
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 رسالة إلى المؤذنين                                   

الرإملدددالرإالهللرابر  ددد يرالر دددوأشرملدددالردر   ددد  ر نر مددد ا رررررر نْراحلمددد ربرالراملنيدددوأشردر   ددد  ررر

رررررررررررررررررررررررررررررررعبددد ير اهدددىملالر ددده رابرعهلدددالر عهددد رتملدددالر  دددًبالر هدددهلريندددهلمو ر ددد  ا رإ رأدددى راملددد أ ررررررررررر

ر موربني ر

املنيظلمدد ر ددمرأددى رررر  ببدد أر نر دمدد م ورإ راأددلذيشراملدد أ رأهلمددىنر دد يرامل ددني  ررررررررف دد يريحددلً ر

رد بنيضراأخوملفوترامليترأهعرفل وربنيضراألذيشر. ملله رمخسرمواتر

رشر.ي ذ و لرببنيضرفضوئمراألذانر األذاأخوملفوتربنيضرر  مبمر نر م  راملنحلً ر

فمدد ريهددشراملفضددوئمرمددورا ايراممددو رمنددهلردر ددًلًالرمدد ر دد أهرمنيو أدد را دد رابرعنددالرمددو ررررررر

ى راملندددوعر عنومدددو رأدددى رر:رمدددو راهدددى رابر ددده رابرعهلدددالر عهددد رتملدددالر هدددهلر:ر راألذيدددىنر  دددررر

راملهلوم ر 

 من ددورمددورا ايراممددو ر حدد ر ر ددًًالراألملبددوي رمدد ر دد أهر بدد ر وأددو را دد رابرعنددالرمددو ر:ررررررررر

:ر راأددلذنرأرفددورملددالرمدد  ر ددىيالردر أ دد  رملددالرررررررابر دده رعهلددالر عهدد رتملددالر هددهلرررررمددو راهددى رر

ر مرا بر أوبسر ر.

 رمن ددورمددورا ايراممددو ر حدد ر أضددو ر  ددًًالراألملبددوي رمدد ر دد أهراملدد ا را دد رابرعنددالرمددو ر:ررررررر

مدددو راهدددى رابر ددده رابرعهلدددالر عهددد رتملدددالر هدددهلر:ر رإنرابر م ئ  دددالرأحدددهىنرعهددد راملحددد رر

أددلذنرأرفددورملددالرمدد ر ددىيالردر أحدد مالرمدد رانيددالرمدد را ددبر رأددوبسرردر ملددالرم ددمرررررررررراأهدد  ردر را

ر جورم ر ه رمنيالر ر.

مددورا ايرابدد رموجدد ر احلددو لر  ددًًالراألملبددوي رمدد ر دد أهرابدد رعمددورا دد رابرعن مددورررررررر رمن ددور

مدد ر ذنريتددنيترع ددو رهددن ر جبدد رملددالرررررر» نراهددى رابر دده رابرعهلددالر عهدد رتملددالر هددهلرمددو ر:رررررر



اأ ددد و ر«ر.رذأندددالردر دددمرأدددى رهددد ىنر ندددن ردر بنموم دددالريت يتدددىنر ندددن ررررراجلنددد ردر   دددبرملدددالرب  ر

ر.42دراملحًلً ر678

رف مى ر بوبرامل ىفلقر:

 أواًل : نصيحة عامة لكل مؤذن :

ردر نرنهدددنردر ذايدددشردر نرأ دددىنر ذايدددشر وملحدددو رملىجدددالرابرررررررررر1 ردر أ دددوراأدددلذن ددددرأنبرددد رعهلدددش

رينيو ردرالريوأ رب ملشراأوً ر رالراني  ر.

 دددىيو ر ندددنو رإأدددو ر نريأًن ددد ر دددىيشردر ذايدددشررمددد ر جدددمر نريهفددد  رررددددرأدددورمددد ر ع دددو رابرر2

ر يظواراملنوعرإمللشردر م ر جمر نرأ وارإمللشربوملبنونرفنخ  رعهلشرم راملوأو ر املنمني ر.

ا  راممددو ررمنددهلرمدد ر دد أهرجندد لرا دد رابرعنددالرمددو ر:رمددو راهددى رابر دده رابرعهلددالررررررررر

رعرا عرابربالر رم راا  راا  رابربالر ر.م را  عه رتملالر ههلر:ر ر

رفجو  ريفنشرعه رام  صر.

ردر أ ددوراأددلذرررررر3 ردرب هددى رابرينيددو ررررردددر   ددلش  موامب ددالردراملنددور املنيهدد ردرفًددوفهرعهدد ر دد يررررررن

ر.احمل درملالرراألذانرعه راملىم  ي   ر ورب ه ألرمتن رعهل وردرف ري مهؤ رامليتر داألموي

مدددو ر ددده رابرعهلدددالر عهددد رتملدددالر هدددهلرر راممدددو ررررر مأدددلمترملدددنذانرفنيدددشفدددوملا راملىمددد راحملددد درر

ر وم ر راألذنرملمت ر را اير ح رع ر ب ر موم را  رابرعنالر  ًًالراألملبوي ر.

 ر ذانراملفجددددور  ذانردرامضددددونردر  و ددددرردددددرإأددددو ر امل  عددددبرب  مددددوتراألذانردر  و دددد  ررر4

  يدد راأنددل  رعهدد رررنددببر ذايددشررومبددورأف ددوربنيددضراملنددوعرمبددمر ددو لرامل ددمسربررررراأرددولردرف

امبدددورأحددده ربنيدددضراملندددوعرهدددن راملفجدددور  رفو ددد ورمبدددمرد دددى راملىمددد ربندددببرررررإف دددوا لردر ر

   دد ار أضددو ردربهلدد راملحددهىاترف نددو ر  ددًولراألعدد اارمدد ررررررر.حتو أددشرملهىمدد ررر  ذايددشر عدد ر

راملننو ر اأو  رهلحهىنرعه ر ذايشر  ي راأنل  رع ر  ي لر.



لمشراحدددالرابرينيدددو ردر  وبدددالر ر دددونيراأدددو راملحدددوحلشر رامدددلررمدددو رامل دددلمراملني مددد رابددد رع دددر

ر:ر{713}احل أهر

 ررالرأحدددألراألذانرمبدددمراملىمددد ردرفهدددىر ذنراميندددونرمبدددمراملىمددد ر ملدددىرب  دددب  ر ا ددد  رمددد ررررررررررر

األذاندرفدددننرتذايدددالرالرأحدددألردر ندددبرعهلدددالر نرأنيلددد يربنيددد رد دددى راملحددد  ردرملهىملدددالرر:ر رإذارررررررر

رإالرإذارد مر م  ور ر. ضوتراملح  ر ر املح  رالرحتضور

ا ددد ارمددد ريههلددد راأل دددىاتردر ذايدددشر امل  هددد ردرذملدددشردر  ددد رالرأ  ددد  راملنيجدددبر رررررررددددر5

ردرف ذ نربحىيشرامل بلني ر. ي رمرع رام  صاملرو ار

 ثانيًا : خمالفات وأخطاء يف األذان :

إنربنيدددضراأدددلذيشرأهنيدددىنردر   دددو ر يفوملفدددوتر ددد   ردر ذاي دددلردر ذملدددشربندددببراجل دددمردرررررررر

املدد أ ردر رعدد  رامل فهددالرفلددالردر  دد ملشرملههدد ر ددوصراملنددوعرعهدد ر هددبراملنيهددلرامل ددوع ر ينيهمددالررررررر

ر ينيهلمالر.

رفم ر  يراأخوملفوتر األ  و ر:

 ـ التمطيط والتغني باألذان :1

ر:160صرمو رامل لمرعه ر فىظردراحالرابرينيو ردردر  وبالر رامب اعردرمضوارامب  اعر 

  ددىرامل  وأدددبر غراملدد رحبربدددالردر لددهرأدددلدغرررردراألذانر ر مدد راملبدد عراأ و  ددد رحتولددو راملددد هًشرررر

يردددل ر همدددوتراألذانر  لفلوي دددوربوحلو دددوتر املنددد نوتردر يهدددنر و ف دددور  ر أدددود رفل دددوردرررإ ر

عهددد ريىملدددعراألحلدددونردرف ددد ارالرددددمرإاوعدددو رعنددد را دددىاراملنيهمدددو ردر رالرأب دددمررررررررمأًوفظددد 

راألذانرمورملرأر  راأنين ردرفننر  راأنين ر  ريفو شر وأ ر ر.

ردر ن رعمدددوربددد رعبددد راملراأدددارمدددو رررررررر ردرينيهلهدددو  ذ دددوراممدددو راملبخدددواغراحدددالرابرينيدددو ردر دددًلًال

رألذنر:ر ذنر ذايو راًو ر إالرفوع املنور.

ر:{88د2/87ف ألراملبواغر/}مو راحلوفهراب ر جوردراحالرابردردر



ر ر املظو ور يالر وفرعهلالرم رامل  وأبراخلو جرع راخل ىعرالر يالري ويرع رافعراملحىتر ر.

رهلا ر:رمور  لريهًشراألذان؟

رررررررر ردررررج/رمددو رامل ددلمر مدد ربدد رإبددوا لل :ريتددلرامل م أدد راملاائدد رعدد رررر2/125درف و أددالردراحددالراب

ع لددد ردراألذانرمدددورأنبرددد درفدددننر  دددو راأنينددد رفنيدددالرأب دددمراألذاندر دددو فراأددد رإذار داأ هدددىلر

رنر  وملدد راأنيندد رملرأحددألر إالهللر ددويررر  دد راحلو ددوترإذارمدد ترإرردر   ددورمدد راملدد   رفدد رأنبردد ررررر

دربنيددضراأددلذيشرلدد راملددىا رمدد راملنددى ر ددوفراأدد ر ددىراملددىا ردرف ني دد ر ه ددورمدد راأدد ر الرلدد رررررررررررر

ىائدد در.ر  ددونرأىجدد ردرم دد ريهًددشر دد  ر  دد ارهددببالراجل ددمر عررر رمدد رفل ددو دد  ا ردر مددوراملنددىنرفددر

ر د.ر .ردر   يالردراآل ور   ر.رر  ىيالرالرخي وارم ر ىر فضم

رأ  ددهر:340\10{جممددىعرف ددو  رابدد ربددو ررر} هدد مراممددو رابدد ربددو راحددالرابرينيددو ر مددوردرررررر

ر؟رذملشردراحل لرفموردراألذانرل  ىنراألذيشرم ر   ا ر ن

ردربددومعوالررخيددمر ىيددالر املهًدد ر.رر املدد هًشراملهًدد رمدد رراألذانرأحددىنر نرملهمددلذنرأنبردد :ررج

ر؛(ررابراهدددى )ررال ر دددلرندددبربدددمردراملددد  ربفددد ألرابراهدددى ر مددد ار نر  ددد  :ررأهدددى ر دددون

ر إنردراأمندددىعراملهًدد ررمددد رذملددشرر ددونر(رراملددد  )رريحددبررفددننرردرموفىعدددور نر دد ررابراهددى ررألن

رام بددوار ددى:رراأددلذنرمهحددىدرألنر؛راألذانر ددً رلنددعر الردراحلهلهدد ردربددوأنين رخيددمرالر ددون

ردراأنيمدددىملشرأنحدددبراملنيدددولربنيدددضر ألنر؛رابراهدددى ر دددىر هدددهلرعهلدددالرابر ددده ر مددد اربددد ن

ر.راملنيولر   ورعن رحل رذملشرمل  

رإر.ر درر.ر امموم راألذانردرم و ير  ىردر امل م لطرامل  ىأمرف ى:ررامل هًشر  مو

ردراألذانر.ر امل م لطررعه راألذنراالمل اا ربني  رامل هًشفلنبر ر

 ـ اللحن والخطأ اللغوي في األذان :2

  ر أدددود ر  دددوفر يهدددنرر رذملدددشربن دددقر دددوفرم دددونر دددوفردر  رمددد  ردر ددد رمى دددعراأددد ردرررر

ر   بويرذملشرممهللورينمنيالردرفم رذملشر:ممورأأخمربوأنين ر وفر



دردرف  ًدددى راجلمهددد رإ راهددد رإهددد ف ومل ر{برتر}فدددبنيضراأدددلذيشرأهدددى ر{ابرر} ردددددرمددد ر مدددا

ر؟ مرابر   رف  يالرأنودغر:

ر{  بددوارر}درفددبنيضراأددلذيشرأنددودغرفلهددى ررر{  دد رر}ددددر أددود ر ددوفر ملدد ربنيدد راملبددو رمدد ر همدد رررر

رملدددالرامل بدددم:ربف ًددد ش راملَ ب دددوأ   مدددورمدددو ر دددو بر رمحدددبونيراأدددن ر ر:رررررر{  بدددوارر}درف همددد ر

 ر  ددد  ربوملنيوبلددد ر  دددىرمنيدددولرفواهددد ر  دددىر جبدددو رجبدددمرم دددم رِ ب دددوٌا ر انيدددالر ا ددد ر جدددال

:راملفه ددو رمددو ر هلدد ار  هددبولدرهددببرم ددم رَ ْ بددوٍا رعهدد رنمددعر مدد رهددببر  انرم مهدد ربحددود

رملفدددهرإ رامل  دددب رمى دددىعرعددد رخيدددوجرملددد  راملبدددو ؛رعهددد رامل ًدددو ردرامل  دددب رلددد  ر نرندددى رال

ر رإر.ر دررامل بمراعر  رامليت راألْ ب وِا 

وردرمحدد اردر اددعررب دداددعرَ رمددو رب ددور بددىر أدد راحددالرابردر  وبددالر راأنددو  راملهفظلدد ر ر:رررررررر ر

ر  ر  ىرامل بمر.ر

درفلحددد رر{ت ددد رر}درفدددبنيضراأدددلذيشرأندددودغرر{  ددد رر}إد دددو ر مدددا راهددد ف و رعهددد ر همددد رردددد

راأنين ر:ر  ىر   ر.

ابر رر}فدددبنيضراأدددلذيشرأندددودغررردرر{  ددد رر}  همددد رر{ابرر} أدددود ر ا ربدددشرملفدددهراجل ملددد ررردددددر

ربضلراهلو رفهطر.ر{ابدر   ر}در املحىالرر{   ر

ر}نيضراأدددلذيشرأندددودغرر إيتبدددوتر ا ا رم وي دددوردرفدددبرر{ابر}ددددر ددد فراهلدددو رمددد رملفدددهراجل ملددد رررررر

ر.ر{ابدر   }در املحىالرر{املهى   ر

ر}ودغرنيضراأددلذيشرأنددرف حدد ر ددوً ر ر ا ا ردرفددبررر{ابدر}ددددري ددبلعر ددم راهلددو رمدد رملفددهراجل ملدد ررررررر

ر.ر{ابدر   ر}در املحىالرر   ار   رر{ ىر   راملههلل

رإملالرالنر ر     :رراأنين رفلح ر{رت   ر}رأنودغراألذيشرفبنيضردر{ر    ر}ر هم رم راهلما رم رد

ردر املحىالرب  نرم ر.رابرإال



رأرددد ر  ددد اردر{ر  ددد   ر}رف حدددبألر ا ا رف حددد ر{ر  ددد  أر}ر همددد رمددد راملددد ا ر دددم ري دددبلعردددد

ر.رب ور مٍورإ ربومل  ود ر  رم راجلمه 

مدددعر نراأل دددمر ي دددورهدددو ن رف د مددد ررررر{  ددد  ر ن رالرإملدددالرإالهللابررر}دددددري ددد أ راملندددىنردرمىملدددالررر

ر.ر{إملالرإالهللرابررالهلل    ر ر}:ري هو درفوملحىالرر{ الهللرر}بومل  رفحواتر

ر}درفدددبنيضراأدددلذيشرأندددودغررر{  ددد  ر ن ر مددد ا راهدددى رابررر}مددد رمىملدددالرر{ ن رر}دددددرمددد ر همددد رر

ردرف ح رانيو ربني ر نر وي رمفود  ر.ر{    ر ي ور م ا راهى رابر

تراهددى ر  دد  ر ن ر مدد رر}اأددلذيشرأنددودغررردرفددبنيضر{ مدد ا ر}ددددرمدد ر ددوفراألملدد رمدد ر همدد ررررر

ر.ر{    أر ن ر م ا راهى أرابر}دراملحىالر{ابر

 مدد ا رر}درفددبنيضراأددلذيشرأنددودغررر{ رابراهددىر}ددددر أددود ر ددوفراألملدد ربنيدد راملددوا رمدد ر همدد رررررر

ر.ر{ااهى رابر

ر   ا رفىقرامل   ر.رراألذيشرل  ودرفبنيضرر{   رر}در هم رددراأ رامل   ر

درفددبنيضراأددلذيشرر{ دد رعهدد راملحدد  ردر دد رعهدد راملفدد نيرررر}مدد رمىملددالرر{رعهدد }ددددرمدد ر همدد رر

 ددد رعهددد رتملحددد  ردر ددد رعهددد رر}در  رلددد راألملددد رفلندددودغرر{ملحددد  رار~ ددد رعهددد ر}أندددودغر

ر.ر{تملف نير

درفدددبنيضرر{ املفددد نياملحددد  رر}مددد ر همددد رر احلدددو ربنيددد ر دددوفراملحدددودردددددر أدددود ر دددوفر ملددد رر

ر.ر{ردر  رعه راملفوالنير  رعه راملحوال ر}األذيشرأنودغر

در{ دد رعهدد راملفدد  ررر}درفددبنيضراأددلذيشرأنددودغرر{املفدد نيرر}املن ددقراملحددًلألردر همدد رررددددرعدد  رر

ر  راألا راملىاهني ر.ر{املف  ر} 

ر.ر{ابرر~الرإملالرإالهللر}درفبنيضراألذيشرأنودغرر{إالهللرابر}درمىملالرر{إالهللر}ددرم ر هم ر

درفدددبنيضرر{املحددد  ر ددد رمددد راملندددى رر}درمىملدددالرر{املحددد  رر}دددددرمددد ر دددوفراألملددد رمددد ر همددد رر

ردرفل ىنراأنين ر:ر مراملح  ر  رم راملنى ر.ر{  رم راملنى ررتملح  ر}األذيشرأنودغر



ر{املحدد  ر دد ا رمدد راملنددى ررر}فددبنيضراأددلذيشرأنددودغررر{ دد رمدد راملنددى ر}دددر أددود ر ملدد رمدد ر همدد ررر

ر.ر{املح  ر ٌ رم راملنى رر}در املحىالر

 ـ الَحْدر في األذان ـ وهو اإلسراع ـ :3

ر. اائالردر   ار   رأن  لعراملنومعرملنذانر نرأود د الرفبنيضراألذيشريوايرأنوعردر ذايالر

املندددومعرمددد راملردأددد ر اا ررربدددشر ملفدددوظراألذانر  ددد رأددد م  ررررفلنبرددد رملهمدددلذنر نرأ م دددمرمهدددل  رر

رمللنو راألجور  فوع راملنيبر ه رابرعهلالر عه رتملالر ههلرأى راملهلوم ر.لذنردأا

 ـ إقامة الصالة بدون إذن اإلمام :4

در   دددبر نر مددد   رملدددشرف دددى رمل مدددو رعددد راأىعددد راأني دددودرممومددد راملحددد  ررإالرإذاريددد  وراممدددو 

ردر نددو رمنددج رملددالرإمددو در  نددو رررررررررررررر ردراحددالراب ردر ددى ر دد اراألمددورفهدد رهأدد م ردراحددالراب ابدد ربددو 

اجددددمردربنيددددضراأل لددددونرأحدددده ر أددددل راملنددددوعربدددد  نرإذنراممددددو راملوايددددبدرف ددددمر دددد يالرررر

ر ًلً ؟

ردر:رإذار ددونراممددو ريدد  وع راأىعدد راأني ددودر يهدد  ربنيددضراأدد مىمشرررررررررررررر ردراحددالرابرينيددو  ف جددول

  ددده ربوملندددوعرفددد ر دددوجردر  ددد يالر دددًلً ردر  ددد ي لر دددًلً ر؛رألنراملوهدددى ر ددده رر

ابرعهلددالر هددهلرأددوريدد  ور دده رعبدد راملددوح ربدد رعددىفربوملنددوعردر ملرأن ددورعهلددالراملددنيبر دده ررررررر

عهدد رذملددشر  دده رمني ددلرمددوربهدد رمدد راملحدد  ردرفهدد ريتبدد رعنددالررررررررررررابرعهلددالر هددهلردربددمر مددويررر

 دده رابرعهلددالر هددهلر يددالر ددونردر ددا  ريبددى ردر دد  راملفجددورنهدد رملهضددو ر وج ددالردرفهمددوررررررررررر

 ضدددور مددد راملحددد  ر يددد  وراملدددنيبر ددده رابرعهلدددالر هدددهلر ملمددد راملحددد  ر  ددده رعبددد رررررررررررر

بوملندددوعردرر–نددد ر  ددد راملني دددو راأب دددوأ ربوجلرر-املدددوح ربددد رعدددىفراملا دددوغرا ددد رابرعندددالرررر

فجددو راملددنيبر دده رابرعهلددالر هددهلر مدد ر دده رعبدد راملددوح را نيدد ردرفدد اادر نرأ دد  ورف  ددوارملددالررررررر

املدددنيبر ددده رابرعهلدددالر هدددهلرفوهددد موردراملحددد  ردر  ددده رمنيدددالراملدددنيبر ددده رابرعهلدددالر هدددهلر

املو نيددد راملددديتربهلددد ردرفهمدددورهدددهلرعبددد راملدددوح ربددد رعدددىفرمدددو راملدددنيبر ددده رابرعهلدددالر هدددهلر

  ربدد ر ددنيب رفهضددلورمددورفوي مددوردرفدد  رذملددشرعهدد ر نراممددو رإذاريدد  ورفددننراجلموعدد رالررررر منيددالراأردد



أني هددىنربددمرأهدد مىنرمدد ر ددو  ارمدد ر  ددمراخلدد رفلحدده رب ددلر  دد رالرأ ني ددمراملنددوعر  دد ار ددىرررررررر

راحلق.

 مددور ددىنربنيددضراملنددوعرأ نددوعر أهددللرمبددمر نرأدد ي ر مدد راملحدد  ردرف دد ار هددطرالرنددى ر ملددلسرررررررر

جممددىعرف ددو  ررر}رمددو راملوايددبرمبددمرجمدد  راملىمدد راأني ددودرإالربنذيددال.را ددد.رررررأل دد ر نرأ هدد  رعهدد رامرر

ر.ر{ر143\12اب ربو ر

ف ددد يربنيدددضراأخوملفدددوتر األ  دددو راملدددىااد رمددد ربنيدددضراأدددلذيشردرفدددو وصر أ دددوراأدددلذنرعهددد رر

رامل هفهراملحًلألردر هموتراألذانرد فهشرابرإ راهل  ر املن ادر.

ريىنرامل أ رأ  هفىنرامل  وأبر امل رحبردراألذانر.  يراأل  و ر لراألذرم رأهعردر    و

   دددد اً ر:ريحددددلًيترمل ددددلر أ ددددوراألذيددددىنر نريهامددددىاراملنلددددن ردر الريرددددر اربوأل ددددىاتراملدددديترررر

ينددمنيىي ورعدد رامذاعددوتر  راألذانراأنبنيددهرمدد راحلددو راأ دد ر  راأدد ي ردرفددوملني  ربهددا  راملنلددن ررررررررر

ر.ر{ملوهى رفخ  ير موري و لرعنالرفوي  ىار مورتيو لرار} املىمىفرعن ر وعرابرينيو ر

ر احلم ربرالراملنيوأشر  ه رابرعه ريبلنور م ر عه رتملالر  ًبالر ههلر.
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