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 مهخص: 

، ككنػػا النػػداى علػػه عمػػكد( )الصػػبلة( ،ك كػػد األذاف شػػعيرة مػػف شػػعاالر اإلسػػبلـ
أركانا بعػد الشػهادتيف، ك ػد شػرع األذاف فػي السػنة األكلػه لمهجػرة، كا ػتـ بػا 
العمماى ككنا فرضه عمػه الكفايػة عمػه أ ػؿ األمصػار مػف مػدف ك ػرل، مقػيمف 
كانكا أك مسافريف، ك د  اـ الباحث  نا بالتعريؼ باألذاف، كبياف حكما، كذكػر 

يتا، كبياف منهج  الفقهاى في تأصيؿ أدلتا، كالتعريػؼ بشػركطا، أدلة مشركع
كمستحباتا، كمكرك اتا عند األالمة الفقهاى، ثـ دراسة ما جرل في ألفاظا مف 
خػػبلؼ بػػيف المػػذا ب كالمػػدارس الفقهيػػة المختمفػػة، كأ مهػػا المػػذا ب األربعػػة 

في ألفاظ  كمعها المذ ب الظا رم، كالمذ ب الزيدم؛ لمعرفة الزيادة كالنقصاف
األذاف، ككنا عبادة تك يفية غير خاضعة لبلجتهاد في أم زماف أك مكاف، كما 
كجػد مػػف خػػبلؼ فػػي ألفػػاظ األذاف فػالمرجا فيػػا كتػػب السػػنة الصػػحيحة كأ ػػكاؿ 
األالمة المعتبػريف، فكحػدة المسػمميف كألفػتهـ يكػكف فػي عظهػار شػعار اإلسػبلـ 

 بالصكرة الصحيحة الثابتة دكف زيادة أك نقصاف.

 ألفاظ، األذاف، الزيادة، النقصاف، مقارنة.   الكممات المفتاحية :
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Abstract: 

The Call to Prayer, Adhān, is one of the rituals of 
Islam. It is an announcement for the backbone 
worship of Islam (i.e. prayer), and the most 
important pillar after the two testimonies of 
monotheism. The Call to Prayer was ordained in the 
first year of Hijrah. It is a collective obligation 
imposed upon all Muslims, both residents and 
travellers, in the cities and villages. In present study, 
the researcher defines the call to prayer, illustrates 
its rulings, and mentions the evidence of its 
legitimacy. He also indicates the methods of jurists 
in authenticating the call to prayer evidence, 
determining its terms, and specifying its desirable 
and undesirable acts. Besides, the researcher touches 
upon the disagreements among the different Schools 
of Jurisprudence, particularly the Four Schools of 
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Jurisprudenceُ, as well as the Zahiriy school, and the 

Zaidiy school, concerning the words of the call to 
prayers, to detect any addition or deletion in the call 
to prayer words, because it is regarded as a twaqīfiy 
(obligatory) act of worshipping, not subject to the 
juristic discretion at any time or place. The 
researcher concludes that these disagreements 
among the schools should be settled according to the 
authentic books of Hadith and the opinion of the 
trustworthy scholars, confirming that the unity and 
intimacy of the Muslim nation are affirmed by 
highlighting the slogan of Islam correctly without 
any addition or deletion. 

Keywords: words, call to prayer, addition, deletion, 
comparative 

                                                           

1
 These are Ḩanfiy, Mālkiy, Shaf‛iy and Ḩanbaliy schools 
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 ادلقذمح 
لػػذل ظهػػر ألكلياالػػا بنعػػكت جبللػػا، كأنػػار  مػػكبهـ بمشػػا دة الحمػػد ا ا

فضػػالا،  جعػػؿ  صػػفات كمالػػا، كتعػػرؼ علػػيهـ بمػػا أسػػدا( علػػيهـ مػػف عنعامػػا كا 
دبػػارنا لمشػػياطيف، السػػميا الػػذل  األذاف شػػعار المكحػػديف، كحجػػة السػػالكيف، كا 
يسما ضجيج األصكات باختبلؼ المغات عمه تفنف الحاجات، فبل يشغما سػما 

 با ي بمف صدح باألذاف في الخمكات كالجمكات.عف سما ي
كأشػػهد أف ال علػػا عال اا كحػػد( ال شػػريؾ لػػا الكبيػػر المتعػػاؿ، جػػؿ عػػف 

 األشبا( كاألنداد ، كتقدس عف  الصاحبة  كاألكالد .   
مامػا لممتقػيف،  كأشهد أف محمد عبد( كرسكلا ، أرسما رحمػة لمعػالميف، كا 

د أجمعػيف، بعثػا عمػه حػيف فتػرة مػف كحسرة عمه الكافريف، كحجػة عمػه العبػا
 الرسؿ، فهدل با عله أ ـك الطرؽ كأكضح السبؿ.  

 أما بعد: 
فاألذاف شػعيرة مػف أعظػـ شػعاالر اإلسػبلـ ، كأشػهر معػالـ الػديف ،فقػد 
ك عت المكاظبة عميها منػذ أف شػرع  علػي أف مػات رسػكؿ اا صػمه اا عميػا 

خمػػس مػػرات مػػا كػػؿ  كسػػمـ ،فػػي ليػػؿ كنهػػار كسػػفر كحضػػر كيتكػػرر كػػؿ يػػـك
 فريضة، كلـ يسما أنا ك ا اإلخبلؿ بها أك الترخيص في تركها . 

كاألذاف عمػػه  مػػة ألفاظػػا مشػػتمؿ عمػػه مسػػاالؿ العقيػػدة التػػي تتضػػمف 
كجكد اا ككمالا ثـ عثبات الرسالة لمحمد صمه اا عميا كسمـ ثػـ الػدعا علػه 

الفػبلح ك ػك  طاعة مخصكصة فهك اإلعػبلـ بػدخكؿ ك ػت الصػبلة ثػـ دعػا علػه
البقػػاى الػػداالـ كفيػػا اإلشػػارة علػػه المعػػاد، ك ػػك دعػػاى علػػه جماعػػة المسػػمميف 

 كاجتماعهـ . 
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كفػػي عرضػػنا لمكضػػكع دراسػػة ألفػػاظ األذاف بػػيف الزيػػادة كالنقصػػاف ، 
رث  نحاكؿ أف نمقي الضكى عمه ما يزخر با الفقا اإلسبلمي مف تراث ضخـ كا 

مػػكؿ لكػػٌؿ خػػبلؼ بدراسػػة أسػػبابا مثقػػؿ أنتجتػػا عقػػكؿ نٌيػػرة مفكػػرة، كضػػعت الح
كمعالجت  ثار( كنتاالجا ،  اـ الباحث  نا بالتركيز عمه ماجرل مف خبلؼ فػي 
ألفػػػاظ األذاف بػػػيف المػػػذا ب كالمػػػدارس الفقهيػػػة المختمفػػػة ، لمعرفػػػة الزيػػػادة 
كالنقصاف في ألفاظ األذاف، فألفاظا تك يفية تعبدية غير خاضعة لبلجتهاد فػي 

كجد مف خبلؼ في ألفاظ األذاف في البمػداف كاألمصػار  أم زماف أكمكاف ، كما
، فالمرجا فيا كتب السنة الصحيحة كأ كاؿ األالمػة المعتبػريف، فهظهػار شػعار 
 اإلسبلـ بالصكرة الصحيحة الثابتة دكف زيادة أك نقصاف  ك المراد الشرعي .
ك د  سمت البحث عله مقدما كمبحثيف كتحت كؿ مبحث عدة مطالب 

 عدة مساالؿ كخاتمة : كتحت كؿ مطمب
 المقدمة. كفيها:

 أ مية المكضكع. -
 أسباب اختيار المكضكع. -
 أ داؼ البحث. -
 خطة البحث -

 أهميح ادلىضىع: 
فػػرض اا تعػػاله عمػػه العبػػاد فػػراالض، كأكجػػب عمػػيهـ كاجبػػات؛ كسػػف 
لهػػـ سػػننان، ككعػػد بػػاألجر كالثػػكاب لمػػف أدا ػػا عمػػه مػػا أمػػر، كتكعػػد بالكيػػؿ 

أك أدا ا عمه غير المراد، فبل يعبد اا عال بمػا شػرع كالعذاب مف أعرض عنها 
ال باأل كاى كال بالبدع  ذا: ك د نالت فريضة الصبلة ا تماـ العممػاى بػالتعريؼ 
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بشركطها ،كبياف أركانها ،كايضاح كاجباتها، كاإلشارة عله سننها ،ككنها عمكد 
شػعيرة النػداى االسبلـ ، ك ي  كد أركانػا بعػد الشػهادتيف، ك  ػد ا ػتـ العممػاى ب

عليهػػا، فدرسػػكا أحكامػػا، كبينػػكا مشػػركعيتا، فضػػبطكا ألفاظهػػا، كبينػػكا حركفػػا، 
كتأتي  ذ( الدراسة لبياف ألفاظ األذاف التي سػمعها الصػحابة الكػراـ فػي العهػد 
النبكل ،منذ بداية مشركعية األذاف عله رحيؿ النبي صمه اا عميا كسػمـ علػه 

فيػػا مػػف الخػػبلؼ فػػي المػػذا ب كالمػػدارس الرفيػػؽ األعمػػه . ثػػـ دراسػػة مػػاجرل 
الفقهية المختمفة، كأ مها المذا ب األربعة كمعها المذ ب الظا رم، كالمػذ ب 
الزيدم. لمعرفة الزيادة كالنقصاف في ألفاظ األذاف، كتضمنت الدراسة التعريؼ 
بشػػػركط األذاف ،كمسػػػتحباتا ،كمكرك ػػػات، ككنػػػا شػػػعيرة البػػػد أف تػػػ دل دكف 

فألفاظها تعبدية تك يفية غير خاضعة لبلجتهاد في أم زماف زيادة أك نقصاف، 
كمكػػاف ، ك فينبغػػي عمػػه المسػػمـ معرفتهػػا ليقػػـك بأداى ػػا عمػػه الكجػػا األمثػػؿ 
،كمػػا كجػػد مػػف خػػبلؼ تنػػكع فهػػك سػػاالا ،ال يفسػػد العبػػادة كال يػػ ثر فػػي كحػػدة 

 المسمميف .
 أعثاب اختياس ادلىضىع: 

 لمكضكع األتي:مف األسباب الته أدت عله اختيار  ذا ا
 أ مية األذاف كشعيرة مف شعاالر اإلسبلـ كا  امتة تعظيـ لشعاالر الٌما.  -1
األذاف ععبلـ شرعي، البد أف ي دل عمه كفؽ ما جاى عف رسكؿ اا   -2

 صمه اا عميا كسمـ. 
تنكع  ألفاظ األذاف بيف الزيادات كالنقصاف ،كالسنف، كالمستحبات ،ك د  -3

يرة فيها ألفاظ محددة تك يفية، كاختمفكا اتفؽ الفقهاى عمه أف  ذ( الشع
 في ما زاد عنها . 
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بياف ألفاظ األذاف مف خبلؿ دراسة فقهية مقارنة في المذا ب الفقهية  -4
 الستة.

ككف األذاف كاإل امة كانا بالمدينة بحضرة األالمة مف الصحابة رضي اا  -5
، فمحاؿ أف يعرؼ حكما الكاحد كيجهما  عنهـ ،خمس مرات كؿ يـك

 عة فحتـ دراسة الخبلؼ في ألفاظا.الجما
عثراى المكتبة الفقهية بهذا البحث الذم استقؿ بدراسة ألفاظ األذاف عند  -6

 المدارس الفقهية المختمفة. 
 أهذاف انثحث: 

 تعريؼ األذاف كحكما ،كأدلة مشركعيتا. -1
 تحرير محؿ النزاع كاسباب االختبلؼ في ألفاظ األذاف. -2
 كمكرك اتا التي ت ثر في ألفاظ األذاف.   بياف شركط األذاف ،كمستحباتا ، -3
 بياف ألفاظ األذاف كأحكامها في المذا ب الفقهية الستة.  -4
تكضيح األلفاظ الزاالدة كحكمها في المذا ب الفقهية الستة مف خبلؿ  -5

  دراسة فقهية مقارنة. 
 خطح انثحث:    

يشتمؿ  ذا البحث عمه مقدمة، كتمهيد، كمبحثيف، كؿ مبحث منهما تـ 
 سيما عله عدة مطالب، كخاتمة، كذلؾ عمه النحك التالي: تق

 المقدمة. كفيها: 
 أ مية المكضكع.  -

 أسباب اختيار المكضكع.  -
 أ داؼ البحث.  -
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 خطة البحث.  -
 التمهيد: 

 المبحث األكؿ: تعريؼ األذاف ،حكما ، مشركعيتا.
 المطمب األكؿ : تعريؼ األذاف ،أ ميتة  ك مشركعيتا. 

 ـ األذاف ،أدلة مشركعيتا ،كسبب مشركعيتا.  المطمب الثاني: حك
المطمب الثالث: تحرير محؿ النزاع في األذاف. سبب الخبلؼ، كصفة األذاف 

 ،الزيادة كالنقصاف.
 المطمب الرابا : شركط األذاف، مستحباتا ، كمكرك اتا.

 المبحث الثاني: ألفاظ األذاف كاإل امة عند المذا ب الفقهية .
.                                                                                                    اظ األذاف كاإل امة عند األحناؼالمطمب األكؿ : ألف

                                      .                                                                          لمطمب الثاني : ألفاظ األذاف كاإل امة عند المالكيةا
  المطمب الثالث : ألفاظ األذاف كاإل امة عند الشافعية
             .                                                                                                                   المطمب الرابا : ألفاظ األذاف كاإل امة عند الحنابمة

 المطمب الخامس : ألفاظ األذاف كاإل امة عند الظا رية.
 المطمب السادس: ألفاظ األذاف كاإل امة عند الزيدية.

 الخاتمة. 
 كأٌما الخاتمة: فقد بٌينت فيها أ ـ النتاالج التي تكصمت عليها مف خبلؿ البحث.

 كفيها:
 أ ـ نتاالج البحث.  -

 فهرس المراجا.  -
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 ادلثحث األول
 شيف األران ، مششوػيته ، حكمه.تؼ 
 كتحتا أربعة مطالب:

 ادلطهة األول 
 تؼشيف األران ، أهميته و مششوػيته. 

 : أوالً تؼشيف األران 
. كمنا.  كلا (ُ)األذاف لغة: يطمؽ عمه مطمؽ اإلعبلـ أك اإلعبلف عنا

رىسيكًلًا( تعاله:)كىأىذىافه ًمفى المًَّا كى
 أم: أعممهـ با.  (ِ)

ة: أال عف ليمػػػه أذنػػػت بقفػػػكؿ ... كمػػػا أذنػػػت ذا حاجػػػة  ػػػاؿ الحطيالػػػ
 .(ّ)برحيؿ

كاإًلعبلـ بالشيى مطمقان يككف بكاسطة نداى يصؿ عله مساما النػاس، 
 (ْ).كأصػما النػداى المسػمكع بػاألذف، مػػف  ػكلهـ:  ذنتػا، أم أكصػمتا علػه أذنػػا

 كمنػا  كلػا (ٓ)فسمي األذاف لمصبلة أذانا، ألنا ععبلـ بػدخكؿ ك تهػا كحضػكر.
ـٍ  ىػػػػٍكـه الى  لىًعبنػػػا ذىًلػػػػؾى ًبػػػػأىنَّهي كنا كى ػػػػذيك ىا  يػػػػزي ػػػبلىًة اتَّخى ـٍ ًعلىػػػػه الصَّ ذىا نىػػػػادىٍيتي تعػػػاله:)كىاً 

                                                           

 (.ُٔ/ُتعريفات لمجرجاني )( ال(ُ
 (ّ( ) التكبة: (ِ
 (َُٓ/ِ(  فتح البارم )(ّ
 (ُِْ/ٓ( تفسير األلكسي )(ْ
 (َْ/ِ( الحاكم الكبير)(ٓ
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)  .(ِ). فاألذاف ععبلـ بحضكر الك ت كاإل امة عيذاف بفعؿ الصبلة(ُ)يىٍعًقميكفى
 ػاؿ اإلمػاـ ابػف  .(ّ)كفي الشرع: اإلعبلـ بك ت الصبلة بألفػاظ معمكمػة مػأثكرة 

كمػا  (ْ)األذاف الشرعي أنا ععبلـ بدخكؿ ك ت الصبلة بألفاظ مخصكصة حجر:
داـ أف األذاف شرع بألفاظ مخصكصة فبل يجكز الزيػادة فيهػا أك النقصػاف الف 

 األصؿ في العبادات التك ؼ.
 ثاويًا: أهميح األران و مششوػيته : 

 ػػذ( العبػػادة مػػف أعظػػـ شػػعاالر اإلسػػبلـ، كأشػػهر معػػالـ الػػديف ،فقػػد  
المكاظبة عميها منذ شػرعها اا سػبحانا علػي أف مػات رسػكؿ اا صػمه  ك عت

اا عميا كسمـ في ليؿ كنهار كسفر كحضر كلـ يسػما أنػا ك ػا اإلخػبلؿ بهػا 
أك الترخيص في تركها .ك د كاف صمه اا عميا كسمـ يأمر أمراى األجنػاد فػي 

ف لـ يسػمعك(  ػاتمكا ،ف هػك عبلمػة لئلسػبلـ الغزك أنهـ عذا سمعكا األذاف كفكا كا 
كداللػػة عمػػه التمسػػؾ بػػا كالػػدخكؿ فيػػا كمػػا  ػػذ( المبلزمػػة العظيمػػة الداالمػػة 

كمنػا حػديث مالػؾ بػف (ٓ)المستمرة فقد أمر با صمه اا عميػا كسػمـ غيػر مػرة
حػكيرث أف النبػي صػمه اا عميػا كسػػمـ  ػاؿ" عذا حضػرت الصػبلة فميػ ذف لكػػـ 

                                                           

 (.ٖٓ( )الماالدة: (ُ
 (.َِٗ/ّ( فيض القدير )(ِ
 (.ُٔ/ُ( التعريفات لمجرجاني )(ّ
 (َُٓ/ِ(  فتح البارم )(ْ
 (.َُِ/ُر )(  السيؿ الجرار المتدفؽ عمه حداالؽ االز ا(ٓ
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 (ُ)أحدكـ" 
 كلا صمه اا عميا كسمـ: "لك يعمـ النػاس مػا كفي األذاف ثكاب كبير، بدليؿ  

فػػػي النػػػداى، كالصػػػؼ األكؿ، ثػػػـ لػػػـ يجػػػدكا عال أف يىٍسػػػتهمكا عميػػػا السػػػتهمكا 
،كحػػديث أبػي سػػعيد الخػدرم رضػػي اا عنػا،  ػػاؿ لػا: عنػػي أراؾ تحػػب (ِ)عميػا"

الغػنـ كالباديػػة، فػهذا كنػػت فػي غنمػػؾ كباديتػؾ، فأذنػػت بالصػبلة، فػػارفا صػػكتؾ 
ال يسما مدل صػكت المػ ذف جػف كال عنػس كال شػيى عال شػهد »ا بالنداى، فهن

 ػػػاؿ أبػػػك سػػػعيد: سػػػمعتا مػػػف رسػػػكؿ اا صػػػمه اا عميػػػا « لػػػا يػػػـك القيامػػػة
. كفػػػػػي حػػػػػػديث  خػػػػػر: "الم ذنػػػػػكف أطػػػػػػكؿ النػػػػػاس أعنا ػػػػػان يػػػػػػـك (ّ)كسػػػػػمـ
 .ك ذا يدؿ عمه عظـ األجر كالثكاب.(ْ)القيامة"

ظػػا مشػػتمؿ عمػػه مسػػاالؿ  ػػاؿ القرطبػػي كغيػػر( : كاألذاف عمػػه  مػػة ألفا
العقيػػدة ألنػػا بػػدأ باألكبريػػة ك ػػي تتضػػمف كجػػكد اا ككمالػػا ثػػـ ثنػػه بالتكحيػػد 

                                                           

 ِٖٔافر عذا كانكا جماعػة ، حػديث ر ػـ)( أخرجا البخارم كتاب األذاف ،باب األذاف لممس(ُ
(، كمسػػمـ فػػي كتػػاب المسػػاجد كمكاضػػا الصػػبلة بػػاب مػػف أحػػؽ باإلمامػػة حػػديث ر ػػـ 

(ْٕٔ.) 
لجػػف كثػػكابهـ كعقػػابهـ  حػػديث ر ػػـ ( أخرجػػا البخػػارم فػػي كتػػاب بػػدى الػػكحي بػػاب ذكػػر ا(ِ

(ِّٗٔ .) 
 ِٖٔمسافر عذا كانكا جماعة حديث ر ػـ)خرجا البخارم في كتاب األذاف باب األذاف لم( أ(ّ

(، كمسػػػمـ فػػػي كتػػػاب المسػػػاجد كمكاضػػػا الصػػػبلة بػػػاب مػػػف أحػػػؽ باالمامػػػة حػػػديث 
 (ْٕٔر ـ)

( أخرجا مسمـ ،في كتاب الصبلة ،باب فضؿ األذاف ك رب الشيطاف عنػد سػماعة حػديث (ْ
 (ّٕٖر ـ)
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كنفػػي الشػػريؾ ثػػـ بهثبػػات الرسػػالة لمحمػػد صػػمه اا عميػػا كسػػمـ ثػػـ دعػػا علػػه 
الطاعػػة المخصكصػػة عقػػب الشػػهادة بالرسػػالة ألنهػػا ال تعػػرؼ عال مػػف جهػػة 

االـ كفيا اإلشارة عله المعػاد ثػـ أعػاد الرسكؿ ثـ دعا عله الفبلح ك ك البقاى الد
مػػػا أعػػػاد تككيػػػدا كيحصػػػؿ مػػػف األذاف اإلعػػػبلـ بػػػدخكؿ الك ػػػت كالػػػدعاى علػػػه 
ظهػػار شػػعاالر اإلسػػبلـ كالحكمػػة فػػي اختيػػار القػػكؿ لػػا دكف الفعػػؿ  الجماعػػة كا 

  (ُ)سهكلة القكؿ كتيسر( لكؿ أحد في كؿ زماف كمكاف.
بعة أشياى عظهار ك د كذكر العمماى في حكمة مشركعية األذاف أر 

شعار اإلسبلـ ككممة التكحيد كاإلعبلـ بدخكؿ ك ت الصبلة كبمكانها كالدعاى 
  ( ِ)عله الجماعة.

  اؿ اإلماـ ابف رجب في حكمة مشركعية األذاف :
منها: أنا ععبلـ بك ػت الصػبلة أك فعمهػا. كمػف  ػذا الكجػا  ػك عخبػار 

: أنػا ععػبلـ لمغػاالبيف عػف بالك ت أك الفعؿ. كلهذا كاف المػ ذف م تمنػا. كمنهػا
المسجد؛ فمهذا شرع فيا رفػا الصػكت، كسػمي نػداىن؛ فػهف النػداى  ػك الصػكت 

 الرفيا. 
كمنها: أنا دعاى عله الصبلة؛ فهنا معنه  كلا: " حي عمه الصبلة، حي عمه 

 الفبلح".
ًمػؿى  ػا علػه المَّػًا كىعى مىٍف أىٍحسىفي  ىٍكال ًممٍَّف دىعى  ك د  يؿ: عف  كلا تعاله: }كى

                                                           

 (ٕٕ/ِ(  فتح البارم )(ُ
 (ٕٕ/ْ(  شرح صحيح مسمـ ،النككم  )(ِ
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ا{ اًلحن  اآلية: نزلت في الم ذنيف، ركم عف طاالفة مف الصحابة.(ُ)صى
} ـٍ سىػاًلميكفى كًد كى يػ ك يؿ في  كلا تعػاله: }كى ىػٍد كىػانيكا ييػٍدعىٍكفى علػه الِسػجي
:عنهػا (ِ)

 الصمكات الخمس حيف ينادم بها.
كمنهػػا: أنػػا ععػػبلف بشػػراالا اإلسػػبلـ مػػف التكحيػػد كالتكبيػػر كالتهميػػؿ كالشػػهادة 

 .(ّ)حدانية كالرسالةبالك 
كزاد بعضػػهـ :فػػػي فكاالػػػد األذاف كحكمػػػا "أنػػا اإلعػػػبلـ بػػػأف الػػػدار دار 
اإلسبلـ كي نس الجيراف كيستجاب عنػد( الػدعاى، كذكػر الجػبلؿ السػيكطي فػي 

 .(ْ)الخصاالص الصغرل أف األذاف الشرعي مف خصاالص  ذ( األمة.
 ثانثًا: مششوػيته األران . 

 مىت ششع األران :
فػي أم ك ػػت كػاف ابتػػداى شػرعية األذاف فقيػػؿ: نػزؿ عمػػه  ك ػد اختمػػؼ

.كعند الطبرانػي عػف (ٓ)ما فرض الصبلة -صمه اا عميا كسمـ  -رسكؿ اا 

                                                           

 (ّّ( )فصمت: (ُ
 (ّْ( )القمـ: (ِ
 (ُٕٗ/ٓ( فتح البارم ، ابف رجب )(ّ
 (ُٕٗ/ٓ( فتح البارم ، ابف رجب )(ْ
( ركا( ابف حباف عف ابف عباس  اؿ اإلماـ الشككاني :في عسناد عبد العزيز بػف عمػراف (ٓ

سػناد( ك ك ممف ال تقكـ بػا حجػة. كعنػد الػدار طني مػف حػد يث أنػس،  ػاؿ الحػافظ: كا 
 ضعيؼ
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 (ُ)ابف عمر كذكر أنا في ليمة اإلسراى.
ك يػػؿ: كػػاف فػػرض األذاف عنػػد  ػػدـك المسػػمميف المدينػػة لمػػا ثبػػت مػػف 

 ػدمكا المدينػة يجتمعػكف حديث عبد اا ابف عمر  اؿ: )كػاف المسػممكف حػيف 
فيتحينػػػكف الصػػػبلة كلػػػيس ينػػػادم بهػػػا أحػػػد فتكممػػػكا يكمػػػا مػػػا فػػػي ذلػػػؾ فقػػػاؿ 
بعضهـ: اتخذكا نا كسا مثؿ نا كس النصارل، ك اؿ بعضػهـ: اتخػذكا  رنػا مثػؿ 
 رف اليهكد،  ػاؿ: فقػاؿ عمػر: أال تبعثػكف رجػبل ينػادم بالصػبلةر فقػاؿ رسػكؿ 

. ػػاؿ اإلمػػاـ  (ِ)ؿ  ػػـ فنػػاد بالصػػبلة(: يػػا بػػبل -صػػمه اا عميػػا كسػػمـ  -اا 
 . (ّ)الشككاني  ك ذا أصح ما كرد في تعييف ابتداى ك ت األذاف

ككاف فرضا بالمدينػة فػي السػنة األكلػه مػف الهجػرة، ككردت أحاديػث 
 تدؿ عمه أنا شرع بمكة، كالصحيح األكؿ.

 عثة مششوػيته:
س لمػػا  ػػدـ المدينػػة النبػػي صػػمه اا عميػػا كسػػمـ صػػعب عمػػه النػػا 

معرفة أك ات صبلتا، فتشاكركا في أف ينصبكا عبلمة يعرفكف بها ك ت صػبلة 

                                                           

( في عسناد( طمحة بف زيد ك ك متركؾ. كعند ابف مردكيا مف حديث عاالشػة مثمػا كفيػا (ُ
.كفػي عسػناد( زيػاد بػػف -رضػي اا عنػػا  -مػف ال يعػرؼ كعنػد البػزار كغيػػر( عػف عمػي

المنذر أبك الجاركد ك ك متركؾ،  اؿ الحافظ: كالحؽ أنا ال يصح شيى مف  ذ(، ك ػد 
 ( فميرجا علياٖٕ/ِأطاؿ الكبلـ في ذلؾ في الفتح)

( . أخرجا مسػمـ َْٔ( ر ـ)ُِْ/ُ( أخرجا البخارم في كتاب الصبلة باب بدى األذاف)(ِ
 (.ّٕٕ( ر ـ)ُِْ/ُفي كتاب الصبلة باب بدى األذاف)

 ( .ّٖ/ِ( نيؿ االكطار، الشككاني )(ّ
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النبي صمه اا عميا كسمـ كػيبل تفػكتهـ الجماعػة، فأشػار بعضػهـ بالنػا كس، 
فقاؿ النبي صمه اا عميا كسمـ: " ك لمنصارل" كأشار بعضهـ بالبكؽ، فقاؿ: 

 " كأشػار بعضػهـ بهيقػاد " ك لميهكد"، كأشػار بعضػهـ بالػدؼ، فقػاؿ: " ػك لمػرـك
النػػار، فقػػاؿ: "ذلػػؾ لممجػػكس"، كاشػػار بعضػػهـ بنصػػب رايػػة، فػػهذا ر  ػػا النػػاس 
أعمـ بعضهـ بعضان، فمػـ يعجبػا صػمه اا عميػا كسػمـ ذلػؾ، فمػـ تتفػؽ  را  ػـ 
عمه شيى، فقاـ صمه اا عميا كسػمـ مهتمػان، فبػات عبػد اا بػف زيػد مهتمػان 

مـ، فػػرأل فػػي نكمػػا ممكػػان عممػػا األذاف با تمػػاـ رسػػكؿ اا صػػمه اا عميػػا كسػػ
كاإل امة، فأخبر النبي صمه اا عميا كسػمـ، ك ػد كافقػت الر يػا الػكحي، فػأمر 

عبػد اا بػف زيػد بػف (ُ)بهما النبي صػمه اا عميػا كسػمـ، ك ػذا معنػه حػديث.
كأنا ناالـ رجؿ فقاؿ: تقكؿ: اا أكبر اا أكبر، فذكر  -عبد ربا  اؿ: )طاؼ بي

 -بتربيا التكبير بغير ترجيا، كاإل امػة فػرادل، عال  ػد  امػت الصػبلة  -األذاف 
فقػػاؿ: عنهػػا  -صػػمه اا عميػػا كسػػمـ  - ػػاؿ: فممػػا أصػػبحت أتيػػت رسػػكؿ اا 

 (ِ)لر يا حؽ(

                                                           

ف محمػػػد عػػػكض الجزيػػػرم ( الفقػػػا عمػػػه المػػػذا ب األربعػػػة .الم لػػػؼ: عبػػػد الػػػرحمف بػػػ(ُ
 لبناف. –( .الناشر: دار الكتب العممية، بيركت ُِٖ/ُ ػ()َُّٔ)المتكفه: 

( َِْ - ِّٗ( كابػػػػػف ماجػػػػػا )ِٗٔ - ِٖٔ( كالػػػػػدارمي )ُٖ( أخرجػػػػػا أبػػػػػك داكد )(ِ
( كصححا األلباني انظر مشػكاة المصػابيح ّْ/ ْ( كأحمد )ّٗٓكالترمذم مختصرا )

(ُ/َِٓ.) 
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 ادلطهة انثاوي
 حكم األران ،أدنح مششوػيته. 

 حكم األران:
غيػػػػر )(ِ)عنػػػػد الجمهػػػػكر ( ُ)اتفػػػػؽ األالمػػػػة عمػػػػه أف األذاف سػػػػنة م كػػػػدة   

الحنابمػػة( كمػػنهـ الخر ػػي الحنبمػػي: لمرجػػاؿ جماعػػة فػػي كػػؿ مسػػجد لمصػػمكات 
كأما عدا الحنابمة: فهنهـ  ػالكا: عنػا فػرض  ( ّ) الخمس كالجمعة، دكف غير ا .

 (ْ)كفاية بمعنه عذا أته با أحد فقد سقط عف البا يف.
كاألذاف كاإل امة مشركعاف في حػؽ الرجػاؿ لمصػمكات الخمػس دكف غير ػا،    

ك مػػا مػػف فػػركض الكفايػػات عذا  ػػاـ بهمػػا مػػف يكفػػي سػػقط اإلثػػـ عػػف البػػا يف؛ 
ك يػؿ يكػكف عمػه  (ٓ)ألنهما مف شعاالر اإلسبلـ الظػا رة، فػبل يجػكز تعطيمهمػا.

خمسػػة أنػػػكاع كاجػػػب ك ػػػك أذاف الجمعػػػة كمنػػدكب ك ػػػك لسػػػاالر الفػػػراالض فػػػي 
رك( ك ػك المساجد كحراـ ك ك أذاف المرأة كأجاز الشافعي أف ت ذف النسػاى كمكػ

                                                           

 (ّٔ/ُالبف جزم الغرناطي) (  القكانيف الفقهية (ُ
(، الشػػػػػػػػػػػرح  ّٔٓ/ُ( الػػػػػػػػػػػدر المختػػػػػػػػػػػار)ُٖٕ،ُِٕ،ُٕٔ/ُ(  فػػػػػػػػػػتح القػػػػػػػػػػػدير:)(ِ

( ، نهايػػػػػػػػػة َُّ/ُ(، بدايػػػػػػػػػة المجتهػػػػػػػػػد) ٓٓ/ُ(، المهػػػػػػػػػذب)ُّّ/ُالصػػػػػػػػػغير)
 ( .  ّٖ/ّ( ، المجمكع ) ََّ/ُالمحتاج)

 (ّٗٔ/ُ( الفقا اإلسبلمي لمزحيمي) (ّ
 (ِّٖ/ُ( الفقا عمه المذا ب األربعة  لمجزيرم) (ْ
( الفقا الميسػر فػي ضػكى الكتػاب كالسػنة .الم لػؼ : مجمكعػة مػف المػ لفيف .الناشػر : (ٓ

 (ْٓ/ُمجما الممؾ فهد لطباعة المصحؼ الشريؼ) 



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 ألفاظ األذان بين الزيادة والنقصان

 دراسة فقهية تأصيلية مقارنة

َُِٕ 
 

األذاف لمنكافؿ كلمفكاالت كأجاز( لمفكاالت ابف حنبؿ كأبك حنيفة كمبػاح ك ػك أذاف 
  .( ُ)المنفرد ك يؿ مندكب

 أدنح مششوػيته )أحاديث األران(:  
مف خبلؿ استقراى كتب السنة كجد أف األذاف كرد بعدت ركيات ك ي 

 كالتالي:
ا صػػمه اا األكؿ :حػػديث عبػػد اا بػػف زيػػد،  ػػاؿ: لمػػا أمػػر رسػػكؿ ا

عميا كسمـ بالنا كس ليضرب با لمناس في الجما لمصبلة طاؼ بػي كأنػا نػاالـ 
رجػػؿ يحمػػؿ نا كسػػا فػػي يػػد(، فقمػػت لػػا: يػػا عبػػد اا أتبيػػا النػػا كسر  ػػاؿ: مػػا 
تصنا بار  اؿ: فقمت: ندعك با عله الصبلة،  اؿ: أفبل أدلؾ عمه ما  ػك خيػر 

 أكبػػر اا أكبػػر، اا أكبػػر اا مػػف ذلػػؾر  ػػاؿ: فقمػػت لػػا: بمػػه،  ػػاؿ: تقػػكؿ اا
أكبر، أشهد أف ال علا عال اا، أشهد أف ال علا عال اا، أشهد أف محمدا رسػكؿ 
اا، أشهد أف محمػدا رسػكؿ اا، حػي عمػه الصػبلة، حػي عمػه الصػبلة، حػي 
عمه الفبلح، حي عمه الفػبلح، اا أكبػر اا أكبػر، ال علػا عال اا، ثػـ اسػتأخر 

ثػـ  ػاؿ: تقػكؿ: عذا أ يمػت الصػبلة، اا أكبػر اا أكبػر، أشػهد أف ال  غير بعيد
علا عال اا، أشهد أف محمدا رسػكؿ اا،حػي عمػه الصػبلة، حػي عمػه الفػبلح، 
 ػػد  امػػت الصػػبلة،  ػػد  امػػت الصػػبلة، اا أكبػػر اا أكبػػر، ال علػػا عال اا، فممػػا 

بما رأيت، فقاؿ: " عنها أصبحت أتيت رسكؿ اا صمه اا عميا كسمـ فأخبرتا 
لر يػا حػػؽ عف شػاى اا، فقػػـ مػا بػػبلؿ فػألؽ عميػػا مػا رأيػػت فميػ ذف بػػا، فهنػػا 

                                                           

 (ْٗٔ/ُ( الفقا اإلسبلمي لمزحيمي) (ُ
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  ( ُ)أندل صكتا منؾ "
الثاني :حديث أبي محذكرة عف أبيا عػف جػد(  ػاؿ  مػت يػا رسػكؿ اا    

عممني سنة األذاف  اؿ فمسػح مقػدـ رأسػي ك ػاؿ تقػكؿ اا أكبػر اا أكبػر اا 
أكبػر ترفػا بهػا صػكتؾ ثػـ تقػكؿ أشػهد أف ال علػا عال اا أشػهد أف ال أكبر اا 

علا عال اا أشهد أف محمدا رسكؿ اا أشهد أف محمدا رسكؿ اا تخفض بهػا 
صػػكتؾ ثػػـ ترفػػا صػػكتؾ بالشػػهادة أشػػهد أف ال علػػا عال اا أشػػهد أف ال علػػا عال 

ي عمػه الصػبلة اا أشهد أف محمدا رسكؿ اا أشهد أف محمػدا رسػكؿ اا حػ
حي عمػه الصػبلة حػي عمػه الفػبلح حػي عمػه الفػبلح فػهف كػاف صػبلة الصػبح 
 مت الصبلة خير مف النـك الصبلة خير مف النـك اا أكبػر اا أكبػر ال علػا عال 

. كحػػديث أبػػي محػػذكرة رضػػي اا عنػػا أف النبػػي صػػمه اا عميػػا كسػػمـ (ِ)اا
 شرة كممة.عمما األذاف تسا عشرة كممة كاإل امة سبا ع

                                                           

( سػػػػػػػنف َِْ/ِٔ(، مسػػػػػػػند أحمػػػػػػػد )ُّٓ/ُ( أخرجػػػػػػػا أبػػػػػػػك داكد فػػػػػػػي السػػػػػػػنف )(ُ
( كصػػححا األلبػػاني انظػػر: صػػحيح ُُٗ/ُ(، صػػحيح ابػػف خريمػػة )ٖٕٓ/ِالػػدارمي)

 (َْٔ/ِأبي داكد لؤللباني )
( كابػػػف ُِٕ( كالػػػدارمي )ّٕٔ( كالترمػػػذم )َُّ( كالنسػػػاالي )ِٖ( أخرجػػػا أبػػػك داكد )(ِ

( كابػػػف حػػػـز ٖٖك  ٕٖ( كالػػػدار  طنػػػي )ٖٕ/ ُ( كالطحػػػاكم )ِّْ - ِِْماجػػػا )
ماجػػػة (، أخرجػػػا ابػػػف َُْ/ ٔك  َْٗ/ ّ( كأحمػػػد )ُّٗ( كالطيالسػػػي )َُٓ/ ّ)
 – ُٓٓ( ،صػػػحيح أبػػػي داكد )ْْٔ(، كصػػػححا األلبػػػاني انظػػػر : المشػػػكاة )َٕٗ)

(. ك د كاف أبك محػذكرة أحسػف النػاس صػكتا كأذانػا. كلػبعض شػعراى  ػريش فػي ُٗٓ
 أذاف أبي محذكرة:

 أما كرب الكعبة المستكر( ... كما تبل محمد مف سكر(
 (ْٕ/ِنيؿ األكطار) كالنغمات مف أبي محذكر( ... ألفعمف فعمة مذككر( .انظر
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الثالث: حديث ببلؿ بف رباح: أمر( صمه اا عميا كسمـ لببلؿ: )أف 
 .(ُ)يشفا األذاف كيكتر اإل امة(

كحديث سعد القرظ أنػا سػمعا ، يقػكؿ: عف  ػذا األذاف أذاف بػبلؿ الػذم أمػر(   
رسكؿ اا صمه اا عميا كسمـ كا  امتػا ، ك ػك: )اا أكبػر اا أكبػر اا أكبػر 

، أشػهد أف ال علػا عال اا أشػهد أف ال علػا عال اا ، أشػهد أف محمػدا  اا أكبر
رسكؿ اا أشهد أف محمدا رسكؿ اا( ، ثـ يرجا فيقكؿ:) أشهد أف ال علا عال 
اا أشػػػهد أف ال علػػػا عال اا ، أشػػػهد أف محمػػػدا رسػػػكؿ اا أشػػػهد أف محمػػػدا 

الفػبلح حػي عمػه  رسكؿ اا ، حي عمه الصبلة حي عمه الصبلة ، حػي عمػه
الفبلح ، اا أكبر اا أكبر ، ال علا عال اا( ، كاإل امة كاحدة كاحػدة ، كيقػكؿ: 
) د  امت الصبلة مػرة كاحػدة ( ػاؿ سػعد بػف عاالػذ: ك ػاؿ لػي رسػكؿ اا صػمه 
اا عميػػا كسػػمـ: )يػػا سػػعد عذا لػػـ تػػر بػػبلال معػػي فػػأذف(  ، كمسػػح رسػػكؿ اا 

 ػػاؿ: )بػػارؾ اا فيػػؾ يػػا سػػعد عذا لػػـ تػػر بػػبلال صػػمه اا عميػػا كسػػمـ رأسػػا ، ك 
معي فػأذف( ،  ػاؿ: فػأذف سػعد لرسػكؿ اا صػمه اا عميػا كسػمـ بقبػاى ثػبلث 
مرات.  اؿ: فممػا اسػتأذف بػبلؿ عمػر بػف الخطػاب رضػي اا عنػا فػي الخػركج 
عله الجهاد في سبيؿ اا ،  اؿ لا عمر: عله مف أدفا األذاف يا ببلؿر ،  ػاؿ: 

فهنا  د أذف لرسكؿ اا صػمه اا عميػا كسػمـ بقبػاى ، فػدعه عمػر  عله سعد؛

                                                           

( أخرجػػا البخػػارم كتػػاب أحاديػػث األنبيػػاى بػػاب مػػا ذكػػر عػػف بنػػي عسػػرااليؿ حػػديث ر ػػـ (ُ
(، ابػػػف ماجػػػة َُُّ( ، الترمػػػذم )َٖٓ(، ك أبػػػك داكد )ّٖٕ/ِ(، مسػػػمـ )ّْٕٓ)
 (َُّ/ّ(، أحمد )َّٕ)
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له عقبؾ مف بعدؾ  .(ُ)سعدا فقاؿ: األذاف عليؾ كا 
كالركيات السابقة صحيحة كمدكنة في كتب السنة كما عدا ا غير صحيح. 

 كالمبلحظ كجد التنكع في األلفاظ السابقة
ينبغي لئلنساف  أف العبادات الكاردة عمه كجك( متنكِّعة،»كالقاعدة: 

 ، كتنكيعها فيا فكاالد:« أف يفعمها عمه  ذ( الكجك(
 أكالن: حفظ الِسنَّة، كنشر أنكاعها بيف النَّاس.

ثانيان: التيسير عمه المكمَّؼ، فهف بعضها  د يككف أخؼَّ مف بعض فيحتاج 
 لمعمؿ.

 ثالثان: حضكر القمب، كعدـ مىمىما كسآمتا.
 .(ِ)ميا كجك هارابعان: العمؿ بالشَّريعة عمه ج

                                                           

( ،معجػػػػػـ الطبرانػػػػػي َْْ/ُ(، الػػػػػدار  طنػػػػػي )ُِٔ/ُ( السػػػػػنف الكبػػػػػرل لمبيهقػػػػػي )(ُ
 (َْ/ٔالكبير)

 (ٕٓ/ِ( الشرح الممتا عمه زاد المستقنا البف عثيميف) (ِ
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 ادلطهة انثانث
 عثة اخلالف، حتشيش حمم انىضاع يف األران،  

 وصفح األران ، انضيادج وانىقصان.
 أوالً:عثة اخلالف يف صفح األران

 اختمؼ العمماى في األذاف عمه أربا صفات مشهكرة:  
عحدا ا: تثنية التكبير فيا كتربيا الشهادتيف كبا يا مثنه، ك ك مذ ب أ ؿ   
، كاختار المتأخركف مف أصحاب مالؾ الترجيا، ك ػك أف (ُ)مدينة مالؾ كغير(ال

 يثني الشهادتيف أكال خفيا، ثـ يثنيهما مرة ثانية مرفكع الصكت.
، ك ػػك تربيػػا التكبيػػر (ِ)كالصػػفة الثانيػػة: أذاف المكيػػيف، كبػػا  ػػاؿ الشػػافعي  

 األكؿ كالشهادتيف كتثنية با ي األذاف.
ف الكػػكفييف، ك ػػك تربيػػا التكبيػػر األكؿ، كتثنيػػة بػػا ي كالصػػفة الثالثػػة: أذا  

 .(ّ)األذاف، كبا  اؿ أبك حنيفة
كالصفة الرابعة: أذاف البصرييف، ك ك تربيا التكبير األكؿ كتثميث الشهادتيف  

كحي عمه الصبلة كحي عمه الفبلح، يبدأ بأشهد أف ال علػا عال اا حتػه يصػؿ 
ثانيػة؛ أعنػي: األربػا كممػات تبعػا ثػـ  عله حي عمه الفبلح، ثـ يعيػد كػذلؾ مػرة

                                                           

 (ّٔ/ُ ػ()ُْٕ( القكانيف الفقهية ابف جزم الكمبي الغرناطي )المتكفه: (ُ
 (ّٔ/ِ(  نهاية المطمب في دراية المذ ب لمجكيني )(ِ
أك مػنبل أك  -( درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ  لمحمد بف فرامرز بف عمي الشهير بمػبل (ّ

 ( الناشر: دار عحياى الكتب العربية.ٓٓ/ُ ػ( )ٖٖٓخسرك )المتكفه:  -مكله ال
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 .(ُ)يعيد ف ثالثة، كبا  اؿ الحسف البصرم كابف سيريف
كالسػبب فػي اخػػتبلؼ كػؿ كاحػد مػػف  ػ الى األربػا فػػرؽ اخػتبلؼ اآلثػار فػػي   

ذلؾ، كاختبلؼ اتصاؿ العمؿ عند كؿ كاحد مػنهـ، كذلػؾ أف المػدنييف يحتجػكف 
المكيػػكف كػػذلؾ أيضػػا يحتجػػكف لمػػذ بهـ بالعمػػؿ المتصػػؿ بػػذلؾ فػػي المدينػػة، ك 

بالعمؿ المتصػؿ عنػد ـ بػذلؾ، ككػذلؾ الككفيػكف كالبصػريكف كلكػؿ كاحػد مػنهـ 
صػمه اا  - ثار تشهد لها. كسػبب اخػتبلفهـ:  ػؿ  يػؿ ذلػؾ فػي زمػاف النبػي 

 .(ِ)أك  يؿ في زماف عمرر  –عميا كسمـ 
 ثاويًا:صفح األران:

لمعػركؼ الػكارد بكيفيػة اتفؽ الفقهاى عمػه الصػيغة األصػمية لػؤلذاف ا   
متكاترة مف غير زيادة كال نقصاف ك ػك مثنػه مثنػه، كمػا اتفقػكا عمػه التثكيػب 
" مػرتيف،  أم الزيادة فػي أذاف الفجػر بعػد الفػبلح ك ػي "الصػبلة خيػر مػف النػـك
عمػػػبلن بمػػػا ثبػػػت فػػػي السػػػنة عػػػف بػػػبلؿ كلقكلػػػا صػػػمه اا عميػػػا كسػػػمـ ألبػػػي 

  (ّ)الصبلة خير مف النـك مرتيف" "فهذا كاف أذاف الفجر، فقؿ:  -محذكرة
كاختمفكا في الترجيا: ك ك أف يأتي بالشهادتيف سران  بؿ أف يأتي بهما 

، لكػف  ػاؿ (ُ)كالحنابمػة (ٔ)الحنفية ، كأنكر((ٓ)كالشافعية(ْ)المالكية  جهران، فأثبتا
                                                           

 (ُُّ/ُ( بداية المجتهد  البف رشد)(ُ
 (.ُُْ/ُ( بداية المجتهد )(ِ
 ( سبؽ تخريجا.  (ّ
 (.ُِٓ/ُ( فقا العبادات عمه المذ ب المالكي)(ْ
 (.  ّٔ/ِ( نهاية المطمب في نهاية المذ ب)(ٓ
 (.  ُِٖ/ُ(  المبسكط لمسرخسي)(ٔ
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 الحنابمة: لك أته بالترجيا لـ يكر(.
ممػة، ال ترجيػا فيػا، كمػا  اؿ الحنفية كالحنابمة: األذاف خمس عشرة ك   

جاى في خبر عبد اا بف زيػد السػابؽ، ك ػي: "اا أكبػر، اا أكبػر، اا أكبػر، 
اا أكبػػر، أشػػهد أف ال علػػا عال اا، أشػػهد أف ال علػػا عال اا، أشػػهد أف محمػػدان 
رسكؿ اا، أشهد أف محمدان رسكؿ اا، حي عمه الصبلة، حػي عمػه الصػبلة، 

. ككِؿ (ِ)ي عمه الفبلح، اا أكبر، اا أكبر، ال علا عال اا"حي عمه الفبلح، ح
ما جاىت با الِسنَّة مػف صػفات األذاف فهنػا جػاالز، بػؿ الػذم ينبغػي: أٍف يػ ذِّفى 

ؿ تشكيش كفتنةه   .(ّ)بهذا تارة، كبهذا تارة عف لـ يحصي
 اإلقامح :صفح اإلقامح:

يػػة كالفاالتػػة، عمػػه المنفػػرد كأمػػا اإل امػػة فسػػنة م كػػدة فػػي الفػػراالض الك ت      
كالجماعة، لمرجاؿ كالنساى عنػد الجمهػكر غيػر الحنابمػة. أمػا الحنابمػة فقػالكا: 

 .(ْ)ليس عمه النساى أذاف كا  امة
 كاختمؼ العمماى في صفة اإل امة عمه  راى ثبلثة:

فقاؿ الحنفية: اإل امة مثنه مثنه ما تربيا التكبيػر مثػؿ األذاف، عال أنػا       
ا بعػد الفػبلح: " ػد  امػت الصػبلة مػرتيف" فتكػكف كمماتهػا عنػد ـ سػبا يزيد فيػ

                                                           

 (.  ّٕ/ُ(  الهداية عمه مذ ب اإلماـ أحمد)(ُ
 ( سبؽ تخريجا.  (ِ
 (.ٔٓ/ِ(  الشرح الممتا عمه زاد المستقنا)(ّ
 (.ِِٗ/ُ(   الفقا عمه المذا ب األربعة )(ْ
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 (ُ)عشرة كممة.
كاحتجكا بحديث عبد اا بف زيد األنصارم، أنا جػاى علػه النبػي صػمه 
اا عميػػا كسػػمـ فقػػاؿ: يػػا رسػػكؿ اا، رأيػػت فػػي المنػػاـ كػػأف رجػػبل  ػػاـ كعميػػا 

مثنه مثنه كلما ركم برداف أخضراف، فقاـ عمه حاالط فأذف مثنه مثنه، كأ اـ 
كذلؾ عف عبد اا بف زيد فاسػتقبؿ القبمػة، يعنػي الممػؾ، ك ػاؿ: اا أكبػر. اا 
أكبػػر. . علػػه  خػػر األذاف.  ػػاؿ: ثػػـ أمهػػؿ  نيهػػة، ثػػـ  ػػاـ فقػػاؿ مثمهػػا، عال أنػػا 
 ػػػاؿ: زاد بعػػػدما  ػػػاؿ " حػػػي عمػػػه الفػػػبلح ":  ػػػد  امػػػت الصػػػبلة،  ػػػد  امػػػت 

 (ِ)الصبلة.
، تقػػكؿ:  ػػد  امػػت الصػػبلة" مػػرة (ّ): اإل امػػة عشػػر كممػػاتك ػػاؿ المالكيػػة      

 .(ْ)كاحدة، لما ركل أنس  اؿ: "أمر ببلؿ أف يشفا األذاف، كيكتر اإل امة"
: اإل امة فػرادل، عحػدل عشػرة كممػة، عال لفػظ (ٓ)ك اؿ الشافعية كالحنابمة      

عمػر أنػا اإل امة: " د  امت الصبلة" فهنها تكرر مرتيف، لما ركل عبد اا بػف 

                                                           

( ط عحيػػاى التػػراث،  َُّ/ ُ(، كالجمػػؿ عمػػه شػػرح المػػنهج )ُٗٔ/ ُ( فػػتح القػػدير )(ُ
 بيا.( ط . لئُْ/ ُكمكا ب الجميؿ )

( ط عزت عبيد دعاس، كحسػنا ّّٕ/  ُ( حديث عبد اا بف زيد. . أخرجا أبك داكد )(ِ
 ابف عبد البر.

( تحقيؽ: السيد يكسػؼ أحمػد .الناشػر: دار ِٗ/ُ( اختبلؼ األالمة العمماى البف  بيرة )(ّ
 ـََِِ - ػ ُِّْلبناف / بيركت .الطبعة: األكله،  -الكتب العممية 

 ( سبؽ تخريجا.(ْ
( ، كشػاؼ َْٔ/ُ( المغني:)ٕٓ،ْٓ/ُ(، المهذب:)ُّٔ-ُّّ/ ُمغني المحتاج:) ((ٓ

 (.ِٕٔ/ُالقناع:)
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 ػػاؿ: "عنمػػا كػػاف األذاف عمػػه عهػػد رسػػكؿ اا صػػمه اا عميػػا كسػػمـ مػػرتيف 
مػػػرتيف، كاإل امػػػة مػػػرة مػػػرة، غيػػػر أنػػػا يقػػػكؿ:  ػػػد  امػػػت الصػػػبلة،  ػػػد  امػػػت 

 (ُ)الصبلة"
 ػػاؿ اإلمػػاـ الشػػككاني: ك ػػد اختمػػؼ النػػاس فػػي ألفػػاظ اإل امػػة فػػذ ب 

عحدل عشرة كممة كمهػا الشافعي كأحمد كجمهكر العمماى عله أف ألفاظ اإل امة 
مفػردة عال التكبيػػر فػػي أكلهػا ك خر ػػا، كلفػػظ: "  ػػد  امػت الصػػبلة " فهنهػػا مثنػػه 
مثنه .  اؿ  اؿ الخطابي: مذ ب جمهكر العممػاى، كالػذم جػرل بػا العمػؿ فػي 
الحرميف كالحجاز كالشاـ كاليمف كمصػر كالمغػرب علػه أ صػه بػبلد اإلسػبلـ أف 

افػػة العممػػاى أنػػا يكػػرر  كلػػا:  ػػد  امػػت اإل امػػة فػػرادل،  ػػاؿ أيضػػا: مػػذ ب ك
ك ػاؿ ابػف سػيد النػاس:  (ِ) الصبلة عال مالكا فهف المشهكر عنا أنا ال يكرر ػا.

ك د ذ ب علػه القػكؿ بػأف اإل امػة عحػدل عشػرة كممػة عمػر بػف الخطػاب كابنػا 
سػحاؽ كأبػك ثػكر كيحيػه  كأنس كالحسف البصػرم كالز ػرم كاألكزاعػي كأحمػد كا 

المنذر.  اؿ البيهقي كممف  ػاؿ بػهفراد اإل امػة سػعيد بػف بف يحيه كداكد كابف 
المسيب كعركة بف الزبير كابف سيريف كعمر بف عبد العزيز.  اؿ البغكم:  ك 

                                                           

( كالنساالي  في السنف الكبػرل بػاب كيفيػة ُُْ/ُ(  أخرجا كأبك داكد باب في اإل امة )(ُ
(  كحسػنا األلبػاني انظػر صػحيح َْْ/ٗ( ، ركا( أحمد في المسند) ِْٖ/ِاإل امة)

 ( .ِْٕ/ِأبي داكد )
( كالنساالي  في السنف الكبػرل بػاب كيفيػة ُُْ/ُأخرجا كأبك داكد باب في اإل امة )  ((ِ

(  كحسػنا األلبػاني انظػر صػحيح َْْ/ٗ( ، ركا( أحمد في المسند) ِْٖ/ِاإل امة)
 ( .ِْٕ/ِأبي داكد )
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 .(ُ) كؿ أكثر العمماى
 ثانثًا: انضيادج وانىقصان يف أنفاظ األران:

كأما بياف كيفية األذاف فهك عمه الكيفية المعركفػة المتػكاترة مػف غيػر 
ال نقصػػاف عنػػد عامػػة العممػػاى، كزاد بعضػػهـ، كنقػػص الػػبعض، فقػػاؿ زيػػادة ك 

 .(ِ)مالؾ: يختـ األذاف بقكلا: " اا أكبر "، اعتبارا لبلنتهاى باالبتداى
فألفاظ األذاف ألفاظ شرعية تعبدية تك يفية مثؿ األذكار ال يجكز فيهػا  

علػه  الزيادة أك النقصاف .كما تكاتر سماعا كؿ يـك خمس مػرات منػذ أف شػرع
أف مات رسكؿ اا صمه اا عميا كسمـ ثـ تكاله  ػذا األمػر مػف عهػد رسػكؿ 

 اا عله يـك الناس  ذا عله يـك القيامة. 
 ػاؿ الشػػيل الشػنقيطي: كألفػػاظ األذاف عػػف رسػكؿ اا صػػمه اا عميػػا 
كسمـ، فبل يجكز أف يزاد عميها أك ينقص منها أبدان، ك ي خمس عشرة جممة، 

  كيستحب أف يككف
الم ذف متطهران مستقبؿ القبمة، كأف يمتفػت عنػد الحيعمتػيف، كأف يقػكؿ 

.)  ( ّ)في أذاف الصبح: )الصبلة خير مف النـك
ك اؿ الفكزاف : كال يجكز الزيادة عمه ألفػاظ األذاف بأذكػار أخػرل  بمػا 
كال بعػد(، يرفػا بهػػا صػكتا؛ ألف ذلػؾ مػػف البػدع المحدثػة؛ فكػػؿ مػا يفعػؿ غيػػر 

                                                           

( كالنساالي في السنف الكبػرل ُُْ/ُ(  أخرجا أبك داكد كتاب الصبلة باب في اإل امة )(ُ
(  كحسػػنا األلبػػاني َْْ/ٗ( ، ركا( أحمػػد فػػي المسػػند) ِْٖ/ِاإل امػػة) بػػاب كيفيػػة

 ( .ِْٕ/ِانظر صحيح أبي داكد )
 (.ُْٕ/ُ( بداالا الصناالا في ترتيب الشراالا لمكاساني)(ِ
 (ِٗ/ُ( الفقا الشنقيطي شرح الزاد )( ّ
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ف رسػػػػكؿ اا؛ فهػػػػك بدعػػػػة محرمػػػػة؛ كالتسػػػػبيح، كالنشػػػػيد، األذاف الثابػػػػت عػػػػ
كالػػدعاى، كالصػػبلة كالسػػبلـ عمػػه الرسػػكؿ جهػػران  بػػؿ األذاف أك بعػػد(، كػػؿ ذلػػؾ 

.ألف ألفػػاظ األذاف (ُ)محػػدث مبتػػدع، يحػػـر فعمػػا، كيجػػب عنكػػار( عمػػه مػػف فعمػػا
-تعبديػػة ال يجػػكز الزيػػادة عميهػػا كال الػػنقص منهػػا، مػػا داـ ألقػػا( عميػػا النبػػي 

ك ػد خػالؼ بعػض النػاس فػي الزيػادة عميػا كالنقصػاف  -يا الصػبلة كالسػبلـعم
عنػػا  ػػاؿ عامػػة العممػػاى يكبػػر أربػػا مػػرات فػػي ابتػػداى األذاف ك ػػاؿ مالػػؾ يكبػػر 
مرتيف .ك اؿ عامة العممػاى يخػتـ األذاف بقكلػا ال علػا عال اا ك ػاؿ مالػؾ يخػتـ 

ة  فػػاعتبركا  خػػر( بأكلػػا بقكلػػا ال علػػا عال اا كاا أكبػػر ك ػػك  ػػكؿ أ ػػؿ المدينػػ
كيرككف فيا حػديثا كلكنػا شػاذ فيمػا تعػـ بػا البمػكل كاالعتمػاد فػي مثمػا عمػه 

عمػػه مػػا  -رضػػي اا تعػػاله عنػػا  -المشػػهكر ك ػػك حػػديث عبػػد اا بػػف زيػػد 
.ك ػػػاؿ عامػػػة العممػػػاى ال ترجيػػػا فػػػي األذاف (ِ)تكارثػػػا النػػػاس علػػػه يكمنػػػا  ػػػذا

 كاعتبرك( زاالدان.
 .(ّ)يا فيا سنةك اؿ الشافعي الترج

 كمف األلفاظ الزاالدة في األذاف :)حيَّ عمه خير العمؿ(  
: يكر( أف ييقاؿ في األذاف: )حي -رحما اا تعاله  - اؿ النككم 

، -صمه اا عميا كسمـ  -عمه خير العمؿ( ؛ ألنا لـ يثبت عف رسكؿ اا 
رضي اا كركل البيهقي فيا شيالان مك كفان عمه ابف عمر، كعمي بف الحسيف 

                                                           

 (ََُ/ُ( الممخص الفقهي )( ُ
 (ُِٗ/ُ( المبسكط لمسرخسي)( ِ
 (َُُ/ُ( تحفة الفقهاى)( ّ
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صمه اا عميا كسمـ  -عنهـ . اؿ البيهقي: لـ تثبت  ذ( المفظة عف النبي 
 أ ػ. (ُ)فنحف نكر( الزيادة في األذاف. كاا أعمـ(. -

 اؿ الشككاني: بالجممة: فبل يصح مف المرفكع كال مف المك ػكؼ عمػه 
في  ذ( المفظة شيى، ككما باطػؿ ال أصػؿ لػا  -رضي اا عنهـ  -الصحابة 

، ك د فهما جما مف العمماى عمػه  -رضي اا عنهما  -كل أثر ابف عمر س
نما  -رضي اا عنهما  -غير كجها فهف ابف عمر  لـ يكف ي ذف في السفر كا 

كػػاف ينبػػا لهػػا بعػػدة ألفػػاظ ليسػػت فػػي األذاف؛ تحضيضػػان لمنػػاس عمػػه الصػػبلة، 
هػا ليسػت مػف عمػه أن -رحمهػـ اا  -.ك د اتفػؽ األالمػة (ِ)فميفهـ، كاا أعمـ

 ألفاظ األذاف، كحكا ا الشككاني عف العترة، كنا ش مقالتهـ ك ثار ا بأسانيد ا.
كمما جاى فيها عند ـ أثر عف ابف عمر، أنػا كػاف يػ ذف بهػا أحيانػا. 

 كمنها عف عمي بف الحسيف أنا  اؿ:  ك األذاف األكؿ.
ثـ  ػاؿ: كأجػاب الجمهػكر عػف كػؿ ذلػؾ بػأف أحاديػث ألفػاظ األذاف فػي 

 . (ّ)صحيحيف كغير ما لـ يثبت فيهما شيى مف ذلؾال
ذا صح ما ركم أنا األذاف األكؿ فهك منسكخ بأحاديػث األذاف   الكا: كا 

 لعدـ ذكر( فيها.
ك ػػد أكرد البيهقػػي حػػديثا فػػي نسػػل ذلػػؾ، كلكػػف مػػف طريػػؽ ال يثبػػت 

 النسل بمثما. ا ػ. ممخصا.

                                                           

 (.ٖٗ/ ّ( المجمكع  )( ُ
 (.َِٓ/ ُ( السيؿ الجرار )( ِ
 (.ْٕ/ِ( نيؿ األطار)( ّ
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ا  أنا كاف ك د ذكر صاحب جما الفكاالد حديثا عف ببلؿ رضي اا عن
صػػمه اا عميػػا  -يػػ ذف لمصػػبح فيقػػكؿ: حػػي عمػػه خيػػر العمػػؿ، فػػأمر النبػػي 

، كتػػػرؾ حػػػي عمػػػه خيػػػر  -كسػػػمـ  أف يجعػػػؿ مكانهػػػا الصػػػبلة خيػػػر مػػػف النػػػـك
 .(ُ)العمؿ

ك اؿ البيهقي: ك ػذا المفػظ لػـ يثبػت عػف النبػي صػمي اا عميػا كسػمـ 
 فيما عمـ ببلال كأبا محذكرة، كنحف نكر( الزيادة فيا. 

: ك ػػد صػػح عػػف ابػػف عمػػر كأبػػي أمامػػة بػػف سػػهؿ بػػف  ك ػػاؿ ابػػف حػػـز
حنيؼ أنهـ كانكا يقكلكف في أذانهـ: حي عمه خير العمػؿ، كال يقػكؿ بػا ألنػا 

ذا بػيف الشػارع صػمه اا عميػا  -عميػا السػبلـ -ال يصح عف النبػي انتهػه، كا 
ك لا كسمـ في نفس الحديث نسخة، فبل حاجة بنػا عذنا علػه النظػر فػي صػحتا، 

                                                           

 (ِّٓ/ُ( أخرجا الطبراني في الكبير)( ُ
 اؿ ابف د يؽ العيد: رجالا مجهكلكف ييحتاج علػه كشػؼ أحػكالهـ، كػذا فػي "تخػريج أحاديػث 

في األذاف: حيَّ عمه الهداية" لمزيمعي. ك اؿ النككم في "شرح المهذب": ييكر( أف ييقاؿ 
خير العمؿ، ألنا لػـ يثبػت عػف رسػكؿ اا صػٌمه اا عميػا كسػٌمـ، كالزيػادة فػي األذاف 
مكرك ػػة عنػػدنا. انتهه.انظػػر: التعميػػؽ الممجػػد عمػػه مكطػػأ محمػػد )شػػرح لمكطػػأ مالػػؾ 
بركاية محمد بف الحسف(.الم لؼ: محمد عبد الحػي بػف محمػد عبػد الحمػيـ األنصػارم 

 ػػػ( .تعميػػؽ كتحقيػػؽ: تقػػي الػػديف َُّْأبػػك الحسػػنات )المتػػكفه:  المكنػػكم الهنػػدم،
الندكم أستاذ الحديث الشريؼ بجامعة اإلمارات العربية المتحػدة . الناشػر: دار القمػـ، 

 دمشؽ.
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 (ُ)كاا تعاله أعمـ-كال ضعفا
كال يبعػػد أف يكػػكف أثػػر بػػبلؿ  ػػذا  ػػك الػػذم عنػػا( عمػػي بػػف الحسػػيف، 
ف كاف ضعيفا فهنا مرفكع، كفيا التصريح بالمنا منها،  كعمه كؿ فهذا األثر كا 

.بمعنػػه أف  ػػػذ( (ِ)كعميػػا األالمػػة األربعػػة كغيػػر ـ عال مػػػا عميػػا الشػػيعة فقػػط
 ف ألفظ األذاف.الزيادة)حي عمه خير العمؿ( ليس م

كمػػػف جهػػػة المعنػػػه، فػػػهف معنا ػػػا ال يسػػػتقيـ مػػػا بقيػػػة النصػػػكص  
 الصحيحة الصريحة.

 -صػمه اا عميػا كسػمـ  - اؿ الشنقيطي: كذلؾ أنا ثبت عػف النبػي 
أف خيػػر العمػػؿ أمػػر نسػػبي، كأف خيػػر جميػػا األعمػػاؿ كمهػػا  ػػك أكال ك بػػؿ كػػؿ 

سػالؿ: أم األعمػاؿ  -ـ صػمه اا عميػا كسػم -شيى اإليماف باا، كذلػؾ أنػا 
الجهػاد »،  يػؿ: ثػـ مػاذار فقػاؿ مػرة: « عيماف باا»أفضؿ يا رسكؿ اار  اؿ: 

بػػر »، ك ػػاؿ مػػرة: « الصػػبلة عمػػه أكؿ ك تهػػا»، ك ػػاؿ مػػرة: « فػػي سػػبيؿ اا
 كفي كؿ مرة يقدـ عيمانا باا.« الكالديف

مػاف فعميا اإليماف بػاا  ػك خيػر العمػؿ، كليسػت الصػبلة، ثػـ بعػد اإلي
باا فهك بحسب حاؿ الساالؿ كحالة كػؿ شػخص، فمػف كػاف  كيػا كلػيس عميػا 
حؽ لكالديا، فالجهاد أفضؿ األعمػاؿ فػي حقػا مػا الحفػاظ عمػه الصػبلة، فػهف 
كػػاف ذا كالػػديف، فبر مػػا مقػػدـ عمػػه كػػؿ عمػػؿ، كلػػـ الأ فػػهف الصػػبلة عمػػه أكؿ 

يا النػاس ال ك تها لغير   الى، فهطبلؽ القكؿ بالصبلة خير العمؿ في حؽ جم

                                                           

 (. ُُّٓ/ُ(. شرح البف ماجا مغمطام )ِْْ/ ُ( البيهقي، السنف الكبرل: )(ُ
 (.ُٕٓ/ٖ( اضكاى البياف )(ِ
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 -صػػمه اا عميػػا كسػػمـ  -يصػػح مػػا  ػػذ( األحاديػػث، كلهػػذا منػػا رسػػكؿ اا 
، ك ػػذا ال نػػزاع فيػػا كال بالنسػػبة ألم  بػبلال أف يقكلهػػا، كجعمهػػا: خيػػرا مػػف النػـك

 .  (ُ)أحد مف الناس، كاا تعاله أعمـ
ك د صار لفظ )حي عمػه خيػر العمػؿ ( فػي األذاف شػعاران لػبعض المػذا ب 

 كالفرؽ .
  كمف ذلؾ الفاطمييف فقد كاف كزير الخميفة الفاطمي المستنصر كالذم

كاف يسمه بدر الجمالي ، مغالينا في مذ ب الشيعة فأظهر ركح العداى 
ضافة  كالكرا ة عزاى أ ؿ السنة فجدد ما كاف مف أكامر بمعف الصحابة كا 

 .(ِ)عبارة)حي عمه خير العمؿ( لؤلذاف 
 سكرم لمفاطمييف( فقد  دـ البساسيرم كمنهـ أيضان: البساسيرم ) االد ع

 ػ بالرايات المصرية، كعميها ألقاب المستنصر صاحب  َْٓبغداد سنة 
مصر، كجرل القتاؿ بينا كبيف الخميفة القاالـ الذم انضـ عليا نفر مف 
أ ؿ السنة ك اتمكا معا، بيد أف الخميفة لـ يقك عمه صد البساسيرم عف 

تاؿ داـ شهرنا، كأ يمت الخطبة دار الخبلفة فاستكله عميها بعد  
 .(ّ)لممستنصر الفاطمي كزيد في اآلذاف:)حي عمه خير العمؿ (

  ،)كأذف العبيديكف الفاطميكف عمه المنارب ب: )حي عمه خير العمؿ
حته جاى الترؾ السبلجقة، الذيف كانكا ممكؾ المسمميف فهزمك ـ 

                                                           

 (.ُٕٓ/ٖ( اضكاى البياف )(ُ
 (.ُٕٓ/ٖ( اضكاى البياف )(ِ
 (.ِّ/ُ( تفسير الماتريدم)(ّ
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كد، الذم كطردك ـ عله مصر، ككاف مف أكاخر ـ الشهيد نكر الديف محم
فتح أكثر الشاـ كاستنقذ( مف أيدم النصارل، ثـ بعث عسكر( عله مصر 
لما استنجدك( عمه اإلفرنج، كتكرر دخكؿ العسكر عليها ما صبلح الديف، 

 (ُ)الذم فتح مصر فأزاؿ عنها دعكة العبيدييف مف القرامطة.
 كمنهـ الرافضة:  اؿ شيل اإلسبلـ ابف تيمية: الركافض زادكا في األذاف 

شعاران لـ يكف ييعرؼ عمه عهد النبي صٌمه اا عميا كسٌمـ ك ي )حي 
عمه خير العمؿ(، كغاية ما يينقؿ عٍف صح النقؿي أف بعض الصحابة كابف 
عمر كاف يقكؿ ذلؾ أحيانان عمه سبيؿ التككيد كما كاف بعضهـ يقكؿ بيف 

راى، النداىيف: حي عمه الصبلة، حي عمه الفبلح، ك ذا ييسمَّه نداى األم
كبعضهـ يسٌميا التثكيب، كرخنص فيا بعضهـ ككر ا أكثر العمماى، 
كرككا عف عمر كابنا كغير ما كرا ة ذلؾ، كنحف نعمـ باالضطرار أف 
األذاف الذيف كاف ي ذِّنا ببلؿ كابف أـ مكتـك في مسجد رسكؿ اا صٌمه 

لـ اا عميا كسٌمـ بالمدينة، كأبك محذكرة بمكة، كسعد القرظي في  باى 
يكف في  ذانهـ  ذا الشعار الرافضي، كلك كاف فيا لنقما المسممكف كلـ 
ييهممك(، كما نقمكا ما  ك أيسر منا، فمٌما لـ يكف في الذيف نقمكا األذاف 
مف ذكر  ذ( الزيادة عمـ أنها بدعة باطما ك  الى األربعة كانكا ي ذِّنكف 

ذاف، ككانكا ي ذِّنكف في بأمر النبي صٌمه اا عميا كسٌمـ، كمنا تعمَّمكا األ
أفضؿ المساجد مسجد مكة كالمدينة كمسجد  باى، كأذانهـ متكاتر عند 

                                                           

 (ِّ/ُ( تفسير الماتريدم)(ُ
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 (ُ)العامة كالخاصة. انتهه 
  الطاالفة اإلسماعيمية التي تنسب علػه  عسػماعيؿ بػف جعفػر الصػادؽ .فقػد

زادكا فػػي األذاف: )حػػي عمػػػه خيػػر العمػػؿ (، كزادك )كمحمػػػد كعمػػي خيػػػر 
    (ِ)البشر(.
( كفيها دخؿ سيؼ اإلسبلـ أخك صػبلح ِٖٓا مف الحكادث سنة) ك د ك 

 . (ّ)«حٌه عمه خير العمؿ»الديف عله مٌكة، كمنا مف األذاف فه الحـر ب 

 ادلطهة انشاتغ
 ششوط األران، عىىه ،ومكشوهاته:  

 أوالً: ششوط األران    
 يشترط في األذاف كاإل امة لضبط ألفاظا ما يأتي:

 حد ا: النية، فهذا أته بصػيغة األذاف المتقدمػة يشترط لؤلذاف شركط: أ
، فػػهف أذانػػا ال يصػػح عنػػد المالكيػػة، كالحنابمػػة، أمػػا  بػػدكف نيػػة ك صػػدو
الشافعية، كالحنفية، فبل يشترطكف النية فػي األذاف؛ بػؿ يصػح عنػد ـ 

 .(ْ)بدكنها

                                                           

 (ِْٗ/ٔ( منهاج السنة البف تيمية )(ُ
( منهػػػاج اتعػػػػاظ الحنفػػػاى بأخبػػػػار األالمػػػػة الفػػػاطمييف الخمفػػػػاى، تقػػػي الػػػػديف المقريػػػػزم (ِ

 (ُّْ/ّ ػ( .)ْٖٓ)المتكفه: 
 (َُّ/ٔبف تغرم بردم )(  النجكـ الزا رة ألبي المحاسف (ّ
 (ِْٖ/ُ( الفقا عمه المذا ب األربعة )(ْ
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َِّْ 
 

  ثانيان: دخكؿ ك ت الصبلة: فبل يصح األذاف باتفاؽ الفقهاى  بؿ دخػكؿ
ك ػذا فػي كػؿ  ( ُ)ف األذاف ععبلـ بػدخكؿ ك ػت الصػبلةك ت الصبلة، ال 

الصػػمكات مػػا عػػدا الفجػػر، ك ػػد أجػػاز الجمهػػكر غيػػر الحنفيػػة: األذاف 
ر لحديث  عبػد اا بػف عمػرك:  لمصبح بعد نصؼ الميؿ، كيندب بالسَّحى
"عف بػػػػبلالن يػػػػ ذف بميػػػػؿ، فكمػػػػكا كاشػػػػربكا حتػػػػه تسػػػػمعكا أذاف ابػػػػف أـ 

" ـك أعمه اليدرم حتػه يقػاؿ لػا أصػبحت ك د كاف ابف أـ مكت (ِ)مكتـك
 ،أصبحت.

  ،ثالثان: أف يككف األذاف بالمغة العربيػة، فػبل يصػح بغير ػا عف أذف لجماعػة
فهف أذف غير العربي لنفسا ك ػك ال يحسػف العربيػة، جػاز عنػد الشػافعية، 

لػػػػػكركد( بمسػػػػػاف عربػػػػػي  عنػػػػػد الحنابمػػػػػة كالحنفيػػػػػة كلػػػػػـ يجػػػػػز مطمقػػػػػان 
لؤلعجمػػي أف يػػ ذف لنفسػػا بمغتػػا عف لػػـ  .كيصػػح عنػػد األحنػػاؼ(ّ)كػػالقر ف

يحسف العربية حته يتعممها.  ػاؿ القػدكرم:) كيصػح األذاف بالفارسػية عذا 
عمػػـ أنػػا أذاف كأشػػار فػػي شػػرحا لمكرخػػي علػػه أنػػا ال يصػػح ك ػػك األظهػػر 

                                                           

( )في فقا مػذ ب اإلمػاـ أبػي حنيفػة النعماف(،محمػد بػف أبػي بكػر َٓ/ُ( تحفة الممكؾ)(ُ
 ػػ( تحقيػؽ: د. عبػد اا نػذير أحمػد. ٔٔٔبف عبػد القػادر الحنفػي الػرازم .)المتػكفه: 

 قُُْٕة: األكله، بيركت .الطبع –الناشر: دار البشاالر اإلسبلمية 
( ُٕٔ(  أخرجػػا البخػػارم كتػػاب األذاف بػػاب أذاف األعمػػه عذا كػػاف لػػا مػػف يخبػػر( بػػر ـ )(ِ

كمسمـ في كتػاب الصػياـ بػاب بيػاف أف الػدخكؿ فػي الصػـك يحصػؿ بطمػكع الفجػر ر ػـ 
/ ِ( كأحمػػػد )َِٕ/ ُ( كالػػػدارمي )ِّٗ/ ِ( كالترمػػػذم )َُٓ(كالنسػػػاالي )َُِٗ)
ٗ.) 

 ( ٖٗٔ/ُمزحيمي )( الفقا اإلسبلمي ل(ّ
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َِّٓ 
 

 ك ك مخالؼ لما عميا الجمهكر. (ُ)كاألصح.(.
  الجماعة،  رابعان: يشترط في األذاف كاإل امة رفا الصكت إلسماع بعض

سماع نفسا عف كاف منفردان.  كا 
   خامسان: ترتيب ألفاظ األذاف كاإل امة كالمكاالة بينها: اتباعان لمسنة  فبل

يجكز تنكيس األذاف كال اإل امة، كال تقديـ م خر منها عمه ما  بما؛ فمف 
فعؿ ذلؾ فمـ ي ذف كال أ اـ كال صمه بأذاف كال ع امة  اؿ عمي:  ي أربعة 

: الكضكى، كاألذاف، كاإل امة، كالطكاؼ -زع الناس فيها أشياى تنا
،كما ال يصح بغير المتكالي كيعاد غير المرتب كغير المتكالي، (ِ)بالبيتر

كال يضر فاصؿ يسير بنـك أك عغماى أك سككت أك كبلـ كيبطؿ بالردة 
عند الفقهاى، فهف ارتد بعد انتهاى األذاف لـ يبطؿ. ك ذا شرط عند 

 .(ّ)نابمةالشافعية كالح
   سادسان: أف يككف األذاف مف شخص كاحد: فمك أذف م ذف ببعضا، ثـ

أتما غير( لـ يصح، كما ال يصح عذا تناكبا اثناف بحيث يأتي كؿ كاحد 
بجممة غير التي يأتي بها اآلخر، ألف األذاف عبادة بدنية، فبل يصح مف 

                                                           

ًبيػػًدٌم  ْٓ/ُ( الجػػك رة النيػػرة)(ُ (  ، أبػػك بكػػر بػػف عمػػي بػػف محمػػد الحػػدادم العبػػادم الزَّ
 ػػػػ(.الناشر: المطبعػػػة الخيريػػػة .الطبعػػػة: األكلػػػه، ََٖاليمنػػػي الحنفػػػي )المتػػػكفه: 

  ػ.ُِِّ
 (ُْٗ/ ِ( المحمه ، البف حـز )(ِ
 ( .ٗٗٔ/ ُ( الفقا اإلسبلمي، الزحيمي)(ّ
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َِّٔ 
 

 .(ُ)شخصيف يبني أحد ما عمه اآلخر
مه األذاف، بحيث يأتي كؿ كاحد بأذاف كامؿ، فهك أما اجتماع جماعة ع      

كأضاؼ المالكية: أنا يكر( اجتماع م ذنيف بحيث يبني بعضهـ عمه  صحيح.
 .(ِ)ما يقكؿ اآلخر. كيكر( تعدد األذاف لصبلة كاحدة

كيبلحظ أف أكؿ مف أحدث أذانيف اثنيف معان  ـ بنك أمية، كاألذاف       
 عابديف.الجماعي غير مكرك( كما حقؽ ابف 

  ،أف يككف الم ذف مسممان عا بلن )مميزان(، رجػبلن، فػبل يصػح أذاف الكػافر
كالمجنكف كالصبي غير المميز كالمغمه عميا كالسكراف، ألنهـ ليسكا 
أ بلن لمعبادة. كال يصػح أذاف المػرأة، لحرمػة أذانهػا كأنػا ال يشػرع لهػا 

ال يصػػح األذاف، فػػبل تصػػح عمامتهػػا لمرجػػاؿ، كألنػػا يفتػػتف بصػػكتها، ك 
. ك ػػاؿ الحنفيػػة: يكػػر( أذاف (ّ)أذاف الخنثػػه، ألنػػا ال يعمػػـ ككنػػا رجػػبلن 

. اؿ القدكرم: كيعاد أذاف أربعػة المجنػكف (ْ)الفاسؽ كيستحب ععادتا

                                                           

( ِٖٓ/ُعمػػػه المػػػذا ب األربعػػػة لعبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد عػػػكض الجزيػػػرم ) ( الفقػػػا (ُ
 ـََِّ - ػ  ُِْْالطبعة: الثانية، لبناف  –الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 

 ( .ٗٗٔ/ ُ( الفقا اإلسبلمي لمزحيمي )(ِ
( ِٖٔ/ُ( الفقػػػا عمػػػه المػػػذا ب األربعػػػة لعبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد عػػػكض الجزيػػػرم ) (ّ

 ـََِّ - ػ  ُِْْالطبعة: الثانية، لبناف  –الكتب العممية، بيركت الناشر: دار 
مىبػػػػي الحنفػػػػي )المتػػػػكفه: (ْ  ػػػػػ() ٔٓٗ( مجمػػػػا األنهػػػػر فػػػػي شػػػػرح ممتقػػػػه األبحػػػػر، الحى

(.تحقيػػؽ: خػػرج  ياتػػا كأحاديثػػا خميػػؿ عمػػراف المنصػػكر الناشػػر: دار الكتػػب ُُٗ/ُ
 ـُٖٗٗ - ػ ُُْٗلبناف/ بيركت .الطبعة: األكله،  -العممية 
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َِّٕ 
 

ك ػاؿ :) كلػك ارتػد المػ ذف بعػد األذاف ال (ُ) كالجنب كالسػكراف كالمػرأة(
  ( ِ)يعاد أذانا فهف أعيد فهك أفضؿ(. 

ترط العدالة كالبمػكغ فػي المػ ذف، فػبل يصػح أذاف الفاسػؽ، ك اؿ المالكية: يش  
 .(ّ.)كالصبي المميز عال عذا اعتمد في دخكؿ الك ت عمه بالا

كال يشترط في األذاف كاإل امة عند جمهػكر الفقهػاى: الطهػارة، كاسػتقباؿ       
نمػػا ينػػدب ذلػػؾ، كيكػػر( األذاف عنػػد  القبمػػة، كالقيػػاـ، كعػػدـ الكػػبلـ فػػي أثناالػػا، كا 

مهكر لممحدث، كلمجنب أشد كرا ة، كاإل امة أغمظ، كالكرا ة تحريمية عنػد الج
عنػػد  الحنفيػػة بالنسػػبة لمجنػػب، كيعػػاد أذانػػا عنػػد ـ كعنػػد الحنابمػػة، كال يكػػر(

 .  (ْ)أذاف المحدث الحنفية
 ثاويًا: عىه األران:   

 يسف في األذاف لمراعاة ألفاظا ما يأتي:     
  حسف الصكت، يرفا صكتا باألذاف،  يستحب أف يككف الم ذف صيِّتان ،

عمه مكاف مرتفا كبقرب المسجد. كألف الداعي ينبغي أف يككف حمك 
 .(ٓ)المقاؿ، أما رفا الصكت: فميككف أبما في ععبلما، كأعظـ لثكابا

  كيستحب أف ي ذف  االما، لقكؿ النبي صمه اا عميا كسمـ لببلؿ:  ـ
                                                           

( ،محمػد بػف أبػي ْٓ/ ُ( تحفة الممػكؾ )فػي فقػا مػذ ب اإلمػاـ أبػي حنيفػة النعمػاف( )(ُ
  ػ(.ٔٔٔبكر بف عبد القادر الحنفي الرازم .)المتكفه: 

 (.ْٓ/ ُ( تحفة الممكؾ )في فقا مذ ب اإلماـ أبي حنيفة النعماف( )(ِ
 (ّْٔ/ُ( مكا ب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ )(ّ
 (َُٕ/ ُمزحيمي )( الفقا اإلسبلمي ل(ْ
 (َّٕ/ُ( الفقا اإلسبلمي كأدلتا لمزحيمي )(ٓ
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َِّٖ 
 

كؿ مف نحفظ عنا أنا مف ،  اؿ ابف المنذر: أجما ( ُ)فأذف بالصبلة
السنة؛ ألنا أبما في اإلسماع. كال ي ذف  اعدا عال لعذر، أك كاف 
األذاف لنفسا كما يقكؿ الحنفية، كيكر( أف ي ذف راكبا عال في سفر، 

 .(ِ)كأجاز أبك يكسؼ كالمالكية أذاف الراكب في الحضر
  بأك ات  كيستحب أف يككف الم ذف حران بالغان عدالن أمينان صالحان عالمان

الصبلة، لحديث ابف عباس رضي اا عنا "لي ذف لكـ خياركـ كي مكـ 
 . (ّ) را كـ"

   ،أف يككف الم ذف بصيران، ألف األعمه ال يعرؼ الك ت، فربما غمط
فهف أذف األعمه صح أذانا، فهف ابف مكتـك كاف ي ذف لمنبي صمه 

 أعمه اا عميا كسمـ،  اؿ ابف عمرك فيما ركل البخارم: "كاف رجبلن 
ك اؿ المالكية: يجكز (ْ)ال ينادم حته يقاؿ لا: أصبحت، أصبحت"

 أذاف األعمه عف كاف تبعان لغير( أك  مد ثقة في دخكؿ الك ت.
   :أنا »أف يجعؿ أصبعيا في أذنيا، ألنا أرفا لمصكت، كيذكر عف ببلؿ

                                                           

( حديث: "  ـ فأذف... " متفؽ عميا، ك ذا المفػظ لمنسػاالي، كلفظهمػا: "  ػـ يػا بػبلؿ فنػاد (ُ
 (َِّ/  ُبالصبلة( .انظر : تمخيص الحبير )

/  ُ(، كالبػػداالا)ْٔ/ ُ(، المهػػذب )ُْْ/ ُ(، كالحطػػاب )ُِٔ/  ُ( كشػػاؼ القنػػاع )(ِ
 (.ِّٔ/ ُ(، كابف عابديف )ُُٓ

( كابػف ماجػا  بػاب فضػؿ األذاف ُُٔ/ُ(   أخرجا  أبػك داكد بػاب مػف أحػؽ باإلمامػة )(ّ
 ( .ُٗ( ضعفا األلباني انظر ضعيؼ أبي داكد )ْٔٔ/ُكثكاب الم ذنيف)

(ك ُِٕ/ُ(   أخرجػػا البخػػارم كتػػاب األذاف بػػاب أذاف األعمػػه عذا كػػاف لػػا مػػف يخبػػر( )(ْ
 (.َُِٗباب بياف أف الدخكؿ في الصـك يحصؿ .. ر ـ ) مسمـ في الصياـ



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 ألفاظ األذان بين الزيادة والنقصان

 دراسة فقهية تأصيلية مقارنة

َِّٗ 
 

« ال يجعؿ عصبعيا في أذنيا»ككاف ابف عمر: « جعؿ عصبعيا في أذنيا
ك اؿ عطاى: « ال بأس أف ي ذف عمه غير كضكى» يـ: ك اؿ عبرا

كاف النبي صمه اا عميا كسمـ »ك الت عاالشة: « الكضكى حؽ كسنة»
 .(ُ)«يذكر اا عمه كؿ أحيانا

   أف يترسَّؿ )يتمهؿ أك يتأنه( في األذاف بسكتة بيف كؿ كممتيف، لقكؿ
ذا النبي صمه اا عميا كسمـ لببلؿ رضي اا عنا: "عذا أذنت ف ترسَّؿ ، كا 

 ،ألف األذاف كاإلعبلـ بالترسؿ أبما خبلؼ اإل امة. (ِ)أ مت فاحدر"
   أف يستقبؿ القبمة في األذاف كاإل امة: ألف م ذني النبي صمه اا عميا

كسمـ كانكا ي ذنكف مستقبمي القبمة، كألف فيا مناجاة فيتكجا بها عله 
 القبمة.

    ،حي عمه الفبلح(: أف يدير كيستحب في الحيعمتيف )حي عمه الصبلة
أك يحكؿ كجها يمينان في األكله، كشماالن في الثانية، مف غير أف يحكؿ 
 دميا، ألف فيا مناداة فيتكجا با عله مف عمه يمينا كشمالا، لقكؿ أبه 
جحيفة:"رأيت ببلال ي ذف فجعمت أتتبا فا(  ا  نا ك ا  نا يقكؿ يمينا 

  (ّ)"كشماال حه عمه الصبلة حه عمه الفبلح 
ك ػػاؿ الشػػافعية: يسػػف أف يقػػػكؿ المػػ ذف بعػػد األذاف أك الحيعمتػػيف فػػػي       

                                                           

 ( بتحقيؽ محمد ز ير بف ناصر الناصر.ُِٗ/ ُ(  البخارم  )(ُ
( كضػعفا األلبػاني انظػر ِٖٔ/ُ(   أخرجا الترمذم باب ما جػاى بالترسػؿ فػي األذاف  )(ِ

 (.ُٓٗ/ُضعيؼ الترمذم داكد )
( َُٔ/ُ( كالنسػاالي )َِٓداكد )(، كأبػك ٔٓ/ِ(، كمسػمـ )ُٔٔ/ُ( أخرجا البخػارم )(ّ

 (.ّٕٓ/ُكالترمذم )
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 .(ُ)الميمة الممطرة أك ذات الريح أك الظممة: أال صمكا في الرحاؿ"
  كيستحب أف ي ذف محتسبان، كال يأخذ عمه األذاف كاإل امة أجران باتفػاؽ

 العمماى.
، كالحنابمػة، ألنػا اسػتالجار كال يجكز أخذ األجػرة عمػه ذلػؾ عنػد الحنفيػة      

عمه الطاعة، ك ربة لفاعما كاإلنسػاف فػي تحصػيؿ الطاعػة عامػؿ لنفسػا، فػبل 
تجػػكز اإلجػػارة عميػػا كاإلمامػػة كغير ػػا، كألف النبػػي صػػمه اا عميػػا كسػػمـ  ػػاؿ 

  ( ِ)لعثماف بف أبي العاص: "كاتخذ م ذنان ال يأخذ عمه أذانا أجران"
االسػػتالجار عمػػه األذاف، ألنػػا عمػػؿ معمػػـك  (ّ)كأجػػاز المالكيػػة كالشػػافعية      

يجكز أخذ األجر عميا كساالر األعماؿ. كأفته متػأخرك الحنفيػة كغيػر ـ بجػكاز 
أخػذ األجػرة عمػه القربػات الدينيػة، ضػمانان لتحصػيمها بسػبب انقطػاع المكافػآت 

 المخصصة أل ؿ العمـ مف بيت الماؿ.
ع بػاألذاف كاإل امػة، أعطػي مػف  الكا: عف لـ يكجػد متطػك  الحنابمة كما أف      

 .(ْ)يقـك بهما مف ماؿ الفيى المعد لممصالح العامة
كأما في العصر الحاضر فصار الم ذف مكظؼ في كثير مف األمصار لػا راتػب 

 مف المالية في نفس الدكلة .
 أف يكػكف لمجماعػة م ذنػاف، ال  عند الجمهػكر غيػر الحنفيػة كيستحب

                                                           

 (.َُّ/ّ(، المجمكع شرح المهذب )َُٖ/ُ( األـ لمشافعي )(ُ
 ُٗٗ/ ُ( كالحػاكـ )َِٕ/ ِ( كالطحػاكم )َُٗ( كالنسػاالي )ٖ/ ُ( أخرجا أبػك داكد )(ِ

 (ُُّ/ُ(. كصححا األلباني انظر: صحيح الجاما الصغير)ُِٕك 
 (.ُِٕ/ّلمجمكع شرح المهذب )(، اُِّ/ُ(أسنه المطالب )(ّ
 (.َٕٕ/ُ(الفقا اإلسبلمي لمزحيمي )(ْ
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كسمـ "كاف لا م ذناف: ببلؿ كابػف أـ أكثر، ألف النبي صمه اا عميا 
" ، كيجكز اال تصار عمػه مػ ذف كاحػد لممسػجد، كاألفضػؿ أف (ُ)مكتـك

يككف م ذناف لهذا الحديث، فهف احتاج عله الزيادة عميهما، جاز عله 
، كيجكز علػه (ِ)أربعة، ألنا كاف لعثماف رضي اا عنا أربعة م ذنيف

 د الحنابمة كالشافعية. عن أكثر مف أربعة بقدر الحاجة كالمصمحة
ذا تعدد الم ذنكف فالمستحب أف ي ذف كاحد بعػد كاحػد، كمػا فعػؿ بػبلؿ        كا 

، كاف أحد ما ي ذف بعد اآلخر، كألف ذلػؾ أبمػا فػي اإلعػبلـ.)عف  كابف أـ مكتـك
 (ّ)«ببلؿ ي ذف بميؿ عف ببلال، فكمكا كاشربكا حته ينادم ابف أـ مكتـك

مػػا أف يػػ ذف كػػؿ كاحػػد فػػي منػػارة، أك كفػػي حالػػة تعػػدد المػػ ذنيف: ع 
 .(ْ)ناحية، أك ي ذنكا دفعة كاحدة في مكضا كاحد

                                                           

( أخرجػػا مسػػمـ كتػػاب الصػػبلة بػػاب اسػػتحباب اتخػػاذ مػػ ذنيف لممسػػجد الكاحػػد حػػديث ر ػػـ (ُ
(َّٖ.) 

(، ُّٗ/ ُ( ، كمغنػػػي المحتػػػاج )ّْٓ – ِْٓ/ ُ(، كالحطػػػاب )ِْٗ/ ُ( المغنػػػي )(ِ
 (.ِٔٔ/  ُ(، كابف عابديف)ٔٔ/  ُكالمهذب)

أخرجػػا البخػػارم كتػػاب األذاف بػػاب أذاف األعمػػه عذا كػػاف لػػا مػػف يخبػػر( حػػديث ر ػػـ   ((ّ
( ِّٗ/ ِ( كالترمػػػػػػػذم )َُٓ( كالنسػػػػػػػاالي )ُِٗ - ُِٖ/ ّ(. كمسػػػػػػػمـ  )ُٕٔ)

 (.ٗ/ ِ( كأحمد )َِٕ/ ُكالدارمي )
 (.ُّٗ/ِ(، مكسكعة الفقا اإلسبلمي )ِِٗ/ُِ( المكسكعة الككيتية )(ْ
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 ثانثًا: مكشوهاخ األران واإلقامح :
 كر( الفقهاى بعض ما يخؿ بألفاظ األذاف نذكر منها: 

  يكػػر( األذاف عذا لػػـ تتػػكافر السػػنف السػػابقة، ك ػػد عػػدد الحنفيػػة أحػػكاؿ
كا:يكر( تحريمػان أذاف جنػب كا  امتػا، الكرا ة عذا لـ تتحقؽ السنف، فقػال

كيعػػاد أذانػػا، كا  امػػة المحػػدث عمػػه المػػذ ب، كأذاف مجنػػكف كمعتػػك( 
كصبي ال يعقؿ، كامػرأة كخنثػه، كفاسػؽ، كسػكراف، ك اعػد عال عذا أذف 

 .(ُ)لنفسا، كراكب عال المسافر
   يكػػػر( التمحػػػيف كالتمطػػػيط فػػػي األذاف  ػػػاؿ السرخسػػػي:)كالتمحيف فػػػي

 .(ِ)األذاف مكرك((
كالتمحيف  ك عخراج الحرؼ عما يجكز لا في األداى مف نقص مف الحركؼ أك 

 (ّ.)مف كيفياتها ك ي الحركات كالسكنات أك زيادة شيى فيها
  نيػػػػػػػػب كا  امتػػػػػػػػا، كالكرا ػػػػػػػػة  نػػػػػػػػا تحريميػػػػػػػػة.  ػػػػػػػػاؿ كػػػػػػػػر( أذاف الجي

السرخسي:)كيجكز األذاف كاإل امة عمه غير كضكى كيكر( ما الجنابة 
 (ْ) كال يعاد أذاف المحدث(.حته يعاد أذاف الجنب 

 .يكر( أذاف الميٍحًدث لما في األذاف مف الدعاى كالذكر 
   يكر( أذاف الصبي ، ك اؿ جمهكر العمماى: ال يجكز أصبلن.  اؿ

                                                           

 (ُٕٔ/ُ( فتح القدير)(ُ
 بيركت. – ػ( .الناشر: دار المعرفة ّْٖ( لمسرخسي )المتكفه: ُّٖ/ُالمبسكط)( (ِ
 (ِِٓ/ُ(. العناية شرح الهداية البف الركمي البابرتي )ُِّ/ُ( المبسكط لمسرخسي )(ّ
(. مجمػػا األنهػػر فػػي شػػرح ممتقػػه األبحػػر بػػداماد َِٕ/ُ( البحػػر الراالػػؽ البػػف نجػػيـ )(ْ

 (ٕٔ/ُ ػ()َُٖٕأفندم )المتكفه: 
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 (ُ)الكاساني:)كأما أذاف الصبي الذم ال يعقؿ فبل يجزئ كيعاد( 
  اف يكر( أذاف المرأة كالفاسؽ. كركم عف اإلماـ أنا تستحب ععادة أذ

 ( ِ)المرأة ا ػ كعمه  ذ( الركاية مشه عميا الزيمعي. 
ككػػر( أذاف الجنػػب كا  امتػػا كا  امػػة المحػػدث كأذاف المػػرأة كالفاسػػؽ كالقاعػػد 
كالسػػكراف. كأمػػا أذاف المػػرأة فؤلنهػػا منهيػػة عػػف رفػػا صػػكتها؛ ألنػػا يػػ دم علػػه 

بػا  الفتنة كينبغي أف يككف الخنثػه كػالمرأة، كأمػا الفاسػؽ فػؤلف  كلػا ال يكثػؽ
 .(ّ)كال يقبؿ في األمكر الدينية كال يمـز أحدا فمـ يكجد اإلعبلـ

 يكر( الكبلـ أثنػاى األذاف كلػك ًبػرىدِّ السػبلـ
.كيجػب عميػا أف يػرد عميػا (ْ)

بعد فراغا مف األذاف. كال يبطما الكبلـ اليسير، كيبطما الكبلـ الطكيؿ، 
الحنفيػة.  ألنا يقطا المكاالة المشركطة في األذاف عند الجمهكر غير
 .(ٓ)كأشار الحنابمة: أنا يجكز رد السبلـ في أثناى األذاف كاإل امة

 .يكر( المشي فيا؛ ألنا  د يخؿ باإلعبلـ 
   يكر( األذاف كاإل امة لمظهر يـك الجمعة لمف فاتتا كلممعذكر أيضان(ٔ). 

 .(ٔ)أيضان 

                                                           

 (َُٓ/ُ ػ(.)ٕٖٓبداالا الصناالا في ترتيب الشراالا الكاساني الحنفي )المتكفه:  ((ُ
 (.ّْٗ/ُ(حاشية ابف عابديف )(ِ
 (ِٕٕ/ُ( البحر الراالؽ شرح كنز الد االؽ البف نجيـ)(ّ
(. فقػا العبػادات ُٓ/ُ( تحفة الممكؾ )في فقا مذ ب اإلماـ أبي حنيفة النعماف( لمرازم)(ْ

 (.ْٕ/ُعمه المذ ب الحنفي)
 (َُٕ/ُ( الفقا اإلسبلمي لمزحيمي )(ٓ
 (.ّْٖ/ُ( حاشية ابف عابديف )(ٔ
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   يكػػر( خػػركج المػػ ذف أك أحػػد المصػػميف مػػف المسػػجد بعػػد األذاف حتػػه
ف يخػرج لحاجػة، لمػا ركم عػف أبػي الشػعثاى  ػاؿ: تنتهي الصبلة عال أ

"كنػا  عػكدان فػي المسػػجد مػا أبػي  ريػرة، فػػأٌذف المػ ذف فقػاـ رجػؿ مػػف 
المسجد يمشي فأتبعا أبػك  ريػرة بصػر( حتػه خػرج مػف المسػجد فقػاؿ 
أبػػك  ريػػرة: "أمػػا  ػػذا فقػػد عصػػه أبػػا القاسػػـ صػػمه اا عميػػا كسػػمـ 

ابػػف عمػػر خػػرج مػػف أجػػؿ .كأمػػا الخػػركج لعػػذر فمبػػاح، بػػدليؿ أف (ُ)"
التثكيػػب فػػي غيػػر حينػػا. أمػػا لػػك خػػرج بعػػد الصػػبلة كلػػك منفػػردان فػػبل 

 كرا ة.
   )يكػػر( أخػػذ األجػػرة عمػػه األذاف، عال أف المتػػأخريف مػػف عمماالنػػا أجػػازك

مطمقػان لعػدـ كجػكد متطػكعيف كحفظػان لمشػعاالر، كركم عػف عثمػاف بػف 
سػػكؿ اا أبػػي العػػاص رضػػي اا عنػػا  ػػاؿ: )عف  خػػر مػػا عهػػد علػػٌي ر 
  (ِ)صمه اا عميا كسمـ أف أتخذ م ذنان ال يأخذ عمه أذانا أجران(.

                                                           

(  ككػػذا أبػػك عكانػػة ٓٓٔ( أخرجػػا مسػػمـ كتػػاب المسػػاجد كمكاضػػا الصػػبلة حػػديث ر ػػـ )(ُ
( كالبيهقػػي ّّٕ( كابػػف ماجػػا )َِْ/ّٕٗ/ُ( كالترمػػذم )ّٔٓ( كأبػػك داكد )ٖ/ِ)
 (.َُْ/ِ( كأحمد )ٔٓ/ّ)

( ْْ/ُجػػاى فػي كرا يػػة أف يأخػػذ المػػ ذف عمػػه األذاف أجػػرا )( أخرجػا الترمػػذم بػػاب مػػا (ِ
( .ك ػػػاؿ ٖٖ/ُ( عػػػف ابػػػف أبػػػه شػػيبة ، ك ػػػذا فػػػه " المصػػػنؼ " )ُْٕكابػػف ماجػػػا )

الترمػػػذم: " حػػػديث حسػػػف صػػػحيح ". كصػػػححا األلبػػػاني انظػػػر: صػػػحيح أبػػػي داكد 
(ُْٓ.) 
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 ادلثحث انثاوي
 أنفاظ األران واإلقامح ػىذ ادلزاهة انفقهيح انغته.

 متهيذ: 
مػػف خػػبلؿ تتبػػا ألفػػاظ األذاف كجػػد أف م ذنيػػا صػػمه اا عميػػا كسػػمـ 

أذف لرسػػكؿ اا  كػػانكا أربعػػة: اثنػػاف بالمدينػػة: بػػبلؿ بػػف ربػػاح، ك ػػك أكؿ مػػف
صمه اا عميا كسمـ، كعمرك بف أـ مكتـك القرشي العامرم األعمػه، كبقبػاى: 
سعد القرظ مكله عمار بف ياسر، كبمكة: أبك محذكرة، كاسما أكس بف مغيرة 
الجمحػػي، ككػػاف أبػػك محػػذكرة مػػنهـ يرجػػا األذاف، كيثنػػي اإل امػػة، كبػػبلؿ ال 

اا كأ ػؿ مكػة بػأذاف أبػي محػذكرة، يرجا، كيفرد إل امة، فأخذ الشافعي رحمػا 
كا  امة ببلؿ، كأخذ أبك حنيفة رحما اا، كأ ؿ العراؽ بأذاف بػبلؿ، كا  امػة أبػي 
محذكرة، كأخذ اإلماـ أحمد رحما اا، كأ ؿ الحديث، كأ ؿ المدينة بأذاف بػبلؿ 
كا  امتا، كخػالؼ مالػؾ رحمػا اا فػي المكضػعيف: ععػادة التكبيػر: كتثنيػة لفػظ 

.كمف  نػا جػاى الخػبلؼ بػيف المػدارس الفقهيػة لفهػـ (ُ)فهنا ال يكرر ا اإل امة،
األذاف كألفاظا بحسب ما ذ ب عليا أصحاب المذ ب كمما فهمكا أك اسػتنبطكا 

 مف الركايات التي كردت. 

                                                           

 (.ُُِ-َُِ/ُ( زاد المعاد البف القيـ )(ُ
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 ادلطهة األول 
 أنفاظ األران واإلقامح ػىذ األحىاف. 

ا، كمػا جػاى : األذاف خمػس عشػرة كممػة، ال ترجيػا فيػ(ُ) اؿ الحنفيػة 
في خبر عبد اا بف زيد، ك ي: " اا أكبر اا أكبر اا أكبر اا أكبػر، أشػهد 
أف ال علا عال اا، أشهد أف ال علا عال اا، أشػهد أف محمػدان رسػكؿ اا، أشػهد 
أف محمدان رسكؿ اا، حي عمه الصبلة، حي عمه الصبلة، حػي عمػه الفػبلح، 

ا أكبر، ال علا عال اا،  اؿ: ثـ استأخر عني غير حي عمه الفبلح، اا أكبر ا
بعيد ثـ  اؿ: كتقكؿ عذا أ مت الصبلة: اا أكبػر اا أكبػر، أشػهد أف ال علػا عال 
اا، أشػػهد أف محمػػدان رسػػكؿ اا، حػػي عمػػه الصػػبلة، حػػي عمػػه الفػػبلح،  ػػد 

. كأمػا (ِ).  امت الصبلة،  ػد  امػت الصػبلة، اا أكبػر اا أكبػر، ال علػا عال اا
 .) ّ)عند( ثبلث عشرة كممة، أسقط الترجيا كالتكبيرتيف األكلييف  أبك يكسؼ

كاإل امة مثؿ األذاف عال أنا يزيد فيها بعد  كلا: "حي عمه الفبلح": " د  امت 
 الصبلة" يكرر ا مرتيف.

 فالتكبير في أكؿ األذاف أربعان، ما جـز راى أكبر في األذاف كاإل امة.
شػػػهادتيف كػػػؿ كاحػػػدة مػػػرتيف كيفصػػػؿ بينهمػػػا بسػػػكتة كال أف يػػػأتي بال

                                                           

المكصمي البمدحي، مجد الديف أبك الفضؿ الحنفػي )المتػكفه: ( االختيار لتعميؿ المختار، (ُ
(، ُْ/ِ(. نهايػػة المطمػػب )ْٕ/ُ(. فقػػا العبػػادات عمػػه الحنفػػي )ّْ/ِ ػػػ( )ّٖٔ

 (.ّٔ/ِالبياف كالتحصيؿ البف رشد )
(، البيػػػػاف ُْ/ِ(. نهايػػػػة المطمػػػػب )ْٕ/ُ( فقػػػػا العبػػػػادات عمػػػػه المػػػػذ ب الحنفػػػػي )(ِ

(ِ/ّٔ.) 
 (ٔٓ/ِ(، المغني )ّٔ/ِ(، البياف )ُْ/ِ(  نهاية المطمب )(ّ
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 (ُ)يرجا.
أف يزيد الم ذف بعد  كلا: "حي عمه الفبلح" في الفجر: "الصبلة خيػر 
"، لما ركم عف أبي محذكرة رضي اا عنا  اؿ: )كنػت أ ذف لرسػكؿ  مف النـك
اا صػػػمه اا عميػػػا كسػػػمـ، ككنػػػت أ ػػػكؿ فػػػي أذاف الفجػػػر األكؿ: حػػػي عمػػػه 

، اا أكبػر اا أكبػر، ال الفبلح،  ، الصبلة خيػر مػف النػـك الصبلة خير مف النـك
. كأمػػا بيػػاف كيفيػػة األذاف عنػػد األحنػػاؼ فهػػك األذاف المعػػركؼ (ِ)علػػا عال اا(.

فيمػػا بػػيف النػػاس مػػف غيػػر زيػػادة كال نقصػػاف.ك ذا  ػػكؿ عامػػة العممػػاى كمػػا 
    (ّ.)تقدـ

 ادلطهة انثاوي
 ػىذ ادلانكيح أنفاظ األران  

ألفاظ األذاف عند المالكية سبا عشرة كممة أسػقطكا تكبيػرتيف مػف أكؿ 
 األذاف.

 ػػاؿ القرافػػي :)كأمػػا عػػدد جمػػؿ األذاف كفهػػي سػػبا عشػػرة جممػػة مػػف 

                                                           

( ك الترجيا أف يقكؿ كممتػي الشػهادة أكالن بصػكت مػنخفض فػي َُُ/ُ( تحفة الفقهاى)(ُ
 األكله، ثـ يرفا صكتا في الثانية.

(. الناشػػر: دار عحيػػاى ٕٔ/ُ( مجمػػا األنهػػر فػػي شػػرح ممتقػػه األبحػػر بػػداماد أفنػػدم )(ِ
 (.ْٕ/ُالحنفي )التراث العربي. فقا العبادات عمه المذ ب 

، فخػػر ُْٖ/ُ(  بػػداالا الصػػناالا )(ّ ػػٍمًبيِّ (. بيػػيف الحقػػاالؽ شػػرح كنػػز الػػد االؽ كحاشػػية الشِّ
 - ػػػػ( الناشػػػر: المطبعػػػة الكبػػػرل األميريػػػة  ّْٕالػػػديف الزيمعػػػي الحنفػػػي )المتػػػكفه: 

(، أك مػنبل أك المػكله ٓٓ/ُ(. درر الحكاـ شػرح غػرر األحكػاـ )ُٗ/ُبكالؽ، القا رة)
  ػ( ،الناشر: دار عحياى الكتب العربيةٖٖٓتكفه: خسرك )الم -
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ال  الكبلـ ك كؿ األصحاب سبا عشػرة كممػة مجػاز عبػركا بالكممػة عػف الكػبلـ كا 
 . (ُ)فهك ثمانية كستكف كممة كالخبلؼ في مكاضا منا أحد ا التكبير( 

 ػػي: المَّػػا أكبػػر، المَّػػا أكبػػر، أشػػهد أاٌل علػػا عاٌل المَّػػا، أشػػهد أاٌل علػػا عاٌل ك 
المَّػػا، أشػػهد أف محمػػدان رسػػكؿ المَّػػا، أشػػهد أف محمػػدان رسػػكؿ المَّػػا حػػٌي عمػػه 
الصبلة، حٌي عمه الصبلة، حٌي عمه الفبلح، حٌي عمه الفبلح، المَّا أكبر، المَّػا 

 .(ِ)أكبر، ال علا عاٌل المَّا 
نػػاي  ػػاؿ: "أيًمػػر    كاسػػتدلكا بماجػػاى فػػي الحػػديث  عػػف أنػػس رضػػي المَّػػا عى

. كفػػي صػػبلة الصػػبح فقػػط، يػػزاد (ّ)بػػبلؿ أف يشػػفا األذاف، كأف يػػكتر اإل امػػة"
، يقكلهػػا  ، الصػػبلة خيػػر مػػف النػػـك التثكيػػب كصػػيغتا: الصػػبلة خيػػر مػػف النػػـك

نػاي  ػاؿ: الم ذف بعػد الحيعمتػيف، كاسػتدلكا بمػا ركل أبػك محػذكرة رضػي ال مَّػا عى
"كنػت أ ذف لرسػػكؿ المَّػػا صػمه المَّػػا عميػػا كسػػمـ، ككنػت أ ػػكؿ فػػي أذاف الفجػػر 
، المَّػا  ، الصػبلة خيػر مػف النػـك األكؿ: حٌي عمه الفبلح، الصبلة خير مف النـك

                                                           

 (ْٓ-ْْ/ ِ( الذخيرة ،لمقرافي  )(ُ
( تحفػػة الفقهػػاى فقػػا العبػػادات عمػػه المػػذ ب المػػالكي .الم لػػؼ: الحاٌجػػة كككػػب عبيػػد (ِ

 ـ ُٖٔٗ - ػ  َُْٔسكريا. الطبعة: األكله  -الناشر: مطبعة اإلنشاى، دمشؽ 
(. كالترمذم باب ما َٖٓة باب في اإل امة حديث ر ـ)( أخرجا أبك داكد في كتاب الصبل(ّ

( ، ِٗ( كصػػححا األلبػػاني انظر:)الػػركض النضػػير )ِٓٔ/ُجػػاى فػػي عفػػراد اإل امػػة )
ك  ِٕٗ( . ابػػف ماجػػة )ِٓٓ( ، صػػحيح أبػػي داكد )ُِٕ/  ِالسمسػػمة الصػػحيحة )

َّٕ.) 
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 .(ُ)أكبر، المَّا أكبر، ال علا عاٌل المَّا"
فػردة، كيسػف فػي كاألذاف مثنه، عال الجممة األخيرة: "ال علا عال المَّػا" فم

الشهادتيف أف يزيػد النطػؽ بهمػا مػرتيف بصػكت مػنخفض مسػمكع لمنػاس  بػؿ 
اإلتيػػاف بهمػػا مػػرتيف بصػػكت مرتفػػا، كيسػػمكف النطػػؽ بهمػػا بصػػكت مرتفػػا 
ترجيعان، ألف الترجيا معنا( لغة اإلعادة، كالم ذف ينطؽ بالشهادتيف أكالن سػران ، 

ترجيعػان، أم يقػكؿ بعػد التكبيػر  ثـ يعيد ما جهران؛ لذا كاف نطقهمػا جهػران اسػما
 مرتيف:

أشهد أاٌل علا عاٌل المَّا مرتيف بصكت منخفض ثـ مرتيف بصكت مرتفػا، 
 ككذا في  كلا:

 .  (ِ)أشهد أف محمدان رسكؿ المَّا 
كمػػػذ ب أ ػػػؿ المدينػػػة مالػػػؾ. تثنيػػػة التكبيػػػر فيػػػا كتربيػػػا الشػػػهادتيف 

لػؾ الترجيػا، ك ػك أف كبا يا مثنه، كغير(، كاختار المتػأخركف مػف أصػحاب ما
 . (ّ)يثني الشهادتيف أكال خفيا، ثـ يثنيهما مرة ثانية مرفكع الصكت

كمما  استدلكا با في ترجيحهـ أللفاظ األذاف  أيضان عمؿ أ ؿ المدينة 

                                                           

األذاف فػػي  (. كالنسػػاالي بػػابّّٕ/ُ( أخرجػػا أبػػك داكد فػػي السػػنف بػػاب كيفيػػة األذاف )(ُ
( . كالثمػػػػر ُٔٓ( كصػػػػححا األلبػػػػاني انظػػػػر: صػػػػحيح أبػػػػي داكد ) ٕ/ ِالسػػػػفر  )

 (.َُّ/ُالمستطاب في فقا السنة كالكتاب)
( .الم لػؼ: الحاٌجػة كككػب عبيػد الناشػر: ُِٓ/ُ( فقا العبادات عمه المػذ ب المػالكي)(ِ

 سكريا. -مطبعة اإلنشاى، دمشؽ 
 ـ.  ُٖٔٗ - ػ  َُْٔالطبعة: األكله 

 (ُُّ/ُ( بداية المجتهد )(ّ
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 كما  ك مقرر في أصكؿ المالكية:
 ػػػالكا: فعنػػػدنا مثنػػػه كعنػػػد الشػػػافعي كأبػػػي حنيفػػػة أربػػػا كاألحاديػػػث 

ؾ كتتػػرجح ركايػػة مػػذ بنا بعمػػؿ أ ػػؿ المدينػػة فهنهػػا الصػػحيحة مختمفػػة فػػي ذلػػ
مكضا ع امتا عميا السبلـ حالة استقبلؿ أمر( ككماؿ شػرعا علػه حػيف انتقالػا 
لرضكاف ربا كالخمفاى بعد( كذلؾ يسمعا الخػاص كالعػاـ بالميػؿ كالنهػار بركايػة 
الخمؼ عف السمؼ ركاية متكاترة مخرجة لا مف حيف الظف كالتخميف عله حيف 

يف كأمػػا الركايػػات األخػػر فػػبل تفيػػد عال الظػػف ك ػػك ال يعػػارض القطػػا كلػػذلؾ اليقػػ
رجػػا أبػػك يكسػػؼ عػػف مػػذ ب أبػػي حنيفػػة رضػػي اا عػػنهـ أجمعػػيف كثانيهػػا 
ترجيا الشهادتيف خػالؼ فيػا أبػك حنيفػة محتجػا بػأف سػبب الترجيػا  ػد انتفػه 
 فينتفػػي كذلػػػؾ أف سػػػببا عغاظػػػة المشػػركيف بالشػػػهادتيف أك أمػػػر( أبػػػا محػػػذكرة
باإلعادة لمتعميـ أك أنا كاف شديد البغض لا عميا السػبلـ فممػا أسػمـ كمػد فػي 
األذاف ككصؿ عله الشهادتيف أخفه صكتا حياى مف  كما فدعا( عميا السػبلـ 
كعرؾ أذنا كأمر( بالترجيا كجكابػا أف الحكػـ  ػد ينتفػي سػببا كيبقػه كػالرمبلف 

 عنػا مػا لػي أرل في الحج إلغاظة المشػركيف ك ػك بػاؽ لقػكؿ عمػر رضػي اا
الػػرمبلف كال مػػف أرم مػػا أنػػا مخػػالؼ فػػي المسػػألتيف كلكػػف  كلػػة عمػػر كغيػػر( 
حجة عميا لنا ما تقدـ مػف المدينػة كمػا فػي أبػي داككد أنػا عميػا السػبلـ  ػاؿ 
ألبي محذكرة فػي تعميمػا األذاف تقػكؿ اا أكبػر اا أكبػر ترفػا بهػا صػكتؾ ثػـ 

أف ال علػػا عال اا أشػػهد أف محمػػد رسػػكؿ تقػػكؿ أشػػهد أف ال علػػا عال اا أشػػهد 
اا أشهد أف محمد رسكؿ اا تخفي بهػا صػكتؾ ثػـ ترفػا بالشػهادة ككمػؿ لػا 
األذاف علػػه  كلػػا حػػي عمػػه الفػػبلح ثػػـ  ػػاؿ لػػا فػػهف كانػػت صػػبلة الصػػبح  مػػت 
الصػػبلة خيػػر مػػف النػػـك الصػػبلة خيػػر مػػف النػػـك اا أكبػػر اا أكبػػر ال علػػا عال 
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 .(ُ)اا
 ضهـ في المذ ب ألفاظ األذاف كنظامها في النطؽ  كذكر بع

فقالكا: ألفاظا تأتي عمػه  ػذا النحػك يقػكؿ المػ ذف بصػكت مرتفػا اا 
أكبر اا أكبر ثـ يخفض صكتا فيقكؿ أشهد أف ال علا عال اا أشهد أف ال علػا 

 ثػػػـ يكػػػرر عال اا أشػػػهد أف محمػػػدا رسػػػكؿ اا أشػػػهد أف محمػػػدا رسػػػكؿ اا
التشهد مرجعا لا بأرفا صكتا فيقػكؿ أشػهد أف ال علػا عال اا اشػهد أف ال علػا 
عال اا اشػػػهد أف محمػػػدا رسػػػكؿ اا أشػػػهد أف محمػػػدا رسػػػكؿ اا حػػػي عمػػػه 
ذا كػاف المػ ذف  الصبلة حي عمه الصبلة حي عمػه الفػبلح حػي عمػه الفػبلح كا 

 في صبلة الصبح زاد  كلا
صبلة خير مف النـك اا أكبر اا أكبػر ال علػا الصبلة خير مف النـك ال

 عال اا فألفاظ األذاف كمها مثناة عال جممة ال علا عال اا فمنفردة
،ك د شرع في السنة األكله مػف  (ِ)كاألذاف عند ـ ساكف أكاخر الجمؿ

 . ك ك كاجب في المساجد كالجماعات الراتب.(ّ)الهجرة
 ادلطهة انثانث
 ؼيح أنفاظ االران انشاف

كبػػا  ػػاؿ طاالفػػة مػػف أ ػػؿ العمػػـ  (ْ)لفػػاظ االذاف الشػػافعية تسػػا عشػػرة كممػػةأ

                                                           

 (ْٓ-ْْ/ ِ( الذخيرة ،لمقرافي  )(ُ
 (ُٔ/ُ( الخبلصة الفقهية عمه مذ ب المالكية)(ِ
 (ُُٕ/ُ( الفكاكا الدكاني )(ّ
 (َُٗ/ُ( ، المهذب لمشيرازم)ِْ/ِ( الحاكم الكبير لمماكردم)(ْ
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 بالحجاز كغير( 
 كاحتجكا بحديث أبي محذكرة. 

 ػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم :كاحػػتج أصػػحابنا بحػػديث أبػػي محػػذكرة  ػػالكا ك ػػك    
 مقدـ عمه حديث عبد اا بف زيد ألكجا )أحد ا(: أنا متأخر

زيادة الثقة مقبكلة )كالثالث( أف النبػي صػمه )كالثاني(:أف فيا زيادة ك 
 ( كاا أعمـ ُاا عميا كسمـ لقنا عيا( )كالرابا( عمؿ أ ؿ الحرميف بالترجيا.)

( في صػبلة  كفي مذا بهـ التثكيب ) كؿ الم ذف الصبلة خير مف النـك
الفجػػر.  ػػاؿ النػػككم: مػػذ بنا أنػػا سػػنة فػػي أذاف الصػػبح كممػػف  ػػاؿ بالتثكيػػب 

اب رضػي اا عنػا كابنػا كأنػس كالحسػف البصػرم كابػف سػيريف عمر بف الخطػ
سػحاؽ كأبػك ثػكر كداكد كلػـ يقػؿ أبػك حنيفػة  كالز رم كمالػؾ كالثػكرم كأحمػد كا 

ث السػػػػابؽ ) يقصػػػػد حػػػػديث أبػػػػي بالتثكيػػػػب عمػػػػه  ػػػػذا الكجػػػػا دليمنػػػػا الحػػػػدي
   (ِ)(محذكرة

 صفح األران ػىذ انشافؼيح ميكه إمجاذلا يف األتي :
اف، مثنػه، كاإل امػة فػرادل، كالمػراد: معظػـ األذاف مثنػه، األكله: األذ 

ال، فقكؿ: ال علا عال اا، في  خػر( مػرة، كالتكبيػر فػي أكلػا أربػا مػرات. فكػذا  كا 
المراد معظـ اإل امة، فهف التكبير في أكلها ك خر ا، كلفظ اإل امة بالتثنية عمه 

 المذ ب كالمنصكص في الجديد.
دراج اإل امة. فالترتيػؿ: تبيػيف كمماتػا الثانية: يستحب ترتيؿ األذ اف، كا 

                                                           

 (ّٗ/ّ( المجمكع )(ُ
 (ْٗ/ ّ( المجمكع )(ِ
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 ببل بطى يجاكز الحد، كاإلدراج: أف يحدر ا ببل فصؿ.
الثالثػػة: يرجػػا فػػي أذانػػا، ك ػػك أف يػػأتي بالشػػهادتيف مػػرتيف مػػرتيف، 
بصكت مخفكض ثـ يرفعا، كيأتي بهما مرتيف مرتيف، كالترجيا سنة. لك تركا 

 كر.لـ يفسد أذانا عمه الصحيح، ك يؿ: المشه
الرابعػػة: التثكيػػب: أف يقػػكؿ فػػي أذاف الصػػبح بعػػد الحيعمتػػيف: الصػػبلة 
، مرتيف، ك ػك سػنة عمػه المػذ ب الػذم  طػا بػا األكثركف)كمػا  خير مف النـك

 تقدـ(
الخامسة: ينبغي أف ي ذف كيقيـ  االما مستقبؿ القبمة. فمك تػرؾ القيػاـ 

يكػر(، عال عذا كػاف  كاالستقباؿ ما القدرة، صح أذانا كا  امتا، عمه األصح، لكف
 . (ُ)مسافرا، فبل بأس بأذانا راكبا، كعمه الثاني: ال يعتد بهما

 ادلطهة انشاتغ
 أنفاظ األران ػىذ احلىاتهح:

ٍنػػاي(  ذ ػػب أبػػك عبػػد اا أحمػػد بػػف حنبػػؿ علػػه أذاف بػػبلؿ )رىًضػػيى المَّػػاي عى
 اا، أشػهد ك ك: اا أكبر، اا أكبر، اا أكبػر، اا أكبػر، أشػهد أف ال علػا عال

أف ال علػػا عال اا، أشػػهد أف محمػػدا رسػػكؿ اا، أشػػهد أف محمػػدا رسػػكؿ اا، 
حي عمه الصبلة، حي عمه الصبلة، حي عمػه الفػبلح، حػي عمػه الفػبلح، اا 

 .(ِ)أكبر، اا أكبر، ال علا عال اا
»  كاستدلكا أيضان :بحديث: عف عبد اا بف زيد)تقدـ تفصيما( كفيػا : 

                                                           

 (ُٗٗ/ُ( ركضة الطالبيف )(ُ
 (ُّّ/ُ(، شرح منتهه األرادات )ِّٗ/ُالمغني ) ((ِ
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كبر اا أكبر اا أكبػر اا أكبػر، أشػهد أف ال علػا عال اا أشػهد أف ال علػا اا أ
عال اا، أشػػهد أف محمػػدنا رسػػكؿ اا أشػػهد أف محمػػدنا رسػػكؿ اا، حػػي عمػػه 
الصػػبلة حػػي عمػػه الصػػبلة، حػػي عمػػه الفػػبلح حػػي عمػػه الفػػبلح، اا أكبػػر اا 

 ػػاؿ: ثػػـ تقػػكؿ: عذا أ مػػت  ،  ػػاؿ: ثػػـ اسػػتأخر غيػر بعيػػد،« أكبػر ال علػػا عال اا
الصػبلة: اا أكبػػر اا أكبػػر، أشػػهد أف ال علػا عال اا، أشػػهد أف محمػػدنا رسػػكؿ 
اا، حي عمه الصبلة، حي عمه الفبلح،  ػد  امػت الصػبلة  ػد  امػت الصػبلة، 

صػمه  -اا أكبر اا أكبر ال علا عال اا،  اؿ: فممػا أصػبحت أتيػت رسػكؿ اا 
صمه اا عميػا كسػمـ  -فأخبرتا بما رأيت، فقاؿ رسكؿ اا  -اا عميا كسمـ 

  ( ُ)«.عف  ذ( الر يا حؽ عف شاى اا: »-
أمػػػر بػػػبلؿ أف يشػػػفا األذاف كيػػػكتر اإل امػػػة عال »كحػػػديث أنػػػس  ػػػاؿ: 

  (ِ)«اإل امة
ك ػػذا  ػػك المشػػهكر كالمختػػار لؤلصػػحاب)الحنابما( مػػف الػػركايتيف لمػػا 

ـى  -تا تقػػدـ، عذا  ػػك الػػذم كػػاف يفعػػؿ بحضػػر  ػػمَّ سى مىٍيػػًا كى ػػمَّه المَّػػاي عى حضػػرا  -صى
كسفرا، كعميا عمؿ أ ػؿ المدينػة.  ػاؿ األمػاـ أحمػد:  ػك  خػر األمػريف، ككػاف 

                                                           

(  كالػػدارمي ْٗٗ( أخرجػػا أبػػك داكد فػػي كتػػاب الصػػبلة بػػاب كيػػؼ األذاف حػػديث ر ػػـ )(ُ
( كالػدار  طنػي ّٖػ  ِٖ( كابػف الجػاركد )ص َٕٔ/ِِّ/ُ( كابػف ماجػا )ِٗٔ/ُ)
( كصػػػػححا األلبػػػػاني فػػػػي عركاى الغميػػػػؿ ّْ/ْ( كأحمػػػػد )ُّٗ/ُ( كالبيهقػػػػي )ٖٗ)
(ُ/ِٔٓ.) 

( كالترمػذم بػاب مػا جػاى ُُْ/ُ( أخرجا أبكداكد  في كتػاب الصػبلة بػاب فػي اإل امػة )(ِ
(. ِٓٓ( كصػػػححا األلبػػػاني انظػػػر : صػػػحيح أبػػػي داكد )ِٓٔ/ُفػػػي عفػػػراد اإل امػػػة )

 (َّٕك  ِٕٗ(. صحيح، ابف ماجة )ُِٕ/  ِالصحيحة )
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 بالمدينة. 
كنقؿ عنا حنبؿ: أذاف أبي محذكرة أعجب علي، كعميا عمؿ أ ػؿ مكػة 
، كأذاف أبي محذكرة يرجا فيعيد الشهادتيف بعد ذكر ما، بصكت أرفا  عله اليـك

 ف الصكت األكؿ.م
، كما كاف ببلؿ ي ذف با بحضرة رسكؿ  (ُ)كاألذاف خمس عشرة جممة 

اا داالمػػا، كيسػػتحب أف يتمهػػؿ بألفػػاظ األذاف مػػف غيػػر تمطػػيط كال مػػد مفػػرط، 
كيقػؼ عمػػه كػػؿ جممػػة منػػا، كيسػػتحب أف يسػػتقبؿ القبمػػة حػػاؿ األذاف، كيجعػػؿ 

د  كلػػا: "حػػي عمػػه عصػػبعيا فػػي أذنيػػا؛ ألنػػا أرفػػا لمصػػكت، كيمتفػػت يمينػػا عنػػ
الصبلة"، كشماالن عند  كلػا: "حػي علػه الفػبلح"، كيقػكؿ بعػد "حػي عمػه الفػبلح 
"، مػرتيف؛ ألمػر( بػذلؾ؛  الثانية" مف أذاف الفجر خاصة: "الصبلة خير مػف النػـك
ألنا ك ت ينػاـ النػاس فيػا غالبػا، كال يجػكز الزيػادة عمػه ألفػاظ األذاف بأذكػار 

ا بها صػكتا؛ ألف ذلػؾ مػف البػدع المحدثػة؛ فكػؿ ، يرف(ِ)أخرل  بما كال بعد(. 
مػػا يفعػػؿ غيػػر األذاف الثابػػت عػػف رسػػكؿ اا؛ فهػػك بدعػػة محرمػػة؛ كالتسػػبيح، 
كالنشػػيد، كالػػدعاى، كالصػػبلة كالسػػبلـ عمػػه الرسػػكؿ جهػػران  بػػؿ األذاف أك بعػػد(، 

 .(ّ)كؿ ذلؾ محدث مبتدع، يحـر فعما، كيجب عنكار( عمه مف فعما
كممػة. كألفػاظ اإل امػة  ػي: اا أكبػر اا أكبػر، كاإل امة عحػدل عشػرة 

أشهد أف ال علا عال اا، أشػهد أف محمػدان رسػكؿ اا، حػي عمػه الصػبلة، حػي 

                                                           

 (.ْٔ/ُ(.  الركض المربا )ِّٗ/ُ(المغنه )(ُ
 (.ِٗ/ُالزاد ) ( شرح الشنقيطي عمه(ِ
 (.ََُ/ُ( ، الممخص الفقهي ، لمفكزاف  )ّ/ٗ(  التعميؽ عمه العدة )(ّ
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عمه الفبلح،  د  امت الصبلة  د  امت الصػبلة، اا أكبػر اا أكبػر، ال علػا عال 
 .(ُ)اا

 ادلطهة اخلامظ 
 أنفاظ األران ػىذ انظاهشيح

امة كانا بالمدينة بحضػرة األالمػة مػف الصػحابة رضػي اا األذاف كاإل    
عنهـ خمس مرات كؿ يـك فهذا مما تعظػـ بػا البمػكل فمحػاؿ أف يعػرؼ حكمػا 
الكاحد كيجهما الجماعػة.  كرأم ابػف حػـز أف األذاف كاحػد فػبل فػرؽ بػيف أذاف 
الم ذف بالمدينة بحضرة عمر كعثماف رضػي اا عنهمػا خمػس مػرات كػؿ يػـك 

 . (ِ)ف الم ذف بالككفة بحضرة ابف مسعكد كعمي خمس مرات كؿ يـك كبيف أذا
: فبل شيى أظهر كال أشػهر كال أعمػف كال أبػيف   اؿ أبك محمد ابف حـز
كال أفشه مف األذاف الذم  ك كػؿ يػـك كليمػة خمػس مػرات برفػا األصػكات فػي 
مساجد الجماعات في الصكاما المشرفات ال يبقه رجؿ كال امػرأة كال صػبي كال 
عػػػالـ كال جا ػػػؿ عال تكػػػرر عمػػػه سػػػمعا كػػػذلؾ كال يسػػػتعمما المسػػػافركف كمػػػا 
يسػػػتعمما الحاضػػػركف كال يطػػػكؿ بػػػا العهػػػد فينسػػػه كفػػػي المدينػػػة فيػػػا مػػػف 

. كيػػرل أيضػػان أف األذاف لمصػػبلة أشػػهر مػػف (ّ)االخػػتبلؼ كالػػذم خػػارج المدينػػة

                                                           

( .تحقيػػػؽ: أحمػػػد محمػػػد عػػػزكز .الناشػػػر: المكتبػػػة ُِ/ُ( عمػػػدة الفقػػػا البػػػف  دامػػػة )(ُ
 ـََِْ - ػ ُِْٓالعصرية. الطبعة: 

 ( .ُُٔ/ُ( اإلحكاـ األحكاـ البف حـز )(ِ
 (ُِِ/ْ( اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ)(ّ
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 .(ُ)عمؿ الزكاة
: كألفػػػا ظ األذاف كأمػػػا صػػػفة األذاف عنػػػد الظا ريػػػة :   ػػػاؿ ابػػػف حػػػـز

معركفة، كأحب ذلؾ علينا أذاف أ ػؿ مكػة ك ػك: اا أكبػر، اا أكبػر؛ اا أكبػر، 
اا أكبر؛ أربا مرات، أشػهد أف ال علػا عال اا، أشػهد أف ال علػا عال اا، أشػهد 

 أف محمدا رسكؿ اا، أشهد أف محمدا رسكؿ اا.
ف ال علػػا عال ثػػـ يرفػػا صػػكتا فيقػػكؿ: أشػػهد أف ال علػػا عال اا؛ أشػػهد أ

محمػػػدا رسػػػكؿ اا، أشػػػهد أف محمػػػدا رسػػػكؿ اا، حػػػي عمػػػه  اا، أشػػػهد أف
الصبلة، حي عمه الصبلة، حي عمه الفبلح، حػي عمػه الفػبلح، اا أكبػر، اا 

 أكبر، ال علا عال اار .
نما تخيرنا أذاف أ ػؿ مكػة؛ ألف فيػا زيػادة ذكػر ا تعػاله عمػه أذاف  كا 

الككفة؛ ففيا ترجيا " اا أكبر " كفيػا ترجيػا " أشػهد  أ ؿ المدينة، كأذاف أ ؿ
 .(ِ)أف ال علا عال اا، أشهد أف محمدا رسكؿ اا "، ك ذ( زيادة خير ال تحقر 

صػمه اا عميػا  -أف رسػكؿ اا »كاستدؿ بحديث أبي محػذكرة حدثػا   
ثػػـ  (ّ)«عممػػا األذاف تسػػا عشػػرة كممػػة، كاإل امػػة سػػبا عشػػرة كممػػة -كسػػمـ 
 األذاف الذم ذكرنا حرفا حرفار .كصؼ 

كأما اإل امة فهي " اا أكبر، اا أكبر، أشهد أف ال علا عال اا، أشػهد 
أف محمدا رسكؿ اا، حي عمه الصبلة، حي عمػه الفػبلح،  ػد  امػت الصػبلة، 

                                                           

 ( .ُِّ/ْ( اإلحكاـ األحكاـ )(ُ
 (ُٖٔ/ِ( المحمه )(ِ
 ( سبؽ تخريجا(ّ
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 .(ُ) د  امت الصبلة، اا أكبر، اا أكبر، ال علا عال اار "
صمه  -أنا كاف عمه عهد رسكؿ اا كبيف سبب ترجيحا لؤلذاف مكة 

عذ حػج، ثػـ يسػمعا أبػك بكػر، ثػـ  -عميا السبلـ  -يسمعا  -اا عميا كسمـ 
، كسكنها أمير المػ منيف ابػف الزبيػر -عميا السبلـ  -عمر، ثـ عثماف، بعد( 

تسػػا سػػنيف، ك ػػك بقيػػة الصػػحابة، كالعمػػاؿ مػػف  بمػػا بالمدينػػة كالككفػػة: فمػػف 
أف  -رضػػي اا عػػنهـ  -الػػذم ال يحػػؿ أف يظػػف بهػػـ الباطػػؿ الممتنػػا المحػػاؿ 

أك  -رضػػي اا عػػنهـ  -أ ػػؿ مكػػة بػػدلكا األذاف كسػػمعا أحػػد  ػػ الى الخمفػػاى 
 (.ِ) : فمـ يغير،  ذا ما ال يظنا مسمـ-بمغا كالخبلفة بيد( 

ك ػػد رد ابػػف حػػـز عمػػه مػػف يقػػكؿ بزيػػادة األذاف ب )حػػي عمػػه خيػػر 
 العمؿ( 

بي أمامػة بػف سػهؿ بػف حنيػؼ: أنهػـ  اؿ: ك د صح عف ابف عمر، كأ
كانكا يقكلكف في أذانهـ " حي عمه خير العمؿ " كال نقػكؿ بػا؛ ألنػا لػـ يصػح 

كلقد كاف يمػـز  -كال حجة في أحد دكنا  -صمه اا عميا كسمـ  -عف النبي 
: أف يأخػػذ -مػػف يقػػكؿ فػػي مثػػؿ  ػػذا عػػف الصػػاحب: مثػػؿ  ػػذا ال يقػػاؿ بػػالرأم 

 .(ّ)عنا ثابت بأصح عسناد بقكؿ ابف عمر في  ذا، فهك 
 كمما انفرد با الظا رية عف غير ـ  في ألفاظ األذاف مايمي :

  يرل الظا رية :جكاز اآلذاف كاإل امة ببل طهارة كفي حاؿ الجنابة . ػاؿ

                                                           

 (ُٕٖ/ِ( المحمه )(ُ
 (ُٖٗ/ِ( المحمه )(ِ
 (ُْٗ/ ِ( المحمه )(ّ
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 ابف حـز : يجزئ اآلذاف كاإل امة ببل طهارة كفي حاؿ الجنابة
حػػػاؿ الجنابػػػة.   ػػػاؿ ككػػػذلؾ اآلذاف كاإل امػػػة يجزالػػػاف أيضػػػا بػػػبل طهػػػارة كفػػػي

كاستدؿ أنا ال دليؿ عمه صػحتا ال مػف  ػر ف كال مػف سػنة كال عجمػاع كال  ػكؿ 
ذا لػػـ يػػأت نػػص بهيجػػاب أف ال يكػػكف اآلذاف كاإل امػػة عال  صػػاحب كال  يػػاس، كا 
بطهارة مف الجنابة كغير ا، فنقكؿ لمف أكجب ذلؾ خطأ، ألنا عحداث شرع مف 

 .(ُ)غير  ر ف كال سنة كال عجماع ك ذا باطؿ
  كيرل الظا رية :أنا ال يجكز أف ي ذف لصبلة  بؿ دخكؿ ك تها عال صبلة

 الصبح فقط 
 اؿ ابف حـز :كال يجكز أف ي ذف لصبلة  بؿ دخكؿ ك تها عال صػبلة الصػبح  

  (ِ)فقط.
  كيػػرل الظا ريػػة كجػػكب األذاف : ػػاؿ ابػػف حػػـز كممػػف  ػػاؿ بكجػػكب األذاف

نعمـ لمػف لػـ يػر ذلػؾ فرضػا كاإل امة فرضا: أبك سميماف، كأصحابا، كما 
صػػمه اا عميػػا  -حجػػة أصػػبل " كلػػك لػػـ يكػػف عال اسػػتحبلؿ رسػػكؿ اا 

: لكفه في -دماى مف لـ يسما عند ـ أذانا، كأمكالهـ كسبيهـ  -كسمـ 
، ك ػك عجمػاع متػيقف مػف جميػا مػف كػاف معػا مػف -كجكب فرض ذلػؾ 

كع بػػبل شػػؾ؛ فهػػذا  ػػك اإلجمػػاع المقطػػ -رضػػي اا عػػنهـ  -الصػػحابة 
عمه صحتا ال الدعاكل الكاذبػة التػي ال يعجػز أحػد عػف ادعاالهػا، عذا لػـ 

                                                           

 (.ٗٗ/ُ( المحمه البف حـز )(ُ
 (ُٗٓ/ِ( المحمه )(ِ
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 .(ُ)كباا تعاله التكفيؽ -يردعا عف ذلؾ كرع أك حياى 
  كيشترط الظا رية في األذاف : أف اليػ ذف كاليقػيـ عال رجػؿ بػالا عا ػؿ

مسمـ م د أللفاظ األذاف كاإل امة حسب طا تػا، كال يجػزئ أذاف مػف ال 
ذانا لسكر أك نحػك ذلػؾ؛ فػهذا أذف البػالا لػـ يمنػا مػف لػـ يعقؿ حيف أ

يبما مف األذاف بعػد(؛ كيجػزئ أذاف الفاسػؽ؛  ػاؿ :كالعػدؿ أحػب علينػا؛ 
 .(ِ)كالصيت أفضؿ.

 .له غير القبمة  كيرل الظا رية : األذاف كاإل امة  اعدا كراكبا كجنبا كا 
: كيجػزئ األذاف كاإل امػة  اعػدا كراكبػا كعمػه غيػر طهػارة   اؿ ابف حـز

له غير القبمة  ، كأفضؿ ذلؾ أف ال يػ ذف عال  االمػا علػه القبمػة عمػه -كجنبا، كا 
 .(ّ)طهارة.

نما  كعمؿ ذلؾ بقكلا : فصح أف ما لـ يفصؿ لنا تحريما فهك مباح، كا 
تخيرنا أف ي ذف كيقػيـ عمػه طهػارة  االمػا علػه القبمػة؛ ألنػا عمػؿ أ ػؿ اإلسػبلـ 

  ديما كحديثا.
  كاز األجرة عمه األذاف. اؿ ابف حـز : كال كيرل الظا رية عدـ ج

تجكز األجرة عمه األذاف، فهف فعؿ كلـ ي ذف عال لؤلجرة لـ يجز أذانا، 
 كجاالز أف يعطه عمه سبيؿ البر. -كال أجزأت الصبلة با 

  كيرل الظا رية: عدـ الخركج مف المسجد بعد األذاف عال أف يككف عمه

                                                           

 (ُٔٔ/ ِ( المحمه )(ُ
 (َُٖ/ِ( المحمه )(ِ
 (ُٕٗ-ُٖٕ/ِ( المحمه )(ّ
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 غير كضكى أك لضركرة
كاف في المسػجد فانػدفا األذاف لػـ يحػؿ لػا الخػركج   اؿ ابف حـز : كمف

 . (ُ)مف المسجد عال أف يككف عمه غير كضكى أك لضركرة 
  كيرل الظا رية جكاز أف يقيـ غير الذم أذف 

: كجاالز أف يقيـ غير الذم أذف؛ ألنا لـ يأت عف ذلػؾ نهػي    اؿ ابف حـز
 .(ِ)يصح
  كتقديـ الم خر منها كيرل الظا رية عدـ جكاز تنكيس األذاف كاإل امة

عمه مػا  بمػا  ػاؿ ابػف حػـز :كال يجػكز تنكػيس األذاف كال اإل امػة، كال 
تقديـ م خر منها عمه ما  بما؛ فمػف فعػؿ ذلػؾ فمػـ يػ ذف كال أ ػاـ كال 
-صمه بأذاف كال ع امة  اؿ عمي:  ي أربعة أشياى تنازع الناس فيها 

   (ّ): الكضكى، كاألذاف، كاإل امة، كالطكاؼ بالبيت.
 اؿ عمػي: ك ػاؿ أبػك حنيفػة: جػاالز تنكػيس الكضػكى كاألذاف كالطػكاؼ كالسػعي 

 كاإل امة.
ك ػػػاؿ مالػػػؾ: يجػػػكز تنكػػػيس الكضػػػكى كال يجػػػكز تنكػػػيس الطػػػكاؼ كال 

 السعي كال األذاف كال اإل امة.
 اؿ أبك محمد: ال يجكز تنكيس شيى مف ذلؾ كما، كال يجزئ شيى منا 

 .(ْ)منكسا كباا تعاله التكفيؽ
                                                           

 (.ُّٖ/ِ( المحمه )(ُ
 (ُْٖ/ِ( المحمه)(ِ
 (ُْٗ/ ِ( المحمه)(ّ
 (ُُّ/ُ( المحمه)(ْ
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  يرل الظا رية : كؿ الم ذف فػي أذانػا أال صػمكا فػي رحػالكـ عف كػاف بػرد ك
 شديد أك مطر رش فصاعدا

 اؿ ابف حـز : فهف كاف برد شديد أك مطر رش فصاعدا؛ فيجب أف يزيػد  
المػػ ذف فػػي أذانػػا بعػػد " حػػي عمػػه الفػػبلح " أك بعػػد ذلػػؾ " أال صػػمكا فػػي 

 .(ُ)الرحاؿ ".ك ذا الحكـ كاحد في الحضر كالسفر
 كيرل الظا رية جكاز الكبلـ بيف اإل امة كالصبلة 

طػاؿ الكػبلـ أك  صػر  - اؿ ابف حـز : كالكبلـ جاالز بيف اإل امػة كالصػبلة 
 .(ِ)كال تعاد اإل امة لذلؾ -

 .كيرل الظا رية عدـ جكاز أف ي ذف اثناف فصاعدا معا 
:  كال يجػػكز أف يػػ ذف اثنػػاف فصػػاعدا معػػا؛ فػػهف كػػاف ذلػػؾ   ػػاؿ ابػػف حػػـز

 ذف  ك المبتدئ، كالداخؿ عميا مسيى ال أجػر لػا، كمػا يبعػد عنػا اإلثػـ، فالم
 كالكاجب منعا؛ فهف بد  معا فاألذاف لمصيت األحسف تأدية.

 ػػاؿ أيضػػان: كجػػاالز أف يػػ ذف جماعػػة كاحػػدا بعػػد كاحػػد لممغػػرب كغير ػػا 
سػػكاى فػػي كػػؿ ذلػػؾ: فػػهف تشػػاحكا، ك ػػـ سػػكاى فػػي التأديػػة كالصػػكت كالفضػػؿ 

 .(ّ)ات أ رع بينهـ، سكاى عظمت أ طار المسجد أك لـ تعظـكالمعرفة باألك 

                                                           

 (ُٓٗ/ِ( المحمه)(ُ
 (ُٔٗ/ِ( المحمه )(ِ
 (َُٖ-ُٕٗ/ِ( المحمه)(ّ
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 ادلطهة انغادط
 أنفاظ األران ػىذ انضيذيح  

أٌف عػػدد فصػػكؿ األذاف خمسػػة عشػػر  كالمشػػهكر بػػيف فقهػػاى الزيديػػة
: التكبير مرتيف، ثـ "أشهد أف ال علػا عاٌل المٌػا" مػرتيف ك"أشػهد أفٌ  محٌمػدان   فصبلن

مػه الصػبلة" مػرتيف، ك"حػٌي عمػه الفػبلح" مػرتيف، رسكؿ الٌما" مرتيف، ك"حػٌي ع
ك" حٌي عمه خير العمؿ" مرتيف، ك" الٌما أكبر" مرتيف، ك" ال علػا عاٌل المٌػا" مػر(، 

  كؿ فصؿ مٌرتاف ما عدا )ال علا عاٌل الٌما(.
: التكبيػر  خبلفان لمجعفرية: أٌف عدد فصػكؿ األذاف  ثمانيػة عشػر فصػبلن

محٌمدان رسػكؿ المٌػا"   أربا مرات، ثـ "أشهد أف ال علا عاٌل الٌما" مرتيف ك"أشهد أفٌ 
مرتيف، ك"حٌي عمه الصبلة" مرتيف، ك"حٌي عمػه الفػبلح" مػرتيف، ك" حػٌي عمػه 

علػػا عاٌل المٌػا" مػػرتيف، كػػؿ فصػػؿ خيػر العمػػؿ" مػػرتيف، ك"المٌػا أكبػػر" مػػرتيف، ك"ال 
 مٌرتاف.

كيعتبػػػػركف أف عبػػػػارة )حػػػػٌي عمػػػػه خيػػػػر العمػػػػؿ( مػػػػف أجػػػػزاى األذاف 
عمه عهد رسكؿ كعمػه خبلفػة أبػك بكػر كبدايػة كمقٌكماتا. كيدعكف أنها كانت 

 عمر، عاٌل أٌف عمر أمر بتركها. خبلفة
التثكيب »:العبلمة الحمي كأما مسألة التثكيب فهنها غير جاالزة. كيقكؿ 

  .(ُ)الصبلة خيره مف النـك عندنا بدعة، ك ك  كؿ:
 اؿ الشككاني :كذ بت العترة كالشافعي في أحد  كليا عله أف التثكيب 

                                                           

  ( ّٖٗ/ٕ،) الحداالؽ الناضرة في أحكاـ العترة الطا رة ( البحراني، الشيل يكسؼ،ُ(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A
http://ar.lib.eshia.ir/10013/7/398
http://ar.lib.eshia.ir/10013/7/398
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 . (ُ)بدعة،  اؿ في البحر: أحدثا عمر، فقاؿ ابنا:  ذ( بدعة
 (ِ)ك د كردت )حي عمه خير العمؿ( في األذاف في كتب زيػد بػف عمػي

مػػف كتػػب  (ّ)ير ػػاكأمػػالي أحمػػد بػػف عيسػػه كالجػػاما الكػػافي كشػػرح التجريػػد كغ
الشيعة كلـ ترد في األمهات الست كال في غير ا مف المسانيد أك السػنف التػي 

كغير( كلهذا حكػـ الزيديػة  (ْ)يعتمد عميها عمماى السنة عال ما جاىعند البيهقي
بمشػػركعية النػػداى بهػػا فػػي األذاف كلػػـ يحكػػـ بشػػرعيتها أ ػػؿ السػػنة كالحنفيػػة 

بناىن عمه ذلؾ فكؿ فريؽ عمه أصما كال ينبغػي كالمالكية كالشافعية كالحنبمية ك 
الخكض في النقد لآلخريف فالخطب يسير كالشػريعة سػمحة كالػديف يسػر ككػؿ 

 مجتهد مصيب.
 اؿ الشككاني: كالحديث لػيس فيػا ذكػر )حػي عمػه خيػر العمػؿ(، ك ػد 
ذ بت العترة عله عثباتا، كأنا بعد  كؿ الم ذف: حي عمػه الفػبلح،  ػالكا: يقػكؿ 

ي عمػػه خيػػر العمػػؿ، كنسػػبا المهػػدم فػػي البحػػر علػػه أحػػد  ػػكلي مػػرتيف: حػػ
الشافعي ك ك خبلؼ مػا فػي كتػب الشػافعية فهنػا لػـ نجػد فػي شػيى منهػا  ػذ( 

  (ٓ)المقالة بؿ خبلؼ.
 ك ؿ يصح القكؿ أف )حي عمه خير العمؿ( في األذاف بدعةر

                                                           

 (ْٔ/ِ( نيؿ األكطار)(ُ
 (َُِ/ُ( مسند زيد بف عمي )(ِ
 (ْٔ/ِ( نيؿ األكطار)(ّ
 (ِْٔ/ُ( السنف الكبرل لمبيهقي)(ْ
 (ْٔ/ِ( نيؿ األكطار )(ٓ
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: عف كاف في كتب الحػديث ال كجػكد لهػا ال بسػند (ُ)فأجاب القاضي العمراني
ف كػػاف فػػي كتػػب الزيديػػة فهػػي مكجػػكدة فػػي  مػػالي  صػػحيح كال حسػػف كال ضػػعيؼ كا 
أحمد بف عيسه بف زيد بف عمي كفي مجمكع زيد بف عمي كفي كتػاب شػرح التجريػد 
لمم يد باا كفي كتاب الجاما الكافي مسند( عند ـ، كلكف أ ؿ السنة ليست عنػد ـ 

خرجات كال فػي غير ػا فمػف  ػك ال في األمهات الست كال فػي المسػانيد كال فػي المسػت
متمذ ب بالمذ ب الزيدم سيقكؿ عنها سنة كمف لـ يمتذ ب با سيقكؿ بأنهػا ليسػت 
سنة كالسياسة  د تدخمت في  كؿ "حي عمه خير العمؿ" فػي األذاف منػذ أيػاـ الدكلػة 
الفاطميػػة حتػػه يكمنػػا  ػػذا فصػػبلح الػػديف األيػػكبي حينمػػا تػػكله أمػػر بتػػرؾ "حػػي عمػػه 

األذاف كالمعز الفاطمي حينما تكله في مصر أمر بهدخػاؿ "حػي عمػه خير العمؿ" مف 
خير العمؿ" فػي األذاف ك خػر مػا ك ػا أف عبػد اا الػكزير) عامػؿ اإلمػاـ أحمػد حميػد 
الػػػديف  أيػػػاـ حكػػػـ أؿ حميػػػد الػػػديف عمػػػه الػػػيمف ( حينمػػػا دخػػػؿ مدينػػػة )عب( جمػػػا 

فػػي األذاف فػػي كػػؿ المػػ ذنيف كاألالمػػة كألػػزمهـ أف يقكلػػكا: "حػػي عمػػه خيػػر العمػػؿ" 
  (ِ)مسجد.

 كأما ألفاظ اإل امة
فقػػد ذ بػػت الحنفيػػة كالهادكيػػة )ك ػػك مػػذ ب الزيديػػة( كالثػػكرم كابػػف 
المبػػارؾ كأ ػػؿ الككفػػة علػػه أف ألفػػاظ اإل امػػة مثػػؿ األذاف عنػػد ـ مػػا زيػػادة  ػػد 

، كاسػتدلكا بمػا فػي ركايػة مػف حػديث عبػد اا بػف زيػد  (ّ) امت الصبلة مرتيف
صػمه اا عميػا كسػمـ  -كاف أذاف رسػكؿ اا »أبي داكد بمفظ: عند الترمذم ك 

                                                           

( مفتػػي الجمهكريػػػة اليمنيػػػة كرالػػػيس ديػػػكاف المظػػػالـ ك اضػػػي بالمحكمػػػة العميػػػا بػػػاليمف (ُ
 كمتخصص بالمذ ب الزيدم.

 ( مك ا بر اف ،فتاكل القاضي العمراني(ِ
 (ْٗ/ِاألكطار )( نيؿ (ّ
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 (ُ)«شفعا شفعا في األذاف كاإل امة -
كاألذاف كاإل امة في الفراالض اليكمية عند الزيديػة كجكبػا فػي األداى   

 .(ِ)كندبا في القضاى
كعنػػد الجعفريػػة زيػػادة الشػػهادة بكاليػػة أميػػر المػػ منيف )عميػػا السػػبلـ(  ػػالكا 

لمشهادة بالرسالة كمستحبة في نفسها كاف لػـ تكػف جػزىان مػف اآلذاف كال ك ي مكممة 
اال امة ككذا الصبلة عمه محمد ك ؿ محمد عنػد ذكػر اسػما الشػريؼ. كيعتبػركف فػي 

 .(ّ)األذاف كاإل امة النية كالترتيب، كالمكاالة كدخكؿ الك ت
همػا، كيعتبركف في اإل امة الطهارة كالقياـ كينبغي عدـ التكمـ في أثناال

كيكػػر( الػػتكمـ بعػػد  كلػػا ) ػػد  امػػت الصػػبلة(عاٌل فيمػػا يتعمػػؽ بالصػػبلة، كتسػػكية 
 .  (ْ)الصؼ كنحك(

كيسػػتحب عنػػد الشػػيعة لفػػظ: أشػػهد أف عميػػا كلػػي اا  أشػػهد أف عميػػا 
 كلي اا ،أشهد أف عميا كلي اا  أشهد أف عميا حجة اا. 

عميػػػا )أميػػػر أشػػػهد أف عميػػػا )أميػػػر المػػػ منيف ( كلػػػي اا  أشػػػهد أف 
  ( ٓ)الم منيف ( حجة اا

 ك ك مخالؼ لما عميا جمهكر العمماى كالفقهاى مف المتقدميف كالمتأخريف.  

                                                           

( َّٕ/ُ( )ُٖٗ( أخرجػػا الترمػػذم بػػاب مػػا جػػاى أف اإل امػػة مثنػػه مثنػػه حػػديث ر ػػـ )(ُ
 (.ُْٗ/ُكالحديث ضعفا األلباني انظر صحيح كضعيؼ الترمذم )

 (َُِ/ُ( السيؿ الجرار )(ِ
 (.ّٖ/ِ( ،كنيؿ األكطار )ُِٔ/ُ( السيؿ الجرار )(ّ
 (ّٗ-ّٖ( االنتصار ،لمسيد المرتضه) ص(ْ
  (.َُٗ/ٖ)المكسكعة الفقهي الفقا االسبلمي،( (ٓ

http://ar.lib.eshia.ir/23016/8/109
http://ar.lib.eshia.ir/23016/8/109
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 أهم وتائج انثحث:
 .األذاف الشرعي  ك ععبلـ بدخكؿ ك ت الصبلة بألفاظ مخصكصة 
 .شرع األذاف في السنة األكله لمهجرة 
 كحديث ببلؿ،  الركايات الصحيحة لؤلذاف حديث عبداا بف زيد،

 كحديث أبي محذكرة.
  لؤلذاف شركط ،كمستحبات، كمكرك ات البد مف معرفتها لمراعات

 ألفاظ األذاف .
 .ألفاظ األذاف تك يفية ال يجكز الزيادة فيها أك النقصاف 
  الخبلؼ بيف الركايات أللفاظ األذاف خبلؼ تنكع ك ك ساالا لدل

 الفقهاى ال يفسد لمكد  ضية.  
 امة عند المذا ب الفقهيةاألذاف ما اإل : 
 :أخذكا بأذاف ببلؿ ك ك خمس عشرة كممة، كاإل امة  :الحنفية  أكال

 .مثما بزيادة " د  امت الصبلة" مرتيف
 :أخذكا بأذاف أبي محذكرة )ترجيا الشهادتيف(،   :المالكية  ثانيا

 .كاإل امة عشر كممات بهفراد لفظة اإل امة
 محذكرة )ترجيا الشهادتيف(،  أخذكا بأذاف أبي :ثالثا: الشافعية

  .كاإل امة أحد عشر كممة، بتثنية لفظة اإل امة
 أخذكا بأذاف ببلؿ ك ك خمس عشرة كممة، كاإل امة   :رابعان :الحنابمة

 .أحد عشر كممة، بتثنية لفظة اإل امة
 )خامسان: الظا رية: أخذكا بأذاف أبي محذكرة )ترجيا الشهادتيف 
 د ـ خمسة عشر فصبلن كؿ فصؿ مٌرتاف ما سادسان: الزيدية: األذاف عن
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 عدا )ال علا عاٌل الٌما( ما عضافة )حي عمه خير العمؿ (
 تسػػا عشػػرة كممػػة :الشػػافعية :األذاف مػػف حيػػث العػػدد عمػػه طػػريقتيف. 

 .سبا عشرة كممة، كأسقطكا تكبيرتيف مف أكؿ األذاف :المالكية
 :كأما اإل امة فالفقهاى عمه عدة مذا ب 

ك ػذا مػذ ب .التثنيػة كػاألذاف:المػذ ب األكؿ :ة اثنػافالمذا ب بالجمم 
 الحنفية.

 اإلفراد عال "التكبير. ك ذا مذ ب الجمهكر.  :المذ ب الثاني
 .اإلفػراد مطمقػان. ك ػذا مػذ ب مالػؾ :الطريقة األكلػه:ك ـ عمه طريقتيف        
 ."اإلفػػػػػػػػػػػػراد عال " ػػػػػػػػػػػػد  امػػػػػػػػػػػػت الصػػػػػػػػػػػػبلة :الطريقػػػػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػػػػة        
 . (ُ) ب الشافعية كالحنابمة، كاختار( ابف عبد البر كابف حـزك ذا مذ        

 مذا ب الفقهاى بالنظر عله "مادة الخبلؼ" بينهـ: 
التكبير في أكؿ األذاف :ذ ب الجمهكر عمه تربيػا التكبيػر خبلفػان لممالكيػة     

 .  (ِ)الذيف  الكا بالتثنية
علػػػػه ترجيػػػػا  الترجيػػػػا )ترجيػػػػا الشػػػػهادتيف( ذ ػػػػب المالكيػػػػة كالشػػػػافعية    

 الشهادتيف خبلفان لمحنفية كالحنابمة.
 كأما أذاف األمصار: 

 .أذاف المدينػػػػػة لمالػػػػػؾ، ك ػػػػػك تثنيػػػػػة التكبيػػػػػر، كترجيػػػػػا الشػػػػػهادتيف :األكؿ
 .أذاف مكػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػافعي، ك ػػػػػػػػك: تربيػػػػػػػػا التكبيػػػػػػػػر كالشػػػػػػػػهادتيف :الثػػػػػػػػاني

                                                           

  ). ٖٓ/ِ(، نهاية المطمب )ٖٓ/ِ( المغني )(ُ
 .) ْْ/ِ( الذخيرة )(ِ
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 .أذاف الككفػػػة ألبػػػي حنيفػػػة، ك ػػػك: تربيػػػا التكبيػػػر كتثنيػػػة الشػػػهادتيف :الثالػػػث
ك ػػك: تربيػػا التكبيػػر كتثنيػػة الحيعمتػػيف  أذاف البصػػرة لمحسػػف البصػػرم، :الرابػػا

 .كالشهادتيف
 يزيػػد فػػي الصػػبح بعػػد الحيعمتػػيف التثكيػػب ك ػػك  :الصػػبلة خيػػر مػػف النػػـك

" مػػرتيف عنػػد الجمهػػكر، كمػػرة عنػػد ابػػف ك ػػب،  "الصػػبلة خيػػر مػػف النػػـك
  .(ُ)كيسقط عند أبي حنيفة

 ف كػاف بعضػها أفضػؿ مػف  ككؿ  ذ( الكجك( جاالزة مجزالة ال كرا ػة فيهػا كا 
.اختػػار( بعػػض المحققػػيف كأشػػار عليػػا شػػيل اإلسػػبلـ فػػي القكاعػػد (ِ)بعػػض

 النكرانية، كارتضا( الحافظ ابف عبد البر.
  اختبلؼ ألفاظ األذاف اختبلؼ تنكع، كليس باختبلؼ تضاد، فهػذا نػكعه مػف

، كال عنكػػار األذاف، ك ػػذا نػػكعه مػػف األذاف، كال حػػرج أف تػػ ذف بهػػذا أك ذاؾ
عمه مػف أذف بػالترجيا، كال عنكػار عمػه مػف أذف بغيػر ترجيػا، ككػؿه عمػه 

 سنة.
  كِؿ ما جاىت با الِسنَّة مف صفات األذاف فهنا جاالز، بؿ الذم ينبغػي: أٍف

ؿ تشكيش كفتنةه.  ي ذِّفى بهذا تارة، كبهذا تارة عف لـ يحصي
 

                                                           

 .) ِٕ( القكانيف الفقهية البف جزئ )ص(ُ
 (.ُِٓ/ُ( السيؿ الجرار )(ِ
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 ادلشاجغ
 ف بػػالقر ف .الم لػػؼ : اضػػكاى البيػػاف أضػػكاى البيػػاف فػػي عيضػػاح القػػر  -ُ

محمػػد األمػػيف بػػف محمػػد المختػػار بػػف عبػػد القػػادر الجكنػػي الشػػنقيطي 
 ػػػػػ( .الناشػػػػر : دار الفكػػػػر لمطباعػػػػة ك النشػػػػر ك ُّّٗ)المتػػػػكفه : 

 ـ.ُٓٗٗ - ػ  ُُْٓلبناف .عاـ النشر :  –التكزيا بيركت 
 ػػ َُّْلبناف -: دار الكتب العممية بيركت ُط. التعريفات الجرجاني -ِ

 .ـُّٖٗ-
تفسير الماتريدم )تأكيبلت أ ػؿ السػنة(.الم لؼ: محمػد بػف محمػد بػف  -ّ

 ػػػػ( .تحقيػػػؽ: د. ّّّمحمػػػكد، أبػػػك منصػػػكر الماتريػػػدم )المتػػػكفه: 
بيػركت، لبنػاف .الطبعػة:  -مجدم باسمـك .الناشر: دار الكتب العمميػة 

 ـ. ََِٓ - ػ  ُِْٔاألكله، 
، الم لػػؼ: ركح المعػػاني فػػي تفسػػير القػػر ف العظػػيـ كالسػػبا المثػػاني  -ْ

شػػػهاب الػػػديف محمػػػكد بػػػف عبػػػد اا الحسػػػيني األلكسػػػي )المتػػػكفه: 
 ػػػػ(.المحقؽ: عمػػػي عبػػػد البػػػارم عطيػػػة. الناشػػػر: دار الكتػػػب َُِٕ
  ػ ُُْٓبيركت .الطبعة: األكله،  –العممية 

سػػنف ابػػف ماجػػا. الم لػػؼ: ابػػف ماجػػة أبػػك عبػػد اا محمػػد بػػف يزيػػد  -ٓ
 ػ(تحقيؽ: محمد ف اد ِّٕ: القزكيني، كماجة اسـ أبيا يزيد )المتكفه

فيصػؿ عيسػه البػابي  -عبد البا ي .الناشر: دار عحياى الكتب العربيػة 
 الحمبي.

سنف أبك داكد .الم لؼ: أبك داكد سميماف بف األشػعث بػف عسػحاؽ بػف  -ٔ
 ػػػ( ِٕٓبشػػير بػػف شػػداد بػػف عمػػرك األزدم السًِّجٍسػػتاني )المتػػكفه: 
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ر: المكتبػة العصػرية، .المحقؽ: محمد محيي الػديف عبػد الحميػد الناشػ
 بيركت. –صيدا 

 ػػ(حققا كخػرج أحاديثػا: حسػف َّّالسنف الكبػرل لمبيهقي)المتػكفه:  -ٕ
عبد المنعـ شػمبي .أشػرؼ عميػا: شػعيب األرنػا كط.  ػدـ لػا: عبػد اا 

بيركت .الطبعػة:  –بف عبد المحسف التركي .الناشر: م سسة الرسالة 
 ـ. ََُِ - ػ  ُُِْاألكله، 

 ػػػ ( تحقيػػؽ: كامػػؿ ِٕٔة لمغمطػػام )المتػػكفه: شػػرح سػػنف ابػػف ماجػػ -ٖ
المممكػػػة العربيػػػة  -عكيضػػػة .الناشػػػر: مكتبػػػة نػػػزار مصػػػطفه البػػػاز 

 ـ. ُٗٗٗ - ػ  ُُْٗالسعكدية .الطبعة: األكله، 
ٍعبدى، التميمي، أبك حػاتـ،  -ٗ صحيح ابف حباف ، البف حباف بف معاذ بف مى

ى الػديف عمػي  ػ( .ترتيب: األمير عبلّْٓالدارمي، البيستي )المتكفه: 
 ػػ( .حققػػا كخػػرج أحاديثػػا كعمػػؽ  ّٕٗبػف بمبػػاف الفارسػػي )المتػػكفه: 

عميػػا: شػػعيب األرنػػ كط .الناشػػر: م سسػػة الرسػػالة، بيػػركت .الطبعػػة: 
 ـ.ُٖٖٗ - ػ  َُْٖاألكله، 

ضػػػعيؼ أبػػػي داكد ،الم لػػػؼ : محمػػػد ناصػػػر الػػػديف األلبػػػاني  -َُ
التكزيػا  ػ( .دار النشر : م سسة غػراس لمنشػر ك َُِْ)المتكفه : 

  ػ. ُِّْ -الككيت .الطبعة : األكله  –
فتح البػارم ،شػرح صػحيح البخػارم ،الم لػؼ: أحمػد بػف عمػي  -ُُ

 -بػػف حجػػر أبػػك الفضػػؿ العسػػقبلني الشػػافعي ،الناشػػر: دار المعرفػػة 
  ػ.ُّٕٗبيركت، 

فػػتح البػػارم شػػرح صػػحيح البخػػارم .ال بػػف رجػػب بػػف الحسػػف،  -ُِ
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 ػػ(تحقيؽ: ٕٓٗ)المتػكفه:  السىبلمي، البغدادم، ثـ الدمشقي، الحنبمي
المدينػػػة  -مجمكعػػػا مػػػف العممػػػاى .الناشػػػر: مكتبػػػة الغربػػػاى األثريػػػة 

القػػػا رة .الطبعػػػة:  –النبكيػػػة. الحقػػػكؽ: مكتػػػب تحقيػػػؽ دار الحػػػرميف 
 ـ. ُٔٗٗ - ػ  ُُْٕاألكله، 

 ػػػػػ( .الناشػػػػر: دار ّْٖالمبسػػػػكط، لمسرخسػػػػي )المتػػػػكفه:   -ُّ
 بيركت. –المعرفة 

( تحقيػػؽ: السػػيد ِٗ/ُبػػف  بيػػرة )اخػػتبلؼ األالمػػة العممػػاى ال -ُْ
لبنػاف / بيػركت .الطبعػة:  -يكسؼ أحمد .الناشػر: دار الكتػب العمميػة 

 ـ.ََِِ - ػ ُِّْاألكله، 
االختيػػار لتعميػػؿ المختػػار : عبػػد اا بػػف محمػػكد بػػف مػػكدكد  -ُٓ

 ػ(، ّٖٔالمكصمي البمدحي، مجد الديف أبك الفضؿ الحنفي )المتكفه: 
د يقة )مف عممػاى الحنفيػة كمػدرس بكميػة تعميقات: الشيل محمكد أبك 

القػا رة )كصػكرتها دار  -أصكؿ الديف سابقا( الناشر: مطبعػة الحمبػي 
 ُّٕٗ - ػ  ُّٔٓبيركت، كغير ا( .تاريل النشر:  -الكتب العممية 

 ـ
أسنه المطالب في أحاديػث مختمفػة المراتػب ،الم لػؼ: محمػد  -ُٔ

)المتػػػكفه: بػػػف محمػػػد دركيػػػش، أبػػػك عبػػػد الػػػرحمف الحػػػكت الشػػػافعي 
 ػػػ( ،تحقيػػؽ: مصػػطفه عبػػد القػػادر عطػػا .الناشػػر: دار الكتػػب ُِٕٕ
 ـ.ُٕٗٗ- ػ  ُُْٖبيركت ، الطبعة: األكله،  –العممية 

األـ ،محمد بف عدريػس بػف العبػاس بػف عثمػاف بػف شػافا بػف  -ُٕ
عبػػػد المطمػػػب بػػػف عبػػػد منػػػاؼ المطمبػػػي القرشػػػي المكػػػي )المتػػػكفه: 



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 ألفاظ األذان بين الزيادة والنقصان

 دراسة فقهية تأصيلية مقارنة

َِّٕ 
 

 بيركت. – ػ(.الناشر: دار المعرفة َِْ
 ػػػػ( َٕٗالبحػػػر الراالػػػؽ   البػػػف نجػػػيـ. المصػػػرم )المتػػػكفه:  -ُٖ

 ،الناشر: دار الكتاب اإلسبلمي.
الحػػداالؽ الناضػػرة فػػي أحكػػاـ العتػػرة  البحرانػػي، الشػػيل يكسػػؼ، -ُٗ

 . الطا رة
بداية المجتهد بداية المجتهد، البف رشد الحفيػد ،الناشػر: دار  -َِ

 القا رة. –ديث الح
(. بيػػيف الحقػػاالؽ شػػرح كنػػز الػػد االؽ ُْٖ/ُبػػداالا الصػػناالا ) -ُِ

، فخػػر الػػديف الزيمعػػي الحنفػػي )المتػػكفه:  ػػٍمًبيِّ  ػػػ(  ّْٕكحاشػػية الشِّ
(. درر ُٗ/ُبػػػكالؽ، القػػػا رة) -الناشػػػر: المطبعػػػة الكبػػػرل األميريػػػة 

خسػػػرك  -(، أك مػػػنبل أك المػػػكله ٓٓ/ُالحكػػػاـ شػػػرح غػػػرر األحكػػػاـ )
  ػ( ،الناشر: دار عحياى الكتب العربية.ٖٖٓ )المتكفه:

بػػػػداالا الصػػػػناالا فػػػػي ترتيػػػػب الشػػػػراالا .الكاسػػػػاني الحنفػػػػي  -ِِ
 ػػػػ(. الناشػػػر: دار الكتػػػب العمميػػػة .الطبعػػػة: الثانيػػػة، ٕٖٓ)المتػػػكفه: 

 ـُٖٔٗ - ػ َُْٔ
تحفػػة الفقهػػاى الم لػػؼ: محمػػد بػػف أحمػػد بػػف أبػػي أحمػػد، أبػػك  -ِّ

 ػػػ( .الناشػػر: دار َْٓ بكػػر عػػبلى الػػديف السػػمر ندم )المتػػكفه: نحػػك
 ُْٗٗ - ػ  ُُْْلبناف .الطبعة: الثانية،  –الكتب العممية، بيركت 

 ـ.
تحفة الفقهاى فقػا العبػادات عمػه المػذ ب المػالكي .الم لػؼ:  -ِْ

سػػػكريا.  -الحاٌجػػػة كككػػػب عبيػػػد الناشػػػر: مطبعػػػة اإلنشػػػاى، دمشػػػؽ 

http://ar.lib.eshia.ir/10013/7/398
http://ar.lib.eshia.ir/10013/7/398
http://ar.lib.eshia.ir/10013/7/398
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 الطبعة: األكله
تحفػػػػػػة الممػػػػػػكؾ )فػػػػػػي فقػػػػػػا مػػػػػػذ ب اإلمػػػػػػاـ أبػػػػػػي حنيفػػػػػػة  -ِٓ

ماف(.الم لؼ: زيف الديف أبك عبد اا محمد بػف أبػي بكػر بػف عبػد النع
 ػػػ(.المحقؽ: د. عبػػد اا نػػذير ٔٔٔالقػػادر الحنفػػي الػػرازم )المتػػكفه: 

بيػػػركت .الطبعػػػة: األكلػػػه،  –أحمػػػد .الناشػػػر: دار البشػػػاالر اإلسػػػبلمية 
  ػُُْٕ

تحفة الممكؾ)في فقا مذ ب اإلماـ أبي حنيفة النعماف(،محمد  -ِٔ
 ػػػػ( ٔٔٔبػػػف عبػػػد القػػػادر الحنفػػػي الػػػرازم .)المتػػػكفه: بػػػف أبػػػي بكػػػر 

 –.تحقيػػؽ: د. عبػػد اا نػػذير أحمػػد. الناشػػر: دار البشػػاالر اإلسػػبلمية 
 ُُْٕبيركت .الطبعة: األكله، 

التعميؽ عمه العدة شػرح العمػدة، الم لػؼ أسػامة عمػي محمػد  -ِٕ
سػػميماف. مصػػدر الكتػػاب: دركس صػػكتية  ػػاـ بتفريغهػػا مك ػػا الشػػبكة 

 اإلسبلمية.
الثمػػػر المسػػػتطاب فػػػي فقػػػا السػػػنة كالكتػػػاب. الم لػػػؼ ناصػػػر  -ِٖ

الػػػديف، بػػػػف الحػػػػاج نػػػػكح بػػػػف نجػػػػاتي بػػػػف  دـ، األشػػػػقكدرم األلبػػػػاني 
 ػ(.الناشر: غراس لمنشر كالتكزيا .الطبعة: األكلػه، َُِْ)المتكفه: 

  ػ ُِِْ
( ط عحيػػػاى التػػػراث،  َُّ/ ُالجمػػػؿ عمػػػه شػػػرح المػػػنهج ) -ِٗ

 ( ط . ليبيأُْ/ ُكمكا ب الجميؿ )
الجك رة النيرة ، أبك بكر بف عمي بف محمد الحػدادم العبػادم  -َّ

ًبيًدٌم اليمني الحنفػي )المتػكفه:   ػػ(.الناشر: المطبعػة الخيريػة ََٖالزَّ
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  ػ.ُِِّ.الطبعة: األكله، 
بيػػركت الطبعػػة: -حاشػػية ابػػف عابػػديف  ،الناشػػر: دار الفكػػر -ُّ

 ـُِٗٗ - ػ ُُِْالثانية، 
بمػي النجػدم )المتػكفه: حاشية الركض المربا لمعاصػمي الحن -ِّ

  ػ. ُّٕٗ - ػ( ،الناشر: )بدكف ناشر( ،الطبعة: األكله ُِّٗ
 ػػػ( ،الناشػػر: دار َْٓالحػػاكم الكبيػػر ،لممػػاكردم )المتػػكفه:  -ّّ

 ـ.ُٗٗٗ- ػ  ُُْٗلبناف الطبعة: األكله،  –الكتب العممية، بيركت 
الخبلصػػػة الفقهيػػػة عمػػػه مػػػذ ب المالكيػػػة، الم لػػػؼ: محمػػػد  -ّْ

 بيركت. –لناشر: دار الكتب العممية العربي القركم ،ا
درر الحكاـ شػرح غػرر األحكػاـ  لمحمػد بػف فرامػرز بػف عمػي  -ّٓ

 ػػػػ(. ٖٖٓخسػػػرك )المتػػػكفه:  -أك مػػػنبل أك المػػػكله  -الشػػػهير بمػػػبل 
 الناشر: دار عحياى الكتب العربية.

د ػػاالؽ أكلػػي النهػػه لشػػرح المنتهػػه المعػػركؼ بشػػرح منتهػػه  -ّٔ
 ػػػػ(. الناشػػػر: َُُٓ)المتػػػكفه:  اإلرادات .الم لػػػؼ لمبهػػػكته الحنبمػػػه

 ـ.ُّٗٗ - ػ ُُْْعالـ الكتب .الطبعة: األكله، 
 ػػ(. المحقػؽ: : محمػد بػك ْٖٔالذخيرة ،لمقرافػي  )المتػكفه:  -ّٕ

 ُْٗٗبيركت. الطبعة: األكلػه،  -خبزة. الناشر: دار الغرب اإلسبلمي
 ـ
ركضػػػػػة الطػػػػػػالبيف كعمػػػػػػدة المفتػػػػػيف. لمنػػػػػػككم )المتػػػػػػكفه:  -ّٖ

لشػػػػاكيش ، الناشػػػػر: المكتػػػػب اإلسػػػػبلمي،  ػػػػػ(.تحقيؽ: ز يػػػػر إٔٔ
 ـ.ُُٗٗ ػ / ُُِْعماف .الطبعة: الثالثة،  -دمشؽ -بيركت
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سػػػػػػػبؿ السػػػػػػػبلـ سػػػػػػػبؿ السػػػػػػػبلـ، لمصػػػػػػػنعاني، )المتػػػػػػػكفه:  -ّٗ
  ػ(.الناشر: دار الحديث .الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريلُُِٖ

السيؿ الجرار المتدفؽ عمه حداالؽ األز ار. لمشػككاني اليمنػي  -َْ
  ػ( .الناشر: دار ابف حـز . الطبعة: الطبعة األكلهَُِٓ)المتكفه: 

شػػػػرح زاد المسػػػػػتقنا لمشػػػػػنقيطي. مصػػػػػدر الكتػػػػػاب : دركس  -ُْ
 صكتية  اـ بتفريغها مك ا الشبكة اإلسبلمي.

عمدة الفقا البف  دامة .تحقيؽ: أحمد محمد عزكز .الناشػر:  -ِْ
 ـََِْ - ػ ُِْٓالمكتبة العصرية. الطبعة: 

الركمػػي  جمػػاؿ الػػديف الركمػػي  العنايػػة شػػرح الهدايػػة، البػػف -ّْ
  ػ( ،الناشر: دار الفكرٖٕٔالبابرتي )المتكفه: 

الفقػػا االسػػبلمي ، لمزحيمػػي ، الناشػػر: الكتػػاب منشػػكر عمػػه  -ْْ
 مك ا كزارة األك اؼ.

الفقا اإلسبلمي عمه المذا ب األربعة .الم لؼ: عبػد الػرحمف  -ْٓ
 ػػػ( .الناشػػر: دار الكتػػب َُّٔبػف محمػػد عػػكض الجزيػػرم )المتػػكفه: 

 لبناف. –العممية، بيركت 
فقػػػا العبػػػادات عمػػػه الحنفػػػي. المختصػػػر فػػػي فقػػػا العبػػػادات  -ْٔ

،الم لػػػؼ: خالػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف حمػػػكد بػػػف عمػػػي المشػػػيقح 
.الناشػػر: الكتػػاب منشػػكر عمػػه مك ػػا كزارة األك ػػاؼ السػػعكدية بػػدكف 

 بيانات
فقا العبادات عمه المػذ ب المػالكي .الم لػؼ: الحاٌجػة كككػب  -ْٕ

سػػػكريا. الطبعػػػة: األكلػػػه  -: مطبعػػػة اإلنشػػػاى، دمشػػػؽ عبيػػػد الناشػػػر
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 ـ. ُٖٔٗ - ػ  َُْٔ
الفقػا الميسػػر فػػي ضػػكى الكتػاب كالسػػنة .الم لػػؼ : مجمكعػػة  -ْٖ

 مف الم لفيف .الناشر : مجما الممؾ فهد لطباعة المصحؼ الشريؼ.
الفقػػا عمػػه المػػذا ب األربعػػة لعبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد عػػكض  -ْٗ

لبناف الطبعػة: الثانيػة،  –ية، بيركت الجزيرم. الناشر: دار الكتب العمم
 ـ. ََِّ - ػ  ُِْْ

الفقا عمه المذا ب، لمعبد الرحمف بف محمد عػكض الجزيػرم  -َٓ
لبنػػػاف  – ػػػػ(.الناشر: دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػركت َُّٔ)المتػػػكفه: 

 ـ. ََِّ - ػ  ُِْْ.الطبعة: الثانية، 
الفكاكػػػا الػػػدكاني الثمػػػر الػػػداني، لؤلز ػػػرم ،الناشػػػر: المكتبػػػة  -ُٓ
 بيركت. –لثقافية ا
فػػػيض القػػػدير شػػػرح الجػػػاما الصػػػغير الحػػػدادم ثػػػـ المنػػػاكم  -ِٓ

 – ػػػػ( الناشػػػر: المكتبػػػة التجاريػػػة الكبػػػرل َُُّالقػػػا رم )المتػػػكفه: 
  ػُّٔٓمصر .الطبعة: األكله، 

كشاؼ القناع عف متف اإل نػاع ،الم لػؼ: منصػكر بػف يػكنس  -ّٓ
فه: بػػف صػػبلح الػػديف ابػػف حسػػف بػػف عدريػػس البهػػكته الحنبمػػه )المتػػك 

  ػ( .الناشر: دار الكتب العممية.َُُٓ
 ػػ( ،الناشػر: دار َُُٓكشاؼ القنػاع،  لمبهػكتي )المتػكفه:  -ْٓ

 الكتب العممية.
مجما األنهر في شرح ممتقه األبحر بداماد أفندم )المتػكفه:  -ٓٓ

(. الناشر: دار عحيػاى التػراث العربػي. فقػا العبػادات ٕٔ/ُ ػ( )َُٖٕ
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 ـ ُٖٔٗ - ػ  َُْٔ(.ْٕ/ُعمه الحنفي )
مجما األنهر في شرح ممتقػه األبحػر بػداماد أفنػدم)المتكفه:  -ٔٓ

 ػػػ( الناشػػر: دار عحيػػاى التػػراث العربػػي .الطبعػػة: بػػدكف طبعػػة َُٖٕ
 كبدكف تاريل

مىبػػػي الحنفػػػي  -ٕٓ مجمػػػا األنهػػػر فػػػي شػػػرح ممتقػػػه األبحػػػر، الحى
 ػػػػ( .تحقيػػػؽ: خػػػرج  ياتػػػا كأحاديثػػػا خميػػػؿ عمػػػراف ٔٓٗ)المتػػػكفه: 

لبنػػػػاف/ بيػػػػركت .الطبعػػػػة:  -تػػػػب العمميػػػػة المنصػػػػكر الناشػػػػر: دار الك
 ـ.ُٖٗٗ - ػ ُُْٗاألكله، 

 ػػػ( الناشػػر: ٕٔٔالمجمػػكع شػػرح المهػػذب لمنػػككم )المتػػكفه:  -ٖٓ
 دار الفكر.

المحمػػػػه باآلثػػػػار البػػػػف حػػػػـز األندلسػػػػي القرطبػػػػي الظػػػػا رم  -ٗٓ
بيركت .الطبعة: بػدكف طبعػة  – ػ (الناشر: دار الفكر ْٔٓ)المتكفه: 

 كبدكف تاريل.
 -الػػيمف -عمػػي الناشػػر:مكتبة الػػيمف الكبػػرل مسػػند زيػػد بػػف -َٔ

 صنعاى.
مغنػػي المحتػػاج علػػه معرفػػة معػػاني ألفػػاظ المنهػػاج .الم لػػؼ:  -ُٔ

شمس الديف، محمػد بػف أحمػد الخطيػب الشػربيني الشػافعي )المتػكفه: 
 - ػػػ ُُْٓ ػػػ( .الناشػػر: دار الكتػػب العمميػػة .الطبعػػة: األكلػػه، ٕٕٗ

 ـُْٗٗ
 القا رة. المغني، البف  دامة   الناشر: مكتبة -ِٔ
الممخػػص الفقهػػي لمفػػكزاف .الناشػػر: دار العاصػػمة، الريػػاض،  -ّٔ
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 قُِّْالمممكة العربية السعكدية .الطبعة: األكله، 
منهاج اتعاظ الحنفاى بأخبار األالمػة الفػاطمييف الخمفػاى، تقػي  -ْٔ

  ػ( .ْٖٓالديف المقريزم )المتكفه: 
منهػػاج السػػنة النبكيػػة فػػي نقػػض كػػبلـ الشػػيعة القدريػػة: البػػف  -ٓٔ

 ػػػػ( .تحقيػػػؽ: محمػػػد رشػػػاد سػػػالـ ِٖٕميػػػة الحرانػػػي   )المتػػػكفه: تي
.الناشػػر: جامعػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد اإلسػػبلمية .الطبعػػة: األكلػػه، 

 ـ. ُٖٔٗ - ػ  َُْٔ
المنهاج شرح صػحيح مسػمـ بػف الحجػاج  لمنػككم )المتػكفه:  -ٔٔ

بيػركت .الطبعػة: الثانيػة،  – ػ( الناشر: دار عحياى التراث العربي ٕٔٔ
 قُِّٗ

لمهػػػذب فػػػي فقػػػا اإلمػػػاـ الشػػػافعي، لمشػػػيرازم ،الناشػػػر: دار ا -ٕٔ
 الكتب العممية.

مكا ػػب الجميػػؿ فػػي شػػرح مختصػػر خميػػؿ ،الحطػػاب الِرعينػػي  -ٖٔ
 ػػػػ( ،الناشػػػر: دار الفكػػػر الطبعػػػة: الثالثػػػة، ْٓٗالمػػػالكي )المتػػػكفه: 

 ـ.ُِٗٗ - ػ ُُِْ
المكسػػػكعة الككيتيػػػػة صػػػػادر عػػػػف: كزارة األك ػػػػاؼ كالشػػػػالكف  -ٗٔ

 - َُْْجػػزى الطبعػػة: )مػػف  ْٓكيػػت عػػدد األجػزاى: الك –اإلسػبلمية 
  ػ(. ُِْٕ

مكسػػكعة مسػػاالؿ الجمهػػكر فػػي الفقػػا اإلسػػبلمي لمحمػػد نعػػيـ  -َٕ
محمػػد  ػػاني سػػاعي ،الناشػػر: دار السػػبلـ لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػا 

مك ا بر اف  ـ.ََِٕ - ػ  ُِْٖكالترجمة، مصر ،الطبعة: الثانية، 
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 ،فتاكل القاضي العمراني
 ػػرة ألبػػي المحاسػػف بػػف تغػػرم بػػردم. جمػػاؿ الػػديف النجػػـك الزا -ُٕ

 ػ(.الناشر: كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، دار الكتب، ْٕٖ)المتكفه: 
 مصر.

نهاية المطمب في دراية المذ ب ،لمجكيني، أبك المعالي، ركػف  -ِٕ
 ػػػػػ(.حققا كصػػػػنا ْٖٕالػػػػديف، الممقػػػػب بهمػػػػاـ الحػػػػرميف )المتػػػػكفه: 

الػػػٌديب. الناشػػػر: دار المنهػػػػاج فهارسػػػا: أ. د/ عبػػػد العظػػػيـ محمػػػػكد 
 ـََِٕ- ػُِْٖ.الطبعة: األكله، 

 ػػػػػػ( َُِٓنيػػػػػؿ األكطػػػػػار، لمشػػػػػككاني اليمنػػػػػي )المتػػػػػكفه:  -ّٕ
.تحقيػػػػؽ: عصػػػػاـ الػػػػديف الصػػػػبابطي .الناشػػػػر: دار الحػػػػديث، مصػػػػر. 

 ـ.ُّٗٗ - ػ ُُّْالطبعة: األكله، 
 

 


