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 َأْحَكاُم اأَلَذاِن َواإِلقَاَمةِ 

 ةِ عَ ب َ رْ األَ  بِ اهِ ذَ مَ الْ  أي  ى رَ لَ عَ 

 ََتلِيفُ 

 اْلُكْرِدي    ْبِن فَاِئق آزَادَ 
 

 

َم َلهُ   رَاَجَعُه َوَقدَّ

 ْبِن طَاِهِر الََبَزْْنِي ِ   الش ْيُخ ُُمَم د 

 اْلُكْرِدي ِ الش ْيُخ َمْرَواَن ْبُن َعزْيِز  

 الش ْيُخ َأْْحََد ْبِن ُُمَم ِد الر اِزي ِ 
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 أَْحَكاُم األَذَاِن َواإِلقَاَمةِ 
 ةِ عَ بَ رْ األَ  بِ اهِ ذَ مَ الْ  أيِ  ى رَ لَ عَ 
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ِ أْ ى رَ لَ عَ  أَْحَكاُم األَذَاِن َواإِلقَاَمةِ اْسُم اْلِكتَاب:    ةِ عَ بَ رْ األَ  بِ اهِ ذَ مَ الْ  ي 

ِ دِ رْ كُ الْ  قِ ائِ فَ ْبِن  ادَ زَ آ: تَأِلْيفُ   ي 

ِ جِ نْ زِ رْ بَ الْ  رِ اهِ طَ  نِ بْ  دِ م  حَ مُ  خُ يْ الش  ُمَراَجعَةُ َوتَْقِدْيم:      خُ يْ الش  وَ  ي 

ِ دِ رْ كُ الْ  زِ يْ زِ عَ ْبِن  انَ وَ رْ مَ  ِ وَ  ي  اِزي  ِد الر   الش ْيُخ أَْحَمَد ْبِن ُمَحم 

 اْلِغََلف:  

 َسنَةُ اْلَطْبعِ:  

 ة خَ سْ نُ   َعَدُد اْلن ْسخِ:

  

َداعِ فِي اْلُمِديْريَّةِ  ةِ  َرقَُم اإْلِ ِة ِلْلَمكتَبَاِت اْلعَامَّ  . م(2019)( ِلَسنَِة 1425إِْقِليِم كُْرُدْستَان) -اْلعَامَّ
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 ِبْسِم هللِا الر ْْحَِن الر ِحْيِم  
 

 َواْلصَََّلُة َواْلسََّلُم َعَلى َرُسوِل هللِا ُُمََمٍد َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبِه َأْْجَِعنَي. ،للِ اْْلَْمُد 

 

تَ َعاََل:   َوقَالَ ]]قَاَل  َصاِْلًا  َوَعِمَل  هللِا  ِإََل  َدَعآ  ِمَّْن  قَ ْواًل  َأْحَسُن    َوَمْن 
 . [٣٣]فصلت:   [[ِإنَِِّن ِمَن اْلُمْسِلِمنْيَ 

 

َرُسوُل   يَوَم     ُ م ال))  :هللاِ قَاَل  أَْعَناقًا  النَّاِس  َأْطَوُل  َؤذِّنُوَن 

 .(1) (( الِقَياَمةِ 

َوالَ  ))  :َوقَاَل   ِإْنسٌّ  َواَل  ِجنٌّ  اْلُمَؤذِِّن  َصْوِت  َمَدى  اَلَيْسَمُع 

 . (2) ((ِإالَّ َشِهَد َلُه يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  ،َشيء  

  

 

 (. 387)  :أخرجه مسلم  -1
   (. 3296) :أخرجه البخاري  -2
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 اْهدَاء  

 

 :اْْلُْهَد اْلُمتَ َواِضعَ أُْهِدَي َهَذا 

 

ْسََلِم. • ْيِع ُعَلَماِء اإْلِ  ِإََل ْجَِ

ِِبَا • َواْلن ُُّهوِض  ْسََلِميَِّة  اإْلِ اأْلُمَِّة  ِم  لِتَ َقدُّ يَ ْعَمُل  َمْن  َوِصيَانَِة    ,ِإََل ُكلِّ  ِْلِْفِظ ِكيَاِِنَا  َويَ ْعَمُل 

 ُهويَِّتَها َمَع أَبْ نَائَِها. 

  الَِّذْيَن رَاَجُعوا اْلِكتَاَب َوأَْعطُوُه ِمْن نَِفْيِس أَْوقَاِِتِم. ِإََل الشُُّيوِخ اأْلَِجلَّةِ  •

 َوِإََل ُكلِّ َمْن تَ َعلَّْمُت ِمْنُه َحْرفًا.  ,ِإََل َأَساتَِذِت النَُّجبَاِء َوَمَشاِِيِي اْلُفَضََلءِ   •

 ِإََل َواِلَديَّ اْلَكرِْْيَنْيِ َوَزْوَجِِت الصَّاِبرَة. •
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 )َحِفظَهُ هللاُ(ي ِ زْنِْ َبَْ الْ  رِ اهِ طَ ْبِن  دِ م  ُمَُ  ْيخِ َمةُ الش  ُمَقدِ  
 

 ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحْيِم  
 . هللاِ  ولِ سُ ى رَ لَ عَ  مُ ََل السَّ وَ  ةُ ََل الصَّ وَ  للِ  دُ مْ اْلَْ وَ  هللاِ  مِ سْ بِ 
 : دُ عْ ب َ وَ 
الْ ذَ هَ   تُ عْ اجَ رَ   دْ قَ ف َ  آزادَ يْ الشَّ )ي  خِ أَ   نِ بْ اِل   مِ يِِّ قَ الْ   بِ يْ ت َ كُ ا  الُكْرِديِّ الِبْنجُ   خ    قَ بَ سَ   دْ قَ   هُ تُ دْ جَ وَ ف َ   ،(وْيِِنِّ 

 ولِ طُ ى بِ لَّ تََ   دْ قَ وَ   ،ابِ بَ  الْ ِف   ةِ قَ لِِّ عَ ت َ مُ الْ   لِ ائِ سَ مَ الْ وَ   انِ ذَ األَ   امِ كَ حْ بَِ   ةِ قَ لِِّ عَ ت َ مُ الْ   ةِ لَّ دِ األَ   عِ  ْجَْ ِف   هِ يِْ اصِ عَ مَ   نْ مِ   ْيُ ثِ كَ الْ 
ْجَْ ِف   سِ فْ الن َّ  دَ ذِ الَّ   يُّ مِ لْ عِ الْ   اشُ قَ النِّ   رَ كَ َذ وَ   ،ةِ يَّ لِ يْ صِ فْ الت َّ   امِ كَ حْ ألَ بِ   ةِ قَ لِِّ عَ ت َ مُ الْ   تِ ايَ وَ الرِِّ   عِ     اءِ هَ قَ فُ الْ   نْيَ بَ   ارَ ي 
 . نْي مِ دَ قْ األَ 

فَ مِ لْ عِ   بَ سَ حَ وَ    عَ مَ   هِ لِ ائِ سَ مَ   ضُ عْ ب َ   شَ قَ نَ وَ   ،يلِ بْ ق َ   هُ عَ اجَ رَ   دْ قَ   (يِِّ دِ رْ كُ الْ   انَ وَ رْ مَ   خُ يْ الشَّ )ي  خِ أَ   نَّ إِ ي 
 ر  كْ شُ وَ   ،اءِ مَ لَ عُ الْ   نَ مِ   اصِ صَ تِ خْ االِ   لِ هْ أَ   دُ قْ ن َ وَ   يمِ يِ قْ  ت َ ََل إِ   ةٍ اجَ ِبَ   فْ لِِّ ؤَ مُ ا الْ ذَ هَ   نَّ إِ فَ   يِّ رِ شَ بَ   لٍ مَ عَ   يِِّ أَ كَ َو   ،فِ لِِّ ؤَ مُ الْ 
يُِ مَ لِ   (آزاد  خيْ الشَّ )  هِ فِ لِّ ؤَ مُ   هللاُ   قَ فَّ وَ   ،دَ شَ رْ أَ وَ   دَ قَ ن َ وَ   عَ اجَ رَ   نْ مَ   ىعسَ   للِ  سُ ضَ رْ ي َ وَ   بُّ ا  ا مً لْ عِ   هُ ادَ زَ وَ   هُ انَ حَ بْ ى 
 .اصً رْ حِ وَ 

 
 
 
 

 
 :هُ بَ ت َ كَ َو                                                                                    

 يِّ نِْ زِ بَْ الْ  رِ اهِ خ طَ يْ د الشَّ مَّ ُمَُ  
 ١٤٤٢ام م عَ رَّ ُمَُ  ١٧

 ةِ فَ رَّ شَ مُ الْ  ةِ رَ جْ هِ لْ لِ 
 رطَ قَ                                                                                                  
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 )َحِفَظُه هللُا(َمْرَواَن اْلُكْرِدي ِ  ْيخِ ُمَقِدَمةُ الش  
 

   ِحْيمِ ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَّ  
األذاَن   جعَل  الَِّذي  اإِلسَلمِ اْلمُدلِل  َشَعائِِر  من  َوإقامًة    ،َشِعيًَة  ِلَكِلَمِتِه  ِإعَلًء  َُه  بنَي    ِلذْكرِهِ وصيَّ

  ، نبيَِّنا ُممٍَّد الَِّذي َشيََّد َصرَْح الشَّرائِِع واأَلحَكامِ   ،والصََّلُة والسََّلُم على َمْن جاَءَن بْلَُجِج الِعظامِ   ،اأَلنم
مِ  َوَعلى آلِِه وصَحابِتِه الِكرَاِم،  . َوَمْن تَِبَعُهم إِبحساٍن ِإََل يوِم لُقياَن بَلمِلِك الَعَلَّ

 :أمَّابعدُ 

هلَا والتَّجمُِّع  الصَلِة  لإِليَذاِن بُشروِع  ِمن دوٍر  َما لألذاِن  َتعاََل   ،َفَل ِيَفى  َوا    ،َوالتَّذِكِي بلِل  ولكْن 
  ، دُّوِل الَِّت ال يُقاُم فيَها األذاُن وال يُسَمُع صوُت املؤذِِّن فيَها َأَسَفاُه ال يسُّ ِبِذِه اأَلمهيِة إالَّ َمْن َعاَش ف ال

َفهِذِه الَكِلَماُت ِبَقِّ   ،( َواَل َشْدُو )اَل إِلَه إالَّ هللاُ( َواَل َتغرِْيُد )ُُممَّد  َرُسوُل هللاُ( ..َواَل تُ ْرَفُع َتكبيَُة )هللاُ أكبُ 
 !َوانِفَتاُحَها َوانِشرَاُح الصُّدورِ  ،َوُسُروُر الُقُلوِب َواْطِمئَناُِنَا  ِهَي َحاِدي اأَلرَواِح َوَِبَْجتُ َها

أمهيةً  له  أنَّ  ال  وَكَما  َحياِة  ِف  ُتَلِحُقهُ  ُكبَى  وأُمور  شرعيَّة   بِه  تتعلَُّق  أحكام   فلُه  من    ،ُمسِلِم  بُدَّ  َفَل 
 .معرِفَِتَها والوُقوِف على َحِقيَقِتَها للُمؤذِّننَي خاصًَّة وللُمسِلمنَي عامَّةً 

  –(  الُكْرِديُّ   البينجويِنُّ  اأُلستاُذ آزادَ ذُِّن)ؤَ مُ قرُِئ الْ  ُ َوِحبُّنا امل  َفانِطَلقًا من هذا الشُُّعوِر السَِِّنِّ قاَم َأُخونَ 
َولعلَُّه ُيِضيُف   ،جبمِع َمادٍَّة من هِذِه األحكاِم على َقْدٍر ال بَس بِه فأحسَن َوأجادَ  -ثَ ب ََّتُه هللاُ تَ َعاََل على ِدينهِ 

ِلِه  فجزاُه هللاُ خيًا وبرَك ف عم  ،َحًة َوانِفَتاًحا ِف َوقِتهِ َوُفسْ   ،ااًل عنَد النَّاسِ ثَر ِإْن رَأى ِفيِه خيًا َوإقبَ عليِه أك
 .إنَُّه ويلُّ ذلَك والقاِدُر عليهِ  ،ُكلِّهِ 

 .َوصلَّى هللاُ وسلََّم على نبيِِّنا ُممٍِّد وعلى آلِِه وصحِبِه أْجعنيَ 

 :َْحِة هللِا تعاَل أمَلُه الفقُي إَل رَ 
 مرواُن الكرديُّ 
 السُّليمانيَّةُ 

 ه 1439ُذو اِْلجَِّة/ 24/
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 ()َحِفَظُه هللالر اِزي ِ ا ُُمَم دِ  نِ بْ  دَ َأْحَْ  ُمَقِدَمةُ الَشْيخِ 
 ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحْيِم  

 

أَ ذِ الَّ   للِ دُ مْ اْلَْ  بِ نَ مَ رَ كْ ي    لِِّ  كُ ِف   ةً وعَ مُ سْ مَ   هُ تَ مَ لِ كَ   لَ عَ جَ وَ   ،ان قَ ي ْ اإلِ   ورِ نُ بِ   وكِ كُ الشُّ   مَ لْ ظُ   الَ زَ أَ وَ   ،ان ْيَْ إلِ ا 

 . ان اْلَْ وَ  سِ نْ اإلِ  عُ يْ ْجَِ  هِ وتِ بَُ ْلَِ  عَ ضَ خَ وَ  ،ان ذَ أَ وَ  ةٍ امَ قَ إِ 

َ بَ   نْ ى مَ لَ عَ   مُ ََل السَّ وَ َوالصَََّلُة   ا  ْيََّ أَ   هِ انِ ذَ أِلَ   واْ نُ عَ ذْ  أَ ّتَّ حَ   ،ان يَ غْ الطُّ   سَ ؤُ رُ   هِ نِ ذْ إبِِ   دَ اهَ جَ وَ   ،ان يَ ا ب َ ْيََّ أَ   هُ نَ ي ْ ذِ َتَْ   نيَّ

 . ان عَ ذْ إِ 

 

 : دعْ ا ب َ مَّ أَ 

مَ لَ عَ   تُ عْ لَ اطَّ   دْ قَ ف َ  الْ ونَ خُ أَ   هُ بَ ت َ اكَ ى  أَ ِف   (الُكْرِدي  ِِن يْ وِ جُ ينْ البِ   ادُ آزَ )  : ل اضِ نَ مُ الْ   ءُ رِ قْ مُ  ال  ،ل اضِ فَ     امِ كَ حْ  

 بَ تَ كَ وََكاَن َقْد    ،ادهَ تِ جْ االِ وَ   اعِ ْجَْ إلِ ا بِ مَ هِ امِ كَ حْ  أَ ِف   لَ يْ اقِ مَ   عَ ْجََ وَ   ،ادجَ أَ وَ   بَ تَ ا كَ مَ يْ فِ   نَ سَ حْ أَ فَ   ،ةامَ قَ اإلِ وَ   انِ ذَ األَ 

 . اد عَ ي ْ مِ  ال وَ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مِ وْ ي َ  ةِ غَ  لُ ََل إِ  ِتهِ ْجََ تَْ فَ َقاَم بِ  ،ْكرِاد  ِبِه َغْيُ األَ َوَحِرَص َعَلى اإِلنِْتَفاعِ  ،اد مَْ األَ  هِ ئِ آبَ  ةِ غَ لُ ا بِ هَ لَ صْ أَ 

 هُ اسَْ   نَ رَ ق َ وَ   ،ةانَ مَ األَ   اءِ دَ أَ وَ   ةِ اعَ فَ الشَّ   فِ رَ شَ بِ   هُ صَّ خَ   نْ مَ   ىلَ عَ   مَ لَّ سَ ى وَ لَّ صَ وَ   ،ةانَ مَ األَ   ارَ دَ   هُ يَ إِ وَ   ا هللاُ نَ لَّ حَ أَ فَ 

 . ةْ اعَ مَ اْلَْ وَ  ةِ نَّ السُّ  لَ هْ ا أَ هَ ت ُ كَ َر ب َ  مُّ عُ ت َ  ةً َلَ صَ  ،ةامَ قَ إِ وَ  انٍ ذَ أَ  لِِّ  كُ ِف  هِ سِْ بِ 

 
 

 

 : هُ بَ ت َ كَ                                                                                         
 يِِّ زِ االرَّ  دِ مَّ ُمَُ  نِ بْ  دَ ْحَْ أَ 

 دينة املنورة  مال
14/1/1442 
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َمةُ   اْلُمَقدِ 

 ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحْيِم  
َوَأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه   ،َوَأْسَتِعيْ ُنُه َوَأْستَ ْغِفرُهُ  ،َأْْحَُد هللَا تَ َعاََل َوَأْشُكرُهُ  ،َكِثْيًا َكَما تُ ْنِعُم َكِثْيًا اَللَُّهمَّ َلَك اْْلَْمُد  

َللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوَبرِْك َعَلْيِه ا  ،َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمًَّدا َعْبُدهللِا َوَرُسولُُه َوَصِفيُِّه َوَخِليْ لُهُ   ،ِإالَّ هللاُ َوْحَدُه اَل َشرِْيَك َلهُ 
 . ََل يَ ْوِم الدِِّينِ إِ َوَمْن تَِبَعُهْم إبِِْحَساٍن  ،َوَعَلى آِل بَ ْيِتِه َوَصَحابَِتِه َوالتَّاِبِعنْي 

 : أمَّا بعدُ 

َِيَْفى  فَ  َواإِلَقاَمةَ ََل  اأَلَذاَن  اأْلَسَْ   َأنَّ  ِعْنَد اَع  يُرِْيَاِن  َواْلضَََّلَلِة  مِث  اإْلِ ظُْلَمَة  َويُزِْيََلِن  اْلُقُلوَب  َوي ُنَ وِِّرَاِن 
ُهُزو ] :تَ َعاََل َقاَل  َكَما  ،  ِاْسِتَجابَِتِهَما ٱَّتََُّذوَها  ٱلصََّلٰوِة  ِإََل  ُتۡم  َنَدي ۡ    اً َوِإَذا 

 
ُمۡ   ذَِٰلكَ   َوَلِعبًا .  [يَ ۡعِقُلونَ   الَّ   قَ ۡوم    بَِِنَّ

اَل َيْسَمُع َمَدى َصْوِت اْلُمَؤذِِّن ِجنٌّ َواَل ِإْنس  َواَل َشيئ  ِإالَّ َشِهَد َلُه  ))  -:َرسوُل هللِا    قَالَ وَ ،  [58]املائدة: 
اْلِقَياَمةِ  اْلِقَياَمةِ   ُ   مالْ ((  -:َوَقاَل    ،(1)((يَ ْوَم  َيوَم  أَْعَناًقا  النَّاِس  َأْطَوُل  ِإَذا ))  -:َوَقالَ   ،(2)((َؤذِّنُوَن 

  .(3) ((َحَضَرِت الصََّلُة فَ ْليَؤِذْن َلُكْم َأَحدُُكْم َوْليَ ُؤمَُّكْم َأْكَبُُكمْ 

 :َوَقاَل َحس اُن بُن ََثِبت

ِههِ "  . (4) " َؤذُِّن َأْشَهدُ     ُ م  ِإْذَقاَل اخلَْمُس ال  *** َوَضمَّ اإِلَلُه اْسَم النَِّبِّ ِإََل اسِْ

َسَبب  َبِل   ُهَو  اْلِعَباَداتِ   اأْلََذاُن  َنِحَيِة  ِمْن  ْسََلِم  اإْلِ َشَعائِِر  اِلنِْتَشاِر  هللاُ  ُسْبَحانَهُ   ،َوَضَعُه  َقاَل  َكَما 
هللاِ ]  :َوتَ َعاََل  ِإََل  َدَعآ  ِمَّْن  قَ ْواًل  َأْحَسُن  ]َوَمْن  إِلَْيِه،  هللِا  ِعَباَد  َدَعا  َأْي:  َوَقاَل  [،  َصاِْلًا  ِمَن  َوَعِمَل  إِنَِِّن 

َولَْيَس ُهَو    ،فَ نَ ْفُعُه لِنَ ْفِسِه َوِلَغْيِِه اَلزِم  وُمتَ َعدٍِّ   ، َوُهَو ِف نَ ْفِسِه ُمْهَتٍد ِبَا يَ ُقولُهُ   :(5)َأيْ   ،[٣٣]فصلت:   [،اْلُمْسِلِمنْيَ 
َويَْدُعو ،  َبْل ََيَْتَُِر ِبخلَْْيِ َوَيْتُُك الشَّرَّ   ،َويَ نْ َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوََيْتُونَهُ   ،ِمَن الَِّذيَن ََيُْمُروَن ِبْلَمْعُروِف َواَل ََيْتُونَهُ 
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  َوَرُسوُل هللاِ   ،َوُهَو ِف نَ ْفِسِه ُمْهَتدٍ   ،َمْن َدَعا ِإََل َخْيٍ   َوَهِذِه َعامَّة  ِف ُكلِِّ   ،اخْلَْلَق ِإََل اخْلَاِلِق تَ َباَرَك َوتَ َعاََل 
 .َوَعْبُد الرَّْْحَِن ْبُن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ  ،َوالسُّدِِّيُّ  ،ُمَُمَُّد ْبُن ِسيِينَ  هَكَما َقالَ   ، َأْوََل النَّاِس ِبَذِلكَ 

الصَُّلَحاءُ   َوِقيَل: اْلُمَؤذِّنُوَن  ِِبَا  اْلنَِّبُّ   ،اْلُمرَاُد  َقاَل  َيوَم  مُ الْ ))  -: َكَما  أَْعَناًقا  النَّاِس  َأْطَوُل  َؤذِّنُوَن 
 نُوَن. َأْحَسُن النَّاِس َو أَْفَضُلُهْم َعَمًَل اْلُمَؤذِّ  :َأيْ  ،(1)((اْلِقَياَمةِ 

بعدَ  اْلَمَساِجدِ  ُ امل  َفإنَِّن  َوُخطََباِء  اأْلََساتَِذِة  ِمَن  َمُْموَعٍة  َمَع  الَِّذي اْلَبْحِث  َعِن  ِبزَِيَدٍة  قُْمُت    ،َشاَورَِة 
َساِبقً تُ َقدَّمْ  ِإََل  ُه  َلْيَمانِيَِّة  َجاِمَعِة  ا  ِعنْ َواِن  السُّ ال (  ةِ امَ قَ اإْلِ وَ   انِ ذَ اأْلَ   امُ كَ حْ أَ )َتَْت  اْلامِعيَّةِ مَ  ف  َوأَلَّْفتُهُ   ،رَحلِة 
 َوََتَّْت تَ ْرَْجَُتُه بِلَُغِة الَفارِِسيِِّة. ، ةِ َواْلُكْرِديَ  اْلَعرَبَِيةِ  :َتنْيِ غَ لُّ لبِ 

يْ ًعا َسَلِفِهْم َوَخَلِفِهْم َواَلِسيََّماْسَأُل هللَا اْْلَنََّة  أَ فَ  ِبَنْ ُفِسِهْم َوأَْمَواهلِِْم    ِه هللاِ الَِّذْيَن ََيَْتِهُدوَن ِلَوجْ   ِلُعَلَمائَِنا ْجَِ
اإِلْسََلمَ  لَ   ،َويَ ْنُصُروَن  الشَّْرِعيََّة  اْلُعُلوَم  َواَلَتَكبٍُّ َتَطوِِِّعنْيَ     ُ املِننْيَ  َؤذِّ    ُ َوامل  ،ا نَ َوَيْشَرُحوَن  ُعْجٍب  ِبََل  يُ َؤذِّنُوَن    الَِّذيَن 

يعَ  يُ َوفَِّقِِن ِفْيهِ َوَأْن  ،ا ِلَوْجِهِه اْلَكِريْ َأْن ََيَْعَلُه َخاِلصً  ََل اْلَعزِيْ زَ َوَأْسَأُل اْلَموْ  ،َوْحَدهُ  ِلَوْجِه هللِا تَ َعاََل    َوَأْن ََيْزَِي ْجَِ
ْيَع َأْصِدَقاِئي اأَلِعزِّاء ،َوَزْوَجِِت اْلَكرِْْيَةَ  ،َأَساتَِذِت   اللَُّهمَّ آِمني.  ،سِلمنيَ َوْجيَع ال مُ  ،َوْجَِ

 َوِإْن َأْخطَْأُت َفِمِنِّ َوِمَن الشَّْيطَاِن.  ،تَعاََل  ِإْن َأَصْبُت  ِفْيَما َكتَ ْبُت َفِمَن هللاِ 
 نَِبيَِّنا ُمَُمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َأْْجَِعنْيَ. َوَصَلى هللاُ َوَسَلَم َعَلى 

 

 يِّ دِ رْ كُ الْ  ِِنِِّ يْ وِ جُ ينْ بِ الْ  قِ ائِ فَ   ْبنِ زادَ آ
 ق| اْلسُّلَْيَمانَِيُة|  ائزادي اُكْرُدْستَاُن اْلِعرَ 
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 :(دِ يْ صِ قَ الْ  حُ وْ )ب ُ  هِ انِ وَ ي ْ  دِ ك ِف يْ رِ ل بَ يْ اعِ سَْ إِ  الَ قَ 

 

 َلِة ف َدِمي َُمُْمولُ ََل َلْفُظ اْلَ  *** َصْوُت اأَلَذاِن ِبَْسَمِعي َمْوُصولُ "

 

 تَ ُزولُ   ِلَساِن  َواهْلُُموُم    َيُْلو *** َردَّْدُِتَا    َما  ُكلَّ     )هللاُ َأْكَبُ( 

 

 َداِعياً  َوأَقُولُ  َساِجِد  َ ََنَْو  امل *** ْهِتُف  ِبلنَِّداِء  ُمَهْرواًِل فََأُروُح  أَ 

 
 َلَشاِهد   َوَدلِيلُ   الصَََّلَة    إنَّ ***  َصََلتَ نَا  تَ َقبَّْل  َي َغُفوُر    َربِّ       

 
مْ   ََتُْحو  ُذنُوَب  اْلَعاِبدينَ         . "َوهللاُ  َدْوَماً   َعْفُوُه   َمْأُمولُ  *** لَِرِبِِِّ
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحْيِم  
 اَمةِ اإِلقَ  اأَلذاِن وَ ِف  ازَة  جَ إِ 

 

آِلِه َوَصْحِبِه َأْْجَعنيَ ،  والصََّلُة والسََّلُم على نبيِّنا ُمَُمَّدٍ ،  اْْلَْمُد لِل َربِّ العاملنيَ  َوَمْن تَِبَعُهْم  ،  َوَعلى 
 . إبِِحَساٍن ِإََل يَ ْوِم الدِِّْين

   :َأم ابَ ْعدُ 

وأقساما ف مصنفاهتم ومن  فإن هللا سبحانه وتعاىل قد خص  هذه األم ة خبصائص عد ة ومنها األذان وقد أفرد الفقهاء له أبوااب  
( اإلجازة ابألذان  الُكرديتوفيق  آزاد فائق  )  :وبعد أن طلب مّن  األخ الفاضل  ,نعمة هللا علينا أن نرويه ابألسانيد املتصلة إىل منتهاه

الشيخ ) السامرائيرعد ُمواإلقامة أقول وابهلل التوفيق إّن  قد أجزتُه ابلرواية عّن  وأخَبه أبّن  أروي أحاديث األذان عن  (  سن حاوي 
الشيخ  ،  حفظه هللا ابن    (السامرائي  يصبح)وهو عن احملد ث  أفندي اآللوسي  الدين  تعاىل عن أيب الصاعقة عن نعمان خري  رْحه هللا 

املفسر أىب ثناء عن أيب ثناء ُممود بن عبدهللا اآللوسي صاحب التفسري )روح املعاّن( عن علي بن ُممد سعيد السويدي عن أبيه راوية  
بغداد( عن عبدهللا بن سامل البصري عن املال إبراهيم بن حسن  العراق أيب عبدهللا ُممد سعيد السويدي عن ابن عقيلة املكي )وقد ورد  

الكوراّن )صاحب األمم إليقاظ اهلمم( عن صفي  الدين أْحد املدّن عن الرملي عن زكراي األنصاري عن ابن حجر عن أيب ُممد عبدهللا 
ُممد إبراهيم بن ُممد بن أيب بكر الطَبي عن  املكي عن إمام املقام رضي الدين أيب    ,بن ُممد بن ُممد بن سليمان النيسابوري األصل

أيب القاسم عبد الرْحن بن أيب حرمي عن أيب احلسن علي بن ْحيد بن عمار الطرابلسي أنبأان أبو مكتوم عيسى بن احلافظ أيب ذر عبد  
َرْبري أبو عبدهللا ُممد بن يوسف بن  بن ُممد اهلروي أنبأان أيب قال أنبأان العالمة أبو اسحاق إبراهيم بن أْحد املستعلي قال أنبأان الفِ 

قال   َمطر أنبأان )البخاري أبو عبدهللا ُممد إساعيل بن إبراهيم( قراءة عليه وأان أسع قال حدثنا ُممود بن َغيالن قال حدثنا عبد الرزاق
ن فيتحي نون الصالة ليس ينادى هلا أخَبان ابن جريج قال أخَبّن انفع أن ابَن عمر كان يقول كان املسلمون حني قدموا املدينة جيتمعو 

مثل قرن اليهود فقال عمر أوال تبعثون    :فتكلم يوم ف ذلك فقال بعُضهم اختذوا انقوسا مثل انقوس الن صارى وقال بعضهم بل بوقاً 
ينادي ابلص الة فقال رسول هللا األذان ف مسند اإلمام أْحد بنفس  وأخَبه أبّن  أروي حديث    ،{ةِ اَل لص  ابِ   ادِ نَ ف َ   مْ قُ   لُ اَل اي بِ }  :ملسو هيلع هللا ىلصرجالً 

أخَبان )ُممد بن إساعيل بن إبراهيم( األنصاري الدمشقي   :اإلسناد إىل )احلافظ ابن حجر عن احلافظ العراقي وأيب احلسن اهليثمي( قاال
اّن ُقرئ على زينب بنت  ابن اخلباز وأيب احلسن علي بن أْحد بن إبراهيم العرضي ابلقاهرة قال األول أخَبان مسلم بن عالن وقال الث

مد بن  مكي وأان أسع وأجازان الفخر بن البخاري إن مل يكن ساعا قالوا أنبأان حنبل بن عبدهللا امل ُكِثر أخَبان أبو القاسم عبدهللا بن ُم
 بن اإلمام أْحد قال احلصني قال أخَبان أبو علي احلسن بن علي التميمي الواعظ أخَبان أبو بكر أْحد بن جعفر القطِ يعي حدثنا عبدهللا

حدثنا أيب قال حدثنا يونس حدثنا فَليح عن زيد بن أيب أُنيسة عن عمرو بن ُمر ة عن عبد الرْحن بن أيب ليلى عن معاذ بن جبل قال  
قدم املدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرًا إىل    ملسو هيلع هللا ىلصأحيلت الصالة ثالثة أحوال وأحيل الصيام ثالثة أحوال فأما أحوال الصالة فان النيب

َلة   :بيت املقدس مث إن  هللا أنزل عليه ِقب ۡ فَ َلنُ َول ِيَ ن َك  َها    ٗ  ]َقۡد نَ َرٰى تَ َقلَُّب َوۡجِهَك ِف ٱلس َمٓاءِِۖ    ٱحۡلََراِم    ٱۡلَمۡسِجدِ   َشۡطرَ   َوۡجَهكَ   فَ َول ِ   تَ ۡرَضى ٰ
ُ ِبغَِٰفٍل َعم ا يَ ۡعَمُلوَن[ٱحلَۡ  أَن هُ  لَيَ ۡعَلُمونَ   ٱۡلِكتَٰبَ  أُوتُواْ   ٱل ِذينَ  َوِإن    َشۡطَرُهۥۗ ُوُجوَهُكمۡ  فَ َولُّواْ  ُكنُتمۡ   َما َوَحۡيثُ    [ 144 :]البقرة .قُّ ِمن ر ّبِ ِۡمۗ َوَما ٱَّلل 

َهُه هللا اىل مكة قال قال مث    .وكانوا جيتمعون للصالة ويؤِذن ّبا بعضهم بعضاً حىت نقسوا أو كادوا ينقسون  :قال  .فهذا حول  :قال فوج 
اي رسول هللا اّن رأيت فيما يرى النائم ولو قلت إّن  مل أكن انئماً    :فقال   ملسو هيلع هللا ىلصأن رجالً من األنصار يقال له عبدهللا بن زيد أتى رسول هللا

( حىت  َن ثْ  مَ َن ثْ مَ { ) هللاال  إِ  هَ لَ  إِ ال   أنْ  دُ هَ شْ أَ } ،{ََب كْ أَ  هللاُ  ََبُ كْ أَ  هللاُ } :ل القبلة فقالإذ رأيُت شخصاً عليه ثوابن أخضران فاستقب ،لصدقت
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الالً لِ ْمَها بِ عَ }  :ملسو هيلع هللا ىلصمث قال مثل الذي قال غري أنه يزيد ف ذلك قد قامت الصالة فقال رسول هللا  :فرغ من األذان مث  أمهل ساعة قال
 (. مجلة15) .فكان بالل  أوَل َمن َأذ َن ِّبا ،{اْن ّبَِ ذ ِ فَ ْليؤَ 

قال أخَبان أبو عبد  وأخَبه أّن ِ أروي حديث األذان أليب ُمذورة ف صحيح اإلمام مسلم بنفس اإلسناد اىل احلافظ ابن حجر  
عليه وأان   قراءة  العلوي املوسوي  بن علي بن أيب طالب  الشريف موسى  أنبأان  قال  املقرئ إجازة مكاتبًة  هللا ُممد بن ايسني اجلزويل 

اعا  حاضر إجازًة منه قال أنباان العالمة تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن صالح الشافعي واحلافظ احلسن بن ُممد بن ُممد البكري س 
 أبو  عليهم جلميعه قالوا أنباان املؤيد ابن ُممد الطوسي قال أنبأان فقيه  احلرم أبو عبد هللا ُممد ابن الفضل الصاعقي الفراوي قال أنبأان

ابن   إبراهيم بن ُممد  أبو إسحاق  قال أخَبان  عيسى اجللودي  ابن  أبو أْحد ُممد  قال أخَبان  الفارسي  ابن ُممد  الغافر  احلسني عبد 
ابن  سفي وإسحاق  عبدالواحد  ابن  مالك  امِلسمعيُّ  أبو غسان  حدثّن  قال  هللا  القشريي رْحه  احلجاج  بن  مسلم  اإلمام  أخَبان  قال  ان 

إبراهيم قال أبو غسان حدثنا ُمعاذ وقال إسحاق أخَبان معاذ ابن هشام صاحب الد ستوائي وحدثّن أيب عن عامر احلول عن مكحول  
، أشهد أن ال إله اال هللا،  أشهد أن ال إله اال  هللا،  هللا أكَب هللا أكَب }  :عل مه هذا األذان  ملسو هيلع هللا ىلصذورة أن  نيب هللاعن عبدهللا ُُمرييز عن أيب ُم 
أشهد أن   ،  أشهد أن ال إله اال  هللا،  أشهد أن ال إله اال  هللا}  :مث يعود فيقول  ،{أشهد أن  ُممداً رسول هللا،  أشهد أن  ُممداً رسول هللا

،  هللا أكَب هللا أكَب زاد إسحاق } ،{مرتني – حي  على الفالح -مرتني - حي  على الصالة، أشهد أن  ُممداً رسول هللا، رسول هللاُممداً 
 .(1) (مجلة17) .{ال إله إال  هللا

 

 واتباع سنة رسوله واجتناب البدع.  واجتناب نواهيهولزوم أوامره   بتقوى هللا وطاعتهأوال  وأوصي اجملاز أعاله ونفسي 

 والصالة والسالم على خامت أنبيائه وعلى آله وصحبه أمجعني.  ،وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني

 

 

 حررها ف مدينة حلبجة اْلديدة ْحاها هللا: 

 سيوان حامد الشهرزوري توطنا البغدادي تولدا 
 ه  1440/ ربيع الثاِن28

  .( م 5/1/2019)املوافق ل  

 

املتقدم ف صحيح مسلم  -1 بنفس اإلسناد  النسائي ف سننه الكَبى  الرتجيع وهو ,  وروى هذا احلديث اإلمام  ولكن بتفصيل أكثر وببيان حال 
أشهد أن ال  ،  أشهد أن ال إله اال  هللا، أكَُب هللا أكَب هللاُ  ،أكَُب هللا أكَبهللاُ }  :األذان فقال ملسو هيلع هللا ىلصهللا علمّن رسول :عن أيب ُمذورة قال .ضمن اإلجازة 

أشهد أن   ،  ال إله اال  هللاأشهد أن  ،  أشهد أن ال إله اال  هللا}  : مث يعود فيقول  ،{أشهد أن  ُممداً رسول هللا،  أشهد أن  ُممداً رسول هللا،  إله اال هللا
ال إله إال   ، هللا أكَب هللا أكَب, حي  على الفالح, حي  على الفالح, حي  على الصالة حي  على الصالة، أشهد أن  ُممداً رسول هللا، ُممداً رسول هللا

 . ( مجلة19){.هللا
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 اْلِقْسُم اأْلَو لُ 

 

 اأْلُوىَل  اْلَمْسأََلةُ 

 

 َمْفُهوُم اأْلََذانِ 
 

 ُهَو اْسم  لِْلتَّْأِذيِن.  اأْلََذاُن لَُغًة:
 َوُمَؤذًِّن.  -أََذانً  -يُ َؤذِّنُ  -َوالتَّْأِذْيُن َمْصَدُر أَذَّنَ 

وَ " • اْلِعْلِم  ِبَْعََن  ْعََلمِ َوُهَو  اأْلَْمر  أَذَّْنتُ   :تَ ُقولُ   ،اإْلِ   :َوتَ ُقولُ   ،َعِلْمتُ   َأي   ،ِِبََذا 
 .(1) "أَْعَلَمِِن  : َأي ، آَذَنِِن ُفََلن  
ِ ] : تَ َعاََل َكَما قََاَل   ن فِي ٱلن اِس بِٱۡلَحج   أَْعِلْمُهْم بِِه.  :َأي  [٢٧اْلج: ] .[٢َوأَذ ِ

 .(2) " َها ِبَْعََن النَِِّداِء ِإََل اْلصَََّلةِ َواأْلَِذْيُن َوالَتْأِذْيُن ُكلُّ  ،األََذانُ " •
 

ْسََلُم ِلإْلِعْ "  َشْرَعاً:  َواأْلََذانُ    ََلِم ِبُدُخوِل َوْقِت الصََّلَواتِ ذِْكر  ََمُْصوص  َشرََّعُه اإْلِ
َها ،ْفُروَضةِ   َ امل  .(3) "َوَدْعَوِة اْلُمْسِلْمنِيَ ِإََل ااْلِْجِتَماِع إِلَي ْ

 

 . 33ص، ي بن زكر د بن فارس ْحسني أ اْلبأِل  :مقاييس اللغة -1
احمليط  -2 الدينل:  القاموس  اللغوي مد  بن    ،لعَلمة  الفيوزآبديُممد   ، ( ه817) املتوىف سنة  ،يعقوب 
 . 1185ص ،1ج
 . 114ص ،1ج  :الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي -3
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 .(1) "َوْقُت الصَََّلِة اْلَمْفُروَضةِ  يُ ْعَلُم بِهِ  قَ ُول  ََمُْصوص  " •
 .(2) " تَ َعاََل ِلإْلِْعََلِم ِبُدُخوِل َوْقِت الصَََّلِة ِبذِْكٍر ََمُْصوصٍ الت ََّعبُُّد للِ " •
 

  اْلَمْفُروَضِة. ةِ َلَ الصَّ  تِ قْ وَ ِلإْلِْعََلِم ِبُدُخوِل  وص  صُ َمَْ   ول  قَ  :انَ ذَ األَ   ن  أَ  ابُ وَ الص  وَ  •
 
 
 
 
 
 
 

 ******* 
 

 

 

 

  

 

 . 317ص ،1ج :مغِن احملتاج إَل معرفة معاِن ألفاظ املنهاج   -1
 . 270ص  ،1ج  :األئمةصحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب  -2
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 الث انَِيةُ   اْلَمْسأََلةُ 
 

 َمْشُروِعي ةُ اأْلََذاِن َوَفْضُلُه: 
اْلُقْرآنُ  اأْلََذانِ   الَكِريُ   َدلَّ  َمْشُروِعيَِّة  َعَلى  ْْجَاُع  َواإْلِ َفْضًَل َكِبْيًا  وَ   ، َوالسُّنَُّة  فِْيِه  َأنَّ 

وَكَذا اْلَعْقُل َوالِقَياُس َدالَّ َعَلى ُوُجوبِيَِتِه أِلَنَّ الصَََّلَة اَلتَِتمُّ ِإالَّ ِبِه َوَما اَل    ، َوَأْجرًا َعِظْيًما
 . نَ يو اأُلُصولِ  هُ يَِتمُّ الَواِجُب ِإالَّ بِِه فَ ُهَو َواِجب  َكَما قَالَ 

 

لَٰوةِ ٱت َخذُوَها هُُزو  َوإِذَا نَاَدۡيتُۡم إِلَى ] :قَ ُولُهُ تَ َعاََل   َفِمَن اْلُقْرآِن: ِلَك بِأَن هُ ٱلص  ۚا ذَٰ َّل    ۡم قَۡوم  ا َولَِعب 

 . [58]املائدة: [٥٨يَۡعِقلُوَن 
 

السُّن ِة: الصَِّحْيَحنْيِ   ، َكِثْيَة   َأَحاِدْيثُ   َوِمَن  َخَبُ  َها  الصََّلُة  ))  :ِمن ْ َحَضَرِت  ِإَذا 
َأَحدُُكْم   َلُكْم  َأْكَبُُكمْ فَ ْليَؤِذْن  َعَلى    ،(2) (((1) َوْليَ ُؤمَُّكْم  زَِيٍد  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َحِدْيُث  َوَدلَّ 

َها ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب ِف َحِدْيث َطُوْيلٍ   دَ أَيَّ َكْيِفَيِة اأْلََذاِن اْلَمْعُروفَِة ِبْلُرْؤَي الَِِّت   فَ َقاَل    ، فِي ْ
َا َلُرْؤي َحق  ِإْن َشاَء هللاُ :اْلنَِّبُّ  فَِإنَُّه أَْنَدى    ،فَ ُقْم َمَع ِبَلٍل فَأَْلِق َعلَيِه َمارَأَْيتَ   ،)) ِإِنَّ

 .(3) ((َصواتً ِمْنكَ 
ُعَمَر َكانَ ))   :هللاُ(  )َرِْحَهُ اْلُبَخارِيَصِحْيِح  َوِف   اْبِن  اْلُمْسِلُموَن    :يَ ُقولُ   ، َعْن  َكاَن 

هَلَا ي َُناَدى  لَْيَس  الصَََّلَة  فَ يَ َتَحي َُّنوَن  ََيَْتِمُعوَن  اْلَمِديَنَة  َقِدُموا  ِف    ،ِحنَي  يَ ْوًما  فَ َتَكلَُّموا 
 

  مْ هُ مُ دَ قْ أَ  مْ هُ مُ ؤُ ي َ اْلفَ  ،اء  وَ سَ  مْ هتُُ اءَ رَ قِ  تْ انَ كَ   نْ إِ فَ  ،ةً اءَ رَ قِ  مْ هُ مُ دَ قْ أَ وَ  ،هللاِ  ابِ تَ كِ لِ  مْ هُ ؤُ رَ ق ْ أَ  مُ وْ قَ الْ  مُّ ؤُ ي َ )) :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللاوف حديث آخر  -1
 (. 673) :أخرجه مسلم .((ان  سِ  مْ هُ َبَُ كْ أَ  مْ هُ مُّ ؤُ ي َ الْ فَ  ،اء  وَ سَ  ةِ رَ جْ  اهلِْ ِف  واْ انُ كَ   نْ إِ فَ  ،ةً رَ جْ هِ 

 (.635)  ،(631):والنسائى ، (1533)  ،(628):أخرجه البخاري -2
 . (512) :صححه األلباِن ف صحيح أب داودو  ،حسنه شعيب األرنؤوط ، (499)  ،(420): أخرجه أبو داود -3
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بَ ْعُضُهمْ   ،َذِلكَ  النََّصاَرى  :فَ َقاَل  َنقُوِس  ِمْثَل  َنقُوًسا  ُذوا  بَ ْعُضُهمْ   ،اَّتَِّ بُوقًا    :َوقَاَل  َبْل 
اْليَ ُهودِ ِمْثلَ  َعثُوَن َرُجًَل ي َُناِدي ِبلصَََّلةِ   : فَ َقاَل ُعَمرُ   ،  قَ ْرِن    -: فَ َقاَل َرُسوُل هللاِ   ،أََواَل تَ ب ْ
 .)1)((ِبلصَََّلةِ   َي ِبََلُل قُْم فَ َنادِ ))

 

 ، (2) النِِّداءِ َلْو يَ ْعَلُم النَّاُس َما ِف  ))  : ِبَدلِْيِل قَ ُولِهِ   َوِف اأْلََذاِن ثَ َواب  َكِبرْي :
اأْلَوَّلِ  َيْسَتِهمُّوا  ،(3) َوالصَّفِّ  َأْن  ِإالَّ  ُدواْ  َيَِ ََلْ  يَ ْعَلُمونَ   ،َعلَِيه  (4) مُثَّ  َوَلْو  َعلَِيه    اَلْستَ َهمُّوا 

ًوا  ،أَلَتَ ْومُها صُّْبِح َلُموَن َماِف اْلَعْتَمِة َوالَوَلْو يَ عْ  ،ِف الت َّْهِجِي اَلْستَ بَ ُقواْ إِلَْيهِ امَ   .(5) ((َوَلْو َحب ْ
ِإالَّ َشِهَد    ،اَلَيْسَمُع َمَدى َصْوِت اْلُمَؤذِِّن ِجنٌّ َواَل إِْنسٌّ َوالَ َشيء  )) :    هِ َوقَ ْولِ 

 .(6) ((لَهُ يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ 
 .(7) ((الِقَياَمةِ َؤذِّنُوَن َأْطَوُل النَّاِس أَْعَناقًا يَوَم   ُ مالْ )) : َوِف َحِدْيٍث آَخرَ 
َماُم َضاِمن  َواْلمَؤذُِّن ُمْؤََتَن   اإلِ ))    :  قَاَل َرُسوُل هللاِ   : قَالَ   َوَعْن َأِب ُهرَيْ رَةَ 

َواْْلِْفُظ َوالرَِِّعايَةُ   :(( َأيالضََّمانُ ))  ،(8) ((اللَُّهمَّ أَْرِشِد األَِئمََّة َواْغِفْر لِْلُمَؤذِِّننيَ    ، اْلَكَفالَةُ 
 اأْلَِمنْيُ َعَلى َمَواقِْيِت الصَََّلِة.  :(( َأي اْلُمْؤََتَنُ َو))

 

 (. 835ومسلم)   ،(603):أخرجه البخاري -1
 . هو األذان والنداء: -2
 يراد به املبادرة إَل اْلماعة.  والصف األول: -3
 االقتاع.  واالستهام: -4

 . (980)مسلم  و   ،(615)  ،( 653)  :البخاري :متفق عليه -5
 (.  3296)  ،(3073) :أخرجه البخاري -6
 (. 859)  ،( 389)  :أخرجه مسلم -7
 (. 217) :األلباِن ف إرواء الغليلصححه و ، (517)  :وأبوداود، (207)، (191)  :أخرجه التمذي -8
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قَاَمِة ِعْنَد الشَّاِفِعي • َماَمةِ   َصحِّ َواْْلََنابَِلِة أَْفَضلَ ِف اأْلَ   َواْعُتِبَ اأْلََذاُن َمَع اإْلِ   ،(1)ِمَن اإْلِ
ا َوقَاَل إِن نِي ِمَن ٱۡلُمۡسِلِميَن  ]   :لَِقْولِِه تَ َعاََل  ِلح  ِ َوَعِمَل َصٰ ن دََعآ إِلَى ٱَّلل  م  َوَمۡن أَۡحَسُن قَۡوَّل  م ِ

 . [٣٣]فصلت: [، ٣٣
َماَمةُ أَْفَضُل ِمَن اأْلََذانِ "  َوقَاَل اْْلََنِفَيُة: • قَاَمةُ َواإْلِ ُه تَ َولَّوُاْ  َوُخَلَفاءَ   أِلَنَّ اْلنَِّبَ   ،(2)اإْلِ

َماَمةَ   .(3)"نَ اأْلََذا َوََلْ يَ تَ َولَّوُا  ،اإْلِ
 
 
 
 
 

 ******* 

  

 

  : الفقه اإلسَلمي وأدلته  ،(173\ 2)  :مغِن احملتاج إَل معرفة ألفاظ املنهاج  ،(140\3)  :شرح العمدة البن تيمية  -1
 . 693ص  ،1ج
فَِإْن َظن  املُْسِلُموَن ِف رَُجٍل َوَظن  ُهَو ِف نَ ْفِسِه أَن ُه   :بِتَ َغرُيِ َحاِل الش ْخصِ َوقَاَل َغرْيُُه ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم ِكاَلُُهَا فَاِضل  َواأْلَْفَضِلَيُة تَ تَ َغري ُ  "  -2

َوَمْن َظن  ِف نَ ْفِسِه َوَظن  املَُصلُّوَن    ، َماَمُة ِف َحِقِه َأْفَضلُ يَ نْ َفُع اْلُمْسِلِمنْيَ ِبِقَراَءتِِه ِف الص اَلِة َوُهَو ََيُمُُّهْم َوِإْْتَاِم ُخُشوِع الص اَلِة َوَأرَْكاِِنَا َفاإلِ 
ْلن يبِ   فَاأْلَو ُل َدلِْيُل َأْفَضِلي ِتِه ِمَن السَُّنِة الِفْعِلَيِة لِ   ،فَاأْلَْفَضِلَيُة ِف َحِقِه اأْلََذانُ   الص ِحْيحِ   ِفْيِه أَن ُه يَ نْ َفُع املُْسِلِمنْيَ ِبَصْوتِِه اْلُمَؤثِ ُر َوَأَذانِِه اجْلَِمْيلِ 

    ُِّإْذ َأن  الن يب  اْخَتاَر اإِلَماَمَة َوالن يب   َِوَمْن رََأى ِف نَ ْفِسِه َأْو رََأى    ،وََكَذِلَك ِمْن بَ ْعِدِه اخلَُلَفاُء الر اِشُدونَ   ،ََيَْتاُر اأَلْفَضَل ِف اْلِعَباَدة
  ،"َوهللاُ تَ َعاىَل َأْعَلمُ   َأْن َيُكوَن ُمَؤذِ اًن اَل ِإَماًما فَ َلُهْم َسَند  ِمَن الُسن ِة اْلَقْولِي ِة لِْلن يبِ     رََأوا اأَلْفَضلَ ِف َأَذانِِه َأْو    اْلُمْسِلُموَن ِفْيِه اأَلْفَضِلي ةَ 

 (.)حفظه هللا(قول بعض  الفقهاء". قول: الشيخ: )ُممد بن طاهر الَبزْني
  : الفقه اإلسَلمي وأدلته  ،(173\ 2)  :مغِن احملتاج إَل معرفة ألفاظ املنهاج  ،(140\3)  :شرح العمدة البن تيمية  -3
 . 693ص  ،1ج
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 الث الِثَةُ   اْلَمْسأََلةُ 

 َأْحَكاُم اأْلََذاِن: 
َوَقوُل   ، َوَهَذا َمْذَهُب اْْلََنابَِلةِ   ،( َعَلى أَْهِل اْلُمُدِن َواْلُقَرىفَ ْرُض ِكَفايَةٍ اأْلََذاُن ) 

  ،َعْبِد اْلَبِِّ  اْبنُ   هُ ْخَتارَ اوَ   ،َوَقوُل بَ ْعِض الشَّاِفعِيَّةِ   ،َوَقول  ِعْنَد اْلَماِلِكيَّةِ  ، ُُمَمٍَّد ِمَن اْْلََنِفيَّةِ 
َواْبُن   ، َبزٍ  َوِمَن اْلُمَعاِصرِْيَن اْبنُ  ،اْلَباِجيُّ اْلَولِْيِد   َوأَبو ، الظَّاِهرِيُّ  َوَداُودُ  ،(1) تَ ْيِميَّةَ  َواْبنُ 

ِإَذا َحَضَرِت الصَََّلُة فَليَؤذِّْن َلُكْم  ))  -:لَِقْولِهِ  ،(2) )َرِْحَُهُم هللاُ(َواأْلَْلَباِن  ،ُعثَ ْيِمني
 .(3) ((َأَحدُُكْم َوْليَ ُؤمَُّكْم َأْكَبُُكمْ 

 . ( ُمؤَكََّدة   ُسنَّة  ِإََل َأنَّ اأْلََذاَن ) اِفعِيَّةُ َوالشَّ  َوَذَهَب اْلَماِلِكيَّةُ  •
اْلُمِنْيِ "   -:)َرِْحَُه هللاُ(قَاَل احْلَاِفُظ اْبُن َحَجرٍ  أَْعَرَض اْلُبَخارِيُّ    : )َرِْحَُه هللاُ(قَاَل الزَْيُن ْبُن 

َوارَِدِة فِْيِه َعْن  َعِن التَّْصرِْيِح ِبُْكِم اأْلََذاِن ِبَقْولِِه )َبُب ِبْدِء اأْلََذاِن( لَِعَدِم إِْفَصاِح اْْلاَثِر الْ 
 ٍ ُمَعنيَّ َمْشُروِعيَ َتهُ فَأَث ْ   ،ُحْكٍم  اأْلَْعرَاضِ وَ   َبَت  ِمَن  َوَمْنشَ   اختُِلفَ   َوَقد   ، َسِلَم    أُ ِفْيِه 
النَِّبُّ   :ااِلْخِتََلفِ  أَْوقَ َعَها  اأْلََذاِن َلمَّا َكاَن َعْن َمُشورٍَة  َمْبَدأَ  َبنْيَ َأْصَحابِِه َحّتَّ    َأنَّ 

مُثَّ َلمَّا َواَظَب َعَلى تَ ْقرِْيرِِه َوَلَْ    ،َك ِبْلَمْنُدوَبِت َأْشَبهَ َكاَن َذلِ   ،ْستَ َقرَّ ِبُرْؤَي بَ ْعِضِهْم فَأَقَ رَّهُ ا
َكَأنَّ  تَ رِْكِه  ِف  َرخََّص  َواَل  ِبَتِْكِه  أََمَر  َواَل  تَ رَْكهُ  أَنَّهُ  ُقْل  َأْشَبهُ   يَ ن ْ ِبْلَواِجَباِت    ، َذِلَك 

 . (4) "اِنْ تَ َهى
 

 . 64ص  ،22ج :مموع الفتاوى -1
 . 144ص  :َتام املنة ف التعليق على فقه السنة -2

 (. 635)  ،(631والنسائي) ، (1533)  ،(628):أخرجه البخاري -3
 . 101ص  ،2ج  :فتح الباري شرح صحيح البخاري -4
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قَاَمةُ   اأْلََذانُ   نَّ سُ "  :)َرِْحَُه هللاُ(  اَليلُّ نْ بَ َوقَاَل اْلش رَ  لِْلَفرَاِئِض َوَلْو ُمن َْفرًِدا أََداًء أَْو    ُمؤَكََّدةً   ُسنَّةً   َواإْلِ
 .(1) "ْلنَِِّساءِ وَُكرَِها لِ  ,َقَضاًء َسَفرًا أَْو َحَضرًا لِْلرَِِّجالِ 

 

َفرِِد َواجْلََماَعِة:   ُحْكُم اأْلََذاِن اِبْلنِ ْسَبِة لِْلُمن ْ
 . َأْن يُ َؤذَِّن َويُِقْيمَ ْوََل األَ  :(2))َرِْحَُهَما هللاُ(َقاَل الشَّاِفِعيُّ َوَأْْحَدُ ف َ  •
 .(3) يُِقْيُم َواَليُ َؤذِّنُ  :)َرِْحَُهَما هللاُ(َوقَاَل َمِالك  َواأْلَْوزَاِعيُّ   •
َفَة َوَأْصَحابُهُ  •  .(4) اَليُ َؤذُِّن َواَليُِقْيمُ  :)َرِْحَُهُم هللاُ(َوقَاَل أَبُوَحنِي ْ

َساملِ  هللاُ(قَاَل الس ْيد  ِِبَاَمْن  "  :)َرِْحَُه  أَذََّن  بِبَ ْلَدٍة  َفرَِداً  ُمن ْ ِبََذاِِنِم    ، َصلَّى  اْكتَ َفى  فَِإِن 
َلِة اأْلََذانِ   ،َأْجزَأَهُ  َفِضي ْ ْدرَاِك  َوِْلَِدْيِث َأِب َسعِْيٍد َوُعْقَبَة    ،َوِإْن أَذََّن َوأَقَاَم فَ َقْد َأْحَسَن إلِِ

َمنْيِ  َوَحَضَر ِف َمْسِجٍد    ،وََكَذِلَك ِإَذا فَاتَ ْتهُ اْْلََماَعةُ  ،(نِ  ِف)َفَضاِئِل اأْلََذا ْبِن َعاِمٍر اْلُمتَ َقدِِّ
َكَذا ِفْعُل أََنِس    ،ْوََل َأْن يُ َؤذَِّن َويُِقْيمَ َواأْلَ   ،فَِإْن اِْكتَ َفى ِبََذاِِنِْم َأْجزَأَهُ   ، َقْد َصلَّى ِفْيِه أَْهُلهُ 

َماِلكٍ  ُعْثَمانَ )   : ْبِن  ثَ ْعلََبةَ   : قَالَ   فَ َعْن  َبِِن  َمْسِجِد  ِف  َماِلٍك  ْبُن  أََنُس    ، أاََتَن  
ُتمْ   :فَ َقالَ  فَأَذََّن َوأَقَاَم مُثَّ   ، أَذِّنْ  :فَ َقاَل لَِرُجلٍ  ،نَ َعمْ  : فَ ُقْلَنا  -َوَذِلَك َصََلُة اْلَغَداةِ  ؟ َقْد َصلَّي ْ

 .(6)  (5)(َصلَّى ِف َْجَاَعةٍ 
 ***** ** 

 

 . 47ص  ،1ج  : نور اإليضاح وناة األرواح ف الفقه اْلنفي -1
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 . 62-60ص  ،3ج :األوسط ف السنن واالْجاع واالختَلف -4
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 اْلر ابَِعةُ اْلَمْسأََلُة  
 

قَاَمِة اِبلت ْسِجْيِل الص ْوِت   : ُحْكُم اأْلََذاِن َواإْلِ
ُب َأْن يَ ُقوَم بِِه  ، اأْلََذاُن َواإِلقَاَمُة ِمْن أَْفَضِل اْلعَِباَداِت اْلَقْولِيَّةِ  اأَلْشَخاُص الَِّذيَن  َوَيَِ

فِيهِ  اأَلْهلِيَُّة  أََذاُِنُْم    :َأي  ،هَلُُم  َيُكوَن  َوَيُكوَن    اِفًقاُمو َأْن  الشَّرِيَعِة  ِف  َجاَء  الَِّذي  ِلألََذاِن 
 ْجَِيل.  َصْوتٍ بِ 

الصَّْوِتِِّ  ِبلتَّْسِجيِل  َواإِلقَاَمِة  ِلألََذاِن  ِبلنِِّْسَبِة  عِ   ُعَلَماءِ لْ لِ فَإنَّ  ..أَمَّا    ة دَّ امل َُعاِصرِيَن 
ِمن ُْهم   َقالَ ف َ   ؛آرَاءٍ  ِلألََذاِن َواإِلقَاَمِة ِف    الصَّْوِتُّ   َأْن ُيْستَ ْعَمَل التَّْسِجيلُ   ََيُوزُ اَل    :الَعِدْيُد 
نِيَّ ؛  َساِجدِ  َ امل َمَعهُ  َيُكوُن  لِْلُمَؤذِِّن  إِ َوقَالُوا    ، ِبلتَّْسِجْيلِ   تَ َتَحقَّقُ َواَل    ة  أِلَنَّ األََذاَن  أجرًا  نَّ 

َجزِيًَل  َوثَواًب  اأَلْجرُ   ،َعِظيًما  َذِلَك  يَ ُفوُِتُْم  الصَّْوِتِِّ  ِبلتَّْسِجْيِل  نُوِدَي  رَأُي    َهَذا وَ   ،فَِإَذا 
 .(1)نْي مِ يْ ث َ عُ  نُ ابْ َورَأُي    ،اِبطَِة اإِلْسََلِميَّةِ ِبرَ َمَْمع ِمَن الُعَلَماِء 

 

َوى    اَوَهذَ  ْساَلِمي ِ َنصُّ فَ ت ْ ْساَلِميِ  ِبرَاِبَطِة اْلَعاملَِ اإْلِ َهَذا    ِف   اْلَمْجَمِع اْلِفْقِهيِ  اإْلِ
  َوالصَََّلُة َوالسَََّلُم َعَلى َرُسوِل هللِا َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبِه. اْْلَْمُد للِ "  :اْلَباب

َعِقَد    :أَمَّا بَ ْعدُ  ْسََلِميِِّ اْلُمن ْ ْسََلِميِِّ ِبرَاِبطَِة اْلَعاَلَِ اإْلِ فَِإنَّ َمِْلَس اْلَمْجَمِع اْلِفْقِهيِِّ اإْلِ
التَّاسِ  اْلُمَكرََّمةِ ِبَدْورَتِِه  َمكََّة  ِف  السَّْبِت    َعِة  يَ ْوِم  يَ ْوِم    ه1406  \   7  \ 12ِمْن  ِإََل 

َوفَ َتاِوي  ....ه1406  \ 7  \19السَّْبِت   ُبُوٍث  ِمْن  َم  تَ َقدَّ َما  ِاْسِتْعرَاِض    ، َوبَ ْعَد 

 

 .القول راجح -1
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َذِلكَ  ُ َوامل ِف  امل  ..َداَولَِة  َمِْلَس  َم فَِإنَّ  تَ َقدَّ َما  َعَلى  الفِ  َ َوبَِناًء  يُ َقرُِِّر  قْ ْجَمِع  اإِلْسََلِميِِّ  ِهيِِّ 
ِعْنَد ُدُخوِل َوْقِت الصَََّلِة ِبَواِسطَِة آلَِة    َساِجدِ  َ َأنَّ ااِلْكِتَفاَء إبَِِذاَعِة األََذاِن ِف امل  :َمايِلى

  ، ْشُروعُ  َ  ُيَصَُّل بِِه األََذاُن امل َواَل   ,َتْسِجيٍل َوََنْوَِها الَُيْزُِئ َواَل ََيُوُز ِف أََداِء َهِذِه العَِباَدةِ 
امل َعَلى  ُب  َيَِ ِمنْ  ُ َوأَنَّهُ  َوْقٍت  ِلُكلِّ  األََذاُن  ُمَباَشرًَة  ِف ُكلِّ    ْسِلِمنَي  الصََّلَواِت  أَْوقَاِت 

امل  امل   .ْسِلُموَن ِمْن َعْهِد نَبِيَِِّنا َوَرُسولَِنا ُُمَمٍَّد ِإََل اْلنَ  ُ َمْسِجٍد َعَلى َما تَ َوارَثَهُ    ،قُ فِِّ وَ  ُ َوهللاُ 
  .(1) "َوَصلَّى هللاُ َعَلى نَبِيَِِّنا ُُمَمٍَّد َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبِه َأْْجََعيْ 

 

بَ ْعُضُهْم:وَ  َأنْ   قَاَل  التَّْسِجيلُ   اَلْبََس  اأَلْوقَاِت    ُيْستَ ْعَمَل  بَ ْعِض    يُوَجدُ   اَل   الَِِّت ِف 
َها  . ةِ ُمَؤذِّن  أَِمني  َو ُمَؤذِّن  َيُْضُر ِلُكلِّ الصََّلَوا  فِي ْ

 

 

 
 

*** * *** 
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 اِمَسةُ اْلَمْسأََلُة اخلَْ 
 

 ُشُروُط اأْلََذاِن: 
 ِة اأْلََذانِ ِّّ ْشَتََط اْلُعَلَماُء ُشُروطًا َكِثْيًَة ِف ِصحَ ا َقدِ 
َعةَ ُن َنْذُكُر هُ َونَْ   ُشُروٍط:  َنا َسب ْ
 . َعاِقًَل ذََكرًا  َيُكوَن اْلُمَؤذُِّن ُمْسِلًما  َأنْ  -1
َذِلكَ   -2 ِف  ِلَِلتَِِّباِع  اأْلََذاِن  يُوهِ   ،تَ ْرتِْيُب َكِلَماِت  ْتِْيِب  التَّ تَ ْرَك  اللَّعِ َوأِلَنَّ  َب  ُم 

ْعََلِم.  َوِيُِلُّ ِبإْلِ
 .(1) ِبَْيُث اَليَ ُقوُم فَاِصل  َكِبْي  َبنْيَ اْلَكِلَمِة َواأْلُْخَرى  ،اْلُموااَلُة َبنْيَ َكِلَماتِهِ  -3
فَ ُيَسنُّ رَْفُع    نْ أَمَّا إِ   ، َكاَن يُ َؤذُِّن ِْلََماَعةٍ   نْ رَْفُع الصَّْوِت إِ   -4 َفرٍِد  ِلُمن ْ َكاَن يُ َؤذُِّن 

َفرٍِد ِف َمْسِجٍد َوقَ َعْت ِفْيِه    أَذَّنَ   نْ أَمَّا إِ   ، َْجَاَعة  الصَّْوِت ِف َغْيِ َمْسِجٍد َوقَ َعْت ِفْيِه   لُِمن ْ
 .(2) ْخَرى(األُ  اِمُعوَن ُدُخوَل الصَََّلةِ  يَ تَ َوَهمَّ السَّ َْجَاَعة  فَ َيُسنُّ َخْفُض الصَّْوِت لَِئَلَّ 

فَِإَذا    ، ِإِنِِّ أَرَاَك تُِبُّ اْلغََنَم َواْلَباِديَةَ ))    :قَاَل أِلَِب َسعِْيٍد اخْلُْدرِيِِّ   ِإنَّ النَِّبَّ 
ِبلصََّلَةِ  فَأَذَّْنَت  َبِديَِتَك  أَْو  َغَنِمَك  ِف  ِبلنَِِّداءِ فَاْرَفْع َصوْ   ، ُكْنَت  اَل   ، َتَك  َيْسَمُع    فَِإنُِّه 

 .(3) ((َشْيء  ِإالَّ َشِهَد لَهُ يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ   إِْنسٌّ َواَل َمَدى َصْوِت اْلُمَؤذِِّن ِجنٌّ َواَل 

 

 . 74ص   ،1ج  :فقه العبادات على املذهب اْلنفي  :اْلاجة ناح اْللب  -1
 . 116ص  ، 1ج  :اإلمام الشافعيالفقه املنهجي على مذهب  -2
 (. 3296)  ،(3073) :أخرجه البخاري -3
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اْلَوْقتِ   -5 َلُكْم  ))  : لَِقْولِهِ   :ُدُخوُل  فَ ْليَؤذِّْن  اْلصََّلُة  َحَضَرِت  ِإَذا 
 .(1)((َأَحدُُكمْ 

ِلإْلِْعََلِم   اأْلََذاَن  َوأِلَنَّ  َوْقِتَها  ِبُدُخوِل  ِإالَّ  اْلصَََّلُة  اْلَوْقتِ َواَلَتُْضُر  َفََل    ،ِبُدُخوِل 
ْْجَاعِ  َلُهِباإْلِ  ْصِف اللَّْيِل. نِ   ِف فَِإنَّهُ ََيُوُز   ، ِإالَّ ِف الصُّْبحِ  ، َيِصحُّ قَ ب ْ

الش ْربِْيِّنُّ  اخْلَِطْيُب  هللاُ(قَاَل  ُدوَن  "   :)َرِْحَهُ  ِبْلَمَواقِْيِت  ِعْلُمهُ  ِلأْلََذاِن  اْلُمرَتَِّب  َوَشْرُط 
َبْل ِإَذا ُعِلَم ُدُخوُل اْلَوْقِت   ، َفََل ُيْشَتَُط َمْعرِفَ ُتُه ِِبَا : َأي ،ِه أَْو ِْلََماَعٍة َمرَّةً أَذََّن لِنَ ْفسِ َمْن 

 .(2) "ْيِل ِصحَِّة أََذاِن اأْلَْعَمىَصحَّ أََذانُهُ بََدلِ 
اْْلََماَعةِ   -6 بَ ْعِض  ِإْسَاُع  قَاَمِة  َواإْلِ اأْلََذاِن  ِف  ِإْن َكاَن    ،ُيْشَتَُط  نَ ْفِسِه  َوِإْسَاُع 
َفرَِداً   .(3) ُمن ْ

َيُكوَن  "-7 اْلَعرَبِيَّةِ َأْن  ْلَِ   :ِبللَُّغِة  أَذََّن  ِإْن  ِبَغْيَِها  َيِصحُّ  َغْيُ   ،َماَعةٍ َفََل  أَذََّن    فَِإْن 
اْلَعرَبِيَّةَ  اَلُيِْسُن  َوُهَو  لِنَ ْفِسِه  الشَّاِفعَِيةِ   ،اْلَعَرِبِّ  ِعْنَد  هللاُ(َجاَز  ِعْنَد    ،)َرِْحَُهُم  ُمْطَلًقا  ََيُْز  َوََلْ 

 .(4) "آنِ َكاْلُقرْ   الَعَرِبِِّ َساِن  لِِّ للُِوُروِدِه بِ  )َرِْحَُهُم هللاُ(اْْلََنابَِلِة َواْْلََنِفيَّةِ 
 
 

 ******* 
 

 

 (. 635)  ،(631والنسائي) ، (1533)  ،(628):أخرجه البخاري -1
 . 323ص   ،1ج  :غِن احملتاج إَل معرفة معاِن ألفاظ املنهاجامل -2
 . 599ص   ،1ج: موسوعة الفقه اإلسَلمي والقضاي املعاصرة -3
 . 599ص    ،1ج: اإلسَلمي والقضاي املعاصرةموسوعة الفقه  -4
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 س اِدَسةُ ال  اْلَمْسأََلةُ 
 

 اأْلََذاِن:   اْلَكاَلُم أَثْ َناءَ 
َخاصَّ  اأْلََذاِن  أَثْ َناَء  يَ َتَكلََّم  َأْن  لِْلُمَؤذِِّن  َمْشُروًعا  ةً ََيُوُز  اْلَكََلُم  َكَردِِّ    ،ِإَذا َكاَن 

  : َوَقْد ثَ َبَت َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُصَرٍد َصاِحِب َرُسوِل هللاِ   ، اْلَعاِطسِ   السَََّلِم َوَتْشِمْيتِ 
 .(1)((َفَكاَن َيَُْمُر ُغََلَمهُ ِف أََذانِِه ِبْْلَاَجةِ  ،أَنَّهُ َكاَن يُ َؤذُِّن لِْلَعْسَكرِ )) 

ُقَداَمةَ  اْبُن  هللاُ(َوقَاَل  اْْلََسُن  ":  )َرِْحَهُ  ِفْيِه  َوقَ تَ َوَرخََّص  ْبُن  َوَعطَاء   َوُسَلْيَماُن  اَدُة 
 .(2) "ُصَردٍ 

  : َفِقْيلَ   ،نَ َعمْ   :قَالَ   ؟الرَُّجُل يَ َتَكلَُّم ِف أََذانِهِ   :قُ ْلُت أِلَْْحَدَ "   :)َرِْحَهُ هللاُ(قَاَل أَبُو َداُود  
قَاَمةِ   . "اَل  : قَالَ  ؟ يَ َتَكلَُّم ِف اإْلِ

قَاَمِة(. ) مُثَّ اْلَكََلُم اْلُمَباُح ُكلُّهُ َجائِز  ِف نَ فْ  : هللاُ()َرِْحَُه قَاَل اْبُن َحْزٍم   ِس اأْلََذاِن َواإْلِ
 
 
 

 ******* 

 
 

 (. 192\ 3): ابن حزم ف احمللىو  ،(398\1):أخرجه البيهقي -1
 . 424ص  ،1ج  :البن قدامة املقدسي املغِن -2
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 اْلِقْسُم الث اّن 
 

 اأْلُوىَل   اْلَمْسأََلةُ 

َغُتهُ ُة اأْلََذاِن وَ َكْيِفي    : ِصي ْ
 :(2) ، َوِهيَ الصِّيَغَة الرَّاِجَحةَ نَذُكُر (1) ِبَكيفيَّاٍت َُمَتلفةٍ َوَرَد اأْلََذاُن 

فَ َيُكوُن    ،اْلت َّْوِحْيدِ   َعَدا َكِلَمةَ ِجْيٍع َماتَ ْربِْيُع اْلتَّْكِبْيِ اأْلَوَِّل َوتَ ْثِنَيةُ َبِقي اأْلََذاِن ِبََل تَ رْ 
 : (4) زَْيدٍ ِْلَِدْيِث َعْبِد هللِا ْبِن  ،(3) ( َكِلَمةً ةَ ََخَْس َعْشرَ َعَدُد َكِلَماتِِه )

 
 

ُ الصِ يَغَة الر اِجَحةَ  ،ثٍ اَل ثَ  اتٍ يَ فِ يْ كَ بِ  انُ ذَ األَ  دَ رَ وَ  -1  : اءُ مَ لَ عُ الْ  ذََكَرَها اأُلْخَرى ال يت اتِ يَ فِ يْ كَ  اَبِقي الْ رُ كُ ذْ نَ وَ  ،َسنُ َبنيِ 
،  َعل َمُه َهَذا اأْلََذانَ   َأن  َرُسوَل هللاِ   :َعْن َأيِب َُمُْذورَةَ   ،( َكِلَمةً َسْبَع َعْشَرةَ َمَع تَ ْرِجْيِع الش َهاَدَتنْيِ فَ َيُكوُن َعَدُد َكِلَماتِِه )  ، تَ ْثِنَيُة الت ْكِبرْيِ   -أ

))  ،(379)  :أخرجه مسلم َأن  ُمَُ وهذا لفظ حديثه:  َأْشَهُد  ِإال  هللاُ،  ِإَلَه  اَل  َأْن  َأْشَهُد  ِإال  هللاُ،  ِإَلَه  اَل  َأْن  َأْشَهُد  َأْكََبُ،  َأْكََبُ هللاُ  م ًدا هللاُ 
 ُُمَم ًدا َرُسوُل هللِا،  هللِا«، مثُ  يَ ُعوُد فَ يَ ُقوُل: »َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإال  هللاُ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإال  هللاُ، َأْشَهُد َأن  َرُسوُل هللِا، َأْشَهُد َأن  ُُمَم ًدا َرُسوُل 

ًدا َرُسوُل هللِا، َحي  َعَلى الص اَلِة َمر َتنْيِ، َحي  َعَلى اْلَفاَلِح َمر    .((َتنْيِ« زَاَد ِإْسَحاُق: »هللاُ َأْكََبُ هللاُ َأْكََبُ اَل ِإَلَه ِإال  هللاُ َأْشَهُد َأن  ُُمَم 
َأْشَهُد َأن     ،َأْشَهُد َأْن آل ِإَلَه ِإالَ هللا  ، ِإَلَه ِإالَ هللاَأْشَهُد َأْن آل  )):ِِبَْعَن َأْن يَ ُقوَل اْلُمَؤِذنُ   ،َوتَ ْرِجْيُع ُكلٍ  ِمَن اْلش َهاَدَتنْيِ   ، تَ ْربِْيُع الت ْكِبرْيِ   -ب

َعل َمُه اأْلََذاَن    َأن  الن يب    :فَ َعْن َأيِب َُمُْذورَةَ   ،مثُ  يُِعْيُدَها َمَع الص ْوتِ   ،ََيَْفُض ِّبَا َصْوَتهُ   ،((َأْشَهُد َأن  ُُمَم ًدا ر ُسوُل هللا  ،ُُمَم ًدا ر ُسوُل هللا
وقال شعيب األرنؤوط ف )مسند    ،(192)  :الرتمذي  ،(503)  ،(500)  :أبو داود  ،(15381):  أخرجه أْحد  ،( َكِلَمةً َرةَ ِتْسَع َعشْ )

وحسنه األلباّن من  ،  "وذكره ابن حبان ف "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح  ،وهذا إسناد حسن  ،صحيح بطرقه"   :أْحد(
الثمر املستطاب: ص لفظ احلديث تسع عشرة كلمة  ،120املعاصرين ف  ِّبَا  ))  :وهذا  تَ ْرَفُع  َأْكََبُ،   ُ َأْكََبُ اَّلل   ُ َأْكََبُ، اَّلل   ُ َأْكََبُ اَّلل   ُ اَّلل 

ُ، َأْشَهُد َأن  ُمَُ  ُ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإال  اَّلل  ، خَتِْفُض ِّبَا  م ًدا َرسُ َصْوَتَك، مثُ  تَ ُقوُل: َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإال  اَّلل  ًدا َرُسوُل اَّللِ  ، َأْشَهُد َأن  ُُمَم  وُل اَّللِ 
ُ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإال  اَّلل ُ  ، َأْشَهُد أَ َصْوَتَك، مثُ  تَ ْرَفُع َصْوَتَك اِبلش َهاَدِة، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإال  اَّلل  ن  ُُمَم ًدا َرُسوُل  ، َأْشَهُد َأن  ُُمَم ًدا َرُسوُل اَّللِ 

، َحي  َعَلى الص اَلِة، َحي  َعَلى الص اَلِة، َحي  َعَلى اْلَفاَلِح، َحي  َعَلى اْلَفاَلِح، فَِإْن َكاَن َصاَلةُ  الصُّْبِح قُ ْلَت: الص اَلُة َخرْي  ِمَن الن  ْوِم،   اَّللِ 
ُ َأْكََبُ اَّلل ُ   ((. َأْكََبُ، اَل ِإَلَه ِإال  اَّلل ُ الص اَلُة َخرْي  ِمَن الن  ْوِم، اَّلل 

 . 112ص  ،1ج  :فقه السنة -2
 ومابعدها.  ،59ص  ،1ج :اللباب ف شرح الكتاب -3
 (. 259|1):رواه أبو داود ف سننه نصب الراية ،وهو حديث أذان امللك النازل من السماء -4
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 2هللاُ َأْكَبُ   1هللاُ َأْكَبُ 

 4هللاُ َأْكَب   3هللاُ َأْكَبُ 

 6.....َأْشَهُد َأْن اَل إَلَه ِإالَّ هللاُ 5َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ 

 8.....َأْشَهُد أَنَّ ُُمَمًَّدا رَُّسوُل هللا7َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا رَُّسوُل هللا

 10...... َحيَّ َعَلی الصَََّلة9َعَلی الصَََّلةِ َحيَّ 

 12...... َحيَّ َعَلی اْلَفََلح11َحيَّ َعَلی اْلَفََلحِ 

 14هللاُ َأْكَب   13هللاُ َأْكَبُ 

 .(1) 15اَل إَِلَه ِإالَّ هللا     

 

فَأُِمَر ِباَلل  َأْن َيْشَفَع اأَلَذاَن، َوَأْن يُوتَِر  حديثهما: ))وهذا لفظ ، (378) : ومسلم  ، (603): أخرجه البخاري -1
 . ((اإِلقَاَمةَ 
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 انَِيةُ الث    اْلَمْسأََلةُ 

 
 : ُسَنُن اأْلََذانِ 

َيُكوَن  "  -1 الصَّْوِت(َأْن  َصيًِِّتا )َعايلَ  َصْوَتُه    : اْلصَّْوتِ   نَ سَ َو حَ   ،اْلُمَؤذُِّن  يَ ْرَفُع 
اْلَمْسِجدِ   ،ِلأْلََذانِ  َوِبُقْرِب  ُمْرَتِفٍع  َمَكاٍن  زَْيٍد    لَِقولِهِ   ،َعَلى  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َخَبِ  ِف 
مِ  ْبََلغِ   ، أَبْ َعدُ   :َأي  (1) ((فَِإنَُّه أَْنَدى ِمْنَك َصْواتً   ، َعَلى ِبََللٍ   أَْلِقه))  :اْلُمتَ َقدِِّ   ،َولِزَِيَدِة اإْلِ

َجابِةِ   ،اِمعِ َوِلُيَقَِّق قَ ْلَب اْلسَّ  َبِغي َأْن َيُكوَن ُحْلَو اْلَمَقالِ   ، َوَْيِْيَل ِإََل اإْلِ اِعَي يَ ن ْ   ،َوأِلَنَّ الدَّ
ِمْن ِعْشرِيَن َرُجًَل فَأَذَّنُوا   هللاِ َأنَّ َرُسولَ ))  -:ِميُّ َواْبُن ُخَزْْيَةَ َوَروى الدَّار    ، أََمَر ََنًْوا 

 . (3) "(2) ((فَ َعلََّمهُ األََذانَ  ، فََأْعَجَبهُ َصْوُت َأِب َُمُْذورَةَ 
ِعْنَد    اأْلَْصَغرَ   اْْلََدثَ   أَذََّن َوُهَو ُُمِْدث    نْ إِ وَ ،  َأْن َيُكوَن اْلُمَؤذُِّن ُمتَ َوضِّأً   -2 َأْجزَأَ 

اْلُفَقَهاءِ  ْيِع  َوأِلَنَّ    ،ْجَِ اْلَمْنِع  َعَلى  لِْيِل  اْلدَّ لَِعَدِم  اْلصَِّحْيِح  َعَلى  ُجنُ ًبا  ِإْن َكاَن  وََكَذِلَك 
 .  (4) َوِإْسَحاقُ  َوَقْد َمنَ َعهُ َأْْحَدُ   ،َنَجسٍ اْْلُُنَب لَْيَس بِ 

قَاَمةِ  ،ِف اأْلََذانِ   َأْن َيَتَسَّلَ  -3  . (5)َوُيْسرَِع ِف اإْلِ

 

واألاثر الواقعة ف الشرح لبدر املني ف َّتريج األحاديث وا، (399 |1)  ،( 1708) :أخرجه البيهقي :صحيح -1
 (. 392|3): الكبي

: واألاثر الواقعة ف الشرح الكبيلبدر املني ف َّتريج األحاديث وا ،(1196)  ،(1172)  :أخرجه الدارمي :صحيح -2
(3|393 .) 
 . 603ص   ،1ج :موسوعة الفقه اإلسَلمي والقضاي املعاصرة -3
 . 28ص  ،3ج :األوسط ف السنن واالْجاع واالختَلف -4
 . 74ص ،  1ج  :فقه العبادات على املذهب اْلنفي -5
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أُُذنَ ْيهِ   -4 ِف  ُأْصبُ َعْيِه  َوْضُع  اْْلَِدْيثِ   :ُيْسَتَحبُّ  رَِواَيِت  ِإْحَدى  ِف  َوَرَد    : أِلَنَُّه 
 .(1) ((َوِإْصبَ َعاُه ِف أُذُنَ ْيهِ  ،ُهَناهَ ُهَنا وَ هَ َوي ُْتِبُع فَاُه  ،َويَُدورُ  ،رَأَْيُت ِبََلاًل يُ َؤذِّنُ ))

 :(3) َذِلَك فَاِئَدََتنِ : َوِف (2)قَاَل اْلُعَلَماءُ 
 

 أَنَّهُ َقْد َيُكوُن أَْرَفَع ِلَصْوتِِه.  ِإْحَداُُهَا:
 لِْلُمَؤذِِّن لِيَ ْعِرَف َمْن رَآُه َعَلى بُ ْعٍد أَْو َكاَن ِبِه َصَمم  أَنَّهُ يُ َؤذُِّن.  أَنَّهُ َعََلَمة   ََثنِْيِهَما: 

 

َعَلى  االِ   -5 )َحيَّ  قَ ْولِِه  ِعْنَد  ًنا  َْيِي ْ ِبلرَّْأِس  قَ ْولِِه    ، الصَََّلِة(ْلِتَفاُت  ِعْنَد  َوَيَسارًا 
اْلَفََلِح( َعَلى  َفةَ   :(4) )َحيَّ  ُجَحي ْ َأِب  يُ َؤذِّنُ )  : ِْلَِدْيِث  ِبََلاًل  رََأى  ))    : قَالَ   ، (أَنَّهُ 

 .(5) ((ُهَنا ِبألََذانِ أَتَ تَ بَُّع فَاُه َهُهَنا َوهَ َفَجَعْلُت 
َلةِ  َوبِِه قَاَل اْْلُْمُهوُر ِخََلفًا ِلَماِلٍك    ،فَ ُيَسنُّ َأْن يَ ْلَتِفَت بِرَْأِسِه َوبََدنِِه ُمْستَ ْقِبَل اْلِقب ْ

 . (6) َوقَ يََّدُه َأْْحَُد َوِإْسَحاُق ِبَْن يُ َؤذُِّن َعَلى اْلَمَنارَِة يُرِْيُد َأْن ُيْسِمَع النَّاسَ  ، فَ َقْد أَْنَكرَهُ 
َأْْجََع    :)َرِْحَُه هللاُ(ُمْنِذرِ قَاَل اْبُن الْ   :َأْن يُ َؤذَِّن قَائًِما َعَلى َحاِئٍط َأْو َمَنارٍَة ِلإْلِْسَاعِ   -6

 .(7) َعْنهُ ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم َأنَّ السُّنََّة َأْن يُ َؤذَِّن قَاِئًما ظُ ُكلُّ َمْن َأْحفَ 
 

وف  ،  (277|1ونصب الراية: )  ،(11807) : التحفة ،( 197)  ،(181) : أخرجه التمذي : حسن صحيح -1
 (. 728)  ،(504) : صحيح مسلم برواية أخرى برقم

 . 188ص   ،1ج :َتام املنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة -2
الناس وذمهم ويرتفع صوته  مدحيه نضم أذيبل  ،ويستفاد منه أن الداعي إىل اخلري واحلق ال يلتفت وال يستمع إىل ما يقال حوله -3

 وهللا أعلم.  ،بقول اخلري 
 . 285ص  ،1ج  :فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة -4
 (. 634)  ، (601) :أخرجه البخاري -5
 . 27،26ص  ،3ج :األوسط ف السنن واإلْجاع واإلختَلف -6
 . 604ص   ,1ج :موسوعة الفقه اإلسَلمي والقضاي املعاصرة -7
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النَِّبَّ  َأنَّ  قَ َتاَدَة  َأِب  َحِدْيِث  ِف  لِِبََل   َوَجاَء  وََكاَن    ،(1) ((قُمْ فَأَذِّنْ ))   :لقَاَل 
 يُ َؤذِّنُوَن ِقَياًما.  ُمَؤذِّنُو َرُسوِل هللاِ 

 َكَذِلَك ُيَسنُّ َأْن يُِقْيَم قَاِئًما.    ،أَذََّن قَاِعًدا ،َكاَن َلهُ ُعْذر  َكَمَرضٍ   نْ فَإِ 
 .(2) َبْل ُيْكرَُه َذِلكَ  ،َواْلت ََّغِِن ِبهِ  هِ ََتِْدْيدِ   :َأي ،اْلَتْمِطْيِط ِبأْلََذانِ َعَدُم  -7
َيُكوَن    -8 َأْن  اْلَفْجرِ ُهناَك  ُيَسنُّ  أِلََذاِن  اْلَمْسِجِد  ِف  َواِحد     ،(3) ُمَؤذَِّنِن  يُ َؤذُِّن 

اْلَفْجرِ  بَ ْعَدهُ   ، قَ ْبَل  َحِدْيثُ   ،َواْْلَخُر  ُلهُ  بِلَِيلٍ ))  :اْلنَِّبِِّ   َوَدلِي ْ يُ َؤذُِّن  ِبََلاًل  َفُكُلوْا    ،ِإنَّ 
 .(4) ((َواْشرَبُوْا َحّتَّ َتْسَمُعواْ أََذاَن اْبِن أُمِّ َمْكُتومٍ 

بَ ْعَد    -9 يَ ُقوَل  َأْن  َوََنْومِِهَا  اْلَمِطْيَِة  َلِة  اللَّي ْ أَِو  الشَِّدْيِد  اْلَبِْد  ِف  لِْلُمَؤذِِّن  ُيَسنُّ 
َما ثَ َبَت ِف الْ   ،اْْلَي ََّعلََتنْيِ  بَ ْعَد اأْلََذاِن  ِف الرَِِّحالِ ))  :سُّنَّةِ أَْو    :أَْو يَ ُقولَ   ،(5) ((َأاَل َصلُّواْ 

 .(7) ((َوَمْن قَ َعَد َفََل َحرََج َعلَْيهِ )) :أَْو يَ ُقولَ  ،(6) ((َصلُّواْ ِف ب ُُيوِتُكمْ ))
 . (8) ُك ِبأْلََذانِ َواْلُمَؤذُِّن أَْمل ،ُيَسنُّ َأْن يَ تَ َوَلَّ اأْلََذاَن َرُجل  َواِحد   -10

 

َع اأْلََذاَن ِإَذا قَاَل اْلُمَؤذِّنُ   -11 َأْشَهُد    ، َأْشَهُد َأْن ْل إِلََه ِإالَّ هللا)  : ُيَسنُّ لَِمْن سَِ
يَ ُقولَ   َأنَّ ُُمَمًَّدا رَُّسوُل هللا  َأْن  اأْلََذاِن  ِف  اَل  )  :(  َوْحَدُه  ِإالَّ هللاُ  إِلََه  َأْن ْل  َأْشَهُد  َوَأَن 

 

 (. 595)  ، (563) :البخاريأخرجه  -1
 . 118ص  ، 1ج  :الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي -2
 . 118ص  ، 1ج  :الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي -3
 (. 1093)  ،(1834)  :و مسلم  ،(617)  ،( 585)  :البخاري :متفق عليه -4
 (. 1132)  ،(700و مسلم )   ،(632)  ،( 599)  :البخاري :متفق عليه -5
 (. 780)  ،( 1303و مسلم )  ،(901) ، (855) :البخاري :متفق عليه -6
 )جوامع الكلم(.  :َّتريج اْلديث ببنمج (.17475)  ،(17582)  :أخرجه أْحدصحيح لغيه:  -7
 . 86ص  ، 1ج  :املوسوعة الفقهية -8
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َوَرُسولُهُ  َعْبُدُه  ُُمَمًَّدا  َوَأنَّ  لَهُ  ْسََلِم    ،َشرِْيَك  َوِبإْلِ َرُسواًل  َوِبَُحمٍَّد  َربَّ  ِبلِل  َرِضْيُت 
اْلُمَؤذِّنُ وَ   ،(1) (اِديْ نً  قَاَل  الصََّلَةِ ):  ِإَذا  َعَلى  اْلَفََلح   ،َحيَّ  َعَلى  يَ ُقولَ   ( َحيَّ    : َأْن 
قُ وََّة ِإالَّ ِبللِ ) قَاَل اْلُمَؤذِّنُ   ،(2) (اَلَحْوَل َواَل  ِمَن الن َّْومِ )  :َوِإَذا  َأْن يَ ُقْولَ الصَََّلُة َخْي    ):  
ِمَن  ) َخْي   اْلُمَؤذِّنُ وَ   ،(الن َّْومِ الصَََّلُة  قَاَل  اإِلقَاَمةِ   ِإَذا  الصَََّلةُ )   :ِف  قَاَمِة  قَاَمِة    ،َقْد  َقْد 

ِإَذا  ))  :ِْلَِدْيِث الرَُّسول ؛  ( َقْد قَاَمِة الصَََّلة،  َقْد قَاَمِة الصَََّلةُ )  : َأْن يَ ُقْولَ   (الصَََّلة 
ْعُتُم اْلُمَؤذَِّن فَ ُقولُواْ ِمْثَل   .(3) ((َمايَ ُقولُ سَِ

 
 
 
 
 
 
 

 

 ******* 
 

  
 

 (. 290\1)  :أخرجه مسلم -1
 (. 288\ 1) : و مسلم  ،(152\1) :أخرجه البخاري -2
 (. 49) ، (48) :البيهقيو  ، (614): البخاريأخرجه  -3
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 الِثَةُ الث    اْلَمْسأََلةُ 

 
 َمَعاّن َكِلَماِت اأْلََذاِن: 

 : َمْعََن أَْلَفاِظ اأْلََذانِ 
َأْكَبُ ِمْن َأْن يُ ْنَسَب إِلَِيِه َمااَل    :َأوْ   ،َأْكَبُ ِمْن ُكلِّ َشِيءٍ   :َأي  :(هللاُ َأْكَبُ )   هُ قَ ْولُ   ُهوَ  •

 أَْو ُهَو ِبَْعََن َكِبْيٍ.  ،يَلِْيُق جِبَََللِهِ 
 . أَْعَلمُ  :( َأيَأْشَهدُ ) :َوقَ ْولُهُ  •
َها :( َأيَحيَّ َعَلى الصَََّلةِ )  :َوقَ ْولُهُ  •  .أَْو َأسرُِعواْ  ، أَْقِبُلواْ إِلَي ْ
أياْلَفََلحُ )  : َقولُهُ وَ  • َواْلبَ َقاُء،"  : (  هللاُ   اْلَفُوُز  َشاَء  ِإْن  اْْلَنََّة  يَْدُخُل  اْلُمَصلَِِّي    ، أِلَنَّ 

َها َوَِيُْلدُ  َقى ِفي ْ ْعَوُة ِإََل اْلَفََلِح َمْعَناَها ،فَ يَ ب ْ  . (1) "َهُلمُّواْ ِإََل َسَبِب َذِلكَ  :َوالدَّ
 .(2) َكَما ابْ َتَدأَ بِهِ   ،اََل َوَخَتَم ب ِ   )اَل إِلََه ِإالَّ هللا( لَِيْخِتَم ِبلت َّْوِحْيِد َوِبْسِم هللِا تَ عَ  •

 
 
 
 
 
 

 ****** 
 

 
 

 

 . 602ص   ،1ج:موسوعة الفقه اإلسَلمي والقضاي املعاصرة  -1
 . 273ص ،  1ج  :كشاف القناع عن منت اإلقناع  -2
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 اْلر ابَِعةُ   اْلَمْسأََلةُ 

 
  ِمَن الن  ْوِم ِف اأْلََذاِن: الص اَلُة َخرْي  

ِفْيهِ ءُ ُعَلَماالْ   فَ لَ ت َ خْ اِ  اْبُن رُ : َكَما    قَ ْوِل اْلُمَؤذِِّن  "  :)َرِْحَُه هللاُ(ْشدٍ قَاَل  ِف  َواْختَ َلُفوا 
ِإََل    :َفَذَهَب اْْلُْمُهورُ َهْل يُ َقاُل فِيَها أَْم اَل؟    ( الصَََّلُة َخْي  ِمَن الن َّْومِ )ِف َصََلِة الصُّْبِح  

 أَنَّهُ يُ َقاُل َذِلَك فِيَها. 
. ،  اْلَمْسُنونِ أِلَنَّهُ لَْيَس ِمَن اأْلََذانِ  ؛إِنَُّه اَل يُ َقاُل   َوقَاَل آَخُروَن:  َوِبِه قَاَل الشَّاِفِعيُّ

َزَماِن النَِّبِّ    : َوَسَبُب اْخِتََلِفِهمْ  ِف  ِف    اْخِتََلفُ ُهْم َهْل ِقيَل َذِلَك  قِيَل  َا  أَْو ِإَّنَّ
 .(1)"؟َزَماِن ُعَمرَ 

الش وَكاّنُّ  هللاُ(َوقَاَل  َُمُْذورََة  ":  )َرِْحَُه  َأِب  َحِديِث  ِمْن  الت َّْثوِيِب  إثْ َباُت  ُرِوَي  َوَقْد 
 ََعلََّمِِن َرُسوُل اَّللَِّ  ))  :قَال   ََحيَّ    إَذا ُكْنَت ِف أََذاِن الصُّْبِح فَ ُقْلتَ   :اأْلََذاَن َوقَال

أَبُو َداُود َواْبُن ِحبَّاَن ُمَطوَّاًل ِمْن    (2) ((َعَلى اْلَفََلِح فَ ُقْل الصَََّلُة َخْي  ِمْن الن َّْومِ  َأْخَرَجهُ 
الزَِِّيَدةُ  َهِذِه  َوفِيِه  َغْيُ    ،َحِديِثِه  َوُهَو  َُمُْذورََة  َأِب  ْبِن  اْلَمِلِك  َعْبِد  ْبُن  إْسَناِدِه ُُمَمَُّد  َوِف 

 .  َمْعُروِف اْْلَاِل َواْْلَاِرُث ْبُن ُعبَ ْيٍد َوِفيِه َمَقال 
طَرِيٍق    َوذََكرَهُ  ِمْن  َداُود  طَرِيِق    آخرَ أَبُو  ِمْن  ُخَزْْيََة  اْبُن  َوَصحََّحهُ  َُمُْذورََة  َأِب  َعْن 
 اْبِن ُجرَْيٍج. 
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ٍد َوَرَوى  ُن ُخَزْْيََة َوَرَواُه بَِقيُّ ْبُن ََمْلَ ِمْن َوْجٍه آَخَر َوَصحََّحهُ أَْيًضا ابْ   َوَرَواُه النََّساِئي
بَِلْفظِ الت َّْثوِيَب   ُعَمَر  اْبِن  َعْن  َحَسٍن  إبِِْسَناٍد  َهِقيُّ  َواْلبَ ي ْ الطََّبَاِنُّ  اأْلََذاُن  ))   : أَْيًضا  َكاَن 

اْليَ ْعُمرِيُّ   ،(1)((بَ ْعَد َحيَّ َعَلى اْلَفََلِح الصَََّلُة َخْي  ِمْن الن َّْوِم َمرََّتنْيِ  َوَهَذا إْسَناد     :قَاَل 
 َصِحيح . 

اْبُن   ارَُقْطِِنُّ َوَرَوى  َوالدَّ قَالَ   ُخَزْْيََة  أَنَُّه  أََنٍس  َعْن  َهِقيُّ  قَاَل    : َواْلبَ ي ْ إَذا  السُّنَِّة  ِمْن 
قَاَل اْبُن َسيِِِّد النَّاِس    ،اْلُمَؤذُِّن ِف اْلَفْجِر َحيَّ َعَلى اْلَفََلِح قَاَل الصَََّلُة َخْي  ِمْن الن َّْومِ 

 .(2) يح "إْسَناد  َصحِ َوُهَو   :اْليَ ْعُمرِيُّ 
اْلَعْسَقاَلّنُّ َوقَاَل   َحَجِر  هللاُ(اْبُن  َُمُْذورَةَ   :)َرِْحَُه  َأِب  َرُسوُل هللاِ ))  :َحِديُث    َعلََّمِِن 

   الصَََّلُة َخْي     َت َحيَّ َعَلى اْلَفََلِح فَ ُقلالصُّْبِح فَ ُقلْ   (3) اأْلََذاَن َوقَاَل إَذا ُكْنَت ِف
َمرََّتنْيِ  الن َّْوِم  انْ تَ َهى  (4) ((ِمْن  ثَ َبَت  الرَّاِفِعيُّ  ِمْن    ،قَاَل  ُمَطوَّاًل  ِحبَّاَن  َواْبُن  َداُود  أَبُو  َرَواُه 

ْيُ َمْعُروِف  َوُهَو غَ   (5) َحِديِثِه َوفِيِه َهِذِه الزَِِّيَدُة َوفِيِه ُُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأِب َُمُْذورَةَ 
ِمْن طُُرٍق ُأْخَرى َعْن َأِب َُمُْذورََة    (6)اْْلَاِل َواْْلَاِرُث ْبُن ُعبَ ْيٍد َوفِيِه َمَقال  َوذََكرَُه أَبُو َداُود
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َها َما ُهَو َُمَْتَصر  َوَصحََّحهُ اْبُن ُخَزْْيَةَ  اُن  َأْخَبَِن ُعْثمَ   (2) ِمْن طَرِيِق اْبِن ُجرَْيٍج قَالَ   (1) ِمن ْ
  ْبُن السَّاِئِب َأْخَبَِن َأِب َوأُمُّ َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأِب َُمُْذورََة َعْن َأِب َُمُْذورََة َوقَاَل بَِقيُّ ْبنُ 
رُفَ ْيٍع   ْبِن  اْلَعزِيِز  َعْبُد  َثِِن  َحدَّ َعيَّاٍش  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ثَ َنا  اْْلَِميِد  َعْبِد  ْبُن  َيََْي  ثَ َنا  ََمَْلٍد 

قَاَل ُكْنُت ُغََلًما َصبِيًّاسَِ  َأَب َُمُْذورََة  اْلَفْجَر      َرُسوِل هللاِ   فََأذَّْنُت َبنْيَ َيَدي   (3) ْعُت 
ِمْن الن َّْوِم   انْ تَ َهْيُت إََل َحيَّ َعَلى اْلَفََلِح قَاَل َأْلِْْق فِيَها الصَََّلُة َخْي   فَ َلمَّا  ُحَننْيٍ  يَ ْوَم 

َُمُْذورََة    (4) النََّساِئيُّ َوَرَواُه   َأِب  َعْن  َسْلَماَن  َأِب  َعْن  َجْعَفٍر  َأِب  َعْن  آِخَر  َوْجٍه  ِمْن 
 .(5) "َوَصحََّحهُ اْبُن َحْزمٍ 

 

 الث اّن: وَ اْلُمَعاِصرِْيَن َحْوَل الت  ْثوِْيِب ِف اأْلََذاِن اأَلو ِل   َأقْ َواُل الُعَلَماءِ 
َا ُيْشرَُع الت َّْثوِْيبُ "  :)َرِْحَُه هللاُ(ش ْيُخ اأْلَْلَباّنُّ ال قَاَل   ِف اأْلََذاِن اأْلَوَِّل لِلصُّْبِح الَِّذي    ِإَّنَّ

  : قَالَ  )َرِضَي هللاُ َعنْ ُهَما(َيُكوُن قَ ْبَل ُدُخوِل اْلَوْقِت بَِنْحِو رُْبِع َساَعٍة تَ ْقرِيْ ًبا ِْلَِدْيِث اْبِن ُعَمرَ 
 .(7)  "(6) ((الصََّلُة َخي  ِمَن النَّوم َمرََّتنْيِ  :َكاَن ف اأْلََذاِن اأْلَوَِّل بَ ْعَد اْلَفََلحِ ))  
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  لِ وَّ اأْلَ  انِ ذَ  األَ ِف   ز  ائِ جَ ( الصَََّلُة َخْي  ِمَن الن َّْومِ )لُ وْ ق َ "  :)َرِْحَُه هللاُ(زابَ  نُ ابْ   خُ يْ الش   الَ قَ وَ 
 . (1) "ََل وْ  أَ اِن  الثَّ ِف   نْ كِ  لَ اِن الثَّ وَ 

هللاُ(اْلُعثَ ْيِمنْيُ ش ْيُخ  ال قَاَل  وَ  اْلصُّْبحِ   قَاِئًَل   : قَ ْولُهُ "   :)َرِْحَُه  أََذاِن  ِف  الصَََّلُة  )  : بَ ْعَدمُهَا 
( ِف  الصَََّلُة َخْي  ِمَن الن َّْومِ بَ ْعَد اْْلَي ََّعلََتنْيِ)  : َأي  -قَاِئًَل بَ ْعَدمُهَا   ، (َخْي  ِمَن الن َّْوِم َمرََّتنْيِ 

 (. َمرََّتنْيِ أََذاِن الصُّْبِح )
التَ ْثوِْيبَ  ُيَسمَّى  اْلَقْوُل  )اَثبَ   ،َوَهَذا  َرَجعَ   -ِمْن  ِإَذا  اَثَب    ،يَ ثُوُب(  اْلُمَؤذَِّن  أِلَنَّ 

ْعَوِة ِإََل الصَََّلِة ِبذِْكِر َفْضِلَها.   ِإََل الدَّ
َو)الصُّْبح)  : َوقَ ْولُهُ  ُمَضاف   )أََذان(  اْلصُّْبِح(  أََذاِن  ُمَضاف   ِف  َبِب  (  ِمْن  إِلَِيِه 

َوََيُوُز َأْن َيُكوَن ِمْن   ،األََذاُن الَِّذي َسبَ ُبُه طُُلوُع الصُّْبحِ   :َأي  ،ِإَضافَِة الشَِّيِء ِإََل َسَبِبهِ 
نَ ْوِعهِ  ِإََل  الشَِّيِء  ِإَضافَِة  اْلصُّْبحِ   :َأي  ،َبِب  ِمَن  اْلصُّْبحِ   ،األََذاُن  اأْلََذاُن    :َوأََذاُن  ُهَو 

َواْخُتصَّ ِبلت َّْثوِْيِب أِلَنَّ َكِثْيًا ِمَن النَّاِس َيُكوُن ِف َذِلَك    ، ُكوُن بَ ْعَد طُُلوِع اْلَفْجرِ الَِّذي يَ 
ًفا لِلن َّْوِم.  ، اْلَوْقِت َنئًِما  أَْو ُمتَ َلهِِّ

اُل ِفْيِه َهااَتِن  َوَقْد تَ َوهََّم بَ ْعُض النَّاِس ِف َهَذا اْلَعْصِر َأنَّ اْلُمرَاَد ِبأْلََذاِن الَِّذي يُ قَ 
اْلَفْجرِ  قَ ْبَل  الَِّذي  اأْلََذاُن  ُهَو  َذِلكَ   ، اْلَكِلَمَتاِن  ِف  َهتُ ُهْم  بَ ْعِض    : َوُشب ْ ِف  َوَرَد  َقْد  أَنَُّه 

 ، (2) ((الصَََّلُة َخي  ِمَن النَّوم  :َوِإَذا أَذَّْنَت ِبأْلوَِّل ِمَن الصُّْبِح فَ ُقل))    :أَْلَفاِظ اْْلَِدْيثِ 
َيُكوُن ِف آِخِر اللَّْيلِ   : فَ َزَعُمواْ  َا َيُكوُن ِف اأْلََذاِن الَِّذي  ُْم َيُسمُّونَُه    ؛ َأنَّ الت َّْثوِْيَب ِإَّنَّ أِلَِنَّ
 ِإنَّ الت َّْثوِْيَب ِف اأْلََذاِن الَِّذي َيُكوُن بَ ْعَد اْلَفْجِر ِبْدَعة (.  :َوقَالُواْ  ، )اأْلَوََّل(
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  : فَ َقالَ   ،((الصُّْبحِ   ةِ ِإَذا أَذَّْنَت اأْلوََّل ِلَصََل ))  : يَ ُقولُ     ِإنَّ الرَُّسولَ   :(1) فَ نَ ُقولُ 
َا    ، ََلِة الصُّْبحِ ِف آِخِر اللَِّيِل لَْيَس ِلصَ َوَمْعُلوم  َأنَّ اأْلََذاَن الَِّذي    ، ((ِلَصََلِة الصُّْبحِ )) َوِإَّنَّ

 .(2) ((َويَ ْرِجَع اْلَقائِمُ   نَّائِمَظ اللِيُ َوقِّ ))  :ُهَو َكَما قَاَل النَِّبُّ 
فَِإْن أَذََّن هَلَا قَ ْبَل طُُلوِع    ،ِإالَّ بَ ْعَد طُُلوِع الصُّْبحِ   ؛أَمَّا َصََلُة الصُّْبِح َفََل يُ َؤذُِّن هَلَا

هَلَا أََذاًن  فَ لَْيَس  قَ ْولِهِ   ؛الصُّْبِح  َلُكْم  ))   :ِبَدلِْيِل  فَ ْليُ َؤذِّْن  الصَََّلُة  َحَضَرِت  ِإَذا 
ْشَكاُل ِف    ، َوَمْعُلوم  َأنَّ الصَََّلَة اَل َتُْضُر ِإالَّ بَ ْعَد ُدُخوِل اْلَوْقتِ  ،(3) ((َأَحدُُكمْ  َقى اإْلِ فَ يَ ب ْ
 . ((ِإَذا أَذَّْنَت اأْلَوَّلَ ))  :قَ ْولِهِ 

ْعََلُم ِف اللَُّغةِ   ،اَل ِإْشَكالَ   :(4) فَ نَ ُقولُ  قَاَمةُ ِإْعََلم  َكَذِلكَ   ،أِلَنَّ اأْلََذاَن ُهَو اإْلِ   ،َواإْلِ
 . أوَّاًل ْعَد ُدُخوِل َوْقِتَها أََذانً فَ َيُكوُن اأْلََذاُن ِلَصََلِة الصُّْبِح ب َ 

َعاِئَشةَ  ُمْسِلم  َعْن  َرَواُه  َها(َوَقْد َجاَء َذِلَك َصرِْيًا ِفْيَما  َعن ْ هللاُ  النَِّبِّ )َرِضَي    ِف َصََلِة 
قَاَلتْ  اللَّْيِل  يَ َنامُ ))    :ِف  َوُيِْيَي آِخرَهُ أَوََّل    َكاَن  أَْهِلِه    ،اللَِّيِل  ِإََل  َحاَجة   لَهُ  ِإْن َكاَن  مُثَّ 
  : َما قَاَلتْ  : فَِإَذا َكاَن ِعْنَد اْلنَِِّداِء اأَلوَِّل )قَاَلْت( َوَثَب )َواَل َوهللاِ  ، مُثَّ يَ َنامُ  ، َقَضى َحاَجَتهُ 

تَ َوضَّأَ ُوُضوَء  َما قَالَ   :قَاَم( فَأَفَاَض َعلَِيِه اْلَماَء )َواَل َوهللاِ  َيُكْن ُجنُ َباً  ِت اْغَتَسَل( َوِإْن ََلْ 
 .(5) ((ْكَعَتنْيِ مُثَّ َصلَّى َر  ، لِلصَََّلةِ  الرَُّجلِ 

 

 . 61ص   ،2ج  :الشرح املمتع على زاد املستقنع -1
 . (621) :أخرجه البخاري -2
 . (631) :أخرجه البخاري -3
 . 61ص   ،2ج  :املستقنعالشرح املمتع على زاد  -4
 . (1146):أخرجه البخاري -5
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ِبَقْوهِلَا اأَلوَّلِ ))  :َواْلُمرَاُد  اْلَفْجِر ِبََل َشكٍِّ ِعْنَد النَِِّداِء  أََذاُن  ِبلنِِّْسَبِة    ،((  َوُسَِّي أَوَّاًل 
النَِّبُّ   ،ِلإْلِقَاَمةِ  قَاَل  َصََلة  ))  :َكَما  أََذاَننْيِ  بِ   ،(1) ((َبنْيَ ُكلِّ    : ((اأْلََذاَننْيِ ))        َواْلُمرَاُد 

قَاَمُة.   اأْلََذاُن َواإْلِ
هللاُ(اْلُبَخاِريقَاَل  وَ  ُعْثَماُن  ))"  :)َرِْحَُه  اْْلُُمَعةِ زَاَد  َصََلِة  ِفِ  الثَّاِلَث   ، (2) " ((األََذاَن 

َها أََذاَنِن َوِإقَاَمة  َوَمْعُلوم  َأنَّ اْْلُُمَعةَ  ْشَكالُ   ،َوَسَّاُه أََذاًن اَثلِثًا   ؛  ِفي ْ فَ َيُكوُن    ، َوِِبََذا يَ ُزوُل اإْلِ
 .(3) "الصُّْبحِ الت َّْثوِْيُب ِف أََذاِن َصَِلِة  

 

اْلِعَراقِ َوِمْن ُعَلَماِء ُكر    ةُ ََل الصَّ ) لُ وْ ق َ   : (هللاُ   هُ ظَ فِ )حَ قَاَل الش ْيُخ نُوِري فَارس  ُدْسَتاِن 
اأَلَذاِن    (مِ وْ الن َّ   نَ مِ   ْي  خَ  األََذانِ   :الثَّاِن)َأيِف  اْعِتَقاِد  َوذَ   ، (اأْلَِخْيِ   ِف  َعَلى  يَِقُف  ِلَك 

َوِإِن اْعتَ َقَد أَنَُّه ِف اأْلََذاِن    ،ْسَبِة إِلَْيِه َجائِز  نِِّ الِإِن اْعتَ َقَد أَنَُّه ِف اأْلََذاِن اأْلَوَِّل فَبِ   :اْلُمَؤذِّنِ 
 ْسَبِة إِلَْيِه. نِِّ لاأْلَِخْيِ فَ ُهَو َجائِز  بِ 

ِن  اِف األَذَ :  )َأي( ِف اأْلََذاِن الثَّاِن الصَََّلُة َخْي  ِمَن الن َّْومِ )َمْن يَ ُقوُل:  َقوُل    َوالرَّاِجحُ  •
َشْرِح    اأْلَِخْيِ( ِمْن   ُ يَ تَ َبنيَّ اْْلَِدْيثِ َكَما  أِلَْلَفاِظ  اْْلُفَّاِظ  ِة  لِرَْأي    َذاَوهَ   ، اأْلَئِمَّ ُمَواِفق  

ِمنْيَ  اْلُمتَ َقدِِّ األَِئمَِّة  َأِب   ،ُْجُْهوِر  يَ ُقو   َولَِقْوِل  الَِّذي  ُمسْ   : لُ َداُوَد  أَْبنَيُ نَ َحِدْيُث    ،ٍد 
 . أَْعَلمُ َوهللاُ تَ َعاََل  ،َكَما قَاَل الشَّْيُخ اْبُن َبز  اأَلوَّلِ األََذاِن ِف اَلبََْس  َلِكْن وَ 

 

 ****** 
 

 . من حديث عبد هللا بن بريدة ،(838): ومسلم  ،(627):أخرجه البخاري -1
 ( عن السائب بن يزيد. 913) :أخرجه البخاري -2
 . 61ص   ،2ج  :الشرح املمتع على زاد املستقنع -3



 ~ 39~                                                                                           َأْحَكاُم األََذاِن َواإِلقَاَمِة       

 

 اخْلَاِمَسةُ   اْلَمْسأََلةُ 

 
 : َماُيْسَتَحبُّ بَ ْعَد اأْلََذانِ 

اأْلََذانِ   -1 بَ ْعَد  َعاءُ  َجابِرٍ   :(1) الدُّ النَِِّداءَ : ))ِْلَِدْيِث  َيْسَمُع  قَاَل ِحنَي  :  َمْن 
َربَّ   التَّامَّةِ اللَُّهمَّ  ْعَوِة  الدَّ اْلَقائَِمةِ   ، َهِذِه  َوابْ َعْثُه  ،َوالصَََّلِة  َلَة  َواْلَفِضي ْ َلَة  اْلَوِسي ْ ُُمَمًَّدا  آِت 

 .(2) ((َحلَّْت لَهُ َشَفاَعِِت يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ   ،َمَقاًما َُمُْموًدا الَِّذي َوَعْدتَّهُ 
اْسَتَحقَّْت َوَوَجَبْت أَْو أَنْ زََلْت   :(( َأي َحلَّْت لَهُ ))" :)َرِْحَُه هللاُ(قَاَل احْلَاِفُظ ابُن َحَجر

 .(3) "((َوَجَبْت لَهُ )) :َوَوَقَع ِف الَطَحاِوي ِمْن َحِدْيِث اْبِن َمْسُعودٍ  ،َعلَِيهِ 
َعْمرٍو  ْبِن  هللِا  َعْبِد  فَ ُقولُواْ  ))  :َمْرفُوًعا  َوِْلَِدْيِث  اْلُمَؤذَِّن  ْعُتُم  سَِ ِمْثَل  ِإَذا 

وْا هللاَ  مُثَّ َسلُّ   ،لَْيِه ِِبَا َعْشراً مثَّ َصلُّوْا َعَليَّ فَِإنَُّه َمْن َصلَّى َعَليَّ َمرًَّة َصلَّى هللاُ عَ   ،َمايَ ُقولُ 
ِعَباِد   ِمْن  لَِعْبٍد  ِإالَّ  َتُكوَن  َأْن  َبِغي  اَلتَ ن ْ اْْلَنَِّة  ِف  َمْنزِلَة   َا  فَِإِنَّ َلَة  اْلَوِسي ْ َأْن    ،هللاِ يلَ  َوأْرُجو 

 .(4) ((َفَمْن َسَأَل يل َحلَّْت َعلَْيِه َشَفاَعِِت يَ ْوَم اْلِقَياَمِة  ،َأُكوَن أََن ُهوَ 
 

 

 . 461ص  :الوجيز ف الفقه -1
 (. 614)  ، (582) :أخرجه البخاري -2
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احْلَاِفظُ  َحَجرَ   َوقَاَل  هللاُ(ابُن  بَِتَماِمهِ "  :)َرِْحَُه  النَِِّداِء  ِمَن  اْلُمراُد  َيُكوَن  َأْن    َيَْتِمُل 
 .(2)"(1) ((ُقولُواْ ِمْثَل َمايَ ُقوُل مُثَّ َصلُّوْا َعَليَّ...))  :ُمْسِلمٍ َويُ َؤيُِّدُه َلْفُظ 

قَاَمِة:  -2 َواإْلِ اأْلََذاِن  َبنْيَ  َعاءُ  ُمْسَتَجاب    الدُّ نَِئٍذ  ِحي ْ َعاَء  الدُّ فَ َعْن    ،(3) أِلَنَّ 
َعاَء الَيُ َردُّ َبنْيَ )) : قَالَ  َأنَّ النَِّبَّ  أََنسٍ  قَاَمةِ ِإنَّ الدُّ  .(4) ((فَاْدُعوا ، اأْلََذاِن َواإْلِ

 
 
 
 
 
 

 ******* 
 

 

 

 

 

 

 

 (. 49) ، (48): البيهقيو  ،( 847) : أخرجه مسلم -1
 . 120ص  ،2ج  :فتح الباري شرح صحيح البخاري -2
 . 287ص  ،1ج  :صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة -3
 . (2843) : ف صحيح التمذي وصححه األلباِن ،( 212)  ،(196): التمذي  ، (12584) : أخرجه أْحد -4



 ~ 41~                                                                                           َأْحَكاُم األََذاِن َواإِلقَاَمِة       

 

 ةُ س اِدسَ ال  اْلَمْسأََلةُ 
 

 بَ ْعَد اأْلََذاِن:  الص اَلُة َوالس اَلُم َعَلى الن يب ِ 
َماُم  قَاَل   الش اِفِعياإْلِ اْلَفِقْيُه  َتِميُّ  اهْلَي ْ َحَجِر  هللاُ(اْبُن  ِف  ":  )َرِْحَهُ  نَ َر  َها  َلَْ  ِمن ْ َشْيٍء 

اأْلََذانِ  قَ ْبَل  َعلَْيِه  لِلصَََّلِة  إََل    ،الت ََّعرَُّض  اَّللَِّ )َواَل  َرُسوِل  ِف    (ُُمَمٍَّد  أَْيًضا  نَ َر  َوََلْ  بَ ْعَدُه 
أَْيًضا لَِذِلَك  تَ َعرًُّضا  أَِئمَِّتَنا  َُمَلِِِّه    ،َكََلِم  ِف  ِبُسنٍَّة  لَْيَس  َهَذْيِن  ِمْن  َواِحٍد  َفِحيَنِئٍذ ُكلُّ 

فِيهِ  اْلَمَحلِّ    ،اْلَمْذُكوِر  َذِلَك  ِف  ُسنِِّي ََّتهُ  ُمْعَتِقًدا  َذِلَك  ِف  ُهَما  ِمن ْ ِبَواِحٍد  أََتى  َفَمْن 
َوَمْن َشرََّع ِبََل َدلِيٍل يُ ْزَجُر َعْن   ؛َدلِيلٍ أِلَنَُّه َتْشرِيع  ِبَغْيِ    ؛ اْلَمْخُصوِص ِنَُِي َعْنُه َوُمِنَع ِمْنهُ 

َهى َعْنهُ   .(1) "َذِلَك َوي ُن ْ
 

َعاِء ُكلِِِّه    ... الصَََّلُة َعلَْيِه ِهَي ُدَعاء  ِمَن اأْلَْدِعَيةِ "  :)َرِْحَهُ هللاُ( قَاَل اْبُن تَ ْيِمي ةَ  َوالسُّنَّةُ ِف الدُّ
اْْلَْهرُ  ع  ]   :قَاَل تَ َعاََل    :لَِمَخافَِتِه ِإالَّ َأْن َيُكوَن ُهَناَك َسَبب  ُيَشرُِِّع لَهُ  ا  ٱۡدعُواْ َرب كُۡم تََضرُّ

 . [55]األعراف:   [٥٥َوُخۡفيَة ۚ إِن هُۥ ََّل يُِحبُّ ٱۡلُمۡعتَِديَن 

 [.3]مري:   [٣ا نَاَدٰى َرب هُۥ نَِدآء  َخِفي   إِۡذ ] َوقَاَل تَ َعاََل:

ع  ]  :َوقَاَل تعاَل  ب َك فِي نَۡفِسَك تََضرُّ ِ َوٱأۡلَٓصاِل  ا َوِخيفَة  َوُدوَن ٱۡلَجۡهِر ِمَن ٱۡلقَۡولِ َوٱۡذكُر ر   بِٱۡلغُُدو 

ِفِليَن  َن ٱۡلغَٰ  .(2)"[205]األعراف:   [٢٠٥َوََّل تَكُن م ِ

 ******* 

 

 . 313ص  ،1ج :مموع الفتاوى الفقهية الكبى للهيتمي -1
 . 274ص  ،22ج :مموع الفتاوى ابن تيمية -2
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 اْلِقْسُم الث اِلثُ 
 

 اأْلُوىَل  اْلَمْسأََلةُ 

قَ   :اَمةِ َمْفُهوُم اإْلِ
لَُغًة: قَاَمةُ  ُة  "  اإْلِ ِعدَّ َوهَلَا  ُمْسَتِقْيًما  َجَعَلهُ  ِإَذا  الشَّْيَء  أَقَاَم  َمْصَدُر 

ْسِتْقرَارُ :َمَعانٍ  ْظَهارُ   ،)ااْلِ  .(1) "َوالنَِِّداُء(  ،َوااْلِ
ِف  وَ " قَاَمةُ  َقُتهُ اإْلِ َوَحِقي ْ أَقَاَم  َمْصَدُر  َفَكَأنَّ    :اأْلَْصِل  اْلُمْضَطِجِع  أَِو  اْلَقاِعِد  إِقَاَمةُ 

قَاَمِة أَقَاَم اْلَقاِعِدْينَ   . (2) "َوأَزَاهَلُْم َعْن قُ ُعوِدِهمْ  ،اْلُمَؤذَِّن ِإَذا أََتى ِبَْلَفاِظ اإْلِ
 

قَاَمةُ َشْرًعا: َها ِبذِْكٍر ََمُْصوصٍ   الت ََّعُبدُ "  َواإْلِ  .(3) "لِل ِبْلِقَياِم لِلصَََّلِة َوالشُُّروِع فِي ْ
ْعََلُم ِبْلِقَياِم ِإََل اْلصَََّلِة ِبذِْكٍر ََمُْصوصٍ "  :وْ أَ  •  .(4) "ِهَي اإْلِ

 

 ِإََل الصََّلَِة.  ال ُمَصلِِّنْي  قَ ْول  ََمُْصوص  ِلإِلْعََلِم ِبِقَيامِ  :يَ هِ  ةَ امَ قَ اإلِ   ن  أَ  ابُ وَ الص  وَ 
 

 ****** 
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 الث انَِيةُ   اْلَمْسأََلةُ 

 

قَاَمِة:     َأْحَكاُم اإْلِ
قَاَمُة   اخْلَْمسِ   (فَ ْرُض ِكَفايَةٍ )اإْلِ الصََّلَوْاِت  ِمَن  فَ ْرٍض  َصََلِة  َسَواء  َكاَنْت    ، ِلُكلِّ 

فَائَِتةً  تُ َقاُم ِفيِهُم  ))  :لَِقولِهِ   ،(1) َصََلًة َحاِضرًَة أَْو  بَْدٍو اَل  قَ ْريٍَة َواَل  ِف  ِمْن َثََلثٍَة  َما 
 .(2) ((الصَََّلُة ِإالَّ َقِد اْسَتْحَوَذ َعلَْيِهُم الشَّْيطَانُ 

َوَتِصحُّ    ،(3) ((فَأَذَِّن مُثَّ أَقِْيَما مُثَّ لِيُ َؤمَُّكَما َأْكَبُُكَماِإَذا أَنْ ُتَما َخَرْجُتَما  ))  :َقولِهِ وَ 
 . اْلصَََّلُة ِمْن َغْيِ ِإقَاَمةٍ 

قَاَمةَ ))  : َوَقوِل أََنسٍ   .(4) ((أُِمَر ِبََلل  َأْن َيْشَفَع اأْلََذاَن َوَأْن يُوتَِر اإْلِ
 

قَاَمِة َكَأْحَكا َها ِم اَيَِْت: َوي ُ  ،اأْلََذاِن الس اِبَقةِ ِم  َأْحَكاُم اإْلِ  زَاُد َعَلي ْ
قَاَمِة أَْوَحْدرُ   -1 ِإْدرَاُج اإْلِ َمَع بَ َياِن ُحُروِفَهاااْلِ   : َأي  ،َهاُيَسنُّ  فَ َيْجَمُع    ، ْسرَاُع ِِبَا 

َها ِبَصْوتٍ   .(5) َواْلَكِلَمِة اأْلَِخْيَِة ِبَصْوتٍ  ،َبنْيَ ُكلِّ َكِلَمَتنْيِ ِمن ْ
ُهْم أَْو يُِقْيمَ   ُيْسَتَحبُّ   ، أَذََّن اْلُمَؤذُِّن َوأَقَامَ   نْ إِ   -2   ، ِلَسائِِر النَّاِس َأْن يُ َؤذَِّن ُكل  ِمن ْ

َا يَ ُقوُل ِمْثَل َمايَ ُقوُل اْلُمَؤذِّنُ   .(1) أِلَنَّ اْلُسنََّة َوَرَدْت ِِبََذا  ،َوِإَّنَّ
 

 . 188ص  :منهاج املسلم كتاب عقائد وآداب وأخَلق وعبادات ومعامَلت -1
 . 117حسنه األلباِن ف الثمر املستطاب: صو   ،(847(، )838والنسائي) ،(547) : أخرجه أبو داود -2
 (. 630)  ، (597) :أخرجه البخاري -3
 . 175ص  ،(602)  ، (571) :البخاريأخرجه  -4
 . 615ص   ،1ج :موسوعة الفقه اإلسَلمي والقضاي املعاصرة -5
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الصَََّلةِ   -3 ِبِقَياِم  ِلإْلِعََلِم  َمْشُروَعة   قَاَمُة  اأْلَ   ، اإْلِ ِف  الصَّْوِت  رَْفُع  َذاِن  فَ ُيْشرَُع 
قَاَمِة لِيُ ْعِلَم النَّاَس َذِلكَ   .(2) أِلََداِء اْلصَََّلةِ  َويَ ُقوُموافَ َيْحُضرواْ    ،َواإْلِ

ًعا  َأنْ -4 ي ْ ْعََلِمنْيَ ْجَِ اإْلِ َعِن  َمْسُؤول   أَنَُّه  اْلُمَؤذُِّن  ِإالَّ إبِِْذِن    ، يَ ْعَلَم  يُِقْيُم  اَل  َلِكْن 
أَْو   َماِم  ِبََلاًل   ، ِإَشارَتِهِ اإْلِ اْلَنِبُّ أِلَنَّ  َِيْرَُج  َحّتَّ  يُِقْيُم  اَل  َوَحّتَّ َكانُوْا    ،َكاَن 

َر يَ ُقولُونَ   .(3) ((َي َرُسوَل هللاِ   ،الصََّلَةَ ))  :يُ رَاِجُعونَُه ِإَذا ََتَخَّ
قَاَمةَ ِإنَّ   اإْلِ يَ تَ َوَلَّ  الرَّاِتبِ   ،اْلُمَؤذَِّن  اْلُمَؤذِِّن  َعِن  َنئًِبا  َل    ، َوِإْن َكاَن  يُ وَكِِّ َأْن  ِمْثُل 

قَاَمَة اْلُمَؤذِِّن ُدوَن الرَّ  قَاَمِة فَ يَ تَ َوَلَّ اإْلِ   ، اِتبِ الرَّاِتُب َمْن يُ َؤذُِّن َعْنهُ لُِعْذٍر مُثَّ َيُْضُر قَ ْبَل اإْلِ
َورَ  فَ ُهوَ َوَقْد  َصحَّ  ِإْن  َذِلَك  ِف  اْلُمَؤذُِّن    ، َد  قَاَمَة  اإْلِ يَ تَ َوَلَّ  َأْن  فَ َيْحَتِمُل  َيِصْح  ََلْ  َوِإْن 
 فَِإَذا َحَضَر زَاَل ُمْقَتَضى اْلوََكالَِة.   ،يِبَِتهِ ِكْيُل فَ رْع  َنَب َعْنُه لِغَ أِلَنَّهُ َأْصل  َواْلَو  :الرَّاِتبُ 
 
 
 
 

 

 ******* 

 
 

 . 617ص   ،1ج :املعاصرةموسوعة الفقه اإلسَلمي والقضاي  -1
 . 394ص  ،2ج  : موسوعة الفقه اإلسَلمي -2
 (. 139)  ، (137) :أخرجه البخاري -3
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 الث الِثَةُ   اْلَمْسأََلةُ 
 
قَاَمِة وََكْيِفي   ي ْ صِ   :(1)تُ َهاَغةُ اإْلِ
 
قَاَمِة اْلثَّابَِتُة ِف اْلسُّنَّةِ ي ْ صِ   .(2) َغةُ اإْلِ

َكاَن يُِقْيُم ِِبَا َبنْيَ يَِدي    الَِِّت   َوِهَي ِإقَاَمُة ِبََللٍ   ، ( ُْجَْلةً ةَ ِإْحَدى َعْشرَ )   اإِلقَاَمةُ 
 .(3) رَاِجحَهَذا َقول   وَ  ،َوِهَي أَْفَضُلَها  ، َحَضرًا َوَسَفرًا النَِّبِِّ 

 : (4)َوِهيَ 
 

 
 

ُ الصِ يَغَة الر اِجَحةَ  ,اإِلقَاَمُة ِبَكْيِفْيَاٍت َثاَلثٍ  تِ َوَردَ  -1  : اْلُعَلَماءُ ذََكَرَها  ال يِت ْخَرى األُ نَْذُكُر اَبِقي اْلَكِفْياِت وَ ،  َسنُ َبنيِ 
  ،(1681) :وابن حبان ،(192):  التمذي ،(15381) : أخرجه أْحد .َوِهَي ِإقَاَمُة َأيِب َُمُْذورَةَ  ،مُجَْلةً   َسْبَع َعْشَرةَ  -أ

  :وحسنه األلباِن من املعاصرين ف الثمر املستطاب "،إسناده حسن: "وقال شعيب األرنؤوط ف صحيح ابن حبان
اجملموع(: "قال أبو حنيفة والثوري وابن املبارك هو سبع عشرة كلمة مثل األذان عندهم  وقال النووي ف ) ، 120ص

مع زايدة قد قامت الصالة مرتني واحتج أليب حنيفة وموافقيه حبديث أيب ُمذورة أن النيب صلى هللا عليه وسلم  
 (. 3/94"علمه األذان تسع عشرة كلمة واإلقامة سبع عشرة كلمة"، ) 

أُِمَر ِباَلل  َأْن َيْشَفَع اأْلََذاَن َوَأْن يُوِتَر  ))  :رُوَي َعْن أََنٍس قَالَ  لِ َما ،(( َمر ًة َواِحَدةً َقْد قَاَمِت الص اَلةتَ ُقوُل ))  ،َكِلَماتٍ   َعْشرُ  -ب
قَاَمةَ  (،  158\1املدونة: ) (، و 6/ 2َمتصر األحكام: ) حديث أنس( فمقيد حبديث ابن عمر. :)أي :احلديثهذا . ((اإْلِ

يُ َقاُل َهَذا َحِديث    ، وقال الطُوسي ف )َمتصر األحكام(: "615، ص 1جوموسوعة الفقه اإلسَلمي والقضاي املعاصرة: 
قلت: روى له ابن ماجه: كان بَلل يؤذن مثَن مثَن،   : "َحَسن  َصِحيح  "، وقال اهليثمي ف )ممع الزوائد ومنبع الفوائد(

وقال النووي ف )اجملموع(: "قال مالك عشر كلمات جعل قوله قد قامت الصالة  (، 1856واإلقامة منفردة فقط"، )
 (. 3/94مرة "، ) 

 . 402ص  ،2ج  : موسوعة الفقه اإلسَلمي -2
 (. 209\1) :الثمر املستطاب ،( 84\ 2) :فتح الباري البن حجر -3
 . 402ص ، 2ج  : موسوعة الفقه اإلسَلمي -4
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 ، 2،  هللاُ َأْكَب 1هللاُ َأْكَبُ 

 ،3َأْشَهُد أَْن اَل ِإَلَه ِإالَّ هللا

 ، 4ُُمَمًَّدا رَُّسوُل هللاَأْشَهُد أَنَّ 

 ،5َحيَّ َعَلی الصَََّلةِ 

 ،6َحيَّ َعَلی اْلَفََلح

 ، 8،  َقْد قَاَمِت الصَََّلة7َقْد قَاَمِت اْلصَََّلةُ 

 ، 10، هللاُ َأْكَب 9هللاُ َأْكَبُ 

 .(1)11اَل ِإَلَه ِإالَّ هللا

 ******* 

  

 

وقال  "، حديث حسن: "وقال شعيب األرنؤوط ف )مسند أْحد( ، (499) : أبو داود  ، (16478أخرجه أْحد: )  -1
كلمة(  وي ف )اجملموع(: "مذهبنا املشهور أِنا )إحدى عشرة  وقال النو  "،حسن صحيح: "األلباِن ف )سنن أبو داود(

كما سبق وبه قال عمر بن اخلطاب وابنه وأنس واحلسن البصري ومكحول والزهري واألوزاعي وأْحد وإسحاق وأبو  
ثور وحيىي بن حيىي وداود وابن املنذر قال البيهقي وِمن قال إبفراد اإلقامة سعيد بن املسيب وعروة ابن الزبري 

زيز ومشايخ جلة من التابعني سواهم قال البغوي هو قول  واحلسن وابن سريين ومكحول والزهري وعمر بن عبد الع
 (. 94\3أكثر العلماء"، )
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 الر ابَِعةُ   اْلَمْسأََلةُ 
 

قَاَمةِ ُسَنُن   : اإْلِ
قَاَمِة ِهَي أَْيًضا ُسَنُن اأْلََذانِ   َوتُ َزاُد َهِذِه النِ َقاُط الت الَِيُة:   ،َوُسَنُن اإْلِ

 . َن اْلُمَؤذُِّن ُهَو اْلُمِقْيمَ َأْن َيُكو َيُسنُّ  -1
اأْلََذانِ   -2 بَ ْعَد  ِِبَْيٍ  َعاءُ  النَِّبِِّ   ،الدُّ َعِن  َوَحسََّنهُ  ِْمِذيُّ  التِّ َرَوى  ِإنَّ  ))  :لَِما 

َعاَء الَيُ َردُّ بَ  قَاَمةِ الدُّ  .(1) ((ْدُعواا فَ  ، نْيَ اأْلََذاِن َواإْلِ
َواِحد    -3 َرُجل   قَاَمَة  َواإْلِ اأْلََذاَن  يَ تَ َوَلَّ  َأْن  قَاَمةِ   ،ُيَسنُّ  ِبإْلِ أَْمَلُك  َماُم  َفََل  ،  َواإْلِ

َذِلكَ  َوََنِْو  ِقَياِمِه  أَْو  ُرْؤيَِتِه  أَْو  إبَِِشارَتِِه  ِإالَّ  اْلُمَؤذُِّن  يَ تَ َوَلَّ     ،(2) يُِقْيُم  َأْن  أَْيًضا  َوََيُوُز  
قَاَمَة َرُجل  آَخُر.   اأْلََذاَن َرُجل  َواإْلِ

 
 
 

 ****** 

 

 

 

 .(  2843) : وصححه األلباِن ف صحيح التمذي، (212)  ،(196):  التمذي ، (12584) : أخرجه أْحد -1
 . 86ص  ، 1ج  :املوسوعة الفقهية -2
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 اْلِقْسُم الر اِبعُ 
 

 اأْلُوىَل   اْلَمْسأََلةُ 

 . َوَحَياهُتُم َأْسَاُء ُمَؤِذّن الر ُسولِ 
 وََكانُوْا َأرَبَ َعًة: 

 َو َواِحد  ِف َمكََّة. ، َو َواِحد  ِف قُ َباء ، اِثْ َناِن ِف اْلَمِديْ َنةِ  
 
 : ِباَلُل بُن َراَبحٍ -1
ْيقُ   ،اْسُُه )ِبََلُل ْبُن َرَبٍح اْْلََبِشيُّ("  َْحَاَمُة.  :َوأُمُّهُ  ، َوَمْواَلُه أَبُو َبْكٍر الصِّدِِّ

هللِا   َرُسْوِل  ُمَؤذُِّن  ِف    ،َوُهَو  بُوا  ُعذِِّ الَِّذْيَن  اأَلوَِّلنْيَ  السَّاِبِقنْيَ  َشِهَد    ،هللاِ ِمَن 
 َوَحِديْ ثُهُ ِف الُكُتِب.  ،َعَلى الت َّْعِينْيِ ِبْلَنَّةِ َوَشِهَد لَُه النَِّبُّ   ،بَْدراً 

َعْنهُ  ُعَمرَ   : َحدََّث  الن َّْهِديُّ   ،اْبُن  ُعْثَماَن  َأِب    ، َواأَلْسَودُ   ، َوأَبُو  بُن  الرَّْْحَِن  َوَعْبُد 
َلى  َوَْجَاَعة .  ،لَي ْ

 ِمْن ُمَولَِّدي اِْلَجاِز.  :َوِقْيلَ  ، إِنَّهُ َحَبِشيٌّ  :يُ َقالُ    ، ِستِِّنْيَ َسَنةً وَ  ااَش ِبْضعً َوعَ 

 . ِف َسَنِة ِعْشرِْينَ   ،َأَحُدَها: ِبَداَريَّ  ، َوِف َوفَاتِِه أَقْ َوال  
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َعاِصمٍ  َزرٍِّ   :َعْن  هللاِ   ،َعْن  َعْبِد  َعة    :َعْن  َسب ْ ِإْسََلَمهُ  َأْظَهَر  َمْن  هللِا    :أَوَُّل  َرُسْوُل 
  ٍَواملِْقَداُد.   ،َوُصَهْيب   ،ِبََلل  وَ  ، َوأُمُّهُ ُسَيَّةُ  ،َوَعمَّار   ،َوأَبُو َبْكر 

ُزْرَعةَ  َأِب  ُهرَيْ رَةَ   ،َعْن  َأِب  هللِا    :َعْن  َرُسْوُل  َصَلَِة   قَاَل  ِعْنَد  لِِبََلٍل 
ْثِِن ِبَْرَجى َعَمٍل ) ):الصُّْبحِ  َلَة خشَفَة نَ ْعلَْيَك   ، َعِمْلَتهُ ِف اإِلْسََلمِ َحدِِّ فَِإِنِِّ َقْد سَِْعُت اللَّي ْ

َما َعِمْلُت َعَمَلً أَْرَجى ِمْن َأِنِِّ ََلْ أََتَطهَّْر طُُهْوراً اَتمِّاً ِف َساَعٍة    :قَالَ   ،َبنْيَ يََديَّ ِف اْلَنَّةِ 
 . (1)(( َما ُكِتَب يل َأْن ُأَصلِِّيِمْن لَْيٍل َوالَ َِنَاٍر ِإالَّ َصلَّْيُت لَِربِّ 

اَثِبتٍ  َمْرفُ ْوعاً   :َعْن  أََنٍس  اْلَنَّةَ ))   :َعْن  خشَفةً   ، َدَخْلُت  َما    :فَ ُقْلتُ   . َفَسِمْعُت 
 .  (2) ((ِبََلل    :قِْيلَ   ؟َهِذهِ 

 .(3) أَوَُّل َمْن أَذََّن ِبََلل  : قَالَ   ،َعِن الَقاِسِم بِن َعْبِد الرَّْْحَنِ  :ْسُعْوِديُّ  َ قَاَل امل

َيِة ِبََلٍل َثَلَثَةُ أَقْ َوالٍ   (. َوأَبُو َعْمرٍو ،َوأَبُو َعْبِد هللاِ  ،أَبُو َعْبِد الَكِريِْ ) :َوِف ُكن ْ

َ    : َوَْجَاَعة   ، َوأَبُو ُعَمَر الضَّرِيْ رُ  ، َواْبُن ِإْسَحاقَ  ، إِبْ رَاِهْيَم الت َّْيِميُّ  (4) قَاَل ُُمَمَُّد بنُ  تُ ُوفِِّ
 َماَت َسَنَة ِإْحَدى َوِعْشرِْينَ  : َوقِْيلَ  ،ِبََلل  َسَنَة ِعْشرِْيَن ِبِدَمْشقَ 

 َوُهَو اْبُن ِبْضٍع َوِستِِّنْيَ َسَنًة.  ،َوُدِفَن بَِباِب الصَِّغْيِ   :قَاَل الَواِقِديُّ 

 . (1)ُدِفَن بَِباِب ِكْيَسانَ  : بُن َعْبِد هللِا التَِّمْيِميُّ َوقَاَل َعِليُّ 
 

 ( 2428) : ومسلم  ،(1149) :أخرجه البخاري -1
 . (263  ،179/   3) : أْحدو  ،(3679) :أخرجه البخاري -2
 (. 167/  1/   3)  :أخرجه ابن سعد -3
 سقطت لفظة )بن( من املطبوع.  -4
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(َوقَاَل َعْبُد اْلَبَّاِر بُن ُمَُ    : سَِْعُت َْجَاَعًة ِمْن َخْواَلَن يَ ُقْوُلْونَ   :مٍَّد ِف )اَترِْيِخ َداَريَّ
 ِبَْقَبَِة َخْواَلَن.  ، ِإنَّ َقْبَُه ِبَداَريَّ 

ثَ َنا ُُمَمَُّد بُن َأِب ُأَساَمَة اْلََلِبُّ   :فَ َقالَ   ،(2) ُعْثَماُن بُن ُخرَّزَاذَ َوأَمَّا   ثَ َنا أَبُو    ، َحدَّ َحدَّ
األَْنَصارِيُّ  الرَّْْحَنِ   ،َسْعٍد  َعْبِد  بِن  َعِليِِّ  ِبََلبَ   :قَالَ   ،َعْن  ِبََلل   بَِباِب    ، َماَت  َوُدِفَن 

 اأَلْربَِعنْيَ.

َها ِف )الصَِّحْيَحنْيِ(  ،ة  َوأَْربَ ُعْوَن َحِديْثاً أَْربَ عَ   :َجاَء َعْنهُ  َها   ُ امل  ،أَْربَ َعة    :ِمن ْ   : ت ََّفُق َعلَي ْ
 .(3) "َوُمْسِلم  ِبَِدْيٍث َمْوقُ ْوفٍ   ،َوانْ َفَرَد الُبَخارِيُّ ِبَِديْ َثنْيِ  , َواِحد  

 

 اْبُن ُأمِ  َمْكتُ ْوٍم الُقَرِشيُّ الَعاِمِريُّ:   -2

َعْبُد هللِا بُن قَ ْيِس بِن زَائَِدَة بِن اأَلَصمِّ  )  :ِديْ َنِة يَ ُقْولُْونَ  َ فََأْهُل امل   : ِف اسِْهِ   اُْختُِلفَ "
 (. َعْمراً ُه َفَسمَّو   :َوأَمَّا أَْهُل الِعرَاقِ  ،الَعاِمرِيُّ   ،بِن َرَواَحَة الُقَرِشيُّ 

َمْكتُ ْومٍ  أُمُّ  بِن    :َوأُمُّهُ  ََمُْزْوِم  بِن  َعاِمِر  بِن  َعْنَكثََة  بِن  هللِا  َعْبِد  بِْنُت  َعاِتَكُة  ِهَي 
 ْخُزْوِميَُّة.  َ يَ َقظََة امل

 

معاوية  -1 موَل  إَل كيسان  الشرقي  ،منسوب  الباب  من  بلقرب  عساكر  ،وهو  البن  دمشق(  )اتريخ  /    1)   :وانظر 
185 .) 

وقد   ،(ه 281مات سنة ) ،ثقة .بن ُممد بن خرزاذ بضم اخلاء وتشديد الراء بعدمها زاي ،هو عثمان بن عبد هللا  -2
 ترفت ف املطبوع إَل )جرزاد (. 

 . )360-347  \1)  :سي أعَلم النبَلء -3
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ٍد  َوَسعْ   ، َمَع ِبََللٍ   ُمَؤذِّنً لَِرُسْوِل هللِا    ،وََكاَن َضرِْيراً   ،َهاِجرِْينَ  ُ ِمَن السَّاِبِقنْيَ امل  
 َهاَجَر بَ ْعَد َوقْ َعِة بَْدٍر بَِيِسْيٍ.  ،ُمَؤذِِّن َمكَّةَ  ، َوَأِب َُمُْذْورَةَ  ،الَقَرظِ 

قَ َتاَدةُ  النَِّبُّ    : َوقَاَل  املاْسَتْخَلَف  َعَلى  َمرََّتنْيِ  َمْكتُ ْوٍم  أُمِّ  وََكاَن    ، ِديْ َنةِ  َ اْبَن 
 .(1)أَْعَمى

النَِّبَّ    : الشَّْعِبُّ   قَالَ   ،(2) ُمَالِد    : َوَرَوى َعَلى    َأنَّ  َمْكتُ ْوٍم  أُمِّ  اْبَن  اْسَتْخَلَف 
َنا ُمْصَعُب بُن ُعَمْيٍ   : َعِن الَبَاِء قَالَ   ،(3) ِديْ َنِة ِف َغْزَوِة بَْدرٍ  َ امل مُثَّ أاََتَن    ، أَوَُّل َمْن َقِدَم َعلَي ْ

 ؟ َما فَ َعَل َمْن َورَاءكَ  :فَ َقالُوا لَهُ  ، بَ ْعَدُه َعْمُرو بُن أُمِّ َمْكتُ ْومٍ 

 .(4) ُهْم أُْوالَِء َعَلى أَثَرِي :قَالَ 

)َمَّت َذَهَب    :فَ َقالَ   ، َوِعْنَدُه اْبُن أُمِّ َمْكتُ ْومٍ   ِإنَّ ِجْبِْيَل أََتى َرُسْوَل هللِا    :فَ َقالَ 
 َوَأَن ُغََلم .  :قَالَ   ،(؟ َبَصُركَ 

 . (5) َوُهَو أَْعَمى َكاَن اْبُن أُمِّ َمْكتُ ْوٍم ُمَؤذِّنً لَِرُسْوِل هللِا    :قَاَلْت َعاِئَشةُ 

َفُكُلوا َواْشرَبُوا َحّتَّ    ،ِإنَّ ِبََلالً يُ َؤذُِّن بَِلْيلٍ )):قَاَل َرُسْوُل هللِا    :َوقَاَل اْبُن ُعَمرَ 
 (( . ي َُناِدَي اْبُن أُمِّ َمْكتُ ْومٍ 

 

 . (595)  :وأبو داود ،( 192،  132/   3)  :ووصله أْحد  ،(151/  1/   4)  :أخرجه هكذا مرسَل ابن سعد  -1
 سعيد بن عمي اهلمداِن. هو مالد بن  -2
 (. 151/  1/   4)  :أخرجه ابن سعد -3

 (. 151/  1/   4)  :أخرجه ابن سعد -4
 (. 152/  1/   4)  :أخرجه ابن سعد -5
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الزَِِّندِ  َأِب  بُن  الرَّْْحَِن  َعْبُد  أَبِْيهِ   :قَاَل  زَْيدٍ   ،َعْن  َخارَِجَة بِن  أَبِْيهِ   ، َعْن    : قَالَ   ، َعْن 
الرَّايَةُ   : قَاَل الَواِقِديُّ  َوَلَْ َنْسَمْع    ،َفَماَت ِِبَا  ،َمِديْ َنةِ   ال  مُثَّ َرَجَع ِإََل   ،َشِهَد الَقاِدِسيََّة َمَعهُ 

 .(1) "لَهُ ِبذِْكٍر بَ ْعَد ُعَمرَ 

 

ِمْعرَيٍ   -3 بُن  َأْوُس  اجلَُمِحيُّ  َُمُْذْورََة  امل "  :أَبُو  اْلَرَامِ ْسجِ  َ ُمَؤذُِّن  َوَصاِحُب    ،ِد 
َعَة بِن  أَْوُس بُن ِمْعَيِ بِن َلْوَذاَن بِن رَ )النَِّبِّ   ُسَْيُ بُن  ):اْسُهُ   :َوقِْيلَ   ،َسْعِد بِن ُْجَحٍ بِي ْ

 َوأُمُّهُ ُخزَاِعيَّة .  ،(ُعَمْيِ بِن َلْوَذاَن بِن َوْهِب بِن َسْعِد بِن ُْجَحٍ 

  ، ِلِك بِن َأِب َُمُْذْورَةَ  َ َعْن أُمِّ َعْبِد امل   ، َأْخَبَِن ُعْثَماُن بُن السَّاِئبِ   : قَاَل اْبُن ُجرَْيجٍ 
َأِب   النَِّبُّ   :قَالَ   ،َُمُْذْورَةَ َعْن  َرَجَع  ُحَننْيٍ َلمَّا  َمكََّة    ،ِمْن  ِمْن  َعْشرٍَة  َعاِشَر  َخَرْجُت 
لِلصََّلَةِ   ،َنْطلُبُ ُهم يُ َؤذِّنُ ْوَن  َنْستَ ْهزِئُ   ،َفَسِمْعتُ ُهم  نُ َؤذُِّن  النَِّبُّ   ، فَ ُقْمَنا  َلَقْد  ))  :فَ َقاَل 

َنا  ،ََتِْذْيَن إِْنَساٍن َحَسِن الصَّْوتِ سَِْعُت ِف َهُؤالَِء   َفُكْنُت    ،فَأَذَّنَّ َرُجَلً َرُجَلً   ،فََأْرَسَل إِلَي ْ
َوَبَرَك    ،َفَمَسَح َعَلى َنِصَيِِت   ،فََأْجَلَسِِن َبنْيَ يََدْيهِ   ، )تَ َعاَل(  :فَ َقاَل ِحنْيَ أَذَّْنتُ   ، آِخَرُهم

َكْيَف َي َرُسْوَل    : قُ ْلتُ   ، فَأَذِّْن ِعْنَد البَ ْيِت اْلَرَاِم(  ، َهبْ )اذْ   : مُثَّ قَالَ   ، َعَليَّ َثََلَث َمرَّاتٍ 
ِِبَا  ؟هللاِ  يُ َؤذِّنُ ْوَن  الصُّْبحِ   ،فَ َعلََّمِِن األُْوََل َكَما  الن َّْوِم(  :َوِف  ِمَن  َوَعلََّمِِن    ،)الصََّلَُة َخْي  

 .(2) ((اإِلقَاَمَة َمرََّتنْيِ َمرََّتنْيِ 

 

 (. 365-360  \1)  :سي أعَلم النبَلء -1
 ( ِبذا اإلسناد. 408/  3)  :وأْحد ،( 8 -7/   2) :سائيوالنَّ  ،(501) : أخرجه أبو داود -2
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َ َسَنَة ِتْسٍع َوََخِْسنْيَ   :قَاَل الَواِقِديُّ  فَ َبِقَي    ، َكاَن أَبُو َُمُْذْورََة يُ َؤذُِّن ِبَكََّة ِإََل َأْن تُ ُوفِِّ
 .(1) األََذاُن ِف َوَلِدِه َوَوَلِد َوَلِدِه ِإََل اليَ ْوِم ِبَكَّةَ 

   َشَد ُمْصَعُب بُن َعْبِد هللِا لِبَ ْعِضِهم: َوأَنْ 

 َوَما َتَلَ ُُمَمَّد  ِمْن ُسْورَهْ  **ْستُ ْورَْه   َ أََما َوَربِّ الَكْعَبِة امل 

 ألَفْ َعَلنَّ ِفْعَلًة َمْنُكْورَهْ  **َوالن ََّغَماِت ِمْن َأِب َُمُْذْورَْه 

َصِغْيَةَ  َأِب  بُن  َحاِِتُ  ُملَْيَكةَ   :قَاَل  َأِب  اْبِن  هللِا    :َعِن  َرُسْوَل  َأَب    َأنَّ  أَْعَطى 
األََذانَ  ُعَمرُ   ،َُمُْذْورََة  النَّْدَوةِ   ،فَ َقِدَم  َداَر  ُيَسلِِّمُ   ،فَأَذَّنَ   ،فَ نَ َزَل  َما    :ُعَمرُ   فَ َقالَ   ،َوأََتى 
 ؟ ِمْن ِشدَِّة َصْوِتكَ  (2) أََما ََّتَْشى َأْن يَ ْنَشقَّ ُمرَْيطَاُؤكَ  !أَْنَدى َصْوَتكَ 

 فََأْحبَ ْبُت َأْن ُأسَِْعَك َصْوِت.   ،َقِدْمتَ  ، ْؤِمِننْيَ     ُ َي أَِمْيَ امل  :قَالَ 

َها  ،فَأَْبرِْد َعِن الصََّلَةِ   ،إِنََّك ِبَْرٍض َشِدْيَدِة اْلَرِِّ   ،َي أََب َُمُْذْورَةَ   :قَالَ    ، مُثَّ أَْبرِْد َعن ْ
 َتَِْدِن ِعْنَدَك.  ،مْ مُثَّ أَقِ  ، مُثَّ أَذِّنْ 

ثَ َنا أَي ُّْوُب بُن اَثِبتٍ   : قَاَل أَبُو ُحَذيْ َفَة الن َّْهِديُّ  َأنَّ    :(3) َعْن َصِفيََّة بِْنِت َبْرَةَ   ،َحدَّ
ِم رَْأِسهِ  ُلُغ اأَلْرَض.  ،فَِإَذا قَ َعَد أَْرَسَلَها  ،أََب َُمُْذْورََة َكاَنْت لَُه ُقصَّة  ِف ُمَقدَّ  فَ تَ ب ْ

 

 (. 450/   5)  :ابن سعد -1
 أسفل البطن ما بني السرة والعانة. : املريطاء بوزن اْلمياء -2
تبصي   )و ، 191/   1  (اإلكمال)و  ،50/   1  (املشتبه )بفتح الباء املوحدة وسكون اْلاء املهملة كما ف  :برة -3

 . (توضيح املشتبه ) و ،66/   1 (املنتبه 
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أَذََّن ُمَؤذُِّن    : قَالَ   ، َعِن اْبِن َأِب ُملَْيَكةَ   :سَِْعُت َأْصَحابَ َنا يَ ُقْولُْونَ   : اْبُن ُجرَْيجٍ   قَالَ 
 .(1) "فَأَْلَقاُه ِف َزْمَزمٍ   ،فَاْحَتَمَلهُ أَبُو َُمُْذْورَةَ  ،ُمَعاوِيَةَ 

 

 م اِر ْبِن اَيسر:  َعْبُد الر ْْحَِن ْبُن َسْعِد ْبِن َعم اِر ْبِن َسْعٍد َمْوىَل عَ  -4

اَّللَِّ    : يُّ ظِ رَ قُ الْ   د  عْ سَ " َرُسوِل  َزَماِن  ِف  قُ َباَء  َمْسِجِد  ُعَمُر    ، ُمَؤذُِّن  َويلَ  فَ َلمَّا 
ُه أََذاَن اْلَمْسِجِد الن ََّبِويِّ وََكاَن َأْصُلهُ َمْوًَل لَِعمَّاِر ْبِن َيِسرٍ  َوُهَو الَِّذي َكاَن    ، اخلََِْلفََة َوالَّ

اْلعِيِد َوبَِقيَ  ِإََل اْلُمَصلَّى يَ ْوَم  َوُعَمَر َوَعِليٍِّ  َبْكٍر  َأِب  اْلَعنَ زََة َبنْيَ يدي  ِف   َيِْمُل    اأْلََذاُن 
ًة َطوِيَلةً   .(2)  " ُذرِِّيَِّتِه ُمدَّ

َا أَذََّن ِبْلَمِديَنِة َسْعد  اْلُقَرِظيُّ " اْبُن تَ ْيِمي َة: َ قَال  .(3) " ُمَؤذُِّن أَْهِل قُ َباءَ   ِإَّنَّ

 

ُهْم  " • ِمن ْ َُمُْذورََة  أَبُو  قَاَمةَ   َويُ َثِنِّ   ،اأْلََذانَ   يُ َرجِّعُ َكاَن  اَل    ،اإْلِ   َويُ ْفرِدُ   ، يُ َرجِّعُ َوِبََلل  
قَاَمةَ  َوَأَخَذ  ،  َوِإقَاَمِة ِبََللٍ   ،َوأَْهُل َمكََّة ِبََذاِن َأِب َُمُْذورَةَ   )َرِْحَهُ هللاُ(فََأَخَذ الشَّاِفِعيُّ   ،اإْلِ

َفةَ  هللاُ(أَبُوَحِني ْ ِبََللٍ   ، )َرِْحَهُ  ِبََذاِن  اْلِعرَاِق  َُمُْذورَةَ   ، َوأَْهُل  َأِب  َماُم    ، َوإِقَاَمِة  اإْلِ َوَأَخَذ 
هللاُ(َأْْحَدُ  اْْلَِدْيثِ   ، )َرِْحَُه  َوِإقَاَمِتهِ   ،َوأَْهُل  ِبََلٍل  ِبََذاِن  اْلَمِديْ َنِة  َوَخاَلَف    ، َوأَْهُل 
قَاَمةِ  : ُة التَّْكِبِيِ ِإَعادَ  :ِف اْلَمْوِضَعنِيِ )َرِْحَهُ هللاُ( َماِلك    .(4) "ُيَكرِِّرَُهافَِإنَُّه اَل   ،َوتَ ْثنَِيُة َلْفِظ اإْلِ

 

 (. 119-117/ 3)  :سي أعَلم النبَلء -1
 (. 321\7) :البداية والنهاية ط الفكر -2

 (. 42\3) :فتاوى الكبى البن التيمية -3
 . 120ص  ،1ج :زاد املعاد ف هدي خي العباد -4
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اْلُمَعاِصرِْيَن:   ِف ُهَناَك  َوِمَن  اإِلْسََلِمَيةِ   ُمؤذِّنُوَن َكِثيوَن  اْلِبََلِد  َأْصَواُِتُْم    ،َشّتَّ 
أََذاُِنُْم   َو  َلة   ي ْ َصْوِِتِمالدِِّ هذا  َِيِْدُموَن    ،َصِحيح  ْجَِ طَرِْيِق  َعْن  ِف ُكرُدْسَتاِن    ،ْيَن  َوَلَدينا 

طَرِْيِق    التُِّْكَيا َعْن  َِيِْدُموَن  الَِّذْيَن  اْلُمَؤذِِّننْيَ  ِمَن  النَِّديَّةِ َكِثْي   الطَّيَِِّبِة  هللاَ    َأْسَألُ   ،أصَواِِتُِم 
َر نِيََّة اْلمُ   . اإِلْسََلمِ َؤذِِّننْيَ خِلِْدَمِة تَ َعاََل َأْن يَُطهِِّ

 

 ******* 
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 الث انَِيةُ   اْلَمْسأََلةُ 
 ِصَفاُت اْلُمَؤذِ ِننْيَ 

أََذانِهِ   النِِّيَِّة:ِف  ْخََلُص  اإلِ   -1 ِف  النِِّيََّة  ُيِْسَن  َأْن  َبِغي  اأَلْعَماَل ُكلُُّهم    ،يَ ن ْ أِلَنَّ 
َا  : ))َوقَاَل َرُسوُل هللا  ،ُمْسَتَحقٌّ لِْلثَّواِب الزَِيدةِ ِف النِِّيَِّة    اإِلْخََلصُ وَ   ،ُمْرتَِبط  ِبلنِِّيَّةِ  ِإَّنَّ

 .(1) ((ُل ِبلنِِّيَّاتِ اأَلْعَما
ُيْسَتَحبُّ َأْن َيُكوَن اْلُمَؤذُِّن َعَلى َطَهارٍَة َكاِمَلٍة  "  الطََّهارَِة أَثْ َناَء اأْلََذاِن: ُحْكُم    -2

َكاَن    أِلَنَّ النَِّبَّ   ،َلِكنَُّه ِإْن أَذََّن َعَلى َغْيِ َطَهارٍَة فَأََذانُهُ َصِحْيح    ،ِمَن اْْلََدِث َواْْلََنابَةِ 
 .(2) "يَْذُكُر هللاَ َعَلى ُكلِّ َأْحَوالِهِ 

ِبْلَوْقِت:   -3 َعالًِما  َيُكوَن  أَوَّلِهِ "  َأْن  ِف  اأْلََذاِن  ِمَن  َخَطؤهُ   ، لِيَ َتَمكََّن    ، َويُ ْؤَمَن 
فَ َقد    ، ْن ُِيِْبُُه بِهِ َوََيُوُز لَِمْن اَليَ ْعَلُم اْلَوْقَت بِنَ ْفِسِه )َكاأْلَْعَمى( َأْن يُ َؤذَِّن ِإَذا َكاَن َمَعهُ مَ 

 .(4) "(3) ((َأْصَبْحَت َأْصَبْحتَ  :َكاَن اْبُن َمْكُتوٍم )َوُهَو أَْعَمى( الَيُ َؤذُِّن َحّتَّ يُ َقاُل لَهُ   ))
َصيِِّ   -4 ِإقَاَمِتِه  ِف  اْلُمَؤذُِّن  َيُكوَن  الصَّْوِت(أَْن  )َعايلَ  َصْوَتُه الصَّْوِت:    َحَسنَ ،تًا  يَ ْرَفُع 
مِ   لَِقولِهِ   ،َعَلى َمَكاٍن ُمْرَتِفٍع َوِبُقْرِب اْلَمْسِجدِ   ،ِبأْلََذانِ  ))    :ِف َخَبِ َعْبِد هللِا ْبِن َزْيٍد اْلُمتَ َقدِِّ

 .( 6)أَبْ َعدُ  :َأيْ  (5)((فَِإنَُّه أَْنَدى ِمْنَك َصْواتً  ،أَْلِقِه َعَلى ِبََللٍ 

 ******* 
 

 وهو أول حديث ف صحيح البخاري.  ،( رضي هللا عنه)من حديث عمر بن اخلطاب  : متفق عليه  -1
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 الث الِثَةُ   اْلَمْسأََلةُ 

 :بَ ْعُض َأْخطَاِء اْلُمَؤذِ ِننْيَ 
ْيِن  َسبَ بُ َها    ،نَّ بَ ْعَض اْلُمَؤذِِّننْيَ يَ َقُعوَن ِف َأْخطَاٍء َوَُمَاَلَفاٍت ِف أََذاِِنِمْ إِ  اْْلَْهُل ِبلدِِّ

ْجِتَهاُد ِمْن   َوَهِذِه    ،َمَع ِحْرِصِهْم َعَلى اخْلَْيِ َواْجِتَهاِدِهْم فِْيهِ   ، َغْيِ ِعْلٍم َأْحَيانً َأْحَياًن َوااْلِ
اأْلَْخطَاُء َواْلُمَخاَلَفاُت بَ ْعُضَها َحَدَث ِف َهَذا الزََّماِن اْلَقرِْيِب َوبَ ْعُضَها ُوِجَد ُمْنُذ َزَماٍن  

َحّتَّ  ُمتَ َقدِِّ  َمْوُجوًدا  يَ زَاُل  َواَل  َهَذاِف  ٍم  َعَلى    ، َزَمانَِنا  النَّاِس  ِحْرِص  لِِقلَِّة  ِإالَّ  َهَذا  َوَما 
 طََلِب اْلِعْلِم َوتَ َعلُِّمِه َوتَ ْعلِْيِمِه. 

 
 َوِمْن َأْخطَاِء اْلُمَؤذِ ِننْيَ: 

  التَّْمِطْيُط َوالت ََّغِِن ِبأْلََذاِن.  -1
ْيُخ َعِلي َُمُْفوظ بِْتَداِع(: ِف ِكَتاِبِه  )َرِْحَهُ هللُا(  قَاَل الش  ْبَداُع ِف َمَضارِ  ااْلِ َوِمَن  "  )اإْلِ

الت ََّغِِن بِِه ِبَْيُث يُ َؤدِِّي ِإََل تَ ْغِيْيِ    :َوُهَو التَّْطرِْيُب َأي  ،الت َّْلِحنْيُ   :اْلِبدَِع اْلَمْكُروَهِة َتْرِْْيًا
َها ُُمَاَفظًَة   فِي ْ َوالسََّكَناِت َونَ ْقِص ُحُروِفَها أَْو زَِيَدٍة  َكِلَماِت اأْلََذاِن وََكْيِفَياِِتَا ِبْْلَرََكاِت 

اَل يَِلُّ ِف ِقرَاَءِة اْلُقْرآِن َواَل يَِلُّ   َعَلى تَ ْوِقْيِع اأْلَْْلَاِن فَ َهَذا اَل يَِلُّ ِإْْجَاًعا ِف اأْلََذاِن َكَما 
ُونَ ًها ِبِفْعِل الَفسَ  فِْيِه َتَشب ُّ أَْيًضا َسَاُعُه أِلَنَّ  ُْم َيَتَّنَّ َوُخُروًجا َعِن    ، َقِة ِف َحاِل ِفْسِقِهْم فَِإِنَّ

 .(1) "اْلَمْعُروِف َشْرًعا ِف اأْلََذاِن َواْلُقْرآنِ 

 

 . 176ص  :اإلبداع -1
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ًقا:)َرِْحَهُ هللاُ(  َماُم اْلُبَخاِريُّ اإلِ َوذََكَر   )َرِْحَُه  َأنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعزِْيزِ "  ِف َصِحْيِحِه تَ ْعِلي ْ

لُِمَؤذِّنٍ   هللاُ( َسًْحا  :قَاَل  أََذاًن  فَاْعَتزِْلَنا  أَذِّْن  َحَجرٍ   ،َوِإالَّ  اْبُن  هللُا(قَاَل  أَنَُّه    :)َرِْحَهُ  َوالظَّاِهُر 
 .(1) "اخْلُُروَج َعِن اخْلُُشوعِ  ،َخاَف َعَلْيِه ِمَن التَّْطرِْيبِ 

التَّْطرِْيُب َوالت َّْلِحنْيُ ُهَو تَ ْرقِْيق  َوتَ ْرِدْيُد  "  : )َرِْحَُه هللاُ(َوقَاَل الش ْيُخ َعْبُد هللِا ْبُن ِجَْبِْين
ِإنَّ   َحّتَّ  ُعهُ  َوتَ ْقِطي ْ َوَتْطرِيْبِ الصَّْوِت  تَ ْلِحْيِنِه  ِة  ِلِشدَّ يُ ْغِِنِِّ بَ ْعَضُهْم  ُيْصِبُح َكأَنَّهُ  ََنِْو  -ِه  أَْو 

َلِكْن اَل َيِصُل ِإََل اْْلَدِِّ    ،نَ َعْم َمْطُلوب  َتِْسنْيُ الصَّْوِت ِف اأْلََذانِ   ،َوَهَذا َمْكُروه    -َذِلَك  
 .(2) "اخْلَارِِج َعِن اْلَعاَدةِ 

 ِف اأْلََذاِن. اللَّْحُن َواخْلَطَأُ اللَُّغوِي َُّوالنَّْحِويُّ  -2
َوتَ ْغِيْيٍ ِف  َواْلَمْقُصوُد ِبللَّْحِن َما يَ َقُع ِف أََداِء بَ ْعِض اْلُمَؤذِِّننْيَ ِمْن َخطٍَأ َوَتْرِْيٍف  

أَْو    ، َوَذِلَك بُِنْطِق َحْرٍف َمَكاَن َحْرٍف أَْو َمدٍِّ ِف َغْيِ َمْوِضِع اْلَمدِِّ ،  نُْطِق أَْلَفاِظ اأْلََذانِ 
 . منُهم َوَأْشَباُه َذِلَك ِمَّا َنْسَمُعهُ  ،طَِبْيِعيٍ   ِف اْلَمدِِّ ِف َمْوِضِع َمدٍِّ  ُمَباَلَغةٍ 

 َوِمْن َذِلَك: 
)   -أ مَهْزَِة  اْسِتْفَهاِمَيةٍ   (هللاَمدُّ  ُْجَْلٍة  ِإََل  اْْلُْمَلُة  َهلِ   ،(آللُ )فَ تَ َتَحوَُّل  يَ ُقوُل    َفَكأَنَُّه 

 (. هللاُ َأْكَبُ؟)
( ِف  َأْكَبُ َمَع َأنَّ َكِلَمَة  ) ، (َأْكَبارُ ) : ( فَ يَ ُقولُ َأْكَبُ َمدُّ َحْرِف اْلَباِء ِمْن َقولِِه ) -ب

فَِإَذا قَ لَّبَ َها اْلُمَؤذُِّن ِإََل    ، (هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َأْكَبُ ِمْن ُكلِّ َشْيءٍ )   : اأْلَْصِل أَفْ َعُل تَ ْفِضْيٍل َأي
 ( ِاْختَ َلَف اْلَمْعََن. َأْكَبارُ )

 

 (. 88  – 87/   2): فتح الباري -1
 ه ( . 1414من سؤال وجه إليه ف درس من دروس شبا )ربيع اْلخر   -2
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اِمَيٍة َكأَنَُّه  ( فَ تَ َتَحوَُّل اْْلُْمَلةُ ِإََل ُْجَْلٍة اْسِتْفهَ آْشَهدُ ( فَ يَ ُقوُل )َأْشَهدُ َمدُّ مَهْزَِة )  -ج 
 .  !(أََأْشَهُد َأْن اَل إِلََه ِإالَّ هللا؟يَ ُقوُل )
)  -د َقولِِه  ِف  الضَّمَِّة  فَ ُتْصِبحُ َأْشَهدُ َمدُّ  َمْعََن  َأْشَهُدواْ )  َكاإلشَباعِ   (  يُ َغيُِّ  َوَهَذا   )

 ( َاْشِهُدواْ أِلَّنَّ اأْلَْمَر ) اْْلُْمَلِة ِمْن َخَبٍ ِبلشََّهاَدِة ِإََل اْلِفْعِل اْلَماِضيِِّ 
َا    ،(َأْشَهُد َأنَّ اَل إِلََه ِإالَّ هللاَتْشِدْيُد النُّوِن ِف َقولِِه )  -ه  َساِكَنة   ِف األْصِل  َمَع أِنَّ
 (. َأْشَهُد َأْن اَل إِلََه ِإالَّ هللا) َوِهيَ 

)َوفَ ْتُح    -و )  (َرُسولُ اَلِم  َقولِِه  َأنَّ  ِف  هللا َأْشَهُد  رَُّسوُل  ِف    (ُُمَمَّداً  َا  أِنَّ َمَع 
( ( َوبِِه يَِتمُّ اْلَكََلُم َوَهَذا اللَّْحُن يُ َغيُِّ اْلَمْعََن َوُهَو  َأنَّ ( َرُسوُل َخَبُ )َمْضُموَمة  الصَِّحْيِح 

 يَ َقُع َكِثيًا ِعْنَد اْلَعَواِم. 
َؤذِّنُوَن الَِّذْيَن يَ َتَكلَُّفوَن التَّْطرِْيَب َوالت ََّغِنِّ  َوَأْكثَ ُر َمْن يَ َقُع ِف َهِذِه اأْلَْخطَاِء ُهُم اْلمُ 

 َجرَّْتُه ِإََل َأَخَواٍت هَلَا.   ،فَ َتَأمَّْل َكْيَف أَنَّهُ َلمَّا َتَساَهَل ِبْلُمَخاَلَفِة اأْلُوََل   ،ِف اأْلََذانِ 
)   -ز َقوِل  َعَلى  بَ ْعِضِهم  ُمَداَوَمةُ  إِلََه  وََكَذِلَك  هللااَل  اأْلََذانِ ِإالَّ  قُبِْيَل  فَ ُتْصِبُح    ،( 

َا ُمَقِدَمة  ِلأْلََذاِن.   َكَأِنَّ
 ( الَِّذي ُهَو َخطَأ . َأَشدُ يَ ُقوُلوَن ) ، (َأْشَهدُ ( ِف َقوِل )اهْلَاءِ َحْذُف )  -ح 
 ( َوُهَو َخطَأ . ُُمَمَّد  ( يَ ُقولُوَن )ُُمَمًَّدا( ِف )الدَّالِ َضمُّ َحْرِف )  -ط
 ( َوُهَو َخطَأ . اْلَفََل ( يَ ُقولُوَن )اْلَفََلحِ ( ِف َقوِل )اْْلَاءِ )َحْذُف   -ي
 ( َوُهَو َخطَأ . َأْكَبُ ( ِف )الطاف )  ِ ( ب  اْلَكافِ إِْبَداُل ) -ك
)-ل اْْلَََللَةِ اهْلَاءِ ِإْسَقاُط  َلْفِظ  ِمْن  قَ ْلب ُ   ، (  )َأْو  )َواًواَها  اْْلُْمَلُة  فَ ُتْصِبُح  ْو  (  اْلَلَّ
 (. َأْكَبُ 
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ُد بَ ْعَضُهْم يُ َؤذُِّن قَ ْبَل اْلَوْقِت   ِف َوْقِت اأْلََذاِن فَ َتجِ َعَدُم ِدقَِّة بَ ْعِض اْلُمَؤذِِّننْيَ   -3
اْلَوْقِت فَ ُيَصلُّوَن    النَِِّساِء َوَغْيِِهم ُدُخولَ ِبَدقَاِئَق َوَهَذا يُوِهُم َمْن اَلُيَصلُّوَن ِف اْْلََماَعِة ِمنَ 

 الصَََّلَة قَ ْبَل َوْقِتَها. 
ِف اأْلََذاِن َحّتَّ َْيِْضَي َعَلى ُدُخوِل اْلَوْقِت َزَمن  َقْد    ُض اْلُمَؤذِِّننْيَ يَ َتَأخَُّرونَ بَ عْ -4

 ِف أَوَِّل اْلَوْقِت. َأْحَياًن فَ َيِضْيُع َعَلى اْلُمَصلِِّنْيَ ُسنََّة الصَََّلِة   َْيَْتدُّ ِإََل ََخِْس َدقَاِئقَ 
ًة ِف أََذاِن  َخاصَّ   ،َأْحَياًن َقْد يَ تَ َعمَُّد بَ ْعُض اْلُمَؤذِِّننْيَ الت َّْبِكْيَ ِبأْلََذانَِقْبَل اْلَوْقتِ -5

َرمَ  َشْهِر  ِف  َُمَاِذيْ رُ   ، َضانَ اْلَفْجِر  فِْيِه  َها  ، َكِثْيَة    َوَهَذا  َوَأنَّ    :ِمن ْ لِْلسَّنَِّة  َُمَاِلف   َذِلَك  َأنَّ 
َأَحلََّها هللاُ لَهُ وََكَذِلَك أَْيًضا إِيْ َقاُع    الَِِّت َهَذا الت َّْقِدَي ََيَْعُل اْلُمْسِلَم َْيْتَِنُع َعِن اْلُمْفِطرَاِت  

َوْقِتَها قَ ْبَل  اْلَقْبلِيَِّة  َُمَاَلَفةِ َويُ َؤدِِّ   ،السُّنَِّة  ِإََل  يُ َعجَِّلهُ  سُ   ي َكَذِلَك  بَِْن  السُُّحوِر  ََتِْخْيِ  نَِّة 
ُهْم َأنَّ َوْقتَ اُس ظَنًّ النَّ  ْمَساِك َقْد بََدأَ.   ا ِمن ْ  اإْلِ

َوِمَن اْلِبدَِع اْلُمْنِكرَِة َما أُْحِدَث ِف َهَذا الزََّماِن  "  :)َرِْحَهُ هللاُ( قَاَل احْلَاِفُظ اْبُن َحَجرٍ 
إِيْ َقاِع   َرَمَضانَ ِمْن  َساَعٍة ِف  ثُ ُلِث  اْلَفْجِر بَِنْحِو  اْلَمَصابِْيِح    ،اأْلََذاِن الثَّاِن قَ ْبَل  َوِإْطَفاِء 

َزْعًما ِمَّْن َأْحَدثَُه أَنَُّه    ، الَِِّت ُجِعَلْت َعََلَمًة لَِتْحرِيِْ اأْلَْكِل َوالشُّْرِب َعَلى َمْن يُرِْيُد الصَِّيامَ 
َوَقْد َجرَُّهْم َذِلَك ِإََل َأْن َصاُرواْ اَل    ،َواَل يَ ْعَلُم ِبَذِلَك آَحاُد النَّاسِ   ، َباَدةِ ِلَِلْحتَِياِط ِف اْلعِ 

َزَعُمواْ  اْلَوْقِت  لَِتْمِكنْيِ  ِبَدَرَجٍة  اْلُغُروِب  بَ ْعَد  ِإالَّ  َوَعجَُّلوْا    ،يُ َؤذِّنُوَن  اْلُفطُوَر  فَُأَخُرواْ 
 .(1) "ِلَذِلَك َقلَّ ِعْنَدُهُم اخْلَْيُ وََكثُ َر ِفْيِهُم الشَّرُّ َوهللاُ اْلُمْستَ َعانُ فَ  ، السُُّحوَر َوَخاَلُفواْ السُّنَّةَ 
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نِْتَهاِء  َعَلى النَِّبِّ    بَ ْعِض اْلبُ ْلَداِن )الصَََّلة  ِف   -زَِيَدُة اْلُمَؤذِِّننْيَ   -6 ( بَ ْعَد ااْلِ
اأْلََذانِ  النَِّبِِّ   ،ِمَن  َعَلى  ِبلصَََّلِة  َصْوتَُه  اْلُمَؤذُِّن  يَ ْرَفُع  َوأَْزَواِجهِ   َحْيُث    . ..َوآلِِه 

َئِة اأْلََذاِن.   ِبَصْوٍت َوتَ َرُّنٍُّ َكَهي ْ
ا َصاِحُب  َتدقَاَل  َواْلُمب ْ هللاُ(   َعاتِ لسَُّنِن  اأْلََذاِن  "   :)َرِْحَهُ  بَ ْعَد  َوالتَّْسلِْيُم  َوالصَََّلُة 

 . (1) "ْيِفَيِة اْلَمْعُروفَِة ِبْدَعة  َوَضََللَة  ِِبَِذِه اْلكَ 
  ، ِف اأْلََذانِ   الشَِّعةُ َهِذِه اْلعَِبارَُة يَزِْيُدَها  ،  (َأْشَهُد َأنَّ َعلِيًّا َويلُّ هللا زَِيَدُة َلْفظَِة )  -7

 اَل َأْصَل هَلَا. 
 اَل َأْصَل هَلَا.  ْمَلةُ ْلُْ َهِذِه ا ،(َعلِيًّا ُحجَُّة هللا َأْشَهُد َأنَّ )زَِيَدُة َلْفظَِة  -8

َهِذِه الزَِِّيَدُة تُ ْبِطُل اأْلََذاَن أِلَنَّهُ زَاَد    : )َرِْحَهُ هللاُ(َوَقْد قَاَل الش ْيُخ َعْبُد هللِا ْبُن ِجَْبِْين
َها   . ِف َهِذِه اْلعَِباَدِة َما لَْيَس ِمن ْ

 (. لِ مَ عَ الْ  ْيِ خَ  ىلَ عَ  يَّ حَ )  ةِ ظَ فْ لَ  ةُ دَ يَ زِ  -9
 َواَل َأْصَل هَلَا.  ،ألََذانِ ِف  زِيُدَها الشِّيَعةُ  يَ َكَذِلكَ َهِذِه اْلُْمَلةُ 

َعَلى َأنَّ   َذاِهَب اأَلْربَ َعَة ُمتَِّفُقونَ  َ نَّ املإِ " :)رْحه هللا(زََكراَي األَْنَصاِريُّ اْلَقاِضي  قاَل 
َوَهِذِه  ، َخ َو ََلْ يَ ْبقَ َوِإْن قِيَل ِف َزَمِن الرَُّسوِل فَ َقْد ُنسِ  ،األََذانِ تُ َقاُل ِف اَل  َلةَ اْلُمْ  َهِذهِ 

ُب َأْن اَل  ،ُجوَد هَلَا و  ْد ِف الصَِّحيَحنْيِ َواَل رِ اْلُْمَلةُ ََلْ تَ  َحيَّ َعَلى َخْيِ  )َقالَ ي ُ لَِذا َيَِ
 .(1)  (2) "ِف اأَلَذاِن أِلَنَّهُ َبِطل   (اْلَعَملِ 
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 اْْلَْهُل بَِْحَكاِم اأْلََذاِن.  -10
ِمَنا  َتَُِد   أيَّ َعَرَف َكْيَف  ِف  َلمَّا  أََذانِِه  ِف  َشيء   لَُه  َعَرَض  َلْو  اْلُمَؤذِِّننَي  بَ ْعَض  َأنَّ 
َواَل يعِرُف َما يتعلَُّق بِِه ِمْن  ،  أِلَنَُّه َجاِهل  ِبأْلَْحَكاِم الشَّْرِعيَِّة اْلَوارَِدِة ِف اأْلََذانِ   ،يَ َتَصرَّفُ 

 . ِههِ أحَكاٍم َحّتَّ يُؤدِِّيهُ َعَلى َوجْ 
11-  ) أَثْ َناَء أََذانِِه  َأنَّ بَ ْعَض اْلُمَؤذِِّننْيَ ِإَذا َأْحَدَث )َكَأْن َِيْرَُج ِمْنهُ رِْيح  َأْو َصْوت 
ِة اأْلََذانِ ُر ِف  َمَع َأنَّ اْْلََدَث اَل يُ َؤثِّ   ،َقَطَعهُ  َقْطَعهُ َولكنَُّه    َوليَس عليهِ َصِحْيح   فأَذاِنُُ   ،ِصحَّ

 .  ال يعِرُف كيَف يَ َتصرَُّف بسَبِب َعَدِم معرِفَِتِه بحَكاِم األَذانِ 
   َعَلى َحَدٍث َصِحْيح  َوَلِكن اْلُمَؤذِِّن َوُهوَ   أََذانُ "  :)َرِْحَُه هللاُ(قَاَل الش ْيُخ َعْبُد هللِا اجلَِْْبِْينُ 

 . "ًئا اأَلوََل َأْن َيُكوَن ُمتَ َوضِّ 
 
 
 
 
 

 ******* 
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 اْلِقْسُم اخْلَاِمسُ 
 

 اأْلُوىَل   اْلَمْسأََلةُ 

قَاَمِة لِْلِعيَدِيِن:   ُحْكُم اأْلََذاِن َواإْلِ
هللاُ(قَاَل الَعز اِزيُّ  ُهَما( )َرِضَي  ِف الصَِّحْيَحنِي َعْن اْبِن َعبَّاٍس َوَجابِرٍ ثَ َبَت  "  :)َرِْحَُه  َعن ْ   هللاُ 

 . (1)((اأْلَْضَحى   اْلِفْطِر َواَل يَ ْومَ  ََلْ َيُكْن يُ َؤذُِّن يَ ْومَ )) : قَااَل 
ِرَوايَةِ  قَاَل:  َوِف  َعْن َعطَاٍء  ِلَصََل َأْن الَّ ))  :َأْخَبَِن َجابِر    ُمْسِلٍم  يَ ْوِم  أََذاَن  ِة 

يَ ْوَمِئٍذ    اَل نِداءَ   ،نَِدْاَء َواَلَشِيءَ َواَل بَ ْعَد َما َِيْرُُج َواَل إِقَاَمَة َوالَ   ،اْلِفْطِر ِحنِيَ َِيْرُُج ِاإِلَمامُ 
 أخرجه مسلم. . (َواَل إِقَاَمةَ 

قَاَمِة ِلَصََلِة اْلعِيَدْينِ   .(2) "َوَهِذِه اأْلََحاِدْيُث َتُدلُّ َعَلى َعَدِم َمْشُروِعَيِة اأْلََذاِن َواإْلِ
اْبُن   هللاُ(اْلَقيِ مُ قَاَل  ِمْن  اِإَذا    َكانَ "  :)َرِْحَُه  الصَََّلِة  ِف  َأَخَذ  اْلُمَصلَّى  ِإََل  نْ تَ َهى 

أَذَ  َقولِ َغْيِ  َواَل  ِإقَاَمٍة  َواَل  َجاِمَعة  ))  :اٍن  َأْن    ،((الصَََّلُة  يُ ْفَعلَ َوالسُّنَُّة  ِمْن    َشيء  اَل 
 .(3)َذِلكَ 

 ******* 
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 الث انَِيةُ   اْلَمْسأََلةُ 

قَاَمةُ لِْلَجْمِع َبنْيَ الص اَلَتنْيِ:   اأْلََذاُن َواإْلِ
لِ "   :اءِ هَ قَ فُ الْ   ورُ هُ مجُْ   قَالَ  ُسنَّة   قَاَمةُ  َواْْلََضرِ   الصَََّلَتنْيِ   َبنْيَ ْلَجْمِع  اإْلِ السََّفِر    ِف 

ُهَما ِمن ْ بِ أَمَّ   ، ِلُكلِّ  لِ نِِّ لا  نَ ُهم   ِفْيهِ فَ أْلََذاِن  ْسَبِة  بَ ي ْ   نُ ابْ وَ   ةُ لَ ابِ نَ اْلَْ وَ   ةُ يَّ عِ افِ الشَّ   الَ قَ ف َ   ،ِخََلف  
 .(1) "التَّْأِخْيِ الت َّْقِديِْ  أَو   ْنَد َْجْعِ عِ  قَ رْ  ف َ اَل وَ  ،نْيِ تَ ََل لصَّ لِ َيْكِفي د  احِ وَ  ان  ذَ أَ  :مٍ زْ حَ 

 
ُلُهم:   َوَدلِي ْ

ِحجَِّة   ِف  اَّللَِّ  َعْبِد  ْبِن  َجابِِر  قَالَ َعْن  ْسََلِم  النَِّبُّ ))  : اإْلِ اْلَمْوِقِف  فَ رَاَح  إََل 
َفَخَطَب النَّاَس اخْلُطَْبَة اأْلُوََل مُثَّ أَذََّن ِبََلل   النَِّبُّ   ، ِبَعرَفََة  َأَخَذ  ِف اخْلُطَْبِة الثَّانَِيِة    مُثَّ 

النَِّبُّ   اأْلََذانِ   ِمن  فَ َفرََغ  ِمْن  َوِبََلل   الظُّْهرَ   ،اخْلُطَْبِة  َوَصلَّى  ِبََلل   أَقَاَم  أَقَاَم    ، مُثَّ  مُثَّ 
 .(2)((َوَصلَّى اْلَعْصرَ 

ْعَد اْلَمْغِرِب  َأِب َسعِيٍد اخْلُْدرِيِّ قَاَل ُحِبْسَنا يَ ْوَم اخْلَْنَدِق َعِن الصَََّلِة َحّتَّ َكانَ ب َ َوَعْن 
 رث  ىتيت نت مت زت ُّ  :َوَذِلَك قَ ْوُل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ  ، اللَّْيِلَحّتَّ ُكِفيَنا ِِبَِويِّ ِمن

.[2٥]األحزاب: . َّ ىث نث مث زث  

َها فََأْحَسَن َصََلَِتَا َكَماَكاَن    َفَدَعا َرُسوُل اَّللَِّ  ِبََلاًل فََأَمرَُه فَأَقَاَم الظُّْهَر َفَصَلَّ
َها َكَذِلكَ   ،ُيَصلِِّيَها ِف َوْقِتَها َها َكَذِلكَ   ، مُثَّ أَقَاَم اْلَعْصَر َفَصَلَّ مُثَّ    ،مُثَّ أَقَاَم اْلَمْغِرَب َفَصَلَّ
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أَيْ  َكَذِلَك  َها  َفَصَلَّ اْلِعَشاَء  ي ُنَ   ،ًضا أَقَاَم  َأْن  قَ ْبَل  َوَذِلَك  ِف    هللاُ   لَ زِِّ قَاَل  تَ َعاََل 
 [.٢٣٩]البقرة: . [٢٣٩ۖا فَإِۡن ِخۡفتُۡم فَِرَجاَّل  أَۡو ُرۡكبَان  ]  :َصََلِةاخْلَْوفِ 

 

َمْن َْجََع َبنْيَ    ْيِه ِداَللَة  َعَلى َأنَّ ُكلَّ َوفِ   ، ََنُْخذُ   ُكلِِّهِ َوِِبََذا  "  :)َرِْحَُه هللاُ(  قَاَل الش اِفِعيُّ 
ُهَما َوأَذََّن ِلأْلُوََل َوِف اْْلِخرَِة يُِقْيمُ  ُهَما أَقَاَم ِلُكلِّ َواِحَدٍة ِمن ْ   َصََلَتنْيِ ِف َوْقِت اأْلُْوََل ِمن ْ

َها ِف َغْيِ َوْقِتِها َكَما ُوِصَفتْ  ،ِبََل أََذانٍ   .(1) "وََكَذِلَك َكلُّ َصََلٍة َصَلَّ
 
 
 
 

 ******* 
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 الث الِثَةُ   اْلَمْسأََلةُ 

 
 اأْلُْجَرِة َعَلى الت ْأِذِينِ  َأْخذُ 

َذ    آِخُر َماَعِهَد إيَلَّ َرُسوُل هللاِ ))   قَاَل:   َعْن ُعْثَماَن ْبِن َأيب اْلَعاصِ  َأْن َأَّتَِّ
 .(1) ((ُمَؤذًِّن الَ َيَُْخُذ َعَلى أََذانِِه َأْجرًا

َولَْيَس ِلإْلَِماِم    :قَالَ   ،أُِحبُّ َأْن َيُكوَن اْلُمَؤذِّنُوَن ُمَتَطوِِِّعنيَ " : )َرِْحَُه هللاُ(قَاَل الش اِفِعيُّ 
ُد َمْن يُ َؤذِّنُ َأْن يَ ْرزُقَ هُ   .(2) "َأْن يَ ْرزُقَ ُهْم ِمْن َمالِهِ  ِإالَّ  ة  َطوًِِّعا ِمَّْن لَُه أََمانَ ُمتَ  ْم َوُهَو َيَِ

 ."اَلبََْس بَِْخِذ اأْلَْجِر َعَلى َذِلكَ " :)َرِْحَهُ هللاُ( َوقَاَل َماِلك  
َن الصَّْوِت َيْطُلُب  سَ فَ َلْو َوَجْدَن ُمَؤذًِّن حَ   : قَاَل َأْصَحابُ َنا"   : )َرِْحَُه هللاُ(َوقَاَل الن  َوُويُّ 

بِ  يَ َتَبَُّع  َوآَخَر  رِْزقًا  أََذانِِه  حَ َعَلى  َغْيُ  َلِكنَّهُ  الصَّْوتِ سَ أْلََذاِن  يُ ْؤَخذُ فَأَي ُّ   ،ِن  فِْيِه    ؟ُهَما 
 .(3) "َوهللاُ أَْعَلمُ  ، ُشرَْيحٍ  الصَّْوِت َوُهَو َقوُل اْبنِ  نُ ُق َحسَ َأَصحُُّهَما يُ ْرزَ  : َوْجَهانِ 
 

اَبز ْبُن  الَعزِيز  َعْبد  الش ْيُخ  قَاَل  فَ َقْد  املَُعاِصرِيَن  ِمْن  هللُا(َأم ا  َنمَ   )َرِْحَهُ  سُ ِحي ْ   لَ ئِ ا 
ال رَاِتِب  الُعَلَماءُ  ذَكَ "  ُمَؤذِ ِن:  َعْن  يُ ْعطِ َر  الَِّذي  ال  ىَأنَّ  بَ ْيِت  َما   َ م  ِمْن  َعَلى  يُِعينُ اِل  ُه 
اَل   َعلَْيهِ َذِلَك  بََْس  َواَل  َذِلَك  ِف  َعلَْيِه  بَ ْيتَ   ؛َحرََج  املأِلَنَّ    ، ْسِلِمنيَ  ُ امل   َمَصاِلحِ لِ اِل   َ  

 

إن   )) :قال موسى بن إساعيل :ولفظ النسائي وأيب داود ،( 714) :وابن ماجة ،(209) : أخرجه التمذي بسند صحيح -1
ْذ ُمَؤذِ اَنً  :قَالَ  ؟َجَعَلّنِْ إَماَم َقوميِ ااَيَرُسوَل هللاِ  :َأيِب الَعاص قالُعْثَماَن بَن   نِِه االَ َيَُْخُذ َعَلى َأذَ أَْنَت ِإَماُمُهْم َواقْ َتِد أبَِْضَعِفِهْم َواختِ 

 . 146ص :صححه األلباِن ف الثمر املستطابو  ،((َأْجَراً 
 (. 64| 2): األم -2
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ْم ِإَذا َأَخُذوا  اَل َحرََج َعلَْيهِ   ِننَي َواألَِئمَّةِ َؤذِِّ  ُ ْسِلُموَن َعَلى امل  ُ َها املَذا اأَلْوقَاُف الَِِّت يُوِقفُ َوَهكَ 
َها َما يُعِينُ ُهْم عَ  اِل ِمْن   َ ِمْن بَ ْيِت امل   -لُ أَي َُّها السَّائِ -فَِإَذا َأَخْذتَ   ،ِل الصَّاِلحَلى الَعمَ ِمن ْ

يُعِينُ  َما  َفََل  ِوزَارَِة اأَلْوقَاِف  َعَلْيَك َونَ ْرُجو أَ َحرَ َك  اأَلْجُر َكاِمًَل َج    كَ أِلَنَّ   ؛ ْن َيُكوَن َلَك 
ئً  َا َلْو تَ رَْكَت َذِلَك    الصَّاِلحِ ا يُعِيُنَك َعَلى َهَذا الَواِجِب َوَعَلى َهَذا الَعَمِل  ََتُْخُذ َشي ْ َوُرِبَّ

ْلِتَماِس    .(1)"لُ مَ عَ الْ  لُ طَّ عَ ت َ ي َ   دْ قَ   الرِِّْزقِ َلَتَْكَت َهَذا الَعَمَل اِلِ

 

 

 

 

 

 ******* 
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 الر ابَِعةُ   اْلَمْسأََلةُ 
 

 اْلَمْسِجِد بَ ْعَد اأْلََذاِن: اخْلُُروُج ِمَن  
  : قَالَ وَ   الشَّْعثَاءِ   ى للصََّحاِبِّ اْلليِل أِب ُهرَيرََة َكَما ذََكَرَها أبُوفَتو َجاَءَن ِف ذِلَك  

اْلَمِسجِ )) ِمَن  َرُجل   فَ َقاَم  فَأَذََّن  ُهرَيْ رََة  َأِب  َمَع  اْلَمْسِجِد  ِف  قُ ُعوًدا  َْيِْشِي  ُكنَّا  فَأَتْ بَ َعهُ  ِد 
أَبُوُهرَيْ رَةَ َبَصرَ  فَ َقاَل  اْلَمْسِجِد  ِمَن  َخرََج  َحّتَّ  أََب    : ُه  َعَصى  فَ َقْد  َهذا  أَمَّا 

 .)) (1)اْلَقاِسمِ 
الن  َوِويُّ  هللاُ(قَاَل  ُيَصلََّي  "   :)َرِْحَهُ  اأْلََذاِن َحّتَّ  بَ ْعَد  اْلَمْسِجِد  ِمَن  اخْلُُروِج  فِْيِه َكرَاَهةُ 

 .(2) "َوهللاُ أَْعَلمُ  ،الَّ لُِعْذرٍ اْلَمْكُتوبََة إِ 
َقْد    فُ َقَهاءَ   ِف الَوْقِت َعْيِنهِ ِمِذي  ُموَن َكالُبَخارِيِّ َوالتِِّْ تَ َقدِِّ  ُ َوَلَقْد َكاَن أَِئمَّةُ اْلَِديِث امل" •

َبطُوُه ِمْن   وا هَلَا ِنْسَبةً بُ وَّ ب َ وَ  يَِّة الشَّرِيَفةِ َسَبُوا أَْغَواَر النُُّصوِص الن ََّبوِ  ِإََل الِفْقِه الَِّذي ِاْستَ ن ْ
فَ َقالَ ِمِذيُّ التِِّْ   بَ وَّ َوَقْد ب َ   ، اِظ اأَلَحاِديِث ِف ُكلِّ َببٍ أَْلفَ  ُهَنا  َما َجاَء ِف    َببُ ):   

ِمنَ  األََذانِ  َ امل  َكرَاِهَيِة اخلُُروِج  بَ ْعَد  ُهرَيْ رَةَ أَ   لَ قُ وْ   ِمِذيُّ التِِّْ   مُثَّ ذََكرَ   ( ْسِجِد    اْلِنفَ   ِب 
َق  مُثَّ َعلَّ   ، ْسِجِد بَ ْعَد َسَاِع اأَلَذانِ  َ امل   ي ِمنَ َصلِِّ  ُ ْكِر َمْوُقوفًا ِف الن َّْهِي َعْن ُخُروِج املالذِِّ 
  َجهُ َأْْحَُد ِمنْ َوَأْخرَ   :-يورِ فُ كْ اَر بَ مُ الْ   :َأي- فَ َقاَل  ِمِذيُّ َر التِِّْ َعَلى َما ذَكَ ي  ورِ فُ كْ اَر بَ   ُ م  ال
أَ قَ وْ  قَاَل  مُثَّ  َوزَاَد  ُهرَيْ رََة  هللِا    قَالَ   ةَ رَ ي ْ رَ وهُ بُ أِلَِب  امل ))  : َرُسوُل  ِف  ُتْم  ْسِجِد   َ ِإَذا ُكن ْ
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  َواْلَِديُث يَُدلُّ   ،ُه َصِحيح  َوِإْسَنادُ   (1) ((َأَحدُُكْم َحّتَّ ُيَصلِِّيَ جْ وِدَي لِلصَََّلِة َفََل َِيْرُ فَ نُ 
 لَْيَس لَُه  َلِكنَُّه ََمُْصوص  ِبَنْ   ،هِ ِفيْ   نَ ْسِجِد بَ ْعَدَما أُذِِّ  َ امل   اخلُُروُج ِمنَ َعَلى أَنَّهُ اَل ََيُوُز  

الصَََّلُة    أُقِيَمتِ َخرََج َوَقْد    َأنَّ َرُسوَل هللِا    ُهرَيْ رَةَ َأِب    يَُدلُّ َعلَْيِه َحِديثُ   , َضُرورَة  
هُ الصُُّفوُف َحّتَّ   َلتِ َوُعدِ  ُمَصَلَّ ِف  قَاَم  ِإَذا  ُيَكبَِّ     َأْن  اِ اِنْ َتظَْرَن  َعَلى    ، ْنَصَرفَ   قَاَل: 

َفَمَكث ْ  خَ َمَكاِنُكْم  َحّتَّ  َئتَِنا  َهي ْ َعَلى  نَ َنا  إِلَي ْ رَْأسُ ا  رََج  َماءً يَ ْنِطُف  ِاْغَتَسلَ   هُ  َرَواهُ    . َوَقْد 

  وص  ِبَْن لَْيَس لَهُ َضُرورَة  فَ َهَذا اْلَِديُث َيُدلُّ َعَلى َأنَّ َحِديَث الَباِب ََمْصُ   ،الُبَخاِريُّ َوَغرْيُهُ 
َواْلَاِقنِ   ال ُمحِدثِ ِبْلَْنِب  فَ يَ ْلَتِحُق   ِإَماًما    ،مْ هِ َوََنْوِ   َوالرَّاِعِف  َيُكوُن  َمْن  وََكَذا 

 .(2) ْن ِف َمْعَناُه"ِجٍد آَخَر َومَ لَِمسْ 
 

ِْمِذيُّ  َماُم الرتِ  ِعْنَد أَْهِل اْلِعْلِم ِمْن َأْصَحاِب    َوَعَلى َهَذا اْلَعَملُ "   :)َرِْحَُه هللاُ( َوقَاَل اإْلِ
بَ ْعَدُهمْ   النَِّبِِّ  ُعْذرٍ   : َوَمْن  ِمْن  ِإالَّ  اأْلََذاِن  بَ ْعَد  اْلَمْسِجِد  ِمَن  َأَحد   َِيْرَُج  َأْن    :َأالَّ 

 .(3) "وٍء أَْو أَْمٍر اَلبُدَّ ِمْنهُ َيُكوَن َعَلى َغْيِ ُوضُ 
 

 

 ******* 
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 ةُ اِمسَ اخلَ   اْلَمْسأََلةُ 
 

 :اأْلََذاُن اأْلَو ُل َيوَم اجْلُُمَعةِ 
َر النَّاُس  ِف َخََلفَِتِه َلمَّا َكث ُ   اَن اأَلوََّل ُسنَُّة ُعثَمانَ الرَِِّواَيِت َأنَّ األَذَ تُِفيُد بَ ْعُض  

َمِة اِْبنِ   ُر َكََلمَ كُ ذْ هِلََذا الَكََلِم نَ َوتَ ْوِضيًحا    ،َفَصاَر ُسنَّةً   أََماِكنُ ُهمْ َوتَ َباَعَدْت   َرِْحَُه )َبزٍ   الَعَلَّ

ِف  (هللاُ  لِلُبُحوِث َواإِلفْ َتاءِ َكَماَجاَء  اِئَمِة  أَنَُّه  َعْن َرُسوِل هللِا    ثَ َبتَ   :فَ َتاَوى اللَّْجَنِة الدَّ
ا  ََتَسَُّكوا ِِبَا َوَعضُّو   ،ْهِديِّنَي ِمْن بَ ْعِدي  َ َن امل ِِت َوُسنَِّة اخلَُلَفاِء الرَّاِشِديِبُسنَّ َعَلْيُكْم  ))  :قَالَ 

َها بِ  ِحنَي ََيِْلُس اإِلَماُم َعَلى املِْنَبِ ِف     أَوَّلُهُ َعِة َكانَ اْلُمُ َوالنَِِّداُء يَ ْوَم    ...(1) ((ذِ اجِ وَ ن َ لْ َعلَي ْ
النَِّبِّ   َوعُ   َعْهِد  َبْكٍر  َعنْ ُهَما)ْمرَ َوَأِب  هللاُ  وَكَ ا كَ مَّ فَ لَ   ،(َرِضَي  ُعثَماَن  َخََلفَُة  َر  ث ُ اَنْت 

اْلُمُ   انُ مَ ثْ عُ   رَ مَ أَ   ؛ِ النَّاسُ  اأَلوَّلِ يَ ْوَم  ِبأَلَذاِن  بِِبْدَعةٍ   -اْلنَ -  َعِة   ِمنَ   َسَبقَ َلمَّا    َولَْيَس 
 .ِة اخلَُلَفاِء الرَّاِشِدينَ ْمِر ِبتَِِّباِع ُسنَّ األَ 

البُ  َرَواُه  َما  َذِلَك  ِف  َوالنَّ َواأَلْصُل  َوالتِّْ َخارِيُّ  َوأَبُو َوا  ِمِذيُّ َساِئيُّ  َماَجه  َداُوَد  ْبُن 
لَهُ  ِشَهابٍ   ، َواللَّْفُظ  اْبِن  يَزِيد  ، َعْن  ْبُن  السَّاِئُب  األََذاَن َكانَ   : َأْخَبَِن  أَوَّلُ َأنَّ  ِحنَي    ُه 

ُهَما)ْمرَ َوَأِب َبْكٍر َوعُ   ملِْنَبِ يَ ْوَم اْلُُمَعِة ِف َعْهِد النَِّبِِّ ََيِْلُس اإِلَماُم َعَلى ا  ا  مَّ فَ لَ   (َرِضَي هللاُ َعن ْ
َلى  َن بِِه عَ فَأَذَّ   ،اِلثِ َعِة ِبأَلَذاِن الثَّ اْلُمُ ُعثَماُن يَ ْوَم    َخََلفَةُ ُعثَماَن وََكثُ َر النَّاُس أََمرَ َكاَن  

 (. رَاءِ وْ الزَّ )

 

 (. 37رقم)  :صحيح التغيب والتهيب واأللباِن ف  ، (2679)  :أخرجه التمذي -1
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َذِلكَ   ْمرُ األَ   َواْستَ َقرَّ  األََذانُ وَكَ   ، َعَلى  َهَذا  املَلمَّا َكث ُ   اَن  اْجِتَهاًدا  فَ زَ ْسِلُموَن    ُ َر  اَدُه 
 ا. يًّ وتِ كُ سُ  َفَصاَر ِإْْجَاًعا  ؛اإِلْنَكارِ  َوَعَدمِ ُه ِبلسُُّكوِت  لَ ةِ ابَ حَ الصَّ  َسائِرُ  هُ افَ قَ وَ وَ  ،ِمْنهُ 

خُ  اأَلَمرَ   :أَْعَلمُ   َوهللاُ الَقْوِل    َصةُ ََل َو  َواِسع    َأنَّ  َذِلَك  َفَمنِ   دَ َعنْ   ،ِف  الِعْلِم    أَْهِل 
فَ ُهوَ  َواِحٍد  أََذاٍن  َعَلى  هللِا    سِّ أَ تَّ مُ   اقْ َتَصَر  بَِرُسوِل  هللاُ  َشاَء  َبْكٍر    دٍ تَ قْ ومُ   ِإْن  بََِب 

ُعثَماُن ْبُن َعفَّاَن  دُ اشِ رَّ لاِبُسنٍَّة َسن ََّها اخلَلِيَفُة    دٍ تَ قْ فَ ُهَو ِبَذِلَك مُ   نْيِ انَ ذَ أَ   ذَّنَ ْن أَ َومَ   ، ْمرَ َوعُ 
َواف َ  الصَّ َوَمْن  ِمْن ُْجُْهوِر  َواأْلَْنَصارِ  ُ امل   ةِ ابَ حَ ُقهُ  ْبُن    َهاِجرِيَن  َعَلُي  َمِتِهْم  ُمَقدِِّ ِف  َعْهِدِه  ِف 

طَاِلبٍ  َوطَْلَحةُ اَوَعْبدُ   َأِب  َعْوٍف  ْبُن  َصاَر    (أمَجِعنيَ   َعنْ ُهمْ   هللاُ ِضَي  رَ )لَرْْحَُن  ِإْْجَاعً َوَقْد  ا  ِبَذِلَك 
 .تَ َعاََل أَْعَلمَ  ا َوهللاُ يً وتِ كُ سُ 

 

 

 

 

 ******* 

 اْْلَْمُد للِ ََتَّت  
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 اخْلَاْتَةُ 
 

 إبَِِْتَاِمِه.  َمنَّ َعَليَّ  َعاََل َوَأْْحَُدُه َعَلى أَنْ هللاَ ت َ  َوِف ِختَاِم َهَذا اْلِكتَاِب اْلُمتَ َواِضِع َأْشُكرُ 
 

 َوَقْد تَ َوص ْلُت ِفْيِه ِإىَل الن  َتاِئِج اآْلتَِيِة: 
 تَ َعاََل ِلإْلِْعََلِم ِبُدُخوِل َوْقِت الصَََّلِة ِبذِْكِر ََمُْصوٍص. لِل  اُن ُهَو ِعبَاَدة  اأْلَذَ  :اًل َأو  

َوُهَو   ،ِبلنِِّْسَبِة لِْلَجَماَعِة َوأَمَّا ِبلنِِّْسَبِة لِْلَفْرِد ُسنَّة    ِكَفايَةٍ   فَ ْرضُ أَنَّ اأْلََذاَن    يَرى اْلُفَقَهاءُ   ََثنًِيا:
 .َدة  كَّ ُسنَّة  ُمَؤ َوَذَهَب بَ ُعُض اْلُفَقَهاِء ِإََل أَنَّ اأْلََذاَن  ،َوهللاُ أَْعَلمُ  ،الرَّاِجحُ 

قَاَمُة    ََثلِثًا: ِلُكلِّ َصََلةِ اإْلِ َسَواًء َكاَنْت َصََلًة    ،ِمَن الصََّلواِت اخْلَْمسِ   فَ ْرضٍ   فَ ْرُض ِكَفايٍَة 
 َحاِضرًَة أَْو فَائَِتًة.

ِبَكْيِفيَّ   رَاِبًعا: اأْلََذاُن  َثََلثٍ َوَرَد  َوْجهٍ   :اٍت  َعْشرََة َكِلَمةً )  :َفِفي  َوْجهٍ   ،(ََخَْس  ِتْسَع )  :َوِف 
 . (َسْبَع َعْشرََة َكِلَمةً ) :َوِف اَثِلثٍ  ،(َعْشرََة َكِلَمةً 

ِْجْيعِ  التَّ ِف  ِسرًّ   : َواْختَ َلُفواْ  ِبلشََّهاَدَتنْيِ  ََيِْتَ  أَْن  َجْهرًاَوُهَو  ِِبَِما  ََيِْتَ  أَْن  قَ ْبَل  فَأَثِْبَتُه    ،ا 
َوالشَّاِفِعَيةُ  هللاُ(اْلَماِلِكَيُة  َواْْلَنَابَِلةُ   ،)َرِْحَُهُم  اْْلََنِفَيُة  هللاُ(َوأَْنَكرَُه  اْْلَنَابَِلةُ   ،)َرِْحَُهُم  قَاَل  هللاُ(َلِكْن  َلْو    :)َرِْحَُهُم 

ِْجْيعِ   . هْ  ََلْ ُيْكرَ أََتى ِبلتَّ
قَاَمُة    تِ َوَردَ   َخاِمًسا: َثََلثٍ ِبَكْيِفيَّ أيًضا  اإْلِ َوْجهٍ   :اٍت  َعْشرََة  )  :َفِفي  َوِف    ،(َكِلَمةً ِإْحَدى 

 .(َكِلَماتٍ   َعْشرَ ) :َوِف اَثِلثٍ  ،(َسْبَع َعْشرََة َكِلَمةً ) :َوْجهٍ 
َأْشَهُد أَنَّ َعِليًّا  َو)(  َحيَّ َعَلى َخْيِ اْلَعَملِ أَنَّ)  اَل َِيَْتِلُفوَن ِف   ةَ ِإنَّ اْلُفَقَهاَء اأْلَْربَ عَ   :َساِدًسا

أَنَّ  َو)  َويلُّ هللا( اأْلََذانِ   تْ لَْيسَ وَ   زَِيَدة    (َعِليًّا ُحجَُّة هللاَأْشَهُد  أَْلَفاِظ  هللاُ(الن ََّوِويُّ   َوقَالَ   ،ِمْن    : )َرِْحَُه 
 فَ َنْحُن َنْكرَُه الزَِِّيَدَة ِف اأْلََذاِن. 
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)  اْلُعَلَماءُ ِاْختَ َلَف    :َساِبًعا َقوِل  الن َّْومِ ِف  ِمَن  َخِي   أََذاِن  الصَََّلُة  ِف  ِف  َواْختَ َلُفوا    ،اْلَفْجرِ ( 
ِف اأْلََذاِن    :َشْيُخ األَْلبَاِنُّ القَاَل    :َعاِصرِْينَ  ُ َوِمَن امل  ،أَْيًضا  الثَّاِن اأَلوَِّل أَْو  اأْلََذاِن  كونِه َهْل ُهَو ِف  

ْيُخ الال  َوقَالَ   ،اأْلَوَّلِ  قَاَل الشَّْيُخ نُورِي    ُعَلَماِء ُكرُدْستَاِن اْلِعرَاقِ َوِمْن    ،ِف اأْلََذاِن الثَّاِن   ،ُعثَ ْيِمنْي شَّ
ِإِن اْعتَ َقَد   :ِلَك يَِقُف َعَلى اْعِتَقاِد اْلُمَؤذِّنِ َوذَ   ،(ِف اأَلَذاِن اأْلَِخْيِ   :ِف اأَلَذاِن الثَّاِن)َأي  :فَارس

اأْلَوَِّل   اأْلََذاِن  ِف  َجائِز    فبالنِِّْسَبةِ أَنَُّه  َجائِز     ،ِإلَْيِه  فَ ُهَو  اأْلَِخْيِ  اأْلََذاِن  ِف  أَنَُّه  اْعتَ َقَد    ِبلنِِّْسَبةِ َوِإِن 
 ِإلَْيِه. 

الشَّْيُخ    َوالرَّاِجحُ  ِإلَْيِه  َوالشَّْيُخ  َماَذَهَب  َبز  فَارس  الُعثَ ْيِمنْيَ  اْبُن  نُورِي    قَالُوا  نَ الَِّذيْ َوالشَّْيُخ 
ُ ِمْن َشرِْح اأْلَئِمَِّة اْْلُفَّاِظ أِلَْلَفاِظ اْْلَِدْيِث   ،( ِف اأْلََذاِن الثَّاِن الصَََّلُة َخْي  ِمَن الن َّْومِ ) َكَما يَ تَ َبنيَّ

َداُوَد   َأِب  َولَِقْوِل  َواْلُمَتَأخِّرِْيَن  ِمنْيَ  اْلُمتَ َقدِِّ األَئِمَِّة  ُْجُْهوِر  لَِرْأي  ُمَواِفق   يَ ُقولُ َوُهَو  َحِدْيُث    : الَِّذي 
ْيُخ اْبُن َبز  ِف اأَلَذاِن اأَلوَّلِ َوَلِكْن اَلَبَْس  ،ٍد أَْبنَيُ نَ ُمسْ   َوهللاُ تَ َعاََل أَْعَلُم.  ،َكَما قَاَل الشَّ

اْلُمَؤذِّنِ   :ََثِمًنا ِف  ُشُروط   تَ تَ َوف ََّر   أَْن  ُب  اْلُمَؤذِّنُ )   :ِهيَ   ،َيَِ َيُكوَن   ،َعاِقًَل   ،ًماُمْسلِ :  أَْن 
الصَّْوتِ َوَحسَ  اأْلََذانِ   ْخطَاءِ ِلألَ   ُمَْتِنبًا  ،َن  َكِلَماِت  قَ   ،ِف  َيُكوَن  َرِفْيعَ   ، ائًِماأَْن  َيُكوَن    َوأَْن 

 . (الصَّْوتِ 
ُب أَْن يَ ُقوَم ِبِه اأَلْشَخاُص الَِّذيَن   ،اأْلََذاُن َواإِلقَاَمُة ِمْن أَْفَضِل اْلِعبَاَداِت اْلَقْولِيَّةِ   ََتِسًعا: َوَيَِ

ِفيهِ  اأَلْهِليَُّة  أََذاُِنُْم    :َأي  ،هَلُُم  َيُكوَن  َوَيُكوَن    ُمواِفًقاأَْن  الشَّرِيَعِة  ِف  َجاَء  الَِّذي   َصْوتٍ بِ ِلألََذاِن 
الصَّْوِتِِّ   ,ْجَِيل ِبلتَّْسِجيِل  َواإِلقَاَمِة  ِلأَلَذاِن  ِبلنِِّْسَبِة  عِ   ُعَلَماءِ لْ لِ ..  أَمَّا  نَا    ، آرَاءٍ   ةُ دَّ امل َُعاِصرِيَن  وََكتَ ب ْ
ِفْيَما َسَبَق ُحْكَم َهِذِه اْلَمْسأََلةِ   َهَذا اْلَمْوُضوعِ َعْن  قَ ْبُل   نَا  اْلُمَعاِصرْيَن  اْلُعَلَماِء    لَ او قْ أَ َوذََكْرَن    وََكتَ ب ْ
 .اِفي ْهَ 
ْضٍل َكِبْيٍ َوَأْجٍر ِف اأْلََذاِن لَِما ِفْيِه ِمْن فَ   َأْصَواِِتِملُواْ َتِْسنْيَ  ُح لِْلُمَؤذِِّننْيَ أَْن َيْسَعواْ َوُيَاوِ َوأَْقتَِ  •

ُشُيوِخنَا  ،َعِظْيم ِمْن  اْلَمَساِجدِ   َوأَْطَلُب  ِف  يُ َعلُِِّمو   َوُعَلَمائِنَا  اْلِعْلِم َكْيِفَيةَ أَْن  َب  ُطَلَّ اأْلَذاِن    اْ 
رَاَساِت اأْلَ  ،َوأَداَءَها الصَِّحْيَحةَ  َب اْلِعْلمِ ُمو أَْن يُ َعلِِّ َكاِدْيَِيِة َوأَْيًضا َعَلى َأَساتَِذِة الدِِّ اأَلَذاَن  اْ ُطَلَّ
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لَِتْشِجْيِعِهما تَ تِ فْ بِ  الدَّْورَاِت  َأْصحَ   ،ِح  ِإََل  َأْحَوَجنَا  َلةِ َفَما  اْْلَِمي ْ اأْلَْصَواِت  جِبُمِل  لِ   اِب  َتسُمَو 
 .اأَلَذاِن اْلَِميَلِة َعَلى املنَاِبرِ 

َحقِّ   • ِمْن  يَ َتَحلَّوا  نْيَ اْلُمَؤذِّنِ َكاَن  َلةِ   أَْن  اْْلَِمي ْ يَ ْنسَ   الرَِّفي َْعةِ   ِبلصَِّفاِت  ِف   واَواَل  ااْلِْخََلَص 
 اأْلََذاِن. 
 

 
 

للِ   َوآِخرُ  اْْلَْمُد  أَِن  الَعاَلِمنْي   َدْعَواَن  َوَسلَّ   ،َربِّ  نَِبيِِّنَا  َوَصلَّى هللاُ  َعَلى  وَ َم  آلِِه  ُُمَمٍَّد  َعَلى 
 َوَصْحِبِه َأْْجَِعنْيَ.

 َربِّ اْلَعاَلِمنْيَ.   َواْْلَْمُد للِ َوَسََلم  َعَلى اْلُمْرَسِلنْيَ  ،ُسْبَحاَن رِبَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفونَ 

 

 

 

 

 

 يِّ دِ رْ كُ الْ  قِ ائِ فَ   ْبنِ زادَ آ
 ائزادي|ق|اْلسُّلَْيَمانَِيةُ اُكْرُدْستَاُن اْلِعرَ 

َلَة األَربَِعاء  لَي ْ
 ه 1439/ُذو اِْلجَّةِ /9 

 م 2018 \10\ 19       
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 اْلَمَصاِدُر َواْلَمَراِجعُ 
 

البخاري: .  1 الوفاة:    صحيح  )سنة  البخاري  إساعيل  بن  (،  256ُممد 
البغا ابن كثي    ، احملقق: د. مصطفى ديب  الثالثة،    -اليمامة   -دار  الطبعة:  بيوت، 

1407 – 1987. 

(، احملقق: ُممد فؤاد  261مسلم بن اْلجاج: )سنة الوفاة    صحيح مسلم:.  2
 بيوت، الطبعة: األوَل.  -عبد الباقي، دار إحياء التاث العرب 

داود:.  3 أيب  الوفاة:  سنن  )سنة  السجستاِن  داود  ُممد  275أبو  احملقق:   ،)
 . دار الفكر، رقم الطبعة: األوَل، بدون سنة الطبعة -ُميي الدين عبد اْلميد، سوري 

الوفاة:    الرتمذي:  سنن .  4 )سنة  التمذي  عيسى  بن  احملقق:  256ُممد   ،)
 بيوت، الطبعة: األوَل.   -أْحد ُممد شاكر وآخرون، دار إحياء التاث العرب 

احملقق: عبدالفتاح    ، (303النسائي )سنة الوفاة:    سنن النسائى الصغرى: .  5
اإلسَلمية   املطبوعات  مكتب  غدة،  الثانية،    –أبو  الطبعة:  –  1406حلب، 

1986. 

حنبل:.  6 بن  أْحد  الوفاة:    مسند  حنبل)سنة  بن  إحياء  241أْحد  دار   ،)
 التاث العرب، بيوت، الطبعة: األوَل. 

 موقع شبكة مشكاة اإلسَلمية.  ،لإلمام مالك املوطأ بروايتني:. 7
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الدارمي:.  8 الوفاة:    سنن  )سنة  الدارمي  الرْحن  عبد  بن  هللا  (،  255عبد 
بيوت، الطبعة:    -احملقق: فواز أْحد زمريل ، خالد السبع العلمي، دار الكتاب العرب

 األوَل. 

(، احملقق: ُممد عبد  458البيهقي )سنة الوفاة:    السنن الكَبى للبيهقي: .  9
 .1994 – 1414رمة، الطبعة: األوَل، مكة املك -القادر عطا، مكتبة دار الباز 

شيبة:.  10 أيب  البن  بن  األدب  ُممد  بن  هللا  عبد  شيبة،  أب  بن  بكر  أبو 
)املتوىف:   العبسي  خواسِت  بن  عثمان  بن  رضا  235إبراهيم  ُممد  د.  احملقق:  ه (، 

اإلسَلمية   البشائر  دار  الناشر:  األوَل،    –القهوجي،  الطبعة:    -ه   1420لبنان، 
 م. 1999

أْحد بن علي بن حجر العسقَلِن،    تح الباري شرح صحيح البخاري:ف.  11
 م.1997 -ه1418لبنان، الطبعة: الثانية،  -بيوت  -دار الكتب العلمية

(، احملقق: عبد هللا  852ابن حجر العسقَلِن)سنة الوفاة:    إحتاف املهرة:   .12
فهد   امللك  ممع  علي،  املنورة،    -مراد  املدينة  النبوية،  والسية  السنة  خدمة  ومركز 

 م.1996-الطبعة: األوَل

بن    األم:.  13 العباس  بن  إدريس  بن  ُممد  هللا  عبد  أبو  الشافعي  املؤلف: 
بن عبدمن املطلب  ه (,  204افاملطلبيالقرشي املكي )املتوىف:عثمان بن شافع بن عبد 

م, 1990ه /1410سنةالنشر:  ،بدونطبعة   الطبعة:  ،بيوت-الناشر:داراملعرفة 
 . 106ص ، 1ج  ، 8عدداألجزاء: 
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األوطار:.  14 الشوكاِن  نيل  ُممد  بن  علي  بن  عادل    ،أْحد  احملقق: 
العرب الكتاب  دار  وآخرون،  األوَل،    -بيوت  -عبداملوجود  الطبعة:  لبنان، 

 م.2000 -ه 1420

أبو اْلسني يَي بن أب اخلي بن ساَل   البيان ف مذهب اإلمام الشافعي: . 15
الشافعي )املتوىف:   اليمِن  املنهاج  558العمراِن  النوري، دار  ه (، احملقق: قاسم ُممد 

 م.2000 -ه 1421جدة، الطبعة: األوَل،  –

أبو بكر ُممد بن إبراهيم بن    األوسط ف السنن واإلمجاع واإلختالف: .  16
ه(، احملقق: أبو ْحاد صغي أْحد بن ُممد حنيف،  319املنذر النيسابوري )املتوف:  

 م.1985 -ه 1405السعودية، الطبعة: األوَل،    -الريض   -دار الطيبة

أبو زكري ُميي    ملهذب ))مع تكملة السبكي واملطيعي((: اجملموع شرح ا.  17
)املتوىف:   النووي  شرف  بن  يَي  معها  676الدين  )طبعة كاملة  الفكر،  دار  ه (، 

 تكملة السبكي واملطيعي. 

ابن قيم اْلوزية، احملقق: شعيب األرنؤوط    زاد املعاد ف هدي خري العباد:.  18
  -ه 1419لبنان، الطبعة: الثالثة    -بيوت   -الرسالةو عبد القادر األرنؤوط، مؤسسة  

 م. 1998

املؤلف: أبو ُممد موفق الدين عبد هللا بن    الكاف ف فقه اإلمام أْحد:  .19
مة  أْحد بن ُممد بن قدامة اْلماعيلي املقدسي مث الدمشقي اْلنبلي، الشهي ببن قدا

ه     1414لطبعة: األوَل،  ا  ،الناشر: دار الكتب العلمية  ،ه (620املقدسي )املتوىف:  
 . 4عدداألجزاء: ،م 1994 -
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 دار الفكر. ، حزم األندلسي  نالب  احمللى ابآلَثر:. 20
املؤلف: أبو الوليد ُممد بن أْحد بن ُممد    بداية اجملتهد وِناية املقتصد:.  21

)الشهي القرطب  بن رشد  اْلفيد(  بن أْحد  الناشر:    ، ه (595)املتوىف:    ،ببن رشد 
اْلديث   طبعة  ،القاهرة  –دار  بدون  النشر:    ، الطبعة:    2004  -ه   1425اتريخ 

 . 114ص ،1مج
الكَبى:.  22 الفقهية  حجر    فتاوى  بن  علي  بن  ُممد  بن  أْحد  املؤلف: 

)املتوىف:   العباس  أبو  اإلسَلم،  شيخ  الدين  شهاب  األنصاري،  السعدي  اهليتمي 
علي   ،ه (974 بن  أْحد  بن  القادر  عبد  الشيخ  اهليتمي،  ابن حجر  تلميذ  ْجعها: 

 . 4عدد األجزاء:  ،الناشر: املكتبة اإلسَلمية  ، ه ( 982الفاكهي املكي )التوىف 
املؤلف: أبو الفداء إساعيل بن عمر    سري القرآن العظيم )ابن كثري(: تف.  23

احملقق: ُممد حسني مشس    ،ه (774بن كثي القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف:  
 بيوت   -الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات ُممد علي بيضون  ،الدين

 ه.   1419 -الطبعة: األوَل  
الدين أبو العباس أْحد بن عبد اْلليم بن تيمية اْلراِن    جمموع الفتاوى:.  24 تقي 

ه (، احملقق: عبد الرْحن بن ُممد بن قاسم، ممع امللك فهد لطباعة  728)املتوىف:  
 م.1995ه /1416نة النبوية، اململكة العربية السعودية املصحف الشريف، املدي

تقي الدين أبو العباس أْحد بن عبد اْلليم بن    القواعد النورانية الفقهية: .  25
عبد السَلم بن عبد هللا بن أب القاسم بن ُممد ابن تيمية اْلراِن اْلنبلي الدمشقي  

ُممد اخلليل، دار ابن اْلوزي،  ه (، حققه وخرج أحاديثه: د أْحد بن  728)املتوىف:  
 ه .1422اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوَل، 
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املالكي: .  26 املذهب  على  العبادات  عبيد  فقه  مطبعة    ، اْلاجِّة كوكب 
 م1986 -ه  1406سوري، الطبعة: األوَل  -اإلنشاء، دمشق

 اْلاجة ناح اْللب.  فقه العبادات على املذهب احلنفي:. 27

 اْلاجة درية العيطة.  فقه العبادات على املذهب الشافعي:. 28
للخطيب:.  29 والتفريق  اجلمع  أوهام  )سنة    موضح  البغدادي  اخلطيب 
بيوت، الطبعة:    -( ، احملقق: د. عبد املعطي أمني قلعجي، دار املعرفة 463الوفاة:  
 األوَل. 

الطالب:.  30 روض  شرح  ف  املطالب  زكري    أسن  بن  ُممد  بن  زكري 
ه (، دار الكتاب اإلسَلمي،  926األنصاري، زين الدين أبو يَي السنيكي )املتوىف:  

 الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ. 

مشس الدين، ُممد بن أْحد    مغّن احملتاج إىل معرفة معاّن ألفاظ املنهاج:. 31
)املتوىف:   الشافعي  الشربيِن  األوَل،  977اخلطيب  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  ه (، 

 م.1994 -ه  1415

الكتاب:.  32 شرح  ف  إبراهيم    اللباب  بن  ْحادة  بن  طالب  بن  الغِن  عبد 
احملقق: ُممد ُميي الدين عبد    ،ه (1298يداِن اْلنفي )املتوىف:  الغنيمي الدمشقي امل

 لبنان.  –اْلميد، املكتبة العلمية، بيوت 

احمليط: .  33 الفيوزآبدى    القاموس  يعقوب  بن  ُممد  طاهر  أبو  الدين  مد 
لبنان، الطبعة: الثامنة،    -ه (، احملقيق: ُممد نعيم العرقُسوسي، بيوت 817)املتوىف:  
 م.2005 -ه  1426
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 سن أْحد بن فارس بن زكري. أبو احمل مقاييس اللغة:. 34
منصور بن يونس بن صَلح الدين ابن    كشاف القناع عن منت اإلقناع:.  35

 دار الكتب العلمية.  ،ه (1051بهوتى اْلنبلى )املتوىف: حسن بن إدريس ال
املؤلف: حسن بن عمار    نور اإليضاح وْناة األرواح ف الفقه احلنفي:.  36

  ، احملقق: ُممد أنيس مهرات  ،ه (1069)املتوىف:    بن علي الشرنبَليل املصري اْلنفي
 . 1عدد األجزاء:  ،م 2005 -ه  1246الطبعة:  ،الناشر: املكتبة العصرية

الشرح  .37 على  الصاوي  حباشية  املعروف  املسالك  ألقرب  السالك  بلغة 
الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب املسالك  الصغري )الشرح الصغري هو شرح  

أبو العباس أْحد بن ُممد اخللوِت، الشهي بلصاوي املالكي    ملذهب اإلمام املالك(:
 ه ( ، دار املعارف، الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ. 1241)املتوىف: 
السنة:.38 وصحيح  الكتاب  فقه  ف  املنة  بن    ْتام  عادل  الرْحن  عبد  أبو 
الفيوميوسف   السَلم  سبل  دار  األوَل،    -العزاوي،  الطبعة:  القاهرة،  حزم  بن  دار 
 م.2011 -ه 1432

أبو عبد الرْحن ُممد نصر الدين،    ْتام املنة ف التعليق على فقه السنة:.39
ه ( ، دار الراية،  1420بن اْلاج نوح بن ناِت بن آدم، األشقودري األلباِن )املتوىف: 

 اخلامسة.
الشيخ علوي بن عبد    الفقهية:  املوسوعة  .40 الباحثني إبشراف  مموعة من 

 ه . 1433القادر السقاف، موقع الدرر السنية، ِت تميله ف/ ربيع األول 

أبو مالك بن السيد   صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة:.41 
 ساَل، املكتبة التوفيقية. 
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السنة: .42  )املتوىف:    فقه  سابق  العرب،  1420السيد  الكتاب  دار  ه (، 
 . 112، ص1م، ج 1977 -ه  1397لبنان، الطبعة: الثالثة،  –بيوت 

اإلسالمي:.43 الفقه  بيت    موسوعة  التوَيري،  هللا  عبد  بن  إبراهيم  بن  ُممد 
 .م2009 -ه  1430األفكار الدولية، الطبعة: األوَل، 

السنة  .44 فقه  ف  العزيز: الوجيز  البدوي  والكتاب  العظيم  الطبعة:    ، عبد 
 ه .1421األوَل 

املستقنع.45 زاد  على  املمتع  بن    :الشرح  صاحل  بن  العثيمني  ُممد  ُممد 
 ه .  1428 - 1422دار ابن اْلوزي، الطبعة: األوَل،  ، ه (1421)املتوىف: 
بن    آل رسول هللا وأولياؤه:.46 عبد هللا  بن  بن ُممد  الرْحن  عبد  بن  ُممد 

 ه (،  1421عبد الرْحن بن ُممد بن قاسم العاصمي اْلنبلي املتوىف: )
واإلقامة:.47 األذان  األوَل،    أحكام  الطبعة:  األلباِن،  الدن  نصر  ُممد 
 م.2002 -ه 1423

الشافعي:.48 اإلمام  مذهب  على  املنهجي  وآخرون،    الفقه  اخلن  مصطفى 
 م.2013 -ه 1434دمشق، الطبعة: الرابعة العشر،   -دار القلم
  -دار الفكر  ، وهبة الزحيلي  موسوعة الفقه اإلسالمي والقضااي املعاصرة:.49
 م. 2012 -ه1433برامكة، الطبعة: الثالثة،  -دمشق

األذان:.50 أحكام  تقريب  ف  املفيد  عبد    الكتاب:  بن  ُممد  د.  املؤلف: 
الناشر:    ، عبد هللا بن عبد الرْحن اْلبين  العريفي, تقدي: الرْحن بن ملهي بن ُممد  

واإلرشاد   والدعوة  واألوقاف  اإلسَلمية  الشئون  السعودية    -وزارة  العربية  اململكة 
 . 1عدد األجزاء:  ،1421
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أبو  املؤلف:    كتاب العبادات:  ،املنة ف فقه الكتاب وصحيح السنةْتام  .51
 . 42ص ،1ج   ،دار العقيدة ، العزازيعبد الرْحن عادل بن يوسف 

أخطاء املصليني: .52 املبني ف  عبيدة   القول  أبو  بن حسن    املؤلف:  مشهور 
 . 186ص  ،بن ُممود آل سلمان

العبادات:  .53 فقه  السنيةملخص  الدرر  مؤسسة  الدرر    ، املؤلف:  مؤسسة 
ا  للنشر:  العربية السنية  السعودية  الثالثة  ،الظهران-ململكة    -ه 1439  ،الطبعة: 

 ملد واحد.  ،م2018
فقهها:.54 من  وشيء  الصحيحة  األحاديث  مكتبة    ،لأللباِن   سلسلة 
 املعارف. 
األمة: .55 ف  السيء  وأثرها  واملوضوعة  الضعيفة  األحاديث    سلسلة 
 .م1992 ، 1ط ،دار املعارف ، لأللباِن 
أبو    وعبادات ومعامالت:منهاج املسلم كتاب عقائد وآداب وأخالق  .  56 

دار الغد اْلديد، الطبعة:    -املدينة املنورة  -بكر جابر اْلزائري، املكتبة العلوم واْلكم
 .2002األوَل، 
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