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افرح باألذان ألنه يبشرك بلقاء اهلل في الصالة
إذا حضرت العائلة إلى المطار الستقبال حبيبهم الغائب عنهم منذذ مذدة يويلذة يذف سذيوون عذعور م إذا ذم انعذالن
فذذي المط ذذار أن الطذذائرة الوالني ذذة وصذذل و س ذذيورح األز و وذذرح األم وال وي ذذة واألبنذذاء ،له ذذم سذذيورحون بقذ ذرز لق ذذاء
الحبيذذب ،ييذذب و ذذم ا ن مذذارأوه لمذذاذا ذذا ذذذه الورحذذة فقذذع عنذذد إعذذالن وصذذول الطذذائرةوا ال إنهذذم مذذارأوه حتذذى ا ن
لون مجرد انعالن عن وصول الطائرة له فرحة خاصة ألن ذا انعالن يخبرني بقرز لقاء المحبوز سبحان اهللا
ذلك األذان يخبرني ويبشرني بقرز لقاء اهلل عالى في الصالة والوقوف بذين يديذه و ذو أعمذم محبذوز لهذذا فصذوت
األذان والترديد خلوه يشعرني بالورح ا مذرة أسذمف فيهذا األذان ،قذال رسذول اهلل -صذلى اهلل عليذه وعلذى آلذه وسذلم-
ه
لقاءهه" صحيح مسلم ،اهلل أ بر ما أحلى ذا األذانا
لقاء اهلل ،أحب اهلله َ
" َمن أحب َ
المحبون هلل يهرولون ويسرعون إليه
لذذذلك جذذد الذذذين يحبذذون اهلل عذذالى يذذذ بون بسذذرعة إلذذى المسذذايد فذذور سذذماعهم لذذأذان ،و جذذد الم ذرأة قذذوم ألداء
وليف نوعله فقذع ،ال بذا ألننذا مشذتاقون
الصالة فور سماعها لأذان وال نتمر آخر الوق  ،لماذاو ليس ألن الصالة
ٌ

للقاء اهلل عالى.

انمروا إلى موسى -عليه السالم -لقد واعده ربه لوي يأ ي مف قومه للقاء اهلل عذالى فقذام موسذى واسذتعجا ويذاء قبذا
وسذذى" يذذه38:
ذك َعذ َذن قَذ َوهمذ َ
قومذذه ويلذذب مذذنهم أن ينتمذذروه فسذذبقهم ويذذاء قذذبلهم فقذذال اهلل عذذالى لذذه " َوَمذذا أَ َع َجلَذ َ
ذك يَذذا هم َ
ىذى" يذه 38:أي اسذتعجل بالوصذول
ذك َر ل
يعني لماذا أ ي قبلهمو فقال موسى -عليه السذالمَ " -و َع هج َلذ ه إهلََي َ
ز لهتَذ َر َ
مبورا لوي رىى عني ،سبحان اهللا إ ًذا استعجا أن إذا ناداك اهلل لوى يرىى فإذا رىي و رىي أن .
ً
ه
ه
ه
ه
ك ل َم َن َخش َي َربهه"البينة3:
ىوا َع َنهه َذل َ
قال عالى " َرى َي اللهه َع َنذ هه َم َوَر ه
ه
سذالَى
وبالمقابا فإن الذين قا حبهم هلل يتبايؤون ويتثاقلون عن الصالة ما قال عالى " َوإهذَا قَ هاموا إهلَى الص َذالة قَ ه
ذاموا ه َ
اس َوَال يَ َذ ه هرو َن اللهَ إهال قَله ًيال" النساء 281:وأما أن فال يمون أن وون وذا ألنك حب اهلل عالى.
يذه َراءهو َن الن َ
أما اللذة الثانية التي يمون أن شعر بها أثناء عبادة األذان فهي لذة االنتقام والتشويا أي انتقامو

يبعا يمونك أن شوي غليلك بهذا األذان ،ا ن من و عدوك الذي ال
ذا أذان ما دخا االنتقام بالموىوعوا ً
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وغيذذر

يجعلذذك خشذذف فذذي الصذذالة ويحذذاول أن يو ذ كر بينذذك وبذذين زويتذذك وبينذذك وبذذين أصذذحابك وأحبابذذك بذذالتحري
يبعا.
ذلك ،من وو إنه الشيطان ً
ذودي للصذذالةه ،أدبذ َذر الشذذيطا هن"
ييذذب ا ذان يطذذرد الشذذيطان ،قذذال رسذذول اهلل -صذذلى اهلل عليذذه وعلذذى آلذذه وسذذلم"-إذا نذ َ
صذذحيح البخذذاري وذلذذك لشذذدة غيمذذه وحقذذده علذذى ذذذه العبذذادة فأنذ َ ي ذ اك اهلل خيذ ًذرا قهذم بطذذرده أثنذذاء الترديذذد خلذذف
المؤذن و ذا ي يد في غضب الشيطان وأذيته ،فانتقم لنوسك ،انذتقم مقابذا السذنوات الطويلذة التذى ذان ي عجذك فيهذا
في الصالة
واهلل ذا عذعور يميذا أثنذاء عبذادة األذان أن ستشذعر التشذوي مذن عذدوك وعذدو اهلل عذالى ،وبالمناسذبة اهلل عذ ويذا
ه
ظ به ه هم الَ هوو َار"الوتح 12:فإذا ن ستطيف في ذا يذوم أن
اع لهيَ هغي َ
ب ال ُّر َ
يحب منك أن غيظ عدوه ،قال عالى "يذه َعج ه
غيظ الشيطان و غلبه خمس مرات بالترديد خلف األذان فلماذا ال وعذا ذلذكو بذا راحتذك فذإن اهلل عذالى يحذب "اهلل
أ بر ..اهلل أ بر ..أعهد أن ال إله إال اهلل".
وقوات مف األذان:
ماذا عني لمة "اهلل أ بر"و
ذك ذذذه الولمذذة إذا سذذمعتهاو اهلل أ بذذر إذا سذذمعتها وأنذ َ فذذي
أول لمذةٌ سذذمعها فذذي األذان "اهلل أ بذذر" فمذذاذا عنذذي لذ َ
جار ك فإنها قول لك "بأن اهلل أ بر مذن جار ذك" ،فذا رك جار ذك واذ ذب إلذى اهلل وإذا سذمعتها بذين أ لذك وولذدك
فإنها قول لك "أن اهلل أ بر وأ م من أ لك وولدك ،ا ذر هم ا ن واذ ذب إلذى اهلل" ،اهلل أ بذر إذا سذمعتها وأنذ نذائم
فهي قول لك "بأن اهلل أ بر من فراعك ا ر ه واذ ب إليذه سذبحانه ،اهلل أ بذر مذن اللعذب ،اهلل أ بذر مذن المسلسذالت
والمباريات ،اهلل أ بر من عملك ووظيوتك ومن ا عيء.
ولهذا يورر ا عليك المؤذن أ ثر من مرة ،اهلل أ بر ،اهلل أ بر ،اهلل أ بر ..س مرات في األذان يعني أنه يقذول لذك
يا قهم فإن اهلل أ بر من ا ذا الذي شتغا به عن اهلل ،اهلل أ بر ،اهلل أ بر.
لماذا ياءت "أعهد أن ال إله إال اهلل" قبا "حي على الصالة"وا
ثم العبارة التاليذة فذي األذان ذي "أعذهد أن ال إلذه إال اهلل" ذا سذاءل مذرة مذن المذرات لمذاذاو ،لمذاذا ال إلذه إال اهللو
لماذا لم يون األذان اهلل أ بر ،اهلل أ بر ثم حي على الصالة و أ ي بعد ا حي علذى الوذالح ثذم بعذد ذلذك أعذهد أن ال
إلذذه إال اهللو لونذذه مذذا قذذدم الصذذالة فذذي األذان مذذف أن الصذذالة ذذي موىذذوع األذان ،األذان نذذداء للصذذالة لونذذه قذذال فذذي
البداية أعهد أن ال إله إال اهلل ثم بعد ذلك أ

الدعوة للصالة لماذاو

الج ذذواز :ألن لم ذذة ال إل ذذه إال اهلل ذذي لم ذذة انخ ذذالإل هلل ،انخ ذذالإل يو ذذون قب ذذا الص ذذالة ول ذذيس بع ذذد ا ،فوم ذذا أن
انخذذالإل يوذذون قبذذا الصذذالة فوذذذلك ا ذان ال إلذذه إال اهلل وذذون قبذذا حذذى علذذى الصذذالة ،قبذذا أن قذذوم إلذذى الصذذالة
يجب أن تأ د ا قذوم هلل أم أنهذا مجذرد عذادةو ذا سذتقوم ألنذك ال عبذد إال اهلل أو ريذاء أليذا النذاس ،مذن أيذا أن
يقولوا فالن يصلي ،أو من أيا أال يعاقبك والديك أو إنسان آخر ،لمة انخالإل ال إله إال اهلل ذ ير لك
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بانخالإل قبا أن صلي.
لماذا ياءت "أعهد أن محم ًدا رسول اهلل" قبا "حي على الصالة"وا

با حتى أعهد أن محم ًدا رسول اهلل-صلى اهلل عليه وسلم -أ ي ذذه الولمذة قبذا حذي علذى الصذالة ..لمذاذاو ألنهذا

ذ ٌير آخر مهم بأن وون صال ك مطابقة لصالة النبي -صذلى اهلل عليذه وسذلم -بذال زيذادة وال نقصذان حتذى ال وذون
صالة بايلة ،يقول النبي -صلى اهلل عليه وعلى آلذه وسذلم" -صذلُّوا مذا رأيتهمذوني أصذ لي" صذحيح البخذار فذإن ثبذ
ذلذذك فذذي قلبذذك ستسذذمف بعذذد ذلذذك فذذي األذان حذي علذذى الصذذالة ،حذي علذذى الوذذالح ،الحمذ المقدمذذةو سذذبحان مذذن
اختار ألواظ األذان بهذا التناسق العجيبا
يقول ابن القيم "فلله في أحوام العبادات أسرار ال هتدي العقول إلى إدرا ها على ويه التوصيا".
من السنة أن نردد مثا ما يقوله المؤذن عند سماع ا ذان
أخذي الوذريم ،أختذي الوريمذذة لذذيس ذذا فقذذع بذا نذذاك يمذذال حتذى فذذي الترديذد خلذذف المذذؤذنا نعذم لنذذا يعلذم أنذذه مذذن
السنة أن قول مثا ما يقوله المؤذن ،إذا قال اهلل أ بر قذول اهلل أ بذر ،إذا قذال أعذهد أن ال إلذه اهلل قذول أنذ أعذهد
ه
أن ال إله إال اهلل.
ضذا
إال في قول المؤذن حى علذى الصذالة قذول "ال حذول وال قذوة إال بذاهلل" و ذذلك إذا قذال حذي علذى الوذالح قذول أي ً

"ال حول وال قوة إال باهلل" ،لماذا نا بالذاتو

ذاك نَذ َعبذ هد وإهي َ ه
ين" الوا حذة5:و ذذلك
الجواز :ذا ربذ ٌ
ع بذين العبذادة واالسذتعانة ،ألسذ فذي الوا حذة قذول" :إهي َ ه َ
ذاك نَ َسذتَع ه
في األذان قول أعهد أن ال إله إال اهلل يعني :ال نعبذد إال اهلل ومذاذا عذن بذاقي األمذرو بقذي "وإهي َ ه
ين" الوا حذة5:
َ
ذاك نَ َسذتَع ه
فتقول عندما يقول المؤذن حي على الصالة قول :ال حول وال قوة إال باهلل يعني :أننذي أسذتعين بحذول اهلل وقو ذه علذى
إياب ذة نذذدائك أيهذذا المذذؤذن و ذذذه قمذذة االسذذتعانة فتتطذذابق سذذبحان اهلل ا ذان مذذف الوا حذذة طذذابق عجيذذب يومذذا فيذذه
ض ا.
بعضهم بع ً
م بحمد اهلل
عا دوا الدرس للنشر على الن في قسم وريغ الدروس في منتديات الطريق إلى اهلل وضلوا نا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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