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ُن َأْمَلُك ِباألََذاِن، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »  َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة    -  154 الُمَؤذِّ

َفُه.َواإِلَماُم َأْمَلُك بِاإِلَقاَمةِ   « َرَواُه اْبُن َعِديٍّ َوَضعَّ

: َنْحُوهُ   ِمْن َقْولِِه. َرِضَي اهللُ َعنْهُ َعْن َعِليٍّ  َولِْلَبْيَهِقيِّ

َعاُء َبْيَن األََذاِن َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأَنٍس  - 155 ََل ُيَردُّ الدُّ

َحُه اْبُن ُخَزْيَمَة.َواإِلَقاَمةِ  ، َوَصحَّ يُّ
 « َرَواُه النََّسائِ

 : (1)الشَّرُْح

َقاَل: َقاَل َرُسوُل  َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ اقَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

ُن َأْمَلُك بِاألََذانِ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »  .(...الُمَؤذِّ
 . لبيان األذان واإلقامة يوكالن ملن ؛األذانساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب 

 .فهو الذي يراقب األذان ،أمر األذان موكل للمؤذن :يعين( َأْمَلُك )قال: 
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

ُن َأْمَلُك بِاألََذانِ )قوله:  املسألة األوىل: ن من مهام املؤذن متابعة  أيدل على  (الُمَؤذِّ
 دخول الوقت والتحري فيه.

وََكاَن »  ث:كما يف حدي  ،نع أن يستعني املؤذن بغريه يف معرفة الوقتال ي    املسألة الثانية:
 . (2)«َرج الً أَْعَمى اَل ي  َناِدي َحَّتَّ ي  َقاَل َله : َأْصَبْحَت، َأْصَبْحتَ 

موكول إىل يدل على أن أمر اإلقامة  (َواإِلَماُم َأْمَلُك بِاإِلَقاَمةِ )قوله:  املسألة الثالثة:
 . اإلمام فهو الذي أيمر إبقامتها

وأما هدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص فكان إذا خرج إىل الصالة أقيمت الصالة، وأحيااًن أيتيه املؤذن  
فدل على أنه ال ينع أن يستعني اإلمام مبوعد زمن  -يعين: بزمن اإلقامة  - فيعلمه ابإلقامة

 اإلقامة بغريه.
َفهُ )قال:  للصالة عند الصحابة  إقامةمن  لكم ما صح فيه  وسبق (َرَواُه اْبُن َعِديٍّ َوَضعَّ

 .اإلقامة رؤية النيب ملسو هيلع هللا ىلص أو إبخباره بزمن
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: َنْحُوُه َعْن َعِليٍّ )قال:   (ِمْن َقْوِلهِ  َرِضَي اهللُ َعنْهُ َولِْلَبْيَهِقيِّ

َعاُء َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأَنٍس )مث بعد ذلك قال:  ََل ُيَردُّ الدُّ

 (...َبْيَن األََذاِن َواإِلَقاَمةِ 
لبيان فضيلة الوقت بني األذان  ؛ األذانساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب 

 واإلقامة.
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

َعاُء َبْيَن األََذاِن َواإِلَقاَمةِ )قوله:    املسألة األوىل: يدل على أنه يستحب للمسلم   (ََل ُيَردُّ الدُّ
 يف الدعاء.أن يغتنم الوقت بني األذان واإلقامة 

 .على أن الدعاء بني األذان واإلقامة مستجاب  يدل املسألة الثانية:
بني   -للا عز وجل أبن جعل الوقت الذي جتاب فيه الدعوة    فضل  سعة  املسألة الثالثة:

 ت.يف اليوم مخس مرا -األذان واإلقامة 
َحُه اْبُن ُخَزْيَمةَ )قال:  ، َوَصحَّ يُّ

 .(َرَواُه النََّسائِ

 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم


