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 هللا الرمحن الرحيم بسم

وعلـى آلـه وصـحبه  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم علـى أشـرف األنبيـاء واملرسـلني، سـيدنا ونبينـا دمـد
 :أمجعني، أما بعد

    قــال :  -–أن النــيب  -رضــي هللا عنــه وعــن أبيــه–حــديث عبــدهللا بــن عمــر  -رمحــه هللا–فقــد ذكــر املصــنف 
) حرىت تسرمعوا أذال ] ويف روايـة :  ل ابرن أم مكتروم ( [ذيرؤ  ، فكلوا واشربوا حىت) سل بالاًل يؤذل بليلو ] 

هــذا احلــديث اشــتمل علــى مجلــة مــن األحكــام واملســائل تتعلــق بــاألذان، فناســب أن يعتــس  وم ( [ابررن أم مكترر
رير وهـو بإيراده يف هذا الباب، فمن مسائل هذا احلـديث أنـه دل علـى مشـروعية أذان الضـ -رمحه هللا–املصنف 

 الذي كف بصره .
املسألة الثانية : أنه دل على مشروعية وجود أكثر من مؤذن للقيام هبذه املهمة وليس يف أذان واحد، وإمنا يقوم  

 كل واحد بالتأذين على حسب ال:تيب أو على حسب وجود احلاجة، وسيأيت بيان هذه املسألة . 
وفيه دليل على مسـألة ثالثـة وهـي : بيـان أنـواع األذان، فـبعض الصـلوات ال يـؤذن هلـا إال مـرة، وبعـض الصـلوات 
يــؤذن هلــا أكثــر مــن مــرة، فصــالة الفجــر يشــرع أن يــؤذن هلــا األذان األول وكــذلك األذان الثــان، وكــذلك صــالة 

 ذه املسائل املهمة من مسائل األذان .بإيراد احلديث الشتماله على ه -رمحه هللا–اجلمعة، فاعتىن املصنف 
" .( [   ) سل برررالالً يرررؤذل بليرررلو قرررا: رعرررو: هللا ] يقـــول رضـــي هللا عنـــه وأرضـــاه :   "إن بـــالالً يـــؤذن بليـــل 
 للعلماء يف هذه العبارة مسائل :

لــوع املســألة األوىل : أهنــا دلــت علــى مشــروعية األذان قبــل دخــول الفجــر، وذلــك أن الفجــر ال يكــون إال بعــد ط
دل علـى أن هـذا األذان إمنـا يقـع قبـل دخـول الصـبح وقبـل  ] ) يرؤذل بليرلو ( [:  الصبح وتبينـه، فلمـا قـال 

؟ مشــروع أو لــيس مبشــروعيف هــذا األذان األول هــل هــو  -رمحهــم هللا–تبــني الفجــر الصــادق، واختلــف العلمــاء 
وا بقولــه عليــه الصـــالة جلملــة، واســـتدلفجمهــور األئمــة علــى أنـــه يشــرع األذان األول والثــان للفجـــر مــن حيــث ا

ومـنهم اإلمـام  -رمحهـم هللا–وخـالف يف هـذه املسـألة بعـض السـلف  .] ) سل برالالً يرؤذل بليرلو ( [والسالم : 
فقــال : إنــه ال  -رمحــه هللا–ووافقــه أيضــاً ســفيان الثــوري  -عليــه مــن هللا الرمحــة والرضــوان–أبــو حنيفــة النعمــان 

عرن  - رضرل هللا عنهمرا –عرن عينردهللا برن عمرر  - 55]  :-رمحه هللا تعـاىل  -قال املصنف 
حررىت تسررمعوا أذال ابررن أم  ، فكلرروا واشررربوا) سل بررالالً يررؤذل بليررلو أنرره قررا:   رعررو: هللا 
 .مكتوم ( [
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مــل عنــد أصــحاب القــول الثــان علــى األذان األول  يشــرع للفجــر أذان أول؛ والســبب يف هــذا أن هــذه العبــارة حتهل
بعـد  -رضـي هللا عنـه وأرضـاه–الذي يكون عند انبالج الصبح، ويكـون األذان الثـان مـن عبـدهللا بـن أم مكتـوم 

قولـه عليـه الصـالة إن العبـارة واضـحة، فليه اجلمهور فاستتمام البيان وانتشار ضوء الصبح، والصحيح ما ذهب إ
يــدل علــى أن األذان األول وقـع قبــل دخــول الفجـر، وعليــه فإنــه يــدل  ( [ ) سل بررالالً يررؤذل بليررلو ] والسـالم : 

علــى مشــروعية التــأذين للفجــر قبــل دخــول وقتــه، وأمــا مــا حيــتج بــه أصــحاب القــول الثــان فهــو تأويــل، وصــرف 
ألصــل فقــالوا : إن األصــول قــد دلــت علــى أن الفريضــة لــيس هلــا إال أذان للــنق عــن ظــاهره ودلــيلهم يف ذلــك ا

واحــد ويكــون احلــديث مــؤوالً عنــدهم، والقاعــدة يف األصــول : أن صــرف الــنق عــن ظــاهره الــراجح إىل معنــاه 
 املرجول جيوز إذا كان مَث دليل يدل عليه، وأما اجلـواب عمـا ذكـروه فإننـا نقـول : إن هـذا التأويـل معـارض لداللـة
الظــاهر فيقــدم الظــاهر علــى املعــىن املرجــول ألنــه األصــل، وأمــا قــوهلم : إن كــل صــالة يــؤذن هلــا أذان واحــد فإننــا 

يشرع أن يؤذن هلا باألذانني وعليـه فإنـه ال مـانع مـن االسـتثناء مـن األصـل ل : هذه اجلمعة يؤذن هلا أذانان و نقو 
 إذا ثبت الدليل واستقامت احلجة .

ا ثبــت أن الفجــر يــؤذن لــه بــاألذان األول والثــان فمــىت يبتــدئ كــل منهمــا ؟ أمــا األذان الثــان املســألة الثانيــة : إذ
فإنــه باإلمجــاع يبتــدئ بتبــني الصــبح، التبــني الكامــل قــوالً واحــداً، وأمــا بدايــة الوضــول وبدايــة انــبالج الفجــر فهــو 

وحيك كدت  :أصبحت (( أي ،؛ وذلك لقوله : )) أصبحت-رمحة هللا عليهم–أصح الوجهني عند أهل العلم 
 أن تصبح على سبيل التحذير .

أما بالنسبة لتذان األول فمىت يبتدئ وقته ؟ قال بعض العلمـاء : يبتـدئ األذان األول مـن بعـد صـالة العشـاء، 
 . -رمحهم هللا–فجميع الليل إىل وقت الفجر دل لتذان األول، وهذا هو أضعف األقوال عند العلماء 

أنه يبتدئ من بعد منتصف الليل، أي بعد ذهاب نصف الليل وأكثر الليل جيوز أن يؤذن األذان القول الثان : 
رمحهـم –األول، مث  سك عـن التـأذين حـىت يـدخل الفجـر فيـؤذن املـؤذن الثـان، وهـذا أيضـاً وجـه عنـد الشـافعية 

 . -هللا
وذلــك يف آخــر الثلــث اآلخــر مــن القــول الثالــث : أنــه يبتــدئ وقــت هــذا األذان أو يقــع هــذا األذان يف الســحر 

)) إن  :يف احلديث الصحيح عند بيانه لعلة هذا األذان األول  -–الليل، وهذا هو أصح األوجه لقول النيب 
بالاًل يؤذن بليل فال يغرنكم أذانـه لـريد قـائمكم ويـوقظ نـائمكم (( قـالوا : فهـذه علـة تـدل علـى أن املقصـود أن 

حىت يتسـحر، وعليـه قـالوا : إن األفضـل واألكمـل  ؛جر وقرب وقته، وينبه النائميرد القائم حىت ينتبه بدخول الف
والســنة يف هــذا األذان أن يقــع يف الســحر وهــو الســدس األخــري مــن الليــل وهــو نصــف الثلــث األخــري مــن الليــل، 

ببيان علة هذا األذان تدل على قوة هذا القول، ولذلك قال العلماء: من احلكم  -–وثبوت السنة عن النيب 
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طعمــة الســحور  ي يتســحر، وقــد عهــدنا مــن الشــرع أنــه فضــلالــيت تســتفاد مــن األذان األول أنــه يــوقظ النــائم لكــ
ن شـرع أهنا فرق بني أمته وبني أهل الكتاب، والسبب يف ذلك أن أهل الكتاب كـان مـ -–وبني  رسول هللا 

هللا هلم أنه إذا نام الواحد منهم وجب عليه اإلمساك إىل اليوم الثان، وأما بالنسبة هلـذه األمـة فقـد شـرع هللا هلـم 
الصـيام، وعلـى هـذا فـإن احلكمـة مـن هـذا الصادق كما هو صريح آية البقرة يف  األكل بالليل ما مل يتبني الفجر

لصــائم طعمــة الســحر، حــىت قــال بعــض العلمــاء : يشــرع األذان األذان إمنــا هــو التنبيــه واإليقــا  لكــي يصــيب ا
األول يف رمضان وال يشرع يف غريه تأكيداً هلذه العلة، وتقوية هلا، وكذلك أيضاً هناك علة ثانية وهي رد القائم، 

وعبادتـه  واملراد بقوله عليه الصالة والسـالم : )) لـريد قـائمكم (( أن املسـلم إذا هتجـد بالليـل رمبـا انشـغل بقراءتـه
ن ينبهــه أن الفجــر قريــب، عــن االنتبــاه للفجــر، فيصــلي حــىت ينــبلج الصــبح قبــل أن يــوتر، ولــذلك حيتــاج إىل مــ

احـدة لليل مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الفجـر فليـوتر بو : )) صالة ا -–لوتر وقد قال رسول هللا فيحتاك با
يف قيامـه بالليـل أن يطلـع عليـه الفجـر وال ينتبـه،  وتره، ومـن هنـا ال يـؤمن إذا كـان(( فينبغي للمسـلم أن حيتـاك لـ

فإن للقرآن حالوة وملناجاة احلي القيوم الـذي ال تأخـذه سـنة وال نـوم لـذة يعرفهـا مـن يعرفهـا، فمـا طـاب العـي  
ر الصـــاحلني وشـــأن األخيـــا ىل هللا الصـــالة يف جـــوف الليـــل، دأبإال بـــذكر هللا، ومـــن أشـــرف املـــواطن وأحبهـــا إ

وكـــذلك بأذكـــار الســـجود والركـــوع فينـــبلج علـــيهم  -–رمبـــا شـــغلوا بـــذكر هللا  -–وا هللا نـــاجاملتقـــني، فـــإذا 
الفجر قبل أن يصيبوا الوتر والـدعوة واخلـري، ومـن هنـا كـان مـن مقاصـد هـذا األذان التنبيـه للقـائم والتنبيـه كـذلك 

 للصائم .
: هــل الــذي كــان  -رمحهــم هللا–اختلــف العلمــاء  ( [ ) سل بررالالً يررؤذل بليررلو ] يقــول عليــه الصــالة والســالم : 

يــــؤذن األذان األول هــــو بــــالل أو هــــو عبــــدهللا بــــن أم مكتــــوم ؟ فقــــال بعــــض العلمــــاء : إنــــه بــــالل، وهــــي روايــــة 
صــحيحة، أن بــالالً يــؤذن  روايــات -رضــي هللا عنهــا–الصــحيحني عــن عبــدهللا بــن عمــر، وكــذلك عــن عائشــة 

قــالوا : فهــذه األدلــة كلهــا تقــوي أن املــؤذن  -ي هللا عنــه وأرضــاهرضــ–بليــل، وكــذلك حــديث مســرة بــن جنــدب 
بالليـــل هـــو بـــالل، وقـــال بعـــض العلمـــاء : إن الـــذي كـــان يـــؤذن بالليـــل أوالً بـــالل، مث صهلـــرف إىل ابـــن أم مكتـــوم 
ومــنهم مــن يعكــس ويقــول : كــان ابــن أم مكتــوم مث أصــبح بــالل يــؤذن بليــل، والســبب يف هــذا أن بــالالً كــان يف 

وقــال : )) إن يف نظــره ســوءاً (( ويف روايــة : ))  إن  -–ف كمــا ثبتــت الروايــة يف اخلــرب عــن النــيب بصــره ضــع
حين ـذ يفـوت يف نظره شي اً (( أي يف نظر بالل كان فيه شيء من الضـعف، فرمبـا تبـني الصـبح قبـل أن يـؤذن، و 

ب فاســتعجل وأذَّن َفحــرَّج صــومه، ورمبــا اســتعجل واخــتلط عليــه ضــياء الفجــر الكــاذعلــى الصــائم أن حيتــاك يف 
علــى النــاس بــذلك، ومــن هنــا قــالوا : صــرف األذان البــن أم مكتــوم، والســبب يف هــذا أن ابــن أم مكتــوم كـــان 

علــى تنبيــه مــن يثــق بــه مــن النــاس، والصــحيح أن الــذي كــان يــؤذن بالليــل هــو بــالل مث  -–يعتمــد بعــد هللا 
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وصـحح الروايـة بـأن املـؤذن  دالرب : إن هنـاك قلبـاً يف املـنتبـيؤذن ابن أم مكتوم أذان الفجـر، وقـال احلـافظ ابـن ع
بالليل هو بـالل وأن ابـن أم مكتـوم كـان يـؤذن األذان الثـان، فـريى أن هنـاك قلبـاً يف املـنت، والصـحيح أن الروايـة 

أن املـــؤذن بالليـــل هـــو ابـــن أم مكتـــوم  يهقـــي والـــدار قطــس صـــحيحة يف إثبـــاتالــيت ذكرهـــا ابـــن خز ـــة وكـــذلك الب
خـتالك يف النظـر صـرفه االجيمع بينهما مبا ذكرنا أن بالالً كان هو الذي يؤذن أذان الفجر، مث ملا أصـبح عنـده و 

 من وجود ما يف نظره من السوء . إىل األذان الثان، وذلك ملا ذكرناه -–رسول هللا 
، واألمـر أمـر   "كلـوا أمـر واشـربوا"ف ، فكلروا واشرربوا ( [) سل بالالً يرؤذل بليرلو ] قوله عليه الصالة والسالم : و 

فاألصل أنه دمول على الوجوب حىت يدل الدليل على خالف ذلـك،  -–إذا ورد يف كتاب هللا وسنة النيب 
إمنا هو لإلباحة أي أحل لكم أن تأكلوا وأن تشربوا مادام أن  ا قوله عليه الصالة والسالم : "فكلوا واشربوا"وهن

پ  ڀ   ڀ    چ :  وعلى هذا فإن األوامر قد تأيت مبعىن اإلباحة كقولـه الفجر الصادق مل يتبني بعد، 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ :  وكقولـــه ،  چ ٴۇ  ۋ  ۋچ :  وكقولـــه ،  چ ڀ

–إجيـاب التجـارة  :وليس املراد به ،التجارة :املراد به چڦ  چ فقوله : .  چڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
 . -كما ال  فى
يـه دليـل علـى جـواز األكـل ف واشرربوا حرىت يرؤذل ابرن أم مكتروم ( [كلروا ف) ] ه الصالة والسـالم : وقوله علي

تبني الفجر الصادق، وستأيت مباحث هذه املسائل املتعلقة بالصيام يف كتاب الصيام ألن املصـنف  والشرب قبل
، يررؤذل ابررن أم مكترروم ( [ىت ) حرر] ا، وقولــه عليــه الصــالة والســالم : اعتــىن بــإيراد النصــو  فيهــ -رمحــه هللا–

د أذان ابـن أم مكتـوم، وقولـه : "حـىت هنا تنتهي الغايـة، أي غايـة إباحـة األكـل والشـرب تنتهـي عنـ "حىت يؤذن"
 :املــراد بــه -أي: األذان  -مــن أذانــه، فالغايــة يفــرغ  :أي يــؤذن" أي: يبتــدئ األذان ولــيس املــراد "حــىت يــؤذن"

ـــداء األذان، والســـبب يف هـــذا واضـــح يقـــال لـــه : أصـــبحت  روايـــة يف الصـــحيح أنـــه كـــان يـــؤذن حـــىتفـــإن ال ،ابت
أصبحت، أي وحيك كدت أن تصبح، مبعىن أنه يكون أذانه عند أول تبني الفجر الصادق من الفجر الكاذب، 
–ويف هـــذه اجلملـــة دليـــل علـــى أنـــه جيـــب علـــى املســـلم أن  ســـك عنـــد ابتـــداء األذان، والســـبب يف هـــذا أن هللا 

كل والشرب إذا تبـني الفجـر الصـادق مـن الفجـر الكـاذب، فـإذا أكـل يكـون قـد أفطـر يف هنـاره، حرم األ -تعاىل
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چ يقــول :  -–دلــت علــى هــذا نصــو  الكتــاب والســنة فــإن هللا قــد و 

فأبال لعباده األكل والشرب حىت يتبني اخليط   چ ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ
 ال يهيــدنكم) ر ضــوء الصــبح، ولــذلك قــال : أن ينتشــ :اخلــيط األســود مــن الفجــر، واملــراد بــذلكاألبــيض مــن 
] ) حىت يؤذل ابن : ينتشر، وقوله يف هذه الرواية : مبعىن ، إمنا الفجر أن يقول هكذا وهكذا (دعَّ الساطع املصَ 
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يل فــإن كــان هنــاك مــن يثــق بــه قــالوا : فيــه دليــل علــى مشــروعية أذان األعمــى، ويف املســألة تفصــ أم مكترروم ( [
ويستطيع عن طريقه أن يضبط الوقت فإنه يشرع أن يؤذن، ويشرع أن يلي هـذه الشـعرية ويقـوم هبـا ألن مقصـود 
الشـــرع أن يعلـــم النـــاس مبواقيـــت الصـــالة ودخوهلـــا، وهـــذا املقصـــود متحقـــق بـــه كاملبصـــر، وقـــال بعـــض العلمـــاء : 

يف كشــف جلــي األمــر مــن دخــول  -–عني بــه بعــد هللا يــدخل يف هــذا أن يكــون عنــده مــن اآلالت مــا يســت
وقت الصالة أو كونه دخل أو مل يدخل، فإذا كـان عنـده اآلالت كمـا هـو موجـود يف زماننـا مـن السـاعات الـيت 

 يسر هللا لعباده فإنه البأس أن يعتمد عليها ويهلعتمد على أذانه .
ابــن أم مكتــوم اختلــف يف امســه، قيــل : عمــرو بــن قــيس، وقيــل :  م ( [) حررىت يررؤذل ابررن أم مكتررو ] وقولــه : 

قيل أن امسه يف اجلاهلية كان حصيناً، مث مسـاه رسـول هللا العلماء، و  عبدهللا بن قيس، وهذا رجحه غري واحد من
–-  بعبــدهللا، وكــان مــن أفاضــل أصــحاب النــيب–-  فهــو بــدري، وشــهد املشــاهد مــع رســـول هللا–- 

على املدينة، وقال بعـض العلمـاء  -–، حيث استخلفه رسول هللا -–بأمر رسول هللا وختلف عن بعضها 
: والياً ومصلياً بالناس، فكان جيمع بني األمرين، يلي أمور األمة، كذلك استخلفه يصلي هبـم الصـلوات، وذكـر 

وخـرج بعـد وفـاة  بعض احلفا  أنه استخلفه مـا يقـرب مـن ثـاله عشـرة مـرة علـى املدينـة رضـي هللا عنـه وأرضـاه،
للجهاد وشهد القادسية، حىت إنه كان حيمل الراية رضي هللا عنه وأرضـاه، ومـن العلمـاء مـن قـال :  -–النيب 

 . -رضي هللا عن اجلميع–إنه تويف يف املدينة يف أواخر خالفة عمر بن اخلطاب 
ثالثــة  -–الثــان، وللنــيب  كــان هــو املــؤذن  ] ) حررىت يررؤذل ابررن أم مكترروم ( [وقولـه عليــه الصــالة والســالم : 

مـؤذنني، األول : كــان بـالالً وهــو الـذي يــؤذن للصـلوات، وكــان أنـدى صــوتاً وأمجـل عبــارة إذا أذن، ولـذلك قــال 
 ( : ( وأمـا املـؤذن الثـان فهـو عبـدهللا بـن قـيس بـن أم مكتـوم الـذي  اً صـوت) ألقه على بالل فإنه أندى منك)

نه وأرضاه، وأما الثالث فهو أبو دذورة، وأبو دذورة كان مبكة ومل يكـن نزلت فيه سورة عبس وتوىل رضي هللا ع
هو الـذي نصـبه، وهنـاك  -–من جهة كون رسول هللا  -–باملدينة ولذلك يقولون : إنه مؤذن لرسول هللا 

الــذي كــان بقبــاء، كــان يــؤذن بقبــاء  وهــو عبــدهللا بــن ســعد القــر  -–مــؤذن رابــع يف املدينــة نصــبه رســول هللا 
، وملــا خــرج بــالل للجهــاد يف أواخــر -–وهــو أنصــاري مــوىل مــن مــواليهم، وكــان مؤذنــاً مــن مــؤذن رســول هللا 

ملا خرج للجهاد دعي عبدهللا بن سعد  وقيل : يف أواخر خالفة عمر خالفة أيب بكر وقيل يف أوائل خالفة عمر
فتوىل األذان وبقي فيه مدة اخللفـاء الراشـدين   -–ذين مبسجد رسول هللا للتأ -رضي هللا عنه وأرضاه–القر  
 .  -رضي هللا عنه وأرضاه–يف خالفة بس أمية  البقية، مث مازال األذان يف نسله كلها

تخذ أكثر من مؤذن، وهذا فيه احتياك يف هذا احلديث دليل على مشروعية التناوب يف األذان، ومشروعية أن يهل 
ذه الشـعرية، ومـن هنـا إذا وجـد مـن ن أن ينتابه مـا يشـغله عـن القيـام هبـبب يف هذا أن املؤذن ال يأمللناس، والس
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فــظ للنــاس صــالهتم، ويكــون األمــر منضــبطاً كمــا هــو مقصــود الشــرع مــن جعــل  يقــوم عنــه أو يتوكــل عنــه فإنــه حتهل
األعمـى وهـو عبـدهللا بـن أم املؤذن أن يضبط للناس مواقيـت الصـلوات، وكونـه عليـه الصـالة والسـالم جيعـل أذان 

مكتوم ثانياً قالوا : لوجود من ينبهه رالف ما إذا جعله األذان األول، فإن ابن أم مكتـوم لـو كـان يـؤذن األذان 
عبـدهللا بـن أم مكتـوم أخـر لـتذان  رفـق أن يـؤخر لـتذان الثـان،األول لقل أن جيد من ينبهه، ولذلك كـان مـن ال

مؤذنــاً ألول الليــل، قــالوا : فلمــا كــان يف بــالل مــا كــان يف نظــره جعــل  -– األول علــى األصــل، وجهلعــل بــالل  
 مث صرف عبدهللا بن أم مكتوم إىل األذان الثان . ،األذان األول لبالل   -–النيب 
  




