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 [ باب األذال] 
 
 
 

 
بعــد بــاب وجــوب صــالة اجلماعــة وفضــلها، واملناســبة  -رمحــه هللا–ذكــره املصــنف  [ برراب األذال] هــذا البــاب 

واضــحة، وذلــك أن اجلماعــة حتتــاج إىل أذان، ولــذلك ناســب بعــد أن بــني فضــل اجلماعــة أن يبــني األمــور الــيت 
أل  أمررر بررال:    قررا: ] عررن أنررس بررن مالرركو محــه هللا : إليهــا للــدعوة إىل اجلماعــة ومنهــا األذان، وقولــه ر حيتــاج 

يف صـــفة األذان، واألذان لـــه  -–اشـــتمل هـــذا احلـــديث علـــى هـــدي النـــيب  [ويررروتر امقامرررة  ،يشرررفع األذال
 ثاله صفات : 

رضــي هللا عنــه –دهللا بــن زيــد األنصــاري الصــفة األوىل : وهــي املشــهورة الــيت جــاء فيهــا أو جــاء هبــا حــديث عبــ
، مث أربــع وهــي تقــوم علــى  ــس عشــرة كلمــة، أربــع تكبــريات هللا أكــرب، هللا أكــرب، هللا أكــرب، هللا أكــرب -وأرضــاه

شــهادة  إلــه إال هللا، واثنتــان منهــا لشــهادة التوحيــد أشــهد أن ال إلــه إال هللا، أشــهد أن الشــهادات ثنتــان منهــا ل
وهـذه األربـع احلـيعالت اثنتــان  أن دمـداً رسـول هللا، وأربـع حــيعالتدمـداً رسـول هللا، أشــهد الرسـالة أشـهد أن 

منهــا حبــي علــى الصــالة، واثنتــان منهــا حــي علــى الفــالل، مث بعــد ذلــك تكبريتــان وهتليلــة واحــدة، هللا أكــرب، هللا 
ي الصـفة األوىل، واختارهـا مجـع هـ -رمحهـم هللا -أكرب، ال إله إال هللا، هذه  س عشـرة مجلـة كمـا ذكـر العلمـاء

رحـــم هللا –مــن الســلف، فاختارهـــا اإلمــام أبـــو حنيفــة النعمـــان وكــذلك اإلمـــام أمحــد وطائفـــة مــن أهـــل احلــديث 
أن األفضل يف األذان أن يؤذن هبذه الصفة اليت هي  س عشرة كلمة . وقال بعـض العلمـاء : األذان  -اجلميع

يكون بال:جيع، وال:جيع أن يذكر الشـهادتني وال يرفـع هبمـا صـوته، مث يعـود مـرة ثانيـة ويرجـع إليهمـا مـن أوهلمـا 
ه إال هللا، أشـهد أن ال إلـه إال هللا، مث يعـود ويقـول : أشـهد ويرفع الصوت بالنداء هبما، فيقول : أشـهد أن ال إلـ

أن ال إلـه إال هللا، أشــهد أن ال إلــه إال هللا، مث يقــول : أشــهد أن دمــداً رســول هللا، أشــهد أن دمــداً رســول هللا، 
ا وجهـان ويرجع ويقول : أشهد أن دمداً رسول هللا، أشهد أن دمداً رسول هللا، هذه الصفة صفة ال:جيـع فيهـ

، -هــم هللارمح–للعلمــاء : مــنهم مــن يقــول : يهلرجــع مــع تربيــع التكبــري يف أول األذان، كمــا هــو مــذهب الشــافعية 
ألقـى عليـه األذان مبكـة  -–ملـا أذن حينمـا أمـره النـيب  -رضـي هللا عنـه وأرضـاه–ورة واستدلوا حبديث أيب دـذ

ى تثنيـة التكبــري وال يربــع يف أول األذان، وهــي الصــفة فـأذن بــال:جيع، وهنــاك صــفة ثانيـة بــال:جيع وهــي تقــوم علــ

:  أل يشفع أُمر بال قا:   مالكو عن أنس بن  - 55]  :-رمحه هللا  -قال املصنف 
 .األذال، ويوتر امقامة [
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، وفيها رواية من حديث عبدهللا بن زيد وحيتجون هلا حبديث أنس -رمحة هللا على اجلميع–اليت  تارها املالكية 
قــالوا : ومــن ألفــا  األذان لفــظ التكبــري يف األول فيكــون شــفعاً  [أل يشررفع األذال  أمررر بررال:   ] الــذي معنــا :

 -رمحهــم هللا–ل : هللا أكــرب، هللا أكــرب، وال يزيــد علــى ذلــك فــال يربــع، هــذه ثــاله صــفات ذكرهــا العلمــاء فيقــو 
أن  -رمحهــم هللا–وكلهــا ثابتــة وصــحيحة وهلــا أدلــة تــدل علــى مشــروعيتها، ولــذلك اختــار ابققــون مــن العلمــاء 

ي بينهـــا إمنـــا هـــو اخـــتالف تنـــوع الروايــات الـــيت وردت يف صـــفة األذان هبـــذا االخـــتالف أن هـــذا االخـــتالف الـــذ
وليس بـاختالف تضـاد، واملـراد بـاختالف التنـوع أي أن هـذا نـوع مـن األذان، وهـذا نـوع مـن األذان، وهـذا نـوع 

 من األذان، من أذن هبذا فال حرج، ومن أذن هبذا فال حرج وكل على خري وكل على سنة .
وملــا تــويف  -– مــؤذن رســول هللا  -–كــان بــالل   [ أُمررر بررال:   ]:  -رضــي هللا عنــه وأرضــاه–وقــول أنــس 
إال قلـياًل، وأهلثـر  -–خرج إىل اجلهاد وقاتـل رضـي هللا عنـه وأرضـاه ومل يـؤذن بعـد رسـول هللا  -–رسول هللا 
حينما فهلتح بيت املقـدس فـأبكى املسـلمني حينمـا تـذكروا أذانـه علـى عهـد رسـول  -كما يف السري–عنه أنه أذن 

 -–، كان ندي الصوت وطري اللفظ، ولذلك استحب رسول هللا -–ذن رسول هللا ، كان مؤ -–هللا 
، ومـن -–أذانه وفضله على غريه، وأمـر عبـدهللا بـن زيـد أن يلقـي ألفـا  األذان عليـه فكـان مـؤذن رسـول هللا 

مـــال ، مجيــل األذان، حــىت ســار جبوكـــان حســن الصــوت أيضــاً  -رضــي هللا عنــه وأرضــاه–ورة دــذ وأبــ :املــؤذنني
صـوت ونـداوة مـن الصـوت، وإمنـا صوته الركبان وتغـىن بـه الشـعراء، وال بـأس للمـؤذن أن يكـون علـى مجـال مـن ال

ــرج الكلمــات عــن معانيهــا، فــإذا حلــن علــى ابــذ ــرج احلــروف عــن صــفاهتا أو  هل ور أن يلحــن يف األذان تلحينــاً  هل
انـه، وإمنـا املـراد أن يـؤذن أذانـاً طريـاً نـدياً بعيـداً هذا الوجه فقـد أخـرج األذان عـن حـده املعتـرب وجـاوز وغـال يف أذ

 عن التكلف والغلو يف حسن الصوت 
هـــذه الكلمـــة أهلمـــر مـــأخوذة مـــن األمـــر، واألمـــر هـــو الطلـــب، طلـــب فعـــل  [ أُمرررر برررال:   ]:  -–يقـــول أنـــس 

مـا شـأنه ومـا  :أي چی  ی  جئ  حئ    چ :  -تعـاىل–الشيء، وقد يطلق األمر على الشأن ومنـه قولـه 
 جاء بالبناء للمجهول وللعلماء يف هذه الصيغة قوالن :  مر بالل"أهل "حاله، وقوله : 

، أي أمر رسول -–قال بعض العلماء : إذا قال الصحايب : أهلمر فالن . أو أهلمرنا فإن املراد بذلك رسول هللا 
علــوم ألنــه أمــر معــروف بداهــة، هــذا امل -–، حــذف الصــحايب -–فالنــاً، أو أمرنــا رســول هللا  -–هللا 

وألنـه يف زمـاهنم رضــي هللا عـنهم وأرضــاهم ال يـأمر وال ينهــى إال الشـرع، وعلـى هــذا قـالوا : إنــه يكـون يف حكــم 
، وهــذا القــول  تــاره مجهــور العلمــاء فيقــول بــه األئمــة األربعــة مــن احلنفيــة واملالكيــة -–املرفــوع إىل رســول هللا 
، وقــال الظاهريــة : إذا قــال الصــحايب : أهلمرنــا أو أهلمــر فــالن فإنــه ال -هللا علــى اجلميــعرمحــة –والشــافعية واحلنابلــة 
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، الحتمال أن يكون اآلمر اخللفاء الراشدين أو واحـداً مـنهم، وهـذا القـول -–يدل على الرفع إىل رسول هللا 
 بقوله :  -رمحهم هللا–قول مرجول، والصحيح أنه يأخذ حكم الرفع، وقد أشار إىل هذه املسألة بعض العلماء 

يت قل وأهلمرا                                     الرفع حكمه على ما شهلهرا  أهلمرت أو هنهل
 على املشهور والراجح عند العلماء . -–أنه يأخذ حكم املرفوع إىل رسول هللا  :أي
املـراد قوله : يشـفع األذان .  األشياء،الشفع ضد الوتر، والشفع هو الزوج من  [أل يشفع األذال  أُمر بال:   ]

بذلك أن تكون كلماته شفعية، وهذا على الغالب، وذلك أن األذان فيه ما هو وتر، وهو قوله : ال إله إال هللا، 
بااللتفــــات إىل أكثــــر  [أل يشررررفع األذال  مررررر بررررال:  أُ  ]فــــإن ال إلــــه إال هللا يف آخــــر األذان وتــــر، وإمنــــا قــــال : 

يدل على التقيد بالتكبري مرتني يف أول األذان، ويكون التكبري أربعاً ال يعارض هذا  األلفا ، وعلى هذا فإنه ال
احلـديث ألن الـوتر يف آخـر األذان مل يعارضـه، ويشـمل احلـديث علـى غالـب ألفـا  األذان، فالشـهادتان كالمـا 

فع األذال أل يشر مرر برال:  أُ  ]شـفعية، ويسـتقيم علـى هـذا قولـه : شفعي، وكذلك احليعلتـان كـل حيعلـة تكـون 
]. 

اإلقامــة مصــدر، مــن أقــام الشــيء .  "يــوتر اإلقامــة"د . وقولــه : الــوتر هــو الفــر  [ويرروتر امقامررة  ]:  وقولــه 
يـأتون هبـا علـى : أي چڱ  ڱ  چ  يقيمه إقامة إذا أتـى بـه علـى وجهـه املعتـرب ومنـه قولـه تعـاىل :
ألن املؤذن يدعو النـاس إىل القيـام للصـالة  "؛إقامة"وجهها، ويؤدوهنا على صفتها املعتربة شرعاً، ومسيت اإلقامة 

وفعلها وذلك بقوله : قد قامت الصالة، قد قامت الصالة، قيل : من باب تسمية الشيء مبا يذكر فيه، حيـث 
بـاب تسـمية الشـيء مبـا يـراد منـه، ألن املقصـود مـن اإلقامـة فعـل يذكر يف اإلقامة قوله : قـد قامـت، وقيـل : مـن 

 الصالة .
فيه دليل على أن ألفا  اإلقامة تكون وتراً بالنسبة لتذان، وعلى هذا قالوا : يقول :  [ويوتر امقامة  ]وقوله : 

تكون كل واحدة منهما مرة، هللا أكرب، هللا أكرب، يف أول اإلقامة مرتني ألهنا تكون يف األذان أربعاً، مث الشهادة 
ألهنا يف األذان كل واحدة منهما مرتني، مث احليعلتان تكون كل واحدة منهما مرة، مث يقول : قد قامت الصالة، 
قد قامت الصالة بالرواية الثانية مثناة، مث بعد ذلك يكرب ويهلل على الصفة املعهودة، وذهب فقهاء احلنفية 

ل قوله :  وله : قد قامت الصالة مرة واحدة، وقد جاء يف اخلربواملالكية إىل أنه يقتصر على ق تكرارها، ومن هنا محهل
 على غالب ألفا  اإلقامة بالنسبة لتذان على الصفة اليت ذكرناها . [ويوتر امقامة  ]




