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 األذان واإلقامة
 

 : تعريف االذان واالقامة وحكمها شرعا  

 االعالم عن شيء بصوت مرتفع.  -لغة : االذان تعريف -

  3التوبة وأذان من هللا ورسوله إلى الناس يوم الحج األكبر (  قال تعالى )       
 أي بمعنى اإلعالم .                  

االعالم بدخول وقت الصالة بصوت مرتفع والتهيأ  لقييأام ىلأى  -شرعاً : األذان -

 الصالة بذكر مخصوص ورد به الشرع.

شرعا: االعالم عأن اقامأة الصأالة جلقعماعأة ولقمنفأردق واليأيه الداء أا االقامة  -

 . النبي صقى هللا عقيه والهو ي من ما امر به 

 

 حكم االذان واإلقامة 
األذان واإلقامأأأة مشأأأروعان اأأأي  أأأل الراأأأال لقصأأأقوات الخمأأأ  دون  ير مأأأا مأأأن 

اأأروا الافايأأة ىذا قأأام بهأأا ا أأد الملأأقمين الماقفأأين بأأين االهأأه عأأن البأأاقين أل هأأا مأأن 

 شعائر االبالم الظا رة اال يعوز تعطيقها. 

 شروط صحة االذان

 االبالم : اال يصحان من الافار  -1

 العيل : اال يصحان من معنون واللاران كلائر العبادات.  -2

 الذكوريه : اال يصحان من المرآة لقفتنة بصوتها. -3

 أن ياون االذان عند دخول وقت الصالة.  -4

 أن ياون االذان مرتباً متوالياً.  -5

أن ياأأون االذان واإلقامأأة بالقغأأة العربيأأة وباأللفأأاا العربيأأة التأأي وردت بهأأا  -6

 اللنة النبويه. 

 

 :  الصفات المستحبة في المؤذن

 أن ياون عدالً أميناً. أل ه مؤتمن يراع اليه اي الصالة والصيام.  -1

 ان ياون بالغاً عاقالً ويصح آذان الصبي المميز.  -2

 ان ياون عالماً باألوقات.  -3

 أن ياون ذو صوت اهوري  دي لاي ال ينفر الناس عن بماع االذان.   -4

 ان ياون متطهراً من الحدث االكبر واالصغر.  -5

 ان يتربل اي االذان ويتحدر اي االقامة.  -6
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 صفة األذان واإلقامة: 

 
هللا  -هللا أكبرر -هللا أكبرراعن النبأي صأقى هللا عقيأه والأه يعقمنأا االذان ايأال: تيأول  

أشرررهال أن ال إلرره إال هللا أشرررهال أن –هللا أكبررر أشرررهال أن ال إلرره إال هللا  -أكبررر

حري علرى  -حي على الصالة -محمالا  رسول هللا أشهال أن محمالا  رسول هللا 

ال إلره إال  -هللا أكبرر -حري علرى الفرال . هللا أكبرر -الصالة. حري علرى الفرال 

 ". -هللا
القامة : اعن النبي صقى هللا عقيه واله أمر بالل ان يشفع اي االذان ويأوتر وأما صفه ا

اي اإلقامة اال اي قوله قد قامت الصالة اييولها مرتين واي آذان الفعر ييأول بعأد  أي 

 عقى الفالح الصالة خير من النوم مرتين.

ا سرمعتم "اذ اعن النبي صقى هللا عقيأه والأه قأال –ويلتحب ان ييول من يلمع االذان 

  اال اي الحيقتين ايشأرع للأامع االذان أن ييأول ال النالاء فقولوا مثل ما يقول المؤذن

 ول وال قوة اال باهلل هه يصقي عقى النبي صقى هللا عقيه واله هأه ييأول القهأه رذ  أذ  

الدعوة التامة والصالة اليائمة آت محمدا الوبيقة الفضأيقة وابعهأه ميامأاً محمأوداً الأذي 

لي الوبأيقة  قأت لأه شأفاعتي يأوم  وعدته. قال ربول هللا صقى هللا عقيه واله من ب ل

 الييامة. 
 

 مكروهات األذان :

 . يار  أذان العنب و ير المتوضئ 

 .ويار  الخروج من الملعد بعد األذان ىال لعذر 

 . يار  التمطين ايه و و أن يمد الحروف مدا  اا شا 

 . يار  المشي اي  ال األذان 

 . يار  التواه لغير اليبقة 
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 مستحبات لمن يسمع األذان : 

  يلتحب لقمؤذن وللامع األذان الصالة عقى النبي واله . ليوله صقى هللا

 ق. إذا أذن المؤذؤن فقولوا كما يقول ثم صلوا عليعقيه واله: ج 

  يلتحب أن  يول كما ييول المؤذن، وأما اي الفعر عند قوله الصالة خير

 .صالقت وبررتمن النوم أن ييال: 

 من ييرأ اليرآن أن يتوقف ليلمع النداء، ويردد خقفه .ويلتحب ل 

 .ويعيب النداء وييول مهل قوله  تى ولو كان انبا أو  فلاء أو  ائضا 

 . ويلتحب لمن يلمع النداء الييام تعظيما أن ابتطاع 

 . وأن تارر األذان وبمعه ابتحب أن يعيب اي كل مرة 

  ي ت بتحية وال بغير ا وأما ىذا دخل المصقي الملعد واألذان يؤذن له

  تى يفرغ المؤذن .

  اللهم رب هذه الالعوة التامة والصالة ويلتحب بعد األذان أن ييول: ج

القائمة آت سيالنا محمالا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي 

ثم سلوا هللا لي الوسيلة ق وقال صقى هللا عقيه واله عن الوبيقة: ج وعالته

ة ال تنبغي إال لعبال من عباد هللا وأرجو أن أكون أنا فإنها منزلة في الجن

 ق .هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي

  اللهم هذا اقبال ليلك وإدبار نهارك ويلتحب بعد المغرذ أن ييول: ج

 ق وأصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لي

  اللهم هذا اقبال نهارك وإدبار ليلك ويلتحب بعد الصبح ان ييول: ج

 ق  صوات دعاتك فاغفر ليوأ

 . كما يلتحب الدعاء بعد األذان، وبعد االقامة أيضا 
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 اإلقامة ومستحباتها: 

 . األذان واالقامة بنة مؤكدة 

 . يلن اإلبراع اي اإلقامة 

 . األولى أن يتولى اإلقامة من أذن 

 . يلتحب التواه لقيبقة اي األذان واإلقامة 

 . يلتحب أن ياون متطهرا 

 . يلتحب أن يييه الصالة و و قائه أي واقف 

 . يلتحب لإلمام تلوية الصفوف والدعاء بعد اإلقامة 

  ،كما يلتحب األذان اي امور  ير الصالة كاألذان واالقامة اي أذن المولود

اليمنى.وتندذ االقامة اي اليلرى، ألن الربول صقى هللا عقيه واله أذن اي 

 ين والدته .ومنها األذان وقت الحريل أذن الحلن رضي هللا تعالى عنه، 

 والحرذ، وخقف الملاار.

 . ويلن االذان لقمهموم ولقغضبان 

 

 الرابطانظر 

http://alsala-alnabawya.net/ShowContent.aspx?id=21#.Uewzlo03Cao

