر.إلَ  ي التَّأذينِ فِ  هذِه الكلمة   فأدخلتْ  :بِ المسيَّ 

 
 

ٍد بِن إبراهيَم  ٍد بِن إسحاٍق، عنْ طريِق محمَّ  ، منْ داود   وورواه  أب   محمَّ
ٍد بِن عبِد هللِا بِن زيٍد، عنْ  الحارثِي التَّميِمي، عنْ  أبيِه رضَي هللا   محمَّ

ا أصبحت  أتيت  رسوَل هللِا  ،  عنه  قاَل: ...... فلمَّ فأخبرته  بَما رأيت 
شاَء هللا ، فقْم مَع بًلٍل فألِق عليِه َما رأيَت،  فقاَل: "إنََّها لرؤيَا حقٌّ إنْ 

ْن بِه، فإنَّه  أنَدى صوتًا منَك"، قاَل: فقمت  مَع بًلٍل، فجعلت  ألقيِه  فليؤذ ِ
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ن  بِه، قاَل: فسمَع ذلَك عمر  بن  الخطَّاِب رضَي هللا  عنه   عليِه ويؤذ ِ
ِ لقْد وهَو فِ  ي بيتِه، فخرَج يجرُّ رداءه  وهَو يقول : والَّذي بعثَك بالحق 

 (3) الحمد ".: "ّللفَِّ  ول  هللاِ رأيت  مثَل َما أ ِرَي، فقاَل رس
رؤيٍة مناميٍَّة رآَها  ا الحديِث أنَّ األذاَن جاَء منْ هذَ  منْ ويتَّضح  

َها رسول  هللا  ، ومَن المعلوِم عنَد أهِل صحابيَّاِن جليًلِن وأقرَّ
قوٍل  منْ   رسوِل هللاِ  ي تعريِف السُّنَِّة أنََّها: كلُّ َما ورَد عنْ فِ  الحديثِ 

ا تعريف  السُّنَِّة  (4)األصولييَن، تقريٍر؛ وهذا التَّعريف  عندَ  عٍل أوْ ف أوْ  وأمَّ
ثيَن: ِ َما أ ث أنََّها كلُّ  عنَد المحد ِ  تقريرٍ  فعٍل أوْ  قوٍل أوْ  منْ  َر عِن النَّبي 

 (5)سيرٍة سواٌء كاَن قبَل البعثِة أو بعدَها. صفٍة َخْلِقيٍَّة أوْ  أوْ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي.مهذب، للنووشرح  مجموع ال  - 1
 رواه  أحمد في مسندِه.  - 2
 رواه  أبو داود.  -3
تحقيِق علٍم األصوِل، محمد بن علي  الفحول إلى( وارشاد 1/222اإلحكام في أصوِل االحكام، علي بن محمد اآلمدي) – 4

 .(22ص الشوكاني )
د السباعي.السُّنَّة  ومكانتَها في التَّشريِع اإلسًلم – 5  .( مكانة السُّنَّة42ص ) ي، د. محمَّ
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ا إقرار  واضحانِ فقوله  وفعله  صلَّى هللا  عليِه وسلََّم   الشَّريعةِ  مبل ِغِ ، وأمَّ
ى الفعِل الشَّريعِة، وإقراره  علَ  مبل ِغِ  أحٍد، هَو قول   ى القوِل منْ علَ  

ا أقرَّ وهنَ  ،(1)ى منكرٍ لَ أْن يقرَّ أحًدا ع مْن أحٍد كفعلِه، ألنَّه  معصوٌم عنْ 
 عنهَما.تعالَى رؤية  الصَّحابيَّاِن رضَي هللا   النَّبيُّ 

ِ لَك فيتَّضح    .أنَّ األذاَن صاَر شرًعا ودينًا، بإقراِر النَّبي 
ينِ   .(2)يكفر  ضَّرورِة فمْن أنكَر مشروعيَّته  بال واألذان  معلوٌم مَن الد ِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هذا  ،، إلمام الحرمين اإلمام الجويني، مَع ابداِل قولِه من صاحِب الشَّريعِة إلى مبلغ الشَّريعةفي أصول الفقهِ الورقات   - 1

سول  بل ِغ ما أنزَل إليَك من  سول صلى هللا عليه وسلم مبلغ للشريعِة لقولِه تعالى: "ياأيها الرَّ رب َِك" سورة التفاق أهل العلم أن الرَّ
سوَل صلى هللا عليِه وسلََّم هَو مبل ٌِغ لشريعِة رب ِِه سبحانه  وتعالَى.72المائدة آية رقم   ، فخرجنَا بذلَك أنَّ الرَّ

حمنالفقه على المذاهب األربعة، لعبد   - 2  الجزيري. الرَّ
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ياليَّانٌٌِّالفص ٌَّ   

الذانٌٌِّحكمٌ   
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ٌالذانٌٌِّحكمٌ 
ة ٌ ٌالئمَّ ٌٌاليَّلثة ٌٌاتَّفق  ٌالذان  ٌأنَّ ٌالحنابلة ٌسنٌَّعل ى ا ٌعد  ا ٌم  ٌمؤثَّدة ، ٌة  ،ٌ وثذلك 

،ٌوأا ٌَّ ٌ،الظَّااريَّة ٌ ٌثفايةٌ ٌالحديثِّ ٌفرض  ٌإنَّه  ٌقال وا: فإنَّهم 
(1)ٌٌ ٌمن  وجماعات 

ٌالمالكيَّةٌِّ ٌعند  ٌتفصي َّ  ٌوعل ى ٌذثرام  ٌالسَّابقِّ ةِّ ٌالئمَّ ٌٌأصحابِّ تفصي َّ ٌوااك 

ٌ.أقوالهمٌ 

ٌقال ٌٌ-1ٌ ٌمؤثٌَّالحنفيَّة  ٌسنَّة  ٌعل ٌوا:ٌالذان  ٌِّدة  ٌالحي  ٌلا َِّّ ٌٌىٌالكفايةِّ ،ٌواي  الواحدِّ

ٌفٌِّ ٌ)ثالواجبِّ ا ٌلتارثه  ٌاإلثمِّ ٌلحوقِّ ٌَ ي ٌالجماعة ٌٌإنٌ ٌأ ا ٌفٌِّترثه  ٌي سنُّ ا ٌوإنَّم  يٌ(،

ٌفٌِّ ، ٌالمفروضةِّ ٌالخمسِّ لواتِّ ٌأياًءٌالصَّ ، ٌوالجماعةِّ ٌللمنفريِّ ، ٌوالحلرِّ يٌالسَّفرِّ

ٌي ٌ ٌلمن  ٌالذانِّ ٌترك  ٌي كره  ٌأنَّه ٌل  ٌفٌِّصل ِّيٌفٌِّوقلاًء،ٌإلَّ ٌيٌبيتهِّ ٌأذان  ،ٌلنَّ يٌالمصرِّ

ٌ ٌوالستسقاءِّ ٌوالكسوفِّ ٌوالعيدينِّ ٌالجنازةِّ ٌلصلةِّ ٌي سنُّ ٌفل  ، ٌيكفيهِّ ِّ الحي 

وا ٌالرَّ ٌوالتَّراويحٌِّوالسُّن نِّ ٌي سنُّ ٌفل  اٌالوتر  ٌواجبًاتبِّ،ٌوأمَّ ٌله ٌوإنٌثان  ،ٌ(2)الذان 

ٌعلىٌالرجحٌِّ ٌالعشاءِّ ٌبأذانِّ والثتفاء 
(3).ٌ

ي صل ِي معَها غيرَها  كفايٍة لجماعٍة تنتظر  أنْ  مالكيَّة  قالوا: األذان  س نَّة  ال - 2
، ولكل ِ مسجٍد، ولو تًلصقِت العادة  باجتماعِ النَّاِس فيِه للصًَّلةِ  بموضٍع جرتِ 
ي وقِت كاَن بعضَها فوَق بعٍض، وي ؤذَّن  للفريضِة العينيَِّة فِ  المساجد  أوْ 
تأخيًرا، واَل يؤذَّن  للنَّافلِة واَل للفائتِة واَل لفرِض  تقديًما أوْ  حكًما، االختياِر ولوْ 

ي كل ِ ذلَك، كَما يكره  ي الوقِت الضَّروري، بْل يكره  فِ كالجنازِة، واَل فِ  الكفايةِ 
وللمنفرِد، إالَّ إذَا كاَن بفًلٍة مَن األرِض في ندب  أْن  ،(4)لجماعٍة اَل تنتظر  غيرَها

معة ، ي المصِر، وهو البلد  الذي تقام  فيِه الجويجب  األذان  كفايةً فِ "يؤذََّن لَها، 
 .(5)"ى ذلكَ علَ  واقوتل   فإْن تركه  أهل  مصرٍ 

 
 
 
 
 
 
المستفتي،  ، انظر بداية  المفتي ونهاية  األحنافصًلة  الوتر واجبةٌ عند  - 2 .شرح الورقات للجويني ،بِه ما يكفي سقَط الواجب  على الباقين قامَ إذا   - 1

د فهمي رحمه هللا.  الفقه  - 5رسالة ابن أبي زيد القيرواني.  - 4. الفقه على المذاهب األربعة، لعبد الرحمن الجزيري. وبداية المفتي، السابق - 3لمحمَّ
 (.313ص السَّابق )على المذاهب األربعة 
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ة  عيٍن للفرِد إذا األذان  سنَّة  كفايٍة للجماعِة، وسنَّ  وا:الشَّافعيَّة  قال   - 3
لواِت الخمِس المفروضِة فِ  ي السَّفِر لْم يسمْع أذاَن غيرِه، وي سنُّ للصَّ

قضاءَها  كاَن عليِه فوائٌت كثيرةٌ وأرادَ  ، فلوْ كانْت فائتةً  والحضِر ولوْ 
َن أذانًا واحًدا لألولَ ى التَّوالِ علَ  ى منَها، فًَل ي سنُّ األذان  ي يكفيِه أْن يؤذ ِ

 للنَّوافِل، ومثل  ذلَك إْن أراَد ، واَل للصًَّلِة المنذورِة والَ الجنازةِ لصًلِة 
ي السَّفِر، فإنَّه  أْن يجمَع بيَن الظهِر والعصِر، أو المغرِب والعشاِء فِ 

 .(1)يصل ِهَما بأذاٍن واحدٍ 
ي الق َرى واألمصاِر وا: إنَّ األذاَن فرض  كفايٍة فِ قال   الحنابلة   - 4

لواِت الخ جاِل األحراِر فِ مِس علَ للصَّ ي الحضِر دوَن السَّفِر، فًَل ى الر ِ
 صًلٍة منذورٍة، وي سنُّ  نافلٍة والَ  عيٍد والَ يؤذَّن  لصًلِة جنازٍة والَ 

مسافًرا وللمسافِر  لقضاِء الصًَّلِة الفائتِة وللمنفرِد سواٌء كاَن مقيًما أوْ 
  .(2)جماعةً  ولوْ 
 ي قام  لشيٍء مَن النَّوافِل كالعيديِن  يؤذَّن  والَ والَ  وا:قال   (3)الظَّاهريَّة   - 5

ي ذلَك في جماعٍة فِ  واالستسقاِء والكسوِف وغيِر ذلَك، وإْن صلَّى كلَّ 
ى الكفايِة: كالجنازِة، وي ستحبُّ اعًلم   لصًلِة فرٍض علَ المسجِد، والَ 
بِه كَما  واألذان  مأمورٌ  .(4)مثَل الن ِداء: الصًَّلة  جامعةٌ  النَّاِس بذلَك،

ا أمَر بِه، وغير  مخاطٍب بِه بنيَِّة أدائِه مَ  ذكرنَا، فًَل ي جزئ  أداؤه  إالَّ منْ 
  (5)الفرِض  الفرِض ال ي جزئ  عنِ 

سِع ) أنَّ األذاَن فرٌض. هوَ  قولهمْ  والمراد  منْ   محلَّى ابن حزم(ينظر  ولمزيٍد مَن التوَّ
 

 

 
 
حمن الجزيري.الفقه على المذاهب األربعة، لع -2 - 1  بد الرَّ
 الظَّاهرية أتباع أبو سليمان داود المعروف باألصبهاني والملقَّب بالظَّاهري، ينسب  إليِه المذهب  الظَّاهري.  - 3
 المحلى باألثار، البِن حزم األندلسي المعروف بالظاهري انتهت إليِه إمامة  المذهب الظَّاهري في عصره. - 4
 السَّابق - 5 
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ا - 7   :ى قولينِ فعلَ  الحديثِ أهل   أمَّ
ل : أنَّه  فرض  كفايٍة، وهَو ظاهر  مذهِب أحمَد وقول  داودٍ القول   ، األوَّ

 ا قالَ ي حنيفةَ ومالٍك والشَّافعي، وكذَ أصحاِب أبِ  ووافقهْم جماعاٌت منْ 
نَّ األذاَن ى واألوزاعيُّ وأهل  الظَّاهِر: أي ليلَ عطاٌء ومجاهٌد وابن  أبِ 

 .ى الكفايِة(علَ ) (1)فرضٌ 
كَي عنْ  ِة الصًَّلِة،  السَّابِق ذكرهْم() هؤالءِ  وح  أنَّ اإلقامةَ شرٌط لصحَّ

  ةَ.فمْن ترَك اإلقامةَ وصلَّى أعاَد الصًَّل
القول  الثَّاني: أنَّه  سنَّةٌ مؤكَّدةٌ، وهَو ظاهر  مذهِب مالٍك وأبي حنيفةَ 

 .(2)أحمدَ  والشَّافعي وروايةٌ عنْ 
اجح  عندَ   ى الكفايِة لغلبِة منْ أهِل الحديِث أنَّ األذاَن فرٌض علَ  والرَّ

 يقول  بذلَك وهللا  أعلم .
اختاَر ابن  المنذِر: أنَّ األذاَن واإلقامةَ واجباِن علَى كل ِ جماعٍة،  - 2

 .(3)"أي "فرض  كفايةٍ 
ي الحضِر قال ابن  المنذر: فاألذان  واإلقامة  واجباِن علَى كل ِ جماعٍة فِ 

 .(4)فرِ والسَّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .فتح الباري في شرح صحيح البخاري البن رجب الحنبلي - 1
 السابق. - 2
 (157صاالختيارات الفقهية  واألصولية لإلمام ابن المنذر )  - 3
 ( 3/24األوسط في السنن واإلجماع والخًلف البن المنذر ) – 4
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ي فِ  ى الكفايةِ علَ  اجبٌ ى أنَّ األذاَن واتَّفَق المالكيَّة  والحنابلة  علَ  -*
 ي الق َرى.األمصاِر وزاَد الحنابلة  فِ 

ى أنَّ األذاَن سنَّة  كفايٍة للجماعِة وسنَّة  واتَّفَق الحنفيَّة  والشَّافعيَّة  علَ  -*
 عيٍن للمنفرِد.

 

،  الحنابلةَ والمالكيَّةَ  ظَّاهريَّة  ال ووافقَ  -* ى أنَّ علَ وهْم للحنابلِة أقرب 
 ى.ي القرَ كفايٍة في األمصاِر، وخالفهم المالكيَّة فِ األذاَن فرض  

 

جوِب ي وفِ  الظَّاهريَّةَ والحنابلةَ والمالكيَّةَ  اختيار  ابِن المنذرِ  ووافقَ  -*
ي القَرى، ة  فِ المالكيَّ  مصاِر والقَرى، وخالفهمْ ي األى الكفايِة فِ األذاِن علَ 
 ي السَّفِر.ابن  المنذِر فِ  وخالفهمْ 

 

وابَن والمالكيَّةَ  أهِل الحديِث الظَّاهريَّةَ والحنابلةَ الب  غووافَق  -*
 .ى تفصيٍل عنَد المالكيَّةَ علَ ي قولهْم، المنذِر فِ 
وسنَّةٌ  ، إالَّ ابَن المنذِر،ي السَّفرِ ى أنَّ األذاَن سنَّةٌ فِ وا كلُّهْم علَ واتَّفق  

 (23ِة ص قوَل المالكيَّ انظر ). ى تفصيٍل عنَد المالكيَّةِ علَ  للمنفردِ 

ا سبَق وهللا  تعالَى أعلم   أنَّه  فرض  كفايٍة في الحضِر  ،والظاهر  ممَّ
لى األذاَن، ع ، وللمنفرِد إْن لْم يسمعِ والسَّفِر، على اختياِر ابِن المنذرِ 
 وهللا  أعلم . (25 أنظر قول أهل الحديث ص) ما اختاره  بعض  أهِل الحديِث،

 
************************************* 
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ٌاليلَّة ٌ
 ا مْن ثًلثٍة الَ : مَ يقول    : سمعت  رسوَل هللاِ قالَ  ي الدَّرداءِ أبِ  عنْ  - 1

وعليَك  الشَّيطان   الصًَّلة ، إالَّ استحوَذ عليهم    تقام  فيهم  والَ  يؤذَّن  فيهمْ 
ئَب يأكل  مَن الغنِم القاصيِة. ماعِة فإنَّ الذ ِ   (1)بالجَّ

ويرِث قالَ مالٍك بِن ا عنْ  – 2  ونحن  شببةٌ   : أتينَا رسوَل هللاِ لح 
 رفيقًا، فظنَّ   ، فأقمنَا عنده  عشريَن ليلةً، وكاَن رسول  هللاِ متقاربونَ 

نْ أنَّا قِد اشتقنَا إلَ  : فأخبرناه ، فقالَ ، أهلنَا تركناه  منْ  ى أهلنَا، فسألنَا عمَّ
 ا حضرتِ ، فإذَ همْ ومرو موهمْ وعل ِ  عندهمْ  وافأقيم   ى أهلكمْ وا إلَ ارجع  

نْ  كمْ  أحدكمْ  لكمْ  الصًَّلة  فليؤذ ِ  (2).أكبركمْ  وليؤمَّ

نَا ثمَّ أقيَما ثمَّ (3)وفي روايٍة للبخاري - 3 : إَذا أنتَما خرجتَما فأذ ِ
كَما أكبركَما.  ليؤمَّ

ويرِث قالَ  عنْ : (5)يوالنَّسائِ  (4)يوفي روايٍة للترمذِ  - 4 : مالٍك بِن الح 
نَا وأقيَما ي فقالَ عم ٍ لِ  أنَا وابنِ ٌ هللاِ أتيت  رسوَل  : إذَا سافرتَما فأَذ ِ

كَما أكبركَما.  (7)وليؤمَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنَّسائي عن زائدة عن السائب بن حبيش الكًلعي – 1
 (724( ومسلم )712رواه البخاري ) – 2
 (714البخاري )  - 3
 (215الترمذي ) – 4
 (734ائي )النس – 5
 صححه األلباني في إرواء الغليل – 7
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(  كذلَك اإلقامة  ) ى الكفايةِ ى أنَّ األذاَن فرٌض علَ دليٌل علَ  ا الحديث  فهذَ 
َن مَن الجماعِة واحٌد فقطْ  أمَر أنْ  ألنَّ  ا كلَّهَ  الجماعةَ  يأمرِ  ولمْ  يؤذ ِ

 (1).باألذانِ 
لِ  ووجه  الدَّاللِة منَ  قَة   هوَ  ألذانَ أنَّ ا: الحديِث األوَّ العًلمة  الدَّالة  المفر ِ

ي عل ِق  استحًلَل أهَل  لنبيُّ ا فقْد كانَ  (2)بيَن داِر اإلسًلِم وداِر الكفرِ 
 ي منِع التَّحريِم منزلةَ منزلة  األذاِن فِ  ، فصارتْ الدَّاِر بترِك األذانِ 

 (3)اإليماِن.
باألذاِن، واألمر   أمرَ   ووجه  الدَّاللِة من الحديِث الثَّاني: أنَّ النبيَّ 

(4)ي الوجوبَ يقتِض 
 ى غيرِ إلَ  الوجوبِ  منَ  تخرجه   ى تأتي قرينةٌ حتَّ  

ةَ فيَها.الَ  ذلَك، وكلُّ قرائِن المخالفينَ    قوَّ
 : ي باختًلِف رواياتهِ ي الحديِث الثَّانِ ، فِ النوويُّ  قالَ 

ى علَ  : الحثُّ مشروعاِن للمسافِر، وفيهِ  فيِه: أنَّ األذاَن والجماعةَ 
 (5)والسَّفِر. ى األذاِن في الحضرِ المحافظِة علَ 

 :قال ابن  عثيمين  
ِ (أي األذان  واإلقامة  )ى فرضيتهَما والدَّليل  علَ  ي بهَما فِ   : أْمر  النَّبي 
 يتمُّ العلم  والسَّفِر، وألنَّه  الَ  ي الحضرِ ، ومًلزمته  لهَما فِ عدَِّة أحاديثَ 

، ولتعيُِّن المصلحِة بهَما؛ ألنَّهَما من شعائِر بالوقِت إالَّ بهَما غالبًا
 (7)اإلسًلِم الظَّاهرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (22/75مجموع الفتاوي ) – 3( 1/137شرح الموطأ للباجي ) – 2 ( 1/424توضيح األحكام ) – 1
 (5/125 شرح مسلم ) – 5( 2/22والمغني )  -( 7/213جامع أحكام القرآن للقرطبي )ال  - 4
 (2/33 ح الممتع )الشر – 7
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ا من حيث  العقِل، فقد قالَ  -*  أنَّ "سنَّةٌ:  يقول  بأنَّ األذانَ  منْ  وأمَّ
اجتمَع أهل   شعائِر اإلسًلِم الظَّاهرِة، فًل يجوز  تعطيله ، ولوْ  األذاَن منْ 

الواجِب  ى تركِ علَ  ا يكون  إنَّمَ  ، والقتال  "وا عليهِ ِه لقوتل  ى تركعلَ  بلدٍ 
 (1)دوَن السنَّةِ 

ا ي البلِد وهكذَ وقاَل علماء  اللَّجنِة الدَّائمِة: األذان  فرض  كفايٍة فِ  -*
 (2).اإلقامةَ 

ح  النَّصُّ  التَّرجيحِ  ي قواعدِ وفِ  -* ِ (3)ى الظَّاهرِ علَ  يرجَّ  ، وأمر  النبي 
، لقولِه صلَّى هللا  عليِه وسلََّم:  باألذاِن نصٌّ

نْ  كمْ  أحدكمْ  لكمْ  "فليؤذ ِ  ي الَ ذِ اللَّفظ  الَّ  :"، والنصُّ هوَ كمْ أكبر وليؤمَّ
 .ي األمرِ فِ  الوجوبِ  لعدِم احتماِل غيرِ  (4)ى واحًداحتمل  إالَّ معنً ي

: االحتمال  هوَ  والظَّاهر   ،ظاهرٌ  هوَ ، المخالفيَن بأنَّه  سنَّة  كفايةٍ  وقول  
 (5)تمالٍ اح أكثَر إَذا كاَن اللَّفظ  يحتمل  أكثَر منِ  ى بيَن احتماليِن أوْ األقوَ 

 ي الن ِداءِ ا فِ النَّاس  مَ  يعلمِ  واستدلُّوا بقولِه صلَّى هللا عليِه وسلََّم: "لوْ 
ِل ثمَّ لمْ  ِ األوَّ (7)وا"وا عليِه الستهم  يستهم   وا إالَّ أنْ يجد   والصَّف 

وا فقال   
، ألنَه  ا الظَّاهر  مَن الحديثِ ، وهذَ ا الحديِث تفيد  االستحابَ هذَ  داللة  

 نصُّ الَ  هوَ  الحديَث السَّابقَ  ، لكنِ عندهمْ  ى بيَن احتمالينِ األقوَ االحتمال  
ح  النَّصُّ علَ او ىمعنً يحتمل  إالَّ   .ى الظَّاهرِ حًدا، فيرجَّ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 7/54فتاوي اللجنة الدَّائمة ) – 2للشوكاني.  فتح القدير – 1
ين ، ألبي فاطمةالتَّهذيب والتَّوضيح في شرح قواعد التَّرجيح – 3  .عصام الد ِ
 الصَّواعق المرسلة  البِن القيم الجوزية – 4 
 أخرجه الشيخان عن أبي هريرةَ  – 7البحر المحيط لبدر الدين الزركشي.  – 5 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 

 
21 

َح المنطوق  علَ  ومنْ   (1)ى المفهومِ قواعِد التَّرجيحِ أيًضا، أن ي رجَّ
 وٌق لقوِل النبيا منطى الكفايِة هذَ فرٌض علَ  بأنَّ األذاَن واإلقامةَ  فالقول  
ن لك   :" ك   مْ أحدك   مْ فليؤذ ِ  ."مْ أكبرك   مْ وليؤمَّ

ا الحديث   قولِه صلَّى  منْ  فهَو مفهومهمٌ  ذي استدلَّ بِه المخالفونَ الَّ  وأمَّ
ِل ثمَّ لمْ  ي الن ِداءِ ا فِ يعلم النَّاس  مَ  "لوْ  هللا عليِه وسلََّم: ِ األوَّ  والصَّف 

 .وا"الستهم   وا عليهِ يستهم   وا إالَّ أنْ يجد  
 ى المفهوِم.منطوق  علَ ي قواعِد التَّرجيحِ أْن ي قدََّم الومَن المعلوِم فِ  

ى المعنَ  ، فهوَ ي محل ِ النُّطقِ : مادلَّ عليِه اللَّفظ  فِ والمنطوق  هوَ 
 ذكورِ يكوَن حكًما للم : أنْ أيْ ( 2)النُّطِق بِه. حيثِ  المستفاد  مَن اللَّفِظ منْ 

وكاَن أمر   (3).َر ذلَك الحكم  ون ِطَق بِه أو الَ سواٌء ذ كِ أحوالِه  وحااًل منْ 
ي األصِل بحكِم وجوبِه، ألنَّ األمَر فِ  واضًحا ومنطوقًا  سولِ الرَّ 

 ي الوجوب.يقتِض 
 ىالمعنَ  ي محل ِ النُّطِق بِه، فهوَ  فِ اللَّفظ  الَ  هَو: مادلَّ عليهِ والمفهوم  
زمِ حيث  السُّكو المستفاد  منْ   (4)للَّفِظ. ِت الًلَّ

ك   مْ أحدك   مْ لك   نْ فليؤذ ِ  فقوله  صلَّى هللا  عليِه وسلََّم:"  "مْ أكبرك   مْ وليؤمَّ
ى بمنطوقِه علَ  دليلٌ  وَ ى الكفايِة، فهى وجوِب األذاِن علَ دلَّ بمنطوقِه علَ 

ى الكفايِة حيث  ى أنَّه  علَ دليٌل علَ  : "فليؤذْن" وهوَ حيث  قالَ  أنَّه  واجبٌ 
 ".: "أحد كمْ قالَ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بيان المختصر لألصفهاني. – 2 .ألبي فاطمة عصام الدين التهذيب والتَّوضيح في شرح قواعد التَّرجيح – 1
 اإلحكام في أصوِل األحكام لآلمدي. – 4إرشاد الفحول للشَّوكاني.  – 3
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ا قوله   ِ وا ا في الن ِداءِ النَّاس  مَ  يعلمِ  "لوْ  صلَّى هللا  عليِه وسلََّم: وأمَّ لصَّف 
ِل ثمَّ لمْ  دلَّ بمفهومِه  وا عليِه الستهموا" فقدْ يستهم   وا إالَّ أنْ يجد   األوَّ

المنطوق  والمفهوم  ي قدَّم  المنطوق   ا اختلفَ ِب، وإذَ ى أنَّه  لًلستحباعلَ 
ِن الحديَث ي هَذا لَك أنَّ ى المفهوِم، وزْد علَى ذعلَ  دلُّ علَى فضِل المؤذ ِ

واَل يصلح   ِن ولْو استوجَب األمر  لإلقتراعِ علَى ذلَك،علَى التَّأذي والحث ِ 
هَذا الحديث  أْن يكوَن دليًًل علَى النَّدِب واَل علَى الوجوِب، واَل معانيِه 

: "دْع ما يريبَك تدلُّ علَى ذلَك، ثمَّ إنَّنا لْو حكَّمنَا حديَث رسوِل هللِا 
 ألمِر.لكاَن فيصًًل فِي هَذا ا( 1)إلَى َما اَل يريبَك"

 
 :قالَ  ذلَك حيث   رحمه  هللا  تعالَى ةَ تيميَّ  ابنِ  اإلسًلمِ  شيخ   اختارَ  وقدِ 

ظاهر   وهوَ   - أي األذان  واإلقامة   -والصَّحيح  أنَّهَما فرض  كفايٍة 
أطلَق طوائٌف مَن العلماِء أنَّ األذاَن سنَّةٌ، ثمَّ  وغيره ، وقدْ  أحمدَ مذهب 

 وا، والن ِزاع  ى تركِه قوتل  لٍد علَ إَذا اتَّفَق أهل  بيقول  إنَّه   هؤالِء منْ  منْ 
يطلق   مَع هؤالِء قريٌب مَن الن ِزاع اللَّفظي، فإنَّ كثيًرا مَن العلماِء منْ 

ا منْ ى مَ القوَل بالسُّنَِّة علَ  زعَم  ا ي َذمُّ تاركه  وي عاقب  تاركه  شرًعا وأمَّ
َ  ى تاركِه فقدْ  إثَم علَ أنَّه  س نَّةٌ الَ   (2).أخطأ

 .انتهى كًلم ابن تيمية()

ا الباِب أنَّ األذاَن فرض  كفايٍة، وأنَّ األمَر بِه نصٌّ هذَ  وخرجنَا منْ 
هو ظاهٌر ومفهوٌم، ومَن المعلوِم  ا استدلَّ به المخالفونَ ومنطوٌق، ومَ 

 ي حاِل الخًلِف، وكذلَك يقدَّم  فِ  ى الظَّاهرِ أنَّ النصَّ ي قدَّم  علَ 
 ا استدلَّ بِه المخالفوَن اَل يصلح  وكَما أنَّ مَ  ،فهومِ ى المالمنطوق  علَ 

 

 أْن يكوَن دليًًل فِي هَذا الباِب، بْل هَو دليٌل علَى عدِم فهِم الحديِث،
ى ذلَك واألدلَّة  علَ  وَما قدَّمناه  مْن كًلِم العلماِء فِي وجوِب األذاِن كاٍف،

 كثيرةٌ جدًّا.

 
 
 

 حبان.الترمذي وأحمد وابن  رواه   -1
 اإلختيارت الفقهية لشيخ اإلسًلم ابن تيمية باب الصًَّلة.-2
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اليَّالثٌ ٌالفص ٌَّ   

الذانٌٌِّشروطٌ   
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ٌشروط ٌالذانٌِّ
 ي شترط  لألذاِن ستَّة  شروٍط:

 ؛ فإَذا أتَى بصيغِة األذاِن بدوِن نيٍَّة وقصٍد فإنَّ األذاَن النيَّة   – 1
ا الشَّافعيَّة  ،ومذهب  أهِل الحديثِ   يصحُّ عنَد المالكية ِ والحنابلةِ الَ  وأمَّ

اجح  انَّ النيَّةَ شرٌط في األذاِن  (1)والحنفيَّة  ال يشترطونَها فيهِ  والرَّ
ا األعمال  : إنَّمَ  ، قاَل رسول هللاى ذلكَ لداللِة الحديِث علَ 

 (2)بالني ِاِت......
 ي فصل  بينهَما بسكوٍت تكوَن كلمات  األذاِن متواليةً، بحيث  الَ  أنْ  – 2

مهيَِّة األذاِن سواٌء كاَن   يفصل  األذاِن بكًلٍم خارجٍ عنْ والَ طويٍل، 
ًما، فإْن ف صَل بكًلمٍ  خارجٍ عِن  الكًلم  طويًًل أو قصيًرا أو جائًزا أم محرَّ

ِة، إالَّ الحنابلةَ ، وهَذا محلُّ اتفاٍق بيَن األنَّ األذاَن يبطل  فإ األذانِ  ئمَّ
ِ هوَ القليِل المحرَّ  وا: الفصل  بالكًلمِ قال   ي ي بطل  ذِ الَّ  ِم مثَل السب 

مٍة الَ  تلفََّظ بكلمٍة واحدةٍ  ي إنْ يعنِ ) (3).األذانَ   . يبطل  غير  محرَّ
 ا قول   يصحُّ بغيرَها، وهذَ يكوَن األذان  باللُّغِة العربيَِّة والَ  أنْ  – 3

 ، وخالَف الحنفيَّة  (4)الحنفيَّةِ  عندَ  ووجهٌ  الحنابلةَ وأهل  الحديثِ 
ن  أعجميًّا، ويريد  أنْ  إذَ وا: إالَّ عيَّة  والمالكيَّة  وقال  والشَّاف  ا كاَن المؤذ ِ

َن لنفسِه  ا إنْ  أوْ يؤذ ِ ن  لجماعٍة الَ  لجماعٍة أعاجَم مثله ، وأمَّ  كاَن يؤذ ِ
 (5).ا يقول   يفهموَن مَ الَ   يصحُّ ألنَّهمْ يعرفوَن لغته ، فإنَّه  الَ 

وقَع قبَل دخوِل الوقِت  ، فلوْ وِل الوقتِ يقَع األذان  كلَّه  بعَد دخ أنْ  – 4
بات ِفاِق األربعِة  ي الظُّهِر والعصِر والمغرِب والعشاءِ يصحَّ فِ  لمْ 

بحِ إنْ الحديثِ  والظَّاهريَِّة وأهلِ  ا أذان  الصُّ بَل دخوِل الوقِت، ق وقعَ  ، أمَّ
 .الحديثِ  وأهلَ والظَّاهريَِّة  عنَد الثًَّلثةَ  فإنَّه  يصحُّ 

بحِ  وا: ال يصحُّ األذان  قبَل دخولِ وقال   الحنفيَّة   وخالفَ *    وقِت الصُّ
 ي جواِز األذاِن فِ  ا وردَ ى الصَّحيحِ، ومَ أيًضا، ويكره  تحريًما علَ 

بحِ قبَل دخوِل الوقِت، فمحموٌل علَ فِ   ى التَّسبيحِ إليقاظِ ي الصُّ
  .وهَو قوٌل مرجوٌح() ،(7).ائمينَ النَّ 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 

 
25 

ا الحنابلة  فقال  وأ*  بحِ منْ ذان  فِ وا: يباح  األمَّ ألنَّ نصِف اللَّيِل،  ي الصُّ
ى أذاٍن يخرج  بذلَك، ويكره  االقتصار  علَ  وقَت العشاِء المختاِر عندهمْ 

  ي رمضاَن.واحٍد قبَل الفجِر فِ 
ا الشَّافعيَّة  فقال  *  ي صًلِة  يصحُّ األذان  قبَل الوقِت إالَّ فِ وا: الَ وأمَّ

بحِ، فإنَّه  يص بحِ أذانيِن أحدهَما  حُّ منْ الصُّ نصِف اللَّيِل ألنَّه  ي سنُّ للصُّ
  ي بعَد طلوعِ الفجِر.نصِف اللَّيِل والثَّانِ  منْ 
ا المالكيَّة  فقال  *  بَح فإنَّه  ي ندب  وا: الَ وأمَّ  يصحُّ األذان  قبَل الوقِت إالَّ الصُّ
يقاظ النَّائميَن ثمَّ يعاد  مَن اللَّيِل إل ي السُّدِس األخيرِ أْن يؤذََّن له  فِ  له  

  .(2)عنَد دخوِل وقتهِ 
ا الظَّاهريَّة  فقال  *   يجوز  أْن يؤذََّن لصًلٍة قبَل دخوِل وقتَها وا: والَ وأمَّ

بحِ فقطْ  إالَّ صًلةَ الصُّ
َن قبَل طلوعِ الفجِر الثَّانِي  (3)

فإنَّه  يجوز  أْن يؤذَّ
ن  أذانه  وينزل  بمقداِر مَ  ِ ويصعد   مَن المنارِة أوْ  ا ي تمُّ المؤذ ِ مَن العلو 

ٌن آخٌر، ويطلع  الفجر  قبَل ابتداءِ    بدَّ لَها منْ ي األذاِن، والَ ي فِ الثَّانِ  مؤذ ِ
، ألنَّه  ي كاَن قبَل الفجرِ ذِ  ي جزئ  لَها األذان  الَّ أذاٍن ثاٍن بعَد الفجِر، والَ 

 يجوز  األذان  لَها قبَل  أذاٌن للصًَّلِة، وقاَل ابن  حزٍم: والَ أذان  َسحوٍر الَ 
  .(2)ي ذكرنَاذِ المقداِر الَّ 

ا أهل  الحديِث فتوافق  *   الظَّاهريَِّة. رأيِ  وا معَ وأمَّ
اجح  وهللا  أعلم   قول  الجمهوِر، وقول  الحنفيَِّة مرجوٌح، لداللِة  هوَ  والرَّ

بًلاًل  قاَل: إنَّ  صلى هللا عليه وسلمى ذلَك، وفيه أنَّ النَّبيَّ الحديِث علَ 
ن  بليٍل، فكل وا واشرب وا حتَّى تسمع وا تأذيَن ابِن أم ِ مكتوٍم.   (11)يؤذ ِ

 

اجح  منْ  مقداِر الوقِت بيَن األذانيِن هَو قول  الظَّاهريَِّة وأهِل  والرَّ
 وهللا  أعلم . لفعِل بًلٍل وابِن أم ِ مكتوٍم لذلَك، الحديثِ 

، كأْن ينطَق كلماته  لْو لْم ت رتَّب ت  األذاِن مرتَّبةً، فاأْن تكوَن كلم – 5
، فإنَّه  يلزمه  إعادة  "ى الصًَّلةِ حيَّ علَ "، قبَل "ى الفًلحِ حيَّ علَ "بكلمِة: 

، وهذا الحكم  متفٌَق  ي لمْ الكلماِت التِ  يرت ِبَها، فإْن لْم يرت ِبَها بط َل األذان 
 ترتيَب ي الَ ذِ ألذان  الَّ وا: يصحُّ اعليِه عنَد الثًَّلثِة وخالفهْم الحنفيَّة  وقال  

والظَّاهر  أنَّ رأَي  (11)فيِه مَع الكراهِة، وعليِه أن يعيَد مالْم ي رت ِبه  فيِه.
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قاِت، فيكون  الحنفيَِّة مرجوٌح لعلٍل كثيرٍة أقلَُّها؛ مخالفتهْم لجماعِة الث ِ 
 .بذلَك قولهْم شاذًّا

ٌن ببعضِه، ثمَّ  أذَّنَّ  أْن يأتَي باألذاِن شخٌص واحٌد فقْط، فلوْ  - 7 مؤذ ِ
ه  غيره  لْم يصْح، كَما الَ  ي ، بحيث  يأتِ أكثرَ  إذَا تناوله  اثناِن أوْ   يصحُّ أتمَّ
ى "أذان  الجوِق"  (21)بَها اآلخر   ي أتىَ كلُّ واحٍد بجملٍة غيَر التِ  ويسمَّ
 .وهَو بدعةٌ ( 31)أو "األذان  السُّلطانِي"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

حمن الجزيري. -1  الفقه على المذاهب األربعة لعبد الرَّ
 الشَّيخان.رواه  -2
  السَّابق. الفقه على المذاهب األربعة -3
 المفتي ونهاية المستفتي في الفقه الحنفي. بداية -4
 الفقه على المذاهب األربعة السَّابق.  -5
 بداية المفتي السَّابق. -7
 ألربعة السابق.الفقه على المذاهب ا -2
 األوسط البن حزم،واإلفصاح البن هبير. -3
 المحلى البِن حزم. -2
 رواه  الترمذي في جامعِه.  -11
 الفقه على المذاهب األربعة 12 – 11
د ) – 13  (.327ص أ حِدَث هذا األذان في خًلفة هشام بن عبد الملك، انظر تصحيح الدعاء لمحمد صالح المنجَّ
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لٌ  ٌالوَّ ٌالمبحث 

اٌللصَّلةٌٌِّلذانٌ ا وقته  ٌبعد ٌخروجٌِّ

قاَل  .(1)اختاَر ابن  المنذِر استحباَب التَّأذيِن واإلقامِة للصًَّلِة الفائتةِ  - 1
للصًَّلِة الغائبِة إذَا ناَم عنَها المرء    ابن  المنذِر: فقْد سنَّ رسول  هللاِ 

َن لَها وتقام    .(2)أْن يؤذ ِ
فائتِة، فإْن فاتته  ذاِن واإلقامِة للصًَّلِة الى الحنفيَّة  استحباَب األيرَ  – 2

أذََّن وأقاَم،  شاءَ  ي الثَّانيِة، إنْ ى وأقاَم وكاَن مخيًَّرا فِ َن لألولَ صلواٌت أٌذَّ 
 .(3)شاَء اقتصَر علَى اإلقامةِ  وإنْ 
 .(4)للصًَّلِة الفائتَةِ الكيَّة  عدَم األذاِن ى المويرَ  – 3
ذهَب وقت   ، وقدْ ا جمَع المرء  بيَن صًلتينِ وا: إذَ والشَّافعيَّة  قال   – 4

 .(5)األولَى منهَما، أقاَم لكل ِ واحدٍة منهَما وأذََّن لألولَى
َن لألولَى ثمَّ  فاتته  صلواٌت است ِحبَّ له  أنْ  وا: منْ والحنابلة  قال   – 5 يؤذ ِ

 .(7)يقيم  لكل ِ صًلٍة إقامةً 
اجح  هَو قول  الجمهوِر، وهَو األ -* ذان  واإلقامة  للصًَّلِة الفائتِة، والرَّ

َن لألولَى وأ قيَم للبقيَِّة، وهللا  أعلم .  فإْن تراكمتْ   أ ذ ِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلختيارات الفقهية البن المنذر. – 1
 األوسط البن المنذر. – 2
 التَّصحيح والتَّرجيح على مختصر القد وري. – 3
 ب السَّادة المالكية.الخًلصة الفقهية على مذه – 4
 المجموع للنووي. –األم للشَّافعي   - 5
 المغني في فقه اإلمام األحمد. – 7
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ٌاليَّانِّي  المبحث 

نٌٌِّشروطٌ   المؤذ ِّ
ِن ثًلثة  شروٍط:  ي شترط  في المؤذ ِ

ن  مسلًما، فًلَ  أنْ  – 1  غيرِه. منْ   يصحُّ يكوَن المؤذ ِ
ن  عاقًًل، فًلَ  أنْ  – 2  سكراٍن. مجنوٍن أوْ  منْ  يصحُّ  يكوَن المؤذ ِ
ن  ذكًرا، فًلَ  أنْ  – 3 ى خنثَ   منْ ى والَ أنثَ   يصحُّ األذان  منْ يكوَن المؤذ ِ
 .(1)"كاَن أْو غيَر مشكلٍ  مشكلٌ "

المالكيَِّة والشَّافعيَِّة والحنابلةَ وهذِه الشُّروط متفٌق عليَها عنَد 
 (2)يكوَن بالغًا لظَّاهرية : أنْ او المالكيَّة الحديِث، وزادَ  والظَّاهريَِّة وأهلَ 

ِن ليستْ المذكورة  فِ  وا: الشُّروط  وقال   الحنفيَّة  وخالَف  شروًطا  ي المؤذ ِ
ِة األذاِن، فيصحُّ  ى والكافِر والمجنوِن أذان  المرأِة والخنثَ  لصحَّ

ِ بوقوعِه منْ  أهلِ  والسَّكراِن، ويرتفع  اإلثم  عنْ  أحِد هؤالِء، غيَر  الحي 
ي دخوِل فِ  ى خبِر الكافِر والفاسِق والمجنونِ االعتماد  علَ  يصحُّ  أنَّه  الَ 

 (. انتهى كًلم الحنفية3)وقِت الصًَّلِة 

اجح  وهللا  أعلم  هَو قول  الجمهوِر. -*  والرَّ
ِن أنْ ي شترط  فِ وا أالَّ اتفق  و ِ  ي المؤذ ِ بي  يكوَن بالغًا، بْل يصحُّ أذان  الصَّ

ي رِه، وخالَف المالكيَّة  فِ ى غيفسِه أو اعتمَد علَ الممي ِِز، سواٌء أذََّن بن
ِن أيًضا أنْ ي شترط  فِ  وا:وقال   ذلكَ  أذََّن الصبيُّ  يكوَن بالغًا، فإنْ  ي المؤذ ِ

مي ِز  فًلَ  ي دخوِل الوقِت فِ  ي أذانِه أوْ اعتمَد فِ  إنْ أذانه ، إالَّ   يصحُّ الم 
 .(4)ى بالغٍ علَ 

ُ  فِ والصَّحيح  وهللا  أعلم  أنَّه  الَ  ِن، لَما رواه  ابن  ي المؤذ ِ  يشترط  البلو
:  كاَن ي بكٍر بِن أنٍس، قالَ عبِد هللِا بِن أبِ  عنْ ، "ي األوسطِ فِ  المنذرِ 
َن لهمْ  ي أنْ ي يأمرورننِ عمومتِ   أحتلْم، وأنسٌ  وأنَا غًلٌم لمْ  أؤذ ِ

 ِن(وه  بوقِت األذاولعلَّهْم أعلم  ) (5)ذلَك. بن  مالٍك شاهٌد ولْم ينكرْ  
، فاعت دَّ بأذانِه، كالعدِل : وألنَّه  ذكٌر تصحُّ صًلته  : ابن  قدامةَ وقالَ 
 (7)البالِغ.
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ى دلَّ أعمَ  : ألنَّه  يقبل  خبره  فيَما طريقه  المشاهدة ، كَما لوْ وقال النوويُّ 
ي دخوِل فِ كَما( )يصل ِي، وي قبل  قوله  في اإلذِن  ى محراٍب، فيجوز  أنْ علَ 

 (2)الهديَِّة. الدَّاِر وحملِ 
كر  الَ كْ : أنَّ األذاَن ذِ : ابن  عثيمينَ وقالَ  ُ ، فإنَّ ٌر، والذ ِ  يشترط  فيِه البلو

بيَّ ي كتب  له  والَ  له  األجَر،  ، فإْن ذََكَر هللاَ، كتَب هللا   ي كتب  عليهِ الصَّ
، فإَذا أذََّن الممي ِز  فإنَّه  ي كتفَ  كر   (3).ى بأذانهِ وصحَّ منه  الذ ِ

 
 يكوَن ساكَن الجمِل؟ ي األذاِن أنْ ي شترط  فِ  ي هلْ وا فِ واختلف  
، وخالَف المالكيَّة ، َب األذان  صحَّ عنَد الشَّافعيِة والحنفيَّةِ رِ أ عْ  فإنْ 

 يكوَن ساكنَ  ي األذاِن أيًضا أنْ وا: ي شترط  فِ وقال   والحنابلة  
 .(2)ي أولهِ فِ  كبير  إالَّ التَّ   يصحُّ أ عرَب الَ  الجمِل، فلوْ 

ن  علَ  المالكيَّة : يشترط   وقالَ  جمِل  ى رأِس كل ِ جملٍة منْ أْن يقَف المؤذ ِ
ل   األذاِن، إالَّ التَّكبير    .(11)يندب   الوقوف  عليِه بلْ   يشترط  فإنَّه  الَ  األوَّ

ِك، ولكنْ والصَّحيح  وهللا  أعلم  أنَّه  يكره  الوقوف  علَ  تسكينه  اَل  ى متحر ِ
 يكون  شرًطا.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ربعة لعبد الرحمن الجزيري.الفقه على المذاهب األ – 1
 المحلى البن حزم. – 2
 ربعة السَّابق.الفقه على المذاهب األ 4 – 3
 (.3/127البن المنذر ) األوسط – 5
 (.1/311المغني البن قدامة ) – 7
 (.3/111المجموع للنووي ) – 2
 (.2/22الشَّرح الممتع البن عثيمين ) – 3
 الفقه على المذاهب األربعة السَّابق. – 11 – 2
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ابعٌ ٌالفص ٌَّ  الرَّ  

الذانٌٌِّألفاظٌ   
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ٌألفاظ ٌالذانٌِّ
 ألفاظ  األذاِن هَي:
إلهَ إالَّ هللا ،  ْن الَ إلهَ إالَّ هللا ، أشهد  أ ْن الَ ، أشهد  أ، هللا  أكبر  هللا  أكبر  هللا  أكبر  هللا  أكبر  

ًدا رَّ  أشهد  أنَّ  ًدا رَّ سول  هللاِ محمَّ ى ، حيَّ علَ ى الصًَّلةِ ، حيَّ علَ سول  هللاِ ، أشهد  أنَّ محمَّ
  إلهَ إالَّ هللا .، الَ ، هللا  أكبر  ، هللا  أكبر  ى الفًلحِ ، حيَّ علَ ى الفًلحِ ، حيَّ علَ الصًَّلةِ 

يغِة السَّابقِة.الحنفيَّة  والحنابلة  اكتفيَ   - 1  ا بالص ِ
ا  – 2 بالشَّهادتيِن بصوٍت  يزيَد النُّطقَ  ي سنُّ أنْ  وا: بلْ ل  المالكيَّة  والشَّافعيَّة  قاأمَّ

وَن منخفٍض مسموعٍ للنَّاِس، قبَل اإلتياِن بهَما بصوٍت مرتفٍع، إالَّ أنَّ الما لكيَّةَ يسمُّ
وَن النُّطَق بهَما بصو النُّطَق بهَما ٍت بصوٍت مرتفٍع "ترجيعًا"، والشَّافعيَّة  يسمُّ

 "الصَّوتِ  ى "ترجيع  ألنَّ معنَ  غةِ ى اللَّ وا إلَ ، ولعلَّ المالكيَّةَ قْد نظر  منخفٍض "ترجيعًا"
ا ثمَّ  (2)اإلعادة   أيًضا ومعناه   (1)ي الحلقِ ترديده  فِ  هوَ  اًل بالشَّهادِة سرًّ ن  ينطق  أوَّ والمؤذ ِ

ى أنَّ وا إلَ ، والشَّافعيَّة  نظر  غةِ فتسمية  اإلعادِة جهًرا ترجيعًا موافقةٌ للُّ  يعيدَها جهًرا،
ا أجدر  بالشَّهادتيِن جهًرا، فالنُّ  اإلتيان   ا هوَ ي األذاِن إنَّمَ َل فِ األص طق  بهَما قبَل ذلَك سرًّ
ى ترجيعًا، بأنْ   غةِ أيًضا موافٌق للُّ  ي بعدَها، وقول  الشَّافعيةِ حكاية  لَما يأتِ  أيْ  (3)يسمَّ

 . القوليِن صحيحٌ فكًلَ  ،ا سبقَ ترديد  كمَ معناه  ال حيث  أنَّ التَّرجيعَ 
ي: أشهد  ا يلِ ى مَ التَّكبيِر علَ ِة بعَد ا يكون  نصُّ األذاِن عنَد المالكيَِّة والشَّافعيَّ ى هذَ وعلَ 
، بصوٍت مرتفٍع، إلهَ إالَّ هللا   ْن الَ ثمَّ يعيد : أشهد  أ –، بصوٍت منخفٍض إلهَ إالَّ هللا   ْن الَ أ

ًدا رَّ  وكذلَك في أشهد  أنَّ  تيِن ، ثمَّ حيَّ علَ سول  هللاِ محمَّ مرتفٍع  بصوتٍ ى الصًَّلِة مرَّ
يختم  بـ، ال  ، ثمَّ ، هللا  أكبر  ، كذلَك، ثمَّ يقول : هللا  أكبر  ، ثمَّ حيَّ على الفًلحِ بدوِن ترجيعٍ 
بحِ، فإنَّه  يندب  بعَد قوِل حيَّ علَ ، إالَّ فِ إلهَ إالَّ هللا   حِ: "الصًَّلة  خيٌر ى الفًلي صًلِة الصُّ

تيِن، فإذَ  ا تركهَما، صحَّ األذان  مَع الكراهِة، وكذلَك إْن ت رَك التَّرجيع  فإنَّه  مَن النوِم" مرَّ
ى صيِغ األذاِن، إالَّ فقوَن علَ متَّ  والشَّافعيَّة   إذْن المالكيَّة    يبطل  األذان  بتركِه؛كره ، والَ ي  

، فالمالكيَّة  يقولوَن أن  (4)ه  تكبيراتاِن، والشَّافعيَّة  يقولوَن: أنَّه  أربع  تكبيراٍت.التكبير 
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ٌو ٌصيغٌِّالذانِّ ااختلف  ٌأيلَّته 
ِ ثبَت عِن النَّ  قدْ  دةٌ لألذاِن، وي سنُّ العمل  بَها جميعًا علَ  بي  دِة ِصيٌَغ متعد ِ ى وجوهَها المتعد ِ

 (5الواردِة، إحياًء للسنَِّة.)
 :"رحمه  هللا  تعالى" الشَّيخ  ابن  عثيمينَ  قالَ 
 إنْ  ا تارةً وبهذَا تارةً ي َؤذََّن بهذَ  ي أنْ صفاِت األذاِن فإنَّه  جائٌز، بْل ينبغْ  بِه السُّنَّة  منْ  جاءتْ ا كلُّ مَ 
 تشويٌش وفتنةٌ. يحصلْ  لمْ 

تيِن فِ  لِه مَع التَّرجيِع.فعنَد مالٍك: األذان  سبَع عشَر جملةً، بالتَّكبيِر مرَّ  ي أوَّ
لِه أربعًا مَع التَّرجيِع.ي: تسَع عشَر جملةً، بالتَّكبيِر فِ الشَّافعِ  وعندَ   ي أوَّ

ةً كاَن أولى، والقاعدة :  وكلُّ هذَا جاءتْ  ةً وبهذَا مرَّ  بِه السُّنَّة ، فإْن أذَّنَت بهذَا مرَّ
عٍة، ينبغي لإلنساِن أنْ "أنَّ العباداِت الواردِة علَ  ِ  (7الوجوِه".) ى هذهِ يفعلَها علَ  ى وجوٍه متنو 
جملةً بَما بيَّنا سابقًا، وهَو أذان  بًلٍل  عشرَ  ي حنيفةَ: أنَّ األذاَن خمسَ ومذهب  اإلماِم أحمَد وأبِ 

 رضَي هللا  عنه .
 ي:مالٍك والشَّافعِ  دليل  مذهِب اإلمامِ  -*

 :ا األذانَ علَّمه  هذَ   أبي محذورةَ أنَّ النَّبيَّ  عنْ 
، أشهللا   ًدا رَّ الَ   إلهَ إالَّ هللا ، أشهد  أنْ الَ  هد  أنْ  أكبر  هللا  أكبر  سول  هللِا،  إلهَ إالَّ هللا ، أشهد  أنَّ محمَّ

ًدا رَّ   إلهَ إالَّ هللا ، أشهد  الَ   إلهَ إالَّ هللا ، أشهد  أنْ الَ  ، ثمَّ يعود  فيقول ، أشهد  أنْ سول  هللاِ أشهد  أنَّ محمَّ
ًدا رَّ  ًدا رَّ سول  هللِا، أشهد  أنَّ محمَّ تيِن، حيَّ علَ سول  هللِا، حيَّ علَ أنَّ محمَّ ى الفًلحِ ى الصًَّلِة مرَّ

تيِن، وزاَد إسحاقٌ  ، ال إلهَ إالَّ هللا .)مرَّ  ينظر الحاشية. (2: هللا  أكبر  هللا  أكبر 
 
 
 

 المعجم الوسيط. – 2 المعجم العربي. – 1
حمان الجزير – 3  ي.الفقه على المذاهب األربعة لعبد الرَّ
 السَّابق. – 4
د صالح المنجد. – 5  اإلسًلم سؤال وجواب لمحمَّ
 (.51،52/ 2الشرح الممتع البن عثيمين ) – 7
( قال: حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد، وإسحاق بن إبراهيم، عن 322رواه  اإلمام المسلم في صحيحِه )  – 2

امر األحول، عن مكحول، عن عبد هللا بن محيريز، عن أبي محذورة، معاذ بن هشام صاحب الدستوائي، حدثني أبي عن ع
 وقد اخت لف في هذا الحديث على عامر األحول في عدد التَّكبيرات. وروى الحديث.

اق، أخبرني ابن جريج، حدثني عثمان ابن السائب موالهم، 14333ه  اإلمام  أحمد في مسندِه )اوقد رو ( قال: حدَّثنا عبد الرزَّ
بن أبي محذورة، أنَّهما  سمعاه  من أبي محذورة، قال أبو محذورة:  الملكِه السَّائب، مولى أبي محذورةَ، وعن أم عبد عن أبي

ن  فقال النبي بهم،  نستهزئخرجت  في عشرة فتياٍن مع النَّبي صلى هللا عليه وسلَّم، وهو أبغض  النَّاس إلينا، فأذَّنوا، فقمنا نؤذ ِ
، فكنت  أحدهم، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: نعم هذا الذي نوا، فأذَّنواوني بهؤالء الفتياِن، فقال: أذ ِ ئتصلى هللا عليه وسلم: أ

ن ألهل مكةَ، فمسح على ناصيته وقال: قل هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، أشهد أن ال  إلهَ إالَّ   سمعت صوته ، اذهب فأذ ِ
دا رسول هللا هللا مرتين، وأشهد أنَّ م تيِن، واشهد أنَّ محمَّ تين،ثمَّ ارجع فاشهد أن ال إلهَ إالَّ هللا مرَّ دا رسول هللا مرَّ حمَّ

تين...................الحديث.  مرَّ
ات على عامر األحول الذي روى عنه  مسلم في عدد التَّكبيرات، ومن حديِث اإلمام أحمد عن عبد  ويظهر من اختًلف الروَّ

زاق، ا ى حديث التثنية في التكبيرات بحديث أنَّ األقرَب هو أربع  تكبيرات، ولكن تقوَّ  لذي روى نفَس الحديث بأربع تكبيرات،الرَّ
(، وأيًضا حديث  أنس ابن مالك، قال: 422عبد هللا بن زيد، وقد روى أيًضا بتثنية التكبيِر في أوله، ورواه  أبو داود في سننه )

ره  قول  ابن عمر "أمر بًلل أن يشفع األذان وي وتر اإلقامة" رواه  البخاري ومسلم، ووجه الداللة من حديث أنس بن مالك، يفس ِ
تيِن" وذلَك يقتضي بأن يستوي جميع ألفاظِه إالَّ كلمة تيِن مرَّ  التوحيد في آخره مفردة، وهللا أعلم. "مرَّ
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ى كبير  فيِه علَ ورَد التَّ  ي، ألنَّه  قدْ والشَّافعِ  مالكٍ  هَذا الحديث  دليٌل لمذهبِ 
تيِن كَما هَو مذهب  مالٍك، وأربعًا كَما هَو مذهب  الشَّافعيِ   .وجهيِن: مرَّ

 :النوويُّ  اإلمام   قالَ 
لِه هللا  ي أكثِر األصوِل فِ ي صحيحِ مسلٍم فِ هكَذا وقَع هذَا الحديث  فِ  ي أوَّ

تيِن فقطْ  ا، ووقَع فِ أكبر  مرَّ  (1)ٍت.ي غيِر مسلٍم هللا  أكبر  أربَع مرَّ
ي بعِض طرِق الفارسي : ووقَع فِ ىرحمه  هللا  تعالَ  القاضي عياضٌ  قالَ 
اٍت......فِ   (2)ي صحيحِ مسلٍم، أربَع مرَّ

العلماِء،  وأب و حنيفةَ وأحمد  وجمهور   افعيُّ : الشَّ وبالتَّربيِع قالَ 
 .ا الحديثِ ، واحتجَّ بهذَ فقطْ  مالكٌ  وبالتَّثنية قالَ 
، ويخالف  عِ ي التَّرجيفِ  الشافعيُّ  واإلمام   اإلمام  مالكٌ  يتف ِق   وبهَذا الحديثِ 
 ي عدِد التكبيراِت.فِ  الجمهورَ  اإلمام  مالكٌ 

ا دليل  أبِ   -*  :ي حنيفةَ وأحمدٌ وأمَّ
ا أجمَع رسول   عبِد هللِا بنِ  عنْ   زيٍد بن عبِد رب ِِه رضَي هللا  عنه  قاَل: لمَّ
ى، طاَف كارهٌ؛ لموافقتِه النَّصارَ  أْن يضرَب بالنَّاقوِس وهَو له   هللِا 
ي يدِه ي مَن اللَّيِل طائٌف وأنَا نائٌم، رجٌل عليِه ثوباِن أخظراِن، وفِ بِ 

: يَ  ا عبَد هللِا، أتبيع  النَّاقوَس؟ قاَل: وَما ناقوٌس يحمله ، قاَل: فقلت 
: ندع   خيٍر ى الصًَّلِة، قاَل: أفًَل أدلَُّك علَى و بِه إلَ تصنع  بِه؟ قاَل: قلت 

، هللا   منْ  ، هللا  أكبر  ، هللا  أكبر  : بلَى، فقاَل: تقول : هللا  أكبر  ذلَك؟ فقلت 
ًدا  ، أشهد  أْن اَل إلهَ إالَّ هللا ، أشهد  أْن اَل إلهَ إالَّ هللا ، أشهد  أنَّ محمَّ أكبر 

ًدا رسول  هللِا، حيَّ علَ  ى ى الصًَّلِة، حيَّ علَ رسول  هللِا، أشهد  أنَّ محمَّ
، اَل إلهَ ى الفًلحِ، حيَّ علَ لصًَّلِة، حيَّ علَ ا ، هللا  أكبر  ى الفًلحِ، هللا  أكبر 

إالَّ هللا؛ ثمَّ استأخَر غيَر بعيٍد وقاَل: ثمَّ تقول  إَذا أقمَت الصًَّلةَ: هللا  
، هللا   ، أشهد  أْن الَ أكبر  ًدا رسول  هللِا، أكبر    إلهَ إالَّ هللا ، أشهد  أنَّ محمَّ

 قْد قامِت الصًَّلة ، قْد قامتِ  ى الفًلحِ،ى الصًَّلِة، حيَّ علَ علَ حيَّ 
، ال إلهَ إالَّ هللا   ، هللا  أكبر   ؛ الصًَّلة ، هللا  أكبر 

ا أصبحت  أتيت  رسوَل هللِا  ، فقاَل رسول   قاَل: فلمَّ فأخبرته  بَما رأيت 
ؤيَا حقٌّ إْن شاَء هللا " ثمَّ أم هللاِ  َر بالتَّأذيِن، فكاَن بًلٌل : "إنَّ هذِه الرُّ

ن  مولَى أبِ  إلَى الصًَّلِة؛ قاَل:  بذلَك ويدع و رسوَل هللاِ ي بكٍر يؤذ ِ
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نائٌم،  فجاءه  فدعاه  ذاَت غداٍة إلَى الفجِر، فقيَل له : إنَّ رسوَل هللِا 
قاَل سعيٌد ابن   فصرَخ بًلٌل بأعلَى صوتِه: "الصًَّلة  خيٌر مَن النوِم".

 (3)فأدخلْت هذِه الكلمة  فِي التَّأذيِن إلَى صًلِة الفجِر. المسيَِّب:
 

ٍد بِن إبراهيَم  و داود، منْ ورواه  أب   ٍد بِن إسحاٍق، عن محمَّ طريِق محمَّ
ٍد بِن عبِد هللِا بِن زيٍد، عنْ  الحارثِي التَّميِمي، عنْ  أبيِه رضَي هللا   محمَّ

ا أصبحت  أتيت  رسوَل هللاِ  ،   عنه  قاَل: ...... فلمَّ فأخبرته  بَما رأيت 
شاَء هللا ، فقْم مَع بًلٍل فألِق عليِه َما رأيَت،  فقاَل: "إنََّها لرؤيَا حقٌّ إنْ 

ْن بِه، فإنَّه  أنَدى صوتًا منَك"، قاَل: فقمت  مَع بًلٍل، فجعلت  ألقيِه  فليؤذ ِ
ن  بِه، قاَل: فسمَع ذلَك عمر  بن  الخطَّاِب رضَي هللا   عنه  عليِه ويؤذ ِ

ِ لقْد  وهَو في بيتِه، فخرَج يجرُّ رداءه  وهَو يقول : والَّذي بعثَك بالحق 
ِ الحمد ". رأيت  مثَل َما أ ِرَي، فقاَل رسول  هللاِ   (4): "ّللفَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 النووي، شرح  مسلم.  - 1
 المعونة على مذهب عالم المدينة. – 2
 رواه  أحمد.  - 3
حه ابن خزيمة، )و داودرواه  أب – 4 تصحيحه عن اإلمام  (، ونقل اإلمام الترمذي522/4ن، )(، وابن حبا121/1، وصحَّ

 (.321/1البخاري، كما في سنن البيهقي، )
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 :رحمه  هللا  تعالَى تيميةَ  ابن  قاَل 
 ، وهوَ وافقهمْ  أهِل الحديِث ومنْ  ا كاَن كذلَك فالصَّواب  مذهب  وإذَ 

ِ ا ثبَت فِ تسويغ  كلَّ مَ   يكرهوَن شيئًا مْن ذلَك، إْذ الَ   ي ذلَك عِن النبي 
داِت ونحِو  عِ صفِة القراءاِت والتشهُّ ع  صفِة األذاِن واإلقامِة، كتنوُّ تنوُّ

ا منْ   ا سنَّه  رسول  هللاِ ذلَك، وليَس ألحٍد أن يكرَه مَ  تِه، وأمَّ بلَغ  ألمَّ
قِ بِه الحال  إلَ  ى مثِل ي ويقاتل  علَ ي ويعادِ لِ ، حتَّى يواى اإلختًلِف والتَّفرُّ

غه  هللا  تعالَ  ا سوَّ ا يفعله  بعض  أهِل المشرِق، ى، كمَ هَذا ونحوِه، ممَّ
ق   ي تماِم السُّنَِّة فِ  وا شيعًا.،.... ومنْ وا دينهْم وكان  فهؤالِء مَن الذيَن فرَّ

ي ا فِ ي مكاٍن وهذَ ا فِ ا تارةً، وهذَ تارةً وهذَ  يكوَن هَذامثِل هَذا: أْن 
 ى أنْ ي إلَ يفِض  بِه السُّنَّة  ومًلزمة  غيرِه قدْ  ا وردتْ ، ألنَّ هجَر مَ انٍ مك

ِق ي ذلَك إلَ والمستحبَّ واجبًا، ويفِض  يجعَل السُّنَّةَ بدعةٌ  ى التَّفرُّ
 ى المسلِم أنْ ا فعَل آخروَن الوجهَ اآلخَر، فيجب  علَ واإلختًلِف إذَ 

 سيََّما ام  بالسُّنَِّة والجماعِة الَ ي فيَها االعتصي القواعَد الكليَّةَ التِ يراعِ 
مالٌك  ه  ي األذاِن اختارَ ي مثِل صًلِة الجماعِة،..... والتَّرجيع  فِ فِ 

تيِن والشَّافعي يراه  ى التوالشَّافعي: لكنَّ مالًكا يرَ  أربعًا، وتَْرك ه   كبيَر مرَّ
ا أحمٌد فعنده  كًلهَما سنَّةٌ وتركه  أحبُّ اختيار  أبِ  إليِه؛  ي حنيفةَ، وأمَّ

..... 
: إنَّ مَع ذلَك يقول   ، وهوَ ي وأحمدٌ واإلقامة  يختار  إفرادَها مالٌك والشَّافعِ 

 ةٌ.تثنيتَها سنَّ 
، يختاروَن تكريَر لفَظ اإلقامِة ي وأحمدٌ : أبو حنيفةَ والشَّافعِ والثًَّلثة  

 (1)دوَن مالٍك، وهللا  اعلم .
 
 
 
 
 
 

 (.72-22/77مجموع الفتاوي، ) - 1

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 

 
36 

ٌالتَّيويبٌ ٌمبحثٌ 

ا التَّثويب  فلْم يختلفْ   شذَّ. ي مشروعيَّتِه، إالَّ منْ أحٌد فِ  وأمَّ
 التثويب  لغةً: و

َب، وهوَ  اعي أوْ  صوت  الدُّعاِء أوْ  مصدر  ثوَّ ِن. الرَّ  (1)المؤذ ِ
 التَّثويب  شرًعا:

فه  وبيََّن حكمه  ابن    ي قائًًل:ي المغنِ قدامةَ فِ  قْد عرَّ
أذاِن الصُّبحِ: الصًَّلة  خيٌر مَن النَّوِم  فِي يقولَ  وجملته  أنَّه  ي سنُّ أنْ 

تيِن، بعَد قولِه: حيَّ علَ  ، وبذلَك قاَل ابن  ى التَّ ى الفًلحِ، ويسمَ مرَّ ثويب 
هريُّ  يُّ عمَر والحسن  البصرِ   ومالٌك  والثَّوريُّ  وابن  سيريَن، والزُّ

 (2).ي الصَّحيحِ عنه  فِ  وإسحاٌق وأبو ثوٍر والشَّافعيُّ  األوزاعيُّ و
ي مشروعيَِّة فِ  ى الخًلفَ ي رحمه  هللا  تعالَ َل اإلمام  الشَّوكانِ فصَّ  وقدْ 

 التَّثويِب حيث  قاَل:
وَي إثبات  التَّثويِب منْ  ي رسول  : علَّمنِ ي محذورةَ قالَ حديِث أبِ  وقْد ر 

بحِ فقلَت حيَّ علَ إذَا كنَت فِ  :األذاَن وقالَ  هللِا  ، ى الفًلحِ ي أذاِن الصُّ
 (3)فقْل الصًَّلة  خيرٌّ مَن النَّوِم.

مَن أنٍس أنَّه  قاَل:  ي، عنْ هقِ ى ابن  خزيمةَ والدَّارقطني والبيْ وروَ 
ن  فِ  ى الفًلحِ، قاَل: الصًَّلة  خيٌر ي الفجِر حيَّ علَ السُّنَِّة إذَا قاَل المؤذ ِ

 (4)ي: وهَو إسناٌد صحيحٌ النَّاس اليعمرِ  دِ ابن  سيَّ  . قالَ مَن النَّومِ 

ي، هقِ البيْ  عندَ  امِ النَّحَّ  ن عيمٍ  عائشةَ عنَد ابِن حبَّاَن، وعنْ  ي الباِب عنْ وفِ 
وابنه  وأنٌس ى القوِل بشرعيَِّة التَّثويِب، عمر  بن  الخطَّاِب ذهَب إلَ  وقدْ 

ه والحسن  البصريُّ  وأحمد   ومالٌك والثَّوريُّ  ريُّ وابن  سيريَن والزُّ
ي القديِم، ومكروهٌ عنده  ي فِ وأصحاب  الشَّافعِ  و ثوٍر وداود  وأب   وإسحاقٌ 

 (5)ي حنيفةَ.أبِ  ي الجديِد وهَو مرويٌّ عنْ فِ 
ى أنَّه  ذهَب إلَ  وا، فجمهورهمْ والقائلوَن بمشروعيَِّة التَّثويِب، اختلف  

خرجنَا بأنَّ األذاَن  نْ ا بعَد إهذَ   يبطل  األذان  بتركِه،الَ  مسنوٌن فقطْ 
ى صرِف األمِر مَن ي ي ستدلُّ بَها علَ تِ والقرينة  الَّ  ى الكفايِة،واجٌب علَ 
هللِا  ي حديِث  عبدِ فِ  يردْ  ى النَّدِب، هَي أنَّ األمَر بالتَّثويِب لمْ الوجوِب إلَ 
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حبابه  ي استيقتِض  ي غيرهِ ي األذاِن، فوروده  فِ زيٍد، وهَو العمدة  فِ  بنِ 
 جمعًا بيَن األدلَِّة.

( مشروٌع  أيْ هب  أنَّه  ): والمذْ المهذَّبِ  ي شرحِ فِ  النَّوويُّ  قالَ  التَّثويب 
 (7)ت رَك صحَّ األذان  وفاته  الفضيلة . ا هَو سنَّةٌ لوْ ى هذَ فعلَ 
بحِ الصًَّلة  خيٌر مَن ي ويقول  فِ  ي اإلنصاِف:فِ  يُّ المرداوِ  وقالَ  أذاِن الصُّ
تيِن، الَ  النَّومِ  ى الصَّحيحِ  يجب  علَ ي استصحاِب قوِل ذلَك، والَ  نزاَع فِ مرَّ

 (2)ي تذكرتِه.فِ  مَن المذهِب ...... واختاره  ابن  عبدوٍس 

 مستحٌب والَ  ، بأنَّ التَّثويَب مشروٌع وهوَ المبحثِ ا هذَ  ا منْ وخرجنَ 
 ى أعلم .يبطل  األذان  بتركِه وهللا  تعالَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعجم العربي. – 1
 بن قدامة.المغني ال – 2
اًل. – 3  أخرجه  أبو داود، وابن حبان مطوَّ
 نيل األوطار شرح المنتقى واألخبار للشوكاني. - 5 - 4
 المجموع شرح المهذب لإلمام النووي. – 7
اجح من الخًلِف لعلي بن سليمان المرداوي ) – 2 عماد وقال: هـ( فقيهٌ حنبلي، ذكره  ابن  335 -هـ  312اإلنصاف لمعرفة الرَّ

الحي الحنبلي، ثم وصفه بالشَّيخ اإلمام  عًلء الدين  أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد  بن محمد المرداوي السعدي ثم الصَّ
مة المحقق المفنن أعجوبة الدهر شيخ المذهب وإمامه  ومصححه ومنقحه بل شيخ اإلسًلم على اإلطًلق ومحرر العلوم  العًلَّ

الحكم وتصدر لإلفتاء واإلقراء والتأليف وانتهت إليِه رئاسة  المذهب،  الذَّهب البن عماد(، باشر نيابة تانظر شذراباالتفاق، )
 رحمهُّ هللا  تعالى.
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ُالخامس  الفصل
 سننُاألذانُُ
 ومندوباته

 

 الفص َّ ٌالخامسٌ 

ٌ ٌالذانِّ سنن 

 ومندوباته ٌ
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ٌومندوباته ٌ ٌالذانِّ ٌسنن 
ٌأنٌَّ ٌأوٌ لهٌ ٌمصاحبةًٌٌتكونٌ ٌأنٌ ٌيستحبٌُّوٌيؤثَّدٌ ٌسننٌ ٌياتٌِّللعباٌاعلم  يٌتأتٌٌِّا
ٌثمٌ بعداٌ  ٌفٌِّا ٌوالذانٌ المفروضةٌٌِّلواتٌِّيٌالصٌَّا يٌالتٌٌِّالعباياتٌٌِّمنٌ ٌعباية ٌٌ،

ٌإل ٌبهٌ ٌبٌ يتقرٌَّ ا،ٌىٌبهٌ ؤت ٌي ٌٌأنٌ ٌي فلَّ ٌَّ ٌومسحبَّاتٌ ٌسننٌ ٌله ٌوٌ،ىتعال ٌٌىٌللاٌِّا

ٌفٌٌِّننٌِّالسٌٌُّاذهٌٌِّبعضٌ ٌرتٌ ذثٌوقدٌ  ٌالي نٌِّشروطِّ ٌمنٌ ٌٌيمنعٌ لٌ ٌه ٌٌأنٌَّإلٌٌَّمؤذ ِّ
ٌٌاذثراٌ  ى ٌأخر  ةً عل ىٌٌالخيرٌ ٌويعمٌٌُّالفائدة ٌٌتكتم ٌَّ ٌأنٌ ٌأج ٌٌَِّّمنٌ مرَّ

ايٌ ،ٌالمسلمينٌ  ومندوباتهٌ  ٌي:اٌيلٌِّثمٌ ٌوسننهٌ 

ٌلقولهٌِّ،ٌبالذانٌِّتهٌ صوٌ،ٌيرفعٌ وتٌِّالصٌٌَّصي ِّتاً،ٌحسنٌ ٌنٌ المؤذ ٌٌِّيكونٌ ٌأنٌ ٌ-1ٌ

ٌزيدٌ ٌبنٌٌِّللاٌٌِّعبدٌٌِّيٌخبرٌِّفٌٌِّموسلٌٌَّعليهٌٌِّىٌللا ٌصلٌَّ فقْم مَع بًلٍل فألِق ":
ْن بِه، فإنَّه  أنَدى صوتًا منَك" ٌَ ٌصوتًاٌىدٌ نأ(1)عليِه َما رأيَت، فليؤذ ِ ٌأ

ٌوٌ(2)،وأجم ٌَّ ٌأبعدٌ  ٌوليرقٌَّاإلبلغٌٌِّلزيايةٌِّاذ ا ٌويمي ٌَّ امعٌِّالسٌٌَّقلبٌ ٌ، ىٌإل ٌٌ،

ٌٌ.اإلجابةٌِّ

ٌرفعٌ أمٌَّو ٌفليكونٌ وتٌِّالصٌٌَّا ٌإعلمهٌِّفٌٌِّأبلغٌ ٌ: ٌوأعظمٌ ي ٌثمٌ ليوابهٌٌِّ، ٌفٌِّ، يٌا

ٌيغفرٌ ٌنٌ المؤذ ٌِّ":ٌقالٌ ٌٌالنبيٌٌَّأنٌٌَّيٌاريرة ٌأبٌٌِّوحديثٌٌِّيٌسعيدٌ أبٌٌِّحديثٌِّ

ٌٌرطبٌ ٌث ٌٌَُّّله ٌٌ،ٌويشهدٌ مدٌَّصوتهٌٌِّله ٌ  (3)"ويابس 

ٌمنارةٌ ٌىٌحائطٌ عل ٌٌاقائمًٌٌنٌ يؤذ ٌٌِّأنٌ ٌ-2 ٌأو ٌالمنارة ٌٌالحائطٌ ٌٌأنٌَّإلٌَّ، ٌقدٌ ٌأو

ٌ اأغنت ٌزمانن ٌفٌٌِّوتية ٌالصٌٌَّكراتٌ المب ٌٌِّعنهم  :ٌالمنذرٌٌِّابنٌ ٌقالٌ ٌ،اذ اٌاي

ا"ٌقائمًٌٌنٌ يؤذٌٌَّأنٌ ٌة ٌنٌَّالسٌٌُّأنٌٌَّالعلمٌٌِّأا ٌٌَِّّمنٌ ٌعنه ٌٌأحفظٌ ٌمنٌ ٌث ٌٌَُّّأجمعٌ "

"ٌقالٌ  ٌالنبيٌٌَّأنٌٌَّيٌقتاية ٌأبٌٌِّيٌحديثٌِّفٌٌِّوجاءٌ  ن  ٌفأذ ِّ :ٌ"قم  ٌوثانٌ ٌ(4)لبلل 

ٌرسولٌِّن ٌمؤذ ٌِّ ٌاقيامًٌٌنونٌ يؤذ ٌٌِّ للاٌٌِّو ٌٌعذرٌ ٌله ٌٌثانٌ ٌفإنٌ ، ٌأذٌَّثمرض  ٌنٌ ،

 .اقاعدًٌ

ٌبالغًٌحرًٌٌنٌ المؤذ ٌٌِّيكونٌ ٌأنٌ ٌ-3 ٌأمينًٌا ٌصالحًٌا ٌعالمًٌا ،ٌلةٌِّالصٌٌَّبأوقاتٌٌِّاا

ٌ(5)"ؤثمٌ أقرٌويؤمكمٌ ٌخيارثمٌ ٌلكمٌ ٌنٌ ليؤذ ٌِّ":عباسٌ ٌابنٌٌِّلحديثٌِّ

ٌالعدالة ٌٌفيشترطونٌ ٌة ٌاٌالمالكيٌَّأمٌٌَّ،ةٌِّالمالكيٌٌَّغيرٌ ٌمهورٌِّالجٌ ٌعندٌ ٌة ٌسنٌٌَّواذهٌِّ
ٌثمٌ فقطٌ  ٌأنٌَّ، ٌموظٌَّفٌٌِّيشترطونٌ ٌة ٌافعيٌَّالشٌٌَّا ،ٌبالوقتٌٌِّالعلمٌ ٌالذانٌٌِّفٌِّي

. ٌعدًلٌوعالًماٌبالوقتِّ ٌأنٌيكون   والصَّحيح 
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ٌٌيكونٌ ٌأنٌ ٌ-4 ٌطاارًٌئًٌمتوض ِّ ٌعنٌٌِّلحديثٌٌِّ،اا ٌاٌأبيٌاريرة  ٌلٌ "ٌ:لنَّبي

ٌإلٌٌَّنٌ يؤذ ٌِّ ٌانظرٌالحاشيةٌحديثٌضعيفٌٌ(6)"ئٌ ٌمتوض ِّ

ٌحديثٌِّوفٌِّ ٌالنَّبيقنفدٌ ٌبنٌٌِّمهاجرٌ ٌي ٌعنِّ ٌأنٌ:قالٌ ٌٌ، ٌثرات  ٌإن ِّي ..."

تعال ٌ ٌللاٌ  ٌعل ٌأذثر  "ىٌإلَّ ٌ.(0)ىٌطهر 

ٌِّنٌللنٌَّيؤذ ٌٌِّثانٌ ٌمكتومٌ ٌأم ٌٌِّابنٌ ٌ،ٌفإنٌَّأذانه ٌٌىٌصحٌَّالعمٌ ٌنٌ أذٌٌَّإنٌ ٌ-5  ٌبي 
ىٌوقدٌ  ٌأعم  ٌىٌلٌ رجلًٌأعمٌ ٌثانٌ َ:"ىٌالبخارٌِّاٌروٌ فيمٌ ٌعمرٌ ٌابنٌ ٌ،ٌقالٌ ثان 

ٌأذانٌ ٌ:ٌيجوزٌ ة ٌالمالكيٌٌَّوقالٌ ٌ(8)"،ٌأصبحتٌ :ٌأصبحتٌ له ٌٌىٌيقالٌ ٌَحتٌَّينايٌِّ

ٌ.الوقتٌٌِّيٌيخولٌِّفٌٌِّثقةًٌٌدٌ قلٌٌَّأوٌ ٌلغيرهٌٌِّاتبعًٌٌثانٌ ٌىٌإنٌ العمٌ 

ٌأذنيهٌِّفٌٌِّأصبعيهٌٌِّيجع ٌَّ ٌأنٌ ٌ-6 ٌولمٌ وتٌِّللصٌٌَّأرفعٌ ٌه ٌلنٌٌَّ،ي ٌروٌ ، وٌأب ٌٌىا

ٌأذٌٌَّأنٌَّ:"(9)جحيفة ٌ ٌووضعٌ نٌ بللً ٌأذنيهٌِّفٌٌِّإصبعيهٌٌِّ، ٌسعدٌ ٌنٌ وعٌ(10)"ي

ٌأنٌ ٌأمرٌ  ٌللاٌٌِّرسولٌ ٌ:"أنٌَّ للاٌٌِّرسولٌٌِّنٌ مؤذ ٌِّ ٌإصبعيهٌٌِّيجع ٌَّ ٌبللً

(11)"لصوتكٌ ٌأرفعٌ ٌه ٌإنٌَّ":ٌ،ٌوقالٌ يٌأذنيهٌِّفٌِّ
ٌفٌٌِّتٌِّوالصٌٌَّومكب ِّراتٌٌِّ يٌالوقتِّ

 .ذلكٌ ٌيٌعنٌ يٌتغنٌِّالحالٌِّ

0-ٌٌ ٌ)ٌيترسَّ ٌَّ ٌأنٌ وري ٌفٌِّيتأنٌٌَّأوٌ ٌ ٌَّ يتمهٌَّأَ ٌالذانٌِّى( ٌث َّ ٌٌِّبينٌ ٌبسكتهٌٌِّي

اٌ،ٌلمٌ ثلمتينٌٌِّث َّ ٌٌِّبينٌ ٌيجمعٌ ٌ،ٌبأنٌ يٌاإلقامةٌِّ(ٌفٌِّيسرعٌ أٌَ)،ٌويحدرٌ لمتينٌِّث

 ٌَ ٌِّالنٌٌَّعنٌٌِّرو ٌأذٌَّإذ ٌ":ٌعنه ٌٌللا ٌٌرضيٌ ٌلبللٌ ٌقالٌ ٌه ٌأنٌَّ ٌبي  ،ٌفترسَّ ٌَّ ٌنتٌ ا

ٌ.ٌ(12)"فاحدرٌ ٌاٌأقمتٌ وإذ ٌ
اٌ،ٌأمٌَّغٌ أبلٌ ٌَِّّرسٌُّبالتٌٌَّ،ٌواإلعلمٌ الوقتٌٌِّبدخولٌٌِّالغائبينٌ ٌإلعلمٌٌِّالذانٌ ٌولنٌَّ

ٌالصٌَّفٌٌِّروعٌِّبالشٌٌُّالحاضرينٌ ٌفإلعلمٌٌِّاإلقامة ٌ ٌويتحقٌَّلةٌِّي ٌالمقصويٌ ٌقٌ ،

ٌ.بالحدرٌِّ

ٌلنٌَّواإلقامةٌٌِّيٌالذانٌِّفٌٌِّالقبلة ٌٌيستقب ٌَّ ٌأنٌ ٌ-8 واٌثان ٌٌٌبييٌالنٌَّمؤذنٌٌِّ:

ٌ(13).ىٌالقبلةٌِّاٌإل ٌبهٌ ٌه ٌفيتوجٌٌَّمناجاة ٌٌفيهٌٌِّولنٌٌَّيٌالقبلة ٌمستقبلٌٌِّنونٌ يؤذ ٌِّ

ٌالذانٌِّعل ٌٌٌيأخذ ٌولٌ ٌ،امحتسبًٌٌنٌ ؤذ ٌِّيٌأنٌ ٌ-9 ٌباتفاقٌٌِّارًٌأجٌواإلقامةٌٌِّى

ٌولٌ العلماءٌِّ ٌذلكٌ عل ٌٌالجرةٌٌِّأخذ ٌٌٌيجوزٌ ، ٌوالحنابلةٌِّةٌِّالحنفيٌٌَّعندٌ ٌى فيٌٌ،

ٌالمذابٌِّ ٌلنٌَّظاار ٌالطٌَّعل ٌٌاستئجارٌ ٌه ٌ؛ ٌوقربة ٌاعةٌِّى ٌواإلنسانٌ لفاعلهٌٌِّ، ،ٌ

ٌاإلجارة ٌٌٌتجوزٌ ،ٌفل ٌلنفسهٌٌِّعام ٌَّ ٌاعةٌِّالطٌٌَّيٌتحصي ٌَِّّفٌِّ

ٌأبِّيٌبنٌٌِّلعيمانٌ :ٌقالٌ   بيالنٌٌَّا؛ٌولنٌَّوغيراٌ ٌثاإلمامةٌٌِّعليهٌِّ

ٌ ٌ.(14)"اأجرًٌٌىٌأذانهٌِّعل ٌٌٌيأخذ ٌلٌ ٌانًٌمؤذ ٌٌِّواتخذٌ "ٌالعاصِّ
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ٌِّفٌٌِّة ٌافعيٌَّوالشٌٌَّة ٌالمالكيٌٌَّوأجازٌ ٌ ٌعم ٌَّ ٌه ٌ؛ٌلنٌَّىٌالذانٌِّعل ٌٌالستئجارٌ ٌيٌالصح 

ٌوأفت ٌالعمالٌٌِّثسائرٌٌِّعليهٌٌِّالجرٌٌِّأخذ ٌٌيجوزٌ ٌمعلومٌ  ٌالحنفيٌَّىٌمتأخ ٌِّ، ٌةٌِّرو

ٌالقرباتٌِّعل ٌٌالجرةٌٌِّأخذٌٌِّبجوازٌٌٌِّوغيرامٌ  ٌضمانًٌةٌِّالدينيٌٌَّى اٌلتحصيلهٌ ٌا،

ٌثمٌ المالٌٌِّبيتٌٌِّمنٌ ٌالعلمٌٌِّلا ٌٌَِّّصةٌِّالمخصٌٌَّالمكافآتٌٌِّانقطاعٌٌِّبسببٌِّ ٌأنٌَّ. ٌا

ٌإنٌ الحنابلةٌقال ٌ ٌٌِّيوجدٌ ٌلمٌ ٌوا: ٌقومٌ يٌمنٌ ٌ،ٌأعطيٌ واإلقامةٌٌِّبالذانٌٌِّعٌ متطو 

ٌمنٌ بهمٌ  ٌ.العامةٌٌِّللمصالحٌٌِّالمعد ٌٌِّالفيءٌٌِّمالٌٌِّا ٌإنٌٌَّ ٌأخذٌ وقي َّ ٌيجوز  ٌل  ه 

،ٌواوٌ أجرة ٌعل ٌ ٌللحاجةِّ ٌونحوا اٌإلَّ ٌواإلمامةِّ ٌواٌاختاره ٌمتأخرمٌ ٌىٌالذانِّ

، (15)الحنفيَّةِّ
(16)أحمد ،ٌعنٌ ٌورواية ٌٌ

ة ،ٌ ٌتيمَّ ٌابن  (10)واختاره 
ٌٌ ٌلنَّ وذلك 

ٌأنٌ  ٌيمكنه  ٌعل ٌيٌالمحتاج  ٌبالجرةِّ ٌويستعين  ٌللِّ ٌعمله   َ ،ٌنو ٌحاجتهِّ ىٌسد ِّ

ٌالغنٌِّ لٌ بخلفِّ ٌإل ٌيٌلنَّهٌ  ٌالحاشية()ٌىٌالكسبِّ.ٌيحتاج   ي نظر 

 

أثيرٌ ٌأنٌ ٌٌ-10 نٌ ٌمنٌ ٌي تَّخذٌ  نٌ ٌمنٌ ٌأثيرٌ ٌله ٌٌ:"ٌثانٌ  النبيٌٌَّ؛ٌلنٌَّمؤذ ِّ ٌ،مؤذ ِّ

ٌعليهمٌِّوسيأتٌِّ ٌالكلم  ٌفٌٌِّي ٌالرٌٌَّ-ٌمبحثٌٌِّ-ي ني ٌويجوزٌ ٌ،ٌسولٌِّمؤذ ِّ

نينٌٌِّيكون اٌأنٌ ٌ،ٌوالفل ٌَّ للمسجدٌٌِّواحدٌ ٌنٌ ىٌمؤذ ٌِّعل ٌٌالقتصارٌ  ٌلحديثٌٌِّمؤذ ِّ

ٌٌابنٌِّ ٌللاِّ ٌلرسولِّ ٌقال :ٌثان  نانٌِّ عمر  ٌاحتاجٌ ٌفإنٌ ٌ(18)،.....ٌالحديثمؤذ ِّ

ٌجازٌ عليهمٌ ٌيايةٌِّىٌالز ٌِّإل ٌ ٌلنٌَّإل ٌٌا، ٌعنه ٌٌللا ٌٌرضيٌ ٌلعيمانٌ ٌثانٌ ٌه ٌىٌأربعة؛

ٌعندٌ ٌوالمصلحةٌٌِّالحاجةٌٌِّبقدرٌٌِّأربعةٌ ٌمنٌ ٌىٌأثيرٌِّإل ٌٌ،ٌويجوزٌ نينٌ مؤذ ٌٌِّأربعة ٌ

ٌ.ٌةٌِّوالشافعيٌٌَّالحنابلةٌِّ

ٌٌاٌفع ٌَّ ،ٌثمٌ واحدٌ ٌبعدٌ ٌواحدٌ ٌنٌ ذٌَّؤٌ أنٌي ٌٌفالمستحبٌٌُّنونٌ المؤذ ٌٌِّيٌ اٌتعدٌَّوإذ ٌ

اٌمكتومٌ ٌأم ٌٌِّوابنٌ ٌبللٌ  عنهم  ٌللاٌ   ٌبعدٌ ٌنٌ اٌيؤذ ٌِّأحدامٌ ٌ،ٌثانٌ رضي 

:ٌنينٌ المؤذ ٌٌِّيٌِّتعدٌٌُّيٌحالةٌِّفٌٌِّيستحبٌُّ.ٌويٌاإلعلمٌِّفٌٌِّلغٌ أبٌذلكٌ ٌ؛ٌولنٌَّاآلخرٌِّ

ٌ.ناحيةٌ ٌ،ٌأوٌ يٌمنارةٌ فٌٌِّواحدٌ ٌث ٌٌَُّّنٌ أنٌيؤذ ٌِّ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ
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،ٌلةٌِّواٌللصٌَّ،ٌفيستعدٌُّاسٌ النٌٌَّليعلمٌ ٌالوقتٌٌِّلٌِّيٌأوٌَّفٌٌِّنٌ المؤذ ٌٌِّنٌ يؤذ ٌٌِّأنٌ ٌٌ-11

،ٌالوقتٌٌِّعنٌٌِّالذانٌ ٌرٌ ٌيؤخ ٌِّلٌ ٌبللٌ ٌثانٌ "ٌ:قالٌ ٌسمرة ٌٌبنٌ ٌىٌجابرٌ وروٌ 

ٌأخٌَّوربمٌ  ٌ"قالٌ ٌيٌروايةٌ وفٌٌِّ(19)"،اشيئًٌٌاإلقامة ٌٌرٌ ا اٌإذ ٌٌنٌ يؤذ ٌٌِّبللٌ ٌثانٌ :

ٌأقامٌ ٌاٌخرجٌ فإذ ٌٌ بيٌُّالنٌٌَّىٌيخرجٌ ،ٌحتٌٌَّيقيمٌ لٌ ٌ،ٌثمٌَّرٌ ٌيؤخ ٌِّلٌ ٌمسٌ الشٌٌَّمالتٌِّ
ٌ(20)."يراه ٌٌحينٌ 

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

 
1ٌ-ٌ(ٌ ٌبابٌثيفٌاآلذان ٌثتابٌالصلة، ٌفي ٌياوي ٌأبو ٌياوي499ٌرقم)1/244ٌأخرجه ٌأبي ٌفيٌصحيح ٌاللباني ٌوحسنه ٌوغيره. )

ٌ(.246(ٌرقمٌ)1/50(.ٌوفيٌإرواءٌالغلي ٌَّ)469(ٌرقمٌ)1/98)

 تحفةٌالحوذَ.ٌ–2ٌ
ٌ(.660الترمذَ.وصححهٌاللبانيٌفيٌمشكاةٌالمصابيحٌرقم)رواهٌالخمسةٌإلٌٌ-3ٌ
ٌمتفقٌعليه.ٌ-4ٌ

ٌرواهٌأبوٌياوي.ٌٌ-5ٌ

6ٌ-ٌ ٌعنٌٌ ٌعنعنٌالخبر، ٌبنٌمسلمٌواوٌمدلسٌتدليسٌالتَّسويةٌوقد ٌالترمذٌَمنٌطريقٌوليد ٌوأخرجه  ٌأبوٌاريرة  ضعيفٌرواه

ٌمنٌسوءٌالحفظ،ٌعنٌالزارٌَوالزارٌَلمٌمع ٌزرعةٌوضعفهٌحاص َّ  ٌمعينٌوابن  اويةٌبنٌيحيىٌالصدفيٌواوٌضعيف،ٌضعَّفهٌابن 

ٌعلىٌذلكٌثييرٌمنٌالحفاظٌمنهمٌالترمذٌَوضعَّفٌالحديثٌبهذا. ٌيسمعٌمنٌأبيٌاريرةٌثماٌنصَّ

ٌلصبحٌالوضوءٌشرًطاٌفيٌصحةٌالذانٌِّ ٌالحديثٌلوٌصحَّ ٌأيلاٌأنَّ ٌبهٌفيٌبابٌٌ،ومنٌذلك  وخلصةٌجعلن اٌاذاٌالحديثٌللستئناسِّ

ٌواوٌمقبول ٌللستحبابٌلٌعلىٌوجهٌالشرطيَّة. ٌالمندوباتٌوالفلائ َِّّ

ٌعلىٌشرطٌالشيخين،ٌرواه ٌالحاطمٌفيٌالمستدركٌوأبوٌياويٌفيٌسننه.ٌ-0 ٌصحيح 

ٌ(525البخرٌَ)ٌ–8ٌ

وابٌبنٌعبدٌللاٌبنٌمسلمٌمنٌٌ–9ٌ ٌتوفيٌفيٌالكوفةٌسنةٌأبوٌجحيفة ٌالسَّوائيٌواسمهٌ  ٌاـ.04ٌصغارٌالصَّحابةِّ

ٌالشرحٌالكبيرٌالمسمىٌبالشافيٌعلىٌمتنٌالمقنعٌلبنٌقدامةٌالمقدسي.ٌ–10ٌ

ٌمتفقٌعليه.ٌ-11

ٌوالحاثمٌ-12 ٌماجه، ٌابن ٌوالطبرانيٌوابنٌعدٌَ)أخرجه 1ٌنصبٌالراية)، ٌرقم208ٌ/ ٌماجه ٌاللبانيٌفيٌضعيفٌابن (.وضعفه

(149.)ٌ

علىٌالمذٌ–13ٌ ٌاابٌِّالربعةٌلعبدٌالرحمنٌالجزيرَ.الفقهٌ 

ٌ(.30(.وضعفهٌاللبانيٌفيٌضعيفٌالترمذٌَرقم)1/122أخرجهٌالترمذَ،ٌإسنايهٌمجهول:"ٌنصبٌالراية)14ٌ

15ٌ-ٌ ٌجوازٌٌِّ ٌمن ٌالمتأخرين ٌمذاب  ٌبهِّ فتي ٌالم  ٌأنَّ ٌعلى ...ٌ ٌعابدين: ٌابن ٌٌقال ٌوالذانِّ ٌواإلمامةِّ ٌالقرآن ٌتعليم ٌعلى اإلستئجارِّ

ابنٌعابدينٌ)ٌٌ-لللَّرورةِّ،ٌ ٌ(.265/6حاشيةٌ 

ٌ(.35/6اإلنصافٌللمرياوَ،ٌ)ٌ–16ٌ

قٌٌ-ابنٌتيميَّة :ٌفـٌٌٌِّقالٌ–10ٌ ٌٌمنٌفرَّ ٌالمحتاجٌِّوغيرهِّ ٌٌ–بين  قال:ٌالمحتاجٌإذاٌاثتسبٌبهاٌأمكنه ٌأنٌينوٌَعمله ٌللٌٌِّ–واوٌأقرب 

ٌبهذاٌبهاٌعلىٌالعبايةٌِّويأخذ ٌالجرة ٌليستعينٌٌ(تعالى) ٌَالواجباتِّ ٌأيًلا،ٌفيؤي ِّ ٌعلىٌالعياليٌواجب  ٌالكسب  بخلفٌالغنيٌلنَّهٌ ٌ–،ٌفإنَّ

ٌإلىٌالكسبٌِّفلٌحاجةٌ ٌ(.063/23أنٌيعملهاٌلغيرٌللا.ٌمجموعٌالفتاوٌَ)ٌتدعوهلٌيحتاج 

ٌ(380مسلمٌفيٌصحيحهٌ)رواهٌٌ-18ٌ

ٌمتفقٌعليه.ٌ-19ٌ

ٌرواهٌابنٌماجه.ٌ-20ٌ

 
 

http://www.alukah.net/
https://alimam.ws/ref/105#_ftnref1
https://alimam.ws/ref/105#_ftnref1
https://alimam.ws/ref/105#_ftnref2
https://alimam.ws/ref/105#_ftnref2
https://alimam.ws/ref/105#_ftnref3
https://alimam.ws/ref/105#_ftnref3
https://alimam.ws/ref/105#_ftnref7
https://alimam.ws/ref/105#_ftnref7
https://alimam.ws/ref/105#_ftnref8
https://alimam.ws/ref/105#_ftnref8
https://alimam.ws/ref/105#_ftnref10
https://alimam.ws/ref/105#_ftnref10


www.alukah.net 

 

 
43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السَّايسٌ ٌالفص ٌَّ   

 المكروااتٌ 

يٌالذانٌِّوالبدع ٌفٌِّ  
 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 

 
44 

ٌنٌِّالذافِّيٌٌمكروااتٌ 
ا ٌوأرثانًاٌللعبايةٌِّأنٌٌثم  ٌفإنٌَّسننًٌوٌشروًطا ٌمكروااتٌينبغٌِّلهٌ ٌا ٌيا

ا ٌوأرثانٌ ٌالعبايةٌٌِّمنٌ ٌنٌ اوالذٌ،تجنُّبه  ٌشروط  ٌسننٌ وٌوله 

ٌي:ماٌيلٌٌِّالذانٌِّفِّيٌٌالمكروااتٌٌِّ،ٌفمنٌ ومكروااتٌ 

ٌفٌٌِّيكره ٌٌٌ-1ٌ ٌعدٌٌَّوقدٌ ٌ،بهٌٌِّة ٌالخاصٌٌَّننٌ السٌٌُّتوفُّرٌٌِّعدمٌ ٌالذانٌ ي

اٌتحريمًٌٌوا:ٌيكره ٌفقال ٌٌننٌ قٌالسٌُّتتحقٌٌَّاٌلمٌ إذ ٌٌلكرااةٌِّاٌأحوالٌ ٌة ٌالحنفيٌَّ

ٌويعايٌ وإقامتهٌٌِّجنبٌ ٌأذانٌ  ٌوإقامة ٌأذانه ٌٌ، ،ٌىٌالمذابٌِّعل ٌٌالمحدثٌٌِّ،

ٌمميزٌ ٌلٌ ٌوصبيٌ ٌ،ومعتوهٌ ٌمجنونٌ ٌوأذانٌ  ٌوامرأة ٌغير  ى،ٌوخني ٌٌ،،

ٌ.ٌالمسافرٌ إلٌٌَّ،ٌوراثبٌ نٌلنفسهٌِّاٌأذٌٌَّإذ ٌإلٌٌَّ،ٌوقاعدٌ ،ٌوسكرانٌ وفاسقٌ 

ٌفيهٌٌِّ-* ٌفقال  ٌالفاسقِّ ٌأذان  ا ٌلٌ ٌأمَّ ٌإذ ٌ  ٌيصحٌُّالمالكيَّة : ٌاعتمد ٌإلَّ ا

ٌىٌغيرهِّ.عل ٌ

قال ٌٌ-* ٌبحالٌ ووالحنابلةٌ  ٌالفاسقِّ ٌأذان  ٌ.(1)ا:ٌلٌيصحُّ

ٌبل ٌ ٌالقاعدِّ ٌأذان  ٌيكره  ا ٌفل ٌثم  ٌالمسافر  ٌإلَّ ، ٌراثبًاٌٌعذر  ٌأذانه  ٌيكره 

ٌأوٌ  ٌواذ ٌبل ٌٌبعذر  ، ٌالحكمٌ ٌعذر  ٌإمٌا ٌعليهِّ ٌتَّفق  ٌأذان  ٌفإنَّ ٌالمالكيَّة  لَّ

ٌعندامٌ  ٌمكروهٌ ٌالقاعدِّ ٌالسَّفرٌٌِّفِّيٌغير  ٌ.(2)غيرِّ

ٌفقالٌ  ٌالجنبِّ ٌأذان  ا ٌفقطٌ ٌوأمَّ ٌالجنبِّ ٌأذان  ٌي كره  ٌالحنابلة : اٌفيهِّ ٌأمَّ ،

ٌفل ٌ ٌأصغر  ٌحدثًا ٌالمحدث  ٌالحنفيَّة  ٌأذانه ،ٌوزاي  ٌٌي كره  ٌمن  فيٌويجه 

ٌاالمذابٌِّ ٌأذان  ٌ.(3)ندبًالجنبٌِّيعاي ٌأنَّ

ٌوخا ٌاليَّلثةِّ ٌعند  ٌمكروه  ٌفهو  ٌالن ِّساءِّ ٌأذان  ا ٌالشَّافعيَّةٌ لوأمَّ ف 

ٌمنٌ وقال ٌ ٌإذ ٌٌوا:ٌإنٌوقع  ٌباط َّ ،ٌويحرم  ٌفهو  ٌاحداانَّ ٌالتَّشبُّه ٌاٌقصدن 

ٌإذ ٌ ا ٌوأمَّ ، جالِّ ٌلمٌ بالر ِّ ٌولٌ ٌا ، ٌذثر  ي  ٌمجرَّ ٌأذانهنَّ ٌثان  ٌذلك  ٌيقصدن 

ٌإذ اٌ فيهِّ ٌ.(4)رفعٌِّالصَّوتٌٌٌِّعنٌ خل ٌثرااةٌ 
ٌ

ٌأٌٌَيكره ٌٌ-2ٌ ٌَإل ٌالٌٌَّلتغن ِّياالتَّلحين  ٌفٌِّذٌَيؤي ِّ ٌاللَّحنِّ ،ٌيٌالذانٌِّى

ٌثلماتٌٌِّىٌتغييرٌٌَِّإل ٌٌَيؤي ٌِّالذٌٌِّمديدٌ التٌٌَّيٌأوٌ غن ٌِّالتٌٌَّأوٌ ٌطريبٌ التٌٌَّواوٌ 

ياية ٌأوٌ،الذانٌٌِّ ٌوالنٌٌَّالز ِّ ٌفيهٌ ٌقصِّ ٌتحسينٌ أمٌَّوا، ٌبدونٌٌِّوتٌِّالصٌٌَّا

ٌ.مطلوبٌ ٌفهوٌ ٌينٌِّلحالتٌَّ
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ٌ، ٌالحنابلةِّ ٌعند  اجحِّ ٌالرَّ ٌعل ى ٌالكرااةِّ ٌمع  ن  لح ِّ ٌم  ٌأذان  ٌويصحُّ

ٌٌحنٌ اللٌٌَّاأيلًٌٌويكره ٌٌ،الملحنٌٌِّثغيرٌٌِّمنه ٌٌالمقصويٌٌِّلحصولٌِّ ثترقيقِّ

ٌأوٌ  م  ٌمرقَّقٌ ٌمفخَّ ٌفٌأٌِّلخطاٌأوٌ ٌتفخيمِّ ٌإل ٌٌاإلعرابٌِّي فعِّ ٌالرَّ ىٌثتبدي َِّّ

ٌ.النَّصبٌِّ

ٌقال ٌٌ-* ٌافالحنفيَّة  ٌحسنٌ لتَّغن ٌِّوا: ٌبالذانِّ ٌإذ ٌٌي ٌإل ٌإلَّ ٌأيَّى ٌا ٌتغييرِّ ى

ٌبزيايةٌِّ ٌأوٌ ٌالكلماتِّ ولٌ ٌحرثة  يحرم ٌفعلهٌ  ،ٌفإنَّهٌ  ٌٌيح ٌَُّّسماعه .حرف 

ٌفٌِّالمالكيَّة ٌقال ٌٌ-* ٌللخشوعٌِّوا:ٌي كره ٌالتَّطريب  ٌلمنافاتهِّ ٌيٌالذانِّ ،ٌإلَّ

يحرم . ٌعرفًاٌفإنَّهٌ  ٌإذ اٌتفاحش 

ٌقال ٌٌ-* ٌالتَّغن ٌِّالشَّافعيَّة  ٌمنٌ وا: ٌاإلنتقال  ٌاو  ٌإل ٌٌي ،ٌنغم  ٌآخر  ٌنغم  ى
أنٌ  ٌعل ٌٌوالسُّنَّةٌ  ن  ٌالمؤذ ِّ .ىٌيستمرَّ ٌواحد  ٌنغم 

ٌقال ٌٌ-* ٌاوٌ الحنابلة  ٌالتغن ِّي ٌواوٌ ٌوا: ٌبالذانِّ مكروهٌ ٌاإلطراب 

. ٌ(5)عندام 

3ٌ–ٌٌ ٌالسٌٌَّىٌولوٌ ،ٌحتٌَّيٌأثنائهٌِّفٌٌِّالكلمٌ يكره  ٌلمٌ السٌٌَّ،ٌويكره ٌلمٌِّبري ِّ

ٌولٌ ٌ،الذانٌٌِّمنٌ ٌفراغهٌٌِّبعدٌ ٌعليهٌٌِّيريٌٌَّأنٌ ٌعليهٌٌِّ،ٌويجبٌ نٌِّىٌالمؤذ ٌِّعل ٌ

ٌلنٌَّالطوي ٌَّ ٌالكلمٌ ٌويبطله ٌٌ،اليسيرٌ ٌالكلمٌ ٌيبطله ٌ ٌالموالة ٌٌيقطعٌ ٌه ٌ؛

ٌ.ٌةٌِّالحنفيٌٌَّغيرٌ ٌالجمهورٌٌِّعندٌ ٌيٌالذانٌِّفٌٌِّالمشروطة ٌ

ٌ.واإلقامةٌٌِّالذانٌٌِّءٌِّيٌأثنافٌٌِّلمٌِّالسٌٌَّريٌٌُّيجوزٌ ٌه ٌ:ٌأنٌَّالحنابلة ٌٌوأشارٌ 

ٌ

الكلم ٌمالمٌ ٌ ٌثإنقاذٌٌِّويكرهٌ  ٌلحاجة  ،فهذ ٌٌىٌونحوهٌِّأعمٌ ٌيكن  ٌاٌواجب 

ٌقالٌ وٌ-* ٌمن  ٌالحديثِّ ٌأا َِّّ ٌحالٌ من  نِّ ٌالمؤذ ِّ ٌثلم  ٌيحرم  :ٌٌ الذانِّ

اٌ ٌم  ا ٌفيه  ٌزاي  ٌوقد  ٌثلميَّة ، ٌصوتيَّة  ٌعباية  ٌالذان  ٌلنَّ ٌاذ ا وي بطله 

ا ٌمنه  ٌثحالٌِّفأبطلهٌ ٌليس  ٌرثعةًٌٌا ٌزاي  ٌإذ ا ٌصلةٌِّفٌٌِّالمصل ِّي ي

ٌوقدٌ  ، ٌولٌ يٌالم ٌِّفٌٌِّافعيٌُّالشٌٌَّاإلمامٌ ٌقالٌ ٌالفريلةِّ ٌفٌِّالكٌ ٌٌأحبٌُّ: يٌلم

ٌللنٌٌَّمنفعة ٌٌفيهٌٌِّاٌليستٌ بمٌ ٌالذانٌِّ ٌ.اأذانًٌٌيعدٌ ٌلمٌ ٌمٌ تكلٌٌَّوإنٌ ٌاسِّ

،ٌٌلعذرٌ إلٌٌَّالذانٌٌِّبعدٌ ٌالمسجدٌٌِّمنٌ ٌالخروجٌ ٌ:ٌيحرمٌ الحنابلة ٌٌقالٌ ٌٌ-4

ٌِّالنٌٌَّأصحابٌٌِّلعم ٌَِّّاٌاذ ٌ يٌأبٌٌِّمعٌ ٌااٌقعويًٌ:ٌ"ثنٌَّعياءٌِّوٌالشٌَّأب ٌٌقالٌ ٌ،ٌبي 

ٌمنٌ ٌرج ٌَّ ٌ،ٌفقامٌ نٌ المؤذ ٌٌِّنٌ ،ٌفأذٌَّيٌالمسجدٌِّفٌٌِّعنه ٌٌللا ٌٌرضيٌ ٌاريرة ٌ

،ٌالمسجدٌٌِّمنٌ ٌىٌخرجٌ حتٌٌَّبصره ٌٌوٌاريرة ٌأب ٌٌفأت بعه ٌي،ٌيمشٌٌِّالمسجدٌِّ
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ٌفاٌاذ ٌأمٌٌَّعنه ٌٌللا ٌٌرضيٌ ٌوٌاريرة ٌأب ٌٌفقالٌ  ٌالقاسىٌأب ٌعصٌ ٌقدٌ ا ٌٌمٌ ا

ٌالذانٌ ٌأيرثه ٌٌ:"منٌ  للاٌٌِّرسولٌ ٌ:ٌقالٌ انٌ عفٌٌَّبنٌ ٌعيمانٌ ٌ،ٌوقالٌ (6)

ٌالمسجدٌِّفٌِّ ٌثمٌَّي ٌلمٌ خرجٌ ٌ، ٌواوٌ لحاجةٌ ٌيخرجٌ ٌ، ،ٌجعة ٌالرٌٌٌَّيريدٌ لٌ ٌ،

ٌالخروجٌ أمٌٌَّ.(0)"منافقٌ ٌفهوٌ  ٌبدلي ٌَِّّفمباحٌ ٌلعذرٌ ٌا ٌعمرٌ ٌابنٌ ٌأنٌٌَّ،

ٌالخروجٌ ٌ:ٌيكره ٌافعية ٌالشٌٌَّ،ٌوقالٌ يٌغيرهٌِّفٌٌِّيويبٌِّالتٌٌَّأج ٌٌَِّّمنٌ ٌخرجٌ 
.ٌإلٌٌَّصلةٌ ٌغيرٌٌِّمنٌ ٌالذانٌٌِّبعدٌ ٌالمسجدٌٌِّمنٌ  ٌلعذر 

ٌيكره ٌالحنابلة ٌٌقالٌ ٌٌ-6ٌ ٌشهرٌِّفٌٌِّجرٌِّالفٌقب ٌَّ ٌالذانٌ ٌ: ٌرملانٌ ٌي

ٌألٌٌَّ،ٌويحتم ٌَّ حورٌ واٌالسٌُّ،ٌفيترثٌ بهٌٌِّاسٌ النٌٌٌَّيغترٌَّ،ٌلئلٌَّعليهٌٌِّامقتصرًٌ

ٌِّفٌٌِّهٌ يكرٌ  ٌلنٌَّي ٌَِّّيٌاللٌَّفٌٌِّبالذانٌٌِّعايته ٌٌعرفٌ ٌمنٌ ٌيٌحق  ٌثانٌ ٌ؛ ٌبللً

ٌبدلي ٌَِّّذلكٌ ٌيفع ٌَّ  ٌيؤذ ٌٌِّ:"إنٌٌَّقولهٌٌِّ، ٌواشرب ٌفكل ٌٌبلي ٌَّ ٌنٌ بللً واٌوا

ٌسحورثمٌ ٌمنٌ ٌٌيمنعكمٌ :"لٌ ٌوقوله ٌٌ(8)"مكتومٌ ٌأم ٌٌِّنٌ ابٌنٌ ىٌيؤذ ٌِّحتٌَّ

ٌ.(9)"قائمكمٌ ٌ،ٌويرجعٌ نائمكمٌ ٌه ٌلينب ٌٌِّبلي ٌَّ ٌنٌ يؤذ ٌٌِّه ٌ،ٌفإنٌَّبللٌ ٌأذانٌ 

ٌ

ٌيثمٌ ٌٌ-0 ٌالٌعندامٌ ٌكره ٌا  َ يٌفٌٌِّالذانٌٌِّبعدٌ ٌلةٌِّبالصٌٌَّداءٌ الن ٌٌِّحنابلة ٌأ

ٌلة ٌ،ٌأوٌالصٌَّ،ٌأوٌاإلقامة ٌلة ٌالصٌَّ:"يقولٌ ٌأنٌ ٌا،ٌمي ٌَّ وغيراٌ ٌالسواقٌِّ

ٌوقالٌ للا ٌٌرحمكمٌ  ،ٌٌَُّ ٌتسنٌٌُّ:النوو ٌالنٌَّعل ٌٌلة ٌالصٌٌَّ" ٌِّى ٌقب ٌَّ ٌٌبي 

)اإلقامةٌِّ
0
1)ٌ

ٌزاي ،ٌ-8 ٌمن  ٌسمعه ٌٌهرٌِّللظٌٌُّالذانٌ ٌيكره ٌٌومنهم  ٌٌالجمعةٌٌِّوقتٌ ٌلمن 

.ٌو اٌبعذر  ٌترثه 

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ
حمنٌالجزيرَ.ٌ-5ٌٌ–4ٌٌ–3ٌٌ–2ٌٌٌ–1ٌ ٌالفقهٌعلىٌالمذاابٌِّالربعةٌلعبدٌالرَّ

ٌرواهٌأبوٌياويٌوالترمذَ،ٌوقالٌ:ٌحديثٌحسنٌصحيح.ٌ- 6

ٌ(.600نيٌفيٌصحيحٌابنٌماجهٌرقم)رواهٌابنٌماجه.وصححهٌاللباٌ-7ٌ

ٌصحيحٌالبخارَ.ٌ- 8

ٌصحيحٌالبخارَ.ٌ- 9

 (.011-009راجع:ٌالفقهٌاإلسلميٌوأيلتهٌص)ٌ- 01
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 يٌالذانٌِّالبدع ٌفٌِّ
 ركَ تبا ى هللاِ إلَ  المسلم  ا بهَ  ب  يتقرَّ  ، وقربةٌ جليلةٌ  عبادةٌ  األذانَ  اعلْم أنَّ 
 ة  السنُّ  ا جاءتِ بمَ  دَ أن يتقيَّ  نِ ى المؤذ ِ علَ  يجب   ه  فإنَّ  ى، ولذلكَ وتعالَ 

ى علَ  ةٌ مبنيَّ  اتَ العباد ألنَّ  ، ذلكَ واإلقامةِ  األذانِ  ألفاظِ  منْ  انهِ يَ بَ بِ 
 ي ألفاظِ فِ  ننقصَ  أوْ  نزيدَ  أنْ  اا شرعً لنَ   يجوز  الَ  ه  ى أنَّ ، بمعنَ وقيفِ التَّ 

 ة  نَّ السُّ  بهِ  ا جاءتْ ى مَ علَ  و غيرَها مَن العباداتِ أ اإلقامةِ  أوْ  األذانِ 
  .الصَّحيحة  

 ا الَ ممَّ  ذلكَ  فإنَّ  ي اإلقامةِ ا فِ وكذَ  في األذانِ  المبتدعةِ  األلفاظِ  زيادة   اوأمَّ 
 األحكامَ  نَ ذي بيَّ ال ِ   هللاِ  لرسولِ  صريحةٌ  مخالفةٌ  ي ذلكَ فِ  ؛ ألنَّ يجوز  
 .ايهَ تعد ِ   يجوز  والَ 
 تِ اآليا لبعِض  نينَ المؤذ ِ  بعِض  : قراءة  ي األذانِ فِ  المبتدعةِ  فاظِ األل ومنَ 
َِّخْذ َولًَدا األذانِ  قبلَ  تهمْ ، كقراءالقرآنِ  منَ  ِ الَِّذي لَْم يَت : َوق ِل اْلَحْمد  لِِل 

ْلِك َولَْم يَك نْ  َن الذُّلَّ َوَكب ِْره  تَكْ  َولَم يَك ن لَّه  َشِريٌك فِي اْلم  بِيًرا لَّه  َوِليٌّ م ِ
ِ البعِض  قراءة   ، أوْ (111سورة اإلسراء ) ن َدَعا إِلَى َّللاَّ مَّ : َوَمْن أَْحَسن  قَْواًل م ِ

ْسِلِميَن   يردْ  ا لمْ ا ممَّ فهذَ  (،33) سورة فصلتَوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَل إِنَّنِي ِمَن اْلم 
 قول   وكذلكَ   رسولهِ  ةِ سنَّ   منْ والَ تعالَى  هللاِ  كتابِ  منَ  دليلٌ  فيهِ 

 ا...إلخ.. أوْ نَ نبي ِ  ى روحِ إلَ  : الفاتحة  األذانِ  منَ  الفراُِ  بعدَ  بعضهمْ 
بحيث   الصوتِ  مكبراتِ  ، عبرَ وآلهِ  هللاِ  ى رسولِ علَ  ًلم  ًلة والسَّ الصَّ 

البعِض بعَد األذاِن: اَل إلهَ  أْو قول   ،يصبح  هَذا القول  مْن جملِة األذانِ 
، له  الملك  وله  الحمد  يحيِي ويميت  وهَو علَى إالَّ هللا  وحده  اَل شريَك له  

 ا بعض  ي يقولهَ التِ  واألذكارِ  األلفاظِ  منَ  ذلكَ  شابهَ ا مَ  أوْ  كل ِ شيٍء قديٍر،
 (1).األذانِ  منَ  الفراُِ  بعدَ  وْ أ قبلَ  نينَ المؤذ ِ 

 
ِ ى النَّ ي علَ يصل ِ  ثمَّ  نِ المؤذ ِ  بعدَ  دَ يرد ِ  أنْ  لإلنسانِ  ة  نَّ والسُّ   دَ بع  بي 
 يسنُّ  ، وكذلكَ والفضيلةَ  الوسيلةَ  له   يسأل   ، ثمَّ األذانِ  منَ  الفراُِ 
ِ ى النَّ ي علَ يصل ِ  أنْ  نفسه   نِ ذ ِ للمؤ  ، وليسَ نفسهِ  وبينَ  بينه   ، ولكنْ  بي 

 .لكْي اَل ي درَج فيهِ  األذانِ  ي صوتَ يساوِ  مرتفعٍ  بصوتٍ 
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 أوِ  سابيحِ بالتَّ  عض  الب يهِ ا يسم ِ : مَ ي األذانِ فِ  المبتدعةِ  األلفاظِ  ومنَ 
 اِس النَّ  بعضَ  المساجدِ  ي بعِض فِ  ، فتجد  ذلكَ  شابهَ ا مَ  ، أوْ واشيحِ التَّ 

، الفجرِ  ي لصًلةِ انِ الثَّ  األذانِ  قبلَ  سابيحِ التَّ  بهذهِ  أصواتهمْ  يرفعونَ 
 ى عدمِ علَ  نصَّ  ، وقدْ الجمعةِ  يومَ  ى المنبرِ إلَ  اإلمامِ  صعودِ  قبلَ  وكذلكَ 
 وهوَ  تعالَى هللا   ي رحمه  الجوزِ  ابن   ، يقول  اإلسًلمِ  علماء   ذلكَ  جوازِ 

 الفجرِ  أذانَ  يخلطونَ  همْ أنَّ  : "ومنه  ي األذانِ فِ  إبليسَ  تلبيسَ  ن  ي ِ بَ ي  
 ، وقدْ ا فيختلطَ وسطً  األذانَ  ، ويجعلونَ والمواعظِ  سبيحِ والتَّ  ذكيرِ بالتَّ 
ا كثيرً  يلِ باللَّ  يقوم   ا منْ رأينَ  ، وقدْ ى األذانِ إلَ  ا يضاف  مَ  كلَّ  العلماء   كرهَ 
 بصوتٍ  القرآنِ  ا منَ سورً  يقرأ   منْ  ، ومنهمْ ر  ويذك ِ  فيعظ   ى المنارةِ علَ 

، قراءتهمْ  دينَ ى المتهج ِ علَ  ، ويخلط  نومهمْ  منْ  اسَ النَّ  ، فيمنع  مرتفعٍ 
 كًلم ابن الجوزي انتهى( 2)"المنكراتِ  منَ  ذلكَ  وكلُّ 

صًلِة الفجِر: الصًَّلة  حضرْت  مِة منْ ذاِن واإلقاوكذلَك قولهْم بيَن األ
ة  حضرْت يرحمنَا ويرحمكم  هللا ، فهَذا اَل أصَل له  ولْم يرحمكم  هللا  الصًَّل

 ي بِه السُّنَّة  وهَو بدعةٌ منكرةٌ.تأتِ 
 منَ  ا أحدثوه  عمَّ  نونَ ى المؤذ ِ نهَ ": "وي  ي "المدخلِ فِ  الحاجِ  ابن   وقالَ 
ي فِ  ، لكنْ اا وعلنً ا سرً تعالى حسنً  هللاِ  رَ ذك كانَ  ، وإنْ يلِ باللَّ  سبيحِ التَّ 

 نْ يعي ِ  ولمْ  عليهِ  وسًلمه   هللاِ  صلوات   (3)ارع  ا الشَّ ي تركهَ الت ِ  المواضعِ 
 ا عمَّ  نونَ ى المؤذ ِ نهَ : "وي  اأيضً  ". وقالَ اا معلومً ا شيئً فيهَ 

 لمْ  صلى هللا عليه وسلم بيَّ النَّ  ، ألنَّ الجمعةِ  يومِ  التذكارِ  منَ  أحدثوه  
 
  الماضيينَ  لفِ السَّ  منَ  بعدهِ  منْ  أحدٌ   فعله  ، والَ بهِ   أمرَ ، والَ يفعله   

 "انتهى كًلم ابن الحاج(4).بالحدوثِ  العهدِ  قريب   هوَ  بلْ  ،عنهمْ  هللا   رضيَ 
: لفظِ  : زيادة  الشيعة عندَ  ا اشتهرَ مَ  ي األذانِ فِ  المبتدعةِ  األلفاظِ  ومنَ 
 كاملةٍ  جملةٍ  زيادة   وكذلكَ  ،واإلقامةِ  ي األذانِ " فِ العملِ  ى خيرِ علَ  "حيَّ 

 افضةِ الرَّ  عندَ  ا هيَ "، كمَ هللاِ  ا وليُّ عليَّ  أنَّ  أشهد  : "وهيَ  ي األذانِ فِ 
، اإلقامةِ  األذاِن أوْ  ا" فيدنَ "سي ِ  زيادة   وكذلكَ  ،هدانَا وهداهم  هللا  تعالَى

 يدلَّ  ي لمْ والتِ  ي األذانِ فِ  المحدثةِ  المنكرةِ  البدعِ  منَ  األلفاظِ  هذهِ  فزيادة  
 وهوَ  الحاجِ  ابن   ، يقول  ذلكَ  عنْ  المنع   الوارد   ، بلْ ةِ نَّ السُّ  منَ  ا دليلٌ عليهَ 
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 أضافَ  فقدْ  األذانِ  ي أثناءِ ا فِ : "وأمَّ ي المسجدِ فِ  ى فعله  ا ينهَ عمَّ  ث  يتحدَّ 
ا فيهَ  هللاِ  منَ  عندهمْ  ، وليسَ ا دليلٌ عليهَ  ليسَ  ًظاوألفا تكلما اس  النَّ 

 "حيَّ  ، وزيادة  اإلقامةِ  ي ألفاظِ ا" فِ دنَ "سي ِ  ا زيادة لفظةِ ومنهَ  ،برهانٌ 
ي فِ  كاملةً  جملةً  بعضهمْ  ، وزيادة  واإلقامةِ  األذانِ  " عندَ العملِ  ى خيرِ علَ 

ي فِ  زيادته    يجوز  ا الَ ا ممَّ " وهذَ هللاِ  ا وليُّ عليًّ  أنَّ  "أشهد   األذانِ  ألفاظِ 
 وألنَّ ، بالنقصانِ  ينِ ، والدَّ البيانِ  بعدمِ   ي  بالنَّ  همونَ يتَّ  همْ ، وكأنَّ األذانِ 
  (5).قصان   النُّ ا والَ فيهَ  يادة  الز ِ   يجوز  الَ  ةٌ مستقلَّ  عبادةٌ  األذانَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 134-133يراجع: إصًلح المساجد للقاسمي صـ)( 1)
 2173إبليس، صـ تلبيس ( 2)
ألنَّ الشَّارع وصاحِب الشَّريعِة هَو هللا  تعالَى وأجمعوا على  يه وسلمصلى هللا عل( ال يجوز  اطًلق  اسم الشَّارعِ على رسوِل هللِا 3)

س ول  بَل ِْغ َما أ نِزَل إِلَْيَك ِمن يعِة........."، لقولِه تعالَى: أنَّ صاحب الورقاِت قد أخطأَ حين قال: "وإقرار  صاحِب الشَّر يَا أَيَُّها الرَّ
ب َِك ۖ َوإِن لَّْم تَْفعَْل فََما بَ  سول  .  المائدة. لَّْغَت ِرَسالَتَه  ۚرَّ  هو مبل ِغ  الشَّريعِة وليَس صاحَب الشَّريعِة.صلى هللا عليه وسلم  فالرَّ

أبو عبد هللا محمد بن محمد العبدري الفاسي المعروف بابن الحاج، كان عالما بالمذهب المالكي، عرف عنه  ابن  الحاج هَو: (4)
ًلح، وهو صاحب التصانيف الجليلة، ضرب فيه من العلم بالسهم المديد، من أبرز آثاره كتاب االنقطاع عن الدنيا والزهد والص

، القرافة، 1337، المغرب الوفاة: 1253الميًلد:  .المدخل إلى تنمية األعمال بتحسين النيات والتنبيه على كثير من البدع
 (ويكيبيديا)القاهرة، مصر

 ".مال بتحسين النيات والتنبيه على كثير من البدعالمدخل إلى تنمية األعابن  الحاج "( 5)
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 مأثورةٌ  األذانينِ  ألفاظَ  ": "إنَّ المساجدِ  ي "إصًلحِ ي فِ القاسمِ  يقول  
 حاحِ الص ِ  الحديثِ  ي كتبِ ، فِ سلفٍ  عنْ  اخلفً  واترِ بالتَّ  ا، رويتْ بهَ  دٌ متعبَّ 

 الزيادةَ  ذهِ ه استحبابَ  قطٌّ  أحدٌ  يروِ  ، ولمْ والمعاجمِ  والمسانيدِ  والحسانِ 
ٍ  عنْ  (ا"دنَ "سي ِ  لفظةَ  يقصد  ) ٍ والَ  صحابي   فقهاءِ  منَ   فقيهِ والَ  ، بلْ  تابعي 

 (1)ْم.أتباعه والَ  ةِ األئمَّ 

 يقول  رحمه  هللا  تعالَى،  بازٍ  بن   العزيزِ  عبد   إلى العًلمةِ  سؤالٌ  هَ وج ِ  وقدْ 
ي " فِ العملِ  يرِ ى خعلَ  : "حيَّ ي زيادةِ فِ  اإلسًلمِ  ا حكم  : "مَ ؤالِ السُّ  نصُّ 
ي التِ  ي المساجدِ فِ  ًلةِ الصَّ  ا حكم  ؟ ومَ  سولِ الرَّ  عنِ  ثبتتْ  ؟ وهلْ األذانِ 
ن   ا بهَ  نَ أذَّ   سولَ الرَّ  أنَّ  صحيحٌ  ا؟ وهلْ فيهَ  العملِ  ى خيرِ علَ  بحيَّ  تؤذ ِ

 ".؟ى الغزواتِ ي إحدَ فِ 
 صفةِ  ي بيانِ فِ   هللاِ  رسولِ  عنْ  األحاديث   ثبتتْ  فقدْ  ..: "...الجواب  
 ثابتةٌ  ي ذلكَ فِ  ، واألحاديث  ا محذورةَ أبَ  مه  ، وعلَّ بًلالً  مه  علَّ  ، وقدْ األذانِ 

 "، وليسَ العملِ  ى خيرِ علَ  ا "حيَّ فيهَ  ا، وليسَ وغيرهمَ  حيحينِ ي الصَّ فِ 
 المحدثةِ  البدعِ  منَ  الجملتانِ  هاتانِ  "، بلْ هللاِ  وليُّ  اعليَّ  أنَّ  ا "أشهد  فيهَ 
ِ النَّ  بعدَ  ي األذانِ فِ   ي الحديثِ فِ  ًلم  والسَّ  ًلة  الصَّ  عليهِ  قالَ  ، وقدْ  بي 

ي ( يعنِ ردٌّ  فهوَ  منه   ا ليسَ ا مَ ا هذَ ي أمرنَ فِ  أحدثَ  منْ : )حيحِ الصَّ 
 عليهِ  عمًلً ليسَ  عملَ  منْ : )ًلم  والسَّ  ًلة  الصَّ  عليهِ  . وقالَ (2)مردودٌ 
 هللاِ  عبدِ  بنِ  جابرٍ  عنْ  حيحِ ي الصَّ فِ  مسلمٌ  وأخرجَ  (3)(ردٌّ  ا فهوَ أمرنَ 

 ِ ِ النَّ  عنِ  عنه   هللا   رضيَ  األنصاري   ي خطبةِ فِ  يقول   كانَ  ه  أنَّ   بي 
 هدي   الهديِ  ، وخيرَ هللاِ  كتابَ  الكتاب   خيرَ  : فإنَّ ا بعـد  أمَّ : )الجمعةِ 
ى علَ  (. فالواجب  بدعٍة ضًللةٍ  ، وكلُّ امحدثاتهَ  األمورِ  وشرُّ  ٍد محمَّ 
ِ النَّ  عنِ  ثابتةٍ  ا غير  هَ ؛ ألنَّ الزيادةَ  هِ و هذع  دَ يَ  أنْ  نينَ المؤذ ِ   هيَ  بلْ   بي 
 انتهى كًلم ابن باز (4)..."البدعِ  منَ 
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 الَّ ، وأببيانهِ  ة  نَّ السُّ  ا وردتِ بمَ  دَ قي  التَّ  ينَ نِ ى المؤذ ِ علَ  لواجبَ ا فإنَّ  وعليهِ 
 لكتابَ ا خالفَ  فقدْ  ي ذلكَ فِ  زادَ  ، فمنْ  اإلقامةِ والَ  األذانِ  ي ألفاظِ فِ  زادَ ي  

 جميًلً، وأنْ  اردًّ  ى دينهِ إلَ  المسلمينَ  يردَّ  أنْ  نسأل   وحده   وهللاَ  ،ةَ نَّ والسُّ 
ا َظهَر منَها وَما مَ  البدعِ  عنِ  والبعدَ  هرةِ المطَّ  بالسُّنَّةِ  كَ مسُّ ا التَّ يرزقنَ 
 آمين. بطَن،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
م ناظم قصة كليلة 1214هـ /  1332 –م 1377هـ /  1233جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحًلق القاسمي )( 1)

ودمنة. هو أحد رواد النهضة العلمية الِد ينية الحديثة ببًلد الشام في العصر الحديث، وأحد رجال العلم الكبار من المسلمين في 
من النصف األول من القرن الرابع عشر الهجري، وصاحب المؤلَّفات القي مة الكثيرة التي انتفع بها العلماء وطًلب العلم 

 المسلمين
 رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين( 2)
  أخرجه مسلم في الصحيح( 3)
 (771برنامج نور على الدرب، رقم الحلقة ) (4)
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ٌالذانٌبالمسج ِّ ٌَِّّ
 بادةٌ وهيَ أنَّ األذاَن ع يحبُّ ويرَضى لَماي هللا  تعالَى وإيَّاَك وفَّقنِ  اعلمْ 

أحكاِم  حولَ وهَي كسائِر العباداِت تدور   ،ى الكفايةِ علَ مفرورضةٌ 
ي المبحِث ي األذان فِ البدعِ فِ  الشَّرعِ الخمسِة، فإْن كنَّا قْد تحدَّثنَا عنِ 

تْ المحدثة  الكارثيَّة  التِ  السَّابِق إالَّ أنَّني أفردت  هذهِ  ة  ي ألمَّ بهذِه األمَّ
 تتوقَّف  عليَها عبادات  النَّاِس والَ التي جليلة البادة عالهذِه  تحيث  عطَّل
يَها فِ  ِة، فاستغن  يؤد ِ ِل ي األصِل إالَّ عدول  هذِه األمَّ وا عنَها بمسج ِ

 كتاٍب واَل يفتوَن بجواِز ذلَك بًلَ أنَّهْم الصَّوِت هَذا، وزْد علَى ذلَك 
ح  "قاعدةَ كاَن منهْم رجٌل رشيٌد لحكََّم  ا ولوْ سلطاٍن مبيٍن، هذَ  يرجَّ

إَذا  :النَّاظرِ  ي روضةِ ي فِ ، قال ابن  قدامةَ المقدسِ ى اإلباحِة"ر  علَ ظالح
تعارَض دليًلِن أحدهَما يفيد  الحظَر واآلخر  يفيد  اإلباحةَ وجَب تقديم  

ي فعِل المحظوِر، الحظِر علَى اإلباحِة، ألنَّه  أحوط ، وألنَّ اإلثَم حاصٌل فِ 
(  1)لمباحِ، فكاَن التَّرك  أولَى.ي ترِك ا إثَم فِ والَ 

ي ألنَّ األصَل فِ ا هذَ  ،انتهى
، وهذَا    دليَل لهْم نقليًّا كانَ دليٌل أصًًل لكْن الَ  كاَن لهمْ  إنْ العباداِت المنع 

وتكاسٌل عِن القياِم بالواجباِت، ثمَّ إنَّ  ىا محض  هوً هذَ  ، لكنْ عقليًّا أوْ 
ي العباداِت المنع  األصَل فِ "ا أنَّ ، كمَ األذان  عبادةٌ والعبادة  توقيفيَّةٌ 

بجواِز األذاِن  قالَ  فلْو وضعنَا إباحةَ منْ ، "ي العاداِت اإلباحةاألصل  فِ و
ِل معَ   يقدََّم الحظر   بمنِع ذلَك، فعقًًل ونقًًل يجب  أنْ  قالَ  حظِر منْ  بالمسج ِ
عِن  ينطق   ي الَ ذِ الَّ  ى ذلَك حديث  المعصومِ أضْف إلَ  علَى اإلباحِة،

 (2)."يريبكَ : "دْع ما يريبَك إلَى َما اَل قالَ    ىالهوَ 
 

 

 

 

 

 .التَّهذيب  والتَّوضيح فغي شرحِ قواعد التَّرجيح( 1)
م، ورواه  النَّسائي، عنه ( عن الحسن بن علي رضي هللا222، وابن حبان )(1731( ، وأحمد )2442ه الترمذي )أخرج (2)

حه  األلباني رحمه هللا   تعالى.وصحَّ
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ي فِ  ا تشكُّ مَ  : اتركْ ( أيْ ا يريبكَ مَ  دعْ ): "تعالَى هللا   رحمه   المناويُّ  قالَ  
 :( أي يريبكَ ا الَ ى مَ إلَ ا، )حرامً   أوْ حًلالً  ا، أوْ قبيحً  ا أوْ حسنً  كونهِ 
  .وِحلَّه   حسنه   نتَ ا تيقَّ ي مَ ، يعنِ يهِ ف  شكَّ ا الَ ى مَ إلَ  واعدلْ 

يبيُّ  وقال الط ِ
: ، ومعناه  الكًلمِ  منَ  مه  ا تقدَّ دا لمَ مهً م القول  ا هذَ  : جاءَ (1)

 يءِ الشَّ  منَ  ، فارتيابكَ ....، فاتركه  يءِ ي الشَّ فِ  ترتاب   نفسكَ  ا وجدتَ إذَ 
 مشعرٌ  يءِ للشَّ  ، وطمأنينتكَ ، فاحذره  للباطلِ  ةٌ مظن ِ  كونهِ  عنْ  يءٌ منب ِ 

 وا بعدمِ أفت   اإلسًلِميمجمع  الفقِه  وأيًضا .(2)"بهِ  كْ ، فتمسَّ بحقيقتهِ 
ا بعَد هَذا إالَّ  ينكَر هذَ بحيث  الَ  ،علَى ذلكَ  وا األدلَّةَ وأوف   ،جواِز ذلكَ 

   ي.الفقهِ  مستهتٌر، ودونَك قول  المجمعِ 

ا أمَّ  ،وصحبهِ  ى آلهِ وعلَ  هللاِ  ى رسولِ علَ  ًلم  والسَّ  ًلة  ، والصَّ لِلِ  الحمد  
ي اإلسًلمِ  العالمِ  ي برابطةِ ي اإلسًلمِ الفقهِ  المجمعَ  مجلسَ  : فإنَّ بعد  

 بتِ السَّ  يومِ  منْ  مةَ المكرَّ  ةَ ي مكَّ فِ  اسعةِ التَّ  بدورتهِ  المنعقدِ 
ي فِ  نظرَ  هـ قدْ 12/2/1417 بتِ السَّ  ى يومِ هـ إلَ 12/2/1417

ي فِ  2412/4/1 ا برقمِ وريَ بس األوقافِ  وزيرِ  منْ  الواردِ  االستفتاءِ 
 الصوتِ  ًلتِ مسج ِ  طريقِ  عنْ  األذانِ  إذاعةِ  حكمِ  هـ بشأنِ 21/2/1415
 الوقتِ  فارقِ  منْ  يحصل   ا قدْ ي مَ تًلفِ  ، لتحقيقِ ي المساجدِ فِ  "الكاسيت"

 . المكتوبةِ  ًلةِ للصَّ  األذانِ  أداءِ  حينَ  الواحدِ  ي البلدِ فِ  المساجدِ  بينَ 
 بعِض  ا منْ ي هذَ فِ  ةِ المعدَّ  ى البحوثِ علَ  مجلس  ال لعَ اطَّ  فقدِ  وعليهِ 
ي المفتِ  سماحةِ  منْ  ي ذلكَ فِ  ى الصادرةِ ى الفتاوَ ، وعلَ المجمعِ  أعضاءِ 

 يخِ الشَّ  آلِ  يخ محمد بن إبراهيمَ الشَّ  ةِ عوديَّ السُّ  ةِ العربيَّ  سابقًا بالمملكةِ 
 هـ،3/1/1323ي فِ  35 برقمِ  ىتعالَ  هللا   رحمه  

 عشرةَ  انيةَ ا الثَّ ي دورتهَ فِ  بالمملكةِ  العلماءِ  كبارِ  يئة  ه رته  ا قرَّ ومَ  
 ائمةِ الدَّ  ى الهيئةِ هـ وفتوَ 1323 عامِ  اآلخرِ  ربيعِ  ي شهرِ فِ  المنعقدةَ 

 واإلرشادِ  عوةِ والدَّ  واإلفتاءِ  ةِ العلميَّ  البحوثِ  إلداراتِ  العامةِ  ئاسةِ بالر ِ 
ى الفتاوَ  هذهِ  ن  هـ، وتتضمَّ 4/2/1413ي فِ  5222 برقمِ  ي المملكةِ فِ 

 ًلةِ الصَّ  وقتِ  دخولِ  عندَ  األذانِ  إذاعةَ  وأنَّ  بذلكَ  األخذِ  عدمَ " :الثًلثْ 
 هذهِ  ي أداءِ فِ  ا ال تجزئ  ونحوهَ  سجيلِ التَّ  آلةِ  بواسطةِ  ي المساجدِ فِ 

 . العبادةِ 
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 ، فإنَّ ي ذلكَ فِ  ى، والمداولةَ وفتاوَ  بحوثٍ  منَ  مَ ا تقدَّ مَ  استعراِض  وبعدَ 
 ي:ا يلِ مَ  له   نَ ي تبيَّ ي اإلسًلمِ الفقهِ  المجمعِ  مجلسَ 

 منَ  ، المعلومةِ اهرةِ الظَّ  ةِ التعبديَّ  اإلسًلمِ  شعائرِ  منْ  األذانَ  أنَّ  -1 
 منَ  ا فاألذان  ، ولهذَ المسلمينَ  وإجماعِ  ص ِ بالنَّ  رورةِ بالضَّ  ينِ الد ِ 

ى علَ  اق  االتف حكيَ  ، وقدْ الكفرِ  وبًلدِ  اإلسًلمِ  بًلدِ  بينَ  الفارقةِ  العًلماتِ 
  .والقوتل   ى تركهِ علَ  بلدٍ  أهل   قَ اتفَّ  لوْ  ه  أنَّ 
 
 ى منَ األولَ  نةِ ي السَّ فِ  تشريعهِ  تاريخِ  منْ  المسلمينَ  بينَ  التوارثَ  - 2 

 منَ  صًلةٍ  لكل ِ  باألذانِ  المستمرُّ  العمل   ى اآلن، ينقل  وإلَ  الهجرةِ 
 ي البلدِ فِ  المساجد   دتِ تعدَّ  ، وإنْ مسجدٍ  ي كل ِ فِ  الخمِس  لواتِ الصَّ 

  .الواحدِ 
 ى هللا  صلَّ  بيَّ النَّ  ، أنَّ عنه   هللا   ، رضيَ الحويرثِ  بنِ  مالكٍ  ي حديثِ فِ  -3 

ْن لكمْ الصَّ  ا حَضرتِ : "إذَ قالَ  مَ وسلَّ  عليهِ  كمْ  أحد كمْ  ًلة  فْلي ؤذ ِ  وْليَؤمَّ
كمْ    (3)".أكبر 

  منَ والَ  مجنونِ ال منَ   يصحُّ ا الَ ، ولهذَ األذانِ  شروطِ  منْ  ةَ النيَّ  أنَّ  -4
 سجيلِ ي التَّ فِ  فكذلكَ  ،ي أدائهِ فِ  ةِ النيَّ  وجودِ  ا، لعدمِ ونحوهمَ  كرانِ السَّ 

 .المذكورِ 
 
ي ى فِ تعالَ  هللا   رحمه   ةَ قدام ابن   ، قالَ ةٌ بدنيَّ  عبادةٌ  األذانَ  أنَّ  -5 

 فًلَ  بدنيةٌ  عبادة   ه  ألنَّ  غيرهِ  ى أذانِ علَ  يبنيَ  أنْ  جلِ للرَّ  وليسَ : "يالمغنِ 
  (4)."ًلةِ كالصَّ  شخصينِ  منْ  يصحُّ 

 ى الوجهِ علَ  وتِ الصَّ  لِ مسج ِ  بواسطةِ  للمساجدِ  األذانِ  ي توحيدِ فِ  أنَّ  -7 
  :يا يلِ ا مَ منهَ  ومخاطرَ  محاذيرَ  ة  عدَّ  المذكورِ 

سننًا  مسجدٍ  ي كل ِ فِ  صًلةٍ  لكل ِ  أنَّ  األذانِ  ةِ بمشروعيَّ  يرتبط   ه  أنَّ  -أ
 ا معَ لنشرهَ  ا وإماتةٌ لهَ  تفويتٌ  سجيلِ التَّ  طريقِ  عنْ  ي األذانِ وآدابًا، ففِ 

  .ة فيهِ النيَّ  شرطِ  فواتِ 
 
ى علَ  البدعِ  ، ودخولِ ينِ بالد ِ  ًلعبِ التَّ  بابَ  ى المسلمينَ علَ  يفتح   ه  أنَّ  -ب
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 األذانِ  تركِ  منْ  ي إليهِ ا يفِض ، لمَ وشعائرهمْ  ي عباداتهمْ فِ  المسلمينَ 
  .جيلِ سبالتَّ  واالكتفاءِ  ةِ بالكليَّ 

 
ا مَ  ر  ي يقر ِ ي اإلسًلمِ الفقهِ  المجمعِ  مجلسَ  فإنَّ  مَ ا تقدَّ ى مَ علَ  وبناءً 

 ًلةِ الصَّ  وقتِ  دخولِ  عندَ  ي المساجدِ فِ  األذانِ  بإذاعةِ  االكتفاءَ  أنَّ "ي: يلِ 
 هذهِ  ي أداءِ فِ   يجوز  والَ   يجزئ  ا الَ ونحوهَ  سجيلِ التَّ  آلةِ  بواسطةِ 
 ى المسلمينَ علَ  يجب   ه  ، وأنَّ المشروع   ن  األذا بهِ   يحصل  ، والَ العبادةِ 
ا ى مَ علَ  مسجدٍ  ي كل ِ فِ  لواتِ الصَّ  أوقاتِ  منْ  وقتٍ  لكل ِ  األذانِ  مباشرةَ 
 وهللا  ، ى اآلنإلَ   دٍ ا محمَّ ا ورسولنَ نَ نبي ِ  عهدِ  منْ  المسلمونَ  توارثه  
 حبهِ وص ى آلهِ وعلَ  دٍ ا محمَّ نَ ا ونبي ِ دنَ ى سي ِ علَ  ى هللا  وصلَّ  ،ق  الموفَّ 

 انتهى كًلم  المجمِع الفقهي اإلسًلمي. (5).أجمعينِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صاحب شرح المشكاة ( 1) اإلمام المشهورهو الحسين بن محمد عبد هللا الطيبي، وقد أكثر عنه المناوي في الفيض القدير،
  .فقيراً  وغيره، وكان ذا ثروة من اإلرث والتجارة فلم يزل ينفق ذلك في وجوه الخيرات إلى أن كان في آخر عمره

 .ليهمتفق ع( 3) شرح الجامع الصَّغير. فيض القدير( 2)
 .425/1( المني البن قدامة، 4)
 .( موقع إمام المسج5) 
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 فهذِه أربع  فتاَوى
د بن إبراهيَم آل الشيخ،  1   2المفتي السَّابق للمملكِة الشيخ محمَّ

البحوِث العلميَِّة والفتَوى  ةالهيئة  الدَّائمة  إدار 3هيئة  كباِر العلماِء 
إلسًلمي، فهذِه الفتاَوى ي اوالمجمع  الفقهِ  4والدَّعَوى واإلرشاِد 

 هوَ  اع  واإلجم ،توجب  اإلجماَع بْل هَذا هَو اإلجماع  علَى حقيقتهِ  األربعَ 
األصل  الثَّالث  من أصوِل االستدالِل، واَل يجوز  الخروج  عِن اإلجماعِ 

َدٰى َوَمن يُّ بحاٍل مَن األحواِل، " س وَل ِمن بَْعِد َما تَبَيََّن لَه  اْله  َشاقِِق الرَّ
ْؤِمنِيَن ن َول ِِه َما تََولَّٰى َون ْصِلِه َجَهنََّم ۖ َوَساَءْت  َّبِْع َغْيَر َسبِيِل اْلم  َويَت

 ي تفسيرِه:ي رحمه  هللا  تعالَى فِ قال السَّعدِ  115الن ِساء"َمِصيًرا
 بالخذالنِ  المؤمنينَ  سبيلَ  خالفَ  منْ  دَ توعَّ  تعالَى() هللاَ  : أنَّ ذلكَ  ووجه  
 عليهِ  ا المؤمنونَ مَ  سائرَ  يشمل   مضافٌ  مفردٌ  المؤمنينَ  يل  سب، وارِ والنَّ 
 ، أوْ استحبابهِ  أوِ  شيءٍ  ى إيجابِ وا علَ فق  ا اتَّ فإذَ  ،واألعمالِ  العقائدِ  منَ 

 منْ  ي شيءٍ فِ  خالفهمْ  ، فمنْ ا سبيلهمْ فهذَ  إباحتهِ  ، أوْ كراهتهِ  أوْ  تحريمهِ 
 .سبيلهمْ  يرَ غ بعَ اتَّ  ، فقدْ عليهِ  إجماعهمْ  انعقادِ  بعدَ  ذلكَ 

 هذهِ  إجماعَ  أنَّ  القطعَ  ا تفيد  ة ونحوهَ األدلَّ  فهذهِ  ثمَّ قاَل رحمه  هللا  تعالَى:
 .انتهى كًلم  السَّعدي...... (1)،قاطعةٌ  ة حجةٌ األمَّ 

ِل،  َِض بالمسج ِ رَم أجًرا عظيًما إَذا َما ع و  َن ح  وزْد علَى ذلَك أنَّ المؤذ ِ
ِل ثمَّ لْم يجد وا قاَل: لْو يعلم  النَّا  فعنه   ِ األوَّ س  َما فِي الن ِداِء والصَّف 

وا وا عليِه الْستهم   (2).إالَّ أْن يْستَِهم 
 
 
 
 
 
 
 
 
حم في تفسير كًلم المنَّان. تيسير( 1)  الكريم الرَّ
 .رواه  الشَّيخان( 2)
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ِن عظيٌم، فلْو اِن والمؤذ ِ أنَّ فضيلةَ األذَ  أيْ  ِن عظيمةٌ، وجزاء  المؤذ ِ
وا َما  ن  منهمْ علم    (1).فيِه مْن أجٍر اَل اقترَع النَّاس  علَى مْن يؤذ ِ

 قاَل:  البراِء بِن عازٍب رضَي هللا  عنه  أنَّ النبيَّ  عنِ ومنه  أيًضا، 
قه  مْن سمعه  مْن رطٍب  ........ ن  يغفر  له  بمد ِ صوتِه ويصد ِ والمؤذ ِ

 (2)ويابٍس وله  مثل  أجِر مْن صلَّى معه .

ِل.فانظْر إلَ  َِض بالمسج ِ ن  إذَا ع و  ِرَم منه  المؤذ ِ  ى كل ِ هذَا الفضِل كيَف ح 
 يْ اثنتَ  نَ أذَّ  : "منْ قالَ   بيَّ النَّ  ا أنَّ عنهمَ  هللا   رضيَ  عمرَ  ابنِ  فعنِ 

 حسنةً  ونَ ستُّ  يومٍ  ي كل ِ فِ  بتأذينهِ  له   بَ تِ وك   ة  الجنَّ  له   وجبتْ  سنةً  عشرةَ 
  (3).حسنةً  ثًلثونَ  إقامةٍ  وبكل ِ 

ِل ال  واألدلَّة   حَصى والتعدُّ، ولَْو فتحت  ت  علَى عدِم جواِز األذاِن بالمسج ِ
جاِل فلْن ي غلَق أبًدا، ولكْن اَل  باَب األدلَِّة مَن الكتاِب والسُّنَِّة وأقواِل الر ِ

:" اللَّهمَّ اغفْر لقوِمي فإنَّهْم اَل  نقول  إالَّ َما قاَل رسول  هللاِ 
 (4)يعلموَن".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .حديثًا تملؤَها األسرار  ألبي فاطمةَ عصام الدين 21طريق  األبرار  (1)
حه  األلباني( 2)  .رواه  النَّسائي وصحَّ
قال الحافظ: وهو كما قال فإن عبد هللا بن صالح  .رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري( 3)

 .بخاري في الصحيحكاتب الليث وإن كان فيه كًلم فقد روى عنه ال
 .رواه  البخاري( 4)
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 الفص َّ ٌالسَّابعٌ 

ٌوجزاء ٌفل َّ ٌال ذانِّ

نٌِّ  المؤذ ِّ
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ٌو ٌنٌِّالمؤذ ٌِّجزاء ٌفل َّ ٌالذانِّ
ي األذاِن والبدعِ فيِه، وجَب الحديث  علَى فضِل بعَد بياِن المكروهاِت فِ 
ِن وجزيِل جزائِه عنَد رب ِِه، وتكفينَا األذاِن وعظيِم شأنِه  وفضِل المؤذ ِ
ادِق ال  ؛معصوِم أحاديث  الصَّ

عَاِويَةَ  فعنْ  ن وَن أَْطَول  النَّاِس  :يَق ول    َسِمْعت  َرس وَل َّللاَِّ قاَل:  م  َؤذ ِ اْلم 
  (1)أَْعنَاقًا يَْوَم اْلِقيَاَمِة.

قوِل  ىي يقول  معنَ سمعت  أبِ  :يجستانِ السَّ  ي داودَ أبِ  ابن   و بكرِ أب   قالَ 
إِنَّ  ليسَ :"المؤذ نوَن أَْطَول  الن اِس أَعنَاقًا يَوَم الِقياِمة" الن بي 

ْم تَط ول ، َوَذِلَك أَنَّ النَّاَس يَْعَطش وَن يَْوَم اْلِقيَاَمِة فَِإَذا َعِطَش  أَْعنَاقَه 
ن وَن الَ يَْعطَ  َؤذ ِ ْم قَائَِمةٌ اإِلْنَسان  اْنَطَوْت ع ن ق ه  َواْلم   (2).ش وَن فَأَْعنَاق ه 

قاَل: لْو يعلم  النَّاس  َما  عْن أبِي هريرةَ رضَي هللا  عنه  أنَّ رسوَل هللِا 
وا عليِه  ِل ثمَّ لْم يجد وا إالَّ أْن يْستَِهم  ِ األوَّ فِي الن ِداِء والصَّف 

وا  ( 3).....الْستهم 
ِن عظيالمعنَ  ِن عظيٌم، فلْو ى أنَّ فضيلةَ األذاِن والمؤذ ِ مةٌ، وجزاء  المؤذ ِ

ن  منهْم. وا َما فيِه مْن أجٍر اَل اقترَع النَّاس  علَى مْن يؤذ ِ  علم 
 ى صوتَ مدَ   يسمع  : الَ يقول    هللاِ  رسولَ  : سمعت  قالَ  ي سعيدٍ أبِ  عنْ و

 يومَ  له    شهدَ إالَّ   إنسٌ والَ   جنٌّ والَ   حجرٌ والَ   مدرٌ والَ  شجرٌ  نِ المؤذ ِ 
 حسنةً  وعشرونَ  خمسٌ  له   يكتب   ًلةَ الصَّ  : وشاهدَ روايةٍ فِي و ؛القيامةِ 
 (4).اا بينهمَ مَ  عنه   ر  ويكفَّ 

 

 

 

 

 

 

  .رواه الشيخان( 3)( رواه  البيهقي. 2. )رواه مسلم( 1)
  .رواه البخاري( 4)
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 : يغفر   : قاَل: رسول  هللاِ ا قالَ عنهمَ  هللا   رضيَ  عمرَ  ابنِ  عنِ و
 وعندَ  ؛سمعه   ويابٍس  رطبٍ  كلُّ  له   تغفر  ويس ى أذانهِ منتهَ  نِ للمؤذ ِ 
  (1).ى معه  صلَّ  منْ  أجرِ  مثلَ  : وله  يسائِ النَّ 

 بًللٌ  فقامَ  ، هللاِ  رسولِ  ا معَ كنَّ  :قالَ  عنه   هللا   ي هريرةَ رضيَ أبِ  وعنْ 
: "مْن قاَل مثَل هذَا يقينًا دخَل  هللاِ  رسول   ، قالَ ا سكتَ ي، فلمَّ ينادِ 

 (2)الجنَّةَ"

 :يقول    هللاِ  ولَ رس سمعت   :قالَ  عنه   هللا   رضيَ  عامرٍ  بنِ  بةَ عق عنْ و
 ًلةِ بالصَّ  ن  يؤذ ِ  للجبلِ  ةٍ شظيَّ  ى رأِس علَ  ي غنمٍ راعِ  منْ  كَ ربُّ  يعجب  
 ويقيم   ن  يؤذ ِ  ،اي هذَ ى عبدِ وا إلَ انظر   وجلَّ  عزَّ  هللا   ي فيقول  ويصل ِ 
  (3).ةَ الجنَّ  وأدخلته  ي لعبدِ  غفرت   قدْ  ،يمن ِ  يخاف   ًلةَ الصَّ 
 ،مؤتمنٌ  ن  : المؤذ ِ  هللاِ  رسول   قالَ : قالَ  عنه هللا   رضيَ  أمامةَ  أبِيعن 
  (4) .. نينَ للمؤذ ِ  هم اغفرْ اللَّ 

ْم َسْعٌد.: َوي ْذَكر أَنَّ قَْوًما اْختَلَف وا فِى األََذاِن فَ قَاَل اْلب َخاِرىُّ   (5)أَْقَرَع بَْينَه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .صحيح الترغيب والترهيب( 1)
 .وصححه األلباني رواه النسائي وابن حبان في صحيحه (2)

الشَِّظيَّة(: بفتح الشين وكسر الظاء المعجمتين، وبعدهما ياء مثناة ). صححه األلبانيو رواه أبو داود والنسائي( 3)
 .تحت مشددة وتاء تأنيث، هي القطعة تنقطع من الجبل، ولم تنفصل منه

 .صحيح الجامع( 4)
 .صحيح البخاري ( فتح الباري شرح5)
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ْي اثْنتَ  نَ أذَّ  منْ  :قالَ   بيَّ النَّ  ا؛ أنَّ عنهمَ  هللا   رضيَ  عمرَ  بنِ ا وعنِ 
 ونَ ستُّ  يومٍ  ي كل ِ فِ  بتأذينهِ  ة ، وك تَِب له  الجنَّ  ، وجبْت له  عشرةَ سنةً 
 (1).حسنةً  إقامٍة ثًلثونَ  حسنةَ، وبكل ِ 

: إَذا قاَل  قاَل رسول  هللاِ  عْن عمَر بِن الخطَّاِب رضَي هللا  عنه  قاَل:و
: هللا   ن  ، فقاَل أحدكم   المؤذ ِ ، ثمَّ قاَل: : هللا  أكبر  هللا  أكبر  هللا  أكبر   أكبر 
اَل إلهَ إالَّ هللا ، ثمَّ قاَل: أشهد  أنَّ  هَ إالَّ هللا ، قاَل: أشهد  أنْ اَل إل أشهد  أنْ 

رسول  هللِا، ثمَّ قاَل: حيَّ علَى  ًداًدا رسول  هللِا، قاَل: أشهد  أنَّ محمَّ محمَّ 
ةَ إالَّ باهلِل، ثمَّ قاَل: حيَّ علَى الفًلحِ، قاَل:  الصًَّلِة، قاَل: اَل حوَل َواَل قوَّ

، ةَ إالَّ باهلِل، ثمَّ قاَل: هللا  أكبر  هللا  أكبر  قاَل: هللا  أكبر  هللا   اَل حوَل واَل قوَّ
، ثمَّ قاَل اَل إلهَ إالَّ هللا     (2)مْن قلبِه دخَل الجنَّةَ. ، قاَل: اَل إلهَ إالَّ هللا  أكبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ".رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال: "صحيح على شرط البخاري( 1)
 .رواه  مسلم( 2) 
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إِنَّ الشَّْيَطاَن إَِذا َسِمَع الن َِداَء  :يَق ول   ْعت  النَّبِىَّ َعْن َجابٍِر قَاَل َسمِ و
ًلَ  ْوَحاءِ بِالصَّ فََسأَْلت ه  َعِن  قَاَل س لَْيَمان   ؛ِة َذَهَب َحتَّى يَك وَن َمَكاَن الرَّ
ْوَحاءِ    (1)فَقَاَل ِهَي ِمَن اْلَمِدينَِة ِستَّةٌ َوثًَلَث وَن ِميًلً. ،الرَّ

إِنَّ الشَّْيَطاَن إِذَا َسِمَع الن َِداَء  :قَالَ  ِن النَّبِى ِ َعْن أَبِى ه َرْيَرةَ عَ و
َراٌط َحتَّى الَ يَْسَمَع َصْوتَه  فَِإَذا َسَكَت َرَجَع فََوْسَوَس بِال صًَّلَِة أََحاَل لَه  ض 

فَِإَذا َسِمَع اإِلقَاَمةَ َذَهَب َحتَّى الَ يَْسَمَع َصْوتَه  فَِإَذا َسَكَت َرَجَع 
  (2)فََوْسَوَس.

ِن ولسامِع األذا ِن، فبرب َِك فكلُّ ما سبَق ذكره  هَو فضائٌل لألذاِن وللمؤذ ِ
ض  قل ِي كيَف اَل ي   ٍل، اَل نفَس  ؤبه  بكل ِ هَذا الفضِل والجزاِء وي عوَّ بمسج ِ
فيعمَل  ،ي أذانهِ فِ  قَي هللاَ يتَّ  ى المسلِم أنْ َعلَ  اوأخيرً  ،فيِه واَل روحٌ 

كَ  ِة  صحِ بالنُّ  المرء   يبادرَ و مَن األمورِ  المحَدثَ  بالمشروعِ ويتر  ألئمَّ
ت  كَ لِ ي ذَ فِ  نَّ إِ ": ىتعالَ  قالَ  (3)النَّصيحة  ين  فالد ِ  ،همْ المسلميَن وعامَّ

 32ق ."يدٌ هِ شَ  وَ ه  وَ  عَ مْ ى السَّ قَ ألْ  وْ أَ  بٌ لْ قَ  ه  لَ  انَ كَ  نْ مَ ى لِ رَ كْ ذِ لَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .رواه مسلم (1)
ل من موضعه( 2)  .رواه مسلم . ومعنى أحال: تحو 
 .رواه مسلم مرفوًعا عن تميم الدَّاري رضي هللا  عنه   (3)
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 وتنبيهاتٌ ٌنصائحٌ 
، وجَب الهمم   ألذاِن واْرتَفعْت بتلَك األخبارِ بعَدَما تحدَّثنَا عْن فضائِل ا

 :قولهمْ  التَّحذير  مْن أخطاٍء فِي النُّطِق باألذاِن منَها
 . باالستفهامِ  إشعارٌ  الجًللةِ  لفظِ  فبمد ِ ألفِ  ،"آهلل" بمد ِ  ،أكبر   آآهلل   - 1
 هللا  : وإعراب  جملِة هللا  أكبر  هوَ  ،ا لحنٌ " فهذَ "أكبرَ  نصب   كذلكَ  - 2

 . بحالٍ  نصب  الخبرِ   يصحُّ فًلَ  ،مرفوعٌ  خبرٌ  وأكبر   ،مرفوعٌ  مبتدأٌ 
ا ما روَي " ِ للنَّ  أنَّ هَذا حديثٌ  بعضهمْ  فظنَّ كبير جزٌم " التَّ وأمَّ ،  بي 
 غةِ اللَّ  أهلِ  عندَ  مقولةٌ  هيَ  بلْ  ،ةَ البتَّ  له   أصلَ  الَ  الحديثَ  فنقول  أنَّ هَذا

 بعِض  ي عنْ يروِ  صغيرٌ  تابعيٌّ  وهوَ  ،يالنخعِ  بن يزيدَ  إبراهيمَ  عنْ 
" "هللْا أكبرْ  بقولِ  ي تكبيركَ فِ  : اجزمْ معناه   وليسَ  ،مسعودٍ  ابنِ  أصحابِ 

رحمه   أللبانيُّ اأخبَر بِه  امَ  ، هوَ ي معناه  فِ  حيح  والصَّ  مخالٌف لل غِة! ه  ألنَّ 
 :فقالَ  ي هَذا البابِ سؤاٍل فِ فتوايِه مجيبًا عْن  ي بعِض هللا  تعالَى فِ 

ُ؛ُالتكبيرُ  "ُ"أيُ جزٌم ُالسُ ف ُُاألذانُ ُأنَّ ىُاألول ُُكبيرةُ التَُُّوصلُ ُةُ نَُّي

ُللا ُُللا ُ"ُأيُ ُىباألخرُ  ُلكنُ اإلقامة ُُ"ُكذلكُ أكبرُ ُأكبر  ُعل ُهذُ ُأشكلُ ُ؛ ىُا
ُ ُالنَُُّبعض  ُىُلُ أخرُ ُجهةُ ُومنُ ُبالحديثُ ُجهةُ ُمنُ ُلهمُ ُُعلمُ لُ ُنُ ذيالَُُّاس 

ُأمَُّغةُ باللَُُّعندهمُ ُعلمُ  ُالجهة ُ؛ ُأنَُّىُفظن ُاألول ُُا ُكبيرُ التَُّ"ُالجملة ُُهذهُ ُوا
ُظن ُجزمٌُ ُنبوي ُحديث ُُه ُو" ُوُاا ُهوُ مُ وإنَُُّكذلكُ ُليسُ هو  ُبراهيمُ إلُأثرٌُُا
ُهذُ يخعُ النَُّ ُمنُ ، ُألَُّيُيعن ُُوهوُ ُ"جزمٌُُكبيرُ تَُّال"ُ:قالُ ُابعينُ التَُُّعلماءُ ُا

ُُانتهى(1)"أكبرُ ُاللــــــه ُ"ُتقولُ  ُل  ُالجاللةُ ُتمدَُّيعن ي ُلُ ُلكيُ ُاسم  ُيسب َ 
ُ ُف يُتكبيرةُ المأموم  ُُاإلمام  ُاألول ىُأن  ،ُفكان  ُالجاللة  ُلفظ  ُإذ اُمدَّ اإلحرام 
ا ُيجزم ُبه 

ُف يُالسَّالمُ ُ ا،ُوكذلك  "ُيخطفه  ُفيقول :ُ"للا ُأكبر  ُأن  ُلإلمام  ُيستحب  ،ُفال 
ُ، ُاإلمام  ُالمأموم  ُيسب َ  ُل  ُلكي  " ُعليكم  ُ"السَّالااام  ُويقول : ُالسَّالم  دَّ يم 

ُجزٌم. ُوهذ اُمعن ىُالتَّكبير 
ُبالثَّانية ُاألولى ُالتَّكبيرة ُوصل  ُالس نَّة  ُ"من ُاأللباني اُوقول  ُفحينه  "

ُالجزم ُف ُ ُ.يُالثَّانيةُ يكون 
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ُ"التَّكبيرُ  ُتقُفقول : ُكأن  ُلغة ، ُمجاٌز ُوهو  ُعرفيةٌ ُحقيقةٌ ُهو  ول ُجزٌم"

ُواشترُ  ُالمسألة  ُاجزم  ُُلشخص  ُولكنَّ ، ُاألمر  ُاحسم  ُتقصد  ُوأنت  كتاب ا،
ُف ُ ُمجاٌز ُهو  ُالجملة  ُف يُهذه  ُاجزم  ُف ُلفظ  ُاألمر  ،ُوكذلك  ُيُاللَّغة  يُقوله 

ُجزٌم. ُالتَّكبير 
ُاإل ُتعاُاأللبانيُ ُمامُ وقال  ُللا  ُ،ُفالُ خط فٌُُ"ُأيُ جزمٌُُكبيرُ التَُّ"ُ:ل ىرحمه 

ُلُ يمدُ  ُ"مُ "ُوإنَُّأكبرُ ُه ُـاللَُّ"ُُيقالُ ، ُالنَُُّبعضُ ُ"ُفظنَُّأكبرُ ُللا ُا اُقديمُ ُاس 
ُمُ تحريكُ ُيُبدونُ يعن ُُجزمٌُُكبيرُ التَُُّأنَُُّاوحديث ُ ُتقولُ ، ُللا ُُللا ُ"ُ:ا ُأكبر 

ُ..ُللاُ ُللاُ ُتقولُ اُمُ وإنَُُّ"أكبرُ  ٌُ،ُهذ ُأكبرُ ُأكبر  ٌُاُخطأ ٌُُةُ نَُّيُالسُ ف ُُ،ُخطأ ُوخطأ
انتهى(2)ُ........غةُ يُاللَُّف ُ

  

 ا يستحبُّ أصحابنَ  قالَ : "تعالَى هللا   رحمه   وويُّ النَّ  اإلمام   قالَ  - 3
 هللا  " األذانِ  لِ ي أوَّ فِ  فيقول   ،واحدٍ  بنفٍس  تكبيرتينِ  كلَّ  يقولَ  أنْ  نِ للمؤذ ِ 

 " بنفٍس كبرْ أ هللا   كبر  أ هللا  : "يقول   ثمَّ  ،واحدٍ  " بنفٍس كبرْ أ هللا   كبر  أ
ٌالذانٌٌِّلٌِّيٌأوٌَّىٌفٌِّاٌيتأتٌَّمٌ اٌإنٌَّواذ ٌٌقلتٌ  : "حجرٍ  ابن   الحافظ   قالَ  ثمَّ  (3)،خرٍ آ
ٌٌَُّاٌقالٌ ىٌمٌ ،ٌوعل ٌيٌآخرهٌٌَِّفٌِّذٌِّالٌٌَّكبيرٌِّيٌالتٌٌَّفٌِّلٌ  ٌأنٌ ٌنٌِّيٌللمؤذ ٌِّينبغٌٌِّالنوو

ٌٌيٌآخرهٌِّفٌٌِّتينٌِّاللٌٌَّمنٌ ٌتكبيرةٌ ٌث ٌٌََّّيفريٌ  ٌ(4)بنفس 

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

 .العافية ألحمد زروق شرح النصيحة الكافية لمن خصه( 2. )سلسلة الهدى والنُّور لإلمام األلباني( 1)
 ( فتح الباري 4. )تنبيه األنام لما في األذان من خطٍئ وأوهام( 3)
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دِ فِ  ""هللاِ  اسمِ  منِ  األلفِ  مدُّ ومَن األخطاِء  – 4  ا تسائٌل،فهذَ  ي التَّشهُّ
كذلَك مدُّ ألِف و ،ي الحيعلتينِ فِ  "" و"الفًلحِ ًلةِ "الصَّ  األلَف منَ  واَل تمدُّ 
ا فهذَ  العرب   بهِ  متْ ا تكلَّ ى مَ علَ  ومدٌّ زائدٌ ، فهَو تسائٌل أيًضا التَّثويبِ 
 قبيٌح. لحنٌ 
 ومعناه   بتمديِد الباِء، ،أكبارٌ فِي "أكبٌر" مْن "هللا  أكبٌر" : قولهمْ  - 5

ي فِ  فهوَ  إكبارٌ يقولوَن:  أوْ ، (1)َن النَّباتِ نوٌع م وأيًضاجمع  "طبٍل" 
 ساءَ الن ِ  نأتِي والَ  :اعرِ الشَّ  قول   ومنه   ،الحيِض  بمعنَى لغاِت العربِ  بعِض 

ه بُّ التنَّ  فهذَا يجب   (2)فعله   قصدْ ي   لمْ  وإنْ   يحلُّ ا الَ فهذَ  * ااكبارً  ا أكبرنَ إذَ 
  .لمثِلهِ 
: يقول   ( فتجده  هللا  أكبر   ) ي قولهِ فِ  م ِ الضَّ  حركةِ  إشباع   ومنه  أيًضا – 7
ة  إشباًعا زائًدا إلَى أْن ت  أ حيح  ( والصَّ برْ كْ و ه  اللَّ ) مَّ  ،دَّ مَ الَّ ت شبَع الضَّ

 . (أكبرْ  هللا   أكبر   هللا   ) ي قولهِ فِ  بالهمزِ  طقِ النُّ  ويجب  اضهار  
 واب  " والصَّ "أنْ  عندَ  ( فيقف  هللا   الَّ إ  إلهَ أْن الَ  أشهد  ) قولهمْ ومنه   – 2
فإَذا ، "أنْ " فـ، مدغمةً  "ونِ النُّ " " بسكونِ  هللاْ إالَّ   إلهَ أْن الَ " تقولَ  أنْ 

"  مِ ي الًلَّ فِ  ا تدغم  هَ فإنَّ  "الٌم"ا ووليتهَ  ساكنةٌ  وهيَ  خف ِفْت "النُّون 
ومَن  " هللا  إالَّ   إلهَ أالَّ  أشهد  " :فيقال   (3)وتنطق  مدغمتًا بًَل تنوينٍ 

"ويقول  تشديد  "أْن"  أيًضا لكَ ذاألخطاِء فِي   .: "أنَّ
 وا" والمشروع  "اشهد  األمرِ  بصيغةِ  هادةِ الشَّ  نطق  ومنه  أيًضا  – 3

  ".أشهد  " الفعِل بـِ  مضارعة  
 ا صحيٌح خطًّ  " وهوَ هللاْ  ا رسول  دً محمَّ " نويِن منْ نطق  ألِف التَّ و - 2
 التَّنوينِ  : إدغام  هوَ  حيح  الصَّ بنوِن التَّنويِن، و ي نطق  واَل  ،ا لفظً الَ 
 

اِء" إدغاًما بغيِر غنَّةٍ  : في "الرَّ  بحيث  ت نَطق 
 :تعالَى رحمه  هللا   يلقوِل الجمزورِ  "،هللاْ  سول  رَّ  ادً "محمَّ 
َرنَّهي إدغاٌم بغيِر غنَّْه * فِ والثَّانِ  ا ثمَّ كر ِ ِم والرَّ  (4)ي الًلَّ

ا وهذَ  اإلعرابَ  ( فيقلب  ٌد رسوَل هللامحمَّ  أنَّ  أشهد  ) قول همْ ومنه   – 11
 ٌ  بالنَّصبِ (  سول  هللاِ رَّ  ادً محمَّ  أنَّ  أشهد  ) :قول   حيح  والصَّ  ،ل غويٌّ  خطأ
م ِ " ادً "محمَّ علَى   حرف   "أنَّ ": يكون   فاإلعراب   ،""رسول   علَى والضَّ
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 ا المرفوع  وخبرهَ  "امحمدً " ا المنصوب  فاسمهَ  ،وخبرٌ  ا اسمٌ ولهَ  توكيدٍ 
 ."رسول  "

( ًلةِ ى الصَّ علَ  حيَّ ) ي قولهِ فِ  الهاءَ  ينطقَ  الَّ أمَن األخطاِء و – 11
 ،والعياذ  باهلِل تعالَى ارِ ى النَّ دعوةً إلَ  ى( فيصير  ى الصلَ علَ  حيَّ ) :فيقول  
ي ى صلَى الشَّيَء أْي ألقاه  فِ ومعنَ  ،اشيوعً  األخطاءِ  أكثرِ  منْ  وهوَ 
  (5)النَّاِر.

" ى الصًلةْ علَ  حيَّ ": الوقفِ  عندَ  قول  ا فيالهاَء تاءً  طقَ ين أنْ وكذلَك 
  .ى هاءٍ علَ  يكونَ  أنْ  ي وفقهِ فِ  واألصل  

ى علَ  قوِل "حيَّ  عندَ  هِ كل ِ  بالجسمِ  االلتفات  ومَن األخطاِء  – 12
: قالَ  ي جحيفةَ أبِ  فعنْ " الحديثِ  لمخالفةِ  ،"ى الفًلحِ علَ  " و"حيَّ ًلةِ الصَّ 

ا لمَ  ى عنقَه  "لوَ  ي لفظٍ ا.. وفِ ا وهاهنَ فاه  هاهنَ  يتتبَّع   ن  رأيت  بًلالً يؤذ ِ 
  (7)"يستـدرْ   ولمْ ا وشماالً " يمينً ى الصًلةِ علَ  "حيَّ  بلغَ 

 وقتَ  االلتفات   والمشروع   ،الحيعلتينِ  منَ  الفراُِ  بعدَ  االلتفات  وكذلَك 
 .افيهمَ  روعِ الشُّ 
 ي األذانِ "و" فِ  العطفِ  حرفَ  بعضهمْ  زيادة  ومنه  أيًضا  – 13

، أْو زيادته  بيَن مشروعٍ  ا غير  فهذَ  ،أكبر   وهللا   ، هللا  إالَّ   إلهَ : والَ كقولهمْ 
ًدا" فكلُّ هَذا غير  مشروعٍ واَل ي بطل   الشهادتيِن فيقول  "وأشهد  أنَّ محمَّ

 األذاَن ألنَّه  لْم يغي ِِر المعنَى.
 يقولَ  كأنَّ  ،ا ببعٍض بعضهَ  الحروفِ  إدماج  ومَن األخطاِء  – 14
 ."ًلَ صَّ "حيَّعْ 
بضم ِ " ًلة  قامت  الصَّ  "قدْ  الصًلةِ  ي إقامةِ فِ  قولهمْ ومنه  أيًضا  – 15

قامْت( ي )فِ  تاء التأنيثِ  " ألنَّ ًلة  قامِت الصَّ  قدْ " حيح  والصَّ التَّاِء، 
 ابن   اإلمام   قالَ  ، وقدْ اكنينِ السَّ  لًلتقاءِ  ا بالكسرِ هنَ  كتْ ا حر ِ هَ ، لكنَّ ساكنةٌ 
  :مالكٍ 
 (2)استحقْ   التقيـَا اكسر ما سـبْق * وإن يكْن لْينا ً فـحذفَه   ِساكـنِان إنْ 

 معجم  الغة العربية. ( 1)
 ( قيل هي قصيدة للمتنبي وقيل هي لغيره.2)
 ( تحفة الجمزوري. 4( )3) 
 . ( المعجم العربي5)

  سنن أبي داود صحيح( 7)

 ( الكافية البن مالك2)
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لٌ  ٌالوَّ ٌالمبحث 

ٌالجمعةٌٌِّأذانٌ ٌ
ِ النَّ  ى عهدِ علَ  أنَّ أذاَن الجمعِة كانَ  ،اعلْم رحمنِي هللا  وإيَّاكَ    بي 

 ،اا واحدً ، أذانَ اعنهمَ  تعالَى هللا   رضيَ  وعمرَ  ي بكرٍ أبِ  وعهدِ 
 وكثرَ  المدينة   سعتِ ا اتَّ ، لمَ عنه   تعالَى هللا   رضيَ  عثمانَ  ي عهدِ فِ  ه  إنَّ  ثمَّ 
  َر.ا آخأذانً  يزيدَ  ، أنْ عنه  تعالَى  هللا   ى رضيَ : رأَ اس  لنَّ ا

: ا قالَ عنهمَ  تعالَى هللا   رضيَ  يزيدَ  بنِ  ائبِ السَّ  عنِ  ى البخاريُّ روَ  فقدْ 
ل ه  َكاَن الن َِدا عَِة أَوَّ م  َمام  َعلَى اْلِمْنبَِر، َعلَى َعْهِد ، إِذَا َجلَ ء  يَْوَم اْلج  َس اإْلِ

 ِ َما تعالَى بِي بَْكٍر َوع َمَر َرِضَي َّللاَّ  َوأَ   النَّبِي  ا َكاَن ع ثَْمان  َعْنه  ، فَلَمَّ
ْوَراءِ َعْنه ، َوَكث َر النَّاس   تعالَى َرِضَي َّللاَّ    (1).، َزاَد الن َِداَء الثَّاِلَث َعلَى الزَّ

يَ   نِ ى األذاعلَ  ه زاده  أنَّ  ، باعتبارِ اثالثً  عثمانٌ  ي زاده  ذِ الَّ  األذان   وس م ِ
 .رعِ الشَّ  ي لسانِ فِ  ا أذانٌ عليهَ  يطلق   ، واإلقامة  واإلقامةِ 

  تعالَى: هللا   رحمه   عاشورٍ  ابن   قالَ 
اه  فِي ال  إِلَى  ( أِلَنَّه  إَِضافَةٌ أَْي َحِديِث السَّائِِب ْبِن يَِزيدَ )ثَاِلثًا َحِديِث َوَسمَّ
أَْحَدَث بَْعَد أَْن َكانَِت اإِلقَاَمة  نَّه  : أِلَ أَيْ  ، )قَاَمةِ فََجعَلَه  ثَاِلَث اإلِ ، قَاَمةِ اإلِ 

وَعةً  ى اإلِْ  َمْشر  َشاَكلَةً َوَسمَّ وِل فِي قَاَمةَ أََذانًا م  ، أَْو أِلَنََّها إِيذَاٌن بِالدُّخ 
يَْعنِي  (2)(َذانَْيِن َصًَلةٌ ِلَمْن َشاءَ بَْيَن ك ل ِ أَ : ) ، َكَما قَاَل النبيُّ ِة(الصًَّلَ 

قَاَمةِ ْيَن اأْلَذَ بَ  نَاِت ، فََجعَل وا اأْلَذَااس  أَنَّه  أََذاٌن أَْصِليٌّ ، فَتََوهََّم النَّ اِن َواإْلِ
 .؛ فََكاَن َوْهًما َعلَى َوْهمٍ َجَمع وه ْم فِي َوْقٍت َواِحدٍ  ث مَّ  ،ثًََلثَةً فََكاَن َوْهًما

  
اتٍ ًلَ فَتََوهََّم َكثِيٌر ِمْن أَْهِل اأْلَْمَصاِر أَنَّ اأْلََذاَن ِلصَّ  عَِة ثًََلث  َمرَّ م  ؛ ِة اْلج 

ن وَن فِي َجَواِمِع ت ونَِس ثًََلثَةَ أَذَانَاٍت َوه وَ   ِلَهَذا تََراه ْم ي َؤذ ِ
ا بِاْلَمْغِرِب )قَاَل اْبن   ،بِْدَعة  ِ فِي  اْلعَاِرَضِة : فَأَمَّ أَْي بًَِلِد اْلعََربِي 

ؤَ اْلَمْغِربِ  ن  ثًََلثَةٌ ِمَن اْلم  نِيَن لجهلِ ( فَي َؤذ ِ ْفتِينَ  ذ ِ   "كًلم ابن عاشور"انتهى  (3).اْلم 
 ى:تعالَ  هللا   رحمه   بازٍ  ابن   وقالَ 
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 بيُّ النَّ  ا دخلَ إذَ  ، كانَ اإلقامةٌ  معَ  واحدٌ  أذانٌ  ي ب ِ النَّ  ي عهدِ فِ  األمر   كانَ 
 م  يقا ، ثمَّ الخطبتينِ   بيُّ النَّ  خطبَ  ثمَّ  ن  المؤذ ِ  نَ أذَّ  ًلةِ والصَّ  للخطبةِ  

 أمرٌ  ، وهوَ ة  نَّ السُّ  بهِ  ي جاءتْ الذِ  ، وهوَ المعلوم   األمر   ا هوَ ، هذَ للصًلةِ 
 .واإليمانِ  العلمِ  أهلِ  عندَ  معروفٌ 

 هللا   رضيَ  عفانَ  بن   عثمانَ  اشدِ الرَّ  الخليفةِ  ي عهدِ وا فِ كثر   اسَ النَّ  إنَّ  ثمَّ 
 : األذان  له   ، ويقال  الث  الثَّ  األذان   يزادَ  ى أنْ ، فرأَ ي المدينةِ فِ  ى عنه  تعالَ 
وا ى يستعدُّ ، حتَّ الجمعةِ  يوم   اليومَ  ى أنَّ علَ  اِس النَّ  تنبيهِ  ، ألجلِ ل  األوَّ 

 ، وتابعه  والِ الزَّ  بعدَ  المعروف   المعتادِ  األذانِ  قبلَ  ًلةِ ى الصَّ وا إلَ ويبادر  
 عنه  تعالَى  هللا   رضيَ  عليٌّ  عهدهِ  ي فِ  كانَ و، ي عهدهِ فِ  حابة  ا الصَّ بهذَ 
 أحد   العوامِ  بن   بير  ، والزُّ العشرةِ  ي أحد  هرِ الزُّ  عوفٍ  بنِ  حمنِ الرَّ  وعبد  

 الصَّحابةِ  أعيانِ  منْ  وغيرهمْ  هللاِ  عبيدِ  بن   أيًضا وطلحةٌ  العشرةِ 
 والبلدانِ  األمصارِ  ي غالبِ ا فِ ى هذَ علَ  المسلمونَ  ا سارَ ، وهكذَ وكبارهمْ 
اشد   الخليفة   ا فعله  تبعًا لمَ   ، وتابعه  عنه   تعالَى هللا   رضيَ  عثمان   الرَّ
ة ا بقيَّ ، وهكذَ وأرضاه   عنه   تعالَى هللا   رضيَ  عليٌّ  الخليفة   عليهِ 

 .الصَّحابةِ 
 الخلفاءِ مَن  بعده  مْن و عثمانَ  ي خًلفةِ فِ  حدثَ األذاَن  اهذَ  أنَّ  فالمقصود  
اشدينَ    ي األمصارِ فِ  المسلمينَ  غالب   عليهِ  ، واستمرَّ الرَّ

 
 عثمانٌ  أسنََّهاي التِ  ةِ نَّ السُّ  ا بهذهِ أخذً  ا، وذلكَ ا هذَ ى يومنَ إلَ  واألعصارِ 

 ،......له وقع الجتهادٍ  أرضاه  و عنه   تعالَى هللا   رضيَ 
 الخلفاءِ  ةَ ي وسنَّ تِ بسنَّ  عليكمْ " :قالَ   سولَ الرَّ  ؛ ألنَّ ي ذلكَ فِ   حرجَ والَ 
ا عليهَ  واا وعضُّ وا بهَ ك  ي تمسَّ بعدِ  منْ  المهديينَ  اشدينَ الرَّ 
 ،عنه   تعالَى هللا   رضيَ  اشدينَ الرَّ  الخلفاءِ  منَ  وهوَ (4)"،واجذِ بالنَّ 

 ، ولمْ والجماعةِ  ةِ نَّ السُّ  ا أهل  بهَ  ا أخذَ ، فلهذَ ي ذلكَ فِ  ظاهرةٌ  والمصلحة  
 ي ومنْ وعلِ  عثمانَ  اشدينَ الرَّ  الخلفاءِ  ةِ سنَّ  ا منْ ا بأًسا، لكونهَ ا بهذَ وْ يرَ 

  (5)جميعًا. عنهمْ  تعالَى هللا   رضيَ  الوقتِ  ذلكَ  حابةِ الصَّ  منَ  حضرَ 
، ومْن قاَل اإلقامة   ا الثَّالث  هوَ  ثًلَث لهَما وإنَّمَ أذانيِن والَ للجمعِة  إذنْ 

 عثماَن رضيَ  ةِ بسنَّ  ستنانِ أنَّه  أذاٌن واحٌد فقْد أخطأَ أيًضا، ألنَّه  يجب  اإل
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ةً  منْ   تمنع  مكب ِرات  الصَّوتِ ، والَ عنه   تعالَى هللا   إعادِة األذاِن مرَّ
رسوَل هللِا  جحَد سنَّةَ  فقدْ  رضَي هللا  عنه   ومْن جحَد سنَّةَ عثمانَ ى، أخرَ 
ا األذان  ثًلثً لداللِة الحديِث السَّابِق ذكره ،    أصَل ا فهذِه بدعةٌ الَ وأمَّ

 ي.األدلَِّة يكفِ  منَ  ا قدَّمناه  لَها ومَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 رواه البخاري( 1)
 متفق عليه( 2)
 البن عاشور (23/225)تحرير والتنويرال( 3)
  صحيح الترمذي، وأبي داود، وابن ماجة، ومسند أحمد، ومستدرك الحاك (4)
 موقع االمام ابن باز( 5)
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ٌاليَّانِّي ٌٌالمبحث 

الذانٌِّفع َّ ٌي ٌٌامٌ  ٌعند ٌسماعٌِّ
أنَّ لسماعِ األذاِن سنٌن أمَر بَها وإيَّاَك لَما يحبُّ ويرَضى  اعلْم وفَّقنيَ 

   لَها فضائل  كبيرةٌ وأجوٌر عظيمةٌ.وهذِه السُّنن   النبيُّ 
ِ رضَي َّللاَّ عْنه  أَنَّ رس ول َّللاَِّ أبي  فعنْ  -1 ْدِري  ا ِإذَ :"قالَ   سعيٍد الخ 

ن  سِمْعت م  الن ِداَء، فَق ول   ؤذ ِ   (1)."وا َكما يق ول  الم 
 هللاِ  رسول   : قالَ قالَ  عنه   هللا   رضيَ  ابِ الخطَّ  بنِ  عمرَ  عنْ و-2       

، أكبر   هللا   أكبر   : هللا  أحدكمْ  ، فقالَ أكبر   هللا   أكبر   : هللا  ن  المؤذ ِ  ا قالَ إذَ :"
: قالَ  ، ثمَّ  هللا  إالَّ   إلهَ الَ  أنْ  : أشهد  قالَ   هللا  إالَّ   إلهَ الَ  أنْ  : أشهد  قالَ  ثمَّ 

: قالَ  ، ثمَّ هللاِ  محمداً رسول   أنَّ  : أشهد  قالَ  هللاِ  محمداً رسول   أنَّ  أشهد  
 ى الفًلحِ علَ  حيَّ  قالَ  ، ثمَّ  باهللِ إالَّ  ةَ  قوَّ والَ   حولَ : الَ قالَ  ًلةِ ى الصَّ علَ  حيَّ 
 أكبر   : هللا  قالَ  أكبر   هللا   أكبر   : هللا  قالَ  ، ثمَّ  باهللِ إالَّ  ةَ  قوَّ والَ   حولَ : الَ قالَ 
 دخلَ  قلبهِ  منْ   هللا  إالَّ   إلهَ : الَ ، قالَ  هللا  إالَّ   إلهَ : الَ قالَ  ، ثمَّ أكبر   هللا  
  (2)."ةَ الجنَّ 

 ه ما أَنه َسِمعَ رِضَي َّللاَّ عنْ عْن عبِد هللِا بِن عمِرو بِن العاِص -3 

ِ ر ا سِمْعت م  الن ِداَء فَق ول وا ِمثَْل ما يَق ول ، ث مَّ َصلُّوا إِذَ يق ول :" س وَل َّللاَّ
، فَِإنَّه  َمْن َصلَّى علَيَّ َصًلةً َصلَّى َّللاَّ َعلَْيِه بَِها عْشراً، ث مَّ سل وا علَيَّ 
 َّللاَِّ   تَْنبَِغي إاِلَّ لعَْبٍد مْن ِعبادِ ي الجنَِّة الَ اْلوِسيلَةَ، فَِإنََّها َمنِزلَةٌ فِ  يَ َّللاَّ لِ 

و أَْن أَك وَن أَنَا ه وَ    (3)."َحلَّْت لَه  الشَّفاَعة   ةَ ِسيلَ لَي اْلو ، فَمْن َسأَلَ َوأَْرج 
 منْ قَاَل:" هللِا عْنه  أَنَّ َرس وَل  رَضي َّللاَّ  عْن جابٍر بِن عبِد هللِا -4
 
ِة، والصًَّلِة  يْسمع  الن ِداَء: اللَّه مَّ َربَّ هِذهِ  ِحينَ  قَالَ   الدَّعوِة التَّامَّ

داً اْلوِسيلَةَ، واْلفََضيِلَة اْلقَائِمِة، آتِ  َحمَّ وداً الَّذي م  ً مْحم  ، واْبعثْه  مقَاما
ي البيهقِ  عندَ  ي روايةٍ وفِ  (4).اْلِقياِمة" وَعْدتَه، حلَّْت لَه  َشفَاعتي يْومَ 

 عثيمينَ  وابن   بازٍ  ا ابن  حهَ صحَّ )"الميعادَ   تخلف  الَ  كَ : "إنَّ بزيادةِ 
 تعالَى(. ا هللا  رحمهمَ 
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 هللِا.إاِلَّ لعَْبٍد مْن ِعباد  ِغيفي الجنَِّة ال تَْنبَ  َمنِزلَةٌ  :الوسيلةَ معنَى  
 .ى الخًلئقِ علَ  الزائدة   المرتبة   :الفضيلةَ معنَى 

 العبادِ  بينَ  للفصلِ  هللاِ  ى عندَ العظمَ  فاعةَ الشَّ معنَى المقام  المحمود :  

ِ  للنَّ ا إالَّ فيهَ   يؤذن  والَ   جميعَ  ؛ ألنَّ المحمودِ  بالمقامِ  ، وسميَّ  دٍ محمَّ  بي 
فِي  سببٌ  ، فشفاعته  المقامِ  ى ذلكَ علَ   رسوَل هللاِ  ونَ يحمد الخًلئقِ 

 بينَ  والفصلِ  ى الحسابِ إلَ  واالنتقالِ  المحشرِ  أهوالِ  منْ  كربتهمْ  فك ِ 
 .الخًلئقِ 

ًدا :فيقول   األذانِ  سماعِ  بعدَ  عاءِ ي الدُّ فِ  يزيد   منْ  هناكَ  :تنبيهٌ    آِت محمَّ

 رجةَ الدَّ ولفظة  " ،"فيعةَ الرَّ  العاليةَ  رجةَ والدَّ " والفضيلةَ  الوسيلةَ 
 واإلمام   خاويُّ السَّ  والحافظ   حجرٍ  ابن   الحافظ   نَ ا بيَّ كمَ  "فيعةَ الرَّ  العاليةَ 
ومْن هنَا إْن زيدْت هذِه  (5)"،الهَ   أصلَ الَ بأنََّها " وغيرهمْ  األلباني  

  .رادَّةٌ للعمِل فالحذر  مْن ذلكَ  يادة  في الدُّعاِء كانْت بدعةً والبدعة  الزَّ 
ِ النَّ  رِضَي َّللاَّ عْنه  َعنِ عْن سعٍد بِن أبي وقَّاٍص -5  أَنَّه  قَاَل:   بي 

َن: أَْشَهد  " ؤذ ِ   َشريكَ وْحده  الَ   إِله إاِلَّ َّللاَّ  أَْن الَ  َمْن قَال ِحيَن يْسمع  الم 
ٍد رَ  َحمَّ ِ ربًّا، وبم  داً عْبد ه  َورس ول ه ، رِضيت  بِالِلَّ حمَّ س والً، له ، َوأَنَّ م 

  (7)."ِم ِدينًا، غ ِفر لَه  َذْنب ه  وباإِلْسًل
  

 ، كر  الذ ِ  اهذَ  فيهِ  ي يقال  ذِ الَّ  ي الموضعِ فِ  العلماء   اختلفَ : فائدةٌ 

 بذلكَ  وقالَ  األذانِ  منْ  نِ المؤذ ِ  فراُِ  بعدَ  يقال   ه  أنَّ  حَ رجَّ  منْ  فمنهمْ 
 ه  أنَّ  حَ رجَّ  منْ  ، ومنهمْ حِ المفاتي مرقاة   ي كتابهِ فِ  (2)القاري عليٌّ  مة  العًلَّ 
 بذلكَ  (، وقالَ ًلةِ ى الصَّ علَ  حيَّ : )قولهِ  قبلَ  ، أيْ نِ المؤذ ِ  دِ تشهُّ  عندَ  يقال  
 اإلمام   ا القولِ بهذَ  ، وأخذَ مسلمٍ  صحيحَ  ي شرحهِ فِ  وويُّ النَّ  اإلمام  
 وهللا  تعالَى أعلم . وهَو األرجح   وغيرهمْ  عثيمينَ  ابن   مة  والعًلَّ  األلبانيُّ 

 فائدةٌ:
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 الدُّعاِء المستجاِب: أوقاتِ  منْ  -1
 (: األذان  ) النداءِ  عندَ  عاء  الدُّ  -أ

س ول  ، قَاَل: قَاَل رَ َعْنه   تعالَى َرِضَي َّللاَّ  السَّاعِدي  َسْعدٍ َسْهِل ْبِن  فعنْ 
 ِ   (3)."النداِء، وتحَت المطرِ  عاء  عندَ ت َردَّاِن: الدُّ  امَ  انِ تَ نْ :"ثِ َّللاَّ
وا " اطلب  :قالَ   بيَّ النَّ  أنَّ  عنهَما تعالَى هللا   رضيَ  عمرَ  ابنِ  وعنِ 

 ، ونزولِ ًلةِ الصَّ  ، وإقامةِ الجيوِش  التقاءِ  عندَ  عاءِ الدُّ  استجابةَ 
   (2)."الغيثِ 

 
 : واإلقامةِ  األذانِ  بينَ  عاء  الدُّ  -ب 

:  س ول  َّللاَِّ قَاَل: قَاَل رَ  رضَي هللا  تعالَى عنه   أَنَِس ْبِن َماِلكٍ  َعنْ 
قَاَمةِ الدَُّعاء  اَل ي َردُّ بَْيَن اأْلَ "    (11)."ذَاِن َواإْلِ
 

ِ ْبِن َعْمٍرو رضيَ  وَعنْ  ًًل قَاَل: " ا،عنهمَ  تعالَى هللا   َعْبِد َّللاَّ يَا أَنَّ َرج 
ل و نِيَن يَْفض  َؤذ ِ ِ إِنَّ اْلم  ِ نَنَا، فَقَاَرس وَل َّللاَّ  ق ْل َكَما  :َل َرس ول  َّللاَّ

 
  (11).َذا اْنتََهْيَت فََسْل ت ْعَطْه"ق ول وَن، فَإِ يَ 
ي فِ  ا جاءَ كمَ  ي األذانِ فِ  نِ المؤذ ِ  وراءَ  د  يرد ِ  المسلمَ  ا أنَّ َعِلمنَ بعَد إْن  -2

ي فِ  نِ المؤذ ِ  وراءَ  د  يرد ِ  ، فهلْ مسلمٌ  ي رواه  ذِ الَّ  الخطابِ  بنِ  عمرَ  حديثِ 
 ؟اإلقامةِ 

 
:  الجواب 

 ى قولِ علَ  ن  المؤذ ِ  ا يقول  مثلمَ  يقولَ  أنْ  ةَ اإلقام سمعَ  لمنْ  ي شرع   
ا وا مثلمَ ، فقول  داءَ الن ِ  ا سمعتمْ : "إذَ  قولهِ  لعمومِ  هَذا ،العلماءِ  جمهورِ 
 كل ِ  : "بينَ  ا قالَ ، كمَ كذلكَ  وأذان   نداءٌ  واإلقامة   (12)،"ن  المؤذ ِ  يقول  
  .واإلقامة   األذان   ييعنِ  (13)،"صًلةٌ  أذانينِ 
ا مثلمَ  يقول   ه  ، فإنَّ ًلةَ الصَّ  ي يقيم  ذِ الَّ  نِ المؤذ ِ  ي خلفَ المصل ِ  دَ ا ردَّ وإذَ 
 : الَ ( فيقول  ى الفًلحِ علَ  حيَّ ( و)ًلةِ ى الصَّ علَ  حيَّ ) إالَّ عندَ  ن  المؤذ ِ  يقول  

ة إالَّ باهللِ حوَل والَ  ِل. ق وَّ   ، قياًسا علَى األذاِن األوَّ
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 ،ِمثله   يقول   فإنَّه  " الصًلة   قامتِ  ، قدْ ًلة  الصَّ  قامتِ  "قدْ  ن  المؤذ ِ  ا قالَ وإذَ 
ةَ إالَّ باهلِل" وأْن يقوَل مثله  هَو األرجح  وقيَل  أْو يقول  "اَل حوَل واَل قوَّ

د  الَحْوقَلَةَ فيَها ي األذانِ غيَر ذلَك قياًسا علَى الحيعلتيِن فِ  ، فَما قاَل المرد ِ
فهَو أمٌر حقيقةً للقياِم إلَى  "ًلة  إالَّ ألنَّه  أمٌر، وكذلَك قول  "قْد قامِت الصَّ 

 ا هللا  "أقامهَ :يقول   ه  أنَّ  نْ ى مِ ا ي روَ ا مَ وأمَّ  وهللا  تعالَى أعلم ، ،الصًَّلةِ 
ِ النَّ  عنِ  يثبتْ  لمْ فهَذا ، "اوأدامهَ   بصيغةِ  ي جاءَ ذِ الَّ  ، والحديث   بي 
 اإلمام   لَ ا قا، كمَ عليهِ   يعتمد  الَ  ضعيفٌ  ا" حديثٌ وأدامهَ  ا هللا  "أقامهَ 

 بازٍ  ابن   يخ  والشَّ  األلبانيُّ  ي واإلمام  العسقًلنِ  حجرٍ  ابن   واإلمام   وويُّ النَّ 
 علماءِ  وجميعَ  اى جميعً تعالَ  هللا   رحمهمْ  عثيمينَ  ابن   يخ  والشَّ 

 .المسلمينَ 
  
 (، فإنَّ ومِ النَّ  منَ  خيرٌ  ًلة  الصَّ : )الفجرِ  ي أذانِ فِ  ن  المؤذ ِ  ا قالَ إذَ  -3 

 الَ : )يقولَ  أنْ  ( أوْ وبررتَ  صدقتَ : )يقولَ  ا أنْ ، أمَّ مثله   يقول   امعَ السَّ 
، وقول  الحوقلِة أقرب  لَما عليهِ   دليلَ ا الَ ( فهذَ  باهللِ إالَّ  ةَ  قوَّ والَ  حولَ 

  بيَّنَّاه  سابقًا.
ا عندمَ  ن  المؤذ ِ  ا يجاب  : ماذَ تعالَى هللا   رحمه   عثيمينَ  ابن   يخ  الشَّ  ئلَ وس  
 (؟ومِ النَّ  منَ  خيرٌ  ًلة  الصَّ : )يقول  
 منَ  خيرٌ  ًلة  الصَّ : )، فيقول  ا قالَ مَ  بمثلِ  يجيبه  : رحمه  هللا  تعالَى فأجابَ 

 والَ   حولَ الَ : ): يقول  (، وقيلَ وبررتَ  صدقتَ : ): يقول  (... وقيلَ ومِ النَّ 
ِ النَّ  قول   ى ذلكَ علَ  ليل  ، والدَّ ل  األوَّ  حيح  (، والصَّ  باهللِ إالَّ  ةَ قوَّ  ا : "إذَ  بي 

ي فِ  منه   يستثنَ  ا لمْ "، وهذَ ن  المؤذ ِ  ا يقول  مَ  وا مثلَ فقول   نَ المؤذ ِ  سمعتمْ 
  حولَ الَ : )(، فيقال  ى الفًلحِ علَ  حيَّ (، و)ًلةِ ى الصَّ علَ  حيَّ : )إالَّ  ةِ نَّ السُّ 
 انتهى كًلم. الجملتينِ  ا هاتينِ ا عدَ فيمَ  اباقيً  العموم   (، فيكون   باهللِ إالَّ  ةَ  قوَّ والَ 

 ابن عثيمينَ 
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ا قوِلي بالحوقلِة أيًضا في "الصًَّلة  خيٌر مَن النَّوِم" إنََّما هَو من  وأمَّ
ابع  مْن  المصدر  باِب القياِس والقياس  هَو  وهَو  التَّشريِع، مصادرِ الرَّ

مختلٌف فيِه لكنَّه  معموٌل بِه إجماًعا فأصبَح أصًًل صحيًحا لإلجماعِ 
 الحاشيةانظر  (14)علَى العمِل بِه.

ِن مَن أذانِه، بْل يصبر  قليًلً  ويستحبُّ أالَّ يقوَم اإلنسان  قبَل فراُِ المؤذ ِ
َُ، ألنَّ فِي التَّحرِك عنَد سماعِ األذاِن  َُ أْو يقارَب الفرا إلَى أْن يفر
د  مَع  تشبًها بالشَّيطاِن عليِه لعنة  هللِا تعالَى، وفِي حاِل انتظارِه يرد ِ

ِن كَما سبقَ   (15)بيانه . المؤذ ِ
 
 
 

 
 متفق عليه-1
 رواه مسلم-2
 مسلم رواه-3
 رواه البخاري-4
 موقع األلوكة-5
 رواه مسلم -7
 اسمه هو نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد القاري، الهروي المكي، المعروف بمًلَّ علي القاري، اسم والده:  -2

لد بهراة، ولم يذكر تاريخ لوالدته  :وارد رزقهحياته وم ،سلطان. و 
، معرضاً عن الوظائف واألعمال، وكان شديداً عليهم، حامًلً على أهل البدع والضًلالت في مكة المكرمة  كان زاهداً في الدنيا

محل إقامته(، وكان تعلَّم الخط العربي حتى برز فيه، فكان مورد رزقه مصحفان يكتبهما في كل عام، ويزين المصحف بعض )
ت بثمنه طوال عامه، وأما الثاني فيتصدَّق بثمنه، وكان ذلك وهو من القالقراءات ) راء(، فيبيع المصحفين أما أحدهما فيتقوَّ

يكفيه؛ إذ كان يعيش بًل زوجة وال جارية وال ولد وال أهل. قال الشيخ محمد عبد الحليم النعماني: ظلَّ المًل  علي القاري قانعاً 
زهد والعفاف والرضا بالكفاف، وكان قليل االختًلط بغيره كثير العبادة والتقوى، بما يحِص ل من بيع كتبه، وغلب على حاله ال

هـ، ود فن بمقبرة المعًلة في مكة  1114توفي في شوال سنة  :وفاته ،شديد اإلقبال على عاِلم السر والنجوى جلَّ جًلله
ء مصر صلوا عليه بالجامع األزهر صًلة المكرمة. وقد حكى بعض من ترجم للشيخ علي القاري أنه لما بلغ خبر وفاته علما

 .الغائب في مجمع حافل يجمع أربعة آالف نسمة فأكثر
 رواه الحاكم وحسنه السيوطي واأللباني -3
 أخرجه الشافعي في األم وحسنه األلباني -2
 األلباني رواه أبو داود والترمذي وصححه -11
 األحكام الكبير وابن كثير في رواه أحمد وأبو داود وصححه األلباني -11
 متفق عليه -12
 متفٌق َعلَيهِ  -13
 13-11-2112، 1423شوال  22تاريخ النشر:  ،التصنيف: أصول الفقه وقواعده ،متولي البراجيليموقع "مداد"  -14
 (.009-1/003:ٌالفقهٌاإلسلميٌوأيلتهٌص)راجعٌ-15
 
 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 

 
75 

ٌاليَّال ٌثٌ المبحث 

ٌٌالذانٌٌِّيٌثلماتٌِّمعانٌٌِّ
ٌاعلمٌ ىتعال ٌٌللا ٌٌرحمه ٌٌيالقرطبٌٌِّاإلمامٌ ٌقالٌ  ٌألفاظهٌٌِّةٌِّىٌقلٌَّعل ٌٌالذانٌ ٌأنٌٌَّ:

ٌللاٌٌِّوجويٌ ٌنٌ تتلمٌٌَّوايٌ ٌ،ةٌِّبالثبريٌٌَّبدأ ٌٌه ٌلنٌٌَّالعقيدةٌٌِّىٌمسائ ٌَِّّعل ٌٌمشتم ٌَّ 

ٌثمٌَّوثماله ٌٌ،ووجوبه ٌٌىتعال ٌ ٌبالتٌَّثنٌٌَّ، ٌثٌ ثلٌٌَّثمٌٌَّ،ريكٌِّالشٌٌَّيٌِّونفٌ ٌوحيدٌِّى

ٌأرايٌ لمٌ ٌناياامٌ ٌثمٌٌَّ،رسولهٌٌِّبرسالةٌِّ ٌعقبٌ ٌالمخصوصةٌٌِّطاعتهٌٌِّمنٌ ٌا

ٌلنٌَّسالةٌِّبالر ٌٌِّهايةٌِّالشٌَّ ٌلٌ هٌ ، ٌإل ٌيعٌ ٌثمٌٌَّ،سولٌِّالرٌٌَّجهةٌٌٌِّمنٌ إلٌٌَّعرفٌ ٌت ٌا ىٌا

ٌالمعايٌِّإل ٌٌاإلشارة ٌٌوفيهٌٌِّ،الدائمٌ ٌالبقاءٌ ٌواوٌ ٌالفلحٌِّ ٌأعايٌ مٌ ٌأعايٌ ٌثمٌٌَّ،ى ٌا

 (1).اتوثيدًٌ

ٌَ ٌ"أثبرٌ ٌللا ٌ"ٌ:وله ٌفق ٌشيءٌ ٌمنٌ ٌأ ٌإليهٌٌِّأنٌ ٌمنٌ ٌأثبرٌ ٌأوٌ ٌث َّ ِّ ٌمالٌ ٌي نس ب 

 .ىٌثبيرٌ بمعن ٌٌاوٌ ٌأوٌ ٌبجللِّهٌٌِّيليقٌ 

ٌَ ٌ"أشهدٌ "ٌ:وقوله ٌ ٌ.أعلمٌ ٌأ

ا، ٌعل ىٌالصَّلةِّ"ٌأٌَاق بِّل واٌإليه  ٌسارع وا.ٌوقوله :ٌ"حيَّ ٌأو 

ٌوالبقاءٌ ٌالفوزٌ ٌ:الفلحٌ و ىٌفيبق ٌٌ،للا ٌٌشاءٌ ٌإنٌ ٌة ٌالجنٌٌَّيٌيدخ ٌَّ المصل ٌٌِّلنٌَّ،

ٌ.ٌذلكٌ ٌىٌسببٌِّواٌإل ٌا:ٌالمٌُّمعنااٌ ٌىٌالفلحٌِّإل ٌٌعوة ٌوالدٌٌَّ،دٌ ل ٌِّاٌوي خفيهٌ 

ٌثمٌ تعال ٌٌللاٌٌِّوباسمٌٌِّوحيدٌِّبالتٌٌَّليختمٌ ٌ"ٌللا ٌإلٌٌٌَّإله ٌلٌ بـ"ٌوختمٌ  ٌابتدأ ٌى، ٌا

 (2).بهٌِّ

ٌلدعوةٌٌِّفالذانٌ ٌ ٌه ٌثلٌٌُّ،ٌواإلسلمٌ هايتينٌِّللشٌٌَّنٌ متلم ٌٌِّه ٌلنٌٌَّاإلسلمٌٌِّتلخيص 

ٌٌإله ٌلٌ "ٌأنٌ ٌشهاية ٌٌوتلكٌ ٌ،وحده ٌٌللا ٌٌي عبدٌ ٌ:ٌأنٌ عظيمينٌٌِّىٌأساسينٌِّعل ٌٌقامٌ 
ٌجاءٌ بمٌ ٌي عبدٌ ٌوأنٌ ٌ،"ٌللا ٌإلٌَّ ًداٌٌأنٌٌَّشهاية ٌٌوتلكٌ ٌرسوله ٌٌبهٌٌِّا "محمَّ

ٌيقومٌ ٌرسول ٌللاِّ"،  .انٌِّهايت ٌاٌالشٌَّلهٌ أوٌَّوٌخمسةٌ ٌىٌأرثانٌ عل ٌٌفاإلسلم ٌبناء 

ٌفٌِّوثمٌ  ،ٌللاٌٌِّرسولٌ ٌامحمدًٌٌأنٌٌَّ،ٌأشهدٌ ٌللا ٌإلٌٌٌَّإله ٌلٌ ٌأنٌ ٌ:ٌأشهدٌ يٌالذانٌِّا

اٌىٌآخراٌ اٌإل ٌلهٌ أوٌٌَّمنٌ ٌلة ٌوالصٌٌَّ،ىٌالفلحٌِّعل ٌٌ،ٌحيٌَّلةٌِّىٌالصٌَّعل ٌٌحيٌٌَّففيهٌِّ

ٌيقولٌ ففيهٌ ٌ،هايتينٌِّبالشٌٌَّعمليٌ ٌتصديقٌ  ٌدٌ ب ٌعٌ ن ٌٌاكٌ يٌَّإٌِّ)ٌيٌالفاتحةٌِّفٌٌِّالمسلمٌ ٌا

ٌ(،ينٌ عٌِّت ٌسٌ ن ٌٌاكٌ يٌَّوإٌِّ
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ٌوفيهٌ "ٌللا ٌإلٌٌٌَّإله ٌلٌ ٌ"أنٌ ٌشهاية ٌٌوتلكٌ  ٌيقولٌ ، ٌن ٌدٌِّاٌ اٌِّ):ا ٌالص ِّ ٌاطٌ رٌ ا

ٌ".ٌللاٌٌِّرسولٌ ٌامحمدًٌٌ"أنٌٌَّشهاية ٌٌوتلكٌ ٌ،(يمٌ قٌِّت ٌسٌ المٌ 

ٌ  َ ٌجهةٌ ٌمنٌ ٌفهوٌ ٌ،احق ٌٌللاٌٌِّرسولٌ ٌامحمدًٌٌأنٌٌَّأشهدٌ أ ٌٌَُّفيهٌٌِّليستٌ ..... ٌأ

ٌالرٌُّ)ٌةٌِّاللوايٌٌَّصفاتٌٌِّمنٌ ٌصفةٌ  (،ول  ٌاابًٌثذٌٌَّ:ٌليسٌ ثانيةٌ ٌجهةٌ ٌومنٌ بوبيَّةِّ
رًٌولٌ  ٌفالٌَّاٌمجنونًٌولٌ ٌاٌثاانًٌولٌ ٌاٌساحِّ ٌيشتركٌ ذٌِّ، ٌالنٌٌَّمعٌ ٌفيهٌٌَِّ ٌاوٌ ٌاسِّ

:ٌسبحانه ٌٌاٌقالٌ ثمٌ ٌ،ة ٌوالنبوٌٌَّالوحيٌ ٌاوٌ ٌعنهمٌ ٌبهٌٌِّزٌ ٌَيتميٌَّذٌِّوالٌٌَّ،ة ٌالبشريٌَّ

اٌأ ن اٌب ٌ) ٌإنَّم  ىٌإل يٌَّق  َّ  ٌي وح  ي ل ك م  ٌم ِّ 6ٌٌصلت:ف(.ش ر 

ٌعل ٌٌقامتٌ ٌوقدٌ  تهٌٌِّصدقٌِّى ٌفمنهٌ ثييرة ٌٌيلئ ٌَّ ٌنبوَّ ٌصفاته ٌ: اٌومنهٌ ٌ،ا

ٌنبوءٌ ومنهٌ ٌ،معجزاته ٌ ٌالبشاراتٌ ومنهٌ ٌ،اته ٌا ٌالكتبٌِّفٌٌِّبهٌٌِّا ٌ،ابقةٌِّالسٌٌَّي

ٌفٌٌِّيعوتهٌٌِّاٌثمراتٌ ومنهٌ  ٌايٌ ٌةٌِّبوٌَّبالنٌٌُّله ٌٌتشهدٌ ٌآيةٌ ٌأعظمٌ ٌٌأنٌَّ،ٌإلٌَّيٌالرضِّ

ينٌ ت ٌ)ى:ٌتعال ٌٌللا ٌٌقالٌ ٌ،الكريمٌ ٌالقرآنٌ  ٌِّالع ال مِّ ب  نٌرَّ ي َّ ٌم ِّ  43الحاقة:(.نزِّ

 :ىٌالفلحٌِّعل ٌٌ،ٌحيٌَّلةٌِّىٌالصٌَّعل ٌٌحيٌَّو

ٌالذانٌِّفٌٌِّهايتينٌِّالشٌٌَّتعقبانٌٌِّالجملتانٌٌِّااتانٌِّ ٌعقبٌ ٌلةٌِّالصٌٌَّوذثرٌ ٌ،ي

ٌالٌٌَّهايتينٌِّالشٌَّ ٌالترتيب  ٌرت ٌِّذٌِّي وافِّق  ٌاإلسلمٌٌِّأرثانٌ ٌبهٌٌِّبتٌ َ ،ٌ ٌإنَّ وحيث 
ٌعل ٌمٌاإلنسانٌ  ٌتقديمٌِّجبول  ٌاآلجلةٌِّعل ٌٌالعاجلةٌٌِّى ىٌعل ٌٌقدٌِّالنٌٌَّوتفلي ٌٌَِّّى

ٌأنٌَّوبمٌ ٌ،سيئةٌِّالنٌَّ ضٌ ني ٌالدٌٌُّا ٌع ر  اٌفالدُّني ٌٌ،صايقٌ ٌوعدٌ ٌواآلخرة ٌٌحاضرٌ ٌا
ٌاإلنسانٌٌِّا وٌ ٌاغالبًٌٌٌَيحدثٌ ذٌِّفالٌٌَّاعنهٌ ٌيسمعٌ ٌاٌواآلخرة ٌيرااٌ  اٌبمٌ ٌانشغال 

ٌعمٌَّ ى ٌيسمعٌ ي ر  ٌالعرٌ عل ٌٌواإلقبالٌ ٌا ٌى ٌالوعدٌٌِّعنٌٌِّوالغفلة ٌٌالحاضرٌٌِّضِّ

ٌفٌِّفيأتٌٌِّ،ايقٌِّالصٌَّ ٌالذانٌِّي ٌالصٌَّعل ٌٌ"حيٌٌَّي ٌحيٌَّلةٌِّى ٌالفلحٌِّعل ٌٌ، ٌ،"ى

ٌعل ٌلينايٌِّ ٌالنٌََّ ٌى ٌأسواقهمٌ فٌٌِّاسِّ ٌأعمالهمٌ فٌٌِّأوٌ ٌويشترونٌ ٌيبيعونٌ ٌي ٌي
ٌواٌالحياة ٌيؤثرٌ ٌأنٌ ٌ،ويشربونٌ ٌيأثلونٌ ٌيٌبيوتهمٌ فٌٌِّ،ٌأوٌ ويعملونٌ ٌيصنعونٌ 

ٌعل ٌٌاآلخرة ٌ ٌأمرامٌ ثمٌ ٌاالدني ٌٌالحياةٌِّى ٌحيٌَّ":نٌِّالمؤذ ٌٌِّفنداءٌ ٌتعال ى،ٌللا ٌٌا

ٌالصٌَّعل ٌ ٌحيٌَّلةٌِّى ٌالفلحٌِّعل ٌٌ، ٌةٌِّوسطيٌٌَّعنٌ ٌإعلنٌ ٌصلةٌ ٌث َّ ٌٌِّعندٌ ٌ"ى

ىٌإل ٌٌالحلورٌٌِّقب ٌَّ ٌيٌعبايةٌ فٌٌِّفالمسلمٌ ٌا،ني ٌوالدٌٌُّينٌِّالد ٌٌِّبينٌ ٌوجمعهٌِّ،ٌإلسلمٌِّا

ٌعبايةٌ فٌٌِّواوٌ ٌ،المسجدٌِّ ٌيحلرٌ عندمٌ ٌي يٌفٌٌِّواوٌ ٌ،الذانٌٌِّسماعٌٌِّعدٌ بٌا

ٌ.وأعمالهٌٌِّىٌأشغالهٌِّإل ٌٌلةٌِّالصٌٌَّبعدٌ ٌاٌينصرفٌ عندمٌ ٌعبايةٌ 

ٌ

ٌ
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 :أثبرٌ ٌللا ٌٌأثبرٌ ٌللا ٌ

ٌالن ٌِّاذ ٌ ٌفيهٌِّبهٌٌِّمٌ تٌِّواخت ٌٌالذانٌ ٌبهٌٌِّحٌ تٌٌَِّافت ٌذٌِّالٌٌَّداءٌ ا ،ٌوج ٌٌََّّعزٌٌَّللاٌٌِّتكبيرٌ ٌ،

الشٌَّ)ٌسبحانه ٌٌفهوٌ  ٌو  ٌالغ ي بِّ ٌالك بٌِّع الِّم  ةِّ اي  ت ع الٌِّه  ٌالم  ٌنٌَّأٌوحيثٌ 9ٌالرعد:(ير 

ٌالمؤ ٌِّينقلهٌ ٌسبحانه ٌٌمنه ٌٌيعوة ٌٌلة ٌالصٌَّ اٌافتتاحهٌ ٌناسبٌ ٌ،الذانٌٌِّعبرٌ ٌذنٌ ا

ٌأثبرٌ تعال ٌٌللا ٌٌأنٌٌَّاسٌ النٌٌَّليعلمٌ ٌكبيرٌِّبالتٌَّ ٌعنٌ ٌامٌ ي صدٌٌُّشيءٌ ٌث َّ ٌٌِّمنٌ ٌى

ٌ)ٌ،ندائهٌٌِّإجابةٌٌِّعنٌ ٌيشغلهمٌ ٌأوٌ ٌيعوتهٌِّ ٌتعال ى ٌِّقال  َّ ٌلِلِّ ٌفِّيٌي س ب ِّح  ا ٌم 

يمٌِّ كِّ ٌالح  يزِّ ٌالع زِّ ٌالق دُّوسِّ لِّكِّ ٌالم  ضِّ اٌفِّيٌال ر  م  ٌو  اتِّ و  1الجمعة:(السَّم 
(3)ٌ

ٌ ٌتعال ى ٌللاِّ ٌمن  ٌوحي  ٌالن ِّداء  ٌاذ ا ٌأنَّ ٌوحيث  ٌنبي ِّهِّ ٌٌبإقرارِّ ٌأنَّ وحيث 

ٌللاٌ ٌنداء  ٌفِّيٌالحقيقةِّ ٌَاو  ٌالَّذِّ ٌاذ اٌالوحيٌِّالمباركِّ ٌبتأييةِّ ٌثل ِّف  ن  المؤذ ِّ

ٌوحيٌِّ ،ٌونق َّ  ٌوجه  ة ٌعل ىٌأتم ِّ ٌالمهمَّ ٌتأيية ٌاذهِّ ٌعليهِّ ،ٌوجب  تعال ىٌللنَّاسِّ

ٌ ٌحكًماٌلقولهِّ ٌأو  ٌشيأًٌحقيقتًا ٌفيهِّ ف  ٌيحر ِّ ٌول  ٌيغي ِّر  ٌل  ،ٌوأن  ٌتعال ىٌبعلم  للاِّ

ٌت ف ع ٌ)ٌتعال ى ٌلَّم  إِّن ٌو  ٌۖ ب ِّك  ٌرَّ ن ٌمِّ ٌإِّل ي ك  ل  ٌأ نزِّ ا ٌم  ٌب ل ِّغ  س ول  ٌالرَّ ا ٌأ يُّه  اٌي ا ٌف م   َّ 

س ال ت ه ٌ ٌرِّ  60المائدة:(ٌب لَّغ ت 
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اإلقامة ٌٌ  
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ٌاإلقامة ٌ

 تعريف  اإلقامِة:
 (2).القاعدِ  إقامة   وحقيقته   (1)،أقامَ  مصدر  : هيَ  لغةَ  اإلقامة  

 بهِ  وردَ  (3)مخصوٍص  بذكرٍ  ًلةِ ى الصَّ إلَ  بالقيامِ  : اإلعًلم  اوشرعً 
 .ارع  الشَّ 

 تشريع  اإلقامِة:
اجح   الحديِث  َما نفس  وقِت التَّشريِع لداللةِ أنَّ اإلقامةَ واألذاَن له الرَّ

ِ، قال:  بِد رب ِهِ بِن ع  بِن َزيدٍ عبِد هللاِ  علَى ذلَك، فعنْ  ا أَمَر "األنصاري  لَمَّ
رسول  هللِا صلَّى هللا  عليه وسلَّم بالناقوِس ي عَمل ؛ لي ضرَب به لَجْمِع 
الناِس للصًَّلة، طاف بي وأنا نائٌم رجٌل يحمل ناقوًسا في يِده، فقلت: 
: ندعو به إلى  يا عبَد هللِا، أتبيع  الناقوس؟ فقال: وما تَصنَع  به؟ قلت 

لصًَّلة. قال: أفًل أدلُّك على ما هو خيٌر من ذلك؟ فقلت  له: بلى، فقال: ا
تقول: هللا  أكبَر هللا  أكبر، هللا أكبر هللا  أكبر، أشهد  أْن ال إلهَ إالَّ هللا، 
أشهد  أْن ال إلهَ إالَّ هللا، أشهد  أنَّ محمًدا رسول  هللا، أشهد  أنَّ محمًدا 

ًلة، حيَّ على الصًَّلة، حيَّ على الفًلح، حيَّ رسول  هللا، حيَّ على الصَّ 
على الفًلح، هللا  أكبر هللا  أكبر، ال إلهَ إالَّ هللا. قال: ثمَّ استأَخر عن ِي 
غيَر بعيٍد، ثم قال: تقول إذا أَقمَت الصًَّلةَ: هللا  أكبر هللا  أكبر، أشهد  أْن 

يَّ على الصًَّلة، حيَّ على ال إلهَ إالَّ هللا، أشهد  أنَّ محمًدا رسول  هللا، ح
الفًلح، قد قامِت الصًَّلة ، قد قامِت الصًَّلة، هللا  أكبر هللا  أكبر، ال إلهَ إالَّ 

 فمْن خًلِل هَذا الحديِث يظهر  لنَا مْن قولِه: (4)هللا.
  

 "ثمَّ استأخَر غيَر بعيٍد، ثمَّ قال: تقول  إَذا قمَت للصًَّلِة...."
عْت مَع األذاِن فِ فهذِه داللةٌ واضحةٌ ع ي نفِس لَى أنَّ اإلقامةَ شر ِ

 الوقِت، ولَها حكم  األذاِن واَل تنقص  عنه  شيأً.
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 :اإلقامةِ حكم  
اإلقامة  لَها حكم  األذاِن فهَي فرٌض علَى الكفايِة، إالَّ أنََّها اَل تسقط  إَذا 

واحٌد فِي  تراكمِت الصًَّلة  علَى المصل ِي، فيكِفي فِي األذاِن حينَها أذانٌ 
ِل صًلٍة، ثمَّ يقيم  لكِل صًلة بعدَها،  ي: َوَمْن ي المغنِ فِ  قدامةَ  ابن   قالَ أوَّ

َن ِلأْل ولَى، ث مَّ ي ِقيَم ِلك ل ِ َصًَلٍة إقَاَمةً، ٌت ا ْست ِحبَّ لَه  أَْن ي َؤذ ِ فَاتَتْه  َصلََوا
ْن فًََل بَأْسَ   (5).َوإِْن لَْم ي َؤذ ِ

: َولَنَا، َحِديث  اْبِن َمْسع وٍد، َرَواه  اأْلَثَْرم ، تعالَى هللا   رحمه   قالَ  ثمَّ 
يَا يَاَدِة، َوالز ِ ٌن ِللز ِ تََضم ِ ه َما، َوه َو م   ،َدة  ِمْن الث ِقَِة َمْقب ولَةٌ َوالنََّسائِيُّ َوَغْير 

ِ أَنَّ : "َوَعْن أَبِي قَتَاَدةَ  ْم َكان وا َمَع النَّبِي  وا  َسلَّمَ  َعلَْيِه وَ َصلَّى َّللاَّ   ه  فَنَام 
، فَقَاَل النَّبِيُّ  َحتَّى َطلَعَتْ  : يَا بًَِلل ، ق ْم ى َّللاَّ  َعلَْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ  الشَّْمس 

ْن النَّاَس بِ  ًَلةِ فَأَذ ِ َصْيٍن أَْيًضاَوَرَواه   ."الصَّ فَأََمَر "قَاَل:  ،ِعْمَران  ْبن  ح 
  (7)."فَأَقَاَم فََصلَّْينَا ، ث مَّ أََمَره  بًَِلاًل فَأَذََّن، فََصلَّْينَا َرْكعَتَْينِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الفقه على المذاهب األربعة للجزيري -3. موقع نداء اإلسًلم -2. المعجم العربي -1
حه  البخاري  1212. 321/1. والبيهقي 17422. وأحمد 217. وابن ماجه 422رواه أبو داود  -4 صحَّ

ح إسناده  حه النَّووي 131/1الخطَّابي في "معالم السنن"  كما في  "السنن الكبرى للبيهقي". وصحَّ . وصحَّ
"، له طرق جي ِدة وشاهد. وقال األلباني في 111/1. وقال ابن كثير في"إرشاد الفقيه 27/3في "الخًلصة" 

 ".572" حسن صحيح، وحسَّنه الوادعي في "الصحيح المسند 422"صحيح سنن أبي داود 
 المغني البِن قدامة. -5
 يه.متَّفق عل -7 
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لٌ  ٌالوَّ ٌالمبحث 

ٌاإلقامةٌٌِّألفاظٌ ٌ
 :أقوالٍ  ى ثًلثةِ علَ  اإلقامةِ  ي ألفاظِ فِ  الفقهاء   اختلفَ 
 :ل  األوَّ  القول  
 ، ويزيد  األذانِ  مثل   اإلقامةَ  : أنَّ وغيرهمْ  ينَ والكوفي ِ  ةِ الحنفيَّ  رأي   وهوَ 
 عبدِ  ى ابن  ا روَ ؛ لمَ تينِ " مرَّ ًلة  الصَّ  قامتِ  "قدْ  ":ى الفًلحِ علَ  "حيَّ  بعدَ 
 زادَ  ه   أنَّ ا، إالَّ مثلهَ  فقالَ  قامَ  ، ثمَّ ه نَْيهةً  ، أمهل  األذانَ  مه  ي علَّ ذِ الَّ  أنَّ  هِ رب ِ 
 أنَّ  ي َمْحذورةَ أبِ  عنْ  ورويَ  (1)،ًلة  الصَّ  قامتِ  : قدْ تينِ مرَّ  ي آخرهِ فِ 
ِوي أنَّ  (2)،ْشرةَ كلمةً سبَع عَ  اإلقامةَ  علَّمه    بيَّ النَّ  ي يثنِ  بًلالً كانَ  ور 

( 3)واإلقامةَ  األذانَ 
  ضعيف

 :يانِ الثَّ  القول  
 ه  فإنَّ  كبير   التَّ ا وتٌر، إالَّ هَ ا كلَّ كلماتهَ  اإلقامةَ  بأنَّ  مالكٍ  اإلمامِ  قول   هوَ 
ِويَ ى؛ لمَ مثنَ   بًلٌل أنْ  "أ ِمرَ :قالَ  عنه   تعالَى هللا   رضيَ  -أنٍس  عنْ  ا ر 
 (4)"اإلقامةَ  ويوترَ  األذانَ  فعَ يش

 :الث  الثَّ  القول  
ا هَ كلَّ  اإلقامةِ  ألفاظَ  ى أنَّ ، إلَ العلماءِ  ة  وعامَّ  وأحمد   الشافعيُّ  وذهبَ 
ا هَ ، فإنَّ "الصًلة   قامتِ  قدْ " ا، ولفظ  ا وآخرهَ لهَ ي أوَّ فِ   التكبير  ، إالَّ مفردةٌ 
ِ  ي روايةِ فِ  وردَ  ؛ حيث  ابقِ سَّ ال أنٍس  وا بحديثِ ى واستدلُّ مثنَ   :البخاري 
 ا عليهِ ا مَ وهذَ (5)"اإلقامةَ  ، إالَّ اإلقامةَ  ويوترَ  األذانَ  يشفعَ  بًلٌل أنْ  "أ ِمرَ 
 ى بًلدِ ى أقصَ إلَ  ، والمغربِ ، ومصرَ ، واليمنِ امِ ، والشَّ ي الحجازِ فِ  العمل  
، نٍس أل ابقِ السَّ  ى الحديثِ إلَ   يستند   ةِ أنَّ رأَي المالكيَّ  : يقال  ، والَ اإلسًلمِ 

 يشرع   ، فكيفَ "قْد قامِت الصًَّلة " أي لفظَ  اإلقامةَ  يوترَ  أنْ  ومقتضاه  
" قامِت الصًلة   كاَن سيوتر  قوَل "قدْ  فإنْ  ؟عندهمْ  كبيرِ التَّ  تثنية  حينَها 
 وترٌ  ي اإلقامةِ فِ  ثنيةَ التَّ  ألنَّ  وذلكَ  ا،يوتَر التَّكبيَر قبلهَ  ى أنْ فاألولَ 
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 منَ  شفعًا بحالٍ  كلَّ اإلقامةِ   تكون  ، والَ شفعٌ  ي هوَ ذِ الَّ  لألذانِ  سبةِ بالن ِ 
 بهِ  ي استدلَ ذِ الَّ  الحديثِ  ولضعفِ  ى ذلكَ علَ  الحديثِ  لداللةِ  األحوالِ 
 كلَُّها ا بأنَّ اإلقامةَ ستٍة"، فخرجنَ  رقم   "الحديث   ي البابِ فِ ة   الحنفيَّ 
ا ِت الصًَّلة "، فهمَ قم وقول  "قدْ  واآلخرِ  لِ إالَّ التَّكبير  فِي األوَّ  وتريَّةٌ 
ا مذهب  وهذَ  ،كلمةً  ى َعشَرةَ ا عدد  كلماِت اإلقامِة إْحدَ بهذَ  فيكون   ى،مثنَ 
قول   وهوَ  (2)مالكٍ  عنْ  وروايةٌ  (3)اهريَّةِ والظَّ  (2)والحنابلةِ ( 7)افعيَّةِ الشَّ 

تهمْ  (11)أكثِر العلماءِ  ابن   واختاره   (12)السَّلَفِ  وقول  طائفٍة منَ  (11)وعامَّ
  .(14)وابن  بازٍ  (13)لمنذرِ ا

ا األدلَّ   قدْ ": وقولهِ  كبيرِ التَّ  وتثنيةِ  ى إفراِد اإلقامةِ علَ  السُّنَّةِ  منَ  ة  وأمَّ
 :"الصًَّلة   قامتِ 

ِ، قالَ  بِن عبِد رب ِهِ   بِن َزيدٍ عبِد هللاِ  عنْ  -1 ا أَمَر رسول  ): األنصاري  لَمَّ
لَجْمِع الناِس  َمل ؛ لي ضرَب بهِ وسلَّم بالناقوِس ي ع هللِا صلَّى هللا  عليهِ 

ا عبَد : يَ ي يِده، فقلت  ناقوًسا فِ  ا نائٌم رجٌل يحمل  أنَ ي وَ بِ  ، طافَ للصًَّلةِ 
: ندع  ا تَصنَع  بهِ : ومَ ؟ فقالَ هللِا، أتبيع  الناقوسَ   ،ى الصًَّلةِ إلَ  و بهِ ؟ قلت 

: : تقول  فقالَ  ى،: بلَ ؟ فقلت  له  ذلكَ  خيٌر منْ  ا هوَ ى مَ علَ   أدلُّكَ : أفًلَ قالَ 
، أشهد  أْن  إلهَ إالَّ هللا  ، أشهد  أْن الَ هللا  أكبر   أكبر   ، هللا  هللا  أكبر   هللا  أكبَر  

، ، أشهد  أنَّ محمًدا رسول  هللاِ رسول  هللاِ  ، أشهد  أنَّ محمًدا إلهَ إالَّ هللا  الَ 
، ى الفًلحِ يَّ علَ ، حى الفًلحِ ، حيَّ علَ ى الصًَّلةِ علَ  ، حيَّ ى الصًَّلةِ حيَّ علَ 
 عن ِي غيَر بعيٍد، ثمَّ  : ثمَّ استأَخرَ قالَ  ، إلهَ إالَّ هللا  ، الَ هللا  أكبر   هللا  أكبر  

،  إلهَ إالَّ هللا  ، أشهد  أْن الَ هللا  أكبر   ا أَقمَت الصًَّلةَ: هللا  أكبر  إذَ  : تقول  قالَ 
 ، قدْ ى الفًلحِ علَ  ، حيَّ ى الصًَّلةِ ، حيَّ علَ أشهد  أنَّ محمًدا رسول  هللاِ 

ا  إلهَ إالَّ هللا  ، الَ هللا  أكبر   ، هللا  أكبر  قامِت الصًَّلة   قامِت الصًَّلة ، قدْ  . فلمَّ
، بمَ  فأخبرت ه   وسلَّمَ  أصبحت  أتيت  رسوَل هللِا صلَّى هللا  عليهِ  ا رأيت 

ا رأيَت، مَ  بًلٍل، فأْلِق عليهِ  ؛ فق ْم معَ هللا   ، إْن شاءَ ا حقٌّ ا رؤيَ : إنَّهَ فقالَ 
ْن بهِ  ، عليهِ  بًلٍل، فجعلت  أ لقيهِ  أْنَدى صوتًا منَك، فقمت  معَ  ؛ فإنَّه  فليؤذ ِ
ن بهِ  ي بَيتِه، فِ  وهوَ  الَخطَّاِب َرِضَي هللا  َعْنه   عمر  بن   ذلكَ  ، فَسِمعَ وي ؤذ ِ

ِ لقْد رأ ي بَعثَكَ ذِ ا رسوَل هللِا، والَّ : يَ ، فقالَ يجرُّ ِرداَءه   فخَرجَ  يت  بالحق 
ِ وسلَّمَ  رسول  هللِا صلَّى هللا  عليهِ  ى! فقالَ ي رأَ ذِ ِمثَل الَّ   (15) الحمد (: ّللفَّ
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يَشفََع  أ ِمَر بًلٌل أنْ ): )، قالَ بِن مالٍك َرِضَي هللا  َعْنه   أنٍس  عنْ  -2
 (17)(تَِر اإلقامةَ إالَّ اإلقامةَ األذاَن، وي و

 (للحاشيةينظر  

 كبيرِ بالتَّ  كلمةٍ  ى عشرةَ جنَا بأنَّ اإلقامةَ إحدَ رخ دْ وا قبهَذا نكون  و
تينِ  تينالصًَّلة   قامتِ  وقوله  "قدْ  ،مرَّ  جمعِ  األرجح  منْ  ، وهَذا هوَ " مرَّ

حاحِ  جالِ  ومنْ  األحاديِث الص ِ  ، وهذَا َما عقَد عليِه اإلجماع ،أقواِل الر ِ
 وهللا  تعالَى أعلم .

 
 ذي، وقال: حسن صحيحرواه الترم -2. رواه أبو داود -1
 رواه الدارقطني، والطحاوي وعبدالرزاق، لكن قال الحاكم فيه: إنه منقطع، وله طرق فيها ضعف -3
الحاوي   - 22/3المجموع للنَّووي  -7. رواه البخاري -5. رواه مسلم، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه -4

 .35/2الكبير للماوردي 
 224/1المغني البن قدامة  – 237/1كشاف القناع للبهوتي  -2
ا اإلقامة فهَي هللا أكبر هللا أكبر أشهد أن ال إله إالَّ هللا 42/2نيل األوطار للشوكاني  -3 ، قال ابن حزم: "وأمَّ

أشهد أنَّ محمًدا رسول هللا حيَّ على الصًَّلِة حيَّ على الفًلح قد قامِت الصًَّلة قد قامِت الصًَّلة هللا أكبر هللا 
 .132/2إله إالَّ هللا"، "المحلَّى"  أكبر ال

 125/2مواهب الجليل للحطَّاب  -2
ًلف بين مالك والشَّافعي في اإلقامة إالَّ قوله : "قد قمِت الصًَّلة" فإنَّ مالًكا يقولَها قال القرطبي: وال خ -11

تيِن، وأكثر العًلماِء على ما قاله  الشَّافعي، وبه جاء األ ة، والشَّافعي مرَّ  222/7ثار. "تفسير القرطبي" مرَّ
ر قوله: قد قامِت  -11 قال النَّووي: قال اإلمام أبو سليمان الخطَّابي رحمه هللا تعالى: مذهب  العلماء أنَّه يكر ِ

رها، وهللا أعلم. "شرح النووي على مسلم"   22/4الصًَّلة ، إالَّ مالًكا، فإنَّه  المشهور عنه  أنَّه  لم يكر ِ
اني: قاَل ابن سيَّد النَّاس: قد ذهب بأنَّ اإلقامة إحدى عشرة كلمة: عمر  ابن الخطَّاب وابنه، قال الشَّوك -12

وأنس، والحسن البصري، والزهري، واألوزاعي، وأحمدن وإسحاق، وأبو ثور، ويحي بن يحي، وداود، وابن 
 42/2المنذر. "نيل األوطار" 

عهم على إفراد اإلقامة في قوله: قد قامت الصًَّلة، فولد  ابن قال ابن المنذر: ثمَّ اختلفوا هؤالء بعد اجما -13

تين، وولد سعد القرظ  ني مكَّةَ يقولوَن: قد قامت الصًَّلة، قد قامت الصًَّلة، مرَّ أبي محذورة وسائر  مؤذ ِ
 أ()

ة واحدة ة . وقِد اختلفِت األخبار في ذلَك، غير أنَّ غيَر أنَّ األخبايقول: قد قامت الصًَّلة مرَّ ر التي تدلُّ على صحَّ
. "األوسط"   21/3مذهب أهل مكَّة أثبت 

ار بن ياسر. وقيل مولى األنصار. ويقال اسم )سعد القرظ صحابي وهو: - (أ) : مولى َعم  سعد بن عائذ المؤذن 
حمن؛ كان يت جر في القََرظ فقيل له سعد القرظ( أبيه عبد  اإلصابة في تمييز المصدر " .الر 
 "االستيعاب في معرفة األصحاب" -" د بن عائشة المؤذنسع" –" الصحابة

ل اإلقامة وآخرها، وفي "قد  قال ابن باز رحمه هللا تعالى: -14 ولكنَّ األفضَل: هو تثنية ألفاظ التَّكبير في أوَّ
سول هللا قامِت الصًَّلة ، وإفراد  أالِظ ما سوى ذلَك، ألنَّ  ذلَك الذي كان يفعله  بًلل رضي هللا عنه بين يدي ر

ًدا صلى هللا عيله وسلَّم. "مجموع فتاوي ابن باز"   .332/11صلى هللا عليه وسلَّم إلى أن توف ِي نبيُّه محمَّ
حه  البخاري  1212. 321/1. والبيهقي 17422. وأحمد 217. وابن ماجه 422رواه أبو داود  -15 صحَّ

ح إسناده  الخطَّابي حه النَّووي 131/1في "معالم السنن"  كما في  "السنن الكبرى للبيهقي". وصحَّ . وصحَّ
في  "، له طرق جي ِدة وشاهد. وقال األلباني111/1. وقال ابن كثير في"إرشاد الفقيه 27/3في "الخًلصة" 

 ".572" حسن صحيح، وحسَّنه الوادعي في "الصحيح المسند 422"صحيح سنن أبي داود 
 .323. ومسلم 712رواه البخاري -17
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ٌاليَّانِّي ٌٌالمبحث 

 شروط ٌاإلقامةٌِّ
مِة تقريبًا، إالَّ فِي أمريِن اثنيِن:  شروط  اإلقامِة كشروِط األذانِ  المتقد ِ

الذُّكورة ، فإنََّها ليسْت شرًطا فِي اإلقامِة، فتصحُّ إقامة  المرأِة  :أحدهَما
ا إَذا كا نْت تصل ِي مَع رجاٍل فإنَّ إقامتَها اَل بشرِط أْن تقيَم لنفسَها، وأمَّ

  عنَد المالكيَِّة والشَّافعيَِّة.تصحُّ 
والحنابلة  قالوا: إنَّ الذُّكورةَ شرٌط فِي اإلقامِة أيًضا، فًَل تطلب  منَها،  -

، )كَما اَل يطلب  من ْم زاد وا علَى رأيِ مْن سبَق بأنَّ المرأةَ َها األذان  فَه 
جاِل أْن ليسْت مطالبةً باإلق يَِّة، فمْن باِب أولَى إنََّها إْن أقامْة للر ِ امِة بالكل ِ

إالَّ الحنفيَّةَ فقْد  -   لنفِسَها فهَو ذكٌر(. اَل تصحَّ إقامتَها، وإْن أقامتْ 
ٍة كَما تقدَّمَ  قال وا: إنَّ الشُّروَط المذكورةَ  ، شروط  كماٍل اَل شروَط صحَّ
واإلقامة  مثل  األذاِن فِي ذلَك، إالَّ أنَّه  يعاد  في كره  أْن يتخلََّف منَها شرٌط، 

األذان  ندبًا عنَدا شيٍء منَها "أي الشُّروط "، واَل تعاد  اإلقامة ، ومْن 
هنَا تعلم  أنَّ المرأةَ إَذا أقامِت الصًَّلةَ لرجاٍل فإنَّ إقامتَها تصحُّ مَع 

 (1)الكراهِة.

فليَس هذَا النَّوع  مَن  ،اطبةً ورأي  الحنفيَِّة خالَف جمهوَر العلماِء ق
اجح  فِي  الخًلِف الَِّذي ينظر  فيِه ألنَّه  بعيٌد كلَّ البعِد عِن الصَّواِب، والرَّ

ي تصل ِ  ، سواٌء كانتْ للصًَّلةِ  ت قيمَ  أنْ  للمرأةِ  ي ْشرع  المسألِة هَو أنَّه  
جال  الا يسمعهَ  أنْ  خِشيتْ  ، فإنْ ساءِ الن ِ  منَ  جماعةٍ  معَ  ا أوْ وْحَدهَ  ، ر ِ

 فِ المصنَّ ي فِ  ي شيبةَ ابن  أبِ  ِلما رواه  ا؛ سرًّ  ذلكَ  يكونَ  أنْ  فاألحسن  
 ساءِ ى الن ِ علَ  : هلْ ابن  عمرَ  : س ئِلَ قالَ  كيسانٍ  بنِ  وهبٍ  عنْ  ،بسنٍد جيِ دٍ 

 (2)؟!"هللاِ  ذكرِ  ى عنْ ا أْنهَ : "أنَ وقالَ  ؟ فغضبَ أذانٌ 

  (3).يفعلَن فجائزٌ  َس، وإْن لمْ : إْن فعلَن فًَل بأقالَ  أحمدَ وقْد روَي عْن 
 لجماعِة الن ِساءِ  تقيَم لنفسَها أوْ  أنَّ للمرأِة أنْ  المسألةِ  هذهِ  وخرجنَا منْ 

جال  والَ  دوَن أنْ  جاِل، وإْن قصدْت ذلَك  تصحُّ إقامتَها للريسمعَها الر ِ
 .فهَي آثمةٌ 
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َل  اتَّفَق فيِه الثًَّلثة  وهوَ  والشَّرط  الثَّاني: اإلقامة  بالصًَّلِة عرفًا أْن تتص ِ
، لكْن لْو أقاَم الصًَّلةَ، ثمَّ تكلََّم بكًلٍم كثيٍر، أو أكٍل وشرٍب دوَن األذانِ 

ونحَو ذلَك، فإنَّه  يصحُّ ذلَك "مَع نقِص تماِم اإلت ِباعِ للسنَِّة"، ألنَّه  "فِي 
 (4)األخيِر" أتَى باإلقامِة.

ا الحنفيَّة  فقال وا: اَل تعاد   -* اإلقامة  إالَّ إَذا قطعَها عِن الصًَّلِة كًلٌم أمَّ
 (5)كثيٌر، أْو عمٌل كثيٌر كاألكِل.

أي  فِي هذِه المسألِة رأي  الحنفيَِّة، ألنَّه  إْن أقاَم وقطعَها بعمٍل كثيٍر  والرَّ
َد ذكٍر معدومٌ  بحيث  صاَر اتصال  اإلقامِة بالصًَّلةِ  ، كانْت إقامته  مجرَّ

 ، ووافَق رأي  أهل  الحديِث رأَي الحنفيَِّة.معيَّنةِ وليسْت للصًَّلِة ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الفقه على المذاهب األربعة للجزيري. – 1
 .223/1مصنف ابن أبي شيبة،  – 2
 المغني البن قادمة. -3
 الفقه على المذاهب األرعة للجزيري. – 4
 السَّابق. – 5
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ٌاليَّالثٌ  ٌالمبحث 

اٌسننٌ ٌ ٌومندوباته  ٌاإلقامةِّ
سنن  اإلقامِة كسنِن األذاِن السَّابقِة، إالَّ في أموٍر: منَها أنَّه  ي سنُّ أْن 
يكوَن األذان  بموضٍع مرتفٍع دوَن اإلقامِة بات ِفاِق الثًَّلثِة، غيَر الحنابلِة 
 فقْد قال وا: يسنُّ أْن تكوَن اإلقامة  بموضٍع عاٍل كاألذاِن، إالَّ أْن يشقَّ 

 (1)ذلَك.

التَّرجيع  فِي األذاِن دوَن اإلقامِة هَذا لمْن يقول   :ومْن ذلَك أيًضا
 (2)بالترجيِع وهْم المالكيَّة  والشَّافعيَّة .

ً  ما رويومْن ذلَك أيًضا:  فِي األذاِن الثَّانِي وفِي اإلقامِة  ومر بنا سابقا
، وهذَا بات ِفاِق ثًلثٍة وخالَف المالكيَّة  وقال   ِم الحدر  وا: إنَّ التَّأن ِي المتقد ِ
 (3)تفسيره  فِي األذاِن وهَو مطلوٌب فِي اإلقامِة أيًضا.

ن  طرفَْي إصبعيِه المسب ِحِة فِي صماخِ أذنيِه  ومنه  أيًضا: أْن يضَع المؤذ ِ
: وضع  اإلصبعيِن بات ِفاِق الحنابلِة والشَّافعيَِّة، وخالَف المالكيَّة  وقال وا

سماعِ فِي األذاِن دوَن اإلقامِة جائٌز اَل سنَّةٌ، إالَّ أنَّ فِي األذنيِن لإل
الحنفيَّةَ قالوا: إنَّ هَذا مندوٌب فِي األذاِن دوَن اإلقامِة فاألحسن  اإلتيان  

 (4)بِه، ولْو تركه  لْم يكرْه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفقه على المذاهِب األربعِة للجزيري. – 4 – 3 – 2 – 1
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ابعٌ  ٌالرَّ ٌالمبحث 

ٌوالبدع ٌفِّيٌاإلقامةٌٌِّ ٌالمكرواات 
ا مكرهات  اإلقامِة فهَي نفسَها مكروهات  األذاِن السَّ  ابِق ذكرَها، وزْد أمَّ

ا البدع  فِي يصبح  الكًلم  غيَر مفهومٍ الحدِر بحيث   عليَها سرعة   ، وأمَّ
 ا: االقامِة فِي زمننَا هَذا فهَي كثيرةٌ أذكر  منهَ 

 رعِ ي الشَّ فِ  تردْ  لمْ  اإلقامةِ  عندَ  األدعيةِ  ببعِض  البعِض  إلتزام   -1
  ،رعِ ي الشَّ فِ  تردْ  لمْ  "احقًّ " وكلمة   " هللا  إالَّ   إلهَ ا الَ حقًّ " قولهمْ  مثلَ 

 ضعيفٌ  الكلمةِ  ي هذهِ فِ  الوارد   فالحديث   "اوأدامهَ  ا هللا  أقامهَ " وقولهمْ 
بَْعِض َعْن أَْو  عنه   هللا   رضيَ  أَبِي أ َماَمةَ ْن عَ  داودَ مْن روايِة أبِي  وهوَ 

 ِ ا أَْن قَاَل: "قَْد قَاَمْت أََخَذ فِي اإلِْ ًَلاًل بِ  أَنَّ  :أَْصَحاِب النَّبِي  قَاَمِة، فَلَمَّ
ًَلة    (1)"اَمَها َّللاَّ  َوأََداَمَهاأَقَ ": ، قَاَل النَّبِيُّ "الصَّ
  :رحمه  هللا  تعالَى يُّ األلبانِ  قالَ  ، يصحُّ الَ  ضعيفٌ  حديثٌ  افهذَ 
 : شهر  ، ومثله  : ضعيفٌ يُّ العبدِ  وهوَ  ثابتٍ  بن   دٌ محمَّ : واهٍ  ا إسنادٌ وهذَ 
  (2).ا مجهولٌ ي بينهمَ ذِ الَّ  جل  ، والرَّ حوشبٍ  بن  

  (3)."ي "المجموعِ فِ  وويُّ النَّ  فه  وضعَّ 
 (4)."الحبيرِ  لخيِص ي "التَّ فِ  حجرٍ  ابن   ظ  والحاف

 

 

 

 

 

 

وكذلَك هو اللفظ عند أبي داود، قال شهر ابن حوشب: عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النَّبي صلى . )523 أبو داود، – 1
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 .اإلقامةِ  عندَ  "ادنَ سي ِ " لفظِ  زيادة  ومَن البدعِ أيًضا  – 3
ى علَ  فيجب   ،اإلمامِ  إذنِ  ًلة بغيرِ الصَّ  إقامة   ومما ال ينبغي للمسلم – 4

 فعنْ  نفسِه،، واَل يقوم  تلقاَء المسجدِ  مامِ إ منَ  االستئذان   ًلةِ الصَّ  مقيمِ 
ا ى إذَ حتَّ   يقيم  فًلَ  يمهل    هللاِ  رسولِ  ن  مؤذ ِ  كانَ : قالَ  سمرةَ  بنِ  جابرٍ 
ِن فإقامة   (1).يراه   حينَ  الصًلةَ  أقامَ  خرجَ  قدْ   هللاِ  ى رسولَ رأَ  المؤذ ِ

 ،نفسهِ  تلقاءِ  منْ  اشارةٌ أنَّه  اَل يقيم   للصًَّلةِ   هللاِ  رسولِ  حاَل خروجِ 
 ا قالَ وهكذَ : "وقالَ  ى ذلكَ تعالَ  هللا   ي رحمه  رمذِ ى الت ِ و عيسَ أب   وبيَّنَ 
 ".باإلقامةِ  أملك   واإلمام   باألذانِ  أملك   نَ المؤذَّ  إنَّ  العلمِ  أهل   بعض  
 ومَن البدعِ أيًضا: أْن يقوَل المقيم  عقَب اإلقامِة "صًلة  العصرِ  – 5
ى ظنَّ بعض  ي اإلقامِة حتَّ ، ويدرجَها فِ "هللا   يرحمكم   ا(غيرهَ  أوْ )

 امِة.اإلق ا منَ الجهلِة أنَّهَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .باب ما جاء أن اإلمام أحق باإلقامة 212سنن الترمذي  - 1

جابر بن سمرة  حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل أخبرني سماك بن حرب سمع قال أبو عيسى الترمذي
 ... الحديث يقول

 نعرفه إال من هذا الوجه وهكذا قال قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة هو حديث حسن صحيح وحديث إسرائيل عن سماك ال
 .بعض أهل العلم إن المؤذن أملك باألذان واإلمام أملك باإلقامة
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ل    المطلب  األوَّ

ٌفٌِّ ٌالمولويٌِّالذان  ٌذلكٌ ٌوللمصروعٌيٌأذنِّ ٌوغيرِّ
ا  -*  ، والحاكم  رمذيُّ الت ِ ، وو داود  ى أب  روَ  فقدْ  ي أذن المولودِ فِ  األذان  أمَّ

 رسولَ  : رأيت  قالَ  ي رافعٍ أبِ  ، عنْ ي رافعٍ أبِ  بنِ  هللاِ  عبيدِ  ، عنْ حاه  وصحَّ 
ِ  بنِ  الحسنِ  ي أذنِ فِ  نَ أذَّ   هللاِ   ا الجمع  وأمَّ  (1).فاطمةَ  ولدته   حينَ  علي 
ي البيهقِ  ا: ما رواه  أحدهمَ  :حديثانِ  فيهِ  وردَ  ، فقدْ واإلقامةِ  األذانِ  بينَ 
ا عنهمَ  هللا   رضيَ  اسَ عبَّ  ابنِ  ، عنْ ضعفٌ  فيهِ  ( بسندٍ شعِب اإليمانِ ي )فِ 
ٍ  بنِ  الحسنِ  ي أ ذنِ فِ  نَ أَذَّ   بيَّ النَّ  أنَّ   ي أذنهِ فِ  ، وأقامَ ولدَ  يومَ  علي 

 ( بسندٍ عبِ الشُّ ي )فِ  اي أيضً البيهقِ  ا رواه  ي: مَ انِ الثَّ  والحديث   (2)ى.اليسرَ 
ٍ  بنِ  الحسنِ  عنِ  ضعفٌ  فيهِ  لدَ  : "َمنْ قالَ   النبيَّ  أنَّ  علي  ، مولودٌ  له   و 
 أم ِ  عنه   ى، رفعتْ اليسرَ  ي أذنهِ فِ  ى، وأقامَ اليمنَ  ي أ ذنهِ فِ  نَ فأذَّ 

  (3)".الصبيانِ 
بأحكاِم  المودودِ  تحفةِ ي )فِ  م  القي ِ  ابن   اعتمدَ  ًلثةِ الثَّ  األحاديثِ  ى هذهِ وعلَ 

ي فِ  ، واإلقامةِ المولودِ  أذنِ ي فِ  أذينِ التَّ  ا باستحبابِ (، وترجمهَ المولودِ 
، ي ذلكَ فِ  لحكمةَ ا ىتعالَ  هللا   رحمه   م  القي ِ  ى ابن  أبدَ  . ثمَّ ..اليسرىَ  أذنهِ 
 اإلنسانِ  سمعَ  ا يقرع  مَ  ل  أوَّ  يكونَ  أنْ  "أعلم   وهللا  " أذينِ التَّ  : سرُّ فقالَ 

 ادةِ ه، والشَّ ، وعظمتهِ ب ِ الرَّ  لكبرياءِ  نة  المتضم ِ  "األذان   أيْ " كلماته  
 شعارَ  له   لقينِ كالتَّ  ذلكَ  ، فكانَ ي اإلسًلمِ ا فِ بهَ  ا يدخل  مَ  ل  أوَّ  ي هيَ التِ 

 خروجهِ  عندَ  وحيدِ التَّ  كلمةَ  ن  ا يلقَّ ا، كمَ نيَ ى الدُّ إلَ  دخولهِ  عندَ  اإلسًلمِ 
  انتهى كًلم ابن القيم. امنهَ 

 .يشعرْ  مْ ل ، وإنْ بهِ  رهِ ، وتأثُّ ى قلبهِ إلَ  أذينِ التَّ  وصولَ  مستنكرٍ  وغيرَ 
 
 كلماتِ  منْ  يطانِ الشَّ  هروب   ى: وهيَ أخرَ  فائدةٍ  منْ  ي ذلكَ ا فِ مَ  معَ  - 

 ا هللا  رهَ ي قدَّ تِ الَّ  ةَ المدَّ  ، فيقارنه  ى يولدَ حتَّ  يرصده   كانَ  ، وهوَ األذانِ 
 أوقاتِ  أولَّ  ، ويغيظه  يضعفه  ا مَ  شيطانه   ا، فيسمع  وشاءهَ  تعالَى له  

 . بهِ  قهِ تعلُّ 
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، ى دينهِ ، وإلَ تعالَى ى هللاِ إلَ  دعوته   تكونَ  أنْ  : وهوَ ى آخرَ نً مع وفيهِ  -
 تعالَى هللاِ  فطرة   ا كانتْ ، كمَ يطانِ الشَّ  ى دعوةِ علَ  سابقةً  ى عبادتهِ وإلَ 
ا، عنهَ  ا، ونقلهِ لهَ  يطانِ الشَّ  ى تغييرِ علَ  ا سابقةً عليهَ  اسَ النَّ  ي فطرَ تِ الَّ 

 .يمٌ عل حكيمٌ  ، وهللا  الحكمِ  منَ  ذلكَ  ولغيرِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
/ 4التلخيص( )(، قال الحافظ في )315/ 2(، والبيهقي )321، 2/ 7(، وأحمد )1514(، والترمذي )5115أبو داود ) - 1

 (: ومداره على عاصم بن عبيد هللا وهو ضعيف.142
 (. 3721شعب اإليمان( )البيهقي في ) - 2
  .في هذين اإلسنادين ضعف (، وقال اإلمام البيهقي بعد الحديثين:3712الشعب( )البيهقي في ) - 3
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ٌاليَّانِّي ٌالمطلب 

اٌيشرعٌ ٌلمٌ ٌمواطنٌ ٌ  الذانٌ ٌفيه 
ٌالمعلومٌِّ ٌيفٌٌٌِّيشرعٌ ،ٌولٌ لةٌِّبالصٌٌَّلإلعلمٌٌِّيٌالص ٌَِّّفٌٌِّشرعٌ ٌالذانٌ ٌأنٌٌَّمن 

ٌته ٌمشروعيٌٌَّيدٌ يفٌصريحٌ ٌنصٌ ٌفيهٌٌِّوريٌ ٌماإلٌٌَّالمفروضةٌٌِّلةٌِّالصٌٌَّغيرٌِّ

ٌٌيريٌ ٌ،ٌولمٌ لواتٌِّالصٌٌَّلغيرٌِّ ٌإلَّ ٌالصَّلةِّ ٌلغيرِّ ٌالتأذينِّ ٌ:يٌموضعينٌِّفٌِّتشريع 

ٌالذانٌ وامٌ  ٌأذنٌِّفٌٌِّا ٌمنهٌ،المولويٌٌِّي ٌفهم ٌالشٌٌَّوما ٌأنَّ ٌمن  ٌتفرُّ ياطين 

ٌ. ٌالذانِّ

ٌالذانٌ فاستحبٌٌُّبعلهمٌ ٌعٌ توسٌٌَّوقدٌ  ٌمواضعٌ فٌٌِّوا ٌلٌ أخرٌ ٌي اٌلهٌ ٌٌأص ٌَّ ى

ٌ:ايٌ ٌالمواضعٌ ٌ،ٌواذهٌِّللهم ٌٌِّإزالةًٌٌأوٌ ٌااستئناسًٌ

ٌَ ىٌمٌ عل ٌٌايًٌاستناٌ،بهيمةٌ ٌأوٌ ٌإنسانٌ ٌمنٌ ٌخلقه ٌٌساءٌ ٌلمنٌ ٌالذانٌ ٌ-1 ٌاٌرو

ٌٌِّبنٌٌِّالحسينٌٌِّعنٌِّ :ٌٌللاٌٌِّرسولٌ ٌ:ٌقالٌ اٌقالٌ عنهمٌ ٌتعال ىٌللا ٌٌرضيٌ ٌعلي 

ٌأا ٌٌَِّّمنٌ ٌأحدٌ ٌأوٌ ٌزوجتهٌٌِّخلقٌ ٌساءٌ ٌأوٌ ٌته ٌيابٌٌَّىٌأحدثمٌ عل ٌٌاٌاستصعبتٌ إذ ٌ"

ٌ(1).ٌيصحٌُّلٌ ٌأثرٌ ٌواوٌ ٌ."يٌأذنهٌِّفٌٌِّنٌ فليؤذ ٌٌِّبيتهٌِّ

ٌ.الغلبانٌٌِّيٌأذنٌِّفٌٌِّالذانٌ وٌ-3.المهمومٌٌِّيٌأذنٌِّفٌٌِّالذانٌ ٌ-2

ٌوٌٌ-4 ٌ.المسافرٌٌِّخلفٌ الذان 

ٌله .ٌ ٌأص َّ  ٌوث ٌَُّّاذ اٌل 

ٌوٌ-5 ٌوري ٌٌمزيحمٌٌِّعندٌ الذان  ٌفٌٌِّ.الجيشِّ ٌالموطنٌِّيٌاذ ٌوالتَّكبير  ،ٌة ٌسنٌٌَّا

ٌٌَُّبٌ بوٌٌَّفقدٌ  ٌصفٌٌِّالبخار ٌوالبيهقٌِّحيحهٌِّي ٌسننهٌِّفٌٌِّيٌُّ، ٌبابٌ "ى:الكبرٌ ٌي

ٌٌِّفظٌ واللٌَّ"ٌالحربٌٌِّعندٌ ٌكبيرٌِّالتٌَّ  َ ٌٌحديثٌٌِّ،ٌمنٌ للبخار ٌرضىٌ ٌمالكٌ ٌبنٌٌِّأ ن س 

بٌٌَّعنه ٌٌتعال ىٌللا ٌ ٌق ال :"ص  ٌالنَّبِّىُّ واٌبِّالٌح  ج  ر  ٌخ  ق د  ،ٌو  ي ب ر  ىٌع ل ىٌخ  س احِّ م 

أ وٌ  ٌر  ا ٌف ل مَّ ، م  ن اقِّهِّ الٌه ٌأ ع  ٌو  د  مَّ ح  ٌم  ، يس  مِّ الخ  ٌو  د  مَّ ح  ٌم  ٌا ذ ا .ٌق ال وا: يس  مِّ خ 

ئ واٌإِّل ىٌا ٌالنَّبِّىٌُّف ل ج  ف ع  ،ٌف ر  نِّ ص  ق الٌ ٌٌلحِّ ٌو  ي هِّ ب رٌ ٌّللاَّ ٌٌ:ي د  ي ب رٌ ٌ،أ ث  ٌخ  ب ت  رِّ ٌ،خ 

لٌ  ٌن ز  ٌإِّذ ا ٌف س اءٌ ٌإِّنَّا م  ٌق و  ةِّ ب احٌ ٌبِّس اح  ٌ(3)مسلمٌ ٌوعندٌ ٌ(2)،المنذرينٌ ٌص 

ٌٌ(4).ثلثًااٌقالهٌ ٌه ٌيٌأنٌَّيهقٌِّوالب
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ٌحٌَّالنٌٌَّابنٌ ٌاإلمامٌ ٌقالٌ  ٌالحديثٌ هذ ٌف"ٌي:الدمياطٌٌِّاس  يٌفٌٌِّصحيحٌ ٌأص ٌَّ ٌا

ٌفٌِّثمٌ ٌ"،كبيرٌِّالتٌَّ ٌثتابهٌِّا ٌاذ ٌفٌٌِّلألذانٌٌٌِّوجويٌ لٌ ٌلكنٌ ٌ(5)."العجابٌ "ٌي اٌي

ٌ.الموطنٌِّ

6-ٌٌ -8ٌ.برٌِّالقٌالميتٌٌِّإنزالٌٌِّعندٌ وٌ-0ٌ.فرٌِّيٌالسٌَّفٌٌِّريقٌ الطٌٌَّض ٌٌََّّلمنٌ ثذلك 

ٌ.البحرٌٌِّرثوبٌٌِّعندٌ ٌالذانٌ وٌ

ٌأحدثٌ ،ٌوممٌَّرةٌِّالمطهٌٌَّةٌِّللسنٌٌَّمخالفٌ ٌذلكٌ ٌوث ٌَُّّ ٌٌأص ٌَّ يٌلٌ تٌِّالٌٌَّالبدعٌٌِّمنٌ ٌا

ٌومنٌِّلهٌ  ٌأنٌ إمٌٌَّ،الفقهاءٌٌِّمنٌ ٌذلكٌ ٌاستحبٌٌَّا، ٌلٌ ٌىٌخبرٌ عل ٌٌاعتمدٌ ٌيكونٌ ٌا

ٌٌمشروع ٌٌىٌأص ٌَّ عل ٌٌقاسه ٌٌأوٌ ٌيصحٌُّ ٌومي ٌَّ استحسنه ٌٌأوٌ ٌخاطئٌ بقياس  ،ٌ

ٌنٌ ،ٌوأالعم ٌٌَِّّاٌلصالحٌِّقن ٌيوف ٌٌِّىٌأنٌ تعال ٌٌللا ٌٌنسألٌ و،ٌتوقيفًاٌإلٌٌٌَّييبتٌ اٌلٌ اذ ٌ

ٌ.والعم ٌٌَِّّيٌالقولٌِّفٌٌِّاٌالزل ٌَّ بن ٌيجن ٌِّ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ
 ضعيفٌ.ٌ(ٌ:1ٌٌ/130ٌٌقالٌاللبانيٌفيٌسلسلةٌالحاييثٌاللعيفةٌ)ٌ-1ٌ

 مخرجهٌ(ٌجازماٌبنسبتهٌإليهٌصلىٌللاٌعليهٌوسلمٌ!ٌوٌقال2ٌٌ/195ٌٌأوريهٌالغزاليٌ)

 الحافظٌالعراقيٌ:ٌرواهٌأبوٌمنصورٌالديلميٌفيٌ"ٌمسندٌالفريوسٌ"ٌمنٌحديثٌالحسين

 ابنٌعليٌبنٌأبيٌطالبٌبسندٌضعيفٌنحوهٌ.

 (ٌ:ٌ"ٌمنٌساءٌخلقهٌمنٌإنسانٌأو3ٌٌ/558ٌٌقلتٌ:ٌوٌلفظهٌثماٌفيٌ"ٌالفريوسٌ"ٌ)

ٌيابةٌ،ٌفأذنواٌفيٌأذنيهٌ"ٌ.

ٌصحيحٌالبخارَ–2ٌ

1365ٌمسلمٌٌ–3ٌ

2/325ٌنٌالكبرىٌللبيهقيٌالسنٌ–4ٌ

ٌ.الدمياطيٌالنحاسالعجابٌفيٌبيانٌالسابٌلبنٌ–5ٌ

ٌ

ٌ

ٌ
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ٌاليَّالثٌ  ٌالمطلب 

ٌالفجرٌٌِّ ٌأذان 
اعلْم وفَّقنَي هللا  وإيَّاَك لَما يحبُّ ويرَضى أنَّ لصًلِة الفجِر أذانيِن 

ل  منهَما قبَل طلوعِ  سنَّهَما رسول  هللِا   الفجِر بوقٍت قريٍب، فاألوَّ
، ائم  النَّ  ، فيستيقظ  الفجرِ  طلوعِ  ى قربِ علَ  اِس النَّ  : تنبيه  منه   والحكمة  
  .يامَ الص ِ  يريد   منْ  ر  ، ويتسحَّ ه  صًلَّ  يكنْ  لمْ  منْ  ي الوترَ ويصل ِ 
  (.طلوع الفجر) ،الوقتِ  دخولِ  : بعدَ يانِ والثَّ 

  .ًلةِ لصَّ ا وقتِ  بدخولِ  اِس النَّ  : إعًلم  منه   والحكمة  
 :ي ذلكَ فِ  الواردةِ  األحاديثِ  بعض   وهذهِ 
ِ ْبِن َمْسع وٍد رضيَ  - 1 الَ "قَاَل:  نَّبِي َعِن ال عنه   هللا   َعْن َعْبِد َّللاَّ

ك ْم،  يَْمنَعَنَّ أََحَدك مْ  ن  بِلَْيٍل، ِليَْرِجَع قَائِم  وِرِه، فَِإنَّه  ي َؤذ ِ أَذَان  بًِلٍَل ِمْن َسح 
ْبح  ، َولَْيَس أَْن يَ نَائَِمك مْ  َوِلي نَب ِهَ    (1)".ق وَل اْلفَْجر  أَِو الصُّ

ِ عنهَ  هللا   رضيَ  وَعْن َعائَِشةَ  ن  إِ "أَنَّه  قَاَل:  ا َعِن النَّبِي  نَّ بًِلاَلً ي َؤذ ِ
َن اْبن  أ م ِ َمْكت ومٍ بِلَْيلٍ    ".، فَك ل وا َواْشَرب وا َحتَّى ي َؤذ ِ

ا: عنهَ  تعالَى هللا   رضيَ  عائشةَ  عنْ  ي الحديثَ راوِ  دٍ محمَّ  قَاَل اْلقَاِسم  بن  
 (2)".يَْنِزَل ذَاَولَْم يَك ْن بَْيَن أَذَانِِهَما إاِلَّ أَْن يَْرقَى َذا وَ "
 قبلَ  لِ األوَّ  األذانِ  ةِ ى مشروعيَّ علَ  صريحةٌ  داللةٌ  األحاديثِ  ي هذهِ ففِ 

ِ النَّ  ي عهدِ فِ  ذلكَ  ، واعتيادِ الفجرِ    . بي 
  :ابقِ السَّ  عائشةَ  حديثِ  ذكرِ  بعدَ  تعالَى هللا   رحمه   قدامةَ  ابن   قالَ 
 رضيَ  بًللٍ  منْ  ل  األوَّ  ي األذان  يعنِ " ،منه   ذلكَ  ى دوامِ علَ  ا يدلُّ وهذَ 
 
 (3).جوازه   فثبتَ ، عنه   ينهه   ولمْ  ،عليهِ  ه  أقرَّ   بيُّ والنَّ  "عنه   تعالَى هللا  

 انتهى كًلم ابن قدامة 
مِن  ولكنَّ الغريبَ  َل مَن من فِي األمِر أنَّ فِي هَذا الزَّ عزل وا األذاَن األوَّ

وتيَِّة، واألمر  اَل عًلقة  له   ِة اإلستغناِء عنه  بالمكب ِراِت الصَّ الفجِر بحجَّ
ِة الصَّوِت بْل األمر  فِي استيقاِظ النَّائِم قبَل الفجِر، وتنبيِه القائِم،  بقوَّ
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ومَ  ِر مْن أراَد الصَّ وكنَّا قْد تكلَّمنَا فِي مبحِث أذاِن الجمعِة وقلنَا  ،وتسحُّ
اشِد اَل يجوز  الخروج  عليَها واَل جحدَها ويجب   ،أنَّ سنَّةَ الخليفِة الرَّ

ِ  ،إقرارَها والعمل  بَها ِ ألنََّها كسنَِّة النَّبي   ، فَما بالَك بسنَِّة النَّبي 
َها وعمَل بَها وداومَ  العمَل عليَها حتَّى توفَّاه  هللا   المباشرِة الَّتِي أقرَّ

ه  وعمَل  دي الَّذي أقرَّ ِل هَو مَن الهديِ المحمَّ تعالَى، وأذان  الفجِر األوَّ
، واَل يجب  بحاٍل بِه وأداَم العمَل بِه إلَى أْن ماَت صلَّى هللا  عليِه وسلَّمَ 
مِن واالستغ ِة تقدُِّم الزَّ ناِء عنه  بوجوِد عزل  هذِه السُّنَِّة المباركِة بحجَّ

ِة الصَّوِت، لكْن هَو  المكب ِراِت الصَّوتيَّة، وقْد بيَّنَّا أنَّ األمَر ليَس فِي قوَّ
لتنبيِه النَّاِس بقرِب دخوِل وقِت الفجِر، واألذاناِن الثَّانياِن فِي الجمعِة 

َر  فضِل هاتاِن الصًَّلتاِن، وخًلصةً والفجِر هَما دليٌل علَى عظيِم  ما تأخَّ
ِة إالَّ باختًلفَها علَى نبي َِها، واعماِل العقوِل وترِك شأ ن  هذِه األمَّ

 المنزوِل، فاللهمَّ اهِد قوِمي فإنَّهْم اَل يعموَن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .1123ومسلم . 721رواه البخاري 
 .1122ومسلم  .723رواه البخاري

 1/247المغني 
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ابعٌ  ٌالرَّ ٌالمطلب 

ٌٌللاٌٌِّوٌرسولٌِّن ٌمؤذ ٌٌِّ
 

 :أربعة ٌٌوامٌ 

ب اح ٌٌبللٌبنٌ ٌ-1ٌ  .عنه ٌٌتعال ىٌللا ٌٌرضيٌ ٌر 

نٌ ٌلٌ أوٌٌَّواوٌ  يقٌ ٌاشتراه ٌٌ،ٌللاٌٌِّلرسولٌٌِّنٌ أذٌٌَّم  مٌ وأعتقه ٌٌالصد ِّ ٌٌ،ٌفل زِّ رسول 

دٌ ٌ،ٌللاٌِّ ٌللا ٌعنه ٌيٌ،ٌوتوف ٌِّالمشاادٌٌِّجميعٌ ٌمعه ٌٌوش هِّ ٌسنة ٌٌامٌِّبالشٌَّرضي 
 (1).الهجرةٌٌِّمنٌ ٌعشرينٌ 

كت ومٌ ٌوٌبنٌ عمرٌ ٌ-2ٌ  ٌم    .عنه ٌٌتعال ىٌللا ٌٌرضيٌ ٌأم ِّ
نٌ ٌثانٌ  ٌ،ٌتوف ِّيلينٌ الوٌٌَّالمهاجرينٌ ٌمنٌ ٌ،ٌواوٌ بالمدينةٌٌٌِّللاٌٌِّلرسولٌٌِّيؤذ ِّ

ٌللا ٌتعال ىٌعنه ٌ ٌالخطَّابٌٌِّعمرٌ ٌخلفةٌٌِّيٌآخرٌِّفٌٌِّرضي  ٌتعال ىٌللا ٌٌرضيٌ ٌابنِّ

 (2).عنه ٌ

ظٌعائذٌ ٌبنٌ ٌسعدٌ   -3ٌ .عنه ٌتعال ىٌٌللا ٌٌرضيٌ ٌالق ر 

ٌبق ب اءٌ مؤذ ٌٌٌِّللاٌٌِّرسولٌ ٌجعله ٌ ٌفلمٌَّنًا ٌماتٌ ، بلل ٌٌوتركٌ ٌٌللاٌٌِّرسولٌ ٌا

ٌنقله ٌ ، ٌ،ٌللاٌٌِّرسولٌٌِّىٌمسجدٌِّإل ٌٌعنه ٌٌتعال ىٌللا ٌٌرضيٌ ٌوٌبكرٌ أب ٌٌالذان 

تعال ىٌعنه ٌٌتوف ِّي ٌللاٌ   (3).الهجرةٌٌِّمنٌ ٌوسبعينٌ ٌأربعٌ ٌسنة ٌٌرضي 

  .عنه ٌٌتعال ىٌللا ٌٌرضيٌ ٌمحذورة ٌوٌأب ٌٌ-4ٌ 

ع ي رٌ ٌبنٌ ٌأوسٌ ٌاوٌ  عٌ ٌ،ٌوثانٌ مِّ تعال ىٌعنه ٌٌ،ٌماتٌ الذانٌ ٌيرج ِّ ٌللاٌ  ٌة ٌبمكٌٌَّرضي 

ٌ(4).الهجرةٌٌِّمنٌ ٌوخمسينٌ ٌتسعٌ ٌسنة ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

 ٌ.1ٌ/203ٌاإلصابةٌ-1ٌ 

 ٌٌٌ.5059ٌ(،ٌاإلصابة1ٌ/96(،ٌزايٌالمعايٌ)005معجمٌالصحابةٌلبنٌقانعٌ)ٌ-2ٌ 

 .2242(،ٌالتقريب10ٌ/205/2213ٌلكمالٌ)تهذيبٌاٌ-3ٌ 

ٌالسَّابق. – 4
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ٌَالبخارٌٌِّصحيحٌٌِّمنٌ ٌالذانٌٌِّأحاييثٌ 
 .ىى مثنَ مثنَ  األذانِ  باب  
 سماكٍ  عنْ  زيدٍ  بن   اد  ا حمَّ نَ : حدثَّ قالَ  حربٍ  بن   ا سليمان  نَ حدثَّ  - 531
 يشفعَ  أنْ  بًللٌ  أمرَ  قالَ  أنٍس  عنْ  ي قًلبةَ أبِ  عنْ  وبَ أيَّ  عنْ  ةَ عطيَّ  بنِ 

 . اإلقامةَ إالَّ  اإلقامةَ  يوترَ  وأنْ  األذانَ 
 اء  الحذَّ  ا خالدٌ : أخبرنَ قالَ  ابِ الوهَّ  ا عبد  : أخبرنَ قالَ  دٌ ا محمَّ نَ حدثَّ  - 531
وا يعلم   نْ أوا ذكر   اس  النَّ  ا كثرَ لمَ  :قالَ  مالكٍ  بنِ  أنٍس  عنْ  ي قًلبةَ أبِ  عنْ 
ا وا ناقوسً يضرب   ا أوْ وا نارً ن يور  أوا فذكر   يعرفونه   بشيءٍ  ًلةِ الصَّ  وقتَ 
 .اإلقامةَ  يوترَ  وأنْ  األذانَ  يشفعَ  أنْ  بًللٌ  فأمرَ 
 .ًلة  الصَّ  قامتِ  قدْ   قوله  إالَّ  واحدةٌ  اإلقامةِ  باب  
 ا خالدٌ نَ حدثَّ  إبراهيمَ  بن   ا إسماعيل  نَ حدثَّ  هللاِ  عبدِ  بن   ا عليٌّ نَ حدثَّ  - 532
 يوترَ  وأنْ  األذانَ  يشفعَ  أنْ  بًللٌ  أمرَ  :قالَ  أنٍس  عنْ  ي قًلبةَ أبِ  عنْ 

 . اإلقامةَ إالَّ  :، فقالَ أليوبَ  فذكرت   إسماعيل   قالَ  اإلقامةَ 
 .أذينِ التَّ  فضلِ  باب  
 عنْ  نادِ ي الز ِ أبِ  عنْ  ا مالكٌ : أخبرنَ قالَ  يوسفَ  بن   هللاِ  ا عبد  نَ حدثَّ  - 533
 أدبرَ  ًلةِ للصَّ  ا نوديَ : إذَ قالَ   هللاِ  رسولَ  أنَّ  ي هريرةَ أبِ  عنْ  األعرجِ 

ى حتَّ  أقبلَ  داء  الن ِ  ا قضيَ فإذَ  أذينَ التَّ   يسمعَ ى الَ حتَّ  ضراطٌ  وله   يطان  الشَّ 
 بينَ  ى يخطرَ حتَّ  أقبلَ  ثويبَ التَّ  ا قضيَ ى إذَ حتَّ  رَ أدبَ  ًلةِ بالصَّ  بَ ا ثوَّ إذَ 

 ى يظلَّ حتَّ  يذكرْ  يكنْ  ا لمْ ا لمَ كذَ  ا اذكرْ كذَ  اذكرْ  :يقول   ونفسهِ  المرءِ 
 .ىصلَّ  ي كمْ  يدرِ الَ  جل  الرَّ 
 .داءِ بالن ِ  وتِ الصَّ  رفعِ  باب  
 حمنِ الرَّ  عبدِ  عنْ  ا مالكٌ : أخبرنَ قالَ  يوسفَ  بن   هللاِ  ا عبد  نَ حدثَّ  - 534
ي المازنِ  ى ثمَّ األنصارِ  ي صعصعةَ أبِ  بنِ  حمنِ الرَّ  عبدِ  بنِ  هللاِ  عبدِ  بنِ 
ِ  ا سعيدٍ أبَ  أنَّ  أخبره   ه  أنَّ  أبيهِ  عنْ   يإن ِ  :له   قالَ  الخدري 
 فأذنتَ  باديتكَ  أوْ  ي غنمكَ فِ  ا كنتَ فإذَ  ،والباديةَ  الغنمَ  تحبُّ  أراكَ  

 جنٌّ  نِ المؤذ ِ  ى صوتِ مدَ   يسمع  الَ  ه  فإنَّ  داءِ بالن ِ  صوتكَ  فارفعْ  ًلةِ بالصَّ 
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 منْ  ه  سمعت و سعيدٍ أب   قالَ  القيامةِ  يومَ  له    شهدَ إالَّ   شيءٌ والَ   إنسٌ والَ 
 . هللاِ  رسولِ 
 .ماءِ الد ِ  منَ  باألذان   ا يحقن  مَ  باب  
 حميدٍ  عنْ  جعفرَ  بن   ا إسماعيل  نَ : حدثَّ قالَ  سعيدٍ  بن   نا قتيبةَ حدثَّ  - 535
ا و بنَ يغز   يكنْ  ا لمْ ا قومً ا بنَ ا غزَ إذَ  كانَ   بيَّ النَّ  أنَّ  مالكٍ  بنِ  أنٍس  عنْ 
 ا أغارَ أذانً  يسمعْ  لمْ  وإنْ  عنهمْ  ا كفَّ أذانً  سمعَ  فإنْ  وينظرَ  ى يصبحَ حتَّ 

 يسمعْ  ولمْ  ا أصبحَ  فلمَّ ليًلً  ا إليهمْ فانتهينَ  ى خيبرَ ا إلَ : فخرجنَ قالَ  عليهمْ 
ِ النَّ  قدمَ  ي لتمس  قدمِ  وإنَّ  ي طلحةَ أبِ  خلفَ  وركبت   ا ركبَ أذانً  : قالَ   بي 

 وهللاِ  دٌ وا محمَّ قال    بيَّ ا النَّ ا رأوْ فلمَّ  ومساحيهمْ  ا بمكاتلهمْ وا إلينَ فخرج  
 أكبر   هللا   أكبر   : هللا  قالَ   هللاِ  رسول   ا رآهمْ : فلمَّ قالَ  ،والخميس   دٌ محمَّ 
 .المنذرينَ  صباح   فساءَ  قومٍ  ا بساحةٍ ا نزلنَ ا إذَ إنَّ  خيبر   خربتْ 
 .يالمنادِ  ا سمعَ إذَ  ا يقول  مَ  باب  
 شهابٍ  ابنِ  نِ ع ا مالكٌ : أخبرنَ قالَ  يوسفَ  بن   هللاِ  عبد   حدَّثنَا - 537
  هللاِ  رسولَ  ي أنَّ الخدرِ  ي سعيدٍ أبِ  ي عنْ يثِ اللَّ  يزيدٍ  بنِ  عطاءِ  عنْ 
 .ن  المؤذ ِ  ا يقول  مَ  وا مثلَ فقول   داءَ الن ِ  ا سمعتمْ : إذَ قالَ 

 دٍ محمَّ  ى عنْ يحيَ  عنْ  ا هشامٌ ثنَ : حدَّ قالَ  فضالةَ  بن   معاذ   حدَّثنَا - 532
 معاويةَ  سمعَ  ه  أنَّ  طلحةَ  ى بن  ي عيسَ ثنِ : حدَّ قالَ  الحارثِ  بنِ  إبراهيمَ  بنِ 
 .هللاِ  ا رسول  دً محمَّ  أنَّ  وأشهد   ى قولهِ إلَ  مثله   ا، فقالَ يومً 
: قالَ  جريرٍ  بن   ا وهبٌ ثنَ : حدَّ قالَ  راهويهِ  بن   ا إسحاق  ثنَ حدَّ  - 533
 ه  ا أنَّ إخواننَ  ي بعض  ثنِ وحدَّ  :ىيحيَ  قالَ  ى نحوه  يحيَ  عنْ  ا هشامٌ ثنَ حدَّ 
 :، وقالَ  باهللِ إالَّ  ةَ  قوَّ والَ   حولَ الَ  :قالَ  ًلةِ ى الصَّ علَ  حيَّ  ا قالَ لمَّ  :قالَ 
 .يقول    مْ ك  ا نبيَّ ا سمعنَ هكذَ 
 
 .داءِ الن ِ  عندَ  عاءِ الدُّ  اب  ب

 عنْ  ي حمزةَ أبِ  بن   ا شعيبٌ ثنَ : حدَّ قالَ  عياٍش  بنِ  ا عليٌّ نَ حدثَّ  - 532
 قالَ  : منْ قالَ   هللاِ  رسولَ  أنَّ  هللاِ  عبدِ  بنِ  جابرٍ  عنْ  المنكدرِ  بنِ  دٍ محمَّ 
 آتِ  القائمةِ  ًلةِ والصَّ  امةِ التَّ  عوةِ الدَّ  هذهِ  ربَّ  همَّ اللَّ  داءَ الن ِ  يسمع   حينَ 
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 له   تْ حلَّ  ،ي وعدته  ذِ ا الَّ ا محمودً مقامً  وابعثه   والفضيلةَ  ا الوسيلةَ دً محمَّ 
 .القيامةِ  ي يومَ شفاعتِ 
 .ي األذانِ فِ  االستهامِ  باب  
 .سعدٌ  بينهمْ  فأقرعَ  ي األذانِ وا فِ ا اختلف  أقوامً  أنَّ  ذكر  وي

ى مولَ  سميْ  عنْ  ا مالكٌ : أخبرنَ قالَ  يوسفَ  بن   هللاِ  ا عبد  نَ حدثَّ  - 521
 يعلمِ  لوْ  :قالَ   هللاِ  رسولَ  أنَّ  ي هريرةَ أبِ  عنْ  ي صالحٍ أبِ  عنْ  ي بكرٍ أبِ 
 وا عليهِ يستهم    أنْ وا إالَّ يجد   لمْ  ثمَّ  لِ األوَّ  ف ِ والصَّ  داءِ ي الن ِ ا فِ مَ  اس  النَّ 

ا مَ  يعلمونَ  ولوْ  وا إليهِ الستبق   هجيرِ ي التَّ ا فِ مَ  يعلمونَ  وا ولوْ الستهم  
 .احبوً  ا ولوْ ألتوهمَ  بحِ والصُّ  ي العتمةِ فِ 

 .ي األذانِ فِ  الكًلمِ  باب  
 بِ صاح الحميدِ  وعبدِ  وبَ أيَّ  عنْ  ادٌ ا حمَّ ثنَ : حدَّ قالَ  دٌ ا مسدَّ نَ حدثَّ  - 521
 ا بن  خطبنَ  :قالَ  الحارثِ  بنِ  هللاِ  عبدِ  عنْ  األحولَ  ي وعاصمٍ يادِ الز ِ 
ي ينادِ  أنْ  فأمره   ًلةِ ى الصَّ علَ  حيَّ  ن  المؤذ ِ  ا بلغَ فلمَّ  ردٍُ  ي يومٍ فِ  اٍس عبَّ 
 ا منْ هذَ  : فعلَ ، فقالَ ى بعٍض إلَ  بعضهمْ  القوم   فنظرَ  حالِ ي الر ِ فِ  ًلة  الصَّ 
 .مةٌ ا عزهَ وإنَّ  منه   خيرٌ  هوَ 
 .يخبره   منْ  له   ا كانَ ى إذَ األعمَ  أذانِ  باب  
 سالمٍ  عنْ  شهابٍ  ابنِ  عنْ  مالكٍ  عنْ  مسلمةَ  بن   هللاِ  ا عبد  ثنَ حدَّ  - 522
وا فكل   بليلٍ  ن   يؤذ ِ بًلالً  : إنَّ قالَ   هللاِ  رسولَ  أنَّ  أبيهِ  عنْ  هللاِ  عبدِ  بنِ 

ي  ينادِ ى الَ  أعمَ رجًلً  كانَ : وقالَ  ، ثمَّ مكتومٍ  أم ِ  ي بن  ى ينادِ وا حتَّ واشرب  
 .أصبحتَ  أصبحتَ  له   ى يقال  حتَّ 
 

 .الفجرِ  بعدَ  األذانِ  باب  
 عبدِ  عنْ  نافعٍ  عنْ  ا مالكٌ : أخبرنَ قالَ  يوسفَ  بن   هللاِ  ا عبد  ثنَ حدَّ  - 523
 ا اعتكفَ إذَ  كانَ   هللاَ  رسولَ  أنَّ  ي حفصة  : أخبرتنِ قالَ  عمرَ  بنِ  هللاِ 

 تقامَ  أنْ  قبلَ  خفيفتينِ  ى ركعتينِ صلَّ  بح  ا الصُّ وبدَ  بحِ للصُّ  ن  المؤذ ِ 
 .ًلة  الصَّ 
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 ي سلمةَ أبِ  ى عنْ يحيَ  عنْ  ا شيبان  ثنَ : حدَّ قالَ  و نعيمٍ ا أب  ثنَ حدَّ  - 524
 واإلقامةِ  داءِ الن ِ  بينَ  خفيفتينِ  ي ركعتينِ يصل ِ   بيُّ النَّ  كانَ  عائشةَ  عنْ 
 .بحِ الصُّ  صًلةِ  منْ 

 دينارٍ  بنِ  هللاِ  عبدِ  عنْ  ا مالكٌ أخبرنَ  يوسفَ  بن   هللاِ  ا عبد  ثنَ حدَّ  - 525
وا فكل   ي بليلٍ  ينادِ بًلالً  : إنَّ قالَ   هللاِ  رسولَ  أنَّ  عمرَ  بنِ  هللاِ  عبدِ  عنْ 

 .مكتومٍ  أم ِ  ي بن  ى ينادِ وا حتَّ واشرب  
 .الفجرِ  قبلَ  األذانِ  باب  
 ا سليمان  ثنَ دَّ : حقالَ  ا زهيرٌ ثنَ : حدَّ قالَ  يونسَ  بن   ا أحمد  ثنَ حدَّ  - 527
ِ النَّ  عنِ  مسعودٍ  بنِ  هللاِ  عبدِ  ي عنْ هدِ النَّ  ي عثمانَ أبِ  ي عنْ التيمِ    بي 
 أوْ  ن  يؤذ ِ  ه  فإنَّ  سحورهِ  منْ  بًللٍ  أذانَ  ا منكمْ أحدً  أوْ  أحدكمْ   يمنعن  الَ  :قالَ 
 أوْ  الفجر   يقولَ  أنْ  وليسَ  ،نائمكمْ  هَ ولينب ِ  قائمكمْ  ليرجعَ  ي بليلٍ ينادِ 
َ  ى فوقٍ ا إلَ ورفعهَ  بأصابعهِ  ، وقالَ بح  الصُّ   ى يقول  حتَّ  ى أسفلَ إلَ  وطأطأ
 يمينهِ  ا عنْ هَ مدَّ  ى ثمَّ األخرَ  ا فوقَ إحداهمَ  بسبابتيهِ  زهيرٌ  ا، وقالَ هكذَ 

 .وشمالهِ 
 ا عنِ ثنَ حد ِ  هللاِ  عبيد   قالَ  و أسامةَ ا أب  : أخبرنَ قالَ  ا إسحاق  ثنَ حدَّ  - 522
  هللاِ  رسولَ  أنَّ  عمرَ  ابنِ  عنِ  نافعٍ  وعنْ  ةَ عائش عنْ  دٍ محمَّ  بنِ  القاسمِ 
 ا الفضل  ثنَ : حدَّ ي قالَ ى المروزِ عيسَ  بن   ي يوسف  ثنِ وحدَّ  (1)(ح): قالَ 
 عنِ  عائشةَ  عنْ  دٍ محمَّ  بنِ  القاسمِ  عنِ  عمرَ  بن   هللاِ  ا عبيد  ثنَ : حدَّ قالَ 
ِ النَّ   أم ِ  ن بن  ى يؤذ ِ ا حتَّ ووا واشرب  فكل   بليلٍ  ن   يؤذ ِ بًلالً  إنَّ  قالَ  ه  أنَّ   بي 

 .مكتومٍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ح( يدلُّ على تحويِل السَّنِد.للحديِث سنداِن فحرف ) – 1
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 .اإلقامةَ  ينتظر   ومنْ  واإلقامةِ  األذانِ  بينَ  كمْ  باب  
ِ  ا إسحاق  ثنَ حدَّ  - 523 ِ  عنِ  ا خالدٌ ثنَ : حدَّ قالَ  الواسطي   عنِ  الجريري 
ِ  مغفلٍ  بنِ  هللاِ  عبدِ  عنْ  بريدةَ  ابنِ   كل ِ  : بينَ قالَ   هللاِ  رسولَ  أنَّ  المزني 

 .شاءَ  لمنْ  "اثًلثً " صًلةٌ  أذانينِ 
: قالَ  ا شعبة  ثنَ : حدَّ قالَ  ا غندرٌ ثنَ : حدَّ ر قالَ اٍ بشَّ  بن   دٌ ا محمَّ ثنَ حدَّ  - 522
 ن  المؤذ ِ  : كانَ قالَ  مالكٍ  بنِ  أنٍس  عنْ  األنصارى ِ  عامرٍ  و بنَ عمرَ  سمعت  

ِ النَّ  ابِ أصح منْ  ناسٌ  قامَ  نَ ا إذَّ إذَ   ى يخرجَ ي حتَّ السوارِ  يبتدرونَ   بي 
 األذانِ  بينَ  يكنْ  ولمْ  المغربِ  قبلَ  كعتينِ الرَّ  ونَ يصلُّ  كذلكَ  وهمْ   بيُّ النَّ 

 يكنْ  لمْ  شعبةَ  عنْ  و داودَ وأب   جبلةَ  بن   عثمان   قالَ  شيءٌ  واإلقامةِ 
 . قليلٌ ا إالَّ بينهمَ 
 .اإلقامةَ  انتظرَ  منْ  باب  
ِ الزُّ  عنِ  ا شعيبٌ : أخبرنَ قالَ  و اليمانَ أب  ا ثنَ حدَّ  - 711 ي : أخبرنِ قالَ  هري 
 ن  المؤذ ِ  ا سكتَ إذَ   هللاِ  رسول   كانَ  قالتْ  عائشةَ  أنَّ  بيرِ الزُّ  بن   عروة  
 الفجرِ  صًلةِ  قبلَ  خفيفتينِ  ركعتينِ  فركعَ  قامَ  الفجرِ  صًلةِ  ى منْ باألولَ 
 ن  المؤذ ِ  ى يأتيهِ حتَّ  األيمنِ  هِ ى شق ِ علَ  اضطجعَ  ثمَّ  الفجر   يستبينَ  أنْ  بعدَ 

 .لإلقامةِ 
 .شاءَ  لمنْ  صًلةٌ  أذانينِ  كل ِ  بينَ  باب  
 عبدِ  عنْ  الحسنِ  بن   ا كهمس  ثنَ : حدَّ قالَ  يزيدٍ  بن   هللاِ  ا عبد  ثنَ حدَّ  - 711
 أذانينِ  كل ِ  بينَ   بيُّ النَّ  : قالَ قالَ  مغفلٍ  بنِ  هللاِ  عبدِ  عنْ  بريدةَ  بنِ  هللاِ 

 .شاءَ  لمنْ  الثةَ ي الثَّ فِ  قالَ  ، ثمَّ صًلةٌ  أذانينِ  ل ِ ك بينَ  صًلةٌ 
 .واحدٌ  نٌ مؤذ ِ  فرِ ي السَّ فِ  نْ ليؤذ ِ  قالَ  منْ  باب  
ي أبِ  عنْ  وبَ أيُّ  عنْ  ا وهيبٌ ثنَ : حدَّ قالَ  أسدٍ  ى بن  ا معلَ ثنَ حدَّ  - 712
ا ي فأقمنَ قومِ  منَ  ي نفرٍ فِ   بيَّ النَّ  أتيت   الحويرثِ  بنِ  مالكٍ  عنْ  قًلبةَ 
: ا قالَ ى أهالينَ ا إلَ ى شوقنَ ا رأَ ا فلمَّ ا رفيقً رحيمً  وكانَ  ليلةً  عشرينَ  ه  عند
 لكمْ  نْ فليؤذ ِ  ًلة  الصَّ  ا حضرتِ وا فإذَ وصلُّ  موهمْ وعل ِ  وا فيهمْ وا فكون  ارجع  
 .أكبركمْ  كمْ وليؤمَّ  أحدكمْ 
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، وجمعِ  ،بعرفةَ  وكذلكَ  واإلقامةِ  وا جماعةً ا كان  إذَ  للمسافرِ  األذانِ  باب  
 .المطيرةِ  أوِ  الباردةِ  يلةِ ي اللَّ فِ  حالِ ي الر ِ فِ  ًلة  الصَّ  نِ المؤذ ِ  ل  وقو
ي أبِ  المهاجرِ  عنِ  ا شعبة  ثنَ : حدَّ قالَ  إبراهيمَ  بن   ا مسلمٌ ثنَ حدَّ  - 713
ِ النَّ  ا معَ كنَّ  :قالَ  ي ذر ٍ أبِ  عنْ  وهبٍ  بنِ  زيدٍ  عنْ  الحسنِ   ي سفرٍ فِ   بي 
 أبردْ  :له   ، فقالَ نَ يؤذ ِ  أنْ  أرادَ  ثمَّ  أبردْ  :له   لَ ، فقانَ يؤذ ِ  أنْ  ن  المؤذ ِ  فأرادَ 
  بيُّ النَّ  ، فقالَ التلولَ  لُّ ى الظ ِ ى ساوَ حتَّ  أبردْ  له   ، فقالَ نَ يؤذ ِ  أنْ  أرادَ  ثمَّ 
 .مَ جهنَّ  فيحِ  منْ  الحر ِ  ةَ شدَّ  إنَّ 

ء اِ الحذَّ  خالدٍ  عنْ  ا سفيان  ثنَ : حدَّ قالَ  يوسفَ  بن   دٌ ا محمَّ ثنَ حدَّ  - 714
  بيَّ النَّ  ى رجًلنِ أتَ  :قالَ  الحويرثِ  بنِ  مالكٍ  عنْ  ي قًلبةَ أبِ  نْ ع

 ا ثمَّ أقيمَ  ا ثمَّ نَ ا فأذ ِ ا خرجتمَ ا أنتمَ إذَ   بيُّ النَّ  ، فقالَ فرَ السَّ  يريدانِ 
 .اا أكبركمَ كمَ ليؤمَّ 
ا ثنَ : حدَّ قالَ  ابِ الوهَّ  ا عبد  ثنَ : حدَّ ى قالَ المثنَّ  بن   دٌ ا محمَّ ثنَ حدَّ  - 715

ِ ى النَّ ا إلَ أتينَ  ا مالكٌ ثنَ : حدَّ قالَ  ي قًلبةَ أبِ  عنْ  وب  أيُّ   شببةٌ  ونحن    بي 
ا رحيمً   هللاِ  رسول   وكانَ  ا وليلةً يومً  عشرينَ  ا عنده  فأقمنَ  متقاربونَ 

ا تركنَ  نْ ا عمَّ ا سألنَ اشتقنَ  قدْ  ا أوْ ا أهلنَ اشتهينَ  ا قدْ أنَّ  ا ظنَّ ا فلمَّ رفيقً 
 موهمْ وعل ِ  وا فيهمْ فأقيم   ى أهليكمْ وا إلَ ارجع   :قال ا فأخبرناه  بعدنَ 

ي ا رأيتمونِ وا كمَ ا وصلُّ  أحفظهَ الَ  ا أوْ أحفظهَ  أشياءَ  وذكرَ  ومروهمْ 
 .أكبركمْ  وليؤمكمْ  أحدكمْ  لكمْ  نْ فليؤذ ِ  ًلة  الصَّ  ا حضرتِ ي فإذَ أصل ِ 
: قالَ  عمرَ  بنِ  هللاِ  عبيدِ  ى عنْ ا يحيَ : أخبرنَ قالَ  دٌ ا مسدَّ ثنَ حدَّ  - 717
وا صلُّ  قالَ  ، ثمَّ بضجنانَ  باردةٍ  ي ليلةٍ فِ  عمرَ  بن   نَ ذَّ أ :قالَ  ي نافع  ثنِ حدَّ 
 يقول   ثمَّ  ن  ا يؤذ ِ نً مؤذ ِ  يأمر   كانَ   هللاِ  رسولَ  ا أنَّ فأخبرنَ  ي رحالكمْ فِ 
ي فِ  المطيرةِ  أوْ  الباردةِ  يلةِ ي اللَّ فِ  حالِ ي الر ِ وا فِ  صلُّ أالَ  ى إثرهِ علَ 
 .فرِ السَّ 

و ا أب  ثنَ : حدَّ قالَ  عونٍ  بن   ا جعفرٌ : أخبرنَ قالَ  ا إسحاق  ثنَ حدَّ  - 712
  هللاِ  رسولَ  : رأيت  قالَ  أبيهِ  عنْ  ي جحيفةَ أبِ  بنِ  عونٍ  عنْ  العميسَ 
ا ى ركزهَ حتَّ  بالعنزةِ  بًللٌ  خرجَ  ثمَّ  ًلةِ بالصَّ  فآذنه   بًللٌ  فجاءه   باألبطحِ 

 .ًلةَ الصَّ  وأقامَ  باألبطحِ   هللاِ  رسولِ  يديْ  بينَ 
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 ي األذانِ فِ  يلتفت   ا وهلْ ا وهاهنَ هاهنَ  فاه   ن  المؤذ ِ  بع  يتَّ  هلْ  باب  
  يجعل  الَ  عمرَ  ابن   وكانَ  ي أذنيهِ فِ  إصبعيهِ  جعلَ  ه  أنَّ  بًللٍ  عنْ  ويذكر  
، وضوءٍ  ى غيرِ علَ  نَ يؤذ ِ  أنْ   بأسَ الَ  :إبراهيم   ، وقالَ ي أذنيهِ فِ  إصبعيهِ 
 يذكر    بيُّ النَّ  كانَ  عائشة   قالتْ و ،ةٌ وسنَّ  حقٌّ  الوضوء   :عطاءٌ  وقالَ 
 .أحيانهِ  ى كل ِ علَ  "تعالَى" هللاَ 

ي أبِ  بنِ  عونٍ  عنْ  ا سفيان  ثنَ : حدَّ قالَ  يوسفَ  بن   دٌ ا محمَّ ثنَ حدَّ  - 713
ا ا وهاهنَ هاهنَ  فاه   ع  تبَّ أتَّ  فجعلت   ن   يؤذ ِ ى بًلالً رأَ  ه  أنَّ  أبيهِ  عنْ  جحيفةَ 
 .باألذانِ 

 
 

، والحم الحات  تمَّ الكتاب   د  هلِل الَِّذي بنعمتِه تتمُّ الصَّ
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 الفهارسُ 

ُوالمراجعُ   المصادر 

الموضوعاتُ ُُفهرسُ   
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ٌوالمراجعٌ  ٌالمصاير 
1ٌ–ٌ. ٌالقرآن 

2ٌ–ٌ:ِّ  َ ٌالبخار ٌاإلمامِّ ٌإسماعي َّ ٌٌصحيح  ٌبنِّ د  ٌمحمَّ ٌللاِّ ٌعبدِّ لبِّي

،ِّ  َ  اجرَ(.256ٌشوال1ٌٌمتوفَّىٌ)ٌالبخار

3ٌ–ٌ: ٌمسلم  ٌاإلمامِّ ٌالنٌٌَّصحيح  َ ٌالقشيرِّ جِّ ٌالحجَّ ٌبنِّ َ،ٌلمسلم  سابورِّ

 اجرَ(.261ٌرجب25ٌمتوفَّىٌ)

ٌأبِّيٌياوي :ٌ-4ٌ ٌالسَّجستانِّي،ٌمتوفَّىٌٌسنن  ٌالشعثِّ ٌبنِّ لبِّيٌياوي ٌسليمان 

 اجرَ(.205ٌشوال16ٌٌ)

ٌالنَّسائِّي:ٌ–5ٌ حمٌسنن  ٌالرَّ ٌالنَّسائِّي،ٌمتوفَّىٌ)لبِّيٌعبدِّ ٌشعيب  ٌبنِّ 13ٌنِّ

 اجرَ(.303ٌصفرٌ

دٍ  ىعيسَ  ألبِي :الجامع الكبير(سنن  الترمذي ) - 7  ى بنِ عيسَ  بنِ  محمَّ
 222ى )المتوفَّ ي، رمذِ ي الت ِ لمِ ، الس  اكِ حَّ الضَّ  ى بنِ موسَ  بنِ  َسْورةَ 

 هجري(.
ٌاٌ-0ٌ ٌموس ى ٌبنِّ ٌعلي   ٌبنِّ ٌأحمد  ٌبكر  ٌلبِّي ٌالبي هقِّي: لخراسنِّيٌسنن 

لٌالبي هقِّي،ٌالمتفَّىٌ)  اجرَ(.458ٌجمايىٌالوَّ

ٌالشَّيبانِّيٌالذالِّي،ٌٌالمسند :ٌ-8ٌ ٌحنب َّ  ٌبنِّ د  ٌمحمَّ ٌبنِّ ٌأحمد  ٌللاِّ لبِّيٌعبدِّ

 اجرَ(.241ٌالمتوفَّىٌ)

دٍ ألبِ  صحيح  ابِن حبَّاَن: - 2 ي، المتوفَّى حبَّاَن البستِ  بنِ  ي حاتٍم محمَّ
 هجري(. 354)
 
 

ي أبِ  ابنِ  بمصنَّفِ  المعروف   :واآلثارِ  ي األحاديثِ فِ  ف  المصنَّ  - 11
 بنِ  إبراهيمِ  بنِ  دٍ محمَّ  بنِ  هللاِ  ، عبدِ بةَ ي شيْ أبِ  بنِ  بكرٍ  يألبِ  ،شيبةَ 
 هجري(. 235)ى المتوفَّ  ،يي العبسِ خواستِ  بنِ  عثمانَ 
ٍ  الحسنِ ي ألبِ  :يارقطنِ سنن  الدَّ  - 11 ي مهدِ  بنِ  أحمدَ  بنِ  عمرَ  بنِ  علي 
 335) المتوفى، يارقطنِ ي الدَّ البغدادِ  دينارٍ  بنِ  انَ عمالنُّ  بنِ  مسعودٍ  بنِ 

 هجري(.
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دٍ ألبِ  :األمُّ  - 12       بِن إدريَس الشَّافِعي، المتوفَّى ي عبِد هللِا محمَّ
 هجري(. 214)

13ٌ-ٌ:َ ٌالطَّبرِّ َ،ٌالمتوفَّىٌ)ٌتفسير  ٌالطَّبرِّ ٌجرير  ٌبنِّ د  شوال26ٌٌلمحمَّ

 اجرَ(.310ٌ

حمِن فِ  الكريمِ  سير  تي - 14 حمنِ  لعبدِ  ي تفسيِر كًلِم المنَّاِن:الرَّ بِن  الرَّ
 (.1327جمادى اآلخر  23ي، المتوفَّى )السَّعدِ  ناصرٍ 
 الجديدِ  العقلِ  وتنويرِ  ى السديدِ المعنَ  تحرير  ) نوير  والتَّ  حرير  التَّ  - 15
دٍ  :(المجيدِ  الكتابِ  تفسيرِ  منْ   اهرِ د الطَّ محمَّ  نِ د بمحمَّ  بنِ  اهرِ الطَّ  لمحمَّ
 هجري(.1323) ىالمتوفَّ ، يونسِ التُّ  عاشورٍ  بنِ 
16ٌ-ٌ: ٌالتَّفسيرِّ ٌفِّي ٌالمحيط  ٌٌالبحر  ٌبدر  ٌللاِّ ٌعبدِّ ينلبِّي ي،ٌٌالد ِّ ثشِّ الزَّ

 اجرَ(.094ٌالمتوفَّىٌ)

 ي ثمَّ مشقِ الد ِ  ينِ ي الد ِ محيِ  ازكريَّ  ألبِي :األسبابِ  ي بيانِ فِ  العجاب   - 12
، توفَّى ةِ افعيَّ الشَّ  فقهاءِ  منْ  مجاهدٌ  ،اِس حَّ النَّ  بابنِ  لمعروفِ ، ايمياطِ الدُّ 
 هجري(. 314)
 

ٌَفِّيٌشرحٌِّصحيٌ-18ٌ ٌالبارِّ ٌعبدٌِّفتح  ينِّ ٌالد ِّ َ:ٌلزينِّ ٌٌحٌِّالبخارِّ حمنِّ الرَّ

ٌرجب ٌالحنبلٌِّ ٌبابنِّ مشقِّي،ٌالشَّهير   اجرَ(.095ٌي،ٌالمتوفَّىٌ)الد ِّ

ٌاٌالمنهاجٌ ٌ-19ٌ ٌبنِّ ٌمسلم  ٌصحيحِّ اجِّ:شرح  ٌٌلحجَّ ٌيحي ىٌبنِّ لبِّيٌزثريَّا

يٌالنَّووَِّ،ٌالمتوفَّىٌ) ٌالحزامِّ  اجرَ(.606ٌرجب24ٌٌشرف 

 د عبدِ  محمَّ العًلَ  ألبِي :يرمذِ الت ِ  جامعِ  ي بشرحِ األحوذِ  تحفة   - 21
 هجري(. 1353) ى، المتوفَّ ىالمباركفورِ  حيمِ الرَّ  عبدِ  بنِ  حمنِ الرَّ 
حاحٌٌِّ-21ٌ ٌمعانِّيٌالص ِّ ٌعن  ٌيحي ىٌبنٌِّ،ٌاإلفصاح  ٌالمظفَّرِّ ٌٌلبنِّ ٌٌبنِّ د  محمَّ

الشيبانٌِّ  اجرَ(.560ٌَ،ٌالمتوفَّىٌ)غدايٌٌَِّالبٌَّورٌِّيٌنسبًاٌثمٌَّالدٌُّابيرةٌ 

ٌالمهذَّبِّ:ٌ-22ٌ ٌالمجموعِّ يٌٌشرح  ٌالحزامِّ ٌشرف  ٌيحي ىٌبنِّ لبِّيٌزثريَّا

 اجرَ(.606ٌرجب24ٌٌالنَّووَِّ،ٌالمتوفَّىٌ)

ٍ  بنِ  حسينِ ال بنِ  ألحمدَ  :اإليمانِ  شعب   - 23 ى موسَ  بنِ  علي 
ْسَرْوجِ   453) ىالمتوفَّ ، يهقِ البيْ  بكرٍ  بِيي، أي الخراسانِ ردِ الخ 
 هجري(.
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و د المدع  ين محمَّ الد ِ  لزينِ  :غيرِ الصَّ  الجامعِ  شرحِ  القديرِ  فيض   - 24
ٍ  بنِ  العارفينَ  تاجِ  بنِ  ؤوفِ الرَّ  بعبدِ   ي ثمَّ الحدادِ  العابدينَ  زينِ  بنِ  علي 
 هجري(.1131)المتوفى ، يالقاهرِ ي المناوِ 
: 21طريق  األبراِر  - 25 عصام   ي فاطمةَ ألبِ  حديثًا تملؤَها األسرار 

يِن.  الد ِ
ٌالحٌتحفة ٌٌ-26ٌ ٌالحصنِّ ٌبعدَّةِّ :الذَّثرين  ٌالمرسلين  ٌسي ِّدِّ ٌثلمِّ ٌمن  ٌصينِّ

ٌعلِّي  ٌ دٌبنِّ ٌي،ٌالملقَّبٌِّالشَّوثانٌٌِّلمحمَّ ينِّ ٌالد ِّ  :ٌببدرِّ

ٌ

ٌاجرَ(.1255ٌجمايىٌاآلخر20ٌٌوفَّىٌ)الشَّوثاني،ٌالمت

20ٌ-ٌ: ٌالمسلسلتِّ ٌالد ٌٌِّجياي  ٌثمالِّ ٌبنِّ حمنِّ ٌالرَّ يٌلعبدِّ ٌالسيوطِّ ينِّ

ي،ٌالمتوفٌَّ ٌالسُّيوطِّ ينِّ ٌالد ِّ ٌبجللِّ  ٌاجرَ(.911ٌىٌ)المشهورِّ

ٌواإلجازةِّ:ٌ-28ٌ ٌالثباتِّ ٌفِّي ٌٌالوجازة  ٌحمدان  ٌآلِّ ٌسعد  ٌبنِّ لذياب 

.َ  الغامدِّ

ٌفِّيٌاٌ-29ٌ :لحاييالعجالة  ٌالمسلسلةِّ دٌ لبٌٌِّثِّ ٌمحمَّ ٌبنٌٌِّياسينٌ ٌيٌالفيضِّ

دٌ   اجرَ(.1410ٌذوٌالحجة28ٌٌعيس ىٌالفايانِّي،ٌالمتوفَّىٌ)ٌبنٌٌِّمحمَّ

30ٌ-ٌٌ :نظم  ٌالمتواترِّ ٌالحديثِّ ٌمن  ٌالكتَّانِّي،ٌٌالمتناثرِّ ٌجعفر  ٌبنِّ د  لمحمَّ

 اجرَ(.1345ٌالمتوفَّىٌ)

31ٌ-ٌ: ٌالحديثِّ ٌعلومِّ ٌفِّي ٌٌالتَّذثرة  ٌبنٌِّلإلمامِّ ٌٌَعمر  ٌالنصارِّ علي  

(ٌ ٌالمتوفَّىَّ ٌالنَّحوَِّ، ٌبابنِّ ٌوالمعروف  ، ٌالملقَّنِّ ٌبابنِّ 840ٌالمعروف 

 اجرَ(.

:ٌمعرفة ٌٌ-32ٌ ٌالحديثِّ ٌعلبٌٌِّعلومِّ ٌبنِّ د  ٌمحمَّ ٌللاِّ ٌعبدِّ ٌللاٌِّي بدِّ

ٌبِّا ٌالمشهورِّ ،َ ٌ)النَّيسبورِّ ٌالمتوفَّى ٌالنيسبورَ، 3ٌٌلحاثمِّ 405ٌصفر

 اجرَ(.

مشقِّي،ٌٌأوٌ ٌلعمرٌ ٌة:البيقونيٌٌَّ–33ٌ ٌالبيقونِّيٌالد ِّ ٌفتوح  ٌبنِّ د  ٌمحمَّ ٌبنِّ طه 

 اجرَ(.1080ٌالمتوفَّىٌ)

ٍ  بنِ  أحمدَ  الفضلِ  يألبِ  :حابةِ الصَّ  ي تمييزِ فِ  اإلصابة   - 34  بنِ  علي 
 هجري(. 352) ىالمتوفَّ ، يالعسقًلنِ  حجرٍ  بنِ  أحمدَ  بنِ  دٍ محمَّ 
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 ناصرِ  دٍ ، لمحمَّ بيلِ السَّ  ارِ من أحاديثِ  ي تخريجِ فِ  الغليلِ  إرواء   - 35
 هجري(. 1421) ىالمتوفَّ ، انياأللب ينِ الد ِ 
 ألبِي :ي الكبيرِ افعِ الرَّ  أحاديثِ  ي تخريجِ فِ  الحبير   لخيص  التَّ  - 37

ٍ  بنِ  أحمدَ  الفضلِ  ى المتوفَّ  ،يالعسقًلنِ  حجرٍ  بنِ  أحمدَ  بنِ  دٍ محمَّ  بنِ  علي 
 هجري(. 352)

 مرزوقٍ  بنِ  قانعٍ  ي بنِ الباقِ  عبدِ  الحسينِ ي ألبِ  :حابةِ الصَّ  معجم   - 32
ِ  واثقٍ  بنِ   هجري(.351) ى المتوفَّ  ،يالبغدادِ  "بالوالءِ " األموي 
ٌومكالسٌٌُّ-38ٌ ي:نَّة  ٌاإلسلمِّ ٌالتَّشريعِّ ٌفِّي ا دٌ للدُّثتورٌٌِّانته  ٌمحمَّ :ٌ

 ي.باعٌِّالس ٌِّ

 بنِ  نِ حمالرَّ  عبدِ  بنِ  ليوسفَ  :جالِ الر ِ  ي أسماءِ فِ  الكمالِ  تهذيب   - 32
ِ كِ الزَّ  بنِ  ينِ الد ِ  ، جمالِ اجِ الحجَّ  بِي، أيوسفَ  ِ القضاعِ  دٍ ي محمَّ أبِ  ي   ي 
 هجري(. 242)ى المتوفَّ ، يي المز ِ الكلبِ 
ٍ علِ  بنِ  أحمدَ  الفضلِ  يألبِ  :هذيبِ التَّ  تقريب   - 41  أحمدَ  بنِ  دٍ محمَّ  بنِ  ي 
 هجري(. 352)ى المتوفَّ  ،يالعسقًلنِ  حجرٍ  بنِ 
 هللاِ  عبدِ  بنِ  يوسفَ  عمرَ  يألبِ  :األصحابِ  ي معرفةِ فِ  االستيعاب   - 41
 473) ىالمتوفَّ ، يي القرطبِ مرِ الن ِ  عاصمٍ  بنِ  البر ِ  عبدِ  بنِ  دٍ محمَّ  بنِ 

 هجري(.
 عنْ  الكاشفِ ى بـ )المسمَّ  المصابيحَ  ى مشكاةِ ي علَ يبِ الطَّ  شرح   - 42

ى المتوفَّ ي يبِ الطَّ  هللاِ  عبدِ  بنِ  الحسينِ  ينِ الد ِ  لشرفِ  :(ننِ السُّ  حقائقِ 
 .يهنداوِ  الحميدِ  : د. عبدِ تحقيق   هجري(.243)

ٌوال43ٌ َ:التَّصحيح  ٌالقدُّورِّ ٌعل ىٌمختصرِّ ٌٌتَّرجيح  د  ٌمحمَّ ٌبن  ٌأحمد  واو 

ٌَأب ٌ َ،ٌالمتوفَّىٌ)وٌالحسينٌِّالبغدايِّ ٌبالقدُّورِّ اجرَ(،428ٌٌ،ٌالمعروف 

ٌ:  .يونٍس  ضياءَ  ، تحقيق  يي الحنفِ ا المصرِ قطلوبغَ  بنِ  قاسمٍ تأليف 
ٌالمفتِّيٌونهاية ٌالمستفتِّيٌفٌٌِّ-44ٌ ٌالحنفِّي:بداية  دٌ ٌيٌالفقهِّ يٌلمحمَّ ،ٌفهمِّ

للا ، ٌالدُّثتورٌٌِّرحمهٌ  دٌ ٌشرح   علِّيٌالنَّدوَِّ.ٌمحمَّ

 عبدِ  أبِي ينِ الد ِ  لشمِس  :خليلٍ  مختصرِ  ي شرحِ فِ  الجليلِ  مواهب   - 45
 ي، المعروفِ ي المغربِ رابلسِ لطَّ ا حمنِ الرَّ  عبدِ  بنِ  دٍ محمَّ  بنِ  دٍ محمَّ  هللاِ 

عينِ  ابِ بالحطَّ   هجري(.254)ى: المتوفَّ ،يي المالكِ الرُّ
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ٌعٌ-46ٌ ٌالفقهيَّة  :الخلصة  ٌالمالكيَّةِّ ٌالسَّايةِّ ٌمذابِّ ٌالعربٌٌِّل ى د  يٌلمحمَّ

 َ.القروٌِّ

سالة ٌٌ–40ٌ ٌالقيروانِّي،ٌالمتوفَّىٌ)ٌ:الر ِّ ٌأبيٌزيد   اجرَ(.386ٌٌلبنِّ

48ٌ-ٌٌ ٌبيان  ٌابٌشرحٌِّالمختصرِّ ٌالحاجبِّ:مختصرِّ ٌأب وٌٌنِّ ينِّ ٌالد ِّ لشمسِّ

ٌالصفهانِّي،ٌالمتوفَّىٌ) ٌأحمد  ٌبنِّ حمنِّ ٌالرَّ ٌعبدِّ ٌمحمويٌبنِّ 1349ٌاليَّناءِّ

 اجرَ(.

 شرح   ي وهوَ افعِ الشَّ  اإلمامِ  مذهبِ  ي فقهِ فِ  ي الكبير  الحاوِ  - 42
ٍ  الحسنِ ي ألبِ  :يالمزنِ  مختصرِ   يبٍ حب بنِ  دٍ محمَّ  بنِ  دٍ محمَّ  بنِ  علي 
 هجري(. 451) ى، المتوفَّ يبالماوردِ  هيرِ ي، الشَّ ي البغدادِ البصرِ 
ٍد عبد  هللِا بِن  ي فقِه اإلماِم أحمَد:ي فِ المغنِ  - 51 يِن أبو محمَّ لموفَِّق الد ِ

ِ المقدسِ   هجري(. 721عيد الفطر  ي، المتوفَّى )قدامةَ العدوي 
 أحمدَ  بنِ  دٍ محمَّ  بنِ  حمنِ لرَّ ا لعبدِ  :المقنعِ  ى متنِ علَ  الكبير   رح  الشَّ  - 51
، ينِ الد ِ  ، شمِس الفرجِ  بِيي، أي الحنبلِ ي الجماعيلِ المقدسِ  قدامةَ  بنِ 

 هجري(. 732) المتوفَّى
52ٌ-ٌ: ٌباآلثارِّ ٌالقرطبِّيٌٌالمحلَّى ي ٌالندلسِّ ٌحزم  ٌبنِّ ٌعلِّي د  ٌمحمَّ لبِّي

َ،ٌالمتوفَّىٌ)  اجرَ(.456ٌشعبان28ٌٌالملقَّبٌبالظَّاارِّ

ٌ

ٌفٌِّالوٌ-53ٌ :سطِّ ٌوالختلفِّ ٌواإلجماعِّ ٌٌيٌالسُّننِّ ٌبنِّ ٌ د ٌمحمَّ لبِّيٌبكر 

ٌالنَّيسبورَ،ٌالمتوفَّىٌ)  اجرَ(.318ٌالمنذرِّ

ٌالفقهيٌٌَّ-54ٌ :الختيارات  ٌتيميَّةِّ ٌابنِّ ٌاإلسلمِّ ٌلشيخِّ
ٌٌة  ينِّ ٌالد ِّ ٌتقي  : واو 

انِّي،ٌالمتوفَّىٌ) ٌالنَّميرٌَالحرَّ ٌالحليمِّ ٌعبدِّ ٌابن  028ٌذوٌالقعدة20ٌٌأحمد 

:ٌسامٌِّ ٌجايٌللاٌِّاجرَ(،ٌللمؤل ِّفِّ ٌبنِّ د  ٌمحمَّ  .يٌبن 

ٌعل ىٌزايٌٌِّ-55ٌ ٌالممتع  ٌصالحٌ لبٌٌِّالمستقنعِّ:ٌالشرح  ٌبنِّ د  ٌللاٌِّمحمَّ يٌعبدِّ

ٌالتَّميمٌِّ  اجرَ(.1424ٌشوال15ٌٌي،ٌالمتوفَّىٌ)العييمين 

56ٌ-ٌ: ٌالربعةِّ ٌعل ىٌالمذاابِّ ٌٌالفقه  ٌعوض  ٌبنِّ د  ٌمحمَّ ٌبنِّ حمنِّ ٌالرَّ لعبدِّ

َ،ٌالمتوفَّىٌ)ال  اجرَ(.1360ٌجزيرِّ

ٌفتاوٌٌِّ-50ٌ ٌالعلميٌَّثتاب  ٌللبحوثِّ ٌالدَّائمة ٌاللَّجنة  َ: ٌواإلفتاءِّ ٌللٌٌَّة جنةِّ

ٌٌعبدٌٌِّبنٌٌِّ،ٌأحمدٌ الدَّائمة،ٌجمعٌِّوترتيبٌِّ اقٌالدويشِّ زَّ  .الرَّ
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ي، مشقِ ي الد ِ لوهبةَ بِن مصطفَى الزحيلِ  الفقه  اإلسًلِمي وأدلَّته : - 53
 (.1437ل شوا 23المتوفَّى )

ٍد  المساجِد مَن البدعِ والعوائِد: إصًلح   - 52 يِن بِن محمَّ لجماِل الد ِ
 هجري(، تحقيق  األلباني. 1332القاسِمي، المتوفَّى )

ألحمَد بن  عبِد  يخ  اإلسًلِم أحمَد بن  تيميَّةَ:مجموع  فتاَوى ش - 71
 الحليِم ابِن تيميةَ.

امَ  :وأوهامٍ  أخطاءٍ  منْ  ي األذانِ ا فِ تنبيه  األناِم لمَ  - 71  َكتَبَه : أب و َهمَّ
 ِ  .الفضًلءِ  المشايخِ  منَ  : نخبةٌ راجـعـه   .السَّـعِدي 

 بنِ  وبَ أيُّ  بنِ  ي بكرٍ أبِ  بنِ  دٍ لمحمَّ  :المولودِ  بأحكامِ  المودودِ  تحفة   - 72
 هجري(. 251)ى المتوفَّ ، ةِ الجوزيَّ  مِ قي ِ  ابنِ  ينِ الد ِ  شمِس  سعدٍ 

 
دٍ  :العبادِ  خيرِ  يِ ي هدْ فِ  دِ المعا زاد   - 73  بنِ  وبَ أيُّ  بنِ  ي بكرٍ أبِ  بنِ  لمحمَّ
  هجري(. 251ى )، المتوفَّ ةِ الجوزيَّ  مِ قي ِ  ابنِ  ينِ الد ِ  شمِس  سعدٍ 
ٌاٌ-64ٌ ٌفِّيٌأصولِّ :ورقات  ٌالملقٌٌَّلفقهِّ ٌلبِّيٌالمعالِّيٌالجوينِّي، بٌبأمامِّ

،ٌالمتوفَّىٌ)  اجرَ(.408ٌربيعٌاآلخر25ٌٌالحرمينِّ

ٌالحكامٌٌِّالحكامٌ  ٌأصولِّ ٌ)ٌ:فِّي ٌالمتوفَّى ،َ ٌاآلمدِّ ينِّ ٌالد ِّ 631ٌلسيفِّ

 اجرَ(.

ٌاٌ-65ٌ :ارشاي  ٌالصولِّ ٌعلمِّ ٌتحقيقِّ ٌإل ى ٌٌلفحولِّ ٌبنِّ د علِّيٌلمحمَّ

ٌالشَّوثاني،ٌالمتوفَّىٌ)ٌالشَّوثاني،ٌالملقَّب:ٌببدرٌِّ ينِّ جمايىٌاآلخر20ٌٌالد ِّ

 اجرَ(.1255ٌ

ٌوالٌ-66ٌ ٌقواعدٌِّالتَّهذيب  ٌشرح  ٌعصام ٌٌالتَّرجيحِّ:ٌتَّوضيح  لبِّيٌفاطمة 

. ينِّ  الد ِّ

ٌالقديرٌٌِّ-60ٌ ٌٌ:فتح  ينِّ ٌالد ِّ ٌببدرِّ ٌالملقَّب: ٌالشَّوثاني، ٌعلِّي ٌبنِّ د لمحمَّ

 اجرَ(.1255ٌجمايىٌاآلخر20ٌٌالشَّوثاني،ٌالمتوفَّىٌ)

اجحِ مَن الخًلِف:اإلنصاف  فِ  - 73  بِيأ ينِ الد ِ  لعًلءِ  ي معرفِة الرَّ
ٍ علِ  الحسنِ  ِ المرداوِ  مانَ سلي بنِ  ي  ي، ي الحنبلِ ي الصالحِ الدمشقِ  ي 
 هجري(. 335) المتوفَّى
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ٌالوسيط :ٌ-69ٌ ٌٌإلبراايمٌ ٌالمعجم  ،ٌوعطيَّةٌ أنيس  ٌمنتصر  ٌالحليمِّ ،ٌوعبدِّ

ٌخلفٌِّ د  ي،ٌومحمَّ أحمد .ٌالصَّوالحِّ  للاٌِّ

 .ةِ العربيَّ  غةِ اللَّ  معجم   - 21
دٍ  :الشَّافية   الكافية   - 21 ي ي الجيانِ ائِ طَّ ال مالكٍ  بنِ  هللاِ  عبدِ  بنِ  لمحمَّ

  هجري(. 722) ى، المتوفَّ مالكٍ  ابنِ ب المعروفِ 

:فِّيٌالرٌالمرسلة ٌٌالصَّواعقٌ ٌ-02ٌ لةِّ ٌوالمعط ِّ ٌعل ىٌالجهميَّةِّ ٌٌي ِّ لبِّيٌعبدِّ

دٌ  ٌأيُّوبٌ ٌللاٌِّمحمَّ ٌبنِّ ٌأبِّيٌبكر  ي،ٌالمعروفٌٌِّبنِّ ٌالجوزيَّة،ٌٌبابنٌٌِّالزرعِّ قي ِّمِّ

،ٌاٌأوٌ  ٌالقي ِّمِّ  اجرَ(.051ٌرجب13ٌٌلمتوفَّىٌ)بابنِّ

حمِن القرشِ  ي الفرجِ عبدِ ألبِ  تلبيس  إبليَس: - 23 ي ميمِ ي التَّ الرَّ
 هجري(. 522ي، المعروِف بابِن الجوِزي، المتوفَّى )البكرِ 
بعِض عماِل بتحسيِن النيَّاِت والتَّنبيِه علَى المدخل  لتنميِة األ - 24

 عبدِ  بِيي أي المالكِ العبدرِ  دٍ محمَّ  بنِ  دٍ محمَّ  بنِ  دٍ محمَّ ل البدعِ والعوائِد:
 هجري(. 232، المتوفَّى )يالمالكِ  الحاجِ  ـ : ابنِ بِ  الشهيرِ  هللاِ 
ه  هللا  بالعافيةِ  لمنْ  الكافيةِ  شرح  النَّصيحةِ  - 25  أحمدَ  بنِ  ألحمدَ : خصَّ
وقٍ بـِ المعروف  ،يي الفاسِ ى البرنسِ عيسَ  بنِ  دٍ محمَّ  بنِ   ىالمتوفَّ  زر 
 هجري(. 322)

"حاشيِة ابِن  بـِ  المعروفِ  ،ردُّ المحتاِر علَى الدر ِ المختارِ  - 27
ٍد أمينَ   :عابديَن" مشِقي،  عبِد العزيزِ  بِن عمَر بنِ  لمحمَّ عابديَن الد ِ
 هجري(. 1252المتوفَّى )

 بنِ  دَ محمَّ  بنِ  أحمدَ  بنِ  هللاِ  لعبدِ  :المناظرِ  ة  وجنَّ  اظرِ النَّ  روضة   - 22
 .مدٍ محَّ  بِيأ ينِ الد ِ  قِ ي موفَّ مقدسِ ال قدامةَ 
 صًلحِ  بنِ  يونسَ  بنِ  لمنصورٍ  :اإلقناعِ  متنِ  عنْ  القناعِ  اف  كشَّ  - 23
ى المتوفَّ ، ىى الحنبلِ البهوتِ  إدريسَ  بنِ  حسنِ  بنِ  ينِ الد ِ 
 هجري(.1151)

 .اإلسًلم  سؤاٌل وجوابٌ  موقع   - 22
 ، وهَو عبد  العزيزِ بازٍ  إلماِم ابنِ ضمن موقع اى الدَّرِب: نوٌر علَ  - 31

م  22، المتوفَّى )بازٍ  بِن عبِد هللِا بنِ   هجري(.1421محرَّ
 .المسجدِ  إمام   موقع   - 31
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 نوحٍ  الحاجِ  بنِ  دٍ محمَّ  ثِ والمحد ِ  لإلمامِ  ى والنُّور:الهدَ  سلسلة   - 32
 باسمِ  المعروفِ  ،يي األرنؤوطِ ي األلبانِ األشقودرِ  آدمِ  ي بنِ نجاتِ  بنِ 
ِ األلبانِ  ينِ الد ِ  ناصرِ  دٍ محمَّ  ي انِ ي الثَّ فِ  بتِ السَّ  يومِ  قبيلَ ) ى،المتوفَّ  ،ي 

 هجري(. 1421 ى اآلخرةِ جمادَ  منْ  والعشرينَ 
 .األلوكةِ  موقع   - 33
ي الجمزورِ  دٍ محمَّ  بنِ  حسينٍ  بنِ  ي، لسليمانَ تحفة  الجمزورِ  - 34

 هجري(. 1213 فِي احيًّ  كانَ ) ي،باألفندِ  الشهيرِ 
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 72 ..................................................... أذان  الجمعةِ  ل  المبحث  األوَّ 

 21 ..................................... َما ي فعل  عنَد سماعِ األذانِ  المبحث  الثَّانِي

 25 ........................................... معاِني كلماِت األذانِ  المبحث  الثَّالث  
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ل    31 .................................................... ألفاظ  اإلقامةِ  المبحث  األوَّ

 34 .................................................. شروط  اإلقامةِ  المبحث  الثَّانِي

 37 ...................................... سنن  اإلقامِة ومندوباتَها المبحث  الثَّالث  

ابع    32 ............................... المكروهات  والبدع  فِي اإلقامةِ  المبحث  الرَّ

 32 .............................. وللمصروع وغيِر ذلكَ األذان  ِفي أذِن المولوِد 

 21 .................................. مواطٌن لْم يشرْع فيَها األذان   المطلب  الثَّانِي
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ابع   ن و رسو المطلب  الرَّ  25 ...............................................ِل هللاِ مؤذ ِ

 27 ........................................... أحاديث  األذاِن مْن صحيحِ البخاِري

 27 ....................................................... ى.باب  األذاِن مثنَى مثنَ 

 27 .............................. باب  اإلقامِة واحدةٌ إالَّ قوله  قْد قامِت الصًَّلة .

 27 ............................................................ باب  فضِل التَّأذيِن.

 27 .................................................... باب  رفِع الصَّوِت بالن ِداِء.

ماِء.  22 ........................................... باب  َما يحقن  باألذان  مَن الد ِ

 22 ............................................. باب  َما يقول  إذَا سمَع المناِدي.

 22 ...................................................... باب  الدُّعاِء عنَد الن ِداِء.

 23 ..................................................... باب  االستهاِم فِي األذاِن.

 23 ........................................................ باب  الكًلِم فِي األذاِن.
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 23 ................................... مْن يخبره . باب  أذاِن األعَمى إَذا كاَن له  
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ِ
ََلَ ا
ِ
َك، أَْشهَُد أَْن ََل ا َْمدح َّهُمَّ َوِبح ْبَحانََك الل لَْيَك.س ُ

ِ
َتْغفحُرَك َوَأتُوُب ا  نَْت َأس ْ

مَي، َوعَََل أ لح  بَْراهح
ِ
َّْيَت عَََل ا ٍد، مََكَ َصل ٍد، َوعَََل أ لح ُمَحمَّ َّهُمَّ َصل ح عَََل ُمَحمَّ  الل

ٍد، ٍد، َوعَََل أ لح ُمَحمَّ يٌد، َوََبرحْك عَََل ُمَحمَّ يٌد َمجح ََّك ََحح ن
ِ
مَي، ا بَْراهح

ِ
 ا

َن عَََل مََك ََبَرْكَت   الَمح ََ ِح الْ مَي،  بَْراهح
ِ
مَي، َوعَََل أ لح ا بَْراهح

ِ
  ا

يٌد. يٌد َمجح ََّك ََحح ن
ِ
ةح  ا زَّ َح ْبَحاَن َرب حَك َرب ح الْ  س ُ

ُفوَن َوَسََلٌم عَََل الُْمْرَسلحنَ   ََعَّا يَصح

ح َرب ح   َّ  َوالَْحْمُد ّلِلح

نَ  الَمح ََ  الْ
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