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 3 عمدة األحكام

 رابعالدرس ال

 
 احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني.

ُُ ا)يف كتابده  -رمحده هللا- املْقِدِسد  ِ نستأنف احلديث عما نقله احلافظ عبدد اليند   صدلى - (مد  كدِِ  ِدِا اأَل  ِ  أَلحكدا ِ ُعمدد
 ، واحلديُث موصول يف )ابِب األذان(.-هللا عليه وسلم

َفةَ  َأِب  َعن   ، ِم ن   ََح  َرا َ  لَ هُ  قُ بَ ة   ِف  َوُهوَ  -وسلم عليه هللا صلى- الَنِبَ  َأتَ ي تُ » :َقالَ  السَُّواِئي ِ  اّللَِ  َعب دِ  ب نِ  َوه بِ  ُجَحي    َأَدم 
 إَل  َأن ظُ رُ  َك ََ  ِ ،  ََح  َرا ُ  ُحلَ ة   َعَلي  هِ  - وس لم علي ه هللا ص لى - النَ ِبُّ  َفَخ َرجَ : قَ الَ ، َوََنئِ     ََنِضح   َفِمن  ، ِبَوُضو    ِبالل   َخَرجَ فَ : َقالَ 

 َعَل ى َح يَ  الَص الِة، َعَل ى َحيَ : َوِِشَال   ََيِينا   يَ ُقولُ ، ُهَناَوهَ  َهُهَنا َفاهُ  َأتَ ت ََبعُ  َفَجَعل تُ : َقالَ ، ِبالل   َوَأَذنَ  فَ ت ََوَضََ : َقالَ ، َساقَ ي هِ  بَ َياضِ 
َقَدمَ ، َعن ََزة   َلهُ  رُِكَزت   ثَُ  ال َفالحِ  رَ  َوَصَلى فَ ت َ ِ  الظُّه  َعَتي  ِ  ُيَصلِ ي نَ َزلَ  ثَُ ، رَك  َعَتي   .«ال َمِديَنةِ  إَل  رََجعَ  َحَّت  رَك 

نة االلتفات يف األذان
ُ
 س

 ُمبيًنا لنا ُسنة م  ُسن  األذان؛ وه  ُسنة االلتفات فيه. -رمحه هللا-ديث ساقه املؤلف هذا احل

َفةَ يقوُل أبو   َأَدم   ِمن   ََح َرا َ  َلهُ  قُ َبة   ِف  َوُهوَ  -وسلم عليه هللا صلى- الَنِبَ  َأتَ ي تُ : ُجَحيدْ

، وه  م  بيوت العرب.(: قُ َبة  )  الُقبة: ه  ِيمٌة صيناٌُ مستديُر

 َأَدم   ِمن  قوله:  -

 م  جلٍد مدبوغ، وكأنه ُصبغ حبمرٍُ قبل أن ُُيعل قبًة.أي: 

 َوََنِئ    ََنِضح   َفِمن  ، ِبَوُضو    ِبالل   َفَخَرجَ قال: 

 ََنِضح   َفِمن  قوله:  -

 : هو الَرش.الُنضح

راد م  )
ُ
ًِ يرشه على أعضاء وضوئه.ِضح  َنَ امل َذ ماًء قلي َِ  ( هنا: َمْ  َأ

 ََنِئ   وَ قوله:  -
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 : نوٌع م  املش ؛ كأنه ينهُض برأسه إىل فوق، مثل الذي يعدو وعليه محٌل ينهض به.النََّأالنُ 

راد بد )
ُ
، وإمنا فعل الصدحابة هدذا الفعدل ًاًكدا ببقيدة وضدوء الند  ََنِئ   امل َذ ماًء كثاًا يينسل به أعضاء وضوئه غسًِ َِ ( هنا: َمْ  َأ

 .-صلى هللا عليه وسلم-

، فمدنهم َمدْ  -صدلى هللا عليده وسدلم-ابتدروا إىل وضوء الن   -رض  هللا عنهم-؛ يع  أن الصحابة َوََنِئ    ََنِضح   ِمن  فَ فقوله: 
؛ فرشه على أعضائه. ًِ َذ ماًء قلي َِ  أصاب كثاًا م  املاء، استطاع أن يينسل به أعضاءه، ومنهم َمْ  َأ

َرجَ  ِباَلل   َوقد رََأي تُ »وقد جاء يف رواية عند البخاري قدال:  َت ِدُرونَ  الَناسَ  فَ َرَأي تُ  َوُضو  ا َأخ   َأَص ا َ  َفَم ن   ال َوُض و َ  َذلِ  َ  يَ ب  
ئ ا ِمن هُ   .-صلى هللا عليه وسلم-وكل ذلك ًاًكا لوضوء الن  «. َصاِحِبهِ  بَ َل ِ  ِمن   َأَخذَ  ُيِصب   لَ   َوَمن   ِبهِ  َتَََسحَ  َشي  

 ، إذ أنه مبارٌك بذاًه.-صلى هللا عليه وسلم-ا انفصل ع  الن  على جواز التاك مب وف هذا دلي :

  أم أنه يشرتك معه غريه من أه  الصالح؟ -صلى هللا عليه وسلم-ه  هذا خاص  ابلنب 

 أنه ِاٌص به، وأن التَاُّك بيناه م  األمور املبتدعة.الصحيح: 

 ََح َرا ُ  ُحَلة   َعَلي هِ قوله:  -

 لباٍس م  ثوبني؛ كاإلزاِر والرداء.بضم احلاء: كل : ُحَلة  

 : أي: ُُمططة خبطوٍط محراء.ََح َرا ُ 

فدِ يُشددكل هدذا مده النهد  عد  لُددبأِل األمحدر؛ ألن النهد  منصدرخٌل إىل األمحدر اشددالُ الدذي ال يشداركُه شد ٌء مدد  عل ى ه ذا: 
رى   فِ أبس به. -اه م  املعروخل اآلنكلبأل الشماغ املعروخل اآلن وغ-األلوان، وأما إن كان أمحًرا ولك  معه ألواٌن أُِ

ا ومشااًل عند احليعلتني فقط
ً
نية االلتفات ميين

ُ
 دليل س

 َوِِشَال   ََيِينا   يَ ُقولُ ، َوَهُهَنا َهُهَنا َفاهُ  َأتَ ت ََبعُ  َفَجَعل تُ قوله:  -

 .وهو منهُج مجهور العلما فيه دليٌل على ُسنية االلتفات مييًنا ومشااًل عند احليعلتني فقط، 

 َفاهُ  َأتَ ت ََبعُ قوله:  -

 على أن االلتفات يكوُن ابلرأس فقط، ال ابلبدن مجيًعا. فيه دلي :

 صور اللتفات
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 :اللتفات له صوراتن 
أن يلتفت مييًنا يف قولده: حد  علدى الصدُِ. يف املدًرني؛ فيلتفدت ميينًدا فيقدول: حد  علدى الصدُِ، حد  الصورة األول:  -

 مشااًل برأسه، فيقول: ح  على الفِح، ح  على الفِح.على الصُِ، ُُثَّ يلتفُت 

أن يلتفت مييًنا فيقول: ح  على الصدُِ، ُُثَّ يلتفدت مشدااًل فيقدول: حد  علدى الصدُِ، ُُثَّ يلتفدُت ميينًدا الصورة الثانية:  -
 فيقول: ه  على الفِح، ُُثَّ يلتفُت مشااًل فيقول: ح  على الفِح.

 ؟ما احلكمة من اللتفات َي  ين ا وِشال 

بذلك،  -عزَّ وجلَّ -اِتلفوا يف ذلك، ولعل األقرب أن ذلك أمٌر ًعبدي، فنتعبد هللا  -رمحة هللا عليهم-أن الفقهاء اجلوا : 
كاات اليو ؛ 

ُ
إن احلكمدة أن يسدمه َمدْ  علدى اليمدني وَمدْ  علدى  ألن َم ن  ق ال:وعلى هذا فتبقى هذه الُسنة مشروعة حىت مه بقاِء امل

 لو كانت هذه ه  احلكمة؛ لكان َمْ  ع  ِلف املؤذن هلم حق أن يلتفت كذلك إليهم. نقول:، اليسار

 َساقَ ي هِ  بَ َياضِ  إَل  َأن ظُرُ  َكََ  ِ ،  ََح َرا ُ  ُحَلة   َعَلي هِ  -وسلم عليه هللا صلى- الَنِبُّ  َفَخَرجَ :  -رضي هللا عنه-قوله  -

 (؟َساقَ ي هِ  بَ َياضِ  إَل  َأن ظُرُ  َكََ  ِ ما فائدة قوله: )

 .-رض  هللا عنه وأرضاه-أن الفائدُ م  ذلك: إعِمه بضبطه ملا شاهد اجلوا : 

 ال َفالحِ  َعَلى َحيَ  الَصالِة، َعَلى َحيَ قوله:  -

 : إشعاًرا أبن الفوز والفِح يف اآلُِر م  أعظم أسبابه الصُِ.فائدة ذكر الَفالح بعد الصالة

 َعن ََزة   َلهُ  رُِكَزت   ثَُ قوله:  -

 : ه  الرُمح الصينا؛ ليكون ساًًرا له يف صًِه.ن ََزة  عَ 

، وه  ُسنة مؤكدُ.ف هذا دلي :   على مشروعية اختاذ الُسرُت

َقَدمَ قوله:  - رَ  َوَصَلى فَ ت َ ِ  الظُّه  َعَتي  ِ  ُيَصلِ ي نَ َزلَ  ثَُ ، رَك  َعَتي   ال َمِديَنةِ  إَل  رََجعَ  َحَّت  رَك 

صددة مدد  : ف ه  ذا دلي    علددى مشددروعية القصددر للمسددافر، وأن القصددَر مشددروٌع لدده حددىت يرجدده إىل بلددده، فالقصددُر الددذي هددو ِر
ُ السفر  بٌط ابلنية، فما دا  أن املسدافر    على الصحيحِر بطًا أبربعة أاي  أو أكثر م  ذلك، وإمنا مًر بطًا ابملدد، ليأل مًر ليأل مًر

ُ الس ُ بِر  فر.ينِو اإلقامة، فهو مسافٌر يرِت



 لشيخ / عمر القثمي ا – 3 –عمدة األحكام 

 

 

5 

 

 
، ِبَلي       يُ   َذذِ نُ  بِ  الل   إنَ » :قَ  الَ  َأنَ  هُ  -وس  لم علي  ه هللا ص لى- اّللَِ  َرُس  ولِ  َع  ن   -عنهم  ا هللا رض  ي- ُعَم  رَ  ب   نِ  اّللَِ  َعب   دِ  َع ن  

َربُوا َفُكُلوا َمُعوا َحَّت  َواش  ُتوم   أُم ِ  اب نِ  َأَذانَ  َتس   .«َمك 

كم األذان قبل طلوع الفجر
ُ
 ح

صددنف 
ُ
ذه  ب فيه  ا مجه  ور هددذا احلددديث ليُبددني لنددا ُحكددم األذان قبددل ولددوع الف ددر، وهدد  مسددألة  -رمحدده هللا ًعدداىل-سدداق امل

 إىل مشروعيته، فذهب مجهور العلماء إىل: مشروعية األذان األول للف ر؛ للحديث الذي معنا. العلما 

 ما احلكمة من األذان األول للفجر؟ 

ََ  قَ اِئَمُكم ، ِلرَي ِج عَ »: -ص لى هللا علي ه وس لم-ق ال عندد البخداري:  أن احلكمة جاءت منصوٌص عنهدا كمدااجلوا :  َوي وِق
 «.ََنِئَمُكم  

على أن هذا األذان ليأل للصُِ؛ وهلدذا ال ًتعلدق بده األحكدا  الشدرعية املتعلقدة بطلدوع الف در؛ كالصديا ، وصدُِ  وهذا يدل:
 الف ر، وراًبة الف ر، وحنو ذلك.

َربُوا َفُكُلواقوله:  -  َواش 

 : فعل أمر، واألمر هنا لإلابحة، واشطاُب للصائمني.َفُكُلوا

 على جواز اختاذ أكثر م  مؤذن للمس د الواحد. ف هذا احلديث دلي :

َمُعوا َحَّت قوله:  - ُتوم   أُم ِ  اب نِ  َأَذانَ  َتس   َمك 

 َمْ  ُُياه ابلوقت. جواز أذان األعمى، واشرتط بعض الفقهاء على أن يكون عنده فيه دلي  على:
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ِري ِ  َس ِعيد   َأِب  َع ن   ُ د  ع  ُتم   إَذا» :-وس لم علي ه هللا ص لى- اّللَِ  َرُس ولُ  قَ الَ :  قَ الَ  -عن ه هللا رض ي- اْل   فَ ُقولُ وا ال ُم َذذِ نَ  َسَِ

 «.ال ُمَذذِ نُ  يَ ُقولُ  َما ِمث  َ 

كم متابعة املؤذن
ُ
 ح

 يث ُحكم متابعة املؤذن.هبذا احلد -رمحه هللا ًعاىل-بنيَّ املؤلف 

 ال ُمَذذِ نُ  يَ ُقولُ  َما ِمث  َ  فَ ُقوُلوا: -صلى هللا عليه وسلم-قوله  -

 أمٌر دلَّ على املشروعية.

  اختلف الفقها ، ه  هو على سبي  الوجو  أم على سبي  الستحبا. 

 أنه على سبيل االستحباب، وإىل هذا ذهب مجهور العلماء.الصحيح: 

 األمر من الوجو  إل الستحبا ؟ ما هو الصارف هلذا

 صارف الوجو :اجلوا : 

-  : ِِ  بْدد ِ  حدديث َمالِدكِ أول   َحَض  َرتِ  ِإَذا»لدده وألصدحابه:  لَ اَ قَد -َوَسدلَّمَ  َعَلْيددهِ  هللاُ  َصدلَّى-: أن الند  -رضد  هللا عندده-احْلُدَوْيِر
 .«َأَحدُُكم   َلُكم   فَ ل يُ َذذِ ن   الَصاَلةُ 

فاحلاج ة داعي ة  إل   يذكر هلدم متابعدة املدؤذن، مده أن املقدا  هندا مقداُ  ًعلديٍم،  -صلى هللا عليه وسلم-أن الن   وجه الدللة:
 فدلَّ ذلك: على عد  وجوب املتابعة. البيان، ول جيوز أتخرُي البيان عن وقت احلاجة

دهَ  -َوَسدلَّمَ  َعَلْيدهِ  هللاُ  َصلَّى-حديث أنأل عند مسلم: أن الن  اثني ا:  - ًِ  َسَِ - هللاِ  رسدولُ  فقدال. أكداُ  هللا أكداُ  هللا: يقدولُ  رجد
 عليده هللاُ  صدلَّى- هللاِ  رسدولُ  فقدال. هللا إال إلدهَ  ال َأنْ  أشدهدُ  هللا إال إلدهَ  ال َأنْ  أشدهدُ : قدال ُث ،«الِفط  َرةِ  عل ى»: -وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى
 .«النارِ  ِمن خَرج تَ »: -وسلَّم

 ، وال ع  أحٍد م  أصحابه أنه اتبه هذا املؤذن.-صلى هللا عليه وسلم-  الن  أنه   يُنقل ع وجه الدللة:

 

ع ُتم   إَذا :-صلى هللا عليه وسلم-قوله  -  ال ُمَذذِ نَ  َسَِ
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فإنده ال أمدا إن رأى املدؤذن و  يسدمعه؛ . احلُك م معل    ابلس ما فيه أن املتابعة ِاصة مبَْ  َسه املؤذن ولدو   يدرى املدؤذن؛ ألن 
 ع املتابعة.ًُشر 

 مسائل يف متابعة املؤذن
 املسَلة األول: ما املشروُ  عند َسا  املذذن؟ 

 ُيشرُ  عند َسا  املذذن عدة أمور:

أن يقددول مثلمددا يقددول املددؤذن للحددديث الددذي معنددا، حددىت يف قددول املددؤذن يف أذان الف ددر: الصددُُِ ِددٌا مدد   األم  ر األول: -
 «.ال ُمَذذِ نُ  يَ ُقولُ  َما ِمث  َ  فَ ُقوُلوا»يف احلديث الذي معنا:  -صلى هللا عليه وسلم-لن  النو ؛ فإنه يقوُل مثله؛ لعمو  قول ا

 . فِ يصح.َوبَِرْرتَ  َصَدْقتَ وأما قوُل بعض الفقهاء إنه يقول: 

 : عند َساع احليعلتني.ُيستثىن من أن يقول مثلما يقول املذذن

 ِإَذا»: لَ اَ قَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى-عند مسلم: أن الن   -رض  هللا عنه-مر فإنه يقول: ال حول وال قُو إال ابهلل؛ حلديث عُ 
 .«اِبللِ  ِإلَ  قُ َوةَ  َوَل  َحو لَ  َل : َقالَ  الَصاَلِة، َعَلى َحيَ : َقالَ  ثَُ : .. املَُذذِ نُ  َقالَ 

 الذِكر بعد الشهادًني. األمر الثا : -

 أن يقدول: وأ  أشدهد أن ال إلده إال هللا وحدده ال شدريك هللا، وأن حممدًدا عبدده ورسدوله، رضديُت ابهلل فإنه يُشرع بعد الشهادًني
رضد  -راًب، وابإلسِ  ديًنا، ومبحمٍد رسواًل؛ فإن م  قال ذلك ُغفر له ذنبه؛ كما جاء عندد مسدلم مد  حدديث سدعد ابد  أ  وقداص 

 .-هللا عنه وأرضاه

 يطبقها، فهذا الذكر يُقال أثناء األذان، بعد االنتهاء م  الشهادًني.وهذه ُسنة قلَّ َمْ  يعرفها و 

 بعد األذان. -صلى هللا عليه وسلم-الصُِ على الن  األمر الثالث:  -

ع ُتمُ  ِإَذا»قدال:  -صلى هللا عليه وسلم-ملا ثبت عند مسلم م  حديث عبد هللا ب  عمرو أن الن    َم ا ِمث  َ  فَ ُقوُلوا ال ُمَذذِ نَ  َسَِ
 «.َعَليَ  َصلُّوا ثَُ  يَ ُقوُل،

 .-صلى هللا عليه وسلم-الدعاء اشاص ابلن  األمر الرابع:  -
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 ر َ  الله مَ : النِ  دا َ  َيس معُ  ِح يَ  ق ال َم ن»قدال:  -صدلى هللا عليده وسدلم-ملا ثبت عندد البخداري مد  حدديث جدابر أن الند  
ا آتِ  القائمِة، والَصالةِ  التاَمِة، الدعوةِ  هذه  ي ومَ  َش فاعي ل ه حلَ ت   وعدتَ ه  الذي حممود ا مقام ا وابعث ه والفضيلَة، الوسيلةَ  حممد 

 «.القيامةِ 

ََنةِ  ِف  َمن زَِلة   َفِإََّنَا»أبهنا منزلة يف اجلنة، قال:  -صلى هللا عليه وسلم-فسرها الن   املُراد ابلوسيلة: َبِغ ي ل اجل   ِم ن   ِلَعب  د   ِإل تَ ن  
 «.ُهوَ  َأَنَ  َأُكونَ  َأن   َوَأر ُجو ّللَِ ا ِعَبادِ 

، ومدد  أعظددم ذلددك يف املوقددف العظدديم؛ يف -صددلى هللا عليدده وسددلم-كددل مقدداٍ  يف القيامددة ُلمددد عليدده املُ  راد ابملق  ام ا:م  ود: 
 -ليدده وسددلمصددلى هللا ع-الشددفاعة العظمددى، فإندده يشددتد الكددرب علددى اشلددق، واعتددذر بعددض األنبيدداء عدد  الشددفاعة، وشددفه رسددول هللا 

 .-صلى هللا عليه وسلم-ومقاًما يظهُر فيه فضله وشرفه  -صلى هللا عليه وسلم-وانتهى الكرب؛ كانت حممدُ عظيمة له 

 ه  ُيشر  زايدة: الدرجة الرفيعة؟ 

 ال ًُشرع.اجلوا : 

 ه  ُيشر  زايدة: إن  ل ُُتلف امليعاد؟ 

شار إليه. أنه ال أبس بقوهلا، وقد جاءت عند البيهق ، فِالصحيح: 
ُ
 أبس يف قوهلا بنهاية الذِكر امل

 الدعاء لنفسه وِلَمْ  شاء.األمر اْلامس:  -

ذلك ألنه موو  إجابة دعاء، وإن كان هذا ليأل ِاًصا أبن ُُييب، لكنه هو أضله، بعد أن ًلبأل بذات العبادُ وه  إجابدة 
.  املؤذن، أن يدعوا مبا أحب م  ِاي الدنيا واآلُِر

 عة ف اإلقامة كذل ، أو أن املتابعة خاصة ف األذان فقط؟ه  ُتشر  املتاب 

 حمُل ِِخٍل، واألقرب: أن املتابعة يف اإلقامة ال ًُشرع؛ لعد  الدليل عليها.

  صلى هللا عليه وسلم-إن قي : إن اإلقامة ُتسمى أذاَن   لقول النب-« : َ ِ  ُك ِ    َبي  .فسُ « َصاَلة   َأَذاَني   مى اإلقامة أذاَن 

راد بقوله  -صلى هللا عليه وسلم-  أن الن  :اجلوا
ُ
 ِإَذا: »-صلى هللا عليده وسدلم-قد َساها أذاً  م  ابب التينليب، وإال فامل

ع ُتمُ   اآلذان املعروخل، الذي يُعلم فيه بدِول وقت الصُِ.: «ال ُمَذذِ نَ  َسَِ

قامت الصُِ، يقدال: أقامهدا هللا وأدامهدا، هدذا ال يصدح،  هلذا؛ ال ًُشرع متابعة املقيم للصُِ، وال أن يقال إذا قال املقيم: قد
 وإن كان املراد فيه حديث الن  داود، ولكنه حديٌث ضعيٌف ال يصح.
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مد  ابب األذان، وسيشدرُع يف ابب اسدتقبال القبلدة، وهدذا سديكون  -رمحده هللا وغفدر لده ونفعندا هللا بعلومده-هبذا انتهى املؤلدف 
 يف اللقاء القاد . -لَّ إن شاء هللا عزَّ وج-احلديث 

عدداىل مبندده وكرمدده أن ُيعلنددا هددداُ مهتدددي ، غددا ضددالني وال ُمضددلني، وأن ينفعنددا مبددا قلنددا، ومبددا َسعنددا، وهللا  نسددأل هللا ُسددبحانه ًو
 ًعاىل أعلم.

 2018\10\13 ه  املواف  1440صفر  4 سبتمت إلقاؤه يوم ال


