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  . أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وبارك موسل اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد

 واإلقامة األذان باب تابع

   .جملةً عشرةَ خَمس وهو :  تعالى اهللا رحمه المؤلف قال����

  . أحكام من به يتعلق وما األذان باب في اهللا رحمه المؤلف يزال ال

  . األذان : وهو

 واحدة كل .. أكبر اهللا ، اكبر اهللا ، أكبر اهللا ، أكبر اهللا : حسبتها ولو ، األذان جمل هذه : ةجمل عشرة خمس
  . اهللا رحمهم الحنابلة مذهب هو وهذا ، جملة عشرة خمس النهاية في المحصلة فتكون ، جملة

  : عددها في عليهم اهللا رحمة العلماء بين خالف فيها األذان جمل ومسألة

 واسحاق الثوري رأي وهو ، والحنابلة الحنفية مذهب وهذا ، جملة عشرة خمس األذان جمل أن : األول القول
  .عليهم اهللا رحمة المنذر وابن

  : وأدلتهم

 بي طاف" : قال ، األذان فيها رأى التي رؤياه قصة في ، ربه عبد بن زيد بن اهللا عبد حديث : األول الدليل
 وعلمه  "ترجيع بغير التكبير بتربيع األذان فذكر ..أكبر اهللا ، أكبر اهللا :تقول : فقال رجل نائم وأنا طائف
 . خزيمة وابن الترمذي صححه بإسناد وغيرهما داود وأبو أحمد اإلمام رواه،  جملة عشرة خمس األذان

 ويؤذن ، وسلم عليه اهللا صلى النبي يدي بين يؤذن كان بالال فإن ، عنه اهللا رضي بالل فعل : الثاني الدليل
 محذورةَ أبا علم قد ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن مع ، فعله من المستمر الكثير وهو ، جملة عشرة بخمس
 صلى النبي وأقره ، أذانه على بالل استمر ، وسلم عليه اهللا صلى النبي رجع لما ثم ، الطائف في بعد األذان

  . عنه اهللا رضي بالل نأذا هو األذان أن على يدل مما ؛ عليه وسلم عليه اهللا

 وهذا ، مرتين األذان أول في والتكبير ، الشهادتين بترجيع جملة عشرة سبع األذان جمل أن : الثاني القول
  . اهللا رحمهم المالكية مذهب

 إله أال أشهد : فيقول ، مرتفع بصوت ذلك بعد يذكرها ثم ، منخفض بصوت الشهادتين ذكر : هو والترجيع
 يرفع ذلك وبعد ، اهللا رسول محمدا أن أشهد ، اهللا رسول محمدا أن أشهد ، اهللا إال إله أال دأشه ، اهللا إال

  . بالشهادتين صوته فيرفع .. اهللا إال إله أال أشهد ، صوته

  : أدلتهم

 األذان لقنه ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، محذورة أبي حديث من ، مسلم اإلمام روى ما : األول الدليل
����ن�����د[ لوقت : قالف ، عليه قاهوأل�����������ن�����د�،�א���������
دא���ن����د�،�א�� 
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دא���ن����د 
�����ن����د�'&���&د,�(و�)������+מ�،�(و�)�'�&��%$ض�،�א�����	ول���������،�א��
�����ن����د�������
دא���ن����د�،�א�� 
 ]�..א0ذאن�	&/��ذ-��+מ�،�א�����	ول� 
دא�
��ن����د�،�א�����	ول�
 أوله  في يكبر كان إنه أي ، مسلم رواه ، اهللا إال إله أال أشهد ، أكبر اهللا أكبر اهللا : محذورة أبي أذان وكان
  .مرتين

 أوله في التكبير ألن ؛ جملة 13 يبقى ، 15 من 2 أبعد ، جملة عشرة سبع تكون حسبتها لو األذان فجمل
  . جملةً 17 العدد يكون ، جمل 4  الترجيع لها أضف ، 13 يبقى ، تكبيرتين اخصم ، مرتان

 وذلك ؛ رواية في والحنابلة الشافعية إليه ذهب وهذا ، جملة عشرة تسع األذان جمل عدد أن : الثالث القول
  . مرات أربع أوله في والتكبير الشهادتين بترجيع أنهم

  : أدلتهم

 أبي حديث ففي ، محذورة أبي حديث مع ، ربه عبد بن زيد بن اهللا عبد وحديث ، بالل بفعل : يستدلون
 ، أربعا أوله في زيد بن اهللا عبد حديث وكذلك ، أربعا أوله في التكبير : بالل فعل وفي ، الترجيع محذورة
  . ةالمدين أهل عليه واألول ، مكة أهل عمل عليه الذي وهو : قالوا ، جملة عشرة تسع المجموع فيكون

  : الراجح

 بل ، عليه يثرب وال ، يالم ال فإنه منها بشيء أخذ فمن ، لألذان متنوعة متعددة صفات هذه أن ، أعلم واهللا
 ينوع أن كله ذلك في واألفضل ، منها شاء بما اإلنسان فيعمل ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن ثابتة كلها

 فإنه فتنة إلى يؤدي كان فإن ، فتنة إلى ذلك يؤد لم ما ، بهذا مرةو ، بهذا ومرة ، بهذا مرة فيؤذن ، اإلنسان
  . السنة ويطبق يفعل ذلك بعد ثم ، ويعلمهم الناس ينبه أن ينبغي

 وهذا ، متنوعة صفات على وجاء ، متنوعاً جاء ما كل في بل ، فقط المسألة هذه على مقتصرا ليس وهذا
 شيخنا طريقة وهي ، اهللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ فيها هوتبع ، اهللا رحمه أحمد اإلمام وطريقة منهج
 سبيل على لكن ، كلها بالصفات يعمل اإلنسان فإن ، متنوعة متعددة صفات على جاء ما أن : اهللا رحمه
  .بينها التنويع

  : ؟ الصفات هذه فعل إذا يستفيد ماذا

   .شك وال ، السنة إحياء : أوال

  . السنن من هذا أن يتعلمون الناس إنف ، الجاهل تعليم : ثانيا

 سيكون فإنه ، األذان جمل عدد وغير ، األذان صيغة غير إذا اإلنسان أن شك ال فإنه ؛ االستحضار : الثالث
وبالل محذورة أبي أذان بين بالجمع أو ، محذورة أبي بأذان يؤذن أنه سيستشعر اآلن ألنه ؛ لقلبه أحضر ، 
  . العبادة فعل في حاضرا القلب يكون أن الشريعة مقاصد من أنه شك ال وهذا ، حاضرا قلبه فسيكون
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 آخر أن يرون أنهم : هي الطريقة ، تتبعا يحتاج هذا ؟ ال أو تطرد هل لكن ، طريقة لديهم العلم أهل بعض
 ، نائزالج في التكبير في : مثال فيقول ، لبعضهم منهج وهذا ، به يعمل الذي  هو ، وسلم اهللا صلى النبي فعل
 ، وسلم عليه اهللا صلى فعله من كثير وهو ، أربعاً وكبر خمساً كبر أنه عنه ثبت ، وسلم عليه اهللا صلى النبي
 ، متروكاً منها الثابت يكون هذه - خالف إسنادها ففي التسع ثبتت إذا - وتسعاً وسبعاً خمساً التكبير : فيقول

 أكثر ألنه ؛ بالتقديم يقال أو بالنسخ يقال هل : آخر بمعنى ، وسلم عليه اهللا صلى النبي فعل بآخر ومنسوخاً
 وهي ، اهللا رحمه أحمد اإلمام وقبله ، اإلسالم شيخ طريقة لكن ، منهج لهم ؟ وسلم عليه اهللا صلى النبي فعل
 ، جميعا يفعلها أن لإلنسان فينبغي ، متنوعة صفات على جاءت التي العبادات من هذه أن شيخنا ينتهجها التي

   .السلف فعل عليه ويدل ، السنة عليه تدل الذي وهو ، كبير وجه له هذاو

  . يرتّلُها : قال ثم����

 األذان فألن ؛ الترتيل أما ، األذان جمل من جملة كل عند ويقف ، فيها يتمهل ، مرتلة يذكرها إنه أي
 ، ويتمهل يتأنى أن للمؤذن ينبغي فإنه ، اإلعالم هو باألذان المقصود كان وإذا ، اإلعالم به المقصود
 هي وهذه ، بعيدا كان من يسمع وحتى ، األسماع األذان يبلغ وحتى ، الدعوة تبلغ حتى األذان في ويسترسل

 45 وال ، ثانية 35 يبلغ ال أذانه كل ، المؤذنين بعض نسمع كما ال ، وتَُؤدة بتأن يكون أن ، األذان في السنة
 وهذا ، اهللا إال إله ال : يقول أن إلى ، أكبر اهللا : يقول ما أول من ، سباق حلبة في كأنه ، كله األذان ، ثانية
   .فيه متأنيا مترسال يكون أن له وينبغي ، والنداء ، الدعوة باألذان المقصود ألن ؛ غلط

 عليه اعتدنا والذي ، أكبر اهللا ، أكبر اهللا ، كبرأ اهللا ، أكبر اهللا : يقول أذن إذا أنه بمعنى : جملة كل عند يقف
 هذه ؟ السنة من ليس أو السنة من هذا وهل ، تكبيرتين كل بين القرن : الناس بعض عمل عليه والذي ،

 والمتأخرين المتقدمين من لهم كثير كالم ثمة ليس كان وإن ، عليهم اهللا رحمة العلماء فيها اختلف مما المسألة
  : ذلك في اختلفوا لكن ،

 وكما ،" اإلنصاف "في اهللا رحمه المرداوي عليه نص كما ، جملة كل عند يقف أنه : األصحاب عليه نص ما
 ، الخ .. أكبر اهللا ، أكبر اهللا : يقول ، التكبير فيقطع ، وغيره عليه اهللا رحمة البهوتي مثل ، غيره ذكره
 كان ، محذورة أبا علم لما وسلم عليه اهللا صلى النبي فإن ؛ المشروعية أصل يوافق الذي هو هذا إن : وقالوا
 ولو : قالوا ، الطريقة بهذه األذان وعلمه �]�-'��א����،��-'��א����،��-'��א����،��-'��א����:�3ل[ : له يقول
  . أكبر اهللا أكبر اهللا : قل له ولقال ، صل : له لقال يصل كان

 لكن ، إلينا لنقل الوصَل فيه األصل كان ولو ، الوصل وليس القطع األذان في األصل إن : قالوا أيضا كذلك
 ، الشيء هذا إلينا لنقل موصوال الماضي الزمن في كان ولو ، كلمةً كلمة يؤخذ الكالم ألن ؛ القطع فيه األصل

 القطع : وهو ، األصل تخالف اإلقامة ألن ؛ عليه نصوا ولهذا ؛ الوصل فيها ينبغي إنه : بعضهم يقول إنهم ثم
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 وليس القطع هو األذان في األصل ألن ؛ ويصلها ، فيها ويسرع ، يحدرها أنه اإلقامة في األصل : فقالوا ،
   .الوصل

 مذهب لترجيح ، السالك الفقير انتصار "صاحب : مثل ، وغيره المرداوي كالم العلم أهل بعض وافق وقد
 اهللا مرحمه الصالح السلف عليه ومادرج ، لسنةل فالخم هوصلف موقوفاً إال يسمع لم األذان إن" : وقال" مالك
 خالف هذا إن : وقال ، موصوالً يكون أن ال ، مقطوعاً يكون أن األذان في السنة أنه يرى كأنه  "األذان في

  . السلف وفعل السنة

 بصاح ، اهللا رحمه الشَّربيني : مثل ، التكبيرات بوصل يقول من : عليهم اهللا رحمة العلم أهل من هناك
 في التأني السنة من أن ذكر لما فهو ، اهللا رحمه للنووي" المنهاج "لكتاب شرح هو الذي" المحتاج مغني "كتاب
 لما فإنه ،" الممتع "في اهللا رحمه شيخنا صنيع ظاهر وهذا ، يقطعهما أن ال ، تكبيرتين كل يصل وأن ، األذان
 الشيخ رجحه الذي وهو ، القطع األصحاب عند هورالمش كان وإن ، الوصَل السنة من إن : قال التكبير ذكر

 من أصالً له أعلم ال - القطع أي- إنه : وقال ، التكبيرات بين الوصل رجح فإنه ، عليه اهللا رحمة األلباني
 أكبر اهللا : المؤذن قال إذا : قال حينما عمر حديث من الصحيح في ثبت ما الوصل على يدل وربما ، السنة

  . يقطع أن ال يصل أنه على يدل وهذا ، أكبر اهللا أكبر اهللا : يقول والمجيب : قال ، أكبر اهللا

 والداللة ، الجواب جنس التعليم هذا في أراد ، وسلم عليه اهللا صلى النبي بأن  "وغيره زيد أبو بكر الشيخ ورد
 من ، اهللا رحمه سالماإل شيخ ذكره ما ومثله : قال ، ذكره بما وسلم عليه اهللا صلى النبي يذكره لم ما على

 أراد هل -" لي اغفر رب .. لي اغفر رب "السجدتين بين جعل وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، حذيفة حديث
 اهللا صلى أنه يريد بل ، مرتين قاله أنه يرد لم : قال - ؟ لي اغفر رب ، لي اغفر رب : يقول أنه حذيفة في

 ،" فقط اثنين على اقتصار غير من التعديد جنس بها يراد تثنيةوال ، المعنى هو هذا ، يردده كان وسلم عليه
 يكررها قد ، مرتين يكررها قد ، مرات ثالث يكررها قد أنه المراد إنما ، مرتين يقوله كأنه أنه المقصود ليس
 أكبر اهللا أكبر اهللا : قال لما ، هنا كذلك : قالوا ، فقط ثنتين يرد ولم التعداد جنس أراد  لكنه ، أعلم اهللا ، أربعا

 ما على والداللة ، الجواب جنس والسالم الصالة عليه أراد وإنما ، الجمع وسلم عليه اهللا صلى يقصد لم هو ،
   .وسلم عليه اهللا صلى ذكره بما يذكره لم

  : الراجح

 على يدل ما المتقدمين عن ونقل ، المتأخرون اختلف ولهذا ؛ واضحا نصا تجد لم السنة إلى نظرت إذا
 السنة خالف هذا أو السنة هو هذا : نقول حتى اإلنسان عليه يعتمد واضح دليل هناك وليس ، والقطع الوصل

 أكبر اهللا ، أكبر اهللا : يقول كان محذورة أبا أن أو بالال أن يرد ولم ، للصحابة األذان بتعليم جاءت السنة ،
 تثريب فال هذا فعل ومن ، عليه تثريب فال هذا فعل من ولهذا ؛ أكبر اهللا أكبر اهللا : يقول كان أنه أو) يقطع(

  .عليه
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   .علُو علَى  :قال ثم����

 من المقصود ألن ؛ عال مكان على المؤذن يكون أن ، األذان في السنن من وهذا ، مرتفع مكان على : أي
  . أكثر صوته وسينتشر إعالما أكثر سيكون فإنه عال مكان على اإلنسان كان وإذا ، اإلعالم هو األذان

  : األدلة

 بالل كانف ، المسجد حول بيت أطول بيتي كان " :تقول كانت أنها ، ثابت بن زيد أم حديث : األول الدليل
 .  وغيره األلباني حسنه ، حسن بإسناد داود أبو رواه  "فوقه يؤذن

 فهو ، رافعاً عالياً مكاناً كان ألنه ؛ فيؤذن البيت على ىيرق كان ، عنه اهللا رضي بالال أن على يدل فهذا
 .  خالفاً فيه نعلم ال مما االستحباب إن" : الكبير الشرح "صاحب عنه قال وهذا ، الصوت انتشار إلى يؤدي

  : المؤلف يذكرها لم سنة

  . قائماً يؤذن أن : وهي

  . قائم وهو اإلنسان يؤذن أن السنة من أن ، وغيره المنذر ابن نقله ، عليها اإلجماع نقل سنة هذه

   .البخاري صحيح في كما ]�4ذن�3מ[ لبالل قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن : دليله

  . اإلجزاء عدم إلى اهللا رحمه اإلسالم شيخ ومال ، المذهب من الصحيح على مكروه فهو قاعداً أذن فإن

 مكان في يؤذن أن اإلنسان يحتاج فال الحاضر الزمن في أما ، الماضي الزمن في كان هذا العالي والمكان
 الصعود عن الميكرفونات في باألذان فيكتفي ، المنارة إلى صوته تلقط ، اآلن الموجودة اللواقط ألن ؛ عال
   .العالية األماكن إلى

  . متَطَهراً : قال ثم����

  . طهارة على فيكون ، األكبر والحدث األصغر الحدث من متطهرا يكون أن أي

 حدثاً محدثاً يكون أن إما يخلو ال والمؤذن ، األصغر الحدث من أو األكبر الحدث من يكون أن إما والتطهر
 على خالف فيها المسألة هذه ؟ ال أو أذانه يصح فهل أكبر حدثا محدثا كان فإن ، أصغر حدثاً محدثاً أو ، أكبر

  : قولين

 وهو ، رواية في الحنابلة إليه ذهب وهذا ، به يعتد وال أكبر حدثاً المحدث أذان يصح ال أنه : األول القول
  . اسحاق رأي


�و��6����5ذن��[ قال أنه ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن يروى حديث : دليلهم�[.  

 الصحيحة هي رواية في الحنابلة هإلي ذهب وهذا ، به يعتد أكبر حدثا المحدث الجنب أذان أن : الثاني القول
 الحنفية مذهب فهي ، العلم أهل عامة قول وهي ، اهللا رحمه أحمد اإلمام عن والمنصوصة ، المذهب من

  . والشافعية والمالكية
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 عز اهللا يذكر أن من دليل هناك ليس أكبر حدثا والمحدث ، أذانه صحة من المنع على دليل ال أنه : التعليل
 ، الذكر من يمنع ال أكبر حدثا والمحدث ، ذكر آخره إلى أوله من فاألذان ، ذكرا إال ليس واألذان ، وجل
  . منه يمنع ال فإنه ، األذان فمثله

  . ؟ المجنب أذان يكره هل

 يكره أنه ذكر" الروض "صاحب وكذلك ، اهللا رحمه الحجاوي - المتن صاحب وهو -" اإلقناع "صاحب ذكر
 من تقدمت ؟ يجوز ال أو المسجد في البقاء له يجوز هل : ومسألة ، أكبر حدثاً دثاًمح كونه حال يؤذن أن له

  . متوضئاً كان إذا البقاء له يجوز أنه وعرفنا ، قبل

   .؟ أصغر حدثا المحدث يؤذن هل

 تستحب( : قال - خالف فيه ليس ، صحيح فاألذان -  أذانه صحة في خالفا نعلم ال : الشرح صاحب يقول
 خالف : بالخالف والمراد ، خالف بال صحيح فاألذان  )نزاع بال الطهارة والتجب ، نزاع بال الطهارة
  .يحتمل ، العام الخالف أو ، المذهب

 الصحة يرون الجنب في كانوا فإذا ، به ومعتد صحيح أذانه أن على : عليهم اهللا رحمة العلم أهل وعامة
 فهو ، أصغر حدثا محدثا يكون أن يعدو ال هو ثم ، أولى باب من أصغر حدثا المحدث ففي ، به واالعتداد

 قراءته تكره ال أصغر حدثا محدث وهو قرأه إذا القرآن وقارئ ، أصغر حدث على كان إذا القرآن قارئ مثل
  . أذانه يكره ال فإنه ، أصغر حدثا محدث وهو اإلنسان أذن إذا فكذلك ،

  . القبلة قبَِلمست : قال����

 الحنفية إليه ذهب وهذا ، القبلة مستقبل يكون أن أذن إذا لإلنسان فيستحب ، القبلة مستقبل كونه حال أي
 ابن ذكر وكذلك ، ومستحب السنة من أنه على اإلجماع المنذر ابن نقل قد بل ، والحنابلة والشافعية والمالكية

  .  القبلة مستقبال يكون أن أذانه حال سانلإلن يستحب أنه فيه خالف ال مما أنه قدامة

  ؟ عباداته جميع في القبلة يستقل أن لإلنسان يستحب وهل

 إال ، القبلة مستقبل يكون أن الجملة في لإلنسان يستحب أنه ذكروا الفقهاء أن ، مواضع في اهللا شاء إن سيأتينا
 ما وأما ، باإلجماع وهذا ، للناس مستقبال ، لةللقب مستدبرا يكون أن السنة من الخطبة حال فإنه ، الخطبة حال

   .اهللا شاء إن بحث فيه وسيأتي ، القبلة مستقبل يكون أن له يسن أنه يرون فإنهم سواها

 ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول امؤذنو يفعله كان الذي وهو ، السنة من فهو األذان في القبلة استقبال وأما
 استقبل لألذان كبر إذا كان بالالً أن " القرظ سعد عن مايروى وأما،  أذانهم حال القبلة يستقبلون كانوا فإنهم
 .  معين ابن ضعفه ، سعد بن عمار بن عبدالرحمن فيه إذ ، ضعيف فهو " القبلة

  . ُأذُنَيه في ُأصبعيه جاعلًا : يقول����
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 وضع فلو ، السبابتين غير ويجزئ ، السبابتين على ونصوا ، بعيهأص يجعل أن أذن إذا له يستحب نهأ أي
   .ذلك أجزأ البِنصر أو الخنْصر أو الوسطى

  ،والترمذي وعبدالرزاق أحمد اإلمام رواه "أذنيه في أصبعيه وضع بالالً أن "، محذورة أبي حديث : الدليل
 . العلم هلأ عند العمل وعليه : الترمذي وقال ، وغيره األلباني وصححه

  ؟ أذنيه في أصبعيه يضع لماذا

  : ألمرين قالوا

   .لصوته أقوى أنه : األول األمر

 ، أذنيه في أصبعيه جعلي أن بالال أمر وسلم عليه اهللا صلى النبي أن" القرظ سعد حديث : دليال له ذكروا
�[ وقال��  . يثبت ال ضعيف الحديث ولكن ، ماجه ابن رواه ]�)و�������(

 أقوى يكون فإنه) السبابتين (أصبعيه وضع إذا اإلنسان فإن ، عليه يدل فالمعنى الحديث فيه يثبت لم إن وهذا
  . فيه إشكال ال وهذا ، لصوته

 مسجد على أو ، صحراء في كان إذا المؤذن ألن ؛ يؤذن أنه يعلم فإنه بعد من أحد رآه إذا أنه : الثاني الدليل
 أنه يعلم فإنه ، بعيدة مسافة من اإلنسان ورآه ، اآلن الحال هو كما وتص مكبرات ثمة يكن ولم ، بناء أو

 ، شيء إلى يتطلع هو هل ؟ يصنع ماذا يدري ال فإنه ، بجانبه يديه وضع قد كان لو لكن ، ويؤذن ينادي اآلن
   .جدالمس إلى فيأتي وقتها حان قد  الصالة أن يعلم البعيد أن ففائدته ، يؤذن إنه أم شيء إلى ينظر أو

  . الحنابلة عند رواية وهذه ، أذنيه على اإلبهام سوى مضمومة ممدودة كلها أصابعه أنه : الثاني القول

  : الراجح

 ، مطلقاً يضع لم فإن ، أذنيه في السبابتين أصبعيه يضع أنه ، المذهب وهي ، أعلم واهللا األولى هي األرجح
 ، السنة ترك قد فإنه يفعل لم لو لكن ، يستحب ومما ، سنة األصل في هو : فنقول ، يديه وال أصبعيه ال

 مستحبة صفات مجرد هي إنما هذه ألن ؛ ال ، الخ .. به يعتد ال أو ، ناقص أذانه : يقال وال ، صحيح وأذانه
  . وقائم موجود فإنه األذان بناء أما ، األذان في

  . مستديرٍ غَير : قال ثم

 اآلن أو ، الماضي الزمن في األذان في يفرض كله هذا والكالم ، فيه هو الذي موضعه في يدور ال نهأ أي
 فإنه ، فيه الكهرباء انقطع قد المسجد أو ، الصحراء في كان لو كما ، صوت مكبرات اإلنسان عند يكن لم إذا
  . أذانه خالل في يستدير ال

 في كان إذا أما ، المنارة في نيكو أو) األرض (المسجد في يكون أن إما المؤذن يخلو ال المسألة وهذه
  : قولين على اختلفوا فالعلماء األرض

  . والحنابلة والشافعية الحنفية مذهب فهو ، يستدير ال أنه على : جميعاً الجمهور
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 من حمراء قبة في وهو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أتيت : "قال ، عنه اهللا رضي جحيفة أبي عن : الدليل
 ولم ، وشماالً يميناً عنقه لوى ، الفالح على حي ، الصالة على حي : بلغ فلما ، فأذن بالل فخرج ، أدم

 إلى الحاجة وجود مع يستدير ال فهو  .وطائفة واأللباني النووي صححه بإسناد ، وغيره داود أبو رواه "يستدر
 يمنة األذان يذهب أن إلى فيحتاج ، بصوته يؤذن وإنما ، اآلن هو كما مكبرات في يؤذن ال ألنه ؛ االستدارة

  . ويسرة

  . المالكية إليه ذهب وهذا ، لصوته أبلغ كان إذا يستدير أنه : الثاني القول

 ال القول هذا فعلى ، موجودة جماعتهم كانت إذا لكن ،) متفرقة (محصورة غير الجماعة كانت إذا وهذا
 أجل من ، فيه هو الذي موضعه في يستدير نهفإ ، متفرقين الناس كان فإذا ، اإلبالغ المقصود ألن ؛ يستدير

   .أذانه الناس يسمع أن

  : الراجح

 فإنه ويسرة يمنة التفت فإذا ، الحيعلتين في بااللتفات يكتفى وأنه ، يستدير ال أنه ، األول القول هو ، أعلم واهللا
 لم ، وسلم عليه اهللا صلى يالنب عهد في والحاجة السبب قيام فمع ، السنة به جاءت الذي وهذا ، كافياً يكون
 والحاجة ، يستديرون كانوا أنهم عنهم يثبت ولم ، باالستدارة مؤذنيه أمر أنه ، وسلم عليه اهللا صلى عنه يثبت

 يصل لن حال كل على هو ، بشري بصوت أذان ألنه ؛ محدودة كفايته زمانهم في برمته واألذان ، موجودة
 ولو ، األذان البعيد الجزء يسمع ال وربما ، منهم جزء سيسمعه ناسوال ، معين مدى إلى سيصل ، الجميع إلى

 مكان كل من الجميع يسمع لن فإنه ، مكانه في استدار المؤذن أن قدرنا لو ، التامة الكفاية حصلت لما استدار
  . الكبيرة الثمرة تلك لها ليست ، حاصل تحصيل باب من فاستدارته ، الجميع يسمع لن أنه دام فما ،

  : قوالن ؟ يستدير ال أو يستدير فهل ، المنارة في يؤذن المؤذن كان إذا : الثانية لحالا

  . يستدير ال أنه على : الجمهور

   .السابق األثر : الدليل

   .المالكية مذهب وهو ، يستدير أنه : الثاني القول

 ، األرض على كان أو ، المنارة في كان سواء ، أعلم واهللا ، االستدارة عدم وهو ، األول القول هو : الراجح
 مسألة هي الثانية والمسألة ، األرض في كان األول القول أصحاب به استدل الذي الدليل أن بينهما الفرق لكن

 رأى ومن ، المنارة في االستدارة عدم يرى األرض في االستدارة عدم رأى فمن ، األولى المسألة على مقيسة
   .المنارة على كان إذا باالستدارة سيقول ولىأ باب من األرض في االستدارة

  . وشمالًا يمينًا الْحيعلَة في ملْتَفتًا : قال ثم����
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 ، العرب عن منقولة وهي ، المنحوتة المصادرة من وهي ، الفالح على وحي ، الصالة على حي : الحيعلة
 وإذا ، يلتفت فإنه الصالة على حي : قال فإذا - باهللا إال قوة وال حول ال أي -  والحوقلة ، والهلهلة الحيعلة

  .العلم أهل عامة قول وهو ، قدميه يزيل أن غير من،  أيضا يلتفت فإنه ، الفالح على حي : قال

  : االلتفات كيفية

 : قال إذا ، يميناً يلتفت ، نيةالثا المرة الصالة على حي : قال وإذا ، يميناً يلتفت ، الصالة على حي : قال إذا
 الحنابلة مذهب من الصحيح هو وهذا ، شماالً يلتفت : الفالح على حي ، شماالً يلتفت ، الفالح على حي

 الثانية" الصالة على حي "وفي ، يمينا األولى" الصالة على حي "في يميناً يلتفت أنه رواية وهناك ، اهللا رحمهم
 واألول شماال، يلتفت الثانية" الفالح على حي "وفي ، يمينا يلتفت األولى" لفالحا على حي "وفي ، يسارا يلتفت

   .الراجح وهو ، السنة عليه تدل الذي هو

  : االلتفات أصل

 علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي َأتَيتُ"  قَاَل عنه اهللا رضي جحيفَةَ َأبِي ،عن جحيفة أبي حديث في االلتفات أصل ثبت
سوَأ ... لَّمضفَتَو َأذَّنلْتُ قَاَل بِلَاٌل وعفَج عَأتَتَب ا فَاهنَا ها ههنَا وقُوُل هينًا يمالًا يمشقُوُل وي يلَى حع لَاةالص يح 

 .عليه متفق " الْفَلَاحِ علَى

 إخبار وهو ، األذان من المقصود هو هذا ألن" الفالح على حي ، الصالة على حي "في االلتفات جاء وإنما
 : يقول ذلك بعد ثم ، الصالة إلى أقبلوا هلُموا أي ، الصالة على حي : يقول فهو ، الصالة إلى بالقدوم الناس
 ، المرهوب من والنجاة ، بالمطلوب الفوز : هو والفالح ، العبادة هذه في الفالح أن أي ، الفالح على حي

  . وتنجوا تفوزوا حتى صالتكم إلى فأقبلوا ، صالتكم في هو إنما وأمنكم وفوزكم فنجاتكم

 الصالة على حي : وقل يمينا التفت : نقول أن احتجنا ما يستدير كان لو ألنه ؛ يستدير ال أنه على يدلك وهذا
   .تلتفت أن تحتاج وال ، استدر : قلنا بل ، الفالح على حي : وقل شماال والتفت ،

  : االلتفات حكم

 ترك لكن ، األذان ينقص وال ، فيه شيء وال ، صحيح فاألذان تركه ولو ، بواجب ليس ، قلنا كما ةسن هو
   .الحيعلتين في االلتفات وهو جماله ومن األذان زينة من شيئا

  : المكبرات وجود مع االلتفات

 انقطاع إلى ذلك ألدى تالتف لو ألنه ؛ وشماال يمينا يلتفت ال أنه ، اهللا رحمه شيخنا اختيار وهو يبدو الذي
 باألذان حاصل واإلعالم ، اإلعالم هو السنة بهذه المقصود إن ثم ، تقدير أقل على صوته ضعف أو ، صوته

 هذا إن : قائل قال فإن ، ال : فالجواب ؟ األذنين في األصبعين وضع مثله هل : قائل قال فإن ، المكبر في
 موجودة الحاجة إن ، بلى : فالجواب ، أذنيه في أصبعيه ؤذنالم يضع أن إلى حاجة فال ، اإلعالم به يحصل

 ، أقوى اإلنسان صوت كلما أنه المعلوم ومن ، لصوته أقوى سيكون فإنه ، أذنيه في أصبعيه وضع إذا ألنه ؛
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 صوته فإن ، اآلن الموجود بالمكبر الصوت ضعيف إنسان أذن لو ولهذا ؛ أقوى للصوت المكبر إخراج كان
 ؛ مسموعاً قوياً الخارج في سيكون صوته فإنه الصوت جهورِي إنسان أذن وإذا ، ضعيفاً كونسي الخارج في

 صوته كان وإذا ، الخارجية السماعة في قويا يخرج ، الالقط في قويا اإلنسان صوت يكون ما قدر على ولهذا
 خرج صوته قوي فإذا ، صوته يقوى حتى أصبعيه يضع أن إلى نحتاج نحن ولهذا ؛ يخرج ال فإنه ، ضعيفاً
  . قوياً السماعة من صوته

   .مرتَينِ ) النومِ من خير الصالةُ ( الصبحِ َأذانِ في بعدهما قائلًا : قال ثم����

   .الحيعلتين بعد : بعدهما

 استحبه من ولهذا ؛ الصبح أذان غير في يقال ال فإنه عليه بناء ، الصبح بأذان المؤلف قيده : الصبح أذان في
 اإلمام عند حديث فيه ويروى ، أقرب للبدعة قوله إن بل ، صحيح غير فقوله الصبح أذان غير في العلماء من

 فجرال في ُأثَوب أن ، والسالم الصالة عليه النبي أمرني "قال بالال أن ، يصح ال لكن ، داود وأبي أحمد
 ، عمر ابن عن أثر أيضا ويروى ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن يثبت ال لكنه" العشاء في  أثوب أن نهانيو

 :له قيل ، خرجف ، الظهر أذان في يثوب رجالً فسمع ، هفي يصلي مسجداً دخل حينما أنه "، عنهما اهللا رضي
 خير الةالص : قال (ثوب المؤذن ألن ؛ ضعيف وهو ، الترمذي أخرجه"  البدعة أخرجتني : قال ؟ أين إلى
  . الظهر أذان في) النوم من

 رأي فهو ، الفقهاء عامة عند سنة وهو؛ سواها دون ، الصبح صالة في إال تقال ال" النوم من خير الصالة"و
 من الصحيح على والحنابلة والحنفية الصحيح على والشافعية والمالكية ، واسحاق والثوري والحسن عمر ابن

 عليه اهللا صلى اهللا لرسول أؤذن كنت " :قال عنه اهللا رضي محذورة أبي نع الثابت هو هذا ألن  ،المذهب
 النوم من خير الصالة ، النوم من خير الصالة ، الفالح على حي : " األول الفجر أذان في أقول وكنت ، وسلم

 من خير الصالة ،النوم من خير الصالة : قلت ، الصبح صالة كان فإن( " اهللا إال إله ال ، أكبر اهللا أكبر اهللا ،
  ) اهللا إال الإله ، أكبر اهللا ، اكبر اهللا ، النوم

  . الصبح صالة في التثويب وسلم عليه اهللا صلى النبي فعلمه ، والنسائي داود أبو رواه

 عنِ الصحيح الحديث في جاء ولهذا ؛ التثويب اإلقامة على ويطلق ، رجع إذا يثوب ثاب من" التثويب "وقولنا
 به المراد فالتثويب ]�8�Bאط�Aو8�:�=�و8�:7@�'<&�(78?,<�+=و79>�8�9ذ8א�א��:7ْ�ط:&ن�8�9ن78[� : قَاَل ، وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِيِّ

  . لينادي أخرى مرة المؤذن عاد من ألنه ؛ اإلقامة

 يقول من إلى يحتاجون فإنهم نياما كانوا وإذا ، نياما يكونون الناس ألن ؟ الصبح صالة أذان في يثوب ولماذا
 في كما ، رمضان في يكون كما ، مستيقظين الناس كان إذا : قائل قال فإن ، النوم من خير الصالة : لهم

 ، مستيقظا الجميع ويكون ، يستحرون ثم ، الفجر قريب إلى الليل يقومون الناس فإن ، منه األواخر العشر
 األذان وبين بينه يفرق وحتى ، نائم ثمة يكون قد ألنه ؛ نعم ؟ النوم من خير الصالة : المؤذن يقول فهل
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 اللَّه صلى النبي أن الحديث في جاء كما ، القائم ويرجع ، النائم ليوقظ ؛ بوقت الفجر قبل يؤذن الذي ، األول
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  : الفجر أذان في التثويب غير زيادة

 ، مرتين الفالح على حي الصالة على حي : األذان بعد واإلقامة األذان بين يقال أنه استحب الحنفية بعض
 ،"العلماء كرهه لذيا التثويب هذا" : اهللا رحمه لترمذيا قال حتى ، العلماء كرهه ومما ، له أصل ال مما وهذا
 أدري ال ، الماضي الزمن في المسلمين بالد بعض وفي الحنفية كان ، "الناس أحدثه شئ هذا": اسحاق وقال
 على حي الصالة على حي : المؤذن قال الفجر صالة أذان من انتهوا إذا كانوا ، ال أم اآلن موجود هو هل

  . له أصل ال وهذا ، الفالح على حي الفالح على حي ، الصالة

 جزاكم ، صلّوا صلوا : يقول ، األذان في تأخر إذا يجتهد - خيرا اهللا جزاه -  المؤذنين بعض يزيد ما : ومثله
 فإن أذنت إذا ، يكفي األذان بل ، قوله وال فعله ينبغي وال ، السنة خالف هذا كل ، الصالة الحقوا ، خيرا اهللا
   .كاف هذا

 بعضهم ، يصلي حتى المؤمنين أمير ينادون ، المؤمنين أمير يا الصالة : يقولون أمية بني زمن في وكانوا
 كما ، غيره أو معاوية زمن في أحدث قد ألنه ؛ فيه النظر ينبغي ، ال : يقول وبعضهم ، بدعة هذا : يقول
 يا يصلي واحد أول أنت ، المؤمنين أمير يا الصالة : قال األذان من انتهى إذا ، خاصة دعوة له وكان ، قالوا
   .وأرضاهم عنهم اهللا رضي ، تتأخر ال المؤمنين أمير

   .محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى


