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Abstract

The present article is at the cutting edge of examining the essence of prayer calling (Adhan)
by analyzing its nature, conditions, pillars of prayer, and history. The inquiry should be
conducted because the Adhan is a religious teaching which characterizes Islam over the
world. The results of this investigation provides an empirical discussion about the essence
of Adhan and therefore, there will be no mistakes on the procedure of Adhan. The current
article presents novelty in the field of Maqasid Shariah since the author discusses the
Adhan from various perspectives. Furthermore, investigating the Adhan from the point of
Maqasid Shariah is crucial as a result of the fact that a case in shariah may have several
maqasid. As for the contribution, this article is highly expected to be “a wake-up call”
for future researchers in the field of shariah, particularly examining other elements beside
the Adhan.

:ملخص

هذا املقال هيدف إىل التعرف ملقاصد اآلذان الذي هو يف احلقيقة من أبرز مظاهر تعاليم اإلسالم يف كل بقاع
التعرف يكون من خالل تعمق النظر يف تعريف اآلذان وماهيته يف املذاهب األربعة ألجل التعرف
ّ  وهذا،العامل

 وتاريخ مرشوعية اآلذان حتى، وأركان، ثم النظر إىل رشوط،إىل املقصد احلقيقي الذي من أجله رشع اآلذان
 وهذه الكيفية،نتح ّقق أن ما أبرزناه من مقاصد اآلذان هو املقاصد احلقيقية دون املتومهة يف خيالنا فحسب
 ثم إذا علمنا حقيقة مقاصد األذان يكون هناك اهتامم من قبل.يف العرف املعارص يسمى بالدراسة التحليلية

املسلمني يف حتقيق تلك املقاصد وحتى ال يكون يف عملية اآلذان خلل من حيث املقاصد ؛إذ اخللل يف املقاصد
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يؤدي إىل اخللل يف مفهوم اآلذان نفسه ؛ألن املقاصد تأيت ّأوال قبل وجود اآلذان نفسه .وهذا املقال يف جمال

واملهمة من حيث أن الباحث ينظر من خالل مسألة مفردة بحد ذاته
مقاصد الرشيعة يعترب من األمور اجلديدة
ّ
من مجيع جوانبه حتى يستخرج املقاصد املوجودة يف ضمن تلك املسألة ؛إذ قد يكون يف مسألة واحدة مقاصد
متعددة ،وكذلك هذا املقال يربز للباحثني اآلخرين معرفة كيفية استنباط املقاصد من خالل مجيع الظروف
واألمور املحيطة يف مسألة معينة ،ثم األهم من ذلك أن هذا املقال يفتح أبواب ًا للباحثني اآلخرين يف الكتابة
يف سائر املسائل كالصالة والزكاة ثم إبراز املقاصد فيها من خالل تعمق النظر يف مفهومها وأركاهنا ورشوطها
وتاريخ مرشوعيتها.
الكلمة األساسية :اآلذان ،املقاصد ،الرشيعة ،الدراسة التحليلية.

املقدمة

األذان يف احلقيقة يكون من املندوبات بحيث جيوز للمسلمني أن يرتكوا األذان

أساسا ،ولكن لو نظرنا بالتعمق يف كتب املذاهب األربعة يف أحكام األذان علمنا أن األذان
من أهم تعاليم اإلسالم ؛إذ أنه مقدمة للصالة التي هي من أركان اإلسالم ،كذلك تعليق أمر
الرسول يف اإلغارة عىل قرية ما بالسامع عىل صوت األذان ،فإن سمع األذان أمر الرسول قادته

اإلمساك عن اإلغارة ،فاألذان ولو كان من املندوبات ولكنه من املهم بمكان ،فلهذا معرفة

التفاصيل الدقيقة يف األذان يف نظر الباحث فيه نوع األمهية ملغايرته لسائر املندوبات يف كثري
من األحكام.

وهذا التعرف إنام يكون بمعرفة مقاصد األذان أساسا ،وملا كان مقاصد األذان مل يكن

منصوصا يف كتب املذاهب فالبد علينا استخراجها بأذهاننا وعقولنا من خالل التأمل والنظر
يف رشوط اآلذان ،وأركانه ،وتاريخ مرشوعيته املبثوثة يف كتب املذاهب ،وهذا ممّا يكون فائدة

كثريا من الناس أن يف عملية األذان
يف ضبط عملية األذان نفسه يف بالدنا إندونيسيا ؛إذ يظن ً
إزعاج ،وهذا يف نظر الباحث أساسه سوء ممارسة عملية األذان من قبل كثري من املؤذنني بسبب

عدم مالحظة أساس ومقاصد مرشوعية األذان نفسه مثل كونه بصوت ليس حسنا أو يف
الوقت غري منضبط وغريمها من األغالط يف ممارسة عملية األذان التي سنعرفها من خالل هذا
املقال ،فيقدم األذان يف صورة سيئة رذيلة فاقدة فيه حماسن الرشيعة.

وكذلك فقدان مقاصد الرشيعة يف األذان ال يؤدي فحسب إىل سوء اعتقاد الناس

يف األذان بل كذلك يؤدي إىل تدخل احلكومة يف عملية األذان من حيث توحيده من خالل
موجات هوائية ملؤذن واحد يف مكان معني ،ويف هذا القرار إجحاف لعملية األذان وبعض

مقاصده كام هو مبينّ يف هذا املقال ،فتصحيح مقاصد األذان يف احلقيقة هو عملية التفادي
ملثل هذه القرارات ،وهذا الذي يسعى إليه الباحث من خالل هذا املقال.
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١.١تعريف األذان لغة واصطالحا وفضائله.

ألذان لغة  :اإلعالم،1ومنه قوله تعاىل َو َأ ِّذ ْن فيِ الن ِ
َّاس بِالحَْ ِّج َي ْأت َ
ُوك ِر َجالاً َو ىَ
عَل ك ُِّل
ذان ِم َن اللهَِّ َو َر ُسولِ ِه إِ ىَل الن ِ
ني ِم ْن ك ُِّل َف ٍّج َع ِم ٍيق  2أي أعلمهم ،وقوله تعاىل َ :و َأ ٌ
َّاس
َض ِام ٍر َي ْأتِ َ

َي ْو َم الحَْ ِّج  3أي اإلعالم.األذان اصطالحا أي يف اصطالح فقهاء الرشيعة :قول خمصوص يعلم
به وقت الصالة املفروضة .4واألصل يف مرشوعية األذان قبل اإلمجاع قوله تعاىلَ :وإِذا نا َد ْيت ُْم
إِ ىَل الص ِ
خََّذوها ُه ُزو ًا َو َل ِعب ًا ذلِ َك بِأَنهَّ ُ ْم َق ْو ٌم ال َي ْع ِق ُل َ
الة ات ُ
ون  ،5وخرب الصحيحني « :حرضت
َّ
6
الصالة فليؤ ّذن لكم أحدكم ثم ليؤ ّمكم أكربكم» .
فمن هذا احلديث يعلم أن األذان مرشوع يف اإلسالم ،وإنام اخلالف بني فقهاء املذاهب

إنماّ هو يف ألفاظ األذان واإلقامة ال يف أصل مرشوعيتهام .أما فضائل األذان فهي كثرية منها
قوله تعاىل َ :و َم ْن َأ ْح َس ُن َق ْوالً ممِ َّ ْن َدعا إِ ىَل اللهَِّ َو َع ِم َل صالحِ ًا َو َ
ني ،قالت
قال إِنَّنِي ِم َن المُْ ْس ِل ِم َ
عائشة ريض اهلل عنها ،وعكرمة ،وجماهد ،وقيس بن أيب حازم أهنا نزلت يف املؤ ّذنني ،قالت

والسدي،
حي عىل الصالة فقد دعا إىل اهلل ،وقال حممد بن سريين ّ
عائشة :فاملؤذن إذا قالّ :
وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم :املراد هبا املؤ ِّذنون الصلحاء ،فليس هناك أحسن ممّن يدعو إىل

رب العاملني،7
اهلل ،ويعمل صاحل ًا ،بدليل اآلية السابقة ،فهو فضل عظيم ،وأجر جزيل من ّ

ثم
والص ّ
ف ّ
وكذلك مارواه البخاري يف صحيحه« :لو يعلم النّاس ما يف النداء ّ
األولّ ،
مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا» ،8واالضطرار إىل القرعة عند التنازع غال ًبا يدل عىل

عظم ما تنازعوا فيه.

ونكتفي هبذا القدر يف ذكر فضائل األذان مع أنّه يوجد أحاديث أخر ّ
تدل عىل عظم
ثواب األذان ،وإنّام مل يثبت كون النّبي يؤ ّذن ولو مرة واحدة بل أمر مؤ ّذنوه كبالل وابن أ ّم
 1حممد بن يعقوب الفريوز أبادي ،القاموس املحيط ،التحقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة( ،بريوت:
مؤسسة الرسالة ،ط1426 ،8هــ) ص .1175
 2سورة احلج.27 :
 3سورة التوبة.3 :
 4حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج يف حل ألفاظ املنهاج(،بريوت :دار الكتب العلمية1415،هــ) ج ،1
ص .317
 5سورة املائدة.58 :
 6حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري،التحقيق :حممد زهري بن نارص النارص( ، ،بريوت:دار طوق النحاة،
ط1422 ،1هـــ) ج  ،1ص  ،132رقم احلديث ،658:ومسلم بن حجاج ،صحيح مسلم ،د.ط ،د.ت( ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب) ،ج  ،1ص  ،466رقم احلديث .293 :
 7حممد بن أمحد القرطبي ،تفسري القرطبي( ،القاهرة :دار الكتاب املرصية ،ط1384 ،2هـــ) ،ج  ،15ص .359
 8حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،ج  ،1ص  ،126رقم احلديث.615 :
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مكتوم أن يؤ ّذن ؛ إذ ّ
حي عىل الصالة ،فلو
إن من ألفاظ األذان ما يأمرنا إىل ّ
الصالة ،وهو قولهّ :
تقرر يف
الرسول ﷺ لصار حضور الصالة مجاع ًة واج ًبا عىل مجيع من سمع األذان ،ملا ّ
نطق به ّ
فوض
األصول أن األمر يدل عىل الوجوب ،فلم يرد الرسول ﷺ أن ّ
يشق عىل أمته ،فلهذا ّ

أمر األذان إىل أصحابه.

٢.٢قصة مرشوعية األذان
أساسا من أحاديث الرسول أو من القرآن إال أن
غالب شرائع اإلسالم ثبت
ً
بعض التشريعات له طريقة خاصة في الظهور كقصة مشروعية األذان ؛ إذ إن مشروعيته
أقر الرسول ﷺ على ما تلك الرؤيا
ثبت في البداية من الرؤيا رأه بعض الصحابةّ ،
ثم ّ
بعد أن تواتر من رأى من الصحابة نفس الحادثة في منامهم ،وهذه الحادثة بالذات
ُيحدِ ث خال ًفا عند األصوليين في حجية الرؤيا أو اإللهام من بعض الناس دون آخر أو
إتماما للفائدة س ُن ْسرد
نتطرق في حجية اإللهام
ً
حجيته في حالة دون أخرى  ،وقبل أن ّ
قصة مشروعية األذان التي ورد في صحيح مسلم:
كثريا يف صالهتم ،وال يكادون جيتمعون،
كان املسلمون بمكة قلييل العدد ،يستخفون ً
الصالة ،دون أذان أو
ثم قاموا إىل ّ
وإذا اجتمعوا تر ّقبوا دخول الوقت ،وقدّ روا حينه وزمنهّ ،

إقامة ،فلماّ هاجر رسول اهلل ﷺ وبنى املسجد النّبوي ،وكثر النّاس ،ومل يعودوا خيشون اجلهر
للصالة ،فقال بعضهم:
بالعبادات ،استشار رسول اهلل ﷺ أصحابه يف وسيلة جيمع هبا النّاس ّ
الصالة فجاءوا ،ور ّد هذا االقرتاحّ ،
ألن
نرفع راية ،فإذا رآها املسلمون علموا أنّه قد حان وقت ّ
الذين يرون الراية ق ّلة من املسلمني ،ثم هي ال ترى بالليل فال تنفع لإلعالن عن وقت العشاء
الصالة ،قال ﷺّ :
إن رفع النّار من فعل
نارا عند حلول وقت ّ
والفجر ،قال بعضهم :نوقد ً
الصوت ،فيسمعه
املجوس ،وال
نحب أن نقتدي هبم ،قال آخر :نتّخذ بو ًقا ،ننفخ فيه ،فريتفع ّ
ّ
نحب أن نفعل مثلهم .قال رابع:
من يريد الصالة ،قال ﷺ  :خّاتاذ البوق من فعل اليهود وال
ّ
الصالة قال ﷺ :خّاتاذ النّاقوس من فعل النّصارى،
نتّخذ
ناقوسا ،نرضبه عند حلول وقت ّ
ً
وسكت ﷺ يفكر ،أليس النّصارى أقرب النّاس مو ّدة للذين آمنوا؟ أليست املشاهبة يف عمل
ناقوسا حتّى يأيت أمر اهلل؟
خطرا عىل املسلمني من مشاهبة غريهم؟ مل ال نتّخذ
ً
من أعامهلم أقل ً

فأمر ﷺ بصنع ناقوس ،قال عمر :ال نتش ّبه باملجوس وال باليهود وال بالنّصارى ،وينبغي أن

للصالة .وريض رسول
نبعث رجال إىل مكان مرتفع ،أو إىل باب املسجد ،ينادي ،جيمع النّاس ّ
بالصالة ،فقام بالل إىل باب املسجد ونادى بأعىل
اهلل ﷺ هبذه املشورة ،فقال :يا بالل .قم وناد ّ

الصالة جامعة.
الصالة جامعةّ .
صوته احلسنّ :
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الصحابة إىل بيوهتم تلك الليلة ،وهم مشغولون بام دار من حديث ،وفيهم
وانرصف ّ

هلم رسول اهلل ﷺ ،فرأيت يف منامي ،وأنا بني النّائم
مهتم ّ
عبد اهلل بن زيد ،قال :انرصفت وأنا ّ
ناقوسا يف يده ،فقلت يا عبد اهلل .أتبيع النّاقوس؟ فقال :وما تصنع به؟
واليقظان رجال حيمل
ً
فقلت :ندعو به إىل الصالة ،فقال الرجل  :هل أد ّلك عىل خري من ذلك؟ قال عبد اهلل بن زيد

 :ما هو؟ قال :أن تقول :اهلل أكرب .اهلل أكرب .اهلل أكرب .اهلل أكرب .أشهد أن ال إله إال اهلل .أشهد
أن حممدً ا رسول اهلل .أشهد ّ
أن ال إله إال اهلل .أشهد ّ
حي عىل الصالة.
أن حممدً ا رسول اهللّ .
حي عىل الفالح .اهلل أكرب اهلل أكرب .ال إله إال اهلل ،وع ّلمه
حي عىل الفالحّ .
حي عىل الصالةّ .
ّ
اإلقامة أيضا ،فلماّ أصبح عبد اهلل بن زيد أتى رسول اهلل ﷺ ،فأخربه بام رأى ،وكان الوحي قد
حق ،قم مع باللِ ،
فألق عليه ما رأيت.
نزل مؤ ِّيدً ا األذان ،فقال ﷺ لعبد اهلل بن زيد :إهنا لرؤيا ّ

فليؤ ّذن به ،فإنه أندى منك صوتًا ،فقام ،فجعل يلقى ،وبالل يؤ ّذن به ،فسمع ذلك عمر بن
جير رداءه ،فقال :يا رسول اهلل ،والذي
اخلطاب ،وكان قد رأى نفس ما يسمع ،فخرج جيري ّ

باحلق ،لقد رأيت مثل هذا ،فقال ﷺ :وما منعك أن ختربنا؟ قال :سبقني عبد اهلل ،فقال
بعثك ّ
ﷺ َ :وقا ُلوا الحَْ ْمدُ للِهَِّ ا َّل ِذي َهدانا لهِ ذا َوما ُكنَّا لِن َْهت َِد َي َل ْوال َأ ْن َهدانَا اللهَُّ .910
هذا احلديث ّ
يدل يف ظاهره أن مرشوعية األذان يكون من رؤيا رأه عبد االه بن زيد

ليرشع األذان بمجرد الرؤيا من بعض
ولكن لو نظرنا بالتأمل لرأينا أن الرسول ﷺ مل يكن ِّ
استئناسا السيام إذا كانت الرؤيا
الصحابة وإنام هو بالوحي من اهلل تعاىل ،وإنام الرؤيا تأيت
ً
صادرة من عدد من األشخاص من كبار الصحابة.

الصادر من بعض األشخاص الس ّيام
حجية اإلهلام ّ
فمن هنا اختلف األصوليون يف ّ

قصة األذان؟ وإنّام
حجة بنفسه أو هو جمرد االستئناس مثل ما ورد يف ّ
من األولياء هل هو ّ
حجية الرؤيا إىل اإلهلام ؛إذ بعض األصوول ّيني جعل الرؤيا الصاحلة جز ًءا من
انجر الكالم يف ّ
ّ
النبوة فيكون حجة ،وسماّ ها باإلهلام كام فعله الشاطبي يف املوافقات ،11فجمهور األصوليني
ذهبوا إىل كون اإلهلام ليس بحجة ،12قال الق ّفال :ولو ثبتت العلوم باإلهلام مل يكن للنظر
 9األعراف.43 :
 10موسى شاهني الشني ،فتح الباري املنعم رشح صحيح مسلم( ،قطر:دار الرشق ،ط1423 ،1هــ) ،ج  ،2ص

.429
 11إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطبي،املوافقات ،التحقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن( ،القاهرة:
دار ابن عفان ،ط1417 ،1هـــ) ،ج  ،2ص .119
 12بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيشالبحر املحيط( ،القاهرة:دار الكتبي ،ط1414 ،1هـــ) ،ج  ،8ص
 ،114ومنصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى السمعاين ،قواطع األدلة ،التحقيق :حممد حسن حممد حسن اسامعيل
الشافعي( ،بريوت:دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1هـــ) ،ج  ،2ص .238

139

Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, Vol. 4, No. 2, 2019

Zaenal Abidin Mochamad Baqir

DOI:10.22515/islimus.v4i2.2100

معنى ،ومل يكن يف يشء من العامل داللة وال عربة ،وقد قال تعاىل :سن ُِرهيِم آياتِنا فيِ الآْ ِ
فاق
ْ
َ
وَفيِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم َحتَّى َي َتبَينََّ لهَ ُ ْم َأ َّن ُه الحَْ ُّق  ،13فلو كانت املعارف إهلا ًما مل يكن إلرادة األمارات
احتج بغري اإلهلام فقد ناقض قوله ،وإن احتج
وجه قال :و ُيسأل القائل هبذا عن دليله ،فإن
ّ

به أبطل بمن ادعى إهلا ًما يف إبطال اإلهلام.14

ولو كان اإلهلام صاد ًقا يف نفسه ،ولكن يصعب إثباته عىل الغري بل قد ال يمكن إثباته

أصال ،وكذلك يمكن كون اإلهلام من اهلل تعاىل ،ولكن ال يفهم األولياء حقيقة ما أهلمه اهلل

عليه لقصور فهمه مثال وعدم عصمته ،وهذا كله بعد تسليم فرض كون اإلهلام من اهلل تعاىل
مع ّ
أن اجلمهور قد ال يس ّلمون كون اإلهلام من اهلل بل قد يكون من الشيطان لعدم عصمتهم
وكذلك لو فتحنا قبول باب اإلهلام للعب النّاس يف أحكامه تعاىل ،وسيدّ عي ٌّ
كل أنه ملهم

من اهلل تعاىل ،فال جيوز العمل باإلهلام إال بعد فقد احلجج كلها.15

وهذا جممل أدلة من قال بعدم حجية اإلهلام ،وأما من قال بحجية اإلهلام فإنهّ م قالوا

حرك القلب بعلم يدعوك إىل العمل به ،من غري استدالل بآية وال نظر
 :إن اإلهلام هو  :ما ّ
يف حجة .وقال بعض اجلهمية بحجية اإلهلام بمنزلة الوحي مستدال بقوله تعاىل َفأَلهَْ َم َها
ور َها َو َت ْق َو َاها  ،16وقوله تعاىل َف َم ْن ُي ِر ِد اللهَُّ َأ ْن يهَْ ِد َي ُه يَشرَْ ْح َصدْ َر ُه ل ِلإْ ْسال ِم َو َم ْن ُي ِر ْد َأ ْن
ُف ُج َ
ِ
ِ
السامء  ،17وحديث « :اتقوا فراسة املؤمن فإنه
ُيض َّل ُه يجَ ْ َع ْل َصدْ َر ُه َض ِّيق ًا َح َرج ًا ك ََأنَّام َي َّص َّعدُ فيِ َّ
ينظر بنور اهلل» ،18وحديث  « :اإلثم ما حاك يف صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك»،19فقد
جعل النبي ﷺ شهادة قلبه بال حجة أوىل من الفتوى ،فثبت ّ
حق ،فإنّه وحي
أن اإلهلام ّ
باطن ،إال ّ
أن العبد إذا عىص ربه وعمل هبواه حرم هذه الكرامة.20

وقد ر ّد اجلمهور عىل هذه األدلة كلها وهي مب ّينة يف كتب األصول وأشهر من رد عليه

هو كالم البلقيني بقوله :الفتوحات التي يفتح هبا عىل العلامء يف االهتداء إىل استنباط املسائل
 13فصلت.53 :
 14الزكيش،البحر املحيط ،ج ،8ص .114
 15عيل بن سليامن املرداوي ،التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه ،التحقيق :عبد الرمحن اجلربين ،عوض القرين ،أمحد
الرساح( ،الرياض :مكبتة الرشد ،ط1،1421هـــ) ،ج  ،2ص .786
 16الشمس.7 :
 17األنعام.125 :
 18حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،سنن الرتمذي ،التحقيق :بشار عوض معروف( ،بريوت:
دار الغرب اإلسالمي1998 ،م) ج  ،5ص ،149رقم احلديث،3127 :قال الرتمذي :حديث غريب.
 19مسلم بن حجاج ،صحيح مسلم ،رقم احلديث  ،2553:ج  ،4ص .1980
 20املرداوي،التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه ،ج  ،2ص .786
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املشكلة من األدلة ،أعظم نف ًعا وأكثر فائدة مما يفتح به عىل األولياء من االطالع عىل بعض

الغيوب ،فإن ذلك ال حيصل به من النفع مثل ما حيصل هبذا ،وأيضا هذا موثوق به لرجوعه إىل

أصل رشعي ،وذلك قد يضطرب.21

٣.٣مقصود اإلعالم بدخول وقت الصالة

حكم األذان عند مجهور الفقهاء أنّه سنّة ،خال ًفا للحنابلة ّ
فإن حكم األذان هو فرض
شعارا ِ
مهماّ من شعائر الدين،22أما
الكفاية بحيث لو ترك الناس األذان قوتلوا ؛ إذ إنّه ترك
ً
مقاصد األذان يف احلقيقة يشري إليها تعريف األذان السابق ذكره يف املبحث األول وهو :قول
خمصوص يعلم به وقت الصالة املفروضة ،فمن هذا التعريف نعلم ّ
أن األصل يف مرشوعية

األذان هو إلعالم وقت دخول الصالة ،فلهذا نرى بعض الرشوط يف كتب الفقه إنماّ هي
لتحقيق هذا الرشط فلنذكر تلك الرشوط يف هذا البحث ألجل أن نتح ّقق مدى التزام الفقهاء
يف حتقيق املقاصد ضمن أحكامهم الفروعية :

قال اإلمام النووي يف املنهاج :يشرتط ترتيبه ومواالته ،23ومقتىض هذا الرشط أن
األذان ال يصح إال إذا كان ألفاظ األذان مر َّت ًبا من التكبري األول إىل التكبري الثاين ؛إذ ّ
إن مقصود

مقرر يف بداية األمر هو إعالم دخول وقت الصالة ال س ّيام صالة الفرض ،فلو
األذان كام هو ّ
جاء املؤ ّذن ،ويؤ ّذن غري مرتب األلفاظ بحيث يقدِّ م بعض األلفاظ عىل األخر لكان النّاس
جمرد شخص يعبث يف املساجد
يف احلرية من أمرهم ويرت ّددون هل ما سمعوه هو األذان أو ّ

برصاخه ،فهذا السبب هو الذي جعل الفقهاء اشرتطوا الرتتيب يف األذان أي لتحقيق مقصود

اإلعالم يف دخول وقت الصالة ،ووافقه احلنابلة 24عىل هذا الرشط وخالفه احلنفية ،وقال :بأن
الرتتيب جمرد السنة فإن أ ّذن غري مرتب األلفاظ صح األذان ولكن يندب إعادته.
والرشط الثاين الذي ذكره اإلمام النووي يف منهاجه يف صحة األذان هو كون األذان

نظرنا إىل معنى املواالة وهو :كون كل من لفظ األذان ُينسب إىل ما قبله ،فمثال
متوال ًيا ،فلو ْ
 21املصدر السابق.
 22إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح ،املبدع يف رشح املقنع ،ط ( ،1بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
 1418هــ) ،ج  ،1ص .273
 23حييى بن رشف النووي ،منهاج الطالبني،التحقيق :حييى قاسم أمحد عوض( ،بريوت :دار الفكر ،ط1425 ،1هـــ)،
ص .23
 24عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة ،املغني رشح خمترص اخلرقي ،د.ط ،د.ت ( ،القاهرة :مكتبة القاهرة) ،ج  ،1ص
.309
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تل ّفظ املؤذن بلفظ التكبري ثم بعده بعرشة دقائق تل ّفظ بالشهادتني ،وهكذا يف بقية ألفاظ
األذان ،فإن الرتتيب فيه حاصل ،ولكن املواالة غري حاصل ،وعدم حصول املواالة يؤ ّدي

إىل عدم حصول املقصود األسايس من األذان وهو اإلعالم بدخول وقت الصالة؛ إذ لو

سمع شخص ألفاظ األذان مع عدم املواالة سيؤ ّدي إىل كون تلك األلفاظ ليست ألفاظ

25
جمرد السنة
األذان يف نظر السامع ،وهذا الرشط وافقه املالكية  ،ولكن احلنف ّية جعل املواالة ّ

صحته.26
بحيث لو مل يوال بني كلامت األذان يس ّن إعادة األذان مع ّ

وكذلك يشرتط لصحة األذان إسامع بعض اجلامعة ،وهذا ّ
أقل ما يشرتط يف صحة
األذان؛ إذ ّ
إن مقصود اإلعالم ال يكون إال إذا كان الصوت رفي ًعا بمقدار ما حتى يكون بعض

األشخاص عىل ّ
األقل يسمعونه ،وأما كون الصوت بحيث يصل إىل مجيع أطراف بلدة الصالة
أو ما يعبرّ بكون املؤ ّذن جهوريا فهو يكون لكامل مقصود األذان ال ألصل حت ّققه فلهذا جعل

فقهاء الشافعية كون املؤذن جهوري الصوت سنة ال رش ًطا يف صحة األذان.27

أن من مقاصد األذان هو اإلعالم بدخول وقت الصالة تبينّ لدينا ّ
فإذا علمنا ّ
أن ما ال
ّ
جمرد اآلداب ليكون األذان
خيل بمقصود اإلعالم ليس رش ًطا لصحة األذان بل قد يكون هو ّ
عىل أكمل حاالته ككون املؤ ّذن جهوري الصوت ،وكذلك كون املؤ ّذن عىل طهارة كاملة
سواء من احلدث األصغر أو األكرب كام ّقرره الشافعية يف كتبهم ،28وكذلك كون املؤ ّذن حسن

30
29
مكمل ملقصود اإلعالم ؛إذ إنه ولو
الصوت ،ثقة وغريمها من أوصاف املؤذن  ،هذا كله ّ
كان املؤذن غري طاهر من احلدثني فإن مقصود اإلعالم حاصل للمستمعني ّ
؛ألن املستمعني ال

إظهارا
هيمهم هو حصول األذان عىل هيئته املعروفة
ً
هيمهم احلدث القائم يف بدن املؤذن ،وإنام ّ
ّ
لدخول وقت الصالة.

 25حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي أبو عبد اهلل ،رشح خمترص اخلرقي ،د.ت (بريوت :دار الفكر) ،ج  ،1ص .228
 26حممد بن أمحد بن أيب أمحد ،حتفة الفقهاء ( ،بريوت :دار الكتب العلمية1414،هــ) ،ج  ،1ص .111
 27أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي ،حتفة املحتاج يف رشح املنهاج،د.ط ( ،القاهرة :املكتبة التجارية الكربى،
1357هــ) ج  ،1ص  ،473أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل ،هناية املحتاج إىل رشح املنهاج ( ،بريوت :دار الفكر ،ط أخرية،
1404هــ) ج  ،1ص .415
 28حممد بن موسى بن عيسى بن عيل الدَّ ِمريي ،النجم الوهاج ،التحقيق :جلنة علمية ( ،جدة :دار املنهاج ،ط،1
1425هــ) ج  ،1ص .53
 29حييى بن رشف النووي ،املجموع رشح املهذب ،د.ت ،د.ط ( ،بريوت :دار الفكر) ج  ،3ص .102
 30حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين ،البيان يف املذهب ،التحقيق :قاسم حممد النووي( ،جدة :دار املنهاج ،ط،1
1421هــ) ج  ،2ص .70
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كافرا ؛ إذ مقصود
وكذلك يشرتط يف املؤذن أن يكون مسلام وال يصح كون املؤ ّذن ً

هيمه الصالة أما من ال
األذان هو اإلعالم بدخول وقت الصالة ،والبد أن يكون
صادرا ملن ّ
ً
هيمه الصالة كالك ّفار فإن املستمعني لألذان وإن سمع األذان عىل كيفيته املعروفة ،ولكن ال

حيصل هلم الطمأنينة واليقني من حصول مقصود األذان ؛إذ ّ
إن املؤ ّذن الذي يكون عىل تلك
السبب عينه الشرتاط كون املؤ ّذن عار ًفا بالوقت
هيمه وجود األذان أم ال ،وهذا ّ
األوصاف ال ّ
واملم ّيز؛ إذ غري عارف بالوقت وغري مم ّيز ال يؤمن منهم اخلطأ يف إيقاع األذان قبل أو بعد وقته
السامعني وإن حصل األذان عىل كيف ّيته املعروفة.
فلهذا ال حيصل ال ّطمأنينة يف قلوب ّ

٤.٤مقصد خمالفة األديان األخرى يف الشعار

يصح بالفارسية وإن
و يشرتط عند احلنفية أن يكون ألفاظ األذان باللغة العربية فال
ّ

علم هبا وقت الصالة ،31وهذا الرشط وافقه مجهور الشافعية إال أنهّ م قالوا بوجوب كون ألفاظ
األذان بالعربية عند وجود من حيسنها وإال فال جيب بالعربية ،32وهذا الرشط بالنسبة للباحث
شعارا للمسلمني وخمالفة لغريه من األديان ،فعالقة
لتحقيق مقصود أخر لألذان وهو كونه
ً

األلفاظ العربية باإلسالم عالقة وثيقة فهي كذلك من شعار اإلسالم ،فلو كان بغري العربية
النتفي مقصود الشعار واملخالفة ،وهذا هو أحد مقاصد رشع األذان كام هو مبينّ يف أسباب
ورود واقعة األذان أن الرسول ﷺ عرض عليه مشاهبة أهل الكتاب جلمع الناس يف الصالة
باستعامل الناقوس أو البوق أو بإيقاد النار ،ولكن كله مرفوض من اهلل تعاىل بل رشع األذان

للصالة ألجل خمالفة أهل الكتاب.

فاستعامل ألفاظ عربية يف كلامت األذان بالنسبة للباحث هو لتحقيق مقصود آخر يف

األذان غري اإلعالم بدخول وقت الصالة وهو مقصود املخالفة ألهل الكتاب فام وقع يف بعض
الدول من منع األذان باللغة العربية كام يف تركيا أثناء رئاسة كامل الترتك من منع األذان باللغة

العربية يؤ ّدي إىل عدم صحة األذان ذاته ،وكذلك ما وقع يف أروبا من منع األذان يف املساجد
بل جمرد االقتصار يف موجات الراديو وغريه من الوسائل مع منعه باللغة العربية كذلك ّ
خيل
بمقصود األذان الذي هو املخالفة ألهل الكتاب بالتوقيف عىل كلامت األذان ذاهتا الواردة من

 31حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي  ،رد املحتار عىل الدر املختار( ،دار الفكر ،بريوت ،ط،2
1412هــ) ج  ،1ص .383
 32املصدر السابق.
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الرسول ،ولكن إنام صار احلال هكذا بسبب ضعف املسلمني واضطرارهم  ،فيباح فيهم هذا
بسبب الرضورة  ،وعند الضوروة تباح املحظورات.

ويوجد يف ثنايا الكتب مما يشري إىل مقصد ثالث من األذان غري اإلعالم بدخول وقت

شعارا وعلماً يف كون البلد الذي يسمع
الصالة واملخالفة ألهل الكتاب ،وهو كون األذان
ً
فيه األذان بلدة مسلمة ال جيوز اهلجوم عليه  ،وهذا إنام صح عىل من قال بأن األذان فرض
الكفاية كام هو معتمد احلنابلة ،قال يف املبدع رشح املقنع :ومها فرض عىل الكفاية عىل املذهب
لقول رسول اهلل ﷺ« :إذا حرضت الصالة فليؤ ّذن لكم أحدكم ،وليؤ ّمكم أكربكم» ،33واألمر

يقتيض الوجوب ،وعن أيب الدرداء أن النبي ﷺ قال« :ما من ثالثة ال يؤ ّذنون ،وال تقام فيهم

الصالة ،إال استحوذ عليهم الشيطان(...»34إن اتفق أهل بلد عىل تركهام قاتلهم اإلمام) ألهنام
من أعالم الدين الظاهرة ،فقوتلوا عىل الرتك ،كصالة العيد ،واملراد باإلمام اخلليفة ،ومن جرى

جمراه كنائبه.35

أما عىل القول بكون األذان سنة فال يقاتل عىل تاركه ؛ إذا السنة ال يقاتل عىل تاركها

وهو قول مجهور املذاهب ،قال يف كفاية النبيه :األذان واإلقامة ُسنة يف الصلوات املكتوبة؛ ألنّه
صح بالنقل املتواتر خلف ًا عن سلف أمر النبي ﷺ بذلك واملواظبة عليه فيها ،ود ّلت األخبار
ّ

عىل أن ذلك ليس بفرض عني وال كفاية؛ فتعينّ أنّه ُسنّة.36

يوضح خالف املذاهب يف األذان قول اخلرقي :واختلف يف وجوبه بعد ذلك
وممّا ّ

يف مساجد اجلامعات لإلعالم وبدخول الوقت وبحضور اجلامعة فأوجبه يف املوطإ ،وقال

بعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي ،ومجهور الفقهاء ،وعامة أصحابه :إنّه سنّة مؤكّدة،
ّ
الصحيح ّ
وألن
السنن ال ّظاهرة واجبة عىل اجلملة لو تركه أهل بلد قوتلوا،
واألول ّ
ّ
ألن إقامة ّ
معرفة الوقت فرض كفاية.

وقال يف اإلكامل :مل خيتلفوا ّ
أن األذان واجب يف اجلملة عىل أهل املرص ألنّه شعار

اإلسالم ،قال بعض شيوخنا :أما هلذا الوجه ففرض عىل الكفاية وهو أكثر مقصود األذان إذ

كان ﷺ إذا غزا فإن سمع أذانًا أمسك وإال أغار  ،فإذا قام به عىل هذا واحد يف املرص وظهر
 33حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري،حديث رقم  ،628:ج  ،1ص.128
34
شعيب األرنؤوط  -حم ََّمد ِ
كامل قره
الس ِج ْستاين ،سنن أيب داود ،التحقيقَ :
سليامن بن األشعث بن إسحاق األزدي ِّ
بليل (بريوت :دار الرسالة العلمية ،ط1430 ،1هــ)  ،ج  ،1ص  ،150رقم احلديث ،547 :قال احلاكم :صحيح اإلسناد.
 35ابن مفلح ،املبدع يف رشح املقنع ،ج  ،1ص .275
 36أمحد بن حممد بن عيل األنصاري  ،كفاية النبيه ،التحقيق :جمدي حممد رسور باسلوم ( ،بريوت :دار الكتب العلمية،
ط2009 ،1م) ج  ،2ص .392
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الشعار سقط الوجوب ،وبقي املعنى الثاين بتعريف األوقات ،وهو املحكي اخلالف فيه عن
األئمة ،والذي اختلف لفظ مالك ،وبعض أصحابه يف إطالق الوجوب عليه.37

٥.٥بعض املسائل املعارصة املتعلقة بمقاصد األذان

علمنا مما سبق أن مقصود األذان عند الفقهاء هو الشيئان  :اإلعالم بدخول وقت

الصالة وخمالفة أهل الكتاب يف عبادهتم ،ومقصود آخر وهو إظهار الشعار مع القتال يف تركه
حمل اخلالف بني الفقهاء ،وعىل كل فإن هذه املقاصد كلها داخل حتت مقصودين من مقاصد

كربى وهو مقصود حفظ الدين.

فلنتطرق حاليا إىل بعض املسائل املعارصة حول األذان ،وهو مسألة
فإذا علمنا ذلك
ّ
توحيد األذان ،والنّظر فيه من حيث توفر مقاصد األذان املوجودة يف الرشيعة ؛إذ ّ
إن غالب من

تك ّلم يف هذه املسألة تقرص نظرهم ،وأدلتهم من حيث التجويز وعدمه من حيث األدلة دون
النظر إىل توفر مقصود الرشيعة فيه.

و املراد بتوحيد األذان هو ربط األذان يف مجيع املساجد املوجودة يف دولة معينة بأذان
واحد صادر من مسجد معني ،كالذي وقع يف دولة األردن مثالّ ،
فإن األذان فيها صادر من

مسجد حدائق احلسني من املؤ ّذنني املع ّينني احلائزين عىل الترّ خيص من الدّ ولة بعد التّمحيص
ثم
واالختبار يف قدر لياقتهم ليصري مؤ ِّذنًا رسم ًّيا يم ّثل احلكومة يف إقامة شعائر اإلسالم فيهاّ ،

ليوصل صوت املؤذن من مسجد حدائق احلسني
زر الراديو
ّ
يكون سائر املساجد يضغط عىل ّ
جمرد إسامع صوت ذلك املؤ ّذن ،فباالختصار توحيد
إىل مسجده ،فسائر املساجد ال يؤ ّذن بل ّ
ثم تعميم ذلك
األذان هو عملية جعل األذان من مؤذن واحد يف وقت واحد يف دولة واحدة ّ

الصوت عىل سائر املساجد.
ّ

فهذه الفكرة نشأت من وزارة األوقاف املرصية ،والسبب وراءها ألاّ ينزعج النّاس

من بعض األصوات التي تؤذن ،والتي ال تتناسب مع شعرية األذان ،فبعض النّاس أصواهتم
مزعجة ،ممّا قد يؤ ّثر سل ًبا عىل األذان يف نفوس النّاس حسب من يرون فكرة توحيد األذان،
وكذلك من أسباب توحيد األذان عدم انضباط املساجد يف األذان حيث يكون الفارق الوقتي
يتكرر يف كل يوم مخس مرات،
بني املساجد بعضها ببعض يكاد أن يكون مخسة عرش دقيقة وهذا ّ

 37حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب ،مواهب اجلليل رشح خمترص اخلليل( ،بريوت :دار الفكر ،ط،3
1412هــ) ج  ،1ص .423
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فيؤدي هذا إىل انزعاج بعض الناس ال سيام يف دولة ال يكون املسلمون فيها األغلبية أو فيها

نسبة ال بأس هبا من غري املسلمني.

ولكن ما هيمنا يف هذا البحث هو النظر يف مسألة توحيد األذان من جهة مقاصد

رشعية لألذان التي هي اإلعالم بدخول وقت الصالة واملخالفة للكفار ،وهل توحيد األذان

يناقضهام أم ال؟

جمرد األذان فإن توحيد األذان ال يتناقض معها فإن
ويرى الباحث أننا لو نظرنا إىل ّ
ويتم به املخالفة للك ّفار يف شعائر اإلسالم ،وبه نقيض
األذان
َّ
املوحد يعلم به وقت الصالةّ ،

عىل املشكلة التي يعانيها بعض من جاور املسجد من شناعة صوت بعض املؤ ّذنني ،وعدم
مباحا
انضباط وقت األذان بني املساجد ،وهذه األمور هي التي جعلت مرشوع توحيد األذان ً
ومعموال يف بعض الدول اإلسالمية كاألردن واإلمارات ،وهو الذي أفتى به كثري من علامء
ومفتي اإلسالم كمفتي ديار مرصية ساب ًقا الشيخ عىل مجعة حيث أفتى بجواز توحيد األذان

بناء عىل طلب وزير األوقاف مرصية د.حممود محدي زقزوق ،وإن كان تراجع الوزير بعده
بسبب هجمة رشسة من كثري من أعضاء جملس شعبي للجنة الدينية.

مرش ًفا ر ًّدا عىل فكرة توحيد األذان ،وتنفيذ القرار الصادر
لقد وقف علامء األزهر موق ًفا ّ
من الوزارة يف هذا الشأن  ،وباألمس القريب ش ّن أعضاء اللجنة الدّ ينية بمجلس حمليّ بالقاهرة

رشسا عىل قرار توحيد األذان ،فإن توحيد األذان يف
برئاسة د.إسامعيل أمحد حسن هجو ًما ً
القاهرة يفتح باب الفتنة الذي خيدم أعداء اإلسالم ،ويفتح ألمور تتعلق بثوابت اإلسالم فإنه

قد يؤ ّدي إىل توحيد أمور أخرى كتوحيد اخلطبة اجلمعة ،وغريها من ثوابت اإلسالم.

وهذا جممل أدلة من أجاز توحيد األذان وهو باالختصار استدالل باملقصد الذي رشع

األذان ألجله  ،وهل توحيد األذان يتناقض هبا أم ال ،وأما من منع توحيد األذان وهو كثري

من علامء السعودية منهم فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز :ال يكتفي

بإنشاء األذان ملا ُس ّجل  ،وعىل املسلمني أن يعينوا من يحُ سن أداء األذان عند دخول الوقت،38
وفتوى ابن عثيمني  :األذان باملسجل غري صحيح ألن األذان عبادة ،والعبادة البد هلا من

نية ،39وكذلك بعض املجامع الفقهية مثل املجمع الفقهي اإلسالمي املنعقد يف مكة بتاريخ

 1406/7/12هـ  :إن اإلكتفاء بإذاعة األذان يف املساجد بواسطة آلة تسجيل ال يجُ زئ ،وال
 38فتوى رقم 4091
 39رقم  105من جمموع الفتاوى ( ) 188/12
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حيصل به األذان املرشوع ،وأنه جيب عىل املسلمني مبارشة األذان لكل وقت عىل ما توارثه
املسلمون من عهد نبينا ورسولنا حممد ﷺ إىل اآلن ،وفتوى اهليئة الدائمة للبحوث :أن األذان

بواسطة آلة التسجيل ال يجُ زئ يف أداء هذه العبادة.40

ومن منع توحيد األذان يف احلقيقة هم اعرتفوا أن توحيد األذان ال يناقض مقاصد

الرشيعة يف األذان ،ولكنّهم نظروا إىل مآالت هذا املرشوع ورأوا أنّه سيؤ ّدي إىل إلغاء كثري من
روح الرشيعة اإلسالمية ،ويحُ دث بِدَ ًعا مل يعهد منذ السابقني ،وإليك جممل أدلتهم يف توحيد
األذان مع مناقشتها من قبل الباحث.

ّص وإمجاع املسلمني ،فلهذا ّ
فإن
األول  :أن األذان من شعائر الدين بالرضورة بالن ّ

األذان من العالمة الفارقة بني دار اإلسالم ودار الكفر ،وقد حكي االتفاق أن أهل البلدة لو

تركوا األذان قوتلوا.

أن هذا الدليل ال ّ
أجيب ّ :
يدل عىل منع توحيد األذان ؛إذ توحيد األذان ال يؤ ّدي إىل
طمس شعار الدّ ين بل ّ
الشعار مازال موجو ًدا بل يكون الصوت أندى وأحسن من حيث أن
احلكومة ستختار أحسن األصوات من بني املؤذنني ويذيعه يف شتّى بقاع املدينة بحيث يكون
صوت األذان غري من ِّفر ملن يسمعه.
الثاين :التوارث بني املسلمني من أول اهلجرة إىل اآلن ال يكون إال بمؤ ّذن واحد يف كل

مسجد وإن احتد البلد ،فاملخالفة يف هذه الوراثة فكانت املخالفة يف اإلمجاع.

أجيب  :هذا مس ّلم ،ولكن هذا كذلك ليس بدليل عىل منع توحيد األذان ؛إذ عدم

توحيده يف الزمن السابق قد يكون بسبب عدم احلاجة إليه وعدم الوسائل املتاحة لتوحيد
األذان مثل زماننا احلارض ،فقد تو ّفر يف زماننا الوسائل واحتجنا إىل توحيده فال ينبغي البقاء

عىل نفس احلكم عند فقدان العلم ووجود املقتيض عىل التغيري كام ّقرره األصوليون يف كتبهم.
 »41.الثالث :حديث « :إذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكم و ليؤم أكبركم

أجيب  :هذا احلديث كذلك ال يناقض توحيد األذان ؛إذ يف توحيد األذان يكون أحد
يعمم عىل مجيع بقاع املدن يف دولة واحدة ،وهذا يصدق عليه
املؤ ّذنني يؤ ّذن ثم يكون صوته ّ

قول الرسول ﷺ  :فليؤ ّذن أحدكم.

 40واإلرشاد رقم  5779بتاريخ  1403/7/4هـ :
 41حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،رقم احلديث  ،658:ج ، 1ص 132
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و كذلك أنه ال يشرتط وجود املؤ ّذن أصال بالنسبة للباحث ؛إذ القصد يف األذان هو

بحيث يعلم املسلمون دخول وقت الصالة بكيفية وجود ألفاظ خمصوصة ختالف أهل الكتاب

جمرد وجود األصوات فقط ،وما ذكر يف
فيها ،وهذه الكيفية غري مشرتط وجود املؤذن فيها بل ّ
الكتب من رشوط املؤذن وآدابه إنام هو يف حالة إذا وجد املؤذن فقط أما إذا مل يوجد املؤذن ّ
فإن
هذه األداب والرشوط ساقطة تلقائ ًّيا من االعتبار الفقهي.

الرابعّ :
يصح من املجنون ،وال من السكران،
أن الن ّية مرشوطة يف األذان ،فلهذا ال
ّ

ونحومها ،لعدم وجود النية فيهم ،فكذلك التسجيل املذكور.

أجيب  :يرى الباحث ّ
أن هذا الدليل فيه املغالطة من حيث عدم التفريق بني احلكم
الوضعي والتلكليفي ؛ إذ إننا نس ّلم عدم صحة األذان من حيث احلكم التكليفي أي أنه ال

حي حقيقي وال أظ ّن فيه خال ًفا عىل ذلك ،ولكن كالمنا
حيصل عىل ثواب األذان من مؤ ّذن ّ
ليس يف حصول ثواب األذان بل يف صحة األذان وإن مل حيصل به الثواب ؛إذ ال يلزم من صحة

يشء من العبادة حصول ثواهبا ،ونحن ال ندّ عي سوى صحة األذان ،والصحة متعلقة بحصول
الرشوط واملقاصد ،وقد تو ّفر يف توحيد األذان مجيع الرشوط واملقاصد ،فكيف اليصح مع

ذلك؟ .

املسجل عىل الوجه املذكور يرتتّب يف
اخلامس :أن يف توحيد األذان للمساجد بواسطة
ِّ

ذلك عىل املحاذير منها :

باملسجل لفانت
.أأن األذان يرتبط بالسنن واألداب بالنسبة للمؤ ّذن فلو كان األذان
ّ
تلك السنن واألداب.

.بأن توحيد األذان يؤ ّدي إىل التّالعب يف الدّ ين ألنّه يؤ ّدي إىل توحيد خطبة اجلمعة،
واإلمامة ،وغريها من شعائر الدين اكتفا ًءا بالتسجيل.

أجيب  :نحن س ّلمنا عىل وجود هذه املخاطري يف توحيد األذان ،ولكن نحن ال ننظر

فقط من جهة املخاطري بل ننظر من جهة املصالح كذلك ؛ إذ املصالح يف توحيد األذان بالنسبة
للباحث أكثر ال سيام يف القضاء عىل فارق الوقت بني املساجد وتساهل بعض املؤ ّذنني يف

تأخري األذان وانزعاج بعض الناس من صوت األذان الصادر من بعض املؤذنني الذين ال
حيسن األذان مع جترؤهم عىل األذان ،وكذلك أن توحيد األذان يؤدي إىل االنتظام يف احلياة
اليومية بسبب انتظام الوقت يف األذان ،وهذه املصالح يرى الباحث جمرد املخاطري التي ذكرها
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املانعون؛ إذ ال يوجد ما هو مصلحة حمضة أو مفسدة حمضة ،ولكن املوجود هو يشء خارجي
اختلط املصلحة باملفسدة ،ولكن الشارع ينظر إىل ما هو الغالب بينهام ،فإن غلبت املصلحة

أبحناه وإال حرمناه.

السادس :أن توحيد األذان بصوت واحد ،ولو كان صوتًا ند ّيا يفقد األذان حيويته،

فإن سامع الصوت احلي غري سامع صوت املذياع ،وإن النفوس البرشية هلا مداخل خمتلفة
للتأثري ،فلكل مؤ ّذن طريقته التي يزيد األذان حالوة ومجاال ،فيصادف مدخل املؤذن قلوب
البعض دون اآلخرين ،مع املحافظة عىل نداوة صوت املؤذن ،وأن يكون صوته حم ّب ًبا للنّاس يف
األذان غري من ِّفر.
أجيب  :كذلك عدم توحيد األذان ينفر الناس بسبب وجود فارق الوقت وشناعة

صوت بعض املؤذنني الذين ال حيسن األذان ،ويصعب مراقبة مجيع املؤذنني يف كل الوقت
بسبب كثرة املساجد ،ولكن لو اخرتنا مؤ ّذنًا واحدً ا فقط فهذه العملية أسهل يف املراقبه
واملحافظة عىل جودة األذان ،ويزيد األذان حيويته.

السابع :أن الدعوة إىل توحيد األذان تدعو إىل التّكاسل عن ّ
الذهاب مبك ًّرا إىل
املساجد ،ويف الذهاب املبكِّر من فضل كبري عند اهلل تعاىل ،بل نخشى أن يكون ذلك ذريعة
الصالةّ ،
ألن صوت
إلماتة هذه الشعرية بعد فرتة من الزمن ،كام قد خيشى أن يفكِّر يف توحيد ّ

بعض األئمة من ِّفر.

جمرد الفروض يف املستقبل قد تتح ّقق وقد ال تتح ّقق ،ولكن
أجيب  :أن هذه املخاطري ّ
ال يمكننا أن نلغي املصحلة املتح ّققة من توحيد األذان بسبب جمرد املفاسد غري املتحق ّقة حال ًيا،
وكذلك يمكننا أن نضع حدًّ ا ملنع وقوع املفاسد يف املستقبل مثل أننا نقترص فقط جواز التوحيد
يف األذان دون غريه ،وأن نتق ّيد بمقاصد الرشيعة يف مجيع األحكام املستجدّ ة ال بمجرد اهلوى،
وهبذا نمنع حصول أي املخاطري يف املستقبل القريب أو البعيد.

فاخلالصة من هذا اخلالف كله راجع إىل أنه هل جواز يشء من العبادة وصحته منوط

فقط بمجرد توفر مقاصده أم هو أمر أكثر من ذلك بحيث ال يفقد روح الرشيعة وعدم إحداث
أمر قد توارثه من سابق الزمان؟ وهذه املسألة قريبة من مسألة جواز التعليل باحلكمة أم ال
فجمهور األصوليني عىل منع التعليل باحلكمة غري املنضبطة لعدم انضباطها وصعوبة اال ّطالع
املجردة عن الضابط وجوزه
عليها ،قال اآلمدي :ذهب األكثرون إىل امتناع احلكم باحلكمة
ّ
األق ّلون ،ومنهم من فصل بني احلكمة الظاهرة املنضبطة بنفسها ،واحلكمة اخلفية املضطربة،
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فجوز التّعليل باألوىل دون الثانية وهذا هو املختار أ ّما إذا كانت احلكمة ظاهرة منضبطة غري
ّ
مضطربة فألنّا أمجعنا عىل ّ
أن احلكم إذا اقرتن بوصف ظاهر منضبط مشتمل عىل حكمة غري

منضبطة بنفسها أنه يصح التعليل به ،وإن مل يكن هو املقصود من رشع احلكم ،بل ما اشتمل

عليه من احلكمة اخلفية ،فإذا كانت احلكمة وهي املقصود من رشع احلكم مساوية للوصف يف
الظهور واالنضباط كانت أوىل بالتعليل هبا.42

فجمهور األصوليني قالوا بجواز التعليل باحلكمة إذا كانت احلكمة منضبطة وظاهرة
43
الرازي يف حمصوله حيث قال :املؤثر
وهذا عني ما اعتمده ال ّطويف يف رشح الروضة  ،واإلمام ّ
احلقيقي يف احلكم هو احلكمة أما الوصف فليس بمؤثر ألبتة ،وإنام جعل مؤ ِّث ًرا الشتامله عىل

احلكمة التي هي املؤثرة إذا ثبت هذا فنقول لو أمكن إستناد احلكم إىل احلكمة ملا جاز استناده
إىل الوصف ألن كل ما يقدح يف استناده إىل احلكمة يقدح يف استناده إىل الوصف ّ
ألن القادح يف
قادحا يف احلكمة ّ
؛ألن القادح
األصل قادح يف الفرع وقد يوجد ما يقدح يف الوصف وال يكون ً

قادحا يف األصل فاستناد احلكم إىل الوصف مع إمكان استناده إىل احلكمة
يف الفرع قد ال يكون ً
تكثري إلمكان الغلط من غري حاجة إليه وإنه ال جيوز ،و ّملا رأينا أنّه جاز التّعليل بالوصف علمنا

أنه إنام جاز ّ
لتعذر التّعليل باحلكمة.44

وظاهرا فالتعليل
فإذا كان كذلك فإذا كانت احلكمة واملقصد من حكم معني منضب ًطا
ً

به جائز عند اجلمهور فيلزم منه جتويز توحيد األذان ؛إذ ندّ عي أن حكمة األذان منضبطة
وظاهرة ،وهي حاصلة مع توحيد األذان فحينئذ ال معنى للتّشدّ د يف عدم جتويز األذان الصادر

من بعض األشخاص مادامت احلكمة منه حاصلة.
اخلامتة

بعد اجلهد الذي بذله الباحث يف هذا البحث ّ
توصل إىل عدة النّتائج
فإن الباحث ّ
املتع ّلقة بمقاصد األذان .وهو ّ
أن األذان يف اللغة هو اإلعالم ،وهو مرتبط ارتبا ًطا قو ًّيا بتعريف
الصالة بكيف ّية خمصوصة ،فاملعنى اللغوي
األذان عند الفقهاء الذي هو اإلعالم بدخول وقت ّ

 42عيل بن أيب عيل بن حممد بن سامل الثعلبي اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،التحقيق :عبد الرزاق عفيفي ،د.ط،
د.ت (بريوت:املكتب اإلسالمي) ،ج  ،3ص .202
 43سليامن بن عبد القوي بن الكريم الطويف الرصرصي ،رشح خمترص الروضة ،التحقيق :عبد اهلل بن عبد املحسن
الرتكي( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1408 ،3هــ) ج  ،3ص.336
 44حممد بن عمر بن احلسن الرازي ،املحصول يف أصول الفقه ،حتقيق :الدكتور طه جابر فياض العلواين ( ،بريوت:
مؤسسة الرسالة ،ط1418 ،3هــ) ج  ،5ص .289
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هنا أعم من املعنى الرشعي ،كام هو املعهود يف كتب الفروع .و علمنا من أسباب ورود حديث

مرشوعية اآلذان منشأه رؤيا املنام من بعض الصحابة وهي داخلة ضمن اإلهلام ،واإلهلام ليس
حجة ِ
مقرر يف كتب األصول بسبب عدم انضباطه ،وما
ّ
ملزمة عىل النّاس يف رشع احلكم كام هو ّ
جمرد االستئناس
تقرر يف األذان من حيث أنّه صادر من رؤيا وإهلام بعض الصحابة فإنّام هي ّ
ّ
ِ
املرشع يف احلقيقة هو الرسول بقوله يف تطبيق األذان مواف ًقا لرؤيا بعض الصحابة،
فقط ،وإنّام ّ
وهذا كذلك يدل عىل والية وصالح الصحابة بحيث يكون رؤياهم تُوافق ما جاء به الرشع ال
من صحايب واحد فقط بل من عدد من الصحابة.

وكذلك يعلم من العرض السابق أن مقصد األذان هو الشيئان باالتفاق :اإلعالم

بدخول وقت الصالة وخمالفة الكفار يف شعائرهم ،وأما غريمها من األمور فيكون يف حمل
اخلالف يف كونه مقصدً ا لألذان أم ال كظهور الشعار بحيث إذا مل يظهر الشعار قوتلوا  ،وهذا

بالنسبة للباحث هو من لوازم أحد مقاصد األذان الذي هو اإلعالم بدخول وقت الصالة ال
نفس املقصد ،وأن اإلعالم بدخول وقت الصالة وخمالفة الكفار يف شعائرهم داخالن حتت
أحد مقاصد كربى للرشيعة التي هي حفظ الدينّ .
وأن توحيد األذان ال يناقض املقصد التي
رشع األذان من أجله وهو اإلعالم واملخالفة السابقان ،فلهذا توحيد األذان جائز إذا نظر فقط
إىل تو ّفر مقاصد الرشيعة يف األذان ،وبناء عىل جواز تعليل احلكم باحلكمة الظاهرة كام هو رأي
كثري من األصوليني أما عىل قول من قال بعدم جوازه وأن احلكم البدّ أن ينظر إىل أبعد وأكثر
من جمرد العلة كروح ذلك احلكم ومآالته فذهبوا إىل عدم جواز توحيد األذان يف املساجد.
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