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أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة 

  موضوع البحث: 

مجــع األحاديــث التــي اســتدل هبــا املخالفــون ألهــل الســنة واجلامعــة الدالــة عــى بــدء ترشيــع 

ــة، واحلكــم عليهــا. ــة، ودراســتها دراســة نقدي األذان قبــل اهلجــرة النبوي

  أهداف البحث:

1- مجع األحاديث الدلة عى بدء تشـريع األذان قبل اهلجرة، وخترجيها، ودراستها دراسة نقدية.

2- بيــان بطــالن قــول أهــل البــدع يف مســألة بــدء ترشيــع األذان قبــل اهلجــرة، وخمالفتهــم ألهــل 

الســنة واجلامعــة.   

3- بيان براءة أهل السنة واجلامعة مما قذفهم به خمالفوهم.

  مشكلة البحث:

ــو  ــا ه ــة مل ــنة واجلامع ــل الس ــة أه ــف( خمالف ــة والتحري ــني األصال ــاب )األذان ب ــف كت ــم مؤل زع

ــة. ــرة النبوي ــل اهلج ــه كان قب ــدء األذان، وأن ــأن ب ــرة يف ش ــنة املطه ــن الس ــت يف دواوي ثاب

فام هذه األحاديث التي استدل هبا املخالفون؟ وهل ثبتت؟ 

ومتى رشع األذان؟ وكيف كان ينادى للصالة قبل اهلجرة؟

  أهم نتائج البحث:

عــدم ثبــوت األحاديــث التــي اســتدل هبــا املخالفــون والدالــة عــى أن بــدء األذان كان يف العهــد 

املكــي، وبطــالن قوهلــم.

7



أن بدء ترشيع األذان كان بعد اهلجرة بإمجاع أهل السنة واجلامعة. 

الة )املفتاحية(:   الكلامت الدَّ

األذان - اهلجرة - اإلرساء - املعراج - مرشوعية - السنة - اجلامعة - الشيعة.
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أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة 

F

إن احلمــد هلل، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونتــوب إليــه، ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا ومــن 

ســيئات أعاملنــا، مــن هيــده اهلل فــال مضــل لــه، ومــن يضلــل فــال هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل 

وحــده ال رشيــك لــه، وأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوله .

ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ ]آل عمران:102[.

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ 

. ]النســاء:1[  ژ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ژ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ژ ]األحــزاب:71-70[.

أما بعد: 

"فــإن األذان ُخطَّــة رشيفــة رشعيــة؛ ألنــه ذكــر هلل تعــاىل ولرســوله H، وإقــرار 
بالشــهادتني، ودعــاٌء إىل طاعــة اهلل" ، وقــد ذهــب مجهــور أهــل العلــم إىل أن بــدء تشـــريع األذان كان 
ــال  ــة ب ــت باملدين ــام كان ــروعيته إن ــن كثري:"ومشـ ــال اب ــة. ق ــا H إىل املدين ــرة نبين ــد هج بع

خــالف..")1(، لكــن خالــف بعــض أهــل البــدع يف ذلــك مســتدلني ببعــض األحاديــث الدالــة عــى أن 

ــراج)2(.  ــة اإلرساء واملع ــي يف قص ــد املك ــدء األذان كان يف العه ب

فام هذه األحاديث التي استدل هبا املخالفون؟ وهل ثبتت؟ 

)11  األحكام الكبري، البن كثري، )8/1(، وينظر: )35/1(.
)12  ويقابــل هــذا القــول يف البطــالن مــن زعــم بــأن زمــن النبــي H خــال عــن األذان قــال ابــن رجب:"ولقــد أبطــل مــن 
زعــم أن أمــر بــالل بــاألذان تأخــر إىل زمــن أيب بكــر-  -، وأّن مــدة النبــي H َخَلــت عــن أذان، وهــذا ال يقولــه 

َمــْن َيْعقــل مــا يقــول". فتــح البــاري، البــن رجــب، )399/3(.
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ومتى رشع األذان؟ وكيف كان ينادى للصالة قبل اهلجرة؟

هذا ما ستجيب عنه هذه الدراسة، وقد عنونت هلا بــ)أحاديث بدء تشـريع األذان قبل اهلجرة - 

دراسة حديثية نقدية -(.

  أمهية املوضوع:

1- تعلق موضوع البحث بأظهر شعرية من شعائر الدين اإلسالمي وهي األذان.

2- عالقة األذان بآكد أركان الدين بعد الشهادتني أال وهي الصالة.

3- فيه بيان للتدرج الترشيعي يف ديننا احلنيف.

  أهداف البحث:

1- مجع األحاديث الدلة عى بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة، وخترجيها، ودراستها دراسة نقدية.

2- بيــان بطــالن قــول أهــل البــدع يف مســألة بــدء ترشيــع األذان قبــل اهلجــرة، وخمالفتهــم ألهــل 

الســنة واجلامعــة.   

ــراءة أهــل الســنة واجلامعــة مــن دعــوى خمالفتهــم لألحاديــث الــواردة يف دواويــن  3- إظهــار ب

ــدء األذان. ــة يف شــأن ب الســنة النبوي

  أسباب اختيار املوضوع:

ــب  ــن الكت ــو م ــتاين، وه ــي الشهرس ــري(، لع ــة والتح ــني األصال ــاب )األذان ب ــى كت ــت ع وقف

ــنة  ــل الس ــة أه ــه خمالف ــه مؤلف ــم في ــة يزع ــت العاملي ــبكة اإلنرتن ــرب ش ــا ع ــورة أيض ــة، واملنش املطبوع

واجلامعــة ملــا ثبــت يف الســنة النبويــة يف شــأن بــدء األذان حيــث دلــت األحاديــث الــواردة يف كتبهــم 

أن بــدء ترشيــع األذان كان قبــل اهلجــرة النبويــة وبالتحديــد يف قصــة املعــراج، قاصــدا بذلــك إفحــام 
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أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة 

ــا  ــالن م ــان بط ــة بي ــذا الدراس ــالل ه ــن خ ــأردت م ــم، ف ــن كتبه ــم م ــة عليه ــة احلج ــه وإقام خمالفي

ــن  ــت يف دواوي ــا ثب ــم مل ــدم خمالفته ــه، وع ــم ب ــا أهتمه ــة مم ــنة واجلامع ــل الس ــراءة أه ــه، وب ــتدل ب اس

ــة. ــنة النبوي الس

  الدراسات السابقة:

مجيــع الدراســات العلميــة الســابقة واملؤلفــات حــول األذان التــي وقفــت عليهــا مل تناقــش هــذه 

املســألة بتوســع وبعضهــا مل يتعــرض هلــا، وأحســب أن هــذه الدراســة جــاءت لتكــون مكملــة ملــا كتب 

وألــف يف األذان، ومــن مجلــة مــا وقفــت عليــه مــا يــي:

- )رســالة يف األذان(، أليب احلســن عبــاد بــن رسحــان املعافــري )ت:543هـــ(، ضمــن رســائل يف 

الفقــه واللغــة، حتقيــق: عبــداهلل اجلبــوري. 

مــردايش )ت: 1149هـــ(،  - )حتفــة اخلــالن يف أحــكام األذان(، للعالمــة إبراهيــم بــن صالــح الدَّ

حتقيــق: حممــود حممــد صقــر الكبــش.

- )أحاديــث أذكار األذان واإلقامــة - مجعــًا ودراســة -(، للدكتــور إبراهيــم بــن عــي العيــد، بحث 

منشــور يف جملــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشـــريعة واللغة العربيــة وآداهبــا العــدد )31(، 1425هـ.

- )أحــكام األذان والنــداء واإلقامــة  - دراســة فقهيــة مقارنــة -(، لســامي بــن فــراج احلازمــي، 

وأصلــه رســالة علميــة بجامعــة أم القــرى، وذكــر فيهــا أربعــة أحاديــث متعلقــة باملســألة، اكتفــى فيهــا 

الباحــث بعزوهــا ملصادرهــا، ونقــل حكــم أهــل العلــم عليهــا باختصــار.

ــة -(،  ــة  ودراي ــة - رواي ــواردة يف األذان واإلقام ــة ال ــار املوقوف ــة واآلث ــث املرفوع - )األحادي

للدكتــور حممــد بــن عبــداهلل العبداهلــادي، وأصلهــا رســالة علميــة بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 

اإلســالمية، ذكــر فيهــا الدكتــور أربعــة أحاديــث وهــي: حديــث ابــن عمــر، وعــي، وأنــس، وعائشــة 
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ــث  ــة األحادي ــر بقي ــه، وذك ــم علي ــناده وحك ــث األول ودرس إس ــّرج احلدي ــًا، فخ M مجيع

كشــواهد فخــرج حديــث عــي  واكتفــى بذكــر ســبب ضعفــه، أمــا احلديثــني األخرييــن فلــم 

يقــف عــى إســنادمها، واكتفــى بعزومهــا ونقــل حكــم احلافــظ عليهــام)1(.

ــم  ــالة - تنظي ــت الص ــث األذان ومواقي ــني يف أحادي ــى الصحيح ــة ع ــنن األربع ــد الس - )زوائ

طرقهــا ودراســة أســانيدها واحلكــم عليهــا-(، للدكتــور حكيــم ســاعد قيــوي -  -، وأصلــه 

رســالة علميــة بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، ومل يــورد فيهــا شــيئا ممــا يتعلــق بموضوع 

الدراســة.

ــنة(،  ــاب والس ــوء الكت ــروط يف ض ــل، واآلداب، والشـ ــوم، والفضائ ــة: املفه - )األذان واإلقام

ــفري،الرياض . ــة س ــات مطبع ــن مطبوع ــاين، م ــف القحط ــن وه ــعيد ب ــور س للدكت

- )األذان(، ألســامة بــن عبداللطيــف القــويص، مــن مطبوعــات مؤسســة قرطبــة، الطبعــة األوىل 

1408هـــ، وذكــر فيــه أربعــة أحاديــث متعلقــة هبــذه املســألة: حديــث ابــن عمــر، وأنــس، وعائشــة، 

وعــي M، واكتفــى بنقــل كالم احلفــاظ عــى كل حديــث بشــكل خمتــر.

- )أحكام األذان واإلقامة(، وهو من إعداد اإلدارة العامة للبحوث والدراسات اإلسالمية. 

- )أحــكام إجابــة املــؤذن املتعلقــة بألفاظــه(، وهــو عبــارة عــن بحــث مــن إعــداد الدكتــور صالح 

بــن حممــد اليابــس، بحث منشــور يف جملــة اجلمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد )28(، 1437هـ. 

- )تشنيف اآلذان يف أحكام األذان(، لعبداهلل بن رايض الشمري، من مطبوعات دار القاسم.

- )تشــنيف اآلذان بــام ورد يف فضــل وآداب وأحــكام األذان(، لســيد مــراد ســالمة، مــن مطبوعات 

الفوائد، 1437هـ. دار 

)11  )ص38(.
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أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة 

- )األذان بــني األصالــة والتحريــف(، لعــي الشهرســتاين، مــن منشــورات شــبكة اإلمــام احلســنني 

للــرتاث والفكــر اإلســالمي، الطبعــة األوىل، وهــي طبعــة منقحــة وعليهــا إضافــات املؤلــف.

  ضابط البحث:

األحاديــث املرفوعــة الــواردة يف كتــب الســنة النبويــة التــي دلــت عــى أّن بــدء تشـــريع األذان كان 

قبــل اهلجــرة النبويــة.

  منهج البحث:

 أوالً: اتبعــت املنهــج االســتقرائي يف مجــع األحاديــث املتعلقــة باملســألة مــن كتــب الســنة، واملنهج 

ــتها. النقدي يف دراس

ثانيــًا: ســلكت يف ختريــج أحاديــث البحــث مســلكًا وســطًا دون تطويــل أو اختصــار خمــل، فــإن 

كان احلديــث يف الصحيحــني أو أحدمهــا فاكتفــي هبــام، أمــا غــري ذلــك فأعــزوه إىل مصــادره وأتوســع 

يف خترجيــه قــدر االســتطاعة، وأتكلــم عليــه تصحيحــا وتضعيفــا.

ثالثــًا: أترجــم للــرواة الذيــن تدعــو حاجــة الدراســة إىل ترمجتهــم، وقــد أكتفــي بقــول احلافــظ يف 

التقريــب عنــد موافقتــه.

رابعًا: أذكر أهم النتائج التي ظهرت يل من خالل هذه الدراسة. 

فانتظم البحث يف مقدمة، ومتهيد، وثامنية مباحث حتتها مطالب، وخامتة، واملصادر واملراجع.

ــة  ــه، وخط ــابقة، وضابط ــات الس ــه، والدراس ــوع، وأهداف ــة املوض ــا أمهي ــة: وفيه املقدم
ــه. ــث ومنهج البح

والتمهيد فيه: تعرف األذان، وبداية مرشوعيته.
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املبحث األول: حديث عيل ، وفيه مطلبان:

املطلب األول: التخريج.

املطلب الثاين: احلكم عى احلديث.

املبحث الثاين: حديث عبداهلل بن عمر ، وفيه مطلبان:

املطلب األول: التخريج.

املطلب الثاين: احلكم عى احلديث.

املبحث الثالث: حديث عائشة ، وفيه مطلبان:

املطلب األول: التخريج.

املطلب الثاين: احلكم عى احلديث.

املبحث الرابع: حديث عبداهلل بن عباس  ، وفيه مطلبان:

املطلب األول: التخريج.

املطلب الثاين: احلكم عى احلديث.

املبحث اخلامس: حديث احلسن بن عيل ، وفيه مطلبان:

املطلب األول: التخريج.

املطلب الثاين: احلكم عى احلديث.

املبحث السادس: حديث أنس ، وفيه مطلبان:

14



أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة 

املطلب األول: التخريج.

املطلب الثاين: احلكم عى احلديث.

املبحث السابع: حديث رافع بن خديج ، وفيه مطلبان: 

املطلب األول: ختريج احلديث.

املطلب الثاين: احلكم عى احلديث.

املبحث الثامن: التعليق عى األحاديث.

اخلامتة وضمنتها أهم النتائج، ثم املصادر واملراجع. 
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تعريف األذان:

لغــة: قــال ابــن فــارس: "اهلمــزة والــذال والنــون أصــالن متقاربــان يف املعنــى متباعــدان يف اللفظ، 
أحدمهــا ُأُذن، واآلخــر الِعْلــم، فأمــا التقــارب فــاألذن يقــع علــم كلِّ مســموع" )1(.

ن ُيــَؤذِّن تأذينــًا، هــو اإلعــالم بوقــت  واألذان: "اســم التأذيــن، وهــو اإلعــالم بالــيء، يقــال: أذَّ

الصــالة. واألذان هــو اإلقامــة أيضــا")2(.

رشعًا: "هو اللفظ املعلوم املرشوع يف أوقات الصالة لإلعالم بوقتها")3(.

أو هو: "اإلعالم بوقت الصالة بألفاظ خمصوصة")4(.

أو هو: "التعبد هلل لإلعالم بدخول وقت الصالة بذكر خمصوص")5(.

ــا  ــاين، وأم ــف الث ــرب التعري ــًا، فاألق ــا مانع ــرا، وجامع ــون خمت ــف أن يك ــل يف التعري واألص

قصــد التعبــد، فــال يدخــل يف حــده، وهــو قــدر زائــد عــى التعريــف، وهــو لطلــب الثــواب واألجــر 

ــم. ــن اهلل واهلل أعل م

بداية مرشوعية األذان:

ــل  ــوال أه ــن أق ــح م ــى الصحي ــرة ع ــد اهلج ــرة، ورشع بع ــالم الظاه ــعائر اإلس ــن ش األذان م

:M العلــم، كــام دّل عليــه عــدة أحاديــث منهــا: حديــث ابــن عمــر، وأنــس، وعبــداهلل بــن زيــد

)11  معجم مقاييس اللغة، البن فارس، )75/1( مادة أذن.
)12  ينظر: النهاية يف غريب احلديث، البن األثري، )34/1( مادة أذن؛ ولسان العرب، البن منظور، )12/13( مادة أذن.

))1  املغني، البن قدامة، )53/2(.
))1  سبل السالم، للصنعاين، )42/2(.

))1  الرشح املمتع، البن عثيمني، )35/2(.
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أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة 

ــوَن  َتِمُع ــنَي َقِدُموا امْلَِدينََة َيْ ــلُِموَن ِح ــال: »َكاَن امْلُْس ــه ق ــر  أن ــن عم ــداهلل ب ــث عب حدي

ــُذوا  ِ ــُم : اختَّ ــاَل َبْعُضُه ــَك َفَق ــا يِف َذلِ ــوا َيْوًم ُم ــٌد . َفَتَكلَّ ــا َأَح ــاِدي ِبَ ــَس ُينَ ــَواِت ، َوَلْي َل َفَيَتَحيَّنُوَن الصَّ

َناُقوًســا ِمْثَل َناُقــوِس النََّصــاَرى ، َوَقــاَل َبْعُضُهــْم : َقْرًنــا ِمْثــَل َقــْرِن اْلَيُهــوِد . َفَقاَل ُعَمــُر: َأَوال َتْبَعُثــوَن 

ــالِة«)11. ــاِد بِالصَّ ــْم َفنَ ــاَل َرُســوُل اهللِ H: َيا بِــالُل ، ُق ــالِة ؟ َق ــاِدي بِالصَّ َرُجــاًل ُينَ

قــال احلافــظ ابــن حجــر: " وحديــث ابــن عمــر-  - املذكــور يف هــذا البــاب ظاهــر يف أن 

األذان إنــام رشع بعــد اهلجــرة، فإنــه نفــى النــداء بالصــالة قبــل ذلــك مطلقــا")2(. 

الِة بَِشـــْيٍء  وحديــث أنــس  قــال: »مَلَّــا َكُثــَر النَّــاُس ، َقــاَل: َذَكــُروا َأْن َيْعَلُمــوا َوْقــَت الصَّ

ــَر  ــَفَع األََذاَن ، َوَأْن ُيوتِ ــالٌل َأْن َيْش ــا ، َفُأِمَر بِ ــوا َناُقوًس ُب ــاًرا ، َأْو َيْضِ ــوُروا َن ــُروا َأْن ُي ــُه ، َفَذَك َيْعِرُفوَن

ــَة")13.  اإِلَقاَم

ــوُل اهللِ  ــَر َرُس ــا َأَم ــال: »مَلَّ ــه ق ــاري  أن ــه األنص ــد رب ــن عب ــد ب ــن زي ــداهلل ب ــث عب وحدي

ــُل  ِم ــٌل َيْ ــٌم َرُج ــا َنائِ ــاَف ِب َوَأَن ــالِة َأَط ــِع لِلصَّ ــاِس يِف اجَلْم ــِه لِلنَّ َب بِ ــْضِ ــوِس لَِي H بِالنَّاُق

َناُقوًســا يِف َيــِدِه، َفُقْلــُت َلــُه: َيــا َعْبــَد اهللِ َأَتبِيــُع النَّاُقــوَس؟ َفَقــاَل: َوَمــا َتْصنَــُع بـِـِه؟ َقــاَل: ُقْلــُت: َنْدُعــو 

ــاَل: َتُقــوُل: اهللُ َأْكــَرُ اهللُ  ــَى َق ــُت: َب ــِك؟ ُقْل ــْن َذلِ ــا ُهــَو َخــرْيٌ ِم ــَك َعــَى َم ــاَل: َأَفــال َأُدلُّ ــالِة َق ــِه لِلصَّ بِ

ــًدا َرُســوُل اهللِ  ، َأْشــَهُد َأْن ال إَِلــَه إاِلَّ اهللُ َأْشــَهُد َأْن ال إَِلــَه َأالَّ اهللُ، َأْشــَهُد َأنَّ ُمَمَّ َأْكــَرُ اهللُ َأْكــَرُ اهللُ َأْكــَرُ

ــَى  ــالِح َحــيَّ َع ــَى الَف ــالِة، َحــيَّ َع ــَى الصَّ ــالِة، َحــيَّ َع ــَى الصَّ ــًدا َرُســوُل اهللِ، َحــيَّ َع ــَهُد َأنَّ ُمَمَّ َأْش

)11  أخرجــه البخــاري يف صحيحــه،)ص100(  ح)604(، ومســلم يف صحيحــه، )ص161( ح)377(، والرتمــذي يف ســننه، )ص53( 
ــنده،   )2 /148(  ــد يف مس ــرى، )231/2( ح)1603(، وأمح ــى، )329/2( ح)625(، و يف الك ــائي يف املجتب ح)190(، والنس

ح)6357( ، وابــن خزيمــة يف صحيحــه، )455/1( ح)361(.
)12  فتح الباري، البن حجر، )93/2(.

))1  أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، )ص100( ح)602(، ومســلم يف صحيحــه، ) ص161( ح)378(، قــال ابــن رجــب معلقــا عــى 
هــذا احلديــث: "وهــذا يــدل عــى أن األذان تأخــر عــن أول قــدوم النبــي صــى عليــه وســلم املدينــة حتــى كثــر النــاس وانتــرشوا 
يف املدينــة ومــن حوهلــا، واحتاجــوا حينئــذ إىل تعليــم وقــت الصــالة بــيء يعرفونــه معرفــة تامــة"، فتــح البــاري، البــن رجــب، 

ــر: )401-400/3(. )398/3(، وينظ
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ــَت  ــوُل إَِذا َأَقْم ــمَّ َتُق ــاَل: ُث ــٍد َق ــرْيَ َبِعي ــَتْأَخَر َغ ــمَّ اْس ــاَل: ُث ــَه إاِلَّ اهللُ َق ، ال إَِل ــَرُ ــَرُ اهللُ َأْك ــالِح، اهللُ َأْك الَف

ــالِة،  ــًدا َرُســوُل اهللِ، َحــيَّ َعــَى الصَّ ، َأْشــَهُد َأْن ال إَِلــَه إاِلَّ اهللُ، َأْشــَهُد َأنَّ ُمَمَّ ــالَة: اهللُ َأْكــَرُ اهللُ َأْكــَرُ الصَّ

ــامَّ  ــَه إاِلَّ اهللُ، َفَل ، ال إَِل ــَرُ ــَرُ اهللُ َأْك ــالُة، اهللُ َأْك ــِت الصَّ ــْد َقاَم ــالُة َق ــِت الصَّ ــْد َقاَم ــالِح، َق ــَى الَف ــيَّ َع َح

ُتــُه بِــاَم َرَأْيــُت َفَقــاَل: إِِن َهــَذا ُرْؤَيــا َحــقٍّ إِنَّ َشــاَء اهللُ،  َأْصَبْحــُت َأَتْيــُت َرُســوَل اهللِ H َفَأْخَرْ

ــالٍل،  ــُت َمَع بِ ــَك، َفُقْم ــا ِمنْ ــَدى َصْوًت ــُه َأْن ــِه َفإِنَّ ْن بِ ــَؤذِّ ــَت، َفْلُي ــا َرَأْي ــِه َم ــِق َعَلْي ــالٍل َفَأْل ــَع بِ ــْم َم َفُق

ــِه،  ــَو يِف َبْيتِ ــاِب  ، َوُه ــُن اخَلطَّ ــُر ْب ــِمَع بَِذلَِك ُعَم ــاَل: َفَس ــِه َق ــْؤِذُن بِ ــُه َوُي ــُه َعنْ نُ ــُت َأَلقِّ َفَجَعْل

ــاَل  ــِذي ُأِرَي، َفَق ــُل الَّ ــُت ِمْث ــْد ُأِري ــوَل اهللِ َلَق ــا َرُس ــقِّ َي ــَك بِاحَل ــِذي َبَعَث ــوُل: َوالَّ ــرُّ ِرَداَءُه َيُق ــَرَج َيُ َفَخ

ــُد«)1(. ــِه احَلْم ــوُل اهللِ H َفلِلَّ َرُس

ــا  ــى م ــأقتر ع ــث س ــدة أحادي ــة بع ــنة واجلامع ــل الس ــب أه ــون ملذه ــتدل املخالف ــد اس وق

ورد منهــا يف دواويــن الســنة املطهــرة عنــد أهــل الســنة)2(، وأدرســها دراســة حديثيــة نقديــة، وأبــني 

ضعفهــا، وعــدم صالحيتهــا لالحتجــاج، ومعارضتهــا ملــا صــح مــن األحاديــث مكتفيــا بذلــك عــن 

ــه. ــي علي ــول املبن ــقط الق ــل س ــإذا بطــل الدلي ــم؛ ف مناقشــة قوهل

)11   أخرجــه اإلمــام أمحــد يف مســنده، )42/4( ح)16477(؛ وابــن خزيمــة يف صحيحــه، )462/1( ح)373( مــن طريــق ســعيد بــن 
املســيب، عــن عبــداهلل بــن زيــد

وأخرجــه أمحــد يف مســنده،)43/4( ح)16478(؛ وأبــو داود يف ســننه، )ص82( ح)499(؛ والرتمــذي يف ســننه، )ص52( 
ح)189(؛ وابــن ماجــه يف ســننه، )232/1( ح)706(، والدارمــي يف ســننه، )286/1(  ح)1191-1190(.

ــد واللفــظ  ــن زي ــداهلل ب ــه عب ــد، عــن أبي ــن زي ــداهلل ب ــن عب ــق حممــد ب ــن خزيمــة يف صحيحــه، )461/1( ح)371( مــن طري واب
ألمحــد.

وأخرجــه أمحــد يف مســنده، )42/4( ح)16476(؛ وأبــو داود يف ســننه، )ص86( ح)512-513( مــن طريــق عبــداهلل بــن حممــد 
بــن زيــد، عــن عمــه عبــداهلل بــن زيــد.

 قــال الرتمــذي: "حديــث عبــداهلل بــن زيــد حديــث حســن صحيــح". وصححــه ابــن خزيمــة، ونقــل البيهقــي يف كتابــه الســنن 
ــح البخــاري للحديــث وعــزاه لعلــل النرمــذي. الكبــري، )102/3(، تصحي

ــن خزيمــة، )468/1(  ــح اب ــدء األذان، )ص52( ح)189(؛ وصحي ــاب مــا جــاء يف ب ــاب الصــالة ب ينظــر: جامــع الرتمــذي، كت
ح)379(؛ البــدر املنــري، البــن امللقــن، )341/3(. وقــد أفــردت حديــث عبــداهلل بــن زيــد يف بــدء األذان ببحــث تكلمــت فيــه عــن 

الشــبهات التــي أثارهــا بعــض الرافضــة حولــه مــع اإلجابــة عنهــا يــّر اهلل نــرشه. 
)12  ألن املخالــف إنــام اســتدل هبــا ليقيــم احلجــة عــى أهــل الســنة واجلامعــة مــن كتبهــم، فلســان حالــه يقــول هــذه أحاديثكــم تشــهد 

ببطــالن قولكــم؛ لــذا اقتــرت  عليهــا، وبينــت بطالهنــا.
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أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة 

املبحث األول:
يــُل َصــىَّ  ــَم َرُســوَلُه األََذاَن َأَتــاُه ِجْبِ حديــث عــي  قــال : »مَلَّــا َأَراَد اللَُّ َأْن ُيَعلِّ
اُق ، َفَذَهــَب َيْرَكُبَهــا َفاْســَتْصَعَبْت ، َفَقــاَل َلَــا  ــٍة ُيَقــاُل َلَــا : اْلــُبَ اللَُّ َعَلْيِهــاَم بَِدابَّ
 ، H ــٍد يــُل : اْســُكنِي َفــَواللَِّ َمــا َرِكَبــِك َعْبــٌد َأْكــَرُم َعــَى اللِ ِمــْن حُمَمَّ ِجْبِ
ْحَــَن َتَبــاَرَك َوَتَعــاَل ، َقــاَل:  ــِذي َيــِي الرَّ َجــاِب الَّ َقــاَل : َفَرِكَبَهــا َحتَّــى اْنَتَهــى إَِل اْلِ
َجــاِب ، َفَقــاَل َرُســوُل اللِ H : َيــا  َفَبْينـَـاَم ُهــَو َكَذلـِـَك إِْذ َخــَرَج َمَلــٌك ِمــَن اْلِ
ــِذي َبَعَثــَك بِاْلَــقِّ نبًيــا إِنِّ ألَْقــَرُب اْلَْلــِق َمَكاًنــا َوإِنَّ َهَذا  يــُل َمــْن َهــَذا ؟ َقــاَل : َوالَّ ِجْبِ
 ، امْلََلــُك َمــا َرَأْيُتــُه ُمنْــُذ ُخِلْقــُت َقْبــَل َســاَعتِي َهــِذِه ، َفَقــاَل امْلََلــُك : اللَُّ َأْكــَبُ اللَُّ َأْكــَبُ
ــاَل  ــمَّ َق ــا َأْكــَبُ ، ُث ــا َأْكــَبُ َأَن ــِدي َأَن َجــاِب : َصــَدَق َعْب ــُه ِمــْن َوَراِء اْلِ ــاَل : َفِقيــَل َل َق
َجــاِب : َصــَدَق َعْبــِدي َأَنــا  امْلََلــُك : َأْشــَهُد َأْن الَ إَِلــَه إاِلَّ اللَُّ ، َقــاَل : َفِقيــَل َلــُه ِمــْن َوَراِء اْلِ
ــًدا َرُســوُل اللِ َقــاَل : َفِقيــَل ِمــْن َوَراِء  الَ إَِلــَه إاِلَّ َأَنــا ، َقــاَل : َفَقــاَل امْلََلــُك : َأْشــَهُد َأنَّ حُمَمَّ
ــالِة َحــيَّ  ــُك : َحــيَّ َعــَى الصَّ ــاَل امْلََل ــًدا ، َق ــا َأْرَســْلُت حُمَمَّ ــِدي َأَن َجــاِب : َصــَدَق َعْب اْلِ
ــالُة ، ُثــمَّ َقــاَل امْلََلــُك : اللَُّ َأْكــَبُ اللَُّ َأْكــَبُ ، َقــاَل: َفِقيــَل  َعــَى اْلَفــالِح ، َقــْد َقاَمــِت الصَّ
ــَه إاِلَّ اللَُّ ،  ــا َأْكــَبُ ، ُثــمَّ َقــاَل : الَ إَِل ــا َأْكــَبُ َأَن َجــاِب : َصــَدَق َعْبــِدي َأَن ِمــْن َوَراِء اْلِ
َجــاِب : َصــَدَق َعْبــِدي الَ إَِلــَه إاِلَّ َأَنــا ، َقــاَل : ُثــمَّ َأَخــَذ امْلََلــُك  َقــاَل : َفِقيــَل ِمــْن َوَراِء اْلِ

.»S ــاَمِء فِيِهــْم آَدُم ، َوُنــوٌح )1( َأْهــُل السَّ َمــُه َفَهــمَّ ــٍد H َفَقدَّ بَِيــِد حُمَمَّ

قــال أبــو جعفــر حممــد بــن عــي: "يومئــذ أكمــل اهلل ملحمــد H الشـــرف عــى أهــل 

ــاموات واألرض")2(. الس

)11  كــذا وقــع يف املســند وهــو حتريــف؛ ويف خمتــر زوائــد البــزار، البــن حجــر العســقالين؛ )204/1( ح)250(، وعنــد ابــن شــاهني 
يف ناســخ احلديــث ومنســوخه، )ص173( ح)178(،  "فــأّم" وهــو الصــواب واهلل أعلــم.

)12  مسند البزار، للبزار، )146/2( بعد ح)508(.
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  املطلب األول: التخريج 

ــن  ــامن ب ــن عث ــد ب ــا حمم ــال: حدثن ــنده، )146/2( ح)508( ق ــزار يف مس ــه الب ــث أخرج احلدي

خملــد الواســطي ، قــال : حدثنــا أيب ، عــن زيــاد بــن املنــذر ، عــن حممــد بــن عــي بــن احلســني ، عــن 

أبيــه ، عــن جــده، عــن عــي فذكــره. 

وقــال: وهــذا احلديــث ال نعلمــه يــروى هبــذا اللفــظ عــن عــي إال هبــذا اإلســناد وزيــاد بــن املنذر 

فيــه شــيعية ، وقــد روى عنــه مــروان بــن معاويــة وغريه.

وروي من طريق آخر عن زياد بن املنذر وفيه اختالف:

ــوخه،)ص173( ح)178(،  ــث ومنس ــخ احلدي ــاهني يف ناس ــن ش ــص اب ــو حف ــه أب ــد أخرج فق

ــن  ــبيب، ع ــن ش ــلمة ب ــق س ــن طري ــب، )202/1( ح)276(، م ــب والرتهي ــاين يف الرتغي واألصبه

ــاد بــن املنــذر النهــدي بــه يونــس بــن موســى البصـــري، عــن حســن بــن محــاد، عــن زي

وأخرجــه أبــو حفــص ابــن شــاهني يف ناســخ احلديــث ومنســوخه، )175( ح)179( مــن طريــق 

موســى بــن يســار بــن عبدالرمحــن، عــن يونــس بــن موســى، عــن احلســن بــن محــاد، عــن زيــاد بــن 

املنــذر، عــن حممــد بــن عــي بــن احلســني، عــن أبيــه، عــن أيب رافــع، عــن عــي  فذكــره.

واحلديــث أورده اهليثمــي يف كشــف األســتار )178/1( ح)352(، ويف جممــع الزوائد، )328/1( 

ــزاه للبزار)1(. ح)1851( وع

كام أورده احلافظ يف خمتر زوائد مسند البزار، )203/1( ح)250(.

. وله طريق آخر عن عي

)11  جممع الزوائد، للهيثمي، )238/5(.
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فقــد أخرجــه ابــن شــاهني يف ناســخ احلديــث ومنســوخه، )176( ح)183( عــن أمحــد بــن حممــد 

بــن ســعيد، عــن يعقــوب بــن يوســف، عــن حصــني، عــن منــذر أيب طريــف، عــن حممــد بــن بــرش، 

ــام  ــه، فل ــة أرسي ب ــول اهلل H ليل ــال: »كان أذان رس ــي ق ــن ع ــة، ع ــن احلنفي ــد ب ــن حمم ع

ــول اهلل  ــدم رس ــرة، وتق ــرة م ــام م ــى، وأق ــى مثن ــل مثن ــالة، وأذن جري ــرت الص ــامء حضـ كان يف الس

H فــأم أهــل الســامء«.

وروي مــن طريــق آخــر عــن ابــن احلنفيــة مرســال فقــد أخرجــه ابــن شــاهني يف ناســخ احلديــث 

ومنســوخه، )ص1177 ح)184( مــن طريــق زيــاد بــن املنــذر قــال: حدثنــا العــالء قــال: "قلــت البــن 

احلنفيــة: كنــا نتحــدث أن األذان رؤيــا رآهــا رجــل مــن األنصــار، ففــِزع، وقــال: عمدتــم إىل أحســِن 

ــه،  ــرج ب ــا ع ــول اهلل H مل ــن رس ــل، ولك ــذا واهلل الباط ــا! ه ــه كان رؤي ــم أن ــم فزعمت دينك

انتهــى إىل مــكان مــن الســامء، فوقــَف، وبعــث اهلل D إليــه مــالكًا مــا رآه أحــد يف الســامء قبــل ذلــك 

اليــوم عّلمــه األذان". وذكــر بقيــة احلديــث.

  املطلب الثان: الكم عى الديث

احلديــث مــداره عــى زيــاد بــن املنــذر وهــو رافــي خبيــث كّذبــه ابــن معــني وأبــو داود وابــن 
ــان وابــن عــدي وغريهــم)1(، قــال ابــن كثــري: "فقــد اتفــق أئمــة اجلــرح والتعديــل عــى جرحــه  حب

ــة مــن الروافــض")2(. ــه تنســب الفرقــة اجلارودي وطرحــه"، وقــال: "إلي

ــث ال  ــو حدي ــب: "وه ــن رج ــال اب ــث ق ــي احلدي ــب، و اهليثم ــن رج ــل اب ــذا أع ــاد ه وبزي

يصح")3(،وقــال اهليثمــي: "وفيــه زيــاد بــن املنــذر وهــو جممــع عــى ضعفــه")4(. 

)11  ينظر: هتذيب الكامل، للمزي، )59/3(.
)12  األحكام الكبري، البن كثري)32/1 - 33(.

))1  فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن رجب، )396/3(.
))1  جممع الزوائد، للهيثمي، )329/1(.
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ويف موضع قال: "زياد بن املنذر كذاب مرتوك")1(.

قال األلباين: "فاحلديث ضعيف جدًا، وعالمات الوضع عليه ظاهرة")2(.

ــن  ــني ب ــناده حص ــا يف إس ــل أيض ــث باط ــو حدي ــي  فه ــن ع ــر ع ــق اآلخ ــا الطري وأم
ــبيل  ــى س ــه إال ع ــة عن ــه، وال الرواي ــاج ب ــوز االحتج ــان: " ال جي ــن حب ــال اب ــادة ق ــو جن ــارق أب املخ
 .H االعتبــار")3(، وأورد لــه خــربًا فقــال عنــه بأنــه باطــل ال أصــل لــه مــن كالم رســول اهلل

ــع  ــال: "يض ــه ق ــي أن ــن الدارقطن ــزان ع ــي يف املي ــرتوك")4(، وأورد الذهب ــي:" م ــال الدارقطن ق
احلديــث")5(، وقــال الذهبــي: "متهــم بالكــذب")6(، وقــال احلافــظ بعــد نقلــه لــكالم ابــن حبان:"وهــو 

كــام قــال")7(، وتفــرد الطــرباين "بتوثيقــه")8(. 

فهو متهم بالكذب، وتوثيق الطرباين معارض بقول املجرحني، ثم جرحه مفسـر فيقدم واهلل أعلم.

وأمــا مــا جــاء عــن ابــن احلنفيــة مرســال فهــذا إســناد باطــل فيــه زيــاد بــن املنــذر وهــو رافــي 
كــذاب ســبق ذكــره. 

قــال ابــن كثــري معلــال هــذا األثر:"وهــذا الباطــل عينـُـُه، والكــذب البحــت عــى اإلمــام العــامل حممــد 

ابــن احلنفيــة؛ فإنــه أجــلُّ قــدرًا مــن أن ينكــر مــا ثبــت باألحاديث املســتفيضة املشــهورة بــني العلــامء")9(. 

فهــو حديــث باطــل تفــرد بــه رافــي كــذاب كــام يف الطريــق األول واملرســل عــن ابــن احلنفيــة، 

أو متهــم بالكــذب كــام يف الطريــق الثــاين وهــو خمالــف لألحاديــث الثابتــة الصحيحــة واهلل أعلــم.

)11  جممع الزوائد، للهيثمي، )238/5(.
)12  اإلرساء واملعراج، لأللباين، )ص105(.

))1  كتاب املجروحني، البن حبان، )511/2( رقم الرتمجة )1272(.
))1  الضعفاء واملرتوكني، للدارقطني، )ص179(.

))1  ميزان االعتدال، للذهبي، )314/2(.

))1  ميزان االعتدال، للذهبي، )351/7(.

)17  لسان امليزان، البن حجر، )591/2(.
))1  املوضع السابق.

))1  كتاب األحكام الكبري، البن كثري، )34/1(.
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أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة 

املبحث الثان:
حديث ابن عمر  قال: »ملا أرسي بالنبي H إل السامء ُأوحي 

إليه باألذان، فنزل فعلَّمه بالال«

  املطلب األول: التخريج

أخرجــه ابــن شــاهني يف ناســخ احلديــث ومنســوخه، )ص176( ح)181( عــن حممــد بــن حممــود 

األنبــاري، عــن حممــد بــن ماهــان، عــن عمــي، عــن أيب، عــن طلحــة بــن زيــد، عــن يونــس بــن يزيــد، 

عــن الزهــري، عــن ســامل، عــن أبيــه فذكــره.

وأخرجــه الطــرباين يف األوســط، )100/9( ح)9247( عــن النعــامن بــن أمحــد، عــن أمحــد بــن 

حممــد بــن ماهــان، عــن أبيــه، عــن طلحــة بــن زيــد بــه.

قــال الطــرباين: "مل يــرو هــذا احلديــث عــن الزهــري إال يونــس، وال عــن يونــس إال طلحــة بــن 

زيــد. تفــرد بــه حممــد بــن ماهــان الواســطي")11.

وهــذا لفــظ ابــن شــاهني، ووقــع عنــد الطــرباين "فَعلََّمــه جربيــل")2(، ولعلــه حتريــف فقــد عــزاه 

احلافــظ يف الفتــح، )94/2( للطــرباين بلفــظ ابــن شــاهني "فعلمــه بــالال")3(.

)11  املعجم األوسط، للطرباين، )100/9(.
)12  املوضع السابق.

))1  كام أشار إليه حمقق كتاب ابن شاهني، )ص176(.
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  املطلب الثان: الكم عى الديث

ــد أيب مســكني القــريش قــال احلافــظ: "مــرتوك قــال أمحــد  احلديــث مــداره عــى طلحــة بــن زي

ــع")1(. ــو داود: كان يض ــي وأب وع

وعزاه اهليثمي للطرباين يف األوسط وقال: "فيه طلحة بن زيد، ونسب إىل الوضع")2(.

قال ابن رجب: "وهو موضوع هبذا اإلسناد بغري شك، وطلحة هذا كذاب مشهور")3(.

فاحلديث هبذا السند باطل واهلل أعلم. 

كام وقع أيضا فيه اختالف عى حممد بن ماهان كام يتضح من التخريج.

ــم  ــان، )490/1( رق ــن حب ــني، الب ــة)2102(؛ املجروح ــم الرتمج ــم، )479/4( رق ــن أيب حات ــل، الب ــرح والتعدي ــر: اجل )11  ينظ
ــة  ــم الرتمج ــزي، )504/3( رق ــامل، للم ــب الك ــة)955(؛ هتذي ــم الرتمج ــدي، )174/5( رق ــن ع ــل، الب ــة)513(؛ الكام الرتمج

ــة)3020(. ــم الرتمج ــر، )ص282( رق ــن حج ــب، الب ــب التهذي )2955(؛ تقري
)12  جممع الزوائد، للهيثمي، )329/1(.

))1  فتح الباري يف رشح صحيح البخاري، البن رجب، )396/3(.
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أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة 

املبحث الثالث:
حديث عائشة  قالت: قال رسول الل H »ملا ُأرسي يب إل 

مني فصليت باملالئكة«)1(. َن جبيل، فظنَّت املالئكة أنه يصي هبم، فقدَّ السامء َأذَّ

  املطلب األول: التخريج

ــن  ــر ب ــن جعف ــوخه، )ص175( ح)180( ع ــث ومنس ــخ احلدي ــاهني يف ناس ــن ش ــه اب أخرج

اق، عــن حممــد بــن محــاد بــن زيــد احلارثــي، عــن عائــذ)3( بــن  ُنصــري)2(، عــن عــي بــن أمحــد الســوَّ

ــه. ــة  ب ــن عائش ــه، ع ــن أبي ــروة، ع ــن ع ــام ب ــن هش ــروي)4(، ع ــاع اهل ــب بيَّ حبي

وأورده ابن كثري يف األحكام الكبري، )34/1( وعزاه البن شاهني.

وعزاه احلافظ يف الفتح، )94/2( البن مردويه.

ــن  ــظ اب ــري، )34/1(؛ واحلاف ــن كث ــري، الب ــكام الكب ــري يف األح ــن كث ــره اب ــث ذك ــن احلدي ــا، لك ــال هن ــاء جمم ــظ األذان وإن ج )11  لف
ــة اإلرساء.   ــأن األذان رشع يف ليل ــال ب ــن ق ــة م ــن أدل ــح، )94/2( م ــر يف الفت حج

اص املعــروف باخُلْلــدي ترجــم لــه اخلطيــب يف تارخيــه وقــال:" كان ثقــة صادقــًا دينــًا  )12  جعفــر بــن حممــد بــن ُنَصــري، أبــو حممــد اخلــوَّ
فاضــاًل"، تاريخ بغــداد، للخطيــب البغــدادي، )234/7( رقم الرتمجــة)3715(.

))1  حترف يف املطبوع إىل "عابد" لذا مل يعرفه حمقق الكتاب.
))1  حترفــت يف املطبــوع إىل "تبــاع"، كــام وقــع حتريــف يف األصــل املخطــوط لكتــاب األحــكام الكبــري فقــد وقــع فيــه "عــن الثــوري" 

بــدل عــن "بيــاع اهلــروي" وقــد نبــه عليــه حمقــق الكتــاب، )34/1(.
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  املطلب الثان: الكم عى الديث 

احلديــث فيــه عائــذ بــن حبيــب بــن امَلــاّلح أبــو أمحــد الكــويف قــال ابــن معــني: "ثقــة")1(، ومــرة:  

"صويلــح")2(، وقــال أمحــد: "ذاك ليــس بــه بــأس، قــد ســمعنا منــه")3(. قــال ابــن عــدي: "روى عــن 

هشــام بــن عــروة أحاديــث أنكــرت عليــه، وســائر أحاديثــه مســتقيمه")4(. وذكــر ابــن معــني "أنــه كان 

زيديــًا")5(.

خلص حاله احلافظ فقال:" صدوق رمي بالتشيع")6(، وهو كام قال واهلل أعلم.

ومّلــا عــزاه احلافــظ البــن مردويــه قــال: "وفيــه مــن ال يعــرف")7(، ولعلــه يقصــد عــي بــن أمحــد 

اق الّرقــي قــال اخلطيــب: "ســكن بغــداد وحــدث هبــا، ومــا علمــت مــن حالــه إال  بــن رسيــج الســوَّ

خــريا")8(.

فاحلديــث هبــذا اإلســناد منكــر، وعــّده ابــن كثــري مــن منكــرات عائــذ فقــال - معلقــا عــى قــول 

ابــن عــدي بأنــه روى عــن هشــام بــن عــروة أحاديــث مناكري)9(-:"قلــت: وهــذا منهــا واهلل أعلــم")10(.

وفيه أيضا الراوي عن عائذ وهو حممد بن محاد بن زيد احلارثي قال ابن منده: "له مناكري")11(.

)11  سؤاالت ابن اجلنيد، )ص79( رقم الرتمجة)353(.
)12 هتذيب الكامل، للمزي، )42/4( رقم الرتمجة)3057(

))1  العلل ومعرفة الرجال، )361/2( رقم الرتمجة )2602(.
))1  ينظر: الكامل، البن عدي، )62/7( رقم الرتمجة)1514(.

))1  وقد تصحفت عند بعضهم إىل "زنديق" ينظر: هتذيب الكامل، للمزي، )42/4( وتعليق الدكتور بشار عواد عى هتذيب الكامل.
))1  تقريــب التهذيــب، البــن حجــر، )ص289(رقــم الرتمجــة)3117(؛ وينظــر: ميــزان االعتــدال، للذهبــي، )22/4( رقــم 

الرتمجــة)4104(؛ إكــامل هتذيــب الكــامل، ملغلطــاي، )160/7( رقــم الرتمجــة)2679(.
)17  فتح الباري، البن حجر، )94/2(.

))1  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )314/11(.
))1  سبق ذكره.

)110  األحكام الكبري، البن كثري، )35/1(.
)111  مل أقــف عليــه فيــام طبــع مــن كتبــه، ينظــر: املغنــي يف الضعفــاء، للذهبــي، )288/2( رقــم الرتمجــة)5447(؛ ميــزان االعتــدال، 

للذهبــي، )123/6( رقــم الرتمجــة)7447(؛ لســان امليــزان، البــن حجــر، )75/6( ح)7339(.
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أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة 

املبحث الرابع:
حديث ابن عباس  قال:»ُعلِّم النبي H األذان حني أرسي به، 

وأريه رجٌل من األنصار يف منامه«

  املطلب األول: التخريج

أخرجــه ابــن شــاهني يف ناســخ احلديــث ومنســوخه، )ص176(ح)182( عــن أمحــد بــن حممــد 

بــّي، عــن أيب جنــادة حصــني بــن املخــارق، عــن عبدالصمد  بــن ســعيد، عــن يعقــوب بــن يوســف الضَّ

بــن عــي، عــن أبيــه، عــن ابــن عبــاس فذكــره.

وروي مــن طريــق أخــر عــن ابــن عبــاس  ال يثبــت، فقــد روي مــن طريــق عبدالعزيــز 

بــن عمــران، عــن إبراهيــم بــن أيب حبيبــة)1(، عــن داود بــن احلصــني، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس 

أنــه قــال: "نــزل األذان عــى رســول اهلل H مــع فــرض الصــالة ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

ژ")2(. ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

عزاه ابن كثري أليب الشيخ يف كتاب األذان)3(، وأورده  أيضا ابن رجب يف الفتح)4( .

)11  تصحــف يف املطبــوع مــن األحــكام الكبــري، البــن كثــري إىل )حبيــب(؛ والصــواب مــا أثبــت كــام يف فتــح البــاري البــن رجــب، 
ــن احلصــني ينظــر: هتذيــب الكــامل، للمــزي، )100/1( رقــم  ــروي عــن داود ب ــة هــو مــن ي ــن أيب حبيب ــم ب )395/3(؛ وإبراهي

ــة)142(. الرتمج
)12  سورة اجلمعة )9(.

))1  يف كتاب األحكام الكبري، البن كثري، )35/1(.
))1  فتح الباري، البن رجب، )395/1(.
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  املطلب الثان: الكم عى الديث

فيه حصني بن املخارق وهو متهم بالكذب سبق ذكره.

وعبدالصمــد بــن عــي هــو ابــن عبــداهلل بــن عبــاس يــروي عــن أبيــه عــن جــده)1(. ذكــره العقيــي 

يف الضعفــاء وقــال: "حديثــه غــري حمفــوظ، وال يعــرف إال بــه")2(، وقــال الذهبــي: "ومــا عبدالصمــد 

بحجــة، ولعــل احلفــاظ إنــام ســكتوا عنــه مــدارة للدولــة")3(، وقــال ابــن قطلوبغــا: "وعبدالصمــد مل 

يذكــره أحــد بتوثيــق أو جتريــح")4(.

وأمــا الطريــق الثــاين فيــه إبراهيــم بــن أيب حبيبــة. قــال ابــن كثــري: "وإبراهيــم هــذا متكلم فيــه")5(، 

قلــت: وهــو ضعيــف كــام قــرره احلافــظ يف التقريــب )6(، و فيــه أيضــا عبدالعزيــز بــن عمــران الزهــري 

املعــروف بابــن أيب ثابــت قــال احلافــظ: "مــرتوك احرتقــت كتبــه فحــدث مــن حفظــه فاشــتد غلطــه، 

ــة،  ــة مدني ــًا باألنســاب")7(، قــال ابــن رجــب: "هــذا إســناد ســاقط ال يصــح، وهــذه اآلي وكان عارف

والصــالة فرضــت بمكــة، ومل يصــح أن النبــي H صــى اجلمعــة بمكــة")8(، وقــال ابــن ســيد 

النــاس: "وأمــا حديــث ابــن عبــاس ففيــه عبدالعزيــز بــن عمــران وغــريه ممــن ال تقــوم بــه حجــة")9(. 

فهو حديث باطل ال يثبت عن النبي H واهلل أعلم .

ــزان  ــي،)574/2( )1056(؛ مي ــاء، للعقي ــة)266(؛ الضعف ــم الرتمج ــم،)50/6( رق ــن أيب حات ــل، الب ــرح والتعدي ــر: اجل )11  ينظ
ــة)5200(. ــم الرتمج ــر، )370/4( رق ــن حج ــزان، الب ــان املي ــة)5079(؛ لس ــم الرتمج ــي، )354/4( رق ــدال، للذهب االعت

)12  الضعفاء، للعقيي،)574/2( وساق له حديث "أكرموا الشهود".
))1  ميزان االعتدال، للذهبي، )354/4(؛ وتعقب كالمه احلافظ يف اللسان، البن حجر، )371/4(.

ــي،  ــه العقي ــم في ــد تكل ــب فق ــه متعق ــة)249(، وكالم ــم الرتمج ــا، )ص423( رق ــن غطلوبغ ــده الب ــن ج ــه ع ــن أبي ــن روى ع ))1  م
ــره. ــبق ذك ــام س ــر ك ــن حج ــي واب والذهب

))1  كتاب األحكام الكبري، البن كثري، )36/1(.
))1  )ص87( رقم الرتمجة)146(.

)17  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص358( رقم الرتمجة)4114(.
))1  فتح الباري، البن رجب، )395/1(.

))1  النفح الشذي، البن سيد الناس، )16/4(.
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املبحث الامس:
عــن ســفيان بــن الليــل قــال: ملــا كان مــن أمــر الســن بــن عــي، ومعاويــة مــا 
كان قدمــت عليــه املدينــة وهــو جالــس يف أصحابــه قــال: فتذاكرنــا عنــده األذان، 
ــا عبــدالل بــن زيــد بــن عاصــم، فقــال لــه  ــا: إنــام كان بــدء األذان رؤي فقــال بعضن
الســن بــن عــي: إن شــأن األذان أعظــم مــن ذاك »َأذَّن جبيــل S يف الســامء 
مثنــى مثنــى، وعّلمــه رســول الل H وأقــام مــرة مــرة، فعّلمــه رســول الل 

ويل«. حــني  الســن  فــأذن   ،"H

  املطلب األول: التخريج

أخرجــه احلاكــم يف مســتدركه، )163/4( ح)4851(، عــن نــر بــن حممــد العــدل، عــن أمحــد 

بــن حممــد بــن ســعيد احلافــظ، عــن أمحــد بــن حييــى البجــي، عــن حممــد بــن إســحاق البلخــي، عــن 

نــوح بــن دّراج، عــن األجلــح)1(، عــن البهــي)2(، عــن ســفيان بــن الليــل فذكــره.

ــة الكــويف خمتلــف فيــه ولعلــه كــام قــال احلافظــان الذهبــي وابــن حجــر: "صــدوق  )11  هــو أجلــح بــن عبــداهلل الكنــدي، أبــو ُحجيَّ
واهلل أعلــم". ينظــر: هتذيــب الكــامل، للمــزي، )154/1( رقــم الرتمجــة)276(؛ مــن تكلــم فيــه وهــو موثــق أو صالــح احلديــث، 

للذهبــي، )ص73( رقــم الرتمجــة)13(؛ التقريــب، البــن حجــر، )ص96( رقــم الرتمجــة)285(.
)12  هو عبداهلل الَبِهّي قال احلافظ:"صدوق خيطئ" ينظر: التقريب، البن حجر، )ص0))(، رقم الرتمجة)3723(.
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  املطلب الثان: الكم عى الديث

يف إســناده نــوح بــن دّراج النخعــي تكلــم فيــه أهــل العلــم بــكالم شــديد ومنهــم مــن كذبــه كــام 

هــو قــول حييــى بــن معــني، وأيب داود)1(.

وقال الذهبي يف تلخيصه متعقبا احلاكم: "بأن نوح بن دّراج كذاب")2(.

وفيــه أيضــا ســفيان بــن الليــل قــال العقيــي: "كان ممــن يغلــو يف الرفــض، وال يصــح حديثــه")3(، 

فهــو حديــث باطــل ال يصــح، وعالمــة الوضــع ظاهــرة عليــه.

)11  ينظــر: هتذيــب الكــامل، للمــزي، )365/7 - 366( رقــم الرتمجــة)3723(؛ هتذيــب التهذيــب، البــن حجــر، )430/10( رقــم 
الرتمجــة)7524(.

)12  تلخيص املستدرك، للذهبي ملحق باملستدرك، )163/4( ح)4851(. 
))1  الضعفــاء الكبــري، للعقيــي، )213/2( رقــم ترمجــة)696(؛ املغنــي يف الضعفــاء، للذهبــي، )419/1( رقم الرتمجــة)2486(؛ ديوان 
الضعفــاء واملرتوكــني، للذهبــي، )335/1( رقــم الرتمجــة)1670(؛ ميــزان االعتــدال، للذهبــي، )247/3( رقــم الرتمجــة)3331(؛ 

لســان امليــزان، البــن حجــر، )312/3( رقم الرتمجــة)3815(.
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املبحث السادس:
َة ِحنَي َزاَلِت  يــَل- S - أَ َتى النَّبِيَّ H بَِمكَّ عــن أنــس  »أنَّ ِجْبِ
يُل َأَمــاَم  ــاَلِة ِحــنَي ُفِرَضــْت َعَلْيِهــْم ، َفَقاَم ِجْبِ َن لِلنَّــاِس بِالصَّ ــْمُس َفَأَمَرُه َأْن ُيــَؤذِّ الشَّ
ــَع  ــاَل : َفَصــىَّ َأْرَب ــَف َرُســوِل اللِ H َق ــاُس َخْل ــاَم النَّ ــيِّ H َوَق النَّبِ
َوَيْأَتــمُّ   H ـاُس بَِرُســوِل اللِ  النَـّ َيْأَتــمُّ  بِِقــَراَءٍة ،  َهــُر فِيَهــا  َرَكَعــاٍت ال َيْ
 ، ــى إَِذا َدَخــَل َوْقــُت اْلَعــْرِ يــَل S ُثــمَّ َأْمَهــَل َحتَّ َرُســوُل اللِ H بِِجْبِ
َهــُر فِيَهــا بِاْلِقــَراَءِة ، َيْأَتــمُّ امْلُْســِلُموَن بَِرُســوِل اللِ  َصــىَّ هِبِــْم َأْرَبــَع َرَكَعــاٍت ال َيْ
ــِت  ــى إَِذا َوَجَب ــَل َحتَّ ــمَّ َأْمَه ــَل ، ُث ي ــوُل اللِ H بِِجْبِ ــمُّ َرُس H َوَيْأَت
ــُر يِف  َه ــَراَءِة ، َوال َيْ ــنْيِ بِاْلِق ــُر يِف َرْكَعَت َه ــاٍت َيْ ــاَلَث َرَكَع ــْم َث ــْمُس ، َصــىَّ هِبِ الشَّ
ــُر  َه ــاٍت َيْ ــَع َرَكَع ــْم َأْرَب ــِل ، َصــىَّ هِبِ ْي ــُث اللَّ ــَب ُثُل ــى إَِذا َذَه ــُه َحتَّ ــمَّ َأْمَهَل ــِة ، ُث الثَّالَِث
ــى إَِذا َطَلــَع  َهــُر يِف األُْخَرَيــنْيِ بِاْلِقــَراَءِة ، ُثــمَّ َأْمَهــَل َحتَّ يِف االُوَلَيــنْيِ بِاْلِقــَراَءِة، َوال َيْ

َهــُر فِيِهــاَم بِاْلِقــَراَءِة«. ــْم َرْكَعَتــنْيِ َيْ اْلَفْجــُر َصــىَّ هِبِ

  املطلب األول: التخريج  

هذا احلديث يرويه قتادة عن أنس  واختلف فيه كام يي:

. فروي عن قتادة، عن أنس

وروي عن قتادة عن أنس، عن مالك بن صعصعة  يف قصة املعراج)1(.

وروي عن قتادة، عن احلسن مرسال.

وإليك التفصيل:

)11  كام نبه عليه اإلمام ابن خزيمة يف صحيحه )99/3( بعد ح)1592( .
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: أوالً: قتادة، عن أنس

أخرجــه الدارقطنــي يف ســننه، )489/1( ح)1021( عــن أيب طالــب أمحــد بــن نصـــر بــن طالب، 

اء، عــن حممــد بــن ســعيد بــن ِجــَدار، عــن جريــر بــن  عــن أيب محــزة إدريــس بــن يونــس بــن َينَّــاق الفــرَّ
حــازم، عــن قتــادة، عــن أنــس فذكــره واللفــظ لــه.

ــيوخه،  ــم ش ــامعيي يف معج ــه، )99/3( ح)1592(، واإلس ــة يف صحيح ــن خزيم ــه اب وأخرج
رقــم)32( مــن طريــق عمــرو بــن الربيــع بــن طــارق، عــن عكرمــة بــن إبراهيــم، عــن ســعيد بــن أيب 

عروبــة، عــن قتــادة بــه. وليــس فيهــام ذكــر التأذيــن يف مكــة.

ثانيًا: عن قتادة عن أنس، عن مالك بن صعصعة  يف قصة املعراج :

وراه عنه هشام الدستوائي، وشيبان، ومهام بن حييى، وسعيد بن أيب عروبة:

1- رواية هشام الدستوائي:

فقــد أخرجــه اإلمــام أمحــد يف مســنده، )207/4( ح)17833(؛ والبخــاري معلقــًا، )ص535( 
ح)3207(، ومســلم، )85( ح)164(؛والنســائي يف املجتبــى، )217/1( ح)447(؛ ويف الكــرى، 

)197/1( ح)305( مــن طــرق عــن هشــام بــه.

رواية البخاري ، والنسائي يف الكرى قرنا معه سعيد بن أيب عروبة.

وليس يف هذه الروايات ذكر لقصة إمامة جربيل بالنبي H، وال ذكر األذان.

2- رواية شيبان:

وأخرجــه أمحــد، )208/4( ح)17834( مــن طريــق شــيبان بــه، وليــس فيهــا ذكــر لقصــة إمامــة 
جربيــل بالنبــي H، وال ذكــر األذان.
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3- رواية مهام بن حييى العوذي:

وأخرجــه أمحــد، )208/4( ح)17835(؛ والبخــاري، )ص568( ح)3393( و )ص577( 
ــرق  ــن ط ــه، )403/1( ح)302( م ــة يف صحيح ــن خزيم ح)3430( و )ص652( ح)3887(،واب

عــن مهــام بــن حييــى بــه. 

وليس فيها ذكر لقصة إمامة جربيل بالنبي H، وال ذكر األذان.

4-رواية سعيد بن أيب عروبة:

ح)3207(؛  )ص535(  والبخــاري،  ح)17836-17837(؛   )210/4( أمحــد،  وأخرجــه 
ومســلم، )85( ح)164(؛ والرتمــذي، )ص764( ح)3346(؛ والنســائي يف الكــرى، )197/1( 
ح)305(؛ وابــن خزيمــة يف صحيحــه، )403/1( ح)301( مــن طــرق عــن ســعيد بــن أيب عروبــة به.

وليس فيها ذكر لقصة إمامة جربيل بالنبي H، وال ذكر األذان.

رواية البخاري، والنسائي يف الكرى مقرونًا هبشام الدستوائي.

ثالثًا: عن قتادة، عن احلسن مرسال:

ــننه،  ــي يف س ــدار قطن ــه ال ــن طريق ــيل، )ص77( ح)12()1(، وم ــو داود يف املراس ــه أب وأخرج
)490/1( ح)1023( عــن ابــن املثنــى، عــن ابــن أيب عــدي، عــن ســعيد، عــن قتــادة، عــن احلســن، 

ــال.  ــوه مرس ــي H نح ــن النب ع

وفيه : "ُنودي فيهم: الصالة جامعة"، وذكر ذلك يف وقت كل صالة.

وحديث أنس  أخرجه أبو عوانة كام يف إحتاف املهرة البن حجر، )169/2( ح)1483(.

وعزاه احلافظ يف الفتح والقسطالين يف إرشاد الساري للدارقطني يف األفراد)2(، ومل أقف عليه.

)11  وأورده املزي يف حتفة األرشاف، )170/13( ح)18542(؛ وعزاه أليب داود يف املراسيل.
)12  فتــح البــاري، البــن حجــر، )95/2(؛ إرشــاد الســاري، للقســطالين، )2/2(، ومل أقــف عليــه يف املطبــوع مــن األفــراد للدارقطنــي، 

وال أطــراف الغرائــب واألفــراد البــن طاهــر. 
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  املطلب الثان: الكم عى الديث

ــس،  ــن أن ــادة، ع ــي: قت ــة  وه ــة الثاني ــي الرواي ــة ه ــة الراجح ــل الرواي ــرق: لع ــر يف الط النظ

ــي  ــل بالنب ــة جربي ــة إمام ــر لقص ــات ذك ــذه الرواي ــس يف ه ــة ، ولي ــن صعصع ــك ب ــن مال ع

H ، وال ذكــر األذان ألهنــا:

1. رواية األكثر.

2. روايــة األحفــظ مــن أصحــاب قتــادة. قــال ابــن معــني: "أثبــت النــاس يف قتــادة: ســعيد بــن 

أيب عروبــة، وهشــام الدســتوائي، وشــعبة، فمــن حدثــك مــن هــؤالء الثالثــة بحديــث - يعنــي عــن 

قتــادة - فــال تبــايل أن ال تســمعه مــن غــريه")1(.

3. وهي رواية الصحيح.

وقــد نبــه ابــن خزيمــة عــى علــة يف هــذا احلديــث فقــال: "هــذا اخلــرب رواه البريــون عن ســعيد، 

عــن قتــادة، عــن أنــس، عــن مالــك بــن َصْعَصــة، قصــة املعــراج، وقالــوا يف آخــره: قــال احلســن: فلــام 

زالــت الشــمس نــزل جربيــل إىل آخــره. فجعــل اخلــرب مــن هــذا املوضــع يف إمامــة جربيــل مرســال 

عــن احلســن، وعكرمــة بــن إبراهيــم أدرج هــذه القصــة يف خــرب أنــس بــن مالــك. وهــذه القصــة غــري 

حمفوظــة عــن أنــس، إال أن أهــل القبلــة مل خيتلفــوا أن كل مــا ذكــر يف هــذا اخلــرب مــن اجلهــر، واملخافتــة 

مــن القــراءة يف الصــالة فكام ذكــر يف اخلــرب")12.

وقــال يف التبويــب هلــذا احلديــث: "بــاب ذكــر اخلــرب املفــر أن النبــي H إنــام كان جيهــر 

يف األوليــني مــن املغــرب واألوليــني مــن العشــاء، ال يف مجيــع الركعــات كلهــا يف املغــرب والعشــاء، إن 

ثبــت اخلــرب مســندًا، وال إِخــاُل، وإنــام خرجــت هــذا اخلــرب يف هــذا الكتــاب؛ إذ ال خــالف بــني أهــل 

)11  هتذيب الكامل، للمزي، )185/3(.
)12   صحيح ابن خزيمة، )100-99/3(.
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القبلــة يف صحــة متنــه، وإن مل يثبــت اخلــرب مــن جهــة اإلســناد الــذي نذكــره")1(.

وقال احلافظ:" إسناده ضعيف")2(.

قال عبداحلق األشبيي: "واملرسل أصح")3(.

وتعقبــه ابــن القطــان يف بيــان الوهــم اإلهيــام)4( فقــال: "ومل يبــني حلديــث أنــس علــة، وهــو حديث 

يرويــه حممــد بــن ســعيد بــن ِجــدار، عــن جريــر بــن حــازم، عــن قتــادة، عــن أنس.

اء،  وحممــد بــن ســعيد هــذا جمهــول، ويرويــه عنــه أبــو محــزة إدريــس بــن يونــس ابــن َينَّــاق الفــرَّ

وال يعــرف أيضــا حالــه".

وعــى فــرض ثبــوت لفــظ األذان يف هــذا احلديــث، فليــس فيــه للمخالــف دليــل فليــس املــراد 

بــاألذان هنــا األذان الرشعــي، وإنــام املــراد بــه املعنــى اللغــوي وهــو النــداء، ويــدل عليــه روايــة أيب 

ــم)6(.   ــة")15 واهلل أعل ــالة جامع ــث "الص داود للحدي

)11  فذكر حديث أنس  وعلق عليها بام نقلته أعاله. صحيح ابن خزيمة، )98/3 - 100(.
)12  فتح الباري، البن حجر، )95/2(. 

))1  األحكام الوسطى، لإلشبيي، )252/1(.
))1  بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام، البن قطان، )341/3(.

))1   املراسيل، أليب داود، )ص77( ح)12(.
))1  النــداء للصــالة مــّر بمراحــل ثــالث: األوىل بأنــه مل يكــن ينــادى للصــالة، وكان هــذا منــذ فرضــت الصــالة بمكــة حتــى مقــدم 

ــالة.  ــون للص ــا وجيتمع ــون وقته ــوا يتحين ــث كان ــة، حي ــي H املدين النب
واملرحلــة الثانيــة كانــت بعــد تشــاور النبــي H مــع صحابتــه يف املدينــة يف شــأن الصــالة فأشــار عليــه عمــر   أن 
ينــادى للصــالة فأمــر النبــي H بــالال أن ينــادي للصــالة، كــام دل عليــه حديــث ابــن عمــر الســابق ذكــره، ومل يكــن ذلــك 
النــداء بألفــاظ األذان املــرشوع، لكــن بألفــاظ مطلقــة كـ"الصــالة جامعــة" كــام تــدل عليــه روايــة أيب داود يف املراســيل، )ص77( ح)12(. 
املرحلــة الثالثــة النــداء للصــالة بألفــاظ األذان املرشوعــة عــى إثــر رؤيــا عبــداهلل بــن زيــد لــألذان. ينظــر: كتــاب األذان، للقــويص، 

)ص15( بتــرف.
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املبحث السابع: 
حديث رافع بن خديج: "ملا أرسي برسول الل H إل السامء ُأوحي 

إليه باألذان فنزل به فعّلمه جبيل"

  املطلب األول: ختريج الديث 

ــامل، )329/8(  ــز الع ــره يف كن ــن ذك ــج ، ولك ــن خدي ــع ب ــث راف ــن حدي ــده م مل أج

ــط  ــرباين يف األوس ــزاه للط ــري، )244/20( ح)330(، وع ــع الكب ــيوطي يف اجلام ح)23138(، والس

ــره. ــبق ذك ــد س ــر ، وق ــن عم ــن اب ع

  املطلب الثان: الكم عى الديث:

مل أقف عى إسناده.
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املبحث الثامن: 
التعليق عى األحاديث

ظهــر جليــًا مــن خــالل الدراســة عــدم ثبــوت األحاديــث الدالــة عــى أن بــدء تشـــريع األذان كان 

قبــل اهلجــرة، والصحيــح أن األذان إنــام رشع بعــد اهلجــرة كــام هــو مذهــب أهــل الســنة واجلامعــة، 

قــال ابــن كثــري: "فــكل هــذه األحاديــث ال يثبــت منهــا يشء، وإنــام أوردناهــا ليعــرف النــاس زيفهــا، 

وأهنــا كــذب، خمالفــة ملــا ثبــت، واشــتهر عنــد العلــامء معرفتــه")1(.

وقــال احلافــظ: "واحلــق أنــه ال يصــح يشء مــن هــذه األحاديــث")2(، أي الدالــة عــى أن األذان 

رشع قبــل اهلجــرة النبويــة.

قال ابن كثري: "ومرشوعيته إنام كانت باملدينة بال خالف")3(.

ــة، واألحاديــث  قــال ابــن رجــب: "وإنــام رشع األذان بعــد هجــرة النبــي H إىل املدين

الصحيحــة كلهــا تــدل عــى ذلــك")4(. 

قــال الصنعــاين: "وكان فرضــه باملدينــة يف الســنة األوىل مــن اهلجــرة، ووردت أحاديــث تــدل عــى 

أنــه رشع بمكــة، والصحيــح األول")5(.

)11  األحكام الكبري، البن كثري، )35/1(.
ــة  ــوزان يف منح ــداهلل الف ــيخ عب ــال الش ــوكاين، )31/2(؛ ق ــار، للش ــل األوط ــر: ني ــر، )93/2(؛ وينظ ــن حج ــاري، الب ــح الب )12  فت
ــا". ــح يشء منه ــة ال يص ــا معلول ــرة، ولكنه ــل اهلج ــة قب ــى أن األذان رشع يف مك ــدل ع ــث ت ــد وردت أحادي ــالم، )237/2(  "وق الع

))1  األحكام الكبري، البن كثري، )8/1(.
))1  فتح الباري، البن رجب، )397/3(.

))1  سبل السالم، للصنعاين، )42/2(.
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لــذا نجــد دواويــن الســنة ومنهــا الكتــب الســتة مّلــا عقــد مصنفوهــا بابــا يف بــدء األذان)1( فمنهــم 

ــس  ــث أن ــر، أو حدي ــن عم ــث اب ــأن األذان، أو حدي ــد يف ش ــن زي ــداهلل ب ــا عب ــة رؤي ــر قص ــن ذك م

M يف تشــاور الصحابــة مــع النبــي H يف النــداء للصــالة بعــد قدومهــم للمدينــة)2(، 

وهــذا مــا يفهــم مــن صنيــع اإلمــام البخــاري حيــث عقــد يف كتــاب األذان بــاب بــدء األذان وأورد 

فيــه قــول اهلل تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ژ ]املائدة:58[.قــال احلافــظ: 

ــة")3(. ــداء األذان كان باملدين ــك إىل ابت ــري بذل "يش

بــل هــو مــا جــاء التريــح بــه يف تبويــب اإلمــام ابــن خزيمــة يف صحيحــه حيــث قــال: "بــاب 

ــه  ــة، وأن صالت ــي H إىل املدين ــرة النب ــد هج ــام كان بع ــدء األذان إن ــى أن ب ــل ع ــر الدلي ذك

بمكــة إنــام كانــت مــن غــري نــداء هلــا وال إقامــة")4(.

ــن  ــنة األوىل م ــل كان يف السَّ ــا األذان ه ــرض فيه ــي ف ــنة الت ــامء يف السَّ ــني العل ــالف ب ــى خ ع

ــنة األوىل، وقيــل بــل كان  هجرتــه H أم الثانيــة. قــال احلافــظ: "الراجــح أن ذلــك كان يف السَّ

ــة")5(.    ــنة الثاني يف السَّ

وخالف يف ذلك الشيعة فقالوا: بأن األذان رشع يف اإلرساء واملعراج . 

)11  ينظــر: البخــاري يف صحيحــه، )ص100( ح)603، 604(؛ مســلم يف صحيحــه، )ص161( ح)837(؛ أبــو داود يف ســننه، 
ــننه،  ــه يف س ــن ماج ــى، ح)627(؛ اب ــائي يف املجتب ــننه، )ص52( ح)189، 190(؛ النس ــذي يف س )ص82( ح)498، 499(؛ الرتم

.)707 ح)706،   )233-232/1(
)12  سبق خترجيها يف املقدمة.

))1  فتح الباري، البن حجر، )93/2(.
))1  كتــاب الصــالة  )36( مجــاع أبــواب األذان واإلقامــة، ثــم أشــار -  - إىل حديــث عبــداهلل بــن زيــد. وهــو مــا رصح بــه أبــو 
عوانــة يف مســنده، )271/1( ح)946( فقــال: بــاب مبتــدأ ُبــُدو األذان ومــا جــاء فيــه، وأن الصــالة قبلهــا وبمكــة كانــت بــال أذان، 

وأن النبــي H أمــر بــه عــن قــول عمــر، وبيــان إجيــاب التأذيــن قائــام. 
))1  فتــح البــاري، )93/2(؛ وينظــر: كشــف اللثــام، للســفاريني، )150/2(. قلــت: و يظهــر يف تأخــر ترشيــع األذان رمحــة اهلل بعبــاده؛ 
فلــم يكــن املســلمون يف العهــد املكــي ظاهريــن، بــل كانــوا مســتضعفني والغلبــة للمرشكــني، وكانــوا يــؤدون عباداهتــم باخلفيــة 
خشــية بطــش قريــش وتعرضهــم لــألذى، فكيــف لــو رشع األذان يف ذلــك الوقــت؟ للحقهــم مــن املشــقة واألذى مــا اهلل بــه عليــم؛ 

لــذا ملــا اشــتد األمــر عــى املســلمني أذن النبــي H ألصحابــه باهلجــرة األوىل إىل احلبشــة فــرارًا مــن بطــش قريــش.
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قــال عــي الشهرســتاين: "اتفقــت نصــوص أهــل بيــت النبــوة املــروي منهــا عــن طريــق اإلماميــة 

االثنــي عشـــرية، أو اإلســامعيلية، أو الزيديــة عــى أن بــدء األذان قــد كان يف اإلرساء")1(، وقــال: "إن 

القــول بترشيــع األذان يف اإلرساء واملعــراج ممــا مل تنفــرد بــه اإلماميــة االثنــا عشـــرية، وإنــام قالــت بــه 

الشــيعة الزيديــة واإلســامعيلّية")2(.

مســتدال بــام ســبق نقلــه عــن عــي بــن أيب طالــب ، واحلســن بــن عــي  ،وابــن 

احلنفيــة ممــا ورد يف دواويــن الســنة عنــد أهــل الســنة واجلامعــة، وغريهــا ممــا ورد يف كتــب الشــيعة)3(، 

وقــد ســبق بيــان ضعفهــا، وعــدم صالحيــة االســتدالل هبــا، وهــو كاف عــن مناقشــة قوهلــم؛ فــإذا 

بطــل الدليــل ســقط القــول املبنــي عليــه واهلل املوفــق.

أمــا كيــف كان ينــادى للصــالة قبــل فــرض األذان الرشعــي، فقــد دل حديــث عبــداهلل بــن عمــر 

 الســابق ذكــره عــى أن املســلمني كانــوا يتحينــون وقــت الصــالة فيجتمعــون هلــا، وبعــد أن 

ــة املشــورة يف  ــادى هلــا بلفــظ الصــالة جامعــة وذلــك بعــد حادث ــة كان ين هاجــر املســلمون إىل املدين

شــأن النــداء للصــالة)4(، ثــم رشع األذان بألفاظــه الرشعيــة بعــد قصــة الرؤيــا املشــهورة واهلل أعلــم.

)11  كتــاب األذان بــني األصالــة والتحريــف، لســيد عــي الشهرســتاين، )ص40( ونقــل فيــه عــن مجاعــة مــن آل البيــت القــول بذلــك، 
وكتابــه مشــحون باالفــرتاءات والطعــن عــى أهــل الســنة واجلامعــة وســلفهم مــن صحابــة رســول اهلل H خاصــة عمــر 
بــن اخلطــاب، وعثــامن بــن عفــان، ومعاويــة بــن أيب ســفيان رضــوان اهلل عليهــم، وغريهــم مــن الصحابــة ممــن روي عنهــم رؤيــا 
األذان، وليــس هــذا جمــال الــرد عليــه وبيــان فســاد قولــه، فالبحــث خصــص لبيــان ضعــف األحاديــث التــي ُبنــي عليهــا قــول 

املخالــف؛ فــإذا ســقط الدليــل ســقط القــول املبنــي عليــه. ينظــر:  شــبكة اإلمامــني احلســنني للــرتاث والفكــر اإلســالمي:
.)1alhassanain.org( االذان بني االصالة والتحريف( 

)12  املرجع السابق)ص58(.
 ، 1  وإنــام اكتفيــت باإلشــارة إىل مــا ورد يف دواويــن الســنة النبويــة، وأعرضــت عــن بقيتهــا كاملــروي عــن احلســني بــن عــي((
و حممــد بــن عــي الباقــر، وجعفــر الصــادق، وعــي بــن موســى الرضــا رمحهــم اهلل مجيعــا لعــدم الوقــوف عليهــا يف دواويــن الســنة 
النبويــة، فقــد عزاهــا الشهرســتاين لكتــب الشــيعة كـالــكايف، وبحــار األنــوار، ومعــاين األخبــار وغريهــا ممــا ال يعتــد هبــا عنــد أهــل 
الســنة واجلامعــة، وألن القصــد بيــان بطــالن حجــة املخالــف فيــام اســتدل بــه مــن أحاديــث وردت يف دواويــن الســنة عنــد أهــل 

الســنة واجلامعــة. 
ينظــر: الــكايف، للكلينــي، )171/3(؛ الفــروع مــن الــكايف، بحــار األنــوار للمجلــي،)37/2/18(؛ معــاين األخبــار، 

للقمــي)ص42(.
))1  سبق بيانه.
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A
ــت  ــد توصل ــرة فق ــل اهلج ــع األذان قب ــدء ترشي ــى ب ــة ع ــث الدال ــرض لألحادي ــذا الع ــد ه وبع

ــة: ــج التالي ــة للنتائ الدراس

ــل  ــع األذان قب ــدء ترشي ــى ب ــة ع ــي H الدال ــة للنب ــث املرفوع ــدد األحادي ــغ ع - بل

ــث. ــبعة أحادي ــرة س اهلج

- اتضــح مــن خــالل الدراســة بطــالن هــذه األحاديــث، وعــدم صحــة ثبوهتــا مرفوعــة للنبــي 

H ، وعــدم صالحيتهــا لالحتجــاج هبــا، أو معارضتهــا ملــا صــح مــن األحاديــث.

- أن بــدء ترشيــع األذان كان بعــد اهلجــرة عــى الصحيــح كــام هــو قــول أهــل الســنة واجلامعــة 

خالفــا للشــيعة.

- معرفــة التــدرج الترشيعــي للديــن فيــه رٌد، وإغــالق لبــاب الشــبهات ودفعهــا؛ فقــد يســتدل 

بعــض املشــككة مــن الطاعنــني يف الســنة النبويــة بأحاديــث ضعيفــة ، أو منســوخة لتشــكيك النــاس يف 

دينهــم، أو لتربيــر ضاللتهــم، أو للنيــل مــن مذهــب أهــل الســنة واجلامعــة.

التوصيات:

ــع  ــت ترشي ــه وق ــاول في ــهلة يتن ــة س ــر وبلغ ــاب خمت ــف كت ــني لتألي ــد الباحث ــربى أح ــو ان - ل

األحــكام، وترتيبهــا ترتيبــا زمنيــًا، ليســتفيد منــه عامــة النــاس، وليدركــوا معهــا حكمــة اإلســالم يف 

ــن ويــره. ــدرج الترشيعــي، وســامحة الدي الت

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصى اهلل وسلم عى نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.    
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أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة 

1. إحتــاف املهــرة بالفوائــد املبتكــرة مــن أطــراف العــرشة، أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حممــد بــن 

أمحــد بــن حجــر العســقالين )ت : 852هـــ( ، حتقيــق: جمموعــة مــن الباحثــني، إرشاف: الدكتــور 

زهــري النــارص، جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف، ط1، 1415هـــ.

ــقي                 ــم الدمش ــري ث ــريش البصـ ــري الق ــن كث ــر ب ــن عم ــامعيل ب ــداء إس ــري، أليب الف ــكام الكب 2. األح

ــت،ط1،  1431هـــ. ــوادر - الكوي ــب، دار الن ــن طال ــور الدي ــق ن )ت: 774هـــ( ،حتقي

3. األحــكام الوســطى مــن حديــث النبــي H، للحافــظ أيب حممــد عبداحلــق بــن عبدالرمحــن 

األزدي األشــبيي املعــروف بابــن اخلراط)ت:582هـ(،حتقيــق: محــدي الســلفي وصبحــي 

ــاض، 1416هـــ. ــة الرشــد - الري الســامرائي، مكتب

4. األذان، ألســامة بــن عبداللطيــف القــويص، قــدم لــه: أبــو عبــد الرمحــن مقبــل بــن هــادي الوادعي، 

مؤسســة قرطبة للنــرش والتوزيع - مــر، ط1، 1408هـــ - 1987م.

ــك  ــد املل ــن عب ــر ب ــى بك ــن أب ــد ب ــن حمم ــد ب ــاري، ألمح ــح البخ ــرح صحي ــاري لشـ ــاد الس 5. إرش

القســطالين القتيبــي املصـــري، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن )ت: 923هـــ( ، دار إحيــاء الــرتاث 

ــوالق - مــر، ط6،  1304هـــ. ــة، ب ــريوت، مصــورة عــن الطبعــة األمريي العــريب - ب

6. اإلرساء واملعــراج، أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن األلبــاين بــن احلــاج نــوح بــن نجــايت بــن 

آدم األشــقودري )ت: 1420هـــ( ، املكتبــة اإلســالمية - األردن، ط1، 1421هـ.

7. إكــامل هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، لعــالء الديــن مغلطــاي بــن قليــج بــن عبــد اهلل البكجــري 

املصـــري احلكــري احلنفــي أبــو عبــد اهلل عــالء الديــن )ت: 762هـــ( ، حتقيــق: عــادل بــن حممــد 

وأســامة إبراهيــم، مكتبــة نــزار البــاز، الفــاروق احلديثــة للطباعــة والنــرش - مــر، ط1، 1422هـــ.
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ــرش:   ــق ون ــي، حتقي ــر املجلسـ ــد باق ــار، ملحم ــة األطه ــار األئم ــدرر أخب ــة ل ــوار اجلامع ــار األن 8. بح

ــران. ــالمية - إي ــب اإلس ــاء الكت ــة إحي مؤسس

9. البحــر الزخــار = مســند البــزار، أليب بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن عبــد اخلالــق بــن خــالد بــن عبيــد 

اهلل العتكــي املعــروف بالبــزار )ت: 292هـــ( ، حتقيــق: د.حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل، مكتبــة العلــوم 

واحلكــم - املدينــة املنــورة، ط1،  1409هـ.

10. البــدر املنــري يف ختريــج األحاديــث واآلثــار الواقعــة يف الــرشح الكبــري، البــن امللقــن  رساج الديــن 

أيب حفــص عمــر بــن عــي األنصــاري)ت: 804هـــ(، حتقيــق: مصطفــى أبــو الغيــط وآخــرون،              

دار اهلجــرة للنــرش والتوزيــع الثقبــة، ط1، 1425هـــ.

11. بيــان الوهــم واإلهيــام يف كتــاب األحــكام، لعــي بــن حممــد بــن عبــد امللــك الكتامــي احلمــريي 

ــت  ــني آي ــور احلس ــق: الدكت ــايس )ت : 628هـــ( ، حتقي ــان الف ــن القط ــن اب ــو احلس ــايس، أب الف

ســعيد، دار طيبــة - الريــاض، ط1، 1418هـــ.

ــن مهــدي اخلطيــب البغــدادي                 ــن أمحــد ب ــن ثابــت ب ــن عــي ب 12. تاريــخ بغــداد، أليب بكــر أمحــد ب

ــريوت، ط1،  ــة - ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــى عبدالق ــق: مصطف )ت: 463هـــ( ، حتقي

1417هـ.

ــا  ــدوري، أليب زكري ــم ال ــن حات ــد ب ــاس مم ــل العب ــة أب الفض ــني رواي ــن مع ــى ب ــخ يي 13. تاري

ــدادي                                  ــوالء البغ ــري بال ــن امل ــد الرمح ــن عب ــطام ب ــن بس ــاد ب ــن زي ــون ب ــن ع ــني ب ــن مع ــى ب حيي

ــريوت. ــم - ب ــن، دار القل ــد حس ــد اهلل أمح ــق: عب )ت: 233هـــ(، حتقي

14. تاريــخ عثــامن بــن ســعيد الدارمــي عــن أب زكريــا ييــى بــن معــني، أليب زكريــا حييــى بــن معــني 

بــن عــون بــن زيــاد بــن بســطام بــن عبــد الرمحــن املــري بالــوالء البغــدادي )ت: 233هـــ( حتقيق: 

د. أمحــد نــور ســيف، دار املأمــون للــرتاث - دمشــق، 1400 هـ.
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أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة 

ــم                       ــن إبراهي ــامعيل ب ــن إس ــد ب ــاري ، ملحم ــى للبخ ــاب الكن ــه كت ــق ب ــري وملح ــخ الكب 15. التاري

ــة. ــة املكرم ــع -  مك ــر والتوزي ــاز للنشـ ــد اهلل )ت: 256هـــ( ، دار الب ــو عب ــاري أب ــرية البخ ــن املغ ب

ــي  ــن الزك ــف ب ــاج يوس ــن أيب احلج ــال الدي ــظ مج ــراف، للحاف ــة األط ــة األرشاف بمعرف 16. حتف

عبدالرمحــن املــزي)ت: 742هـــ(، حتقيــق: عبدالصمــد رشف الديــن و زهــري الشــاويش،                   

ــريوت ، ط2،  1403هـــ. ــالمي - ب ــب اإلس املكت

17. الرتغيــب والرتهيــب، للحافــظ أيب القاســم إســامعيل بــن حممــد بــن الفضــل اجلــوزي 

ــرة،                          ــث - القاه ــعبان، دار احلدي ــن ش ــح ب ــن صال ــن ب ــق: أيم ــاين)ت: 535هـ(،حتقي األصبه

ط1  ، 1414 هـ.

ــقالين                      ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــب، أليب الفض ــب التهذي 18. تقري

دمشــق،                                             - القلــم  ودار  ســوريا،   - الرشــيد  دار  عوامــة،  حممــد  حتقيــق:   ، 852هـــ(  )ت: 

1411هـــ. ط3، 

19. التلخيــص احلبــري يف ختريــج أحاديــث الرافعــي الكبــري، أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حممــد 

بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ( ، اعتنــى بــه عبــد اهلل هاشــم اليــامين، دار املعرفــة 

- بــريوت.

ــقالين                      ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــب، أليب الفض ــب التهذي 20. هتذي

بــريوت،                                      العلميــة -  الكتــب  القــادر عطــا، دار  )ت: 852هـــ( ، حتقيــق: مصطفــى عبــد 

1415هـــ. ط1، 

21. هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، ليوســف بــن عبــد الرمحــن بــن يوســف، أبــو احلجــاج، مجــال 

الديــن ابــن الزكــي أيب حممــد القضاعــي الكلبــي املــزي )ت: 742هـــ( ، حتقيــق: د. بشــار عــواد 

معــروف، مؤسســة الرســالة - بــريوت، طبعــة جديــدة منقحــة وخمتــرة، ط1،  1418هـــ.
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22. جامــع الرتمــذي، ملحمــد بــن عيســى بــن َســْورة بــن موســى بــن الضحــاك الرتمــذي أبــو عيســى                    

)ت: 279هـــ( ، مكتبة دار الســالم، ط1، 1420هـ.

23. اجلــرح والتعديــل، أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي، احلنظي، 

ــي  ــى املعلم ــن حيي ــن ب ــد الرمح ــيخ عب ــه: الش ــق علي ــرازي )ت: 327هـــ( ، عل ــم ال ــن أيب حات اب

اليــامين، مصــور عــن طبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة  - حيــدر آبــاد، دار الكتــب العلميــة 

- بــريوت.

ــن  ــامن ب ــن عث ــد ب ــن أمح ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــني، لش ــاء واملرتوك ــوان الضعف 24. دي

َقاْيــامز الذهبــي )ت: 748هـــ( ، حتقيــق: جمموعــة بــإرشاف خليــل امليــس، دار القلــم - بــريوت،                     

1408هـ. ط1،  

ــن رسحــان املعافــري، ضمــن جمموعــة رســائل يف الفقــه  ــاد ب 25. رســالة يف األذان، أليب احلســن عب

ــريوت، ط1، 1982م. ــالمي - ب ــرب اإلس ــوري، دار الغ ــداهلل اجلب ــق: د.عب ــة، حتقي واللغ

ــد  ــن حمم ــالح ب ــن ص ــامعيل ب ــن إس ــد ب ــام حمم ــرام، لإلم ــوغ امل ــة إىل بل ــالم املوصول ــبل الس 26. س

ــري             ــالفه باألم ــروف كأس ــن، املع ــز الدي ــم، ع ــو إبراهي ــاين، أب ــم الصنع ــالين ث ــني الكح احلس

ــام،ط3، 1429هـــ. ــوزي - الدم ــن اجل ــالق، دار اب ــي ح ــد صبح ــق: حمم )ت: 1182هـــ( ، حتقي

27. ســؤاالت ابــن اجلنيــد ليحيــى بــن معــني، أليب زكريــا حييــى بــن معــني بــن عــون بــن زيــاد بــن 

بســطام بــن عبــد الرمحــن املــري بالــوالء، البغــدادي )ت: 233هـــ(، حتقيــق: أيب املعاطــي النــوري 

و حممــود حممــد خليــل، عــامل الكتــب - بــريوت، ط1، 1410هـــ.

28. ســنن ابــن ماجــه، البــن ماجــة أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي وماجــة اســم أبيــه يزيــد 

)ت: 273هـــ( ، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار الفكــر، ط1.

ــن بشــري بــن شــداد بــن عمــرو  29. ســنن أب داود، أليب داود ســليامن بــن األشــعث بــن إســحاق ب

ِجْســتاين )ت: 275هـــ( ، مكتبــة دار الســالم، ط1، 1420هـــ. األزدي السَّ
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ــن                        ــرام ب ــن هَب ــل ب ــن الفض ــن ب ــد الرمح ــن عب ــد اهلل ب ــد عب ــو حمم ــام أب ــي، لإلم ــنن الدارم 30. س

عبــد الصمــد الدارمــي، التميمــي الســمرقندي )ت: 255هـ(،حتقيــق: الدكتــور مصطفــى ديــب 

ــق، ط1، 1412هـــ. ــم - دمش ــا، دار القل البغ

31. الســنن الكــرى، أليب عبــد الرمحــن أمحــد بن شــعيب بــن عــي اخلراســاين النســائي )ت: 303هـ(، 

حتقيــق: د. عبــد الغفار البنداري و ســيد كســـروي حســن،  دار الكتــب العلميــة، ط1،  1411هـ.

النســائي                                                الســنن الكــرى، أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن عــي اخلراســاين   .32

)ت: 303هـــ(، حتقيــق: جمموعــة مــن الباحثــني بــإرشاف الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط، مؤسســة 

ــريوت، ط1، 1422هـــ. ــالة - ب الرس

ــاين،                ــردي اخلراس ْوِج ــى اخلُْرَ ــن موس ــي ب ــن ع ــني ب ــن احلس ــد ب ــظ أمح ــري، للحاف ــنن الكب 33. الس

ــز  ــي، مرك ــن الرتك ــن عبداملحس ــداهلل ب ــور عب ــق: الدكت ــي )ت: 458هـــ(، حتقي ــر البيهق ــو بك أب

ــرة،ط1، 1432هـــ. ــالمية - القاه ــة واإلس ــات العربي ــوث والدراس ــر للبح هج

34. ســنن النســائي- املجتبــى- ومعــه رشح الســيوطي وحاشــية الســندي ، أليب عبــد الرمحــن أمحــد 

بــن شــعيب بــن عــي اخلراســاين النســائي )ت: 303هـــ(، ، حتقيــق: مكتــب الــرتاث اإلســالمي، 

توزيــع دار املؤيــد، ط2، 1412هـــ.

35. الــرشح املمتــع عــى زاد املســتقنع، للشــيخ حممــد بــن صالــح العثيمــني )ت: 1421هـــ(، اعتنــى 

بــه الدكتــور ســليامن بــن عبــداهلل أبــا اخليــل، والدكتــور خالــد بــن عــي املشــيقح، مؤسســة آســام 

للنــرش، الريــاض، ط3، 1415هـ.

36. صحيــح ابــن خزيمــة، أليب بكــر حممــد بــن إســحاق بــن خزيمــة بــن املغــرية بــن صالــح بــن بكــر 

الســلمي النيســابوري )ت: 311هـــ( ، حتقيــق: د. حممــد مصطفــى األعظمــي، املكتب اإلســالمي، 

ط2، 1412هـ.
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 H ــول اهلل ــور رس ــن أم ــر م ــح املخت ــند الصحي ــع املس ــاري = اجلام ــح البخ 37. صحي

وســننه وأيامــه ، ملحمــد بــن إســامعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرية البخــاري، أبــو عبــد اهلل                                        

ــالم، ط2، 1419هـــ. ــة دار الس )ت: 256هـــ( ، مكتب

38. صحيــح مســلم = املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل 

H، ملســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــريي النيســابوري )ت: 261هـــ( ، ترقيــم: 

ــالم، ط1، 1419هـــ. ــة دار الس ــي، مكتب ــؤاد عبدالباق ــد ف حمم

39. الضعفــاء الكبــري، أليب جعفــر حممــد بــن عمــرو بــن موســى بــن محــاد العقيــي املكــي                                      

ــريوت، ط1،  ــة - ب ــب العلمي ــي، دار الكت ــني قلعج ــي أم ــد املعط ــق: د. عب )ت: 322هـــ(، حتقي

1404هـ.

ــن  ــعود ب ــن مس ــدي ب ــن مه ــد ب ــن أمح ــر ب ــن عم ــي ب ــن ع ــني، أليب احلس ــاء واملرتوك 40. الضعف

النعــامن بــن دينــار البغــدادي الدارقطنــي )ت: 385هـــ( ، حتقيــق: د.صبحي الســامرائي، مؤسســة 

الرســالة- بــريوت، ط1، 1406هـــ.

41. علــل احلديــث، أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي احلنظــي ابــن 

أيب حاتــم الــرازي )ت: 327هـــ( ، حتقيــق: نشــأت بــن كــامل املــري، مكتبــة الفــاروق احلديثــة- 

1423هـ.  ط1،  مر، 

ــذر التميمــي احلنظــي       ــن املن ــن إدريــس ب ــد الرمحــن بــن حممــد ب 42. علــل احلديــث، أليب حممــد عب

ابــن أيب حاتــم الــرازي )ت: 327هـــ( ، حتقيــق: فريــق مــن الباحثــني، إرشاف: د. ســعد احلميــد 

ود. خالــد اجلريســـي، ط1، 1427هـ.

43. العلــل ومعرفــة الرجــال، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــيباين 

)ت: 241هـــ( ، تعلــق: د. طلعــت قــوج ييكيــت و د. إســامعيل جــراح اوغي، املكتبة اإلســالمية- 

استانبول.
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44. العلــل ومعرفــة الرجــال، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــيباين 

)ت: 241هـــ(، حتقيــق د. ويص اهلل بــن حممــد عبــاس، دار القبــس - الريــاض، ط2، 1427هـ.

45. العلــل، أليب احلســن عــي بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعــامن بــن دينــار 

البغــدادي الدارقطنــي )ت: 385هـــ( ، حتقيــق د. حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل الســلفي، دار طيبــة، ط1.

46. فتــح البــاري بشـــرح صحيــح البخــاري ومعــه صحيــح البخــاري ، أليب الفضــل أمحــد بــن عــي 

بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ( ، مراجعــة: الشــيخ عبــد العزيــز بــن 

عبــد اهلل بــن بــاز للجــزاء الثالثــة األوىل، وتكملــة البقيــة بــإرشاف حمــب الديــن اخلطيــب، ترقيــم: 

حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار الريــان، ط1،  1407هـــ.

ــب                           ــن رج ــد ب ــن أمح ــن ب ــد الرمح ــن عب ــن الدي ــاري، لزي ــح البخ ــاري يف رشح صحي ــح الب 47. فت

ــارق                            ــق: ط ــي )ت: 795هـــ( ، حتقي ــقي احلنب ــم الدمش ــدادي ث ــالمي، البغ ــن، الَس ــن احلس ب

ــوزي، ط1، 1417هـــ. ــن اجل ــوض اهلل، دار اب ــن ع ب

ــن  ــد اهلل حممــد ب ــو عب ــن أب ــمس الدي ــب الســتة، لش ــة يف الكت ــه رواي ــة مــن ل 48. الكاشــف يف معرف

أمحــد بــن عثــامن بــن َقاْيــامز الذهبــي )ت: 748هـــ( ، حتقيــق: د.حممــد عوامــة، رشكــة دار القبــاء 

ومؤسســة علــوم القــرآن، ط1، 1413هـــ.

49. الــكايف، فــروع الــكايف، أليب جعفــر حممــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكلينــي الــرازي                                    

1428هـــ. ط1،  بــريوت،   - الفجــر  منشــورات   ، 329هـــ(   -  328 )ت: 

50. الكامــل يف ضعفــاء الرجــال، أليب أمحــد عبــد اهلل بــن عــدي بــن عبــد اهلل بــن حممــد ابــن مبــارك 

بــن القطــان اجلرجــاين )ت: 365هـــ( ، حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود و عــي حممــد معــوض 

ود. عبــد الفتــاح أبــو ســنة، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1418هـــ.

ــامل  ــن س ــد ب ــن أمح ــد ب ــون حمم ــو الع ــن أب ــمس الدي ــكام، لش ــدة األح ــام رشح عم ــف اللث 51. كش

ــوادر، ط1،  1418هـــ. ــب، دار الن ــن طال ــور الدي ــق: ن ــي )ت: 1188 هـــ( ، حتقي ــفاريني احلنب الس
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52. لســان العــرب، ملحمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضــل مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري 

الرويفعــى اإلفريقــى )ت: 711هـــ( ، دار صــادر، ط3، 1414هـــ.

ــقالين                               ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــزان، أليب الفض ــان املي 53. لس

)ت: 852هـــ(، املحقــق: دائــرة املعــرف النظاميــة ، حتقيــق: جمموعــة بــإرشاف حممــد املرعشــي، 

ــريوت، ط2، 1422هـــ. ــريب - ب ــرتاث الع ــاء ال دار إحي

ــور  ــد، أليب احلســن ن ــق جممــع الزوائ ــد يف حتقي ــة الرائ ــد ومعــه بغي ــع الفوائ ــد ومنب 54. جممــع الزوائ

ــد  ــن حمم ــد اهلل ب ــق: عب ــي )ت: 807هـــ(، حتقي ــليامن اهليثم ــن س ــر ب ــن أيب بك ــي ب ــن ع الدي

ــر، 1414هـــ. ــش، دار الفك الدروي

ــَد   ــن َمْعب ــاذ ب ــن مع ــان ب ــن حب ــد ب ــن أمح ــان ب ــن حب ــد ب ــني، ملحم ــن املحدث ــني م 55. املجروح

التميمــي أبــو حاتــم الدارمــي الُبســتي )ت: 354هـــ( ، حتقيــق محــدي الســلفي، دار الصميعــي،                                  

ط1، 1420هـــ. 

ــر  ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــزار، أليب الفض ــند الب ــد مس ــر زوائ 56. خمت

العســقالين )ت: 852هـــ(، حتقيــق: صــربي بــن عبداخلالــق، مؤسســة الكتــب الثقافيــة - بريوت، 

1412هـ. ط1، 

ــرو  ــن عم ــداد ب ــن ش ــري ب ــن بش ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن األش ــليامن ب ــيل، أليب داود س 57. املراس

ِجْســتاين )ت: 275هـــ( ، حتقيــق: شــعيب األرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة - بــريوت،                           األزدي السَّ

1418هـ. ط2، 

58. املســتدرك عــى الصحيحــني وبذيلــه تلخيــص املســتدرك للذهبــي، أليب عبــد اهلل احلاكــم حممــد 

بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن محدويــه بــن ُنعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــامين النيســابوري املعــروف 

بابــن البيــع )ت: 405هـــ( ، حتقيــق: عبــد الســالم بــن حممــد عّلــوش، دار املعرفــة، ط1، 1418 هـــ.
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59. املســند، أليب عوانــة اإلســفراييني يعقــوب بــن إســحاق بــن إبراهيــم النيســابوري )ت: 316هـ(، 

حتقيــق: أيمــن بــن عــارف الدمشــقي، دار املعرفــة - بــريوت، ط1، 1419هـ.

60. املســند، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــيباين )ت: 241هـــ( 

ــد اهلل الرتكــي، مؤسســة  ــني، إرشاف:   د.عب ــق: جمموعــة مــن الباحث ــة(، حتقي ــوعة احلديثيَّ )املوس

ــالة، ط1، 1416هـ. الرس

ــك،  ــأ مال ــرى، وموط ــا األخ ــات أصحاهب ــتة، ومؤلف ــب الس ــث الكت ــع ألحادي ــند اجلام 61. املس

ــن  ــح اب ــي، وصحي ــنن الدارم ــد، وس ــن محي ــد ب ــل، وعب ــن حنب ــد ب ــدي، وأمح ــانيد احلمي ومس

ــل – بــريوت، الرشكــة املتحــدة -  خزيمــة، ترتيــب د. بشــار عــواد معــروف وآخــرون، دار اجلي

الكويــت، ط1، 1413هـــ.

ــن  ــم ب ــن إبراهي ــن حممــد ب ــد اهلل ب ــن أيب شــيبة عب ــار، أليب بكــر ب 62. املصنــف يف األحاديــث و اآلث

عثــامن بــن خواســتي العبســـي )ت: 235هـــ( ، حتقيــق: حممــد عبــد الســالم شــاهني، دار الكتــب 

العلميــة، ط1، 1416 هـــ.

63. املصنــف البــن أب شــيبة، أليب بكــر بــن أيب شــيبة عبــد اهلل بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن عثــامن بــن 

خواســتي العبســـي )ت: 235هـــ( ، حتقيــق: حممــد عوامــة، رشكــة دار القبلــة - جــدة، ومؤسســة 

علــوم القــرآن - ســوريا، ط1، 1427هـ.

ــو  64. املصنــف، ملحمــد بــن إســامعيل بــن صــالح بــن حممــد احلســني الكحــالين ثــم الصنعــاين أب

ــن  ــب الرمح ــق: حبي ــري )ت: 1182هـــ(، حتقي ــالفه باألم ــروف كأس ــن املع ــز الدي ــم ع إبراهي

ــالمي، ط2، 1403هـــ. ــب اإلس ــي، املكت األعظم

ــم  ــو القاس ــامي أب ــي الش ــري اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أمح ــليامن ب ــط، لس ــم األوس 65. املعج

الطــرباين )ت: 360هـــ( ، حتقيــق: طــارق بــن عــوض اهلل حممــد و عبــد املحســن بــن إلبراهيــم 

ــرة، 1415هـــ. ــني - القاه ــيني، دار احلرم احلس
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66. املعجــم الكبــري، لســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــري اللخمــي الشــامي أبــو القاســم الطــرباين 

)ت: 360هـــ(، حتقيــق: محدي الســلفي، دار إحيــاء الرتاث العــريب، ط2.

67. معجـم مقاييـس اللغـة، ألمحد بن فـارس بن زكريـاء القزويني الـرازي أبو احلسـني )ت: 395هـ(، 

حتقيـق: عبدالسـالم حممـد هـارون، رشكـة الريـاض للنـرش والتوزيـع - الريـاض ، دار اجليـل - 

بـريوت، 1420هـ.

ــن  ــى ب ــا حيي ــرز أليب زكري ــن حم ــة اب ــني رواي ــن مع ــى ب ــا حيي ــام أيب زكري ــال، لإلم ــة الرج 68. معرف

معــني بــن عــون بــن زيــاد بــن بســطام بــن عبــد الرمحــن املــري بالــوالء البغــدادي )ت: 233هـــ(، 

حتقيــق: حممــد كامــل القصــار، مطبوعــات جممــع اللغــة العربيــة - دمشــق، 1405هـــ.

ــَرْوِجردي اخلراســاين  ــن موســى اخلُْسـ ــن عــي ب ــن احلســني ب ــار، ألمحــد ب ــة الســنن واآلث 69. معرف

أبــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ( ، حتقيــق: ســيد كــروي حســن، دار الكتــب العلميــة،                                       

ط1، 1412هـــ.

70. معــاين األخبــار، أليب جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســني بــن بابويــه القمــي ، حتقيــق: عــي أكــرب 

الغفــاري، دار املعرفــة - بــريوت، 1399هـ.

71. املغنــي يف الضعفــاء، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــامن بــن َقاْيــامز الذهبــي 

)ت: 748هـــ( ، حتقيــق: حــازم القــايض، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1418هـ.

ــي املقــديس  ــن قدامــة اجلامعي ــن حممــد ب ــن أمحــد ب ــد اهلل ب ــن عب 72. املغنــي، أليب حممــد موفــق الدي

ثــم الدمشــقي احلنبــي الشــهري بابــن قدامــة املقــديس )ت: 620هـــ(، حتقيــق: الدكتــور عبــداهلل 

ــرش،                           ــة والن ــر للطباع ــو، هج ــد احلل ــن حمم ــاح ب ــور عبدالفت ــي، والدكت ــن الرتك ــن عبداملحس ب

1413هـ. ط2، 
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73. مــن تكلــم فيــه وهــو موثــق أو صالــح احلديــث، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن 

عثــامن بــن َقاْيــامز الذهبــي )ت: 748هـــ(، حتقيــق: د.عبــداهلل الرحيــي، رشكــة رفــال للتجليــد- 

الريــاض،ط1،  1426هـ.

ــام،          ــوزي -الدم ــن اجل ــوزان، دار اب ــح الف ــداهلل صال ــرام، د.عب ــوغ امل ــالم يف رشح بل ــة الع 74. منح

1430هـ. ط2، 

ــْوُدْويِن اجلــاميل  75. مــن روى عــن أبيــه عــن جــده، أليب الفــداء زيــن الديــن قاســم بــن ُقْطُلْوَبَغــا السُّ

احلنفــي )ت: 879هـــ(، حتقيــق: الدكتــور باســم بــن فيصــل اجلوابــرة، مكتبــة املعــال - الكويــت، 

ط1، 1409هـ.

76. املوطــأ، لإلمــام مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر األصبحــي املــدين  )ت: 179هـــ(، حتقيــق: 

د. بشــار عــواد معــروف و حممــود حممــد خليــل، مؤسســة الرســالة، ط2، 1413هـ.

77. ميــزان االعتــدال، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــامن بــن َقاْيــامز 

ــد املوجــود، مشــاركة:                                                       الذهبــي )ت: 748هـــ(، حتقيــق: عــي حممــد معــوض و عــادل أمحــد عب

ــريوت، ط1،  1418هـــ. ــة - ب ــب العلمي ــنة، دار الكت ــو س ــاح أب ــد الفت د. عب

ــد                        ــن حمم ــد ب ــن أمح ــامن ب ــن عث ــد ب ــن أمح ــر ب ــص عم ــوخه، أليب حف ــث ومنس ــخ احلدي 78. ناس

بــن أيــوب بــن أزداذ البغــدادي املعــروف بـ ابــن شــاهني )ت: 385هـــ( ، حتقيق: ســمري الزهريي، 

مكتبــة املنــار - األردن، ط1،  1408هـــ.

79. النفــح الشــذي رشح جامــع الرتمــذي، ملحمــد بــن حممــد بــن حممــد بــن أمحــد ابــن ســيد النــاس 

اليعمــري الربعــي أبــو الفتــح فتح الديــن )ت: 734 هـــ( ، حتقيق: صالــح اللحــام، دار الصميعي- 

1428هـ. ط1،  الرياض، 

80. النكــت الظــراف عــى األطــراف، للحافــظ أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن 

حجــر العســقالين )ت : 852هـــ(، ملحــق بتحفــة األرشاف للمــزي.
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81. النهايــة يف غريــب احلديــث، ملجــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن حممــد بــن حممــد 

ابــن عبــد الكريــم الشــيباين اجلــزري ابــن األثــري )ت: 606هـــ( ، حتقيــق: طاهــر الــزاوي و حممود 

الطناحــي، املكتبــة العلميــة - بــريوت.

82. نيــل األوطــار مــن أحاديــث ســيد األخيــار،  ملحمــد بــن عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل الشــوكاين 

اليمنــي )ت: 1250هـــ( ، دار الكتــب العلميــة - بــريوت.

83. األذان بــني األصالــة والتحريــف، لعــي الشهرســتاين، منشــور عــى شــبكة رافــد للتنميــة الثقافية- 

.)www.rafed.net (   العقائد اإلســالمية

84. شبكة اإلمامني احلسنني للرتاث والفكر اإلسالمي: 

الشبكة العنكبوتية
.))alhassanain.org( االذان بني االصالة والتحريف( 
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http://www.rafed.net
http://alhassanain.org/arabic/?com=book&id=17&search=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%81
http://alhassanain.org/arabic/?com=book&id=17&search=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%81
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