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ملخص: 

يو�صح هذا البحث االأ�صاليب يف االأذان، واملعانـي العميقة فيه، ويتكون هذا البحث 
من ثالثة حماور رئي�شة ه��ي:

يف حقيقة االأذان، عّرف الباحث فيه االأذان، وبنيَّ األفاظه، واأهميته.  املحور الأول:  ♦
يف االأ�صاليب البالغية يف االأذان، در�ص الباحث فيه اأربعة اأ�صاليب  واملحور الثاين:  ♦

بيانية يف االأذان هي: )التكرار، واملقابلة، والف�صل والو�صل، والتذييل( . 
يف املعاين العميقة يف االأذان، و�صح الباحث فيه ما يلي: اإثبات  واملحور الثالث:  ♦

الوحدانية، والنبوات، والعبادات، واملعاد واجلزاء. 
وقد ك�صفت الدرا�صة عن عمق املعانـي يف االأذان، وعن ح�صور متميز للبالغة يف هذا 

النداء، مما يوؤكد قد�صيته يف االأداء، واإعجاز األفاظه يف الرتكيب والبناء. 
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Abstract: 
This research clarifies the methods in AL- Athan (call for prayer) and in 

the deep meanings. 

Besides, this research consists of three main sections:
The first is: ♦  the reality of AL- Athan. 

The second is: ♦  the rhetorical language of AL- Athan. 

The third section is: ♦  in the deep meaning of AL- Athan. The study has 
revealed the depth of the meaning in AL- Athan. 

And this shows something unique in the structure of AL- Athan which 
shows certainty of the holiness in AL- Athan. 
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مقدمة: 

الأذان: هو االإعالم بدخول وقت ال�صالة باألفاظ خم�صو�صة، ودعوة جماعة امل�صلمني 
اإىل ح�صور ال�صالة، التي هي �صبب فالحهم يف الدنيا واالآخرة. واالأذان عبادة تتقدم ال�صالة، 
م حافظ  وهو من اأعظم �صعائر االإ�صالم، واأ�صهر معامل الدين، �رُشع يف ال�صنة االأوىل للهجرة، ثَّ
انه وقع  ُي�صمع  لياًل ونهاًرا، ويف احل�رش وال�صفر، ومل  الر�صول، �صلى اهلل عليه و�صلم،  عليه 
االإخالل به، اأو الرتخي�ص برتكه، حتى مات، �صلى اهلل عليه و�صلم، ثم ا�صتمر ال�صحابة الكرام 

يف حفظه، والتابعون، ومن تبعهم باإح�صان اإىل يوم الدين. 

أوالً- دوافع البحث وأسبابه: 

من هنا كانت اأهمية هذا البحث ودوافعه، التي تتخل�س فيما ياأتي: 
اأهمية االأذان، فهو العالمة الفارقة لدار االإ�صالم عن دار الكفر.  ♦ 

عدم وجود درا�صة �صاملة تتحدث عن بالغة االأذان، اإالَّ درا�صة �صامي فراج احلازمي،  ♦ 

. ))ودرا�صة حممد عز   )1( اأحكام االأذان والنداء واالإقامة درا�صة فقهية مقارنة  التي تدر�ص 
الدين توفيق تاأمالت يف معانـي كلمات االأذان(( )2( . والدرا�صتان –رغم ف�صلهما وثرائهما 
واجلهد امل�صكور فيهما – اإالَّ اأنهما مل تتطرقا للنواحي البالغية يف االأذان، مـما ا�صتدعى هذه 

الدرا�صة. 

ثانياً- خطة البحث: 

عت له ُخطة ُت�صاعد يف تنظيم الكتابة فيه، حيث ق�صم  ويف �صبيل ال�صري يف البحث، ُو�صِ
البحُث على مقدمة، وثالثة حماور، وخامتة. 

املحور الأول: يف حقيقة الأذان. و�شحَّ فيه الباحث ما ياأتي:  ♦ 

االأذان، وااللتفات يف  االأذان و�صفته، وف�صل  واألفاظ  االأذان لغًة وا�صطالًحا،  تعريف 
احليعلتني حال االأذان، وما ُيقال عند �صماع االأذان. 

وتناول الباحث يف املحور الثاين: الأ�شاليب البالغية يف الأذان، ومنها:  ♦ 

اأ�صلوب التكرار، واأ�صلوب املقابلة، واأ�صلوب الف�صل والو�صل، واأ�صلوب التذييل، وجمموعة 
اأ�صاليب بالغية اأُخرى يف االأذان. 
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وتطرَّق يف ♦ املحور الثالث: اإىل املعان�ي العميقة يف الأذان، ومنها: 
العبادات،  واإثبات  ات،  النبوَّ واإثبات  الوحدانية،  واإثبات  االإلهية،  الذات  عظمة  اإثبات 

واإثبات املعاد واجلزاء. 
ا اخلامتة فقد ذكر الباحث فيها نتائج البحث.  واأمَّ ♦ 

مناهج البحث يف هذه الدراسة: 

وقد ا�شتعان الباحث بثالثة مناهج يف معاجلة مادة البحث منها: 
ال�رشع  يف  وردت  كما  األفاظه  وذكر  االأذان،  و�صف  يف  الو�صفي  االأول:  املنهج  ♦ 

احلنيف. 
واملنهج الثاين: يف حتليل االأ�صاليب البيانية يف االأذان.  ♦ 

الدقيقة اخلبيئة  العميقة  اإظهار املعانـي  اال�صتنباطي يف  الثالث: املنهج  واملنهج  ♦ 

يف األفاظ االأذان وتراكيبه. وال يدعي الباحث يف عمله هذا الكمال، وال �صبهه، ولكن ح�صبه 
اأنه بل فيه ُق�صارى جهده، �صائاًل املوىل عز وجل، التوفيق والقبول وال�صداد. 

احملور األول- يف حقيقة األذان: 

تعريف الأذان:  ◄ 
اأولً: الأذان لغًة: - هو م�صدر حقيقي لكلمة ))االأذان(( تطور مع الزمن فاأ�صبح ا�صمًا 
ًة،  واأذانرَ واأذنًا،  اإْذنًا،  بال�صيء  ن  اأّ�صِ  « الفعل:  من  م�صتق  وهو  احلقيقي،  امل�صدر  مقام  يقوم 
لرَى  ِنُتُكْم عرَ ُقْل اآذرَ اْنُتُه: اأعْلمُتُه، قال عز وجل: {فرَ مبعنـى: ِعلرَم... واالأذاُن: االإعالُم بال�صيء، واأذرَ
�ُصوِلِه اإىل النَّا�ص} )4( ، اأي اإعالٌم... واالأذاُن،  ررَ نرَ اهلْلِ ورَ ذاٌن مِّ اأرَ اء} )3( . وقال عز وجل: {ورَ ورَ �صرَ
العرب،  ل�صان  ، كما ورد يف   )5( اإعالم بوقتها  ال�صالة، وهو  اإىل  النِّداء  والتاأذيُن:  واالأذينُة، 

وورد كذلك يف القامو�ص املحيط: االأذاُن، واالأذيُن، والتاأذيُن: النِّداء اإىل ال�صالة )6(. 
باألفاظ  املفرو�صة،  ال�صالة  بوقت  اإعالم  هو   - : ا�شطالحا ً الأذان  ثانياً: 

خم�صو�صة)7(. 
األفاظ الأذان و�شفته:  ◄ 

األفاظ االأذان الثابتة الواردة، يف حديث روؤيا عبد اهلل بن زيد، ر�صي اهلل عنه، هي على 
النحو االآتـي: 
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))اهلل اأكرب اهلل اأكرب اهلل اأكرب اهلل اأكرب
اأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل اأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل

اأ�شهد اأن حممداً ر�شول اهلل اأ�شهد اأن حممداً ر�شول اهلل
حيَّ على ال�شالة حيَّ على ال�شالة
حيَّ على الفالح حيَّ على الفالح

اهلل اأكرب اهلل اأكرب
ل اإله اإل اهلل(( )8( . 

ال�صالة(( و ))حيَّ على  ال�صبح فقط يقول املوؤذن، بعد قوله: ))حيَّ على  ويف �صالة 
الفالح(( ، ))ال�صالة خرٌي من النوم(( مرتني، ويتم االأذان، بقوله: ))اهلل اأكرب(( مرتني ثم قوله: 

))ال اإله اإال اهلل(( مرة واحدة. 
ي  وِّ هذه هي األفاظ االأذان وعددها، و�صفتها، اأما م�صتمع االأذان فاإنه اإذا �صمع االأذان ُيدرَ
با�صمه، عز وجل، ويذكر ما  امُلنادى  النِّداء، وعظمة  ا�صت�صعر بقلبه عظمة هذا  الف�صاء،  يف 
يدعوه اإليه من خري وفالح، وعلم اأن كل كبري دون اهلل، عز وجل، هو �صغري وحقري، وكل من 

وما يت�صوره االإن�صان يف الكون باأنه كبري، فاهلل عز وجل اأكرب واأعلى منه. 
ف�شل الأذان:  ◄ 

روى اأبو هريرة عن ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم، اإنه قال: » لو يعلم النا�ص ما يف 
النِّداء وال�صفِّ االأول، ثم مل يجدوا اإالَّ اأن ي�صتهموا عليه ال�صتهموا... » )9( . 

اللتفات يف احليعلتني حال الأذان:  ◄ 
اتفق الفقهاء على اأنه ُي�صن للموؤذن اأن يلتف عند احليعلتني، حلديث اأبي ُجحيفة، ر�صي 
ُع فاه، هاُهنا، وهاُهنا، يقول ميينًا و�صمااًل، يقول:  بَّ ترَ ن بالل، فجعلُت اأترَ اهلل عنه، قال: »... واأذَّ

حيَّ على ال�صالة، حيَّ على الفالح« )10( . 
ما ُيقال عند �شماع الأذان:  ◄ 

ورد يف حديث اأبي �صعيد اخُلدري، ر�صي اهلل عنه، اأن ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم، 
قال: » اإذا �صمعتم امُلوؤذن فقولوا: مثل ما يقول امُلوؤذن« )11( . وورد كذلك يف احلديث الذي 
» من  قال:  و�صلم،  اهلل عليه  اهلل، �صلى  ر�صول  اأن  اهلل عنه،  اهلل، ر�صي  بن عبد  يرويه جابر 
الو�صيلة  اآت حممداً  القائمة  التامة، وال�صالة  الدعوة  اللهم رب هذه  النِّداء:  قال حني ي�صمع 
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والف�صيلة، وابعثه مقامًا حمموداً الذي وعدته، حلَّت له �صفاعتي يوم القيامة« )12( . وورد يف 
احلديث الذي يرويه �صعد بن اأبي وقا�ص، ر�صي اهلل عنه، عن ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم، 
قال: » من قال حني ي�صمُع املوؤذن: اأ�صهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده، ال �رشيك له واأن حممداً عبده 
ور�صوله، ر�صيت باهلل رًبا، وباالإ�صالم دينًا، ُغفر له ذنبه » )13( . وهكذا فف�صل االأذان عظيم 

ملن �صاء اأن يتب�رشَّ يف بالغة األفاظه، ودقة معانيه، كما �صيظهر يف املحورين التاليني: 

احملور الثاني- األساليب البالغية يف األذان: 

اأ�شلوب التكرار:  ◄ 
التكرار هو فرع من االإطناب وهو: » اأداء املعنـى بلفظ زائد عليه لفائدة« )14( . وتكمن 
بالغة االإطناب يف قدرته على نفي الغمو�ص واالإبهام عن الكالم ))وعلى ما ي�صفى بلذيذ 
فمن  امللل،  اإىل  تدعو  االإطالة  الأن  ذلك  البليغ،  االإطناب  على  والقدرة  واملعانـي:  العبارات 
ا�صتطاع االإطالة يف الكالم دون اإْمالل، فهو �صيِّد البلغاء(( )15( . والتكرار يكون باإعادة لفٍظ 
اأو معنى: ويرد التكرار يف العربية اإما ))للتاأكيد اأو التنبيه(( )16( . وهكذا فالتكرار ياأتي يف 

العربية ))لتمكني املعنى يف النف�ص(( )17( . 
))حيث الحظ البالغيُّون اأنَّ وجود الرتدد يف النف�ص يقت�صي هذا ال�رشب من ال�صياغة 

املوؤكدة(( )18( . 
وعند تفح�ص الفقرة االأوىل يف االأذان وهي: ))اهلل اأكرب، اهلل اأكرب، اهلل اأكرب، اهلل اأكرب(( ، 
جندها حتتوي على اأربع بنى تركيبية متماثلة، وكل بنية تتكون من مبتداأ، وهو لفظ اجلاللة 

))اهلل(( ، وخرب وهو ))اأكرب(( . 
اأ�صل تركيبي واحد، تتخذه متكاأً  اأنها تقوم على  البنى الحظنا  واإذا اقرتبنا من هذه 
الرباعي توزيع دقيق، وهي ذات طابع  التكراري  ، فتوزيعها  اأكرب((  ))اهلل  لها، وهو كلمة: 
خربي. وهذا الطابع اخلربي موؤكد بالتكرار، وال تخفى قيمته اجلوهرية، يف جذب االنتباه 
اإليه، وحتريك �صعور ال�صامع نحوه، مبا يحويه من تكثيف حي ملعان عظيمة. وبني كل بنية 
امل�صوؤولية امللقاة  لثقل  االأذان  اأنفا�صه يف  اأن ي�صرتد  ا�صرتاحة تنف�صية، وكاأن املوؤذن يريد 
على عاتقه يف اأثناء االأذان، واأن يجدد االنتباه اإليه مرة بعد مرة، وُينبه كل من اأخذته الغفلة، 
واللهو بامل�صاغل الدنيوية على هذا النِّداء اخلالد. ومن املمكن تو�صيح تركيب البنية االأوىل 

يف االأذان، من خالل اجلدول االآتي: 



292

د. حسني الدراويش حتليلية” “دراسة  األذان  بالغة 

الجدول )1( 
التكرار في جملة ))اهلل أكبر((

1234عدد الوحدات

اهلل اأكرباهلل اأكرباهلل اأكرباهلل اأكربالبنية الرتكيبية املكررة للوحدات

يظهر من خالل هذا التق�صيم، اأن هذه البنية يف اجلزء االأول من االأذان تقوم على عن�رش 
م�صرتك، هو مبثابة جذرها وهو جملة ))اهلل اأكرب(( ، وهذا اجلذر االأ�صيل يف مطلع االأذان يحقق 
اأمرين يف اآن واحد: االأول: تكرار هذا العن�رش من �صاأنه اأن ُيقوي معنى، ويلفت ال�صامعني اإىل 
ما يت�صمنه الكالم من داللة، فهو مبثابة موؤ�رش داليل ترتبط بع معاين الوحدات كلها، وعليه 
التي تفوق كل  واأكربيته  االإخبار عن عظمة اهلل عز وجل،  الفهم، وهو قائم على  ّوُل يف  ُيعرَ
عظمة، وكل اأكربية. والثاين: اإن تكرار هذا العن�رش اللفظي يجعل للكالم اإيقاعًا �صوتيًا رتيبًا 
ال�صامع م�صقة يف �صماعه، للتنا�صق ال�صوتي اجلميل  متميزاً عن غريه من الكالم، وال يجد 
فيه من جهتني، همـا: اجلهة االأوىل: جهة احلروف، حيث تتواىل االألف والالم والهاء يف لفظ 
اجلاللة ))اهلل(( . وتتواىل االألف، والكاف، والباء، والراء يف لفظ ))اأكرب(( . واجلهة الثانية: 
املكررة  املوؤكدة  البنية  وهذه   . اأكرب((  ))اهلل  جملة  يف  ال�صمة  توايل  يف  احلركات  جهة 

تت�شمن تطابقاً تاماً بني عن�رسين رئي�شني هما: 
العن�رش االأول: االألوهية املتجللة بالعظمة ال�رشمدية.  - 

والعن�رش الثاين: االأكربية التي هي من خ�صائ�ص االألوهية.  - 

املكررات  هذه  بني  فالعالقة  وهكذا  احلروف.  عدد  يف  تامًا  توازنًا  تت�صمن  وكذلك 
وجل،  عز  اهلل  عظمة  وهو  قطعي،  خربي  طابع  ذات  كمة،  حُمْ تركيبية  عالقة  واملتوازيات 
واأكربيته من �صائر الكائنات. واإذا انتقلنا اإىل البنية الرتكيبية يف قول املوؤذن: ))اأ�صهد اأن 
ال اإله اإال اهلل، اأ�صهد اأن ال اإله اإال اهلل(( مرتني، واأردنا اأن منثل هذه البنية يف اجلدول االآتي، 

ف�صتكون على النحو االآتي: 
الجدول )2( 

التكرار في بنية ))أشهد أن ال إله إال اهلل(( 

12عدد الوحدات

اأ�صهد اأن ال اإله اإال اهللاأ�صهد اأن ال اإله اإال اهللالبنية الرتكيبية للوحدات
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ن�صق  عن  تعربان  املحكم  وبنائهما  املكررتني،  بوحدتيهما  الرتكيبيتان  فالبنيتان 
واحد اأ�صا�صه بناء مقدمات، وا�صتدالل قيا�صي يعتمد على تلك املقدمات، وا�صتخال�ص قوانني 

واأحكام تف�صيلية منها، على النحو االآتـي: 
ا كان اهلل عز وجل اأكرب الكرباء يف الوجود، واأعظم العظماء يف الكائنات، وال  اأنه لـمَّ
اأن ال  ِندَّ له، وجبت �صهادة التوحيد له، فعندما يقول املوؤذن: ))اأ�صهد  �صبيه، وال مثيل، وال 
كما  وميتنها،  االأوىل،  ال�صهادة  ُيقّوي  مكرراً،  الثانية  املرة  يف  فقوله  مرتني،  اهلل((  اإال  اإله 
البنية  اإىل  املوؤذن  ينتقل  وعندما  ويع�صده.  فيقويه  ال�رشعي،  احلكم  ال�رشعي  الدليل  يقابل 
التالية قائاًل: ))اأ�صهد اأن حممداً ر�صول اهلل(( مرتني، من املمكن متثيل هذه البنية يف اجلدول 

االآتـي: 
الجدول )3( 

التكرار في بنية ))أشهد أن محمدًا رسول اهلل(( 

12عدد الوحدات

اأ�صهد اأن حممداً ر�صول اهللاأ�صهد اأن حممداً ر�صول اهللالبنية الرتكيبية للوحدات

فهذه البنية الرتكيبية املكررة االآتية للوحدتني ال�صابقتني، هي مبثابة ا�صتئناف جديد 
للخطاب، ونالحظ يف هذه البنية ما ياأتي: 

اأنها ذات تركيب ُثنائي العنا�رش.  Ú 

اأنها ذات تركيب دقيق، وحمكم الرتتيب.  Ú 

هناك ان�صجام تام اأي�صًا بني هذه الوحدات، والوحدات ال�صابقة يف االأذان.  Ú 

ون�شجل على هذه الوحدات اأي�شاً امللحوظات الآتية: 
امللحوظة االأوىل: اإن عدد حروفها متطابق، بال زيادة اأو نق�صان.  Ú 

امللحوظة الثانية: اإن عدد حركاتها واحدة يف البنيتني.  Ú 

توكيداً  جاءت  الثانية  فاجلملة  اجلملتني،  يف  واحد  املعنى  اأن  الثالثة:  امللحوظة  Ú 

وتقريراً للجملة االأوىل. 
وهذا التوافق يف كلمات االأذان ومقاطعه وتركيبه، كان له اأبلغ االأثر يف بنية الكالم، 
حيث نتج عن ذلك ان�صجام تام يف فوا�صل الكالم، وان�صجام تام يف حروف االأذان، وتنا�صب 
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الوحدة  النداء. وهذه  االألفاظ، واحتاد تام يف املعنى يف هذا  االإيقاع ال�صوتي يف  تام يف 
اللفظية واملو�صوعية �صمة بارزة من �صمات بالغة االأذان، جعلت منه حتفة بيانية تت�صلل اإىل 
اآذان �صامعيه، ومن ثم ت�رشي اإىل قلوب ُم�صغيه، فتن�رشح له �صدورهم، وته�ص له نفو�صهم، 
البناء يف  املحكمة  اللفظية  البنية  الأن  ذلك  ورا�صية مر�صية،  ن�صيطة،  ال�صالة  فتقبل على 

االأذان املكررة تعك�ص تكثيفًا حًيا ملعان عميقة كثرية تفوق حد الع�رش. 
وبعد ر�صا النف�ص بهذا النداء، واال�صتيقان التام من عظمة الواحد الديان، الذي هو اأهل 
لكل طاعة، وعبادة واإذعان، ومن ثم ال�صهادة له �صبحانه بالوحدانية يف كل زمان ومكان، 
االأخبار  هذه  كل  بعد  و�صلم.  عليه  اهلل  �صلى   ، للنبيِّ الر�صالة  واإثبات  الكائنات،  �صائر  دون 
ال�صادقة املحكمة بالتكرار، ينتقل املوؤذن اإىل القول ))حيَّ على ال�صالة(( مرتني، و ))حيَّ 

على الفالح(( مرتني، ومن املمكن متثيل هذه البنية يف اجلدول التايل، على النحو االآتـي: 
الجدول )4( 

التكرار في جملتي ))حيَّ على الصاة(( و ))حيَّ على الفاح(( 

12عدد الوحدات

البنية الرتكيبية املكررة للوحدات
حيَّ على ال�صالةحيَّ على ال�صالة

حيَّ على الفالححيَّ على الفالح

واالختالف الوحيد بني الوحدتني فقط بني كلمتي ))ال�صالة(( و ))الفالح(( ، وال�صالة 
�صيء م�صاهد وحم�صو�ص. والفالح اأمر مدرك ومعقول، وهذا االختالف والتباين بني الوحدتني 
النجاة، وبني الفالح الذي هو ثمرة  اأ�صا�ص  التي هي  التقابلي بني ال�صالة  زاد من اجلمال 
التي  الوحدات  وجاءت  نتائج،  �صكل  على  الوحدتان  هاتان  جاءت  وقد  لل�صالة.  طبيعية 
وال�صهادة  وجل،  عز  اهلل  ووحدانية  باأكربية  اإقرار  فاملقدمات  مقدمات،  �صكل  على  �صبقتها 
بذلك، واإقرار بر�صالة �صيدنا حممد، �صلى اهلل عليه و�صلم، واأما النتائج فهي االإذعان هلل عز 
وجل، واالإقدام على ال�صالة ا�صتجابة لنداء ال�صماء ))االأذان(( ، وذلك للفوز العظيم يف االآخرة. 
وهكذا فاملقدمات والنتائج عبارات مكررة متوازنة، وهيئات من�صجمة، ومعان دقيقة عميقة 
حمكمة. ويالحظ اأن هذه الوحدات اخلم�ص االأُول املكررة ذات طابع توزيع اأ�صلوبي االأ�صالع، 

وبناء متني مت�صق االأطراف، فرتكيبة الكالم تنم عن معانية اخلفية. 
كما يظهر يف اجلدول االآتي: 
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الجدول )5( 
التوزيع التكراري المحكم للوحدات الخمس اأُلول من ألفاظ األذان

جمموع الوحدات 1234عدد الوحدات
املكررة

البنية الرتكيبية 
4اهلل اأكرباهلل اأكرباهلل اأكربأ. اهلل اأكرباملكررة للوحدات

12
2اأ�صهد اأن ال اإله اإال اهللب. اأ�صهد اأن ال اإله اإال اهلل

12
2اأ�صهد اأن حممداً ر�صول اهللت. اأ�صهد اأن حممداً ر�صول اهلل

12
2حي على ال�صالةث. حي على ال�صالة

12
2حي على الفالحج. حي على الفالح
12

2حي على ال�صالةح. حي على ال�صالة
ال اإله اإال اهلل ))غري مكررة(( . 
))داللة على وحدانية اهلل(( . 

ومن اجلدول ال�صابق يلم�ص الباحث ذلك االتفاق التام بني الوحدات املكونة لالأذان، يف 
الن�صق املكرر، وذلك االتفاق يف بدايات االأذان ين�صجم مع نهايات االأذان، الذي ينهي االأذان 
بلفظ ))اهلل اأكرب(( مرتني، وبـ ))ال اإله اإال اهلل(( مرة واحدة، ويف �صالة الفجر يقول املوؤذن، 
بعد قوله: ))حيَّ على ال�صالة(( مرتني، وبعد قوله: ))حيَّ على الفالح(( مرتني، وقبل قوله: 
))اهلل اأكرب(( مرتني، يقول: ))ال�صالة خرٌي من النوم(( مرتني. ثم يقول خمتتًما االأذان: ))ال اإله 
اإال اهلل(( مرتني، ))ال اإله اإال اهلل(( مرة واحدة، وبذلك ينتهي االأذان. وُيالحظ اأن هذه ال�صيغ 
التي يبداأ بها االأذان هي ذاتها ال�صيغ التي ينتهي بها، وهذا البناء الفني البالغي لالأذان 
البنية  تتناغم وتت�صابه  ال�صدر، وهكذا  العجز على  برد  البالغة  ي�صمى عند علماء  ي�صبه ما 
الرتكيبية لالأذان مع البنية االإيقاعية واملعنوية له، لتجعل من الكلمات االأخرية يف االأذان 
تكثف  التوحيد  وكلمة  التكبري،  من  املكونة  االأذان  من  اخلتامية  البنية  وهذه  الدائرة.  قفل 

وتختزل الكالم ال�صابق كله يف االأذان. 
ومن الطبيعي اأن ُتكرر يف نهاية االأذان كلمة التكبري فقط، دون كلمة التوحيد، ذلك الأن 
كلمة التوحيد توؤكد وحدانية اهلل عز وجل، وتفرده بالوحدانية املطلقة. ومن الالفت اأن لفظ 
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االأذان يبداأ بكلمة ))اهلل(( ، عندما يقول املوؤذن: ))اهلل اأكرب(( ، ويف الوقت ذاته ُيختتم االأذان 
بكلمة اهلل، عندما يقول املوؤذن: ))ال اإله اإال اهلل(( . فاهلل عز وجل يف االأذان هو االأول واالآخر. 

اأ�شلوب املقابلة:  ◄ 
مبا  ثم  متوافقة،  معاٍن  اأو  متوافقني،  مبعنيني  ُيوؤتى  ))اأن  هي:  الكالم  يف  املقابلة 
ُيقابلهما، اأو ُيقابلها على الرتتيب(( )19(( . هذه حقيقة املقابلة، اأما املقابلة التي ترد يف 
األفاظ االأذان فهي لي�صت املقابلة بني لفظ ولفظ، اأو دال مدلول، واإمنا هي بني معنى ومعنى، 
وهي م�صمرة يف تراكيب االأذان املكررة. ومن املعروف اأنه كما يقول: ))ال ُيكرر اإال ما يكون 

بالغ االأهمية(( )20( . 
من هنا كان ذلك التقابل التكراري املعنوي بني ال�صهادة هلل عز وجل بالوحدانية، وبني 
ال�صهادة لر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم، بالر�صالة، ومن ثم الدعوة اإىل ال�صالة، وو�صفها 
باأن فيها الفالح، ومن ثم العودة اإىل التكبري و�صهادة التوحيد، لتقابل نهاية االأذان بدايته. 

وهذا التقابل التكراري ال�صياقي املعنوي يف االأذان يجعل منه نداًء خالداً مقد�صًا، يغمر 
املوؤمن بالفرح وال�صعادة على مرَّ الزمان، ويولد يف قلبه ال�صغف واحلما�ص، ليطهر نف�صه من 
اإىل �صبب املغفرة والثواب، وهي ال�صالة، ومكانها يف امل�صجد.  الذنوب واالآثام، وباالإقدام 
لذا لي�ص من قبيل ال�صدفة اأن تلتقي هذه املقابالت وحتت�صد يف ثنايا االأذان لتزيده جمااًل 

وبالغة على جماله التعبريي، وبالغته اخلطابية. 
اأ�شلوب الف�شل والو�شل:  ◄ 

الف�صل والو�صل هو: ))الو�صل عطف اجلمل على بع�ص، والف�صل تركه(( )21( . 
ونظراً الأهمية الف�صل والو�صل ذهب بع�صهم اإىل القول: اإن البالغة ))هي معرفة الف�صل 
اإال كمل  اأحد  الف�صيلة فيه  الو�صل، وذلك لغمو�صه، ودقة م�صلكه، واأنه ال يكمل الإحراز  من 

ل�صائر معانـي البالغة(( )25( . 
وعند تدقيق النظر يف اأ�صلوب الف�صل والو�صل يف االأذان، لوحظ اأن البنية التي يقوم 
عليها اأ�صلوب االأذان هي بنية الف�صل بني وحدات اخلطاب فيه، وهذا الف�صل يوحي با�صتقالل 
البنية االأوىل، ويرد الف�صل �صبطًا لتنظيم االإيقاع ال�صوتي يف االأذان، واإحكام املعنى، عالوة 

على ما ي�صمح به ذلك الف�صل من ا�صرتجاع للنف�ص، واإظهار الأهمية التعبري. 
وقد وقع الف�صل بني جمل االأذان لكمال االت�صال بينها اإذ ترد اجلملة الثانية كالتوكيد 
ي�صكل قوة  االأذان  ال�صائد يف جميع مقاطع  الف�صل  فاإن  االأوىل، ومن هنا  للجملة  املعنوي 
تركيبية  بنى  منه  وجتعل  �صدقه،  على  حجة  وتكون  الكالم،  توازن  على  حتافظ  اإقناعية 
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د بني فقرات  منف�صلة �صكاًل يف الظاهر، ومرتبطة معنى يف الداخل برباط معنوي متني يوحِّ
االأذان. 

بتوحيد  وتعاىل  �صبحانه  له  وال�صهادة  وجل،  عز  اهلل  باأكربية  االأذان  نداء  اقرتن  فقد 
االألوهية، وبال�صهادة للنبي حممد، �صلى اهلل عليه و�صلم، بالر�صالة، واقرتن كل هذا النداء اإىل 
ال�صالة، وجعلها �صبياًل اإىل الفالح، وختم االأذان بتاأكيد �صهادة التوحيد هلل عز وجل واأكربيته 
�صبحانه وتعاىل، يف كمال ات�صال معنوي عجيب بني مكونات النداء وجمله، دون ا�صتعمال 

حلرف العطف الواو، وهذا من اأعاجيب بالغة النداء. 
اأ�شلوب التذييل:  ◄ 

التذييل هو: ))اأن يذيل الناظم اأو الناثر كالمه بعد اإمتامه، وح�صن ال�صكوت عليه بجملة 
حتقق ما قبلها من الكالم، وتزيده توكيداً، وجتري جمرى املثل بزيادة حتقيق(( )23( . 

للتوكيد،  اأخرى مبعناها  بجملة  تعقيب جملة  فهو  االإطناب،  اأوجه  اأحد  هو  والتذييل: 
�صواء اأكانت اجلملة الثانية م�صتقلة عن اجلملة االأوىل اأو ال. ووظيفة التذييل هي الزيادة يف 

الداللة، وتاأكيد املعنى. 
واإذا اأنعمنا النظر يف االأذان وجدنا اأن التذييل يوؤدي دوراً مهمًا جداً يف االأذان، فتكرار 
الكالم بعدة وحدات خطابية اإعالمية، وختامه بقول املوؤذن: ))ال اإله اإال اهلل(( ، فهذه البنية 
ذات داللة خا�صة، متميزة عن غريها من الكالم، وهي روح االأذان واأ�صا�صه، ووا�صطة العقد 
اأح�صن ختام،  الكالم بها  اأن يختتم  الدين كله لذا لي�ص عجبًا  الفقري، واأ�صل  فيه، وعموده 

فهي جتري جمرى املثل، ال بل هي من احلكمة اخلالدة، التي تتفوق على جميع االأمثال. 
جمموعة اأ�شاليب بالغية اأخرى يف الأذان:  ◄ 

لقد جمعت جملة يف قول املوؤذن: ))اهلل اأكرب(( جمموعة من االأ�صاليب البالغية منها: 
اأواًل: ذكر امل�صند اإليه، وهو لفظ اجلاللة ))اهلل(( عز وجل، فذكره هنا �رشورة اإذ ))ال  - 

م�صوغ حلذفه، لعدم وجود قرينة تدل عليه عند حذفه(( )24( . 
ثانيًا: التعريف يف لفظ اجلاللة ))اهلل(( ، فال ُيطلق لفظ اجلاللة اإال على اهلل عز وجل،  - 

ويف ذلك اإظهار للمهابة واخل�صية لهذا اإالله العظيم. 
ثالثًا: تنكري كلمة ))اأكرب(( ، للتاأكيد على اأنه ال يوجد �صيء يف الوجود كله اأكرب من  - 

اهلل عز وجل. 
رابعًا: وُيالحظ ا�صمية اجلملة ))اهلل اأكرب(( ، وهذه ال�صفة حتمل معنى الدوام والثبات،  - 

فاهلل اأكرب من كل �صيء دائمًا على الدوام والثبات. 
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ال�صالة((  على  ))حيَّ  املوؤذن:  قول  يف  االأمر  اأ�صلوب  االأذان  يف -  وُيالحظ  خام�صًا: 
اأي�صًا مرتني، فاالأمر هنا حقيقي موؤكد، واالأمر والنهي من  الفالح((  مرتني، و ))حيَّ على 
مقت�صيات نظام العامل، يقول يف ذلك عبد العزيز �صّيد االأهل: ))اتفق عقالء العلماء على اأن 
نظام العامل يقت�صي االأمر والنهي، وهما ال يتمان اإال باالآمر والناهي، واملاأمور به، واملنهي 

عنه(( )25( . 

احملور الثالث- املعاني العميقة يف األذان: 
اإثبات عظمة الذات املقد�شة:  ◄ 

تكمن يف االأذان معان دينية عميقة ودقيقة، و�صدق االإمام اأحمد بن عمر القرطبي، اإذ 
لمرَ اأرَنَّ االأذان على قلة األفاظه م�صتمل على م�صائل العقيدة، الأنه بداأ باالأكربية، وهي  يقول: ))ُعِ
ات، ونفي ال�رشك، ثم ثلث بر�صالة ر�صوله،  تت�صمن وجود اهلل تعاىل، وكماله، ثم ثنَّى بالنبوَّ
ا اأراد من طاعته املخ�صو�صة عقب ال�صهادة بالر�صالة.  �صلى اهلل عليه و�صلم، ثم ناداهم مِلرَ
اإىل الفالح، وهو البقاء  اإال من جهة الر�صول، �صلى اهلل عليه و�صلم، ثم دعا  الأنها ال تعرف 

الدائم، وفيه اإ�صارة اإىل املعاد، ثم اأعاد ما اأعاد توكيداً للعباد(( )26( . 
ا�صم اهلل عز وجل ))اهلل(( يف  اإليه، حيث ورد  القرطبي فيما ذهب  العالمة  وقد �صدق 
مطلع االأذان » ))وا�صم اهلل(( عز وجل، هو: اال�صم االأعظم، وا�صم واجب الوجود، وهو علم على 
ذات احلق اجلامع لكل �صفات الكمال، وهو اال�صم الذي تفردَّ به احلق �صبحانه، وخ�صَّ به 
نف�صه، وجعله اأول اأ�صمائه، واأ�صافها كلها اإليه، ومل ي�صفه اإىل ا�صم منها، فكل ما يرد بعده 
لِم على اإالله احلق، وهو يدل عليه داللة جامعة  يكون نعتًا له اأو �صفًة، وهو ا�صم يدل داللة العرَ

جلميع االأ�صماء احل�صنى االإلهية االأحدية« )27( . 
االإميان  لذة  قلبه  يف  ي�صت�صعر   ، ))اهلل((  االأعظم  اال�صم  هذا  املوؤمن  ي�صمع  وعندما 
االإح�صا�ص  اإح�صا�صًا بالعزة، فيرتجم هذا  اأعماقه، فيمتلئ  اللذة يف  بالوحدانية فتثبت هذه 
ٍة  عرَ اإىل معرفة قدر نف�صه بني النا�ص، فتتوا�صع نف�صه اهلل عز وجل، الكبري املتعال، يف غري �صِ
ويكرب باإميانه، ويح�ص بال�صعادة وال�صيادة يف غري ا�صتعالء، وي�صمخ يف غري خيالء، موقنًا 
ومعتزاً باأنه يعبد اإلهًا واحداً اأحداً، فرداً �صمداً، ال �رشيك لهن وال مثيل له، وال ند، واأن هذا 

ِمِثله �صيٌء(( )28( .  االإله: ))لرَي�صرَ كرَ
كل هذا يجعل املوؤذن وال�صامع له اإن�صانًا موؤمنًا خا�صعًا هلل عز وجل، موحداً، معتمداً 
على اإله عظيم، مما يبعث يف النفو�ص االأمن واالأمان والطماأنينة، كلما تفوه املوؤذن باألفاظ 

االأذان، وقرعت هذه االألفاظ اأ�صماع االإن�ص واجلان. 
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اإثبات الوحدانية:  ◄ 
بالوحدانية،  ال�صهادة هلل عز وجل  اإىل  املوؤذن  ينتقل  العظمة هلل عز وجل،  اإثبات  بعد 
ونفي �صدها من ال�رشكة امل�صتحيلة يف حقه، �صبحانه وتعاىل، وهذه عمدة االإميان والتوحيد، 
من  اإذ   . اهلل...((  اإال  اإله  ال  اأن  ))اأ�صهد  املوؤذن:  بقول  وذلك  الدين،  وظائف  كل  على  املقدمة 
املعلوم بالبداهة اأن هذا االإله العظيم البد اأن يكون اإلهًا واحداً ال اإله اإال هو، وهي �صيغة تنفي 
اأواًل كل ادعاءات االألوهية، حتى تتطهر النف�ص من اأي بطالن، ثم ياأتي من بعد ذلك النفي 
اإثبات االإلوهية هلل الواحد القهار، تلك الوحدانية التي لي�صت بحاجة اإىل برهان، الأنها فطرة 

م�صتقرة يف اأعماق كيان االإن�صان، وال ينكرها اإال املعاندون. 
وبذلك اللفظ الوجيز املوؤكد تكون قد كملت العقائد االإميانية فيما يتعلق بحق الباري 
�صبحانه وتعاىل، اإذ كلمة ))ال اإله اإال اهلل(( ، كما يقول رفعت عبد املطلب: هي ))اأعلى �صعب 
 .)29( اهلل((  �صوى  به حياته، ومعناها: ال معبود بحق  الذي  راأ�صه  االإميان، وخ�صاله، وهي 
والكلمة  والتمكني،  الطيبة،  والكلمة  العدل،  وكلمة  االإح�صان،  ))كلمة  الكلمة:  هذه  وت�صّمى 
الثابتة، والكلمة الباقية، وقد قال النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، يف حقها: ))اأف�صل ما قلت اأنا 

والنبّيون من قلبي: ال اإله اإال اهلل(( )30( . 
ات:  اإثبات النبوَّ ◄ 

وياأتي بعد اإثبات الوحدانية هلل عز وجل، اإثبات النبوة ل�صيدنا حممد، �صلى اهلل عليه 
و�صلم، يف قول املوؤذن: ))اأ�صهد اأن حممداً ر�صول اهلل(( مرتني، وال�صهادة له، �صلى اهلل عليه 
و�صلم، بالر�صالة هي قاعدة جليلة من قواعد االإ�صالم، تاأتي يف املرتبة بعد ال�صهادة هلل عز 

وجل بالوحدانية. 
وهذا االأمر طبيعي، اأن يذكر املوؤذن بعد كلمة التوحيد ال�صهادة للر�صول املبعوث بر�صالة 
الوحدانية، ختامًا لر�صاالت االأنبياء كافة، وتتويجًا لها. وهنا تتاأكد كلمة احلق �صبحانه يف 
 » ْعنا لرَكرَ ِذْكررَكرَ فرَ تكرمي الر�صول، �صلى اهلل عليه و�صلم، عندما يقول اهلل تعاىل يف حقه: »وررَ
)31( . ويف هذه االآية قرن ذكر �صيدنا حممد، �صلى اهلل عليه و�صلم، بذكر اهلل يف كلمة ال�صهادة 

واالأذان واالإقامة واخلطب والت�صهد، فتكون ال�صيغة القد�صية يف هذا املجال هي: ))اأ�صهد اأن 
ال اإله اإال اهلل، واأ�صهد اأن حممداً ر�صول اهلل(( . وارتباط �صهادة اأن حممداً ر�صول اهلل، ب�صهادة اأن 
ال اإله اإال اهلل، هو كما يقول الب�صيوين: ))ارتباط املح�صو�ص االإميانـي، باملعقول االإميانـي(( 
. فاالعرتاف هلل عز وجل بالوحدانية ي�صتتبع االعرتاف ل�صيدنا حممد، �صلى اهلل عليه   )32(

و�صلم، بالنبوة والر�صالة. وهكذا ترتبط الوحدانية االإلهية بحقيقة الر�صالة النبوية املحمدية 
ارتباطًا متينًا، وتت�صق معها ات�صاقًا ر�صينًا. 
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دات:  اإثبات العبا ◄
ثم ينتقل االأذان بعد ذلك اإىل اإثبات العبادات، وال�صيما ال�صالة يف قول املوؤذن: ))حيَّ 
على ال�صالة(( مرتني، مذكراً بهذه الفري�صة العظيمة التي فر�صها احلق �صبحانه على نبيه 
مبا�رشة من ال�صماء، دون مبا�رشة الوحي لها، وبالطريقة التي لي�ص لها ))كيف(( ، وال يحيط 
مبعانيها اإال املوىل عز وجل، ويف املكان الذي لي�ص له ))اأين(( ، وال يعلمه اإال عالم الغيوب 
اأرَى}  ارَ ررَ ذرَبرَ الُفوؤاُد مرَ ارَ كرَ ى مرَ حرَ اأُورَ ارَ  ِبِده مرَ اإِىلرَ عرَ ى  اأوحرَ وحده �صبحانه، حيث يقول تعاىل: {فرَ

 .)33(

اإىل االإقبال عليها،  التنويه بعظمة ال�صالة، للدعوة  ومل يقف االأذان عند هذا احلد يف 
بل يربطها برباط متني بالفالح يف قول املوؤذن: ))حيَّ على الفالح(( مرتني، حيث يربط 

ال�صالة بفالح االإن�صان يف دنياه واأخراه. 
يتعلق  ما  كل  يف  والنجاح  الفالح  اأ�صا�ص  هي  فال�صالة  طبيعي،  اأمر  االرتباط  وهذا 
بالكيان االإمياين للم�صلم، فهنالك الفالح يف التفكري، والفالح يف امل�صعى، والفالح يف عالقة 
العبد بربه، والفالح يف عالقة العبد بنف�صه التي بني جنبيه، ويف هذه العالئق كلها ت�صكل 
�صاِء  حرَ فرَ الرَ ْن  عرَ نرَهى  ترَ الرَةرَ  الرَ�صَّ {اإنَّ  تعاىل:  يقول  واملنكر،  الفح�صاء  عن  للعبد  ناهيًا  ال�صالة 
} )34( . من هنا كانت القيامة عمود الدين، واأ�صا�صه املتني. واأول ما  ِذْكُر اهلل اأْكربرَ لرَ ر ورَ امُلنكرَ ورَ
يحا�صب عليه العبد يوم القيامة، فاإن �صلحت �صلح �صائر عمله، واإن ف�صدت ف�صد �صائر عمله. 

اإثبات املعاد واجلزاء:  ◄ 
بالنعيم  الفوز  هو  والفالح:  ال�صالة،  هذه  ب�صبب  الفالح  اإىل  الدعوة  خالل  من  وذلك 
وكذلك  واجلزاء،  واحل�صاب  البعث  من  االآخرة  باأمور  اإ�صعار  ذلك  ويف  االآخرة،  يف  املقيم 
تف�صيل الأعمال االآخرة دون اإخالل باأعمال الدنيا، ودون اأن يطغى �صيء على �صيء، وذلك 
ي�صمع  وعندما  خا�صة.  ال�صبح  �صالة  يف  مرتني  النوم((  من  خري  ))ال�صالة  املوؤذن:  بقول 
املوؤذن االأذان ي�صارع للحاق بال�صفوف ال�صباقة اإىل اهلل، تلك ال�صفوف التي تخ�صى اهلل عز 
وجل، وترجو االآخرة، فتلبي النداء. وهكذا فاإن االأذان يف كلماته القليلة قد حوى العقيدة، 
عقيدة التوحيد كلها كاملة هلل عز وجل، باإثبات واجب الوجود اهلل عز وجل، واإثبات عظمته 

�صبحانه، باأنه اأكرب من كل كبري، ومن كل �صيء، وكذلك اإثبات وحدانيته. 
اإثبات نبوة �صيدنا حممد، �صلى اهلل عليه و�صلم، ور�صالته  ات، وبخا�صة  النبوَّ واإثبات 
العامة للب�رش. اإثبات للعبادات، وعمودها الفقري، وهو ال�صالة، فهي راأ�ص االأمر كله، ومن 

اأقامها فقد اأقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. 
واإثبات للجزاء واملعاد، وذلك برتتيب االأجر اأو العقاب على العمل اأو تركه. لذلك لي�ص 

عجيبًا اأنه اإذا نادى املنادي لالأذان: ))فتحت اأبواب ال�صماء، وا�صتجيب الدعاء(( )35( . 
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اخلامتة والنتائج: 
اإذا كان ))حق البالغة اإحاطة القول باملعنى، واختيار الكالم، وُح�صن النظم، حتى تكون 
الكلمة مقاربة اأختها، ومعا�صدة �صكلها، واأن ُيقرب بها البعيد، ويحذف منها الف�صول(( )36( 
، كما يقول املربَّد، اإذا كانت البالغة على هذه ال�صفة، فاإن االأذان قد حاز على قدر عال من 
البالغة، حيث جاءت األفاظه على قدر املعنى، بال زيادة اأو نق�صان، ال يزيد اللفظ، وال ينق�ص 
ليكون االأذان للنفو�ص اأوعظ، وللقلوب اأوقر، عندما ُينادي املوؤذن بابتهال �صامخ  – وذلك 
اإىل ال�صماوات، ورا�صخ يف اأعماق االأر�صني، وكاأنه يبث دالئل االإعجاز االإلهي يف االأكوان، 
واأ�رشار ال�صعادة والفوز والفالح يف بني االإن�صان. وهكذا يرتدد �صوت االأذان كل يوم خم�ص 

مرات داعًيا اإىل ال�صالة التي فيها �صالح النا�ص يف الدارين. 
ومما يزيد من جمال االأذان وتاأكيده ذلك التكرار اللطيف، ومن الطبيعي اأن يقع التكرار 
اإعالمهم،  اأبلغ يف  اإعالم بح�صور وقت ال�صالة للغائبني فُيكرر ليكون  التوكيدي فيه، الأنه 

بينما االإقامة لل�صالة هي اإمارة وعالمة للحا�رشين بقيام ال�صالة، فال حاجة لتكرارها. 
وهكذا تتجمع اأ�صاليب البيان يف االأذان، ليكون اأ�صد تاأثرياً يف النفو�ص، عندما ي�رشي 

يف االأكوان م�رشى النور يف االآفاق. 
ومما �شبق ي�شل الباحث على النتائج الآتية: 

النتيجة االأوىل: لي�صت البالغة �صنعة زائدة تهتم فقط باالألفاظ، بل هي و�صيلة هامة  1 .
جداً يف الك�صف عن املعانـي الدفينة يف ثنايا الن�صو�ص الدينية واالأدبية. 

النتيجة الثانية: اإذا كانت الغاية العظمى من البالغة هي يف االإقناع فاإن االأذان  2 .
حاز من ذلك على القمة العليا من االإقناع، ويف الوقت ذاته االإمتاع. 

النتيجة الثالثة: اإن بالغة االأذان ال�صامية يف مبناها ومعناها حجة قائمة على من  3 .
ي�صمع االأذان، وال يلبي نداء الرحمن. 
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اهلوامش: 
ُينظر: احلازمي، �صامي فراَّج، ))ر�صالة يف اأحكام االأذان والنداء واالإقامة، درا�صة فقهية  1 .

مقارنة(( . 
العنكبوتية  ال�صبكة  االأذان،  كلمات  تاأمالت يف معانـي  الدين،  عز  توفيق، حممد  ُينظر:  2 .

 .http: //Vb. alfaris. net : ))االإنرتنت((
 . �صورة االأنبياء، االآية: 109. 3

 . �صورة التوبة، االآية: 3. 4
مادة   ، 5 .12  -9 �ص  من  ج3،  العرب،  ل�صان  مكرم،  بن  حممد  الدين  جمال  منظور،  ابن 

))اأِذن(( . 
، مادة ))اأِذن(( .  الفريوز اأبادي، حممد الدين حممد بن يعقوب، القامو�ص املحيط، �ص7. 6

مقارنة،  فقهية  درا�صة  واالإقامة،  والنداء  االأذان  اأحكام  فرج،  بن  �صامي  احلازمي،  7 .
�ص25. 

اأخرجه كل من:  8 .
 ، )) اأبي داود، يف كتاب ال�صالة، باب كيف االأذان، ))�صنن اأبي داود، ج1، �ص244أ. 

رقم ))499(( . 
	. والرتمذي، خمت�رشاً، وقال حديث ح�صن �صحيح، يف كتاب ال�صالة، باب ما جاء يف 

بدء االأذان، ))جامع الرتمذي، ج1، �ص231(( ، رقم ))189(( . 
 ، وابن ماجه، يف كتاب االأذان، وال�صنة فيه، باب بدء االأذان، ))�صنن ابن ماجه، ج1ت. 

�ص232(( ، حديث رقم ))232(( . 
 . واالإمام اأحمد، يف امل�صند، رقم ))16591(( ، �ص1173	. 

اأخرجه كل من:  9 .
 ، ج1أ.  البخاري،  ))�صحيح  االأذان،  يف  اال�صتهام  باب  االأذان،  كتاب  يف  البخاري، 

�ص28(( ، حديث رقم ))615(( . 
االأول  ال�صف  وف�صل  واإقامتها،  ال�صفوف  ت�صوية  باب  ال�صالة،  كتاب  يف  	. وم�صلم، 

فاالأول منها، ))�صحيح م�صلم، ج1، �ص273(( ، حديث رقم ))437(( . 
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اأخرجه كل من:  10 .
أ. البخاري، خمت�رشاً، يف كتاب االأذان، باب يتتبع املوؤمن فاه هنا، وها هنا، وهل 

يلتفت يف االأذان؟ ، ))�صحيح البخاري، ج1، �ص213(( ، حديث رقم ))6341(( . 
 ، )) وم�صلم، يف كتاب ال�صالة، باب �صرتة امل�صلي، ))�صحيح م�صلم، ج1، �ص301	. 

حديث رقم ))503(( . 
اأخرجه كل من:  11 .

 ، البخاري، يف كتاب االأذان، باب ما يقول اإذا �صمع املوؤذن، ))�صحيح البخاري، ج1أ. 
�ص207(( ، حديث رقم ))611(( . 

 ، ج1	.  م�صلم،  ))�صحيح  املوؤذن،  �صمع  اإذا  يقول  ما  باب  االأذان،  كتاب  يف  وم�صلم، 
�ص241(( ، حديث رقم ))383(( . 

 ، ج1. 12 البخاري،  ))�صحيح  النداء،  عند  الدعاء  باب  االأذان،  كتاب  يف  البخاري،  اأخرجه 
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