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المسجد فً اإلسالم   

 

 للتعارف وفض الُمنازعات ←  ُمنتدى .      لتعلٌم الدٌن ←  جامعة .                  ة للعباد ←  ىل  ُمص   .    : دوره *   

   
اُرهاوزوّ . " إن بٌوتً فً األرض المساجد ،  : هفضل  *  الَمزور أن ٌُكِرم زائره " على   ، وحك   اري ُعمَّ
 للبه ُمعَلَّك بالمساجد..." . " من السبعة الذٌن ٌُِظلهم هللا بظِله... َرُجل       
 "وذكرهم هللا عندهٌهم السكٌنة ، وغشٌتهم الرحمة ، " ما اجتمع لوم فً بٌت من بٌوت هللا ٌتلون كتاب هللا وٌتدارسونه إال َحفَّتهم المالئكة ، ونزلت عل.      
ر المشَّائٌن فً الُظلَم     إلى المساجد بالنور التام ٌوم المٌامة ")الظلمات( . " بَّشِ
 أعانوهم "ة حاج ، وإن كانوا فً، إن غابوا سؤلوا عنهم ، وإن مرضوا عادوهم  ، لهم ُجلَساء من المالئكة .. زوارها أوتادهاا" إن للمساجد أوتاد   .  
 .  حضارة اإلسالم خرجت من المساجد  
 دام معهم المرآن والمسجد .." زال المسلمون فً لوة ما . عن أحد الُمستشرلٌن: " ما  

 : لن تُعدم من المسجد إحدى خمس فوائد : عن الَحَسن البصري .         
 سماع آٌة أو حدٌث ٌَهدٌن - وبََصِرن عن الحرامسمعن  كفّ  - معرفة جٌرانن ، مرٌضهم وفمٌرهم -  َرُجل صالح تُِحبه فً هللا -مغفرة لذنوبن                
 )عتكاف اال -الصالة على النبً     -صالة الجماعة     -   طلب الِعلم - ملحوظة : حضور مجالس الِعلم بالمساجد تكون بؤربع نواٌا :  (                

 

 لطاة = نوع من الطٌور(  ش؛فً الع ضِمفَحص= مكان وضع البٌ)له بٌتا فً الجنة"  طاة ، بنى هللاُ هلل مسجدا ولو كِمفَحص لَ  "من بنى   : هؤبنا.    مادٌة - : عمارته* 

 (سخانات ..الخ  -تكٌٌفات   - دهانات - فرش –نجارة  -سباكة  - إنارة) صٌانتهو نظافتهالحرص على .                                   
عنوٌة -                     والَوعظ .. إلخ، ودروس الِعلم المرآن  تالوةبالِذكر والصالة و   م 

 المسجد األلصى ، ثم مسجد لِباء  الحرام ، ثم المسجد النبوي ، ثم المسجد   ُمتَفَك علٌها   -أفضل المساجد :  *

 ، ، أو أبعدها ، أو أللها جمعاٌرة( )للجِ ى لّ عظمها ِمساحة ، أو ألربها للُمصَ ، أو أ)مسجد عمرو بمصر( لدم المساجد أ  مختَلف فٌها  -                               

  لعدم حضورهأو المساجد كلها سواء من األربعة الُمتَفك علٌها ، أو َمن  ٌنكِسر للب إمامه ،  جمعا أو أكثرها                                                    

 :فً االسالم  أول المساجد *
 البٌوت + اإلبل والغنم + اآلبار + النخل .. الخ = كالمرٌة أو الكفر( )دار=عمرو بن َعوف" "دار مسجد بعد الِهجرة فً المدٌنة فً أول .     مسجد لِباء :  -       

 )اختالف(فٌه.."  أن تمومَ  ك  أحَ  وم  ٌَ  لِ أوّ  نْ مِ  التموى   على   سَ أُسِّ  د  جِ سْ مَ " لَ  نزل فٌه.                              

ر فً بٌته ثم أتى مسجد ِلباء وصلى فٌه كان له كؤجر ُعمَرة " " .                               َمن تََطهَّ

 أٌام الِفتنة من سٌدنا عثمان   خاتم النبً اً َسَمط فٌهتال" أرٌس  "مع بئرتفً مواجهته  .                             

              
 عند وصوله المدٌنة بعد الهجرة"المصواء" مكان برون نالة النبً  .  المسجد النبوي : -      

  ونخل وَشَجرالغرلد )جمع َخرابة( به ممابر للمشركٌن وِخَرب " بَنً النجار" لغالمٌن ٌتٌمٌن من  كان ِمربَدا .                             

  )اتجاه المسجد األلصى( ، وبالنخل والشجر فمُِطعَت وُصفَّت فً لِبَلِة المسجد  وبالمبور فنُبَِشت ،فؤمر بالِخرب فُسوٌت .                             

 ه من جذوعِ النخل ، وسمفه من َجرٌِد النخل ، وأعِمَدته من الطٌن والطوب اللبِن ، الِحجارة ، وحٌطان جعل أساسه من.                             

  )حصى صغٌر لونه أحمر( ه فُِرَشت  بالِرمال والَحصباء وأرض                               
 ( لسٌدة عائشةا، و لسٌدة َسوَدة بنت زمعةا ) وله ثالثة أبواب ؛ وبنى ُحجَرتٌن إلى جانِِبه لزوجاته( امتر 01)ذراع  011 كان بطول .                            

 فضله :  .                            
 أحد المساجد التً ال ٌَُشد الِرحال إال إلٌها -                                  

 سواه إال المسجد الحرام فً الصالة فٌه بؤلف صالة مما -                                  
 )اختالف(فٌه.."  أن تمومَ  من أول ٌوم أحك   التموى   على   سَ سِجد أُسِّ نزلت فٌه  " لمَ  -                                

 " من رٌاض الجنة ة  وضَ ري رَ ما بٌن لبري وِمنبَ  " -                                  

 " تاع غٌرهٌنظر إلى مَ  لغٌر ذلن فهو بَِمنِزلة الَرُجللمه فهو بَِمنِزلة الُمجاهد فً سبٌل هللا ، ومن جاء عَ مه أو ٌتَ لّ إال لِعلم ٌُعَ  هِ ن جاء مسجدي هذا لم ٌؤتِ مَ  " -                                  
 )أحمد(فاق" وبَِرئ من النِ ُكتِبَت له براءة من النار، ونجاة من العذاب )ثمانٌة أٌام( من صلى فً مسجدي أربعٌن صالة  " -                                  

 موي بدمشكالمسجد األ -فة بالعراق          مسجد الكو -   مسجد عمبة بن نالع بالمٌروان بتونس    -بمصر      مسجد عمرو بن العاص -                

 * ألدم المساجد على األرض :

 بالمدٌنة( النبً )لبر مسجد النبويال -مسجد لباء بالمدٌنة   –المسجد األلصى بالمدس فً فلسطٌن  –بمكة ( )بٌت هللا الحرامالكعبة             

 آدابــــه :* 

 : ٌُستحب -
 الدعاء : +الصالة على النبً المإذن .. +  نمول مثلذان : * عند سماع األ      

 إله .. ُغفر له ذنبه " " .. بالوسٌلة والفضٌلة .. حلت له شفاعتً " + " .. وأنا أشهد أن ال ←المؤثور -                                  
 لامة ()من أولات إجابة الدعاء بٌن األذان واإلي الدنٌا واآلخرة بخٌرَ  -                                  
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 ( .. السوان .. تملٌم األظافر .. ترجٌل الشعر .. الخلغُسل "أو ابالوضوء "  بالطهارة ) - * التهٌؤ للذهاب إلى المسجد :      

 .. التطٌب  .. نظافة الجوارب .. الخ(نظفها وأ) لبس أحسن الثٌاب بالتزٌن  -                                        
 بنً آدم خذوا زٌنتكم عند كل مسجد " " ٌا                                    

 " اللهم اجعل فً للبً نورا وفً بصري نورا وفً سمعً نورا ومن أمامً ومن خلفً  الدعاء* المشً فً سكٌنة وولار + 
 ومن فولً ومن تحتً وعن ٌمٌنً وعن ٌساري نورا .. وعّظم لً نورا .."                                            
 تسرعوا .. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فؤتموا .." وال صالة وعلٌكم السكٌنة والولار" إذا سمعتم اإللامة لامشوا إلى ال         

 موا "هَ موا علٌه الستَ هِ ال أن ٌستَ إ" لو ٌعلم الناس ما فً النداء والصف األول ثم لم ٌجدوا  * التبكٌر إلى المسجد

 بواب رحمتن "أالصالة والسالم على النبً + " اللهم اغفر لً ذنوبً وافتح لً : مسجد ند دخول ال* ع
 ) عند الخروج من المسجد : الصالة والسالم على النبً + اللهم إنً أسؤلن من فضلن (            

 تسمط بصالة الفرٌضة ( –)حتى فً أولات الكراهة  حٌة المسجد لبل الجلوس* صالة ركعتٌن ت

 التؤدب بآداب المسجد -وأنالتها         الحرص على نظافتها وصٌانتها -    والصالة وتالوة المرآنبالذكر والدعاء  -* تعظٌم بٌوت هللا : 

 هللا علٌن فً الدنٌا واآلخرة .." رَ وّ اإلسالم نَ تَ رْ " .. نوّ  . " تمٌم الداري " أول من أضاء المسجد النبوي بالمنادٌل على عهد النبًٌالحظ :        
 الحدٌثالكهرباء للمسجد النبوي فً العصرأول من أدخل فً األربعٌنات( )وزٌر التموٌن والزراعة حمزة باشا " المصري أحمد . "      
 ,, فحك على الزائر أن ٌتؤدب فً بٌته ,, !! رهما هو حك على المزور أن ٌُكرم زائ. ك     
 . الفرق بٌن نظافة وأنالة بٌوت هللا وبٌن أماكن معصٌة هللا .. !!     
 ) تمُم = تزٌل الممامة (المسجد.."  ؟ لال : أن تمُمّ  ور العٌن ..لالوا : وما هًهور الحُ . " .. علٌكم بمُ      
      ًّ  !! ( )المذاه = المشةأجور أمتً .. لوجدت فٌها المذاة ٌُخرجها الرجل من المسجد .. "  . " .. ُعرضت عل
     ..الغائب على من ٌمُم المسجد    . صالته      
 

 ٌُكره : -
 بالموباٌالت..الخ () برفع الصوت "بالكالم العادي أو بالِذكر أو بالتالوة" ، ببكاء األطفال ، التشوٌش على الُمَصلٌن *       
 ضالتن .." هللا لن ردّ  " .. ال لموله ) = السإال على األشٌاء الضائعة ( شدان الضالة فً المسجد * نُ       
 له رائحة .. أكل البصل والثوم والُكرات وكل ما*        

 بالٌدٌن ( ) = ضم الرجلٌن إلى البطن بالثوب أو* تشبٌن األصابع واالحتباء        

 ذان ولبل الصالة إال لضرورةمن المسجد بعد األالخروج *       
 سإال الَصَدلة فً المسجد ، والتََصد ق على السائل فٌه ، لكن ٌُباح التََصد ق على غٌر السائل وعلى من سؤل له الخطٌب*      
 طفال غٌر الممٌزٌن خوفا من النجاسة ومن التشوٌش على المصلٌن* دخول األ      
 ) لٌس كل طفل ٌصلح اصطحابه إلى المسجد !! (طفال إلى المساجد إال بعد تعلٌمهم آداب المكث فً المساجد * اصطحاب األ      
  فً الكعبة(  )إالالغة فً تزٌٌن المساجد باأللوان ، أما بالذهب أو بالِفضَّة فٌحُرم الُمبَ *       
  ستناد إلى ما كُتِب علٌه لرآنوٌَحُرم اال ،)ولو كان لرآنا( الكتابة على جدرانها *       

 إغالق المساجد فً غٌر أولات الصالة *      
 فتحُرمكالبٌع والشراء واإلجارة( ) أما عمود الُمبادلة)اختالف( )كالنكاح( * عمود الهبة       

 

 نظافته ، عدم أكل وُشرب ما له رائحة كالبصل والثوم... إلخ ( ) بشرط الُمحافظة على. األكل والُشرب   :)الُمعتَِكف أو الغرٌب( ٌجوز عند الضرورة  -

 "(        ) بشرط أال ٌُإذي الُمَصلٌن بمنظره أو رائحته أو صوته أو مكانه " تُكَره الصالة فً اتجاه النائم . النوم                                                     

 : ذانمشروعٌة األ

 ذن !! (هو جمع أُ بٌن األذان بالهمزة واآلذان بالمد و ) الفرقاألذان = اإلعالم   :  ة لغ .   ←  تعرٌفه   *

 اإلعالم بدخول ولت الصالة بذكر مخصوص على وجه مخصوص هو  :  شرعا .                        
 (        ..الخ السالم) عند الحنابلة : كصالة الجنازة ، رد .  فرض كفاٌة    ←   )اختالف(  : ُحكمه *

 ( األكل..الخ األضحٌة ، إلماء السالم ، التسمٌة عند ) عند الشافعٌة : كصالة العٌدٌن ،.  سنة كفاٌة                                

 فمال النبً : )الجرس( عالمة ٌعرف الناس بها دخول ولت الصالة ، فؤشار البعض بالنالوس  ًأصحابه ف ًستشارالنبا←  ُرؤٌا األذان *
  أشار بعض بالنار فمال : هى للمجوس ، وأشار الالنبً : هو للٌهود ، ومال البعض بالبوق ف أشارللنصارى ، و هو                    
  ًف " عبد هللا بن زٌد " بؤن ملكا جاءه الصباح جاءه ًانصرف مهتما . .  ف، و فلم ٌوافك  البعض برفع راٌة ..                    
 ه بالال ، فإنه أندى منن صوتا .."  مْ لامة ، فمال النبً : "علِّ إلوا مه األذانالمنام وعلّ                     

  (خرى لعمر بن الخطاب أباألذان واإللامة ، ورإٌا صادلة  ًعلى النب ً) ملحوظة : وافمت هذه الرإٌا الصادلة نزول الوح                                       
 )اختالف(  * ألفاظه :

  ،ن( ٌ)مرت على الفالح ًّ ، حن( ٌ)مرتعلى الصالة  ًَّ ، ح( ٌن)مرتهللا  ا رسولُ محمد   أشهد أنّ  ،ن( ٌ)مرت هللا إالّ  هَ ـ  ال إل أنْ  ، أشهد مرات( 4) هللا أكبر           

 ن( ٌ)مرتمن النوم  على الفالح : الصالة خٌر   ًّ أذان الصبح بعد ح ً. .  وٌزاد ف)مرة(  هللا إالّ  هَ ـ  ، ال إلن( ٌ)مرت هللا أكبر             
 * شروطه :

 –الكلمات  ترتٌب  -باللغة العربٌة  -اختالف(  ) ما عدا فً صالة الصبح إلٌماظ النائمٌن دخول الولت  -) لدى المإذن( النٌة  ←  شروط صحة -            
 (ً= األذان السلطان ) أذان الجوق، لكن ٌجوز من جماعة كون المإذن شخصا واحدا  -) التتابع( الكلمات  المواالة بٌن                                   

 طاهر من الحدثٌن ..الخ – ًكامل الوع –ٌشترط البلوغ(  )ال ممٌز –ذكر  –عالل  –مسلم   ← شروط للمإذن -                         
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 * ُسننــه :

إلى الٌمٌن عند لتفات اال -شهادتٌن سرا لبل الجهر بهما النطك بال -الولوف بمكان عال  -استمبال المبلة  -لائما إال لعذر  -ن الصوت سَ حَ   :  للمإذن  -          
 لوله 

  ًبالوجه والعنك مع بماء الصدر والمدمٌن ف لتفاتى الفالح " مع مراعاة أن ٌكون االعل ًلوله " ححً على الصالة " وجهة الٌسار عند "                          
سإال هللا له و ًالصالة على النب -تكبٌرتٌن كل على رأس الولوف على رأس كل جملة من األذان ما عدا التكبٌر فٌمف  -اتجاه المبلة                           

 الوسٌلة  
 من األذان .. الخ والفضٌلة بعد االنتهاء                          

  " ،إال باهلل على الفالح "  ٌمول "ال حول وال لوة  ًعلى الصالة " ، "ح ً)ماعدا عند لوله " ح= أن ٌمول مثل ما ٌمول المإذن   جابة المإذنإ .:   للمستمع -                      

     بررت " ( ة  خٌر من النوم "  ٌمول "صدلت ووعند لوله  " الصال                                            

 صٌغة(  ي)بؤعند انتهاء اإلجابة  ًالصالة على النب .                                     
 ا د  مّ حَ ا مُ نَدَ سٌِّ  آتِ  ةِ مَ المائِ  الةِ الصَ و هذه الدعوةِ  ربَّ  مَّ حٌن ٌسمع النداء : اللهُ "من لال ←  . : * بالمأثور الدعاء .                                      

 )الجماعة إال مسلم(ٌوم المٌامة "  ًشفاعت ت لهوعدته . . حلّ  يالذ احمود  مَ  اممام   هُ ثْ عَ ابْ وٌلة ِض والفَ  ٌلةَ سِ الوَ                                                                      

  – تنبغً إال لعبد من عباد هللا = الصالة المدعو إلٌها ، الوسٌلة = منزلة فً الجنة ال = دعوة التوحٌد ، الصالة المائمة ) الدعوة                                   
           ..(الممام المحمود = الشفاعة العامة ٌوم المٌامة -على سائر الخالئك  مرتبة ُمفّضلةالفضٌلة =                                  

 شرٌن له ، وأن  أنا أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال"من لال حٌن ٌسمع األذان : و.                                                       
 )مسلم(رسوال. . غفر له ذنبه "  بدمحمباإلسالم دٌنا ووا رب رضٌت باهلل ،دمحما رسول هللا                                                               

 داوود()أبو " اإللامة بٌن األذان وٌُرد الدعاء  " ال←  اآلخرةالدنٌا و ي* بخٌر                                      
                           
  )اختالف(والُجنُب  للحائض والنفساء -عند األكل  –والمتعلم للعالم  –عند الجماع  –عند لضاء الحاجة  -ال تُسن إجابة المإذن : أثناء الصالة  ٌالحظ :                          

 فً جماعة ألنهم لٌسوا مدعوٌن لهذا األذان !  ومن كان لد صلى                                    

 
 اإللامة :* 

 اإللامة(  األذان و ي)أى أذانا أٌضا " ما بٌن كل أذانٌن صالة " سمّ نة تُ السُ  ًاإلعالم بالمٌام للصالة بذكر مخصوص ، ف ًه.       

 )اختالف(المنفرد نة لكل فرض للجماعة وسُ .       
 ، لد لامت )مرة( على الفالح  ًّ ، ح)مرة( على الصالة  ًّ ، ح)مرة( ا رسول هللا محمد   إال هللا ، أشهد أنَّ  هَ ـ  ال إل ، أشهد أنْ ن( ٌ)مرتهللا أكبر  فظها :. ل      

 )مرة(إال هللا  هَ ـ  ، ال إلن( ٌ)مرتأكبر  ، هللان( ٌ)مرت الصالة                 

 )و لٌس التؤنى كما فً األذان(    اإلسراع فى اإللامة  -)تصح إلامة المرأة منفردة أو فى جماعة(     شرط الذكورة  -نفس شروط األذان ما عدا :  : شروطها.       

 إال أعٌدت اإللامةت طوٌل أو بكالم أو أكل أو شرب واإللامة بولعدم الفصل بٌن الصالة و -                                        

 ()اختالفعند لول الممٌم لد لامت الصالة إذا كان ال ٌرى اإلمام  .             عند لٌام اإلمام   إذا كان ٌرى اإلمام .      وم المؤموم للصالة : :  ٌمملحوظة            

 إن تعددت الفوائتفائتة ، و ةسن اإللامة لكل صالٌُ .   
 البٌت أو الصحراء ًالجماعة ف ًالمسجد ، ولكن تسن ف ًال ٌجوز األذان لصالة الفوائت جماعة ف. 
 أو الدعاء المؤثور ،)سنة الوضوء أو تحٌة المسجد( صالة ركعتٌن ، أو الوضوء و المبلٌةاإللامة بولت ٌسع : صالة السنة سن الفصل بٌن األذان وٌُ . 
  ، أو لراءة بعض آٌات المرآنة.." الدعوة التامّ  هذه اللهم ربَّ "   
 المهموم –)المصاب بالصرع( المصروع  -: المولود  األذن الٌسرى لكل من ًاألذن الٌمنى واإللامة ف ًسن األذان فٌُ  . 
 خلف المسافر -ولت الحرب  -ولت الحرٌك  سن األذان فمط :ٌُ  . 
 عند جمع الصالة .. ًالثانالفرض  -الصالة المنذورة  -) مثل العٌدٌن ( النوافل  - : صالة الجنازة  ًسن األذان فال ٌُ  . 

 
 :  ًّ نو النبمؤذّ *  

 ن : ٌحزنا على فراله إال مرت ًلم ٌإذن بعد وفاة النب -فتح مكة أذن من فوق الكعبة ٌوم  -بالمدٌنة  ًّ مإذن النب    بالل بن رباح  -            

 رغبة الحسن والحسٌن بناء على )بعد رإٌاه للنبً ولوله : ما هذه الجفوة ٌا بالل ؟ أما آن لن أن تزورنا ؟(  عندعودته من الشام لزٌارة المدٌنة. 
 عند استالم عمر بن الخطاب مفاتٌح بٌت الممدس بالشام .

 لكونه أعمى ًٌته للنبإعدم رالصحابة برغم  ٌعتبر من -ابن خال السٌدة خدٌجة   - " عمرو بن لٌس بن زائدة"سمه ا    كتومعبد هللا بن أم م    -            

 )أو معه ؟( إلى المدٌنة بعد مصعب بن عمٌر  نمن أوائل المهاجرٌ -                                          

 "من أراد أن ٌموت شهٌدا فلٌتزوج عاتكة"( عاتكة بنت زٌد بن عمرو بن نفٌل عاتكة بنت عبد المطلب ولفرق بٌن )اعاتكة بنت عبد هللا )أم مكتوم(  أمه -                                                     
 ابن أم مكتوم ..." يبلٌل فكلوا واشربوا حتى ٌناد)ٌإذن(  ي" إن بالال ٌناداإللامة وبالل األذان  كان ٌتبادل مع  -                                                     

 لكونه أعمى  "أصبحت ..أصبحت " مال لهكان ال ٌإذن حتى ٌُ   -                                               
 عاتب هللا نبٌه من أجله ونزلت فٌه سورة "عبس"   يهو األعمى الذ  -                                          
 الضرر" ًسبٌل هللا " فنزلت آٌة " غٌر أول ًالماعدون من المإمنٌن والمجاهدٌن ف ينزل عذره عند نزول " ال ٌستودعا هللا أن ٌُ   -                                          
 مرة( 01)غزواته  ًبالمدٌنة ف ٌستخلفه ًكان النب  -                                          

 أعمى ال أستطٌع  ًباللواء فإن ًصحابه " ادفعوا لحامال لواء المسلمٌن بعد أن لال ألۿ( 00)معركة المادسٌة  ًاستشهد ف  -                                                    
 بٌن الصفٌن  ! " ًالفرار وألٌمون   

         

 عندما سمعوا نٌن لٌشاهدوا جٌش المسلمٌن ، ومن حُ  ًخرج هو وتسعة من أصحابه عند عودة النب   هداه هللا( يستهزئ الذ)المُ  ًحم  حذورة الجُ أبو م   - 

 أمر كل واحد  وأمر أن ٌؤتوا بهم و ًواحد منهم ٌإذن استهزاء وسخرٌة فسمعهم النب األذان أخذ كل                                                        

 على  ً، فمسح النبىفؤذن ، وكان حلو الصوت " محذورة  ًأب "جاء دور ن ٌإذن بمفرده حتىمنهم أ                                                        

 عاما01صدره لإلسالم وهو ابن  إذن عند المسجد الحرام فشرح هللاأن ٌ ودعا له وأمره لصدره ثالث                                                        
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 ولده حتى الٌوم !! ًاألذان ف ًبمكة وبم ًوصار مإذن النب                                                        

       

 

 

 المؤذن  :فضل األذان و *  

  ]نون الصالحودعا إلى هللا = المإذن[   (11)فصلت  مٌن "  سلِ المُ  نَ مِ  ًنِ إنّ  لالَ ا وح  الِ صَ  لَ مِ عَ و هللاِ  ا إلى  عَ ن دَ مَّ  مِ لوال   نُ سَ أحْ  نْ مَ " و  -

   مة تَ العَ  ًٌعلمون ما فلو ستبموا إلٌه ، والتهجٌر ال ً، ولو ٌعلمون ما فوامُ هَ تَ وا علٌه السْ مُ هِ تَ سْ لم ٌجدوا إال أن ٌَ  األول ثمّ  فِّ الصَ و النداءِ  ًما ف " لو ٌعلم الناسُ   -
 األذان ، ٌستهموا = ٌمترعوا ، التهجٌر = التبكٌر للصالة ، الستبموا = لتسابموا ، العتمة = صالة الصبح أو العشاء ، حبوا = زحفا()النداء =  )متفك علٌه(ا "  لو حبو  آلتوها و      

 : اختالف   )رواه مسلم (   ن أطول الناس أعنالا ٌوم المٌامة "  و" المإذن  -

 أعنالهم ؟ ال ٌعطشون ٌوم المٌامة فال تنطوي *   ) ألن المتشوق ٌطٌل عنمه إلى ما ٌتطلع إلٌه ؟ (       أكثر الناس تشولا لرحمة هللا  *

 أو أكثر أعماال ؟ أكثر أتباعا  *                 ( ؟ )العرب تصف السادة بطول العنكرإساء ٌوم المٌامة سادة و يأ *

 ب بالصالة وِّ النداء ألبل حتى إذا ثُ  ًضسمع التؤذٌن ، فإذا لُ حتى ال ٌَ  اط  رَ ضُ له لشٌطان وللصالة أدبر ا يالشٌطان ٌفر من األذان " إذا نود  -
 )متفك علٌه(                                                                         كم صلى "  يجل ال ٌدركذا.. حتى ٌظل الر كذا ، اذكرْ  اذكرْ  ألبل حتى ٌخطر بٌن المرء ونفسه: التثوٌب ًضأدبر حتى إذا لُ  

 ٌوسوس ( الصالة = ألٌمت  الصالة ، ٌخطر =ب بأدبر = هرب حتى ال ٌشهد للمإذن ٌوم المٌامة ، ضراط = ٌزوم غٌظا ) ٌشوش على نفسه حتى ال ٌسمع !( ، ثوّ  )                        

 :إال شهد له ٌوم المٌامة  ًءٌسمع المإذن إنس وال جن وال شال   -
 غنمن أو بادٌتن  ًلال له " أران تحب الغنم والبادٌة ، فإذا كنت ف يّ رِ دْ سعٌد الخُ  اة أن أبعَ صَ عْ عن عبد الرحمن بن صَ                    

 إال شهد له ٌوم المٌامة "  ًءمدى صوت المإذن من جن وال إنس وال ش ٌسمع بالنداء ، فإنه الفارفع صوتن  فؤذنت بالصالة                     
 )البخارى(ال أبو سعٌد سمعته من رسول هللا ل                    

 ]ما ٌصل إلٌه صوته عند األذان  يمد صوته = أ  [( ً)الطبرانوأجره مثل أجر من صلى معه "  صوته " المإذن ٌغفر له مدّ   -

 = ٌتحمل عن المصلٌٌن سهوهم،  )ضامن )ابن ماجه( " اغفر للمإذنٌنرشد األئمة وأ، اللهم  المإذن مإتمن، و " اإلمام ضامن  -

 صالتهم( ٌؤتمنه الناس على مٌعاد ي= أ مإتمن       

  )أبو داود(اإللامة " رد الدعاء بٌن األذان واإللامة " ال ٌُ الدعاء مستجاب بٌن األذان و  -

 

                                             


