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 فضائل األذان -2

 :فضل األذان 

ْحـَمِن، ٬َعْبِداَعْن  -1 : لَـهُ قال  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض ُخْدِريَّ الأ َّ أبَا َسِعيٍد  ْبِن َعْبِدالرَّ

َغنَِمَك، أْو بَاِديَتَِك، فَأاذَّْنَت  فِـيبَاِديَةَ، فَإاذَا ُكْنَت الغَنََم وَ البُّ تُـحِ أَراَك  ن ِـيإ

هُ ْع َصْوتََك بِالن ِدَاِء، فَإبِالصَّالةِ فَاْرفَ  ِ ، ِجنٌّ الال يَْسَمُع َمدَى َصْوِت : »نَـّ ُمَؤاذ ِ

ِمْن  تُـهُ قال أبُو َسِعيٍد: َسِمعْ «. ِقيَاَمةِ اليَْوَم  لَـهُ  ِهـدَ َوال إْنٌس َوال َشْيٌء، إال شَ 

 .(1)أخرجه البخاري ملسو هيلع هللا ىلص. ٬َرُسوِل ا

النَّاُس َما  لَـمُ لَْو يَعْ : »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أ َّ َرُسوَل ا هُ َي هللاُ َعنَرِض  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيأَوَعْن  -2

ِل، ثُمَّ  فِـي ِ االَوَّ  لَـْيـهِ وا عَ تَـِهـمُ دُوا إال أْ  يَسْ يَـجِ  لَـمْ الن ِدَاِء َوالصَّف 

 .(2)متفق عليه .«واتَـَهـمُ السْ 

ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ِمْعُت َرُسوَل ا: سَ قَالَ  اُهـمَ َي هللاُ َعنَرِض  ا َ ْفـيَ سُ  بِـيُمعَاِويَةَ ْبِن أ َوَعنْ  -3

نُوَ  أْطَوُل النَّاِس أْعنَاق»يَقُوُل:   .(3)سلممأخرجه  «.يَْوَم الِقيَاَمةِ  ا  الُمَؤاذ ِ

 :فضل متابعة األذان 

هُ أ اُهـمَ َي هللاُ َعنْبِن َعْمِرو ْبِن العَاِص َرِض  ٬َعْن َعْبِدا -1 ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ َسِمَع النَّ  نَـّ

َ  فَقُولُوا ِمثَْل َما يَقُوُل، ثُمَّ َصلُّوا عَ الُمؤَ  تُـمُ إِاذَا َسِمعْ »يَقُوُل:  هُ ، فَإِ لَـيَّ اذ ِ َمْن  نَـّ

ىصَ  ىَصالة  صَ  لَـيَّ عَ  لَـّ الَوِسيلَةَ،  ِلـي، ثُمَّ َسلُوا هللاَ ا  ا َعْشربِـهَ  لَـْيـهِ هللاُ عَ  لَـّ

هَ فَإِ  ، َوأْرُجو أْ  أُكوَ  أنَا ٬االَجنَِّة التَْنبَِغي إِال ِلعَْبٍد ِمْن ِعبَاِد  فِـيا َمْنِزلَةٌ نَـّ

                                                 

 (.609برقم ) أخرجه البخاري (1)

 (.437ومسلم برقم )واللفظ له، (, 615أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.387برقم ) أخرجه مسلم (3)
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 .(1)سلممأخرجه   «.الشَّفَاَعةُ  لَـهُ الَوِسيلَةَ َحلَّْت  ِلـيُهَو، فََمْن َسأَل 

َمْن قال »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أ َّ َرُسوَل ا اُهـمَ َي هللاُ َعنَرِض  ٬َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِداوَ  -2

ُهـمَّ ِحيَن يَْسَمُع الن ِدَاَء: ال ِة، َوالصَّالةِ  لَـّ قَائَِمِة، آِت الَربَّ َهِذِه الدَّْعَوةِ التَّامَّ

 لَـهُ ، َحلَّْت تَـهُ الَِّذي َوَعدْ  ا  ودَمـْحـمُ  ا  فَِضيلَةَ، َواْبعَثْهُ َمقَامالَوِسيلَةَ وَ ال ا  دُمـَحـمَّ 

 .(2)أخرجه البخاري «.ِقيَاَمةِ اليَْوَم  تِـيَشفَاعَ 

هُ ، أملسو هيلع هللا ىلص ٬َعْن َرُسوِل ا اُهـمَ َي هللاُ َعنَوقَّاٍص َرِض  يبِـَعْن َسْعِد ْبِن أوَ  -3 قال:  نَـّ

َ : أشْ » ، لَـهُ إِال هللاُ َوْحدَهُ ال َشِريَك  لَـهَ أْ  ال إِ  َهـدُ َمْن قال ِحيَن يَْسَمُع الُمَؤاذ ِ

بِاإِلْسالِم وَ  ٍد َرُسوال  ُمـَحـمَّ َرب ا  َوبِ  ٬، َرِضيُت بِالُـهُ َعْبدُهُ َوَرُسو ا  دَحـمَّ ـَوأ َّ مُ 

  .(3)سلممأخرجه   «.بُـهُ اذَنْ  لَـهُ ، ُغِفَر ا  ِدين

 :فضل الدعاء بين األذان واإلقامة 

دُّ يُـرَ الدَُّعاُء الَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  َي هللاُ َعنهُ َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك َرِض 

 .(4)أخرجه أبو داود والترمذي .«َن األاَذاِ  َواإلقَاَمةِ بَـيْ 

 

                                                 

 (.384برقم ) مسلم أخرجه( 1)

 (.614برقم ) أخرجه البخاري( 2)

 (.386برقم ) أخرجه مسلم (3)

 لفظه. اهذو ،(212برقم )ذي وأخرجه الترم(, 521برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 4)

This file was downloaded from QuranicThought.com


