
 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                                       (55رقم احلديث ) -باب األذال  

 

  

444 

 
 

 
علـى  -–فيمن مسع األذان، وهـذه السـنة أمـر هبـا النـيب  -–هذا احلديث اشتمل على سنة من سنن النيب 

) يف قوله عليه الصالة والسـالم : ) عظيم ما أعد هللا فيها من األجر واملثوبة وذلكسبيل الندب واالستحباب، ل
إذا مسعـتم املـؤذن فقولــوا مثـل مـا يقــول مث صـلوا علــي فـإن صـالتكم تبلغــس مث سـلوا يل الوسـيلة فإنــه مـن ســأل يل 

وســيلة فقــد حلــت لــه شــفاعيت (( وهــذا يــدل علــى أن الســنة إذا أذن املــؤذن أن يقــول الســامع مثــل مــا يقــول ال
املؤذن، وإذا فرغ املؤذن من أذانه وكملت متابعته للمؤذن يف األلفـا  فالسـنة أن يبتـدئ أوالً بالصـالة علـى النـيب 

–-مـداً الوسـيلة لتامـة والصـالة القائمـة آت د، مث بعد ذلك يدعو بالدعاء املأثور : اللهم رب هذه الـدعوة ا
قــال : )) فإنــه مــن ســأل يل  -–الــذي وعدتــه . فــإذا حصــل ذلــك فــإن النــيب  اً دمــوداً مقامــوالفضــيلة وابعثــه 

 الوسيلة فقد حلت له شفاعيت (( .
 فيه دليل على مسألتني : ] ) مثل ما يدو: ( [وقوله : 

فظ الذي يقوله املؤذن، فإذا قال املؤذن : هللا أكـرب قـال السـامع : هللا أن السامع يقول نفس الل : املسألة األوىل
أكرب، وظاهر هذا أنـه إذا قـال املـؤذن : حـي علـى الصـالة حـي علـى الفـالل، قـال السـامع : حـي علـى الصـالة 

 -رضـي هللا عـن اجلميـع–حي على الفالل، ولكن هذا اإلطالق ورد ما يقيده، وذلك يف حديث معاوية وغريه 
ملا مسع املؤذن قال مثل مـا قـال املـؤذن مث ملـا قـال املـؤذن : حـي علـى الصـالة حـي علـى الفـالل  -–النيب  أن

قــال عليــه الصــالة والســالم : ال حــول وال قــوة إال بــاهلل، مث قــال املــؤذن : هللا أكــرب هللا أكــرب ال إلــه إال هللا فقــال 
إذا مسع املؤذن يف احليعلتني فإنـه ال يقـول مثـل مـا  مثل قوله، ولذلك ذهب اجلمهور إىل أن السامع -–النيب 

يقول املؤذن، وإمنا يقول : ال حول وال قوة إال باهلل، لثبوت النق بالتفصيل، والقاعدة : أن النق إذا ورد على 
يـه سبيل اإلمجال وورد غريه على سبيل التفصيل والبيان فإنه يقدم النق املفصل على النق اجململ الذي لـيس ف

واألحاديـث األخـر الصـحيحة فصـلت وبينـت أنـه  فدولروا مثرل مرا يدرو: ( [) ] ان، فحديثنا أمجـل وقـال : البي
يقول : ال حول وال قوة إال باهلل وال يقول مثل ما يقول املـؤذن، وقـال بعـض العلمـاء : جيمـع بـني  عند احليعلتني

اجتـزأ باحلوقلـة  -–ألن النـيب ؛ العبارتني فيقول : حي على الصالة ال حول وال قوة إال بـاهلل، وهـذا دـل نظـر
ى هـــذا فـــإن الصـــحيح أنـــه يقـــول عنـــد وهـــي قولـــه : ال حـــول وال قـــوة إال بـــاهلل ومل جيمـــع معهـــا لفـــظ النـــداء، وعلـــ

: إمنــا يقــول ال حــول وال قــوة إال بــاهلل  -رمحهــم هللا–احليعلتــني ال حــول وال قــوة إال بــاهلل، قــال بعــض أهــل العلــم 
مناسب للمؤذن وغري مناسب للسامع، فـإن هـاتني اجلملتـني  "حي على الفالل ،حي على الصالة"ألن قوله : 

) سذا     قا: رعو: هللا قا: اددري  عن أيب ععيدو  - 55]  :-رمحه هللا  -قال 
 ، فدولوا مثل ما يدو: ( [.مسعتم املؤذل
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والسامع ليس بداع  إىل الصالة فاختق احلكم باملؤذن دون السـامع، فناسـب  يقصد منهما الدعوة إىل الصالة،
إذا مسع املكلف هذه العبارة أن يقول احلوقلة وفيها مناسبة ظـاهرة قـال بعـض أهـل العلـم : إذا قـال ال حـول وال 

هللا إال حبول من  قوة إال باهلل كأنه قد دعي إىل الصالة فهو يقول : ال أستطيع أن أقوم بأمر هللا، وأجيب داعي
بـإذن –هللا وقوة، ففيها براءة من احلول والقوة، والرباءة من احلول والقـوة تعـني اإلنسـان علـى فعـل اخلـري، وتيسـره 

له فإن العبد كلما أسلم أمره هلل على سبيل الكمال فإن هللا يعينه ويوفقه ويسدده، ولذلك كان من دعائـه  -هللا
كـان تـك أسـتغيث أصـلح يل شـأن كلـه وال تكلـس إىل نفسـي طرفـة عـني . فـإذا  : يا حـي يـا قيـوم برمح املأثور 

يف فعــل اخلــري، وإمنــا يفــوض األمــر إىل هللا ويقــول : ال حــول وال قــوة إال بــاهلل  اإلنســان ال يتكــل علــى نفســه ولــو
فيـــه مـــن التوحيـــد وإذا هـــم بـــاألمر يف مســـتقبله قـــال : إن شـــاء هللا وبـــإذن هللا كـــل ذلـــك  ـــا حيبـــه هللا ويرضـــاه ملـــا 

أن هذه الكلمة اليسـرية اخلفيفـة علـى اللسـان  وحسن الظن به جل وعال، ولذلك أخرب  -–واليقني باهلل 
لكنها ثقيلة يف امليزان عظيمة األجر عند الرمحن ولذلك أخرب أهنا كنز من كنـوز اجلنـة، فاجلنـة أعظـم مـا أعـد هللا 

كنزاً من كنوز اجلنـة، فـإذا قاهلـا   -–الكرمي، ومع ذلك جعلها النيب لعباده يف اآلخرة من النعيم املقيم والسرور 
املســلم ينبغــي أن يستشــعر مــا فيهــا مــن املعــىن، قــال بعــض العلمــاء : ال حــول أي ال حتــول مــن حــال إىل حــال، 
فهو مأخوذ من التحول، أي ال أستطيع أن أحتول من شر إىل خري، وال أحتول من خـري إىل أخـري، ومـن صـالل 

وتوفيقـه وتأييـده، وقولـه : وال قـوة . أي ال  -–أصلح إال باهلل، فهو يـربأ مـن احلـول والقـوة إال مبعونـة هللا إىل 
يف حتصـــيل اخلـــري ودفـــع الشـــر، فقـــد يكـــون  -–معونـــة، فـــإن القـــوة هـــي الـــيت يســـتعني هبـــا اإلنســـان بعـــد هللا 

حريصــاً عليهـا ولكـن هللا ال يعطيــه القـوة لكـي يعملهــا، فكـم مــن  اإلنسـان دبـاً للخــري، وقـد يكـون دبــاً للطاعـة،
ســلم يتمــىن قيــام الليــل إنســان حيــب الصــيام وهــو ال يســتطيعه لضــعف يف جســده، أو كــرب يف ســنه، وكــم مــن م

قـوة اجلسـد أيضـاً، فـال حـول وال قـوة  إال بـاهلل هـذه  و هللا ال يعينه فال تكون عنـده قـوة العز ـة وقـوة اإلرادة  ولكن
لمة عظيمة، وإذا قاهلا اإلنسان كأنه ملا دعي  إىل الصالة ودعي إىل اخلري برئ من احلـول والقـوة وأسـلم األمـر ك
يــا رب   اخلــرب أن هللا أوحــى إىل نــول أن اشــكرن قــال : حيــب مــن عبــده ذلــك، ولــذلك ورد يف هللا، و-–هلل 

تسـتطيع شـكري فقـد شـكرتس،  نعمة تستحق الشكر، قال : أمـا وقـد علمـت أنـك لـن كيف أشكرك، وشكرك
 -–فكلمــا كــان اإلنســان حيــس مــن نفســه أنــه ال يســتطيع فعــل اخلــري و أنــه ال يســتطيع دفــع الشــر إال بــاهلل 

وثبتــه ووفقــه، فهــذه الكلمــة فيهــا مناســبة وملــا كانــت الصــالة أعظــم مــا يف اإلســالم بعــد  -ســبحانه–أعانــه هللا 
علــى مــن أقــام  -–حالــه يف الــدنيا واآلخــرة، ولــذلك  أثــىن هللا الشــهادة وبإقامــة الصــالة يســتقيم أمــر العبــد و 

هــذه الفريضــة، فمــع كوهنــا هبــذه املنزلــة العظيمــة واملكانــة الشــريفة الكر ــة فــإن كــل إنســان يعلــم علــم اليقــني أن 
 ولــذلك قــال هــذه الكلمــة العظيمــة وهــو الطاعــة كلمــا شــرفت وكلمــا عظمــت وجلــت فــإن الفــنت حوهلــا أعظــم،
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عــن  ة العظيمــة، ولــذلك جتــد اإلنســان يهلصــرفلصــالة، أي ال حــول يل وال قــوة إلقامــة هــذه الفريضــيــدعى إىل ا
رمبـا أن اإلنسـان يشـغل هوته، فالفنت يف الصلوات كثـرية، الصالة  إما بسبب حظ نفسه أو حظ أهله وولده وش

 ال يصــليها مـع اجلماعــة حـىت  ــرج وقتهـا، ولرمبــا يشـغل عنهــا حـىت -نســأل هللا السـالمة والعافيــة–عنهـا بالكليـة 
ويصـليها يف آخــر الوقـت، ورمبــا يشـغل عنهــا إذا أراد أن يصـليها مــع اجلماعـة فيشــغل عنهـا فــال يـأيت إال يف آخــر 

يــأيت يف يهــا فيــدرك تكبــرية اإلحــرام فحيــل بينــه وبــني أن يأت يكــن عنــده عــذر، ورمبــا شــغل عنهــا فالركعــات مــا مل
يشغل عما هـو أفضـل وأكمـل أن يـؤذن للصـالة وهـو يف املسـجد، فاملسـلم  أثنائها، ولو أدركها من أوهلا فإنه قد

ـــذلك قـــال بعـــض  هللا بالـــدعوة إىل هـــذه الصـــالة إذا أراد أن جييـــب داعـــي مفتقـــر إىل حـــول هللا وإىل قـــوة هللا، ول
السـلف : علمـت أن قـوة اإلنسـان يف نفسـه . قــالوا : وكيـف ذاك ؟ قـال : أمل تـروا إىل الرجـل الشـاب الصــحيح 

احلطمــة يــؤتى بــه  -يعــس كبــري الســن–لقــوي يــدعى إىل الصــالة فــال جييــب، وتــرى الرجــل احلطمــة مــن املســلمني ا
يهــادى بــني الــرجلني، ألن كبــري الســن مــع ضــعف جســده وضــعف قوتــه أعانــه هللا بــالقوة، وأمــده حبولــه فحــر  

مــل، ولرمبــا يــأيت وهــو يقــاد بقــوة وتعــب ونصــب ولكــن هللا  أعطــاه قــوة الــنفس والصــرب علــى الصــالة فيــأيت وهــو حيهل
آمنـــاً يف ســـربه معـــاىف يف بدنـــه وعنـــده القـــوة  -–واجللـــد فبلـــث الطاعـــة، وجتـــد الشـــاب وهـــو يرفـــل يف نعـــم هللا 

قـوة اإل ــان فلــم جيــب  -–ألنــه ضـعيف الــنفس، وســلبه هللا  -–والصـحة ومــع ذلــك ال جييـب داعــي هللا 
 . -نسأل هللا السالمة والعافية–داعي هللا 
املراد باملؤذن الذي يؤذن بالصالة وهو املؤذن املعهـود،  ] ) سذا مسعتم املؤذل ( [عليه الصالة والسالم : يقول 

أو   األذان حتكـــى كمـــا لـــو كانـــت يف درس علـــم وإذا ثبـــت هـــذا فـــإن املـــؤذن ينبـــس عليـــه أنـــك لـــو مسعـــت  ألفـــا
نـــه لـــيس بـــاملؤذن ذلـــك فإنـــك ال تقـــول مثـــل مـــا يقـــول، أل أو حنـــو همسعتهـــا مـــن شـــخق حيكيهـــا يف أذن مولـــود

: )) إذا مسعـــتم املـــؤذن (( أي املعهـــود الـــذي يـــؤذن بالصـــلوات علـــى الوجـــه املعـــروف  املعهـــود، فـــاملراد بقولـــه 
عرتم املرؤذل، ) سذا مس] أن تـردد وراءه علـى ظـاهر قولـه :  املعهود، ويتفـرع علـى هـذا أنـه لـو أذن حـي شـرع لـك

 .يدو: ( [ فدولوا مثل ما
جعــل يف هــذه الشــريعة أبــواب خــري كثــرية، حــىت يف  -–هــذا احلــديث بــاب خــري وزيــادة يف طاعــة وبــر، وهللا 

، -–لــك حســنة يثقــل هبــا ميزانــك، ويعظــم هبــا أجــرك عنــد هللا  -–األذان والنــداء إىل الصــالة جعــل هللا 
يــذكرون  -رمحهــم هللا–فهــذا احلــديث جــاء بزيــادة خــري لتمــة، ولــذلك يعتــرب مــن فضــائل األعمــال وجنــد العلمــاء 
عليـــه فقـــال :  -–مـــن فضـــائل األعمـــال أن حيكـــى لفـــظ األذان، وقـــال بعـــض العلمـــاء : إن املـــؤذن أثـــىن هللا 

ذن والســامع فجعــل للســامع قــالوا : هــو املــؤذن، فَشــرَّك هللا بــني املــؤ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ
، وهــذا  -–ذكر شــهادة التوحيــد، والشــهادة لرســول األمــة بالثنــاء عليــه بتوحيــده بــ -–حظــاً مــن ذكــر هللا 
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كله يدل على شرف األذان وفضله، قال بعض الشرال : يف هذا احلـديث دليـل أيضـاً علـى فضـل شـعرية األذان 
 يكون له األجر وتكون له املثوبة. مع حبكاية ألفاظه حىتحيث ال تقتصر على املؤذن وحده، وإمنا يشاركه السا




