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 31المحاضرة رقم 

         عبادات -المادة: فقه 

   المرحلة: األولى/مسائي

 المصدر: كتاب االختيار في الفقه الحنفي

 الصالة قبل يفعل ما باب - األذان واإلقامة بعض أحكامعنوان الدرس: 

 

 (المغرب فً إال واإلقامة األذان بٌن وٌجلس: )قال

 الصلوات، سائر فً سنة بٌنهما الفصل ألن خفٌفة؛ جلسة المغرب فً ٌجلس: وقاال

 أن حنٌفة وألبً. التأخٌر عن تحرزا الخفٌفة بالجلسة المغرب فً ٌكتفً أنه إال

 مقدار بٌنهما بالسكوت ٌحصل والفصل التأخٌر، الجلسة وفً المبادرة المستحب

. والنغمة الموقف باختالف ٌحصل وكذلك عنه، الحسن رواٌة وهو آٌات، ثالث

 .بدعة ألنه( األذان فً التلحٌن وٌكره)

 .للدعاء إجابة( والجماعة اإلمام قام الصالة على حً: قال وإذا)

 أبً وعن. الشرع أمٌن هو إذ له، تصدٌقا( كبروا الصالة قامت قد: قال وإذا)

 .اإلحرام تكبٌرة المؤذن لٌدرك ٌفرغ حتى ٌكبروا ال: ٌوسف

 الصالة علٌه - لقوله( ٌحضر حتى ٌقومون ال المؤذن هو أو غائبا اإلمام كان وإذا)

 .القٌام فً فائدة ال وألنه «مقامً قمت ترونً حتى تقوموا ال: »- والسالم

 صالة فاتته حٌن - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول فعل هكذا( وٌقٌم للفائتة وٌؤذن)

 .التعرٌس لٌلة الصبح

 ذلك وفً بالوقت لإلعالم شرع ألنه( وقتها دخول قبل لصالة ٌؤذن وال: )قال

 كان بالال ألن؛  خاصة الفجر فً ٌعٌد ال: ٌوسف أبو وقال. أعاد أذن وإن تضلٌل،

 لك ٌستبٌن حتى تؤذن ال: »لبالل - والسالم الصالة علٌه - قوله ولنا. بلٌل ٌؤذن

 الصالة علٌه - لقوله للصالة، ٌكن لم بالل وأذان ، «عرضا ٌده ومد هكذا الفجر

 ، «صائمكم وٌتسحر نائمكم، وٌوقظ قائمكم، لٌركع بلٌل ٌؤذن بالال إن: »- والسالم

 .للصالة األذان فً والكالم

 .النظم وٌغٌر بالتعظٌم ٌخل ألنه السالم؛ ٌرد وال( واإلقامة األذان فً ٌتكلم وال: )قال
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 على أذن فإذا كالقرآن، الطهارة فٌه فتستحب ذكر، ألنه( طهارة على وٌقٌم وٌؤذن)

 اإلقامة تكره ال: وقٌل ٌكره، ال: وقٌل وٌكره، المقصود لحصول جاز وضوء غٌر

 على وأقام أذن وإن والصالة، اإلقامة بٌن ٌفصل لئال تكره؛ أنها والصحٌح؛ أٌضا

 والمجنون ٌعقل ال الذي والصبً الجنب أذان إعادة وٌستحب ٌعٌد، ال وضوء غٌر

 غٌر تكرارها ألن اإلقامة تعاد وال المسنون، الوجه على لٌقع والمرأة والسكران

 ٌكون أن حنٌفة أبو وكره المتوارث، خالف ألنه قاعدا األذان وٌكره مشروع،

 تقٌا صالحا المؤذن ٌكون أن وٌستحب أجرا، األذان على ٌأخذ أو فاجرا، المؤذن

 .أعلم وهللا ذلك، على مواظبا الصلوات، وأوقات بالسنة عالما

 [الصالة قبل يفعل ما باب]

 المكان وطهارة الثوب، وطهارة النجاستٌن، من البدن طهارة: فرائض ست وهً) 

 الصالة علٌه - فلقوله البدن طهارة أما( والنٌة القبلة، واستقبال العورة، وستر

 وأنه الحدٌث، «مواضعه الطهور ٌضع حتى امرئ صالة هللا ٌقبل ال: »- والسالم

 اغسلً: »- والسالم الصالة علٌه - وقوله الحكمٌة، النجاسة من الطهارة ٌوجب

 .الحقٌقٌة النجاسة عن الطهارة ٌوجب ، «وصلً الدم عنك

 فلقوله المكان وأما[ . 4: المدثر{ ]فطهر وثٌابك: }تعالى فلقوله الثوب طهارة وأما

 ستر وأما[ . 22: الحج{ ]السجود والركع والقائمٌن للطائفٌن بٌتً وطهر: }تعالى

 قال[ 31: األعراف{ ]مسجد كل عند زٌنتكم خذوا آدم بنً ٌا: }تعالى فلقوله العورة

 قمٌص: أثواب ثالثة فً ٌصلً أن والمستحب العورة، ٌواري ما هو: التفسٌر أئمة

 الصالة علٌه - قال. جاز به ٌتوشح واحد ثوب فً صلى ولو وعمامة، وإزار

 أبو وقال. واحد ثوب فً الصالة عن سئل حٌن «ثوبٌن؟ ٌجد كلكم أو: »- والسالم

 قد به متوشحا واحد ثوب فً - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول بنا صلى: »الدرداء

 وجمٌع رأسها الواحد بالثوب تستر أن إال للمرأة ٌجوز وال ، «طرفٌه بٌن خالف

 - والسالم الصالة علٌه - أنه: »روي لما وحده السراوٌل فً ٌصلً أن وٌكره. بدنها

 . «شًء منه عاتقه على لٌس ثوب فً الرجل ٌصلً أن نهى

 به ٌتوشح الثوب وفً الجفاء، أهل فعل ٌشبه السراوٌل فً الصالة: حنٌفة أبو قال

 .الناس عادة ورداء قمٌص وفً الجفاء، من أبعد

- والسالم الصالة علٌه - لقوله( ركبته تحت إلى سرته تحت ما الرجل وعورة: )قال

 الصالة علٌه - وقوله ، «ركبتٌه ٌجاوز حتى سرته دون ما الرجل عورة: »

 فقلنا والفخذ، الساق عظم ملتقى الركبة وألن «العورة من الركبة: »- والسالم

 .احتٌاطا عورة بكونها
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 .أولى بل( األمة وكذلك: )قال

 والركبة، السرة بٌن ما فأشبه مشتهى، موضع ألنه( عورة وظهرها وبطنها)

 .كاألمة الولد وأم والمدبرة والمكاتبة

 عورة الحرة: »- والسالم الصالة علٌه - قال( عورة الحرة بدن وجمٌع: )قال

 . «مستورة

: النور{ ]منها ظهر ما إال زٌنتهن ٌبدٌن وال: }تعالى لقوله( وكفٌها وجهها إال: )قال

 موضعها، إبداء الزٌنة إبداء ضرورة ومن. والخاتم الكحل: عباس ابن قال[ 31

 المعامالت فً ذلك كشف إلى تحتاج وألنها الكف، زٌنة والخاتم الوجه، زٌنة فالكحل

 .ضرورة فٌه فكان

 الصالة، خارج وعورة الصالة، فً بعورة لٌست أنها الصحٌح( رواٌتان القدم وفً)

 وتحتاج السوار، وهو الظاهرة الزٌنة من ألنها صالتها، جازت ذراعها انكشف ولو

 وهً غلٌظة: عورتان والعورة. أفضل وستره والخبز، كالطبخ الخدمة فً كشفه إلى

 قدر على زٌادة تبدو ما الغلٌظة من فالمانع سواهما، ما وهً وخفٌفة السوءتان،

 وكذلك بانفراده، عضو والذكر النجاسات، فً كما العضو ربع الخفٌفة وفً الدرهم،

 .األنثٌان

 بقدر التكلٌف ألن( ٌعد ولم معها صلى النجاسة به ٌزٌل ما ٌجد لم ومن: )قال

 الربع ألن عرٌانا؛ ٌصلً وال فٌه صلى أكثر أو الثوب ربع الطاهر كان فإن الوسع،

 ألنه محمد، عند فكذلك الربع دون كان وإن عرف، ما على شرعا الكل مقام قائم

 ألن أفضل فٌه والصالة ٌتخٌر،: وقاال. فروضا ٌترك والعرٌان واحدا، فرضا ترك

 فً صلى إذا أنه إال االختٌار، عند مانع النجاسة ومع عرٌانا الصالة من واحد كل

 .أولى فكان وخارجها الصالة فً واجب وأنه عورته، ٌستر النجس الثوب

 ابتلً ألنه( القٌام من أفضل وهو مومٌا، قاعدا عرٌانا صلى ثوبا ٌجد لم ومن: )قال

 وال األركان عن خلف اإلٌماء ألن؛  أولى القعود أن إال شاء، أٌهما فٌختار ببلٌتٌن

 .كذلك صلوا الصحابة أن روي وقد العورة، ستر عن خلف


