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 البحث ملخص
بعد هذه الرحلة المباركة في كتب السنة النبوية الشريفة توصلت إلى أهم النتائج في 

 هذا البحث:
أن األذان هو اإلعالم بمواقيت الصالة المفروضة بألفاظ معلومة مأثورة على  .1

 صفة مخصوصة.
 توصلت إلى أن المؤذن يجب أن يكون عداًل أمينًا. .2
 عرفنا أنه يستحب في المؤذن أن يكون على طهارة أثناء األذان. .3
 يستحب للمؤذن استقبال القبلة والتمهل في األذان. .4
 يستحب أن يكون المؤذن بصيرًا مع جواز أذان األعمى. .5
ظهر الفضل الكبير واألجر والثواب الذي يناله المؤذن من خالل تأديته األذان  .6

 إذا كان حسبةً هلل تعالى.
به  كر التاريخ جواز أو حصول أذان المرأة؛ ألنه لو كان جائزًا ألمرلم يذ .7

 طول حياته. الرسول 
عرفنا اختالف العلماء في أخذ األجرة على األذان، فمنهم من ذهب إلى جواز  .8

 أخذ األجرة على األذان ومنهم من لم يجوز ذلك. 
 عرفنا وقت التثويب في األذان، ومتى وكيف يحصل. .9

أسأل هللا تبارك وتعالى أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وان ينفع به 
المسلمين هذا وإن كان هناك زلل أو خطأ وسهو أو نسيان فمني ومن الشيطان 

 وهللا ورسوله بريئان من الخطأ. 
 حاديث ، مؤذن ، سننأالمفتاحية : الكلمات 
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Conclusion 

 

   After searching the Six Books of the Prophetic Sunnah ,the 

following results can be summarized up: 

 

1. Calling to prayer is a declaration of the prayer times by 

using specific utterances. 

2.The caller should be fair and honest. 

3. The caller should be spiritually clean while calling to 

prayer. 

4. It is desirable for the caller to face Al-Qibbla and to be 

slow. 

5. It is recommended for the caller to be endowed with 

eyesight ,yet it is possible for the blind to call for prayer. 

 

6. The caller will get great reward from Allah for calling to 

prayer if he intends his calling for the sake of Allah. 

7. No historical evidence proves the possibility of allowing 

women to call prayer and if it was possible, it would be 

permitted by the prophet Mohammad . 

8. There is a disagreement among scientists over the 

payment to the caller; some of them say it is possible and 

others say no. 

9. The meaning of Tathweeb, how and when it is said ( in the 

Dawn prayer) is also arrived at in this study. 
Keywords: Hadiths, muezzin, Sunan 

 

 املقدمة
الحمد هلل الذي كان بعباده خبيرًا بصيرًا، وتبارك الذي نزل الفرقان ليكون للعالمين    

تبارك الذي جعل في السماء بروجًا وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا، والصالة و نذيرًا، 
 .والسالم على من بعثُه ربه هاديًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى هللا بإذنه وسراجًا منيراً 
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ال يخفى على كل مسلم من ان السنة النبوية المطهرة تعد المصدر  أما بعد:   
اإلسالم بعد القرآن الكريم، وإن االهتمام بالسنة النبوية  الثاني من مصادر التشريع في

من القربات عند هللا تبارك وتعالى؛ لذا رغبت أن أختار ميدانها في بحثي هذا، ولما 
كان األذان شعيرة عظيمة من شعائر اإلسالم، إذ يرفع في اليوم والليلة خمس مرات، 

حثي هذا ) أحاديث مستحبات لذا أحببت أن أختار جزئية من األذان وهو عنوان ب
المؤذن في الكتب الستة، دراسة تحليلية ( حتى نتعرف ما فيها من أمور مستحبة في 

 المؤذن.
وسبب اختياري لهذا الموضوع: كثرة الخالفات التي تحصل في مساجدنا في    

الوقت الحاضر، فأردت أن أبين الحق الذي جاءت به السنة المطهرة مستداًل بالدليل 
األحاديث الشريفة، أسأل هللا أن يكون عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم وأن يوفقنا من 

إلى إتباع سنته انه ولي ذلك والقادر عليه وصلي هللا على سيدنا محمد وسلم تسليمًا 
 كثيرا.

 وكان بحثي يتضمن المستحبات اآلتية:
 عدالة المؤذن وأمانته. .1
 تعاهد المؤذن الوقت. .2
 طهارة المؤذن. .3
 ام أثناء األذان.القي .4
 استقبال المؤذن القبلة عند األذان. .5
 رفع الصوت في األذان. .6
 التمهل في األذان. .7
 وضع المؤذن إصبعيه في أذنيه. .8
 كون المؤذن بصيرًا. .9

 التفات المؤذن بعنقِه. .11
 ضبط المؤذن أللفاظ األذان، وفيه ثالثة فروع: .11

 الفرع األول: كيفية األذان. 
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 التثويب. الفرع الثاني:             
 الفرع الثالث: الترجيع.             

 التطوع باألذان. .12
 ثم الخاتمة وأهم النتائج المستخلصة.

 
 متهيد

 واصطالحا   -لغة –تعريف األذان 
 تعريف األذان لغة:  .1

(1)چڎ  ڈ  ڈ  ژ    چ قال تعالى  -اإلعالم –األذان في اللغة 
أي أعلمهم   

 .(2)وأخبرهم به
أي إعالم منها واألذان اسم  (3)چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ ومنه قوله تعالى 

 . (4)للتأذين
 .(5)واألذان يأتي بمعنى ) النداء إلى الصالة وهو اإلعالم بوقتها (

أي بمعنى إخبار الناس بدخول وقت الصالة وعليهم تلبية هذا النداء وطاعة هللا 
 تبارك وتعالى. 

 تعريف األذان شرعًا: .2
أو هو قول  (6)اإلعالم بدخول وقت الصالة بألفاظ مخصوصةعرفه الفقهاء بأنه   

أو هو: اللفظ المعلوم المشروع في  (1)مخصوص، يعلم به وقت الصالة المفروضة
 . (2)أوقات الصالة لإلعالم بوقتها وفيه فضل كبير وأجر عظيم

                                                 

 .27( سورة الحج: من اآلية 1)
 ، مادة : أذن.  1/51 :( لسان العرب : البن منظور2)
 . 3 :(  سورة التوبة : من اآلية3)
 . 2/112  :(  معجم العين : الفراهيدي4)
 . 1/51(  لسان العرب: 5)
 .221: عبد العزيز ين مرزوق الطريفي: (  المسائل المهمة في األذان واإلقامة6)
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 .  (3)وعرفه الجرجاني بأنه: اإلعالم لوقت الصالة بألفاظ معلومة مأثورة
 الة املؤذن وأمانته:أوال : عد

لقد حث اإلسالم على العدالة واألمانة في كل شيء، وما دام المؤذن قد يطلع 
على أماكن مرتفعة فقد حث اإلسالم على أمانته وعدالته حتى يحفظ نظره عن 

 العورات، ويبالغ في المحافظة على األوقات. 
 وقد تتبعت ما يتعلق لهذا الموضوع فوجدت األحاديث اآلتية: 

  احلديث األول:
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن عيسى الحنفي، حدثنا  قال أبو داود 

ليؤذن لكم : »الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول هللا 
 .«خياركم وليؤمكم قراؤكم

 ختريج احلديث:
 .1/161سنن أبي داود، باب  من أحق باإلمامة: .1
 . 1/241سنن ابن ماجه: باب فضل األذان وثوابه:   .2

  ترمجة الرواة: 
، موالهم أبو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي: عثمان بن أبي شيبة .1

. مات سنة ويكنى أبا الحسن من ولد أبي سعدةالحسن بن أبي شيبة الكوفي، 
البخاري، مسلم، أبو هـ(، روى عن شريك وهشيم وابن المبارك، وروى عنه 239)

داود، النسائي، ابن ماجة، وقال عنه ابن حجر: ثقه حافظ شهير وله أوهام، 
 .(4)وكان ال يحفظ القرآن

بن  مسلمأبو عبد الرحمن الكوفي، أخو : الحنفيبن مسلم حسين بن عيسى  .2
روى عنه: إبراهيم ، و روى عن: الحكم بن أبان، ومعمر بن راشد. عيسى القارئ 

                                                                                                                                            

 . 3/295 :(  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : محمد الشربيني الخطيب1)
 . 1/294  :(  المغني : البن قدامة2)
 .16(  التعريفات: للجرجاني:3)
 . 2/444؛ تذكرة الحفاظ: 11/151؛ سير أعالم النبالء: 381/ 111(  ينظر: تاريخ بغداد: 4)



   

 
 

38 

 

 م 2013نيسان   –العدد اخلامس عشر  –اجمللد الرابع  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 
Issn: 2071-6028 

 

 دراسة حتليلية أحاديث مستحبات املؤذن  يف الكتب الستة 

إسحاق بن و ن بشير بن سلمان، وإبراهيم بن علي المطبخي، بن إسماعيل ب
موسى األنصاري، وإسماعيل بن موسى الفزاري، وأبو سعيد عبد هللا بن سعيد 

 عنه  قال. كريب محمد بن العالء يشيبة، وأب األشج، وعثمان بن محمد بن أبي
 . (1)هـ(247مات سنة ) زرعة: منكر الحديث. أبو

  َرَوى َعنه: ابنه إبراهيم، و  العدني َرَوى َعن: عكرمة، بن عوام  الحكم بن أبان  .3
 لحنفي، وسفيان بن ُعَيْيَنة.ا وإسماعيل بن علية، والحسين بن عيسى 

 .(2)قال عنه أبو زرعة: صالح      
مات سنة  .(3)يذكر هللا حتى يصبح، قال: يذكر هللا مع حيتان البحر ودوابه     
 .(4)هـ(154)

، سمع ابن عباس، وأبا سعيد، عبد هللا مولى ابن عباس الهاشمي يأبعكرمة:  .4
وعائشة )رضي هللا عنها( ، روى عنه: جابر بن زيد، وعمرو بن دينار. مات 

 .(5)هـ(117سنة )
 . ابن عباس: صحابي جليل  .5

 احلكم على احلديث:
الكوفي وقد تكلم فيه أبو حاتم الحنفي قال المنذري في سنده الحسين بن عيسى  

وأبو زرعة وذكر الدارقطني أن حسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن الحكم بن 
. وقال البخاري: أنه حديث منكر ، وقال األلباني: إسناده ضعيف ألن حسين (6)أبان

 . (7)بن عيسى ضعفه الجمهور
                                                 

؛ وتهذيب 8/188؛ والثقات : البن حبان 3/61( ينظر: الجرح والتعديل : البن أبي حاتم 1)
 .  6/463الكمال في أسماء الرجال : للمزي 

 .3/113(  الجرح والتعديل 2)
 .1/126(  الثقات : للعجلي 3)
 . 7/87؛ وتهذيب الكمال : للمزي 6/72(  ينظر: الطبقات الكبرى 4)
 .3/93؛ وميزان االعتدال 7/49التاريخ الكبير : للبخاري (  ينظر:  5)
 . 51/ 4( ينظر:  مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : 6)
 .  1/215( ينظر:  ضعيف أبي داود )األم( لأللباني: 7)
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 .  (1)كر الحديثمن -وذكر الزيلعي: أن الحديث فيه راويًا قال عنه أبو حاتم:
 احلديث الثاني: 

حدثنا أبو األحوص، وأبو معاوية، عن : حدثنا هناد قالقال اإلمام الترمذي: 
اإلمام ضامن، : »األعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول هللا 

 .«والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد األئمة، واغفر للمؤذنين
 ختريج احلديث:

 .1/412ما جاء ان اإلمام ضامن، سنن الترمذي، باب  .1
 . 1/143سنن أبي داود، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت،  .2

 ترمجة الرواة: 
كنيته أبو السرى من أهل هناد: بن السري بن مصعب بن أبي بكر بن شبر  .1

هـ(، قال النسائي: ثقه وذكره 243)الكوفة يروي عن هشيم وأبى األحوص مات 
، وقال ابن حجر : ثقه من  (2)وقال أبو حاتم صدوق  ابن حبان في الثقات،

 . (3)العاشرة
الكوفي: اإلمام الثقة، الحافظ، موالهم،  الحنفيسالم بن سليم أبو األحوص:  .2

حدث عن: زياد بن عالقة، واألسود بن قيس، وسعيد بن مسروق وآخرين، ثقه 
،  (4)متقن، قال عنه عبد الرحمن بن مهدي: أبو األحوص أثبت من شريك

وحدث عنه: عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، ويحيى بن آدم، وسعيد بن منصور، 
 . (5)هـ(179وهناد بن السري، وآخرون. مات سنة )

، محمد بن خازم التميمي، السعدي، أبو معاوية الضرير، الكوفي  أبو معاوية:  .3
بن تميم، روى له البخاري، ومسلم، والترمذي،  مولى بنى سعد بن زيد مناة

                                                 

 .  1/279( ينظر:  نصب الراية: 1)
 . 11/71( ينظر: تهذيب التهذيب:  2)
 .  365( ينظر:  التقريب: 3)
 . 4/135( ينظر:  التاريخ الكبير، للبخاري: 4)
 . 8/284وسير أعالم النبالء:  ؛6/356(  ينظر: الطبقات الكبرى: 5)
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، قال ابن حجر: ثقة أحفظ الناس لحديث (1)هـ(195نسائي، وابن ماجه. )توال
 .(2)األعمش ، وقد يهُم في حديث غيره من كبار التابعين

 الكوفيموالهم، أبو محمد  الكاهلي يسليمان بن مهران األسداألعمش:  .4
روى (، هـ61سنة)ولد ثقة كان عارفًا بالقراءات من صغار التابعين،  األعمش،

وآخرون. ماجه وابن  النسائي،و  الترمذي،و أبو داود، و مسلم، و  بخاري،له: ال
 .(3)(هـ148أو  147)ت

، مولى جويرية بنت المدنيذكوان أبو صالح السمان الزيات أبو صالح: هو  .5
وسمع  ، ولد في خالفة عمر الغطفاني شهد الدار زمن عثماناألحمس 

من: سعد بن أبي وقاص، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عباس وآخرين، وحدث 
عنه: سهيل بن أبي صالح، واألعمش، وزيد بن أسلم، وعبد هللا بن دينار، 

ثقة ثقه، رتبته عند ابن حجر ثقة ، قال اإلمام أحمد: (4)هـ(111والزهري )ت
 .   (5)ثبت، ورتبته عند الذهبي: من األئمة الثقات

 .هريرة: صحابي جليل أبو .6
 احلكم على احلديث:

 -قال اإلمام أحمد بن حنبل فيما نقله ابن الجوزي في علله ليس لهذا الحديث  أصل
عن أبي صالح، عن أبي هريرة ، وقال الشيخ تقي الدين في  -يعني حديث األعمش

)اإلمام( روي عن علي بن المديني ، رواه أبو صالح ، عن عائشة بإسناد جيد، 
معلول باالنقطاع بين األعمش وأبي  وطرق أبي هريرة معلولة،  وقال البيهقي: أنه

                                                 

 . 6/364( ينظر:  الطبقات الكبرى: 1)
 . 295( ينظر:  التقريب: 2)
 .6/226ينظر: سير أعالم النبالء: ( 3)
 . 5/37؛ وسير أعالم النبالء: 5/231ينظر: الطبقات الكبرى: ( 4)
 .  5/36( ينظر: سير أعالم النبالء: 5)
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صالح ، وهذا الحديث لم يسمعه األعمش من أبي صالح وإنما سمعه من رجل عن 
 . (1)أبي صالح

 ما يستفاد من احلديثني: 
دل الحديثان بمفهومهما على أن المؤذن يستحب له ان يكون عداًل أمينًا؛ الن 

أي: من هو  «ذن لكم خياركم ليؤ »: األمر في الحديث األول لالستحباب. وقوله 
. والمراد من (2)أكثر صالحًا ليحفظ نظره عن العورات ويبالغ في محافظة األوقات

أي: إنه أمين على مواقيت الصالة. وقيل: انه أمين  «والمؤذن مؤتمن» :قوله 
. ويؤيد الحديث األول حديث (3)على ُحرْم الناس؛ ألنه يشرف على المواضع العالية

 .(4)«المؤذنون أمناء المسلمين على فطرهم وسحورهم»مرفوعًا:  أبي محذورة
 .: إسناده حسن(5)قال الهيثمي 

ينبغي أن يكون المؤذن عدال ذا صيانة في دينه ومروءته وقال اإلمام النووي: ))
صح أذانه وهو مكروه واتفق أصحابنا على أنه  لما ذكره المصنف فإن كان فاسقاً 

الصباغ والروياني وصاحب العدة  البندنيجي وابنمكروه وممن نص عليه 
 .(6)((وغيرهم

 .(7)وذهب الحنفية: إلى أن أذان الفاسق صحيح إال إنه مكروه، ويستحب إعادته
 وذهب المالكية: إلى اشتراط العدالة، وال يصح أذان الفاسق إال إذا اعتمد على 

 
 

                                                 

 .    1/235( ينظر: أرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لأللباني: 1)
 . 4/215( ينظر: بذل المجهود في حل سنن أبي داود: 2)
 . 1/614( ينظر: تحفة األحوذي : للمباركفوري :3)
 .6743:رقم  7/176( أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، 4)
 .2/2: مجمع الزوائد( 5)
 .112-3/111( المجموع : 6)
 .1/711(  ينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته : أ. د وهبة الزحيلي: 7)
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 . (1)الفاسق بحالغيره في دخول الوقت، وقالت الحنابلة: ال يصح أذان 
وذهبت الظاهرية: إلى إنه يجزئ أذان الفاسق، والعدل أحب إلينا؛ ألن الفاسق 

، وال  «ليؤذن لكم خياركم »:أحدنا بال شك، وألنه مسلم فهو داخل تحت قوله 
 .(2)خالف في اختيار العدل

: تعاهد املؤذن الوقت:  ثانيا 
لقد حث الشارع على ضبط األوقات في كل األمور؛ وأنَّ األذان من األمور 
التي يجب ضبط وقته؛ ألنَّ المؤذن إذا أذن قبل دخول الوقت ال يصح آذانه لذلك 
استحب العلماء في موظف األذان أن يتعاهد الوقت حتى يؤمن خطؤه فيؤذن في أول 

 دت اآلتي: الوقت، وقد تتبعت األحاديث في الكتب الستة فوج
 : احلديث األول

حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي قال اإلمام الترمذي: 
ثالثة على كثبان : » اليقظان، عن زاذان، عن ابن عمر قال: قال رسول هللا 

أراه قال  يوم القيامة: عبد أدى حق هللا وحق مواليه، ورجل أم قوما وهم به  ،المسك
  .«يوم وليلة  نادي بالصلوات الخمس في كلراضون، ورجل ي
 ختريج احلديث:

  .4/355سنن الترمذي، باب ما جاء في فضل المملوك،  
 ترمجة الرواة: 

الحافظ، ، محمد بن العالء بن كريب الهمدانى، أبو كريب الكوفى أبو كريب: .1
 .ـ(ه161)ولد: سنة ، الثقة، اإلمام، شيخ المحدثين، أبو كريب الهمداني، الكوفي

                                                 

، والفقه 1/321ينظر: الفقه على المذاهب األربعة: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري: (  1)
 . 1/711اإلسالمي وأدلته: 

 . 3/141( ينظر: المحلى : البن حزم: 2)
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، رتبه (1)وغيرهم حدث عن: أبي بكر بن عياش، وهشيم، ويحيى بن أبي زائدة،
 .(2)عند ابن حجر: ثقة حافظ، وعند الذهبي الحافظ ، وقال أبو حاتم: صدوق 

، (3)هـ(197الكوفي، ثقة حافظ عابد، )تبن الجراح بن مليح الرؤاسي، وكيع:  .2
أحد األعالم، وقال يحيى بن رتبته عند ابن حجر: ثقة حافظ عابد، وعند الذهبي 

معين: وكيع في زمانه كاألوزاعي في زمانه ، وقال أحمد بن حنبل: ما رأيت 
 .(4)أحدًا أوعى للعلم وال أحفظ من وكيع

) من ثور بن  الكوفي، أبو عبد هللا الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق سفيان:  .3
أبو و مسلم، و  خاري،روى له: البهـ(، 161من كبار أتباع  التابعين )ت عبد مناة

، قال ابن المبارك: ما رأيت أحدًا أفضل (5)ابن ماجهو النسائي، و  الترمذي،و داود، 
 .   (6)من سفيان ، وقال ابن عيينة: وهللا ما رأى سفيان الثوري مثله

أبو اليقظان: هو عثمان بن قيس، قال فيه يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء،  .4
 .(7)وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال الدارقطني: متروك

من  الضرير البزاز يأبو عبد هللا، و يقال أبو عمر، الكندى موالهم الكوفزادان:  .5
كبار التابعين، روى له: البخاري، في االدب المفرد، ومسلم، وأبو داود، 

، قال ابن معين: ثقة، وذكره ابن (8)هـ(82والترمذي، والنسائي، وابن ماجه،)ت

                                                 

 . 11/394؛ وسير أعالم النبالء: 2/497؛ وتذكرة الحفاظ: 8/52( ينظر: الجرح والتعديل: 1)
 . 11/395سير أعالم النبالء: ( ينظر: 2)
 .1/442(  تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: محمد بن عبد هللا الربعي: 3)
 . 9/144سير أعالم النبالء: ( ينظر: 4)
 . 11/219(  ينظر: تاريخ بغداد: 5)
 .11/219: ( ينظر: المصدر نفسه 6)
 . 7/146(  ينظر: تهذيب التهذيب: 7)
 . 4/281(  ينظر: سير أعالم النبالء: 8)
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عدي في الكامل، وقال أحاديثه ال بأس بها، وقال الحاكم: ليس بالمتين 
 .  (1)عندهم

 بن عمر  بن الخطاب  العدوي ابن عمر: هو أبو عبد الرحمن، عبد هللا  .6
 . (2)صحابي جليل

 غريب ألفاظ احلديث: 
 .(3)كثبان المسك: جمع كثيب، والكثيب: الرمل المستطيل المحدود 

 .(4)ويقال: أيضًا للتمر أو الُبر إذا كان مصبوبًا في مواضع
 احلكم على احلديث: 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إالَّ من حديث سفيان الثوري 
بسبب أبي اليقظان ،  اً ضعيفعن أبي اليقظان، وهذا السند الذي روي فيه الحديث 

وقال فيه يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء ، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، 
 .(5)منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك

 ثاني: احلديث ال
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا عبد هللا بن العالء،  قال أبو داود

حدثني أبو زيادة عبيد هللا بن زيادة الكندي، عن بالل، أنه حدثه، أنه أتى رسول هللا 
  بالال بأمر سألته عنه حتى  (رضي هللا عنها)ليؤذنه بصالة الغداة، فشغلت عائشة

بح جدا، قال: فقام بالل، فآذنه بالصالة، وتابع أذانه، فلم يخرج فضحه الصبح، فأص
، فلما خرج صلى بالناس، وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه، رسول هللا 

، «إني كنت ركعت ركعتي الفجر»حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال: 

                                                 

 . 2/63ميزان االعتدال: ( ينظر: 1)
 . 3/951(  ينظر: االستيعاب في معرفة األصحاب: ليوسف بن عبد هللا النمري القرطبي: 2)
 .4/152الحديث واألثر : البن األثير الجزري: (  ينظر: النهاية في غريب 3)
 .1/713(  ينظر: لسان العرب : البن منظور 4)
 . 7/146(  ينظر: تهذيب التهذيب: 5)
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كثر مما أصبحت لو أصبحت أ»فقال: يا رسول هللا، إنك أصبحت جدا، قال: 
 . «لركعتهما، وأحسنتهما، وأجملتهما

 ختريج احلديث:
 . 2/19سنن أبي داود، باب في تخفيفها 

 ترمجة الرواة: 
اإلمام أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد أحمد بن حنبل:  .1

عبد هللا بن أنس بن عوف بن قاسط بن  بن إدريس بن عبد هللا بن حيان بن
وكان إمام هـ(، 164شيبانا لشيباني المروزي األصل، ولد في بغداد )مازن بن 

 .(1)هـ(241، وأخذ عنه البخاري، ومسلم، )تالمحدثين، صنف كتابه المسند
المغيرة البصري،  القاسم بن الفضل بن معدان الحداني، أبوأبو المغيرة: هو  .2

 ، قال ابن مهدي: هو من مشايخنا الثقات، وقال علي بن المديني: (2)األزدي
 

 .    (3)ذكرته ليحيى بن سعيد فأثنى عليه
عبد هللا بن العالء: هو اإلمام المحدث رئيس دمشق أبي زبر عبد هللا بن  .3

العالء بن زبر الربعي الدمشقي، حدث عن: القاسم وسالم بن عبد هللا، 
وحدث عنه: ولده إبراهيم، والوليد بن مسلم، وأبو ومكحول، والزهري، وآخرين، 

، وثقه يحيى بن معين، وقال دحيُم: (4)هـ(165مسهر، وأبو المغيرة وآخرين،)ت
كان ثقة من أشراف أهل البلد، وقال أحمد بن حنبل: مقارب الحديث، وقال ابن 

 .(5)سعد: كان ثقًة إن شاء هللا 

                                                 

 . 64-1/63(  ينظر: وفيات األعيان : البن خلكان: 1)
( موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله: جمع وترتيب السيد أبو 2)

 . 3/166المعاطي النوري: 
 . 7/291( ينظر: سير أعالم النبالء: 3)
 . 7/351( ينظر: سير أعالم النبالء: 4)
 .351-7/351( ينظر: سير أعالم النبالء: 5)



   

 
 

46 

 

 م 2013نيسان   –العدد اخلامس عشر  –اجمللد الرابع  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 
Issn: 2071-6028 

 

 دراسة حتليلية أحاديث مستحبات املؤذن  يف الكتب الستة 

بن وائل، ويقال: الكندي من أهل  عبيد هللا بن زيادة الكندي البكري من بكر .4
دمشق روى عن: بالل، وأبي الدرداء، وروى عنه: عبد الرحمن بن يزيد بن 

 .(1)جابر، وعبد هللا بن العالء
 احلكم على احلديث: 

بين عبيد هللا بن زيادة البكري وبالل بن الحديث رجاله ثقات ، إال أنه منقطع 
يح بالسماع بينهما ، وقد نص الحافظ ابن ، وما وقع في هذه الرواية من التصر رباح 

 حجر في التقريب 
مرسلة، وذكر أبو زرعه الدمشقي، وابن  باللعن  عبيد هللا بن زيادةعلى أن رواية 

 سميع 
في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام، وأهل هذه الطبقة ال يحتمل  عبيد هللا بن زيادة

سماعهم من مثل بالل 
(2). 

 ما يستفاد من األحاديث: 
دلت األحاديث بمفهومها على ان المؤذن يستحب له تعاهد الوقت، أي: أن 
يكون على علم بأوقات الصالة؛ ليتحراها فيؤذن في اولها وليؤمن خطؤه. لذلك كان 
البصير أولى من الضرير؛ ألنه ال علم له بدخول الوقت، وكون المؤذن عارفًا 

ر، قال ابن قدامة: يستحب ان يكون عالمًا باألوقات بالوقت مسنون عند الجمهو 
 . (3)ليتحراها، فيؤذن في أولها

أما الشافعية: فإنهم يشترطون في المؤذن ان يكون عالمًا بأوقات األذان. ويقول 
اإلمام النووي: ينبغي ان يكون عارفًا  بالمواقيت، يعني: يشترطون أن يكون عارفًا 

تخصص باألذان، أما من يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة بالمواقيت. هذا بالنسبة لمن 

                                                 

 .37/429( ينظر: تاريخ دمشق : البن عساكر: 1)
 .6/11، وينظر: جامع األصول: 23911، رقم: 39/336( ينظر: مسند أحمد: 2)
 ،1/75؛ والفقه اإلسالمي وأدلته:3/112وينظر: المجموع: للنووي:  ،1/148( المغني:3)

 .2/368والموسوعة الفقهية: 
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مرة: فال يشترط معرفته بالمواقيت بل إذا علم دخول الوقت لألذان لتلك الصالة صح 
 .(1)أذانه لها. بدليل أذان األعمى

: طهارة املؤذن:  ثالثا 
حث الشارع على تعظيم معالم الدين والتأدب معها بأعلى المقامات، وبما أن األذان 

ذكر شريف أستحب العلماء أن يكون المؤذن على طهارة حتى إن بعض العلماء  هو
 قال باشتراط الطهارة لألذان ويظهر ذلك في الحديث اآلتي:

حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن معاوية بن  قال الترمذي
 .«متوضئال يؤذن إال »قال:  يحيى، عن الزهري، عن أبي هريرة، عن النبي 

  ختريج احلديث:
 .1/389سنن الترمذي: أبواب الصالة، باب: ما جاء في كراهية األذان بغير وضوء،

 ترمجة الرواة:
علي بن حجر: السعدي، ثقة حافظ، اختلط في اآلخر، واخرج له مسلم في  .1

، قال النسائي: ثقة مأمون، حافظ، وقال أبو بكر (2)(ـه243تالشواهد )
 . (3)متقنًا حافظاً الخطيب: كان صادقًا 

الوليد بن مسلم: الدمشقي سمع االوزاعي، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ثقة  .2
،(4)(ـه194تلكنه كثير التدليس والتسوية، )

ل أحمد: ليس احد أروى لحديث قا 

من وليد بن مسلم ، وإسماعيل بن عياش، قال أبو اليمان: ما رأيت  الشاميين
 .(5)مثل الوليد بن مسلم، وقال الرازي: صالح الحديث

معاوية بن يحيى الصدفي: الدمشقي يكنى أبا روح كان على بيت المال بالري  .3
روى عن: مكحول، والزهري، ويونس بن ميسرة، وروى عنه: هقل بن زياد، 

                                                 

 . 3/112ينظر: المجموع:  (  1)
 . 8/318، وتاريخ بغداد 1/76: لمسلم والموسوعة الفقهية(  ينظر: 2)
 .  11/511(  ينظر: سير أعالم النبالء: 3)
 . 1/312؛ وتذكرة الحفاظ 1/611: الكنى واألسماءينظر: (  4)
 .  9/214(  ينظر: سير أعالم النبالء: 5)
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، قال أبو زرعه: هو ثقة، قال (1)وإسحاق بن سليمان الرازي وعيسى بن يونس، 
 .(2)ابن أبي حاتم: صدوق مستقيم الحديث

الزهري: ابن شهاب يكنى أبا بكر  محمد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن  .4
الزهري، الفقيه  شهاب بن عبد هللا بن الحارث بن زهرة بن كالب، القرشي،

قانه، وأول من دون الحديث، روى له البخاري الحافظ متفق على جاللته وإت
 . (3)(ـه124ت(، )ـه58ومسلم، ولد سنة )
 احلكم على احلديث: 

، والزهري لم يسمع من  ضعيف الزهري قال ابن حجر: منقطع والراوي له عن 
 .(4)، فصار الحديث منقطعاً هريرةأبي 

 ما يستفاد من احلديث: 
وأن األذان على غير وضوء منعقد  دل الحديث على استحباب  طهارة المؤذن.

 مع الكراهة، فإن النهي هنا: نهي الكراهة.
وهذا قول األئمة: الشافعي، وإسحاق بن راهويه، وأبي حنيفة وأصحابه، وقتادة 

، بن دعامة، وعبد الرحمن بن األسود، وحماد بن أبي سليمان، وإبراهيم النخعي
ة: سفيان الثوري، وعبد هللا بن ورخص فيه جماعة من غير كراهة: وهو مذهب األئم

 حمد بن حنبل.أالمبارك،  وهو منقول عن اإلمام 
وعن اإلمام مالك، والحسن البصري: إنهما اشترطا الطهارة في اإلقامة دون 

 األذان.
 
 
 

                                                 

 .8/383(  ينظر: الجرح والتعديل: 1)
 . 59/293(  ينظر: تاريخ بغداد: 2)
 .7/97؛ واألعالم : للزركلي: 18/92الء (  سير أعالم النب3)
 .  6/441(  ينظر: فيض القدير، شرح الجامع الصغير: 4)
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 وقال عطاء، ومجاهد، واألوزاعي، وبعض الشافعية: تشترط الطهارة في األذان.
واإلقامة على طهارة؛ الن األذان واإلقامة ذكٌر وإنما استحب العلماء األذان 

 . (1)شريٌف فيستحب فيه الطهارة
والحديث المشار إليه وإن كان ضعيفًا، إال أن له شواهد تقويه، ويمكن االستدالل 

 به على ما ذهب إليه الجمهور من جواز األذان لغير المتوضئ مع الكراهة.
 ومن هذه الشواهد:  

وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد  ، أنه أتى النبي  حديث المهاجر بن قنفذ
إني كرهت أن أذكر هللا عز وجل إال على » عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال 

 ، (2)رواه أبو داود«.طهر أو قال: على طهارة 
 .(4)، وصححه اإلمام النووي (3)والنسائي

طهارة، وال شك أن األذان على غير كره ان يذكر هللا  أن النبي  وجه الداللة:
 ذكر بل هو من أشرف األذكار فأخذ حكمه. 

 أما من حيث اجلواز: 
  كان النبي »أنها قالت:  فيمكن االستدالل على ما يثبت، عن السيدة عائشة 

 .(5)رواه مسلم« يذكر هللا على كل أحيانه
ثم  فإن أذن متوضأ،  هذا إذا كان المؤذن قد أنشأ األذان على غير طهارة

فقد ذكر اإلمام النووي في المجموع: إنه يبني على أذانه ولم  أحدث خالل األذان:
يقطعه، ثم يتطهر إذا فرغ منه، سواء كان حدثه جنابة أو غيرها ولو قطعُه وتطهر ثم 

                                                 

 . 1/611؛ وتحفة األحوذي: 4/316للعيني:  ؛ وعمدة القارئ،3/115( ينظر: المجموع: 1)
 .1/5 :( سنن أبي داود2)
 . 1/37( سنن النسائي )المجتبى(: 3)
 . 3/115( المجموع:4)
 . 1/282( في صحيحة: 5)



   

 
 

50 

 

 م 2013نيسان   –العدد اخلامس عشر  –اجمللد الرابع  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 
Issn: 2071-6028 

 

 دراسة حتليلية أحاديث مستحبات املؤذن  يف الكتب الستة 

رجع بنى على أذانه، ولو استأنف  كان أحب ، ونقل النووي عن أصحاب الشافعي: 
 .(1)نقطاع؛ لئال ُيظن انه متالعب باألذانإنه إنما استحب اإلتمام ال اال

: القيام أثناء األذان:  رابعا 
استحب العلماء بعد استنادهم إلى األحاديث الواردة في هذا الموضوع إلى 

 استحباب المؤذن أن يؤذن قائمًا، وسأبين ذلك في الحديث اآلتي: 
زاق، قال: حدثنا محمود بن غيالن، قال: حدثنا عبد الر قال اإلمام البخاري: 

أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني نافع، أن ابن عمر، كان يقول: كان المسلمون حين 
قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصالة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال 
بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن 

يا بالل : »عثون رجال ينادي بالصالة، فقال رسول هللا اليهود، فقال عمر: أوال تب
 .« قم فناد بالصالة

 
 ختريج احلديث:

 . 1/124صحيح البخاري، باب األذان،  .1
 . 285/ 1صحيح مسلم، باب بدأ األذان،  .2
 . 1/134سنن أبي داود، باب بدأ األذان،  .3
 .2/2سنن النسائي) المجتبى (، باب بدأ األذان،  .4

 احلكم على احلديث: 
 .إسناده متصل، رجاله ثقات
 ما يستفاد من احلديث: 

دلَّ الحديث على أن المؤذن يستحب له القيام أثناء األذان. قال القاضي 
 .(2)عياض، وغيره: )) فيه حجة لشرع األذان قائمًا((

                                                 

 .3/115المجموع: ينظر: (  1)
 . 2/114(  فتح الباري ، البن حجر: 2)
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وقال الخطابي: فيه دليل على أن الواجب أن يكون األذان قائمًا، ولكن قال 
اإلمام النووي: هذا الذي قاله ضعيف؛ ألن المراد: قم فاذهب إلى موضع بارز؛ فناد 
فيه بالصالة ليسمعك الناس من البعد وليس فيه تعرض للقيام في حال األذان، لكن 
يحتج للقيام في األذان بأحاديث معروفة غير هذا. ولم يثبت في اشتراط القيام 

 .(1)شيء
ني: بعدما حكى عن النووي ما تقدم: )) وما نفاه وقال الحافظ ابن حجر العسقال

وإن كان ما قاله  ليس ببعيد من ظاهر اللفظ؛ فإن الصيغة محتملة لألمرين،
 .(2)((أرجح

وقال ابن المنذر: )) أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن السنة أن يؤذن 
 . (3)قائمًا((

وكان  .(4)قم فأذن (( قال: لبالل:)) وجاء في حديث أبي قتادة أن النبي 
 مؤذنو 

 .(5)، يؤذنون قيامًا، فإن كان له عذر كمرض: أذن قاعداً رسول هللا 
 " يا بالل قم  :قال وقال اإلمام النووي: ))والمستحب أن يؤذن قائما ألن 

راكب أذن قاعدًا كما يصلي فناد " وألنه أبلغ في اإلعالم فإن كان مسافرًا وهو 
 .(6)((قاعداً 

                                                 

 . 4/8(  ينظر ، بذل المجهود: 1)
 .2/114( فتح الباري ، البن حجر: 2)
 .7( اإلجماع، البن المنذر: 3)
؛ ومسلم ، باب قضاء الصالة 1/122( أخرجه البخاري ، باب األذان بعد ذهاب الوقت: 4)

 .  1/471الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها: 
 . 1/715( ينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته: 5)
 . 3/113( المجموع: 6)
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األحناف إلى أن المؤذن يستحب له أن يؤذن قائمًا، وال يؤذن قاعدًا إال وذهب 
واستدلوا بحديث بالل: )) قم فأذن بالصالة ((. ويكره  ن،لعذر، أو كان األذان لنفسه

 .(1)أذان الراكب في الحضر :وأجاز أبو يوسف والمالكية ،يكون راكبًا إال في سفر نأ
 ن قاعدًا وراكبًا، إال أن األفضل أن يؤذناألذا زئ وذهب الظاهرية: إلى أنه يج

قائمًا وهو مذهب أبي داود، واستدلوا على ذلك بقولهم: إنه لم يأت عن شيء من هذا 
ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  چ ، وقال تعالى: نهي من عند هللا على لسان رسول هللا 

ل لنا تحريمه فهو مباح، وإنما (2)چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ   ، فصح إن ما لم يفصَّ
 .(3)تخيرنا أن يؤذن قائمًا؛ ألنه عمل أهل اإلسالم قديمًا وحديثاً 

: استقبال املؤذن القبلة:  خامسا 
لقد استحب العلماء في المؤذن أن يستقبل القبلة؛ ألنه ابلغ في اإلعالم فلو أذن 

  إلى غير القبلة جاز، ولكنه يكره ذلك، كما سيأتي توضيحه:
نى، عن أبي داود، ح وحدثنا نصر بن حدثنا محمد بن المث: قال أبو داود

المهاجر، حدثنا يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي 
ليلى، عن معاذ بن جبل، قال: أحيلت الصالة ثالثة أحوال، وأحيل الصيام ثالثة 

وساق نصر الحديث بطوله واقتص ابن المثنى منه قصة صالتهم نحو  -أحوال 
يعني نحو  -قدم المدينة فصلى  ل: الحال الثالث أن رسول هللا قا -بيت المقدس 
ڱ  ڱ  ں  چ ثالثة عشر شهرا، فأنزل هللا تعالى هذه اآلية:  -بيت المقدس 

ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے            

وسمى نصر  -وتم حديثه  -فوجهه هللا تعالى إلى الكعبة  (4)چۓ  ۓ  ڭڭ  
صاحب الرؤيا، قال: فجاء عبد هللا بن زيد، رجل من األنصار، وقال فيه: فاستقبل 

                                                 

 . 1/213( المغني: 1)
 . 119(  سورة األنعام : من اآلية: 2)
 . 3/143(  ينظر : المحلى: 3)
 . 144(  سورة البقرة : من اآلية: 4)
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القبلة، قال: هللا أكبر هللا أكبر، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد 
، حي على الصالة، مرتين، حي أن محمدا رسول هللا، أشهد أن محمدا رسول هللا

على الفالح، مرتين، هللا أكبر، هللا أكبر، ال إله إال هللا، ثم أمهل هنية، ثم قام، فقال 
مثلها، إال أنه قال: زاد بعد ما قال: حي على الفالح، قد قامت الصالة، قد قامت 

  فأذن بها بالل. وقال في« لقنها بالال» :الصالة، قال: فقال رسول هللا 
كان " يصوم ثالثة أيام من كل شهر، ويصوم يوم  الصوم: قال: فإن رسول هللا 

ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ عاشوراء، فأنزل هللا تعالى: 

فمن شاء أن يصوم صام، ومن  (2)چڌ  ڎڎ  چ إلى قوله (1)چڦ  ڦ    
چ فأنزل هللا تعالى:  شاء أن يفطر، ويطعم كل يوم مسكينا، أجزأه ذلك، وهذا حول،

فثبت  (4)چ ڭ  ڭڭ چ      إلى قوله:  (3)چ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
الصيام على من شهد الشهر وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير 

 والعجوز اللذين ال يستطيعان الصوم "، وجاء صرمة وقد عمل يومه.
 ختريج احلديث: 

  (.517رقم الحديث )، 1/141سنن أبي داود، باب كيف األذان: 
 ترمجة الرواة:  

محمد بن المثنى: بن عبيد بن قيس بن دينار العنزى، أبو موسى البصرى  .1
(، من   ـه167الحافظ، المعروف بالزمن)مشهور بكنيته و باسمه (، ولد سنة )

مسلم،  ( بـ البصرة، روى له: البخاري،ـه252تكبار اآلخذين عن تبع األتباع، )

                                                 

 . 183(  سورة البقرة : من اآلية: 1)
 . 184سورة البقرة : من اآلية: (  2)
 . 185(  سورة البقرة : من اآلية: 3)
 .185( سورة البقرة : من اآلية : 4)
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الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، رتبته عند ابن حجر: ثقة ثبت، ورتبته  أبو داود،
 .(1)عند الذهبي:  ثقة

أبو داود: الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود، الحافظ الكبير، صاحب  .2
)المسند(، أبو داود الفارسي، ثم األسدي، ثم الزبيري، مولى آل الزبير بن العوام 

ير بن عبد الحميد، وأحمد بن حنبل، وعلي ابن جر  الحافظ، البصري، روى عنه:
المديني، وأبو بكر، وعثمان ابنا أبي شيبة، وعمرو بن علي، ومحمد بن سعد 
كاتب الواقدي، ومحمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، ويعقوب وأحمد ابنا إبراهيم 
الدورقيان، وعلي بن مسلم الطوسي، وعباس الدوري، وجماعة سواهم، وكان 

 .(2)(ـه214ترا، ثقة ثبت، )حافظا مكث
نصر بن المهاجر: المصيصي، َرَوى َعن: بشر ْبن السري، وسفيان ْبن ُعَيْيَنة،  .3

وعبد الصمد ابن عبد الوراث، وُعَمر ْبن ُعَبيد الطنافسي، ومعاوية ْبن َعْمرو 
األزدي، ويزيد ْبن هارون، َرَوى َعنه: َأُبو َداُوَد، ومحمد بن عوف الطائي 

 .(4)(ـه 231ت)، (3)ذكره ابُن ِحبَّان "الحمصي، 
يزيد بن هارون: بن زاذى، و قيل ابن زاذان بن ثابت، السلمى موالهم، أبو خالد  .4

هـ(، من صغار أتباع 117الواسطي)قيل إن أصله من بخارى(، ولد سنة )
(، روى له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، ـه216ت)التابعين، 

 ه، رتبته عند ابن حجر: ثقة متقن عابد، رتبته عند الذهبي:والنسائي، وابن ماج
 .(5)األعالم أحد

الفقيه، العالمة، المحدث، ابن  المسعودي: عبد الرحمن  بن عبد هللا بن عتبة، .5
عبد هللا بن مسعود الهذلي، المسعودي، الكوفي، من كبار  صاحب رسول هللا 

                                                 

 . 1/515التهذيب: ؛ وتقريب2/24؛ وميزان االعتدال للذهبي:26/359ينظر: تهذيب الكمال: (1)
 . 3/125لزركلي: األعالم ل؛ 9/387(  ينظر : سير أعالم النبالء: 2)
 29/763، وينظر : تهذيب الكمال 9/216( الثقات: 3)
 . 9/358(  ينظر: سير أعالم النبالء: 4)
 . 1/616؛ وتقريب التهذيب:9/358(  ينظر: سير أعالم النبالء: 5)
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هـ( بـ بغداد، وحدث عن: عون بن عبد 165( وقيل)ـه 161ت)أتباع التابعين، 
هللا بن عتبة، وسعيد بن أبي بردة، وزياد بن عالقة، وعلقمة بن مرثد، وعلي بن 
األقمر، وعمرو بن مرة، وعبد الجبار بن وائل، وأبي بكر بن حزم قاضي 
المدينة، ويزيد الفقير، وحدث عنه: ابن المبارك، وسفيان بن عيينة، وعبد الرحمن 
بن مهدي، ويزيد بن هارون، وجعفر بن عون، وأبو المغيرة الخوالني، وطلق بن 
غنام، وأبو داود الطيالسي، وأبو عبد الرحمن المقرئ، وأبو نعيم، وآخرون، وكان 

 .(1)فقيهًا كبيرًا، ورئيسًا نبياًل، قال عنه ابن حجر: صدوق اختلط قبل موته
 رث الجملي المرادي، أبو عبد هللا، عمرو بن مرة: بن عبد هللا بن طارق بن الحا .6

وقيل أبو عبد الرحمن، الكوفي األعمى، من الطبقة: الخامسة: من صغار 
هـ(، روى له: البخاري، مسلم، أبي داود، الترمذي، النسائي، 118التابعين، )ت

وابن ماجه، رتبته عند ابن حجر:  ثقة عابد كان ال يدلس و رمى باإلرجاء، 
 .(2)أحد األعالم، قال أبو حاتم: ثقة يرى اإلرجاءرتبته عند الذهبي:  

 83ت)الكوفي،  المدني، ابن أبي ليلى: عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري، .7
لترمذي، النسائي، ابن ماجه، رتبته ا(، روى له: والبخاري، مسلم، أبو داود، ـه

 .(3)عند ابن حجر: ثقة، ورتبته عند الذهبي:  عالم الكوفة
عاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدى بن كعب بن معاذ بن جبل: م .8

( صحابي ـه 17تعمرو بن أدى بن سعد األنصاري، الخزرجي، المدني، )
 .(4)، كان أمةً  قانتًا هلل حنيفاً جليل، قال ابن مسعود: كنا نشبهه بإبراهيم 

 
 
 

                                                 

 . 1/334؛ وتقريب التهذيب: 94-7/93(  ينظر: سير العالم النبالء: 1)
 . 1/426؛ وتقريب التهذيب: 5/196(  ينظر : سير أعالم النبالء 2)
 . 4/596؛ وميزان االعتدال: 34/472ينظر : تهذيب الكمال: (  3)
 . 1/444(  ينظر: سير أعالم النبالء: 4)
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 احلكم على احلديث:
لم يذكر  الرحمن بن أبي ليلىفي السند؛ ألن عبد  انقطاعقال البيهقي: هناك 

لم يسمع من معاذ  الرحمن بن أبي ليلى، وقال أبو عيسى:  عبد (1)معاذًا فهو مرسل
، وكذا قاله ابن المديني في العلل الكبير، وتبعهم في ذلك أبو محمد األشبيلي، وابن 

، وقال المنذري في مختصرة: قول ابن أبي ليلى: حدثنا أصحابنا إن أراد (2)القطان
بالصحابة فهو قد سمع جماعة من الصحابة، فيكون الحديث مسندًا ، وإاّل فهو 

 .  (3)مرسل
 ما يستفاد من احلديث: 

 (4)على أن المؤذن يستحب له أن يستقبل القبلة عند األذان بمنطوقةدل الحديث 
ولو ترك ، (5)وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهو الراجح عند المالكية

كانوا يؤذنون   مؤذني النبي ه ويكره؛ لتركه السنة المتواترة؛ ألنَّ أ االستقبال أجز 
 .(6)مستقبلي القبلة

: السنة أن يؤذن قائما مستقبل القبلة فلو أذن (7)قال اإلمام النووي في المجموع
إلى غير القبلة كره وصح أذانه؛ ألنَّ المقصود اإلعالم وقد حصل هكذا صرح به 

ع به العراقيون وأكثر الخراسانيين وهو المنصوص ومما يستدل له الجمهور وقط
في مسير فانتهوا إلى  أنهم " كانوا مع النبي  حديث يعلى بن مرة الصحابي 

مضيق وحضرت الصالة فمطرت السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فأذن رسول 

                                                 

 .1838، ورقم الحديث : 1/576(  ينظر:  السنن الكبرى للبيهقي: 1)
 . 1/1187(  ينظر: شرح ابن ماجة لمغلطاي: 2)
 . 1/267(  ينظر:  نصب الراية: 3)
 .4/94(  ينظر: بذل المجهود :4)
 1/149(  ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: 5)
 . 1/275(  ينظر: نصب الراية :6)
 . 3/116(  ينظر: المجموع: 7)



   

 
 

57 

 

 م 2013نيسان   –العدد اخلامس عشر  –اجمللد الرابع  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 
Issn: 2071-6028 

 

 دراسة حتليلية أحاديث مستحبات املؤذن  يف الكتب الستة 

مئ إيماء، ويجعل وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يو  هللا 
 . (1)السجود أخفض من الركوع "

راحلتي "  ىللصبح وأنا عل وأما حديث زياد بن الحارث قال " أذنت مع النبي 
 .(2)فضعيف ضعفه اإلمام النووي 

: ))وال أحب أن يكون المؤذن في شيء من أذانه إال )رحمه هللا( الشافعيقال و 
عنها؛ ألنه إيذان بالصالة وقد وجه الناس مستقبل القبلة ال تزول قدماه وال وجهه 

بالصالة إلى القبلة فإن زال عن القبلة ببدنه كله، أو صرف وجهه في األذان كله، أو 
 .(3)بعضه كرهته له وال إعادة عليه((

ن ال يؤذن أاألذان إلى غير القبلة لكن األفضل  ئ وذهب الظاهرية: إلى أنه يجز 
 . (4)إال مستقبل القبلة
: ر  فع الصوت يف األذان:سادسا 

لقد استحب العلماء للمؤذن أن يرفع صوته باألذان؛ ألنه أمر بالمجيء إلى 
الصالة، فكل ما كان أدعى إلسماع المأمورين بذلك كان أولى، ولكونه أبلغ في 
اإلعالم وأعظم في الثواب، فإنه يستحب للمؤذن أن يرفع صوته باألذان، وكانت 

 ب اآلتي: األحاديث في الكتب الستة حس
 احلديث:

قال البخاري: حدثنا عبد هللا بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن 
عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة األنصاري ثم المازني، عن أبيه، أنه أخبره 
أن أبا سعيد الخدري، قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك، أو 

ال يسمع مدى صوت المؤذن، »تك بالنداء، فإنه: باديتك، فأذنت بالصالة فارفع صو 

                                                 

 . 2/266(  سنن الترمذي: 1)
 . 3/116المجموع: ينظر : (  2)
 . 1/115( األم: 3)
 . 3/143ينظر: المحلى:  (  4)
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، قال أبو سعيد: سمعته من رسول «جن وال إنس وال شيء، إال شهد له يوم القيامة
 .هللا 

 ختريج احلديث: 
 (. 619، رقم )1/125صحيح البخاري، باب رفع الصوت بالنداء،  .1
  (.644، رقم )2/12النسائي في المجتبى، باب رفع الصوت باألذان، .2

 حلكم على احلديث: ا
 .  إسناده متصل، رجاله ثقات

 ما يستفاد من احلديث: 
رفع الصوت باألذان؛ ليكون أبلغ في  استحبابعلى  ةدل الحديث بمنطوق

أن  إال الترمذي، عن أبي هريرة (1)إعالمه، وأعظم في ثوابه. وذلك لما رواه الخمسة
قال:))المؤذن يغفر له مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس((، ولكن ال  النبي 

 .(2)يجهد نفسه في رفع الصوت زيادة على طاقته، لئال يضر بنفسه، وينقط صوته
والحديث يدل على استحباب مد الصوت في األذان، لكونه سببًا للمغفرة، 

ان أدعى إلسماع وشهادة الموجودات، وألنه أمر بالمجيء إلى الصالة، فكل ما ك
رجع فأرفع صوتك ((. وهذا أمر برفع ا: )) ولقوله ، (3)كان أولىالمأمورين 

الصوت. وقيل: هو تمثيل، بمعنى أنه لو كان بين المكان الذي يؤذن فيه والمكان 
 . (4)الذي يبلغه صوت ذنوب تمأل تلك المسافة لغفرها هللا له

                                                 

أبو داود ، الترمذي ، النسائي ، ابن ماجه، يزيدهم ( يقصد بهم أصحاب السنن األربعة وهم: 1)
 . 1/12اإلمام أحمد ، ينظر: سبل السالم :

 . 1/74، والفقه اإلسالمي وأدلته: 2/113(  ينظر: فتح الباري: 2)
 . 1/45(  ينظر: نيل األوطار: 3)
 . 142 -3/141(  ينظر: المحلى: 4)
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ن ليحصل السماع المقصود وأوجب الشافعية والحنابلة رفع الصوت باألذا
لألذان وهو كذلك رأي للحنفية، وهذا إذا كان الغرض إعالم غير الحاضرين لصالة  

 لجماعة.اهذا بالنسبة إذا أذن ، (1)الجماعة
أما إذا أذن لنفسه أو الحاضر معه: فال يشترط رفع الصوت به إال بقدر ما 

الباب، وهو سنة عند المالكية ، يسمع منه، أو يسمع الحاضر معه. واستدلوا بحديث 
 وهو الراجح عند الحنفية.

وذهب الظاهرية: إلى استحباب رفع الصوت، ألن األذان أمر بالمجيء إلى 
ألبي محذورة:))أرجع فأرفع صوتك((،  الصالة، وإسماع المأمورين أولى، ولقوله 

انه، وإن لم وهذا أمر برفع الصوت. فلو تعمد المؤذن أن ال يرفع صوته لم يجزيء أذ
چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ إال بمشقة لم يلزمه لقوله تعالى:يقدر على أكثر 

(2) .
إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان له ضراط حتى ال يسمع  ((وقول الرسول 

 .(4).(3)التأذين((
ولكي يكون األذان مسموعًا ومحققًا للغرض منه: استحب العلماء أن يكون 

يساعد على انتشار الصوت، بحيث يسمعه أكبر عدد ممكن األذان من فوق مرتفع 
 .(5)من الناس كالمئذنة ونحوها

عن عروة بن الزبير، عن امرأة من بني النجار قالت: كان (6)لما روي أبو داود
بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بالل يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس 

                                                 

 . 1/149(  ينظر:  شرح منتهى اإلرادات ، وبدائع الصنائع: 1)
 . 28:6(  سورة البقرة : من اآلية 2)
، وابن حبان في 1/398؛ ومسلم في صحيحه: 1/491( رواه البخاري  في صحيحه: 3)

 ام البخاري . ، واللفظ لإلم 1/193صحيحه: 
 .  2/366( ينظر: الموسوعة الفقهية: 4)
 . 2/366(  ينظر: الموسوعة الفقهية:  5)
 . 1/143(  في سننه: 6)
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ستعينك االلهم إني أحمدك و »مطى، ثم قال: على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه ت
 .(1)«على قريش أن يقيموا دينك

ولكي يكون الداعي المقال، ويرق قلب السامع عند سماعه األذان: استحب 
الفقهاء أن يكون المؤذن حسن الصوت. كما ورد في حديث عبد هللا بن زيد  الذي 

 فإنه أندى منه صوتًا. ‘ ه بالاًل بأن يعلم ُألقيَّ عليه األذان، وبعد ذلك أخبر النبي 
قال النووي عن هذا الحديث )) فيه داللة على استحباب كون المؤذن حسن 

. وقد أخرج الدارمي، وأبو الشيخ بإسناد متصل عن أبي محذورة أن (2)الصوت ((
: )) أمر نحوًا من عشرين رجاًل فأذنوا، فأعجبه صوت أبي محذورة، رسول هللا 

 .(3)((فعلمه األذان...
 

: التمهل باألذان:  سابعا 
بما أن األذان هو إعالم الغائبين بوقت الصالة، كان الترسل فيه مستحبًا؛ ألنه 
أبلغ في اإلعالم، لذلك استحب الترسل في األذان، والحدر في اإلقامة؛ ألنها في 

 .(4)األذان أبلغ وفي اإلقامة أعلم للحاضرين فال حاجة للتثبت
 احلديث:
حدثنا أحمد بن الحسن قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا  الترمذي:قال 

عبد المنعم، وهو صاحب السقاء، قال: حدثنا يحيى بن مسلم، عن الحسن، وعطاء، 
يا بالل، إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا »قال لبالل:  عن جابر، أن رسول هللا 

رغ اآلكل من أكله، والشارب من أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يف
حدثنا عبد بن  «شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، وال تقوموا حتى تروني

 . حميد قال: حدثنا يونس بن محمد، عن عبد المنعم، نحوه
                                                 

 . 1/254(  ينظر: المغني: 1)
 . 3/113(  المجموع: 2)
 . 1/291(  رواه الدارمي في سننه: 3)
 . 245-1/244(  ينظر: المغني: 4)
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 ختريج احلديث: 
 (. 195، رقم الحديث )1/373الترمذي، باب ما جاء في الترسل في األذان،

 ترمجة الرواة: 
اإلمام، الحافظ، المجود، الفقيه، أبو  بن جنيدب الترمذي،أحمد بن الحسن:  .1

سمع: يعلى بن عبيد، وأبا النضر، وعبيد هللا بن موسى، وسعيد ، الحسن الترمذي
حدث عنه:  بن أبي مريم، وتفقه بأحمد بن حنبل، وكان بصيرا بالعلل والرجال.

( قال عنه ابن ـه 251)تالبخاري، والترمذي، وأبو بكر بن خزيمة، وجماعة 
 . (1)حجر: ثقة حافظ، والذهبي قال: حافظ

معلَّى بن أسد: العمي أخو بهز بن أسد. ويكنى أبا الهيثم. وكان معلًما. مات  .2
 .(2)(. قال عنه ابن حجر: ثقة ثبتـه 218بالبصرة في شهر رمضان سنة )

من عبد المنعم: بن نعيم األسوارى، أبو سعيد البصرى، صاحب السقاء،  .3
الوسطى من أتباع التابعين، روى له: الترمذي، رتبته عند ابن حجر:  متروك، 

 .(3)ورتبته عند الذهبي:  واه 
يحيى بن مسلم: البصرى، من الذين عاصروا صغار التابعين، روى له:  .4

 .(4)الترمذي، رتبته عند ابن حجر: مجهول
م أهل البصرة، الحسن: هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد: تابعي، كان إما .5

ولد  ،وحبر األمة في زمنه، وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك
 . (5)(ـه 111تبالمدينة، وشبَّ في كنف علي بن أبي طالب، واستكتبه الربيع، )

                                                 

 . 78؛ وتقريب التهذيب: 12/156( ينظر: سير أعالم النبالء: 1)
 . 541؛ وتقريب التهذيب:7/222( ينظر: الطبقات الكبرى، الطبعة العلمية: 2)
 . 366؛ وتقريب التهذيب:  2/669( ينظر: ميزان االعتدال: 3)
 .517( ينظر: تقريب التهذيب: 4)
 . 2/226، واألعالم: 1/527( ينظر: ميزان االعتدال: 5)
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عطاء: بن أبي رباح، واسمه أسلم القرشي سيد التابعين علما وعمال وإتقانا في  .6
، قال عنه ابن حجر: ثقة فقيه  وأبي هريرة روى عن: عائشة، زمانه بمكة،

 . (1)(ـه 114)ت، لكنه كثير اإلرسال
جابر بن عبد هللا: بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن كعب، األنصاري، الخزرجي،   .7

 .(2)(ـه 78) ت المدني الصحابي الجليل  السلمي،
 احلكم على احلديث: 

 قال الترمذي: حديث جابر هذا حديث ال نعرفه من هذا الوجه من حديث 
، وقال البغوي: هذا حديث (3)عبد المنعم وهو إسناد مجهول وعبد المنعم شيخ بصري 

  .(4)ضعيف اإلسناد، وقال البيهقي في الكبير في إسناده نظر
 غريب ألفاظ احلديث:

))إذا أذنت فترسل(( الترسل: هو التحقيق بال عجلة، وقيل: بعضه على أثر 
بعض، وترسل في قراءته ، أي أتأد فيها. وفي الحديث: كان في كالمه ترسيل أي 

 :ترتيل. يقال: ترسل الرجل في كالمه ومشيته إذا لم يعجل. وفي حديث عمر 
جنبة: الترسل في الكالم التوقر قال ابن )) إذا أذنت فترسل (( أي: تأن وال تعجل. 

 .(5)والتفهم والترفق من غير أن يرفع صوته شديدا
  ما يستفاد من احلديث:

 على أنه يستحب للمؤذن أن يتمهل في أذانه.  ةدلَّ الحديث بمنطوق

                                                 

 . 391، وتقريب التهذيب:3/71( ينظر : ميزان االعتدال: 1)
 .5/357( ينظر: مختصر تاريخ دمشق 2)
 .2/131( ينظر: المنتخب من مسند عبيد حميد: 3)
 .1/1124( ينظر: شرح ابن ماجة لمغلطاي: 4)
 . 283-11/282(  ينظر: لسان العرب: 5)
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وألن  ؛: وان من آداب األذان ومستحباته: الترسل، لحديث البابهقال ابن قدام
والتثبت فيه أبلغ في اإلعالم. واإلقامة إعالم للحاضرين، األذان هو إعالم للغائبين. 

 . (1)فال حاجة إلى التثبت فيها. فأستحب الترسل في األذان والحدر في اإلقامة
 أما حكم الرتسل يف األذان: 

 .  (2)فقد اتفق األحناف، والمالكية: على إنه سنة، وتركه مكروه
 خالف األولى. وقال الشافعية، والحنابلة: إنه مندوب، وتركه

 واستدل األولون بحديث الباب.
أنَّ عمر بن  –مؤذن بيت المقدس  –واستدل اآلخرون: بما روي عن ابن الزبير 

 . (3)قال:))إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذم(( وفي رواية:))فاحدر(( الخطاب
: وضع املؤذن أصبعيه يف أذنيه:  ثامنا 

لقد استحب العلماء، جعل األصبعين في األذنين؛ ألنه أرفع للصوت، وقد 
 تتبعت األحاديث المتعلقة بهذا الموضوع فوجدتها ما يأتي: 

 
 احلديث: 

دثنا محمود بن غيالن قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا قال الترمذي: ح
اًل يؤذن ويدور سفيان الثوري، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: رأيت ِباَل 

أراه  -في قبة له حمراء  ويتبع فاه هاهنا، وهاهنا، وإصبعاه في أذنيه، ورسول هللا 
فصلى إليها رسول  »فخرج بالل بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء،  -قال: من أدم 

، كأني أنظر إلى بريق «، يمر بين يديه الكلب والحمار، وعليه حلة حمراءهللا 
 .يان: نراه حبرةساقيه قال سف

 ختريج احلديث: 

                                                 

 . 2/366؛ والموسوعة الفقهية: 245-1/244(  ينظر: المغني: 1)
 .249-1/248(  ينظر: فتح القدير: 2)
 . 119-3/118، وينظر: المجموع: 11/1188(  غريب الحديث للحربي: 3)
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 (. 197، رقم )1/375سنن الترمذي، باب ما جاء في إدخال األصبع في األذن، 
 ترمجة الرواة : 

محمود بن غيالن: العدوي موالهم، المروزي، اإلمام، الحافظ، الحجة،، من  .1
حدث عن: سفيان بن عيينة، والفضل بن موسى، والوليد بن مسلم،  أئمة األثر.

(، ـه239سوى أبي داود، )ت -معاوية، وغيرهم، وحدث عنه: الجماعة  وأبي
وقال أحمد بن حنبل: أعرفه بالحديث، صاحب سنة، قد حبس بسبب القرآن، 

 .(1)وقال النسائي: ثقة
عبد الرزاق: بن همام بن نافع الحميرى موالهم، اليمانى، أبو بكر الصنعانى،  .2

(، روى له: البخاري، ـه211التابعين، )ت(، من صغار أتباع ـه 126ولد سنة)
مسلم، أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، رتبته عند ابن حجر:  ثقة 
حافظ مصنف شهير عمى في آخر عمره فتغير، و كان يتشيع، ورتبته عند 

 .(2)الذهبي:  أحد األعالم، صنف التصانيف
بد هللا الكوفى، ولد سفيان الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى، أبو ع .3

هـ(، وروى له: البخاري، 161ت)هـ (، من كبار أتباع التابعين،  97سنة )
ابن ماجه، رتبته عند ابن حجر:  ثقة  مسلم، وأبو داود، الترمذي، النسائي،

 .(3)حافظ فقيه عابد إمام حجة، وكان ربما دلس
روى ، الكوفي عون: بن وهب بن عبد هللا وهب السوائي، ابن عبد هللا السوائي، .4

عن: أبيه، والمنذر بن جرير بن عبد هللا، وعبد الرحمن بن سمير، حدث عنه: 
مالك بن مغول، حجاج بن أرطاة، عمر بن أبي زائدة، غيرهم. وثقه: يحيى بن 

 .(4)(ـه 116)تمعين، 
 احلكم على احلديث: 

                                                 

 .12/223؛ وسير أعالم النبالء: 13/89(  ينظر: تاريخ بغداد: 1)
 . 354لتهذيب:وتقريب ا ؛9/564(  ينظر : سير أعالم النبالء: 2)
 . 224؛ وتقريب التهذيب: 1/191(  ينظر : الثقات : للعجلي: 3)
 . 433؛ وتقريب التهذيب: 5/115ينظر: سير أعالم النبالء:  (4)
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قوله:) الحديث صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين وسفيان هو الثوري، إالَّ أن في 
( ولم يوردها البخاري 197يدور( خالفًا فقد صحح هذه اللفظة الترمذي عقب الرواية)

، وقال الحافظ ابن حجر: إنها مدرجة في رواية سفيان (1)في صحيحه وأعلها البيهقي
 .(2)عن عون 

 غريب ألفاظ احلديث: 
 ((: يعني أبطح مكة.))البطحاءُ 

، وال يسمى حلة إال أن تكون ثوبين من ))ُحّلة((: واحدة الحلل، وهي برود اليمن
وال تكون حلة إال وهي جديدة تحل من  ،جنس واحد. وقيل: الحلة ثوبان: إزار ورداء

 .    (3)طيها فتلبس
 وقال ابن األثير: مثل  ،(4)((: قال عنها الزمخشري: هي شبه العكازةةَ زَ نَ ))بالعَ 

 
الرمح، والعكازة قريب . وفيها سنان مثل سنان اً نصف الرمح أو أكبر شيئ

 .(6). وقيل: هي عصا أقصر من الرمح لها سنان. وقيل هي الحربة القصيرة(5)منها
 ما يستفاد من احلديث:

دل الحديث على استحباب وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه؛ ألنه أرفع للصوت 
 . (7)بدليل حديث الباب، وهي جملة حالية. أي جاعاًل أصبعيه في أذنيه

. وهذا متفق (1)وقال اإلمام النووي: السنة أن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه
 عليه ونقله المحاملي في المجموع عن عامة أهل العلم.  

                                                 

 .  1/396ينظر: سنن البيهقي :  (1)
 .  2/115ينظر: فتح الباري:  (2)
 . 1/432( ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر:3)
 .3/32  :غريب الحديث للزمخشري الفائق في ( 4)
 .3/318 :( النهاية في غريب الحديث واألثر5)
 . 1/591 :تحفة األحوذي( 6)
 .1/591 :( ينظر: تحفة األحوذي7)
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وقال اإلمام ابن قدامة 
: المشهور عن أحمد، أنه يجعل إصبعيه في أذنيه، (2)

 اأذنيه، واستدلو وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يجعل المؤذن إصبعيه في 
 « أن بالال أذن وضع إصبعيه في أذنيه»بحديث الترمذي وهو حديث الباب، 

وروى أبي طالب، عن أحمد أنه قال: أحب إلي أن يجعل يديه على أذنيه، على 
 .(3)وضم أصابعه األربع ووضعها على أذنيه ،حديث أبي محذورة

 :وما هو األصبع الذي يضعه املؤذن يف أذنيه
 اإلماموجزم  (4)يرد تحديد األصبع التي توضع في األذن عند األذان قالوا: لم

 .(5)النووي بأنها المسبحة، وإطالق األصبع مجاز على األنملة
وقال اإلمام زكريا األنصاري في شرح المنهاج عند قول اإلمام الشيرازي: ووضع 

صم أو من هو مستحبة: والمراد به  أنملتا سبابتيه وألنه أجمع للصوت وبه يستدل األ
على بعد على كونه أذانا فيكون أبلغ في اإلعالم ولو تعذرت إحدى يديه لعلة جعل 

 . (6)السليمة فقط نعم إن كانت العليلة سبابتيه فيظهر جعل غيرهما من بقية أصابعه
: : كون املؤذن بصريا   تاسعا 

ن حتى ينضبط األذان ويكون على الموعد الصحيح، استحب العلماء كون المؤذ
بصيرًا مع جواز أذان األعمى. وقد تتبعت األحاديث المتعلقة بهذا الموضوع في 

 الكتب الستة فوجدت اآلتي:
 احلديث:

حدثنا عبد هللا بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم قال البخاري: 
إن بالال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا »قال:  بن عبد هللا، عن أبيه، أن رسول هللا 

                                                                                                                                            

 .3/114 :( المجموع1)
 .1/253( المغني: 2)
 . 1/253، ( ينظر: المصدر نفسه3)
 .1/591 :(  تحفة األحوذي4)
 .1/591: (  المصدر نفسه5)
 . 1/315:ينظر: حاشية الجمل على المنهاج(  6)
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، ثم قال: وكان رجال أعمى، ال ينادي حتى يقال له: «ينادي ابن أم مكتومحتى 
 . أصبحت أصبحتَ 

  ختريج احلديث:
، رقم 1/127صحيح البخاري، باب أذان األعمى إذا كان له من ينجزُه،  .1

(617 .) 
، 2/768صحيح مسلم، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، .2

 (. 1192رقم )
 (. 213، رقم )1/392باب ما جاء في األذان بليل  سنن الترمذي، .3
 (.  638رقم ) 2/11: المؤذنان للمسجد الواحدسنن النسائي )المجتبى(، باب  .4

 احلكم على احلديث:
 .إسناده متصل، رجاله ثقات
 ما يستفاد من احلديث: 

يستحب أن يكون المؤذن بصيرًا.  ندل الحديث على جواز أذان األعمى، ولك 
كما كان بالل وابن  عمى صحيح. وهو جائز بال كراهة إذا كان مع بصير  وأذان األ
ن يكون أونقل عن النووي: عن األصحاب الشافعيين، قالوا: ويكره ، أم مكتوم

 . (1)األعمى مؤذنًا وحده
وقال األمام النووي: ))ويكره أن يكون المؤذن أعمى ألنه ربما غلط في الوقت 

قال و  ((،ألن ابن أم مكتوم كان يؤذن مع باللفإن كان معه بصير لم يكره 
النووي: ))وإنما كرهنا انفراد األعمى وإن كان يمكنه معرفة الوقت بسؤال غيره 

 .(2)وباالجتهاد ألنه يفوت على الناس فضيلة أول الوقت باشتغاله بذلك((
: االلتفات بعنقهِ:

 عاشرا 

                                                 

 . 3/113 :( ينظر: المجموع1)
 . 3/113ينظر: المجموع : (  2)
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وذلك حتى يكون األذان أدعى في  ؛استحب العلماء للمؤذن االلتفات بعنقه في األذان
إسماع المأمورين وأبلغ، ولكن نجد من العلماء من ال يرى ذلك حتى نفى االلتفات 

  واالستدارة في األذان.
ختلفت الروايات في االستدارة، ففي بعضه انه كان يستدير ا: قال اإلمام الشوكاني

 .(1)وفي بعضها أنه لم يستدر
ويمكن الجمع بأن من أثبت االستدارة عنى استدارة : ))والصحيح ما قاله ابن حجر

 .(2)الرأس ومن نفاها عنى استدارة الجسد((
: وجه الجمع: أن النفي محمول على عدم الضرورة واإلثبات محمول وقال أبو داود

 .(3)على الضرورة وذلك إنهم متفقون على جوازه للضرورة
واالستدارة تكون بالرأس فقط، وقدماه فارتان مستقبل القبلة، قال اإلمام النووي: والمراد 

 .(4)ن يلوي رأسه وعنقهأبااللتفات: 
  

 . (5): الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري ورجح االستدارة بالرأس
 وقد تتبعت األحاديث الواردة في هذا الموضوع فكانت كاآلتي:

 ا محمود بن غيالن قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفياندثن: حقال الترمذي
الثوري، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: رأيت ِباَلاًل يؤذن ويدور ويتبع فاه 

أراه قال: من  -في قبة له حمراء  هاهنا، وهاهنا، وإصبعاه في أذنيه، ورسول هللا 
، فصلى إليها رسول هللا  »بالبطحاء، فخرج بالل بين يديه بالعنزة فركزها  -دم آ

، كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال «يمر بين يديه الكلب والحمار، وعليه حلة حمراء
 .سفيان: نراه حبرة

                                                 

 . 1/38 :نيل األوطارينظر: ( 1)
 . 2/115ينظر: فتح الباري: ( 2)
 . 4/82بذل المجهود ينظر: ( 3)
 . 3/117ينظر: المجموع ( 4)
 . 2/115ينظر: فتح الباري: ( 5)
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 ختريج احلديث: 
 (. 197، رقم )1/375سنن الترمذي، باب ما جاء في إدخال األصبع في األذن، 

 ترمجة الرواة :  
 . 24سبقت ترجمتهم. ص 

 على احلديث:  احلكم
قال الترمذي: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح ، وعليه العمل عند أهل 

 . (1)العلم
 ما يستفاد من احلديث: 

دل الحديث بمنطوقة على استحباب االلتفات للمؤذن بعنقه يمينًا وشمااًل عند 
مذهب الحيعلتين، وال يدور وال القبلة، سواء كان على األرض أو على المنارة. وهو 

 . (2)الشافعية
 .(3)وبه قال النخعي، والثوري، واألوزاعي، وأبو ثور، وهو رواية عن أحمد

وقال مالك: ال يدور، وال يلتفت، إال أن يريد إسماع ، وقال ابن سيرين: يكره االلتفات
وإسحاق، وأحمد في رواية: يلتفت، وال يدور، إال أن يكون  وقال أبو حنيفة،، الناس

وأحتج أصحاب الشافعي ومن معه: بالحديث الذي رواه أبو داود:  ،فيدورعلى منارة، 
 .(4)يستدر (( ))... فلما بلغ على الصالة حي على الفالح، لوى عنقه يمينًا وشمااًل، ولم 

 احلادي عشر: ضبط املؤذن أللفاظ األذان:
كان ُيعلم الصحابة  في األذان لوجدنا أن الرسول  عندما نتتبع أحاديث النبي 

الكرام األذان وكيفية ضبط ألفاظه، من ناحية هل األذان يكون بالتثنية أم بالتربيع؟، 

                                                 

  . 1/269ينظر: سنن الترمذي: ( 1)
 .3/117 :( ينظر: المجموع2)
 . 1/438 :ينظر: المغني( 3)
 . 1/143 :( سنن أبي داود4)
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وهل يستحب التثويب في األذان ومتى يكون؟ وهل هناك ترجيح في األذان؟؛ لذلك 
 تناولت فروع ثالثة:

 كيفية األذان من حيث التثنية والتربيع.  .1
 التثويب. .2
 الترجيع. .3

 رف عليها سأتناولها تبعًا لألحاديث الواردة في تلك المسائل ولغرض التع
 الفرع األول: كيفية األذان من حيث التثنية والرتبيع:

 احلديث األول: 
حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد، وإسحاق بن قال اإلمام مسلم: 

هشام، صاحب إبراهيم، قال أبو غسان: حدثنا معاذ، وقال إسحاق: أخبرنا معاذ بن 
الدستوائي، وحدثني أبي، عن عامر األحول، عن مكحول، عن عبد هللا بن محيريز، 

هللا أكبر هللا أكبر، أشهد أن ال »علمه هذا األذان:  عن أبي محذورة، أن نبي هللا 
 إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن محمدا رسول هللا، أشهد أن محمداً 

أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد »يعود فيقول: ، ثم «رسول هللا
أن محمدا رسول هللا، أشهد أن محمدا رسول هللا، حي على الصالة مرتين، حي على 

 .«هللا أكبر هللا أكبر ال إله إال هللا»زاد إسحاق: « الفالح مرتين
 ختريج احلديث: 

 (. 379)رقم  1/287صحيح مسلم، باب صفة األذان:
 :احلديث الثاني

حدثنا أبو سعيد األشج قال: حدثنا عقبة بن خالد، عن ابن أبي ليلى،  قال الترمذي:  
كان »عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد هللا بن زيد، قال: 

 «في األذان واإلقامة شفعاً  شفعاً  أذان رسول هللا 
 ختريج احلديث الثاني: 

 (. 194، رقم )1/371سنن الترمذي: باب ما جاء أن اإلقامة مثنى مثنى، 
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 ترمجة الرواة: 
أبو سعيد األشج: عبد هللا بن سعيد بن حصين الكندى، أبو سعيد األشج  .1

 ، الحافظ اإلمام الثبت، من  كبار اآلخذين عن تبع األتباع،يالكوف
ابن  ، النسائي،روى له  البخاري، مسلم، أبي داود، الترمذي ،(ـه257ت)

 . (1)ماجه(، رتبته عند ابن حجر:  ثقة، رتبته عند الذهبي:  الحافظ
عقبة بن خالد: السكوني أبي مسعود الكوفي المجدر، روى عن: األعمش،  .2

وإسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن أبي  سليمان، وهشام بن عروة، 
 . (2)(ـه188وعبيد هللا بن عمر، مات بالكوفة سنة )

 .(3)الرحمن بن أبي ليلى: سبق ترجمته عبد .3
 .(4)عمرو بن مرة: سبق ترجمته .4
5.

، أبو محمد يالخزرج ي عبد هللا بن زيد  بن عبد ربه بن ثعلبة األنصار  
 (، و قيل استشهد بأحد، روى له:ـه 32ت)، ي،  )أرى األذان(، صحابيالمدن

وابن البخاري في خلق أفعال العباد، وأبي داود، والترمذي، والنسائي،  
 .(5)ماجه

 احلكم على احلديث: 
قال الدار قطني: ابن أبي ليلى كان ضعيف الحديث سيء الحفظ، وهو محمد بن 

، وقال (6)عبد الرحمن القاضي، وابن أبي ليلى لم يثبت سماعه من عبد هللا بن زيد
 .(7)الحاكم والبيهقي الروايات عن عبد هللا بن زيد في هذا الباب كلها منقطعة

                                                 

 .   315وتقريب التهذيب:  ؛5/236:وتهذيب التهذيب؛ 12/182:( ينظر: سير أعالم النبالء1)
 . 21/195 :وتهذيب الكمال ؛6/365 :ينظر: الطبقات الكبرى ، الطبعة العلمية (2)
 .17 (  ينظر: ص: 3)
 . 17 (  ينظر: ص: 4)
 . 314، وتقريب التهذيب ص: 376-2/375(  ينظر: سير أعالم النبالء 5)
  .936، رقم الحديث: 1/451ينظر:  سنن الدارقطني: ( 6)
 . 2/49ينظر:  نيل األوطار: ( 7)
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 غريب ألفاظ احلديث: 
)) شفعًا شفعًا((: وهي مشتقة من الزيادة، كأنه كان واحدًا وترًا فصار زوجًا 

 .(1)شفعًا، والشافع هو الجاعل الوتر شفعاً 
وقال ابن منظور: الشفع خالف الوتر، وهو الزوج، تقول: كان وترًا فشفعته 

  . وهذا هو المقصود في الحديث.(2)شفعاً 
 احلديث الثالث: 

حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المدني، حدثنا محمد قال ابن ماجه: 
سلمة الحراني، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، عن  بن

قد هم بالبوق، وأمر  محمد بن عبد هللا بن زيد، عن أبيه قال: كان رسول هللا 
بالناقوس فنحت، فأري عبد هللا بن زيد في المنام، قال: رأيت رجال عليه ثوبان 
أخضران يحمل ناقوسا، فقلت له: يا عبد هللا تبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ 
قلت: أنادي به إلى الصالة، قال: أفال أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال 

هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال  هللا أكبر،»تقول: 
إله إال هللا، أشهد أن محمدا رسول هللا، أشهد أن محمدا رسول هللا، حي على 
الصالة، حي على الصالة، حي على الفالح، حي على الفالح، هللا أكبر، هللا أكبر، 

فأخبره بما رأى،  ،يد، حتى أتى رسول هللا قال: فخرج عبد هللا بن ز « ال إله إال هللا
قال: يا رسول هللا، رأيت رجال عليه ثوبان أخضران، يحمل ناقوسا، فقص عليه 

إن صاحبكم قد رأى رؤيا، فاخرج مع بالل إلى المسجد » الخبر، فقال رسول هللا 
قال: فخرجت مع بالل إلى « فألقها عليه، وليناد بالل؛ فإنه أندى صوتا منك

سجد، فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي بها، قال: فسمع عمر بن الخطاب بالصوت، الم
فخرج فقال: يا رسول هللا، وهللا لقد رأيت مثل الذي رأى قال أبو عبيد: فأخبرني أبو 

 بكر الحكمي، أن عبد هللا بن زيد األنصاري قال في ذلك:

                                                 

 .2/485ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر (  1)
 . 8/183ان العرب (  ينظر: لس2)
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  أحمد هللا ذا الجالل وذا اإلكرام 
 

 َكِثيَراحمدا على األذان  
 

          إذ أتاني به البشير من هللا
 

 فأكرم به لدي َبِشيَرا 

                       ليال والى ِبِهنَّ ثالث
 

 في كلما جاء زادني َتْوِقيَرا 

  ختريج احلديث:
 

 (. 716، رقم )1/232سنن ابن ماجه، باب بدأ األذان، 
 

 ترمجة الرواة:
ميمون المدني: هو محمد بن أبي عباد  القرشي، أبو عبيد محمد بن عبيد بن  .1

، وقال في أبي حاتم: ئالتيمي، المديني، قال فيه ابن حجر: صدوق يخط
 .(1)شيخ

محمد بن سلمة الحراني: هو ابن عبد هللا الباهلي، موالهم أبي عبد هللا  .2
، وذكره ابن حبان في (2)(. قال النسائي فيه: ثقةـه191تالحراني  )

 .(4)ال العجلي: ثقة، وق(3)الثقات
 ي، أبو بكر و يقال أبو عبد هللا، القرشيمحمد بن إسحاق: بن يسار المدن .3

 (، من صغار التابعين،ي )نزيل العراق، إمام المغاز  موالهم يالمطلب
هـ(،  روى له: البخاري تعليقا، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، 151ت)

                                                 

 . 311وتقريب التهذيب: ؛1/594 :( ينظر: الكنى واألسماء1)
 . 5/126 :تهذيب التهذيبينظر: ( 2)
 .9/51 ينظر: سنن النسائي:( 3)
 .2/239 :الثقاتينظر: ( 4)
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يدلس، و رمى بالتشيع و رتبته عند ابن حجر: صدوق  ابن ماجه،و والنسائي، 
 (1)القدر، وقال النسائي: ليس بالقوي 

(، رتبته عند ـه119تالمدني، ) ،يالتيم ،يمحمد بن إبراهيم التيمي: القرش .4
 .(2)ابن حجر: ثقة له أفراد

محمد بن عبد هللا بن زيد: هو ابن عبد ربه االنصاري الخزرجي المدني، قال  .5
 .(3)عنه ابن حجر: مدني، ثقة، وقال : ولد في عهد النبي ةابن مند

 أبوه: عبد هللا بن زيد األنصاري: صحابي جليل. .6
 احلكم على احلديث: 

قال ابن حجر: كالم الترمذي في قصة األذان مثنى مثنى، واإلقامة مرة مره ، ثم قال 
 .(4)ابن حجر: وقال ابن عدي: وال نعرف له شيئًا يصح غيره 

 :ما يستفاد من األحاديث
ث على تثنية األذان وتربيعه، وألجل ذلك فقد ورد األذان بكيفيات دلت األحادي

 ثالثة:
تربيع التكبير األول وتثنية باقي األذان بال ترجيع ما عدا كلمة التوحيد،  أواًل:

 فيكون عدد كلماته خمس عشرة كلمة لحديث عبد هللا بن زيد المذكور سابقًا.
تربيع التكبير، وترجيع كل من الشهادتين، بمعنى أن يقول المؤذن: أشهد أن  ثانيًا:

ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن محمدًا رسول هللا، أشهد أن 
فعن أبي  محمدًا رسول هللا، يخفض بها صوته، ثم يعيدها مع الصوت.

 .(5)علمه األذان تسع عشرة كلمة محذورة: أن النبي 

                                                 

 . 29-5/28:وتهذيب التهذيب ؛476وتقريب التهذيب: ؛7/33 :(  ينظر: سير أعالم النبالء1)
 . 465 :وتقريب التهذيب ؛2/445 :االعتدال : للذهبي(  ينظر: ميزان 2)
 . 5/166 :وتهذيب التهذيب ؛488(  ينظر: تقريب التهذيب: 3)
 .4/72ينظر:  اإلصابة في تميز الصحابة : ( 4)
 . 1/497:والنسائي ؛1/292 :والترمذي في سننه ؛1/137 :(  رواه أبو داود في سننه5)
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تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين فيكون عدد كلماته سبع عشرة كلمة، لما  ثالثًا:
 .(1)علمه هذا األذان رواه مسلم عن أبي محذورة: أن رسول هللا 

 لذلك اختلف العلماء في التثنية والترجيع: 
فمذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وجمهور العلماء إلى القول: بالتربيع، 

 مام مالك: إلى القول بالتثنية. ومذهب اإل
 واستدل مالك بحديث الباب: وبأنه عمل أهل المدينة، وهم اعرف بالسنن.

واستدل الجمهور: بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وبأن التربيع عمل أهل مكة، وهم 
 . (2)مجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكر أحد من الصحابة أو غيرهم

 التثويب: الفرع الثاني:
وهو قوله: )الصالة  –بعد الحيعلتين  -شرع للمؤذن التثويب في أذان الصبح 

في غفلة، فاستحب إيقاظهم بذلك  ن خير من النوم(؛ وذلك ألن بعض الناس قد يكونو 
وذلك لحديث أبي  محذورة: يا رسول هللا: علمني سنة األذان؟ فعلمه وقال: ))فإن 

من النوم، الصالة خير من النوم، هللا أكبر هللا  كان صالة الصبح قلت: الصالة خير
وال يشرع إال ألذان الصبح؛ وغنما خص الصبح لما يعرض  ،(3)أكبر، ال إله إال هللا((

بنه عبد اوممن قال بالتثويب: عمر بن الخطاب، و  ،(4)للنائم  من التكاسل بسبب النوم
ك، والثوري، وأحمد، ، والحسن البصري، وابن سيرين، والزهري، ومالهللا، وأنس

 ثور.. وكانت األحاديث المتعلقة بهذه المسألة كاآلتي:  ووإسحاق، وأب
 احلديث األول: 

حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: قال اإلمام الترمذي: 
حدثنا أبو إسرائيل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بالل، قال: قال 

 .«ال تثوبن في شيء من الصلوات إال في صالة الفجر» : لي رسول هللا
                                                 

 . 113-1/112 :(  ينظر: فقه السنة : سيد سابق1)
 .3/189(  ينظر: صحيح مسلم : 2)
 . 1/137:(  رواه أبو داود في سننه3)
 .1/113 :(  ينظر: فقه السنة4)
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 ختريج احلديث: 
 (. 198، باب ما جاء في التثويب في الفجر رقم الحديث )1/378سنن الترمذي،
  ترمجة الرواة:

أحمد بن منيع: بن عبد الرحمن البغوي سكن بغداد، روى عنه البخاري خارج  .1
 .(2)(ـه244مات سنة )، وقال ابن حجر: ثقة حافظ، (1)الصحيح

موالهم،  يأبو أحمد الزبيري: محمد بن عبد هللا بن الزبير بن عمر بن درهم األسد .2
(، روى له:  ـه213ت) أبو أحمد الزبيري الكوفي الحبال، من صغار أتباع التابعين

والنسائي، وابن ماجه، رتبته عند ابن  البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي،
 .(3)في حديث الثوري  ئإال أنه قد يخطحجر:  ثقة ثبت، 

 ي، أبو إسرائيل بن أبى إسحاق المالئيإسرائيل: إسماعيل بن خليفة العبسأبو  .3
الكوفي، و قيل اسمه عبد العزيز، مولى سعد بن حذيفة، من كبار أتباع التابعين، 

 ئهـ(، روى له:  الترمذي، وابن ماجه، رتبته عند ابن حجر:  صدوق سي169ت)
 .(4)ب إلى الغلو في التشيعالحفظ نس

  .(5)الحكم: تقدم ترجمته .4
 .(6)عبد الرحمن بن أبي ليلى: تقدم ترجمته .5
 : صحابي جليل. بالل  .6

 
 
 

                                                 

 ، 1/57 :(  ينظر: تهذيب التهذيب1)
 . 85وتقريب التهذيب:  ؛1/495 :(  ينظر: تهذيب الكمال2)
 . 487 :وتقريب التهذيب ؛1/51 :(  ينظر: الطبقات الكبرى 3)
 . 117:وتقريب التهذيب ؛4/491 :ينظر: ميزان االعتدال(  4)
 .4(  ينظر: : 5)
 .17(  ينظر: :6)
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 احلكم على احلديث: 
 ،فيه أبو إسماعيل المالئي وهو ضعيف مع انقطاعه  بين عبد الرحمن وبالل

رواه من طريق أخرى عن عبد  ال يصح إسناده ثم إن الدارقطني :وقال ابن السكن
 .(1)وهو نحو أبي إسماعيل من الضعف الرحمن وفيه أبو سعد البقال

  بيان غريب احلديث:
 )) ال تثوبن ((: سمي تثويبًا من ثاب يثوب إذا رجع، فهو رجوع إلى األمر

بالمبادرة إلى الصالة، وأن المؤذن إذا قال: حي على الفالح فقد دعاهم إليها، وإذا 
 .(2)بعدها: الصالة خير من النوم فقد رجع إلى كالم معناه المبادرة إليهاقال 

والتثويب: هو الدعاء للصالة وغيرها، وقيل: التثويب في أذان الفجر أن يقول 
المؤذن بعد قوله حي على الفالح: الصالة خير من النوم، يقولها مرتين، كما يثوب 

. وأصل هذا كله من تثويب الدعاء مرة بين األذانين: الصالة، يرحمكم هللا، الصالة
بعد أخرى. وقيل: التثويب الصالة بعد الفريضة. يقال: تثوبت أي تطوعت بعد 
المكتوبة، وال يكون التثويب إال بعد المكتوبة، وهو العود للصالة بعد الصالة. وفي 

، أن ال أثوب في شيء من الصالة، إال في حديث بالل:)) أمرني رسول هللا، 
 . (3)الفجر((، وهو قوله: الصالة خير من النوم، مرتين وهللا أعلمصالة 

 احلديث الثاني:
قال النسائي: أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن 
عثمان بن السائب قال: أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبي محذورة 

من حنين خرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم،  قال: لما خرج رسول هللا 
قد سمعت : »فسمعناهم يؤذنون بالصالة فقمنا نؤذن نستهزئ بهم، فقال رسول هللا 

فأرسل إلينا، فأذنا رجل رجل وكنت آخرهم، «. في هؤالء تأذين إنسان حسن الصوت

                                                 

 . 1/512 :(  ينظر: التلخيص الحبير : البن حجر1)
 . 227-1/226 :(  ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر2)
 . 247-1/246 :(  ينظر: لسان العرب3)
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الث فأجلسني بين يديه، فمسح على ناصيتي وبرك علي ث«. تعال»فقال حين أذنت: 
قلت كيف يا رسول هللا؟ فعلمني «. اذهب فأذن عند البيت الحرام»مرات، ثم قال: 

هللا أكبر. هللا أكبر. هللا أكبر. هللا أكبر. أشهد أن ال إله إال »كما تؤذنون اآلن بها: 
هللا. أشهد أن ال إله إال هللا. أشهد أن محمدا رسول هللا، أشهد أن محمدا رسول هللا. 

ه إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا. أشهد أن محمدا رسول هللا. أشهد أن أشهد أن ال إل
محمدا رسول هللا. حي على الصالة، حي على الصالة. حي على الفالح. حي على 

قال: وعلمني اإلقامة مرتين: «. الفالح. الصالة خير من النوم في األولى من الصبح
بر، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا أكبر. هللا أكبر. هللا أكبر. هللا أك»

هللا، أشهد أن محمدا رسول هللا، أشهد أن محمدا رسول هللا، حي على الصالة، حي 
على الصالة، حي على الفالح، حي على الفالح، قد قامت الصالة، قد قامت 

 .«الصالة، هللا أكبر. هللا أكبر ال إله إال هللا
  احلديث:ختريج 

 (. 633، رقم )2/7نسائي )المجتبى (، باب األذان في السفر،سنن ال
  ترمجة الرواة:

، المعروف ي، أبو إسحاق المصيصيإبراهيم بن الحسن: بن الهيثم الخثعم .1
، من أوساط اآلخذين عن تبع األتباع، روى له:  أبي داود، النسائي، يبالمقسم

 .(1)رتبته عند ابن حجر:  ثقة
المصيصى، أبو محمد األعور، مولى سليمان بن حجاج: هو حجاج بن محمد  .2

مجالد مولى أبى جعفر المنصور ) ترمذي األصل، سكن بغداد(، من صغار 
 ( بـ بغداد، روى له: البخاري، مسلم، أبي داود،ـه216ت)أتباع التابعين 

ابن ماجه، رتبته عند ابن حجر:  ثقة ثبت، لكنه اختلط في  الترمذي، النسائي،
 .(2)دم بغداد قبل موتهآخر عمره لما ق

                                                 

 . 89 :وتقريب التهذيب ؛1/66 :( ينظر: مشيخة النسائي1)
: ، تقريب التهذيب83ينظر: االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط: لبرهان الدين الحلبي:( 2)

153 . 



   

 
 

79 

 

 م 2013نيسان   –العدد اخلامس عشر  –اجمللد الرابع  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 
Issn: 2071-6028 

 

 دراسة حتليلية أحاديث مستحبات املؤذن  يف الكتب الستة 

ابن جريج:  عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج األموي موالهم المكي ثقة  .3
( أو بعدها،  روى له:  أبو داود، ـه151فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل،)ت

 .(1)الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ورتبته عند الذهبي:  أحد األعالم
مولى أبي محذورة، من الوسطى من عثمان بن السائب: هو الجمحي المكي،  .4

 .(2)التابعين، روى له: أبو داود، والنسائي، قال ابن حجر: مقبول من السادسة
المكي، والد عثمان الجمحي المكي، له في أبي داود  أبوه:  السائب الجمحي، .5

 .(3)والنسائي حديثًا واحدًا في األذان، وقال ابن حجر: مقبول من الثالثة
سمرة بن معير المكية ، مقبولة من الثانية من كبار التابعين،  أم عبد الملك: بن .6

 .(4)روى لها: أبي داود، والنسائي
أوس، ويقال سمرة  : مؤذن المسجد الحرام، وصاحب النبي أبو محذورة  .7

حدث عنه: ابنه؛ عبد الملك، وزوجته، واألسود بن يزيد، وعبد هللا بن  بن معير،
 (. 5)ه(59توآخرون، )محيريز، وابن أبي مليكة، 

 احلكم على احلديث: 
 .(6)حكم األلباني صحيح
 احلديث الثالث: 

أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد هللا، عن سفيان، عن قال اإلمام النسائي: 
 كنت أؤذن لرسول هللا )) أبي جعفر، عن أبي سلمان، عن أبي محذورة قال: 

الفالح. الصالة خير من النوم. الصالة  وكنت أقول في أذان الفجر األول: حي على
 ((.خير من النوم. هللا أكبر. هللا أكبر. ال إله إال هللا 

                                                 

 . 363، وتقريب التهذيب:6/326 :(  ينظر: سير أعالم النبالء1)
 . 383، وتقريب التهذيب : 19/374 :(  ينظر: تهذيب الكمال2)
 . 228، وتقريب التهذيب:2/264 :(  ينظر: تهذيب التهذيب3)
 . 757(  ينظر: تقريب التهذيب :4)
 . 7/312 :، واإلصابة في تمييز الصحابة3/117 :(  ينظر: سير أعالم النبالء5)
 .2/8ينظر:  سنن النسائي: ( 6)
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 ختريج احلديث: 
 (. 647، رقم )2/13سنن النسائي )المجتبى (، باب التثويب في آذان الفجر، 

 ترمجة الرواة: 
سويد بن نصر: أبو الفضل المروزي لقبه الشاه، اإلمام، روى له: الترمذي  .1

والنسائي، والحسين بن إدريس الهروي، وآخرون، وحدث عن: ابن المبارك، 
 (،ـه151وسفيان بن عيينة، ونوح بن أبي مريم، وطائفة. ولد سنة)

، (1)(ـه241ت)
وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات

(2)  . 
موالهم، أبو عبد الرحمن  يالتميم يهللا: بن المبارك بن واضح الحنظلعبد  .2

(  ـه181)ت هـ(، 118أحد األئمة األعالم و حفاظ اإلسالم، ولد سنة ) ي المروز 
بـ هيت روى له: البخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، 

د،  جمعت فيه خصال ورتبته عند ابن حجر:  ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاه
 .(3)الخير

 . (4) سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة ) سفيان الثوري ( .3
أبو جعفر: الفراء الكوفي، والد عبد الحميد ابن أبي جعفر قيل: اسمه كيسان،  .4

روى عن: جعفر بن أبي ثروان، وعبد هللا بن شداد  وقيل: سلمان، وقيل: زياد.
إسحاق بن أبي جعفر الفراء، وإسرائيل بن بن الهاد،  وغيرهم. روى عنه: ابنه 

، قال عنه أبو داود ثقة (5)يونس، وإسماعيل بن زكريا، وسفيان الثوري وآخرون 
 . (6)، وذكره ابن حبان في الثقات

                                                 

 . 11/418 :( ينظر: سير أعالم النبالء1)
 .     12/273ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ( 2)
 . 321وتقريب التهذيب: ؛8/378 :ينظر: سير أعالم النبالء( 3)
 .8ص (  ينظر: 4)
 . 2/416 :والكاشف: للذهبي ؛33/197 :(  ينظر: تهذيب الكمال5)
 .  33/197: تهذيب الكمالينظر: ( 6)
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أبو سلمان: المؤذن، قيل اسمه همام، من الطبقة الوسطى من التابعين، روى  .5
ورة الجمحي، رتبته له:  النسائي، وروى عن علي بن أبي طالب، وأبي محذ

 .  (1)عند ابن حجر:  مقبول
 .(2)أبو محذورة:  .6

 احلكم على احلديث: 
قال عبد الرحمن بن مهدي: وليس بابي جعفر الفراء، وأما ابن حزم فذكره في 

 . (3)كتابه مصححًا له، وزعم المزي أن أبا جعفر هذا هو الفراء
 ما يستفاد من األحاديث: 

دلت األحاديث بمنطوقها على استحباب التثويب في أذان الفجر بعد الحيعلتين، 
والتثويب  ،وهو قوله: الصالة خير من النوم. أو بعد األذان كما قال بعض الحنفية
لما أتى  سنة عند الجمهور، لحديث أبي محذورة السابق، وكذلك بما روي أنبالاًل 

قال: الصالة خير من النوم مرتين،  فقال النبي يؤذن بالصبح فوجده راقدًا، ف النبي 
))(.4):)) ما أحسن هذا يا بالل. اجعله في أذانك  

وقد استحدث علماء الكوفة من الحنفية  بعد عهد الصحابة تثويبًا آخر وهو: 
زيادة الحيعلتين مرتين بين األذان واإلقامة في الفجر، واستحسنه متقدمو الحنفية في 

 عندهم في غيره. الفجر فقط، وكره 
والمتأخرون منهم استحسنوا في الصلوات كلها. إال في المغرب لضيق الوقت؛ 

في األمور الدينية وقالوا: إن التثويب بين األذان واإلقامة في  يوذلك لظهور التوان
الصلوات يكون بحسب ما يتعارضه أهل كل بلد. بالتنحنح أو الصالة، الصالة أو 

وكذلك استحدث أبو يوسف جواز التثويب لتبنيه كل من ينشغل بأمور ، غير ذلك

                                                 

 . 431، وتقريب التهذيب : 33/368(  ينظر: تهذيب الكمال 1)
  . 36 (  ينظر :2)
 .1/1113ينظر:  شرح ابن ماجه لمغلطاي: ( 3)
 (. 1181، رقم )1/355:رواه الطبراني في معجمه الكبيرينظر: ( 4)
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المسلمين ومصالحهم كاإلمام والقاضي ونحوهما فيقول المؤذن بعد األذان: السالم 
 .(1)عليك أيها األمير: حي على الصالة، حي على الفالح، الصالة يرحمك هللا

ي هذا إن لم يكن وشارك أبو يوسف: الشافعية، وبعض المالكية، والحنابلة ف
. واستبعد ذلك محمد بن الحسن؛ ألن الناس سواسية (2)اإلمام ونحوه قد سمع األذان

 . (3)في أمر الجماعة، وشاركه في ذلك بعض المالكية
وخص التثويب في أذان الفجر؛ لما يعارض للنائم من التكاسل فــي أذان 

 . (4)الفجر
في الصبح والعشاء؛ ألن  وأجاز بعض الحنفية، وبعض الشافعية: التثويب

 . (5)العشاء وقت غفلة ونوم كالفجر
 الفرع الثالث: الرتجيع:

الترجيع: هو أن يخفض المؤذن صوته بالشهادتين مع إسماعه الحاضرين، ثم 
يعود فيرفع صوته بهما، واختلف العلماء في الترجيع، هل هو ركن في األذان ال 

تركه صح األذان مع فوات كمال  يصح إال به أم إنه سنة وليس ركنًا حتى لو
الفضيلة. واألصح عند الشافعية: أنه سنة، وذهب جماعة من المحدثين وغيرهم: إلى 

، فتتبعت األحاديث المتعلقة بهذا (6)التخيير بين فعل الترجيح وتركه والصواب إثباته
 الموضوع في الكتب الستة فوجدت الحديث اآلتي: 

 احلديث: 
دثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى، قاال: حدثنا أبو عاصم قال ابن ماجه: ح

قال: أنبأنا ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن 
                                                 

 . 251-1/249(  ينظر: فتح القدير 1)
 . 239-1/238(  ينظر: كشف القناع :لمنصور بن يونس 2)
 . 1/431(  ينظر: مواهب الجليل: للذهبي 3)
 . 42-1/41(  ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي: ألبو الحسن برهان الدين 4)
 . 98-3/97 :(  ينظر: المجموع5)
 . 4/81:نووي على مسلم (  ينظر: شرح ال6)
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عبد هللا بن محيريز، وكان يتيما في حجر أبي محذورة بن معير، حين جهزه إلى 
أسأل عن تأذينك، الشام، فقلت ألبي محذورة: أي عم إني خارج إلى الشام، وإني 

فأخبرني أن أبا محذورة قال: خرجت في نفر، فكنا ببعض الطريق، فأذن مؤذن رسول 
فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون،  ،بالصالة عند رسول هللا  هللا 

فأرسل إلينا قوما، فأقعدونا بين يديه،  ،فصرخنا نحكيه، نهزأ به، فسمع رسول هللا 
فأشار إلي القوم كلهم، وصدقوا، فأرسل « صوته قد ارتفع؟أيكم الذي سمعت »فقال 

وال  ،فقمت وال شيء أكره إلي من رسول هللا « قم فأذن»كلهم وحبسني، وقال لي: 
فألقى علي رسول هللا التأذين هو  ،مما يأمرني به. فقمت بين يدي رسول هللا 

بر، أشهد أن ال إله إال هللا، بنفسه، فقال " قل: هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أك
ثم ». أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن محمدا رسول هللا، أشهد أن محمدا رسول هللا 

ارفع من صوتك، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن « قال لي
الة، محمدا رسول هللا، أشهد أن محمدا رسول هللا، حي على الصالة، حي على الص

ثم دعاني »حي على الفالح، حي على الفالح، هللا أكبر، هللا أكبر، ال إله إال هللا 
حين قضيت التأذين، فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية 
أبي محذورة، ثم أمرها على وجهه، ثم على ثدييه، ثم على كبده، ثم بلغت يد رسول 

بارك هللا لك، وبارك عليك " فقلت: «  سول هللا سرة أبي محذورة، ثم قال ر  هللا 
فذهب كل شيء كان « نعم، قد أمرتك»يا رسول هللا أمرتني بالتأذين بمكة؟ قال 

فقدمت على عتاب بن  ،من كراهية، وعاد ذلك كله محبة لرسول هللا  لرسول هللا 
قال:  بمكة، فأذنت معه بالصالة، عن أمر رسول هللا  أسيد، عامل رسول هللا 

 .وأخبرني ذلك من أدرك أبا محذورة، على ما أخبرني عبد هللا بن محيريز
 ختريج احلديث: 

 .(718، رقم الحديث )1/234سنن ابن ماجه، باب الترجيع في األذان  
 ترمجة الرواة: 

بن عثمان بن داود بن كيسان العبدّي البصري، أبو بكر  محمد بن بشار: .1
ديث الثقات. لم يخرج من البصرة أكثر عمره برًا المعروف ببندار: من حفاظ الح
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روى عن: عبد الوهاب الثقفي وغندر، وآخرين، وروى عنه  (.ـه252بأّمه، )ت
الجماعة. قال أبو داود: كتبت عن بندار نحوا من خمسين ألف حديث. وفي 

 .(1)( 461( أحاديث، ومسلم)215تهذيب التهذيب: روى عنه البخاري) 
محمد بن يحيى: بن عبد هللا بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلى، أبو عبد هللا  .2

هـ( من  أوساط اآلخذين عن تبع 172النيسابورى اإلمام الحافظ، ولد سنة )
هـ(، روى له:  البخاري، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، 258األتباع، )ت 

ل ابن أبى داود: أمير وابن ماجه، ورتبته عند ابن حجر:  ثقة حافظ جليل. قا
 (.2)المؤمنين في الحديث، و قال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه

الضحاك بن مخلد: بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك الشيبانى أبو عاصم  .3
النبيل البصرى ) يقال إنه مولى بنى شيبان و يقال من أنفسهم (، من صغار 

 الترمذي، لم،  أبي داود،(، وروى له:  البخاري، مسـه212تأتباع التابعين، )
رتبته عند ابن حجر:  ثقة  (3)النسائي، ابن ماجه، قال أبو حاتم: صدوق 

 .(4)ثبت
 .(5)ابن جريج: سبق ترجمته .4
عبد العزيز بن عبد الملك:  بن سمرة بن معير بن لوذان بن ربيعة بن عريج  .5

المكي، قال ابن حجر:  الجمحي، بن سعد بن جمح ابن أبي محذورة، القرشي،
 .(6)مقبول

  ،المكيأبو محيريز  يالجمح القرشيبن جنادة بن وهب  : عبد هللا بن محيريز .6
ابن و النسائي، و  الترمذي،و داود،  يأبو مسلم، ، و ى له:  البخاري (، ورو  ـه99)ت

                                                 

 . 6/52 :واألعالم ؛71-9/71 :(  ينظر: تهذيب التهذيب1)
 . 512وتقريب التهذيب: ؛12/273 :ينظر: سير أعالم النبالء(  2)
 .4/463 :ينظر : الجرح والتعديل ( 3)
 . 281وتقريب التهذيب : ؛22/77 :(  ينظر : تهذيب الكمال4)
 .35ص   (  ينظر:5)
 . 358والتقريب : ؛3/467 :(  ينظر: تهذيب التهذيب6)
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الذهبي:  قال رجاء بن حيوة: إن فخر ، وقال ثقة عابد  ، قال ابن حجر:ماجه
علينا أهل المدينة بابن عمر فإنا نفخر بعابدنا ابن محيريز، إن كنت ألعد بقاءه 

 .(1)أمانا ألهل األرض
 احلكم على احلديث: 

علق محمد فؤاد عبد الباقي في الزوائد: هذا الحديث ثابت في غير صحيح البخاري 
ها صحيح ورجالها ثقات ، وقال األلباني : ، لكن في رواية المصنف زيادة وإسناد

 . (2)حسن صحيح
 ما يستفاد من احلديث: 

 ن دل الحديث بمفهومه على أن المؤذن يستحب له الترجيع في األذان؛ أل
في الحديث: ))ثم ارفع صوتك (( داللة واضحة على أن الترجيع في  قول النبي 

األذان ثابت ومشروع. وهو أن يخفض المؤذن صوته بالشهادتين، مع إسماعه 
الحاضرين، ثم يعود فيرفع صوته بهما، وبذلك قال الشافعي، وأحمد ومالك، وجمهور 

 . (3)العلماء
 عماًل بحديث عبد هللا بن زيدوقال أبو حنيفة والكوفيون: ال يشرع الترجيع، 

، حيث أن هذا الحديث فإنه ليس فيه ترجيع. وحجة الجمهور: حديث أبي محذورة
سنة ثمان من  ؛ فإن حديث أبي محذورةمتأخر عن حديث عبد هللا بن زيد

في أول األمر، وانظم إلى ذلك أيضًا الهجرة بعد حنين، وحديث عبد هللا بن زيد 
 . (4)والمدينة، وسائر األمصارعمل أهل مكة، 

 الثاني عشر: التطوع باألذان:
عبادة تكليفية؛ استحب العلماء التطوع باألذان، فال يأخذ المؤذن بما أن األذان 

أجرة على أذانه، وبعضهم اوجب التطوع، وآخرون قالوا: بجواز أخذ األجرة على 
                                                 

 . 322وتقريب التهذيب: ؛(  ينظر : سير أعالم النبالء1)
  . 718، رقم الحديث: 1/234ينظر: سنن ابن ماجة: ( 2)
 . 4/81 :(  ينظر: شرح النووي على مسلم3)
 . 1/119 :، ومنح الجليل: حمد بن أحمد1/328 :ينظر: مغني المحتاج: للشربيني(  4)
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مكافئات المخصصة ألهل القربات الدينية، وذلك ضمانًا لتحصيلها، بسبب انقطاع ال
العلم من بيت المال، وقد تتبعت األحاديث المتعلقة بهذا الموضوع في الكتب الستة 

 فوجدت األحاديث اآلتية: 
 احلديث األول: 

حدثنا هناد قال: حدثنا أبو زبيد وهو عبثر بن القاسم، عن أشعث، قال الترمذي: 
ما عهد  إلي رسول هللا  عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص، قال: إن من آخر

:  حديث عثمان حديث قال أبي عيسى  .«اتخذ مؤذنا ال يأخذ على أذانه أجراً »أن
كرهوا أن يأخذ المؤذن على األذان أجرا، و حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم 

 .واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه
 ختريج احلديث: 

، 1/419سنن الترمذي، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ على األذان أجرًا،  .1
 (. 219رقم )

 (.531، رقم)1/146سنن أبي داود، باب أخذ األجر على التأذين،  .2
، اتخاذ المؤذن الذي ال يأخذ على أذانه أجراسنن النسائي )المجتبى(، باب  .3

  (.672، رقم )2/23
 (. 714، رقم )1/236ن، سنن ابن ماجه، باب السنة من األذا .4

 ترمجة الرواة: 
 .(1)هناد: تقدمت ترجمته .1
 179أبو زيد عبثر بن القاسم: الكوفي، من الوسطى من أتباع التابعين، )ت .2

هـ(، روى له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. 
 (2)قال ابن حجر:  ثقة

                                                 

  .5(  ينظر: 1)
 وتقريب  ؛3/91 :وتهذيب التهذيب ؛3/1145 :( ينظر: والمؤتلف والمختلف: للدارقطني2)

 .294التهذيب :
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أشعث: أشعث بن سوار الكندي النجار الكوفي األفرق الساجي النقاش، و يقال  .3
له: التابوتى، ويقال: األثرم، و يقال: مولى ثقيف، من الذين عاصروا صغار 

هـ(، روى له: البخاري في األدب المفرد ، ومسلم، والترمذي، 136التابعين، )ت
 (1)والنسائي، وابن ماجه، قال ابن حجر:  ضعيف

 .(2)ن: سبق ترجمتهالحس .4
 .عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي: صحابي جليل .5

 احلكم على احلديث:
، وقال الشيخ شعيب األرناؤوط : إسناده صحيح على (3)الحديث صححه الحاكم

 .(4)شرط مسلم ، والحديث حسنه الترمذي
 احلديث الثاني: 

دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث، عن قال اإلمام ابن ماجه: ح
أشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص، قال: كان آخر ما عهد إلي النبي 

 «أن ال أتخذ مؤذنا يأخذ على األذان أجرا». 
 ختريج احلديث:

 (. 714، رقم )1/236سنن ابن ماجه، باب السنة من األذان،  .1
 1/419في كراهية أن يأخذ على األذان أجرًا: سنن الترمذي، باب ما جاء  .2

(219.) 
 ترمجة الرواة: 

أبو بكر بن أبي شيبة: هو عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي  .1
موالهم الكوفي )الواسطي األصل صاحب المصنف(، من كبار اآلخذين عن 

يره. تبع األتباع، روى عن شريك بن عبد هللا وغيره، روى عنه البخاري وغ
                                                 

 . 113وتقريب التهذيب :  ؛6/274 :وسير عالم النبالء ؛3/273 :(  ينظر: تهذيب الكمال1)
  .22(  ينظر: 2)
 .2/69ينظر: نيل األوطار: ( 3)
 .  1/387ينظر: النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي: ( 4)
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 . (1)ـ(ه 235)ت
تولى طلق بن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي  حفص بن غياث: بن  .2

 ،أبي مالك االشجعي روى عن:القضاء في الكوفة، وفي بغداد أيضًا، و 
 وابن جريج، والثوري، واألعمش،  ،وهشام بن عروة األحول، وعاصم 

. داود يوأب وابن معين، ، وأبو كريب وإسحاق،، أحمدوآخرون، وروى عنه: 
 .(2)ـ(ه 195أو  194)ت

 .(3)أشعث: تقدم ترجمته .3
 .(4)الحسن: تقدم ترجمته .4
 .(5)عثمان بن أبي العاص: تقدم ترجمته .5

 احلكم على احلديث: 
  (6)هذا الحديث قال فيه الترمذي حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم

 احلديث الثالث: 
حدثنا أبو كريب قال: حدثنا مختار بن غسان قال: حدثنا اإلمام ابن ماجه: 

حدثنا حفص بن عمر األزرق البرجمي، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، ح 
وحدثنا روح بن الفرج قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: حدثنا أبو حمزة، 

 من أذن محتسباً : »عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول هللا 
 .«سبع سنين، كتب هللا له براءة من النار

 ختريج احلديث: 
 (. 727، رقم )1/241سنن ابن ماجه، باب فضل األذان وثواب المؤذنين،  .1

                                                 

 . 11/122 :، وسير أعالم النبالء33/98ينظر: تهذيب الكمال (  1)
 . 1/458 :البن كيالالكواكب النيرات: (  ينظر: 2)
 .41 (  ينظر: ص3)
 .22(  ينظر: ص4)
 .42( ينظر: ص 5)
 . 1/1129ينظر:  شرح ابن ماجه لمغلطاي: ( 6)
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 (. 216، رقم )1/411سنن الترمذي / باب ما جاء في فضل األذان،  .2
 ترمجة الرواة: 

اإلمام، شيخ الحافظ، الثقة،  محمد بن العالء بن كريب الهمداني،أبو كريب:  .1
حدث عن: أبي هـ(، و 61، ولد سنة )المحدثين، أبو كريب الهمداني، الكوفي

بكر بن عياش، وهشيم، ويحيى بن أبي زائدة، وابن المبارك، وعبد الرحيم بن 
سليمان، وعمر بن عبيد، وأبي خالد األحمر، وأبي معاوية، وابن علية، 

الجماعة الستة، نه: ، وآخرين، وحدث عوسفيان بن عيينة، وحفص بن غياث
بكر  يوأب ومحمد بن يحيى الذهلي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن أبي الدنيا،

 . (1)هـ(248وآخرون. )تأحمد بن علي المروزي، 
، العبدى، من الطبقة التاسعة : يمختار بن غسان: بن مختار التمار الكوف .2

من صغار أتباع التابعين، روى عن: إسماعيل بن مسلم، وتليد بن سليمان، 
وآخرين، روى عنه: إبراهيم بن إسماعيل الطلحي، وأحمد بن علي األسدي، 
وأبو كريب محمد بن العالء، وروى له:  ابن ماجه، رتبته عند ابن حجر: 

 . (2)مقبول
البرجمي، الكوفي، من التاسعة، من صغار أتباع حفص بن عمر األزرق:  .3

 . (3)التابعين، قال عنه ابن حجر: مستور
، أبو عبد هللا، و يقال أبو يجابر: بن الحارث بن عبد يغوث بن كعب الجعف .4

هـ و  127، من صغار التابعين، )ت ييزيد، و يقال أبو محمد الكوف
جه، رتبته عند الذهبي:  هـ (، روى له: أبي داود، والترمذي، وابن ما132قيل

وقال ابن حجر :   وثقه شعبة فشذ، و تركه الحفاظ، من أكبر علماء الشيعة،
 .(4)يضعيف رافض

                                                 

 . 11/396 :وسير أعالم النبالء ؛1/215 :(  ينظر: التاريخ الكبير: للبخاري 1)
 . 27/319 :وتهذيب الكمال ؛ 523 (  ينظر: تقريب التهذيب:2)
 . 173(  ينظر: تقريب التهذيب : 3)
 . 137وتقريب التهذيب: ؛ 1/381 :ينظر: ميزان االعتدال  (4)
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عكرمة:  بن عبد هللا البربري المدني، أبو عبد هللا، مولى عبد هللا بن عباس:  .5
تابعي، كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي. طاف البلدان، وروى عنه 

ئة رجل، منهم أكثر من سبعين تابعيا. وكانت وفاته بالمدينة هو و زهاء ثالثما
( في يوم واحد فقيل: مات أعلم الناس وأشعر ـه115" كثير عزة " سنة )

 .(1)الناس
 صحابي جليل. ابن عباس:  ابن عم رسول هللا  .6
" التقريب "، و" تهذيب التهذيب  يروح بن فرج: البزاز ) ف ) تحويل السند ( .7

: 11، مولى محمد بن سابق، من الطبقة: ي": البزار(، أبو الحسن البغداد
أوساط اآلخذين عن تبع األتباع، روى له: ابن ماجه، رتبته عند ابن حجر:  

 (2)ه(258صدوق. )ت
عبد الرحمن، ي أب بن شقيق بن دينار بن مشعب العبدي،علي بن الحسن:  .8

حدث  يقال: إنه مولى آل الجارود،و  الحافظ، شيخ خراسان، ماماإل المروزي.
دث عنه: البخاري، وآخرون، وحعن: أبي حمزة محمد بن ميمون السكري، 

 . (3)هـ(215)ت وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين،
حدث . الحافظ، اإلمام، الحجة ،المروزي  محمد بن ميمون أبو حمزة: هو  .9

وآخرون، وحدث عن: زياد بن عالقة، وعبد العزيز بن رفيع، وأبي إسحاق، 
 . (4)ه(167، )تعنه: ابن المبارك، وأبو تميلة، والفضل السيناني، وآخرون 

 .(5)جابر: تقدم ترجمته .11
 .(6)عكرمة: تقدم ترجمته .11

                                                 

 .4/244 :(  ينظر: األعالم1)
 211وتقريب التهذيب:؛ 9/248 :ينظر: تهذيب الكمال(  2)
 . 351-11/349 :ينظر: سير أعالم النبالء(  3)
 . 271وجامع المحاصيل: خليل بن كيكلدي:؛ 386-7/385 :(  ينظر: سير أعالم النبالء4)
 .22ينظر: ص ( 5)
 .4(  ينظر: ص 6)
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 : صحابي جليل.ابن عباس  .12
 احلكم على احلديث: 

بن يزيد الجعفي ضعفوه ، تركه يحيى بن سعيد، الحديث أخرجه الترمذي وقال جابر 
، وقال أبو علي الطوسي (1)وعبد الرحمن بن مهدي، وحكم األلباني عليه بالضعف

 .(2)في كتاب األحكام: غريب وإسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي
 ما يستفاد من األحاديث: 

في هذه األحاديث الشريفة يظهر جليًا تكريم وفضل هللا تبارك وتعالى للمؤذن 
المحتسب أي الذي أراد بأذانه وجه هللا تبارك وتعالى وثوابه ومغفرته أي يطلب أجرًا 
على ذلك األذان ويكون ثواب المؤذن كثواب الشهيد الذي قاتل الكفار واستشهد، وزاد 

على هللا ما يشتهي به، ومن فضل المؤذن أيضًا إذا  الطراني في رواية يتمنى المؤذن
 مات لم يدود في قبره أي لم يقع فيه الدود.

ظاهر هذا أن المؤذن المحتسب ال تأكله األرض كالشهيد فما دام هذا المؤذن 
 .(3)محتسبًا هلل تعالى طلبًا للثواب كتبت له براءة من النار

كلها كانت  ادتين هذه المدة ألن مداومته على النطق بالشه :قال المناوي 
 .(4)والنار ال سلطان لها على من صار كذلك ،معجونة بالتوحيد مداومة 

فاألحاديث دلت بمنطوقها على استحباب التطوع باألذان وكراهة أخذ األجرة 
 على األذان.

 وقال الخطابي: أخذ األجرة على األذان مكروه.
 فيه: وقد أخذ العلماء هذا الموضوع وذكروا آراءهم

فذهب الحنفية، والحنابلة إلى عدم جواز أخذ األجرة على األذان واستدلوا بحديث 
 .(1)عثمان بن أبي العاص: )) وان أتخذ مؤذنا ال يأخذ على اآلذان أجرًا ((

                                                 

 . 1/241ينظر:  سنن ابن ماجه: ( 1)
 . 1166/ 1لمغلطاي:  ابن ماجهشرح ينظر:  ( 2)
 .6/251:(  ينظر: فيض القدير3)
 . 1/522 :(  ينظر: تحفة األحوذي4)
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 وألن أخذ األجرة على األذان وتعليم القرآن والعلم سبب لتنفير الناس عنها.
 .(2)يكون المؤذنون متطوعين أما الشافعية: فقالوا: من المستحب أن

 . (3)ورخص مالك في جواز أخذ الرزق عليه
وأفتى متأخرو الحنفية: في بحث اإلجازة بجواز أخذ األجرة على القربات 

 .(4)الدينية؛ بسبب انقطاع المكافآت المخصصة ألهل العلم في بيت المال
 .(5)أما الظاهرية: فقد ذهبوا إلى عدم أخذ األجرة على األذان

 
 أهم النتائج املستخلصة

بعد هذه الرحلة المباركة في كتب السنة النبوية الشريفة توصلت إلى أهم النتائج في 
 هذا البحث:

أن األذان هو اإلعالم بمواقيت الصالة المفروضة بألفاظ معلومة مأثورة على  .11
 صفة مخصوصة.

 توصلت إلى أن المؤذن يجب أن يكون عداًل أمينًا. .11
 في المؤذن أن يكون على طهارة أثناء األذان.عرفنا أنه يستحب  .12
 يستحب للمؤذن استقبال القبلة والتمهل في األذان. .13
 يستحب أن يكون المؤذن بصيرًا مع جواز أذان األعمى. .14
ظهر الفضل الكبير واألجر والثواب الذي يناله المؤذن من خالل تأديته األذان  .15

 إذا كان حسبةً هلل تعالى.
 أو حصول أذان المرأة؛ ألنه لو كان جائزًا ألمر لم يذكر التاريخ جواز  .16

 طول حياته. به الرسول 
                                                                                                                                            

 (. 715، رقم )1/314 :، والحاكم في المستدرك1/221 :(  رواه أبن خزيمة في صحيحه1)
 . 1/113 :(  األم2)
 . 1/311:(  المغني 3)
 .1/623:(  الفقه اإلسالمي وأدلته4)
 .7/15 :(  ينظر: المحلى5)
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عرفنا اختالف العلماء في أخذ األجرة على األذان، فمنهم من ذهب إلى جواز  .17
 أخذ األجرة على األذان ومنهم من لم يجوز ذلك. 

 عرفنا وقت التثويب في األذان، ومتى وكيف يحصل. .18
ون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وان ينفع به أسأل هللا تبارك وتعالى أن يك

المسلمين هذا وإن كان هناك زلل أو خطأ وسهو أو نسيان فمني ومن الشيطان 
 وهللا ورسوله بريئان من الخطأ. 

 الباحث 
 

 املصادر
 بعد القرآن الكريم 

 محمد ناصر الدين األلباني ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .1
 ، 2، طبيروت –المكتب اإلسالمي ، إشراف: زهير الشاويش، هـ(1421: ت)

 ، م1985 -هـ  1415
هـ(، 319اإلجماع، ألبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت:  .2

هـ/ 1425،  1حققه:  فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم للنشر والتوزيع، ط/
 مـ.2114

اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان  .3
هـ(، حققه 354بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )ت:

،، 1وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/
 .م 1988هـ / 1418

موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني،  أحمد بن الحسين بن علي بن، السنن الكبرى  .4
دار الكتب ، محقق: محمد عبد القادر عطا، هـ(458: تأبو بكر البيهقي )

 . م 2113 -هـ  1424، 3ن، طلبنا –العلمية، بيروت 
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االستيعاب في معرفة األصحاب، ألبي عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن  .5
قه: علي محمد هـ(، حق463عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت: 

 م. 1992 -هـ  1412، 1البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط/
اإلصابة في تمييز الصحابة، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  .6

هـ(، حققه: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي 852بن حجر العسقالني )ت: 
 هـ. 1415،   1محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/

ر الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي األعالم، لخي .7
 م.2112،  15هـ(، دار العلم للماليين، ط/1396الدمشقي )ت: 

االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط، لبرهان الدين الحلبي أبو الوفا إبراهيم  .8
هـ(، 841بن محمد بن خليل الطرابلسي الشافعي سبط ابن العجمي )ت: 

 م. 1988، 1القاهرة، ط/ –حققه: عالء الدين علي رضا، دار الحديث 
ن بن شافع األم، الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثما .9

هـ(، دار 214بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )ت: 
 م.1991هـ/1411بيروت،  –المعرفة 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  .11
 /هـ 1416، 2هـ(، دار الكتب العلمية، ط/587الكاساني الحنفي )ت: 

 م. 1986
ي حل سنن أبي داود، لخليل أحمد السهارنفوري بذل المجهود ف .11

سهارنفور بالهند،  –ه(، رئيس الجامعة الشهيرة بمظاهر العلوم 1346)ت:
 لبنان. –دار الكتب العلمية، بيروت 

تاريخ الثقات، ألبي الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح العجلى الكوفى )ت:  .12
 م.1984/هـ1415،  1هـ(، دار الباز، ط/261

الكبير، لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبي عبد التاريخ  .13
 هـ(، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن.256هللا )ت: 
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تاريخ بغداد، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب  .14
هـ(، حققه: د. بشار عواد معروف، دار الغرب 463البغدادي )ت: 

 م. 2112هـ / 1422،  1بيروت، ط/اإلسالمي، 
تاريخ دمشق، ألبي القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن عساكر  .15

هـ(، حققه: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر 571)ت: 
 م. 1995هـ /  1415والتوزيع 

بن  تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، ألبي سليمان محمد بن عبد هللا بن أحمد .16
هـ(، 379ربيعة بن سليمان بن خالد بن عبد الرحمن بن زبر الربعي )ت: 

، 1الرياض، ط/ –حققه: د. عبد هللا أحمد سليمان الحمد، دار العاصمة 
 ه.1411

تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، ألبي العال محمد عبد الرحمن بن عبد  .17
 بيروت. –هـ(، دار الكتب العلمية 1353الرحيم المباركفورى )ت: 

تذكرة الحفاظ، لشمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز  .18
هـ/ 1،1419هـ(، دار الكتب العلمية،  بيروت، لبنان، ط/748الذهبي )ت: 

 م.1998
تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي وذكر  .19

المدلسين )وغير ذلك من الفوائد(، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
هـ(،حققه: الشريف حاتم بن عارف العوني، 313الخراساني، النسائي )ت: 

 هـ.1423، 1مكة المكرمة، ط/ -دار عالم الفوائد 
هـ(، 816محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت: التعريفات، لعلي بن  .21

حققه: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب 
 م.1983/هـ 1413، 1لبنان، ط/–العلمية بيروت 
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تقريب التهذيب، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  .21
، 1يد، سوريا، ط/هـ(، حققه: محمد عوامة، دار الرش852العسقالني )ت: 

 م.1986ه / 1416
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ألبي الفضل أحمد بن  .22

هـ(، النشر: دار 852علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت: 
 م.1989هـ/ 1419،  1الكتب العلمية، ط/

تهذيب التهذيب، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  .23
، 1هـ(، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط/852عسقالني )ت:ال

 هـ. 1326
تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبي  .24

الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي)ت: 
 ، 1هـ(، حققه: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/742

 م1981/  ـه 1411
الثقات، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبد، التميمي، أبي  .25

هـ(، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 354حاتم، الدارمي، الُبستي )ت: 
 م. 1973/ ه 1393،  1الدكن الهند، ط/

جامع التحصيل في أحكام المراسيل،: لصالح الدين أبو سعيد خليل بن  .26
هـ(، حققه: حمدي عبد 761كيكلدي بن عبد هللا الدمشقي العالئي )ت: 

 .1986 / 1417، 2بيروت، ط/ –المجيد السلفي، عالم الكتب 
وسننه وأيـــامه )  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا  .27

صحيح البخاري(،  لمحمد بن إسماعيل أبي عبد هللا البخاري الجعفي ) ت: 
ه(، حققه: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة 256

 هـ.1422، 1عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط/
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إدريس بن المنذر الجرح والتعديل، ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن  .28
هـ(، دار إحياء التراث 327التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )ت: 

 م. 1952ه/  1271،  1العربي، بيروت، ط/
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي حاشية الجمل على شرح المنهج، ل .29

 هـ(، دار الفكر.1214األزهري، المعروف بالجمل )ت 
المعروف بشرح منتهى اإلرادات، لمنصور  دقائق أولي النهى لشرح المنتهى .31

بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )ت: 
 م.1993هـ / 1414، 1هـ(، عالم الكتب، ط/1151

سبل السالم، لمحمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم  .31
هـ(، 182مير )ت: الصنعاني، أبي إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه باأل

 دار الحديث.
سنن ابن ماجه، البن ماجه أبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، )ت:  .32

 هـ(، حققه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.273
سنن أبي داود، ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد  .33

ِجْستاني )ت:  هـ(، حققه: محمد محيي الدين عبد 275بن عمرو األزدي  السِّ
 الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.

سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،  .34
فؤاد عبد الباقي،  هـ(، حققه: أحمد محمد شاكر،ومحمد279أبي عيسى )ت: 

وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف، شركة مكتبة ومطبعة 
 م. 1975هـ /  1395، 2مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط/

سنن الدارمي، ألبي محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن  .35
سليم هـ(، حققه: حسين 255عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي )ت: 

، 1أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط/
 م.  2111 /هـ  1412
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السنن الصغرى للنسائي) المجتبى(، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن  .36
هـ(، حققه: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب 313علي الخراساني، النسائي )ت: 

 م.1986ه / 1416 ،2المطبوعات اإلسالمية، حلب، ط/
سير أعالم النبالء، لشمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن  .37

هـ(، حققه: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 748َقاْيماز الذهبي )ت: 
 م.1985هـ/ 1415، 3شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط/

بن عثمان بن  سير أعالم النبالء، لشمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد .38
هـ(، دار الحديث، القاهرة، الطبعة: 748َقاْيماز الذهبي)ت: 

 م. 2116هـ/1427
شرح النووي على مسلم، ألبي زكريا محيي الدين يحيى بـــن شرف النووي  .39

 ه.1392،  2هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط/676)ت: 
اي بن قليج بن عبد مغلط، اإلعالم بسنته عليه السالم -شرح سنن ابن ماجه  .41

هللا البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد هللا، عالء الدين 
المملكة  -كتبة نزار مصطفى الباز ، محقق: كامل عويضة، هـ(762)ت:

 . م1999 -هـ  1419، 1، طالعربية السعودية
صحيح ابن خزيمة، ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن  .41

هـ(، حققه: د. محمد مصطفى 311السلمي النيسابوري )ت:صالح بن بكر 
 األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت.

الطبقات الكبرى، ألبي عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء،  .42
هـ(، حققه: محمد عبد 231البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )ت: 

 م. 1991هـ / 1411، 1بيروت، ط/ –القادر عطا، دار الكتب العلمية 
الطبقات الكبرى، ألبي عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء،  .43

هـ(، حققه:د. إحسان 231البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )ت:
 م. 1968، 1عباس، دار صادر، بيروت، ط/
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عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسى  .44
هـ(، دار 855الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )ت: بن أحمد بن حسين 
 بيروت. –إحياء التراث العربي 

العين، ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي  .45
هـ(، حققه: د مهدي المخزومي، و د إبراهيم السامرائي، 175البصري )ت: 

 دار ومكتبة الهالل.
(، حققه: 285الحربي أبو إسحاق )ت:  غريب الحديث، إلبراهيم بن إسحاق .46

مكة المكرمة،  -د. سليمان إبراهيم محمد العايد، جامعة أم القرى 
 ه.1،1415ط/

الفائق في غريب الحديث واألثر، ألبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  .47
هـ(، حققه: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو 538الزمخشري جار هللا )ت: 

 .2لبنان، ط/ –عرفة الفضل إبراهيم، دار الم
فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألحمد بن علي بن حجر أبي الفضل  .48

العسقالني الشافعي، رقم كتبه وأبيابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام 
بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات 

 ه. 1379المعرفة،  بيروت،  العاّلمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز،  دار
 محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني، لفتح القدير .94

، دمشق، بيروت -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ، هـ(1251: ت)
 . ه1،1414ط/

الِفْقُه اإلسالمي  وأدلَُّتُه، لَوْهَبة الز َحْيِلّي، أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمّي  .51
ريعة، دار الفكر  -عة دمشق وأصوله بجام دمشق،  –سوريَّة  -كّليَّة الشَّ

 .4ط/
لبنان  –هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت 1421فقه السنة، لسيد سابق )ت:   .51

 م. 1977هـ /  1397،  3ط/
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ن محمد عوض الجزيري )ت: الفقه على المذاهب األربعة، لعبد الرحمن ب  .52
 م. 2113هـ /  1424، 2لبنان، ط/ –دار الكتب العلمية، بيروت هـ(،1361

فيض القدير شرح الجامع الصغير، لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف  .53
بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )ت: 

 ه.1356، 1مصر، ط/ –هـ(، المكتبة التجارية الكبرى 1131
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، لشمس الدين أبي عبد هللا  .54

هـ(، حققه: محمد 748محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت: 
عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، مؤسسة علوم 

 م 1992هـ /  1413، 1القرآن، جدة، ط/
 م بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري الكنى واألسماء، لمسل .55

هـ(، حققه: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، عمادة البحث العلمي 261)ت: 
، 1بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط/

 م.1984هـ/1414
الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات، لبركات بن أحمد بن محمد  .56

هـ(، حققه: عبد 929الخطيب، أبي البركات، زين الدين ابن الكيال )ت: 
 م.1981،  1القيوم عبد رب النبي، دار المأمون، بيروت، ط/

اللباب في شرح الكتاب، لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي  .57
هـ(، حققه، وفصله، وضبطه، وعلق 1298الدمشقي الميداني الحنفي )ت 

 لبنان. –محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت حواشيه: 
لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن علي، أبي الفضل، جمال الدين ابن منظور  .58

، 3هـ(، دار صادر، بيروت، ط/711األنصاري الرويفعي اإلفريقي )ت:
 هـ. 1414

كر بن مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ألبي الحسن نور الدين علي بن أبي ب .59
هـ(، حققه: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، 817سليمان الهيثمي )ت: 

 م.  1994هـ/  1414القاهرة، 
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 المجموع شرح المهذب، ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  .61
 هـ(، دار الفكر، الطبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي.676)ت: 

أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي  المحلى باآلثار، ألبي محمد علي بن .61
 بيروت -هـ(، دار الفكر 456القرطبي الظاهري )ت: 

مختصر تاريخ دمشق البن عساكر، لمحمد بن مكرم بن على، أبي الفضل،  .62
هـ(، حققه: 711جمال الدين ابن منظور االنصاري الرويفعي اإلفريقي )ت: 

الفكر للطباعة  روحية النحاس، ورياض عبد الحميد مراد، ومحمد مطيع، دار
 م.1984هـ / 1،1412والتوزيع والنشر، دمشق، سوريا، ط/

، لعبد العزيز بن مرزوق الطريفي، دار المسائل المهمة في األذان واإلقامة .63
 ه. 1413، 2الرياض، ط/ –المنهاج 

المستدرك على الصحيحين، ألبي عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد  .64
الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن بن حمدويه بن ُنعيم بن 

هـ(، حققه: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  415البيع )ت: 
 م.1991ه / 1411، 1بيروت، ط/

، لمسلم المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا  .65
هـ(، حققه: محمد فؤاد 261بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت: 

 بيروت.  –عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 
المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبي  .66

هـ(، حققه: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة 361القاسم الطبراني )ت: 
 .2ن تيمية القاهرة،  ط/اب

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدين، محمد بن  .67
، 1هـ(، دار الكتب العلمية، ط/977أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ت: 

 م.1994هـ / 1415
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المغني البن قدامة، ألبي محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن  .68
دسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي قدامة الجماعيلي المق

 م.1968هـ /1388هـ(، مكتبة القاهرة، 621)ت: 
منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد  .69

 م1989هـ/1419بيروت،  –هـ(، دار الفكر 1299هللا المالكي )ت: 
أبو عبد هللا محمد بن مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لشمس الدين  .71

محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الر عيني 
 م.1992هـ / 1412، 3هـ(، دار الفكر، ط/954المالكي )ت: 

المؤَتِلف والمخَتِلف، ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن  .71
حققه: موفق هـ(،385مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت: 

هـ 1416، 1بيروت، ط/ –بن عبد هللا بن عبد القادر، دار الغرب اإلسالمي 
 م1986/ 

موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله، جمع وترتيب:  .72
 م. 1997هـ /  1417، 1السيد أبو المعاطي النوري، عالم الكتب، ط/

الكويت،  –الشئون اإلسالمية الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف و  .73
 هـ. 1427/ 1414

ميزان االعتدال في نقد الرجال، لشمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن   .74
هـ(، حققه: علي محمد البجاوي، دار 748عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت: 

 م. 1963هـ /  1382، 1المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط/
نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي،  .75

هـ(، 762لجمال الدين أبي محمد عبد هللا بن يوسف بن محمد الزيلعي )ت: 
حققه: محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  دار 

 م.1997هـ/1418،، 1القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، السعودية، ط/
النهاية في غريب الحديث واألثر، لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن  .76

األثير )ت: ابن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري 
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هـ(، حققه: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة 616
 م.1979هـ /1399العلمية، بيروت 

محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )ت:  نيل األوطار، لمحمد بن علي بن .77
، 1هـ(، حققه: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط/1251
 م.1993هـ / 1413

الهداية في شرح بداية المبتدي، لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني  .78
هـ(، حققه: طالل يوسف، دار 593المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )ت: 

 لبنان. –بيروت  -تراث العربي أحياء ال
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد  .79

هـ(، حققه: د. 681بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي اإلربلي )ت: 
 إحسان عباس، دار صادر، بيروت.

)ت: صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي ، الوافي بالوفيات .81
 –دار إحياء التراث ، محقق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، هـ(764

 . م2111 -هـ1421عام النشر: بيروت
 

 

 

 

 

 

 

 


