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اﻷذان واﻹﻗﺎﻣﺔ ﺳﻧﺔٌ ﻣؤﻛدةٌ :
اﻷذان واﻹﻗﺎﻣﺔ ﺳﻧﺔٌ ،وھﻣﺎ ﺳﻧﺔ ٌ ﻣؤﻛدةٌ ،إذ
ﯾوﺟد ﺳﻧﺔ ﻣؤﻛدة داوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة
واﻟﺳﻼم ﻛﺎﻟﻔراﺋض وﻟو ﻣﻧﻔرداً ،ﻓﺈذا ﺳﻣﻊ
اﻹﻧﺳﺎن اﻷذان وﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺑرﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺧﻼء
وأراد أن ﯾﺻﻠﻲ وﺣده ّ
ﺳن ﻟﮫ أن ﯾؤذن أدا ًء
وﻗﺿﺎ ًء ،ﻓﻠو ﺻﻠﯾت ﻓرض اﻟظﮭر ﻓﻲ وﻗﺗﮫ أو
إن ﺻﻠﯾﺗﮫ ﻗﺿﺎ ًء ﯾﺳن ﻟك اﻷذان ،اﻷذان ﺟﻣﺎﻋﺔ ً
وﻣﻧﻔرداً ،أدا ًء وﻗﺿﺎ ًء ،ﺳﻔرا ً أو ﺣﺿراً ،ﺳت
ﺣﺎﻻت ﻟﻠرﺟﺎل ،وﻛره ﻟﻠﻧﺳﺎء .
اﻟﺗﻣﮭل ﺑﺎﻷذان و اﻹﺳراع ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ :
وﯾﻛﺑر اﻟﻣؤذن ﻓﻲ أوﻟﮫ أرﺑﻌﺎً ،ﷲ أﻛﺑر ﷲ أﻛﺑر
ﷲ أﻛﺑر ﷲ أﻛﺑر ،وﯾﺳن ﺗﻛﺑﯾر آﺧره ،وآﺧره
ﯾﻛﺑر ﺗﻛﺑﯾرﺗﯾن ﻓﻘط ،ﻓﺄرﺑﻊ ﺗﻛﺑﯾرات ﻓﻲ أول
اﻷذان وﺗﻛﺑﯾرﺗﺎن ﻓﻲ آﺧره ﻛﺑﺎﻗﻲ أﻟﻔﺎظﮫ،
ﻓﺄﻟﻔﺎظﮫ ﻛﻠﮭﺎ ﻣﺛﻧﻰ ﻣﺛﻧﻰ ،أﺷﮭد أن ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ،
أﺷﮭد أن ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ ،أﺷﮭد أن ﻣﺣﻣدا ً رﺳول
ﷲ ،أﺷﮭد أن ﻣﺣﻣدا ً رﺳول ﷲ ،ﺣﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺻﻼة ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻼة ،ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼح ﺣﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼح ،واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺛﻠﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً وﯾزﯾد ﺑﻌد ﻓﻼح اﻟﻔﺟر اﻟﺻﻼة ﺧﯾر ﻣن اﻟﻧوم ،وﺑﻌد ﻓﻼح اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻗد
ﻗﺎﻣت اﻟﺻﻼة ،وﻋﻠﻰ اﻟﻣؤذن أن ﯾﺗﻣﮭل ﻓﻲ اﻷذان وﯾﺳرع ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ ،وﯾﺳﺗﺣﺳن أن ﯾﻛون اﻟﻣؤذن
ﺻﺎﻟﺣﺎً ،ﻋﺎﻟﻣﺎ ً ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ وأوﻗﺎت اﻟﺻﻼة ،وﻋﻠﻰ وﺿوء ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘﺑﻠﺔ إﻻ أن ﯾﻛون راﻛﺑﺎ ً ﯾﺻﻠﻲ ﺻﻼة
1

أﺣﻜﺎم اﻷذان واﻹﻗﺎﻣﺔ.

اﻟﺧوف ﻓﻼ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﯾﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘﺑﻠﺔ ،ﻷن  ":ﻗﺑﻠﺔ اﻟﺧﺎﺋف ﺟﮭﺔ أﻣﻧﮫ ،وﻗﺑﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﻓر ﺟﮭﺔ
داﺑﺗﮫ ".
وأن ﯾﺣول وﺟﮭﮫ ﯾﻣﯾﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﺻﻼة وﯾﺳﺎرا ً ﺑﺎﻟﻔﻼح ،وﯾﻔﺻل ﺑﯾن اﻷذان واﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺣﺿر اﻟﻣﻼزﻣون
ﻟﻠﺻﻼة ،ﺟرى ﺧﻼف أﻧﮫ ﺑﯾن أذان اﻟﻔﺟر واﻟﺻﻼة ﻧﺻف ﺳﺎﻋﺔ ﻷن اﻟﻧﺑﻲ اﻟﻛرﯾم ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺗﺳﻠﯾم
ﻛﺎن ﯾﺳﻔر أي إﻟﻰ أن ﺗﺳﻔر اﻟوﺟوه ،أي إﻟﻰ أن ﺗﺑدو ﻣﻼﻣﺢ اﻟوﺟوه ،وﻛﺎن ﯾﺑرد ﻓﻲ ﺻﻼة اﻟظﮭﯾرة إن
ﻛﺎن اﻟﺣر ﺷدﯾداً ،ﻓﺻﻼة اﻟظﮭر ﺑﻌد اﻷذان ﺑﻧﺻف ﺳﺎﻋﺔ ،وﻛذﻟك اﻟﻌﺻر ،أﻣﺎ ﺻﻼة اﻟﻣﻐرب واﻟﻌﺷﺎء
ﻓﺑﻌد اﻷذان ﺑﺧﻣس دﻗﺎﺋﻖ ،وھذا اﻟﺗرﺗﯾب ﻣﺄﺧوذ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ ،وﯾﻔﺻل ﺑﯾن اﻷذان واﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺣﺿر
اﻟﻣﻼزﻣون ﻟﻠﺻﻼة ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟوﻗت اﻟﻣﺳﺗﺣب.
ﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻷذان :
واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم طﻠب
ﻣن اﻟﻣؤذن أن ﯾﻘﯾم اﻟﺻﻼة ھو ﻧﻔﺳﮫ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن
اﻟﻣؤذن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺋذﻧﺔ وﻧﺳﯾﻧﺎه وأﻗﻣﻧﺎ اﻟﺻﻼة ﻓﮭذا
ﻟﯾس وﻓﺎء ،ﻓﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻟﺣﺿوره ﻣﻌﻧﺎ ﻧﻘول :اﻟذي
أذن ھو اﻟذي ﯾﻘﯾم اﻟﺻﻼة ،وﯾﺳﺗﺣب أن ﯾﻘول
اﻟﻣؤذن ﻗﺑل اﻟﺻﻼة :اﻟﺻﻼة اﻟﺻﻼة ،وﯾﻛره
اﻟﺗﻠﺣﯾن ﻓﻲ اﻷذان ،وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدث وأذاﻧﮫ -
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻏﯾر ﻣﺗوﺿﺊ ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾؤذن وﻻ
ﯾﻘﯾم اﻟﺻﻼة  -وﻛذﻟك أذان اﻟﺟﻧب ،ﻓﻐﯾر اﻟﻣﺗوﺿﺊ ﺣدث أﺻﻐر وﻏﯾر اﻟطﺎھر اﻟﺟﻧب ﺣدث أﻛﺑر ،وﻛذﻟك
اﻟﺻﺑﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﻌﻘل ،و اﻟﻣﺟﻧون ،و اﻟﺳﻛران ،وأذان اﻟﻣرأة ﻣرﻓوض ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ،و اﻟﻔﺎﺳﻖ ،و اﻟﻘﺎﻋد ،ﻓﻼ
ﯾؤذن ﻗﺎﻋداً ،واﻟﻛﻼم ﺧﻼل اﻷذان واﻹﻗﺎﻣﺔ ﯾﻛره ،وإذا أردت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣطﮭرة ﻓﺳﻣﻌت اﻟﻣؤذن ﻓﺎﺳﻛت،
وﯾﺳﺗﺣب إﻋﺎدﺗﮫ دون اﻹﻗﺎﻣﺔ ،أي وإذا ﺟرى ﺣدﯾث أﺛﻧﺎء اﻷذان ﻓﯾﺟب أن ﯾﻌﺎد اﻷذان ،وإذا ﻛﻧﺎ ﻓﻲ ﺳﻔر
أو ﻓﻲ ﻧزھﺔ وﻗﻠﻧﺎ ﻷﺣدﻧﺎ :ﻗم ﻓﺄذن ﻓﻼ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻷﺣد أن ﯾﺗﻛﻠم ،ﻓﺈذا ﺗﻛﻠﻣﻧﺎ ﻓﯾﺟب أن ﯾﻌﺎد اﻷذان ،وﻻ ﺗﻌﺎد
اﻹﻗﺎﻣﺔ ،وﯾﻛره اﻷذان ﻟظﮭر ﯾوم اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻر ،ﻓﺄﻧﺎس ﻓﺎﺗﺗﮭم اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻓﺄذﻧوا ﻟﯾﺻﻠوا اﻟظﮭر ھذا
اﻷذان ﻣﻛروه ﻷن ﺻﻼة اﻟﺟﻣﻌﺔ ﺗﺟزئ ﻋن ﺻﻼة اﻟظﮭر ،وھذا ﻣﻣﺎ ﯾﺷوش ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ،وﻗد ﯾؤذن
ﻟﻠﻔﺎﺋت ،إذا إﻧﺳﺎن ﻓﺎﺗﺗﮫ ﺻﻼة ﻓﻲ ﻏﯾر وﻗﺗﮭﺎ ﯾﺳﺗﺣب أن ﯾؤذن ﻟﮭذه اﻟﺻﻼة وﯾﻘﯾم أﯾﺿﺎً ،وﺑﻌﺿﮭم ﻗﺎل:
ﻷوﻟﻰ اﻟﻔواﺋت ،ﻟو ﻧوى أن ﯾﺻﻠﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻﻠوات ﻓﺎﺗﺗﮫ ﯾؤذن وﯾﻘﯾم ﻷول ﻓﺎﺋﺗﺔ ،وﻛره ﺗرك اﻹﻗﺎﻣﺔ
دون اﻷذان ،أي أذان وإﻗﺎﻣﺔ ،وﻟﻛن أﺣدﻧﺎ إذا ﺳﻣﻊ اﻟﻣؤذن اﻧﺗﮭﻰ اﻷﻣر ،وھذا اﻟﻛﻼم إذا ﻛﺎن أﺣدﻛم ﯾﺟﻠس
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ﻓﻲ اﻟﺑرﯾﺔ ،أو ﻓﻲ اﻟرﯾف ،ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻻ ﯾوﺟد ﻓﯾﮫ ﻣﺳﺟد ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑﯾﺗﮫ وﺳﻣﻊ اﻷذان ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻣﺂذن ﻓﺑﻘﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻘط ،وإذا ﻗﺎم اﻟﻣﺻﻠﻲ ﯾﻘﯾم اﻟﺻﻼة.
ﻣﺎ ﯾﻘوﻟﮫ اﻟﻣﺳﻠم ﻋﻧد ﺳﻣﺎع اﻷذان :
واﻵن اﻟﻣﺳﻠم إذا ﺳﻣﻊ اﻷذان ﻣﺎذا ﯾﻘول؟ أول ﺷﻲء أﻣﺳك اﺳﻛت وﻗل ﻣﺛل ﻗوﻟﮫ ،ﻓﺈذا ﻗﺎل اﻟﻣؤذن :أﺷﮭد
أن ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ ،ﯾردد ﻣﻌﮫ اﻟﻣﺳﺗﻣﻊ أﺷﮭد أن ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ ،وإن ﻗﺎل اﻟﻣؤذن :أﺷﮭد أن ﻣﺣﻣداً رﺳول ﷲ
ﯾردد ﻣﻌﮫ اﻟﻣﺳﺗﻣﻊ طﺑﻌﺎ ً ﺑﺻوت ﻣﻧﺧﻔض أﺷﮭد أن ﻣﺣﻣدا ً رﺳول ﷲ ،أﻣﺎ إذا ﻗﺎل :ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻼة،
ﯾﻘوﻟون :إﻋﺎدة اﻷﻣر اﺳﺗﮭزاء ،إذا أﺣد أﻣرك ﺑﺄﻣر وأﻧت أﻋدﺗﮫ ﻟﮫ ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ھذا اﺳﺗﮭزاء ،ﻓﻔﻲ ﻗول
اﻟﻣؤذن :ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻼة ﺗﻘول أﻧت :ﻻ ﺣول وﻻ ﻗوة إﻻ ﺑﺎ  ،ﺣوﻗل أي ﻗﺎل :ﻻ ﺣول وﻻ ﻗوة إﻻ ﺑﺎ ،
ﺳﺑﺣل أي ﻗﺎل :ﺳﺑﺣﺎن ﷲ ،دﻣﻌز ﻗﺎل :أدام ﷲ ﻋزك ،ﺑﺳﻣل ﻗﺎل :ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم ،ﻛﺑر ﻗﺎل :ﷲ
أﻛﺑر ،ھﻠل ﻗﺎل :ﷲ أﻛﺑر ،ﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎل :ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻼة ،إذا ﺳﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠم اﻷذان اﻟﻣﺳﻧون أﻣﺳك وﻗﺎل
ﻣﺛﻠﮫ ،وﺣوﻗل ﻓﻲ اﻟﺣﻲ ﻋﻠﺗﯾن ،إذا إﻧﺳﺎن أراد أن ﯾﻘرأ ﺑﻣﻔرده ﯾﻘول :ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﺣوﻗل ﻓﻲ اﻟﺣﻲ ﻋﻠﺗﯾن؟ أي
ﻓﻲ ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻼة ﯾﺣوﻗل ﯾﻘول :ﻻ ﺣول وﻻ ﻗوة إﻻ ﺑﺎ  ،وﻓﻲ ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼح ﯾﺣوﻗل وﯾﻘول :ﻻ
ﺣول وﻻ ﻗوة إﻻ ﺑﺎ  ،وﯾﺳﺗﺣب أن ﯾﻘول اﻟﻣﺳﻠم ﻣﻊ اﻟﻣؤذن ﺻدﻗت وﺑررت ،وﻟﮫ أن ﯾﻘول ھذا أﯾﺿﺎ ً ﻋﻧد
ﻗوﻟﮫ اﻟﺻﻼة ﺧﯾر ﻣن اﻟﻧوم ،وﯾﺳﺗﺣب ﻟﻣن ﯾﻘﯾم اﻟﺻﻼة أن ﯾﻘول" :اﻟﻠﮭــم رب ھذه اﻟدﻋوة اﻟﺗﺎﻣﺔ واﻟﺻﻼة
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ آت ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣدا ً اﻟوﺳﯾﻠﺔ واﻟﻔﺿﯾﻠﺔ واﺑﻌﺛﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎ ً ﻣﺣﻣودا ً اﻟذي وﻋدﺗﮫ.
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