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 األذان
 

 
 إعداد

 الدكتور: أبو فاطمة عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
 غفر اهلل له ولوالديه ومشاخيه واملسلمني

 آمني
 

 
 

 
 

 تحقيق                   
 تقديم                دار األلوكة للنشر والتوزيع                         

 الدكتور: خالد بن محمود الجهني        إشراف الدكتور: سعد بن عبد اهلل الحميد  
 

 

والتدقيق اللغوي اإلخراج الفني  

أبو فاطمة عصام الدين بن إبراهيم النقيليالدكتور:   
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كتور خالد بن محمود الجهني  تقريظ الشَّيخ الدُّ
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 نصُّ التَّقريظ  
 بسم  اهلل  الرَّحمن  الرَّحيم  

ا فيه  فساد  وررر ، ، وحرََّم عليهم مَ لهم  فيه  صالُح  الحمُد هلل  الَّذ ي شرَع لعباده  َما
يضاء  ليلَها كنهارَها وأصلِّي وأسلُِّم عَلى إمام  المرسليَن الَّذ ي تركَنا عَلى المحجَّة  الب
بعُد:فلم  يترك  شاردًة إَّلَّ وبيََّن حكمَها، وعَلى آله  وصحبه  أجمعيَن و   

ي أب ي فاطمَة عصاُم الفإنَّن ي قد  اطَّلعُت عَلى كتاب  "األ " ألخ   ِ دِّين  بن  إبراهيَم اذا
ِ  يستوعَب َما يتعلَّقُ  ِ  من  أحكام  ييَر أنَُّه النَّقيلي بارَك اهللُ فيه ، فوجدتُه كاَد أ  باألاذا

ِ  يجزيه  خيًرا سهل  ساقَها بأسلوب   ، فأسأُل اهلَل تعاَلى أ َِ عَلى  بديع  وكلُّ من  أعا
، وتدريًسا.نشره  قراءًة، وطباعةً   

 

وكتب                       

خالد بن محمود الجهني                          

هـ 42/3/1221                     
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 مقدِّمة  
 

َِّ الحمَد هلل  نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعواُذ باهلل  من  شرور  أنفسَنا ومن    سّيئات   إ
ِ   لُه ومن  يضلل فاَل هادَي لُه، وأشهدُ   مضلَّ أعمالَنا، من  يهده  اهللُ فاَل  ََّل إَلَه إَّلَّ  أ

َِّ محمًدا عبدُه ورسولهُ   .ملسو هيلع هللا ىلص اهللُ وحدُه ََّل شريَك لُه وأشهُد أ
 
َِ آيَا َأيُـَّها الّذيَن } ل ُمو ]آل عمراِ: {َمُنوا اتَّقوا اهلل َحقَّ تـَُقات ه  َوََّل َتُموُتنَّ إَّلَّ َوأنـ ُتم  ُمس 

104.] 
 

َها َزو َجَها وَ  الَّذ يلنَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكم  يَا أيَّها ا} نـ   بثَّ َخَلقُكم  َمن  نَّفس  وَّاحدة  وَّخلَق م 
َِ به   ُهَما ر َجاًَّل كثيًرا وَّن َساًء وَّاتَـُّقوا اهلَل الَّذ ي َتَسائـَُلو نـ  َِ َعَلي ُكم  وَ م  َِّ اهلَل َكا اأَلر َحاَم إ

 .[1]النساء: {َرق يًبا

 

ص ل ح َلُكم  َأع َماَلُكم  َويـَغ ف ُر يُّ ¤ ا الَذيَن َءاَمُنوا اتَـُّقوا اهلَل َوُقوُلوا َقوًَّل َسد يًدا يَا َأيَـّهَ }
 .[01 – 00]األحزاب: {ااهلَل َوَرُسوَلُه فـََقد  فَاَز َفوزًا َعظ يمً  ط ع  يُّ  َلُكم  اُذنُوَبُكم  َوَمن  
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 أمَّا بعُد:  
َِّ أصدَق الحديث  كتاُب اهلل   وشرُّ األمور   ملسو هيلع هللا ىلص  عزَّ وجلَّ وخيُر الهدي  هدُي محمَّد  فإ

 وبعُد: محدثاتَها وكلَّ محدثة  بدعة  وكلَّ بدعة  راللة  وكلَّ راللة  في النَّار  
 

ِ  لَما يحبُّ ويررَ  وإيَّاكَ  اهللُ  وفَّقن يفاعلم   َِّ لألاذا ِ  عظيم  في الشَّريعة   ى، أ شأ
َِ اعالًما ملسو هيلع هللا ىلص مَّة  ذي ارتضاُه نبيُّ األ وهَو الاإلسالميَّة ، وكيَف ََّل  وقت  دخول  ل ليكو

ي سماعه  حالوة ، ي ف  ذ  ، وهَو الَّ ى األمَّة  فرَض كفاية  علَ  ي فُرضَ ذ  الصَّالة ، وهَو الَّ 
بُـَها أنَـَّها تنبُِّه المسلميَن إلَ  ،فكلمُة "اهللُ أكبُر" كلمة  عظيمة   ى ى عظمة  اهلل  تعالَ وحس 

وسلطانه ، فَما أجمَل هذا النِّداَء بمعانيه  العظيمة ، وكلماته  المباركة  وجالله ، وقدرته  
َدُح به  الحنا عندَما سيََّما الكريمة ، ََّل  ؛َتص  وَما أعظَم  جُر، ويتردَُّد صداُه في اآلفاق 

ِ   أجرَ  يقوُل: لو كنُت  ررَي اهللُ عنهُ  ، فَها هَو أميُر المؤمنيَن عمُر بُن الخطَّاب  المؤاذِّ
َِ مَع الخالفة  ألاذَّنتُ أ ررَي اهللُ عنُه هَذا إَّلَّ لعلمه   وَما قاَل ُعمرُ  .(1)طيُق األاذا

  ِ  .بعظيم  أجر  المؤاذِّ
ِ  ل  الشَّاعر  ف  لقو  واسمع       :قالَ  حيثُ  ي مدح  األاذا

ِ  * وجاَل صداُه ف  إاَذا َما دَعا داع ي الهَدى ف    ـــن  ـــــى والمدائـــي الُقرَ ي المآاذ
ِ  ــي المعى المنصور  صاف  * نبيِّ الورَ  ــه  ــــــــــــوصحبى المختار  طَه ي علَ ُأصلِّ   اد

نـــــ رأيُت تهاليَل المنائر   ِ  ـــــــــــــــــي بشاد  وشــــلَها يير   ا ماي * إاذَ ــــس  ــــــــــــــــــــمؤ   ــاد
ُِ إَّلَّ بصوتــــــــ  .(4)ن  ـــــــــي المواطى ف  * ورفَّت  تباشيُر الُهدَ  َهاـــــــــــــوهل  بُع َث اإليما

 

 
. سنن البيهقي (1)  
.( ماجد الراوي من ديوانه المطبوع "الوشاح"4)  
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ِ   وقاَل ييرهُ   :في مدح  المؤاذِّ
ت َك َأن ع ش  ورُدَّ الصَّف ل  نداًء بجوِّ السَّمـــــــــبصو   اء  ــاء  * وجلج 
نَا بالغنــــنَ ــــــــــوشنِّف  بلحنَك أسماعـــ  اء  ــــــــا * وأطرب  ربوَع الدُّ

 ـاء  ـــــــــــــورُدَّ إليهم  لذيَذ الهنــــــوأيقظ  نفوَس الوَرى من  كًرى * 
 اء  ـــــــــلود  * هزيًجا يدوِّي بغير  اهتنــــأيَا رافًعا صوَت حقِّ الخ
 .(1)* حباَك الكريُم جزيَل العطـاء   ل  ـــــــــــُتذكِّرنَا بالثَّواب  الجليــــــــــ

 َِ ِ  يكو ِ  أجر  عظيم ، فاستوجَب اذلَك أ َِ للمؤاذِّ ِ  عظيم  كا ِ  شأ َِ لألاذا ولمَّا كا
ِ  شروط  وسَنن  ومندوبات   ِ   لألاذا وبدع  ومكروهات  ومحرَّمات   ،بَها يؤَتىيجُب أ

ِ  شروط  تليُق وكذلَك ف   يجُب اإلبتعاُد عنَها، ا ينطُق به  خمَس مَ  يم  بعظي المؤاذِّ
َِ هذا األمُر معهوًدا عنَد سلفَنا الصَّالح  بل  مرَّات  ف   ، وكا فيهم ،  سليقة  هَو ي اليوم 
،  الفَتن  وتقدُّم  الزَّمن   معَ ولكن   اللَّحن  أصبحنا نسمع ونرى األخطاء كوترك  العلم 

ِ  أكُتَب هذ ه  ى ييره  المراد  إلَ  معناهُ  يغيـُِّر معانيه  من  ي ذ  الجلي الَّ  ، فمن  هَنا رأيُت أ
ِ  ومَ ا يجُب علَ الورقات  أجمُع فيها مَ  ِ  ا ف  ا يجُب لُه، وأبيَِّن مَ ى المؤاذِّ من  ي األاذا

ِ  يقبَل مستعيًنا باهلل  تعالَ  فضائَل ومندوبات  وُسَنن  وواجبات   ى متوكِّاًل عليه ، راجيه أ
ِ  يجَعلُه خالًصا لو  ِ  يجعلن  جهه  الكر هَذا العمَل وأ  عباده   من   ي وقرائَهايم  وأ

وصحبه   ى آله  ى نبيـَِّنا محمَّد  وعلَ علَ  اللَّهمَّ  ا وباهلل  التَّوفيُق وصلِّ َن، هذَ الصَّالحي
 والحمُد هلل  ربِّ العالميَن. وسلِّم

 
 ( قصيدة نداء الحق ألمل الحسيني. 1)
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َِّ أَخا البصيرة  يعــــــــ ــه  *ــــــــــيا ناظًرا فيَما عمدُت لجمعـــــــ  ـذرُ ــــــــــــــــــعذرًا فإ
َِّ المرَء لو    الموَت وهَو مقصِّرُ  ـــَدى * في الُعمر  َّلَقىــــــبلَغ المواعلم  بأ

 درُ ــــــــــــــــــَها * باَب التَّجاوز  فالتَّجاوُز أجــــــــــــــــــــــفإاذا ظفرَت بزلَّة  فاف تح  لــــــــ
 .(1)ـذِّرُ ـــــــــــــــى أحًدا حَوى * ُكنَه الَكمال  واَذا هَو المتعـــــــومَن المحال  بأِ نرَ 

 
 
 

 وكتبَ 
 يي ل  قَ إبراهيَم النّـ  صاُم الدِّين  بنع أبو فاطمةَ 

 يفَر اهللُ لُه ولوالديه  ومشايخه  
 والمسلمينَ 

 آمينَ 
 4012/ مارس/ 14 - 1220 // رجب5في: 

 
 
 
 
 
لُِسيُّ ، كتاب "أسنى المقاصد وأعذب الموارد"ع  ( 1)  د  األ ْند  يِن اْلق اِسُم ْبُن أ ْحم   .ل ُم الدِّ
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  ِ  سند ي ف ي األاذا
َِ ولقَّنن ي إيَّاُه الشَّيُخ حسن  عل يٌّ حسن  اللَّبَّ  ُِ، قاَل: سمَع منِّي سمَع منِّي األاذا ا

َِ ولقَّنن ي إيَّاُه ف ي الحرم  المكِّي الشَّر  ، الشَّيُخ محمَّد  باألاذا ُِ، يف  ُن مناج  الدِّين  دوا
هَو عن  الشَّيخ  وهَو عن  الشَّيخ  محمَّد  عل ي الشَّيخ مؤاذِِّ الجامع  األموي بدمشَق، و 

قدُّو مؤاذِِّ  فؤاد خليل الصَّفدي مؤاذِِّ جامع بن ي أميََّة، وهَو عن  الشَّيخ  رسم ي
حَّام  رئيُس مؤاذِّني مَّد  أمين  بن  محمَّد  خول ي الفجامع بن ي أميََّة، وهَو عن  الشَّيخ  مح

ُِ ف ي جامع  جامع  بن ي أميََّة، وهَو عن  السيِّد  عبد  اهلل  العَوا القادر ي المحيو   ي المؤاذِّ
ُِ ف ي جامع  ب ن ي أميََّة، وهَو بن ي أميََّة، وهَو عن  والده  الحاُج أحمُد الشَّغري المؤاذِّ

، وهَو تلقَّنُه مَن الشَّيخ  جنتلقَّنُه مَن السَّ  يد  المؤقُِّت ف ي جامع  بن ي يد  محمَّد  النَّحَّاس 
ِ  ف ي جامع  بن ي أميََّة، أميََّة، وهَو تلقَّنُه مَن السيِّد  الحاج  بكر ي بن  السيِّد  عمَر المؤ  اذِّ

مؤقُِّت ف ي جامع  بن ي ال وهَو تلقَّنُه مَن الشَّيخ  محمَّد  الملقَُّب بابن  جقجقيََّة الباد ي
َو تلقَّنُه مَن الشَّيخ  أميََّة، وهَو تلقَّنُه مَن اإلمام  الفارل  الشَّيخ  محمَّد  الكفير ي، وه
،  الفائق  مصطَفى األطرش  المؤاذِِّ ف ي الصَّخرة  الشَّريفة  المباركة   ف ي القدس  الشَّريف 

َِ رئيس  طائفة   ي، المؤاذِّنيَن ف ي حرم  وهَو تلقَّنُه مَن الشَّيخ  عثما  اهلل  الشَّريف  القدس 
شَّيخ  صالح  بن  الشَّيخ  وهَو تلقَّنُه مَن الشَّيخ  إبراهيَم النَّابلسي، وهَو تلقَّنُه مَن ال

ن الخليل ي، وهَو محمَّد  المقدسي المؤاذِِّ، وهَو تلقَّنُه مَن الشَّيخ  الول ي جواد  الدِّي
يخ  الفارل  العالم  أحمَد ة  إبراهيَم المدن ي، وهَو تلقَّنُه مَن الشَّ تلقَّنُه مَن الشَّيخ  القدو 

َِ المكِّي المؤاذِِّ ف ي حر  م  مكََّة المشرَّفَة، وهَو الطيب ي، وهَو تلقَّنُه مَن الشَّيخ  سليما
ي ُه مَن ن المكِّي، وهَو تلقَّنتلقَّنُه من  زمزم  التُّورز ي، وهَو تلقَّنُه مَن الشَّيخ  صفيِّ الدِّ

ي، وهَو تلقَّنُه مَن الشَّيخ  الشَّيخ  خالد ، وهَو تلقَّنُه مَن الشَّيخ  عبد  اهلل  الغفار ي المكِّ 
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ِ  جامع  األزهر  ف   ي إسحاَق مؤاذِّ ي مصَر، وهَو سعود  المروز ي، وهَو تلقَّنُه مَن قار 
 وفَّق  اليمان ي، وهَو تلقَّنهُ م تلقَّنُه مَن الشَّيخ  حارس  الشَّاشان ي، وهَو تلقَّنُه مَن الشَّيخ  

ي الودود ، َة بن  عامر  ررَي اهللُ وهَو تلقَّنُه مَن الصَّحابي الجليل  عقب مَن السيِّد  راج 
 الصدِّيق  رريَ  دنَا أب ي بكر  عنُه، وهَو تلقَّنُه من  سيِّدنَا بالل  بن  رباح  الحبشيِّ موَلى سيِّ 

ُِ رسول  اهلل   نتهى السَّند()اصلَّى اهللُ عليه  وسلََّم  بالتَّلقين . اهللُ عنهَما ومؤاذَّ  
 

المجاهيُل ف ي السَّند ؛ وهَذا التَّسلسُل قيَل فيه  كالم ، منُه اَّلنقطاُع ف ي التَّسلسل  و 
، وأمَّا ال مجاهيُل فاَل نقوُل: ََّل إشكاَل ف ي  رعف  التَّسلسل  ماداَم المتُن ثابت 

َِ م َِّ األاذا ِ  فلم  يُنَقص  إشكاَل فيهم  أل رف  من  عهد  رسول  منُه ح تواتر  تواتَر القرآ
انيد  المسلسالت  بيَن انقطاع  تسلسل  أس ا هَذا، كَما أنَُّه ََّل عالقةَ إَلى يومنَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

، فكثير  مَن األحاديث  المسلسلة  فيهَ  األسانيد  أو   ورعف   ا انقطاع  ف ي المتوِ 
   ُف المسلسل  هَو:هرَها المسلسُل بالمحبَّة ، وتعريالتَّسلسل  لكنـََّها صحيحة ، وأش

ما توارَد فيه  روَّاتُه عَلى صفة  واحدة  بالقول  أو   بالفعل  ، وعرَّفُه "البيقوني")1( في 
 نظمه  بقوله :

 ُمسلسل  قل  َما عَلى وصف  أَتى * مثُل أَما واهلل  أنبأني الفَتى
ثنيُه قائـــــــــــــ ــَماــــــــــــــــكذاَك قد  حدَّ ِ  حدَّثني تبسَّ ــًما * أو  بعَد أ  
، منُه المسلسُل بأحوال  الرُّوَّاة  القوالحديُث المسلسُل علَ  وليَّة ، مثَل ى أقسام 

 المسلسل  بالمحبَّة  )4(، أو   المسلسل  بأحول  الروَّاة   الفعليَّة ، مثَل 
 

ب المنظومة البيقونيَّة في علم الحديث. اسمه عمر أو طه بن محمد بن فتوح البيقوني، صاح (1)  
ذَّاكريَن للشَّوكاني./ أخرجه أبو داود والنَّسائي. لمزيد  من الشَّرح في الحديث  المسلسل  انظر: مقدِّمة ابن الصَّالح./ تحفة ال (4)

 الوجازة في األثبات واإلجازة. اذياب الغامدي/.
 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

13 

 المسلسل  بتشبيك  األصابع  )1(أو  المسلسل  بأحول  الرَّواة  القوليَّة  
 والفعليَّة ، مثَل المسلسل  بالقبض  عَلى اللِّحية  )4(.

، ويقابلَها ث الُث أنواع  أخَرى، فهذه  ثالثُة أنواع  مَن المسلسالت  بأحوال  الرُّوَّات 
ِ  مًعا، ومنَها بص الفعليَّة  أو   بصفات  الرُّوَّاة  القوليَّة  أو   اإلسناد ، فات  الرُّوَّات  و اَّلثنا

ِ  الرِّواية ، فكلُّ ه ذه  أنواع  مَن ومنَها المسلسُل بزمن  الرِّواية ، والمسلسُل بمكا
، وََّل تخُلو من  رعف  ف ي التَّسلسل  بسبب  انقطاع   التَّسلسل  ف ي طبقة   المسلسالت 

صحَّة   يطعُن ف ي من  طبقات  السَّند  ويسَمى هَذا النوُع "المسلسُل النَّاقُص" وهَذا ََّل 
، لكنَّ المجاهيَل ف ي السَّند  يضعفونُه، والمجاهيُل عَلى ث : مجاهيُل المتن  الثة  أنواع 

، فأمَّا مجاهيُل العي ، ومجاهيُل العين  والحال  ن  ف ي حال  العين ، ومجاهيُل الحال 
ي ندهم ويُنظُر فتعديلهم  ََّل ررَر بجهل  أعيانهم ، وأمَّا مجاهيُل الحال  يُتوقَُّف ع

.  حال  عدالتهم ، وكذلَك مجاهيُل العين  والحال 
، ارتَقى متابعة   ا ُوجَد من  يعضدُه من  شاهد  أو  ولكنَّ المجهوَل في السَّند  إاذَ 

َِ  منَ  الحديثُ  ِ  كا ًرا فاَل يحتاُج إَلى متوات الحديثُ  الضَّعيف  إَلى الحسن  لغيره ، وإ
َِّ ن  شواهَد وََّل من  توابَع من  يعضدُه ََّل م األمَّة  من  عهد   خبرُه مستفيض  ف ي ؛أل

.ملسو هيلع هللا ىلص رسول  اهلل    
ِ  ألنَُّه منقول  إليَنا بالتَّوا تر ، بل  حتَّى انقطاُع وخالصًة ََّل يضرُّ مجاهيُل إسناد  األاذا

ُِ ح كم  شرعيٌّ واجب  السَّند  ََّل يضرُّ فيه  ألنَُّه مرويٌّ من  طرق  أخَرى موصوًَّل، فاألاذا
،العمل  به  ِ  قلَنا بضعفه  وجَب عدُم العمُل به ، فإ  

- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ------ ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- ----- -- -- -- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- -  

ة لعلم الدين ( جياد المسلسالت للسيوطي. ومعرفة علوم الحديث  للحاكم النيسبوري/ والعجالُة في األحاديث المسلس1)
نظر للعجالة السابق.الفداني./ هذا الحديُث رعيف، قال السخاوي: وبالجملة فمداُر تسلسله  على ابن  أبي يحيى وهو رعيف. ا  

( جياد المسلسالت للسيوطي.4)  
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 يستحيُل ََّل يقبلُه عقل  وََّل نقل ، والمتواتُر هَو: َما رواُه جمع  عن  جمع  وهَذا 
ُِ مستنُد خبرهم  الحسُّ )1(وهَو يفيُد العلَم  تواطُؤهم  عَلى الكذب  ف ي العادة  ويكو

 بنفسه  )4(.
، ألنَّهم  يسمعونُه كلَّ  ، فلقد  رواُه جمع  عن  جمع   ِ  يوم  خمَس وهَذا هَو حاُل األاذا

َِّ هَذا الجمَع هُم الصَّحمرَّ  ، أل ، ويستحيُل تواطؤهم  عَلى الكذب  ُِ اهلل  ات  ابُة رروا
َِ فأتباُع التَّابعيتعاَلى عليهم ، والصَّحابُة كلُّهم  عدول  عندنَا، ورواُه بعدهُم التَّ  َن، ابعو
يلونهم ،  الَّذينَ رن ي، ثمَّ وهم  خيُر العصور  لقوله  صلَّى اهللُ عليه  وسلََّم: خيُر النَّاس  ق

َِ مستنُد خبرهم  الحسُّ ألنَّهم  يسمعونُه، والمتواتُر يفيُد  ثمَّ الذيَن يلونهم  ...)3(، وكا
 العلَم ألنَُّه يقين .

ي قصَُّة عبُد اهلل  بن  زيد  بن  عبد  ربِّه  بن  ثع وقاَل الكتَّانيُّ: لبَة األنصار ي الخزرج 
، قاَل ال  ِ : رَوى زُّرقان ي ف ي شرح  الموطَّإ، قاَل ابنُ الحارث ي ف ي بدء  األاذا  عبد  البرِّ

ِ  جماعة  مَن الصَّحابة   ٍ  مختلفة  قصََّة عبد  اهلل  بن  زيد  هذه  ف ي بدء  األاذا  بألفا
ِ  )2(، وقاَل ف ي فعل   ِ  متقاربة  واألسانيُد ف ي اذلَك متواترة  وهَي من  وجوه  حسا ومعا

ِ  للصَّ  : فعُل األاذا  ِ َِ َما عداهَما، اذكَر صاألاذا احُب لوات  الخمس  والجمعة  دو
ُِ سنَّة  للصَّلو  ات  الخمس  والجمعة  الهداية  مَن الحنفيَّة  أنَّها متواترة ، ونصُُّه: األاذا

َِ مَ ا سواهَما للنَّقل  بالتَّواتر  )5(. قالَ  الحافُظ ابُن حجر : هَو مأخواذ  باَّلستقراء  )6(.  دو

َِّ إسنادَ الخالصُة: سنُد األاذ  ِ  ََّل إشكاَل فيه ، ويردُّ قوُل من  قاَل بأ ِ  فيه   ا  األاذا
 كالم ، بَما سبَق اذكرُه.

( تذكرة ابن الملقن.4) لمزيد من الشَّرح  انظر، شرح لغة المحدث، للشيخ  أبي معااذ طارق ابن عوض اهلل. (1)  
د نظم المتناثر من الحديث  المتواتر، ألبي عب – (6) – (5) – (2)البخاري ومسلم، عن عبد اهلل ابن مسعود رري اهلل عنه.  (3)

 اهلل محمد بن جعفر الكتاني.
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 تمهيد  
 

ُِ لغًة:  األاذا
 َِ ، جذرَها: "ءاذ  ِ ".كلمُة األاذا  "، ووزنَها: "فـََعال 

. ُِ: اسم  مَن التَّأاذين   األاذا
ُِ: هوَ  ُِ الصَّالة ، قاَل اهللُ تعاَلى: واألاذا ِ   اإلعالُم، ومنُه أاذا  .(1)َن اهلل  َورُسول ه  مِّ  وَأاذا

ِ  مِّ قاَل الطَّبريُّ: القوُل ف   َن اهلل  َورُسول ه  إَلى النَّاس  َيوَم الَحجِّ ي تأويل  قوله : َوَأاَذا
َِّ اهلَل َبريء  م نَ  َبر  َأ ر ك يَن  اأَلك   .هُ َوَرسولُ الُمش 

 .(4)ى النَّاس  يوَم الحجِّ : يقوُل تعاَلى اذكرُه: وإعالم  مَن اهلل  ورسوله  إلَ قاَل أبو جعفر  
َن اهلل   ِ  م  ، قاَل: قاَل ابُن زيد  في قوله : َوَأاَذا حدَّثن ي يونُس قاَل: أخبرنَا ابُن وهب 

 انتهى كالم الطَّبري. .(3)َوَرُسول ه ، قاَل إعالم  مَن اهلل  ورسوله  

َِ لغًة هَو: " اإلعالُم ".فخرجنَ  َِّ األاذا  ا بأ
ُِ شرًعا:  األاذا

 ورَد به  الشَّارُع. ،(2)صوص  ة ، بذكر  مخبدخول  وقت  الصَّال اإلعالمُ 
 [3:التَّوبةُ سورُة ]  –معجُم الوسيُط. ( ال1)
 تفسير الطَّبري. (4)
 تفسير الطَّبري. (3)
 .الجزيري الرَّحمنعبد ل الفقه على المذاهب األربعة (2)

 
 
 

***************************** 
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  ِ  تشريُع األاذا
 

ُِ ف  ر شُ   ى مَن الهجرة  النَّبويَّة .األولَ ي السَّنة  َع األاذا
 

: وعبُد اهلل  بُن زيد  هَذا هَو: أبقاَل اإلماُم النَّوويُّ ف     وي شرح  مجموع  المهذَّب 
وبدرًا، وكانت  رؤياُه  ربِّه  األنصار ي، شهَد العقبةَ  عبد   محمَّد  عبُد اهلل  بن زيد  بن

َِ ف   عليه  وسلََّم  ى مَن الهجرة  بعَد بناء  النبيِّ صلَّى اهللُ ي السَّنة  األولَ األاذا
 انتَهى كالُم النَّووي .(1)مسجده  

، عن   عن  و  ،  سعيد   الزُّهري، عن   محمَّد  بن  إسحاق  عن  عبد  اهلل  بن  زيد  بن  المسيِّب 
ِ  يضرَب بالنَّاقوس  وهَو  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   بن  عبد  ربِّه  ررَي اهللُ عنُه قاَل: لمَّا أجمَع رسولُ  أ

  ِ لُه كاره ؛ لموافقته  النَّصارى، طاَف بي مَن اللَّيل  طائف  وأنَا نائم ، رجل  عليه  ثوبا
، وفي يده  ناقوس  يحملُه، ق  ِ اَل: فقلُت: يَا عبَد اهلل ، أتبيُع النَّاقوَس؟ قاَل: أخضرا

وَما تصنُع به ؟ قاَل: قلُت: ندُعو به  إَلى الصَّالة ، قاَل: أفاَل أدلَُّك عَلى خير  من  
َِ اذلَك؟ فقلُت: بلَ  ... ثمَّ استأخَر ييَر ى، فقاَل: تقوُل: اهللُ أكبُر ... واذكَر لُه األاذا

... واذكَر لُه اإلقامَة ... قاَل فلمَّا ا أقمَت الصَّالَة: اهللُ أكبُر بعيد  وقاَل: ثمَّ تقوُل إاذَ 
َِّ هذه  ملسو هيلع هللا ىلص فأخبرتُه بَما رأيُت، فقاَل رسوُل اهلل   ملسو هيلع هللا ىلص أصبحُت أتيُت رسوَل اهلل   : "إ

ُِ بذلَك  َِ بالل  موَلى أبي بكر  يؤاذِّ ، فكا ِ  شاَء اهللُ" ثمَّ أمَر بالتَّأاذين  الرُّؤيَا حقٌّ إ
إَلى الصَّالة ؛ قاَل: فجاءُه فدعاُه اذاَت يداة  إَلى الفجر ، فقيَل  ملسو هيلع هللا ىلص َل اهلل  ويدُعو رسو 

َِّ رسوَل  ". ملسو هيلع هللا ىلصلُه: إ قاَل  نائم ، فصرَخ بالل  بأعَلى صوته : "الصَّالُة خير  مَن النوم 
: فأدخلت  هذه  الكلمُة ف ي التَّأاذين  إَلى صالة  الفجر    .(4)سعيد  بُن المسيَّب 

--- --- --- --- ------ --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- 

 (  شرُح مجموع المهذب، للنووي.1)
 رواُه أحمد في مسنده . ( 4)
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، عن  طريق  محمَّ  ، من  داودُ  وورواُه أبُ  محمَّد  بن  إبراهيَم الحارث ي  د  بن  إسحاق 
... فلمَّا أبيه  ررَي اهللُ عنُه قاَل:  محمَّد  بن  عبد  اهلل  بن  زيد ، عن   التَّميم ي، عن  

ِ  فأخبرتُه بَما رأيُت، فقاَل: " ملسو هيلع هللا ىلصأصبحُت أتيُت رسوَل اهلل   شاَء اهللُ،  إنَـَّها لرؤيَا حقٌّ إ
ِ  به ، فإنَُّه أنَدى صوتًا منَك"، قاَل: فقمُت  فقم  مَع بالل  فألق  عليه  َما رأيَت، فليؤاذِّ
ُِ به ، قاَل: فسمَع اذلَك عمُر بُن الخطَّاب  ررَي  ، فجعلُت ألقيه  عليه  ويؤاذِّ مَع بالل 

ءُه وهَو يقوُل: والَّذي بعثَك بالحقِّ لقد  رأيُت ي بيته ، فخرَج يجرُّ ردااهللُ عنُه وهَو ف  
 .(1)ه  الحمُد": "فللَّ ملسو هيلع هللا ىلص مثَل َما ُأر َي، فقاَل رسوُل اهلل  

َِ جاَء من  هذَ  من  ويتَّضُح  َِّ األاذا ِ   ا الحديث  أ ِ  جليال رؤية  مناميَّة  رآَها صحابيَّا
تعريف  السُّنَّة  أنَـَّها: كلُّ  يف   الحديث  ، ومَن المعلوم  عنَد أهل  ملسو هيلع هللا ىلصوأقرََّها رسوُل اهلل 

 تقرير ؛ وهذا التَّعريُف عندَ  فعل  أو   قول  أو   من   ملسو هيلع هللا ىلص رسول  اهلل   َما ورَد عن  
ثيَن:(4)األصوليينَ   من   ملسو هيلع هللا ىلصَر عن  النَّبيِّ َما أُث أنَـَّها كلُّ  ، وأمَّا تعريُف السُّنَّة  عنَد المحدِّ

  .(3)بعَد البعثة  سيرة   أو   ل ق يَّة  صفة  خُ  أو   تقرير   فعل  أو   قول  أو  
من  قول  أو  فعل  أو   ملسو هيلع هللا ىلص : كلُّ َما أُثَر عن  النَّبيِّ وأمَّا الحديُث فهَو أعمُّ مَن السُّنَّة  فهوَ 

 تقرير  أو  صفة  َخلقيَّة  أو  ُخُلقيَّة  أو  سيرة  قبَل البعثة  أو  بعدَها. 
َِّ فالحديُث يمتاُز عَلى السُّنَّة  بزيادة  الصِّفة   الَخلقيَّة  والسِّيرة  قبَل البعثة ، هَذا أل

السُّنََّة يُقتَدى بَها، فالصِّفُة الَخلقيَُّة ََّل يُقتَدى بَها، فكيَف ستقتد ي برجل  ربعة  مَن 
القوم  هاَلليُّ الجبين  أسوَد الشَّعر ، وكذلَك سيرتُه قبَل البعثة  فإنَُّه يقتَدى بَها ف ي 

  .ملسو هيلع هللا ىلص بعَد البعثة  أو  أنَـَّها ليست  مخالفًة لشرعه  حال  أنَّها لم  تنسخ  
 رواُه أبو داود. (1)
، محمد بن علي الشوكاني )ص  الفحول إلى( وارشاد 1/400اإلحكام في أصول  اَّلحكام، علي بن محمد اآلمدي) (4)  .(42تحقيق  علم  األصول 
 .)بتصرف( ( مكانة السُّنَّة20)ص  باعي.السُّنَُّة ومكانتَها في التَّشريع  اإلسالمي، د. محمَّد الس (3)
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ِ  فقولُه وفعلُه صلَّى اهللُ عليه  وسلََّم  ى القول  علَ  ملسو هيلع هللا ىلص الشَّريعة   مبلِّغ  ، وأمَّا إقراُر وارحا
ى الفعل  من  أحد  كفعله ، ألنَُّه معصوم  الشَّريعة ، وإقرارُه علَ  مبلِّغ   أحد ، هَو قولُ  من  
ِ  يقرَّ أحًدا علَ  عن   ِ  ررَي اهلُل  ملسو هيلع هللا ىلصا أقرَّ النَّبيُّ وهنَ  ،(1)ر  ى منكأ تعاَلى رؤيُة الصَّحابيَّا

 عنهَما.
 

َِ صاَر شرًعا وديًنا، بإقرار  النَّبيِّ لَك فيتَّضُح  َِّ األاذا  .ملسو هيلع هللا ىلص أ
 

ُِ واَّلعتراُف.  والتَّقريُر لغًة: بمعَنى اإلقراُر وهَو الموافقُة واإلاذعا
: هَو عدُم إنكار  النَّب   قـَو ًَّل أو  ف ع اًل ق يَل أو  فُع َل بين َيَدي ه  أو  ف ي  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ وف ي اَّلصطالح 

. ُِ التَّقريُر بالقول  أو  الفعل  أو  السُّكوت   َعص ر ه  َوَعل َم ب ه ، وقد  يكو
ي: "التـَّق ر يرُ  ُكَت النَّب يُّ   قاَل الزَّركش  ِ  َيس  ل  أو ف ع ل  ق يَل  ملسو هيلع هللا ىلص َوُصورَتُُه َأ عن  إن َكار  قـَو 

ن ه  ُمَباًحا؛ إاذ  أو  فُ  ع َل بيَن َيَدي ه  أو في َعص ر ه  َوَعل َم ب ه  َفَذل َك ُمنَـزَّل  َمن ز َلَة ف ع ل ه  في َكو 
"...  .(4)ََّل يُق رُّ عَلى بَاط ل 

 

 أنواُع التَّقرير :
َِّ َسل َماِ قاَل ألب  1) : عن  أب ي جحيفَة أ ، مثال  َِّ ( التَّقريُر بالقول  ل َربَِّك  ي الدَّرداَء: "إ 

ل َك َعَلي َك َحقًّا، َك َعَلي َك َحقًّا َوأل َه  َأع ط  ُكلَّ اذ ي َحق  َحقَُّه، فَ  َعَلي َك َحقًّا َول نَـف س 
.)3( "ُِ  فَأََتى النَّب يَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفذََكَر اَذل َك َلُه فـََقاَل النَّب يُّ  ملسو هيلع هللا ىلص: َصَدَق سَ ل َما

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

لشَّريعة، هذا َّلتفاق ( الورقات في أصول الفقه ، إلمام الحرمين اإلمام الجويني، مَع ابدال  قوله  من صاحب  الشَّريعة  إلى مبلغ ا1)
 إليَك من ربَِّك" سورة المائدة آية  عليه وسلم مبلغ للشريعة  لقوله  تعالى: "ياأيها الرَّسوُل بلِّغ ما أنزلَ أهل العلم أِ الرَّسول صلى اهلل

َِّ الرَّسوَل صلى اهلل عليه  وسلََّم هَو مبلِّغ  لشريعة  ربِّه  سبحانُه وتعاَلى60رقم  .، فخرجَنا بذلَك أ  
.(4/400( البحر المحيط )4)  
.(1261)( أخرجه البخاري 3)  
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ي قصَّة  سريَّة  أب ي من  لحم  الحوت  ف   ملسو هيلع هللا ىلص( التَّقريُر بالفعل  ومثالُه: أكُل النَّب يِّ 4)
 عبيدَة بن  الجرَّاح  إَلى سيف  البحر  )1(. 

يء ، ومثاُل التَّقرير  ويدخُل ف ي اإلقرار  بالفعل  اإلقرار  باإلشارة  أو  بالهمِّ بفعل  ش     
باإلشارة : إشارتُه ملسو هيلع هللا ىلص بأصابعه  العشر  إَلى أيام  الشَّهر ثالَث مرات  ، و قبَض ف ي الثَّالثة  

 واحدًة من  أصابعه   )4(. 
لَك أنَُّه همَّ بمصالحة  ، ومن  اذملسو هيلع هللا ىلصومثاُل التَّقرير  بالهمِّ: َما َهمَّ بفعله  ولم  يفعلُه      

عُه: إنَُّه يستحبُّ اباألحزاب  بثلث  ثمار  المدينة  ونحو  اذلَك؛ فقاَل الشَّافعيُّ ومن  ت
ُِ بَما َهمَّ به لة  أقسام  السُّنَّة ، ، ولهَذا جعَل أصحاُب الشَّافع ي الهمَّ من  جمملسو هيلع هللا ىلص اإلتيا

ُم القوُل، ثمَّ الفعُل، ثمَّ التَّقريُر، ثمَّ الهمُّ  )3(.   وقاُلوا: يقدَّ
ألنَُّه مجرَُّد خطور   ة ؛وردَّ الشَّوكان ي اذلَك بقوله : والحقُّ أنَُّه ليَس من  أقسام  السُّنَّ 

 شيء  عَلى البال  من  دوِ  تنجيز  لُه...)2(. 
فيد ندب الفعل أو إباحته.السنَّة وهو ي من أقسام أنَّهوالصَّحيُح   

ر و ب ن  ال َعاص  رر3) ي اهلل عنه  قَاَل: ( ومثاُل التَّقرير  بالسُّكوت  َما يل ي: َعن  َعم 
َلة  بَا ُت ف ي َليـ  تَـَلم  ، فََأش  "اح  ل  ِ  ر َدة  ف ي َيز َوة  اَذات  السُّاَلس  ِ  اي َتَسل ُت َأ َفق ُت إ 

ُت ثُمَّ َصلَّي ُت ب َأص َحاب ي ل َك، فـَتَـَيمَّم  ، فـََقاَل:ملسو هيلع هللا ىلصبي ل َك ل لناذَ  واالصُّبَح َفذََكرُ  َأه   
 

  - --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- ------ --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- -- -- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- -- --- --- ---  

الخالصة السنيَّة في السيرة النَّبويَّة ألبي فاطمة عصام الدين. –سيرة ابن هشام ( 1)  
.( أخرجه أحمد وابن ماجه4)  
.( تقسيم السنَّة إلى تشريعية ويير تشريعية لمحيي الدين بن قدرت شيرين السمرقندي/شيرينوف3)  
.3/111( راجع إرشاد الفحول للشوكاني 2)       
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بَـر تُُه ب الَّ  ؟ فََأخ  ُرو َصلَّي َت ب َأص َحاب َك َوَأن َت ُجُنب  ، يَا َعم  ي ت َسال  َن اَّل  م  َولَ ذ ي َمنَـَعن ي م   
َِّ }َوقـُل ُت إ نِّي َسم ع ُت اللََّه يـَُقوُل:  تُـُلوا َأنـ ُفَسُكم  إ  يًما اَوََّل تـَق  َِ ب ُكم  َرح   {للََّه َكا

َك َرُسوُل اللَّه   ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقل  َشي ًئا")1(   َفَضح 
: "كنَّا نفعُل كَذا"، أو  ك َِ كَذا انُواوممَّا يدخُل ف ي التَّقرير  قوُل الصَّحاب يِّ  ،يفعلو

.ملسو هيلع هللا ىلصوإرافُة اذلَك إَلى عهد  النَّب يِّ   
َلى جواز  العزل  جابر  بن  عبد  اهلل  ررَي اهللُ عنهَما عويدلُّ عَلى اذلَك احتجاُج  

 ُِ ، فقاَل: "ُكنَّا نـَع ز ُل َعَلى َعه  د  النَّب يِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوال ُقر آ بفعلهم  لُه ف ي زمن   نزول  الوحي 
 يـَن ز ُل")4(. 

َِ إ رؤيَة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي قراُر وأعَلى مراتب  اإلقرار  هَو اإلقراُر القول يُّ لبيانه  ووروحه ، وكا
ِ  إقرارًا قوليًّا "الصَّحبيا َِّ هذه  ا ...، لقوله  ف ي الحديث  األوَّل  ِ  شاَء لرُّ إ ؤيَا حقٌّ إ

 قوَل بالل  ررَي ... فللَّه  الحمُد"، وكذلَك إقرارهُ ي الحديث  الثَّان ي قاَل: "اهللُ" وف  
"، وهَو تق : "الصَّالُة خير  مَن النَّوم  رير  سكوت يٌّ.اهللُ عنُه ف ي صالة  الصُّبح   

َِ وبعَد َما علمَنا معَنى اإلقرار  وأقسامه  وأنَُّه سنَّة  علمَنا  َِّ األاذا  صاَر شرًعا وديًنا، أ
  .ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ بإقرار  النَّ 

ُِ معلوم  مَن الدِّين  بالضَّرورة  فمن  أنكَر مشروعيَّتُه يكفرُ )3(.  واألاذا
 
 

- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ------- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- ---- -- --- --- --- --- --- ---- --- --  

(152( وصححه األلباني في اإلرواء)332( وأبو داود )10114أخرج أحمد )( 1)  
( أخرجه البخاري4)  
( الفقه على المذاهب األربعة، لعبد الرَّحمن الجزيري.3)  

************************************** 
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ن يالفصُل الثَّا  
  ِ  حكُم األاذا
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ِ   حكمُ   األاذا
َِ سنَّ  الثَّالثةُ  اتَّفَق األئمَّةُ  َِّ األاذا  وأهلُ  ،وكذلَك الظَّاهريَّةُ ، ة  مؤكَّدة ، َما عَدا الحنابلةُ عَلى أ
، وجماعات  من  أصحاب  األئمَّة  السَّابق  اذكرهم   (1)فإنَّهم  قاُلوا: إنَُّه فرُض كفاية   الحديث 

 .تفصيَل أقوالهم  وهاَك  وعَلى تفصيل  عنَد المالكيَّة  
ُِ سنَّة  مؤكَّدة  علَ الحنفيَُّة قالُ  - 1 ي الواحد ، وهَي كالواجب  ف   ى الكفاية  ألهل  الحيِّ وا: األاذا

ِ   لحوق  اإلثم  لتاركَها )أي   ي الصَّلوات  الخمس  المفرورة ، (، وإنََّما ُيسنُّ ف  تركَها الجماعةُ  إ
ِ  لمن  ي ف   السَّفر  والحضر ، للمنفرد  والجماعة ، أداًء وقضاًء، إَّلَّ أنَُّه ََّل ُيكرُه ترُك األاذا

َِ الحيِّ يكفيه ، فاَل ُيسنُّ لصالة  الجنازة  والعيدين  ي بيته  ف  ُيصلِّي ف   َِّ أاذا ي المصر ، أل
، وأمَّا الو والكسوف  واَّلستسقاء  والتَّراويح  والسَُّنن  الرَّوا َِ تُر فاَل ُيسنُّ تب  ُِ لُه وإِ كا األاذا

ِ  العشاء  على األرجح  (4)واجًبا  .(3)، واَّلكتفاُء بأاذا
ُِ ُسنَّةُ  - 4 ِ    المالكيَُّة قالوا: األاذا  ُيصلِّي معَها ييرَها بمورع  جرت   كفاية  لجماعة  تنتظُر أ

َِ بعضَها   المساجُد أو  ، ولكلِّ مسجد ، ولو تالصقت  العادُة باجتماع  النَّاس  فيه  للصَّالة   كا
ُِ للفريضة  العينيَّة  ف   ، ويُؤاذَّ تأخيًرا، وََّل  حكًما، تقديًما أو   ي وقت  اَّلختيار  ولو  فوَق بعض 

ُِ للنَّافلة  وََّل للفائتة  وََّل لفرض  الكفاية   ي  ي الوقت  الضَّروري، بل  يكرُه ف  كالجنازة ، وََّل ف    يؤاذَّ
َِ بفالة  مَن األرض   ،(2)ََّل تنتظُر ييرَها كلِّ اذلَك، كَما يكرُه لجماعة   وللمنفرد ، إَّلَّ إاَذا كا

َِ لَها،  ِ  يؤاذَّ ُِ كفايًة ف  "فيُندُب أ معُة، ي المصر ، وهو البلُد الذي تقاُم فيه  الجويجُب األاذا
ِ  تركُه أهُل مصر    .(5)"ى اذلكَ علَ  واقوتلُ  فإ

 .شرح الورقات للجويني ،ينبه  ما يكفي سقَط الواجُب على الباق قامَ إاذا  (1)
 ، انظر بدايُة المفتي ونهايُة المستفتي، لمحمَّد فهمي رحمه اهلل.األحنافصالُة الوتر واجبة  عند ( 4)
 .الفقه على المذاهب األربعة، لعبد الرحمن الجزيري. وبداية المفتي، السابق (3)
 رسالة ابن أبي زيد القيرواني. (2)
 (.313السَّابق )ص بعة الفقه على المذاهب األر  (5)
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ُِ سنَُّة كفاية  للجماعة ، وسنَُّة عين  للفرد  إاذا لم  يسمع   وا:الشَّافعيَُّة قالُ  - 3 األاذا
َِ ييره ، وُيسنُّ للصَّلوات  الخمس  المفرورة  ف   كانت    ي السَّفر  والحضر  ولو  أاذا

َِ عليه  فوائت  كثيرة  وأرادَ   ، فلو  فائتةً  َِ أاذانًا لتَّوال  ى اقضاءَها علَ  كا ِ  يؤاذِّ ي يكفيه  أ
ُِ لصالة  الجنازة  واحًدا لألولَ   ، وََّل للصَّالة  المنذورة  وََّل ى منَها، فاَل ُيسنُّ األاذا

ِ  يجمَع بيَن الظهر  والعصر ، أو المغرب  والعشاء  ف   ِ  أراَد أ ، ومثُل اذلَك إ ي للنَّوافل 
ِ  واحد    .(1)السَّفر ، فإنَُّه يصلِّهَما بأاذا

 

َِ فرُض كفاية  ف  قالُ  الحنابلةُ  - 2 َِّ األاذا ي الُقَرى واألمصار  للصَّلوات  الخمس  وا: إ
ُِ لصالة  جنازة  وََّل ى الرِّجال  األحرار  ف  علَ  َِ السَّفر ، فاَل يؤاذَّ   عيد  وََّل ي الحضر  دو

َِ مقيًما أو   صالة  منذورة ، وُيسنُّ لقضاء  الصَّالة  الفائتة  وللمنفرد  سوانافلة  وََّل   ء  كا
  .(4)جماعةً  مسافًرا وللمسافر  ولو  

 

ُِ وََّل  وا:قالُ  (3)الظَّاهريَّةُ  - 5  يُقاُم لشيء  مَن النَّوافل  كالعيدين  واَّلستسقاء  وََّل يؤاذَّ
ِ  صلَّى كلَّ   لصالة  ي المسجد ، وََّل اذلَك في جماعة  ف   والكسوف  ويير  اذلَك، وإ

مثَل النِّداء: الصَّالُة  ة ، وُيستحبُّ اعالُم النَّاس  بذلَك،ى الكفاية : كالجناز فرض  علَ 
ُِ مأمور  به  كَما اذكرنَا، فاَل ُيجزُئ أداؤُه إَّلَّ من   .(2)جامعة   مخاطب  به  بنيَّة   واألاذا
  .(5)الفرض   ا أمَر به ، وييُر الفرض  َّل ُيجزُئ عن  أدائه  مَ 

. هوَ  قولهم   والمراُد من   َِ فرض  َِّ األاذا  ينظُر محلَّى ابن حزم(ولمزيد  مَن التوَّسع  ) أ
 الفقه على المذاهب األربعة، لعبد الرَّحمن الجزيري. (1)
 ( السابق.4)
 الظَّاهرية أتباع أبو سليماِ داود المعروف باألصبهاني والملقَّب بالظَّاهري، ينسُب إليه  المذهُب الظَّاهري.  (3)
 دلسي المعروف بالظاهري انتهت إليه  إمامُة المذهب الظَّاهري في عصره.المحلى باألثار، َّلبن  حزم األن (2)
 .السَّابق (5)
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  :ى قولين  فعلَ  الحديث  أهُل أمَّا  - 6
، ووافقهم  األوَُّل: أنَُّه فرُض كفاية ، وهَو ظاهُر مذهب  أحمَد وقوُل داود  القوُل 

عطاء  ومجاهد  وابُن  ا قالَ ي حنيفَة ومالك  والشَّافعي، وكذَ أصحاب  أب   جماعات  من  
َِ فرض  ى واألوزاعيُّ وأهُل الظَّاهر : أي ليلَ أب    .)عَلى الكفاية ( (1)َِّ األاذا

َِّ اإلقامَة شرط  لصحَّة  الصَّالة ، فمن  ترَك  )السَّابق  اذكرهم ( هؤَّلء   وُحكَي عن   أ
  َة.اإلقامَة وصلَّى أعاَد الصَّال

ؤكَّدة ، وهَو ظاهُر مذهب  مالك  وأبي حنيفَة والشَّافعي ورواية  القوُل الثَّاني: أنَُّه سنَّة  م
 .(4)أحمدَ  عن  

َِ فرض  علَ  َِّ األاذا يقوُل بذلَك  ى الكفاية  لغلبة  من  والرَّاجُح عنَد أهل  الحديث  أ
 واهللُ أعلُم.

 

ِ  عَلى كلِّ جماعة ، أي "فر  - 0 َِ واإلقامَة واجبا َِّ األاذا ُض  اختاَر ابُن المنذر : أ
 .(3)"كفاية  

ِ  عَلى كلِّ جماعة  ف   ُِ واإلقامُة واجبا  .(2)ي الحضر  والسَّفر  قال ابُن المنذر: فاألاذا
 
 

 فتح الباري في شرح صحيح البخاري َّلبن رجب الحنبلي. (1)
 السابق. (4)
 .(156اَّلختيارات الفقهيُة واألصولية لإلمام ابن المنذر )ص  (3)
  .(3/42ع والخالف َّلبن المنذر )األوسط في السنن واإلجما  (2)
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َِ واجب  علَ اتَّفَق المالكيَُّة والحنابلُة علَ  -* َِّ األاذا ي األمصار  وزاَد ى الكفاية  ف  ى أ
 ي الُقَرى.الحنابلُة ف  

َِ سنَُّة كفاية  للجماعة  وسنَُّة عين  واتَّفَق الحنفيَُّة والشَّافعيَُّة علَ  -* َِّ األاذا ى أ
 للمنفرد .

 

َِ فرُض  علَ وهم  للحنابلة  أقرُب،  الحنابلَة والمالكيَّةَ  ظَّاهريَّةُ ال وافقَ و  -* َِّ األاذا ى أ
 ى.ي القرَ كفاية  في األمصار ، وخالفهم المالكيَّة ف  

 

ِ  علَ ي و ف   الظَّاهريََّة والحنابلَة والمالكيَّةَ  اختياُر ابن  المنذر   ووافقَ  -* ى جوب  األاذا
ي ابُن المنذر  ف   ي القَرى، وخالفهم  ُة ف  المالكيَّ  لقَرى، وخالفهم  مصار  واي األالكفاية  ف  

 السَّفر .

 

ي وابَن المنذر  ف  والمالكيََّة  أهل  الحديث  الظَّاهريََّة والحنابلةَ يالُب ووافَق  -*
 .ى تفصيل  عنَد المالكيَّةَ علَ قولهم ، 

 

َِ سنَّة  ف  وا كلُّهم  علَ واتَّفقُ  َِّ األاذا ى علَ  وسنَّة  للمنفرد   ، إَّلَّ ابَن المنذر ،ي السَّفر  ى أ
 (43قوَل المالكيَّة  ص )انظر تفصيل  عنَد المالكيَّة . 

 

أنَُّه فرُض كفاية  في الحضر  والسَّفر ، على  ،والظاهُر ممَّا سبَق واهللُ تعاَلى أعلمُ 
ِ  لم  يسمع  اختيار  ابن  المنذر   َِ، ع ، وللمنفرد  إ عُض أهل  لى ما اختارُه باألاذا

،  واهللُ أعلُم. (45 )أنظر قول أهل الحديث ص الحديث 
 

***************************** 
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 األدلَّةُ 
 

ُِ فيهم  ا من  ثالثة  ََّل : مَ يقولُ  ملسو هيلع هللا ىلص : سمعُت رسوَل اهلل  قالَ  ي الدَّرداء  أب   عن   - 1   يؤاذَّ
ُِ  الصَّالُة، إَّلَّ استحواَذ عليهمُ   تقاُم فيهمُ وََّل  َِّ الذِّئَب  وعليكَ  الشَّيطا بالجَّماعة  فإ

  .(1)يأكُل مَن الغنم  القاصية  
 

َِ  شببة   ونحنُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  : أتيَنا رسوَل مالك  بن  الُحويرث  قالَ  عن   – 4 ، فأقمَنا متقاربو
َِ رسوُل اهلل   ى أهلَنا، فسألَنا أنَّا قد  اشتقَنا إلَ  رفيًقا، فظنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص عندُه عشريَن ليلًة، وكا

 موهم  وعلِّ  عندهم   وافأقيمُ  ى أهلكم  وا إلَ : ارجعُ فأخبرناُه، فقالَ ، أهلَنا ن  تركناُه م عمَّن  
ِ   ا حضرت  ، فإاذَ ومروهم    .(4)أكبركم   وليؤمَّكم   أحدكم   لكم   الصَّالُة فليؤاذِّ

 

 .(3)وفي رواية  للبخاري: إاَذا أنتَما خرجتَما فأاذِّنَا ثمَّ أقيَما ثمَّ ليؤمَّكَما أكبركَما - 3
 

: أتيُت رسوَل مالك  بن  الُحويرث  قالَ  عن  : (5)يوالنَّسائ   (2)يرواية  للترمذ  وفي  - 2
 .(6): إاَذا سافرتَما فَأاذِّنَا وأقيَما وليؤمَّكَما أكبركَماي فقالَ عم  ل   أنَا وابن   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  

 
 .أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنَّسائي عن زائدة عن السائب بن حبيش الكالعي (1)
 .(602( ومسلم )604واه البخاري )ر  (4)
 .(602البخاري )  (3)
 .(405الترمذي )( 2)
 .(632النسائي ) (5)
 .صححه األلباني في إرواء الغليل (6)
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َِ فرض  علَ دليل  علَ  فحديُث مالك  بن  الحورث   َِّ األاذا )كذلَك  ى الكفاية  ى أ
َِّ  (اإلقامةُ  ِ   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي أل َِ مَن الجماعة  و  أمَر أ ا كلَّهَ   الجماعةَ  يأمر   ولم   احد  فقط  يؤاذِّ
  ِ  .(1)باألاذا

َِ : الحديث  األوَّل   ووجُه الدََّّللة  منَ  َِّ األاذا الُة المفرَِّقُة بيَن دار   هوَ  أ العالمُة الدَّ
َِ  (4)اإلسالم  ودار  الكفر   ِ   ملسو هيلع هللا ىلصلنبيُّ ا فقد  كا ، يُعلُِّق استحالَل أهَل الدَّار  بترك  األاذا

ِ  ف  منزلُة األ فصارت   ِ   ي منع  التَّحريم  منزلةَ اذا  .(3)اإليما
َِّ النبيَّ  ، واألمُر يقتض   أمرَ  ملسو هيلع هللا ىلصووجُه الدََّّللة  من الحديث  الثَّاني: أ  ِ ي باألاذا

اذلَك، وكلُّ قرائن   ى يير  إلَ  الوجوب   منَ  تخرجهُ  ى تأتي قرينة  حتَّ  (2)الوجوبَ 
َة فيَها.ََّل  المخالفينَ    قوَّ

 : ي باختالف  رواياته  حديث  الثَّان  ي ال، ف  النوويُّ  قالَ 
َِ والجماعةَ  َِّ األاذا ِ  للمسافر ، وفيه   فيه : أ ى ى المحافظة  علَ علَ  : الحثُّ مشروعا

ِ  في الحضر    .(5)والسَّفر   األاذا
 

 :قال ابُن عثيمينُ 
ُِ واإلقامةُ )ى فرريتهَما والدَّليُل علَ  ي عدَّة  بهَما ف   ملسو هيلع هللا ىلص : أم ُر النَّبيِّ (أي األاذا

 يتمُّ العلُم بالوقت  إَّلَّ بهَما والسَّفر ، وألنَُّه ََّل  ي الحضر  ، ومالزمتُه لهَما ف  اديثَ أح
 .(6)يالًبا، ولتعيُّن  المصلحة  بهَما؛ ألنَّهَما من شعائر  اإلسالم  الظَّاهرة

 .(1/242توريح األحكام ) (1)
 .(1/136شرح الموطأ للباجي ) (4)
 .(44/65مجموع الفتاوي )( 3)
 .(4/04والمغني )  -( 6/413جامع أحكام القرآِ للقرطبي )ال  (2)
 .(5/105شرح مسلم )  (5)
 .(4/13الشرح الممتع )  (6)
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، فقد قالَ  -*  َِ  من   وأمَّا من حيُث العقل  َِّ األاذا َِ من  "سنَّة :  يقوُل بأ َِّ األاذا  أ
وا ه  لقوتلُ ى تركعلَ  بلد   اجتمَع أهلُ  شعائر  اإلسالم  الظَّاهرة ، فال يجوُز تعطيلُه، ولو  

ُِ إنَّمَ  ، والقتالُ "عليه   َِ السنَّة   ى ترك  علَ  ا يكو  .(1)الواجب  دو
 

ُِ فرُض كفاية  ف   -*  .(4)ا اإلقامةَ ي البلد  وهكذَ وقاَل علماُء اللَّجنة  الدَّائمة : األاذا
 

،  ملسو هيلع هللا ىلصبيِّ ، وأمُر الن(3)ى الظَّاهر  علَ  يرجَُّح النَّصُّ  التَّرجيح   ي قواعد  وف   -* ِ  نصٌّ باألاذا
 لقوله  صلَّى اهللُ عليه  وسلََّم:

  ِ حتمُل إَّلَّ  يي ََّل ذ  اللَّفُظ الَّ  :"، والنصُّ هوَ أكبركم   وليؤمَّكم   أحدكم   لكم   "فليؤاذِّ
 .ي األمر  ف   الوجوب   لعدم  احتمال  يير   (2)ى واحًدامعنً 

ى بيَن : اَّلحتماُل األقوَ هوَ  ظَّاهرُ وال ،ظاهر   هوَ ، المخالفيَن بأنَُّه سنَُّة كفاية   وقولُ 
َِ اللَّفُظ يحتمُل أكثَر من   احتمالين  أو   واستدلُّوا بقوله  صلَّى  (5)احتمال   أكثَر إاَذا كا

ِ  يجدُ  والصَّفِّ األوَّل  ثمَّ لم   ي النِّداء  ا ف  النَّاُس مَ  يعلم   اهلل عليه  وسلََّم: "لو    وا إَّلَّ أ
ا ، وهذَ ا الحديث  تفيُد اَّلستحابَ هذَ  وا دَّللةُ فقالُ  (6)وا"وا عليه  َّلستهمُ يستهمُ 

الحديَث  ، لكن  عندهم   ى بيَن احتمالين  ، ألنَُه اَّلحتماُل األقوَ الظَّاهُر مَن الحديث  
 .ى الظَّاهر  حًدا، فيرجَُّح النَّصُّ علَ او  ىمعنً  يحتمُل إَّلَّ نصُّ ََّل  هوَ  السَّابقَ 

 للشوكاني. فتح القدير (1)
  .(6/52اللجنة الدَّائمة ) فتاوي (4)
ينالتَّهذيب والتَّوريح في شرح قواعد التَّرجيح (3)  .، ألبي فاطمة عصام الدِّ
 الصَّواعق المرسلُة َّلبن  القيم الجوزية (2)
 البحر المحيط لبدر الدين الزركشي. (5)
 .أخرجه الشيخاِ عن أبي هريرةَ  ( 6)
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 ،(1)ى المفهوم  َح المنطوُق علَ قواعد  التَّرجيح  أيًضا، أِ يُرجَّ  ومن  
َِ واإلقامةَ  فالقولُ  َِّ األاذا  :"ملسو هيلع هللا ىلص ا منطوق  لقول  النبيى الكفاية  هذَ فرض  علَ  بأ

 ."م  أكبركُ  م  وليؤمَّكُ  م  أحدكُ  م  فليؤاذِِّ لكُ 
 

َِ الَّ  وأمَّا الحديثُ  قوله  صلَّى اهلل عليه   من   فهَو مفهومهم   ذي استدلَّ به  المخالفو
ِ  يجدُ  والصَّفِّ األوَّل  ثمَّ لم   ي النِّداء  ا ف  يعلم النَّاُس مَ  "لو   وسلََّم: وا يستهمُ  وا إَّلَّ أ

 .وا"عليه  َّلستهمُ 
 

ِ  يُقدََّم الومَن المعلوم  ف    .منطوُق علَ ي قواعد  التَّرجيح  أ : والمنطوُق هوَ  ى المفهوم 
 حيث   ُد مَن اللَّفظ  من  ى المستفاالمعنَ  ، فهوَ ي محلِّ النُّطق  مادلَّ عليه  اللَّفُظ ف  

ِ  أي   .(4)النُّطق  به   َِ حكًما للم : أ َر اذلَك أحواله  سواء  اذُك   وحاًَّل من   ذكور  يكو
َِ أمُر الرَّ (3)الحكُم وُنط َق به  أو ََّل  بحكم  وجوبه ،  وارًحا ومنطوقًا  سول  . وكا

َِّ األمَر ف    ي الوجوب.ي األصل  يقتض  أل
 

 المستفاُد من   ىالمعنَ  ي محلِّ النُّطق  به ، فهوَ  ف  اللَّفُظ ََّل  يه  هَو: مادلَّ علوالمفهوُم 
زم  للَّفظ  حيُث السُّكو   .(2)ت  الالَّ

 "م  أكبركُ  م  وليؤمَّكُ  م  أحدكُ  م  لكُ  ِ  فليؤاذِّ  فقولُه صلَّى اهللُ عليه  وسلََّم:"
ِ  علَ دلَّ بمنطوقه  علَ   ى أنَُّه واجب  بمنطوقه  علَ  دليل   وَ ى الكفاية ، فهى وجوب  األاذا

" وهوَ حيُث قالَ   ِ  : "أحدُكم ".ى الكفاية  حيُث قالَ ى أنَُّه علَ دليل  علَ  : "فليؤاذ
 .ألبي فاطمة عصام الدين التهذيب والتَّوريح في شرح قواعد التَّرجيح (1)
 بياِ المختصر لألصفهاني. (4)
 إرشاد الفحول للشَّوكاني. (3)
 ي.اإلحكام في أصول  األحكام لآلمد (2)
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 والصَّفِّ األوَّل  ثمَّ لم   ا في النِّداء  النَّاُس مَ  يعلم   صلَّى اهللُ عليه  وسلََّم: "لو   وأمَّا قولهُ 
ِ  يجدُ  ، ى أنَُّه لالستحبادلَّ بمفهومه  علَ  وا عليه  َّلستهموا" فقد  يستهمُ  وا إَّلَّ أ ب 
ُم المنطوُق علَ  ا اختلفَ وإاذَ  ، وزد  عَلى اذى المفهو المنطوُق والمفهوُم يُقدَّ َِّ م   لَك أ
ِ  والحثِّ الحديَث ي هَذا تَّأاذين  ولو  استوجَب األمُر عَلى ال دلُّ عَلى فضل  المؤاذِّ
َِ دلياًل عَلى النَّدب  وََّل عَلى  قتراع  عَلى اذلَك،لال ِ  يكو وََّل يصلُح هَذا الحديُث أ

، وََّل معانيه  تدلُّ عَلى اذلَك، ثمَّ إنَّنا لو  حكَّمَنا : "دع  ملسو هيلع هللا ىلص حديَث رسول  اهلل   الوجوب 
َِ فيصاًل ف ي هَذا األمر .( 1)ما يريبَك إَلى َما ََّل يريبَك"  لكا

 :قالَ  اذلَك حيثُ  رحمُه اهللُ تعاَلى ةَ تيميَّ  ابن   اإلسالم   شيخُ  اختارَ  وقد  
ُِ واإلقامةُ  -والصَّحيُح أنَّهَما فرُض كفاية    أحمدَ  ظاهُر مذهب   وهوَ   - أي األاذا

َِ سنَّة ، ثمَّ من   قد  وييرُه، و  َِّ األاذا إاَذا يقوُل إنَُّه  هؤَّلء  من   أطلَق طوائف  مَن العلماء  أ
َِّ   وا، والنِّزاعُ ى تركه  قوتلُ لد  علَ اتَّفَق أهُل ب مَع هؤَّلء  قريب  مَن النِّزاع اللَّفظي، فإ

ويُعاقُب تاركُه شرًعا وأمَّا  ا يَُذمُّ تاركهُ ى مَ يطلُق القوَل بالسُّنَّة  علَ  كثيًرا مَن العلماء  من  
 )انتهى كالم ابن تيمية(. (4)أخطَأ. ى تاركه  فقد   إثَم علَ زعَم أنَُّه ُسنَّة  ََّل  من  

، ومَ هذَ  وخرجَنا من   َِّ األمَر به  نصٌّ ومنطوق  َِ فرُض كفاية ، وأ َِّ األاذا ا ا الباب  أ
 َِ َِّ  استدلَّ به المخالفو  ى الظَّاهر  النصَّ يُقدَُّم علَ  هو ظاهر  ومفهوم ، ومَن المعلوم  أ

، وكذلَك يقدَّمُ ف    المنطوقُ  ي حال  الخالف 
َِّ مَ  ،ى المفهوم  علَ  َِ ََّل يصلُح وكَما أ َِ ا استدلَّ به  المخالفو ِ  يكو دلياًل ف ي هَذا  أ

، ، بل  هَو دليل  عَلى عدم  فهم  الحديث  من  كالم  العلماء  ف ي  وَما قدَّمناهُ  الباب 
،وجوب  ا ِ  كاف    ى اذلَك كثيرة  جدًّا.واألدلَُّة علَ  ألاذا

 اإلسالم ابن تيمية باب الصَّالة.اإلختيارت الفقهية لشيخ ( 4) الترمذي وأحمد وابن حباِ. رواهُ ( 1)

************************* 
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ثُ الفصُل الثَّال  
  ِ  شروُط األاذا
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  ِ  شروُط األاذا
ِ  ستَّةُ  : ُيشترُط لألاذا  شروط 

 

َِ النيَّةُ  – 1 َِّ األاذا ِ  بدوِ  نيَّة  وقصد  فإ  ؛ فإاَذا أَتى بصيغة  األاذا
، وأمَّا الشَّافعيَّة والحنفيَُّة َّل ومذهُب أهل  الحديث    يصحُّ عنَد المالكيةِّ والحنابلة  ََّل 

ِ  لدَّللة  الحديث  علَ والرَّاجُح أ (1)يشترطونَها فيه   ، اذلكَ  ىَِّ النيََّة شرط  في األاذا
 .(4)...ا األعماُل بالنيِّات  : إنَّمَ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   قاَل رسولُ 

 

4 –   ِ ِ  متواليًة، بحيُث ََّل  أ َِ كلماُت األاذا ، وََّل تكو   يُفصُل بينهَما بسكوت  طويل 
ِ  بكالم  خارج  عن   َِ الكالُم طوياًل أو قصيًرا أو  يفصُل األاذا ِ  سواء  كا مهيَّة  األاذا

  ِ ِ   ُفصَل بكالم   جائًزا أم محرًَّما، فإ َِ يبطلُ فإ خارج  عن  األاذا ، وهَذا محلُّ َِّ األاذا
 القليل  المحرَّم  مثَل السبِّ هوَ  وا: الفصُل بالكالم  ئمَّة ، إَّلَّ الحنابلَة قالُ اتفاق  بيَن األ

َِ ذ  الَّ  ِ  يعن  ) .(3)ي يُبطُل األاذا  .( يبطلُ تلفََّظ بكلمة  واحدة  ييُر محرَّمة  ََّل  ي إ
 

3 –   ِ ُِ باللُّغة  العربيَّة  وََّل  أ َِ األاذا الحنابلَة وأهُل  ا قولُ  يصحُّ بغيرَها، وهذَ يكو
ا   إاذَ وا: إَّلَّ والشَّافعيَُّة والمالكيَُّة وقالُ  ، وخالَف الحنفيَّةُ (2)الحنفيَّة   عندَ  ووجه   الحديث  

  ِ ُِ أعجميًّا، ويريُد أ َِ المؤاذِّ َِ لنفسه   كا ِ  لجماعة  أعاجَم مثل أو  يؤاذِّ َِ   ُه، وأمَّا إ كا
ُِ لجماعة  ََّل  َِ لغتُه، فإنَُّه ََّل يؤاذِّ َِ مَ ََّل   يصحُّ ألنَّهم   يعرفو  .(5)ا يقولُ  يفهمو

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الفقه على المذاهب األربعة لعبد الرَّحمن الجزيري. (1)
 رواه الشَّيخاِ.( 4)
 الفقه على المذاهب األربعة السَّابق. ( 3)
 ي ونهاية المستفتي في الفقه الحنفي.بداية المفت( 2)
 الفقه على المذاهب األربعة السَّابق. ( 5)
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2 –   ِ ُِ كلَُّه بعَد دخول  الوقت   أ يصحَّ  وقَع قبَل دخول  الوقت  لم   ، فلو  يقَع األاذا
، أمَّا الحديث   باتِّفاق  األربعة  والظَّاهريَّة  وأهل   ي الظُّهر  والعصر  والمغرب  والعشاء  ف  

  ِ ُِ الصُّبح  إ ، فإنَُّه يصحُّ ق وقعَ  أاذا  وأهلَ والظَّاهريَّة   عنَد الثَّالثةَ  بَل دخول  الوقت 
 .الحديث  

ُِ قبَل دخول  وقالُ  وخالَف الحنفيَّةُ *    وقت  الصُّبح   وا: َّل يصحُّ األاذا
، ومَ أيًضا، ويكرُه تحريًما علَ  ِ  ف   ا وردَ ى الصَّحيح   ي جواز  األاذا

، فمحمول  علَ ي الصُّبح  ف   ٍ  قبَل دخول  الوقت  وهَو ) .(1)ائمينَ النَّ  ى التَّسبيح  إليقا
  .قول  مرجوح (

ُِ ف  وا: يباُح األمَّا الحنابلُة فقالُ وأ*  ،  ي الصُّبح  من  اذا َِّ وقَت العشاء  نصف  اللَّيل  أل
ِ  واحد  قبَل الفجر  يخرُج بذلَك، ويكرُه اَّلقتصاُر علَ  المختار  عندهم   ي ف  ى أاذا

.َِ   رمضا
ُِ قبَل الوقت  إَّلَّ ف  وا: ََّل وأمَّا الشَّافعيَُّة فقالُ *  ، فإنَُّه  يصحُّ األاذا ي صالة  الصُّبح 

ي نصف  اللَّيل  والثَّان   نصف  اللَّيل  ألنَُّه ُيسنُّ للصُّبح  أاذانين  أحدهَما من   يصحُّ من  
  بعَد طلوع  الفجر .

ُِ قبَل الوقت  إَّلَّ الصُّبَح فإنَُّه يُندُب لهُ  وا: ََّل وأمَّا المالكيَُّة فقالُ *  ِ   يصحُّ األاذا أ
َِ لُه ف    .(4)مَن اللَّيل  إليقاٍ النَّائميَن ثمَّ يعاُد عنَد دخول  وقته   ي السُّدس  األخير  يؤاذَّ

َِ لصالة  قبَل دخول  وقتَها إَّلَّ صالَة وا: وََّل وأمَّا الظَّاهريَُّة فقالُ *  ِ  يؤاذَّ  يجوُز أ
َِ قبَل طلوع  الفجر  الثَّان ي بمقدار  مَ  (3)بح  فقط  الصُّ  ِ  يؤاذَّ ُِ فإنَُّه يجوُز أ ا يُتمُّ المؤاذِّ

، ويطلُع الفجُر قبَل ابتداء   أاذانُه وينزُل مَن المنارة  أو   ِ  آخر   مَن العلوِّ ويصعُد مؤاذِّ
، وََّل ي ف  الثَّان    ِ  أذاٍن ثاٍن بعد  الفجِر،  بدَّ لَها من  ي األاذا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 واإلفصاح َّلبن هبير. ( األوسط َّلبن حزم،3) ربعة السابق.( الفقه على المذاهب األ4) ( بداية المفتي السَّابق.1)

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

41 

ُِ الَّ وََّل  َِ قبَل الفجر  ذ   ُيجزُئ لَها األاذا ُِ َسحور  ََّل ي كا ِ  للصَّالة ، ، ألنَُّه أاذا  أاذا
: وََّل  ُِ لَها قبَل المقدار  الَّ وقاَل ابُن حزم    .(1)ي اذكرنَاذ   يجوُز األاذا

 الظَّاهريَّة . رأي   وا معَ وأمَّا أهُل الحديث  فتوافقُ * 
ى قوُل الجمهور ، وقوُل الحنفيَّة  مرجوح ، لدَّللة  الحديث  علَ  هوَ  والرَّاجُح واهللُ أعلمُ 

َِّ النَّبيَّ  ، فكُلوا واشربُوا حتَّى تسمُعوا  ملسو هيلع هللا ىلصاذلَك، وفيه أ ُِ بليل  َِّ بالًَّل يؤاذِّ قاَل: إ
  .(4)تأاذيَن ابن  أمِّ مكتوم  

لفعل  بالل   قت  بيَن األاذانين  هَو قوُل الظَّاهريَّة  وأهل  الحديث  مقدار  الو  والرَّاجُح من  
 واهللُ أعلُم. وابن  أمِّ مكتوم  لذلَك،

َِ كلم – 5 ِ  تكو ِ  مرتَّبًة، فلو  لم  تُرتَّب  اأ ِ  ينطَق بكلمة : كلماتهُ ُت األاذا حيَّ "، كأ
يرتِّبَها،  ي لم  عادُة الكلمات  الت  ، فإنَُّه يلزمُه إ"ى الصَّالة  حيَّ علَ "، قبَل "ى الفالح  علَ 

ُِ، وهذا الحكُم متَفق  عليه  عنَد الثَّالثة  وخالفهم  الحنفيَُّة  ِ  لم  يرتِّبَها بُطَل األاذا فإ
ُِ الَّ وقالُ   ترتيَب فيه  مَع الكراهة ، وعليه  أِ يعيَد مالم  يُرتِّبُه ي ََّل ذ  وا: يصحُّ األاذا
َِّ رأَي ال(3)فيه   حنفيَّة  مرجوح  لعلل  كثيرة  أقلَُّها؛ مخالفتهم  لجماعة  . والظَّاهُر أ
ُِ بذلَك قولهم  شااذًّاالثِّ  ، فيكو  .قات 
، فلو   - 6 ِ  شخص  واحد  فقط  ِ  يأتَي باألاذا ِ  ببعضه ، ثمَّ أتمَُّه ييرُه لم   أ َِّ مؤاذِّ أاذَّ

، كَما ََّل  ِ  أو    يصحُّ يصح  ي واحد  بجملة  ييَر الت   ي كلُّ ، بحيُث يأت  أكثرَ  إاَذا تناولُه اثنا
" أو   (2)بَها اآلخرُ  أتىَ  ُِ الجوق  ُِ السُّلطان ي" ويسمَّى "أاذا  .وهَو بدعة  ( 5)"األاذا

 المحلى َّلبن  حزم.( 1)
 رواُه الترمذي في جامعه . ( 4)
 الفقه على المذاهب األربعة (3)
 السابق. (2)
 (.306ظر تصحيح الدعاء لمحمد صالح المنجَّد )ص ُأحد َث هذا األاذاِ في خالفة هشام بن عبد الملك، ان (5)
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 المبحُث األوَّلُ 
 ُِ  بعَد خروج  وقتَها للصَّالة   األاذا

قاَل ابُن  .(1)اختاَر ابُن المنذر  استحباَب التَّأاذين  واإلقامة  للصَّالة  الفائتة   - 1
َِ لَها للصَّالة  الغائبة  إاَذا ناَم عنَها الم  المنذر : فقد  سنَّ رسوُل اهلل   ِ  يؤاذِّ رُء أ

 .(4)وتقامُ 
ِ  واإلقامة  للصَّالة  اليرَ  – 4 ِ  فاتتُه صلوات  أ اذَّ ى الحنفيَُّة استحباَب األاذا َِ فائتة ، فإ

َِ مخيـًَّرا ف  لألولَ  ِ  ى وأقاَم وكا ِ   شاءَ  ي الثَّانية ، إ َِ وأقاَم، وإ شاَء اقتصَر عَلى  أاذَّ
 .(3)اإلقامة  

ِ   الكيَُّة عدمَ ى المويرَ  – 3  .(2)للصَّالة  الفائَتة  األاذا
اذهَب وقُت األوَلى منهَما،  ، وقد  وا: إاَذا جمَع المرُء بيَن صالتين  والشَّافعيَُّة قالُ  – 2

َِ لألوَلى  .(5)أقاَم لكلِّ واحدة  منهَما وأاذَّ
ِ   وا: من  والحنابلُة قالُ  – 5 بَّ لُه أ َِ لألوَلى ثمَّ يقيُم ل فاتتُه صلوات  اسُتح  كلِّ يؤاذِّ

 .(6)صالة  إقامةً 
ِ  تراكمت   -* ُِ واإلقامُة للصَّالة  الفائتة ، فإ  والرَّاجُح هَو قوُل الجمهور ، وهَو األاذا

َِ لألوَلى وأُقيَم للبقيَّة ، واهللُ أعلُم.   ُأاذِّ

 اإلختيارات الفقهية َّلبن المنذر. (1)
 األوسط َّلبن المنذر. (4)
 القّدوري.التَّصحيح والتَّرجيح على مختصر  (3)
 الخالصة الفقهية على مذهب السَّادة المالكية. (2)
 المجموع للنووي. –األم للشَّافعي   (5)
 المغني في فقه اإلمام األحمد. (6)

******************************* 
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 المبحُث الثَّان ي
ِ   شروطُ   المؤاذِّ

: ِ  ثالثُة شروط   ُيشترُط في المؤاذِّ
1 –   ِ ُِ مس أ َِ المؤاذِّ  ييره . من    يصحُّ لًما، فاَل يكو
4 –   ِ ُِ عاقاًل، فاَل  أ َِ المؤاذِّ . مجنوِ  أو   من    يصحُّ يكو  ِ  سكرا
3 –   ِ ُِ اذكًرا، فاَل  أ َِ المؤاذِّ ُِ من  يكو َِ   مشكل  ى "خنثَ   من  ى وََّل أنثَ   يصحُّ األاذا كا

 .(1)"أو  ييَر مشكل  
 ة  والحنابلَة والظَّاهريَّة  وأهلَ المالكيَّة  والشَّافعيَّ وهذه  الشُّروط متفق  عليَها عنَد 

، وزادَ  ِ  و  المالكيَّة الحديث  َِ بالًغا الظَّاهريُة: أ وا: وقالُ  الحنفيَّةُ وخالَف  (4)يكو
ِ  ليست  المذكورُة ف   الشُّروطُ  ، فيصحُّ  ي المؤاذِّ  ِ ُِ المرأة   شروطًا لصحَّة  األاذا أاذا

، ويرتفعُ والخنثَ   ِ  الحيِّ بوقوعه  من   أهل   اإلثُم عن   ى والكافر  والمجنوِ  والسَّكرا
ي ف   ى خبر  الكافر  والفاسق  والمجنوِ  اَّلعتماُد علَ   يصحُّ أحد  هؤَّلء ، ييَر أنَُّه ََّل 
 انتهى كالم الحنفية .(3)دخول  وقت  الصَّالة  

 والرَّاجُح واهللُ أعلُم هَو قوُل الجمهور . -*
ِ  ُيشترُط ف  وا أَّلَّ اتفقُ و  ِ  أ ُِ الصَّبيِّ المميِّز ، سواء  ي ي المؤاذِّ َِ بالًغا، بل  يصحُّ أاذا كو

َِ بنفسه  أو اعتمَد علَ  ي ُيشترُط ف   وا:وقالُ  ي اذلكَ ره ، وخالَف المالكيَُّة ف  ى ييأاذَّ
  ِ ِ  أيًضا أ ِ   المؤاذِّ َِ بالًغا، فإ َِ الصبيُّ الُمميـُِّز فاَل  يكو ِ  أاذانُه، إَّلَّ   يصحُّ أاذَّ اعتمَد  إ

 .(2)ى بالغ  ي دخول  الوقت  علَ ف   ي أاذانه  أو  ف  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 المحلى َّلبن حزم. (4) هب األربعة لعبد الرحمن الجزيري.( الفقه على المذا1)
 ( السابق.2) ه على المذاهب األربعة السَّابق.الفق (3)
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ُُ ف  والصَّحيُح واهللُ أعلُم أنَُّه ََّل  ، لَما رواُه ابُن ي المؤاذِّ  يشترُط البلو ي ف   المنذر  ِ 
، قالَ عبد  اهلل  بن  أب   عن  ، "األوسط   َِ عمومت  ي بكر  بن  أنس  ِ  ي يأمرورنن  :  كا  ي أ

َِ لهم    أحتلم ، وأنس   وأنَا يالم  لم   أؤاذِّ
()ولعلَّهم  أعلمُ  .(1)اذلكَ  بُن مالك  شاهد  ولم  ينكر     ِ  وُه بوقت  األاذا

 .(4)، فاعُتدَّ بأاذانه ، كالعدل  البالغ  : وألنَُّه اذكر  تصحُّ صالتهُ : ابُن قدامةَ وقالَ 
ى ى علَ دلَّ أعمَ  : ألنَُّه يقبُل خبرُه فيَما طريقُه المشاهدُة، كَما لو  وقال النوويُّ 

  ِ ، فيجوُز أ ِ   محراب  ي دخول  الدَّار  وحمل  ف  )كَما( يصلِّي، ويُقبُل قولُه في اإلاذ
 .(3)الهديَّة  
َِ : ابُن عثيمينَ وقالَ  َِّ األاذا ، والذِّكُر ََّل ك  اذ  : أ َِّ الصَّبيَّ ر  ُُ، فإ  يشترُط فيه  البلو

ِ  اذََكَر اهلَل، كتَب اهللُ  ُيكتُب عليه  ُيكتُب لُه وََّل  لُه األجَر، وصحَّ منُه الذِّكُر، فإاَذا  ، فإ
َِ المميـُِّز فإنَُّه ُيكتفَ   .(2)ى بأاذانه  أاذَّ

ِ  ُيشترُط ف   ي هل  وا ف  واختلفُ  ِ  أ َِ سا  ي األاذا ؟يكو  كَن الجمل 
  ِ ُِ صحَّ عنَد الشَّافعية  والحنفيَّة  ر  ُأع   فإ وا: وقالُ  ، وخالَف المالكيَُّة، والحنابلةُ َب األاذا

ِ  ُيشترُط ف   ِ  أيًضا أ َِ ساكنَ  ي األاذا  يكو
، فلو    .(5)ي أوله  ف   كبيرُ إَّلَّ التَّ   يصحُّ ُأعرَب ََّل  الجمل 

ُِ  المالكيَُّة: يشترطُ  وقالَ  ِ  يقَف المؤاذِّ ، إَّلَّ  ى رأس  كلِّ جملة  من  علَ  أ  ِ جمل  األاذا
 .(6)يندبُ  الوقوُف عليه  بل    يشترطُ فإنَُّه ََّل  األوَّلُ  التَّكبيرُ 

، ولكن  والصَّحيُح واهللُ أعلُم أنَُّه يكرُه الوقوُف علَ  ُِ شرطًا. ى متحرِّك   تسكينُه ََّل يكو
 (.1/300ة )المغني َّلبن قدام (4) (.3/106َّلبن المنذر ) األوسط (1)
 (.4/04الشَّرح الممتع َّلبن عثيمين ) (2) (.3/100المجموع للنووي ) (3)
 ( السابق.6) الفقه على المذاهب األربعة. (5)
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  ِ ٍُ األاذا  ألفا
 

ِ  هَي: ٍُ األاذا  ألفا
إلَه إَّلَّ  ِ  ََّل إلَه إَّلَّ اهللُ، أشهُد أ ِ  ََّل ، أشهُد أ، اهللُ أكبُر اهللُ أكبرُ أكبرُ  اهللُ أكبُر اهللُ 

َِّ محمًَّدا رَّ  َِّ محمًَّدا رَّ سوُل اهلل  اهللُ، أشهُد أ ، ى الصَّالة  ، حيَّ علَ سوُل اهلل  ، أشهُد أ
 إلَه ، ََّل ، اهللُ أكبرُ برُ ، اهللُ أكى الفالح  ، حيَّ علَ ى الفالح  ، حيَّ علَ ى الصَّالة  حيَّ علَ 
 إَّلَّ اهللُ.

 ا بالصِّيغة  السَّابقة .الحنفيَُّة والحنابلُة اكتفيَ   - 1
ِ   وا: بل  لُ أمَّا المالكيَُّة والشَّافعيَُّة قا – 4 بالشَّهادتين  بصوت   يزيَد النُّطقَ  ُيسنُّ أ

، إَّلَّ  ِ  بهَما بصوت  مرتفع  ، قبَل اإلتيا َِّ الما منخفض  مسموع  للنَّاس  َِ أ لكيََّة يسمُّو
َِ النُّطَق بهَما بصوت  منخفض   النُّطَق بهَما بصوت  مرتفع  "ترجيًعا"، والشَّافعيَُّة يسمُّو

َِّ معنَ  غة  ى اللَّ وا إلَ ، ولعلَّ المالكيََّة قد  نظرُ "ترجيًعا" ترديدُه  هوَ  "الصَّوت   ى "ترجيعُ أل
ُِ ينطُق أوًََّّل بالشَّهادة  سرًّا ثمَّ يعيدَها و  (4)اإلعادةُ  أيًضا ومعناهُ  (1)ي الحلق  ف   المؤاذِّ

َِّ األصوا إلَ غة ، والشَّافعيَُّة نظرُ فتسميُة اإلعادة  جهًرا ترجيًعا موافقة  للُّ  جهًرا، َل ى أ
ِ  إنَّمَ ف   ُِ  ا هوَ ي األاذا ِ  بالشَّهادتين  جهًرا، فالنُّ  اإلتيا  طُق بهَما قبَل اذلَك سرًّا أجدُر بأ

حيُث  غة  أيًضا موافق  للُّ  ي بعدَها، وقوُل الشَّافعية  حكايُة لَما يأت   أي   (3)يًعا،يسمَّى ترج
َِّ التَّرجيعَ   . القولين  صحيح  فكاَل  ،ا سبقَ معناُه الترديُد كمَ  أ

 

ِ  عنَد المالكيَّة  والشَّافعيَّ ى هذَ وعلَ  ُِ نصُّ األاذا ي: ا يل  ى مَ كبير  علَ التَّ ة  بعَد ا يكو
، إلَه إَّلَّ اهللُ  ِ  ََّل ثمَّ يعيُد: أشهُد أ –، بصوت  منخفض  إلَه إَّلَّ اهللُ  ِ  ََّل أشهُد أ
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َِّ محمًَّدا رَّ  ، وكذلَك في أشهُد أ ى الصَّالة  مرَّتين   علَ ، ثمَّ حيَّ سوُل اهلل  بصوت  مرتفع 
 ، اهللُ قوُل: اهللُ أكبرُ ، كذلَك، ثمَّ يى الفالح  ، ثمَّ حيَّ علَ بدوِ  ترجيع  مرتفع   بصوت  

، فإنَّ ، إَّلَّ ف  يختُم بـ، َّل إلَه إَّلَّ اهللُ  ، ثمَّ أكبرُ  ُه يندُب بعَد قول  حيَّ ي صالة  الصُّبح 
، فإاذَ علَ  " مرَّتين  : "الصَّالُة خير  مَن النوم  ُِ مَع الكراهة ، ا تركهَما، صحَّ ى الفالح   األاذا

ِ  تُرَك التَّرجيُع فإنَُّه يُ  ُِ كرُه، وََّل وكذلَك إ هَذا لجمع  األحاديث   ؛بتركه    يبطُل األاذا
" وقاعدُة "اإلعماُل أوَلى م "، وإلعمال  قاعدة  "الجمُع مقدَّم  عَلى التَّرجيح  َن اإلهمال 

ن  ترجيح  أحدهَما فإعماُل حديث  التَّرجيع  أوَلى من  إهماله ، وجمُع الحديثين  أوَلى م
ِ  الجمَع، وحديثَا التَّرجيع  وعدمه   ِ  كانَا يقبال ِ  الجمَع،إ وإعمُل التَّرجيع  أوَلى  يقبال

ماله .من  إه  
ِ  المالكيَّةُ   َِ علَ متَّ  والشَّافعيَّةُ  إاذ َِ فقو ، إَّلَّ التكبيُر، فالمالكيَُّة يقولو  ِ ى صيغ  األاذا

  ِ ِ   أنُه تكبيراتا : أنَُّه أربُع تكبيرات  ف ي أوَّل  األاذا َِ ف ي أوَّل   ، والشَّافعيَُّة يقولو
  ِ  .(2)األاَذا

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( المعجم العربي.1)
 ( المعجم الوسيط.4)
 ( الفقه على المذاهب األربعة لعبد الرَّحماِ الجزيري.3)
 ( السَّابق.2)

 
************************ 
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ِ  و   أدلَّتَهااختالُف صيغ  األاذا
، وُيسنُّ العمُل بَها جميًعا علَ  ملسو هيلع هللا ىلصبيِّ ثبَت عن  النَّ  قد    ِ َيغ  متعدِّدة  لألاذا ى وجوهَها ص 

وقطًعا للنِّزاع  والخالف  الَّذ ي قد  ُيحد ثُه من  ََّل علَم  المتعدِّدة  الواردة ، إحياًء للسنَّة  
 .(1) عندُه أو  من  يتعصَُّب لمذهبه  

 :"رحمُه اهللُ تعالى" الشَّيُخ ابُن عثيمينَ  قالَ 
، بل  ينبغي أ به  السُّنَُّة من   جاءت  ا كلُّ مَ  ِ  فإنَُّه جائز  َِ بهذَ  ِ  صفات  األاذا ا تارًة يـَُؤاذَّ

ِ   وبهَذا تارةً   تشويش  وفتنة . يحصل   لم   إ
ُِ سبَع عشَر جملًة، بالتَّكبير  مرَّتين  ف   : األاذا .فعنَد مالك   ي أوَّله  مَع التَّرجيع 

.ي: تسَع عشَر جملًة، بالتَّكبير  ف  وعنَد الشَّافع    ي أوَّله  أربًعا مَع التَّرجيع 
َِ أولى، والقاعدُة:  به   وكلُّ هَذا جاءت   ِ  أاذَّنَت بهَذا مرًَّة وبهَذا مرًَّة كا  السُّنَُّة، فإ

َِّ العبادات  الواردة  علَ  ِ  "أ ِ  أ ى هذه  يفعلَها علَ  ى وجوه  متنوِّعة ، ينبغي لإلنسا
 .(4)الوجوه "

َِ خمسَ ومذهُب اإلمام  أحمَد وأب   َِّ األاذا  جملًة بَما بيَّنا سابًقا، عشرَ  ي حنيفَة: أ
ُِ بالل  ررَي اهللُ عنُه.وه  َو أاذا
 ي:مالك  والشَّافع   دليُل مذهب  اإلمام   -*

َِّ النَّبيَّ  عن   َِ علَّمُه هذَ  ملسو هيلع هللا ىلص أبي محذورَة أ  :ا األاذا
ِ  اهللُ  ِ  ََّل   أكبُر اهللُ أكبُر، أشهُد أ َِّ ََّل   إلَه إَّلَّ اهللُ، أشهُد أ  إلَه إَّلَّ اهللُ، أشهُد أ

َِّ محمًَّدا رَّ سوُل اهلل ، محمًَّدا رَّ   ، ثمَّ يعوُد فيقوُل:سوُل اهلل  أشهُد أ
 

 ( اإلسالم سؤال وجواب لمحمَّد صالح المنجد.1)
  (.51،54/ 4( الشرح الممتع َّلبن عثيمين )4)

 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

50 

   ِ ِ  ََّل  أشهُد أ َِّ محمًَّدا رَّ ََّل   إلَه إَّلَّ اهللُ، أشهُد أ سوُل اهلل ،  إلَه إَّلَّ اهللُ، أشهُد أ
َِّ محمَّ  ى الفالح  مرَّتين ، وزاَد ى الصَّالة  مرَّتين ، حيَّ علَ سوُل اهلل ، حيَّ علَ ًدا رَّ أشهُد أ

 )ينظر الحاشية(. .(1): اهللُ أكبُر اهللُ أكبُر، َّل إلَه إَّلَّ اهللُ إسحاق  
دليل  لمذهب  مالك  والشَّافع ي، ألنَُّه قد  ورَد التَّكبيُر فيه  عَلى السَّابُق الحديُث و 

، م وجهين : .رَّتين  كَما هَو مذهُب مالك   وأربًعا كَما هَو مذهُب الشَّافعي 
  قاَل اإلماُم النوويُّ: 

هكَذا وقَع هَذا الحديُث ف ي صحيح  مسلم  ف ي أكثر  األصول  ف ي أوَّله  اهللُ أكبُر 
، ووقَع ف ي يير  مسلم  اهللُ أكبُر أربَع مرَّات     .(4)مرَّتين  فقط 

صحيح   رحمُه اهللُ تعاَلى: ووقَع ف ي بعض  طرق  الفارسي ف ي قاَل القاري عياض  
.. ، أربَع مرَّات   .(3).مسلم 

وبالتَّربيع  قاَل: الشَّافعيُّ وأبُو حنيفَة وأحمُد وجمهوُر العلماء ، وبالتَّثنية قاَل مالك  
. ، واحتجَّ بهَذا الحديث  شافعيُّ ف ي وبهَذا الحديث  يتفُِّق اإلماُم مالك  واإلماُم ال فقط 

. ، ويخالُف اإلماُم مالك  الجمهوَر ف ي عدد  التكبيرات   التَّرجيع 
( قال: حدثني أبو يساِ المسمعي مالك بن عبد الواحد، وإسحاق بن إبراهيم، عن معااذ بن هشام 302رواُه اإلمام المسلم في صحيحه  ) (1) 

وقد اخُتلف في هذا  بد اهلل بن محيريز، عن أبي محذورة، وروى الحديث.صاحب الدستوائي، حدثني أبي عن عامر األحول، عن مكحول، عن ع
 الحديث على عامر األحول في عدد التَّكبيرات.

ثنا عبد الرزَّاق، أخبرني ابن جريج، حدثني عثماِ ابن السائب موَّلهم، عن أبيه  السَّائب، مولى 12133ُه اإلماُم أحمد في مسنده  )اوقد رو  ( قال: حدَّ
ِ  مع النَّبي صلى اهلل عليه  الملكرَة، وعن أم عبد أبي محذو  بن أبي محذورة، أنَّهما  سمعاُه من أبي محذورة، قال أبو محذورة: خرجُت في عشرة فتيا

، فقال: أاذِّ ئت: أملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي بهم،  نستهزئوسلَّم، وهو أبغُض النَّاس إلينا، فأاذَّنوا، فقمنا نؤاذِِّ   ِ  م، فقال النبي، فكنُت أحدهنوانوا، فأاذَّ وني بهؤَّلء الفتيا
ِ َّل  إلَه إَّلَّ : نعم هذا الذي سمعت صوتُه، ااذهب فأاذِِّ ألهل مكَة، فمسح على ناصيته وقال: قل اهلل أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر، أشهد أملسو هيلع هللا ىلص

َِّ محمَّدا رسول اهلل مرَّتين، َِّ محمَّداثمَّ ارجع فاشهد أِ َّل إلَه إَّلَّ ا اهلل مرتين، وأشهد أ  ...الحديث.رسول اهلل مرَّتين هلل مرَّتين ، واشهد أ
وى نفَس ويظهر من اختالف الروَّات على عامر األحول الذي روى عنُه مسلم في عدد التَّكبيرات، ومن حديث  اإلمام أحمد عن عبد الرَّزاق، الذي ر 

َِّ األقرَب هو أربُع تكبيرات، ولكن تقوَّ  الحديث بأربع تكبيرات، ى حديث التثنية في التكبيرات بحديث عبد اهلل بن زيد، وقد روى أيًضا بتثنية التكبير  أ
(، وأيًضا حديُث أنس ابن مالك، قال: "أمر بالل أِ يشفع األاذاِ ويوتر اإلقامة" رواُه البخاري ومسلم، ووجه 222في أوله، ورواُه أبو داود في سننه )

التوحيد في آخره مفردة، واهلل  قوُل ابن عمر "مرَّتين  مرَّتين " واذلَك يقتضي بأِ يستوي جميع ألفاظه  إَّلَّ كلمة الدَّللة من حديث أنس بن مالك، يفسِّرهُ 
 المعونة على مذهب عالم المدينة. (3) (  النووي، شرح  مسلم.4) أعلم.
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 :ي حنيفَة وأحمد  وأمَّا دليُل أب    -*
ِ   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   اهللُ عنُه قاَل: لمَّا أجمَع رسولُ  زيد  بن عبد  ربِّه  رريَ  عبد  اهلل  بن   عن   أ

ي مَن اللَّيل  طائف  وأنَا ى، طاَف ب  يضرَب بالنَّاقوس  وهَو لُه كاره ؛ لموافقته  النَّصارَ 
، وف    ِ ِ  أخظرا ا عبَد اهلل ، ي يده  ناقوس  يحملُه، قاَل: فقلُت: يَ نائم ، رجل  عليه  ثوبا

ى الصَّالة ، قاَل: أفاَل و به  إلَ تصنُع به ؟ قاَل: قلُت: ندعُ أتبيُع النَّاقوَس؟ قاَل: وَما 
اذلَك؟ فقلُت: بَلى، فقاَل: تقوُل: اهللُ أكبُر، اهللُ أكبُر، اهللُ  أدلَُّك عَلى خير  من  

َِّ محمًَّدا  ِ  ََّل إلَه إَّلَّ اهللُ، أشهُد أ ِ  ََّل إلَه إَّلَّ اهللُ، أشهُد أ أكبُر، اهللُ أكبُر، أشهُد أ
َِّ محمًَّدا رسوُل اهلل ، حيَّ علَ  رسولُ  ى الصَّالة ، حيَّ ى الصَّالة ، حيَّ علَ اهلل ، أشهُد أ

، حيَّ علَ علَ  ، اهللُ أكبُر، اهللُ أكبُر، ََّل إلَه إَّلَّ اهلل؛ ثمَّ استأخَر ييَر ى الفالح  ى الفالح 
ِ  ََّل أكبرُ بعيد  وقاَل: ثمَّ تقوُل إاَذا أقمَت الصَّالَة: اهللُ أكبُر، اهللُ   إلَه إَّلَّ ، أشهُد أ

َِّ محمًَّدا رسوُل اهلل ،   اهللُ، أشهُد أ
،ى الصَّالة ، حيَّ علَ حيَّ علَ  الصَّالُة، اهللُ  قد  قامت  الصَّالُة، قد  قامت   ى الفالح 

 ؛ أكبُر، اهللُ أكبُر، َّل إلَه إَّلَّ اهللُ 
: ملسو هيلع هللا ىلص ُت، فقاَل رسوُل اهلل  فأخبرتُه بَما رأي ملسو هيلع هللا ىلصقاَل: فلمَّا أصبحُت أتيُت رسوَل اهلل  

َِ بالل  موَلى أب   ، فكا ِ  شاَء اهللُ" ثمَّ أمَر بالتَّأاذين  َِّ هذه  الرُّؤيَا حقٌّ إ ُِ "إ ي بكر  يؤاذِّ
إَلى الصَّالة ؛ قاَل: فجاءُه فدعاُه اذاَت يداة  إَلى الفجر ،  ملسو هيلع هللا ىلص بذلَك ويدُعو رسوَل اهلل  
َِّ رسوَل اهلل   بالل  بأعَلى صوته : "الصَّالُة خير  مَن نائم ، فصرَخ  ملسو هيلع هللا ىلص فقيَل لُه: إ

." : فأدخلت  هذه  الكلمُة ف ي التَّأاذين  إَلى صالة   النوم  قاَل سعيد  ابُن المسيَّب 
 .(1)الفجر  

، عن محمَّد  بن  إبراهيَم الحارث ي  و داود، من  ورواُه أبُ  طريق  محمَّد  بن  إسحاق 
... فلمَّا أبيه  ررَي اهللُ عنُه قاَل:  زيد ، عن   محمَّد  بن  عبد  اهلل  بن   التَّميم ي، عن  
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ِ   ملسو هيلع هللا ىلصهلل  أصبحُت أتيُت رسوَل ا شاَء اهللُ، فقم  مَع  فأخبرتُه بَما رأيُت، فقاَل: "إنَـَّها لرؤيَا حقٌّ إ
 ، ِ  به ، فإنَُّه أنَدى صوتًا منَك"، قاَل: فقمُت مَع بالل  بالل  فألق  عليه  َما رأيَت، فليؤاذِّ

ُِ به ، قاَل: فسمَع اذلَك عمُر بُن الخطَّاب  ررَي اهللُ عنُه وهَو في فجعلُت ألق يه  عليه  ويؤاذِّ
بيته ، فخرَج يجرُّ رداءُه وهَو يقوُل: والَّذي بعثَك بالحقِّ لقد  رأيُت مثَل َما ُأر َي، فقاَل رسوُل 

  .(4): "فللَّه  الحمُد"ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  
  قاَل ابُن تيميَة رحمُه اهللُ تعاَلى:

َِ كذلَك فالصَّواُب مذهُب أهل  الحديث  ومن  وافقهم ، وهَو تسويُغ كلَّ َما ثبَت ف ي وإاذَ  ا كا
ِ  واإلقامة ، كتنوُّع  صفة   ملسو هيلع هللا ىلصاذلَك عن  النبيِّ  َِ شيًئا من  اذلَك، إاذ  تنوُُّع صفة  األاذا ََّل يكرهو

ألمَّته ، وأمَّا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   القراءات  والتشهُّدات  ونحو  اذلَك، وليَس ألحد  أِ يكرَه َما سنَُّه رسولُ 
، حتَّى يوال ي ويعاد ي ويقاتُل عَلى مثل  هَذا ونحوه ،  من  بلَغ به  الحاُل إَلى اإلختالف  والتَّفرُّق 

، فهؤَّلء  مَن الذيَن  فرَُّقوا دينهم  وكانُوا ممَّا سوَّيُه اهللُ تعاَلى، كَما يفعلُه بعُض أهل  المشرق 
ِ  وهَذا ... ومن  تمام  السُّنَّ شيًعا َِ هَذا تارًة وهَذا تارًة، وهَذا ف ي مكا ِ  يكو ة  ف ي مثل  هَذا: أ

ِ  يجعَل السُّنََّة بدعة   ي إَلى أ َِّ هجَر َما وردت  به  السُّنَُّة ومالزمُة ييره  قد  يفض  ، أل  ِ ف ي مكا
 َِ الوجَه اآلخَر، والمستحبَّ واجًبا، ويفض ي اذلَك إَلى التَّفرُّق  واإلختالف  إاَذا فعَل آخرو

ِ  يراع ي القواعَد الكليََّة الت ي فيَها اَّلعتصاُم بالسُّنَّة  والجماعة  ََّل سيَّ  َما فيجُب عَلى المسلم  أ
ِ  اختارَُه مالك  والشَّافعي: لكنَّ مالًكا يَرى ف ي مثل  صالة  الجماعة ، ... والتَّرجيُع ف ي األاذا

ا سنَّة  ا، وتـَر ُكُه اختياُر أب ي حنيفَة،وأمَّا أحمد  فعندُه كالهمَ التكبيَر مرَّتين  والشَّافعي يراُه أربعً 
واإلقامُة يختاُر إفرادَها مالك  والشَّافع ي وأحمد ، وهَو مَع اذلَك يقوُل:  ...وتركُه أحبُّ إليه ؛

َِّ تثنيتَها سنَّة .  إ
َِ تكريَر لفَظ اإلق ، واهللُ والثَّالثُة: أبو حنيفَة والشَّافع ي وأحمد ، يختارو َِ مالك  امة  دو

 .(3)اعلمُ 
 

تصحيحه عن اإلمام البخاري،   (، ونقل اإلمام الترمذي504/2ِ، )(، وابن حبا121/1، وصحَّحه ابن خزيمة، )رواُه أبو داود (4) رواُه أحمد.  (1)
 (.62-44/66( مجموع الفتاوي، )3) (.320/1كما في سنن البيهقي، )

************************* 
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  ث  مبح

 التَّثويبُ 
 شذَّ. ي مشروعيَّته ، إَّلَّ من  أحد  ف   وأمَّا التَّثويُب فلم  يختلف  

 التثويُب لغًة: و 
ِ   الرَّاعي أو   صوُت الدُّعاء  أو   مصدُر ثوََّب، وهوَ   .(1)المؤاذِّ

 التَّثويُب شرًعا:
 ي قائاًل:ي المغن  قد  عرَّفُه وبيََّن حكمُه ابُن قدامَة ف  

ِ  وجملتُه أنَُّه  ، بعَد قوله :  ف ي يقولَ  ُيسنُّ أ : الصَّالُة خير  مَن النَّوم  مرَّتين  ِ  الصُّبح  أاذا
، ويسمَ حيَّ علَ  وابُن  يُّ ثويُب، وبذلَك قاَل ابُن عمَر والحسُن البصر  ى التَّ ى الفالح 

ي ف   وإسحاق  وأبو ثور  والشَّافعيُّ  واألوزاعيُّ  ومالك   والثَّوريُّ  سيريَن، والزُّهريُّ 
 .(4)الصَّحيح  عنهُ 

ي مشروعيَّة  التَّثويب  حيُث ف   ى الخالفَ ي رحمُه اهللُ تعالَ َل اإلماُم الشَّوكان  فصَّ  وقد  
 قاَل:

َِ  ملسو هيلع هللا ىلصي رسوُل اهلل  : علَّمن  ي محذورَة قالَ حديث  أب   وقد  ُروَي إثباُت التَّثويب  من   األاذا
ِ  الصُّبح  فقلَت حيَّ علَ : إاَذا كنَت ف  وقالَ  ، فقل  الصَّالُة خيرٌّ مَن ى الفالح  ي أاذا
  .(3)النَّوم  
مَن السُّنَّة  إاَذا قاَل أنس  أنَُّه قاَل:  ي، عن  هق  ى ابُن خزيمَة والدَّارقطني والبي  وروَ 

ُِ ف   . قالَ ي الفجر  حيَّ علَ المؤاذِّ ، قاَل: الصَّالُة خير  مَن النَّوم   د  ابُن سيَّ  ى الفالح 
َِ، وعن   الباب  عن   وف ي (2)سناد  صحيح  ي: وهَو إالنَّاس اليعمر    عائشَة عنَد ابن  حبَّا
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، عمُر بُن الخطَّاب  اذهَب إلَ  ي، وقد  هق  البي   عندَ  ام  النَّحَّ  نُعيم   ى القول  بشرعيَّة  التَّثويب 
 وأحمُد وإسحاق   ومالك  والثَّوريُّ  وابُن سيريَن والزُّهريُّ  وابنُه وأنس  والحسُن البصريُّ 

، ومكروه  عندُه ف  ي ف  وأصحاُب الشَّافع   ور  وداودُ و ثوأبُ  ي الجديد  وهَو ي القديم 
 .(5)ي حنيفةَ أب   مرويٌّ عن  

، اختلفُ  َِ بمشروعيَّة  التَّثويب  ِ  فقط  اذهَب إلَ  وا، فجمهورهم  والقائلو  ََّل  ى أنَُّه مسنو
ُِ بتركه ،  َِ واجب  علَ  ِ  ا بعَد إهذَ يبطُل األاذا َِّ األاذا والقرينُة  الكفاية ، ىخرجَنا بأ

َِّ األمَر بالتَّثويب  ى صرف  األمر  مَن الوجوب  إلَ ي ُيستدلُّ بَها علَ ت  الَّ  ، هَي أ ى النَّدب 
، فورودُه ف  زيد ، وهَو العمدُة ف   اهلل  بن   ي حديث   عبد  ف   يرد   لم    ِ  ي ييره  ي األاذا

 ي استحبابُه جمًعا بيَن األدلَّة .يقتض  
ا هَو ى هذَ التَّثويُب( مشروع  فعلَ  هُب أنَُّه )أي  : والمذ  المهذَّب   ي شرح  ف   النَّوويُّ  قالَ 

ُِ وفاتُه الفضيلةُ  سنَّة  لو    .(6)تُرَك صحَّ األاذا
:ف   يُّ المرداو   وقالَ  ِ  الصُّبح  الصَّالُة خير  مَن النَّوم  مرَّتين ، ي ويقوُل ف   ي اإلنصاف  أاذا

... ى الصَّحيح  مَن المذهب   يجُب علَ ََّل ي استصحاب  قول  اذلَك، و  نزاَع ف  ََّل 
 .(0)ي تذكرته  ف   واختارُه ابُن عبدوس  

َِّ التَّثويَب مشروع  وهوَ المبحث  ا هذَ  ا من  وخرجنَ  ُِ مستحب  وََّل  ، بأ  يبطُل األاذا
 ى أعلُم.بتركه  واهللُ تعالَ 

شرح المنتقى واألخبار  نيل األوطار (2) اِ مطوًََّّل.أبو داود، وابن حب أخرجهُ  (3) بن قدامة.المغني َّل (4) المعجم العربي. (1)
 المجموع شرح المهذب لإلمام النووي. (6) ( السابق.5) للشوكاني.

هـ( فقيه  حنبلي، اذكرُه ابن عماد وقال:  115 -هـ  110اإلنصاف لمعرفة الرَّاجح من الخالف  لعلي بن سليماِ المرداوي ) (0)
يماِ بن أحمد  بن محمد المرداوي السعدي ثم الصَّالحي الحنبلي، ثم وصفه بالشَّيخ اإلمام عالء الدين  أبو الحسن علي بن سل

مة المحقق المفنن أعجوبة الدهر شيخ المذهب وإمامُه ومصححه ومنقحه بل شيخ اإلسالم على اإلطالق ومحرر العلوم  العالَّ
در لإلفتاء واإلقراء والتأليف وانتهت إليه  رئاسُة المذهب، الحكم وتص الذَّهب َّلبن عماد(، باشر نيابة باَّلتفاق، )انظر شذرات

 رحمهُّ اهللُ تعالى.
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 الفصُل الخامسُ 

  ِ سنُن األاذا
 ومندوباتهُ 
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ِ  ومندوباتهُ   سنُن األاذا
 َِّ ِ  و  يؤكَّدُ  للعبادات  سنن   اعلم  أ َِ مصاحبًة لَها أو   يستحبُّ أ ي بعدَها كَما تأت   تكو
ُِ عبادة  منَ ف   و بتاوَّرلا ى ي يتقرَُّب بَها إلَ ت  العبادات  الَّ  ي الصَّلوات  المفرورة ، واألاذا
ِ   يُفضَّلُ  ومسحبَّات   ى، ولُه سنن  اهلل  تعالَ  هذه  السُّنن   بعضَ  رتُ اذك ى بَها، وقد  يُؤتَ  أ

ِ  إَّلَّ أنَُّه ََّل يمنُع من  ف   ِ   من  مرًَّة أخَرى اذكرَها  ي شروط  المؤاذِّ َل الفائدُة تكتم أجل  أ
 ي:كَما يل    وسننُه ومندوباتُه هيَ ، عَلى المسلمينَ ويعمُّ الخيُر 

1 -   ِ َِ  أ ِ  صوتُه  ، يرفعُ وت  الصَّ  صيِّتاً، حسنَ  ُِ المؤاذِّ  يكو  ى اهللُ صلَّ  لقوله  ، باألاذا
ِ  : "زيد   بن   اهلل   عبد   ي خبر  ف  م وسلَّ  عليه   فقم  مَع بالل  فألق  عليه  َما رأيَت، فليؤاذِّ

ُ   لزيادة  هَذا ، و (4)وأجملُ  أبعدُ  أي   صوتًا ىأندَ و  (1)به ، فإنَُّه أنَدى صوتًا منَك" ، اإلبال
 . ى اإلجابة  إلَ  ، ويميلَ امع  السَّ  قلبُ  وليرقَّ 

َِ وت  الصَّ  ا رفعُ أمَّ و  ي أب   ي حديث  ا ف  ، كمَ لثوابه   ، وأعظمَ ي إعالمه  ف   أبلغَ  : فليكو
َِّ  ي هريرةَ أب   وحديث   سعيد     لهُ  ، ويشهدُ مدَّ صوته   لهُ  يغفرُ  ُِ المؤاذِّ : "قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ نَّ ال أ

 .(3)"ويابس   رطب   كلُّ 
4-   ِ َِّ إَّلَّ ، منارة   أو   ى حائط  علَ  قائًما َِ يؤاذِّ  أ  عنهَماأينت  قد   المنارةَ  أو   الحائطَ   أ

 من   عنهُ  أحفظُ  من   كلُّ   أجمعَ ": المنذر   ابنُ  قالَ  ،هَذا اي زماننَ ف   وتيةُ الصَّ  كراتُ المبِّ 
َِّ  العلم   أهل   ِ   ةَ نَّ السُّ  أ َِّ  ي قتادةَ أب   ي حديث  ف   ا" وجاءَ قائمً  َِ يؤاذَّ  أ  قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  أ

"  ِ : "قم  فأاذِّ َِ  (2)لبالل  َِ يؤاذِّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   و رسول  نُ مؤاذِّ  وكا ِ  قياًما،  نو َِ   فإ   عذر   لهُ  كا
 .قاعًدا َِ ، أاذَّ كمرض  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- --- --- ---- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- ---- --- ------ --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- -- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- ---- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- --- --- --- -- - ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- - 

( وييره. وحسنه األلباني في صحيح أبي داود 222) رقم 1/422( أخرجه أبو داود في كتاب الصالة، باب كيف اآلاذاِ )1)
حه ( رواه الخمسة إَّل الترمذي.وصح3) ( تحفة األحواذي.4) (.426( رقم )1/50إرواء الغليل ) (. وفي262( رقم )1/21)

 ( متفق عليه.2) (.660األلباني في مشكاة المصابيح رقم)
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3-   ِ َِ  أ  ابن   ، لحديث  الة  الصَّ  بأوقات   حًرا بالًغا أميًنا صالًحا عالًما ُِ المؤاذِّ  يكو
 .(1)"ؤكم  أقر  ويؤمكم   خياركم   لكم   ِ  ليؤاذِّ :"عباسَ 
َِ  ةُ ا المالكيَّ أمَّ ، ة  المالكيَّ  ييرَ  مهور  الجُ  عندَ  ة  سنَّ  وهذه   َِّ ، كمَ فقط   العدالةَ  فيشترطو  ا أ

َِ  ةَ افعيَّ الشَّ  ِ   ف  ي موظَّ ف   يشترطو َِ عدًَّل وعالًما بالوقت   العلمَ  األاذا ، والصَّحيُح أِ يكو
.  بالوقت 

2-   ِ َِ  أ  .(4)"ئ   متورِّ إَّلَّ  ُِ  يؤاذِّ ََّل : "ملسو هيلع هللا ىلص لنَّبيا أبي هريرَة عن   لحديث   ،ًئا طاهًرامتورِّ  يكو
 ة(انظر الحاشيحديث رعيف )

ى ى إَّلَّ علَ "... إنِّي كرهُت أِ أاذكَر اهلَل تعالَ :قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ ، عن  النَّب  قنفد   بن   مهاجر   ي حديث  وف  
 .(3)طهر "

ُِ بصيًرا؛ يستحبُّ  -5 َِ المؤاذِّ ِ  يكو َِّ األعَمى ََّل يعرُف الوقَت ف ي العادة ، فربََّما  أ أل
ِ  يلَط، و  َِّ أاذانهُ  ى صحَّ األعمَ  َِ أاذَّ  إ َِ   مكتوم   أمِّ  ابنَ  ، فإ َِ أعَمى  وقد   ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ ِ للنَّ يؤاذِّ  كا ، كا

َِ ي:"البخار  ى ا روَ فيمَ  عمرَ  ابنُ  قالَ  ، : أصبحتَ لهُ  ى يقالُ ي حتَّ  يناد  ى ََّل رجالً أعمَ  كا
ُِ  : يجوزُ ةُ المالكيَّ  وقالَ  (2)"أصبحتَ  ِ  األعمَ  أاذا َِ   ى إ  ي دخول  ف   ثقةً  دَ قلَّ  أو   لغيره   تبًعا كا

 .الوقت  
6-   ِ َِّ :"(5)و جحيفةَ أبُ ى ا روَ ، ولمَ وت  للصَّ  أرفعُ  هُ ألنَّ  ،ي أاذنيه  ف   أصبعيه   جعلَ ي أ بالَّلً  أ
َِّ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسول   ُِ مؤاذِّ  سعد   وعن   (6)"ي أاذنيه  ف   إصبعيه   ، وورعَ َِ أاذَّ   أمرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسولَ  :"أ

  ِ ي الوقت  ف   الصَّوت   رات  ومكبِّ  (0)"لصوتكَ  أرفعُ  هُ إنَّ : "، وقالَ ي أاذنيه  ف   إصبعيه   يجعلَ  بالًَّل أ
 .اذلكَ  ي عن  ي تغن  الحال  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

( رعيف رواه أبو هريرَة وأخرجُه الترمذي من طريق وليد بن مسلم وهو مدلس تدليس التَّسوية وقد عنعن الخبر، عن معاوية بن 4) (  رواه أبو داود.1)
فظ، عن الزهري والزهري لم يسمع من أبي هريرة كما نصَّ على يحيى الصدفي وهو رعيف، رعَّفه ابُن معين وابُن زرعة ورعفه حاصل  من سوء الح

 اذلك كثير من الحفاٍ منهم الترمذي ورعَّف الحديث بهذا.
، وخالصة جعلَنا هذا الحديث لالستئناس  به في باب المندوبات   ِ َِّ الحديث لو صحَّ ألصبح الوروء شرطًا في صحة اَّلاذا والفضائل  ومن اذلَك أيضا أ

 ستحباب َّل على وجه الشرطيَّة.وهو مقبول  لال
( أبو جحيفَة السَّوائي واسمُه وهب بن 5). (545( البخري )2) ( صحيح  على شرط الشيخين، رواُه الحاطم في المستدرك وأبو داود في سننه.3)

 متن المقنع َّلبن قدامة المقدسي.( الشرح الكبير المسمى بالشافي على 6) هـ. 02عبد اهلل بن مسلم من صغار الصَّحابة  توفي في الكوفة سنة 
 ( متفق عليه.0)
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ِ  ورد  -0 ِ  ى( ف  يتأنَّ  أو   لَ يتمهَّ أي ) يترسَّلَ  أ ، كلمتين    كلِّ   بينَ  بسكته   ي األاذا
ِ  ي اإلقامة  ( ف  يسرعُ أي )ويحدرُ   ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ النَّ  عن   ا رويَ ، لمَ كلمتين    كلِّ   بينَ  يجمعَ  ، بأ

 . (1)"فاحدر   ا أقمتَ ، وإاذَ فترسَّل   نتَ ا أاذَّ إاذَ َي اهللُ عنُه: "رر لبالل   قالَ  هُ أنَّ 
 َِّ َِ  وأل  ا اإلقامةُ ، أمَّ أبلغُ  ل  رسُّ بالتَّ  ، واإلعالمُ الوقت   بدخول   الغائبينَ  إلعالم   األاذا

 .بالحدر   المقصودُ  قُ ، ويتحقَّ الة  ي الصَّ ف   روع  بالشُّ  الحاررينَ  فإلعالم  
1-   ِ ِ   يف   القبلةَ  يستقبلَ  أ َِّ واإلقامة   األاذا َِ وا يؤاذِّ كانُ  ملسو هيلع هللا ىلصبي ي النَّ مؤاذن   : أل  نو

َِّ  ي القبلةَ مستقبل    .(4)ى القبلة  ا إلَ بهَ  هُ فيتوجَّ  مناجاة   فيه   وأل
ِ  يدوَر حاَل أاذانه ، ولو  أدَّ  -* ِ  أ َِّ المالكيََّة قاُلوا: يندُب للمؤاذِّ ى اذلَك إَلى إَّلَّ أ

، ولكنَُّه يبتدأُ أاذانُه ا احتاَج إَلى اذلَك إلسماع  النَّاس  استدبار  القبلة  بجميع  بدنه ، إاذَ 
 مستقباًل، )وهو قول  قوي  جدًّا(.  

غيرًة عرفًا، بخالف  والشَّافعيَُّة قاُلوا: يسنُّ التوجُُّه للقبلة  إاَذا كانت  القريُة ص -*
 .ُِ  الكبيرة  فإنَُّه يسنُّ الدَّورا

ِ  إَّلَّ ف ي المالحنفيَُّة قاُلوا: يسنُّ استقبا -* ِ  ُل القبلة  حاَل األاذا نارة  فإنَُّه يسنُّ لُه أ
 يدوَر فيَها لُيسمَع النَّاَس.

َِ ف ي  َِ مستقباًل للقبلة  ف ي أاذانه  كلِّه ، ولو  أاذَّ ِ  يكو ِ  أ *- الحنابلُة قاُلوا: يسنُّ للمؤاذِّ
 منارة  ونحوَها.)3(

َِّ المكبِّرات  ف ي ك وكلُّ هَذا ُيستغَنى عنُه ف ي عصرنَا الحال ي لِّ اإلتجاهات  فنبَقى أل
ِ  كلِّه  إَّلَّ إ اَذا فُقدت  المكبِّراُت عَلى السُّنَّة  األصل  وهَو استقباُل القبلة  ف ي األاذا

ِ  ونحوه .  فُيعمُل بقول  الجمهور  من  دورا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.122(. ورعفه األلباني في رعيف ابن ماجه رقم )401/ 1( أخرجه ابن ماجه، والحاكم، والطبراني، وابن عدي )نصب الراية( )1)
 ( الفقُه على المذاهب  األربعة لعبد الرحمن الجزيري.4)
 ( السابق.3)
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2-   ِ ِ  علَ   يأخذُ وََّل  ،محتسًبا َِ يؤاذِّ  أ  أخذُ   يجوزُ ، وََّل العلماء   باتفاق   ًراأج واإلقامة   ى األاذا
، اعة  ى الطَّ علَ  استئجار   هُ ؛ ألنَّ في ظاهر المذهب   ، والحنابلة  ة  الحنفيَّ  عندَ  ى اذلكَ علَ  األجرة  
ُِ لفاعله   وقربة   عليه  كاإلمامة   اإلجارةُ  تجوزُ  ، فاَل لنفسه   عامل   اعة  الطَّ  ي تحصيل  ف   ، واإلنسا

َِّ النَّبي َِ بن  أب ي العاص  "واتخذ  مؤاذِّنًا ََّل يأخُذ عَلى أاذانه   ملسو هيلع هللا ىلص وييرَها؛ وأل قاَل: لعثما
 .(1)أجًرا"
ِ  علَ  اَّلستئجارَ  ي األصحِّ ف   ةُ افعيَّ والشَّ  ةُ المالكيَّ  وأجازَ   أخذُ  يجوزُ  معلوم   عمل   هُ ؛ ألنَّ ى األاذا
ى علَ  األجرة   أخذ   بجواز    وييرهم   ة  رو الحنفيَّ ى متأخِّ ، وأفتَ األعمال   ئر  كسا  عليه   األجر  

 من   العلم   ألهل   صة  المخصَّ  المكافآت   انقطاع   ا بسبب  لتحصيلهَ  ، رمانًاة  الدينيَّ  القربات  
 . المال   بيت  
َِّ كمَ  ِ  الحنابلة قالُ  ا أ ِ   ع  متطوِّ  يوجد   لم   وا: إ  مال   ا من  بهمَ  يقومُ  ن  م ، أعطيَ واإلقامة   باألاذا

   .العامة   للمصالح   المعدِّ  الفيء  
ِ  واإلمامة  ونحوَها إَّلَّ للحاجة ، وهوَ ُه ََّل يجوُز أخُذ أجرة  علَ إنَّ  والظَّاهُر واهللُ أعلمُ  ا مَ  ى األاذا

َِّ  ،(2)واختارُه ابُن تيمَّةَ  ،(3)ورواية  عن  أحمدَ  ،(4)الحنفيَّة   واختارُه متأخر  المحتاَج واذلَك أل
ِ  ينوَي عملُه هلل  ويستعيَن باألجرة  عَلى سدِّ حاجته ، بخالف  الغن ي ألنَُّه ََّل يحتاُج  يمكنُه أ

.  )يُنظُر الحاشية( إَلى الكسب 

َِّ النبيَّ   -10 ؛ أل  ِ ِ  يـُتَّخَذ أكثَر من  مؤاذِّ ، وسيأت ي الكالُم ملسو هيلع هللا ىلص أ  ِ َِ لُه أكثَر من  مؤاذِّ :" كا
ِ  واحد  للمسجد ،  ملسو هيلع هللا ىلصمؤاذِّني الرَّسول   -مبحث   -عليهم  ف ي  ، ويجوُز اَّلقتصاُر عَلى مؤاذِّ

ِ  يكونَا مؤاذِّنين  لحديث    واألفضُل أ
َِ لرسول  اهلل   ِ   ملسو هيلع هللا ىلصابن  عمَر قاَل: كا  ،(5)... الحديثمؤاذِّنا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.30ورعفه األلباني في رعيف الترمذي رقم) (.1/144) نصب الراية أخرجه الترمذي، إسناده مجهول:( 1)
ِ  للضَّرورة  (  قال ابن عابدين: ... ع4) َِّ الُمفتي به  مذهُب المتأخرين من جواز  اإلستئجار  على تعليم القرآِ واإلمامة  واَّلاذا ،   حاشيُة ابن عابدين لى أ
تسب قال: المحتاج إاذا اك –وهو أقرُب  –من فرَّق بيَن المحتاج  وييره    -( قال ابن تيميََّة: فـ   2) (.35/6( اإلنصاف للمرداوي، )3) (.465/6)

َِّ الكسَب على العيالي واجب  أيًضا، فيؤدِّي  بخالف  –الواجبات  بهذا بها أمكنُه أِ ينوي عملُه هلل  )تعالى( ويأخَذ األجرَة ليستعين بها على العبادة ، فإ
 (.310مسلم في صحيحه )( رواه 5) (.063/43الغني ألنَُّه َّل يحتاُج إلى الكسب  فال حاجة تدعوه أِ يعملها لغير اهلل. مجموع الفتاوي )
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  ِ َِ   هُ ى أربعة؛ ألنَّ إلَ  ا، جازَ عليهمَ  يادة  ى الزِّ إلَ  احتاجَ  فإ َِ  كا  أربعةُ  عنهُ  اهللُ  رريَ  لعثما
 الحنابلة   عندَ  والمصلحة   الحاجة   بقدر   أربعة   من   ى أكثر  إلَ  ، ويجوزُ نينَ مؤاذِّ 

 . ة  والشافعيَّ 
َِ المؤاذِّ  دَ ا تعدَّ وإاذَ    ا فعلَ ، كمَ واحد   بعدَ  واحد   َِ اذَّ ؤَ أِ يُـ  فالمستحبُّ  نو

َِ ررَي اهللُ عنهَما مكتوم   أمِّ  وابنُ  بالل    اآلخر ؛ بعدَ  ُِ ا يؤاذِّ أحدهمَ  ، كا
 َِّ َِ كلُّ واحد  أِ يؤاذِّ : نينَ المؤاذِّ  د  تعدُّ  ي حالة  ف   . ويستحبُّ ي اإلعالم  ف   أبلغُ  اذلكَ  وأل

 .ناحية   ي منارة ، أو  ف  
 

ِ   يستحبُّ  -11 ، الة  وا للصَّ ، فيستعدُّ اسُ النَّ  ليعلمَ  الوقت   ل  ي أوَّ ف   ُِ المؤاذِّ  َِ يؤاذِّ  أ
َِ : "قالَ  سمرةَ  بنُ  ى جابر  وروَ  َِ  رُ  يؤخِّ ََّل  بالل   كا  رَ ا أخَّ ، وربمَ الوقت   عن   األاذا

َِ : "قالَ  ي رواية  ، وف  (1)"شيًئا اإلقامةَ   ، ثمَّ رُ  يؤخِّ ََّل  مسُ الشَّ  ا مالت  إاذَ  ُِ يؤاذِّ  بالل   كا
 .(4)"يراهُ  حينَ  أقامَ  ا خرجَ فإاذَ   بيُّ النَّ  ى يخرجَ ، حتَّ يمُ  يقََّل 
 
 
 
 

 متفق عليه. (1)
 رواه ابن ماجه. (4)
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 الفصُل السَّادسُ 
 المكروهاتُ 
ِ  والبدُع ف ي األ اذا  
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ِ  ف ي  مكروهات    األاذا
َِّ اعلم  وفَّقنَي اهللُ وإيَّاَك  َِّ لَها مكروهات  و  شروطًا وأركانًا للعبادة  كَما  أ ي ينبغ   سنًنا فإ

ِ  ُِ مَن العبادة  اواألاذ، تجنُّبَها ، فمنَ و  ولُه شروط  وأركا  المكروهات   سنن  ومكروهات 
ِ  مَ ف ي   ي:ا يل  األاذا

ُِ ي ف  يكرُه   - 1 حواَل الكراهة  السُّنُن الخاصَُّة به ، وقد  عدَّ الحنفيَُّة أ توفُّر   عدمُ  األاذا
ُِ جنب  وإقامته ، ويعاُد أاذانُه، وإقامُة السُّنُن فقالُ  إاَذا لم  تتحقَّق   وا: يكرُه تحريًما أاذا

ُِ مجنوِ  ومعتوه   ، وأاذا وخنَثى،  ،، وامرأة  ز   ييُر مميِّ ََّل  وصبيٌّ  ،المحدث  عَلى المذهب 
 َِ ِ ، وقاعد  إَّلَّ إاَذا أاذَّ   المسافُر.لنفسه ، وراكب  إَّلَّ  وفاسق ، وسكرا

ُِ الفاسق  فقاَل فيه   -*  ى ييره .ا اعتمَد علَ إَّلَّ إاذَ   يصحُّ المالكيَُّة: ََّل  أمَّا أاذا
ُِ الفاسق  بحال  ا: ََّل و والحنابلُة قالُ  -*  .(1) يصحُّ أاذا

ُِ القاعد  باَل   عذر ، باَل   يكرُه أاذانُه راكًبا بعذر  أو   عذر ، إَّلَّ المسافُر فاَل كَما يكرُه أاذا
َِ القاعد  عندهم  متَّفق  عليه  إ ا الحكمُ وهذَ  َِّ أاذا يير   ف ي ييُر مكروه   َّلَّ المالكيَُّة فإ

 .(4)السَّفر  
ُِ الجنب  فقالَ  ُِ الجنب  فقط   وأمَّا أاذا ، أمَّا المحدُث حدثًا فيه  الحنابلُة: يُكرُه أاذا

َِ الجنب  يعاُد أمَن المذهب   وجه  ي ف   ُيكرُه أاذانُه، وزاَد الحنفيَُّة أصغَر فاَل  َِّ أاذا
 .(3)ندبًا

ُِ النِّساء  فهَو مكروه  عنَد الثَّالثة  وخا ِ  َف الشَّافعيَُّة وقالُ لوأمَّا أاذا  وقَع من   وا: إ
َِ احداهنَّ فهَو باطل ، ويحرُم إاذَ  ، وأمَّا إاذَ  التَّشبُّهَ ا قصد َِ  ا لم  بالرِّجال  َِ اذلَك كا يقصد

 .(2)رفع  الصَّوت    عن  فيه  إاَذا خاَل   كراهةَ أاذانهنَّ مجرََّد اذكر ، وََّل 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 للجزيري. ( الفقه على المذاهب األربع1)
 ( السابق.4)
 ( السابق.3)
 ( السابق.2)
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ِ  ى اللَّحن  ف  ذي يؤدِّي إلَ الَّ  لتغنِّياالتَّلحيُن أي يكرُه  - 4 وهَو ، ي األاذا
 ى تغيير  كلمات  ي يؤدِّي إلَ التَّمديُد الذ   التَّغنِّي أو   التَّطريُب أو  

 ،  ِ  صَّوت  بدوِ  التَّلحين  فهوَ الزِّيادُة والنَّقص  فيَها، وأمَّا تحسيُن ال أو   األاذا
.  مطلوب 

ُِ ُملحِّن  مَع الكراهة  عَلى الرَّاجح  عنَد الحنابلة ،   لحصول   ويصحُّ أاذا
تفخيم   كترقيق  مفخَّم  أو    حنُ اللَّ  أيًضا ويكرهُ  ،الملحن   كغير    منهُ  المقصود  

 .ى النَّصب  كتبديل  الرَّفع  إلَ   اإلعراب  ي ف أ  الخط أو   مرقَّق  
ِ  حسن  وا: التَّغنِّ الحنفيَُّة قالُ ف -* ى تغيير  الكلمات  ا أدَّى إلَ إَّلَّ إاذَ  ي باألاذا

، فإنَُّه يحرُم فعلُه وََّل  حركة  أو   بزيادة     يحلُّ سماعُه.حرف 
ِ  لمنافاته  للخشوع  وا: ُيكرُه التَّطريُب ف  المالكيَُّة قالُ  -* ، إَّلَّ إاَذا ي األاذا

 تفاحَش عرفًا فإنَُّه يحرُم.
ِ  نغم  إلَ  ي هَو اإلنتقاُل من  وا: التَّغنِّ الشَّافعيَُّة قالُ  -*  ى نغم  آخَر، والسُّنَُّة أ

ُِ علَ   نغم  واحد .ى يستمرَّ المؤاذِّ
ِ   وا: التغنِّي هوَ الحنابلُة قالُ  -*  .(1)مكروه  عندهم   وهوَ  ،اإلطراُب باألاذا
ى علَ  المُ السَّ  ، ويكرهُ م  البردِّ السَّ  ى ولو  ، حتَّ ي أثنائه  ف   الكالمُ يكرُه  – 3

ِ   عليه   ، ويجبُ ِ  المؤاذِّ  ِ   منَ  فرايه   بعدَ  عليه   يردَّ  أ  الكالمُ   يبطلهُ وََّل  ،األاذا
ِ  ف   المشروطةَ  المواَّلةَ  يقطعُ  هُ ؛ ألنَّ الطويلُ  الكالمُ  ويبطلهُ  ،اليسيرُ   عندَ  ي األاذا

 . ة  الحنفيَّ  ييرَ  الجمهور  
ِ   ي أثناء  ف   الم  السَّ  ردُّ  يجوزُ  هُ : أنَّ الحنابلةُ  وأشارَ   .واإلقامة   األاذا

-------------------------------------------------------------------------------------- 
- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ------- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - --- --- - 

 ( الفقه على المذاهب  األربعة لعبد الرَّحمن الجزيري.1)
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 ،ا واجب  فهذَ  ى ونحوه  أعمَ  يكن  لحاجة  كإنقااذ   ويكرُه الكالُم مالم   
ِ  حالَ من  أهل  الحديث  من  قالَ و  -* ِ   : يحرُم كالُم المؤاذِّ  األاذا
َِ عبادة  صوتيَّة  كالميَّة ، وقد  زاَد فيَها َما ليَس منَها  َِّ األاذا  ويُبطلُه هَذا أل

قاَل اإلماُم  ي صالة  الفريضة ، وقد  ف   كحال  المصلِّي إاَذا زاَد ركعةً   ،افأبطلهَ 
ِ  بَما ليست  فيه  منفعة  للنَّاس  : وََّل أحبُّ الكَ ي األمِّ الشَّافعيُّ ف   الم ف ي األاذا
ِ  تكلَّمَ   لم  يعد  أاذانًا. وإ

ِ  يقوَل:  - 2  يكرُه التَّثويُب ف ي يير  الفجر ، والتَّثويُب كَما اذكر نَا سابًقا هَو أ
ِ  أو  بعدُه، لَما رويَ  ، سواء  ثوََّب ف ي األاذا عن  بالل  أنَُّه  الصَّالُة خير  مَن النَّوم 

ِ  أثوَِّب ف ي  ملسو هيلع هللا ىلصقاَل: "أمرن ي رسوُل اهلل   ِ  أُثوَِّب ف ي الفجر ، ونهان ي أ أ
ُِ النَّاُس نياًما، (1)العشاء " َِّ التَّثويَب مناسب  لصالة  الفجر  حيُث يكو ؛ وأل

 َِّ .الصَّالَة خير   لتذكيرهم  أ  مَن النَّوم 
ِ   بعدَ  المسجد   منَ  الخروجُ  : يحرمُ الحنابلةُ  قالَ   -5 هَذا ،  لعذر  إَّلَّ  األاذا

 رريَ  ي هريرةَ أب   معَ  ا قعوًدا: "كنَّ عثاء  و الشَّ أبُ  قالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ النَّ  أصحاب   لعمل  
 ي، فأت بعهُ يمش   المسجد   منَ  رجل   ، فقامَ ُِ المؤاذِّ  َِ ، فأاذَّ ي المسجد  ف   عنهُ  اهللُ 
ا أمَّ  عنهُ  اهللُ  رريَ  و هريرةَ أبُ  ، فقالَ المسجد   منَ  ى خرجَ حتَّ  بصرهُ  و هريرةَ أبُ 

ُِ  وقالَ ، (4) ملسو هيلع هللا ىلص مَ ا القاسى أبَ عصَ  ا فقد  هذَ  َِ عفَّ  بنُ  عثما  اهلل   رسولُ  : قالَ ا
ُِ  أدركهُ  :"من  ملسو هيلع هللا ىلص  ََّل  ، وهوَ لحاجة   يخرج   ، لم  خرجَ  ، ثمَّ ي المسجد  ف   األاذا

َِّ ابَن عمَر (3)"منافق   ، فهوَ جعةَ الرَّ  يريدُ  . أمَّا الخروُج لعذر  فمباح ، بدليل  أ
جد  خرَج مَن أجل  التَّثويب  ف ي ييره ، وقاَل الشَّافعيُة: يكرُه الخروُج مَن المس

ِ  من  يير  صالة  إَّلَّ لعذر .  بعَد األاذا
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( رواه ابن ماجه.وصححه األلباني 3) ( رواه أبو داود والترمذي، وقال : حديث حسن صحيح.4) ( رواه ابن ماجه.1)
 (.600في صحيح ابن ماجه رقم)

http://www.alukah.net/
https://alimam.ws/ref/107#_ftn1
https://alimam.ws/ref/107#_ftn2
https://alimam.ws/ref/107#_ftn3


www.alukah.net 

 
 

68 

ُِ  : يكرهُ الحنابلةُ  قالَ   -6  َِ  ي شهر  ف   الفجر   قبلَ  األاذا ، عليه   مقتصًرا رمضا
 عرفَ  من   ي حقِّ ف   هَ كرُ  يُ أَّلَّ  ، ويحتملُ حورَ وا السُّ ، فيتركُ به   اسُ النَّ   يغترَّ لئالَّ 

ِ   عادتهُ  َِّ يل  ي اللَّ ف   باألاذا َِ  ؛ أل َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قوله   ، بدليل  اذلكَ  يفعلُ  بالًَّل كا بالًَّل  :"إ
  يمنعكم  :"ََّل ملسو هيلع هللا ىلص وقولهُ  (1)"مكتوم   أمِّ  ابنُ  َِ ى يؤاذِّ وا حتَّ وا واشربُ فكلُ  بليل   ُِ يؤاذِّ 
ُِ  سحوركم   منَ   .(4)"قائمكم   ، ويرجعَ نائمكم   هَ لينبِّ  بليل   ُِ يؤاذِّ  هُ ، فإنَّ بالل   أاذا
ِ   بعدَ  الة  بالصَّ  داءُ النِّ  حنابلةُ أي  ال عندهم   ا يكرهُ كمَ   -0  ق  ي األسواف   األاذا

ِ   ا، مثلَ وييرهَ   ، وقالَ اهللُ  رحمكمُ  الةُ الصَّ  ، أو  اإلقامةُ  ، أو  الةُ الصَّ :"يقولَ  أ
 .(3)اإلقامة   قبلَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ ى النَّ علَ  الةُ الصَّ  " تسنُّ : وويُّ النَّ 
ُِ  يكرهُ  ومنهم  من  زاَد، -1   الجمعة   وقتَ  للظُّهر  لمن  سمعهُ  األاذا
 تركَها بعذر . و
 
 
 
 
 
 

  
 خاري.صحيح الب (1)
 صحيح البخاري. (4)
 (.011-002راجع: الفقه اإلسالمي وأدلته ص) (3)
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ِ  البدُع ف    ي األاذا
 َِّ َِ  اعلم  أ  هُ فإنَّ  ى، ولذلكَ وتعالَ  تباركَ  ى اهلل  إلَ  المسلمُ ا بهَ  بُ يتقرَّ  ، وقربة  جليلة   عبادة   األاذا

ٍ   من   انه  يَ بَـ ب   ةُ السنُّ  ا جاءت  بمَ  دَ أِ يتقيَّ  ِ  ى المؤاذِّ علَ  يجبُ  ِ   ألفا َِّ  ، اذلكَ واإلقامة   األاذا أل
ِ   ا شرًعالنَ   يجوزُ ََّل  هُ ى أنَّ ، بمعنَ وقيف  ى التَّ علَ  ة  مبنيَّ  العباداتَ  ٍ  ف   ننقصَ  أو   نزيدَ  أ  ي ألفا

  ِ  . الصَّحيحةُ  ةُ نَّ السُّ  به   ا جاءت  ى مَ علَ  أو ييرَها مَن العبادات   اإلقامة   أو   األاذا
ٍ   ا زيادةُ وأمَّ  ِ   المبتدعة   األلفا َِّ  ي اإلقامة  ا ف  وكذَ  في األاذا ويحرُم   يجوزُ ا ََّل ممَّ  اذلكَ  فإ

َِّ ويُبطُل العملَ    يجوزُ وََّل  ،األحكامَ  نَ ذي بيَّ الِّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   لرسول   صريحة   مخالفة   ي اذلكَ ف   ؛ أل
 .ايهَ تعدِّ 
ٍ   ومنَ  ِ  ف   المبتدعة   األلفا ِ   منَ  ت  اآليا لبعض   نينَ المؤاذِّ  بعض   : قراءةُ ي األاذا ،  القرآ

ِ   قبلَ  كقراءتهم   ذ  َوَلًدا َوَلم َيُكن لَُّه َشر يك  ف ي ال ُمل ك  }: األاذا ُد ل ّله  الَّذ ي َلم  يـَتَّخ  َوُقل  ال َحم 
ب يًرا َوَلم  َيُكن   َسُن }: البعض   ةُ قراء ، أو  (111) [سورة اإلسراء] {لَُّه َول يٌّ مَِّن الذُّلَّ وََكبـِّر ُه َتك  َوَمن  َأح 

ل م ينَ  ا ا ممَّ ، فهذَ (33) [سورة فصلت] {قـَو ًَّل مِّمَّن َدَعا إ َلى اللَّه  َوَعم َل َصال ًحا َوقَاَل إ نَّن ي م َن ال ُمس 
ُ   ملسو هيلع هللا ىلص رسوله   ة  سنَّ   من  وََّل تعاَلى  اهلل   كتاب    منَ  دليل   فيه   يرد   لم   وكذلَك قوُل بعضهم  بعَد الفرا

: الفاتحُة إَلى روح  نبيـَِّنا...إلخ.. أو  مَن األ  ِ الصَّالة والسَّالُم عَلى رسول  اهلل  وآله ، عبَر  اذا
،  ِ : ََّل  أو  قولُ  مكبرات  الصوت  بحيُث يصبُح هَذا القوُل من  جملة  األاذا  ِ البعض  بعَد األاذا
يميُت وهَو عَلى كلِّ شيء  إلَه إَّلَّ اهللُ وحدُه ََّل شريَك لُه، لُه الملُك ولُه الحمُد يحي ي و 

ٍ  واألاذكار  الَّ مَ  قدير ، أو   ُ   ت ي يقولَها بعُض المؤاذِّنيَن قبَل أو  ا شابَه اذلَك مَن األلفا بعَد الفرا
  ِ  .(1)مَن األاذا

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.132-133( يراجع: إصالح المساجد للقاسمي صـ)1)
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ِ   ةُ نَّ والسُّ  ِ   لإلنسا ُ   بعدَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ ى النَّ ي علَ يصلِّ  مَّ ث ِ  المؤاذِّ  بعدَ  دَ يردِّ  أ ِ   منَ  الفرا  ، ثمَّ األاذا
ِ   نفسهُ  ِ  اذِّ للمؤ  يسنُّ  ، وكذلكَ والفضيلةَ  الوسيلةَ  لهُ  يسألُ   بينهُ  ، ولكن  ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ ى النَّ ي علَ يصلِّ  أ
ِ   ي صوتَ يساو   مرتفع   بصوت   ، وليسَ نفسه   وبينَ   .لكي  ََّل يُدرَج فيه   األاذا
ٍ   ومنَ  ِ  ف   المبتدعة   األلفا  ا شابهَ مَ  ، أو  واشيح  التَّ  أو   سابيح  بالتَّ  البعضُ  يه  ا يسمِّ : مَ ي األاذا
َِ  اس  النَّ  بعضَ  المساجد   ي بعض  ف   ، فتجدُ اذلكَ  ِ   قبلَ  سابيح  التَّ  بهذه   أصواتهم   يرفعو  األاذا

 ى عدم  علَ  صَّ نَ  ، وقد  الجمعة   يومَ  ى المنبر  إلَ  اإلمام   صعود   قبلَ  ، وكذلكَ الفجر   ي لصالة  ان  الثَّ 
ي ف   إبليسَ  تلبيسَ  نُ يِّ بَـ يُـ  وهوَ  تعاَلى اهللُ  ي رحمهُ الجوز   ابنُ  ، يقولُ اإلسالم   علماءُ  اذلكَ  جواز  

  ِ َِ  هم  أنَّ  : "ومنهُ األاذا َِ  يخلطو َِ والمواعظ   سبيح  والتَّ  ذكير  بالتَّ  الفجر   أاذا َِ  ، ويجعلو  األاذا
ِ  إلَ  ا يضافُ مَ  كلَّ   العلماءُ  كرهَ   ، وقد  ا فيختلطَ وسطً  ا كثيرً   يل  باللَّ  يقومُ  ا من  رأينَ  ، وقد  ى األاذا

ِ   ا منَ سورً  يقرأُ  من   ، ومنهم  رُ ويذكِّ  فيعظُ  ى المنارة  علَ   من   اسَ النَّ  ، فيمنعُ مرتفع   بصوت   القرآ
 كالم ابن الجوزي  انتهى .(1)"المنكرات   منَ  اذلكَ  ، وكلُّ قراءتهم   دينَ ى المتهجِّ علَ  ، ويخلطُ نومهم  

ِ  واإلقاقولهم  بيَن األوكذلَك  ُة يرحمكُم اهللُ الصَّالالصَّالُة حضرت  "مة  من  صالة  الفجر : اذا
 ي به  السُّنَُّة وهَو بدعة  منكرة .، فهَذا ََّل أصَل لُه ولم  تأت  "حضرت  يرحمَنا ويرحمكُم اهللُ 

َِ ى المؤاذِّ نهَ ": "ويُ ي "المدخل  ف   الحاج   ابنُ  وقالَ  ِ  يل  باللَّ  سبيح  التَّ  منَ  ا أحدثوهُ عمَّ  نو   ، وإ
 َِ  اهلل   صلواتُ  (4)ارعُ ا الشَّ ي تركهَ التِّ  ي الموارع  ف   ، لكن  تعالى حسًنا سًرا وعلًنا اهلل   اذكرَ  كا

َِ ى المؤاذِّ نهَ : "ويُ أيًضا ". وقالَ ا شيًئا معلوًمافيهَ  ن  يعيِّ  ولم   عليه   وسالمهُ   أحدثوهُ ا عمَّ  نو
َِّ الجمعة   يوم   التذكار   منَ  وََّل فعلُه أحد  من  بعده  مَن  يفعلُه، وََّل أمَر به ، لم   ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  ، أل

 السَّلف  الصالح ررَي اهللُ عنهم ،

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 8112( تلبيس إبليس، صـ 1)

ألنَّ الشَّارع وصاحِب الشَّريعِة هو  هللاُ تعال ى وأجمعوا على  ى رسوِل هللاِ ( ال يجوُز اطالُق اسم الشَّارِع عل8)

ُسوُل ب لِّْغ م  : "وإقراُر صاحِب الشَّريعةِ أنَّ صاحب الورقاِت قد أخطأ  حين قال ا أُنِزل  ..."، لقولِه تعال ى: ي ا أ يُّه ا الرَّ

ال ت هُ ۚ.  ا ب لَّْغت  ِرس  إِن لَّْم ت ْفع ْل ف م  بِّك  ۖ و  سولُ المائدة . إِل ْيك  ِمن رَّ  هو مبلُِّغ الشَّريعِة وليس  صاحب  الشَّريعِة.  فالرَّ
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 انتهى كالم ابن الحاج .(1)بل  هَو قريُب العهد  بالحدوث  
ٍ   ومنَ  ِ  ف   المبتدعة   األلفا  : زيادةُ يعة  الشِّ  منَ وييرهم  الزَّيديَّة   عندَ  هرَ ا اشتمَ  ي األاذا
ِ  " ف  العمل   ى خير  علَ  : "حيَّ لفظ   ي ف   كاملة    جملة   زيادةُ  وكذلكَ  ،واإلقامة   ي األاذا

  ِ َِّ  أشهدُ : "وهيَ  األاذا هدانَا وهداهُم اهللُ  افضة  الرَّ  عندَ  ا هيَ "، كمَ اهلل   ا وليُّ عليَّ  أ
ِ  أو   دنَا" فيوكذلَك زيادُة "سيِّ  ،تعاَلى ٍ   هذه   فزيادةُ اإلقامة ،  األاذا  البدع   منَ  األلفا

ِ  ف   المحدثة   المنكرة    المنعُ  الواردُ  ، بل  ة  نَّ السُّ  منَ  ا دليل  عليهَ  يدلَّ  ي لم  والت   ي األاذا
ي ا ف  : "وأمَّ ي المسجد  ف   ى فعلهُ ا ينهَ عمَّ  ثُ يتحدَّ  وهوَ  الحاج   ابنُ  ، يقولُ اذلكَ  عن  

 منَ  عندهم   ، وليسَ ا دليل  عليهَ  ليسَ  وألفاظًا تًاكلما  اسُ النَّ  أرافَ  فقد   ِ  األاذا أثناء  
ِ  فيهَ  اهلل   ٍ  ا" ف  دنَ "سيِّ  ا زيادة لفظة  ، ومنهَ ا برها  ى خير  علَ  "حيَّ  ، وزيادةُ اإلقامة   ي ألفا

ِ   " عندَ العمل   ٍ  ف   كاملةً   جملةً  بعضهم   ، وزيادةُ واإلقامة   األاذا ِ   ي ألفا  "أشهدُ  األاذا
 َِّ ِ  ف   زيادتهُ   يجوزُ ا ََّل ا ممَّ " وهذَ اهلل   ا وليُّ عليًّ  أ َِ يتَّ  هم  ، وكأنَّ ي األاذا  ملسو هيلع هللا ىلص بيّ النَّ  همو

ِ   بعدم   ِ   ين  ، والدَّ البيا َِّ بالنقصا َِ  ، وأل  ا وََّل فيهَ  يادةُ الزِّ   يجوزُ ََّل  ة  مستقلَّ  عبادة   األاذا
ُِ النُّ    .(4)قصا

ٍَ األاذانين  مأثورة  متعبَّد  بَها، رويت  يقوُل القاسم ي ف ي "إصالح  المساجد ": "إ َِّ ألفا
ِ  والمسانيد   ، ف ي كتب  الحديث  الصِّحاح  والحسا بالتَّواتر  خلًفا عن  سلف 

، ولم  يرو  أحد  قطٌّ استحباَب هذه  الزيادَة )يقصُد لفظَة "سيِّدنَا"( عن   والمعاجم 
، بل  وََّل فقيه  مَن فقهاء    .(3)األئمَّة  وََّل أتباعهم  صحابي  وََّل تابعي 

أبو عبد اهلل محمد بن محمد العبدري الفاسي المعروف بابن الحاج، كاِ عالما بالمذهب المالكي، عرف عنه اَّلنقطاع عن الدنيا  ابُن الحاج هَو: (1) 
ب المدخل إلى تنمية األعمال بتحسين والزهد والصالح، وهو صاحب التصانيف الجليلة، ررب فيه من العلم بالسهم المديد، من أبرز آثاره كتا

 ، القرافة، القاهرة، مصر)ويكيبيديا(1336، المغرب الوفاة: 1451الميالد:  النيات والتنبيه على كثير من البدع.
 ( ابُن الحاج "المدخل إلى تنمية األعمال بتحسين النيات والتنبيه على كثير من البدع".4)
م ناظم قصة كليلة ودمنة. هو أحد رواد 1212هـ /  1334 –م 1166هـ /  1413م الحالق القاسمي )( جمال الدين بن محمد سعيد بن قاس3)

ينية الحديثة ببالد الشام في العصر الحديث، وأحد رجال العلم الكبار من المسلمين في النصف األول من القِر الرا بع عشر النهضة العلمية الدِّ
 رة التي انتفع بها العلماء وطالب العلم من المسلمين.الهجري، وصاحب المؤلَّفات القّيمة الكثي
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: ؤال  السُّ  نصُّ  يقولُ رحمُه اهللُ تعاَلى،  باز   بنُ  العزيز   عبدُ  إلى العالمة   سؤال   هَ وجِّ  وقد  
ِ  " ف  العمل   ى خير  علَ  : "حيَّ ي زيادة  ف   اإلسالم   ا حكمُ "مَ   عن   ثبتت   ؟ وهل  ي األاذا
ُِ ت  الَّ  ي المساجد  ف   الة  الصَّ  ا حكمُ ؟ ومَ ملسو هيلع هللا ىلص سول  الرَّ  ا؟ فيهَ  العمل   ى خير  علَ  بحيَّ  ي تؤاذِّ

َِّ  صحيح   وهل    ".؟ى الغزوات  ي إحدَ ا ف  بهَ  َِ أاذَّ  ملسو هيلع هللا ىلص سولَ الرَّ  أ
ِ  ف   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسول   عن   األحاديثُ  ثبتت   فقد   ...: "الجوابُ  ِ   صفة   ي بيا  ، وقد  األاذا

 حيحين  ي الصَّ ف   ثابتة   ي اذلكَ ف   ثُ ، واألحاديا محذورةَ أبَ  مهُ ، وعلَّ بالًَّل  مهُ علَّ 
َِّ  ا "أشهدُ فيهَ  "، وليسَ العمل   ى خير  علَ  ا "حيَّ فيهَ  ا، وليسَ وييرهمَ  "، اهلل   وليُّ  عليَّا أ

ِ   بل   ِ   هاتا ِ  ف   المحدثة   البدع   منَ  الجملتا  عليه   قالَ  ، وقد  ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ النَّ  بعدَ  ي األاذا
 فهوَ  منهُ  ا ليسَ ا مَ ا هذَ ي أمرنَ ف   أحدثَ  : )من  حيح  الصَّ  ي الحديث  ف   المُ والسَّ  الةُ الصَّ 
ا أمرنَ  عليه   عماًل ليسَ  عملَ  : )من  المُ والسَّ  الةُ الصَّ  عليه   . وقالَ (1)ي مردود  ( يعن  ردٌّ 

 اهللُ  رريَ  األنصاريِّ  اهلل   عبد   بن   جابر   عن   حيح  ي الصَّ ف   مسلم   وأخرجَ  (4)(ردٌّ  فهوَ 
َِ ك  هُ أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ النَّ  عن   عنهُ  َِّ ا بعـدُ : )أمَّ الجمعة   ي خطبة  ف   يقولُ  ا   الكتابُ  خيرَ  : فإ

بدعة   ، وكلُّ امحدثاتهَ  األمور   وشرُّ  ملسو هيلع هللا ىلصد  محمَّ  هديُ  الهدي   ، وخيرَ اهلل   كتابَ 
ِ   نينَ ى المؤاذِّ علَ  (. فالواجبُ راللة    بيِّ النَّ  عن   ثابتة   ا ييرُ هَ ؛ ألنَـّ الزيادةَ  و هذه  عُ دَ يَ  أ

 انتهى كالم ابن باز .(3)..."البدع   منَ  هيَ  بل   ملسو هيلع هللا ىلص

َِّ  وعليه   ي ف   زادَ  يُ ، وأَّلَّ ببيانه   ةُ نَّ السُّ  ا وردت  بمَ  دَ قيُ التَّ  ينَ ن  ى المؤاذِّ علَ  لواجبَ ا فإ
  ٍ ِ   ألفا  واهللَ  ،ةَ نَّ والسُّ  الكتابَ  خالفَ  فقد   ي اذلكَ ف   زادَ  ، فمن   اإلقامة  وََّل  األاذا
ِ   نسألُ  وحدهُ  ِ   اردًّ  ه  ى دينإلَ  المسلمينَ  يردَّ  أ  بالسُّنَّة   كَ مسُّ ا التَّ يرزقنَ  جمياًل، وأ
 آمين. ا َظهَر منَها وَما بطَن،مَ  البدع   عن   والبعدَ  هرة  المطَّ 

 .(660برنامج نور على الدرب، رقم الحلقة ) (3) .( أخرجه مسلم في الصحيح4) .( رواه الشيخاِ البخاري ومسلم في الصحيحين1)

************************* 
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ِ  بدعُة   بالمسجِّل   األاذا
َِ عبادة  وهيَ  يحبُّ ويرَرى لَماي اهللُ تعاَلى وإيَّاَك وفَّقن   اعلم   َِّ األاذا ى علَ مفروررة   أ

ِ  كنَّا قد   حولَ وهَي كسائر  العبادات  تدوُر  ،الكفاية   أحكام  الشَّرع  الخمسة ، فإ
ثَنا عن   المحدثُة  إَّلَّ أنَّني أفردُت هذه   ي المبحث  السَّابق  ي األاذاِ ف  البدع  ف   تحدَّ
 جليلةً  عبادةً ُرويبضُة هذه  األمَّة   تبهذه  األمَّة حيُث عطَّل ي ألمَّت  الكارثيَُّة الت  

ي األصل  إَّلَّ  يؤدِّيَها ف  تتوقَُّف عليَها عباداُت النَّاس  وََّل و  عظيمًة ََّل تصحُّ إَّلَّ بالنيَّة  
َِ أنَّهم  َها بمسجِّل  الصَّوت  هَذا، وزد  عَلى اذلَك وا عنعدوُل هذه  األمَّة ، فاستغنُ  يفتو

ِ  مبين ، هذَ بجواز  اذلَك باَل  َِ منهم  رجل  رشيد  لحكََّم   ا ولو   كتاب  وََّل سلطا كا
إاَذا  :النَّاظر   ي رورة  ي ف  ، قال ابُن قدامَة المقدس  ى اإلباحة "ُر علَ ظيرجَُّح الح"قاعدةَ 

ِ  أحدهَما يفيدُ  الحظَر واآلخُر يفيُد اإلباحَة وجَب تقديُم الحظر  عَلى  تعارَض دليال
َِّ اإلثَم حاصل  ف   ي ترك   إثَم ف  ي فعل  المحظور ، وََّل اإلباحة ، ألنَُّه أحوُط، وأل

َِ التَّرُك أوَلى ، فكا  انتهى .(1)المباح 
َِّ األصَل ف  ا هذَ   ِ  ي العبادات  المنُع، وهَذا أل َِ لهم    إ  دليَل ََّل  دليل  أصاًل لكن   كا

 َِ  وعناد  واستهتار  بشعائر  اهلل  تعاَلى ىا محُض هوً هذَ  ، لكن  عقليًّا أو   لهم  نقليًّا كا
 َِّ ، ثمَّ إ ُِ عبادة  والعبادُة توقيفيَّة ، كمَ وتكاسل  عن  القيام  بالواجبات  َِّ األاذا ا أ

 عَنا إباحَة من  فلو  ور، "ي العادات  اإلباحةاألصُل ف  و ي العبادات  المنُع األصَل ف  "
ِ  بالمسجِّل  معَ  قالَ  ِ   قالَ  حظر  من   بجواز  األاذا  بمنع  اذلَك، فعقاًل ونقاًل يجُب أ

َم الحظرُ  عن    ينطقُ ي ََّل ذ  الَّ  ى اذلَك حديُث المعصوم  أرف  إلَ  عَلى اإلباحة ، يقدَّ
 .(4)"يريبكَ : "دع  ما يريبَك إَلى َما ََّل قالَ   ملسو هيلع هللا ىلص ىالهوَ 

( عن الحسن بن علي رري 044(، وابن حباِ )1630( ، وأحمد )4224أخرجه الترمذي ) (4) تَّوريح فغي شرح  قواعد التَّرجيح.( التَّهذيُب وال1)
 اهلل عنهم، ورواُه النَّسائي، وصحَّحُه األلباني رحمه اهلل تعالى.
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: اترك  مَ : "تعاَلى اهللُ  رحمهُ  المناويُّ  قالَ   ا حسنً  نه  ي كو ا تشكُّ ف  )دع  َما يريبَك( أي 
واعدل  إَلى َما ََّل شكَّ فيه ،  ( أي: يريبكَ ا ََّل ى مَ ا، )إلَ حرامً   أو  حالًَّل  ا، أو  قبيحً  أو  

لَُّه.   يعن ي َما تيقَّنَت حسنُه وح 
 ا وجدتَ : إاذَ ، ومعناهُ الكالم   منَ  مهُ ا تقدَّ ا لمَ دً ممهِّ  ا القولُ هذَ  : جاءَ (1)وقال الطِّيبيُّ 

 ة  مظنِّ  كونه    عن   يء  منبِّ  يء  الشَّ  منَ  ...، فارتيابكَ ، فاتركهُ يء  ي الشَّ ف   ترتابُ  نفسكَ 
  .(4)"به   ك  ، فتمسَّ بحقيقته   مشعر   يء  للشَّ  ، وطمأنينتكَ ، فاحذرهُ للباطل  
 ،عَلى اذلكَ  وا األدلَّةَ وأوفُ  ،وا بعدم  جواز  اذلكَ أفتُ  اإلسالم يمجمُع الفقه   وكذلكَ 

، ودونَك قوُل المجمع  ا بعَد هَذا إَّلَّ  ينكَر هذَ بحيُث ََّل   :يالفقه    مستهتر 
َِّ ا بعدُ أمَّ  ،وصحبه   ى آله  وعلَ  اهلل   ى رسول  علَ  المُ والسَّ  الةُ ه، والصَّ لل   الحمدُ   : فإ
 اسعة  التَّ  بدورته   ي المنعقد  اإلسالم   العالم   ي برابطة  ي اإلسالم  الفقه   المجمعَ  مجلسَ 

 بت  السَّ  ى يوم  هـ إلَ 41/0/1206 بت  السَّ  يوم   من   مةَ المكرَّ  ةَ ي مكَّ ف  
 ا برقم  بسوريَ  األوقاف   وزير   من   الوارد   ي اَّلستفتاء  ف   نظرَ  هـ قد  12/0/1206

ِ  41/2/1205ي ف   4214/2/1 ِ   إاذاعة   حكم   هـ بشأ  الت  مسجِّ  طريق   عن   األاذا
 الوقت   فارق   من   يحصلُ  ا قد  ي مَ تالف   ، لتحقيق  ي المساجد  ف   الصوت  "الكاسيت"

ِ   أداء   حينَ  الواحد   ي البلد  ف   المساجد   ينَ ب  . المكتوبة   الة  للصَّ  األاذا
، المجمع   أعضاء   بعض   ا من  ي هذَ ف   ة  المعدَّ  ى البحوث  علَ  المجلسُ  لعَ اطَّ  فقد   وعليه  

 ة  العربيَّ  ي سابًقا بالمملكة  المفت   سماحة   من   ي اذلكَ ف   ى الصادرة  ى الفتاوَ وعلَ 
ف ي  35الشَّيخ  رحمُه اهللُ تعاَلى برقم   آل   يخ محمد بن إبراهيمَ الشَّ  ة  عوديَّ السُّ 

وَما قرَّرتُه هيئُة كبار  العلماء  بالمملكة  ف ي دورتَها الثَّانيَة عشرَة  هـ،3/1/1301
 بالرِّئاسة  العامة  هـ وفتَوى الهيئة  الدَّائمة  1321المنعقدَة ف ي شهر  ربيع  اآلخر  عام  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

وييره، وكاِ اذا ثروة من   اإلمام المشهور( صاحب شرح المشكاة هو الحسين بن محمد عبد اهلل الطيبي، وقد أكثر عنه المناوي في الفيض القدير،1)
 ( فيض القدير شرح الجامع الصَّغير.4) فقيراً. اإلرث والتجارة فلم يزل ينفق اذلك في وجوه الخيرات إلى أِ كاِ في آخر عمره
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ف ي  5002المملكة  برقم   إلدارات  البحوث  العلميَّة  واإلفتاء  والدَّعوة  واإلرشاد  ف ي 
َِّ إاذاعَة 2/0/1203 : "عدَم األخذ  بذلَك وأ هـ، وتتضمَُّن هذه  الفتاَوى الثالث 

ِ  عنَد دخول  وقت  الصَّالة  ف ي المساجد  بواسطة  آلة  التَّسجيل  ونحوَها َّل  األاذا
 . "تجزُئ ف ي أداء  هذه  العبادة  

َِّ ي اذلكَ ف   ى، والمداولةَ تاوَ وف بحوث   منَ  مَ ا تقدَّ مَ  استعراض   وبعدَ   مجلسَ  ، فإ
 ي:ا يل  مَ  لهُ  نَ ي تبيَّ ي اإلسالم  الفقه   المجمع  

 1-  َِّ َِ  أ  رورة  بالضَّ  ين  الدِّ  منَ  ، المعلومة  اهرة  الظَّ  ة  التعبديَّ  اإلسالم   شعائر   من   األاذا
ُِ ، ولهذَ المسلمينَ  وإجماع   صِّ بالنَّ   اإلسالم   بالد   بينَ  الفارقة   العالمات   منَ  ا فاألاذا

 وا.لقوتلُ  ى تركه  علَ  بلد   أهلُ  قَ اتفَّ  لو   هُ ى أنَّ علَ  اَّلتفاقُ  حكيَ  ، وقد  الكفر   وبالد  
ى وإلَ  الهجرة   ى منَ األولَ  نة  ي السَّ ف   تشريعه   تاريخ   من   المسلمينَ  بينَ  التوارثَ  - 4 

ِ   المستمرُّ  العملُ  اآلِ، ينقلُ   ي كلِّ ف   الخمس   لوات  الصَّ  منَ  صالة   لكلِّ  باألاذا
ِ  مسجد    .الواحد   ي البلد  ف   المساجدُ  دت  تعدَّ  ، وإ

َِّ عنهُ  اهللُ  ، رريَ الحويرث   بن   مالك   ي حديث  ف   -3   مَ وسلَّ  عليه   ى اهللُ صلَّ  بيَّ النَّ  ، أ
ِ  لكم  الصَّ  ا حَضرت  : "إاذَ قالَ    .(1)"أكبرُكم   ول َيؤمَّكم   أحدُكم   الُة فل ُيؤاذِّ

2-  َِّ ِ   شروط   من   ةَ النيَّ  أ ِ  السَّ   منَ وََّل  المجنوِ   منَ   يصحُّ ا ََّل ، ولهذَ األاذا  كرا
 .المذكور   سجيل  ي التَّ ف   فكذلكَ  ،ي أدائه  ف   ة  النيَّ  وجود   ا، لعدم  ونحوهمَ 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( متفق عليه.1)
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 5-  َِّ َِ  أ  وليسَ ي: "ي المغن  ى ف  تعالَ  اهللُ  رحمهُ  ةَ قدام ابنُ  ، قالَ ة  بدنيَّ  عبادة   األاذا
ِ   جل  للرَّ  ِ  علَ  يبنيَ  أ   شخصين   من    يصحُّ فاَل  بدنية   عبادةُ  هُ ألنَّ  ييره   ى أاذا

 .(1)"الة  كالصَّ 

 6-  َِّ ِ   ي توحيد  ف   أ  المذكور   جه  ى الو علَ  وت  الصَّ  ل  مسجِّ  بواسطة   للمساجد   األاذا
  ي:ا يل  ا مَ منهَ  ومخاطرَ  محااذيرَ  ةُ عدَّ 

ِ   ة  بمشروعيَّ  يرتبطُ  هُ أنَّ  -أ َِّ  األاذا ي سنًنا وآدابًا، فف   مسجد   ي كلِّ ف   صالة   لكلِّ  أ
  ِ   .ة فيه  النيَّ  شرط   فوات   ا معَ لنشرهَ  ا وإماتة  لهَ  تفويت   سجيل  التَّ  طريق   عن   األاذا

 ى المسلمينَ علَ  البدع   ، ودخول  ين  بالدِّ  العب  التَّ  بابَ  لمينَ ى المسعلَ  يفتحُ  هُ أنَّ  -ب
ِ   ترك   من   ي إليه  ا يفض  ، لمَ وشعائرهم   ي عباداتهم  ف    واَّلكتفاء   ة  بالكليَّ  األاذا

  .سجيل  بالتَّ 
َِّ  مَ ا تقدَّ ى مَ علَ  وبناءً  َِّ "ي: ا يل  مَ  رُ ي يقرِّ ي اإلسالم  الفقه   المجمع   مجلسَ  فإ  أ

ِ   اعة  بإاذ اَّلكتفاءَ   آلة   بواسطة   الة  الصَّ  وقت   دخول   عندَ  ي المساجد  ف   األاذا
ُِ  به    يحصلُ ، وََّل العبادة   هذه   ي أداء  ف    يجوزُ وََّل   يجزئُ ا ََّل ونحوهَ  سجيل  التَّ   األاذا

ِ   مباشرةَ  ى المسلمينَ علَ  يجبُ  هُ ، وأنَّ المشروعُ   أوقات   من   وقت   لكلِّ  األاذا
َِ  ا توارثهُ ى مَ لَ ع مسجد   ي كلِّ ف   لوات  الصَّ    د  ا محمَّ ا ورسولنَ نَ نبيـِّ  عهد   من   المسلمو
 وصحبه   ى آله  وعلَ  د  ا محمَّ نَ ا ونبيـِّ دنَ ى سيِّ علَ  ى اهللُ ، وصلَّ قُ الموفَّ  ى اآلِ، واهللُ إلَ   ملسو هيلع هللا ىلص

 انتهى كالُم المجمع  الفقهي اإلسالمي..(4)أجمعين  
 

 

 .584/1( المني البن قدامة، 1)

 .( موقع إمام المسج8)
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 :فهذه  أربُع فتاَوى
هيئُة كبار   4خ محمَّد بن إبراهيَم آل الشيخ، المفتي السَّابق للمملكة  الشي 1 

 2 ،البحوث  العلميَّة  والفتَوى والدَّعَوى واإلرشاد   ةُ الهيئُة الدَّائمُة إدار  3، العلماء  
بل  هَذا هَو توجُب اإلجماَع  ي اإلسالمي، فهذه  الفتاَوى األربعَ والمجمُع الفقه  

، وََّل  هوَ  اعُ واإلجم ،اإلجماُع عَلى حقيقته   األصُل الثَّالُث من أصول  اَّلستدَّلل 
، والخارُج عن  اإلجماع  هَو خارج   يجوُز الخروُج عن  اإلجماع  بحال  مَن األحوال 

َن َلُه ال ُهَدٰى َشاق ق  الرَُّسوَل م ن بـَع د  َما تـَبَـيَّ َوَمن يُّ } عن جماعة  المسلميَن لقوله  تعاَلى
ل ه  َجَهنََّم  ن يَن نـَُولِّه  َما تـََولَّٰى َوُنص  م  َر َسب يل  ال ُمؤ  يًرا{وَ  ۖۖ َويـَتَّب ع  َييـ  ، [115:النِّساء]َساَءت  َمص 

 ي تفسيره :ي رحمُه اهللُ تعاَلى ف  السَّعد   قالَ 
َِّ اهلَل تعاَلى ِ  والنَّار ، وسبيُل توعََّد من  خالَف سبيَل المؤمنيَن با ووجُه اذلَك: أ لخذَّل

، فإاَذا  َِ عليه  مَن العقائد  واألعمال  المؤمنيَن مفرد  مضاف  يشمُل سائَر َما المؤمنو
اتَّفُقوا عَلى إيجاب  شيء  أو  استحبابه ، أو  تحريمه  أو  كراهته ، أو  إباحته  فهَذا 

عليه ، فقد  اتَّبَع ييَر  سبيلهم ، فمن  خالفهم  ف ي شيء  من  اذلَك بعَد انعقاد  إجماعهم  
 سبيلهم .

َِّ إجماَع هذه  األمَّة حجة   ثمَّ قاَل رحمُه اهللُ تعاَلى: فهذه  األدلَّة ونحوَها تفيُد القطَع أ
 .انتهى كالُم السَّعدي... (1)قاطعة  

، فعنهُ  َض بالمسجِّل  َِ ُحرَم أجًرا عظيًما إاَذا َما ُعوِّ َِّ المؤاذِّ : قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص وزد  عَلى اذلَك أ
َته ُموا عليه   ِ  يس  لو  يعلُم النَّاُس َما ف ي النِّداء  والصَّفِّ األوَّل  ثمَّ لم  يجُدوا إَّلَّ أ

تهُموا  .(4)َّلس 
 الكريم الرَّحم في تفسير كالم المنَّاِ.تيسير ( 1)
 .( رواُه الشَّيخا4ِ)
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َِّ فضيلَة األاذَ  أي   ِ  والمؤاذِّ أ ِ  عظيم ،ا فلو  علُموا َما فيه  من   ِ  عظيمة ، وجزاُء المؤاذِّ
ُِ منهم     .(1)أجر  ََّل اقترَع النَّاُس عَلى من  يؤاذِّ

َِّ النبيَّ  ُِ يغفُر  ... قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ومنُه أيًضا، عن  البراء  بن  عازب  ررَي اهللُ عنُه أ والمؤاذِّ
 .(4)لُه بمدِّ صوته  ويصدِّقُه من  سمعُه من  رطب  ويابس  ولُه مثُل أجر  من  صلَّى معهُ 

 

. َض بالمسجِّل  ُِ إاَذا ُعوِّ  فانظر  إَلى كلِّ هَذا الفضل  كيَف ُحر َم منُه المؤاذِّ
 

َِّ النَّبيَّ  فعن   َِ اثنَتي  عشرَة سنًة وجبت   ملسو هيلع هللا ىلصابن  عمَر ررَي اهللُ عنهَما أ قاَل: "من  أاذَّ
َِ حسنًة وبكلِّ إقامة  ثال َِ حسنةً لُه الجنَُّة وُكت َب لُه بتأاذينه  ف ي كلِّ يوم  ستُّو   .(3)ثو

 

ِ  بالمسجِّل  َّل  حَصى وَّلتعدُّ، وَلو  فتحُت باَب األدلَّة  تُ واألدلَُّة عَلى عدم  جواز  األاذا
مَن الكتاب  والسُّنَّة  وأقوال  الرِّجال  فلن  يُغلَق أبًدا، ولكن  ََّل نقوُل إَّلَّ َما قاَل رسوُل 

َِ":" اللَّهمَّ ايفر  لقوم ي فإنَّهم  ََّل يملسو هيلع هللا ىلص اهلل    .(2)علمو

 

 

 .حديثًا تملؤَها األسراُر ألبي فاطمَة عصام الدين 40طريُق األبرار ( 1)
 .رواُه النَّسائي وصحَّحُه األلباني( 4)
قال الحافظ: وهو كما قال فإِ عبد اهلل بن صالح كاتب الليث وإِ كاِ فيه   رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري.( 3)

 .م فقد روى عنه البخاري في الصحيحكال
 .( رواُه البخاري2)

 

 

************************** 
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عُ الفصُل السَّاب  
ِ  وجزا ُء فضُل األاذا

  ِ  المؤاذِّ
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ِ  و   ِ  المؤاذِّ جزاُء فضُل األاذا
ِ  المكروهات  ف   ِ  بعَد بيا ِ  والبدع  فيه ، وجَب الحديُث عَلى فضل  األاذا ي األاذا

ِ  وجزيل  جزائه  عنَد ربِّه ، وتكفيَنا أحاديُث الصَّادق   وعظيم   شأنه  وفضل  المؤاذِّ
 ؛ملسو هيلع هللا ىلصمعصوم  ال

ع ُت َرُسوَل اللَّه  قاَل:  ُمَعاو يَةَ  فعن   َم  يـَُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص َسم  َِ َأط َوُل النَّاس  َأع َناقًا يـَو  ال ُمَؤاذِّنُو
 . (1)ال ق َياَمة  

 قول  الّنبي ىي يقوُل معنَ ي: سمعُت أب  تان  جسالسَّ  ي داودَ أب   ابنُ  و بكر  أبُ  قالَ 
َِ َأط َوُل الّناس  َأعَناقًا َيوَم الق يام ة" ليسَ ملسو هيلع هللا ىلص َِّ  :"المؤاّذنو َِّ َأع َناقـَُهم  َتُطوُل، َواَذل َك َأ إ 

َِ َّلَ  ُِ ان َطَوت  ُعنُـُقُه َوال ُمَؤاذِّنُو ن َسا َم ال ق َياَمة  فَإ اَذا َعط َش اإل  َِ يـَو   النَّاَس يـَع َطُشو
َِ فََأع َناقـُُهم  قَائ َمة    .(4)يـَع َطُشو

َِّ رسوَل اهلل  و  قاَل: لو  يعلُم النَّاُس َما ف ي النِّداء   ملسو هيلع هللا ىلصعن  أب ي هريرَة ررَي اهللُ عنُه أ
  ِ تهُموا والصَّفِّ األوَّل  ثمَّ لم  يجُدوا إَّلَّ أ َته ُموا عليه  َّلس   .(3)...يس 

ِ  والمؤاذِّ المعنَ  َِّ فضيلَة األاذا ِ  عظيم ، فلو  علُموا َما فيه  ى أ ِ  عظيمة ، وجزاُء المؤاذِّ
. ُِ منهم   من  أجر  ََّل اقترَع النَّاُس عَلى من  يؤاذِّ

ِ   ملسو هيلع هللا ىلصوعن  أب ي سعيد  قاَل: سمعُت رسوَل اهلل   يقوُل: ََّل يسمُع مَدى صوَت المؤاذِّ
يامة ؛ وف ي رواية : شجر  وََّل مدر  وََّل حجر  وََّل جنٌّ وََّل إنس  إَّلَّ شهَد لُه يوَم الق

َِ حسنًة ويكفَُّر عنُه َما بينهَما  .(2)وشاهَد الصَّالَة يكتُب لُه خمس  وعشرو

 . ( رواه مسلم1)
 ( رواُه البيهقي.4)
  .( رواه الشيخا3ِ)
  .رواه البخاري( 2)
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ِ  منتَهى أاذاملسو هيلع هللا ىلص : قاَل: رسوُل اهلل  ابن  عمَر ررَي اهللُ عنهَما قالَ  وعن   نه  : يغفُر للمؤاذِّ
 . (1)وعنَد النَّسائ ي: ولُه مثَل أجر  من  صلَّى معهُ  ويستغفُر لُه كلُّ رطب  ويابس  سمعُه؛

ا ي، فلمَّ بالل  يناد   ، فقامَ  اهلل   رسول   ا معَ : كنَّ قالَ  عنهُ  اهللُ  ي هريرَة رريَ أب   وعن  
 .(4): "من  قاَل مثَل هَذا يقيًنا دخَل الجنََّة"ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسولُ  ، قالَ سكتَ 

يقوُل: يعجُب ربَُّك  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   ولَ رسبن  عامر  ررَي اهللُ عنُه قاَل: سمعُت  وعن  عقبةَ 
ُِ بالصَّالة  ويصلِّي فيقوُل اهللُ عزَّ وجلَّ  من  راع ي ينم  عَلى رأس  شظيَّة  للجبل  يؤاذِّ

ُِ ويقيُم الصَّالَة يخاُف منِّي، قد  يفرُت لعبد ي و  ،انظُروا إَلى عبد ي هَذا أدخلتُه يؤاذِّ
 .(3)الجنَّةَ 

 هم ايفر  ، اللَّ مؤتمن   ُِ : المؤاذِّ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسولُ  قالَ : قالَ عنه  اهللُ  رريَ  أمامةَ  أب يعن و 
  .(2) ... نينَ للمؤاذِّ 

ِ  فَ  تَـَلُفوا ف ى اأَلاَذا ًما اخ  َِّ قـَو  نَـُهم  َسع د  قَاَل ال ُبَخار ىُّ: َويُذ َكر َأ َرَع بـَيـ    .(5)َأقـ 
َِّ النَّبيَّ  وعن  ابن  عمَر رريَ  َِ اث نَتي  عشرَة سنًة،  ملسو هيلع هللا ىلصاهللُ عنهَما؛ أ قاَل: من  أاذَّ

 َِ َِ حسنَة، وبكلِّ إقامة  ثالثو وجبت  لُه الجنَُّة، وُكت َب لُه بتأاذينه  ف ي كلِّ يوم  ستُّو
  .(6)حسنةً 

. قاَل   ِ َِّ أبواَب السَّماء  تفتُح عنَد كلِّ أاذا ابُن مسعود  وقاَل ابُن عمَر: كنَّا ُنَحدَُّث أ
 . (0)ررَي اهللُ عنُه: لو  كنُت مؤاذِّنًا َما باَلي ُت أَّلَّ أحجَّ وََّل أيُزو

 .( صحيح الترييب والترهيب1)
 .( رواه النسائي وابن حباِ في صحيحه وصححه األلباني4)
، وبعدهما ياء مثناة تحت مشددة وتاء )الشَّظ يَّة(: بفتح الشين وكسر الظاء المعجمتين. ( رواه أبو داود والنسائي وصححه األلباني3)

 تأنيث، هي القطعة تنقطع من الجبل، ولم تنفصل منه.
 .( صحيح الجامع2)
 .( فتح الباري شرح صحيح البخاري5)
 ( رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال: "صحيح على شرط البخاري". 6)
 ( مصنف ابن أبي شيبة.0)
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ُِ: اهللُ ملسو هيلع هللا ىلص اهللُ عنُه قاَل: قاَل رسوُل اهلل  عن  عمَر بن  الخطَّاب  ررَي و   : إاَذا قاَل المؤاذِّ
ِ  : اهللُ أكبُر اهللُ أكبُر اهللُ أكبُر، فقاَل أحدكمُ  َه إَّلَّ اهللُ، ََّل إل  أكبُر، ثمَّ قاَل: أشهُد أ

  ِ َِّ محمَّ  قاَل: أشهُد أ َِّ ًدا رسوُل اهلل ، قاَل: أشهََّل إلَه إَّلَّ اهللُ، ثمَّ قاَل: أشهُد أ ُد أ
َة إَّلَّ باهلل ، ثمَّ محمَّ  ًدا رسوُل اهلل ، ثمَّ قاَل: حيَّ عَلى الصَّالة ، قاَل: ََّل حوَل َوََّل قوَّ

َة إَّلَّ باهلل ، ثمَّ قاَل: اهللُ أكبُر اهللُ أكبُر، ، قاَل: ََّل حوَل وََّل قوَّ  قاَل: حيَّ عَلى الفالح 
إلَه إَّلَّ اهللُ، قاَل: ََّل إلَه إَّلَّ اهللُ من  قلبه  دخَل قاَل: اهللُ أكبُر اهللُ أكبُر، ثمَّ قاَل ََّل 

 . (1)الجنَّةَ 
َع النَِّداَء ب الصَّاَلة  اَذَهَب  ملسو هيلع هللا ىلصوَعن  َجاب ر  قَاَل َسم ع ُت النَّب ىَّ  َِ إ اَذا َسم  َِّ الشَّي طَا يـَُقوُل: إ 

ُِ َفَسأَل ُتُه  َِ الرَّو َحاء ؛ قَاَل ُسَلي َما َِ َمَكا َن ال َمد يَنة  َحتَّى َيُكو َعن  الرَّو َحاء ، فـََقاَل ه َي م 
َِ م يالً  تَّة  َوَثالَثُو  . (4)س 

َرَة َعن  النَّب ىِّ  َع النَِّداَء ب الصَّاَلة  َأَحاَل َلُه  ملسو هيلع هللا ىلصوَعن  َأب ى ُهَريـ  َِ إ اَذا َسم  َِّ الشَّي طَا قَاَل: إ 
َتُه فَإ اَذا َسَكَت رَجَ  َمَع َصو  قَاَمَة اَذَهَب ُرَراط  َحتَّى ََّل َيس  َع اإل  َوَس فَإ اَذا َسم  َع فـََوس 

َوسَ  َتُه فَإ اَذا َسَكَت َرَجَع فـََوس  َمَع َصو   . (3)َحتَّى ََّل َيس 
، فبربَِّك قلِّي كيَف   ِ ِ  ولسامع  األاذا ِ  وللمؤاذِّ فكلُّ ما سبَق اذكرُه هَو فضائل  لألاذا

، ََّل نفَس فيه  وََّل روح ، وأخيًرا ََّل يُؤبُه بكلِّ هَذا الفضل  والجزاء  ويُعوَُّض بمسجِّ  ل 
ِ  يتَّقَي اهلَل ف ي أاذانه ، فيعمَل بالمشروع  ويتُرَك المحَدَث مَن األمور   َعَلى المسلم  أ

يُن النَّصيحةُ  َِّ  (2)ويبادَر المرُء بالنُّصح  ألئمَّة  المسلميَن وعامَّتهم ، فالدِّ قاَل تعاَلى: "إ 
َرى ل َمن  كَ  َع َوُهَو َشه يد ". ف ي اَذل َك َلذ ك  َِ َلُه قـَل ب  َأو  أل َقى السَّم   [30]ق:ا

 
اري رري اهللُ عنُه.2) ( رواه مسلم . ومعنى أحال: تحّول من مورعه.3) ( رواه مسلم.4) .( رواُه مسلم1)  ( رواه مسلم مرفوًعا عن تميم الدَّ

*************************** 
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 وتنبيهات   نصائح  
 

ثنَ  ِ  وار تَفعت  بتلَك األخبار  ا عن  فضائل  ابعَدَما تحدَّ ، وجَب التَّحذيُر من  أخطاء  الهممُ  ألاذا
ِ  منَها قولهم    :ف ي النُّطق  باألاذا

 . إشعار  باَّلستفهام   الجاللة   لفظ   فبمدِّ ألف   ،"آهلل" بمدِّ  آآهللُ أكبُر، - 1
مرفوع ،  مبتدأ   : اهللُ ُر هوَ وإعراُب جملة  اهللُ أكب ا لحن ،" فهذَ "أكبرَ  نصبُ  كذلكَ  - 4

 . بحال   نصُب الخبر    يصحُّ فاَل  ،مرفوع   خبر   وأكبرُ 
َِّ هَذا حديث   بعضهم   فظنَّ كبير جزم  " التَّ ا روَي "وأمَّا مَ  َِّ هَذا، ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ للنَّ  أ  فنقوُل أ

 وهوَ  ي،خع  النَّ  زيدَ ي بن   إبراهيمَ  عن   غة  اللَّ  أهل   عندَ  مقولة   هيَ  بل   ،ةَ البتَّ  لهُ   أصلَ ََّل  الحديثَ 
 بقول   ي تكبيركَ ف   : اجزم  معناهُ  وليسَ  ،مسعود   ابن   أصحاب   بعض   ي عن  يرو   صغير   تابعيٌّ 

رحمُه اهللُ تعاَلى  األلبانيُّ أخبَر به   امَ  ، هوَ ي معناهُ ف   حيحُ والصَّ  مخالف  لّلغة ! هُ " ألنَّ "اهلل  أكبر  
َِّ" "أي  جزم  ؛ التكبيرُ  :فقالَ  ا الباب  ي هذَ سؤال  ف  فتوايه  مجيًبا عن   ي بعض  ف   َِ  أ ي ف   األاذا

 أشكلَ  ؛ لكن  اإلقامةُ  " كذلكَ أكبر   أكبُر اهللُ  اهللُ " ى أي  ى باألخرَ األولَ  كبيرة  التَّ  وصلُ  ة  نَّ السُّ 
 عندهم    علمَ ى ََّل أخرَ  جهة   ومن   بالحديث   جهة   من   لهم    علمَ ََّل  ذينَ الَّ  اس  النَّ  ى بعض  ا علَ هذَ 
َِّ ى فظنُّ األولَ  ا الجهةُ ؛ أمَّ غة  للَّ با   ليسَ هَو و  اوُه حديثًا نبويًّ " ظنُّ جزم   كبيرُ التَّ " الجملةَ  هذه   وا أ

 وهوَ  "جزم   كبيرُ تَّ ال" :قالَ  ابعينَ التَّ  علماء   ا من  ، هذَ يخع  النَّ  براهيمَ إل أثر   ا هوَ مَ وإنَّ  كذلكَ 
  كالم األلباني انتهى (1)"أكبرُ  اللــــــهُ " تقولَ  ي أَّلَّ يعن  

اإلحرام  إاَذا مدَّ لفَظ  اإلماَم ف ي تكبيرة   يسبَق المأموُم ََّل  لكي   اسَم الجاللة   تمدَّ يعن ي ََّل 
ِ  يجزَم بَها َِ األوَلى أ ، فاَل  الجاللة ، فكا فيقوُل: "اهللُ أكبُر" يخطفَها، وكذلَك ف ي السَّالم 

ِ  يُمدَّ السَّالَم ويقوُل: " السَّالاااُم عليكم " لكي  ََّل يسبَق المأموُم اإلماَم، يستحبُّ لإلمام  أ
 وهَذا معَنى التَّكبيُر جزم .

 اني.( سلسلة الهدى والنُّور لإلمام األلب1)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ُِ الجزُم " فحينَها وقوُل األلباني "من السُّنَّة  وصُل التَّكبيرة األولى بالثَّانية ي ف  لغًة يكو
 .الثَّانية  

ِ  تق وَل لشخص  اجزم  فقوُل: "التَّكبيُر جزم " هَو حقيقة  عرفية  وهَو مجاز  لغًة، كأ
اجزم  ف ي هذه  الجملة   كتابًا، وأنَت تقصُد احسم  األمَر، ولكنَّ لفظَ   المسألَة واشتر  

 ي قوله  التَّكبيُر جزم .ي اللَّغة ، وكذلَك األمُر ف  هَو مجاز  ف  
  يقالُ ، ََّل  يمدُّ ، فاَل خط ف   " أي  جزم   كبيرُ التَّ ": رحمُه اهللُ تعاَلى األلبانيُّ  مامُ وقاَل اإل

َِّ  قديًما وحديثًا اس  النَّ  بعضُ  " فظنَّ أكبر   اهللُ ا "مَ " وإنَّ أكبر   هُ ـــــــــــاللَّ "  جزم   كبيرَ التَّ  أ
 أكبر  .. اهلل   اهلل   تقولُ ا مَ وإنَّ  "أكبر   أكبُر اهللُ  اهللُ " :ا تقولُ ، مَ تحريك   ي بدوِ  يعن  

 .كالم األلباني   انتهى.(1)...غة  ي اللَّ ف   وخطأ   ة  نَّ ي السُّ ف   ، خطأ  ا خطأ  ، هذَ أكبر  

ِ   ِ  للمؤاذِّ  ا يستحبُّ أصحابنَ  قالَ اَلى: "تع اهللُ  رحمهُ  وويُّ النَّ  اإلمامُ  قالَ  - 3  يقولَ  أ
ِ   ل  ي أوَّ ف   فيقولُ  ،واحد   بنفس   تكبيرتين   كلَّ   ،واحد   " بنفس  كبر  أ اهللُ  كبرُ أ اهللُ " األاذا
 قلتُ  : "حجر   ابنُ  الحافظُ  قالَ  ثمَّ ، (4)خر  آ " بنفس  كبر  أ اهللُ  كبرُ أ اهللُ : "يقولُ  ثمَّ 

ِ   ل  أوَّ  يى ف  ا يتأتَّ مَ ا إنَّ وهذَ   ا قالَ ى مَ ، وعلَ ي آخره  ي ف  ذ  الَّ  كبير  ي التَّ  ف  ََّل  األاذا
ِ   ِ  ي للمؤاذِّ ينبغ   وويُّ النَّ   .(3)بنفس   ي آخره  ف   تين  اللَّ  منَ  تكبيرة   كلَّ   يفردَ  أ
ومَن األخطاء  مدُّ األلف  من  اسم  "اهلل " ف ي التَّشهُّد  فهَذا تسائل ، وََّل تمدُّ  – 2

" ف ي الحيعلتين ، وكذلَك مدُّ ألف  التَّثويب  فهَو األلَف مَن "ال صَّالة " و"الفالح 
 تسائل  أيًضا، ومدٌّ زائد  عَلى َما تكلَّمت  به  العرُب فهَذا لحن  قبيح .

 ( شرح النصيحة الكافية لمن خصه العافية ألحمد زروق.1)
 . تنبيه األنام لما في األاذاِ من خطئ  وأوهام( 2)
  ( فتح الباري3)
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" : قولهم   - 5 " من  "اهللُ أكبر  "  ومعناهُ  بتمديد  الباء ، ،أكبار  ف ي "أكبر  جمُع "طبل 
:  أو  ، (1)نوع  مَن النَّبات   وأيًضا َِ  بمعَنى لغات  العرب   ي بعض  ف   فهوَ  إكبار  يقولو

 اعر :الشَّ  قولُ  ومنهُ  ،الحيض  
َِ إاذَ  ساءَ النِّ  نأت ي وََّل  ِ    يحلُّ ا ََّل فهذَ  * اكبارًا ا أكبر   .(4)فعلهُ  قصد  يُ  لم   وإ

 .ه لمثل ه  بُّ التنَّ  فهَذا يجبُ 
( بر  ك  و  هُ : )اللَّ يقولُ  ( فتجدهُ ) اهللُ أكبرُ  ي قوله  ف   مِّ الضَّ  حركة   إشباعُ  ومنُه أيًضا – 6

ِ  تُ  حيحُ والصَّ   ز  بالهم طق  النُّ  ويجُب ارهارُ  ،دَّ مَ أَّلَّ ُتشبَع الضَّمَُّة إشباًعا زائًدا إَلى أ
 (. أكبر   اهللُ  أكبرُ  ) اهللُ  ي قوله  ف  

ِ  ََّل  أشهدُ ) قولهم  ومنُه  – 0 ِ   عندَ  ( فيقفُ إَّلَّ اهللُ   إلهَ أ ِ   وابُ " والصَّ "أ ِ  " تقولَ  أ أ
" ، فـ" مديمةً وِ  "النُّ  " بسكوِ  هلل   اإَّلَّ   إلهَ ََّل   ِ ُِ"، "أ  ساكنة   وهيَ  فإاَذا خفِّفت  "النُّو

 أَّلَّ  أشهدُ " :فيقالُ  (3)وتنطُق مديمًتا باَل تنوين   م  ي الالَّ ف   ديمُ ا تهَ فإنَـّ  ا "َّلم "ووليتهَ 
"  أيًضا اذلكَ ومَن األخطاء  ف ي  " اهللُ إَّلَّ  إلهَ   ِ َِّ"ويقولُ تشديُد "أ  .: "أ
 الفعل  بـ   مضارعةُ  وا" والمشروعُ "اشهدُ األمر   بصيغة   هادة  الشَّ  نطقُ ومنُه أيًضا  – 1
  ".أشهدُ "

 ا صحيح  خطًّ  " وهوَ اهلل   ا رسولُ دً محمَّ " نوين  من  تَّ نطُق ألف  الو  - 2
 التَّنوين   : إديامُ هوَ  حيحُ الصَّ بنوِ  التَّنوين ، و  يُنطقُ وََّل  ،ا لفظً ََّل 

 بحيُث تُنَطُق: في "الرَّاء " إدياًما بغير  ينَّة  
 تعاَلى رحمُه اهللُ  يلقول  الجمزور   "،اهلل   سولُ رَّ  ادً "محمَّ 
م  والرَّا ثمَّ كرِّرَنَّهبغير  ينَّه  * ف   ي إديام  والثَّان    .(2)ي الالَّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( السابق.2)( تحفة الجمزوري. 3) هي قصيدة للمتنبي وقيل هي لغيره.( قيل 4)( معجُم الغة العربية. 1)
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َِّ  دُ )أشه قوُلهم  ومنُه  – 10  ،لُغويٌّ  ا خطأ  وهذَ  اإلعرابَ  د  رسوَل اهلل( فيقلبُ محمَّ  أ
َِّ  )أشهدُ  :قولُ  حيحُ والصَّ   والضَّمِّ " ادً "محمَّ عَلى  بالنَّصب  (  سوُل اهلل  رَّ  ًدامحمَّ  أ
ُِ  فاإلعرابُ  ،""رسولُ  عَلى َِّ"يكو ا فاسمهَ  ،وخبر   ا اسم  ولهَ  توكيد   حرفُ  : "أ

 ."رسولُ " المرفوعُ ا وخبرهَ  "محمًدا" المنصوبُ 
ى علَ  : )حيَّ ( فيقولُ الة  ى الصَّ علَ  )حيَّ  ي قوله  ف   الهاءَ  ينطقَ  ومَن األخطاء  أَّلَّ  – 11

 ،اشيوعً  األخطاء   أكثر   من   وهوَ  ،والعيااُذ باهلل  تعاَلى ار  ى النَّ دعوًة إلَ  ى( فيصيرُ الصلَ 
  .(1)ي النَّار  ى صَلى الشَّيَء أي  ألقاُه ف  ومعنَ 

: "حيَّ ين ِ  أوكذلَك  ي ف   واألصلُ " ى الصالة  علَ  طَق الهاَء تاًءا فيقوُل عنَد الوقف 
ِ   وفقه   َِ  أ   .ى هاء  علَ  يكو
 " و"حيَّ الة  ى الصَّ علَ  قول  "حيَّ  عندَ  ه  كلِّ   بالجسم   اَّللتفاتُ ومَن األخطاء   – 14
فاُه  يتتبَّعُ  ُِ اذِّ : رأيُت بالًَّل يؤ قالَ  ي جحيفةَ أب   فعن  " الحديث   ، لمخالفة  "ى الفالح  علَ 

  ولم  ا وشماًَّل " يمينً ى الصالة  علَ  "حيَّ  ا بلغَ لمَ  ى عنَقهُ "لوَ  ي لفظ  ا.. وف  ا وهاهنَ هاهنَ 
  .(4)"يستـدر  

ُ   بعدَ  اَّللتفاتُ وكذلَك   روع  الشُّ  وقتَ  اَّللتفاتُ  والمشروعُ  ،الحيعلتين   منَ  الفرا
 .افيهمَ 
ِ  "و" ف  العطف   حرفَ ومنُه أيًضا زيادُة بعضهم   – 13 : وََّل إلَه إَّلَّ كقولهم    ي األاذا
َِّ  ،اهللُ  ، أو  زيادتُه بيَن الشهادتين  فيقوُل "وأشهُد أ واهللُ أكبُر، فهَذا ييُر مشروع 

َِ ألنَُّه لم  يغيِّر  المعَنى.  محمًَّدا" فكلُّ هَذا ييُر مشروع  وََّل يُبطُل األاذا
 . ( المعجم العربي1)
  صحيح سنن أبي داود( 4)
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َِّ يقوَل "حيـَّع   – 12 ، كأ  ."صَّاَل ومَن األخطاء  إدماُج الحروف  بعضَها ببعض 
 

ومنُه أيًضا قولهم  ف ي إقامة  الصالة  "قد  قامُت الصَّالُة" بضمِّ التَّاء ،  – 15
َِّ تاءَ  ( ساكنة ، لكنـََّها حرِّكت   والصَّحيُح "قد  قامت  الصَّالُة" أل التأنيث  ف ي )قامت 

 :مالك   ابنُ  اإلمامُ  لكسر  لالتقاء  السَّاكنين ، وقد  قالَ هَنا با
  

  ِ  .(1)استحق   ساكـن اِ   التقيـَا اكسر ما سـبق  * وإِ يكن  لي ناً  فـحذَفهُ  إ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .( الكافية َّلبن مالك1) 
 
 
 

********************************** 
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 المبحُث األوَّلُ 
  ُِ  الجمعة   أاذا

 

َِ  ،وإيَّاكَ تعالى  هللُ اعلم  رحمن ي ا َِ الجمعة  كا َِّ أاذا  ي بكر  أب   وعهد   ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ النَّ  ى عهد  علَ  أ
َِ ررَي اهللُ تعاَلى عنُه، لَما  ،اا واحدً ، أاذانَ اعنهمَ  تعاَلى اهللُ  رريَ  وعمرَ  ثمَّ إنَُّه ف ي عهد  عثما

ِ  ي   زيَد أاذانًا آخَر.اتَّسعت  المدينُة وكثَر النَّاُس: رَأى ررَي اهللُ تعاَلى عنُه، أ
َِ النَِّداا قالَ عنهمَ  تعاَلى اهللُ  رريَ  يزيدَ  بن   ائب  السَّ  عن   فقد  رَوى البخاريُّ  َم ال ُجُمَعة  : َكا ُء يـَو 

د  النَّب يِّ ، إ اَذا َجلَ َأوَّلُهُ  َماُم َعَلى ال م ن َبر ، َعَلى َعه  َي اللَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَس اإل   ر  َوُعَمَر َرر  تعاَلى  َوأَب ي َبك 
ُهَما َي اللَّهُ َعنـ  ُِ َرر  َِ ُعث َما ، زَاَد النَِّداَء الثَّال َث َعَلى تعاَلى َعن ُه، وََكثـَُر النَّاسُ  ، فـََلمَّا َكا
 .(1)الزَّو رَاء  
ُِ  وُسمِّيَ  ِ   ي زادهُ ذ  الَّ  األاذا ِ  علَ  ه زادهُ أنَّ  ، باعتبار  اثالثً  عثما  يطلقُ  ، واإلقامةُ واإلقامة   ى األاذا

ِ  عليهَ  ِ  ف   ا أاذا  .رع  الشَّ  ي لسا
  تعاَلى: اهللُ  رحمهُ  عاشور   ابنُ  قالَ 

َنَُّه إ َرافَة  َأي  َحد يث  السَّائ ب  ب ن  َيز يدَ ثَال ثًا )َحد يث  َوَسمَّاُه ف ي ال  َفَجَعَلُه ، قَاَمة  إ َلى اإل   ( أل 
َنَُّه َأي  ، )قَاَمة  ثَال َث اإل   د  أَ : أل  قَاح  ِ  َكاَنت  اإل  ُروَعةً َث بـَع َد َأ قَاَمَة َأاَذانًا َوَسمَّى اإل    َمُة َمش 
ِ  ب الدُُّخول  ف ي الصَّاَل ُمَشاَكَلةً  َنَـَّها إ يَذا اَذانـَي ن  َصاَلة  بـَي َن ُكلِّ أَ : "ملسو هيلع هللا ىلص ، َكَما قَاَل النبيُّ ة (، َأو  أل 

قَاَمة  يـَع ن ي بَـ  .(4)"ل َمن  َشاءَ  ِ  َواإل   َاَذا ِ  َأص ل يٌّ اُس أَ ، فـَتَـَوهََّم النَّ ي َن األ  َاَذانَُّه َأاَذا نَات  ، َفَجَعُلوا األ 
ًما، َِ َوه  د   ثُمَّ  َثاَلثًَة َفَكا م  َجَمُعوُهم  ف ي َوق ت  َواح  ًما َعَلى َوه  َِ َوه   ،؛ َفَكا

َِ ل صَّاَل  َاَذا َِّ األ  َم َصار  َأ ل  األ  َِ ؛ ل َهَذا ة  ال ُجُمَعة  َثاَلُث َمرَّات  فـَتَـَوهََّم َكث ير  م ن  َأه  تـََراُهم  يـَُؤاذِّنُو
َعة،  ف ي َجَوام ع  ُتون َس َثاَلثََة َأاَذانَات  َوُهوَ   ب د 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 .( رواه البخاري1)

 .( متفق عليه8)
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ُِ َثاَلثَة  م َن ال ُمَؤاذِّن يَن : فََأمَّا ب ال َمغ ر ب  )ال َعَرب يِّ ف ي  ال َعار َرة   اب نُ  قالَ  ( فـَيُـَؤاذِّ َأي  ب اَلد  ال َمغ ر ب 
ت ينَ   انتهى كالم ابن عاشور .(1)لجهل  ال ُمف 

 ى:تعالَ  اهللُ  رحمهُ  باز   ابنُ  وقالَ 
 َِ ِ   ي بِّ النَّ  ي عهد  ف   األمرُ  كا َِ اإلقامة   معَ  واحد   أاذا  للخطبة   ملسو هيلع هللا ىلص  بيُّ النَّ  ا دخلَ إاذَ  ، كا
 األمرُ  ا هوَ ، هذَ للصالة   يقامُ  ، ثمَّ الخطبتين   ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  خطبَ  ثمَّ  ُِ المؤاذِّ  َِ اذَّ أ الة  والصَّ 

ِ   العلم   أهل   عندَ  معروف   أمر   ، وهوَ ةُ نَّ السُّ  به   ي جاءت  ذ  الَّ  ، وهوَ المعلومُ   .واإليما
َِّ  ثمَّ  َِ  اشد  الرَّ  الخليفة   ي عهد  وا ف  كثرُ   اسَ النَّ  إ َِ  بنُ  عثما ي ف   ى عنهُ تعالَ  اهللُ  رريَ  عفا

ِ  ، فرأَ المدينة   ُِ  يزادَ  ى أ ُِ لهُ  ، ويقالُ الثُ الثَّ  األاذا َِّ علَ  اس  النَّ  تنبيه   ، ألجل  لُ األوَّ  : األاذا  ى أ
ِ   قبلَ  الة  ى الصَّ وا إلَ وا ويبادرُ ى يستعدُّ ، حتَّ الجمعة   يومُ  اليومَ   بعدَ  المعروفُ  المعتاد   األاذا

َِ و ، ي عهده  ف   حابةُ ا الصَّ بهذَ  ، وتابعهُ وال  الزَّ   وعبدُ  عنهُ تعاَلى  اهللُ  رريَ  عليٌّ  ي  عهده  ف   كا
 عبيد   بنُ  أيًضا وطلحة   العشرة   أحدُ  العوام   بنُ  بيرُ ، والزُّ العشرة   ي أحدُ هر  الزُّ  عوف   بن   حمن  الرَّ 
ِ   من   وييرهم   اهلل   َِ  ا سارَ ، وهكذَ وكبارهم   الصَّحابة   أعيا  ي يالب  ا ف  ى هذَ علَ  المسلمو

ِ   ألمصار  ا ُِ  الرَّاشدُ  الخليفةُ  ا فعلهُ تبًعا لمَ  والبلدا  عليه   ، وتابعهُ عنهُ  تعاَلى اهللُ  رريَ  عثما
 .ة الصَّحابة  ا بقيَّ ، وهكذَ وأرراهُ  عنهُ  تعاَلى اهللُ  رريَ  عليٌّ  الخليفةُ 

َِّ  فالمقصودُ  َِ  اهذَ  أ َِ  ي خالفة  ف   حدثَ األاذا ، نَ الرَّاشدي الخلفاء  مَن  بعدهُ من  و  عثما
 واألعصار   ي األمصار  ف   المسلمينَ  يالبُ  عليه   واستمرَّ 

ِ   ي أسنـََّهاالت   ة  نَّ السُّ  ا بهذه  أخذً  ا، واذلكَ ا هذَ ى يومنَ إلَ   وأرراهُ  عنهُ  تعاَلى اهللُ  رريَ  عثما
َِّ الرَّسوَل  ...،وقع له َّلجتهاد   عليكم  بسنَّت ي وسنََّة الخلفاء  " قاَل: ملسو هيلع هللا ىلصوََّل حرَج ف ي اذلَك؛ أل

،وهَو مَن الخلفاء  (4)الرَّاشديَن المهدييَن من  بعد ي تمسَُّكوا بَها وعضُّوا عليَها بالنَّواجذ "
 الرَّاشديَن ررَي اهللُ تعاَلى عنُه، والمصلحُة ظاهرة  ف ي اذلَك،

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( َّلبن عاشور.41/445( التحرير والتنوير)1)
 ومسند أحمد، ومستدرك الحاك.  ( صحيح الترمذي، وأبي داود، وابن ماجة،4)
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 الخلفاء   ة  سنَّ  ا من  ا بأًسا، لكونهَ ا بهذَ و  يرَ  ، ولم  والجماعة   ة  نَّ السُّ  ا أهلُ بهَ  ا أخذَ فلهذَ 
َِ  اشدينَ الرَّ   عنهم   تعاَلى اهللُ  رريَ  الوقت   اذلكَ  حابة  الصَّ  منَ  حضرَ  ي ومن  وعل   عثما

 كالم ابن براز  انتهى. (1)جميًعا

 

  ِ ِ  اإلقامةُ  ا الثَّالُث هوَ  ثالَث لهَما وإنَّمَ أاذانين  وََّل عة  للجم إاذ ، ومن  قاَل أنَُّه أاذا
ِ  د  أخطَأ أيًضا، ألنَُّه يجُب اَّلواحد  فق َِ رريَ  ة  بسنَّ  ستنا  ، وََّل عنهُ  تعاَلى اهللُ  عثما

ِ  مرًَّة أخرَ  من   تمنُع مكبِّراُت الصَّوت   َِ ى، إعادة  األاذا ررَي  ومن  جحَد سنََّة عثما
ُِ لدَّللة  الحديث  السَّابق  اذكرُه،  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل   جحَد سنَّةَ  فقد   اهلُل عنهُ  وأمَّا األاذا

 ي.األدلَّة  يكف   منَ  ا قدَّمناهُ  أصَل لَها ومَ ا فهذه  بدعة  ََّل ثالثً 
 
 
 
 
 
 

  
 .موقع اَّلمام ابن باز( 1)
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  المبحُث الثَّان ي

ِ  فعُل يُ  امَ   عنَد سماع  األاذا
ِ  سنن  أمَر بَها النبيُّ اهلل تعالى م  وفَّقنَي اعل َِّ لسماع  األاذا  ملسو هيلع هللا ىلصوإيَّاَك لَما يحبُّ ويرَرى أ

   لَها فضائُل كبيرة  وأجور  عظيمة .وهذه  السُّنُن 
َِّ رُسول اللَّه  أبي  فعن   -1 ر يِّ ررَي اللَّه عن ُه َأ ا سم ع ُتُم النِّداَء، إ اذَ "    :قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص سعيد  الُخد 
ُِ ولُ فـَقُ   .(1)"وا َكما يُقوُل الُمؤاذِّ
 : اهللُ ُِ المؤاذِّ  ا قالَ إاذَ :"ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسولُ  : قالَ قالَ  عنهُ  اهللُ  رريَ  اب  الخطَّ  بن   عمرَ  عن  و  - 4

ِ   : أشهدُ قالَ  ، ثمَّ أكبرُ  اهللُ  أكبرُ  : اهللُ أحدكم   ، فقالَ أكبرُ  اهللُ  أكبرُ  : قالَ   اهللُ إَّلَّ   إلهَ ََّل  أ
ِ   أشهدُ  َِّ  : أشهدُ قالَ  ، ثمَّ  اهللُ إَّلَّ   إلهَ ََّل  أ َِّ  : أشهدُ قالَ  اهلل   محمداً رسولُ  أ  محمداً رسولُ  أ

 ى الفالح  علَ  حيَّ  قالَ  ، ثمَّ  باهلل  إَّلَّ  ةَ  قوَّ وََّل   حولَ : ََّل قالَ  الة  ى الصَّ علَ  : حيَّ قالَ  ، ثمَّ اهلل  
 ، ثمَّ أكبرُ  اهللُ  أكبرُ  : اهللُ قالَ  أكبرُ  اهللُ  أكبرُ  : اهللُ قالَ  ، ثمَّ  باهلل  إَّلَّ  ةَ  قوَّ وََّل   حولَ : ََّل قالَ 
  .(4)"ةَ الجنَّ  دخلَ  قلبه   من    اهللُ إَّلَّ   إلهَ : ََّل ، قالَ  اهللُ إَّلَّ   إلهَ : ََّل قالَ 

َي اللَّه عنـ  عن  عبد  اهلل  بن  عمر و بن  العاص  و  - 3   ملسو هيلع هللا ىلصُسوَل اللَّه  ر  ُهما أَنه َسم عَ رر 
، فَإ نَُّه َمن  َصلَّى عَليَّ َصالًة ا سم ع ُتُم النِّداإ اذَ يُقوُل:" َء فـَُقوُلوا م ث َل ما يـَُقوُل، ثُمَّ َصلُّوا عَليَّ

راً، ثُمَّ سُلوا اللَّه ل   يَلَة، فَإ نَـَّها َمنز َلة  ف   يَ َصلَّى اللَّه َعَلي ه  ب َها عش   تـَن َبغ ي إ َّلَّ لَعب د  ي الجنَّة  ََّل ال وس 
َِ أَنَا ُهوَ َوَأر ُجو  اللَّه   من  ع باد   ِ  َأُكو يَلةَ لَي ال و  ، َفمن  َسَألَ َأ  .(3)"َحلَّت  َلُه الشَّفاَعةُ  س 

َِّ َرُسوَل اهلل   رَري اللَّهُ عن  جابر  بن  عبد  اهلل  و  - 2 يَن يس مُع  من  "    قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصعن ُه َأ قَاَل ح 
يَلَة، وال َفَضي َلة،  النِّداَء: اللَُّهمَّ َربَّ هذ ه  الدَّعوة  التَّامَّة ، والصَّالة   ال َقائ مة ، آت  ُمَحمَّداً ال وس 

َم ال ق يام ة" تَه، حلَّت  َلُه َشَفاعتي يو  ُموداً الَّذي وَعد   . (2)واب عث ُه مَقاماً مح 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( متفق عليه.1)
 ( رواه مسلم.4)
 ( رواه مسلم.3)
 ( رواه البخاري.2)
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 وف ي رواية  عنَد البيهق ي بزيادة : "إنََّك ََّل تخلُف الميعاَد")صحَّحَها ابُن باز  وابنُ 
 عثيميَن رحمهَما اهللُ تعاَلى(.

 إ َّلَّ لَعب د  من  ع باد اهلل . َّل تـَن َبغ ي في الجنَّة   معَنى الوسيلَة: َمنز َلة  
 .ى الخالئق  علَ  الزائدةُ  المرتبةُ : معَنى الفضيلةَ 

ُِ وََّل  العباد   بينَ  للفصل   اهلل   ى عندَ العظمَ  فاعةَ الشَّ معَنى المقاُم المحموُد:  ا فيهَ   يؤاذ
َِّ المحمود   بالمقام   ، وسميَّ  ملسو هيلع هللا ىلص د  محمَّ  بيِّ  للنَّ إَّلَّ  َِ  ئق  الخال جميعَ  ؛ أل  يحمدو

 أهوال   من   كربتهم    ف ي فكِّ  سبب   ، فشفاعتهُ المقام   ى اذلكَ علَ  ملسو هيلع هللا ىلص رسوَل اهلل  
 .الخالئق   بينَ  والفصل   ى الحساب  إلَ  واَّلنتقال   المحشر  

ِ   سماع   بعدَ  عاء  ي الدُّ ف   يزيدُ  من   هناكَ : تنبيه    الوسيلةَ  آت  محمًَّدا :فيقولُ  األاذا
 نَ ا بيَّ كمَ " فيعةَ الرَّ  العاليةَ  رجةَ ولفظُة "الدَّ  ،"فيعةَ الرَّ  ليةَ العا رجةَ والدَّ " والفضيلةَ 
  أصلَ ََّل بأنَـَّها " وييرهم   األلبانيُ  واإلمامُ  خاويُّ السَّ  والحافظُ  حجر   ابنُ  الحافظُ 

ِ  زيدت  هذه  الزَّ (1)"الهَ  رادَّة  للعمل   يادُة في الدُّعاء  كانت  بدعًة والبدعةُ ، ومن  هَنا إ
 من  اذلَك. فالحذرُ 

َي اللَّه عن ُه َعن  النَّبيِّ  - 5  يَن َأنَُّه قَاَل: " ملسو هيلع هللا ىلصعن  سعد  بن  أبي وقَّاص  رر  َمن  قَال ح 
َهدُ  : َأش  َِ مُع الُمؤاذِّ ِ  ََّل  يس  دُه ََّل   إ له إ َّلَّ اللَّهُ َأ َِّ ُمحمَّدًا عب ُدُه   َشريكَ وح  لُه، َوَأ

يُت ب اللَّه  ربًّا، وبُمحَ  ُبهُ مَّد  َرُسوًَّل، وباإل س الَورُسولُُه، رر   . (4)"م  د يًنا، ُيف ر َلُه اَذنـ 
 فمنهم  ، كرُ الذِّ  اهذَ  فيه   ي يقالُ ذ  الَّ  ي المورع  ف   العلماءُ  اختلفَ  فائدة :

ُ   بعدَ  يقالُ  هُ أنَّ  حَ رجَّ  من   ِ   من   ِ  المؤاذِّ  فرا   عليٌّ  مةُ العالَّ  بذلكَ  وقالَ  األاذا
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .موقع األلوكة( 1)
 .رواه مسلم (4)
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 عندَ  يقالُ  هُ أنَّ  حَ رجَّ  من   ، ومنهم  المفاتيح   مرقاةُ  ه  ي كتابف   (1)القاري
ي ف   وويُّ النَّ  اإلمامُ  بذلكَ  (، وقالَ الة  ى الصَّ علَ  : )حيَّ قوله   قبلَ  ، أي  ِ  المؤاذِّ  د  تشهُّ 

 عثيمينَ  ابنُ  مةُ والعالَّ  األلبانيُّ  اإلمامُ  ا القول  بهذَ  ، وأخذَ مسلم   صحيحَ  شرحه  
  تعاَلى أعلُم.واهللُ  وهَو األرجحُ  وييرهم  
 فائدة :

:من  أوقات   -1  الدُّعاء  المستجاب 
ُِ(:  -أ  الدُّعاُء عنَد النداء  )األاذا

َي اللَُّه تعاَلى َعن ُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَّه   ل  ب ن  َسع د  السَّاعد ي َرر   فعن  َسه 
ِ  ملسو هيلع هللا ىلص : الدُّعاُء عنَد النداء ، وتحَت المط َما :"ث ن َتا  ِ   .(4)ر "تـَُردَّا

َِّ النَّبيَّ  قاَل:" اطلُبوا استجابَة الدُّعاء   ملسو هيلع هللا ىلصوعن  ابن  عمَر ررَي اهللُ تعاَلى عنهَما أ
" ، وإقامة  الصَّالة ، ونزول  الغيث    . (3)عنَد التقاء  الجيوش 

ِ  واإلقامة :  -ب   الدُّعاُء بيَن األاذا
َعاُء ََّل يـَُردُّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرُسوُل اللَّه   قَاَل: َأَنس  ب ن  َمال ك  ررَي اهللُ تعاَلى عنهُ  َعن   : "الدُّ

قَاَمة " ِ  َواإل   َاَذا   .(2)بـَي َن األ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اسمه هو نور الدين أبو الحسن علي بن سلطاِ محمد القاري، الهروي المكي، المعروف بمالَّ علي القاري، اسم والده:  (1)
معررًا عن الوظائف واألعمال، وكاِ كاِ زاهدًا في الدنيا ،  حياته وموارد رزقه: سلطاِ. ُولد بهراة، ولم يذكر تاريخ لوَّلدته،

شديدًا عليهم، حاماًل على أهل البدع والضالَّلت في مكة المكرمة )محل إقامته(، وكاِ تعلَّم الخط العربي حتى برز فيه، فكاِ 
مورد رزقه مصحفاِ يكتبهما في كل عام، ويزين المصحف بعض القراءات )وهو من القراء(، فيبيع المصحفين أما أحدهما 

تقوَّت بثمنه طوال عامه، وأما الثاني فيتصدَّق بثمنه، وكاِ اذلك يكفيه؛ إاذ كاِ يعيش بال زوجة وَّل جارية وَّل ولد وَّل أهل. قال في
الشيخ محمد عبد الحليم النعماني: ظلَّ الماّل علي القاري قانعاً بما يحصِّل من بيع كتبه، ويلب على حاله الزهد والعفاف والررا 

وفاته: توفي في  ليل اَّلختالط بغيره كثير العبادة والتقوى، شديد اإلقبال على عال م السر والنجوى جلَّ جالله،بالكفاف، وكاِ ق
هـ، وُدفن بمقبرة المعالة في مكة المكرمة. وقد حكى بعض من ترجم للشيخ علي القاري أنه لما بلغ خبر  1012شوال سنة 

 ة الغائب في مجمع حافل يجمع أربعة آَّلف نسمة فأكثر.وفاته علماء مصر صلوا عليه بالجامع األزهر صال
 .أبو داود والترمذي( رواه 2) ه الشافعي في األم.( أخرج3) الحاكم وحسنه السيوطي واأللباني.رواه  (4)
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ر و ررَي اهللُ تعاَلى عنهَما، وَعن   َِّ َرُجاًل قَاَل:  َعب د  اللَّه  ب ن  َعم  َِّ َأ "يَا َرُسوَل اللَّه  إ 
ُضُلونـََنا، فـََقاَل َرُسوُل اللَّه  ال   تَـَهي َت َفَسل   :ملسو هيلع هللا ىلص ُمَؤاذِّن يَن يـَف  ، فَإ اَذا انـ  َِ ُقل  َكَما يـَُقوُلو

 . (1)تـُع َطه "
ِ  كَما جاَء ف ي حديث  بعَد أ -4 ِ  ف ي األاذا َِّ المسلَم يردُِّد وراَء المؤاذِّ ِ  َعل مَنا أ

ِ  ف ي اإلقامة ؟عمَر بن  الخطاب  الَّذ ي رواُه مسلم ، فهل  ي  ردُِّد وراَء المؤاذِّ
 الجواُب:

ُِ عَلى قول  جمهور  العلماء ،   ِ  يقوَل مثلَما يقوُل المؤاذِّ ُيشرُع لمن  سمَع اإلقامَة أ
ُِ"ملسو هيلع هللا ىلص هَذا لعموم  قوله   ، واإلقامُة (4): "إاَذا سمعتم  النِّداَء، فقوُلوا مثلَما يقوُل المؤاذِّ

ُِ كذلَك، كَما قالَ  ُِ واإلقامُة.(3)"بيَن كلِّ أاذانين  صالة " :ملسو هيلع هللا ىلص نداء  وأاذا   ، يعن ي األاذا
 ُِ ِ  الَّذ ي يقيُم الصَّالَة، فإنَُّه يقوُل مثلَما يقوُل المؤاذِّ وإاَذا ردََّد المصلِّي خلَف المؤاذِّ
( فيقوُل: ََّل حوَل وََّل قـُوَّة إَّلَّ باهلل ،  إَّلَّ عنَد )حيَّ عَلى الصَّالة ( و)حيَّ عَلى الفالح 

.قيا ِ  األوَّل    ًسا عَلى األاذا
ثلُه، أو  يقوُل  ُِ "قد  قامت  الصَّالُة، قد  قامت  الصالُة" فإنَُّه يقوُل م  وإاَذا قاَل المؤاذِّ

ِ  يقوَل مثلُه هَو  َة إَّلَّ باهلل " وأ َِّ  المرجوح"ََّل حوَل وََّل قوَّ عَلى القول الثاني قياس  أل
، فَما قاَل المردِّ   ِ ، وكذلَك قوُل "قد  الحيعلتين  ف ي األاذا َلَة فيَها إَّلَّ ألنَُّه أمر  قـَ ُد الَحو 

قامت  الصَّالُة" فهَو أمر  حقيقًة للقيام  إَلى الصَّالة ، واهللُ تعاَلى أعلُم، وأمَّا َما يُرَوى 
، والحديُث الَّذ ي م ن  أنَُّه يقوُل:"أقامَها اهللُ وأدامَها"، فهَذا لم  يثبت  عن  النَّبيِّ 

بصيغة  "أقامَها اهللُ وأدامَها" حديث  رعيف  ََّل يعتمُد عليه ، كَما قاَل اإلماُم جاَء 
النَّوويُّ واإلماُم ابُن حجر  العسقالن ي واإلماُم األلبانيُّ والشَّيُخ ابُن باز  والشَّيُخ ابُن 

 عثيميَن رحمهم  اهللُ تعاَلى جميًعا وجميَع علماء  المسلميَن.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .( متفق  َعَليه  3) ( متفق عليه4) ني وابن كثير في األحكام الكبير.( رواه أحمد وأبو داود وصححه األلبا1)
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َِّ السَّامَع يقوُل   - 3 (، فإ ِ  الفجر : )الصَّالُة خير  مَن النَّوم  ُِ ف ي أاذا إاَذا قاَل المؤاذِّ
ِ  يقوَل: )صدقَت  َة إَّلَّ باهلل ( فمثلُه، أمَّا أ ِ  يقوَل: )ََّل حوَل وََّل قوَّ كل وبررَت( أو  أ

 أقرُب لَما بيـَّنَّاُه سابًقا. هَذا ََّل دليَل عليه ، وقوُل الحوقلة  
ُِ عندَما يقوُل:  وُسئَل الشَّيُخ ابُن عثيميَن رحمُه اهللُ تعاَلى: مااَذا يجاُب المؤاذِّ

(؟  )الصَّالُة خير  مَن النَّوم 
(... فأجاَب رحم ُه اهللُ تعاَلى: يجيبُه بمثل  َما قاَل، فيقوُل: )الصَّالُة خير  مَن النَّوم 

َة إَّلَّ باهلل (،  وقيَل: يقوُل: )صدقَت وبررَت(، وقيَل: يقوُل: )ََّل حوَل وََّل قوَّ
َِ فقوُلوا النَّبيِّ  والصَّحيُح األوَُّل، والدَّليُل عَلى اذلَك قولُ  : "إاَذا سمعتم  المؤاذِّ

: )حيَّ عَلى الصَّالة (،  مثلَ  ُِ"، وهَذا لم  يستثَن منُه ف ي السُّنَّة  إَّلَّ َما يقوُل المؤاذِّ
ُِ العموُم باقًيا فيَما  َة إَّلَّ باهلل (، فيكو (، فيقاُل: )ََّل حوَل وََّل قوَّ و)حيَّ عَلى الفالح 

 انتهى كالم ابن عثيمينَ عَدا هاتين  الجملتين . 

" إنََّما هَو من  باب  القياس  وأمَّا قول ي بالحوقلة  أ يًضا في "الصَّالُة خير  مَن النَّوم 
، وهَو مختلف  فيه  لكنَُّه معمول  به   والقياُس هَو المصدُر الرَّابُع من  مصادر  التَّشريع 

 انظر الحاشية .(1)إجماًعا فأصبَح أصاًل صحيًحا لإلجماع  عَلى العمل  به  

 ُِ ِ   ويستحبُّ أَّلَّ يقوَم اإلنسا ِ  مَن أاذانه ، بل  يصبُر قلياًل إَلى أ ُ  المؤاذِّ قبَل فرا
ِ  عليه   ِ  تشبًها بالشَّيطا َِّ ف ي التَّحرك  عنَد سماع  األاذا َُ، أل َُ أو  يقارَب الفرا يفر

ِ  كَما سبَق بيانهُ   .(4)لعنُة اهلل  تعاَلى، وف ي حال  انتظاره  يردُِّد مَع المؤاذِّ
 

 .01-11-4000، 1241شوال  40لبراجيلي، التصنيف: أصول الفقه وقواعده، تاريخ النشر: ( موقع "مداد" متولي ا1)
 (.002-1/003: الفقه اإلسالمي وأدلته ص)( راجع4)
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 المبحُث الثَّالثُ 
ِ   ي كلمات  معان     األاذا

َِّ  : اعلم  ىتعالَ  اهللُ  رحمهُ  يالقرطب   اإلمامُ  قالَ  َِ  أ  ى مسائل  علَ  مشتمل   ألفاظه   ة  قلَّ ى علَ  األاذا
 وحيد  ى بالتَّ ثنَّ  ، ثمَّ وكمالهُ ، ووجوبهُ  ىتعالَ  اهلل   وجودَ  نُ تتضمَّ  وهيَ  ،ة  باألكبريَّ  بدأَ  هُ ألنَّ  العقيدة  

 عقبَ  المخصوصة   طاعته   من   ا أرادَ لمَ  ناداهم   ثمَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله   برسالة    ثَ ثلَّ  ثمَّ  ،ريك  الشَّ  ي  ونف  
 البقاءُ  وهوَ  ى الفالح  ا إلَ دعَ  ثمَّ  ،سول  الرَّ  جهة    من  إَّلَّ  عرفُ  تُ ا ََّل هَ ، ألنَـّ سالة  الرِّ ب هادة  الشَّ 

 .(1)اتوكيدً   ا أعادَ مَ  أعادَ  ثمَّ  ،ى المعاد  إلَ  اإلشارةُ  وفيه   ،الدائمُ 

ِ   من   أكبرُ  أو   كلِّ شيء    من   أي   "أكبرُ  "اهللُ  :فقولهُ   هوَ  أو  ه  بجالل    يليقُ ماََّل  يُنَسَب إليه   أ
 .ى كبير  بمعنَ 

 .أعلمُ  أي   ""أشهدُ  :وقولهُ 
 أو  سارُعوا. وقولُه: "حيَّ عَلى الصَّالة " أي اق ب ُلوا إليَها،

َِّ ، والبقاءُ  الفوزُ  :والفالحُ  ِ   ةَ الجنَّ  ي يدخلُ المصلِّ  أل  عوةُ والدَّ  ،دُ لِّ ا وُيخى فيهَ فيبقَ  ،اهللُ  شاءَ  إ
 . اذلكَ  ى سبب  وا إلَ ا: هلمُّ معناهَ  ى الفالح  إلَ 

 .(4)به   ا ابتدأَ ى، كمَ تعالَ  اهلل   وباسم   وحيد  بالتَّ  ليختمَ  " اهللُ إَّلَّ   إلهَ بـ"ََّل  وختمَ 

  ُِ  ى أساسين  علَ  قامَ  هُ كلُّ   ، واإلسالمُ هادتين  للشَّ  ن  متضمِّ  هُ ألنَّ  اإلسالم   تلخيص  لدعوة   فاألاذا
ِ  عظيمين   ِ   شهادةُ  وتلكَ  ،وحدهُ  اهللُ  يُعبدَ  : أ ِ   "، اهللُ إَّلَّ    إلهَ ََّل " أ  رسولهُ  به   ا جاءَ بمَ  يُعبدَ  وأ

َِّ  شهادةُ  وتلكَ  ملسو هيلع هللا ىلص  ِ  خمسة  علَ  فاإلسالُم بناء  يقومُ  رسوُل اهلل "،  "محمًَّدا  أ ا لهَ أوَّ و  ى أركا
ِ  هادتَ الشَّ   .ا
ِ  ا ف  وكمَ  ِ   : أشهدُ ي األاذا َِّ  ، أشهدُ  اهللُ إَّلَّ   إلهَ ََّل  أ ى علَ  حيَّ  ففيه   ، اهلل   رسولُ  امحمدً  أ
 اى آخرهَ ا إلَ لهَ أوَّ  من   الةُ والصَّ  ،ى الفالح  علَ  ، حيَّ الة  الصَّ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 (.62اذاِ واإلقامة ص)(، نقاًل من حاشية أحكام األ4/12المفهم ) (1)

 (.1/522(. نقاًل من حاشية الفقه اإلسالمي وأدلته)1/403كشاف القناع)  (4)
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 اكَ يَّ وإ   دُ بُ ع  نَـ  اكَ يَّ إ  ) ي الفاتحة  ف   المسلمُ  ا يقولُ ففيهَ  ،هادتين  بالشَّ  عملي   تصديق  
ِ  ََّل إلَه إَّلَّ اهللُ"، وفيَها يقوُل: (،ينُ ع  تَ س  نَ   وتلَك شهادُة "أ
َِّ محمًدا رسوُل اهلل ".  ،(يمَ ق  تَ س  المُ    اطَ رَ ا الصِّ نَ د  ه  )ا     وتلَك شهادُة "أ

َِّ محمًدا رسوُل اهلل  حقًّا، فهَو من  جهة   ... ليست  فيه  أيُّ صفة  من  أي  أشهُد أ
ًرا وََّل كاهًنا و  صفات  األلوهيَّة   ابًا وََّل ساح  ََّل )وََّل الرُّبوبيَّة (،ومن  جهة  ثانية : ليَس كذَّ

مجنونًا، فالَّذ ي يشترُك فيه  مَع النَّاس  هَو البشريَُّة، والَّذ ي يتميـَُّز به  عنهم  هَو الوحُي 
ُة، كَما قاَل سبحانُه:  ُلُكم  يُوَحى إَليَّ }والنبوَّ  .[6فصلت:]{ُقل  إنََّما َأنَا َبَشر  مِّثـ 

ا ومنهَ  ،معجزاتهُ ومنَها  وقد  قامت  عَلى صدق  نبوَّته  دَّلئل  كثيرة : فمنَها صفاتُه، 
، ي األرض  ف   دعوته   ا ثمراتُ ومنهَ     ،ابقة  السَّ  ي الكتب  ف   به   ا البشاراتُ ومنهَ  ،اتهُ نبوءَ 
َِّ إَّلَّ  ُِ  هيَ  ة  بوَّ بالنُّ  لهُ  تشهدُ  آية   أعظمَ   أ نز يل  مِّن تَ }ى: تعالَ  اهللُ  قالَ  ،الكريمُ  القرآ

 .[23الحاقة:]{رَّبِّ الَعاَلم ينَ 
 :ى الفالح  علَ  ، حيَّ الة  ى الصَّ لَ ع حيَّ و 

  ِ ِ   هاتا ِ   الجملتا ِ  ف   هادتين  الشَّ  تعقبا  هادتين  الشَّ      عقبَ  الة  الصَّ  واذكرُ  ،ي األاذا
ُِ  به   بت  ي رتِّ ذ  يُواف ُق الترتيَب الَّ  ،  أركا َِ اإلسالم  َِّ اإلنسا ى مجبول  علَ  وحيُث إ

َِّ وبمَ  ،سيئة  ى النَّ علَ  قد  النَّ  وتفضيل   ى اآلجلة  علَ  العاجلة   تقديم    ا َعَرض  نيَ الدُّ  ا أ
نيَ  ،صادق   وعد   واآلخرةُ  حارر   ي يحدُث يالًبا ذ  فالَّ ا عنهَ  يسمعُ  ا واآلخرةُ ا يراهَ فالدُّ

ِ   ُهوَ   عن   والغفلةُ  الحارر   ض  ى العرَ علَ  واإلقبالُ  ا يسمعُ ا يـََرى عمَّ بمَ  انشغاُل اإلنسا
ي ليناد   "،ى الفالح  علَ  ، حيَّ الة  ى الصَّ علَ  "حيَّ  ِ  ي األاذاي ف  فيأت   ،ادق  الصَّ  الوعد  

َِ  ي أسواقهم  ف   اس  ى النَّ علَ  َِ  يبيعو َِ  ي أعمالهم  ف   أو   ويشترو َِ  يصنعو ي ف   ، أو  ويعملو
َِ  بيوتهم   َِ  يأكلو ِ   ،ويشربو  اهللُ  ا أمرهم  كمَ   االدنيَ  ى الحياة  علَ  اآلخرةَ  وا الحياةَ يؤثرُ  أ
ِ   صالة   كلِّ   عندَ  "ى الفالح  علَ  ، حيَّ الة  ى الصَّ علَ  "حيَّ :ِ  المؤاذِّ  فنداءُ  تعاَلى،  إعال
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، ا ة  وسطيَّ  عن    الحضور   قبلَ  ي عبادة  ف   فالمسلمُ  ا،نيَ والدُّ  ين  الدِّ  بينَ  وجمعه  إلسالم 
ِ   سماع   بعدَ  ا يحضرُ عندمَ  ي عبادة  ف   وهوَ  ،ى المسجد  إلَ   ي عبادة  ف   وهوَ  ،األاذا

 .وأعماله   ى أشغاله  إلَ  الة  الصَّ  بعدَ  ا ينصرفُ عندمَ 
 :أكبرُ  اهللُ  أكبرُ  اهللُ 
ُِ  به   حَ ت  ي افتُ ذ  الَّ  داءُ ا النِّ هذَ   سبحانهُ  ، فهوَ وجلَّ  عزَّ  اهلل   تكبيرُ  ، فيه  به   مَ ت  واختُ  األاذا
 منهُ  دعوة   الةَ الصَّ  َِّ أ وحيثُ  [2الرعد:]{َهاَدة  الَكب يُر الُمتَـَعال  َعال ُم الَغي ب  َوالشَّ }

ُِ ا المؤِّ ينقلهَ  حانهُ سب ِ   عبرَ  اذ َِّ اهلَل  ،األاذا ناسَب افتتاحَها بالتَّكبير  ليعلَم النَّاُس أ
قاَل تعاَلى تعاَلى أكبُر من  كلِّ شيء  َيصدُّهم  عن  دعوته  أو  يشغلهم  عن  إجابة  ندائه ، 

دُّوس  الَعز يز  ُيَسبُِّح ل لَّه  َما ف ي السََّمَوات  َوَما ف ي اأَلر ض  الَمل ك  القُ }
 [1الجمعة:](1){الَحك يم  

َِّ هَذا النِّداَء وحي  مَن اهلل  تعاَلى  َِ كلَِّف  ملسو هيلع هللا ىلصبإقرار  نبيِّه  وحيُث أ َِّ المؤاذِّ وحيُث أ
، وجَب عليه   بتأدية  هَذا الوحي  المبارك  الَّذ ي هَو ف ي الحقيقة  نداُء اهلل تعاَلى للنَّاس 

ِ  ََّل يغيـَِّر وََّل تأديُة هذه  المهمََّة عَلى أ ، وأ تمِّ وجه ، ونقُل وحي  اهلل  تعاَلى بعلم 
يَا َأيُـَّها الرَُّسوُل بـَلِّغ  َما أُنز َل إ َلي َك م ن } يحرَِّف فيه  شيًأ حقيقًتا أو  حكًما لقوله  تعاَلى

َعل  َفَما بـَلَّغ َت ر َساَلَتهُ َوإ   ۖۖ رَّبَِّك   .[60المائدة:]{ِ لَّم  تـَف 
........................................................................................................................................................................................................ 

 وما بعدها بتصرف. 34ص  25نقالً عن مقال في عدد البياِ  ( 1)

 
 

*********************** 
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 اإلقامةُ 
 تعريُف اإلقامة :

 .(4)، وحقيقتُه إقامُة القاعد  (1)اإلقامُة لغَة هَي: مصدُر أقامَ 
 ُع.ورَد به  الشَّار  (3)وشرًعا: اإلعالُم بالقيام  إَلى الصَّالة  بذكر  مخصوص  

 تشريُع اإلقامة :
َِ له َِّ اإلقامَة واألاذا الحديث  عَلى اذلَك، فعن  عبد   َما نفُس وقت  التَّشريع  لدَّللة  الرَّاجُح أ

َلمَّا أَمَر رسوُل اهلل  صلَّى اهللُ عليه وسلَّم بالناقوس  "اهلل  بن  زَيد  بن  عبد  ربِّه  األنصاريِّ، قال: 
ع  ا لناس  للصَّالة، طاف بي وأنا نائم  رجل  يحمل ناقوًسا في يد ه، يُعَمُل؛ لُيضرَب به لَجم 

فقلت: يا عبَد اهلل ، أتبيُع الناقوس؟ فقال: وما َتصَنُع به؟ قلُت: ندعو به إلى الصَّالة. قال: 
أفال أدلُّك على ما هو خير  من اذلك؟ فقلُت له: بلى، فقال: تقول: اهللُ أكَبر اهللُ أكبر، اهلل 

َِّ محمًدا رسوُل أكبر اهللُ أ ِ  َّل إلَه إَّلَّ اهلل، أشهُد أ ِ  َّل إلَه إَّلَّ اهلل، أشهُد أ كبر، أشهُد أ
َِّ محمًدا رسوُل اهلل، حيَّ على الصَّالة، حيَّ على الصَّالة، حيَّ على الفالح،  اهلل، أشهُد أ

ر عنِّي ييَر بعيد ، ثم حيَّ على الفالح، اهللُ أكبر اهللُ أكبر، َّل إلَه إَّلَّ اهلل. قال: ثمَّ استأخَ 
َِّ محمًدا  ِ  َّل إلَه إَّلَّ اهلل، أشهُد أ قال: تقول إاذا َأقمَت الصَّالَة: اهللُ أكبر اهللُ أكبر، أشهُد أ

رسوُل اهلل، حيَّ على الصَّالة، حيَّ على الفالح، قد قامت  الصَّالُة، قد قامت  الصَّالة، اهللُ 
  .(2)أكبر اهللُ أكبر، َّل إلَه إَّلَّ اهلل

 فمن  خالل  هَذا الحديث  يظهُر لَنا من  قوله :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( الفقه على المذاهب األربعة للجزيري3) ( موقع نداء اإلسالم.4) العربي.( المعجم 1)
اري كما في  "السنن صحَّحُه البخ 1202. 320/1. والبيهقي 16200. وأحمد 006. وابن ماجه 222( رواه أبو داود 2)

. وقال ابن كثير 06/3. وصحَّحه النَّووي في "الخالصة" 130/1الكبرى للبيهقي". وصحَّح إسناده  الخطَّابي في "معالم السنن" 
" حسن صحيح، وحسَّنه 222"، له طرق جيِّدة وشاهد. وقال األلباني في "صحيح سنن أبي داود 101/1في"إرشاد الفقيه 

 ".560ح المسند الوادعي في "الصحي
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 ."..ال: تقوُل إاَذا قمَت للصَّالة  "ثمَّ استأخَر ييَر بعيد ، ثمَّ ق
ِ  ف   َِّ اإلقامَة شرِّعت  مَع األاذا ، ولَها حكُم فهذه  دَّللة  وارحة  عَلى أ ي نفس  الوقت 

ِ  وََّل تنقُص عنُه شيًأ.  األاذا
 حكُم اإلقامة :

ِ  فهَي فرض  عَلى  الكفاية ، إَّلَّ أنَـَّها ََّل تسقُط إاَذا تراكمت  اإلقامُة لَها حكُم األاذا
ِ  واحد  ف ي أوَّل  صالة ، ثمَّ يقيُم  ِ  حينَها أاذا الصَّالُة عَلى المصلِّي، فيكف ي ف ي األاذا

  ِ بَّ َلُه َأ ُتح  لكل  صالة بعدَها، قاَل ابُن قدامَة ف ي المغن ي: َوَمن  فَاتـَت ُه َصَلَوات  ُاس 
ُوَلى َِ ل أل  ِ  َفاَل بَأ سَ يـَُؤاذِّ ِ  َلم  يـَُؤاذِّ  .(1)، ثُمَّ يُق يَم ل ُكلِّ َصاَلة  إقَاَمًة، َوإ 

ُرُهَما،  َرُم، َوالنََّسائ يُّ َوَييـ  َثـ  ُعود ، َرَواُه األ  ثمَّ قاَل رحمُه اهللُ تعاَلى: َوَلَنا، َحد يُث اب ن  َمس 
ُبوَلة ، َوُهَو ُمَتَضمِّن  ل لزِّيَاَدة ، َوالزِّيَاَدُة م ن  الثِـّ  َوَعن  َأب ي )عَلى تفصيل  ف ي اذلَك(، َقة  َمق 

ُس،  َناُموا َحتَّى َطَلَعت  الشَّم  َتاَدَة: "َأنَـُّهم  َكانُوا َمَع النَّب يِّ َصلَّى اللَُّه َعَلي ه  َوَسلََّم فـَ قـَ
ِ  ال ُِ فـََقاَل النَّب يُّ َصلَّى اللَُّه َعَلي ه  َوَسلََّم: يَا ب اَلُل، ُقم  فََأاذِّ َرا نَّاَس ب الصَّاَلة ". َوَرَواُه ع م 

، ثُمَّ َأَمَرُه فََأقَاَم  َعتَـي ن  َنا رَك  ، َفَصلَّيـ  َِ ب ُن ُحَصي ن  َأي ًضا، قَاَل: "فََأَمَر ب اَلًَّل فََأاذَّ
َنا"  . (4)َفَصلَّيـ 

 
 ( المغني َّلبن  قدامة.1)
 ( متَّفق عليه.4)
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 لُ المبحُث األوَّ 

  ٍُ  اإلقامة   ألفا
ٍ  ف   الفقهاءُ  اختلفَ   :أقوال   ى ثالثة  علَ  اإلقامة   ي ألفا
 :لُ األوَّ  القولُ 
َِّ وييرهم   ينَ والكوفيِّ  )أ(والهادويَّة   ة  الحنفيَّ  رأيُ  وهوَ  ِ   مثلُ  اإلقامةَ  : أ  بعدَ  ، ويزيدُ األاذا
َِّ  ه  ربِّ  عبد   ابنُ ى ا روَ ؛ لمَ تين  " مرَّ الةُ الصَّ  قامت   "قد  ": ى الفالح  علَ  "حيَّ  ي ذ  الَّ  أ

َِ  مهُ علَّ   : قد  تين  مرَّ  ي آخره  ف   زادَ  هُ  أنَّ ا، إَّلَّ مثلهَ  فقالَ  قامَ  ، ثمَّ ُهنَـي هةً  ، أمهلُ األاذا
ذورةَ أب   عن   ورويَ  ،(1)الةُ الصَّ  قامت   َِّ  ي َمح  رَة   اإلقامةَ  علَّمهُ  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  أ سبَع َعش 
َِّ  ،(4)كلمةً  َِ  وُرو ي أ َِ يثن   بالًَّل كا   [رعيف] .(3)واإلقامةَ  ي األاذا

 :يان  الثَّ  القولُ 
َِّ  مالك   اإلمام   قولُ  هوَ  ، إَّلَّ هَ ا كلَّ كلماتهَ   اإلقامةَ  بأ  ا ُرو يَ ى؛ لمَ مثنَ  هُ فإنَّ  كبيرُ  التَّ ا وتر 
ِ   "أُم رَ :قالَ  عنهُ  تعاَلى اهللُ  رريَ  -أنس   عن   َِ  يشفعَ  بالل  أ  .(2)"اإلقامةَ  ويوترَ  األاذا
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

هيم الحسني" ويلقب الهادويَّة هو من المذاهب الفقهيه للزيدية وهو ينسب "ليحيي بن الحسين بن القاسم بن إبرا -)أ(
بذة بسيطة عنه في ن "بالهادي إلي الحق" أحد الزيديه وكثيرا ما يذكره الشوكاني رحمه اهلل تعالى في نيل األوطار وتجد

حنفي واهلل الكتب الفقهيه لمحمد أبو زهره وقد اذكر هناك أِ المذهب الزيدي عامة قريب في الفقه من المذهب ال
 أعلم.

( رواه أبو داود.1)  
( رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.4)  
                           فيها رعف. ( رواه الدارقطني، والطحاوي وعبدالرزاق، لكن قال الحاكم فيه: إنه منقطع، وله طرق3)
( رواه مسلم، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه.2)  
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 :الثُ الثَّ  القولُ 
َِّ ، إلَ العلماء   ةُ وعامَّ  وأحمدُ  الشافعيُّ  واذهبَ  ٍَ  ى أ ي ف    التكبيرُ ، إَّلَّ ا مفردة  هَ كلَّ   اإلقامة   ألفا

؛ حيُث ا هَ ، فإنَـّ "الصالةُ  قامت   قد  " ا، ولفظُ ا وآخرهَ لهَ أوَّ  مثَنى واستدلُّوا بحديث  أنس  السَّابق 
َِ ويوتَر اإلقامَة، إَّلَّ اإلقامَة" ورَد ف ي رواية  البخاريِّ: ِ  يشفَع األاذا ا ا مَ وهذَ ، (1)"أُم َر بالل  أ

 ، وََّل اإلسالم   ى بالد  ى أقصَ إلَ  ، والمغرب  ، ومصرَ ، واليمن  ام  ، والشَّ ي الحجاز  ف   العملُ  عليه  
ِ   ، ومقتضاهُ ألنس   ابق  السَّ  ى الحديث  إلَ   يستندُ  ة  َِّ رأَي المالكيَّ أ :يقالُ  أي  اإلقامةَ  يوترَ  أ
ِ   ؟عندهم   كبير  التَّ  تثنيةُ حينَها  يشرعُ  ، فكيفَ "قد  قامت  الصَّالُة" لفظَ  َِ سيوتُر قوَل   فإ كا
ِ  " فاألولَ قامت  الصالةُ  "قد   َِّ  واذلكَ  ا،يوتَر التَّكبيَر قبلهَ  ى أ  سبة  بالنِّ  وتر   ي اإلقامة  ف   ثنيةَ لتَّ ا أل

  ِ ُِ ، وََّل شفع   ي هوَ ذ  الَّ  لألاذا  الحديث   لدَّللة   األحوال   منَ  شفًعا بحال   كلَّ اإلقامة  أيًضا    تكو
ا "، فخرجنَ "حديُث بالل   ي الباب  ف  ة ُ الحنفيَّ  به   ي استدلَ ذ  الَّ  الحديث   ولضعف   ى اذلكَ علَ 

َِّ اإلقامةَ   ى،ا مثنَ قمت  الصَّالُة"، فهمَ  وقوُل "قد   واآلخر   ل  إَّلَّ التَّكبيُر ف ي األوَّ  وتريَّة   كلَُّها  بأ
 ُِ دَ بهذَ  فيكو ( 3)والحنابلة  ( 4)افعيَّة  ا مذهُب الشَّ وهذَ  كلمًة،  ى َعشَرةَ ا عدُد كلمات  اإلقامة  إح 

وقوُل طائفة  مَن  (0)وعامَّتهم   (6)قوُل أكثر  العلماء   وهوَ  (5)مالك   عن   ورواية   (2)اهريَّة  والظَّ 
  .(10)وابُن باز   (2)واختارُه ابُن المنذر   (1)السََّلف  

 :"الصَّالةُ  قامت   قد  ": وقوله   كبير  التَّ  وتثنية   ى إفراد  اإلقامة  علَ  السُّنَّة   منَ  ةُ وأمَّا األدلَّ 
اقوس  بالنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل  َر )َلمَّا أمَ :  بن  زَيد  بن  عبد  ربِّه  األنصاريِّ، قالَ عبد  اهلل   عن   -1

ع  الناس  للصَّالة   يُعَمُل؛ لُيضرَب به   ي يد ه، ناقوًسا ف   ا نائم  رجل  يحملُ أنَ ي وَ ب   ، طافَ لَجم 
: قالَ  ،ى الصَّالة  إلَ  و به  ؟ قلُت: ندعُ ا َتصَنُع به  : ومَ ؟ فقالَ ا عبَد اهلل ، أتبيُع الناقوسَ : يَ فقلتُ 

 ، اهللُ اهللُ أكبرُ  : اهللُ أكبَـرُ : تقولُ ى، فقالَ : بلَ ؟ فقلُت لهُ اذلكَ  ر  من  خي ا هوَ ى مَ علَ   أدلُّكَ أفاَل 
ِ  ََّل اهللُ أكبرُ  أكبرُ  ِ  ََّل  إلَه إَّلَّ اهللُ ، أشهُد أ َِّ محمًدا إلَه إَّلَّ اهللُ ، أشهُد أ رسوُل  ، أشهُد أ

َِّ محمًدا رسوُل اهلل  اهلل   ، ى الفالح  ، حيَّ علَ الة  ى الصَّ علَ  ، حيَّ ى الصَّالة  ، حيَّ علَ ، أشهُد أ
 عنِّي ييَر بعيد ، ثمَّ  : ثمَّ استأَخرَ قالَ  ، إلَه إَّلَّ اهللُ ، ََّل اهللُ أكبرُ  ، اهللُ أكبرُ ى الفالح  حيَّ علَ 

ِ  ََّل اهللُ أكبرُ  ا َأقمَت الصَّالَة: اهللُ أكبرُ إاذَ  : تقولُ قالَ  َِّ محمًدا  إلَه إَّلَّ اهللُ ، أشهُد أ ، أشهُد أ
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، اهللُ قامت  الصَّالةُ  قامت  الصَّالُة، قد   ، قد  ى الفالح  ، حيَّ علَ ى الصَّالة  ، حيَّ علَ رسوُل اهلل  
: ا رأيُت، فقالَ بمَ  فأخبرتُهُ  ملسو هيلع هللا ىلصيُت رسوَل اهلل  . فلمَّا أصبحُت أت إلَه إَّلَّ اهللُ ، ََّل اهللُ أكبرُ  أكبرُ 
ِ  شاءَ ا حقٌّ ا رؤيَ إنَـّهَ  ، فأل ق  عل ؛ فُقم  معَ اهللُ  ، إ ِ  به  مَ  يه  بالل  أن َدى صوتًا  ؛ فإنَّهُ ا رأيَت، فليؤاذِّ

، فجعلُت أُلقيه   منَك، فقمُت معَ  َي  عمُر بنُ  اذلكَ  ، فَسم عَ ، ويُؤاذِِّ به  عليه   بالل  الَخطَّاب  َرر 
 بالحقِّ لقد   ي بَعَثكَ ذ  ا رسوَل اهلل ، والَّ : يَ ، فقالَ يجرُّ ر داَءهُ  ي بَيت ه، فخَرجَ ف   وهوَ  اهللُ َعن هُ 

 ينظر للحاشية .(11)له  الحمُد(: فلَّ ملسو هيلع هللا ىلص رسوُل اهلل   ى! فقالَ ي رأَ ذ  رأيُت م ثَل الَّ 
َي اهللُ َعن هُ  أنس   عن   -4 ِ  : ، قالَ بن  مالك  َرر  َِ، ويُو  )أُم َر بالل  أ ت َر اإلقامَة إَّلَّ َيشَفَع األاذا

 للحاشيةينظر   .(14)(اإلقامةَ 
َِّ اإلقار خ وا قد  وبهَذا نكونُ   قامت   وقولُه "قد   ،مرَّتين   كبير  بالتَّ  كلمة    ى عشرةَ مَة إحدَ جَنا بأ

، وهَذا أقوال  الرِّجال   ومن   األحاديث  الصِّحاح   جمع   األرجُح من   ، وهَذا هوَ " مرَّتينالصَّالةُ 
 واهللُ تعاَلى أعلُم. َما عقَد عليه  اإلجماُع،

المغني َّلبن قدامة  – 436/1( كشاف القناع للبهوتي 3). 35/4ي الكبير للماوردي الحاو   - 24/3( المجموع للنَّووي 4( رواه البخاري. )1)
َِّ محمًدا رسول اهلل 22/4( نيل األوطار للشوكاني 2) .422/1 ، قال ابن حزم: "وأمَّا اإلقامة فهَي اهلل أكبر اهلل أكبر أشهد أِ َّل إله إَّلَّ اهلل أشهد أ

(مواهب الجليل 5) .110/4قامت  الصَّالة قد قامت  الصَّالة اهلل أكبر اهلل أكبر َّل إله إَّلَّ اهلل"، "المحلَّى"  حيَّ على الصَّالة  حيَّ على الفالح قد
َِّ مالًكا يقولَها مرَّة، والشَّافعي6) .145/4للحطَّاب  تين ، مرَّ  ( قال القرطبي: وَّل خالف بين مالك والشَّافعي في اإلقامة إَّلَّ قولُه: "قد قمت  الصَّالة" فإ

( قال النَّووي: قال اإلمام أبو سليماِ الخطَّابي رحمه اهلل تعالى: 0) .440/6وأكثر العالماء  على ما قالُه الشَّافعي، وبه جاء األثار. "تفسير القرطبي" 
( قال 1. )02/2ها، واهلل أعلم. "شرح النووي على مسلم" مذهُب العلماء أنَّه يكرِّر قوله: قد قامت  الصَّالُة، إَّلَّ مالًكا، فإنَُّه المشهور عنُه أنَُّه لم يكرِّر 

َِّ اإلقامة إحدى عشرة كلمة: عمُر ابن الخطَّاب وابنه، وأنس، والحسن البصري، والزهر  ي، واألوزاعي، الشَّوكاني: قاَل ابن سيَّد النَّاس: قد اذهب بأ
( قال ابن المنذر: ثمَّ اختلفوا هؤَّلء بعد اجماعهم على 2. )22/4وطار" وأحمدِ وإسحاق، وأبو ثور، ويحي بن يحي، وداود، وابن المنذر. "نيل األ

َِ: قد قامت الصَّالة، قد قامت الصَّال َة يقولو ة، مرَّتين، وولد سعد إفراد اإلقامة في قوله: قد قامت الصَّالة، فولُد ابن أبي محذورة وسائُر مؤاذِّني مكَّ
َِّ حدة. وقد  اختلفت  األيقول: قد قامت الصَّالة مرَّة وا)أ( القٍر  األخبار التي تدلُّ على صحَّة مذهب أهل مكَّة أثبُت. "األوسط"  خبار في اذلَك، يير أ

ِّ: مولى َعّمار بن ياسر. وقيل مولى األنصار. ويقال اسم أبيه عبد الّرحمن؛ كاِ يّتجر في  -)أ(  .40/3 سعد القٍر صحابي وهو:)سعد بن عائذ المؤاذ
(. المصدر "اإلصابة في تمييز الصحابة" الَقَرٍ فقيل له س ( قال ابن 10) ."اَّلستيعاب في معرفة األصحاب" -"سعد بن عائشة المؤاذِ"  –عد القٍر

اذلَك َِّ ما سوى اذلَك، أل ٍباز رحمه اهلل تعالى: ولكنَّ األفضَل: هو تثنية ألفاٍ التَّكبير في أوَّل اإلقامة وآخرها، وفي "قد قامت  الصَّالُة، وإفراُد أَّلفا
رواه أبو داود  (11) .330/10. "مجموع فتاوي ابن باز" ملسو هيلع هللا ىلصه محمًَّدا إلى أِ توفِّي نبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصالذي كاِ يفعلُه بالل رري اهلل عنه بين يدي رسول اهلل 

ناده  الخطَّابي صحَّحُه البخاري كما في  "السنن الكبرى للبيهقي". وصحَّح إس 1202. 320/1. والبيهقي 16200. وأحمد 006. وابن ماجه 222
 "، له طرق جيِّدة وشاهد. 101/1. وقال ابن كثير في"إرشاد الفقيه 06/3. وصحَّحه النَّووي في "الخالصة" 130/1في "معالم السنن" 

 .301. ومسلم 600رواه البخاري (14)

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

108 

  المبحُث الثَّان ي

 شروُط اإلقامة  
  ِ الذُّكورُة، فإنَـَّها  : ف ي أمرين  اثنين : أحدهَماالمتقدِّمة  تقريًبا، إَّلَّ  شروُط اإلقامة  كشروط  األاذا

ِ  تقيَم لنفسَها، وأمَّا إاَذا كانت  تصلِّي  ليست  شرطًا ف ي اإلقامة ، فتصحُّ إقامُة المرأة  بشرط  أ
َِّ إقامتَها ََّل تصحُّ    عنَد المالكيَّة  والشَّافعيَّة .مَع رجال  فإ

َِّ الذُّكورَة  * َها شرط  ف ي اإلقامة  أيًضا، فاَل تطلُب منَها، كَما ََّل يطلُب منوالحنابلُة قالوا: إ
َِّ المرأَة ليست  مطالبًة باإلقامة  بالكلِّيَّة ، فمن  باب   ُِ، )فـَُهم  زاُدوا عَلى رأي  من  سبَق بأ األاذا

  ِ ِ  أقامة  للرِّجال  أ ِ  أقامت  أوَلى إنَـَّها إ َها فهَو اذك ََّل تصحَّ إقامتَها، وإ (.لنفس     ر 
َِّ الشُّروَط المذكورةَ  * ، شروُط كمال  ََّل شروَط صحَّة  كَما تقدَّمَ  إَّلَّ الحنفيََّة فقد  قاُلوا: إ

ُِ ندبًا عنَدا  ِ  ف ي اذلَك، إَّلَّ أنَُّه يعاُد األاذا ِ  يتخلََّف منَها شرط ، واإلقامُة مثُل األاذا فُيكرُه أ
َِّ المرأَة إاَذا أقامت  الصَّالَة شيء  منَها "أي الشُّروُط"، وََّل تعاُد اإلقام ُة، ومن  هَنا تعلُم أ

َِّ إقامتَها تصحُّ مَع الكراهة    .(1)لرجال  فإ
 ،فليَس هَذا النَّوُع مَن الخالف  الَّذ ي ينظُر فيه   ،ورأُي الحنفيَّة  خالَف جمهوَر العلماء  قاطبةً 

، والرَّاجُح ف ي ا ِ  تُقيَم ألنَُّه بعيد  كلَّ البعد  عن  الصَّواب  رُع للمرأة  أ لمسألة  هَو أنَُّه ُيش 
ِ  يسمعَها  يت  أ ِ  خش  َدَها أو  مَع جماعة  مَن النِّساء ، فإ للصَّالة ، سواء  كانت  تصلِّي وح 

َِ اذلَك سرًّا؛  ِ  يكو  عن   ،بسند  جيِّد   ف  المصنَّ ي ف   ي شيبةَ ابُن أب   ل ما رواهُ الرِّجاُل، فاألحسُن أ
ِ    بن   وهب   ِ   ساء  ى النِّ علَ  : هل  ابُن عمرَ  : ُسئ لَ قالَ  كيسا  ى عن  ا أنـ هَ : "أنَ وقالَ  ؟ فغضبَ أاذا
 .(4)؟!"اهلل   اذكر  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 (  الفقه على المذاهب األربعة للجزيري.1)
 .443/1(  مصنف ابن أبي شيبة، 4)
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ِ  لم  قالَ  أحمدَ وقد  روَي عن   ِ  فعلَن فاَل بأَس، وإ  .(1)يفعلَن فجائز   : إ
ِ   المسألة   هذه   وخرجَنا من   َِّ للمرأة  أ ِ   لجماعة  النِّساء   تقيَم لنفسَها أو   أ َِ أ  دو

ِ  قصدت  اذلَك فهَي آثمة   تصحُّ إقامتَها للر يسمعَها الرِّجاُل وََّل  ، وإ  .جال 
َِ  اتَّفَق فيه  الثَّالثُة وهوَ  والشَّرُط الثَّاني: ِ  تتصَِّل اإلقامُة بالصَّالة  عرفًا دو ِ   أ ، األاذا

أكل  وشرب  ونحَو اذلَك، فإنَُّه يصحُّ  لكن  لو  أقاَم الصَّالَة، ثمَّ تكلََّم بكالم  كثير ، أو  
 .(4)اذلَك "مَع نقص  تمام  اإلتِّباع  للسنَّة "، ألنَُّه "ف ي األخير " أَتى باإلقامة  

، أو  عمل   أمَّا الحنفيَُّة فقاُلوا: ََّل تعاُد اإلقامُة إَّلَّ إاَذا قطعَها عن   * الصَّالة  كالم  كثير 
 .(3)كثير  كاألكل  

ِ  أقاَم وقطعَها بعمل  كثير  بحيُث صاَر  والرَّأُي ف ي هذه  المسألة  رأُي الحنفيَّة ، ألنَُّه إ
، ، كانت  إقامتُه مجرََّد اذكر  وليست  للصَّالة  المعيَّنة  معدوم   اتصاُل اإلقامة  بالصَّالة  

 حديث  رأَي الحنفيَّة .ووافَق رأُي أهُل ال
 
 
 

 المغني َّلبن قادمة. (1)
 الفقه على المذاهب األرعة للجزيري. (4)
 السَّابق. (3)

 
********************** 
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 المبحُث الثَّالثُ 

 سنُن اإلقامة  ومندوباتَها 
 

 َِ ِ  يكو ِ  السَّابقة ، إَّلَّ في أمور : منَها أنَُّه ُيسنُّ أ ُِ  سنُن اإلقامة  كسنن  األاذا األاذا
 َِ ِ  تكو َِ اإلقامة  باتِّفاق  الثَّالثة ، ييَر الحنابلة  فقد  قاُلوا: يسنُّ أ بمورع  مرتفع  دو

ِ  يشقَّ اذلكَ  ، إَّلَّ أ  ِ  .(1)اإلقامُة بمورع  عال  كاألاذا
َِ اإلقامة  هَذا لمن  يقوُل بالترجيع  وهم   :ومن  اذلَك أيًضا ِ  دو التَّرجيُع ف ي األاذا

 .(4)والشَّافعيَّةُ المالكيَُّة 
ِ  الثَّان ي وف ي اإلقامة  الحدُر، وهَذا باتِّفاق  ثالثة   أنَُّه ُيسنُّ ومن  اذلَك أيًضا:  ف ي األاذا

ِ  وهَو مطلوب  ف ي  َِّ التَّأنِّي المتقدِّم  تفسيرُه ف ي األاذا وخالَف المالكيَُّة وقاُلوا: إ
 .(3)اإلقامة  أيًضا

ِ  يضَع المؤاذِّ  ُِ طرَفي  إصبعيه  المسبِّحة  ف ي صماخ  أاذنيه  باتِّفاق  ومنُه أيًضا: أ
: ورُع اإلصبعين  ف ي األاذنين  لإلسماع  الحنابلة  والشَّافعيَّة ، وخالَف المالكيَُّة وقاُلوا

َِّ هَذا مندوب  ف ي  َِّ الحنفيََّة قالوا: إ َِ اإلقامة  جائز  ََّل سنَّة ، إَّلَّ أ ِ  دو ف ي األاذا
َِ اإل ِ  دو ُِ به ، ولو  تركُه لم  يكره  األاذا  .(2)قامة  فاألحسُن اإلتيا

 الفقه على المذاهب  األربعة  للجزيري. (1)
 ( السابق.4)
 ( السابق.3)
 ( السابق.2)
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 المبحُث الرَّابعُ 

 المكروهاُت والبدُع ف ي اإلقامة   
ِ  السَّ أمَّا مكرهاُت اإلقامة  فهَي نفسَها مكروهاُت   ابق  اذكرَها، وزد  عليَها سرعةُ األاذا

، وأمَّا البدُع ف ي اَّلقامة  ف ي زمنَنا هَذا فهَي  يصبُح الكالُم ييَر مفهوم  الحدر  بحيُث 
 كثيرة  أاذكُر منَها: 

 رع  ي الشَّ ف   ترد   لم   اإلقامة   عندَ  األدعية   ببعض   البعض   إلتزامُ  -1
  ،رع  ي الشَّ ف   ترد   ا" لم  "حقًّ  " وكلمةُ اهللُ  إَّلَّ   إلهَ ا ََّل "حقًّ  قولهم   مثلَ 

من   وهوَ  رعيف   الكلمة   ي هذه  ف   الواردُ  فالحديثُ  ا"وأدامهَ  ا اهللُ "أقامهَ  وقولهم  
َِّ  :ملسو هيلع هللا ىلص بـَع ض  َأص َحاب  النَّب يِّ َعن  َأو   عنهُ  اهللُ  رريَ َأب ي أَُماَمَة َعن   داودَ رواية  أب ي   َأ

ِ  قَاَل: "َقد  قَاَمت  الصَّاَلةُ َذ ف ي اإل   َأخَ ب اَلًَّل  : "َأقَاَمَها ملسو هيلع هللا ىلص "، قَاَل النَّب يُّ قَاَمة ، فـََلمَّا َأ
 .(1)اللَُّه َوَأَداَمَها"

  :رحمُه اهللُ تعاَلى يُّ األلبان   قالَ  ، يصحُّ ََّل  رعيف   حديث   افهذَ 
، حوشب   بنُ  : شهرُ ، ومثلهُ : رعيف  يُّ العبد   وهوَ  ثابت   بنُ  د  واه : محمَّ  ا إسناد  وهذَ 
  .(4)ا مجهول  ي بينهمَ ذ  الَّ  جلُ والرَّ 

  .(3)"ي "المجموع  ف   وويُّ النَّ  فهُ ورعَّ 
 .(2)"الحبير   لخيص  ي "التَّ ف   حجر   ابنُ  ظُ والحاف

 (. ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب النَّبي. )وكذلَك هو اللفظ عند أبي داود، قال شهر ابن حوشب: عن أبي أمامة أو عن بعض 541 أبو داود، (1)
 .421إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،  (4)
 .144/3المجموع شرح المهذب للنووي،  (3)
 . 1/411التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،  (2)
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 .اإلقامة   عندَ  ا"دنَ "سيِّ  لفظ   ومَن البدع  أيًضا زيادةُ  – 3
ِ   الة بغير  الصَّ  إقامةُ  ِ  فعلُه،ي للمؤاذ   ينبغ  ا ََّل ممَّ مَن البدع  و و  – 2 ، فيجُب اإلمام   إاذ
ُِ  الة  الصَّ  ى مقيم  علَ   بن   جابر   نفسه ، فعن  ، وََّل يقوُم تلقاَء المسجد   مام  إ منَ  اَّلستئذا

َِ قالَ  سمرةَ   قد   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   ى رسولَ ا رأَ ى إاذَ حتَّ   يقيمُ فاَل  يمهلُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسول   ُِ مؤاذِّ  : كا
  .(1)يراهُ  حينَ  الصالةَ  أقامَ  خرجَ 

ِ  حاَل خروج  فإقامُة   ،نفسه   تلقاء   من   اشارة  أنَُّه ََّل يقيمُ  للصَّالة   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسول   المؤاذِّ
 العلم   أهلُ  بعضُ  ا قالَ : "وهكذَ ى اذلَك وقالَ تعالَ  اهللُ  ي رحمهُ رمذ  ى التِّ و عيسَ أبُ  وبيَّنَ 

 َِّ ِ   أملكُ  َِ المؤاذَّ  إ  .(4)"باإلقامة   أملكُ  واإلمامُ  باألاذا
ِ  يقوَل المقيُم عقَب اإلقامة  "صالُة العصر   – 5  ا(ييرهَ  أو  ) ومَن البدع  أيًضا: أ

 اإلقامة . ا منَ ى ظنَّ بعُض الجهلة  أنَـّهَ ي اإلقامة  حتَّ ، ويدرجَها ف  "اهللُ  يرحمكمُ 
 
 
 

 .باب ما جاء أِ اإلمام أحق باإلقامة 404سنن الترمذي  (1)
جابر بن سمرة  ى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل أخبرني سماك بن حرب سمعحدثنا يحي قال أبو عيسى الترمذي

 .يقول .. الحديث
قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة هو حديث حسن صحيح وحديث إسرائيل عن سماك َّل نعرفه إَّل من هذا الوجه وهكذا 

 مة.قال بعض أهل العلم إِ المؤاذِ أملك باألاذاِ واإلمام أملك باإلقا
( سنن الترمذي كتاب الصَّالة.4)  

 

************************ 
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 المطلُب األوَّلُ 

ُِ ف   ِ  المولود  األاذا  ويير  اذلكَ  وللمصروع ي أاذ
*-  ُِ ، حاهُ وصحَّ  ، والحاكمُ رمذيُّ ، والتِّ و داودُ ى أبُ روَ  فقد   ي أاذِ المولود  ف   أمَّا األاذا

ِ  ف   َِ أاذَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسولَ  : رأيتُ قالَ  رافع   يأب   ، عن  ي رافع  أب   بن   اهلل   عبيد   عن    ي أاذ
 . (1)فاطمةَ  ولدتهُ  حينَ  عليِّ  بن   الحسن  

ِ   بينَ  ا الجمعُ وأمَّ  ِ   فيه   وردَ  ، فقد  واإلقامة   األاذا ي البيهق   ا رواهُ ا: مَ : أحدهمَ حديثا
ِ  ف   َِّ عنهمَ  اهللُ  رريَ  اسَ عبَّ  ابن   ، عن  رعف   فيه   ( بسند  ي )شعب  اإليما  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  ا أ

ِ  ف   َِ َأاذَّ  ي: ان  الثَّ  . والحديثُ (4)ىاليسرَ  ي أاذنه  ف   ، وأقامَ ولدَ  يومَ  علي   بن   الحسن   ي ُأاذ
َِّ  علي   بن   الحسن   عن   رعف   فيه   ( بسند  عب  ي )الشُّ ف   ي أيًضاالبيهق   ا رواهُ مَ    النبيَّ  أ

 ى، رفعت  اليسرَ  ي أاذنه  ف   ى، وأقامَ اليمنَ  ي ُأاذنه  ف   َِ ، فأاذَّ مولود   لهُ  ُولدَ  : "َمن  قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ   أمِّ  عنهُ   . (3)"الصبيا
(، المولود  بأحكام   المودود   ي )تحفة  ف   مُ القيِّ  ابنُ  اعتمدَ  الثة  الثَّ  األحاديث   ى هذه  وعلَ 

ِ  ف   أاذين  التَّ  ا باستحباب  وترجمهَ  ى أبدَ  . ثمَّ اليسرَى.. ي أاذنه  ف   ، واإلقامة  المولود   ي أاذ
ِ   "أعلمُ  "واهللُ  أاذين  التَّ  : سرُّ ، فقالَ ي اذلكَ ف   لحكمةَ ا ىتعالَ  اهللُ  رحمهُ  مُ القيِّ  ابنُ   أ

 َِ ِ   سمعَ  ا يقرعُ مَ  لُ أوَّ  يكو ُِ  "أي   كلماتهُ   اإلنسا ، بِّ الرَّ  لكبرياء   نةُ المتضمِّ  "األاذا
َِ ي اإلسالم  ا ف  بهَ  ا يدخلُ مَ  لُ أوَّ  ي هيَ الت   هادة  ، والشَّ وعظمته    لهُ  ين  لقكالتَّ   اذلكَ  ، فكا

انتهى  ا. منهَ  خروجه   عندَ  وحيد  التَّ  كلمةَ   نُ ا يلقَّ ا، كمَ نيَ ى الدُّ إلَ  دخوله   عندَ  اإلسالم   شعارَ 

  كالم ابن القيم

ِ  به   ره  ، وتأثُّ ى قلبه  إلَ  أاذين  التَّ  وصولَ  مستنكر   وييرَ   .يشعر   لم   ، وإ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

/ 2(، قال الحافظ في )التلخيص( )305/ 2(، والبيهقي )321، 2/ 6(، وأحمد )1512(، والترمذي )5105( أبو داود )1)
 البيهقي في )الشعب( (3)(. 1640بيهقي في )شعب اإليماِ( )( ال4) على عاصم بن عبيد اهلل وهو رعيف.(: ومداره 122

 ام البيهقي بعد الحديثين: في هذين اإلسنادين رعف. (، وقال اإلم1612)
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ِ  الشَّ  هروبُ  ى: وهيَ أخرَ  فائدة   من   ي اذلكَ ا ف  مَ  معَ  *  ِ   كلمات    من   يطا   ، وهوَ األاذا
 َِ  ا، فيسمعُ وشاءهَ  تعاَلى لهُ  ا اهللُ رهَ ي قدَّ ت  الَّ  ةَ المدَّ  ، فيقارنهُ ى يولدَ حتَّ  يرصدهُ  كا

 . به   قه  تعلُّ  أوقات   ولَّ أ ، ويغيظهُ يضعفهُ ا مَ  شيطانهُ 
ِ   : وهوَ ى آخرَ معنً  وفيه  *  َِ  أ  ى عبادته  ، وإلَ ى دينه  ، وإلَ تعاَلى ى اهلل  إلَ  دعوتهُ  تكو

ِ  الشَّ  ى دعوة  علَ  سابقةً   ا سابقةً عليهَ  اسَ النَّ  ي فطرَ ت  الَّ  تعاَلى اهلل   فطرةُ  ا كانت  ، كمَ يطا
ِ  الشَّ  ى تغيير  علَ   .عليم   حكيم   ، واهللُ الحكم   منَ  اذلكَ  غير  ا، ولعنهَ  ا، ونقله  لهَ  يطا
ُِ للمصروع  فهَو مشهور  هَذا لَما سبَق مَن األحاديث  أ * َِّ الشَّياطيَن أمَّا األاذا

،  ِ َرَة قالَ  تفرُّ مَن األاذا ا نُود ي بالصَّالة ، إ اذَ " :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   رسولُ  قالَ  فعن َأبي ُهريـ 
ُِ ولُه ُرَراط  حتَّى ََّل  مَع التَّأ اذ يَن، فَإ اذَ َأد بَر الشي طَا َي النِّداُء َأقـ َبل، يس  ا ُقض 

َي التَّث وي  ُب َأق بَل..")1(، وأمَّا حديُث  بـََر، َحتَّى إ اَذا ُقض  حتَّى إ اذا ثـُوَِّب للصَّالة  َأد 
" فقد  ُروَي هَذا الحديثُ   ِ ُِ فبادُروا باألاذا  من  ثالثة  أوجه  "إاَذا تويَّلت  الغيال

، ووجه  واحد  مرسل  )4(، وََّل أريُد  منقطعة ، ووجهين  مسندين  ف ي ياية  الضَّعف 
، وخالصًة كلُّ حديث  لم  يثبت  ع ِ  أطيَل بتخريج  األحاديث  ن  النَّبيِّ ََّل يجوُز أ

 نسبتُه إليه  وََّل العمُل به .
( متفق  َعَلي ه .1)  

( موقع ملتقى أهل الحديث.4)  

**************************** 
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 لُب الثَّان يالمط

  ُِ  مواطن  لم  يشرع  فيَها األاذا
َِّ  مَن المعلوم   َِ  أ  يير  ي ف    يشرعُ ، وََّل الة  بالصَّ  لإلعالم   ي األصل  ف   شرعَ  األاذا

 يرد   ، ولم  لوات  الصَّ  لغير   تهُ مشروعيَّ  يفيدُ  صريح   نصٌّ  فيه   وردَ  ماإَّلَّ  المفرورة   الة  الصَّ 
ُِ وهمَ  :ي مورعين  ف  إَّلَّ  أاذين  لغير  الصَّالة  تشريُع التَّ  ِ  ف   ا األاذا ا ومَ  ،المولود   ي أاذ

َِّ الشَّ  منهُ  همَ فُ  ِ  أ ِ  المصروع   ياطيَن تفرُّ مَن األاذا َِ ف ي أاُذ واستحبُّوا بذلَك األاذا
 . فهًما مَن الحديث  

َِ فاستحبُّ  بعضهم   عَ توسَّ  وقد    لةً إزا أو  ا استئناًسا لهَ   أصلَ ى ََّل أخرَ  ي موارعَ ف   وا األاذا
 :هيَ  الموارعُ  ، وهذه  للهمِّ 

1-  ُِ ِ   من   خلقهُ  ساءَ  لمن   األاذا  الحسين   عن   ا رويَ ى مَ علَ  ًدااستنا ،بهيمة   أو   إنسا
ى علَ  ا استصعبت  إاذَ ": ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسولُ  : قالَ ا قالَ عنهمَ  تعاَلى اهللُ  رريَ  عليِّ  بن  

 أثر   ". وهوَ ي أاذنه  ف   ِ  فليؤاذِّ  ه  بيت أهل   من   أحد   أو   زوجته   خلقُ  ساءَ  أو   تهُ دابَّ  أحدكم  
 .(1) يصحُّ ََّل 
4-  ُِ ِ  ف   األاذا  .المهموم   ي أاذ
ُِ و  -3 ِ  ف   األاذا ِ   ي أاذ  .الغضبا
ُِ و   -2  .المسافر   خلفَ األاذا

 وكلُّ هَذا ََّل أصَل لُه.
ُِ  ومنه -5 . ولكنَّ التَّكبيَر ف ي هَذا الموطن  سنَّة  ََّل أيًضا األاذا عنَد مزدحم  الجيش 

ُِ، فقد  بوََّب البخاريُّ ف ي صحيحه ، والبيهق يُّ ف ي سننه  الكبَرى:"باُب التَّكبير  األاذا
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" واللَّفُظ للبخاريِّ، من  حديث  َأَنس  بن  مالك  ررَى اهللُ تعاَلى عنُه  عنَد الحرب 
ى َعَلى َأع َناق ه م ، ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل:"َصبََّح النَّب ىُّ  ُه قَاُلوا:  َخي بَـَر، َوَقد  َخَرُجوا ب الَمَساح  فـََلمَّا رََأو 

، فـََرَفَع النَّب ىُّ  ص ن   ملسو هيلع هللا ىلصَهَذا ُمَحمَّد  َوالَخم يُس، ُمَحمَّد  َوالَخم يُس. فـََلَجُئوا إ َلى الح 
بَـُر، َخر َبت  َخي بَـُر، اللَّهُ : َيَدي ه  َوقَالَ  م  َفَساءَ  َأك  َصَباُح  إ نَّا إ اَذا نـََزل  ب َساَحة  قـَو 
 . (2)والبيهق ي أنَُّه قالَها ثالثًا (3)مسلم   ، وعندَ (4)المنذرينَ 

ا كمَ   "،كبير  ي التَّ ف   صحيح   أصل   ا الحديثُ هذَ في: "الدمياط   اس  حَّ النَّ  ابنُ  اإلمامُ  قالَ 
  .(5)"العجابُ " ي كتابه  ف  

ِ    وجودَ ََّل  لكن    .بل  هَو التَّكبيُر وحسبُ  ا الموطن  ي هذَ ف   لألاذا
 .فر  ي السَّ ف   ريقَ الطَّ  رلَّ  لمن  كذلَك  -6
 .القبر   الميت   إنزال   عندَ و  -0
ُِ و  -1  .البحر   ركوب   عندَ  األاذا

 ا، ومن  لهَ   أصلَ ي ََّل ت  الَّ  البدع   منَ  ا أحدثَ ، وممَّ رة  المطهَّ  ة  للسنَّ  مخالف   اذلكَ  وكلُّ 
ِ  إمَّ  ،الفقهاء   منَ  اذلكَ  استحبَّ  َِ  ا أ ى علَ  قاسهُ  أو   يصحُّ  ََّل  ى خبر  علَ  اعتمدَ  يكو

ونسأُل اهلَل ، استحسنُه، ومثُل هَذا ََّل يثبُت إَّلَّ توقيًفا خاطئ  أو  بقياس  مشروع   أصل  
. ِ  يجنِّبَنا الزلَل ف ي القول  والعمل  ، وأ ِ  يوفِّقَنا لصالح  العمل   تعاَلى أ

 رعيف . ( : 130/  1قال األلباني في سلسلة األحاديث الضعيفة )  (1)
الحافظ العراقي : رواه أبو منصور الديلمي  ا بنسبته إليه صلى اهلل عليه وسلم ! و قال مخرجه( جازم 125/  4أورده الغزالي ) 

 في " مسند الفردوس " من حديث الحسين ابن علي بن أبي طالب بسند رعيف نحوه .
 دابة ، فأاذنوا في أاذنيه ". ( : " من ساء خلقه من إنساِ أو 551/  3قلت : و لفظه كما في " الفردوس " ) 

 .صحيح البخاري( 4)
 .1365مسلم  (3)
 .4/345السنن الكبرى للبيهقي  (2)
 .العجاب في بياِ اَّلساب َّلبن النحاس الدمياطي( 5)

******************************* 
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 المطلُب الثَّالثُ 

ُِ الفجر     أاذا
َِّ لصالة  الفجر  أاذانين  سنَّ  هَما رسوُل اهلل  اعلم  وفَّقنَي اهللُ وإيَّاَك لَما يحبُّ ويرَرى أ

، فاألوَُّل منهَما ملسو هيلع هللا ىلص  قبَل طلوع  الفجر  بوقت  قريب 
 ي الوترَ ، ويصلِّ ائمُ النَّ  ، فيستيقظُ الفجر   طلوع   ى قرب  علَ  اس  النَّ  : تنبيهُ منهُ  والحكمةُ 

  .يامَ الصِّ  يريدُ  من   رُ ، ويتسحَّ هُ صالَّ  يكن   لم   من  
  (.)طلوع الفجر ،الوقت   دخول   : بعدَ يان  والثَّ 

  .الة  الصَّ  وقت   بدخول   اس  النَّ  : إعالمُ منهُ  والحكمةُ 
 :ي اذلكَ ف   الواردة   األحاديث   بعضُ  وهذه  

ُعود  رريَ  - 1 نَـَعنَّ َأَحدَُكم  قَاَل: " ملسو هيلع هللا ىلصنَّب ي َعن  ال عنهُ  اهللُ  َعن  َعب د  اللَّه  ب ن  َمس   ََّل َيم 
ُِ ب   ُِ ب اَلل  م ن  َسُحور ه ، فَإ نَُّه يـَُؤاذِّ َنبَِّه نَائ َمُكم  َأاَذا َع قَائ ُمُكم ، َول يـُ ، ل يَـر ج  ِ  َلي ل  ، َوَلي َس َأ

ُر َأو  الصُّب ُح"يَـ    .(1)ُقوَل ال َفج 
ُِ ب َلي ل  إ  َأنَُّه قَاَل: " ملسو هيلع هللا ىلصا َعن  النَّب يِّ عنهَ  اهللُ  رريَ  وَعن  َعائ َشةَ  ، َفُكُلوا َِّ ب اَلًَّل يـَُؤاذِّ

َِ اب   َربُوا َحتَّى يـَُؤاذِّ ُتوم  َواش   ".ُن ُأمِّ َمك 
ُم بنُ  َوَلم  َيُكن  ا: "عنهَ  تعاَلى اهللُ  رريَ  عائشةَ  عن   ي الحديثَ راو   د  محمَّ  قَاَل ال َقاس 

ِ  يـَر َقى اَذا وَ  َما إ َّلَّ َأ  .(4)يـَن ز َل اَذا"بـَي َن َأاَذان ه 
ِ   ة  ى مشروعيَّ علَ  صريحة   دَّللة   األحاديث   ي هذه  فف    ، واعتياد  الفجر   قبلَ  ل  األوَّ  األاذا

  .ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ النَّ  ي عهد  ف   اذلكَ 
  :ابق  السَّ  عائشةَ  حديث   اذكر   بعدَ  تعاَلى اهللُ  رحمهُ  قدامةَ  ابنُ  قالَ 
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ُِ يعن  " ،منهُ  اذلكَ  ى دوام  علَ  ا يدلُّ وهذَ   رريَ  بالل   من   لُ األوَّ  ي األاذا
 انتهى كالم ابن قدامة . (3)ازهُ جو  فثبتَ ، عنهُ  ينههُ  ولم   ،عليه   هُ أقرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ والنَّ  "عنهُ  تعاَلى اهللُ 

 َِّ َِ العلمَ  ولكنَّ الغريَب ف ي األمر  أ َِ  بعَض من  يدَّعو ف ي هَذا الزَّمن  عزُلوا األاذا
ة   األوََّل مَن الفجر  بحجَّة  اإلستغناء  عنُه بالمكبِّرات  الصَّوتيَّة ، واألمُر ََّل عالقُة لُه بقوَّ

ٍ  ا ، وتسحُّر  من  أراَد  لنَّائم  قبَل الفجر ،الصَّوت  بل  األمُر ف ي استيقا وتنبيه  القائم 
َِّ سنََّة الخليفة  الرَّاشد  ََّل  الصَّوَم، ِ  الجمعة  وقلَنا أ وكنَّا قد  تكلَّمَنا ف ي مبحث  أاذا

ألنَـَّها كسنَّة  النَّبيِّ  ،ويجُب إقرارَها والعمُل بَها ،يجوُز الخروُج عليَها وََّل جحدَها
المباشرة  الَّت ي أقرََّها وعمَل بَها وداوَم العمَل عليَها  ملسو هيلع هللا ىلصَك بسنَّة  النَّبيِّ ، فَما بالملسو هيلع هللا ىلص

ُِ الفجر  األوَّل  هَو مَن الهدي  المحمَّدي الَّذي أقرَُّه  حتَّى توفَّاُه اهللُ تعاَلى، وأاذا
ِ  ماَت صلَّى اهللُ عليه  وسلَّمَ  ل  عزُل ، وََّل يجُب بحاوعمَل به  وأداَم العمَل به  إَلى أ

هذه  السُّنَّة  المباركة  بحجَّة  تقدُّم  الزَّمن  واَّلستغناء  عنُه بوجود  المكبِّرات  الصَّوتيَّة، 
، لكن  هَو لتنبيه  النَّاس  بقرب  دخول  وقت   َِّ األمَر ليَس ف ي قوَّة  الصَّوت  وقد  بيـَّنَّا أ

ِ  ف ي الجمعة  والفجر  همَ  ِ  الثَّانيا ِ  ا دليل  عَلى عظيم  الفجر ، واألاذانا فضل  هاتا
، وخالصةً   ِ ُِ هذه  األمَّة  إَّلَّ باختالفَها عَلى نبيـَِّها، واعمال   الصَّالتا ما تأخََّر شأ

، فاللهمَّ  .العقول  وترك  المنزول  َِ  اهد  قوم ي فإنَّهم  ََّل يعمو
 .1023. ومسلم 641رواه البخاري ( 1)
 .1024. ومسلم 643رواه البخاري( 4)
 1/426المغني ( 3)

 
 

************************** 
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 المطلُب الرَّابعُ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   و رسول  نُ مؤاذِّ  
 :أربعة   وهم  

 .عنهُ  تعاَلى اهللُ  رريَ  بالل بُن رَبَاح   - 1
 ، رسوَل اهلل   ، فَلز مَ وأعتقهُ  الصدِّيقُ  اشتراهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   لرسول   َِ أاذَّ  َمن   لُ أوَّ  وهوَ 

 منَ  عشرينَ  سنةَ  ام  بالشَّ ررَي اهللُ عنُه ي ، وتوفِّ مشاهد  ال جميعَ  معهُ  وَشه دَ 
 .(1)الهجرة  

  .عنهُ  تعاَلى اهللُ  رريَ  أمِّ َمكُتوم   و بنُ عمر   - 4 
 َِ ُِ  كا ررَي اهللُ  ، توفِّيلينَ األوَّ  المهاجرينَ  منَ  ، وهوَ بالمدينة   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   لرسول   يؤاذِّ

 .(4)عنهُ  تعاَلى اهللُ  رريَ  اب  ابن  الخطَّ  عمرَ  خالفة   ي آخر  ف   تعاَلى عنهُ 
  .عنهُ تعاَلى  اهللُ  الَقَرٍ رريَ  عائذ   بنُ  سعد   - 3

، نقلهُ  وتركَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسولُ  ا ماتَ ، فلمَّ نًا بُقَباءَ مؤاذِّ   اهلل   رسولُ  جعلهُ  َِ  بالل  األاذا
 َلى عنهُ ررَي اهللُ تعا توفِّي، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسول   ى مسجد  إلَ  عنهُ  تعاَلى اهللُ  رريَ  و بكر  أبُ 

 .(3)الهجرة   منَ  وسبعينَ  أربع   سنةَ 
  .عنهُ  تعاَلى اهللُ  رريَ  و محذورةَ أبُ  - 2 

َِ م ع يَـرَ  بنُ  أوس   هوَ  َِ  يرجِّعُ  ، وكا  تسع   سنةَ  ةَ بمكَّ  ررَي اهللُ تعاَلى عنهُ  ، ماتَ األاذا
 .(2)الهجرة   منَ  وخمسينَ 

    .5052 (، اإلصابة26/ 1، زاد المعاد )(005معجم الصحابة َّلبن قانع ) (4)  .403/ 1اإلصابة  (1)
 السَّابق. (2) .4424(، التقريب 405/4413/ 10تهذيب الكمال ) (3)

*********************** 
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ِ   أحاديثُ   يالبخار   صحيح   من   األاذا
ِ   بابُ   .ىى مثنَ مثنَ  األاذا

ُِ نَ حدثَـّ  - 510  ةَ عطيَّ  بن   ك  سما عن   زيد   بنُ  ادُ ا حمَّ نَ : حدثَـّ قالَ  حرب   بنُ  ا سليما
ِ   بالل   أمرَ  قالَ  أنس   عن   ي قالبةَ أب   عن   وبَ أيَّ  عن   َِ  يشفعَ  أ ِ   األاذا  اإلقامةَ  يوترَ  وأ
 . اإلقامةَ إَّلَّ 

ي أب   عن   اءُ الحذَّ  ا خالد  : أخبرنَ قالَ  اب  الوهَّ  ا عبدُ : أخبرنَ قالَ  د  ا محمَّ نَ حدثَـّ  - 511
 بشيء   الة  الصَّ  وا وقتَ يعلمُ  ِ  وا أاذكرُ  اسُ لنَّ ا ا كثرَ لمَ  :قالَ  مالك   بن   أنس   عن   قالبةَ 

ِ   بالل   ا فأمرَ وا ناقوسً يضربُ  ا أو  وا نارً ِ يورُ وا أفذكرُ  يعرفونهُ  َِ  يشفعَ  أ ِ   األاذا  يوترَ  وأ
 .اإلقامةَ 

 .الةُ الصَّ  قامت   قد    قولهُ إَّلَّ  واحدة   اإلقامة   بابُ 
ي أب   عن   ا خالد  نَ حدثَـّ  إبراهيمَ  بنُ  يلُ ا إسماعنَ حدثَـّ  اهلل   عبد   بنُ  ا عليٌّ نَ حدثَـّ  - 514
ِ   بالل   أمرَ  :قالَ  أنس   عن   قالبةَ  َِ  يشفعَ  أ ِ   األاذا  إسماعيلُ  قالَ  اإلقامةَ  يوترَ  وأ

 . اإلقامةَ إَّلَّ  :، فقالَ أليوبَ  فذكرتُ 
 .أاذين  التَّ  فضل   بابُ 

 األعرج   عن   ناد  ي الزِّ أب   عن   ا مالك  : أخبرنَ قالَ  يوسفَ  بنُ  اهلل   ا عبدُ نَ حدثَـّ  - 513
َِّ  ي هريرةَ أب   عن   ُِ الشَّ  أدبرَ  الة  للصَّ  ا نوديَ : إاذَ قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسولَ  أ  رراط   ولهُ  يطا
ا ى إاذَ حتَّ  رَ أدبَـ  الة  بالصَّ  بَ ا ثوَّ ى إاذَ حتَّ  أقبلَ  داءُ النِّ  ا قضيَ فإاذَ  أاذينَ التَّ   يسمعَ ى ََّل حتَّ 

 ا لم  ا لمَ كذَ   ا ااذكر  كذَ   ااذكر   :يقولُ  فسه  ون المرء   بينَ  ى يخطرَ حتَّ  أقبلَ  ثويبَ التَّ  قضيَ 
 .ىصلَّ  ي كم   يدر  ََّل  جلُ الرَّ  ى يظلَّ حتَّ  يذكر   يكن  
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 .داء  بالنِّ  وت  الصَّ  رفع   بابُ 
 اهلل   عبد   بن   حمن  الرَّ  عبد   عن   ا مالك  : أخبرنَ قالَ  يوسفَ  بنُ  اهلل   ا عبدُ نَ حدثَـّ  - 512

َِّ  أخبرهُ  هُ أنَّ  أبيه   ي عن  المازن   ى ثمَّ نصار  األ ي صعصعةَ أب   بن   حمن  الرَّ  عبد   بن   ا أبَ  أ
 أراَك تحبُّ الغنمَ  يإنِّ  :لهُ  قالَ  الخدريِّ  سعيد  

 داء  بالنِّ  صوتكَ  فارفع   الة  بالصَّ  فأاذنتَ  باديتكَ  أو   ي ينمكَ ف   ا كنتَ فإاذَ  ،والباديةَ  
 القيامة   يومَ  لهُ   شهدَ َّلَّ إ  شيء  وََّل   إنس  وََّل  جنٌّ  ِ  المؤاذِّ  ى صوت  مدَ   يسمعُ ََّل  هُ فإنَّ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسول   من   سمعتهُ  و سعيد  أبُ  قالَ 
ُِ  ا يحقنُ مَ  بابُ   .ماء  الدِّ  منَ  باألاذا

 أنس   عن   حميد   عن   جعفرَ  بنُ  ا إسماعيلُ نَ : حدثَـّ قالَ  سعيد   بنُ  نا قتيبةَ حدثَّ  - 515
َِّ  مالك   بن   َِ   ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  أ ِ   وينظرَ  ى يصبحَ ا حتَّ و بنَ غزُ ي يكن   ا لم  ا قومً ا بنَ ا يزَ إاذَ  كا  فإ

ِ   عنهم   ا كفَّ أاذانً  سمعَ   ى خيبرَ ا إلَ : فخرجنَ قالَ  عليهم   ا أيارَ أاذانً  يسمع   لم   وإ
َِّ  ي طلحةَ أب   خلفَ  وركبتُ  ا ركبَ أاذانً  يسمع   ولم   ا أصبحَ  فلمَّ لياًل  ا إليهم  فانتهينَ   وإ

 بيَّ ا النَّ ا رأو  فلمَّ  ومساحيهم   مكاتلهم  ا بوا إلينَ : فخرجُ قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ النَّ  قدمَ  ي لتمسُ قدم  
 : اهللُ قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسولُ  ا رآهم  : فلمَّ قالَ  ،والخميسُ  د  محمَّ  واهلل   د  وا محمَّ قالُ  ملسو هيلع هللا ىلص

 .المنذرينَ  صباحُ  فساءَ  قوم   ا بساحة  ا نزلنَ ا إاذَ إنَّ  خيبرُ  خربت   أكبرُ  اهللُ  أكبرُ 
 .يالمناد   ا سمعَ إاذَ  ا يقولُ مَ  بابُ 

 بن   عطاء   عن   شهاب   ابن   عن   ا مالك  : أخبرنَ قالَ  يوسفَ  بنُ  اهلل   عبدُ  ثَناحدَّ  - 516
َِّ الخدر   ي سعيد  أب   ي عن  يث  اللَّ  يزيد   وا فقولُ  داءَ النِّ  ا سمعتم  : إاذَ قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسولَ  ي أ
 .ُِ المؤاذِّ  ا يقولُ مَ  مثلَ 
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ثَنا - 510  إبراهيمَ  بن   د  محمَّ  ى عن  حيَ ي عن   ا هشام  ثنَ : حدَّ قالَ  فضالةَ  بنُ  معااذُ  حدَّ
ى إلَ  مثلهُ  ا، فقالَ يومً  معاويةَ  سمعَ  هُ أنَّ  طلحةَ  ى بنُ ي عيسَ ثن  : حدَّ قالَ  الحارث   بن  

َِّ  وأشهدُ  قوله    .اهلل   ا رسولُ دً محمَّ  أ
 ا هشام  ثنَ : حدَّ قالَ  جرير   بنُ  ا وهب  ثنَ : حدَّ قالَ  راهويه   بنُ  ا إسحاقُ ثنَ حدَّ  - 511

ى علَ  حيَّ  ا قالَ لمَّ  :قالَ  هُ ا أنَّ إخواننَ  ي بعضُ ثن  وحدَّ  :ىيحيَ  قالَ  ى نحوهُ يحيَ  عن  
 .يقولُ  ملسو هيلع هللا ىلص م  كُ ا نبيَّ ا سمعنَ هكذَ  :، وقالَ  باهلل  إَّلَّ  ةَ  قوَّ وََّل   حولَ ََّل  :قالَ  الة  الصَّ 
 .داء  النِّ  عندَ  عاء  الدُّ  بابُ 

 بن   د  محمَّ  عن   زةَ ي حمأب   بنُ  ا شعيب  ثنَ : حدَّ قالَ  عياش   بن   ا عليٌّ نَ حدثَـّ  - 512
َِّ  اهلل   عبد   بن   جابر   عن   المنكدر    داءَ النِّ  يسمعُ  حينَ  قالَ  : من  قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسولَ  أ

 وابعثهُ  والفضيلةَ  ا الوسيلةَ دً محمَّ  آت   القائمة   الة  والصَّ  امة  التَّ  عوة  الدَّ  هذه   ربَّ  همَّ اللَّ 
 .القيامة   ي يومَ شفاعت   لهُ  ت  حلَّ  ،ي وعدتهُ ذ  ا الَّ ا محمودً مقامً 
ِ  ف   اَّلستهام   بابُ   .ي األاذا

َِّ  ويذكرُ  ِ  وا ف  ا اختلفُ أقوامً  أ  .سعد   بينهم   فأقرعَ  ي األاذا
 عن   ي بكر  ى أب  مولَ  سمي   عن   ا مالك  : أخبرنَ قالَ  يوسفَ  بنُ  اهلل   ا عبدُ نَ حدثَـّ  - 520

َِّ  ي هريرةَ أب   عن   ي صالح  أب    داء  ي النِّ ا ف  مَ  اسُ نَّ ال يعلم   لو   :قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسولَ  أ
ِ  وا إَّلَّ يجدُ  لم   ثمَّ  ل  األوَّ  فِّ والصَّ  َِ  وا ولو  َّلستهمُ  وا عليه  يستهمُ   أ ي ا ف  مَ  يعلمو

َِ  ولو   وا إليه  َّلستبقُ  هجير  التَّ   .احبوً  ا ولو  ألتوهمَ  بح  والصُّ  ي العتمة  ا ف  مَ  يعلمو
ِ  ف   الكالم   بابُ   .ي األاذا
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ي ياد  الزِّ  صاحب   الحميد   وعبد   وبَ أيَّ  عن   اد  ا حمَّ ثنَ : حدَّ قالَ  د  ا مسدَّ نَ حدثَـّ  - 521
ا فلمَّ  ردُ   ي يوم  ف   اس  عبَّ  ا بنُ خطبنَ  :قالَ  الحارث   بن   اهلل   عبد   عن   األحولَ  وعاصم  

ِ   فأمرهُ  الة  ى الصَّ علَ  حيَّ  ُِ المؤاذِّ  بلغَ   القومُ  فنظرَ  حال  ي الرِّ ف   الةُ ي الصَّ يناد   أ
 .ا عزمة  هَ وإنَـّ  منهُ  خير   هوَ  ا من  هذَ  : فعلَ ، فقالَ بعض  ى إلَ  بعضهم  

ِ   بابُ  َِ ى إاذَ األعمَ  أاذا  .يخبرهُ  من   لهُ  ا كا
 اهلل   عبد   بن   سالم   عن   شهاب   ابن   عن   مالك   عن   مسلمةَ  بنُ  اهلل   ا عبدُ ثنَ حدَّ  - 524

َِّ  أبيه   عن   َِّ قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسولَ  أ  ي بنُ ى يناد  وا حتَّ واشربُ  وافكلُ  بليل   ُِ  يؤاذِّ بالًَّل  : إ
َِ قالَ  ، ثمَّ مكتوم   أمِّ   .أصبحتَ  أصبحتَ  لهُ  ى يقالُ ي حتَّ  يناد  ى ََّل  أعمَ رجاًل  : وكا

ِ   بابُ   .الفجر   بعدَ  األاذا
 بن   اهلل   عبد   عن   نافع   عن   ا مالك  : أخبرنَ قالَ  يوسفَ  بنُ  اهلل   ا عبدُ ثنَ حدَّ  - 523
َِّ  ي حفصةُ : أخبرتن  قالَ  عمرَ  َِ   ملسو هيلع هللا ىلص اهللَ  لَ رسو  أ ا وبدَ  بح  للصُّ  ُِ المؤاذِّ  ا اعتكفَ إاذَ  كا
ِ   قبلَ  خفيفتين   ى ركعتين  صلَّ  بحُ الصُّ   .الةُ الصَّ  تقامَ  أ

ُِ ثنَ : حدَّ قالَ  و نعيم  ا أبُ ثنَ حدَّ  - 522   عائشةَ  عن   ي سلمةَ أب   ى عن  يحيَ  عن   ا شيبا
 َِ  .بح  الصُّ  صالة   من   امة  واإلق داء  النِّ  بينَ  خفيفتين   ي ركعتين  يصلِّ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  كا

 اهلل   عبد   عن   دينار   بن   اهلل   عبد   عن   ا مالك  أخبرنَ  يوسفَ  بنُ  اهلل   ا عبدُ ثنَ حدَّ  - 525
َِّ  عمرَ  بن   َِّ قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسولَ  أ  ي بنُ ى يناد  وا حتَّ وا واشربُ فكلُ  ي بليل   يناد  بالًَّل  : إ
 .مكتوم   أمِّ 
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ِ   بابُ   .الفجر   قبلَ  األاذا
ُِ ثنَ : حدَّ قالَ  ا زهير  ثنَ : حدَّ قالَ  يونسَ  بنُ  ا أحمدُ ثنَ حدَّ  - 526  ي عن  التيم   ا سليما

َِ أب    أو   أحدكم    يمنعنُ ََّل  :قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ النَّ  عن   مسعود   بن   اهلل   عبد   ي عن  هد  النَّ  ي عثما
َِ  ا منكم  أحدً   هَ ولينبِّ  قائمكم   ليرجعَ  ي بليل  يناد   أو   ُِ يؤاذِّ  هُ فإنَّ  سحوره   من   بالل   أاذا

ِ   وليسَ  ،نائمكم    وطأطأَ  ى فوق  ا إلَ ورفعهَ  بأصابعه   ، وقالَ بحُ الصُّ  أو   الفجرُ  يقولَ  أ
ا هَ مدَّ  ى ثمَّ األخرَ  ا فوقَ إحداهمَ  بسبابتيه   زهير   ا، وقالَ هكذَ  ى يقولُ حتَّ  ى أسفلَ إلَ 

 .وشماله   يمينه   عن  
 بن   القاسم   ا عن  ثنَ حدِّ  اهلل   عبيدُ  قالَ  و أسامةَ ا أبُ : أخبرنَ قالَ  ا إسحاقُ ثنَ حدَّ  - 520
َِّ  عمرَ  ابن   عن   نافع   وعن   عائشةَ  عن   د  محمَّ  ي ثن  وحدَّ  (1)(ح): قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسولَ  أ

 عن   عمرَ  بنُ  اهلل   ا عبيدُ ثنَ : حدَّ قالَ  ا الفضلُ ثنَ : حدَّ ي قالَ ى المروز  عيسَ  بنُ  يوسفُ 
َِّ  قالَ  هُ أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ النَّ  عن   عائشةَ  عن   د  محمَّ  بن   القاسم   وا فكلُ  بليل   ُِ  يؤاذِّ بالًَّل  إ
  .مكتوم   أمِّ  ِ بنُ ى يؤاذِّ وا حتَّ واشربُ 

ِ  واإلقامة  ومن  ينتظُر اإلقامَة.  باُب كم  بيَن األاذا
ثَنا خالد  عن  الجريريِّ عن  ابن  بريدَة  - 521  ثَنا إسحاُق الواسطيِّ قاَل: حدَّ حدَّ

َِّ رسوَل اهلل   عن  عبد  اهلل  بن  مغفل  المزنيِّ  اذانين  صالة  "ثالثًا" قاَل: بيَن كلِّ أ ملسو هيلع هللا ىلصأ
 لمن  شاَء.

ِ  فحرف )ح( يدلُّ على تحويل  السَّند . – 1  للحديث  سندا
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 : سمعتُ قالَ  ا شعبةُ ثنَ : حدَّ قالَ  ا يندر  ثنَ : حدَّ ر قالَ ا  بشَّ  بنُ  د  ا محمَّ ثنَ حدَّ  - 522
َِ قالَ  مالك   بن   أنس   عن   األنصارىِّ  عامر   و بنَ عمرَ   من   ناس   قامَ  َِ ا إاذَّ إاذَ  ُِ المؤاذِّ  : كا

َِ  ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ النَّ  أصحاب   َِ يصلُّ  كذلكَ   وهم   ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  ى يخرجَ ي حتَّ السوار   يبتدرو  و
ِ   بينَ  يكن   ولم   المغرب   قبلَ  كعتين  الرَّ  ُِ  قالَ  شيء   واإلقامة   األاذا و وأبُ  جبلةَ  بنُ  عثما

 . قليل  ا إَّلَّ مَ بينه يكن   لم   شعبةَ  عن   داودَ 
 .اإلقامةَ  انتظرَ  من   بابُ 

َِ ا أبُ ثنَ حدَّ  - 600  بنُ  ي عروةُ : أخبرن  قالَ  هريِّ الزُّ  عن   ا شعيب  : أخبرنَ قالَ  و اليما
َِّ  بير  الزُّ  َِ   قالت   عائشةَ  أ  صالة   ى من  باألولَ  ُِ المؤاذِّ  ا سكتَ إاذَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسولُ  كا

ِ   بعدَ  الفجر   صالة   قبلَ  خفيفتين   ركعتين   فركعَ  قامَ  الفجر    ثمَّ  الفجرُ  يستبينَ  أ
 .لإلقامة   ُِ المؤاذِّ  ى يأتيه  حتَّ  األيمن   ه  ى شقِّ علَ  ارطجعَ 

 .شاءَ  لمن   صالة   أاذانين   كلِّ   بينَ  بابُ 
 بن   اهلل   عبد   عن   الحسن   بنُ  ا كهمسُ ثنَ : حدَّ قالَ  يزيد   بنُ  اهلل   ا عبدُ ثنَ حدَّ  - 601
 أاذانين   كلِّ   بينَ  صالة   أاذانين   كلِّ   بينَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  : قالَ قالَ  غفل  م بن   اهلل   عبد   عن   بريدةَ 
 .شاءَ  لمن   الثةَ ي الثَّ ف   قالَ  ، ثمَّ صالة  
 .واحد   ِ  مؤاذِّ  فر  ي السَّ ف   ِ  ليؤاذِّ  قالَ  من   بابُ 

 عن   ي قالبةَ أب   عن   وبَ أيُّ  عن   ا وهيب  ثنَ : حدَّ قالَ  أسد   ى بنُ ا معلَ ثنَ حدَّ  - 604
َِ  ليلةً  عشرينَ  ا عندهُ ي فأقمنَ قوم   منَ  ي نفر  ف   ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  أتيتُ  الحويرث   بن   مالك    وكا
وا وصلُّ  موهم  وعلِّ  وا فيهم  وا فكونُ ارجعُ : ا قالَ ى أهالينَ ا إلَ ى شوقنَ ا رأَ ا فلمَّ ا رفيقً رحيمً 

 .أكبركم   كم  وليؤمَّ  أحدكم   لكم   ِ  فليؤاذِّ  الةُ الصَّ  ا حضرت  فإاذَ 
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ِ   بابُ   ِ  المؤاذِّ  ، وقولُ وجمع   ،بعرفةَ  وكذلكَ  واإلقامة   وا جماعةً ا كانُ إاذَ  افر  للمس األاذا
 .المطيرة   أو   الباردة   يلة  ي اللَّ ف   حال  ي الرِّ ف   الةُ الصَّ 

 عن   ي الحسن  أب   المهاجر   عن   ا شعبةُ ثنَ : حدَّ قالَ  إبراهيمَ  بنُ  ا مسلم  ثنَ حدَّ  - 603
ِ   ُِ المؤاذِّ  فأرادَ  ي سفر  ف   ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ النَّ  معَ  اكنَّ   :قالَ  ي اذر  أب   عن   وهب   بن   زيد   ، َِ يؤاذِّ  أ

ِ   أرادَ  ثمَّ  أبرد   :لهُ  فقالَ  ِ   أرادَ  ثمَّ  أبرد   :لهُ  ، فقالَ َِ يؤاذِّ  أ ى حتَّ  أبرد   لهُ  ، فقالَ َِ يؤاذِّ  أ
َِّ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  ، فقالَ التلولَ  لُّ ى الظِّ ساوَ   .مَ جهنَّ  فيح   من   الحرِّ  ةَ شدَّ  إ

ُِ ثنَ : حدَّ قالَ  يوسفَ  بنُ  د  مَّ ا محثنَ حدَّ  - 602 ي أب   ء عن  ا  الحذَّ  خالد   عن   ا سفيا
ِ  أتَ  :قالَ  الحويرث   بن   مالك   عن   قالبةَ  ِ   ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  ى رجال  بيُّ النَّ  ، فقالَ فرَ السَّ  يريدا

 .اا أكبركمَ كمَ ليؤمَّ  ا ثمَّ أقيمَ  ا ثمَّ نَ ا فأاذِّ ا خرجتمَ ا أنتمَ إاذَ  ملسو هيلع هللا ىلص
 عن   وبُ ا أيُّ ثنَ : حدَّ قالَ  اب  الوهَّ  ا عبدُ ثنَ : حدَّ ى قالَ المثنَّ  بنُ  د  ا محمَّ ثنَ حدَّ  - 605

َِ  شببة   ونحنُ  ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ ى النَّ ا إلَ أتينَ  ا مالك  ثنَ : حدَّ قالَ  ي قالبةَ أب    ا عندهُ فأقمنَ  متقاربو
َِ  ا وليلةً يومً  عشرينَ   ا أو  ا أهلنَ اشتهينَ  ا قد  أنَّ  ا ظنَّ ا فلمَّ ا رفيقً رحيمً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسولُ  وكا

 وا فيهم  فأقيمُ  ى أهليكم  وا إلَ ارجعُ  :قال ا فأخبرناهُ ا بعدنَ تركنَ  ن  ا عمَّ ا سألنَ اشتقنَ  قد  
ي ي أصلِّ ا رأيتمون  وا كمَ ا وصلُّ  أحفظهَ ََّل  ا أو  أحفظهَ  أشياءَ  واذكرَ  ومروهم   موهم  وعلِّ 
 .أكبركم   وليؤمكم   أحدكم   لكم   ِ  فليؤاذِّ  الةُ الصَّ  ا حضرت  فإاذَ 

 ي نافعُ ثن  : حدَّ قالَ  عمرَ  بن   اهلل   عبيد   ى عن  ا يحيَ : أخبرنَ قالَ  د  دَّ ا مسثنَ حدَّ  - 606
َِ  باردة   ي ليلة  ف   عمرَ  بنُ  َِ اذَّ أ :قالَ  َِّ فأخبرنَ  ي رحالكم  وا ف  صلُّ  قالَ  ، ثمَّ بضجنا  ا أ

َِ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسولَ   يف   حال  ي الرِّ وا ف   صلُّ أََّل  ى إثره  علَ  يقولُ  ثمَّ  ُِ ا يؤاذِّ نً مؤاذِّ  يأمرُ  كا
 .فر  ي السَّ ف   المطيرة   أو   الباردة   يلة  اللَّ 
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 عن   و العميسَ ا أبُ ثنَ : حدَّ قالَ  عوِ   بنُ  ا جعفر  : أخبرنَ قالَ  ا إسحاقُ ثنَ حدَّ  - 600
 فآاذنهُ  بالل   فجاءهُ  باألبطح   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسولَ  : رأيتُ قالَ  أبيه   عن   ي جحيفةَ أب   بن   عوِ  
 وأقامَ  باألبطح   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسول   يدي   ا بينَ ى ركزهَ حتَّ  بالعنزة   بالل   خرجَ  ثمَّ  الة  بالصَّ 
 .الةَ الصَّ 
ِ  ف   يلتفتُ  ا وهل  ا وهاهنَ هاهنَ  فاهُ  ُِ المؤاذِّ  بعُ يتَّ  هل   بابُ   ي األاذا

َِ  ي أاذنيه  ف   إصبعيه   جعلَ  هُ أنَّ  بالل   عن   ويذكرُ  ي ف   إصبعيه    يجعلُ ََّل  عمرَ  ابنُ  وكا
ِ    بأسَ ََّل  :إبراهيمُ  ، وقالَ أاذنيه    حقٌّ  الوروءُ  :عطاء   ، وقالَ وروء   ى يير  علَ  َِ يؤاذِّ  أ
َِ   عائشةُ  وقالت   ،ة  وسنَّ   .أحيانه   ى كلِّ علَ  "تعاَلى" اهللَ  يذكرُ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  كا

ُِ ثنَ : حدَّ قالَ  يوسفَ  بنُ  د  ا محمَّ ثنَ حدَّ  - 601  عن   ي جحيفةَ أب   بن   عوِ   عن   ا سفيا
ِ  ا وهاهنَ هاهنَ  فاهُ  عُ تبَّ تَّ أ فجعلتُ  ُِ  يؤاذِّ ى بالًَّل رأَ  هُ أنَّ  أبيه    .ا باألاذا
 
 

تمَّ الكتاُب، والحمُد هلل  الَّذ ي بنعمته  تتمُّ 
 الصَّالحاتُ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

129 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهارسُ 

 المصادُر والمراجعُ 

 فهرُس الموروعات  

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

131 

 المصادُر والمراجعُ 
1 – .ُِ  القرآ
د  بن  إسماعيَل البخاريِّ، متوفَّى ألب ي عبد  اهلل  محمَّ  صحيُح اإلمام  البخاريِّ: – 4
 هجري(. 456شوال  1)

3 – : سابور ي، متوفَّى لمسلم  بن  الحجَّج  القشير ي النَّ  صحيُح اإلمام  مسلم 
 هجري(. 461رجب 45)

َِ بن  األشعث  السَّجستان ي، متوفَّى ) سنُن أب ي داوَد: - 2  16ألب ي داوَد سليما
 هجري(. 405شوال 

صفر  13ألب ي عبد  الرَّحمن  بن  شعيب  النَّسائ ي، متوفَّى ) نَّسائ ي:سنُن ال – 5
 هجري(. 303

 بن   َسو رةَ  ى بن  عيسَ  بن   ألب ي عيَسى محمَّد   :سنُن الترمذي )الجامع الكبير( - 6
 هجري(. 402ى )ي، المتوفَّ رمذ  ي التِّ لم  ، السّ اك  حَّ الضَّ  ى بن  موسَ 

أحمَد بن  علي  بن  موَسى الخراسن ي البي هق ي، المتفَّى  سنُن البي هق ي: ألب ي بكر   - 0
 هجري(. 251)جمادى األوَّل 

ألب ي عبد  اهلل  أحمَد بن  محمَّد  بن  حنبَل الشَّيبان ي الذهل ي، المتوفَّى  المسنُد: - 1
 هجري(. 421)

2 - :َِ َِ البست   بن   ي حاتم  محمَّد  ألب   صحيُح ابن  حبَّا  352ى )ي، المتوفَّ حبَّا
 هجري(.

ي ألب   ،ي شيبةَ أب   ابن   بمصنَّف   المعروفُ  :واآلثار   ي األحاديث  ف   فُ المصنَّ  - 10
َِ  بن   إبراهيم   بن   د  محمَّ  بن   اهلل   ، عبد  بةَ ي شي  أب   بن   بكر    ،يي العبس  خواست   بن   عثما
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 هجري(. 435ى )المتوفَّ 
 مسعود   ي بن  مهد   بن   أحمدَ  بن   رَ عم بن   علي   الحسن  ي ألب   :يارقطن  سنُن الدَّ  - 11
َِ النُّ  بن    هجري(. 315)المتوفى ، يارقطن  ي الدَّ البغداد   دينار   بن   عما

 هجري(. 402)  بن  إدريَس الشَّافع ي، المتوفَّى ي عبد  اهلل  محمَّد  ألب   :األمُّ  - 14
 310وال ش 46لمحمَّد  بن  جرير  الطَّبر ي، المتوفَّى ) تفسيُر الطَّبر ي: - 13

 هجري(.
:الرَّحمن  ف   الكريم   تيسيرُ  - 12  ِ  بن  ناصر   الرَّحمن   لعبد   ي تفسير  كالم  المنَّا

 (.1306جمادى اآلخر  43ي، المتوفَّى )السَّعد  
 تفسير   من   الجديد   العقل   وتنوير   ى السديد  المعنَ  )تحريرُ  نويرُ والتَّ  حريرُ التَّ  - 15

ي، ونس  التُّ  عاشور   بن   اهر  د الطَّ محمَّ  د بن  محمَّ  بن   اهر  الطَّ  لمحمَّد   :(المجيد   الكتاب  
 هجري(.1323ى )المتوفَّ 

ي، المتوفَّى  الدِّينألب ي عبد  اهلل  بدُر  البحُر المحيُط ف ي التَّفسير : - 16 الزَّكش 
 هجري(. 022)

ِ  ف   العجابُ  - 10 ي، مياط  الدُّ  ي ثمَّ مشق  الدِّ  ين  ي الدِّ ا محي  زكريَّ  ألب ي :األسباب   ي بيا
 هجري(. 112، توفَّى )ة  افعيَّ الشَّ  فقهاء   من   ، مجاهد  اس  حَّ النَّ  بابن   المعروف  

الرَّحمن  الدِّمشق ي،  ح  البخار ي: لزين  الدِّين  عبد  فتُح البار ي ف ي شرح  صحي - 11
 هجري(. 025ي، المتوفَّى )الشَّهيُر بابن  رجب  الحنبل  

: شرحُ  المنهاجُ  - 12 ألب ي زكريَّا يحَيى بن  شرف   صحيح  مسلم  بن  الحجَّاج 
 هجري(. 606رجب  42الحزام ي النَّوو ي، المتوفَّى )

 بن   حمن  الرَّ  د عبد   محمَّ العاَل  ألب ي :يرمذ  التِّ  جامع   ي بشرح  األحواذ   تحفةُ  - 40
 هجري(. 1353) ىى، المتوفَّ المباركفور   حيم  الرَّ  عبد  
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، اإلفصاُح  - 41 محمَّد   بن  هبيرَة  َّلبن  المظفَّر  يحَيى بن  عن  معان ي الصِّحاح 
 هجري(. 560ي، المتوفَّى )غداد  ي البَّ ور  ي نسًبا ثمَّ الدُّ الشيبان  

44 - : ألب ي زكريَّا يحَيى بن  شرف  الحزام ي النَّوو ي،  شرُح المجموع  المهذَّب 
 هجري(. 606رجب  42المتوفَّى )

ِ  اإلي شعبُ  - 43 رد  موسَ  بن   علي   بن   الحسين   بن   ألحمدَ  :ما َرو ج  ي ى الُخس 
 هجري(. 251ى )ي، المتوفَّ هق  البي   بكر   ي، أب يالخراسان  

 ؤوف  الرَّ  و بعبد  ين محمَّد المدعُ لزين  الدِّ  :غير  الصَّ  الجامع   شرح   القدير   فيضُ  - 42
ي، المتوفى ي القاهر  المناو   ي ثمَّ اد  الحد العابدينَ  زين   بن   علي   بن   العارفينَ  تاج   بن  
 هجري(.1031)

 عصاُم الدِّين . ي فاطمةَ ألب   حديثًا تملؤَها األسراُر: 40طريُق األبرار   - 45
لمحمَّد بن   صين  من  كالم  سيِّد  المرسليَن:الذَّكريَن بعدَّة  الحصن  الح تحفةُ  - 46
جمادى اآلخر  40الشَّوكاني، المتوفَّى ) : ببدر  الدِّين  ي، الملقَّب  الشَّوكان   عل ي  

 هجري(. 1455
40 - : ين  األسيوط ي المشهور  لعبد  الرَّحمن  بن  كمال  الدِّ  جياُد المسلسالت 

  هجري(. 211ى )بجالل  الدِّين  السُّيوط ي، المتوفَّ 
َِ الغامد ي. الوجازُة ف ي األثبات  واإلجازة : - 41  لذياب  بن  سعد  آل  حمدا
 بن   محمَّد   بن   ياسينَ  ي الفيض  محمَّد  ألب   ث  المسلسلة :العجالُة ف ي األحادي - 42

 هجري(. 1210اذو الحجة  41عيَسى الفادان ي، المتوفَّى )
لمحمَّد  بن  جعفَر الكتَّان ي، المتوفَّى  المتناثر  مَن الحديث  المتواتر :نظُم  - 30

 هجري(. 1325)
:التَّذكرُة ف ي علوم   - 31 علي  األنصار ي المعروُف بابن   لإلمام  عمَر بن   الحديث 
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، والمعروُف بابن  النَّحو ي، المتوفَّىَّ )  هجري(. 120الملقَّن 
: معرفةُ  - 34 بد  اهلل  النَّيسبور ي، ي عبد  اهلل  محمَّد  بن  عألب   علوم  الحديث 

 .هجري( 205صفر  3لحاكم  النيسبوري، المتوفَّى )المشهور  ب ا
طَه بن  محمَّد  بن  فتوح  البيقون ي الدِّمشق ي، المتوفَّى  أو   لعمرَ  البيقونيَّة: – 33

 هجري(. 1010)
 بن   د  محمَّ  بن   علي   بن   أحمدَ  ي الفضل  ألب   :حابة  الصَّ  ي تمييز  ف   اإلصابةُ  - 32

 هجري(. 154ى )ي، المتوفَّ العسقالن   حجر   بن   أحمدَ 
األلباني،  ين  الدِّ  ناصر   د  ، لمحمَّ بيل  السَّ  منار   أحاديث   تخريج  ي ف   الغليل   إرواءُ  - 35

 هجري(. 1240ى )المتوفَّ 
 أحمدَ  الفضل   ألب ي :ي الكبير  افع  الرَّ  أحاديث   ي تخريج  ف   الحبيرُ  لخيصُ التَّ  - 36
 هجري(. 154ى )ي، المتوفَّ العسقالن   حجر   بن   أحمدَ  بن   د  محمَّ  بن   علي   بن  

 واثق   بن   مرزوق   بن   قانع   ي بن  الباق   عبد   ي الحسين  ألب   :حابة  الصَّ  معجمُ  - 30
 هجري(.351ى  )ي، المتوفَّ البغداد   "بالوَّلء  " األمويِّ 

 ي.باع  السِّ  : محمَّد  للدُّكتور   انتَها ف ي التَّشريع  اإلسالم ي:نَُّة ومكالسُّ  - 31
 ، أب ييوسفَ  بن   حمن  الرَّ  عبد   بن   ليوسفَ  :جال  الرِّ  ي أسماء  ف   الكمال   تهذيبُ  - 32

ى ي، المتوفَّ ي المزِّ الكلب   يِّ القضاع   د  ي محمَّ أب   يِّ ك  الزَّ  بن   ين  الدِّ  ، جمال  اج  الحجَّ 
 هجري(. 024)

 حجر   بن   أحمدَ  بن   د  محمَّ  بن   ي  عل   بن   أحمدَ  ي الفضل  ألب   :هذيب  التَّ  تقريبُ  - 20
 (.هجري 154ى )ي، المتوفَّ العسقالن  

 د  محمَّ  بن   اهلل   عبد   بن   يوسفَ  ي عمرَ ألب   :األصحاب   ي معرفة  ف   اَّلستيعابُ  - 21
 هجري(. 263ى )ي، المتوفَّ ي القرطب  مر  النِّ  عاصم   بن   البرِّ  عبد   بن  
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 حقائق   عن   ى بـ )الكاشف  المسمَّ  المصابيحَ  ى مشكاة  ي علَ يب  الطَّ  شرحُ  - 24
هجري(. 023ى )ي المتوفَّ يب  الطَّ  اهلل   عبد   بن   ين  الحس ين  لشرف  الدِّ  :(نن  السُّ 

 ي.هنداو   الحميد   : د. عبد  تحقيقُ 
وهَو أحمُد بُن محمَّد  البغداد ي  تَّرجيُح عَلى مختصر  القدُّور ي:التَّصحيُح وال 23

 بن   قاسم  هجري(، تأليُف:  241، المعروُف بالقدُّور ي، المتوفَّى )و الحسين  أبُ 
 .يونس   رياءَ  ، تحقيقُ يي الحنف  ا المصر  قطلوبغَ 

 ، رحمُه اهللُ،فهم ي لمحمَّد   ي الفقه  الحنف ي:بدايُة المفت ي ونهايُة المستفت ي ف   - 22
 عل ي النَّدو ي. محمَّد   شرُح الدُّكتور  

 د  محمَّ  اهلل   عبد   أب ي ين  الدِّ  لشمس   :خليل   مختصر   ي شرح  ف   الجليل   مواهبُ  - 25
ي الرُّعين   اب  بالحطَّ  ي، المعروف  ي المغرب  رابلس  الطَّ  حمن  الرَّ  عبد   بن   د  محمَّ  بن  

 هجري(.252ى: )ي،المتوفَّ المالك  
 ي.ي القرو  لمحمَّد  العرب   َلى مذهب  السَّادة  المالكيَّة :الخالصُة الفقهيَُّة ع - 26
 هجري(. 316َّلبن  أبي زيد  القيروان ي، المتوفَّى )  :الرِّسالةُ  – 20
21 -  ُِ :مختصر  اب المختصر  شرح  بيا لشمس  الدِّين  أبُو الثَّناء   ن  الحاجب 

 هجري(. 1322محمود بن  عبد  الرَّحمن  بن  أحمَد األصفهان ي، المتوفَّى )
 :يالمزن   مختصر   شرحُ  ي وهوَ افع  الشَّ  اإلمام   مذهب   ي فقه  ف   ي الكبيرُ الحاو   - 22
 هير  ي، الشَّ ي البغداد  البصر   حبيب   بن   د  محمَّ  ن  ب د  محمَّ  بن   علي   ي الحسن  ألب  

 هجري(. 250ى )ي، المتوفَّ بالماورد  
لموفَّق  الدِّين  أبو محمَّد  عبُد اهلل  بن  قدامَة  ي فقه  اإلمام  أحمَد:ي ف  المغن   - 50

 هجري(. 640ي، المتوفَّى ) عيد الفطر العدويِّ المقدس  
 قدامةَ  بن   أحمدَ  بن   د  محمَّ  بن   حمن  لعبد  الرَّ  :المقنع   ى متن  علَ  الكبيرُ  رحُ الشَّ  - 51
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 هجري(. 614، المتوفَّى )ين  الدِّ  ، شمس  الفرج   ب يي، أي الحنبل  ي الجماعيل  المقدس  
ي القرطب ي الملقَّب  المحلَّى باآلثار : - 54 ألب ي محمَّد  عل ي بن  حزم  األندلس 

 هجري(. 256شعباِ  41بالظَّاهر ي، المتوفَّى )
:األوسط  ف   - 53 ألب ي بكر  محمَّد  بن  المنذر   ي السُّنن  واإلجماع  واَّلختالف 

 هجري(. 311النَّيسبوري، المتوفَّى )
وهَو: تقُي الدِّين  أحمُد ابُن  ُة لشيخ  اإلسالم  ابن  تيميَّة :اَّلختياراُت الفقهيَّ  - 52

:  041اذو القعدة  40عبد  الحليم  النَّميري الحرَّان ي، المتوفَّى ) هجري(، للمؤلِّف 
 .ي بُن محمَّد  بن  جاد اهلل  سام  
: الشرُح الممتُع عَلى زاد   - 55 ي عبد  اهلل  محمَّد  بن  صالح  العثيميَن ألب   المستقنع 

 هجري(. 1242شوال  15ي، المتوفَّى )التَّميم  
د  بن  عوض  الجزير ي، لعبد  الرَّحمن  بن  محمَّ  الفقُه عَلى المذاهب  األربعة : - 56

 هجري(. 1360المتوفَّى )
جنة  الدَّائمة، للَّ  ة واإلفتاء :ي اللَّجنُة الدَّائمة للبحوث  العلميَّ كتاُب فتاو   - 50

 .الرَّزَّاق الدويش   عبد   بن   ، أحمدَ جمع  وترتيب  
 43لمتوفَّى )ي، امشق  ي الدِّ لوهبَة بن  مصطَفى الزحيل   الفقُه اإلسالم ي وأدلَّتُه: - 51

 (.1236شوال 
لجمال  الدِّين  بن  محمَّد  القاسم ي،  المساجد  مَن البدع  والعوائد : إصالحُ  - 52

 هجري(، تحقيُق األلباني. 1334المتوفَّى )
ألحمَد بُن عبد  الحليم  ابن   يُخ اإلسالم  أحمَد بُن تيميََّة:مجموُع فتاَوى ش - 60

 تيميَة.
ِ  من  ا ف  لمَ تنبيُه األنام   - 61 : ي األاذا السَّـعد يِّ.  َكَتَبُه: أبُو َهمَّامَ  أخطاء  وأوهام 
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 .الفضالء   المشايخ   منَ  : نخبة  راجـعـهُ 
 سعد   بن   وبَ أيُّ  بن   ي بكر  أب   بن   د  لمحمَّ  :المولود   بأحكام   المودود   تحفةُ  - 64

 هجري(. 051ى )، المتوفَّ ة  الجوزيَّ  م  قيِّ  ابن   ين  الدِّ  شمس  
 سعد   بن   وبَ أيُّ  بن   ي بكر  أب   بن   لمحمَّد   :العباد   خير   ي  ي هد  ف   المعاد   زادُ  - 63

 هجري(.  051ى )، المتوفَّ ة  الجوزيَّ  م  قيِّ  ابن   ين  الدِّ  شمس  
ب بأمام  الحرمين ، ألب ي المعال ي الجوين ي، الملقَّ  لفقه :ورقات  ف ي أصول  ا - 62

 هجري(. 201ربيع اآلخر  45المتوفَّى )
 631لسيف  الدِّين  اآلمد ي، المتوفَّى ) :حكاُم ف ي أصول  األحكام  اإل - 65

 هجري(.
:رشاُد اإ - 66 عل ي الشَّوكاني، لمحمَّد بن   لفحول  إَلى تحقيق  علم  األصول 

 هجري(. 1455جمادى اآلخر  40الدِّين  الشَّوكاني، المتوفَّى ) الملقَّب: ببدر  
:لعلم تَّوريُح لالتَّهذيُب وا - 60  ألب ي فاطمَة عصاُم الدِّين . قواعد  التَّرجيح 
لمحمَّد بن  عل ي الشَّوكاني، الملقَّب: ببدر  الدِّين  الشَّوكاني،  :فتُح القدير   - 61

 هجري(. 1455جمادى اآلخر  40المتوفَّى )
:اإلنصاُف ف   - 62  بن   ي  عل   لحسن  ا أب ي ين  لعالء  الدِّ  ي معرفة  الرَّاجح  مَن الخالف 

 َِ  هجري(. 115ي، المتوفَّى )ي الحنبل  ي الصالح  الدمشق   يِّ المرداو   سليما
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ي،  - 00 ، وعبد  الحليم  منتصر ، وعطيَُّة الصَّوالح  المعجُم الوسيُط: إلبراهيَم أنيس 
 ومحمَّد  خلف  اهلل  أحمَد.

 معجُم اللَّغة  العربيَّة . - 01
محمَّد  بن  عبد  اهلل  بن  مالك  الطَّائ ي الجيان ي المعروف  بابن  ل الكافيُة الشَّافيُة: - 04

، المتوفَّى )   هجري(. 604مالك 
الصَّواعُق المرسلُة ف ي الردِّ عَلى الجهميَّة  والمعطِّلة : ألب ي عبد  اهلل  محمَّد  بن   - 03

، المتوفَّى أب ي بكر  بن  أيُّوَب الزرع ي، المعروف  بابن  قيِّم  الجوزيَّة، أ و  بابن  القيِّم 
 هجري(. 051رجب  13)
ي التَّميم ي البكر ي،  - 02  تلبيُس إبليَس: ألب ي الفرج  عبد  الرَّحمن  القرش 

 هجري(. 520المعروف  بابن  الجوز ي، المتوفَّى )
المدخُل لتنمية  األعمال  بتحسين  النيَّات  والتَّنبيه  عَلى بعض  البدع   - 05 

د : لمحمَّد  بن  محمَّد  بن  محمَّد  العبدر ي المالك ي أب ي عبد  اهلل  الشهير  بـ  : والعوائ
 هجري(. 030ابن  الحاج  المالك ي، المتوفَّى )

شرُح النَّصيحة  الكافية  لمن  خصَُّه اهللُ بالعافية : ألحمَد بن  أحمَد بن  محمَّد   - 06 
ي، المعروف بـ   ي الفاس   هجري(. 122زّروق  المتوفَّى ) بن  عيَسى البرنس 

ردُّ المحتار  عَلى الدرِّ المختار ، المعروف  بـ  "حاشية  ابن  عابديَن":  لمحمَّد   - 00 
 هجري(. 1454أميَن بن  عمَر بن  عبد  العزيز  عابديَن الدِّمشق ي، المتوفَّى )

ن  محمََّد بن  قدامَة لعبد  اهلل  بن  أحمَد ب رورُة النَّاظر  وجنَُّة المناظر : - 01
ي موفَّق  الدِّين  أب ي محَّمد .  المقدس 
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: لمنصور  بن  يونَس بن  صالح  الدِّين  بن    - 02 كشَّاُف القناع  عن  متن  اإلقناع 
موقُع  - 02 هجري(.1051حسن  بن  إدريَس البهوت ى الحنبل ى، المتوفَّى )

.  اإلسالُم سؤال  وجواب 
: رمن موقع اإلمام  ابن  باز ، وهَو عبُد العزيز  بن  عبد  اهلل  نور  عَلى الدَّرب   - 10

 هجري(.1240محرَّم  40بن  باز ، المتوفَّى )
 موقُع إماُم المسجد . - 11
سلسلُة الهَدى والنُّور: لإلمام  والمحدِّث  محمَّد  بن  الحاج  نوح  بن  نجات ي  - 14

المعروف  باسم  محمَّد  ناصر  الدِّين   بن  آدم  األشقودر ي األلبان ي األرنؤوط ي،
، المتوفَّى، )قبيَل يوم  السَّبت  ف ي الثَّان ي والعشريَن من  جماَدى اآلخرة   األلبان يِّ

 هجري(. 1240
 موقُع األلوكة . - 13 
َِ بن  حسين  بن  محمَّد  الجمزور ي الشهير   - 12  تحفُة الجمزور ي، لسليما

َِ حيًّا    هجري(. 1401ف ي باألفند ي، )كا
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 الموروعات   فهرسُ 
 5...................................................................تقريظ ..........    

 

 0 ............................................................................ مقدِّمة  

  ِ  11 ...................................................................... سنُد األاذا

 15 ............................................................................تمهيد  

ِ   األوَُّل تشريعُ الفصُل   10 ....................................................... األاذا

ِ   حكمُ الفصُل الثَّان ي   45 ........................................................ األاذا

 31 ............................................................................ األدلَّةُ 

  ِ  30 ...................................................... الفصُل الثَّالُث شروُط األاذا

ُِ للصَّالة  بعَد خروج  وقتَها  24 ...................................  المبحُث األوَُّل األاذا

ِ   شروطُ  المبحُث الثَّان ي  23 ....................................................  المؤاذِّ

  ِ ٍُ األاذا  25 ........................................................ الفصُل الرَّابُع ألفا

ِ  وأدلَّتَها  22 ...................................................... اختالُف صيغ  األاذا

 53 ................................................................... مبحث  التَّثويبُ 

ِ  ومند الفصُل الخامسُ   55 ............................................ وباتهُ سنُن األاذا

ِ  ومندوباتهُ   50 ............................................................ سنُن األاذا

ِ   المكروهاتُ  الفصُل السَّادسُ   63 .................................... والبدُع ف ي األاذا

http://www.alukah.net/
كتاب%20الاذان.docx#_Toc24881744
كتاب%20الاذان.docx#_Toc24881748
كتاب%20الاذان.docx#_Toc24881755
كتاب%20الاذان.docx#_Toc24881760
كتاب%20الاذان.docx#_Toc24881763


www.alukah.net 

 
 

142 

ِ   مكروهات    65 ............................................................. ف ي األاذا

  ِ  62 .................................................................. البدُع ف ي األاذا

 03 ............................................................ األاذاِ بالمسجِّل   بدعةُ 

ِ   الفصُل السَّابعُ  ِ  وجزاُء المؤاذِّ  02 ......................................... فضُل األاذا

 12 ................................................................. نصائح  وتنبيهات  

ُِ الجمعة   المبحُث األوَّلُ   12 ...................................................... أاذا

ِ   المبحُث الثَّان ي  24 ......................................... َما يُفعُل عنَد سماع  األاذا

ِ   المبحُث الثَّالثُ   20 ............................................. معان ي كلمات  األاذا

 101 ........................................................... اإلقامةُ  صُل الثَّامنُ الف

 103 ......................................................................... اإلقامةُ 

ٍُ اإلقامة   المبحُث األوَّلُ   105 .................................................... ألفا

 101 ................................................... شروُط اإلقامة   المبحُث الثَّان ي

 110 ......................................... سنُن اإلقامة  ومندوباتَها المبحُث الثَّالثُ 

 111 ................................... المكروهاُت والبدُع ف ي اإلقامة   المبحُث الرَّابعُ 

ِ  المولود  وللمصروع ويير  اذلكَ المطلب األول  ُِ ف ي أاذ  113.....................األاذا

ُِ  المطلُب الثَّان ي  115 ..................................... مواطن  لم  يشرع  فيَها األاذا

ُِ الفجر   المطلُب الثَّالثُ   110 ..................................................... أاذا

http://www.alukah.net/
كتاب%20الاذان.docx#_Toc24881769
كتاب%20الاذان.docx#_Toc24881779


www.alukah.net 

 
 

143 

 112 ............................................. ملسو هيلع هللا ىلص ول  اهلل  مؤاذِّنُو رس المطلُب الرَّابعُ 

ِ  من  صحيح  البخار ي  140 ............................................. أحاديُث األاذا

ِ  مثَنى مثَنى.  140 ....................................................... باُب األاذا

 140 ................................. باُب اإلقامة  واحدة  إَّلَّ قولُه قد  قامت  الصَّالُة.

 140 ........................................................... باُب فضل  التَّأاذين .

 141 ..................................................... باُب رفع  الصَّوت  بالنِّداء .

ُِ مَن الدِّماء .  141 ............................................. باُب َما يحقُن باألاذا

 141 .............................................. باُب َما يقوُل إاَذا سمَع المناد ي.

 144 ...................................................... باُب الدُّعاء  عنَد النِّداء .

.  ِ  144 ..................................................... باُب اَّلستهام  ف ي األاذا

.  ِ  143 ....................................................... باُب الكالم  ف ي األاذا

َِ لُه  ِ  األعَمى إاَذا كا  143 ....................................... من  يخبرُه.باُب أاذا

ِ  بعَد الفجر .  143 ....................................................... باُب األاذا

ِ  قبَل الفجر .  142 ...................................................... باُب األاذا

ِ  واإلقامة  ومن  ينتظُر اإلقامَة.  142 ................................ باُب كم  بيَن األاذا

 145 ....................................................... باُب من  انتظَر اإلقامَة.

 145 ........................................... باُب بيَن كلِّ أاذانين  صالة  لمن  شاَء.
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ِ  واحد . ِ  ف ي السَّفر  مؤاذِّ  145 .................................... باُب من  قاَل ليؤاذِّ

ِ  للمسافر  إلاذَ   146 ........................................ ا كانُوا جماعةً باُب األاذا

ُِ فاُه هاُهَنا  140 ..................................................باُب هل  يتَّبُع المؤاذِّ

 131 ............................................................. المصادُر والمراجعُ 

121......................................فهرُس..................................ال  

 
 

تَـغ ف ُرَك َوَأُتوُب إ َلي َك.ُسب َحاَنَك اللَّ  ِ  ََّل إ َلَه إ َّلَّ َأن َت َأس  َهُد َأ د َك، َأش   ُهمَّ َوب َحم 
يَم، َوَعَلى  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّد ، َوَعَلى آل  ُمَحمَّد ، َكَما َصلَّي َت َعَلى إ بـ َراه 

يد ، َوبَار ك  َعَلى مُ  آل   يَم، إ نََّك َحم يد  َمج   َحمَّد ، َوَعَلى آل  ُمَحمَّد ،إ بـ َراه 
َت  يَم، ف ي ال َعاَلم ينَ كَما بَارَك  يَم، َوَعَلى آل  إ بـ َراه   َعَلى إ بـ َراه 

يد . َِ رَبَِّك َربِّ ال ع زَّة   إ نََّك َحم يد  َمج   ُسب َحا
َِ َوَساَلم  َعَلى ال ُمر َسل ينَ  ُفو  َعمَّا َيص 

ُد ل لَّه  َربّ   َوال َحم 
 ال َعاَلم ينَ 
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