
نماز یآذان واقامه برا  

 

 

1 
 



نماز یآذان واقامه برا  

 

 

2 

  بسم هللا الرحمن الرحيم
        نمازنمازنمازنماز    برایبرایبرایبرایآذان واقامه آذان واقامه آذان واقامه آذان واقامه 

خبر به «و » آگاهانيدن«، »آگاهی دادن«از نظر لغوی به معنی  آذانميگويند : در تعريف آذان علماء                                      
وقت نماز   رسيدن  اعالن كردن  عبارت است از  اسالمی آذان دراصطالح شرع است. » گوش رساندن

   تعريف وتفسير گرديده است. با الفاظ مخصوص
رستگارى   انسان   نجات ودعوت كردن  مسلمانان  است  به حضور در نماز،  نمازى كه سبب  آذان

شروع اسالم برای خواند.در  می مناره مسجد در جايی بلند مانندرا مؤذن  آذان     .ميشوددر دنيا وآخرت 
 خوانده شود.  اقامه هر نماز، ابتدا آذان و سپس

مسلمانان از آذان غرض دعوت مسلمانان به يک امر مهم نيز   ،صدر اسالم در  مينويسند که مؤرخين
  نمودند.به جنگ خيبر از آذان استفاده  بعمل اورده اند ،بطور مثال مسلمانان در دعوت  استفاده 

  » ن  وال إنس والشى ء  إال شهد له يوم القيامه ـاليسمع ندا ء  المؤذن ج:« در حديث شريف آمده است 
هرجن  ويا هر انسانى  يا هر چيز ديگرى  كه صداى  مؤذن  را مى شنود ، در روز قيامت  براى  او  (

  .)شهادت ميدهد .
ومن احسن قوآل ممن دعا إلى  هللا  «      ميفرمايد : )  ٣٣ آيه فصلت : (در سوره همچنين خداوند پاك      

 قول  چه كسى  زيباتر  وبهتر  از قول كسى است  كه مردم را به سوى   پروردگار » ( ؤعمل صالحٱ 
  ) .مى كند وعمل  نيك  انجام ميدهد    بسوی هللا دعوت

مؤذن نازل شده است  چون  اين آيه  در باره مؤذن  علماء  ومفسران  در تفسير اين آيه ميفرمايد که :
      دعوت  مى كند  و هم نماز  ميخواند.   پروردگاروذكر    برای ادای نماز را  مسلمانان 

 .شعار توحيدی مسلمانان است» آذان «     

 .شهادت بريگانگی خداوند و رسالت پيامبر صلی هللا عليه وسلم  است» آذان « 

  بيدار باش برای عبادت پروردگارعالميان است. صدا واواز »  آذان «  
  .اعالم  رسيدن وقت نماز است»  آذان «  

  آذان عبادتى است  قبل از نماز ويكى از بزرگترين شعاير اسالم ومشهورترين نشانه هاى برجسته  آن.
براى دعوت   ،  مه آديان ابراهيمىه بوضاحت تام در خواهيم  يافت كهمرور نمايم ،گر تاريخ  آديان را ا

جمله پيروان دين مسيحيت ورده اند كه از آاز وسايل متعددی استفاده بعمل  عبادتبه پيروا ن خويش 
      از پيروان خويش غرض اجراى عبادت  به كليسا  دعوت ميكنند. و ( جرس )  )  ناقوس( بانواختن 

  آديان        از آذان  درهيچ يکیت دين مقدس  اسالم  نهفته اس  »آذان  «عظمت  كه در   ناگفته  نماند  ولى
كه حتى  قوتی برخوردار است  چنان  از  عظمت مفهوم ودعوت   آذان اسالمىآسمانی ديده نميشود .

  .غير مسلمين  را هم  زير تاثير خويش  قرار ميدهد
از  آذان دعوت به کسانی است که ، سوی پروردگار است ذن داعی مردم بؤمدر آذان  مسلمانان ، 

 انسان  از بين رفته و با صدای آذان نسيان  باشند، را فراموش کرده پروردگار  خويش  روی نسيان 
  روح به سوی خالق خود می کنند.

آذان دعوت  زنده است. زمانيكه  انسان  صداى مبارك وبا عظمت   آذان را ميشنود  در همان  لحظه  
يوند  ميدهد وتــواضع  مخلوق را  با ـان  را با هم پدرفكر نماز مى افتد .  صداى  آذان  زمين وآسم

          در  هم مى آميزد.   پروردگار عظمت  
در آذان تبليغ است، در آذان تكبير است ،  در آذان توحيد است ، در آذان  شهادت ويكانگى  است ،  در 

است. در آذان توصيه به  صلی هللا عليه وسلم آذان عظمت  پروردگار  است وشهادت بررسالت محمد 
  استگارى ، صداقت وپاك دلى است.  ر آذان دعوت مسلمانان  به      است . نماز
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شيطان  صداى آذان را  مى   هر زمانيکه  » ان الشيطان اذ سمع  الند هرب « در حديثی آمده است :
بر شيطان  خـو  وهيبت  طارى گرديده  با حواس پريشان فرار مـى   آذاندر وقت      شنود فرار ميكند.

  . )رواى حديث  بخارى ومسلم است  (     شنيده شود  هر گز نمى ايستد . آذان نمايــد، وتا جائيكه  صداى
تمام با  عالم ومخلوقات   موجودات همه  به خويش   » هللا اکبر «صدای  با عظمت  مؤذن با  در آذان         

   .مگر هللاهستيد و زوال محکوم به فنا شما  همه  صراحت اعالم ميدارد که: 
  آذان: ۀـتاريخچ

د، زمانيكه  مسلمانان ـدر سال  اول هجرت  آغاز ش  آذانمشروعيت در تاريخ اسالم آمده است که 
پيش از خالص شدند ، ) مسجد نبوى ( اولين مسجد واعمار وارد مدنيه  منوره شدند واز كار بنأ 

مشرعيت آذان ، چون وقت نماز داخل می شد ، شخصی به راه ها می گشت ومردم از داخل وقت نماز 
  » .الصلوة » « الصلوة « خبر کرده ومی گفت : 

واينکه مسلمان چطور اطالع بيابند تا  منظور  مطلع گردانيدن مسلمانان بحث به ولی همه روزه 
  ن داشت .جريا غرض ادای نماز به جماعت بياييند

می اوريم ، استفاده بعمل   »الصلوة جامعه  « كلمه برخی از صحابه عرض داشتند که از در اين ميان 
صلی هللا عليه  در يكى از روز  ها  حضرت محمد وبرخی پيشنهادت ديگری ارائه نمودند ، بالاخره 

ه ميتوانيم  وقت نماز  كه چگون مورد بحث قرار داد ،را  آذانله أبا ياران خويش  نشست  ومسوسلم 
بوسيله   بايد ت نماز را ـبالغ  بداريم. بعضى از صحابه  كرام  گفتند مانند نصارا  وقا    را به مسلمانان 

ناقوس  اعالم بداريم،  بعضى گفتند مانند  يهود بوق را استعمال  كنيم، وديگران گفتند ما نند مجوسيان  
   .فرا  رسيده است  وبه مسجد  بيايند ز قت نماا مردم  بدانند كه وــت    ، آتش مى افروزيم

پيامبر اسالم حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم  پيشنهادات  طرح شده  مورد قبول اين هيچ كدام  از 
      قرار  نگرفت.

خواب ده  وجريان ــدر شب همان  روز خواب دي  )ابن اسحاق عبد هللا بن زيد بن شعلبه  ( بنابر روايت
من  شب خواب  بودم   : «  وچنين فرمودعرض  كرد  محمد صلی هللا عليه وسلم   را حضور خويش 

ازوى پرسيدم  : ناقوست رانمى  فروشى؟       كه شخص  سبز  پوش  نزدم  آمد  وناقوس  بدست  داشت .
 ن  چه ميكنى ؟ گفتم  : بوسيله  آن مردم  را براى  نماز دعوت  ميكنيم . گفت:  بهتر  از اين اگفت : بد

دا  مردم را  دعوت  كنيد : وكلمات آذان را ــيست ؟ گفت با اين نـرا برايت  نشان  بدهم  گفتم: آن چ
صلی  نحضرت آخبر ساخت   بارا از خواب   صلی هللا عليه وسلم چون رسول هللا     برايش  بيان داشت.

  فرمود :هللا عليه وسلم 
خود ببر  واين كلمات  را برايش  ياد بده  كه با انشا{  اين خواب  حق است  بر خيز  وبالل را با  «

  .».واز  توستآواز  او رساتر  از  آبگويد زيرا    آذاناين كلمات  
  اسالم  زد پيامبرـداد . حضرت عمر  فـاروق آنرا شنيد  واز خانه  بر آمد  ون   آذانهنگاميكه بالل       
  »قسم  بذاتيست  كه ترا بحق فرستاده ، من  هم  مانند او اين كلمات  را بخواب  ديده ام  :«گفت  و مـدآ
بين مسلما نان   آذانين ترتيب دو ب » اين جاى  شكر است : «  گفت محمد صلی عليه وسلم  حضرت    

      ج  يافت.ـتروي
می گويد که در مسند حارث بن آبی آسامه آمده است که : اولين کسی که آذان  امام عينی رحمه هللا

داد ، جبرئيل عليه السالم بود که در آسمان دنيا آذان داد ، وآذانش رابالل وعمر رضی هللا عنهما 
شنيدند ، بالل شتابان نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم آمد وآنچه را که شنيده بود قصه کرد ، پيامبر 

 لی هللا عليه وسلم برايش گفتندکه : عمر از تو سبقت جست.ص
رسول هللا صلى هللا  عليه وسلم  شب وروز، درسفر وحضر برآن  مداومت    آذانبعد از مشروعيت  

نمودند كه  ترك  آن  از آنحضرت  صلى هللا  عليه وسلم  يا اجازه تركش  تا رحلت  سرور كاينات  
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آنرا  ادامه  دادند، زيرا  بخاطر  امر  اسالم ياران  بر گزيده پيامبر   پس از آن . شنيده نشده  است
  واجب گرديده بود. آذانعليه وسلم  در چند  حديث      رسول هللا صلى  هللا 

  آذان:صفت     
وبا وحدانيت  هللا    »هللا اكبر   «آذان طوريكه  در احاديث صحيحه  وارد  شده است،  با نام هللا      

  ورسالت پيغمبر صلى هللا عليه وسلم، و دعوت  به رستگارى به اوج خود ميرسد.
  

     :الفاظ آذان
    هللا اکبر، هللا اکبر. - 
                                    هللا اکبر، هللا اکبر. -  
   ، أشهد أن ال اله االهللا.  أشهد أن ال اله االهللا -  
   أشهد أن محمدا رسول هللا ، أشهد أن محمدا رسول هللا. -  
    حّی علی الصالة ، حّی علی الصالة . -  
   حّی علی الفالح ، حّی علی الفالح. -  
   هللا اکبر ، هللا اکبر. -  
      ال اله اال هللا. -  

اخير  دو بار   »هللا اكبر  « وقبل  از  » حى على الفالح « ولى در نماز صبح مؤذن بعد از گفتن 
سپس ميگويد  :  هللا اكبر ، هللا اكبر ، ال اله       » الصالة خير من النوم ، الصالة  خير من النوم «:ميگويد 
  )        اال هللا .

     :آذان ۀترجم
   معبود به حق بزرگترين است، معبود به بزرگترين است. -  

    بزرگترين است.معبود به حق بزرگترين است، معبود به  - 

    گواهی می دهم که بجز هللا ديگر معبود به حقی نيست ، - 

   شهادت ميدهم  که بجز هللا ديگر معبود به حقی نيست. - 

    که محّمد فرستاده هللا است.  شهادت  می دهم که محّمد فرستاده هللا است، گواهی می دهم  -

    بشتابيد به سوی نماز، بشتابيد به سوی نماز. - 

    بشتابيد به سوی کاميابی، بشتابيد به سوی کاميابی. -  

    معبود به حق بزرگترين است، معبود به بزرگترين است. -  

      بجز هللا ديگر معبود به حقی نيست. -  
  ندۀ محترم !ـخوان

طوريکه گفتيم : آذان  صداى مقدس است   كه براى  سامع خويش نداى آزادى  ونسيم  حيات بخش  
يچد، با قلب  خود  ـى آسمانى  در  فضا می پزمانيكه  شنيدن ندا    استقالل وعظمت را  مى آموزاند . 

ه  را كه وعظمت  آن ذات  جليل  را كه اين ندا  بخاطر  اوست  احساس  كن وآنچ  ءبزرگى  اين ندا
خير  ورستگارى تر  بدان فرا مى خواند ، به ياد بياور  وبدن  هر بزرگى  جز خدا حقير است  وهر گاه  

      پس  بدان  كه خدا  بزرگتر است ، خدا  بزرگتر است .    تصور نمودى در جهان  چيزى  بزرگ  است ، 
واعالن  نمودن     است  ،  پس   همان  طوريكه كه گفتيم ،   آذان  به معنى خبر كردن ،   اطالع دادن    

هر زمانيكه  انسان اين نداى  با عظمت ملكوتى را ميشنود  بايد به آن گوش فرا  دهد وآنچه را  كه  
  مؤذن  مى گويد  از طى و  ژرفاى قلب مؤذ ن  را همراهى  كند.
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      ميگويد  بر  سامع است تا :   » حى علـى الفالح  «  و  »  حـى علـى  الصالة  «     مؤذن  : يكهزمان 
  بگويد.  » الحول وال قـوۀ اال بـا { ، ال حول  وال قــوة  اال با {  « 
  فرموده است: پيامبر صلی هللا عليه وسلم ه در حديث  صحيح از امام بخارى   روايت است  ك     

م گويد ،  هللا اكبر ، هللا اكبر ،  وقتيكه مؤذن  مى گويد ، هللا الكبر  ، هللا اكبر  ، پس يكى از شما  ه« 
أشهد أن  ال اله اال  « وكسى كه ميشنود گويد : » أشهد  أن  ال اله  اال هللا  « ويد : گزمانيكه مؤذن مي

أشهد  أن محمد ٱ   « سامع هم گويد :   »أشهد  أن محمد ٱ  رسول هللا  «چون مؤذن  گويد :» هللا 
 » الحـول وال قــوۀ اال با {«  :حى على الصالة  ،  سامع هم  گويد  «سپس مؤذن  گويد :  »رسول هللا  

  بگويد.     »ال حـول  وال قــوة  اال با {  « سامع گويد » حى على الفالح  «زمانيكه مؤذن ميگويد
زمانيكه مؤذن   » هللا اكبر ، هللا اكبر   « هللا اكبر ، هللا اكبر ، سامع گويد :  « زمانيكه مؤذن  گويد : 

كه به اداى اين كلمات در  قلب  خود    »ال اله اال هللا  « شخص سامع  گويد   »ال اله اال هللا  «گويد : 
      داخل شود در جنت. 

شنونده  بعد از اينكه  اجابت  مؤذن  را پايان  داد  بر پيامبر صلى هللا  درود  بفرسته  و از خدا وند  
  ده طلب  دعا  نمايد. عفو  گناهان  گذشته  وآين

  :فضيلت آذان
   گرديده آمده است :از معاويه ( رض ) روايت در مورد فضليت آذان  در حديثی که از حضرت 

، صحيح امام مسلم )6645(صحيح جامع الصغير (  »  إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة« 
  ».ی مردم بلندتر است همهنان در روز قيامت از  همانا گردن مؤذ). «387/290/1(

عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن بن أبی صعصعه انصاری مازنی از پدرش نقل کرده که ابوسعيد 
إنی أراک تحب الغنمو البادية، فإذا کنت فی غنمک أو باديتک فأذنت بالصالة « خدری به او گفت: 

س وال شی إال شهد له يوم اليقامة قال فارفع صوتک بالنداء، فإنه اليسمع مدی صوت المؤذن جن و الإن
بينم که گوسفند و صحرا را دوست داری پس هر وقت با  می( » أبوسعيد: سمعته من رسول هللا

گوسفندانت يا در صحرا بودی و برای نماز آذان گفتی، صدايت را بلند کن، زيرا که جن، انسان و هر 
دهند، ابوسعيد گفت اين  برای او گواهی میشنود، در روز قيامت  چيز ديگری که صدای مؤذن را می

، صحيح امام )625صحيح سنن نسائی (. (  صحيح : )سخن را از پيامبرصلی هللا عليه وسلم  شنيدم
  ). 12/2)، سنن نسائی (609/87/2بخاری (فتح الباری) (

 
  :حکم آذان

  حکم آن واجب است.). و 94/1اعالم فرا رسيدن وقت نماز با الفاظی مخصوص است فقه السنه ( آذان
إذا حضرت الصالة « از مالک بن حويرث روايت است: پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمود: در حديثی 

هنگامی که وقت نماز فرا رسيد يکی از شما آذان بگويد و »(فليؤذن لکم أحدکم و ليؤمکم أکبرکم
دستور داده است و امر همچنانکه پيامبرصلی اله عليه وسلم به گفتن آذان ». بزرگترين شما امامت کند

  )، 631/11/2(  صحيح امام بخاری (فتح الباری)متفق عليه :  (  .) معلوم است برای وجوب است
 

  ). 674/465/1( صحيح امام مسلم
أن النبی کان إذا غزا بنا قوما لم يکن يغزو بنا « روايت است: (رض) از انس هکذا در حديثی ديگری 
متفق عليه : صحيح » ن سمع آذانا کف عنهم، و إن لم يسمع آذانا أغار عليهمحتی يصبح و ينظشر، فإ

) مسلم 382/288/1)، اين لفظ بخاری است، صحيح امام مسلم (610/89/2امام بخاری (فتح الباری) (
جنگيد و نگاه  رفت تا فرا رسيدن صبح نمی هرگاه پيامبرصلی هللا عليه وسلم  با ما به جنگ قومی می«

  ».زد شنيد بر آنها شبيخون می داشت و اگر آذانی نمی  شنيد دست نگه می گر آذانی میکرد ا می
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  حكم آذان قبل از نماز چيست؟
وآذان طوريکه قبالً يادآور شديم، عبارت است از اعالم و فرارسيدن وقت نماز وسيله الفاظ  بانگ

  عائر اسالمی است.وکلمات مخصوص آذان هم دعوت مردم برای ادای نماز جماعت وهم يک از ش
فرض کفايی است، يعنی الزمست که حداقل يک نفر يا ويک قريه روستا  ،آذان برای ساکنان يک شهر 

يک مسجد آذان دهد. البته برخی از علماء  آنرا واجب نمی دانند و بر اين اساس خواندن آذان قبل از 
  نماز الزم نيست.

إذا حضرت الصالة فليؤذن « فرمود :   صلی هللا عليه وسلم از مالک بن حويرث روايت است: پيامبر
هنگامی که وقت نماز فرا رسيد يکی از شما آذان بگويد و بزرگترين » (لکم أحدکم و ليؤمکم أکبرکم

  .متفق عليه ) .()شما امامت کند
به آن امر فرموده است ، ومتابعت از اين ده است وبه گفتن آذان دستور دا  صلی هللا عليه وسلم  پيامبر 

 اما اگر در منطقه ای کسی آذان گفت ديگران الزم نيست که آذان گويند.امر واجب ميباشد .

 
  :د از آذانـبعی اـدع

ِ َعَليِه ِ  سامعين  آذان هم برای مؤذن و هم برای   جايز است که پس از اتمام آذان، بر پيامبر َصلَّى �َّ
داً «  َوَسلََّم درود فرستاده و دعای الَّلُهمَّ َربَّ َهِذه الدَّْعَوة التّاّمِة و الصَّالِة اْلقَائمِة، آِت ُمحمَّ

 .را بخوانند »  اْلَوِسيَلَة َواْلََفضيَلةَ، َواَْبْعثهُ َمَقاماَ َمْحُموداً الَِّذی َوعدتَّهُ 
دعای کامل ، وپروردگار نماز ی که بر پا گرديده  معنی اين دعا اين است که : الهی ! تو پروردگار اين

است می باشی ، از تو مسئلت می نمايم تا برای محمد منزلت عالی وفضيلت بر همگان ،ومقام 
  محمودی را که برايش وعده داده ای عنايت فرمائی .

ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم روايت شده استدر حديثی  َن فُقْو لُوا ِمثَْل َماَ إذَا «  :از رسول هللا َصلَّى �َّ َسِمعتُُم الُمَؤذِّ
 ِلَی اَْلوِسيَلةَ يقُْوُل، ثُمَّ َصلُّوا َعَلیَّ فِإنَّهُ َمْن َصلَّی َعَلّی َصالةً َواِحدةً َصلَّی هللاُ َعليِه بها َعْشراً، ثُمَّ َسلُوا هللاُ 

ْن ِعبَاِد هللاِ َوأَرُجوأْن أُکْوَن أنَا ُهَو، َفَمْن َسأل ِلَی اَْلِوْسيَلة َحلَّْت َلهُ فِإنَِّها َمْنِزَلةٌ فی اْلََجنَِّة ال تَْنبَِغْی إالّ لََعْبٍد مِ 
فَاَعةُ  وقتيكه آذان را از مؤذن  شنيديد ، پس  بگوئيد  مثل  آنچه   كه ميگويد ، ) (     رواه مسلم .( .»الّشِ

تد  خداوند بوسيله  آن  ده دى مى فرسوسپس برمن  درود  بفرستيد ، زيرا  كسيكه  برمن  يكبار  در
 عاليترين را بخواهيد   وسيله   )  وسيله  (  بار  بر او رحمت  مى كند ، سپس  براى  من از خداوند 

مقامى است در جنت  كه تنها  بنده اى از بند گان  خدا  شايسته  آن مقام  است،  ومن  آرزومندم  كه  
     را بخواهد از شفاعت من  بهره  خواهد برد.» له وسي « آن بنده  من باشم  وكسيكه  براى  من  

ِ َعَليِه َوآِلِه َوَسلََّم که فرموده است    » :همچنين حديث رسول هللا َصلَّى �َّ
داً اَلوسيلة   : َمن قاَل حين يسمع النَّداءَ «  اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه اَلّدعَوِة الـتّاّمِة والّصالة القَاِئَمِة آِت ُمَحمَّ

هر کس پس از شنيدن  .»َحلَّت َلهُ َشفَاَعِتی يوَم الِقياََمةِ  ، والَفضيَلةَ، َوابَعثهُ َمقاماً َمحموداً الِّذَی َوَعدتَّهُ 
داً اَلوسيلة والَفضيَلةَ، َوابَعثهُ َمقاماً اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه اَلّدعَوِة الـتّاّمِة والّصالة الَقاِئَمِة آِت ُمحَ «:آذان بگويد مَّ

  »َمحموداً الِّذَی َوَعدتَّهُ 
  گار اين دعوت کامل و نماز برپا شده، به محمد وسيلت و فضيلت را عطا بفرما دای پرور !الهی :يعنی

در شفاعت من  ، ای مبعوث کن ای که به او وعده داده و در روز قيامت او را به مقام محمود و ستوده
 ».گردد روز قيامت شامل حال او می

 .را در آخر دعا ذکر کرده است »   انََّک ال تُخِلُف الِميعاد«   امام بيهقی با اسناد صحيح جمله 
شنوند اين دعا را به آواز آهسته بخوانند و نبايد صدای خود را بلند  مؤذن و کسانی که آذان را می

  . به اثبات نرسيده استبکنند چون دليلی برای بلند خواندن آن 
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  برخی از احکام آذان:

    آذان برای اهل هر شهر وقريه وروستا  فرض کفايه است. - 1 

نمازمی خوانند سنّت  قريجات و    و برون شهرها بيا بانها آذان برای افرادی که به تنهائی در  - 2 
   است.

    ها گذار نيز سنّت است .تن آذان برای نماز است نه برای جماعت تنها؛ لذا آذان برای - 3 

ازدخول وقت صبح برای نماز صبح   صبح دو آذان دارد اّولی قبل از وقت برای تهّجد ودّومی بعد -  4
    می باشد.

 »الصالة خير من النّوم«دوبار   » الفالح  حّی علی« در آذان اّول صبح که برای تهّجد است بعد از  -  5
   بهتر است، گفته شود.  يعنی : نماز از خواب

   صبح است بدعت است.   در آذان دّوم صبح که برای نماز »الصالة خير من النّوم« گفتن -  6
  ترجيح در آذان سنّت است .  -  7

ال    أشهد أن ال اله االهللا، أشهد أن« چهار بار هللا اکبر گفتن بار اّول   ترجيح يعنی اينکه مؤذن بعد از
را بطور آهسته گفته وسپس دوباره   »اله االهللا.أشهد أن محمدا رسول هللا ، أشهد أن محمدا رسول هللا

أشهد   أشهد أن محمدا رسول هللا ، أن ال اله االهللا، أشهد أن ال اله االهللا.  أشهد«با صدای بلند بگويد : 
    . وبعدا کلمات باقی مانده آذان را بگويد.»أن محمدا رسول هللا

    برای نمازهای قضائی آذان داده شود. -  8

    داده نشود.  بجزنمازهای پنجگانه و نماز جمعه برای ديگر نمازها آذان -  9

سبابه (اشاره) را بوسيدن و بر   در آذان ؛ انگشتان »أشهد أّن مّحمدا رسول هللا«زمان شنيدن  - 10
    چشمان ماليدن بدعت است.

علی الصالة و «را تکرارکنند بجز  آذان   برای شنودگان آذان ؛ سنّت است که همانند مؤذن کلمات - 11
    بگويند. » الحول والقوة اال با{«  شنودگان به جای آنها    که»  علی علی الفالح

ز خوانده سنّت است که بعد از آذان بر رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  همان درودهای که در نما - 12
    می شود، فرستاده شود.

الصالة القائمة، آت محّمدا   التامة  اللهم رّب هذه الدعوة«   سنّت است که بعد از آذان دعای  - 13
معنای اين دعا چنين است: بار   خوانده شود. » محمودا الذی وعدتّه    الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاما

واين نماز برپا به محّمد وسيله (مکان مخصوصی است در جنت )     الهی پروردگاراين درخواست کامل
    و فضيلت عنايت فرما و اورا به جايگاه ستوده ای که به او وعده دادی بر انگيز.

    ثابت نيست. »الميعاد و....  انّک ال تخلف «  اضافه نمودن بردعای باال با کلماتی از قبيل  - 14

ازهللا مهربان بخواهد زيرا يکی  داشته باشد بعد از اين دعا، هر نيازی که  مسلمان بهتر است که  - 15
   در ميان آذان واقامه است.  از جاهای که دعا قبول می شود

  :مؤذنخصوصيات 
      ذيل را  رعايت کند: خصوصيات مستحب است مؤذن 

از عثمان بن در خديثی بگويد و در قبال آن اجرت  نگيرد،  هللا آذان را تنها بمنظور کسب رضای  -1
! مرا امام (جماعت) قومم قرار بده. پيامبرصلی هللا عليه هللا ابی العاص روايت است: گفتم: ای رسول 

صحيح (صحيح :  »أجرا أنت إمامهم، و اقتد بأضعفهم، و اتخذ مؤذنا اليأخذ علی آذانه«وسلم  فرمود: 
)، سنن ابن 23/2)، سنن نسايی (527/234/2، سنن ابوداود (عون المعبود)  ()497سنن ابوداود  

تو امام آنان هستی و در امامت حال « )، جمله آخر را ابن ماجه روايت کرده است.714/236ماجه  (
نتخاب کن که در مقابل آذانش ضعفا را رعايت کن (نمازت را بر حسب توانايی ضعفا بخوان) و مؤذنی ا

  ».دريافت نکند اجرت  
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  .وضوءيی و جنابت) پاک باشد از حدث اصغر و اکبر (بی -2
گويد: اجماع بر اين است که به حالت ايستاده   به حالت ايستاده و رو به قبله آذان گويد. ابن منذر می -3

  آذان گفتن سنت است؛ چون برای شنيدن بهتر و رساتر است.
همواره رسول هللا صلی هللا عليه وسلم سنت است که مؤذن رو به قبله بايستد، چرا که مؤذنان  همچنين

  گفتند. رو به قبله آذان می
 »حی علی الفالح«سر وگردنش را به طرف راست و هنگام گفتن »  ةحّی علی الصال« هنگام گفتن  -4

   .به طرف چپ بچرخاند
» رأی بالال يؤذن، قال: فجعلت أتتبع فاه ههنا و ههنا باآلذان أنه« از ابوجحيفه روايت است: در حديثی 

چرخاند  گفت، (ابوجحيفه) گويد: من دهان بالل که به سمت راست و چپ می بالل را ديدم که آذان می«
)، صحيح امام مسلم  634/114/2صحيح امام بخاری (فتح الباری) () متفق عليه  ( ».کردم نگاه می

)، سنن 197/126)، سنن الترمذی (516/219/2اود (عون المعبود)  ()، سنن ابود503/36/1(
  .)12/2نسايی(

  يادداشت ضروری :
باره چرخاندن رچرخاندن سينه هيچ اصلی در سنت ندارد و در احاديث وارد شده د قابل تذکر است که :

  ).150ای به آن نشده است از تمام المنة ( گردن هچ اشاره
ش قرار دهد: به دليل گفته ابوجحيفه: (رأيت بالال يؤذن و يدور، و يتبع دو انگشتش را در گوشهاي -5

، سنن الترمذی )164صحيح سنن الترمذی  (فاه هاهنا وهاهنا، و أصبعاه فی أذنيه) صحيح : 
کنند و  )، ترمذی گفته است؛ اين حديث حسن و صحيح است، اهل علم به آن عمل می197/126/1(

  گام آذان دو انگشتن را دردو گوشش قرار دهد.  دانند  که مؤذن هن مستحب می
به  »به حی علی الصالة و حی علی الفالح« چرخيد و دهانش را  گفت می بالل را ديدم که آذان می « 

  ».داد چرخاند و دو انگشتش را در گوشهايش قرار می اينجا و آنجا (راست و چپ) می
فإنه اليسمع مدی « : صلی هللا عليه وسلم  پيامبر هنگام آذان صدايش را بلند کند، به دليل فرموده -6

، )625صحيح سنن نسائی  (صحيح :  »صوت المؤذن جن و ال إنس و ال شیء إال شهد له يوم القيامة
هر جن و إنسان و چيز ). «12/2)، سنن نسايی (609/87/2صحيح امام بخاری (فتح الباری)  (

  ».دهند قيامت برای او شهادت میشنوند، در روز  ديگری که صدای مؤذن را می

  اقامه (تکبير)
از احاديث صحيح ثابت است که در   قبل از شروع نماز فرض ، گفتن اقامه سنّت است و به دو روش 

   شد:خواهد ذيل بيان 

  ت اقامت: ـيــفـيـك
      كلمات  اقامت  به دو طريقه  روايت شده  است  وهر دو طريقه آن  صحيح  است.    

  :اقامهروش اّول 
       هللا اکبر، هللا اکبر. -1

                                        هللا اکبر، هللا اکبر. -  2

    أشهد أن ال اله االهللا، أشهد أن ال اله االهللا. -  3

    أشهد أن محّمدا رسول هللا، أشهد أن محّمدا رسول هللا. -  4

    حّی علی الصالة ، حّی علی الصالة. -  5

    حّی علی الفالح ، حّی علی الفالح. -  6

    قد قامت الصالة ، قد قامت الصالة. -  7

    هللا اکبر، هللا اکبر. -  8
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    ال اله اال هللا. -  9
      :اقامه ۀــترجم

     معبود به حق بزرگترين است، معبود به بزرگترين است. -  1

    معبود به حق بزرگترين است، معبود به بزرگترين است. -  2

گواهی می دهم که بجز هللا ديگر معبود به  گواهی می دهم که بجز هللا ديگر معبود به حقی نيست ، -  3
    حقی نيست.

    که محّمد فرستاده هللا است.  گواهی می دهم که محّمد فرستاده هللا است، گواهی می دهم -  4

    بشتابيد به سوی نماز، بشتابيد به سوی نماز.  -  5

    کاميابی، بشتابيد به سوی کاميابی.بشتابيد به سوی  -  6

    قطعا نماز برپاشد، قطعا نماز برپا شد. -  7

    بزرگترين است. معبود به حق بزرگترين است، معبود به -  8

     بجز هللا ديگر معبود به حقی نيست. -  9

      :روش دّوم اقامه

       هللا اکبر، هللا اکبر. - 1

    .  أشهد أن ال اله االهللا -  2

    أشهد أن محّمدا رسول هللا. -  3

    حّی علی الصالة. -  4

    حّی علی الفالح. -  5

    قد قامت الصالة ، قد قامت الصالة . -  6

    هللا اکبر ، هللا اکبر. -  7

      ال اله اال هللا. -  8

      :اقامه ۀـترجم
    معبود به حق بزرگترين است، معبود به بزرگترين است. -  1

    بجز هللا ديگر معبود به حقی نيست. گواهی می دهم که -  2

    گواهی می دهم که محّمد فرستاده هللا است. -  3

    بشتابيد به سوی نماز. -  4

    بشتابيد به سوی کاميابی. -  5

    قطعا نماز برپاشد، قطعا نماز برپا شد. -  6

    معبود به حق بزرگترين است، معبود به بزرگترين است. -  7

   معبود به حقی نيست.بجز هللا ديگر  -  8

     :اقامه ۀچند نکته در بار    
  شوند ويا انفرادی وخواه ادائی باشند   اقامه گفتن برای نمازهای فرض ؛ خواه با جماعت خوانده -  1

    ويا قضائی سنّت است.
     زنان نيز همانند مردان اقامه بگويند. -  2
    انجام دهد.هم اين کاررا   مه بگويد کسی ديگر نيز می توانداضروری نيست که مؤذن اق -  3
    درست نيست.  گفتن »  اقامها هللا وادامها« در اقامه  »  قد قامت الصالة« زمان  -  4
    اقامه سريع و بدون مکث گفته شود بهتر است. -  5
   ثابت است.گفتن نيز   به روش دّوم اقامه گفتن بهتر است گرچه به روش اّول اقامه -  6
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  :وضروری درمورد آذان نقاط قابل توجه
   ترسيل  در الفاظ آذان  يعنى تمهل  وجدائى آوردن ميان  هر دو كلمه وچابكى  در الفاظ اقامت  سنت  -

      ف نزند.راست وبايست  در خالل  آن ح   
  اگر چه  هم در         ىش را بلند كند ، يشود  وصدا ادهستيدر وقت  آذان گفتن   بايد مؤذن  روبه  قبله  ا -

      صحرا وتنها  باشد.   
  اگر بخاطر خواب يا فراموشى نمازت  فوت شد ، وقتيكه آنرا  تنها  ادا  مى كردى ، بايد  آذان  بگوئى  -

  واگر  چند نماز  از تو فوت  شده بود ،  مستحب  همين است  كه به نماز اول  آذان   واقامت  بگوئى    
      وديگر نماز ها را با اقامت  مستقل  بر پا دارى.   
  بر زنان  نه آذان است  ونه  اقامت  واگر  آذان  واقامت  گفتند  باكى ندارد ، از امام  احمد رحمة هللا  -

  ه  روايت است  كه گفت : اگر زنان  آذان  دادند باكى  ندارد  واگر  نكردند جايز است.يعل   
  روايت است  كه او  آذان  ميداد واقامت ميگفت  وامامت  مى كرد  ودر  ميان   ) رض( از عايشه        

  )  هقىيرواه الب(  زنان  مى ايستاد .    
  براى آنكه  اقامت را مى شنود  بايد اقامت  گوينده را اجابت  كند ما نند  يكه  مؤذن  را اجابت  مى  -

  حـــى  (  ، شنونده  نيز همانطور بگويد . مگروقتيكهكند ، پس  بايد آنچه را اقامت گوينده ميگويد    
   »ال حول  وال قوة اال با {  «ميگويد ، شنونده  بايد  بگويد :  »حى على  الفالح  «و  ) على الصالة    
  اقا مها   «بگويد ، شنونده  گويد :  »قد قامت الصالة  ، قد قامت  الصالة   «وو قتيكه  اقامت  گوينده   
     .ا  وهميشه داردــخداوند آنرا  بر پ  »  وادامها هللا  

  دو هللا اکبرگفتن  با يک نفس:
از عمر بن  با يک نفس بگويد . در حديثی در اين مورد  رامؤذن دو دو هللا اکبرگفتن   مستحب است که

 خطاب( رض )  روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمود: 
إذا قال المؤذن هللا أکبر هللا أکبر، فقال أحدکم: هللا أکبر هللا أکبر، ثم قال أشهد أن ال إله إال «  

، صحيح امام )5274صحيح سنن ابوداود (صحيح :  » ... الحديثهللا، قال أشهد أن ال إله إال هللا 
 ). 523/228/2)، سنن ابوداود (عون المعبود) (385/289/1مسلم (

ت هللا أکبر هللا أکبر و يکی از شما گفت هللا أکبر هللا أکبر (جواب او را داد) سپس هرگاه مؤذن گف«
اين حديث به طور » (مؤذن) گفت أشهد أن ال إله إال هللا و (يکی از شما گفت: أشهد أن ال إله إال هللا...

هم به همان ی آذان  ند بر اين که مؤذن دو تکبير را با يک نفس بخواند و شنوده آشکار داللت ميک
 ).79/3صورت پاسخ بدهد. شرح النووی لمسلم (

  
  :مستحب بودن ترجيح

عبارت است از دو بار تکرار شهادتين با صدای بلند پس از دوبار گفتن آن با صدای آهسته : حترجي
). از ابومحذوره ( رض )  روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  اين آذان را به 81/3منبع قبل (

ياد داد: (هللا أکبر، هللا أکبر، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن محمدا رسول هللا، او 
أشهد أن محمدا رسول هللا سپس دوباره بگويد: أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن 

ی الصالة دوبار، حی علی الفالح دوبار، هللا أکبر، محمداً رسول هللا، أشهد أن محمداً رسول هللا، حی عل
  ).379/287/1) ، صحيح امام مسلم ( 191هللا أکبر، ال ذله إال هللا). صحيح : ( مختصر صحيح مسلم 

  :خير من النوم) در اولين آذان صبح ةتثويب (گفتن الصال
  موزش داد و در آن آمده: از ابومحذوره روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  آذان رابه او آ
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 ، (اين جمله) در آذان اولحی علی الفالح، حی علی الفالح، الصالة خير من النوم،الصالة خير من النوم
، سنان نسايی )628صحيح سنن نسائی  (صحيح :  ).هللا أکبر، هللا أکبر، ال إله إال هللاصبح (گفته شود)، 

)7/2.(  
مشروعيت تثويب فقط در  ) از ابن رسالن نقل کرده است: 120/1» (سبل السالم«امير صنعانی در 

اند اما آذان برای اعالم دخول وقت  آذان اول صبح است چون برای بيدار کردن کسانی است که خوابيده
  و فراخواندن مردم به نماز است. 

  ت آذان گفتن مخصوص نماز صبح است: مستحب است که آذان در اول وقت گفته شود و قبل از وق
کان بالل يؤذن إذا زالت الشمس اليخرم، ثم اليقيم حتی يخرج إليه «از جابرن سمره روايت است: 
)، اين 283/35/3، احمد (فتح الربانی) ()503( صحيح سنن ابوداود   »النبی، فإذا خرج أقام حين يراه

  ).533/241/2)، سنن ابوداود (عون المعبود) (606/423/1لفظ امام احمد است، صحيح امام مسلم (
گفت که پيامبرصلی  گفت: سپس اقامه را زمانی می بالل به هنگان زوال آفتاب  به طور کامل آذان می«

  ».ديد برای نماز خارج شده است هللا عليه وسلم  را می
ؤذن بليل، فکلوا و از ابن عمر(رض) روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمود: (إن بالال ي

)، 622/104/2اشربوا حتی يؤذن ابن أم مکتوم) متفق عليه : صحيح امام بخاری (فتح الباری)  (
  ).768/2 – 38 – 1092صحيح امام مسلم  (

  ».گويد، بخوريد و بياشاميد تا وقتی که ابن ام مکتوم آذان گويد همانا بالل در شب، آذان (صبح) می«
اليمنعن « پيامبرصلی هللا عليه وسلم  حکمت تقديم آذان را دخول فجر بيان کرده و فرموده است: 
متفق عليه :  »أحدکم آذان بالل من سحوره، فإنه يؤذن، أو قال ينادی بليل ليرجع قائمکم و لينبه نائمکم

نن ابوداود )، س1093/768/2)، صحيح امام مسلم (621/103/1صحيح امام بخاری (فتح الباری) (
  ).2330/472/6(عون المعبود) (

گويد يا گفت در شب ندا  آذان بالل هيچ يک از شما را از خوردن سحری باز ندارد؛ چون او آذان می« 
  ».دهد تا کسی مشغول تهجد بوده ديگر نماز نخواند و کسی که خواب است بيدار شود سر می

   :شود آنچه هنگام شنيدن آذان و اقامه گفته می
 گويد تکرار کند، از ابوسعيد شنود آنچه را که مؤذن می تحب است کسی که آذان و اقامه را میمس

  متفق عليه : »إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن« روايت است که پيامبرصلی فرمود: 
)، سنن ابوداود 383/288/1)، صحيح امام مسلم (611/90/2صحيح امام بخاری (فتح الباری) ( 

)، سنن 238/720/1)،   سنن ابن ماجه (208/134/1)، سنن الترمذی (518/224/2(عون المعبود) (
  ».گويد، بگوييد هرگاه آذان راشنيديد مثل آنچه که مؤذن می).«23/2نسايی  (

هرگاه يکی از شما با «روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمود:   از عمر بن خطاب (رض )
بگويد هللا أکبر هللا أکبر و با أشهد أن ال إله إال هللا مؤذن بگويد: أشهد أن ال إله  هللا أکبر هللا أکبر مؤذن

ا أشهد أن محمداً رسول محمداً رسول هللا مؤذن بگويد: أشهد أن ال إله إال هللا، و ب إال هللا، و با أشهد أن
أشهد أن محمداً رسول هللا، و با حی علی الصالة مؤذن بگويد: الحول و ال قوة إال  هللا مؤذن بگويد:

الفالح مؤذن بگويد: الحول و ال قوه إال با{، و با هللا أکبر مؤذن بگويد هللا أکبر، و  با{، و با حی علی
  ).88( فحهتخريج در ص». شود ال اله اال هللا وارد بهشت می ته قلب بگويد: با ال إله إال هللا او از

 حیَّ علی الصالة و حی علی الفالحگويد تکرار کند يا هنگام گفتن  پس کسی که آنچه را مؤذن می
را با  حی علی الصالة و حی علی الفالح و الحول و ال قوة اال با{، يا ال حول و ال قوة إال با{بگويد: 

  سنت عمل کرده است.هم بگويد طبق 
های او،آنچه   هرگاه مؤذن از گفتن آذان يا اقامه فارغ شد (مستحب است که) شنونده بعد از تکرار گفته

  آيد بگويد:  که در دو حديث زير می
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إذا سمعتم «  فرمود:  از عبدهللا بن عمر روايت است: از پيامبرصلی هللا عليه وسلم  شنيدم که می
يقول، ثم صلوا علی، فإنه من صلی علی صالة صلی هللا بها عليه عشرا، ثم سلوا المؤذن فقولوا مثل ما 

هللا لی الوسيلة، فإنها منزلة فی الجنة ال تنبغی إال لعبد من عباد هللا، و أرجو أن أکون أنا هو، فمن سأل 
  صحيح امام مسلم، )198 صحيح امام مسلممختصر ( صحيح :  »هللا لی الوسيلة حلت له الشفاعة

)، سنن 369/247/5)، سنن الترمذی (519/225/2(  سنن ابوداود (عون المعبود)، )384/288/1(
گويد تکرار کنيد سپس بر من صلوات  هرگاه (ندای) مؤذن را شنيديد، آنچه را می). «25/2نسائی  (

فرستد  بفرستيد چون هر کس بر من يک صلوات بفرستد، خداوند در برابر آن ده صلوات بر او می
سپس از خدا برايم طلب وسيله کنيد که وسيله مقامی است در جنت  که تنها به يکی از بندگان خدا داده 

شود و اميدوارم که آن بنده من باشم، پس کسی که از خداوند برای من طلب وسيله کند، شفاعت  می
  ».گردد شامل حالش می

من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه « از جابر روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمود: 
الدعوة التامة والصالة القائمة آت محمدا الوسيله و الفضيلة و ابعثه مقاما محمودا الذی وعدته حلت له 

  )، 614/94/2( صحيح امام بخاری (فتح الباری) ، )243اإلرواء (صحيح :  »شفاعتی يوم القيامة
)، سنن 27/2)، سنن نسايی  (211/136/1( سنن الترمذی، )525/231/2( (عون المعبود)  سنن ابوداود
   ).722239/1ابن ماجه  (

اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصالة القائمة، آت محمداً : «هر کس پس از شنيدن آذان بگويد «
يعنی: خداوندا! ای پروردگار اين دعوت کامل  » الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاماً محموداً الذی وعدته

و نماز برپا شده، وسيله و فضيلت را به محمد عطا فرما و در روز قيامت او را به مقام محمود و 
  ».گردد شفاعت من در روز قيامت شامل حال او می ،ای مبعوث فرما   ای که به او وعده داده ستوده

  :يادداشت
بعمل مستحب است بين آذان و اقامه بسيار دعا برادران وخو هران محترم   نبايد فراموش کرد که : 

  شود:  در اين هنگام دعا اجابت می اريد ،زيرا 
الدعاء «   ( رض )  روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمود: از انسطوريکه در حديثی 

سنن )، 212/137/1( سنن الترمذی ، )489  صحيح سنن ابوداود( صحيح :  » اليرد بين اآلذان و اإلقامة
  ».شود دعا در بين آذان و اقامه رد نمی«. )517/224/2( ابوداود (عون المعبود) 
  يادداشت ضروری:

در وقت  آذان اگروضعيت طوری پيش ايد که ضرورت رفتن انسان غرض قضای حاجت باشد اين امر 
عی برای رفتن به قضای هيچ منع شردر شرع اسالمی کدام ممانعتی ندارد ، چراکه در شرع اسالمی ، 

يک نقطه را حاجت در وقت آذان وارد نشده، بنابراين می توان در وقت آذان به دستشويی رفت، ولی 
ه : جايز نيست که در آن مکان کلمات مؤذن را تکرار نمود و يا دعای آخر آذان را نبايد فراموش کرد 

  خواند.

 
  :فاصله بين آذان و اقامه

ای که شخص بتواند خود را برای نماز و حضور در آن آماده کند  الزم است بين آذان و اقامه به اندازه
از گفتن آذان که همان آماده شدن  هدف ومقصودچراکه در غير اينصورت ايجاد شود ،  بايدفاصله 

  رود. برای نماز است از بين می
بين آذان    ی برای اين فاصله تعيين نشده لذا فاصلهی معين هيچ حد و اندازه :« ميفرمايد ابن بطال شيخ 

حافظ ابن حجر  (اين روايت را »  ای باشد که نمازگزاران بتوانند به جماعت برسند. و اقامه به اندازه
  ذکر نموده است .)) 106/2» (فتح الباری«در 
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  :نهی بيرون رفتن از مسجد بعد از آذان
  فی المسجد مع أبی هريرة، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجدکنا قعودا « از ابوشعثاء روايت است: 

  »يمشی فأتبعه أبوهريرة بصره حتی خرج من المسجد فقال أبوهريرة، أما هذا فقد عصی أبا القاسم
  )،  سنن ابوداود 29/2)، سنن نسايی  (655/453/1، صحيح امام مسلم  ()249مختصر م (صحيح : 

  ) و در روايت ابوداود و ترمذی آمده که 204/131/1نن الترمذی  ()، س532/240/2(عون المعبود)  (
  آن وقت، وقت نماز عصر بود.

با ابوهريره در مسجد نشسته بوديم که مؤذن آذان گفت، مردی برخاست و از مسجد بيرون رفت. «
صلی د به سوی او بود گفت: اين شخص با سنت پيامبرجابوهريره که نگاهش تا بيرون شدن او از مس

  ».نافرمانی کرد هللا عليه  وسلم 

  قضايی :آذان واقامه برای نماز 
توان�د هنگ�ام  فراموش�ی، نم�ازش را (در وق�ت خ�ود) نخوان�د، ش�رعاً می هم اگر کسی ب�ه عل�ت خ�واب ي�ا

ص�لی هللا علي�ه آن آذان و اقامه بگويد؛ بدليل آنچه که ابوداود در ماجرای به خواب مان�دن پيامبر قضای
 ص�لی هللا علي�ه وس�لم و اصحابش درسفر و نخواندن نماز صبح (در وقت) روايت ک�رده ک�ه پيامبر وسلم

س��نن (، )420  ص��حيح س��نن اب��وداود( آذان و اقام��ه بگوي��د  دس��تور داد ت��ا ب��رای (قض��ای) آن ب��ه ب��الل
  ).432/106/2( ابوداود(عون المعبود) 

ي�ک آذان بگوي�د ول�ی ب�رای ه�ر نم�از اقام�ه  چند نماز را از دست داده بود کافی اس�ت ک�هلی اگر کسی و
ع��ن أرب��ع ص��لوات ي��وم   إن المش��رکين ش��غلوا رس��ول هللا«دلي��ل ح��ديث اب��ن مس��عود ک��ه گف��ت:  ب��ه ،کن��د

ذهب من الليل ما شاء هللا، فأمر بالال فأذن، ثم أقام فصلی الظهر، ثم أقام فصلی العصر، ث�م  الخندق، حتی
، س��نن الترم��ذی  )638ص��حيح س��نن نس��ائی  (ص��حيح : » المغ��رب ث��م أق��ام فص��لی العش��اء أق��ام فص��لی

  ).279/1)، سنن نسايی  (179/115/1(
روز جنگ خندق، مشرکين، پيامبرصلی هللا عليه وسلم  را از چهار نماز مشغول داشتند تا آنچه « 

خداخواست از شب سپری شد. آنگاه پيامبرصلی هللا عليه وسلم  به بالل دستور داد که آذان بگويد، 
ل آذان گفت و سپس اقامه کرد، پيامبرصلی هللا عليه وسلم  نماز ظهر را خواند، سپس بالل برای بال

  ».خواندن نمازهای عصر، مغرب و عشاء هم اقامه را تکرار کرد

  :آذانحکم جماعت بدون 
يا در يک شهر و منطقه ای که مسلمانان در آنجا  قريه و ، آذان در يک مطابق صحيحـتريـن روايــت

ند، فرض کفايی است. يعنی کافيست تا برای هر نماز حداقل يک آذان گفته شود تا مردم از ـکن هستسا
يا شهر آذان ندهند، همه آنها  قريه رسيدن وقت نماز مطلع شوند، ولی اگر هيچيک از مسلمانان آن 

گناهکارند. اما اگر بدون آذان نماز خواندند، به شرطيکه وقت نماز فرا رسيده باشد، نمازشان باطل 
  نخواهد شد.

همچنين اگر چند مسجد در يک منطقه هستند، آذان يکی از آنها کفايت می کند ولی بهتر است هر 
  حاضر شوند.جماعت به مسجد   سجد جهت اقامه م  مسجد آذان خود را بگويد تا مردم تابعه 

  آيا اقامه برای شروع نماز واجب است؟
  است؟  يا نمازش باطلآاگر کسی بدون اقامه نماز بخواند

فقهاء در مورد حكم آذان اختالف نظر دارند، مذهب امام حنبل و ابن تيمية و از علماء  معاصر مانند 
است، و بعضى ديگر نظرشان بر اينست  يی آذان فرض كفا شيخ بن عثيمين رحمة هللا عليهم اينست كه

   كه آذان سنت مؤكده ميباشد.

است و اگر بعضىها آنرا بر پا كنند حكمش از ديگران  يیولى قول صحيحتر اينست كه آذان فرض كفا
كه گفت: ما همراه تعدادى از جوانان هم سن و سال  » مالك بن الُحَويرث« ساقط ميشود بدليل روايت 
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روز اقامت كرديم و پيامبر صلى هللا عليه و سلم  20نزد پيامبر صلى هللا عليه و سلم آمديم و نزديك به 
همراه ما بسيار مهربان و خوشرفتار بود، سپس پيامبر صلى هللا عليه و سلم گمان كرد كه دل ما براى 

ال آنها را بازگو ميكرديم خانواده مان تنگ شده، پس ما را از خانواده مان سراغ ميگرفت و به او احو
به خانواده تان برگرديد و آنجا ُسكنت گزينيد و آنها را تعليم دهيد و چنانچه وقت نماز « سپس گفت: 

  (روايت بخاری  »آيد يكى از شما آذان را سر دهد و سالمندترين شما امامت نماز را به عهده بگيرد
كه بر پا كردن آذان فرض كفايت ميباشد زيرا  و اين حديث دليل بر اينست .) 674(  ) ومسلم  602( 

   پيامبر صلى هللا عليه و سلم امر فرمود كه از آن گروه فقط يكى آذان را بر پا كند و نه همه آنها.

آذان فرض و اقامت فرض كفايت ميباشد و اگر «  فتواى علماء  انجمن دائم سعودى بر اينست كه: 
كند، چه از روى فراموشى و يا جهل و يا اسباب ديگر، نمازش كسى نماز را بدون آذان و اقامة شروع 

    ) .6/54(فتاوى اللجنة الدائمة ( » صحيح ميباشد

در نتيجه اگر در يك منطقه آذان و اقامة گفته شده باشد و اهل آن منطقه صداى آنرا بشنوند، در 
اى نماز منفرد اگر آذان و گفتن آذان و اقامة واجب نيست، هر چند بر نمازگزاراناينصورت براى بقيه 

  اقامة بگويد بهتر ميباشد، ولى واجب نيست.

  :  فاصله بين اقامت وتکبير تحريمه  
در مورد اينکه فاصله بين اقامت وتکبير تحريمه به چه مقداری  باشد ، بهتر خواهد بود در اين مورد 

   نمايم :مراجعه ابو قتاده رضی هللا عنه روايت گرديده  به حديثی که توسط 
وقتی که » ( اذا اقيمت الصاله فال تقوموا حتی ترونی :« پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است 

  ) 637 حديثی شماره :اقامت گفته شود ، تا مرا نمی بينيد بر نخزيد ) ( بخاری 
  در فيض الباری در تفسير اين حديث می نويسد :

اوقات به سبب انجام دادن کار ضروری بعد از اقامت برخی از در چون پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
گفتن در آمدن جهت امامت تا خير می کردند ، وبرای آنکه قيام مردم طوالنی نشود ، فرمودند تا وقتی 

  که مرا نبينيد از جای خود بر نخيزيد .
از خواندن ولی اگر امام در هنگام اقامت گفتن در مسجد تشريف داشته باشد ، مصلين چه وقت برای نم

  بر خيزد ؟
  جمهور علماء می گويند : وقت بر خاستن برای نماز هنگام به نهايت رسيدن اقامت است .

  امام مالک ميگويد : وقت بر خواستن در اول اقامت گفتن است .
گفته شد ، بايد مصلين در صف  نماز قرار » حی علی  الصاله « علمای احناف ميگويند : هنگامی که 

گفته شد ، امام بايد تکبير گفته ونماز را شروع نمايد ، » قد قامت الصاله « ، ووقتی که  داشته باشند
ومتصل به آن مقتديان به وی اقتدا ء  نمايند ، تا به محتوای الفاظ اقامت به طور حقيقی  عمل شده 

  باشد .
ن اقامت وتکبير بدين عقيده اند که : فاصله بي ی از علماء همچنان علمای احناف وتعدادی از ديگر

تحريمه روی ضرورت جواز دارد ، زيرا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در يکی از رورز ها با يکی 
روسای قبائل صحبت داشت ووی را به دين  اسالم دعوت ميگرد ، بخاطر دلچسپی رئيس قبيله رسول 

مه برای نماز گفته شده در حاليکه اقاهللا صلی هللا عليه وسلم صحبت خويش را با وی طوالنی ساخت 
  .بود 

انس رضی هللا عنه آمده است : ( دريکی از نماز ها برای نماز ، اقامت گفته شد حضرت در حديثی از 
ودر اين وقت پيامبر صلی هللا عليه وسلم با شخصی در گوشه از مسجد ، مشغول صحبت  بودند ، 

  )  642د . )  ( بخاری حديث شماره ووقتی برای نماز خواندن آمدند که مردم را خواب برده بودن
اين  تاخير به اساس ضرورت مهمه برای رسول هللا صلی هللا عليه وسلم پيش آمد . ولی اگر  آبن

از اقامت مکروه است ، حتی بعضی از علمای احناف بدين بعد ضرورتی نباشد ، تاخير تکبير تحريمه 
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  ، واجب است که امام تکبير تحريمه بگويد .گفته شد » قد قامت الصاله « : وقتی که   عقيده اند 
بعد از ويا هم تاخير نباشد ، سخن زدن در ميان ولی طوريکه در فوق ياد اور شديم اگر ضرورتی 

  اقامت گفتن عمل مناسب  در دين  نيست . 

 :آذان برای نماز در مسافرت
  رض كفايه است. همچنين بر نماز بدون آذان جايز نيست؛ زيرا آذان در هر شهری بر مسلمانان فگفتيم 

ِ  آذان بدهند، چنان كه رسول هللا های که بجا مياورند  الزم است كه برای نماز هم  مسافران َصلَّى �َّ
ِ َعَليِه َوَسلََّم ثابت است كه ايشان به  َوَسلََّم در سفرهايش چنين می  َعَليِه  كرد. از رسول هللا َصلَّى �َّ

ُ َعْنهُ كه می إذَا «همراه دوستانش به شهر خود برگردند گفت:  خواست به مالك بن حويرث َرِضی �َّ
ُكمْ  هرگاه، وقت نماز «).674) و مسلم (628بخاری (  »أْكَبُرُكمْ  َحَضرِت الصَّالةُ فَْليؤِذّن لَُكْم أَحُدُكْم َوْليُؤمُّ

  ».فرا رسيد، يكی از شما آذان بگويد و كسی كه از لحاظ سنی از ديگران، بزرگتر است امامت كند
ِ َعَليِه َوَسلََّم هر  بنابراين اگر ساكنان شهری آذان را ترك دهند گناهكار می شوند. رسول هللا َصلَّى �َّ

شنيد از  ماند، اگر صدای آذان را در محل می واست بر قومی حمله كند تا صبح منتظر میخ وقت می
  كرد. كرد و اگرنه بر آنان حمله می جنگ خودداری می

نماز  آذانبدون  جماعتی نيست و چنانچه نماز  شرط صحت  آذان قابل تذکر است که يادداشت: 
  نمازشان صحيح است (ولی گناهكارند). بخوانند ،

  آذان واقامه برای زنان
آذان واقامه برای زنان  يکی از موضعات قابل اختالف بين علماء وفقهای اسالم بشمار ميرود ، در 

  اين مورد فقهای اسالم نظريات متعددی ارائيه داشتند ، که برخی از نظريات عباتند از:
نزد بيشتر ی علمای سلف و خلف از جمله ائمه اربعه (امام ابوحنيفه ، امام  مالک ،امام  شافعی  اول:

و امام احمد) و ظاهريه، آذان و اقامه بر زنان واجب نيست، که البته بيهقی حديثی از اسماء بصورت 
آذان و «يعنی: ).  1/408بيهقی (» ليس للنساء أذن و ال إقامة وال جمعة..«مرفوع روايت کرده که: 

  ».اقامه و نماز جمعه برای زنان الزم نيست..
ولی حديث مذکور ضعيف است، با اين وجود هيچ نصی که داللت بر وجوب و لزوم آذان و اقامه برای 

  زنان داشته باشد وارد نشده است.
آذان و  امام مالک ، امام شافعی ،وامام حنبل ) برخالف امام ابوحنفيه، نزد جمهور علماء  (دوم: 

اقامه زنان در جمع مردان جايز نيست و اگر آذان يا اقامه بگويند جايگزين آذان و اقامه اصلی نمی 
شود، زيرا آذان به معنای اعالم وقت نماز است حال آنکه برای زنان مشروعيت ندارد که صدای خود 

ز وی در عهد صحابه و را باال ببرند، و هيچگاه در زمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم و حتی بعد ا
  تابعين صدای آذان که بيانگر فرا رسيدن نماز باشد، از زنان شنيده نشده است.

حتی پيامبر صلی هللا عليه وسلم به زنان می فرمود که در نماز صدای خود را بلند نکنند و با بهم زدن 
وسلم   صلی هللا عليه  کف دستهايشان اطالع بدهند، از ابوهريره رضی هللا عنه روايت است رسول هللا

  ».فی الصَّالةِ :« ُمتّفٌق عليِه زاَد ُمْسلٌم ». التّْسبيُح للرجاِل والتّْصفيُق للنِّساِء «فرمود: 
يعنی: سبحان هللا گفتن (برای اين که امام متوجه سهو خود شود) مخصوص مردان است، کف زدن 

  ».در نماز« متفق عليه، و مسلم افزوده:   ».برای زنان است
». ءِ َمْن َراَبهُ َشْیٌء فِی َصالِتِه فَْليَُسبِّْح، فَِإنَّهُ إِذَا َسبََّح اْلتُِفَت إَِلْيِه، َوإِنََّما التَّْصِفيُق ِللنَِّسا«و فرمود: 
بگوييد. آنگاه، امام » سبحان هللا«يعنی: هرگاه در اثناء نماز، مشکلی پيش آمد،  .)684(بخاری:

  ».زنان است متوجه می شود. کف زدن، مخصوص
اما امام ابو حنفيه گفتند: ذکوريت شرط مؤذن و صحت آذان نيست بلکه شرط کمال است، از اين رو 

آذان زن صحيح است، حتی آذان کافر و مجنون و انسان مست را هم صحيح ، ولی مکروه ،می دانند. 
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  حال آنکه نزد جمهور علماء ، ذکوريت و اسالم شرط مؤذن و شرط صحت آذان است.
گفتند: زمانی که آذان زن موجب برانگيخته شدن شهوت (قلوب مريض) گردد،   فقط امام ابوحنيفه  

  وی را از آذان گفتن منع کنند.
  و باز امام ابو حنفيه گفتند: اقامه زن با حضور نمازگزاران مرد صحيح اما مکروه است.

ضور نداشته باشند؛ بعضی آذان و اقامه زنان در بين خودشان، يعنی هنگامی که مردان ح سوم:
گفتند: مکروه است، و بعضی ديگر گفتند: جايز و مباح است، و بعضی گفتند: مستحب است، و بعضی 

  گفتند: فقط گفتن اقامه توسط يکی از آن زنان مستحب است اما گفتن آذان توسط آنان مستحب نيست.
زنان اگر توسط مؤذن مرد گفته  :  آذان برای برپايی نماز جماعتميگويند شافعیپيروان فقه امام 

شود، کراهيتی ندارد، اما اگر زنی در بين خودشان آذان دهد، باطل است، و چنانچه قصد زن از آذان 
گفتنش تشبه به مردان باشد عمل وی حرام و گناه است، ولی اگر چنين قصدی نداشته باشد در 

  را باال نبرد کراهيتی ندارد. آنصورت (آذان وی) در حکم ذکر و ياد خداست و بشرطيکه صدايش
  ولی سه امام (ابوحنيفه و مالک و احمد) گفتند: آذان زن در بين خودشان مکروه است.

بنظر می رسد که رای صحيح تر آن باشد: هرگاه زنان تنها باشند و مردی حضور نداشته باشد، در 
قامه جزو ذکر و ياد هللا متعال اينحالت آذان و اقامه توسط خود آنها امری نيکو باشد، زيرا آذان و ا

بشمار می آيد و دليلی بر منع آذان و اقامه (زنان در بين خودشان) وارد نشده، و لذا هنگامی که از 
آيا آنها را از «ابن عمر رضی هللا عنه سوال شد: آيا آذان بر زنان جايز است؟ عصبانی شد و گفت: 

  ).1/223ابن ابی شيبة (». ذکر خدا نهی می کنيد؟
و اين رأی امام شافعی و روايتی از احمد بود، و ابن حزم نيز همين رأی را دارد، شافعی رحمه هللا 

زن نبايد صدايش را زياد بلند کند، بلکه در حدی آذان دهد که دوستانش بشنوند، و همينطور «گفته: 
  ».بنقل از: صحيح فقه السنة». « اقامه را..

  يادداشت :
ام مالک : ذکوريت شرط صحت اقامه نيست بشرطيکه فقط زنان حضور در مذهب امام شافعی وام 

داشته باشند، بنابراين اقامه زنان (در بين خودشان) صحيح است، اما در حضور نمازگزاران مرد 
  صحيح نيست. اما در مذهب حنابله ذکوريت شرط صحت اقامه است حتی در بين زنان..

  چهارم:
ت زنان برای مردان جايز و صحيح نيست، به دليل عموم نزد بيشتر علمای سلف و خلف؛ امام 

  ).4425(بخاری:». لَْن يُْفِلَح َقْوٌم َولَّْوا أَْمَرُهُم اْمَرأَةً «صلی هللا عليه وسلم که فرمود:  پيامبر فرموده 
  ».قومی که زمام امورش را به دست زنی بسپارد، هرگز رستگار نخواهد شد«يعنی: 

ه در زمان نبوی و صحابه و تابعين امر امامت نماز مردان به زنی سپرده عالوه بر آن ثابت نشده ک
شده باشد يا چنين چيزی روی داده باشد، حتی پيامبر صلی هللا عليه وسلم صف نماز زنان را در پشت 

لَُها « صفوف مردان قرار می داد و می فرمود:  َها أَوَّ   ُمْسِلٌم. َرَواهُ ». َخْيُر ُصفوِف الِنّساء آِخُرها َوَشرُّ
  ». بهترين صفهای زنان صف آخر و بدترين صف هايشان صف اول است« يعنی: 

مذهب ابوحنيفه ،و مذهب شافعی ، و ( مذهب مالکی در نزد مذاهب سه گانه هريک :اما برخالف 
) امامت زن برای ديگر زنان جايز و صحيح است، به دليل آنکه امامت بعضی از زنان مذهب حنبلی 
ند أم سلمه و عايشه) برای ديگر زنان ثابت شده، چنانکه از ريطة حنفية روايت است: صحابی (مان

عايشه برای زنان در نماز فرض امامت و ». «أن عايشة أمتهن و قامت بينهن فی صالة المکتوبة«
  ) و با وجود شواهدی که دارد در کل صحيح است.3/131) و بيهقی (3/141عبدالرزاق (». اقامه کرد

امامت زنان بطور مطلق جايز نيست، چه برای مردان يا زنان، زيرا ها بدين عقيده اند که : مالکی
  ذکوريت را شرط صحت امامت دانسته اند.
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  دراذان : »  الصالة خير من النوم  «عبارت 
قبل از همه بايد گفت که الفاظ آذان اساسآ در قرآن عظيم الشان ذکر نيافته است ، بلکه الفاظ وکلمات 

  در احاديثی صحيح به تفصيل بيان گرديده است .»  الصالة خير من النوم «واز جمله  آذان
الصالة  « الفاظ  گفتن : اگر کتب حديث را در مورد آذان مرور نمايم بوضاحت تام در خواهيم يافت که

در اذان صبح در زمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم وجود داشته است، زيرا از  » خير من النوم
ابومحذوره رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم أذان رابه او آموزش داد و در آن 

حی علی الفالح، حی علی الفالح، الصالة خير من النوم،الصالة خير من النوم، (اين جمله) «.. آمده :
  ).628يح نسائی: در اذان اول صبح (گفته شود)، هللا أکبر، هللا أکبر، ال إله إال هللا). (صح

را   سنت اذان  ،هللا  رسول  ای   : گفت ابو محذوره رضی هللا عنه  و در روايت ديگری آمده: 
فإن کان صالة الصبح قلت: الصالة خير من «فرمود:   پيامبر صلی هللا عليه و سلم بياموز،  من  به

  روايت  را  آن  ابوداود  و  احمد  »النوم، الصالة خير من النوم، هللا أکبر هللا أکبر، ال إله إال هللا
  است.  سنت   ، صبح  اذان  در   تنها  آن   اند. گفتن کرده

می گويند در » تثويب«که به آن » الصالة خير من النوم « بنابراين متوجه می شويم که گفتن عبارت 
  زمان رسول هللا صلی هللا عليه وسلم وجود داشته است.

در اذان حکم ميکنند با تمام » الصالة خير من النوم« عبارت  ت بودن از اينکه برخی از مردم بر بدع
زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم صراحت بايد گفت که اين استدالل  شان باطل وغير منصفانه ميباشد ،

گفتن آنرا در حديث صحيحی به يکی از اصحابش رضی هللا عنه آموزش داده است که هرگاه اذان 
  بخواند، پس گفتن آن فقط در اذان صبح سنت است.صبح داد آنرا 

گفتن اين عبارت در اذان ظهر و مغرب و عشاء بدعت است، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم به  ولی 
اصحابش فرمود که فقط در اذان صبح آنرا بخواند نه در همه ی اذانها، بنابراين بر طبق دستور 

  فقط در اذان صبح آنرا می خوانيم..پيامبرمان صلی هللا عليه وسلم ما نيز 
در ضمن سنت اينست که برای نماز صبح دو بار اذان گفت، اذان اول برای بيدار شدن مردم تا اينکه 

نماز نمايند، و اذان دوم نيز برای اعالم فرا رسيدن وقت نماز صبح است. حال   آنها خود را آماده 
ماز اول صبح سنت است نه در اذان دوم که برای فقط در ن» الصالة خير من النوم « گفتن عبارت 

  اعالم وقت نماز صبح خوانده می شود.
اذان  در) از ابن رسالن نقل کرده است :مشروعيت تثويب فقط 120/1» (سبل السالم«امام صنعانی در 

اند اما اذان برای اعالم دخول وقت و  صبح است چون برای بيدار کردن کسانی است که خوابيده اول
اخواندن مردم به نماز است. و مستحب است که أذان در اول وقت گفته شود و قبل از وقت اذان فر

  گفتن مخصوص نماز صبح است.
» حی علی خير العمل«و يا » اشهد ان عليا ولی هللا «گفتن عبارت ولی با تمام صراحت بايد گفت که :

  ميباشد .بدعت 
ذکر (و حتی ضعيف) نبوی صلی هللا عليه وسلم  صحيحزيرا اين دو عبارت در هيچ يک از احاديث 

در هيچ جايی نمی بينيم که پيامبر صلی هللا عليه وسلم خود يا به يکی از اصحابش  نيافته است ،
  فرموده باشد که آن دو عبارت را در اذان بخوانند.

ابوبکر و گفتن اين دو عبارت در زمان خلفای راشدين نيز وجود نداشته است، نه در زمان  همچنان 
نه در زمان عمر و نه در زمان عثمان و نه در زمان علی ابن ابطالب رضی هللا عنهم اجمعين گفتن اين 

  عبارات در اذان وجود نداشته است.
  يک امر بدعت در دين ميباشد .گفتن اين دو عبارت در داخل اذان مخالف با شريعت است و 

ز قرنها از صدر اسالم، فرقه های منحرفی ظهور می بعد اقابل تذکر است که :اين دوعبارت در اذان 
کنند که در حق علی رضی هللا عنه غلو و زيادروی کردند و تا جايی رفتند که به او صفات خدايی دادند 
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و حتی وی را از انبيای الهی باالتر می دانند! همانها در زمان حکومت صفوی رافضی گفتن اين دو 
و بدين ترتيب خود را در مقام شارع قرار داده و اقدام به تشريع عبارت را در اذان مرسوم کردند 

نمودند. بر هر مسلمان موحد و تابع سنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم واجب است از اين بدعت و 
  زيرا هر بدعتی گمراهی در پی دارد. هر بدعت ديگری پرهيز کند

  تلويزون وکمپيوتر،مورد آذان راديو حکم شرعی در
، تلويزون ، راديو تاء علماء  اسالمی در کشور عربستان سعودی در مورد آذان از طريق ـاالفدار 

  طی فتوای شرعی مينويسند :وکست کمپيوتر
آذان فرض کفايه است، مضافاً بر اينکه وسيله ای برای اعالم فرا رسيدن وقت نماز و دعوت برای «

قبل ضبط شده برای اعالن وقت نماز کافی  آنست، و پخش آذان از طريق (دستگاه پخش صوت) که از
نيست، و بلکه بر مسلمانان الزمست که در وقت دخول نماز کسی را از بين خود که می تواند آذان را 

  ».به نيکوئی اداء کند انتخاب کرده تا آذان دهد
در برخی از دار االفتاء می افزيد : ولوکه اين آذان از جمله  آذان های حرمين شريفين باشد ، طوريکه 

کشور ها در وقت نماز از طريق لودسپيکر از نوار ثبت شده بنشر ميرسد .آذان های ثبت شده به هيچ 
صورت جانشين آذان مؤذن مسجد در وقت نماز شده نميتواند . بلکه واجب است مؤذن شخصا برای 

، و اصل در امر بر نماز آذان دهد، به دليل آنکه ثابت شده که پيامبراسالم برای آذان امر فرمودند
  ) .67، 66/  6( »فتاوی اللجنة الدائمة « برای معلومات مزيد مراجعه شود به ». ( وجوب است

اکتفاء :«هـ   فتوای ذيل را  صادر نموده اند 1406مکه بتاريخ  »  رابطة العالم اإلسالمی « همچنين  
ز طريق دستگاه و مشابه آن؛ کردن به آذان راديو در مساجد در وقت فرارسيدن نماز و پخش آن ا

صحيح نيست، و استفاده از آن برای ادای اين عبادت (آذان) جايز نيست، و آذان مشروع با آن حاصل 
نمی يابد، و بر مسلمانان واجب است در هريک از اوقات نمازهای فرض مستقيما آذان دهند، در هر 

  ». ی هللا عليه وسلم تابحال بر آن بودندمسجدی که باشد، آنگونه که مسلمانان از زمان پيامبرمان صل
  جواب دادن وتکرار عبارت مؤذن کامپيوتری

شده باشد و از طريق لوديسپيگر  از طريق  کامپيوتر يا موبايل يا راديو پخش ، ثبت آذانی که ضبط 
شود، بعنوان آذان حقيقی محسوب نمی شود، زيرا مؤذن آنرا در وقت نماز سر نمی دهد، و لذا جواب 

  دادن به آن و تکرار عبارات مؤذن مشروع نيست.
از شيخ  ابن عثيمين رحمه هللا سوال شد: آيا آذانی که از طريق راديو و تلويزيون پخش می شود بايد 

  اجابت شود؟
  آذان از دو حالت خارج نيست:«جواب فرمودند : 

دهد، در اينحالت اجابت  حالت اول: آذان بر روی هوا باشد، يعنی مؤذن آذان را در وقت نماز سر می
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل «می شود به دليل عموميت امر پيامبر صلی هللا عليه وسلم که فرمودند: 

  (متفق عليه.)» گويد، بگوييد هرگاه آذان راشنيديد مثل آنچه که مؤذن می« »ما يقول المؤذن
مازی که برای آن آذان داده می شود اداء فقط علماء  ، که رحمت خدا بر آنها باد   فرموده اند: اگر ن

  شده باشد (آذان) پاسخ داده نشود.
حالت دوم: هرگاه آذان ضبط شده باشد، و آن آذان در وقت نماز نباشد، در اينحالت اجابت نمی شود، 
زيرا اين آذان حقيقی نيست، يعنی کسی که آنرا می شنود با شنيدن آن برای ادای نماز برنمی خيزد، 

مجموع فتاوی «  ».ن آذان تنها صدای ضبط شده ای از آذان سابق است (که وقتش گذشته)بلکه آ
  ) .196/ 12» (الشيخ ابن عثيمن

اگر آن آذان (که از «همچنين شيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه هللا درجواب  به سوالی مشابه می فرمايد: 
بعد از آن  ،راديو پخش می شود) در وقت نماز سر داده می شود در اينحالت اجابت آن مشروع است 
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» باز مجموع فتاوی ابن».«احاديث مربوط به اجابت مؤذن و دعای مقام محمد را ذکر می کنند
)10/363. (  

  خلص حکم :
اجابت آذانی که از کامپيوتر يا موبايل و يا تلويزيون و راديو پخش می شوند، چنانکه در وقت نماز 
سر داده شوند، و شخص با شنيدن آن برای ادای نماز برمی خيزد، در آنصورت اجابت کلمات آذان 

قبال اداء شده باشد. اما اگر آذان پخش  مشروع است، مگر آنکه نمازی که آذان برای آن داده می شود
  شده در وقت نماز نباشد، اجابت آن مشروع نيست.

  يادداشت:
عقيدتی وعملی (از قبيل توحيد،  ابحاث  آذان از آنجائی که اعالنی برای شعائر اسالمی است ودر آن

بهرمندساخته   یاسالم بدان اهميت داده و مؤذنين را از اجر و ثواب خاص رسالت و نماز) نهفته است
   است.

  چرخانيدن روی مؤذن در وقت آذان 
سنت » حی علی الصاله و حی علی الفالح « در مورد اينکه آيا چرخاندن روی مؤذن در وقت گفتن 

  است يا خير بايد گفت ؟
ابو جحيفه روايت گرديده  طوريکه در فوق هم ياد اور شديم  : در حديثی که در بخاری ومسلم از 

َحیَّ  َوأَذََّن بِالٌل، قَاَل: فََجعَْلُت أَتَتَبَُّع فَاهُ َهُهنَا َوَهُهنَا، َيقُوُل يَِميناً َوِشَماالً: َحیَّ َعَلی الصَّالِة ؛«.. آمده: 
اين سمت و  ديدم که او سر خود را به .. بالل آذان گفت، و می متفق عليه) ( زمانيکه » ( َعَلی اْلفَالحِ.. 

دهد تا اينکه صدای آذانش به همه طرف برسد، و در سمت راست و چپ خود  آن سمت حرکت می
  ..».َحیَّ َعَلی الصَّالِة ؛ َحیَّ َعَلی اْلفَالحِ «گفت:  می

  جمهور علماء  ميگويند :
رويش را به طرف راست و به » حی علی الصالة «سنّت است که شخصی مؤذن  به هنگام گفتن  

  رويش را به طرف چپ برگرداند.» حی علی الفالح « ام گفتن هنگ
ولی امام مالک اين سنت را انکار کرده است، و امام احمد و اسحاق بن راهويه گفتند : اين برای 

مؤذنی است که بر باالی مناره آذان می دهد و قصد دارد با اين چرخش صدايش را به مردم برساند 
  ميکروفون آذان می دهد) .(نه کسی که در داخل مسجد با 

چرخاندن سينه برای مؤذن هيچ اصلی در سنت ندارد و در «اما شيخ  البانی در اين بابت ميفرمايد : 
  ).150تمام المنة (» ( ای به آن نشده است احاديث وارد شده درباره چرخاندن گردن هچ اشاره

  سمت روی مؤذن در وقت آذان:
آذان باشد ، روی خويش را بايد به سوی  قبله بگرداند و آذان سنت اينست زمانيکه مؤذن در اجرای 

روی موذن بايد در وقت آذان بگويد، ناگفته نماند که علمای تمام مذاهب بر اين مسئله اجماع دارند،
  بايد بسوی قبله باشد .

ر : اجماع ب ابن المنذر گفته است« مينويسد:» فقه السنة« استاد سيد سابق رحمه هللا در کتاب  
.  . زيرا در آن حالت صدای مؤذن رساتر است گفتن آذان سنت است که ايستادن رو به قبله برای  آنست 

گفتند. اگر مؤذن رو به قبله آذان  و مؤذنان پيامبر صلی هللا عليه و سلم رو به قبله آذان می
  » .   ، ليکن آذانش درست است مکروه است   نگويد،

  وضوء: آذان و
افغانستان عادت مردم طوری است که گفتن آذن بدون وضؤ را جواز نمی دانند در کشور عزيز ما 

گفتن آذان بدون وضوء جايز است ، بلکه وضؤ را برای موذن واجب می شمارند ، در حاليکه 
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چرا که دليلی برای وجوب وضوء گرفتن برای ووضوء گرفتن برای آذان مستحب بوده  نه واجب ، 
  است.وارد نشده در شرع آذان 

اگر چه برخی از علماء   حديثی  را در مورد وجوب وضوء گرفتن برای آذان روايت نموده اند ، ولی  
يعنی: کسی نبايد آذان بگويد مگر وضوء » ال يؤذن إال متوضیء«سند اين حديث  صحيح نيست: 

  گرفته باشد.
نه سلم علی النبی صلی أ« مهاجر بن قنفذ است که گفته:  اما دليل استحباب وضوء برای آذان حديث

هللا عليه وسلم و هو يتوضافلم يرد عليه حتی توضأ، فرد عليه و قال : إنه لم يمنعنی أن أرد عليک إال 
(گويد : در حالی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم وضوء » أنی کرهت أن إذکر هللا إال علی طهارة

اب نداد تا اينکه وضوءيش تمام شد، سپس گرفت بر او سالم کردم، پيامبر صلی هللا عليه وسلم جو می
جواب سالمم را داد و فرمود: به اين دليل جواب سالمت را ندادم که دوست نداشتم بدون وضوء ذکر 

اند، ابن  )، آن را روايت کرده350(  ) و نسائی و ابن ماجه17خدا را بر زبان آورم).( احمد و ابوداود (
و آذان هم نوعی از ذکر باری تعالی است لذا  . سته استدان» صحيح«را، روايت اين حديث  خزيمه

  شايسته است که برای آن بدن طاهر باشد.

  يادداشت:
دانند، ولی امام احمد وامام صاحب ابو حنيفه   گفتن آذان را بدون طهارت مکروه می امام شافعی 

  د.دانن وساير علماء آنرا  مکروه نمی
ق رأی تمامی فقها آذان گفتن او درست است، اما کسی کسی که بی وضوء باشد (حدث اصغر) بر طب

که جنب باشد (حدث اکبر) بعضی از فقها مانند امام احمد و اسحاق آذان گفتن وی را منع کرده اند، اما 
  به دليل نداشتن دليل بر منع آن صحيح آنست که آذان گفتن شخص جنب هم صحيح باشد.

بعد از  هم شبيه آذان است، اما بايد در نظر داشت که معموآلو در مورد اقامه هم بايد گفت که حکم آن 
اقامه بالفاصله نماز خوانده می شود، و الزمه اين آنست که شخصی که اقامه می گويد حتمآ بايد 

  وضوء داشته باشد تا به نماز برسد!
 

  بالل مؤذن رسول هللا:
سابقين در پذيرفتن اسالم است. اصل بالل بن رباح، يکی از اصحاب پيامبر صلی هللا عليه وسلم و از 

ميالدی در مّکه متولّد شد. او برده  582تا  578های  در بين سال ( او حبشی (اتيوپی امروز) است.
و شکنجه قرار داد ؛ تا ، اذيت وبعد  از اين که اسالم آورد اميه او را مورد آزار   )اميه پسر خلف بود

  ا خريد و آزاد کرد.سرانجام، حضرت ابوبکر رضی هللا عنه او ر
در سفر و حضر بود. در بيشترين جنگ های پيامبر صلی هللا   صلی هللا عليه وسلم  او مؤذن پيامبر 

همان » اميه بن خلف«و در جنگ بدر، هنگامی که چشم بالل به  ورزيده است .عليه وسلم شرکت 
وجه مسلمانان را به او جلب کافری که به دست او بارها در مکه شکنجه شده بود افتاد، با فرياد، ت

  نمود و او را به قتل رساندند.
بالل بعد از رحلت پيامبر حاضر نشد ديگر آذان بگويد، و ميگفت به هرجايی که مينگرم پيامبر صلی 
هللا عليه و سلم را بياد مياورم که برايش بسيار سخت ميگذشت، لذا بعد از وفات رسول هللا صلی هللا 

رخت سفر بست ، شهر مدينه که شهر پر خاطره برای حضرت بالل  بود  رها  وبه عليه وسلم  ، 
مهاجر شد  و در سن شصت و سه سالگی در ( دمشق پايتخت امروزی کشور سوريه ) شام  سرزمين 

  .)290، صفحه 4 جلد اثر مريضی  وبا، در سال بيستم هجری در گذشت. ( تهذيب الکمال، 
  موقعيت دارد . کشور سوريه  شهر دمشق در  » لصغيرباب ا«مدفن او، در قبرستان 

  نويسند زمانى كه لحظات مرگ  حضرت بالل  حبشى  فرا رسيد ،  رخين میؤم
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واى  برمـن        :می گفت داد و ريخت به فرياد صدا می از چشمش میکه  اشک  زنش فرياد زد در حالی
  شدکه بر سر من آمد . چی بال، اين وای بر من 

  لحظه حضرت بالل  گفت :در همين 
 :اوه چه خوشحالی وچه روز خوشی است ، خوشحال در اين هستم که :  فردا صبح به ديدار عزيزانم 

  کنم . محمد وساير يارانم وصلت می
  مؤرخين مينويسند :

آذان گفته است، آنهم پس از اينکه از  صلی عليه و سلم  حضرت بالل فقط دو بار پس از وفات پيامبر
گفت، و آذانش سبب شد مردم دوران پيامبر صلی هللا عليه و سلم را بياد  آذان مدينه بازگشت وسفرش به 

  بياورند و گريان کنان به خارج از خانه شان و کوچه ها سرازير شدند  !

  حضرت بالل مردبهشتی است:

ميباشد . بالل بن ابی رباح يکی هم حضرت  دريافت کردند جنت رادر دنيا مژده  از جمله اشخاصيکه 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود:   کنندکه طبرانی و ابن عدی با سند صحيح از ابی امامه روايت می

  ».دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدی، قلت: ما هده الخشفة؟ فقيل: هذا بالل يمشی امامک«
ت؟ به من گفته (وارد بهشت شدم، پيشاپيش صدای راه رفتن پاهای کسی را شنيدم. گفتم: اين صدا چيس

  ).3364رود). (صحيح الجامع الصغير :( شد: اين بالل است که در پيشروی شما  راه می
دخلت الجنة ليلة اسری بی فسمعت «هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند:  رسول  که  از ابن عباس روايت شده

بيت المقدس برده شدم وارد شبی که به ».(من جانبها وجساً. ففلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: بالل المؤذن
بهشت شدم، از طرف بيت المقدس آوازی شنيدم. گفتم: ای جبرئيل! اين چيست؟ گفت: او بالل مؤذن 

  است).

  يادداشت:
مينويسند: برای پيامبر صلی هللا عليه وسلم سه مؤذن بود ، يکی حضرت بالل ، ديگری ابو  مؤرخين

  عنهم جميعآ.محذوره وسومی عمروابن ام مکتوم رضی االه 
نام دارد. همچنين   »عبدهللا بن قيس قرشی عامری«  ،عبدهللا بن قيس العامری معروف به ابن ام مکتوم

نام عمرو نيز برای وی گفته شده است. وی از جمله اولين  کسانی بود که به دين اسالم مشرف شد ، 
 عليه وسلم به مدينه هجرت وبعد از مصعب بن عمير (رضی هللا عنه ) و پيش از رسول هللا  صلی هللا

  کرد . وی در مدينه به تعليم  قرآن عظيم الشان به مردم مشغول شد .
ابن ام مکتوم شخصی نابينا بود و به همراه بالل و سعد و القرظ و ابومحذورة (که مؤذن مکه بود) به 

  گفت. آذان می دستور رسول هللا  صلی هللا عليه و سلم ـ 
به غزوات ميرفت ويا در حالتيکه  يکه  رسول هللا  صلی هللا عليه   وسلم ،مورخين مينويسند : زمان

کرد تا برای مردمی که در  شخصآ  از شهر مدينه بيرون ميرفت ،وی را به جانشينی خود انتخاب می
وی را سيزده بار به جای خود امير   مدينه بودند امامت کند. گفته شده است پيامبر صلی هللا عليه   وسلم 

  نه قرار داده است.مدي
با تعدادی از مردان قريش نشسته بود که در  گويد: روزی رسول هللا   صلی هللا عليه وسلم   عروة می

ميانشان عتبة بن ربيعه نيز وجود داشت پس ابن ام مکتوم آمد در حالی که سوالی داشت. در همين اثنا 
سران قريش) توجه اش به آن نشد ، در همين رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ـ (به دليل مشغول بودن به 

(چهره درهم کشيد و روی گرداند آنگاه نابينا به ». عبس وتولى . أن جاءه األعمى«  اين آيه  نازل گرديد:
  نزد وی آمد)

نشين با مجاهدانی كه با مال و  (مومنان خانه  ی از براء رضی هللا عنه روايت است که گفت: وقتی آيه
زيد  نازل گرديد، رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ـ  باشند) كنند يكسان نمى دا جهاد مىجان خود در راه خ
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را صدا زد و او را دستور داد که آن را بنويسد. زيد استخوان کتف شتری را آورد و آن را نوشت. پس 
غير أولي « در اين هنگام ابن ام مکتوم آمد و از نابيايی خود شکايت برد پس اين بخش از آيه نازل شد:

  ديده نيستند).   (آنانی كه زيان  »الضرر
از ابو ليلی روايت است که ابن ام مکتوم گفت: ای پروردگارم! عذر من را نازل کن. پس اين آيه نازل 

گفت: بيرق را بدست  من بدهيد که  رفت و می اما وی بعدها نيز به جهاد می»غير أولي الضرر« شد که:
  کنم! و مرا ميان دو صف قرار دهيد.توانم فرار  من کورم و نمی

وی درزمان خالفت  حضرت عمر بن خطاب به همراه سعد بن ابی وقاص در جنگ قادسيه شرکت 
داشت  و گفته شده است در همان جنگ به شهادت رسيده است وبرخی مؤرخين گفته اند که : پس از 

  بازگشت ازجنگ قادسيه  در مدينه وفات يافته است.
  روی کره زمين قطع نميشود :صدای اذان از 

نميشود ،هر زمانيکه صدای اذان وقطع ساعت هيچ وخت ختم  24طول صدای اذان درکره زمين در 
  منطقه   به پايان برسدبالفاصله درجای ديگری آغازميشود . دريک 

و زمين را در بر ميگيرد ، دقيقه    4مجموعا  گفتن اذان بصورت عموم اگر توجه فرموده باشيد  ، 
هنگامی که ؛ درجه ميباشد 360خط فرضی ازقطب شمال به قطب جنوب است که معادل  360دارای 

شروع  2دقيقه طول ميکشدتا ظهرشرعی درخط  4، شروع ميشود 1برای مثال ظهرشرعی درخط
  واين مدت معادل زمانيست که در خط يک اذان گفته ميشود .،شود

  .....ساعت است 24دقيقه که معادل 1440ميشود  4  ب درضر 360به اين ترتيب  
  P الحمد... اينجاست که خدای متعال خطاب به پيامبرش صلی هللا عليه وسلم  ميفرمايد: الله اكبر و

يعنی ذکر و ياد تو را بلند کرديم... يعنی حداقل در هر اذان که يادی از »  و رفعنا لک ذکرک « 
کر ميگردد. پس هيچ دقيقه ای روی کره ی زمين نيست مگر آنکه اسم پيامبر ميشود و اسم مبارکش ذ

  .رسول خدا آورده شود

صدراعظم  »     William Ewart Gladstone« تعجب اور نيست که ويليام اوارت  گلدستون  
تا هنگامی که نام محّمد در مأذنه ها « انگلستان در بيانيه خويش در برابر پارلمان  انگستان  گفت :  

بلند است و کعبه پا برجاست و قرآن راهنما و پيشوای مسلمان است، امکان ندارد پايه های سياست ما 
 »در سرزمين های اسالمی استوار و برقرار گردد

    پايان
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