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 المقدمة

 

, من يهده الله  ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناأن الحمد لله , نحمده 

فال مضال له , ومن يضلل فال هادى له , واشهد أن ال اله إال الله وحده ال شريك له , واشهد أن محمدا 

 عبده ورسوله . 

شر و  -ليه وسلم صلى الله ع-فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد     أما بعد

ا اتقوا يا آيها الذين أمنو }وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار   محدثها األمور

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي  } (201)آل عمران  {اهلل حق تقاته وال متوتن إال وانتم مسلمون 

ذي ساء واتقوا اهلل الخلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا ون

(2)النساء  {تساءلون به واألرحام إن اهلل كان عليكم رقيبا   

م ذنوبكم ومن الذين آمنوا اتقوا الله وقوال قوال سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لك أيهاتعالى } يا وقال 

 وأحكامه اآلذانيان فضل فهذه رسالة لطيفة عقدة لب11:17يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما *{ ) األحزاب 

  ههلالفصل الثاني:فضل اآلذان وأ   :كيف بدا اآلذانالفصل األول الرسالة على  واشتملتوبيان فضل املؤذن 

  :آداب وأحكام اآلذان  \الفصل الثالث

:بدع اآلذان والمؤذنين\الفصل الرابع     

مؤذ نوا رسول الله صلى الله عليه وسلم  \الفصل الخامس    

  اآلذان فيسادس: تشنيف اآلذان بما ورد عن اللجنة الدائمة الفصل ال

  الفصل السابع :األحاديث الضعيفة والموضوعة في باب األذان 
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فالله رع ميزان الش ثم تعرضت لبعض المسائل المعاصرة مثل قضية توحيد اآلذن وأوضحتها في  

َْ يُ عََََوَمنَ ََذِلكََ) –عالى سبحانه وت–ن اآلذان من شعائر الله ومن عظمها فقد عظم شعائره أو  َاللَّهَََِشَعائِرَََّظِِ

كتابهَََفي(َومنَعطلهاَومنعهاَفهوَممنَسَْاللهََج)َسورةَالح(23)َال ُقُلوبََِتَ ق َوىَِمنَ َفَِإن ََّها  

َََُْوَمنَ ) ُمهََُِفيَهاَيُذ َكرََََأنَ َاللَّهَََِمَساِجدََََمَنعَََِممَّنَ ََأظ َل َْ َانََكََََماَُأولَِئكََََخَراِبَهاَِفيََوَسَعىَاس  ُخُلوَهاََأنَ ََلُه َْ ََخائِِفينَََِإّلَََّيَد  ََلُه

ن  َياَِفي َْ َِخز يَ َالدُّ َِخَرةََِِفيََوَلُه َْ ََعَذابَ َاْل  عنديقد بذلت غاية ما  فاني وأخيرا )َالبقرةَ((111)ََعِّظي  

ينفع به  أنسبحانه المسؤل بعد ذلك وقبل ذلك  –اخرج هذا السفر فالله  فيمن جهد    

ب فمن الله الكريم  وما كان فيه من صوا لوجههالدارين وان يجعلها خالصة  فيمين والمسلمات المسل

 العزيز الوهاب وما كان فيه 

نقصان فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه براء  أومن خطا   

مدادبعـفـو    &وحده    ها ذاك منى بل من اللـوم وفـضل وانعم وا   

فمن ذات نفسي كل خطئي وغلطتي      &       ا   فان أك  فيها مخطئا أو مغالط  

من لي وألخوتيـفر الرحـتغـواس      &     أتوب إلى الرحمن من كل غلطة      

سنى قبول رسالتيـائه الحـوأسم   ـاته    &  صفـه بـمـل اسـوأساله ج   

  تأليف
السيد مراد سالمه  \همام  أبو  

نوى محافظة البحيرة /مركز شبراخيت قرية/ فر   
7131831110محمول/  

 ت/1881480440
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 الفصل األول:كيفية بدء اآلذان
لة بين فرضها الله على عباده فهي الص التياعلم علمني الله أن الصالة من أعظم أركان اإلسالم 

والصالة  الله وبينهم ولقد أمرهم أن يحافظوا عليها فقال سبحانه وتعالى )حافظوا على الصلوات

( فكان حال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 232قانتين( ) البقرة : الوسطى وقوموا لله

الة ( كما وصفهم الله تعالى بقوله )رجال ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر الله وعن واقام الص

وكانوا   تدخول الوق (فلما كان حالهم كما ذكر الله ولم تكن هناك عالمة على 31)النور :

ليه وسلم واخذ ذلك مشقة اجتمع بهم النبي صلى الله ع فية وكانوا يجدون يتحينون وقت كل فريض

لتي اقتراحا وهاك بعض األحاديث ا -صلى الله عليه وسلم  -النبيكل واحد منهم يقترح على 

ذلكتوضح لك   

الة طاف عن أبي عبد الله ابن زيد قال لما أمر رسول الله بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الص 

ه فقلت ندعو به وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع ببي 

ه أكبر الله إلى الصالة فقال أال أدلك على ما هو خير من ذلك قال فقلت له بلى فقال تقول الله أكبر الل

دا هد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمأكبر الله أكبر أشهد أن ال إله إال الله أشهد أن ال إله إال الله وأش

بر ال إله رسول الله حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح الله أكبر الله أك

ن ال إله إال الله إال الله ثم استأخر غير بعيد ثم قال ثم تقول إذا أقمت إلى الصالة الله أكبر الله أكبر أشهد أ

أكبر  على الصالة حي على الفالح قد قامت الصالة قد قامت الصالة الله حيلله أشهد أن محمدا رسول ا

ن شاء الله فقم مع الله أكبر ال إله إال الله فلما أصبحت أتيت النبي فأخبرته بما رأيته فقال إنها لرؤيا حق إ

ه ويؤذن به قال بالل فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بالل فجعلت ألقيه علي

بعثك  فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول والذي

 2بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله فلله الحمد   )1(

                                                 
 
 

َقالَالشيخَاأللبانيَ:َحسنَصحيح 444(رواه ابو داود رقم 1) 
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وأخرجه الترمذي أيضا فلم يذكر فيه كلمات األذان وال اإلقامة وقال حديث حسن صحيح ورواه  

 ابن ماجه أيضا فلم يذكر فيه لفظ اإلقامة وزاد فيه شعرا فقال عبد الله بن زيد في ذلك:

 أحمد الله ذا الجالل وذا اإل

كرام حمدا على األذان كثيرا   

 كرام حمدا على األذان كثيرا

 إذا أتـاني به البشير مــــــن الله

 فــــــألم بـــه لــــــدي بـــــشيرا

ـي بــــهن ثالفي لـــيال وافــــ  

 ث كـــــــلما جاء زاد ني توقيرا)1(

بن وأخرج ابن حبان أيضا هذا الحديث في ) صحيحه ( ورواه أحمد في ) مسنده ( وقال أبو عمر ا

ألفاظ عبد البر روى عن النبي في قصة عبد الله بن زيد في بدء األذان جماعة من الصحابة ب

ح وفي ره عند ذلك واألسانيد في ذلك من وجوه صحامختلفة ومعان متقاربة وكلها تتفق على أم

موضع آخر من وجوه حسان ونحن نذكر أحسنها فذكر ما رواه أبو داود حدثنا عباد بن موسى 

د أخبرنا أبو الختلي وحدثنا زياد بن أيوب وحديث عباد أتم قاال أخبرنا هشيم عن أبي بشر قال زيا

الناس  نصار قال اهتم النبي للصالة كي  يجمعبشر عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من األ

ك قال لها فقيل له أنصب راية عند حضور الصالة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذل

يهود قال فذكر له القنع يعني الشبور وقال زياد شبور اليهود فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر ال

ي فأري رف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم النبفذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى فانص

قظان إذ أتاني األذان في منامه قال فغدا على رسول الله فأخبره فقال يا رسول الله إني لبين نائم وي

عشرين  آت فأراني األذان قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه

استحييت فقال منعك أن تخبرنا فقال سبقني عبد الله بن زيد ف يوما قال ثم أخبر به النبي فقال ما

                                                 

 وقالَالشيخَاأللبانيَحسن607َرواهَابنَماجةَفىَسننهَرقَْ 1) 
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د ترجم لهذا رسول الله يا بالل قم فانظر ما يأمرك به عبد الله ابن زيد فافعله فأذن بالل فأبو داو

ي كالم الحديث بقوله باب بدء األذان فهذا الذي هو أحسن أحاديث هذا الباب كما ذكره أبو عمر يقو

قة ألنه لم ناه آنفا ألنه ليس فيه ما يخال  حديث عبد الله بن زيد بهذه الطريالقرطبي الذي ذكر

ه تعالى يذكر فيها أن عمر سمع الصوت فخرج فأتى النبي فدل بحسب الظاهر أن عمر رضي الل

عنه كان حاضرا فهو يرد كالم بعضهم الذي ذكرناه عنه وهو قوله فدل على أن عمر لم يكن 

 2حاضرا لما قص عبد الله بن زيد رؤياه إلى آخر ما ذكره فافهم      )1(

ذان قائما ذكر ما يستفاد منه فيه أن قوله قم يا بالل فناد أو فأذن يدل على مشروعية األ

رج مذهب العلماء كافة إال أبا ثور فإنه جوزه ووافقه أبو الف وهو    قاعدوأنه ال يجوز 

 أحدهما المراد بالنداء ههنا المالكي رحمه الله تعالى واستضعفه النووي لوجهين

تعرض  اإلعالم الثاني المراد قم واذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصالة وليس فيه

عذر  للقيام في حال األذان قال النووي ومذهبنا المشهور أنه سنة فلو أذن قاعدا بغير

يخ اب أبي الشصح أذانه لكن فاتته الفضيلة ولم يثبت في اشتراط القيام شيء وفي كت

ال بسند ال بأس به عن وائل بن حجر قال حق وسنة مسنونة أال يؤذن إال وهو طاهر و

عذر  يؤذن إال وهو قائم وفي ) المحيط ( إن أذن لنفسه فال بأس أن يؤذن قاعدا من غير

ته مراعاة لسنة األذان وعدم الحاجة إلى إعالم الناس وإن أذن قاعدا لغير عذر صح وفات

قاعدا مع قدرته على القيام صح أذانه  الفضيلة وكذا لو أذن  

لظواهر وفيه دليل على مشروعية طلب األحكام من المعاني المستنبطة دون االقتصار على ا ***

مة وأنه وفيه منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفيه التشاور في األمور المه

فيه التحين األمر يفعل ما فيه المصلحة وينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده ثم صاحب 

 ألوقات الصالة

اآلذان على غير لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ ةما هي الحكمة من مشروعي  
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يد ألن رؤيا : فوائد األولى االستشكال في إثبات األذان برؤيا عبد الله بن ز  يقول العيني

نة الوحي كم شرعي والجواب مقارغير األنبياء عليهم الصالة والسالم ال يبني عليها ح

ة لذلك وفي مسند الحارث بن أبي أسامة أول من أذن بالصالة جبريل عليه الصال

مر بالال والسالم في السماء الدنيا فسمعه عمر وبالل رضي الله تعالى عنهما فسبق ع

اه النبي أت إلى النبي وأخبره بها فقال النبي لبالل سبقك بها عمر وقال الداودي روي أن

ثمانية أيام جبريل عليه الصالة والسالم باألذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر ب

ذكره ابن إسحاق قال وهو أحسن ما جاء في األذان وقد ذكرنا في أول الباب أن 

شيخ الزمخشري نقل عن بعضهم أن األذان بالوحي ال بالمنام وحده وفي كتاب أبي ال

 عن أبي المؤمل عن أبي الرهين عن عبد الله بن من حديث عبد العزيز بن عمران

حج الزبير قال أخذ األذان من أذان إبراهيم عليه الصالة والسالم وأذن في الناس بال

( اآلية قال فأذن رسول الله وقال السهيلي الحكمة في  21يأتوك رجاال ) الحج 

يلة يه لتخصيص األذان برؤيا رجل ولم يكن بوحي فألن سيدنا رسول الله قد أر

نة اإلسراء فوق سبع سموات وهو أقوى من الوحي فلما تأخر فرض األذان إلى المدي

قت ما كان وأراد إعالم الناس بوقت الصالة فلبث الوحي حتى رأى عبد الله الرؤيا فواف

ا أراه رآه في السماء قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى وعلم حينئذ أن مراد الله بم

ة تنطق ذلك موافقة رؤيا عمر مع أن السكينى يكون سنة في األرض وقوفي السماء أن 

لى على لسان عمر رضي الله تعالى عنه واقتضت الحكمة اإللهية أن يكون األذان ع

(  ) لك ذكرك ورفعنا) وهو معنى قوله تعالى غير لسان النبي لما فيه من التنويه بعبده 

سان غيره أنوه وأفخر لشأنهوالرفع لذكره فألن يكون ذلك على ل 2الشرح     

: جمة واليك طرفا منها فوائدولحكم عظيمة  أن اآلذان شرع  علم علمني الله وإياكا ** 

 عةأهمية شأن الصالة حيث شرع للنداء لها هذا األذان الذي هو شري بيان:*

 من شرائع الدين الظاهرة,
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ي نك لو نظرت فمن حكمه إعالن ذكر الله عز وجل وتوحيده وتعظيمه ألو أيضا  *

ه عز جمل األذان لوجدت أنها تشتمل على معان عظيمة فيه التكبير وهو التعظيم لل

 وجل

أن  وشهادة ,** وفيه الشهادتان شهادة أال إله إال الله وفيها إعالم توحيد الله عز وجل

 -يه وسلم التصديق أو إعالن التصديق بنبوة ورسالة محمد صلى الله عل محمدا رسول الله

ى الناس كافة وأنه رسول حقا وصدقا من عند الله عز و جل, إل  

ن هذا األذان يه الغافل وتذكير الناسي وتعليم الجاهل لو لم يكبتناآلذان  **في تشريع

 مشروعا على هذه الصفة التي سمعناها والناس الهون في أعمالهم وفي أشغالهم وفي

صالة اس ربما يغفلون عن أداء هذه اللوجدت أن كثيرا من الن اهتماماتهمارتباطاتهم وفي 

نداء العظيم وربما يتغافل البعض وربما ينسى البعض ربما يتشاغل البعض ولكن هذا ال

للناسين بأهمية  الذي يعلن أمام المأل بصوت مرتفع ومن مكان مرتفع تنبيه للغافلين وتذكير

 -ه وسلم صلى الله علي -والشهادة له بالحق والشهادة لنبيه ه تعظيم الله عز وجل وتوحيد 

 ثم التذكير بهذه الصالة. 

للهث وراءها عن عبادة الله تعالى** تذكير للناس بأال تشغلهم الدنيا وجمعها وا  

د المسلم وعالمة ظاهرة من العالمات التي يميز بها البل اذان ليكون شعارا طاهر آلشرع هذا او  **

ه واقبلوا إذا غزى هو وأصحاب -الله عليه وسلم صلى  -من غيره ولهذا جاء في الحديث أن الرسول 

ذا لم يسمعوا األذان أغاروا عليهم هذا يدل و  ، على قرية أو على بلدة انتظروا إذا سمعوا األذان كفوا وا 

ن يعلن أو غير مسلم فإن كا على أن األذان من العالمات الظاهرة التي تميز البلد هل هو بلد مسلم

ة فهذه من عالمات كون هذا البلد مسلمذان وتأدى فيه الصالآلفيه ا  

بيان  فيورون يتشا وأصحابهصلى الله عليه وسلم هو  النبي*منها : مشروعية الشورى فقد اجتمع 

 فيوشاورهم )كيفية دخول وقت الصالة  ، والله تعالى أمر رسوله أن يشاور أصحابه فقال سبحانه 

( 151األمر ( ) آل عمران :  
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عليه وسلم وأصحابه على إقامة الصالة في أول وقتها هلى الل**ومنها :حرص الرسل ص  

لما حمل  الخطاب نبن زيد وعمر ب ه*** أن يحمل المسلم هم الدين والدعوة إلى الله تعالى فعبد الل

م نائمون ، فقد ملك الدين والعمل له قلوبهم حتى وهاآلذان مكل واحد منهم هم الدين رأى كل واحد منه  

وكان  هبد اللبه ع خبرأالله عنه فقد رأى عمر ما رأى عبد الله بن زيد فلما  رضير ***ومنه حياء عم

-م صلى الله عليه وسل -الله عند إخباره رسول هعمر أن يقاطع عبد الل استحيقد سبقه   

ه علبه وسلم *ومنها أن يكون المؤذن حسن الصوت فعبد الله بن زيد رأى اآلذان فأمره النبي صلى الل

ن بالل أندى منه صوتاألبالل ثم أمر بالل أن يؤذن وعلل ذلك بأن يعلمه   

النبي صلى  ***ومنها:حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة اليهود والنصارى وهذا كان دأب

 الله عليه وسلم وكثيرا ما يأمر أمته بمخالفتهم وعدم التشبه بهم في أفعالهم

 اََعنََبنَعمرَمرفوعاَ)َخالفواَالمشركينَأحفواَالشواربَوأوفوَاللحىَ)1ََ)

صارى اتخذوا : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه ) لعن الله اليهود والن

ال رسول الله قبور أنبيائهم مسجدا ( . قالت ولوال ذلك ألبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا ق

شيخ األلباني : صحيح. قال الال يصلون في نعالهم وال خفافهم " صلى الله عليه وسلم " خالفوا اليهود فإنهم   

 الفصل الثاني فضل اآلذان وأهله

والدروس  اآلذانأ بق كيف بداالفصل الس فيعرفنا ت أنبعد  77777المسلم  أخي  

لى الله خبر الله ورسوله صأفضل اآلذان أهله  كما على  لفي هذا الفصهيا لنتعرف  كمن ذل المستفادة

م ثواب اآلذان يه وسلم فهاهو الرسول الكريم يخبرنا عن عظعلي  

                                                 

 متفقَعليه(  1) 
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ألول ثم لم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) لو يعلم الناس ما في النداء والص  ا

علمون ما في يجدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير الستبقوا إليه ولو ي

 2العتمة والصبح ألتوهما ولو حبوا (  )1(

 قال العينى رحمه الله :

الغة وأنه مما ال وقال لطيبي أطلق مفعول يعلم وهو كلمة ما ولم يبين الفضيلة ما هي ليفيد ضربا من المب

 يدخل تحت الوص 

لضيق  هيحصلونه بوقال النووي معناه أنهم لو علموا فضيلة األذان وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقا 

موا ما في المعنى لو عل :الوقت أو لكونه ال يؤذن للمسجد إال واحد القترعوا في تحصيله وقال لطيبي

راخي رتبة النداء والص  األول من الفضيلة ثم حاولوا االستباق لوجب عليهم ذلك وأتى بثم المؤذن بت

ول بين قصود الذي هو المثذان داللة على تهيئ المقدمة الموصلة إلى المآلستباق من العلم وقدم ذكر ااال

  (2)يدي رب العزة قوله عليه أي على كل واحد من األذان والص  األول )

قال طلحة بن يحيى عن عمه قال:      

له صلى كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصالة فقال معاوية سمعت رسول ال

 الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة)3(

شوفا إلى ) أطول الناس أعناقا ( جمع عنق واختل  السل  والخل  في معناه فقيل معناه أكثر الناس ت 

اب وقال رحمة الله تعالى ألن المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه فمعناه كثرة ما يرونه من الثو

(رقأعناقهم لئال ينالهم ذلك الكرب والعإذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت ) النضر بن شميل   

ى هيئتها و موسى قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إن الله يبعث األيام يوم القيامة عل أبىعن 

ي يبعث الجمعة زهراء منيرة ألهلها فيحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون ف

هم الثقالن ما ع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليضوءها ألوانهم كالثلج بياضا رياحهم تسط

 4يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة ال يخالطهم أحد إال المؤذنون المحتسبون((4     

                                                 
 222ص  1رواه البخارى ج  ( 1)   

 

 [   247صفحة   - 1( صحيح مسلم    ] جزء  2)   -

.َ (فيَصحيحَالجامع1763َقالَالشيخَاأللبانيَ:َ)َصحيحَ(َانّظرَحديثَرقَْ:ََ( رواه الحاكم والبيهقى3)     
فيَصحيحَالجامع7717َالَالشيخَاأللبانيَ:َ)َحسنَ(َانّظرَحديثَرقَْ:َق(رواهَالطبرانىَعنَالحسنَمرسالََ-1  
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 (1المؤذنون أمناء المسلمين على صالتهم و حاجتهم) -قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 والمؤذن ضامن اإلمام:  وسلم عليه الله صلى هالل رسول قال قال عنه الله رضي هريرة أبي وعن

  (2( ) للمؤذنين واغفر األئمة أرشد اللهم مؤتمن
ال له :إني عبد الرحمن بن أبي صعصعة األنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري ق

نداء فإنه ال يسمع ك بالأراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصالة فارفع صوت

له مدى صوت المؤذن جن وال أنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول ال

(3صلى الله عليه وسلم)  

البيان  قوله بالنداء أي األذان قوله مدى صوت أي ال يسمع غاية صوت المؤذن قال التوربشتي إنما ورد

ه صوته وله ال يسمع صوت المؤذن تنبيها على أن آخر ما ينتهي إليعلى الغاية مع حصول الكفاية بق

شهد له  يشهد له كما يشهد له األولون وقال القاضي البيضاوي غاية الصوت تكون أخفى ال محالة فإذا

ه ال من بعد عنه ووصل إليه همس صوته فألنه يشهد له من هو أدنى منه وسمع مبادي صوته أولى قول

عام على الخاص الن الجن واإلنس يدخالن في شيء وهو يشمل الحيوانات شيء هذا من عط  ال

لمراد به والجمادات قيل إنه مخصوص بمن تصح منه الشهادة ممن يسمع كالمالئكة نقله الكرماني وقيل ا

والله  كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى ما ال يعقل دون الجمادات وقيل عام حتى في الجمادات أيضا

أن السماع  لق لها إدراكا وعقال وهو غير ممتنع عقال وال شرعا وقال ابن بزيزة تقرر في العادةتعالى يخ

ة بلسان والشهادة والتسبيح ال يكون إال من حي فهل ذلك إال حكاية على لسان الحال ألن الموجودات ناطق

بالله  د من الشهادة وكفىحالها بجالل باريها قوله إال شهد له وفي رواية الكشميهني إال يشهد له والمرا

الله  ( اشتهاره يوم القيامة فيما بينهم بالفضل وعلو الدرجة وكما أن 22الفتح  166و 14شهيدا ) النساء 

لوبهم قوله يفضح قوما بشهادة الشاهدين كذلك يكرم قوما بها تجميال لهم وتكميال لسرورهم وتطمينا لق

قلت  ا الكالم األخير وهو قوله فإنه ال يسمع إلى آخرهسمعته من رسول الله قال الكرماني أي سمعت هذ

ة من أشار بذلك إلى أن من قوله إني أراك إلى قوله فإنه ال يسمع موقوف ويؤيد ذلك ما رواه ابن خزيم

معت رسول الله رواية ابن عيينة ولفظه قال أبو سعيد إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء فإني س

ل إذا أذنت ت المؤذن فذكره ورواه يحيى القطان أيضا عن مالك بلفظ أن النبي قايقول ال يسمع مدى صو
                                                 

َ.َالجامعَصحيحَفي7716َ:ََرقَْحديثَانّظررواهَالبيهقىَوقالَاّللبانىَ:حسنَ ( 1) 
326ََوصححهَاّللبانىَفيَصحيحَالترغيبَرقََْوالترمذيَداودَأبوَرواهَ( 2) 
 

 514رواه البخاري في صحيحه رقم  ( ( 2) 
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وجعلوه كله  فارفع صوتك فإنه ال يسمع فذكره وقد أورد الغزالي والرافعي والقاضي حسين هذا الحديث

صدى ابن مرفوعا ولفظه أن النبي قال ألبي سعيد إنك رجل تحب الغنم وساقوه إلى آخره ورده النووي وت

الرفعة للجواب عنهم بأنهم فهموا أن قول أبي سعيد سمعته من رسول الله يرجع إلى كل ما ذكر 

 والصواب مع النووي لما ذكرناه

كان مرتفع **ذكر ما يستفاد منه فيه: استحباب رفع الصوت باألذان ليكثر من يشهد له ولو أذن على م 

جار ب ت ه يؤذن على بيت امرأة من بني النليكون أبعد لذهاب الصوت وكان بالل رضي الله تعالى عن

الثاني وهو والجمادات وللشافعي في أذان المنفرد ثالثة أقوال أصحها نعم لحديث أبي سعيد الخدري هذا و

أن رجى  القديم ال يندب له ألن المقصود من األذان واإلبالغ واإلعالم وهذا ال ينتظم في المنفرد والثالث

وإال فال وحمل حديث أبي سعيد على أنه كان يرجو حضور غلمانهحضور جماعة أذن إلعالمهم   

 1 وفيه أن الجن يسمعون أصوات )1 (

 

هى آذانه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يغفر للمؤذن منت  

( 2ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه)  

راط وسلم قال ) إذا نودي للصالة أدبر الشيطان وله ض عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه

ثويب أقبل حتى حتى ال يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصالة أدبر حتى إذا قضي الت

م صلى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ال يدري ك

()3 )  

تى ال لعنه الله يعتريه شدة عظيمة وداهية جسيمة عند النداء إلى الصالة فيهرب ح ولما كان الشيطان

يسمع األذان شبه حاله بحال ذلك الرجل وأثبت له على وجه االدعاء الضراط الذي ينشأ من كمال 

ف كيفيته ضراط ولكن يجوز أن يكون له ريح ألنه روح ولكن لم تعر مالخوف الشديد وفي الحقيقة ما ث

ن سماع الطيبي شبه شغل الشيطان نفسه عند سماع األذان بالصوت الذي يمأل السمع ويمنعه ع وقال

فضل غيره ثم سماه ضراطا تقبيحا له فإن قلت كي  يهرب من األذان وال يهرب من قراءة القران وهي  أ

لحديث جاء في ا من األذان قلت إنما يهرب من األذان حتى ال يشهد بما سمعه إذا استشهد يوم القيامة ألنه

هو  ال يسمع مدى صوت المؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة والشيطان أيضا شيء أو

                                                 
 115صفحة   - 5مدة القاري    ] جزء ع ( 1)

 51صفحة   - 1( رواه أحمد بإسناد صحيح والطبراني في الكبير صحيح الترغيب والترهيب    ] جزء  2)

 [ 3111,  1115,  1114,  1164[  رقم]  227صفحة   - 1( صحيح البخاري    ] جزء  3) 
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إظهار داخل في الجن ألنه من الجن فإن قلت إنه يدبر لعظم أمر األذان لما اشتمل عليه من قواعد الدين و

يهرب من  عالن بالتوحيد فإن قلت كي شعائر اإلسالم وإعالنه وقيل ليأسه من وسوسة اإلنسان عند اإل

األذان ويدنو من الصالة وفيها القران ومناجاة الحق قلت هروبه من اآلذان ليأسه من الوسوسة كما 

 ألجل ذكرناه وفي الصالة يفتح له أبواب الوساوس قوله حتى ال يسمع التأذين الظاهر أن هذه الغاية

اع ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سمإدباره وقال بعضهم ظاهره أنه يتعمد إخراج 

 1المؤذن وإما أنه يصنع ذلك استخفافا كما يفعله االسفهاء  )4(

 

 ***الفصل الثالث آداب وأحكام اآلذان*

 مأحكاوهيا لنتعرف على آداب  ألهلهعد الله أبعد أن تعرفنا على فضل اآلذان أهله وما  777آخي المسلم 

 كثير من القائمين على اآلذان وتهاونوا فى تركها  التي أغفلها اآلذان 

فايةَبمعنىَاتفقَاألئمةَعلىَأنَاألذانَسنةَمؤكدةَ:َماَعداَالحنابلةَ:َفإنهَْقالواَ:َإنهَفرضَك  حكم اآلذان :أوال 

 إذاَأتىَبهَأحدَفقدَسقطَعنَالباقينَ.َعلىَأنَلألئمةَتفصيالَفيَحكَْاألذانَ

وذهبَإليهََكفايةَللجماعةَوسنةَعينَللمنفردَإذاَلَْيسمعَأذانَغيرهَ.َفإنَسمعهََقالواَ:َاألذانَسنةَالشافعية

ضةَفيَالسفرَوصلىَمعَالجماعةَأجزأهَوإنَلَْيذهبَأوَذهبَولَْيصلَفإنهَلَْيجزئهَويسنَللصلواتَالخمسَالمفرَو

َكانَعليهَفوائتَكثيرةَوأرادَقضاءهاَعلىَالتواليَيكفيهَأ َكانتَفائتةَ.َفلو أذاناَواحداَلألولىَمنهاََنَيؤذنوالحضرَولو

هرَوالعصرَأوَ:َفالَيسنَاألذانَلصالةَالجنازةَوّلَللصالةَالمنذورةَوّلَللنوافلَومثلَذلكَماَإذاَأرادَأنَيجمعَبينَالّظ

 المغربَوالعشاءَفيَالسفرَفإنهَيصليهماَبأذانَواحد

تاركهاَوإنماَوهيَكالواجبَفيَلحوقَاإلثَْلقالواَ:َاألذانَسنةَمؤكدةَعلىَالكفايةَألهلَالحيَالواحدَ**الحنفية َ

ركَاألذانَلمنَيسنَفيَالصلواتَالخمسَالمفروضةَفيَالسفرَوالحضرَللمنفردَوالجماعةَأداءَوقضاءَإّلَأنهَّلَيكرهَت

                                                 
 [   111صفحة   - 5عمدة القاري    ] جزء  (4  (
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َكماَذكرَفالَيسنَلصالةَالجنازةَوالعيدينَوالكس وفَواّلستسقاءَيصليَفيَبيتهَفيَالمصرَألنَأذانَالحيَيكفيه

حيحالسننَوالرواتبَأماَالوترَفالَيسنَاألذانَلهَوإنَكانَواجباَاكتفاءَبأذانَالعشاءَعلىَالصوالتراويحََو  

َكفايةَلجماعةَتنتّظرَأنَيَصليَمعهاَغيرهاَبموضعَجرتَالعادةَباج**المالكية  تماعَالناسَفيهَقالواَ:َاألذانَسنة

َكانَبعضهاَفوقَبعضَوإنماَي يَوقتَاّلختيارَؤذنَللفريضةَالعينيةَفللصالةَولكلَمسجدَولوَتالصقتَالمساجدَأو

َكالجنازةَ.ََو َكالمجموعةَتقديماَأوَتأخيراَفالَيؤذنَللنافلةَوّلَللفائتةَوّلَلفرضَالكفاية ّلَفيَالوقتَولوَحكما

األرضَفيندبََالضروريَبلَيكرهَفيَكلَذلكَكماَّلَيكرهَاألذانَلجماعةَّلَتنتّظرَغيرهاَوللمنفردَإّلَكانَبفالةَمن

رَقوتلواَعلىَؤذناَلهاَويجبَاألذانَكفايةَفيَالمصرَوهوَالبلدَالذيَتقامَفيهَالجمعةَ:َفإذاَتركهَأهلَمصلهماَأنَي

 ذلك

قالواَ:َإنَاألذانَفرضَكفايةَفيَالقرىَواألمصارَللصلواتَالخمسَالحاضرةَعلىَالرجالَاألحرارَفيََ**الحنابلة

وّلَصالةَمنذورةَويسنَلقضاءَالصالةَالفائتةَوللمنفردَسواءََالحضرَدونَسفرَفالَيؤذنَلصالةَجنازةَوّلَعيدَوّلَنافلةَ

َ(11)َََََََكانَمقيماَأوَمسافراَوللمسافرَولوَجماعة

َسئلَ:َعنَاألذانَهلَهوَفرضَأمَسنةَحيثَََةرحمهَاللهَماَذهبَإليهَالحنابلَ**ويرجح ابن تيمية

المشهورََةَأنَيدعواَاألذانَواإلقامةَوهذاَهوأجاب:َالصحيحَأنَاألذانَفرضَعلىَالكفايةَفليسَألهلَمدينةَوّلَقري

 منَمذهبَأحمدَوغيره

النزاعَمعَهؤّلءَوقدَأطلقَطوائفَمنَالعلماءَأنهَسنةَثَْمنَهؤّلءَمنَيقولَأنهَإذاَاتفقَأهلَبلدَعلىَتركهَقوتلواََو

َكثيراَمنَالعلماءَيطلقَالقولَبالسنةَعلىَماَيذمَتاركهَشرعاَويع تاركهَشرعاَفالنزاعَبينََاقبقريبَمنَالنزاعَاللفّظيَفإن

 هذاَوبينَمنَيقولَأنهَواجبَنزاعَلفّظيَولهذاَنّظائرَمتعدد

                                                 
 قه على المذاهب األربعة (الف 1) 

 511(حسنه األلباني في صحيح أبى داود رقم 2) 
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يَثبتَفيَ*َوأماَمنَزعَْأنهَسنةَّلَإثَْعلىَتاركيهَوّلَعقوبةَفهذاَالقولَخطأَفإنَاألذانَهوَشعارَدارَاإلسالمَالذ

َكانَيعلقَاستحاللَأهلَالدارَبتركه ثَْينّظرَفإنَسمعََفكانَيصلىَالصبحَالصحيحَأنَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلْ

مؤذناَلَْيغرَوإّلَأغارَ(َ)1(َوفىَالسننَألبىَداودَوالنسائيَعنَأبىَالدرداءَقالَسمعتَرسولَاللهَيقولَماَمنَثالثةَ

أكلَالشاةَالقاصيةَفيَقريةَّلَيؤذنَوّلَتقامَفيهَْالصالةَإّلَاستحوذَعليهَْالشيطانَفعليكَبالجماعةَفإنَالذئبَي

َْالخاسرونََتعالىَاستحوذَعليهَْالشيطانَفأنساهَْذكرَاللهَأولئكَحزبَالشيطانَأّلَأنَحزبَالشيطانَهوقدَقالَ

(3)  

 *ألفاظ اآلذان     

2 

ألفاظ األذان هي : " الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن ال إله إال الله أشهد أن ال إله إال الله 

أن محمدا رسول الله حي على الصالة حي على الصالة حي على أشهد أن محمدا رسول الله أشهد 

الفالح حي على الفالح الله أكبر الله أكبر ال إله إال الله " وهذه الصيغة متفق عليها بين ثالثة من األئمة 

قالوا : يكبر مرتين ال أربعا ( ويزاد في أذان الصبح بعد حي على الفالح " الصالة خير :وخال  المالكية 

 النوم " مرتين ندبا ويكره ترك هذه الزيادة باتفاقمن 

  : **الترجيع

الترجيع في األذان وهو أن يرجع ويرفع صوته بالشهادتين بعدما خفض بهما وبه قال الشافعي ومالك إال  

إنه ال يؤتى بالتكبير في أوله إال مرتين وقال أحمد إن رجع فال بأس به وإن لم يرجع فال بأس به وقال أبو 

من أصحاب الشافعي إن ترك الترجيع يعتد به وحكى عن بعض أصحابه أنه ال يعتد به كما لو حاق إس

ترك سائر كلماته كذا في ) الحلية ( وفي ) شرح الوجيز ( واألصح أنه إن ترك الترجيع لم يضره وحجة 

إله إال الله أشهد  الشافعي حديث أبي محذورة أن رسول الله علمه األذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن ال

أن ال إله إال الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن ال إله إال 

                                                 
 [   1711صفحة   - 3صحيح البخاري    ] جزء  451ص  1ج ( 1) 

بعد ما يصبح  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول

 (فنزلنا خيبر ليل

 64ص22( مجموع الفتاوى ج  1)
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الله أشهد أن ال إله إال الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصالة حي 

أكبر الله أكبر ال إله إال الله رواه الجماعة إال البخاري  على الصالة حي على الفالح حي على الفالح الله

من حديث عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة وحجة أصحابنا حديث عبد الله بن زيد من غير ترجيع 

فيه وكأن حديث أبي محذورة ألجل التعليم فكرره فظن أبو محذورة أنه ترجيع وأنه في أصل األذان 

ه األوسط ( عن أبي محذورة أنه قال ألقى علي رسول الله األذان حرفا وروى الطبراني في ) معجم

إلى آخره لم يذكر فيه ترجيعا وأذان بالل بحضرة رسول الله سفرا  (1( )حرفا الله أكبر الله أكبر

وحضرا وهو مؤذن رسول الله بإطباق أهل اإلسالم إلى أن توفي رسول الله ومؤذن أبي بكر الصديق 

 (2)      عنه إلى أن توفي من غير ترجيعرضي الله تعالى 

 فعلى هذا فيجوز المؤذن كال األمرين الترجيع وتركه .

ومن آداب اآلذان الطهارة فيستحب للمؤذن أن  يكون طاهر من الحدث األكبر واألصغر  :**الطهارة

 ،فالطهارة ليست شرطا من شروط األذان 

الحجة ال في كون المؤذن طاهرا من الحدث األكبر وال  لم يأت ما تقوم به أقوليقول لشوكاني رحمه الله 

من الحدث األصغر ألن ما هو مرفوع في ذلك لم يصح وما هو موقوف على صحابي أو تابعي ال تقوم 

به الحجة وإن كان التطهر للمؤذن من الحدثين هو األولى واألحسن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن 

ر حتى توضأ كما في رواية وتيمم كما في أخرى واألذان أولى بذلك يرد السالم وهو محدث حدثا اصغ

 (3 )   من مجرد رد السالم

  اويستحب أن يكون حسن الصوت صيت**

حسن األداء,  الصوتثالثة معان قوي الصوت حسن  تحملأي قوي الصوت بل قالوا صيتا  صيت 

األول أن  الفرقأم ال؟  األداءفرق بين حسن الصوت وبين حسن  هناكوأيضا أدائه حسن لألذان هل 

وما أشبه ذلك  واإلظهارمن اإلدغام  مخارجهاينطق الحروف من  أنيكون صوته حسن وحسن األداء 

العلم المعاصرين نستفيد من قول الرسول  أهلبعض  قالذلك.  أشبهال يخطأ في األذان ال يلحن فيه وما 

ت منك قالوا يستفاد من هذا مشروعية استخدام فإنه أندى صو باللعلى  ألقه -صلى الله عليه وسلم  -

لعبد  -صلى الله عليه وسلم  -الرسول  قولمن  نستفيداألذان فما وجه ذلك؟  فياآلن  الصوتمكبرات 

                                                 
 574  رواه أبو داود ,وصححه األلباني في صحيح أبى داود ر  قم ( ( 1) 

   172- 171صفحة   - 5عمدة القاري    ] جزء (  ( 2) 
 022صفحة   - 1السيل الجرار    ] جزء  ( 3) 
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( قالوا منكفألقه على بالل فليؤذن به فإنه أندى صوتا  قمحق ) لرؤيا إنهاالله بن زيد لما أخبره برؤياه 

من يجيب على ذلك ما وجه  الصوتن أو مشروعية استخدام مكبرات أو استحسا جوازهذا يدل على 

إلى  يصل فصوتهيتولى بالل األذان ألنه قوي الصوت  قال -صلى الله عليه وسلم  -الله  رسولذلك؟ 

أن يشرع في األذان أن  منكصوت  أندى -صلى الله عليه وسلم  -من قول الرسول  نستفيد مدى بعيد

مكبرات الصوت مما يرفع الصوت  أنوحيث  يسمعوهالناس من أجل أن  يكون بصوت حسن قوي ليبلغ

مكبرات الصوت ألنها ليس فيها فقط إال تقوية  مثل يمنعوربما أيضا يجمله فتشرع، ولهذا يخطأ من 

 مسموعا قويا الصوتالصوت فهو وسيلة ألن يكون 

الحيعلة التفت يمينا وشماال  فإذا بلغ القبلة مستقبليستحب المؤذن قائما متطهرا على موضع عال -. 

مما يشرع  جملةأيضا  هذه. في األذان ويحدر اإلقامة ويترسلفي أذنيه  إصبعيهوال يزيل قدميه ويجعل 

صلى الله عليه  - الرسول بقولويسن أو يستحب في األذان منها أن يؤذن قائما ونستدل على ذلك 

 القيامأن األذان حال  إلىبعضهم  بائما وذهق( قم قالوا أنه يشرع أن يؤذن فأذن قم) لبالل -وسلم 

مثل خطبة  مسائلذلك على عدة  وقاسواواجب ولكن الذي عليه أكثر الفقهاء أنه سنة وليس بواجب 

         أيضا أخرى حاالتالجمعة قالوا: أنه يجوز أن يخطب قاعدا وفي 

قال لعثمان بن أبي العاص  : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم    وان يكون محتسبا***

 (1)واتخذ مؤذنا ال يأخذ على أذانه أجرا .

ل له ابن وأخرج ابن حبان عن يحيى البكاء قال : سمعت رجال قال البن عمر : إني ألحبك في الله فقا

عمر : إني ألبغضك في الله فقال : سبحان الله أحبك في الله وتبغضني في الله قال : نعم إنك تسأل 

 على أذانك أجرا)2(

. وروي عن ابن مسعود : ) أنه قال أربع ال يؤخذ عليهن أجر األذان وقراءة القرآن والمقاسم  _)

 والقضاء ( ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي 

ر . وروى ابن أبي شيبة عن الضحاك أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جعال ويقول إن أعطي بغي

ن معاوية بن قرة أنه قال : كان يقال ال يؤذن لك إال محتسب .مسألة فال بأس . وروي أيضا ع  

                                                 
 441ي  في صحيح أبى داود رقم ( رواه أبو داود والترمذى وصححه األلبان1)

 

 وقال ال يصح  141ص 1( )األثر ضعفه األلباني في الثمر المستطاب ج 2)
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يرهم وقد ذهب إلى تحريم األجر شرطا  على األذان واإلقامة الهادي والقاسم والناصر وأبو حنيفة وغ 

فعي . وقال مالك : ال بأس بأخذ األجر على ذلك . وقال األوزاعي : يجاعل عليه وال يؤاجر . وقال الشا

وعا ب أن يكون المؤذنون متطوعين قال : وليس لإلمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطفي األم : أح

نا ممن له أمانة إال أن يرزقهم من ماله قال : وال أحسب أحدا ببلد كثير األهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمي

 يؤذن متطوعا فإن لم يجده فال بأس أن يرزق مؤذنا وال يرزقه إال من خمس الخمس الفضل

نية ل ابن العربي : الصحيح جواز أخذ األجرة على األذان والصالة والقضاء وجميع األعمال الديوقا

واألصل  فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجرة كما يأخذ المستنيب

. فقاس  ـاه صدقة (في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ) ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو 

المؤذن على العامل وهو قياس في مصادمة النص وفتيا ابن عمر التي مرت لم يخالفها أحد من 

أبي  الصحابة كما صرح بذلك اليعمري وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك وأخرج عن

قضيت  م أعطاني حينفأذنت ث األذانمحذورة أنه قال : ) فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 

[ قال اليعمري : وال دليل فيه  54التأذين صرة فيها شيء من فضة ( وأخرجه أيضا النسائي ] ص 

ن لوجهين األول أن قصة أبي محذورة أول ما أسلم ألنه أعطاه حين علمه األذان وذلك قبل إسالم عثما

االت فيها ا االحتمال وأقرب االحتمبن أبي العاص فحديث عثمان متأخر . الثاني إنها واقعة يتطرق إليه

قائع أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده باإلسالم كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم وو

ير بأن األحوال إذا تطرق إليها االحتمال سلبها االستدالل لما يبقى فيها من اإلجمال انتهى . وأنت خب

إنما تحرم إذا كانت مشروطة ال إذا أعطيها بغير مسألة هذا الحديث ال يرد على من قال إن األجرة 

 2والجمع بين الحديثين بمثل هذا حسن      )1(

لتفات عند الحيعلتين**اال  

ار عند ومن سنن اآلذان ان يلتفت المؤذن عند قوله )حي على الصالة (ذات اليمين ,ويلتفت ذات اليس

 قوله )حي على الفالح (

نْيه . رواهُ هُ قال : رأْيُت بالالً يؤذن وأَتَتَبُّع فَاه ههنا وَهُهنا وإْصِبعاهُ في أُذعن أبي ُجحيفة رضي الله عن

 أحمُد والترمذي وصححهُ 

 والبن ماجة : وجعََل إصبََعيهْ 3 في أُذُنيه )0(

                                                 
 44صفحة   - 2نيل األوطار    ] جزء ( - 1

 

 رواه ابن ماجة  (2)
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(حيحينوألبي داود : َلوى ُعنُقَهُ لما بلغ حيَّ على الصالة يميناً وشماالً ولم يستدْر . وأْصلُه في الصَّ   

ك لفظ للمؤذن وهي : االلتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال وقد بين محل ذل آدابالحديث دل على 

 أبي داود حيث قال : " لوى عنقه لما بلغ حي على الصالة " : وأصرح منه حديث مسلم بلفظ : )

بيان أن  ( ففيهفجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يميناً وشماالً يقول : حي على الصالة حي على الفالح 

ب عليه ابن خزيمة بقوله : " انحراف المؤذن عند قوله حيَّ ع لى الصالة االلتفات عند الحيعلتين . وبوَّ

اق من حيَّ على الفالح بفمه ال ببدنه كله " قال : وإنما يمكن االنحراف بالفم بانحراف الوجه ثم س

ناً وشماالً " وأما رواية : " إن بالالً : هكذا وحرف رأسه يمي آذانهطريق وكيع : " فجعل يقول في 

أصبعيه  " فليست بصحيحة وكذلك رواية : " أنه َصلّى الله َعلَْيِه َوَسلّم أمره أن يجعل آذانهاستدار في 

ل في أذنيه " رواية ضعيفة . وعن أحمد بن حنبل : ال يدور إال إذا كان على منارة قصداً إلسماع أه

 الجهتين

 ائدة التفاته أمران : أحدهما : أنه أرفع لصوته . وثانيهما : أنه عالمة للمؤذنوذكر العلماء : أن ف

:  ليعرف من يراه على بعد أو من كان به صمم أنه يؤذن وهذا في األذان . وأما اإلقامة فقال الترمذي

 إنه استحسنه األوزاعي    )1( 

 **ومن آداب اآلذان لغير المؤذن

على ذلك ,والصالة عليه أمتهلى الله عليه وسلم ص النبي: وقد حث  اآلذانترديد   

بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هعبد الل  

ليه بها : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صالة صلى الله ع)

و أن أكون أنا ي إال لعبد من عباد الله وأرجعشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة ال تنبغ

 هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة( )20(

 فاختلف العلماء في معناه

 فذهب بعضهم إلى أن الذي يسمع النداء يقول مثل ما يقول المؤذن من أول األذان إلى آخره

  وحجتهم ظاهر هذا الحديث وعمومه

                                                 
 [  [   02صفحة   - 1سبل السالم    ] جزء (  0) 
 

 [   022صفحة   - 1صحيح مسلم    ] جزء  ( 1) 
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ما يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان عندي فسمع المؤذن قال كوحديث أم حبيبة قالت كان رسول الله 

 حتى يسكت(       )1(

ل الله ) ) وحديث عبد الله بن عمرو أن رجال قال يا رسول الله ! ما بال المؤذنين يفضلوننا فقال رسو

(0)قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعط (   

فإنه  في قوله حي على الصالة حي على الفالح وقال آخرون يقول كما يقول المؤذن في كل شيء إال

 يقول إذا سمع المؤذن يقول ذلك ال حول وال قوة إال بالله ثم يتم األذان معه إلى آخره

عاوية بذلك على أن حديث م -عليه السالم  -وحجتهم حديث عمر بن الخطاب وحديث معاوية عن النبي 

 مضطرب األلفاظ وقد ذكرنا طرقه في التمهيد

آخرون إنما يقول مثل ما يقول المؤذن في التكبير والتشهد ورووا بذلك أثرا تأولوهوقال   

ه وقال آخرون إنما يقول مثل ما يقول المؤذن في التشهد خاصة وإن شاء قال وأنا أشهد بما تشهد ب

َونحو هذا  

سمع يواحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  ) من قال حين 

سالم المؤذن وأنا أشهد أن ال إله إال الله وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسوال وباإل

 دينا - غفر له ( )23(

كان إذا سمع األذان قال ) وأنا أشهد وأنا أشهد (  -عليه السالم  -وبحديث عائشة أن النبي   

الذكر واإلخالص والتشهد دون لفظه وهذان الحديثان فيهما اإلتيان بمعنى األذان وبمعنى  

 وقد ذكرنا اآلثار كلها بطرقها في التمهيد

وهو في نافلة أو فريضة -واختلف الفقهاء في المصلي يسمع األذان   

 -ثل ما يقول م -فقال مالك إذا أذن وأنت في صالة مكتوبة فال تقل مثل ما يقول وإذا كنت في نافلة فقل 

يقع في نفسي أنه أريد بالحديثالتكبير والتشهد فإنه الذي   

 هذه رواية بن القاسم ومذهبه

صالته وقال بن خواز منداد فإن قال عند مالك حي على الصالة إلى آخر األذان في النافلة كان مسيئا و

 تامة وكرهه في المكتوبة

                                                 
  143ه ابن ماجة وضعفه االلبانى فى ضعيف ابن ماجة ح ( روا ( 1) 
 

 الجامعَصحيحَفي1102َ:ََرقَْحديثَانّظر(ََصحيح:َ)ََاأللبانيَالشيخَقالرواه احمد و ابو داود والنسائى  ( 2)

 

 ( رواه مسلم  1) 
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 وقال بن وهب يقول المصلي مثل ما يقول المؤذن في المكتوبة والنافل 

لك في نافلة وال مكتوبةوقال سحنون ال يقول ذ  

ول وال وقال الليث مثل قول مالك إال أنه قال ويقول في موضع حي على الصالة حي على الفالح ال ح

 قوة إال بالله

ي الصالة وقال الشافعي ال يقول المصلي مثل ما يقول المؤذن ال في نافلة وال مكتوبة إذا سمعه وهو ف

 ولكن إذا فرغ من الصالة قاله

عن  اوي قال لم أجد عن أحد من أصحابنا في هذا شيئا منصوصا وقد حدثنا بن أبي عمرانوذكر الطح

على  بن سماعة عن أبي يوسف فيمن أذن في صالته إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله ولم يقل حي

أن صالته ال تفسد إن أراد األذان في قول أبي يوسف -الصالة وال حي على الفالح   

ة تفسد صالته إذا أراد األذانوفي قول أبي حنيف  

ال إله إال الله ب -وهو يصلي  -قال أبو جعفر وقول محمد كقول أبي حنيفة ألنه يقول فيمن يجيب إنسانا 

 إن صالته فاسدة

 قال فهذا يدل على أن من قولهم إن من سمع األذان في الصالة ال يقوله

الة حي ة الشهادتين فإن قال حي على الصوذكر بن خواز منداد عن الشافعي أنه قال يقول في النافل

 على الفالح - بطلت صالته نافلة كانت أو فريضة)1(

فيهما القياس عندي أنه ال فرق بين المكتوبة والنافلة في هذا الباب ألن الكالم محرم قال أبو عمر  

 وقول حي على الصالة حي على الفالح كالم فيها فال يصلح في شيء من الصالة

ألذان فمن الذكر الذي يصلح في الصالةوأما سائر ا  

الفالح وقد جاء في اآلثار المرفوعة قول ال حول وال قوة إال بالله في مكان حي على الصالة وحي على  

تنا هذه في حديث معاوية بن الحكم أنه قال عليه السالم ) ) إن صال -عليه السالم  -وقد جاء عن النبي 

[  ننما هو التسبيح والتهليل والتكبير وتالوة القرآال يصلح فيها شيء من كالم الناس إ  

يم كتحريم فما جاز في الفريضة جاز في المكتوبة إال أن مالكا كرهه في المكتوبة كراهية من غير تحر

 الكالم

ة وال مكتوبةوالذي يوجبه القياس والنظر أن ما كان من الذكر الجائز في الصالة لم يفرق فيه بين نافل  

                                                 
 324صفحة   - 1االستذكار    ] جزء  ( 1) 
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تشميت ذلك وأبطل الصالة به فجعله مثل تشميت العاطس ورد السالم وليس كذلك ألن الوأما من كره 

 ورد السالم من الكالم والكالم محرم في الصالة

أمرنا بالسكون ونهينا عن الكالم 032قال زيد بن أرقم لما نزلت ) وقوموا لله قانتين ( البقرة   

مما  لم ) ) أن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنوقال بن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وس

التسبيح الذكر بالتهليل والتكبير و -عليه السالم  -وقد أباح فيها   أحدث أال تكلموا في الصالة ( (

 والتحميد والتمجيد والدعاء فعلم أن الكالم المحرم فيها غير المباح من الذكر وبالله التوفي)1(

 األذان للصالة المعادة***                                              

قامة في  هناك مسألة ال بد من توضيح أقوال العلماء فيها، وهي إذا صّلى فرد أو جماعة صالة بأذان وا 

الوقت، وتبين فساد تلك الصالة، وأرادوا إعادتها في الوقت، فهل يعاد األذان واإلقامة لها أم ال؟. هذا هو 

 كثير من الناس اليوم. السؤال الذي يشكل على

 لهم في هذه المسألة ثالثة أقوال:-رحمهم الله-والجواب: أن الفقهاء

(، ويتبين 1القول األول: أنه ُيعاد األذان واإلقامة لها، وهو مذهب الحنابلة، وظاهر مذهب الشافعّية)

ه قضاءها على مذهب الشافعّية من قول الزركشي:" من شرع في عبادة تلزمه بالشروع ثم أفسدها فعلي

( وهذا الكالم يفيد أن إعادة األذان واإلقامة مطلوبة للصالة 8الصفة التي أفسدها مع اإلمكان".)

 (.4المعادة)

 وأدلتهم على ذلك ما يلي:

: أنه صّلى بالناس فلم يقرأ شيئًا، فقال -رضي الله عنه-ما روي أن عمر بن الخطاب  أواًل من اآلثار:

                                                 

(. ونقل عن اإلمام الشافعي تضعيف هذا األثر لكونه 8/858جه البيهقي في السنن الكبرى )أخر - ( 2)  324صفحة   - 1االستذكار    ] جزء  (1)
 (.1/102البحر الرائق)-   - 4  (.474بدائع الفوائد ص) -  8  مرساًل.
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: يا أمير المؤمنين أقرأت في نفسك، قال : ال، فأمر المؤذنين -الله عنه رضي-له أبو موسى األشعري 

 (.نقل عن اإلمام الشافعي تضعيف هذا األثر لكونه مرساًل.1فأّذنوا وأقاموا وأعاد الصالة بهم)

 (.1ثانيًا : من المعقول: أن في األذان واإلقامة للصالة الُمعادة إعالم للناس ليجتمعوا لإلعادة)

 (.8ثاني: أنه ال يعاد األذان واإلقامة لها، إاّل إن طال الفصل فتعاد اإلقامة، وهو مذهب الحنفّية)القول ال

 (.4القول الثالث: أنه تعاد اإلقامة لها، ولو قرب، ويجوز األذان، وهو مذهب المالكية)

 وهذا القول هو أقرب األقوال للصواب في حالة عدم تفّرق القوم وذلك لما يلي:

 -الذي استدّل به أصحاب القول األول ضعيف، كما تقّدم من أنه نقل عن الشافعي رحمه اللهاألثر  -1

 األصل في األذان أنه إلعالم الغائبين وقد حصل، أما لحاضرين. - 1 تضعيف األثر لكونه مرساًل.

 5اإلعالمين)فإن تفّرق الناس وطال الفصل، فالقول بإعادة األذان واإلقامة أرجح، لحاجتهم حينئٍذ لِكالا 

 األذان للمنفرد**                                                          

فى المصر على مشروعّية األذان واإلقامة، للمنفرد والجماعة ممن صلى -في الجملة-فقد اتفق الفقهاء

                                                 

 (.1/182الخرشي على مختصر خليل) - ( 1)
 المصر: البلدة (8)  840اجع: أحكام األذان والنداء واإلقامة ص) - -1
 المصادر السابقة.-( 5)  (.1/151(، وبدائع الصنائع )1/188اجع: المبسوط)ر  -4
   

 
 
 



 25 

 .(1)قامة آكد من األذان في ذلكفي غير المسجد كمن صّلى في بيته، أو في المؤسسات التي تقام فيها الصالة، واإل( 1)

 اختلفوا في وجوبهما على ثالثة أقوال:

 (81)القول األول: أنهما ال يجبان، وهو رأي الجمهور من الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة

 أدلة أصحاب هذا القول: استدّل الجمهور على عدم وجوب األذان واإلقامة، بما يلي:

 أواًل من السنة:

صلى الله -في األعرابي المسيء صالته حيث قال له النبي -رضي الله عنه-ث أبي هريرةحدي -1

ووجه الداللة من (4)  :" إذا قمت إلى الصالة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن..." -عليه وسلم

األذان  أمر األعرابي بأركان الصالة وواجباتها، ولم يذكر معها-صلى الله عليه وسلم-الحديث أن النبي

 .(5)واإلقامة، فدّل على عدم وجوبهم

 ثانيًا من اآلثار:

صّلى بعلقمة، واألسود بغير أذان وال إقامة، وقال -رضي الله عنه-ما روي أن عبد الله بن مسعود -1

قامتهم قامتهم وقع لكل (2) : يجزئنا أذان الحّي وا  . ووجه الداللة في األثر إشارة إلى أن أذان الحّي وا 

 .(0)   أهل الحيّ واحد من 

أنه قال: إذا كنت في قرية يؤّذن فيه ويقام أجزأك -رضي الله عنهما-ما روي عن عبد الله بن عمر -1

                                                 

 (.1/151(، وبدائع الصنائع )1/188راجع: المبسوط) -  1المصر: البلدة  - 1
 (.1/04(، والمغني )1/188(، مغني المحتاج)8/31المجموع) - 5متفق عليه.  -  4المصادر السابقة. - 8
 (.1/258بدائع الصنائع) - 0 ( 1)(1/122(. والبيهقي واللفظ له في السنن الكبرى)1/111شيبة في المصنف)أخرجه ابن أبي  - ( 6)
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 .(1)ذلك

  (1)أنه كان ال يقيم بأرض تقام فيها الصالة"-رضي الله عنهما–ما روي عن عبد الله بن عمر  -8

معوا، وذلك غير موجود هنا، فأشبه أن األذان إلعالم الناس حتى يجت -1 ثالثًا من المعقول:

 .( 8)قوله:"الصالة جامعة"

 .(4)أن مقصود األذان حصل بأذان غيره -1

وهو يتكلم على شروط إقامة األذان، فذكر منها الجماعة، قال: "بخالف -رحمه الله-قال الشيخ العثيمين

ه يغفر له ويثيبه على ذلك، المنفرد فإنه سنة في حقه؛ ألنه ورد فيمن يرعى غنمه ويؤذن للصالة أن الل

-صلى الله عليه وسلم-قال: سمعت رسول الله-رضي الله عنه–والحديث عن عقبة بن عامر 

ِظيَّة للجبل يؤذن للصالة ويصلي، فيقول الله: انظروا  (5) يقول:يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشَّ

وهذا يدل على (2) لته الجنةإلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصالة يخاف مني قد غفرت لعبدي، وأدخ

 .(0) استحباب األذان للمنفرد وليس بواجب

بعد أن ذكر حديث عقبة بن عامر، وغيره من األحاديث التي تدل -رحمه الله تعالى-وقال الشوكاني

ن كان بحيث ال يسمعه أحد"  .( 4)  على فضل رفع األذان :"وفيه دليل على أن األذان يسن للمنفرد وا 

 .( 5) أنهما يجبان وهو رواية عند الحنابلة القول الثاني:

 أدلة أصحاب القول: استدّل من قال بوجوب األذان واإلقامة، بما يلي:

 أواًل من السنة:

                                                 

 -(  8(. ) 1/120(. والبيهقي في السنن الكبرى)1/177أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف) -(  1(. )1/120البيهقي في السنن الكبرى) - ( 1) 
أبو داود في الصالة باب األذان  -(الشظية. القطعة المرتفعة من الجبل وهي بالظاء المعجمة.  5(.  ) 8/18المجموع ) -( 4(. )1/188المبسوط)

 3171(، وصحيح الجامع رقم)1721في السفر..وصححه األلباني في صحيح أبي داود رقم )
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قال لهما:... فإذا  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي -رضي الله عنه-حديث مالك بن الحويرث -1

صلى الله عليه -وجه الداللة من الحديث أنه. و (1)حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم

 .(8) . وال جماعة معهم(1) أمر باألذان، واألمر يقتضي الوجوب -وسلم

يقول:ما من  -صلى الله عليه وسلم-قال: سمعت رسول الله -رضي الله عنه-حديث أبي الدرداء -1

ووجه الداللة: أن الترك  (4) ...ثالثة في قرية ال يؤذن وال تقام فيهم الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان

 .(5) الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجّنبه

ثانيًا من اآلثار: عن عطاء بن أبي رباح قال: دخلت مع علّي بن الحسين على جابر بن عبد الله 

 .(2)فحضرت الصالة، فأذَّن وأقام

 .(0)يةالقول الثالث: أن اإلقامة تجب دون األذان، وهو رأي لبعض المالك

 أدلة أصحاب هذا القول: استدّل من يرى وجوب اإلقامة دون األذان، بما يلي:

أواًل من السنة: حديث الرجل المسيء صالته، فقد جاء في رواية:... فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم 

أركان  أمره باإلقامة ضمن -صلى الله عليه وسلم-ووجه الداللة من الحديث أن النبي 77( 3)  ثم كبر

 وواجبات وشروط الصالة، ولم يذكر األذان، فدّل على وجوبها دون األذان.

هو القول األّول القائل بعدم وجوب األذان واإلقامة للمنفرد، ولمن صّلى في المصر -والله أعلم -الراجح

ها من في غير المسجد، وذلك لقوة األدلة واآلثار الثابتة، وداللة المعقول الذي استدّل به، وسالمت

                                                 

 3171(، وصحيح الجامع رقم)1721أبو داود في الصالة باب األذان في السفر..وصححه األلباني في صحيح أبي داود رقم ) - ( 1) 

 (.1/48نيل األوطار.) -( 8(. )41-1/41راجع: الشرح الممتع على زاد المستقنع ) -( 1) 
أبو داود،  - (2)(.8/27األوسط) - (1) (.1/184مغني المحتاج) -( 2متفق عليه.)  -( 5(. )1/811(، والمبدع)1/41المستوعب) -( 4)

 (.5071رقم)وصححه األلباني في صحيح الجامع 
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 .(1) المعارضة

 :األذان واإلقامة في مسجد سبقت في الجماعة                     

قامة ثم حضر قوم لم يصلوا وأرادوا أن يصلوا  -كما هو مشروع -إذا أقيمت جماعة في مسجد بأذان وا 

تالي: أواًل جماعة، فهل يشرع لهم األذان واإلقامة؟ اختلفت أقوال المذاهب في هذه المسألة على النحو ال

 : الحنفية:

قامة،  ولهم تفصيل في هذه المسألة، فقالوا: إن كان المسجد له أهل معلوم، وصّلى فيه غير أهله بأذان وا 

 ال يكره أن يعيدوا األذان واإلقامة.

قامة أو بعض أهله يكره لغير أهله، وللباقين من أهله أن يعيدوا األذان  ن صّلى فيه أهله بأذان وا  وا 

 واإلقامة.

 (.1فإن كان المسجد ليس له أهل معلوم بأن كان على الطريق ال يكره تكرار األذان واإلقامة فيه)

 (.8يكره لهم األذان دون اإلقامة)  ثانيًا المالكية:

يسّن لهم األذان واإلقامة على الصحيح من المذهب، لكن األولى أن ال يرفع الصوت     ثالثًا: الشافعية:

 ن المسجد مطروقًا أو غير مطروق.لخوف الّلبس، سواء كا

 (.4والوجه الثاني: أنه ال يسّن األذان)

ن شاؤوا صّلوا بغير أذان وال إقامة، فإن أّذنوا     رابعًا الحنابلة: يستوي األمر، فإن شاؤوا أذَّنوا وأقاموا، وا 

                                                 

 (.845انظر أحكام األذان والنداء واإلقامة ص) ( 1) 

 (.1/131المدونة) -( 8(. ) 1/158(. بدائع الصنائع)1/185المبسوط) -  1
  (.8/18المجموع) -(  4) 
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 (.1فالمستحّب أن يخفي الصوت وال يجهر به ليغرَّ الناس باألذان في غير محّلة)

 من قال بالجواز أو السنية: أدّلة

دخل المسجد وقد صلوا، فأمر رجاًل فأّذن وأقام  -رضي الله عنه–ما روي أن أنسًا    أواًل: من اآلثار:

 (.1فصّلى بهم جماعة)

 (.فاستحّب النداء ثانيًة.8أن الدعوة األولى تّمت باإلجابة األولى) ثانيًا: من المعقول:

صّلى بعلقمة -رضي الله عنه-ما روي أن عبد الله بن مسعود من اآلثار:أدّلة القائلين بالمنع: أواًل: 

قامتهم")  (.4واألسود بغير أذان وال إقامة، وقال: "يجزئنا أذان الحّي وا 

قامة الجماعة األولى في المسجد تجزئ عّمن جاء بعدهم)  ثانيًا من المعقول: (؛ ألن كل 5أن أذان وا 

 (.2ل مجيب)واحد من الجمع مدعّو باألذان األوّ 

هو القول بسنية األذان واإلقامة للجماعة الثانية، ولكن يالحظ عدم رفع الصوت إذا  -والراجح والله أعلم

خيف اللبس، وذلك لوجاهة ما استدّلوا به؛ وألن األذان واإلقامة فيهما ذكر لله وفضل عظيم فال يمنع من 

قامتهم"، فهو لبيان الجواز)ذكر الله، وما روي عن ابن مسعود من قوله:"يجزئنا أذان   (.0الحّي وا 

                        

                                                 

 (.1/43المغني ) - ( 1) 

 ذكره البخاري معلقًا في كتاب األذان باب فضل صالة الجماعة. -( 1)
(.، واصله في صحيح مسلم 1/122(، والبيهقي واللفظ له في السنن الكبرى)1/111ابن أبي شيبة في المصنف) -(  4) (.1/43الوسيط) -( 8)

 (.1/43الوسيط ) -(  2(. )1/37المغني) -(  5(. )5/15بلفظ:" فلم يأمرنا بأذان وال إقامة" صحيح مسلم بشرح النووي )
 (.845-848أحكام األذان واإلقامة والنداء ) -( 0)
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 األذان واإلقامة للصلوات الخمس في السفر                                   

قد اتفق الفقهاء انه  أخيالسفر  فهاك الجواب بعون الملك اعلم  في واإلقامة اآلذانفان قلت ما حكم 

في السفر للمنفرد والجماعة، إال ما ذكره بعض المالكية عن اإلمام مالك  على استحباب األذان واإلقامة

 (. وقد استدّل الفقهاء على استحباب ذلك بأدّلة، منها ما يلي1بعدم استحباب األذان للمسافر)

-صلى الله عليه وسلم-قال: "أتى رجالن إلى النبي-رضي الله عنه-حديث مالك بن الحويرث - 1 :

:)إذا أنتما خرجتما فأذنا، ثم أقيما، ثم ليؤمكما -صلى الله عليه وسلم-ال النبييريدان السفر، فق

 (.1أكبركما()

يقول:  -صلى الله عليه وسلم-قال: سمعت رسول الله-رضي الله عنه-حديث عقبة بن عامر -1

 (.18من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصالة ويصلي....( )-عزوجل -)يعجب ربك

:)إذا كان  -صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله -رضي الله عنه-الفارسي حديث سلمان -8

( ن 4الرجل بأرض ِقيٍّ (فحانت الصالة فليتوضأ، فإن لم يجد ماًء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وا 

 (.5أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما ال ُيرى طرفاه()

ليلة، فقال بعض القوم: -صلى الله عليه وسلم-ا مع النبي:"سرن-رضي الله عنه-حديث أبي قتادة -4

( بنا يا رسول الله!، قال: )أخاف أن تناموا عن الصالة(، قال: بالل: أنا أوقظكم، 2لو عرَّست)

                                                 

أبو داود في  -(  8(. )287البخاري، كتاب األذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد رقم) -(  1(. ) 1/158بدائع الصنائع) - 1 ( 1) 
 األرض القفر الخالية. - ( 4) (.3171(، وصحيح الجامع رقم)1721الصالة باب األذان في السفر..وصححه األلباني في صحيح أبي داود رقم )

(، والبيهقي في السنن 1100(.برقم )1/113سلمان) (، وابن أبي شيبة موقوفًا على1155( برقم)1/517أخرجه عبد الرزاق في المصنف) - 5
 (. وصحح وقفه ثم قال: " وقد روي مرفوعًا، وال يصّح رفعه(.1142(.برقم)1/125الكبرى)

 

 (.(8/132)النهاية)التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم واالستراحة. - 2
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وقد  -صلى الله عليه وسلم-فاضطجعوا، وأسند بالل ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي

ال: )يا بالل! أين ما قلت؟( قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: )إن ( الشمس، فق11طلع حاجب)

الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يا بالل قم فأذن بالناس بالصالة(، فتوضأ فلما 

 (.1ارتفعت الشمس وابياضت قام فصلى")

قال -رضي الله عنه-ري أن أبا سعيد الخد -رضي الله عنه-حديث عبد الرحمن بن أبي صعصعة -5

فأذنت -أو باديتك-: )إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك-صلى الله عليه وسلم-له النبي

بالصالة فارفع صوتك بالنداء، فإنه ال يسمع مدى صوت المؤذن جن، وال إنس، وال شيء إال شهد له 

 (.8)-عليه وسلمصلى الله -يوم القيامة( قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله

صلى –حديث أنس بن مالك، في قصة سماعهم ألذان صحاب المعز، والذي فيه أن رسول الله  -2

ال أغار، فسمع -الله عليه وسلم كان يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع األذان، فإن سمع أذانًا أمسك وا 

: )على الفطرة(، ثم قال: أشهد -مصلى الله عليه وسل–رجاًل يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله 

: )خرجت من النار(، -صلى الله عليه وسلم-أن ال إله إال الله أشهد أن ال إله إال الله، فقال رسول الله

 (.4فنظروا فإذا هو راعي معزى")

 وأما ما نقل عن اإلمام مالك فقد استدّل له بما يلي:

ان ال يزيد على اإلقامة في السفر إاّل في أنه ك -رضي الله عنه-ما روي عن عبد الله بن عمر -1

 (.5الصبح فإنه كان ينادي فيها، ويقيم، وكان يقول: "إنما األذان لإلمام الذي يجتمع الناس إليه")
                                                 

مسلم  - ( 4)  (.271البخاري، كتاب األذان، باب رفع الصوت بالنداء رقم) -(  8متفق عليه. )-( 1(.( ) 8/51ناحية منها )لسان العرب) - ( 1) 
(، 127(رقم)1/21لموطأ)مالك في ا - ( 5) (.831في كتاب الصالة ، باب اإلمساك عن اإلغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم األذان رقم)

 (.1138(. رقم )1/100والبيهقي في السنن الكبرى)
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ن شاء -رضي الله عنه-ما روي عن علّي بن أبي طالب -1 أنه قال في المسافر: "إن شاء أّذن وأقام وا 

 (.1أقام")

دلة أن مذهب جمهور الفقهاء من استحباب األذان واإلقامة مطلقًا هو الترجيح: يالحظ من هذه األ

 الراجح، وذلك لما يلي:

 (.1أن األحاديث دّلت على أن األذان واإلقامة من شأن الصالة ال يدعها مسافر وال حاضر) -1

السفر،  األذان واإلقامة للصلوات في -صلى الله عليه وسلم-أثبتت تلك األحاديث أن من سّنة النبي -1

 (.8وأثبتت أيضًا أمره بذلك)

أن المقصود من األذان لم ينحصر في اإلعالم، بل كل منه ومن اإلعالم بهذا الذكر نشرًا لذكر الله  -8

ودينه في أرضه، وتذكيرًا لعباده من الجّن واإلنس الذين ال يرى شخصهم في الفلوات من 

ظهارًا لشعائر اإلسالم)4العباد) إبطال قول من زعم أنه ال معنى له إال ليجمع الناس، (. فدّل على 5(.وا 

 (.2بل له فضل كثير جاءت به اآلثار)

إن ترك المسافر األذان دون اإلقامة، لم يكره باتفاق جمهور الفقهاء القائلين باستحباب األذان واإلقامة 

 (.0في السفر)

لحنفية، وهو الظاهر من كالم المالكية أما من تركها جميعًا أو ترك اإلقامة فقد صّرح بكراهة ذلك فقهاء ا

 والحنابلة

 وعّللوا ذلك بما يلي:

                                                 

فتح  ( 4)   (.1/114شرح موطأ اإلمام مالك للزرقاني) - ( 3) (.8/53التمهيد) - ( 2) (.1/103البيهقي في السنن الكبرى) - ( 1) 
 (.1/457مواهب الجليل للحطاب) ( 5)      (.1/154القدير)

 (.1/115إلمام مالك للزرقاني)شرح موطأ ا -(  2) 
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 (.1أنَّ من ترك األذان واإلقامة في السفر، فقد خالف األمر المذكور في حديث مالك بن الحويرث) -1

ن شاء أقام".-رضي الله عنه-ما روي عن عليّ  -1  أنه قال في المسافر: "إن شاء أّذن وأقام وا 

 من ذلك: ووجه الداللة

 ال يرى بأسًا بترك األذان في السفر، دون اإلقامة.-رضي الله عنه-أن عليَّا

أن السفر سبب الرخصة وقد أثر في سقوط شطر، فجاز أن يؤثر في سقوط أحد األذانين، إال أن  -8

 (.1اإلقامة آكد ثبوتًا من األذان فيسقط شطر األذان دون اإلقامة)

قت الصالة ليحضروا، والقوم في السفر حاضرون، واإلقامة لإلعالم أن األذان لإلعالم بدخول و  -4

 (.8بالشروع في الصالة وهم إليها محتاجون)

أن األذان واإلقامة من لوازم الجماعة، والسفر ال يسقط الجماعة فال يسقط ما هو من لوازمها  -5

 (.5(")4الشرعية)

 ان واإلقامة للنساءاألذ                                               

ياك : أن  على أنه ليس على النساء أذان وال إقامة، سواًء كان  اتفقوا  جمهور الفقهاءاعلم علمني الله وا 

 (.2أذانهّن أو إقامتهّن لجماعة النساء أو لنفسها منفردة)

:" ثم  -لهرحمه ال-ويرى بعض العلماء أن النساء كالرجال في األذان واإلقامة، وفي ذلك يقول الشوكاني

الظاهر أن النساء كالرجال؛ ألنهن شقائق الرجال، واألمر لهم أمر لهّن، ولم يرد ما ينتهض للجة في 
                                                 

 (.1/181المبسوط) -(  1(. )1/155فتح القدير) - ( 1) 
اإلفصاح  - ( 2)(.874-871راجع: أحكام األذان والنداء واإلقامة ص) - ( 5) (.1/155فتح القدير)- (  4)  (.1/158بدائع الصنائع) -(  8)  

 1/188(. المبسوط)25-1/24البن هبيرة)
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عدم الوجوب عليهّن، فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكون وال يحل االحتجاج بهم، فإن ورد دليل 

اّل فهن كالرجال") خ محمد صديق خان، كما في (. واختار هذا الرأي الشي1يصلح إلخراجهن فذلك وا 

(.وتبعه الشيخ محمد ناصر الدين األلباني، كما في السلسلة 1الروضة الندية شرح الدرر البهية)

 (.1/101الضعيفة والموضوعة)

فإن أّذنت المرأة وأقامت لجماعة النساء أو لنفسها، فقد اختلفت أقوال الفقهاء في حكم ذلك على أربعة 

ره لهّن األذان واإلقامة، وهو مذهب الحنفية، ورأي لبعض المالكية، ووجه القول األول: يك   أقوال:

للشافعية، ومذهب الحنابلة. والكراهة عند المالكية هنا تحمل على المنع، وصّرح بعض الحنابلة بعدم 

 صحتهما منهّن.

 أدلتهم : استدّل من قال بكراهة األذان واإلقامة للنساء، بما يلي:

صلى الله -قالت: قال رسول الله-رضي الله عنه–حديث أسماء بنت أبي بكر  - -1أواًل: من السنة:

:)ليس على النساء أذان وال إقامة وال جمعة، وال اغتساٌل، وال تقدمهن امرأة ولكن تقوم في -عليه وسلم

 (.8وسطهن()

وأمرها أن جعل لها مؤذنًا يؤذن لها، -صلى الله عليه وسلم-عن أم ورقة األنصارية: أن رسول الله -1

لما أذن لها أن تؤّم أهل دارها لم -صلى الله عليه وسلم-(. ووجه الداللة : أن النبي4تؤم أهل دارها")

يأمرها أن تؤذن هي ، أو امرأة من أهل دارها، بل جعل لها مؤذنًا، فلو كان األذان مشروعًا للمرأة لما 

 أمرها باتخاذ مؤذن رجل.
                                                 

 (.1/112الدرر البهية) - ( 2)  (.113-1/110ل الجرار)السي - ( 1)   1
 (.1/217(. وابن عدي في الكامل )1127(، رقم)1/121أخرجه البيهقي في السنن) -(  8) 
 أبو داود، وأحمد والحاكم، -(  4) 
 (.1/511البيهقي في السنن الكبرى، وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير) -( 5)
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أنه قال: "ليس على النساء أذان -رضي الله عنه-عبد الله بن عمرما روي عن  - 1ثانيًا: من اآلثار:

 (.1وال إقامة")

 (.1ما روي عن عائشة أنها قالت:" كنا نصلي بغير إقامة") -1

ن فعلن فهو ِذكر") -8 قامة قال: "ال، وا   (.8ما روي عن أنس أنه ُسئل هل على النساء أذان وا 

 ثالثًا من المعقول:

 (.4يشرع لإلعالم، وال يشرع للمرأة ذلك.)أن األذان في األصل  -1

(، ومن ال يشرع 5أن األذان يشرع له رفع الصوت، وال يشرع للمرأة رفع الصوت، لما فيه من الفتنة) -1

 (.2)  المصلي، وكمن أدرك بعض الجماعة في حقه األذان ال يشرع في حقه اإلقامة، كغير

غير مستحّبة، فال يكون عليهّن األذان  ألنه ليس على النساء الجماعة بل إن جماعتهنّ  -8

 (.0واإلقامة)

القول الثاني: يكره لهّن األذان وتستحّب اإلقامة، وهو المشهور والمعتمد في مذهب المالكية، والصحيح 

 عند الشافعّية، ورواية عند الحنابلة.

 ن رفعت وثم أجنبّي حرم.إاّل أن الشافعية قالوا: لو أّذنت ولم ترفع صوتها لم يكره، وكان ذكرًا لله، وا  

 أواًل : من اآلثار:  أدلتهم: استدّل أصحاب هذا القول بما يلي:

 (.1أّنه قال: " تقيم المرأة إن شاءت")-رضي الله عنه-ما روي عن جابر بن عبد الله

 ثانيًا: من المعقول:
                                                 

)     (.1/37المغني) -(  8(. )1/107(.والبيهقي في السنن)1810ابن أبي شيبة في المصنف) - ( 2)(.1/107السنن الكبرى) البيهقي في - ( 1) 
أخرجه ابن أبي شيبة في  -(  0)       1/151بدائع الصنائع ) - ( 6) (.1/37المغني ) -( 5)  (.1/188المبسوط) -(  4

 (.1811()1/178المصنف)
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م النفس أن األذان مشروع لإلعالم بدخول الوقت وحضور الجماعة، ومشروعية اإلقامة إلعال -1

 (.1بالتأهب للصالة فطلبت من الجميع ولو صبّيًا)

أن في األذان ترفع المرأة صوتها فيكره لما فيه من الفتنة، وأّما في اإلقامة فال ترفع صوتها؛ ألنها  -1

 (.1الستنهاض الحاضرين)

ة، دون رفع القول الثالث: يستحّب لهن األذان واإلقامة، وهو وجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابل

 الصوت عند الشافعّية. أّما الحنابلة فعلى روايتين: األولى مطلقًا، والثانية مع خفض الصوت.

 استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

 (.8:" أنها كانت تؤذن وتقيم، وتؤم النساء وتقوم وسطهن")-رضي الله عنها-ما روي عن عائشة -1

اء أذان فغضب، وقال: ) أنا أنهى عن ذكر ما روي عن ابن عمر أنه سئل هل على النس -1

 (. وجه الداللة أن األثر دل على أن األذان واإلقامة ذكر لله، وذكر الله ال يمنع منه أحد.4الله!!")

 القول الرابع: يباح لهّن األذان واإلقامة، مع خفض الصوت، وهو رواية عند الحنابلة.

 أدلة أصحاب هذا القول:

حيث ُنقل عن -رضي الله عنهما-مع بين اآلثار الواردة عن عائشة وابن عمريمكن أن يستدّل له بالج

 عائشة الفعل والترك، وأّما ابن عمر فنقل عنه النفي وعدم النهي، فدّل على جواز األمرين.

:" وهذا إن صح مع األّول -رضي الله عنه-بعد ذكره األثرين الواردين عن عائشة-قال اإلمام البيهقي

                                                 

 (.1/185مغني المحتاج) - ( 2)  (.1/37المغني) - ( 1) 
أخرجه ابن -(  4(، وابن أبي شيبة، والبيهقي في السنن الكبرى. والحاكم في المستدرك.  )5712( )8/112أخرجه عبد الرزاق في المصنف)-(  8) 

 (.1814()1/171أبي شيبة في المصنف)
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 (.1جواز فعلها ذلك مّرًة وتركها أخرى لجواز األمرين جميعًا")فال ينافيان، ل

و القول الرابع القائل باإلباحة، وأنه ال يسّن للمرأة أذان وال إقامة، يراه بعض أهل العلم وجيها ألسباب 

أن أبرز ما شرع له األذان هو إعالم الناس كي يجتمعوا للصالة والمرأة غير مطالبة بإجابة  -1منها :

 (.1النداء إذا سمعته، واألفضل لها أن تصلّي في بيتها، فلهذا ال يسّن لها أذان وال إقامة)هذا 

ندب النساء إلى األذان واإلقامة أو علمهن ذلك، ولو -صلى الله عليه وسلم-أنه لم ينقل أن النبي -1

 (.8كان مشروعًا في حقهّن لعلمهن كما علمهن كيفية غسل الحيض والجنابة)

 (.4القول يمكن الجمع بين اآلثار الواردة عن بعض الصحابة في ذلك.) أنه بهذا -8

حال                                           
َّ
 األذان والنداء بالصالة في الر

أخي المسلم : قد تتقلب األحوال الجوية وال يستطيع المسلم أن يخرج األداء صالة في وهنا مسألة فقهية 

لم يكن ؟  ** اعلم انه  ااآلذان بالصالة في الرحال ، فما هي أقوال الفقهاء فيه ىالبد من دراستها وه

ِن عندا  الِة في الرَّحاِل بعيدًا عن كالِم الُفقهاء، فقد اتفقا الفقهاُء على مشروعيَِّة قوِل المؤذِّ النداُء بالصَّ

الِ  ال"كم"، أو " الصالة المطِر أو الرِّيِح أو البرِد:"أال صلُّوا في ِرحا (، استدلُّوا على ذلك 5)في الرِّحا

 بأدلٍَّة،منها:

ثم -في ليلة ذات برد وريح -:" أنه أذَّن بالصالة-رضي الله عنه-ما ُروي عن عبد الله بن عمر -1

إذا كانت –كان يأمر المؤذن –صلى الله عليه وسلم -قال: أال صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله

                                                 

                                   يما يختلف فيه الرجال والنساء من األحكام راجع: اإلحكام ف -(  1(.   )1/107السنن الكبرى للبيهقي) - ( 1) 
 (.5/113(. وعمدة القاري)8/182المجموع) - ( 5) (.852أحكام األذان والنداء واإلقامة ص) - ( 4)        المصدر السابق. -(  8)
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 (.1"أال صلوا في الرحال")يقول: -ليلة ذات برد ومطر

صلى الله عليه -:" أنَّ يوم ُحنين كان يوم مطٍر، فأمر النَّبيُّ -رضي الله عنه-حديث أسامة الهذلي -1

 (.1مناديه أن الصالة في الرحال")–وسلم 

يوم -صلى الله عليه وسلم-أنه قال:"لقد رأيتنا مع رسوِل اللهِ -رضي الله عنه-وعن أسامة الهذلي -8

:"صلوا في -صلى الله عليه وسلم-ة وأصابتنا سماء لم تبلَّ أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول اللهالحديبي

 (.8رحالكم")

 موضع قول المؤذن "الصالة في الرحال" من األذان:

اختلف الفقهاء في موضع هذه الجملة: "الصالة في الرحال"أو" أال صّلوا في رحالكم" بعد اتفاقهم على 

 قال أثناء األذان أم بعد الفراغ منه؟ على أربعة أقوال:مشروعيتها، هل تُ 

 .( 4أنها تقال في أثناء األذان بداًل من الحيعلة، وهو وجه للشافعية وظاهر مذهب الحنابلة) -1

 أدلتهم:

:"خطبنا ابُن عبَّاس في يوم ردغ) -أ  (، فلمَّا بلغ المؤذُن حي على الصالة 5عن عبِد اللِه بِن الحارِث،قالا

: فعل هذا ماْن هو خيٌر منُه فأم ال، فنظر القوُم بعُضهم إلى بعٍض، فقالا ره أْن ُينادي: الصالة في الرِّحا

نها عازمة")  (.2وا 

وفي روايٍة:" أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن ال إله إال الله ، أشهد أنَّ محمدًا  -ب 

                                                 
(. 182رواه ابن ماجه) -(  8(.   )1/111في صحيح سنن أبي داود) (.،وصححه األلباني1750رواه أبو داود) -(  1(.  )222البخاري) - 1

 وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه.
 (.1/110جمع ردغة وهو : طين ووحل كثير.)النهاية ) - ( 5)  (.1/110انظر : فتح الباري) -( 4) 
 (.212البخاري) - 0 ( 6) 
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(، وجه الداللة أنَّ الحديثا صريٌح في 1لُّوا في بيوتكم")رسوُل الله، فال تُقْل: حي على الصالة، قل: "ص

 (.1أنها تقال بداًل من الحيعلة،حيث قال له:" فال تقْل حّي على الصالة")

 (.8أنها تقال في أثناء األذان،ولكن بعد الحيعلة)فيجمع بينها وبين الحيعلة( وهو وجه للشافعية) -1

 أدلتهم:

في ليلة باردة وأنا في لحاف -صلى الله عليه وسلم-معت مؤذن النبيحديث نعيم بن النحام، قال: س -أ 

فتمنيت أن يقول: صلوا في رحالكم، فلما بلغ حي على الفالح، قال: صلوا في رحالكم، ثم سألت عنها 

(. وفي رواية قال: فقلت: " ليت المنادي قال: ومن 4كان أمر بذلك) -صلى الله عليه وسلم -فإذا النبي

 ، فلما قال" الصالة خير من النوم" ، قال : " ومن قد فال حرج".قعد فال حرج 

يعني في ليلة مطيرة في -صلى الله عليه وسلم-عن رجل من ثقيف: " أنه سمع منادي النبي -ب 

( وجه الداللة من هذيِن الحديثيِن 5يقول: حي على الصالة حي على الفالح، صلُّوا في رحالكم") -السفر

ن" صلُّوا في رحاِلكم")أنهما صريحان في الج  (2مع بين الحيعلِة وقول المؤذِّ

 (.0أنَّها ُتقال بعد الفارااِغ من األذاِن، وُهو مذهُب الحنفيَِّة والمالكيَِّة، ووجٌه للشافعيَِّة) -8

 أدلتهم:

(، ثم قال: " صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول 3عن نافع قال:" أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان)

كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على إثره: أال صلوا في الرحال في الليلة –صلى الله عليه وسلم-لهال

                                                 
 (.1/874راجع: نهاية المحتاج) -(  8(.) 174أحكام األذان واإلقامة) -(  1(.  ) 211مسلم ) - 1
 (.172أحكام األذان واإلقامة ص ) - ( 6)  (.251( سنن النسائي ) 5رواه أحمد.    ) -(  4) 
 جبل بناحية مكة. -(  3(.  ) 5/113عمدة القاري) -( 0) 
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(. وجه الداللة أن قوله" ثم يقول على إثره"، صريح في أن القول المذكور 1الباردة أو المطيرة في السفر")

 (.1كان بعد فراغ األذان")

ء األذان أو بعد الفراغ منه فكله جائز، ولكن األولى أن أن األمر في هذا واسع، سواء قالها في أثنا -4

 (.8يكون بعد الفراغ منه، وهو رأي لبعض الحنفية، ومذهب الشافعية)

ولكن قوله بعد األذان أحسن ليبقى نظم األذان على  -أدلتهم :األحاديث المتقدمة في أدلة األقوال األخرى 

 (.4وضعه")

 خالصة المسألة:

ع، فقد ثبت في السّنة جميع ما قيل في األقوال السابقة، وال منافاة بين األحاديث أن األمر في هذا واس

 (.5الواردة في ذلك؛ ألن هذا جرى في وقت، وذلك في وقت، والكلُّ صحيٌح)

 

  

                                 

 
                                                 

 (.1/184فتح الباري) - ( 2)           (.210(.، ومسلم)281البخاري) - ( 1)
 (.5/170شرح مسلم للنووي) -(  4(.   )8/182لمجموع)ا-(  8)
 (.5/170انظر: شرح مسلم للنووي) -(  5) 
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 الفصل الرابع :بدع اآلذان والمؤذنين***

ومن بعدهم من البدع وحمدثات األمور حتذير النيب صلى اهلل عليه وسلم أصحابه  

من حذروا  اهل زمانهم و النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمن بعدهم اعلم علمني الله وإياك أن 

الله  ومحدثات األمور وأمروهم باألتباع الذي فيه النجاة من كل محذور وجاء في كتاب عالبد بعدهم من

بعوني يحببكم الله معه الترك قال تعالى) قل إن كنتم تحبون الله فاتتعالى من األمر باألتباع بما ال يرتفع 

سبل ( وقال تعالى) وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعو ال 31ويغفر لكم ذنوبكم( )  آل عمران :

( وهذا نص فيما نحن فيه وقد روينا  153فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون( )  األنعام :

تبعواوال ت )أبي الحجاج بن جبير المكي وهو من كبار التابعين وإمام المفسرين قول الله تعالىعن   

إن كنتم  وقال عز وجل) فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول   قال البدع والشبهات(السبل  

( 54تؤمنون بالله واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن تأويال( )النساء :  

لم الى ما قال لله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة يعني والله أعقال أبو عبد ا 

الله  إلىعن ميمون بن مهران الحرومي وهو من فقهاء التابعين قال في هذه اآلية الرد ,   الله والرسول

 الرد إلى كتابه والرد إلى رسوله إذا قبض إلى سنته

قال ما من  مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن

تدون نبي بعثه الله عز وجل في أمه قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب بأخذون بسنته ويق

 1بأمره وفي رواية يهتدون ( ) 1 (   

 يؤمرون فمن لون ما البهدية ويستنون بسنته ثم أنها تخل  من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون ويفع

جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك 

 2من اإليمان حبة خردل        )2(

اب الله وخير وفيه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبي كان يقول في خطبته خير الحديث كت

 الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر األمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضالله  )3(

                                                 
 57( رواه مسلم رقم  1)

 57( رواه مسلم رقم  (2 (

 261(رواه مسلم رقم 3)

(4 ) 

 (1 ) 
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ليغة عن عرباض بن ساريا رضى الله عنه قال صلى بنا رسول الله صالة الفجر ثم وعظنا موعظة ب

ال ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فق

إختالفا كثيرا  كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى والسمع والطاعة وإن أوصيكم بتقوى الله

فإن كل محدثة   فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضو عليها بالنواجذ وإياكم والمحدثنات

وابن قال أبو عاصم مرة وإياكم ومحدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة أخرجه أبو داوود  ( 1ة ()بدع

 ماجه في سننهما وأبو عيسى الترمذي في جامعه وقال هذا حديث حسن صحيح

ه فهو وفي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله من أحدث في أمرنا ما ليس من 

 رد  (وفي رواية من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد أي مردود على فاعله(

المرأة ضى الله عنه يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه الصبي ووقال الدارمي قال معاذ بن جبل ر

ه فيهم فال يتبع والرجل فيقول الرجل قد قرأت القرآن فلم أتبع والله ألقومن به فيهم لعلي أتبع فيقوم ب

لي أتبع فيختصر في فيقول قد قرأت القرآن فلم اتبع به وقد قمت به فلم أتبع ألختصرن في بيتي مسجدا لع

صرت في بيتي في سجدا فال يتبع فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع وقمت به فيهم فلم أتبع وقد اختبيته م

علي أتبع قال مسجدا فلم أتبع والله ألتينهم بحديث ال يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله ل

 1معاذ فأياكم وما جاء به فإن ما جاء به ضاللة(   )2(

ح فيها األثر بلفظ آخر فقال قال معاذ إن من ورائكم فتن يكثر فيها المال ويفتوأخرج أبو دوواد هذا  

أن يقول  القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر فيوشك

نما بتدع فإقائل ما للناس ال يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره فأياكم وما ا

د يقو ل إبتدع ضاللة وأحذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضالل على لسان الحكيم وق

(3المنافق كلمة الحق( )  

 قال: عبد الله أتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم

ل صالة عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قب

لرحمن ا خرج مشينا معه الى المسجد فجاءنا أبو موسى األشعري فقال أخرج عليكم أبو عبد االغداة فإذ

ت في المسجد بعد قلنا ال فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا اليه جميعا فقال يا أبا عبد الرحمن أني رأي

جد قوما رأيت في المسآنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إال خيرا قال فما هو قال إن عشت فستراه قال 

                                                 
 47وصححه االلبانى فى صحيح ابن ماجة رقم  ( 1)

  ال حسين سليم أسد : إسناده صحيحق144 رقم 11صفحة   - 1سنن الدارمي    ] جزء  ( 2)

 2212(رواه أبو داود وحسنه االلبانى في صحيح أبى داود رقم 3)
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برون مائة حلقا جلوسا ينتظرون الصالة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مائة فيك

ا قلت لهم شيئا فيقول هللوا مائة فيهللون مائة فيقول سبحوا مائة فيسبحون مائة قال فماذا قلت لهم قال م

ناتهم سيآتهم وضمنت لهم أن ال يضيع من حس انتظارك رأيك او انتظار أمرك قال أفال أمرتهم أن يعدوا

صنعون ت أراكمشيء ثم مضى ومضينا معه حتى أني حلقة من تلك الحلق فوق  عليهم فقال ما هذا الذي 

يئاتكم فأنا ضامن والتسبيح والتحميد قال فعدوا س والتهليلقالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير 

ه ثيابه كم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤالء أصحابة متوافرون وهذأن ال يضيع من حسناتكم شيء ويح

اب ضاللة لم قبل وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده انكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا ب

لله صلى قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إال الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه أن رسول ا

نكم ثم ه عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرءون القرآن ال يجاوز تراقيهم وأيم الله ال أدري لعل أكثرهم مالل

 1تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك يطاعنونا يوم النهر وان مع الخوارج)1(1

لله فال سول االله عنهما كل عبادة ال يتعبدها أصحاب ر رضيوفي سنن أبي داود عن حذيفة بن اليمان 

 تعبدوها فان األول لم يدع لآلخر مقاال فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم

أمره واتباع  وفي كالم عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أوصيكم بتقوى الله تعالى واالقتصاد في

 سنة رسول الله وترك ما أحدث المحدثون بعد

ن صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالم قال أبو معشر سألت إبراهيم ب محمد بن مسلم قال من وقر

 موسى عن هذه األهواء فقال ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير ما هي إال نزعة من الشيطان

 عليك باألمر األول

دال وال عالصفحات الماضية خطورة البدع وان الله ال يقبل من صاحبها  فيأخي المسلم بعد أن عرفن 

اآلذان فيأحدثها أهل األهواء  التيهيا لنرى بعض تلك البدع 77777صرفا   

قلت إلى (:من األمور المحدثة التي أحدثها الناس قبل اآلذان تلك البد التي انتشرت في مصر ثم انت1)

دع التي باألقطار بدعة االبتهاالت قبل اآلذان والتواشيح واألدعية وقد حذر منها السل  فهي من ال ضبع

بليس ومن تلبيس إ رحمه الله ىيقول ابن الجو زسوء أعمالهم  نأحدثها أهل األهواء وقد زين لهم الشيطا

ان وسطا على بعض المؤذنين انهم يخلطون أذان الفجر بالتذكير والتسبيح والمواعظ ,ويجعلون اآلذ

نارة ,فيعظ لليل كثيرا  على المفيختلط وقد كره العلماء كل ما يضاف إلى اآلذان ,وقد رأينا من يقوم با

                                                 
 2775(وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة رقم 3)
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ميهجدين ال ىويذكر ,ومنهم من يقرا سورا من القرآن بصوت  مرتفع  فيمنع الناس  من نومهم ويخلط عل

قصائد بدعة :ونشاد الشعر وال عقراءتهم وكل فأجاب :تلك بدعة مضافة ألي بدعة اآلن الدعاء بالصوام

أ هـ  مبدعة أخرى إذ لم يكن في زمن السل  المقتدى به  

؟  ذلك  باألسحار,كما يفعله المؤذنون اليوم  عبالصوام األشعارمالك رحمه الله:عن انشاد  اإلمام*وسئل 

 1من المنكرات       )1(

بر ثم يق   وهذا المؤذنين يفرد كل تكبيرة بنفس فيقول الله أك ضفبع فراد كل تكبيرة بنفس( 2)

    يخال  الهدى النبوي  فالنبي صلى الله وسلم

هد أن حديث عمر مرفوعا إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أش

ال إله إال الله فقال أشهد أن ال إله إال الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله فقال أشهد أن محمدا 

ه ثم ل ال حول وال قوة إال باللرسول الله فقال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصالة فقا

له أكبر ثم قال حي على الفالح قال ال حول وال قوة إال بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر ال

 قال ال إله إال الله فقال ال إله إال الله خالصا من قلبه دخل الجنة رواه مسلم

ه أكبر الله الل األذان أولواحد فيقول في  قال أصحابنا يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس

  ( 2) اكبر بنفس واحد ثم يقول الله أكبر الله اكبر بنفس آخر والله أعلم

ين النبي بما ب ىفبعض الغالة من المؤذنين ال يرض (زيادة لفظ )سيدنا (في اآلذان واإلقامة 3***)

وال  في اآلذان ما لم  يأذن به الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه حبه المقرون بالجهل إلى إن يزيد

ن النبي ونح نرسوله فان أردة نصحه ورده إلى الحق والى أكمل الهدى انبرى قائال إنكم ال تحبو

 نالمقدس م مازنا شيئا إال تعظيم النبي وتوقيره !يقول القاسمى رحمه الله رأيت أيام رحلتي إلى بيت

الله ،فقلت  )سيدنا (في قوله :اشهد أن محمدا رسول ظيد لفيقيم الصالة وأحيانا  يؤم بالقوم وكالة فيز

سالة له بعد الصالة لم تزيد هذه اللفظة وهى )سيدنا (وليست مشروعة في اإلقامة ؟!فقال لي هذه م

ار في ألفاظ كان وقع فيها نزاع بين علماء القدس ويافا )يعنى أحدثها مبتدع (فمن قائل ينبغي االقتص
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لله الواردة دون زيادة ،ومن قائل تستحب زيادة )سيدنا (عند ذكرالنبى صلى ااألذان واإلقامة على 

  00000يفضى* إلى تجاوز الحد األمرعليه سلم قال ثم اشتد النزاع وترسلوا وكاد 

لحديث بالتواتر خلفا عن سلف في كتب ا بها رويتفقلت يا أخي إن ألفاظ األذانين مأثورة متعبد 

 والمعاجم ،ولم يروي احد قط استحباب هذه الزيادة عن صحابي والالصحاح والحسان والمسانيد 

خالفونهم فما أالئمة وال أتباعهم وهذه كتبهم بين أيديكم وانتم  تقلدونهم ت ءتابعي بل وال فقيه من فقها

1هذا االبتداع ؟  

ثم قال واألعجب إن بعضهم يقول إن فى ذلك تعظيما له   أبو فنقول:هل أنت أكثر تعظيما له أم  

مكتوم وإضرابهم ؟!سيقول :هم أكثر  أمبكر،وعمر ،وعثمان ،وعلى ،وتالل ،وأبو محذور ،وابن 

 يحصى منصيغة آذانهم من ال  ىوأولئك مؤذنوه ،وقد رو نتعظيما ،فنقول هؤال خلفاؤه الراشدو

 حفاظ السنة فهات صيغة واحدة ذكر فيها لفظ )سيدنا (ولن تجد)11(

  على لفظ الجاللة همزة االستفهام ل(إدخا 4*)

نى هل الله فبعض المؤذنين يدخل همزة االستفهام على لفظ الجاللة فيقول :آلله اكبر ؟ فيكون الع مع

 اكبر ؟ 

ه المشهور ان حيحرج صاحبه من ملة اإلسالم قال لنووى رحمه الله : المذهب الصحي روهذا خطأ كبي

   اال يمدهبتكبيرة اإلحرام بسرعة و  أن ياتى يستحب

بر فيقول آكبر فيكون المعنى :هل هو اك ()الله اكبر1على لفظة  مإدخالهم همزة االستفها 8)***

 ،وهذا أيضا ال يجوز 

  (1هـ ) يجهر بالكبير وال يمططه وال يحذفه أ أن لإلمامحب أرحمه الله :و  الشافعي اإلمامقال 

ى أن لكونه استفهاما ،يقتضر إن تعمد إدخال اهلمزة من لفظ اجلاللة أو )اكرب(كف قال ابن عابدين

: إن تعمد المد  )الكفاية(ثم قال ينبغي إن يقالفيال يثبت عنده كبرياء الله وعظمته كذا 
                                                 

11\1األم:(    1)  -181 اصالح المساجد من البدع والعوائد ص  1)  

 

 



 46 

د المد أو الصحة فثابتان ون لم يتعم مال يكفر إال إذا قصد به الشك  وأما الفساد وعد

 الشك،إال أنه تلفظ بمحتمل للكفر فصار خطأ شرعا )1(             

تغير ادة لفظ التكبير عن وقفة بين كلمتيه وعن زي فيول النووي رحمه الله :ويجب االحتراز ويق 

تين ا هـ ساكنة أو متحركة بين الكلم ان يقول :آلله اكبر ،بمد همزة )الله أكبار (أو يزيد واوأب ىالمعن

(2 )  

آخره فان  أوله أو وسطها وقال بن عابدين رحمه الله :اعلم أن المد إن كان في الله :فإما أن يكون في 

ألفا ثانية بين  أحدثوان كان في وسطه:فان بالغ حتى كان في أوله:لم يكن به شارعا في الصالة أفسدها 

( 3الصالة ا هـ ) دوال يفسوالهاء كره وان كان في آخره : خطأ  فأال  

ميل ن أو تجأحدثها المؤذنون بقصد التحزي التيبدع اآلذان  نوم ( تلحين وتطريب اآلذان 6) 

 الصوت تلك ألبدعه وهاك أقوال العلماء فيها :

نه عبادة التغني والترنم في األذان بالطريقة المعروفة عند الناس في زماننا هذا ال يقرها الشرع أل**

التغني هو  قالوا : الشافعيةيقصد منها الخشوع لله تعالى على أن في حكم ذلك تفصيل في المذاهب  

على نغم واحد لى نغم آخر والسنة أن يستمر المؤذن في أذانهاالنتقال من نغم إ  

قالوا : التغني هو اإلطراب باألذان وهو مكروه عندهم الحنابلة  

إنه يحرم الحنفية قالوا : التغني باألذان حسن إال إذا أدى إلى تغيير الكلمات بزيادة حركة أو حرف ف

 فعله وال يحل سماعه

 المالكية قالوا : يكره التطريب في األذان لمنافاته الخشوع إال إذا تفاحش عرفا فإنه يحرم)2( 

أحيل  وأولى فإن لم يفحش لم يكره وبطل األذان إن الملحونو يكره األذان أيضا من ذي لثغة فاحشة 

أو قافا  الكاف إبدالالمعنى باللحن أو اللثغة مثال األول : مد همزة الله أو أكبر أو بائه ومثال الثاني : 

ال اله  لحديث أبي هريرة مرفوعا ] ال يؤذن لكم من يدغم قلنا : كيف يقول ؟ قال : يقول أشهد أن ةهمز
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 في األفراد وفيه إسقاط الهاء من كلمة الله يالدار قطناال الله أشهد أن محمدا رسول الله [ أخرجه 

اده أذن قبله أعومتى جاء وقد  لتأذينأن خيف فوت وقت  إال أذنهويحرم أن يؤذن غير الراتب بال 

ضا لرضي الله استحبابا ويسن لمؤذن متابعة قوله سرا بمثله ليجمع بين إجراء األذان والمتابعة و سن أي

ر عن سامعه أي المؤذن متابعة قوله سرا : لحديث عمر مرفوعا ] إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكب

م قال : ه اال الله فقال : أشهد أن ال إله إال الله ثفقال : أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن ال ال

ل أشهد أن محمدا رسول الله فقال : أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال : حي على الصالة فقال : ال حو

الله أكبر  بالله ثم قال : حي على الفالح فقال : ال حول وال قوة إال بالله ثم قال : الله أكبر إالوال قوة 

ه مسلم ولو كبر الله أكبر ثم قال : ال إله إال الله فقال : ال إله إال الله مخلصا دخل الجنة [ روافقال الله أ

( 2)   سمع مؤذنا ثانيا و مؤذنا ثالثا حيث استحب ولم يكن صلى جماعة  

   -رحمه الله –يقول القرطبي 

وقد  ثير من الجهال بلوحكم المؤذن أن يترسل في أذانه وال يطرب به كما يفعله اليوم ك -الثامنة 

قطيعات أخرجه كثير من الطعام والعوام عن حد اإلطراب فيرجعون فيه الترجيعات ويكثرون فيه الت

 من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن يالدار قطنحتى ال يفهم ما يقول وال بما به يصول روى 

 عباس قال :

إن األذان  ل الله صلى الله عليه وسلم :] كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب فقال رسو

العلماء  سهل سمح فإن كان أذانك سهال سمحا وإال فال تؤذن [ ويستقبل في أذانه القبلة عند جماعة من

حمد : ال ويلوي رأسه يمينا وشماال في حي على الصالة حي على الفالح عند كثير من أهل العلم قال أ

يدور إال أن يكون في منارة يريد أن يسمع الناس وبه قال إسحاق واألفضل أن يكون متطهر  القرطبي 

    )1(  

(عدم وضع المؤذن إصبعيه فى أذنيه7)  

ن النبى  التى فرط فيها اجلم الغفري من املؤذنني وضع إصبعيه فى اذنيه ولقد ورد فى تلك الكيفية أحاديث ع رومن االمو

 سول اهلل يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه يف أذنيه ورعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : رأيت بالل   
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ها النيب صلى صلى اهلل عليه وسلم يف قبة له محراء أراه قال من أدم فخرج بالل بني يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء فصلى إلي

قال أبو  ،قال سفيان تراه حربة ( 2()قيهاهلل عليه وسلم مير بني يديه الكلب واحلماؤ وعليه حلة محراء كأني أنظر اىل بريق سا

نيه يف عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل املؤذن إصبعيه يف أذ

عبد  األذان وقال بعض أهل العلم ويف اإلقامة أيضا يدخل إصبعيه يف أذنيه وهو قول األوزاعي و أبو جحيفة امسه وهب ] بن

[ السوائي [ اهلل   

ذان ( قالوا قوله ) وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل املؤذن إصبعيه يف أذنيه يف األ: قال صاحب حتفة االحوذى 

 بالل أنه قد يكون أرفع لصوته وفيه حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرظ عن : يف ذلك فائدتان إحداهما

اليت  عاألصبؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن قاله احلافظ وقال مل يرد تعيني أنه عالمة للم :وثانيتهما

امة يستحب وضعها وجزم النووي أنها املسبحة وإطالق االصبع جماز عن األمنلة انتهى قوله ) وقال بعض أهل العلم ويف اإلق

يه من السنةأيضا يدخل إصبعيه يف أذنيه وهو قول األوزاعي ( ال دليل عل  

 وأما القياس على األذان فقياس مع الفارق

 

صبعيه يف قال القارىء يف املرقاة يف شرح حديث عبد الرمحن بن سعد إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر بالال أن جيعل إ

حرى يف الرفيع فيت أذنيه قال إنه أرفع لصوتك ما لفظه قال الطييب ولعل احلكمة أنه إذا سد صماخيه ال يسمع إال الصوت

اإلعالماستقصائه كاألطرش قيل وبه يستدل األصم على كونه أذانا فيكون أبلغ يف   

قال بن حجر وال يسن ذلك يف اإلقامة ألنه ال حيتاج فيها إىل أبلغية اإلعالم حلضور السامعني انتهى ) وأبو جحيفة امسه وهب 

 (11) سواءة بن عامر كذا يف املغنىالسوائي ( مبضمومة وخفة واو فألف فكسر همزة نسبة إىل
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اللتفات ومن اخلالفات التى يرتكبها كثري من املؤذنني عدم ا  ( عدم التفات المؤذن عند الحيعلتين 4**) 0

هدت النيب عن أبيه قال : شأنهم كانوا يصنعونه  –صلى اهلل عليه وسلم –عند احليعلتني ،وقد صح اخلرب عن أصحاب النيب 

فيان : وسلم بالبطحاء وهو يف قبة محراء وعنده أناس فجاء بالل فأذن ثم جعل يتبع فاه ها هنا وها هنا قال سصلى اهلل عليه 

 يعين بقول حي على الصالة حي على الفالح )12() 1 (                                             

ادوا أن يطبقوا لتفاف مينة ويسرة عند احليعلتني فننهم كوال بد من التذكري هنا بأنه البد للمؤمنني من احملافظة على سنة اال

ال حبيث جيمع على ترك هذه السنة تقيدا منهم باستقبال القط الصوت ولذلك نقرتح وضع القطني على اليمني وعلى اليسار قلي

فال داعي إليه مع  قط وحينئذبني حتقيق السنة املشار إليها والتبليغ الكامل . وال يقال : إن القصد من االلتفاف هو التبليغ ف

احملافظة  وجود املكرب ألننا نقول : إنه ال دليل على ذلك فيمكن أن يكون يف املر مقاصد أخرى قد ختفى على الناس فاألوىل

  ( 2)  (5ل)على هذه السنة على كل حا

  آذان المغرب احتياطا ( اآلذان قبل الوقت للفجر فى رمضان وتأخير9)

لصيامهم  ى ابتدعها بعض املؤذنني اذان الفجر قبل الوقت و تأخري اذان املغرب وحجتهم فى ذلك االحتياطومن املخالفات الت

من البدع املنكرة ما أحدث يف هذا الزمان من إيقاع األذان الثاني -رمحه اهلل –وتلك حجة داحضه  يقول العالمة ابن حجر 

لصيام زعما ليت جعلت عالمة لتحريم األكل والشرب على من يريد اقبل الفجر بنحو ثلث ساعة يف رمضان واطفاء املصابيح ا

وب ممن أحدثه أنه لالحتياط يف العبادة وال يعلم بذلك اال آحاد الناس وقد جرهم ذلك إىل أن صاروا ال يؤذنون اال بعد الغر

 ري وكثري فيهم الشر واهللبدرجة لتمكني الوقت زعموا فاخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة فلذلك قل عنهم اخل

  (1)املستعان

 (2)عن سهل بن سعد قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر
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الجمعة مبدعة الترقية يو(  01)   

رة (وهذه بدعة منكوهى قول بعض املؤذنني بعد االنتهاء من األذان يوم اجلمعة )إذا رقى اخلطيب املنرب فال صالة وال كالم 

يب على عدم صالة ركعتني وقد صح عن الن لحتث الداخأحدثها بعض اجلهال من املؤذنني وهى خمالفة هلدى النيب  حيث 

 صلى اهلل عليه وسلم من دخل على صالة ركعتني 

 عليه وسلم يب صلى اهللعن جابر بن عبداهلل قال: بينا النيب صلى اهلل عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة إذ جاء رجل فقال له الن

 أصليت ؟ يا فالن قال ال قال قم فاركع )51(

واركع  ويف رواية قال جاء سليك الغطفاني يوم اجلمعة ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خيطب فجلس فقال يا سليك قم  

لها فيهما هذه األحاديث كركعتني وجتوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فلريكع ركعتني وليتجوز 

 صرحية يف الداللة ملذهب الشافعي وأمحد واسحاق وفقهاء احملدثني أنه إذا دخل اجلامع يوم اجلمعة واإلمام خيطب استحب

اخلطبة  له أن يصلي ركعتني حتية املسجد ويكره اجللوس قبل أن يصليهما وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما

ومجهور  ا عن احلسن البصري وغريه من املتقدمني قال القاضي وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوريوحكى هذا املذهب أيض

مام السلف من الصحابة والتابعني ال يصليهما وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي اهلل عنهم وحجتهم األمر باالنصات لإل

أويل باطل عليه وسلم بالقيام لرياه الناس ويتصدقوا عليه وهذا ت وتأولوا هذه األحاديث أنه كان عريانا فأمره النيب صلى اهلل

ص ال يرده صريح قوله صلى اهلل عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فلريكع ركعتني وليتجوز فيهما وهذا ن

ة حلاجة وفيها واز الكالم يف اخلطبيتطرق إليه تأويل وال أظن عاملا يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه ويف هذه األحاديث أيضا ج

أن نوافل جوازه للخطيب وغريه وفيها األمر باملعروف واالرشاد إىل املصاحل يف كل حال وموطن وفيها أن حتية املسجد ركعتان و

 على النهار ركعتان وأن حتية املسجد ال تفوت باجللوس يف حق جاهل حكمها وقد أطلق أصحابنا فواتها باجللوس وهو حممول

يف  العامل بأنها سنة أما اجلاهل فيتداركها على قرب هلذا احلديث واملستنبط من هذه األحاديث أن حتية املسجد ال ترتك

 أوقات النهي عن الصالة وأنها ذات سبب تباح يف كل وقت ويلحق بها كل ذوات األسباب كقضاء الفائت)1( 

ع النيب فننه مأمور باستماع اخلطبة فلما ترك هلا استماع اخلطبة وقط وحنوها ألنها لو سقطت يف حال لكان هذا احلال أوىل بها

ل صلى اهلل عليه وسلم هلا اخلطبة وأمره بها بعد أن قعد وكان هذا اجلالس جاهال حكمها دل على تأكدها وأنها ال ترتك حبا

 ه وسلم وهو خيطب فقلت يا رسول اهلل[ قوله انتهيت إىل رسول اهلل صلى اهلل علي 678وال يف وقت من األوقات واهلل أعلم ] 

انتهى إىل  رجل غريب جاء يسأل عن دينه ال يدري ما دينه قال فأقبل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وترك خطبته حتى

أتى خطبته  فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدا قال فقعد عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وجعل يعلمين مما علمه اهلل ثم

الم وهو أمت آخرها هكذا هو يف مجيع النسخ حسبت ورواه بن أبي خيثمة يف غري صحيح مسلم خلت بكسر اخلاء وسكون الف

                                                 

 [  تعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني 558صفحة   - 3سند أمحد بن حنبل    ] جزء م (2) 111صفحة   - 5ابن حجر    ] جزء  -فتح الباري  ( ( 1) 

 [ 318صفحة   - 2صحيح مسلم    ] جزء 

 [   183صفحة   - 8شرح النووي على مسلم    ] جزء  ( 1)
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ب بضم خلاء مبعنى حسبت قال القاضي ووقع يف نسخة بن احلذاء خشب باخلاء والشني املعجمتني ويف كتاب بن قتيبة خل

تب اب حسبت مبعنى ظننت كما هو يف نسخ مسلم وغريه من الكوآخره باء موحدة وفسره بالليف وكالهما تصحيف والصو

وفيه تواضع  املعتمدة وقوله رجل غريب يسأل عن دينه ال يدري ما دينه فيه استحباب تلطف السائل يف عبارته وسؤاله العامل

يت وتقديم أهم املستف النيب صلى اهلل عليه وسلم ورفقه باملسلمني وشفقته عليهم وخفض جناحه هلم وفيه املبادرة إىل جواب

يف  األمور فأهمها ولعله كان سأل عن اإلميان وقواعده املهمة وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن اإلميان وكيفية الدخول

 اإلسالم وجب إجابته وتعليمه على الفور وقعوده صلى اهلل عليه وسلم على الكرسي ليسمع الباقون كالمه ويروا شخصه )12(1 

(5لشقريى رمحه اهلل :والرتقية بعد اآلذان أمام املنرب بدعة أ  هـ )قال ا  

 
 
 

                          التثويب في    الصلوا ت كلها                   (    11***)
شيئا  وقال ابن حبيب : أخربني ابن املاجشون أنه مسع مالكا يقول : التثويب ضالل ؟ قال مالك : ومن أحدث يف هذه األمة

 {لكم دينكم  اليوم أكملت }مل يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خان الدين ألن اهلل تعاىل يقول : 

 فما مل يكن يومئذ دينا ال يكون اليوم دينا

ة حي صالة حي على الصالوإمنا التثويت الذي كرهه أن املؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال بني األذان واإلقامة : قد قامت ال

و على الفالح وهو قول إسحاق بن راهوية أنه التثويب احملدثقال الرتمذي ملا نقل هذا عن سحنون : وهذا الذي قال إسحاق ه

كل أحد التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم وإذا اعترب هذا اللفظ يف نفسه ف

  دىء الرأي إذ ليس فيه زيادة على التذكري بالصالةيستسهله يف با

الة حي وقد فسر التثويب الذي أشار إليه مالك بأن املؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال بني األذان واإلقامة : قد قامت الص

صالة يرمحك اهللعلى الصالة حي على الفالح وهذا نظري قوهلم عندنا ال  

 عنهما أنه دخل مسجدا أراد أن يصلي فيه فثوب املؤذن فخرج عبد اهلل بن عمر من وروي عن ابن عمر رضي اهللقال ص 

من أن  املسجد وقال : اخرج بنا من عند هذا املبتدع ومل يصل فيه قال ابن رشد : وهذا حنو مما كان يفعل عندنا جبامع قرطبة

ول املؤذن يف صالة : ثم ـ قال ـ وقيل : إمنا عنى بذلك قيفرد املؤذن بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر بقوله : حي على ال

أذانه : حي على خري العمل ألنها كلمة زادها يف األذان من خالف السنة من الشيعة ووقع يف اجملموعة : أن من مسع 

الذي قال فيه  كروهويف املسألة كالم املقصود منه التثويب امل التثويب وهو يف املسجد خرج عنه كفعل ابن عمر رضي اهلل عنهما

م فيها السنن مالك : إنه ضالل والكالم يدل على التشديد يف األمور احملدثة أن تكون يف مواضع اجلماعة أو يف املواطن اليت تقا

                                                 

 32( السنن واملبتدعات: 2)  187صفحة  - 8شرح النووي على مسلم    ] جزء  ( 1)
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وال واحملافظة على املشروعات أشد احملافظة ألنها إذا أقيمت هنالك أخذها الناسوعملوا بها فكان وزر ذلك عائدا على الفاعل أ

 فيكثر وزره ويعظم خطر بدعته)1)

 للفجر )بدعة التصبيح    قال:  الشيخ على حمفوظ رمحه  اهلل :والتصبيح ما يفعله بعض اهل املغربعقب األذان األخري15

2جيتمع املؤذنون وينادون بصوت واحد بقوهلم )اصبح وهلل احلمد (يكررون ذلك مرارا عديدة مع دورانهم على املنارة )  

 

 

 

 
 

 

يد اآلذانبدعة توح  

دين اعلم علمين اهلل وإياك أن من املضحكات املبكيات تلك البدعة اليت  هي من اخطر البدع اليت تعمل على طمس معامل ال

 أوالدولة  يفواحد  مبؤذنوالقضاء على شعائره واليت هي أيضا تعد تنفيذا للمخططات الغربية بدعة توحيد األذان واالكتفاء 

ني من يانلتلك املسالة وما هو موقف العلماء الرب الشرعيمجيع املساجد ،فما هو احلكم  يفاألثري  األذان عرب ثاملدينة ويب

  11111تلك البدعة 

 المجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي

من تلك القضية اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالميهيا لنتعرف على موقف   

                                                 

523   - 527  صفحة   - 1االعتصام    ] جزء  ( 1)   

 133االبداع () ( 2) 
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هي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي املنعقد بدورته التاسعة يف مكة املكرمة من يوم السبت إن جملس اجملمع الفق) 

يف  1001/0/0هـ قد نظر يف االستفتاء الوارد من وزير األوقاف بسوريا برقم 01/7/0011هـ إىل يوم السبت 01/7/0011

يف املساجد، لتحقيق تاليف ما قد حيصل من « الكاسيت»هـ بشأن حكم إذاعة األذان عن طريق مسجالت الصوت 10/1/0011

 ني أداء األذان للصالة املكتوبة.فارق الوقت بني املساجد يف البلد الواحد ح

وعليه فقد اطلع اجمللس على البحوث املعدة يف هذا من بعض أعضاء اجملمع، وعلى الفتاوى الصادرة يف ذلك من مساحة 

هـ، 5/0/0571يف  51برقم  -رمحه اهلل تعاىل -الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخاملفيت سابًقا باململكة العربية السعودية 

هـ وفتوى اهليئة 0511وما قررته هيئة كبار العلماء باململكة يف دورتها الثانية عشرة املنعقدة يف شهر ربيع اآلخر عام 

هـ، 0/7/0015يف  1771يف اململكة برقم الدائمة بالرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 

وتتضمن هذه الفتاوى الثالث عدم األخذ بذلك وأن إذاعة األذان عند دخول وقت الصالة يف املساجد بواسطة آلة التسجيل 

 ها ال جتزئ يف أداء هذه العبادة.وحنو

 اإلسالمي تبني له ما يلي: وبعد استعراض ما تقدم من حبوث وفتاوى، واملداولة يف ذلك فإن جملس اجملمع الفقهي

الدين بالضرورة بالنص وإمجاع املسلمني، وهلذا فاألذان من العالمات الفارقة بني بالد اإلسالم وبالد  أن األذان من ش --0

 لوا.تالكفر، وقد حكي االتفاق على أنه لو اتفق أهل بلد على تركه لقو

وىل من اهلجرة وإىل اآلن، ينقل العمل املستمر باألذان لكل صالة من التوارث بني املسلمني من تاريخ تشريعه يف السنة األ -

 تعددت املساجد يف البلد الواحد. الصلوات اخلمس يف كل مسجد، وإن

يف حديث مالك بن احلويرث، رضي اهلل عنه، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "إذا حَضرت الصالُة فْلُيؤذِّْن لكم أحُدكم  -5

 رُبكم".متفق عليه.وْلَيؤمَّكم أك

أن النية من شروط األذان، وهلذا ال يصح من اجملنون وال من السكران وحنوهما، لعدم وجود النية يف أدائه فكذلك يف  -0
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 التسجيل املذكور.

ه : )وليس للرجل أن يبين على أذان غري 0/011يف املغين  -رمحـــه اهلل تعاىل -أن األذان عبادة بدنية، قال ابن قدامـة -1

 ألنه عبادة بدنية فال يصح من شخصني كالصالة(ا.هـ.

 أن يف توحيد األذان للمساجد بواسطة مسجل الصوت على الوجه املذكور عدة حماذير وخماطر منها ما يلي: -1

اتة أنه يرتبط مبشروعية األذان أن لكل صالة يف كل مسجد سنًنا وآداًبا، ففي األذان عن طريق التسجيل تفويت هلا وإم -أ

 لنشرها مع فوات شرط النية فيه.

أنه يفتح على املسلمني باب التالعب بالدين، ودخول البدع على املسلمني يف عباداتهم وشعائرهم، ملا يفضي إليه من  -ب

 ترك األذان بالكلية واالكتفاء بالتسجيل.

 يلي:وبناء على ما تقدم فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي يقرر ما  عائر اإلسالم ا

أن االكتفاء بإذاعة األذان يف املساجد عند دخول وقت الصالة بواسطة آلة التسجيل وحنوها ال جيزئ وال جيوز يف أداء هذه 

العبادة، وال حيصل به األذان املشروع، وأنه جيب على املسلمني مباشرة األذان لكل وقت من أوقات الصلوات يف كل مسجد 

نبينا ورسولنا حممد صلى اهلل عليه وسلم إىل اآلن. واهلل املوفق. وصلى اهلل على سيدنا ونبينا على ما توارثه املسلمون من عهد 

 حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 موقف علماء االزهر من تلك الفكرة

 األمس لقد وقف علما ء االزهر موقفا مشرفا ردا على فكرة توحيد األذان وتنفيذ القرار الصادر من الوزارة يف هذا الشأن وب

محد حسن هجوًما شرًسا على قرار أالقريب شنَّ أعضاء اللجنة الدينية مبجلس حملي القاهرة برئاسة الدكتور إمساعيل 

وزير األوقاف بتوحيد األذان يف القاهرة الكربى واعتربوه فتًحا لباب الفتنة الذي خيدم أعداء اإلسالم، ويفتح اجملال 

 بة اجلمعة، وغريها من الشعائر اليت بنى عليها اإلسالم.الدينية خلط ت ألمور تتعلق بالثواب
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: إن األذان واجب على املسلم حتى لو كان يف الصحراء كنوع وقال الدكتور محمد أحمد المسير أستاذ أصول الدين***

شت يف عام من تذكري النفس وإعالن هذه الشعرية حتى لو كان املكان خالًيا من البشر، وأوضح أن فكرة توحيد األذان نوق

ألوقاف السابق، ورفضت الفكرة بعد مناقشات طويلة انتهت إىل وقوع خطأ فقهي يف مسألة توحيد ايف عهد وزير  0111

بإرادة البشر وأن الصالة يف املكان الذي يقام فيه األذان،  األذان، باعتبار أن العبادات ال متارس مبيكنة وإمنا هي مرتبطة 

وأضاف د. املسري: إن توحيد األذان ليس  حد ما هو إال ذبذبات وليس صوًتا حقيقًيا للمؤذن!!ملوَّاوأن ما يصل من األذان 

تكون متميزة وقصرها على خنبة قليلة العدد مشرًيا إىل أن  انتقاًء للصوت، وإمنا احتكار للصوت بإلغاء أصوات كثرية قد 

 التعلل باملرضى والطالب غري مربر على  توحيد األذان لن يقضي على اإلزعاج ألنه سيصل إىل كل مسجد، وأن

الرغم من أن هاتني الفئتني يف أمس احلاجة لسماع صوت األذان الذي يذكر فيه اهلل أكرب، وأن الضجيج املفتعل لألذان الذي 

 ال يزيد على ثالث دقائق ليس له ما يربره فجملة األذان اليومي ال تزيد على مخسة عشر دقيقة

–مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية –ني السباعي ** يقول االستاذ :ها 

 لقد كان املتنبئ على قدر كبري من الصدق يف وصفه للحالة املصرية 

ولكنه صحك كالبكا      &&وكم ذا مبصر من املضحكات       

د حمافظة الدقهلية محدي زقزوق من موالي الذي حتول األزهر يف عهده إىل زاوية صغرية يطؤها كل من هب ودب! والدكتور

 الفلسفة من جامعة ميونخ بأملانيا ومتزوج من سيدة أملانية. وله عدة كتب وأحباث م وحاصل على درجة الدكتوراه يف1155سنة 

 !الغرب ويكون نسيًا منسيًا وفعاليات لتسويق اإلسالم كي يرضى عنا الغرب الذي ال ولن يرضى حتى يذوب اإلسالم يف

األوقاف هذه احلملة )توحيد اآلذان( يف هذه األيام احلوالك واألمة بهذا  إىل الذهن ملاذا أثار وزير لكن التساؤل املتبادر

فجأة  هذه دعوى مربأة؟ أليست هلا عالقة باألجندة األمريكية من لقد استيقظ ضمري وزارة األوقاف املصرية الضعف؟! هل

أصوات املؤذنني يف صوت واحد وعلى  علو مساء احملروسة وضموشرعت يف جتهيز محلة كربى الجتياح املآذن النشاز اليت ت
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توحيد اآلذان( اليت أقسدها هؤالء الشركاء )كل مساجد القاهرة( ما عدا املسجد ) نغمة واحدة ومن ثم العودة إىل شعرية التوحيد

هذا الصنيع ما ُزعم أن اخلليفة ذكرنا  !اآلبقة ستتوحد فيها املآذن لكي يكون أسوة تقتدي به سائر مساجد مصر ومنائرها الذي

خيتاروا  خيتاروا له مائة صوت فاختاروها، ثم أمرهم باختيار عشرة منها فاختاروها، ثم أمرهم أن هارون الرشيد أمر املغنني أن

ي وإن الثالثة كما حكى األصفهاني يف كتابه األغان منها ثالثة ففعلوا.. ويف رواية أن املغنني أمجعوا على صوت واحد من هذه

واحد  يكون دار يف أدمغة القائمني على وزارة األوقاف أن يوحدوا أصوات املؤذنني يف صوت .. هكذا قدهكان لنا حتفظات علي

 على 

 

 

 

 

على صوت عندليب يؤذن بالنهاوند أو  غرار مزاعم صاحب األغاني.. ومن ثم يرتاح الساهرون والساهرات وهم ينامون

 املتضايقني من أصوات املؤذنني ال يدخلون بيوتهم غالبًا إال بعد انتهاء صالة الفجر وقاف أن هؤالءالبياتي!! رغم علم وزارة األ

واحلمراء اليت عشعشت يف  ومن بقي منهم يف بيته فنن رأسه أثقل من أن تسمع أصوات املآذن نتيجة لألدخنة الزرقاء

 !املقالة؟ قد يقول قائل ما عالقة ذلك بعنوان    !أخماخهم

 :التالية قة ستتضح عرب النقاطالعال

 :األوقاف صاحب الفتوى وزير

املسبوقة يف تاريخ مصر؛ فضيلة الدكتور حممود محدي زقزوق.. وقد  لقد توىل كرب هذه الفتوى اليت سأطلق عليها )احلملة( غري
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طنطاوي جتفيف منابع  سيدم حتى وقتنا احلاضر يف حلف شيخ األزهر الدكتور 1118وزيرًا لألوقاف يف عام  كان منذ تعيينه

اإلسالم؟! أم أنها حبق فتوى  مناهج التعليم.. واحلملة املسعورة على ما يسمى مبحاربة اإلرهاب أعين مكافحة التدين وتغيري

 القهقرى لنلتقط اخليط من بداية القرن امليالدي املنصرم على النحو باطلة يراد بها باطل؟! كل ذلك يقودنا إىل أن نرجع

 :التالي

 :لألوقاف أوال: كتشنر وطلب إنشاء وزارة

م أعملوا 1662للتفكري يف كيفية التحكم يف احتل اإلجنليز مصر عام  م أعملوا عقوهلم1662بعد أن احتل اإلجنليز مصر عام 

وم م نص مرس1115هـ املوافق 1331 ذي احلجة 21للتفكري يف كيفية التحكم يف ما أراد إذ نشرت الوقائع املصري يف  عقوهلم

  .الديوان الذي كان يشرف على أوقاف املسلمني يف ذلك الوقت الباب العالي بننشاء نظارة لألوقاف )وزارة( بداًل من

اإلداري واملؤسسي للبالد..  الديوان إىل وزارة بطلب من املندوب الربيطاني ملصر كتشنر بزعم اإلصالح والتنظيم وهكذا حتول

وتوضع مصر حتت اإلنتداب وهذا ما حدث إذ صارت مصر حتت  تها أن تستقل مبصرلكن احلقيقة أن إجنلرتا كان يف ني

م ومن ثم تكون وزارة األوقاف قد خضعت حتت سيطرة اإلحتالل ويسهل السيطرة 1914 اإلنتداب اإلجنليزي رمسيًا يف

اليت كانت تتبع األوقاف ومنها  والقضاء على استقاللية األوقاف وبالتالي إحكام السيطرة على كافة املؤسسات واملرافق عليها

 .التعليم األزهري والكتاتيب واملساجد

 :ثانيًا: ديفيد وولش وقرار توحيد اآلذان

بطريقة سافرة.. طبعًا كلهم من قبل  السفري األمريكي )ديفيد وولش( من أكثر السفراء األمريكان تدخاًل يف شئون الدولة يعترب

يراقب كل املؤسسات يف مصر ويضع أنفه يف كل صغرية وكبرية! حتى  الفجة؛ فنراهكانوا يتدخلون لكن ليس بهذه الطريقة 

عنجهية  عليها ورغم أنه شخص غري مرغوب فيها من الشعب املصري فقط إال أنه يتصرف بكل يعرتض املقاالت الصحفية

لعليا اليت تشرف على املناهج اهليئة ا كمندوب احتالل وليس سفريًا كما يفرتض! وإال كيف نفسر تعيينه مخس مستشارين يف

  ..هلذا الـ )وولش( مستشار أو أكثر يف عدة وزارات كربى وصغرى يف وزارة التعليم؟! حتت مسمى اإلصالح حيث صار
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التوحيد! وال عالقة هلا بضغوط  يزعم مشاخينا األفاضل أن دعوتهم بتوحيد اآلذان يف القاهرة انطالقًا من دعوة وبعد كل ذلك

األربعة )أبو حنيفة + مالك +الشافعي + أمحد بن حنبل(.. وحنن نربأ باألئمة  هم استندوا إىل آراء ملذاهب األئمةأمريكية وأن

اآلذان: )شيخ زقزوق + شيخ  كل أئمة اإلسالم أن يكون مرادهم هو مراد األئمة األربعة اجلدد؛ أصحاب فتوى توحيد األربعة و

ورابعهم شيخهم شيخ األزهر طنطاوي(.. فعاًل إنها فتوى  + صل املفيت األسبقعلى مجعة مفيت الديار + شيخ نصر فريد وا

  !باطلة يراد بها باطل

 املوافقات العجيبة أن مصر يف ذلك الوقت كانت حتت اإلنتداب اإلجنليزي وأن الذي قام ومن   :عودة إلى ديفيد وكتشنر

يف عجلته والشخوص قد تغريت لكن  كتشنر!.. ثم يسري الزمان بتأميم هذا الشريان احليوي بزعم اإلصالح هو املندوب السامي

السامي ديفيد وولش! الذي مل يتقدم بطلب طبعًا مثل سلفه الربيطاني كتشنر  املكان هو ذاته حتى وصلنا إىل املندوب األمريكي

 !!بوصلة األمريكية فيسبقونهاال إشارة وهو يعلم أن سدنة النظام املصري لديهم قرون استشعار يعرفون بها أين تتجه بل جمرد

م كان مغلوبًا على أمره ومل يكن يدور يف خلده 1115وزير لألوقاف منذ عام  لكن الفارق أن أمحد حشمت باشا الذي كان أول

يدور يف خلده أن وزارة  حمكمة مصر الشرعية بداًل من إبرهيم جنيب باشا آخر مدير لديوان األوقاف.. مل يكن عندما عينته

 !الفضيلة ف ستصل إىل هذا اهلوان على يد الدكتور زقزوق وأصحاباألوقا

 :األوقاف كان أوىل بوزير

جملس الدولة يطالبهم بنلغاء كل القوانني املخالفة للشريعة اإلسالمية.. كنا  كنا نود أن يتوجه وزير األوقاف حبملته امليمونة إىل

 .ي ألغى الوقف األهليم الذ1132لسنة  160يطالب الدولة ببطالن قانون  نود أن

لسنة  357عنصريًا أعين قانون  أن يطالب الدولة بأن تساوى أوقاف املسلمني مع أوقاف نصارى مصر أليس هذا متييزًا كنا نود

الذي استوىل على أموال الناس بالباطل.. يف حني استثنى القانون  م الذي سلب حق الواقف يف إدارة وقفه هذا القانون1135

 .النصارى م أوقاف1180لسنة  285

العروبة لتسردوا أراضي املسلمني اليت نهبت بالقانون  هال امتطيتم خيولكم واستجمعتم كل العمائم املوقرة وتوجهتم حنو قصر
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 ما يسمى باإلصالح الزراعي الذي أفسده وزير زراعتكم اهلمام فتسبب بتفشى األمراض م ومت تسليمها إىل1137لسنة  132

 .وأمر من الشعب املصري بالوباء الكبدي وما خفي من أمراض أدهى %50والي اخلبيثة وإصابة ح

م 1160فرباير 11مضبطة جملس الشعب بتاريخ  لقد صدق الشيخ صالح أبو إمساعيل عندما قال كلمته الشهرية وهي ثابتة يف

تدويخ وبلطجة(، وقال: )كأن  املنعم النمر عندما وصف ما حصل لألوقاف )بأنه أثناء استجواب وزير األوقاف األسبق عبد

قبل أنظمة ال ترقب فينا إال  املساجد أوقاف لعدو وقع حتت أيدينا(.. نعم هكذا يتصرف أصحاب الفضيلة املعينون من أوقاف

  .وال ذمة

اجلديد )ديفيد وولش  لالحتاللكتشنراإلجنليزي( وأورثها ) القديم االحتاللهناك سياسة منظمة انتهجها  :القول صفوة

 .هوية األمة وتقطيع أوصاهلا احليوية مريكي( بغية القضاء علىاأل

 التابعة إىل اجلمعية الشرعية وغريها من مجعيات دعوية خريية سياسة تهدف وزارة لقد صار تأميم املساجد األهلية وحتى

ري وسلوك من شيخ اإلسالم صك حسن س األوقاف من ورائها تكميم أفواه الدعاة احلقيقيني وتعيني دعاة مربجمني أمنيا ولديهم

وزراة األوقاف يف اإلستيالء على املساد األهلية وافتخار وزير األوقاف أنه  رئيس مباحث أمن الدولة! وإال كيف نفسر استمرار

أم الرشراش وسيناء املنزوعة  أعدادًا جديدة إىل من املساجد إىل أرض احملروسة! ليته شن هذه احلملة السرتداد مدينة قد ضم

م أصدر الدكتور زقزوق 2005لكنهم بالطبع ال يفعلون! ففي يوليو  !!سالح إىل أرض مصر من العود احلقيقي ألمة اإلسالمال

األوقاف يتبعها  م كان وزارة1118أهلي وزاوية يف خمتلف أحناء مصر.. علمًا أنه عندما توىل الوزارة  مسجد 2300قرارًا بضم 

تأميم املساجد واإلستيالء عليها بعد أحداث  غري حكومي طوعًا أو كرها وازدادألف مسجد  50ألف مسجد وتشرف على  25

 !األمريكي يف القاهرة ديفيد وولش م تلبية لرغبة املندوب2001سبتمرب 

السياسة فتغري مدلوهلا إىل القبح والنفور مثل كلمة )سالم( تعين على البديهة  هناك بعض املصطلحات تعرضت لعوامل التعرية

الرضا بالدنية( )معتدل = انهزامي =  = للقاموس اإلعالمي والسياسي املهيمن على مقاليد العامل )سالم = انبطاح = هوان طبقًا

 ..(أكل أموال الناس بالباطل = منحرف(.. أما )أوقاف = وقف حال = خراب املساجد



 67 

 .جبذوره يف كافة مؤسسات الدولة والقضاء على الفساد الضارب هل استيقظت ضمائر علمائنا األجالء لتغيري املنكر

الفلسطينية  أمس احلاجة إىل أن تكونوا يف طليعة محلة حتطم احلواجز اليت وضعت على احلدود املصرية الشعب املصري يف

 .وعصابته لنجدة شعب فلسطني الذي يذبح بربكة زعمائكم وزياراتهم املشؤومة لشارون

األمريكي لعاصمة الرشيد وتستنهضوا األمة للقيام بواجب  وتدينوا اإلحتالل كنا نود أن توحدوا كلمتكم يا أصحاب الفضيلة

املنتهبة  والسنة واإلمجاع وثابت بفتاوى أصحاب املذاهب األربعة! للدفاع عن حياض املسلمني اجلهاد الذي هو ثابت بالقرآن

 ! البيت األبيضيف بداًل من هذه احلملة اخلائبة اليت ما أريد بها إال وجه ديفيد وولش وأسياده

احمللية إىل واحدة أواثنتني تلكم القنوات اليت ال تبث إال الفساد  كنا نود أن تطالبوا حكومتكم السنية برتشيد القنوات العشر

 .الناس مثرتها عبادة الشيطان وظهور الشواذ عالنية يف أرض األزهر الذي ضيعتم مهابته من قلوب واخلالعة وكان من

ومقار أمن الدولة اليت خترج من أقبيتها أرواح قوافل  حبملة تتوحدون فيها لتقتحموا السجون العمومية حسبناكم قد توجهتم

الكنانة!..  سجنًا يف أرجاء أرض 23ألف مظلوم موزعني على  80التعذيب املنظم.. أكثر من  الشهداء الذي ميوتون من جراء

 !أليس هؤالء موحدين مثلكم؟ .اه أطفاهلم وذويهمهال وجهتم محلتكم إلطالق سراحهم وإدخال البسمة على شف

 !البلد يا أصحاب الفضيلة يا ملح

الناس من هذا الضنك؟ أمل ترق قلوبكم هلذا املوظف الذي قتل أوالده  هال أفتيتم لنا بكفيفة القضاء على البطالة وكيف خيرج

الذي وصل إىل  ل مشكلة الشباب العاطل عن العمليوفر ألوالده مصارف املدارس؟! هال توجهتم حبملة حل ألنه ال يستطيع أن

 .%50إىل أكثر من 

 للقضاء على املواخري وأندية القماروالعوامات اليت ترتكب فيها املنكرات وهي متخر هال وحدمت جهودكم يا دعاة التوحيد حبملة

 .عباب نيل مصر

م متآمر على شعبه وعلى األمة بأسرها يف فلسطني يف نظا هال قمتم حبملة الستنهاض األمة للقضاء على أس الفساد املتمثل

يعيثون يف  السودان على وشك التقسيم بربكة سكوت مشاخينا األجالء جدًا الذين تركوا احلكام والعراق وأفغانستان وها هي ذي
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يد اآلذان اليت عنه خمرب حقري! أو حكاية توح األرض فسادًا.. وانتبهوا فقط لإلستيالء على مسجد خيطب فيه داعية ال يرضى

  ..شغلتم بها الناس مؤخرًا

البث سيكون مباشرًا واإلمام  أن تطالبوا املصلني يف محلتكم القادمة أن حيضر كل مصل مساعة يضعها على أذنيه ألن خنشى

كما خنشى أن تصدروا فتوى مبشروعية أن تصطف أي مجاعة من  !!املعني الذي سيؤم املصلني الشيخ املتوفى عرب اإلثري

فيجب وضع  الراديو( وال مانع من الذهاب إىل املساجد!! ومن أصر على أداء الصالة يف املسجد) املصلني ألداء الصالة خلف

ديفيد وبطانته! وهلل يف مصر وخلقه  كواتيم صوت زجاجية على أبواب املساجد وشرفاته ونوافذه حتى ال نزعج اخلواجة

 !شؤون

 

 

 

 

 

لفصل الخامس: مؤذنو رسول اللها  

 اعلم علمين اهلل وإياك:أن النيب ملا  شرع اهلل اآلذان اختذ لنفسه مؤذنني يقول بن القيم رمحه اهلل :

فصل يف مؤذنيه صلى اهلل عليه وسلم 

لقريش وكانوا أربعة : اثنان باملدينة : بالل بن رباح وهو أول من أذن لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعمرو بن أم مكتوم ا

هم األعمى وبقباء سعد القرظ موىل عمار بن ياسر ومبكة أبو حمذورة وامسه أوس بن مغرية اجلمحي وكان أبو حمذورة منالعامري 

ل يرجع األذان ويثين اإلقامة وبالل ال يرجع ويفرد اإلقامة فأخذ الشافعي رمحه اهلل وأهل مكة بأذان أبي حمذورة وإقامة بال

ق بأذان بالل وإقامة أبي حمذورة وأخذ اإلمام أمحد رمحه اهلل وأهل احلديث وأهل وأخذ أبو حنيفة رمحه اهلل وأهل العرا
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(وفى هذا ررهااملدينة بأذان بالل وإقامته وخالف مالك رمحه اهلل يف املوضعني : إعادة التكبري وتثنية لفظ اإلقامة فننه ال يك

انتهم وجهادهم فى سبيل اهلل وكيف رفع اهلل من مك الفصل سنتكلم عن السرية الذاتية هلؤالء االربعة بداية من اسالمهم 

 واعزهم باالسالم بعد ان كانوا مستضعفني )1(

  رضى الله عنه بالل بن رباح

تعرف لن–صلى اهلل عليه وسلم –أختى املسلمة فى هذه الصفحات نعيش مع ثلة مباركة مع مؤذني رسول اهلل 00أخي املسلم 

ة الرق ى مدرسة النبوة واحلديث أوال مع أول مؤذن يف اإلسالم مع من أخرجه اهلل من ظلمعلى تلك السرية العطرة اليت تربة ف

؟-رضي اهلل عنه –فمن هو بالل  –سبحانه وتعاىل –والعبودية لغري اهلل إىل عبودية اهلل الواحد االحد   

و وهو موىل أبي وقال بعضهم يكنى أبا عمراملؤذن يكنى أبا عبد اهلل وقيل أبا عبد الكريم وقيل أبا عبد الرمحن  **بالل بن رباح

هلل صلى بكر الصديق رضي اهلل عنه اشرتاه خبمس أواق وقيل بسبع أواق وقيل بتسع أواق ثم أعتقه وكان له خازنا ولرسول ا

يه وسلم اهلل عليه وسلم مؤذنا شهد بدرا وأحدا وسائر املشاهد مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وآخى رسول اهلل صلى اهلل عل

 بينه وبني عبيدة بن احلارث بن املطلب وقيل آخى بينه وبني أبي روحية اخلثعمي

صم عن زر عن أخربنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا اخلشين حدثنا ابن املثنى حدثنا حييى بن أبي بكري حدثنا زائدة عن عا

واملقداد  ه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه مسية وصهيب وباللعبد اهلل قال كان أول من أظهر اإلسالم سبعة رسول اهلل صلى اهلل علي

ملشركون فأما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فمنعه اهلل بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه اهلل بقومه وأما سائرهم فأخذهم ا

يف اهلل  الل فننه هانت عليه نفسهفألبسوهم أدرع احلديد وصهروهم يف الشمس فما منهم إنسان إال وقد أتاهم على ما أرادوا إال ب

 وهان على قومه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به يف شعاب مكة وهو يقول أحد أحد

                                                 

 120صفحة   - 1زاد املعاد    ] جزء  - ( 1) 
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 وروى املنصور عن جماهد قال أول من أظهر اإلسالم سبعة فذكر معنى حديث ابن مسعود إال أنه مل يذكر املقداد وذكر موضعه

بني أخشيب  ابن مسعود وزاد يف خرب بالل أنهم كانوا يطوفون به واحلبل يف عنقهخبابا وذكر يف مسية ما مل يذكر يف حديث 

 مكة

وقيل  قال ابن إسحاق كان بالل موىل أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه لبعض بنى مجح مولدا من مولديهم قيل من مولدي مكة

 من مولدي السراة واسم أبيه رباح واسم أمه محامة وكان صادق اإلسالم طاهر القلب وقال املدائين كان بالل من مولدي السرا)1(

-رضى اهلل عنه –فى ترمجة بالل  –رمحه اهلل –ويقول ابن حجر  

يل : بالل بن رباح . يكنى : أبا عبد الكريم وقيل : أبا عبد اهلل وقيل : أبا عمرو وأمه محامة من مولدي مكة لبين مجح وق

هلل عز شرتاه خبمس أواقي وقيل : بسبع أواقي وقيل : بتسع أواقي وأعتقه امن مولدي السراة وهو موىل أبي بكر الصديق ا

( 2) وجل وكان مؤذنا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وخازنا  

وصربه على األذى يف اإلسالم رضـ اهلل عنه ــــــــــــىـ  بالل  

الشمس  وكان أبو جهل يبطحه على وجهه يف وكان من السابقني إىل اإلسالم وممن يعذب يف اهلل عز وجل فيصرب على العذاب

عذب يعليه حتى تصهره الشمس ويقال : أكفر برب حممد فيقول : أحد أحد ؛ فاجتاز به ورقة بن نوفل وهو  الرحىويضع 

 ويقول أحد أحد ؛ فقال : يا بالل أحد أحد واهلل لئن مت على هذا ألختذن قربك حنانا

ر له ببدخلف يعذبه ويتابع عليه العذاب فقدر اهلل سبحانه وتعاىل أن بالال قت قيل : كان موىل لبين مجح وكان أمية بن  

ن بالل بن رباح احلبشي املؤذن وهو بالل بن محامة وهي أمة اشرتاه أبو بكر الصديق مويقول ابن حجر فى االصابه   :

اهد وآخى النيب وأذن له وشهد معه مجيع املشاملشركني ملا كانوا يعذبونه على التوحيد فأعتقه فلزم النيب صلى اهلل عليه وسلم 
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 أن مات بالشام صلى اهلل عليه وسلم بينه وبني أبي عبيدة بن اجلراح ثم خرج بالل بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم جماهدا إىل

من طريق  هقال أبو نعيم كان ترب أبي بكر وكان خازن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وروى أبو إسحاق اجلوزجاني يف تارخي

منصور عن جماهد قال قال عمار كل قد قال ما أرادوا يعين املشركني غري بالل ومناقبه كثرية مشهورة قال بن إسحاق كان 

لبعض بين مجح مولد من مولديهم واسم أمه محامة وكان أمية بن خلف خيرجه إذا محيت الظهرية فيطرحه على ظهره يف 

 ذلك على صدره ثم يقول ال يزال على ذلك حتى ميوت أو يكفر مبحمد فيقول وهو يف بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة

اعون أحد أحد فمر به أبو بكر فاشرتاه منه بعبد له أسود جلد قال البخاري مات بالشام زمن عمر وقال بن بكري مات يف ط

 عمواس وقال عمرو بن علي مات سنة عشرين وقال بن زبر مات بداريا ويف املعرفة البن منده أنه دفن حبلب)1(

ولدان يطوفون قال ابن مسعود يف حديث املعذبني يف اهلل قال : فأما بالل فهانت عليه نفسه يف اهلل وهان على قومه فأعطوه ال

 " به يف شعاب مكة وهو يقول " أحد أحد)1(

قول : صق ظهره برمضاء البطحاء وهو يوقال هشام بن عروة عن أبيه قال : مر ورقة بن نوفل ببالل وهو يعذب على اإلسالم يل

 " أحد أحد " فقال ورقة : " أحد أحد يا بالل صربا " والذي نفسي بيده لئن قتلتموه ألختذنه حنانا

 ورواه بعضهم عن هشام عن أبيه عن أمساء . وهذا مشكل مل يثبت أن ورقة أدرك املبعث وال عد صحابيا

قومه اشرتاه منهم بسبع أواقي وأعتقهوقال غره : فلما رأى أبو بكر بالال يعذبه   

ق احلبشةبوعن أبي أمامة وأنس يرفعانه قال : " بالل سا  " 

جى عمل وقال أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لبالل : " حدثين بأر

. قال : ما تطهرت إال صليت ما كتب ليعملته يف اإلسالم فنني مسعت الليلة خشفة نعليك يف اجلنة "   
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وقال عروة : " ويروى عن زيد بن أرقم قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : " نعم املرء بالل سيد املؤذنني يوم القيامة

قال له بالل :  عةأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالال وغريه عن سعيد بن املسيب : إن أبا بكر ملا قعد على املنرب يوم اجلم

 أعتقتين هلل أو لنفسك قال : هلل قال : فأذن لي حتى أغزو يف سبيل اهلل فأذن له فذهب إىل الشام فمات هناك

اكيا أكثر من : قدمنا الشام مع عمر فأذن بالل فذكر الناس النيب صلى اهلل عليه وسلم فلم أر ب لأبيه قاوقال زيد بن أسلم عن 

 يومئذ

شام الل بن أبي الدرداء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال : ملا دخل عمر الشام سأل بالل عمر أن يقره بالوروى سليمان بن ب

أقبل هو وأخوه ففعل قال : وأخي أبو روحية الذي آخى النيب صلى اهلل عليه وسلم بينه وبيين قال : فنزال داريا يف خوالن ف

أغنانا اهلل فنن بني وقد كنا كافرين فهدانا اهلل ومملوكني فأعتقنا اهلل وفقريين فإىل قوم من خوالن فقاال : إنا قد أتيناكم خاط

 تزوجونا فاحلمد هلل وإن تردونا فال حول وال قوة إال باهلل فزوجوهما

ة ى املدينثم رأى النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول له : " ما هذه اجلفوة أما آن لك أن تزورني " فانتبه وركب راحلته حتى أت

 فذكر أنه أذن بها فارجتت املدينة فما رئي يوم أكثر باكيا باملدينة من ذلك اليوم

 وقال ابن املنكدر عن جابر : كان عمر يقول : أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعين بالال

ة من سنوقال إمساعيل بن أبي خالد عن قيس قال : بلغ بالال أن ناسا يفضلونه على أبي بكر فقال : كيف وإمنا أنا ح

هحسنات  

ريثوقال مكحول : حدثين من رأى بالال رجال آدم شديد األدمة حنيفا طواال أجنى له شعر كثري خفيف العارضني به مشط ك  

 الله يعاتب حبيبه فى بالل وأصحابه 

ال جيرتؤن علينا ءكنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم ستة نفر فقال املشركون للنيب صلى اهلل عليه وسلم اطرد هؤال عن سعد قال  
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م ما شاء قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبالل ورجالن لست أمسيهما فوقع يف نفس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل

اهلل أن يقع فحدث نفسه فأنزل اهلل عز وجل وال تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ] 8 / األنعام /   32 

     )1(   ] 

رضـ الله عنه جرة بالل ه  

يهما فقلت يا عائشة أم املؤمنني انها قالت ملا قدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املدينة وعك أبو بكر وبالل قالت فدخلت عل

 أبت كيف جتدك ويا بالل كيف جتدك قالت فكان أبو بكر إذا أخذته احلمى يقول

عري هل فيقول أال ليت ش )نعله ( وكان بالل إذا اقلع عنه يرفع عقريته كل امرئ مصبح يف أهله ... واملوت أدنى من شراك )

اهلل  أبينت ليلة ... بواد وحولي أذخر وهل أردن يوما مياه جمنة ... وهل يبدون لي شامة وطفيل ( قالت عائشة فجئت رسول

دها وانقل ا وبارك لنا يف صاعها ومصلى اهلل عليه وسلم فأخربته فقال :اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشد وصححه

( 2) محاها فاجعلها  

 

سالم باهلجرة وفراق فضل أبي بكر رضي اهلل تعاىل عنه بيانه أن اهلل ملا ابتلى نبيه عليه الصالة وال : ذكر ما يستفاد منه فيه

باح واملساء وأما بالل للخلق يف الصالوطن ابتلى أصحابه باألمراض فتكلم كل إنسان مبا فيه فأما أبو بكر فتكلم بأن املوت شامل 

حة على من فتمنى الرجوع إىل وطنه فانظر إىل فضل أبي بكر على غريه وفيه يف دعائه بأن حيبب اهلل هلم املدينة حجة واض

يف حبا دام  كذب بالقدر ألن اهلل عز وجل هو املالك للنفوس حيبب إليها ما شاء ويبغض فأجاب اهلل دعوة نبيه فأحبوا املدينة

ا نزل به وال نفوسهم إىل أن ماتوا عليه وفيه رد على الصوفية إذ قالوا إن الولي ال تتم له الوالية إال إذا مت له الرضى جبميع م

ائدة يف الدعاء مع يدعو اهلل يف كشف ذلك عنه فنن دعا فليس يف الوالية كامال وفيه حجة على بعض املعتزلة القائلني بأن ال ف
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فيه هب أن الدعاء عبادة مستقلة وال يستجاب منه إال ما سبق به التقدير وفيه جواز هذا النوع من الغناء وسابق القدر واملذ

مذاهب فذهب أبو حنيفة ومالك وأمحد وعكرمة والشعيب والنخعي ومحاد والثوري ومجاعة من أهل الكوفة إىل حتريم الغناء 

الشافعي ومجاعة من أصحابه وحكي ذلك عن مالك وأمحد  وذهب آخرون إىل كراهته نقل ذلك عن ابن عباس ونص عليه

يف )  وذهب آخرون إىل إباحته لكن بغري هذه اهليئة اليت تعمل اآلن فمن الصحابة عمر رضي اهلل تعاىل عنه ذكره أبو عمر

قتيبة  رهما ابنالتمهيد ( وعثمان ذكره املاوردي وعبد الرمحن بن عوف ذكره ابن أبي شيبة وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر ذك

 وأبو مسعود البدري وأسامة بن زيد وبالل وخوات بن جبري ذكرهما البيهقي )1(

النيب صلى اهلل عليه وسلم       يسمع صوت نعليه فى باجلنة       

 وهاهو احلبيب صلى اهلل عليه وسلم خيربنا مبا رأى ومبا مسع فى اجلنة فاستمع اىل تلك املنقة وتلك املنزلة

يرة رضي اهلل عن أبي هر  

ي مسعت دف أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال لبالل عند صالة الفجر ) يا بالل حدثين بأرجى عمل عملته يف اإلسالم فنن :

ك نعليك بني يدي يف اجلنة ( . قال ما عملت عمال أرجى عندي أني مل أتطهر طهورا يف ساعة ليل أو نهار إال صليت بذل

 الطهور ما كتب لي أن أصلي

 قال أبو عبد اهلل دف نعليك يعين حتريك )1(

ه منفعة يف عن أبي هريرة قال قال نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم لبالل عند صالة الفجر : يا بالل خربني بأرجى عمل عملت  

فعة من اإلسالم فنني قد مسعت خشف نعليك بني يدي يف اجلنة قال ما عملت يا رسول اهلل يف اإلسالم عمال أرجى عندي من

 أنى مل أتطهر طهورا تاما قط يف ساعة من ليل أو نهار اال صليت بذلك الطهور لربي ما كتب لي أن أصلي

-رمحه اهلل –يقول العالمة بدر الدين العينى    
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 اهلل ذكر ما يستفاد منه فيه أن الصالة أفضل األعمال بعد اإلميان لقول بالل إنه ما عمل عمال أرجى منه وفيه دليل على أن

ليبعدها عن تعاىل يعظم اجملازاة على ما يسر به العبد بينه وبني ربه مما ال يطلع عليه أحد وقد استحب ذلك العلماء ليدخرها و

ضي اهلل تعاىل عنه الرياء وفيه فضيلة الوضوء وفضيلة الصالة عقيبه لئال يبقى الوضوء خاليا عن مقصوده وفيه فضيلة بالل ر

يث املذكور وفيه قال باب فضائل بالل بن رباح موىل أبي بكر رضي اهلل تعاىل عنهما ثم روى احلد فلذلك بوب عليه مسلم حيث

ن سؤال الصاحلني عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرقبه فيه إن كان حسنا وإال فينهاه وفيه أن اجلنة خملوقة موجودة اآل

وله يف لى جواز هذه الصالة يف األوقات املكروهة وهو عموم قخالف ومنهم ملن أنكر ذلك من املعتزلة وفيه ما استدل به البعض ع

ملكروهة ساعة بالتنكري أي يف كل ساعة ورد بأن األخذ بعموم هذا ليس بأوىل من األخذ بعموم النهي عن الصالة يف األوقات ا

ؤخر الطهور إىل أو أنه كان يوقال ابن التني ليس فيه ما يقتضي الفورية فيحمل على تأخري الصالة قليال ليخرج وقت الكراهة 

ين خروج وقت الكراهة واعرتض بعضهم بقوله لكن عند الرتمذي وابن خزمية من حديث بريدة يف حنو هذه القضية ما أصاب

حدث قط إال توضأت عنده وألمحد من حديثه ما أحدثت إال توضأت وصليت ركعتني فدل على أنه كان يعقب احلدث 

مر ابن أي وقت كان انتهى قلت حديث بريدة الذي رواه الرتمذي ذكره الرتمذي يف مناقب عبالوضوء والوضوء بالصالة يف 

ل حدثين اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه قال حدثنا احلسني بن حريث أبو عمار املروزي قال حدثنا علي بن احلسني بن واقد قا

بقتين إىل اجلنة ما اهلل فدعا بالال فقال يا بالل مب سأبي قال حدثين عبد اهلل بن بريدة قال حدثين أبو بريدة قال أصبح رسول 

 دخلت اجلنة قط إال مسعت خشخشتك أمامي قال دخلت البارحة اجلنة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر مربع

أنا  مشرف من ذهب فقلت ملن هذا القصر قالوا لرجل من العرب فقلت أنا عربي ملن هذا القصر قالوا لرجل من قريش فقلت

فقال  قرشي ملن هذا القصر قالوا لرجل من أمة حممد فقلت أنا حممد ملن هذا القصر قالوا لعمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه

 فقال بالل يا رسول اهلل ما أذنت قط إال صليت ركعتني وما أصابين حدث قط إال توضأت عندها ورأيت أن هلل علي ركعتني

ر رتض فما مر ذكره اآلن وهو قولنا ورد بأن األخذ بعموم هذا إىل آخره وجيوز أن تكون أخبارسول اهلل بهما وأما جواب هذا املع

 النهي عن الصالة يف األوقات املكروهة بعد هذا احلديث
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وت األسئلة واألجوبة منها ما قاله الكرماني فنن قلت هذا السماع ال بد أن يكون يف النوم إذ ال يدخل أحد اجلنة إال بعد امل

يه تناقض ال تمل كونه يف حال اليقظة وقد صرح يف أول كتاب الصالة أنه دخل فيها ليلة املعراج انتهى قلت يف كالمقلت حي

ن يقال خيفى ألنه ذكر أوال أن دخوله اجلنة يف حال اليقظمة حمتمل ثم قال ثانيا فالتحقيق أنه دخلها ليلة املعراج واألوجه أ

املوت ليس على عمومه أو نقول هذا على عمومه ولكنه يف حق من كان من عامل الكون إن قوله ال يدخل أحد اجلنة إال بعد 

هذا دخوله  والفساد والنيب ملا جاوز السموات السبع وبلغ إىل سدرة املنتهى خرج من أن يكون من أهل هذا العامل فال ميتنع بعد

ن النيب يف دخول اجلنة واجلنة حمرمة على م اجلنة قبل املوت وقد تفردت بهذا اجلواب ومنها ما قيل كيف يسبق بالل

سماع يدخل فيها قبل دخوله واجلواب فيما ذكره الكرماني بقوله وأما بالل فلم يلزم منه أنه دخل فيها إذ يف اجلنة طرق ال

نه جعل ل لكووالدف بني يديه وقد يكون خارجا عنها واستبعد بعضهم هذا اجلواب بقوله ألن السياق يشعر بنثبات فضيلة بال

 خارجا السبب الذي بلغه إىل ذلك ما ذكره من مالزمة التطهر والصالة وإمنا تثبت له الفضيلة بأن يكون رئي داخل اجلنة ال

 عنها ثم أكد كالمه حبديث بريدة املذكور قلت التحقيق فيه أن رؤية النيب إياه يف اجلنة حق ألن رؤيا األنبياء حق (   )1(

يدان الجهادفي مرضي الله عنه – بالل  

ه من ذلك فى بدر قتاال شديدا ومرغ وجوه الذين ومن هؤالء أمية بن خلف لعنه اهلل وقتص اهلل ل لشهد بدرا واملشاهد كلها وقات

 الطاغية

 صاغيته كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن حيفظين يف صاغييت مبكة وأحفظه يف عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه قال

ان يف يوم بدر الرمحن قال ال أعرف الرمحن كاتبين بامسك الذي كان يف اجلاهلية فكاتبته عبد عمرو فلما ك باملدينة فلما ذكرت

وت خرجت إىل جبل ألحرزه حني نام الناس فأبصره بالل فخرج حتى وقف على جملس من األنصار فقال أمية بن خلف ال جن

                                                 
   

      

   )1 ( عمدة القاري    ] جزء 1 -  صفحة 1271)2(  صحيح البخاري    ] جزء 2 -  صفحة 607
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وا حتى يت أن يلحقونا خلفت هلم ابنه ألشغلهم فقتلوه ثم أبإن جنا أمية فخرج معه فريق من األنصار يف آثارنا فلما خش

ن حتيت حتى قتلوه يتبعونا وكان رجال ثقيال فلما أدركونا قلت له ابرك فربك فألقيت عليه نفسي ألمنعه فتخللوه بالسيوف م

( 2) وأصاب أحدهم رجلي بسيفه وكان عبد الرمحن بن عوف يرينا ذلك األثر يف ظهر قدمه  

يؤذن فوق الكعبةي الله عنه رض **بالل   

وصعد بالل فوق ظهر الكعبة فأذن للصالة، وأنصت أهل مكة للنداء اجلديد على آذانهم كأنهم يف حلم، إن هذه الكلمات 

 تقصف يف اجلّو فتقذف بالرعب يف أفئدة الشياطني فال ميلكون أمام دويِّها إال أن يولوا هاربني، أو يعودوا مؤمنني.

 أكرب، اهلل أكرب اهلل أكرب.اهلل أكرب اهلل 

هذه الصيحات املؤكدة تذكر الناس بالغاية األوىل من حمياهم، وباملرجع احلق بعد مماتهم، فكم ضّللِت البشَر غاياٌت صغرية 

أركضتهم على ظهر األرض ركَض الوحوش يف الرباري، واجتذبت انتباههم كلَّه فاستغرقوا يف السعي وراء احلطام! وامتلكت 

 م كلها، فاحلزن يقتلهم للحرمان، والفرح يقتلهم باالمتالء، وِلَم يسفه املرء نفسه بالغيبوبة يف هذه التوافه؟.عواطفه

إن صوت احلق يستخرجه من وراء هذه احلجب املرتاكمة ليلقي يف روعه ما كان ينساه، وهو تكبري سيد الوجود، ورب 

 العاملني، سيده ومواله...

 أشهد أن ال إله إال اهلل. أشهد أن ال إله إال اهلل،

لقد سقط الشركاء مجيعًا، طاملا ضرع الناس للوهم، واعتزُّوا باهلباء، وأمَّلوا اخلري فيمن ال ميلك لنفسه نفعًا، وانتظروا النجدة 

أو يؤهلونها ممن ال يدفع عن نفسه عدوان ذبابة. وِلَم اخلبط يف هذه املتاهات؟ إن كان املغفَّلون يشركون مع اهلل بعض خالئقه، 

 دونه؟ فاملسلمون ال يعرفون إال اهلل ربًَّا، وال يرون غريه موئال.

 والتوحيد احملض، هو املنهج العتيد للغاية اليت استهدفوها.

 ولكن َمِن األسوة؟ َمن اإلمام يف هذه السبيل؟ َمن الطليعة اهلادية املؤنسة؟ إن املؤذن يستتلي ليذكر اجلواب:

 اهلل، أشهد أن حممدًا رسول اهلل.أشهد أن حممدًا رسول 
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سرية هذا الرجل النبيل هي املثل الكامل لكل إنسان يبغي احلياة الصحيحة، إن حممدًا إنسان، يرسم بسنته الفاضلة السلوك 

 الفريد ملن اعتنق احلق وعاش له.

مته، فيحث الناس أواًل على أداء وهو يهيُب بكل ذي عقل أن ُيقبل على اخلري، وأن ينشط إىل مرضاة وليِّ أمره، ووليِّ نع

 عبادة ميسورة رقيقة:

 حيَّ على الصالة، حيَّ على الصالة.

هذه الصلوات هي حلظات التأمل يف ضجيج الدنيا، هي حلظات املآب كلما احنرف اإلنسان عن اجلادة، هي حلظات اخلضوع 

 وكأنه إله صغري. هي حلظات االستمداد واإلهلام.هلل كلما هاج باملرء النزق، وطغت على فكره األثرة فنظر إىل ما حوله، 

 -أخريًا-إىل من يلهمه الرشد فال يستحمق، وميده بالقوة فال يعجز ويستكني. ثم حيث الناس  -برغم غروره-وما أفقر اإلنسان 

 على جتنب اخليبة يف شؤونهم كلها.

سواء كان اخلطأ يف األداء، أو يف املقصد..وهو حيذر واخليبة إمنا تكون يف اجلهد الضائع سدى، يف العمل الباطل ألنه خطأ، 

 من هذه اخليبة عندما يدعو: حيَّ على الفالح، حيَّ على الفالح.

ويوم خيرج العمل من اإلنسان وهو صحيح يف صورته ونيته، فقد أفلح، ولو كان من أعمال الدنيا البحتة، أمل يعلِّم اهلل نبيه أن 

 ته خالصة هلل؟:جيعل شؤون حياته، بعد نسكه وصال

 .{قْل: إنَّ صالتي َوُنسكي وحمياَي ومماتي هلل ربِّ العاملنَي. ال شريَك لُه وبذلَك أمْرُت وأنا أوَُّل املسلمنَي}

 وال سبيل إىل ذلك إال بنصغار ما عدا اهلل من غايات، والتزام توحيده أبدًا، ومن ثم يعود إىل تقرير الغاية واملنهج، مرة أخرى.

 اهلل أكرب...ال إله إال اهلل... اهلل أكرب

 إن كلمات األذان متثل العناوين البارزة لرسالة كبرية يف اإلصالح، ولذلك جاء يف السنن الثابتة أن املسلم عندما يسمعها يقول:

ذي وعدته، إنك ال اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة، آت سيدنا حممدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا حممودًا ال

 ختلف امليعاد.
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ويف يوم الفتح قد ترجع بنا الذكريات إىل رجال مل يشهدوا هذا النصر املبني، ومل يسمعوا صوت بالل يرّن فوق ظهر الكعبة 

جتهوا إىل بشعار التوحيد، ومل يَروا األصنام مكبوبة على وجوهها مسوَّاة بالرغام، ومل يروا عّبادها األقدمني وقد ألقوا السْلم وا

 اإلسالم...

إنهم قتلوا أو ماتوا إبان املعركة الطويلة اليت نشبت بني اإلميان والكفر. ولكن النصر الذي جيين األحياء مثاره اليوم هلم فيه 

 نصيب كبري، وجزاؤهم عليه مكفول عند من ال يظلم مثقال ذرة.

ني احلق والباطل، فقد خيرتمه األجل يف املراحل األوىل إنه ليس من الضروري أن يشهد كل جندي النتائج األخرية للكفاح ب

 منه، وقد يصرع يف هزمية عارضة كما وقع لسيد الشهداء "محزة" ومن معه.

والقرآن الكريم ينبه أصحاب احلق إىل أن املعول يف احلساب الكامل على الدار اآلخرة، ال على الدار الدنيا، فهناك اجلزاء 

 ن مجيعًا.األوفى للمؤمنني والكافري

 .{فاصرْب إنَّ وْعَد اهلل حٌق. فنما نرينََّك بعَض الذي َنِعُدهْم أْو نتَوفينََّك فنلينا يرجعوَن}

ودخل رسول اهلل مكة يف رمضان، وظلَّ بها سائر الشهر يقصر، ويفطر أكثر من مخسة عشر يومًا، وكان قد خرج من املدينة 

 صائمًا ثم أفطر هو وصحبه يف الطريق.

ستقر األمر شرع يبايع الناس على اإلسالم، فجاءه الكبار والصغار والرجال والنساء، فتمت البيعة على السمع والطاعة هلل فلما ا

 ولرسوله فيما استطاعوا.

 وسنة رسول اهلل يف مبايعة النساء أن يأخذ عليهن امليثاق كالمًا ال مصافحة.

 قط". "ال واهلل ما مست يد رسول اهلل يد امرأةفعن عائشة: 

وهكذا دخل أهل مكة يف اإلسالم، وإن كان بعضهم بقي على ريبته وجاهليته يتعلق باألصنام ويستقسم باألزالم، وأولئك تركوا 

 لأليام تشفي جهلهم، وحتيي ما مات من قلوبهم وألبابهم.

 قاء نفسها.وما دامت الدولة اليت حتمي الوثنية وتقاتل دونها قد ذهبت، فسوف تتالشى هذه اخلرافة من تل
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إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة، ولقد أفلحت خطة املسلمني يف تعمية األخبار على قريش حتى بوغتوا يف عقر دارهم، فلم 

جيدوا مناصًا من االستسالم، فما استطاعوا اجلالد وال استجالب األمداد، وفتح العرب مجيعًا أعينهم فنذا هم أمام األمر 

 (1)أن النصر معقود بألوية اإلسالم فما ينفك عنها!.الواقع؛ حتى ُخيل إليهم 

    -بعد وفاة الرسول- رضي الله عنه –*** بالل 

أمحد عن روى انطلق بالل رضى اهلل عنه جماهدا فى سبيل اهلل رافعا راية التوحيد ملا توفى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

تويف رسول اهلل قوله فدعين أي فاتركين ويف رواية أبي أسامة فذرني أبي أسامة عن إمساعيل بلفظ قال بالل ألبي بكر حني 

وهو مبعنى دعين قوله وعمل اهلل أي مع عمل اهلل ويف رواية الكشميهين فدعين وعملي هلل ويف رواية أبي أسامة فذرني أعمل 

 ( 2( ) هلل

دينة ذن يف مسجد رسول اهلل فقال إني ال أريد املوذكر الكرماني أراد بالل أن يهاجر من املدينة فمنعه أبو بكر إرادة أن يؤ 

ؤمن بدون رسول اهلل وال أحتمل مقام رسول اهلل خاليا عنه وقال ابن سعد يف ) الطبقات ( أن بالال قال رأيت أفضل عمل امل

مات أذن له عمر  لمااجلهاد فأردت أن أرابط يف سبيل اهلل وأن أبا بكر قال لبالل أنشدك اهلل وحقي فأقام معه بالل حتى تويف ف

  فتوجه إىل الشام جماهدا وتويف بها يف طاعون عمواس سنة مثان عشرة وقيل مات سنة عشرين واهلل أعلم

ى اهلل عليه وسلم ملا تويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جاء بالل إىل أبي بكر رضي اهلل عنه فقال : يا خليفة رسول اهلل صل

 سبيل عليه وسلم يقول : " أفضل أعمال املؤمن اجلهاد يف سبيل اهلل " وقد أردت أن أرابط يف إني مسعت رسول اهلل صلى اهلل

كر حتى اهلل حتى أموت فقال أبو بكر : أنشدك اهلل يا بالل وحرميت وحقي فقد كربت واقرتب أجلي فأقام بالل مع أبي ب

فأبى وقيل إنه ملا  ا قال ألبي بكر فرد عليه كما رد أبو بكرتويف أبو بكر فلما تويف جاء بالل إىل عمر رضي اهلل عنه فقال له كم

بض ثم قال له عمر ليقيم عنده فأبى عليه : ما مينعك أن تؤذن فقال : إني أذنت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حتى ق

                                                 
 ( فقه السيرة للغزالى     1)  1

 حةصف  - 16عمدة القاري    ] جزء  ( 2) 
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يس عمل ا بالل لأذنت ألبي بكر حتى قبض ؛ ألنه كان ولي نعميت وقد مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول : " ي

أفضل من اجلهاد يف سبيل اهلل فخرج إىل الشام جماهدا وإنه أذن لعمر بن اخلطاب ملا دخل الشام مرة واحدة فلم ير باكيا أكثر 

 من ذلك اليوم )1(

اء لربروى عنه أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعبد اهلل بن عمر وكعب بن عجرة وأسامة بن زيد وجابر وأبو سعيد اخلدري وا

ت بن عازب وروى عنه مجاعة من كبار التابعني باملدينة والشام وروى أبو الدرداء أن عمر بن اخلطاب ملا دخل من فتح بي

يه وسلم املقدس إىل اجلابية سأله بالل أن يقره بالشام ففعل ذلك قال : وأخي أبو روحية الذي آخر رسول اهلل صلى اهلل عل

ا مملوكني ريا يف خوالن فقال هلم : قد أتيناكم خاطبني وقد كنا كافرين فهدانا اهلل وكنبيين وبينه قال : وأخوك فنزال دا

   [ فأعتقنا اهلل وكنا فقريين فأغنانا اهلل فنن تزوجونا فاحلمد هلل وإن تردونا فال حول وال قوة إال باهلل فزوجوهم

تبه حيزنا ا هذه اجلفوة يا بالل ما آن لك أن تزورنا " فانثم إن بالال رأى النيب صلى اهلل عليه وسلم يف منامه وهو يقول : " م

ني فجعل يقبلهما فركب إىل املدينة فأتى قرب النيب صلى اهلل عليه وسلم وجعل يبكي عنده ويتمرغ عليه فأقبل احلسن واحلس

ينة فلما قال : " ارجتت املد ويضمهما فقاال له : نشتهي أن تؤذن يف السحر فعال سطح املسجد فلما قال : " اهلل أكرب اهلل أكرب

" أشهد أن ال إله إال اهلل " زادت رجتها فلما قال : " أشهد أن حممدا رسول اهلل " خرج النساء من خدورهن فما رئي يوم 

 أكثر باكيا وباكية من ذلك اليوم)1(

انا اهلل حلبشة كنا ضالني فهدعن الشعيب قال خطب بالل وأخوه إىل أثل بيت من اليمن فقال أنا بالل وهذا أخي عبدان من ا

( 2) وكنا عبدين فأعتقنا اهلل إن تنكحونا فاحلمد هلل وإن متنعونا فاهلل أكرب  

وعزته بدينه   رضي الله عنه تواضعه    ** 

                                                 
  137 صفحة  - 1أسد الغابة    جزء  ( 1) 

257صفحة   - 5الطبقات الكربى    ] جزء  ( 2)     

 

 151صفحة   - 1] جزء     أسد الغابة \(  1) 
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ك قال : وروى أبو الدرداء أن عمر بن اخلطاب ملا دخل من فتح بيت املقدس إىل اجلابية سأله بالل أن يقره بالشام ففعل ذل

م : قد ي أبو روحية الذي آخر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيين وبينه قال : وأخوك فنزال داريا يف خوالن فقال هلوأخ

ا فاحلمد هلل وإن أتيناكم خاطبني وقد كنا كافرين فهدانا اهلل وكنا مملوكني فأعتقنا اهلل وكنا فقريين فأغنانا اهلل فنن تزوجون

 تردونا فال حول وال قوة إال باهلل فزوجوهما )1(

على فاش الموت     رضي الله عنه  -***بالل  

العوة اىل  وحان وقت الرحيل بعد حياة مشرقة باجلد واالجتهاد والصرب واملصابرة ،بعد تلك احلياغة التى اوقفها صاحبها على

 اهلل ورسوله ،

   -لم صلى اهلل عليه وس–قه سيد املرسلني ونام بالل رضى اهلل عنه على فراش املوت ذلك الكأس الذى االبد منه فقد ذا

قال  سعيد بن عبد العزيز قال قال بالل حني حضرته الوفاة * غدا نلقى األحبة * حممدا وحزبه * قال تقول امرأته واوياله

( 2رحتاه ) تقول هو واف  

 

 

 

 

 

 

                                                 
 150- 1أسد الغابة    ] جزء  ( 1) 

 573صفحة   - 10تاريخ دمشق    ] جزء  ( 2) 
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 عبد الله بن أم مكتوم رضى الله عنه 

م من هيا لنتعرف على سرية ال كالسري ومع عل –رضى اهلل عنه –عشنا مع سرية بالل  أختى املسلمة بعد ان 00اخى املسلم 

رضى اهلل –انه عبد اهلل بن ام مكتوم  –اعالم االسالم وبطل من ابطال النزال مع املؤذن الثانى لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

  –عنه 

   ** بطاقة التعريف و التشريف

 ر بنعمرو بن قيس بن زائدة بن األصم واألصم هو جندب بن هرم بن رواحة بن حجهو   :  –اهلل رمحه  –يقول ابن عبد الرب 

ن عبد ابن معيص بن عامر بن لؤي القرشي العامري . هو ابن أم مكتوم املؤذن وأمه أم مكتوم وامسها عاتكة بنت عبد اهلل ب

 عنكثة بن عامر بن خمزوم

ث وكذلك اهلل على ما ذكرناه يف العبادلة . وقيل : عمرو وهو األكثر عند أهل احلدي عبد : واختلف يف اسم ابن أم مكتوم فقيل

ل قال الزبري ومصعب قالوا : وهو ابن خال خدجية بنت خويلد أخي أمها وكان ممن قدم املدينة مع مصعب بن عمري قبل رسو

 اهلل صلى اهلل عليه وسلم
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غزواته . يف  ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على املدينة ثالث عشرة مرة يفوقال الواقدي : قدمها بعد بدر بيسري واستخلفه رس

 غزوة األبواء وبواط وذي العشرية وخروجه إىل ناحية جهينة يف طلب كرز بن جابر ويف غزوة السويق وغطفان وأحد ومحراء

وم أيضا يف واستخلف عمرو بن أم مكت األسد وجنران وذات الرقاع واستخلفه حني سار إىل بدر ثم رد أبا لبابة واستخلفه عليها

 خروجه إىل حجة الوداع وشهد ابن أم مكتوم فتح القادسية وكان معه اللواء يومئذ وقتل شهيدا بالقادسية

نهوقال الواقدي : رجع ابن أم مكتوم من القادسية إىل املدينة فمات ومل يسمع له بذكر بعد عمر ابن اخلطاب رضي اهلل ع  

ه ذلك مجاعة من أهل السري والعلم بالنسب واخلرب . وأما رواية قتادة عن أنس أن النيب صلى اهلل علي قال أبو عمر : ذكر

 وسلم استخلف ابن أم مكتوم على املدينة مرتني فلم يبلغه ما بلغ غريه واهلل أعلم )1(

فيه  الله تعالى يعاتب حبيبه *** 

ا يسال اهلل عليه وسلم ،لذا كان كثريا م ىمنبع اهلدى والنور صلكان عبد اهلل بن ام مكتوم شديد احلرص على ان ينهل من 

ه رسول البى وفى يوم من األيام كان النيب صلى اهلل عليه وسلم  مشغوال بدعوة عظماء مكة اذ جاء عبد اهلل يساله فاعرض عن

   اهلل صلى اهلل عليه وسلم فانزل اهلل سورة يعاتب فيها يقول سبحانه وتعاىل )

(  3(  أما من استغنى  )5(  أو يذكر فتنفعه الذكرى  )5(  وما يدريك لعله يزكى  )2(  أن جاءه األعمى  )1)  عبس وتوىل

(  كال 10(  فأنت عنه تلهى  )1(  وهو خيشى  )6(  وأما من جاءك يسعى  )7(  وما عليك أال يزكى  )8فأنت له تصدى  )

(15)\رمة(  يف صحف مك12(  فمن شاء ذكره  )11إنها تذكرة  )  

عل يقول يف ابن أم مكتون قالت : أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فج {عبس وتوىل  }عن عائشة قالت : أنزلت ** 

لم يعرض ارشدني ! قالت : وعند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من عظماء املشركني قالت : فجعل النيب صلى اهلل عليه وس

  عنه ويقبل على اآلخر ويقول : أترى مب أقوله بأسا ؟ فيقول : ال ففي هذا أنزلت } عبس وتوىل  )1(

                                                 

571 ا---- –صفحة   - 1االستيعاب    ] جزء  ( 1)   ] 

 

443 صفحة   - 12تفسير الطبري    ] جزء  ( 1)    
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ناجي عتبة بن قوله تعاىل عبس وتوىل قال املفسرون كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوما ي-رمحه اهلل –يقول ابن اجلوزى  

قال علمين فجاء ابن أم مكتوم األعمى فربيعة وأبا جهل بن هشام وأمية وأبيا ابين خلف ويدعوهم اىل اهلل تعاىل ويرجو إسالمهم 

لى يا رسول اهلل مما علمك اهلل وجعل يناديه ويكرر النداء وال يدري أنه مشتغل بكالم غريه حتى ظهرت الكراهية يف وجهه ص

ان فك اهلل عليه وسلم لقطعه كالمه فأعرض عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأقبل على القوم يكلمهم فنزلت هذه اآليات

ه ربى (رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يكرمه بعد ذلك ويقول مرحبا مبن عاتبين في  

ل بن هشام وأمية قوله تعاىل عبس وتوىل قال املفسرون كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوما يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جه 

اهلل  أم مكتوم األعمى فقال علمين يا رسول اهلل مما علمكوأبيا ابين خلف ويدعوهم اىل اهلل تعاىل ويرجو إسالمهم فجاء ابن 

عه كالمه وجعل يناديه ويكرر النداء وال يدري أنه مشتغل بكالم غريه حتى ظهرت الكراهية يف وجهه صلى اهلل عليه وسلم لقط

 عليه وسلم هلل صلى اهللفأعرض عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأقبل على القوم يكلمهم فنزلت هذه اآليات فكان رسول ا

 يكرمه بعد ذلك ويقول مرحبا مبن عاتبين فيه ربى ( )1(

 يقول العالمة ابن عاشور وهو يتحدث عن العرب واحلكم التى تضمنتها تلك االيات  **

ىل أمسى ما مه إوالعربة يف هذه اآليات أن اهلل تعاىل زاد نبيه صلى اهلل عليه وسلم علما عظيما من احلكمة النبوية ورفع درجة عل

ا وال تبلغ إليه عقول احلكماء رعاة األمم فنبهه إىل أن يف معظم األحوال أو مجيعها نواحي صالح ونفع قد ختفى لقلة اطراده

واعد كلية ينبغي ترك استقرائها عند االشتغال بغريها ولو ظنه األهم وأن ليس اإلصالح بسلوك طريقة واحدة للتدبري بأخذ ق

مما فيه صفة  عد العلوم يطبقها يف احلوادث ويغضي عما يعارضها بأن يسرع إىل ترجيح القوي على الضعيفمنضبطة تشبه قوا

جا واحدا الصالح بل شأن مقوم األخالق أن يكون مبثابة الطبيب بالنسبة إىل الطبائع واألمزجة فال جيعل جلميع األمزجة عال

ن إليه من ساحل القاعدة األصولية يف باب االجتهاد القائلة إ بل األمر خيتلف باختالف الناس . وهذا غور عميق خياض

                                                 
   )2( زاد املسري    ] جزء 1 -  صفحة 128
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كلف اجملتهد إذا الح له دليل " يبحث عن املعارض " والقاعدة القائلة " إن اهلل تعاىل حكما قبل االجتهاد نصب عليه أمارة و

 " اجملتهد بنصابته فنن أصابه فله أجران وإن أخطئه فله أجر واحد

سلم فيما تهدين من أهل العلم ألن مستطاعهم فنن غوره هو الالئق مبرتبة أفضل الرسل صلى اهلل عليه وفنذا كان ذلك مقام اجمل

مل يرد له فيه وحي فبحثه عن احلكم أوسع مدى من مدى أحباث عموم اجملتهدين وتنقيبه على املعارض أعمق غورا من 

ى ألن مل يكن إعماله يبطل ما يف غريه من صالح أقوتناوشهم لئال يفوت سيد اجملتهدين ما فيه من صالح ولو ضعيفا ما 

 اجتهاد الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف مواضع اجتهاده قائم مقام الوحي فيما مل يوح إليه فيه

فالتزكية احلق هي احملور الذي يدور عليه حال ابن أم مكتوم وحال املشرك من حيث إنها مرغوبة لألول ومزهود فيها من 

لذي يتجافى ى اجتهاد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لتحصيلها للثاني واألمن على قرارها لألول بنقباله على االثاني وهي مرم

 عن دعوته وإعراضه عن الذي يعلم من حاله أنه متزك باإلميان

لى اهلل  نبيه صصلى اهلل عليه وسلم عليه الصالة والسالم ويف حاليهما حاالن آخران سرهما من أسرار احلكمة اليت لقنها اهلل

رف عليه وسلم وهو خيفى يف معتاد نظر النظار فأنبأه اهلل به ليزيل عنه ستار ظاهر حاليهما فنن ظاهر حاليهما قاض بص

ه وسلم االهتمام إىل أحدهما وهو املشرك لدعوته إىل اإلميان حني الح من لني نفسه لسماع القرآن ما أطمع النيب صلى اهلل علي

يه وسلم ن اإلميان فمحض توجيه كالمه إليه ألن هدي الناس إىل اإلميان أعظم غرض بعث النيب صلى اهلل علبأنه قد اقرتب م

 ألجله فاالشتغال به يبدو أهم وأرجح من االشتغال مبن هو مؤمن خالص وذلك ما فعله النيب صلى اهلل عليه وسلم

نقيب عليه  باخلفيات ومل يوحي لرسوله صلى اهلل عليه وسلم التغري أن وراء ذلك الظاهر حاال آخر كامنا علمه اهلل تعاىل العامل

يئا . وهو حال مؤمن هو مظنة االزدياد من اخلري وحال كافر مصمم على الكفر تؤذن سوابقه بعناده وأنه ال يفيد فيه الربهان ش

لرشد حال املؤمن املزداد من اوإن عميق التوسم يف كال احلالني قد يكشف للنيب صلى اهلل عليه وسلم بنعانة اهلل رجحان 

م عام واهلدي على حال الكافر الذي ال يغر ما أظهره من اللني مصانعة أو حياء من املكابرة فنن كان يف إميان الكافر نفع عظي

ألمة لألمة بزيادة عددها ونفع اخلاص لذاته . ويف ازدياد من وسائل اخلري وتزكية النفس نفع خاص له والرسول راع آلحاد ا
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وجملموعها فهو خماطب باحلفاظ على مصاحل اجملموع ومصاحل اآلحاد حبيث ال يدحض مصاحل اآلحاد ألجل مصاحل اجملموع 

رجاء يف إال إذا تعذر اجلمع بني الصاحل العام والصاحل اخلاص بيد أن الكافر صاحب هذه القضية ينيبء دخيلته بضعف ال

ة نفعا نتفاع بها عموما وخصوصا ومتخض أن لتزكية املؤمن صاحب القضيإميانه لو أطيل التوسم يف حاله وبذلك تعطل اال

00 خلاصة نفسه وال خيلو من عود تزكية بفائدة على األمة بازدياد الكاملني من أفراده   

صالح  واحلاصل أن اهلل تعاىل أعلم رسوله صلى اهلل عليه وسلم أن ذلك املشرك الذي حمضه نصحه ال يرجى منه اىل ان قال :

تلقي من رسول وأن ذلك املؤمن الذي استبقى العناية به إىل وقت آخر يزداد صالحا تفيد املبادرة به ألنه يف حالة تلهفه على ال

 اهلل صلى اهلل عليه وسلم أشد استعدادا منه يف حني آخر

سرت اهر خبايا وأن القرائن قد تفهذه احلادثة منوال ينسج عليها االجتهاد النبوي إذا مل يرد له الوحي ليعلم أن من وراء الظو

 احلقائق

وح إليه فيه . ويف ما قررنا ما يعرف به أن مرجع هذه اآلية وقضيتها إىل تصرف النيب صلى اهلل عليه وسلم باالجتهاد فيما مل ي

 وأنه ما حاد عن رعاية أصول )1(

 ****هجر ته رضى الله عنه 

وم هاجرين مصعب بن عمري أخو بين عبد الدار ثم قدم علينا ابن أم مكتعن الرباء بن عازب قال : أول من قدم علينا من امل

( 2) األعمى أخو بين فهر . ثم قدم علينا عمر بن اخلطاب يف عشرين راكبا فقلنا   

 ***عبد اهلل يرفع شعار التوحيد

نادي ابن أم لوا واشربوا حتى يعن سامل بن عبد اهلل عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ) إن بالل يؤذن بليل فك

( 2) مكتوم ( . ثم قال وكان رجال أعمى ال ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت  

                                                 
  4121-  5728صفحة   - 1] جزء     التحرير والتنوير ( 1) 
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 صلى عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال كان لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مؤذنان بالل وابن مكتوم األعمى فقال رسول اهلل

 اهلل عليه وسلم

 إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم قال ومل يكن بينهما إال أن ينزل هذا ويرقي هذا)11(

[ لدعاء ) ومل يكن بينهما إال أن ينزل هذا ويرقى هذا ( قال العلماء معناه أن بالال كان يؤذن قبل الفجر ويرتبص بعد أذانه ل

شرع يف بن أم مكتوم للطهارة وغريها ثم يرقى ويوحنوه ثم يرقب الفجر فنذا قارب طلوعه نزل فأخرب ابن أم مكتوم فيتأهب ا

 األذان مع أول طلوع الفجر

-رحمه الله –يقول بدر الدين العينى  **    

قالوا ذكر ما يستفاد منه احتج به األوزاعي وعبد اهلل بن املبارك ومالك والشافعي وأمحد وإسحاق وداود وابن جرير الطربي ف

أنه  وممن ذهب إليه أبو يوسف واحتجوا أيضا مبا رواه البخاري عن عائشة عن النيبجيوز أن يؤذن للفجر قبل دخول وقته 

ا أذن بالل قال إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم على ما جييء ورواه مسلم والنسائي أيضا ولفظه إذ

الت قال يحه ( من حديث أنيسة بنت خبيب قفكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم فنن قلت روى ابن خزمية يف ) صح

يها شيء من رسول اهلل إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بالل فال تأكلوا وال تشربوا وإن كانت املرأة منا ليبقى عل

ة ثالث سحورها فتقول لبالل أمهل حتى أفرغ من سحوري وروى الدارمي من حديث األسود عن عائشة قالت كان لرسول اهلل

ل فال مؤذنني بالل وأبو حمذورة وعمرو بن أم مكتوم فقال رسول اهلل إذا أذن عمرو فننه ضرير البصر فال يغرنكم وإذا أذن بال

بن يطعمن أحد وروى النسائي أيضا عن يعقوب عن هشيم عن منصور عن خبيب بن عبد الرمحن عن عمته أنيسة حنو حديث ا

ذن أوال بالليل جعل األذان بالليل نوبا بني بالل وعمرو فأمر يف بعض الليالي بالال أن يؤ خزمية قلت جيوز أن يكون النيب قد

النهار فنذا نزل بالل صعد عمرو فأذن بعده بالنهار فنذا جاءت نوبة عمرو بدأ فأذن بليل فنذا نزل صعد بالل فأذن بعده ب
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ابن مكتوم يؤذن  بة لبالل يف األذان بالليل وكانت مقالته إنوكانت مقالة النيب إن بالال يؤذن بليل يف الوقت الذي كانت النو

األذان األول منهما هو  بليل يف الوقت الذي كانت النوبة يف األذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم فكان يعلم الناس يف كال الوقتني أن

 ني إمنا مينع املطعم واملشرب إذ هو بنهار الأذان بليل ال بنهار وأنه ال مينع من إراد الصوم طعاما وال شرابا وإن األذان الثا

ز لسائر بليل وقال الثوري وأبو حنيفة وحممد وزفر بن اهلذيل ال جيوز أن يؤذن للفجر أيضا إال بعد دخول وقتها كما ال جيو

ذي بالل ال الصلوات إال بعد دخول وقتها ألنه لإلعالم به وقبل دخوله جتهيل وليس بنعالم فال جيوز وأما اجلواب عن أذان

غائب م ولريجع الكان يؤذن بالليل قبل دخول الوقت فلم يكن ذلك ألجل الصالة بل إمنا كان ذلك لينتبه النائم وليتسحر الصائ

بني ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن مسعود عن النيب قال ال مينعن أحدكم أو واحدا منكم أذان بالل من سحوره فننه 

لم أيضا يؤذن أو ينادي بليل لريجع غائبكم ولينتبه نائمك احلديث على ما يأتي عن قريب إن شاء اهلل تعاىل وأخرجه مس

ه مينعن أحدكم أذان بالل من سحوره فننه ينادي أو يؤذن لريجع غائبكم ولينتب وأخرجه الطحاوي من ثالث طرق ولفظه ال

ريجع قائمكم نائمكم احلديث ومعنى لريجع غائبكم لريد غائبكم من الغيبة ورجع يتعدى بنفسه وال يتعدى والرواية املشهورة ل

ض ما ملخصه ما قاله احلنفيةمن القيام ومعناه ليكمل ويستعجل بقية ورده ويأتي بوتره قبل الفجر وقال عيا  

ه رجع أبو بعيد إذ مل خيتص هذا بشهر رمضان وإمنا أخرب عن عادته يف أذانه وألنه العمل املنقول يف سائر احلول باملدينة وإلي

أنه خمتص يوسف حني حتققه وألنه لو كان للسحور مل خيتص بصورة األذان للصالة قلت هذا الذي قاله بعيد ألنهم مل يقولوا ب

 غريه بل بشهر رمضان والصوم غري خمصوص به فكما أن الصائم يف رمضان حيتاج إىل اإليقاظ ألجل السحور فكذلك الصائم يف

ن جيوز هذا أشد ألن من حييي ليالي رمضان أكثر ممن حييي ليالي غريه فعلى قوله إذا كان أذان بالل للصالة كان ينبغي أ

لدالئل بعدم جوازه فعلم أن أذانه إمنا كان ألجل إيقاظ النائم وإلرجاع القائم ومن أقوى اأداء صالة الفجر به بل هم يقولون أيضا 

 على أن أذان بالل مل يكن ألجل الصالة ما رواه الطحاوي من حديث محاد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي اهلل

نام وأخرجه  ادي أال إن العبد نام فرجع فنادى أال إن العبدتعاىل عنهما أن بالال أذن قبل طلوع الفجر فأمره النيب أن يرجع فين

ادي ابن أبو داود أيضا فهذا ابن عمر روى هذا واحلال أنه روى عن النيب أنه قال إن بالال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ين
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لمة غري ي حديث محاد بن سام مكتوم فثبت بذلك أن ما كان من ندائه قبل طلوع الفجر مل يكن للصالة فنن قلت قال الرتمذ

الفة بني حمفوظ والصحيح هو حديثه الذي فيه إن بالال ينادي بليل إىل آخره قلت ما قاله ال يكون حمفوظا صحيحا ألنه ال خم

يث حديثيه ألنا قد ذكرنا أن حديثه الذي رواه غري محاد إمنا كان ألجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم فلم يكن للصالة وأما حد

 فننه كان ألجل الصالة فلذلك أمره بأن يعود وينادي أال إن العبد نام ومما يقوي حديث محاد ما رواه سعيد بن أبي محاد

رواه  عروبة عن قتادة عن أنس رضي اهلل تعاىل عنه أن بالال أذن قبل الفجر فأمره النيب أن يصعد فينادي إن العبد نام

ع من الثقة وغريه يرسله واملرسل أصح قلت أبو يوسف ثقة وهم وثقوه والرف الدارقطين ثم قال تفرد به أبو يوسف عن سعيد

صلى زيادة مقبولة ومما يقويه حديث حفصة بنت عمر رضي اهلل تعاىل عنهما أن رسول اهلل كان إذا أذن املؤذن بالفجر قام ف

أنهم  والبيهقي فهذه حفصة ختربركعيت الفجر ثم خرج إىل املسجد وحرم الطعام وكان ال يؤذن حتى يصبح رواه الطحاوي 

واه كانوا ال يؤذنون للصالة إال بعد طلوع الفجر فنن قلت قال البيهقي هذا حممول إن صح على األذان الثاني وقال األثرم ر

حة الناس عن نافع عن ابن عمر عن حفصة ومل يذكروا فيه ما ذكره عبد الكريم عن نافع قلت كالم البيهقي يدل على ص

من كان ه ولكنه ملا مل جيد جماال لتضعيفه ذهب إىل تأويله وعبد الكريم اجلزري ثقة أخرج له اجلماعة وغريهم فاحلديث عند

لفجر قد بهذه املثابة ال ينكر عليه إذا ذكر ما مل يذكره غريه وقال الطحاوي حيتمل أن يكون بالل كان يؤذن يف وقت يرى أن ا

 بصره شيئا على ذلك ما رواه أنس قال قال رسول اهلل ال يغرنكم أذان بالل فنن يفطلع فيه وال يتحقق لضعف يف بصره والدليل 

نك تؤذن وقد ذكرناه فيما مضى وأخرج الطحاوي أيضا تأكيدا لذلك عن أبي ذر رضي اهلل تعاىل عنه قال قال رسول اهلل لبالل أ

الذي ال  بالال كان يؤذن عند طلوع الفجر الكاذب إذا كان الفجر ساطعا وليس ذلك الصبح إمنا الصبح هكذا معرتضا واملعنى أن

 خيرج به حكم الليل وال حتل به صالة الصبح ومما يدل حديث الباب على استحباب أذان واحد بعد واحد

ن وأما أذان اثنني معا فمنع منه قوم وقالوا أول من أحدثه بنو أمية وقال الشافعية ال يكره إال إن حصل منه تهويش وقال اب

إن أذن أكثر من  العيد وأما الزيادة على اإلثنني فليس يف احلديث تعرض إليه ونص الشافعي على جوازه ولفظه وال يضيقدقيق 

 اثنني
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قةوفيه جواز تقليد األعمى للبصري يف دخول الوقت وصحح النووي يف كتبه أن لألعمى والبصري إعتماد املؤذن الث  

ليه أيضا يف الرواية إذا كان عارفا به وإن مل يشاهد الراويوفيه االعتماد على صوت املؤذن واالعتماد ع  

جل مبا وفيه استحباب السحور وتأخريه وفيه جواز العمل خبرب الواحد وفيه أن ما بعد الفجر حكم النهار وفيه جواز ذكر الر

 فيه من العاهة إذا كان لقصد التعريف وفيه جواز نسبة الرجل إىل أمه إذا اشتهر بذلك وفيه جواز التكنية للمرأة )1(

 جهاده فى سبيل الله رضى الله عنه

د ووعدهم شرع املوىل سبحانه وتعاىل اجلهاد فى سبيله وحث املؤمنني على بذل الغاىل والنفيس من اجل اعالء كلمة التوحي

 بأن موأمواهل أنفسهم نياملؤمن من اشرتى اهلل نبالنصر على اعدائهم و من قتل منهم نال شرف الشهادة و الفوز باجلنة    )  ا

 اهلل من دهبعه أوفى ومن والقرآن واإلجنيل التوراة يف حقا عليه وعدا ويقتلون فيقتلون اهلل سبيل يف يقاتلون اجلنة هلم

التوبة (000)  العظيم الفوز هو وذلك به بايعتم الذي ببيعكم فاستبشروا  

اة الدنيا واوضح سبحانه انه ال يستوى اهل اجلهاد ومن رككن اىل احلي  

ا فالنا ( . . قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ) ادعو {ال يستوي القاعدون من املؤمنني  }عن الرباء قال ملا نزلت اخرج البخارى 

وخلف  ( . {ال يستوي القاعدون من املؤمنني واجملاهدون يف سبيل اهلل  }فجاءه ومعه الدواة واللوح أو الكتف فقال ) اكتب 

ؤمنني غري ال يستوي القاعدون من امل } عليه وسلم ابن أم مكتوم فقال يا رسول اهلل أنا ضرير فنزلت مكانها النيب صلى اهلل

 أولي الضرر واجملاهدون يف سبيل اهلل)1(

  وعلى الرغم من ان اهلل عزره اال ان نفسه كانت تواقة للجهاد ونيل الشهادة فى سبيل اهلل ، وتلك هى امنية كل مسلم

                                                 
 150-151-صفحة   - 3عمدة القاري    ] جزء  ( 1) 

1877صفحة   - 5صحيح البخاري    ] جزء  (2)   
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ورة رضي الله عنهأبو محذ  

اهلل  صلى–الصفحات نتعرف على علم من أعالم الصحابة  ومؤذن من مؤذني رسول اهلل ه أختى املسلمة يف هذ 11أخى املسلم 

انه أبو حمذورة  –عليه وسلم    

ليه عأوس بن معري بن لوذان بن ربيعة بن عريج بن سعد بن مجح أبو حمذورة اجلمحي القرشي مؤذن رسول اهلل صلى اهلل 

موضعه من الكنى  وسلم مبكة غلبت عليه كنيته واختلف يف امسه وهذا قول خليفة وغريه يف ذلك وسنذكره إن شاء اهلل تعاىل يف

 يف باب السني أيضا ألن طائفة يقولون امسه مسرة ويقولن غري ذلك مما سيأتي يف الكنى

ألول أكثر وأصح وأشهروقد قيل أن أوس بن معري هذا هو أخو أبي حمذورة ويف ذلك نظر وا  

ن وقال الزبري أوس بن معري أو حمذورة مؤذن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأخوه أنيس بن معري قتل كافرا وأمهما امرأة م

 خزاعة وال عقب هلما

 قال وورث األذان عن أبي حمذورة مبكة إخوتهم من بنى سالمان بن ربيعة بن سعد بن مجح

اط واهلل أعلمبن معري يوم بدر كافرا وليس هذا عندي بشيء والصواب ما قاله الزبري وخليفة بن خي وقال أبو اليقظان قتل أوس  

قال ما قال ابن خمرييز رأيت أبا حمذورة صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وله شعر فقلت يا عم أال تأخذ من شعرك ف

 كنت آلخذ شعرا مسح عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ودعا فيه بالربكة  )1(

؟  -صلى اهلل عليه وسلم –كيف صار أبو حمذورة مؤذن لرسول اهلل   من االستهزاء الى الهداية  

-رضى اهلل عنه –هيا لنتعرف على ذلك منه   

                                                 
 32 صفحة  - 1اب    ] جزء االستيع ( 1) 
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ن مؤذن حمذورة خرجت يف نفر عشرة فكنا يف بعض الطريق حني قفل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من حنني فأذقال  

ه فسمع صلى اهلل عليه وسلم بالصالة عنده فسمعنا صوت املؤذن وحنن متنكبون فصرخنا حنكيه ونستهزىء برسول اهلل 

ارتفع فأشار  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إىل أن وقفنا بني يديه فقال : أيكم الذي مسعت صوته قد

اهلل عليه  ن بالصالة فقمت وال شيء أكره إلي من رسول اهلل صلىالقوم كلهم إلي وصدقوا فأرسلهم وحبسين ثم قال : قم فأذ

قل اهلل أكرب اهلل  وسلم وال مما يأمرني به فقمت بني يديه فألقى علي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال :

ن بني ده على ناصييت ثم مأكرب فذكر األذان ثم دعاني حني قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ثم وضع ي

سلم : " بارك اهلل ثديي ثم على كبدي حتى بلغت يد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سرتي ثم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و

 نفسي فيك وبارك اهلل عليك " . فقلت يا رسول اهلل مرني بالتأذين مبكة . قال : " قد أمرتك به " . وذهب كل شيء كان يف

بن أسيد   صلى اهلل عليه وسلم من كراهة وعاد ذلك كله حمبة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقدمت على عتابلرسول اهلل

 عامل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبكة فأذنت معه بالصالة عن أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وذكر متام اخلب )1(

نا عبيد داهلل بن السائب وبفقيهنا ابن عباس ومبؤذننا أبي حمذورة وبقاصعن جماهد قال كنا نفخر على الناس بقارئنا عب

( 1) بن عمري الليثي  

 : ويف أبي حمذورة يقول الشاعر

وما تال حممد من سورة ***أما ورب الكعبة املستورة   

 [ ألفعلن فعلة مذكور ***والنغمات من أبي حمذورة 

.( 0)تًا . قال له عمر يومًا ومسعه يؤذن : كدت أن تنشق مريطاؤك وكان أبو حمذورة أحسن الناس أذانًا وأنداهم صو   

                                                 

385   صفحة   - 1االستيعاب    ] جزء  ( 1)   

56صفحة   - 1معرفة القراء الكبار    ] جزء  ( 2)     

568صفحة   - 1الروض األنف    ] جزء  ( 3)    

 الوايف يف الوفيات     ( 4) 
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رضي الله عنه -سعد القرظ  

القرظ له  موىل عمار بن ياسر املعروف بسعد وهو   -رضي اهلل عنه -لقرظ سعد  ا –رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ومن مؤذني

روى عنه ابنه   هوضع فيه فاجتر يف القرظ فربح فلزم التجارة في صحبة وإمنا قيل : له سعد القرظ ألنه كان كلما اجتر يف شيء

 صلى اهلل عمار بن سعد وابن ابنه حفص بن عمر بن سعد جعله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مؤذنا بقباء فلما مات رسول اهلل

فلم يزل   صلى اهلل عليه وسلمعليه وسلم وترك بالل اآلذان نقل أبو بكر رضي اهلل عنه سعد القرظ هذا إىل مسجد رسول اهلل

 يؤذن فيه إىل أن مات وتوارث عنه بنوه اآلذان فيه إىل زمن مالك وبعده أيضا

م واستخلفه وقد قيل : إن الذي نقله من قباء إىل املدينة لآلذان عمر بن اخلطاب وقيل إنه كان يؤذن للنيب صلى اهلل عليه وسل

ل إىل الشام . وقيل : انتقله عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهبالل على اآلذان يف خالفة عمر حني خرج بال  

لى وذكر ابن املبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال : أخربني حفص بن عمر بن سعد أن جده سعدا املؤذن كان يؤذن ع

جد النيب صلى يف مس عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألهل قباء حتى نقله عمر بن اخلطاب يف خالفته فأذن له يف املدينة

 اهلل عليه وسلم وذكر متام اخلرب

مر بن وقال خليفة بن خياط : أذن ألبي بكر سعد القرظ موىل عمار بن ياسر هو كان مؤذنه إىل أن مات أبو بكر وأذن بعده لع

 اخلطاب رضي اهلل عنهم)1(

ص بن عمر ي عن القاسم بن حممد بن عمر بن حفويقال اسم أبيه عبد الرمحن كان يتجر بالقرظ فقيل له سعد القرظ وروى البغو

السوق فاشرتى  بن سعد القرظ عن آبائه أن سعدا اشتكي إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم قلة ذات يده فأمره بالتجارة فخرج إىل

ليه وسلم وأذن هلل عشيئا من قرظ فباعه فربح فيه فذكر ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم فأمره بلزوم ذلك وروى عن النيب صلى ا

وارث عنه بنوه يف حياته مبسجد قباء روى عنه ابناه عمار وعمر نقلة أبو بكر من قباء إىل املسجد النبوي فأذن فيه بعد بالل وت

                                                 
  176صفحة   - 1االستيعاب    ] جزء  ( 1)

83صفحة   - 5] جزء     اإلصابة يف متييز الصحابة ( 2)    
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ري األذان قال خليفة أذن سعد ألبي بكر ولعمر بعده وروى يونس عن الزهري أن الذي نقله عن قباء عمر قال أبو أمحد العسك

( 2) إىل أيام احلجاجعاش سعد القرظ   

 

 

 

 

 

  

 

 

 الفصل السادس

 تشنيف اآلذان بما ورد

 عــــــن

األذان أحكام  اللجنة الدائمة في  

 

  



 24 

األذان أحكام  تشنيف اآلذان بما عــــــن اللجنة الدائمة في الفصل السادس  

ي رسول اهلل أحكامه وآدابه و عشنا مع مؤذنآخى املسلم بعد أن تعرفنا يف الفصول السابقة على فضل األذان وأهله وتعرفنا على 

ى الصادرة عن وتعرفنا على سريتهم العطرة ، رأيت أن من متام الفائدة أن أضع بني يدي القارئ الفتاو–صلى اهلل عليه وسلم –

املسلمني  فاهلل اسأل أن ينفع بها 000اللجنة الدائمة يف األذان وأحكامه  وها هي بني يديك يف أمجل عبارة وأدق إشارة  

 واملسلمات .

(7118السؤال األول من الفتوى رقم )  

 س: إذا كان املسجد مجعة ومجاعة يف البلد هل جتوز الصالة بدون أذان وإقامة، وإذا ترك يف األذان )الصالة خري

أو  من النوم( لعدم معرفته هل تصح الصالة بدون عذر شرعي وعدم فوات الوقت، وإذا أقام الصالة وجعلها كأذان،

 قال لإلقامة مرة واحدة لعدم املعرفة هل جتوز الصالة بدونها وبدون عذر شرعي؟

دون أذان جـ: األذان فرض كفاية يف البلد وهكذا اإلقامة، وعند إرادة الصالة يقيم قبل أن يدخل فيها، وإذا دخل يف الصالة ب

صالته ترك مجلة الصالة خري من النوم يف أذان الفجر فجهاًل أو لغري ذلك، فصالته صحيحة، وكذلك إذا  وال إقامة نسيانًا أو

 صحيحة ولو كان الوقت باقيا.

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

                اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء                                                           

نائب رئيس اللجنة عضو عضو                          الرئيس                                  

بن قعود عبد اهلل  بن غديان عبد اهلل  عفيفي عبد الرزاق  بن باز عبد اهللبن  عبد العزيز                            

(02261الفتوى رقم ) السؤال الثاني  

كذلك هل يؤذن يف كل مكان يصلى به، وهل حديث الرسول حكم األذان يف ديار الكفار،  س: ما  عجب اهلل » 
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 أقول هل يؤيد ما يقوله بعض األخوة هناك من أن األذان من« تعاىل من راعي غنم بشظية من جبل أذن فأقام فصلى

 األمور التعبدية؟

لعموم قوله  يف بالد الكفار أو يف السفر،جـ: يشرع للمسلم األذان واإلقامة إذا حضرت الصالة سواء كان يف بالد املسلمني أو   

ملالك بن احلويرث وأصحابه: »إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم«)1( وغريه من األحاديث الواردة يف 

 فضل األذان واألمر به.

       وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء                                                        

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو

بن غديان عبد اهلل عفيفي قعبد الرزا  بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

(7688الفتوى رقم )  

 س: يؤدون صالتهم بدون األذان فما احلكم؟

هم أن يؤذنوا أذان، ألن األذان فرض كفاية على املسلمني يف كل بلد، وهكذا املسافرون علي جـ: ال جيوز أن يؤدوا صالتهم بدون

للصالة كما كان النيب  يفعل يف أسفاره، وكما ثبت عنه     أنه قال ملالك بن احلويرث ملا استأذنه هو وأصحابه يف الرجوع 

ا مجيعًا، متفق على صحته، فنذا تركه أهل البلد أمثو «إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم»إىل بالدهم: 

وقد كان النيب  شرط إذا أراد أن يغري على قوم انتظر حتى يصبح، فنن مسع أذانًا كف عنهم وإال أغار عليهم، لكنه ليس ب 

 صحة يف الصالة، فلو صلوا بدون أذان صحت صالتهم.

به وسلم.وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصح  

                                                 

 (721َ)ََ،صحيحَسننَالنسائيَصحيحَ:َاأللبانيَوقالََ)ط الحلبي(. 4و  2/ 2والنسائي  525وأبو داود برقم  4372والبخاري رقم  5/53(  اإلمام أحمد 1)
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 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

بن قعود عبد اهلل بن غديان عبد اهلل  عفيفي قعبد الرزا  بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

(8642السؤال الرابع من الفتوى رقم )  
 س: هل جيوز للرجل املنفرد أن يصلي بدون أذان؟

أن يصلي بدون أذان، لكن إن كان يف بادية أو مزرعة نائية وحنو ذلك شرع يف حقه أن يؤذن ولو كان  جـ: نعم جيوز له

 د اهلللعبأبي سعيد اخلدري الصحابي اجلليل رضي اهلل عنه  سيصلي وحده، كما تشرع له اإلقامة مطلقًا، لعموم األدلة ولقول

إنه ال يسمع نمك أو باديتك فأذنت بالصالة فارفع صوتك بالنداء فإني أراك حتب الغنم والبادية، فإذا كنت يف غ»األنصاري 

 خرجه اإلمام مدى صوت املؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة«)1(  قال أبو سعيد مسعته من رسول اهلل 

والبخاري. أمحد  

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

لبحوث العلمية واإلفتاءاللجنة الدائمة ل  

 الرئيس عضو

بن قعود هعبد الل بن باز هعبد اللبن  زعبد العزي  
 العدالة في المؤذن

(1117السؤال الرابع من الفتوى رقم )  

لي: أذن بدلي، وأنا أشاهد التلفزيون بعض األيام هل س: إن والدي مؤذن وقد مرض وأدخل املستشفى، وإنه قال 

 جيوز ذلك؟

ي سن األذان فأطعه، وأذن بداًل منه، ولكن ال جيوز لك مشاهدة ما يكون يف التلفاز من احملرمات كاألغانجـ: إذا كنت حت

وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم وسائر املالهي.  

 

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

دبن قعو عبد اهلل\ بن غديان عبد اهلل\  عفيفي قعبد الرزا  بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

                                                 
 ط الحلبي.2/11والنسائي  1/64استانبول , واإلمام مالك في الموطأ  1/151والبخاري  43و  3/35(  اإلمام أحمد 1)
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 استدارة المؤذن عند الحيعلة
(4488السؤال الثاني من الفتوى رقم )  

 س: هل جيوز حتريك اجلسم أثناء كلمة حي على الصالة؟ أم حتريك الرأس فقط، أفيدونا جزاكم اهلل خريا؟

ت من فعل مكرفون أن يلتفت ميينا ومشاال عند احليعلة مع ثبوت قدميه، ألن ذلك ثب جـ: يشرع للمؤذن الذي يؤذن يف غري

مؤذن رسول اهلل  حبضرته    ، وألنه أبلغ يف إمساع النداء للصالة ملن بعد عن املسجد.   

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو

بن غديان هعبد الل\ عفيفي قعبد الرزا\  بن باز هعبد اللبن  زعبد العزي   

 زيادة )الصالة خير من النوم( في صالة الفجر

(0146السؤال األول من الفتوى رقم )  
ن ا: الصالة خري من النوم يف أذان الفجر أهي يف األذان األول أم الثاني؟ وسبب السؤال أن اإلخوس

ألول صاحب كتاب سبل السالم أن الصالة خري من النوم تقال يف األذان ا هما ذكرباخلرطوم اطلعوا على 

تاب خالف ما عليه املسلمون اآلن وخاصة يف هذه اململكة اليت هي قبلة املسلمني يف التمسك بالك

ل أنه معلول ومنها ما والسنة؟جـ: األحاديث الواردة يف هذا الباب منها ما ذكر علماء اجلرح والتعدي

صححه بعضهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى ورد ما يدل على أن التثويب يف األذان األول، وورد 

افع ما يدل على أنه يف األذان الثاني، فروى السراج والطرباني والبيهقي من حديث ابن عجالن عن ن

عن ابن عمر قال: كان األذان األول بعد حي على الصالة حي على الفالح )الصالة خري من النوم( 

مرتني )1( . قال ابن حجر: وسنده حسن. وقال اليعمري: وهذا إسناد صحيح. وروى ابن خزمية والدار قطين والبيهقي 

عن أنس أنه قال: من السنة إذا قال املؤذن يف الفجر )حي على الفالح( قال: )الصالة خري من النوم()1(  قال 

حدثنا أبو بكر بن عياش  دعبد احلميال اإلمام بقي بن خملد حدثنا حيي بن اليعمري: وهو إسناد صحيح. وق

بن رفيع مسعت أبا حمذورة قال: كنت غالمًا صبيًا فأذنت بني يدي رسول اهلل  زعبد العزيحدثين   الفجر يوم  

ن ن وجه آخر عورواه النسائي م«. أحلق فيها الصالة خري من النوم»حنني، فلما انتهيت إىل حي على الفالح قال: 

 أبي جعفر عن أبي سليمان، عن أبي حمذورة وصححه ابن حزم.

                                                 
 ط دار الفكر.1/423( السنن الكبرى للبيهقي 1)

 ط دار الفكر.1/423( السنن الكبرى للبيهقي 2)
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األذان األول  وميكن أن يقال بأن ما دل على أن التثويب يقال يف األذان األول وما دل على أنه يقال يف األذان الثاني وقع أوال يف

لذي ذكر فيه لك كل يف وقته، وحيتمل أن املراد باألذان األول اثم استقر األمر على أن يقال يف األذان الثاني إعماال جلميع األدلة يف ذ

ذان ذلك: الداللة على أن هذه اجلملة تقال يف األذان ال يف اإلقامة، ألن اإلقامة تسمى أذانا ثانيا، وألنه يطلق عليها مع األذان: األ

راد عند أبي داود فننه ظاهر الداللة على أن امل ، ويرشد إىل هذا حديث عائشة «بني كل أذانني صالة»الثاني؛ كما يف احلديث : 

 باألذان األول هو أذان الفجر األخري، ومسي أوال للفصل بينه وبني اإلقامة.)1( .

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

بن قعود هللعبد ا\ بن غديان عبد اهلل\  عفيفي قعبد الرزا  \بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

(2674السؤال الثالث من الفتوى رقم )  
س: ما املانع من اإلتيان بسنة املصطفى  ن خزمية يف التثويب يف األذان األول للفجر كما جاء يف سنن النسائي واب 

 والبيهقي؟

ثويب يف األذان األول للفجر امتثاال ألمر النيب جـ: نعم ينبغي اإلتيان بالت  ، وواضح من احلديث أنه األذان الذي يكون عند  

ملراد ، وليس ا«بني كل أذانني صالة»طلوع الفجر الصادق، ومسي أوال بالنسبة لإلقامة، فننها أذان شرعا، كما يف حديث 

عالم بالفجر، ليال ليستيقظ النائم ولريجع القائم وليس أذانا لإل باألذان األول ما ينادى به قبل ظهور الفجر الصادق فننه شرع

بيل الفجر.ومن تدبر أحاديث التثويب مل يفهم منها إال أن التثويب يف أذان اإلعالم بوقت الفجر ال األذان الذي يكون ليال ق  

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة للبحوث  

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

بن قعود عبد اهلل \بن غديان عبد اهلل\  عفيفي قعبد الرزا  \بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

(8862لسؤال الرابع من الفتوى )ا  

نت عند أذان الصبح يقول المؤذن من ضمن األذان )الصالة خير من النوم( فإذا كس: 

ماعة هل أذكر )الصالة خير من النوم( من ضمن األذان أم ال؟لوحدي وليس في ج  

جـ: نعم تذكرها, ألنه ال فرق في األذان بين من يؤذن وحده أو يؤذن ومعه غيره, 

 وألنها من جملة ألفاظ األذان الشرعي في أذان الصبح.

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

وث العلمية واإلفتاءاللجنة الدائمة للبح  

                                                 
 .1/264وكتاب نصب الراية  1/271(  من أراد االطالع على ما ورد من األدلة في ذلك فعليه أن يرجع إلى تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1)
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 الرئيس نائب رئيس اللجنةعضو

\بن قعود عبد اهلل عفيفي قعبد الرزا\  بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

 التطــويل في األذان
(8061السؤال الثاني من الفتوى رقم )  

 س: ما حكم التطويل يف األذان؟

ألذان الشرعي حبيث يكون معتداًل.جـ: التطويل يف األذان ال نعلم له أصاًل، بل السنة أن يؤذن ا  

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

بن قعود عبد اهلل\ بن غديان عبد اهلل  \عفيفي قعبد الرزا\  بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

لعطف في األذانزيادة حرف ا  
(5030السؤال الثاني من الفتوى رقم )  

لواو، وهو س: إن أحد املؤذنني يزيد يف األذان يف آخره بعد )اهلل أكرب اهلل أكرب( قوله )وال إله إال اهلل( يزيد حرف ا

ا هذأخربني بأنه نصحه من زمن طويل أن يرتك  -وهو إمام ذلك املسجد الذي يؤذن فيه  -كبري يف السن وابنه 

 الفعل فريفض وميتنع حتى عن األكل معه، وقد نصحناه مجيعا وهو مصر على فعله، فطلب منا ابنه أن نطلب

نا بارك خلعه من هذا العمل فأجبناه: إننا خنشى أن توقع بينك وبني أبيك عداوة وبغضاء، فقال ال عليكم، فأفيدو

صحه وخنربه باحلق؟اهلل فيكم هل حيق لنا أن نطلب خلعه من هذا العمل، وكيف نن  

لكونها  جـ: إذا كان الواقع كما ذكر فيبني له أن الواجب تركها، ألنها مل ترد يف صفة األذان الشرعي، ولكن ال تبطل األذان

 ال تغري املعنى.

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

ب رئيس اللجنةنائ عضو عضو  الرئيس 

بن قعود عبد اهلل\ بن غديا عبد اهلل\  عفيفي قعبد الرزا  \بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   
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 ترك بعض جمل األذان
(1446السؤال الثالث من الفتوى رقم )  

 من س: إذا غلط املؤذن باألذان كالنقص مثل التكبري أو )حي على الصالة( وعلم املؤذن بذلك بعد نهاية األذان

 املصلني فهل يعيد األذان أم ماذا؟

ال جـ: نعم يعيد األذان، ألن األذان الذي وقع منه خمالف للمشروع من جهة نقصه لكن إذا انتبه للنقص أو نبه عليه يف احل

 قبل طول املدة أتى مبا ترك وما بعده.

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة  

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

بن قعود عبد اهلل \بن غديان عبد اهلل\  عفيفي قعبد الرزا  \بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

هل يكمله غيره إذا لم يستطع المؤذن إكمال األذان  

(8115السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم )  

مل تطع إكمال األذان لعذر شرعي كمرض أو وفاة أو غيبوبة وما شابه ذلك، فهل يكس: ماذا يفعل املؤذن إن مل يس

 غريه من حيث توقف املؤذن أم يعيد األذان من أوله؟

 جـ: يكمل غريه األذان، وإن بدأه من أوله فال حرج عليه.

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

لمية واإلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث الع  

 الرئيس نائب رئيس اللجنة      عضو    عضو

بن قعود عبد اهلل\ بن غديان عبد اهلل\  عفيفي قعبد الرزا\  بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

 األذان بمكبرات الصوت
(6617السؤال الرابع من الفتوى رقم )  

 تبارها املولدة ملضاعفات األصوات عنس: هل صح قول من قال: بعدم استحباب األذان مبكربات األصوات باع

 احلجم الصغري يلقيه املؤذن يف األصل، ذلك إلحلاقه باألذان بالراديو أو التلفاز؟

 جـ: األذان مبكربات الصوت لتبليغ من بعد وغريه ال حرج فيه، ملا يف ذلك من املصلحة العامة.

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

بن قعود عبد اهلل \بن غديان عبد اهلل  عفيفي قعبد الرزا  \بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

 األذان من آلة التسجيل
(8140السؤال السادس من الفتوى رقم )  

ة التسجيل إن كان املؤذنون ال يتقنونه؟س: األذان سنة للصلوات املفروضة، وما حكمه بآل  

قت جـ: األذان فرض كفاية باإلضافة إىل كونه إعالما بدخول وقت الصالة ودعوة إليها، فال يكفي عن إنشائه عند دخول و

 ءه عندالصالة إعالنه مما سجل به من قبل، وعلى املسلمني يف كل جهة تقام فيها الصالة أن يعينوا من بينهم من حيسن أدا

 دخول وقت الصالة.

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو

بن غديان عبد اهلل\ عفيفي قعبد الرزا \بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي  

(01044الفتوى رقم )  
ويضعون  لدول اإلسالمية أنهم يسجلون بالشريط املذياع أذان احلرمني الشريفنيس: قد مسعت من بعض الناس يف ا

يط؟املذياع أمام املكرب ويؤذن بدل املؤذن فهل جتوز الصالة؟ مع ورود الدليل من الكتاب والسنة، ومع تعليق بس  

ذن املؤذن األذان، بل الواجب أن يؤجـ: إنه ال يكفي يف األذان املشروع للصلوات املفروضة أن يؤذن من الشريط املسجل عليه 

 للصالة بنفسه ملا ثبت من أمره عليه الصالة والسالم باألذان، واألصل يف األمر الوجوب.

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو

بن غديان عبد اهلل \عفيفي قعبد الرزا  =\بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

 الطهارة في األذان
(4466السؤال السابع من الفتوى رقم )  

 س: هل جيوز األذان على غري وضوء وما حكم أذان اجلنب؟

 جـ: يصح أذان احملدث حدثًا أصغر أو أكرب، لكن األفضل أن يكون متطهرًا من احلدثني مجيعا.
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صلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.وباهلل التوفيق و  

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

بن قعود عبد اهلل \بن غديان عبد اهلل  \عفيفي قعبد الرزا  \بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

(00080فتوى رقم )  

، وهو مل ير أثرًا على الثوب من جناسة فما حكم ذلك، وإذا كان س: إذا شك املسلم بأن إحدى مالبسه غري طاهرة

 الواحد مؤذنا وعليه جنابة وقت أذان الفجر هل يذهب ألداء األذان ثم يرجع لالغتسال يف البيت؟

ك.جـ: أوال: متى حتقق طهارة أحد مالبسه وشك يف جناسته فننه يبقى على األصل وهو الطهارة، واليقني ال يزول بالش  

  : »إني ال أحل املسجد حلائض وال جنب«)) 1ثانيا: ال جيوز املكث للجنب يف املسجد ألداء األذان أو غريه لقول النيب 

أما األذان فليس من شرطه الطهارة لكن إذا تطهر من احلدثني قبل األذان فهو أفضل.   

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

ة للبحوث العلمية واإلفتاءاللجنة الدائم  

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو

بن غديان عبد اهلل\ عفيفي قعبد الرزا \بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي  

 األذان للصالة في المسجد وخارجه
(1171السؤال الثاني من الفتوى رقم )  

 سط القرية أو يكون األذان عندس: مسجد القرية اليت يسكن فيها بعيد عن القرية فهل جيوز هلم أن يؤذنوا و

 املسجد؟

جـ: املشروع أن يؤدى األذان من املسجد أو قريب منه كما هو الثابت من عمل رسول  ودرج عليه خلفاؤه رضي اهلل عنهم  

ان إذا ك واملسلمون بعدهم، وألنه إعالم بدخول وقت الصالة ودعوة إىل أدائها يف املسجد فال ينبغي أن يعمل بعيدا عنه، لكن

 األذان من املسجد أو قريب منه ال يسمعه غالب السكان فال مانع من أدائه يف مكان يسمع األكثرية منهم مراعاة للمصلحة العامة.

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

بن قعود عبد اهلل\ بن غديان عبد اهلل\  عفيفي قعبد الرزا  \بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

                                                 

َ(َ/192َ)ََاإلرواءَ،(7116ََ)ََالصغيرَالجامعَضعيفَ:َاأللبانيقالَدَرواهَأبوَداَوََ( 1) 
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(1611السؤال الثالث من الفتوى رقم )  

عانة س: هل من السنة أن يؤذن املؤذن خارج املسجد وليس يف الداخل حيث ال يراه أحد وال يكتفي املؤذن باالست

ى تعانة مبكرب الصوت يف اخلارج، وهل على املؤذن الذي صلمبكرب الصوت من الداخل بل عليه اخلروج واالس

أم ال؟  ركعتني وجلس يف املسجد ثم خرج لألذان صالة ركعتني قبل أن جيلس بعد فراغه من األذان ودخوله املسجد

 وإذا كان هناك عذر مؤقت أو دائم مثل فساد سلك أو حدوث خلل يف آلة التكبري، أو عدم وجود سلك طويل حيول

بصوته  ع بني األذان من خارج املسجد مع استخدام آلة التكبري يف نفس الوقت. فهل يؤذن املؤذن خارج املسجدومين

ني أذان فقط أم يؤذن داخل املسجد باالستعانة مبكرب الصوت ليستطيع إعالم قدر أكرب من الناس؟ وهل هناك فرق ب

 اجلمعة وأذان بقية الصلوات يف مثل هذه احلالة؟

 عنه األذان يف وقته املشروع شعار اإلسالم، وإعالن بدخول وقت الصالة ودعوة إليها، فقد ثبت عن أنس رضي اهلل أوال:جـ: 

 كان إذا غزا قومًا مل يغز حتى يصبح، فنذا مسع أذانا أمسك، وإذا مل يسمع أذانا أغار بعد أن يصبح.) )1أن رسول اهلل 

ذان ما ذكر من إعالن شعرية اإلسالم، والتعريف بدخول وقت الصالة والدعوة رواه أمحد والبخاري. وإذا كان املقصود من األ

إليها، فحيثما أذن املؤذن داخل املسجد أو عند بابه أو على سطحه، رآه الناس وقت األذان أو مل يروه فقد أدى املطلوب 

بني األذان  كرب للصوت، وال فرق يف ذلكشرعًا، مع مراعاة أن يكون املؤذن صيتًا ليكون ذلك أكمل يف اإلبالغ ولو بواسطة امل

 لصالة اجلمعة وغريها.

عليه  إذا صعد املؤذن إىل سطح املسجد، أو خرج إىل باب املسجد ليؤذن وقد صلى قبل ذلك حتية املسجد فليس ثانيًا:

امته، أذانه وإق إعادتها، ألن سطح املسجد وبابه وسائر مرافقه الداخلية تابعة له، ولكن يسن له أن يصلي ركعتني بني

للحديث الصحيح: »بني كل أذانني صالة بني كل أذانني صالة« ثم قال يف الثالثة: »ملن شاء«)1( ويصلي السنة الراتبة القبلية 

زئ عنها للصالة اليت أذن هلا، أما إذا مل يكن صلى حتية املسجد قبل األذان فيشرع أن يصليها بعد انتهائه من األذان وجت

 الراتبة.

  التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.وباهلل

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو 

بن قعود عبد اهلل  \بن غديان عبد اهلل \عفيفي قعبد الرزا\ بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي  

(11358فتوى رقم )  

د وبالتالي ال الة خارج اململكة علمًا بأنين يف بلد تقام الصالة فيه ولكن املسجد بعيس: هل جيب األذان يف حالة الص

                                                 
 ط استانبول.1/151(  البخاري 1)

 .2/23والنسائي  125والترمذي برقم  1261وأبو داود برقم  232ومسلم برقم  1/154(  البخاري 2)
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 يسمع األذان، أو تكفى اإلقامة فقط. وهل جتوز الصالة يف السابق؟

 جـ: يشرع األذان للصالة يف أي مكان من األرض سواء داخل البلدة أو خارجها، وجيزئ األذان للصالة يف أي مكان من األرض

صالة ء داخل البلدة أو خارجها، وجيزئ األذان ولو مل يسمعه بعض املصلني، لكن من فاتته صالة اجلماعة فننه يقيم للسوا

 فقط. وصالتكم يف السابق بدون مساع األذان صحيحة.

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

ئب رئيس اللجنةنا عضو  الرئيس 

بن غديان عبد اهلل \عفيفي قعبد الرزا\ بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي  

 األذان بدون إذن اإلمام
(7114السؤال الثاني من الفتوى رقم )  

 س: هل جيوز للمؤذن أن يؤذن دون أذن اإلمام؟

نفسه يف ذلك معرفة املؤذن دخول الوقت سواء عرفه ب جـ: جيوز له أن يؤذن دون إذن اإلمام، ألنه أملك باألذان، وألن املعترب

 أم بقول من حضر عنده، ولو مل يكن منهم اإلمام، ولعدم وجود دليل على توقف األذان على إذن اإلمام.

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

للجنةنائب رئيس ا عضو عضو  الرئيس 

بن قعود عبد اهلل \بن غديان عبد اهلل  \عفيفي قعبد الرزا  \بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

 تعدد األذان في مساجد الحي الواحد
(4448السؤال األول من الفتوى رقم )  

يسمعه س: هل من الواجب األذان يف مجيع املساجد مبكربات الصوت يف حي واحد مع العلم أن أذان مسجد واحد 

املسلمني؟ وهل يكفي األذان يف مسجد واحد من مساجد احلي؟مجيع   

سكانه أجزأهم، ويشرع ألهل كل مسجد أن يؤذنوا لعموم األدلة.جـ: األذان فرض كفاية، فنذا أذن مؤذن يف احلي وأمسع   

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

ية واإلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلم  

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو

بن غديان عبد اهلل\ عفيفي قعبد الرزا \بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي  
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 من فاتته الجماعة هل يلزمه األذان
(868السؤال األول من الفتوى رقم )  

أصلي بإقامة فقط؟ س: إذا دخلت املسجد للصالة مع اجلماعة ووجدتهم قد صلوا وأنا مل أمسع األذان هل أؤذن أم  

باقني، جـ: يكفي أذان مؤذن املسجد لتلك الصالة؛ ألن األذان من الواجبات الكفائية اليت إذا قام بها البعض سقطت عن ال

 وعليه فننك تصلي صالتك بنقامة فقط.

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

اءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفت  

 نائب الرئيس عضو عضو

بن سليمان بن منيع عبد اهلل\ بن غديان عبد اهلل  عفيفي قعبد الرزا   

اإلقامة ظبعض ألفانسيان أو اإلقامة بدون أذان   
(6448السؤال األول والثاني من الفتوى رقم )  

: لو تركت األذان وأقمت الصالة هل صالتي صحيحة؟0س  

ا إال بعد تكبرية اإلحرام ماذا جيب علي أن أفعل؟: إذا نسيت إقامة الصالة ومل أذكره1س  

يف  : نعم صالتك صحيحة، لكن ينبغي لك أن تؤذن بعد دخول الوقت قبل أن تصلي، وإذا نسيت اإلقامة ودخلت2،  1جـ

 الصالة فننك ال تقطعها بل استمر يف صالتك وصالتك صحيحة.

لم.وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وس  

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

بن قعود عبد اهلل\ بن غديان عبد اهلل\  عفيفي قعبد الرزا\  بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

 حكم اإلقامة
(6408السؤال العاشر والحادي عشر من الفتوى رقم )  

لصالة السنة؟ اوما حكمهو سنة، س: هل اإلقامة للصالة املفروضة واجبة أ  

 جـ: اإلقامة للصلوات اخلمس املفروضة فرض كفاية كاألذان، وال إقامة لغريها من الصلوات.

حكم من أذن للصالة قبل دخول وقتها وتأكد من دخول وقتها بعد ربع ساعة وأقام وصلى؟ س: ما  

فار وعليه أن ملًا بذلك وتعمد تقدميه، وتلزمه التوبة واالستغجـ: صالته صحيحة لكنه أساء بتقديم األذان عن الوقت إذا كان عا

 يعيد األذان بعد الوقت ليعلم من مسع األذان األول أنه خطأ.
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 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

قعودبن  عبد اهلل\ بن غديان عبد اهلل\  عفيفي قعبد الرزا\  بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

(00614السؤال الثاني من الفتوى رقم )  
ته فما حكم من صلى عدة صلوات وهو منفرد بدون إقام حال تصس: هل تصح صالة املنفرد بدون إقامة، وإذا كانت 

 هل عليه إعادة أم ال؟ أم ماذا عليه؟

.لكن لو صليت بدون إقامة فنن صالتك صحيحة وال إعادة عليكمة قبل الصالة ولو كان املصلي منفردًا، جـ: تشرع اإلقا  

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو

بن غديان عبد اهلل \عفيفي قعبد الرزا \بن باز عبد اهللبن  زالعزي عبد  

(00616السؤال الثالث من الفتوى رقم )  
 س: هل إقامة الصالة جهرًا أم سرًا عندما يصلي منفردًا؟

 جـ: املشروع يف اإلقامة أن تكون جهرًا فمن أقام للصالة فليجهر بها سواء كان منفردًا أم غري منفرد.

وصحبه وسلم. وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله  

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو

بن غديان عبد اهلل\ عفيفي قعبد الرزا\ بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي  

(02141السؤال الثالث من الفتوى رقم )  
كربت ذلك نسيت اإلقامة وس: كنا ثالثة أشخاص على سفر وحان وقت صالة العصر فتوضأنا وأذنت للصالة وبعد 

نا جزاكم وكرب من خلفي وبعد ذلك تذكرت بأنا مل نقم الصالة، ومع ذلك أكملنا الصالة فهل صالتنا صحيحة. أفيدو

 اهلل خريا؟

 جـ: اإلقامة مشروعة قبل الدخول يف صالة الفريضة ولكن ما دام أنكم صليتم بدون إقامة فصالتكم صحيحة.

على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.وباهلل التوفيق وصلى اهلل   

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو

بن غديان عبد اهلل \عفيفي قعبد الرزا \بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي  
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(4728الفتوى رقم )  
يد واإلمام خالد فهل تكبري ز س: أربعة نفر يف الطريق ودخل وقت الصالة فأذن خالد وكرب زيد )يعين اإلقامة(

 صحيح وإال ال، ألن زيد ليس هو املؤذن بينوا تؤجروا؟

ألذان إذا جـ: إذا أقام أحد املصلني الصالة غري املؤذن فذلك جائز والصالة صحيحة، إال أن األفضل أن يتوىل اإلقامة من توىل ا

 تيسر ذلك.

وسلم. وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه  

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

بن قعود عبد اهلل \بن غديان عبد اهلل  \عفيفي قعبد الرزا\  بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

 األذان واإلقامة لصالة الليل
(7488السؤال الرابع من الفتوى رقم )  
لليل، أم يصلي صالة الليل بال أذان وال إقامة؟س: هل يلزم أذان وإقامة لصالة ا  

 جـ: ليس لصالة الليل أذان وال إقامة.

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

بن قعود عبد اهلل \بن غديان عبد اهلل  \عفيفي قعبد الرزا\  بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

 األذان في الوقت
(8481السؤال التاسع عشر والعشرون من الفتوى رقم )  

ى مساع : بعض املؤذنني يؤخرون األذان حتى تقام الصالة يف املساجد اجملاورة يف احلي، فهل تقام الصالة عل01س

و اجلواب وفقكم اهلل.األذان يف املساجد األخرى أم يؤذن ويقيم يف احلال؟ أرج  

ذا كان جـ: املشروع للمؤذن أن يبادر باألذان يف أول الوقت مع الناس فنن تأخر عن ذلك لعذر أو غريه فال حاجة إىل التأذين إ

 أهل املسجد يسمعون أذان غريه، لعدم احلاجة إىل ذلك.

اجلواب؟ جزاكم اهلل خري : ما حكم من أذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق، وهل عليه اإلعادة، أرجو 11س

 اجلزاء.

ن جـ: ال جيوز األذان قبل دخول الوقت، ومن أذن وتبني له أن أذانه وقع قبل دخول وقت الصالة اليت أذن هلا وجب عليه أ

وقت.يعيد األذان بعد دخول الوقت، إال صالة الفجر فننه يؤذن هلا األذان األول قبل دخول الوقت، ثم يؤذن هلا بعد دخول ال  
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باهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.و  

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو

بن قعود عبد اهلل\ عفيفي قعبد الرزا\ بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي  

(2112الفتوى رقم )  

الة مع برنية، ويوجد يف املسجد ميكرفون وقبل أذان صس: أفيد فضيلتكم بأني أعمل مؤذنًا ملسجد احلزم اجلا

األذان وقصدي الفجر أقوم بالتنبيه بامليكرفون بقولي: الصالة الصالة صلوا وأكرر ذلك عدة مرات ثم بعد ذلك أبدأ ب

ت على هذا عدة سنوات، ويف األخري مسعت بعض رمن هذا التنبيه هو إيقاظ جماوري املسجد للصالة، واستمر

ون بدعة، املنسوبة لبعض العلماء بأن التنبيه الذي أفعله قبل الشروع يف أذان الفجر غري جائز ورمبا يك األقوال

جوازه  وحتى ال أقع يف مكروه وجب علي استفتاء فضيلتكم عن هذه الفعلة، راجيًا اإلفادة عن هذا التنبيه، ومدى

، مع ور صالة اجلماعة يف املسجد، خاصة يف الفجرأو عدم ذلك، علمًا بأن هذا التنبيه يوقظ أكثر اجملاورين حلض

 أنين توقفت عن هذا حتى ورود إجابتكم، واهلل تعاىل حيفظكم؟

قديم جـ: شرع األذان إعالمًا بدخول الوقت يف كل صالة من الصلوات اخلمس يؤذن هلا بعد دخول وقتها، إال الفجر، فيجوز ت

يف  مجاعة وعليه أن يعيده بعد دخول الوقت إذا مل يكن هناك مؤذن آخر يؤذن األذان قبل الوقت ليتمكن الناس من أداء الصالة

الوقت، كما كان ذلك يف عهد النيب  علم له . وأما ما ذكرته من التنبيه بامليكرفون قبل األذان بقولك الصالة ... اخل فال ن

 أصاًل يف الشرع، وعليك االكتفاء باملشروع وهو األذان وفيه الكفاية.

التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. وباهلل  

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

بن قعود عبد اهلل \بن غديان عبد اهلل\  عفيفي قعبد الرزا\  بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

(0720السؤال الثالث من الفتوى رقم )  

سلم أن يرفع األذان قبل دخول الوقت حبوالي مخس دقائق حسب تقويم اململكة وبعد األذان س: هل جيوز للم

يقيم الصالة. وما حكم مسلم تناقش مع مجاعة عند رفع األذان قبل دخول الوقت وإقامة الصالة بأنه ال جيوز أداء 

يف الصالة  ملسلم الذي تناقش مل يدخلالصالة إال إذا دخل الوقت، ولكن الرئيس املباشر أمر شخصًا فأدوا الصالة، وا

 باعتقاده أن الوقت مل يدخل؟

ى جـ: األذان هو اإلعالم بدخول الوقت، وهو عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، وال نعلم دلياًل يدل عل

جواز األذان قبل دخول الوقت إال يف الفجر خاصة، للحكمة اليت بينها رسول اهلل  اجلماعة إال الرتمذي عن ابن ، فروى  

 قال: »ال مينعن أحدكم أذان بالل من سحوره فإنه يؤذن« أو قال: » ينادي بليل لريجع قائمكم ويوقظ مسعود أن النيب 
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نائمكم«)1( انتهى. وقد أمجع أهل العلم على عدم صحة األذان قبل الوقت ماعدا أذان الفجر ملا سبق، أما الصالة قبل دخول 

لعلم دل عليه القرآن والسنة وأمجع عليه أهل ا ة املغرب قبل غروب الشمس والفجر قبل طلوع الفجر فهو خالف ماوقتها كصال

ر، من الصحابة رضي اهلل عنهم ومن تبعهم بنحسان إىل يومنا هذا، إال يف اجلمع الشرعي: مجع التقديم بني الظهر والعص

صح عن  غ له اجلمع وقتًا واحدًا، وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، وقدواملغرب والعشاء، فنن الوقتني صارا يف حق من يسو

النيب  .«ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق»أنه قال:    

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

بن قعود عبد اهلل\ بن غديان عبد اهلل\  عفيفي قعبد الرزا  \بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

 أذان المرأة
(8822السؤال األول من الفتوى رقم )  

 س: هل جيوز للمرأة أن تؤذن، وهل يعترب صوتها عورة أو ال؟

لنيب إسناده إليها وال توليها إياه زمن اليس على املرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء؛ ألن ذلك مل يعهد  أواًل:جـ: 

 ، وال يف زمن اخللفاء الراشدين رضي اهلل عنهم.   

ليس صوت املرأة عورة بنطالق، فنن النساء كن يشتكني إىل النيب  ثانيًا:  ويسألنه عن شئون اإلسالم، ويفعلن ذلك مع  

ن األجانب ويردون السالم، ومل ينكر ذلك عليهن أحد ماخللفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ووالة األمور بعدهم، ويسلمن على 

 كأحد من النساء يا نساء النيب لسنت}أئمة اإلسالم، ولكن ال جيوز هلا أن تتكسر يف الكالم وال ختضع يف القول؛ لقوله تعاىل: 

إن اتقينت فال ختضعن بالقول فيطمع الذي يف قلبه مرض وقلن قواًل معروفا{)1(؛ ألن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة هلم 

وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. كما دلت عليه اآلية املذكورة.  

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو 

بن قعود عبد اهلل  \بن غديان عبد اهلل  \عفيفي قعبد الرزا\  بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

(4240السؤال الثالث من الفتوى رقم )  
 س: هل جيوز للمرأة أن تؤذن عند الرجال بغري صالة؟

 جـ: ال جيوز هلا ذلك ملخالفته الشرع.

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو

بن غديان د اهللعب\ عفيفي قعبد الرزا \بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي  

(4804السؤال الثالث من الفتوى رقم )  

 س: هل جيب على املرأة أن تقيم الصالة وتؤذن مفردة يف املنزل أو جبماعة النساء؟

 جـ: ال جيب عليها ذلك وال يشرع هلا ذلك.

له وصحبه وسلم.وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآ  

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة

عفيفي قعبد الرزا بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي  

(8076السؤال الثاني من الفتوى رقم )  

 س: قد علمت أنه ليس على املرأة إقامة، فهل تشرع هلا إقامة إذا أمَّت النساء؟

قامة للصالة، سواء صلني منفردات أم صلت بهن إحداهن، كما ال يشرع هلن أذان.جـ: ال تسن يف حقهن اإل  

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس عضو

بن قعود عبد اهلل بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي  

ان واإلقامةمتابعة المؤذن والدعاء بعد األذ  
(6248السؤال الثاني من الفتوى رقم )  

ول وال س: حيصل خالف بني بعض املسلمني يف متابعة األذان، فهل إذا بلغ )حي على الصالة( يقول العبد: الح

 قوة إال باهلل، أم يقول: حي على الصالة، حي على الفالح؟

لة، وال حيكي قول املؤذن: )حي على الصالة، حي على جـ: الصواب أن يقول: )الحول وال قوة إال باهلل(، عقب كل حيع

الفالح(؛ لظاهر حديث عمر رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  إذا قال املؤذن: اهلل أكرب اهلل أكرب، فقال أحدكم: اهلل »: 

: حممدًا رسول اهلل، قال أكرب اهلل أكرب. ثم قال: أشهد أن ال إله إال اهلل، قال: أشهد أن ال إله إال اهلل. ثم قال: أشهد أن

حول أشهد أن حممدًا رسول اهلل. ثم قال: حي على الصالة، قال: الحول وال قوة إال باهلل. ثم قال: حي على الفالح، قال: ال

وال قوة إال باهلل. ثم قال: اهلل أكرب اهلل أكرب، قال: اهلل أكرب اهلل أكرب. ثم قال: ال إله إال اهلل، قال: ال إله إال اهلل، من قلبه- 
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دخل اجلنة«)1( . فنن ظاهره أال حيكي احليعلتني، وإمنا يقول عندهما: الحول وال قوة إال باهلل، وهذا خيص حديث أبي 

 سعيد وما جاء يف معناه يف األمر بالقول كما يقول املؤذن.

 

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

بن قعود عبد اهلل\ بن غديان عبد اهلل\  عفيفي قعبد الرزا  \بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

س: هل تجوز الصالة على النبي  (1112السؤال الثاني من الفتوى رقم )  بعد األذان مباشرة أم ال؟   

جـ: نعم تشرع الصالة على النيب   رو بن العاص رضي اهللبن عم عبد اهللبعد األذان مباشرة، ملا روى مسلم رمحه اهلل عن  

عنه أن رسول  اهلل  إذا مسعتم النداء فقولوا مثل ما يقول املؤذن ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صالة واحدة صلى»قال:  

ا هو، فمن عليه بها عشرا، ثم سلوا اهلل لي الوسيلة فإنها منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل وأرجو أن أكون أن

 . ويكون ذلك بصوت منخفض حبيث يسمعه من حوله، أما جهر املؤذن بها مع األذان«الوسيلة حلت له الشفاعةسأل لي 

وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم فبدعة ال أصل هلا يف الشرع املطهر.  

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

بن قعود عبد اهلل\ بن غديان عبد اهلل  \عفيفي قعبد الرزا\  بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

س: ما رأي سماحتكم بالصالة على النبي بعد األذان مع أن  (4087السؤال الثالث من الفتوى رقم )

 بعض من يدعون هناك بأنهم أهل العلم يشجعون مثل هذا العمل؟
عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما أنه مسع رسول اهلل  بن عبد اهللجـ: ثبت من حديث   إذا مسعتم املؤذن فقولوا »يقول:  

ة يف اجلنة ال مثلما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صالة صلى اهلل عليه بها عشرا ثم سلوا اهلل لي الوسيلة فإنها منزل

وابن  . رواه اجلماعة إال البخاري«الوسيلة حلت له الشفاعة تنبغي إال لعبد من عباد اهلل وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي

 ماجه، لكن جهر املؤذن بها بعد األذان بدعة.

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

بن قعود عبد اهلل\ غديان بن عبد اهلل\  عفيفي قعبد الرزا  \بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

(0761السؤال الثاني من الفتوى رقم )  

عثه س: إذا قال املسلم بعد األذان: )اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممدًا الوسيلة والفضيلة واب
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لك إنك ال ختلف امليعاد بدعة؟مقاما حممودا الذي وعدته إنك ال ختلف امليعاد( فهل قوله يف ذ  

من عباراتها وكيفياتها يف كتاب اهلل وسنة رسوله  دما ورجـ: األصل يف األذكار وسائر العبادات الوقوف عند   ، ملا رواه  

البخاري وغريه عن الرباء بن عازب رضي اهلل عنه قال: قال النيب   إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة ثم اضطجع»: 

جا األمين ثم قل: )اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، ال مل على شقك

اجعلهن وال منجا منك إال إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت( فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، و

 على الرباء آخر ما تقول«، فقلت -أستذكرهن: وبرسولك الذي أرسلت، قال: »ال، ونبيك الذي أرسلت«)1(. فأبى النيب 

إن مل بن عازب أن يضع كلمة: ورسولك، مكان كلمة: ونبيك، يف الذكر والدعاء عند النوم، وكلمة: )إنك ال ختلف امليعاد( و

ترد يف دعاء طلب الوسيلة للنيب  عياض  طريق على بن بعد األذان يف دواوين السنة الستة لكن رواها البيهقي يف سننه من 

آخره:  رضي اهلل عنهما، وذكر احلديث، وزاد يف عبد اهللقال: حدثنا شعيب بن أبي محزة عن حممد بن املنكدر عن جابر بن 

وعلى هذا ال تكون زيادتها يف دعاء طلب الوسيلة بعد األذان للنيب  «إنك ال ختلف امليعاد»  ي بدعة؛ لثبوتها يف رواية البيهق 

وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.    عن جابر.  

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

بن قعود عبد اهلل\ بن غديان عبد اهلل\  عفيفي قعبد الرزا  \بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

(01482الفتوى رقم )  

فع اليدين هل هو ثابت أم ال؟ وإن مل يثبت لو يرفع هل يكون من اإلحداث، يرمحين س: الدعاء بعد األذان را

 ويرمحكم اهلل؟

كن جـ: إن الدعاء بعد األذان وقبل اإلقامة قد دلت السنة املطهرة على مشروعيته، كما أن رفع اليدين أثناء الدعاء مشروع، ل

 على املسلم أن يدعو بينه وبني نفسه وال جيهر بصوته.

اهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.وب  

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو

بن غديان عبد اهلل \عفيفي قعبد الرزا \بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي  

(2410الفتوى رقم )  
ؤذن اإلقامة فال أحد منكم يدعو بأي شيء من الدعاء، مل يرد س: اإلمام بعد صالة اجلمعة أفادنا وقال: إذا مت امل

عن رسول اهلل  تى يكرب ومل يرد يف الكتاب وال يف السنة، إذا ذكر املؤذن اهلل يف اإلقامة فاذكروا اهلل واسكتوا ح 

واليوم اجلماعة مشغولون من كالم اإلمام، نرجو منكم اإلفادة سريعًا حتى نطمئن؟ -اإلمام   

                                                 
 .3344, والترمذي برقم 5746وأبو داود برقم 2117)ط استانبول( ومسلم برقم  1/146(  اإلمام البخاري 1)
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ول ة أن املستمع لإلقامة يقول كما يقول املقيم؛ ألنها أذان ثان فتجاب كما جياب األذان، ويقول املستمع عند قجـ: السن

ال إال باهلل، ويقول عند قوله: )قد قامت الصالة( مثل قوله، و ةوال قواملقيم: )حي على الصالة، حي على الفالح( ال حول 

ذلك ضعيف، وقد صح عن رسول اهلل يقول: أقامها اهلل وأدامها؛ ألن احلديث يف   إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل »أنه قال:  

وهذا يعم األذان واإلقامة، ألن كال منهما يسمى أذانا. ثم يصلي على النيب  «ما يقول  بعد قول املقيم )ال إله إال اهلل( ويقول:  

ر شيء ألذان، وال نعلم دلياًل يصح يدل على استحباب ذكاللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة ... اخل كما يقول بعد ا

 من األدعية بني انتهاء اإلقامة وقبل تكبرية اإلحرام سوى ما ذكر.

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو

بن قعود عبد اهلل عفيفي قبد الرزاع\ بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي  

(8614السؤال السادس من الفتوى رقم )  
 س: ما حكم القائل عند مساع إقامة الصالة )اللهم أقمها وأدمها ما دامت السموات واألرض(؟

ول ان ثان، وقد صح عن رسجـ: املشروع أن يقول السامع مثلما يقول املقيم )قد قامت الصالة قد قامت الصالة( ألن اإلقامة أذ

اهلل  ا؛ . وقد ذهب بعض أهل العلم إىل أن السامع يقول: أقامها اهلل وأدامه«إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثلما يقول»أنه قال:  

ألنه قد روي عن النيب  ؤذن أنه كان يقول ذلك عند مساع املقيم، ولكن هذا احلديث ضعيف. والصواب أن يقول مثل قول امل 

مت الصالة، قد قامت الصالة(.)قد قا  

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو

بن قعود عبد اهلل \عفيفي قعبد الرزا \بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي  

(2146الفتوى رقم )  

ون بأن اإلنسان إذا رفع يديه يدعو اهلل ال ميسح بهما وجهه؛ ألن مسح الوجه بهما بعد س: جاءنا مرشدون يذكر

 الدعاء بدعة، ويقولون إذا قال املؤذن يف إقامة الصالة )قد قامت الصالة( فقول بعض اجلماعة عند ذلك: أقامها اهلل

 وأدامها بدعة ال جيوز، فبينوا لنا احلكم يف األمرين؟.

يضًا، وأما لعبد ربه وسؤاله إياه مشروع ومرغب فيه، ورفع اليدين فيه ضراعة وابتهاال إىل اهلل ثابت مشروع أجـ: أواًل: دعاء ا

بن  مسح الوجه بالكفني عقب الدعاء فقد ورد فيه حديث ضعيف رواه ابن ماجه من طريق صاحل بن حسان النصري عن حممد

 كعب القرظي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال النيب إذا دعوت فادع اهلل ببطون كفيك وال تدع بظهورهما فإذا »: 

: لضعف صاحل بن حسان، فقد ضعفه أمحد وابن معني وأبو حامت والدار قطين، وقال البخاري «فرغت فامسح بهما وجهك
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ى ن يرومنكر احلديث، وقال أبو نعيم األصبهاني: منكر احلديث مرتوك، وقال ابن حبان: كان صاحب قينات ومساع وكا

يصح؛ فيه صاحل بن حسان. املوضوعات عن األثبات، وقال ابن اجلوزي يف هذا احلديث: ال  

الوا وورد فيه حديث آخر رواه الرتمذي يف سننه قال: حدثنا أبو موسى حممد بن املثنى وإبراهيم بن يعقوب وغري واحد ق

ضي عن أبيه عن عمر بن اخلطاب ر عبد اهللبن  حدثنا محاد بن عيسى اجلهين عن حنظلة بن أبي سفيان اجلمحي عن سامل

اهلل عنه، قال: كان رسول اهلل  إذا رفع يديه يف الدعاء مل حيطهما حتى ميسح بهما وجهه، قال حممد بن املثنى يف  

نعرفه إال من حديث محاد بن  حديثه: مل يردهما حتى ميسح بهما وجهه، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب ال

ه محاد بن تفرد به وهو قليل احلديث، وحنظلة بن أبي سفيان ثقة، وثقه حيي بن سعيد القطان.اهـ ولكن في عيسى، وقد

كفني عقبه وملا كان الدعاء عبادة مشروعة، ومل يثبت يف مسح الوجه بال عيسى وهو ضعيف وقد تفرد به على ما ذكره الرتمذي.

ا املسح.وىل تركه؛ عماًل باألحاديث الصحيحة اليت مل يذكر فيهفاأل -سنة قولية أو عملية، بل روي ذلك من طرق ضعيفة  

ثانيا: األصل يف العبادات التوقيف وأال يعبد اهلل إال مبا شرع، ومل يثبت عن النيب  أنه قال حينما مسع اإلقامة: أقامها اهلل  

ابت داود العتكي حدثنا حممد بن ث وأدامها، ولكن روى أبو داود يف سننه ذلك عنه من طريق ضعيف قال: حدثنا سليمان بن

حدثين رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة، أو عن بعض أصحاب النيب  أن بالال أخذ يف اإلقامة فلما  

أن قال: )قد قامت الصالة( قال   وسبب ضعفه: أن يف سنده رجاًل مبهمًا، والرجل املبهم ال حيتج «أقامها اهلل وأدامها»: 

لك يتبني أن قول أقامها اهلل وأدامها عند قول املقيم )قد قامت الصالة( غري مشروع لعدم ثبوته عنه وبذ به.  وإمنا األفضل أن  

يقول من مسع اإلقامة مثل قول املقيم، ألنها أذان، وقد قال النيب  .«إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول»:   

آله وصحبه وسلم.وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد و  

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

عبداهلل بن قعود\ بن غديان عبد اهلل\  عفيفي قعبد الرزا  \بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

, ألنني س: ما حكم الدعاء بين إقامة الصالة وتكبيرة اإلحرام (01826السؤال الثاني من الفتوى رقم )

سمعت من أحد األئمة: ال تقل اللهم أحسن وقوفي بين يديك, وإذا كان يجوز الدعاء فما هو الدعاء 

 المستحب في هذه اللحظات بين اإلقامة وتكبير اإلحرام؟.
المؤذن  جـ: ال نعلم دعاًء مشروعاً بعد اإلقامة وقبل تكبيرة اإلحرام لكن المشروع أن يقول مثل ما يقول

ويصلي على الرسول  في إقامته,  وبالله  عده., ويسأل له الوسيلة ثم ينتظر حتى يكبر اإلمام ثم يكبر ب 

فتاءللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإل التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.  
 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو 

بن غديان عبد اهلل\  عفيفي قعبد الرزا  \بن باز اهلل عبدبن  زعبد العزي   
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 بدع األذان
س: ما حكم قول المؤذن في أذانه حي على خير العمل؟ (221فتوى رقم )  

أو سنة  جـ: األذان عبادة من العبادات واألصل يف العبادات التوقيف وأنه ال يقال: إن هذا العمل مشروع، إال بدليل من كتاب

ي قل إمنا حرم رب}ي قول على اهلل بغري علم، وقد قال تعاىل: أو إمجاع، والقول بأن هذه العبادة مشروعة بغري دليل شرع

الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغري احلق وأن تشركوا باهلل مامل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على اهلل ماال 

: »من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو تعلمون{)1(، وقال تعاىل: }وال تقف ما ليس لك به علم{)1(، وقال النيب 

إذا علم ذلك فاألذان الشرعي الثابت عن رسول اهلل        .«من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد»ويف رواية  «رد  هو مخس  

مدا اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، أشهد أال إله إال اهلل، أشهد أال إله إال اهلل، أشهد أن حم -عشرة مجلة هي:

، ول اهلل، أشهد أن حممدا رسول اهلل، حي على الصالة، حي على الصالة، حي على الفالح، حي على الفالح، اهلل أكربرس

اهلل أكرب، ال إله إال اهلل. هذا هو الثابت أن رسول اهلل  ان أمر بالال أن يؤذن به كما ذكر ذلك أهل السنن واملسانيد. إال يف أذ 

 الصبح فننه ثبت أن مؤذن النيب مة كان يزيد فيه بعد احليعلة )الصالة خري من النوم، الصالة خري من النوم( واتفق األئ 

األربعة على مشروعية ذلك، ألن إقرار الرسول  هلذه الكلمة من بالل يدل على مشروعية اإلتيان بها، وأما قول املؤذن يف  

عله ينكر ل السنة، وهذا من مبتدعات الرافضة، فمن فأذان الصبح، حي على خري العمل فليس بثابت، وال عمل عليه عند أه

آله وصحبه وسلم.وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد و عليه بقدر ما يكفي لالمتناع عن اإلتيان بهذه الزيادة يف األذان.  

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 نائب رئيس اللجنة عضو عضو

بن منيع عبد اهلل\ بن غديان عبد اهلل\ عفيفي قعبد الرزا  

(6151السؤال اخلامس من الفتوى رقم )  

ول اهلل س: كيف يضع بعض املسلمني أسم على بن أبي طالب رضي اهلل عنه يف األذان واإلقامة، وهل فعل ذلك رس

 وأصحابه؟   

رسول اهلل  جـ: األذان من العبادات، والعبادات كلها توقيفية، ومل يكن فيه وال يف اإلقامة على عهد  وال على عهد خلفائه  

ة ال يرون الراشدين ذكر اسم علي رضي اهلل عنه، ومل يشرع ذلك، وإمنا ابتدعه الرافضة كما هو شأنهم يف االبتداع، وأهل السن

 ذلك، بل ينكرونه على فاعليه، صيانة للتشريع اإلسالمي عن البدع، وحفظًا له منها.

إلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا  

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو 

بن قعود عبد اهلل  \ بن غديان عبد اهلل \ عفيفي عبد الرزاق بن باز عبد اهللبن  عبد العزيز  

                                                 
 . 33(  سورة األعراف آية 1)

 . 31(  سورة اإلسراء آية 2)
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(6786السؤال الثالث من الفتوى رقم )  
 س: تقبيل اإلبهامني عند قول املؤذن )أشهد أن حممدًا رسول اهلل( هل له أصل؟

ا عند قول املؤذن )أشهد أن حممدًا رسول اهلل( عن النيب جـ: مل يثبت يف تقبيلهم  فيما نعلم، فتقبيلهما عند ذلك بدعة،  

وقد ثبت عن النيب  .«من أحدث يف أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»أنه قال:    

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

ضوع  الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو 

بن قعود عبد اهلل بن غديان عبد اهلل  عفيفي قعبد الرزا  بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

(2116السؤال الرابع من الفتوى رقم )  
ل جيوز ذلك يف س: تستخدم يف بعض املساجد يف الفلبني وغريها الطبول لنداء الناس للصالة ثم يؤذن بعد ذلك، فه

م؟اإلسال  

ل جـ: الطبول وحنوها من آالت اللهو، فال جيوز استعماهلا يف إعالم الناس عند دخول وقت الصالة، أو قرب دخول وقتها، ب

باألذان الشرعي، وقد ثبت عن النيب  يكتفيذلك بدعة حمرمة. والواجب أن   من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس »أنه قال:  

العرباض بن سارية رضي اهلل عنه: وعظنا رسول اهلل رواه البخاري ومسلم. وقال  «منه فهو رد  موعظة بليغة وجلت منها  

طاعة، وإن أوصيكم بتقوى اهلل والسمع وال»القلوب، وذرفت منها العيون فقلنا: يا رسول اهلل كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: 

املهديني عضو  يت وسنة اخللفاء الراشدينتأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسريى اختالفًا كثريًا فعليكم بسن

رواه أبو داود والرتمذي وقال حديث حسن صحيح. «عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة  

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

لرئيسا نائب رئيس اللجنة عضو  

بن قعود عبد اهلل عفيفي قعبد الرزا بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي  

س: التعوذ والبسملة قبل األذان؟ (6120السؤال الرابع من الفتوى رقم )  

رسول اهلل  جـ: ال نعلم أصاًل يدل على مشروعية التعوذ والبسملة قبل األذان، ال بالنسبة للمؤذن وال من يسمعه. وقد ثبت عن

 «منه فهو رد سما ليمن أحدث يف أمرنا هذا »ويف رواية  «من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد»قال:  أنه   

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو 

بن قعود عبد اهلل  \انبن غدي عبد اهلل \عفيفي قعبد الرزا\ بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي  
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ل المؤذنين: س: تنتشر لدينا في مدينة جيزان ظاهرة التذكير قبل صالة الفجر بقو (8114الفتوى رقم )

عليكم  بعال يلالصالة. الصالة  نيا غافلوالصالة. الصالة  نيا نائموالصالة هداكم الله الصالة. الصالة 

الحمد. الله أكبر  . الحقوا الغنايم الله أكبر الله أكبر ال إله إال الله. الله أكبر الله أكبر وللهالشيطان الصالة

لسور, فهل هذا كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيال, وتالوة بعض اآليات القرآنية وقصار ا

الفعل سنة صح عن الرسول  , وما حكم هذه الظاهرة يا فيها شيء, أو عن أصحابه رضوان الله عليهم 

 سماحة الشيخ؟ أفيدونا أفادكم الله وأبقاكم ذخراً لإلسالم والمسلمين.
تغنى جـ: هذه األقوال المذكورة ليس لها أصل في مشروعية قولها ال قبل األذان وال بعده, ويجب أن يس

ه في اإلعالم بدخول وقت الصالة بما شرع الله من األذان اتباعاً لهدي رسول الل  وأصحابه رضي الله  

عنهم, وأن ال يحدث في اإلعالم بدخول الوقت شيء أكثر منه؛ لقول النبي  من أحدث في أمرنا هذا : » 

                       وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.  «.منه فهو رد سما لي

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

بن قعود عبد اهلل بن غديان عبد اهلل  عفيفي قعبد الرزا  بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

(0511السؤال األول من الفتوى رقم )  

: صلوا س: إن بعض املؤذنني يف الفجر حينما ينتهي من األذان ثم بعدما يدعو الدعاء املأثور يقول يف امليكرفون

، وأن بعض الناس اعرتض عليه، وبعضهم يدعو له، ويسأل عن حكم ذلك؟.هداكم اهلل  

 جـ: قال اهلل تعاىل: }اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا{)1( .

وقال  حمدثات عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم و: » 

األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة«)1( وقال أيضًا: »من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« وورد عن 

 بعض السلف الصاحل قوله: اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم.

ستحسان، اال مشروعيته، وعدم الزيادة على ذلك حبجة تما ثبوعليه فينبغي للمسلم يف أمور العبادة االقتصار على 

فلو كان خريًا ألخرب عنه  ، أو عمله وعمله معه وبعده أصحابه. وبهذا يتضح اجلواب على السؤال من أنه ينبغي  

 االقتصار يف األذان على ما ثبت شرعًا يف صفة األذان، وأن الزيادة على ذلك من قبيل االبتداع، واهلل أعلم.

آله وصحبه وسلم.وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد و  

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

بن منيع عبد اهلل بن غديان عبد اهلل  عفيفي قعبد الرزا  بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

                                                 
 3(  سورة المائدة آية 1)

 . 121و  4/126مام أحمد (  اإل2)
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(0408الفتوى رقم )  
.ليك يا أول خلق اهلل وخامت رسله(؟س: ما حكم قول املؤذن بعد األذان الشرعي هذه العبارة: )الصالة والسالم ع  

ول جـ: ال نعلم دلياًل من الكتاب وال من السنة يدل على مشروعية هذا الدعاء بعد األذان. واخلري كله يف اتباع هدي الرس    ،

والشر كله يف خمالفة هديه  ، وقد ثبت عن رسول اهلل    ع ولكن يشر «من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد»أنه قال:  

بعد األذان للمؤذن وغريه أن يصلي على النيب  ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة، آت حممدًا الوسيلة  

والفضيلة، وابعثه مقامًا حممودًا الذي وعدته، ملا ثبت عن النيب  إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا »أنه قال:  

نبغي إال لعبد ة واحدة صلى اهلل عليه بها عشرا ثم سلوا اهلل لي الوسيلة فإنها منزلة يف اجلنة التعلي فإنه من صلى علي صال

رواه مسلم. «من عباد اهلل وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة  

وقوله  ه مدًا الوسيلة والفضيلة وابعثمن قال حني يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حم»:  

 رواه البخاري يف صحيحه، وزاد البيهقي يف آخره بنسناد «حلت له شفاعيت يوم القيامة -مقامًا حممودًا الذي وعدته 

كما  . لكن يقوهلا املؤذن وغريه بصوت هادئ، وال يرفع صوته بذلك، لعدم نقل اجلهر به«إنك ال ختلف امليعاد»صحيح: 

 تقدم.

توفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.وباهلل ال  

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

بن قعود عبد اهلل بن غديان عبد اهلل  عفيفي قعبد الرزا  بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

(8006فتوى رقم )  
ند ورية مصر العربية ويوجد يف النجع الذي نسكنه مسجد فعس: نعيش يف إحدى قرى حمافظات الصعيد جبمه

الوا لنا األذان نؤذن األذان الشرعي يبدأ باهلل أكرب وينتهي بال إله إال اهلل، والناس عندنا ال يرضيهم هذا األذان فق

اللهم  )وصلى الزم من التسليم عقب األذان. فقلنا هلم حاضر نصلي على النيب عقب األذان جهرًا فنقول عقب األذان

ب على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم( فال يرضيهم هذا أيضًا فإنهم يقولون لنا الزم من الصالة على النيب عق

ة األذان فقلنا هلم ال تعجبكم هذه الصيغة اليت قلناها، قالوا ال تعجبنا، والصيغة اليت يريدونها هي )الصال

. الصالة ليك يا حبيب اهلل. الصالة والسالم عليك يا نور عرش اهللوالسالم عليك يا رسول اهلل. الصالة والسالم ع

ك يرمحنا والسالم عليك يا هادي بنصر اهلل. الصالة والسالم عليك يا ناصر دين اهلل. الصالة والسالم عليك يا من ب

آلك  عليك وعلى اهلل. الصالة والسالم عليك يا أول خلق اهلل وخامت رسل اهلل. الصالة والسالم عليك أيها النيب

 وأصحابك وكل الصحابة أمجعني. وصلى اهلل عليك واحلمد هلل رب العاملني(. واملتعصب هلا فرد واحد جماور يف

 سكنه للمسجد فإنه يقول إن إمام املسجد الشيخ حممود محدان حممد خبيت وله نفس العنوان أقر ذلك، وقال إنها
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؛ ألن هلم أأنتم مصرون على صيغة التسليم هذه؟ قالوا: نعم مستحبة وكانت على عصر السلف والصحابة، فقلنا

فضيلتك  بن باز بيننا؟ قالوا: نعم، فأرسلنا إىل زعبد العزيإمام املسجد أقرها، فقلنا هلم هل يرضيكم حكم الشيخ 

 بهذا ورجائي منك السرعة يف الرد على هذا وإقناع إمام املسجد بذلك، وهل جيوز الصالة معهم؟

ها إال إذا كانت عبادة من العبادات اليت شرعها اهلل سبحانه وتعاىل لعباده، والعبادة أيًا كانت توقيفية ال جيوز فعل جـ: األذان

، ومل يرد أن أحدًا من مؤذنيه واردة عن املصطفى   كان جيهر بالصالة عليه بعد األذان وال عن مؤذني خلفائه الراشدين 

ك فقد ابتدع يف الدين ما ليس منه؛ لقوله املهديني رضي اهلل عنهم، فمن فعل ذل  منه من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس »: 

.«من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد»، ويف لفظ: «فهو رد  

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

يسالرئ نائب رئيس اللجنة عضو عضو  

بن قعود عبد اهلل بن غديان عبد اهلل  عفيفي قعبد الرزا  بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

(7426السؤال األول من الفتوى رقم )  
س: هل ثبت يف حياة الرسول  ن آمنوا إن اهلل ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذي}بدء األذان بقوله تعاىل:  

 صلوا عليه وسلموا تسليما{)1( .

ل هو : مل يثبت ذلك يف عهده صلوات اهلل وسالمه عليه وال يف عهد أحد من خلفائه الراشدين رضي اهلل عنهم أمجعني. بجـ

بدعة حمدثة وقد ثبت عنه  متفق على صحته. «من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»أنه قال:    

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

لجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءال  

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو

بن قعود عبد اهلل عفيفي قعبد الرزا بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي  

(1888السؤال الثاني من الفتوى رقم )  

س: هل صحيح ما حيدث يف مساجد مصر اآلن بعد األذان مباشرة من رفع الصوت بالصالة على النيب  ؟   

: دلت السنة عن رسول اهلل جـ  ن رضي اهلل عنه أ عبد اهللعلى ما يقوله من مسع األذان بعد انتهاء األذان فروى جابر بن  

رسول اهلل  ة من قال حني يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممدًا الوسيلة والفضيل»قال:  

وابعثه مقامًا حممودا الذي وعدته؛ حلت له شفاعيت يوم القيامة«)1( رواه أمحد والبخاري والرتمذي والنسائي وأبو داود 

 وابن ماجه.

                                                 
 . 56(  سورة األحزاب, اآلية 1)

 ط الحلبي . 2/22والنسائي  211والترمذي  525داود  وأبو)ط استانبول(  1/152والبخاري  1/121(  اإلمام أحمد 2)



 115 

بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما أنه مسع النيب  عبد اهللوعن   إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا »يقول:  

ي إال لعبد من هلل لي الوسيلة فإنها منزلة يف اجلنة ال تنبغعلي فإنه من صلى علي صالة صلى اهلل عليه بها عشرا ثم سلوا ا

 عباد اهلل وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة«)1( رواه أمحد ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي.

أما رفع الصوت بالصالة على النيب  بعد الفراغ من األذان فهو بدعة.   

اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.وباهلل التوفيق وصلى   

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو

بن قعود عبد اهلل بن غديان عبد اهلل  عفيفي قعبد الرزا  بن باز عبد اهللبن  زعبد العزي   

(6444السؤال السابع من الفتوى رقم )  
س: ما حكم الصالة على النيب  ل األذان وبعده جهرًا؟.قب   

جـ: احلكم يف ذلك أنه بدعة حمدثة مل تكن يف عهد النيب  وال يف عهد خلفائه الراشدين، وال سائر الصحابة رضي اهلل  

عنهم، وقد ثبت عنه  من »رواه البخاري ومسلم. ويف رواية ملسلم:  «من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»أنه قال:  

.«عليه أمرنا فهو ردعمل عماًل ليس   

واملشروع أن يصلي املؤذن بعد األذان على النيب  ول سرًا، وال يرفع بها صوته مع األذان، ألن ذلك بدعة، واألذان ينتهي بق 

ال يف املؤذن )ال إله إال اهلل( بنمجاع أهل العلم. ثم يسأل اهلل له الوسيلة، وكذا من مسعه يسن له أن يقول مثل قول املؤذن، إ

 ويسأل اهلل له الوسيلة، كما ثبت ذلك يف األحاديث احليعلة فيقول: )ال حول وال قوة إال باهلل(. ثم يصلي على النيب 

 (1الصحيحة. )

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 2/22والنسائي  3644والترمذي  514وأبو داود رقم  324ومسلم رقم  3/47(  اإلمام أحمد 1)

 3( االصابة ج 11(
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 الفصل السابع األحاديث الضعيفة والموضوعة في باب األذان 
فييي نهاييية الحييديث عيين األذان أقييدم بييين يييدي القيياري الكييريم بعييض األحاديييث الضييعيفة أخييي المسييلم 

 والموضوعة التي وقفت عليها في كتب أهل الحديث من باب العلم بالشئ  والله المستعان 

صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب, فقال له النبيي صيلى الليه علييه  للنبيعن ابن عباس قال: " كان  - 1  

 سمح سهل, فإن كان أذانك سمحا سهال وإال فال تؤذن ". ألذاناوسلم: " 

قال ابن حبان: ليس لهذا الحديث أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسحاق ال يحل االحتجاج بيه 

 .(1)وال الرواية عنه إال على سبيل االعتبار

أنه كيان حائكيا فقيال: أال  على بن جميل الرقى قال: " كنا نمشي مع عيسى بن يونس فجاء رجل ظننت -2

أكبر ؟ فقال عيسى بن يونس حدثنى االعمش عن أبى صيالح عين أبيى هرييرة قيال قيال رسيول الليه صيلى 

 الله عليه وسلم: " ال يؤذن لكم من يدغم الهاء.

 قلنا: كي  يقول ؟ قال يقول: أشهد أن ال إله إال الله وأشهد أن محمدا رسول الله ".

 د: هذا حديث منكر, وإنما مر االعمش برجل يؤذن ويدغم الهاء.قال أبو بكر بن أبى داو

 قال المصن  قلت: والمتهم بهذا الحديث على بن جميل.

 قال ابن عدى: حدث بالبواطيل عن ثقاة الناس.

 (   2)وقال ابن حبان: كان يضع الحديث, ال تحل الرواية عنه بحال.

ال رسول الله صلى الله علييه وسيلم: " إن الميؤذنين ابن كثير عن أبى الزبير عن جابر قال ق عن عباد -3

والملبيين يخرجون من قبورهم, يؤذن المؤذن ويلبى الملبى, يغفر للمؤذن ميد صيوته, ويشيهد ليه كيل شيئ 

يسييمع صييوته ميين حجيير وشييجر ومييدر ورطييب ويييابس, ويكتييب لييه بعييدد كييل إنسييان يصييلى معييه فييي ذلييك 

 ئ, ويعطى ما بين االذان واالقامة ما سأل ربه عزوجل.المسجد بمثل حسناتهم وال ينتقص من أجورهم ش

إما أن يتعجل له في الدنيا فيصرف عنه السوء, أو يدخره له في اآلخرة, وييؤتى فيميا بيين االذان واالقامية 

من االجر كالمتشحط في دمه في سبيل الله, ويكتب له في كل يوم مثيل أجير مائية وخمسيين شيهيدا, ومثيل 

وجامع القرآن والفقيه, ومثيل أجير القيائم اللييل الصيائم النهيار, ومثيل أجير الصيلوات أجر الحاج والمعتمر 

المكتوبيية والزكيياة المفروضيية, وميييل ميين يييأمر بييالمعروف وينهييى عيين المنكيير, ومثييل أجيير صييلة الييرحم, 

                                                 

 (21/ ص  2)ج  -الموضوعات  ( 1) 
 

 (21/ ص  2)ج  -الموضوعات  ( 2) 
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وأول ميين يكسييى ميين حلييل الجنيية محمييد وإبييراهيم خليييل الييرحمن ثييم النبيييون والرسييل ثييم يكسييى المؤذنييون 

يوم القيامة نجائيب مين يياقوت أحمير أزمتهيا مين زميرد, أخضير أليين مين الحريير, ورحالهيا مين وتلقاهم 

ذهب حافتاه مطلية باليدور واليياقوت والزميرد, عليهيا ميياثر السيندس ومين فيوق السيندس االسيتبرق ومين 

َم نَوس وارَفض ةَم نَوس وارَذه بَم نَس وارفوق االستبرق حرير أخضير ويحليى كيل واحيد مينهم ثالثية أسيورة

َنع الهَْوالزم رد،َوالي اقوتَبال درَأكالي لَالتيج انَتح تَوم نَوالزم رد،َوالي اقوتَبال درَمكللةَأكاليلَالتيجانَعليهَْؤلؤ،ل

َل هَال رأسَجع دَأم ردَش ابَفت ىَمنه اَواح دَك لَعل ىَبص رهاَم دَخطوه اَتض عَأجنح ةَولنج ائبهَْدرَم نَشركهاَذهبَمن

َأن  ورَريح  ه،َالمغ  ربَأه  لَلوج  دَبالمش  رقَذرةَمثق  الَنتش  راَل  وَاّلذف  رَالمس  كَحش  وهاَنفس  ه،َل  هَاش  تهتَم  اَعل  ىَجم  ة

َبن ىَحس ابَإل ىَتع الواَيقول ونَمل كَأل فَس بعونَقب ورهَْم نَيش يعهَْالثي اب،َأخض رَالحل ىَأص فرَالجس َْأبيضَالوجه

َي  وم)َقول  هَف  ذلكَالمحش  ر،َبه  َْيواف  واَحت  ىَالب  رقَن  ورَم  نَحرب  ةَأل  فَس  بعونَواح  دَك  لَم  عَربه  ْ،َيحاس  بهَْكي  فَآدم

َ(َ".وفداَالرحمنَإلىَتقينالمَنحشر

َ.السياقةَهذهَأبردَوماَالكذبَهذاَأوحشَفماَوضعه،َمنَاللهَفكافأَموضوعَحديثَهذا

َيق ولَوس لَْعلي هَالل هَص لىَوالنب ىَوالح ا،،َالش هيدَأج رَللم ؤذنَيك ونَفكي فَاّلعمال،َلموازينَالوضعَهذاَأفسدَوما

َب نَأحم دَوق الَ.حديث هَاح ذروا:َيق ولَش عبةَك انَكثي ر،َنبَعبادَالحديثَهذاَوفى".َنصبكَقدرَعلىَثوابك:َ"َلعائشة

َ.يسمعهاَلَْكذبَأحاديثَروى:َعنهَاللهَرضىَحنبل

َق  الَ.الطوي  لَس  المَوفي  هَالح  ديثَمت  روك:َالنس  ائيَوق  الَ.ترك  وه:َالبخ  اريَوق  الَ.الح  ديثَف  يَبش   َل  يس:َيحي  ىَوق  ال

َ.حديثهَيكتبَّلَبش َليس:َيحيى

َك  انَكأن  هَالموض  وعاتَالثق  اةَع  نَي  روى:َحب  انَاب  نَوق  الَ.مت  روك:َوال  دارقطنيَيالنس  ائَوق  الَ.ترك  وه:َالبخ  اريَوق  ال

َ(1)َ.لهاَالمتعمد
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َمكلل ةَذه بَم نَبكراس يَج  َالقيام ةَي ومَك انَإذا:َ"َوس لَْعلي هَالل هَص لىعن أبى سعيد قال قيال رسيول الليه -4

َك انَم نَأي نَالمؤذن ونَأي ن:َمن ادَدىين اَث َْن ورَم نَقب ابَعليه اَيض ربَثَْواّلستبرقَبالسندسَمفروشةَوالياقوتَبالدر

َالن  اسَأط  ولَوه  َْالمؤذن  ونَفيق  ومَ؟َالل  هَرس  ولَمحم  داَوأنَالل  هَإّلَإل  هَّلَأن  هَم  راتَخم  سَوليل  ةَي  ومَك  لَف  يَيش  هد

َخ  وفَّلَفإن  هَالخالئ  قَحس  ابَم  نَالل  هَيف  ر َحت  ىَالقب  ابَتل  كَتح  تَالكراس  يَتل  كَعل  ىَاجلس  وا:َله  َْفيق  الَأعناق  ا،

َ".َتحزنونَأنتَْوّلَعليكْ

َ.جداَالحالَسي َضعيفاَوكانَعنهَالتيمىَيحيىَبنَإسماعيلَبهَتفردَمسعرَحديثَمنَغريب:َالخطيبَقال

َ(1)َ.متروكَكذاب:َالدارقطنيَوقالََ.بالبواطيلَالثقاةَعنَيحدث:َعدىَابنَقال

ى عن ابن عمر أنه قال: " أبشر يا بالل, قال: بيم تبشيرني ييا عبدالليه ؟ قيال: سيمعت رسيول الليه صيل -5 

الله عليه وسيلم يقيول: يجيئ بيالل ييوم القيامية عليى راحلية رحلهيا مين ذهيب وزمامهيا در ويياقوت, يتبعيه 

 المؤذنون حتى يدخلهم الجنة, حتى إنه ليدخل من أذن أربعين يوما, يطلب بذلك وجه الله ".

 قال الدارقطني: تفرد به أبو الوليد خالد بن إسماعيل.

 (2) ى ثقاة المسلمين, وقال ابن حبان: ال يجوز االحتجاج به بحال.قال ابن عدى: كان يضع الحديث عل

َ

ع نَأخي هَبش يرَق ال:َ"َق دمتَعل ىَالحس نَب نَعل ىَفس ألنيَع نَأمرن اَوع نَبل دناَوع نَمؤذنين اََغالبَبنَبشيرَعنَ-7

اَإّلَق لَوقالَحدثنىَأبىَعلىَبنَأبىَطال بَع نَج دىَرس ولَالل هَص لىَالل هَعلي هَوس لَْق ال:َم اَم نَمدين ةَيكث رَأذانه 

َبردهاَ".

َابنَغالب.َهذاَحديثَموضوعَعلىَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلْ.َوفىَإسنادهَبشير
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َك  ذابَخبي  ث،َوق  الَََق  الَاّلزدي:َه  وَمت  روكَالح  ديث.َوفي  هَعم  روَب  نَجمي  ع. وه  وَالم  تهَْعن  دي.َق  الَيحي  ى:َه  و

َكانَيتهَْبالوضع،َوقالَابنَح َ(1)َبان:َّلَيحلَكتبَحديثهَإّلَلالعتبار.النسائيَوالدارقطني:َمتروك،َوقالَابنَعدى:

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قال الميؤذن الليه أكبير الليه أكبير غلقيت  -1

أبواب النيران, وإذا قال أشهد أن ال إله إال الله فتحت أبواب الجنان, وإذا قال أشهد أن محميدا رسيول الليه 

ب الجنان شوقا إلى ذكر محمد صلى الليه علييه وسيلم, فيإذا قيال حيى عليى الصيالة تبادرت الحور إلى أبوا

تحشحش ثمار الجنة, فإذا قال حى على الفالح نادى مناد من السماء: يا ابن آدم أفلحت وأفليح مين أجابيك, 

أكبير فإذا قال الله أكبر الله أكبر تقول مالئكة سبع سموات: أيها العبيد كبيرت كبييرا وعظميت عظيميا الليه 

وأعظم ما يص  الواصفون, وإذا قال ال إليه إال الليه يقيول الليه عزوجيل: صيدق عبيدى بهيا حرميت بيدنك 

 وبدن من أجابك عن النار 

 (2)قال الحاكم: القاسم بن محمد يضع الحديث وضعا فاحشا.

 عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أفرد االقامة فليس منا ".  -2

ا حديث موضوع, ورجيال إسيناده بيين مجيروح ومجهيول, وإنميا وضيعه بعيض المبغضيين, وال تشيفى هذ

 ( 3)هذا غيظا, فإن في الصحيحين: أمر بالل أن يوتر االقامة.

عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال: أذن بالل لرسول الله صلى الليه علييه وسيلم مثنيى مثنيى, وأقيام  -4

 حديث باطل.مثل ذلك ".قال ابن حبان: هذا 

 ( 4)وزياد فاحش الخطأ, ال يجوز االحتجاج بما ينفرد به.

عبدالله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن عند كل أذانين ركعتين ميا   -17

 خال صالة المغرب ".

 (5)هذا حديث ال يصح. قال الفالس: كان حبان كذابا.
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لمالئكة نزول إلى األرض لما سبقهم إلى األذان أحيد ولغلبيوا النياس علييه ولو كان ألهل السماء من ا -11

وإن أدنى أجر المؤذن أن له ما بين األذان واإلقامة أجر الشهيد المقتيول فيي سيبيل الليه المتشيحط فيي دميه 

 يتمنى على الله ما يشاء " فيه إسحاق بن وهب وعمر بن صبح كذابان.

رحبا بالقائلين عدال مرحبا بالصالة وأهال كتب الله له ألفي ألي  حسينة " من سمع المنادي بالصالة فقال م

 ومحي عنه ألفي أل  سيئة ورفع له ألفي أل  درجة " موضوع.

 " أظهروا األذان في بيوتكم ومروا به نساءكم فإنه مطردة للشيطان ونماء في الرزق " فيه نهشل كذاب.

فال يزال كذلك حتى يفرغ من أذانه وإنه ليغفر ليه ميدى  " إذا أخذ المؤذن في أذانه وضع الرب فوق رأسه

 صوته " إلخ.

 فيه عمر بن صبح يضع وزيد العمي ضعي .

َ(1َ)صوتهَمدىَلهَليغفرَوإنهَيؤذنَدامَماَالمؤذنَرأسَعلىَالرحمنَيد"َ

 أين بلغ " فيه أبو حفص ليس بشئ.

ى فأحببت أن يكون لك مثل أجورهم فالزم " يا أبا رزين إذا أقبل الناس على الجهاد في سبيل الله تعال-12

 المسجد تؤذن فيه ال تأخذ على ذلك أجرا " علله أبو نعيم بعمرو بن بكر.

" من أذن سنة من نية صادقة يحشر يوم القيامة فيوقي  عليى بياب الجنية فيقيال ليه اشيفع لمين شيئت " فييه 

د رؤيتيه صيلى الليه علييه موسى روى موضوعات عن أنس قصة رحيل بيالل ثيم رجوعيه إليى المدينية بعي

 وسلم في المنام وأذانه بها وارتجاج المدينة به ال أصل له وهي بينة الوضع.

 وفي الوجيز " بين كل أذانين صالة إال المغرب " فيه حيان بن عبد الله كذاب , قلت

أخرجه البيزار وقيال تفيرد بيه حييان وهيو بصيري مشيهور لييس بيه بيأس , قييل لكنيه اخيتلط والحيديث فيي 

لبخاري بال زيادة إال المغرب وعندي ابن حيان وهم في زيادته ويمكين أن ال وهيم فيإن الزييادة الميذكورة ا

 .(2)ال تنافى أصل الحديث

وعن جابر أن رسول الليه صيلى الليه علييه وسيلم قيال ان الميؤذنين والملبيين يخرجيون مين قبيورهم   -13

 يؤذن المؤذن ويلبي الملبي.
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 (1) وفيه مجاهيل لم أجد من ذكرهم.رواه الطبراني في االوسط 

رجيل إليى النبيي صيلى الليه علييه وسيلم فقيال علمنيي أو دلنيي عليى عميل  وعن ابن عباس قيال جياء  -14

 (2) يدخلني الجنة قال كن مؤذنا قال ال أستطيع قال كن إماما قال ال أستطيع قال فقم بازاء االمام.

 الضبي وهو منكر الحديث. رواه الطبراني في االوسط وفيه محمد بن إسماعيل

وعن ابن عمر أن شيخا هرما أتى النبي صلى الله علييه وسيلم فقيال يارسيول الليه صيلى الليه علييكم   -15

وسلم علمني عمال أتقرب به إلى الله ربي عزوجل قال علييك بالجهياد فيي سيبيل الليه قيال ال أسيتطيع ذليك 

 كبرت عن ذلك وضعفت قال فكن مؤذنا.

 (3) االوسط وفيه قريب والد االصمعي وهو منكر الحديث. رواه الطبراني في

وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن المحتسيب كالشيهيد المتشيحط فيي (  16) 

 دمه يتمنى على الله ما يشتهي بين االذان واالقامة.

و حيياتم ليييس بييذاك ومحلييه رواه الطبرانييي فييي االوسييط وفيييه ابييراهيم بيين رسييتم ضييعفه ابيين عييدي وقييال أبيي

 الصدق ووثقه ابن معين.

قلت ويأتي حديث عبدالله بن عمرو في باب في الميؤذن المحتسيب وعين ابين عمير قيال ليو ليم أسيمعه مين 

رسول الله صلى الله عليه وسلم إال مرة ومرة ومرة حتى عد سبع مرات لماحدثت به سيمعت رسيول الليه 

ان المسك يوم القيامية ال يهيولهم الفيزع وال يفزعيون حيين يفيزع صلى الله عليه وسلم يقول ثالث على كثب

الناس رجل علم القرآن فقام به يطلب به وجه الله وما عنده ورجل نادى في كل يوم وليلية خميس صيلوات 

 -قليت رواه الترميذي بغيير سيياقه  -يطلب وجه الله وما عنده ومملوك لم يمنعه رق الدنيا عن طاعية ربيه 

 ( 4)ي الكبير وفيه بحر بن كنيز السقاء وهو ضعي .رواه الطبراني ف

وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثة ال يهولهم الفزع االكبر وال ينيالهم الحسياب هيم 

على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخالئيق رجيل قيرأ القيرآن إبتغياء وجيه الليه وأم بيه قوميا وهيم 

وجيه الليه وعبيد أحسين فيميا بينيه وبيين ربيه وفيميا بينيه وبيين  لصلوات ابتغاءراضون به وداع يدعو إلى ا

 .( مواليه
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باختصار , وقيد رواه الطبرانيي فيي االوسيط والصيغير وفييه عبيد الصيمد بين عبيد العزييز   رواه الترمذي

 ( 1)المقري ذكره ابن حبان في الثقات.

يه وسلم إذا أذن في قرية أمنها الليه عزوجيل وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عل(  11)  

 من عذابه ذلك اليوم.

 .(2) رواه الطبراني في الثالثة وفيه عبدالرحمن بن سعد بن عمار ضعفه ابن معين

وعيين معقييل بيين يسييار قييال قييال رسييول اللييه صييلى اللييه عليييه وسييلم أيمييا قييوم نييودي فيييهم بيياالذان (  12)  

يمسوا وأيما قوم نودي فيهم باالذان مساء إال كانوا فيي أميان الليه حتيى  صباحا إال كانوا في أمان الله حتى

 يصبحوا.

 رواه الطبراني في الكبير وفيه أغلب بن تميم وهو ضعي .

والصيوت  ليألذان إذنيهوعن معقل بن يسار قال قال رسيول الليه صيلى الليه علييه وسيلم ال ييأذن الليه لشيئ 

 الحسن بالقرآن.

 ( 3)وفيه سالم الطويل وهو متروك.رواه الطبراني في الكبير 

وعيين ابيين عميير قييال قييال رسييول اللييه صييلى اللييه عليييه وسييلم تفييتح أبييواب السييماء لخمييس لقييراءة  -( 14) 

 .ولألذانالقرآن وللقاء الزحفين ولنزول القطر ولدعوة المظلوم 

ابين معيين سدي ضيعفه البخياري ومسيلم ووالصغير وفيه حفص بن سليمان األ األوسطرواه الطبراني في 

 .(4) االسدي   زدي مكانوالنسائي وابن المديني ووثقه أحمد وابن حبان إال أنه قال األ

أتياه جبرييل  األذانعن علي يعني ابن أبي طالب قال لما أراد الله تبارك وتعيالى أن يعليم رسيوله (  27)  

جبرييل أسيكني فوالليه ميا صلى الله عليه وسلم بدابية يقيال لهيا البيراق فيذهب يركبهيا فاستصيعب فقيال لهيا 

ركبك عبد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم قال فركبهيا حتيى انتهيى إليى الحجياب اليذي يليي 

الرحمن تبارك وتعالى قال فبينما هيو كيذلك إذ خيرج مليك مين الحجياب فقيال رسيول الليه صيلى الليه علييه 

خليق مكانيا وإن هيذا المليك ميا رأيتيه قيط منيذ ال ألقيربوسلم يا جبريل من هذا قال والذي بعثك بالحق إني 
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خلقت قبل ساعتي هذه فقال الملك الله أكبر الله أكبر قال فقيل له من وراء الحجاب صدق عبيدي أنيا أكبير 

 أنا أكبر ثم قال الملك أشهد أن ال إله إال الله قال فقيل من وراء

ا رسول الله قال فقييل مين وراء الحجياب الحجاب صدق عبدي ال إله إال أنا قال فقال الملك أشهد أن محمد

صدق عبدي أنا أرسلت محمدا قال الملك حي على الصالة حي على الفالح قيد قاميت الصيالة ثيم قيال الليه 

 أكبر الله أكبر قال فقيل من وراء الحجاب

 أنيا صدق عبدي أنا أكبر أنا كبر ثم قال ال إله إال الله قيال فقييل مين وراء الحجياب صيدق عبيدي ال إليه إال

قال ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله علييه وسيلم فقدميه فيأم أهيل السيماء فييهم آدم ونيوح , قيال أبيو جعفير 

 .واألرضمحمد بن علي فيومئذ أكمل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم الشرف على أهل السموات 

 .( 1)رواه البزار وفيه زياد بن المنذر وهو مجمع على ضعفه

 بياألذانمر أن النبي صلى الله علييه وسيلم لميا أسيري بيه إليى السيماء أوحيى الليه إلييه وعن ابن ع( 21)  

 فنزل به فعلمه جبريل.

 (2) وفيه طلحة بن زيد ونسب إلى الوضع. األوسطرواه الطبراني في 

مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حزين وكان الرجيل ذا طعيام  األنصاروعن بريدة أن رجال من 

ليه ودخل مسجده يصلي فبينما هو كذلك إذ نعس فأتياه آت فيي النيوم فقيال قيد علميت ميا حزنيت ليه يجتمع إ

قال فذكر قصة االذان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمثل ميا أخبيرت بيه أبيو بكير فميروا بيالال أن 

 يؤذن بذلك.

 فيه رواه الطبراني في االوسط وفيه من تكلم 

أن أول ميا بيدأ االذان أنيه أرييه رجيل مين االنصيار فيأخبر النبيي صيلى الليه  عن سعد يعني القيرظ(  22) 

عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالال أن يؤذن فألقى عليه االنصاري الله أكبر الله أكبير أشيهد 

ثيم عياد  أن ال إله إال الله أشهد أن ال إليه إال الليه أشيهد أن محميدا رسيول الليه أشيهد أن محميدا رسيول الليه

أشهد أن ال إله إال الله أشهد أن ال إله إال الله أشهد أن محمدا رسول الله أشيهد أن محميدا رسيول الليه حيي 

 على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح الله أكبر الله أكبر ال إله إال الله.

 بن نعبد الرحمرواه الطبراني في الكبير وفيه 

 ( 1)ابن معين. عمار بن سعد ضعفه
                                                 

 (324ص  / 1)ج  -مجمع الزوائد  ( 2) 

 

 (324/ ص  1)ج  -مجمع الزوائد  ( ( 1) 
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وعن سعد القرظ أن بالال كان يؤذن مثنى مثنى ويتشيهد مضيعفا يسيتقبل القبلية فيقيول أشيهد أن ال (  23)  

إله إال الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ثم يرجيع فيقيول أشيهد أن ال إليه إال الليه ميرتين أشيهد 

ن يمينه فيقول حي على الصالة مرتين ثم ينحيرف أن محمدا رسول الله مرتين مستقبل القبلة ثم ينحرف ع

عن يساره فيقول حي على الفالح مرتين ثم يستقبل القبلة فيقول الله أكبير الليه أكبير ال إليه إال الليه وإقامتيه 

 منفردة قد قامت الصالة مرة واحدة.

ت روى ليه بين عميار بين سيعد ضيعفه ابين معيين , قلي نعبد الرحمرواه الطبراني في الصغير وفيه أيضا 

 وهو ثقة. ابن ماجه كان

 .( 2) في الكبير , وقتادة لم يسمع من عثمان

بن أبي أوفي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بالل قد قامت الصيالة  هعبد اللعن (  24) 

 نهض فكبر.

 .( 3)رواه الطبراني في الكبير من طريق حجاج بن فروخ وهو ضعي  جدا

قال أذن بالل قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسيلم أن يرجيع فيقيول إال أن العبيد  عن أنس(  25)  

 نام فرقى بالل وهو يقول ليت بالال ثكلته أمه وأنبل من نضح دم جبينه.

 ( 4)رواه البزار وفيه محمد بن القسم ضعفه أحمد وأبو داود ووثقه ابن معين.

صيلى الليه علييه وسيلم إذا أقيميت الصيالة فيال صيالة إال التيي  عن أبي هريرة قال قال رسول الليه ( 26) 

أقيمت , قلت له في الصحيح فال صالة إال المكتوبة ومقتضى هيذا انيه ليو ليم يصيل الظهير وأقيميت صيالة 

 العصر فال يصلي اال العصر النه قال فال صالة إال التي أقيمت.

 م.رواه أحمد والطبراني في االوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كال

اْلَبْيَهِقـي  َوالـدَّاَرُقْطِني     {َحقٌّ َوُسنٌَّة َألَّا ُيَؤذَِّن الرَُّجُل إلَّا َوُهَو َطاِهٌر  }: ُرِوَي أَنَّهُ َصلَّى اللَّهُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَياَل :  (   21)

َحقٌّ َوُسنٌَّة َألَّا ُيَؤذَِّن الرَُّجـُل إلَّـا َوُهـَو     }ْبِن َواِئٍل ، َعْن َأِبيِه َقاَل : ِفي اْلَأْفَراِد َوَأُبو الشَّْيِخ ِفي اْلَأَذاِن ، ِمْن َحِديِث َعْبِد اْلَجبَّاِر 

ٍم َأنَّـُه َقـاَل :   َثَبَت َعْنُه ِفي َصِحيِح ُمْسِلَوِإْسَناُدُه َحَسٌن ؛ إلَّا َأنَّ ِفيِه اْنِقَطاًعا ، ِلَأنَّ َعْبَد اْلَجبَّاِر  {َطاِهٌر ، َوَلا ُيَؤذَِّن إلَّا َوُهَو َقاِئٌم 

                                                                                                                                                                            
 (324/ ص  1)ج  -مجمع الزوائد  ( ( 2)  

 5/ ص  2)ج  -مجمع الزوائد  ( 3) 

 

 5/ ص  2)ج  -مجمع الزوائد  (2 3)(5/ ص  2)ج  -مجمع الزوائد  ( 1) 
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 ِمْن َأِبيِه ، َوَنَقَل َعْن َبْعِضـِهْم : َأنَّـُه ُوِلـَد    ُكْنت ُغَلاًما َلا َأْعِقُل َصَلاَة َأِبي ، َوَنَقَل النََّوِويُّ : اتَِّفاَق َأِئمَِّة اْلَحِديِث َعَلى َأنَُّه َلْم َيْسَمْع

 ُيْعِطيِه َظاِهُر ِسَياِق ُمْسِلٍم .َبْعَد َوَفاِة َأِبيِه ، َوَلا َيِصحُّ َذِلَك ِلَما 

 ِفيِه : َوَقاَل النََّوِويُّ ِفـي اْلُخَلاَصـِة : َلـا    ) َتْنِبيٌه ( َلْم َيَقْع ِفي َشْيٍء ِمْن ُكُتِب اْلَحِديِث التَّْصِريُح ِبِذْكِر النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

ِبـاْلَمْعَنى  إيَراِدِه اْبَن الصَّبَّاِغ ، َوَصاِحَب اْلُمَهذَِّب ، َوَشْيَخُهَما ِفي التَّْعِليَقِة ، َوُيْحَتَمُل َأْن َيُكوَن َذَكَرُه  َأْصَل َلُه ، َوالرَّاِفِعيُّ َتِبَع ِفي

ِلَك إَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيـِه َوَسـلََّم ، َفَوَقـَع    ، ِلَأنَُّه ِفي ُحْكِم اْلَمْرُفوِع ، إْذ َقْوُل الصََّحاِبيِّ الشَّْيُء اْلُفَلاِنيُّ ُسنٌَّة ، َيْقَتِضي ِنْسَبَة َذ

 ( 1)التَّْحِريُف ِللنَّاِقِل اْلَأِخرِي ، َوِفي َمْعَناُه اْلَحِديُث الَِّذي َبْعَدُه 

التِّْرِمِذيُّ ِمـْن َحـِديِث الزُّْهـِريِّ َعـْن َأِبـي       {َتَوضٌِّئ َلا ُيَؤذُِّن إلَّا ُم }َحِديُث : ُرِوَي َأنَُّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل :  -(  26)  -

لزُّْهِريِّ َعْنُه َمْوُقوًفا َوُهَو َأَصـحُّ ، َوَرَواُه  ُهَرْيَرَة َوُهَو ُمْنَقِطٌع ، َوالرَّاِوي َلُه َعْن الزُّْهِريِّ َضِعيٌف ، َوَرَواُه َأْيًضا ِمْن ِرَواَيِة ُيوُنَس ، َعْن ا

 {إنَّ اْلَأَذاَن ُمتَِّصـٌل ِبالصَّـَلاِة ، َفَلـا ُيـَؤذُِّن َأَحـُدُكْم إلَّـا َوُهـَو َطـاِهٌر          }ْيِخ ِفي ِكَتاِب اْلَأَذاِن َلُه ِمْن َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس ِبَلْفِظ َأُبو الشَّ

 َواْبـنُ  ُخَزْيَمـةَ  اْبـنُ  َوَصـحََّحهُ  { ُطْهٍر َعَلى إلَّا اللََّه َأْذُكَر ْنَأ َكِرْهُت إنِّي }:  ِفيِه َجاَء َحْيُث َداُود َأِبي ِعْنَد ُقْنُفٍذ ْبِن ُمَهاِجِرَوُعُموُم

 . َضِعيٌف َوُهَو اْلَفْرِويُّ َهاُروَن ْبُن اللَِّه َعْبُد إْسَناِدِه َوِفي ، ِحبَّاَن

رواه   إال و هـو قـائم .   عن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه قال : حق و سـنة أن ال يـؤذن إال و هـو طـاهر و أن ال يـؤذن     ()  21) 

: قـال البيهقـى : عبـد     530/  1( قال احلـافظ فـى " النتـائج "     551/1) نتائج األفكار   البيهقى أبو الشيخ فى كتاب األذان

 ( 2)اجلبار مل يسمع من أبيه

 عن أبى هريرة رضى اهلل عنه : ال يؤذن إال متوضىء .(   50) 

: أخرجـه الرتمـذى    511/  0إسـناده منقطـع** قـال احلـافظ فـى " النتـائج "        ( ** 511/0) نتائج األفكار الرتمذى ** 

 .( 0): و فى سند كل منهما انقطاع 511/  0مرفوعا و موقوفا و رجح املوقوف . قال احلافظ فى " النتائج " 

                                                 

 (477/ ص  1)ج  -التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  (3)

 (172/ ص  11)ج  -ضة المحدثين رو ( 2) 
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هلل أكـرب اهلل أكـرب و   عن عبد اهلل بن زيد فى قصة األذان : فرأيت رجال عليه ثوبان أخضران اسـتقبل القبلـة فقـال : ا   ( 50) 

 ساق احلديث .

هكيذا فيى :  151/  1الحناف  فنى ا النتنائ  ا  قنال،   منقطنعإسنناده  ( 511/0) نتائج األفكـار  رواه ابو داود ** 

 .(2) رواية عبد الرحمن بن أبى ليلى عن معاذ فى السنن و عبد الرحمن عن معاذ منقطع 

ل الله صلى الله علييه وسيلم إذا سيمع الميؤذن يقيول حيى عن معاوية بن أبى سفيان قال : كان رسو( 32) 

 على الفالح قال : " اللهم اجعلنا مفلحين " .

 ( ** غريب 361/1طب ) نتائج األفكار  حم رواه ابن السنى ** 

سيينده نصيير بيين طرييي  و هييو القصيياب أبييو جييزى و هييو  فييي:  361/  1" النتييائج "  فييي** قييال الحييافظ 

ه أبييو قتييادة الحرافييى قييال البخييارى : تركييوه و إنمييا سييميا ليخفيييا ميين شييدة متييروك عنييدهم و الييراوى عنيي

 .(3) ضعفهما 

عن ابت عمر رضى الليه عنهميا : " تفيتح أبيواب السيماء لقيراءة القيرآن و للقياء الزحي  و لنيزول (  33)

 ( 321/1القطر و لدعوة المظلوم و لألذان " . ** طد ) نتائج األفكار 

   : تفرد به حفص بن سليمان و هو ضعي  322/  1تائج " ** قال الحافظ فى " الن

(4    ) 

(55)      قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )  من حافظ على األذان سنة وجبت له اجلنة  

168 /  2موضوع . رواه اخلطيب البغدادي يف " املوضح " ) 255/  2قال األلباني يف " السلسلة الضعيفة و املوضوعة " )   

556/ ص  2)ج  -لة الضعيفة السلس  

 هي بني األذاناملؤذن احملتسب كالشهيد املتشحط يف دمه ، يتمنى على اهلل ما يشت( قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )53)

  

 و اإلقامة

                                                                                                                                                                            

 (101/ ص  11)ج  -روضة احملدثني  ( 1) 

 106/ ص  11)ج  -روضة احملدثني  ( 2) 

 (123/ ص  11)ج  -روضة المحدثين  ( 1) 

 (123/ ص  11)ج  -روضة المحدثين  ( 2)

 

 (123/ ص  11)ج  -روضة المحدثين  ( 3)
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2/ 23ضعيف . رواه الطرباني يف " األوسط " )     258   / 2قال األلباني يف " السلسلة الضعيفة و املوضوعة " )   

ليس على النساء أذان و ال إقامة و ال مجعة و ال اغتسال مجعة و ال تقدمهن(  )  58)  

 .امرأة و لكن تقوم يف وسطهن

281/  2قال األلباني يف " السلسلة الضعيفة و املوضوعة " )  : 

/ 131/  18( و ابن عساكر )  1/  83موضوع . رواه ابن عدي يف " الكامل " )   

أراد أن يقيم الصالة قاال : السالم عليك أيها النيب و رمحة اهللكان بالل إذا  () 57)  

  و بركاته ، يرمحك اهلل

215/  2قال األلباني يف " السلسلة الضعيفة و املوضوعة " )   ) 

جممع البحرين - 1/  27/  1موضوع . رواه الطرباني يف " األوسط " )   

قال األلباني يف " السلسلة الضعيفة و 2283رواه متام يف " الفوائد " ) رقم  ( نةجلوس املؤذن بني األذان و اإلقامة يف املغرب س (56

552    /5" ) ضيف و املوضوعة    

/1/13رواه ابن أبي شيبة يف " املصنف " )  (  ابتدروا األذان ، و ال تبتدروا اإلمامة  51-  

 : 865ص  5ج)ضعيف قال األلباني يف " السلسلة الضعيفة و املوضوعة " 

فال  إن األذان سهل مسح ، فنن كان أذانك سهال ، و إال-صلى اهلل عليه وسلم –: قالرسول اهلل قال     ابن عباس قال  (50)

 . " تؤذن

1/15( ، و ابن حبان يف " الضعفاء " )  523/2أخرجه ابن شاهني يف " الرتغيب " )   

  خابن عباس(قال الشيريج عن عطاء عن( عن إسحاق بن أبي حييى الكعيب عن ابن ج 117و الدارقطين )   

   3/320األلباني يف " السلسلة الضعيفة و املوضوعة " ) 

العمل(  ذا أذن املؤذن يوم اجلمعة حرم مرفوعا) ا–عن انس رضى اهلل عنه    (51)  

3/250قال األلباني يف " السلسلة الضعيفة و املوضوعة " )   ) : 

قلت : و هذا إسناد موضوع ، سعيد بن  :ن سعيد بن ميسرة عن أنس مرفوعا( ع 1/1/133الديلمي )  واه,و ر  موضوع

س قال البخاري : منكر احلديث . و قال ابن حبان : يروي املوضوعات . و قال احلاكم روى عن أنو  ميسرة قال يف " امليزان

  موضوعات ، و كذبه حييى القطان

وم تبارك و تعاىل : *) يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من ي: و يغين عن هذا احلديث قوله اهلل ) االلبانى ( قلت 

ةاجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهلل و ذروا البيع .. (* اآلي  

غريه  و قد اختلفوا يف األذان احملرم للعمل : أهو األول أم اآلخر ؟ و الصواب أنه الذي يكون و اإلمام على املنرب ، ألنه مل يكن

عليه وسلم يف زمن النيب صلى اهلل  

 فكيف يصح محل اآلية على األذان الذي مل يكن و مل يوجد إال بعد وفاته صلى اهلل
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 عليه وسلم ، و قد بسطت القول يف ذلك يف رساليت : " األجوبة النافعة " ، فراجعها

 

ني ، والصوت احلسن بالقرآنإن اهلل ال يأذن لشيء من أهل األرض إال ألذان املؤذنرضى اهلل عنه  عن معقل بن يسار مرفوعًا( 52)   

107/ 7" السلسلة الضعيفة واملوضوعة " انظر   موضوع  قال األلباني  : 

( عن سالم الطويل اخلراساني عن زيد العمي بن قرة عن معقل بن يسار مرفوعًا113/ 1أخرجه اخلطيب يف "التاريخ" )  

ن ابن خراش يف رواية أنه قال : "كذابذكره يف ترمجة سالم هذا ، ونقل تضعيفه عن مجاعة من األئمة . وع   

مرتوك وقال احلافظ يف "التقريب " : 

إن أهل السماء ال يسمعون شيئًا من أهل األرض إال األذان-رضى اهلل عنما -ابن عمر مرفوعًا (55)  ) . 

131/ 7السلسلة الضعيفة واملوضوعة "  انظر "ضعيف جداقال األلباني   : 

( ، وأبو أمية الطرسوسي يف "مسند عبداهلل بن عمر" 2/ 177/ 5ء األصبهاني يف "الفوائد" )رواه أبو بكر املقرى ثواحلدي

( ، عن عبيد اهلل الوصايف عن 273/ 2/ 1( ، والديلمي )1/ 258( ، وابن عدي )1/ 5( ، وابن الزيات يف "حديثه" )1/ 201)

جدًا ، يتبني ضعفه على حديثهوالوصايف ضعيف  :حمارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعًا . وقال ابن عدي  : 

وساق له يف "امليزان" مما أنكر عليه هذا احلديث ، مرتوك:  وقال النسائي والفالس  : 

تجاب تفتح أبواب السماء  ويس)  عن أبي أمامة قال : مسعته حيدث عن النيب صلي اهلل عليه وسلم قال( 55)

وعند  هلل ، وعند نزول الغيث ، وعند إقامة الصالة ،الدعاء يف أربعة مواطب : عند التقاء الصفني يف سبيل ا

(رؤية الكعبة   

511/ 7" ضعيف جدا  قال األلباني يف " السلسلة الضعيفة واملوضوعة    

( من طريق عفري بن معدان عن سليم بن عامر عن 1/ 71أخرجه احلافظ ابن حجر يف "نتائج األفكار" )واحلديث 

،  هذا حديث غريب : نيب صلي اهلل عليه وسلم قال : ... فذكره ، وقالأبي أمامة قال : مسعته حيدث عن ال

عيفأخرجه البيهقي يف "املعرفة" ، وأشار إليه يف "السنن" ، وإىل ضعفه بعفري بن معدان ، وهو شامي ض  : 

" وف : ثم ساقه من طريق الطرباني يف "الدعاء" : حدثنا سعيد بن سنان : حدثنا عمرو ابن ع وللحديث شاهد 

ه مرفوعًا : حدثنا حفص بن سليمان عن عبدالعزيز بن رفيع عن سامل بن عبداهلل بن عمر عن أبيه رضي اهلل عن

كعبة "تفتح أبواب السماء خلمس ..." ؛ فذكر حنوه ، لكن ذكر : "األذان" بدل : "اإلقامة" ، ومل يذكر رواية ال

أيضًا من أجل حفص، وزاد : "ولقراءة القرآن ، ولدعوة املظلوم" ، وسنده ضعيف    

( وقال133/ 10وذكره اهليثمي يف "اجملمع" )   رواه الطرباني ، وفيه عفري بن معدان ، وهو جممع على ضعفه"  

6قلت : ومن طريقه رواه أبو الفرج املقرىء يف "األربعني يف فضل اجلهاد" )رقم  
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ري يف بها املالئكة : األذان ، والتكب ثالثة أصوات يباهي اهلل)  مرفوعًا   -رضى اهلل عنه –عن جابر (    53)

( سبيل اهلل ، ورفع الصوت بالتلبية   

550/ 7"  ضعيف  قال األلباني يف " السلسلة الضعيفة واملوضوعة  : 

( ، واحلافظ ابن حجر يف 85/ 2( ، والديلمي )2/ 15أخرجه أبو القاسم بن الوزير يف "األمالي" )واحلديث 

وية بن عمرو : حدثنا رشدين عن قرة عن أبي الزبري عن جابر مرفوعًا ، وقال ( عن معا2/ 111"املسلسالت" )

: حديث غريب  احلافظ  : 

ه وكذلك ضعيف لسوء حفظ -وهو ابن عبدالرمحن  -وقرة  ،قلت : يعين ضعيف ؛ فأبو الزبري مدلس وقد عنعنه

وهو ابن سعد -رشدين    

 

ذر " ه وسلم ( لبالل " إذا أذنت فرتسل وإذا أقمت فاحصلى اهلل عليقال:   –رضى اهلل عنه  –( عن جابر 58)

ألبي داود وهم لعله سبق قلم أو خطأ من الناسخ فننه مل  وعزوه جدا. ضعيف  83رواه . أبو داود ( . ص 

( من طربق إبن عدي عن عبد املنعم البمري  526/  1( والبيهقي )  575/  1يروه أبو داود وامنا رواه الرتمذي ) 

بن مسلم عن احلسن وعطاء عن جابرثنا حييى   

255/ ص  1)ج  -إرواء الغليل   انظر  

ماذا عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الدعاء ال يرد بني األذان واإلقامة قالوا ف(57) 

ى بن زاد حيينقول يا رسول اهلل قال سلوا اهلل العافية يف الدنيا واآلخرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد 

 . اليمان يف هذا احلديث هذا احلرف قالوا فماذا نقول قال سلوا اهلل العافية يف الدنيا واآلخرة

منكر بهذا التمام ، لكن قوله : "  15/ ص  6)ج  -صحيح وضعيف سنن الرتمذي فى   قال الشيخ االلبانى 

/  1( ، اإلرواء )  31/  75م الطيب ) ( الكل 5781( ، )  5361سلوا اهلل ... " ثبت يف حديث آخر تقدم ) 

( // هو يف صحيح سنن  355( ، صحيح أبي داود )  113/  1( ، التعليق الرغيب )  13( ، نقد التاج )  282

 باختصار -( // هو يف صحيح سنن الرتمذي  5361( // ، )  321/  561برقم )  -باختصار السند  -أبي داود 

  ( 5710/  1711)  برقم - السند

ثل عن أبي حمذورة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أقعده فألقى عليه األذان حرفا حرفا قال إبراهيم هو م( 56)

 أذاننا هذا قلت له أعد علي قال اهلل أكرب اهلل أكرب أشهد أن ال إله إال اهلل مرتني أشهد أن حممدا رسول اهلل
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هلل أن ال إله إال اهلل مرتني أشهد أن حممدا رسول امرتني ثم قال بصوت دون ذلك الصوت يسمع من حوله أشهد 

 . مرتني حي على الصالة مرتني حي على الفالح مرتني اهلل أكرب اهلل أكرب ال إله إال اهلل

 -ائي منكر ، خمالف للروايات األخرى عن أبي حمذورة ، كما يف الكتاب اآلخر // صحيح سنن النس : األلباني

815 - 281برقم )  -باختصار السند   قال 

إذا مسع  ذا تغولت لكم الغيالن فنادوا باألذان فنن الشيطان   -صلى اهلل عليه وسلم –قال رسول اهلل  –رضى اهلل عنه -عن أبي هريرة(  51)

( األذان أدبر و له حصاص  . 

يف ضعيف اجلامع 558ضعيف ( انظر حديث رقم :  )  قال الشيخ االلبانى : 

أري عبد اهلل أراد النيب صلى اهلل عليه وسلم يف األذان أشياء مل يصنع منها شيئا قال فعبد اهلل بن زيد قال  (30)

يه فأذن بالل فقال بن زيد األذان يف املنام فأتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فأخربه فقال ألقه على بالل فألقاه عل

  عبد اهلل أنا رأيته وأنا كنت أريده قال فأقم أنت

12/ ص  2)ج  -صحيح وضعيف سنن أبي داود  فه فى األلباني و ضعحتقيق   

ال أبو عن عبد اهلل بن زيد قال كان أذان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شفعا شفعا يف األذان واإلقامة ق (32)

دثنا عيسى حديث عبد اهلل بن زيد رواه وكيع عن األعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أبي ليلى قال ح

عن  صلى اهلل عليه وسلم أن عبد اهلل بن زيد رأى األذان يف املنام و قال شعبة عن عمرو بن مرةأصحاب حممد 

وعبد  عبد الرمحن بن أبي ليلى أن عبد اهلل بن زيد رأى األذان يف املنام وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى

نى مثنى ان مثنى مثنى واإلقامة مثالرمحن بن أبي ليلى مل يسمع من عبد اهلل بن زيد و قال بعض أهل العلم األذ

رمحن بن أبي وبه يقول سفيان الثوري وابن املبارك وأهل الكوفة قال أبو عيسى ابن أبي ليلى هو حممد بن عبد ال

 . ليلى كان قاضي الكوفة ومل يسمع من أبيه شيئا إال أنه يروي عن رجل عن أبيه

ضعيف اإلسناد  حتقيق األلباني  : 

ة الفجر قال ال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تثوبن يف شيء من الصلوات إال يف صالعن بالل قال ق (35)

أبو ويف الباب عن أبي حمذورة قال أبو عيسى حديث بالل ال نعرفه إال من حديث أبي إسرائيل املالئي و

ة وأبو احلكم بن عتيب إسرائيل مل يسمع هذا احلديث من احلكم بن عتيبة قال إمنا رواه عن احلسن بن عمارة عن

فسري إسرائيل امسه إمسعيل بن أبي إسحق وليس هو بذاك القوي عند أهل احلديث وقد اختلف أهل العلم يف ت

أمحد و قال التثويب فقال بعضهم التثويب أن يقول يف أذان الفجر الصالة خري من النوم وهو قول ابن املبارك و

سلم إذا أذن كروه هو شيء أحدثه الناس بعد النيب صلى اهلل عليه وإسحق يف التثويب غري هذا قال التثويب امل

الذي  املؤذن فاستبطأ القوم قال بني األذان واإلقامة قد قامت الصالة حي على الصالة حي على الفالح قال وهذا
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ر ابن سقال إسحق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم والذي ف

التثويب  املبارك وأمحد أن التثويب أن يقول املؤذن يف أذان الفجر الصالة خري من النوم وهو قول صحيح ويقال له

 من أيضا وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه وروي عن عبد اهلل بن عمر أنه كان يقول يف صالة الفجر الصالة خري

 عمر مسجدا وقد أذن فيه وحنن نريد أن نصلي فيه فثوبالنوم وروي عن جماهد قال دخلت مع عبد اهلل بن 

بد اهلل املؤذن فخرج عبد اهلل بن عمر من املسجد وقال اخرج بنا من عند هذا املبتدع ومل يصل فيه قال وإمنا كره ع

 . التثويب الذي أحدثه الناس بعد

( ،  253اإلرواء ) ( ،  131( ، // ضعيف سنن ابن ماجة )  713ابن ماجة ) ، فقال األلباني: ضعي

( / 1010)  برقم - املرتبة الثانية الطبعة - اجلامع ضعيف ،(  101املشكاة  

 إذا كان يوم القيامة محلت على الرباق ومحلت فاطمة على ناقة العضباء ومحل بالل على ناقة من نوق(35)   

( اجلنة وهو يقول اهلل أكرب اهلل أكرب إىل آخر اآلذان يسمع اخلالئق  

112/ ص  2)ج  -خمتصرة  -السلسلة الضعيفة موضوع   انظر   –اللبانى رمحه اهلل قال ا  

بن عبد اهلل بن عمر بن علي بن  ىحدثنا عيس( عن إسحاق بن حممد الفروي :  1/  150/  5موضوع . رواه ابن عساكر ) 

 قلت : ى اهلل عليه وسلم : فذكره .علي بن أبي طالب قال : قال رسول اهلل صل أبي طالب عن أبيه عن جده حممد بن عمر بن

هذا سند ضعيف جدا ، عيسى هذا قال الدارقطين : " مرتوك " . و قال ابن حبان و  

  

 يروي عن آبائه أشياء موضوعة " . ذكره الذهيب و ساق له أحاديث هذا : 111

صدوق ، كف فساء حفظه . ثم إن  أحدها و قال : " هذا لعله موضوع " . و أقره احلافظ يف " اللسان " . و إسحاق الفروي

( مع اختالف يسري يف السند ، لكن 007/  1اإلسناد معضل على ما وقع يف " التاريخ كذلك نقله السيوطي يف " الآلليء " )   

الظاهر أنه موصول ، فقد ذكره يف " امليزان " من طريق الفروي ، و فيه بعد قوله عن جده : " عن أبيه عمر بن علي عن 

( وعاعلي مرف   

عيد أفيها سعيد بن املسيب أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة أسأل اهلل أن جيمع بيين وبينك يف سوق اجلنة فقال س (11)

 مقدار سوق قال نعم أخربني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن أهل اجلنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعماهلم ثم يؤذن يف

من  فيزورون ربهم ويربز هلم عرشه ويتبدى هلم يف روضة من رياض اجلنة فتوضع هلم منابر يوم اجلمعة من أيام الدنيا

نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجيلس أدناهم وما فيهم من 

 وهل قال أبو هريرة قلت يا رسول اهلل دني على كثبان املسك والكافور وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم جملسا

ال يبقى نرى ربنا قال نعم قال هل تتمارون يف رؤية الشمس والقمر ليلة البدر قلنا ال قال كذلك ال متارون يف رؤية ربكم و
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ذكر يف ذلك اجمللس رجل إال حاضره اهلل حماضرة حتى يقول للرجل منهم يا فالن بن فالن أتذكر يوم قلت كذا وكذا في

ينما هم على ذلك عض غدراته يف الدنيا فيقول يا رب أفلم تغفر لي فيقول بلى فسعة مغفرتي بلغت بك منزلتك هذه فببب

ا أعددت غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا مل جيدوا مثل رحيه شيئا قط ويقول ربنا تبارك وتعاىل قوموا إىل م

آلذان ومل قد حفت به املالئكة فيه ما مل تنظر العيون إىل مثله ومل تسمع الكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم فنأتي سوقا 

عضا قال خيطر على القلوب فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها وال يشرتى ويف ذلك السوق يلقى أهل اجلنة بعضهم ب

آخر حديثه  من اللباس فما ينقضيفيقبل الرجل ذو املنزلة املرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني فريوعه ما يرى عليه 

يقلن حتى يتخيل إليه ما هو أحسن منه وذلك أنه ال ينبغي ألحد أن حيزن فيها ثم ننصرف إىل منازلنا فيتلقانا أزواجنا ف

لب مرحبا وأهال لقد جئت وإن بك من اجلمال أفضل مما فارقتنا عليه فيقول إنا جالسنا اليوم ربنا اجلبار وحيقنا أن ننق

ا انقلبنا قال أبو عيسى هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه وقد روى سويد بن عمرو عن األوزاعي شيئا مبثل م

111/ ص  1)ج  -خمتصرة  -السلسلة الضعيفة ،انظر ضعيف –رمحه اهلل –قال االلبانى من هذا احلديث *  

( 

 

إن أهل السماء ال يسمعون شيئا من أهل األرض إال األذان (38)  

050/ ص  7)ج  -خمتصرة  -لسلة الضعيفة الس ضعيف جدا ، انظر –رمحه اهلل –قال االلبانى    

لبصر وأنا وعن جابر رضي اهلل عنه قال أتى ابن أم مكتوم النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل إن منزلي شاسع وأنا مكفوف ا (17)

حفاأمسع األذان قال فإن مسعت األذان فأجب ولو حبوا أو ز  

  فى ضعيف الرتغيب : منكر  –رمحه اهلل –قال االلبانى 

يب ) روى أبو داوود عن بعض أصحاب النيب ) صلى اهلل عليه وسلم ( أن بالال أخذ يف اإلقامة فلما أن قال : " قد قامت الصالة " قال الن(11)

 صلى اهلل عليه وسلم ( " أقامها اهلل وأدامها " ( . 

( من طريق حممد بن ثابت عن رجل من أهل  000/  0( والبيهقي )  11 0وابن السين يف " عمل اليوم والليلة ( ) (  111رواه أبو داود ) 

يثالشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النيب ) صلى اهلل عليه وسلم ( أن بالال . احلد  

 

  ص ( . ماجه ابن.  رواه" .  العشاء يف أثوب أن أن أثوب يف الفجر . ونهانيقول بالل : " أمرني رسول اهلل ) صلى اهلل عليه وسلم ( ( 11)

11 

/  0)  الرتمذي أخرجه الوجه هذا ومن.  به بالل عن ليلى أبي بن الرمحن عبد عن احلكم عن اسرائيل أبي عن(  701)  ماجه ابن.  رواه

( 0 0/  1)  وأمحد(  11 ص" )  الضعفاء"  يف والعقيلي(  571  
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 الفصل السابع األحاديث الضعيفة والموضوعة في باب األذان 
( 1)      قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )  من حافظ على األذان سنة وجبت له اجلنة  

168 /  2موضوع . رواه اخلطيب البغدادي يف " املوضح " ) 255/  2قال األلباني يف " السلسلة الضعيفة و املوضوعة " )   

556/ ص  2)ج  -ة الضعيفة السلسل  

 هي بني األذاناملؤذن احملتسب كالشهيد املتشحط يف دمه ، يتمنى على اهلل ما يشتقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )(  2) 

  

 و اإلقامة

2/ 23ضعيف . رواه الطرباني يف " األوسط " )     258   / 2قال األلباني يف " السلسلة الضعيفة و املوضوعة " )   

ليس على النساء أذان و ال إقامة و ال مجعة و ال اغتسال مجعة و ال تقدمهن(  )   5)   

 .امرأة و لكن تقوم يف وسطهن

281/  2قال األلباني يف " السلسلة الضعيفة و املوضوعة " )  : 

/ 131/  18( و ابن عساكر )  1/  83موضوع . رواه ابن عدي يف " الكامل " )   

أراد أن يقيم الصالة قاال : السالم عليك أيها النيب و رمحة اهلل كان بالل إذا ) ( 5)  

  و بركاته ، يرمحك اهلل

215/  2قال األلباني يف " السلسلة الضعيفة و املوضوعة " )   ) 

جممع البحرين - 1/  27/  1موضوع . رواه الطرباني يف " األوسط " )   

قال األلباني يف " السلسلة الضعيفة و و 2283رواه متام يف " الفوائد " ) رقم  ( سنةجلوس املؤذن بني األذان و اإلقامة يف املغرب  ( 3

552    /5" ) ضيف املوضوعة    

/1/13رواه ابن أبي شيبة يف " املصنف " )  (  ابتدروا األذان ، و ال تبتدروا اإلمامة  8 -   

 : 865ص  5ج)ضعيف قال األلباني يف " السلسلة الضعيفة و املوضوعة " 

فال  إن األذان سهل مسح ، فنن كان أذانك سهال ، و إال-صلى اهلل عليه وسلم –: قالرسول اهلل قال     ابن عباس قال  ( 7) 

 . " تؤذن

1/15( ، و ابن حبان يف " الضعفاء " )  523/2أخرجه ابن شاهني يف " الرتغيب " )   

  خابن عباس(قال الشيجريج عن عطاء عن ( عن إسحاق بن أبي حييى الكعيب عن ابن 117و الدارقطين )   

   3/320األلباني يف " السلسلة الضعيفة و املوضوعة " ) 

العمل(  ذا أذن املؤذن يوم اجلمعة حرم مرفوعا) ا–عن انس رضى اهلل عنه    (6 )  
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3/250قال األلباني يف " السلسلة الضعيفة و املوضوعة " )   ) : 

قلت : و هذا إسناد موضوع ، سعيد بن  :عن سعيد بن ميسرة عن أنس مرفوعا ( 1/1/133الديلمي )  واه,و ر  موضوع

س قال البخاري : منكر احلديث . و قال ابن حبان : يروي املوضوعات . و قال احلاكم روى عن أنو  ميسرة قال يف " امليزان

  موضوعات ، و كذبه حييى القطان

وم  تبارك و تعاىل : *) يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من ي: و يغين عن هذا احلديث قوله اهلل) االلبانى ( قلت 

ةاجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهلل و ذروا البيع .. (* اآلي  

غريه  و قد اختلفوا يف األذان احملرم للعمل : أهو األول أم اآلخر ؟ و الصواب أنه الذي يكون و اإلمام على املنرب ، ألنه مل يكن

  عليه وسلميف زمن النيب صلى اهلل

 فكيف يصح محل اآلية على األذان الذي مل يكن و مل يوجد إال بعد وفاته صلى اهلل

 عليه وسلم ، و قد بسطت القول يف ذلك يف رساليت : " األجوبة النافعة " ، فراجعها

 

ذنني ، والصوت احلسن بالقرآنإن اهلل ال يأذن لشيء من أهل األرض إال ألذان املؤرضى اهلل عنه  عن معقل بن يسار مرفوعًا(  1)   

107/ 7" السلسلة الضعيفة واملوضوعة " انظر   موضوع  قال األلباني  : 

( عن سالم الطويل اخلراساني عن زيد العمي بن قرة عن معقل بن يسار مرفوعًا113/ 1أخرجه اخلطيب يف "التاريخ" )  

وعن ابن خراش يف رواية أنه قال : "كذابذكره يف ترمجة سالم هذا ، ونقل تضعيفه عن مجاعة من األئمة .    

مرتوك وقال احلافظ يف "التقريب " : 

إن أهل السماء ال يسمعون شيئًا من أهل األرض إال األذان-رضى اهلل عنما -ابن عمر مرفوعًا ( 10)   ) . 

131/ 7السلسلة الضعيفة واملوضوعة "  انظر "ضعيف جداقال األلباني   : 

( ، وأبو أمية الطرسوسي يف "مسند عبداهلل بن عمر" 2/ 177/ 5قرىء األصبهاني يف "الفوائد" )رواه أبو بكر امل ثواحلدي

( ، عن عبيد اهلل الوصايف عن 273/ 2/ 1( ، والديلمي )1/ 258( ، وابن عدي )1/ 5( ، وابن الزيات يف "حديثه" )1/ 201)

عيف جدًا ، يتبني ضعفه على حديثهوالوصايف ض :حمارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعًا . وقال ابن عدي  : 

وساق له يف "امليزان" مما أنكر عليه هذا احلديث ، مرتوك:  وقال النسائي والفالس  : 

تجاب تفتح أبواب السماء  ويس)  عن أبي أمامة قال : مسعته حيدث عن النيب صلي اهلل عليه وسلم قال(  11) 

وعند  سبيل اهلل ، وعند نزول الغيث ، وعند إقامة الصالة ،الدعاء يف أربعة مواطب : عند التقاء الصفني يف 

(رؤية الكعبة   

511/ 7" ضعيف جدا  قال األلباني يف " السلسلة الضعيفة واملوضوعة    
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( من طريق عفري بن معدان عن سليم بن عامر عن 1/ 71أخرجه احلافظ ابن حجر يف "نتائج األفكار" )واحلديث 

،  هذا حديث غريب : عن النيب صلي اهلل عليه وسلم قال : ... فذكره ، وقال أبي أمامة قال : مسعته حيدث

عيفأخرجه البيهقي يف "املعرفة" ، وأشار إليه يف "السنن" ، وإىل ضعفه بعفري بن معدان ، وهو شامي ض  : 

" وف : عثم ساقه من طريق الطرباني يف "الدعاء" : حدثنا سعيد بن سنان : حدثنا عمرو ابن  وللحديث شاهد 

ه مرفوعًا : حدثنا حفص بن سليمان عن عبدالعزيز بن رفيع عن سامل بن عبداهلل بن عمر عن أبيه رضي اهلل عن

كعبة "تفتح أبواب السماء خلمس ..." ؛ فذكر حنوه ، لكن ذكر : "األذان" بدل : "اإلقامة" ، ومل يذكر رواية ال

ضعيف أيضًا من أجل حفص ، وزاد : "ولقراءة القرآن ، ولدعوة املظلوم" ، وسنده   

( وقال133/ 10وذكره اهليثمي يف "اجملمع" )   رواه الطرباني ، وفيه عفري بن معدان ، وهو جممع على ضعفه"  

6قلت : ومن طريقه رواه أبو الفرج املقرىء يف "األربعني يف فضل اجلهاد" )رقم  

ري يف هي اهلل بها املالئكة : األذان ، والتكبثالثة أصوات يبا)  مرفوعًا   -رضى اهلل عنه –عن جابر (     12)

( سبيل اهلل ، ورفع الصوت بالتلبية   

550/ 7"  ضعيف  قال األلباني يف " السلسلة الضعيفة واملوضوعة  : 

( ، واحلافظ ابن حجر يف 85/ 2( ، والديلمي )2/ 15أخرجه أبو القاسم بن الوزير يف "األمالي" )واحلديث 

عن معاوية بن عمرو : حدثنا رشدين عن قرة عن أبي الزبري عن جابر مرفوعًا ، وقال  (2/ 111"املسلسالت" )

: حديث غريب  احلافظ  : 

ه وكذلك ضعيف لسوء حفظ -وهو ابن عبدالرمحن  -وقرة  ،قلت : يعين ضعيف ؛ فأبو الزبري مدلس وقد عنعنه

وهو ابن سعد -رشدين    

 

احذر اهلل عليه وسلم ( لبالل " إذا أذنت فرتسل وإذا أقمت ف صلىقال:   –رضى اهلل عنه  –( عن جابر  15) 

ألبي داود وهم لعله سبق قلم أو خطأ من الناسخ فننه مل  وعزوه جدا. ضعيف  83" رواه . أبو داود ( . ص 

( من طربق إبن عدي عن عبد املنعم البمري  526/  1( والبيهقي )  575/  1يروه أبو داود وامنا رواه الرتمذي ) 

 ثنا حييى بن مسلم عن احلسن وعطاء عن جابر

255/ ص  1)ج  -إرواء الغليل   انظر  
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ماذا عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الدعاء ال يرد بني األذان واإلقامة قالوا ف( 15) 

ى بن ث حسن وقد زاد حيينقول يا رسول اهلل قال سلوا اهلل العافية يف الدنيا واآلخرة قال أبو عيسى هذا حدي

 . اليمان يف هذا احلديث هذا احلرف قالوا فماذا نقول قال سلوا اهلل العافية يف الدنيا واآلخرة

منكر بهذا التمام ، لكن قوله : "  15/ ص  6)ج  -صحيح وضعيف سنن الرتمذي فى   قال الشيخ االلبانى 

/  1( ، اإلرواء )  31/  75( الكلم الطيب )  7815( ، )  5361سلوا اهلل ... " ثبت يف حديث آخر تقدم ) 

( // هو يف صحيح سنن  355( ، صحيح أبي داود )  113/  1( ، التعليق الرغيب )  13( ، نقد التاج )  282

 باختصار -( // هو يف صحيح سنن الرتمذي  5361( // ، )  321/  561برقم )  -باختصار السند  -أبي داود 

(  5710/  1171)  برقم - السند  

ثل عن أبي حمذورة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أقعده فألقى عليه األذان حرفا حرفا قال إبراهيم هو م(  11)

 أذاننا هذا قلت له أعد علي قال اهلل أكرب اهلل أكرب أشهد أن ال إله إال اهلل مرتني أشهد أن حممدا رسول اهلل

هلل حوله أشهد أن ال إله إال اهلل مرتني أشهد أن حممدا رسول ا مرتني ثم قال بصوت دون ذلك الصوت يسمع من

 . مرتني حي على الصالة مرتني حي على الفالح مرتني اهلل أكرب اهلل أكرب ال إله إال اهلل

 -ائي منكر ، خمالف للروايات األخرى عن أبي حمذورة ، كما يف الكتاب اآلخر // صحيح سنن النس : األلباني

815 - 812برقم )  -باختصار السند   قال 

ن إذا مسع ذا تغولت لكم الغيالن فنادوا باألذان فنن الشيطا   -صلى اهلل عليه وسلم –قال رسول اهلل  –رضى اهلل عنه -عن أبي هريرة(   20) 

( األذان أدبر و له حصاص  . 

يف ضعيف اجلامع 558ضعيف ( انظر حديث رقم :  )  قال الشيخ االلبانى : 

أري عبد اهلل  بن زيد قال أراد النيب صلى اهلل عليه وسلم يف األذان أشياء مل يصنع منها شيئا قال فعبد اهلل ( 21)

يه فأذن بالل فقال بن زيد األذان يف املنام فأتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فأخربه فقال ألقه على بالل فألقاه عل

  عبد اهلل أنا رأيته وأنا كنت أريده قال فأقم أنت

12/ ص  2)ج  -صحيح وضعيف سنن أبي داود  األلباني و ضعفه فى  حتقيق  

ال أبو عن عبد اهلل بن زيد قال كان أذان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شفعا شفعا يف األذان واإلقامة ق ( 22)

ثنا دعيسى حديث عبد اهلل بن زيد رواه وكيع عن األعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أبي ليلى قال ح

عن  أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم أن عبد اهلل بن زيد رأى األذان يف املنام و قال شعبة عن عمرو بن مرة

وعبد  عبد الرمحن بن أبي ليلى أن عبد اهلل بن زيد رأى األذان يف املنام وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى

نى مثنى أهل العلم األذان مثنى مثنى واإلقامة مث الرمحن بن أبي ليلى مل يسمع من عبد اهلل بن زيد و قال بعض
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رمحن بن أبي وبه يقول سفيان الثوري وابن املبارك وأهل الكوفة قال أبو عيسى ابن أبي ليلى هو حممد بن عبد ال

 . ليلى كان قاضي الكوفة ومل يسمع من أبيه شيئا إال أنه يروي عن رجل عن أبيه

ضعيف اإلسناد  حتقيق األلباني  : 

الة الفجر قال عن بالل قال قال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تثوبن يف شيء من الصلوات إال يف ص ( 25)

أبو ويف الباب عن أبي حمذورة قال أبو عيسى حديث بالل ال نعرفه إال من حديث أبي إسرائيل املالئي و

ة وأبو حلسن بن عمارة عن احلكم بن عتيبإسرائيل مل يسمع هذا احلديث من احلكم بن عتيبة قال إمنا رواه عن ا

فسري إسرائيل امسه إمسعيل بن أبي إسحق وليس هو بذاك القوي عند أهل احلديث وقد اختلف أهل العلم يف ت

أمحد و قال التثويب فقال بعضهم التثويب أن يقول يف أذان الفجر الصالة خري من النوم وهو قول ابن املبارك و

سلم إذا أذن قال التثويب املكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النيب صلى اهلل عليه و إسحق يف التثويب غري هذا

الذي  املؤذن فاستبطأ القوم قال بني األذان واإلقامة قد قامت الصالة حي على الصالة حي على الفالح قال وهذا

سر ابن يه وسلم والذي فقال إسحق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النيب صلى اهلل عل

التثويب  املبارك وأمحد أن التثويب أن يقول املؤذن يف أذان الفجر الصالة خري من النوم وهو قول صحيح ويقال له

 من أيضا وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه وروي عن عبد اهلل بن عمر أنه كان يقول يف صالة الفجر الصالة خري

 مع عبد اهلل بن عمر مسجدا وقد أذن فيه وحنن نريد أن نصلي فيه فثوب النوم وروي عن جماهد قال دخلت

بد اهلل املؤذن فخرج عبد اهلل بن عمر من املسجد وقال اخرج بنا من عند هذا املبتدع ومل يصل فيه قال وإمنا كره ع

 . التثويب الذي أحدثه الناس بعد

( ،  253( ، اإلرواء )  131ماجة )  ( ، // ضعيف سنن ابن 713ابن ماجة ) ، فقال األلباني: ضعي

( / 1010)  برقم - املرتبة الثانية الطبعة - اجلامع ضعيف ،(  101املشكاة  

 إذا كان يوم القيامة محلت على الرباق ومحلت فاطمة على ناقة العضباء ومحل بالل على ناقة من نوق( 25)   

( ع اخلالئقاجلنة وهو يقول اهلل أكرب اهلل أكرب إىل آخر اآلذان يسم  

112/ ص  2)ج  -خمتصرة  -السلسلة الضعيفة موضوع   انظر   –قال االلبانى رمحه اهلل   

ه عن بن عبد اهلل بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبي حدثناعيسى( عن إسحاق بن حممد الفروي :  2/  251/  5موضوع . رواه ابن عساكر ) 

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : فذكره . قلت : وعلي بن أبي طالب قال :  جده حممد بن عمر بن  

2هذا سند ضعيف جدا ، عيسى هذا قال الدارقطين : " مرتوك " . و قال ابن حبان )   / 

 111  يروي عن آبائه أشياء موضوعة " . ذكره الذهيب و ساق له أحاديث هذا : 
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ما  ان " . و إسحاق الفروي صدوق ، كف فساء حفظه . ثم إن اإلسناد معضل علىأحدها و قال : " هذا لعله موضوع " . و أقره احلافظ يف " اللس

( مع اختالف يسري يف السند ، لكن 557/  2وقع يف " التاريخ كذلك نقله السيوطي يف " الآلليء " )   

( عمر بن علي عن علي مرفوعاالظاهر أنه موصول ، فقد ذكره يف " امليزان " من طريق الفروي ، و فيه بعد قوله عن جده : " عن أبيه    

اجلنة فقال  سعيد بن املسيب أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة أسأل اهلل أن جيمع بيين وبينك يف سوق ( 23)

فضل سعيد أفيها سوق قال نعم أخربني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن أهل اجلنة إذا دخلوها نزلوا فيها ب

ة من اجلمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم ويربز هلم عرشه ويتبدى هلم يف روض أعماهلم ثم يؤذن يف مقدار يوم

منابر رياض اجلنة فتوضع هلم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب و

ل كراسي بأفضمن فضة وجيلس أدناهم وما فيهم من دني على كثبان املسك والكافور وما يرون أن أصحاب ال

مر منهم جملسا قال أبو هريرة قلت يا رسول اهلل وهل نرى ربنا قال نعم قال هل تتمارون يف رؤية الشمس والق

حماضرة  ليلة البدر قلنا ال قال كذلك ال متارون يف رؤية ربكم وال يبقى يف ذلك اجمللس رجل إال حاضره اهلل

يقول يا رب قلت كذا وكذا فيذكر ببعض غدراته يف الدنيا ف حتى يقول للرجل منهم يا فالن بن فالن أتذكر يوم

حابة من فوقهم أفلم تغفر لي فيقول بلى فسعة مغفرتي بلغت بك منزلتك هذه فبينما هم على ذلك غشيتهم س

الكرامة  فأمطرت عليهم طيبا مل جيدوا مثل رحيه شيئا قط ويقول ربنا تبارك وتعاىل قوموا إىل ما أعددت لكم من

ذان ومل خيطر ما اشتهيتم فنأتي سوقا قد حفت به املالئكة فيه ما مل تنظر العيون إىل مثله ومل تسمع اآلفخذوا 

عضهم بعضا قال على القلوب فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها وال يشرتى ويف ذلك السوق يلقى أهل اجلنة ب

ما ينقضي ني فريوعه ما يرى عليه من اللباس ففيقبل الرجل ذو املنزلة املرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم د

نازلنا آخر حديثه حتى يتخيل إليه ما هو أحسن منه وذلك أنه ال ينبغي ألحد أن حيزن فيها ثم ننصرف إىل م

السنا اليوم فيتلقانا أزواجنا فيقلن مرحبا وأهال لقد جئت وإن بك من اجلمال أفضل مما فارقتنا عليه فيقول إنا ج

جه وقد وحيقنا أن ننقلب مبثل ما انقلبنا قال أبو عيسى هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوربنا اجلبار 

ة السلسل،انظر ضعيف –رمحه اهلل –قال االلبانى روى سويد بن عمرو عن األوزاعي شيئا من هذا احلديث *

208/ ص  3)ج  -خمتصرة  -الضعيفة   

،  ضعيف جدا-رمحه اهلل –قال االلبانى وإال فال تؤذن [ .  إن األذان سهل مسح فنن كان أذانك سهال ( 28)

175/ ص  7)ج  -خمتصرة  -السلسلة الضعيفة انظر   

 

إن أهل السماء ال يسمعون شيئا من أهل األرض إال األذان ( 27)   

555/ ص  7)ج  -خمتصرة  -السلسلة الضعيفة  ضعيف جدا ، انظر –رمحه اهلل –قال االلبانى    
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لبصر وأنا ر رضي اهلل عنه قال أتى ابن أم مكتوم النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل إن منزلي شاسع وأنا مكفوف اوعن جاب ( 26)

 أمسع األذان قال فنن مسعت األذان فأجب ولو حبوا أو زحفا

 

اجة كه األذان يف املسجد ثم خرج مل خيرج حلوعن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : " من أدر ( 21)

 وهو ال يريد الرجعة فهو منافق " . رواه ابن ماجه

 

 
لنيب ) روى أبو داوود عن بعض أصحاب النيب ) صلى اهلل عليه وسلم ( أن بالال أخذ يف اإلقامة فلما أن قال : " قد قامت الصالة " قال ا( 50) 

وأدامها " ( . صلى اهلل عليه وسلم ( " أقامها اهلل   

( من طريق حممد بن ثابت عن رجل من أهل الشام  511/  1( والبيهقي )  02 1( وابن السين يف " عمل اليوم والليلة ( )  326رواه أبو داود ) 

يثعن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النيب ) صلى اهلل عليه وسلم ( أن بالال . احلد  

 

  ص ( . ماجه ابن.  رواه" .  العشاء يف أثوب أن مرني رسول اهلل ) صلى اهلل عليه وسلم ( أن أثوب يف الفجر . ونهانيقول بالل : " أ( 51) 

11 

/  0)  الرتمذي أخرجه الوجه هذا ومن.  به بالل عن ليلى أبي بن الرمحن عبد عن احلكم عن اسرائيل أبي عن(  701)  ماجه ابن.  رواه

( 0 0/  1)  وأمحد(  11 ص" )  عفاءالض"  يف والعقيلي(  571  

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 



 147 

 
 

 اسم الكتاب اسم المؤلف
 البن كثري
 للقرطيب

 البن اجلوزى
 البن عاشور
 البن حجر

 للنووي
العيينلبدر الدين   

 لأللباني

 لأللباني

 لأللباني
 لأللباني
 لأللباني

 لأللباني
 لأللباني
 لأللباني

 لإلمام مالك
 لإلمام أمحد
 للطرباني

ربانيللط  

 للبيهقى

الجزيرىَالرحمنَعبدل  

تفسري القران العظيم -0  

جامع أحكام القران-1  

زاد املسري-5  

التحرير والتنوير-0  

فتح الباري بشرح صحيح البخاري-1  

صحيح مسلم بشرح النووي-1  

عمدة القاري-7  

صحيح سنن أبى داود -1  

صحيح سنن ابن ماجة -1  

النسائي نصحيح سن -01  

صحيح الرتغيب -00  

صحيح اجلامع - 01  

السلسلة الصحيحة -05  

مشكاة املصابيح  -00  

ألجوبة النافعة-01  

املوطأ - -07  

املسند  -01  

عجم الكبريامل  -01  

                                                        املعجم األوسط     -11

السنن الكربى   -10  

على املذاهب األربعة هالفق- 11  
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 للشافعي

 البن القيم

 البن اجلوزى

 للشوكانى

 للشوكانى

 للصنعانى

 البن عبدا لرب

 حممد مجال القامسى

ظعلى حمفو  للشيخ  

 البن حجر العسقالنى

 للهيثمى
الصاغاني لرضيل  

َالجوزيَبنّل
َالعجلوني

َالهنديَعليَبنَطاهرَمحمد
َالفتني
َللزيلعى

 المزيَلحافظل
 أللبانيل
 أللبانيل

 القشريى
 البن تيمية

 
 ملنصور بن صالح البهوتى

 للمباركفورى
 البن قدامة

لَ ََأِبيَب نََُُمَحمَّدَُل ََسه 
ِسيَُّ  السََّرخ 

األم      -15  

زاد املعاد   -50  

تلبيس إبليس   -11  

اجلرار السيل -11  

نيل االوطار -17  

سبل السالم -11  

االستذكار -11  

والعوائد عإصالح املساجد من البد     -51  

اإلبداع  -50  

يرالكب الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيص  -51  
الفوائد ومنبع الزوائد مجمع    -55  
الصغاني موضوعات    -85  
موضوعاتلَ-82  
الخفاءَكشفََ-26  
الموضوعاتَتذكرةَ-27  
الهداية أحاديث تخريج في الراية نصب -29  
األطرافَبمعرفةَافاألشَرَتحفة  -47  
السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواءَََ-11  
والترهيب الترغيب ضعيف -41  
لسنن  واملبتدعاتا -45  

جمموع الفتاوى -07  

شرح منتهى االرادات -01  

حتفة االحوذى -01  

المغني   -11  

لمبسوطا    10  

الروض األنف     -11  

وفيات األعيان     -15  
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 للحافظ السهيلي املغربي
 وفيات األعيان

 البن عدى

 
 
 
 
َ
َ

 

ملالكا         -10  

فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية-11  

 بعض مواقع االنرتنت -11

املكتبة الشاملة اإلصدار -71  

 
 

                                                                                      

                        
     

 
 

                                           

 

                                                                     

 

 

 

  

 

                                               

 
 

 الصفحة العنوان 

 المقدمة 

 الفصل األول كيفية بدء األذان

 الحكمة من مشروعية األذان

 الفصل الثاني :فضل األذان وأهله

 ن وأحكامه الفصل الثالث :آداب األذا

2    

4    

 6   

 1   

 4   
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 أوال :حكم األذان 

 ثانيا :ألفاظ األذان 

 آداب األذان : الطهارة

 *أن يكون حسن الصوت

 *أن يكون محتسبا

 * األلتفات عند الحيعلتين

 *من آداب األذان لغير المؤذن:ترديد األذان

 *األذان للصالة المعادة

 *األذان للمنفرد

 فيه الجماعة ت*األذان   واإلقامة في مسجد سبق

 * األذان واإلقامة للصلوات الخمس في السفر

 * األذان واإلقامة للنساء

 *األذان والنداء بالصالة في الرحال

 :بدع األذان والمؤذنين ع* الفصل الراب

 * التحذير من البدع 

 *من بدع األذان :االبتهاالت والتواشيح قبل وبعد األذان

 *ثانيا : فراد كل تكبيرة بنفس 

 ظ ) سيدنا ( في األذان واإلقامة*ثالثا :زيادة لف

 * رابعا :إدخال همزة االستفهام على لفظ الجاللة  

 * خامسا :إدخالهم همزة االستفهام على لفظة ) الله اكبر (

 * سادسا :تلحين األذان وتطريبه 

 *سابعا : عدم وضع المؤذن إصبعيه في أذنيه 

 *عدم التفات المؤذن عند الحيعلتين 

 حتياطاا قبل الوقت للفجر في رمضان وتأخير أذان المغرباألذان * تاسعا :

 *عاشرا  بدعة الترقية يوم الجمعة

 * الحادي عشر : التثويب في الصلوات كلها 

 * الثاني عشر : بدعة التصبيح 

 األذان*بدعة توحيد 

 *فتوى المجمع الفقهي برابطة العالم االسالمى

 * موق  علماء األزهر من تلك الفكرة 

 الخامس : مؤذنو رسول الله  *الفصل

 * بطاقة تعري  وتشري  : بالل بن رباح

 *الله يعاتب حبيبه في بالل

 * هجرة بالل 

 يسمع قرع نعله في الجنة–صلى الله عليه وسلم –*النبي 

 *بالل في ميدان الجهاد

 * بالل يؤذن فوق الجنة

 صلى الله عليه وسلم–*بالل بعد وفاة الرسول 

13   

13 

15   

16 

16   

11 

12 

14 

22 

24 

21 

24 

32 

36 

47 

47 

42 

43 

43 

44 

44 

 45 

46 

41  

42  

 

42 

57 

 51  

52 

52  

54 

62 

62 

66 

66 

61  

17  
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 وعزته بدينه  –عنه  رضي الله–*تواضعه 

 *بالل على فرش الموت 

 –رضي الله عنه –*عبد الله بن ام مكتوم 

 * بطاقة تعري  وتشري 

 *الله تعالى يعاتب حبيبه فيه 

 –رضي الله عنه –* هجرته 

 *عبد الله يرفع شعار التوحيد 

 * جهاده في سبيل الله 

 رضي الله عنه –*أبو محذورة 

 ية* من االستهزاء  إلى الهدا

 رضي الله عنه–*سعد القرظ 

عن اللجنة الدائمة في أحكام  د* الفصل السادس تشني  األذان بما ور 

 األذان

 * الفصل السابع :االحاديث الضعيفة والموضوعة في باب األذان

 * المراجع 
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 16  
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21 
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25  
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