
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ شبع شرح زاد املستقنعامل

 

 

 

1 

 كتاب الصالة

[ 103الصالة يف اللغة: الدعاء. قال هللا تعاىل: }َوَصل ِّ َعَلْيهِّْم{ ]التوبة: 
 ،كالركوع والسجود  وأفعال ،أي ادع هلم، ويف الشرع: أقوال كالفاحتة والتسبيح

خمصوصة مفتتحة ابلتكبري خمتتمة ابلتسليم، مسيت صالة الشتماهلا على الدعاء 
ومها عرقان من جانيب الذنب وقيل: عظمان ينحنيان يف  مشتقة من الصلوين

 الركوع والسجود، وفرضت ليلة اإلسراء.
 جتب على كل: 

  مسلم 
  مكلف 

  (شروط وجوب الصالة)

  (جتب)  (على كل)اخلمس يف كل يوم وليلة: 
 (مسلم ) [1]
 ،أي ابلغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى حر أو عبد أو مبعض (كلفم) [2]

هذه الذي بعضه حر وبعضه عبد، وسيأيت إن شاء هللا وشرح واملبعض هو 
 .ابب العتقيف عاين امل
 (إال حائضا ونفساء)  .فال جتب عليهما 

 وعلى هذا فتكون شروط وجوب الصالة: اإلسالم والبلوغ والعقل 
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لكن ال  ،واحلائض تتوافر فيها شروط وجوب الصالة: اإلسالم والبلوغ والعقل
 جتب عليها الصالة إبمجاع أهل العلم

 وكذلك النفساء تتوافر فيها هذه الشروط 

 وجوب الصالة على احلائض والنفساء يف ابب احليض  يفوقد سبق الكالم 

 إذن الصالة واجبة على كل مسلم مكلف 

 :ويدل على هذا

وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع  ))قول هللا سبحانه وتعاىل  :أوال 
  ((الراكعني 

بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال  )قول النيب صلى هللا عليه وسلم :اثنيا 
 رواه البخاري ومسلم  (إله إال هللا وأن حممد رسول هللا وإقام الصالة 

لم رفع الق»: -صلى هللا عليه وسلم  -وال جتب على جمنون؛ لقول رسول هللا 
عن ثالثة، عن الصيب حىت يبلغ، وعن اجملنون حىت يفيق، وعن النائم حىت 

مدته تتطاول، فيشق إجياب القضاء عليه،  حديث حسن، وألن« يستيقظ
 فعفي عنه. 
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  ويقضي من زال عقله: 

 بنوم 
  أو إغماء 
 أو سكر وحنوه 

 

  (زوال العقل)

  (ويقضي من زال عقله): 
 (بنوم ) [1]
 (أو إغماء ) [2]
من انم ))حلديث  ،كشرب دواء  (وحنوه)طوعا أو كرها  (أو سكر ) [3]

وغشي على (1)مسلم رواه ((عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
 .وهذا األثر ضعيفعمار ثالاث مث أفاق وتوضأ وقضى تلك الثالث، 

 ويقضي من شرب حمرما حىت زمن جنون طرأ متصال به تغليظا عليه. [4]
 

                                      
  (684)مسلم: حصحيح  (1)
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 زوال العقل حيصل بأمور ثالثة

 األول زوال العقل ابلنوم 

 الثاين زوال العقل ابإلغماء 

 الثالث زوال العقل ابلسكر 

 زوال العقل بالنوم  األول:

إبمجاع  ،إذا زال عقل الشخص بسبب النوم وفاتته الصالة فيجب عليه القضاء
من انم عن صالة أو  )ويدل عليه قول النيب صلى هللا عليه وسلم  ،أهل العلم

  (نسيها فليصلها إذا ذكرها 

 الثاني اإلغماء 

املصنف يرى أن من زال عقله بسبب اإلغماء فيجب عليه القضاء وهذه 
 املسألة فيها خالف بني أهل العلم هل املغمى عليه يقضي الصالة. 

 خالف العلماء:

 القول األول: ال يلزمه قضاء الصالة وهو مذهب مالك والشافعي. 

 القول الثاين: يلزمه قضاء الصالة وهو مذهب احلنابلة. 
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القول الثالث: إن أغمي عليه مخس صلوات قضاها وإن زادت سقط فرض 
 القضاء يف الكل وهو مذهب أيب حنيفة 

وهذه املسألة ليس فيها دليل عن النيب صلى هللا عليه وسلم واألحاديث املروية 
 يه وسلم كلها ال تصح يف هذه املسألة عن النيب صلى هللا عل

 .عن الصحابةعلى ما جاء  والعمدة

يه يشبه النائم فيجب واما من حيث القياس فبعض أهل العلم يرى أن املغمى عل
 وهذا قول احلنابلة ، عليه القضاء

واما املالكية والشافعية فقالوا إن املغمى عليه مثل اجملنون واجملنون ال جيب عليه 
املغمى عليه مرتدد بني أصلني هل يلحق ف وعليهقضاء الصالة إبمجاع أهل العلم 

  .ابلنائم فيجب عليه القضاء أو يلحق ابجملنون فال جيب عليه القضاء

 وهذا نوع من القياس يسمى قياس الشبه فيكون الفرع مرتددا بني أصلني 

 فمن أحلق املغمى عليه ابلنائم وهو احلنابلة أوجبوا القضاء 

 ومن أحلقه ابجملنون مل يوجب عليه القضاء 

 ورأى أن املغمى عليه يشبه النائم ويشبه اجملنون  ،واما أبو حنيفة رمحه هللا فتوسط

 لقياسهذا ما يتعلق اب
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 واما اآلاثر عن الصحابة 

ض أخرجه فثبت عن ابن عمر أنه أغمي عليه ثالثة أايم ولياليهم فلم يق
 قطين وابن املنذر وغريهم الدار 

وكذلك أغمي على أنس بن مالك فلم يقض صالته أخرجه ابن املنذر بسند 
 حسن 

 وورد عن بعض الصحابة أهنم قضوا 

الذي ذكره يف الروض املربع وغشي على مثل األثر املروي عن عمار بن ايسر 
 عمار ثالاث مث أفاق وتوضأ وقضى تلك الثالث 

 لكن هذا األثر عن عمار ضعيف

وقد عارضه ابن  ،مث نقول إن صح فهذا فعل والفعل ال يدل على الوجوب 
  .عمر وأنس رضي هللا عن اجلميع

القضاء كما هو  املغمى عليه ال جيب عليه :راجح وهللا أعلم من هذه األقوالالو 
مذهب املالكية والشافعية واألدلة يف هذه املسألة اآلاثر واآلاثر املروية يف 

 القضاء ال تصح مثل عمار ومسرة وحنوهم 

 فائدة:
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 األثر عن ابن عمر أنه أغمي عليه ثالثة أايم ولياليهم فلم يقض  

 ا نستفيد منه الرد على ابن حزم وغريه ممن يقول إن ابن عمر كان متشدد

فابن عمر أغمي عليه مث أفاق ومل يقض وهو دليل على عدم تشدد ابن عمر 
 رضي هللا عنه وأنه كان يدور مع األدلة حيث دارت.

 زوال العقل بالسكر وحنوه  األمر الثالث :

 وحنوه: اي كشرب دواء وحنو ذلك 

وحنوه فيها وهذه املسألة وهي ترك صالة أو أكثر بسبب زوال العقل ابلسكر 
 خالف بني العلماء.

 خالف العلماء:

وممن إمجاعا، حكاه غري واحد و  ،القول األول: وجوب القضاء على السكران
ابن حزم يف مراتب اإلمجاع وابن قدامة وغري واحد و حكى اإلمجاع ابن املنذر 

 من أهل العلم. 

 القول الثاين: ال يقضي مطلقا وهذا قول ابن تيمية رمحه هللا. 

ال يقضي إن كان مكرها وإن مل يكن مكرًها فعليه القضاء وهذا القول الثالث: 
أحد األقوال يف مذهب احلنابلة والراجح القول األول ونعتمد على هذا اإلمجاع 
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ومل يثبت لنا خالف متقدم أما إذا مل يوجد إال أقوال متأخرة فنرتك هذه االقوال 
 املتأخرة ونعتمد على اإلمجاع السابق 

ملا نقل االمجاع  -يف مراتب االمجاع –هللا مل يتعقب ابن حزم وابن تيمية رمحه 
 على ان من ترك الصالة بسبب السكر فعليه االعادة

 وال تصح من: 

  جمنون 
 وال كافر 
 .فإن صلى فمسلم حكما 

 

 )ألنه ال يعقل النية  ؛إمجاعا )من جمنون(الصالة  )وال تصح 
 

  (صالة الكافر)

  (وال)  لعدم صحة النية منه،  (كافر)تصح من 
  وال جتب عليه مبعىن أنه ال جيب عليه القضاء إذا أسلم، ويعاقب عليها وعلى

 سائر فروع اإلسالم
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 (فإن صلى) مجاعة أو  ،الكافر على اختالف أنواعه يف دار اإلسالم أو احلرب
  (فمسلم حكما)مبسجد أو غريه  ،منفردا

  ويغسل ويصلى عليه ويدفن فرتكته ألقاربه املسلمنيالصالة فلو مات عقب ،
 يف مقابران، 

  ،وإن أراد البقاء على الكفر وقال: إمنا أردت التهزء، مل يقبل 
 .هذا قول احلنابلة. وكذا لو أذن ولو يف غري وقته 

 الشرح:

مل يلزمه  ،لم ُيسلم من قبلفيعين ُولد وهو كافر  ،أما الكافر فإن كان أصليا
 قضاء ما تركه من العبادات يف حال كفره، 

قال ابن قدامة: بغري خالف نعلمه، وقد قال هللا تعاىل }قل للذين كفروا إن 
صلى  -[ وأسلم يف عصر النيب 38ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف{ ]األنفال: 

 خلق كثري، وبعده، فلم يؤمر أحد منهم بقضاء،  -هللا عليه وسلم 

 ألن يف إجياب القضاء عليه تنفريا عن اإلسالم، فعفي عنه. ، عىنومن حيث امل

 كونهمعىن  و وقد اختلف أهل العلم يف خطابه بفروع اإلسالم يف حال كفره، 
 ،أو ليس مبخاطب، مبعىن: هل يعاقب على فروع اإلسالم، أو ال يعاقب اخماطب

مع إمجاعهم على أنه ال يلزمه قضاؤها بعد إسالمه، إذن اختلفوا هل ُُياطب 
إذا فمعىن فروع اإلسالم يعين الصالة والزكاة واحلج وحنو ذلك، و بفروع اإلسالم، 
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 ،قلنا أنه ُياطب مبعىن أنه يعاقب عليها يف اآلخرة، وهذا هو الراجح وهللا أعلم
سبحانه وتعاىل قال: }ملَْ َنُك مَِّن اْلُمَصل ِّنَي هللا و ،مها روايتان عن أمحد والقوالن

[، وهذه فروع، 44، 43{ ]املدثر: (44)َوملَْ َنُك نُْطعُِّم اْلمِّْسكِّنَي  (43)
 .فيعاقب الكافر حىت على تركه فروع اإلسالم

 .وأما املرتد، وهو الذي كان مسلًما مث ترك إسالمه

مخس سنوات مثال بعد و ذ ابهلل، لو أن رجاًل كان مسلًما مث ارتد والعيامثاله: 
 .رجع إىل اإلسالم

 فاختلفوا فيه على أقوال: 

وال يف  ،القول األول: ال يلزمه قضاء ما ترك يف حال كفره، يعين اخلمس سنوات
حال إسالمه قبل ردته. ولو كان قد حج لزمه استئنافه؛ يعين جيب عليه أن 

لو أن رجاًل كان مسلًما مث حج، مث ملا كان عمره ثالثني سنة، ارتد فيعيد احلج، 
 ملدة عشر سنوات، مث عاد إىل اإلسالم، هل جيب عليه قضاء احلج؟ 

ألن عمله  ؛وهو رواية عن امحد ،: ولو كان قد حج لزمه استئنافهالقول األول
زمر: قد حبط بكفره، بدليل قول هللا تعاىل: }لئن أشركت ليحبطن عملك{ ]ال

 [ . فصار كالكافر األصلي يف مجيع أحكامه. 65
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القول الثاين: يلزمه قضاء ما ترك من العبادات يف حال ردته، وإسالمه قبل 
فلو كان اترًكا للصالة، أو كان اترًكا للصوم يف حال إسالمه**، وال جيب  ،ردته

ىل: }ومن عليه إعادة احلج؛ ألن العمل إمنا حيبط ابإلشراك مع املوت، لقوله تعا
 الدنيا يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهلم يف

. فشرط األمرين حلبوط العمل، وهذا مذهب الشافعي [217واآلخرة{ ]البقرة: 
  .وهو رواية عن امحد

 :ومن حيث التعليل والقياس

ألن املرتد أقر بوجوب العبادات عليه، واعتقد ذلك وقدر على التسبب إىل 
 ها، فلزمه ذلك، كاحملدث. أدائ

ولو حاضت املرأة املرتدة مل يلزمها قضاء الصالة يف زمن حيضها؛ ألن الصالة 
 غري واجبة عليها يف تلك احلال.

وهو رواية عن امحد؛ ألنه  ،القول الثالث: ال قضاء عليه ملا ترك يف حال ردته
تركه يف حال مل يكن خماطبا هبا لكفره، وعليه قضاء ما ترك يف إسالمه قبل 

الردة؛ ملا كان مسلًما عليه كفارة، وتركها هنا جيب عليه ما ترك يف حال إسالمه 
وألنه كان واجبا عليه، وخماطبا به قبل الردة، فبقي الوجوب عليه  ،قبل ردته

 حباله. 
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ال يلزمه استئناف احلج إن كان قد حج؛ ألن ذمته برئت منه بفعله  وعلى هذا
فال يشتغل به بعد  ،قبل الردة، وهذا هو الراجح وهللا أعلم وهو مذهب احلنابلة

ذلك، كالصالة اليت صالها يف إسالمه؛ وألن الردة لو أسقطت حجه وأبطلته، 
 ألبطلت سائر عباداته املفعولة قبل ردته.

  لسبعويؤمر هبا صغري 

  (صالة الصغري)

  (ويؤمر هبا صغري لسبع)  أي يلزم وليه أن أيمره ابلصالة لتمام سبع سنني
 وتعليمه إايها، والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى، وأن يكفه عن املفاسد 

  ويضرب عليها لعشر 
سننننني حلديث عمرو بن شنننعيب عن أبيه  (يضررررب عليها لعشرررر)أن  (و)  -1

سررررربع سرررررنني وا رررررربوهم  أبناء أبنائكم ابلصرررررالة وهممروا ))عن جده يرفعه 
 (1).رواه أمحد وغريه ((عليها لعشر وفرقوا بينهم يف املضاجع

 

                                      
 .(6689)أحمد ح (495)سنن أبي داود: ح (1)
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حلديث عمرو  ؛سواء كان ذكرًا أو أنثى ،سنني (يضرب عليها لعشر)أن  (و)
مروا أبنائكم ابلصالة وهم أبناء سبع سنني »بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه 

 رواه أمحد وغريه.« واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم يف املضاجع

 معىن التأديب: الضرب والوعيد والتعنيف، و 

: جيب على ويل الصيب أن يعلمه الطهارة والصالة إذا بلغ احلنبلي قال القاضي
 بع سنني وأيمره هبا، ويلزمه أن يؤدبه عليها إذا بلغ عشر سنني.س

علموا الصيب الصالة »: -صلى هللا عليه وسلم  -واألصل يف ذلك قول النيب 
رواه أبو داود، والرتمذي، وقال: « ابن سبع سنني واضربوه عليها ابن عشر

 مروا الصيب»حديث حسن. وهذا لفظ رواية الرتمذي، ولفظ حديث غريه: 
 «ابلصالة لسبع سنني واضربوه عليها لعشر، وفرقوا بينهم يف املضاجع 

قال ابن قدامة: وهذا األمر والتأديب املشروع يف حق الصيب لتمرينه على 
إال  ،الصالة، كي أيلفها ويعتادها، وال يرتكها عند البلوغ، وليست واجبة عليه

 يف ظاهر املذهب احلنبلي.  ،إذا بلغ

مروا الصيب ابلصالة لسبع سنني واضربوه عليها »ذا احلديث وقيل: جتب عليه هل
فإن العقوبة ال تشرع. إال لرتك واجب، وألن « لعشر، وفرقوا بينهم يف املضاجع 

 حد الواجب: ما عوقب على تركه، 
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 وألن أمحد قد نقل عنه يف ابن أربع عشرة: إذا ترك الصالة يعيد.

أمر بذلك على طريق االحتياط؛  -رمحه هللا  -قال ابن قدامة: ولعل أمحد، 
رفع القلم عن »: -صلى هللا عليه وسلم  -فإن احلديث قد ثبت عن رسول هللا 

واحلديث صحيح، وهذا إبمجاع أهل العلم، على « ثالث: عن الصيب حىت يبلغ
 أن القلم مرفوع عن الصيب حىت يبلغ. 

والبنية، وال  وألنه صيب فلم جيب عليه كالصغري، حيققه أن الصيب ضعيف العقل
بد من ضابط يضبط احلد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله، فإنه يتزايد تزايدا 
خفي التدريج، فال يعلم ذلك بنفسه، والبلوغ ضابط لذلك، وهلذا جتب به 

احلدود، وتؤخذ به اجلزية من الذمي إذا بلغه، ويتعلق به أكثر أحكام التكليف، 
على سبيل االحتياط، خمافة أن  فكذلك الصالة. وقول أمحد يف ذلك حيمل

ألنه قريب من البلوغ فعلى هذا  ؛يكون قد بلغ، وهلذا قيده اببن أربع عشرة
الراجح وهللا أعلم أهنا ال جتب، وحديث األمر ابلضرب هو من حديث عمرو 

بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من 
حُيتج ويعمل به ما مل يوجد ما ُيالفه، فإذا  قبيل احلسنالذي من قبيل احلسن، و 

كون الروي من رواة ومعىن   ،ُوجد ما ُيالفه علمنا أن هذا احلديث ضعيف
ضعيف، فإذا عورض  أن تكون أحاديثه بعضها حسن وبعضها احلديث احلسن:

علمنا أن هذا احلديث من ضعيف  مبا هو أقوى منه، احلسن احلديثراوي 
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جبميع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  حديثه، وإال لو احتججنا
جلعلناه مبثابة الثقة، وهللا أعلم، ولو أراد ما قالوا ملا اختص اببن أربع عشرة دون 
غريه. وهذا التأديب هاهنا للتمرين والتعويد، كالضرب على تعلم اخلط والقرآن 

بني  والصناعة وأشباهها، وال خالف يف أهنا تصح من الصيب العاقل، وال فرق
 الذكر واألنثى فيما ذكرانه.

 فإن بلغ 

 في أثنائها 

 .أو بعدها في وقتها أعاد 

 

 (فإن بلغ يف أثنائها) أو بعدها يف وقتها )الصالة  بلوغه وهو يف دةأبن متت م
 أي لزمه إعادهتا ألهنا انفلة يف حقه فلم جتزئه عن الفريضة،  (أعاد

 .ويعيد التيمم ال الوضوء واإلسالم 
 العاقل فال جتب عليه  وهو رواية عن امحد وهو الراجحأما الصيب 

 القول الثاين: جتب على من بلغ عشرا  وهو رواية عن امحد.

على القول الراجح إهنا ال جتب عليه، مىت صلى يف الوقت، مث بلغ فيه بعد و 
 فراغه منها، ويف أثنائها، فعليه إعادهتا. وهبذا قال أبو حنيفة. 
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وقال الشافعي: جيزئه، وال يلزمه إعادهتا يف املوضعني؛ ألنه أدى وظيفة الوقت، 
 فلم يلزمه إعادهتا، كالبالغ. 

دليل القول األول: أنه صلى قبل وجوهبا عليه، وقبل سبب وجوهبا، فلم جتزه 
 عما وجد سبب وجوهبا عليه، كما لو صلى قبل الوقت، وقياسا على احلج

 ا وحيرم أتخريها عن وقته 

 إال 
  لناوي اجلمع 

 ولمشتغل بشرطها "الذي يحصله قريبا".

 

  (أتخري الصالة)

  (وحيرم)  املختار أو أتخري بعضها  (أتخريها عن وقتها)على من وجبت عليه
 :(إال)

لعذر فيباح له التأخري ألن وقت الثانية يصري  (لناوي اجلمع)  [1]
 وقتا هلما 

كانقطاع ثوبه   (قريبا صلهملشتغل بشرطها الذي حي)إال  (و) [2]
 الذي ليس عنده غريه إذا مل يفرغ من خياطته حىت خرج الوقت، 

  فإن كان بعيدا عرفا صلى 
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  عليه ما مل يظن مانعا وتسقط مبوته ومل  موملن لزمته التأخري يف الوقت مع العز
 أيمث.

قال ابن تيمية: وأما قول بعض أصحابنا: إنه ال جيوز أتخريها عن وقتها إال لناو 
أو مشتغل بشرطها، فهذا مل يقله قبله أحد من األصحاب، بل وال أحد  جلمعها

من سائر طوائف املسلمني، إال أن يكون بعض أصحاب الشافعي؛ فهذا أشك 
 فيه. 

وال ريب أنه ليس على عمومه وإطالقه إبمجاع املسلمني، وإمنا فيه صورة 
 ومن هذه الصور:معروفة، 

كما إذا أمكن الواصل إىل البئر أن يضع حبال يستقي، وال يفرغ إال  (1)
 بعد الوقت؛ 

 وإذا أمكن العراين أن ُييط له ثواب وال يفرغ إال بعد الوقت،  (2)

وحنو هذه الصور، ومع هذا فالذي قاله يف ذلك خالف املذهب املعروف عن 
احلنفية واملالكية أمحد وأصحابه، وخالف قول مجاعة علماء املسلمني من 

 وغريهم.
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وما أعلم من يوافقه على ذلك إال بعض أصحاب الشافعي. ومن قال ذلك 
فهو حمجوج إبمجاع املسلمني على أن جمرد االشتغال ابلشرط ال يبيح أتخري 

 الصالة عن وقتها احملدود شرعا، 

ز فإنه لو دخل الوقت وأمكنه أن يطلب املاء وهو ال جيده إال بعد الوقت مل جي
 له التأخري ابتفاق املسلمني وإن كان مشتغال ابلشرط. 

 .إذن العبارة ليست على عمومها

وكذلك العراين لو أمكنه أن يذهب إىل قرية ليشرتي له منها ثواب، وهو ال 
 يصلي إال بعد خروج الوقت مل جيز له التأخري بال نزاع.

ُيرج الوقت، كان  واألمي كذلك إذا أمكنه تعلم الفاحتة وهو ال يتعلمها حىت
 عليه أن يصلي يف الوقت، 

وكذلك العاجز عن تعلم التكبري والتشهد إذا ضاق الوقت صلى حبسب 
 اإلمكان، ومل ينتظر.

وكذلك املستحاضة لو كان دمها ينقطع بعد الوقت مل جيز هلا أن تؤخر الصالة 
 لتصلي بطهارة بعد الوقت؛ بل تصلي يف الوقت حبسب اإلمكان.
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شتبهت عليه القبلة، وأمكنه أتخري الصالة إىل أن أييت مصرا يعلم وكذلك من ا
 فيه القبلة مل جيز له ذلك؛ 

وإمنا انزع من انزع إذا أمكنه تعلم دالئل القبلة، وال يتعلمها حىت ُيرج الوقت. 
 وهذا النزاع هو القول احملدث الشاذ الذي تقدم ذكره.

ذا استيقظ النائم يف آخر الوقت ومل وأما النزاع املعروف بني األئمة يف مثل ما إ
بعد  يميكنه أن يصلي قبل الطلوع بوضوء: هل يصلي بتيمم؟ أو يتوضأ ويصل

الطلوع؟ على قولني مشهورين: األول: قول مالك: مراعاة للوقت. الثاين: قول 
 األكثرين كأمحد والشافعي وأيب حنيفة.

ى الوقت، وليس وهذه املسألة هي اليت توهم من توهم أن الشرط مقدم عل
كذلك؛ فإن الوقت يف حق النائم هو من حني يستيقظ، كما ثبت يف 

من انم عن صالة أو »أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -الصحيح، عن النيب 
 « .نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها

فجعل الوقت الذي أوجب هللا على العبد فيه هو وقت الذكر واالنتباه، وحينئذ 
فعلها يف هذا الوقت حبسب ما ميكنه من الطهارة الواجبة فقد فعلها يف فمن 

: -صلى هللا عليه وسلم  -الوقت، وهذا ليس مبفرط وال مضيع هلا، قال النيب 
 « .ليس يف النوم تفريط؛ إمنا التفريط يف اليقظة»
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خبالف املتنبه من أول الوقت فإنه مأمور أن يفعلها يف ذلك الوقت، حبيث لو 
ا عنه عمدا كان مضيعا مفرطا، فإذا اشتغل عنها بشرطها وكان قد أخرها أخره

عن الوقت الذي أمر أن يفعلها فيه، ولوال أنه مأمور بفعلها يف ذلك الوقت 
جلاز أتخريها عن الوقت، إذا كان مشتغال بتحصيل ماء الطهارة، أو ثوب 

سلمني. بل االستعارة، ابلذهاب إىل مكانه وحنو ذلك، وهذا خالف إمجاع امل
املستيقظ يف آخر الوقت إمنا عليه أن يتوضأ كما يتوضأ املستيقظ يف الوقت، 

 فلو أخرها ألنه جيد املاء عند الزوال وحنو ذلك مل جيز له ذلك.

 (اترك الصالة)

 ومن جحد: 

 وجوهبا كفر 

  (اترك الصالة)

  (ومن جحد وجوهبا كفر)  إذا كان ممن ال جيهله وإن فعلها؛ ألنه مكذب هلل
 ورسوله وإمجاع األمة، 

  ُف وجوهبا ومل حيكم بكفره؛ ألنه ر  وإن ادعى اجلهل كحديث اإلسالم، ع
 معذور، 
 فإن أصر كفر.  
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 تارك الصالة على أقسام 

 القسم األول:

 أن يكون اترك الصالة جاحدا لوجوهبا فهذا يكفر إبمجاع أهل العلم  

 وهذا اجلاحد على قسمني

االول: ان يكون جاهال وممن جيهل مثله مثل حديث العهد ابإلسالم والناشئ 
 يف ابدية بعيدة عن الناس فهذا معذور فهذا نقول ال حيكم بكفره ألنه معذور 

القسم الثاين: ان يكون ممن ال يعذر جبهله مثل الناشئ من املسلمني يف 
 األمصار ويسمع فهذا ال يعذر 

 ذن اجلاحد لوجوب الصالة يكفر وهو على قسمني كما سبقإ

 القسم الثاني :

يرتك الصالة هتاوان قال املصنف ] وكذا اتركها هتاوان [ القسم الثاين اترك 
الصالة هتاوان نقف عند كالم املصنف من ترك الصالة هتاوان املصنف يقول ] 

ت الثانية عنها [ إذاً وكذا اتركها هتاوان ودعاه إمام أو انئبه وأصر وضاق وق
 املصنف يشرتط يف كفر اترك الصالة هتاوان شروط 

 الشرط األول قال أن يدعوه اإلمام أو انئبه لفعل الصالة 
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الشرط الثاين أن يصر ويضيق وقت الثانية عن أداء الثانية يعين ترك الصالة 
 صالة الظهر مثال مث دخل وقت صالة العصر مث ضاق وقت العصر مل يبق إال

وقت بسيط ألداء وقت صال العصر فهنا ضاق وقت الثانية عنها هنا عند 
املصنف إذا توفرت هذه الشروط يف اترك الصالة هتاوان هنا يكفر أما إذا 
اختلت أحد هذه الشروط فال يكفر إذن اترك الصالة هتاوان ال يكفر إال 

مسألة  ابلشروط اليت ذكرها املصنف على ما رآه املصنف نقول هذه املسألة
 اترك الصالة هتاوان فيها خالف بني أهل العلم حكم اترك الصالة هتاوان. 

 خالف العلماء:

القول األول: اترك الصالة هتاوان يكفر برتك صالة واحدة وجيب قتله وهو رواية 
 عن اإلمام أمحد. 

القول الثاين: يكفر برتك ثالث صلوات وجيب قتله وهو أحد الرواايت يف 
 أمحد. مذهب اإلمام 

 القول الثالث: يكفر برتك الصالة مطلقا وهو كذلك رواية عن اإلمام أمحد 

 إذاً القول األول والقول الثاين والقول الثالث رواايت عن اإلمام أمحد. 

 القول الرابع: ال يكفر برتك الصالة مطلقا وجيب قتله 

 أمحد. قال ابن قدامة وهو قول مالك والشافعي وكذلك هو رواية عن اإلمام 
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القول اخلامس: ال يكفر برتك الصالة مطلقا وال جيب قتله وهو مذهب أيب 
 حنيفة 

وأرجح األقوال وهللا أعلم هو القول الثالث أن من ترك الصالة هتاوان وتركها تركا 
مطلقا هنا يكفر وجيب قتله األدلة يف هذه املسألة قول النيب صلى هللا عليه 

 عن جابر رواه مسلم  (بني العبد وبني الكفر والشرك ترك الصالة  )وسلم 

وكذلك روي حنوه من حديث بريدة إذن قال  بني العبد وبني الكفر ويف بعض 
 الرواايت والشرك ترك الصالة ومل يقل ترك صالة 

رتك صالة يعين ترك صالة واحدة أما ففرق بني ترك الصالة وترك صالة  ومثة
 .معناه ترك الصالة مطلقا مبعىن أنه ال يصليترك الصالة 

إذن هذا احلديث جلابر وبريدة يف صحيح مسلم وغري هذين احلديثني من 
فال يكفر  ،األحاديث تدل على كفر اترك الصالة إذا كان تركه للصالة مطلقا

أو حنو ذلك فهذا الدليل يدل على كفر صلوات برتك صالة واحدة أو ثالث 
 اترك الصالة 

 مع أثر عبد اهلل بن شقيق  وقفة

 روي بثالث ألفاظ 
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اللفظ األول قال عبد هللا بن شقيق " مل يكن أصحاب النيب صلى هللا عليه 
وسلم يرون شيئا من األعمال تركه كفر غري الصالة " هذا رواه الرتمذي وحممد 
بن نصر يف الصالة هذا روي من طريق بشر بن املفضل عن اجلريري عن عبد 

 قيق هذا اللفظ األول هللا بن ش

اللفظ الثاين قال عبد هللا بن شقيق " ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفر غري 
الصالة فقد كانوا يقولون تركها كفر " أخرجه ابن أيب شيبة وغريه هبذا اللفظ 

 من رواية عبد األعلى بن عبد األعلى عن اجلريري عن عبد هللا بن شقيق وهو 

فاللفظ األول عزاه ألصحاب النيب  ،لفظ واللفظ الثاينومثت فرق بني هذا ال
وحيتمل الصحابة وغري  ،وأما هذا اللفظ فقال ما كانوا ،صلى هللا عليه وسلم

كانوا يفعلون يعين يريد بعض أهل العلم قال :إبراهيم النخعي  كقولالصحابة  
وأصحاب ابن مسعود ليسوا من الصحابة، من  ،مراده أصحاب ابن مسعود

 .عنيالتاب

اللفظ الثالث ألثر عبد هللا بن شقيق قال " ما علمنا شيئا من األعمال قيل 
تركه كفر إال الصالة " رواه إمساعيل بن علية حدثنا اجلريري عن عبد هللا بن 

 شقيق 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ شبع شرح زاد املستقنعامل

 

 

 

25 

وهذا اللفظ ُيتلف عن األلفاظ السابقة إذ يقول ما علمنا شيئا من األعمال 
 وقوله ما علمنا يعين حنن وأمثالنا 

ألنه من رواية  ،وهذا اللفظ األخري هو أصح األلفاظ من حيث الصنعة احلديثية
ابن علية وهو أوثق من عبد األعلى وأوثق من بشر بن املفضل هذا ما يتعلق 

قد يقول قائل: هذا األثر ُروي من طرٍق ثالثة ويقوي و  ،أبثر عبد هللا بن شقيق
فاظ ختتلف من حيث نقول: هذا ال يصح؛ ألن هذه األلو بعضها بعًضا، 

ال يصح أن نقول: هذا يشهد هلذا إال إذا كان املعىن واحًدا، أما إذا فاملعىن، 
كانت املعاين خمتلفة فال يصح أن نقول: هذا اللفظ يشهد للفظ اآلخر وهللا 

يدل على ما دل عليه و  ،أعلم، إذن أصح األلفاظ هو لفظ إمساعيل بن علية
ركه كفر غري الصالة ومل يقل غري صالة أو الرأي الراجح الذي رجحناه قال ت

غري ترك صالة واحدة إذن هذا اللفظ يعين ليس فيه دليل على أن اترك الصالة 
 واحدة يكفر وإمنا يدل على ما يدل عليه القول الراجح 

وروي بعض األلفاظ عن بعض الصحابة مثل قول عمر " ال حظ يف اإلسالم 
هذا يدل على ترك الصالة مطلقا واأللفاظ  ملن ترك الصالة " فقوله ترك الصالة

اليت وردت عن بعض الصحابة على أن من ترك صالة واحدة أنه يكفر هذه 
 األلفاظ ال تصح عن أحد من الصحابة 
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الفقهاء مسألة  الصورة الذي ذكرها ابن تيمية رمحه هللا يقول " فرض متأخرواو 
ميتنع وقوعها وهي أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصالة فدعي إليها وامتنع 

ثالاث مع هتديده ابلقتل فلم يصل حىت قتل هل ميوت كافرا أو فاسقا على 
قولني" ابن تيمية يقول وهذا الفرض ابطل إذ ميتنع أن يعتقد أن هللا فرضها وال 

فعله أحد قط والذي ذكره ابن تيمية واضح يفعلها ويصرب على القتل هذا ال ي
 وأن هذه الصورة بعيدة صعبة التصور 

  وكذا اتركها هتاوان 
  ودعاه 
  إمام أو انئبه" فأصر" 
  و اق وقت الثانية عنها 

 (وكذا اتركها هتاوان)  لفعلها  (ودعاه إمام أو انئبه)أو كسال ال جحودا
أول ما تفقدون ))أي عن الثانية حلديث  (فأصر و اق وقت الثانية عنها)

. قال أمحد: كل شيء  (1)((من دينكم األمانة وآخر ما تفقدون الصالة
 ذهب آخره مل يبق منه شيء، 

                                      
والطبراني في  (93 /14)وابن أبي شيبة  (363 /3)أخرجه عبد الرزاق (1)

 (289 /6)والبيهقي في سننه  (361، 153 /9)"الكبير" 
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  ُدع لفعلها مل حيكم بكفره الحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها فإن مل ي
 ملثله.

 :شرتط احلنابلة لكفر اترك الصالة هتاوانً ي

 أن يدعوه اإلمام أو النائب  [1]
 مث يصر  [2]
  ويضيق وقت الثانية عنها [3]

 .وال يقتل حىت يستتاب ثالاث فيهما 

 (وال يقتل حىت يستتاب ثالاث فيهما)  أي فيما إذا جحد وجوهبا وفيما إذا
 تركها هتاوان 
 مافإن اتاب وإال ضربت عنقه . 

  حىت يصلي، وال ينبغي السالم عليه وال  برتكهاوينبغي اإلشاعة عن اتركها
 إجابة دعوته، قاله الشيخ تقي الدين، 

 ويصري مسلما ابلصالة.  
 .وال يكفر برتك غريها من زكاة وصوم وحج هتاوان وخبال 

 الشرح:

ذكران األقوال يف هذه املسألة وذكران أن مجهور أهل العلم يرون أن اترك الصالة 
لك أبو حنيفة وقال: ال يُقتل، واستدل أبو مطلًقا، جيب قتله، وخالف يف ذ
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ال حيل دم امرئ مسلم إال إبحدى »حنيفة بقول النيب صلى هللا عليه وسلم: 
، رواه «ثالثة كفر بعد إميان، أو زىن بعد إحصان أو قتل نفٍس بغري نفس

الصالة مل يصدر منه أحد الثالثة، فال حيل دمه،  واتركالبخاري ومسلم، قالوا: 
لكن الراجح وجوب قتله، ويدل على وجوب القتل قول هللا سبحانه وتعاىل: 

فإن اتبوا وأقاموا الصالة ))، مث قال هللا سبحانه وتعاىل: ((فاقتلوا املشركني))
بيل فأابح قتلهم بشرط ختلية سبيلهم، ختلية الس ((وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم

ابلتوبة، وهي اإلسالم وإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، يدل على أنه إذا مل يقم 
أمرت أن أقاتل »الصالة هذا جيب قتله، والنيب صلى هللا عليه وسلم يقول: 

الناس حىت يقولوا: ال إله إال هللا فإذا قالوها عصموا مين دمائهم وأمواهلم إال 
إال حبقها؛ والصالة من حقها، فأبو بكر  رواه البخاري ومسلم، وقوله:«. حبقها

رضي هللا عنه قاتل من امتنع عن شعرية الزكاة وتواطئوا على ذلك، إذن الراجح 
 وهللا أعلم قول اجلمهور خالفًا ملا ذهب إليه أبو حنيفة.

 االستتابة
 واالستتابة تكون ثالثة أايم، وهذه املسألة فيها خالف بني أهل العلم:

 خالف العلماء: 
لقول األول: ال يُقتل حىت يستتاب ثالاًث، وهو قول مجهور أهل العلم ممن قال ا

 بقتل اترك الصالة.
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، وهو رواية عن اإلمام أمحد، وأحد األقوال ال جتب استتابتهمالقول الثاين: 
 للشافعي.

القول الثالث: وهو مروي عن النخعي، قال: يستتاب أبًدا، لكن هذا القول إن 
نخعي فهو يفضي إىل أنه ال يُقتل أبًدا، وهو خمالف للسنة صح عن إبراهيم ال

 واإلمجاع وهللا أعلم.

الراجح وهللا أعلم هو القول األول: أنه يستتاب ثالاًث، ويدل عليه ما ثبت يف و 
عن عبد الرمحن بن حممد بن عبد هللا بن عبد القاري، عن أبيه، أنه قال: املوطأ 

قدم على عمر بن اخلطاب رجل من قبل أيب موسى األشعري. فسأله عن 
الناس، فأخربه. مث قال له عمر: هل كان فيكم من مغربة خرب؟ فقال: نعم، 

، فقال رجل كفر بعد إسالمه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه
أفال حبستموه ثالاث، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب، »عمر: 

اللهم إين مل أحضر، ومل آمر، ومل أرض إذ »؟ مث قال عمر: «ويراجع أمر هللا
  (1)«بلغين

 هذا دليل على االستتابة، فرجعوا إىل فعل وقول عمر.و 

                                      
 (737 /2) 16عبد الباقي  موطأ مالك ت( 1)
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الراجح وهللا أعلم أنه يستتاب ثالاًث، وقد يقول قائل: احلديث الذي استدلوا و 
فيه يف القتل عام، ليس فيه االستتابة، نقول: االستتابة اثبتة يف قول عمر رضي 

تثبت حكًما كما أهنا أقوال الصحابة  و هللا عنه، ورجوع الصحابة إىل قوله، 
على  حأثبتنا املسو ن عمر، اب لقولعلى اجلبرية،  حمسألة املسكجديًدا،  

أثبتنا جواز املسح على اخلمار لوروده عن و اجلوارب لآلاثر املروية عن الصحابة، 
مسائل كثرية العمدة فيها اآلاثر املروية عن  تمضو غري واحد من الصحابة، 

اآلذان األحاديث يف الصحابة، وسيأيت إن شاء هللا مزيد أمثلة يف هذا الباب، و 
ما فالنساء،  دونليس فيها ختصيٌص للرجال و ل والنساء، فيه عامة، للرجا

اآلاثر املروية عن الصحابة، املخصص ؟ ختصيص األذان للرجالالدليل على 
فاعتمدان يف ختصيص عموم كالم النيب صلى هللا عليه وسلم على اآلاثر املروية 

 وهللا، فكذلك هنا يف مسألة االستتابة خنصص العموم بقول عمر عن الصحابة
 .أعلم

 باب األذان واإلقامة

[ ، 3األذان يف اللغة: اإلعالم. قال تعاىل: }َوأََذاٌن مَِّن اَّللهِّ َوَرُسولِّهِّ{ ]التوبة: 
  .أي إعالم

 .ويف الشرع: إعالم بدخول وقت الصالة أو قربه لفجر بذكر خمصوص

 تعريف أخر:
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أو  ،الصالةأو دخول وقت  األذان شرعا هو التعبد هلل ابإلعالم بفعل الصالة
 .قربه لصالة فجر

ألن األذان أحيااًن يكون عند إرادة فعل الصالة، كمن (؛ اإلعالم بفعل الصالة)
أراد أن يؤخر صالة الظهر إىل أن ختف شدة احلر كما سيأيت إن شاء هللا، فال 

أبس أن يؤخر معها األذان، فال يؤذن يف أول الوقت، وإمنا يؤذن إذا أراد 
قال له بالل لنيب صلى هللا عليه وسلم، كلما أراد أن يؤذن الصالة، كما فعل ا

 « أبرد أبرد»النيب صلى هللا عليه وسلم: 

 وهذا هو األصل( أو دخول وقت الصالة)

كما سيأيت إن شاء هللا أنه ال أبس أن يؤذن قبل الفجر، (  أو قربه لصالة فجر) 
 يعين قرب دخول الوقت (قربه)

 . هذه األذكارسيأيت إن شاء هللا( بذكر خمصوص)

 وهذا التعريف يشمل الصور كلها 

 :القيود املهمةاالختصار قد يفوت بعض  مع ان–وإن أردان أن خنتصر فنقول 
 التعبد هلل ابإلعالم بدخول وقت الصالة بذكر خمصوص 

 أخصر لكن عليه بعض اإلشكاالت  وهو
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 بذكرالصالة  يف األصل: مصدر أقام، ويف الشرع: إعالم ابلقيام إىل (واإلقامة)

 .خمصوص

 .ونستطيع أن نزيد: التعبد هلل ابإلعالم ابلقيام إىل الصالة بذكٍر خمصوص

 :سبب مشروعية األذان

ما ورد عن انفع  ،شرع األذان يف السنة األوىل من اهلجرة وكان سبب مشروعيته 
املسلمون جيتمعون للصالة وليس ينادي هبا أحد  أن ابن عمر كان يقول " كان

وقال  ،فتكلموا يوما يف ذلك فقال بعضهم اختذوا انقوسا مثل انقوس النصارى
أوال تبعثون رجال ينادي ابلصالة  :بعضهم بل قران مثل قرن اليهود فقال عمر

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي بالل قم فنادي ابلصالة " رواه البخاري
 ومسلم

 منها:وورد أدلة يف فضل األذان 

املؤذنون »يقول:  -صلى هللا عليه وسلم -يقول: مسعت رسول هللا عن معاوية 
 رواه مسلم.« أطول الناس أعناقا يوم القيامة

قال  -رضي هللا عنه  -عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة: أن أاب سعيد و 
له: أراك حتب الغنم والبادية، فإذا كنت يف غنمك أو ابديتك، فأذنت ابلصالة، 

فارفع صوتك ابلنداء، فإنه ال يسمع مدى صوت املؤذن جن وال إنس وال 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ شبع شرح زاد املستقنعامل

 

 

 

33 

صلى  -رسول هللا  شيء، إال شهد له يوم القيامة، قال أبو سعيد: مسعته من
 أخرجه البخاري -هللا عليه وسلم

  مها فر ا كفاية 
 

أي إذا قام هبا من يكفي سنننننننقط  (فر ررررررا كفاية) أي األذان واإلقامة( مها)  -1
إذا أذن فعن الباقني، مبعىن ال جيب على كل شنننننننننخص أن يؤذن وأن يقيم، اإلمث 

بقية واحد يكفي عن شننننننننننننخص قام أشننننننننننننخٌص واحد يكفي عن اجملموعة، وإذا 
إذا حضررررررررررري الصررررررررررالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم ))حلندينث:  اجلمناعنة
  (1).متفق عليه ((أكربكم

 

 حكم األذان واإلقامة: 

 وقد اختلف العلماء يف حكم األذان. 

                                      
 وتمام الحديث في البخاري: (674)مسلم: حصحيح  (602)البخاري: حصحيح  (1)

))أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان 

رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا 

    فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم((
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 خالف العلماء:

 القول األول: األذان سنة وهو مذهب اجلمهور. 

 القول الثاين: فرض كفاية ولو ترك األذان فالصالة صحيحة وهو قول احلنابلة. 

القول الثالث: فرض وإذا صلى أحد بال أذان وال إقامة فالصالة ال تصح وهو 
 مذهب ابن حزم رمحه هللا 

األذان فرض كفاية ويدل عليه قول  :وأرجح األقوال يف هذه املسألة قول احلنابلة
إذا حضري الصالة فليأذن لكم أحدكم  )يه وسلم النيب صلى هللا عل
 .رواه البخاري ومسلم من حديث مالك بن احلويرث (وليؤمكم أكربكم 

 على:
 الرجال  [1]
 املقيمني  [2]
 للصلواي املكتوبة  [3]

  (شروط وجوب اآلذن واإلقامة)

  (على الرجال)  [1]
 األحرار  [2]
 يف القرى واألمصار  (املقيمني) [3]
  ال على الرجل الواحد 
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  وال على النساء 
  وال على العبيد 
  وال على املسافرين 
 أخرج النوافل (املكتوبةاخلمس  للصلواي) [4]
  ،دون املنذورة 
 واملؤداة [5]
   ،دون املقضيات 

  ،واجلمعة من اخلمس 
 ويسنان: 

 ملنفرد   .1
 وسفر  .2
 أو ملقضية. .3

 األذان للنساء
 فالنساء ليس عليهن أذان وال إقامة  ،قوله "على الرجال" أخرج النساءو 

  .قال ابن قدامة وال أعلم فيه خالفا

 لكن هل يسن للنساء األذان واإلقامة ؟

 .فيه خالف بني أهل العلم
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 خالف العلماء: 
 .يعين املرأة لو أذنت وأقامت فال أبس، : لو فعلن فال أبسالقول األول

ن، عن وهب بن كيسان، حدثنا أبو بكر قال: ان أبو خالد، عن ابن عجال -
أان أهني عن ذكر »قال: سئل ابن عمر، هل على النساء أذان، فغضب، قال: 

  (1)«هللا

معتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: كنا نسأل أنسا، هل على النساء أذان وعن 
 (2)«ال، وإن فعلن فهو ذكر»وإقامة؟ قال: 

 ناأخرجو ل فقط لكن نقول فرض كفاية على الرجا ،لو أذنت فال أبسف وعليه
 .النساء

 اآلاثر املروية عن الصحابة :ودليل إخراج النساء

ودليل ختصيص احلكم يف الرجال دون  ،لرجال والنساءلاألدلة عامة مع أن 
ن األدلة عامة مل تفرق إأنس وابن عمر وإال فكالنساء هو اآلاثر عن الصحابة  

                                      
 (202 /1) 2324مصنف ابن أبي شيبة ( 1)

 (202 /1) 2317ي شيبة مصنف ابن أب( 2)
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للرجال والنساء لكن نقول دل  العموم النصوصبني الرجال والنساء واألصل يف 
 .على أنه خاص ابلرجال اآلاثر عن الصحابة

« ليس على النساء أذان وال إقامة»تنبيه: روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 أخرجه البيهقي وهذا احلديث ال يصح، والصواب ما ثبت عن الصحابة.

 اثنيا "املقيمني" 

 والتقييدات هي: ،هذا القيد الثاين

 :على الرجال أن يكونوا رجاال  االول

 .أخرج املسافرين ،أن يكونوا مقيمني :والثاين

 كالم املصنف   خالصةهذا  ،للصلوات املكتوبة خاصة :الثالث

 وهناك فيه زايدة :

  .أن تكون الصلوات مؤداة ال مقضية

 األذان للمسافر
 أوال "على املقيمني"
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أخرج املسافرين فاألذان ال جيب على املسافرين واملصنف يقول "املقيمني"  
 .فيفهم منه أن األذان على املسافرين ال جيب

وهذه املسألة فيها خالف بني أهل العلم هل جيب األذان على املسافر أو ال 
 جيب 

 خالف العلماء:
وقد سبق ان  مجهور أهل العلم على أنه ال جيب على املسافر وهذا هو الراجح

اجلمهور كلهم غري احلنابلة يرون ان األذان سنة فمن ابب أوىل األذان للمسافر 
 فاخلالف عند احلنابلة

الراجح أن األذان للمسافر ليس بواجب ومن يرى أن األذان للمسافر واجب و  
يستدل ابحلديث السابق حديث مالك بن احلويرث "إذا حضرت الصالة 

 ث السابقفليؤذن لكم أحدكم" احلدي

لكن الراجح هو قول مجهور أهل العلم ومن ادلة اجلمهور ما ورد عن أيب الزبري  
قال " سألت ابن عمر أؤذن يف السفر قال ملن أتذن للفأرة " أخرجه البيهقي 

 وابن املنذر 
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عن أيب الزبري، قال: سألت ابن عمر يؤذن يف السفر؟ قال: " ملن تؤذن 
 (1)للفأرة؟

عن األذان يف السفر فال يرى أن يؤذن يف السفر يعين أنه  فهذا ابن عمر يسأل
ال أبس للحديث السابق يف فضل األذان حديث فال جيب عليه لكن إن فعل 

يعجب ربك من  )عقبة ابن عامر قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول 
راعي غنم يف رأس شظية اجلبل يؤذن للصالة ويصلي فيقول هللا عز وجل 

ىل عبدي هذا يؤذن ويقيم الصالة خياف مين قد غفري لعبدي انظروا إ
هل يدل وحديث عقبة هذا  ،رواه أبو داوود إبسناد صحيح (وأدخلته اجلنة 
ديث مالك يستدل حبال يدل، لكن من يرى الوجوب اجلواب: على الوجوب؟ 

قول ابن عمر صارفا  قيكون ،ابن عمر يدل على السنيةقول  بن احلويرث، لكن
ويدل عليه كذلك أن عبد هللا بن عمر كان ال يزيد على اإلقامة يف للوجوب، 

السفر إال الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول " إمنا األذان لإلمام 

                                      
 /1) 1945السنن الكبرى للبيهقي  (48 /3) 1210األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ( 1)

606) 
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الذي جيتمع الناس إليه " أخرجه مالك يف املوطأ عن انفع عن ابن عمر أبصح 
 (1)يف مصنفه األسانيد وأخرجه عبد الرزاق

عن ابن جريج قال: قلت لنافع: كم كان ابن عمر يؤذن يف  ولفظ عبد الرزاق:
السفر؟ قال: " أذانني إذا طلع الفجر أذن ابألوىل فأما سائر الصلوات فإقامة، 

إقامة لكل صالة، كان يقول: إمنا التأذين جليش أو ركب سفر عليهم أمري، 
   -ب هكذا، فإمنا هي اإلقامة "فينادي ابلصالة ليجتمعوا هلا فأما رك

وعلى هذا فاألدلة الدالة على أن املسافر ال جيب عليه األذان هي اآلاثر املروية 
  (.املقيمنيوالثالث: ) عن ابن عمر وهبذا ننتهي من القيد األول والثاين "الرجال"

 (.للصلوات املكتوبةالقيد الرابع: )

  .يف بعض النسخ كما  (املؤداة)

 فاملقضية ال جيب هلا اذان ،قوله"املكتوبة املؤداة" أخرج املكتوبة املقضية 

وروى مسلم عن األسود وعلقمة قاال أتينا عبد هللا بن مسعود يف داره فقال " 
أصلى هؤالء خلفكم فقلنا ال فقال ابن مسعود فقوموا فصلوا فلم أيمران أبذان 

ون أذان وال إقامة اكتفى وال إقامة " إذا صلى ابن مسعود مع مجاعة من د

                                      
 (492 /1) 1897مصنف عبد الرزاق الصنعاني  (73 /1) 11موطأ مالك ت عبد الباقي ( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ شبع شرح زاد املستقنعامل

 

 

 

41 

أبذان وإقامة من حوله ويدل عليه كذلك أثر ابن عمر رضي هللا عنه إمنا األذان 
فإذا صلى يف بيته فال جيب عليه أذان وال إقامة،  ،لإلمام الذي جيتمع الناس إليه

  .ومن ابب أوىل املقضية

  أعلم إذاً املقضية هنا ال جيب هلا أذان وال إقامة هذا هو الراجح وهللا

ننبه إىل أن من قال أبن األذان واجب يف السفر هو رواية عن اإلمام أمحد وهو 
 اختيار السعدي وابن إبراهيم وابن عثيمني رحم هللا اجلميع 

 لكن الراجح القول األول قول مجهور أهل العلم 

  يقاتل أهل بلد تركومها 
 (يقاتل أهل بلد تركومها)  أي: األذان واإلقامة فيقاتلهم اإلمام أو انئبه؛ ألهنما

 اإلسالم الظاهرة،  شعائرمن 
  وإذا قام هبما من حيصل به اإلعالم غالبا أجزأ عن الكل، وإن كان واحدا 

 أو دفعة واحدة مبكان واحد،  ،وإال زيد بقدر احلاجة كل واحد يف جانب 
  ،ويقيم أحدهم 
  أقرع، :وإن تشاحوا 
 بدوهنما.  ةالصال وتصح 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ شبع شرح زاد املستقنعامل

 

 

 

42 

لو قلنا: ف، (يُقتل أهل بلد تركومها)، وبني (يقاتل أهل بلد تركومها)ومثة فرق بني 
فإذا أدى ما وجب عليه أنه يقاتل حىت يقيم ما وجب عليه،  أيفالن يقاتل، 

الفرق  أي جيب أن يقتل وهذاأما إذا قلنا: فالٌن يُقتل، مثل: القاتل يُقتل، ترك، 
 القتل.و املقاتلة بني 

  وحترم أجرهتما 

 .ال رزق من بيت املال لعدم متطوع 

  (أخذ األجرة)

  (وحترم أجرهتما)  أي: حيرم أخذ األجرة على األذان واإلقامة؛ ألهنما قربة
 لفاعلهما،

 ابألذان  (لعدم متطوع)من مال الفيء  (رزق من بيت املال)أخذ  (ال)و
 كأرزاق القضاة والغزاة.  حيرم واإلقامة فال

 قوله" ال رزق" بفتح الراء أو ال رزق بكسر الراء واملعىن واحد 

فهو إذا كان من بيت املال ف الراتب،ليس و كافأة املرزق من بيت املال يعين وال
مبعىن لو وجد متطوع ال أيخذ هذا ( لعدم متطوع)جائز لكن قال املصنف 

 .الرزق فهو أوىل من الذي يؤذن وأيخذ من بيت املال
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 أقسام ثالثة على األذان واإلقامةأخذ األجرة 
 أخذ األجرة على األذان واإلقامة على أقسام ثالثة:

 القسم األول
 أخذ األجرة من غري بيت املال.

 . ثالثة اختلف العلماء يف أخذ األجرة على األذان واإلقامة على أقوال

 خالف العلماء:

قول أيب حنيفة  القول األول: ال جيوز أخذ األجرة على األذان واإلقامة وهو
 وأمحد. 

 القول الثاين: جيوز وهو مذهب املالكية والشافعية. 

القول الثالث: ال جيوز إال يف حال احلاجة من غري شرط وهذا قول عند بعض 
 احلنابلة 

القول الرابع: وذهب ابن حزم رمحه هللا إىل أن األجرة على األذان ال جتوز فإن 
 انه وال أجزأت الصالة به   فعل ومل يؤذن إال أبجرة مل يصح أذ

 وأرجح األقوال أنه جيوز أخذ األجرة على األذان واإلقامة 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ شبع شرح زاد املستقنعامل

 

 

 

44 

أما حديث عثمان ابن أيب العاص قال قلت اي رسول هللا اجعلين إمام قومي 
 (أنت إمامهم واقتدي أب عفهم واختذ مؤذان ال أيخذ على أذانه أجرا  )قال 

أخرجه أمحد وأبو داوود والرتمذي والنسائي وابن ماجة وغريهم هذا احلديث 
صحيح لكن األمر فيه حممول على الندب وليس على الوجوب، قال: واختذ 

مؤذاًن ال أيخذ على أذانه أجرًا، ومل يقل: ال جيوز، أو هنى النيب صلى هللا عليه 
  .ال أيخذ على أذانه أجراوسلم عن أخذ األجرة على األذان، يقول: اختذ الذي 

وورد يف أحد ألفاظ حديث أيب حمذورة ملا علمه النيب صلى هللا عليه وسلم 
األذان يف احلديث جاء " مث دعاين حني قصيت التأذين فأعطاين صرة فيها 

شيء من فضة " أخرجه أمحد والنسائي وابن حبان وسنده صحيح هذا يدل 
 على جواز أخذ األجرة على األذان 

 راجح أنه جيوز أخذ األجرة على األذان الو 

 القسم الثاني
 أخذ الرزق من بيت املال وهو جائز إبمجاع أهل العلم  

وقالوا أن أول من أعطى الرزق هو عثمان بن عفان رضي هللا عنه فالرزق من 
بيت املال هذا جائز لكن اختلفوا يف أخذ األجرة على اخلالف السابق لكن إذا 
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أيخذ رزق من بيت املال واآلخر ال أيخذ فالذي ال أيخذ  وجد اثنان أحدمها
 مقدم وهذا بال إشكال .

 (صفاي املؤذن)

 ويكون املؤذن 

 صيتا [1]

 أمينا [2]

 عاملا ابلوقت [3]
 

  (صفاي املؤذن)

أي رفيع الصوت؛ ألنه  (يكون املؤذن صيتا)سن أن  (و)  [1]
 أبلغ يف اإلعالم،

زاد يف " املغين " وغريه: وأن يكون حسن الصوت؛ ألنه أرق  [2]
 لسامعه 

 أهنن الصالة وغريها  أي عدال مؤمتن يرجع إليه يف (أمينا) [3]
 

  .الفاسق هوالعدل ضد
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واألذان ال يصح إال من مسلم عاقل فالكافر ال يصح أذانه واجملنون ال يصح 
 أذانه ألن الكافر واجملنون ليسا من أهل العبادات 

 .لكن بقي العدل قال أمينا أي عدال

 أذان الفاسق
 اختلف العلماء يف أذان الفاسق على أقوال. و 

 خالف العلماء:

 القول األول: يصح أذانه وهو مذهب اجلمهور. 

 القول الثاين: ال يصح أذانه وهو مذهب احلنابلة 

والراجح القول األول ألن الفاسق تصح صالته فيعتد أبذانه واألذان مشروع 
 لصالته وهو من أهل العبادة 

واحلنابلة استدلوا أبدلة ضعيفة منها حديث أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه 
واحلديث اآلخر حديث أيب حمذورة  ) اإلمام  امن واملؤذن مؤمتن (وسلم قال 

هذه األحاديث كلها  ى صالهتم وسحورهم املؤذنون () أمناء املسلمني عل
ليس فيها أن املؤمتن ضد فوحىت لو قلنا: بصحة هذه األحاديث  ،ضعيفة
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إذن  ،الفاسد، وإمنا املؤمتن يف أوقات الصالة، وليس معناه األمني ضد الفاسق
 الراجح قول اجلمهور .

 ليتحراه فيؤذن يف أوله. (عاملا ابلوقت) [4]
 

  اثنانفإن تشاح فيه 

 قدم أفضلهما فيه 
  مث أفضلهما يف دينه وعقله 
 مث من خيتاره اجلريان 
 .مث قرعة 

  (األوىل ابألذان)

  (فإن تشاح فيه اثنان)  (قدم)فأكثر: 
 أي: فيما ذكر من اخلصال  (أفضلهما فيه ) [1]

ليؤذن ))حلديث:  (أفضررررررررلهما يف دينه وعقله)إن اسنننننننننننتووا فيها قدم  (مث)  -1
 ]ضعيف[  (1)رواه أبو داود وغريه  ((لكم خياركم

ألن األذان  (اجلريان)أكثر  (من خيتاره)إن استووا قدم  (مث) [2]
 إلعالمهم، 

                                      
 .(726)ابن ماجه: ح (590)سنن أبي داود: ح (1)
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فأيهم خرجت له القرعة  (قرعة)إن تساووا يف الكل فن  (مث) [3]
لو يعلم الناس ما يف النداء  )ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ؛ قدم

رواه  (والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا 
البخاري ومسلم يستهموا يعين القرعة وملا تشاح الناس يف األذان يوم 
القادسية أقرع بينهم سعد بن ايب وقاص أخرجه البخاري تعليقا إذن 

إن القرعة  قال حيثة القرعة اثبتة خالفا لبعض أهل العلم كأيب حنيف
 .أن القرعة اثبتة ما ذهب إليه مجهور أهل العلم فالصواب ،رجم ابلغيب

  وهو مخس عشرة مجلة 
  (صفاي األذان)

ألنه أذان بالل  (مخس عشرة مجلة)أي األذان املختار  (وهو)  [1]
ُ َعْنُه  - َي اَّلله   .فإن رجعهما فال أبس ،من غري ترجيع الشهادتني -َرضِّ

 واختلف العلماء يف صفة األذان. 

 خالف العلماء:

وهو مذهب أيب حنيفة وأمحد وهو  ،القول األول: مجل األذان مخس عشرة مجلة
ويدل عليه حديث عبد هللا بن زيد رواه أبو داوود  ،أذان بالل مخس عشر مجلة

 .والرتمذي وابن ماجة وأمحد وغريهم

  :قال أال أدلك على ما هو خري  -احلديث ... وفيه –عبد هللا بن زيد  عن

 هللا أكرب [1]



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ شبع شرح زاد املستقنعامل

 

 

 

49 

 هللا أكرب  [2]
 هللا أكرب  [3]
 هللا أكرب  [4]
 أشهد أن ال إله إال هللا  [5]
 أشهد أن ال إله إال هللا  [6]
 أشهد أن حممد رسول هللا  [7]
 أشهد أن حممد رسول هللا  [8]
 حي على الصالة  [9]
 حي على الصالة  [10]
 حي على الفالح  [11]
 حي على الفالح  [12]
 هللا أكرب  [13]
 هللا أكرب  [14]
 ال إله إال هللا  [15]

 وأخذ أبذان بالل أبو حنيفة وأمحد.  ،هذا أذان باللو هذه مخسة عشر 

القول الثاين: مجل األذان تسع عشرة مجلة بزايدة الرتجيع يعين نفس أذان بالل 
مع زايدة الرتجيع وهو مذهب الشافعي أن األذن تسعة عشرة مجلة وهو أذان 
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عنه قال " ألقى علي رسول هللا صلى هللا أيب حمذورة صفته أبو حمذورة رضي هللا 
قل هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب  )عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال: 

" يعين التكبري يف أوله أربعا " أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن ال إله إال هللا 
شهادة أن ال إله  (أشهد أن حممد رسول هللا أشهد أن حممد رسول هللا مرتني

مث ارجع فمد من  )إال هللا مرتني وشهادة أن حممد رسول هللا مرتني قال النيب 
صوتك أشهد أن ال إله إال اله أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن حممد رسول 

يعين الرتجيع يكرب أربع مث يذكر الشهادتني  (هللا أشهد أن حممد رسول هللا 
مرتني شهادة أن حممد رسول هللا مرتني ُيفض صوته شهادة أن ال إله إال هللا 

أوال مث يرجع فريفع صوته فتكون اجملموع التكبري أربع والشهادتني خبفض 
الصوت أربع والشهادتني برفع الصوت أربع اجملموع اثىن عشر مث حي على 

الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح هذه ستة عشر 
رب ال إله إال هللا هذه اجملموع تسعة عشر مجلة هذا احلديث هللا أكرب هللا أك

ود والنسائي والرتمذي وغريهم فاحلديث جه أبو داوود مثل ما قلنا أبو داأخر 
 صحيح. 

القول الثالث: مجل األذان سبع عشر مجلة قالوا وهو أذان أيب حمذورة يعين 
لكن بدل هللا أكرب  نفس األذان السابق ،نيسبعة عشر مجلة التكبري يف أوله مرت

هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب أربع يكون مرتني فيكون اجملموع بدل سبع عشرة 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ شبع شرح زاد املستقنعامل

 

 

 

51 

الشافعي أيخذ أبذان أيب حمذورة، وجيعل التكبري يف ، و مجلة وهذا مذهب مالك
أوله أربًعا، ومالك جيعل التكبري يف أوله مرتني، أما الرتجيع فكالمها اثبت عند 

 .، والراجح ما ذهب إليه الشافعياملالكية والشافعية

حديث أذان أيب حمذورة رواه اإلمام مسلم وبعض نسخ صحيح مسلم التكبري و 
أربعا وبعض النسخ التكبري يف أوله مرتني والصواب النسخة اليت التكبري يف أوله 

 أربعا.

 والراجح أن األذان له صفتان 

 الصفة األوىل مخسة عشرة مجلة أذان بالل 

 نية تسع عشرة مجلة وهذا أذان أيب حمذورة الصفة الثا

 أما جعل أذان أيب حمذورة التكبري يف أوله مراتن فال يصح 

 والصواب يف الرواايت أن التكبري يف أوله أربع مرات 

وإن كان  ،والراجح التنويع مرة يؤذن أبذان بالل ومرة يؤذن أبذان أيب حمذورة
إذا كان أذان بالل هو و يب حمذور، يسبب للناس التشويش فيدع التأذين أبذان أ

املشهور عندهم يف بالده، فال يؤذن أبذان أيب حمذورة إال يف األماكن البعيدة، 
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كذلك إذا كان املشهور أذان أيب حمذورة، فكذلك ال يؤذن أبذان بالل إذا كان 
 هذا سيحدث تشويش، وإن مل حيدث تشويًشا ال أبس.

 (صفاي األذان)

 

 يرتلها [1]
 على علو  [2]
 متطهرا  [3]
 مستقبل القبلة [4]
 جاعال إصبعيه يف أذنيه  [5]
 غري مستدير [6]
 ملتفتا يف احليعلة ميينا ومشاال  [7]
قائال بعدمها يف أذان الصبح: الصالة خري من النوم  [8]

 مرتني.

 أي: يستحب أن يتمهل يف ألفاظ األذان  (يرتلها) [1]
 ويقف على كل مجلة.  

 كاملنارة ألنه أبلغ يف اإلعالم،   (على علو)وأن يكون قائما  [2]
 من احلدث األصغر واألكرب،  (متطهرا)وأن يكون  [3]

  ،ويكره أذان جنب وإقامة حمدث 
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  ويف " الرعاية ": يسن أن يؤذن متطهرا من جناسة بدنه وثوبه 
 ألهنا أشرف اجلهات  (مستقبل القبلة) [4]
 ألنه أرفع للصوت (يف أذنيه)السبابتني  (جاعال أصبعيه) [5]
 فال يزيل قدميه يف منارة وال غريها  (ستديرغري م) [6]
 

 االستدارة يف األذان

 خالف العلماء:

 القول األول: ال يدور إال أن يكون على منارة وهو قول احلنفية واملالكية. 

القول الثاين: ال يدور مطلقا سواء كان على األرض أو على املنارة وهو مذهب 
 وهو الراجح أنه ال يدور  ،احلنابلة

 أما حديث " فخرج بالل فأذن فاستدار يف أذانه" فهو ضعيف 

حديث أيب جحيفة " رأيت بالل خرج إىل األبطح فأذن فلما بلغ حي  وأما
فيه عدم فعلى الصالة حي على الفالح لوى عنقه ميينا ومشاال ومل يستدر " 

فنجمع بني احلديث األول واحلديث  ،حتريك القدمنيعدم االستدارة يعين 
من أثبت االستدارة نقول:  (االستدارة)على فرض تصحيح حديث : الثاين

 أي معالبدن ميع ومن نفى االستدارة أي االستدارة جبفاملراد استدارة الصدر، 
حديث بالل فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، ميينا وجاء يف  ،حتريك القدمني
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، حي ومشاال، يقول: حي على الصالة، حي على الصالة، حي على الفالح
 إذن الراجح أن االستدارة ابجلسد دون القدمني،  ،على الفالح، متفق عليه

 فال يزيل قدميه يف منارة وال غريه.  الروض املربع:لذلك يف و 

أي يسن أن يلتفت ميينا لن "  (ملتفتا يف احليعلة ميينا ومشاال) [7]
 " ومشاال لن " حي على الفالح "،  الصالة حي على

 ويرفع وجهه إىل السماء فيه كله؛ ألنه حقيقة التوحيد  [8]
 

 كيفية االلتفات يف احليعلتني
 واختلفوا يف كيفية االلتفات يف احليعلتني. 

 خالف العلماء:

مث يقول عن يساره مرتني  ،القول األول: يقول حي على الصالة مرتني عن ميينه
 حي على الفالح وهذا مذهب اجلمهور. 

يقول عن ميينه حي على الصالة مرة مث مرة عن يساره مث يقول القول الثاين: 
حي على الفالح مرة عن ميينه مث مرة عن يساره وهو قول لبعض احلنابلة 

املسألة ليس فيها شيء ظاهر ولكن النفس متيل إىل قول و  ،ولبعض الشافعية
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 ، وإن فعل مافحسن األمر واسع، إن فعل ما قاله اجلمهورو مجهور أهل العلم 
 .قاله بعض أهل العلم فحسن

حي أي بعد أي يسن أن يقول بعد احليعلتني  (قائال بعدمها) [9]
ولو أذن قبل الفجر:  (يف أذان الصبح) على الصالة وحي على الفالح

؛ (1)حلديث أيب حمذورة رواه أمحد وغريه  (الصالة خري من النوم مرتني)
 وألنه وقت ينام الناس فيه غالبا، 

  أذان الفجر وبني األذان واإلقامة.ويكره يف غري 
 

 التثويب يف أذان الفجر
 يسمى التثويب وقول املؤذن )الصالة خري من النوم( 

                                      
سنن  (647)سنن النسائي: ح (500)سنن أبي داود: ح (15415)مسند أحمد ح(1)

))يا رسول هللا علمني سنة األذان قال فمسح  ، وتمام الحديث:(716)ابن ماجه: ح

مقدم رأسي وقال تقول هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر ترفع بها صوتك ثم تقول 

محمدا رسول هللا أشهد أن محمدا  أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن

رسول هللا تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن ال إله إال هللا أشهد 

أن ال إله إال هللا أشهد أن محمدا رسول هللا أشهد أن محمدا رسول هللا حي على الصالة 

ة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح فإن كان صالة الصبح قلت الصال

 خير من النوم الصالة خير من النوم هللا أكبر هللا أكبر ال إله إال هللا((
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وبعض أهل العلم يضعف مجيع األحاديث  مرفوعة، والتثويب وفيه أحاديث
بعضا يقوي لعل بعضها فاملرفوعة يف التثويب، لكن حىت لو ضعفنا األحاديث 

ابن عمر أنه كان يقول حي على الفالح حي  كقولوثبت كذلك بعض اآلاثر  
على الفالح الصالة خري من النوم الصالة خري من النوم أخرجه عبد الرزاق 

 وابن املنذر وسنده حسن 

ثبت عن عمر أنه قال ملؤذنه إذا بلغت حي على الفالح يف الفجر فقل و 
الصالة خري من النوم الصالة خري من النوم أخرجه الدار قطين وغريه إبسناد 

 حسن 

 وحكى اإلمجاع على السنية ابن هبرية رمحه هللا يف اإلفصاح 

 لكن اختلف أهل العلم يف موضع التثويب يف أذان الفجر على قولني. 

 الف العلماء:خ

القول األول: التثويب يكون بعد قول املؤذن حي على الفالح وهو قول 
 . لألدلة السابقة.اجلمهور وهو الراجح 

القول الثاين: موضعه يكون بعد األذان يعين بعد أن ينتهي املؤذن للفجر وإذا 
قال ال إله إال هللا يقول الصالة خري من النوم الصالة خري من النوم وهذا 

 ذهب أيب حنيفة م
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 التثويب يف أذاني الفجر

من الفجر، فيه خالف بني هل يشرع يف األذان األول أو يشرع يف األذان الثاين 
 العلماء.

 خالف العلماء 

 القول األول: يشرع يف األذان األول وهو قول لبعض احلنابلة 

وهللا  ظاهر األدلةو القول الثاين: يشرع يف األذان الثاين وهو مذهب احلنابلة 
أعلم أن التثويب مشروع يف األذان املعهود، واألذان املعهود هو األذان الثاين 

 وهو الراجح ، وهللا أعلم

األذان يسمى و  ،املراد به األذانفأما قول بعض الرواة يف أذان الفجر األول و 
سمى األذان الثاين فلذلك ورد يف بعض األلفاظ يف أذان تاألذان األول واإلقامة 

املراد به األذان وليس اإلقامة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال و  ،األول الفجر
األذان واإلقامة فاملراد يف بعض ألفاظ احلديث يف  (بني كل أذانني صالة  )

األذان األول يريد األذان وليس اإلقامة فالتثويب ال يشرع يف اإلقامة وإمنا يشرع 
 يف األذان 

 التثويب يف غري أذان الفجر
 فيه خالف بني العلماء.الفجر  أذانهل يشرع التثويب يف غري األذان يف 
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 خالف العلماء:

 .القول األول: ال يشرع وهو مذهب اجلمهور. وهو الراجح

، لصالة بعد األذان أو قبل اإلقامةينادي ابفالقول الثاين: ال أبس ابلتثويب 
 استحبه بعض احلنفية  ،ينادي ابلصالة أبي لفظ

والقول الراجح أن التثويب يف غري الفجر غري مشروع وثبت عن جماهد قال " 
كنت مع ابن عمر فثوب رجل يف الظهر أو العصر فقال اخرج بنا فإن هذه 

 بدعة " أخرجه أبو داود إبسناد حسن 

 غري مشروع.فالتثويب يف غري الفجر وعليه 

  .التثويب املشروع هو يف أذان الفجر الثاينو 

 نوعانالتثويب 

تثويب مشروع وهو: إذا بلغت حي على الفالح يف الفجر فقل الصالة األول: 
 خري من النوم الصالة خري من النوم

 تثويب غري مشروع الثاين: 

 والتثويب غري املشروع له ثالث صور .

 .األوىل: التثويب بعد أذان الفجر كما قاله أبو حنيفة وغريه
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 .ول كما هو قول لبعض احلنابلةالثانية: التثويب يف أذان الفجر األ

سواء يف الفجر أو الظهر أو العصر أو ، الثالثة: التثويب بني األذان واالقامة
املغرب أو غريها كما ورد أنه بدعة ثبت عن ابن عمر أنه بدعة، فعلى هذا 

التثويب منه ما هو مشروع، ومنه ما هو غري مشروع، وغري املشروع ثالث أنواع 
  .وهللا أعلم

 (اإلقامة)

  وهي إحدى عشرة 
  (صفاي اإلقامة)

مجلة بال تثنية وتباح  (إحدى عشرة)أي اإلقامة  (وهي)  [1]
 هذا قول احلنابلة.تثنيتها 

 واإلقامة جاءت على ثالثة كيفيات

 .صحيحة :األوىل 

 .صحيحة :والثانية

 .ال تصحف :أما الثالثة 

عدد اجلمل إحدى عشر مجلة وهي إقامة بالل وهبذا  :الكيفية األوىل لإلقامة
   .أخذ الشافعي وأمحد
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تقول إذا أقمت الصالة: هللا أكرب هللا أكرب،  حلديث عبد هللا بن زيد وفيه"
أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن حممدا رسول هللا، حي على الصالة حي 

رب هللا أكرب ال إله إال على الفالح، قد قامت الصالة، قد قامت الصالة، هللا أك
 هللا، رواه أبو داود وغريه بسند صحيح

الكيفية الثانية لإلقامة إقامة أيب حمذورة وهي سبعة عشرة مجلة وهبذا أخذ أبو  
 حنيفة 

وعلمين اإلقامة مرتني، هللا أكرب هللا »كما هي يف أيب داود   وإقامة أيب حمذورة
ال إله إال هللا، أشهد أن حممدا رسول أكرب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن 

هللا، أشهد أن حممدا رسول هللا، حي على الصالة، حي على الصالة، حي 
على الفالح، حي على الفالح، قد قامت الصالة، قد قامت الصالة، هللا أكرب 

أي نفس أذان بالل مع زايدة قد قامت الصالة، قد « هللا أكرب، ال إله إال هللا
دد مجل أذان بالل مخس عشرة مجلة، وإقامة أيب حمذورة سبع قامت الصالة، ع

 .عشرة مجلة

أخذ إبقامة  ،عدد اجلمل عشر مجل وهو اختيار اإلمام مالك :الكيفية الثالثة
ويستدل حبديث أمر بالل أن  ،بالل لكن جعل قد قامت الصالة مرة واحدة

 .واحدةيعين يقول: قد قامت الصالة مرة  ،يشفع األذان ويوتر اإلقامة
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لكن نقول ثبت يف حديث عبد هللا بن زيد املعروف قال مث استأخر مين ملا 
 ذكر ووصف اإلقامة قال قد قامت الصالة قد قامت الصالة مرتني 

 ويف بعض حديث ألفاظ أنس ويوتر اإلقامة إال اإلقامة 

 الكيفية األوىلو  ،ال تصحالراجح أن الكيفية الثالثة اليت أخذ هبا اإلمام مالك و 
 .صحيحتان والكيفية الثانية

الشافعي رمحه هللا أخذ و  ،اإلمام أمحد رمحه هللا أخذ أبذان بالل وإقامة باللو 
 ،ذان بالل وإقامة أيب حمذورةأب أخذأبو حنيفة و  ،أبذان أيب حمذورة وإقامة بالل

أما مالك رمحه هللا فمذهبه يف صفة األذان كما ذكرانه؛ أخذ أبذان أيب حمذورة و 
قوال اجلمهور أصح و  ،، وكذلك يف اإلقامة جعلها عشرةسبعة عشر جعلهلكنه 

الراجح وهللا أعلم إما و  ،فعلى هذا اإلقامة هلا كيفيتني أما الكيفية الثالثة ال تصح
أن تؤذن أبذان بالل، وتقيم إبقامة بالل، أو تؤذن أبذان أيب حمذورة وتقيم 

إقامة أيب حمذورة، أو العكس إبقامة أيب حمذورة، ولك أن تؤذن أبذان بالل، و 
 فاألمر واسع، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
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 (صفاي اإلقامة)

 حيدرها  [1]
 ويقيم من أذن  [2]
 يف مكانه إن سهل. [3]

  يهاأي: يسرع ف (حيدرها) [1]
 .ويقف على كل مجلة كاألذان 

استحبااب، فلو سبق املؤذن ابألذان فأراد  (ويقيم من أذن) [2]
 املؤذن أن يقيم، فقال أمحد: لو أعاد األذان كما صنع أبو حمذورة. 

  ،" فإن أقام من غري إعادة فال أبس قاله يف " املبدع 
ألنه  ؛(إن سهل)أي يسن أن يقيم يف مكان أذانه  (يف مكانه) [3]

  .أبلغ يف اإلعالم
  املسجد أقام يف املسجد لئال  نمكان بعيد عفإن شق كأن أذن يف منارة أو

 الصالة،  يفوته بعض
 لكن ال يقيم إال إبذن اإلمام. [4]

يستحب أن يقيم يف موضع أذانه قال اإلمام أمحد " أحب إيل أن يقيم يف 
مكانه ومل يبلغين فيه شيء إال حديث بالل ال تسبقين آبمني " مبعىن أنه كان 

بعيد فكان النيب صلى هللا عليه وسلم يقيم يف موضع أذانه وموضع األذان 
يصلي فينتهي من الفاحتة وبالل مل أييت هذا دليل على أن بالل رضي هللا عنه 
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املؤذن يقيم يف فأما اآلن فهذه املسألة ال تتصور،  ،كان يقيم يف موضع أذانه
  .األمراختلف وجود املكربات مع اآلن و مكان أذانه ألجل اإلعالم، 

 (شروط األذان) 

 وال يصح إال [1]
 مرتبا  [2]
 متواليا [3]
 من عدل  [4]

 (وال يصح)  (إال)األذان: 
  الصالة كأركان  (مرتبا ) [1]
ألنه ال حيصل املقصود منه إال بذلك، فإن  ؛عرفا (متواليا) [2]

 نكسه مل يعتد به، 
  .وال يعترب املواالة بني اإلقامة والصالة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها 
 الصالة. اإلقامة قبل وجيوز الكالم بني األذان وبعد 

 واحد  (من)يصح األذان إال  وال [3]
 ذكر  [4]
 ولو ظاهرا،  (عدل) [5]

  فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر 
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ن النساء، وأن املرأة لو أذنت ال أبس، اوذكران أذ ،أو أذنت امرأة أو خنثى
 وذكران آاثر عن الصحابة

  ،خالف أهل العلم وذكران  هاوهذه املسألة ذكرانأو ظاهر الفسق مل يعتد به
فيها وأن أذان الفاسق صحيح، أما احلنابلة فقالوا: إذا أذن وهو ظاهر الفسق، 

  الراجح وهللا أعلم خالف ما ذهب إليه احلنابلةو فال يُعتد أبذانه، 

 :ولو 

 ملحنا [1]
 "أو ملحوان" [2]

  حلنا ال  (ملحوان) كان  (أو)أي مطراب به  (ملحنا)كان   (ولو)ويصح األذان
 حييل املعىن، 

 ،واللحن هو اخلطأ ،عند احلنابلة يبطل إن أحيل املعىنفإذا كان حييل املعىن و 
 كأن يقول بعضهم: أهللا أكرب، الصواب هللا أكرب، لكن هو يقول: أهللا أكرب

األفضل أن ُيلوا من نوعي اللحن الذي و  ،حلن ال يتغري به املعىن :القسم الثاين
 .يتغري به املعىن والذي ال يتغري به املعىن

لكن نقول إذا كان اللحن حييل املعىن فإنه حيرم ويبطل به ابألذان هذا نقل 
إمجاع أهل العلم على هذه املسألة يعين إذا كان اللحن حييل املعىن فمن ذلك 
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أو مد مهزة أشهد يقول  ،آهلل كأنه استفهام :الذي حييل املعىن مد مهزة هللا فيقول
 املعىن.هذا حييل فجيعله استفهام  ،شهدآ

يعين ال يغري املعىن، كأن يقول مثاًل: أشهد أن  ،أما اللحن الذي ال حييل املعىن
ال إله، والصواب أن يقول: أشهد أال إله، لكن هو يقول: أشهد أن ال إله، 

ال حتيل  امثل إله فيقول إاله يعين ميدها هذ ،هذا حلن، لكنه حلن ال حييل املعىن
له يقول أن ال إله هذه كلها ال حتيل املعىن هذا أو فتح النون من ال إ ،املعىن

 ابلنسبة للحن.

وورد أن رجال قال  ه،أما التلحني يعين أن جيعل األذان فيه طرب فهذا األوىل ترك
البن عمر اي أاب عبد الرمحن إين أحبك يف هللا فقال له ابن عمر " وإين أبغضك 

أجرا" تبغي يعين تطرب  يف هللا قال ملا قال إنك تبغي يف أذانك وأتخذ عليه
اإلطراب هذا األثر ال يصح عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق وابن املنذر وغريمها 

 لكن نقول: التطريب ال ينبغي. ،وسنده ضعيف

 .وجيزئ من مميز 
 (وجيزئ)  لصحة صالته كالبالغ. (من مميز)أذان 

 ،قالوا مثل البالغ ،األذان جيزئ من مميز فإذا صحت صالة املميز صح أذانهو 
أمجعوا على أن  أذان الصيب املميز للرجال معتد به لكن ورد  :قال يف اإلفصاح

لكن الراجح وهللا أعلم أن أذان املميز يصح  ،عن اإلمام أمحد أنه ال جيزئ
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وثبت بعض اآلاثر اليت تدل على صحة أذان املميز فاألصل أن أذان املميز 
ألوسط قال عبد هللا بن أيب بكر " كان ورد عند ابن املنذر يف ا ،صحيح

عموميت أيمروين أن أؤذن هلم وأان غالم مل أحتلم وأنس شاهد فلم ينكر ذلك " 
 فهذا دليل على أن أذان املميز صحيح وهذا هو الراجح .

 (مبطالي األذان واإلقامة)

 ويبطلهما 
 فصل كثري [1]
 ويسري حمرم  [2]

 (ويبطلهما) أي األذان واإلقامة: 
 بسكوت أو كالم ولو مباحا  (فصل كثري)  [1]
 كقذف وكره اليسري غريه،   (يسري حمرم)كالم   (و) [2]

والكالم اليسري احملرم  ،عند احلنابلةيبطل األذان الكالم الكثري ولو كان حمرما و 
 .كذلك يبطل به األذان واإلقامة

 وهذه املسألة فيها خالف بني أهل العلم

 خالف العلماء: 
 احملرم يبطل به األذان وهو مذهب احلنابلة.القول األول: الكالم اليسر 
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الراجح أن و  ،وهو قول عند احلنابلة أنه حمرم لكن ال يبطل األذان :القول الثاين
 .الكالم اليسري إذا كان حمرما ال يبطل األذان لكن صاحبه آمث

 وال جيزئ قبل الوقت 
 .إال لفجر بعد نصف الليل 

  (تتمة: شروط األذان)

  (وال جيزئ)  ألنه شرع لإلعالم بدخوله، ويسن يف أوله (قبل الوقت)األذان 
 (إال الفجر)  إن بالال يؤذن بليل فكلوا ))حلديث  (بعد نصف الليل)فيصح

 . (1)متفق عليه ((واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم
 ويستحب ملن أذن قبل الفجر: 

 أن يكون معه من يؤذن يف الوقت،   .1
 وأن يتخذ ذلك عادة لئال يغر الناس.  .2

يكون بعد دخول  :وقلنا من شروط األذان ،املبطل الثالث أن يؤذن قبل الوقتو 
 املصنف يقول ] وال جيزئ قبل الوقت إال الفجر بعد نصف الليل [ و الوقت 

                                      
 عن ابن عمر وتمامه: (1092): حصحيح مسلم (2513): حصحيح البخاري (1)

))إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن أو قال حتى تسمعوا أذان بن أم مكتوم 

  .يقول له الناس أصبحت(( وكان بن أم مكتوم رجال أعمى ال يؤذن حتى
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إن بالال يؤذن بليل فكلوا  )والفجر يصح أن يؤذن قبل الوقت حلديث 
رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر  (واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم 

 ومن حديث عائشة فاحلديث صحيح 

 واألذان قبل الوقت نوعان:

األول: األذان قبل الوقت يف غري الفجر، ال جيزئ ونقل على هذا اإلمجاع ابن 
كلهم يقولون األذان قبل الوقت يف غري املنذر وابن قدامة وابن رشد وابن هبرية  

 الفجر ال جيزئ 

 أما النوع الثاين: األذان قبل الوقت للفجر 

 خالف العلماء: 

 يشرع األذان للفجر قبل الوقت وهو مذهب اجلمهور  :القول األول

القول الثاين: ال يصح وال يشرع األذان مطلقا ال يف الفجر وال يف غري الفجر 
 ة والراجح القول األول ودليله احلديث السابق وهو مذهب أيب حنيف

وأبو حنيفة استدل حبديث ابن عمر أن بالال أذن قبل طلوع الفجر فأمره النيب 
صلى هللا عليه وسلم أن يرجع فينادي أال إن العبد انم أال إن العبد انم هذا رواه 

 حنيفة أبواحتج به الذي إذن حديث ابن عمر  ،واحلديث ضعيف ،أبو داوود
الراجح أنه يشرع األذان يكون للفجر لو أذن قبل الوقت فاألذان و  ،ضعيف
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مؤذنني يف املسجد فال أبس وجيعل بني األذانني  مثةصحيح خاصة إذا كان 
مقدار ما ينزل هذا ويرقى هذا كما ثبت يف رواية مسلم قال ومل يكن بينهما إال 

ا إال أن ينزل هذا يعين الفصل بسيط جدا قال ومل يكن بينهم ،أن ينزل هذا
 ويصعد هذا فهذا الراجح أن الفصل ال يكون طويال .

 ويسن جلوسه بعد أذان املغرب يسريا 

  (تتمة: صفاي األذان)

  (ويسن جلوسه)  أو صالة يسن تعجيلها قبل  (بعد أذان املغرب)أي املؤذن
هذا  ألن األذان شرع لإلعالم فسن أتخري اإلقامة لإلدراك. (يسريا) اإلقامة

 قول احلنابلة.
وخالف يف ذلك أبو حنيفة والشافعي قالوا ال يسن يف املغرب الفصل بني 

دعاء يف  يشرعفعلى هذا عند أيب حنيفة والشافعي إذا أذن ، األذان واإلقامة
 .، فال جيعل فاصاًل يصلي فيه الناسمباشرة األذان مث يقيم

ذان املغرب وإقامة املغرب والراجح القول األول قول احلنابلة أنه جُيعل بن أ
وثبت عن أنس " كان أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم إذا  ،فاصٌل يسري

 أذن املؤذن يبتدروا السواري وصلوا ركعتني " هذا يشمل املغرب وغري املغرب 

وفيه بعض األحاديث تدل على هذه  (بني كل أدانني صالة  )وحديث كذلك 
 املسألة أصرح من هذا احلديث 
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اي بالل اجعل بني أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اآلكل من )أما حديث و 
 لكن نقول األدلة السابقة تغين عنه  ،ضعيف فهو (أكله

صلوا قبل املغرب صلوا قبل املغرب )ويدل كذلك حديث عبد هللا بن املغفل 
أخرجه البخاري  (وقالوا يف الثالثة ملن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة

يث يدل على أن األفضل أن جنعل بني األذان خاصة املغرب جيعل وهذا احلد
 فاصل.

 ومن: 
 مجع 

  (األذان للفوائت واجملموعة)

أذن لألوىل  ،كأن يكون مسافر وحنوه  بني صالتني لعذر (ومن مجع)  (1
 وأقام لكل منهما، 

  سواء كان مجع تقدمي أو أتخري 
 

 أقسام األذان واإلقامة للصالتني اجملموعتني 

 األذان واإلقامة للجمع بني الظهر والعصر يوم عرفة  :األول

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال 
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 خالف العلماء: 
وهذا  ،يؤذن مرة ويقيم لكل صالة يف عرفة أي أبذان وإقامتني :القول األول

دليله حديث جابر يف صفة حج النيب وفيه " و  ،وهذا هو الراجح ،قول اجلمهور
 أقام فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر " رواه مسلممث أذن مث 

 .أبذانني وإقامتني وهو مذهب املالكية :القول الثاين 

قالوا قياسا على فعل عبد هللا بن مسعود يف اجلمع بني املغرب والعشاء يف 
 .يعين أبذانني وإقامتني ،مزدلفة حيث مجع بينهما أبذان وإقامة لكل صالة

عود يف مزدلفة قالوا يف عرفة نقيس فعل ابن مسعود يف فقاسوا على فعل ابن مس
  .املزدلفة وجنعله يف عرفة

وهو رواية عند  ،وال يؤذن ،يقيم لكل صالة ،إبقامتني بال أذان :القول الثالث
 .احلنابلة

واستدلوا حبديث ابن عمر " مجع الرسول صلى هللا عليه وسلم بني املغرب 
قالوا: ة " أخرجه البخاري يف اجلمع مبزدلفة والعشاء جبمع كل واحدة منها إبقام

 .نقيس مجع عرفة على مجع مزدلفة

  :نقولو 
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الكالم سيأيت و  أوال سيأيت الكالم حول هذا اجلمع وأن الصواب أن فيه أذاان
  فيه.

فلو كان املقيس ليس خمتلفا فيه فنقول  ،هذا قياس فاملقيس خمتلف فيه :اثنيا
 عندان نص وهو حديث جابر 

  .إبقامة واحدة للصالتني بال أذان وهو كذلك قول للحنابلة :الرابع القول

واستدلوا حبديث ابن عمر يف أحد األلفاظ " مجع رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم بني املغرب والعشاء جبمع صلى املغرب ثالاث والعشاء ركعتني إبقامة 

نقول  ،أحد رواايت مسلموهو واحدة " لكن هذا احلديث أخرجه مسلم 
يف يوم عرفة و  ،سيأيت إن شاء هللاو  ،الراجح يف مجع مزدلفة أنه أبذان وإقامتني
  دليله حديث جابر و الراجح أنه يكون أبذان واحد وإقامتني 

األذان واإلقامة للجمع بني املغرب والعشاء يف  الثاني: 
 مزدلفة

 خالف العلماء:

ال عن الشافعية وأحد وهو أحد األقو  ،القول األول يكون أبذان وإقامتني 
ودليله حديث جابر و  ،األقوال عن احلنابلة وهو الراجح أنه أبذان واحد وإقامتني
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يف صفة حج النيب صلى هللا عليه وسلم وفيه " حىت أتى املزدلفة فصلى هبا 
 املغرب والعشاء أبذان واحد وإقامتني " رواه مسلم

 وهو مذهب املالكية  ،صالةأبذانني وإقامتني يؤذن ويقيم لكل  :القول الثاين 

 :واستدل املالكية أبدلة منها

أثر ابن مسعود " أتى املزدلفة حني األذان ابلعتمة أو قريب من ذلك فأمر رجل 
فأذن وأقام فصلى املغرب مث أتى العشاء فتعشى مث أمر رجال فأذن وأقام " رواه 

 .فابن مسعود أذن وأقام للمغرب مث أذن وأقام للعشاء ،البخاري

 يف عرفة أبذانني وإقامتني ويف مزدلفة أبذانني وإقامتني قالوا واملالكية 

 والعمدة أثر ابن مسعود 

أحد األقوال عن احلنابلة وأحد األقوال عند الشافعية مل ُيتلفوا يف عرفة وال يف و 
 املزدلفة اعتمادا على حديث جابر رضي هللا عنه 

أي يؤذن ويقيم لألوىل فقط والثانية القول الثالث: األذان واإلقامة لألوىل فقط 
 ليس فيها ال أذان وال إقامة وهو مذهب أيب حنيفة 

واستدلوا أبثر مروي عن ابن عمر يرويه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال سليم 
أحد التابعني قال أقبلت مع ابن عمر من عرفات إىل مزدلفة فلم يكن يفرت من 
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ة فأذن وأقام أو أمر إنسان فأذن وأقام فصلى التهليل والتكبري حىت أتينا مزدلف
بنا املغرب ثالث ركعات مث التفت إلينا فقال الصالة فصلى بنا العشاء إذن مل 

يؤذن ومل يقم للصالة التالية وهذا فقيل البن عمر يف ذلك فقال صليت مع 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هكذا أخرجه أبو داوود ولكن هذا األثر ضعيف 

واب من فعل النيب صلى هللا عليه وسلم هو ما رواه جابر وما ورد عن غري والص
جابر من الصحابة كابن عمر وأسامة وغريمها نقول هذه احلادثة سواء يف عرفة 

وجابر ضبط صفة حج النيب صلى هللا  ،مل حتدث إال مرة واحدة أو يف مزدلفة
فاالعتماد يف هذه املسألة على حديث جابر إذن  ،عليه وسلم أكثر من غريه

هنا قول الرابع استدلوا حبديث يف البخاري قالوا إبقامتني لكل صالة بدون أذان 
ويستدلون حبديث ابن عمر " مجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني املغرب 

اجلواب عن : و والعشاء جبمع لكل واحد منهما إقامة " رواه البخاري قالوا
 مل يذكر األذان  يث ابن عمر أنه سكت عن األذانحد

نقول العمدة يف هذه املسألة على حديث جابر رضي هللا عنه ألنه حفظ أكثر و 
 ومن معه زايدة علم مقدم، وهللا أعلم. ،من غريه

الراجح يف األذان الظهر والعصر يف عرفة، واملغرب والعشاء يف مزدلفة أنه يؤذن و 
 .مرة ويقيم لكل صالة
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القسم الثالث األذان واإلقامة للجمع بني الصالتني يف 
 السفر من غري عرفة ومزدلفة 

 خالف العلماء:

واخلالف فقط بني اجلمهور غري احلنفية ألن احلنفية ال يرون اجلمع يف السفر إال 
 يف عرفة ومزدلفة 

 رفة املالكية رأيهم واحد يف هذه املسألة يف مزدلفة ويف عرفة ويف غري مزدلفة وعو 

 فرقوا بني مجع التقدمي ومجع التأخري وهو قول للشافعية واحلنابلة  :القول الثاين

قالوا إن كان اجلمع مجع تقدمي يعين يف وقت األوىل فإنه يؤذن لألوىل ويقيم 
 لكل واحدة قالوا العمدة فيه حديث جابر 

فهما كالفائتة احلالة الثانية إذا كان اجلمع مجع أتخري يعين يف وقت الثانية قالوا 
يعين قالوا أنه ال يؤذن ال لألوىل وال للثانية يعين يقتصر فيه على اإلقامة لألوىل 

 والثانية قالوا ألن األوىل قد فات وقتها والثانية اتبع هلا 

والراجح أنه ال فرق يف اجلمع بني عرفة  ومزدلفة وغري عرفة ومزدلفة واالعتماد 
حد األقوال يف مذهب احلنابلة وهو الذي الراجح وهو أو فيه على حديث جابر 

أنه ال فرق بني عرفة وأحد األقوال عند الشافعية   ،نص عليه يف الروض املربع
  ،ومزدلفة ، وغري عرفة ومزدلفة وأنه أبذان واحد وإقامتني لكل صالة
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 أو قضى فوائت 
 أذن لألوىل مث أقام لكل فريضة 

 :(فوائت)فرائض  (أو قضى) (2
 ( أذن لألوىل مث أقام لكل فريضة) من األوىل وما بعدها. 
 وأقام،  اأذن هل :وإن كانت الفائتة واحدة 
 مث إن خاف من رفع صوته به تلبيسا أسر وإال جهر.  
 فال أبس. :فلو ترك األذان هلا 

 األذان للفائتة

فاتته الصبح  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب  ؛ويسن األذان للفائتة •
متفق . «ركعتني، مث أقام، مث صلى الغداةاي بالل قم فأذن مث صلى »فقال: 
 عليه.

 خالف العلماء:

 القول األول:

من فاتته صلوات استحب له أن يؤذن لألوىل، مث يقيم لكل صالة إقامة، وإن مل 
هللا يسأل عن رجل يقضي صالة،  يؤذن فال أبس. قال األثرم؛ مسعت أاب عبد

كيف يصنع يف األذان؟ فذكر حديث هشيم، عن أيب الزبري، عن انفع بن 
صلى  -أن املشركني شغلوا النيب »جبري، عن أيب عبيدة بن عبد هللا، عن أبيه 
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عن أربع صلوات يوم اخلندق، حىت ذهب من الليل ما شاء  -هللا عليه وسلم 
وأقام، وصلى الظهر، مث أمره فأقام، فصلى العصر، هللا، قال: فأمر بالال فأذن 

 « مث أمره فأقام، فصلى املغرب، مث أمره فأقام، فصلى العشاء

قال أبو عبد هللا: وهشام الدستوائي مل يقل كما قال هشيم، جعلها إقامة إقامة. 
قلت فكأنك  ،يعين من دون تكرار اإلقامة، وإثبات اإلقامة صحيح وهللا أعلم

هشيم؟ قال: نعم هو زايدة، أي شيء يضره؟ وهذا يف اجلماعة.  ختتار حديث
فإن كان يقضي وحده كان استحباب ذلك أدىن يف حقه، ألن األذان واإلقامة 

لإلعالم، وال حاجة إىل اإلعالم هاهنا، وقد روي عن أمحد يف رجل فاتته 
 صلوات فقضاها: ليؤذن، ويقم مرة واحدة، يصليها كلها. فسهل يف ذلك، ورآه

 حسنا.

 القول الثاين: 

وقال الشافعي يقيم وال يؤذن. وهذا قول مالك؛ ملا روى أبو سعيد قال؛ 
حبسنا يوم اخلندق عن الصالة، حىت كان بعد املغرب هبوي من الليل، قال: »

بالال، فأمره فأقام الظهر، فصالها،  -صلى هللا عليه وسلم  -فدعا رسول هللا 
 .  «مث أمره، فأقام العصر، فصالها

 وألن األذان لإلعالم ابلوقت، وقد فات.
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 والقول الثالث: 

 ؛إن رجي اجتماع الناس أذن، وإال فال؛ وهو أحد األقوال يف املذهب احلنبلي
 ألن األذان مشروع لإلعالم، فال يشرع إال مع احلاجة.

 القول الرابع: 

وقال أبو حنيفة: يؤذن لكل صالة ويقيم؛ ألن ما سن للصالة يف أدائها سن يف 
 قضائها، كسائر املسنوانت. 

 دليل القول األول: 

حديث ابن مسعود، رواه  والنسائي وغريمها، وهو متضمن للزايدة، والزايدة من 
 الثقة مقبولة. 

فناموا حىت  -م صلى هللا عليه وسل -أهنم كانوا مع النيب »وعن أيب قتادة، 
: اي بالل، قم فأذن -صلى هللا عليه وسلم  -طلعت الشمس، فقال النيب 

 متفق عليه، « . الناس ابلصالة

فأمر بالال فأذن، فصلينا ركعتني، مث أمره »ورواه عمران بن حصني أيضا. قال: 
 متفق عليه. « . فأقام فصلينا

 والرد على أيب حنيفة حديث ابن مسعود وأيب سعيد، 
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ألن الثانية من الفوائت صالة وقد أذن ملا قبلها، فأشبهت الثانية من و 
 اجملموعتني، وقياسهم منتقض هبذا.

 وإن كثرت الفوائت، أذن وأقام لألوىل، مث أقام لليت بعدها، •

 -صلى هللا عليه وسلم  -املشركني شغلوا رسول هللا »ملا روى ابن مسعود أن  
ما شاء هللا، مث أمر بالال، فأذن مث أقام  عن أربع صلوات حىت ذهب من الليل

فصلى الظهر، مث أقام فصلى العصر، مث أقام فصلى املغرب، مث أقام فصلى 
 ، أخرجه الرتمذي والنسائي.« العشاء

 ويسن لسامعه:  
  .متابعته سرا [1]
 وحوقلته يف احليعلة  [2]
وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة  [3]

حممدا الوسيلة والفضيلة وابعثه والصالة القائمة آي 
 مقاما حممودا الذي وعدته.
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  (أذكار األذان)

أي لسامع املؤذن أو املقيم ولو أن السامع  (ويسن لسامعه)  [1]
مبثل ما يقول ولو يف  (متابعته سرا)امرأة أو مسعه اثنيا واثلثا حيث سن 

 طواف أو قراءة 
 .ويقضيها املصلي واملتخلي 

أي أن يقول السامع: ال حول  (احليعلةحوقلته يف )تسن  (و) [2]
الصالة، حي على  وال قوة إال ابهلل، إذا قال املؤذن أو املقيم: حي على

 الفالح، 
قال  -ويسمى التثويب  -خري من النوم الصالة  وإذا قال: [3]

كذا يف الروض املربع واحلديث ]ضعيف[ فال   السامع: صدقت وبررت،
 يشرع هذا القول.

الصالة، قال السامع: أقامها هللا  د قامتوإذا قال املقيم: ق [4]
كذا يف الروض املربع واحلديث ]ضعيف[ فال يشرع هذا   (1)وأدامها 
 القول.

 (بعد فراغه: اللهم)أي قول املؤذن وسامعه  (قوله)يسن  (و)  [5]
 أصله: اي هللا، وامليم بدل من " اي " قاله اخلليل وسيبويه 

 (رب هذه الدعوة)  بفتح الدال أي دعوة األذان 
 (التامة) الساملة من نقص يتطرق إليها  الكاملة أي 

                                      
 .(528)سنن أبي داود: ح (1)
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 (والصالة القائمة)  يعين الظهر والعصر اليت ستقوم وتفعل بصفاهتا
 .واملغرب والعشاء

 (آي حممدا الوسيلة)  منزلة يف اجلنة 
 (والفضيلة)  أي  (وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته)منزلة يف اجلنة

 الشفاعة العظمى يف موقف القيامة؛ ألنه حيمده فيه األولون واآلخرون 
 مث يدعو.  [6]

 

 األذكار واألدعية يف األذان

 األول أن يقول مثل ما يقول املؤذن

 وفيه صفتان 

فيقول ال حول وال  الصفة األوىل أن يقول مثل ما يقول املؤذن سوى احليعلتني 
 قوة إال ابهلل هذا رواه مسلم من حديث عمر بن اخلطاب

الصفة الثانية أن يقول مثل ما يقول املؤذن حىت لو قال حي على الصالة حي  
على الفالح يقول مثل ما يقول املؤذن وهذا اثبت من حديث معاوية يف 

 يها صفتانصحيح البخاري هذه صفتان هذا األمر األول متابعة املؤذن وف
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الثاني من األذكار واألدعية يف األذان الصالة على النيب  
 صلى اهلل عليه وسلم 

أخرجه مسلم من  (مث صلوا علي  )ويدل عليه قول النيب صلى هللا عليه وسلم 
 حديث عبد هللا بن عمرو

الثالث من األدعية واألذكار قول اللهم رب هذه الدعوة  
 التامة إىل آخره 

 أخرجه البخاري من حديث جابر 

 الرابع الدعاء 

رواه أمحد وأبو  (ال يرد الدعاء بني األذان واإلقامة  )ويدل عليه حديث أنس 
 داوود والرتمذي وسنده صحيح 

اخلامس قول أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأن 
حممد عبده ورسوله رضيت باهلل ربا ومبحمد رسوال 

  وباإلسالم دينا

من قال حني يسمع املؤذن  )رواه مسلم من حديث سعد بن أيب وقاص بلفظ 
 وهذه هي اللفظة الصحيحة  (
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إذا قال أشهد أال إله إال هللا، يقول: وأان  ،أما جعل هذا الدعاء يف أثناء األذان
والصواب: رواية  ،الرواية شاذة ال تصح هذه ،أشهد أال إله إال هللا، إىل آخره

، أما جعل هذا الذكر يف أثناء األذان، "ل حني يسمع األذانمن قاروى "من 
فاعتمدوا على رواية واحدة، وتركوا غالب الرواايت اليت يقول فيها الراوي من 

 .قال: حني يسمع املؤذن

 ألفاظ يف األذان ال تصح 

وسندها  ،منها إنك ال ختلف امليعاد عند البيهقي وغريه [1]
 .ضعيف

 قول سيدان هذه مدرجة ومنها  [2]
 قول الدرجة الرفيعة ال تصح  ومنها [3]
 اي أرحم الرامحني ومنها [4]
الدرجة العالية كل هذه األلفاظ ال تصح مع زايدة اللفظ  ومنها [5]

الذي ذكرانه الدعاء أشهد أن ال إله إال هللا جيعله يف األذان هذه 
 كذلك ال تصح

 الفرق بني األذان واإلقامة
 افرتق األذان واإلقامة يف أمور 
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كما ذكران يف صالة   ،األذان جيوز قبل الوقت يف بعض الصلوات :األول 
 وال جتوز اإلقامة قبل الوقت حبال ،الفجر

أنه جيوز أول الوقت وإن أخر الصالة إىل آخر الوقت فيجوز  :الفرق الثاين 
واإلقامة ال جتوز إال عند  ،كذلك يف أول الوقت، سواء قدم الصالة أو أخرها

 إرادة الصالة. 

 .يسن األذان للصبح مرتني وال تسن اإلقامة إال مرة :الثالثالفرق 

  .يسن يف األذان الرتجيع واإلقامة ال يسن فيها الرتجيع :الفرق الرابع 

يسن يف األذان االلتفات يف احليعلتني أما اإلقامة فال يسن االلتفات  :اخلامس
 .يف احليعلتني

 .ا اإلدراج واإلسراعيسن يف األذان الرتسل واإلقامة يسن فيه السادس:

 حديث الدعاء بعد اذان املغرب:

ما جاء عن أم سلمة رضي هللا عنها قالت: علمين رسول هللا صلى هللا عليه 
اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدابر هنارك »وسلم أن أقول عند أذان املغرب: 

 .]ضعيف[« وأصوات دعاتك فاغفر يل
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