ﻤوﻀوﻋﺎت ﻤﺘﻨوﻋﺔ  -ﻤواﻗﻴت اﻝﺼﻼة  -اﻝدرس )  : ( ١٥ - ٠١أﺤﻜﺎم اﻷذان واﻹﻗﺎﻤﺔ.
ﻝﻔﻀﻴﻠﺔ اﻝدﻜﺘور ﻤﺤﻤد راﺘب اﻝﻨﺎﺒﻠﺴﻲ ﺒﺘﺎرﻴﺦ٠١-٠٥-٢٠١٢ :

ﺒﺴم اﷲ اﻝرﺤﻤن اﻝرﺤﻴم
اﻷذان واﻹﻗﺎﻤﺔ ﺴﻨ ٌﺔ ﻤؤﻜدةٌ :
اﻷذان واﻹﻗﺎﻤﺔ ﺴﻨﺔٌ ،وﻫﻤﺎ ﺴﻨﺔٌ ﻤؤﻜدةٌ،
إذ ﻴوﺠد ﺴﻨﺔ ﻤؤﻜدة داوم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ
اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻜﺎﻝﻔراﺌض وﻝو ﻤﻨﻔرداً،
ﻓﺈذا ﺴﻤﻊ اﻹﻨﺴﺎن اﻷذان وﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺒرﻴﺔ
ﺴن
أو ﻓﻲ اﻝﺨﻼء وأراد أن ﻴﺼﻠﻲ وﺤدﻩ ّ
وﻗﻀﺎء ،ﻓﻠو ﺼﻠﻴت
أداء
ً
ﻝﻪ أن ﻴؤذن ً

ﻓرض اﻝظﻬر ﻓﻲ وﻗﺘﻪ أو إن ﺼﻠﻴﺘﻪ

ﺴت ﺤﺎﻻت ﻝﻠرﺠﺎل ،وﻜرﻩ ﻝﻠﻨﺴﺎء.

ﻗﻀﺎء ﻴﺴن ﻝك اﻷذان ،اﻷذان ﺠﻤﺎﻋﺔً
ً
وﻗﻀﺎء ،ﺴﻔ ًار أو ﺤﻀ ًار،
أداء
ً
وﻤﻨﻔردًاً ،

اﻝﺘﻤﻬل ﺒﺎﻷذان و اﻹﺴراع ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ :
وﻴﻜﺒر اﻝﻤؤذن ﻓﻲ أوﻝﻪ أرﺒﻌﺎً ،اﷲ أﻜﺒر
اﷲ أﻜﺒر اﷲ أﻜﺒر اﷲ أﻜﺒر ،وﻴﺴن ﺘﻜﺒﻴر
آﺨرﻩ ،وآﺨرﻩ ﻴﻜﺒر ﺘﻜﺒﻴرﺘﻴن ﻓﻘط ،ﻓﺄرﺒﻊ
ﺘﻜﺒﻴرات ﻓﻲ أول اﻷذان وﺘﻜﺒﻴرﺘﺎن ﻓﻲ
آﺨرﻩ ﻜﺒﺎﻗﻲ أﻝﻔﺎظﻪ ،ﻓﺄﻝﻔﺎظﻪ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺜﻨﻰ
ﻤﺜﻨﻰ ،أﺸﻬد أن ﻻ إﻝﻪ إﻻ اﷲ ،أﺸﻬد أن
ﻻ إﻝﻪ إﻻ اﷲ ،أﺸﻬد أن ﻤﺤﻤدًا رﺴول
اﷲ ،أﺸﻬد أن ﻤﺤﻤداً رﺴول اﷲ ،ﺤﻲ
ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻼة ﺤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻼة ،ﺤﻲ
ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻼح ﺤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻼح ،واﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺜﻠﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎً وﻴزﻴد ﺒﻌد ﻓﻼح اﻝﻔﺠر اﻝﺼﻼة ﺨﻴر ﻤن اﻝﻨوم،
وﺒﻌد ﻓﻼح اﻹﻗﺎﻤﺔ ﻗد ﻗﺎﻤت اﻝﺼﻼة ،وﻋﻠﻰ اﻝﻤؤذن أن ﻴﺘﻤﻬل ﻓﻲ اﻷذان وﻴﺴرع ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻤﺔ،
وﻴﺴﺘﺤﺴن أن ﻴﻜون اﻝﻤؤذن ﺼﺎﻝﺤًﺎ ،ﻋﺎﻝﻤًﺎ ﺒﺎﻝﺴﻨﺔ وأوﻗﺎت اﻝﺼﻼة ،وﻋﻠﻰ وﻀوء ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻘﺒﻠﺔ إﻻ أن
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ﻴﻜون راﻜﺒًﺎ ﻴﺼﻠﻲ ﺼﻼة اﻝﺨوف ﻓﻼ ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ أن ﻴﺴﺘﻘﺒل اﻝﻘﺒﻠﺔ ،ﻷن  ":ﻗﺒﻠﺔ اﻝﺨﺎﺌف
ﺠﻬﺔ أﻤﻨﻪ ،وﻗﺒﻠﺔ اﻝﻤﺴﺎﻓر ﺠﻬﺔ داﺒﺘﻪ ".
وأن ﻴﺤول وﺠﻬﻪ ﻴﻤﻴﻨﺎً ﺒﺎﻝﺼﻼة وﻴﺴﺎ اًر ﺒﺎﻝﻔﻼح ،وﻴﻔﺼل ﺒﻴن اﻷذان واﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﺤﻀر
اﻝﻤﻼزﻤون ﻝﻠﺼﻼة ،ﺠرى ﺨﻼف أﻨﻪ ﺒﻴن أذان اﻝﻔﺠر واﻝﺼﻼة ﻨﺼف ﺴﺎﻋﺔ ﻷن اﻝﻨﺒﻲ اﻝﻜرﻴم ﻋﻠﻴﻪ
اﻝﺼﻼة واﻝﺘﺴﻠﻴم ﻜﺎن ﻴﺴﻔر أي إﻝﻰ أن ﺘﺴﻔر اﻝوﺠوﻩ ،أي إﻝﻰ أن ﺘﺒدو ﻤﻼﻤﺢ اﻝوﺠوﻩ ،وﻜﺎن ﻴﺒرد ﻓﻲ
ﺼﻼة اﻝظﻬﻴرة إن ﻜﺎن اﻝﺤر ﺸدﻴدًا ،ﻓﺼﻼة اﻝظﻬر ﺒﻌد اﻷذان ﺒﻨﺼف ﺴﺎﻋﺔ ،وﻜذﻝك اﻝﻌﺼر ،أﻤﺎ
ﺼﻼة اﻝﻤﻐرب واﻝﻌﺸﺎء ﻓﺒﻌد اﻷذان ﺒﺨﻤس دﻗﺎﺌق ،وﻫذا اﻝﺘرﺘﻴب ﻤﺄﺨوذ ﻤن اﻝﺴﻨﺔ ،وﻴﻔﺼل ﺒﻴن
اﻷذان واﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﺤﻀر اﻝﻤﻼزﻤون ﻝﻠﺼﻼة ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻝوﻗت اﻝﻤﺴﺘﺤب.
ﺒﻌض أﺤﻜﺎم اﻷذان :
واﻝﻤﻼﺤظ أن اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم
طﻠب ﻤن اﻝﻤؤذن أن ﻴﻘﻴم اﻝﺼﻼة ﻫو
ﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﻤؤذن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺌذﻨﺔ
وﻨﺴﻴﻨﺎﻩ وأﻗﻤﻨﺎ اﻝﺼﻼة ﻓﻬذا ﻝﻴس وﻓﺎء،
ﻓﻀﻤﺎﻨﺎً ﻝﺤﻀورﻩ ﻤﻌﻨﺎ ﻨﻘول :اﻝذي أذن
ﻫو اﻝذي ﻴﻘﻴم اﻝﺼﻼة ،وﻴﺴﺘﺤب أن
ﻴﻘول اﻝﻤؤذن ﻗﺒل اﻝﺼﻼة :اﻝﺼﻼة
اﻝﺼﻼة ،وﻴﻜرﻩ اﻝﺘﻠﺤﻴن ﻓﻲ اﻷذان،
ٕواﻗﺎﻤﺔ اﻝﻤﺤدث وأذاﻨﻪ  -ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻏﻴر
ﻤﺘوﻀﺊ ﻻ ﻴﺠوز أن ﻴؤذن وﻻ ﻴﻘﻴم اﻝﺼﻼة  -وﻜذﻝك أذان اﻝﺠﻨب ،ﻓﻐﻴر اﻝﻤﺘوﻀﺊ ﺤدث أﺼﻐر
وﻏﻴر اﻝطﺎﻫر اﻝﺠﻨب ﺤدث أﻜﺒر ،وﻜذﻝك اﻝﺼﺒﻲ اﻝذي ﻻ ﻴﻌﻘل ،و اﻝﻤﺠﻨون ،و اﻝﺴﻜران ،وأذان اﻝﻤرأة
ﻤرﻓوض ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ،و اﻝﻔﺎﺴق ،و اﻝﻘﺎﻋد ،ﻓﻼ ﻴؤذن ﻗﺎﻋداً ،واﻝﻜﻼم ﺨﻼل اﻷذان واﻹﻗﺎﻤﺔ ﻴﻜرﻩٕ ،واذا
أردت اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤطﻬرة ﻓﺴﻤﻌت اﻝﻤؤذن ﻓﺎﺴﻜت ،وﻴﺴﺘﺤب إﻋﺎدﺘﻪ دون اﻹﻗﺎﻤﺔ ،أي ٕواذا ﺠرى ﺤدﻴث
أﺜﻨﺎء اﻷذان ﻓﻴﺠب أن ﻴﻌﺎد اﻷذانٕ ،واذا ﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﺴﻔر أو ﻓﻲ ﻨزﻫﺔ وﻗﻠﻨﺎ ﻷﺤدﻨﺎ :ﻗم ﻓﺄذن ﻓﻼ ﻴﻨﺒﻐﻲ
ﻷﺤد أن ﻴﺘﻜﻠم ،ﻓﺈذا ﺘﻜﻠﻤﻨﺎ ﻓﻴﺠب أن ﻴﻌﺎد اﻷذان ،وﻻ ﺘﻌﺎد اﻹﻗﺎﻤﺔ ،وﻴﻜرﻩ اﻷذان ﻝظﻬر ﻴوم اﻝﺠﻤﻌﺔ
ﻓﻲ اﻝﻤﺼر ،ﻓﺄﻨﺎس ﻓﺎﺘﺘﻬم اﻝﺠﻤﻌﺔ ﻓﺄذﻨوا ﻝﻴﺼﻠوا اﻝظﻬر ﻫذا اﻷذان ﻤﻜروﻩ ﻷن ﺼﻼة اﻝﺠﻤﻌﺔ ﺘﺠزئ
ﻋن ﺼﻼة اﻝظﻬر ،وﻫذا ﻤﻤﺎ ﻴﺸوش ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ،وﻗد ﻴؤذن ﻝﻠﻔﺎﺌت ،إذا إﻨﺴﺎن ﻓﺎﺘﺘﻪ ﺼﻼة ﻓﻲ
ﻏﻴر وﻗﺘﻬﺎ ﻴﺴﺘﺤب أن ﻴؤذن ﻝﻬذﻩ اﻝﺼﻼة وﻴﻘﻴم أﻴﻀًﺎ ،وﺒﻌﻀﻬم ﻗﺎل :ﻷوﻝﻰ اﻝﻔواﺌت ،ﻝو ﻨوى أن
ﻴﺼﻠﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺼﻠوات ﻓﺎﺘﺘﻪ ﻴؤذن وﻴﻘﻴم ﻷول ﻓﺎﺌﺘﺔ ،وﻜرﻩ ﺘرك اﻹﻗﺎﻤﺔ دون اﻷذان ،أي أذان
ٕواﻗﺎﻤﺔ ،وﻝﻜن أﺤدﻨﺎ إذا ﺴﻤﻊ اﻝﻤؤذن اﻨﺘﻬﻰ اﻷﻤر ،وﻫذا اﻝﻜﻼم إذا ﻜﺎن أﺤدﻜم ﻴﺠﻠس ﻓﻲ اﻝﺒرﻴﺔ ،أو
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ﻓﻲ اﻝرﻴف ،ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ﻻ ﻴوﺠد ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺠد ،أﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ وﺴﻤﻊ اﻷذان ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺂذن ﻓﺒﻘﻲ
ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻘطٕ ،واذا ﻗﺎم اﻝﻤﺼﻠﻲ ﻴﻘﻴم اﻝﺼﻼة.
ﻤﺎ ﻴﻘوﻝﻪ اﻝﻤﺴﻠم ﻋﻨد ﺴﻤﺎع اﻷذان :
واﻵن اﻝﻤﺴﻠم إذا ﺴﻤﻊ اﻷذان ﻤﺎذا ﻴﻘول؟ أول ﺸﻲء أﻤﺴك اﺴﻜت وﻗل ﻤﺜل ﻗوﻝﻪ ،ﻓﺈذا ﻗﺎل اﻝﻤؤذن:
أﺸﻬد أن ﻻ إﻝﻪ إﻻ اﷲ ،ﻴردد ﻤﻌﻪ اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ أﺸﻬد أن ﻻ إﻝﻪ إﻻ اﷲٕ ،وان ﻗﺎل اﻝﻤؤذن :أﺸﻬد أن ﻤﺤﻤداً
رﺴول اﷲ ﻴردد ﻤﻌﻪ اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ طﺒﻌﺎً ﺒﺼوت ﻤﻨﺨﻔض أﺸﻬد أن ﻤﺤﻤداً رﺴول اﷲ ،أﻤﺎ إذا ﻗﺎل :ﺤﻲ
ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻼة ،ﻴﻘوﻝون :إﻋﺎدة اﻷﻤر اﺴﺘﻬزاء ،إذا أﺤد أﻤرك ﺒﺄﻤر وأﻨت أﻋدﺘﻪ ﻝﻪ ﻤرة ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫذا
اﺴﺘﻬزاء ،ﻓﻔﻲ ﻗول اﻝﻤؤذن :ﺤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻼة ﺘﻘول أﻨت :ﻻ ﺤول وﻻ ﻗوة إﻻ ﺒﺎﷲ ،ﺤوﻗل أي ﻗﺎل :ﻻ
ﺤول وﻻ ﻗوة إﻻ ﺒﺎﷲ ،ﺴﺒﺤل أي ﻗﺎل :ﺴﺒﺤﺎن اﷲ ،دﻤﻌز ﻗﺎل :أدام اﷲ ﻋزك ،ﺒﺴﻤل ﻗﺎل :ﺒﺴم اﷲ
اﻝرﺤﻤن اﻝرﺤﻴم ،ﻜﺒر ﻗﺎل :اﷲ أﻜﺒر ،ﻫﻠل ﻗﺎل :اﷲ أﻜﺒر ،ﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎل :ﺤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻼة ،إذا ﺴﻤﻊ
اﻝﻤﺴﻠم اﻷذان اﻝﻤﺴﻨون أﻤﺴك وﻗﺎل ﻤﺜﻠﻪ ،وﺤوﻗل ﻓﻲ اﻝﺤﻲ ﻋﻠﺘﻴن ،إذا إﻨﺴﺎن أراد أن ﻴﻘ أر ﺒﻤﻔردﻩ
ﻴﻘول :ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺤوﻗل ﻓﻲ اﻝﺤﻲ ﻋﻠﺘﻴن؟ أي ﻓﻲ ﺤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻼة ﻴﺤوﻗل ﻴﻘول :ﻻ ﺤول وﻻ ﻗوة إﻻ
ﺒﺎﷲ ،وﻓﻲ ﺤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻼح ﻴﺤوﻗل وﻴﻘول :ﻻ ﺤول وﻻ ﻗوة إﻻ ﺒﺎﷲ ،وﻴﺴﺘﺤب أن ﻴﻘول اﻝﻤﺴﻠم ﻤﻊ
اﻝﻤؤذن ﺼدﻗت وﺒررت ،وﻝﻪ أن ﻴﻘول ﻫذا أﻴﻀﺎً ﻋﻨد ﻗوﻝﻪ اﻝﺼﻼة ﺨﻴر ﻤن اﻝﻨوم ،وﻴﺴﺘﺤب ﻝﻤن ﻴﻘﻴم
اﻝﺼﻼة أن ﻴﻘول" :اﻝﻠﻬــم رب ﻫذﻩ اﻝدﻋوة اﻝﺘﺎﻤﺔ واﻝﺼﻼة اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ آت ﺴﻴدﻨﺎ ﻤﺤﻤدًا اﻝوﺴﻴﻠﺔ واﻝﻔﻀﻴﻠﺔ
واﺒﻌﺜﻪ ﻤﻘﺎﻤﺎً ﻤﺤﻤوداً اﻝذي وﻋدﺘﻪ.

واﻝﺤﻤد ﷲ رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن

3

أﺤﻜﺎم اﻷذان واﻹﻗﺎﻤﺔ.

