
    



  ذان واا 
  

١ 

  

  

  

  

    

ذان واا  

 :بابانوفيه   

ُل  الباُب     األذان: األَوَّ

 اإلقامةُ  :الثاين الباُب   

  � �



  ذان واا 
  

٢ 

��������������� �

������ �

  تعريُف األذاِن لُغًة واصِطالًحا

 .اإلعالمُ  :لُغةً  اَألذانُ 

 الصَّالِة؛ وقِت  دخوِل  بعدَ  خمصوٍص، بذكرٍ  هللا التعبُّد :اصِطالًحا األذانُ 

  .�ا لإلعالمِ 

 فضائُل األذانِ 

 :منها عظيمٌة، وفوائدُ  جليلٌة، َفضائلُ  لألذانِ 

 وفضِله لَشرِفهِ  فيه المنافسةِ  استحبابُ  -

 لو: ((قال وسلَّمَ  عليه اهللا صلَّى اهللاِ  رسولَ  أنَّ  عنه، اهللا رضي ُهَريرَةَ  َأيب فعن

 عليه، َيستِهموا أن إالَّ  جيَِدوا مل مث األوَِّل، والصفِّ  النِّداءِ  يف ما الناسُ  يَعَلمُ 

 .)١( ))الستَـَهموا

 األذانِ  من الشَّيطانِ  فرارُ  -

: وسلَّمَ  عليه اهللا صلَّى اهللاِ  رسولُ  قال :قال عنه، اهللا رضي ُهَريرةَ  أيب فعن

 .)٢( ))التأذينَ  َيسَمعَ  ال حىت ُضراٌط؛ وله الشيطانُ  أَْدبـَرَ  للصَّالةِ  نُوِديَ  إذا((

                                     
  ).٤٣٧(، ومسلم )٦١٥(رواه البخاري ) ١(

  ).٣٨٩(ومسلم ) ٦٠٨(رواه البخاري ) ٢(
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  الِقيامةِ  يومَ  أعناقًا النَّاسِ  أطولُ  المؤذِّنونَ  -

 وسلَّمَ  عليه اهللا صلَّى اهللاِ  رسولَ  مسعتُ  :قال عنه، اهللا رضي ُمعاوية فَعن

 .)١())الِقياَمةِ  يومَ  أعناقًا الناسِ  أطولُ  املؤذِّنونَ : ((يقول

 صوتَه سِمعَ  ويابسٍ  َرْطبٍ  كلُّ  وُيصدِّقُه صوتِه، مَدى له يُغَفرُ  المؤذِّنُ  -

 إنَّ : ((قال أنَّه وسلَّمَ  عليه اهللا صلَّى النيبِّ  عنِ  عنه، اهللا رضي ُهريَرةَ  أيب فعن

قُه صوتِه، مَدى له يُغَفرُ  املؤذِّنَ   صوَته، ِمسعَ  ويابسٍ  َرطبٍ  كلُّ  وُيصدِّ

 .)٣( ))درجةً  وِعشرونَ  مخسٌ  )٢(عليه وللشاهد

  ِجنٍّ  أو إنسٍ  من صوتَه سِمعَ  َمن كلُّ  له َيشَهدُ  المؤذِّنُ  -

 رضي اخلدريَّ  سعيدٍ  أبا أنَّ  َصْعصَعَة، أيب بن الرَّمحنِ  عبد بن اهللاِ  عبدِ  فعن

 أو غنِمكَ  يف كنتَ  فإذا والباديَة، الغنمَ  حتبُّ  أراك إينِّ  :له قال عنه، اهللا

 مَدى َيسَمعُ  ال: ((فإنَّه بالنِّداء؛ صوَتك فارفعْ  للصَّالِة، فأذَّنتَ  باديِتَك،

 أبو قال ،))الِقياَمةِ  يومَ  له شِهدَ  إالَّ  شيٌء، وال إنٌس، وال ِجنٌّ  املؤذِّنِ  صوتِ 

  .)٤(وسلَّمَ  عليه اهللا صلَّى اهللاِ  رسولِ  من مسعُته: سعيد

                                     
  ).٣٨٧(رواه مسلم ) ١(

حاشية . ((ألجل أذانه: الذي شهد الصالة على أذانه، أي: أي)). وللشاهد عليه: ((قوله) ٢(

  ). ٥/٢٦٥)) (السندي

  ).٧٦٠٠) (٣/٢٦٦(رواه أمحد ) ٣(

  ).٣٢٩٦(رواه البخاري ) ٤(
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 المفاضَلُة بين األذاِن واإلمامةِ 

 للحنفيَّة، وقولٌ  واحلنابلة، الشافعيَّة، مذهبُ  وهو اإلمامِة، من أفضلُ  األذانُ 

 .ُعثَيمني وابنِ  تيميَّة، ابنِ  اختيارُ  وهو للمالكيَّة، وقولٌ 

  ِمن ِحكم َمشروعيَّة األذانِ 

 :ِمن الِحَكِم التي ِمن أْجِلها ُشِرُع األذانُ 

 .التَّوحيدِ  وكلمةِ  اإلسالمِ  ِشعارِ  إظهارُ  -١

 .الصَّالةِ  وقتِ  بدخولِ  اإلعالمُ  -٢

 .الصَّالةِ  مبكانِ  اإلعالمُ  -٣

 .اَجلماعةِ  إىل الدُّعاءُ  -٤

 .لإلسالمِ  دارٌ  الدارَ  بأنَّ  اإلعالمُ  -٥

 ُحكُم األذانِ 

 بعضِ  وقولُ  املالكيَّة، عندَ  وقولٌ  احلنابلِة، مذهبُ  وهذا ِكفايٍة، فـَْرضُ  األذانُ 

 الربِّ، عبد ابنِ  واختيارُ  احلنفيَّة، منَ  حممَّدٍ  قولُ  وهو داوَد، وقول الشافعيَّة،

 أفتت وبه ُعثَيمني، وابنِ  واأللباينِّ، باز، وابنِ  الباِجي، الوليد وأيب تيميَّة، وابنِ 

ائمة، اللَّجنة  .اإلمجاعُ  فيه وُحِكيَ  الدَّ

 ُحكُم الصَّالِة بغَيِر أذانٍ 

 .األربعةِ  الفقهيَّة املذاهبِ  باتِّفاقِ  وذلك إقامٍة، وال أذانٍ  بغري الصالةُ  تصحُّ 
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 اتِّفاُق أهِل بلٍد على تْرِك األذانِ 

م األذاِن، تْركِ  على بلدٍ  أهلُ  اتَّفقَ  إذا  ِمنَ  اجلمهورِ  قولُ  وهو ،)١(يُقاتَلون فإ�َّ

  .الشافعيَّة بعضِ  وقولُ  واحلنابلة، واملالكيَّة، احلنفيَّة،

 األذاُن للصَّلواِت الَخْمسِ 

 اإلمجاعَ  ونَقل .النَّواِفلِ  من لغريِها ُيشرَعُ  وال اَخلْمِس، للصَّلواتِ  األذانُ  ُيشرَعُ 

 .والنَّوويُّ  الربِّ، عبد وابنُ  حزٍم، ابنُ  :ذِلك على

َفرِ   األذاُن واإلقامُة في السَّ

 للجماعة، أو للمنفرد سواء للصَّالة، واإلقامةُ  األذانُ  السَّفر يف ُيستَحبُّ 

 وُحِكيَ  الِعلم، أهل أكثرِ  قولُ  وهو األربعة، الفقهيَّة املذاهبِ  باتِّفاِق  وذلك

  .اإلمجاعُ  فيه

 األذاُن واإلقامُة للصَّالتيِن المجموعَتينِ 

 وهو ،)٢(منهما صالةٍ  لكلِّ  ويُقيمُ  لألُوىل، يؤذِّن فإنَّه صالتِني، بني َمجعَ  َمن

 .حزم ابنُ  قال وبه للمالكيَّة، وقولٌ  واحلنابلة، الشَّافعيَّة، مذهبُ 

                                     
وهذا  ، والذي يُقاتِلهم اإلمام إىل أْن يُؤذِّنوا،)يُقاَتل أهُل بلٍد ترَكومها: (قوله: (قال ابُن ُعثَيمني) ١(

من باب التعزير إلقامِة هذا الَفْرض، وليس من باب استباحة ِدمائهم؛ وهلذا ال يُتبع ُمدِبُرهم، وال 

م مسلمون، وإمنا ُقوتِلوا تعزيرًا ) ُجيهز على جرحيهم، وال يُغَنم هلم ماٌل، وال ُتسَىب هلم ذريَّة؛ أل�َّ

  ).٢/٤٧)) (الشرح املمتع((

ل يف اجلْمع بعرفة، ورجَّح بعُض احلنفية ذلك يف مزدلفَة أيًضا، وإال وافق احلنفيَُّة هذا القو ) ٢(

)) العناية شرح اهلداية: ((ينظر. فاألصل عند احلنفيَّة عدُم مشروعيَّة اجلمع إالَّ يف هذين املوطنني

  ).١/٣٩١)) (حاشية ابن عابدين((، )٢/٤٧٨(
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 أذاُن المنفرِد وإقامُته

 احلنفيَّة، من الفقهاءِ  مجهورِ  مذهبُ  وهو واإلقامُة، األذانُ  للمنفردِ  ُيستَحبُّ 

 .للمالكيَّة وقولٌ  واحلنابلة، والشافعيَّة،

  األذاُن واإلقامُة ِعنَد قضاِء الفائتةِ 

 ،)١(احلنفيَّة من اجلمهورِ  قولُ  وهو الفائتِة، قضاءِ  عندَ  واإلقامةُ  األذانُ  ُيشرَعُ 

 ثوٍر، أيب قولُ  وهو املالكيَّة، عند وقولٌ  واحلنابلة، الشافعيَّة، عند واألظهرُ 

 .الظاهريِّ  وداودَ 

  األذاُن واإلقامُة إذا َتعدَّدِت الفوائتُ 

دتِ  إذا  هو وهذا الفوائِت، لبقيَّةِ  وُيقامُ  اُألوىل، للفائتةِ  يـَُؤذَّنُ  فإنَّه الفوائُت، تعدَّ

 قولُ  وهو املالكيَّة، عند وقولٌ  احلنابلة، ومذهبُ  الشافعيَّة، عند املعتَمدُ  املذهبُ 

دٍ    .احلنفيَّة من حممَّ

  األذاُن واإلقامُة ِلَمن دَخَل مسجًدا قْد ُصلِّي فيه

 على ويُقيم؟ يُؤذِّن هل فيه؛ ُصلِّي وقد املسجدَ  دَخلَ  َمن يف العلماءُ  اختَـَلفَ 

 :قوالن أقواها أقوال،

 باألذاِن، صوَته يَرَفعَ  أن دون لكن واإلقامُة، األذانُ  له ُيَسنُّ  :األوَّل القول

 .حزم ابنُ  واسَتْحَسنه السَّلف، بعضِ  قولُ  وهو الشافعيَّة، مذهبُ  وهذا

 وقولُ  املالكيَّة، مذهبُ  وهذا فقط، ويُقيمُ  أذاٍن، بغري ُيصلِّي :الثاين القول

                                     
تبيني : ((يُنظر. أداَءه بأذاٍن وإقامٍة مكروهٌ  استثَىن احلنفية الظهَر يوَم اجلُُمعة يف املصر؛ فإنَّ ) ١(

  ). ١/٢٤٨(للبابريت )) العناية شرح اهلداية((، )١/٩٢(للزيلعي )) احلقائق
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 .ُعثَيمني ابنُ  واختاَره السَّلف، بعضِ 

 النِّداُء للصَّلواِت التي ال أذاَن لها

 الِعيدِ  لَصالةِ  واإلقامةُ  األذانُ 

 وُحِكيَ  األربعة، الفقهية املذاهب باتِّفاِق  إقامَة، وال هلا أذانَ  ال العيدِ  َصالةُ 

 .ذلك على اإلمجاعُ 

 )جاِمعةً  الصَّالةَ (بـ للعيدِ  النِّداء

 وقولٌ  املالكيَّة، مذهبُ  وهو ،)ةً جاِمع الصَّالةَ (بـ هلا يُنادى ال العيدِ  صالةُ 

 والصنعاينِّ، الَقيِّم، وابنِ  تَيميَّة، وابنِ  ُقدامَة، ابنِ  اختيارُ  وهو احلنابلة، عند

 .ُعثَيمني وابنِ  باز، وابنِ 

  صالُة االستسقاءِ 

 ،)جامعةً  الصالةَ (بـ هلا يُناَدى وال إقامٌة، وال أذانٌ  هلا ليس االستسقاءِ  َصالةُ 

 القيِّم، وابن تيميَّة، ابنِ  اختيارُ  وهذا للحنابلة، وقولٌ  املالكيَّة، مذهبُ  وهو

ائمة اللَّجنةُ  أفتتِ  وبه ُعثَيمني، وابن باز، وابنِ   . الدَّ

  صالُة الُكسوفِ 

 باتِّفاقِ  وذلك ،) )١(جامعةً  الصالةَ (بـ الكسوفِ  لصالةِ  يُناَدى أن ُيَسنُّ 

                                     
أمر أن يُناَدى لصالة الكسوف «ثَبت عن النيبِّ صلَّى اهللا عليه وسلََّم أنه : (قال ابُن باز) ١(

ر ذلك، حىت َيظنَّ أنه َأْمسَع الناَس، وليس لذلك والسُّنَّة للمناِدي أن ُيكرِّ . »الصالة جامعة: بقول

حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق ((، )١٣/٣٨)) (جمموع فتاوى ابن باز) ((حدٌّ حمدود فيما نعلم

  . البن باز) ٨٠: ص)) (بأركان اإلسالم
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 .األربعة الفقهيَّة املذاهبِ 

 َتغوَّلِت الغيالنُ األذاُن إذا 

 من عابدين وابنُ  الشافعيَّة، عليه نصَّ  ؛)١(الغيالن تغوُّل عند األذانُ  ُيستحبُّ 

 .باز ابنُ  واختاَره احلنفيَّة،

  شروط األذان

  اشتراُط دخوِل الوقِت ِلَصحَِّة األذانِ 

 ونَقل .الوقتِ  ُدخولِ  قَبلَ  يُؤذَّن وال هلا، املؤذَّن الصَّالةِ  وقتِ  دخولُ  ُيشرتَطُ 

 وابنُ  َجريٍر، ابنُ  :الفجرَ  عَدا فيما لألذانِ  الوقتِ  ُدخولِ  اشرتاطِ  على اإلمجاعَ 

  .واهليتميُّ  والنوويُّ، ُرشٍد،

  ما ُيستثَنى من اشتراِط ُدخوِل الوقتِ 

 األذاُن األوَُّل لصالِة الفجرِ  -١

 وهو ،)٢(الفجرِ  طلوعِ  عندَ  ثانيةً  مرةً  إعادتُه وجتبُ  الفجِر، قبلَ  األذانُ  جيوزُ 

 والغزايلُّ، املنذرِ  ابنُ  واختاره احلديث، أهلِ  من طائفةٍ  وقولُ  للحنابلة، روايةٌ 

ائمةُ  اللجنةُ  أفتتِ  وبه باٍز، وابنُ  والصنعاينُّ، َحْزٍم، وابنُ   .الدَّ

                                     
ترتاَءى  هي ِجنس من اجلنِّ والشياطني، كانِت العرب َتزُعم أنَّ الغول يف الفالة: الِغيالن) ١(

، وتغوهلم، أي: للناس، فتتغوَّل تغوًال  . ُتضلُّهم عن الطريق وُ�لكهم: أي تتلوَّن تلونًا يف صور شىتَّ

شرح ((، )١٤/٢١٦)) (شرح النووي على مسلم: ((، يُنظر)٣/٣٩٦(البن األثري )) النهاية((

  ).٥/٥٤٨(البن عثيمني )) رياض الصاحلني

  .َننيِ اشرتط بعض العلماء وجود مؤذِّ ) ٢(
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 َتقديُم األذاِن في َصالِة الُجُمعةِ  -٢

 احلنفيَّة، ِمنَ  الِعلمِ  أهلِ  مجهورِ  قولُ  وهذا اُجلُمعِة، لصالةِ  األوَّلُ  األذانُ  ُيشرَعُ 

 .اإلمجاعُ  فيه وُحِكيَ  األمَّة، عملُ  وعليه واحلنابلة، واملالكيَّة،

 نِيَُّة األذانِ 

ةِ  شرطٌ  النـِّيَّةُ   عند ووجهٌ  واحلنابلة، املالكيَّة، مذهبُ  وهذا ،)١(األذانِ  لصحَّ

 .الشافعيَّة

  الترتيُب بين ألفاِظ األذانِ 

 مذهبُ  وهذا األذاِن، ِصحَّةِ  ُشروطِ  من َشْرطٌ  األذانِ  ألفاظِ  بني الرتتيبُ 

 .واحلنابلة والشافعيَّة، املالكيَّة، من الفقهاءِ  مجهورِ 

  المواالُة بين ألفاِظ األذانِ 

 األذانِ  ألفاظِ  بين القصيرِ  الَفصلِ  ُحكم

 املذاهبِ  باتِّفاق وذلك األذاَن، يُبِطلُ  ال األذانِ  ألفاظِ  بني القصريُ  الَفصلُ 

 .األربعة الفقهيَّة

 األذانِ  ألفاظِ  بينَ  الطَّويلِ  الَفصلِ  ُحكمُ 

 احلالةِ  هذه يف وجيب األذاَن، يُبِطلُ  األذاِن، كلماتِ  بني الطويلُ  الَفصلُ 

                                     
ال يصحُّ األذان للصالة عن طريق أذان مسجَّل، وهو قوُل ابن باز وابن عثيمني، وبه أفتت ) ١(

فتاوى اللجنة الدائمة : ((ينظر. اللجنة الدائمة؛ وذلك ألنَّ األذان عبادة، والعبادُة البدَّ هلا من نية

جمموع فتاوى ((، )٦/٣٢٩(البن باز )) فتاوى نور على الدرب((، )٥/٦٢)) (ا�موعة الثانية -

  ). ١٢/١٨٨)) (ورسائل العثيمني



  ذان واا 
  

١٠ 

 واحلنابلة، واملالكيَّة، احلنفيَّة، من الفقهاءِ  مجهورِ  مذهبُ  وهذا االستئناُف،

 .الشافعيَّة عند وقولٌ 

 باللُّغِة الَعربيَّةِ  كوُن األذانِ 

 لغةٍ  بأيِّ  األذانُ  يُؤدَّى أن يصحُّ  وال العربيَّة، باللُّغةِ  األذانُ  يكونَ  أن ُيشرتَطُ 

 واحلنابلة، ،)١(والشافعيَّة احلنفيَّة، من الفقهاءِ  مجهورِ  مذهبُ  وهو أخرى،

 .تيميَّة ابن واختاره

 خلوُّ األذاِن ِمن اللَّحِن الذي يُغيـُِّر المعنى

 احلنفيَّة، مذهبُ  وهو ،)٢(املعىن يُغريِّ  حلَْنٍ  أيِّ  من األذانُ  خيلوَ  أنْ  ُيشرتَطُ 

 .واحلنابلة والشافعيَّة،

 أن يكوَن من َشخٍص واحدٍ 

 شخصٌ  يَبينَ  أن يصحُّ  فال واحد؛ شخصٍ  من يكونَ  أن األذانِ  يف ُيشرتَطُ 

 .األربعة الفقهيَّة املذاهبِ  باتِّفاقِ  وذلك آَخَر، شخصٍ  أذانِ  على

    

                                     
لكن يصحُّ األذان بغري العربيَّة عند الشافعية إذا كان املؤذِّن ال ُحيِسن العربيَّة، ومل يوجد يف ) ١(

)) ا�موع((، )٢/٥٨(للماوردي )) احلاوي الكبري: ((يُنظر. اجلماعِة اليت يُؤذِّن هلا َمن ُحيسنها

  ).٣/١٢٩(للنووي 

للزيلعي )) تبيني احلقائق: ((ينظر. فإن مل يُكن يُغريِّ املعىن فهو مكروٌه، وال يُبِطل األذان) ٢(

، )١/٤١٦(للرملي )) �اية احملتاج((، )١/١٩٤)) (حاشية الدسوقي((، )٩١، ١/٩٠(

  ). ١/٢٤٥(للبهويت )) كشاف القناع((



  ذان واا 
  

١١ 

 رْفع الصَّوِت باألذانِ 

 حاضرينَ  غريِ  جلماعةٍ  يُؤذِّن كان إذا لصحَِّته شرطٌ  )١(باألذان الصوتِ  رْفعُ 

 .حزم ابنُ  واختاره ،)٢(واحلنابلة الشافعيَّة، مذهبُ  وهذا معه،

  شروُط الُمؤذِّنِ 

 اإلسالمُ 

 ونَقلَ  .كافرٍ  من األذانُ  يصحُّ  فال مسلًما؛ يكونَ  أن املؤذِّنِ  يف ُيشرتَطُ 

  .قُدامةَ  ابنُ  :ذلك على اإلمجاعَ 

 العقلُ 

 .ُقدامة ابنُ  :ذلك على اإلمجاعَ  ونَقل .عاقًال  َيكونَ  أن املؤذِّنِ  يف ُيشرتَطُ 

 الذُّكوريَّة

 من اجلمهورِ  مذهبُ  وهذا ذَكرًا، يكون أن الرجالِ  جلماعةِ  املؤذِّنِ  يف ُيشرتَطُ 

 .واحلنابلة والشافعيَّة، املالكيَّة،

    

                                     
يف األذان مطلوٌب، ومكُرب الصوت من جيوز األذان عرب مكربات الصوت؛ ألنَّ علوَّ الصوت ) ١(

، )١٢/١٦٨)) (جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني: ((ينظر. وسائله بال شكٍّ فيكون مطلوبًا

  )٦/٦٧)) (ا�موعة األوىل -فتاوى اللجنة الدائمة ((

. ويف كال املذهبني أنه إن كان يؤذِّن لنفسه، أو جلماعٍة حاضرين، ففي هذه احلالة ُيستَحبُّ ) ٢(

)) الفروع((، )١/٢٠٠(للنووي )) روضة الطالبني((، )٣/١٨٢(للرافعي )) فتح العزيز: ((يُنظر

  ). ١/١٣٧(للبهويت )) شرح منتهى اإلرادات((، )٢/١٥(البن مفلح 



  ذان واا 
  

١٢ 

  ُحكُم أذاِن النِّساءِ 

 أقوال، على مبفردهنَّ  أو النِّساءِ  جلماعةِ  النِّساءِ  أذانِ  يف العلماءُ  اختَـَلف

 :قوالن أقواها

ا األذاُن، هلنَّ  ُيستَحبُّ  ال أنَّه :األوَّل القول  وهذا اإلقامُة، هلنَّ  املستحبُّ  وإمنَّ

 بعضُ  قال وبه داود، قولُ  وهو أمحَد، عن ورواية والشافعيَّة، املالكيَّة، مذهبُ 

  .السََّلفِ 

 واحلنابلة، احلنفيَّة، مذهبُ  وهذا واإلقامُة، األذانُ  هلنَّ  ُيكرَه: الثَّاين القولُ 

 اللَّجنةِ  فتوى وعليه ُعثَيمني، وابنُ  باز، ابنُ  واختاره الشافعيَّة، عند وقول

ائمةِ    .الدَّ

  ما ُيستَحبُّ في المؤذن 

  الطَّهارَة

 وبه األربعة، الفقهية املذاهب باتِّفاِق  وذلك طهارٍة، على األذانُ  ُيستَحبُّ 

  .الِعلمِ  أهلِ  عامَّةُ  قال

  ُحْسُن الصَّوتِ 

 الفقهيَّة املذاهِب  باتِّفاِق  وذلك الصَّوِت، َحَسنَ  يكونَ  أن املؤذِّنِ  يف ُيستَحبُّ 

 .األربعةِ 

  الحريَّة

 احلنفيَّة، من الفقهاءِ  مجهورُ  عليه نصَّ  حر�ا؛ املؤذِّنُ  يكونَ  أن ُيستَحبُّ 

 .واحلنابلة والشافعيَّة،

   



  ذان واا 
  

١٣ 

  الُبلوُغ 

 .)١(األربعة الفقهيَّة املذاهبِ  باتِّفاقِ  وذلك بالًغا، املؤذِّنُ  يكونَ  أن ُيستَحبُّ 

 التَّمييُز 

 مذهبُ  وهذا املؤذِّن، يف البلوغُ  ُيشرتَطُ  وال املميِّز، الصيبِّ  من األذانُ  يصحُّ 

 .اإلمجاعُ  فيه وُحِكيَ  للمالكيَّة، وقولٌ  واحلنابلة، والشافعيَّة، احلنفيَّة،

  الَعْدُل 

 احلنفيَّة، من الفقهاءِ  مجهورِ  قولُ  وهذا عدًال، املؤذِّنُ  يكونَ  أن ُيستَحبُّ 

 .ذِلك على اإلمجاعُ  وُحِكيَ  واحلنابلة، والشافعيَّة،

 ُحكُم أذاِن الفاسقِ 

 من الفقهاءِ  مجاهريِ  مذهبُ  وهذا يُعاد، وال به، ويُعَتدُّ  الفاسقِ  أذانُ  ُجيزِئُ 

  .احلنابلة عند وروايةٌ  والشافعيَّة، واملالكيَّة، احلنفيَّة،

  الَبَصر

 احلنفيَّة، من الُفقهاءِ  مجهورِ  مذهبُ  وهذا ،)٢(َبِصريًا املؤذِّنُ  يكونَ  أن ُيستَحبُّ 

 .واحلنابلة والشافعيَّة،

                                     
الراجح عند املالكيَّة كوُن البلوغ شرطًا، وليس مستحب�ا، ويصحُّ عندهم أذاُن الصيب إذا كان ) ١(

)) مواهب اجلليل((، )١/١٩٥(للدردير )) الشرح الكبري: ((يُنظر. عامل بالوقتمتاِبًعا فيه لبالٍغ 

  ).٢/٨٨(للحطاب 

لِكْن إذا كان املؤذِّن أْعمى وله َمن يُعرِّفه بالوقِت استوى أذانُه بأذاِن البصري، ومل يتمايْز ) ٢(

ابُن أمِّ مكتوم، لكن كان أحدمها عن اآلَخر، والنيب صلَّى اهللا عليه وسلََّم كان له مؤذِّن أعمى، هو 

  .يَعِرُف الوقَت بأذان بالل؛ ألنَّه كان إذا نَزل بالٌل صِعَد ابُن أم مكتوم



  ذان واا 
  

١٤ 

  الِعلُم بأوقاِت الصَّالِة 

 املذاهب باتِّفاق وذلك ،)١(الصَّالة بأوقاتِ  عاِلًما املؤذِّنُ  يكونَ  أن ُيستحبُّ 

  .)٢(األربعة الفقهية

  االحتساُب 

  أخُذ األجرةِ 

 أجرًا، أذانِه على يأُخذُ  ال حمتسبًا املؤذِّنُ  يكونَ  أن العلم أهلُ  استحبَّ 

 :قوالن أقواها أقواٍل، على األذانِ  على اَألجرِ  َأْخذِ  حكم يف واختلفوا

 أيب وقولُ  احلنابلة، مذهبُ  وهذا األذاِن، على اُألجرةِ  َأْخذُ  َحيُْرمُ  :األوَّل القول

 ابنُ  واختاره الشَّافعيَّة، عند ووجهٌ  للمالكيَّة، وقولٌ  احلنفيِة، ومتقدِّمي حنيفة

 .ُعثَيمني وابنُ  حزٍم، وابنُ  املنذِر،

 املالكيَّة، مذهبُ  وهذا األذاِن، على اُألجرةِ  أْخذُ  جيوزُ  :الثَّاين القول

 .داودَ  قولُ  وهو أمحَد، عن وروايةٌ  والشَّافعيَّة،

 أخُذ الرِّزق ِمن بيِت المالِ 

 ِمن العلمِ  أهلِ  مجهورِ  مذهبُ  وهو املاِل، بيِت  ِمن األذانِ  على الرِّزِق  أخذُ  جيوزُ 

                                     
العقود الياقوتية يف جيد : ((ينظر. جيوز االعتماد على الساعة يف معرفة أوقات الصالة) ١(

  ).٢٦٨: ص)) (األسئلة الكويتية

للقرايف )) الذخرية. ((ًء، أو إذا كان يَقتدي به غريُهإنَّه جيب عليه ذِلك ابتدا: قال املالكية)  ٢(

  ).٢/٨٩(للحطاب )) مواهب اجلليل((، )٢/٦٤(



  ذان واا 
  

١٥ 

، حزمٍ  ابنِ  قولُ  وهو ،)١(واحلنابلةِ  والشافعيِة، املالكيِة،  اإلمجاعُ  وُحكي الظاهريِّ

 .ذلك على

  ِصفُة األذانِ 

  عَدُد كلماِت األذانِ 

 اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا( أربعٌ  أوله يف التكبريُ  :كلمةً  عشرةَ  َمخسَ  األذانُ 

 إلهَ  ال أنْ  أشهد ،اهللا إالَّ  إلهَ  ال أنْ  أشهد( أربعٌ  والشهادتان ،)أكرب اهللا أكرب،

 والدُّعاء ،)اهللا رسولُ  حممًدا أنَّ  أشهدَ  ،اهللا رسولُ  حممًدا أنَّ  أشهد ،اهللا إالَّ 

 على حيَّ  الصَّالة، على حيَّ  الصَّالة، على حيَّ ( أربعٌ  والفالحِ  الصَّالة إىل

 ،)أكرب اهللا أكرب، اهللا( مرتانِ  آخرِه يف والتكبريُ  ،)الَفالح على حيَّ  الَفالح،

 احلنفيَّة، مذهبُ  وهذا ،)اهللا إالَّ  إلهَ  ال( واحدةً  مرَّةً  اإلخالصِ  بكلمةِ  وُخِتمَ 

 .السََّلف من طائفةٌ  قاَلت وبه واحلنابلة، ،)٢(والشافعيَّة

  الترجيع في األذانِ 

) الرتجيعُ  َجيوزُ 
 واختيارُ  احملدِّثني، من مجاعةٍ  مذهبُ  وهو وتـَرُْكه، األذانِ  يف (٣

                                     
: يُنظر. ليس لإلماِم أن يرزَقهم، وهو جيُد َمن يؤذِّن متطوًعا: قال الشافعيُة واحلنابلةُ ) ١(

للمرداوي )) اإلنصاف((، )١/٢٠٥(للنووي )) روضة الطالبني((، )٣/١٢٦(للنووي )) ا�موع((

  ).١/٢٧٦(البن مفلح )) املبدع((، )١/٢٩٠(

. زاد الشافعية على ذِلك الرتجيَع يف األذان وهو ُسنَّة يف مذهبهم، وسيأيت بياُن ُحكمه) ٢(

  ).٣/٩٠(للنووي )) ا�موع) ((٢/٤٢(للماوردي )) احلاوي الكبري((

)) التعريفات: ((ينظر. ، مث يَرَفع �ماأن َخيِفض املؤذُِّن صوَته بالشَّهادتني: الرتجيع يف األذان) ٣(

  ).١/٢٣٦(لألزهري)) �ذيب اللغة((، )٥٦: ص(للجرجاين 



  ذان واا 
  

١٦ 

 .ُعثَيمني وابنِ  واأللباينِّ، والشوكاينِّ، تيميَّة، ابن

  التثويُب في األذانِ 

 التثويُب في األذاِن لصالة الَفجرِ 

 الفقهيَّة املذاهِب  باتِّفاِق  ، وذلك)٢(الفجرِ  لصالة األذانِ  يف  )١(التثويبُ  ُيسنُّ 

  .األربعةِ 

 التَّثويُب في غيِر الَفجرِ 

 املالكيَّة، ومذهبُ  احلنفيَّة، ُمتقدِّمي مذهبُ  وهو الفجِر، صالةِ  لغريِ  يُثوَّبُ  ال

 .العلماءِ  عامَّة قولُ  وهو واحلنابلة، والشافعيَّة،

ِة الرِّيِح ونُزوِل الَمطِر ) الصالة في الرِّحالِ (قوُل    عند ِشدَّ

 يف صلُّوا أَال : ()٣(املؤذِّنُ  يقولَ  أنْ  املطرِ  ونزولِ  الرِّيحِ  ِشدَّةِ  عندَ  ُيشرَعُ 

 .األربعة الفقهيَّة املذاهب باتِّفاق وذلك ،)الرِّحال يف الصَّالة( أو ،)رِحاِلكم

    

                                     
الصالُة خٌري : حي على الفالح: هو أن يقول املؤذِّن بعد قوله: التثويُب يف أذان صالة الصُّبح) ١(

حيَّ : الناس إىل الصالة بقولهمن النوم، مرَّتني؛ مسُِّي ذلك تثويًبا ألنَّه دعاٌء بعد دعاء، فكأنه دعا 

الصالة خٌري من النوم، وكل َمن عاد لشيٍء : على الصالة، مث عاد إىل ُدعائهم مرًة أخرى بقوله

  ).٥٤: ص(للهروي )) الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي: ((ينظر. فـََعَله فقد ثاب إليه

)) موع فتاوى ابن بازجم: ((ُيشرَع التثويُب يف األذان الذي بعَد طلوع الفجر، ينظر)  ٢(

  ).١٠٤: رقم اللقاء(البن عثيمني )) لقاء الباب املفتوح((، )١٠/٣٤٢(

فتح ((ينظر . يقول ذلك املؤذِّن؛ إمَّا أثناء األذان، أو بعده، كما دلَّت عليه النصوص) ٣(

  ).٣/٤٩٥(البن رجب )) فتح الباري((، )٢/٩٨(البن حجر )) الباري



  ذان واا 
  

١٧ 

  ما ُيستَحبُّ في األذاِن 

  اتِّخاُذ أكثَر ِمن مؤذِّن في المسجِد الواحدِ 

 من الِعلمِ  أهلِ  مجهورِ  قولُ  وهذا ،)١(مؤذِّن من أكثرُ  للمسجدِ  يكونَ  أن جيوزُ 

 .واحلنابلة ،)٢(والشافعيَّة املالكيَّة،

  األذاُن في أوَّل الوقتِ 

 .األربعة الفقهيَّة املذاهبِ  باتِّفاِق  وذلك الوقِت، أوَّلِ  يف يُؤذَّنَ  أن ُيستَحبُّ 

  القياُم ِعنَد األذانِ 

 األربعة، الفقهيَّة املذاهبِ  باتِّفاقِ  وذلك أذانه، حالَ  القيامُ  للمؤذِّنِ  ُيستَحبُّ 

 .ذلك على اإلمجاعُ  وُحكي

  استقباُل الِقبلِة عنَد األذاِن 

 من أنَّه على اإلمجاعَ  ونَقل .ِقياِمه حالَ  الِقبلةِ  استقبالُ  للمؤذِّنِ  ُيستحبُّ 

 .والكاساينُّ  ُقدامَة، وابنُ  املنذِر، ابنُ  :األذان حالَ  الِقبلةِ  استقبالُ  السُّنَّةِ 

  أْن يكوَن األذاُن على مكاٍن ُمرتِفٍع 

 املذاهبِ  باتِّفاِق  وذلك مرتفًعا، موضًعا األذانِ  موِضعُ  يكونَ  أن ُيستَحبُّ 

 .اإلمجاعُ  فيه وُحِكيَ  األربعة، الفقهيَّة

                                     
)) �اية احملتاج: ((ينظر. عيَّة واحلنابلة الزيادُة على اثنني إالَّ حلاجةال ُيستَحبُّ عند الشاف) ١(

  ).١/٣١١(البن قدامة )) املغين((، )١/٤١٩(للرملي 

روضة : ((يُنظر. مذهُب الشافعية استحباُب أن يكوَن للمسجد مؤذِّناِن، ال اجلواز فقط) ٢(

  ). ١/٤١٩(للرملي )) �اية احملتاج((، )١/٢٠٦(للنووي )) الطالبني



  ذان واا 
  

١٨ 

  أْن َيجَعَل إْصبَعيِه في ُأذنَيِه 

 من الفقهاءِ  مجهورِ  مذهبُ  وهو أُذنيِه، يف إصبَعيهِ  َيَضعَ  أن للمؤذِّن ُيستَحبُّ 

 عند العملُ  وعليه املالكيَّة، من َحبيٍب  ابنِ  وقولُ  واحلنابلة، والشافعيَّة، احلنفيَّة،

 .اإلمجاعُ  فيه وُحِكيَ  الِعلِم، أهلِ 

  الترسُُّل في األذاِن 

 .األربعةِ  الفقهيَّة املذاهبِ  باتِّفاِق  وذلك األذاِن، يف )١(الرتسُّلُ  ُيَسنُّ 

َعَلة    االستدارُة عنَد الَحيـْ

َعلتني،  عندَ  ومشاًال  مييًنا  )٢(االلتفاتُ  ُيسنُّ   على حيَّ  الصَّالة، على حيَّ (اَحليـْ

 وقال واحلنابلة، والشافعيَّة، احلنفيَّة، من الِعلمِ  أهلِ  مجهورِ  مذهبُ  وهذا ،)الفالح

  .السََّلف بعض به

    
                                     

تيل والتأينِّ والتمهُّل والتُّؤَدة، وتَـْرك الَعَجلة، واملرتسِّل املتمهِّل يف تأذينه، وهو : الرتسُّل) ١( هو الرتَّ

املصباح ((، )٢/٢٢٣(البن األثري )) النهاية: ((ينظر. الذي يُبنيِّ كالَمه تبيًنا يفهمه كلُّ َمن ِمسعه

  ).٣/١٠٩(للنووي  ))ا�موع((، )١/٢٢٧(للفيومي )) املنري

ات ) ٢( اختلف املعاصرون ِمن أهل العلم يف ُحكم االلتفاِت أثناَء األذان، إذا كان األذاُن يف مكربِّ

ات الصوت وممن ذهب . الصوت، فمنهم َمن رأى أنَّه ال ُيشرع االلتفات أثناء األذان يف مكربِّ

ات الصوت مسنون؛ قالوا ومنهم َمن رأى أنَّ االلتفات أثناَء األذان. لذلك ابن عثيمني : يف مكربِّ

ألنَّ األوىل احملافظة على هذه السُّنَّة، وال دليل على أنَّ القصد من االلتفاف هو التبليغ فقط، فرمبا 

جمموع فتاوى : ((ينظر. تُوجد مقاصد أخرى ختفى علينا، وممن ذهب إىل هذا القول األلباين

)) األجوبة النافعة((، )٦/٢)) (ى الدربفتاوى نور عل((، )١٢/١٧٦)) (ورسائل العثيمني

  ). ٣٦: ص(لأللباين 



  ذان واا 
  

١٩ 

  ما يُكَرُه في األذانِ 

  أذاُن الُجنبِ 

 األربعة، الفقهيَّة املذاهبِ  باتِّفاِق  وذلك منه، ِصحَّته مع اجلُنِب، أذانُ  ُيكرَهُ 

 .الِعلمِ  أهلِ  أكثرِ  قولُ  وهو السََّلف، من طائفةٌ  إليه وذهَبت داوُد، به وقال

  التَّلحين 

( التَّلحنيُ  ُيكرَهُ 
 .األربعة الفقهيَّة املذاهبِ  باتِّفاِق  وذلك األذان، يف)١

  الَمشُي حاَل األذانِ 

 عند ووجهٌ  واحلنابلة، احلنفيَّة، مذهبُ  وهذا األذان، أثناءَ  املشيُ  ُيكرَهُ 

 .الشافعيَّة

  الكالُم اليسيُر أثناَء األذانِ 

 الِفقهيَّةِ  املذاهِب  باتِّفاِق  وذلك األذاِن، أثناءَ  حاجٍة، لغريِ  اليسريُ  الكالمُ  ُيكَره

(.األربعةِ 
٢(  

  

    

                                     
حلَّن يف قراءته تلحيًنا، طرَّب فيها، وغرَّد : هو التَّطريب والتَّغريد باألحلان؛ يقال: التَّلحني) ١(

  ).٣٦/١٠١(للزبيدي )) تاج العروس: ((ينظر. بأحلان

  ).١٢/١٨٨)) (ورسائل العثيمنيجمموع فتاوى : ((ينظر. أي املطرَّب به: واألذان امللحَّن

البن )) املغين: ((يُنظر. ال يُعتدُّ باألذان إْن ختلَّله كالم حمرَّم ولو كان يسريًا: قال احلنابلة)  ٢(

  ).١/٢٤١(للبهويت )) كشاف القناع((، )١/٣٠٨(قدامة 



  ذان واا 
  

٢٠ 

  إجابُة الُمؤذِّنِ 

  ُحكُم إجابِة المؤذِّنِ 

 األربعة، الفقهيَّة املذاهبِ  باتِّفاِق  وذلك يقوُل، ما مبثلِ  املؤذِّن إجابةُ  ُيستَحبُّ 

 .اإلمجاعُ  فيه وُحِكيَ 

  طريقُة التَّرديِد مع المؤذِّنِ 

 حي (احليعلتني يف إالَّ  الكلماتِ  مجيعِ  يف املؤذِّنُ  يقول ما ِمثلَ  املستمعُ  يقولُ 

 ،)باهللا إالَّ  قـُوَّة وال حول ال( :يقول فإنَّه ،)الفالح على حي الصالة، على

 قولٌ  وهو واحلنابلة، والشافعيَّة، احلنفيَّة، من الفقهاءِ  مجهورِ  مذهبُ  وهذا

 .للمالكيَّة

  التَّرديِد ِلَمن فاتَه األذاُن ِمن أوَِّله كيفيَُّة 

ديدِ  كيفيَّةِ  يف العلماءُ  اختَـَلف  :قولني على أوَّله من األذانُ  فاَته ِلَمن الرتَّ

 يف املؤذِّنَ  ُجييبَ  أن األذانِ  من شيءٌ  فاَته ِلَمن ُيستحبُّ  أنَّه :األوَّل القول

 وبعضِ  احلنفيَّة، لبعضِ  قولٌ  وهذا َيسمْع، مل وما منه ِمسعَ  ما أذانِه كلِّ 

 .ُعثَيمني ابنُ  واختاره للحنابلة، وقولٌ  للشافعيَّة، وقولٌ  املالكيَّة،

 قولٌ  وهذا فقط، ِمسع فيما ُجييبه فإنَّه األذاِن، بعضَ  ِمسعَ  إذا أنَّه :الثَّاين القولُ 

 .الشَّيخ آل إبراهيمَ  بنُ  حممَّدُ  رجَّحه احلنابلةِ  لبعضِ  وقول املالكيَّة، لبعضِ 

  اإلجابُة عنَد َسماِع َأذاِن أكثَر ِمن مسِجٍد 

 الذين املؤذِّننيَ  كلَّ  ُجييبَ  أن َمسجدٍ  من أكثرِ  أذانِ  مساعِ  عندَ  ُيشرَعُ 

 احلنفيَّة، وبعضِ  احلنابلِة، مذهبُ  وهذا مشروًعا، أذاُ�م كانَ  إذا َيسَمُعهم

 والصنعاينُّ، والشوكاينُّ، تيميَّة، ابنُ  واختاره الشَّافعيَّة، وبعضِ  للمالكيَّة، وقولٌ 



  ذان واا 
  

٢١ 

 .ُعثَيمني وابن باز، وابنُ 

  اَألدعيُة الواردُة بعَد األذانِ 

 عليه وسلََّم  اهللا الصَّالُة على النيبِّ صلَّى

 الفقهيَّة املذاهِب  باتِّفاِق  وذلك األذاِن، عقبَ  النيبِّ  على الصَّالةُ  ُتستَحبُّ 

 .األربعة

 المحموِد للنبيِّ صلَّى اهللا عليه وسلَّمَ سؤاُل الوسيلِة والَفضيلِة والمقاِم 

 األذاِن، بعدَ  والفضيلةِ  بالوسيلةِ  وسلَّمَ  عليه اهللا صلَّى للنيبِّ  الدُّعاءُ  ُيستَحبُّ 

 .األربعة الفقهيَّة املذاهبِ  باتِّفاقِ  وذلك

 )رضيُت باِهللا رب�ا، وبمحمٍَّد رسوًال، وباإلسالم ِديًنا: (قول

 إلهَ  ال أنْ  أشهدُ ( :أذانِه ِمن يَنتهيَ  أن بعدَ  املؤذِّن سامعُ  يقولَ  أن ُيستحبُّ 

 رب�ا، باهللا رضيتُ  ورسولُه، عبُده حممًدا وأنَّ  له، شريكَ  ال وْحَده اهللا إالَّ 

 ).ِديًنا وباإلسالم رسوًال، ومبحمَّدٍ 

 الدُّعاُء بيَن األذاِن واإلقامةِ 

 .واإلقامةِ  األذانِ  بني :الدعاءُ  فيها ُيستَحبُّ  اليت املواطنِ  ِمن

  حكم الُخروِج ِمَن الَمسِجِد بعَد األذانِ 

 :قولني على األذاِن، بعدَ  املسجدِ  من اخلُروجِ  ُحكمِ  يف العلماءُ  اختَـَلف

 قولُ  وهذا بُعذٍر، إالَّ  األذاِن، بعدَ  املسجدِ  من اخلروجُ  ُيكرَهُ  :األوَّل القول

 .والشافعيَّة واملالكيَّة، احلنفيَّة، من الُعلماءِ  مجهورِ 

 مذهبُ  وهذا عذٍر، بغريِ  األذانِ  بعدَ  املسجدِ  من اخلروجُ  َحيُرمُ  :الثاين القول

 .ُعثَيمني وابنُ  واأللباينُّ، باز، وابنُ  والشوكاينُّ، حزٍم، ابنُ  واختاره احلنابلة،



  ذان واا 
  

٢٢ 

�������������� �

�������� �

  تعريُف اإلقامِة لُغًة واصطالًحا

  :اإلقامُة لُغةً 

 .لَِبثَ  :وقامةً  ومقاًما وإقامًة، إقاًما باملكانِ  أقام :يُقال أقام؛ مصَدر اإلقامةُ 

ذه :إقامةً  باملوضع وأقام  :الصالة وأقامَ  .أظهرَه :الشرعَ  الرجل وأقام .وطًنا اختَّ

  .هلا ناَدى :إقامةً  هلا وأقام .ِفعَلها أدامَ 

 : اإلقامُة اصطالًحا

 . للصَّالةِ  القيامِ  عندِ  خمصوصٍ  بذِكرٍ  هللاِ  التعبُّد هي

  ُحكُم اإلقامِة لَصالِة الَجماعةِ 

 وهذا الباِقَني، عن سقَطتْ  َيكفي َمن �ا قامَ  إذا كفايٍة؛ فرضُ  اإلقامةُ 

 حزم، ابنُ  واختاَره الشافعيَّة، عندَ  وقولٌ  احلنفيَّة، بعضِ  وقولُ  احلنابلة، مذهبُ 

ائمة اللَّجنة أفتت وبه ُعثَيمني، وابنُ  باز، وابنُ  تيميَّة، وابنُ   .الدَّ

  ُحكُم إقامِة الُمنَفِردِ 

 . األربعة الفقهيَّة املذاهبِ  باتِّفاقِ  وذلك للمنفرِد، اإلقامةُ  ُتسنُّ 

  ألفاُظ اإلقامةِ 

 قامتِ  قد :وقوله وآِخرِها، أوَّهلا يف التَّكبريَ  عَدا ما ُمفردًة، اإلقامةِ  ألفاظُ 

 كلمًة، َعشرَةَ  إْحدى اإلقامةِ  كلماتِ  عددُ  �ذا فيكون َمثَىن، فهي الصَّالُة،

 قولُ  وهو داود، وقولُ  مالك، عن وروايةٌ  واحلنابلة، الشافعيَّة، مذهبُ  وهذا

 وابنُ  املنذِر، ابنُ  واختاره السََّلف، من طائفةٍ  وقولُ  وعامَّتهم، العلماء، أكثرِ 



  ذان واا 
  

٢٣ 

ائمة اللَّجنةِ  فتوى وعليه باز، وابنُ  حزٍم،  .الدَّ

  اإلقامةِ ما ُيستَحبُّ في 

  الطَّهارَةُ 

 األربعة، الفقهيَّة املذاهبِ  باتِّفاِق  وذلك متطهِّرًا، املقيمُ  يكونَ  أن ُيستَحبُّ 

 .الِعلمِ  أهلِ  عامَّةُ  قال وبه

  الِقيامُ 

 .األربعةِ  الفقهيَّة املذاهبِ  باتِّفاق وذلك قائًما، املقيمُ  يكونَ  أنَ  ُيستَحبُّ 

  استقباُل الِقبَلةِ 

 احلنفيَُّة، هذا على نصَّ  إقامِته؛ حالَ  الِقبلةَ  َيستقِبلَ  أن للمقيمِ  ُيستَحبُّ 

 .املالكيَّة عند قولٌ  وهو والشافعيَّة،

  عدُم المشِي أثناَء اإلقامةِ 

 والشافعيَّة، احلنفيَّة، هذا على نصَّ  اإلقامِة؛ أثناءِ  يف ميشيَ  أالَّ  ُيستحبُّ 

 .واحلنابلة

  يتولَّى اإلقامَة َمن َأذَّنَ 

 العملُ  وعليه األربعة، الفقهية املذاهب باتفاق أَذََّن، َمن يُقيمَ  أن األفضلُ 

 .السََّلفِ  من طائفةٍ  قولُ  وهو الِعلم، أهلِ  أكثرِ  عندَ 

  

    



  ذان واا 
  

٢٤ 

  الَحْدرُ 

 . األربعةِ  الفقهيَّة املذاهبِ  باتِّفاق وذلك اإلقامِة، يف )١(احلدرُ  ُيستَحبُّ 

  مشروعيَُّة الفصِل بيَن األذاِن واإلقامةِ 

 .األربعةِ  الفقهيَّة املذاهبِ  باتِّفاق واإلقامِة،وذلك األذانِ  بني )٢(الَفصلُ  ُيشرَعُ 

  تعجيُل إقامِة َصالِة المغربِ 

 وذلك ،)٣(األذان وبنيَ  بينها الفصلُ  يطولَ  فال املغرِب؛ صالةِ  إقامةُ  تُعجَّلُ 

 .األربعة الفقهيَّة املذاهبِ  باتِّفاِق 

  والصَّالةِ المواالُة بَيَن اإلقامِة 

 وقولُ  واحلنابلة، احلنفيَّة، مذهبُ  وهو والصَّالِة، اإلقامةِ  بني املواالةُ  ُتشرتَطُ  ال

 .ُعثَيمني ابنُ  واختاره العلماِء، من كثريٍ 

                                     
: ينظر. أسرَعَ  :حَدر يف ِقراءته ويف أذانِه َحيُْدُر َحْدرًا، أي: هو اإلسراُع؛ يُقال: احلدر) ١(

  ).٣٧٣: ص(للفريوزابادي )) القاموس احمليط((، )٢/٦٢٥(للجوهري )) الصحاح((

واستحبُّوا أن يكوَن مقداُر . اختَـَلف العلماء يف حتديد ِمقدار الفصل بني األذان واإلقامة) ٢(

: نظرالفصل بني األذان واإلقامة لصالة املغرِب يسريًا، مع اختالفهم يف مقداِر هذا الفصل ي

)) كشاف القناع((، )٣/١٢١(للنووي )) ا�موع((، )١/١٥٠(للكاساين )) بدائع الصنائع((

  ).٥/١٥)) (املوسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة((، )١/٢٤٣(للبهويت 

مبقدار َسكتٍة : مبقدار ِجلسة خفيفة، وقيل: على اختالٍف بينهم يف مقداِر هذا الفصل، فقيل) ٣(

  .ء ركعتني، وقيل غُري ذلكمبقدار أدا: لطيفة، وقيل

)) الثمر املستطاب((، )١٣٣: ص)) (من كتاب الصالة -شرح عمدة الفقه البن تيمية : ((ينظر

  ).٦٢ - ١/٦١(لأللباين 



  ذان واا 
  

٢٥ 

  وقُت قياِم الُمصلِّيَن إلى الصَّالةِ 

  وقُت قياِم الُمصلِّيَن إلى الصَّالِة إذا كان اإلماُم خارَج المسِجدِ 

 مذهبُ  وهذا يـََرْوه، حىت املصلُّونَ  يقومُ  فال املسجِد، خارجَ  اإلمامُ  كان إذا

 السَّلف، بعضِ  قولُ  وهو اجلمهوِر، إىل وُنسب داودَ  وقولُ  واحلنابلة، احلنفيَّة،

 اللَّجنةِ  فتوى وعليه واأللباينُّ، باز، وابنُ  والشوكاينُّ، املنذِر، ابنُ  واختاره

ائمةِ    .الدَّ

  يَن إلى الصَّالِة  إذا كاَن اإلماُم داخَل المسِجدِ وقُت قياِم الُمصلِّ 

 وهذا �ايِتها، يف أو أثنائِها، يف أو اإلقامِة، أوَّلِ  يف شاَء، مَىت  القيامُ  للُمصلِّي

 وعليه ُعثَيمني، وابنُ  باز، ابنُ  واختاَره الِعلِم، أهلِ  أكثرِ  وقولُ  املالكيَّة، مذهبُ 

ائمة اللَّجنة فتوى  .الدَّ

  اإلْصَبِع في األُذِن أثناء اإلقامةِ َوْضُع 

 احلنفيَّة، هذا على نصَّ  اُألذن؛ يف اإلصبعِ  وْضعُ  اإلقامةِ  يف ُيَسنُّ  ال

ائمة؛ اللَّجنةُ  به أفتت وبه والشافعيَّة،  من أخفضَ  اإلقامةِ  لكونِ  وذلك الدَّ

 .األذانِ 

  ما يُقاُل ويُفعُل عند اإلقامةِ 

  إجابُة المقيمِ 

 :قولني على املقيمِ  إجابةِ  يف العلماءُ  اختَـَلفَ 

 احليعلِة، عند إالَّ  يقوُل، ما مثل بقولِ  املقيمِ  إجابةُ  ُيستَحبُّ  :األوَّل القول

 احلنفيَّة، من الِعلمِ  أهلِ  مجهورِ  قولُ  وهذا باهللا، إالَّ  قـُوَّة وال حولَ  ال :فيقول

 وبه واأللباينُّ، باز، ابنُ  واختاَره املالكيَّة، لبعضِ  وقولٌ  واحلنابلة، والشافعيَّة،



  ذان واا 
  

٢٦ 

ائمُة، اللَّجنةُ  أفتتِ   .ذلك على اإلمجاعُ  وُحكي الدَّ

 عندَ  وقولٌ  احلنفيَّة، عند قولٌ  وهو املقيِم، إجابةُ  ُيَسنُّ  ال أنَّه :الثاين القول

 .ُعَثيمني ابنُ  واختاَره للشافعية، ووجه املالكيَّة،

  افتتاُح َصالِة نافلٍة إذا ُأقيمِت الصَّالةُ 

 املذاهبِ  باتِّفاق وذلك ،)١(النواِفلِ  من غريها يَفَتِتح فال الصَّالةُ  أُقيمتِ  إذا

 .السَّلفِ  بعضِ  قولُ  وهو، )٢(األربعةِ  الفقهيَّة

  إذا أُقيمِت الصَّالُة وهو في صالة النافلة

افعيَّة، ذهب  يف وهو الصالةُ  أُقيمت إذا أنَّه إىل السلف وبعض واحلنابلة، الشَّ

 فإنَّه ،)١(اجلماعة صالةُ  تفوَته أن خاف إذا إالَّ   )٣(صالته يتمُّ  فإنَّهالنافلة  صالةِ 

                                     
إن علم أن الصالة تقام قريًبا فال يستحبُّ أن يشرع يف نافلة يغلب على ظنِّه أنَّ حدَّ الصالة ) ١(

ينظر . أول الصالة مع اإلمام وإجابة املؤذن هو املشروع يفوته بسببها بل يكون تركها إلدراك

  ).٤/٦٠٩(البن تيمية )) شرح العمدة((

والظاهر أنَّ املذهب . َكرِه احلنفيَُّة ذلك، واستثنوا ركعيت الفجر، إن مل َخيَْف فوَت اجلماعة)  ٢(

وعنَد احلنابلة إذا أُقيمت الصالة، فال يشتغل . وذهب الشافعية إىل الكراهة. عند املالكية التحرمي

البحر ((، )١/١٥٤(للسرخسي )) املبسوط: ((ينظر. عنها بنافلٍة، وإِن انشَغَل �ا مل تنعقدْ 

)) التاج واإلكليل) ((٢/٢٠(للخرشي )) شرح خمتصر خليل((، )١/٢٦٧(البن جنيم )) الرائق

، )٤/٢١٢(للنووي )) ا�موع). ((٢/٤٠٦(للحطاب )) مواهب اجلليل((، )٢/٨٨(للمواق 

)) كشاف القناع((، )١/٣٢٩(البن قدامة )) املغين((، )١/٢٥٢(للشربيين )) مغين احملتاج((

  ). ١/٤٥٩(بهويت لل

)) الشرح املمتع((، )٦/٦٢(البن رجب )) فتح الباري: ((ينظر. يتمها خفيفة وُيسرع فيها) ٣(

  =          .)١١/٣٩٢)) (جمموع فتاوى ابن باز((، )٤/١٦٥(

 



  ذان واا 
  

٢٧ 

  .النَّافلةَ  يقطعُ 

  

  

  

  

  

  

   

                                      
. ومن أهل العلم َمن فرَّق بني كونه صلَّى ركعًة كاملة فيتمُّ صالته أو أقلَّ ِمن ركعٍة فيقطعها= 

 ١١/٣٩٨)) (جمموع فتاوى ابن باز((، )٦/٥١٣(البن عثيمني )) رياض الصاحلنيشرح : ((ينظر

- ٣٩٠.(  

شرح ((، )١/١٨٨(لسحنون )) املدونة الكربى. ((عند املالكية يقطع إذا خاف فوت الركعة) ١(

  ).٢/٢١(للخرشي )) خمتصر خليل

للشوكاين )) وطارنيل األ: ((ينظر. ومن العلماء من يرى قطعها إذا خشي فوات تكبرية اإلحرام

  ).٧/٣١٤)) (ا�موعة األوىل -فتاوى اللجنة الدائمة((، )٣/١٠٤(



  ذان واا 
  

٢٨ 

������� �

  ١  .......................................................  فقه ملخص

  ١  ....................................................  واإلقامة اَألذان

  ٢  ...................................................  اَألوَّلُ  البابُ 

  ٢  ........................................................  األذان

  ٢  ................................  الًحاواصطِ  لُغةً  األذانِ  تعريفُ 

  ٢  ..............................................  األذانِ  فضائلُ 

  ٤  .................................  واإلمامةِ  األذانِ  بني املفاضَلةُ 

  ٤  ...................................  األذانِ  َمشروعيَّة ِحكم ِمن

  ٤  ...............................................  األذانِ  ُحكمُ 

  ٤  .....................................  أذانٍ  بَغريِ  الصَّالةِ  ُحكمُ 

  ٥  ..............................  األذانِ  تْركِ  على بلدٍ  أهلِ  فاقُ اتِّ 

  ٥  .....................................  اَخلْمسِ  للصَّلواتِ  األذانُ 

  ٥  ....................................  السََّفرِ  يف واإلقامةُ  األذانُ 

  ٥  ..........................  ا�موعَتنيِ  للصَّالتنيِ  واإلقامةُ  ذانُ األ

  ٦  ..........................................  وإقامُته املنفردِ  أذانُ 

  ٦  .............................  الفائتةِ  قضاءِ  ِعندَ  واإلقامةُ  األذانُ 

  ٦  ...........................  الفوائتُ  َتعدَّدتِ  إذا واإلقامةُ  األذانُ 



  ذان واا 
  

٢٩ 

  ٦  ................  فيه ُصلِّي قدْ  مسجًدا دَخلَ  ِلَمن واإلقامةُ  األذانُ 

  ٧  ..............................  هلا أذانَ  ال اليت للصَّلواتِ  النِّداءُ 

  ٧  ..................................  الِعيدِ  لَصالةِ  واإلقامةُ  األذانُ 

  ٧  ................................  )جاِمعةً  الصَّالةَ (بـ للعيدِ  النِّداء

  ٧  ...........................................  االستسقاءِ  صالةُ 

  ٧  ............................................  الُكسوفِ  صالةُ 

  ٨  ....................................  الغيالنُ  لتِ َتغوَّ  إذا األذانُ 

  ٨  ..............................................  األذان شروط

  ٨  ...........................األذانِ  ِلَصحَّةِ  الوقتِ  دخولِ  اشرتاطُ 

  ٨  ..........................  الوقتِ  ُدخولِ  اشرتاطِ  من ُيستثَىن  ما

  ٩  .................................................  األذانِ  نِيَّةُ 

  ٩  ....................................  األذانِ  ألفاظِ  بني الرتتيبُ 

  ٩  .....................................  األذانِ  ألفاظِ  بني املواالةُ 

  ٩  ........................  األذانِ  ألفاظِ  بني القصريِ  الَفصلِ  ُحكم

  ٩  ........................  األذانِ  ألفاظِ  بنيَ  الطَّويلِ  الَفصلِ  ُحكمُ 

  ١٠  ..................................  الَعربيَّةِ  باللُّغةِ  األذانِ  كونُ 

  ١٠  .....................  املعىن يُغيـِّرُ  الذي اللَّحنِ  ِمن األذانِ  خلوُّ 

  ١٠  ................................  واحدٍ  َشخصٍ  من يكونَ  أن



  ذان واا 
  

٣٠ 

  ١١  ...................................... باألذانِ  الصَّوتِ  رْفع

  شروطُ 
ُ
  ١١  .............................................ؤذِّنِ امل

  ١١  .................................................  اإلسالمُ 

  ١١  ...................................................  العقلُ 

  ١١  .................................................  الذُّكوريَّة

  ١٢  ........................................  النِّساءِ  أذانِ  ُحكمُ 

  ١٢  .....................................  املؤذن يف ُيستَحبُّ  ما

  ١٢  ..................................................  الطَّهاَرة

  ١٢  ...........................................  الصَّوتِ  ُحْسنُ 

  ١٢  ...................................................  احلريَّة

  ١٣  ...................................................  البُلوغُ 

  ١٣  ..................................................  التَّمييزُ 

  ١٣  ...................................................  الَعْدلُ 

  ١٣  ....................................... الفاسقِ  أذانِ  ُحكمُ 

  ١٣  ...................................................  الَبَصر

  ١٤  .....................................  الصَّالةِ  بأوقاتِ  الِعلمُ 

  ١٤  ..............................................  االحتسابُ 

  ١٤  ..............................................  األجرةِ  أخذُ 



  ذان واا 
  

٣١ 

  ١٤  ..................................  املالِ  بيتِ  ِمن الرِّزق أخذُ 

  ١٥  ..............................................  األذانِ  ِصفةُ 

  ١٥  ......................................  األذانِ  كلماتِ  عَددُ 

  ١٥  .........................................  ألذانِ ا يف الرتجيع

  ١٦  ........................................  األذانِ  يف التثويبُ 

  ١٦  ............................  الَفجرِ  لصالة األذانِ  يف التثويبُ 

  ١٦  .....................................  الَفجرِ  غريِ  يف التَّثويبُ 

طرِ  ونُزولِ  الرِّيحِ  ِشدَّةِ  عند) الرِّحالِ  يف الصالة( قولُ 
َ
  ١٦  .........  امل

  ١٧  .....................................  األذانِ  يف ُيستَحبُّ  ما

اذُ    ١٧  .....................  الواحدِ  املسجدِ  يف مؤذِّن ِمن أكثرَ  اختِّ

  ١٧  .....................................  الوقتِ  أوَّل يف األذانُ 

  ١٧  .........................................  األذانِ  ِعندَ  القيامُ 

  ١٧  .................................  األذانِ  عندَ  الِقبلةِ  استقبالُ 

  ١٧  ..........................  ُمرتِفعٍ  مكانٍ  على األذانُ  يكونَ  أنْ 

  ١٨  ..................................  أُذنَيهِ  يف إْصبَعيهِ  َجيَعلَ  أنْ 

  ١٨  .........................................  األذانِ  يف الرتسُّلُ 

َعَلة ندَ ع االستدارةُ    ١٨  .....................................  احلَيـْ

  ١٩  ........................................  األذانِ  يف ُيكرَهُ  ما



  ذان واا 
  

٣٢ 

  ١٩  ..............................................  اجلُنبِ  أذانُ 

  ١٩  .................................................  التَّلحني

شيُ 
َ
  ١٩  ........................................  األذانِ  حالَ  امل

  ١٩  .................................  األذانِ  أثناءَ  اليسريُ  الكالمُ 

ؤذِّنِ  إجابةُ 
ُ
  ٢٠  .............................................  امل

  ٢٠  .......................................  املؤذِّنِ  إجابةِ  ُحكمُ 

ديدِ  طريقةُ    ٢٠  ...................................  املؤذِّنِ  مع الرتَّ

ديدِ  كيفيَّةُ    ٢٠  ......................  أوَّلِه ِمن األذانُ  فاَته ِلَمن الرتَّ

  ٢٠  ....................  مسِجدٍ  ِمن أكثرَ  َأذانِ  َمساعِ  عندَ  اإلجابةُ 

  ٢١  .................................  األذانِ  بعدَ  الواردةُ  اَألدعيةُ 

  ٢١  وسلَّمَ  عليه اهللا صلَّى للنيبِّ  احملمودِ  واملقامِ  والَفضيلةِ  الوسيلةِ  سؤالُ 

  ٢١  .......)ِديًنا وباإلسالم رسوًال، ومبحمَّدٍ  رب�ا، باهللاِ  رضيتُ : (قول

  ٢١  .................................  واإلقامةِ  األذانِ  بنيَ  الدُّعاءُ 

سِجدِ  ِمنَ  اخلُروجِ  حكم
َ
  ٢١  .......................  األذانِ  بعدَ  امل

  ٢٢  ................................................ الثاين  الباب

  ٢٢  ......................................................  اإلقامةُ 

  ٢٢  ..............................  واصطالًحا لُغةً  اإلقامةِ  تعريفُ 

  ٢٢  ..............................................  :لُغةً  اإلقامةُ 



  ذان واا 
  

٣٣ 

  ٢٢  ........................................  :اصطالًحا اإلقامةُ 

  ٢٢  ...............................اَجلماعةِ  لَصالةِ  اإلقامةِ  ُحكمُ 

نَفرِدِ  إقامةِ  ُحكمُ 
ُ
  ٢٢  ........................................  امل

  ٢٢  ............................................ إلقامةِ ا ألفاظُ 

  ٢٣  ....................................  اإلقامةِ  يف ُيستَحبُّ  ما

  ٢٣  ..................................................  الطَّهاَرةُ 

  ٢٣  ...................................................  الِقيامُ 

  ٢٣  ............................................  الِقبَلةِ  استقبالُ 

  ٢٣  ...................................  اإلقامةِ  أثناءَ  املشيِ  عدمُ 

  ٢٣  ......................................أَذَّنَ  َمن اإلقامةَ  يتوىلَّ 

  ٢٤  ...................................................  اَحلْدرُ 

  ٢٤  ........................  واإلقامةِ  ألذانِ ا بنيَ  الفصلِ  مشروعيَّةُ 

  ٢٤  .................................  املغربِ  َصالةِ  إقامةِ  تعجيلُ 

  ٢٤  ................................ والصَّالةِ  اإلقامةِ  َبنيَ  املواالةُ 

صلِّنيَ  قيامِ  وقتُ 
ُ
  ٢٥  ..............................  الصَّالةِ  إىل امل

صلِّنيَ  قيامِ  وقتُ 
ُ
  ٢٥  ...  املسِجدِ  خارجَ  اإلمامُ  كان إذا الصَّالةِ  إىل امل

صلِّنيَ  قيامِ  وقتُ 
ُ
  ٢٥  ..  املسِجدِ  داخلَ  اإلمامُ  كانَ  إذا  الصَّالةِ  إىل امل

  ٢٥  .........................  اإلقامةِ  أثناء اُألذنِ  يف اإلْصَبعِ  َوْضعُ 



  ذان واا 
  

٣٤ 

  ٢٥  ................................  اإلقامةِ  عند ويُفعلُ  يُقالُ  ما

  ٢٥  ..............................................  املقيمِ  ابةُ إج

  ٢٦  ........................  الصَّالةُ  أُقيمتِ  إذا نافلةٍ  َصالةِ  افتتاحُ 

  ٢٦  .....................  النافلة صالة يف وهو الصَّالةُ  أُقيمتِ  إذا

  ٢٨  .....................................................  الفهرس

  

  

  

  

  

 


