
  
  
  



  مقدمة
=========  

من ، ت أعمالناونعوذ با� من شرورأنفسنا ومن سیئا،إن الحمد � نحمده ونستعین بھ ونستغفره 
 ومن یضلل هللا فال ھادي لھ وأشھد أن ال الھ اال هللا وحده الشریك لھ وأن،ھده هللا فال مضل لھ ی

  .محمدا عبده ورسولھ
  :أما بعد 

   :صلى هللا علیھ وسلم  عن أبى ھریرة قال قال رسول هللا
یكون فى آخر الزمان دجالون و كذابون یأتونكم من األحادیث بما لم تسمعوا أنتم وال آباؤكم  “

  .١٠٧والبغوى شرح السنن  ٧مسلم  “فإیاكم وإیاھم ال یضلونكم وال یفتنونكم 
  :قال البغوى معلقاً على ھذا الحدیث 

إفتراق ھذه األمة وظھور األھواء والبدع فیھم وحكم  عنعلیھ الصالة والسالم قد أخبر النبى  “
بالنجاة لمن إتبع سنتھ وسنة أصحابھ صلى الھ علیھ وسلم فعلى المرء المسلم إذا رأى رجالً 

ویتبرأ منھ ویتركھ  أو یتھاون بشئ من السنن أن یھجره، یتعاطى شیئاً من األھواء والبدع معتقداً 
  ”.حیاً ومیتاً 

 ھذا الزمان الذى خرج فیھ الدجالون والكذابون على الوسائل المقروئة قد اظلنا وهللا :قلُت 
ب على روالمرئیة والمسموعة یومیاً یسمعوننا ویأتوننا بما ال نعرفھ نحن وال آباؤنا وصارت الح

فكانت النصیحة منھ صلى هللا علیھ “ وهللا غالب على أمره “من كل جانب  عزوجل دین هللا
المھم وإال ستكون العاقبة ال تسمعوا لھم و ال تنصتوا إلیھم وال تقبلوا ك  إیاھمفإیاكم و ،وسلم

  .والفتنة الضالل
من قِبَل الكذابون الدجالون أن أطلوا علینا برؤسھم لیفرضوا علینا                               وكان فى ھذه األزمنة  

            نا أطلق علیھ إسم           وأ توحید األذان بما أسموه  -كما ھو دأبھم - دجل وكذب جدید
 “أم لھم شركاء شرعوا لھم من الدین ما لم یأذن بھ هللا  “لقولھ تعالى  ”الشرك فى األذان “

عفكل من . شرع لم یأذن بھ هللا وھذا الُمسمى  توحید األذان. ٢١الشورى فى الدین بما لیس  شرَّ
  .وال قوة إال با�منھ فكأنما جعل نفسھ شریكاً مع هللا وال حول 

ھم الذى إبتعث هللا مولما كان األمر بالمعروف والنھى عن المنكر ھو القطب األعظم فى الدین وال
وأسأل هللا أن ینفع بھا المسلمین . لھ النبیین كانت ھذه الرسالة لتوضح وتجلّى عن ھذه البدعة

  .والمسلمات وأسألھ أن یغفر لنا الزالت إنھ قریٌب مجیُب الدعوات
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 خطة البحث                                             
=============== 

 
  .مقدمة فى تعریف البدعة : المبحث األول 



  .توحید األذان یبطل الفضائل التى منحھا الشرع للمؤذنین : المبحث التانى 
  .نقض بدعة توحید األذان : المبحث الثالث 
  ُشبُھات و الرد علیھا : المبحث الرابع 

=======================  

  المبحث األول
===========  

  مقدمة فى تعریف البدعة 
================= 

 
إعلم رحمنى هللا وإیاك أنھ ال فرق عند العلماء بین إخراج الحق من الدین أو دخول الباطل : أوالً 

  .فیھ ألن كالھما خالف الشرع 
  :تعریف البدعة :  ثانیاً 
السلوك علیھا المبالغة فى ھى طریقةٌ فى الدین مخترعة تضاھى الشرعیة یقصد ب:الشاطبى قال 

  .الدین
  :  شرح التعریف

فأخرجنا بذلك أمور الدنیا فاألصل فى األشیاء اإلباحة حتى یرد دلیل  .ھى طریقة فى الدین:قولھ 
والقطارات والسیارات وغیر ذلك من أمور الدنیا بالمنع فلھم أن یحدثوا ما شاؤوا من الطائرات 

ألن األصل فى العبادات التوقف والمنع  ھى طریقة فى الدینولذلك قال . فیھا اإلباحة فاألصل
  صلى هللا علیھ وسلم لقولھ  حتى یرد دلیل باإلذن فال یجوز إحداث شئ فى الدین إال بدلیل

وتوحید األذان فى المسجل بدعة ألن  .ق علیھمتف "فى أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو ردمن أحدث "
األذان فى ،باإلذن فیكون على ھذا الحدیث  األذان عبادة و االصل فیھا المنع حتى یرد دلیل

  .المسجل إحداث فى الدین ما لیس منھ فھو رد
  .وتوحید األذان فى المسجل شٌئ مخترع جدید محدث:مخترعة:قولھ
لبدعة اإلضافیة أنھا تشبھ الشرع ولكن العلماء شئ فى ا وھذا ھو أخطر :تضاھى الشرعیة :قولھ

  .فللھ دّرھُم ایاه المخلصین ما تركوا شئ إال وعلمونا 
فأیما مبتدع یحتج على بدعتھ باألصل وأھل السنة أصل وصفة إعلم یرحمنى هللا وإیاك أن البدعة 

  .شرفھم هللا یحتجون علیھ بالصفة
الدعاء بدعة كیف تقولون : ینما تقول لھ ھذه بدعة یقولرجل مستمر على قنوت الصبح فح: ١مثال

ى فإنى قریب أجیب دعوة الداع إذادعان وإذا سألك عبادى عن"ذلك وهللا عز وجل یقول
  .١٨٦البقرة"
أنا لم أنكر أصل : فالذى علیك أن ترده إلى الصفة فتقول لھ ، الحظ ھنا أنھ إحتج بأصل الدعاء  

  .ھل ھذه الصفة كان یفعلھا رسول هللا علیھ الصالة والسالم  الدعاء وإنما أنكر صفة الدعاء
قبل صالة الجمعة یأتى رجل ویجلس على كرسى وأمامھ میكرفون یقرأ القرآن یطلقون : ٢مثال 

  . "معة قرآن الج "علیھ إسم 
  ھذه بدعة : فأقول لھ 
  كیف تقول ذلك وھل القرآن بدعة : فیقول لى
لقرآن وإنما أنكر ھذه الصفة ھل النبى علیھ الصالة والسالم كان أنا ما أنكرت أصل ا: فأقول لھ 
  .قطعاً ال  .یفعل ذلك

  .ففى مسألتنا ھذه یأتى الجھّال یقولون كیف تقولون األذان بدعة 
  .وھكذا فى كل المسائل إنما ننكرھذه الصفة نحن ال ننكر  األذان  :فنقول



إختیارھم األیات التى تناسب الموقف ویستمر ما أحدثھ بعض األئمة الجھّال فى المساجد ب: مثال
الخمیس أن یقرأ سورة الجمعة    ةعلى ذلك مثل إذا كان غداً الجمعة فیأتى فى صالة العشاء لیل

ومثلھ من یقرأ آیات الحج فى موسم الحج ویقول محتجاً أنا أذّكرالناس فنقول ھذه بدعة صفة ولو 
  .لسالم كان خیراً لفعلھ رسول هللا علیھ الصالة وا

   ٩٤رحمھ هللا فى شرح منظومة أصول الفقھ وقواعده صقال العالمة بن العثیمین 
ولیعلم أنھ البدأن یقوم الدلیل على كون العبادة مشروعة فى كل ما یتعلق بھا فالبد أن تكون  “

  .موافقة للشرع فى ستة أشیاء 
 .      السبب .١
 .القدر .٢
 .المكان .٣
 .الجنس .٤
 .الكیفیة .٥
 .الزمان .٦

 :أن تكون موافقة للشرع فى سببھا :  أوالً 
  .فمن شرع عبادة لسبب لم یجعلھ الشارع سبباً ال تُقبل منھ ألن الشارع لم یأذن بھا  

، فالذى أحدثوه ھو اإلحتفال . ما یُفعل فى شھر ربیع األول من اإلحتفال بالمولد النبوى: مثال
لھ النبى علیھ الصالة والسالم وال كان موجوداً ولم یفع والسبب ھو المولد فھذه بدعة ألن السبب

وإنما حدثت فى القرن الرابع الخلفاء الراشدین وال تتابع علیھ أحد من الصحابة وال التابعین 
  .فعلھ سنة فكذلك تركھ سنة) لى هللا علیھ وسلمص(وكما أنھ . الھجرى

  :أن تكون موافقة للشرع فى قدرھا  : ثانیاً 
فھى  شرع فى القدر أى فى الكمیة فإن زاد أو نقص فى العبادةفالبد أن تكون العبادة موافقة لل 

  .بدعة
  .من یزید فى األذان فھى باطلة وإن تعّمد فھو مبتدع ضال مضل : مثل 

لو جاء رجل یصلى الظھر خمس ركعات أو صلى الصبح ثالث ركعات فكل ذلك باطل : مثال
ین وكبر أربعین قاصداً التعبد ومثل أن شخص سبح دبر كل صالة مكتوبة أربع. وإن أراد الخیر

  .لیست موافقة للشرع فى القدر فھى مردودةقلنا ھذه باطلة ألنھا بدعة أنھا ، بھا 
  :أن تكون موافقة للمكان : ثالثاً 

  :مثال 
ولو طاف بالبیت . لو إعتكف رجل العشر األواخر فى بیتھ لم یجزئ ألن مكان اإلعتكاف المسجد 

  . یوافق الشرع فى المكانخارج المسجد ال یجزئ ألنھ ال
  :أن تكون موافقة للشرع فى الجنس : رابعاً 

  .فإن كانت من غیرالجنس الذى شرعھ فإنھا ال تقبل ألن العبادة مبنیة على التوقف  
عنھ ألن لو أن شخص ضحى بفرس یساوى قیمة الناقة عشر مرات فإنھ ال یجزئ : مثال

ل والبقر والغنم ولیس منھا الخیل فال یصح األضحیة ال تكون إال من جنس معین وھى اإلب
    .التضحیة بھا 

الشاه فى العقیقة الیصح أن تذبح مكانھا بقرة مثالً أفعل السنة وان أردت بعد ذلك ذبح البقرة : مثال
  .فھو خیر 

  : أن تكون موافقة فى الكیفیة : خامساً 
كیفیة فى الحقیقة تدخل فى صلب البد أن تكون العباده موافقة مطابقة للشرع فى كیفیتھا آلن ال

. فلو سجد ثم ركع لم تصح صالتھعباده ولو اتى باًجزائھا تصح ال إن خالف فى الكیفیة لمالعباده ف
  . الكعبة عن یمینھ لم یصح طوافھ ولو طاف حول الكعبھ جاعالً 

   :ن تكون موافقة للشرع فى زمانھا أ: سادساً 



ن كان قبلھ لم تصح باالتفاق ألن سبب الوجوب لم یوجد فإ . تى بھا فى غیر زمانھا المحددفإن أ
وإن كان بعده لعذر صحتھ إن كان مما یقضى وإن كان بعده لغیر عذر لم تصح على القول 

  .الصحیح وقیل تصح مع اإلثم 
قد زالت ثم تبین أنھا تم تزل فإنھا ال رجل صلى الظھر قبل زوال الشمس معتقداً أن الشمس : مثال

على نیتین نیة الصاله ونیة الظھر فتصح نیة الصاله الًن  ح نفالً الًنھ نوى العبادةلكن تص تجزئھ
وإن صلى الظھر بعد . صاله تصح فى كل وقت والتصح نیة الظھر ألنھ قبل دخول وقتھاال

لى هللا علیھ ص(خروج وقتھا لكن لعذر نوم أو نسیان وما اشبھ ذلك فالصاله صحیحھ لقول النبى 
  .یعنى ولو بعد الوقت "ن صالة أو نسیھا فلیصلھا إذا ذكرھا من نام ع)"وسلم

وإن كان لغیرعذر كما لو تعمد أن یصلیھا بعد الوقت بحیث یكون عنده حصة درس أو عمل ال 
  .ینقضى إال بعد الوقت وصمم أنھ الیصلى إال بعد الوقت فإن صالتھ التصح ولو صلى ألف مرة 

تقبل منھ وأنھ یعتبر مخالً  لكن الصحیح أنھا ال تصح والأنھا تصح مع اإلثم و: والقول الثانى 
  .،إنتھى كالم الشیخ رحمھ هللا. بركن من أركان اإلسالم 

  توحید األذان بالمسجد ال یوافق الشرع فى أى شئ ؟: السؤال ھنا 
أنھ لم یوافق الشرع فى الكیفیة فبدل أن یكون فى كل مسجد رجل مؤذن صار ھناك : الجواب 

  .مسجل
وقال أیضاً  " الف فى الكیفیة ال تصح العبادةفإن خ "حظ أن الشیخ رحمھ هللا قال فى الكیفیة وال

  . "الكیفیة تدخل فى صلب العبادة"
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الثانى 

============  



توحید األذان یبطل الفضائل التى منحھا الشرع 
  للمؤذنین

==============================  

  
  : الحدیث األول

ثم المازنى عن أبیھ أنھ أخبره أن أبا ، عن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة األنصارى  
  :قال لھ  سعید الخدرى

إنى أراك تحب الغنم والبادیة فإذا كنت فى غنمك ـ أوبادیتك فأذنت بالصالة فارفع صوتك بالنداء "
  .فإنھ ال یسمع مدى صوت المؤذن جّن وال إنس وال شئ إال شھد لھ یوم القیامة

  .  ٦٠٩البخارى). ص(قال أبو سعید سمعتھ من رسول هللا  
  .للناس وتوحید األذان یمنع ھذا الخیر":قلت

  : الحدیث الثانى
  :  قال) ص(عن أبى ھریرة أن رسول هللا  
 أن یستھموا علیھ الستھموا لو یعلم الناس ما فى النداء والصف األول ثم لم یجدوا إال"

  . ٦١٥البخارى "علیھ
  .فأین اإلستھام على ھذا الخیر وتوحید األذان ھذا موجود

  :  الحدیث الثالث
طبنا بن عباس فى یوم ردغ فلما بلغ المؤذن حى على الصالة فأمره أن عن عبد هللا الحارث قال خ

فعل ھذا من ھو خیر منھ وإنھا : ینادى الصالة فى الرحال فنظر القوم بعضھم إلى بعض فقال
  .٦١٦البخارى .عزمة

  :الحدیث الرابع 
  :قال ) ص(عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا  
  .٦٢٠البخارى  " ربوا حتى ینادى بن أم مكتومإن بالالً یؤذن بلیٍل فكلوا و اش " 
  
  

  : الحدیث الخامس
فأخبرنا أن رسول هللا : صلوا فى رحالكم : عن عبد هللا بن عمر قال فى لیلٍة باردة بضجنان  
أال صلوا فى الرحال فى اللیلة الباردة أو المطیرة ه كان یأمر مؤذناً یؤذن ثم یقول على إثر) ص(

  .٦٣٢البخارى . //فى السفر
  .وھذه الرخص التى بھا رحمة بالناس أین ھى فى توحید األذان 

  : الحدیث السادس
  :یقول ) ص(عن معاویة قال سمعت رسول هللا  
  .٣٨٧مسلم . "ول الناس أعناقاً یوم القیامة المؤذنون أط "
والفضائل . ھذا جمع ولیس مفرد وتوحید األذان ینسخ ھذه الفضیلة"المؤذنون  ")ص(وقولھ  

  . تنسخ بإجماع المسلمینال
  
  

  : الحدیث السابع
  :قال ) ص(عن أبى ھریرة عن النبى  

خمس وعشرون المؤذن یغفر لھ مدى صوتھ ویشھد لھ كل رطب ویابس وشاھد الصالة یكتب لھ 
  .صحیح  ٥١١رواه أبو داود  .صالة ویكفر عنھ ما بینھما



  : الحدیث الثامن
  : قال ) ص(عن أبى ھریرة أن النبى  
  .صحیح  ٥١٣أبو داود  "لھم أرشد األئمة واغفر للمؤذنیناإلمام ضامن والمؤذن مؤتمن ال "

  :  الحدیث التاسع
  ) ص(قال سمعت رسول هللا عن عقبة بن عامر 

عز یعجب ربك من راعى غنم فى رأس شظیة الجبل یؤذن بالصالة ویصلى فیقول هللا  :" یقول
 "لعبدى وأدخلتھ الجنة ة یخاف منى قد غفرت ویقیم الصالوجل انظروا إلى عبدى ھذا یؤذن 

  .صحیح  ٣٦٣النسائى 
 ویالحظ أن الرجل لم یكتفى بأذان من فى المدینة بل أّذن، لھ الجنة وكان أذانھ سبباً فى دخ 

  .وصلى وبورك لھ فى ھذا العمل 
  : الحدیث العاشر

  .على المنبر ویقیم إذا نزل) ص(بالل یؤذن إذا جلس النبى كان  
  .صحیح  ٣/١٠١والنسائى  ٣/٤٤٩د أحمد مسن 
  .وبالطبع ھذه السنة ستضیع بسبب توحید االذان ألنھ ال یستطیع ضبطھا  

سیتم إبطالھا بھذه البدعة فبعد عرض ھذه الفضائل للمؤذنین التى منحھا الشرع للمؤذنین : أقول 
لیس ھناك نسخ ألن ) ص(المنكرة القبیحة المسماة بتوحید االذان ومعلوم أنھ بعد موت النبى 

ولكن أھل البدع یریدون إبطال السنن ببدعھم وإن شئت فقل ، ) ص(الوحى قد إنقطع بموتھ 
  .دون مسخ الدین بالكلیة بآرائھم اآلسنة وعقولھم العفنة یری
ونسأل هللا السالمة والعافیة فى الدین . ١٥٥األعراف" ربنا ال تؤاخذنا بما فعل السفھاء منا "

  .ة والدنیا واآلخر
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  المبحث الثالث 
==========  

  نقض بدعة توحید األذان



  
  

  :عن مالك بن الحویرث قال  :◌ً  أوال  

لما رأى شوقنا فى نفر من قومى فأقمنا عنده عشرین لیلة وكان رحیماً رفیقاً ف) ص(أتیت النبى  "
أحدكم إرجعوا فكونوا فیھم وعلموھم وصلوا فإذا حضرت الصالة فلیؤذن لكم  إلى أھالینا قال 
  .٦٢٨البخارى  " ولیؤمكم أكبركم

  :وجھ الداللھ من الحدیث 
فعل مضارع مجزوم بالم االمر وھو من صیغ  " فلیؤذن لكم أحدكم") ص(أن قولھ  .١

 ن ما اذا حضرت الصالة أن ینتدب الوجوب فیكون واجب على كل جماعة فى أى مكا
 .أحداً منھم لیؤذن لھم ویرفع عنھم فرض الكفایة 

من یقوم بھذه ثبت فى علم االصول أن األمر للوجوب فإذا لم یقم كل جماعة منھم أنھ قد  .٢
نفسھ لغضبھ  واعرض النھم )ص(ى االثم حتماً لمخالفة أمر النبى ف واالشعیره فقد وقع

حیح وھذا نص حدیث عائشھ فى ص. أدخلھ هللا النار) ص(ومن أغضب النبى ) ص(
یبھم فتنة أو یصیبھم فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن تص "وقال تعالى. ٢٩٢٣ مسلم

نة إذا قضى هللا ورسولھ أمراً وما كان لمؤمن وال مؤم "وقال تعالى. النور "عذاب ألیم 
 "ورسولھ فقد ضّل ضالالً مبیناً  أن یكون لھم الخیرة من أمرھم ومن یعص هللا

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا واتقوا هللا إن  "ال تعالىوق. ٣٦األحزاب
 . م فنعوذ با� من معصیتھ وغضبھ صلى هللا علیھ وسل. ٧الحشر "العقاب هللا شدید 

  .خطاب لشخص فال یلزم األمة جمیعاً ولعلھ خاص بھإن ھذا :  فإن قالوا
عظیم وھذا ھو أصل الجھل الذى أوقعكم فیما وقعتم فیھ من ھذا اإلفك المبین واإلثم ال: قلنا 

                              فعلماء األصول مجمعون على أن خطابھ.  وھذا القول المنكر المسمى  توحید األذان 
من األمة خطاب لألمة جمیعاً حتى یرد دلیل بالتخصیص وأن العبرة بعموم  لشخصِ  )ص(

اللفظ ال بخصوص السبب وإال ألوقفنا اآلیات القرآنیة واألحادیث على أسبابھا ولعل ھذا ما 
 ٥٢المدثر"بل یرید كل امرئ منھم أن یؤتى صحفاً منشرة  "تریدونھ كما قال هللا عز وجل

  .على ھواھم أو كما یقولون یوافق العصر یریدون دیناً 

مؤذنان بالل و بن أم ) ص(كان لرسول هللا : عن بن عمر قال: الحدیث الثانى  : ثانیاً 

  .مكتوم 
  . ٣٨٠مسلم  

إجعلنى ) ص(قلت یا رسول هللا : عن عثمان بن أبى العاص قال: الحدیث الثالث  : ثالثاً 

أبو داود . ھم واتخذ مؤذناً ال یأخذ على آذانھ أجراإمام قومى فقال أنت إمامھم واقتِد بأضعف
  .صحیح  ٥٢٧

  : وجھ الداللة
یجعلوا فیھ توحید األذان ال یسمى والمسجل الذى یریدون أن " واتخذ مؤذناً  ")ص(قولھ  

مؤذن وإنما یسمى آذان بدلیل أنھم ال یستطیعون أن یفعلوا ھذا مع اإلمام ویسموه توحید 
سجلوا خطبة أو یجعلوا توحید الخطبة أن ی، لوات ویأتم بھا المصلون أن یسجلوا الص اإلمامة
  . " الجنون فنون "وصدق من قال . للناس

عمر فثوب رجل في الظھر أو  كنت مع بن: عن مجاھد قال : الحدیث الرابع  : رابعاً 

  العصر 
  .صحیح  ٥٣٤أبو داود . اخرج بنا فإن ھذه بدعة : قال



  :وجھ الداللھ 
  .معلقاً علي الحدیث  ١/٢٥٥لیل هللا إرواء الغھ االلباني رحمھ قال العالم 
  یدعوا إلیھا عوداً بعد بدء ھو مناداة المؤذن بعد االّذان  الصاله رحمكم هللا التثویب ھنا "

  " وإن كان فاشیة في بعض البالد وھو بدعھ كما قال بن عمر 
  .قوة إال با�  فماذا یقول بن عمر لو رأى ما نحن فیھ وال حول وال: قلت 

   : خامساً 

. ١٧٥ص المصلین حفظھ هللا القول المبین في أخطاء"قال الشیخ مشھور بن حسن في كتابھ 
  :وإن األذان عن طریق مسجالت الصوت فیھ محاذیر كثیرة منھا 

 .تفویت األجر والثواب على المؤذنین وقصره على المؤذن األصلى  .١
 .ة فلیؤذن لكم أحدكم ولیؤمكم أكبركم إذا حضرت الصال) ص(فیھ مخالفة لقولھ  .٢
تشریعھ فى السنة األولى من  تاریخأن فیھ مخالفة للمتوارث بین المسلمین من  .٣

إلى اآلن بنقل العمل المستمر باآلذان لكل صالة من الصلوات الخمس فى كل الھجرة 
 .الواحد  مسجد وإن تعددت المساجد فى المكان

أن النیة من شروط اآلذان ولھذا ال یصح من المجنون وال من السكران ونحوھما  .٤
 .لعدم وجود النیة فى أدائھ فكذلك فى التسجیل المذكور

ولیس للرجل أن "١/٤٢٥قال بن قدامة رحمھ هللا فى المغنى . أن اآلذان عبادة بدنیة .٥
 "یبنى على آذان غیره ألنھا عبادة بدنیة فال یصح من شخصین

سنن وآداب ففى اآلذان عن طریق التسجیل یرتبط بمشرعیة اآلذان لكل صالة  أنھ .٦
 .تفویت لھا وإماتة لنشرھا مع فوات شروط النیة فیھ

إنھ یفتح على المسلمین باب التالعب بالدین ودخول البدع على المسلمین فى عباداتھم  .٧
  .لوشعائرھم لما یفضى إلیھ من ترك اآلذان بالكلیة واإلكتفاء بالتسجی

 فإن مجلس المجمع الفقھى اإلسالمى برابطة العالم اإلسالمى المنعقدوبناًء على ما تقدم 
  :قرر ما یلى .  ١٢/٧/١٤٠٦ بدورتھ التاسعة فى مكة المكرمة من یوم السبت

أن اإلكتفاء بإذاعة اآلذان فى المساجد عند دخول وقت الصالة بواسطة آلة التسجیل  "
ى ھذه العبادة وال یحصل بھ اآلذان المشروع وأنھ یجب على ونحوھا ال یجزئ وال یجوز ف

المسلمین مباشرة اآلذان لكل وقت من أوقات الصلوات فى كل مسجد على ما توارثھ 
  . وهللا الموفقإلى اآلن ) ص(المسلمون من عھد نبینا ورسولنا محمد 

رحمھ هللا  وقد صدرت مجموعة من الفتاوى من فضیلة الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ
ومن ھیئة كبار العلماء فى السعودیة بالمملكة فى دورتھا  .٣/١/١٣٨٧فى  ٣٥تعالى برقم 

ومن الھیئة الدائمة بالرئاسة العامة بإدارات . ١٣٩٨المنعقدة فى شھر ربیع اآلخر عام 
  .٤/٧/١٤٠٣فى  ٥٧٧٩البحوث العلمیة الدعویة واإلرشاد فى المملكة برقم 

وأن إذاعة اآلذان عند دخول الوقت للصالة فى الثالث عدم األخذ بذلك وتتضمن ھذه الفتاوى 
  .المساجد بواسطة آلة التسجیل ونحوھا ال تجزئ فى آداء ھذه العبادة 

إعالماً بدخول الوقت فال اآلذان فرض كفائى باإلضافة إلى كونھ : تقول  ٤٠٩١الفتوى رقم 
وعلى المسلمین فى كل جھة . ا سجل یكفى عن إنشائھ عند دخول الوقت الصالة إعالنھ مم

  .تقام فیھا الصالة أن یعینوا من بینھم من یحسن آدائھ عند دخول وقت الصالة 
  
  

  عضو                                اللجنة الدائمة                                  الرئیس            
  

  عفیفى                        عبد العزیز بن باز  عبد هللا بن غریان                   عبد الّرزاق
  



  

    .حفظھ هللاإنتھى كالم الشیخ مشھور                           
  

 سادساً 
 

:لللعالمة عبد هللا الفقیھ قا" ٣١٩٨٥"فتاوى الشبكة اإلسالمیة رقم   
واآلذان  "تأذین بل ھو صدى"ال یصح أن یكون بدیالً للمؤذن ولیس ھو اآلذان المطلوب شرعاً " 

لو یعلم الناس ما فى النداء والصف األول ثم لم "عبادة یترتب علیھا أجر عظیم كما فى الحدیث 
"وهللا أعلم . وھذه العبادة ال تتأتى من جماد متفق علیھ" یجدوا إال أن یستھموا علیھ لستھموا علیھ  

:قال" ٣٩١٦٧"وفى فتوى رقم   
"وال یجزئ اآلذان بھذه الطریقة"  

 سابعاً 
 

  ٤٨٩٩٠فتوى الشیخ محمد صالح المنجد رقم 
السؤال: ما حكم اآلذان عن طریق المذیاع ونحوه : یعنى إذا أتى وقت اآلذان نقوم بتشغیل 

 المسجل أو الرادیو على تسجیل لآلذان أو صوت مؤذن یؤدى اآلذان ؟
الجواب : الحمد � اآلذان من آلة التسجیل أو من المذیاع أو من مكان واحد وإرسالھ عن طریق 

" فبدعة محدثة"األجھزة إلى باقى المساجد   
 

 ثامناً 
 

البدعة رقم ) ـــ١٣٣األجوبة النافعة صـ(وضعھا األلبانى رحمھ هللا فى ضمن البدع فى كتابھ 
:فقال ٧٦،٧٧  

وتعطیل شریعة اآلذان من مئات المساجد باآلذان الموحد فى أحد البالد اإلسالمیة خالفاً إلجماع "
"ائر البالد اإلسالمیة سلفاً وخلفاً واإلستغناء عن آذان المؤذن بإذاعتھ مسجالً س  

ــــ وھو كتاب عبارة عن ٣٦٧فى قاموس البدع صــ) مشھور بن حسن(ووضعھا تلمیذه الوفى 
.جمع للبدع المستخرجة من كتب العالمة األلبانى رحمھ هللا   

تحت حدیث رقم  ١٣٠٤-٧/١٣٠٢صحیحة السلسلة الوقال العالمة األلبانى رحمھ هللا فى 
إن ضیاء عباد هللا الذین یراعون الشمس والقمر والنجوم واألظلة لذكر هللا عز "ونصھ ) ٣٤٤٠(

" وجل  
ثم البد لى بھذه المناسبة من كلمة حول ھذا الحدیث وما فیھ من فقھ :  قال األلبانى رحمھ هللا  

رة من شعائر اإلسالم وأنھ قد جاء فى فضلھ لیس یخفى على أھل العلم أن اآلذان شعی: فأقول 
أحادیث كثیرة معروفة فى الصحاح والسنن وغیرھا وإنما قصدت ھنا تخریج ھذا من بینھا 

:لسببین  
أحدھما : تحقیق الكالم فى إسناده والنظر فى الذین صححوه ھل أصابوا أم أخطأوا ؟ ثم الحكم 

ة أو ضعف أو حسن وقد فعلت راجیاً من هللا علیھ بما تقتضیھ القواعد العلمیة الحدیثة من صح
.تعالى أن أكون قد وفقت للصواب الذى یرضیھ   



واآلخر : التذكیر بما أصاب ھذه الشعیرة اإلسالمیة من اإلستھانة بھا وإھمالھا وعدم اإلھتمام بھا 
الذى وتعطیلھا فى بعض المساجد التى یجب رفع اآلذان فیھا من مؤذنیھا إكتفاًء بإذاعة الدولة 

.یذاع بواسطة الكھرباء من مكبرات الصوت المركبة على المآذن فى بعض البالد اإلسالمیة   
 

 تاسعاً 
 

مجموع فتاوى العالمة بن عثیمین  ١٢/١٨٨من مجموع الفتاوى  ١٠٥فتوى رقم   
ھل یصح اآلذان بالمسجل؟: سئل فضیلة الشیخ  

. والعبادة البد لھا من نیة دةاآلذان بالمسجل غیر صحیح ألن اآلذان عبا: فأجاب فضیلتھ  
 

 عاشراً 
 

) طبعة مكتبة التوفیقیة( ٢/٤٠قال العالمة بن العثیمین الشرح الممتع   
وكذلك اآلذان بالمسجل غیر صحیح فھو غیر رجل وال عدل وألن اآلذان عبادة وسبق أنھا "

اقتدوا بھذا أفضل من اإلمامة ،كما أنھ ال یصح أن نسجل صالة إماماً للناس ثم نقول للناس 
" المسجل   

فھذا إلزام من العالمة بن العثیمین رحمھ هللا وكذلك ال یصح أن یكون ") : أبو یحیى(قلت 
" المسجل أو استقبال اإلرسال خطیباً للناس یوم الجمعة  

بن العثیمین رحمھ هللا یتكلم عن المسجل والذى نفعلھ نحن أن إماماً ما فى أحد : فإن قالوا 
ر یؤذن ثم یستقبل ھذا اآلذان اإلرسال الذى فى المساجد المساجد الكبا  

ة بینھما فلھ ال فرق ألن القیاس واحد والقیاس ھو إلحاق فرع بأصل فى حكم لعلة جامع :قلنا 
  :ركانأربعة أ
.المسجل الذى أبطلوا اآلذان من جھتھ : أصل   
.اإلرسال الموجود فى المساجد: فرع   
.اآلذان : حكم   

.و إستقبال اإلرسالھ: علة جامعة   
فال فرق إذن كمثل الذى یفعلونھ فى صالة الفجر أو فى صالة التراویح یستقبلھ المسجل فكما أنھ 

.ال یصح اإلقتداء بھم فى الصالة فكذلك ھنا ومن فرق بین ھذا أو ذاك فھو جاحد  
مھوریة یجوز وھنا ننبھ على ھذه الفتوى الشاذة وما أكثر الفتاوى الشاذة وھى ما قال مفتى الج 

الطالق ال یقع إال باللغة  من قبل جھاز التلفاز ، وكما قالتمام للصالة من جھة المسجل أو اإل
وال حول  العربیة بمعنى أن الطالق البد لھ من ذكر حرف القاف فى لفظة أنت طالق وإال لم یقع

.وهللا المستعان . وال قوة اال با�  
 
 
 
 
 

 الحادى عشر



 
أحمد عمر ھاشم قد أنكر توحید اآلذان / ینیة وعضو مجمع البحوث اإلسالمیة دأن رئس اللجنة الد

قال : ھذا أكثر من مرة ورفضھ واعترض علیھ باعتراضات   
أن ھذا تعطیل لشعیرة من شعائر هللا التى حث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على إقامتھا : أوالً 

.وعلى التسابق على أدائھا   
من التبذیر للموارد التى ممكن أن تقدم فى أمور أفضل من یتامى ومساكین  أن ھذا نوع: ثانیاً 

.ومجاالت أخرى   
:أحمد عمر ھاشم بعض أعضاء مجمع البحوث اإلسالمیة وھم / وتابع د  

.عبد المعطى بیومى /د  
.عبد الفتاح الشرفى /د  
عبد هللا سمك /د  

.وقرروا أن ھذا أمر غیر جائز شرعاً   
توحید اآلذان ــ  –والتجربة التى یستند إلیھا البعض فى إقرار ھذا النظام  :ك عبد هللا سم/یقول د

ھذه التجربة التى كانت فى اإلمارات وتركیا فھذه تجربة یؤسفنى أن أقول أنھا لیست تجربة 
" ھذا النظام أثبت فشلھ"ناجحة ورئیس تركیا قال بالنص   

.عبد هللا سمك /وھذا مختصر كالم د  
 "توحید االذان"وقد ذھبت إلى أحد المساجد الكبار الذى طبق فیھ ھذا المنكر : )أبو یحیى(قلت 
إن اإلرسال فى أوقات كثیرة ال یستقبل اآلذان فنضطر إلى اآلذان  .لى القائم على المسجد فقال

" .وهللا غالب على أمره" ولیس ھذا فى المسجد فقط بل ھو فى مساجد كثیرة  
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رابعالمبحث ال  
 شبھات والرد علیھا

 الشبھة األولى



 
 یعرفون كیفیة قالوا أن اآلذان الموحد من المصالح المرسلة ألن بعض المؤذنین فى المساجد ال

.لكل ھذا  صلحةحیح فلذلك كان اآلذان الموحد ماآلذان فضالً عن أن ینطقوه بالنطق الص  
:الرد على ذلك الزعم   

قولھم أنھا من المصالح المرسلة فعلینا أن نعرف ما ھى المصلحة المرسلة ألنھ صار فى ھذا 
ا مصلحة مرسلة وقد قالھا قبلھم حجتھ أنھفالزمان كل من أراد أن یدخل فى الدین ما لیس منھ ، 

فتعین علینا أن نعرف ما ھى . شیخ األزھر السابق حین أحل الربا قال ھى من المصالح المرسلة
.المصلحة المرسلة   

:أقسام المصالح   
: عنھ ما سكت  ومنھا باإللغاء ومنھا ما شھد الشارع لھ تبارعباإل ھا ما شھد الشارع لھالمصالح من

.مفتكون ثالثة أقسا  
 القسم األول : مصالح معتبرة :

وھى ما اعتبرھا الشارع مصلحة فوضع لھا نصوص وأحكام موصلة إلیھا كحفظ الدین فشرع  
لحفظھ الجھاد وقتل المرتد وھو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمین بل إن قتل المرتد ثابت في 

ووضع القصاص مصلحة  ٢٧:١٩وفى العھد الجدید لوقا  ١١:٦ ١٣العھد القدیم سفر التثنیة 
معتبرة لحفظ النفس ، وحد شرب الخمر لحفظ العقل ، وحد الزنى والقذف لحفظ العرض ، وحد 

.السرقة لحفظ المال   
 القسم الثانى : مصالح ملغاة :

وبجانب المصالح المعتبرة توجد مصالح متوھمة غیر حقیقیة أو باطلة أھدرھا الشارع ولم یعتد  
ال أحد أنھا مصلحة بھا وأبطلھا وإن ق  

مثال : من ھذا النوع من المصالح ما قالھ الجھلة والمنافقین أن مساواة األنثى للذكر فى المیراث 
".للذكر مثل حظ األنثیین"مصلحة لألنثى فقد ألغاھا الشارع بدلیل قولھ تعالى   

ومثل : مصلحة المرابى فى زیادة مالھ بالربا فقد ألغاھا الشارع بما نص علیھ من حرمة الربا قال 
فال یصلح الربا بعد ذلك أن یكون طریقاً لإلستثمار أو " وأحل هللا البیع وحرم الربا"هللا عز وجل 

.زیادتھ  
ومثل : مصلحة الجبناء القاعدین عن الجھاد فى حفظ نفوسھم من الھالك فقد ألغى الشارع ھذه 

.المصلحة بما شرعھ من أحكام الجھاد  
" طالن العمل بھذه المصالح الملغاة وأجمع العلماء على ب"   

 القسم الثالث : المصالح المرسلة :
  .وھى مالم یضع الشارع نص فى ذاتھا ولكن عامة أدلة الشرع تؤیدھا 

مثل : مصلحة جمع القرآن وكذا جمع السنن والصحاح والدواوین فإن عامة أدلة الشرع تؤید حفظ 
.العلم   

ومثل : إشارة المرور التى فى الشوارع لیس عندنا نص فى ذاتھا ولكنھا مصلحة ألن عامة أدلة 
.ؤید حفظ النفس تالشرع   

 
 
 
 

 المسألة الثانیة : ھل المصلحة المرسلة حجة ودلیل شرعى ؟   
                                               



لعبادة سبیلھا التوقف ألن ا .ال خالف بین العلماء أن المصلحة المرسلة ال یعمل بھا فى العبادات "
فال مجال فیھا لإلجتھاد والرأى فى مسائل العبادات والزیادة علیھا إبتداع فى الدین وكل بدعة 

.وھذا مثل ما قالوه زعماً بتوحید اآلذان فھى بدعة وضاللة . ضاللة   
اختلف العلماء فى العمل بالمصلحة المرسلة وھل ھى حجة ؟   

 قوالن ألھل العلم 
القول األول : مذھب المالكیة والحنابلة واألحناف ویسمونھا "اإلستحسان" قالوا أنھا حجة 

.ومصدر من مصادر التشریع   
 القول الثانى : وھو مذھب الشافعیة وبن حزم والعالمة بن العثیمین أنھ لیس بحجة وھو الصحیح

انباً فیھ ة قد راعت مصالح العباد فى تشریعھا فال یتصور أن تكون أغفلت جعیألن الشر )١(
.مصلحة لھم  

.فتحاً لباب أن یقول من شاء ما شاء مثل ما یحدث اآلن" بالمصلحة"والقول ) ٢(  
أن ما ذكر من مثل جمع القرآن والدواوین أن نصوص الشرع تحفذ وتحث على حفظھا ) ٣(

فقد كتب القرآن بین یدیھ صلى هللا علیھ . وجمعھا والنصوص تكفى فلماذا نقول مصلحة مرسلة 
لم وقد أذن فى كتابة أحادیثھ صلى هللا علیھ وسلم بعد أن كان یمنع كما فى حدیث أبو ھریرة وس

ما كان أحد أحفظ من حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم منى إال عبد هللا بن عمرو ألنھ كان "
.وغیرھا من األحادیث كثیرة فى الحث على ذلك رواه البخارى " یكتب وأنا ال أكتب  

 
 

ھل توحید اآلذان من المصالح المعتبرة أم الملغاة أم المرسلة ؟: ل والسؤا  
:الجواب   

المصالح ال ھى ال تسمى مصلحة أصالً ألن اآلذان عبادة وقد ذكرنا إجماع علماء المسلمین أن  
ھل تدخل المصالح ولكن الخالف  .حتى الذین یقولون بالمصلحة المرسلةتدخل فى العبادات 

.وقد ذكرنا أنھا مرجوحة  ؟الت أم الامالمرسلة فى المع  
.من المصالح المرسلة جھل وطمس للحقیقة  -االذان الموحد- فقولھم أنھا   
قولكم أن بعض المؤذنین ال یعرفون كیفیة اآلذان فھذا لیس مبرراً یجعلنا نبتدع فى دین هللا  و

ذلك مبرراً أن نجعل  وقولكم ھذا ینطبق على أئمة المساجد أیضاً فى كثیر من المساجد فھل یكون
، فیكون الصحیح أن ھذه األموال التى التى تھدر فى ھذه األعمال القطعاً  .مسجل إماماً للناس
أن نعلم المؤذنین وكذا نعلم األئمة فالغایة ال تبرر الوسیلة فى اإلسالم فالبد أن  .التى ستبؤ بالفشل

.تكون الغایة مشروعة والوسیلة مشروعة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشبھة الثانیة



 
قالوا نحن أعلم بأمور دنیانا كما قال صلى هللا علیھ وسلم فإذا كان النبى صلى هللا علیھ وسلم 

.وَكل لنا ھذه األمور فلماذا اإلعتراض إذن   
:الرد على ذلك الزعم   

وھذا من التدلیس فى نقل الحدیث ولو جاءوا بالحدیث بأكملھ لكان حجة علیھم ولكن ھكذا أھل 
.رون ما لھم وال یذكرون ما علیھم البدع یذك  

ولھ روایات والروایة التى تأتى على ھذه الشبھة من  ٢٣٦١وھذا الحدیث رواه مسلم فى صحیحھ 
مررت مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بقوم "ھى روایة طلحة بن عبید هللا أنھ قال  .القواعد

لون الذكر فیلقح فقال رسول هللا علیھ على رؤوس النخل فقال ما یصنع ھؤالء فقالوا یلقحونھ یجع
وسلم ما أظن یغنى ذلك شیئاً قال فأُخبروا بذلك فتركوه فأُخبر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بذلك 

فقال صلى هللا علیھ وسلم إن كان ینفعھم ذلك فلیصنعوه فإنى إنما ظننت ظناً فال تؤاخذونى فى 
" بھ فإنى لن أكذب على هللا عز وجلظنى ولكن إذا حدثتكم عن هللا شیئاً فخذوا   

:من روایة رافع بن خدیج وفیھ  ٢٣٦٢والروایة األخرى   
"إذا أمرتكم بشئ من دینكم فخذوا بھ وإذا أمرتكم بشئ من رأیى فإنما أنا بشر"  

قال النووى : قولھ صلى هللا علیھ وسلم "أنتم أعلم بأمور دنیاكم" وقولھ صلى هللا علیھ وسلم 
فى أمر الدنیا ومعایشھا ال على التشریع أى" من رأیى"  

قلت (أبو یحیى) : والروایة األولى من أحسن ما یزیل الشبھة بھذه القصة وفیھا أن ما وقع منھ 
فإن إخباره فى أحكام هللا تعالى ال یكون  .نفسھ من صلى هللا علیھ وسلم كان صریحاً فى كونھ رأى

.ول عاقل أن اآلذان من أمور الدنیا وبالطبع ال یق .وهللا الموفق. بصیغة الظن   
 

 الشبھة الثالثة
 

قالوا أن اآلذان فرض كفائى بمعنى إذا قام بھ البعض سقط اإلثم عن اآلخرین والذى قام بالتأذین 
.رفع اإلثم عن اآلخرین فال یلزم أن یكون فى كل مسجد مؤذن   

:الرد على ھذا التدلیس   
ة مثالً ألنھا رفعت اإلثم عن من فى القاھرة وعلى أھل فعلیكم إذن أن تكتفوا بآذان اإلسكندری

اإلسكندریة أال یؤذنوا إكتفاًء بآذان الصعید وعلى جمھوریة مصر كلھا أن تكتفى بآذان السعودیة 
وعلى أھل السعودیة أن یكتفوا بآذان المسلمین فى أى دولة مادام اآلذان فرض كفائى إذا فعلھ 

. مھووس شك أن من یفكر فى ھذا فھوواحد سقط اإلثم عن اآلخرین وال   
فى أى جماعة فكل جماعة یخاطبون أن یرفعوا ھذا الفعل  دألن الفرض الكفائى یخاطب الفر

فإذا حضرت الصالة "لذلك النبى صلى هللا علیھ وسلم قال للنفر . بغض النظر عن من الفاعل 
وقولھ  م لما كان لھذا األمر فائدةولو كان آذان بالل یرفع عنھم اإلث متفق علیھ" فلیؤذن لكم أحدكم

ما من ثالثة ال یؤذن وال تقام فیھم الصالة إال استحوذ علیھم "صلى هللا علیھ وسلم فى حدیث أنس 
وهللا الموفق. وفى كل مسجد یقع علیھم ھذا األمر رواه أحمد بسند حسن  "الشیطان  

 
 
 
 

         الشبھة الرابعة



 
ى أن اآلذان مسألة تنظیمیة یعنى من أمور قالوا أجمع العلماء والفقھاء عل

 الدنیا 
:الرد على ذلك  

.یراجع الرد على الشبھة الثانیة ) ١(  
أن ھذا اإلجماع كذب لھ قرنان وھذا اإلجماع لم یخلق هللا لھ أھالً ال من ) ٢(

.ألن اآلذان عبادة واألصل فیھا التوقف والمنع . اإلنس وال من الجن   
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 الخاتمة
 

فتبین من البحث أن ما یسمى بتوحید اآلذان بدعة محدثة ألنھا طریقة فى ) ١(
.الدین مخترعة   

نقلنا كالم اللجنة الدائمة والمجامع الفقھیة وبعض أعضاء مجمع البحوث ) ٢(
.األمر  اإلسالمیة فى إنكارھم لھذا  

نرجو من كل من واله هللا أمر من أمور المسلمین أن یتقى هللا فیھم فبدل من ) ٣(
كیف نبتدع فى دین هللا ، نوجھھا فى الصد  .أن تھدر الطاقات واألموال فى

اللھم آتنا من لدنك رحمة وھئ لنا من أمرنا " واھلھ لھجمة الشرسة على اإلسالمل
" رشداً   

،،،لیتھ علینا لكل ما تحبھ وترضاهفاللھم وفق كل من و،،،،  
 

أبو یحیى / كتبھ   
 سامح بن محمد بن أحمد

ھـ ١٤٣١ذى الحجة  ٨  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
 


