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 3 عمدة األحكام

 ثالثالدرس ال
الطيبني الطاهرين، وعلى من ساار علاى برباه،  هبيت لأهوعلى  ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد ،احلمد هلل رب العاملني
 ومتسك بسنته إىل يوم الدين.

 العلم النافع، والعمل الصاحل.رزقنا أن ي -سبحانه وتعاىل-نسأل هللا 

نااتم مااا باادألد س الاادر  املابااان، وقااد باادأل س ابب فواال صاان  ااماعااا ووملواااا ماان هاادا ال تاااب املبااارك   تاااب  عمااد  
 .، ونفعنا هللا بعلومه-رمحه هللا تعاىل-للحافظ عبد الغين املقدسان  (-صلى هللا عليه وسلم-من  نم خري األلم األح ام 

   -ابب فول صن  ااماعا-نقل س هدا الباب 

َعَتي   ر -وسلم عليه للا لىص-للا   َرُسول   َمعَ  َصلَّي تُ : »َقالَ  عنهما للا رضي ُعَمرَ  ب ن   للا   َعب د   َعن   لر   قَلب ل َ  ك  َعَتلي   ، الظُّه   َورَك 
َعَتي   ، بَلع َدَها ُُمَعة   بَلع دَ  َورَك  َعَتي   ، اْل  َعَتي   ، ال َمغ ر ب   بَلع دَ  َورَك   «.ال ع َشاء   بَلع دَ  َورَك 

ُُمَعةُ  َوال ع َشاءُ  ال َمغ ر بُ  َفَأمَّا: »َلف ظ   َوف     «.بَلي ت ه   َفف ي: َواْل 

للظ   َوف   ََلت    : قَللالَ  ُعَمللرَ  اب للنَ  َأنَّ : للبخللار  َلف  َصللةُ  َحللدَّ َّ  َأنَّ : َحف  َدَيي    ُيَصلللي ي َكللانَ : »-وسلللم عليلله للا لىصلل- النَّلل    َسللد 
رُ  َيط ُلعُ  بَلع َدَما َخف يَفَتي    ي   َعَلى َأد ُخ ُ  ال َساَعة   وََكاَنت  . ال َفد   «.ف يَها -وسلم عليه للا لىص- النَّ  

احلديثان يتحداثن عن السنن الرواتب، ومعىن الرواتب  مجع راتبا، واملراب ابلراتباا  الدامماا، وكلاك أن هادد السانن  بعاا هدان 
 للفرامض، فهان بامما.

 ما عدد السنن الروايب؟ مسألة:

  س عدبها  -رمحا هللا عليهم-اختلف الفقهاء 

 .؛ حديث ابن عمر-هللا تعاىلرمحه -الدي أوربد املصنف حديث لفقيل أهنا عشر ؛ ل -

مان صالى »  -صالى هللا علياه وسالم-قالا:  قاال رساول هللا  -هاارباان هللا عن-وقيل  اثتنا عشار  ر عاا؛ حلاديث أم حبيباا  -
رواد مسالم. وقاد ملااء تفصايل هادد الر عااا عناد الفمادي، ففياه  « هلل ثنيت عشر  ر عا تطوًعا غاري الفريواا؛ باىن هللا لاه بيتًاا س ااناا

 «. أربًعا قبل الظهر، ور عتني بعدها، ور عتني بعد املغرب، ور عتني بعد العشاء، ور عتني قبل الغدا »قال:  
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يباين للمصالان بيتًاا س  -عا  وملال-واملرملح هو القول الثاين؛ ألنه زايب  ثقا، وقد ترتب عليه هدا الفول العظايم، وهاو أن هللا 
 اانا.

 السنن الروايب؟مسألة: ما احلكمة من مشروعية 

 احل ما من مشروعيتها عد  أمور؛ منها 

حيب الصن ، وهلدا  ان أول ماا فُربا: الصان  فُربا: صساني صان  س  -ع  وملل-أن السنن الرواتب ُشرع: ألن هللا  -
ل عباادي يتقاارب إ  ومااا ياا ا»،  مااا س احلااديث القدسااان  -عاا  وملاال-اليااوم والليلااا، وهااان ماان مجلااا النوافاال الاايت يُتقاارب اااا إىل هللا 

 فهان ُشرع: لنست ثار من هدد الصن ؛ لت ون صلًا بني العبد وربه بامًما.« ابلنوافل حىت أحبه

ملرب ما حيصل س صن  الفريوا من اخللل والنقص، قد ال يسلم اإلنسان من ساهو س الصان ، أو إنقااش خشاوإ، وإمتاام  -
إن أول ماا حياساب الناا  باه »قال   -صلى هللا عليه وسلم-هرير ، أن النيب  ر ن أو واملب، وقد ملاء عند أيب باوب من حديث أيب

ملنم تاه وهاو أعلام  انظاروا س صان  عبادي، فا ن  انا:  ماًا؛ ُ تبا: لاه  ماا،  -تعااىل-، فيقاول هللا يوم القياما من أعمااهلم الصان 
؟ فا ن  ااان لاه تطااوإ؛ قاال  أمتاوا لعباادي فريواته ماان   انظااروا هال لعبادي ماان تطاوإ-عاا  وملال-وإن  اان نقاص منهااا شايًقا؛ قاال هللا 
 «.تطوعه، مث تؤخد األعمال على كل م

 مسألة: أين يؤدى صالة السنن الروايب؟ ما املكان األفض  لتأديتها؟

 ، فمنها -أن ُتصلى س البي:-األفول أن ت ون س البي:، وس كل م عد  فوامد 

صالى هللا علياه -أن الصن  س البي: نور وبر ا وخري ألهل البي:، وقد بل على كلك حديث ملابر عناد مسالم، أن النايب  -
 .«إكا قوى أحد م صنته س مسجدد؛ فليجعل لبيته نصيًبا من صنته؛ ف ن هللا ملاعل س بيته من صنته خريًا»قال   -وسلم

-،  ادلك ال ينبغاان أن ُتشابَّه املناازل ابملقاابر، وقاد قاال النايب ابر معلاوم أناه ال ُيصالى فيهااأن ال ُتشبَّه البيوا ابملقابر، فاملق -
 «.صلوا س بيوت م، وال جتعلوها  املقابر  »-صلى هللا عليه وسلم

قاااال   -صااالى هللا علياااه وسااالم-حصااول اخلريياااا واألفواااليا، فقاااد ملااااء س حاااديث زياااد بااان اثبااا: س الصاااحيحني أن النااايب  -
 «.صلوا أيها النا  س بيوت م؛ ف ن أفول الصن  صن  املرء س بيته إال امل توبا»

 مسألة: إذا فايت السنن الروايب؛ فه  ُيشرع قضاؤها؟

 فيه تفصيل 
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فن إن فات: عمًدا بغري عدر، وإمنا  سًن وهتاوًل؛ فن يشرإ قواؤها؛ فهان سنا فاا حملها، قد أخرملها عن وقتها عمًدا،  -
 تقوى.

 مااااا س   -صاااالى هللا علياااه وسااالم-إن فاتااا: بعااادر؛  نساااايان، أو انشاااغال عنهاااا؛ ف نااااه يشااارإ قوااااؤها؛ لعمااااوم قاااول النااايب  -
 «.عن صن  أو نسيها؛ فليصلها إكا ك رها من لم»أنس   (55 10 00  ..... الصحيحني

ُُمَعةُ  َوال ع َشاءُ  ال َمغ ر بُ  َفَأمَّا: »َلف ظ   َوف  : قوله هنا - ُُمَعةُ  قوله   «بَلي ت ه   َفف ي: َواْل  ( فياه بليال علاى مشاروعيا بَلي ت له   َفف لي: َواْل 
صاان  الاار عتني بعااد اامعااا، وقااد اختُلااف س موبااعها  أياان ُتصاالَّى؟ هاال ُتصاالَّى س املسااجد أو س البياا:؟  مااا اختُلااف س عاادب مااا 

هاادا أن يقااال  أن ذا اااادا ماارً  وااادا ماارً ، فيصااالان أحياااًل بعااد اامعااا ر عتاااني، ُيصاالَّى  هاال تصاالَّى ر عتااني أو أربًعاااا؟ واألقاارب س 
 وأحياًل يصلان أربًعا.

ليَ  عائ َشلةَ  عللن   -رمحاه هللا تعااىل-مث نقال املؤلاف   علللى -وسللم عليله للا لىصلل- رسلول للا َيُكلن   لَ  : »قالَللت   عن هلا للاُ  رض 
َعَت  على من هُ  اَيعاُهد   َأَشدَّ  النَّواف     منَ  شيء   ر   رك   «.الَفد 

ل م   لف ظ   وف َعتا: »ل ُمس  ر   رَك  نيا منَ  خير  الَفد   «.فيها وما الدُّ

هدا احلديث يتحدث عن فول صن  خاصا من السنن الرواتب، وهان ر عتا الفجار، فاحلاديث بليال علاى فوال سانا الفجار 
 الرواتب مب ااي؛ منها الراتبا، وقد امتازا راتبا الفجر عن غريها من السنن 

، والادنيا هناا تشامل  ال الادنيا، مان أول أن -رمحاه هللا تعااىل-خاري مان الادنيا وماا فيهاا؛ للحاديث الادي أوربد املؤلاف أهنا  -
 ، فيشمل ما فيها من املال، والبنني، واألهل، وحنو كلك.-سبحانه وحبمدد-خلقها هللا 

ياا السانن، فُيساني فيهااا أن يقارأ املصالان س الر عاا األوىل بساور  ال ااافرون، وس أناه يسان فيهاا قاراء  خاصااا، وذ ذا هادا لبق -
من سور  البقار ، وس الر عاا الثانياا  [136البقرة:﴿ُقوُلوا آَمنَّا ابهلل ﴾]الثانيا بسور  اإلخنش، أو يقرأ س الر عا األوىل بقوله تعاىل  

َ  ال ك َتاب  بقوله تعاىل   َنُكم  َأالَّ نَلع ُبَد إ الَّ للَا﴾]﴿ُق   ََي َأه  َنا َوبَليل  نلَ ا إ ََل َكل َمة  َسَواء  بَليل   س سور  آل عمران. [64آل عمران:يَلَعاَلو 

 يف ها ال حوًرا وال سفًرا. -صلى هللا عليه وسلم-أهنا من آ د السنن الرواتب، وهلدا ذ ي ن النيب  -

يصاالان  -صاالى هللا عليااه وساالم- ااان رسااول هللا »، قالاا:  -هاااان هللا عنرباا-أنااه يُسااني فيهااا التحلفيااف؛ حلااديث عامشااا  -
حااىت أقااول  هاال قاارأ فيهمااا  م »واحلااديث متفااي عليااه، فقوهلااا  «. ر عاايت الفجاار فيحلفااف، حااىت أين أقااول  هاال قاارأ فيهمااا  م القاارآن؟

صلى -، واملبالغا س كلك، ينبغان أن يُعلم أن التحلفيف هنا ابملقارنا مع تطويله -صلى هللا عليه وسلم-بليل على ختفيفه  «؟ال تاب
 ، فليس س هدا إخنل بشانء من واملباهتا أو أر اهنا.-هللا عليه وسلم
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   ما احل ما من ختفيف راتبا الفجر؟-رمحا هللا عليهم-وقد اختلف الفقهاء 

ففها ليستفتح صن  النهار بر عتني خفيفتني،  ما  ان يصنع س صن  خي -صلى هللا عليه وسلم-واألقرب أن يقال  إمنا  ان 
 ليدخل س الفرض بنشاط. الليل، ف ان يفتتح س صن  الليل بر عتني خفيفتني، فهنا يبدأ صن  النهار بر عتني خفيفتني

ح م هدا االبطجاإ  هل  عند البحلاري، وقد اختُلف س -ربان هللا عنها-أنه يُسني االبطجاإ بعدها؛ حلديث عامشا  -
اللياال، فهااو حباملااا إىل  يقااومهااو ساانا؟ أو لاايس بساانا؟ أو أنااه ساانا مقيااد ؟ واألقاارب أنااه ساانا مقيااد ، فنقااول  االبااطجاإ ساانا ملاان 

 الراحا؛ ليجدب نشاطه لصن  الفريوا، أما من ذ يقم الليل ف نه ال يقال  ن هدا سنا س حقه؛ لعدم احلاملا لدلك.

َعتللا»قولله:  وف - للر   رَك  نيا مللنَ  خللير  الَفد  . وس هادا بلياال علااى «هلماا أحااب إ  مان الاادنيا مجيًعااا»س روايااا   «فيهللا ومللا الللدُّ
 حقار  الدنيا، وصغر قيمتها، فر عتا الفجر خري من هدد الادنيا مباا فيهاا، ف ماا يتناافس املتنافساون س الادنيا، بال رمباا أُزهحقا: األروا 

التحلفيااف،  (19 00 51  ......ال أتخااد وقتًاا طاويًن،  (44 19 00  ......الايت  ، هادد السانانيااألرحاام بسابب الااد وتقاطعا:
 .خري من هدد الدنيا مجيًعا

فهااو يطلااب منااا العماال القلياال ليجازينااا عليااه ابلثااواب  -ساابحانه وحبماادد-وس هاادا احلااديث  اادلك بلياال علااى رمحااا ربنااا  -
 .العظيم

س حمافظتااه علااى هااادد  -صاالى هللا عليااه وساالم-وس هاادا احلااديث  اادلك بلياال علااى أنااه ينبغااان للمسااالم أن يقتاادي بنبيااه  -
 وال ينبغان التفريط فيها.على الفجر،  (00 20 50  ......السنا، فينبغان ل ل واحد منا أن ي ون أشد تعاهًدا من 

 

 .اأَلذان   اببُ إىل ابب ملديد من أبواب الصن ، فقال   -رمحه هللا تعاىل-مث انتقل املؤلف 

رمحه هللا -املناسبا أن املؤلف بعد أن حتدث عن بعض األبواب املتعلقا ابلصن ، و  -رمحه هللا تعاىل-هدا الباب أوربد املؤلف 
الوسايلا إىل الصان ، فناساب أن أن األكان هاو يتحدث عان ابب األكان بعاد األحابياث املتعلقاا مبواقيا: الصان  وح مهاا،  -تعاىل

 يورب احلديث هنا عن األحابيث املتعلقا ابألكان واإلقاما.

ماان األحابيااث؛ نااد ر مجلاا ماان املسااامل الفقهيااا املتعلقااا ااادا  -رمحااه هللا تعاااىل-وقبال أن نشاارإ س مدارسااا مااا نقلااه املصانف 
 األمر 

 املسألة األوَل: يعريف األذان واإلقامة
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َ   ﴿َوَأَذانر م َن للا  َوَرُسول ه  إ ََل النَّل  -تعاىل-هو اإلعنم، ومنه قول هللا  :األذان ف اللغة َلِّي  اأَلك  َم احل  ؛ [3التوبلة:﴾]اس  يَللو 
الن ابنتاه   -صالى هللا علياه وسالم-يعين  إعنن، ومنه قول النايب  إكا فارغتم، فقولاه   فا كا فارغُ؛؛ فانكحنَّين، يعاين  فاأعلمموين»ملان يُاغسسِّح

 يعين  فأعلمنين.« فنكنين»

 .بد ر خمصوش لفجرقربه بفهو التعبد هلل ابإلعنم بدخول وق: الصن ، أو  وأما ف الشرع:

وس قولنا   أو بقربه لفجر(؛ ألن من املعلاوم أن الفجار يُشارإ لاه أكان أول، وهادا األكان لايس مان بخاول وقا: الصان ، وإمناا 
 .-عليه الصن  والسنم-؛ ليوقظ النامم، ويرب القامم،  ما قال الصن  اإلعنم بقرب وق:

 مصدر  أقام(، وهو ملعل الشانء مستقيًما.اإلقامة فهي لغة : وأما 

 التعبد هلل ابإلعنم ابلقيام للصن  بد ر خمصوش.وشرع ا: 

 

 املسألة الثانية: حكم األذان واإلقامة

أن األكان واإلقامااا مشااروعان، مث اختلفااوا س ح مهمااا، فاااألكان  -رمحااا هللا علاايهم-الفقهاااء حتريااًرا هلاادد املسااألا نقااول  اتفااي 
 واإلقاما بل على مشروعيتهما ال تاب والسنا واإلمجاإ.

ُُمَعللة  َفا  -عاا  وملاال-فقااول هللا  أمللا دليلل  الكتللاب: للن  يَلللو م  اْل  يَن آَمنُللوا إ َذا نُللود َ  ل لصَّللالة  م   َ للر  ﴿ََي َأيلَُّهللا الَّلل ا إ ََل ذ ك  للَعو  س 
 .[9اْلمعة:للا ﴾]

لَفعَ  َأن   ب اللر  أُم رَ »، قاال  -رمحه هللا تعاىل-فأحابيث  ثري ؛ منها  حديث أنس الدي سيد رد املؤلف  وأما دلي  السنة:  َيش 
َقاَمللةَ  يُللوي رَ َأن  وَ ، اأَلَذانَ  َقاَمللةَ ، اإل  قااال لااه  -صاالى هللا عليااه وساالم-س الصااحيحني، أن الناايب  ، وحااديث مالااك باان احلااويرث«إ الَّ اإل  

 .«إكا حورا الصن ؛ فليؤكن ل م أحد م»وألصحابه  

، وابان عباد والناووي ،  فهو منعقد على مشروعيتهما للصلواا اخلماس، وقاد نقال اإلمجااإ علاى كلاك ابان قدامااوأما اإلمجاع
 الرب، وغريهم.

، وقاد بل علااى علاى ثنثاا أقااوال؛ الصاحيح أنااه فارض  فايااا بعاد أن اتفقااوا علاى مشااروعيته ء س ح اام األكانواختلاف الفقهاا
 كلك حديث مالك بن احلويرث الدي سبق: اإلشار  إليه.
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 املسألة الثالثة: مىت ُفرض األذان؟

فُارض األكان س الساانا األوىل ماان اهلجاار ، فاااألكان فُاارض بعااد اهلجار  س املدينااا النبويااا، ومااا يُااد ر أن األكان ُشاارإ قباال اهلجاار  
 .-رمحه هللا تعاىل-فهو ال يصح،  ما أشار إىل هدا احلافظ ابن حجر 

 

 املسألة الرابعة: فضائ  األذان

 ؛ منها ورب س األكان فوامل عد 

إنس وال ملن  ال يسمع صوا املؤكن»قال   -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  -ربان هللا عنه-عيد اخلدري حديث أيب س -
 رواد البحلاري.«. وال شانء إال شهد له يوم القياما

رواد «. أطااول النااا  أعناقًااا يااوم القيامااا املؤكنااون»قااال   -صاالى هللا عليااه وساالم-، أن الناايب -ربااان هللا عنااه-وعاان معاويااا  -
 مسلم.

، وهال هادا الطاول طاول حساان؟ أو «أطاول الناا  أعناقًاا  »-صلى هللا عليه وسلم-وقد اختلف ُشرَّا  احلديث س قول النيب 
أنااه طااول معنااوي؟ فقياال س األول  أنااه حسااان، وأن أعنااال املااؤكنني يااوم القيامااا ت ااون طويلااًا حقيقااًا، وقااد قياال س هاادا أنااه إكا أااام 

 ن يناهلم ال رب والعرل. يطيل س أعنال املؤكنني؛ لق -ع  وملل-ياما؛ ف ن هللا النا  العرل س املوقف يوم الق

 إظهار فولهم ومن لتهم أمام النا  يوم القياما.وقيل أهنا إطالا معنويا، واملراب  

 وشاهد هلم يوم القياما.  بعوقيل  معناد  أهنم أ ثر 

 

 املسألة اخلامسة: عدد مج  األذان

  س عدب مجل األكان  -عليهم هللا رمحا-اختلف الفقهاء 

رمحاا هللا -وهادا مادهب احلنابلاا  فقيل أهنا صس عشر  مجلا؛ حلديث عبد هللا بن زيد، فد ر فياه األكان، وأناه اادا العادب، -
 .-عليهم



 الشيخ / عمر القثمي  – 3 –األحكام عمدة 

 

 

8 

 

منحلفض بينه وباني وقيل  نه تسع عشر  مجلا، ابلت بري س أوله أربًعا مع الفمليع، واملراب ابلفمليع  أن يقول ااملا بصوا  -
علماه األكان، وفياه الت باري س أولاه أربًعاا  -صالى هللا علياه وسالم-نفسه، مث يقوهلاا ابرتفااإ، وقاد اساتدلوا حباديث أيب حمادور  أن النايب 

 مع الفمليع.

يث أيب ، بتثنيااا الت بااري س أولااه مااع الفمليااع، واسااتدلوا  اادلك حباادأن األكان ساابع عشاار  مجلااا -وهااو القااول الثالااث-وقياال  -
 علمه األكان، وفيه الت بري س أوله مرتني مع الفمليع. -صلى هللا عليه وسلم-حمدور  عند مسلم، وفيه أن النيب 

رمحاااه هللا -قعَّاادها شاايس اإلسااانم اباان تيميااا واألقاارب س هاادا أن يقااال أن هااادد  لهااا صااي، صاااحيحا لاا كان، والقاعااد  الااايت 
-( 58 32 00إكا وربا على وملود؛ ف نه ينبغان أن يُفعل هدا مرً  وهدا مرً ، وقد ك ر شايحلنا الشايس ......  أن العباب   -تعاىل

 أن لدلك فوامد عظيما؛ منها  -رمحه هللا تعاىل

 حفظ السنا مبحلتلف وملوهها. -

استحواار، فا كا خاالف؛  حوور القلب؛ ف ن اإلنسان إكا اعتاب على صيغا معينا أو هيقا معيناا؛ رمباا أصابح يؤبيهاا بادون -
 استحور.

 

 املسألة السادسة: عدد مج  اإلقامة

 ، ومدهب ااماهري أن عدب ألفاظ اإلقاما إحدى عشر  مجلا.-رمحا هللا عليهم س كلك-اختلف الفقهاء 

 

 املسألة السابعة: أل  الصلوات ُيشرع األذان؟

ن  عيااد، وال اناااز ، وال لصاان  مناادور ، وال لنافلااا، وبلياال ال لصاايُشاارإ األكان للصاالواا اخلمااس خاصااًا، فاان يُشاارإ لغريهااا، 
 .حيث أنه ذ يُنقل عنه أنه أمر ابألكان لغري الصلواا اخلمس ،-صلى هللا عليه وسلم-كلك فعل النيب 

 

 املسألة الثامنة: ه  ُيشرع األذان للصالة املقضية؟

 استيقظوا بعد خروج الوق:، فهل يُشرإ هلم أن يؤكنوا؟لو أن قوًما لموا عن الصن  حىت خرج وقتها، مث مثال ذلك: 
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صالى هللا -نعم، يُشرإ، األكان يُشارإ لصان  الفريواا، ساواء  انا: ماؤباً  أو مقوايًا، وقاد بل علاى هادا فعال النايب  اْلواب:
 .أن يقيمملا لم عن صن  الفجر س سفرد، فلم يستيقظوا إال بعد طلوإ الشمس، أمر بناًل أن يؤكن و  -عليه وسلم

 

 املسألة التاسعة: ه  ُيشرع األذان واإلقامة للنساء؟

اتفاي الفقهاااء أن األكان واإلقامااا يُشارعان للرملااال، واختلفااوا  هال يُشاارعان س حااي النسااء؟ واألقاارب أنااه ال يُشارإ هلاان؛ ألهناان 
 شرإ س حقهن وال يُسني.  "واتفقوا على أن األكان ال يُ -رمحه هللا-لسن من أهل اإلعنم، وهلدا قال ابن هبري  

 

 املسألة العاشرة: ه  جيب األذان على املسافرين؟

نعام، باب علاى املساافرين، وقاال بعاض العلمااء  بال يُساتحب، وهاو األقارب، فالصاحيح س هادد املساألا أن األكان  اْلواب:
يُساتحب س حااي املساافر، وال بااب، وهادا إن  ااان فارًبا واحااًدا، وسايأا اإلشااار  إىل كلاك، أمااا إن  اانوا مجاعااًا س سافر؛ ف نااه بااب 

، والنيب «إكا حورا الصن ؛ فليؤكن ل م أحد م»ملالك بن احلويرث وأصحابه   -وسلم صلى هللا عليه-عليهم األكان؛ لقول النيب 
 قال هلم هدا وهم  انوا يُهميون ابلسفر إىل أهليهم، فمع هدا أمرهم ابألكان. -صلى هللا عليه وسلم-

 ر؛ ف نه بب عليهم األكان.فنقول أنه إكا  ان املسافر شحلص واحد؛ ف نه يُستحب له األكان، وأما إن  انوا مجاعًا س سف

 

اةاملسألة احلادية عشر   : حكم األذان للمنفرد، سواء كان مسافر ا أو مقيم 

يقاول   -صلى هللا عليه وسالم-احل م أنه يُسني، وال بب، وقد بل على هدا حديث عقبا بن عامر، قال  مسع: رسول هللا 
  انظااروا لعباادي هاادا يااؤكن ويقاايم -عاا  وملاال-س رأ  شااظيا لباال يااؤكن للصاان  ويصاالان، يقااول هللا  منيعجااب ربااك ماان راعااان غاا»

 «.الصن ، خياف مين، قد غفرا لعبدي وأبخلته اانا

 

 املسألة الثانية عشرة: أيهما أفض : األذان أم اإلمامة؟

 س هدد املسألا على قولني  -رمحا هللا عليهم-اختلف الفقهاء 
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-ألفول األكان، واستدلوا ابلنصوش اليت فيها ك ر فوامل األكان، وقد كهب إىل هدا شيس اإلسنم ابن تيميا فقيل أن ا -
 .-رمحه هللا تعاىل

 وخلفاؤد ألنفسهم. -صلى هللا عليه وسلم-وقيل  ن األفول اإلماما؛ ألنه األمر الدي اختارد النيب  -

فا كا  اان اإلنساان باابطًا للوقا:، نادي الصاوا، س صاوته  حبسابه، واألقارب س هادد املساألا أن يُقاال  األفوال  ال شاحلص
قو ؛ فهدا يقال له  األكان س حقك أفول، وإن  ان متقًنا للقرآن، بابطًا له، وصاحب علم ينتفاع الناا  مان علماه وتومليهاه، وقاد 

 يغشاد النا  ألسقلتهم، فهدا يُقال له  اإلماما س حقك أفول.

 

للرَ : »قَللالَ  عنلله للا رضللي َمال للك   ب للن   َأنَلل    َعللن  س هاادا الباااب، قااال   -هللا تعاااىلرمحااه -املؤلااف  انتقاالمث  للَفعَ  َأن   ب للاللر  أُم   َيش 
َقاَمةَ  َويُوي رَ ، اأَلَذانَ   «.اإل 

ذ يبنيِّح من هو اآلمر لبنل، وهدا ما يُعرف ابملبين ملا ذ يُسمَّ فاعله، وقولناا  املباين ملاا ذ يُسامَّ فاعلاه هادا  «ب اللر  أُم رَ »قوله   -
ََ   -عا  وملال-أفول من التعبري بقول بعوهم  مبين للمجهاول؛ ألن هادد الصايغا قاد أتا للمعلاوم؛  قاول هللا  لن  ﴿ُخل ل نَسلاُن م  اإل 

( من اخلالي له؟ ال يقال  مبين للمجهول؛ هللا ؛ [37األنبياء:﴾]َعَد     أعرف املعارف. -ع  وملل- ُخلحيس

للرَ »قولااه   - صاالى هللا عليااه -هاادد الصاايغا هلااا ح اام الرفااع إكا وربا ماان الصااحايب، ف أنااه قااال  أماار رسااول هللا  «ب للاللر  أُم 
 «.بناًل  -صلى هللا عليه وسلم-أمر النيب »، على أنه ملاء التصريح بدلك عند النسامان، ففان روايا النسامان قال  -وسلم

لرَ »قولاه   - للَفعَ  َأن   ب لاللر  أُم  أن  لمااا  -رمحاا هللا علايهم-فااألكان شافع، ل ان اتفااي الفقهااء   الشافع باد الااوتر، «اأَلَذانَ  َيش 
َفعَ  َأن  »التوحيد اليت س آخر األكان مفرب ، وعلى هدا في ون املراب   .س غالبه يعين  س الغالب؛ «اأَلَذانَ  َيش 

َقاَملةَ  َويُلوي رَ »قاال   - لفظااا -، وهلادا فاإلقاماا ؛ يعاين  بعاال ألفااظ اإلقاماا وتاًرا، وهادا  ادلك ابعتبااار غالاب مجال اإلقاماا«اإل 
، «اإلقاماا وياوتر اإلقاماا، إال»يؤتى اا مرتني  قد قام: الصن ، قد قام: الصان ؛ ألناه ملااء س بعاض رواايا احلاديث   -اإلقاما

 .ف نه ال يُفربها، بل يثنِّحيها

 فإن قي : ما احلكمة من يثنية األذان وإفراد اإلقامة؟ -

أن األكان إمنااا ُشاارإ إلعاانم النااا  باادخول وقاا: الصاان ، فناسااب فيااه الت اارار؛ ليبلاا، النااا  اإلعاانم والنااداء، وأمااا  فللاْلواب:
 .اإلقاما ف هنا ُشرع: إلعنم احلابرين س املسجد للقيام للصن ، وهلدا لسب فيها عدم الت رار



 الشيخ / عمر القثمي  – 3 –األحكام عمدة 

 

 

11 

 

بعل ما قلناد حجًا لنا ال حجًا عليناا، وأن يرزقناا العلام  مبنه و رمه أن -سبحانه وحبمدد-نقف عند هدا املقدار، ونسأل هللا 
 النافع والعمل الصاحل، وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد، وعلى آله.

 

 سؤال: ما وقت السنن الروايب؟ال

إ مناد بخاول وقا: الفريواا، ااواب  أشرل إىل هادا، وهاو أن السانن الرواتاب مرتبطاا ابلفارامض، فالسانا القبلياا للفريواا ُتشار 
والسنا البعديا للفريوا تساتمر حاىت خيارج وقا: الفريواا، فسانا الفجار ُتشارإ مناد طلاوإ الفجار الثااين، إكا طلاع الفجار الثااين؛ ُتشارإ 

 السنا، وه دا س الظهر، السنا البعديا للظهر متتد إىل خروج وق: الظهر.

 

 اإلسالمية؟سؤال: ما حكم يعيي مؤذن ال يلتزم ابألخالق ال

هاادا السااؤال حيتاااج فيااه إىل تفصاايل، وإىل معرفااا مااا هااان هاادد األخاانل الاايت ذ يلتاا م اااا؟ فاا ن  اناا: أخنقًااا ختااال  اْلللواب:
ابألمانا والعدالا؛ ف ناه ال ينبغاان أن يُتحلاد ماؤكن اادد الصاور ، علاى أن األكان ال ُبا أل، ل ان األفوال أن ي اون املاؤكن أمينًاا عاداًل، 

 .بعض الفقهاء هو الدي ال يصر على صغري ، وال يفعل ال بري والعدل عند 

 

َكرهتا، فه  أصليها؟  السؤال: نسيت أن أصلي السنة الرايبة بعد العشاء، مث ي

ماا بام أناه س الوقا:، حاىت لاو  ااا مسحفلُيسالو أن إنساًل بعد صن  العشااء ذ يصال راتباا العشااء، مث تاد رها؛  نعم، اْلواب:
صالى -، وقاد ُشاغل النايب خرج وقتها وهو س نيته أن يصليها، ل ن نسان، أو انشغل عنها، مث تد رها بعد خروج وقتها؛ ف نه يصليها

 عن راتبا الظهر حىت بخل وق: العصر، فصنها بعد العصر. -هللا عليه وسلم

 

الفريوا، حنن قررل هدا، قلنا  إكا بخل وق: الفريوا؛ ف نه يُشرإ أن تصلى الراتبا، مث إكا أكن املؤكن؛ تصلان راتبا الفجر، مث 
بعدها تصلَّى الفريوا، غري أنه ابلنسبا للفجر خاصًا وما وقع فيه من خنف س بخول الوقا:، وهال الوقا: املقارر س التقاوي حاليًاا 

 ألكان بقان عشر بقامي إىل ربع ساعا، مث يصلان؛ فهدا أفول.موافي؟ فنقول  حيتاط اإلنسان للفجر خاصًا، فلو أنه بعد ا

 والسنم علي م ورمحا هللا وبر اته.
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