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 اهلل أكبر أذِّْن وقل:
 هـ15/10/1436

 د. ناصر بن محمد األحمد
 : الخطبة األولى

 .. إن احلمد هلل
ومعظمنا البد وأن أّذن يوماً ما،  ؟َمْن منا مل يسمع األذان أما بعد: أيها املسلمون:

 إن كلمات األذان حبمد اهلل تعاىل ؟املتميزة أذنيه ومن منا مل تطرق كلمات األذان
كل بلد مسلم، وترتفع كل يوم مخس مرات من آالف املآذن واملساجد   ترتدد يف

إن عدد املرات اليت يسمع فيها  :املنتشرة يف املدن والقرى، حبيث ميكن القول
 املسلم األذان يف حياته يفوق أي كلمات أخرى تتكرر على مسعه.

 هو ذلك النداء الذي يعرفه كل مسلم، وحيفظ كلماته منذ طفولته :األذان
وصباه، فهو شعار من شعائر الدين املشهورة، لكن هذه الشهرة اليت يتمتع هبا 

هبا معروفة  ة أن املعاين واحلقائق اليت ينادىاألذان بني املسلمني ال تعين بالضرور 
 تقابلها غربة املعاين واملضامني.لكل الناس، فشهرة الكلمات 

على الصلوات يف  إن معظم املسلمني يعرفون األذان بوصفه أداة جتمعهم
املساجد، وقد يعرف بعضهم املعىن اللغوي لكلماته وألفاظه، ولكنهم يتفاوتون يف 

حياء إل وهذه اخلطبة حماولة ،الشرعية اليت حتملها تلك الكلماتمعرفة املعاين 
حىت إذا مسع املسلم األذان  بعض حقائقهواإلشارة إىل  معان األذان بعض
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كرها يف نفسه، وهي حقائق ال جيوز أن تغيب يف قلبه وذ  هذه املعاين حضرت
 األذان تذكريه هبا بصفة مستمرة. عنه، فيتوىل

قد ُشرع األذان يف السنة األوىل بعد اهلجرة، بينما فرضت الصالة قبلها بعدة ل
 ع األذان تأخر إىل ما بعد اهلجرةشهور يف ليلة اإلسراء واملعراج، ويبدو أن تشري

ة مسجد جيتمعون للصالة فيه، فلما هاجروا إىل ألنه مل يكن للمسلمني مبك
قامة الصلوات املدينة وبنوا املسجد احتاجوا إىل أداة جتمعهم يف وقت واحد إل

 املكتوبة يف مجاعة.
النفخ  :وكانت األدوات اليت يُْدَعى الناس هبا إىل الصلوات والطقوس الدينية هي

عند النصارى، وإشعال  يف البوق كما عند اليهود، والضرب على الناقوس كما
كلمات األذان،   :النار كما عند اجملوس، فأبدل اهلل هذه األمة بذلك كله

كلماته   األذانواملالحظ أن الفرق بني هذه الطرق الثالث وبني رفع األذان هو أن 
فيفهمها من له معرفة باللغة  عىن يرددها إنسان ويرفع هبا صوتهمركبة يف مجل هلا م

رمجت له معانيها ونقلت إليه باللغة اليت يتكلمها، بينما النفخ يف العربية أو من تُ 
البوق أو الضرب على الناقوس ال ينشىء كالمًا له معىن، وإمنا حيدث أصواتاً 

غاية ما تدل عليه هو اهلدف الديين الذي وضعت له، لكنها ال حتمل  ،صماء
 .إىل السامع معاين أخرى عرب الصوت الذي يصل إىل مسامعه

، وهذا االختيار والرتتيب مقصود ألمر إهلية كلمات خمتارة ومرتبة بعناية  :ذاناأل
 جمرد اإلعالم بدخول وقت الصالة. يتجاوز
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السنة يف األذان أن جيهر به املؤذن، وميد الصوت بألفاظه حىت يصل إىل أطول 
 مسافة وأكرب عدد من الناس. 

ليس كل من يسمع األذان ليس كل من يسمع األذان بالضرورة من املصلني، بل 
 مسلم، فال شك أن لألذان رسالة إىل هؤالء. 

قال للصحايب الذي رأى يف منامه من يعلمه  اهلل عليه وسلم صلىالنيب 
والصوت  ". رواه الرتمذي أبو داود.قم فلقنه بالاًل فإنه أندى صوتاً منك" :األذان

حبه املوهبة الندي هو: الصوت القوي الواضح اجلميل الذي جتتمع يف صا
والدربة، فال يكون الصوت حسنًا باألذان إال إذا كان النطق به وفق قواعد اللغة 
العربية وخمارج حروفها، وهذا بالتأكيد من أجل أن يفهم الناس عن املؤذن ما 

 يقول، فإذا كان الصوت منّفراً أثر يف هذه الغاية وأضعفها.
جلليل عبد رؤيا رآها الصحايب القد كان سبب مشروعية األذان أيها املسلمون: 

م يكن األذان إذن اقرتاحًا من بعض الصحابة أو فل، اهلل بن زيد رضي اهلل عنه
: صلى اهلل عليه وسلميا رآها أحدهم، وقال عنها النيب اتفاقًا بينهم، وإمنا كان رؤ 

 ."إهنا رؤيا حق"
ده على ذلك قد ندب اإلسالم املسلم إذا مسع املؤذن أن يقول مثل ما يقول ووعل

وهذا يقتضي أن يُ ْقِبل على األذان فكلما مسع منه مجلة رددها بلسانه،  ة،باجلن
 فتتاح لقلبه فرصتان لتدبر معناها: األوىل: عندما يسمعها، والثانية: عندما يقوهلا
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، ومعلوم أن اإلسالم إذا أمر املسلم أن ينصت إىل كالم أو يردده فإنه ويرددها
 استماع األذن فحسب. ماع القلب اليقصد است

للسامع أن يقول بعد الصالة على رسول  سنّ فإذا فرغ املؤذن من أذانه يُ 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة، آت حممدًا الوسيلة " اهلل:

. وإذا تأملنا هذا الدعاء الذي يقال "والفضيلة، وابعثه مقامًا حممودًا الذي وعدته
فيكون  ،"للهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمةا" :بعد األذان، جند فيه

األذان تلخيصًا لدعوة اإلسالم، مث إعالمًا بدخول وقت الصالة. فإذا أجاب 
املسلم املؤذن وحضر إىل الصالة، فقد صّدق باحلق وامتثل لألمر فجمع َشرطي 

، ألنه متضمن للشهادتني ان األذان تلخيصًا لدعوة اإلسالمالفالح. وإمنا ك
أن " واإلسالم كله قام على أساسني عظيمني: أن يُعبد اهلل وحده، وتلك شهادة

وتلك  ، وأن يُعبد مبا جاء به رسوله صلى اهلل عليه وسلم"ال إله إال اهلل
 ."أن حممداً رسول اهلل" شهادة

لقد كان اإلسالم يف بدايته كلمة يقوهلا الرجل فيصري مسلمًا أو يعرض عنها 
ال ميكن لكلمة أن تكون فيصاًل بني اإلسالم والكفر إال إذا كان فيكون كافراً، و 

 .اإلسالم نفسه جمموعاً يف هذه الكلمة
قولوا ال إله إال اهلل " :لقد كانت البداية اليت بدأت هبا الدعوة إىل اإلسالم وهي

دلياًل على ما هلاتني الشهادتني من معىن كبري وخطري، يرتتب على العلم  "تفلحوا
 مل مبقتضاه فالح الدنيا واآلخرة.به والع
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لقد كان املتلفظ بالشهادتني يف عصر الرسالة يعرف أنه جيتاز عاملًا بأكمله 
اداته ويَ ْعرب إىل ويدخل إىل عامل جديد، جيتاز عامل اجلاهلية مببادئه وأخالقه وع

 عامل اإلسالم.
فظه وإن أخطر ما يصاب به هذا الركن االعتقادي هو: أن يبقى يف الناس ل

ويضيع معناه أو جزء منه، فيتشوه الباقي وختتلف األمة فيه، وهذا ما حصل 
بالفعل عندما ابتعد املسلمون عن الكتاب والسنة، فصاروا ينطقون الشهادتني 

 ها، وهم على جهل مبعناها الصحيحويرددوهنما يف األذان واإلقامة والتشهد وغري 
 .؟فيشهدون دون أن يتبينوا على أي شيء يشهدون

اختيار يف احلياة، حيدد التصور الذي يعيش  "ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل" إن
به املرء والسلوك الذي يتصرف به، والنطق هبما يعين حتواًل على املستوى الفكري 
والواقعي، فبهما يتحدد مصدر التلقي، وهبما تتحدد الغاية واهلدف، وتلك 

يصوغ  زل املن ية، فيعيش العبد بعلم اهلل تعاىلالغا الربانية: ربانية املصدر وربانية
 تصوراته كما يصوغ تصرفاته.

وحيث إن اإلنسان جمبول على تقدمي العاجلة على اآلجلة، أيها املسلمون: 
وتفضيل النقد على النسيئة، ومبا أن الدنيا َعَرض حاضر، واآلخرة وعد صادق، 

، فالذي حيدث غالبًا هو انشغال اإلنسان مبا فالدنيا يراها واآلخرة يسمع عنها
يرى عما يسمع، واإلقبال على العرض احلاضر والغفلة عن الوعد الصادق، فيأيت 

لينادي على الناس يف أسواقهم  "حي على الصالة، حي على الفالح" :يف األذان
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يبيعون ويشرتون، أو يف أعماهلم يصنعون ويعملون، أو يف بيوهتم يأكلون 
يَا ) :يف قوله ، أن يوازنوا يف حياهتم بني الدنيا واآلخرة، كما أمرهم اهللويشربون

أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا إَذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمن يَ ْوِم اجُلُمَعِة فَاْسَعْوا إىَل ذِْكِر اللَِّه َوَذُروا البَ ْيَع 
ٌر لَُّكْم إن ُكنُتْم تَ ْعَلُمون  [.9:  ]اجلمعة (َذِلُكْم َخي ْ

على رأس وقت كل صالة  "حي على الصالة، حي على الفالح" نداء املؤذن: إن
إعالن عن وسطية اإلسالم ومجعه بني الدين والدنيا، فاملسلم يف عبادة قبل 
احلضور إىل املسجد، وهو يف عبادة عندما حيضر بعد مساع األذان، وهو يف عبادة 

 بعد الصالة إىل أشغاله وأعماله. عندما ينصرف
إيذان بانطالق جولة  "حي علي الصالة، حي على الفالح" النداء ب مث إن 

جديدة من معركة اإلنسان مع الشيطان، فهذا العدو سيسعى جهده ليصده عن 
وإجابة النداء والذهاب إىل املسجد معناه كسب هذه  ،ذكر اهلل وعن الصالة

لكن الناس اجلولة اجلديدة وحتقيق االنتصار فيها، فاألذان يصل إىل اجلميع، و 
خيتلفون: فمنهم منتصر ومنهم منهزم، فواحد يسمعه فيدع ما كان فيه وجييب 
النداء، وآخر يصلي يف بيته يف الوقت، وثالث يؤخرها عن وقتها، ورابع يرتكها وال 

نفاق، ويكشف أو كفر و  ألذان ما يف القلوب من إميان،يصليها، وهبذا يستخرج ا
ْؤِمُنوَن اَلِذيَن َقْد أَف َْلَح امل) :ن يعرف عند الطاعاتفإن اإلميا لكل عبد درجة إميانه،

 .[1:  ]املؤمنون (ُهْم يف َصالهِتِْم خاشعون
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حتضرهم صور  "حي على الصالة حي على الفالح" والناس عندما يسمعون
خمتلفة هلذه الصالة اليت يُْدَعون إليها، فكل واحد حتضره صورة معينة قد تكون 

 يكون بني الصورتني تباعد وتنافر.ن اهلل، وقد موافقة لصورهتا يف دي
والصالة يف دين اإلسالم هي الركن الثاين الذي ال يصح إسالم املسلم إال هبا، 

ومناجاة بني العبد  ،وقوة روحية وبدنية ،وهي توبة متجددة، وطهارة ظاهرة وباطنة
روط النجاة وربه، وهي كفارة للذنوب، وتذكرة بلقاء اهلل يوم القيامة، وشرط من ش

والفالح يف ذلك اليوم. فمن وافقت صورة الصالة يف نفسه صورهتا يف دين اهلل، 
اَلِذيَن ُهْم َعن َصالهِتِْم  فَ َوْيٌل ل ْلُمَصل نَي،) ُم قدرها واليسهو عن وقتها:فإنه يُ َعظ  

 [. 5، 4 : ]املاعون  (َساُهون
 

 بارك اهلل ..
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 : الخطبة الثانية
 احلمد هلل ..

وكما يشدنا األذان إىل كلماته، يشدنا إىل تارخيه، فتارخيه بعد: أيها املسلمون: أما 
 هو تاريخ اإلسالم يف األرض، وهو تاريخ التوحيد يف صراعه مع الشرك. 

مكة، وطهر البيت من األصنام اليت فيه  اهلل صلى اهلل عليه وسلمملا فتح رسول 
د على الكعبة ويؤذن، فارتقى رضي يصع وفيما حوله، دعا مؤذنه بالاًل، وأمره أن

ش ختربها ، ورفع صوته باألذان، فكان هذا األذان أبلغ رسالة لقرياهلل عنه
 مبواصفات العهد اجلديد.

أما " ولقد قال أحد املشركني وهو يسمع األذان ويرى بالاًل جيهر به فوق الكعبة:
 الذي قبض احلمد هلل" وقال آخر: "وجد حممد غري هذا الغراب األسود مؤذناً؟

فكانت كلمات هذين املشركني تلخيصًا ملا دافعت  "أيب قبل أن يرى هذا اليوم
عنه قريش مدة عشرين عاماً، ولكن احلق إذا جاء زهق الباطل، ولقد كانت تلك 

 ن فاهلل أكرب وال إله إال اهلل.األصنام قبل قليل آهلة تعبد، أما اآل
فإذا مسعه املسلمون كّفوا  م أهلها،ن يف قرية عالمة على إسالوصار مساع األذا

وهي من   القرى الكافرة، وكان لصيحة اهلل أكرب زوها عن غريها منعنها، وميّ 
كلمات األذان هيبتها عرب التاريخ اإلسالمي، فقد كانت تزلزل قلوب األعداء، 
وتلقي الرعب يف قلوب الكفار، فهي كلمة الثبات وكلمة النصر، فإذا غزا 
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اهلل " نوا فقالوا:، وإذا فتح اهلل عليهم ونصرهم أذّ "اهلل أكرب" :املسلمون قالوا
 ."أكرب

ولقد استغل التتار أيام هجومهم على بالد اإلسالم دور األذان يف مجع املسلمني 
بوا مدينة من مدن اإلسالم يرفعون اآلذان يف عند ساعة احملنة، فكانوا إذا خرّ 

خمتبئًا خيرج معتقدًا أن العدو زال  بعض مآذهنا بعد يوم أو يومني، فكل من كان
عن املدينة، فكانوا يغرون هبم ويقتلوهنم، وبقي األذان واملئذنة رمزين يف صراع 

جه املسلمني وأعدائهم، وكانت أحقاد اليهود والنصارى واملشركني تتجه أول ما تت
اينة يف فعله الصرب يف البوسنة وما يفعله الصهإىل املآذن واملؤذنني، وكلنا تابع ما 

فلسطني واهلندوس يف اهلند والروس يف الشيشان، ومايفعله غريهم يف بالد خمتلفة 
من العامل، مما يبني أن األذان واملئذنة رمز ألمة، وشعار لدين، فهما مستهدفان  

 تهدف اللواء يف املعارك واحلروب.سكما يُ 
اإلميان باحلق األذان كلمات ال إكراه فيها، بل فيها دعوة إىل أيها املسلمون: 

والعمل مبقتضاه، ولعل إدراك الغرب النصراين أن األذان سينتصر على الناقوس 
سبٌب يف أهنم اليزالون مينعون رفعه يف املساجد املوجودة ببالدهم، ولكن عندما 
تكون أغلبية السكان هبذه البالد مسلمني سريفع األذان فوق املساجد، ولبلوغ 

ن حباجة إىل من يشرح هلم كلمات األذان، ومن هذه الغاية فإن هؤالء السكا
ملي  يرتجم هلم ما يقوله املؤذن، فاألذان ليس للمسلمني وحدهم ولكنه نداء عا

 كما أن اإلسالم دعوة عاملية.
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إن عددًا من السياح األجانب عندما زار بالد املسلمني تساءلوا عندما مسعوا 
ن اإلسالم، ورمبا  إىل التساؤل عاألذان عما يقوله هؤالء املؤذنون، ودفعهم ذلك 

 كان سبباً يف إسالم بعضهم.
غ رموز إن من أسوء ما يبتلى به املسلمون، أن جترد شعائر دينهم من معناها، وتفرّ 

دينهم من داللتها، فتتحول إىل رسوم وأمساء، والواجب أن نقول ذلك بقوة لتبقى 
شرعت أول مرة، وهذا  ها، تستعيد ما كان هلا من معىن يومهلذه الرموز داللتُ 

قصر على يفرض علينا إحياء طريقة السلف يف تلقني أحكام الدين حىت ال تُ 
جانب واحد، فإذا تناولنا أحكام األذان على سبيل املثال ال نقتصر على بيان 

إىل ذلك ما ألفاظه واألدعية اليت تكون بعده ومايشرتط يف املؤذن، بل جنمع 
ة واحلج والصيام مثل هذا يف دراسة الصالة والزكا، ونفعل اخلطبة ذكرناه يف هذه

 وسائر شعائر اإلسالم.
 

 اللهم ..


