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 تؤلٌؾ

ٌن بن إبراهٌم النمٌلً  أبً فاطمة عصام الد ِّ

 ؼفر هللا له ولوالدٌه ومشاٌخه

 والمسلمٌن

 آمٌن

 



 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

 

 

 بِّسمِّ هللاِّ الرَّر مانِّ 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

مةٌة   ممد ِّ
 

َُّن  ىؽََم  ِ ّؽَمُٓ ّٗظرتُْٞٔ ّٗظرتغزُٓ  ِْ شزِٗر ،ا  ّٗت٘ذُ تا ِ ٍ

ِْ طّٞئا ِْ ٝعيو ، أعَاىَْاخِ أّغظَْا ٍٗ ِٓ هللاُ فََل ٍعوَّن ىُٔ ٍٗ ِْ ٖٝم ٍ 

 َٛ َُّن ىُٔ،فََل ٕاد ُْ ََل اىََٔ اَلَّن هللاُ ٗؼمُٓ ََل شزَٝل ىُٔ ٗأشُٖم أ  ٗأشُٖم أ

 .ٍؽَمًد  عثمُٓ ٗرط٘ىُٔ 

 

(   ُْ٘ ٍَ َِ َء  ا  ىذّٝ َٖ ٌْ  َٝا أَُّٝ ّْرُ أ َٗ َِّن اَلَّن  ٘ذُ َُ ََل ذَ َٗ  ِٔ ذَّنق٘  هللا َؼقَّن ذُقَاذِ

 َُ ٘ َُ ْظِي ٍُ)(1) 

ٌْ  َٝا أَّٝنٖا  ىَّْناُص  ) ا  ىَّنِذٛذَّنقُ٘  َرتَّنُن َٖ ْْ ٍِ خيَق  َّٗن َّٗن ؼمٍج  ِْ َّّنغٍض  ٍَ  ٌْ  َخيَقُن

 ِٔ َُ ت َّٗن ذَّنقُ٘  هللاَ  ىَّنِذٛ ذََظائَيُ٘ َِّظاءًد  َّٗن ا ِرَظاَلًد مصٞزًد   ََ ُٖ ْْ ٍِ تسَّن  َٗ ا  َٖ َظ ْٗ َس

 َٗ ٌْ ُن ْٞ َُ َعيَ َُّن هللاَ َما ًَ ا  (2) (َرقِٞثًدا ألَْرَؼا

قُ٘ىُ٘  قََ٘لًد َطِمٝمًد   ) َٗ ُْ٘   ذَّنقُ٘  هللاَ  ٍَ َِ َء  ا  ىذَٝ َٖ ٌْ ¤ َٝا أََّٝن ُّْٝصِيػ ىَُن

َرُط٘ىَُٔ فَقَْم فَاَس فَ٘سًد   َٗ ِْ ُِّٝطعِ هللاَ  ٍَ َٗ  ٌْ ٌْ ذُُّ٘تَُن َْٝتِغُز ىَُن َٗ  ٌْ اىَُن ََ أَْع

ا  ًَد  (3)(َعِظٞ

1 -  َُ  102آه عَز 

 1 ىِّْظاُء  - 2

 71-70 ألؼش ُب  - 3
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ا تتمُ  ٍَّن    :أ

مٍ  ََّن ُٛ ٍؽ َُّن أأمَد  ىؽمِٝس مراُب هللاِ عشَّن ٗظوَّن ٗخُٞز  ىٖمِٛ ٕم  ملسو هيلع هللا ىلص فب

ا ٗموَّن ٍؽمشٍح تمعٍح ٗموَّن تمعٍح ظَلىٍح ٗموَّن  َٖ ٗشزُّ  ألٍِ٘ر ٍؽمشاذ

 :ٗتتمُ  ظَلىٍح فٜ  ىَّْنارِ 

 ٌٌ ٌُ عظٞ ُِ شؤ َُّن ىألذ  ا ٝؽةُّ ٗٝزَظٚ، أ ََ ٌْ ٗفَّنقِْٜ هللاُ ٗاَّٝناَك ى فاعي

ِح   ٍَّن ُّٜ  أل َ٘  ىذٛ  رذعآُ ّث  ملسو هيلع هللا ىلصفٜ  ىشَّنزٝتِح  إلطَلٍَّٞنِح، ٗمَٞف ََل ٕٗ

َ٘  ىَّنِذٛ فُزَض فزَض مغاٍٝح  ا ىمخِ٘ه ٗقِد  ىصَّنَلِج، ٕٗ ًٍد َُ  عَل ىٞن٘

ِٔ ؼَلٗجٌ، فنيَحُ  َ٘  ىَّنِذٛ فِٜ طَاع ِح، ٕٗ ٍَّن ميَحٌ " هللاُ أمثزُ "عيَٚ  أل

 ، ِٔ َِ اىَٚ عظَِح هللاِ ذتاىَٚ ٗظَلى ا ذْثُِّٔ  ىَظيَٞ َٖ ا أَّّن َٖ عظَٞحٌ، ٗؼْظثُ

 ِٔ ِٔ  ىتظَِٞح، ٗميَاذ ا أظََو ٕذ   ىِّْم َء تَتاّٞ ََ ، ف ِٔ ِٔ ٗطيطاّ ٗقمرذ

ُد أم ُٓ  ِٔ  ىؽْاظُز، ٗٝرزدَّن ا ذَْصَمُغ ت ٍَ ا عْم ََ  ىَثارمِح  ىنزَِٝح، ََل طَّٞن

ُِ  فٜ  ٟفاِد؛ َِ عَُز ت َ٘ أٍُٞز  ىَئٍْٞ ا ٕ َٖ ، ف ُِ ٌَ أظَز  ىَئذِّ ا أعظ ٍَ ٗ

َٜ هللاُ عُْٔ ٝق٘هُ  َُ ٍَع  ىلَلفِح :  ىلطَّناِب رظ ى٘ مُْد أغُٞق  ألذ 

دُ  .ألذَّّن
(1)

ٌِ أظِز   ِٔ تتظٞ َٜ هللاُ عُْٔ ٕذَ  اَلَّن ىتيَ ا قاَه ُعَُز رظ ٍَ ٗ

 ُِ  . ىَئذِّ

ُِ ؼُٞس قاهَ         : ٗ طَْع ىقِ٘ه  ىشَّناعِز فِٜ ٍمغِ  ألذ 

 ُِ ا دَعا د ِعٜ  ىَٖمٙ فِٜ  ىَآذ ٍَ ِِ * اذَ    ٗظاَه أم ُٓ فِٜ  ىقَُزٙ ٗ ىَم ئئئئئئئئ

 ِٔ ُِ * أُأيِّٜ عيَٚ  ىَلراِر غَٔ ٗأؽثئئئ ِ  ىَ٘رٙ  ىَْصِ٘ر أافِٜ  ىَتاد ّٜ  ّث

ُِ * رأُٝد ذٖاىَٞو  ىَْائِز ٍْئّئئئئئئئئئِظٜ  ا ىتِٞزٛ تشاٍد ٗشئئئئئئئئئئئاد َٖ  اذَ  ٍاى

ا  َٖ ُُ اَلَّن تص٘ذئئئئئئئئ ِِ * ْٕٗو تُِتَس  إلَٝا َُٖمٙ فِٜ  ىَ٘ غ ٗرفَّنْد ذثاشُٞز  ى
(2)

  

. سنن البٌهمً (1)  

"الوشاح"ماجد الراوي من دٌوانه المطبوع ( 2)   
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نِّ  :ولااَل ؼٌررُه فً مدحِّ المإذ ِّ  

 

فــــاْء  دَّر الصَّر ْش ورُه ِّ السَّرمـــاءْ * بصْوتِّنَل أَلْنعِّ ْا نداءًء بجو  وجلجِّ  

نَلا بالؽنـاءْ * وشن ِّْؾ بل ننَل أسماعـــــــــــنَلا  وأطرْر ربوعَل الدُّد  

ى  ى مْن كرًء دَّر إلٌهْم لذٌذَل الهنــــــــاءْ * وأٌمْظ نفوسَل الورَل ورُه  

ِّ الخــــلودِّ  ِّي بؽٌرِّ اهتنـــاءْ * أٌَلا رافعًءا صوتَل  ك  ا ٌدو  ههٌجًء  

بؤوتارِّ لدسٍس تُهعٌدُه الهنــــاءْ * وٌا عاهفًءا نؽمةَل المتَّرمٌــــــــــنَل   

رنَلا بالثَّروارِّ الجلٌـــــــــــــاِّ  . بانَل الكرٌمُه جهٌاَل العطـاءْ * تُهذك ِّ
(1)  

 

نِّ أجرٌة عظٌمٌة، فاستوجرَل  ا كانَل لؤلذانِّ شؤنٌة عظٌمٌة كانَل للمإذ ِّ ولمَّر

ا،  ذلنَل أْن ٌكونَل لؤلذانِّ شروطٌة وسنَلنٌة ومندوباتٌة ٌجرُه أْن ٌإتَلى بهَل

ا، وكذلنَل فًِّ  ماتٌة ٌجرُه اإلبتعادُه عنهَل وبدعٌة ومكروهاتٌة وم رَّر

 ، اتٍس فًِّ الٌومِّ ا ٌنطكُه بهِّ خمسَل مرَّر نِّ شروطٌة تلٌكُه بعظٌمِّ مَل المإذ ِّ

الحِّ بْا هوَل سلٌمةٌة فٌهْم،  ا عندَل سلفنَلا الصَّر وكانَل هذا األمرُه معهودًء

 ، ٌنِّ وترنِّ العلمِّ منِّ واإلعراضِّ عنِّ الد ِّ مِّ الهَّر ولكْن معَل الفتَلنِّ وتمدُّد

 ، نُه دونَل علمٍس بؤلفظِّ األذانِّ أخذَل كاُّد مْن هرَّر ودرَّر ٌعتلًِّ المنارةَل وٌإذ ِّ

بْا إنَّرهُه  تَّرى الَل ٌفهمُه ما ٌمواُه، فضبلًء علَلى اللَّر نِّ الجلً الَّرذِّي ٌشٌنُه 

األذانَل وٌؽٌ ِّرُه معانٌهِّ مْن معنارُه المرادِّ إلَلى ؼٌررِّ، فمْن هنَلا رأٌتُه أْن 

ا ٌجرُه لهُه،  نِّ ومَل ا ٌجرُه علَلى المإذ ِّ رِّ الورلاتِّ أجمعُه فٌها مَل أكتُهرَل هذِّ

، ا فًِّ األذانِّ مْن فضائاَل ومندوباتٍس وسُهنَلنٍس وواجباتٍس  وأبٌ ِّنَل مَل
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، راجٌهِّ أْن ٌمباَل هذَلا العماَل وأْن  بلًء علٌهِّ مستعٌنًءا باهللِّ تعالَلى متوك ِّ

ا مْن عبادرِّ  ا لوجههِّ الكرٌمِّ وأْن ٌجعلنًِّ ولرائهَل ٌجعَللهُه خالصًء

دٍس وعلَلى  ، هذَلا وباهللِّ التَّروفٌكُه وصا ِّ اللَّرهمَّر علَلى نبٌ ِّنَلا م مَّر ال ٌنَل الصَّر

ِّ العالمٌنَل  .آلهِّ وص بهِّ وسل ِّم وال مدُه هللِّ رر   

 

ا عمدتُه لجمعـــــــــهِّ  ا فٌمَل ا البصٌرةِّ ٌعـــــــــذرُه * ٌا ناظرًء ا ففنَّر أخَل عذرًء  

رُه * واعلْم بؤنَّر المرءَل لْو بلػَل المـــدَلى  فً العُهمرِّ اللَلى الموتَل وهوَل ممص ِّ  

ا  بارَل التَّرجاوهِّ فالتَّرجاوهُه أجـــــــــــدرُه * ففذا ظفرتَل بهلَّرةٍس فاْفتْح لــــــــــهَل  

ى  ى أ دًءا  وَل رُه * ومنَل الم ااِّ بؤن نرَل كُهنهَل الكَلمااِّ وذَلا هوَل المتعــــــــــــذ ِّ  

فبنُهو الطَّربٌعةِّ نمصهْم ال ٌُهنكـــــــــرُه * فالنَّرمصُه فً نفسِّ الطَّربٌعةِّ كائـــنٌة 
(2)  

 

 وكترَل 

ٌْلًِّ ٌنِّ بن إبراهٌمَل النُّدمَل  أبو فاطمةَل عصامُه الد ِّ

 ؼفرَل هللاُه لهُه ولوالدٌهِّ ومشاٌخهِّ 

 والمسلمٌنَل 

 آمٌنَل 

2019/ مارس/ 12 - 1440/ رجر/ 5: فً  

. لصٌدة نداء ال ك ألما ال سٌنً (1)  

ًُّد ، ( 2) لُهسِّ دَل األَلْندَل مُه ْبنُه أَلْ مَل ٌنِّ اْلمَلاسِّ . ممطوع34 دٌث رلم " أسنى المماصد وأعذر الموارد"كتار عَللَلمُه الد ِّ  
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ي فًِّ األذانِّ   سندِّ

، لااَل  ًٌّي  سنٌة اللَّربَّرانُه سمعَل : سمعَل من ًِّ األذانَل ولمَّرننًِّ إٌَّرارُه الشَّرٌيُه  سنٌة علِّ

دٌة بنُه مناجِّ  ، الشَّرٌيُه م مَّر ً الشَّررٌؾِّ من ًِّ األذانَل ولمَّرننًِّ إٌَّرارُه فًِّ ال رمِّ المك ِّ

ن الجامعِّ األموي  ِّ
دٍس علًِّ الشَّرٌي مإذ  ، وهوَل عنِّ الشَّرٌيِّ م مَّر ٌنِّ دوانُه الد ِّ

ن جامع بنًِّ أمٌَّرةَل،  فدي مإذ ِّ بدمشكٍس، وهوَل عنِّ الشَّرٌيِّ فإاد خلٌا الصَّر

، وهوَل عنِّ الشَّرٌيِّ 
ن جامع بنًِّ أمٌَّرةَل ً لدُّدو مإذ ِّ وهوَل عنِّ الشَّرٌيِّ رسمِّ

نً جامعِّ بنًِّ أمٌَّرةَل، وهوَل  ِّ
امِّ رئٌسُه مإذ  دٍس خولًِّ الف َّر دٍس أمٌنٍس بنِّ م مَّر م مَّر

نُه فًِّ جامعِّ بنًِّ أمٌَّرةَل،  ِّ
ي الم ٌوِّي المإذ  ا المادرِّ عنِّ السٌ ِّدِّ عبدِّ هللاِّ العوَل

نُه فًِّ جامعِّ بنًِّ أمٌَّرةَل، وهوَل  ِّ
وهوَل عْن والدرِّ ال اجُه أ مدُه الشَّرؽري المإذ 

، وهوَل تلمَّرنهُه منَل الشَّرٌيِّ جنٌدٌة المإل ِّتُه فًِّ  اسِّ دٍس النَّر َّر تلمَّرنهُه منَل السَّرٌدِّ م مَّر

ي بنِّ السٌ ِّدِّ عمرَل  ، وهوَل تلمَّرنهُه منَل السٌ ِّدِّ ال اجِّ بكرِّ
جامعِّ بنًِّ أمٌَّرةَل

دٍس الملمَّررُه بابنِّ  ، وهوَل تلمَّرنهُه منَل الشَّرٌيِّ م مَّر
نِّ فًِّ جامعِّ بنًِّ أمٌَّرةَل ِّ

المإذ 

ِّتُه فًِّ جامعِّ بنًِّ أمٌَّرةَل، وهوَل تلمَّرنهُه منَل اإلمامِّ 
ي المإل  جمجمٌَّرةَل البادِّ

ي، وهوَل تلمَّرنهُه منَل الشَّرٌيِّ الفائكِّ مصطفَلى  دٍس الكفٌرِّ الفاضاِّ الشَّرٌيِّ م مَّر

 ، ن فًِّ الصَّرخرةِّ الشَّررٌفةِّ المباركةِّ فًِّ المدسِّ الشَّررٌؾِّ األطرشِّ المإذ ِّ

نٌنَل فًِّ  رمِّ هللاِّ  وهوَل تلمَّرنهُه منَل الشَّرٌيِّ عثمانَل رئٌسِّ طائفةِّ المإذ ِّ

ً، وهوَل تلمَّرنهُه منَل الشَّرٌيِّ إبراهٌمَل النَّرابلسً، وهوَل تلمَّرنهُه  الشَّررٌؾِّ المدسِّ

ن، وهوَل تلمَّرنهُه منَل  دٍس الممدسً المإذ ِّ منَل الشَّرٌيِّ صالحٍس بنِّ الشَّرٌيِّ م مَّر

ٌن الخلٌلًِّ، وهوَل تلمَّرنهُه منَل الشَّرٌيِّ المدوةِّ إبراهٌمَل  الشَّرٌيِّ الولًِّ جوادِّ الد ِّ

المدنًِّ، وهوَل تلمَّرنهُه منَل الشَّرٌيِّ الفاضاِّ العالمِّ أ مدَل الطٌبًِّ، وهوَل تلمَّرنهُه 

فةَل، وهوَل تلمَّرنهُه مْن  ن فًِّ  رمِّ مكَّرةَل المشرَّر ً المإذ ِّ منَل الشَّرٌيِّ سلٌمانَل المك ِّ

ً، وهوَل تلمَّرنهُه  ٌن المك ِّ ِّ الد ِّ  ً ي، وهوَل تلمَّرنهُه منَل الشَّرٌيِّ صف همهمٍس التُّدورهِّ

ً، وهوَل  ي المك ِّ ، وهوَل تلمَّرنهُه منَل الشَّرٌيِّ عبدِّ هللاِّ الؽفارِّ منَل الشَّرٌيِّ خالدٍس

نِّ  ً إس اقَل مإذ ِّ ي، وهوَل تلمَّرنهُه منَل لاضِّ تلمَّرنهُه منَل الشَّرٌيِّ سعودٍس المروهِّ

، وهوَل تلمَّرنهُه منَل الشَّرٌيِّ  ارسِّ الشَّراشانًِّ، وهوَل  جامعِّ األههرِّ فًِّ مصرَل

، ً الودودِّ  تلمَّرنهُه منَل الشَّرٌيِّ موفَّركٍس الٌمانًِّ، وهوَل تلمَّرنهُه منَل السٌ ِّدِّ راجِّ
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ًَل هللاُه عنهُه، وهوَل   وهوَل تلمَّرنهُه منَل الصَّر ابً الجلٌاِّ عمبةَل بنِّ عامرٍس رض

ٌكِّ  ِّ مولَلى سٌ ِّدنَلا أبًِّ بكرٍس الصد ِّ  ً تلمَّرنهُه مْن سٌ ِّدنَلا ببلاٍس بنِّ رباحٍس ال بش

ا ومإذَّرنُه رسواِّ هللاِّ  ًَل هللاُه عنهمَل (انتهى السند). بالتَّرلمٌنِّ ملسو هيلع هللا ىلصرض  

 

وهذَلا التَّرسلساُه لٌاَل فٌهِّ كبلمٌة، منهُه االنمطاعُه فًِّ التَّرسلساِّ 

الَل إشكااَل فًِّ  ضعؾِّ التَّرسلساِّ مادامَل : والمجاهٌاُه فًِّ السَّرندِّ  نمواُه 

ا المجاهٌاُه فبلَل إشكااَل فٌهْم ألنَّر األذانَل متواترٌة  ، وأمَّر المتنُه ثابتٌة

صلَّرى هللاُه  تواترَل المرآنِّ فلْم ٌُهنمَلْص منهُه  رؾٌة مْن عهدِّ رسواِّ هللا

 بٌنَل انمطاعِّ تسلساِّ علٌهِّ وسلَّرمَل 
ا أنَّرهُه الَل عبللةَل  إلَلى ٌومنَلا هذَلا، كمَل

، فكثٌرٌة منَل  أسانٌدِّ المسلسبلتِّ وضعؾِّ األسانٌدِّ أْو المتونِّ

ا ص ٌ ةٌة،  ا انمطاعٌة فًِّ التَّرسلساِّ لكنَّرهَل األ ادٌثِّ المسلسلةِّ فٌهَل

، وتعرٌؾُه المسلساِّ هوَل  ما تواردَل فٌهِّ : وأشهرهَلا المسلساُه بالم بَّرةِّ

فهُه  ، وعرَّر اتهُه علَلى صفةٍس وا دةٍس بالمواِّ أو بالفعاِّ  (1)"البٌمونً"روَّر

:فً نظمهِّ بمولهِّ   

ا علَلى وصؾٍس أتَلى  ا وهللاِّ أنبؤنً الفتَلى* مُهسلساٌة لْا مَل مثاُه أمَل  

ا  ثنٌهُه لائـــــــــــــــمًء ا* كذانَل لْد  دَّر أْو بعدَل أْن  دَّرثنً تبسَّرــمَل  

اةِّ  وَّر ، منهُه المسلساُه بؤ وااِّ الرُّد وال دٌثُه المسلساُه على ألسامٍس

، مثاَل المسلساِّ بالم بَّرةِّ، اةِّ ( 2)المولٌَّرةِّ أْو المسلساِّ بؤ واِّ الروَّر  

. اسمه عمر أو طه بن دمحم بن فتوح البٌمونً، صا ر المنظومة البٌمونٌَّرة فً علم ال دٌث - 1  

مة ابن الصَّربلح: لمهٌدٍس من الشَّررح فً ال دٌثِّ المسلساِّ انظر.  أخرجه أبو داود والنَّرسائً– 2  ت فة الذَّراكرٌنَل ./ممد ِّ

./ذٌار الؽامدي. الوجاهة فً األثبات واإلجاهة./ للشَّروكانً  
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، مثاَل المسلساِّ بتشبٌنِّ األصابعِّ   أْو المسلساِّ بؤ وااِّ (1)الفعلٌَّرةِّ

، مثاَل المسلساِّ بالمبضِّ علَلى الل ِّ ٌةِّ  واةِّ المولٌَّرةِّ والفعلٌَّرةِّ (2)الرَّر  

ا ثبلثُه  اةِّ، وٌمابلهَل وَّر  أنواعٍس منَل المسلسبلتِّ بؤ وااِّ الرُّد
فهذرِّ ثبلثةُه

اةِّ المولٌَّرةِّ أْوالفعلٌَّرةِّ أو االثنانِّ معًءا،  وَّر ى، بصفاتِّ الرُّد أنواعٍس أخرَل

 ، واٌةِّ ا المسلساُه بهمنِّ الر ِّ ، ومنهَل اتِّ واإلسنادِّ وَّر ا بصفاتِّ الرُّد ومنهَل

، والَل  ، فكاُّد هذرِّ أنواعٌة منَل المسلسبلتِّ واٌةِّ والمسلساُه بمكانِّ الر ِّ

تخلُهو مْن ضعؾٍس فًِّ التَّرسلساِّ بسبرِّ انمطاعِّ التَّرسلساِّ فًِّ طبمةٍس مْن 

ى هذَلا النوعُه  وهذَلا الَل " المسلساُه النَّرالصُه "طبماتِّ السَّرندِّ وٌسمَل

، لكنَّر المجاهٌاَل فًِّ السَّرندِّ ٌضعفونهُه،  ةِّ المتنِّ ٌطعنُه فًِّ ص َّر

، : والمجاهٌاُه علَلى ثبلثةِّ أنواعٍس  ، ومجاهٌاُه ال ااِّ مجاهٌاُه العٌنِّ

ا مجاهٌاُه العٌنِّ فًِّ  ااِّ تعدٌلهْم الَل  ، فؤمَّر ومجاهٌاُه العٌنِّ وال ااِّ

ا مجاهٌاُه ال ااِّ ٌُهتولَّرؾُه عندهْم وٌُهنظرُه  ضررَل بجهاِّ أعٌانهْم، وأمَّر

.فًِّ  ااِّ عدالتهْم، وكذلنَل مجاهٌاُه العٌنِّ وال ااِّ   

جدَل مْن ٌعضدرُه مْن شاهدٍس أْو تابعٍس،  ا وُه
ولكنَّر المجهواَل فًِّ السَّرندِّ إذَل

ارتمَلى ال دٌثُه منَل الضَّرعٌؾِّ إلَلى ال سنِّ لؽٌررِّ، وإْن كانَل ال دٌثُه 

ا فبلَل ٌ تاجُه إلَلى مْن ٌعضدرُه الَل مْن شواهدَل والَل مْن توابعَل ألنَّر  متواترًء

ةِّ مْن عهدِّ رسواِّ هللاِّ  . ملسو هيلع هللا ىلصخبررُه مستفٌضٌة فًِّ األمَّر  

 ، وخبلصةًء الَل ٌضرُّد مجاهٌاُه إسنادِّ األذانِّ ألنَّرهُه منمواٌة إلٌنَلا بالتَّرواترِّ

ى  بْا  تَّرى انمطاعُه السَّرندِّ الَل ٌضرُّد فٌهِّ ألنَّرهُه مرويٌّي مْن طرقٍس أخرَل

، ففْن للنَلا بضعفهِّ  ًٌّي واجرٌة العماُه بهِّ ، فاألذانُه  كمٌة شرع موصوالًء

ا : وجرَل عدمُه العماِّ بهِّ وهذَلا الَل ٌمبلهُه عماٌة والَل نماٌة، والمتواترُه هوَل  مَل

هْم علَلى الكذرِّ فًِّ العادةِّ  روارُه جمعٌة عْن جمعٍس ٌست ٌاُه تواطإُه

.(4)وهوَل ٌفٌدُه العلمَل بنفسهِّ ( 3)وٌكونُه مستندُه خبرهْم ال سُّد   
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، فلمْد روارُه جمعٌة عْن جمعٍس، ألنَّرهْم ٌسمعونهُه  ا هوَل  ااُه األذانِّ
وهذَل

، وٌست ٌاُه تواطإهْم علَلى الكذرِّ، ألنَّر هذَلا  اتٍس كاَّر ٌومٍس خمسَل مرَّر

الجمعَل همُه الصَّر ابةُه رضوانُه هللاِّ تعالَلى علٌهْم، والصَّر ابةُه كلُّدهْم 

، وهْم خٌرُه  عدواٌة عندنَلا، وروارُه بعدهمُه التَّرابعونَل فؤتباعُه التَّرابعٌنَل

، ثمَّر الَّرذٌنَل : العصورِّ لمولهِّ صلَّرى هللاُه علٌهِّ وسلَّرمَل  خٌرُه النَّراسِّ لرنًِّ

، وكانَل مستندُه خبرهْم ال سُّد ألنَّرهْم (5).....ٌلونهْم، ثمَّر الذٌنَل ٌلونهمْ 

.ٌسمعونهُه، والمتواترُه ٌفٌدُه العلمَل ألنَّرهُه ٌمٌنٌة   

ًُّد  ةُه عبدُه هللاِّ بنِّ هٌدٍس بنِّ عبدِّ رب ِّهِّ بنِّ ثعلبةَل :  ولااَل الكتَّران لصَّر

رلانًِّ فًِّ  ، لااَل الهُّد ً ال ارثًِّ فًِّ بدءِّ األذانِّ ي الخهرجِّ األنصارِّ

ةَل عبدِّ هللاِّ بنِّ هٌدٍس هذرِّ : شرحِّ الموطَّرف، لااَل ابنُه عبدِّ البر ِّ  ى لصَّر روَل

فًِّ بدءِّ األذانِّ جماعةٌة منَل الصَّر ابةِّ بؤلفاظٍس مختلفةٍس ومعانٍس متماربةٍس 

ًَل مْن وجورٍس  سانٍس  ولااَل فًِّ فعاِّ . (6)واألسانٌدُه فًِّ ذلنَل متواترةٌة وه

ا، : األذانِّ  ا عداهمَل لواتِّ الخمسِّ والجمعةِّ دونَل مَل فعاُه األذانِّ للصَّر

هُه  األذانُه سنَّرةٌة : ذكرَل صا رُه الهداٌةِّ منَل ال نفٌَّرةِّ أنَّرها متواترةٌة، ونصُّد

ا  للنَّرماِّ بالتَّرواترِّ  لواتِّ الخمسِّ والجمعةِّ دونَل ما سواهمَل لااَل . (7 )للصَّر

(8).هوَل مؤخوذٌة باالستمراءِّ : ال افظُه ابنُه  جرٍس   

، وٌردُّد لواُه مْن لااَل بؤنَّر إسنادَل :  الخبلصةُه  سندُه األذانِّ الَل إشكااَل فٌهِّ

ا سبكَل ذكررُه  .األذانِّ فٌهِّ كبلمٌة، بمَل  

والعجالةُه فً األ ادٌث المسلسة لعلم الدٌن / ومعرفة علوم ال دٌث  لل اكم النٌسبوري. جٌاد المسلسبلت للسٌوطً - 1

انظر للعجالة . وبالجملة فمدارُه تسلسلهِّ على ابنِّ أبً ٌ ٌى وهو ضعٌؾ: هذا ال دٌثُه ضعٌؾ، لاا السخاوي./ الفدانً

لمهٌد من الشَّررحِّ انظر، شرح لؽة الم دث، للشٌيِّ أبً معاذ طارق ابن  - 3 .جٌاد المسلسبلت للسٌوطً - 2. السابك

 نظم – 8 – 7 – 6. البخاري ومسلم، عن عبد هللا ابن مسعود رضً هللا عنه - 5. تذكرة ابن الملمن - 4. عوض هللا

.المتناثر من ال دٌثِّ المتواتر، ألبً عبد هللا دمحم بن جعفر الكتانً  

 

***************************** 
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 ذَٖٞمٌ 

:األذانُه لؽةًء   

، جذرهَلا ا"ءذنَل : "كلمةُه األذانِّ ".فَلعَلااٌة : "، ووهنهَل  

.اسمٌة منَل التَّرؤذٌنِّ : األذانُه   

نَل : هوَل اإلعبلمُه، ومنهُه أذانُه الصَّربلةِّ، لااَل هللاُه تعالَلى: واألذانُه  وأَلذانٌة م ِّ

رسُهولِّهِّ  .(1)هللاِّ وَل  

رسُهولِّهِّ إلَلى : المواُه فًِّ تؤوٌاِّ لولهِّ : لااَل الطَّربريُّد  نَل هللاِّ وَل أَلذَلانٌة م ِّ وَل

سولُههُه  رَل ٌنَل وَل كِّ ْشرِّ نَل المُه ِّ األَلْكبَلرِّ أَلنَّر هللاَل بَلريءٌة مِّ .النَّراسِّ ٌَلومَل ال َل    

وإعبلمٌة منَل هللاِّ ورسولهِّ إلَلى : ٌمواُه تعالَلى ذكررُه : لااَل أبو جعفرٍس 

 ِّ ثنًِّ ٌونسُه لااَل . (2)النَّراسِّ ٌومَل ال    لااَل : أخبرنَلا ابنُه وهرٍس، لااَل :  دَّر

، لااَل إعبلمٌة منَل هللاِّ : ابنُه هٌدٍس فً لولهِّ  سُهولِّهِّ رَل نَل هللاِّ وَل أَلذَلانٌة مِّ وَل

.انتهى كبلم الطَّربري .(3)ورسولهِّ   

".اإلعبلمُه : " فخرجنَلا بؤنَّر األذانَل لؽةًء هوَل   

:األذانُه شرعًءا  

اإلعبلمُه بدخواِّ ولتِّ الصَّربلةِّ، بذكرٍس مخصوصٍس 
(4)

.، وردَل بهِّ الشَّرارعُه   

(3)  سورةُه التَّروبةُه –.  المعجمُه الوسٌطُه – 1  

. تفسٌر الطَّربري– 3.  تفسٌر الطَّربري– 2  

. الفمه على المذاهر األربعة لعبد الرَّر من الجهٌري– 4  

 

*************************************** 
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 تشرٌعُه األذانِّ 

.شُهرعَل األذانُه فًِّ السَّرنةِّ األولَلى منَل الهجرةِّ النَّربوٌَّرةِّ   

وعبدُه هللاِّ بنُه هٌدٍس :  لااَل اإلمامُه النَّروويُّد فًِّ شرحِّ مجموعِّ المهذَّررِّ 

ي، شهدَل : هذَلا هوَل  دٍس عبدُه هللاِّ بن هٌدٍس بن عبدِّ رب ِّهِّ األنصارِّ أبو م مَّر

ا، وكانْت رإٌارُه األذانَل فًِّ السَّرنةِّ األولَلى منَل الهجرةِّ  العمبةَل وبدرًء

ِّ صلَّرى هللاُه علٌهِّ وسلَّرمَل مسجدرِّ   ً .انتهَلى كبلمُه النَّرووي( 1).بعدَل بناءِّ النب  

هري، عْن سعٌدِّ بنِّ المسٌ ِّرِّ،  دٍس بنِّ إس اقٍس، عنِّ الهُّد  وعْن م مَّر

ًَل هللاُه عنهُه لااَل  ا أجمعَل : عْن عبدِّ هللاِّ بنِّ هٌدٍس بنِّ عبدِّ رب ِّهِّ رض لمَّر

رسواُه هللاِّ صلَّرى هللاُه علٌهِّ وسلَّرمَل أْن ٌضررَل بالنَّرالوسِّ وهوَل لهُه 

كاررٌة  لموافمتهِّ النَّرصارى، طاؾَل بً منَل اللَّرٌاِّ طائؾٌة وأنَلا نائمٌة، 

، وفً ٌدرِّ نالوسٌة ٌ ملهُه، لااَل  : فملتُه : رجاٌة علٌهِّ ثوبانِّ أخضرانِّ

ا تصنعُه بهِّ  لااَل : ٌَلا عبدَل هللاِّ، أتبٌعُه النَّرالوسَل  لااَل  ندعُهو : للتُه : ومَل

بلَلى، : أفبلَل أدلُّدنَل علَلى خٌرٍس مْن ذلنَل  فملتُه : بهِّ إلَلى الصَّربلةِّ، لااَل 

ثمَّر استؤخرَل ؼٌرَل ..... وذكرَل لهُه األذانَل ..... هللاُه أكبرُه : تمواُه : فمااَل 

وذكرَل لهُه .... هللاُه أكبرُه : ثمَّر تمواُه إذَلا ألمتَل الصَّربلةَل : بعٌدٍس ولااَل 

ا أصب تُه أتٌتُه رسواَل هللاِّ ... اإللامةَل  ا  ملسو هيلع هللا ىلصلااَل فلمَّر  فؤخبرتهُه بمَل

، فمااَل رسواُه هللاِّ  إٌَلا  كٌّي إْن شاءَل هللاُه : " ملسو هيلع هللا ىلصرأٌتُه ثمَّر " إنَّر هذرِّ الرُّد

نُه بذلنَل وٌدعُهو رسواَل  ، فكانَل ببلاٌة مولَلى أبً بكرٍس ٌإذ ِّ أمرَل بالتَّرؤذٌنِّ

، فمٌاَل :  إلَلى الصَّربلةِّ  لااَل  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِّ  فجاءرُه فدعارُه ذاتَل ؼداةٍس إلَلى الفجرِّ

الصَّربلةُه خٌرٌة : " نائمٌة، فصررَل ببلاٌة بؤعلَلى صوتهِّ ملسو هيلع هللا ىلصإنَّر رسواَل : لهُه 

فؤدخلْت هذرِّ الكلمةُه فًِّ التَّرؤذٌنِّ : لااَل سعٌدٌة بنُه المسٌَّررِّ  ".منَل النومِّ 

(2).إلَلى صبلةِّ الفجرِّ   

 

 



 
 

18 

دٍس بنِّ  دٍس بنِّ إس اقٍس، عْن م مَّر وروارُه أبُهو داودُه، مْن طرٌكِّ م مَّر

، عْن أبٌهِّ  دٍس بنِّ عبدِّ هللاِّ بنِّ هٌدٍس ً، عْن م مَّر إبراهٌمَل ال ارثًِّ التَّرمٌمِّ

ًَل هللاُه عنهُه لااَل  ا أصب تُه أتٌتُه رسواَل هللاِّ : ...... رض  ملسو هيلع هللا ىلصفلمَّر

، فمااَل  ا رأٌتُه ا لرإٌَلا  كٌّي إْن شاءَل هللاُه، فمْم معَل : "فؤخبرتهُه بمَل إنَّرهَل

، ففنَّرهُه أندَلى صوتًءا مننَل  ْن بهِّ ، فلٌإذ ِّ ا رأٌتَل ، "ببلاٍس فؤلكِّ علٌهِّ مَل

، لااَل : لااَل  نُه بهِّ ، فجعلتُه ألمٌهِّ علٌهِّ وٌإذ ِّ فسمعَل : فممتُه معَل ببلاٍس

، فخرجَل ٌجرُّد  ًَل هللاُه عنهُه وهوَل فًِّ بٌتهِّ ذلنَل عمرُه بنُه الخطَّرارِّ رض

، فمااَل : رداءرُه وهوَل ٌمواُه  يَل ا أُهرِّ ِّ لمْد رأٌتُه مثاَل مَل والَّرذي بعثنَل بال ك 

ِّ ال مدُه : " ملسو هيلع هللا ىلصرسواُه هللاِّ  (3)". َّر  

وٌتَّرضحُه مْن هذَلا ال دٌثِّ أنَّر األذانَل جاءَل مْن رإٌةٍس منامٌَّرةٍس رآهَلا 

هَلا رسواُه هللا  ، ومنَل المعلومِّ عندَل أهاِّ ملسو هيلع هللا ىلصص ابٌَّرانِّ جلٌبلنِّ وألرَّر

ا ا وردَل عْن رسواِّ هللاِّ : ال دٌثِّ فًِّ تعرٌؾِّ السُّدنَّرةِّ أنَّرهَل صلَّرى كاُّد مَل

 مْن لواٍس أْو فعاٍس أْو تمرٌرٍس  وهذا التَّرعرٌؾُه عندَل هللاُه علٌهِّ وسلَّرمَل 

، ثٌنَل (4)األصولٌٌنَل ا تعرٌؾُه السُّدنَّرةِّ عندَل الم د ِّ ا أُهثرَل :  وأمَّر ا كاُّد مَل أنَّرهَل

 ِّ  ً ْلمٌَِّّرةٍس أْو سٌرةٍس ملسو هيلع هللا ىلصعنِّ النَّرب  مْن لواٍس أْو فعاٍس أْو تمرٌرٍس أْو صفةٍس خَل

(5).سواءٌة كانَل لباَل البعثةِّ أو بعدهَلا  

.شرحُه مجموع المهذر، للنووي -  1  

.روارُه أ مد فً مسندرِّ  -  2  

.روارُه أبو داود-  3  

، دمحم بن علً  (1/277) اإل كام فً أصواِّ اال كام، علً بن دمحم اآلمدي– 4 وارشاد الف وا إلى ت مٌكِّ علمٍس األصواِّ

(.29ص )الشوكانً   

ا فً التَّرشرٌعِّ اإلسبلمً، د– 5  ومكانتهَل
د السباعً.  السُّدنَّرةُه .مكانة السُّدنَّرة (47ص ).م مَّر  
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ا إلرارُه مبل ِّػِّ  ، وأمَّر فمولهُه وفعلهُه صلَّرى هللاُه علٌهِّ وسلَّرمَل واض انِّ

، وإلراررُه  ملسو هيلع هللا ىلصالشَّررٌعةِّ  ، هوَل لواُه مبل ِّػِّ الشَّررٌعةِّ علَلى المواِّ مْن أ دٍس

ا علَلى  ، ألنَّرهُه معصومٌة عْن أْن ٌمرَّر أ دًء علَلى الفعاِّ مْن أ دٍس كفعلهِّ

منكرٍس 
(1)
ًُّد  ، ًَل هللاُه تعالَلى ملسو هيلع هللا ىلصوهنَلا ألرَّر النَّرب  رإٌةُه الصَّر ابٌَّرانِّ رض

ا .عنهمَل  
 ِّ  ً . ملسو هيلع هللا ىلصفٌتَّرضحُه لنَل أنَّر األذانَل صارَل شرعًءا ودٌنًءا، بفلرارِّ النَّرب  

ٌنِّ بالضَّررورةِّ فمْن أنكرَل مشروعٌَّرتهُه ٌكفرُه  .(2)واألذانُه معلومٌة منَل الد ِّ  

، إلمام ال رمٌن اإلمام الجوٌنً، معَل ابدااِّ لولهِّ من صا رِّ الشَّررٌعةِّ إلى مبلػ الشَّررٌعة،  -  1 الورلات فً أصوا الفمهِّ

سوا ملسو هيلع هللا ىلص مبلػ للشرٌعةِّ لمولهِّ تعالى سواُه بل ِّػ ما أنهاَل إلٌنَل من رب ِّنَل : "هذا التفاق أها العلم أن الرَّر سورة " ٌاأٌها الرَّر

سواَل صلى هللا علٌهِّ وسلَّرمَل هوَل مبل ِّػٌة لشرٌعةِّ رب ِّهِّ سب انهُه وتعالَلى67المائدة آٌة رلم  .، فخرجنَلا بذلنَل أنَّر الرَّر  

.الفمه على المذاهر األربعة، لعبد الرَّر من الجهٌري -  2  

 

**************************************** 
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  كمُه األذانِّ 

ا عَم   ىؽْاتيحُ، ٗمذىَل  ٍَ َُ طَّْنحٌ ٍئمَّنمجٌ،  َُّن  ألذ  حُ  ىصَّنَلشحُ عيَٚ أ ََّن  ذَّنغَق  ألئ

ٌْ قاىُ٘  ُ فزُض مغاٝحٍ :  ىظَّنإزَّٝنحُ، ٗإُٔو  ىؽمِٝس، فبَّّٖن أَّّن
(1 )

 ِْ ٗظَاعاٌخ ٍ

ٌْ ٗعيَٚ ذغصٍٞو عَْم  ىَاىنَّٞنِح ٕٗاَك ذغصَٞو  ِح  ىظَّناتِق ذمزٕ ََّن أأؽاِب  ألئ

 ٌْ .أق٘ ىٖ  

ِ  ى٘ ؼِم، :  ىؽْغَّٞنحُ قاىُ٘  - 1 ّٜ ُُ طَّْنحٌ ٍئمَّنمجٌ عيَٚ  ىنغاِٝح ألِٕو  ىؽ  ألذ 

ا  َٖ ٌِ ىرارم َٜ ماى٘ ظِة فِٜ ىؽِ٘د  إلش ا  ىعَاعحُ )ٕٗ َٖ ُْ ذزم ْٛ ا ا (أ ََ ، ٗاَّّن

ي٘ ِخ  ىلَِض  ىَغزٗظِح، فِٜ  ىظَّنغِز ٗ ىؽعِز، ىيَْغزِد  ُِّ فِٜ  ىصَّن ُٝظ

 ِٔ ِْ ُٝصيِّٜ فِٜ تٞر ُِ ىَ ُ ََل ُٝنزُٓ ذزُك  ألذ  ، اَلَّن أَّّٔن ٗ ىعَاعِح، أد ءًد ٗقعاءًد

 ِِ ُِّ ىصَلِج  ىعْاسِج ٗ ىتٞمٝ ، فََل ُٝظ ِٔ ِ ٝنغٞ ّٜ َُ  ىؽ َُّن أذ  فِٜ  ىَصِز، أل

 ُِّ ا  ى٘ذُز فََل ُٝظ ٍَّن ٗ ذِة، ٗأ ِِ  ىزَّن َْ ٗ ىنظِ٘ف ٗ َلطرظقاِء ٗ ىرَّنز ٗٝػِ ٗ ىظُّ

َُ ٗ ظثًدا ُُ ىُٔ ٗاُ ما  ألذ 
(2)

ُِ  ىتشاِء عيٚ  ألرظػِ  ، ٗ َلمرغاُء تؤذ 
(3).  

ا : المالكٌَّرةُه لالوا - 2 األذانُه سُهنَّرةُه كفاٌةٍس لجماعةٍس تنتظرُه أْن ٌُهصل ًِّ معهَل

 ، بلةِّ، ولكا ِّ مسجدٍس ؼٌرهَلا بموضعٍس جرتِّ العادةُه باجتماعِّ النَّراسِّ فٌهِّ للصَّر

، وٌُهإذَّرنُه للفرٌضةِّ  ا فوقَل بعضٍس ولو تبلصمتِّ المساجدُه أْو كانَل بعضهَل

ا، والَل ٌإذَّرنُه للنَّرافلةِّ  ا أْو تؤخٌرًء ا، تمدٌمًء العٌنٌَّرةِّ فًِّ ولتِّ االختٌارِّ ولْو  كمًء

والَل للفائتةِّ والَل لفرضِّ الكفاٌةِّ كالجناهةِّ، والَل فًِّ الولتِّ الضَّرروري، بْا 

ا ٌكررُه لجماعةٍس الَل تنتظرُه ؼٌرهَلا ، كمَل ٌكررُه فًِّ كا ِّ ذلنَل
(4)

، إالَّر إذَلا  ، وللمنفردِّ

ا،  وٌجرُه األذانُه كفاٌةًء فًِّ "كانَل بفبلةٍس منَل األرضِّ فٌُهندرُه أْن ٌإذَّرنَل لهَل

، وهو البلدُه الذي تمامُه فٌهِّ الجمعةُه، ففْن تركهُه أهاُه مصرٍس لوتلُهوا  المصرِّ

"علَلى ذلنَل 
(5)
.  

صبلةُه الوتر واجبةٌة عند األ ناؾ، انظر بداٌةُه المفتً ونهاٌةُه  - 2. إذا لامَل بهِّ ما ٌكفً سمطَل الواجرُه على البالٌن، شرح الورلات للجوٌنً -  1

د فهمً ر مه هللا رسالة ابن أبً هٌد  - 4. وبداٌة المفتً، السابك. الفمه على المذاهر األربعة، لعبد الر من الجهٌري - 3. المستفتً، لم مَّر

(.313ص )الفمه على المذاهر األربعة السَّرابك  - 5. المٌروانً  
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، وسنَّرةُه عٌنٍس للفردِّ : الشَّرافعٌَّرةُه لالُهوا - 3 األذانُه سنَّرةُه كفاٌةٍس للجماعةِّ

لواتِّ الخمسِّ المفروضةِّ فًِّ  إذا لْم ٌسمْع أذانَل ؼٌررِّ، وٌُهسنُّد للصَّر

السَّرفرِّ وال ضرِّ ولْو كانْت فائتةًء، فلْو كانَل علٌهِّ فوائتٌة كثٌرةٌة وأرادَل 

ا، فبلَل  ا لؤلولَلى منهَل نَل أذانًءا وا دًء لضاءهَلا علَلى التَّروالًِّ ٌكفٌهِّ أْن ٌإذ ِّ

 ، ٌُهسنُّد األذانُه لصبلةِّ الجناهةِّ، والَل للصَّربلةِّ المنذورةِّ والَل للنَّروافاِّ

، أو المؽررِّ  ومثاُه ذلنَل إْن أرادَل أْن ٌجمعَل بٌنَل الظهرِّ والعصرِّ

ا بؤذانٍس وا دٍس  ، ففنَّرهُه ٌصل ِّهمَل والعشاءِّ فًِّ السَّرفرِّ
(1)
.  

ى واألمصارِّ : ال نابلةُه لالُهوا - 4 إنَّر األذانَل فرضُه كفاٌةٍس فًِّ المُهرَل

 ، جااِّ األ رارِّ فًِّ ال ضرِّ دونَل السَّرفرِّ لواتِّ الخمسِّ علَلى الر ِّ للصَّر

فبلَل ٌإذَّرنُه لصبلةِّ جناهةٍس والَل عٌدٍس والَل نافلةٍس والَل صبلةٍس منذورةٍس، 

ا  ا أْو مسافرًء وٌُهسنُّد لمضاءِّ الصَّربلةِّ الفائتةِّ وللمنفردِّ سواءٌة كانَل ممٌمًء

وللمسافرِّ ولْو جماعةًء 
(2)
.  

الظَّراهرٌَّرةُه  - 5
(3)

والَل ٌإذَّرنُه والَل ٌُهمامُه لشًءٍس منَل النَّروافاِّ :  لالُهوا

، وإْن صلَّرى كاَّر ذلنَل فً  كالعٌدٌنِّ واالستسماءِّ والكسوؾِّ وؼٌرِّ ذلنَل

، والَل لصبلةِّ فرضٍس علَلى الكفاٌةِّ  كالجناهةِّ، : جماعةٍس فًِّ المسجدِّ

، مثاَل الن ِّداء .(4)الصَّربلةُه جامعةٌة : وٌُهست رُّد اعبلمُه النَّراسِّ بذلنَل  

ا ذكرنَلا، فبلَل ٌُهجهءئُه أداإرُه إالَّر مْن مخاطرٍس بهِّ  واألذانُه مؤمورٌة بهِّ كمَل

، وؼٌرُه الفرضِّ ال ٌُهجهئُه عنِّ الفرضِّ  ا أمرَل بهِّ (5)بنٌَّرةِّ أدائهِّ مَل  

سعِّ ٌنظرُه م لَّرى ابن  هم). والمرادُه مْن لولهْم هوَل أنَّر األذانَل فرضٌة  (ولمهٌدٍس منَل التوَّر  

.الفمه على المذاهر األربعة، لعبد الرَّر من الجهٌري- 2 - 1  

.الظَّراهرٌة أتباع أبو سلٌمان داود المعروؾ باألصبهانً والملمَّرر بالظَّراهري، ٌنسرُه إلٌهِّ المذهرُه الظَّراهري -  3  

.الم لى باألثار، البنِّ  هم األندلسً المعروؾ بالظاهري انتهت إلٌهِّ إمامةُه المذهر الظَّراهري فً عصرر - 4  

السَّرابك - 5   
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ا أهاُه ال دٌثِّ فعلَلى لولٌنِّ  - 6 : أمَّر  

اُه  ، وهوَل ظاهرُه مذهرِّ أ مدَل ولواُه : المواُه األوَّر أنَّرهُه فرضُه كفاٌةٍس

، ووافمهْم جماعاتٌة مْن أص ارِّ أبًِّ  نٌفةَل ومالنٍس والشَّرافعً،  داودٍس

ًُّد وأهاُه الظَّراهرِّ  : وكذَلا لااَل عطاءٌة ومجاهدٌة وابنُه أبًِّ لٌلَلى واألوهاع

أنَّر األذانَل فرضٌة 
(1)
.(علَلى الكفاٌةِّ )   

ًَل عْن هإالءِّ  ك ةِّ  (السَّرابكِّ ذكرهمْ )و ُه أنَّر اإللامةَل شرطٌة لص َّر

. الصَّربلةِّ، فمْن ترنَل اإللامةَل وصلَّرى أعادَل الصَّربلةَل   

أنَّرهُه سنَّرةٌة مإكَّردةٌة، وهوَل ظاهرُه مذهرِّ مالنٍس وأبً : المواُه الثَّرانً

 نٌفةَل والشَّرافعً ورواٌةٌة عْن أ مدَل 
(2)
.  

اجحُه عندَل أهاِّ ال دٌثِّ أنَّر األذانَل فرضٌة علَلى الكفاٌةِّ لؽلبةِّ مْن  والرَّر

.ٌمواُه بذلنَل وهللاُه أعلمُه   

أنَّر األذانَل واإللامةَل واجبانِّ علَلى كا ِّ : اختارَل ابنُه المنذرِّ  - 7

، أي  .(3)"فرضُه كفاٌةٍس "جماعةٍس  

فاألذانُه واإللامةُه واجبانِّ علَلى كا ِّ جماعةٍس فًِّ : لاا ابنُه المنذر

.(4)ال ضرِّ والسَّرفرِّ   

.فتح الباري فً شرح ص ٌح البخاري البن رجر ال نبلً - 1  

.السابك - 2  

(156ص)االختٌارات الفمهٌةُه واألصولٌة لئلمام ابن المنذر  -  3  

( 3/24) األوسط فً السنن واإلجماع والخبلؾ البن المنذر – 4  
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اتَّرفكَل المالكٌَّرةُه وال نابلةُه علَلى أنَّر األذانَل واجرٌة علَلى الكفاٌةِّ فًِّ *- 

ى .األمصارِّ وهادَل ال نابلةُه فًِّ المُهرَل  

واتَّرفكَل ال نفٌَّرةُه والشَّرافعٌَّرةُه علَلى أنَّر األذانَل سنَّرةُه كفاٌةٍس للجماعةِّ *- 

.وسنَّرةُه عٌنٍس للمنفردِّ   

 

، علَلى *-  ووافكَل الظَّراهرٌَّرةُه ال نابلةَل والمالكٌَّرةَل وهْم لل نابلةِّ ألررُه

ى ، وخالفهم المالكٌَّرة فًِّ المرَل .أنَّر األذانَل فرضُه كفاٌةٍس فً األمصارِّ  

 

ووافكَل اختٌارُه ابنِّ المنذرِّ الظَّراهرٌَّرةَل وال نابلةَل والمالكٌَّرةَل فًِّ *- 

ى، وخالفهْم  وجورِّ األذانِّ علَلى الكفاٌةِّ فًِّ األمصارِّ والمرَل

ى، وخالفهْم ابنُه المنذرِّ فًِّ السَّرفرِّ  .المالكٌَّرةُه فًِّ المرَل  

 

ووافكَل ؼالرُه أهاِّ ال دٌثِّ الظَّراهرٌَّرةَل وال نابلةَل والمالكٌَّرةَل وابنَل *- 

.المنذرِّ فًِّ لولهْم، علَلى تفصٌاٍس عندَل المالكٌَّرةَل   

 ، ، إالَّر ابنَل المنذرِّ واتَّرفمُهوا كلُّدهْم علَلى أنَّر األذانَل سنَّرةٌة فًِّ السَّرفرِّ

(23انظر لواَل المالكٌَّرةِّ ص ). وسنَّرةٌة للمنفردِّ علَلى تفصٌاٍس عندَل المالكٌَّرةِّ   

ا سبكَل وهللاُه تعالَلى أعلمُه، أنَّرهُه فرضُه كفاٌةٍس فً ال ضرِّ  والظاهرُه ممَّر

 ، ، وللمنفردِّ إْن لْم ٌسمعِّ األذانَل ، على اختٌارِّ ابنِّ المنذرِّ والسَّرفرِّ

 ، . وهللاُه أعلمُه (25 أنظر لوا أها ال دٌث ص)على ما اختاررُه بعضُه أهاِّ ال دٌثِّ  

 

************************************* 
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 األدلَّرةُه 

ا مْن : ٌمواُه   ملسو هيلع هللا ىلصسمعتُه رسواَل هللاِّ : عْن أبًِّ الدَّررداءِّ لااَل  - 1 مَل

ثبلثةٍس الَل ٌإذَّرنُه فٌهْم والَل تمامُه فٌهمُه الصَّربلةُه، إالَّر است وذَل علٌهمُه 

ئرَل ٌؤكاُه منَل الؽنمِّ الماصٌةِّ  ماعةِّ ففنَّر الذ ِّ   (1).الشَّرٌطانُه وعلٌنَل بالجَّر

وٌرثِّ لااَل – 2  صلَّرى هللاُه علٌهِّ أتٌنَلا رسواَل هللاِّ :  عْن مالنٍس بنِّ ال ُه

، فؤلمنَلا عندرُه عشرٌنَل لٌلةًء، وكانَل وسلَّرمَل   ون نُه شببةٌة متماربونَل

ْن  ملسو هيلع هللا ىلصرسواُه هللاِّ   رفٌمًءا، فظنَّر أنَّرا لدِّ اشتمنَلا إلَلى أهلنَلا، فسؤلنَلا عمَّر

وا : تركنارُه مْن أهلنَلا، فؤخبرنارُه، فمااَل  ارجعُهوا إلَلى أهلكْم فؤلٌمُه

ْن لكْم أ دكْم  عندهْم وعل ِّموهْم ومروهْم، ففذَلا  ضرتِّ الصَّربلةُه فلٌإذ ِّ

كْم أكبركمْ  (2).ولٌإمَّر  

وفً رواٌةٍس للبخاري - 3
(3)
ا ثمَّر :  نَلا ثمَّر ألٌمَل ا فؤذ ِّ ا خرجتمَل إذَلا أنتمَل

ا ا أكبركمَل كمَل .لٌإمَّر  

ي - 4 وفً رواٌةٍس للترمذِّ
(4)

 والنَّرسائًِّ
(5)
وٌرثِّ :  عْن مالنٍس بنِّ ال ُه

نَلا : أنَلا وابنِّ عم ٍس لًِّ فمااَل  ملسو هيلع هللا ىلصأتٌتُه رسواَل هللاِّ : لااَل  َلذ ِّ ا فؤ إذَلا سافرتمَل

ا ا أكبركمَل كمَل ا ولٌإمَّر (6).وألٌمَل  

  أخرجه أ مد وأبو داود والترمذي والنَّرسائً عن هائدة عن السائر بن  بٌش الكبلعً– 1

(674)ومسلم  (602) روار البخاري – 2  

(604)البخاري  -  3  

(205) الترمذي – 4  

(634) النسائً – 5  

  ص  ه األلبانً فً إرواء الؽلٌا– 6
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كذلنَل )فهذَلا ال دٌثُه دلٌاٌة علَلى أنَّر األذانَل فرضٌة علَلى الكفاٌةِّ 

نَل منَل الجماعةِّ وا دٌة فمْط ولْم ٌؤمرِّ  ملسو هيلع هللا ىلصألنَّر   (اإللامةُه  أمرَل أْن ٌإذ ِّ

ا باألذانِّ  (1).الجماعةَل كلَّرهَل  

اِّ  الةُه : ووجهُه الدَّراللةِّ منَل ال دٌثِّ األوَّر أنَّر األذانَل هوَل العبلمةُه الدَّر

لَلةُه بٌنَل دارِّ اإلسبلمِّ ودارِّ الكفرِّ  المفر ِّ
(2)

ًُّد  صلَّرى هللاُه  فمْد كانَل النب

، فصارْت منهلةُه علٌهِّ وسلَّرمَل  ارِّ بترنِّ األذانِّ  ٌُهعل ِّكُه است بلاَل أهاَل الدَّر

(3).األذانِّ فًِّ منعِّ التَّر رٌمِّ منهلةَل اإلٌمانِّ   

ًَّر : ووجهُه الدَّراللةِّ من ال دٌثِّ الثَّرانً ، واألمرُه ملسو هيلع هللا ىلصأنَّر النب  أمرَل باألذانِّ

ً الوجورَل  ٌمتضِّ
(4)

 تَّرى تؤتً لرٌنةٌة تخرجهُه منَل الوجورِّ إلَلى ؼٌرِّ  

ا ةَل فٌهَل ، وكاُّد لرائنِّ المخالفٌنَل الَل لوَّر .ذلنَل  

، فًِّ ال دٌثِّ الثَّرانًِّ باختبلؾِّ رواٌاتهِّ  : لااَل النوويُّد  

، وفٌهِّ : فٌهِّ  ال ثُّد علَلى : أنَّر األذانَل والجماعةَل مشروعانِّ للمسافرِّ

(5).الم افظةِّ علَلى األذانِّ فً ال ضرِّ والسَّرفرِّ   

:لاا ابنُه عثٌمٌنُه   

ا  لٌاُه علَلى فرضٌتهمَل ِّ : (أي األذانُه واإللامةُه )والدَّر  ً ا  أْمرُه النَّرب  بهمَل

، وألنَّرهُه الَل ٌتمُّد  ا فًِّ ال ضرِّ والسَّرفرِّ ، ومبلهمتهُه لهمَل ةِّ أ ادٌثَل فًِّ عدَّر

ا من  ا  ألنَّرهمَل ا ؼالبًءا، ولتعٌُّدنِّ المصل ةِّ بهمَل العلمُه بالولتِّ إالَّر بهمَل

(6).شعائرِّ اإلسبلمِّ الظَّراهرة  

(22/65) مجموع الفتاوي – 3( 1/136) شرح الموطؤ للباجً – 2(  1/424) توضٌح األ كام – 1  

(5/175 ) شرح مسلم – 5( 2/72)والمؽنً  -  (6/213)الجامع أ كام المرآن للمرطبً  -  4  

(2/83 ) الشرح الممتع – 6  
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، فمد لااَل مْن ٌمواُه بؤنَّر األذانَل سنَّرةٌة  *-  ا من  ٌثُه العماِّ : وأمَّر

أنَّر األذانَل مْن شعائرِّ اإلسبلمِّ الظَّراهرةِّ، فبل ٌجوهُه تعطٌلهُه، "

ا "ولْو اجتمعَل أهاُه بلدٍس علَلى تركهِّ لموتلُهوا علٌهِّ  ، والمتااُه إنَّرمَل

(1)ٌكونُه علَلى ترنِّ الواجرِّ دونَل السنَّرةِّ   

ائمةِّ *-  األذانُه فرضُه كفاٌةٍس فًِّ البلدِّ وهكذَلا : ولااَل علماءُه اللَّرجنةِّ الدَّر

(2).اإللامةَل   

حُه النَّرصُّد علَلى الظَّراهرِّ *-  وفًِّ لواعدِّ التَّررجٌحِّ ٌرجَّر
(3)

 ِّ  ً ، وأمرُه النب

، لمولهِّ صلَّرى هللاُه علٌهِّ وسلَّرمَل ملسو هيلع هللا ىلص : باألذانِّ نصٌّي  

كْم أكبركمْ " ْن لكْم أ دكْم ولٌإمَّر ي الَل : ، والنصُّد هوَل "فلٌإذ ِّ اللَّرفظُه الَّرذِّ

ا ٌ تماُه إالَّر معنًءى وا دًء
(4)

. لعدمِّ ا تمااِّ ؼٌرِّ الوجورِّ فًِّ األمرِّ   

، والظَّراهرُه هوَل  ، هوَل ظاهرٌة : ولواُه المخالفٌنَل بؤنَّرهُه سنَّرةُه كفاٌةٍس

ى بٌنَل ا تمالٌنِّ أْو أكثرَل إذَلا كانَل اللَّرفظُه ٌ تماُه أكثرَل  اال تمااُه األلوَل

منِّ ا تمااٍس 
(5)

لْو ٌعلمِّ : " واستدلُّدوا بمولهِّ صلَّرى هللا علٌهِّ وسلَّرمَل 

وا  اِّ ثمَّر لْم ٌجدُهوا إالَّر أْن ٌستهمُه ِّ األوَّر ا فًِّ الن ِّداءِّ والصَّرؾ  النَّراسُه مَل

وا "علٌهِّ الستهمُه
(6)

، وهذَلا   فمالُهوا داللةُه هذَلا ال دٌثِّ تفٌدُه االست ارَل

ى بٌنَل ا تمالٌنِّ عندهْم،  ، ألنَلهُه اال تمااُه األلوَل الظَّراهرُه منَل ال دٌثِّ

حُه  ا، فٌرجَّر لكنِّ ال دٌثَل السَّرابكَل هوَل نصُّد الَل ٌ تماُه إالَّر معنًءى وا دًء

.النَّرصُّد علَلى الظَّراهرِّ   

ائمة – 2.  فتح المدٌر للشوكانً– 1 ( 6/54) فتاوي اللجنة الدَّر  

ٌن– 3 . التَّرهذٌر والتَّروضٌح فً شرح لواعد التَّررجٌح، ألبً فاطمة عصام الد ِّ  

واعك المرسلةُه البنِّ المٌم الجوهٌة– 4    الصَّر

  أخرجه الشٌخان عن أبً هرٌرةَل – 6.  الب ر الم ٌط لبدر الدٌن الهركشً– 5 
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حَل المنطوقُه علَلى المفهومِّ  ا، أن ٌُهرجَّر (1)ومْن لواعدِّ التَّررجٌحِّ أٌضًء  

فالمواُه بؤنَّر األذانَل واإللامةَل فرضٌة علَلى الكفاٌةِّ هذَلا منطوقٌة لمواِّ 

كُهْم أكبركُهمْ :" ملسو هيلع هللا ىلصالنبً ن لكُهْم أ دكُهْم ولٌإمَّر ". فلٌإذ ِّ  

ا ال دٌثُه الَّرذي استداَّر بهِّ المخالفونَل فهوَل مفهومهمٌة مْن لولهِّ  وأمَّر

اِّ  ":صلَّرى هللا علٌهِّ وسلَّرمَل  ِّ األوَّر ا فًِّ الن ِّداءِّ والصَّرؾ  لْو ٌعلم النَّراسُه مَل

وا وا علٌهِّ الستهمُه ".ثمَّر لْم ٌجدُهوا إالَّر أْن ٌستهمُه  

مَل المنطوقُه علَلى المفهومِّ  .  ومنَل المعلومِّ فًِّ لواعدِّ التَّررجٌحِّ أْن ٌُهمدَّر

ماداَّر علٌهِّ اللَّرفظُه فًِّ م ا ِّ النُّدطكِّ، فهوَل المعنَلى : والمنطوقُه هوَل 

.المستفادُه منَل اللَّرفظِّ مْن  ٌثِّ النُّدطكِّ بهِّ 
(2 )

ا : أيْ  أْن ٌكونَل  كمًء

كَل بهِّ أو الَل  رَل ذلنَل ال كمُه ونُهطِّ  (3).للمذكورِّ و االًء مْن أ والهِّ سواءٌة ذُهكِّ

سواِّ  ، ألنَّر األمرَل  ملسو هيلع هللا ىلصوكانَل أمرُه الرَّر ا ومنطولًءا ب كمِّ وجوبهِّ  واض ًء

ً الوجور .فًِّ األصاِّ ٌمتضِّ  

، فهوَل المعنَلى : والمفهومُه هوَل  ماداَّر علٌهِّ اللَّرفظُه الَل فًِّ م ا ِّ النُّدطكِّ بهِّ

همِّ للَّرفظِّ  (4).المستفادُه مْن  ٌثُه السُّدكوتِّ البلَّر  

كُهْم أكبركُهمْ :"فمولهُه صلَّرى هللاُه علٌهِّ وسلَّرمَل  ْن لكُهْم أ دكُهْم ولٌإمَّر " فلٌإذ ِّ  

، فهوَل دلٌاٌة بمنطولهِّ  داَّر بمنطولهِّ علَلى وجورِّ األذانِّ علَلى الكفاٌةِّ

وهوَل دلٌاٌة علَلى أنَّرهُه علَلى " فلٌإذنْ : "علَلى أنَّرهُه واجرٌة  ٌثُه لااَل 

".أ دُهكمْ : "الكفاٌةِّ  ٌثُه لااَل   

. بٌان المختصر لؤلصفهانً– 2.  التهذٌر والتَّروضٌح فً شرح لواعد التَّررجٌح ألبً فاطمة عصام الدٌن– 1  

. اإل كام فً أصواِّ األ كام لآلمدي– 4.  إرشاد الف وا للشَّروكانً– 3  
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ا لولهُه صلَّرى هللاُه علٌهِّ وسلَّرمَل  ا فً الن ِّداءِّ : "وأمَّر لْو ٌعلمِّ النَّراسُه مَل

وا علٌهِّ الستهموا اِّ ثمَّر لْم ٌجدُهوا إالَّر أْن ٌستهمُه ِّ األوَّر فمْد " والصَّرؾ 

داَّر بمفهومهِّ علَلى أنَّرهُه لبلست بارِّ، وإذَلا اختلؾَل المنطوقُه والمفهومُه 

، وهْد علَلى ذلنَل أنَّر هذَلا ال دٌثَل ٌداُّد  مُه المنطوقُه علَلى المفهومِّ ٌُهمدَّر

ِّ علَلى التَّرؤذٌنِّ ولْو استوجرَل األمرُه  نِّ وال ث  علَلى فضاِّ المإذ ِّ

، والَل ٌصلحُه هذَلا ال دٌثُه أْن ٌكونَل دلٌبلًء علَلى  لئللتراعِّ علَلى ذلنَل

، ثمَّر إنَّرنا لْو  النَّردرِّ والَل علَلى الوجورِّ، والَل معانٌهِّ تداُّد علَلى ذلنَل

ا الَل ٌرٌبنَل : " ملسو هيلع هللا ىلص كَّرمنَلا  دٌثَل رسواِّ هللاِّ  "دْع ما ٌرٌبنَل إلَلى مَل
(1 )

.لكانَل فٌصبلًء فًِّ هذَلا األمرِّ   

 

:ولدِّ اختارَل شٌيُه اإلسبلمِّ ابنِّ تٌمٌَّرةَل ر مهُه هللاُه تعالَلى ذلنَل  ٌثُه لااَل   

ا فرضُه كفاٌةٍس  وهوَل ظاهرُه -  أي األذانُه واإللامةُه - والصَّر ٌحُه أنَّرهمَل

مذهر أ مدَل وؼٌررُه، ولْد أطلكَل طوائؾٌة منَل العلماءِّ أنَّر األذانَل 

سنَّرةٌة، ثمَّر مْن هإالءِّ مْن ٌمواُه إنَّرهُه إذَلا اتَّرفكَل أهاُه بلدٍس علَلى تركهِّ 

ا  لوتلُهوا، والن ِّهاعُه معَل هإالءِّ لرٌرٌة منَل الن ِّهاع اللَّرفظً، ففنَّر كثٌرًء

ا ٌُهذَلمُّد تاركهُه وٌُهعالرُه  منَل العلماءِّ مْن ٌطلكُه المواَل بالسُّدنَّرةِّ علَلى مَل

َل  ا مْن هعمَل أنَّرهُه سُهنَّرةٌة الَل إثمَل علَلى تاركهِّ فمْد أخطؤ (2).تاركهُه شرعًءا وأمَّر  

.(انتهى كبلم ابن تٌمٌة)  

، وأنَّر األمرَل بهِّ نصٌّي  وخرجنَلا مْن هذَلا البارِّ أنَّر األذانَل فرضُه كفاٌةٍس

ا استداَّر به المخالفونَل هو ظاهرٌة ومفهومٌة، ومنَل  ، ومَل ومنطوقٌة

مُه  ، وكذلنَل ٌمدَّر مُه علَلى الظَّراهرِّ فًِّ  ااِّ الخبلؾِّ  المعلومِّ أنَّر النصَّر ٌُهمدَّر

ا استداَّر بهِّ المخالفونَل الَل ٌصلحُه  ا أنَّر مَل ، وكمَل  المنطوقُه علَلى المفهومِّ
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،  أْن ٌكونَل دلٌبلًء فًِّ هذَلا البارِّ، بْا هوَل دلٌاٌة علَلى عدمِّ فهمِّ ال دٌثِّ

، واألدلَّرةُه علَلى  ا لدَّرمنارُه مْن كبلمِّ العلماءِّ فًِّ وجورِّ األذانِّ كاؾٍس ومَل

ا .ذلنَل كثٌرةٌة جدًّ  

.روارُه الترمذي وأ مد وابن  بان- 1  

.اإلختٌارت الفمهٌة لشٌي اإلسبلم ابن تٌمٌة بار الصَّربلة-2  

 

 

 

********************************** 
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  الفصُل  اث َّواالُل 
  شألوُل  األ اِن 
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 شروطُه األذانِّ 

:ٌُهشترطُه لؤلذانِّ ستَّرةُه شروطٍس   

  النٌَّرةُه  ففذَلا أتَلى بصٌؽةِّ األذانِّ بدونِّ نٌَّرةٍس ولصدٍس ففنَّر األذانَل – 1

ا  ، وأمَّر الَل ٌصحُّد عندَل المالكٌة ِّ وال نابلةِّ ومذهرُه أهاِّ ال دٌثِّ

ا فٌهِّ  الشَّرافعٌَّرة وال نفٌَّرةُه ال ٌشترطونهَل
(1)

اجحُه انَّر النٌَّرةَل شرطٌة   والرَّر

، لااَل رسوا هللا  صلَّرى هللاُه علٌهِّ فً األذانِّ لداللةِّ ال دٌثِّ علَلى ذلنَل

ا األعمااُه بالنٌ ِّاتِّ : وسلَّرمَل  (2)......إنَّرمَل  

ا – 2  أْن تكونَل كلماتُه األذانِّ متوالٌةًء، ب ٌثُه الَل ٌُهفصاُه بٌنهمَل

، والَل ٌفصاُه األذانِّ بكبلمٍس خارجٍس عْن مهٌَّرةِّ األذانِّ  بسكوتٍس طوٌاٍس

ا، ففْن فُهصاَل  مًء ا أم م رَّر ا أو جائهًء سواءٌة كانَل الكبلمُه طوٌبلًء أو لصٌرًء

بكبلمٍس خارجٍس عنِّ األذانِّ ففنَّر األذانَل ٌبطاُه، وهذَلا م اُّد اتفاقٍس بٌنَل 

، إالَّر ال نابلةَل لالُهوا ةِّ ِّ : األئمَّر مِّ مثاَل السر  الفصاُه بالكبلمِّ الملٌاِّ الم رَّر

ي ٌُهبطاُه األذانَل  .هوَل الَّرذِّ
(3)
مةٍس )  ٌعنًِّ إْن تلفَّرظَل بكلمةٍس وا دةٍس ؼٌرُه م رَّر

.الَل ٌبطاُه   

 أْن ٌكونَل األذانُه باللُّدؽةِّ العربٌَّرةِّ والَل ٌصحُّد بؽٌرهَلا، وهذَلا لواُه – 3

ال نابلةَل وأهاُه ال دٌثِّ ووجهٌة عندَل ال نفٌَّرةِّ 
(4)

، وخالؾَل ال نفٌَّرةُه 

نُه أعجمًٌّا، وٌرٌدُه أْن : والشَّرافعٌَّرةُه والمالكٌَّرةُه ولالُهوا إالَّر إذَلا كانَل المإذ ِّ

نُه لجماعةٍس  ا إْن كانَل ٌإذ ِّ نَل لنفسهِّ أْو لجماعةٍس أعاجمَل مثلهُه، وأمَّر ٌإذ ِّ

ا ٌمواُه  (5).الَل ٌعرفونَل لؽتهُه، ففنَّرهُه الَل ٌصحُّد ألنَّرهْم الَل ٌفهمونَل مَل  

، فلْو ولعَل لباَل دخواِّ – 4  أْن ٌمعَل األذانُه كلَّرهُه بعدَل دخواِّ الولتِّ

الولتِّ لْم ٌصحَّر فًِّ الظُّدهرِّ والعصرِّ والمؽررِّ والعشاءِّ بات ِّفاقِّ 

بحِّ إْن ولعَل لباَل  ا أذانُه الصُّد ، أمَّر األربعةِّ والظَّراهرٌَّرةِّ وأهاِّ ال دٌثِّ

، ففنَّرهُه ٌصحُّد عندَل الثَّربلثةَل والظَّراهرٌَّرةِّ وأهاَل ال دٌثِّ  .دخواِّ الولتِّ  
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بحِّ : وخالؾَل ال نفٌَّرةُه ولالُهوا *  ال ٌصحُّد األذانُه لباَل دخواِّ ولتِّ الصُّد  

ا وردَل فًِّ جواهِّ األذانِّ  ا علَلى الصَّر ٌحِّ، ومَل ا، وٌكررُه ت رٌمًء  أٌضًء

، فم مواٌة علَلى التَّرسبٌحِّ إلٌماظِّ  بحِّ لباَل دخواِّ الولتِّ فًِّ الصُّد

.النَّرائمٌنَل 
(6)
. (وهوَل لواٌة مرجوحٌة )،   

ا ال نابلةُه فمالُهوا*  ، : وأمَّر بحِّ مْن نصؾِّ اللَّرٌاِّ ٌباحُه األذانُه فًِّ الصُّد

، وٌكررُه االلتصارُه  ألنَّر ولتَل العشاءِّ المختارِّ عندهْم ٌخرجُه بذلنَل

. علَلى أذانٍس وا دٍس لباَل الفجرِّ فًِّ رمضانَل   

ا الشَّرافعٌَّرةُه فمالُهوا*  الَل ٌصحُّد األذانُه لباَل الولتِّ إالَّر فًِّ صبلةِّ : وأمَّر

بحِّ أذانٌنِّ  بحِّ، ففنَّرهُه ٌصحُّد مْن نصؾِّ اللَّرٌاِّ ألنَّرهُه ٌُهسنُّد للصُّد الصُّد

ا مْن نصؾِّ اللَّرٌاِّ والثَّرانًِّ بعدَل طلوعِّ الفجرِّ  . أ دهمَل  

ا المالكٌَّرةُه فمالُهوا*  بحَل ففنَّرهُه : وأمَّر الَل ٌصحُّد األذانُه لباَل الولتِّ إالَّر الصُّد

ٌُهندرُه لهُه أْن ٌإذَّرنَل لهُه فًِّ السُّددسِّ األخٌرِّ منَل اللَّرٌاِّ إلٌماظ النَّرائمٌنَل 

  (.7)ثمَّر ٌعادُه عندَل دخواِّ ولتهِّ 

ا الظَّراهرٌَّرةُه فمالُهوا*  والَل ٌجوهُه أْن ٌإذَّرنَل لصبلةٍس لباَل دخواِّ : وأمَّر

بحِّ فمطْ  ا إالَّر صبلةَل الصُّد ولتهَل
(8)

نَل لباَل طلوعِّ 
 ففنَّرهُه ٌجوهُه أْن ٌإذَّر

نُه أذانهُه وٌنهاُه منَل المنارةِّ أْو منَل  ا ٌُهتمُّد المإذ ِّ الفجرِّ الثَّرانًِّ بممدارِّ مَل

، وٌطلعُه الفجرُه لباَل ابتداءِّ الثَّرانًِّ فًِّ  نٌة آخرٌة ِّ وٌصعدُه مإذ ِّ العلو 

ا األذانُه  ، والَل ٌُهجهئُه لهَل ا مْن أذانٍس ثانٍس بعدَل الفجرِّ ، والَل بدَّر لهَل األذانِّ

، ألنَّرهُه أذانُه سَل ورٍس الَل أذانٌة للصَّربلةِّ، ولااَل ابنُه  ي كانَل لباَل الفجرِّ الَّرذِّ

ي ذكرنَلا:  همٍس  ا لباَل الممدارِّ الَّرذِّ   (.9)والَل ٌجوهُه األذانُه لهَل

ا أهاُه ال دٌثِّ فتوافمُهوا معَل رأيِّ الظَّراهرٌَّرةِّ *  .وأمَّر  

 ، ، ولواُه ال نفٌَّرةِّ مرجوحٌة اجحُه وهللاُه أعلمُه هوَل لواُه الجمهورِّ والرَّر

ًَّر  ، وفٌه أنَّر النَّرب نُه :  لااَل ملسو هيلع هللا ىلصلداللةِّ ال دٌثِّ علَلى ذلنَل إنَّر ببلالًء ٌإذ ِّ

، فكلُهوا واشربُهوا  تَّرى تسمعُهوا تؤذٌنَل ابنِّ أم ِّ مكتومٍس  ( 10).بلٌاٍس  
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اجحُه مْن ممدارِّ الولتِّ بٌنَل األذانٌنِّ هوَل لواُه الظَّراهرٌَّرةِّ وأهاِّ  والرَّر

، وهللاُه أعلمُه  .ال دٌثِّ لفعاِّ ببلاٍس وابنِّ أم ِّ مكتومٍس لذلنَل  

 أْن تكونَل كلمتُه األذانِّ مرتَّربةًء، فلْو لْم تُهرتَّرر كلماتهُه، كؤْن – 5

ًَّر علَلى الفبلحِّ : "ٌنطكَل بكلمةِّ  ًَّر علَلى الصَّربلةِّ "، لباَل "  ، ففنَّرهُه " 

 ، ا بطُهاَل األذانُه ا، ففْن لْم ٌرت ِّبهَل ٌلهمهُه إعادةُه الكلماتِّ التًِّ لْم ٌرت ِّبهَل

ٌصحُّد : وهذا ال كمُه متفَلكٌة علٌهِّ عندَل الثَّربلثةِّ وخالفهْم ال نفٌَّرةُه ولالُهوا

، وعلٌهِّ أن ٌعٌدَل مالْم ٌُهرت ِّبهُه  ي الَل ترتٌرَل فٌهِّ معَل الكراهةِّ األذانُه الَّرذِّ

.فٌهِّ 
(11)

ا    والظَّراهرُه أنَّر رأيَل ال نفٌَّرةِّ مرجوحٌة لعلاٍس كثٌرةٍس أللُّدهَل

، فٌكونُه بذلنَل لولهْم شاذًّا .مخالفتهْم لجماعةِّ الث ِّماتِّ  

، ثمَّر  - 6 نٌة ببعضهِّ ًَل باألذانِّ شخصٌة وا دٌة فمْط، فلْو أذَّرنَّر مإذ ِّ أْن ٌؤت

، ب ٌثُه  ا الَل ٌصحُّد إذَلا تناولهُه اثنانِّ أْو أكثرَل هُه ؼٌررُه لْم ٌصْح، كمَل أتمَّر

ا اآلخرُه  ٌؤتًِّ كاُّد وا دٍس بجملةٍس ؼٌرَل التًِّ أتىَل بهَل
(12)

ى  أذانُه " وٌسمَّر

"األذانُه السُّدلطانًِّ"أو " الجوقِّ 
(13 )

.وهوَل بدعةٌة   

 

.الفمه على المذاهر األربعة لعبد الرَّر من الجهٌري- 1  

.روار الشَّرٌخان- 2  

. الفمه على المذاهر األربعة السَّرابك- 3  

.بداٌة المفتً ونهاٌة المستفتً فً الفمه ال نفً- 4  

. الفمه على المذاهر األربعة السَّرابك- 5  

.بداٌة المفتً السَّرابك- 6  

.الفمه على المذاهر األربعة السابك- 7  

.األوسط البن  هم،واإلفصاح البن هبٌر- 8  

.الم لى البنِّ  هم- 9  

. روارُه الترمذي فً جامعهِّ - 10  

  الفمه على المذاهر األربعة12 – 11

د – 13 ثَل هذا األذان فً خبلفة هشام بن عبد الملن، انظر تص ٌح الدعاء لدمحم صالح المنجَّر (.376ص ) أُه دِّ  

 

 

 

************************************ 
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اُه   المب ثُه األوَّر

ا  األذانُه للصَّربلةِّ بعدَل خروجِّ ولتهَل
. (1)اختارَل ابنُه المنذرِّ است بارَل التَّرؤذٌنِّ واإللامةِّ للصَّربلةِّ الفائتةِّ  - 1

ا ملسو هيلع هللا ىلصفمْد سنَّر رسواُه هللاِّ : لااَل ابنُه المنذرِّ   للصَّربلةِّ الؽائبةِّ إذَلا نامَل عنهَل

ا وتمامُه  نَل لهَل .(2)المرءُه أْن ٌإذ ِّ  

، ففْن – 2 ى ال نفٌَّرةُه است بارَل األذانِّ واإللامةِّ للصَّربلةِّ الفائتةِّ  ٌرَل

، إْن شاءَل  ا فًِّ الثَّرانٌةِّ فاتتهُه صلواتٌة أٌةذَّرنَل لؤلولَلى وألامَل وكانَل مخٌَّررًء

.(3)أذَّرنَل وألامَل، وإْن شاءَل التصرَل علَلى اإللامةِّ   

ى المالكٌَّرةُه عدمَل األذانِّ للصَّربلةِّ الفائتَلةِّ – 3 .(4) وٌرَل  

، ولْد ذهرَل :  والشَّرافعٌَّرةُه لالُهوا– 4 إذَلا جمعَل المرءُه بٌنَل صبلتٌنِّ

ا وأذَّرنَل لؤلولَلى ا، ألامَل لكا ِّ وا دةٍس منهمَل .(5)ولتُه األولَلى منهمَل  

نَل :  وال نابلةُه لالُهوا– 5 رَّر لهُه أْن ٌإذ ِّ مْن فاتتهُه صلواتٌة استُه ِّ

.(6)لؤلولَلى ثمَّر ٌمٌمُه لكا ِّ صبلةٍس إلامةًء   

، وهوَل األذانُه واإللامةُه للصَّربلةِّ *-  اجحُه هوَل لواُه الجمهورِّ والرَّر

نَل لؤلولَلى وأُهلٌمَل للبمٌَّرةِّ، وهللاُه أعلمُه  ، ففْن تراكمْت أُهذ ِّ . الفائتةِّ  

 

. اإلختٌارات الفمهٌة البن المنذر– 1  

. األوسط البن المنذر– 2  

. التَّرص ٌح والتَّررجٌح على مختصر المد وري– 3  

. الخبلصة الفمهٌة على مذهر السَّرادة المالكٌة– 4  

. المجموع للنووي–األم للشَّرافعً  -  5  

. المؽنً فً فمه اإلمام األ مد– 6  

 

************************************** 
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 المب ثُه الثَّرانًِّ

نِّ   شروطُه المإذ ِّ

نِّ ثبلثةُه شروطٍس  :ٌُهشترطُه فً المإذ ِّ  

ا، فبلَل ٌصحُّد مْن ؼٌررِّ – 1 نُه مسلمًء . أْن ٌكونَل المإذ ِّ  

، فبلَل ٌصحُّد مْن مجنونٍس أْو سكرانٍس – 2 نُه عالبلًء . أْن ٌكونَل المإذ ِّ  

ا، فبلَل ٌصحُّد األذانُه مْن أنثَلى والَل مْن – 3 نُه ذكرًء  أْن ٌكونَل المإذ ِّ

.(1)"مشكاٌة كانَل أْو ؼٌرَل مشكاٍس "خنثَلى   

ا عندَل المالكٌَّرةِّ والشَّرافعٌَّرةِّ وال نابلةَل  وهذرِّ الشُّدروط متفكٌة علٌهَل

، وهادَل المالكٌَّرة والظَّراهرٌةُه  أْن ٌكونَل : والظَّراهرٌَّرةِّ وأهاَل ال دٌثِّ

بالؽًءا
(2)

نِّ :  وخالؾَل ال نفٌَّرةُه ولالُهوا الشُّدروطُه المذكورةُه فًِّ المإذ ِّ

، فٌصحُّد أذانُه المرأةِّ والخنثَلى والكافرِّ  ةِّ األذانِّ لٌسْت شروطًءا لص َّر

ِّ بولوعهِّ مْن   ً ، وٌرتفعُه اإلثمُه عْن أهاِّ ال  والمجنونِّ والسَّركرانِّ

، ؼٌرَل أنَّرهُه الَل ٌصحُّد االعتمادُه علَلى خبرِّ الكافرِّ والفاسكِّ  أ دِّ هإالءِّ

انتهى كبلم ال نفٌة. (3)والمجنونِّ فًِّ دخواِّ ولتِّ الصَّربلةِّ   

اجحُه وهللاُه أعلمُه هوَل لواُه الجمهورِّ *-  .والرَّر  

نِّ أْن ٌكونَل بالؽًءا، بْا ٌصحُّد أذانُه  واتفمُهوا أالَّر ٌُهشترطُه فًِّ المإذ ِّ

، سواءٌة أذَّرنَل بنفسهِّ أو اعتمدَل علَلى ؼٌررِّ، وخالؾَل  ِّ الممٌ ِّهِّ  ً ب الصَّر

ا أْن ٌكونَل بالؽًءا، : المالكٌَّرةُه فًِّ ذلنَل ولالُهوا نِّ أٌضًء ٌُهشترطُه فًِّ المإذ ِّ

مٌ ِّهُه فبلَل ٌصحُّد أذانهُه، إالَّر إْن اعتمدَل فًِّ أذانهِّ أْو  ًُّد المُه ففْن أذَّرنَل الصب

.(4)فًِّ دخواِّ الولتِّ علَلى بالػٍس   

ا روارُه  ، لمَل نِّ والصَّر ٌحُه وهللاُه أعلمُه أنَّرهُه الَل ٌشترطُه البلوغُه فًِّ المإذ ِّ

 ، ، لااَل "ابنُه المنذرِّ فًِّ األوسطِّ : عْن عبدِّ هللاِّ بنِّ أبًِّ بكرٍس بنِّ أنسٍس

نَل لهْم وأنَلا ؼبلمٌة لْم أ تلْم، وأنسٌة    كانَل عمومتًِّ ٌؤمرورننًِّ أْن أإذ ِّ
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.بنُه مالنٍس شاهدٌة ولْم ٌنكْر ذلنَل 
(5 )
ورُه بولتِّ األذانِّ ) (ولعلَّرهْم أعلمُه  

، كالعداِّ : ابنُه لدامةَل : ولااَل  وألنَّرهُه ذكرٌة تصحُّد صبلتهُه، فاعتُهدَّر بؤذانهِّ

(6).البالػِّ   

ا لْو داَّر : ولاا النوويُّد  ا طرٌمهُه المشاهدةُه، كمَل ألنَّرهُه ٌمباُه خبررُه فٌمَل

ى علَلى م رارٍس، فٌجوهُه أْن ٌصل ًِّ، وٌُهمباُه لولهُه فً اإلذنِّ  أعمَل

ا) ارِّ و ماِّ الهدٌَّرةِّ  (كمَل (7).فًِّ دخواِّ الدَّر  

كرُه الَل ٌشترطُه فٌهِّ البلوغُه، : ابنُه عثٌمٌنَل : ولااَل  ، والذ ِّ ْكرٌة أنَّر األذانَل ذِّ

، ففْن ذَلكَلرَل هللاَل، كترَل هللاُه لهُه  ًَّر ٌُهكترُه لهُه والَل ٌُهكترُه علٌهِّ ب ففنَّر الصَّر

، ففذَلا أذَّرنَل الممٌ ِّهُه ففنَّرهُه ٌُهكتفَلى بؤذانهِّ  كرُه ، وصحَّر منهُه الذ ِّ (8).األجرَل  

 

 واختلفُهوا فًِّ هْا ٌُهشترطُه فًِّ األذانِّ أْن ٌكونَل ساكنَل الجماِّ 

، وخالؾَل المالكٌَّرةُه،  رَل األذانُه صحَّر عندَل الشَّرافعٌةِّ وال نفٌَّرةِّ ففْن أُهْعرِّ

ا أْن ٌكونَل ساكنَل : وال نابلةُه ولالُهوا ٌُهشترطُه فًِّ األذانِّ أٌضًء  

، فلْو أُهعررَل الَل ٌصحُّد إالَّر التَّركبٌرُه فًِّ أولهِّ  .(9)الجماِّ  

نُه علَلى رأسِّ كا ِّ جملةٍس مْن : ولااَل المالكٌَّرةُه  ٌشترطُه أْن ٌمؾَل المإذ ِّ

اُه ففنَّرهُه الَل ٌشترطُه الولوؾُه علٌهِّ بْا  ، إالَّر التَّركبٌرُه األوَّر جماِّ األذانِّ

.(10)ٌندرُه   

، ولكْن تسكٌنهُه  نِّ والصَّر ٌحُه وهللاُه أعلمُه أنَّرهُه ٌكررُه الولوؾُه علَلى مت ر ِّ

.الَل ٌكونُه شرطًءا  
 

. الفمه على المذاهر األربعة لعبد الر من الجهٌري– 1  

. الم لى البن  هم– 2  

. الفمه على المذاهر األربعة السَّرابك4 – 3  

(.3/176) األوسط البن المنذر – 5  

(.1/300) المؽنً البن لدامة – 6  

(.3/100) المجموع للنووي – 7  

(.2/72) الشَّررح الممتع البن عثٌمٌن – 8  

. الفمه على المذاهر األربعة السَّرابك– 10 – 9  
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 ألفاظُه األذانِّ 

ًَل  :ألفاظُه األذانِّ ه  

، أشهدُه أْن الَل إلهَل إالَّر هللاُه، أشهدُه  ، هللاُه أكبرُه هللاُه أكبرُه هللاُه أكبرُه هللاُه أكبرُه

دًءا  سواُه هللاِّ، أشهدُه أنَّر م مَّر ا رَّر دًء أْن الَل إلهَل إالَّر هللاُه، أشهدُه أنَّر م مَّر

ًَّر علَلى الفبلحِّ،  ًَّر علَلى الصَّربلةِّ،   ًَّر علَلى الصَّربلةِّ،   سواُه هللاِّ،   رَّر

، الَل إلهَل إالَّر هللاُه  ، هللاُه أكبرُه ًَّر علَلى الفبلحِّ، هللاُه أكبرُه  .  

ٌؽةِّ السَّرابمةِّ  -  1 .ال نفٌَّرةُه وال نابلةُه اكتفٌَلا بالص ِّ  

ا المالكٌَّرةُه والشَّرافعٌَّرةُه لالُهوا– 2 بْا ٌُهسنُّد أْن ٌهٌدَل النُّدطكَل :  أمَّر

ا  ، لباَل اإلتٌانِّ بهمَل بالشَّرهادتٌنِّ بصوتٍس منخفضٍس مسموعٍس للنَّراسِّ

ا بصوتٍس مرتفعٍس  ونَل النُّدطكَل بهمَل  ٌسمُّد
بصوتٍس مرتفعٍس، إالَّر أنَّر المالكٌَّرةَل

ا بصوتٍس منخفضٍس "ترجٌعًءا" ونَل النُّدطكَل بهمَل ، والشَّرافعٌَّرةُه ٌسمُّد

وا إلَلى اللَّرؽةِّ ألنَّر معنَلى "ترجٌعًءا" ترجٌعُه "، ولعاَّر المالكٌَّرةَل لْد نظرُه

هوَل تردٌدرُه فًِّ ال لكِّ " الصَّروتِّ 
(1)

ا اإلعادةُه   ومعنارُه أٌضًء
(2)

نُه   والمإذ ِّ

ا  ا، فتسمٌةُه اإلعادةِّ جهرًء ا ثمَّر ٌعٌدهَلا جهرًء الًء بالشَّرهادةِّ سرًّ ٌنطكُه أوَّر

وا إلَلى أنَّر األصاَل فًِّ األذانِّ  ، والشَّرافعٌَّرةُه نظرُه ترجٌعًءا موافمةٌة للُّدؽةِّ

ا  ا لباَل ذلنَل سرًّ ا، فالنُّدطكُه بهمَل ا هوَل اإلتٌانُه بالشَّرهادتٌنِّ جهرًء إنَّرمَل

ى ترجٌعًءا، أجدرُه بؤْن ٌسمَّر
(3)

ا ٌؤتًِّ بعدهَلا، ولواُه   أْي  كاٌةُه لمَل

ا  ا موافكٌة للُّدؽةِّ  ٌثُه أنَّر التَّررجٌعَل معنارُه التردٌدُه كمَل الشَّرافعٌةِّ أٌضًء

، فكبلَل المولٌنِّ ص ٌحٌة  .سبكَل  

وعلَلى هذَلا ٌكونُه نصُّد األذانِّ عندَل المالكٌَّرةِّ والشَّرافعٌَّرةِّ بعدَل التَّركبٌرِّ 

ا ٌلًِّ :  ثمَّر ٌعٌدُه –أشهدُه أْن الَل إلهَل إالَّر هللاُه، بصوتٍس منخفضٍس : علَلى مَل

ا  دًء أشهدُه أْن الَل إلهَل إالَّر هللاُه، بصوتٍس مرتفعٍس، وكذلنَل فً أشهدُه أنَّر م مَّر

تٌنِّ بصوتٍس مرتفعٍس بدونِّ  ًَّر علَلى الصَّربلةِّ مرَّر سواُه هللاِّ، ثمَّر    رَّر
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، ثمَّر ٌمواُه  ًَّر على الفبلحِّ، كذلنَل ، :  ترجٌعٍس، ثمَّر   ، هللاُه أكبرُه هللاُه أكبرُه

بحِّ، ففنَّرهُه ٌندرُه بعدَل لواِّ  ثمَّر ٌختمُه بـ، ال إلهَل إالَّر هللاُه، إالَّر فًِّ صبلةِّ الصُّد

ًَّر علَلى الفبلحِّ  ا، " الصَّربلةُه خٌرٌة منَل النومِّ : "  ، ففذَلا تركهمَل تٌنِّ مرَّر

، وكذلنَل إْن تُهرنَل التَّررجٌعُه ففنَّرهُه ٌُهكررُه، والَل  صحَّر األذانُه معَل الكراهةِّ

 متَّرفمونَل علَلى صٌػِّ 
ٌبطاُه األذانُه بتركهِّ  إذْن المالكٌَّرةُه والشَّرافعٌَّرةُه

، والشَّرافعٌَّرةُه  ، فالمالكٌَّرةُه ٌمولونَل أنهُه تكبٌراتانِّ ، إالَّر التكبٌرُه األذانِّ

(4).أنَّرهُه أربعُه تكبٌراتٍس : ٌمولونَل   

 

************************************** 

ا  اختبلؾُه صٌػِّ األذانِّ وأدلَّرتهَل
 ِّ  ً ا لْد ثبتَل عنِّ النَّرب ، وٌُهسنُّد العماُه بهَل دةٌة لؤلذانِّ ٌَلػٌة متعد ِّ  صِّ

، ولطعًءا  دةِّ الواردةِّ، إ ٌاءًء للسنَّرةِّ ا المتعد ِّ جمٌعًءا علَلى وجوههَل

ثهُه مْن الَل علمَل عندرُه  ي لْد ٌُه دِّ  للن ِّهاعِّ والخبلؾِّ الَّرذِّ

(5).أْو مْن ٌتعصَّررُه لمذهبهِّ   

:"ر مهُه هللاُه تعالى"لااَل الشَّرٌيُه ابنُه عثٌمٌنَل   

، بْا ٌنبْؽً أْن  ا جاءْت بهِّ السُّدنَّرةُه مْن صفاتِّ األذانِّ ففنَّرهُه جائهٌة كاُّد مَل

ذَّرنَل بهذَلا تارةًء وبهذَلا تارةًء إْن لْم ٌ صْا تشوٌشٌة وفتنةٌة  .ٌُهإَل  

لهِّ معَل : فعندَل مالنٍس  تٌنِّ فًِّ أوَّر األذانُه سبعَل عشرَل جملةًء، بالتَّركبٌرِّ مرَّر

.التَّررجٌعِّ   

لهِّ أربعًءا معَل : وعندَل الشَّرافعًِّ تسعَل عشرَل جملةًء، بالتَّركبٌرِّ فًِّ أوَّر

.التَّررجٌعِّ   

ةًء كانَل  ةًء وبهذَلا مرَّر وكاُّد هذَلا جاءْت بهِّ السُّدنَّرةُه، ففْن أذَّرنتَل بهذَلا مرَّر

: أولى، والماعدةُه   

، ٌنبؽً لئلنسانِّ أنْ " ِّعةٍس أنَّر العباداتِّ الواردةِّ علَلى وجورٍس متنو   
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ا علَلى هذرِّ الوجورِّ  (6)". ٌفعلهَل  

ا : ومذهرُه اإلمامِّ أ مدَل وأبًِّ  نٌفةَل  أنَّر األذانَل خمسَل عشرَل جملةًء بمَل

ًَل هللاُه عنهُه  .بٌَّرنا سابمًءا، وهوَل أذانُه ببلاٍس رض  

 -*ً :دلٌاُه مذهرِّ اإلمامِّ مالنٍس والشَّرافعِّ  

ًَّر  : علَّرمهُه هذَلا األذانَل ملسو هيلع هللا ىلصعْن أبً م ذورةَل أنَّر النَّرب  

، أشهدُه أْن الَل إلهَل إالَّر هللاُه، أشهدُه أْن الَل إلهَل إالَّر هللاُه،  هللاُه أكبرُه هللاُه أكبرُه

سواُه هللاِّ، ثمَّر ٌعودُه  ا رَّر دًء سواُه هللاِّ، أشهدُه أنَّر م مَّر ا رَّر دًء أشهدُه أنَّر م مَّر

فٌمواُه، أشهدُه أْن الَل إلهَل إالَّر هللاُه، أشهدُه أْن الَل إلهَل إالَّر هللاُه، أشهدُه أنَّر 

ًَّر علَلى الصَّربلةِّ  سواُه هللاِّ،   ا رَّر دًء سواُه هللاِّ، أشهدُه أنَّر م مَّر ا رَّر دًء م مَّر

، وهادَل إس اقٌة  تٌنِّ ًَّر علَلى الفبلحِّ مرَّر   ، تٌنِّ ، : مرَّر هللاُه أكبرُه هللاُه أكبرُه

.ٌنظر ال اشٌة (7).ال إلهَل إالَّر هللاُه   

 

. المعجم الوسٌط– 2.  المعجم العربً– 1  

. الفمه على المذاهر األربعة لعبد الرَّر مان الجهٌري– 3  

. السَّرابك– 4  

د صالح المنجد– 5 . اإلسبلم سإاا وجوار لم مَّر  

(.51،52/ 2) الشرح الممتع البن عثٌمٌن – 6  

 دثنً أبو ؼسان المسمعً مالن بن عبد الوا د، وإس اق بن : لاا (379)  روارُه اإلمام المسلم فً ص ٌ هِّ – 7

إبراهٌم، عن معاذ بن هشام صا ر الدستوائً،  دثنً أبً عن عامر األ وا، عن مك وا، عن عبد هللا بن م ٌرٌه، 

.ولد اختُهلؾ فً هذا ال دٌث على عامر األ وا فً عدد التَّركبٌرات. عن أبً م ذورة، وروى ال دٌث  

اق، أخبرنً ابن جرٌ ،  دثنً عثمان ابن السائر : لاا (14833)ولد روارُه اإلمامُه أ مد فً مسندرِّ  ثنا عبد الرهَّر  دَّر

موالهم، عن أبٌهِّ السَّرائر، مولى أبً م ذورةَل، وعن أم عبد الملن بن أبً م ذورة، أنَّرهما  سمعارُه من أبً م ذورة، لاا 

ن : أبو م ذورة خرجتُه فً عشرة فتٌانٍس مع النَّربً صلى هللا علٌه وسلَّرم، وهو أبؽضُه النَّراس إلٌنا، فؤذَّرنوا، فممنا نإذ ِّ

، فماا: نستههئ بهم، فماا النبً ملسو هيلع هللا ىلص نوا، فؤذَّرنوا، فكنتُه أ دهم، فماا النبً ملسو هيلع هللا ىلص: أئتونً بهإالء الفتٌانِّ نعم هذا الذي : أذ ِّ

ن ألها مكةَل، فمسح على ناصٌته ولاا لا هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، أشهد أن ال  : سمعت صوتهُه، اذهر فؤذ ِّ

دا رسوا  ، واشهد أنَّر م مَّر تٌنِّ تٌن،ثمَّر ارجع فاشهد أن ال إلهَل إالَّر هللا مرَّر دا رسوا هللا مرَّر إلهَل إالَّر هللا مرتٌن، وأشهد أنَّر م مَّر

تٌن .ال دٌث...................هللا مرَّر  

ات على عامر األ وا الذي روى عنهُه مسلم فً عدد التَّركبٌرات، ومن  دٌثِّ اإلمام أ مد عن عبد  وٌظهر من اختبلؾ الروَّر

ى  دٌث التثنٌة فً التكبٌرات  هاق، الذي روى نفسَل ال دٌث بؤربع تكبٌرات، أنَّر األلررَل هو أربعُه تكبٌرات، ولكن تموَّر الرَّر

ا بتثنٌة التكبٌرِّ فً أوله، وروارُه أبو داود فً سننه  ا  دٌثُه أنس (499)ب دٌث عبد هللا بن هٌد، ولد روى أٌضًء ، وأٌضًء

روارُه البخاري ومسلم، ووجه الداللة من  دٌث أنس بن مالن، " أمر ببلا أن ٌشفع األذان وٌوتر اإللامة: "ابن مالن، لاا

ررُه لواُه ابن عمر  تٌنِّ "ٌفس ِّ تٌنِّ مرَّر وذلنَل ٌمتضً بؤن ٌستوي جمٌع ألفاظهِّ إالَّر كلمة التو ٌد فً آخرر مفردة، وهللا " مرَّر

.أعلم  

 

 



 
 

46 

ً، ألنَّرهُه لْد وردَل التَّركبٌرُه فٌهِّ  هذَلا ال دٌثُه دلٌاٌة لمذهرِّ مالنٍس والشَّرافعِّ

ا هوَل مذهرُه : علَلى وجهٌنِّ  ، وأربعًءا كمَل ا هوَل مذهرُه مالنٍس تٌنِّ كمَل مرَّر

.الشَّرافعًِّ   

:لااَل اإلمامُه النوويُّد   

لهِّ  هكذَلا ولعَل هذَلا ال دٌثُه فًِّ ص ٌحِّ مسلمٍس فًِّ أكثرِّ األصواِّ فًِّ أوَّر

اتٍس  تٌنِّ فمْط، وولعَل فًِّ ؼٌرِّ مسلمٍس هللاُه أكبرُه أربعَل مرَّر (1).هللاُه أكبرُه مرَّر  

وولعَل فًِّ بعضِّ طرقِّ : لااَل الماضً عٌاضٌة ر مهُه هللاُه تعالَلى

اتٍس  ، أربعَل مرَّر (2)......الفارسً فًِّ ص ٌحِّ مسلمٍس  

، : وبالتَّرربٌعِّ لااَل  ًُّد وأبُهو  نٌفةَل وأ مدُه وجمهورُه العلماءِّ الشَّرافع

.وبالتَّرثنٌة لااَل مالنٌة فمْط، وا ت َّر بهذَلا ال دٌثِّ   

ًُّد فًِّ التَّررجٌعِّ،  ا ال دٌثِّ ٌتف ِّكُه اإلمامُه مالنٌة واإلمامُه الشافع
وبهذَل

.وٌخالؾُه اإلمامُه مالنٌة الجمهورَل فًِّ عددِّ التكبٌراتِّ   

ا دلٌاُه أبًِّ  نٌفةَل وأ مدٌة *-   :وأمَّر  

ًَل هللاُه عنهُه لااَل  ا أجمعَل : عْن عبدِّ هللاِّ بنِّ هٌدٍس بن عبدِّ رب ِّهِّ رض لمَّر

 أْن ٌضررَل بالنَّرالوسِّ وهوَل لهُه كاررٌة  لموافمتهِّ ملسو هيلع هللا ىلصرسواُه هللاِّ 

ى، طاؾَل بًِّ منَل اللَّرٌاِّ طائؾٌة وأنَلا نائمٌة، رجاٌة علٌهِّ ثوبانِّ  النَّرصارَل

، وفًِّ ٌدرِّ نالوسٌة ٌ ملهُه، لااَل  ٌَلا عبدَل هللاِّ، أتبٌعُه : فملتُه : أخظرانِّ

ا تصنعُه بهِّ  لااَل : النَّرالوسَل  لااَل  ندعُهو بهِّ إلَلى الصَّربلةِّ، : للتُه : ومَل

هللاُه : تمواُه : بلَلى، فمااَل : أفبلَل أدلُّدنَل علَلى خٌرٍس مْن ذلنَل  فملتُه : لااَل 

، أشهدُه أْن الَل إلهَل إالَّر هللاُه، أشهدُه  ، هللاُه أكبرُه ، هللاُه أكبرُه ، هللاُه أكبرُه أكبرُه

ا  دًء دًءا رسواُه هللاِّ، أشهدُه أنَّر م مَّر أْن الَل إلهَل إالَّر هللاُه، أشهدُه أنَّر م مَّر

ًَّر علَلى الفبلحِّ،  ًَّر علَلى الصَّربلةِّ،   ًَّر علَلى الصَّربلةِّ،   رسواُه هللاِّ،  

، الَل إلهَل إالَّر هللا  ثمَّر استؤخرَل ؼٌرَل  ، هللاُه أكبرُه ًَّر علَلى الفبلحِّ، هللاُه أكبرُه  

، : ثمَّر تمواُه إذَلا ألمتَل الصَّربلةَل : بعٌدٍس ولااَل  هللاُه أكبرُه  
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دًءا رسواُه هللاِّ،  ، أشهدُه أْن الَل إلهَل إالَّر هللاُه، أشهدُه أنَّر م مَّر  هللاُه أكبرُه

ًَّر علَلى الفبلحِّ، لْد لامتِّ الصَّربلةُه، لْد لامتِّ  ًَّر علَلى الصَّربلةِّ،    

، ال إلهَل إالَّر هللاُه   ، هللاُه أكبرُه  الصَّربلةُه، هللاُه أكبرُه

ا أصب تُه أتٌتُه رسواَل هللاِّ : لااَل  ، فمااَل ملسو هيلع هللا ىلصفلمَّر ا رأٌتُه  فؤخبرتهُه بمَل

إٌَلا  كٌّي إْن شاءَل هللاُه : " ملسو هيلع هللا ىلصرسواُه هللاِّ  ، " إنَّر هذرِّ الرُّد ثمَّر أمرَل بالتَّرؤذٌنِّ

نُه بذلنَل وٌدعُهو رسواَل هللاِّ   إلَلى فكانَل ببلاٌة مولَلى أبًِّ بكرٍس ٌإذ ِّ

، فمٌاَل لهُه : الصَّربلةِّ  لااَل  إنَّر : فجاءرُه فدعارُه ذاتَل ؼداةٍس إلَلى الفجرِّ

الصَّربلةُه خٌرٌة منَل : " نائمٌة، فصررَل ببلاٌة بؤعلَلى صوتهِّ ملسو هيلع هللا ىلصرسواَل هللاِّ 

فؤدخلْت هذرِّ الكلمةُه فًِّ التَّرؤذٌنِّ إلَلى : لااَل سعٌدٌة ابنُه المسٌَّررِّ  ".النومِّ 

(3).صبلةِّ الفجرِّ   

 

دٍس بنِّ  دٍس بنِّ إس اقٍس، عن م مَّر وروارُه أبُهو داود، مْن طرٌكِّ م مَّر

، عْن أبٌهِّ  دٍس بنِّ عبدِّ هللاِّ بنِّ هٌدٍس ً، عْن م مَّر إبراهٌمَل ال ارثًِّ التَّرمٌمِّ

ًَل هللاُه عنهُه لااَل  ا أصب تُه أتٌتُه رسواَل هللاِّ : ...... رض  فلمَّر

، فمااَل  ا رأٌتُه ا لرإٌَلا  كٌّي إْن شاءَل هللاُه، فمْم معَل : "فؤخبرتهُه بمَل إنَّرهَل

، ففنَّرهُه أندَلى صوتًءا مننَل  ْن بهِّ ، فلٌإذ ِّ ا رأٌتَل ، "ببلاٍس فؤلكِّ علٌهِّ مَل

، لااَل : لااَل  نُه بهِّ ، فجعلتُه ألمٌهِّ علٌهِّ وٌإذ ِّ فسمعَل : فممتُه معَل ببلاٍس

، فخرجَل ٌجرُّد  ًَل هللاُه عنهُه وهوَل فً بٌتهِّ ذلنَل عمرُه بنُه الخطَّرارِّ رض

، فمااَل : رداءرُه وهوَل ٌمواُه  يَل ا أُهرِّ ِّ لمْد رأٌتُه مثاَل مَل والَّرذي بعثنَل بال ك 

ِّ ال مدُه : " ملسو هيلع هللا ىلصرسواُه هللاِّ  (4)". َّر  

 

.النووي، شرح  مسلم -  1  

.المعونة على مذهر عالم المدٌنة – 2  

.روارُه أ مد -  3  

، ونما اإلمام الترمذي  (572/4)، وابن  بان، (191/1) روارُه أبو داود، وص َّر ه ابن خهٌمة، – 4

(.390/1)تص ٌ ه عن اإلمام البخاري، كما فً سنن البٌهمً،   
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:لااَل ابنُه تٌمٌةَل ر مهُه هللاُه تعالَلى  

وارُه مذهرُه أهاِّ ال دٌثِّ ومْن وافمهْم، وهوَل  وإذَلا كانَل كذلنَل فالصَّر

 ِّ  ً ا ثبتَل فًِّ ذلنَل عنِّ النب ، ملسو هيلع هللا ىلصتسوٌػُه كاَّر مَل  الَل ٌكرهونَل شٌئًءا مْن ذلنَل

داتِّ  عِّ صفةِّ المراءاتِّ والتشهُّد ، كتنوُّد عُه صفةِّ األذانِّ واإللامةِّ إْذ تنوُّد

ا سنَّرهُه رسواُه هللاِّ  ، ولٌسَل أل دٍس أن ٌكررَل مَل ، ون وِّ ذلنَل تهِّ  ألمَّر

ي  قِّ،  تَّرى ٌوالًِّ وٌعادِّ ا مْن بلػَل بهِّ ال ااُه إلَلى اإلختبلؾِّ والتَّرفرُّد وأمَّر

ا ٌفعلهُه  ؼهُه هللاُه تعالَلى، كمَل ا سوَّر وٌماتاُه علَلى مثاِّ هذَلا ون ورِّ، ممَّر

لُهوا دٌنهْم وكانُهوا  بعضُه أهاِّ المشرقِّ، فهإالءِّ منَل الذٌنَل فرَّر

أْن ٌكونَل هذَلا تارةًء وهذَلا : ومْن تمامِّ السُّدنَّرةِّ فًِّ مثاِّ هذَلا.... ،.شٌعًءا

ا وردْت بهِّ السُّدنَّرةُه  ، ألنَّر هجرَل مَل تارةًء، وهذَلا فًِّ مكانٍس وهذَلا فًِّ مكانٍس

ً إلَلى أْن ٌجعاَل السُّدنَّرةَل بدعةٌة والمست رَّر  ومبلهمةُه ؼٌررِّ لْد ٌفضِّ

قِّ واإلختبلؾِّ إذَلا فعاَل آخرونَل الوجهَل  ً ذلنَل إلَلى التَّرفرُّد واجبًءا، وٌفضِّ

ا  ً المواعدَل الكلٌَّرةَل التًِّ فٌهَل ، فٌجرُه علَلى المسلمِّ أْن ٌراعِّ اآلخرَل

، ا فًِّ مثاِّ صبلةِّ الجماعةِّ ..... االعتصامُه بالسُّدنَّرةِّ والجماعةِّ الَل سٌَّرمَل

رُه مالنٌة والشَّرافعً ى : والتَّررجٌعُه فًِّ األذانِّ اختارَل لكنَّر مالكًءا ٌرَل

تٌنِّ والشَّرافعً ٌرارُه أربعًءا، وتَلْركُههُه اختٌارُه أبًِّ  نٌفةَل،  التكبٌرَل مرَّر

ا سنَّرةٌة وتركهُه أ رُّد إلٌهِّ   ا أ مدٌة فعندرُه كبلهمَل .....وأمَّر  

ً وأ مدٌة، وهوَل معَل ذلنَل  واإللامةُه ٌختارُه إفرادهَلا مالنٌة والشَّرافعِّ

ا سنَّرةٌة : ٌمواُه  .إنَّر تثنٌتهَل  

ً وأ مدٌة، ٌختارونَل تكرٌرَل لفظَل اإللامةِّ : والثَّربلثةُه  أبو  نٌفةَل والشَّرافعِّ

، وهللاُه اعلمُه  (1).دونَل مالنٍس  
 

(.69-22/66)مجموع الفتاوي،  - 1  
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 مب ثٌة 

              التَّرثوٌرُه 
، إالَّر مْن شذَّر  ا التَّرثوٌرُه فلْم ٌختلْؾ أ دٌة فًِّ مشروعٌَّرتهِّ .وأمَّر  

: والتثوٌرُه لؽةًء   

نِّ  اعً أْو المإذ ِّ ، وهوَل صوتُه الدُّدعاءِّ أْو الرَّر رَل (1).مصدرُه ثوَّر  

:التَّرثوٌرُه شرعًءا  

فهُه وبٌَّرنَل  كمهُه ابنُه لدامةَل فًِّ المؽنًِّ لائبلًء  :لْد عرَّر  

بحِّ  الصَّربلةُه خٌرٌة منَل النَّرومِّ : وجملتهُه أنَّرهُه ٌُهسنُّد أْن ٌمواَل فًِّ أذانِّ الصُّد

، بعدَل لولهِّ  تٌنِّ ، وبذلنَل لااَل : مرَّر ى التَّرثوٌرُه ًَّر علَلى الفبلحِّ، وٌسمَل  

هريُّد ومالنٌة   ، والهُّد يُّد وابنُه سٌرٌنَل ابنُه عمرَل وال سنُه البصرِّ

ًُّد فًِّ الصَّر ٌحِّ  ًُّد وإس اقٌة وأبو ثورٍس والشَّرافع والثَّروريُّد واألوهاع

(2).عنهُه   

اَل اإلمامُه الشَّروكانًِّ ر مهُه هللاُه تعالَلى الخبلؾَل فًِّ مشروعٌَّرةِّ  ولْد فصَّر

:التَّرثوٌرِّ  ٌثُه لااَل   

ويَل إثباتُه التَّرثوٌرِّ مْن  دٌثِّ أبًِّ م ذورةَل لااَل  علَّرمنًِّ : ولْد رُه

ًَّر :  األذانَل ولااَل ملسو هيلع هللا ىلصرسواُه هللاِّ  بحِّ فملتَل   إذَلا كنتَل فًِّ أذانِّ الصُّد

(3).علَلى الفبلحِّ، فمْا الصَّربلةُه خٌرٌّي منَل النَّرومِّ   

ٌْهمًِّ، عْن أنسٍس أنَّرهُه لااَل  ى ابنُه خهٌمةَل والدَّرارلطنً والب منَل : وروَل

ًَّر علَلى الفبلحِّ، لااَل  نُه فًِّ الفجرِّ   الصَّربلةُه : السُّدنَّرةِّ إذَلا لااَل المإذ ِّ

ي. خٌرٌة منَل النَّرومِّ  (4)وهوَل إسنادٌة ص ٌحٌة : لااَل ابنُه سٌَّردِّ النَّراس الٌعمرِّ  

امِّ عندَل  ، وعْن نُهعٌمٍس النَّر َّر وفًِّ البارِّ عْن عائشةَل عندَل ابنِّ  بَّرانَل

ٌْهمًِّ، ولْد ذهرَل إلَلى المواِّ بشرعٌَّرةِّ التَّرثوٌرِّ، عمرُه بنُه الخطَّرارِّ   الب
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هريُّد ومالنٌة  وابنهُه وأنسٌة وال سنُه البصريُّد وابنُه سٌرٌنَل والهُّد

ً فًِّ  والثَّروريُّد وأ مدُه وإس اقٌة وأبُهو ثورٍس وداودُه وأص ارُه الشَّرافعِّ

، ومكرورٌة عندرُه فًِّ الجدٌدِّ وهوَل مرويٌّي عْن أبًِّ  نٌفةَل  (5).المدٌمِّ  

والمائلونَل بمشروعٌَّرةِّ التَّرثوٌرِّ، اختلفُهوا، فجمهورهْم ذهرَل إلَلى أنَّرهُه 

، هذَلا بعدَل إْن خرجنَلا بؤنَّر األذانَل  مسنونٌة فمْط الَل ٌبطاُه األذانُه بتركهِّ

ا علَلى صرؾِّ األمرِّ  ، والمرٌنةُه الَّرتًِّ ٌُهستداُّد بهَل واجرٌة علَلى الكفاٌةِّ

ًَل أنَّر األمرَل بالتَّرثوٌرِّ لْم ٌرْد فًِّ  دٌثِّ   منَل الوجورِّ إلَلى النَّردرِّ، ه

 ً ، فورودرُه فًِّ ؼٌررِّ ٌمتضِّ ، وهوَل العمدةُه فًِّ األذانِّ عبدِّ هللاِّ بنِّ هٌدٍس

.است بابهُه جمعًءا بٌنَل األدلَّرةِّ   

 (أْي التَّرثوٌرُه )والمْذهرُه أنَّرهُه : لااَل النَّروويُّد فًِّ شرحِّ المهذَّررِّ 

(6).مشروعٌة فعلَلى هذَلا هوَل سنَّرةٌة لْو تُهرنَل صحَّر األذانُه وفاتهُه الفضٌلةُه   

بحِّ الصَّربلةُه خٌرٌة : ولااَل المرداوِّيُّد فًِّ اإلنصاؾِّ  وٌمواُه فًِّ أذانِّ الصُّد

، والَل ٌجرُه علَلى  ، الَل نهاعَل فًِّ استص ارِّ لواِّ ذلنَل تٌنِّ منَل النَّرومِّ مرَّر

(7).واختاررُه ابنُه عبدوسٍس فًِّ تذكرتهِّ ...... الصَّر ٌحِّ منَل المذهرِّ   

، بؤنَّر التَّرثوٌرَل مشروعٌة وهوَل مست رٌة والَل  وخرجنَلا مْن هذَلا المب ثِّ

.ٌبطاُه األذانُه بتركهِّ وهللاُه تعالَلى أعلمُه   
 

. المعجم العربً– 1  

. المؽنً البن لدامة– 2  

الًء – 3 . أخرجهُه أبو داود، وابن  بان مطوَّر  

.نٌا األوطار شرح المنتمى واألخبار للشوكانً - 5 - 4  

. المجموع شرح المهذر لئلمام النووي– 6  

اجح من الخبلؾِّ لعلً بن سلٌمان المرداوي – 7 فمٌهٌة  نبلً، ذكررُه ابن عماد  ( هـ885-  هـ 817) اإلنصاؾ لمعرفة الرَّر

ال ً ال نبلً، ثم وصفه : ولاا عبلء الدٌن  أبو ال سن علً بن سلٌمان بن أ مد  بن دمحم المرداوي السعدي ثم الصَّر

مة الم مك المفنن أعجوبة الدهر شٌي المذهر وإمامهُه ومص  ه ومنم ه با شٌي اإلسبلم على  بالشَّرٌي اإلمام العبلَّر

، باشر نٌابة ال كم وتصدر لئلفتاء واإللراء والتؤلٌؾ (انظر شذرات الذَّرهر البن عماد)اإلطبلق وم رر العلوم باالتفاق، 

.وانتهت إلٌهِّ رئاسةُه المذهر، ر مهُّد هللاُه تعالى  

 

****************************** 
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  الفصُل  الاامُل 
 سنُل  األ اِن  
 ألاسنألاا تُل 
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 سننُه األذانِّ ومندوباتهُه 

َُّن  ٌْ أ ٌِ ىيتثاد خِ   عي ْٗ ٗ  ٝئمَّنمُ  طْ ا أ َٖ َُ ٍصاؼثحًد ى ُْ ذن٘ ٝظرؽةُّ أ

 َِ ُُ عثادجٌ ٍ ي٘ ِخ  ىَغزٗظِح، ٗ ألذ  ا فِٜ  ىصَّن ََ َٕا م ذؤذِٜ تتم

ا اىَٚ هللاِ  َٖ ُب ت ٌِ  ٗ، ذتاىَٚ ىتثاد ِخ  ىرِٜ ٝرقزَّن وُ   ٍٗظؽثَّناخٌ ىُٔ طْ  ُٝغعَّن

ِِ فِٜ  ِٓ  ىظُّْ ا، ٗقْم ذمزُخ تتَط ٕذ َٖ ُْ ُٝئذَٚ ت ُِ أ  اَلَّن شزِٗغ  ىَئذِّ

َٕا  ِْ ذمز ُ ََل َُْٝع ٍ ِْ أَّّٔن جًد أخَزٙ ٍ ٌُّ ٍزَّن ُْ ذنرََو  ىغائمجُ ٗٝت  أظِو أ

َِ  ىلُٞز  َٜ ، عيَٚ  ىَظيَٞ ا ِٝيٜٗطُْْٔ ٍْٗمٗتاذُٔ ٕ ََ : م  

ِ٘خ، ٝزفُع أ٘ - 1 َِ  ىصَّن ًد، ؼظ ُُ أِّٞرا َُ  ىَئذِّ ُْ ٝن٘ ُِ ذُٔ أ ، تاألذ 

 ِٔ ِٔ ٗطيٌَّن ىق٘ى ِِ سٝمٍ  أيَّنٚ هللاُ عيٞ فمْم معَل ببلاٍس ": فِٜ خثِز عثِم هللاِ ت

، ففنَّرهُه أندَلى صوتًءا مننَل  ْن بهِّ ، فلٌإذ ِّ ا رأٌتَل (1)"فؤلكِّ علٌهِّ مَل
 أَّمٙ

ْٛ أتتمُ  أ٘ذًدا ، ٗأظَوُ أ
(2)

ىشٝادِج  إلتَلغِ، ٗىٞزدَّن قيُة  ىظَّناٍعِ، ٕذَ   ٗ

  .ََٗٝٞو اىَٚ  إلظاتحِ 

ا رفُع  ىصَّن٘خِ ٗ ٍَّن ا فِٜ : أ ََ ، م ِٔ ٌَ ىص٘ ت ، ٗأعظ ِٔ َُ أتيَغ فِٜ اعَلٍ فيٞن٘

َّٜن  َُّن  ىْث ُُ ": قاهَ  ملسو هيلع هللا ىلص ؼمِٝس أتِٜ طتٍٞم ٗؼمِٝس أتِٜ ٕزٝزجَ أ  ىَئذِّ

، ٗٝشُٖم ىُٔ موُّ رغٍة ٗٝاتٍض  ِٔ (3)"ٝتغُز ىُٔ ٍمَّن أ٘ذ  

ا عيَٚ ؼائٍػ أٗ ٍْارجٍ - 2 ًَد َُ قائ ُْ ٝئذِّ َُّن  ىؽائَػ أٗ  ىَْارجَ قْم ، أ اَلَّن أ

اأغْد  ََ ٘ذٞحُ فِٜ سٍاَّْاعْٖ ُِ  ىَْذرِ  ٕذَ ،  ىَثِّنز ُخ  ىصَّن :  قاَه  ت

ا" ًَد َُ قائ ُْ ٝئذَّن َُّن  ىظَُّّْنحَ أ ٌِ أ ِْ إِٔو  ىتي ِْ أؼغُظ عُْٔ ٍ " أظََع موُّ ٍ

َّٜن  َُّن  ىْث ُْ : " ىثَلهٍ قاهَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٗظاَء فِٜ ؼمِٝس أتِٜ قرادجَ أ ٌْ فؤذِّ  (4)"ق

ُّ٘ رطِ٘ه هللاِ  َُ ٍئذِّ ا ملسو هيلع هللا ىلص ٗما ًٍد َُ قٞا ّ٘ َُ ىُٔ عذٌر ، ٝئذِّ ُْ ما فب

َُ قاعمًد  .مَزٍض، أذَّن  

ا تؤٗقاِخ  ىصَّنَلِج، - 3 ًَد ا عاى ُُ ؼزًد  تاىتًدا أًٍْٞدا أاىؽًد َُ  ىَئذِّ ُْ ٝن٘ أ

ِِ عثاصَ  ٌْ ":ىؽمِٝس  ت ٌْ أقزإم ٌْ ٗٝئٍن ٌْ خٞارم ُْ ىن (5)"ىٞئذِّ  
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 ِٓ َُ   طَّْنحٌ عَْم  ىُعَِٖ٘ر غَٞز  ىَاىنَّٞنِح،ٕٗذ ا  ىَاىنَّٞنحُ فٞشرزغ٘ ٍَّن أ

ٌَ  فقػْ  ىتم ىحَ  ُِ  ىتي َُ فِٜ ٍ٘وَّنِف  ألذ  َُّن  ىشَّنافتَّٞنحَ ٝشرزغ٘ ا أ ََ  ، م

ا تاى٘قدِ تاى٘قدِ  ًَد َُ عمَلًد ٗعاى .، ٗ ىصَّنؽُٞػ أُ ٝن٘  

ئًدا غإزًد ، - 4 َُ ٍرّ٘ظِ ُْ ٝن٘ ِِ  ىَّْنثٜ أ  :ىؽمِٝس أتٜ ٕزٝزجَ ع

ُُ اَلَّن ٍرّ٘ظِ ٌ " ؼمٝس ظتٞف  ّظز  ىؽاشٞح  (6)"ََل ٝئذِّ  

ِِ  ىَّْنثٜ ٗفِٜ ؼمِٝس  ِِ قْغٍم، ع اِّّٜ مزُٕد "... : قاهَ ملسو هيلع هللا ىلصٍٖاظٍز ت

"أُ أذمَز هللاَ ذتاىَٚ اَلَّن عيَٚ غٖزٍ 
(7)

.  

ٚ ََل ٝتزُف  ى٘قدَ - 5 ََ َُّن  ألع ُُ تصٞزًد ؛ أل َُ  ىَئذِّ ُْ ٝن٘  فِٜ أ

ًِّ  ىتادجِ  َِ أ َُّن  ت ٚ أػَّن أذ ُّٔ، فب ََ َُ  ألع ُْ أذَّن ا غيَػ، فب ََ ، فزت

 ِ ّٜ ُ ىيَّْنث َُ ٝئذِّ ًٍ ما ََٚ ملسو هيلع هللا ىلص ٍنر٘ َُ أع ا ٗقْم ما ََ ُِ عََز فٞ ، قاَه  ت

ٙ  ىثلاِرٛ َٗ ٚ ََل ْٝاِدٛ ؼرَّٚن ٝقاُه ىُٔ :"ر ََ َُ رظَلًد أع : ما

"أأثؽَد، أأثؽدَ 
(8)

ُْ : ٗقاَه  ىَاىنَّٞنحُ   ٚ ا ََ ُُ  ألع ٝعُ٘س أذ 

ْٗ قيَّنَم شقحًد فِٜ دخِ٘ه  ى٘قدِ  ِٓ أ َُ ذثتًدا ىتٞز .ما  

6 -ٙ َٗ ا ر ََ ِ٘خ، ٗى ُ أرفُع ىيصَّن ، ألَّّٔن ِٔ ِٔ فِٜ أذّٞ ُْ ٝعتَو أأثتٞ أتُ٘  أ

ظؽٞغحَ 
(9)

": ِٔ ِٔ فِٜ أذّٞ ، ٗٗظَع اأثتٞ َُ َُّن تَلَلًد أذَّن "أ
(10)

 ِْ  ٗع

ُُ رطِ٘ه هللاِ  َُّن رطَ٘ه هللاِ :" ملسو هيلع هللا ىلصطتٍم ٍئذِّ ُْ ٝعتَو  ملسو هيلع هللا ىلص أ أٍَز تَلَلًد أ

، ٗقاهَ  ِٔ ِٔ فِٜ أذّٞ ُ أرفُع ىص٘ذلَ ": اأثتٞ "أَّّن
(11)

َِّن ٍنثِّز ِخ   ٗىن

ِْ ذىلَ  ِ٘خ فِٜ  ى٘قِد  ىؽاِىٜ ذتِْٜ ع . ىصَّن  

ُْ ٝرزطَّنوَ - 7 ْٗ ٝرؤَّّنٚأٛ ) أ َو أ َّٖن َِ مّوِ  (ٝرَ ِٔ تٞ ُِ تظنر فِٜ  ألذ 

، ٗٝؽمرُ  ِِ َِ مّوِ  (ٝظزرُ أٛ )ميَرٞ ُْ ٝعََع تٞ فِٜ  إلقاٍِح، تؤ

 ِ ّٜ ِِ  ىَّْنث َٛ ع ا رٗ ََ ، ى ِِ ُ قاَه ىثَلهٍ  ملسو هيلع هللا ىلص ميَرٞ َٜ هللاُ عُْٔ  أَّّٔن اذَ  ": رظ

َد فرزطَّنْو، ٗاذَ  أقََد فاؼمرْ  . (12)"أذَّّن  
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ًُ تاىرَّنزطُِّو أتيُغ،  َِ تمخِ٘ه  ى٘قِد، ٗ إلعَل ًِ  ىتائثٞ َُ إلعَل َُّن  ألذ  ٗأل

َِ تاىشُّزٗرِ فِٜ  ىصَّنَلِج، ٗٝرؽقَّنُق  ًِ  ىؽاظزٝ ا  إلقاٍحُ فإلعَل ٍَّن أ

. ىَقصُ٘د تاىؽمرِ   

ُِ ٗ إلقاٍحِ - 8 ُْ ٝظرقثَو  ىقثيحَ فِٜ  ألذ  َُّن ٍئذِّٜ  ىَّْنثٜ: أ ماُّ٘    أل

ا اىَٚ  ىقثيحِ  َٖ ُٔ ت ِٔ ٍْاظاجٌ فٞر٘ظَّن َُّن فٞ َُ ٍظرقثِيٜ  ىقثيحَ ٗأل ّ٘ . ٝئذِّ  

َُّن  ىَاىنَّٞنحَ قاىُ٘ *-  ْ٘ أدَّنٙ : اَلَّن أ ، ٗى ِٔ ُْ ٝمَٗر ؼاَه أذ ّ ُِ أ ْٝمُب ىيَئذِّ

، اذَ   ؼراَض اىَٚ ذىَل إلطَارِ  ِٔ ذىَل اىَٚ  طرمتاِر  ىقثيِح تعَٞعِ تمّ

، ُ ٝثرمأُ أذ ُّٔ ٍظرقثَلًد ٌٛ ظمًّ ) ىَّْناِص، ٗىنَّْٔن .   (ٕٗ٘ قٌ٘ه ق٘  

ُٔ ىيقثيِح اذَ  ماِّد  ىقزٝحُ أتٞزجًد : ٗ ىشَّنافتَّٞنحُ قاىُ٘ *-  ُِّ  ىر٘ظُّ ٝظ

 ُُ ُِّ  ىمَّنٗر  ُ ٝظ . عزفًدا، تلَلِف  ىنثٞزِج فبَّّٔن  

ُِ اَلَّن فِٜ  ىَْارِج :  ىؽْغَّٞنحُ قاىُ٘ *-  ُِّ  طرقثاُه  ىقثيِح ؼاَه  ألذ  ٝظ

ا ىُٞظََع  ىَّْناصَ  َٖ ُْ ٝمَٗر فٞ ُِّ ىُٔ أ ُ ٝظ .فبَّّٔن  

ِٔ :  ىؽْاتيحُ قاىُ٘ *-  َُ ٍظرقثَلًد ىيقثيِح فِٜ أذ ّ ُْ ٝن٘ ُِ أ ُِّ ىيَئذِّ ٝظ

َٕا َُ فٜ ٍْارج ّٗؽ٘ ْ٘ أذَّن ، ٗى ِٔ (13).ميِّ  

َُّن  ىَنثِّز ِخ فِٜ مّوِ  ٗموُّ ٕذَ  ُٝظرتْٚ عُْٔ فِٜ عصزَّا  ىؽاِىٜ أل

 ُِ َ٘  طرقثاُه  ىقثيِح فِٜ  ألذ   إلذعإاِخ فْثقَٚ عيَٚ  ىظَُّّْنِح  ألأِو ٕٗ

 ٍُ ِْ دٗر  ِٔ اَلَّن اذَ  فُقمِخ  ىَنثِّز ُخ فُٞتَُو تقِ٘ه  ىعَِٖ٘ر ٍ ميِّ

 ِٓ .ّٗؽ٘  

ُِ ٗ إلقاٍِح أظزًد  تاذغاِد - 9 َُ ٍؽرظثًدا، ََٗل ٝؤخذُ عيَٚ  ألذ  ُْ ٝئذِّ أ

 ىتيَاِء، ََٗل ٝعُ٘س أخذُ  ألظزِج عيَٚ ذىَل عَْم  ىؽْغَّٞنِح، ٗ ىؽْاتيِح 

 ، ِٔ ُ  طرئعاٌر عيَٚ  ىطَّناعِح، ٗقزتحٌ ىغاعي فٜ وإز  ىَذِٕة؛ ألَّّٔن

، فََل ذعُ٘س  إلظارجُ  ِٔ ُُ فِٜ ذؽصِٞو  ىطَّناعِح عاٌٍو ىْغظ  ٗ إلّظا
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َُّن  ىَّْنثٜ َٕا؛ ٗأل ِٔ ماإلٍاٍِح ٗغٞز ِِ : قاهَ  ملسو هيلع هللا ىلص  عيٞ َُ ت أتِٜىتصَا  

ِٔ أظزًد  " ىتاِا  ًّدا ََل ٝؤخذُ عيَٚ أذ ّ .(14)"ٗ ذلْذ ٍئذِّ  

 ُ ؛ ألَّّٔن ُِ  ٗأظاَس  ىَاىنَّٞنحُ ٗ ىشَّنافتَّٞنحُ فِٜ  ألأّػِ  َلطرئعاَر عيَٚ  ألذ 

زٗ  ِٔ مظائِز  ألعَاِه، ٗأفرَٚ ٍرؤّخِ ًٌ ٝعُ٘س أخذُ  ألظِز عيٞ عٌَو ٍتي٘

ٌْ  تع٘ ِس أخِذ  ألظزِج عيَٚ  ىقزتاِخ  ىمَّْٝٞنِح، ظَاًّدا   ىؽْغَّٞنِح ٗغٞزٕ

ِْ تِٞد  ٍ ٌِ ا تظثِة  ّقطارِ  ىَنافآِخ  ىَلصَّنصِح ألِٕو  ىتي َٖ ىرؽصٞي

.  ىَاهِ   

َُّن  ىؽْاتيح قاىُ٘  ا أ ََ َٜ : م ُِ ٗ إلقاٍِح، أعط ٌر تاألذ  ِ ّ٘ ٌْ ٝ٘ظْم ٍرط ُْ ى ا

ِْ ٍاِه  ىغِٜء  ىَتّمِ ىيَصاىػِ  ىتاٍحِ  ا ٍ ََ ًُ تٖ ِْ ٝق٘ ٍ.   

ُِ ٗ إلٍاٍِح  ُ ََل ٝعُ٘س أخذُ أظزٍج عيَٚ  ألذ  ٌُ أَّّٔن ٗ ىظَّنإُز ٗهللاُ أعي

ا  خرارُٓ ٍرؤخِزٛ  ىؽْغَّٞنِح، ٍَ  َ٘ َٕا اَلَّن ىيؽاظِح، ٕٗ ّٗؽ٘
(15)

ٗرٗ ٝحٌ  

ِْ أؼََم، ع
(16)

حَ،  ََّن ُِ ذٞ ٗ خرارُٓ  ت
(17)

  ُْ َُّن  ىَؽراَض َٝنُْٔ أ ٗذىَل أل

، تلَلِف  ىتِْٜ  ِٔ َِ تاألظزِج عيَٚ طّمِ ؼاظر َٛ عَئُ  ِ ٗٝظرتٞ ْ٘ٝ

ُ ََل ٝؽراُض اىَٚ  ىنظةِ  (ُْٝظُز  ىؽاشٞح) .ألَّّٔن  

ٍُ ٝظرؽةُّ عَْم  ىعَِٖ٘ر - 10 ِْ ٍئذِّ ُْ ُٝرَّنلذَ أمصَز ٍ َّٜن أ َُّن  ىْث  ؛ أل

َُ ىُٔ :"  ٍُ ما ِْ ٍئذِّ ٌِ فِٜ ،أمصَز ٍ ًُ عيٖٞ - ٍثؽِس -  ٗطٞؤذِٜ  ىنَل

طِ٘ه  ّٜ  ىزَّن ٍُ ٗ ؼٍم ىيَظعِم، ،ملسو هيلع هللا ىلصٍئذِّ  ٗٝعُ٘س  َلقرصاُر عيَٚ ٍئذِّ

 ُْ ِِ  ٝنَّ٘اٗ ألفعُو أ ّٞ ِِ عََز قاهَ  ٍئذِّ َُ ىزطِ٘ه هللاِ : ىؽمِٝس  ت  ما

ُِ ملسو هيلع هللا ىلص ّا ، ىؽمٝس.....  ٍئذِّ
(18)

ا، ظاَس  ََ ٝادِج عيٖٞ ُْ  ؼراَض اىَٚ  ىّشِ  فب

 َُ َُ ىتصَا ُ ما َٜ هللاُ عُْٔ  اىَٚ أرتتح؛ ألَّّٔن ، ٗٝعُ٘س  رظ َِ ّٞ أرتتحُ ٍئذِّ

ِْ أرتتٍح تقمِر  ىؽاظِح ٗ ىَصيؽِح عَْم  ىؽْاتيِح  اىَٚ أمصِز ٍ

. ٗ ىشافتَّٞنحِ   
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ا فتَو  ََ َُ ٗ ؼٌم تتَم ٗ ؼٍم، م َُ فاىَظرؽةُّ أُ َُٝئذَّن ّ٘ َد  ىَئذِّ  ٗاذَ  ذتمَّن

 ًٍ ًِّ ٍنر٘ ُِ أ اتَلٌه ٗ ت ََ َٜ هللاُ عْٖ ُُ تتَم  رظ ا ٝئذِّ ََ َُ أؼمٕ ، ما  

 ًِ َُّن ذىَل أتيُغ فِٜ  إلعَل ِد ٝظرؽةُّ ٗ.  ٟخِز؛ ٗأل  فِٜ ؼاىِح ذتمُّ

 َِ ّٞ ْٗ ّاؼٞحٍ :  ىَئذِّ َُ موُّ ٗ ؼٍم فِٜ ٍْارٍج، أ .أُ ٝئذِّ  

ٌَ  ىَّْناُص، - 11 ِه  ى٘قِد ىٞتي َّٗن ُُ فِٜ أ َُ  ىَئذِّ ُْ ٝئذِّ ٝظرؽةُّ أ

ُِ طَزجَ قاهَ  ٙ ظاتٌز ت َٗ ُز " :فٞظرتمُّٗ  ىيصَّنَلِج، ٗر َُ تَلٌه ََل ٝئّخِ ما

َز  إلقاٍحَ شٞئًدا ا أخَّن ََ ِِ  ى٘قِد، ٗرت َُ ع ،" ألذ 
(19)

:  ٗفِٜ رٗ ٍٝح قاهَ 

ٌُ، ؼرَّٚن " ٌَّن ََل ٝقٞ ُز، ش ُُ اذَ  ٍاىِد  ىشَّنَُض ََل ٝئّخِ َُ تَلٌه ٝئذِّ ما

 ُّٜ َِ ٝز ُٓ  ملسو هيلع هللا ىلص ٝلزَض  ىَّْنث ًَ ؼٞ (20)."فبذَ  خزَض أقا  

1
ٗؼظْٔ  ألىثاّٜ فٜ أؽٞػ أتٜ د ٗد . ٗغٞزٓ (499) رق1/244ٌ)أخزظٔ أت٘ د ٗد فٜ مراب  ىصَلج، تاب مٞف  ٟذ ُ  - 

(. 246)رقٌ  (1/50)ٗفٜ ارٗ ء  ىتيٞو . (469)رقٌ  (1/98)

 . ذؽغح  ألؼ٘ذٛ– 2
3

(. 667)ٗأؽؽٔ  ألىثاّٜ فٜ ٍشناج  ىَصاتٞػ رقٌ.رٗ ٓ  ىلَظح اَل  ىرزٍذٛ - 
4

. ٍرغق عيٞٔ - 

 .رٗ ٓ أت٘ د ٗد -  5

ظتٞف رٗ ٓ أت٘ ٕزٝزجَ ٗأخزظُٔ  ىرزٍذٛ ٍِ غزٝق ٗىٞم تِ ٍظيٌ ٕٗ٘ ٍمىض ذمىٞض  ىرَّنظ٘ٝح ٗقم عْتِ  ىلثز،  -  6

ُِ سرعح ٗظتغٔ ؼاأٌو ٍِ ط٘ء  ىؽغظ، عِ  ىشٕزٛ  ُِ ٍتِٞ ٗ ت عِ ٍتاٗٝح تِ ٝؽٞٚ  ىصمفٜ ٕٗ٘ ظتٞف، ظتَّنغٔ  ت

 .ٗ ىشٕزٛ ىٌ ٝظَع ٍِ أتٜ ٕزٝزج مَا ّصَّن عيٚ ذىل مصٞز ٍِ  ىؽغاو ٌٍْٖ  ىرزٍذٛ ٗظتَّنف  ىؽمٝس تٖذ 

، ٗخَلأح ظتيَْا ٕذ   ىؽمٝس ىَلطرئْاِص تٔ فٜ  ُِ َُّن  ىؽمٝس ى٘ أػَّن ألأثػ  ى٘ظ٘ء شزغًدا فٜ أؽح  َلذ  ٍِٗ ذىَل أٝعا أ

 .تاب  ىَْمٗتاخ ٗ ىغعائِو ٕٗ٘ ٍقثٌ٘ه ىَلطرؽثاب َل عيٚ ٗظٔ  ىشزغَّٞنح

 .أؽٌٞػ عيٚ شزغ  ىشٞلِٞ، رٗ ُٓ  ىؽاغٌ فٜ  ىَظرمرك ٗأت٘ د ٗد فٜ طْْٔ- 7

 (525)  ىثلزٛ – 8

 . ٕئ74 أت٘ ظؽٞغحَ  ىظَّن٘ ئٜ ٗ طَُٔ ٕٗة تِ عثم هللا تِ ٍظيٌ ٍِ أتار  ىصَّنؽاتِح ذ٘فٜ فٜ  ىن٘فح طْح – 9

 .  ىشزغ  ىنثٞز  ىَظَٚ تاىشافٜ عيٚ ٍرِ  ىَقْع َلتِ قم ٍح  ىَقمطٜ– 10

. ٍرغق عيٞٔ- 11

ٗظتغٔ  ألىثاّٜ فٜ ظتٞف  تِ ٍاظٔ رقٌ .(278/ 1)ّصة  ىز ٝح)أخزظٔ  تِ ٍاظٔ، ٗ ىؽامٌ، ٗ ىطثز ّٜ ٗ تِ عمٛ - 12

(149 .)

 .  ىغقُٔ عيٚ  ىَذ ِٕة  ألرتتح ىتثم  ىزؼَِ  ىعشٝزٛ– 13

(. 30)ٗظتغٔ  ألىثاّٜ فٜ ظتٞف  ىرزٍذٛ رقٌ.(1/122)ّصة  ىز ٝح:"  أخزظٔ  ىرزٍذٛ، اطْادٓ ٍعٖ٘ه14

ُِ : ... قاه  تِ عاتمِٝ -  15 ِٔ ٍذُٕة  ىَرؤخزِٝ ٍِ ظ٘ ِس  إلطرئعاِر عيٚ ذتيٌٞ  ىقزآُ ٗ إلٍاٍِح ٗ َلذ  غرٜ ت َُ َُّن  ى عيٚ أ

زٗرِج،   (.265/6)ؼاشٞحُ  تِ عاتمِٝ -  ىيعَّن

 (.35/6)  إلّصاف ىيَزد ٗٛ، – 16

ِٓ -  فئِ  :  قاه  تِ ذََّٞٞنحَ – 17 َِ  ىَؽراضِ ٗغٞز د تٞ  ىَؽراض اذ   مرظة تٖا أٍنُْٔ أُ ْٝ٘ٛ :  قاه– ٕٗ٘ أقزُب –ٍِ فزَّن

ٛ  ى٘ ظثاِخ تٖذ   (ذتاىٚ)عَئُ  ِ  ا، فٞئّدِ َُّن  ىنظَة عيٚ  ىتٞاىٜ ٗ ظٌة أٝعًد  –ٗٝؤخذَ  ألظزجَ ىٞظرتِٞ تٖا عيٚ  ىتثادِج، فب

 (.763/23)ٍعَ٘ر  ىغراٗٛ . تلَلف  ىتْٜ ألَّّنُٔ َل ٝؽراُض اىٚ  ىنظِة فَل ؼاظح ذمع٘ٓ أُ ٝتَيٖا ىتٞز هللا

 (380)ٍظيٌ فٜ أؽٞؽٔ رٗ ٓ  - 18

. ٍرغق عيٞٔ - 19

. رٗ ٓ  تِ ٍاظٔ - 20

*************************** 
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 ُِ  ألذ فِٜ ٍنزٕٗاٌخ 

  ٌْ َُّن  عي ا أ ََ ا ٍنزٕٗاٌخ ٗ  شزٗغًدا ٗأرماًّدا ىيتثادجِ  م َٖ َُّن ى طًْْدا فب

اْٝثِتٜ َٖ َِ  ىتثادِج  ٗ ألذ ، ذعُّْث ٍ ُُ ٌُ ٌِ ٗ ٗىُٔ شزٌٗغ ٗأرما طْ

 ِْ ُِ ٍا ِٝيٜفِٜ   ىَنزٕٗاخِ ٍٗنزٕٗاٌخ، فَ  : ألذ 

ُُ فِٜ ٝنزُٓ -   1 ًُ  ألذ  ،ذ٘فُّزِ  عم ِٔ حُ ت ُِ  ىلاأَّن  ٗقْم عمَّن   ىظُّْ

ُِ فقاىُ٘  ٌْ ذرؽقَّنق  ىظُّْ ا :  ىؽْغَّٞنحُ أؼ٘ َه  ىنز ِٕح اذَ  ى ًَد ٝنزُٓ ذؽزٝ

، ٗٝتاُد أذ ُّٔ، ٗاقاٍحُ  ىَؽمِز عيَٚ  ىَذِٕة،  ِٔ ُُ ظٍْة ٗاقاٍر أذ 

 ٍٓ ٍُ ٍٗتر٘ ُُ ٍعْ٘ ٌّٜ ََل ،ٗأذ   ٗخْصَٚ، ،، ٗ ٍزأجٌ غُٞز ٍَٞشٍ  ٗأث

، ٗر مٌة اَلَّن  ىَظافزُ  ِٔ ، ٗقاعٌم اَلَّن اذَ  أذَُّن ىْغظ ٌُ . ٗفاطٌق، ٗطنز 

ِٔ  ىَاىنَّٞنحُ *-  ُُ  ىغاطِق فقاَه فٞ ا أذ  ٍَّن اَلَّن اذَ   عرََم   ََل ٝصػُّ : أ

 ِٓ  .عيَٚ غٞز

ُُ  ىغاطِق تؽاهٍ : ٗ ىؽْاتيحُ قاىُ٘ *-   .(1)َل ٝصػُّ أذ 

ُُ  ىقاعِم تََل عذٍر، اَلَّن  ىَظافُز فََل ٝنزُٓ أذ ُّٔ ر مثًدا  ا ٝنزُٓ أذ  ََ م

 َُ َُّن أذ  ِٔ اَلَّن  ىَاىنَّٞنحُ فب ٌُ ٍرَّنغٌق عيٞ ْٗ تََل عذٍر، ٕٗذَ   ىؽن تتذٍر أ

ٍٓ فِٜ غِٞز  ىظَّنغزِ  ٌْ غُٞز ٍنزٗ  .(2) ىقاعِم عْمٕ

ِٔ  ىؽْاتيحُ  ُُ  ىعِْة فقاَه فٞ ا أذ  ٍَّن ا : ٗأ ٍَّن ُُ  ىعِْة فقْػ، أ ُٝنزُٓ أذ 

 َِ ٍ ٍٔ  ىَؽمُز ؼمشًدا أأتَز فََل ُٝنزُٓ أذ ُّٔ، ٗس َد  ىؽْغَّٞنحُ فٜ ٗدظ

َُ  ىعِْة ٝتاُد ّمتًدا َُّن أذ   .(3) ىَذِٕة أ

َ٘ ٍنزٌٗٓ عَْم  ىصَّنَلشِح ٗخاىَف  ىشَّنافتَّٞنحُ  ُُ  ىِّْظاِء فٖ ا أذ  ٍَّن ٗأ

َ : ٗقاىُ٘  َُ  ىرَّنشثُّٔ ًُ اذَ  قصم َ٘ تاغٌو، ٗٝؽز َِّن فٖ ِْ  ؼم ٕ اُ ٗقَع ٍ

َد ذمٍز، ََٗل  َِّن ٍعزَّن َُ أذ ّٖ َُ ذىَل ما ٌْ ٝقصم ا اذَ  ى ٍَّن ظاِه، ٗأ تاىّزِ

ِْ رفعِ  ىصَّن٘خِ  ِٔ اذَ  خََل ع  .(4)مز ٕحَ فٞ

 

 



 
 

62 

ُِ أٛ ٝنزُٓ -  2 ،  ىرتِّْٜ  ىرَّنيؽٞ ُِ ِِ فِٜ  ألذ  ٛ اىَٚ  ىيَّنؽ  ىَّنذٛ ٝئّدِ

ٛ اىَٚ ذتِٞٞز ميَاِخ  مُٝم  ىِذٛ ٝئّدِ ْٗ  ىرََّن ْٗ  ىرَّنتِّْٜ أ َ٘  ىرَّنطزُٝة أ ٕٗ

، ُِ ٝادجُ أٗ   ألذ  ا،  ىّشِ َٖ ُِ ٗ ٗ ىَّْنقِص فٞ ِ٘خ تمٗ ُِ  ىصَّن ا ذؽظٞ ٍَّن أ

َ٘ ٍطي٘بٌ  ِِ فٖ .  ىرَّنيؽٞ

ٍِ ٍَع  ىنز ِٕح عيَٚ  ىزَّن ظػِ عَْم  ىؽْاتيِح،  يّؽِ ٍُ  ُُ  ٗٝصػُّ أذ 

 ِِ ُِ ،ىؽصِ٘ه  ىَقصِ٘د ٍُْٔ متِٞز  ىَيؽ ا  ىيَّنؽ  مرزقِٞق  ٗٝنزُٓ أٝعًد

ٌِ ٍزقَّنقٍ  ْٗ ذغلٞ ٌٍ أ ْٗ ٍغلَّن فعِ اىَٚ  فاإلعز بِ ىلط ِ    أ  مرثمِٝو  ىزَّن

.  ىَّْنصةِ 

ٌِ اَلَّن اذَ  أدَّنٙ اىَٚ ذتِٞٞز : فاىؽْغَّٞنحُ قاىُ٘ *-  ُِ ؼظ  ىرَّنتِّْٜ تاألذ 

ًُ فتئُ ََٗل ٝؽوُّ طَاعُٔ  ُ ٝؽز ْٗ ؼزٍف، فبَّّٔن  . ىنيَاِخ تشٝادِج ؼزمٍح أ

ِٔ ىيلش٘رِ، اَلَّن :  ىَاىنَّٞنحُ قاىُ٘ *-  ُِ ىَْافاذ ُٝنزُٓ  ىرَّنطزُٝة فِٜ  ألذ 

 ًُ ُ ٝؽز  .اذَ  ذغاؼَح عزفًدا فبَّّٔن

ٌٍ آخَز، :  ىشَّنافتَّٞنحُ قاىُ٘ *-  ٌٍ اىَٚ ّت ِْ ّت َ٘  إلّرقاُه ٍ  ىرَّنتِّْٜ ٕ

ٌٍ ٗ ؼمٍ  ُُ عيَٚ ّت ُْ ٝظرَزَّن  ىَئذِّ  .ٗ ىظَُّّْنحُ أ

َ٘ ٍنزٌٗٓ :  ىؽْاتيحُ قاىُ٘ *-  ٕٗ ُِ َ٘  إلغز ُب تاألذ   ىرتِّْٜ ٕ

 ٌْ  (5).عْمٕ

ًُ  ٝنزُٓ – 3 ، ٗٝنزُٓ  ىظَّنَل ًِ ْ٘ تزّدِ  ىظَّنَل ، ؼرَّٚن ٗى ِٔ ًُ فِٜ أشْائ  ىنَل

 ُِ َِ  ألذ  ٍ ِٔ ِٔ تتَم فز غ ُْ ٝزدَّن عيٞ ِٔ أ ، ٗٝعُة عيٞ ُِ  ََٗل ،عيَٚ  ىَئذِّ

ًُ  ىٞظٞزُ  ُ ٝقطُع  ىَ٘ َلجَ ،ٝثطئُ  ىنَل ًُ  ىطُ٘ٝو؛ ألَّّٔن  ٗٝثطئُ  ىنَل

ُِ عَْم  ىعَِٖ٘ر غَٞز  ىؽْغَّٞنحِ  .   ىَشزٗغحَ فِٜ  ألذ 

ُِ ٗ إلقاٍحِ : ٗأشاَر  ىؽْاتيحُ  ًِ فِٜ أشْاِء  ألذ  ُ ٝعُ٘س ردُّ  ىظَّنَل . أَّّٔن
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ِْ ىؽاظٍح مبّقاذِ  ٌْ ٝن ًُ ٍاى ِٓ فٖذَ  ٗ ظٌة، ٗٝنزُٓ  ىنَل ٚ ّٗؽ٘ ََ   أع

ِْ قاهَ *-  ِْ إِٔو  ىؽمِٝس ٍ ٍٗ : ُِ ُِ ؼاَه  ألذ  ًُ  ىَئذِّ ًُ مَل ٝؽز

ا  ٍَ ا  َٖ َُ عثادجٌ أ٘ذَّٞنحٌ مَلٍَّٞنحٌ، ٗقْم س َد فٞ َُّن  ألذ  ُٗٝثطئُ ٕذَ  أل

ا مؽاِه  ىَصيِّٜ اذَ  س َد رمتحًد فِٜ أَلِج  َٖ ا فؤتطي َٖ ىَٞض ٍْ

ًِّ  ىغزٝعِح، ٗقْم  ُّٜ فِٜ  أل ًُ  ىشَّنافت ََٗل أؼةُّ  ىَنَلً فِٜ : قاَه  إلٍا

ٌْ ٝتْم أذ ًّدا ٌَ ى ُْ ذنيَّن ِٔ ٍْغتحٌ ىيَّْناِص ٗا ا ىٞظْد فٞ ََ ُِ ت  . ألذ 

َ٘ ٝنزُٓ  ىرَّنصُ٘ٝة فِٜ غِٞز  ىغعِز، ٗ ىرَّنص٘ٝةُ  - 4  ا ذمْزَّا طاتقًدا ٕ ََ   م

ُْ ٝق٘هَ  ًِ : أ َِ  ىَّْن٘ ْٗ تتمُٓ، ، ىصَّنَلجُ خٌٞز ٍ ُِ أ َب فِٜ  ألذ  َّ٘ن  ط٘ ٌء ش

ُ قاهَ  ِْ تَلٍه أَّّٔن َٛ ع ا رٗ ََ صلَّرى هللاُه علٌهِّ  أٍزِّٜ رطُ٘ه هللاِ : "ى

ُْ  وسلَّرمَل  َب فِٜ  ىغعِز، ّٖٗاِّٜ أ ِ ّ٘ ُْ أُش ِبَ أ ّ٘ " فِٜ  ىتشاءِ أش
(6)

؛ 

ا،  ًٍد ُُ  ىَّْناُص ّٞا َُّن  ىرَّنصَ٘ٝة ٍْاطٌة ىصَلِج  ىغعِز ؼُٞس ٝن٘ ٗأل

 ًِ َِ  ىَّْن٘ َُّن  ىصَّنَلجَ خٌٞز ٍ ٌْ أ  .ىرذمٞزٕ

ُِ اَلَّن ىتذٍر، : قاَه  ىؽْاتيحُ -  5 َِ  ىَظعِم تتَم  ألذ  ًُ  ىلزُٗض ٍ ٝؽز

ِ ٕذَ   ّٜ مَّْنا قت٘دًد  ٍَع أتِٜ : " قاَه أتُ٘  ىشَّنتصاءِ ،ملسو هيلع هللا ىلص ىتَِو أأؽاِب  ىَّْنث

َِ  ٕزٝزجَ  ًَ رظٌو ٍ ، فقا ُُ َُ  ىَئذِّ َٜ هللاُ عُْٔ فِٜ  ىَظعِم، فؤذَّن رظ

َِ  ىَظعِم، فؤذْثتُٔ  ىَظعِم َِٝشٜ،   أتُ٘ ٕزٝزجَ تصزُٓ ؼرَّٚن خزَض ٍ

َٜ هللاُ عُْٔ  فقاَه أتُ٘ ٕزٝزجَ  ا ٕذَ  فقْم عَصٚ أتَا  ىقاص رظ ٍَّن  ًَ أ

(7)
 , َُ ُِ عغَّنا ُُ ت ُُ :" ملسو هيلع هللا ىلصقاَه رطُ٘ه هللاِ : ٗقاَه عصَا ِْ أدرمُٔ  ألذ  ٍ

ظتحَ،  َ٘ ََل ٝزُٝم  ىزَّن ٌْ ٝلزْض ىؽاظٍح، ٕٗ ٌَّن خزَض، ى فِٜ  ىَظعِم، ش

َ٘ ٍْافقٌ  "فٖ
(8)

َِ عََز .  َُّن  ت ا  ىلزُٗض ىتذٍر فَثاٌغ، تمىِٞو أ ٍَّن أ

ِٓ، ٗقاَه  ىشَّنافتٞحُ  َِ أظِو  ىرَّنصِ٘ٝة فِٜ غٞز ٝنزُٓ  ىلزُٗض : خزَض ٍ

ِْ غِٞز أَلٍج اَلَّن  ٍ ُِ َِ  ىَظعِم تتَم  ألذ   .ىتذرٍ ٍ
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َُ : قاَه  ىؽْاتيحُ -  6  ُُ قثَو  ىغعِز فِٜ شِٖز رٍعا ٝنزُٓ  ألذ 

، فٞرزُم٘   ىظُّؽَ٘ر، ٗٝؽرَُو أَلَّن  ِٔ ، ىئَلَّن ٝترزَّن  ىَّْناُص ت ِٔ ٍقرصزًد  عيٞ

 َُ َُّن تَلَلًد ما ُِ فِٜ  ىيَّنِٞو؛ أل ِْ عزَف عادذُٔ تاألذ  َٓ فِٜ ؼّقِ ٍ ٝنُز

 ِٔ ُُ تيٍٞو فنيُ٘  ٗ شزتُ٘  :" ملسو هيلع هللا ىلصٝغتُو ذىَل، تمىِٞو ق٘ى َُّن تَلَلًد ٝئذِّ ا

 ًٍ ًِّ ٍنر٘ ُِ أ َُ  ت "ؼرَّٚن ٝئذِّ
(9 )

ٌْ :" ملسو هيلع هللا ىلصٗق٘ىُٔ  َِ طؽ٘رم ٍ ٌْ ََل َْٝتن

 ٌْ ، ٗٝزظَع قائَن ٌْ ُُ تيٍٞو ىْٞثَِّٔ ّائَن ُ ٝئذِّ ُُ تَلٍه، فبَّّٔن "أذ 
(10)

 .

7  - ٌْ ا ٝنزُٓ عْمٕ ََ ْٛ  ىؽْاتيحُ م ُِ فِٜ  أ   ىِّْم ُء تاىصَّنَلِج تتَم  ألذ 

ُْ ٝق٘هَ  َٕا، ٍصَو أ  ىصَّنَلجُ، أٗ  إلقاٍحُ، أٗ  ىصَّنَلجُ :" ألط٘ ِد ٗغٞز

 ُّٛ ٌْ هللاُ، ٗقاَه  ىْ٘ٗ ِ "  :رؼَن ّٜ ُِّ  ىصَّنَلجُ عيَٚ  ىَّْنث قثَو   ذظ

 إلقاٍحِ 
(11)

 

ِْ س َد،- 8 ٍ ٌْ ٍْٖٗ ُُ ِْ طَتُٔ ىيظُِّٖز   ٝنزُٓ  ألذ    ىعَتِح  ٗقدَ  ىَ

ا تتذرٍ  َٖ  .ٗ ذزم

ؼَِ  ىعشٝزٛ - 5 – 4 – 3 – 2  – 1  . ىغقٔ عيٚ  ىَذ ِٕة  ألرتتح ىتثم  ىزَّن

 .رٗ ٓ  تِ ٍاظٔ-  6

 .ؼمٝس ؼظِ أؽٞػ: رٗ ٓ أت٘ د ٗد ٗ ىرزٍذٛ، ٗقاه -  7

 (.600)ٗأؽؽٔ  ألىثاّٜ فٜ أؽٞػ  تِ ٍاظٔ رقٌ.رٗ ٓ  تِ ٍاظٔ - 8

 .أؽٞػ  ىثلارٛ-  9

 .أؽٞػ  ىثلارٛ-  10

 (.711-709) ىغقٔ  إلطَلٍٜ ٗأدىرٔ ا: ر ظع-  11
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 البدعُه فًِّ األذانِّ 
ا اعلْم أنَّر  رُه بهَل  إلَلى هللاِّ المسلمُه  األذانَل عبادةٌة جلٌلةٌة، ولربةٌة ٌتمرَّر

ا جاءتِّ  نِّ أن ٌتمٌَّردَل بمَل تبارنَل وتعالَلى، ولذلنَل ففنَّرهُه ٌجرُه علَلى المإذ ِّ

، ذلنَل   مبنٌَّرةٌة اتَل  العبادألنَّر السنُّدةُه بِّبَلٌَلانهِّ مْن ألفاظِّ األذانِّ واإللامةِّ

، بمعنَلى أنَّرهُه الَل ٌجوهُه لنَلا شرعًءا أْن نهٌدَل أْو ننمصَل فًِّ  علَلى التَّرولٌؾِّ

ا جاءْت بهِّ  أو ؼٌرهَلا منَل العباداتِّ ألفاظِّ األذانِّ أْو اإللامةِّ   علَلى مَل

  .الصَّر ٌ ةُه السُّدنَّرةُه 

ا هٌادةُه األلفاظِّ المبتدعةِّ فً األذانِّ وكذَلا فًِّ اإللامةِّ ففنَّر ذلنَل  وأمَّر

ا الَل ٌجوهُه    ألنَّر فًِّ ذلنَل مخالفةٌة صرٌ ةٌة  وٌ رمُه وٌُهبطاُه العماَل ممَّر

ا لرسواِّ هللاِّ ملسو هيلع هللا ىلص ٌهَل .ال ِّذي بٌَّرنَل األ كامَل والَل ٌجوهُه تعد ِّ  

نٌنَل لبعضِّ : ومنَل األلفاظِّ المبتدعةِّ فًِّ األذانِّ  لراءةُه بعضِّ المإذ ِّ

، كمراء ي لَلْم :  لباَل األذانِّ تهمْ اآلٌاتِّ منَل المرآنِّ ِّ الَّرذِّ ْمدُه لِلِّ  لُهاِّ اْل َل وَل

نَل الذُّداَّر  ًٌّي م ِّ لِّ لَلْم ٌَلكُهْن لَّرهُه وَل ْلنِّ وَل ٌنٌة فًِّ اْلمُه لَلم ٌَلكُهن لَّرهُه شَلرِّ ا وَل لَلدًء ْذ وَل ٌَلتَّرخِّ

ا  كَلب ِّْررُه تَلْكبٌِّرًء ْن أَلْ سَلنُه لَلْوالًء : ، أْو لراءةُه البعضِّ (111)سورة اإلسراء وَل مَل وَل

ٌنَل  ْسلِّمِّ نَل اْلمُه لَلااَل إِّنَّرنًِّ مِّ ا وَل الِّ ًء اَل صَل عَلمِّ ِّ وَل ن دَلعَلا إِّلَلى َّللاَّر مَّر  سورة فصلتم ِّ

ا لْم ٌرْد فٌهِّ دلٌاٌة منَل كتارِّ هللاِّ ،(33) والَل مْن سنَّرةِّ تعالَلى  فهذَلا ممَّر

الفات ةُه إلَلى : رسولهِّ ملسو هيلع هللا ىلص وكذلنَل لواُه بعضهْم بعدَل الفراغِّ منَل األذانِّ 

، عبرَل .. إلي...روحِّ نبٌ ِّنَلا أْو الصَّربلة والسَّربلمُه علَلى رسواِّ هللاِّ وآلهِّ

 أْو لواُه ، ب ٌثُه ٌصبحُه هذَلا المواُه مْن جملةِّ األذانِّ مكبراتِّ الصوتِّ 

الَل إلهَل إالَّر هللاُه و درُه الَل شرٌنَل لهُه، لهُه الملنُه ولهُه : البعضِّ بعدَل األذانِّ 

، ا ال مدُه ٌ ًٌِّ وٌمٌتُه وهوَل علَلى كا ِّ شًءٍس لدٌرٍس  ذلنَل منَل شابهَل  أْو مَل

نٌنَل لباَل  ا بعضُه المإذ ِّ بعدَل الفراغِّ  وْ أاأللفاظِّ واألذكارِّ التًِّ ٌمولهَل

.منَل األذانِّ 
(1)  
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 ِّ  ً نِّ ثمَّر ٌصل ًِّ علَلى النَّرب دَل بعدَل المإذ ِّ بعدَل   والسُّدنَّرةُه لئلنسانِّ أْن ٌرد ِّ

، ثمَّر ٌسؤاُه لهُه الوسٌلةَل  ، وكذلنَل ٌسنُّد  والفضٌلةَل الفراغِّ منَل األذانِّ

، ذ ِّ للمإ ِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ولكْن بٌنهُه وبٌنَل نفسهِّ  ً نِّ نفسهُه أْن ٌصل ًِّ علَلى النَّرب

ًْ الَل ٌُهدرجَل فٌهِّ ولٌسَل بصوتٍس مرتفعٍس ٌساوِّي صوتَل األذانِّ  . لك  

ٌهِّ البعضُه بالتَّرسابٌحِّ أوِّ : ومنَل األلفاظِّ المبتدعةِّ فًِّ األذانِّ  ا ٌسم ِّ مَل

ا  ، فتجدُه فًِّ بعضِّ المساجدِّ بعضَل النَّراسِّ شابهَل التَّرواشٌحِّ، أْو مَل  ذلنَل

 ، ٌرفعونَل أصواتهْم بهذرِّ التَّرسابٌحِّ لباَل األذانِّ الثَّرانًِّ لصبلةِّ الفجرِّ

، ولْد نصَّر علَلى  وكذلنَل لباَل صعودِّ اإلمامِّ إلَلى المنبرِّ ٌومَل الجمعةِّ

ي ر مهُه هللاُه  ، ٌمواُه ابنُه الجوهِّ   تعالَلىعدمِّ جواهِّ ذلنَل علماءُه اإلسبلمِّ

ومنهُه أنَّرهْم ٌخلطونَل أذانَل : "وهوَل ٌُهبَلٌ ِّنُه تلبٌسَل إبلٌسَل فًِّ األذانِّ 

، وٌجعلونَل األذانَل وسطًءا  الفجرِّ بالتَّرذكٌرِّ والتَّرسبٌحِّ والمواعظِّ

، ولْد رأٌنَلا مْن  ا ٌضاؾُه إلَلى األذانِّ فٌختلطَل، ولْد كررَل العلماءُه كاَّر مَل

ا  ، ومنهْم مْن ٌمرأُه سورًء رُه ا علَلى المنارةِّ فٌعظُه وٌذك ِّ ٌمومُه باللَّرٌاِّ كثٌرًء

منَل المرآنِّ بصوتٍس مرتفعٍس، فٌمنعُه النَّراسَل مْن نومهْم، وٌخلطُه علَلى 

دٌنَل لراءتهْم، وكاُّد ذلنَل منَل المنكراتِّ  "المتهج ِّ
انتهى كبلم ابن الجوهي( 2)  

الصَّربلةُه : وكذلنَل لولهْم بٌنَل األذانِّ واإللامةِّ مْن صبلةِّ الفجرِّ 

 ضرْت ٌر مكمُه هللاُه الصَّربلةُه  ضرْت ٌر منَلا وٌر مكمُه هللاُه، فهذَلا الَل 

.أصاَل لهُه ولْم تؤتًِّ بهِّ السُّدنَّرةُه وهوَل بدعةٌة منكرةٌة   

ا أ دثورُه ": "المدخاِّ "ولااَل ابنُه ال اجِّ فًِّ  نونَل عمَّر وٌُهنهَلى المإذ ِّ

ا وعلنًءا، لكْن  ، وإْن كانَل ذكرَل هللاِّ تعالى  سنًءا سرًء منَل التَّرسبٌحِّ باللَّرٌاِّ

ا الشَّرارعُه  فًِّ المواضعِّ الت ًِّ تركهَل
(3)

 صلواتُه هللاِّ وسبلمهُه علٌهِّ ولْم 

ا ا شٌئًءا معلومًء ا". ٌعٌ ِّْن فٌهَل ا : "ولااَل أٌضًء نونَل عمَّر وٌُهنهَلى المإذ ِّ  

ًَّر ملسو هيلع هللا ىلص لْم ٌفعلهُه، ، ألنَّر النَّرب  أ دثورُه منَل التذكارِّ ٌومِّ الجمعةِّ
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، والَل فعلهُه أ دٌة مْن بعدرِّ منَل السَّرلؾِّ الماضٌٌنَل   والَل أمرَل بهِّ

ًَل هللاُه عنهْم، بْا هوَل لرٌرُه العهدِّ بال دوثِّ  .رض
انتهى كبلم ابن ال اج(4) " 

ٌدٌَّرةِّ وؼٌرهْم  ا اشتهرَل عندَل الهَّر ومنَل األلفاظِّ المبتدعةِّ فًِّ األذانِّ مَل

ٌعةِّ  ًَّر علَلى خٌرِّ العماِّ : "هٌادةُه لفظِّ : منَل الش ِّ فًِّ األذانِّ "  

، ًَل  كاملةٍس فًِّ األذانِّ جملةٍس وكذلنَل هٌادةُه  واإللامةِّ أشهدُه أنَّر : " وه

ًُّد هللاِّ  افضةِّ "علٌَّرا ول ًَل عندَل الرَّر ا ه ،  هدانَلا وهداهمُه هللاُه تعالَلى، كمَل

، فهٌادةُه هذرِّ األلفاظِّ  األذانِّ أوْ فً" سٌ ِّدنَلا"وكذلنَل هٌادةُه   اإللامةِّ

ا دلٌاٌة منَل  منَل البدعِّ المنكرةِّ الم دثةِّ فًِّ األذانِّ والتًِّ لْم ٌداَّر علٌهَل

، بْا الواردُه المنعُه  ، ٌمواُه ابنُه ال اجِّ وهوَل ٌت دَّرثُه عنْ السُّدنَّرةِّ  ذلنَل

ا ٌنهَلى فعلهُه فًِّ المسجدِّ  ا فًِّ أثناءِّ األذانِّ فمْد أضاؾَل : "عمَّر وأمَّر

ا ظًءا وألفاتًءاالنَّراسُه كلما ا دلٌاٌة، ولٌسَل عندهْم منَل هللاِّ فٌهَل  لٌسَل علٌهَل

ا هٌادة لفظةِّ  ، ومنهَل ، وهٌادةُه " سٌ ِّدنَلا"برهانٌة فًِّ ألفاظِّ اإللامةِّ

ًَّر علَلى خٌرِّ العماِّ " ، وهٌادةُه بعضهْم جملةًء "   عندَل األذانِّ واإللامةِّ

ًُّد هللاِّ "كاملةًء فًِّ ألفاظِّ األذانِّ  ا الَل " أشهدُه أنَّر علًٌّا ول وهذَلا ممَّر

  ً ، وكؤنَّرهْم ٌتَّرهمونَل النَّرب صلَّرى هللاُه علٌهِّ  ٌجوهُه هٌادتهُه فًِّ األذانِّ

، وألنَّر األذانَل عبادةٌة مستملَّرةٌة الَل  ، والدَّرٌنِّ بالنمصانِّ وسلَّرمَل بعدمِّ البٌانِّ

ا والَل النُّدمصانُه  ٌادةُه فٌهَل .ٌجوهُه اله ِّ
(5) 

 
 

2168إبلٌس، صـ تلبٌس ( 2(. ) 134-133)إصبلح المساجد للماسمً صـ: ٌراجع( 1) 1  

 ألنَّر الشَّرارع وصا رِّ الشَّررٌعةِّ هوَل هللاُه تعالَلى وأجمعوا على أنَّر ملسو هيلع هللا ىلصال ٌجوهُه اطبلقُه اسم الشَّرارعِّ على رسواِّ هللاِّ  (3)

ٌْنَل :  ، لمولهِّ تعالَلى........."وإلرارُه صا رِّ الشَّررٌعةِّ : "صا ر الورلاتِّ لد أخطؤَل  ٌن لاا اَل إِّلَل ُهنهِّ ا أ سُهواُه بَلل ِّْػ مَل ا الرَّر ُّدهَل ٌَلا أٌَل

سَلالَلتَلهُه ۚ ا بَللَّرْؽتَل رِّ إِّن لَّرْم تَلْفعَلْا فَلمَل ب ِّنَل ۖ وَل ن رَّر سواُه . المائدة . مِّ .هو مبل ِّػُه الشَّررٌعةِّ ولٌسَل صا رَل الشَّررٌعةِّ  ملسو هيلع هللا ىلص فالرَّر  

أبو عبد هللا دمحم بن دمحم العبدري الفاسً المعروؾ بابن ال اج، أ د جهابذة المتصوفٌن وأعبلم السنة  :ابنُه ال اج هوَل  (4)

الراسخٌن، كان عالما بالمذهر المالكً، عرؾ عنه االنمطاع عن الدنٌا والههد والصبلح، وهو صا ر التصانٌؾ 

الجلٌلة، ضرر فٌه من العلم بالسهم المدٌد، من أبره آثارر كتار المدخا إلى تنمٌة األعماا بت سٌن النٌات والتنبٌه على 

المدخا إلى "ابنُه ال اج  (5( )وٌكٌبٌدٌا)، المرافة، الماهرة، مصر1336: ، المؽرر الوفاة1258:  المٌبلد.كثٌر من البدع

".تنمٌة األعماا بت سٌن النٌات والتنبٌه على كثٌر من البدع  
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ً فًِّ  إنَّر ألفاظَل األذانٌنِّ مؤثورةٌة ": "إصبلحِّ المساجدِّ "ٌمواُه الماسمِّ

ا، روٌْت بالتَّرواترِّ خلفًءا ، فًِّ كترِّ ال دٌثِّ  متعبَّردٌة بهَل عْن سلؾٍس

، ولْم ٌروِّ أ دٌة لطٌّي  الص ِّ احِّ وال سانِّ والمسانٌدِّ والمعاجمِّ

ٍس والَل ("سٌ ِّدنَلا"ٌمصدُه لفظةَل  )است بارَل هذرِّ الهٌادةَل   ً  عْن ص اب

ةِّ والَل  ٍس، بْا والَل فمٌهِّ منَل فمهاءِّ األئمَّر  ً .مْ أتباعهتابع
(1) 

هَل سإااٌة إلى العبلمةِّ عبدُه العهٌهِّ بنُه باهٍس  ر مهُه هللاُه تعالَلى، ولْد وج ِّ

ا  كمُه اإلسبلمِّ فًِّ هٌادةِّ : "ٌمواُه نصُّد السُّدإااِّ  ًَّر علَلى خٌرِّ : "مَل  

ا  كمُه الصَّربلةِّ " العماِّ  سواِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ومَل فًِّ األذانِّ  وهْا ثبتْت عنِّ الرَّر

نُه فًِّ المساجدِّ التًِّ  ا  وهْا ص ٌحٌة تإذ ِّ ًَّر علَلى خٌرِّ العماِّ فٌهَل  ب 

ا فًِّ إ دَلى الؽهواتِّ  سواَل ملسو هيلع هللا ىلص أذَّرنَل بهَل ".أنَّر الرَّر  

 فمْد ثبتْت األ ادٌثُه عْن رسواِّ هللاِّ صلَّرى هللاُه علٌهِّ ..: "...الجوارُه 

، وعلَّرمهُه أبَلا م ذورةَل،  ، ولْد علَّرمهُه ببلالًء وسلَّرمَل فًِّ بٌانِّ صفةِّ األذانِّ

ا  ا، ولٌسَل فٌهَل واأل ادٌثُه فًِّ ذلنَل ثابتةٌة فًِّ الصَّر ٌ ٌنِّ وؼٌرهمَل

ًَّر علَلى خٌرِّ العماِّ " ا "  ًُّد هللاِّ "، ولٌسَل فٌهَل ، بْا "أشهدُه أنَّر علٌَّرا ول

 ِّ  ً ، ولْد هاتانِّ الجملتانِّ منَل البدعِّ الم دثةِّ فًِّ األذانِّ بعدَل النَّرب

مْن أ دثَل فًِّ ): لااَل علٌهِّ الصَّربلةُه والسَّربلمُه فًِّ ال دٌثِّ الصَّر ٌحِّ 

ا لٌسَل منهُه فهوَل ردٌّي  ٌعنًِّ مردودٌة  (أمرنَلا هذَلا مَل
(2)
ولااَل علٌهِّ . 

(مْن عماَل عمبلًء لٌسَل علٌهِّ أمرنَلا فهوَل ردٌّي ): الصَّربلةُه والسَّربلمُه 
(3)
 

ًَل  ِّ رض وأخرجَل مسلمٌة فًِّ الصَّر ٌحِّ عْن جابرٍس بنِّ عبدِّ هللاِّ األنصاري 

 ِّ  ً ا بعـدُه ): ملسو هيلع هللا ىلص أنَّرهُه كانَل ٌمواُه فًِّ خطبةِّ الجمعةِّ  هللاُه عنهُه عنِّ النَّرب : أمَّر

دٍس   وشرُّد ففنَّر خٌرَل الكتارُه كتارَل هللاِّ، وخٌرَل الهديِّ هديُه م مَّر

ا، وكاُّد بدعةٍس ضبللةٍس  نٌنَل أْن . (األمورِّ م دثاتهَل فالواجرُه علَلى المإذ ِّ

 ِّ  ً ا ؼٌرُه ثابتةٍس عنِّ النَّرب ًَل منَل  ٌَلدَلعُهو هذرِّ الهٌادةَل  ألنَّرهَل ملسو هيلع هللا ىلص بْا ه

..."البدعِّ 
انتهى كبلم ابن باه (4)  
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، اوعلٌهِّ ففنَّر  ا وردتِّ السُّدنَّرةُه ببٌانهِّ نٌِّنَل التَّرمٌُهدَل بمَل لواجرَل علَلى المإذ ِّ

، فمْن هادَل فًِّ ذلنَل فمْد خالؾَل الَّر وأ  ٌُههادَل فًِّ ألفاظِّ األذانِّ والَل اإللامةِّ

ا ،الكتارَل والسُّدنَّرةَل   وهللاَل و درُه نسؤاُه أْن ٌردَّر المسلمٌنَل إلَلى دٌنهِّ ردًّ

ا  المطَّرهرةِّ والبعدَل عنِّ بالسُّدنَّرةِّ جمٌبلًء، وأْن ٌرهلنَلا التَّرمسُّدنَل  البدعِّ مَل

، ا بطنَل ا ومَل .آمٌن ظَلهرَل منهَل  

م ناظم لصة كلٌلة 1914/  هـ 1332– م 1866/  هـ 1283)جماا الدٌن بن دمحم سعٌد بن لاسم ال بلق الماسمً  (1)

ٌنٌة ال دٌثة بببلد الشام فً العصر ال دٌث، وأ د رجاا العلم الكبار من . ودمنة هو أ د رواد النهضة العلمٌة الدِّ 

المسلمٌن فً النصؾ األوا من المرن الرابع عشر الهجري، وصا ر المإلَّرفات المٌ مة الكثٌرة التً انتفع بها العلماء 

 وطبلر العلم من المسلمٌن

روار الشٌخان البخاري ومسلم فً الص ٌ ٌن( 2)  

  أخرجه مسلم فً الص ٌح( 3)

 (660)برنام  نور على الدرر، رلم ال لمة  (4)

 

 

********************************* 
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اِّ   بدعةُه األذانِّ بالمسج ِّ

ا ٌ رُّد وٌرضَلى أنَّر األذانَل عبادةٌة  اعلْم وفَّرمنًِّ هللاُه تعالَلى وإٌَّرانَل لمَل

ًَل كسائرِّ العباداتِّ تدورُه  واَل  ، وه ًَل مفرورضةٌة علَلى الكفاٌةِّ وه

ثنَلا عنِّ البدعِّ فًِّ األذان فًِّ  ، ففْن كنَّرا لْد ت دَّر أ كامِّ الشَّررعِّ الخمسةِّ

ْت  المب ثِّ السَّرابكِّ إالَّر أنَّرنً أفردتُه هذرِّ الم دثةُه الكارثٌَّرةُه التًِّ ألمَّر

ةِّ عبادةًء جلٌلةًء عظٌمةًء الَل  وٌبضةُه هذرِّ األمَّر ة  ٌثُه عطَّرا رُه بهذرِّ األمَّر

ا فًِّ  ٌهَل ا عباداتُه النَّراسِّ والَل ٌإد ِّ تصحُّد إالَّر بالنٌَّرةِّ وتتولَّرؾُه علٌهَل

اِّ الصَّروتِّ هذَلا،  ا بمسج ِّ ، فاستؽنُهوا عنهَل ةِّ األصاِّ إالَّر عدواُه هذرِّ األمَّر

 ، وهْد علَلى ذلنَل أنَّرهْم ٌفتونَل بجواهِّ ذلنَل ببلَل كتارٍس والَل سلطانٍس مبٌنٍس

حُه ال ضرُه علَلى "هذَلا ولْو كانَل منهْم رجاٌة رشٌدٌة ل كَّرمَل لاعدةَل  ٌرجَّر

ً فًِّ روضةِّ النَّراظرِّ "اإلبا ةِّ   إذَلا تعارضَل :، لاا ابنُه لدامةَل الممدسِّ

ا ٌفٌدُه ال ظرَل واآلخرُه ٌفٌدُه اإلبا ةَل وجرَل تمدٌمُه ال ظرِّ  دلٌبلنِّ أ دهمَل

 ، ، ألنَّرهُه أ وطُه، وألنَّر اإلثمَل  اصاٌة فًِّ فعاِّ الم ظورِّ علَلى اإلبا ةِّ

.والَل إثمَل فًِّ ترنِّ المباحِّ، فكانَل التَّررنُه أولَلى
(1  )

، هذَلا ألنَّر األصاَل انتهى

، وهذَلا إْن كانَل لهْم دلٌاٌة أصبلًء لكْن الَل دلٌاَل لهْم  فًِّ العباداتِّ المنعُه

ى وعنادٌة واستهتارٌة بشعائرِّ  نملًٌّا كانَل أْو عملًٌّا، لكْن هذَلا م ضُه هوًء

، ثمَّر إنَّر األذانُه عبادةٌة  هللاِّ تعالَلى وتكاساٌة عنِّ المٌامِّ بالواجباتِّ

ا أنَّر  األصاَل فًِّ العباداتِّ المنعُه واألصاُه فًِّ "والعبادةُه تولٌفٌَّرةٌة، كمَل

، فلْو وضعنَلا إبا ةَل مْن لااَل بجواهِّ األذانِّ "العاداتِّ اإلبا ة

مَل  ، فعمبلًء ونمبلًء ٌجرُه أْن ٌمدَّر اِّ معَل  ظرِّ مْن لااَل بمنعِّ ذلنَل بالمسج ِّ

ي الَل ٌنطكُه  ، أضْؾ إلَلى ذلنَل  دٌثُه المعصومِّ الَّرذِّ ال ظرُه علَلى اإلبا ةِّ

ى ا الَل ٌرٌبنَل : "لااَل    ملسو هيلع هللا ىلصعنِّ الهوَل ".دْع ما ٌرٌبنَل إلَلى مَل
(2)  

.التَّرهذٌرُه والتَّروضٌح فؽً شرحِّ لواعد التَّررجٌح (1)  

عن ال سن بن علً رضً هللا  (722)، وابن  بان (1630)، وأ مد  (2442)أخرجه الترمذي  (2)

.م، وروارُه النَّرسائً، وص َّر هُه األلبانً ر مه هللا تعالىعنه  
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ا ٌرٌبنَل ): " تعالَلى لااَل المناويُّد ر مهُه هللاُه  ا تشنُّد : أيْ  (دْع مَل اترْن مَل

ا،  ا، أْو  بلالًء أْو  رامًء ا الَل ٌرٌبنَل )فًِّ كونهِّ  سنًءا أْو لبٌ ًء  (إلَلى مَل

لَّرهُه : أي ا تٌمَّرنتَل  سنهُه و ِّ ، ٌعنًِّ مَل ا الَل شنَّر فٌهِّ   .واعدْا إلَلى مَل

ًُّد  ٌب ولاا الط ِّ
(1)
 : ، ا تمدَّرمهُه منَل الكبلمِّ دا لمَل جاءَل هذَلا المواُه ممهًء

، فاتركهُه : ومعنارُه  ، فارتٌابنَل ....إذَلا وجدتَل نفسنَل ترتارُه فًِّ الشَّرًءِّ

، فا ذررُه، وطمؤنٌنتنَل  ءٌة عْن كونهِّ مظن ِّةٌة للباطاِّ منَل الشَّرًءِّ منب ًِّ

، فتمسَّرْن بهِّ  "للشَّرًءِّ مشعرٌة ب مٌمتهِّ
(2)
ا مجمعُه الفمهِّ  . وأٌضًء

، ب ٌثُه الَل  ، وأوفُهوا األدلَّرةَل علَلى ذلنَل ً أفتُهوا بعدمِّ جواهِّ ذلنَل اإلسبلمِّ

ً ، ودوننَل لواُه المجمعِّ الفمهِّ ا إالَّر مستهترٌة
  .ٌنكرَل هذَلا بعدَل هذَل

 

~~~~~~~~~~~~~~~                                                   ~~~~~~~~~~~~~~
 

، والصَّربلةُه والسَّربلمُه علَلى رسواِّ هللاِّ وعلَلى آلهِّ وص بهِّ   ،ال مدُه لِلِّ

ا بعدُه  ً برابطةِّ العالمِّ : أمَّر ً اإلسبلمِّ ففنَّر مجلسَل المجمعَل الفمهِّ

مةَل مْن ٌومِّ  ً المنعمدِّ بدورتهِّ التَّراسعةِّ فًِّ مكَّرةَل المكرَّر اإلسبلمِّ

هـ لْد نظرَل 19/7/1406هـ إلَلى ٌومِّ السَّربتِّ 12/7/1406السَّربتِّ 

 2412/4/1فًِّ االستفتاءِّ الواردِّ مْن وهٌرِّ األولاؾِّ بسورٌَلا برلمِّ 

بلتِّ 21/9/1405فًِّ  هـ بشؤنِّ  كمِّ إذاعةِّ األذانِّ عْن طرٌكِّ مسج ِّ

ا لْد ٌ صاُه مْن "الكاسٌت"الصوتِّ  ، لت مٌكِّ تبلفًِّ مَل  فًِّ المساجدِّ

فارقِّ الولتِّ بٌنَل المساجدِّ فًِّ البلدِّ الوا دِّ  ٌنَل أداءِّ األذانِّ للصَّربلةِّ 

. المكتوبةِّ   

ةِّ فًِّ هذَلا مْن بعضِّ  وعلٌهِّ فمدِّ اطَّرلعَل المجلسُه علَلى الب وثِّ المعدَّر

ى الصادرةِّ فًِّ ذلنَل مْن سما ةِّ  أعضاءِّ المجمعِّ، وعلَلى الفتاوَل

المفتًِّ سابمًءا بالمملكةِّ العربٌَّرةِّ السُّدعودٌَّرةِّ الشَّرٌي دمحم بن إبراهٌمَل آاِّ 

هـ،3/1/1378 فًِّ 35الشَّرٌيِّ ر مهُه هللاُه تعالَلى برلمِّ   
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ا الثَّرانٌةَل عشرةَل  رتهُه هٌئةُه كبارِّ العلماءِّ بالمملكةِّ فًِّ دورتهَل ا لرَّر ومَل

ى الهٌئةِّ 1398المنعمدةَل فًِّ شهرِّ ربٌعِّ اآلخرِّ عامِّ  هـ وفتوَل

ئاسةِّ العامةِّ إلداراتِّ الب وثِّ العلمٌَّرةِّ واإلفتاءِّ والدَّرعوةِّ  ائمةِّ بالر ِّ الدَّر

نُه 4/7/1403 فًِّ 5779واإلرشادِّ فًِّ المملكةِّ برلمِّ  هـ، وتتضمَّر

ى الثبلثْ  عدمَل األخذِّ بذلنَل وأنَّر إذاعةَل األذانِّ عندَل " :هذرِّ الفتاوَل

دخواِّ ولتِّ الصَّربلةِّ فًِّ المساجدِّ بواسطةِّ آلةِّ التَّرسجٌاِّ ون وهَلا ال 

. تجهئُه فًِّ أداءِّ هذرِّ العبادةِّ 
 

 ، ى، والمداولةَل فًِّ ذلنَل مَل منَل ب وثٍس وفتاوَل ا تمدَّر وبعدَل استعراضِّ مَل

ا ٌلًِّ ً تبٌَّرنَل لهُه مَل ً اإلسبلمِّ :ففنَّر مجلسَل المجمعِّ الفمهِّ  

أنَّر األذانَل مْن شعائرِّ اإلسبلمِّ التعبدٌَّرةِّ الظَّراهرةِّ، المعلومةِّ منَل - 1 

، ولهذَلا فاألذانُه منَل  ٌنِّ بالضَّررورةِّ بالنَّرص ِّ وإجماعِّ المسلمٌنَل الد ِّ

ًَل االتفاقُه  ، ولْد  ك العبلماتِّ الفارلةِّ بٌنَل ببلدِّ اإلسبلمِّ وببلدِّ الكفرِّ

.علَلى أنَّرهُه لْو اتفَّركَل أهاُه بلدٍس علَلى تركهِّ لموتلُهوا   

التوارثَل بٌنَل المسلمٌنَل مْن تارٌيِّ تشرٌعهِّ فًِّ السَّرنةِّ األولَلى  - 2 

منَل الهجرةِّ وإلَلى اآلن، ٌنماُه العماُه المستمرُّد باألذانِّ لكا ِّ صبلةٍس منَل 

، وإْن تعدَّردتِّ المساجدُه فًِّ البلدِّ  لواتِّ الخمسِّ فًِّ كا ِّ مسجدٍس الصَّر

.الوا دِّ    

ًَّر صلَّرى - 3  ًَل هللاُه عنهُه، أنَّر النَّرب ، رض فًِّ  دٌثِّ مالنٍس بنِّ ال وٌرثِّ

ْن لكْم أ دُهكْم : "هللاُه علٌهِّ وسلَّرمَل لااَل  إذَلا  ضَلرتِّ الصَّربلةُه فْلٌُهإذ ِّ

كمْ  كْم أكبرُه ".وْلٌَلإمَّر
(3)

  

، ولهذَلا الَل ٌصحُّد منَل المجنونِّ والَل - 4 أنَّر النٌَّرةَل مْن شروطِّ األذانِّ

ا، لعدمِّ وجودِّ النٌَّرةِّ فًِّ أدائهِّ   فكذلنَل فًِّ ،منَل السَّركرانِّ ون وهمَل

.التَّرسجٌاِّ المذكورِّ   
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أنَّر األذانَل عبادةٌة بدنٌَّرةٌة، لااَل ابنُه لدامةَل ر مهُه هللاُه تعالَلى فًِّ - 5 

ًَل علَلى أذانِّ ؼٌررِّ ألنَّرهُه عبادةُه بدنٌةٌة : "المؽنًِّ جاِّ أْن ٌبن ولٌسَل للرَّر

".فبلَل ٌصحُّد مْن شخصٌنِّ كالصَّربلةِّ 
(4)

  

اِّ الصَّروتِّ علَلى - 6  أنَّر فًِّ تو ٌدِّ األذانِّ للمساجدِّ بواسطةِّ مسج ِّ

ا ٌلًِّ ا مَل ةُه م اذٌرَل ومخاطرَل منهَل :الوجهِّ المذكورِّ عدَّر   

أنَّرهُه ٌرتبطُه بمشروعٌَّرةِّ األذانِّ أنَّر لكا ِّ صبلةٍس فًِّ كا ِّ مسجدٍس سننًءا -  أ

ا وإماتةٌة لنشرهَلا  وآدابًءا، ففًِّ األذانِّ عْن طرٌكِّ التَّرسجٌاِّ تفوٌتٌة لهَل

.معَل فواتِّ شرطِّ النٌَّرة فٌهِّ    

، ودخواِّ البدعِّ -  ر ٌنِّ أنَّرهُه ٌفتحُه علَلى المسلمٌنَل بارَل التَّربلعرِّ بالد ِّ

ً إلٌهِّ مْن ترنِّ  ا ٌفضِّ علَلى المسلمٌنَل فًِّ عباداتهْم وشعائرهْم، لمَل

.األذانِّ بالكلٌَّرةِّ واالكتفاءِّ بالتَّرسجٌاِّ    

ا  رُه مَل ً ٌمر ِّ ً اإلسبلمِّ مَل ففنَّر مجلسَل المجمعِّ الفمهِّ ا تمدَّر وبناءًء علَلى مَل

أنَّر االكتفاءَل بفذاعةِّ األذانِّ فًِّ المساجدِّ عندَل دخواِّ ولتِّ ": ٌلًِّ

الصَّربلةِّ بواسطةِّ آلةِّ التَّرسجٌاِّ ون وهَلا الَل ٌجهئُه والَل ٌجوهُه فًِّ أداءِّ 

هذرِّ العبادةِّ، والَل ٌ صاُه بهِّ األذانُه المشروعُه، وأنَّرهُه ٌجرُه علَلى 

لواتِّ فًِّ كا ِّ  المسلمٌنَل مباشرةَل األذانِّ لكا ِّ ولتٍس مْن أولاتِّ الصَّر

دٍس  ا توارثهُه المسلمونَل مْن عهدِّ نبٌ ِّنَلا ورسولنَلا م مَّر  مسجدٍس علَلى مَل

دٍس وعلَلى ،وهللاُه الموفَّركُه ، إلَلى اآلن  وصلَّرى هللاُه علَلى سٌ ِّدنَلا ونبٌ ِّنَلا م مَّر

.آلهِّ وص بهِّ أجمعٌنِّ 
(5)
.انتهى كبلمُه المجمعِّ الفمهً اإلسبلمً   

صا ر شرح المشكاة ( 1) هو ال سٌن بن دمحم عبد هللا الطٌبً، ولد أكثر عنه المناوي فً الفٌض المدٌر،اإلمام المشهور

. فمٌراًء وؼٌرر، وكان ذا ثروة من اإلرث والتجارة فلم ٌها ٌنفك ذلن فً وجور الخٌرات إلى أن كان فً آخر عمرر   

ؽٌرفٌض المدٌر ( 2) .متفك علٌه( 3 ).شرح الجامع الصَّر  

.425/1المنً البن لدامة،  (4)  

.مولع إمام المس  (5 )  
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ى  د بن 1فهذرِّ أربعُه فتاوَل  المفتً السَّرابك للمملكةِّ الشٌي م مَّر

ائمةُه إداراتِّ 3 هٌئةُه كبارِّ العلماءِّ 2إبراهٌمَل آا الشٌي،   الهٌئةُه الدَّر

ى واإلرشادِّ  ى والدَّرعوَل ً 4الب وثِّ العلمٌَّرةِّ والفتوَل  والمجمعُه الفمهِّ

ى األربعَل توجرُه اإلجماعَل بْا هذَلا هوَل  اإلسبلمً، فهذرِّ الفتاوَل

، واإلجماعُه هوَل األصاُه الثَّرالثُه من أصواِّ  اإلجماعُه علَلى  مٌمتهِّ

 ، ، والَل ٌجوهُه الخروجُه عنِّ اإلجماعِّ ب ااٍس منَل األ وااِّ االستدالاِّ

والخارجُه عنِّ اإلجماعِّ هوَل خارجٌة عن جماعةِّ المسلمٌنَل لمولهِّ 

ٌَلتَّربِّْع  :"تعالَلى دَلٰى وَل ا تَلبَلٌَّرنَل لَلهُه اْلهُه ن بَلْعدِّ مَل سُهواَل مِّ ن ٌُّدشَلالِّكِّ الرَّر مَل وَل

ْت  سَلاءَل نَّرمَل ۖ وَل هَل نُهْصلِّهِّ جَل لَّرٰى وَل ا تَلوَل ل ِّهِّ مَل نٌِّنَل نُهوَل ْإمِّ ٌْرَل سَلبٌِّاِّ اْلمُه ؼَل

ا ٌرًء صِّ : لاا السَّرعدِّي ر مهُه هللاُه تعالَلى فًِّ تفسٌررِّ 115الن ِّساء"مَل  

 توعَّردَل مْن خالؾَل سبٌاَل المإمنٌنَل (تعالَلى) أنَّر هللاَل : ووجهُه ذلنَل 

ا  ، وسبٌاُه المإمنٌنَل مفردٌة مضاؾٌة ٌشماُه سائرَل مَل بالخذالنِّ والنَّرارِّ

 ففذَلا اتَّرفمُهوا علَلى إٌجارِّ ،المإمنونَل علٌهِّ منَل العمائدِّ واألعمااِّ 

، أْو إبا تهِّ فهذَلا  ، أْو ت رٌمهِّ أْو كراهتهِّ شًءٍس أوِّ است بابهِّ

سبٌلهْم، فمْن خالفهْم فًِّ شًءٍس مْن ذلنَل بعدَل انعمادِّ إجماعهْم علٌهِّ، 

.فمْد اتَّربعَل ؼٌرَل سبٌلهمْ   

فهذرِّ األدلَّرة ون وهَلا تفٌدُه المطعَل أنَّر إجماعَل  :ثمَّر لااَل ر مهُه هللاُه تعالَلى

ة  جةٌة لاطعةٌة، هذرِّ األمَّر
(1)

.انتهى كبلمُه السَّرعدي......   

ِّضَل  ا عُهو  ا إذَلا مَل ا عظٌمًء رمَل أجرًء نَل  ُه وهْد علَلى ذلنَل أنَّر المإذ ِّ

، فعنهُه  اِّ ِّ :  لااَل ملسو هيلع هللا ىلصبالمسج ِّ ا فًِّ الن ِّداءِّ والصَّرؾ  لْو ٌعلمُه النَّراسُه مَل

وا وا علٌهِّ الْستهمُه مُه اِّ ثمَّر لْم ٌجدُهوا إالَّر أْن ٌْستَلهِّ .األوَّر
(2)

 

.تٌسٌر  الكرٌم الرَّر م فً تفسٌر كبلم المنَّران (1)  

.روارُه الشَّرٌخان (2)  
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نِّ عظٌمٌة، فلْو  أيْ  نِّ عظٌمةٌة، وجهاءُه المإذ ِّ أنَّر فضٌلةَل األذَلانِّ والمإذ ِّ

نُه منهمْ  ا فٌهِّ مْن أجرٍس الَل الترعَل النَّراسُه علَلى مْن ٌإذ ِّ وا مَل .علمُه
(1 )  

ًَّر  ًَل هللاُه عنهُه أنَّر النب ا، عنِّ البراءِّ بنِّ عاهرٍس رض :  لااَل ومنهُه أٌضًء

لهُه مْن سمعهُه مْن رطرٍس ........  نُه ٌؽفرُه لهُه بمد ِّ صوتهِّ وٌصد ِّ والمإذ ِّ

.وٌابسٍس ولهُه مثاُه أجرِّ مْن صلَّرى معهُه 
(2)  

ِّضَل  نُه إذَلا عُهو  مَل منهُه المإذ ِّ رِّ فانظْر إلَلى كا ِّ هذَلا الفضاِّ كٌؾَل  ُه

اِّ  .بالمسج ِّ  

ًَّر ملسو هيلع هللا ىلصفعنِّ  ا أنَّر النَّرب ًَل هللاُه عنهمَل ًْ : "لااَل   ابنِّ عمرَل رض مْن أذَّرنَل اثنتَل

عشرةَل سنةًء وجبْت لهُه الجنَّرةُه وكُهتِّرَل لهُه بتؤذٌنهِّ فًِّ كا ِّ ٌومٍس ستُّدونَل 

. سنةًء وبكا ِّ إلامةٍس ثبلثونَل  سنةًء 
(3)

 
 

اِّ ال تُه صَلى والتعدُّد، ولَلْو  واألدلَّرةُه علَلى عدمِّ جواهِّ األذانِّ بالمسج ِّ

ا،  جااِّ فلْن ٌُهؽلكَل أبدًء فت تُه بارَل األدلَّرةِّ منَل الكتارِّ والسُّدنَّرةِّ وألوااِّ الر ِّ

ا لااَل رسواُه هللاِّ  ً ففنَّرهْم :"  ملسو هيلع هللا ىلصولكْن الَل نمواُه إالَّر مَل اللَّرهمَّر اؼفْر لمومِّ

".الَل ٌعلمونَل 
(4)  

.  دٌثًءا تملإهَلا األسرارُه ألبً فاطمةَل عصام الدٌن20طرٌكُه األبرار  (1)  

.روارُه النَّرسائً وص َّر هُه األلبانً (2)  

وهو كما لاا ففن عبد هللا بن : لاا ال افظ .روار ابن ماجه والدارلطنً وال اكم ولاا ص ٌح على شرط البخاري( 3)

.صالح كاتر اللٌث وإن كان فٌه كبلم فمد روى عنه البخاري فً الص ٌح  

.روارُه البخاري (4)  

 

********************************* 
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  الفصُل  الَّواايُل 
 فصُل  األ اِن ألوج اُل  

  المألِّذِناِن 
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نِّ   فضاُه األذانِّ وجهاءُه المإذ ِّ

بعدَل بٌانِّ المكروهاتِّ فًِّ األذانِّ والبدعِّ فٌهِّ، وجرَل ال دٌثُه علَلى 

 ، نِّ وجهٌاِّ جهائهِّ عندَل رب ِّهِّ فضاِّ األذانِّ وعظٌمِّ شؤنهِّ وفضاِّ المإذ ِّ

ادقِّ المعصومِّ    ملسو هيلع هللا ىلصوتكفٌنَلا أ ادٌثُه الصَّر

ٌَلةَل فعنْ  عَلاوِّ ِّ ملسو هيلع هللا ىلص ٌَلمُهواُه : لااَل  مُه سُهواَل َّللاَّر ْعتُه رَل اُه :سَلمِّ نُهونَل أَلْطوَل ذ ِّ إَل  اْلمُه

ةِّ  .النَّراسِّ أَلْعنَلالًءا ٌَلْومَل اْلمٌَِّلامَل
(1)
  

 سمعتُه أبًِّ ٌمواُه معنَلى :لااَل أبُهو بكرِّ ابنُه أبًِّ داودَل السَّرجستانًِّ

ة:"لواِّ الن بً ملسو هيلع هللا ىلص اُه الن اسِّ أَلعنَلالًءا ٌَلومَل المٌِّامِّ  لٌسَل " المإذ نونَل أَلْطوَل

ةِّ فَلفِّذَلا  ذَللِّنَل أَلنَّر النَّراسَل ٌَلْعطَلشُهونَل ٌَلْومَل اْلمٌَِّلامَل ْم تَلطُهواُه، وَل إِّنَّر أَلْعنَلالَلهُه

ْم  َلْعنَلالُههُه نُهونَل الَل ٌَلْعطَلشُهونَل فَلؤ ذ ِّ إَل اْلمُه ْت عُهنُهمُههُه وَل ْنسَلانُه اْنطَلوَل شَل اإلِّ عَلطِّ

ةٌة  .لَلائِّمَل
(2)  

ًَل هللاُه عنهُه أنَّر رسواَل هللاِّ  لْو ٌعلمُه :  لااَل ملسو هيلع هللا ىلصعْن أبًِّ هرٌرةَل رض

وا  مُه اِّ ثمَّر لْم ٌجدُهوا إالَّر أْن ٌْستَلهِّ ِّ األوَّر ا فًِّ الن ِّداءِّ والصَّرؾ  النَّراسُه مَل

وا .....علٌهِّ الْستهمُه
(3 )

 

نِّ عظٌمٌة،  نِّ عظٌمةٌة، وجهاءُه المإذ ِّ المعنَلى أنَّر فضٌلةَل األذانِّ والمإذ ِّ

نُه منهمْ  ا فٌهِّ مْن أجرٍس الَل الترعَل النَّراسُه علَلى مْن ٌإذ ِّ وا مَل .فلْو علمُه  

الَل ٌسمعُه مدَلى : ٌمواُه  سمعتُه رسواَل هللاِّ ملسو هيلع هللا ىلص: عْن أبًِّ سعٌدٍس لااَل و

نِّ شجرٌة والَل مدرٌة والَل  جرٌة والَل جنٌّي والَل إنسٌة إالَّر شهدَل  صوتَل المإذ ِّ

وشاهدَل الصَّربلةَل ٌكترُه لهُه خمسٌة : رواٌةٍس فًِّ و  لهُه ٌومَل المٌامةِّ 

ا ا بٌنهمَل .وعشرونَل  سنةًء وٌكفَّررُه عنهُه مَل
(4)  

. روار الشٌخان (3). روارُه البٌهمً (2. )روار مسلم( 1)  

.ص  ه األلبانًروار البخاري،  (4)   
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ا لااَل و ًَل هللاُه عنهمَل ٌؽفرُه :  رسواُه هللاِّ : لااَل : عنِّ ابنِّ عمرَل رض

نِّ منتهَلى أذانهِّ وٌستؽفرُه لهُه كاُّد رطرٍس وٌابسٍس سمعهُه   وعندَل  للمإذ ِّ

.ولهُه مثاَل أجرِّ مْن صلَّرى معهُه : النَّرسائًِّ
(1)
  

ًَل هللاُه عنهُه لااَل   فمامَل ،  كنَّرا معَل رسواِّ هللاِّ :وعْن أبًِّ هرٌرةَل رض

، لااَل رسواُه هللاِّ ملسو هيلع هللا ىلص ا سكتَل ي، فلمَّر مْن لااَل مثاَل هذَلا : "ببلاٌة ٌنادِّ

"ٌمٌنًءا دخاَل الجنَّرةَل 
(2)  

ًَل هللاُه عنهُه لااَل و    هللاِّ رسواَل  سمعتُه :عْن عمبةَل بنِّ عامرٍس رض

نُه :ٌمواُه  ً ؼنمٍس علَلى رأسِّ شظٌَّرةٍس للجباِّ ٌإذ ِّ  ٌعجرُه ربُّدنَل مْن راعِّ

ي هذَلا وا إلَلى عبدِّ نُه ،بالصَّربلةِّ وٌصل ًِّ فٌمواُه هللاُه عهَّر وجاَّر انظرُه  ٌإذ ِّ

. لْد ؼفرتُه لعبدِّي وأدخلتهُه الجنَّرةَل ،وٌمٌمُه الصَّربلةَل ٌخاؾُه من ًِّ
(3)
  

ًَل  أمامةَل  أبًِّعن  نُه :  هللاِّ  رسواُه  لااَل : لااَل  هللاُه عنه رض المإذ ِّ

نٌنَل ،مإتمنٌة  .. اللَّرهم اؼفْر للمإذ ِّ
( 4)
  

ىُّد  ارِّ ْم : لَلااَل اْلبُهخَل ٌْنَلهُه عَل بَل َلْلرَل ا اْختَللَلفُهوا فِّى األَلذَلانِّ فَلؤ ٌُهْذكَلر أَلنَّر لَلْومًء وَل

.سَلْعدٌة 
(5)  

.ص ٌح الترؼٌر والترهٌر( 1)  

. وص  ه األلبانًروار النسائً وابن  بان فً ص ٌ ه( 2)  

ٌَّرة). ص  ه األلبانً وروار أبو داود والنسائً( 3) بفتح الشٌن وكسر الظاء المعجمتٌن، وبعدهما ٌاء : (الشَّرظِّ

.مثناة ت ت مشددة وتاء تؤنٌث، هً المطعة تنمطع من الجبا، ولم تنفصا منه  

.ص ٌح الجامع( 4)  

.فتح الباري شرح ص ٌح البخاري (5)  
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ًَّر ملسو هيلع هللا ىلص ا  أنَّر النَّرب ًَل هللاُه عنهمَل ًْ :لااَل  وعنِّ ابنِّ عمرَل رض  مْن أذَّرنَل اثْنتَل

عشرةَل سنةًء، وجبْت لهُه الجنَّرةُه، وكُهتِّرَل لهُه بتؤذٌنهِّ فًِّ كا ِّ ٌومٍس ستُّدونَل 

. سنةَل، وبكا ِّ إلامةٍس ثبلثونَل  سنةًء 
(1)  

دَّرثُه أنَّر أبوارَل السَّرماءِّ تفتحُه عندَل كا ِّ أذانٍس : ولااَل ابنُه عمرَل   .كنَّرا نُه َل

ًَل هللاُه عنهُه  لااَل  ٌْتُه  :ابنُه مسعودٍس رض ا بالَل نًءا مَل  أ  َّر أالَّر لْو كنتُه مإذ ِّ

و .والَل أؼهُه
(2)
  

ًَل هللاُه عنهُه لااَل  إذَلا :  لااَل رسواُه هللاِّ : وعْن عمرَل بنِّ الخطَّرارِّ رض

نُه  ، فمااَل أ دكمُه : لااَل المإذ ِّ ، ثمَّر : هللاُه أكبرُه هللاُه أكبرُه هللاُه أكبرُه هللاُه أكبرُه

: أشهدُه أْن الَل إلهَل إالَّر هللاُه، ثمَّر لااَل : أشهدُه أْن الَل إلهَل إالَّر هللاُه، لااَل : لااَل 

دًءا رسواُه هللاِّ، لااَل  دًءا رسواُه هللاِّ، ثمَّر : أشهدُه أنَّر م مَّر أشهدُه أنَّر م مَّر

ًَّر علَلى الصَّربلةِّ، لااَل : لااَل  ةَل إالَّر باهللِّ، ثمَّر لااَل :   الَل لوَّر ًَّر : الَل  واَل وَل  

ةَل إالَّر باهللِّ، ثمَّر لااَل : علَلى الفبلحِّ، لااَل  هللاُه أكبرُه هللاُه : الَل  واَل والَل لوَّر

، لااَل  ، ثمَّر لااَل الَل إلهَل إالَّر هللاُه، لااَل : أكبرُه الَل إلهَل إالَّر : هللاُه أكبرُه هللاُه أكبرُه

.هللاُه مْن للبهِّ دخاَل الجنَّرةَل 
(3)
  

  ".ص ٌح على شرط البخاري: "روار ابن ماجه والدارلطنً وال اكم، ولاا( 1)

.المصن ؾ البن أبً شٌبة( 2 )  

.روارُه مسلم (3)  
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ْعتُه النَّربِّىَّر ملسو هيلع هللا ىلصو ابِّرٍس لَلااَل سَلمِّ اءَل :ٌَلمُهواُه  عَلْن جَل عَل الن ِّدَل ٌْطَلانَل إِّذَلا سَلمِّ  إِّنَّر الشَّر

اءِّ  ْو َل كَلانَل الرَّر تَّرى ٌَلكُهونَل مَل بلَلةِّ ذَلهَلرَل  َل َلْلتُههُه عَلنِّ  بِّالصَّر ؤ انُه فَلسَل ٌْمَل  لَلااَل سُهلَل

اءِّ  ْو َل ٌبلًء ،الرَّر ثَلبلَلثُهونَل مِّ تَّرةٌة وَل ٌنَلةِّ سِّ دِّ نَل اْلمَل ًَل مِّ . فَلمَلااَل هِّ
(1)
  

ةَل عَلنِّ النَّربِّى ِّ ملسو هيلع هللا ىلصو ٌْرَل بِّى هُهرَل
اءَل :لَلااَل  عَلْن أَل عَل الن ِّدَل ٌْطَلانَل إِّذَلا سَلمِّ  إِّنَّر الشَّر

عَل  جَل ْوتَلهُه فَلفِّذَلا سَلكَلتَل رَل عَل صَل تَّرى الَل ٌَلْسمَل اطٌة  َل رَل ااَل لَلهُه ضُه بلَلةِّ أَل َل بِّالصَّر

ْوتَلهُه فَلفِّذَلا سَلكَلتَل  عَل صَل تَّرى الَل ٌَلْسمَل ةَل ذَلهَلرَل  َل لَلامَل عَل اإلِّ سَل فَلفِّذَلا سَلمِّ ْسوَل فَلوَل

سَل  ْسوَل عَل فَلوَل جَل .رَل
(2)
  

 ، نِّ ولسامعِّ األذانِّ ِّ
فكاُّد ما سبكَل ذكررُه هوَل فضائاٌة لؤلذانِّ وللمإذ 

ضُه  فبرب ِّنَل لل ًِّ كٌؾَل الَل ٌُهإبهُه بكا ِّ هذَلا الفضاِّ والجهاءِّ وٌُهعوَّر

، ، الَل نفسَل فٌهِّ والَل روحٌة اٍس ًَل هللاَل بمسج ِّ ا عَللَلى المسلمِّ أْن ٌتَّرم  وأخٌرًء

نَل الم دَلثَل ،فًِّ أذانهِّ  ٌبادرَل و  منَل األمورِّ  فٌعماَل بالمشروعِّ وٌترُه

تهْم،المرءُه بالنُّدصحِّ  ةِّ المسلمٌنَل وعامَّر ٌنُه  ألئمَّر النَّرصٌ ةُه  فالد ِّ
(3)
لااَل  

هُهوَل ": تعالَلى ْن كَلانَل لَلهُه لَلْلرٌة أَلْو أْلمَلى السَّرْمعَل وَل ى لِّمَل ْكرَل إِّنَّر فًِّ ذَللِّنَل لَلذِّ

ٌدٌة  37ق". شَلهِّ  

. روار مسلم(1)  

ا من موضعه: ومعنى أ اا. روار مسلم ( 2) .ت و   

.روار مسلم مرفوعًءا عن تمٌم الدَّراري رضً هللاُه عنهُه  (3)  

 

*************************************** 
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 نصائحٌة وتنبٌهاتٌة 

ثنَلا عْن فضائاِّ األذانِّ واْرتَلفعْت بتلنَل األخبارِّ الهممُه،  ا ت دَّر بعدَل مَل

ا : لولهمْ وجرَل التَّر ذٌرُه مْن أخطاءٍس فًِّ النُّدطكِّ باألذانِّ منهَل  

 فبمد ِّ ألؾِّ لفظِّ الجبللةِّ إشعارٌة ،"آهلل" بمد ِّ ،آآهللُه أكبرُه  - 1

. باالستفهامِّ   

: وإعرارُه جملةِّ هللاُه أكبرُه هوَل  ،فهذَلا ل نٌة " أكبرَل " كذلنَل نصرُه  - 2

.  ب ااٍس نصرُه الخبرِّ  فبلَل ٌصحُّد ، وأكبرُه خبرٌة مرفوعٌة ،هللاُه مبتدأٌة مرفوعٌة   

ا ما رويَل  ِّ أنَّر هذَلا  دٌثٌة  بعضهْم فظنَّر " التَّركبٌر جهمٌة "وأمَّر  ً   للنَّرب

ًَل ممولةٌة عندَل ، الَل أصاَل لهُه البتَّرةَل ، فنمواُه أنَّر هذَلا ال دٌثَل ملسو هيلع هللا ىلص  بْا ه

ً ًٌّي صؽٌرٌة ٌروِّي ،أهاِّ اللَّرؽةِّ عْن إبراهٌمَل بن ٌهٌدَل النخعِّ  وهوَل تابع

اجهْم فًِّ تكبٌرنَل :  ولٌسَل معنارُه ،عْن بعضِّ أص ارِّ ابنِّ مسعودٍس 

ا والصَّر ٌحُه فًِّ معنارُه ! ألنَّرهُه مخالؾٌة لل ؽةِّ " هللْا أكبرْ "بمواِّ  ، هوَل مَل

ًُّد ر مهُه هللاُه تعالَلى فًِّ بعضِّ فتواٌهِّ مجٌبًءا عْن  أخبرَل بهِّ األلبان

 األذاَأ فِي " أْي  أَّن "التكبيُر جزٌم ؛ :سإااٍس فًِّ هذَلا البارِّ فمااَل 

"  ُ  كبُر  ُ  كبرْي  "  أْي السُّنَّنِة وصُل التَّنكبيرِة األولَى باألخَرى

كذلَك اإلقامةُ؛ لكأْي  شكَل هذَا علَى بعِض النَّناِس الَّنذيَأ ََل علَم لهمْي 

ا  مأْي جهٍة بالحديِث ومأْي جهٍة  خَرى ََل علَم عندهمْي باللَّنغِة؛  مَّن

 حديثًا هُ ظنُّو" التَّنكبيُر جزمٌ "الجهةُ األولَى فظنُّوا  أَّن هذِه الجملةَ 

براهيَم النَّنخِعي، هذَا مأْي إلليَس كذلَك وإنَّنَما هَو  ثٌر هَو نبويًّا و

اللــــــهُ " تقوَل  َلَّن  وهَو يعنِي "التَّنكبيُر جزمٌ " :علماِا التَّنابعيَأ قالَ 

" كبرُ 
انتهى(1)

 يعنِي ََل تمدَّن اسَم الجاللِة لكيْي ََل يسبَق المأموُم اإلماَم 

 فِي تكبيرِة اإلحراِم إذَا مدَّن لفَظ الجاللِة، فكاَأ األولَى  أْي يجزَم بَها
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يخطفَها، وكذلَك فِي السَّنالِم، فاَل يستحبُّ "  ُ  كبرُ : " فيقولُ 

لكيْي ََل يسبَق " السَّنالاااااااُم عليكمْي : "للماِم  أْي يُمدَّن السَّنالَم ويقولُ 

.المأموُم اإلماَم، وهذَا معنَى التَّنكبيُر جزمٌ   

فحينَها " مأ السُّنَّنِة وصُل التَّنكبيرة األولى بالثَّنانية"وقوُل األلباني 

.يكوُأ الجزُم فِي الثَّنانيةِ   

هَو حقيقةٌ عرفيةٌ وهَو مجاٌز لغةً، كأأْي " التَّنكبيُر جزمٌ : "فقولُ 

تقوَل لشخٍص اجزمْي المسألةَ واشتِر كتابًا، و نَت تقصُد احسمْي 

األمَر، ولكأَّن لفَظ اجزمْي فِي هذِه الجملِة هَو مجاٌز فِي اللَّنغِة، وكذلَك 

.األمُر فِي قولِه التَّنكبيُر جزمٌ   

 أْي خطْيٌف، " التَّنكبيُر جزمٌ " :وقاَل اإلماُم األلبانيُّ رحمهُ  ُ تعالَى

ـــــــهُ  كبرْي "فاَل يمدُّ، ََل يقاُل  فظأَّن بعُض "  ُ  كبرْي "وإنَّنَما " اللَّـن

 :النَّناِس قديًما وحديثًا  أَّن التَّنكبيَر جزٌم يعنِي بدوِأ تحريٍك، َما تقولُ 

، هذَا خطأٌ، ..  وإنَّنَما تقوُل  ْي  كبرْي " ُ  كبُر  ُ  كبرْي "  ْي  كبرْي

........خطأٌ فِي السُّنَّنِة وخطأٌ فِي اللَّنغةِ 
انتهى(2 )

  

لااَل أص ابنَلا ٌست رُّد : "تعالَلىلااَل اإلمامُه النَّروويُّد ر مهُه هللاُه  - 3

نِّ أْن ٌمواَل كاَّر تكبٌرتٌنِّ بنفسٍس وا دٍس  اِّ األذانِّ ،للمإذ ِّ  فٌمواُه فًِّ أوَّر

" كبرْ أكبرُه هللاُه أهللاُه : " ثمَّر ٌمواُه ،بنفسٍس وا دٍس " كبرْ أكبرُه هللاُه أهللاُه "

،خرٍس آبنفسٍس 
(3)
ا ٝرؤذَّٚن فِٜ  : "ثمَّر لااَل ال افظُه ابنُه  جرٍس   ََ قيُد ٕٗذَ  اَّّن

 ُّٛ ا قاَه  ىْ٘ٗ ٍَ ِٓ، ٗعيَٚ  ُِ ََل فِٜ  ىرَّننثِٞز  ىَّنِذٛ فِٜ آخز ِه  ألذ  َّٗن أ

ِٓ تْغٍض  ِِ فِٜ آخز َِ  ىيَّنرٞ ُْ ٝغزَد موَّن ذنثٞزٍج ٍ ُِ أ ْٝثِتٜ ىيَئذِّ
(4)  

.العافٌة أل مد هروق شرح النصٌ ة الكافٌة لمن خصه( 2. )سلسلة الهدى والنُّدور لئلمام األلبانً (1)  

فتح الباري  (4. )تنبٌه األنام لما فً األذان من خطئٍس وأوهام (3)  
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دِّ فهذَل "هللاِّ "مدُّد األلؾِّ منِّ اسمِّ  ومنَل األخطاءِّ – 4 ا  فًِّ التَّرشهُّد

، "الفبلحِّ "و" الصَّربلةِّ  "والَل تمدُّد األلؾَل منَل  تسائاٌة،  فًِّ ال ٌعلتٌنِّ

ا، ومدٌّي هائدٌة  ا تكلَّرمْت وكذلنَل مدُّد ألؾِّ التَّرثوٌرِّ فهوَل تسائاٌة أٌضًء  علَلى مَل

.ل نٌة لبٌحٌة بهِّ العررُه فهذَلا   

، ،أكبارٌة " هللاُه أكبرٌة "مْن " أكبرٌة "فًِّ : لولهمْ  - 5  بتمدٌدِّ الباءِّ

ا نوعٌة منَل النَّرباتِّ " طباٍس "جمعُه ومعنارُه  وأٌضًء
(1)
إكبارٌة : ٌمولونَل أْو ، 

، بمعنَلى لؽاتِّ العررِّ فهوَل فًِّ بعضِّ   : ومنهُه لواُه الشَّراعرِّ ال ٌضِّ

ا نؤتًِّوالَل   فهذَلا الَل ٌ اُّد وإْن لْم ٌُهمصْد فعلهُه * الن ِّساءَل إذَلا أكبرنَل اكبارًء
(2) 

. التنَّربُّده لمثلِّهِّ فهذَلا ٌجرُه    

ا – 6 م ِّ فًِّ لولهِّ  ومنهُه أٌضًء فتجدرُه  (هللاُه أكبرُه  )إشباعُه  ركةِّ الضَّر

ُه ): ٌمواُه  ا إلَلى والصَّر ٌحُه أ (ْكبرْ و َّللاَّر ةُه إشباعًءا هائدًء مَّر الَّر تُهشبعَل الضَّر

دَّر، هللاُه أكبرُه هللاُه  ) النُّدطكِّ بالهمهِّ فًِّ لولهِّ وٌجرُه اضهارُه  أْن تُهمَل

. (أكبرْ   

" أنْ "فٌمؾُه عندَل  ( هللاُه الَّر أشهدُه أْن الَل إلهَل إ)لولهْم  ومنهُه – 7

وارُه أْن تمواَل   مدؼمةًء، "النُّدونِّ "بسكونِّ " أْن الَل إلهَل إالَّر هللاْ "والصَّر

ا "النُّدونُه "ففذَلا خف ِّفْت ، "أنْ " فـ ًَل ساكنةٌة وولٌتهَل ا "المٌة " وه  ففنَّرهَل

مِّ   وتنطكُه مدؼمتًءا ببلَل تنوٌنٍس تدؼمُه فًِّ البلَّر
(3)

أشهدُه أالَّر إلهَل " : فٌمااُه 

ا تشدٌدُه  "إالَّر هللاُه  ".أنَّر : "وٌمواُه " أنْ "ومنَل األخطاءِّ فًِّ ذلنَل أٌضًء  

ا – 8 والمشروعُه " اشهدُهوا"نطكُه الشَّرهادةِّ بصٌؽةِّ األمرِّ  ومنهُه أٌضًء

".أشهدُه "مضارعةُه الفعاِّ بـِّ    

دًءا رسواُه هللاْ "نطكُه ألؾِّ التَّرنوٌنِّ مْن و - 9 وهوَل ص ٌحٌة خطًّا " م مَّر  

، والَل لفظًءا   التَّرنوٌنِّ إدؼامُه :  هوَل الصَّر ٌحُه ، والَل ٌُهنطكُه بنونِّ التَّرنوٌنِّ
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اءِّ "فً  ا بؽٌرِّ ؼنَّرةٍس " الرَّر :ب ٌثُه تُهنطَلكُه  إدؼامًء  

دًء " سواُه هللاْ ام مَّر ي ر مهُه هللاُه تعالَلى" رَّر :، لمواِّ الجمهورِّ  

نَّره* والثَّرانًِّ إدؼامٌة بؽٌرِّ ؼنَّرْه  رَل ا ثمَّر كر ِّ مِّ والرَّر فًِّ البلَّر
(4)  

دٌة رسواَل هللا)لولُههْم  ومنهُه – 10 فٌملرُه اإلعرارَل  (أشهدُه أنَّر م مَّر

ٌة لُهؽويٌّي  سواُه هللاِّ ) : والصَّر ٌحُه لواُه ،وهذَلا خطؤ ا رَّر دًء  (أشهدُه أنَّر م مَّر

دًء "علَلى  بالنَّرصرِّ  م ِّ علَلى" ام مَّر :  فاإلعرارُه ٌكونُه ،"رسواُه  "والضَّر

ا اسمٌة وخبرٌة "أنَّر " ا المنصورُه ،  رؾُه توكٌدٍس ولهَل  "م مدًءا" فاسمهَل

".رسواُه "وخبرهَلا المرفوعُه   

ًَّر علَلى الصَّربلةِّ ) ٌنطكَل الهاءَل فًِّ لولهِّ الَّر أ ومنَل األخطاءِّ – 11  ) 

ًَّر علَلى الصلَلى) :فٌمواُه  والعٌاذُه باهللِّ فٌصٌرُه دعوةًء إلَلى النَّرارِّ  ( 

، ومعنَلى صلَلى الشَّرًءَل أْي وهوَل مْن أكثرِّ األخطاءِّ شٌوعًءاتعالَلى، 

.ألمارُه فًِّ النَّرارِّ 
(5)   

ا فٌمواُه عندَل الولؾِّ وكذلنَل  ًَّر علَلى ": أْن ٌنطكَل الهاءَل تاءًء  

.فًِّ وفمهِّ أْن ٌكونَل علَلى هاءٍس  واألصاُه " الصبلةْ    

ًَّر علَلى "االلتفاتُه بالجسمِّ كل ِّهِّ عندَل لواِّ  ومنَل األخطاءِّ – 12  

ًَّر علَلى الفبلحِّ "و" الصَّربلةِّ   أبًِّ ج ٌفةَل فعنْ " ال دٌثِّ لمخالفةِّ  ،" 

نُه ٌتتبَّرعُه فارُه هاهنَلا وهاهنَلا: لااَل  ى "وفًِّ لفظٍس .. رأٌتُه ببلالًء ٌإذ ِّ لوَل

ا بلػَل  ًَّر علَلى الصبلةِّ "عنمَلهُه لمَل "ٌمٌنًءا وشماالًء ولْم ٌستـدرْ "  
(6)
  

 والمشروعُه االلتفاتُه ، الفراغِّ منَل ال ٌعلتٌنِّ بعدَل االلتفاتُه وكذلنَل 

ا .ولتَل الشُّدروعِّ فٌهمَل  
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ا – 13 فًِّ األذانِّ " و" العطؾِّ  رؾَل هٌادةُه بعضهْم  ومنهُه أٌضًء

ا ؼٌرُه مشروعٍس ، وهللاُه أكبرُه ،والَل إلهَل إالَّر هللاُه : كمولهمْ 
، أْو هٌادتهُه  فهذَل

دًءا"بٌنَل الشهادتٌنِّ فٌمواُه  ا ؼٌرُه مشروعٍس " وأشهدُه أنَّر م مَّر
فكاُّد هذَل

.والَل ٌُهبطاُه األذانَل ألنَّرهُه لْم ٌؽٌ ِّرِّ المعنَلى  

ا ببعضٍس  ومنَل األخطاءِّ – 14  كؤنَّر ٌمواَل ،إدماجُه ال روؾِّ بعضهَل

بلَل " ." ٌَّرْعصَّر  

ا – 15 " لْد لامتُه الصَّربلةُه "لولهْم فًِّ إلامةِّ الصبلةِّ  ومنهُه أٌضًء

 ، ألنَّر تاء التؤنٌثِّ فًِّ " لْد لامتِّ الصَّربلةُه " والصَّر ٌحُه بضم ِّ التَّراءِّ

كْت هنَلا بالكسرِّ لبلتماءِّ السَّراكنٌنِّ  (لامتْ ) ا  ر ِّ  ، ولدْ ساكنةٌة، لكنَّرهَل

:لااَل اإلمامُه ابنُه مالنٍس    

ٌْنا ًء فـ ذفَلهُه است كْ * إْن ساكـنِّان ِّ التمٌـَلا اكسر ما سـبْك  وإن ٌكْن ل
(7)  

. معجمُه الؽة العربٌة (1)  

.لٌا هً لصٌدة للمتنبً ولٌا هً لؽٌرر (2)  

. ت فة الجمهوري (4( )3 )  

. المعجم العربً (5)  

   سنن أبً داودص ٌح( 6)

الكافٌة البن مالن (7)  

 

************************************ 
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اُه   المب ثُه األوَّر

 أذانُه الجمعةِّ 

، أنَّر أذانَل الجمعةِّ كانَل  ِّ اعلْم ر منًِّ هللاُه وإٌَّرانَل  ً   علَلى عهدِّ النَّرب

ًَل هللاُه  ا، تعالَلىوعهدِّ أبًِّ بكرٍس وعمرَل رض ا، أذانَلا وا دًء   عنهمَل

ًَل هللاُه  ا اتَّرسعتِّ المدٌنةُه  تعالَلىثمَّر إنَّرهُه فًِّ عهدِّ عثمانَل رض  عنهُه، لمَل

ًَل هللاُه : وكثرَل النَّراسُه  .رَل عنهُه، أْن ٌهٌدَل أذانًءا آرتعالَلى رأَلى رض   

ًَل هللاُه  ى البخاريُّد عنِّ السَّرائرِّ بنِّ ٌهٌدَل رض ا  تعالَلىفمْد روَل  عنهمَل

، : لااَل  ْنبَلرِّ امُه عَللَلى اْلمِّ مَل لَلسَل اإْلِّ لُههُه، إِّذَلا جَل عَلةِّ أَلوَّر مُه اءُه ٌَلْومَل اْلجُه كَلانَل الن ِّدَل

 ِّ  ً ُه ملسو هيلع هللا ىلص عَللَلى عَلْهدِّ النَّربِّ ًَل َّللاَّر ضِّ رَل رَل عُهمَل أَلبًِّ بَلْكرٍس وَل ا  تعالَلى وَل ا، فَللَلمَّر مَل  عَلْنهُه

ُه  ًَل َّللاَّر ضِّ انُه رَل اءَل الثَّرالِّثَل  تعالَلىكَلانَل عُهثْمَل ادَل الن ِّدَل ، هَل كَلثُهرَل النَّراسُه  عَلْنهُه، وَل

اءِّ  ْورَل .عَللَلى الهَّر
(1)  

ًَل  ي هادرُه عثمانٌة ثالثًءا، باعتبارِّ أنَّره هادرُه علَلى األذانِّ وسُهم ِّ  األذانُه الَّرذِّ

ا أذانٌة فًِّ لسانِّ الشَّررعِّ   ٌطلكُه علٌهَل
، واإللامةُه .واإللامةِّ  

: تعالَلىلااَل ابنُه عاشورٍس ر مهُه هللاُه    

ٌثِّ ثَلالِّثًءا   دِّ ارُه فًِّ ال َل سَلمَّر ٌدَل )وَل ٌثِّ السَّرائِّرِّ ْبنِّ ٌَلهِّ دِّ افَلةٌة  (أَلْي  َل َلنَّرهُه إِّضَل ألِّ

 ، ةِّ لَلامَل عَللَلهُه ثَلالِّثَل اإلِّ ، فَلجَل ةِّ لَلامَل َلنَّرهُه أَلْ دَلثَل بَلْعدَل أَلْن كَلانَلتِّ : أَليْ  )إِّلَلى اإلِّ ألِّ

ا إٌِّذَلانٌة  َلنَّرهَل شَلاكَللَلةًء، أَلْو ألِّ ةَل أَلذَلانًءا مُه لَلامَل ى اإْلِّ سَلمَّر وعَلةًء وَل ْشرُه ةُه مَل لَلامَل اإلِّ

ةِّ  بلَل واِّ فًِّ الصَّر ًُّد (بِّالدُّدخُه ا لَلااَل النب ةٌة ):  ملسو هيلع هللا ىلص، كَلمَل بلَل ٌْنِّ صَل ٌْنَل كُها ِّ أَلذَلانَل بَل

ْن شَلاءَل  (لِّمَل
(2)

هَّرمَل النَّراسُه أَلنَّرهُه أَلذَلانٌة  ، فَلتَلوَل ةِّ لَلامَل اإْلِّ ٌْنَل اأْلَلذَلانِّ وَل  ٌَلْعنًِّ بَل

ا ْهمًء ثَلةًء فَلكَلانَل وَل عَللُهوا اأْلَلذَلانَلاتِّ ثَلبلَل ، فَلجَل ًٌّي ْلتٍس ،أَلْصلِّ عُهوهُهْم فًِّ وَل مَل  ثُهمَّر جَل

ْهمٍس  ا عَللَلى وَل ْهمًء دٍس  فَلكَلانَل وَل ا ِّ .وَل  

  



 
 

89 

ثُه  عَلةِّ ثَلبلَل مُه ةِّ اْلجُه بلَل ارِّ أَلنَّر اأْلَلذَلانَل لِّصَّر ْن أَلْهاِّ اأْلَلْمصَل هَّرمَل كَلثٌِّرٌة مِّ فَلتَلوَل

هُهوَل  ثَلةَل أَلذَلانَلاتٍس وَل عِّ تُهونِّسَل ثَلبلَل امِّ وَل نُهونَل فًِّ جَل ِّ
ذ  اهُهْم ٌُهإَل ذَلا تَلرَل اتٍس  لِّهَل رَّر  مَل

ةِّ ، بِّْدعَلة ضَل ِّ فًِّ  اْلعَلارِّ  ً بِّ رِّ :  لَلااَل اْبنُه اْلعَلرَل ْؽرِّ ا بِّاْلمَل َلمَّر دِّ )فَلؤ أَلْي بِّبلَل

رِّ  ْؽرِّ ْفتٌِّنَل  (اْلمَل نٌِّنَل لجهاِّ اْلمُه ذ ِّ إَل نَل اْلمُه ثَلةٌة مِّ نُه ثَلبلَل ذ ِّ .فَلٌُهإَل
(3)
كبلم ابن انتهى " 

  "عاشور

:ولااَل ابنُه باهٍس ر مهُه هللاُه تعالَلى  

 أذانٌة وا دٌة معَل اإللامةٌة، كانَل إذَلا دخاَل  ملسو هيلع هللا ىلصكانَل األمرُه فًِّ عهدِّ النَّرب ًِّ

ًُّد  ًُّد ملسو هيلع هللا ىلصالنَّرب نُه ثمَّر خطرَل النَّرب    للخطبةِّ والصَّربلةِّ أذَّرنَل المإذ ِّ

ي  ، ثمَّر ٌمامُه للصبلةِّ، هذَلا هوَل األمرُه المعلومُه، وهوَل الذِّ الخطبتٌنِّ

 .جاءْت بهِّ السُّدنَّرةُه، وهوَل أمرٌة معروؾٌة عندَل أهاِّ العلمِّ واإلٌمانِّ 

اشدِّ عثمانَل بنُه عفانَل  وا فًِّ عهدِّ الخلٌفةِّ الرَّر ثمَّر إنَّر النَّراسَل كثرُه

 ، ، فرأَلى أْن ٌهادَل األذانُه الثَّرالثُه ًَل هللاُه تعالَلى عنهُه فًِّ المدٌنةِّ رض

اُه، ألجاِّ تنبٌهِّ النَّراسِّ علَلى أنَّر الٌومَل ٌومُه : وٌمااُه لهُه  األذانُه األوَّر

وا إلَلى الصَّربلةِّ لباَل األذانِّ المعتادِّ  ،  تَّرى ٌستعدُّدوا وٌبادرُه الجمعةِّ

، وتابعهُه بهذَلا الصَّر ابةُه فًِّ عهدرِّ،  وااِّ  كانَل فًِّ والمعروؾُه بعدَل الهَّر

ي  هرِّ ًَل هللاُه تعالَلى عنهُه وعبدُه الرَّر منِّ بنِّ عوؾٍس الهُّد ًٌّي رض عهدرِّ عل

ا وطل ةٌة بنُه عبٌدِّ  بٌرُه بنُه العوامِّ أ دُه العشرةِّ أٌضًء أ دُه العشرةِّ، والهُّد

هللاِّ وؼٌرهْم مْن أعٌانِّ الصَّر ابةِّ وكبارهْم، وهكذَلا سارَل المسلمونَل 

اشدُه  ا فعلهُه الخلٌفةُه الرَّر علَلى هذَلا فًِّ ؼالرِّ األمصارِّ والبلدانِّ تبعًءا لمَل

ًَل هللاُه  ًٌّي رض ًَل هللاُه تعالَلى عنهُه، وتابعهُه علٌهِّ الخلٌفةُه عل عثمانُه رض

.تعالَلى عنهُه وأرضارُه، وهكذَلا بمٌَّرة الصَّر ابةِّ   

 منَل بعدرُه مْن  دثَل فًِّ خبلفةِّ عثمانَل و األذانَل فالممصودُه أنَّر هذَلا

اشدٌنَل  ، واستمرَّر علٌهِّ ؼالرُه المسلمٌنَل فًِّ األمصارِّ الخلفاءِّ الرَّر  
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اواألعصارِّ إلَلى ٌومنَلا هذَلا، وذلنَل أخذًءا بهذرِّ السُّدنَّرةِّ التًِّ   أسنَّرهَل

ًَل هللاُه تعالَلى عنهُه وعثمانٌة  ،......أرضارُه الجتهادٍس ولع له رض  

سواَل  علٌكْم بسنَّرتًِّ وسنَّرةَل " : لااَل ملسو هيلع هللا ىلص والَل  رجَل فًِّ ذلنَل  ألنَّر الرَّر

ا  وا علٌهَل ا وعضُّد ي تمسَّركُهوا بهَل اشدٌنَل المهدٌٌنَل مْن بعدِّ الخلفاءِّ الرَّر

،"بالنَّرواجذِّ 
(4)

اشدٌنَل  ًَل هللاُه تعالَلى عنهُه، وهوَل منَل الخلفاءِّ الرَّر  رض

 ، ا أهاُه السُّدنَّرةِّ والجماعةِّ ، فلهذَلا أخذَل بهَل والمصل ةُه ظاهرةٌة فًِّ ذلنَل

اشدٌنَل عثمانَل  ا مْن سنَّرةِّ الخلفاءِّ الرَّر ْوا بهذَلا بؤسًءا، لكونهَل ولْم ٌرَل

ًَل هللاُه تعالَلى عنهْم وعلًِّ ومْن  ضرَل منَل الصَّر ابةِّ ذلنَل الولتِّ   رض

.جمٌعًءا
(5)
  

ا الثَّرالثُه هوَل اإللامةُه، ومْن  ا وإنَّرمَل إذْن للجمعةِّ أذانٌنِّ والَل ثبلثَل لهمَل

ا، ألنَّرهُه ٌجرُه اإلستنانِّ بسنَّرةِّ  َل أٌضًء لااَل أنَّرهُه أذانٌة وا دٌة فمْد أخطؤ

ًَل هللاُه تعالَلى عنهُه، والَل تمنعُه مكب ِّراتُه الصَّروتِّ مْن إعادةِّ  عثمانَل رض

ًَل هللاُه عنهُه فمْد ج دَل  ى، ومْن ج دَل سنَّرةَل عثمانَل رض ةًء أخرَل األذانِّ مرَّر

ا األذانُه ثبلثًءا ملسو هيلع هللا ىلصسنَّرةَل رسواَل هللاِّ   لداللةِّ ال دٌثِّ السَّرابكِّ ذكررُه، وأمَّر

ا لدَّرمنارُه منَل األدلَّرةِّ ٌكفًِّ ا ومَل .فهذرِّ بدعةٌة الَل أصاَل لهَل  

روار البخاري (1)  

متفك علٌه (2)  

البن عاشور (28/225)الت رٌر والتنوٌر (3)  

  ص ٌح الترمذي، وأبً داود، وابن ماجة، ومسند أ مد، ومستدرن ال ان( 4)

مولع االمام ابن باه (5)  

 

************************************* 
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 المب ثُه الثَّرانًِّ

ا ٌُهفعاُه عندَل سماعِّ األذانِّ   مَل

ا ٌ رُّد وٌرضَلى أنَّر لسماعِّ األذانِّ سننٌة أمرَل  ًَل وإٌَّرانَل لمَل من
اعلْم وفَّر

ًُّد  ا النب ا فضائاُه كبٌرةٌة وأجورٌة عظٌمةٌة ملسو هيلع هللا ىلصبهَل .   وهذرِّ السُّدننُه لهَل  

ِّ أبً  فعنْ - 1 ًَل َّللاَّر عْنهُه أَلنَّر رسُهوا َّللاَّر ِّ رض ي  ْدرِّ  سعٌدٍس الخُه

نُه :"لااَل  إذ ِّ ، فَلمُهولُهوا كَلما ٌمُهواُه المُه ْعتُهمُه الن ِّداءَل ."إِّذَلا سمِّ
(1)   

ًَل هللاُه عنهُه لااَل و-2         لااَل رسواُه هللاِّ : عْن عمرَل بنِّ الخطَّرارِّ رض

نُه :"ملسو هيلع هللا ىلص ، فمااَل أ دكمْ : إذَلا لااَل المإذ ِّ هللاُه أكبرُه هللاُه : هللاُه أكبرُه هللاُه أكبرُه

، ثمَّر لااَل  أشهدُه أْن الَل إلهَل إالَّر هللاُه، : أشهدُه أْن الَل إلهَل إالَّر هللاُه لااَل : أكبرُه

أشهدُه أنَّر دمحماًء رسواُه هللاِّ، ثمَّر : أشهدُه أنَّر دمحماًء رسواُه هللاِّ لااَل : ثمَّر لااَل 

ًَّر علَلى الصَّربلةِّ لااَل : لااَل  ًَّر :   ةَل إالَّر باهللِّ، ثمَّر لااَل   الَل  واَل والَل لوَّر

ةَل إالَّر باهللِّ، ثمَّر لااَل : علَلى الفبلحِّ لااَل  هللاُه أكبرُه هللاُه : الَل  واَل والَل لوَّر

، ثمَّر لااَل : أكبرُه لااَل  الَل إلهَل إالَّر : الَل إلهَل إالَّر هللاُه، لااَل : هللاُه أكبرُه هللاُه أكبرُه

."هللاُه مْن للبهِّ دخاَل الجنَّرةَل 
(2)
  

و بنِّ العاصِّ -3  عَل عْن عبدِّ هللاِّ بنِّ عمرِّ ًَل َّللاَّر عْنهُهما أَلنه سَلمِّ رضِّ

 ِّ ثْاَل ما ٌَلمُهواُه، ثُهمَّر :" ٌمُهواُه ملسو هيلع هللا ىلصرسُهواَل َّللاَّر ْعتُهمُه الن ِّداءَل فَلمُهولُهوا مِّ إِّذَلا سمِّ

ا عْشراًء،  ٌْهِّ بِّهَل لَل لَّرى َّللاَّر عَل ًَّر صَلبلةًء صَل لَّرى علَل ْن صَل ، فَلفِّنَّرهُه مَل ًَّر لُّدوا علَل صَل

ً إِّالَّر لعَلْبدٍس  لَلةٌة فًِّ الجنَّرةِّ الَل تَلْنبَلؽِّ نهِّ ا مَل ٌلَلةَل، فَلفِّنَّرهَل ًَل اْلوسِّ ثُهمَّر سلُهوا َّللاَّر لِّ

لَّرْت  ٌلَلةَل  َل ًَل اْلوسِّ َلاَل ل ، فَلمْن سَلؤ و أَلْن أَلكُهونَل أَلنَلا هُهوَل أَلْرجُه ِّ وَل بادِّ َّللاَّر مْن عِّ

."لَلهُه الشَّرفاعَلةُه 
(3)   

سُهواَل عْن جابرٍس بنِّ عبدِّ هللاِّ -4 ُه عْنهُه أَلنَّر رَل منْ :" لَلااَل هللاِّ رضَلً َّللاَّر  
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ٌنَل ٌْسمعُه الن ِّداءَل  ، والصَّربلةِّ :  لَلااَل  ِّ ةِّ رِّ الدَّرعوةِّ التَّرامَّر رَّر هذِّ مَّر رَل اللَّرهُه

وداًء  ًء مْ مُه ٌِّلَلة، واْبعثْهُه ممَلاما ٌلَلةَل، واْلفَلضَل داًء اْلوسِّ مَّر ، آتِّ مُه َل اْلمَلائِّمةِّ

ة ."الَّرذي وعَلْدتَله،  لَّرْت لَلهُه شَلفَلاعتً ٌْومَل اْلمٌِّامِّ
(4)

 وفًِّ رواٌةٍس عندَل 

ا ابنُه باهٍس وابنُه )"إنَّرنَل الَل تخلؾُه المٌعادَل : "البٌهمًِّ بهٌادةِّ  ص َّر هَل

ا هللاُه  .( تعالَلىعثٌمٌنَل ر مهمَل  

باد :الوسٌلةَل معنَلى   ً إِّالَّر لعَلْبدٍس مْن عِّ لَلةٌة فً الجنَّرةِّ ال تَلْنبَلؽِّ نهِّ .هللاِّ  مَل  

. المرتبةُه الهائدةُه علَلى الخبلئكِّ :الفضٌلةَل معنَلى   

ى عندَل هللاِّ للفصاِّ بٌنَل : معنَلى الممامُه الم مودُه   الشَّرفاعةَل العظمَل

دٍس  ِّ م مَّر  ً ا إالَّر للنَّرب ًَّر بالممامِّ الم مودِّ  ملسو هيلع هللا ىلصالعبادِّ والَل ٌإذنُه فٌهَل ، وسم

، ملسو هيلع هللا ىلص رسواَل هللاِّ ألنَّر جمٌعَل الخبلئكِّ ٌ مدونَل   علَلى ذلنَل الممامِّ

 كربتهْم مْن أهوااِّ الم شرِّ واالنتمااِّ إلَلى فًِّ فن ِّ فشفاعتهُه سبرٌة 

.ال سارِّ والفصاِّ بٌنَل الخبلئكِّ   

 آتِّ : هنانَل مْن ٌهٌدُه فًِّ الدُّدعاءِّ بعدَل سماعِّ األذانِّ فٌمواُه :تنبٌهٌة  

ا دًء فٌعةَل " الوسٌلةَل والفضٌلةَل م مَّر  ولفظةُه ،"والدَّررجةَل العالٌةَل الرَّر

فٌعةَل " ا بٌَّرنَل ال افظُه ابنُه  جرٍس "الدَّررجةَل العالٌةَل الرَّر وال افظُه   كمَل

ًُه وؼٌرهْم  ا السَّرخاويُّد واإلمامُه األلبان ا"بؤنَّرهَل ،"الَل أصاَل لهَل
(5)

 ومْن 

ةٌة  ٌادةُه فً الدُّدعاءِّ كانْت بدعةًء والبدعةُه رادَّر هنَلا إْن هٌدْت هذرِّ الهَّر

.للعماِّ فال ذرُه مْن ذلنَل    

ِّ عْن سعدٍس بنِّ أبً ولَّراصٍس -5   ً ًَل َّللاَّر عْنهُه عَلنِّ النَّرب :  أَلنَّرهُه لَلااَل رضِّ

نَل " إذ ِّ ٌنَل ٌْسمعُه المُه ْن لَلاا  ِّ ُه وْ درُه الَل : مَل دُه أَلْن الَل إِّله إِّالَّر َّللاَّر أَلْشهَل

دٍس  مَّر ِّ ربًّا، وبمُه َل ٌتُه بِّالِلَّر رسُهولُههُه، رضِّ رُه وَل داًء عْبدُه أَلنَّر مُه مَّر شَلرٌنَل لهُه، وَل

ٌنًءا، ؼُهفِّر لَلهُه ذَلْنبُههُه  ْسبلمِّ دِّ سُهوالًء، وباإلِّ ."رَل
(6)
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، : فائدةٌة  كرُه ي ٌمااُه فٌهِّ هذَلا الذ ِّ اختلؾَل العلماءُه فًِّ الموضعِّ الَّرذِّ  

نِّ مْن األذانِّ ولااَل بذلنَل  حَل أنَّرهُه ٌمااُه بعدَل فراغِّ المإذ ِّ فمنهْم مْن رجَّر

ًٌّي الماري مةُه عل العبلَّر
(7)

حَل   فًِّ كتابهِّ مرلاةُه المفاتٌحِّ، ومنهْم مْن رجَّر

، أْي لباَل لولهِّ  نِّ دِّ المإذ ِّ ًَّر علَلى الصَّربلةِّ ): أنَّرهُه ٌمااُه عندَل تشهُّد  ) ،

، وأخذَل بهذَلا  ولااَل بذلنَل اإلمامُه النَّروويُّد فًِّ شر هِّ ص ٌحَل مسلمٍس

مةُه ابنُه عثٌمٌنَل وؼٌرهمْ  ًُّد والعبلَّر  وهوَل األرجحُه المواِّ اإلمامُه األلبان

.وهللاُه تعالَلى أعلمُه   

:فائدةٌة   

:الدُّدعاءِّ المستجارِّ مْن أولاتِّ - 1  

: (األذانُه )الدُّدعاءُه عندَل النداءِّ - أ  

ي  سَلْهاِّ ْبنِّ سَلْعدٍس فعنْ  ُه  السَّراعدِّ ًَل َّللاَّر ضِّ لَلااَل :  عَلْنهُه، لَلااَل  تعالَلىرَل

 ِّ سُهواُه َّللاَّر انِّ :" ملسو هيلع هللا ىلصرَل دَّر ا تُهرَل ، وت تَل : ثِّْنتَلانِّ مَل الدُّدعاءُه عندَل النداءِّ

."المطرِّ 
(8)   

ًَل هللاُه  ا  تعالَلىوعنِّ ابنِّ عمرَل رض ًَّر عنهمَل اطلبُهوا :"  لااَل  أنَّر النَّرب

، وإلامةِّ الصَّربلةِّ، ونهواِّ  استجابةَل الدُّدعاءِّ عندَل التماءِّ الجٌوشِّ

."الؽٌثِّ 
(9)
   

: الدُّدعاءُه بٌنَل األذانِّ واإللامةِّ - ر    

الِّنٍس  ًَل هللاُه تعالَلى عنهُه عَلْن أَلنَلسِّ ْبنِّ مَل ِّ :  لَلااَل  رض سُهواُه َّللاَّر : لَلااَل رَل

ةِّ " لَلامَل اإْلِّ ٌْنَل اأْلَلذَلانِّ وَل دُّد بَل ."الدُّدعَلاءُه الَل ٌُهرَل
(10)
   

ًَل هللاُه  و رض ِّ ْبنِّ عَلْمرٍس بلًء لَلااَل  تعالَلىوعَلْن عَلْبدِّ َّللاَّر جُه ا، أَلنَّر رَل ٌَلا : " عنهمَل

 ِّ سُهواُه َّللاَّر لُهونَلنَلا، فَلمَلااَل رَل نٌِّنَل ٌَلْفضُه ذ ِّ إَل ِّ إِّنَّر اْلمُه سُهواَل َّللاَّر ا : رَل لُهْا كَلمَل  
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ٌْتَل فَلسَلْا تُهْعطَلهْ  ، فَلفِّذَلا اْنتَلهَل ."ٌَلمُهولُهونَل
(11)
  

ا جاءَل المسلمَل عَللِّمنَلا أنَّر بعدَل إْن - 2 نِّ فًِّ األذانِّ كمَل دُه وراءَل المإذ ِّ  ٌرد ِّ

دُه وراءَل  فًِّ  دٌثِّ عمرَل بنِّ الخطارِّ الَّرذِّي روارُه مسلمٌة، فهْا ٌرد ِّ

نِّ فًِّ اإللامةِّ   المإذ ِّ

نُه : الجوارُه  ا ٌمواُه المإذ ِّ ٌُهشرعُه لمْن سمعَل اإللامةَل أْن ٌمواَل مثلمَل

، إذَلا سمعتْم : " ملسو هيلع هللا ىلص لعمومِّ لولهِّ  هذَلاعلَلى لواِّ جمهورِّ العلماءِّ

نُه  ا ٌمواُه المإذ ِّ ، فمولُهوا مثلمَل ،"الن ِّداءَل
(12)

  واإللامةُه نداءٌة وأذانُه 

ا لااَل كذلنَل  ،"بٌنَل كا ِّ أذانٌنِّ صبلةٌة : " ملسو هيلع هللا ىلص، كمَل
(13)

األذانُه   ٌعنًِّ

.واإللامةُه    

ي ٌمٌمُه الصَّربلةَل، ففنَّرهُه ٌمواُه  نِّ الَّرذِّ دَل المصل ًِّ خلؾَل المإذ ِّ وإذَلا ردَّر

نُه  ا ٌمواُه المإذ ِّ ًَّر علَلى الصَّربلةِّ )إالَّر عندَل  مثلمَل ًَّر علَلى الفبلحِّ )و (   ) 

ة إالَّر باهللِّ : فٌمواُه  اِّ الَل  واَل والَل لُهوَّر .، لٌاسًءا علَلى األذانِّ األوَّر   

نُه   ٌمواُه ففنَّرهُه " لْد لامتِّ الصَّربلةُه، لْد لامتِّ الصبلةُه "وإذَلا لااَل المإذ ِّ

ثلهُه، ةَل إالَّر باهللِّ " أْو ٌمواُه مِّ وأْن ٌمواَل مثلهُه هوَل " الَل  واَل والَل لوَّر

ا لااَل  ، فمَل األرجحُه ولٌاَل ؼٌرَل ذلنَل لٌاسًءا علَلى ال ٌعلتٌنِّ فًِّ األذانِّ

، وكذلنَل لواُه  ا إالَّر ألنَّرهُه أمرٌة ْولَللَلةَل فٌهَل دُه ال َل " لْد لامتِّ الصَّربلةُه "المرد ِّ

ا فهوَل أمرٌة  مٌمةًء للمٌامِّ إلَلى الصَّربلةِّ، وهللاُه تعالَلى أعلمُه، ا مَل  وأمَّر

ْن أنَّرهُه ٌمواُه  ى مِّ ا:"ٌُهروَل ا هللاُه وأدامهَل ِّ فهذَلا ، "ألامهَل  ً لْم ٌثبْت عنِّ النَّرب

ا"، وال دٌثُه الَّرذِّي جاءَل بصٌؽةِّ ملسو هيلع هللا ىلص ا هللاُه وأدامهَل  دٌثٌة " ألامهَل

ا لااَل اإلمامُه النَّروويُّد واإلمامُه ابنُه  جرٍس  ، كمَل ضعٌؾٌة الَل ٌعتمدُه علٌهِّ

ًُّد والشَّرٌيُه ابنُه باهٍس والشَّرٌيُه ابنُه عثٌمٌنَل  العسمبلنًِّ واإلمامُه األلبان

.ر مهْم هللاُه تعالَلى جمٌعًءا وجمٌعَل علماءِّ المسلمٌنَل   
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نُه فًِّ أذانِّ الفجرِّ - 3  ، ففنَّر (الصَّربلةُه خٌرٌة منَل النَّرومِّ ): إذَلا لااَل المإذ ِّ

ا أْن ٌمواَل  : أْو أْن ٌمواَل  (صدلتَل وبررتَل ): السَّرامعَل ٌمواُه مثلهُه، أمَّر

ةَل إالَّر باهللِّ ) ، ولواُه ال وللةِّ ألررُه فهذَلا الَل دلٌاَل علٌهِّ  (الَل  واَل والَل لوَّر

ا بٌَّرنَّرارُه سابمًءا .لمَل   

نُه :  تعالَلىوسُهئاَل الشَّرٌيُه ابنُه عثٌمٌنَل ر مهُه هللاُه  ماذَلا ٌجارُه المإذ ِّ

ا ٌمواُه    (الصَّربلةُه خٌرٌة منَل النَّرومِّ ): عندمَل

ا لااَل، فٌمواُه : فؤجارَل ر مهُه هللاُه تعالَلى الصَّربلةُه خٌرٌة ): ٌجٌبهُه بمثاِّ مَل

الَل : )ٌمواُه : ، ولٌاَل (صدلتَل وبررتَل : )ٌمواُه : ولٌاَل ... (منَل النَّرومِّ 

ةَل إالَّر باهللِّ  لٌاُه علَلى ذلنَل ( واَل والَل لوَّر اُه، والدَّر ، والصَّر ٌحُه األوَّر

 ِّ  ً نُه : " ملسو هيلع هللا ىلصلواُه النَّرب ا ٌمواُه المإذ ِّ نَل فمولُهوا مثاَل مَل ، "إذَلا سمعتْم المإذ ِّ

ًَّر علَلى الصَّربلةِّ ): وهذَلا لْم ٌستثنَل منهُه فًِّ السُّدنَّرةِّ إالَّر  ًَّر علَلى )، و(   

ةَل إالَّر باهللِّ : )، فٌمااُه (الفبلحِّ  ، فٌكونُه العمومُه بالًٌءا (الَل  واَل والَل لوَّر

ا هاتٌنِّ الجملتٌنِّ  ا عدَل انتهى كبلم ابن عثٌمٌنَل . فٌمَل  

ا فً  ا لولًِّ بال وللةِّ أٌضًء ا هوَل " الصَّربلةُه خٌرٌة منَل النَّرومِّ "وأمَّر إنَّرمَل

ابعُه مْن مصادرِّ التَّرشرٌعِّ،  من بارِّ المٌاسِّ والمٌاسُه هوَل المصدرُه الرَّر

ا  وهوَل مختلؾٌة فٌهِّ لكنَّرهُه معمواٌة بهِّ إجماعًءا فؤصبحَل أصبلًء ص ٌ ًء

.لئلجماعِّ علَلى العماِّ بهِّ 
  انظر ال اشٌة(14)

، بْا ٌصبرُه  نِّ منَل أذانهِّ وٌست رُّد أالَّر ٌمومَل اإلنسانُه لباَل فراغِّ المإذ ِّ

للٌبلًء إلَلى أْن ٌفرغَل أْو ٌماررَل الفراغَل، ألنَّر فًِّ التَّر رنِّ عندَل سماعِّ 

ا بالشَّرٌطانِّ علٌهِّ لعنةُه هللاِّ تعالَلى، وفًِّ  ااِّ انتظاررِّ  األذانِّ تشبهًء

ا سبكَل بٌانهُه  نِّ كمَل دُه معَل المإذ ِّ .ٌرد ِّ
(15)

 

متفك علٌه-1  

روار مسلم-2  
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  مسلمروار-3

روار البخاري-4  

مولع األلوكة-5  

  روار مسلم-6

: اسمه هو نور الدٌن أبو ال سن علً بن سلطان دمحم الماري، الهروي المكً، المعروؾ بمبلَّر علً الماري، اسم والدر -7  

لد بهراة، ولم ٌذكر تارٌي لوالدته. سلطان : ٌاته وموارد رهله ،وُه  

كان هاهداًء فً الدنٌا، بعٌداًء عن ال كام ومجالسهم، معرضاًء عن الوظائؾ واألعماا، وكان شدٌداًء علٌهم،  امبلًء على أها 

، وكان تعلَّرم الخط العربً  تى بره فٌه، فكان مورد رهله مص فان (م ا إلامته)البدع والضبلالت فً مكة المكرمة 

ت بثمنه (وهو من المراء)ٌكتبهما فً كا عام، وٌهٌن المص ؾ بعض المراءات  ، فٌبٌع المص فٌن أما أ دهما فٌتموَّر

لاا . طواا عامه، وأما الثانً فٌتصدَّرق بثمنه، وكان ذلن ٌكفٌه  إذ كان ٌعٌش ببل هوجة وال جارٌة وال ولد وال أها

ا من بٌع كتبه، وؼلر على  اله الههد والعفاؾ : الشٌي دمحم عبد ال لٌم النعمانً ًء بما ٌ صِّ  ظاَّر المبل  علً الماري لانعا

 ،والرضا بالكفاؾ، وكان للٌا االختبلط بؽٌرر كثٌر العبادة والتموى، شدٌد اإللباا على عالِّم السر والنجوى جاَّر جبلله

ولد  كى بعض من ترجم للشٌي علً .  هـ، ودُهفن بممبرة المعبلة فً مكة المكرمة1014 توفً فً شواا سنة :وفاته

الماري أنه لما بلػ خبر وفاته علماء مصر صلوا علٌه بالجامع األههر صبلة الؽائر فً مجمع  افا ٌجمع أربعة آالؾ 

.نسمة فؤكثر  

روار ال اكم و سنه السٌوطً واأللبانً -8  

أخرجه الشافعً فً األم و سنه األلبانً- 9  

روار أبو داود والترمذي وص  ه األلبانً- 10  

  وابن كثٌر فً األ كام الكبٌرروار أ مد وأبو داود وص  ه األلبانً- 11

متفك علٌه- 12  

متفكٌة عَللَلٌهِّ - 13  

08-11-2007، 1428 شواا 27:  تارٌي النشر،أصوا الفمه ولواعدر:  التصنٌؾ،متولً البراجٌلً" مداد"مولع - 14  

(.709-1/703) ىغقٔ  إلطَلٍٜ ٗأدىرٔ ا: ر ظع- 15  

 

***************************************** 
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 المب ثُه الثَّرالثُه 

  معانًِّ كلماتِّ األذانِّ 

ًُ  ىقزغثِٜ َُ عيَٚ قيَّنِح :  هللاُ ذتاىَٚ رؼَُٔ قاَه  إلٍا َُّن  ألذ  ٌْ أ  عي

ُ تمأَ تاألمثزَّٝنِح، ِٔ ٍشرٌَو عيَٚ ٍظائِو  ىتقٞمِج ألَّّٔن ُِ  أىغاو ََّن َٜ ذرع ٕٗ

ؼِٞم ّْٗغِٜ  ىشَّنزٝلِ  ذتاىَٚ ٗٗظ٘تُٔ، هللاِ  ٗظ٘دَ  ٌَّن شَّْنٚ تاىرَّ٘ن ، ٗمَاىُٔ، ش

 ِٔ ٌَّن شيَّنَس تزطاىِح رط٘ى ِٔ  ،ملسو هيلع هللا ىلصش ِْ غاعر ا أر َد ٍ ََ ٌْ ى ٌَّن ّاد ٕ ش

ِْ ظِٖح  ا ََل ذُتزُف اَلَّن ٍ َٖ طاىِح، ألَّّن  ىَلص٘أِح عقَة  ىشَّنٖادِج تاىّزِ

طِ٘ه، ٌُ   ىزَّن َ٘  ىثقاُء  ىم ئ ٌَّن دَعا اىَٚ  ىغَلغِ ٕٗ ِٔ  إلشارجُ اىَٚ ، ش ٗفٞ

ا أعاَد ذ٘مٞمًد   ىَتاِد، ٍَ ٌَّن أعاَد  .ش
(1) 

ِْ مّوِ شٜءٍ " هللاُ أمثزُ : "فق٘ىُٔ  ٍ ْٛ ِٔ ٍاََل  أ ُْ َُْٝظَة اىٞ ِْ أ ْٗ أمثُز ٍ أ

 ِٔ َ٘ تَتَْٚ مثٞزٌ  ٝيُٞق تعَلِى ٕ ْٗ  .أ

ٌُ " أشٖمُ : "ٗق٘ىُٔ  ْٛ أعي  .أ

َّٜن عيَٚ  ىصَّنَلجِ : "ٗق٘ىُٔ  ْٗ طارُع٘ " ؼ ا، أ َٖ  .أٛ  ْقثِيُ٘  اىٞ

ُْ شاَء هللاُ،،  ىغُ٘س ٗ ىثقاءُ : ٗ ىغَلغُ  َُّن  ىَصيِّٜ ٝمخُو  ىعَّْنحَ ا  أل

ا ُٗٝليِّمُ  َٖ َٕا،فٞثقَٚ فٞ ٘  اىَٚ طثِة :  ٗ ىمَّنع٘جُ اىَٚ  ىغَلغِ ٍتْا َُّ ٕي

.  ذىلَ 

ٌَ تئ ا  ترمأَ " ََل اىَٔ اَلَّن هللاُ "ٗخر ََ ٌِ هللاِ ذتاىَٚ، م ؼِٞم ٗتاط ٌَ تاىرَّ٘ن ىٞلر

 ِٔ .ت
(2) 

 ًُ ، ٗ إلطَل ِِ ٌِ ىيشَّنٖادذٞ َِّ ُ ٍرع ًِ ألَّّٔن ُُ ذيلٌٞص ىمعِ٘ج  إلطَل  فاألذ 

 ِِ ِِ عظَٞٞ ًَ عيَٚ أطاطٞ ُ قا ُْ ُٝتثَم هللاُ ٗؼمُٓ،: مئُّ ُْ  أ ٗذيَل شٖادجُ أ

ِٔ رط٘ىُٔ ،"ََل اىَٔ اَلَّن هللاُ " ا ظاَء ت ََ ُْ ُٝتثَم ت  ٗذيَل شٖادجُ ملسو هيلع هللا ىلص  ٗأ

َُّن  مًد  رطُ٘ه هللاِ "أ ََّن ٍُ خَظحٍ ،"ٍؽ ًُ عيَٚ أرما ًُ تْاٌء ٝق٘   فاإلطَل

ٗ ُِ ا  ىشَّنٖادذَا َٖ ى َّٗن  .أ

 ُِ ا فِٜ  ألذ  ََ َُّن ٍؽَمًد  رطُ٘ه : ٗم ُْ ََل اىَٔ اَلَّن هللاُ، أشُٖم أ أشُٖم أ

َّٜن عيَٚ  ىغَلغِ، َّٜن عيَٚ  ىصَّنَلِج، ؼ ِٔ ؼ ا  هللاِ، فغٞ َٖ ى َّٗن ِْ أ ٗ ىصَّنَلجُ ٍ

 ِِ ٌٜ تاىشَّنٖادذٞ َٕا ذصمٌٝق عَي ٌُ فِٜ ،اىَٚ آخز ا ٝقُ٘ه  ىَظي َٖ  فغٞ

ُِ ) ىغاذؽِح   ،(اَِّٝناَك َّْتثُُم ٗاَِّٝناَك َّْظرَِتٞ
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ُْ ََل اىَٔ اَلَّن هللاُ "ٗذيَل شٖادجُ  ا ٝق٘هُ "أ َٖ َز َغ  ِ ):، ٗفٞ ِمَّا  ىّصِ ْٕ

 ٌَ ْظرَِقٞ َُ َُّن ٍؽَمًد  رطُ٘ه هللاِ "، ٗذيَل شٖادجُ ( ى ".  أ

 ْٛ ِْ ظٖحٍ أ ٍ َ٘ َُّن ٍؽَمًد  رطُ٘ه هللاِ ؼقًّا، فٖ ِٔ ..... أشُٖم أ ىٞظْد فٞ

ِْ أغاِخ  ألىَّٕ٘ٞنحِ  ُّٛ أغٍح ٍ ت٘تَّٞنحِ ) أ ِْ ظٍٖح شاّٞحٍ ،(ََٗل  ىزُّ ىَٞض : ٍٗ

ِٔ ٍَع  مذَّن تًدا ََٗل طاِؼزًد  ََٗل مإًْدا ََٗل ٍعًّْ٘دا، فاىَّنِذٛ ٝشرزُك فٞ

َ٘  ىثشزَّٝنحُ، جُ،  ىَّْناِص ٕ َّ٘ن ُٜ ٗ ىْث َ٘  ى٘ؼ ٕ ٌْ ِٔ عْٖ ا  ٗ ىَّنِذٛ ٝرََّٞنُش ت ََ م

َّٜن ): قاَه طثؽأُّ  ٌْ َُٝ٘ؼٚ اىَ صْيُُن ٍِّ ا أََّا تََشٌز  ََ   6:فصيد(.قُْو اَّّن

ِٔ  أمدِ ٗقْم قاٍْد عيَٚ  ذ َّ٘ن ا أغاذُٔ،:  دَلئٌو مصٞزجٌ ّث َٖ ا  فَْ َٖ ٍْٗ

ا ّثَ٘ء ذُٔ، ٍتعش ذُٔ، َٖ ِٔ فِٜ  ىنرِة  ىظَّناتقِح، ٍْٗ ا  ىثشار ُخ ت َٖ ٍْٗ 

ِج  َّ٘ن ٌَ آٍٝح ذشُٖم ىُٔ تاىُّْث َُّن أعظ ِٔ فِٜ  ألرِض، اَلَّن أ ا شَز ُخ دع٘ذ َٖ ٍْٗ

،ٌُ ُُ  ىنزٝ َٜ  ىقزآ َِ ): قاَه هللاُ ذتاىَٚ ٕ ٞ َِ ّبِ  ىتَاىَ ِ رَّن ٍِّ  43: ىؽاقح(.ذَِْشٌٝو 

َّٜن عيَٚ  ىغَلغِ ٗ َّٜن عيَٚ  ىصَّنَلِج، ؼ  :ؼ

، ُِ ِِ فِٜ  ألذ  ُِ  ىشَّنٖادذٞ ُِ ذتقثا ُِ  ىعَيرا ٗذمُز  ىصَّنَلِج عقَة  ٕاذا

 ًِ ُُ  إلطَل ِٔ أرما ِِ ُٝ٘ فُِق  ىرزذَٞة  ىَّنِذٛ رذِّثْد ت َُّن ،  ىشَّنٖادذٞ ٗؼُٞس ا

ٌِ  ىتاظيِح عيَٚ  ٟظيحِ  َُ ٍعثٌ٘ه عيَٚ ذقمٝ ٗذغعِٞو  ىَّْنقِم عيَٚ   إلّظا

َّٞا َعَزٌض ؼاظزٌ   ىَّْنظٞئِح، َُّن  ىمُّ ا أ ََ َّٞا  ٗ ٟخزجُ ٗعٌم أادٌد، ٗت فاىمُّ

ا َٖ َٕا ٗ ٟخزجُ ٝظَُع عْ ُِ  غاىثًدا فاىَّنِذٛ ٝؽمزُ  ٝز  َ٘  ّشتاُه  إلّظا ُٕ

ا ٝظَعُ  ََّن ا ََٝزٙ ع ََ ِِ  ٗ إلقثاُه عيَٚ  ىتَزِض  ىؽاظزِ  ت ٗ ىتغيحُ ع

ادِد، ُِ   ى٘عِم  ىصَّن َّٜن عيَٚ "فٞؤذِٜ فِٜ  ألذ  َّٜن عيَٚ  ىصَّنَلِج، ؼ ؼ

َُ ،" ىغَلغِ  َُ ٗٝشرزٗ ٌْ ٝثٞت٘ ْٗ فِٜ   ىْٞاِدٛ عيَٚ  ىَّْناِص فِٜ أط٘ قٖ أ

، َُ َُ ٗٝشزت٘ ٌْ ٝؤمي٘ ْٗ فِٜ تٞ٘ذٖ ، أ َُ َُ ٗٝتَي٘ ٌْ ٝصْت٘ ُْ  أعَاىٖ أ

ٌْ هللاُ  ا أٍزٕ ََ فْم ُء  ذتاىَٚ، ٝئشُزٗ   ىؽٞاجَ  ٟخزجَ عيَٚ  ىؽٞاِج  ىمَّٞا م

 ُِ َّٜن عيَٚ  ىغَلغِ :" ىَئذِّ َّٜن عيَٚ  ىصَّنَلِج، ؼ ٌُ " ؼ عَْم مّوِ أَلٍج اعَل

 ًِ ِْ ٗططَّٞنِح  إلطَل َّٞا،، ع ِِ ٗ ىمُّ ٝ َِ  ىّمِ ِٔ تٞ ٌُ فِٜ عثادٍج  ٗظَت فاىَظي

ا ٝؽعُز تتَم طَارِ  قثَو  ىؽعِ٘ر اىَٚ  ىَظعِم، ٍَ َ٘ فِٜ عثادٍج عْم ٕٗ

، ُِ ِٔ   ألذ  َلِج اىَٚ أشتاى ا ْٝصزُف تتَم  ىصَّن ٍَ َ٘ فِٜ عثادٍج عْم ٕٗ

 ِٔ . ٗأعَاى
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 :هللاُ أمثُز هللاُ أمثزُ 

ِٔ ذنثُٞز هللاِ عشَّن ٗظوَّن،  ، فٞ ِٔ ٌَ ت ُُ ٗ خرُرِ ِٔ  ألذ  ٕذَ   ىِّْم ُء  ىَّنِذٛ  فرُرَِػ ت

َ٘ طثؽأُّ  رَتَاهِ  )فٖ َُ اَدِج  ىَنثُِٞز  ى َٖ َٗ ىشَّن ِْٞة  ٌُ  ىتَ َُّن أ ٗؼُٞس 9: ىزعم(َعاِى

 ُِ ُُ عثَز  ألذ  ذ ا  ىَّئِ َٖ  ّاطَة ، ىصَّنَلجَ دع٘جٌ ٍُْٔ طثؽأُّ ْٝقي

ِْ مّوِ شٍٜء  َُّن هللاَ ذتاىَٚ أمثُز ٍ ٌَ  ىَّْناُص أ ا تاىرَّننثِٞز ىٞتي َٖ  فرراؼ

 ِٔ ِْ اظاتِح ّم ئ ٌْ ع ْٗ ٝشتيٖ ِٔ أ ِْ دع٘ذ ٌْ ع َُٝظثُِّػ )قاَه ذتاىَٚ  ،َٝصمُّٕ

ِيِل  ىقُمُِّٗص  ىتَِشِٝش  ََ ا فِٜ  ألَْرِض  ى ٍَ َٗ َ٘ ِخ  ََ ا فِٜ  ىظَّن ٍَ  ِ ّلِِلَّن

 ٌِ 1: ىعَتح( ىَؽِنٞ
(3) 

 ِٔ َِ هللاِ ذتاىَٚ تبقز ِر ّثِّٞ ٍ ٌٜ َُّن ٕذَ   ىِّْم َء ٗؼ َُّن ٗؼُٞس أ  ٗؼُٞس أ

َ٘ فِٜ  ىؽقٞقِح ّم ُء  َُ ميَِّف ترؤدِٝح ٕذَ   ى٘ؼِٜ  ىَثارِك  ىَّنِذٛ ٕ  ىَئذِّ

 ، ٍٔ ٌِّ ٗظ حَ عيَٚ أذ ََّن ِٓ  ىَٖ ِٔ ذؤدٝحُ ٕذ هللا ذتاىَٚ ىيَّْناِص، ٗظَة عيٞ

ًد ؼقٞقرًدا  ِٔ شٞؤ َف فٞ ُْ ََل ٝتَِّٞز ََٗل ٝؽّزِ ، ٗأ ٌٍ ّٗقُو ٗؼِٜ هللاِ ذتاىَٚ تتي

ِٔ ذتاىَٚ  ا ىق٘ى ًَد ْٗ ؼن تَِّل ۖ )أ ِ رَّن ٍِ َْٞل  ا أُِّشَه اِىَ ٍَ ُطُ٘ه تَيِّْغ  ا  ىزَّن َٖ َٝا أَُّٝ

ا تَيَّنْتَد ِرَطاىَرَُٔ  ََ ٌْ ذَْغتَْو فَ اُِ ىَّن  67: ىَائمج( َٗ

 

 (.64)، ّقَلًد ٍِ ؼاشٞح أؼناً  ألذ ُ ٗ إلقاٍح ا(2/14) ىَغٌٖ - 1

 (.1/544)ّقَلًد ٍِ ؼاشٞح  ىغقٔ  إلطَلٍٜ ٗأدىرٔ. (1/273)مشاف  ىقْار - 2

 . ٍٗا تتمٕا ترصزف32 ا 95ّقَلًد عِ ٍقاه فٜ عمد  ىثٞاُ  - 3

 

************************************* 
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  الفصُل  اث َّواانُل 
   اإل اامُل 
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 اإللامةُه 
:تعرٌؾُه اإللامةِّ   

ًَل  مصدرُه ألامَل،: اإللامةُه لؽةَل ه
(1)

. و مٌمتهُه إلامةُه الماعدِّ 
(2)  

اإلعبلمُه بالمٌامِّ إلَلى الصَّربلةِّ بذكرٍس مخصوصٍس : وشرعًءا
(3)

 وردَل بهِّ 

.الشَّرارعُه   

:تشرٌعُه اإللامةِّ   

ا نفسُه ولتِّ التَّرشرٌعِّ لداللةِّ ال دٌثِّ   واألذانَل لهمَل
اجحُه أنَّر اإللامةَل الرَّر

، فعنْ  ٌدٍس علَلى ذلنَل ِّ، لاا بنِّ عبدِّ رب ِّهِّ  عبدِّ هللاِّ بنِّ هَل ا ":  األنصاري  لَلمَّر

اُه  لٌُهضررَل به  رَل رسواُه هللاِّ صلَّرى هللاُه علٌه وسلَّرم بالنالوسِّ ٌُهعمَل أمَل

ْمعِّ الناسِّ للصَّربلة، طاؾ بً وأنا نائمٌة رجاٌة ٌ ما نالوسًءا فً  لجَل

ر، فملت : وما تَلصنَلعُه به  للتُه : ٌا عبدَل هللاِّ، أتبٌعُه النالوس  فماا: ٌدِّ

أفبل أدلُّدن على ما هو خٌرٌة من ذلن  : لاا. ندعو به إلى الصَّربلة

هللاُه أكبَلر هللاُه أكبر، هللا أكبر هللاُه أكبر، : تموا: بلى، فماا: فملتُه له

أشهدُه أْن ال إلهَل إالَّر هللا، أشهدُه أْن ال إلهَل إالَّر هللا، أشهدُه أنَّر م مدًءا 

ًَّر  ًَّر على الصَّربلة،   رسواُه هللا، أشهدُه أنَّر م مدًءا رسواُه هللا،  

ًَّر على الفبلح، هللاُه أكبر هللاُه  ًَّر على الفبلح،   على الصَّربلة،  

، ثم لاا: لاا. أكبر، ال إلهَل إالَّر هللا ر عن ًِّ ؼٌرَل بعٌدٍس تموا : ثمَّر استؤخَل

هللاُه أكبر هللاُه أكبر، أشهدُه أْن ال إلهَل إالَّر هللا، أشهدُه : إذا أَللمتَل الصَّربلةَل 

ًَّر على الفبلح، لد لامتِّ  ًَّر على الصَّربلة،   أنَّر م مدًءا رسواُه هللا،  

.الصَّربلةُه، لد لامتِّ الصَّربلة، هللاُه أكبر هللاُه أكبر، ال إلهَل إالَّر هللا
(4 )

فمْن 

:خبلاِّ هذَلا ال دٌثِّ ٌظهرُه لنَلا مْن لولهِّ   
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، ثمَّر لاا" ............."تمواُه إذَلا لمتَل للصَّربلةِّ : ثمَّر استؤخرَل ؼٌرَل بعٌدٍس  

عْت معَل األذانِّ فًِّ نفسِّ  فهذرِّ داللةٌة واض ةٌة علَلى أنَّر اإللامةَل شر ِّ

ًء  ا  كمُه األذانِّ والَل تنمصُه عنهُه شٌؤ ، ولهَل .الولتِّ  

: كمُه اإللامةِّ   

ا الَل تسمطُه  ، إالَّر أنَّرهَل ًَل فرضٌة علَلى الكفاٌةِّ ا  كمُه األذانِّ فه اإللامةُه لهَل

ا أذانٌة  إذَلا تراكمتِّ الصَّربلةُه علَلى المصل ًِّ، فٌكفًِّ فًِّ األذانِّ  ٌنهَل

اِّ صبلةٍس، ثمَّر ٌمٌمُه لكاِّ صبلة بعدهَلا،  لااَل ابنُه لدامةَل فًِّ وا دٌة فًِّ أوَّر

نَل لِّؤْلُهولَلى، ثُهمَّر ٌُهمٌِّمَل : المؽنًِّ ذ ِّ رَّر لَلهُه أَلْن ٌُهإَل اتٌة اُهْستُه ِّ لَلوَل ْن فَلاتَلتْهُه صَل مَل وَل

ْن فَلبلَل بَلؤْسَل  ذ ِّ إِّْن لَلْم ٌُهإَل ةًء، وَل ةٍس إلَلامَل بلَل .لِّكُها ِّ صَل
(5)  

مُه، : تعالَلىثمَّر لااَل ر مهُه هللاُه  ارُه اأْلَلثْرَل وَل ، رَل ْسعُهودٍس ٌثُه اْبنِّ مَل دِّ لَلنَلا،  َل وَل

ْن الث ِّمَلةِّ  ةُه مِّ ٌَلادَل اله ِّ ةِّ، وَل ٌَلادَل نٌة لِّله ِّ م ِّ تَلضَل هُهوَل مُه ا، وَل هُهمَل ٌْرُه ؼَل ًُّد وَل النَّرسَلائِّ وَل

ْمبُهولَلةٌة  ةَل ،مَل عَلْن أَلبًِّ لَلتَلادَل ٌْهِّ : " وَل لَل ُه عَل لَّرى َّللاَّر ِّ صَل  ً عَل النَّربِّ ْم كَلانُهوا مَل أَلنَّرهُه

ٌْهِّ  لَل ُه عَل لَّرى َّللاَّر ًُّد صَل ، فَلمَلااَل النَّربِّ تَّرى طَللَلعَلْت الشَّرْمسُه وا  َل لَّرمَل فَلنَلامُه سَل وَل

سَللَّرمَل  ةِّ : وَل بلَل ْن النَّراسَل بِّالصَّر َلذ ِّ اُه، لُهْم فَلؤ انُه ْبنُه . "ٌَلا بِّبلَل ْمرَل ارُه عِّ وَل رَل وَل

ا ٌْضًء ٌْنٍس أَل صَل رُه ":  لَلااَل ، ُه رَل ، ثُهمَّر أَلمَل ٌْنِّ ْكعَلتَل ٌْنَلا رَل لَّر ، فَلصَل َلذَّرنَل الًء فَلؤ رَل بِّبلَل َلمَل فَلؤ

ٌْنَلا لَّر َللَلامَل فَلصَل ."فَلؤ
(6)
  

الفمه على المذاهر األربعة للجهٌري- 3. مولع نداء اإلسبلم- 2. المعجم العربً- 1  

 ص َّر هُه البخاري 1909. 390/1والبٌهمً . 16477وأ مد . 706وابن ماجه . 499روار أبو داود - 4

ح إسنادر  الخطَّرابً فً ". السنن الكبرى للبٌهمً"كما فً   وص َّر ه . 130/1" معالم السنن"وص َّر

ولاا . ، له طرق جٌ ِّدة وشاهد"101/1إرشاد الفمٌه "ولاا ابن كثٌر فً. 76/3" الخبلصة"النَّرووي فً 

الص ٌح المسند " سن ص ٌح، و سَّرنه الوادعً فً " 499ص ٌح سنن أبً داود "األلبانً فً 

567."  

.متَّرفك علٌه- 6. المؽنً البنِّ لدامة- 5  

**************************************** 
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اُه   المب ثُه األوَّر

 ألفاظُه اإللامةِّ 

:اختلؾَل الفمهاءُه فًِّ ألفاظِّ اإللامةِّ علَلى ثبلثةِّ ألوااٍس   

اُه  :المواُه األوَّر  

وهوَل رأيُه ال نفٌَّرةِّ والهادوٌةِّ 
(أ)

أنَّر اإللامةَل :  والكوفٌ ٌِّنَل وؼٌرهمْ 

، وٌهٌدُه بعدَل  ًَّر علَلى الفبلحِّ "مثاُه األذانِّ " لْد لامتِّ الصَّربلةُه " ": 

ى ابنُه عبدِّ  ا روَل تٌنِّ  لمَل ، أمهاُه  مرَّر رب ِّهِّ أنَّر الَّرذِّي علَّرمهُه األذانَل

تٌنِّ  ا، إالَّر أنَّرهُه هادَل فًِّ آخررِّ مرَّر ٌْهةًء، ثمَّر لامَل فمااَل مثلهَل لْد لامتِّ : هُهنَل

الصَّربلةُه،
(1)

ًَّر  ْ ذورةَل أنَّر النَّرب  علَّرمهُه اإللامةَل سبعَل ملسو هيلع هللا ىلصورويَل عْن أبًِّ مَل

عَلْشرةَل كلمةًء،
(2)

وِّي أنَّر ببلالًء كانَل ٌثنًِّ األذانَل واإللامةَل   ورُه
(3 )

ضعٌؾ   

:المواُه الثَّرانًِّ  

، إالَّر التَّركبٌرُه ففنَّرهُه  ا وترٌة ا كلَّرهَل هوَل لواُه اإلمامِّ مالنٍس بؤنَّر اإللامةَل كلماتهَل

وِّيَل عْن أنسٍس  ا رُه ًَل هللاُه - مثنَلى  لمَل رَل ببلاٌة :" عنهُه لااَل  تعالَلىرض أُهمِّ

"أْن ٌشفعَل األذانَل وٌوترَل اإللامةَل 
(4)  

:المواُه الثَّرالثُه   

ا  ، إلَلى أنَّر ألفاظَل اإللامةِّ كلَّرهَل ةُه العلماءِّ ًُّد وأ مدُه وعامَّر وذهرَل الشافع

ا وآخرهَلا، ولفظُه  لهَل ، "لْد لامتِّ الصبلةُه "مفردةٌة، إالَّر التكبٌرُه فًِّ أوَّر

ا مثنَلى واستدلُّدوا ب دٌثِّ أنسٍس السَّرابكِّ   ٌثُه وردَل فًِّ رواٌةِّ  ففنَّرهَل

 ِّ رَل ببلاٌة أْن ٌشفعَل األذانَل وٌوترَل اإللامةَل، إالَّر :"البخاري  "اإللامةَل  أُهمِّ
(5)

 

 "لٌ ًٌ بن ال سٌن بن الماسم بن إبراهٌم ال سنً"هو من المذاهر الفمهٌه للهٌدٌة وهو ٌنسر الهادوٌَّرة - (أ)

 فً نٌا األوطار وتجد نبذة  تعالى أ د الهٌدٌه وكثٌرا ما ٌذكرر الشوكانً ر مه هللا"بالهادي إلً ال ك"وٌلمر 

 الفمهٌه لدمحم أبو ههرر ولد ذكر هنان أن المذهر الهٌدي عامة لرٌر فً الفمه من الكتربسٌطة عنه فً 

.المذهر ال نفً وهللا أعلم  
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 ، ، ومصرَل ، والٌمنِّ ، والشَّرامِّ ا علٌهِّ العماُه فًِّ ال جاهِّ وهذَلا مَل

، والَل ٌمااُه    ٌستندُه أنَّر رأيَل المالكٌَّرةِّ :والمؽررِّ إلَلى ألصَلى ببلدِّ اإلسبلمِّ

، وممتضارُه أْن ٌوترَل اإللامةَل  لْد " أي لفظَل  إلَلى ال دٌثِّ السَّرابكِّ ألنسٍس

ا ، فكٌؾَل ٌشرعُه "لامتِّ الصَّربلةُه   ففْن كانَل تثنٌةُه التَّركبٌرِّ عندهْم  ٌنهَل

ا،" لْد لامتِّ الصبلةُه "سٌوترُه لواَل   فاألولَلى أْن ٌوترَل التَّركبٌرَل لبلهَل

، وذلنَل ألنَّر التَّرثنٌةَل فًِّ اإللامةِّ وترٌة بالن ِّسبةِّ لؤلذانِّ الَّرذِّي هوَل شفعٌة 

والَل تكونُه كاَّر اإللامةِّ شفعًءا ب ااٍس منَل األ وااِّ لداللةِّ ال دٌثِّ علَلى 

ي استداَل بهِّ ال نفٌَّرة ُهفًِّ البارِّ  ال دٌثُه "ذلنَل ولضعؾِّ ال دٌثِّ الَّرذِّ

اِّ "رلمُه ستةٍس  ا وترٌَّرةٌة إالَّر التَّركبٌرُه فًِّ األوَّر ، فخرجنَلا بؤنَّر اإللامةَل كلُّدهَل

ا مثنَلى، "لْد لمتِّ الصَّربلةُه "واآلخرِّ ولواُه  فٌكونُه بهذَلا عددُه ، فهمَل

ةَل كلمةًء  وهذَلا مذهرُه الشَّرافعٌَّرةِّ ، كلماتِّ اإللامةِّ إْ دَلى عَلشرَل
(6 )

وال نابلةِّ 
(7) 

والظَّراهرٌَّرةِّ 
(8)

 ورواٌةٌة عْن مالنٍس 
(9)

 وهوَل لواُه أكثرِّ 

العلماءِّ 
(10)

تهمْ   وعامَّر
(11)

 ولواُه طائفةٍس منَل السَّرلَلؾِّ 
(12)

 واختاررُه ابنُه 

المنذرِّ 
(13)
وابنُه باهٍس  

(14)
.  

ا األدلَّرةُه منَل السُّدنَّرةِّ علَلى إفرادِّ اإللامةِّ وتثنٌةِّ التَّركبٌرِّ ولولهِّ  : وأمَّر

":لْد لامتِّ الصَّربلةُه "  

ٌدٍس -1 ِّ، لااَل  بنِّ عبدِّ رب ِّهِّ  عْن عبدِّ هللاِّ بنِّ هَل رَل ):  األنصاري  ا أمَل لَلمَّر

ْمعِّ  اُه  لٌُهضررَل بهِّ لجَل رسواُه هللاِّ صلَّرى هللاُه علٌهِّ وسلَّرم بالنالوسِّ ٌُهعمَل

ر،  أنَلا نائمٌة رجاٌة ٌ ماُه نالوسًءا فًِّ ٌدِّ الناسِّ للصَّربلةِّ، طاؾَل بًِّ وَل

ا تَلصنَلعُه بهِّ  للتُه : ٌَلا عبدَل هللاِّ، أتبٌعُه النالوسَل  فمااَل : فملتُه  : ومَل

ا هوَل خٌرٌة مْن ذلنَل  :  لااَل ،ندعُهو بهِّ إلَلى الصَّربلةِّ  أفبلَل أدلُّدنَل علَلى مَل

، : تمواُه : بلَلى، فمااَل : فملتُه لهُه  ، هللاُه أكبرُه هللاُه أكبرُه هللاُه أكبَلرُه هللاُه أكبرُه

 أشهدُه أْن الَل إلهَل إالَّر هللاُه، أشهدُه أْن الَل إلهَل إالَّر هللاُه، أشهدُه أنَّر م مدًءا
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ًَّر   ًَّر علَلى الصَّربلةِّ،   رسواُه هللاِّ، أشهدُه أنَّر م مدًءا رسواُه هللاِّ،    

ًَّر علَلى الفبلحِّ، هللاُه أكبرُه هللاُه  ًَّر علَلى الفبلحِّ،   علَلى الصَّربلةِّ،  

، الَل إلهَل إالَّر هللاُه  ، ثمَّر لااَل :  لااَل ،أكبرُه رَل عن ًِّ ؼٌرَل بعٌدٍس تمواُه : ثمَّر استؤخَل

، أشهدُه أْن الَل إلهَل إالَّر هللاُه، أشهدُه : إذَلا أَللمتَل الصَّربلةَل  هللاُه أكبرُه هللاُه أكبرُه

ًَّر علَلى الفبلحِّ، لْد لامتِّ  ًَّر علَلى الصَّربلةِّ،   أنَّر م مدًءا رسواُه هللاِّ،  

، الَل إلهَل إالَّر هللاُه  ا . الصَّربلةُه، لْد لامتِّ الصَّربلةُه، هللاُه أكبرُه هللاُه أكبرُه فلمَّر

 ، ا رأٌتُه أصب تُه أتٌتُه رسواَل هللاِّ صلَّرى هللاُه علٌهِّ وسلَّرمَل فؤخبرتُههُه بمَل

ا : فمااَل  ، فؤْلكِّ علٌهِّ مَل ، إْن شاءَل هللاُه  فمُهْم معَل ببلاٍس ا رإٌَلا  كٌّي إنَّرهَل

، فجعلتُه  ، فممتُه معَل ببلاٍس ْن بهِّ  ففنَّرهُه أْندَلى صوتًءا مننَل ، فلٌإذ ِّ رأٌتَل

ًَل هللاُه  ضِّ طَّرارِّ رَل عَل ذلنَل عمرُه بنُه الخَل ، فسَلمِّ ن بهِّ ، وٌُهإذ ِّ أُهلمٌهِّ علٌهِّ

رُه، فمااَل  داءَل جَل ٌجرُّد رِّ ي : عَلْنهُه وهوَل فًِّ بَلٌتِّه، فخرَل ٌَلا رسواَل هللاِّ، والَّرذِّ

ي رأَلى ثاَل الَّرذِّ ِّ لمْد رأٌتُه مِّ فمااَل رسواُه هللاِّ صلَّرى هللاُه ! بَلعثَلنَل بال ك 

ِّ ال مدُه : علٌهِّ وسلَّرمَل  ( َّر
(15)
ٌنظر لل اشٌة   

ًَل هللاُه عَلْنهُه، لااَل - 2 ضِّ رَل ببلاٌة أْن ٌَلشفَلعَل )): عْن أنسٍس بنِّ مالنٍس رَل أُهمِّ

، وٌُهوتِّرَل اإللامةَل إالَّر اإللامةَل  (األذانَل
(16 )

لل اشٌة ٌنظر  ) 

وبهذَلا نكونُهوا لْد خرجنَلا بؤنَّر اإللامةَل إ دَلى عشرةَل كلمةٍس بالتَّركبٌرِّ 

، ولولهُه  تٌنِّ تٌن، وهذَلا هوَل األرجحُه مْن " لْد لامتِّ الصَّربلةُه "مرَّر مرَّر

ا عمدَل علٌهِّ  ، وهذَلا مَل جااِّ جمعِّ األ ادٌثِّ الص ِّ احِّ ومْن ألوااِّ الر ِّ

.اإلجماعُه، وهللاُه تعالَلى أعلمُه   

  سن ص ٌح: روار الترمذي، ولاا- 2.  روار أبو داود-1

إنه منمطع، وله طرق فٌها ضعؾ: روار الدارلطنً، والط اوي وعبدالرهاق، لكن لاا ال اكم فٌه- 3  

 -  92/3المجموع للنَّرووي - 6. روار البخاري- 5. روار مسلم، والنسائً، والترمذي، وابن ماجه- 4

.35/2ال اوي الكبٌر للماوردي   

294/1 المؽنً البن لدامة – 236/1كشاؾ المناع للبهوتً - 7  
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ًَل هللا أكبر هللا أكبر أشهد أن ال إله إالَّر : "، لاا ابن  هم49/2نٌا األوطار للشوكانً - 8 ا اإللامة فه وأمَّر

ًَّر على الفبلح لد لامتِّ الصَّربلة لد لامتِّ الصَّربلة هللا  ًَّر على الصَّربلةِّ   هللا أشهد أنَّر م مدًءا رسوا هللا  

.187/2" الم لَّرى"، "أكبر هللا أكبر ال إله إالَّر هللا  

125/2مواهر الجلٌا لل طَّرار - 9  

ففنَّر مالكًءا " لد لمتِّ الصَّربلة: "وال خبلؾ بٌن مالن والشَّرافعً فً اإللامة إالَّر لولهُه : لاا المرطبً- 10

، وأكثر العبلماءِّ على ما لالهُه الشَّرافعً، وبه جاء األثار تٌنِّ ة، والشَّرافعً مرَّر ا مرَّر تفسٌر . "ٌمولهَل

227/6" المرطبً  

ر لوله: لاا اإلمام أبو سلٌمان الخطَّرابً ر مه هللا تعالى: لاا النَّرووي- 11 لد : مذهرُه العلماء أنَّره ٌكر ِّ

رها، وهللا أعلم " شرح النووي على مسلم. "لامتِّ الصَّربلةُه، إالَّر مالكًءا، ففنَّرهُه المشهور عنهُه أنَّرهُه لم ٌكر ِّ

79/4  

عمرُه ابن الخطَّرار : لد ذهر بؤنَّر اإللامة إ دى عشرة كلمة: لااَل ابن سٌَّرد النَّراس: لاا الشَّروكانً- 12

وابنه، وأنس، وال سن البصري، والههري، واألوهاعً، وأ مدن وإس اق، وأبو ثور، وٌ ً بن 

49/2" نٌا األوطار. "ٌ ً، وداود، وابن المنذر  

لد لامت الصَّربلة، فولدُه : ثمَّر اختلفوا هإالء بعد اجماعهم على إفراد اإللامة فً لوله: لاا ابن المنذر- 13

نً مكَّرةَل ٌمولونَل  تٌن، وولد سعد : ابن أبً م ذورة وسائرُه مإذ ِّ لد لامت الصَّربلة، لد لامت الصَّربلة، مرَّر

المرظ 
ة وا دة: ٌموا (أ) ، ؼٌر أنَّر ؼٌرَل أنَّر األخبار التً . لد لامت الصَّربلة مرَّر ولدِّ اختلفتِّ األخبار فً ذلنَل

ة مذهر أها مكَّرة أثبتُه   20/3" األوسط. "تداُّد على ص َّر

ار بن ٌاسر: سعد بن عائذ المإذن  ):سعد المرظ ص ابً وهو - (أ) . ولٌا مولى األنصار. مولى عَلم 

ظ فمٌا له سعد المرظ وٌماا اسم أبٌه عبد اإلصابة فً تمٌٌه "المصدر  .(الر  من  كان ٌت جر فً المَلرَل  

"االستٌعار فً معرفة األص ار" " -سعد بن عائشة المإذن "–" الص ابة  

ا اإللامة وآخرها، وفً : ولكنَّر األفضاَل : لاا ابن باه ر مه هللا تعالى- 14 هو تثنٌة ألفاظ التَّركبٌر فً أوَّر

، ألنَّر  ذلنَل الذي كان ٌفعلهُه ببلا رضً هللا عنه بٌن ٌدي " لد لامتِّ الصَّربلةُه، وإفرادُه أالظِّ ما سوى ذلنَل

دًءا صلى هللا عٌله وسلَّرم مجموع فتاوي ابن . "رسوا هللا صلى هللا علٌه وسلَّرم إلى أن توف ًِّ نبٌُّده م مَّر

.337/10" باه  

 ص َّر هُه 1909. 390/1والبٌهمً . 16477وأ مد . 706وابن ماجه . 499روار أبو داود - 15

ح إسنادر  الخطَّرابً فً ". السنن الكبرى للبٌهمً"البخاري كما فً   . 130/1" معالم السنن"وص َّر

، له طرق جٌ ِّدة "101/1إرشاد الفمٌه "ولاا ابن كثٌر فً. 76/3" الخبلصة"وص َّر ه النَّرووي فً 

الص ٌح " سن ص ٌح، و سَّرنه الوادعً فً " 499ص ٌح سنن أبً داود "ولاا األلبانً فً . وشاهد

".567المسند   

.378ومسلم . 607روار البخاري- 16  

**************************************** 
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 المب ثُه الثَّرانًِّ

 شروطُه اإللامةِّ 

مةِّ تمرٌبًءا، إالَّر فًِّ أمرٌنِّ  شروطُه اإللامةِّ كشروطِّ األذانِّ المتمد ِّ

ا: اثنٌنِّ  ، فتصحُّد : أ دهمَل ا لٌسْت شرطًءا فًِّ اإللامةِّ الذُّدكورةُه، ففنَّرهَل

ا إذَلا كانْت تصل ًِّ معَل  ا، وأمَّر إلامةُه المرأةِّ بشرطِّ أْن تمٌمَل لنفسهَل

ا الَل تصحُّد عندَل المالكٌَّرةِّ والشَّرافعٌَّرةِّ  . رجااٍس ففنَّر إلامتهَل  

ا، فبلَل تطلرُه : وال نابلةُه لالوا-  إنَّر الذُّدكورةَل شرطٌة فًِّ اإللامةِّ أٌضًء

 ، ا األذانُه ا الَل ٌطلرُه منهَل ا، كمَل ْم هادُهوا علَلى رأيِّ مْن سبكَل )منهَل فَلهُه

ا إْن  ، فمْن بارِّ أولَلى إنَّرهَل بؤنَّر المرأةَل لٌسْت مطالبةًء باإللامةِّ بالكل ٌَِّّرةِّ

ا فهوَل ذكرٌة  هَل ا، وإْن ألامْت لنفسِّ جااِّ أْن الَل تصحَّر إلامتهَل .  (ألامْة للر ِّ

إنَّر الشُّدروطَل المذكورةَل شروطُه كمااٍس الَل : إالَّر ال نفٌَّرةَل فمْد لالُهوا - 

ا شرطٌة، واإللامةُه مثاُه  مَل، فٌُهكررُه أْن ٌتخلَّرؾَل منهَل ا تمدَّر ةٍس كمَل شروطَل ص َّر

ا  ، إالَّر أنَّرهُه ٌعادُه األذانُه ندبًءا عندَلا شًءٍس منهَل أي "األذانِّ فًِّ ذلنَل

، والَل تعادُه اإللامةُه، ومْن هنَلا تعلمُه أنَّر المرأةَل إذَلا ألامتِّ "الشُّدروطُه 

ا تصحُّد معَل الكراهةِّ  .الصَّربلةَل لرجااٍس ففنَّر إلامتهَل
(1)  

 فلٌسَل هذَلا النَّروعُه منَل ،ورأيُه ال نفٌَّرةِّ خالؾَل جمهورَل العلماءِّ لاطبةًء 

اجحُه  وارِّ، والرَّر ي ٌنظرُه فٌهِّ ألنَّرهُه بعٌدٌة كاَّر البعدِّ عنِّ الصَّر الخبلؾِّ الَّرذِّ

ٌُهْشرعُه للمرأةِّ أْن تُهمٌمَل للصَّربلةِّ، سواءٌة كانْت فًِّ المسؤلةِّ هوَل أنَّرهُه 

ا  ٌْت أْن ٌسمعهَل ، ففْن خشِّ تصل ًِّ وْ دَلهَلا أْو معَل جماعةٍس منَل الن ِّساءِّ

جااُه  ا  لِّما روارُه ابنُه أبًِّ شٌبةَل فًِّ الر ِّ ، فاأل سنُه أْن ٌكونَل ذلنَل سرًّ

هْا : سُهئِّاَل ابنُه عمرَل :  عْن وهرٍس بنِّ كٌسانٍس لااَل ،المصنَّرؾِّ بسندٍس جٌِّ دٍس 

!"أنَلا أْنهَلى عْن ذكرِّ هللاِّ : "علَلى الن ِّساءِّ أذانٌة  فؽضرَل ولااَل 
(2)  
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، وإْن لْم ٌفعلنَل :  لااَل أ مدَل ولْد رويَل عْن  إْن فعلنَل فبلَل بؤسَل

.فجائهٌة 
(3)
  

ا أْو لجماعةِّ  وخرجنَلا مْن هذرِّ المسؤلةِّ أنَّر للمرأةِّ أْن تمٌمَل لنفسهَل

، وإْن  ا للرجااِّ جااُه والَل تصحُّد إلامتهَل ا الر ِّ الن ِّساءِّ دونَل أْن ٌسمعهَل

ًَل آثمةٌة  .لصدْت ذلنَل فه  

اَل اإللامةُه بالصَّربلةِّ : والشَّررطُه الثَّرانً اتَّرفكَل فٌهِّ الثَّربلثةُه وهوَل أْن تتص ِّ

، أو أكاٍس  ، لكْن لْو ألامَل الصَّربلةَل، ثمَّر تكلَّرمَل بكبلمٍس كثٌرٍس عرفًءا دونَل األذانِّ

، ففنَّرهُه ٌصحُّد ذلنَل  معَل نمصِّ تمامِّ اإلت ِّباعِّ "وشررٍس ون وَل ذلنَل

.أتَلى باإللامةِّ " فًِّ األخٌرِّ "، ألنَّرهُه "للسنَّرةِّ 
(4)  

ا ال نفٌَّرةُه فمالُهوا*-  ا عنِّ الصَّربلةِّ : أمَّر الَل تعادُه اإللامةُه إالَّر إذَلا لطعهَل

، أْو عماٌة كثٌرٌة كاألكاِّ  .كبلمٌة كثٌرٌة
(5)  

ا بعماٍس  ، ألنَّرهُه إْن ألامَل ولطعهَل أيُه فًِّ هذرِّ المسؤلةِّ رأيُه ال نفٌَّرةِّ والرَّر

كثٌرٍس ب ٌثُه صارَل اتصااُه اإللامةِّ بالصَّربلةِّ معدومٌة، كانْت إلامتهُه 

، ووافكَل رأيُه أهاُه ال دٌثِّ رأيَل  دَل ذكرٍس ولٌسْت للصَّربلةِّ المعٌَّرنةِّ مجرَّر

.ال نفٌَّرةِّ   

. الفمه على المذاهر األربعة للجهٌري– 1  

.223/1 مصنؾ ابن أبً شٌبة، – 2  

.المؽنً البن لادمة- 3  

. الفمه على المذاهر األرعة للجهٌري– 4  

. السَّرابك– 5  

*********************************** 

 

 

 

 



 
 

111 

 المب ثُه الثَّرالثُه 

ا  سننُه اإللامةِّ ومندوباتهَل

، إالَّر فً أمورٍس  ا أنَّرهُه ٌُهسنُّد : سننُه اإللامةِّ كسننِّ األذانِّ السَّرابمةِّ منهَل

، ؼٌرَل  أْن ٌكونَل األذانُه بموضعٍس مرتفعٍس دونَل اإللامةِّ بات ِّفاقِّ الثَّربلثةِّ

، إالَّر : ال نابلةِّ فمْد لالُهوا  بموضعٍس عااٍس كاألذانِّ
ٌسنُّد أْن تكونَل اإللامةُه

.أْن ٌشكَّر ذلنَل 
(1)  

ا أنَّرهُه ٌُهسنُّد التَّررجٌعُه فًِّ األذانِّ دونَل اإللامةِّ هذَلا لمْن : ومْن ذلنَل أٌضًء

.ٌمواُه بالترجٌعِّ وهْم المالكٌَّرةُه والشَّرافعٌَّرةُه 
(2)  

ا ، : ومْن ذلنَل أٌضًء أنَّرهُه ٌسنُّد فًِّ األذانِّ الثَّرانًِّ وفًِّ اإللامةِّ ال درُه

مِّ : وهذَلا بات ِّفاقِّ ثبلثةٍس وخالؾَل المالكٌَّرةُه ولالُهوا إنَّر التَّرؤن ًِّ المتمد ِّ

ا .تفسٌررُه فًِّ األذانِّ وهوَل مطلورٌة فًِّ اإللامةِّ أٌضًء
(3)  

ا ًْ إصبعٌهِّ المسب ِّ ةِّ : ومنهُه أٌضًء نُه طرفَل أنَّرهُه ٌسنُّد أْن ٌضعَل المإذ ِّ

، وخالؾَل المالكٌَّرةُه  فًِّ صمارِّ أذنٌهِّ بات ِّفاقِّ ال نابلةِّ والشَّرافعٌَّرةِّ

وضعُه اإلصبعٌنِّ فًِّ األذنٌنِّ لئلسماعِّ فًِّ األذانِّ دونَل : ولالُهوا

إنَّر هذَلا مندورٌة فًِّ : اإللامةِّ جائهٌة الَل سنَّرةٌة، إالَّر أنَّر ال نفٌَّرةَل لالوا

، ولْو تركهُه لْم ٌكررْ  .األذانِّ دونَل اإللامةِّ فاأل سنُه اإلتٌانُه بهِّ
(4)  

. الفمه على المذاهرِّ األربعةِّ للجهٌري– 4 – 3 – 2 – 1  

 

 

*************************************** 
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ابعُه   المب ثُه الرَّر

 المكروهاتُه والبدعُه فًِّ اإللامةِّ 

ا مكروهاتُه األذانِّ السَّرابكِّ ذكرهَلا،  ًَل نفسهَل ا مكرهاتُه اإللامةِّ فه أمَّر

ا  ، وأمَّر ا سرعةُه ال درِّ ب ٌثُه ٌصبحُه الكبلمُه ؼٌرَل مفهومٍس وهْد علٌهَل

ا ًَل كثٌرةٌة أذكرُه منهَل : البدعُه فًِّ االلامةِّ فًِّ همننَلا هذَلا فه  

  األدعٌةِّ عندَل اإللامةِّ لْم ترْد فًِّ الشَّررعِّ ببعضِّ  إلتهامُه البعضِّ - 1

، لْم ترْد فًِّ الشَّررعِّ " مًّا" وكلمةُه " مًّا الَل إلهَل إالَّر هللاُه "مثاَل لولهْم    

ا"ولولهْم  ا هللاُه وأدامهَل  الواردُه فًِّ هذرِّ الكلمةِّ فال دٌثُه  "ألامهَل

ةَل  عَلْن  داودَل  وهوَل مْن رواٌةِّ أبًِّ ضعٌؾٌة  امَل ًَل هللاُه عنهُه  أَلبًِّ أُهمَل أَلْو  رض

ِّ   عَلْن    ً ارِّ النَّربِّ الًء    أَلنَّر   : ملسو هيلع هللا ىلصبَلْعضِّ أَلْص َل ا أَلْن  بِّبلَل ، فَللَلمَّر ةِّ لَلامَل ذَل فًِّ اإْلِّ أَلخَل

ةُه : "لَلااَل  بلَل ْت الصَّر ًُّد "لَلْد لَلامَل ا":  ملسو هيلع هللا ىلص، لَلااَل النَّربِّ هَل امَل أَلدَل ُه وَل ا َّللاَّر هَل "أَللَلامَل
(1)  

ًُّد ر مهُه هللاُه تعالَلى  دٌثٌة ضعٌؾٌة الَل ٌصحُّد فهذَلا  :، لااَل األلبانِّ   

دٌة : وهذَلا إسنادٌة وارٍس  يُّد م مَّر ، ومثلهُه :  بنُه ثابتٍس وهوَل العبدِّ : ضعٌؾٌة

ا مجهواٌة  ي بٌنهمَل جاُه الَّرذِّ .شهرُه بنُه  وشرٍس، والرَّر
(2)   

."المجموعِّ "وضعَّرفهُه النَّروويُّد فًِّ 
(3) 

 

".التَّرلخٌصِّ ال بٌرِّ "وال افظُه ابنُه  جرٍس فًِّ 
(4)  

عن أبً أمامة أو عن بعض أص ار النَّربً : وكذلنَل هو اللفظ عند أبً داود، لاا شهر ابن  وشر). 528 أبو داود، – 1

. (ملسو هيلع هللا ىلص  

.241 إرواء الؽلٌا فً تخرٌ  أ ادٌث منار السبٌا، – 2  

.122/3 المجموع شرح المهذر للنووي، – 3  

. 1/211 التلخٌص ال بٌر فً تخرٌ  أ ادٌث الرافعً الكبٌر، – 4  
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ا – 3 . عندَل اإللامةِّ "سٌ ِّدنَلا"هٌادةُه لفظِّ  ومنَل البدعِّ أٌضًء  

 ، فٌجرُه إلامةُه الصَّربلة بؽٌرِّ إذنِّ اإلمامِّ  ومنَل البدعِّ وللَّرةِّ األدرِّ، – 4

، والَل ٌمومُه تلماءَل مامِّ المسجدِّ إعلَلى ممٌمِّ الصَّربلةِّ االستئذانُه منَل 

، فعْن جابرٍس بنِّ سمرةَل لااَل  نُه رسواِّ هللاِّ : نفسهِّ  ٌمهاُه كانَل مإذ ِّ

 لْد خرجَل ألامَل الصبلةَل  ٌنَل ملسو هيلع هللا ىلصفبلَل ٌمٌمُه  تَّرى إذَلا رأَلى رسواَل هللاِّ 

.ٌرارُه 
(1)
 

 

نِّ  ااَل خروجِّ رسواِّ هللاِّ   المإذ ِّ
 للصَّربلةِّ اشارةٌة أنَّرهُه الَل ٌمٌمُه ملسو هيلع هللا ىلصففلامةُه

، وبٌَّرنَل أبُهو عٌسَلى الت ِّرمذِّي ر مهُه هللاُه تعالَلى ذلنَل  مْن تلماءِّ نفسهِّ

وهكذَلا لااَل بعضُه أهاُه العلمِّ إنَّر المإذَّرنَل أملنُه باألذانِّ : "ولااَل 

".واإلمامُه أملنُه باإللامةِّ   

ا– 5 صبلةُه "أْن ٌمواَل الممٌمُه عمرَل اإللامةِّ :  ومنَل البدعِّ أٌضًء

ا فًِّ اإللامةِّ  تَّرى ظنَّر "ٌر مكمُه هللاُه  (أْو ؼٌرهَلا)العصرِّ  ، وٌدرجهَل

ا منَل اإللامةِّ  .بعضُه الجهلةِّ أنَّرهَل  

.بار ما جاء أن اإلمام أ ك باإللامة 202سنن الترمذي  - 1  

جابر بن    دثنا ٌ ٌى بن موسى  دثنا عبد الرهاق أخبرنا إسرائٌا أخبرنً سمان بن  رر سمعلاا أبو عٌسى الترمذي

.ال دٌث .. سمرة ٌموا  

لاا أبو عٌسى  دٌث جابر بن سمرة هو  دٌث  سن ص ٌح و دٌث إسرائٌا عن سمان ال نعرفه إال من هذا الوجه 

.وهكذا لاا بعض أها العلم إن المإذن أملن باألذان واإلمام أملن باإللامة  

 

******************************** 
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اُه   المطلرُه األوَّر

 األذانُه فًِّ أذنِّ المولودِّ وللمصروع وؼٌرِّ ذلنَل 

ا *-  ، أمَّر ى أبُهو داودُه، والت ِّرمذيُّد األذانُه فًِّ أذن المولودِّ فمْد روَل

: وال اكمُه وص َّر ارُه، عْن عبٌدِّ هللاِّ بنِّ أبًِّ رافعٍس، عْن أبًِّ رافعٍس لااَل 

ِّ  ٌنَل ولدتهُه  رأٌتُه رسواَل هللاِّ   ً ملسو هيلع هللا ىلص أذَّرنَل فًِّ أذنِّ ال سنِّ بنِّ عل

.فاطمةَل 
(1)

، فمْد وردَل فٌهِّ  دٌثانِّ  ا الجمعُه بٌنَل األذانِّ واإللامةِّ :  وأمَّر

ا ،  (شعرِّ اإلٌمانِّ )ما روارُه البٌهمًِّ فًِّ : أ دهمَل بسندٍس فٌهِّ ضعؾٌة

ًَّر ملسو هيلع هللا ىلص ا أنَّر النَّرب ًَل هللاُه عنهمَل أَلذَّرنَل فًِّ أُهذنِّ ال سنِّ  عْن ابنِّ عبَّراسَل رض

ى ٍس ٌومَل ولدَل، وألامَل فًِّ أذنهِّ الٌسرَل  ً .بنِّ عل
(2)

ا :  وال دٌثُه الثَّرانًِّ مَل

ا فًِّ  بسندٍس فٌهِّ ضعؾٌة عنِّ ال سنِّ بنِّ  (الشُّدعرِّ )روارُه البٌهمًِّ أٌضًء

ًَّر ملسو هيلع هللا ىلص لااَل  ٍس أنَّر النب  ً لدَل لهُه مولودٌة، فؤذَّرنَل فًِّ أُهذنهِّ الٌمنَلى، : "عل ْن وُه مَل

ى، رفعْت عنهُه أم ِّ الصبٌانِّ  ".وألامَل فًِّ أذنهِّ الٌسرَل
(3)
  

ت فةِّ المودودِّ )وعلَلى هذرِّ األ ادٌثِّ الثَّربلثةِّ اعتمدَل ابنُه المٌ ِّمُه فًِّ 

، (المولودِّ بؤ كامِّ  ا باست بارِّ التَّرؤذٌنِّ فًِّ أذنِّ المولودِّ ، وترجمهَل

  تعالَلىثمَّر أبدَلى ابنُه المٌ ِّمُه ر مهُه هللاُه . ..واإللامةِّ فًِّ أذنهِّ الٌسرىَل 

، فمااَل  ا "وهللاُه أعلمُه "سرُّد التَّرؤذٌنِّ : ال كمةَل فًِّ ذلنَل اُه مَل  أْن ٌكونَل أوَّر

ِّ، "أْي األذانُه "ٌمرعُه سمعَل اإلنسانِّ كلماتهُه  ر  نةُه لكبرٌاءِّ الرَّر  المتضم ِّ

، فكانَل  ا فًِّ اإلسبلمِّ ا ٌدخاُه بهَل اُه مَل ًَل أوَّر ، والشَّرهادةِّ التًِّ ه وعظمتهِّ

ا ٌلمَّرنُه  نٌَلا، كمَل ذلنَل كالتَّرلمٌنِّ لهُه شعارَل اإلسبلمِّ عندَل دخولهِّ إلَلى الدُّد

ا   انتهى كبلم ابن المٌم. كلمةَل التَّرو ٌدِّ عندَل خروجهِّ منهَل

، وإْن لْم ٌشعرْ  ، وتؤثُّدررِّ بهِّ .وؼٌرَل مستنكرٍس وصواَل التَّرؤذٌنِّ إلَلى للبهِّ  
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ى-  ا فًِّ ذلنَل مْن فائدةٍس أخرَل ًَل هرورُه الشَّرٌطانِّ مْن : معَل مَل وه

ةَل الَّرتًِّ  ، وهوَل كانَل ٌرصدرُه  تَّرى ٌولدَل، فٌمارنهُه المدَّر كلماتِّ األذانِّ

ا ٌضعفهُه، وٌؽٌظهُه  تعالَلى لهُه لدَّررهَلا هللاُه   وشاءهَلا، فٌسمعُه شٌطانهُه مَل

. أواَّر أولاتِّ تعلُّدمهِّ بهِّ   

، وإلَلى  تعالَلىوهوَل أْن تكونَل دعوتهُه إلَلى هللاِّ : وفٌهِّ معنًءى آخرَل - 

ا كانْت فطرةُه  ، كمَل ، وإلَلى عبادتهِّ سابمةًء علَلى دعوةِّ الشَّرٌطانِّ دٌنهِّ

ا،  تعالَلىهللاِّ  ا سابمةًء علَلى تؽٌٌرِّ الشَّرٌطانِّ لهَل  الَّرتًِّ فطرَل النَّراسَل علٌهَل

، وهللاُه  كٌمٌة علٌمٌة  ا، ولؽٌرِّ ذلنَل منَل ال كمِّ .ونملهِّ عنهَل  

ا سبكَل منَل األ ادٌثِّ *-  ا األذانُه للمصروعِّ فهوَل مشهورٌة هذَلا لمَل أمَّر

، ةَل فعن أنَّر الشَّرٌاطٌنَل تفرُّد منَل األذانِّ ٌْرَل  رسواُه هللاِّ :  لاا لاا أَلبً هُهر

اطٌة  تَّرى الَل ٌْسمعَل  رَل ٌْطَلانُه ولهُه ضُه ي بالصَّربلةِّ، أَلْدبرَل الش ملسو هيلع هللا ىلص إِّذَلا نُهودِّ

تَّرى  ،  َل ِّرَل للصَّربلةِّ أَلْدبَلرَل ًَل الن ِّداءُه أَلْلبَلا،  تَّرى إِّذا ثُهو  ، فَلفِّذَلا لُهضِّ ٌنَل التَّرؤْذِّ

ًَل التَّرثْوٌِّرُه أَلْلباَل  ..إِّذَلا لُهضِّ
(4)
ا  دٌثُه  ، إذَلا توؼَّرلتِّ الؽٌبلنُه "وأمَّر

وا باألذانِّ  ويَل مْن ثبلثةِّ ، معَل أنَّر معنارُه ص ٌحٌة إالَّر أنَّرهُه لْد "فبادرُه رُه

، ووجهٌة وا دٌة  أوجهٍس منمطعةٍس، ووجهٌنِّ مسندٌنِّ فًِّ ؼاٌةِّ الضَّرعؾِّ

،مرساٌة 
(5)

، هْد علَلى هذَلا ففنَّر   والَل أرٌدُه أْن أطٌاَل بتخرٌ ِّ األ ادٌثِّ

، لذلنَل تركنارُه  رُه الفهمِّ عندَل بعضِّ النَّراسِّ . علمَل العلاِّ متعس ِّ  

( التلخٌص)، لاا ال افظ فً (305/ 9)، والبٌهمً (391، 9/ 6)، وأ مد (1514)، والترمذي (5105)أبو داود -  1

.ومدارر على عاصم بن عبٌد هللا وهو ضعٌؾ: (149/ 4)  

(. 8620) (شعر اإلٌمان)البٌهمً فً  - 2  

. فً هذٌن اإلسنادٌن ضعؾ: ، ولاا اإلمام البٌهمً بعد ال دٌثٌن(8619) (الشعر)البٌهمً فً  - 3  

ٌْهِّ  - 4 لَل .متفكٌة عَل  

. مولع ملتمى أها ال دٌث– 5  

************************************ 
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 المطلرُه الثَّرانًِّ

 ٌِ ٌْ ٍ٘ غ ا ٝشزْر ى َٖ ُُ فٞ    ألذ 

 ًِ َِ  ىَتي٘ ًِ تاىصَّنَلِج، ََٗل ٝشزُر ٍ َُ شزَر فِٜ  ألأِو ىإلعَل َُّن  ألذ   أ

َلِج  ىَغزٗظحِ فِٜ ِٔ ّصٌّ أزٌٝػ ٝغُٞم   اَلَّن ٍاٗردَ  غِٞز  ىصَّن فٞ

ٌْ ٝزْد  ي٘ ِخ، ٗى ِِ ىتِٞز  ىصَّنَلِج اَلَّن ٍشزٗعَّٞنرُٔ ىتِٞز  ىصَّن ذشزُٝع  ىرؤذٝ

 ِِ ُِ  ىَ٘ى٘دِ :فِٜ ٍ٘ظتٞ ُُ فِٜ أذ ا  ألذ  ََ ٕٗ ،ٗ  َِ َُّن  ىشَّنٞاغٞ ٌٌ أ فٖ

َِ  ىؽمٝسِ  ا ٍ ًَد َُ ىيَصزٗرِ فٖ ُِ فاطرؽثُّ٘   ألذ  َِ  ألذ   . ذغزُّ ٍ

ا  َٖ َُ فِٜ ٍ٘ ظَع أخَزٙ ََل أأَو ى ٌْ فاطرؽثُّ٘   ألذ  ٗقْم ذ٘طَّنَع تتعٖ

 َٜ ِٓ  ىَ٘ ظُع ٕ ، ٕٗذ ٌِّ ْٗ اس ىحًد ىيٖ مًدا، أ :  طرئْاطًدا ٗذثزُّ

ْٗ تَٖٞحٍ - 1 ٍُ أ ِْ اّظا ِْ طاَء خيقُٔ ٍ ُُ ىَ ا ، ألذ  ٍَ   طرْادًد  عيَٚ 

 ِ ّٜ ِِ عي ِِ ت ِِ  ىؽظٞ َٛ ع َٜ هللاُ  رٗ ا قاهَ  ذتاىَٚرظ ََ قاَه رطُ٘ه :  عْٖ

ْٗ ":  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ  ِٔ أ ْٗ طاَء خيُق سٗظر ٌْ د تَّنرُٔ أ اذَ   طرصتثْد عيَٚ أؼمم

 ِٔ ُْ فِٜ أذّ ِٔ فيٞئذِّ ِْ إِٔو تٞر َ٘ أشٌز ََل ٝصػُّ ."أؼٌم ٍ ٕٗ .
(1)

 

2 - ًِ ُِ  ىََٖ٘ ُُ فِٜ أذ ُِ ٗ- 3. ألذ  ُِ  ىتعثا ُُ فِٜ أذ  . ألذ 

4 - ُُ  . ٗموُّ ٕذَ  ََل أأَو ىُٔ .خيَف  ىَظافزِ  ٗ ألذ 

5 - ُُ ا  ألذ  ٌِ  ىعِٞح ٍُْٗٔ أٝعًد َِّن  ىرَّننثَٞز فِٜ ٕذَ  .عَْم ٍشدؼ  ٗىن

ِِ طَّْنحٌ،  ِٔ  ىَ٘غ ُّٜ فِٜ طْْ ، ٗ ىثِٖٞق ِٔ ُّٛ فِٜ أؽٞؽ َب  ىثلار َّ٘ن فقْم ت

ِْ ؼمِٝس " تاُب  ىرَّننثِٞز عَْم  ىؽزبِ ": ىنثَزٙ ٍ ،ِ ّٛ ٗ ىيَّنغُظ ىيثلار

َٚ هللاُ  ِِ ٍاىٍل رظ ُّٚ :" عُْٔ قَاهَ  ذتاىَٚأٍََّض ت قَْم َأثَّنَػ  ىَّْنثِ َٗ ْٞثََز،   َخ

ُٓ قَاىُ٘  ْٗ ا َرأَ ََّن ، فَيَ ٌْ ِٖ َظاِؼٚ َعيَٚ أَْعَْاقِ ََ ٌم : َخَزُظ٘  تِاى ََّن َؽ ٍُ َٕذَ  

ٞضُ  َِ َٗ ىَل ٌم  ََّن َؽ ٍُ ُٞض،  َِ ُّٚ . َٗ ىَل ، فََزفََع  ىَّْنثِ ِِ   فَيََعئُ٘  اِىَٚ  ىِؽْص

قَاهَ  َٗ  ِٔ ْٝ ُ أَْمثَُز، :ََٝم ْٞثَُز، اَِّّنا اِذَ  ََّشهْ  َّللاَّن ًٍ فََظاَء  َخِزتَْد َخ ْ٘ تَِظاَؼِح قَ
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،َأثَاُغ  َِ  ىَْذرٝ
(2)

 ٌٍ  ٗعَْم ٍظي
(3)

ا  َٖ ُ قاى .شَلشًدا ٗ ىثِٖٞقٜ أَّّٔن
(4)

  

اٍص  ىمٍٞاِغٜ ُِ  ىَّْنؽَّن ًُ  ت فٖذَ   ىؽمُٝس أأٌو أؽٌٞػ فِٜ  ":قاَه  إلٍا

ِٔ ،" ىرَّننثٞزِ  ا فِٜ مرات ََ ". ىتعابُ " م
(5)

ُِ فِٜ ٕذَ    ِْ ََل ٗظَ٘د ىألذ  ىن

 ِِ  . ىَ٘غ

ِْ ظوَّن  ىطَّنزَٝق فِٜ  ىظَّنغزِ مذىَل - 6  .عَْم اّش ِه  ىَِٞد  ىقثزِ ٗ- 7 .ىَ

ُُ عَْم رمِ٘ب  ىثؽزِ ٗ- 8  . ألذ 

َِ  ىثمرِ  ىَّنرِٜ ََل  ا أؼمَز ٍ ََّن زِج، ٍٗ َّٖن ٗموُّ ذىَل ٍلاىٌف ىيظَّْنِح  ىَط

َِ  ىغقٖاءِ  ِِ  طرؽةَّن ذىَل ٍ ا، ٍٗ َٖ َُ  عرََم عيَٚ ،أأَو ى ُْ ٝن٘ ا أ ٍَّن  ا

ْٗ  خثٍز ََل  ْٗ  تقٞاٍص خاغ ٍ قاطُٔ عيَٚ أأٍو ٍشزٗرٍ  ٝصػُّ أ  أ

ِٔ  ،ذ٘قٞغًدا طرؽظُْٔ، ٍٗصُو ٕذَ  ََل ٝصثُد اَلَّن  ٙ تؤذ ّ َ٘ ّ ُْ ٍَٗع ذىَل ا

َُ ذمٌز  ِ ذتاىَٚ،  َُّن  ألذ  َ٘ ظائٌش أل ُد ذمٍز فٖ ُ ٍعزَّن ّظؤُه هللاَ ذتاىَٚ ٗأَّّٔن

ُْ ٝعِّْثَْا  ىشىَو فِٜ  ىقِ٘ه ٗ ىتَوِ  ُْ ٝ٘فِّقَْا ىصاىػِ  ىتَِو، ٗأ  .أ

 .ظتٞف  : ( 130 / 1 )قاه  ألىثاّٜ فٜ طيظيح  ألؼادٝس  ىعتٞغح  - 1

 ٗ قاه ٍلزظٔ! ظاسٍا تْظثرٔ اىٞٔ ملسو هيلع هللا ىلص  ( 195 / 2 )أٗردٓ  ىتش ىٜ 

 ٍِ ؼمٝس  ىؽظِٞ" ٍظْم  ىغزدٗص " رٗ ٓ أت٘ ٍْص٘ر  ىمٝيَٜ فٜ :  ىؽافظ  ىتز قٜ 

 . تِ عيٜ تِ أتٜ غاىة تظْم ظتٞف ّؽ٘ٓ 

 ٍِ طاء خيقٔ ٍِ اّظاُ أٗ : " ( 558 / 3 )"  ىغزدٗص " ٗ ىغظٔ مَا فٜ : قيد 

" . د تح ، فؤذّ٘  فٜ أذّٞٔ 

 أؽٞػ  ىثلارٛ– 2

 1365 ٍظيٌ – 3

 2/325  ىظِْ  ىنثزٙ ىيثٖٞقٜ – 4

. ىتعاب فٜ تٞاُ  َلطاب َلتِ  ىْؽاص  ىمٍٞاغٜ– 5  

*************************** 
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 المطلرُه الثَّرالثُه 

 أذانُه الفجرِّ 

ا ٌ رُّد وٌرضَلى أنَّر لصبلةِّ الفجرِّ أذانٌنِّ  ًَل هللاُه وإٌَّرانَل لمَل اعلْم وفَّرمن

ا رسواُه هللاِّ  ا لباَل طلوعِّ الفجرِّ بولتٍس لرٌرٍس،ملسو هيلع هللا ىلص سنَّرهمَل اُه منهمَل فاألوَّر  

، فٌستٌمظُه : وال كمةُه منهُه  تنبٌهُه النَّراسِّ علَلى لررِّ طلوعِّ الفجرِّ

ٌامَل  رُه مْن ٌرٌدُه الص ِّ رُه، وٌتس َّر .النَّرائمُه، وٌصل ًِّ الوترَل مْن لْم ٌكْن صبلَّر   

(.طلوع الفجر) ،بعدَل دخواِّ الولتِّ : والثَّرانًِّ   

.إعبلمُه النَّراسِّ بدخواِّ ولتِّ الصَّربلةِّ : وال كمةُه منهُه    

:وهذرِّ بعضُه األ ادٌثِّ الواردةِّ فًِّ ذلنَل   

ًَل هللاُه عنهُه عَلنِّ النَّربًِّ  - 1 ْسعُهودٍس رض ِّ ْبنِّ مَل الَل ":  لَلااَل عَلْن عَلْبدِّ َّللاَّر

عَل  ، لٌَِّلْرجِّ ٌْاٍس نُه بِّلَل ذ ِّ رِّ، فَلفِّنَّرهُه ٌُهإَل ورِّ ْن سَل ُه كُهْم أَلذَلانُه بِّبلَلاٍس مِّ دَل ٌَلْمنَلعَلنَّر أَل َل

ْبحُه  ٌْسَل أَلْن ٌَلمُهواَل اْلفَلْجرُه أَلوِّ الصُّد لَل كُهْم، وَل لٌُِّهنَلب ِّهَل نَلائِّمَل كُهْم، وَل ".لَلائِّمُه
(1)
  

 ِّ  ً ا عَلنِّ النَّربِّ ًَل هللاُه عنهَل إِّنَّر بِّبلَلالًء ":  أَلنَّرهُه لَلااَل ملسو هيلع هللا ىلصوعَلْن عَلائِّشَلةَل رض

ْكتُهومٍس  نَل اْبنُه أُهم ِّ مَل ذ ِّ تَّرى ٌُهإَل بُهوا  َل اْشرَل ، فَلكُهلُهوا وَل ٌْاٍس نُه بِّلَل ذ ِّ ".ٌُهإَل   

ًَل هللاُه  دٍس راوِّي ال دٌثَل عْن عائشةَل رض مُه بنُه م مَّر   تعالَلىلَلااَل اْلمَلاسِّ

ا اَل ذَلا": عنهَل ٌَلْنهِّ ا إِّالَّر أَلْن ٌَلْرلَلى ذَلا وَل مَل ٌْنَل أَلذَلانِّهِّ لَلْم ٌَلكُهْن بَل ".وَل
(2)  

اِّ لباَل   ففًِّ هذرِّ األ ادٌثِّ داللةٌة صرٌ ةٌة علَلى مشروعٌَّرةِّ األذانِّ األوَّر

 ِّ  ً ، واعتٌادِّ ذلنَل فًِّ عهدِّ النَّرب . ملسو هيلع هللا ىلصالفجرِّ   

 السَّرابكِّ  تعالَلىلااَل ابنُه لدامةَل ر مهُه هللاُه 
: بعدَل ذكرِّ  دٌثِّ عائشةَل   

ًَل " ،وهذَلا ٌداُّد علَلى دوامِّ ذلنَل منهُه  اُه مْن ببلاٍس رض ٌعنًِّ األذانُه األوَّر  
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ًُّد " عنهُه  تعالَلىهللاُه  رُه علٌهِّ ملسو هيلع هللا ىلص والنَّرب فثبتَل ،  ولْم ٌنههُه عنهُه ، ألرَّر

.جواهرُه 
(3)
انتهى كبلم ابن لدامة    

منِّ عهلُهوا  ولكنَّر الؽرٌرَل فًِّ األمرِّ أنَّر مْن ٌدَّرعونَل العلمَل فًِّ هذَلا الهَّر

 ، وتٌَّرةِّ ةِّ اإلستؽناءِّ عنهُه بالمكب ِّراتِّ الصَّر اَل منَل الفجرِّ ب جَّر األذانَل األوَّر

ةِّ الصَّروتِّ بْا األمرُه فًِّ استٌماظِّ النَّرائمِّ لباَل  واألمرُه الَل عبللةُه لهُه بموَّر

ومَل، وكنَّرا لْد تكلَّرمنَلا فًِّ  رِّ مْن أرادَل الصَّر ، وتس ُّد ، وتنبٌهِّ المائمِّ الفجرِّ

اشدِّ الَل ٌجوهُه الخروجُه  مب ثِّ أذانِّ الجمعةِّ وللنَلا أنَّر سنَّرةَل الخلٌفةِّ الرَّر

 ِّ  ً ا كسنَّرةِّ النَّرب ا، ألنَّرهَل ا والَل ج دهَلا، وٌجرُه إلرارهَلا والعماُه بهَل علٌهَل

ِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  ً ا بالنَل بسنَّرةِّ النَّرب ا وداومَل ملسو هيلع هللا ىلص فمَل هَلا وعماَل بهَل  المباشرةِّ الَّرتًِّ ألرَّر

اِّ هوَل منَل  ا  تَّرى توفَّرارُه هللاُه تعالَلى، وأذانُه الفجرِّ األوَّر العماَل علٌهَل

رُه وعماَل بهِّ وأدامَل العماَل بهِّ إلَلى أْن ماتَل  دي الَّرذي ألرَّر الهديِّ الم مَّر

صلَّرى هللاُه علٌهِّ وسلَّرمَل، والَل ٌجرُه ب ااٍس عهاُه هذرِّ السُّدنَّرةِّ المباركةِّ 

وتٌَّرة، ولْد  منِّ واالستؽناءِّ عنهُه بوجودِّ المكب ِّراتِّ الصَّر مِّ الهَّر ةِّ تمدُّد ب جَّر

، لكْن هوَل لتنبٌهِّ النَّراسِّ بمررِّ  ةِّ الصَّروتِّ بٌَّرنَّرا أنَّر األمرَل لٌسَل فًِّ لوَّر

ا دلٌاٌة  ، واألذانانِّ الثَّرانٌانِّ فًِّ الجمعةِّ والفجرِّ همَل دخواِّ ولتِّ الفجرِّ

رَل شؤنُه هذرِّ  ، وخبلصةًء ما تؤخَّر علَلى عظٌمِّ فضاِّ هاتانِّ الصَّربلتانِّ

 ، ا، واعمااِّ العمواِّ وترنِّ المنهواِّ ا علَلى نبٌ ِّهَل ةِّ إالَّر باختبلفهَل األمَّر

ً ففنَّرهْم الَل ٌعمونَل  .فاللهمَّر اهدِّ لومِّ  

.1093ومسلم . 621روار البخاري   

.1092 ومسلم .623روار البخاري  

1/246المؽنً   

 

************************************* 
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  ىَطيُة  ىزَّن تعُ 

ُّ٘ رطِ٘ه هللاِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٍئذِّ  

 ٌْ :أرتتحٌ  ٕٗ  

َٜ هللاُ  - 1 ُِ َرتَاغٍ رظ . عُْٔ  ذتاىَٚتَلٌه ت  

َُ ىزطِ٘ه هللاِ  ِْ أذَّن ٍَ ُه  َّٗن َ٘ أ ًَ ،ملسو هيلع هللا ىلصٕٗ ُٝق ٗأعرقُٔ، فيَِش   شرز ُٓ  ىصّمِ

َم ٍتُٔ ظََٞع  ىَشإِم، ٗذ٘فِّٜ ،ملسو هيلع هللا ىلصرطَ٘ه هللاِ  ِٖ َٜ هللاُ عُْٔ  َٗش رظ

َِ  ىٖعزجِ  ٍ َِ ًِ طْحَ عشزٝ .تاىشَّنا
(1)  

  

َٜ هللاُ  - 2 ًٍ رظ نرُ٘ ٍَ  ًِّ ُِ أ . عُْٔ  ذتاىَٚعٌَزٗ ت   

ُُ ىزطِ٘ه هللاِ  َُ ٝئذِّ ، ملسو هيلع هللا ىلصما َِ ىٞ َّٗن َِ  أل َِ  ىَٖاظزٝ ٍ َ٘  تاىَمِْٝح، ٕٗ

َٜ هللاُ ذتاىَٚ عُْٔ ذ٘فِّٜ ِِ  ىلطَّنابِ  فِٜ آخِز خَلفِح عََز  رظ َٜ  ت  رظ

. عُْٔ  ذتاىَٚهللاُ 
(2)  

 
 

َٜ هللاُ  ُِ عائٍذ  ىقََزِو رظ .عُْٔ ذتاىَٚ طتٌم ت  3-  

ا ٍاَخ رطُ٘ه هللاِ ملسو هيلع هللا ىلصظتئُ رطُ٘ه هللاِ  ََّن ًّدا تقُثَاَء، في  ٗذزَك ملسو هيلع هللا ىلص ٍئذِّ

َٜ هللاُ  ، ّقئُ أتُ٘ تنٍز رظ َُ  عُْٔ اىَٚ ٍظعِم رطِ٘ه  ذتاىَٚتَلٌه  ألذ 

َٜ هللاُ ذتاىَٚ عُْٔ  ذ٘فِّٜ ،ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ  َِ  رظ ٍ َِ  طْحَ أرتعٍ ٗطثتٞ

. ىٖعزجِ 
(3)  

  

َٜ هللاُ  - 4 . عُْٔ  ذتاىَٚأتُ٘ ٍؽذٗرجَ رظ   

، ٍاخَ  َُ ُع  ألذ  َُ ٝزّظِ ْتََٞز، ٗما ٍِ  ُِ َ٘ أٌٗص ت َٜ هللاُ ذتاىَٚ عُْٔ ٕ   رظ

َِ  ىٖعزجِ  ٍ َِ .تَنَّنحَ طْحَ ذظعٍ ٗخَظٞ
(4)  

 

. 273/ 1  إلأاتح - 1   

.   5759 ،  إلأاتح(96/ 1)، س د  ىَتاد (705)ٍتعٌ  ىصؽاتح َلتِ قاّع  - 2   

.2242،  ىرقزٝة (275/2213/ 10)ذٖذٝة  ىنَاه  - 3   

. ىظَّناتق – 4  

************************  
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ي  أ ادٌثُه األذانِّ مْن ص ٌحِّ البخارِّ

.بارُه األذانِّ مثنَلى مثنَلى  

ادُه بنُه هٌدٍس عْن :  دثَّرنَلا سلٌمانُه بنُه  ررٍس لااَل  - 580  دثَّرنَلا  مَّر
سمانٍس بنِّ عطٌَّرةَل عْن أٌَّرورَل عْن أبًِّ لبلبةَل عْن أنسٍس لااَل أمرَل ببلاٌة 

.أْن ٌشفعَل األذانَل وأْن ٌوترَل اإللامةَل إالَّر اإللامةَل   

دٌة لااَل  - 581 أخبرنَلا خالدٌة : أخبرنَلا عبدُه الوهَّرارِّ لااَل :  دثَّرنَلا م مَّر
ا كثرَل النَّراسُه :ال ذَّراءُه عْن أبًِّ لبلبةَل عْن أنسٍس بنِّ مالنٍس لااَل    لمَل

وا  وا أذكرُه وا ولتَل الصَّربلةِّ بشًءٍس ٌعرفونهُه فذكرُه وا أْن ٌعلمُه ن ٌورُه
ا أْو ٌضربُهوا نالوسًءا فؤمرَل ببلاٌة أْن ٌشفعَل األذانَل وأْن ٌوترَل  نارًء

.اإللامةَل   

.بارُه اإللامةِّ وا دةٌة إالَّر لولهُه لْد لامتِّ الصَّربلةُه   

ًٌّي بنُه عبدِّ هللاِّ  دثَّرنَلا إسماعٌاُه بنُه إبراهٌمَل  دثَّرنَلا  - 582  دثَّرنَلا عل
 أمرَل ببلاٌة أْن ٌشفعَل األذانَل وأْن :خالدٌة عْن أبًِّ لبلبةَل عْن أنسٍس لااَل 

، فمااَل  . إالَّر اإللامةَل :ٌوترَل اإللامةَل لااَل إسماعٌاُه فذكرتُه ألٌورَل  

.بارُه فضاِّ التَّرؤذٌنِّ   

نادِّ :  دثَّرنَلا عبدُه هللاِّ بنُه ٌوسؾَل لااَل  - 583 أخبرنَلا مالنٌة عْن أبًِّ اله ِّ
إذَلا نوديَل :  لااَل ملسو هيلع هللا ىلصعْن األعرجِّ عْن أبًِّ هرٌرةَل أنَّر رسواَل هللاِّ 

ًَل  للصَّربلةِّ أدبرَل الشَّرٌطانُه ولهُه ضراطٌة  تَّرى الَل ٌسمعَل التَّرؤذٌنَل ففذَلا لض
ًَل التَّرثوٌرَل ألباَل  رَل بالصَّربلةِّ أدبَلرَل  تَّرى إذَلا لض الن ِّداءُه ألباَل  تَّرى إذَلا ثوَّر

ا لْم ٌكْن : تَّرى ٌخطرَل بٌنَل المرءِّ ونفسهِّ ٌمواُه   اذكْر كذَلا اذكْر كذَلا لمَل
ي كْم صلَّرى جاُه الَل ٌدرِّ .ٌذكْر  تَّرى ٌظاَّر الرَّر  

.بارُه رفعِّ الصَّروتِّ بالن ِّداءِّ   

أخبرنَلا مالنٌة عْن عبدِّ :  دثَّرنَلا عبدُه هللاِّ بنُه ٌوسؾَل لااَل  - 584
ى  الرَّر منِّ بنِّ عبدِّ هللاِّ بنِّ عبدِّ الرَّر منِّ بنِّ أبًِّ صعصعةَل األنصارِّ
ِّ لااَل لهُه    إن ًِّ:ثمَّر الماهنًِّ عْن أبٌهِّ أنَّرهُه أخبررُه أنَّر أبَلا سعٌدٍس الخدري 
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 ففذَلا كنتَل فًِّ ؼنمنَل أْو بادٌتنَل فؤذنتَل ، أرانَل ت رُّد الؽنمَل والبادٌةَل 
نِّ  بالصَّربلةِّ فارفْع صوتنَل بالن ِّداءِّ ففنَّرهُه الَل ٌسمعُه مدَلى صوتِّ المإذ ِّ
جنٌّي والَل إنسٌة والَل شًءٌة إالَّر شهدَل لهُه ٌومَل المٌامةِّ لااَل أبُهو سعٌدٍس 

. ملسو هيلع هللا ىلصسمعتهُه مْن رسواِّ هللاِّ   

ماءِّ  ا ٌ منُه باألذانُه منَل الد ِّ .بارُه مَل  

 دثَّرنَلا إسماعٌاُه بنُه جعفرَل عْن :  دثَّرنا لتٌبةَل بنُه سعٌدٍس لااَل  - 585
ًَّر  ا لْم ٌكْن ملسو هيلع هللا ىلص مٌدٍس عْن أنسٍس بنِّ مالنٍس أنَّر النَّرب ا بنَلا لومًء  كانَل إذَلا ؼهَل

و بنَلا  تَّرى ٌصبحَل وٌنظرَل ففْن سمعَل أذانًءا كؾَّر عنهْم وإْن لْم  ٌؽهُه
فخرجنَلا إلَلى خٌبرَل فانتهٌنَلا إلٌهْم لٌبلًء : ٌسمْع أذانًءا أؼارَل علٌهْم لااَل 

ا أصبحَل ولْم ٌسمْع أذانًءا ركرَل وركبتُه خلؾَل أبًِّ طل ةَل وإنَّر  فلمَّر
 ِّ  ً ً لتمسُه لدمَل النَّرب وا إلٌنَلا بمكاتلهْم ومسا ٌهْم :  لااَل ملسو هيلع هللا ىلصلدمِّ فخرجُه
ًَّر  ا رأْوا النَّرب دٌة والخمٌسُه ملسو هيلع هللا ىلصفلمَّر دٌة وهللاِّ م مَّر ا :  لااَل ، لالُهوا م مَّر فلمَّر
هللاُه أكبرُه هللاُه أكبرُه خربْت خٌبرُه إنَّرا إذَلا نهلنَلا :  لااَل ملسو هيلع هللا ىلصرآهْم رسواُه هللاِّ 

.بسا ةٍس لومٍس فساءَل صباحُه المنذرٌنَل   

ا ٌمواُه إذَلا سمعَل المنادِّي .بارُه مَل  

ثنَلا - 586 أخبرنَلا مالنٌة عنِّ ابنِّ :  عبدُه هللاِّ بنُه ٌوسؾَل لااَل  دَّر
ي أنَّر رسواَل  شهارٍس عْن عطاءِّ بنِّ ٌهٌدٍس اللَّرٌثًِّ عْن أبًِّ سعٌدٍس الخدرِّ

نُه :  لااَل ملسو هيلع هللا ىلصهللاِّ  ا ٌمواُه المإذ ِّ .إذَلا سمعتْم الن ِّداءَل فمولُهوا مثاَل مَل  

ثنَلا - 587 ثنَلا هشامٌة عْن ٌ ٌَلى عْن :  معاذُه بنُه فضالةَل لااَل  دَّر  دَّر
دٍس بنِّ إبراهٌمَل بنِّ ال ارثِّ لااَل  ثنًِّ عٌسَلى بنُه طل ةَل أنَّرهُه : م مَّر  دَّر

دًءا رسواُه  ا، فمااَل مثلهُه إلَلى لولهِّ وأشهدُه أنَّر م مَّر سمعَل معاوٌةَل ٌومًء
.هللاِّ   

ثنَلا إس اقُه بنُه راهوٌهِّ لااَل  - 588 ثنَلا وهرٌة بنُه جرٌرٍس لااَل :  دَّر :  دَّر
ثنَلا هشامٌة عْن ٌ ٌَلى ن ورُه لااَل ٌ ٌَلى ثنًِّ بعضُه إخواننَلا أنَّرهُه : دَّر  و دَّر

ًَّر علَلى الصَّربلةِّ لااَل :لااَل  ا لااَل   ةَل إالَّر باهللِّ، : لمَّر  الَل  واَل والَل لوَّر
. هكذَلا سمعنَلا نبٌَّركُهْم  ٌمواُه :ولااَل   
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.بارُه الدُّدعاءِّ عندَل الن ِّداءِّ   

ًٌّي بنِّ عٌاشٍس لااَل  - 589 ثنَلا شعٌرٌة بنُه أبًِّ  مهةَل :  دثَّرنَلا عل  دَّر
دٍس بنِّ المنكدرِّ عْن جابرٍس بنِّ عبدِّ هللاِّ أنَّر رسواَل هللاِّ  :  لااَل عْن م مَّر

مْن لااَل  ٌنَل ٌسمعُه الن ِّداءَل اللَّرهمَّر ررَّر هذرِّ الدَّرعوةِّ التَّرامةِّ والصَّربلةِّ 
ي  ا الَّرذِّ ا م مودًء ا الوسٌلةَل والفضٌلةَل وابعثهُه ممامًء دًء المائمةِّ آتِّ م مَّر

.  لَّرْت لهُه شفاعتًِّ ٌومَل المٌامةِّ ،وعدتهُه   

.بارُه االستهامِّ فًِّ األذانِّ   

ا اختلفُهوا فًِّ األذانِّ فؤلرعَل بٌنهْم سعدٌة  .وٌذكرُه أنَّر ألوامًء  

ًْ :  دثَّرنَلا عبدُه هللاِّ بنُه ٌوسؾَل لااَل  - 590 أخبرنَلا مالنٌة عْن سم
 مولَلى أبًِّ بكرٍس عْن أبًِّ صالحٍس عْن أبًِّ هرٌرةَل أنَّر رسواَل هللاِّ 

اِّ ثمَّر لْم ٌجدُهوا إالَّر أْن :لااَل  ِّ األوَّر ا فًِّ الن ِّداءِّ والصَّرؾ   لْو ٌعلمِّ النَّراسُه مَل
ا فًِّ التَّرهجٌرِّ الستبمُهوا  وا ولْو ٌعلمونَل مَل وا علٌهِّ الستهمُه ٌستهمُه
ا ا ولْو  بوًء بحِّ ألتوهمَل ا فًِّ العتمةِّ والصُّد .إلٌهِّ ولْو ٌعلمونَل مَل  

.بارُه الكبلمِّ فًِّ األذانِّ   

دٌة لااَل  - 591 ادٌة عْن أٌَّرورَل وعبدِّ ال مٌدِّ :  دثَّرنَلا مسدَّر ثنَلا  مَّر  دَّر
ٌادِّي وعاصمٍس األ واَل عْن عبدِّ هللاِّ بنِّ ال ارثِّ لااَل   :صا رِّ اله ِّ

ًَّر علَلى الصَّربلةِّ  نُه   ا بلػَل المإذ ِّ خطبنَلا بنُه عبَّراسٍس فًِّ ٌومٍس ردغٍس فلمَّر
 ، ي الصَّربلةُه فًِّ الر ِّ ااِّ فنظرَل المومُه بعضهْم إلَلى بعضٍس فؤمررُه أْن ٌنادِّ

ا عهمةٌة : فمااَل  .فعاَل هذَلا مْن هوَل خٌرٌة منهُه وإنَّرهَل  

ى إذَلا كانَل لهُه مْن ٌخبررُه  .بارُه أذانِّ األعمَل  

ثنَلا عبدُه هللاِّ بنُه مسلمةَل عْن مالنٍس عْن ابنِّ شهارٍس عْن  - 592  دَّر
نُه :  لااَل سالمٍس بنِّ عبدِّ هللاِّ عْن أبٌهِّ أنَّر رسواَل هللاِّ  إنَّر ببلالًء ٌإذ ِّ

، ثمَّر لااَل  ي بنُه أم ِّ مكتومٍس وكانَل رجبلًء : بلٌاٍس فكلُهوا واشربُهوا  تَّرى ٌنادِّ
ى الَل ٌنادِّي  تَّرى ٌمااُه لهُه أصب تَل أصب تَل  .أعمَل  
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.بارُه األذانِّ بعدَل الفجرِّ   

ثنَلا عبدُه هللاِّ بنُه ٌوسؾَل لااَل  - 593 أخبرنَلا مالنٌة عْن نافعٍس عْن :  دَّر
 كانَل إذَلا أخبرتنًِّ  فصةُه أنَّر رسواَل هللاَل : عبدِّ هللاِّ بنِّ عمرَل لااَل 

بحُه صلَّرى ركعتٌنِّ خفٌفتٌنِّ لباَل أْن  ا الصُّد بحِّ وبدَل نُه للصُّد اعتكؾَل المإذ ِّ
.تمامَل الصَّربلةُه   

ثنَلا أبُهو نعٌمٍس لااَل  - 594 ثنَلا شٌبانُه عْن ٌ ٌَلى عْن أبًِّ سلمةَل :  دَّر  دَّر
ًُّد   ٌصل ًِّ ركعتٌنِّ خفٌفتٌنِّ بٌنَل الن ِّداءِّ عْن عائشةَل كانَل النَّرب
بحِّ  .واإللامةِّ مْن صبلةِّ الصُّد  

ثنَلا عبدُه هللاِّ بنُه ٌوسؾَل أخبرنَلا مالنٌة عْن عبدِّ هللاِّ بنِّ  - 595  دَّر
ي :  لااَل دٌنارٍس عْن عبدِّ هللاِّ بنِّ عمرَل أنَّر رسواَل هللاِّ  إنَّر ببلالًء ٌنادِّ
ي بنُه أم ِّ مكتومٍس  .بلٌاٍس فكلُهوا واشربُهوا  تَّرى ٌنادِّ  

.بارُه األذانِّ لباَل الفجرِّ   

ثنَلا أ مدُه بنُه ٌونسَل لااَل  - 596 ثنَلا ههٌرٌة لااَل :  دَّر ثنَلا :  دَّر  دَّر
ً عْن أبًِّ عثمانَل النَّرهدِّي عْن عبدِّ هللاِّ بنِّ مسعودٍس  سلٌمانُه التٌمِّ

 ِّ  ً ا منكْم أذانَل ببلاٍس مْن : لااَل عنِّ النَّرب  الَل ٌمنعنُه أ دكْم أْو أ دًء
ي بلٌاٍس لٌرجعَل لائمكْم ولٌنب ِّهَل نائمكمْ  نُه أْو ٌنادِّ  ،س وررِّ ففنَّرهُه ٌإذ ِّ

ا إلَلى فوقٍس  ، ولااَل بؤصابعهِّ ورفعهَل بحُه ولٌسَل أْن ٌمواَل الفجرُه أْو الصُّد
ا  َل إلَلى أسفاَل  تَّرى ٌمواُه هكذَلا، ولااَل ههٌرٌة بسبابتٌهِّ إ داهمَل وطؤطؤ

ى ثمَّر مدَّرهَلا عْن ٌمٌنهِّ وشمالهِّ  .فوقَل األخرَل  

ثنَلا إس اقُه لااَل  - 597 ثنَلا  لااَل أخبرنَلا أبُهو أسامةَل :  دَّر  عبٌدُه هللاِّ  د ِّ
 وعْن نافعٍس عنِّ ابنِّ عمرَل أنَّر 

دٍس عْن عائشةَل عنِّ الماسمِّ بنِّ م مَّر
(ح):  لااَل رسواَل هللاِّ 

(1)
ي  ثنًِّ ٌوسؾُه بنُه عٌسَلى المروهِّ  و دَّر

ثنَلا الفضاُه لااَل : لااَل  ثنَلا عبٌدُه هللاِّ بنُه عمرَل عنِّ الماسمِّ بنِّ :  دَّر  دَّر
 ِّ  ً دٍس عْن عائشةَل عنِّ النَّرب نُه بلٌاٍس فكلُهوا م مَّر  أنَّرهُه لااَل إنَّر ببلالًء ٌإذ ِّ

ن بنُه أم ِّ مكتومٍس  .واشربُهوا  تَّرى ٌإذ ِّ  

.ٌداُّد على ت وٌاِّ السَّرندِّ  (ح) لل دٌثِّ سندانِّ ف رؾ – 1  
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.بارُه كْم بٌنَل األذانِّ واإللامةِّ ومْن ٌنتظرُه اإللامةَل   

ِّ لااَل  - 598  ً ثنَلا إس اقُه الواسط ِّ :  دَّر ثنَلا خالدٌة عنِّ الجرٌري   دَّر
ِّ أنَّر رسواَل هللاِّ   ً :  لااَل عنِّ ابنِّ برٌدةَل عْن عبدِّ هللاِّ بنِّ مؽفاٍس المهن

. لمْن شاءَل "ثبلثًءا"بٌنَل كا ِّ أذانٌنِّ صبلةٌة   

دٌة بنُه بشَّراٍسر لااَل  - 599 ثنَلا م مَّر ثنَلا ؼندرٌة لااَل :  دَّر ثنَلا شعبةُه :  دَّر  دَّر
و بنَل عامرٍس األنصارى ِّ عْن أنسٍس بنِّ مالنٍس لااَل : لااَل  : سمعتُه عمرَل

 ِّ  ً نُه إذَلا إذَّرنَل لامَل ناسٌة مْن أص ارِّ النَّرب  ٌبتدرونَل كانَل المإذ ِّ
ًُّد  ي  تَّرى ٌخرجَل النَّرب كعتٌنِّ لباَل السوارِّ  وهْم كذلنَل ٌصلُّدونَل الرَّر

المؽررِّ ولْم ٌكْن بٌنَل األذانِّ واإللامةِّ شًءٌة لااَل عثمانُه بنُه جبلةَل 
ا إالَّر للٌاٌة  .وأبُهو داودَل عْن شعبةَل لْم ٌكْن بٌنهمَل  

.بارُه مْن انتظرَل اإللامةَل   

ثنَلا أبُهو الٌمانَل لااَل  - 600 ِّ لااَل :  دَّر هري  : أخبرنَلا شعٌرٌة عنِّ الهُّد
بٌرِّ أنَّر عائشةَل لالْت كانَل رسواُه هللاِّ   إذَلا أخبرنًِّ عروةُه بنُه الهُّد

نُه باألولَلى مْن صبلةِّ الفجرِّ لامَل فركعَل ركعتٌنِّ خفٌفتٌنِّ  سكتَل المإذ ِّ
لباَل صبلةِّ الفجرِّ بعدَل أْن ٌستبٌنَل الفجرُه ثمَّر اضطجعَل علَلى شم ِّهِّ 

نُه لئللامةِّ  .األٌمنِّ  تَّرى ٌؤتٌهِّ المإذ ِّ  

.بارُه بٌنَل كا ِّ أذانٌنِّ صبلةٌة لمْن شاءَل   

ثنَلا عبدُه هللاِّ بنُه ٌهٌدٍس لااَل  - 601 ثنَلا كهمسُه بنُه ال سنِّ عْن :  دَّر  دَّر
ًُّد : عبدِّ هللاِّ بنِّ برٌدةَل عْن عبدِّ هللاِّ بنِّ مؽفاٍس لااَل   بٌنَل كا ِّ لااَل النَّرب

.أذانٌنِّ صبلةٌة بٌنَل كا ِّ أذانٌنِّ صبلةٌة، ثمَّر لااَل فًِّ الثَّرالثةَل لمْن شاءَل   

نٌة وا دٌة  ْن فًِّ السَّرفرِّ مإذ ِّ .بارُه مْن لااَل لٌإذ ِّ  

ثنَلا معلَلى بنُه أسدٍس لااَل  - 602 ثنَلا وهٌرٌة عْن أٌُّدورَل عْن أبًِّ :  دَّر  دَّر
ًَّر  ً لبلبةَل عْن مالنٍس بنِّ ال وٌرثِّ أتٌتُه النَّرب  فًِّ نفرٍس منَل لومِّ

ا رأَلى شولنَلا إلَلى  ا رفٌمًءا فلمَّر فؤلمنَلا عندرُه عشرٌنَل لٌلةًء وكانَل ر ٌمًء
ارجعُهوا فكونُهوا فٌهْم وعل ِّموهْم وصلُّدوا ففذَلا  ضرتِّ : أهالٌنَلا لااَل 

كْم أكبركمْ  ْن لكْم أ دكْم ولٌإمَّر .الصَّربلةُه فلٌإذ ِّ  
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 ،بارُه األذانِّ للمسافرِّ إذَلا كانُهوا جماعةًء واإللامةِّ وكذلنَل بعرفةَل 

نِّ الصَّربلةُه فًِّ الر ِّ ااِّ فًِّ اللَّرٌلةِّ الباردةِّ أوِّ  وجمعِّ، ولواُه المإذ ِّ

.المطٌرةِّ   

ثنَلا مسلمٌة بنُه إبراهٌمَل لااَل  - 603 ثنَلا شعبةُه عنِّ المهاجرِّ :  دَّر  دَّر
ِّ :أبًِّ ال سنِّ عْن هٌدٍس بنِّ وهرٍس عْن أبًِّ ذر ٍس لااَل   ً   كنَّرا معَل النَّرب
، فمااَل لهُه  نَل نُه أْن ٌإذ ِّ ، :فًِّ سفرٍس فؤرادَل المإذ ِّ نَل  أبرْد ثمَّر أرادَل أْن ٌإذ ِّ

اُّد :فمااَل لهُه  ى الظ ِّ ، فمااَل لهُه أبرْد  تَّرى ساوَل نَل  أبرْد ثمَّر أرادَل أْن ٌإذ ِّ
ًُّد  ةَل ال ر ِّ مْن فٌحِّ جهنَّرمَل التلواَل، فمااَل النَّرب . إنَّر شدَّر  

دٌة بنُه ٌوسؾَل لااَل  - 604 ثنَلا م مَّر ثنَلا سفٌانُه عْن خالدٍس :  دَّر  دَّر
 أتَلى رجبلنِّ :ال ذَّراِّء عْن أبًِّ لبلبةَل عْن مالنٍس بنِّ ال وٌرثِّ لااَل 

ًَّر  ًُّد النَّرب ، فمااَل النَّرب نَلا ثمَّر  ٌرٌدانِّ السَّرفرَل ا فؤذ ِّ ا خرجتمَل  إذَلا أنتمَل
ا ا أكبركمَل كمَل ا ثمَّر لٌإمَّر .ألٌمَل  

دٌة بنُه المثنَّرى لااَل  - 605 ثنَلا م مَّر ثنَلا عبدُه الوهَّرارِّ لااَل :  دَّر ثنَلا :  دَّر  دَّر
ِّ : أٌُّدورُه عْن أبًِّ لبلبةَل لااَل   ً ثنَلا مالنٌة أتٌنَلا إلَلى النَّرب  ون نُه  دَّر

ا ولٌلةًء وكانَل رسواُه هللاِّ  شببةٌة متماربونَل فؤلمنَلا عندرُه عشرٌنَل ٌومًء
ا ظنَّر أنَّرا لْد اشتهٌنَلا أهلنَلا أْو لْد اشتمنَلا سؤلنَلا  ا رفٌمًءا فلمَّر  ر ٌمًء

ْن تركنَلا بعدنَلا فؤخبرنارُه لاا وا فٌهْم :عمَّر  ارجعُهوا إلَلى أهلٌكْم فؤلٌمُه
ا  ا وصلُّدوا كمَل ا أْو الَل أ فظهَل وعل ِّموهْم ومروهْم وذكرَل أشٌاءَل أ فظهَل
ْن لكْم أ دكْم ولٌإمكْم  رأٌتمونًِّ أصل ًِّ ففذَلا  ضرتِّ الصَّربلةُه فلٌإذ ِّ

.أكبركمْ   

دٌة لااَل  - 606 ثنَلا مسدَّر : أخبرنَلا ٌ ٌَلى عْن عبٌدِّ هللاِّ بنِّ عمرَل لااَل :  دَّر
ثنًِّ نافعُه لااَل  ، ثمَّر لااَل أ : دَّر ذَّرنَل بنُه عمرَل فًِّ لٌلةٍس باردةٍس بضجنانَل

نُه صلُّدوا فًِّ ر الكْم فؤخبرنَلا أنَّر رسواَل هللاِّ  نًءا ٌإذ ِّ  كانَل ٌؤمرُه مإذ ِّ
ثمَّر ٌمواُه علَلى إثررِّ أالَل صلُّدوا فًِّ الر ِّ ااِّ فًِّ اللَّرٌلةِّ الباردةِّ أْو 

.المطٌرةِّ فًِّ السَّرفرِّ   

ثنَلا إس اقُه لااَل  - 607 ثنَلا أبُهو : أخبرنَلا جعفرٌة بنُه عونٍس لااَل :  دَّر  دَّر
رأٌتُه رسواَل هللاِّ : العمٌسَل عْن عونٍس بنِّ أبًِّ ج ٌفةَل عْن أبٌهِّ لااَل 
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 باألبطحِّ فجاءرُه ببلاٌة فآذنهُه بالصَّربلةِّ ثمَّر خرجَل ببلاٌة بالعنهةِّ  تَّرى 
. باألبطحِّ وألامَل الصَّربلةَل ركههَلا بٌنَل ٌدْي رسواِّ هللاِّ   

نُه فارُه هاهنَلا وهاهنَلا وهْا ٌلتفتُه فًِّ األذانِّ   بارُه هْا ٌتَّربعُه المإذ ِّ

وٌذكرُه عْن ببلاٍس أنَّرهُه جعاَل إصبعٌهِّ فًِّ أذنٌهِّ وكانَل ابنُه عمرَل الَل ٌجعاُه 
، ولااَل إبراهٌمُه  نَل علَلى ؼٌرِّ :إصبعٌهِّ فًِّ أذنٌهِّ  الَل بؤسَل أْن ٌإذ ِّ

، ولااَل عطاءٌة   ولالْت عائشةُه كانَل ، الوضوءُه  كٌّي وسنَّرةٌة :وضوءٍس
ًُّد  . علَلى كا ِّ أ ٌانهِّ "تعالَلى " ٌذكرُه هللاَل  النَّرب  

دٌة بنُه ٌوسؾَل لااَل  - 608 ثنَلا م مَّر ثنَلا سفٌانُه عْن عونٍس :  دَّر   بنِّ  دَّر
نُه فجعلتُه أتَّرتبَّرعُه فارُه هاهنَلا  أبًِّ ج ٌفةَل عْن أبٌهِّ أنَّرهُه رأَلى ببلالًء ٌإذ ِّ

.وهاهنَلا باألذانِّ   

 

 

ال اتُه  ي بنعمتهِّ تتمُّد الصَّر ، وال مدُه هللِّ الَّرذِّ  تمَّر الكتارُه
 

********************************* 
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  الفاادُل 

  الفاااُل أل الش ويُل 

  فشدُل  الموموااِن 



 
 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

131 

  ىَصادُر ٗ ىَز ظعُ 

1 – ُُ .  ىقزآ  

2 – ِ ّٛ ًِ  ىثلار ِِ اطَاعَٞو :  أؽُٞػ  إلٍا ٍم ت ََّن ألتِٜ عثِم هللاِ ٍؽ

ِ، ٍر٘فَّنٚ  ّٛ .( ٕعز256ٛ ش٘ ه 1) ىثلار  

3 – ٌٍ ًِ ٍظي طِ  ىقشِٞزٛ  ىَّْنظاتِ٘رٛ، :  أؽُٞػ  إلٍا ِِ  ىؽعَّن ٌٍ ت ىَظي

.( ٕعز261ٛرظة 25)ٍر٘فَّنٚ   

ُِ أتِٜ د ٗدَ  - 4 ِِ  ألشتِس  ىظَّنعظراِّٜ، : طْ َُ ت ألتِٜ د َٗد طيَٞا

.( ٕعز275ٛ ش٘ ه 16)ٍر٘فَّنٚ   

ُِ  ىَّْنظائِٜ– 5 ِِ شتٍٞة  ىَّْنظائِٜ، ٍر٘فَّنٚ :  طْ ِِ ت ؼَ ألتِٜ عثِم  ىزَّن

.( ٕعز303ٛ أغز 13)  

دٍس  عٌسَلىألبًِّ: (الجامع الكبٌر)سننُه الترمذي  - 6  بنِّ عٌسَلى  م مَّر

ي،  ً الت ِّرمذِّ ، الس لمِّ انِّ المتوفَّرى بنِّ سَلْورةَل بنِّ موسَلى بنِّ الضَّر َّر

.( هجري279)  

ِْٖٞقٜ - 7 ُِ  ىث ِِ ٍَ٘طٚ  ىلز طِْٜ : طْ ٍ ت ّٜ ِِ عي ألتِٜ تنٍز أؼََم ت

ِْٖٞقٜ،  ىَرغَّنٚ  ه ) ىث َّٗن .( ٕعز458ٛظَادٙ  أل  

ِِ ؼْثَو  ىشَّنٞثاِّٜ :  ىَظْمُ  - 8 ٍم ت ََّن ِِ ٍؽ ألتِٜ عثِم هللاِ أؼََم ت

.( ٕعز241ٛ) ىذِٕيٜ،  ىَر٘فَّنٚ   

، : ص ٌحُه ابنِّ  بَّرانَل  - 9 دٍس بنِّ  بَّرانَل البستًِّ ألبًِّ  اتمٍس م مَّر

.( هجري354)المتوفَّرى   
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المعروؾُه بمصنَّرؾِّ ابنِّ أبًِّ : المصنَّرؾُه فًِّ األ ادٌثِّ واآلثارِّ  - 10

دٍس بنِّ إبراهٌمِّ بنِّ ألبًِّ شٌبةَل، ٌْبةَل، عبدِّ هللاِّ بنِّ م مَّر  بكرٍس بنِّ أبًِّ ش

ً .( هجري235) المتوفَّرى ،عثمانَل بنِّ خواستًِّ العبسِّ  

ٍس بنِّ عمرَل بنِّ أ مدَل بنِّ ألبًِّ : سننُه الدَّرارلطنًِّ - 11  ً ال سنِّ عل

ي الدَّرارلطنًِّ ي بنِّ مسعودٍس بنِّ النُّدعمانَل بنِّ دٌنارٍس البؽدادِّ ، مهدِّ

.( هجري385)المتوفى   

ً، المتوفَّرى      : األمُّد  - 12 دٍس بنِّ إدرٌسَل الشَّرافعِّ ألبًِّ عبدِّ هللاِّ م مَّر

.( هجري204)  

ِِ ظزٍٝز  ىطَّنثِزٛ،  ىَر٘فَّنٚ : ذغظُٞز  ىطَّنثِزٛ - 13 ٍم ت ََّن  26)ىَؽ

.( ٕعز310ٛش٘ ه   

لعبدِّ الرَّر منِّ : تٌسٌرُه الكرٌمِّ الرَّر منِّ فًِّ تفسٌرِّ كبلمِّ المنَّرانِّ  - 14

ي، المتوفَّرى  (.1376 جمادى اآلخر 23)بنِّ ناصرٍس السَّرعدِّ  

ت رٌرُه المعنَلى السدٌدِّ وتنوٌرِّ العماِّ )التَّر رٌرُه والتَّرنوٌرُه  - 15

دٍس  (:الجدٌدِّ مْن تفسٌرِّ الكتارِّ المجٌدِّ  د بنِّ لم مَّر الطَّراهرِّ بنِّ م مَّر

ً د الطَّراهرِّ بنِّ عاشورٍس التُّدونسِّ .(هجري1393 )المتوفَّرى، م مَّر  

مِشٜ، :  ىثؽُز  ىَؽُٞػ فِٜ  ىرَّنغظٞزِ  - 16 ِٝ  ىشَّن ألتِٜ عثِم هللاِ تمُر  ىّمِ

.( ٕعز794ٛ) ىَر٘فَّنٚ   

ٌنِّ ألبًِّ: العجارُه فًِّ بٌانِّ األسبارِّ  - 17  هكرٌَّرا م ًٌِّ الد ِّ

اسِّ  ً، المعروؾِّ بابنِّ النَّر َّر مشمًِّ ثمَّر الدُّدمٌاطِّ  مجاهدٌة مْن فمهاءِّ ،الد ِّ

.( هجري814)، توفَّرى الشَّرافعٌَّرةِّ   
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ِِ عثِم : فرُػ  ىثاِرٛ فِٜ شزغِ أؽٞػِ  ىثلاِرٛ - 18 ٝ ِِ  ىّمِ ىشٝ

ِِ رظٍة  ىؽْثِيٜ،  ىَر٘فَّنٚ  ٍشِقٜ،  ىشَّنُٖٞز تات ِِ  ىّمِ ؼَ  795) ىزَّن

.(ٕعزٛ  

اضِ  - 19 ِِ  ىؽعَّن ٌٍ ت ألتِٜ سمزَّٝنا ٝؽَٞٚ :  ىَْٖاُض شزُغ أؽٞػِ ٍظي

ِٗٛ،  ىَر٘فَّنٚ  ٜ  ىَّْن٘ ٍِ ِِ شزٍف  ىؽش  .( ٕعز676ٛ رظة 24)ت  

ي - 20  األ وذِّي بشرحِّ جامعِّ الت ِّرمذِّ
د عبدِّ ألبًِّ: ت فةُه  العبلَل م مَّر

ى .( هجري1353)، المتوفَّرى الرَّر منِّ بنِّ عبدِّ الرَّر ٌمِّ المباركفورِّ  

ٍم   - 21 ََّن ِِ ٍؽ ِِ  ىَظغَّنِز ٝؽَٞٚ ت ؽاغِ، َلت ِْ ٍتاِّٜ  ىّصِ  إلفصاُغ ع

ٌَّن  ىمُِّٗرٛ  ىثَّنتم ِدٛ،  ىَر٘فَّنٚ  ِِ ٕثٞزجَ  ىشٞثاِّٜ ّظثًدا ش  560)ت

.(ٕعزٛ  

ِِ شزٍف : شزُغ  ىَعَ٘رِ  ىَٖذَّنبِ  - 22 ألتِٜ سمزَّٝنا ٝؽَٞٚ ت

ِٗٛ،  ىَر٘فَّنٚ  ٜ  ىَّْن٘ ٍِ .( ٕعز676ٛ رظة 24) ىؽش   

ٍس بنِّ موسَلى أل مدَل : شعرُه اإلٌمانِّ  - 23  ً بنِّ ال سٌنِّ بنِّ عل

، أ ي الخراسانًِّ ردِّ ْوجِّ ْسرَل ٌْهمًِّبًِّالخُه  458 )المتوفَّرى،  بكرٍس الب

.(هجري  

ؽٌرِّ   -24 د لهٌنِّ  :فٌضُه المدٌرِّ شرحِّ الجامعِّ الصَّر ٌن م مَّر  الد ِّ

ٍس بنِّ هٌنِّ العابدٌنَل   ً إوؾِّ بنِّ تاجِّ العارفٌنَل بنِّ عل المدعُهو بعبدِّ الرَّر

ي ي ثمَّر المناوِّي الماهرِّ .(هجري1031)المتوفى ، ال دادِّ  

ألبًِّ فاطمةَل :   دٌثًءا تملإهَلا األسرارُه 20طرٌكُه األبرارِّ  - 25

ٌنِّ  .عصامُه الد ِّ  

ًِ طِِّٞم  - 26 ِْ مَل ٍ ِِ ِِ  ىؽصٞ ِج  ىؽص َِ تتمَّن ذؽغحُ  ىذَّنمزٝ

 َِ ٍ  ىشَّن٘ماِّٜ،  ىَيقَّنةِ :  ىَزطيٞ ّٜ ِِ عِي م ت ََّن ِِ : ىَؽ ٝ تثمِر  ىّمِ  

 



 
 

134 

.( ٕعز1255ٛ ظَادٙ  ٟخز 27) ىشَّن٘ماّٜ،  ىَر٘فَّنٚ   

ِِ  ألطِٞ٘غٜ : ظٞاُد  ىَظيظَلخِ  - 27 ٝ ِِ مَاِه  ىّمِ ِِ ت ؼَ ىتثِم  ىزَّن

ِِ  ىظُِّٞ٘غٜ،  ىَر٘فَّنٚ  ٝ . ( ٕعز911ٛ) ىَشِٖ٘ر تعَلِه  ىّمِ  

َُ :  ى٘ظاسجُ فِٜ  ألشثاِخ ٗ إلظاسجِ  - 28 ِِ طتٍم آِه ؼَم  ىذٝاٍب ت

. ىتاٍِمٛ  

َِ :  ىتعاىحُ فِٜ  ألؼادِٝس  ىَظيظيحِ  - 29 ٍم ٝاطٞ ََّن ألتِٜ  ىغِٞط ٍؽ

ِِ عَٞظٚ  ىغاد ِّٜ،  ىَر٘فَّنٚ  ٍم ت ََّن ِِ ٍؽ  1410 ذٗ  ىؽعح 28)ت

.(ٕعزٛ  

َِ  ىؽمِٝس  ىَر٘ ذزِ  - 30 ٌُ  ىَرْاشِز ٍ ِِ ظتغَز  ىنرَّناِّٜ، : ّظ ٍم ت ََّن ىَؽ

.( ٕعز1345ٛ) ىَر٘فَّنٚ   

ًِ  ىؽمٝسِ  - 31 ٍ  ألّصاِرٛ :  ىرَّنذمزجُ فِٜ عي٘ ّٜ ِِ عي ًِ عََز ت ىإلٍا

َّٚن  ِ٘ٛ،  ىَر٘فَّن ِِ  ىَّْنؽ ، ٗ ىَتزُٗف تات ِِ ِِ  ىَيقَّن  840) ىَتزُٗف تات

.(ٕعزٛ  

ًِ  ىؽمٝسِ  - 32 ِِ عثِم هللاِ : ٍتزفحُ عي٘ ٍم ت ََّن ألتِٜ عثِم هللاِ ٍؽ

ٌِ  ىْٞظث٘رٛ،  ىَر٘فَّنٚ   405 أغز 3) ىَّْنٞظثِ٘رٛ،  ىَشِٖ٘ر تِاىؽام

.(ٕعزٛ  

ِِ فر٘غٍ  ىثٞقِّٜ٘ :   ىثٞقَّّ٘ٞنح– 33 ٍم ت ََّن ِِ ٍؽ ْٗ غَٔ ت ىتََز أ

ٍشِقٜ،  ىَر٘فَّنٚ  .( ٕعز1080ٛ) ىّمِ  

ٍس بنِّ ألبًِّ: اإلصابةُه فًِّ تمٌٌهِّ الصَّر ابةِّ  - 34  ً  الفضاِّ أ مدَل بنِّ عل

دٍس بنِّ أ مدَل بنِّ  جرٍس العسمبلنًِّ .( هجري852 )المتوفَّرى، م مَّر  

دٍس إرواءُه الؽلٌاِّ فًِّ تخرٌ ِّ أ ادٌثِّ منارِّ السَّربٌاِّ  - 35 ناصرِّ ، لم مَّر

ٌنِّ األلبانً .( هجري1420 )المتوفَّرى، الد ِّ  
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ً الكبٌرِّ  - 36 افعِّ  ألبًِّ: التَّرلخٌصُه ال بٌرُه فًِّ تخرٌ ِّ أ ادٌثِّ الرَّر

دٍس بنِّ أ مدَل بنِّ  جرٍس العسمبلنًِّ ٍس بنِّ م مَّر  ً  ،الفضاِّ أ مدَل بنِّ عل

.( هجري852)المتوفَّرى   

ال سٌنِّ عبدِّ البالًِّ بنِّ لانعٍس بنِّ ألبًِّ : معجمُه الصَّر ابةِّ  - 37

 ِّ   المتوفَّرى ، البؽدادِّي"بالوالءِّ "مرهوقٍس بنِّ واثكٍس األموي 

.(هجري351)  

38 - ٜ ٍِ ا فِٜ  ىرَّنشزٝعِ  إلطَل َٖ ٍم : ىيمُّمر٘رِ :  ىظَُّّْنحُ ٍٗناّر ََّن ٍؽ

ثاِعٜ . ىّظِ  

جااِّ  - 39  بنِّ عبدِّ الرَّر منِّ لٌوسؾَل : تهذٌرُه الكمااِّ فًِّ أسماءِّ الر ِّ

، أ دٍس بًِّبنِّ ٌوسؾَل ِّ أبًِّ م مَّر  ً كِّ ٌنِّ بنِّ الهَّر اجِّ، جمااِّ الد ِّ  ال جَّر

ي ِّ الكلبًِّ المه ِّ  ً .( هجري742)المتوفَّرى ، المضاعِّ  

دٍس بنِّ ألبًِّ: تمرٌرُه التَّرهذٌرِّ  - 40 ٍس بنِّ م مَّر  ً  الفضاِّ أ مدَل بنِّ علِّ

.( هجري852) المتوفَّرى ،أ مدَل بنِّ  جرٍس العسمبلنًِّ  

 عمرَل ٌوسؾَل بنِّ عبدِّ ألبًِّ :االستٌعارُه فًِّ معرفةِّ األص ارِّ  - 41

ي المرطبًِّ دٍس بنِّ عبدِّ البر ِّ بنِّ عاصمٍس الن ِّمرِّ  المتوفَّرى، هللاِّ بنِّ م مَّر

.( هجري463)  

ى بـ  - 42 الكاشؾِّ )شرحُه الطَّرٌبًِّ علَلى مشكاةِّ المصابٌحَل المسمَّر

ٌنِّ ال سٌنِّ بنِّ عبدِّ هللاِّ الطَّرٌبًِّ لشرؾِّ  (:عْن  مائكِّ السُّدننِّ   الد ِّ

.عبدِّ ال مٌدِّ هنداوِّي. د: ت مٌكُه . (هجري743)المتوفَّرى   

ُِ :   ىرَّنصؽُٞػ ٗ ىرَّنزظُٞػ عيَٚ ٍلرصِز  ىقمُِّٗر43ٛ َ٘ أؼَُم ت ٕٗ

،  ىَتزُٗف تاىقمُِّٗرٛ،  ىَر٘فَّنٚ  ِِ ٍم  ىثتم ِدٛ أتُ٘  ىؽظٞ ََّن  428)ٍؽ

ي ال نفًِّ، ت مٌكُه : ، ذؤىٞفُ (ٕعزٛ لاسمٍس بنِّ لطلوبؽَلا المصرِّ

.ضٌاءَل ٌونسٍس   
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ِٔ  ىؽِْغٜ - 44 ٍم : تم ٝحُ  ىَغرِٜ ّٖٗاٝحُ  ىَظرغرِٜ فِٜ  ىغق ََّن ىَؽ

ِٛٗ ٍم عِيٜ  ىَّْنم ََّن ٜ، رؼَُٔ هللاُ، شزُغ  ىمُّمرِ٘ر ٍؽ َِ .فٖ  

ٌنِّ لشمسِّ : مواهرُه الجلٌاِّ فًِّ شرحِّ مختصرِّ خلٌاٍس  - 45  أبًِّالد ِّ

 ، ً المؽربًِّ دٍس بنِّ عبدِّ الرَّر منِّ الطَّررابلسِّ دٍس بنِّ م مَّر عبدِّ هللاِّ م مَّر

ً عٌنًِّ المالكِّ .(هجري954): المتوفَّرى،المعروؾِّ بال طَّرارِّ الرُّد  

ٍم  ىتزتِٜ :  ىلَلأحُ  ىغقَّٖٞنحُ عيَٚ ٍذِٕة  ىظَّنادِج  ىَاىنَّٞنحِ  - 46 ََّن ىَؽ

ِٛٗ . ىقز  

طاىحُ – 47 ِِ أتٜ سٍٝم  ىقٞزٗ ِّٜ،  ىَر٘فَّنٚ :   ىّزِ .( ٕعز386ٛ )َلت  

ِِ  ىؽاظةِ  - 48 ُُ  ىَلرصِز شزغِ ٍلرصِز  ت ِِ أتُ٘ : تٞا ٝ ىشَِض  ىّمِ

ِِ أؼََم  ألأغٖاِّٜ،  ىَر٘فَّنٚ  ِِ ت ؼَ ِِ عثِم  ىزَّن اِء ٍؽَ٘د ت  ىصَّْن

.( ٕعز1349ٛ)  

ً وهوَل شرحُه  - 49 ال اوِّي الكبٌرُه فًِّ فمهِّ مذهرِّ اإلمامِّ الشَّرافعِّ

دٍس بنِّ  بٌرٍس ألبًِّ  :مختصرِّ المهنًِّ دٍس بنِّ م مَّر ٍس بنِّ م مَّر  ً ال سنِّ عل

ي ي، الشَّرهٌرِّ بالماوردِّ ي البؽدادِّ .( هجري450) ، المتوفَّرىالبصرِّ  

دٍس عبدُه هللاِّ :  المؽنًِّ فًِّ فمهِّ اإلمامِّ أ مدَل  -50 ٌنِّ أبو م مَّر لموفَّركِّ الد ِّ

ً، المتوفَّرى  ِّ الممدسِّ  العدوي 
.( هجري620عٌد الفطر  )بنِّ لدامةَل  

دٍس بنِّ لعبدِّ : الشَّررحُه الكبٌرُه علَلى متنِّ الممنعِّ  - 51  الرَّر منِّ بنِّ م مَّر

ً الجماعٌلًِّ ال نبلًِّ، أ  الفرجِّ، شمسِّ بًِّأ مدَل بنِّ لدامةَل الممدسِّ

ٌنِّ  .( هجري682) ، المتوفَّرىالد ِّ  

ًٍ  ألّمىِظٜ  ىقزغثِٜ :  ىَؽيَّنٚ تاٟشارِ  - 52 ِِ ؼش ٍم عِيٜ ت ََّن ألتِٜ ٍؽ

.( ٕعز456ٛ شتثاُ 28) ىَيقَّنة تاىظَّنإِزٛ،  ىَر٘فَّنٚ   
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ِِ ٗ إلظَارِ ٗ َلخرَلفِ  - 53 ِِ :  ألٗطِػ فِٜ  ىظُّْ م  ت ََّن ألتِٜ تنٍز ٍؽ

.( ٕعز318ٛ) ىَْذِر  ىَّْنٞظث٘رٛ،  ىَر٘فَّنٚ   

ِِ ذََّٞٞنحِ  - 54 ًِ  ت َ٘ :  َلخرٞار ُخ  ىغقَّٖٞنحُ ىشٞيِ  إلطَل ٕٗ : ُٜ ذق

ٞزٛ  ىؽزَّن ِّٜ،  ىَر٘فَّنٚ  ٌِ  ىََّْن ُِ عثِم  ىؽيٞ ِِ أؼَُم  ت ٝ  ذٗ 20) ىّمِ

ِِ ظاد هللاِ : ، ىيَئىِّفِ ( ٕعز728ٛ ىقتمج  ٍم ت ََّن ُِ ٍؽ ٜ ت ٍِ .طا  

ِِ :  ىشزُغ  ىََرُع عيَٚ س ِد  ىَظرقْعِ  - 55 ٍم ت ََّن ألتِٜ عثِم هللاِ ٍؽ

ٜ،  ىَر٘فَّنٚ  َِ ٞ َِ  ىرََّن .( ٕعز1424ٛ ش٘ ه 15)أاىػٍ  ىتصَٞٞ  

ِِ :  ىغقُٔ عيَٚ  ىَذ ِٕة  ألرتتحِ  - 56 ٍم ت ََّن ِِ ٍؽ ِِ ت ؼَ ىتثِم  ىزَّن

.( ٕعز1360ٛ)عٍ٘ض  ىعشِٝزٛ،  ىَر٘فَّنٚ   

ِٗٛ  ىيَّنعْحُ  ىمَّن ئَح ىيثؽِ٘ز  ىتيََّٞنح ٗ إلفراءِ  - 57 ىيَّنعِْح : مراُب فرا

سَّن د  ىمِٗٝح  ِِ عثِم  ىزَّن . ىمَّن ئَح، ظَعِ ٗذزذِٞة، أؼََم ت  

ً وأدلَّرتهُه  - 58 لوهبةَل بنِّ مصطفَلى اله ٌلًِّ : الفمهُه اإلسبلمِّ

مشمًِّ، المتوفَّرى  (.1436 شواا 23)الد ِّ  

دٍس : إصبلحُه المساجدِّ منَل البدعِّ والعوائدِّ  - 59 ٌنِّ بنِّ م مَّر لجمااِّ الد ِّ

ً، المتوفَّرى  .، ت مٌكُه األلبانً( هجري1332)الماسمِّ  

ى شٌيُه اإلسبلمِّ أ مدَل بنُه تٌمٌَّرةَل  - 60 أل مدَل بنُه عبدِّ : مجموعُه فتاوَل

.ال لٌمِّ ابنِّ تٌمٌةَل   

ا فًِّ األذانِّ مْن أخطاءٍس وأوهامٍس  - 61 أبُهو : كَلتَلبَلهُه : تنبٌهُه األنامِّ لمَل

 ِّ ي  امَل السَّرـعدِّ  منَل المشاٌيِّ الفضبلءِّ :  راجـعـهُه .هَلمَّر
.نخبةٌة  

دٍس : ت فةُه المودودِّ بؤ كامِّ المولودِّ  - 62  بنِّ أبًِّ بكرٍس بنِّ أٌُّدورَل لم مَّر

ٌنِّ ابنِّ لٌ ِّمِّ الجوهٌَّرةِّ  .( هجري751)المتوفَّرى ، بنِّ سعدٍس شمسِّ الد ِّ  
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دٍس : هادُه المعادِّ فًِّ هْديِّ خٌرِّ العبادِّ  - 63  بنِّ أبًِّ بكرٍس بنِّ لم مَّر

ٌنِّ ابنِّ لٌ ِّمِّ الجوهٌَّرةِّ   751)، المتوفَّرى أٌُّدورَل بنِّ سعدٍس شمسِّ الد ِّ

  .(هجري

64 -  ِٔ ًِ : ٗرقاٌخ فِٜ أأِ٘ه  ىغق ألتِٜ  ىَتاِىٜ  ىعِْٜ٘ٝ،  ىَيقَّنة تؤٍا

،  ىَر٘فَّنٚ  ِِ .( ٕعز478ٛ رتٞع  ٟخز 25) ىؽزٍٞ  

 ًِ ًُ فِٜ أأِ٘ه  ألؼنا ِِ  ٍِٟمٛ،  ىَر٘فَّنٚ :  َلؼنا ٝ  631)ىظِٞف  ىّمِ

.(ٕعزٛ  

ٌِ  ألأ٘هِ  - 65 ِِ عِيٜ :  رشاُد  ىغؽِ٘ه اىَٚ ذؽقِٞق عي م ت ََّن ىَؽ

ِِ  ىشَّن٘ماّٜ،  ىَر٘فَّنٚ :  ىشَّن٘ماّٜ،  ىَيقَّنة ٝ  ظَادٙ 27)تثمِر  ىّمِ

.( ٕعز1255ٛ ٟخز   

ظُٞػ شزُغ ق٘ عِم  ىرَّنزظٞػِ  - 66 ذُٝة ٗ ىرَّ٘ن ألتِٜ فاغَحَ :  ىرَّٖن

 ِِ ٝ ًُ  ىّمِ .عصا  

ِِ عِيٜ  ىشَّن٘ماّٜ،  ىَيقَّنة: فرُػ  ىقمٝزِ  - 67 م ت ََّن ِِ : ىَؽ ٝ تثمِر  ىّمِ

.( ٕعز1255ٛ ظَادٙ  ٟخز 27) ىشَّن٘ماّٜ،  ىَر٘فَّنٚ   

اجحِّ منَل الخبلؾِّ  - 68 ٌنِّ ألعبلءِّ : اإلنصاؾُه فًِّ معرفةِّ الرَّر  بًِّ الد ِّ

ً ال نباِّ  ِّ الدمشمًِّ الصال ِّ ٍس بنِّ سلٌمانَل المرداوِّي   ً ي، ال سنِّ علِّ

.( هجري885) المتوفَّرى  

ٌُ  ى٘طٞػُ  - 69 ٌِ ٍْرصٍز، :  ىَتع ٌَ أٍّٞض، ٗعثِم  ىؽيٞ إلتز ٕٞ

ٍم خيِف هللاِ أؼَمَ  ََّن ٘ ىِؽٜ، ٍٗؽ .ٗعطَّٞنحُ  ىصَّن  

.معجمُه اللَّرؽةِّ العربٌَّرةِّ  - 70  
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دٍس  :الكافٌةُه الشَّرافٌةُه  - 71  بنِّ عبدِّ هللاِّ بنِّ مالنٍس الطَّرائًِّ الجٌانًِّ لم مَّر

  .( هجري672) ، المتوفَّرىالمعروؾِّ بابنِّ مالنٍس 

يحِ  - 72 ٘ عُق  ىَزطيحُ فِٜ  ىزّدِ عيَٚ  ىعََّٖٞنِح ٗ ىَتّطِ ألتِٜ :  ىصَّن

 ٌِ ِِ قِّٞ ِِ أَُّٝ٘ب  ىشرِعٜ،  ىَتزِٗف تات ِِ أتِٜ تنٍز ت ٍم ت ََّن عثِم هللاِ ٍؽ

،  ىَر٘فَّنٚ  ٌِ ِِ  ىقِّٞ ْٗ تات .( ٕعز751ٛ رظة 13) ىع٘سَّٝنح، أ  

ً : تلبٌسُه إبلٌسَل  - 73 ً التَّرمٌمِّ ألبًِّ الفرجِّ عبدِّ الرَّر منِّ المرشِّ

ي، المتوفَّرى  ي، المعروؾِّ بابنِّ الجوهِّ .( هجري597)البكرِّ  

المدخاُه لتنمٌةِّ األعمااِّ بت سٌنِّ النٌَّراتِّ والتَّرنبٌهِّ علَلى بعضِّ  - 74

ً أا: البدعِّ والعوائدِّ  ي المالكِّ دٍس العبدرِّ دٍس بنِّ م مَّر دٍس بنِّ م مَّر  بًِّم مَّر

ً: عبدِّ هللاِّ الشهٌرِّ بِـّ  .( هجري737)، المتوفَّرى ابنِّ ال اجِّ المالكِّ  

هُه هللاُه بالعافٌةِّ  - 75  بنِّ أل مدَل : شرحُه النَّرصٌ ةِّ الكافٌةِّ لمْن خصَّر

ً ً الفاسِّ دٍس بنِّ عٌسَلى البرنسِّ وقٍس بـِّ  المعروؾ ،أ مدَل بنِّ م مَّر هر 

.( هجري899) المتوفَّرى  

، المعروؾِّ بـِّ  - 76  اشٌةِّ ابنِّ "ردُّد الم تارِّ علَلى الدر ِّ المختارِّ

مشمًِّ، ":  عابدٌنَل  دٍس أمٌنَل بنِّ عمرَل بنِّ عبدِّ العهٌهِّ عابدٌنَل الد ِّ لم مَّر

.( هجري1252)المتوفَّرى   

دَل لعبدِّ  :روضةُه النَّراظرِّ وجنَّرةُه المناظرِّ  - 77  هللاِّ بنِّ أ مدَل بنِّ م مَّر

ٌنِّ أ ً موفَّركِّ الد ِّ  الممدسِّ
مدٍس بًِّبنِّ لدامةَل . م َّر  

 بنِّ ٌونسَل بنِّ لمنصورٍس  :كشَّراؾُه المناعِّ عْن متنِّ اإللناعِّ  - 78

ٌنِّ بنِّ  سنِّ بنِّ إدرٌسَل البهوتِّى ال نبلِّى المتوفَّرى ، صبلحِّ الد ِّ

.(هجري1051)  

دُه :  مولعُه اإلسبلمُه سإااٌة وجوارٌة  - 79 دٍس صالحٍس المنجَّر .لم مَّر  
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، وهوَل عبدُه العهٌهِّ بنِّ : مولعُه نورٌة علَلى الدَّرررِّ  - 80 لئلمامِّ ابنِّ باهٍس

، المتوفَّرى  م 27)عبدِّ هللاِّ بنِّ باهٍس .(هجري1420 م رَّر  

.مولعُه إمامُه المسجدِّ  - 81  

دٍس بنِّ ال اجِّ لئلمامِّ : سلسلةُه الهدَلى والنُّدور - 82 ثِّ م مَّر  والم د ِّ

ً ي األلبانًِّ األرنإوطِّ  المعروؾِّ ،نوحٍس بنِّ نجاتًِّ بنِّ آدمِّ األشمودرِّ

 ِّ  ً ٌنِّ األلبانِّ دٍس ناصرِّ الد ِّ لبٌاَل ٌومِّ السَّربتِّ فًِّ )، المتوفَّرى، باسمِّ م مَّر

.( هجري1420 الثَّرانًِّ والعشرٌنَل مْن جمادَلى اآلخرةِّ   

.مولعُه األلوكةِّ  - 83  

ي، لسلٌمانَل  - 84 ي ت فةُه الجمهورِّ دٍس الجمهورِّ  بنِّ  سٌنٍس بنِّ م مَّر

ي، .(هجري 1208  فًِّكانَل  ًٌّا) الشهٌرِّ باألفندِّ  
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