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 الكالم في األذان واالقامة

  

ويقععععب الاوععععي اوالا فععععي االذان و عععع  ل ععععة اال ععععالم 

ا االق ال   المخص صة والكالم في جهات:وشر ا

 : في اقسامه بوسب الدوا ي:الجهة االولى

: االذان اال المعععععي ال عععععالم   ععععع ل القسمممممل االو 

ال قعع و وا ف عع  فععي مهععرو هفه و ععدمها وذ ععب العع  

االول جما ععة مععصهح صععاجاا الوعع ا ر والوععدا   قععد  

ا معععصهح السعععهد  سعععر ما والععع  الجااهعععة جما عععة اييعععا

بععععل العامعععة الععع  الاروجعععر د قعععد  سعععر  وذ عععب 

 وج به كفاية في كل مصرو

: اذان الوما ععة الععؤد يعع ب  بععه بقصععد القسممل النمم   

بومهععب الصععا  ل وما ععة فكععحن ق لععه جععي   عع  الصععال  

 اداء لؤلكو

: اذان المصفعععر  العععؤد يععع ب  بعععه لف قعععه  القسمممل الن لممم 

الععصفو وب نهصهععا   عع  الصععال  والفههعع  لهععاو وال ي عع م 

خطعععال ل  هعععر بعععل يخععع  فعععي الف قهصعععات الصفسعععهة ال

 االاسان بها افسهو

والقسععح الجععااي مففعع    عع  مهععرو هفه بععه  المسعع مه و 

وامعععا القسعععح االول فقعععد معععرل ان السعععهد الاروجعععر د 

 أاكر  والقسح الجالي أاكر  مالك م  العامةو

رل   ومرجعععب ااكعععام القسعععمه  الععع  ان األذان اامعععا شععع 

لصعععداء الصعععا  الععع  الصعععال  كمعععا يصاععع   صعععه بععععل 



وايععات واايععات كق لععه بعععال : و ذا اعع  د ل صععال و الر

والصعععداء كمعععا قالعععه السعععهد الاروجعععر د  ععع  الصععع ت 

الا هعععل العععؤد يسعععمعه كعععل الصعععا و وبمالج عععة ذلعععك 

ومالج ععععة جم ععععة جععععي   عععع  الصععععال  الفععععي  ععععي 

بوععععريل ل صععععا  العععع  االجفمععععا  ل صععععال  يع ععععح 

ا فصاصعععه بالقسعععح الجعععاايو ولعععؤا أاكعععر مالعععك القسعععح 

السععهد الاروجععر د ف امععا يقاععل  ععؤا القسععح  الجالععيو وامععا

ا ععراا العع  الروايععات العع ام   فععي ان المصعع ي  ذا اذن 

اقفعععدت بعععه المال كعععةو فهعععؤا القسعععح اييعععاا ماجعععب الععع  

 القسح الجاايو

وقعععال   ععع  معععا فعععي الفقريعععر أن االذان اال المعععي ال 

يصاسععب جمععل االذان الفععي  ععي بوععريل ل صععال  وال 

 بدل     مور     ل ال ق و

وجهعععي ان صعععاجب الوعععدا   بمسعععك فعععي مهعععرو هفه 

بالسععهر  وبمععا وم  معع  الجعع ال الموععع ل لمعع  اذن فععي 

مصععر اجععال  صععه بععان السععهر  ممص  ععة وان الروايععات 

 ااظر  ال  اذان الوما ةو

وبهععؤا الاهععان اسععفدل   عع   ععدم وجعع ل االذان بفقريععب 

ا فععال  ااععه  ععال بالوما ععة والوما ععة مسععفواة قطعععا

قععععدمفها واجاععععة فحقصععععر الطععععر  يعقععععل ان بكعععع ن م

إلثاععات اسععفواابه االسععفدالل بعععدم بصاسععب الفاظععه اال 

 ل وما ة و ي مسفواةو



والوعع ال  صععه ان جم ععة جععيل   عع  الصععال  اامععا بععدل 

  ععععع  الفوعععععريل ل صعععععال  وامعععععا ا فصاصعععععها 

بععالفوريل ل وما ععة فععال وجععه لععه جفعع  ا فعع م فععي اذان 

ا بااععه بوععريل ل مال كعع  ة ف ايععة المصفععر  المهععرو  قطعععا

مععا يععدل   هععه ال فععض الفوععريل   عع  أصععل الصععال  فععي 

 اول ال ق  ب واظ فيه فها جهصئؤو

وكععؤلك االسععفدالل بععان لفععض االذان يععدل   عع  ا ععالم 

ال ععا اه  فععي قاععال االقامععة المهععفم ة   عع  جم ععة قععد 

قامعع  الصععال  الفععي  ععي ا ععالم ل والععري  فععان ذلععك 

 ايياا ال  لهل   هه م  الرواياتو

ا معع  اذان الوما ععة وامععا ق  لععه ان اذان المصفععر  اييععا

لداللعععة الروايعععات   ععع  اقفعععداء المال كعععة بعععه ففهعععه ان 

مهععععرو هة اذان المصفععععر  ال يخععععف  بمععععا  ذا كععععان 

ا العع   ععؤ  الخص صععهة فهععحبي بععه بهععؤا الععدا ي  هععا مف جل

فال جعععه فعععي مهعععرو هفه جهصئعععؤ  ععع  معععا ذكراعععا مععع  

 الف قه  الصفسيو

  عع  االذان اال المععي وان وامععا مصععب السععهر  القا مععة 

لععح بكعع  جما ععة بععل وان لععح يصععل المعع ذن جهصئععؤ فععال 

وجععه لععه كمععا ال يخفعع و بععل سععهحبي ان اذان الصععا  قاععل 

ا وان الصاعععي صععع    ل    ععع ل ال قععع  مهعععرو  اييعععا

  هععه وهلععه وسعع لح كععان لععه م ذاععان أجععد ما يعع ذن قاععل 

الفوععر بععدوا  ا ععر كععالفهه  ل صععال  او لصععال  ال هععل او 

  مول ص



وقععد وم  فععي المو ععل  البعع  جعع م  ععد  موايععات بععدل 

  عع  ان الصاععي صعع    ل   هععه وهلععه وسعع لح كععان يععحمر 

فععي لهععالي الاععر  الهععديد او المطععر او الععري  ان يقععال 

فعععي االذان: صععع  ا فعععي مجعععالكحو فهعععؤا يعععدل   ععع  ان 

جعععي   ععع  الصعععال  ال بهعععفمل   ععع  مفهععع م الصعععداء 

ا يصاسععععب ل وما ععععةو وموايععععات فيععععل االذان اي يععععا

 االذان اال الميو

وبمععا ذكراععا ظهععر فسععا  أقصععر الطععر  لصفععي وجعع ل 

 االذانو

: فععععي اقعععع ال الفقهععععاء معععع  العامععععة الجهممممة الن   ممممة

 والخاصة في وج ل االذان و دمهو

قععال فععي الفقععه   عع  المععؤا ب االمبعععة:  ابفعع  اال مععة 

  ععع  ان االذان سعععصة م كعععد  اال الوصاب عععة فعععااهح قعععال ا 

ةو وقععال فععي بفصععه ه: قالعع  الهععافعهة: ااععه فععرا كفايعع 

االذان سعععصة كفايعععة ل وما عععةو وسعععصة  عععه  ل مصفعععر  

وقالعع  الوصفهععة: االذان سععصة م كععد    عع  الكفايععة أل ععل 

الوعععي ال اجعععد و عععي كال اجعععب فعععي لوععع   االثعععح 

لفامكهععاو  العع  ان قععاللو وقالعع  المالكهععة: االذان سععصة 

 ععا كفايععة ل وما ععة بهععرن ااف ععام ان يصعع ي معهععا  هر

ول مصفعععر و وقالععع  الوصاب عععة: االذان فعععرا كفايعععة فعععي 

القععرو واالمصععام فععي الصعع  ات الخمسععة ل رجععال فععي 

 الو ر  ون السفرووولو



فقععع ل الوصفهعععة يعععدل   ععع  ان موععع  ا عععر ح االذان 

اال المععي اال ان فععي الومععب بععه  ك اععه سععصة ولوعع   

االثععح لفامكهععا بهافعع و وقععع ل المالكهععة يععدل   ععع  ان 

اذان الوما ععععة وااععععه ال يهععععر   موععع  ا ععععر ح  عععع 

ل هر ععا وااععه لخصعع ل جمععب الصععا  لهععا فكر   ععا فععي 

جما ععة ال بصف ععر  هر ععا وفععي المصفععر  وقعع ل الوصاب ععة 

يعععدل   ععع  ان موععع  ا عععر ح  ععع  االذان اال المعععي 

ا كفا هععاا جفعع  قععال بعيععهح ان ا ععل  وا فارو ععا واجاععا

مصر لعع  برك  ععا ق ب عع ا   هععهو ويسععففا  معع  بدايععة ابعع  

ن الوصفهعععة والهعععافعهة مففقععع ن   ععع  ان االذان مشعععد ا

ا وان المالكهعععة يخصععع اه بمسعععاجد  سعععصة م كعععد  مط قعععا

الوما ععات ومصهععح  ان مالععك يقصععر الص ععر   عع  مععا 

ثاعع  معع  فعععل الصاععي صعع    ل   هععه وهلععه وسعع لح وال 

ا ان بعععل ا ععل  يقعع ل بمهععرو هة  هععر و وفهععه اييععا

ال عععا ر يق لععع ن ب ج بعععه   ععع  اال هعععان وبعيعععهح 

يق لعع ن بععه   عع  الوما ععة كااعع  فععي جيععر او سععفر 

 وقال بعيهح في السفرو

وامععا فقهاااععا فالقععدماء مععصهح اد فقهععاء القععرن الرابععب 

والخععامو ل هوععر  لععح يكعع  اال ععفال  بهععصهح معع  جهععة 

الفععرا والسععصة كفايععة او  هصععا فععي االذان اال المععي 

ا اال ان اال ععفال   فكععحالهح كععاا ا يعفارواععه سععصة جمهعععا

 م  جهة اشفران الصال  باألذان و دمهو  بهصهح



ففععي مففععاك الكرامععة ان الهععه  الط سععي فععي الخععال  

والسععععهد المربيعععع  فععععي الصاصععععريات ذ اععععا العععع  

ا ل رجعععال والصسعععاء  اسعععفواال االذان واالقامعععة مط قعععا

جيعععراا وسعععفراا فعععي جمهعععب الصععع  ات اله مهعععة وأنل 

  هععه جمهعع م المفععح ري و ولكعع  المفهععد فععي المقصعععة 

  فععي الصهايععة والماسعع ن ذ اععا العع  ااهمععا واجاععان والهععه

  عع  الرجععال فععي الوما ععة فععي مط عع  الصعع  ات  ون 

المصفعععر  واسعععب ذلعععك بعيعععهح الععع  االكجعععرو وذ عععب 

السعععهد وابععع   قهعععل قعععد  سعععر ما الععع  ا فصعععال 

ا وابعع  جصهععد العع   ال جعع ل بالصععا  والم ععرل مط قععا

ا فصععال ال جعع ل فههمععا بالرجععال والععا  بعيععهح 

 ةوصال  الومع

والففصعععهل بعععه  الصععع  ات فعععي  عععؤا الوكعععح  عععال 

بفقها صععععا ولععععهو فععععي العامععععة بفصععععهل بععععه  ااعععع ا  

الصعع  اتو و ععؤا الععرأد ظععا ر معع  كفععال الهعع م ااي 

وكفععال الع ععل لمومععد بعع    ععي بعع  ابععرا هح ومصقعع ل 

معع  ابعع  ابععي  قهععل و عع الء ك هععح معاصععرون ل ك هصععي 

والععا  وكععؤا مصقعع ل معع    ععا ح االسععالم وابعع  جصهععد 

 كل مصهح قه  اا و ص صهاتو

ولععععل مسعععفصد ح الفمسعععك بالروايعععات المهعععفم ة   ععع  

 ععؤا الفقههععد ا ععراا لمخالففهععا لففاصععهل العامععة وبقههععد 

سععا ر المط قععات بهععا وم ل سععا ر الروايععات المفصععالت 

 بم افقفها ل عامةو



وجمعععب السعععهد المربيععع  فعععي بععععل كفاعععه بعععه   عععؤا 

ب ج بععععه فععععي الففصععععهل والففصععععهل السععععاب  فقععععال 

الوما ععة مط قععا و  عع  المصفععر  فععي  صعع ل الصععا  

والم عععرلو ومععع   صعععا يفاعععه  العععطرال االصعععوال 

ا في الومب به  الرواياتو  قديماا وجديجا

ا  ا افسععها وال جعع ل فععي المقععام مععر   بععه  ك اععه وج بععا

ا  ا فعععي واجعععب وك اعععه وج بعععاا شعععرنها فهكععع ن واجاعععا

 لصوة الصال  او صوة الوما ةو

 في الروايات ال ام   في المقام:  :الجهة الن لنة

 الروايات الفي بدل     ال ج ل: -1

مصهعععا م ثقعععة  معععام قعععال: سعععمع  ابعععا  اعععد  ل   هعععه 

السعععالم يقععع ل:  ال بعععد ل معععريل ان يععع ذلن ويقعععهح  ذا 

اما  الصععال  ولعع  فععي افسععه ان لععح يقععدم   عع  ان يععفك ح 

بهو ثععح سععئل فععان كععان شععديد ال جععبم قععال: ال بععد معع  ان 

 و[1]ويقهح ألاه ال صال  اال بحذان و اقامةل ي ذن
ولسععععااه ا هععععر ال صععععال  اال بطهعععع م وال صععععال  اال 

ا  بفابوععة الكفععال فهععدل   عع  شععرنهة الصععال  بهمععا مط قععا

 ل مصفر  و هر و

 سعععحل  ابعععا ويعععدل   هعععه اييعععاا صعععوهوة  مام  قعععال 

جعفععر   هععه السععالم  عع  مجععل اسععي االذان واالقامععة 

جف    ععل فععي الصععال  قععال: ف ععهمل فععي صععالبه ف امععا 

  و[2]االذان سصةل

https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftn1
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftn2


فععان ال ععا ر ااععه يسععحل  عع  صععوة صععالبه معع  جهععة 

م   هعععه السعععالم الصسعععهان و ععع   عععؤم وياعععدو أن االمعععا

ناعع  كاععرو  ال بععصقل سععصة فرييععةل فوكععح بصععوة 

 الصال و و ؤا يدل     ال ج لو

 ولك  االصوال جم   ا     االسفواال ل جهه :

: مععا ذكععر  الموقعع  الهمععدااي قععد  سععر  الوجمما االو 

و ععع  ان المفاعععا م مععع   نعععال  السعععصة  ما   الصعععدلو 

ل:  ص صععا فععي مجععل المقععام الععؤد يصاسععاه الفع هععلو قععا

والخدشععة فععي ذلععك بععحنل السععصلة قععد بط عع  فععي األ اععام 

  عع  مععا ثافعع  مهععرو هلفه ب هععر الكفععال سعع اء كععان 

واجاععا أم اععدبا مدف  ععة بععحنل مقفيععا  جمععل الفع هععل   عع  

دو و ععع  مخعععال  لمعععا قعععرم فعععي مو عععه مععع  ان  الفعاعععل

الفع ععهالت ال بععد معع  ان يكعع ن بععاالم م المربكعع    صععد 

ا  عع  ان يععرا  العععر  و المصاسععب ل قعع ل بالصعع  وة  رفععا

 بالسصة االسفواالو

والوعععع ال  صععععه ان الفع هععععل ال بععععد ان يكعععع ن بععععحمر 

والععع  امعععا ل لععع جه  صعععد العقعععالء او با فاعععام ااعععه 

كاععرو والععوة بهلصهععا االمععام   هععه السععالم فععي معع م  

ه ععر وقععد بهصععا ان الكاععرو المصطاقععة  ععي ذيععل صععوهوة 

ال بععععععا  وماويهعععععا اييعععععاا  مام  ف عععععهو الفع هعععععل 

 فهوصااومس

: معععا ذكعععر  السعععهد الاروجعععر د قعععد  الوجممما النممم   

سعععر  و ععع  ان السعععصة  صعععا امر عععا  ا عععر بعععه  امعععري  



االسععفواال وك اععه ممععا سععصه الرسعع ل صعع    ل   هععه 

وهلععه وسعع لح وال يمكعع  االلفعع ام بالجععااي لمععا وم  فععي 

موايابصعععا مععع  بكعععؤيب موايعععات العامعععة مععع  ان االذان 

 يععد فععي المصععام وبععهل  فععي  ممععا ألقعع    عع   اععد  ل بعع 

موايابصععا أنل االذان واالقامععة ممععا ا مععر بععه الصاععي صعع   

م   ل   ل   هععه وهلععه وسعع لح له ععة المعععراق فهعع  ممععا قععرل

بععععال  ال ممعععا سعععصله الرسععع ل صععع    ل   هعععه وهلعععه 

 وس لحو

و عععؤا ال جعععه اييعععاا  هعععر ظعععا ر اذ لعععح يعععؤكر فعععي 

ذلععك ل رسعع ل  الروايععات ان جار هععل   هععه السععالم اقععل

صععع    ل   هعععه وهلعععه وسععع لح  ععع   ل بععععال  او ممعععا 

   لمه م  افسه وموايابصا ايياا مخف فة في ذلكو

ا مععا  ل   عع  اجععراء قا ععد   ويععدل   عع  ال جعع ل اييععا

ر فهععدل  الفوععاو  فععي معع  اسععي االذان واالقامععة جفعع  كاععل

 و[3]    ان الفرك العمدد ماطل
ويعععدل   هعععه معععا وم  فعععي الموكعععح والمفهعععابه ل سعععهد 

المربيععع  وفعععي كفعععال الع عععل لمومعععد بععع    عععي بععع  

  و[4]ابرا هح مما يدل     ان االذان سصة واجاة
ا مععع  ا وم  فعععي مععع  صععع     ععع  ويعععدل   هعععه اييعععا

المخععال  ااععه يعع ذن لصفسععه ويقععهح وان لععح يععفمك  معع  

 ذلك ص   في مص لهو

و صعععاك موايعععات بعععدل   ععع  الففصعععهل بعععه  ااععع ا  

 الص  ات و ي كجهر :
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مصهععا صععوهوة الصععااك بعع  سععهلابة قععال: قععال لععي ابعع  

 اععد  ل   هععه السععالم:  ال بععد  االذان فععي الصعع  ات 

كععه فععي الم ععرل والفوععر فااععه ك هععا فععان بركفععه فععال بفر

 و[5]لهو فههما بقصهرل
ووجععه الفع هععل بعععدم الفقصععهر فههمععا ااععه يععدل   عع  

ا مهععععة  اصععععة بهمععععا فهصاسععععاه  ععععدم سععععق ن االذان 

 واالقامة مصهماو

 وفههععال  وال بععد ومصهععا صععوهوة صععف ان بعع  مهععران 

فععي الفوعععر والم ععرل مععع  اذان واقامععة فعععي الويعععر 

والسعععفر ألاعععه ال يقصعععر فههمعععا فعععي جيعععر وال سعععفر 

وبو يععععك اقامععععة ب هععععر اذان فععععي ال هععععر والعصععععر 

والعهععععاء اا عععععر و واالذان واالقامعععععة فعععععي جمهعععععب 

  ل[6]الص  ات أفيللو  
  لو[7]ومج ها في   ا ح االسالم  

ومصهععا موايععة ابععي بصععهر  و ععي لعععهفةل  عع  أجععد ما 

قعععال:  سععععحلفه ايوعععع د اذان واجعععد قععععال ان صعععع ه  

جما عععة لعععح يوععع  اال اذان واقامعععة وان كصععع  وجعععدك 

خععا  ان يف بععك يو يععك اقامععة اال الفوععر باععا م امععراا ب

والم ععرل فااععه يصا ععي ان بعع ذن فههمععا وبقععهح معع  اجععل 

ااععععه ال يقصععععر فههمععععا كمععععا يقصععععر فععععي سععععا ر 

   ل[8]الص  اتلو 
و عععؤ  الروايعععة مهعععفم ة   ععع  الففصعععهل العععؤد ذكعععر  

 بي  قد  سر والسهد المر
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ومصهعععا م ثقعععة سعععما ة قعععال: قعععال ابععع   اعععد  ل   هعععه 

السععالم:  ال بصعع ي ال ععدا  والم ععرل اال بععاذان واقامععة 

وم عععع  فععععي سععععا ر الصعععع  ات باإلقامععععةو واالذان 

 و[9]أفيلل
جعفععر   هععه السععالم ااععه ومصهععا موايععة  مام   عع  ابععي 

قعععال:  أ اعععي معععا يوععع د مععع  االذان ان يففعععف  ال هعععل 

بععاذان واقامععة ويففععف  الصهععام بععاذان واقامععة ويو يععك 

  و[10]في سا ر الص  ات اقامة ب هر اذانل

ذان فععي الصععا  وفععي  ععؤ  الروايععة وجععه ه ععر لفحكععد اال

 والم رلو

العع   هععر ذلععك مععع  الروايععات الفععي ال ياعععد   ععع و 

ب ابر عععا معععب ا فصاصعععها بالهعععهعة فعععال يعععحبي فههعععا 

اجفمععال الفقهععة فععال ياعععد قعع   القعع ل ب ج بععه فههمععا كمععا 

 ذ ب الهه جمب كجهر م  القدماءو

ومعع  الروايععات مععا بععدل   عع  الففصععهل بععه  الوما ععة 

 واالافرا :

 ل1967ابي بصهر المفقدمة  مصها صدم مواية 

ومصهععا م ثقععة  مععام  عع  ابععي  اععد  ل   هععه السععالم 

قععال:  سععئل  عع  الرجععل يعع ذن ويقععهح لهصعع ي وجععد  

فهوععيء مجععل ه ععر فهقععع ل لععه: اصعع ي جما ععة  عععل 

يوعع   ان يصعع ها بععؤلك االذان واالقامععة قععال: ال ولكعع  

  و[11]ي ذن ويقهحل
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 الل أنل موايععة ابععي بصععهر لعععهفة وموايععة  مععام  هععر 

والععوة الداللععة فععالمهح معع  الروايععات مععا فصععل   بععه  

الفوعععر والم عععرل و هر معععا وامعععا الومععععة فخامجعععة 

 بدلهل  الو

ومعع  الروايععات مععا بععدل   عع  الفععر ه  فمصهععا مععا 

بعع  م ععال بوعع ل  بععرك االذان فععي الوما ععة فععع    ععي 

بسععصد صععوه  قععال:  سععحل  ابععا  اععد  ل   هععه السععالم 

ق ععع : بويعععر الصعععال  واوععع  موفمعععع ن فعععي مكعععان 

 ل[12]واجد ابو يصا اقامة ب هر اذان قال: اعحلو  

 والقدم المفهق  مصه ص م   دم ااف ام ال هرو

صهععا موايععة الوسعع  بعع   يععا  قععال: قععال ابعع   اععد ل وم

  هععه السععالم   ذا كععان القعع م ال يصف ععرون اجععداا اكففعع ا 

  ل[13]ب قامة واجد لو  

ولكعع  القعع ل بالففصععهل بععه  االاف ععام و هععر  لععح يصقععل 

 وم  أجد م  اصوابصا

ومعععع  الروايععععات مععععا بععععر   الفععععرك فععععي بعععععل 

الصعع  ات فمصهععا صععوهوة  مععر بعع  ي يععد قععال:  سععحل  

ابععا  اععد  ل   هععه السععالم  عع  االقامععة ب هععر اذان فععي 

الم ععععرل فقععععال: لععععهو بععععه بععععح  ومععععا اجععععبل ان 

 اما موايات الففصهلوو و ؤا يع[14]يعفا ل

ا فمصهععععا  ومصهعععا معععا بععععر   بركعععه ل مصفععععر  مط قعععا

صععوهوة الو اععي  عع  ابععي  اععد  ل   هععه السععالم  عع  
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ابهه  ااععه كععان  ذا صعع   وجععد  فععي بهعع  اقععام اقامععة ولععح 

   و[15]ي ذنل

نل أنل ذلعععك كعععان  أبعععه   هعععه وي هعععر مععع  ق لعععه  كعععا

السععالم و ععؤا يعععاما المهععه م معع  بحكععد اسععفواابه 

 مط قاو

ومصهععا صععوهوفه اال ععرو قععال:  سععحل  ابععا  اععد  ل 

  هعععه السعععالم  ععع  الرجعععل  عععل يو يعععه فعععي السعععفر 

والويعععر اقامعععة لعععهو معهعععا اذان قعععال: اععععح ال بعععح  

   ل[16]بهلو  

وذكععر السععفر والويععر فععي السعع ال بععالص ر العع  بعععل 

 بفاصهل العامةو

ومصهععا موايععة  اععد الععرجم  ابعع  ابععي  اععد  ل  عع  ابععي 

 اععد  ل   هععه السععالم قععال سععمعفه يقعع ل  يقصععر االذان 

فععععي السععععفر كمععععا بقصععععر الصععععال  بوعععع د اقامععععة 

  و[17]واجد ل

والفعاهعععر بالفقصعععهر فعععي ذلعععك  [18]وال بعععح  بسعععصد ا

معع  جهععة بعععام   نععال  االذان   عع  مومعع   االذان 

 واالقامةو

 اععد الععرجم  بعع  ومصهععا مععا موا  فععي الفقهععه بسععصد   عع  

ابعععي  اعععد  ل  ععع  الصعععا     هعععه السعععالم ااعععه قعععال: 

  ل[19] يو د في السفر اقامة ب هر اذانلو  

ومصهععا صععوهوة مومععد بعع  مسعع ح والفيععهل بعع  يسععام 

 [20]    أجد ما قال:  بو يك اقامة في السفرلو
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العع   هععر ذلععك معع  الروايععات المفعاملععة المفيععامبة 

فمععا  عع  نريعع  الوععلل فععي الومععب بهصهععا مععب القطععب 

 بصدوم قسح كاهر مصهام

ا العع   ععدم جمععب  ومعع   صععا اهععح ا ععفال  القععدماء ميععافا

لفربهععب الم جعع   األجا يععي فععي ب ععك اال مصععة بهععؤا ا

فععي  مااصععا فكععان بعيععهح يععرو بعععل الروايععات  ون 

بعععل فهففععي بم جععب مععا يوععد  وكععان وجععه ا ععفال  

ا ولععؤا بوهععروا فععع و بعيععهح  األجا يععي موهعع الا اييععا

ذلععك العع  مسععاموة الععروا  وذ ععب بعيععهح العع  الومععب 

الفار عععي وبخهعععل بعيعععهح ان اال معععة   عععههح السعععالم 

  مععع  جهعععة ا عععفال  كععاا ا يففععع ن بعععرأيهح فععاال فال 

 هما هحو

وامعععا المفعععح رون فعععاافف  لهعععح بعععال المصاقهعععة فعععي 

االسععااهد وبعععل ااعع ا  الومععب الععداللي الععؤد ب  م  ععا 

ا معع  قاهععل مععا يؤكرواععه فععي العععام والخععال  جمعاا  رفهععا

معع  وجععه أو الرجعع   العع  العععام الف قععااي العع   هععر 

ا ب عع  ااهععا  ا فه مععا ذلك معع  المخفر ععات الفععي ب يععد ي مععا

ا هح  رفهعععة وبمسعععك ا بعععام  بععع  راا المهعععه م مفععع 

و هعععر  مععع  ال جععع   اليععععهفة وم عععح الفطععع م العععؤد 

أجعععر   االصععع ل  صعععد الهعععهعة معععا  ال  عععؤا السععع ال 

يفععرا افسععه: مععا  عع  الععدا ي العع   ععؤا اال عععفال  

العوهعععب فعععي الوععع ال  ععع  مسعععحلة واجعععد  كمسعععحلة 

 االذانم



وجع صععا فععي ماوععي بعععاما اال لععة بابععا  اصععا لاهععان 

ل ا عععفال  األجا يعععي وذكراعععا  صعععاك انل اال معععة   ععع 

عات و ععي    ععههح السععالم لهععح جعع  الكفمععان فععي الم سععل

االجكععام الفععي لععهو لهععا بوديععد ال امععي فهففعع ن فههععا 

و  ب ج   مفعد   ك ها ج ل

وسعععرل الكفمعععان قعععد يكععع ن معععداما  لصفسعععهة العععراود  ذا 

 كان مفحثراا بحفكام العامة او  هر حو

بروايععات العامععة  ذا كععان  وقععد يكعع ن وثعع   بعيععهح

الععراود ثقععة  صععد ح فععاذا قععال االمععام بخععال  ذلععك كععان 

ا لوععديي الرسعع ل صعع    ل   هععه  يعععدل  صععد ح مخالفععا

وهلعععه وسععع لح فكعععان االمعععام يكعععفح ذلعععك بقهعععة والفقهعععة ال 

 بخف  ب هر الههعةو

وقععد يكعع ن السععاب القععاء اال ععفال  بععه  الهععهعة لععئال 

فهعرفعع ا كمععا يالجععض معع  يوفمععع ا   عع  قعع ل واجععد 

أباععا  جعع ل واجععد بعع افقهح   عع  قعع ل واجععد فععي كععل 

 م ل   و ؤا وام  في الرواياتو

وقععد يكعع ن سعع   الهععهعة العع  الكمععال ولععؤلك يقفصععر 

فعععي بععععل الروايعععات   ععع  الفر هعععب فعععي االمعععر 

المط ععع ل وال ياعععه  جهعععة الفعععر ه  فهعععه وان كعععان 

او  مسفواا

بحجكعععام وقعععد يكععع ن م   بععععل الصعععا  المفهعععاواه  

االسعععالم كمعععا كعععان جما عععة مععع  الخطابهعععة و هعععر ح 

يعععد  ن ان الصعععال  وال كعععا  و هر معععا مجعععال فعععاذا 



اجااصعععا ح وكر صعععا الفوهعععاء والمصكعععر واو  معععا و عععح 

اييعععاا مجعععال كفععع  وال جاجعععة الععع  ابهعععان الصعععال  

وكععاا ا يق لعع ن:  ذا  رفعع  فا مععل مععا شععئ  واسععا ا 

فععي ان كجععر   ذلععك العع  اال مععة   ععههح السععالم وال اشععكال

الفععر ه  مععب اسععاة  عع الء اقعع الهح العع  اال مععة كععان 

ي جعععب و صعععا لال معععة فعععي الموفمعععب االسعععالمي كمعععا 

يالجعععض فعععي ولعععب الفقهعععاء ااهعععح ال يكفمععع ن مععع  

ا مععا وان لععح يكعع   لهععل  بععر ه  مععا  عع  مسععفصكر ا  ععا

     جرمفهو

ا  لععههح جعع   وجهععي ان اال مععة   ععههح السععالم قععد فعع ل

ا  لعع  ههح جعع  الكفمععان فهوعع   ل مععام اال ععالم فقععد فعع ل

كفمععععععان الوكععععععح العععععع اقعي بمالج ععععععة المصععععععال  

االجفما هععععة و ععععؤا امععععر معمعععع ل بععععه فععععي جمهععععب 

الموفمعععععات فصععععرو ال  مععععاء يفععععدمج ن فععععي بهععععان 

ا بكام هو  مطالاهح ل موفمب وان كان الفصمهح مدموسا

ا مصهاو  ويههد لما ذكراا موايات كجهر  اؤكر بعيا

بعع  مسععكان  عع   اععد اال  عع   مصهععا مععا موا   اععد  ل 

قععال  سععحل   ععي بعع  جص  ععة ابععا  اععد  ل   هععه السععالم 

وااععا جالععر فحجابععه فههععا فقععال لععه   ععي: ان كععان كععؤا 

وكععؤا فحجابععه ب جععه ه ععر جفعع  اجابععه بحمبعععة وجعع   

فقععال   عععي بععع  جص  عععة يعععا ابععا مومعععد  عععؤا بعععال قعععد 

اجكمصععا و فسععمعه ابعع   اععد  ل   هععه السععالم فقععال لععه: ال 

قعععل  كعععؤا يعععا ابعععا الوسععع  ف اعععك مجعععل وم  ان مععع  ب



االشعععهاء اشعععهاء ميعععهقة لعععهو يوعععرد اال   ععع  وجعععه 

واجععد مصهععا وقعع  صععال  الومعععة لععهو ل قفهععا  الل جععد 

واجعععد جعععه  بععع ول الهعععمو ومععع  االشعععهاء اشعععهاء 

م سعععة بوععرد   عع  وجعع   كجهععر و و ل ان لععه  صععدد 

  و[21]ساعه  وجهاال

ومصهععا مععا موا  الكهععي بسععصد معفاععر  عع   اععد  ل بعع  

 مام  قععال: قععال لععي ابعع   اععد  ل   هععه السععالم:  اقععرأ 

مصععي   عع  والععدك السععالم وقععل لععه:  اععي اامععا ا هاععك 

ا مصععي  صععك فععان الصععا  والعععدو يسععام  ن العع    فا ععا

 العع  ان يقعع لل: فععال كععل معع  قربصععا  وجمععداا مكااععه 

ييععهق  صععدمك معع  الععؤد أمععرك ابععي وأمربععك بععه 

وابععاك ابعع  بصععهر بخععال  الععؤد امراععاك بععه فععال و ل 

مععا امربععك بععه وال امراععا  اال بععحمر وسعععصا و وسعععكح 

اال ععؤ بععهو ولكععل ذلععك  صععداا بصععامي  ومعععان ب افعع  

الوعع  ولعع  أذن لصععا لع مععفح ان الوعع  فععي الععؤد امراععاكح 

معععر وسععع م ا لصعععا واصعععاروا ألجكامصعععا فعععر وا الهصعععا اال

واملعععع ا بهععععا والععععؤد فععععر  بهععععصكح فهعععع  ما ععععهكح 

اسععفر ا   ل   قععه و عع  ا ععر  بمصعع وة  صمععه فععي 

فسا  امر ععا فععان شععاء فععر  بهصهععا لفسعع ح ثععح يومععب بهصهععا 

لهععحم  معع  فسععا  ا و عع    ععدو ا  العع  ان يقعع لل: 

و  هععك بالصععال  السععفة واالمبعععه  و  هععك بععالو  ان 

فرا  وبصعع د الفسعع  اذا قععدم  مكععة  العع  ان بهععل بععاإل

يقعع لل: فهععؤا الععؤد امراععاك بععه جعع  الفمفععب فععال م ذلععك 
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وال ييععهق  صععدمك والععؤد ابععاك بععه ابعع  بصععهر معع  

صععال  اجععدو و مسععه  واال ععالل بععالفمفب بععالعمر  العع  

الوعع  ومععا امراععا بععه معع  ان بهععل بععالفمفب فععؤلك  صععداا 

 يخععال  معععان وبصععامي  لععؤلك مععا يسعععصا ويسعععكح وال

شعععععيء مصعععععه الوععععع  وال ييعععععام  والومعععععد  ل مل 

 و   ل[22]العالمه  

مصهععا:  [23]و صععاك  ععد  مراسععهل موا ععا فععي الوععدا   

سععئل  عع  ا ععفال  اصععوابصا فععي الم اقهعع  قععال: ااععا 

  الف  بهصهحو

وفعععي موايعععة جريععع :  لعععهو شعععيء اشعععد   عععي مععع  

ا فال  اصععوابصا قععال: ذلععك معع  قا ععيلو العع   هععر ذلععك 

 م  الرواياتو

ولومعععل مععع ام  اال عععفال    ععع  الم سععععات مقعععايهو 

 ذكراا ا في ماوي الفعا ل والفراجه و

ايععات بالصععراجة اذ وسععرل اال ععفال  لععح يععؤكر فععي الرو

ا ل  عععرا ولكصعععه مع ععع م بيععع ابطه مععع   كعععان اقيعععا

 مالج ة موم   الرواياتو

فالواصععععل ان االذان مسععععفوب االل ان بحكععععد  يخف عععع  

 جسب ا فال  الم ام  كما في الرواياتو

ولكعع  بحكععد اسععفواابه ل صسععاء كمععا فععي العععرو   هععر 

 صوه  لما وم  م  ااه  لهو   هه  اذان واقامةو

  

 ف  االق مةالكالم  
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ا ف عع  االصععوال فههععا فالمهععه م ااهععا واالذان بوكععح 

واجعععد و معععا مسعععفواانو وقهعععل ب ج بهعععاو والقعععا   ن 

بعععال ج ل   ععع  قسعععمه و فمعععصهح مععع  اوجعععب االذان 

ا فععي الوم ععة و ععح معع  القععدماء ومععصهح معع  قععال  اييععا

ب جععع ل االقامعععة واسعععفواال االذان مط قعععاا و عععح مععع  

ر العالمعععة المو سعععي المفعععح ري  واولهعععح   ععع  ال عععا 

قععد و وباعععه صععاجب الوععدا   وكاشعع  ال طععا قععد ما 

او  والسهد المصص  اجفان وج با

واعع قف فهععه بععان  ععؤا فععر  ل جمععا  المركععب لعععدم 

ا  القعع ل بالفصععل بععه  القععدماءو و ععؤا وان كععان صععوهوا

اال أاععه لععهو بيععا ر فععان القععدماء لععح يكعع  لععديهح مسععفصد 

 او هر  ؤ  الروايات فالمهح مالج فه

ومسعععفصد القععع ل بالفصعععل  ععع  ومو  الفعععر ه  فعععي 

االذان و عععععدم ومو   فعععععي االقامعععععة معععععب اقفيعععععاء 

 االنالقات وج بهاو

وال اشععكال فععي ان االقامععة ا ععح معع  االذان  صععد العامععة 

والخاصعععةو امعععا العامعععة ففعععي بفسعععهر القرناعععي ان ابعععا 

جصهفععة والهععافعي كر ععا بععرك االقامععة أكجععر معع  كرا ععة 

ا بععرك االذانو و ععؤا  االمععر مععرودل فععي موايابصععا اييععا

 والبد قال ذكر الروايات م  مالج ة امري و



: ااعععه قعععد وم  فعععي موايابصعععا ان مععع  اذلن االممممال االو 

واقععام اقفععدت بععه المال كععة صععفه و و ذا اقععام فقعع  اقفععدت 

ا واجدااو  به صفا

و ععؤ  الروايععات بعععد مالج ععة ا مهععة الوما ععة وث ابهععا 

يععد بهععا بر هععب المصعع ي فععي مربكعع  المسعع مه  اامععا ا م

العععع  االذان واالقامععععة ا ععععراا العععع  باععععدل الصععععال  

االافعععرا د الععع  صعععال  الوما عععة مععع  جهعععي الجععع ال 

وجهععي ان  ععؤا الفاععدل لععهو معع  المط  بععات   عع  وجععه 

ا فهعععؤا قريصعععة   ععع  ان االمعععر بهمعععا  ال جععع ل قطععععا

 اسفواابيو

: ان الفع هععل العع ام  فععي صععوهوة  مام  االمممال النمم   

ل  سععحل  ابععا جعفععر   هععه السععالم  عع  مجععل السععابقة قععا

اسعععي االذان واالقامعععة جفععع    عععل فعععي الصعععال  قعععال 

يعععدلصا  [24]ف عععهمل فعععي صعععالبه ف امعععا االذان سعععصةل

     امري :

: ان االذان يط ععععععع    ععععععع  مومععععععع   االذان االو 

او  واالقامة اييا

: ااهمععا فععي الوكععح سعع اء فااععه سععحل  عع  االذان النمم   

واالقامععععة فععععالو ال بععععان االذان سععععصة يععععدل   عععع  

ا  بسععاويهما فععي الوكععح واال لعع  كععان االذان أ عع  جكمععا

لععح يصعع  الفع هععلو وجهععي ان الموصععل ممععا ذكراععا  

ا  عع  اسععفواال االذان ف ععهو المععرا  بك اععه سععصة  سععابقا

ركععه لععاللة كمععا  عع  أجععد معععااي مععا فهععه  ععدوا وفععي ب
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السععصة بععل المععرا  اسععفواابه فففاعععه االقامععة فععي الوكععح 

 بم جب  ؤ  الصوهوةو

و  عع و ان المععرا  بهععا بطاهعع  قععاا ن  ال بععصقل سععصة 

فرييععةل لععهو بيععا ر إلمكععان   عع و  معع م القا ععد  

ل سعععصة الم جاعععة والسعععصة المصدوبعععة فعععالمرا  ان بعععرك 

لصععوة وال الكمععال ان السععصة بععالمعص  اال ععح ال يخععل با

 كان     ؤمو

 وقد اسفدل     وج بها بعد  موايات:

م ثقععة  مععام الفععي مععر ذكر ععا مصهععا م ثقععة  مععام  منهمم 

 ال بععد ل مععريل ان يعع ذلن ويقععهح  ذا اما  الصععال  ولعع  

فععي افسععه ان لععح يقععدم   عع  ان يععفك ح بععهو ثععح سععئل فععان 

ألاععه كان شععديد ال جععبم قععال: ال بععد معع  ان يعع ذن ويقععهح 

 و[25]ال صال  اال بحذان واقامةل

وظا ر ععا افععي الما هععة معع   واهمععا معععا اال ان االذان 

 لعع    عع  الفععر ه  فععي بركععه موايععات  ون االقامععة 

 فص ف م ب ج بها  واهو

الصععوة : ان المععرا  أجععد امععري  معع  افععي والجمموا 

وافعععي الكمعععال ومقفيععع  معععا  ل   ععع   عععدم   العععة 

االذان فععي الصععوة  عع  بعععه  االجفمععال الجععااي فععالمصفي 

 ععع  الطاهععععة الكام عععة ال مط ععع  الطاهععععةو وال وجعععه 

ل ففكهععك بهصهمععا فععان ال ععا ر مصهععا االاففععاء   عع  أجععد 

ا  العع جهه  اد افععي الصععوة او افععي الكمععال اال بهمععا معععا
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أجععد ما و عع  االذان ال ي جععب ومعع  المع عع م ان ااففععاء 

 بطالن الصال و

الروايعععات الدالعععة   ععع   جععع اء االقامعععة فعععي  ومنهممم 

معععع ام   اصععععة كصععععال  ال هععععري  والعهععععاء وفععععي 

و وال ععا ر مصهععا ان اقععل مععا يوعع د  عع  [26]السععفر

 وة الصال  بدواهاواالقامة ففدل      دم ص

: ان ال ععا ر مصهععا االجعع اء فهمععا لععه   ععل فععي والجمموا 

الفههععع  ل صعععال  بمعصععع  مومععع   االذان واالقامعععة ال 

االجعع اء فععي الصععال  والععؤد يهععهد لععؤلك مععا وم  فععي 

بع هععععل بحكععععد االذان واالقامععععة فععععي صععععالبي الفوععععر 

ران فهععععدل   عععع  ان  والم ععععرل معععع  ااهمععععا ال ي قصعععع 

فععي السععفر يقصععر المومعع   الصعع  ات الفععي بقصععر 

فههعععا فهكففععع  باإلقامعععةو والواصعععل ان  جععع اء االقامعععة 

اامعععا  ععع   ععع  مومععع   االذان واالقامعععة فعععي الفههععع  

ل صععال  ال ان الصععال  معهععا اقععل مععا يوعع د ف ععهو فععي 

 الروايات ما يدل      ؤا المعص و

: وا ععح مععا يسععفدل بععه   عع  وج بهععا م ثقععة  مععام ق مم 

لسععالم قععال:   ذا قمعع  العع   عع  ابععي  اععد  ل   هععه ا

صععععال  الفرييععععة فععععحذلن وأقععععح وافصععععل بععععه  االذان 

بعععد  و ان االمعععر يعععدل   [27]واالقامعععةو الوعععدييلو

  عع  ال جعع ل  ععرق مصععه مععا  ل   عع  الفععر ه  فهععه 

قامععة واجاععة  لهععل ه ععر و عع  االذان والفصععل وبقهعع  اال

او  اما افسها واما شرنهلا
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اوالا ااعععه يمكععع  ان يكععع ن االمعععر بعععاألذان  والجممموا 

ا للمعععر بالفصعععل فعععال يمكععع   واالقامعععة امعععراا بمههعععديا

 اسففا   ال ج ل مصهو

: ااععه لعع  سعع مصا ك اععه فععي مقععام الاعععي الههمععا اال وث   مم   

ااععه يععدوم االمععر بععه  االمشععا  والم ل يععة وقععد ذكراععا 

االمععر يومععل   عع  االمشععا  مععا أمكعع  فععان   في مو ععه ان

لععح يمكعع  يومععل   عع  الم ل يععة وبيععمل  ال  هععد جععؤماا 

 م  ل وم ال   يةو

ا ل عمععععل  وذلععععك الن االمععععر لععععهو اال بعجععععاا وبوريكععععا

ا فاععاماا وااهععاءاا اال ااععه فععي افسععه ال يوقعع  ال ععرا 

فعععان   عععح المخانعععب   الفعععه فعععي امعععر مط ععع ل لعععه 

والخععال يفوقعع  فععي افسععه الععدا ي بوسععب الوعع ل العععام 

الععع  العمعععل كمعععا  ذا   عععح مععع  امعععر الطاهعععب   العععة 

الهعععيء فعععي صعععوفه او مععع  امعععر الهعععام    العععة 

الطهععام  فععي صععوة الصععال  وامععا ان لععح يكعع  قريصععة 

 امعععة او  اصعععة   ععع  ذلعععك فعععال بعععد مععع  االلفععع ام 

بفيععمه  االمععر ل   هععد   عع  الفععرك جععؤماا معع  لعع وم 

با جععاا الاقععداك الععدا ي فععي  ال   يععة اذ يكعع ن ال  هععد

الععصفو و عع  المقصعع   معع  االمععرو والواصععل ان االمععر 

والصهعععي يومعععالن   ععع  االمشعععا  اوالا فعععان لعععح يمكععع  

 يومالن     الم ل يةو

وفععي المقعععام يمكعع  جمعععل االمعععر   عع  االمشعععا  الععع  

  الفهمععا فععي صععوة الصععال  او كمالهععا بععل يعهلصععه ان 



يصعععة   ععع  االمعععر مفع ععع  بمركعععب ا فاعععامد فهععع  قر

االمشعععا  الععع  الهعععرنهة ولعععؤا كعععان القعععدماء يق لععع ن 

باشععفران صععوة الصععال  بهععاو وكععؤا يعععه  ذلععك مععا وم  

فععي سععا ر الروايععات معع  الفر هععب فععي االذان واالقامععة 

و   لفادل صال  االافرا  ال  الوما ة كما مرل

وجهععي  ام االمععر بععه    الفهععا فععي الصععوة و  الفهععا 

بععاألول وان كععان  عع  فععي الكمععال فععال يمكعع  الوعع م 

االاسعععب بعععاألمر ال عععا ر فعععي اما   جععععل العععدا ي 

الموعععرك ل عمعععل اال ان اقفعععران االمعععر بهعععا بعععاألمر 

ا  بععاألذان والفصععل المومعع له    عع  االسععفواال ج مععا

 يمصب م  الومل     ال ج لو

والواصععععل ان ال جعععع ل واالسععععفواال واالمشععععا ية 

والم ل يعععة لهسععع  مععع  مععععااي االلفعععاظ جفععع  ااوعععي 

صهععا فععي كفععب ال  ععة بععل ال بععد معع  مراجعععة القععرا    

الخامجهععة فععي كععل مقععام السفكهععا  المععرا  كمععا ذكراععا 

ا هععر ذلععك فععي معصعع  ق لععه صعع   و   هععه وهلععه وسعع ح 

ال لعععرم وال لعععرام وق صعععا بعععان الصفعععي االول افعععي 

ل فسععاهب العع  الوكععح اليععرومد والصفععي الجععااي افععي 

جعععد  فههمعععا بك هفعععي يفهعععد الصهعععي معععب ان العاعععام  وا

والم جعععب لهعععؤا الففصعععهل  ععع  ان اليعععرم ممعععا ال 

يفوم ععه االاسععان اال بفخهععل الفك هعع  الهععر ي فهكفععي 

فعععي ايوعععا  ال اجعععر افعععي الفك هععع  والميعععامل  ممعععا 

يفسععاب  الهعععه االاسعععان بطاعععه االولعععي بوسعععب قعععاا ن 



بصا   الاقععاء فععال بععد فععي ايوععا  ال اجععر  صععه معع  الصهععي 

 الفك هفي وبيمه  ال  هد و

ففوصععل ان ال ععا ر  عع  االمععر االسععفواابي بم جععب 

 ععؤ  القععرا   و صععا اجفمععال ه ععر و عع  ان يكعع ن االمععر 

ا يقعع ل  فععي مقععام  فععب بعع  ح الو ععر ا ععراا العع  ان مالكععا

بعععدم مهععرو هفها ل مصفععر و وال اقععل معع  االجمععال بعععد 

 مالج ة  ؤ  الموفمالت في الروايةو

 واسععفدل اييععاا   عع  وج بهععا بعععد  موايععات لعععا 

 لععع    ععع  ان االقامعععة اول الصعععال  ف ج بهعععا باعععب 

 ل ج ل الصال و

لهعععة اامعععا  عععي ب وعععاظ العصايعععة  والوععع ال أنل  عععؤ  االول

ب ويفيعع  ذلععك بمالج ععة مععا وم  معع  أنل اول  والف سععل

صعععال  اجعععدكح الركععع  و وان الصعععال  بففعععف  بفكاهعععر  

االجععععرامو ومععععا  اععععرل  عععع  الفكاهععععرات المسععععفواة 

ان اول صعععالبكح ال لععع ءو باالفففاجهعععة ومعععا وم  مععع  

فعععالمرا  ان الصعععال  الفعععي جقهقفهعععا العطععع  والف جعععه 

الععع   ل يفوقععع  بال لععع ء اال أنل  عععؤا الف جعععه يصا عععي 

 ان ي  ا  ك ما قرل ال  امكان الصال و

ثعععععح ان ابفعععععا  المسععععع مه   امعععععة و اصعععععة   ععععع  

ا فصاصعععهما بالصععع  ات اله مهعععةو فمعععا فعععي م ثقعععة 

امعععة ومعععا فعععي م ثقفعععه  معععام: ال صعععال  اال بعععاذان واق

اال ععرو:  ذا قمعع  لصععال  فععحذن وأقععحو معععاما اوالا 

ا ب جمعععا  المسععع مه  واامعععا وم   بروايعععة  مام  وثااهعععا



فععععي صععععال  العهععععدي  ا الاهمععععا بعععععق ل  الصععععال   

الصععال  ل فععي موايابصععا وفععي موايععات العامععة الصععال  

جامعععةو و موايفععا  مععام موم لععة   عع  معع م  السعع ال 

م  والمفعععروا ااهمعععا وام بعععان أو المععع م  المفععععا

 م م  الففها ف هو فههما  نال و

ويهععفرن فععي اذان الصععال   قععال المصععص  قععد  سععر :

كاإلقامعععة قصعععد القربعععة بخعععال  اذان اال عععالم فااعععه ال 

 يعفار فههو

الكعععالم فعععي ااهمعععا بعاعععديان او ب صععع هانو وقعععد فصعععل 

السععهد المصععص  وا فععام جما ععة مععصهح السععهد الوكععهح 

او واسععفدل لععه فهععه فععي المسفمسععك  الفعاديععة فههمععا مط قععا

باإلجمععا  وامبكععا  المفهععر ة وقريععب مصععه مععا ذكععر  

 الموق  الهمداايو

وقعععد ذكراعععا فعععي االصععع ل ان االصعععل  ععع  الف صععع هة 

وان الفقههعععد بقصعععد القربعععة يوفعععاق الععع  بهعععان مععع  

الهععام و وبعععد ذلععك فععالق ل بالفعاديععة يوفععاق العع   لهععل 

مبكععا   هععر والعع  والعع  والفمسععك باإلجمععا  واال

ك بهععا بالصسععاة العع  ال لعع ء فيععالا  عع   فععان المصععرل

 االذان واالقامة جما ة ق ه ة م  المفح ري و

والمهععح  عع  الاوععي  عع  مععا يفمهعع  بععه الفعاععديات  عع  

الف صعع هات وقععد ذكراععا فععي بععال ال لعع ء ان المسععففا  

ان اليعععاب  فعععي  [28]مععع  ك معععات العامعععة والخاصعععة

الفعاديععة والف صعع هة ان مععا امععر بععه الهععام  ان كععان 
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  عععهالا فعععي المصععع وة الفر يعععة أو االجفما هعععة بصوععع  

والعع  فهعع  ب صعع ي وان لععح يكعع  وجععه والعع  فععي 

  الفععه فععي المصعع وة فهعع  بعاععدد   هععل فععي المصععال  

 صعععا  اا رويعععة ويوفعععاق الععع  قصعععد القربعععةو ومععع 

ا  اسفهعععكل بععععل العامعععة فعععي كععع ن ال لععع ء بعاعععديا

 ا راا ال  ااه م  اجل الفص ه و

و ععؤا اليععاب  وان امبيععا  فقهععاء الفععريقه  وا ف فعع ا 

فعععي بطاهقعععه اال ااعععه لعععهو لعععه وجعععه والععع  وبمههععع  

المصععال  الفر يععة يخف عع  جسععب ا ععفال  الموفمعععات 

والجقافععات وكععل مععا  ععدل   ععهالا فععي المصععال  األ رويععة 

ا اال ان اا ععععام فو سععععب لهععععا مصععععال   اه يععععة اييععععا

السععععابقه  كععععان مصوصععععراا فععععي الوهععععات الما يععععة 

الموس سعععة فهعفاعععر الصعععال  معععجالا  صعععد ح مرباطعععة 

بالمصععال  األ رويععة فقعع  لعععدم بربععب مصععال  ما يععة 

ظعععععا ر    ههعععععا وال يالج ععععع ن الفعععععحثهر الصفسعععععي 

 والفرب د الؤد بوف د   هه الصال و

ا ل فمههعع   ذا و ععؤ  القا ععد  اامععا يصعع    ان بكعع ن مصانععا

كااعع  مد مععة باال فاععام الهععر ي فععال بععد معع  مالج ععة 

 الروايات و صاك مصها ما يههر ال   ؤ  القا د و

ففععي معفاععر   مام  ومومععد بعع  مسعع ح  عع  ابععي جعفععر 

  هععه السععالم قععال:  اامععا ال لعع ء جععدل معع  جععدو   ل 

لعععهع ح  ل مععع  يطهععععه ومععع  يعصعععهه وان المععع م  ال 

 [29]صلوسه شيء ااما يكفهه مجل الد  لوي
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والمسععففا  معع  الروايععة ان بهععريب ال لعع ء اامععا  عع  

لمعرفععة المطهععب معع  العاصععي فهعع  امععر بعاععدد ولععهو 

مالكععه الفص هعع  كمععا ب  مععه العامععة جفعع  ال يف قعع  

 وذلك ل جهه :    قصد القربة 

ما اشععام الهععه االمععام   هععه السععالم بععحنل المعع م  ال  االو 

ا ل معع م  بصواسععة  سععه شععيء فالوععدم لععهو مصوسععا يصول

 بربفب بال ل ءو

: ااععه يوعع د فععي ال لعع ء الفععد ه  و عع  ال يفهععد النمم   

الفص هععع  فال عععا ر مععع  الروايعععة  فعععب بععع  ح بطاهععع  

اوالكارو في المقام فه  بهان ل كارو   لمصا

و اللفهعععا   ععع  المعععرا  اامعععا يفيععع  بمالج عععة الوععع ل 

الفقهععي وا ععفال  الفقهععاء فععي ال لعع ء واالل فمععب قطععب 

الص عععر  ععع  ذلعععك ال يسعععففا  مععع  الروايعععة اال كفايعععة 

الفعععد ه  فكحاعععه  ععع  المقصععع   بالاهعععان كمعععا فهمعععه 

االصععععوال اال ان مالج ععععة ا ععععفال  الفقهععععاء فععععي 

م الروايععة بعاديععة ال لعع ء وب صععه ه ومالج ععة صععد

وذي هععا يقيععي بععان المععرا  بهععان اشععفاا هح فععي بطاهعع  

 الكاروو

قععال ابعع  مشععد: وسععاب ا ععفالفهح بععر   ال لعع ء بععه  

ان يكعع ن  اععا   مويععة أ صعع   هععر معق لععة المعصعع  

واامععا يقصععد بععه القربععة فقعع  كالصععال  وبععه  ان يكعع ن 

 اععععا   معق لععععة المعصعععع  ل سععععل الصواسععععة فععععااهح ال 

   المويععة مففقععر  العع  الصهععةو يخف فعع ن فععي ان العاععا



والعاعععا   المفه معععة المعصععع   هعععر مففقعععر  الععع  الصهعععة 

 وال ل ء فهه شاه م  العص ااه و ال و

وي يععد كعع ن االذان واالقامععة وال لعع ء معع  الفعاععديات 

 ما وم  م  ااها م  الصال  فهفاعها في ذلكو

ف هععععر ان االذان ل صععععال  يصطاعععع    هععععه القا ععععد  

وامععا اذان اال ععالم فععال ي هععر  المععؤك م  فهعع  بعاععدد

 وجه الاطاا  القا د  واالصل الف ص هةو

  

 الكالم في كهفهة االذان

  

او  ة معععا  ععع    هعععل قطععععا هعععل والاوعععي مععع  جهفعععه : كمل

 و  الة بعل الفص لو

: فععي ان الفكاهععر و الهععها به   ععل  ععي الجهممة االولممى

او ا امبعا  مجص  مجص  ام امبعا

بوسععب ا ععفال  الا ععدان امععا فقهععاء العامععة فقععد ا ف فعع ا 

ف هعععح أمبعععب صععع م بوسعععب مكعععة والمديصعععة والاصعععر  

 والك فةو

امعععا الك فهععع ن فعععحذااهح يهعععاه اذان الهعععهعة فهكاعععرون 

ا ويفهععهدون مجصعع ا مجصعع  سعع اء فععي ذلععك قعع ل ابععي  امبعا

جصهفععععة وجسعععع  بعععع  صععععال  الجعععع مد وابععععي له عععع  

و هععر حو والسعععرل فعععي ذلععك بعععحثر ح بالفقعععه المصسععع ل 

ا العع  ان الك فععة العع    ععي   هععه ا لسععالم  صععد ح ميععافا

 كان معدن الفكر الههعي هاؤاكو



وامععا المععداه ن فهععح اباععا  مالععك و عع  يقعع ل بالفجصهععة فععي 

الفكاهعععر والفعععرجه  فعععي الهعععها به  بعععان يجصلههمعععا ثعععح 

 يكرم ما مجص ا مب مدل الص تو

وامعععا المكهععع ن فقعععد جمعععع ا بعععه  االمعععري  وقعععال ا 

فععي الهععها به و و عع   بععالفربهب فععي الفكاهععر والفععرجه 

 ق ل الهافعيو

وامعععا الاصعععري ن ف عععهو لهعععح مدمسعععة فقههعععة معفاعععر  

فقععال ا بععالفربهب فععي الفكاهععر والفج هععي فععي الهععها به  

والوهع فععه  بععحن يععحبي بكععل مصهععا مععر  مععر  ثععح يرجععب 

الههعععا فهكرم عععا مجصععع ا معععب معععد الصععع ت بعععان يكعععرم 

ا ثععالم مععراتو و ععؤا القعع ل لععهو لععه  المومعع   مف الهععا

سععفصد جفعع   صععد حو وذ ععب ال ععا ري ن كععاب  جصاععل م

وابعع  جعع م العع  جعع ا  كععل الصعع م المرويععة  عع  الصاععي 

صعععع   و   هععععه وهلععععه وسعععع ح اد مععععا  ععععدا مأد 

 [30]الاصريه  قال ا واالكجر ذكراا أفيلو

لسععاب  بععه  العهععا ر وبعععد و ععؤا اال ععفال  كععان فععي ا

ا عععفالن الععععرل بعععالفر  بركععع ت العصعععاهات فعععي 

المععدن لفععحثر ح بعععا ات الفععر  فصععامت اال فالفععات 

بوسععب الا ععدانو والععؤد ي هععر معع  بفسععهر القرناععي 

 [31]   سا   ؤا اال فال  به  العها رو

ووجععه قعع ل الهععافعي  عع  الفمسععك بحصععالة  ععدم ال ف ععة 

ومجوااهعععا فعععي نعععر  ال يعععا    ذا  ام االمعععر بهصهعععا 

وبعععه  اصعععالة  عععدم ال ف عععة فعععي الصقهصعععة كمعععا يق لعععه 
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المفععععح رون معععع    ماءاععععا وبععععؤلك مجععععل  موايععععات 

 ال يا  و

وقععد ذكراععا الكععالم فععي  ععؤا االصععل مععراماا وااععه ممععا ال 

   وأصل له  صد العقالء كما يدل 

وامععا فقهاااععا قععد  و اسععرام ح فالمهععه م بهععصهح  عع  

الفربهعععب فعععي الفكاهعععر وامعععا الفعععرجه  فعععي الهعععها به  

ف ععهو فععي موايابصععا لععه أثععر وكععؤا وجععد  الفه هععل فععي 

اا ععر كمععا  عع   أل العامععةو وقععال الموقعع  قععد  سععر  

ااععه االشععهر فه هععر مصععه ان القعع ل المخععال  مهععه م 

او قععد اقععل  ععؤا القعع ل معع    الفيععل بعع  شععاذان فععي اييععا

   عععه والهععع م ااي فعععي الفك هععع  والهعععهخان الط سعععي 

والمفهععد ولععح يصقععل  عع  ابعع  جصهععد وابعع   قهععل مخالفععة 

لععهو ولكعع  المفععح رون جععداا بععال  ا فععي اثاععات االجمععا  

والفسععععالح   عععع   ععععؤا القعععع ل اال ان فععععي  ععععد  معععع  

الروايععات المعفاععر  وم  الفجصهععة فععي الفكاهععرو وال ميععب 

مسععك بعمععل القععدماء او الهععهر  او اسععفقرام فععي ان الف

 المؤ ب في برجه  اجدو الطا ففه  جرفة العاج و

 وفي قاال ق ل المهه م ق الن ه ران:

: قععع ل الصعععدو  فعععي الهدايعععة و ععع  ان االذان أحممما   

او   هعععرون جععع ءاا بفربهعععب الفكاهعععر فعععي ه عععر  اييعععا

وال ععا ر ان  ععؤا  عع  مععرا  الهععه  فععي العععدل  جهععي  ععدل 

  ل ق ل بعل اصوابصاو ؤا الق

 وكه  كان فهؤا الق ل لح يصقل اال م  الصدو و



: معععا ذ عععب الهعععه جما عععة مععع  المفعععح ري  فعععي النممم   

القعععرن الوعععا د  هعععر فمعععا بععععد كصعععاجب المصفقععع  

والعالمعععة المو سعععي والموعععدم الاورااعععي ومعععال الهعععه 

الموقعع  الهمععدااي و عع  الفخههععر بععه  الفربهععب والفجصهععة 

 انوفي الفكاهر اول االذ

 اما الروايات فكجهر مصها يدل     ق ل المهه مو

مصهععا موايععة اسععما هل الوعفععي قععال: سععمع  ابععا جعفععر 

  هععه السععالم يقعع ل:  االذان واالقامععة  مسععة وثالثعع ن 

ا فعععدل ذلععك بهععد  واجععداا واجععداا االذان ثمااهععة  هععر  جرفععا

ا واالقامة ساعة  هر جرفاالو        [32]جرفا

ا ب فععض العععد  اال  ولععح يععر   ععدل االذان ثمااهععة  هععر جرفععا

فعععي  عععؤ  الروايعععة ولعععؤا اشعععفهر الوعفعععي بهعععا قعععال 

الصواشعععي فعععي برجمفعععه:  و ععع  العععؤد موو جعععديي 

االذانل ف مععا ان يكعع ن معع  جهععة شععهر   ععؤ  الروايععة 

 العد واو م  جهة ااها العمد  في ذكر 

وماود  ععؤ  الروايععة يعع او  ععع  ابععان  عع  الوعفعععي 

وفعععي كفعععال فقعععه الرلعععا مجعععل ذلعععك وقعععد ثاععع  لصعععا 

ا يعفمععد فععي ففععاوا    عع   بالمراجعععة ان الهعع م ااي  الاععا

يعععع او والفيععععل قععععال: ا  ععععح يرجمععععك  ل ان االذان 

ثمااهععة  هععر ك مععة واالقامععة سععاعة  هععر ك مععة  افععو 

 المصدمل

الصهايعععة: االذان واالقامعععة  مسعععة وقعععال الهعععه  فعععي 

وثالثعع ن فصععالا االذان ثمااهععة  هععر فصععالا واالقامععة 
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سععاعة  هععر فصععالا قععال:  ععؤا  عع  المخفععام المعمعع ل 

   هه ثح  دل سا ر االق الو

ومصهععا معفاععر   مام   عع  ابععي جعفععر   هععه السعععالم 

قععال:  يععا  مام  بففععف  االذان بععحمبب بكاهععرات وبخفمععه 

 [33] لوبفكاهربه  وبه ه فه

ومصها معفاربععه اال ععرو قععال: قععال لععي ابعع  جعفععر   هععه 

السععععالم  يععععا  مام  بففععععف  االذان بععععحمبب بكاهععععرات 

وبخفمعععه بفكاهعععربه  وبه ه فعععه  وان شعععئ    ت   ععع  

الفج يععب جععيل   عع  الفععالك مكععان الصععال   هععر معع  

 [34]الص ملو

ومصها موايععة مع عع  بعع   صععهو قععال سععمع  ابععا  اععد  ل 

  هععه السععالم يعع ذن فقععال:  ل أكاععر  ل أكاععر  ل أكاععر 

 [35] ل أكار  ال  ه ر األذان كالمهه ملو

ولكعع  مع عع  بعع   صععهو فععي وثاقفععه كععالمو وجم ععة جععي 

  عع   هععر العمععل مرويععة فععي بعععل الصسعع  ولكعع  فععي 

بعععل اسعع  الفهععؤيب واالسفاصععام بعععد ذكععر جععي   عع  

الفععالك  جفعع  فععرال معع  االذان وقععال فععي ه ععر ل  ل 

ي ذلععك ان  ععؤ  الوم ععة كااعع  معع  أكاععر العع و والسععرل فعع 

شعععامات الهععهعة الفععي يصععا ون بهععا فععي ثعع مابهح ومعع  

  صا كان الروا  واصوال الكفب يفق ن م  ذكر او

ومصهععا مععا موا  الهععه  فععي االسفاصععام والصععدو  فععي 

الفقهععه  عع  ابععي بكععر الويععرمي وك هععب االسععدد  عع  

ابععي  اععد  ل   هععه السععالم ااععه جكعع  لهمععا االذان فقععال: 
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 أكاععر  العع  ه ععر االذان كالمهععه م اان فععي اسععخة  ل 

مععع  الفهعععؤيب بربهعععب الفكاهعععر فعععي ه عععر ل وفعععي ه عععر 

  [36]الوديي واالقامة كؤلكو

وفععي الفقهععه المطاعع   لععهو فععي اال هععر بكاهععرات أمبععب 

لوععديي  ان  ععؤا الوععديي وقععال الصععدو  بعععد ذكععر ا

 عع  المففعع    هععه الععؤد ال يوعع   ال يععا     هععه والععصق  

مصععهلو  ععؤا مععب ااععه فععي الهدايععة اففعع  بااععه  هععرون 

ا كععان  ك مععةو ومعع   صععا يع ععح ان الوععديي فععي الفقهععه اييععا

كالفهعععؤيب بعععحمبب بكاهعععرات فعععي اا عععر فوعععؤ  مععع  

بعععل الصسعع  واال فهفصععاف  ق لععه فععي ذيععل الوععديي مععب 

الهدايععة اذ ال  لهععل   عع   ععؤ  الففعع و اال  ععؤا ففعع ا  فععي 

 الوديي بهؤ  الصسخةو

ومععع  الروايعععات معععا يعععدل   ععع  بجصهعععة الفكاهعععر فعععي 

 االفففاكو

مصهععا مععا موا  فععي الفهععؤيب  عع  الوسععه  بعع  سعععهد  عع  

الصيععر بعع  سعع يد  عع   اععد  ل بعع  سععصان قععال:  سععحل  

 ابععا  اععد  ل   هععه السععالم  عع  االذان فقععال بقعع ل:  ل 

أكاععر  ل أكاععر اشععهد ان ال  لععه اال و اشععهد ان ال  لععه 

اال و  وذكععر مجععل مععا فععي االسفاصععام اال ااععه أسععق  

  [37]ق له واإلقامة كؤلكلو

ومصهععا مععا موا  الهععه  والك هصععي  عع   مام  والفيععهل 

 عع  ابععي جعفععر   هععه السععالم قععال قععال  لمععا بعع  يسععام 

أسعععرد برسععع ل  ل صععع   و   هعععه وهلعععه وسععع ح الععع  
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السععماء فا ععل الاهعع  المعمعع م وجيععرت الصععال  فععحذن 

جار هععل واقععام ففقععدم مسعع ل  ل صعع   و   هععه وهلععه 

وسعع ح وصعع ل المال كععة والصاهعع ن   عع  مومععد صعع   

اصعععامل و   هعععه وهلعععه وسععع حو  وفعععي الفهعععؤيب واالسف

قععال: فق صععا لععه كهعع  اذلن فقععال:  ل أكاععر  ل أكاععر اشععهد 

 [38]ان ال  له اال  ل  ال  ه ر االذانلو

ومعع  العوهععب ان الكععافي اقفصععر   عع  صععدم الوععديي 

موايععة ولععح يععؤكر صعع م  االذان بععل لععهو فععي الكععافي 

باععه  صعع م  االذان اصععالاو ولعععل بركععه لععؤيل الوععديي 

 صععا معع  جهععة وجعع    جععي   عع   هععر العمععلل و عع  

معععع م  الفقهععععة او لعععععدم وث قععععه بالععععؤيل الن مدمكععععه 

ا  ظععا راا كفععال ابعع  ابععي  مهععر وقععد ذكراععا فهععه ان قسععما

 كاهراا مصه لح يك  مقروااو

والمهععح  عع   ابععان الروايفععانو و صععاك موايععة جفعع  

اخفععرد  عع  ابععي  اععد  ل   هععه السععالم ااععه قععال بعع  ال

 لمععا أسععرد برسعع ل  ل صعع   و   هععه وهلععه وسعع ح 

وجيععرت الصععال  فععحذن جار هععل ف مععا قععال:  ل أكاععر 

 ل أكاععر قالعع  المال كععة:  ل أكاععر  ل أكاععر ف مععا قععال: 

اشعععهد ان ال  لعععه اال  ل قالععع  المال كعععة:   عععب االاعععدا  

شععهد ان مومععداا مسعع ل  ل قالعع  المال كععة: ف مععا قععال: ا

ااي بعععي ف مععا قععال: جععي   عع  الصععال  قالعع  المال كععة: 

جيل      اععا   مبععه ف مععا قععال: جععيل   عع  الفععالك قالعع  

  [39]المال كة: أف   م  اباعهل
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لروايععة ااهععا لهسعع  بصععد  بهععان ومعع  ال العع  أن  ععؤ  ا

 عععد  االجععع اء واال ف هسععع  االجععع اء واجعععد  واجعععد  

 قطعااو

اعععح  صععا موايععة ا ععرو موا ععا الموقعع  قععد  سععر  فععي 

المعفاععر قععال: فععي كفععال اجمععد بعع  ابععي اصععر الا اطععي 

معع  اصععوابصا جععدثصي  اععد  ل بعع  سععصان  عع  ابععي  اععد 

 ل أكاعععر   ل   هعععه السعععالم ااعععه قعععال:  االذان  ل أكاعععر

اشعععهد ان ال  لعععه اال  ل اشعععهد ان ال  لعععه اال  ل وقعععال 

فععي ه ععر  ال  لععه اال  ل مععر  ثععح قععال:  ذا كصعع  فععي اذان 

الفوععر فقععل: الصععال   هععر معع  الصعع م بعععد جععي   عع  

 هععر العمععل وقععل بعععد  ل أكاععر  ل أكاععر ال  لععه اال  ل 

م اامععا  عع  وال بقععل فععي االقامععة الصععال   هععر معع  الصعع 

 و[40]في االذانل

و عععي مععع  جهعععي السعععصد ال اشعععكال فههعععا مععع  جهعععة 

االمسعععال فعععان مرسعععالت الا اطعععي  صعععداا معفاعععر  اال 

 ان سصد الموق  ال  كفابه موه لو

ثععععح ان معععع  ا فمععععد   عععع  بععععرجه  الروايععععة يعمععععل 

قععد اسععفراك فععي الومععب بععه  ب ععك الروايععات  المهععه م

و عععؤ  الطا فعععةو وكعععؤا مععع  قعععال بعععالفخههر ا عععراا الععع  

ا فاعععام الطعععا ففه  سعععصداا واسفهعععها اا بروايعععة سعععهحبي 

و  ذكر ا ان شاء  ل

ولكعع  المخفععام  عع  بعععه  القعع ل المهععه م فععال بععد معع  

 مصب جوهة الروايات المعاملة ب جهو
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كااعع  صععوهوة ظععا راا وموايععة  اععد  ل بعع  سععصان وان 

ا  اال ااه يمكعع  الخدشععة فهععه معع  جهععة اجفمععال الفقهععة ق يععا

ا ععراا العع  ااععه كععان معع ل  المصصعع م فكععان معع  مجععال 

الوك مععة و  هععه فكااعع  وظهففععه ان يعع ذن   عع  مععؤ ب 

ا ان القعع ل بعععالفربهب فعععي اول االذان  العامععةو  ص صعععا

كععان مععؤ ب الكعع فهه  مععصهح المخععالفه  ل وك مععة جفعع  

ي سعع  مععب ااععه ب مهععؤ ابععي جصهفععة لمععا اافمعع  العع  ان ابععا 

الوك مععة العااسععهة  ععدل  عع  مأد اسععفاذ  العع  مععؤ ب 

ا ععل المديصععة المعع افقه  ل وك مععة العااسععهةو و صععا امععر 

ه ععر ي جععب  ععدم ال ثعع   و عع  ان مرويععات  اععد  ل 

بعع  سععصان كجهععراا مععا يهععا د فهععه االلععطرال الهععديد 

ااعععه ج هعععل كروايعععات الا ععع ال والعصعععهر العصاعععي معععب 

القعععدم فعععي الطا فعععة وقعععد اقعععل كفابعععه جما عععات مععع  

اصععوابصا كمععا قالععه الرجععاله ن االل ااععه يوفمععل ان كفابععه 

 وقب بو  االيدد العابجةو

 ععؤا مععب ان اجفمععال السععق ن فععي  ععؤ  الروايععة قعع د وال 

جة  يوفمعععل ال يعععا   فعععي موايعععة  مام  ف اهعععا مصعععرل

كعععؤا بالععععد  ال بعععالفكرام جفععع  يوفمعععل فهعععه ال يعععا   و

صععرك بالعععد  فععي موايععة الوعفععيو ولعععل  ععدم ا فمععا  

 القدماء      ؤ  الرواية الجد  ؤ  ال ج  و

وامععا موايععة  مام  والفيععهل فهمصععب ال ثعع   بهععا اوالا 

ا قعع   اجفمععال   ععدم ا فمععا  الك هصععي   عع  ذي هععا وثااهععا

ال يععا   والصقهصععة فععي مرويععات ابعع  ابععي  مهععر كمععا 



موايابععه اقععل معع  موايععات مععرل فدمجععة اال فمععا    عع  

  هر   ذا بعامل و

ومعع   صععا ظهععر ان بمسععك الصععدو  قععد  بصسععخة  هععر 

ثابفعععة مععع  موايعععة الويعععرمي وك هعععب الععع ام  فههعععا 

بربهععب الفكاهععر فععي اا ععر ال وجععه لععه بعععد معاملععفه 

ك فههععا بالعععد و قععال فععي الهدايععة:  بروايععات صععواك صععرل

صععع  قعععال الصعععا     هعععه السعععالم:  االذان واالقامعععة مج

ا االذان  هعععرون  مجصععع  و معععا اثصعععان وامبعععع ن جرفعععا

ا واالقامة اثصان و هرون جرفاال  و[41]جرفا

اوووال   وال ععا ر ان ق لععه و مععا اثصععان وامبععع ن جرفععا

 م  كالمه ال بفمه الروايةو

هر فهسععق  بعععد سععق ن ا لععة وامععا قعع ل المفععح ري  بععالفخه

الفجاهعع  اال ااهععح اسفهععهدوا بمععا  ل معع  الروايععات   عع  

 ان االذان واالقامة مجص  مجص و

والوعع ال  صععه ان  ععؤا لععهو معصععا  ان جمهععب االجعع اء 

مجصعع  مجصعع  ولععؤلك ذ ععب الصععدو  فععي الهدايععة العع  

و  بربهععب الفكاهععر فععي  قععب اقععل  ععؤ  الروايععة كمععا مععرل

 يععع  االمامهعععة ان االذان  وقعععال فعععي االمعععالي ان مععع 

واالقامععة مجصعع  مجصعع و و ععؤا القعع ل لععهو اال فععي قاععال 

قععع ل ا عععل المديصعععة: ان االذان مجصععع  مجصععع  واالقامعععة 

 مر  مر و

قعععال القرناعععي فعععي بفسعععهر   فعععع  مالعععك والهعععافعي 

واصععوابهما ان االذان مجصعع  مجصعع  واالقامععة مععر  مععر  
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ب الفكاهعععر االولو  الععع  ا ن قعععالل اال ان الهعععافعي يربعععل

وقععال ابعع  جصهفععة واصععوابه والجعع مد وجسعع  بعع  جععيل 

ا مجصعع  مجصعع  والفكاهععر  صعععد ح  االذان واالقامععة جمهعععا

 [42]في اول االذان واالقامة أمبب مراتل

الفكاهععر ومصععه ي هععر ان  مجصعع  مجصعع ل ال يصععافي بربهععب 

وبععرجه  الهععها به و وكععؤلك كعع ن االقامععة مععر  مععر  ال 

يصععافي قعع ل قععد قامعع  الصععال  مععربه  كمععا  عع  مععؤ ب 

مالععكو فععالمرا   عع  ان اكجريععة االجعع اء مجصعع  مجصعع  فععي 

االذان واالقامععة فععي قاععال القعع ل المخععال  بععان االقامععة 

 مر  مر و

ا بمععا موا  الصععدو  فععي الفقهععه  عع   واسفهععهدوا اييععا

 جعععل االذان  –وفهععه  –بعع  شععاذان فععي    ععه الفيععل 

مجصعع  مجصعع  وجعععل الفكاهععر فععي اول االذان امبعععاا الن 

اول االذان اامعععا ياعععدو  ف عععة ولعععهو قا عععه كعععالم يصاعععه 

المسعععفمب لعععه فوععععل االولهعععات باهصهعععا ل مسعععفمعه  لمعععا 

 [43] بعد  في االذانووولو

والكعععالم فعععي كفعععال الع عععل ن يعععل وقعععد ا فمعععد   هعععه 

بعععل الع مععاء المفععح ري  مععصهح السععهد الوكععهح قععد  

سععر  و عع  كفععال أللفععه الفيععل فععي ف سععفة االجكععام وقععد 

أ مق بكام ععه فععي العهعع ن وفععي   ععل الهععرايب و الاععه 

بصعع م  الكفععب االسععفداللهة  ان قهععل: ق صععال و هععر ذلععك 

ل جهعععي مأو ذلعععك  هعععر مصاسعععب وصعععاجب ال سعععا 
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لك اععه موايعععة جععؤ   عععؤ  العاععامات لهكععع ن بصععع م  

 الودييو

 والواصل ان االق ال فهه ثالثة:

ان  عععؤا الكفعععال مععع  كعععالم الفيعععل ولعععهو مععع   االو 

االمععام   هععه السععالمو و ععؤا  عع  الصععوه  ولععه شعع ا د 

 قطعهةو

: ااععه كفععال موايععة معفمععدو ولععؤا يعاععر  عع  كجهععر النمم   

 في المسفمسك بمصو  فيلوم  موايابه 

: ااععه كفععال موايععة لعععه  السععصد الن   ععي بعع  الن لمم 

مومععد بعع  قفهاععة ومجععل ه ععر فععي سععصد  لععح ي ثقععا والهععه 

 ذ ب السهد الاروجر د قد  سر  و هر و

ا العع  ان صععدم الكععالم وذي ععه يععدل ان   ععؤا ك ععه ميععافا

ا قا ل بالفربهبو  الفيل اييا

ة مععا  عع  مع هععل فاععر فععي االذان  ععؤا بمععام الكععالم فععي كمل

او  قطعا

  

 الجهة الن   ة

فععي مععا وقععب الكععالم فععي ا فاععام  فهععه مصهععا جم ععة جععي 

  عع   هععر العمععلو والمهععه م بععل المففعع    هععه بععه  

العامععة  عع   ععدم ا فاام ععا فهععه وفععي االقامععة والمففعع  

  هععه بععه  جمهععب مععؤا ب الهععهعة ا فاام ععا فههمععاو اال 

بعععععل ان المصقعععع ل فععععي بعععععل كفععععب العامععععة ان 

الصعععوابة والفعععابعه  كعععاا ا يعععحب ن بهعععا فههمعععا ففعععي 



المو ععل  ان ذلععك صعع ل  عع   اععد  ل بعع   مععر وفععي 

او واق عع ا ذلععك  عع    ععي بعع    هععر  معع  الكفععب اييععا

الوسععععه    ههمععععا السععععالم وابععععي امامععععة و عععع  معععع  

اصععوال   ععي   هععه السععالم  و ولكععصهح   معع ا ااهععح لععح 

سعع ح فععال يصسععا  ا العع  الصاععي صعع   و   هععه وهلععه و

 جوهة في  م هحو

واقععل السععهد شععر  الععدي  قععد  سععر   عع  الق شععوي 

ااععه قععال: ان  مععر جععرم ثالثععة اشععهاء و ععد  بالعقععال 

  ههععا مفعععة الوعع  ومفعععة الصسععاء وجععي   عع   هععر 

العمعععلو ولكصعععا لعععح اعجعععر   هعععه فعععي كفعععاهح المعفاعععر  

 صد حو ولعل بععرك العامععة لععؤلك معع  جهععة ااععه كععان معع  

 الفه  لسهاسة ذلك ال مانوشعا ر الههعة المخ

ا  ولكععع   عععؤ  الوم عععة  صعععداا معفاعععر  فعععي االذان قطععععا

ل روايععات الكجهععر  الدالععة   هععه بععال معععاماو ومخالفععة 

العامععة ال أثععر لهععا بعععد مفععابعفهح اال عع اء فععي ذلععكو مععب 

سعععصةو  150ان السعععصة كااععع  مفروكعععة  صعععد ح   عععاء 

واول معععا ألععع  فعععي ذلعععك  صعععد ح م نعععح مالعععك وقعععد 

سهاسععة فععي بحلهفععه جفعع  امععر  المصصعع م ان بععد    ال

 يوفصب م   اب   مر وبهديد اب   اا و

وامععا الهععها   الجالجععة فقععد قععال المصععص : وامععا الهععها   

لع ععي   هععه السععالم بال اليععة وامععر  المعع مصه  ف هسعع  

جععع ءاا مصهمعععا والروايعععات اييعععاا  الهعععة  ععع  ذكر عععا 

ا ل عالمععة المو سععي  ولكعع  جععاول بعععل االصععوال باعععا



د  سععر  بقريععب الو  هععة لهععا واوعع  افععرك الاوععي قعع 

  صه ك هر  م  المسفوااتو

 ععؤا ك ععه فععي االذان وامععا اصعع ل االقامععة فالاوععي  صهععا 

 في امري :

: فعععي معصععع   اعععام   االذان مجصععع  مجصععع  االممممال االو 

واالقامعععة مجصععع  مجصععع ل وقعععد وقعععب اال عععفال  بعععه  

موايعععات العامعععة والخاصعععة فعععي ذلعععك ففعععي بععععل 

امعععة ان االقامعععة معععر  معععر و قعععال ا موو موايعععات الع

ااععو: أ مععر بععالل ان يعع ذن مجصعع  مجصعع  ويقععهح مععر  مععر  

اال االقامععة اد قعع ل: قععد قامعع  الصععال و وفععي بعععل 

موايععابهح ااهععا مجصعع  مجصعع و فععا    بعيععهح كععاب  جعع م 

ان الطا فععة الجااهععة مصسعع  ة و كععو بعععل ه ععر كععابي 

ل ا بععان جصهفععة واباا ععه بععحثراا مصععه بمععؤ ب الهععهعة فقععا

الطا فععة االولعع  مصسعع  ة او بععان موايععة ااععو ال بععدل 

  عع  ذلععك فععان اامععر لععح يع ععح ان يكعع ن  عع  الصاععي 

 ص   و   هه وهله وس حو

وا فععرا   ععههح ابعع  جعع م اوالا بععان  ععؤا شععاهه مععا 

يق لععه الععروافل معع  ان الخ فععاء  هععروا سععص  الصاععي 

ا ان بععالالا لععح يعع   ذن صعع   و   هععه وهلععه وسعع حو وثااهععا

 بعد الصاي ص   و   هه وهله وس حو

ويععر ل  اوالا ان بععالالا ا مععر بععاألذان بعععد الصاععي صعع   و 

ا ف ععح    هععه وهلععه وسعع ح ف ععح يععحبمر ولع ععه امععر بععؤلك اييععا

يععحبمر فععال يععدل  ععدم قا لععه االذان   عع   ععدم االمععرو 



ا ااععه لعع  سعع مصا ان اامععر  عع  الصاععي صعع   و  وثااهععا

معععرل الكععالم فععي ااعععه لعع  اقعععل    هععه وهلععه وسععع ح فقععد

الصعععوابي ان الصاعععي او االمعععام امعععر بكعععؤا فعععال يمكععع  

اال عععؤ ب نالقعععه واامعععا االنعععال  فعععي كالمهعععح ولععععل 

االمععر كععان فععي وقعع  سععفر او اسععفعوال كمععا وم  فععي 

 موايابصاو

 واما موايابصا فع   ثالثة اقسام:

: معععا وم  فهعععه ان االذان واالقامعععة مجصععع  القسمممل االو 

 و د  موايات ا رو [44]وة صف انمجص  كصوه

: معععا وم  فهعععه ان االذان مجصععع  مجصععع  القسمممل النممم   

واالقامععة واجععد  واجععد و كصععوهوفي معاويععة بعع  و ععب 

  [45]و اد  ل ب  سصانو

: مععا وم  فهععه الففصععهل بععه  االسععفعوال القسممل الن لمم 

و هعععر و كصعععوهوة ابعععي  اهعععد  الوعععؤاء فعععي االذان 

وصععععوهوة ي يععععد بعععع  معاويععععة فههمععععا قععععال:  االذان 

يقصععر فععي السععفر كمععا بقصععر الصععال  االذان واجععداا 

و وموايععععة اعمععععان [46]واالقامععععة واجععععد  واجععععد ل

العععرا د:  يو يعععك مععع  االقامعععة نعععا  نعععا  فعععي 

  [47]السفرلو

وبععؤلك ي هععر وجععه الومععب بععه  القسععمه  االولععه  جفعع  

العامععة فععامر بععالل بال جععد  فععي االقامععة  فععي موايععات

اامعععا كعععان فعععي السعععفر والعو عععةو وجهعععي ان الكعععالم 
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بع همععي فععال مععااب معع  اال فمععا    عع  القريصععة المصفصعع ة 

 كما مر بهااهو

: الكعععالم فعععي  عععد  فصععع ل االقامعععةو االممممال النممم   

والمهععه م  صععداا ااهععا سععاعة  هععر فصععالا كمععا فععي 

مسععففا  معع  ك مععات موايععة اسععما هل الوعفععي اال ان ال

القعععدماء كمعععا ذكعععر  الهعععه  قعععد  سعععر  فعععي الععععد  

معععا  ععع   أحممما   والصهايععة ان االقععع ال مفععععد    صععد حو

المهععه م معع  بجصهععة الفكاهععر فععي اولهععا ووجععد  الفه هععل 

 في ه ر ا و يا   قد قام  الصال  مربه و

ااهععععا اثصععععان و هععععرون فصععععالا و عععع  قعععع ل  النمممم   

هععععا  هععععرون : ااالن لمممم  الصععععدو  فععععي الهدايععععةو

: ااهععا بسعععة  هععر ك مععة كمععا فععي فقععه الالابمم  فصععالاو

الرلععا   عع  مععا فععي المسععفدمك ومففععاك الكرامععةو وفععي 

الوععامب ااهععا سععاعة  هععر ك مععة و عع   هععر صعععوه  

: قععع ل ابععع  الخممم م  وال عععا ر ااعععه بصعععوه  قهاسعععيو

ا بعععاألذان فالفه هعععل  الوصهعععد مععع  ااعععه ان كعععان مسعععا قا

 هر لصا وجههواال هر واجد واال فاثصانو ولح ي  

وقععد اسععفدل ل مهععه م بععان المفععهق   عع  االقععلو واالكجععر 

مومععع ل   ععع  االفيععع هة لععع ال ااعععه  عععال  معععا  ععع  

ال العع  معع  مربكعع  المفهععر ةو كععؤا فععي المسفمسععك 

و عع   ريععب فععان القععدماء المخف فعع ن فععي ذلععك معع  

 المفهر ة ايياو

 وم   صا ي هر بطالن االسفدالل باإلجما و



االسععفدالل ل مهععه م بخاععر الوعفععي المفقععدم اال ويمكعع  

ااعععه لعععح ياعععه  ا  هعععة الفصععع لو ولكععع  يع عععح ذلعععك 

بمالج ععة لععح مععا  عع  المففعع    هععه بععه  المسعع مه  

وبطاهقعععه   ععع  الععععد  المخصععع ل و يعععا   معععا  ععع  

معفاععر  صععد الهععهعةو امععا الفه هععل اال هععر ف جدبععه ثابعع  

أجععد  فععي االقامععة ب جمععا  المسعع مه  اذ لععح يقععل بفجصهفععه

مععع  العامعععة والخاصعععة وان وم  فعععي بععععل موايابصعععا 

بعععد ذكععر االذان ان االقامععة كععؤلكو ومعع   صععا لععح يععؤكر 

االمععام   هععه السععالم فععي موايععة  مام  بجصهععة الفكاهععر 

ا ل عامععة  فععي االقامععة مععب ااععه ذكر ععا فععي االذان  الفععا

ا معع  جهععة  ولععح ياععه  ذلععك فععي موايععة الوعفععي اييععا

لععك قطعهععة ا فاععام جععي ولعع جهو فععاذا الععفصا العع  ذ

  ععع   هعععر العمعععل فعععي معععؤ اصا وقعععد قامععع  الصعععال  

ب جمععا  المسعع مه  فهفعععه  ااطاععا   ععد  سععاعة  هععر 

بوععؤ  بكاهععربه  معع  اولهععاو وي يععد ذلععك مععا وم  معع  

 ان االقامة مجص  مجص و

وقععد يسععفدل لععؤلك بخاععر  اععد  ل بعع  سععصان المععرود فععي 

به  المعفاعععر وقعععد معععر ذكعععر  وفهعععه االبفعععداء بفكاهعععر

والخفععام بفه ه ععة واجععد  بععد  و ااهععا وان وم ت فععي 

 االذان اال ان المرا  به االقامةو

ولكصععه  ريععب واالذان يسععفعمل فععي المعصعع  الوععامب اال 

ا العع  لععع   ااععا لععح اوععد اسععفعماله فععي االقامععةو ميععافا

السععععصد وان أمكعععع  بصععععوه  امسععععاله بععععان المرسععععل 



ولعععح الا اطعععي اال ان سعععصد الموقععع  الهعععه  هعععر مع ععع م 

ي هعععر ان كفابعععه مععع  الكفعععب المهعععه م  فعععي  معععان 

 الموق  جف  يسف صي    السصدو

وقععد يسععفدل بمععا مود فععي الععد ا ح ان االذان واالقامععة 

مجصعع  مجصعع  وبفععر  الهععها   فععي ه ععر االقامععة بقعع ل ال 

 [48] له اال  ل مر  واجد و

و ععؤا الكفععال معع  كفععب االسععما ه هة وموايابهععا مرسعع ة 

ولععح يع ععح معع  جععال مرسعع ه مععا ي جععب اال فمععا    عع  

 اق هو

وقععد يسععفدل بروايععة معععاذ بعع  كجهععر  عع  ابععي  اععد  ل 

  هععه السععالم قععال:   ذا   ععل الرجععل المسععود و عع  ال 

يعععابح بصعععاجاه وقعععد بقعععي   ععع  االمعععام هيعععة او هيفعععان 

اذن واقعععام ان يركعععب ف هقعععل قعععد قامععع  فخهعععي ان  ععع  

الصععال  قععد قامعع  الصععال   ل أكاععر  ل أكاععر ال  لععه اال 

 [49] ل ولهد ل في الصال لو

ففععدل  ععؤ  الروايععة   عع  كفايععة الفكاهععر  ال اجععد  فععي 

ياعععد   ععع و ا فصاصععها بصععع م  اال هععرو ولكععع  ال 

 العو ةو

واما مععا ذكععر  الصععدو  قععد  سععر  فهافصععي   عع  اسععخة 

معع  موايععة الويععرمي وك هععب كمععا مععر فععي االذانو 

والروايععة لعععهفةو ويافصععي اييععاا   عع  ان يكعع ن ق لععه 

 واالقامععة كععؤلكل معع   اععام  الروايععة وياعععد  الفعاهععر 

  الععؤد بعععد   وال بععح  ان يقععال فععي صععال  ال ععدا    عع 
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أثععر جععي   عع   هععر العمععل الصععال   هععر معع  الصعع م 

ل فقهعععةل وقعععال مصعععص   عععؤا الكفعععال  عععؤا  ععع  االذان 

عععل فععي جععامب األجا يععي جم ععة  الصععوه  العع و وقععد ج 

وال بعععح  الععع  مععع  المصعععص  ولعععؤا لعععح يصق عععه و عععؤا 

او  االجفمعععال يسعععرد الععع  جم عععة واالقامعععة كعععؤلك اييعععا

ل والروايععة وام   فععي كفععال مومععد بعع    ععي بعع  مواعع 

  عع  مععا فععي الفهععؤياه  العع  ق لععه واالقامععة كععؤلك فكمععا 

يوفمعععل بعععل  ععع  ال عععا ر ان جم عععة وال بعععح  مععع  

الصععدو  فكععؤلك يوفمععل كعع ن  ععؤ  الوم ععة معع  بعععل 

 الروا و

وامعععا موايعععة فيعععهل و مام  ف اهعععا بععععد اقعععل االذان 

بفكاهععربه  فععي االول وبه ه فععه  فععي اا ععر ذكععر فههععا 

قععد قامعع  الصععال  مععربه  ان االقامععة كععؤلك اال ان فههععا 

ففعععدل   ععع  ان الفصععع ل ثمااهعععة  هعععر ب جعععه ه عععرو 

 ولك  الرواية ال ا فما    هها كما مرو

وامععا القعع ل بااهععا بسعععة  هععر فصععالا كمععا فععي فقععه 

الرلععا فال ععا ر ااععه مسععفصد العع  مععا  ل   عع  بربهععب 

الفكاهععر فععي اولهععا كععاألذان فهكعع ن كمععؤ ب الكعع فهه  

العمععل ليععروميفه فععي  اال ااععه يعع  ا  بوععي   عع   هععر

 مؤ ب الههعةو

  



وال بععح  بععالفكرير فععي جععي  قععال المصععص  قععد  سععر :

  ععع  الصعععال  او جعععي   ععع  الفعععالك ل ماال عععة فعععي 

  اجفما  الصا  ولك  ال ا د لهو ج ءاا 

واسعععف هر السعععهد الوكعععهح قعععد  سعععر  ال يعععا   فعععي 

ا والكالم في جهات:  الهها   اييا

م فععي جععي   عع  : فععي وجععه جعع ا  الفكععراالجهممة االولممى

الصععال  وجععي   عع  الفععالكو ومسععفصد  صععوهوة  مام  

 وفههععال:  وان شععئ    ت   ععع  الفج يععب جععي   ععع  

 [50]الفالك مكان الصال   هر م  الص ملو

و ععؤ  الروايععة ان  لعع  فهععي  اصععة بوععي   عع  الفععالك 

مل جعععي   ععع  الصعععال  وفعععي  اللفهعععا اجمعععال وال بهععع 

إلجمععال مكععان الصععال   هععر معع  الصعع م فععان المععداهه  

معع  العامععة يق لعع ن ان مكااععه بعععد جععي   عع  الفععالك 

وقعععال ابععع  جصهفعععة واصعععوابه ان مكااعععه بعععه  االذان 

واالقامعععةو بعععل ذ عععب بعيعععهح الععع  قععع ل جعععي   ععع  

ا فععي  الفععالك بهصهمععا بععدالا مصععهو وكععان  ععؤا امععراا مسععفودثا

الك فععة وبععالص ر العع   ععؤا االمععر يفاععه  معصعع  موايععة 

 مام  الكعع في وااععه ال يععدل   عع  مععرا  الفقهععاء قععد  

 و اسرام حو

قعععال فعععي مففعععاك الكرامعععة فعععي  عععدم جععع ا  الفج يعععب: 

 ا ف عع    مععاء االسععالم فععي معصعع  الفج يععب   عع  ثالثععة 

اقععع ال  الععع  ان قعععالل: الجعععااي ااعععه قععع ل جعععي   ععع  

ك مععربه  بععه  االذان واالقامععة الصععال  جععي   عع  الفععال 
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و عععؤا اييعععاا موكعععي  ععع  االافصعععام والصاصعععريات 

والخعععال   العععع  ان قععععالل و عععع  الوععععامب الصعععع هر 

المعععؤك م ان  عععؤا  ععع  الفج يعععب الجعععااي العععؤد اجدثعععه 

 [51]الصا  بالك فة قال و   جس لو

الوععامب الصعع هر لمومععد بعع  الوسعع  الهععهاااي و عع  و

مععع  بالمعععؤ  ابعععي جصهفعععة ويوفمعععل ان يريعععد بالصعععا  

اصعععوال ابعععي جصهفعععة ويوفمعععل ان يريعععد بعععه  مام  

واباا ععهو بععان يك اعع ا قععد  م عع ا بهععؤ  الروايععة بصععاءاا 

  ععع  ان مكعععان الصعععال   هعععر مععع  الصععع م بعععه  االذان 

 واالقامةو

 ععة وامععا ظععا ر  والواصععل ان  ععؤ  الروايععة امععا موم

بهععؤ  القععرا   فععي جعععل الفكريععر بععه  االذان واالقامععةو 

وبهععؤا المعصعع  الجععااي لععح يقععل بععه أجععد معع    ماءاععا ففععي 

مففععاك الكرامععة ان الهععه  فععي الخععال  ا  عع  االجمععا  

     كرا فه فالرواية معرا  صهاو

 عععؤا معععب ااعععه مععععاما بصعععوه  معاويعععة بععع  و عععب 

المععرود فععي الكععافي والفقهععه والفهععؤياه  قععال  سععحل  

ابععا  اععد  ل   هععه السععالم  عع  الفج يععب الععؤد يكعع ن بععه  

وموو  [52] االذان واالقامععععةم فقععععال: مععععا اعرفععععهلو

ميععو فععي ه ععر السععرا ر  عع  كفععال مومععد بعع  ابعع  ا 

  ععي بعع  مواعع ل  عع  العاععا  بعع  معععرو   عع   اععد 

 ل بعع  م هععر   مج ععه سععصداا ومفصععاال وقععد مععرل ااععه ال ياعععد 
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اال فمععا    عع  مععا يرويععه ابعع  ا ميععو  عع  كفععال ابعع  

 موا لو

ففوصعععل ان معععا ذكعععر  السعععهد المصعععص  قعععد  سعععر  

ا معععب وباععععه الموهعععه  مععع  بكعععرام الوهع فعععه  أو  مععع 

 الهها   ال  لهل   ههو

 :الجهة الن   ة

فععي ان قعع ل الصععال   هععر معع  الصعع م  ععل  عع  مهععرو  

 ام الم

ابفعع    مععاء العامععة   عع  مهععرو هفه اال الهععافعي فععي 

الوديععد  االملل فقععد كر ععه  صععاك وان قا ععه فععي القععديح 

وفععععي جاشععععهفه ان الععععرأد مأيععععه القععععديح فه هععععر ان 

المععؤا بو قععال ابعع   اصععوابه باععع ا مأيععه القععديح كسععا ر

مشععدو مصهععح الخععال  بععه  الفقهععاء ان  ععؤا شععيء اجدثععه 

 مععر ام كععان فععي  مععان الصاععي صعع   و   هععه وهلععه 

وسعع حو وقععال مالععك فععي الم نععح ان  مععر كععان اا مععاا 

فحيق ععععه قعععع ل المعععع ذن الصععععال   هععععر معععع  الصعععع م 

فاسفوسعع  ذلععك وجع ععه جعع ءاا معع  االذانو ومعع   صععا لععح 

اال ان مععع  قا عععه بمسعععك بمعععا  يقاعععل الهعععافعي ج  هفعععهو

جععععل مععع  الروايعععات ان ذلعععك كعععان فعععي  مععع  الصاعععي 

 ص   و   هه وهله وس حو

والمهعععه م بععععه    ما صععععا  ععععدم المهععععرو هة ولكعععع  

بعيعععهح ذ عععب الععع  مهعععرو هفهو اقعععل ذلعععك مففعععاك 



الكرامععة  عع  الوعفععي قععال: ولععهو معع  أصععل االذان 

 وكؤا اقل ذلك    اب  الوصهدو

 الروايات فمصها ما  ل     ج ا  وواما 

موو الهعععه  فعععي الفهعععؤياه  ب سعععصا    ععع  مومعععد يععع  

  ععي بعع  مواعع ل  عع  اجمععد بعع  الوسعع   عع  الوسععه  

   جمععا  بعع   هسعع   عع  شعععهب بعع  يعقعع ل  عع  ابععي 

بصععهر  عع  ابعععي  اععد  ل   هععه السعععالم قععال  الصعععداء 

والفج يعععععععب فعععععععي االقامعععععععة  االذان   لل مععععععع  

 [53] السصةلو

وابعع  بصععهر  عع  االسععدد بقريصععة اقععل شعععهب  صععه وقععد 

 وثقه الصواشي وقال اب  ال يا رد كان مخ طاو

وموو فعععي الفهعععؤياه   ععع  الوسعععه  بععع  سععععهد  ععع  

ابععي    فيععالة  عع  العععالء  عع  مومععد بعع  مسعع ح  عع 

ن ابععي يصععا د فععي بهفععه بععع جعفععر   هععه السععالم قععال:  كععا

"الصععال   هععر معع  الصعع م" ولعع  م  ت ذلععك لععح يكعع  بععه 

بعععح لو وموا  ابععع  ا ميعععو فعععي ه عععر السعععرا ر  ععع  

كفعععال مومعععد بععع    عععي بععع  مواععع ل  ععع  الوسعععه  

 [54] كؤلكو

اععر  عع  الا اطععي وقععد مععرت موايععة الموقعع  فععي المعف

 عع  ابعع  سععصان وفههععا   ذا كصعع  فععي اذان الفوععر فقععل 

الصال   هر معع  الصعع م بعععد جععي   عع   هععر العمععل وقععل 

بععععد  ل أكاعععر  ل أكاعععر ال  لعععه اال  ل وال بقعععل فعععي 
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االقامععععة الصععععال   هععععر معععع  الصعععع م اامععععا  عععع  فععععي 

   [55]االذانلو

وبعععؤلك يمكععع  القععع ل فعععي موايعععة  مام  السعععابقة ان 

المععرا  بق لععه مكععان الصععال   هععر معع  الصعع م  عع  الادلهععة 

 مب مهرو هة االصلو

وموو فعععي المسعععفدمك  ععع  أصعععل  يعععد ال سعععي  ععع  

ابععي الوسععع    هعععه السعععالم قععال:  الصعععال   هعععر مععع  

ذان وال الصعع م بد ععة بصععي امهععة ولععهو ذلععك معع  أصععل اال

بععح   ذا اما  الرجععل ان يصاععه الصععا  ل صععال  ان يصععا د 

بععععؤلك وال يوع ععععه معععع  أصععععل االذان فااععععا ال اععععرا  

الو  [56]اذااا

امععا موايععة ابععي بصععهر فععال ا فمععا    ههععا فااععه االسععدد 

بحفكععام العامععة وكععان يصععاقف االمععام الععؤد كععان مفععحثراا 

الصععا     هععه السععالم كجهععراا ويصفقععد معع   ععدم اجابفععه 

الوععع ال الصعععوه  او  عععدم اجابفعععه اصعععالا وقعععد بعععه  

االمععام فععي بعععل الروايععات لععه  ااكععح جئفم اععا شععكاكه  

واوعع  اوهععب بالفقهععةلو وفععي كالمععه   هععه السععالم  صععا 

 امةوب مية والمرا  بك اه م  السصة اد م  سصة الع

وامععا موايععة مومععد بعع  مسعع ح ف ععح ي هععر مصهععا ااععه فععي 

االذان واالقامععةو وموايعععة  اعععد  ل بعع  سعععصان قعععد معععر 

الكععالم فععي  ععدم اال فمععا    ههععا وموايععة  يععد ال سععي 

ا وان   هععر معفاعععر  مععع  جهععات لععععدم ب ثهقعععه صعععريوا

ق يصعععا ب ثهقعععه ا عععراا الععع  موايعععة صعععف ان وابععع  ابعععي 
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ح صععوة اسععصا   الهععه  مهععر  صععهو والن أصعع ه لععح يع عع 

وا  عع  الصعععدو  وشععهخه ابععع  ال لهععد ااعععه م لععع   

ولعععه مومععد بعع  م سعع  الهمععدااي وان لععح يقاععل ذلععك 

اصععوال كفععب الرجععالو والن اسععخة االصععل ال اصععل 

العع  المو سععي الععؤد  عع  االصععل لصععا  ععل  عع  معفمععد ام 

الم و عععع  مهععععفمل   عععع  مصععععاكهر وال يعفمععععد   هععععهو 

 ايووبفصه ه في مسئ ة العصهر العص

وكهعع  كععان فععال وجععه لععد  و مهععرو هة  ععؤ  الوم ععة 

مععب ااععه معع  بععد   مععر كمععا ي هععر معع  بعععل كفععب 

العامععة ومععع  موايابصعععا و  هععه فروايعععة  مام  ال يعععرا  

بهعععا الادلهعععة بمعصععع  مهعععرو هة االصعععل بعععل بمعصععع  

 الادلهة  ما يق له الصا و

 :الجهة الن لنة

عععد في بكريععر الهععها   كمععا الععا  ذلععك السععهد الوكععهح ب

 اععام  المصععص و و ععؤا الفععرجه  الععؤد وقععب الخععال  

فهععه بععه  العامععة فقععال بععه المععداه ن والمكهعع ن  الفععاا 

فعععي  289ل كععع فهه و قعععال فعععي مففعععاك الكرامعععة ل

معععااي الفج يععب  الجالععي: ااععه بكريععر الهععها به  و ععؤا 

جكععا  فععي السععرا ر ثععح قععال و عع  االظهععرل ثععح ذكععر 

 ا ا  الق مو

االمبعععة ان مالععك والهععافعي  وفععي الفقععه   عع  المععؤا ب

ا  يقععع الن بعععالفرجهب اال ان فعععي معصععع  الفرجهعععب ا فالفعععا

ا  بهصهمععا فمالععك يقعع ل بععان الفرجهععب  عع  ذكر مععا ج هععا



بعععد الععؤكر الخفععي والهععافعي يقعع ل بااععه  عع  مععا يقععال 

ا قال الصداء بهو   فها

قععال فععي الق ا ععد ويكععر  الفرجهععب ل هععر االشعععام بععال 

 اشكالو

ة  ولععع  كعععان الفرجهعععب لالشععععام وفعععي مففعععاك الكرامععع 

ا كمععا فععي المخف عع  وبععه صععرك االصععوال  جععا  اجما ععا

كمععا فععي جععامب المقاصععد والهععه  وأكجععر معع  بععح ر  صععه 

كمععا فععي المععدامكو ق عع  وقععد ذكععر ذلععك فععي الصهايععة 

والماسعععع ن وجععععامب الهععععرايب ووو و و و و و  العععع  ان 

 قالل وقد بحمل فهه صاجب المدامكلو

ة ابععي بصععهر  عع  ابععي  اععد  ل والدلهل   عع  ذلععك موايعع 

  هععه السععالم قععال:  لعع  ان م ذاععا ا ععا  فععي الهععها   

وفععي جععي   عع  الصععال  او جععي   عع  الفععالك المععربه  

والجالم وأكجععر معع  ذلععك  ذا كععان اامععا يريععد بععه جما ععة 

 [57]الق م لهومعهح لح يك  به بح لو

وفعععي سعععصد  فعععي االسفاصعععام   عععي بععع  اجمعععد و ععع  

موهعع لو وبدلععه فععي الفهععؤيب والكععافي   ععي بعع  ابععي 

جمعع   وفهععه ا ععرو وابعع  بصععهر وقععد  رفعع  جالععه وان 

 كان ثقةو

وفععي أصععل  يععد ال سععي قععال: سععمع  ابععا  اععد  ل   هععه 

السععالم يقعع ل: معع  السععصة الفرجهععب  العع  ان قععالل:  ذا 

ن مومععداا مسعع ل  ل  ععا  فقععال اشععهد فععرال معع  اشععهد ا

 ان ال  له اال  ل جف  يعهد الهها به  الخارو
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 وقد  رف  الكالم في  ؤا االصلو

والواصععل ااععه ال ا فمععا    عع   ععؤ  المسععفصدات ولعع  

صعع  االسععفصا  العع  موايععة ابععي بصععهر فععال فععر  بععه  

 الهها به  والوهع فه و

  ثعععح ان السعععهد ذكعععر فعععي بععععل الفعععرو  ااعععه يكعععر

الفرجهععب بهععرن  ععدم وصعع له العع  الف صععي و ععؤا سععه  

 في معص  الفرجهب كما ال يخف و

  

ويوعع   ل مععرأ  االجفعع اء  قععال المصععص  قععد  سععر :

 وبالفكاهر والهها به 

ال اشعععكال فعععي ا فصعععال المعععرأ  فعععي المقعععام بوكعععح 

 عععال وان المط ععع ل مععع  الرجعععال  هعععر مط ععع ل 

ا ف ععع  معععصه  اال ان الكعععالم فعععي بوديعععد ذلعععك وقعععد 

 الع ماء فههو

قععال ابعع  جعع م  وال اذان   عع  الصسععاء وال اقامععةو فععان 

واسععفدل   هععه بااععه ذكععر  [58]اذاعع  المععرأ  فوسعع لو

و   ل

وقععال ابعع  مشععد  والومهعع م ااععه لععهو   عع  الصسععاء 

: ان أذلنل فوسعععع و وقععععال اذان وال اقامععععةو قععععال مالععععك

: [59]الهععافعي: ان أذلنل وأقمعع  فوسعع و وقععال اسععوا  

واقععععل ان  ا هععععة  [60]   ععععهه  االذان واالقامععععةلو

 اا  ب ذن وبقهحوك
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وقععال ابعع  قدامععة  ولععهو   عع  الصسععاء اذان وال اقامععة 

 العع  ان يقعع لل وموت اسععماء قالعع  سععمع  مسعع ل 

 ل صعع   و   هععه وهلععه وسعع ح: لععهو   عع  الصسععاء اذان 

 [61]وال اقامةلو

مففععاك الكرامععة  عع  المصفهعع : لععهو   عع  واقععل فععي 

او وجمعععل  الصسعععاء اذان وال اقامعععة ال اععععر  فهعععه  الفعععا

صععاجب مففععاك الكرامععة افههمععا  عع  الصسععاء   عع  افععي 

ال جعع ل أو افععي بحكععد االسععفواال و كععؤا ي هععر معع  

 الموق  الهمداايو

وفععي المقصعععة والماسعع ن و هر مععا ااععه لععهو   ععهه  

لهعع  فهععه ثعع الو و ععؤا اذان وال اقامععة فععان فع عع  كععان 

مط ععع  يوفمعععل اما   الجععع ال الخعععال ويوفمعععل اما   

و ولكعع  صععاجب مففععاك  الجعع ال معع  جهععة ااععه ذكععر  ل

الكرامعععة ا  ععع  االجمعععا    ععع  مهعععرو هفهما  صعععد 

 اصوابصاو

 ويالجض الفقامل به  ففاوو العامة والخاصةو

وامععا الروايععات فمصهععا صععوهوة جمهععل قععال  سععحل  ابععا 

السععالم  عع  المععرأ  أ  ههععا اذان واقامععة   اععد  ل   هععه

ويهععععععاه ذلععععععك  ععععععد  موايععععععات  [62]قععععععال: اللو

 [63]لعا 

ب الص ععر  مععا  ل اامععا الكععالم فععي فقععه الوععديي مععب قطعع 

     المهرو هة في الوم ة فصق ل:
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افععي الطاهعععة   عع  وجعع  : ففععام  يععدل   عع  جرمفهععا 

وبععام    عع  افععي الفسععاهب الههععا فهكعع ن  هععر مهععرو  

 وبام      افي الفساهب في الوم ةو

فععععاالول كق لععععه صعععع   و   هععععه وهلععععه وسعععع ح  ال 

ههج   ال وععف    اف فععج رف الف لععراملو وق لععه بعععال   ففمععف   فععف  فععف

جل وعععف ل
ي ال  دفالف فعععج الف جعععج الف ف سععع   ف وف يف وف فعععف و فهعععؤا [64]مف

افععي ل طاهعععة فععي الخععامق وقععد اولععوصا فععي شععرك 

قا ععد  ال لععرم انل مرجععب ذلععك العع  بوععريح االلععرام 

سععان بطاعععه معع  جهععة ان االلععرام ممععا يقصععد  االا

ا لمقاصععد  الخاصععة وامععا افععي اليععرم فهععدل   عع   ن اععا

افعععي الفسعععاهب الن االاسعععان ال يط اعععه بطاععععه واامعععا 

يمفجعععل بعععؤلك امعععر الهعععام  فصفهعععه يعععدل   ععع   عععدم 

 الفساهب الهر يو

وال اشعععكال فعععي ان االذان واالقامعععة لهسعععا مععع  قاهعععل 

االول لعععع جهه : االول ااهمععععا مط  بععععان باعععععاا ألمععععر 

بصفسععهما والجععااي ان الصفععي  صععا بع عع  بالؤمععة الهععام  ال 

 كما في ق له لهو     الصساء اذان وال اقامةو

وفععر  بععه  الصفععي  عع  الخععامق والصفععي  عع  الؤمععة فهععؤا 

يعععدل   ععع  افعععي اععع   مععع  الفسعععاهب فهعععل  ععع  افعععي 

ل  جععع ل او افعععي لفحكعععد االسعععفواال او افعععي ألصعععل 

ا اصعععالا او افعععي  لفعععد ل الفسععاهب فعععال يكععع ن مهععرو ا

 االذان في كمال العملم وج  :
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امععا افععي ال جعع ل ف هععر موفمععل الاهمععا لهسععا واجاععه  

ال بععععال ج ل الصفسععععي وال بععععال ج ل الهععععرني فععععي 

مععع ام  مط  بهفهمعععا   ععع  معععا ق يصعععا  فعععي اول بوعععي 

االذان فهاعععد ان يكعع ن المععرا  افععي ال جعع ل اذ لععهو 

    المف  حو

اا الععع  وقعععد يقعععال بااعععه افعععي لفحكعععد االسعععفواال ا عععر

المسعععفوب الم كعععد يصعععد    هعععه ك اعععه فعععي الؤمعععة 

 فهصاسب افهه الفعاهر بااه لهو     الصساءو

ولكعع  الصععوه   عع  ااععه افععي ل هععرنهة االسعععفواابهة 

وبععد ل الهععيء فععي كمععال العمععل و عع  ممكعع   صععداا 

ا ل سهدي  الخ  ي والوكهحو   الفا

ب لعععه  ذلعععك ان امعععراا قعععد بع ععع  بالصعععال  باج ا هعععا 

مععراا او اوامععر بع عع  بهععا مععب بعععل مععا لععه ال اجاععة وا

ا او جععع ءاا وبعععؤلك يفوقععع     عععل فعععي كمالهعععا شعععرنا

الو  هععععة والهععععرنهة االسععععفواابهةو وقععععد ذكععععر فععععي 

موايععات االذان واالقامععة معععا يععدل   ععع    الفهععا فعععي 

كمععال الصععال  بالصسععاة العع  الرجععال فععاذا وم  افههمععا 

 عع  الصععال  ل مععرأ  يععدل   عع  افععي ذلععك االسععفواال 

رني الجابعع  ل رجععال وامععا افععي بحكععد االسععفواال الهعع 

ا ل فعاهر بصفي الطاهعةو  ف هو مصووا

اذن فععالصفي  صععا افععي لهععرنهة كمععال الصععال  بهمععا وال 

يصععافي ذلععك اسععفواابهما  ذا ثاعع  لهمععا اسععفواال افسععي 

 او م  جهة ااهما م  مط   الؤكرو



ويععدل   عع  ثاعع ت االسععفواال الصفسععي لهعع  صععوه  

ان قععال  سععحل  ابععا  اععد  ل   هععه السععالم  اد  ل بعع  سععص

 عع  المععرأ  بعع ذن ل صععال م فقععال جسعع  ان فع عع  وان 

لععح بفعععل اج أ ععا أن بكاععر وان بهععهد ان ال  لععه اال  ل 

لو   [65]وان مومداا مس ل  ل

  بالهعععهعة وقعععد وم  فعععي وكفايعععة  عععؤا العععؤكر مخعععف

صععععععععععوهوة  مام    ذا شععععععععععهدت الهععععععععععها به  

 [66]فوساهال

وظعععععا ر الصعععععوه  االول ان االذان مفعععععر ا او معععععب 

االقامععة بصععاء   عع  االسععفعمال فععي المعصعع  اال ععح جسعع  

لععه العامععةو واالذان بصفسععه ال معع  جهععة ااععه ذكععر كمععا يق 

ا  ذا كععان لصععال   لععهو ك ععه ذكععراا كععالوهعالت  ص صععا

المصفعععر  جهعععي ال يصعععد    هعععه االمعععر بعععالمعرو  

او واما بحكد االسفواال له  ف هو   هه  لهلو  اييا

  

 ويسق  االذان في م ام ووو قال المصص  قد  سر :

  

 عععدل المصعععص  لسعععق ن االذان مععع ام  كعصعععر يععع م 

و هعععاء له عععة الم  لفعععةو ولعععح الومععععة ويععع م  رفعععة 

 يسف   الم ام و

 والكالم في ثالم جهات:

 :الجهة االولى
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ان  عععؤ  المععع ام  و هر عععا  ا  عععة بوععع  قا عععد  ك هعععة 

و ععي ان كععل معع م  اجفمععع  فهععه الصعع  ات المهععرو  

فههعععا االذان يكفعععي لومهعهعععا اذان واجعععد ولكعععل مصهعععا 

ا كهعع م  رفععة  بعرفععات اقامععة سعع اء كععان الومععب مسععفواا

وله ععة العاشععر معع  ذد جوععة بم  لفععة ام كععان الففريعع  

مسععفوااا كسععا ر المعع ام  ام بسععاوو الطرفععان كقيععاء 

 الف ا  و

والعوهععب ان المصععص  لععح يععؤكر معع م  قيععاء الف ا عع  

مععب ااععه معع م  ل ععص و وقععد ذكععر السععهد الاروجععر د 

 ععؤ  القا ععد  الك هععة ثععح اسفهععكل فععي المعع م  االول اد 

بااععه لععح يععر  فهععه موايععة ولكصععه  ظهععرد يعع م الومعععة

جهي ذكر فععي كفععب القععدماء فصكفهعع  مصععه ااععه كععان فععي 

 الو امب القديمةو

و عععؤا  وهعععب فااعععه بععععد بسععع هح الكاعععرو المعععؤك م  ال 

جاجععة العع  ومو  الععص  فععي كععل معع م  وال اشععكال فععي 

ان الو امععععب الفععععي بحيععععديصا لهسعععع  جامعععععة لومهععععب 

الهعععه  والمفهعععد فعععي الروايعععات اال ان اسعععفصا  امجعععال 

ففاوا ح العع  موايععة موه لععة لععح بععؤكر فععي  ععؤ  الو امععب 

بعهععد جععداا بععل مقطعع   الخععال  وقععد ا ل عع  الهععه  فععي 

   اول الفهؤيب ااه لح بففه مواية االل ما شؤل وادمو

وال بعععد مععع  مالج عععة الروايعععات الععع ام   فعععي الاعععال 

 لصرو  ل يمك  اسففا   القا د  الك هة ام الم



: معععا وم ت فععي يععع م  رفعععة و هعععاء ولمممىالط ئفممة اال

 الم  لفةو

فمصهععا موايععة ابعع  سععصان:  السععصة فععي االذان يعع م  رفععة 

ان يععع ذن ويقعععهح ل  هعععر ثعععح يصععع ي ثعععح يقععع م فهقعععهح 

ل عصعععر ب هعععر اذان وكعععؤلك فعععي الم عععرل والعهعععاء 

  [67]بم  لفةلو

ومصهععا صععوهوة معاويععة بعع   مععام:  وصععلل ال هععر 

والعصععر بععاذان واجععد واقععامفه  ف امععا بعوععل العصععر 

وبومععب بهصهمععا لففععرال افسععك ل ععد اء فااععه يعع م   ععاء 

 [68]ومسحلةلو

 [69]ومصها صوهوة الو اي ومواية اب  ي يد

ومصهععا م ثقعععة سععما ة قعععال  سعععحلفه  عع  الومعععب بعععه  

الم عععرل والعهعععاء اا عععر  بومعععب فقعععال: ال بصععع هما 

جفعع  بصفهععي العع  جمععب وان ميعع  معع  ال هععل مععا ميعع  

فععان مسعع ل  ل صعع   و   هععه وهلععه وسعع ح جمعهمععا 

واقععامفه  كمععا جمععب بععه  ال هععر والعصععر بععاذان واجععد 

 [70]بعرفاتلو

ومصهععععا صععععوهوة الو اععععي وصععععوهوة مصصعععع م بعععع  

ذلععك معع  العع   هععر  40ل 6فععي بععال  [71]جععا م

 الرواياتو

 ما ال بخف  بعرفة وم  لفةو الط ئفة الن   ة

فمصهععا صععوهوة  اععد  ل بعع  سععصان  عع  الصععا     هععه 

السععالم ان مسعع ل  ل صعع   و   هععه وهلععه وسعع ح جمععب 
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بعععه  ال هعععر والعصعععر بعععاذان واجعععد واقعععامفه  وجمعععب 

بععه  الم ععرل والعهععاء فععي الويععر معع   هععر   عععة 

  [72]واقامفه لباذان واجد 

ا معع   ون   ععة  و ععؤا يععدل   عع  جعع ا  الومععب مط قععا

 ويدل     سق ن االذان  صد الومبو

ومصهعععا صعععوهوة  معععر بععع  اذيصعععة  ععع  م ععع  معععصهح 

 و557الفيهل و مام  جع

جععع  ومصهععا موايععة صععف ان الومععال وفععي سععصد  ا ععر

 و579

    و574ومصها مواية  اد  ل ب  سصان جع 

 : في قياء الف ا  والط ئفة الن لنة

فمصهعععا صعععوهوة  مام    ذا اسعععه  صعععال  او صععع هفها 

ب هعععر ولععع ء وكعععان   هعععك قيعععاء صععع  ات فابعععدأ 

بععحوال   فععحذن لهععا وأقععح ثععح صعع لها ثععح صععلل مععا بعععد ا 

ومج هعععا صعععوهوة   [73]ب قامعععة اقامعععة لكعععل صعععال لو

  [74]مومد ب  مس حو

: فععي المسعع   و و ععي موايععة جريعع  الط ئفممة الالاب ممة

الفععي يوفمععل فههععا االمسععال ألاععه لععح يصقععل معع  ابععي  اععد 

ا او جععديجه  كمععا قععال يعع او  ل     هععه السععالم اال جععديجا

 وفههععععال:  يعععع  ر ال هععععر ويعوععععل العصععععر بععععاذان 

واقعععامفه  ويععع  ر الم عععرل ويعوعععل العهعععاء بعععاذان 

 [75]واقامفه لو
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  وقععد جععرت سععهر  القعع م   عع  اسععففا   الكاريععات معع 

الروايعععات الععع ام   فعععي مععع ام   اصعععة مععع  الففهعععاو 

والسعععرل فعععي ذلعععك ان اال معععة   عععههح السعععالم يوكمععع ن 

بم جععب اصعع ل   ععح يرث اهععا كععابر  عع  كععابر كمععا فععي 

بعععل الروايععات اال ان اسععفخالل ب ععك االصعع ل معع  

الففعععععاوو اامعععععا يكععععع ن بمالج عععععة الوععععع ل الفقهعععععي 

واسفكهعععععا   عععععدم مد  هعععععة الخص صعععععهات كمعععععا 

م  لععا  المهفععة ممععا وم  معع  نهععام  لععا  يسفكهعع  نهععا

الهععا  المهفععة ولععح يوفمععل أجععد  ص صععهة الهععا  واامععا 

ا ف فعع ا فععي الكاعععرو المسفخ صععة فمعععصهح معع   ممعععه 

لومهععب اصععصا  الوهعع ان ومععصهح معع   صععه بمععحك ل 

 ال وحو

فععال بععد معع  مالج ععة ان الفقهععاء معع  العامععة والخاصععة 

 ععد   ععل كععاا ا يسفكهععف ن معع  المعع ام  الخاصععة القا

 الك هة ام  ص صهة الم م و

قععال ابعع  قدامععة  ان جمععب بععه  الصععالبه  فععي وقعع  

االولععع  اسعععفوب ان يععع ذن للولععع  ويقعععهح ل جااهعععة وان 

جمعععععععب بهصهمعععععععا فعععععععي وقععععععع  الجااهعععععععة فهمعععععععا 

 صعع   واسععفدل لععه بعمععل مسعع ل  ل  [76]كالفععا فه ل

و   هععه وهلععه وسعع ح جهععي جمععب بععه  ال هععري  فععي 

  رفة والعهاءي  بم  لفة باذان واجدو

وجكععع  فعععي المسفمسعععك  ععع  كهععع  ال جعععام:  يسعععق  

االذان بععه  كععل صععالبه  جمععب بهصهمععا كمععا قطععب بععه 
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الهععه  والوما ععة ألاععه المععحث م  ععصهح بععل  عع  الخععال  

الصععالبه  ان االجمععا    عع  ااععه يصا ععي لمعع  جمععب بععه  

 ي ذن للول  ويقهح ل جااهةلو

وبععؤلك ي هععر ااععه ال وجععه لمععا صععصعه السععهد المصععص  

قعععد  سعععر  مععع  الوعععا  الماطععع ن والمسفوالعععة االل 

كه  القا ععد  الك هععة ولعع  بمعع  فععال بععد معع  ذكععر معع م  

ا مععب ومو   الومععب بععه  اال ا هفععه  والقيععاءيفه  اييععا

  الص  فههماو

 ل صععع   و   هعععه وقعععد معععرت الروايعععات ان مسععع ل 

وهلعععه وسععع ح جمعععب بعععه  ال هعععري  والعهعععاءي  بعععاذان 

واقعععامفه  وكعععان مععع م  بعيعععها  رفعععة والم  لفعععة 

وبعيعععها فعععي  هر معععا مععع   ون   عععةو ولععع  كعععان 

العععراود ل  اقععععة  هعععر االمعععام   هعععه السعععالم المكععع  

الفعع  ح ااهععا لخص صععهة فععي الموععل او كمععا قععال السععهد 

اال ان الععراود ل  اقعععة الوكععهح قععد  السععفعوال وشععاههو 

 عع  االمععام   هععه السععالم وي هععر مصععه ان االمععام فععي 

صععد  بهععان م  العامععة بوععع ا  الومععب معع   ون   عععة 

وبهعععان كهفهعععة الومعععب و ععع  الومعععب بعععاذان واقعععامفه و 

وجهععي لععح يععؤكر االمععام  ص صععهة فه هععر مصععه بهععان 

  دم الخص صهةو

وكععؤا مععرت موايععات الومععب بععه  قيععاء الف ا عع  بععاذان 

قامععات لكععل صععال  و ععي كجهععر و اال ااععه مبمععا يفعع  ح وا

 معاملة ب ك الروايات بروايفه :



اجععدا ما م ثقععة  مععام  عع  ابععي  اععد  ل   هععه السععالم 

قععال:  سععئل  عع  الرجععل  ذا أ ععا  الصععال   ععل يعهععد 

  [77]االذان واالقامةو قال: اعحلو

الجااهععة موايععة م سعع  بعع   هسعع  قععال:  كفاعع  الهععه 

مجععل بوععب   هععه ا ععا   الصععال  ايعهععد ا بععاذان واقامععة 

 [78]فكفب يعهد ا باقامةلو

اال ان االسعععفدالل بعععاألول  ل معاملعععة ماصعععي   ععع  ان 

المععرا  باإل ععا   القيععاء او مععا يهععم ه ولكعع  ال ععا ر 

ان السعع ال اامععا  عع  معع  جهععة ان الفصععل بععه  االذان 

واالقامعععة بالصععععال  الاان ععععة  ععععل ي جععععب ا ا بهمععععا 

ل صعععال  الصعععوهوة ام ال فعععال بعععربا  بالمقعععامو وامعععا 

بععع   هسععع  لعععح  الروايعععة الجااهعععة فيععععهفة الن م سععع 

ي ثعع  وقهععل فهععه ااععه مخععف   ومرجععب اليععمهر  هععر 

مع ععع م وان أمكععع    ععع و ااعععه ل معععام بقريصعععة ذكعععر 

مومععد بعع  الوسععه  بعع  ابععي الخطععال  ععؤ  الروايععة فععي 

 كفابه الخال بروايات ا ل الاه    ههح السالمو

واالسععفدالل بهععا اامععا  عع  إلسععقان االذان معع  الصععال  

ا ب نال  ق له   يعهد ا ب قامةواالول  بمسكا

وفهععه ااهععا ال بععربا  بالمقععام بععل  ععي فععي معع م  اال ععا   

ا كالرواية السابقةو  اييا

ف هععر بععؤلك ااععه ال وجععه لعععدم ذكععر المصععص  معع م  

 الومب به  اال ا هفه  والقياءيفه و
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وامععا المعع ام  الفععي ذكر ععا السععهد فمصهععا معع م  الومععب 

بعععه  ال هعععري  او الومععععة والعصعععر يععع م الومععععةو 

الم فععي ان  ععؤا المعع م   ععل لععه  لهععل  ععال ام والكعع 

 ذكر الفقهاء له م  جهة بطاه  القا د  الك هةو

وقععد بمسععك بعيععهح بروايععة جفعع  بعع   هععام:  االذان 

بفععع  ح ان المعععرا   [79]الجالعععي يععع م الومععععة بد عععةلو

 ن اولها اذان الصا واذان العصر وا

ولكعع   ععؤا  هععر صععوه  بععل الاد ععة  عع  االذان ال ا ععد 

الععؤد ابفد ععه  جمععان لومععب الصععا  يعع م الومعععة وك اععه 

ا معع م  لال ععفال  وكهعع  كععان فععال يععرا   ا او ثالجععا ثااهععا

   به اذان العصر اذ لح يافد ه أجدو

ا العع  ان جفعع  لععح ي ثعع  واامععا قهععل ان كفابععه  ميععافا

 هعععه يف قععع    ععع  اجعععرا  كععع ن معفمعععد واال فمعععا   

 الرواية م  كفابهو

وفي مومععب الاهععان:  قععال السععا ب بعع   يععد كععان لرسعع ل 

 ل صعع   و   هععه وهلععه وسعع ح معع ذن واجععد بععالل فكععان 

 ذا ج عععو   ععع  المصاعععر اذن   ععع  بعععال المسعععود فعععاذا 

اعع ل اقععام ل صععال  ثععح كععان ابعع  بكععر و مععر كععؤلك جفعع  

دت المصععا ل  ا   ذا كععان  جمععان وكجععر الصععا  وباا عع 

اذااععا فععامر بالفععحذي  االول   عع  سععط   ام لععه بالسعع   

يقععال لععه العع وماء وكععان يعع ذن لععه   ههععا فععاذا ج ععو 

 جمععان   عع  المصاععر أذن م ذاععه فععاذا اعع ل اقععام ل صععال  

 [80] ولح يعب ذلك   ههلو
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ا ولعععل  بسععمهفه بالجالععي ال معع  جهععة ااععه ثالععي  مااععا

 وااما    ثالي للذان واالقامة المفح ري   صهو

وقععد مععر ان السععهد الاروجععر د قععد  قععال: ان  ععؤا لععهو 

  هععه موايععة اال ان ففعع و القععدماء يكهعع   عع  وجعع   

موايععة فععي الو امععب االصعع هةو وقععد اقععل فععي مففععاك 

كععان   عع  المقصعععة بصععاء   عع  اسععخة 260الكرامععة ل

 صععد : ووقعع  صععال  ال هععر معع  يعع م الومعععة جععه  

بعع ول الهععمو ووقعع  صععال  العصععر مصععه وقعع  ال هععر 

فععي سععا ر االيععام وذلععك لمععا جععاء  عع  الصععا     هععه 

السععالم: ان مسعع ل  ل صعع   و   هععه وهلععه وسعع ح كععان 

يخطعععب اصعععوابه الفعععيء االول فعععاذا  الععع  الهعععمو 

الهععمو اعع ل   هععه جار هععل وقععال يععا مومععد قععد  العع  

فصعععلل فعععال ي اعععي ان يصععع ي بالصعععا  فعععاذا فعععرال مععع  

صععالبه اقععام بععالل العصععر فومععب بهصهمععاو قععال: و ععي 

الم افقة لمععا اق ععه  صععه الهععه  فععي الفهععؤيب معع  االسععقان 

 ذا صععع   الومععععةو وفعععي اسعععخة ا عععرو  اذن بعععاللل 

 فهوفمل ان يرا  بالفحذي  االقامةو

ولكعع  ال ععا ر صععوة  ععؤ  الصسععخة الفععي كااعع   صععد 

صععاجب مففععاك الكرامععة اال ان  ععؤ  الروايععة مرسعع ةو 

ولعع  سعع ح ا فمععا  الفقهععاء   عع   ععؤ  المرسعع ة ف امععا  عع  

معع  جهععة كهعع  الكاععرو الك هععة معع  سععا ر الروايععات 

 والفحيهد بهؤ  الروايةو



ومعع  المعع ام  الفععي ذكر ععا السععهد اذان العصععر يعع م 

 رفععععة  ذا جمععععع  مععععب ال هععععر ال مععععب الففريعععع و 

يععات  ععدم اال فصععال بمعع  فععي وال ععا ر معع  الروا

ا بمالج ععة الفع هععل بععالففرال ل ععد اء  الم قعع   ص صععا

فااععععه ال يخععععف  بمعععع   صععععاك وال وجععععه لععععد  و 

 االاصرا  كما ذكر  بعيهحو

ومصهععا اذان العهععاء له ععة الم  لفععةو ولكعع  ال ععا ر معع  

الروايععات فععي  ععؤا المعع م  ا فصاصععه بمعع   صععاك فععال 

 وجععععه لمععععا ي هععععر معععع   اععععام  السععععهد معععع   ععععدم

 اال فصالو

ومصهعععا: اذان العصعععر والعهعععاء ل مسفوالعععةو و عععؤا 

 هعععر وام  بخص صعععه فعععال وجعععه لعععه اال  ذا سععع م  

 القا د  الك هة ولح يؤكر او

ومصهععععا ل مسعععع    واوعععع  و والمععععرا  بمعععع  اوعععع   

يعع  ر      الماطعع ن ومج ععهو وقععد مععرت موايفععهو وفههععا

ال هععر ويعوععل العصععر بععاذان و اقععامفه و وال جععه فععي 

الفعععح هر والفعوهعععل  مك فيعععه ة الععع قفه  الخاصعععه و 

و ععي العع ام   فععي المسعع    ومعع  يقطععر مصععه الععدمو 

فعطعع  المصععص    هععه بق لععه واوعع   ال بععد ان يكعع ن 

معع  جهععة ال ععاء الخص صععهة فكععان االولعع  بععه ال ععاء 

الخص صعععهة  ععع  مومععع   االقسعععام وكهععع  القا عععد  

 الك هةو

  



 :الجهة الن   ة

أاععه بععحد شععيء يفوقعع  بوهععي فععي المععرا  معع  الومععب و

 ي جب سق ن األذانم

ا فععي  المسععففا  معع  ك مععات الفقهععاء والمععؤك م صععريوا

 المسفمسك ومصااك الفقهه أن األق ال أمبعة:

: ان المصععان  عع  الومععب بععه  الصععالبه  فععي القممو  الو 

وقعع  فيععه ة  جععدا ما سعع اء بوقعع  الفصععل الط يععل 

 هععر أول بهصهمععا أو بصفععل أم ال فههععمل مععا  ذا صعع   ال

وقعع  فيععه فها والعصععر ه ععر وقعع  فيععه ة ال هععرو 

وقععد اسععب  ععؤا القعع ل فععي بعععل الك مععات  لعع  بعيععهح 

اجمععاالا واسععاه الموقعع  الصععا هصي  لعع  الموقعع  الو ععيو 

ولكعع  فععي اسععف هام  ععؤا القعع ل معع   اععام  الموقعع  

 بحملو

: ان المصععان  عع   ععدم الفصفععل بهصهمععا سعع اء القممو  النمم   

لط يعععل أم لعععح يفوقععع  وسععع اء بوقععع  بهصهمعععا الفصعععل ا

كاافععا فععي وقعع  فيععه ة  جععدا ما أم كااعع  كععل مصهمععا 

فعععي وقععع  فيعععه فهاو وقعععد اسعععب  لععع  ابععع  ا ميعععو 

 وجما ةو

: مععا ا فععام  الموقعع  الهمععدااي والسععهد القممو  الن لمم 

الوكععهح و عع  ان المصععان  ععدم الفصععل الط يععل و ععدم 

الفصفععل بهصهمععا فععال ييععر الفصععل بالفعقهععب وسععودبي 

  ا ر ماوالسه  وا



: ان المصعععان  عععدم الفصعععل الط يعععل وان القمممو  الالابممم 

بصفععل بهصهمععاو و ععؤا  عع  مأد المصععص  وجما ععة معع  

 الموهله و

وال ععا ر وقعع   الخ عع  فععي الك مععات بععه  معصهععه  معع  

الومععبو وذلععك ألن الومععب بععه  الصععالبه  مفع عع  ل وكععح 

باالسععفواال فععي بعععل المعع ام  و دمععه فععي بعععل 

ص  األ ععح فععي بعععل المعع ام  المعع ام  وجعع ا   بععالمع

و ععؤا المعصعع  معع  الومععب لععهو مععرا اا فععي المقععام بععل 

ا لسعععق ن  المعععرا   ععع  الومعععب العععؤد جععععل م لععع  ا

األذان وبهصهمععا ب ععايرو فععالومب المسععفوب فععي الم  لفععة 

بصوعع   ععال و عع  بععح هر الم ععرل  لعع  وقعع  فيععه ة 

ا  صععاك والومععب المسععفوب فععي  العهععاء و بهااهمععا معععا

لعصعععر وابهااهعععا فعععي وقععع  فيعععه ة  رفعععات بفقعععديح ا

ال هعععر سععع اء فعععي المععع م ي  جمعهمعععا بصوععع  ي جعععب 

 سق ن األذان أم الم

و كععؤا فععي يعع م الومعععة فهسععفوب الومععب بععه  الومعععة 

والعصعععر فعععي أول ال قععع  فععع ن الص افعععل بقعععدم   ععع  

الععع وال فهصععع ي العصعععر فعععي وقععع  فيعععه ة ال هعععرو 

وكعععؤا يسعععفوب فعععي المسعععافر الومعععب بعععه  ال هعععري  

الصاف عععة  صعععهو والففريععع  المقابعععل لهعععؤا الومعععب لسعععق ن 

يفوقعععع  ب بهععععان كععععل صععععال  فععععي وقعععع  فيععععه فهاو 

فعععالمالجض  صعععا  ععع   ص صعععهة ال قععع  وال مبععع  لعععه 

 بالومب المعفار في مسقطهة األذانو



وأمععا الومععب المعفاععر فععي مسععقطهة األذان فععاألق و فهععه 

 عع  القعع ل الرابععب فالمصععان  عع   ععدم الفصععل الط يععل 

 الفصفلووال يير 

والبععد معع  مالج ععة الروايععات لصععرو  ععل ييععر الفصفععل 

بهصهمعععاو بفوقععع  الومعععب أم ال وأمعععا  لعععرام الفصعععل 

او  الط يل فال شك فهه لعدم بوق  معص  الومب  رفا

فمصهععا موايععة  اععد و بعع  سععصان قععال:  شععهدت الم ععرل 

له عععة مطهعععر  فعععي مسعععود مسععع ل و صععع   و   هعععه 

ا  معع  الهععف  اععا وا وأقععام ا  وهلععه وسعع ح فوععه  كععان قرياععا

الصععال  فصعع  ا الم ععرل ثععح أمه عع ا الصععا  جفعع  صعع ل ا 

مكعفععه  ثععح قععام المصععا د فععي مكااععه فععي المسععود فحقععام 

الصعععال  فصععع  ا العهعععاء ثعععح ااصعععر  الصعععا   لععع  

مصععا لهح فسععحل  أبععا  اععد و   هععه السععالم  عع  ذلععكو 

فقععال: اعععح قععد كععان مسعع ل و صعع   و   هععه وهلععه 

 [81]ل بهؤالووس ح  م

والسععصد لعععه  معع  جهععة   ععي بعع  مومععد وسععهل بعع  

 يععا و وبععدل   عع   ععدم الععرام الفصفععل بععالومب فعع ن 

 ال ام  فهها اإلقامة ل عهاء فق و

واسفهععكل فهععه بحاععه ال يععدل   عع  ذلععك  ذ ال ياعععد أن 

السععععاب  عععع  االسععععفعوال ال الومععععب بععععه  يكعععع ن 

الصععالبه و ولععؤا لععح يععؤكر األذان فععي صععال  الم ععرل 

او  أييا
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ولكعع   ععؤا  هععر ظععا ر ف اععه  ععال  المفعععام  بععل 

 ال ا ر ان المرا  بالصداء    األذانو

وا فععرا الموقعع  الهمععدااي   عع  االسععفدالل بهععا بععحن 

المععالك فععي الومععب  عع   ععدم بصفععل اإلمععام ال المععحم مه  

ا وبص فععل اإلمععام  هععر مععؤك م فععي الروايععةو و ععؤا أييععا

بعهععد بععل ال ععا ر جسععب المفعععام  ان اإلمهععال  امععا 

 عع  معع  جهععة بععح ر بعععل المععحم مه   عع  اإلمععام فععي 

 الفصفلو

ومصهععا صععوهوة أبععي  اهععد  الوععؤاء  عع  الاععاقر   هععه 

السععالم  كععان مسعع ل و صعع   و   هععه وهلععه وسعع ح 

طععر صعع ل  الم ععرل  ذا كااعع  له ععة م  مععة وميعع  أو م

ثح مكععي قععدم مععا يفصفععل الصععا  ثععح أقععام م ذاععه ثععح صعع   

 [82]العهاء اا ر  ثح ااصرف الو

 و اللفها والوةو

واسععفدل   عع   ععدم بوقعع  الومععب بالفصفععل بهصهمععا بعععد  

 موايات:

 عع  أبععي الوسعع    هععه  مصهععا  اععر مومععد بعع  جكععهح

السعععالم  الومعععب بعععه  الصعععالبه   ذا لعععح يكععع  بهصهمعععا 

 [83]بط   ف ذا كان بهصهما بط   فال جمبلو

والسععصد لعععه  بع ععي بعع  مومععد ومومععد بعع  م سعع  

لو وأمعععا مومعععد بععع  جكعععهح فعععال ياععععد وثاقفعععه [84] 

 لو والداللة والوة كما قهلو[85] 
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ومصهععا  اععر  اا ععر  صععه   هععه السععالم   ذا جمععع  بععه  

 ل[86]الصالبه  فال بط   بهصهمالو  

ل العععؤد [87]والسعععصد لععععه  بسععع مة بععع  الخطعععال  

 لعفه الرجاله ن وجسه  ب  سه  الؤد لح ي ث و

 القععة لهمععا بمععا اوعع  والصععوه  ان  ععؤي  الوععديجه  ال 

فهععه أمععا ق لععه   هععه السععالم  الومععب بععه  الصععالبه   ذا 

لععح يكعع  بهصهمععا بطعع  ل فععالمرا  بععه ان الومععب المفع عع  

لوكععح االسععفواال فعععي معع ام   اصعععة كهعع م الومععععة 

و رفععة وله ععة الم  لفععة  امععا  عع  فهمععا لععح يكعع  الفطعع   

ا بهصهمععا كهععؤ  المعع ام  والسععفر و هععر ذلععك  مهععرو ا

ا فععععالومب لععععهو وأمععععا  ذ ا كععععان الفطعععع   مهععععرو ا

بمسععفوبو ولععهو المععرا  الومععب الععؤد  عع  م لعع   

 ل وكح بسق ن األذان وأاه بحد شيء يفوق و

ا  ععؤا المعصعع  وافععي  وال ععا ر معع  الروايععة الجااهععة أييععا

الفطعع   إلاهععاء الصهععي  صععه فععي معع ام  الومععب الخاصععة 

 الفي يسفوب فهها الومبو

ة فعععي األذان يععع م ومصهعععا صعععوهوة ابععع  سعععصان:  السعععص

 رفععة ان يعع ذن ويقععهح ل  هععر ثععح يصعع ي ثععح يقعع م فهقععهح 

ل عصعععر ب هعععر أذان وكعععؤلك فعععي الم عععرل والعهعععاء 

 ل و[88]بم  لفةلو  

وقد اسععفدل بهععؤ  الروايععة لعععدم بوقعع  الومععب مععب الفصفععل 

لععح يععؤكر الفصفععل بععه  الصععالبه  بععل أمععر بععد  و أاععه 

بالومب بهصهما بععال بصفععلو و عع   هععر ظععا ر فعع ن ق لععه ثععح 
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يقعع م يفهععد الفرا ععي فعع ن لععح يععدل   عع   ععدم  لععرام 

الفصععل بهصهمععا بهععيء فععال يععدل   عع   لععرام الفصفععل 

او  قطعا

ومصهععا صععوهوة مصصعع م بعع  جععا م:  صععال  الم ععرل 

ل والعهعععاء بومعععب بعععحذان واجعععد و قعععامفه  وال بصععع 

او وقععال:  كععؤا صعع   مسعع ل و صعع   و  بهصهمععا شععهئا

 ل[89]  هه وهله وس حلو  

واالسععفدالل يف قعع    عع  أن يكعع ن المععرا  معع  الصهععي 

 عع  الصععال  بهصهمععا الصهععي اإلمشععا د لاهععان  ععدم بوقعع  

همععععا و ععععؤا  ععععال  ال ععععا ر الومععععب ان صعععع له  بهص

والمععرا  الصهععي  عع  الفطعع   فععي ذلععك الهعع م بالص افععل 

بهصهمععا كمععا فععي سععا ر الروايععاتو ومج هععا موايععة  صاسععة 

  ذا صععع ه  الم عععرل بومعععب ا صععع لي الركععععات بععععد 

الم ععرلم قععال: ال صععلل الم ععرل والعهععاء: ثععح صععل 

و ويالجععععض  ععععدم ومو  ذكععععر [90]الركعععععات بعععععدل

األذان فععي  ععؤ  الروايععة فهععؤا جكععح مسععفقل ال  القععة لععه 

 بمسقطهة األذانو

و صععا موايععة معاملععة لهععؤا المعصعع  و ععي صععوهوة 

أبععان بعع  ب  ععب قععال  صعع ه    عع  أبععي  اععد و   هععه 

السعععالم الم عععرل بم  لفعععة فقعععال فصععع   الم عععرل ثعععح 

ا عععر  ولعععح يركعععب فهمعععا بهصهمعععا ثعععح صععع   العهعععاء ا

صعع ه    فععه بعععد ذلععك سععصة ف مععا صعع   الم ععرل قععام 

 ل[91]ففصفل بحمبب مكعاتلو  
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و ععؤ  اييععا ال بععربا  بمععا اوعع  فهععهو ولعععلل العم ععه  

بعععح هر  لاهعععان الوععع ا  وان المعععرا  بعععالص ا ي أفيععع هة

الصاف ععة  عع  الصععالبه و فععال  جمععال فععي الروايععة كمععا 

 يد  و

ومصهععا مععا مود فععي قععرل اإلسععصا   عع  الوسعع  بعع  

ظريعع   عع  الوسععه  بعع    عع ان  عع  جعفععر  عع  أبهععه 

  ههمعععا السعععالم قعععال  مأيععع  أبعععي صععع  ات و   هعععه 

وجععدد القاسععح بعع  مومععد يومعععان مععب األ مععة الم ععرل 

يصععع هان بصههمعععا  والعهعععاء فعععي ال ه عععة المطهعععر  وال

الو    ل[92]شهئا

ا فععع ن  عععدم الصعععال   وال بعععربا  بمعععا اوععع  فهعععه أييعععا

بهصهمععا ألجععل االسععفعوال و ععدم  مهععال أ مععة الوما ععة 

 ولح يؤكر له بحثهر في األذانو

مععا  ف هععر ممععا ذكراععا  ععدم الععرام الفصفععل ولععع 

ذكععرو  معع  ال جعع   وبععؤلك يفاععه  الوعع ال  عع  مأد 

او و ععؤا القعع ل اععاي معع  الخ عع  بععه   ابعع  ا ميععو أييععا

معصهععي الومععب كمععا  رفعع و ولعععل الموقعع  جهععي ا فاععر 

فععي الومععب ك اهمععا فععي وقعع  فيععه ة أجععد ما ا ععر  لعع  

المعصععع  اا عععر العععؤد  رفععع   عععدم امباانعععه بموعععل 

 الاويو

  

 :الجهة الن لنة
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سععق ن األذان فععي  ععؤ  المعع ام   ععل  عع  بصوعع  فععي أن 

 الر صة أو ال ريمةم

 وال بد أوالا م  بفسهر  ابه  الك مفه :

المععرا  معع  سععق ن المسععفوب بصوعع  الع يمععة أن يسععق  

ا وااععه ال يمكعع  كهعع  المععالك فععال يوعع    األمر بععه مأسععا

ا  لععع  المععع ل   االبهعععان بالعمعععل بقصعععد القربعععة ميعععافا

 الاطاا   ص ان الفهريب   ههوالافة بؤل هةو وذلك 

و ععؤا األمععر قععد يقععامن ااطاععا   صعع ان الاد ععة   هععه 

وقععد ال يقاماععه والمععرا  بالاد ععة: أن يوعععل معع  لععهو لععه 

ا بعصعع ان ااععه مهععر و  ا  ا مهععا جعع  الفهععريب الععدا ح جكمععا

فعع ذا كععان الوا ععل لععه جعع  الفهععريب الععدا ح فوع ععه سععصة 

ؤا الوعع  ال بد ععةو وقععد ذكراععا فععي مو ععه بهععان ثاعع ت  عع 

 ل صاي األكرم ص   و   هه وهله وس حو

ا  ا م قفععا و ذا جعععل معع  لععه جعع  الفهععريب الم قعع  جكمععا

ا ثاعع ت  ععؤا  او وذكراععا فععي مو ععه أييععا ف ععهو بد ععة أييععا

الوععع  لل معععة الطعععا ري    عععههح السعععالم وااعععه مععع  

 ش ون واليفهحو

ا  و ذا جعععل معع  لععهو لععه جعع  الفهععريب مط قععاا جكمععا

ا ف ععهو بد ععة أ ا كمععا كععان يفع ععه   فععاء الوعع م م قفععا ييععا

ا لوعع  األ مععة   عععههح  وان كععان فعععالا مورمععاا و صععاا

 السالمو

ا  و ذا جعععل معع  لععهو لععه جعع  الفهععريب مط قععاا جكمععا

ا كمعععا يصعععدم   ا ف عععهو بد عععة أييعععا ا أو  ا مهعععا م قفعععا



الموععالو الفهععريعهة الهعع م معع  أجكععام وقفهععة أو  ا مهععة 

ا أييععاا ألاععه صععا م م معع  لععهو لععه وان كععان  ععؤا مورمععا

 والية الفهريبو

ا  فالاد ععة  عع  مععا يعفاععر  المافععد  مكمععالا ل هععريعة   مععا

مصعععه أاهعععا  هعععر كام عععة كمعععا  ععع  معصععع  بصععع يب 

 األشا ر و

او  والاد ة مورمة وابلاا ها مورم أييا

وأمععا الفهععريب فهعع  أن يععحبي المك عع  بعمععل بعصعع ان أاععه 

و م  و بعال  مععب  ععدم الع ععح أاععه مصععه أو الع ععح ااععه لععه

مصهو وقععد ا ل عع  بعيععهح قاوععه  قععالاو وقععد ذكراععا فسععا   

فععي مو ععه كفسععا  سععا ر ال جعع   الفععي ذكرو ععا لفوريمععه 

 ععدا مععا وم  فععي الروايععات معع  الصهععي  عع  الفععدي  بمععا 

ال يع عععح كمعععا فعععي موايعععة  اعععد العععرجم  بععع  الووعععاق 

 وبفصه ه في مو هو

ففوصعععل ان سعععق ن المسعععفوب  ذا كعععان   ععع  وجعععه 

الععؤد ذكراععا  ف بهااععه بقصععد أاععه معع  الع يمععة بععالمعص  

 و بهريب مورمو

وأمععا الر صععة ففصعع ير  فععي المسععفوب مهععكل معع  

 جهة أاه  ا ماا مر   في بركهو

ا   هعععه  والمسعععفوب  صعععداا  ععع  العمعععل العععؤد يوعععرل

الهععام  بصوعع  يهععفمل بععال   واالاععدماق   عع  ال  ععد 

  عع  الفعععل  ون ال  هععد   عع  الفععركو وال مععه العق ععي 

ك معع  جهععة  ععدم اشععفماله   عع  ال  هععدو جعع ا  الفععر



ولكعع  المععؤك م فععي كفععب القعع م ان المسععفوب  عع  مععا 

أمععر بععه وم عع  فععي بركععه فهكعع ن الفععر ه  جعع ءاا 

معع  معصععا و وكهعع  كععان فععالفر ه  ال يخععف  بععاعل 

المسععفواات جفعع  يقععال فععي معع ام  سععق ن المسععفوب 

 أاه مر   في بركهو

 و صا وج   لفقريب الفر ه  في المسفوب:

: مععا ذكععر فععي المسفمسععك معع  أن األمععر جمما الو الو

سععاق  والمعععالك م جعع  و وذلعععك كمععا  ذا كعععان العععدلهل 

  عع  سععق ن األمععر اجمععا  أو سععهر  ف اععه يععدل   عع  

سععععق ن المععععدل ل المطععععابقي للمععععر وأمععععا المععععدل ل 

 االلف امي و   ك اه ذا مالك فال يفاعه في السق نو

امعععي و عععؤ  الكاعععرو أد  عععدم مفابععععة المعععدل ل االلف 

ل مطعععابقي فعععي السعععق ن مععع م  ل خعععال  فقعععال السعععهد 

ا وقععال بعيععهح أاععه  الخعع  ي أيععد  و بحاععه بععابب مط قععا

او  لهو بابعاا مط قا

وكهعع  كععان فمععا ذكععر  السععهد الوكععهح قععد  سععر   صععا 

  عع  بععه  المععدل ل االلف امععي والععال م العق ععي واألول 

معع  أقسععام المععدالهل ال ف هععة والجععااي معع  المععدل الت 

لهععة بمعصعع  ان ال فععض ال يععدل   هععه أوالا و امععا يععدل الط 

  عع  معصععا  الم عع وم ويسفكهعع  مصععه العقععل بالمال مععة 

الععال م العق ععيو و ععؤا  ععامق  عع  بوععي المفابعععة فعع ن 

اسفكهععا  الععال م العق ععي معع  الععدالالت العق هععة و عع  

بععابب ل م عع وم ال موالععة  ذ ال يمكعع  اسفكهععا  الععال م 



أ لععة األجكععام الهععر هة  بععدون ثاعع ت الم عع وم و اللععة

  عع  ك اهععا ذات مععالك  امععا  عع  بالمال مععة العق هععة ال 

 الداللة ال ف هةو

اعععح يمكعع  اسفكهععا  المععالك مععب سععق ن األمععر فهمععا 

 ذا كععان الععدلهل   عع  سععق نه افععي الوععرق واليععرم 

وذلععك لداللععة ك اععه فععي مقععام االمفصععان   عع  أن السععق ن 

 ل فخفه و

قان لالسععععفواال : ان الفععععر ه  اسعععع الوجمممما النمممم   

الهععرني واالسععفواال الصفسععي بععا  وقععد مععر بقريععب 

 االسفواال الهرني في أذان الصساءو

ا  و ععععؤا ممكعععع  ثا بععععاا ألن اسععععفواال الهععععيء شععععرنا

يوفمععب مععب اسععفواابه افسععاا وال ي عع م بومععب الوكمععه  

كمععا يوفمععب ال جعع ل الهععرني واالسععفواال الصفسععي 

 ثاععات  كال لعع ء   عع  القعع ل بععهو  ال أن الكععالم فععي

 ذلك في المقامو

: ان سععق ن األذان فععي المقععام  امععا  عع  الوجمما الن لمم 

لم اجمفععه مععب المصعع وة الراجوععة فععي الماععا م   لعع  

الصععال  الجااهععة فععي معع ام  الومععبو  ذن فععاألمر بععاألذان 

م جععع   والصهعععي  صعععه لعععهو  ال كعععالصهي فعععي سعععا ر 

العاععا ات المكرو ععة الععؤد ال يععدل  ال   عع  مرج جهفععه 

ة  لعع  صعع م  أ ععرو ال بالصسععاة  لعع  الفععركو أو بالصسععا

يكعع ن سععق ن األذان معع  جهععة م اجمععة  ص ااععه األولععي 

الم جععب السععفواابه بعصعع ان ثععاا د م جععب لكرا فععه 



و عع  مفابعععة مالععك ومعع  قععال بمقالفععهو ا هععر كرا ععة 

ا  ال  صعع م  اشعع ماء وان كععان بعص ااععه األولععي مسععفواا

 وأاه مكرو  ل فهاه باصي ا مهة لعصهح و 

و عععؤا ال جعععه بفقرياعععه األول قععع ل السعععهد الاروجعععر د 

قعععد  سعععر  ولكصعععه لععععه  ألن م اجمعععة المصععع وة 

األ ععرو ي جععب سععق ن األمععر االسععفواابي و ععؤا لععهو 

 كالعصاوي  الجاا يةو

وأمععا الفقريععب الجععااي فععال بععح  بععه و امععا الكععالم فععي 

 اثاابهو

: أن يكععع ن الر صعععة بمعصععع   جععع اء الوجممما الالابممم 

مععا  لعع  بعععل الروايععات   عع   جعع اء  هععر   صععه ك

األذان فععي ال ععدا  والم ععرل  عع  األذان فععي  هر مععا 

 فسق ن األمر به في المقام بمعص  سق ن الفحكهدو

وكهعع  كععان فالر صععة بععحد وجععه معع   ععؤ  ال جعع   

بقفيعععي مهعععرو هة األذان بقصعععد القربعععة فعععي  عععؤ  

المعع ام و  امععا الكععالم فععي الصعع رو و ثاععات الر صععة 

 م  األ لةو

أمعععا السعععق ن فعععي مععع م  يععع م  رفعععة وله عععة م  لفعععة 

فالروايععات مصهععا مععا يععدل   عع  الع يمععة و ععي صععوهوة 

ابعع  سععصان  عع  أبععي  اععد و   هععه السععالم  السععصة فععي 

األذان يعع م  رفععة أن يعع ذن ويقععهح ل  هععر ثععح يصعع ي ثععح 

يقعععع م فهقععععهح ل عصععععر ب هععععر أذان وكععععؤلك الم ععععرل 

 و[93]والعهاء بم  لفةل
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وجععه االسععفدالل أن الروايععة لععح بععر  فععي كهفهععة الومععب 

و اما ذكععر السععصة فععي األذان فععال يفاععب جكععح الومععبو ف عع  

كععان فععي مقععام بهععان الومععب وااععه بهععؤ  الكهفهععة أمكعع  أن 

يقعععال ان الومعععب مسعععفوب بومهعععب شععع واه ولكصعععه فعععي 

بهععان السععصة فععي األذان ولع ععه فععي قاععال الاد ععة مقععام 

 ففدل     أن  هر  ؤ  الص م  لهس  مسص اةو

ولف لععه  الوعع  الفقهععي هاععؤاك اععؤكر بعععل ك مععات 

 العامةو

ل وأمعععا ق لصعععا: [94]قعععال ابععع  جععع م فعععي المو ععع   

البي ال هععر والعصععر بعرفععة بععحذان بععالومب بععه  صعع 

واجععد و قععامفه  وبم  لفععة بععه  الم ععرل والعفمععة كععؤلك 

ف مععا صعع   عع  مسعع ل و صعع   و   هععه وهلععه وسعع ح 

فععي الخاععر المععؤك مو وقععد ا ف عع  الصععا  فععي  ععؤا فقععال 

أبعع  جصهفععةو والهععافعي فععي الصععال  بعرفععة كمععا ق صععا 

قامععةو وقععال مالععك بععحذااه  و قععامفه  لكععل صععال  أذان و 

وما اع ععح لهععؤا القعع ل جوععة أصععالا ال معع  سععصة صععوهوة 

وال مععع  موايعععة سعععقهمة وال مععع   معععل صعععاجب وال 

 باببو وقال في صال  له ة الم  لفة ان األق ال سفة:

الومعععب بهصهمعععا بعععال أذان و قامعععة وصععع   ععع  ابععع  -1

  مرو

الومععب بهصهمععا ب قامععة واجععد  وصعع  أييععاا  عع  ابعع  -2

وأبععي بكععر بعع   او   مععر و عع  قعع ل سععفهان وأجمععد 
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وصعع  بععه  اععر  عع  مسعع ل و صعع   و   هععه وهلععه 

 وس حو

الومعععب بهصهمعععا ب قعععامفه  ومود  ععع   معععر و  عععي -3

   هه السالم وص     سالح ب   اد وو

الومعععب بهصهمعععا بعععحذان واجعععد و قامعععة واجعععد و و ععع  -4

 ق ل أبي جصهفةو

الومعععب بهصهمعععا بعععحذان واجعععد و قعععامفه  و ععع  أجعععد -5

 عي وبه اح ؤوق لي الهاف

الومعععب بهصهمعععا بعععحذااه  و قعععامفه  صععع   ععع   معععر -6

وابعع  مسععع   ومود  عع    ععي و عع  مومععد بعع    ععي 

 ب  الوسه  وأ ل بهفه و   ق ل مالكو

ولعععل وجععه مععا اسععاه  لعع  األ مععة   ععههح السععالم أاهععح 

 ذكروا لاعيهح ذلك بقهة م  مالك واباا هو

فب فمعع   صععا اع ععح ان  اععام  موايععة ابعع  سععصان كععان لععد

 ععؤا الفعع  ح و عع  مععا اسععب  لععههح معع  كعع ن الصععال  

 صععاك بععحذااه  فق لعععه   هععه السعععالم السععصة كعععؤا ووو م  

  عع   ععؤا العع  ح ومصععه ي هععر ااععه   يمععة فععي  ععؤي  

ر  صععه بك اععه  المعع م ي  ألاععه فععي م ل الاععد  ولععؤا  اععل

    السصة مما يفهد الوصرو

وقعععد ذكراعععا معععراماا ان موايعععات أ عععل الاهععع  مههمصعععة 

وايععات العامععة وماهصععة أل طا هععا كههمصععة القععرهن   عع  م

  عع  الكفععب السععماوية المورفععة فهععؤ  الروايععة ماهصععة 

ل صععوه  معع  معع م  اال ععفال  بععه  الفقهععاء و عع  أن 



السععصة وجععد  األذان وان مععا  ععدا ا معع  األقعع ال  ععال  

ا معع   السععصة ولععهو فععي لسععان الروايععة مععا يسععا د شععهئا

 وج   الر صة المفقدمةو

ن فععي معع م  قيععاء الف ا عع  فقععد ا ف عع  وأمععا السععق 

ا فقعععال أبععع  جصهفعععة:  ن لكعععل صعععال  أذان  العامعععة أييعععا

و قامععةو ول هععافعي قعع الن فععي القععديح والوديععدو ومصهععح 

اال عععفال  معععا مووا ان الصاعععي صععع   و   هعععه وهلعععه 

وسععع ح والصعععوابة فعععابهح صعععال  ال هعععري  يععع م جفعععر 

الخصععد  ولععح يكعع  قععد شععر  صععال  الخعع   بعععد ووجععه 

لفععح هر م اجمععة الفك هعع  بالصععال  مععب بك هعع  جفععر ا

 الخصد  و   أ ح فال يصافي العصمة كما ب  حو

ثععح ا ف فعع ا فععي اقععل كهفهععة القيععاء فععروو بعيععهح ان 

الصاععي صعع   و   هععه وهلععه وسعع ح أمععر بععالالا بععاألذان 

أوالا ثععح اإلقامععة لكععل صععال  معع  الفا فععة والوالععر و 

 عع  أبععي سعععهد  يوموو بعيععهح كمععا فععي اال م ل هععافع

الخععدمد ان الصعع  ات كااعع  ك هععا ب قامععة فقعع و وبععه 

أففعع  الهععافعي  صععاكو وكهعع  كععان فععالق الن مففقععان فععي 

 سق ن األذان في ب ك ال اقعة     هر األول و

ج  بسععق ن األذان  عع   هععر األولعع   وموايابصععا صععرل

فهععي اععاظر   لعع  بخطئععة أبععي جصهفععة والروايععة الجااهععة 

 م  موايفي الخصد و

موو مومععد بعع  مسعع ح بسععصد صععوه   عع  أبععي  اععد و 

  هعععه السعععالم  يفطهعععر ويععع ذن ويقعععهح فعععي أولهععع  ثعععح 



يصعع ي ويقععهح بعععد ذلععك فععي كععل صععال  فهصعع ي ب هععر 

 و[95]أذان جف  يقيي صالبهل

ن  لععع  افعععي والعصايعععة فعععي ق لعععه فهصععع ي ب هعععر أذا

 االنال  في أ لة األذان بالصساة  ل   ؤا الم م و

واسععف هر السععهد الوكععهح كعع ن السععق ن  صععا م صععة 

 مععععالا بعم مععععات المهععععرو هة الفععععي ال يعاملععععها 

الصعععواك المعععؤك م  بععععد  مكعععان الومعععب بهصهعععا بومعععل 

الصعععواك   ععع  افعععي الفحكعععد بسعععههالا وبخفهفعععاا   ععع  

 المصععععع ي كمعععععا فعععععي ا عععععا ر  مععععع  المسعععععفعول

 و[96]والمسافر

وفهععه ان الر صععة فععي المسععافر بمعصعع ا  ععال ال يععحبي 

 صععا فعع ن لسععان الفععر ه   صععاك  جعع اء اإلقامععة  عع  

األذان و ععؤا ال سععان كمععا  رفعع  يععدل   عع  اعع   معع  

و الر صععععة ال يصععععافي اسععععفواال األذان فععععي افسععععه

 بخال  الر صة في المقامو

وأمعععا الفسعععههل والفخفهععع  فعععال يمكععع  أن بفسعععر بهمعععا 

الر صععة فععي المسععفواات لمععا  رفعع  معع  أن الفسععههل 

مقفيععع  االسعععفواال بؤابعععه وقعععد ذكعععروا فعععي شعععرك 

جععديي الرفععب أاععه ال يهععمل المسععفواات لعععدم االمفصععان 

 في مفعها  ذ لهو فهها  ل ام وبيهه و

الص ععر فععي قعع ل المصععص : وباععه  بمععا ذكراععا وجععه 

 وال يفحكعععد األذان فعععي قيعععاء الف ا ععع ل فال عععا ر ان 

 سق نه  صا   يمةو
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و كععؤا الكععالم فععي معع ام  الومععب بععه  الوالععربه  فععي 

الويععر فعع ن لسععان الروايععات جهععي وم  فههععا  جمععب 

مسععع ل و صععع   و   هعععه وهلعععه وسععع ح بعععه  ال هعععر 

والعصعععععر بعععععحذان و قعععععامفه ل ظعععععا ر فعععععي افعععععي 

  هةوالمهرو

و كععؤا فععي سععا ر معع ام  الومععب فعع ن لسععان الروايععات 

فععي جمهعهععا ظععا ر فععي افععي المهععرو هة سعع اء كععان 

ا اوكااعععا مفسعععاويه   ا أو الففريععع  ماجوعععا الومعععب ماجوعععا

وسعع اء جمععب بععه  الصععالبه  فععي وقعع  فيععه ة  جععدا ما 

أو أبعع  بكععل مصهمععا فععي وقفهععا الخععال بفععح هر األولعع  

م  رفععة وله ععة م  لفععة وبقععديح الجااهععةو  ال أاععه فععي يعع 

والععع  ولع عععه كعععؤلك فعععي القيعععاء وأمعععا فعععي بعععاقي 

المعع ام  فععالوكح  امععا يعمععح ب وععاظ وجععد  بعاهععر الععدلهل 

ا فععهمك  اإلبهععان   ال أن ذلععك جهععي ااععه لععهو  لععهالا قطعهععا

بقصعععد الرجعععاء ولكععع  األجععع ن بركعععه فعععي المععع م ي  

 األوله  الجفمال الاد ةو

  

معععة فعععي مععع ام : قعععال المصعععص   يسعععق  األذان واإلقا

أجععد ا الععدا ل فععي الوما ععة الفععي أذاعع ا لهععا وأقععام ا 

 وان لح يسمعهما ولح يك  جالراا جهصهماووول

 يقب الاوي في ثالم مسا ل اسفطرا اا:

:  ذا أذن ل صععال  مصفععر اا وجععاء  معع  ال سممةلة الولممى

يقفععدد بععه ولععح يسععمب أذااععه و قامفععه ففععدل م ثقععة  مععام 



األذان السععاب  ف مععا أن يعهععد اإلمععام   عع   ععدم كفايععة 

أذااععه أو يعع ذن المععحم مو موو  مععام  عع  أبععي  اععد و 

  هعععه السعععالم  قعععال: سعععئل  ععع  الرجعععل يععع ذن ويقعععهح 

لهصعع ي وجععد  فهوععيء مجععل ه ععر فهقعع ل لععه: اصعع ي 

جما عععة  عععل يوععع   أن يصععع ها بعععؤلك األذان واإلقامعععة 

 ل[97]قال: ال ولك  ي ذن ويقهحلو  

:  ذا لعععح يسعععمب اإلمعععام أذان الوما عععة ال سمممةلة الن   مممة

و قععامفهح فهععل يو يععه ذلععك أم يعهععد ماو  لعع  موايععات 

     اإلج اء:

: موايعععة السعععك اي  ععع    عععي   هعععه الط ئفمممة الولمممى

السععالم قععال  ان الصاععي صعع   و   هععه وهلععه وسعع ح  ذا 

 و[98]  ل المسود وبالل يقهح الصال  ج ول

وموايععة جمععا    ععرق مسعع ل و صعع   و   هععه وهلععه 

وسعععع ح لصععععال  الصععععا  وبععععالل يقععععهح ووو الوععععدييل 

ل وموايععة مومععد بعع  سعع همان وفههععا  ف مععا أقععام [99] 

بععالل لصععال  العهععاء اا ععر   ععرق الصاععي صعع   و 

 و[100]  هه وهله وس ح فص   بالصا ل

وموايععة السععك اي:   ععرق مسعع ل و صعع   و   هععه 

هلععه وسعع ح قاععل ال ععدا  ومعععه كسععر  قععد  مسععها فععي و

ال ععا  و عع  يحكععل ويمهععي وبععالل يقععهح الصععال  فصعع   

 و[101]بالصا 

فععهع ح معع   ععؤ  الطا فععة  ععدم بقهععد الصاععي صعع   و   هععه 

 األذان واإلقامةووهله وس ح بالوي م م  أول 
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: موايععة جفععع  بعع  سعععالح و عع  ثقعععة الط ئفممة الن   مممة

 سععحل أبععا  اععد و   هععه السععالم  ذا قععال المعع ذن قععد 

قامعع  الصععال  أيقعع م الصععا    عع  أمج هععح أو يو سعع ن 

جفعع  يوععيء  مععامهح قععال: ال بععل يق معع ن   عع  أمج هععح 

فععع ن جعععاء  معععامهح و ال فه  عععؤ بهعععد مجعععل مععع  القععع م 

 و[102]فهقدمل

وموايعععة معاويعععة بععع  شعععري  فعععي جعععديي   ذا قعععال 

المعع ذن قععد قامعع  الصععال  يصا ععي لمعع  فععي المسععود أن 

يق معع ا   عع  أمج هععح ويقععدم ا بعيععهح وال يصف ععروا 

اإلمععام قععال ق عع : و ن كععان اإلمععام  عع  المعع ذن قععال: 

 و[103]يصف رواه ويقدم ا بعيهحل و ن كان فال 

ومعاويععة بعع  شععري  والوكععح بعع  مسععكه  ثقفععان لصقععل 

أجعععد الجالثعععة  صهمعععا  صعععف ان والا اطعععي وابععع  أبعععي 

 مهعععرلو و عععؤ  الروايعععات بعععدل   ععع  سعععق ن األذان 

 بل لع ه   يمةوواإلقامة    اإلمام جهصئؤ 

: موايععات م ععاير  المعع ذن ل مقععهح وقععد الط ئفممة الن لنممة

اسعععفدل بهعععا السعععهد الوكعععهح و عععي معععا موو الصعععدو  

مرسععالا:  كععان   ععي   هععه السععالم يعع ذن ويقععهح  هععر  

وكعععان يقعععهح وقعععد أذن  هعععر لو ومرسععع ة العععد ا ح  ععع  

  ععي   هععه السععالم ااععه قععال  ال بععح  أن يعع ذن المعع ذن 

و وكعععؤا مرسععع ة  سعععما هل بععع  [104]ويقعععهح  هعععر ل

جععابر أن أبععا  اععد و   هععه السععالم كععان يعع ذن ويقععهح 

 و[105] هر 

https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftn102
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftn103
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftn104
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftn105


ذ لعععل االكففععاء  صععا معع  ولكعع  ال  القععة لهععا بالمقععام  

جهععة السععما  و عع  مفقعع   فهمععا اوعع  فهععه   عع  الفععرا 

ا  لعع  أاععه ال فععر  فععي مسععحلفصا بععه   بوععا  المعع ذن  ميافا

 والمقهح وم ايربهماو

: و ععع  مععع م  كعععالم المصعععص  أن ال سمممةلة الن لنمممة

المحم م الععدا ل   عع  جما ععة وقععد أذاعع ا لهععا  ععل يكففععي 

 بحذااهح أم الم

سعععفمر  القطعهعععة االكففعععاء وبعععدل مقفيععع  السعععهر  الم

   هه موايات م  ص       المخال :

فمصهععا موايععة معععاذ بعع  كجهععر   ذا   ععل الرجععل المسععود 

و عع  ال يععحبح بصععاجاه وقععد بقععي   عع  االمععام هيععة أو 

هيفعععان فخهعععي  ن  ععع  أذن وأقعععام أن يركعععب ف هقعععل قعععد 

قامعع  الصععال  قععد قامعع  الصععال  و أكاععر و أكاععر ال 

 و[106] ولهد ل في الصال ل له  ال و 

ومعععاذ بعع  كجهععر لععح ي ثعع   ال أاععه ممعع  يهععم هح  اععام  

المفهععد فععي اإلمشععا  أاععه معع  ثقععا  بطااععة أبععي  اععد و 

   هه السالم والموق  الاهاهااي لح يقال  ؤا الف ثه و

كععان مفوععداا مععب معععاذ بعع  مسعع ح الهععراء فقععد وثقععه و ن 

العالمععة و اععاقف السععهد الخعع  ي فععي ب ثهقععات العالمععة 

ا بععحن الس سعع ة قععد ااقطععع   وم  بععح ر  عع  الهععه    مععا

فكععععحن ب ثهقععععات الهععععه  ومعععع  قا ععععه مسععععصد  و ععععؤ  

الف ثهقععات مرسعع ةو و ععؤا  هععر صععوه  وبفصععه ه فععي 

 مو هو
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ؤا األمععر و اللععة الروايععة معع  جهععة ان ا فصععال  عع 

 بالمخال  يدل     االكففاء بحذان الم اف و

ويععدل   عع  ذلععك صععوهوة  اععد الععرجم  بعع  أبععي  اععد 

و   ذا    عع  المسععود واإلمععام ماكععب ف صصعع  أاععك ان 

ر وامكععب  مهععه  الهععه مفععب مأسععه قاععل أن بدمكععه فكاععل

ف ذا مفععب مأسععه فاسععود مكااععك فعع ذا قععام فععالو  بالصعع  

قععععام فععععالو  فعععع ذا ج ععععو فععععاج و مكااععععك فعععع ذا 

 و[107]بالص ل

ر فععي نريقععه  لعع  الصعع  ال  ومعع  ال العع  ان معع  كاععل

 يمكصه األذانو

ويععدل   هععه مععا موا  الصععدو  ب سععصا    عع  معاويععة بعع  

و فههعععا:  –وال ياععععد اال فمعععا    ععع  سعععصد   –شعععري  

د مفععب مأسععه معع  السععود  األ هععر   ومعع  أ مكععه وقعع 

و عع  فععي الفهععهد فقععد أ مك الوما ععة ولععهو   هععه أذان 

وال  قامععععة ومعععع  أ مكععععه وقععععد سعععع ح فع هععععه األذان 

 و[108]واإلقامةل

وقعععد اسعععفدل ا   هعععه بروايعععة ابععع  معععريح االاصعععامد 

صععال  بعع   قاععة قععال  صعع   بصععا أبعع  جعفععر اليعععهفة ب

  هععه السععالم فععي قمععه  بععال   ام وال م اء وال أذان 

وال  قامععة ف مععا ااصععر  ق عع  لععه  افععاك و صعع ه  بصععا 

فععععي قمععععه  بععععال   ام وال م اء وال أذان وال  قامععععة 

قععال:  ن قمهصععي كجهعع  فهعع  يوعع د أن ال يكعع ن   عع  
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   ام وال م اء و اععععي مععععرمت بوعفععععر و عععع  يعععع ذن

 و[109]ويقهح ف ح أبك ح فاج أاي ذلكل

ولكعع  ال ععا ر  روجهععا  عع  موععل الاوععي ومفا  ععا 

ا  لعع   كفايععة سععما  اإلمععام  صععه و عع  المععحم مه  ميععافا

 لع  سصد او

ويمكعع  االسععفدالل بمعععا  ل   عع  السعععق ن لمعع    عععل 

   الوما ة كما سهحبي  ن شاء و بعال وقال بفر

قععال المصععص   الجععااي الععدا ل فععي المسععود ل صععال  

 مصفر اا أو جما ةلو

الاوععي فععي مقععامه : األول فععي السععق ن  عع  المصفععر و 

الجعععااي فعععي جععع ا  ااعقعععا  الوما عععة الجااهعععة  عععصهح 

 والسق ن  صهحو

فالمهععه م بععه  المفععح ري   عع   ال قمم م الو  أمععا فععي

السعععق ن ولكععع  القعععدماء يق لععع ن بععععدم السعععق ن فعععي 

 المصفر  والبد م  مالج ة الرواياتو

فمصهععا موايععة معاويععة بعع  شععري  المفقدمععة وفههععا  ومعع  

 أ مكه وقد س ح فع هه األذان واإلقامةلو

ومصهععا م ثقععة  مععام فععي الفقهععه  سععحل أبععا  اععد و   هععه 

السععالم  عع  مجععل أ مك اإلمععام جععه  يسعع ح فقععال   هععه 

 و[110]أن ي ذن ويقهح ويففف  الصال ل

ومقفيعع   ععؤي  الوععديجه   ععدم سععق نهما  عع  المصفععر  

  ذا س ح اإلمامو
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ومصهععا  اععر السععك اي:   ذا   ععل الرجععل المسععود وقععد 

الوععععدييو صعععع   أ  ععععه فععععال يعععع ذا  وال يقععععهم لو 

 ل[111] 

و عع  لعععه  باصععان بعع  مومععد الععؤد لععح ي ثعع  ومفععا   

 السق ن مط قااو

 ومصها مواية أبي   ي الورااي وقد موي  ب جهه :

مععا موا  الهععه   عع  الوسععه  بعع  سعععهد  عع  أبععي  الو 

بععي  اععد و   هععه السععالم فحبععا    ععي قععال:  كصععا  صععد أ

مجععل فقععال: جع عع  فععداك صعع هصا فععي المسععود الفوععر 

وااصععر  بعيععصا وج ععو بعععل فععي الفسععاه  فععد ل 

  هصععا مجععل المسععود فععحذن فمصعصععا  و فعصععا   عع  ذلععك 

فقععال أبعع   اععد و   هععه السععالم: أجسععص  ا فعععه  عع  

ذلععك وامصعععه أشععد المصععب فق عع : فعع ن    عع ا فععحما وا ان 

هععه جما ععة قععال: يق معع ن فععي ااجهععة المسععود يصعع  ا ف

 [112]وال يادم بهح  مامووول الودييو

مععا موا  الصععدو   عع  ابعع  أبععي  مهععر  عع  ابععي  الن   

  ي الورااععي قععال: كصععا  صععد أبععي  اععد و   هععه السععالم 

ل فق عع  لععه: فعع ن   ععل جما ععة فقععال  مج ععه  ال أن فهععه

يق معع ن فععي ااجهععة المسععود وال ياععدم  وال ياععدو   لل 

 ل[113]لهح أمامو  

والصقععل األول ال يخ عع  معع   شععكال معع  جهععة ان جسععه  

ة بعع  سعععهد معع  الطاقععة السععابعة وأبعع    ععي معع  الطاقعع 

الخامسععة فهععي مرسعع ة بوععؤ  ال اسععطةو وأبعع    ععي 
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الورااععي لععح ي ثعع   ال ان اقععل ابعع  أبععي  مهععر  صععه 

كععا   صععداا فععي الف ثهعع و وأمععا مععا يععد   معع   مكععان 

بقا عععه  لععع   معععان الوسعععه  بععع  سععععهد أو  هعععر ذلعععك 

فمعععع ا ح ال ي يععععد ا الار ععععان وال يسععععا د ا العععععا  و 

ا  لعع  أن العصعصععة ال يععدل   عع  الصقععل  بععال واسععطة ميععافا

و ععؤا  عع  ال جععه فععي اقععل ابعع   اععا   عع  مسعع ل و 

ص   و   هععه وهلععه وسعع ح كجهععراا فععي كفععب العامععة ف اععه 

لح يععدمك الرسعع ل صعع   و   هععه وهلععه وسعع ح وقععد ذكععر 

 ذلك والد شهخصا الاها ي قد  سر و

وكهعع  كععان ففععي الصقععل الجععااي كفايععة وسععصد الصععدو  

لسعععهد الوكعععهح  لععع  ابععع  أبعععي  مهعععر صعععوه   ال أن ا

جععاول بصععوه  السععصد ال معع  جهععة اقععل ابعع  أبععي  مهععر 

 صه بععل معع  جهععة وقعع   جما ععة معع  اال ععاظح فععي سععصد 

 الصدو  ال  اب  ابي  مهرو

وفهعععه ان األ عععاظح يصق ععع ن كفعععال ابععع  ابعععي  مهعععر ال 

ا بصقععل أجمععد   صعع ل  ععؤ  الروايععةو وصععووه اييععا

بعع  مومععد بعع   هسعع  الصقععل األول و  عع  الععؤد نععر  

لصق ععه معع  اليعععفاء وقععد ذكراععا لععع   ععؤا  الارقععي

ال جعععه معععرامااو ثعععح اقعععل  ععع  الوععع ا ر ان أبعععا   عععي 

الورااي  عع  سععالم بعع   مععر  و عع  ثقععة وان جسععه  بعع  

سعععهد معع  أصععوال االجمععا و وأجععال  صععه بععحن الجقععة 

 عع  سععالم بعع  أبععي  مععر  الخراسععااي ولععهو فععي معع  



ان وان كعع ن الوسععه   ا معع  يصسععب  لعع  جععرل سععمي سععالما

 وال االجما  لح يؤكر  أجدوم  أص

وال ياعععد أن يكعع ن مععرا  صععاجب الوعع ا ر معع  سععالم 

بعععع   مععععر  سععععالم بعععع  أبععععي  مععععر  وان الورااععععي 

بصعععوه  الخراسعععااي فهعععفح األمعععر وسعععالم ابععع  أبعععي 

 مععر  كصهفععه أبعع    ععيو وال ياعععد أن يكعع ن مععرا   معع  

أصععوال االجمععا  الععؤي  ابفقعع ا   عع  اال فمععا    عع  مععا 

جم عععة ب ععك الوما عععةو وقععد اسعععفجص  يصق ععه ال أاعععه معع  

الرجععاله ن معع  موايععات بعععل اليعععفاء كمومععد بعع  

ا مومة مععا كععان فععي كفععب جسععه  بعع  سعععهد فهععؤا اجمععا  

جصعع ه صععاجب الوعع ا ر ولكعع  أصععل الكاععرو  صععداا 

 مول اشكالو

وأمععا معع  جهععي الداللععة فالروايععة بععدل   عع  أن مصععب 

االذان كعععان ممعععا   هعععه السعععهر  المسعععفمر  وقعععد أيعععد ا 

 االمام   هه السالمو

ومصهععا موايععة أبععي بصععهر اليعععهفة بصععال  بعع  سعععهد 

أو  الععد بعع  سعععهد فععي الرجععل يصفهععي  لعع  االمععام جععه  

يسعع ح قععال  لععهو   هععه أن يعهععد األذان ف هععد ل معهععح 

فعععي أذااهعععح فععع ن وجعععد ح قعععد بفرقععع ا ا عععا  األذانلو 

 ل[114] 

وفععي بقريععرات السععهد الاروجععر د صععال   عع  يعع او 

ب  سعععهد فقععال صععال  ومعع  بعععد  موهعع الن و عع  سععه  

https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftn114


فععالرواد صععال  بعع  سعععهد و عع  يععرود  عع  يعع او 

 و   اب   اد الرجم و

و ععؤ  الروايععة مرويععة فععي الفهععؤيب ب جععه ه ععر بععصفو 

 ق عع : الميععم ن  عع  أبععي  اععد و   هععه السععالم قععال: 

الرجععل يععد ل المسععود وقععد صعع   القعع م أيعع ذن ويقععهح 

قععال:  ن كععان   ععل ولععح يففععر  الصعع  صعع   بععحذااهح 

و قعععععامفهح و ن كعععععان بفعععععر  الصععععع  أذن وأقعععععاملو 

 ل[115] 

 عع  و ععؤ  الروايععة معفاععر  بصععاءاا   عع  ان أبععا بصععهر 

يوهعععع  بعععع  القاسععععح أو لهععععي المععععرا د  مععععا ألاهمععععا 

ا األجمععر الععراود  صععه فععي  المعروفععان و مععا الن ابااععا

 ععؤا الوععديي  عع  ماويهمععاو ولكعع  صععاجب المععدامك 

 ااقف في السصد بحاه مر   به  الجقة واليعه و

وأمعععا األصعععوال قعععد  و أسعععرام ح فقعععد ذكعععر فعععي 

 جما ععة مففععاك الكرامععة أاهععح أففعع ا بعععدم السععق ن و ععدل 

واقععل  عع  بعيععهح الهععهر  و عع  بعععل ان المخععال  

اعععا م وذكعععر ان المخعععال   ععع  الموقععع  والعالمعععةو 

فه هععر معع  مومعع   مععا ذكععر  ان القععدماء  لعع   مععان 

 الموق  كاا ا يق ل ن بعدم السق نو

 عع  الهععه  فععي الماسعع ن:  [116]واقععل فععي الوععدا   

ا لكععل   ذا أذن فععي مسععود لصععال  بعهصهععا كععان ذلععك كافهععا

معع  يصعع ي ب ععك الصععال  فععي ذلععك المسععود ويوعع   لععه 
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أن يعع ذن ويقععهح فهمععا بهصععه وبععه  افسععه وان لععح يفعععل فععال 

 بح و قال صاجب الودا   ولح أ ر  وجههو

السععابقة بصععاءاا  ولعععل وجهععه الفمسععك بروايععة أبععي   ععي

المصعععب الجفعععرام الوما عععة السعععابقة ال لععععدم   ععع  أن 

بفعععر  الصععع  فعععال  اعععر  بعععه والمفعععروا ان االذان 

ا ففخععف  المصععب بععه و  هععه  الععؤد مصععب فههععا كععان جهريععا

بومعععل موايعععة السعععك ايو ومقفيععع  موايفعععي  معععام 

ومعاويععة بعع  شععري   ععدم السععق ن و مععا وام بععان فععي 

صعع م   ععدم بفععر  الصعع  ألن م م  مععا كعع ن اإلمععام 

 السالم ففعاملان مواية أبي بصهروفي جال 

وال يمكععع  الومعععب بعععحن المعععرا  بعععالففر  فههعععا ذ عععال 

بععععل الصععع  ال  عععدم صعععد  الصععع   ذ ال يمكععع  

جم هععا   عع  ذلععك كمععا مععر اعععح يمكعع  الومععب بومععل 

موايععة أبععي بصععهر   عع  المصععب جهععراا فهوعع   سععراا أو 

اوكعععح بسعععق ن موايعععة أبعععي بصعععهر ل  عععراا  صهعععا 

بم جعععب موايعععة أبعععي   عععي فعععصوكح بعععالمصب جهعععراا 

والوعع ا  سععراا بم جععب االنالقععات ألن القععدم المفععهق  

  م  المصب    الوهر بهماو

ويمكعع  أن اقعع ل بعععدم بحكععد االسععفواال  ذا لععح يففععر  

الصعع  أ ععؤاا بروايععة أبععي بصععهر   عع  الصقععل الجععااي 

ال فاام ععا وكهعع  كععان فععاألج ن  عع  بععرك الوهععر بهمععا 

القعععدماء ألاعععه والصعععوه   عععدم السعععق ن كمعععا   هعععه 

مقفيعع  موايععة  مععام ومعاويععة بعع  شععري و وال ياعععد 



 عععدم بحكعععد االسعععفواال  ذا لعععح يففعععر  الصععع  أ عععؤاا 

 برواية أبي بصهر فال وجه ل مصب   يمةو

: فعععي ااعقعععا  الوما عععة بععععد الوما عععة ال قممم م النممم   

األولعع  وسععق ن األذان واإلقامععة  عع  الوما ععة الجااهععةو 

     أق ال: ا ف   الق م في  ؤ  المسحلة

: ذ ععععب الصععععدو   لعععع   ععععدم جعععع ا  القممممو  الو 

الوما ععععة الجااهععععة فععععي مسععععود فععععي صععععال  واجععععد  

واسفهععهد بروايععة أبععي   ععي المفقدمععة كمععا فععي الوععدا   

قععال: وباعععه   هععه الموععدم الكاشععاايو و عع  المصقعع ل 

 ععع  م لعععب مععع  الماسععع ن و ععع  ابععع  ا ميعععو فعععي 

مععا بعععل اسعع  السععرا رو وا فععام  مالععك معع  العامععة ك

 و[117]في المو  

: قععال الهععهخان المفهععد والط سععي قععد  القممو  النمم   

سععر ما: يوعع   الوما ععة بععال أذان وال  قامععة بععال فععر  

بععه  بفععر  صعع  الوما ععة اال ولعع  و دمععهو وي هععر 

ن  ذا أما وا معععع  المقصعععععة والفهععععؤيب ااهمععععا مورمععععا

 الصال  جما ةو

: قعععال العالمعععة فعععي الق ا عععد يوععع   القمممو  الن لممم 

الوما ععة بععحذان و قامععة ولكعع  يكر ععان ان لععح بففععر  

االولععع  و ال اسعععفوااو وفعععي الاوعععام اسفهعععهد   ععع  

الر صععة بخاععر  مععام المفقععدمو و اععر  يععد الصرسععي 

لو واسعععفدل فعععي كهععع  ال جعععام   ععع  الوععع ا  [118] 

بخاععر  مععام ومعاويععة وبا اععام أ ععر   عع  الكرا ععةو 
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وقعععد اسعععفدل المفعععح رون   ععع  القععع ل بالففصعععهل بعععه  

الففعععر  فهسعععفواان و دمعععه فهكر عععان بروايعععة أبعععي 

 و ولكععصهح   طعع ا بصععهر مععب أن م م  ععا  عع  المصفععر

 به  بوجي الوما ة والمصفر و

قععال فععي الوععدا   بعععد اقععل  اععام  المفهععد المفقدمعععة: 

وظععا ر  ععؤ  العاععام  بوععريح األذان واإلقامععة ل وما ععة 

الجااهععة ان  عع  الصهععي بععالرج    لعع  القهععد كمععا  عع  

المهععه م وان يرجععب  لعع  القهععد والمقهععد كععان فهععه  اللععة 

معععب األذان واإلقامعععة    ععع  بوعععريح الوما عععة الجااهعععة

 واألمران مهكالنو

و  عع   ععؤا فهرجععب قعع ل القععدماء  لعع  قعع ل واجععد و عع  

 بوريح الوما ة الجااهةو

والعمععد  فععي المقععام موايفععان: ذيععل موايععة أبععي   ععي 

المفقدمععة: فعع ن    عع ا فععحما وا ان يصعع  ا فهععه جما ععة 

قععال: يق معع ن فععي ااجهععة المسععود وال ياععدم بهععح  مععامو 

و  عع  الصقععل اا ععر: فعع ن   ععل جما ععة فقععال: يق معع ن 

فعععي ااجهعععة المسعععود وال ياعععدم  وال ياعععدو   لل لهعععح 

  مامو

السععالم موا ععا الهععه  بععام   وموايععة  يععد بعع    ععي   هععه

ب سععصا    عع  مومععد بعع    ععي بعع  مواعع ل  عع  مومععد 

بعع  الوسععه   عع  الوسعع  بعع    ععي  عع  الوسععه  بعع  

  عع ان  عع   مععرو بعع   الععد  عع   يععد بعع    ععي  عع  

هبا ععه  عع    ععي   هععه السععالم وبععام  ب سععصا    عع  مومععد 



بعع  أجمععد بعع  يوهعع   عع  ابععي جعفععر  عع  ابععي الوعع  اء 

 و  قععال   ععل مجععالن  عع  الوسععه  بعع    عع ان   العع 

المسععود وقععد صعع ل    ععيل بالصععا  فقععال لهمععا   ععي   هععه 

السعععالم  ان شعععئفما ف هععع م أجعععدكما صعععاجاه وال يععع ذن 

 ل[119]وال يقهحلو  

جسععه  بعع    عع ان و مععرو بعع   الععد  يععديان و مععا 

يععد فععي الوععديي الععؤد يرويععه  عع  ماويععا موم  ععة  

هبا ععه   ععههح السععالم وكجهععر مصهععا مخععال  ألجا يجصععاو  ال 

أاععه ال ياعععد اال فمععا    ههمععا فعمععرو بعع   الععد قععد وثقععه 

ا يمكععع  ب ثهقعععه وال يصعععافي  ابععع  فيعععال وجسعععه  أييعععا

ذلععك  ععدم صععوة الموم  ععة فعع ن اال فمععا   امععا  عع  

     موايابهما الفي اق ها أصوابصا فق و

أبعع  الوعع  اء فقععد قهععل فهععه ااععه صععوه  الوععديي  وأمععا

 معفمدو

وال عععا ر ان االصعععوال قعععد  و اسعععرام ح فهمععع ا 

معع  ذيععل موايععة أبععي   ععي الصهععي  عع  الوما ععة الجااهععة 

ومعع  جم ععه مععصهح   عع  الكرا ععة ف امععا بمسععك   عع  

الوعع ا  بروايععة  يععدو ولكعع  فععي أصععل الروايععة ابهامععاا 

وال ععا ر ااععه  ففععي اقععل الصععدو : ال ياععدم بهععح  مععام

فسععر  بالاععدام أد السععا  ففهععح مصععه  ععدم  قععد الوما ععةو 

ولكعع  يمكعع  أن يكعع ن المععرا   ععدم الفقععدم وك اععه فععي 

صععفهح كمععا أاععه األظهععر بصععاءاا   عع  اسععخة ياععدو لهععح 

 أمام وان اجفمل ذلك المعص  أييااو
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ويمكعع  أن يكعع ن أمععر ح بالصععال  فععي ااجهععة المسععود 

ا م يععداا  لعععدم الوعع ا  فععي الموععرال فهكعع ن  ععؤا أييععا

لهعععؤا المعصععع   ذ المقصععع    عععدم ال هععع م و عععؤا مأد 

ا: قععال فععي فقععه المععؤا ب األمبعععة اقععالا  الوصفهععة أييععا

 ععصهح: ف عع  صعع   اال ولعع  فععي الموععرال والجااهععة بعهععداا 

او ويسععففا  معع  المو عع    صععه فععال يكععر  واإلكععرا  بوريمععا

ان مأد بعععل العامععة أييععاا  ععدم بقععدم اإلمععام   عع  

فععي الوما ععة الجااهععة اقععل ذلععك  عع  قفععا   فهمععا الصعع  

 ذا صعع   جما ععة مععب جما ععة وأبععح اإلمععام قععا هح قععال: 

 يفم اها جما ة  ال أاه ال يفقدمهح اإلمامو

ا فهعععح الهعععه  والمفهعععد  عععدم جععع ا   وي يعععد ذلعععك أييعععا

ا  االذان واإلقامععة ل جااهععة ال  ععدم جعع ا  الوما ععة مط قععا

 ن الوما ةوفق له ال يادو أد ال ي هر بومهب ش و

ا  لعع  أن أ لععة الوما ععة مط قععة و ععؤ  موم ععةو  ميععافا

ا  لعع  أن الصقععل اا ععر ياعععد فهععه اجفمععال المصععب  وميععافا

ألن السعععا ل يسعععحل: فععع ذا   عععل جما عععة فعععحما وا أن 

يصعع  ا جما ععة قععال: يق معع ن فععي ااجهععة المسععود   

 لعع و جهععي وم  األمععر بالقهععام فععي ااجهععة المسععود فععي 

وما ععة ولععح يععصههح  عع  ذلععك صعع م   ما بهععح صععال  ال

 ال أن االصعععوال لعععح يفرقععع ا بعععه  الصق عععه  وجم   معععا 

  عع  المصععب بععه  قا ععل بالورمععة وقا ععل بالكرا ععة بقريصععة 

 مواية  يدو



واإلاصعععا  ان المصعععب  ععع  الوما عععة الجااهعععة أاسعععب 

بق لععه:  وال ياععدو لهععح  مععامل فهفعععه  القعع ل بالكرا ععة 

   يمةو لرواية  يد وسق ن األذان واإلقامة  صا

ا لسععق نهما فععي  ثععح ان السععهد المصععص  ذكععر شععرونا

 عععؤ  الصععع م  مصفعععر اا كعععان أو جما عععة ولكععع  السعععهد 

الاروجععر د فصععل فععي الفع هقععة بععه  معع    ععل المسععود 

مريععداا ل صععال  مسععفقالا  عع  الوما ععة الفععي فهععه امععا 

جما ععة ا  ععرو أو مصفععر اا فهعفاععر فهععه  ععؤ  الهععرون 

كها فععال يعفاععر فهععه وبععه  معع  أما  الوما ععة ف ععح يععدم

 عععؤ  الهعععرونو و  عععل ذلعععك فعععي بقريرابعععه ان الجعععااي 

ثاعع  لععه جعع  االسععففا   معع  أذان الوما ععة و قععامفهح 

كمععع    عععل فعععي الوما عععة فعععالمالك فعععي  عععؤا بفعععر  

الصععف   و دمععهو والسععق ن  صععا م صععة ألاععه جعع  

ثابعع  لععهو وأمععا الجععااي فععالو  ثابعع  ل وما ععة   هععه بععحن 

 ن   يمةويوفرمها فال ي ذن فالسق 

و عععؤا الففصعععهل والفع هعععل ال يسعععففا  مععع  شعععيء مععع  

الروايععات مععب أاععه افعع  فععي الفقريععرات ا فاععام الهععرون 

ا والروايعععات مط قعععة مععع  جهعععي  ما   الوما عععة  مأسعععا

 و هر او

وفصععل بعععل األ ععاظح بعععد الخدشععة فععي الهععرون أن 

القعع ل يخععف  بمريععد  ععؤ  الوما ععة ألجععل بقععاء جكععح 

بعععحذااهح و قعععامفهحو و عععؤا  العععدا ل فههعععا مععع  االكففعععاء



أييععاا ال  لهععل   هععه واالنالقععات بدفعععه بععل موايععة أبععي 

   ي ظا ر  في  الفهو

ا باإلنالقععات وقاععل  وقععد مصععب االشععفران جما ععة بمسععكا

 بهان الهرون واجد  واجد  اؤكر أمري :

األمععر األول:  اععا قععد اسععففداا أمبعععة أجكععام معع  ثععالم 

ذان واإلقامععةو موايععات: األول:  ععدم جعع ا  الوهععر بععاأل

 واسفقداا  م  مواية أبي   يو

ا بععه  موايععة  الجععااي: كرا ععة  قععد الوما ععة الجااهععة جمعععا

أبعععي   عععي المااععععة وموايعععة  يعععد الموععع    والمعععرا  

 بالكرا ة المعص  المعق ل في العاا اتو

الجالععي: سععق نهما  عع  الوما ععة الجااهععة كمععا فععي موايععة 

  يدو

صفعععر  بععععد صعععال  الرابعععب:  عععدم بحكعععد اسعععفواابها ل م

ا بروايععة أبععي بصععهر الجااهععة المعفاععر   الوما ععة بمسععكا

بعععد ثاعع ت أصععل اسععفواابهما بروايفععي  مععام ومعاويععة 

 ب  شري و

األمععر الجععااي: ان الروايععات العع ام    عع  األ مععة   ععههح 

السعععالم   ععع  قسعععمه  فعععاعل مصهعععا وام  فعععي مقعععام 

الفع عععهح والقعععاء االصععع ل الفعععي يوعععب   ععع  الفقهعععه 

وبعععل مصهععا وام  فععي مقععام الففهععا وجعع ال بطاهقهععا 

سعع ال المسععفففيو وقععد ذكراعععا فععي ماوععي الفععععاما 

وجعع   الفععر  بععه  القسععمه  ومصهععا ان الخص صععهات 

الفععي بععؤكر فععي القسععح األول بعفاععر   ه ععة فععي الوكععح 



ولكصهععا فععي القسععح الجععااي ال بعفاععر فقععد يععؤكر المسععفففي 

 أو مراجعععب الطاهعععب  عععد  مالبسعععات لمععع ام  السععع ال

ولكععع  المففعععي أو الطاهعععب يقعععدم فعععي افسعععه الكاعععرو 

المصطاقععة   عع  المعع م  فهوهععب وال يع ععح السععا ل بهععا 

 وقد ال يك ن لاعل ما ذكر    ل في الوكح أصالاو

فمعععا يعععر  فعععي أسعععئ ة العععروا  قعععد يع عععح  عععدم   الفهعععا 

بم جععب الوعع  الفقهععي والقععرا   الفععي يسععففهد ا الفقهععه 

يء معع  ذلععك فععال وقععد يع ععح   الفهععا وقععد ال يع ععح شعع 

يمكعع  األ ععؤ بععالكارو ومعع   صععا يع ععح السععرل فععي  ععدم 

جعع ا  مجعع   العععامي  لعع  الروايععات كمععا أاععه ال يوعع   

ل مععريل أن يسععفعمل ال صععفة الفععي وصععفها الطاهععب 

لمععريل مهععابه لععه فععي الوععاالت وال عع ا ر الخامجهععة 

فعععع ن ااطاععععا  م لعععع   ال صععععفة معععع  ا فصععععال 

يععععة معععع  الطاهععععب واسععععفخراق الكاععععرو معععع  الروا

 ا فصال الفقههو

ومصهعععا: ان الخص صعععهة الد ه عععة فعععي الوكعععح ان كعععان 

فاقعععد ا شعععاذاا بصوععع  العمععع م أو فعععي  صععع ل مععع م  

السعع ال فععؤكر ا فععي مقععام الففهععا مسععفهو  ف عع  فرلععصا 

ان  واءا يهععفرن فهععه أن يفصععاول مععب مععاء  هععر معععداي 

فالفقههعععد بعععه فعععي مععع م   عععدم امكعععان بوصعععهل المعععاء 

مسععفهو  كمععا أن اصععهوة الطاهععب المعععداي أو ادمبععه 

لعععالح  ا ععد مععريل بععان شععرل الخمععر ييععرل بمرلععه 

 مسفهو   ذ    مفروا العدمو



ولكعع   ععؤا الفقههععد فععي مقععام الفع ععهح صععوه و و  هععه 

فاأل ععؤ بععاإلنال  فععي مععا كععان وام اا فععي مقععام الففهععا 

 وكان م   ؤا القاهل  هر صوه و

  

ا ويهعععفرن فعععي السعععق ن أمععع م: أجعععد  قعععال المصعععص 

 وك ن صالبه وصال  الوما ة ك فههما أ ا هة

  

المعععااع ن  ععع  االشعععفران بمسعععك ا بعععاإلنال  لععععدم 

ومو  الفقههععععد فععععي شععععيء معععع  الروايععععات وبمسععععك 

بعيعععهح باالاصعععرا و قعععال السعععهد الوكعععهح:  ولعععهو 

مصهعععح االاصعععرا  ال  اعععة لهف جعععه   هعععه ان ال  اعععة ال 

الف ظهعع ل ولععح ب جععب االاصععرا  المعفععد بععهو بععل  عع  

 يع ح المرا  مصهو

واسفهععكل صععاجب الوععدا   فععي  م مهععة الهععرن بععحن 

العععدا ل  ن كااععع  صعععالبه قيعععا هة ال وجعععه ل هعععرنو 

 و ؤا ال بح  بهو

 والبععد معع  مالج ععة الروايععات: أمععا موايععة أبععي   ععي

ا  فقعععد ذكعععرت فههعععا  ص صعععهات  هعععر   ه عععة قطععععا

ككعع ن الصععال  صععال  الفوععر وكعع ن الاععاقه  مهعع  له  

بالفسععععاه و ولكعععع  ال  شععععكال فععععي أن الصععععال  الفععععي 

صعع   ا كااعع  أ ا هععة  ذ ياعععد جععداا أن يصعع  ا صععال  

الفوععر قيععاءاا جما ععةو فععال يمكعع  الفمسععك ب نالقهععا 

 م   ؤ  الوهةو



فهععي قيععهة فععي واقعععة وال  نععال   وأمععا موايععة  يععد

 فهها مب أن المفعام  أيياا ك اها أ ا هة كما مرو

 و ية أبي بصهرو كؤا الكالم في موا

اعععح  نععال  الروايععات معع  جهععي كعع ن صععال  الععدا ل 

قيععاءاا ال يخ عع  معع  وجععه  ال أاععه ياعععد  فععي األول ان 

الوم ععة م لععب االسععفدالل و ععي ذيععل الوععديي وام   

ا ويععحبي فههععا افععو االسععفاعا  األول  فععي الوما ععة أييععا

و عع  كعع ن الوما ععة مصعقععداا لقيععاء صععال  الفوععر وكععؤا 

ا أما  الصعععال  فعععي موايعععة  يعععد فععع   ن العععدا ل أييعععا

جما ععة ولكصععه فععي الجالععي أقععرل مصهمععا بالصسععاة  لعع  

المصفععر   ال أن جكمععه كمععا مععر  ععدم بحكععد االسععفواال 

ف عععهو بمهعععح جفععع  يكععع ن مععع م  الص عععر فالفمسعععك 

 باإلنال  فهه أيياا ال يخ   م   شكالو

 والجااي: اشفراكهما في ال ق  قال المصص :

ي جمهععب ال قعع  كمععا مجععل بععه  دم االشفراك قععد يكعع ن فعع 

السععهد معع  كعع ن صععال  الوما ععة السععابقة العصععر و عع  

يريععد الم ععرل وقععد يكعع ن  ععدم االشععفراك فععي وقعع  

الفيععه ة كمععا  ذا صعع  ا العصععر و عع  يريععد ال هععرو 

ويمكععع    ععع و اشعععفران االشعععفراك جفععع  فعععي وقععع  

 الفيه ةو

أمععا الروايععة اال ولعع  فعع ام   فععي صععال  الفوععر ولععهو 

فععي وقعع  واجععد جفعع  يفمسععك ب نالقهععا   صععاك صععالبان

 م   ؤ  الوهةو



وأمععا موايععة  يععد فهععي وما   فععي الصععال  بعععد صععال  

الفرييعععة مااشعععر  وقاعععل  عععروق ال قععع  ف عععهو فههعععا 

 نععال و وكععؤا موايععة أبععي بصععهر فعع ن سععق ن االذان 

فهها قاععل بفععر  الصعع  فععال بععد معع  أن يكعع ن فععي وقعع  

 ععة واجععد ولععهو معع  المفعععام  بععح هر صععال  الوما

  ل  أن ييه  ال ق و

ا فمععب كعع ن اجععدا ما  الجالععي: ابوا  مععا فععي المكععان  رفععا

 ا ععل المسععود واال ععرو   عع  سععطوه يهععكل السععق ن 

 وكؤا مب الاعد كجهراو

وذلععك الن معع م  الروايععات ك هععا ابوععا  المكععانو وامععا 

ق لعععه  وكعععؤا معععب الاععععد الكجهعععرل فعععال وجعععه لعععه  ذ 

ر ل اعععد كجهععر  الروايععات معع   ععؤ  الوهععة مط قععة فععال أثعع 

 وق ه هو

الرابععب أن بكععع ن صععال  الوما عععة السععابقة معععب األذان 

واإلقامععة ف عع  كععاا ا بععامكه  ال يسععقطان  عع  الععدا  ه  

وان كعععان بعععركهح مععع  جهعععة اكففعععا هح بالسعععما   ععع  

 ال هرو

الروايععات  هععر موايععة أبععي بصععهر لععح يعاععر فههععا بمععا 

يععع  ح ا فصعععال السعععق ن بصععع م  أذااهعععح و قعععامفهح 

ففعععا هح بالسعععما  مععع  ال هعععر امعععا موايعععة أبعععي  ون اك

بصععهر فقععد وم  فههععا صعع   بععحذااهح واقععامفهحو و ععؤ  

الصسععاة لهسعع  صععدومية  ذ لععح يعع ذن جمهععب الوما ععة 



ا فععالمرا  األذان الععؤد أجعع أ ح فععال ياعععد االكففععاء  قطعععا

او  في  ؤ  الص م  أييا

أمععا لعع  كععاا ا بععامكه  بععال سععما  معع  ال هععر فاالشععفران 

المفعععام  فععي صععال  الوما ععة االذان لهععا  فععي مو ععه  ذ

بععل قععد أوجاععه بعيععهح لهععا والروايععات مص لععة   عع  

الصعع م  المفعامفععة لمععا  رفعع  معع  أاهععا وام   معع م  

 الففهاو

 الخامو أن بك ن صالبهح صوهوةو

معع  ال العع  ان  نععال  الروايععات ال بهععمل الصععال  

ا مععب مععا وم  معع   ععدم سععق ن األذان  الفاسععد   ص صععا

     المخال و ذا ص   

 السا   أن يك ن في المسودو

الروايععععات ك هعععععا وام   فععععي  صععععع ل المسعععععودو 

و نععال   اععر أبععي بصععهر   عع  الصقععل األول ال يمكعع  

 الفمسك به ليعفهو

الجالععي معع  معع ام  سععق نهما:  ذا سععمب  قععال المصععص :

 الهخ  أذان  هر  أو  قامفهو

الروايععات العع ام     عع  قسععمه  فععاعل مصهععا بفيععم  

األذان بسعععما ه وبععععل يفيعععم  سعععق نهما سعععق ن 

بسععما هماو والفقهععاء ا ف فعع ا ففمسععك بعيععهح بالطا فععة 

ا  االولعع  فقعع  كععالموق  وبعيععهح بمسععك بالجااهععة أييععا

 فالكالم في جهفه :



: الاوعععي  ععع  سعععق ن األذان بسعععما ه الجهمممة االىولمممى

 ويدل   هه  د  موايات:

مصهعععا صعععوهوة  اعععد و بععع  سعععصان:   ذا أذن مععع ذن 

  األذان وأاعع  بريععد أن بصعع ي بحذااععه فععحبح مععا فععصق

اقعع  معع  أذااععه وال بععح  أن يعع ذن ال ععالم الععؤد لععح 

 ل[120]يوف حلو  

 فهدل     ج ا  االكففاء بحذان ال هر في الوم ةو

الصععاي الععؤد لععح يوععف ح ومصهععا مععا  ل   عع  جعع ا  أذان 

 ذ يعععدل بطريععع  أولععع    ععع  كفايعععة أذان الاعععالل و عععي 

 ل[121] د  مواياتو  

ومصهعععا  اعععر  مام  المرويعععة فعععي الع عععل  ق ععع  لعععه: 

المععرأ    ههععا أذان و قامععة فقععال:  ن كااعع  بسععمب أذان 

القاه ععة ف ععهو   ههععا أكجععر معع  الهععها به ووول الخاععرو 

ومج هعععا مرسععع ة الفقهعععه:  لعععهو   ععع  المعععرأ  أذان وال 

 قامععععة  ذا سععععمع  أذان القاه ععععة ويكفههععععا الهععععها بان 

 و[122]ولك   ذا أذا  وأقام  فه  أفيلل

األول لععععه  بعهسععع  بععع  مومعععد العععؤد لعععح  والخاعععر

 ي ث  والجااي مرسلو

ومصهععا معفاععر  معاويععة بعع  شععري  المفقدمععة الدالععة   عع  

 ععدم ااف ععام اإلمععام  ذا قععال المعع ذن قععد قامعع  الصععال  

و ن كععان االمععام  عع  المعع ذن فعع ن  ععرق لهعع ل قععدم ا 

  هر  فهدل     االكففاء بحذااهو
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ت بعععحذان و عععل يخعععف  المسعععففا  مععع   عععؤ  الروايعععا

الوما عععة أم يهعععمل اذان اال عععالم كمعععا قعععال الهعععههد أم 

 يعح أذان المصفر  كما قال الموق م

ا فعععرا الموقععع  الصعععا هصي   ععع  الهعععههد بعععحن أذان 

األ ععالم ال ي جععب سععق ن االذان  عع  المعع ذن فكهعع  

 ب هر  ومواية اب  سصان مط قة يهمل أذان المصفر و

ل بهععم ل ولكعع  لعع  كصععا و ععؤ  الطا فععة لععح يكعع  القعع 

او أمعععا موايعععة ابععع  سعععصان  الوكعععح ألذان المصفعععر  أييعععا

فلاععه لععهو فععي مقععام بهععان  ععؤا الوكععح و امععا المسععففا  

مصهععا اإلبمععام لمععا اقعع  فهمععا يوعع   االكففععاء بحذااععه 

بالسععما  ف ععهو فععي مقععام بهععان معع  يكففعع  باذااععه و ذا 

كان المط عع  فععي مقععام الاهععان معع  جهععة وشععك فععي ك اععه 

ا لعععح يمكععع  فعععي مقعععام الاهعععان  مععع  جهعععة ا  عععرو أييعععا

الفمسععك بععاإلنال و اعععح لعع  شععك فععي ك اععه فععي مقععام 

الاهععان أصععالا أو فععي مقععام االجمععال فاألصععل يقفيععي 

 األولو

وأمععا موايععة كفايععة سععما  المععرأ  فاالكففععاء  امععا  عع  

او  بحذان القاه ة و   أذان اال الم أو الوما ة قطعا

مهععرو هة  وأمععا كفايععة أذان ال ععالم فععال يععدل  ال   عع 

أذان ال ععالم فععال يهععفرن فععي اصععب المعع ذن أن يكعع ن 

ا ولععهو فععي مقععام الاهععان معع  جهععة االكففععاء جفعع   بال ععا

 يفمسك ب نالقهاو



وأمععا موايععة معاويععة بعع  شععري  فهععي أييععاا  اصععة 

 بحذان الوما ةو فحي  اإلنال  م 

بععل بععدل م ثقععة  مععام المفقدمععة   عع   ععدم كفايععة أذان 

فسعععه وأما  أن يصععع ي جما عععة اإلمعععام افسعععه  ذا أذن لص

فكهعع  يكففععي بععحذان مصفععر  ه ععر يسععمعه فهصعع ي بععه 

 جما ة م 

ا بسما هماوالجهة الن   ة  : في سق نهما معا

 وبدل     ذلك موايفان:

األولعع  مععا موا  سعععد  عع  ابععي الوعع  اء المصاععه بعع  

 اععد و  عع  الوسععه  بعع    عع ان  عع   مععرو بعع   الععد 

صععا معععه فسععمب  عع  أبععي جعفععر   هععه السععالم  قععال ك

 قامة جععام لععه بالصععال  فقععال ق معع ا فقمصععا وصعع هصا معععه 

ب هععععععععر أذان وال  قامععععععععة قععععععععال: يوعععععععع يكح أذان 

 و[123]جامكحل

وال ياعععد اال فمععا    عع  سععصد  كمععا مععرو واالسععفدالل بععه 

المععرا  باإلقامععة فععي صععدم الروايععة يف قعع    عع  أن 

واألذان فععي ذي هععا  عع  المعصعع  األ ععح مصهمععا كععل مصهمععا 

 بقريصة اا ر وال ياعدو

الجععااي موايععة أبععي مععريح اليعععهفة بصععال  بعع   قاععة 

وقععد بقععدم  وفههععا:  و اععي مععرمت بوعفععر و عع  يعع ذن 

 ويقهح فحج أاي ذلكلو

 والكالم في جهات:
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مصهمعععا  ععع  أذان  : ان القعععدم المفعععهق الجهمممة الولمممى

 المصفر  لصفسه فالوكح ال يخف  بحذان الوما ةو

: ان مقفيععع  الروايعععة الجااهعععة كفايعععة الجهمممة الن   مممة

سعععما  اإلمععععام  ال أاهععععا لععععهفة ومقفيعععع  األولعععع  

ا فاععام سععما  المععحم مه  لق لععه يوعع يكح أذان جععامكح 

وال معصععع  لقععع ل العععراود سعععمب أذان جعععام لعععه  ال أن 

ا فععال يهععمل صعع م  سععما  يك اعع ا قععد سععمع ا  ععح أ ييععا

 اإلمام فق  ومقفي  اإلنالقات  دم الكفاية جهصئؤو

: ان سععما  المععحم مه  فقعع   هععر كععا  الجهممة الن لنممة

او  أيياا إلجمال  ؤ  الرواية م   ؤ  الوهة أييا

: قعععد يقعععال ال يعفاعععر سعععما  جمهعععب الجهمممة الالاب مممة

الفصععع ل لداللعععة الروايعععة الجااهعععة  ذ ال يمكععع  سعععما  

فصععع ل بعععالمروم وفهعععه أوالا لعععع  الروايعععة جمهعععب ال

ا لسععما  جمهعهععا  ا ان المععروم قععد يكعع ن م جاععا وثااهععا

أييععاا واإلمععام الاععاقر   هععه السععالم كععان فععي أوا ععر 

ا في السهرو ا بطهئا   مر  بديصا

وأمععا الروايععة األولعع  فهععي موم ععة معع   ععؤ  الوهععة 

ا بعععل ال ياععععد أن يكععع ن المعععرا  سعععما  الومهعععب  أييعععا

 وكمةوفاإلنالقات م

وقععد يسععفدل   عع  وجعع ل سععما  الومهععب بروايععة ابعع  

او وفهعععه أن  سعععصان اامعععر  بالفكمهعععل  ذا سعععمعه ااقصعععا

ا والكعععالم  الفكمهععل مخعععف  بمعععا  ذا كعععان األذان ااقصعععا

 في األذان الكامل الؤد لح يسمب جمهعهو



وقععد يسععفدل بهععا   عع  كفايععة الععاعلو وفهععه ان الروايععة 

ا  و ال فمععا وجععه   هععر مسعع قة لاهععان  ععؤ  الوهععة أييععا

 الفكمهلو

ال ياعععد أن يسععففا  معع  ق لععه   هععه  :الجهممة الخ مسممة

السعععالم  يوععع يكح أذان جعععامكحل أن أذااعععه بعععدل  ععع  

األذان المهعععرو  المط ععع ل معععصكح ففعععدل   ععع   عععدم 

 مهرو هة األذان بعد  فالسق ن   يمةو

 والرابب  ذا جك  أذان ال هر و قامفه قال المصص :

المسعععحلة الفالهعععة فعععي كعععالم يصا عععي بقعععديح الاوعععي  ععع  

 المصص  و   اسفواال جكاية األذان  صد سما هو

و ععؤ  المسععحلة مععؤك م  فععي كفععب العامععة والخاصععة  ال 

أن الكععععالم فععععي أن المسععععفوب  عععع  جكايععععة جمهععععب 

الفصععع ل أو باعععديل الوعععهعالت بالو ق عععةو والمعععرود 

 صععد العامععة  عع  أبععي سعععهد الخععدمد  عع  األول و عع  

الجععاايو قععال ابعع  مشععد أن مصهععح معاويععة و مععر  عع  

اال ععفال   عع  اال ععفال  فععي الفععرجه  والفخصععه  

فمعع  قعععال بعععاألول مجععع  الروايععة األولععع  ومععع  قعععال 

بالجعععااي  صععع  ب عععك الروايعععة بالجااهعععة وذ عععب  لهعععه 

 مالكو

وأمععا فقهاااععا فالمهععه م بهععصهح  عع  األول  ال أن الهععه  

جعع   الجععااي وجكععي  عع  الهععههد بعععه  الجععااي قععال فععي 

رك اوععا  العاععا : ظععا ر جما ععة كمععا فععي الرولععة شعع 

والععدمو  والموكععي  عع  الهععه  فععي الماسعع ن يوعع   



باعععديل الوعععهعالت بالو ق عععة بعععل  ععع  العععؤكرو ااعععه 

 المفعه و

وال عععا ر ان معععدمكهح مرسععع ة الماسععع ن ولع عععه أ عععؤ 

معع  كفععب العامععة فععال ا فمععا    هععه كمععا ال ا فمععا    عع  

 مرس في الد ا ح ومكامم اال ال و

بععد معع  مالج ععة موايععات اسععفواال جكايععة األذان فال 

مصهععا موايععة مومععد بعع  مسعع ح  عع  أبععي جعفععر   هععه 

السععالم قععال:  كعععان مسعع ل و صععع   و   هععه وهلعععه 

وسعع ح  ذا سععمب المعع ذن يعع ذن قععال مجععل مععا يق لععه فععي 

 ل[124]كل شيءلو  

وقعععد ذكراعععا معععراماا ان موايعععات أ عععل الاهععع  مههمصعععة 

  ععع  موايعععات العامعععة وماهصعععة أل طا هعععا ويالجعععض 

العصايععة فععي الروايععة بصقععل  مععل مسعع ل و صعع   و 

  هععععه وهلععععه وسعععع ح والفعاهععععر بععععع  كععععانل المهعععععر 

باالسععفمرام لععئال يفعع  ح أاععه كععان يعمععل كععؤا فععي وقعع  

والفحكهععد بحاععه كععان وياععدل بالو ق ععة فععي وقعع  ه ععر 

يق لععه فععي كععل شععيء م اا   عع  مععا اقععل  صععد العامععة معع  

ا  بادي ععه الوععهعالت بالو ق ععةو و ععؤا الصقععل  صععد ح أييععا

مرجعع ك بصععاءاا   عع  القعع ل بععالفرجه و و  هععه فععال ياقعع  

موععال ل قعع ل بمهععرو هة  ععؤا الفاععديلو ومعع  العوععب 

 ق ل الهههد بالفعه و

صد لوهالعععة وأمعععا اإلشعععكال فعععي الروايعععة بيعععع  السععع 

مومععد بعع   سععما هل فمععدف   بععحن مععدمك الكععافي  عع  

https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftn124


كفععال جمععا  أو جريعع  وسععصد  الههمععا نريقععان مومععد 

بععع   سعععما هل  ععع  الفيعععل بععع  شعععاذان و  عععي بععع  

 بععرا هح  عع  أبهععهو و عع  يفصعع   فععي الصقععل ففععام  يصقععل 

السععصدي  وبععام  يصقععل أجععد ماو ولععح يععؤكر فععي الفهععام  

ماود أجععععد ما ان كفابهمععععا لععععه اسععععخفان مخف ففععععان 

الفيعععل وماود اا عععر ابعععرا هح كمعععا اق ععع ا ذلعععك فعععي 

 م ام  و

ويهععهد لععؤلك ان الهععه  يصقععل فععي كفابهععه  عع  الكععافي 

فعععي بععععل المععع ام  بحجعععد السعععصدي  والمعععؤك م فعععي 

الكععععافي كال مععععاو وكععععان االقفصععععام بععععؤكر بعععععل 

االسععععااهد  أل كجهععععر معععع  الموععععدثه  وبععععه صععععرك 

ام مععب أن لععه الصواشععي وقععال ااععه يفعععل ذلععك لال فصعع 

 أسااهد كجهر   ل  أصوال الكفبو

وأمعععا ب ثهععع  مومعععد بععع   سعععما هل فقعععد ا  عععي ذلعععك 

ل جععع   لععععهفة كك اعععه مععع  مهعععاي  الك هصعععي أو ألن 

الكهععي ا فمععد   هععه مععب أاععه يصقععل  صععه فقعع  أو ألاععه 

مومععد بعع   سععما هل بعع  ب يععب مععب أاععه ال يصاسععب ناقفععه 

 أو ألن موايابه مفف  مب الروايات المعفار و

ومصهععا صععوهوة  مام  قععال  ق عع  ألبععي جعفععر   هععه 

السععالم مععا أقعع ل  ذا سععمع  األذان قععال أذكععر و مععب 

 ل[125]كل ذاكرلو  

ولكصهععا  امجععة  مععا اوعع  فهععه أمععا فععي الوععهعالت فععال 

 ام  فعععي  عععؤ  يهعععمل الوعععديي وامعععا فعععي  هر عععا فعععال
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الروايععععة اسععععفواال مط عععع  الععععؤكر وال يععععدل   عععع  

 اسفواال الوكايةو

ومصهععا  اععر أبععي بصععهر اليعععه  بععالص ف ي و  ععي بعع  

سععالح قععال  قععال أبعع   اععد و   هععه السععالم: ان سععمع  

األذان وأاعع    عع  الخععال فقععل مجععل مععا يقعع ل المعع ذن 

وال بععد  ذكععر و  عع  وجععل فععي ب ععك الوععال ألن ذكععر 

 و[126]      كل جالووول الودييو جس

ومصهععا صععوهوة مومععد بعع  مسعع ح  عع  أبععي جعفععر   هععه 

السععالم  أاععه قععال لععه: يععا مومععد بعع  مسعع ح ال بععد   ذكععر 

و   عع  كععل جععال ولعع  سععمع  المصععا د يصععا د بععاألذان 

اذكر و  عع  وجععل وقععل كمععا يقعع ل وأاعع    عع  الخععال فعع 

 و[127]الم ذنل

و ععؤا الععؤيل  قععل كمععا يقعع ل المعع ذنل يععدل   عع  أن 

المعععرا  بق لعععه اذكعععر و  ععع  جكايعععة القععع ل فالصعععدم 

بمههععد لهععؤا الوكععحو و ععل يسععففا  مصععه الوك مععة   عع  

ف سععععة بعععحن يكععع ن المعععرا  بهعععان أن جمهعععب وجعععه ال

فصعع ل األذان ذكععر بصعع يالا وكععؤا مععا يهععك فععي ك اععه 

ذكععراا كالهععها   الجااهععةم فهععه  شععكال بععل ال ععا ر ااععه 

 بمههد كما ذكرااو

والواصععععل ان المسععععففا  معععع   ععععؤ  الروايععععات  عععع  

الوكايععة بمجععل مععا يق لععه المعع ذن وكععؤا معع   هر ععا معع  

مود فععي مكععامم  بعععل الروايععات اليعععا  وأمععا مععا
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األ عععال  والعععد ا ح ف هعععر ماصعععي   ععع  الفعععدقه  فعععي 

 السصدو

وال عععا ر ان الفاعععديل  عععال  االجفهعععان فعععالق ل بحاعععه 

 أول  كما ذكر  السهد مول بحمل بل مصبو

سعععع اء كععععان أذان األ ععععالم أو أذان  قععععال المصععععص :

اال  عععام أد أذان الصعععال  جما ععععة كعععان أو فععععرا و 

ا اععععح  ا كعععان أو مسععععفواا ال يسعععفوب جكايععععة مكرو عععا

 واألذان المورم

اسعععففا   االنعععال  مععع   عععؤ  الروايعععات بوهعععي يهعععمل 

أذان المصفععر  مهععكل أمععا فععي موايععة مومععد بعع  مسعع ح 

فقععد وم  جكايععة الرسعع ل صعع   و   هععه وهلععه وسعع ح 

 ذا سعععمب المععع ذن وال عععا ر مصعععه ان المعععرا  م ذاعععه 

الخععال وموايععة  مام   امجععة  ععع  مععا اوعع  فهعععهو 

بعع  مسعع ح الصععوهوة وام   فععي الصععداء وموايععة مومععد 

 و    ال بحذان األ المو وكؤا مواية أبي بصهرو

قعععال فعععي المسفمسعععك والوكعععح يهعععمل األذان الموعععرم 

ل لععه الهععه  جسعع  اوععل كاشعع  ال طععاء  او وقععد مجععل أييععا

قععد  سععر ما فععي أاعع ام الفقا ععة بعععد  أمج ععة ك هععا موععل 

بحمعععل كعععحذان الموصععع ن والكعععافر وه عععؤ االجعععر    هعععه 

ي األما الم صعععع بة والوصععععب فععععي المسععععودو وفعععع 

ويمكعع  الفمجهععل لععه بمعع ام  السععق ن   يمععةو و لعع  كععان 

المعععرا  الوكايعععة المسعععفواة المهعععرو ة فهععع  ال يهعععمل 

المععع ام  لععععدم االنعععال  وأمعععا اسعععفواابها مععع  بعععال 



الفسععام  أو معع  بععال أن ذكععر و جسعع    عع  كععل جععال 

ؤا فععال  شععكال فهععه جفعع  بالصسععاة  لعع  الموععرمو و كعع 

الكعععالم فعععي جكايعععة اإلقامعععة ف اهعععا  هعععر معععؤك م فعععي 

ك معععات الخاصعععة والعامعععة  ال أاهعععا وام   فعععي بععععل 

 الروايات اليعهفة كرواية   ا ح اإلسالمو

ففوصععل ان المسععفوب العع ام  معع  جكايععة األذان  عع  

او  الق ل بمجل ما قاله الم ذن مط قا

ويقب الكععالم بعععد ذلععك فععي كعع ن الوكايععة مسععقطة و  عع  

فععرا ك اهععا مسععقطة فعع ن كععان معع  جهععة أاععه بسععف  م 

السععما  و  عع  المسععق  فععال وجععه لععؤكر ا فععي قاالععه 

ولعععل  ععؤا  عع  ال جععه فععي  ععدم بعععرا القععدماء لععه بععل 

لعععح يعععؤكر ا أجعععد قاعععل صعععاجب الوععع ا ر فعععي اوعععا  

العاا و وأمععا مععا قهععل فععي شععرك اوععا  العاععا  معع  أن أ لععة 

كايعععة  ال كفايعععة السعععما  ال يهعععمل ب نالقهعععا مععع م  الو

بععالفو و فععال وجععه لععه فعع ن السععما  مسععق  جكعع  أم لععح 

 يوكو

ا  ا لعععلذان فهصعععافي أييعععا وأمعععا كععع ن الوكايعععة مصعععداقا

ذكر ععا معع  المسععقطات ف اععه معع  قاهععل أجعع اء بعععل 

أفععرا  المععحم م بععه ولععهو معع  االسععقانو  ال أن الكععالم 

فعععي ان أ لعععة اسعععفواال األذان واإلقامعععة  عععل يهعععمل 

 م م  الوكاية أم الم

وقععد يهععكل فععي ذلععك بععحن الوكايععة جكايععة ل فععض ولععهو 

 ااهاءاا للذان ويعفار في صدقه قصد اإلاهاءو



والوعع ال  صععه أوالا أن أوامععر الوكايععة لععح بهععفمل   عع  

 ؤا ال فععض بععل العع ام  فههععا الفعاهععر بععالق ل  قععل مجععل مععا 

يقعع ل المعع ذنل و ععؤا ا هععر الفعاهععر العع ام  فععي أصععل 

هل   عع  أاععه جكايععة ل لفععض بععل األمر بععاألذان فمععا  عع  الععدل

 لع ه  اهاء باعي أد مفابعة في اإلاهاءو

ا: ان قصععد اإلاهععاء بععل قصععد المعصعع   هععر معفاععر  وثااهععا

 في األذان ولهو   هه  لهلو

وأمععا اإلشععكال فهععه بععحن الوكايععة  صععا لععهو معع  بععال 

المفابعععة فععي األذان كمععا فععي المسفمسععك بععل  عع  معع  

دفعععه مععا ذكراععا  فععي بععال ذكععر و كمععا فععي الروايععة فه

الروايععععة ان ق لععععه ا ذكععععر و بمههععععد ال معععع  بععععال 

 الوك مةو

 و  هه فال مااب م  ك ن الوكاية مسقطاا مسفقالاو

يوعع   جكايععة األذان و عع  فععي الصععال   قععال المصععص :

 لك  األق و جهصئؤ باديل الوهعالت بالو لقةو

أمععا فقهاااععا فقععد مصععب بعيععهح  عع  ذلععك كالهععه  فععي 

الماسعع ن وأمععا العامععة ف ععح يععؤكروا  ععؤ  المسععحلة  ال ابعع  

جعع م فععي المو عع  فقععد ذكععر ان اسععفواال الوكايععة  ععام 

ل مصعع ي و هععر   ال أاععه ال يوكععي الوععهعالت  ال بعععد 

الصععال و أمععا الفاععديل فقععد  رفعع  مععا فهععهو وأمععا  نععال  

الروايععات يهععمل جععال الصععال  ف ععح يع ععح وجهععه  ذ لععح 

قععام الاهععان معع   ععؤ  الوهععة يع ععح كعع ن الروايععة فععي م



ولععهو األمععر  ا ععراا بععه  االجمععال مأسععاا وك اععه فععي 

 مقام الاهان جف  يفمسك باألصلو

ثععح ان الصعع م  المهععرو ة معع  الوكايععة  عع  جكايععة 

جمهعععب الفصععع ل وال  شعععكال فعععي  عععدم جععع ا  جكايعععة 

الوععهعالت ألاهععا لهسعع  ذكععراا وكععؤا الهععها   الجااهععة  ذ 

 مععة قععد  رفعع  أاهععا  ععال  لععح يع ععح ك اهععا ذكععراا والوك

 ال ا رو

فالصععوه   عع  وجعع ل بععرك الوكايععة فععي الصععال  و ال 

 بط   ألن األذان يهفمل     كالم اا ميو

وبعععؤلك ي هعععر أاعععه ال ياقععع  موعععال لمعععا ذكعععر  السعععهد 

الوكعععهح فعععي المسفمسعععك وأجعععال  صعععه و ععع  ان بعععه  

 نععععال  اسععععفواال الوكايععععة و نععععال  جرمععععة كععععالم 

جهععي ال بععرجه  فععالمرجب اا مهععه   معع م معع  وجععه و

 أصالة الاراء     وج ل اال ا  و

وذلعععك لمعععا  رفععع  مععع   عععدم االنعععال  فعععي أ لعععة 

اسععفواال الوكايععةو مععب أاععه ال يكفععي االنععال  ال ف ععي 

فععي الوكععح بعععدم الععاطالن  ذ ال مصافععا  بععه  االسععفواال 

مط قععاا ومااعهفعععه فعععي الصعععال و بعععل البعععد مععع   نعععال  

اسععفواال الوكايععة فععي  مقععامي كمععا  ذا  ل الععدلهل   عع 

 صعع ل الصععال  فعع ذا كععان فععي مقععام الاهععان يععدل   عع  

 ععععدم ماط هععععة الوععععهعالت لهععععاو والمفععععروا  ععععدم 

 االنال  فههاو



ثععح قععال بعععحن الفعععاما  امعععا يقععب فعععي معع م  يوعععرم 

االبطعععال بعععه   نعععال  االسعععفواال و نعععال  جرمعععة 

االبطعععال  ال أن الجعععااي يقعععدم لفعرلعععه لاهعععان جكعععح 

 والعص ان الجاا د

ا  ذ ال  نعععال  فعععي  وفهعععه ان  عععؤا ال موعععال لعععه أييعععا

الععدله ه  أمععا  لهععل جرمععة االبطععال فقععد ا فععر  فععي 

أوا ععر ماوععي الق انععب بحاععه لععهو  ال االجمععا  وأمععا 

 لهععل االسععفواال فقععد  رفعع   ععدم انالقععهو ولعععل موععل 

 كالمه     بقدير ثا ت االنال و

ثععح ان  صععا مسععا ل ذكر ععا المصععص  افركهععا  مععا لعععدم 

  مهفها أو ألن جكمها مع  م مما سا وأ

ال ععا ر  ععدم الفععر  بععه  أذان الرجععل  قععال المصععص :

والمععرأ   ال  ذا كععان سععما ه   عع  ال جععه الموعععرم أو 

 وكان أذان المرأ      ال جه المورم

أمعععا سعععما  المعععرأ  أذان الرجعععل فقعععد  ل العععدلهل   ععع  

كفايفعععه و ععع   اعععر  مام  ومرسععع ة الفقهعععه وقعععد معععر 

 ذكر ماو

معععا سعععما  الرجعععل أذان المعععرأ  ف عععهو ل روايعععات وأ

 نععععال  يهععععم ه ألن الروايععععات وام   فععععي معععع ام  

 اصعععةو وكعععؤا سعععما  المعععرأ  أذان المعععرأ و وال مبععع  

أل لعععة االشعععفراك فعععي الفك هععع  فععع ن مفا  عععا لعععهو  ال 

ا فععال يععحبي فهمععا  ب جععه  طععال الرجععل  لعع  المععرأ  أييععا



ا لمفع ععع  الوكعععح  فععع ن  ذا كعععان فععععل أجعععد ما مفع قعععا

 الفعدد اسراء ل وكح م  م ل    ل  ه رو

قععد يقععال يهععفرن فععي السععق ن بالسععما   قععال المصععص :

أن يكعع ن السععامب معع  األول قاصععداا ل صععال  ف عع  لععح 

يكعع  قاصععداا وبعععد السععما  بصعع    عع  الصععال  لععح يكعع  

 في السق ن وله وجهو

قععال السععهد الوكععهح فععي المسفمسععك: كحاععه معع  جهععة ان 

األذان كمععععا سععععهحبي يقفيععععي  ا فاععععام الفعهععععه  فععععي

ا فاععام  فععي السععما  المصعع ل مص لفععه لكصععه يف قعع    عع  

كععع ن الاعععدل  ععع  السعععما  ال افعععو األذان المسعععم   

وي  معععه ا فاعععام بعهعععه  الصعععال  المقصععع    أييعععاا ال 

 مور  قصد الصال  في الوم ةو

ولكعع  ال ععا ر أن السععاب لععهو مععا ذكععر و ال فالسععما  

 وجععه ال فاععام مععا يعفاععر لهو بدالا و امععا  عع  مسععق  فععال 

فععي الماععدل فهععه بععل ال جععه فهمععا ذكععر  المصععص   عع  

قصعع م اال لععة  ذ ال  نععال  فههععا لههععمل  هععر القاصععد 

ففععي موايععة ابعع  سععصان  وأاعع  بريععد ان بصعع ي بحذااععهل 

وفي موايععة  مععرو بعع   الععد أن أبععا جعفععر   هععه السععالم 

قععال جهصمععا سععمب أذان جععام  ق معع ا فقمصععا وصعع هصاووو 

فععي سععا ر الروايععات فم م  ععا  عع  قصععد الصععال  وكععؤا 

 وال  نال  فههاو

 يهفرن في األذان واإلقامة ا م م: قال المصص :

 : الصهةوالو 



قععد مععر الكععالم فهععه وبمراجعععة مععا ذكراععا يع ععح ااععه ال 

وجععه لمععا ذكععر  السععهد الوكععهح معع  االسععفدالل لععه بعععدم 

الخععال  فهععه وبحاععه مربكعع  المفهععر ة بوهععي ال يقاععل 

  وكععؤا مععا أجععال بععه  عع  صععاجب الوعع ا ر جهععي الر 

اسععفدل لععه بخفععاء الوكمععة معع  أن  فععاء الوكمععة ال مبعع  

او  له بك اه  اا يا

ا ان المسععحلة  هععر مععؤك م  فععي كفععب  وقععد ذكراععا سععابقا

القعععدماء فعععحي  االجمعععا  م  واالمبكعععا  مسعععفصد  لععع  

ففععاوو الفقهععاء فالبععد معع  الاوععي  عع  الععدلهلو و فععاء 

فععي العاا يععة وقععد مععر بفصععهل ذلععك الوكمععة  عع  المععالك 

 في أوا ل ماوي األذانو

ا بعهعععه  الصعععال  الفعععي  قعععال المصعععص : ويعفاعععر أييعععا

 ويحبي بهما لها مب االشفراك

 ال ا ر ان الدلهل له وجهان:

: الفعاهععر العع ام  فععي الروايععات بق لععه أذن الوجمما الو 

لهععاو والععالم يفهععد اال فصععال ففععي موايععة  مام :   ذا 

صععال  أو صعع هفها ب هععر ولعع ء وكععان   هععك اسععه  

قيعععاء صععع  ات فابعععدأ بعععاوال   فعععحذن لهعععا وأقعععحووول 

وفعععي موايعععة ابععع  سعععصان  السعععصة فعععي  [128]الوعععديي

األذان يعع م  رفععة أن يعع ذن ويقععهح ل  هععر ثععح يصعع ي ثععح 

 و[129]وول الوديييق م فهقهح ل عصرو

ولعل ذلععك  عع  المسععففا  ممععا وم  معع  الفعاهععر بععع  فععيل 

 ف اه ل فع هلو
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: م ثقعععة  معععام اامعععر  ب  عععا   األذان الوجممما النممم   

واإلقامعععة  ذا أما  أن يععع م الوما عععة مععع  أذن لصفسعععه 

 ععع  ا فاعععام الفعهعععه  جفععع  ب وعععاظ كععع ن أوالا فهعععدل  

 ل[130]الصال  جما ةو  

 والجااي: العقل واإليمان قال المصص :

الاوععععي فععععي الهععععرا   بععععام  معععع  جهععععة ان األذان 

واإلقامععة م لععع  ان ل وكعععح وبعععام  مععع  جهعععة أاهمعععا 

أمعععا األول فكم لععع  هة األذان لوععع ا  مفع قعععان لعععهو 

اال فمععا    هععه فععي ال قعع  كمععا ذكععر  فععي العععرو  و عع  

المهعععه م ولكصعععه موعععل بحمعععل و كم لععع  هفه لوععع ا  

اجف اء ال هععر بععه وكععؤلك اإلقامععةو وأمععا الجععااي فهعع  معع  

 جهة ك اه مقدمة ل صال و

واسعععفدل لهعععرنهة العقعععل باإلجمعععا  بعععل قهعععل ااعععه ال 

 ععال  فهععه بععه  المسعع مه و وذكععر السععهد الوكععهح   ااععه 

ا  لعع  ذلععك بعععدم بععحبي القصععد معع   قد اسفدل   هععه ميععافا

الموصعع ن  لعع  افععو األذان أو  لعع  األمععر بععه وأجععال 

 صععه بحاععه  هععر موععد لوعع ا  بوقعع  ذلععك مصععه فععي بعععل 

اواالجهان     أن أذان اال الم له  و  اا يا

أمعععا االجمعععا  فقعععد معععر معععراماا أاعععه لعععهو اال مرشعععداا 

ا ولععهو  لععهالا والععدلهل مبمععا يكعع ن موايععة مفععب  ومصاهععا

الق ععح  عع  ثالثععة ومصععه الموصعع ن جفعع  يفهعع و وبفصععهل 

 الاوي فهه في شرا   المفعاقدي و
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وموصعع ه ان  ععؤ  الروايععة مععؤك م  فععي كجهععر معع  كفععب 

ابعع  جعع م فععي العامععة وقععد اسععفدل بععه لمععا اوعع  فهععه 

المو ععع و وقعععد ذكعععر فعععي كفعععب المطعععا   والمصاقعععب 

كالهعععافي فعععي قصعععة  معععر جهعععي أمعععر بعععرجح المعععرأ  

ا فععي بعععل كفععب الفقععه  ال ااهععة الموص اععةو وذكععر أييععا

المقععامن كععالخال  وال صهععة وقععد ذكععر فععي ال صهععة بفعاهععر 

أاععه يوععف  بهععا   عع  العامععة فاشععفاه األمععر   عع  الهععه  

صعععاجب ال صهعععة قعععد األاصعععامد قعععد  سعععر  ف ععع  أن 

اجععف  بهععا مععب ان االجفوععاق   ععههح لععهو كاالجفوععاق 

 بها  صدااو

 ذن فهععي معع  جهععي السععصد  امهععة مويععة ولععح يععؤكر 

فععي كفاصععا المعفاععر  معع   هععر جهععة االجفوععاق   ععههحو 

وأمععا قعع ل صععاجب ال سععا ل ان المفهععد قععد  سععر  قععال 

فعععي االمشعععا   موا  المخعععال  والم الععع ل فهععع  سعععه  

 ل و ععؤ  الوم ععة برجععب  لعع  جععديي معع  صععاجب ال سععا

 ه ر قا هو

د  بروايعععات  اصعععة  اععععح يمكععع  اال فمعععا    هعععه بفحيعععل

 وبفصه ه في مو هو

وأمعععا مععع  جهعععي الداللعععة ففههعععا اجفمعععال مفعععب ق عععح 

الم ا ععؤ  كمععا قالععه الهععه  واجفمععال مفععب ق ععح الفك هعع  

واجفمعععال سععع ب العاعععام  كمعععا قالعععه الموقععع  الصعععا هصي 

سعع ب ااثععام واألجكععام معع  وكهعع  كععان فععداللفها   عع  



جهفععععي الم لعععع  هة ل وكععععح والمفع قهععععة لععععه  هععععر 

 والوةو اعح بقهد الفك ه  بالعقل وال و

ولكعع  يمكعع  االسععفدالل فععي المقععام ب هععر  ععؤا ال جععهو 

امععا معع  جهععة م لعع  هة األذان لمعرفععة ال قعع  فقععد 

اشععك صا فهععه ب جععه  ععام و عع  والعع  فععي الموصعع ن  ذ ال 

معرففععه ل  قعع و وأمععا معع  جهععة مسععقطهة ا فمععا    عع  

سععما ه فقععد ذكراععا ان الروايععات ال انالقهععا فههععا مععب 

ان المفعععام   ععدم اصععب الموصعع ن لععلذان كمععا  عع  

 وال و

وأمععا معع  جهععة ك اهمععا مفع قععه  ل وكععح فعع ن لععح يفعع  

جفعع  صعع   بهمععا فععال أمععر بهمععا وال بالصععال  وان أفععا  

ة  لعع  بعععد ما وقاععل الصععال  فهععل يو يععان وال جاجعع 

اإل ععا   أم الم ال ععا ر  ععدم االجعع اء  ذ لععح يف جععه  لهععه 

 األمر بهما وال بالصال  المفقهد  بهما جه   بهااهماو

ثعععح  ن بععععل الفقهعععاء اشعععفرن ا االسعععالم وبعيعععهح 

 ا وا اإليمععان أييععاا ومعع  األول الموقعع  فععي الهععرايب 

 وم  الجااي المصص و

شععكال أمععا معع  جهععة م لعع  هة األذان ل مسععقطهة فععال  

فععي ا فاععام اإلسععالم لعععدم االنععال  فععي الروايععات وأمععا 

معع  جهععة مفع قهفععه ل وكععح فهف قعع    عع  ب جععه الفك هعع  

بعععالفرو   لععع  الكفعععام كمعععا  ععع  الصعععوه  والمهعععه م 

وان اععاقف فهععه بعععل أ ععاظح العصععر وفاقععاا لصععوال 

وأمععا بمهععي قصععد القربععة معع  الكععافر  [131]الوععدا   
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فعععهمك  كمعععا اقعععل ان  صعععاك مععع  الكفعععام مععع  يعم ععع ن 

ا واجفمععاالا لم افقفععه ل  اقععب فهععؤا ال  بهععريعفصا اجفهانععا

ا  ال أن قصععد القربععة ال يف قعع    عع  وجعع    يعععد مسعع ما

األمععر أو الع ععح بععه بععل يكفععي فهععه الرجععاء  ذ ال يعفاععر 

 يكفي االجفمالو في قصد القربة الو م بل

ولكعع  بعععل اايععات الكريمععة بععدل   عع  بطععالن أ مععال 

الكفعععام كق لعععه بععععال :  وبانعععل معععا كعععاا ا يعم ععع ن  

 ل  ما لهرنهة اإلسالم او لمااعهة الكفرو[132] 

بععععد األذان ولكععع  الكعععالم  امعععا  ععع  فهمعععا  ذا أسععع ح 

واإلقامععة فهععل يو يععه ذلععك أم الم بمعصعع  أاععه  ععل يعفاععر 

 االسالم في الصوةم مقفي  م ثقة  مام ذلكو

موو  عع  أبععي  اععد و   هععه السععالم قععال:  سععئل  عع  

األذان  ععل يوعع   أن يكعع ن معع   هععر  ععام  قععال: ال 

يسععفقهح األذان وال يوعع   أن يعع ذن بععه  ال مجععل مسعع ح 

حذن بععه و  ان   ل كععافيل لععح  ععام  فعع ن   ععح األذان فعع 

ا لععح يوعع  أذااععه وال  قامفععه وال يقفععدو بععهلو  يكعع   امفععا

 ل[133] 

المععرا  بالعععام  فععي اصععطالك الروايععات  عع  الهععهعي 

والمعععرا  بعععالو ا   ععع  الصفععع ذ واالجفععع اء بعععه فداللعععة 

 ععع  اشعععفران االسعععالم والعععوة مععع  جهعععة الروايعععة  

 الم ل  هة والمفع قةو

وأمععا ا فاععام االيمععان فهعع  الععؤد يقفيععهه ظععا ر  ععؤ  

الروايععة   عع  اسععخة الفهععؤيب بععحن يكعع ن الهععرن فععي 
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ا وأمععا  ا أد شععهعها اإلجعع اء الع ععح بععاألذان وك اععه  امفععا

  عع  اسععخة الكععافي ففهععه اعع   ب ميععة فكععحن العععام  

ال اإلمامععة فمفععا   فعع ن   ععح  ا ميععد بععه معع  يعععر  األذان

ا أد  األذان فععحذن بععه أد ف هعع ذن بععهو وان لععح يكعع   امفععا

بعععاألذان لعععح بوععع   قامفعععهو وكهععع  كعععان فال عععا ر ان 

الروايععة بمصععب معع   جعع اء أذان  هععر العععام  و قامفععه 

ك به في صدم او  أد  هر الههعي كما صرل

ا ولععهو فعععي  وال ععا ر ااععه يهععمل أذان اال ععالم أييععا

فععععه قريصععععة بقهععععد األذان بععععحذان الوما ععععة ق لععععه واقام

او  فالمرا  افي م ل  هفه ل وكح مط قا

وأمععا معع  جهععة مفع قهفععه ل وكععح بمعصعع  أاععه لعع  اسفاصععر 

بععععد  فهعععل يو يعععه أم الم ال عععا ر ان  عععؤ  الروايعععة 

قاصعععر   ععع  شعععم لهو  ال أن الروايعععات الدالعععة   ععع  

اشععفران األ مععال بال اليععة بصوعع  الهععرن المفععح ر بععدل 

وة  ععؤا األذان  ذ يكفععي فههععا االسفاصععام بعععد   عع  صعع 

العمعععل ففصععع  جمهعععب أ مالعععه ومصهعععا  عععؤا األذان  ال 

 ال كا و

وقععد يسععفدل   عع  كفايععة أذااععه معع  جهععي الم لعع  هة 

بروايعععة  اعععد و بععع  سعععصان اامعععر  بفكمهعععل األذان  ذا 

اقصععه المعع ذن الدالععة   عع  االجفعع اء بمععا سععمعه مصععه 

  ال أاه يكم هو

ل ان  اععد و بعع  سععصان كععان معع  مجععال وجععه االسععفدال

الوك مععة هاععؤاك فكععان ممعع  يفقعع  لععه كع ععي بعع  يقطععه  



فعععاعل االجكعععام المعععؤك م  لعععه  امعععا  ععع  مععع  جهعععة 

اجفهاجععه  لعع  الفقهععة فععالمرا  باالكففععاء االكففععاء بععحذان 

العامعععة وبكمه عععه جهعععي ال يقععع ل  جعععي   ععع   هعععر 

العمععععلل فهععععدل   عععع  كفايععععة سععععما  أذان العععععامي 

  ؤ  الرواية مب مواية  مام السابقةو ففعاما

وبهععؤ  الفقريععر ال يععر  مععا ذكععر  السععهد الوكععهح قععد  

سععر  معع  أاععه لععهو فععي مقععام الاهععان معع  جهععة كعع ن 

ا أم الو ولكعع  قععد يصععاقف فههععا بحاععه  مفععا   المعع ذن م مصععا

  ال بعاد و ب  سصانو

وقععد ي يععد موايععة  مععام بروايععات األمععر بععاألذان ان 

  وان لععح يععفمك  يقعع ل قععد قامعع  صعع     عع  المخععال

الصععال  قععد قامعع  الصععال  و أكاععر و أكاععر و ععؤا بععدل 

 ل[134]األذانو  

ا  ولك  يمكعع  المصاقهععة فهععه بععحن المعع ذن قععد يكعع ن م مصععا

اوف عل األمر باألذان م  جهة ك ن اإلمام  ا  مها

 وكه  كان ففكفي مواية  مام في ا فاام اإليمانو

الا ععع ال فعععاألق و  عععدم ا فاعععام   قعععال المصعععص  وأمعععا

ا في اال المي ا في األذان و ص صا   ص صا

وقعععد صعععرك با فاعععام  ابععع  جععع م فعععي المو ععع   ال ان 

ال ععا ر معع  ابعع  قدامععة فععي الم صععي اال ععفال  بهععصهح 

او  أييا

 مععام السععابقة   عع  ا فاععام وأمععا موايابصععا ففععدل موايععة 

ك اععه مجععالاو والقعع ل بععحن المععرا  بععه فععي قاععال المععرأ  
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مععدف   بحاععه يوفمععل أن يكعع ن المععرا  بععه فععي قاالهععا 

 وقاال  هر الااللو

 ال أن كجهعععراا مععع  الروايععععات صعععرج  بوعععع ا  أذان 

 هععر الاععالل مصهععا صععوهوة ابعع  سععصان السععابقةو ومصهععا 

صععرج  بوعع ا  أذان  ععد  موايععات فععي بععال الوما ععة 

الصاي و مامفععه: فععال  شععكال فععي كفايععة أذااععه معع  جهععي 

م لعع  هفه ل وكععح وكععؤا معع  جهععي مفع قهفععه لهععر هة 

  اا ابه ولؤا ل  أذن ثح ب ل يوف د به     األق وو

 امععا الكععالم فععي اإلقامععةو ولععهو لالجفعع اء بهععا  لهععل 

 ععال ولععؤا اععاقف فهععه بعععل الموهععه و  ال أاععه سععهحبي 

 فععي بععال الوما ععة جعع ا  االيفمععام بالصععاي  ن شععاء و 

 هععر الاععالل  ن كععان ممهعع اا وأن موايععات الاععال مصهععا 

مععا أجععا ت  مامفععه وأذااععه ومصهععا مععا أجععا ت أذااععه فقعع  

ا فععي موايععات المصععب واألقعع و جعع ا   وان  صععا بصععوهفا

امامفععه لكجععر  موايابععهو فعع ن صعع  ذلععك فععال  شععكال فععي 

او  ج ا  اقامفه أييا

لجالععي الفربهععب بهصهمععا بفقععديح األذان ا قععال المصععص :

  عع  اإلقامععة وكععؤا بععه  فصعع ل كععل مصهمععاو ف عع  قععدم 

 واإلقامة  مداا أو جهالا أو سه اا أ ا  ا بعد األذان

والععععدلهل   عععع  ذلععععك الروايععععات واسععععفقرام سععععهر  

المسعع مه و وممععا يععدل   هععه صععوهوة  مام  العع ام   

فععي الهععك فععي األذان و عع  فععي اإلقامععة قععال يميععيو 

وجعععه االسعععفدالل أاعععه لععع  يكععع  بربهعععب بعععه  األذان 



واإلقامععة لععح يكعع  وجععه ل سعع ال  عع  الهععك فهععه بعععد 

العععد  ل فههعععا فمعصععع   عععؤا السععع ال أاعععه ال يصا عععي ان 

 يد ل في اإلقامة  ال بعد االافهاء م  األذانو

ا  و ععؤا مسعع ح فععي الوم ععة  ال أن الكععالم فهمععا  ذا قععام بااهععا

بععدا لععه أن يعع ذن فهععل   عع  أن يصعع ي باإلقامععة فقعع  ثععح 

 يصا ي له بوديد ا بعد  أم الم

قعععال صعععاجب الوععع ا ر  ان اإلقامعععة باطعععل بعععاألذان 

بعععد ا فعع ن جععدل  ا واال وقععع  الصععال  بععحذان فقعع لو 

وقعععال بعععحن موايعععة  معععام المخالفعععة لعععؤلك مطروجعععةو 

والمععرا  بروايععة  مععامو مععا موا   صععه فععي الفقهععه أاععه 

الم  عع  مجععل اسععي قععال:  سععئل أبعع   اععد و   هععه السعع 

ا فععععؤكر  جععععه  فععععرال معععع  األذان  معععع  األذان جرفععععا

واإلقامععة قععال: يرجععب  لعع  الوععر  الععؤد اسععهه ف هق ععه 

ولهقععل معع  ذلععك الوععر   لعع  ه ععر  وال يعععد األذان ك ععه 

 ل[135]وال اإلقامةلو  

 ا   هه ب ج  :ويمك  اال فرا

: ااععه ال  لهععل   عع  مط  بهععة الصععال  مععب الوجمما الو 

 االكففاء باألذان وجد  كما الف م بهو

: ااععه ال وجععه لطععرك موايععة  مععام وان الوجمما النمم   

ق صععا بععاطالن االقامععة األولعع   ذ يمكعع  أن يكعع ن األمععر 

ب  ععا   أجعع اء األذان معع  المصسععي  لعع  ه ععر  معع  قاهععل 

هة  ال أن قيععاء أجعع اء الصععال  قيععاء االجعع اء المسععص

ال يف قععع    ععع  قيعععاء معععا بععععد ا وقيعععاء االجععع اء 
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المصسععهة فععي األذان يف قعع    هعععهو و  هععه فععال بصعععافي 

بععه   ععؤ  الروايععة والقعع ل باسععفواال ا ععا   االقامععة  ذا 

 أذن بعد او

 ال أن  ععععؤ  الروايععععة بصععععافي موايفععععه اال  ععععرو قععععال 

عفه يقعع ل:  ذا  سععحل  أبععا  اععد و   هععه السععالم أو سععم

ا معع  األذان جفعع  يح ععؤ فععي اإلقامععة  اسععي الرجععل جرفععا

ا  ف ععهمل فععي اإلقامععة ف ععهو   هععه شععيء فعع ن اسععي جرفععا

م  اإلقامععة  ععا   لعع  الوععر  الععؤد اسععهه ثععح يقعع ل معع  

ذلععععععععك الم لععععععععب  لعععععععع  ه ععععععععر اإلقامععععععععةووول 

 ل[136]   الودييو

وذلععك ألن مقفيعع   ععؤ  الروايععة  ععدم ا ععا   األذان  ذا 

ا أن يومععععل األولعععع    عععع   ا مصععععه ف مععععل اسععععي شععععهئا

االسععععفواال أو بكعععع ن الجااهععععة وما   معععع م  بعععع  ح 

الخطعععر بعععحن يفععع  ح وجععع ل ا عععا   االذان وجهعععي أن 

 األذان مسفوب فالمرا  بهان  دم وج ل ا ا بهاو

: مععا ا فرلععه   هععه الموقعع  الهمععدااي الوجمما الن لمم 

مععع  أن اإلقامعععة ال يهعععفرن فعععي صعععوفها أن بكععع ن 

مسععا قة بععاألذان فاموععر  بمامهفهععا يسععق  األمععر بهععا 

فعع ن االاطاععا  قهععرد واالجعع اء  ق ععي وال  لهععل   عع  

كعع ن لوعع   األذان مععاطالا لهععا فاإلقامععة بالصسععاة  لعع  

سععععا  األذان ولو قععععه ال بهععععرن فععععال وجععععه ل قعععع ل 

 اها في الفرا المؤك موباطال 
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و  هععه فعع ذا أقععام بااهععاا   عع  االكففععاء بهععا ثععح بععدا لععه فععي 

األذان ففععي جعع ا   اشععكال  ذ أن مو ععه الهععر ي  عع  

قاععل اإلقامععة وقععد ميعع  واألمععر باإلقامععة قععد سععق  فععال 

يهععر  بعععد و ولعع  سعع مصا جعع ا  األذان جهصئععؤ  إلجمععا  

ا معع  القعع ل بسععق ن الفربهععب فعع  ال واوعع   فععال بععد  مععل

بكععرم االقامععة وأمععا معع  القعع ل ب  ععا   االقامععة لكعع  ال 

معع  جهععة بطالاهععا  ذ الفخصععه  فععي الوكععح العق ععي 

ممفصب وقععد  رفعع  ان االجعع اء  ق ععي بععل معع  جهععة أاععه 

معع  قاهععل اسععفواال ا ععا   المصفععر  صععالبه  ذا ااعقععدت 

جما عععة فهععع  مععع  االمفجعععال  قهعععب االمفجعععال لعععدمك 

 وفيه ة االقامة المفعقاة للذان

ففوصععععل ان بطععععالن االقامععععة يف قعععع    عععع  ك اهععععا 

بالصسعععاة  لععع  األذان المفعععح ر بهعععرن ال ولعععهو   هعععه 

  لهلو  ؤا موصل كالمه قد  سر و

والكععالم  امععا  عع  فععي أن بطععالن اإلقامععة  ععل يف قعع  

  عععع  ذلععععك أم الم الععععؤد يمكعععع  أن يقععععال  ن صععععوة 

ا  االقامععة  صععد الومععب بهصهمععا يف قعع    عع  ك اهععا مسععا قا

ن فمهععرو هفها بهععرن شععيءو و  هععه فععالاطالن بععاألذا

ال يف قععع    ععع  ك اهعععا بالصسعععاة  لععع  بعععح ر األذان 

 بهرن ال كما ذكر و

وا ععح معع  ذلععك الاوععي ان االذان واالقامععة  ععل لهمععا 

امعععر افسعععي جفععع  يسعععفصف  قهريعععة االاطاعععا  و ق هعععة 



االجعع اء ام لععهو كععؤلك بععل لمط  بهفهمععا بصعع ير ه ععر 

  ا رويص    هه ما ذكر  صاجب الو

ب لععه  ذلععك: ان الصععال  لهععا أمععر مسععفقل مفع عع  بهععا 

ال بهععرن و عع  أمععر ال امععي وقععد بع عع  بهععا أمععر بهععرن 

االقامعععة وأمعععر ه عععر بهعععرن األذان ثعععح اإلقامعععة كمعععا 

يالجعععض مععع  الروايعععات المفقدمعععةو وماصععع  ا فعععراا 

الموقعع  الهمععدااي وكععؤلك السععهد الوكععهح قععد  سععر ما 

ا أمععر افسععي مسععفقل ان األذان واإلقامععة قععد بع عع  بهمعع 

ولععؤا ال يق لعع ن بععالو ء المسععفوب والهععرن المسععفوب 

فععالقص ت  صععد ح مسععفوب افسععي ظرفععه الصععال  ولكصععه 

  صداا ج ء مسفوب بالكهفهة المؤك م و

وبععؤلك يربفععب االشععكال بععحن الو  هععة بصععافي االسععفواال 

 ذ الوعع ء مععا يصففععي الكععل بااففا ععهو و  عع  مععا ذكراععا 

ان كمعععاالا ل صعععال  ال أاهمعععا فعععاألذان واإلقامعععة ي جاععع 

مسعععفواان افسعععهان كمعععا يفهعععد ذلعععك معععا وم  فعععي أن 

المصعع ي بععحذان و قامععة بصععط    فععه المال كععة صععفه  

ا  والمصعع ي ب قامععة فقعع  بصععط    فععه المال كععة صععفا

واجععداا فففهععد  ععؤ  الروايععات ان الصععال  بهمععا لهععا مهعع   

 صال  الوما ةو

أثععر لهععا  ال و  عع  ذلععك فععاذا أبعع  المك عع  باإلقامععة فععال 

أن يفعقعععب بالصعععال  لععععدم بع ععع  األمعععر الصفسعععي بهعععا 

ا فعععي  واوععع  اقععع ل بوععع ا  بعععح ر الهعععرن  ص صعععا

الهععر هات ف ععع  فرلعععصا أاعععه قاععل أن يصععع ي بعععدا لعععه 



واما  أن يععحبي بععالفر  األفيععل معع  المععحم م بععه و عع  

الصععال  مععب األذان ثععح اإلقامععة المعفاععر فههععا الفربهععب 

ا  ذ لععح فععال بععد معع  مفععب الهععد  عع  اإلق امععة السععابقة بك يصععا

يكعع  قععد بع عع  بهععا أمععر ال افسععي وال  هععرد ل عععدول 

    ذلك الفر و

وأمععا الفربهععب بععه  أجعع اء األذان واإلقامععة فهعع  مومععب 

  هععه بععه  أصععوابصا ولكعع  العامععة ا ف فعع ا فععي ذلععكو 

: أمبعععة أشععهاء يصععا   الصععا  فهععه: [137]ففععي المو عع 

ال لععع ء واألذان واإلقامعععة والطععع ا  بالاهععع  فقعععال 

أبعع  جصهفععة: يوعع   الفصكععهو فععي جمهععب ذلععك وقععال مالععك 

ال يوععع   فعععي معععا  عععدا ال لععع ء وأشعععهر ق لهعععه فهعععه 

الفصكعععهوو و قعععال الهعععافعي: ال بعععد مععع  الفربهعععب فعععي 

 الومهبو

والسعععهر   واسعععفدل   ععع  الفربهعععب  صعععداا باإلجمعععا 

 والروايات الخاصة الدالة     ذلكو

مصهعععا صعععوهوة  مام :  مععع  سعععها فعععي األذان فقعععدم 

أوأ عععر أ عععا    ععع  األول العععؤد أ عععر  جفععع  يميعععي 

 ل[138]    ه ر لو  

 ومصهعععا موايفعععه األ عععرو المرويعععة فعععي الفقهعععه وفعععي

:  وكعععؤلك فعععي األذان واإلقامعععة فابعععدأ [139]الوعععامب

بعععاألول فعععاألول فععع ن ق ععع  جعععي   ععع  الصعععال  قاعععل 

الهععها به  بهععهدت ثععح ق عع  جععي   عع  الصععال لو ولكعع  
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ال ععا ر ان  ععؤا الععؤيل معع  الصععدو  كمععا ذكععر  جما ععة 

 الرواية بدون  ؤا الؤيلو وقد موي 

 ومصها موايفا  مام وقد مر ذكر ماو

و ععؤ  الروايععات بععدل   عع  الفربهععب جفعع  فععي صعع م  

 الصسهانو

ومصهععا مععا يععدل   عع  ذلععك فععي الوم ععةو فمصهععا موايععة 

 مام   بفععععععف  األذان بععععععحمبب بكاهععععععرات وبخفمععععععه 

و ويعععدل   هعععه معععا موو [140]بفكاهعععربه  وبه ه فعععه ل

بعصعع ان موايععة الفيععل فععي الع ععل  [141]فععي الوععامب

 وقد مر الكالم فهه وأاه كفال فف و ال موايةو

 والفص لالرابب الم اال  به   قال المصص :

الفصعععل بعععه  الفصععع ل بوهعععي يسعععق  العمعععل  ععع  

ا وأمععا ا فاععام المعع اال   صعع مبه الص  هععة ماطععل قطعععا

 العرفهة فال  لهل   هه وبفصه ه سهحبي  ن شاء وو

السععا  :   عع ل ال قعع  ع  لعع  أن قععال  قععال المصععص :

 ع: اعح ال ياعد ج ا  بقديح األذان قال الفورو

مشععد: ابفعع  الومهععب  ا ف عع  العامععة والخاصععة فقععال ابعع 

  عع  أاععه ال يعع ذن ل صععال  قاععل وقفهععا مععا  ععدا الصععا و 

فعع اهح ا ف فعع ا فههععا فععؤ ب مالععك والهععافعي  لعع  أاععه 

يو   أن يعع ذن لهععا قاععل الفوععرو ومصععب ذلععك أبعع  جصهفععةو 

وقععال قعع م البععد ل صععا   ذا أذن لهععا قاععل الفوععر معع  

 أذان بعد الفورو
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ر ولكععع  وقعععال ابععع  جععع م: ان أذان الصعععا  بععععد الفوععع 

يوععع   أن يععع ذن قا عععه لوهعععة ا  عععرو كعععالفهه  ل صععع م 

 و   أذان السو مو

ا فععرووا: ان بععالالا يصععا د  وقععد ا ف عع  موايععابهح أييععا

ب هععل فك عع ا واشععرب ا جفعع  يصععا د ابعع  أم مكفعع م وكععان 

ا معع  ال يصععا د جفعع  يقععال لععه أصععاو و أصععوا و 

و عععؤا  ععع  المهعععه م  صعععد حو وقعععد مووا  كعععو ذلعععك 

ا معع  نععر  م فعععد   و عع  أن بععالالا كععان يعع  ر أييععا

 األذانو

ومووا  عع  ابعع   مععر ان بععالالا أذن قاععل ن عع   الفوععر 

فعععحمر  الصاعععي صععع   و   هعععه وهلعععه وسععع ح أن يرجعععب 

 فهصا د: أال أن العاد قد اامو

فقععال معع  بمسععك بععاألول  أاهععا بععدل   عع  جعع ا  األذان 

 قال الفور وكفايفهو وبمسك المااع ن بالجااهةو

ل أثاعع  وقععد بهصععا أن فهععه  طععح و عع  بقععديح وقهععل: األو

بععالل األذان مععب أن المقععدم  عع  ابعع  أم مكفعع م كمععا فععي 

او  موايابهح م  نر  مفعد   وفي موايابصا أييا

وقعععد مجعععع  الووعععا ي ن الروايععععة األولععع  فوكمعععع ا 

بععالو ا  والمععااع ن جمععع ا بععه  الععروايفه  بععحن معع  

ذلعععك قععدم األذان لع عععه لفهقصعععه بال قعع  وان اشعععفاه فعععي 

وقعععال ا بعععحن األولععع  ال بعععدل   ععع  االجفععع اء بعععاألذان 

األول و امعععا بعععدل   ععع  جععع ا  أذان قاعععل الفوعععر و ن 

 كان لوهة ا  روو



او وقعععد اسعععب  لععع   وأمعععا فقهاااعععا فقعععد ا ف فععع ا أييعععا

المهععه م جعع ا  األذان قاععل الفوععرو بععل ا  عع  ابعع  أبععي 

 قهععل   هععه بعع ابر األ اععامو ولعععل الهععه  باعععه لهععؤا 

 الق لو

 ععب السععهد وجما ععة  لعع   ععدم االجفعع اء بععه ومععصهح وذ

الوعفععي وابعع  الوصهععد قععد  سععر ماو وا  عع  السععهد فععي 

 الصاصريات ان  ؤا    مؤ اصاو

وذ ععب بعععل المفععح ري   لعع  جعع ا  أذان قاععل الفوععر 

 وان لح يوف أ به ل صال و و  هه الموق  الهمداايو

واسععفدل ل مهععه م بمععا موا  فععي الفقهععه  عع  معاويععة بعع  

 -فععي جععديي  - عع  أبععي  اععد و   هععه السععالم و ععب 

قعععال :  ال بصف عععر بحذااعععك و قامفعععك  ال   ععع ل وقععع  

الصععال  وأجععدم  قامفععك جععدماا و قععال : وكععان لرسعع ل 

و صعع   و   هععه وهلععه وسعع ح م ذاععان أجععد ما بععالل 

واا عععر ابععع  أم مكفععع م وكعععان ابععع  ا م مكفععع م أ مععع  

بععععد وكعععان يععع ذن قاعععل الصعععا  وكعععان بعععالل يععع ذن 

الصععا  فقععال الصاععي صعع   و   هععه وهلععه وسعع ح : ان 

ابععع  ا م مكفععع م يععع ذن ب هعععل فععع ذا سعععمعفح أذااعععه فك ععع ا 

واشععرب ا جفعع  بسععمع ا أذان بععالل ف هععرت العامععة  ععؤا 

الوععديي  عع  جهفععه وقععال ا : ااععه صعع   و   هععه وهلععه 

وسعع ح قععال : ان بععالالا يعع ذن ب هععل فعع ذا سععمعفح أذااععه 

بسععععععمع ا أذان ابعععععع  ا م فك عععععع ا واشععععععرب ا جفعععععع  

 و[142]مكف مل
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وال ععععا ر ان ق لععععه ف هععععرت العامععععةووو معععع  كععععالم 

الصععععدو  و ععععؤ  الروايععععة ال بععععدل   عععع  االجفعععع اء 

بعععاألذان قاعععل الفوعععر و امعععا بهعععفمل   ععع  ان ابععع  أم 

 مكف م كان ي ذن ب هلو

 و[143]ومج ها مواية الو اي و هر 

و ايععة مععا بععدل   هععه  ععؤ  الروايععات جعع ا  أذان ه ععر 

بدا  ه ر قاععل الفوععر ا ععراا  لعع   ععدم مصععب الصاععي صعع   

 و   هه وهله وس ح اب  ا م مكف م    ذلكو

ة ابعع  سععصان قععال:  سععحلفه  عع  ومعع  الروايععات صععوهو

الصععداء قاععل الط عع   الفوععر فقععال: ال بععح  وأمععا السععصة 

معععب الفوعععر فععع ن ذلعععك لهصفعععب الوهعععران يعصعععي قاعععل 

 و[144]الفورل

و ععؤ  بععدل   عع  مععا ذكراععا وبهععرك ب ععك الروايععات بععل 

لععع  بعععدل   ععع  ذلعععك أييعععاا الشعععفمال الروايعععة األو

 صدم ا     ااف ام ال ق و

ومجعععععل  عععععؤ  الروايعععععة صعععععوهوة ا  عععععرو البععععع  

وأمعععا موايعععة  يعععد الصرسعععي  ععع  أبعععي  [145]سعععصان

الوسععع  م سععع    هعععه السعععالم  ااعععه سعععمب األذان قاعععل 

ل: شععهطان ثععح سعععمعه  صععد ن ععع   ن عع   الفوععر فقعععا

و فععال ا فمععا    ههععا [146]الفوععر فقععال: االذان جقععاال

لعععدم اال فمععا    عع  الصسععخة الفععي وصعع   بهععد الموععدم 

ا  لعع  مععا ذكععر  الصععدو  وابعع  ال لهععد  الصعع مد ميععافا
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بععدل   عع   ععدم الوعع ا  قاععل  أن أصعع ه م لعع  و و ععي

 و[147]الفورو وكؤا موايفه اال رو

وكععععؤا اال فمععععا    عععع  موايععععة ابعععع  أبععععي جمهعععع م 

ن موا معععا السعععهد فعععي االافصعععام وا [148]االجسعععا ي

ا  ال أاعععه بصوععع  االجفوعععاق   ععع  العامعععة وأصعععل  أييعععا

  ابه  الروايفه  مصهحو

ويمكعع  أن يسععفدل   عع  المصععب بصععدم موايععة معاويععة 

بعع  و ععب المفقدمععة لداللععة انالقهععا   عع   ععدم الوعع ا  

قاعععل   ععع ل ال قععع و وبروايعععة  معععران الو اعععي قعععال: 

  األذان قاعععل  سعععحل  أبعععا  اعععد و   هعععه السعععالم  ععع 

الفوععر فقععال:  ذا كععان فععي جما ععة فععال و ذا كععان وجععد  

 و[149]فال بح ل

وقعععد جم ععع   عععؤ  الروايعععة   ععع  أن المعععرا  بعععالفور 

مكعفععي الفوععر و ال فععال فععر  بععه  الوما ععة والفععرا و 

 هوو ؤ  الففصهل معرا  ص

ففوصعععل ان معععؤ ب المهعععه م ال  لهعععل   هعععه وأمعععا 

مععؤ ب السععهد فعع ن أما   ععدم جعع ا  األذان قاععل الفوععر 

ا فهعع  مهععكل و ن أما  أن السععصة لصععال  الفوععر  مط قععا

مخفصععة بمععا بعععد  فهعع  صععوه   ال أاععه ال مععااب معع  

أذان قاععل الفوععر لهصففععب بععه الوهععران لصععوهوفي ابعع  

 سصانو

ال جععد لهععؤا الفقععدم  صععداا   ثح  ن فععي مففععاك الكرامععة  ااععه

كمععا فععي جععامب المقاصععد والمععدامكلو ولكعع  اسععففا   
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االنععال  معع  ق لععه يعع ذن ب هععل مهععكلو وال ععا ر أاععه 

قاهعععل الفوعععر بمقعععدام يصففعععب بعععه الوهعععران كمعععا فعععي 

 صوهوفي اب  سصانو

  

  

 

 و  1996جع   212ل 2جامب جع [1]

 1مععع  االذان جعععع 29ل 434ل  5ال سعععا ل جعععع [2]
 و 2220جع  236ل  2و جامب جع

 م  االذانوو 32ل  236ل  2جامب جع [3]

 و2364وجع  2363جع   255ل 2جامب جع [4]

 و1964جع 210ل 2جامب جع [5]

 و1965افو المصدم جع  [6]

 و1966افو المصدم جع  [7]

 و1967افو المصدم جع  [8]

 و1968جع  [9]

 و1969افو المصدم جع  [10]

 و  2020جع   215ل  2جامب جع [11]

 و 1973جع  210ل  2جامب جع [12]

 و  1974جع   210ل  2جامب جع [13]

 و1972جع  210ل  2جامب جع [14]

 و1976جع   210ل  2جامب جع [15]
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 و  1977جع   210ل  2جامب جع [16]

 و1978جع   210ل  2جامب جع [17]

 اق ل : فهه   ي ب  السصدد [18]

 و 1979جع   211ل  2جامب جع [19]

 1980افو المصدم ك  [20]

 131و الاوام ل 409ل  1المسفدمك جع [21]

 و  227ل  7معوح مجال الوديي جع [22]

 و7ل 1جع [23]
 2220جع  236ل  2جامب جع[24]

  1996جع   212ل 2جامب جع [25]

 مرت  ؤ  الروايات في الكالم     االذان و [26]

 2184جع   232ل 2جامب جع [27]

و الم افقعععات ل هعععاناي  8لبدايعععة ابععع  مشعععد  [28]

اقعععالا  207ل 1و مففعععاك الكرامعععة جعععع 204ل 2جعععع

و  54 عع  الهععههد فععي الق ا ععد و المصفهعع  ل عالمععة ل
جاشعععهة مففعععاك الكرامعععة اقعععالا  ععع  صعععاجب القععع ااه  

 جساما اق ه سهداا االسفا   ام ظ ه

مععع  ال لععع ء  52ل 484ل 1ال سعععا ل جعععع [29]

 1جع
وماجعععب ابععع   198ل  3ماجعععب المو ععع  جعععع [30]

 و 1جع 76مشد ل
 226ل 6القرناي جع  [31]

 2054جع 219ل 2جامب جع [32]
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 2059جع  219ل 2جامب جع [33]

 2060جع   219ل 2جامب جع [34]

 2061افو المصدم ك  [35]

 2062جع  219ل  2جامب جع [36]

 جامب االجا يي ذيل الوديي الساب   [37]

 2063افو المصدم ك  [38]

 2064افو المصدم ك  [39]

 2104جع 226ل 2جامب جع [40]

  

 2058جع 219ل 2جامب جع [41]

 226ل  6بفسهر القرناي ق [42]

  2068جع   220ل 2جامب جع [43]

  

 م  االذان 18ل 224ل 2جامب جع [44]

 18م  الاال  10و 9جديي  [45]
 12و 11جديي  [46]
 13جديي  [47]
 2082جع   2جع   224جامب ل [48]

 2022جع 215ل  2جامب جع [49]

 2060جع   219ل 2جامب جع [50]

 497ل  6مففاك الكرامة ق [51]

 2097جع 225ل  2جامب جع [52]

 2102جع  226ل  2جامب جع [53]

https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftnref33
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftnref34
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftnref35
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftnref36
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftnref37
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftnref38
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftnref39
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftnref40
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftnref41
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftnref42
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftnref43
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftnref44
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftnref45
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftnref46
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftnref47
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftnref48
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftnref49
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftnref50
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftnref51
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftnref52
https://mohri.net/admin/posts/new.php#_ftnref53


  2103جع 226ل 2جامب جع [54]

  2104جع  226ل  2جامب جع [55]

  2101جع   226ل 2جامب جع [56]

  2094جع   225ل 2جامب جع [57]

 320مسحلة  128المو   ل [58]

    اب  ما  يه م  مودثههح [59]

 13الاداية ل [60]
 437الم صي ل [61]

 1992جع  212ل 2جامب جع [62]

 م  االذان 4ل  جامب [63]

 197الاقر  :  [64]

 1984جع  212ل 2جامب جع  [65]

 1990ك  [66]

 1998جع  213ل 2جامب جع [67]

معععع   9بععععال  1ك  530ل  13ال سععععا ل جععععع [68]

  اب ال اجرام الو  وال ق   بعرفة

 4و 2افو الاال جع [69]
مععععععع  ال قععععععع   بمهععععععععر  5ال سعععععععا ل ل [70]

 2ل 14جع  2جع
 6افو المصدم بال  [71]
 556جع 70ل 2جامب جع [72]

 584جع   73ل 2جامب جع [73]
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معع  قيععاء  1ل 3جععع 254ل  8ال سععا ل جععع [74]

 الص  ات

مععععع   19ل 1جعععععع 297ل 1ال سعععععا ل جعععععع [75]

 ا اقل ال ل ء

 434الم صي ل [76]

و ال سعععا ل  2016جعععع  215ل  2جعععامب جعععع [77]

 م  قياء الص  ات 8ل 2جع  371ل  8جع

 2018جامب جع [78]

 2052جع 219ل  2جامب جع [79]

 2053جع  216ل 2جامب جع [80]

 574ك72ل2جامب أجا يي الههعة : ق [81]

 538ك68ل2جامب أجا يي الههعة : ق [82]

 583ك72ل2ق  جامب [83]

:  عع  مومععد بعع  م سعع  بعع   هسعع  أبعع  أقعع ل  [84]

جعفعععر السعععمان الهمعععدااي لععععه  و قعععال ابععع  ال لهعععد 

كعععان ييعععب الوعععديي قعععال ابععع  ال يعععا رد لععععه  

 205ل2يرود    اليعفاء و جامب الروا  : ق

وصععععف ان أقعععع ل : لروايععععة ابعععع  أبععععي  مهععععر  [85]

 والا اطي  صه كما في جامب الروا 

 582ك72ل2جامب ق [86]

 عععع  الاراوسععععفااي لعععععفه الصواشععععي وابعععع   [87]

 ال يا رد كما في جامب الروا 

 1998ك213ل2جامب ق [88]
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وقععععععع   6ل15ل14وسعععععععا ل الهعععععععهعة ق [89]

 3المهعر ك
وقععععع    6ل15ل14وسعععععا ل الهعععععهعة : ق [90]

 4المهعرك
وقععععع    6ل15ل14وسعععععا ل الهعععععهعة : ق [91]

 5المهعرك
 576ك72ل2جامب أجا يي الههعة : ق [92]

جععععععععععععععامب أجا يععععععععععععععي الهععععععععععععععهعة :  [93]

 1998ك213ل2ق

 125ل7المو   : ق [94]

معععععع   1ل 254ل 8وسععععععا ل الهععععععهعة : ق [95]

 3قياء الص  ات ك
 562المسفمسك : ل [96]

 2020ك 215ل2جامب: ق [97]

 2015ك215ل2جامب: ق [98]

 5828ك531ل6جامب: ق [99]

 6465ك187ل7جامب: ق [100]

ه ال  11ل262ل24وسعععععا ل الهعععععهعة : ق [101]

 2الما د  ك
 41ل 379ل8وسععععععععععا ل الهععععععععععهعة : ق [102]

 و 1الوما ة ك
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 42ل 380ل8وسععععععععععا ل الهععععععععععهعة : ق [103]
و جععععععععامب أجا يععععععععي الهععععععععهعة :  2الوما ععععععععة ك

 و 5841ك537ل6ق

جعععععععععععععامب أجا يعععععععععععععي الهعععععععععععععهعة :  [104]

 و 2008و2007ك213ل2ق

جعععععععععععععامب أجا يعععععععععععععي الهعععععععععععععهعة :  [105]

 و 2010ك213ل2ق

جعععععععععععععامب أجا يعععععععععععععي الهعععععععععععععهعة :  [106]

 و 2022ك215ل2ق

صععععال   46ل385ل8وسععععا ل الهععععهعة : ق [107]

 و 3الوما ة ك
ل  394-393ل8وسععععععععا ل الهععععععععهعة : ق [108]

 و 6الوما ة ك 49
 837ك97ل2جععععامب أجا يععععي الهععععهعة : ق [109]

 و

جعععععععععععععامب أجا يعععععععععععععي الهعععععععععععععهعة :  [110]

 و 2006ك213ل2ق

جعععععععععععععامب أجا يعععععععععععععي الهعععععععععععععهعة :  [111]

 و 2005ك213ل2ق

جعععععععععععععامب أجا يعععععععععععععي الهعععععععععععععهعة :  [112]

 و 2003ك213ل2ق

 و 2004جامب أجا يي الههعة : ك [113]
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جعععععععععععععامب أجا يعععععععععععععي الهعععععععععععععهعة :  [114]

 و 2002ك213ل2ق

 2000افو المصدم : ك [115]

 و 431ل7الودا   : ق [116]

 و 236ل4المو   : ق [117]

جعععععععععععععامب أجا يعععععععععععععي الهعععععععععععععهعة :  [118]

 و 2001ك213ل2ق

االذان  25ل430ل5وسعععععا ل الهعععععهعة : ق [119]

و جععععععععامب أجا يععععععععي الهععععععععهعة :  3واإلقامععععععععة ك

 و 5441ك  407ل6ق

جعععععععععععععامب أجا يعععععععععععععي الهعععععععععععععهعة :  [120]

 و 2014ك214ل2ق

 30ل235ل2جععععامب أجا يععععي الهععععهعة : ق [121]
 و

جعععععععععععععامب أجا يعععععععععععععي الهعععععععععععععهعة :  [122]

 و 1986و1985ك212ل2ق

جعععععععععععععامب أجا يعععععععععععععي الهعععععععععععععهعة :  [123]

 و 2009ك214ل2ق

 2جعععععععععععامب أجا يعععععععععععي الهعععععععععععهعة : ق [124]
 2032ك216ل

جعععععععععععععامب أجا يعععععععععععععي الهعععععععععععععهعة :  [125]

 و 2047ك271ل2ق
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مععععععع   8ل314ل1وسععععععا ل الهعععععععهعة :ق [126]

 و 2الخ    ك
مععععععع   8ل314ل1وسععععععا ل الهعععععععهعة :ق [127]

 و 3الخ    ك
 584ك73ل2جععععامب أجا يععععي الهععععهعة : ق [128]

 و

جعععععععععععععامب أجا يعععععععععععععي الهعععععععععععععهعة :  [129]

 و 1998ك213ل2ق

جعععععععععععععامب أجا يعععععععععععععي الهعععععععععععععهعة :  [130]

 و 2020ك215ل2ق

ال ععا ر ااععه صععاجب المععدامك والم افعع  لععه  [131]

السعععهد الخععع  ي   ععع  معععا سعععمعصا  فعععي مو عععو بوجعععه 

 الهري  و

 و 139األ را  :  [132]

جعععععععععععععامب أجا يعععععععععععععي الهعععععععععععععهعة :  [133]

 و 2215ك235ل2ق

 12ل215ل2جععععامب أجا يععععي الهععععهعة : ق [134]
 م  األذان و

جعععععععععععععامب أجا يعععععععععععععي الهعععععععععععععهعة :  [135]

 و 2233ك237ل2ق

جعععععععععععععامب أجا يعععععععععععععي الهعععععععععععععهعة :  [136]

 و 2234ك237ل2ق

 و 161ل3المو   : ق [137]
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جعععععععععععععامب أجا يعععععععععععععي الهعععععععععععععهعة :  [138]

 و 2232ك237ل2ق

 و 120ل1جامب أجا يي الههعة :ق [139]

 219ل2جعععععععامب أجا يعععععععي الهعععععععهعة : ق [140]

 و 2059ك

 و 2068جامب أجا يي الههعة : ك [141]

 و 625ل4وسا ل الههعة : ق [142]

 المصدم الساب  و [143]

جعععععععععععععامب أجا يعععععععععععععي الهعععععععععععععهعة :  [144]

 و 2196ك234ل2ق

جعععععععععععععامب أجا يعععععععععععععي الهعععععععععععععهعة :  [145]

 و 2197ك234ل2ق

 و 2200جامب أجا يي الههعة : ك [146]

 و 2201جامب أجا يي الههعة : ك [147]

 و 2199جامب أجا يي الههعة : ك [148]

جعععععععععععععامب أجا يعععععععععععععي الهعععععععععععععهعة :  [149]

 و 2173ك231ل2ق
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