(رشح كتاب "بداية اجملهتد وهناية املقتصد")
ادلرس الادي عش
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول للا؛ أما بعد...
فعنا اليوم درس جديد من دروس رشح "بداية اجملهتد" ،كتاب الصالة؛ وهو ادلرس
الادي عش.
قال املؤلف رمحه للا( :القسم الرابع من الفصل الول من ُ
الشوط)
اليزال املؤلف يتحدث عن الذان وأحاكم الذان ،ويريد الآن أن يتحدث عن بعض ما
اختلف فيه أهل العمل من رشوط الذان؛ هل يه رشوط فيه أم ال؟
قال( :ويف هذا القسم مسائل ثامنية :احداها :هل من رشوط من أذن أن يكون هو اذلي
يقي أم ال؟ والثانية :هل من رشط الذان أال يتكم يف أثنائه أم ال؟ والثالثة :هل من رشطه
أن يكون عىل طهارة أم ال؟ والرابعة :هل من رشطه أن يكون متو ّج ًا اىل القبل أم ال؟
واخلامسة :هل من رشطه أن يكون قائامً أم ال؟ والسادسة :هل يكره أذان الراكب أم ليس
يكره؟ والسابعة :هل من رشطه البلوغ أم ال؟ والثامنة :هل من رشطه أال يأخذ عىل الذان
أجر ًا ،أم يوز ل أن يأخذه؟)
هذه مثانية رشوط ذكرها املؤلف رمحه للا ،فهيا نزاع بني أهل العمل؛ هل تشرتط يف الذان
أم ال؟
نبدأ ابملسأةل الوىل.
قال املؤلف رمحه للا( :فأما اختالفهم يف الرجلني يؤ ّذن أحدهام ويقي الآخر؛ فأكث فقهاء
المصار عىل اجازة ذل ،وذهب بعضهم اىل أن ذل ال يوز)
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هذه مسألتنا الوىل؛ هل يوز أن يؤذن رجل ويقي الصالة أآخر؟ أم البد أن من أ ّذن هو
اذلي يقي؟
هذه املسأةل فهيا نزاع ،واذلي نقهل املؤلف :أن أكث الفقهاء عىل اجازة ذل؛ أي أنه يوز أن
يؤذن رجل ويقي أآخر.
قول( :وذهب بعضهم اىل أن ذل ال يوز)؛ هذا ما نقهل املؤلف.
بيامن قال الرتمذي رمحه للا(( :)1والعمل عىل هذا عند أكث أهل العمل؛ أن من أ ّذن فهو
يقي)؛ هذا نقل الرتمذي يف الكث.
قال ابن عبد الرب(( :)2فأما مال وأبو حنيفة وأحصاهبام؛ فقالوا :ال بأس أن يؤذن املؤذن ويقي
غريه) .انهتى .
وقال ابن املنذر(( :)3هذا قول مال وأحصاب الرأي وأيب ثور)؛ يعين :هذا القول اذلي ذكره
ابن عبد الرب عن مال وأيب حنيفة؛ هو قول مال وأحصاب الرأي وأيب ثور.
قال( :واختلف فيه عن السن البرصي؛ فروي عنه القوالن مجيع ًا).
مث قال ابن املنذر يف الهناية بعد أن ذكر أقوال أهل العمل؛ قال( :لك ذل يزئ ،وحديث
الفريقي غري اثبت ،وأحب الينا أن يقي من أ ّذن).
هذه اخلالصة اليت ذكرها ابن املنذر رمحه للا.

" -1سنن الرتمذي" حتت الديث (.)199
" -2الاس تذاكر" (.)396/1
" -3الوسط" (.)189/3
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وقال ابن عبد الرب(( :)1قال الثوري والليث بن سعد والشافعي وأحصابه :من أ ّذن فهو يقي؛
وهو قول أكث أهل الديث )...اىل أآخر ما ذكر .وانهتى الكمه.
ولعل قول ابن عبد الرب هذا -أنه قول أكث أهل الديث-؛ هو ما أراده الرتمذي رمحه للا
عند قول :انه قول أكث أهل العمل.
وأما املؤلف؛ فنقل عن أكث الفقهاء أهنم يزيون ذل.
رمبا هبذه الطريقة ال يكون بني القول الول والثاين تعارض ًا ،ورمبا يقال بأن السلف أكثمه اكن
عىل ما ذكر الرتمذي ،واخللف اكنوا عىل ما ذكر املؤلف.
وعىل لك حال؛ املسأةل فهيا خالف ،واخلالف معروف بني أهل العمل فهيا.
وقال احساق بن راهويه( :ال يقي اال من أ ّذن ،وقال :اكن يقال :من أ ّذن فهو يقي).
وقال ابن املنذر(( :)2واكن أمحد بن حنبل يقول :اذا جاء املؤذن وقد أ ّذن غريه؛ يعيد الذان
ويقي؛ كام روي عن أيب حمذورة).
حب أن
وقال(( :)3وقال سفيان الثوري :اكن يقال :من أ ّذن فهو يقي ،وقال الشافعي :أ ُ
يتوىل االقامة اذلي أ ّذن ،وان أقام غريه؛ أجزأه ان شاء للا) .انهتى الكمه.
وانظروا أيض ًا كتاب "الناخس واملنسوخ" البن شاهني عند الديث ( ،)1٧٥تكم هناك
وذكر أيض ًا أآاثر ًا يف املسأةل.

" -1الاس تذاكر" (.)396/1
" -2الوسط" (.)188/3
" -3الوسط" (.)189/3
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خالصة املوضوع :أن هذه املسأةل حمل خالف بني السلف ريض للا عهنم؛ عىل القوال
اليت ذكرت أماممك.
هذا ابلنس بة للخالف؛ فا سبب اخلالف؟
قال املؤلف( :والسبب يف ذل :أنه ورد يف هذا حديثان متعارضان؛ أحدهام :حديث
الصبح؛ أمرين فأذنت ،مث قام اىل الصالة،
الصدائ؛ قال :أتيت رسول ﷺ ،فلما اكن أوان ُ
ُ
فجاء بالل ليقي؛ فقال رسول للا ﷺ" :ان أخا صداء أذن؛ ومن أذن فهو يقي)
هذا دليل اذلين يقولون :ان اذلي يؤذن هو اذلي يقي ،ويلزمون بذل.
لكن تقدم أن هذا الديث ضعيف؛ لنه يدور عىل عبد الرمحن بن زايد بن أنعم الفريقي؛
وهو ضعيف؛ وهذا اذلي أشار اليه ابن املنذر؛ قال( :لك ذل يزئ ،وحديث الفريقي
غري اثبت ،وأحب الينا أن يقي من أ ّذن)  -هذا الكم ابن املنذر ،-وأشار اىل حديث
الفريقي اذلي هو هذا؛ حديث أيخ صداء ،فيه الفريقي ،والفريقي هذا ال ُيتج به لكثة
روايته املنكرات ،هو رجل صاحل يف نفسه؛ لكنه يروي املنكرات كثري ًا ،ذلل ما يتفرد به؛
ال ُيتج به؛ وقد تفرد هبذا الديث.
والديث الثاين اذلي عارضه:
قال املؤلف( :والديث الثاين :ما روي أن عبد للا بن زيد حني أري الذان؛ أمر رسول
للا ﷺ بال ًال فأذن ،مث أمر عبد للا؛ فأقام)
الشاهد هنا :أن اذلي أ ّذن هو بالل ،واذلي أقام هو عبد للا.
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هذا الديث أخرجه أمحد وأبو داود وغريهام؛ وهو ضعيف أيض ًا ،ذكر طرقه وذكر عللها :ابن
امللقن يف "البدر املنري" ( ،)414/3واللباين كذل يف "ضعيف سنن أيب داود" الم برمق
(.)81
اذ ًا الديث الول والديث الثاين ضعيفان ،لكن املؤلف تكم عن افرتاض حصهتام ،عىل
القول بأهنام حصيحان؛ فاذا فعل من حصح الك الديثني من العلامء؟
دائ
الص ّ
قال( :فمن ذهب مذهب النسخ؛ قال :حديث عبد للا بن زيد متقدّ م ،وحديث ُ
متأ ّخر)
اذ ًا هذا جعل حديث الصدائ انخس ًا لديث عبد للا بن زيد؛ هذا مذهب.
وحنن قلنا :عندما ُيصل تعارض بني حديثني؛ ال نذهب اىل النسخ مبارشة؛ بل نذهب أو ًال
اىل امجلع؛ ان اس تطعنا ،فان مل نس تطع امجلع؛ فننظر يف الناخس واملنسوخ اذا عرفنا التارخي،
فميكن أن يكون اذلي ذهب هذا املذهب؛ ما اس تطاع امجلع بني الديثني؛ فذهب اىل هذا.
قال( :ومن ذهب مذهب الرتجيح؛ قال :حديث عبد للا بن زيد أثبت؛ لن حديث
الصدائ انفرد به عبد الرمحن بن زايد الفريقي؛ وليس بجة عندمه)
ُ
يعين :بعضهم ذهب اىل النسخ ،والبعض الآخر ذهب اىل الرتجيح بني الديثني؛ جفعل
حديث عبد للا أقوى من حديث الصدائ.
وعندان حنن :الك الديثني ضعيف.
اخلالصة :جائز أن يؤ ّذن مؤ ّذن ويقي أآخر ،والوىل :أن يقي اذلي يؤذن؛ لن هذا ما اكن
يفعهل بالل يف عهد النيب ﷺ؛ اكن هو يؤذن وهو يقي ،لكن مع ذل هذا ال يدل عىل املنع
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وأنه ال يقي اال من يؤذن؛ ال يدل عىل هذا ،ولكن يدل عىل الفضل؛ فا قال الشافعي وابن
املنذر رمحهام للا خالصة طيبة يف هذا .وللا أعمل.
املسأةل الثانية :هل يوز للمؤذن أن يأخذ أجرة عىل أذانه أم ال؟
قال املؤلف( :وأما اختالفهم يف الجرة عىل الذان؛ فلماكن اختالفهم يف تصحيح اخلرب
الوارد يف ذل -أعين :حديث عامثن بن أيب العاص؛ أنه قال :ان من أآخر ما عهد ال رسول
للا ﷺ :أن أّتذ مؤ ّذ ًان ال يأخذ عىل أذانه أجر ًا" ،ومن منعه؛ قاس الذان يف ذل عىل
الصالة)
اذ ًا اذلين منعوا أخذ الجرة عىل الذان عندمه دليالن؛ الول حديث عامثن هذا ،والثاين:
قياس الذان عىل الصالة.
حديث عامثن بن أيب العاص أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائ وغريمه من طرق
ثالث عن عامثن بن أيب العاص ،والديث أصهل موجود يف "حصيح مسمل" ،وقد روي من
طرق أخرى غري هذه الطرق الثالث؛ وليس فيه هذه الزايدة" :ال يأخذ عىل أذانه أجر ًا"؛
ليست موجودة ال يف حصيح مسمل ،وال يف الطرق اليت يه أحص وأقوى من هذه الطرق
الثالث؛ ذلل اختلف العلامء يف حصة هذه الزايدة يف حديث عامثن هل يه حمفوظة أم ال؟
ان قلنا :تكل الطرق اليت يه أقوى وأحص ليس فهيا هذه الزايدة؛ فاذ ًا تكون هذه الزايدة
زايدة شاذة؛ ميكن أن يقال هذا ،وأشار بعضهم اليه.
أما اذا قلنا :هذه الزايدة جاءت من طرق ثالثة ،وان اكن بعضها فيه ضعف؛ اال أن بعضها
يقوي بعض ًا؛ فنقول :يه زايدة حمفوظة حصيحة؛ وبنا ًء عىل ذل يكون حديث عامثن حصيح ًا
وهو جحة فامي ذهبوا اليه.
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اضافة اىل أن بعضهم أيض ًا قاس الذان عىل الصالة ،فكام ال يوز عندمه أخذ الجرة عىل
الصالة؛ كذل ال يوز أخذ الجرة عىل الذان؛ هذه أدةل اذلين قالوا :ال يوز أخذ الجرة
عىل الذان.
قال الرتمذي رمحه للا(( :)1والعمل عىل هذا عند أهل العمل؛ كرهوا أن يأخذ املؤذن عىل
الذان أجر ًا ،واس تحبوا للمؤذن أن ُيتسب يف أذانه) يعين :يعل أذانه حس بة يبتغي به
الجر من عند للا س بحانه وتعاىل ،وال يأخذ عليه أجر ًا يف ادلنيا.
وقال البغوي يف "رشح الس نة"( :أخذ املؤذن الجر عىل أذانه مكروه يف مذهب أكث
العلامء ،واكن مال بن أنس يقول :ال بأس به ويرخّص فيه ،وقال الوزاعي :االجارة
مكروهة ،وال بأس ابجلعل)؛ فعندمه فرق بني االجارة واجلعل ،االجارة مشوطة؛ يعين:
أنت ال تعمل هذا العمل اال مببلغ تأخذه أجرة عىل معكل ،أما اجلعل؛ فهو مبلغ ال يكون
مشوط ًا؛ ولكن يعطاه من بيت املال مث ًال أو غريه؛ يعطاه دون رشط أن يكون مقابل
الذان؛ فهنا الوزاعي قال( :االجارة مكروهة ،وال بأس ابجلعل) عطية تعط هكذا ال بأس
هبا.
قال البغوي( :وكره ذل أحصاب الرأي) عندما يقولون :أحصاب الرأي؛ يعنون بذل :أاب
حنيفة وأحصابه.
قال( :وكره ذل أحصاب الرأي ،ومنع منه احساق بن راهويه ،وقال السن :أخىش أال تكون
صالته خالصة هلل) ،والكم السن هذا ما قال يف الذان؛ امنا قال يف الصالة ،وس يأيت ان
شاء للا.

" -1سنن الرتمذي" حتت الديث (.)209
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قال( :وكرهه الشافعي؛ وقال :ال يرزق االمام واملؤذن اال من ُخس اخلمس؛ سهم النيب
ﷺ؛ فانه مرصد ملصاحل ادلين وال يرزقه من غريه) انهتى .
ونقل ابن املنذر وابن حزم الكراهة عن ابن معر؛ وال يصح عن ابن معر ريض للا عنه
هذا الالكم.
ونقل حنبل عن االمام أمحد :أنه يكره للمؤذن أن يأخذ عىل أذانه أجر ًا.
وقال ابن قدامة -والالكم الآن يف بيان مذهب أمحد رمحه للا -قال ابن قدامة(( :)1وال يوز
أخذ الجرة عىل الذان يف ظاهر املذهب) يعين عند النابل؛ هذا ينقلونه عن االمام أمحد.
وقال( :وحيك عن أمحد رواية أخرى :أنه يوز أخذ الجرة عليه)؛ اذ ًا القول جبواز أخذ
الجرة عليه هو قول االمام مال ،ورواية عن االمام أمحد أيض ًا من المئة الربعة.
وقال ابن املنذر(( :)2ال يوز للمؤذن أخذ الجرة عىل أذانه؛ لديث عامثن ،فان أخذ مؤذن
عىل أذانه أجر ًا؛ مل يسعه ذل؛ لن الس نة منعت منه ،فان صلوا بأذان من أخذ عىل أذانه
أجر ًا؛ فصالهتم جمزئة؛ لن الصالة غري الذان وليست االمامة كذل .أخىش أال ُتزئ
صالة من أ ّم جبعل كام روي عن السن أنه قال أخىش أ ّال تكون صالته خالصة هلل).
اذ ًا هنا ابن املنذر؛ أو ًال :قال مبنع أخذ الجرة عىل الذان ،واس تدل بديث عامثن ،لكن قال
الصالة حصيحة ،فاذا صىل الناس بأذان من يأخذ الجرة؛ فصالهتم حصيحة؛ لعدم الارتباط
بني الذان والصالة ،وفرق بني الذان وبني الصالة؛ يعين :اذا أخذ أجرة عىل االمامة فعنده
يؤثر أخذه الجرة يف حصة صالهتم ،بيامن اذا أخذ الجرة عىل الذان؛ فال تؤثر يف حصة
صالهتم؛ هكذا يقول ابن املنذر رمحه للا.
" -1املغين" (.)301/1
" -2الوسط" (.)201/3
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وسبب الاختالف القوى -كام ذكران -حصة حديث عامثن ،والظاهر أنه حصيح ،وأن الزايدة
هذه حمفوظة .وللا أعمل.
وكذل سبب الاختالف :قياس الذان عىل الصالة؛ فبعضهم قاسه عىل الصالة؛ فنع،
وعىل القرب ،فالقرىب يف حق املسمل ،اكالمامة يف الصالة ،قاسوه عىل هذا؛ فقالوا :القرىب
يف حق املسمل ال يوز أخذ الجرة علهيا؛ وهذا مهنا؛ اكالمامة يف الصالة ،وقالوا :لك قربة
تعينت عىل املرء من صوم وصالة؛ ال يوز أخذ الجرة علهيا.
اذ ًا خالصة المر :دليل من قال ابملنع :حديث عامثن ،وقياس الذان عىل القرب الخرى
اكالمامة يف الصالة.
واذلين أجازوا؛ مهنم من ض ّعف حديث عامثن ابلجة اليت قدمنا ،ومهنم من حصحه ولكن
أول وذهب اىل الاس تحباب ،وقالوا :لو أراد النيب ﷺ التحرمي؛ لهنى عنه؛ لكن هنا مل ينه
عنه ،وقال" :اّتذ مؤذ ًان ال يأخذ عىل أذانه أجر ًا"؛ قالوا :اذ ًا يوجد مؤذن يأخذ عىل أذانه
أجر ًا؛ هكذا فهموا الديث ،أو أولوا الديث هبذا املعىن ،وقالوا مه أيض ًا ابلقياس ،وقاسوه
عىل العامل اليت ُتوز فهيا الجرة.
ومبا أن الديث حصيح وال يوجد ما خيالفه ،والقياس اذلي ذكروه قياس ضعيف ،والقياس
أص ًال يف ابب مثل هذه العبادات فيه يشء من الضعف ،وحني خيالفه قياس هو أقوى منه؛
فيكون مقدم ًا ،مع كون هذا القياس القوى -اذلي هو قياسه عىل القرب -مدعوم ًا بظاهر
الديث؛ حديث عامثن؛ ذلل فالقول ابملنع أقوى.
لكن عىل لك حال :العلامء خمتلفون كثري ًا يف أخذ الجرة عىل القرب بسبب تعارض
الحاديث اليت وردت يف ذل ،وعندمه فيه تفصيل؛ ليس هذا وقته.
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فعىل لك حال :الراحج يف املسأةل :عدم جواز أخذ الجرة عىل الذان؛ لظاهر حديث عامثن.
ويكفي هذا.
قال املؤلف( :وأما سائر ُ
الشوط الخر؛ فسبب اخلالف فهيا :هو قياسها عىل الصالة،
فمن قاسها عىل الصالة؛ أوجب تكل ُ
الشوط املوجودة يف الصالة ،ومن لم يقسها؛ لم
يوجب ذل)
(سائر الشوط الخر) يعين :بقية الشوط اليت ذكرها.
قياس الذان عىل الصالة يف هذا طبع ًا فيه ضعف واحض؛ فالفروق بني الذان والصالة بيّنة؛
فال يصح هذا القياس.
قال( :وقال أبو معر بن عبد الرب :قد ر ّوينا عن أيب وائل بن حجر؛ قال :ح ُق وس نة
مس نونة أال يؤ ّذن اال وهو قائ ،وال يؤ ّذن اال عىل طهر)
قول( :قال :أبو معر بن عبد الرب :قد ّروينا عن أيب وائل بن جحر) هكذا عندي يف املنت
لكن هذا فيه خطأ ،لن نفس ابن عبد الرب ذكر هذا الديث من حديث عبد اجلبار بن
وائل عن أبيه اذلي هو وائل بن جحر؛ هكذا يف االس ناد :عبد اجلبار بن وائل عن أبيه.
قول( :قال :حق وس نة )...الالكم هنا لوائل بن جحر.
قول( :حق وس نة مس نونة أ ّال يؤذن اال وهو قائ ،وال يؤذن اال عىل طهر) هذا الثر أخرجه
البهيقي يف "سننه" ،وأبو الش يخ الصهباين يف "الذان" ،وذكر اس ناده الزيلعي يف "نصب
الراية"؛ أخرجوه ابس ناد ضعيف بني علهل ابن امللقن يف "البدر املنري" ()388 /3؛ من
العلل املذكورة هناك :الانقطاع بني عبد اجلبار وأبيه؛ وهذا ضعيف ال يصح.
قال املؤلف( :وأبو وائل هو من الصحابة ،وقول :س نة؛ يدخل يف املس ند؛ وهو أوىل من
القياس)
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نعم وائل هو وائل بن جحر؛ وهو من الصحابة.
قول( :وقول :س نة؛ يدخل يف املس ند؛ وهو أوىل من القياس) ال شك هو أوىل من
القياس؛ لكن هذا لو اكن حصيح ًا؛ يعين :يس تدلون بأن قول( :من الس نة)؛ يعين :أنه مرفوع
اىل النيب ﷺ؛ لكنه ضعيف عىل لك حال.
قال( :قال القايض :وقد خرج الرتمذي عن أيب هريرة :أنه عليه الصالة والسالم قال" :ال
يؤ ّذن اال متوضّ ئ)
هذا الديث أخرجه الرتمذي متص ًال ومنقطع ًا ،واملنقطع أ ُ
حص؛ رافعه ضعيف ال ُيتج به،
روي هذا الديث عن الزهري؛ رواه أحد الرواة الضعفاء عن الزهري متص ًال ،ورواه
الثقات منقطع ًا؛ فالديث منقطع ال ُيتج به.
وروي عن ابن عباس مثهل ،ويف س نده راو ل مناكري؛ فال يصح يشء يف هذا؛ ال يصح
يشء يف اشرتاط الوضوء.
أما مذاهب العلامء يف الذان بغري طهارة:
فذهب الشافعي :أن أذان اجلنب واحملدث واقامهتام حصيحان مع الكراهة؛ يعين :ان أ ّذن
خشص حمدث ليس متوضئ ًا أو عىل جنابة؛ فأذانه حصيح ،وان أقام الصالة؛ كذل اقامته
للصالة حصيحة؛ لكن هذا مكروه كراهة تزنهيية؛ وبه قال السن البرصي وقتادة وحامد بن
أيب سلامين وأبو حنيفة والثوري وأمحد وأبو ثور وداود وابن املنذر؛ لك هؤالء قالوا هبذا.
وقالت طائفة :ال يصح أذانه واقامته؛ مهنم عطاء وجماهد والوزاعي واحساق.
يصح الذان وال يقي اال متوضئ ًا.
وقال مالّ :
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طبع ًا ر ّد بعض العلامء؛ فقالوا :ما الفرق بني الذان واالقامة هنا؟ التفريق بيهنام من غري جحة
يصح.
ال ّ
عىل لك؛ هذه القوال اليت ذكرت يف هذا.
واس تدل بعض اذلين يقولون ابجلواز بأن الذان ذكر ،وقالت عائشة ريض للا عهنا :اكن
النيب ﷺ يذكر للا عىل لك أحيانه؛ فهذا يدل عىل أن اذلكر جائز وهو طاهر وهو غري
طاهر؛ فالذان داخل يف مضن هذا العموم.
واس تدلوا عىل الكراهة بديث املهاجر اذلي قال :أنه أَت النيب ﷺ وهو يبول فسمل عليه،
فمل يرد عليه حَّت توضأ ،مث اعتذر اليه :فقال" :اين كرهت أن أذكر للا عز وجل اال عىل
طهر ،أو عىل طهارة"؛ فقالوا :هذا يدل عىل كراهة هذا اليشء ،وحديث عائشة يدل عىل
اجلواز؛ اذ ًا الذان جائز حَّت وان اكن حمد ًاث؛ حد ًاث أصغر أو حد ًاث أكرب؛ اذ ًا ال بأس بذل.
هذا القول هو القول الصحيح والقوي ،وهذا أوىل من قياسه عىل الصالة؛ فال يلحق الذان
ابلصالة؛ خملالفة الصالة لمك الذان ،الذان ذكر فال يشرتط ل الوضوء ،وال اس تقبال القبل
أيض ًا لنه ذكر ،فاذلكر ال يشرتط ل اس تقبال القبل كسائر الذاكر؛ فال يلحق الذان ابلصالة
خملالفهتا حمكه فهيام.
فالخذ ابلعموم أوىل من االلاق يف هذه املسأةل؛ لضعف القياس فهيا وللا أعمل.
والصل مس تصحب هنا أيض ًا ،الصل عدم الاشرتاط ليشء من الشوط يف العبادات؛
حَّت يقوم دليل حصيح ،فلك ما اشرتطوه؛ الصل عدمه حَّت يقميوا دلي ًال حصيح ًا عىل
اشرتاطه ،وقد علممت أن قياس الذان عىل الصالة ضعيف؛ لثبوت الاختالف بيهنام يف
بعض أحاكهمام وللا أعمل.
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وأما الذان راكب ًا؛ فثابت عن ابن معر ريض للا عنه أنه أ ّذن راكب ًا عىل البعري ،وقال جبواز
الذان راكب ًا :سامل بن عبدللا وربعي بن حراش؛ وبه قال مال والوزاعي وسفيان الثوري
والشافعي وأمحد واحساق وأبو ثور وهو مذهب أيب حنيفة وأحصابه.
وقال مال :ال يقي وهو راكب؛ هذا ابلنس بة لالقامة وليس الذان.
قال ابن املنذر(( :)1سن رسول للا ﷺ الذان فاذا أَت ابلذان فقد أَت به؛ راكب ًا أذن أو
انز ًال)؛ يعين :رشع لنا النيب ﷺ الذان ،فن أ ّذن؛ فقد أَت به كام رشع ،سواء اكن راكب ًا أو
انز ًال.
قال( :وال حنفظ منع املؤذن أن يؤذن راكب ًا عن أحد من أهل العمل) انهتى الكم ابن املنذر
رمحه للا.
ولعل اخلالف حصل متأخر ًا أو اكن خالف ًا شا ّذا مل يبلغ ابن املنذر وللا أعمل.
عىل لك حال؛ فالصواب ما ذكره ابن املنذر رمحه للا يف الاس تدالل اذلي ذكره ،والصحايب
ريض للا عنه -وهو ابن معر -فعل هذا الفعل ،وال يعرف ل خمالف من الصحابة؛ انهتى
المر.
أما الذان قاعد ًا؛ فقد ّ
حص عن النيب ﷺ أنه قال" :مق اي بالل فناد ابلصالة"؛ فأمره ابلقيام.
قال ابن املنذر(( :)2ومل خيتلف أهل العمل يف أن من الس نة أن يؤذن املؤذن وهو قائ؛ اال
من عل)؛ يعين :اال اذا اكن به مرض منعه من القيام.
قال( :فان اكنت به عل؛ فهل أن يؤذن جالس ًاّ ،روينا عن أيب زيد صاحب رسول للا ﷺ
واكنت رجهل أصيبت يف سبيل للا؛ أنه أ ّذن وهو قاعد ،وقال عطاء وأمحد بن حنبل :ال
" -1الوسط" (.)18٧/3
" -2الوسط" (.)182/3
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يؤذن جالس ًا اال من عل ،وكره الذان قاعد ًا :مال والوزاعي وأحصاب الرأي ،واكن أبو ثور
يقول :يؤذن وهو جالس من عل وغري عل؛ والقيام أح ّب ال)؛ خفالف يف ذل أبو ثور؛ من
اذلين نقل ابن املنذر رمحه للا أقواهلم.
الالكم يف الذان:
هل يوز للمؤذن أن يتكم وهو يؤذن؟ هذه يه مسألتنا.
اختلف أهل العمل يف الالكم يف الذان؛ فبعضهم أجازه؛ قالوا :ممن أجازه السن البرصي
وعطاء وقتادة.
قال ابن املنذر رمحه للا(( :)1وروينا عن سلامين بن صد -واكنت ل حصبة -أنه اكن يأمر
ابلاجة ل وهو يف أذانه ،واكن عروة بن الزبري يتكم يف أذانه)؛ هذا صاحب رسول للا
ﷺ اكن يتكم يف أذانه ،وعروة بن الزبري اكن يتكم يف أذانه.
قال ابن املنذر رمحه للا( :واحتج بعض من رخّص يف الالكم يف الذان بديث ابن
عباس ،وذكر ابس ناده عن عبد للا بن الارث :أن ابن عباس أمر مناديه يوم امجلعة يف يوم
مطري؛ فقال :اذا بلغت يح عىل الفالح؛ فقل :أال فصلُوا يف الرحال؛ فقيل ل ما هذا؟ فقال:
فعهل من هو خري مين) .الديث هذا متفق عليه.
قال( :واكن أمحد بن حنبل يرخّص يف الالكم يف الذان ،وذكر حديث سلامين بن صد).
مث قال ابن املنذر رمحه للا( :وكرهت طائفة الالكم يف الذان؛ وممن كره ذل :النخعي وابن
سريين والوزاعي ،وقال مال :مل نعمل أحد ًا يقتدى به تكم بني ظهراين أذانه ،وقال الثوري:
واذا أ ّذن وأقام؛ فال يتكم فهيام ،وال بأس أن يتكم بيهنام) يعين بني الذان واالقامة.
" -1الوسط" (.)180/3
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قال( :وقال الشافعي :أح ّب أالّ يتكم يف أذانه ،فان تكم؛ فال يعيد ،وقال احساق :ال ينبغي
للمؤذن أن يتكم يف أذانه؛ اال الكم ًا من شأن الصالة؛ حنو :صلوا يف رحالمك ،وقال النعامن
ويعقوب ومحمد :ال يتكم يف أذانه واقامته ،فان تكم يف أذانه وصىل القوم؛ فصالهتم اتمة.
وقد روينا عن الزهري أنه قال اذا تكم الرجل يف االقامة أعاد االقامة).
مث بعد ذل ر ّجح ابن املنذر رمحه للا ما ذهب اليه هو.
وال يوجد دليل حصيح مينع الالكم أثناء الذان أو االقامة ،ال شك أن الوىل ترك ذل؛
لكن صاحب رسول للا ﷺ فعلها ،وامام من أمئة التابعني فعل ذل أيض ًا؛ فالظاهر -وللا
أعمل -اجلواز ،لكن الفضل والحسن ترك ذل.
طبع ًا بعض العلامء قال :يوز ما اكن من شؤون الصالة فقط ،وأما غري ذل؛ فال؛ هذا
وجه.
عىل لك؛ الراحج ما ذكران؛ لعدم وجود دليل حصيح مينع من ذل .وللا أعمل.
املسأةل الخرية :أذان الصيب اذلي مل يبلغ.
اختلف العلامء هنا أيض ًا يف الصيب اذلي مل يبلغ ،لكنه ُيسن يؤذن؛ هل يوز أن يؤذن أم
ال؟
أجاز ذل مجع من العلامء ،ممن رخص فيه :عطاء بن أيب رابح وعبد الرمحن بن أيب ليىل
والشعيب وأبو ثور.
وقال الشافعي :ال أحب أن يؤذن اال بعد البلوغ ،وان أ ّذن قبل البلوغ أجزأ ،وقال أمحد:
يؤذن اذا راهق ،وقال احساق :يؤذن اذا جاوز س بع س نني ،وقال النعامن -يعين أاب حنيفة-
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ويعقوب ومحمد صاحبا أيب حنيفة يف الغالم اذلي قد راهق المل :أحب الينا أن يؤذن هلم
رجل ،وان صلوا بأذانه واقامته؛ أجزأمه.
قال ابن املنذر(( :)1وكرهت طائفة أذان الغالم قبل أن ُيتمل؛ وممن كره ذل :مال
والثوري ،وقال الثوري عن أيب احساق :يكره للصيب أن يؤذن حَّت ُيتمل.
قال ابن املنذر( :يزئ أذان الصيب اذلي مل يبلغ اذا عقل الذان ،وأذان البالغ أحب ال،
قال عبيد للا بن أيب بكر :اكن معوميت يأمروين أن أؤذن هلم وأان غالم مل أحتمل ،وأنس
شاهد؛ فمل ينكر ذل) هذا صاحب رسول للا ﷺ.
الظاهر وللا أعمل :أنه يوز أن يؤذن الصيب اذلي مل يبلغ اذا اكن ُيسن الذان ،واذا اكن
عنده من ي ّبني ل أوقات الصالة ،اذا اكن ال يعرف أوقات الصالة؛ لن البعض اعرتض عىل
المر؛ فقال :ال يوثق بقول وال يعمتد عليه؛ فقد ال يعرف مَّت تزول الشمس ،ومَّت يكون
ظل لك يشء مثهل ،وغري ذل من أوقات الصالة.
فنحن نشرتط هذا؛ فنقول :اذا اكن ُيسن الذان ،ويعرف الوقات ،أو عنده من خيربه
ابلوقات ممن هو ثقة يف هذا الباب؛ فال بأس بأذانه؛ لن هذا الذان ذكر ال يشرتط فيه
البلوغ ،وكذل الصيب أم ابلناس وحصت امامته وحصت صالته ويصح ذكره؛ اذ ًا فال مانع
من أن يؤذن وللا أعمل.
هذه خالصة املسأةل وهناية ما أردان أن نذكره يف درس اليوم .وامحلد هلل.

" -1الوسط" (.)1٧٧/3
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