
الذأان      في68      ح     الحأكام     عمدة     شرح

أأِمـَِر بللا أن  عن يشفعأنس بن مالك رضي الله عنه قالا : 
. ، ويوتر القامةالذأان 

:  مسائل الحديث في

أيمكن ل لنه ؛ المواقيت باب بعد الذأان باب المصنف  = عقد1
ّذأن أن جهة ومن ، جهة من هذا ، المواقيت معرفة بعد إل للصلة يؤ

عليه ويدلا ، الصلة إقامة عن متأخرة الذأان مشروعية أن أخرى
قالا أنس بن مالك : لما:  وفيها ، الباب لحديث البخاري رواية

كثر الناس قالا : ذأكروا أن يعلموا وقت الصلة بشيء يعرفونه ،
أأِمـِر بللا أن  يشفعفذكروا أن يوروا نارا ، أو يضربوا ناقوسا ، ف

، وأن يوتر القامة . الذأان 
 = تعريف الذأان :2

أيطُلق في اللغة على العلم ، والعلم ليس خاصا الذأان 
أيطُلق على أيطُلق العلم على الخبار ، و بتعريف الذأان ، إذأ 

أعّرفِّ الوحأي بأنه العلم ، وقيل : العلم الصوت ، ولذلك 
بخفاء .

َلذَأن ، بفتح الهمزة والدالا ، قالا ابن الملّقن : واشتقاقه من ا
وهو الستماع .

أأطُلق الذأان عليه في غير الصطُلح الشرعي ، رفع ومما 
ُثّمالصوت ، قالا سبحانه وتعالى : ( ّذَن   ّذٌن َأ َؤ َهاَ ُم ُت ّي أ

ِعيُِر َ ْل ُكْم ا ّن ِإ
ُقوَُن ِر ) . َلَساَ

َثُلومنه قوله سبحانه وتعالى : ( َوَم ِذيَن   ّل َفُروا ا َثِل َك ِذيِ َكَم ّل ُق ا ِع ْن َي
ُع ل ِبَماَ ّ َيْسَم ًءء ِإل َعاَ ًءء ُد َدا ِن ْكٌم ُصّم َو ُهْم ُعْمٌي ُب ُلوَُن ل َف ِق ْع  )َي

ّذَنوقوله جل جلله : (  َأ ّذٌن َف َؤ ُهْم ُم َن ْيِ َنُة َأْن َب ْع ِه َل ّل َلىَ ال ِلِميَِن َع ّظاَ  ) .ال
فهذا من إطُلقا النداء والمقصود به رفع الصوت ، وليس

الذأان بالمعنى الصطُلحأي .
أيطُلق النداء أيضا على الذأان وعلى رفع الصوت أيضا ، كما 

ولذا جاء في الحأاديث ذِأكر النداء بمعنى رفع الصوت بالقولا :
ففي حأديث البراء في ذِأكر يوم خيبر : وأصبنا حأمرا فطُبخناها

: إن الله ورسوله وسلم عليه الله صلىالنبي ، فنادى منادي 
ينهيانكم عن لحوم الحمر .. الحديث . رواه البخاري ومسلم . 

صلىرسولا الله فنادى منادي وفي حأديث عبد الله بن عمرو: 
: ويل للعقاب من النار . رواه البخاري وسلم عليه الله

ّدم – . ومسلم . – وقد تق
أيطُلق على الذأان المخصوص ، ومنه : نادى  منادي رسولاو

الصلة جامعة . رواه مسلم .  وسلم عليه الله صلىالله 
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أشِرع في وأما تعريف الذأان في الشرع : فهو ذِأكر مخصوص 
الصل لعلم الناس بدخولا وقت الصلة المفروضة .

 = الذأان مشتمل على التوحأيد ، فهو إعلن للتوحأيد3
والتعظيم في اليوم والليلة ، وقد َقَرن الله اسم رسوله

باسمه ، فإذأا شِهد المؤذّأن بالشهادة التوحأيد لله رب العالمين
ّنى بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة . ث

قالا أبو العباس القرطُبي : الذأان على قلة ألفاظه مشتمل
على مسائل العقيدة ، وذألك أنه عليه الصلة والسلم بدأ

بالكبرية ، وهي تتضمن وجود الله تعالى ووجوبه وكماله ، ثم
ِلَما أراد من ّلث برسالة رسوله  ثم ناداهم  ثنى بالتوحأيد ، ثم ث
طُاعته ، ثم ضِمن ذألك بالفلح وهو البقاء الدائم ، فأشعر بأن

ًا .  ثّم جزاء ، ثم أعاد ما أعاد توكيد
 = ما هي الحكمة من الذأان ؟4

ذأكر ابن الملّقن أن العلماء ذأكروا أربع حأكم في الذأان :
الولى : إظهار شعار السلم والتوحأيد 

الثانية : العلم بدخولا وقت الصلة 
الثالثة : العلم بمكان الصلة 

الرابعة : الدعاء إلى الجماعة
أيضافِّ إلى ما ذأكره : و

الخامسة : عصمة الدم ، وذألك أن النبي صلى الله عليه وسلم
فإن سمع أذأاناكان يغير إذأا طُلع الفجر ، وكان يستمع الذأان 

، فسمع رجل يقولا : الله أكبر الله أكبر فقالاأغار أمسك وإل 
علي الفطُرة ، ثم قالا أشهد : وسلم عليه الله صلىرسولا الله 

أن ل إله إل الله أشهد أن ل إله إل الله ، فقالا رسولا الله
خرجت من النار ، فنظروا فإذأا هو راعي:  وسلم عليه الله صلى

رواه البخاري ومسلم من حأديث أنس . معزى . 
ِبنا قوما لم يكن يغزو بنا وفي رواية للبخاري : كان إذأا غزا 
أيصبح وينظر ، فإن سمع أذأانا كّف عنهم ، وإن لم يسمع حأتى 

عليهم . قالا أنس : فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهمأغار أذأانا 
ليل ، فلما أصبح ولم يسمع أذأانا ركب .. الحديث .

السادسة : طُرد الشيطُان 
: قالا عنه الله رضي هريرة أبي حأديث من ومسلم البخاري روى

أدبر بالصلة نودي إذأا:  وسلم عليه الله صلى الله رسولا قالا
أقبل الذأان ضيأق فإذأا ، الذأان يسمع ل حأتى ضراط وله الشيطُان

بين يخطُر حأتى أقبل التثويب قضي فإذأا ، أدبر بها بّثو فإذأا ،
يظل حأتى يذكر يكن لم ما وكذا كذا رأاذأك:  يقولا ونفسه المرء

أو ثلثا صلى كم أحأدكم ِيدر لم فإذأا ، صلى كم يدري إن الرجل
. جالس وهو سجدتين فليسجد أربعا
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أثلثا يدري ل حأتى وكذا كذا اذأكر فيقولا:  للبخاري رواية وفي
سجدتي سجد أربعا أو صلى ثلثا يدر لم فإذأا ؟ أربعا أم صلى

. السهو
.  صاصَحأ وله الشيطُان أدبر المؤذأن أذأن إذأا:  لمسلم رواية وفي

يسمع ل حأتى ضراط وله: "  بقوله المقصود في العلماء واختلف
؟ الظاهر بغير متأّولا أنه أو الحقيقة به المقصود " هل الذأان
يدلّا ، وجنوده إبليس صفة باب في للحديث البخاري المام وإيراد

. الحقيقة على أنه إلى اليماء على
الخر الحديث في جاء كما ، ظاهره على حأمله من مانع ثم وليس

نائما زالا ما:  فقيل رجل وسلم عليه الله صلى النبي عند كرأذأ أنه
الشيطُان بالا رجل ذأاك:  فقالا ، الصلة إلى قام ما ، أصبح حأتى
.  ومسلم البخاري رواه أذأنه في:  قالا أو ، أذأنيه في
ثبت لنه ؛ فيه حأالةإ ل إذأ ذألك من مانع  ل: وغيره القرطُبي قالا

. . اهـِ يبولا أن من مانع فل ، وينكح ويشرب يأكل الشيطُان أن
:  النووي المام قالا
اللبس زالةإ يوه ، راجحة لمصلحة السم صريح يستعملون وقد

عليه الله صلى وكقوله...  ذألك نحو أو المجاز نفى أو الشتراك أو
الله رضى هريرة أبى وكقولا ، ضراط وله الشيطُان أدبر:  وسلم

. . اهـِ كثيرة ذألك ونظائر ، ضراط أو فساء الحدث:  عنه
ضراط أي ، حأصاص وله:  الخرى الرواية معنى في أيضا وقالا

أبو قالهما ، العدو شدة:  الحصاص وقيل.  الخرى الرواية في كما
. . اهـِ بعده من والئمة عبيد

:  حأجر ابن الحافظ وقالا
منه ّيصح ّمتغذ جسم لنه ؛ ظاهره على حأمله مكنأي:  عياض قالا

. . اهـِ نفاره شدة عن عبارة أنها ويحتمل ، الريح خروج
أيراجع ذألك معنى في طُويل كلما وساقا  /2(  الباري فتح في فلـِ

85( 
ّدة نتيجة وذألك ، الحقيقة على أنه يظهر فالذي الخوفِّ لش

. الذأان من والرعب
والله تعالى أعلى وأعلم .

ّلطّ الشيطُان وغلبته  السادسة : السلمة من تس
ّذأن ول أيؤ قالا عليه الصلة والسلم : ما من ثلثة في قرية ل 

عليهم الشيطُان ، فعليكاستحوذأ تقام فيهم الصلة إل 
بالجماعة ، فإن الذئب يأكل القاصية. رواه المام أحأمد وأبو

داود والنسائي . 
" المر هو النبي صلى الله عليهأأِمـَِر بللا  = قوله : " 5

وسلم ، كما في قصة بدء الذأان .
ففي حأديث ابن عمر رضي الله عنهما قالا : كان المسلمون

أينادى لها ، حأين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلة ليس 
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مثلناقوسا فتكلموا يوما في ذألك ، فقالا بعضهم : اتخذوا 
ناقوس النصارى ، وقالا بعضهم : بل بوقا مثل قرن اليهود ،

فقالا عمر : أو ل تبعثون رجل ينادي بالصلة ، فقالا رسولا الله
يا بللا قم فناِد بالصلة . رواه البخاري:  وسلم عليه الله صلى

ومسلم . 
وفي حأديث عبد الله بن زيد في رؤيا الذأان ، فقالا له رسولا

إنها لرؤيا حأق إن شاء الله ، فقمالله صلى الله عليه وسلم : 
مع بللا فألّق عليه ما رأيت فليؤذأن به ، فإنه أندى صوتا منك ،

قالا : فقمت مع بللا فجعلت ألقيه عليه ويؤذّأن به . قالا :
فسمع ذألك عمر بن الخطُاب وهو في بيته فخرج يجّر رداءه ،

ويقولا : والذي بعثك بالحق يا رسولا الله لقد رأيت مثل ما رأى
فلله الحمد . رواه:  وسلم عليه الله صلى، فقالا رسولا الله 

المام أحأمد وأبو داود وابن ماجه .
ًا .6 ًا ل ِوتر  = قوله " يشفع الذأان " أي يجعله ِشفع

أحأِمل هذا على أن التثنية في أغلب الذأان ، وإل فإن التهليل و
َتر  أي تكون أتو في آخر الذأان وتر ، بخلفِّ القامة ، فإنها 

ًا ، وإن كان التكبير ولفظ القامة ، ِشفعا . ِوتر
ِلف في عدد كلمات الذأان والقامة ، وفي المر = 7 أت اخ

َسعة ، والشهر أن كلمات الذأان خمس عشرة كلمة بإسقاط
الترجيع ، وكلمات القامة إحأدى عشرة كلمة .

علمه هذا وسلم عليه الله صلىأن نبي الله أبي محذورة فعن 
الذأان : 

الله أكبر الله أكبر . أشهد أن ل إله إل الله أشهد أن ل إله إل
الله . أشهد أن محمدا رسولا الله أشهد أن محمدا رسولا الله .

ثم يعود فيقولا : أشهد أن ل إله إل الله أشهد أن ل إله إل
الله . أشهد أن محمدا رسولا الله أشهد أن محمدا رسولا الله .
حأي على الصلة مرتين . حأي على الفلح مرتين - زاد إسحاقا -

الله أكبر الله أكبر . ل إله إل الله . رواه مسلم . 
قالا : قلت : يا رسولا الله علمنيوفي رواية لبي داود : 

سنة الذأان . قالا : فمسح مقّدم رأسي ، وقالا : تقولا : 
 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر - ترفع بها صوتك - ثم
تقولا أشهد أن ل إله إل الله أشهد أن ل إله إل الله أشهد أن

محمدا رسولا الله أشهد أن محمدا رسولا الله - تخفض بها
صوتك - ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن ل إله إل الله أشهد

أن ل إله إل الله أشهد أن محمدا رسولا الله أشهد أن محمدا
رسولا الله حأي على الصلة حأي على الصلة حأي على الفلح
حأي على الفلح ، فإن كان صلة الصبح قلت : الصلة خير من

النوم . الصلة خير من النوم . الله أكبر الله أكبر . ل إله إل الله
.

4



أيعرفِّ بـِ " الترجيع " في الذأان ، وخفض الصوت هذا هو ما 
وهو ثابت في هذه الحأاديث ، وهو سنة على الصحيح .

 = الحكمة في شفع الذأان وإفراد القامة .8
أيكرر ليكون أبلغ في ِبين ، ف قالا ابن الملّقن : الذأان للغائ
إعلمهم ، والقامة للحاِضِرين فل حأاجة إلى تكرارها ولهذا
أكرر لفظ يكون صوته في القامة دونه في الذأان ، وإنما 

القامة خاصة ؛ لنه مقصود القامة . اهـِ .
أحأـِكم الذأان والقامة .9  = 

، كفاية فرض وقيل ، سنة والقامة الذأانقالا المام النووي : 
. جامعة الصلة:  ونحوه العيد في ويقالا ، لمكتوبة يشرعان وإنما

. اهـِ
َيِرد الوعيدال بفرضية القولا يظهر والذي أيمكن أن  كفاية ، إذأ ل 

على أمر مسنون ، فقد تقّدم قوله صلى الله عليه وسلم : ما
أيؤذّأن ول تقام فيهم الصلة إل  استحوذأمن ثلثة في قرية ل 

عليهم الشيطُان ، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية .
أيستحب النساء وأما والقامة الذأان لهن ف
أنهى : أنا وقالا ، فغضب ؟ أذأان النساء على هل عمر ابن سئل

!؟ الله ذأكر عن
 . اهـِ .الذأان دون القامة لهن يستحب:  النووي المام قالا

ونسب القولا إلى الجمهور .
وسئل شيخ السلم ابن تيمية رحأمه الله عن الذأان : 

هل هو فرض أم سنة ؟ وهل يستحب الترجيحع أم ل ؟ وهل
التكبير أربع أو اثنتان كـِ مالك ؟ وهل القامة شفع أو فرد ؟

وهل يقولا : قد قامت الصلة مرة أو مرتين ؟
 فأجاب رحأمه الله :

الصحيح أن الذأان فرض على الكفاية ، فليس لهل مدينة ول
قرية أن يدعوا الذأان والقامة ، وهذا هو المشهور من مذهب
أحأمد وغيره ، وقد أطُلق طُوائف من العلماء أنه سنة ، ثم من

ِتلوا ، أقو هؤلء من يقولا : إنه إذأا اتفق أهل بلد على تركه 
والنـِزاع مع هؤلء قريب من النـِزاع اللفظي ، فإن كثيرا من

أيعاَقب أيذّم تاركه شرعا ، و أيطُلق القولا بالسنة على ما  العلماء 
تاركه شرعا ، فالنـِزاع بين هذا وبين من يقولا أنه واجب نزاع
لفظي ... وأما من زعم أنه سنة ل إثم على تاركيه ول عقوبة
فهذا القولا خطُأ ، فإن الذأان هو شعار دار السلم الذي ثبت

في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحللا
أهل الدار بتركه . اهـِ .

ِنين أخطُاء  = من10 ّذأ : المؤ
. الستفهام إلى ) فيخرج ( أشهد من الهمزة  مد– 1
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َبٍر جمع إلى المعنى ) فينقلب ( أكبر من الباء  مد– 2 وهو ، َك
. الطُبل

.  كفر ) فهو الله ( إل ) ويبتدئ ( إله على  الوقف– 3
الراء في وسلم عليه الله ) صلى ( محمد من الدالا  إدغام– 4
. القراء عند خفّي لحن ) وهو الله ( رسولا من
َكها ) فإّن ( الصلة في بالهاء النطُق  ترك– 5 إلى دعاء يبقى تر

ابن زاد ثم ، الملّقن ابن عنه ونقلها ، الذخيرة صاحأب ذأكرها ، النار
: الملّقن

. ) حأاء ( الصلة هاء أيبِدلا  أن– 6
. أتسمع ل حأتى الشهادتين  إخفاء– 7

أيمكن : أيضافِّ أن و
ًا ( الفلح حأاء  إبدالا– 8 . المؤذأنين بعض عند ) عين
ّني– 9 المقصود عن به أيخرج بحيث والتمطُيطّ الذأان في  التغ
. والتطُريب التلحين إلى العلم من

طُريق من المحلى في حأزن ابن طُريقه ومن الرزاقا عبد روى
يحيى البكاء قالا : رأيت ابن عمر يسعى بين الصفا والمروة ،

ومعه ناس ، فجاءه رجل طُويل اللحية فقالا : يا أبا عبد الرحأمن
إني لحأبك في الله ، فقالا ابن عمر : لكني أبغضك في الله !
ّني في ّلموه ، فقالا : إنه يتغ أموه وك فكأن أصحاب ابن عمر ل

أذأانه ، ويأخذ عنه أجرا .
الضحاك بن قيس لمؤذأن : إني لبغضك في الله لنك وقالا

أذأانك .تتغنى في 
( الولا الفجر أذأاني ) في النوم من خير ( الصلة  قولا– 10

 . الثاني دون الولا في أتقالا وإنما ) ، والثاني
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