
فقه العبادات المصور 
تبسيط و تعليم أحكام اإلسالم 

الحج الزكاة الصيام الصالة الطهارة

د. عبدالله بن سالم باهمام 

األذان واإلقامة

https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
https://www.al-feqh.com/ar/
http://www.ba-hammam.com
https://www.al-feqh.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9


كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور٧٨

٢
المحتويـــات

تعريف ا+ذان واقامة

حكم ا+ذان واقامة

الحكمة من ا+ذان

متى شرع ا+ذان وسببه؟

فضل ا+ذان

شروط صحة ا+ذان

سنن ا+ذان

صفة ا+ذان واقامة

ما يستحب لمن سمع ا+ذان

من أحكام ا+ذان واقامة 

تعريف ا)ذان وا�قامة:

حكم ا)ذان وا�قامة 
 ١. في حق الجماعة: 

فـرض كفايـة(١)  -للصلـوات اخلمـس املفروضـة فقط- يف 
السـفر واحلرض؛ ألهنام من شـعائر اإلسـالم الظاهرة، فال جيوز 
مْ  كُ نْ لَ ذِّ يُـؤَ لْ ةُ فَ ـالَ تِ الصَّ َ ـرضَ ا حَ إِذَ تعطيلهـام، قـال النبـي : «فَ

». (متفق عليه). مْ كُ ُ ربَ مْ أَكْ كُ مَّ يَؤُ مَّ لْ ، ثُ مْ كُ دُ أَحَ
ثم عن الباقني (١) فرض الكفاية: هو الذي إذا قام به من يكفي سقط اإلِ

اإلقامة:
بذكر  للصالة  بالقيام  اعالم   

مخصوص.

األذان: 
بذكر  الصالة  وقت  بدخول  اعالم 

مخصوص. 

ا#ذان وا�قامة

٢. في حق المنفرد: 
 : ولُ قُ ولَ اهللاِ  يَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ رٍ  قَ امِ بَةَ بْنِ عَ قْ نْ عُ سـنة، فعَ
نُ  ذِّ ؤَ بَـلِ يُ ـظِيَّةِ (٢) اجلَْ أسِ شَ نَم يفِ رَ اعِي غَ ـنْ رَ بُّـكَ مِ ـبُ رَ جَ عْ «يَ
 ، نُ ذِّ ؤَ ا، يُ ذَ ي هَ بْدِ وا إِىلَ عَ ولُ اهللا : انْظُرُ يَقُ ، فَ يلِّ يُصَ ةِ وَ ـالَ بِالصَّ
َنَّة».  تُهُ اجلْ لْ خَ أَدْ ي، وَ بْدِ تُ لِعَ رْ فَ دْ غَ نِّي، قَ َافُ مِ ؛ خيَ ةَ الَ يمُ الصَّ قِ يُ وَ

(رواه النسائي).

الحكمة من ا)ذان
اإلعالم بدخول وقت الصالة ومكاهنا.. ١
 احلث عىل صالة اجلامعة.. ٢
تنبيه الغافلني، وتذكري الناسـني؛ ألداء الصالة التي هي من . ٣

أجلّ النعم. 
متى ُشرع ا)ذان وسببه؟ 

رشع األذان يف السـنة األوىل مـن اهلجـرة، وسـببه: أنـه ملـا 
دعـت احلاجـة إىل وضـع عالمـة يعـرف هبـا اجلميـع دخـول 
وقـت الصالة، تشـاور املسـلمون يف ذلك، فلـام كان من الليل 
ـا (٣)فقال له:  رأ عبـد اهللا بـن زيد يف املنـام رجالً حيمل ناقوسً

(٢) شظية: قطعة مرتفعة يف رأس اجلبل
(٣) الناقوس: هو اجلرس
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٧٩ فقه العبادات المصور

ا#ذان وا�قامة

«أتبيع هذا الناقوس؟» فقال الرجل: «ماذا تعمل به؟» قال عبد 
اهللا: «ندعـو بـه إىل الصالة». فقـال الرجـل: «أال أدلك عىل ما 
لّمه األذان املعروف، ثم  عَ هـو خري منه؟» قال عبد اهللا: «بىل». فَ

قامة. (رواه الدارمي). علمه اإلِ
قـال عبـد اهللا: فلام أصبحـتُ أتيت رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، فأخربته 
لٍ  عَ بِالَ مْ مَ قُ ـاءَ اهللا- فَ قٌ -إِنْ شَ ا حَ يَ ؤْ رُ َا لَ بـام رأيت، فقـال : «إِهنَّ

» (رواه أبو داود).  نْكَ ا مِ تً وْ  صَ هُ أَنْدَ إِنَّ ؛ فَ يْهِ لَ ا عَ هَ قِ أَلْ فَ

فضل ا)ذان 
يشـهد للمؤذن عند اهللا  يوم القيامة كل ما يبلغه صوته، . ١

الَ  ، وَ الَ إِنْسٌ ، وَ ـنٌّ نِ جِ ذِّ تِ املُْؤَ ـوْ  صَ دَ عُ مَ ـمَ قال : «الَ يَسْ
». (رواه البخاري). ةِ يَامَ قِ مَ الْ وْ دَ لَه يَ هِ ، إِالَّ شَ ءٌ ْ يشَ

أن الناس لو يعلمون ما فيه من الفضل لتسابقوا إِليه، قال : . ٢
وا إِالَّ  ِدُ ْ جيَ مَّ ملَ ، ثُ لِ فِّ األَوَّ الصَّ اءِ وَ ا يف النِّدَ لَمُ النَّاسُ مَ عْ وْ يَ «لَ

وا» (رواه البخاري).  مُ تَهَ يْهِ الَسْ لَ وا(١) عَ مُ تَهِ سْ أَنْ يَ
(١) االستهام: رضب القرعة ليخرج املستحق للتقديم

شروط صحة ا)ذان 
أن يكون من مسلم، ذكر، عاقل.. ١
بًا.. ٢ تَّ رَ أن يكون مُ
أن يكون متواليًا، ليس بني كلامته فاصل كبري.. ٣
أن يكون عند دخول وقت الصالة. . ٤

سنن ا)ذان 
استقبال القبلة.. ١
طهارة املؤذن من احلدثني. . ٢
االلتفـات يف احليعلتني -وهي قولـه: حي عىل الصالة حي . ٣

عىل الفالح- يمينًا وشامالً.
أن يضع املؤذن إصبعيه السبابتني يف أذنيه.. ٤
أن يكون املؤذن ذا صوتٍ حسنٍ قوي. . ٥
ترتيل األذان، والتأين فيه. . ٦

يضع أصبعه يف أذنيه
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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور٨٠

 أ- قول: «آهللا آكرب؟» باالستفهام.
 ب- قول: «اهللا أكبار» بألف بعد الباء.

 ج- قول «اهللا وأكرب» بزيادة الواو.
إذا أقيمـت الصالة فال جيوز االبتـداء بنافلة، أما إذا أقيمت . ٤

، وإال قطعها  وقد بـدأ النافلة أكملها إن مل يبق منها إال قليلٌ
-دون سالم- ودخل مع اإلمام يف الفريضة.

يصح أذان الصبي املميز. . ٥
 يـرشع األذان واإلقامـة للصـالة الفائتة بنوم أو نسـيان؛ ملا . ٦

ثبت عن النبي  -حني نام الصحابة عن صالة الصبح حتى 
ا  لَّوْ صَ ؤوا، وَ ضَّ مَّ تَوَ ، ثُ نَ أَذَّ الً فَ ر بِالَ طلعت الشـمس- أنه أَمَ
ةَ  الَ ِمْ صَ ىلَّ هبِ ، فَصَ ةَ الَ امَ الصَّ أَقَ الً فَ رَ بِالَ مَّ أَمَ ، ثُ رِ جْ فَ تَي الْ عَ كْ رَ

. (رواه أبو داود). بْحِ الصُّ
ال خيـرج من كان يف املسـجد بعـد األذان إال لعذر؛ ملا روي . ٧

دِ  جِ نْتُمْ يفِ املَْسْ ا كُ ولُ اهللاِ إِذَ سُ نَا رَ رَ : «أَمَ الَ ةَ  قَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ عَ
». (رواه أمحد). َ يلِّ تَّى يُصَ مْ حَ كُ دُ جْ أَحَ ْرُ ةِ، فَالَ خيَ الَ نُودِيَ بِالصَّ فَ

يـرشع للمؤذن أن خيفض صوته يف الشـهادتني، ثم يعيدمها . ٨
)؛ لثبوت ذلك يف السنة. (رواه أبو داود).  يعُ جِ ْ برفع الصوت (الرتَّ

أذان الفجر 
املـرشوع للفجر أذانـان: األول قبل دخول الوقـت، والثاين 
لإلعـالم بدخوله حلضور الصالة، فيـرشع يف األذان األول أن 
ا  إِذَ يقول املؤذن: «الصالة خري من النوم» مرتني؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ
ةُ  الَ ، الصَّ مِ نَ النَّوْ ٌ مِ ريْ ةُ خَ الَ : الصَّ لْ قُ بْحِ فَ ـنَ الصُّ لِ مِ َوَّ نْتَ بِاألْ أَذَّ

» (رواه أبو داود).  مِ نَ النَّوْ ٌ مِ ريْ خَ

صفة ا)ذان وا�قامة 
صيغة األذان: «اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، أشهد . ١

ا  أن ال إلـه إال اهللا، أشـهد أن ال إلـه إال اهللا، أشـهد أن حممدً
يَّ عىل الصالة،  ا رسـول اهللا، حَ رسـول اهللا، أشهد أن حممدً
يَّ عـىل الفالح، اهللا  ـيَّ عىل الفالح، حَ ـيَّ عىل الصالة، حَ حَ

أكرب، اهللا أكرب، ال إله إال اهللا» (رواه مسلم).
صيغـة اإلقامـة: «اهللا أكرب اهللا أكرب، أشـهد أن ال إله إال اهللا، . ٢

يَّ عىل  ا رسـول اهللا، حيَّ عـىل الصـالة، حَ أشـهد أن حممـدً
الفـالح، قد قامت الصالة، قد قامت الصالة، اهللا أكرب، اهللا 

أكرب، ال إله إال اهللا». 
ما يستحب لمن سمع ا)ذان 

يّ عىل . ١ أن يقـول مثـل مـا يقول املـؤذن، إِال عنـد قولـه: «حَ
ة إِال  وَّ ل وال قُ ـوْ ـالح» فيقول: «ال حَ ـيّ عىل الفَ ـالة، حَ الصَّ

باهللا» (رواه البخاري).
هُ الَ . ٢ ـدَ حْ ـهَ إال اهللا وَ دُ أَنْ الَ إِلَ ـهَ أن يقـول بعـد األذان: «أَشْ

با،  اهللاِ رَ يتُ بـِ ضِ ، رَ هُ ـولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ ـدً َمَّ أَنَّ حمُ ، وَ ـهُ يـكَ لَ ِ رشَ
مِ دِينًا» (رواه مسلم). الَ سْ ِ بِاإلْ والً، وَ سُ دٍ  رَ مَّ حَ بِمُ وَ

بَّ . ٣ ـمَّ رَ أن يصـيل عـىل النبـي  بعـد األذان، ثم يقـول: «اللَّهُ
ةَ  ـيلَ سِ وَ ا الْ دً َمَّ ، آتِ حمُ ةِ ائِمَ قَ ةِ الْ الَ الصَّ ، وَ ـةِ ةِ التَّامَّ وَ عْ هِ الدَّ ـذِ هَ

» (رواه البخاري). هُ تَ دْ عَ ي وَ ا الَّذِ ودً ْمُ ا حمَ امً قَ ثْهُ مَ عَ ابْ ، وَ يلَةَ ضِ فَ الْ وَ
أن يدعو لنفسـه بني األذان واإلقامة؛ فـإن الدعاء حينئذ ال . ٤

د»  رَ ـةِ ال يُ امَ قَ عاءَ بَـنيَ األذانِ واإلِ يـرد؛ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «إنَّ الدُّ
(رواه أمحد). 

من أحكام ا)ذان وا�قامة 
يكتفـى بأذان واحـد عند مجـع صالتني كالظهـر والعرص، . ١

ويقام لكل صالة.
إذا أقيمـت الصالة، ثـم تأخر االبتداء هبا، فـال حاجة ثانية . ٢

إلعادة اإلقامة.
عىل املؤذن أن حيذر من الغلط يف ألفاظ األذان، ومن ذلك: . ٣

ال ينبغي 
ي فيـه، بام يـؤدّي إىل تغيري . ١ التلحـني يف األذان، والتغنـّ

يادة. احلروف، واحلركات، والسكنات، والنّقص، والزّ
الة والسالم عىل النبي  بعد األذان.. ٢ وت بالصّ رفع الصّ
ـالة)): . ٣ قـول بعضهـم عنـد سـامع: ((قـد قامـت الصّ

((أقامها اهللا وأدامها)). 
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٨١ فقه العبادات المصور

ا#ذان وا�قامة

ا�ذان يطرد الشيطان 
عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال: قال رسـول اهللا  
ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان وله رضاط، 
حتى ال يسـمع األذان، فإذا قيض األذان أقبل، فإذا 
ب هبا أدبـر، فإذا قـيض التثويـب(١) أقبل، حتى  ثـوّ
خيطـر بني املـرء ونفسـه، يقـول: اذكر كـذا وكذا، 
مـا مل يكن يذكـر، حتى يظل الرجـل إن يدري كم 
صىل، فـإذا مل يدر أحدكم كم صىل، ثالثا أو أربعا، 

فليسجد سجدتني وهو جالس». (رواه البخاري). 
(١) املراد بالتثويب اإلقامة.

فوائد 
ال جيـوز اخلـروج مـن املسـجد بعـد األذان وقبل . ١

إقامـة الصالة حلديث أيب هريـرة -ريض اهللا عنه- 
حـني رأ رجل رجال جيتاز املسـجد خارجا، بعد 

األذان، فقال: أما هذا فقد عىص أبا القاسم ملسو هيلع هللا ىلص.
وال . ٢ النوافـل،  مـن  لـيشء  يقـام  وال  يـؤذن  ال 

للعيديـن، وال لالستسـقاء، وال لصـالة اجلنـازة، 
وال للكسـوف، إال أنه يقول يف الكسوف: الصالة 

جامعة.
يَّ عىل . ٣ يقول املؤذن يف املطر أو الربد الشـديد بعد حَ

الفالح: أال صلوا يف رحالكم. 
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