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ملخص البحث:
موضوع البحث:
مجع األحاديث التي استدل هبا املخالفون ألهل السنة واجلامعة الدالة عىل بدد ترشديع
األذان قبل اهلجرة النبوية ،ودراستها دراسة نقدية ،واحلكم عليها.
أهداف البحث:
 -1مجع األحاديث الدلة عىل بد ترشيع األذان قبل اهلجرة ،وخترجيهدا ،ودراسدتها دراسدة
نقدية.
 -2بيان بطالن قول أهل البدع يف مسألة بد ترشيع األذان قبل اهلجرة ،وخمدالفتهم ألهدل
السنة واجلامعة.
 -3بيان برا ة أهل السنة واجلامعة مما قذفهم به خمالفوهم.
مشكلة البحث:
زعم مؤلف كتاب "األذان بني األصالة والتحريف" خمالفة أهل السنة واجلامعة ملدا هدو
ثابت يف دواوين السنة املطهرة يف شأن بد األذان ،وأنه كان قبل اهلجرة النبوية.
فام هذه األحاديث التي استدل هبا املخالفون؟ وهل ثبتت؟
ومتى رشع األذان؟ وكيف كان ينادى للصالة قبل اهلجرة؟
أهم نتائج البحث:
عدم ثبوت األحاديث التي استدل هبا املخدالفون والدالدة عدىل أن بدد األذان كدان يف
العهد املكي ،وبطالن قوهلم.
أن بد ترشيع األذان كان بعد اهلجرة بإمجاع أهل السنة واجلامعة.
الكلامت الدالة (املفتاحية):
األذان ،اهلجرة ،اإلرسا  ،املعراج ،مرشوعية ،السنة ،اجلامعة ،الشيعة.

Research Summary:
Research Subject:
A collection of hadiths derived by Ahl Al-Sunnah wal-Jamaa'ah
offenders, demonstrating the beginning of the call to prayer before the
Prophet's migration, and critically analysing and judging them.
Research Aims:
4- Collecting Hadiths demonstrating the beginning of the call to
prayer before immigration, as well as correcting and critically
studying them.
5- Explanation of the invalidity of the sayings of the people of heresy,
regarding the issue of the start of the call to prayer before the
migration, and their opposition to Ahl Al-Sunnah wal-Jamaa'ah.
6- Explanation of the innocence of Ahl Al-Sunnah wal-Jamaa'ah
from what their offenders slandered them by.
Research Problem:
According to the author of the book "The Call to Prayer:
Authenticity and Distortion," Ahl Al-Sunnah wal-Jama'ah contradicted
what is established in the books of the glorious Sunnah regarding the
beginning of the call to prayer, claiming that it began before the
Prophet's migration.
What are these hadiths that were inferred by the offenders? Are the
hadiths fixed and correct?
And when did the call to prayer begin? How was the call to prayer
before migration?
The most significant search results are:
The lack of verification of hadiths inferred by the offenders,
demonstrating that the call to prayer began in the Meccan era, as well as
the invalidity of their claim.

With the consensus of Ahl Al-Sunnah wal-Jama'ah, the call to
prayer started following the migration.
Keywords:
The call to prayer, the migration, Al- Esraa, Al- Meraj, Legitimacy,
Ahl Al-Sunnah wal-Jama'ah, Shiites.

¹
إن احلمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل مدن رشور أنفسدنا ومدن
سيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هداد لده ،وأشدهد أن ال إلده إال اهلل
وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله .
{ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [سورة آل عمران]102:

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ} [سورة النسا ]1:

{ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ} [سورة األحزاب]71-70:

أما بعدد" :فدإن األذان ُخ ةطدة رشيفدة رشعيدةن ألنده ذكدر هلل تعداو ولرسدوله ا ،وإقدرار
()1

بالشهادتني ،ودعا ٌ إو طاعة اهلل"  ،وإن مما أمجع عليه أهدل السدنة واجلامعدة أن بدد ترشديع
األذان كان بعد هجرة نبينا ا إو املدينة ،وخالف بعض أهل البدع قول أهل السدنة واجلامعدة
مستدلني ببعض األحاديث الدالة عدىل أن بدد األذان كدان يف العهدد املكدي يف قصدة اإلرسا

واملعراج(.)2
فام هذه األحاديث التي استدل هبا املخالفون؟ وهل ثبتت؟
ومتى رشع األذان؟ وكيف كان ينادى للصالة قبل اهلجرة؟
هذا ما ستجيب عنه هذه الدراسة ،وقد عنوندت هلدا بددد(أحاديث بدد ترشديع األذان قبدل
اهلجرة -دراسة حديثية نقدية.)-

( )1ينظر رسالة يف األذان(37ص) بترصف.
( )2ويقابل هذا القول يف البطالن من زعم بأن زمن النبي ‘ خال عن األذان قال ابن رجب":ولقد أبطل من زعم أن أمر
بالل باألذان تأخر إو زمن أيب بكر ،وأ ّن مدة النبي ‘ َخ َلت عن أذان ،وهذا ال يقوله َم ْن َي ْعقل ما يقول".فتح
البار (.)399/3
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خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
املستند.

نصوهي
اإلسالمي
األذان .املعني
من النمط
الدينال يوجد
 -1تعلق موضوع البحث بأظهر شعرية من شعائرخطأ!

املستند.
 -2عالقة األذان بآكد أركان الدين بعد الشهادتني أال وهييفالصالة.
 -3فيه بيان للتدرج الترشيعي يف ديننا احلنيف.

أهداف البحث:
 -7مجع األحاديث الدلة عىل بد ترشيع األذان قبل اهلجرة ،وخترجيهدا ،ودراسدتها دراسدة
نقدية.
 -8بيان بطالن قول أهل البدع يف مسألة بد ترشيع األذان قبل اهلجرة ،وخمدالفتهم ألهدل
السنة واجلامعة.
 -9إظهار برا ة أهل السنة واجلامعة من دعوى خمدالفتهم لححاديدث الدواردة يف دواويدن
السنة النبوية يف شأن بد األذان.

أسباب اختيار املوضوع:
وقفت عىل كتاب "األذان بني األصالة والتحريف" لعيل الشهرسدتا ،،وهدو مدن الكتدب
املطبوعة ،واملنشورة أيضا عرب شبكة اإلنرتنت العاملية يزعم فيه مؤلفده خمالفدة أهدل السدنة
واجلامعة ملا ثبت يف السنة النبوية يف شدأن بدد األذان حيدث دلدت األحاديدث الدواردة يف
كتبهم أن بد ترشيع األذان كان قبل اهلجرة النبويدة وبالتحديدد يف قصدة املعدراج ،قاصددا
بذلك إفحام خمالفيه وإقامة احلجة عليهم من كتبهم ،فأردت من خالل هذا الدراسدة بيدان
بطالن ما استدل به ،وبرا ة أهل السنة واجلامعة مما أهتمهم به ،وعدم خمدالفتهم ملدا ثبدت يف
دواوين السنة النبوية.
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خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
الدراسات السابقة:
املستند.
هدذه
وقفدت
عليهداالنمطتنداقاملعني يف
نص من
األذان الالتييوجد
مجيع الدراسات العلمية السابقة واملؤلفات حول خطأ!
املستند.لتكون مكملة ملا كتدب
املسألة بتوسع وبعضها يتعرض هلا ،وأحسب أن هذه الدراسة جا ت
وألف يف األذان ،ومن مجلة ما وقفت عليه ما ييل:
 رسالة يف األذان أليب احلسن عباد بن رسحان املعدافر (ت543هدد) ضدمن رسدائل يفالفقه واللغة ،حتقيق عبداهلل اجلبور .
 -حتفة اخلالن يف أحكام األذان للعالمدة إبدراهيم بدن صدالح الددة مردا

(ت1149هدد)

حتقيق حممود حممد صقر الكب .
 أحاديث أذكار األذان واإلقامة مجع ًا ودراسة للدكتور إبراهيم بن عيل العيد. أحكام األذان والندا واإلقامة دراسة فقهية مقارنة لسامي بدن فدراج احلدازمي ،وأصدلهرسالة علمية بجامعة أم القرى ،وذكر فيها أربعة أحاديث متعلقة باملسألة ،اكتفى فيها الباحدث
بعزوها ملصادرها ،ونقل حكم أهل العلم عليها باختصار.
 األحاديث املرفوعة واآلثار املوقوفة الواردة يف األذان واإلقامة روايدة ودرايدة ،للددكتورحممد بن عبداهلل العبداهلاد  ،وأصلها رسالة علمية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسدالمية،
ذكر فيها الدكتور أربعة أحاديث وهي :حديث ابدن عمدر ،وعديل ،وأندع ،وعائشدة ر

اهلل

فخرج احلديث األول ودرس إسناده وحكم عليه ،وذكر بقية األحاديث كشواهد
عنهم مجيع ًاّ ،
فخرج حديث عيل  واكتفى بذكر سبب ضدعفه ،أمدا احلدديثني األخدريين فلدم يقدف عدىل

إسنادمها ،واكتفى بعزومها ونقل حكم احلافظ عليهام . 1
( )

 زوائد السنن األربعدة عدىل الصدحيحني يف أحاديدث األذان ومواقيدت الصدالة -تنظديمطرقها ودراسة أسانيدها واحلكم عليها -للدكتور حكيم سداعد قيدو -رمحده اهلل ،-وأصدله
(38( )1ص).
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املعني يف
النمط
نصا من
اإلسالمية،الو يوجد
رسالة علمية بجامعة اإلمام حممد بن سعود خطأ!
بموضدوع
يتعلدق
شيئا مما
يورد فيه
الدراسة.

املستند.

خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني

 األذان واإلقامة :املفهدوم ،والفضدائل ،واآلداب ،والرشدو يف ضدو الكتداب والسدنةللدكتور سعيد بن وهف القحطا. ،

يف املستند.

 األذان ألسامة بن عبداللطيف القويص ،وذكر فيه أربعة أحاديدث متعلقدة هبدذه املسدألة:حديث ابن عمر ،وأنع ،وعائشة ،وعيل  ،واكتفى بنقل كالم احلفاظ عىل كل حديث بشكل
خمترص.
 أحكام األذان واإلقامة وهو من إعداد اإلدارة العامة للبحوث والدراسات اإلسالمية. أحكام إجابة املؤذن املتعلقة بألفاظه ،وهو عبارة عن بحث من إعداد الدكتور صدالح بدنحممد اليابع.
 -تشنيف اآلذان يف أحكام األذان لعبداهلل بن را

الشمر .

 تشنيف اآلذان بام ورد يف فضل وآداب وأحكام األذان لسيد مراد سالمة. -األذان بني األصالة والتحريف لعيل الشهرستا.،
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خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
ضابط البحث:
املستند.
يوجد ّ
كدان
النمطاألذان
ترشديع
دلت عىل
األحاديث املرفوعة الواردة يف كتب السنة النبوية التي
املعني يف
بد من
أننص
خطأ! ال
املستند.
قبل اهلجرة النبوية.
منهج البحث:
أوالً :اتبعت املنهج االستقرائي يف مجع األحاديث املتعلقة باملسألة من كتب السنة ،واملدنهج
النقد يف دراستها.
ثاني ًا :سلكت يف ختريج أحاديث البحث مسلك ًا وسط ًا دون تطويدل أو اختصدار خمدل ،فدإن
كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها فاكتفي هبام ،أما غري ذلك فأعزوه إو مصادره وأتوسدع
يف خترجيه قدر االستطاعة ،وأتكلم عليه تصحيحا وتضعيفا.
ثالث ًا :أترجم للرواة الذين تدعو حاجة الدراسة إو ترمجتهم.
رابع ًا :أذكر أهم النتائج التي ظهرت يل من خالل هذه الدراسة.
فانتظم البحث يف مقدمة ،ومتهيد ،وثامنية مباحث حتتها مطالب ،وخامتة ،والفهارس الفن ةية.
املقدمة :وفيها أمهية املوضوع ،وأهدافه ،والدراسدات السدابقة ،وضدابطه ،وخطدة البحدث
ومنهجه.
والتمهيد فيه تعرف األذان ،وبداية مرشوعيته.
املبحث األول :حديث عيل  ،وفيه مطلبان.
املبحث الثا :،حديث عبداهلل بن عمر  ،وفيه مطلبان.
املبحث الثالث :حديث عائشة ر

اهلل عنها ،وفيه مطلبان.

املبحث الرابع :حديث عبداهلل بن عباس  ،وفيه مطلبان.
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يوجد نص من النمط املعني يف
خطأ! ال
مطلبان.
املبحث اخلامع :حديث احلسن بن عيل  ،وفيه
املبحث السادس :حديث أنع  ،وفيه مطلبان.

املستند.

خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني

واحد.املستند.
املبحث السابع :حديث رافع بن خديج  ،وفيه مطلب يف
املبحث الثامن :التعليق عىل األحاديث.
اخلامتة وضمنتها أهم النتائج ،ثم الفهارس الفنةية.

أحاديث بدء تشريع األذان قبل اهلجرة دراسة حديثية نقدية
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خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
التمهيد
املستند.
تعريف األذان:
خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
املستند.
لغة :قال ابن فارس :اهلمزة والذال والنون أصالن متقاربان يف املعنى متباعدان يف اللفظ،
أحدمها ُأ ُذن ،واآلخر ِ
الع ْلم ،فأما التقارب فاألذن يقع علم ِّ
كل مسموع .
()1

واألذان :اسم التأذين ،وهو اإلعالم باليش  ،يقال :أ ةذن ُي َؤ ِّذن تأذين ًا ،هو اإلعالم بوقت
()2

الصالة .واألذان هو اإلقامة أيضا .
()3

رشع ًا :هو اللفظ املعلوم املرشوع يف أوقات الصالة لإلعالم بوقتها .
()4

أو هو :اإلعالم بوقت الصالة بألفاظ خمصوصة .
()5

أو هو :التعبد هلل لإلعالم بدخول وقت الصالة بذكر خمصوص .
واألصل يف التعريف أن يكون خمترصا ،وجامعا مانع ًا ،فاألقرب التعريف الثا ،،وأما قصد
التعبد ،فال يدخل يف حده ،وهو قدر زائد عىل التعريف ،وهو لطلب الثواب واألجر من اهلل
واهلل أعلم.

بداية مرشوعية األذان:
األذان من شعائر اإلسالم الظاهرة ،ورشع بعد اهلجرة عىل الصحيح من أقوال أهل العلدم،
كام ّ
دل عليه عدة أحاديث منها :حديث ابن عمر ،وأنع ،وعبداهلل بن زيد :
( )1معجم مقاييع اللغة( )75/1مادة أذن.
( )2ينظر النهاية يف غريب احلديث( )34/1مادة أذن ،ولسان العرب( )12/13مادة أذن.
( )3املغني (.)53/2
( )4سبل السالم(.)42/2
( )5الرشح املمتع(.)35/2
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النمط
يوجد
املعني َ
مند َ
دال:نص َ
ني
سد دلِ ُم
((كد
خطأ!أندالدده قدد
اهلل عدددنهام
ونيف ِحد د َ
ان املُْ ْ

املستند.
ات  ،و َليع ين ِ
ُون الص َلو ِ
ِ
ِ
جيت َِم ُع َ
َاد ِ َهبا َأ َحددٌ َ .ف َت َك ةل ُمدوا َي ْو ًمدا ِيف َذ ِلدكَ
َ ْ َ ُ
ون َف َيت ََح ةين َ ة َ
َقد ُموا املَْدينَ َة َ ْ
خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني

وس النةصارى  ،و َق َال بع ُضهم َ :قرنًا ِم ْثد َل َقدر ِن ا ْليهد ِ
ِ
ِ
ود .
ْ َُ
َ
َ ْ يف ُ ْ ْ
وسا م ْث َل نَا ُق ِ َ َ
َف َق َال َب ْع ُض ُه ُم  :ةاخت ُذوا نَا ُق ً
املستند.
ول اهللِ ‘ :يدا ِبدال ُل ُ ،قدم َف َند ِ
ون رجد ً ِ
الصدال ِة ؟ َقد َال َر ُسد ُ
اد
َ
ال ُي َنداد بِ ة
َف َق َال ُع َم ُرَ :أ َوال َت ْب َع ُثد َ َ ُ
ْ

الصال ِة)) .
بِ ة
()1

قال احلافظ ابن حجر ":وحديث ابن عمر املدذكور يف هدذا البداب ظداهر يف أن األذان إندام

رشع بعد اهلجرة ،فإنه نفى الندا بالصالة قبل ذلك مطلقا"(.)2
ِ
يشد
وحديث أنع  قال(( :ملَةا ك َُثد َر ة
اس َ ،قد َالَ :ذ َكد ُروا َأ ْن َي ْع َل ُمدوا َو ْقد َت ة
الند ُ
الصدالة بِ َ ْ
َارا َ ،أ ْو َي ْ ِ
وسا َ ،ف ُأ ِم َر ِبدال ٌل َأ ْن َي ْشد َف َع األَ َذ َ
ان َ ،و َأ ْن ُيدوتِ َر
ْض ُبوا نَا ُق ً
وروا ن ً
َي ْع ِر ُفو َن ُه َ ،ف َذك َُروا َأ ْن ُي ُ
()3

ِ
اإل َقا َم َة)) .
((ملدا َأ َمد َر َر ُسد ُ
وحديث عبداهلل بن زيد بدن عبدد ربده األنصدار  أنده قدالَ :ة
ول اهللِ ا
اف ِيب و َأنَا نَائِم رج ٌل َ ِ
ِ
ِ
وس لِ َي ْ ِ
ْض َب بِ ِه لِلن ِ
بِالنةا ُق ِ
وسدا ِيف َيد ِد ِه،
لصالة َأ َط َ َ
جل ْم ِع ل ة
ٌ َ ُ ْ
َيمد ُل نَا ُق ً
ةاس ِيف ا َ
َف ُق ْل ُت َله :يا َعبدَ اهللِ َأتَبِيع النةا ُقوس؟ َف َق َال :وما تَصنَع بِ ِه؟ َق َالُ :ق ْل ُتَ :نددْ ُعو ِبد ِه لِلصد ِ
الة َقد َال:
ة
َ َ ْ ُ
َ
ُ
ُ َ ْ
َأ َفال َأد ُّل َك َع َىل ما ُهو َخري ِمن َذلِ ِ
ك؟ ُق ْل ُتَ :ب َىل َق َالَ :ت ُق ُ
رب،
َ َ ٌْ ْ
ُ
رب اهللُ َأ ْكد َ ُ
ْرب اهللُ َأ ْكد َ ُ
ْرب اهللُ َأك َ ُ
ول :اهللُ َأك َ ُ

( )1أخرجه البخار (604ح) ،ومسلم(377ح) ،والرتمذ يف سننه (190ح) ،والنسائي يف "املجتبى" (625ح) ،و يف
"الكربى" ( )231 / 2برقم(1603ح) ،وأمحد يف "مسنده" ( )1340 / 3برقم(6468ح)  ،وابن خزيمة يف "صحيحه" (1
 )455 /برقم(361ح).
( )2فتح البار (.)93/2
( )3أخرجه البخار (602ح) ،ومسلم (378ح) ،قال ابن رجب معلقا عىل هذا احلديث":وهذا يدل عىل أن األذان تأخر
عن أول قدوم النبي ‘ املدينة حتى كثر الناس وانترشوا يف املدينة ومن حوهلا ،واحتاجوا حينئذ إو تعليم وقت الصالة بيش
يعرفونه معرفة تامة" فتح البار ( ،)398/3وينظر(.)401-400/3
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املعنيدً ايف َر ُس ُ
يوجد ُس ُ
َأ ْش َهدُ َأ ْن ال إِ َل َه إِالة اهللُ َأ ْش َهدُ َأ ْن ال إِ َل َه َأالة اهللَُ ،أ ْش َهدُ َأ ة
ول
النمطَأ ةن ُحم َ ةم
نص اهللِ
ول
الَ ةمدً ا َر
خطأ!ن ُحم
من َأ ْش َهدُ

املستند.
الة ،حي َع َىل الص ِ
اهللِ ،حي َع َىل الص ِ
َ
َ
الح َح ةي َع َىل ال َف ِ
الةَ ،ح ةي َع َىل ال َف ِ
ْرب ،ال
ة
ة
ْرب اهللُ أك َ ُ
الح ،اهللُ أك َ ُ
َ ة
َ ة

خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
اس َت ْأ َخ َر َغ ْ َري َب ِعيد َق َالُ :ث ةم َت ُق ُ
الصالةَ :اهللُ
ربَ ،أ ْشد َهدُ
ول إِ َذا َأ َق ْم َت ة
ْرب اهللُ َأ ْكد َ ُ
املستندَ .أك َ ُ
إِ َل َه إِالة اهللُ َق َالُ :ث ةم ْ

الحَ ،قددْ َقامد ِ
ول اهللِ ،حي َع َىل الصد ِ
َأ ْن ال إِ َل َه إِ ةال اهللَُ ،أ ْش َهدُ َأ ةن ُحم َ ةمدً ا َر ُس ُ
الةَ ،حد ةي َعد َىل َ
الفد ِ
ت
ة
َ
َ ة

ِ
ْرب ،ال إِ َل َه إِالة اهللَُ ،ف َل ةام َأ ْصد َب ْح ُت َأت َْيد ُت َر ُسد َ
ول اهللِ ا
الصال ُة َقدْ َقا َمت ا ة
ة
ْرب اهللُ َأك َ ُ
لصالةُ ،اهللُ َأك َ ُ
رب ُت ُه بِ َام َر َأ ْي ُت َف َق َال :إِ ِن َه َذا ُر ْؤ َيا َح ٍّق إِ ةن َشا َ اهللَُ ،ف ُق ْم َم َع بِالل َف َأ ْل ِق َع َل ْي ِه َما َر َأ ْي َتَ ،ف ْل ُي َؤ ِّذ ْن
َف َأ ْخ َ ْ
بِ ِه َفإِ ةن ُه َأنْدَ ى َص ْوتًا ِمن َْكَ ،ف ُق ْم ُت َم َع بِاللَ ،ف َج َع ْل ُت َأ َل ِّقنُ ُه َعنْ ُه َو ُي ْؤ ِذ ُن بِ ِه َق َالَ :ف َس ِم َع بِ َذلِ َك ُع َم ُر
ِ
ِِ
ْب ُن اخلَ ةط ِ
جي ُّر ِر َدا َ ُه َي ُق ُ
حل ِّق َيدا َر ُسدو َل اهللِ َل َقددْ
اب َ ، و ُه َو ِيف َب ْيتهَ ،ف َخ َر َج َ ُ
ولَ :وا ةلذ َب َع َث َك بِا َ
()1
ِ ِ
يت ِم ْث ُل ا ةل ِذ ُأ ِر َ َ ،ف َق َال َر ُس ُ
حل ْمدُ )) .
ُأ ِر ُ
ول اهللِ ا َفل ةله ا َ

وقد استدل املخالفون ملذهب أهل السنة واجلامعة بعدة أحاديث سأقترص عىل مدا ورد منهدا
يف دواوين السنة املطهرة عند أهل السنة( ،)2وأدرسها دراسدة حديثيدة نقديدة ،وأبدني ضدعفها،

( )1أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده( ،)42/4وابن خزيمة( )373من طريق سعيد بن املسيب ،عن عبداهلل بن زيد.
وأخرجه أمحد( ،)43/4وأبو داود(499ح) ،والرتمذ ( ،)189وابن ماجه( ،)706والدارمي(1190ح)
و(1191ح) ،وابن خزيمة( )371من طريق حممد بن عبداهلل بن زيد ،عن أبيه عبداهلل بن زيد واللفظ ألمحد.
وأخرجه أمحد( ،)42/4وأبو داود()512و( )513من طريق عبداهلل بن حممد بن زيد ،عن عمه عبداهلل بن زيد.
قال الرتمذ  :حديث عبداهلل بن زيد حديث حسن صحيح .وصححه ابن خزيمة ،ونقل البيهقي يف كتابه السنن
الكبري( )102/3تصحيح البخار للحديث وعزاه لعلل النرمذ .
ينظر جامع الرتمذ

كتاب الصالة باب ما جا يف بد األذان(189ح) ،وصحيح ابن خزيمة(،)468/1البدر

املنري( .) 341/3وقد أفردت حديث عبداهلل بن زيد يف بد األذان ببحث تكلمت فيه عن الشبهات التي أثارها بعض الرافضة
يّس اهلل نرشه.
حوله مع اإلجابة عنها ّ
( )2ألن املخ الف إنام استدل هبا ليقيم احلجة عىل أهل السنة واجلامعة من كتبهم ،فلسان حاله يقول هذه أحاديثكم تشهد
ببطالن قولكمن لذا اقترصت عليها ،وبينت بطالهنا.
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عدن يف
بدذلكاملعني
مكتفيداالنمط
األحاديثنص من
من ال يوجد
وعدم صالحيتها لالحتجاج ،ومعارضتها ملا صحخطأ!
مناقشدة
قوهلمن فإذا بطل الدليل سقط القول املبني عليه.

املستند.

خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني
يف املستند.
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النمط املعني يف
نصه امن
خطأ! ال يوجد
ألَ َذ َ
ان َأتَا ُه ِج ْ ِرب ُيل َصد ةىل
املبحث األول :حديث عيل  قال (( :ملَةا َأ َرا َد اهللةُ َأ ْن ُي َع ِّل َم َر ُسو َل ُ
املستند.

ِ
اسكُنِي َف َواهللةِ
رب ُاق َ ،ف َذ َه َ
است َْص َع َب ْت َ ،ف َق َال َهلَا ج ْ ِرب ُيل ْ :
ب َي ْر َك ُب َها َف ْ
اهللةُ َع َل ْي ِه َام بِدَ ا ةبة ُي َق ُال َهلَا  :ا ْل ُ َ
خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
احلج ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
مح َن
الر ْ َ
َما َرك َبك َع ْبدٌ َأك َْر ُم َع َىل اهللِ م ْن ُحم َ ةمد ‘ َ ،ق َال َ :ف َرك َب َها َحتةى ا ْنت ََهى إِ َو ْ َ
اب ا ةلذ َييل ة
املستند.
َتبار َك و َتع َاو َ ،ق َال َ :فبينَام هو ك ََذل ِ َك إِ ْذ َخرج م َل ٌك ِمن ِْ
ِ
ِ
احل َج ِ
اب َ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهللِ ‘ َ :يا ج ْرب ُيل
َ
َْ َ ُ َ
َ َ َ َ
َ َ َ
ِ
احل ِّق نب ًيا إِ ِّ ،ألَ ْق َر ُب ْ
اخلَ ْل ِق َمكَانًا َوإِ ةن َه َذا املَْ َل ُك َما َر َأ ْي ُتد ُه ُم ْند ُذ
َم ْن َه َذا ؟ َق َال َ :وا ةلذ َب َع َث َك بِ ْ َ
ُخلِ ْق ُت َقب َل سا َعتِي ه ِذ ِه َ ،ف َق َال املَْ َل ُك  :اهللةُ َأكْرب اهللةُ َأكْرب َ ،ق َال َ :ف ِق َيل َله ِمدن ورا ِ ِْ
احل َجد ِ
اب :
َ
ُ ْ ََ
َُ
َُ
ْ َ
صدَ َق عب ِد َأنَا َأكْرب َأنَا َأكْرب ُ ،ثم َق َال املَْ َل ُك َ :أ ْشهدُ َأ ْن الَ إِ َله إِالة اهللةُ َ ،ق َال َ :ف ِق َيل َله ِمن ورا ِ
َ
َ
َْ
َ
ُ ْ ََ
َُ ة
َُ
ِْ
احل َج ِ
اب َ :صدَ َق َع ْب ِد َأنَا الَ إِ َل َه إِالة َأنَا َ ،ق َال َ :ف َقا َل املَْ َل ُك َ :أ ْش َهدُ َأ ةن ُحم َ ةمدً ا َر ُس ُ
ول اهللِ َق َال :
اب  :صدَ َق َعب ِد َأنَا َأرس ْل ُت ُحمَمدً ا َ ،ق َال املَْ َل ُك  :حي َع َىل الص ِ
َف ِق َيل ِمن ورا ِ ِْ
الة َحد ةي
ة
ْ
احل َج ِ َ
َ ة
ة
ْ َ
ْ ََ
يدل ِمدن ورا ِ
ِ
رب َ ،قد َال َ :ف ِق َ
َع َىل ا ْل َف ِ
الح َ ،قدْ َقا َمت ة
ْ ََ
رب اهللةُ َأ ْكد َ ُ
الصال ُة ُ ،ث ةم َقد َال املَْ َلد ُك  :اهللةُ َأ ْكد َ ُ
اب  :صدَ َق َعب ِد َأنَا َأكْرب َأنَا َأكْرب ُ ،ثم َق َال  :الَ إِ َله إِالة اهللةُ َ ،ق َال َ :ف ِق َيل ِمن ورا ِ ِْ
ِْ
احل َج ِ
اب
َ
ْ
احل َج ِ َ
ْ ََ
َُ ة
َُ

ِ
ِ
الس َام ِ فِ ِ
يه ْم آ َد ُم
َ :صدَ َق َع ْبد الَ إِ َل َه إِالة َأنَا َ ،ق َال ُ :ث ةم َأ َخ َذ املَْ َل ُك بِ َيد ُحم َ ةمد ‘ َف َقدة َم ُه َف َه ةم(َ )1أ ْه ُل ة
ُوح .))
َ ،ون ٌ
قال أبو جعفر حممد بن عيل" :يومئدذ أكمدل اهلل ملحمدد ‘ الرشدف عدىل أهدل السداموات
واألرض".

املطلب األول :التخريج:
احلديث أخرجه البزار يف مسنده( )146/2ح( )508قال :حدثنا حممد بن عثامن بدن خملدد
الواسطي  ،قال  :حدثنا أيب  ،عن زياد بن املنذر  ،عن حممد بن عيل بن احلسني  ،عن أبيده  ،عدن
جده ،عن عيل فذكره.
وقال :وهذا احلديث ال نعلمه يروى هبذا اللفظ عن عيل إال هبذا اإلسناد وزياد بن املنذر فيه
( )1كذا وقع يف املسند وهو حتريف ،ويف خمترص زوائد البزار للعسقال ،،وعند ابن شاهني "فأ ّم" وهو الصواب واهلل أعلم.
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شيعية  ،وقد روى عنه مروان بن معاوية وغريه .خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
ورو من طريق آخر عن زياد بن املنذر وفيه اختالف:

املستند.

خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني

املستند.ح) من طريدق سدلمة
ومنسوخه(178
فقد أخرجه أبو حفص ابن شاهني يف ناسخ احلديث
يف

بن شبيب ،عن يونع بن موسى البرص  ،عن حسن بن محاد ،عن زياد بن املنذر النهد به

وأخرجه أبو حفص ابن شاهني يف ناسخ احلديث ومنسوخه(179ح) من طريق موسى بدن
يسار بن عبدالرمحن ،عن يونع بن موسى ،عن احلسن بن محاد ،عن زياد بن املنذر ،عدن حممدد
بن عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن أيب رافع ،عن عيل  فذكره.
ورواه أبو الشيخ األصبها ،يف الرتغيب والرتهيب من طريق زياد بدن املندذر كدام قدال ابدن
()1

كثري .
واحلديث أورده اهليثمي يف كشدف األسدتار( ،)352ويف جممدع الزوائدد( )328/1وعدزاه
()2

للبزار .
كام أورده احلافظ يف خمترص زوائد مسند البزار(.)203/1
وله طريق آخر عن عيل .
فقد أخرجه ابن شاهني يف ناسخ احلديث ومنسوخه(183ح) عن أمحد بن حممد بن سدعيد،
عن يعقوب بن يوسف ،عن حصني ،عن منذر أيب طريف ،عن حممد بن برشد ،عدن حممدد بدن
احلنفية ،عن عيل قال :كان أذان رسدول اهلل ‘ ليلدة أرس بده ،فلدام كدان يف السدام حْضدت
الصالة ،وأذن جربيل مثنى مثنى ،وأقام مرة مرة ،وتقدم رسول اهلل ‘ فأم أهل السام .
ورو من طريق آخر عن ابن احلنفية مرسال فقد أخرجده ابدن شداهني يف ناسدخ احلدديث

( )1األحكام الكبري(.)32/1
( )2جممع الزوائد(.)238/5
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البدن ااملعني يف
قلتالنمط
قال :من
يوجد نص
ومنسوخه(184ح) من طريق زياد بن املنذر قال:خطأ!
حلنفيدة :كندا
حدثناالالعال
املستند.
خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
فزعمتم أنه كان رؤيا! هذا واهلل الباطل ،ولكن رسول اهلل ‘ ملا عرج به ،انتهى إو مكدان مدن
املستند.

نتحدث أن األذان رؤيا رآها رجدل مدن األنصدارِ ،
ِ
أحسدن ديدنكم
ففدزع ،وقدال :عمددتم إو
فوقف ،وبعث اهلل  إليه مالك ًا ما رآه أحد يف السام قبدل ذلدك اليدوم ع ّلمده األذان.
َ
السام ،
وذكر بقية احلديث.

املطلب الثا :،احلكم عىل احلديث:
احلديث مداره عىل زياد بن املنذر وهو رافض خبيث ّ
كذبه ابن معني وأبو داود وابدن حبدان
وابن عد وغريهم ،قال ابن كثري" :فقد اتفق أئمة اجلرح والتعدديل عدىل جرحده وطرحده"،
()1

وقال" :إليه تنسب الفرقة اجلارودية من الروافض" .
وبزياد هذا أعل ابن رجب ،و اهليثمي احلديث قال ابن رجب":وهو حديث ال يصدح"

()2

()3

وقال اهليثمي" :وفيه زياد بن املنذر وهو جممع عدىل ضدعفه"  .ويف موضدع قدال" :زيداد بدن
()4

املنذر كذاب مرتوك" .
()5

قال األلبا" :،فاحلديث ضعيف جد ًا ،وعالمات الوضع عليه ظاهرة" .
وأما الطريق اآلخر عن عيل  فهو حديث باطل أيضا يف إسناده حصني بدن املخدارق أبدو
()6

جنادة قال ابن حبان ":ال جيوز االحتجاج بده ،وال الروايدة عنده إال عدىل سدبيل االعتبدار" ،

( )1ينظر هتذيب الكامل(،)59/3األحكام الكبري(.)33-32/1
( )2فتح البار رشح صحيح البخار البن رجب(.)396/3
( )3جممع الزوائد(.)329/1
( )4جممع الزوائد(.)238/5
( )5اإلرسا واملعراج(.)105
( )6كتاب املجروحني()511/2ترمجة(.)1272
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‘.من النمط املعني يف
يوجداهللنص
وأورد له خرب ًا فقال عنه بأنه باطل ال أصل له منخطأ!
كالم الرسول
املستند.

()1

قال الدارقطني ":مرتوك"  ،وأورد الذهبي يف امليدزان عدن الددارقطني أنده قدال" :يضدع

خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني

()2

()3
املستند.لكدالم ابدن حبدان":
بعد نقلده
احلديث"  ،وقال الذهبي" :متهم بالكذب"  ،وقال احلافظ يف
()4

()5

وهو كام قال"  ،وتفرد الطربا ،بتوثيقه .
فهو متهم بالكذب ،وتوثيق الطربا ،معارض بقول املجرحني ،ثم جرحه مفّس فيقددم واهلل
أعلم.
وأما ما جا عن ابن احلنفية مرسال فهذا إسناد باطل فيه زياد بن املنذر وهدو رافدض كدذاب
سبق ذكره يف صفحة
قال ابن كثري معلال هذا األثر ":وهذا الباطل عينُ ُه ،والكذب البحت عىل اإلمام العا حممدد
ابن احلنفيدةن فإنده ُّ
أجدل قددر ًا مدن أن ينكدر مدا ثبدت باألحاديدث املستفيضدة املشدهورة بدني
()6

العلام " .
فهو حديث باطل تفرد به رافض كذاب كام يف الطريق األول واملرسل عدن ابدن احلنفيدة ،أو
متهم بالكذب كام يف الطريق الثا ،وهو خمالف لححاديث الثابتة الصحيحة واهلل أعلم.

( )1الضعفا واملرتوكني(.)179
( )2ميزان االعتدال(.)314/2
( )3ميزان االعتدال(.)351/7
( )4لسان امليزان(.)591/2
( )5املوضع السابق.
( )6كتاب األحكام الكبري(.)34/1
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املبحث الثا :،حديث ابن عمر ر

خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
املستند.
خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
املستند.

اهلل عنهام قال(( :ملا أرس بالنبي‘ إو السام ُأوحي

إليه باألذان ،فنزل فع ةلمه بالالً)).

املطلب األول :التخريج:

أخرجه ابن شاهني يف ناسخ احلديث ومنسوخه(181ح) عن حممدد بدن حممدود األنبدار ،
عن حممد بن ماهان ،عن عمي ،عن أيب ،عن طلحة بن زيد ،عن يونع بن يزيد ،عن الزهدر ،
عن سا  ،عن أبيه فذكره.
وأخرجه الطربا ،يف األوسط(9247ح) عن النعامن بن أمحد ،عن أمحد بن حممد بن ماهان،
عن أبيه ،عن طلحة بن زيد به.
قال الطربا " :،يرو هذا احلديث عن الزهر إال يدونع ،وال عدن يدونع إال طلحدة بدن
زيد .تفرد به حممد بن ماهان الواسطي".
وهذا لفظ ابن شاهني ،ووقع عند الطربا" ،ف َع ةل َمه جربيل" ،ولعله حتريف فقد عزاه احلافظ
()1

يف الفتح ( )94/2للطربا ،بلفظ ابن شاهني "فعلمه بالال" .
املطلب الثا :،احلكم عىل احلديث:
احلديث مداره عىل طلحة بن زيد أيب مسكني القر

قال احلافظ" :مرتوك قال أمحدد وعديل

()2

وأبو داود :كان يضع" .
()3

وعزاه اهليثمي للطربا ،يف األوسط وقال" :فيه طلحة بن زيد ،ونسب إو الوضع" .
قال ابن رجب":وهو موضوع هبذا اإلسناد بغري شك ،وطلحة هذا كذاب مشهور"(.)4
( )1كام أشار إليه حمقق كتاب ابن شاهني(.)176
()2

ينظر

اجلرح

والتعديل(،)479/4املجروحني(،)490/1الكامل

(،)504/3تقريب التهذيب(3020ت).
( )3جممع الزوائد(.)329/1
( )4فتح البار يف رشح صحيح البخار البن رجب(.)396/3

البن

عد (،)174/5هتذيب

الكامل

22
فاحلديث هبذا السند باطل واهلل أعلم.

أحاديث بدء تشريع األذان قبل اهلجرة دراسة حديثية نقدية

خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
املستند.

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

خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني
يف املستند.
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خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
املبحث الثالث :حديث عائشة ~ قالت :قال رسول اهلل ‘ ((ملا ُأرس يب إو السام َأ ةذ َن

املستند.
جربيل ،فظنةت املالئكة أنه يصيل هبم ،فقدة مني فصليت باملالئكة)).
خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
املطلب األول :التخريج:
املستند.
()1

أخرجه ابن شاهني يف ناسخ احلديث ومنسوخه(180ح) عن جعفر بن ُنصري  ،عدن عديل
السواق ،عن حممد بن محاد بن زيد احلارثي ،عن عائذ
بن أمحد ة

()2

بدن حبيدب ب ةيداع اهلدرو

()3

عن هشام بن عروة ،عن أبيه ،عن عائشة ~ به.
وأورده ابن كثري يف األحكام الكبري( )34/1وعزاه البن شاهني.
وعزاه احلافظ يف الفتح ( )94/2البن مردويه.

املطلب الثا :،احلكم عىل احلديث:
احلديث فيه عائذ بن حبيب بن املَالّح أبو أمحد الكويف قال ابن معني :ثقدة ،ومدرة صدويلح،
وقال أمحد :ذاك ليع به بأس ،قد سمعنا منه .قدال ابدن عدد  ":روى عدن هشدام بدن عدروة
()5

()4

أحاديث أنكرت عليه ،وسائر أحاديثه مستقيمه"  .وذكر ابن معني أنه كان زيدي ًا .
()6

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

اخلواص املعروف باخلُ ْلد ترجم له اخلطيب يف تارخيه وقال ":كان ثقة صادق ًا دين ًا
( )1جعفر بن حممد بن ن َُصري ،أبو حممد ة
فاضالً"تاريخ بغداد(.)234/7
( )2حترف يف املطبوع إو "عابد" لذا يعرفه حمقق الكتاب.
( )3حترفت يف املطبوع إو "تباع" ،كام وقع حتريف يف األصل املخطو لكتاب األحكام الكبري فقد وقع فيه "عن الثور "
بدل عن "بياع اهلرو " وقد نبه عليه حمقق الكتاب(.)34/1
( )4ينظر سؤاالت ابن اجلنيد(،)148الكامل لابن عد (،)62/7هتذيب الكامل(،)42/4ميزان االعتدال (،)22/4إكامل
هتذيب الكامل (.)160/7
( )5وقد تصحفت عند بعضهم إو "زنديق" ينظر هتذيب الكامل( )42/4وتعليق الدكتور بشار عواد.
( )6تقريب التهذيب(3117ت).
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خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
وملّا عزاه احلافظ البن مردويه قال" :وفيه من ال يعرف"  ،ولعله يقصد عيل بدن أمحدد بدن
()1

املستند.

الرقي قال اخلطيدب" :سدكن بغدداد وحددث هبدا ،ومدا علمدت مدن حالده إال
رسيج ة
السواق ّ

خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني

()2

خريا" .

يف املستند.

فاحلديث هبذا اإلسناد منكر ،وعدّ ه ابن كثري من منكرات عائذ فقال -معلقا عدىل قدول ابدن
()3

()4

عد بأنه روى عن هشام بن عروة أحاديث مناكري ":-قلت :وهذا منها واهلل أعلم" .
()5

وفيه أيضا الراو عن عائذ وهو حممد بن محاد بن زيد احلارثي قال ابن منده :له مناكري .

( )1فتح البار (.)94/2
( )2تاريخ بغداد(.)314/11
( )3سبق ذكره.
( )4األحكام الكبري(.)35/1
( )5املغني يف الضعفا ( ،)5447ميزان االعتدال(،)123/6لسان امليزان(.)75/6
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خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
املستند.
خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
املستند.

املبحث الرابع :حديث ابن عباس ر

اهلل عنهام قالُ :ع ِّلم النبي ‘ األذان حني أرس به،

وأريه ٌ
رجل من األنصار يف منامه.

املطلب األول :التخريج:

أخرجه ابن شاهني يف ناسخ احلديث ومنسوخه(182ح) عن أمحد بن حممد بن سعيد ،عدن
بي ،عن أيب جنادة حصني بن املخارق ،عن عبدالصدمد بدن عديل ،عدن
يعقوب بن يوسف ة
الض ّ
أبيه ،عن ابن عباس فذكره.
اهلل عدنهام ال يثبدت ،فقدد رو مدن طريدق

ورو من طريدق أخدر عدن ابدن عبداس ر
()1

عبدالعزيز بن عمران ،عن إبراهيم بن أيب حبيبة  ،عن داود بن احلصني ،عن عكرمة ،عن ابن
عباس أنه قال :نزل األذان عىل رسدول اهلل ‘ مدع فدرض الصدالة {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
2

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ }( ).
()4

()3

عزاه ابن كثري أليب الشيخ يف كتاب األذان  ،وأورده أيضا ابن رجب يف الفتح .
املطلب الثا :،احلكم عىل احلديث:
فيه حصني بن املخارق وهو متهم بالكذب سبق ذكره يف صفحة(.)19
()5

وعبدالصمد بن عيل هو ابن عبداهلل بن عباس يرو عن أبيه عن جده  .ذكدره العقدييل يف
()6

الضعفا وقال" :حديثه غري حمفوظ ،وال يعرف إال به"  ،وقدال الدذهبي ":ومدا عبدالصدمد

( )1تصحف يف املطبوع من األحكام الكبري البن كثري إو (حبيب) ،والصواب ما أثبت كام يف فتح البار
رجب( ،)395/3وإبراهيم بن أيب حبيبة هو من يرو عن داود بن احلصني ينظر هتذيب الكامل(.)100/1
( )2سورة اجلمعة (.)9
( )3يف كتاب األحكام الكبري(.)35/1
( )4فتح البار البن رجب(.)395/1
( )5ينظر اجلرح والتعديل( ،)50/6الضعفا للعقييل(،)574/2ميزان االعتدال(،)354/4لسان امليزان(.)370/4
( )6الضعفا للعقييل( )574/2وساق له حديث "أكرموا الشهود".

البن
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(1
خطأ!) ال يوجد نص من النمط املعني يف

بحجة ،ولعل احلفاظ إنام سكتوا عنه مدارة للدولة"  ،وقال ابدن قطلوبغدا ":وعبدالصدمد

املستند.

()2

يذكره أحد بتوثيق أو جترح" .

خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني

()3

هدذا مدتكلم فيده" ،
وإبراهيم
املستند.
وأما الطريق الثا ،فيه إبراهيم بن أيب حبيبة .قال ابن كثري" :يف
()4

قلت :وهو ضعيف كام قرره احلافظ يف التقريب  ،و فيه أيضا عبدالعزيز بن عمدران الزهدر

املعروف بابن أيب ثابت قال احلافظ ":مرتوك احرتقت كتبه فحدث مدن حفظده فاشدتد غلطده،
()5

وكان عارف ًا باألنساب"  ،قال ابن رجب ":هذا إسناد ساقط ال يصدح ،وهدذه اآليدة مدنيدة،
()6

والصالة فرضت بمكة ،و يصح أن النبي ‘ صىل اجلمعة بمكة"  ،وقال ابن سيد الناس":
وأما حديث ابن عباس ففيه عبدالعزيز بن عمران وغريه ممن ال تقوم به حجة"

()7

فهو حديث باطل ال يثبت عن النبي ‘ واهلل أعلم .

( )1ميزان االعتدال( ،)354/4وتعقب كالمه احلافظ يف اللسان(.)371/4
( )2من روى عن أبيه عن جده البن غطلوبغا( ،)423وكالمه متعقب فقد تكلم فيه العقييل ،والذهبي وابن حجر.
( )3كتاب األحكام الكبري(.)36/1
(( )4ت.)146
( )5تقريب التهذيب (ت.)4114
( )6فتح البار (.)395/1
( )7النفح الشذ (.)16/4
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خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
املستند.
قدمت عليه املدينة وهو جالع يف أصحابه قال :فتذاكرنا عنده األذان ،فقال بعضنا :إنام كدان
خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
بد األذان رؤيا عبداهلل بن زيد بن عاصم ،فقال له احلسن بن عيل :إن شأن األذان أعظم مدن
املستند.

املبحث اخلامع :عن سفيان بن الليل قال :ملا كان من أمر احلسن بن عيل ،ومعاوية ما كان

ذاك (( َأ ةذن جربيل  يف السام مثنى مثنى ،وع ّلمه رسول اهلل ‘ وأقدام مدرة مدرة ،فع ّلمده
رسول اهلل ‘)) ،فأذن احلسن حني ويل.

املطلب األول :التخريج:
أخرجه احلاكم يف مستدركه( )163/4عن نرص بن حممد العدل ،عدن أمحدد بدن حممدد بدن
دراج ،عن
سعيد احلافظ ،عن أمحد بن َييى البجيل ،عن حممد بن إسحاق البلخي ،عن نوح بن ّ
()1

()2

األجلح  ،عن البهي  ،عن سفيان بن الليل فذكره.

املطلب الثا :،احلكم عىل احلديث:
دراج النخعي تكلم فيه أهل العلم بكالم شديد ومنهم من كذبه كدام هدو
يف إسناده نوح بن ّ
()3

قول َييى بن معني ،وأيب داود .
()4

دراج كذاب .
وقال الذهبي يف تلخيصه متعقبا احلاكم :بأن نوح بن ّ
()5

وفيه أيضا سفيان بن الليل قال العقييل" :كان ممن يغلو يف الدرفض ،وال يصدح حديثده" ،
فهو حديث باطل ال يصح ،وعالمة الوضع ظاهرة عليه.

( )1هو أجلح بن عبداهلل الكند  ،أبو ُحجيةة الكويف خمتلف فيه ولعله كام قال احلافظان الذهبي وابن حجر :صدوق واهلل
أعلم .ينظر هتذيب الكامل(،)154/1من تكلم فيه وهو موثق أو صالح احلديث للذهبي(13ت) ،التقريب(285ت).
( )2هو عبداهلل ال َب ِه ّي قال احلافظ":صدوق خيطئ" ينظر التقريب(3723ت).
( )3ينظر هتذيب الكامل(،)366-365/7هتذيب التهذيب(.)430/10
( )4تلخيص املستدرك للذهبي ملحق باملستدرك(.)163/4
( )5الضعفا

الكبري()213/2ت(،)696املغني يف الضعفا ()419/1ت(،)2486ديوان الضعفا

()335/1ت(،)1670ميزان االعتدال(،)247/3لسان امليزان(.)312/3

واملرتوكني
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أن ِج ِرب َخطأ! ال يوجد نص من النمط املعني
يفز َالد ِ
ت
ني َ
يدلَ - -أ َتدى الن ِةبد ةي ‘ بِ َم ةكد َة ِحد َ
املبحث السادس :عن أندع  (( ة ْ

املستند.
الش ْم ُع َف َأ َم َر ُه َأ ْن ُي َؤ ِّذ َن لِلن ِ
ة
ني ُف ِر َض ْت َع َل ْي ِه ْم َ ،ف َقا َم ِج ْ ِرب ُيل َأ َما َم النةبِ ِّي ‘ َو َقا َم
الص َال ِة ِح َ
ةاس بِ ة
يوجد نص من النمط املعني
خطأ! ال
ِ
ِ
ةاس بِرسولِ
ِ
ِ
ْ
ةاس َخ ْل َ
جي َه ُر ف َ
الن ُ
ف َر ُسول اهللِ ‘ َق َال َ :ف َص ةىل َأ ْر َب َع َر َك َعات ال َ ْ
يها بق َرا َ ة َ ،يأت َُّم الن ُ َ ُ
يف املستند.
ول اهللِ ‘ بِ ِج ْ ِرب َيل ُ ث ةم َأ ْم َه َل َحتةى إِ َذا َد َخ َل َو ْق ُت ا ْل َع ْ ِ
اهللِ ‘ َو َي ْأت َُّم َر ُس ُ
رصد َ ،صد ةىل ِ ِهبد ْم
ِ ِ
ِ
ِ
ون بِرسد ِ
ول اهللِ ‘ َو َيد ْأت َُّم َر ُسد ُ
ول اهللِ ‘
جي َه ُر ف َ
َأ ْر َب َع َر َك َعات ال َ ْ
يها ِبدا ْلق َرا َ ة َ ،يد ْأت َُّم املُْ ْسدل ُم َ َ ُ
بِ ِج ِرب َيل ُ ،ثم َأمه َل حتةى إِ َذا وجب ِ
جي َه ُر ِيف َر ْك َعت ْ ِ
الش ْم ُع َ ،ص ةىل ِهبِ ْم َث َال َ
ت ة
َني بِا ْل ِق َرا َ ِة
َ ََ
ة َْ َ
ث َر َك َعات َ ْ
ْ
ِ ِ
جي َهد ُر ِيف
جي َه ُر ِيف ال ةثال َثة ُ ،ث ةم َأ ْم َه َل ُه َحتةى إِ َذا َذ َه َ
ب ُث ُل ُث ال ةل ْي ِل َ ،ص ةىل ِهبِ ْم َأ ْر َبد َع َرك ََعدات َ ْ
َ ،وال َ ْ
االو َلي ِ ِ ِ
جي َه ُر ِيف األُ ْخ َر َي ْ ِ
ني بِا ْل ِق َرا َ ِة ُ ،ث ةم َأ ْم َه َل َحتةى إِ َذا َط َل َع ا ْل َف ْجد ُر َصد ةىل ِ ِهبد ْم
ني بِا ْلق َرا َ ة َ ،وال َ ْ
ُ َْ
َر ْك َعت ْ ِ
جي َه ُر فِ ِ
يه َام بِا ْل ِق َرا َ ِة)).
َني َ ْ

املطلب األول :التخريج:
هذا احلديث يرويه قتادة عن أنع  واختلف فيه كام ييل:
فرو عن قتادة ،عن أنع .
()1

ورو عن قتادة عن أنع ،عن مالك بن صعصعة  يف قصة املعراج .
ورو عن قتادة ،عن احلسن مرسال.
وإليك التفصيل:
أوالً :قتادة ،عن أنع :
أخرجه الدارقطني()489/1ح( )1021عن أيب طالب أمحد بن نرص بدن طالدب ،عدن أيب
الفرا  ،عن حممد بن سعيد بن ِجدَ ار ،عن جريدر بدن حدازم،
محزة إدريع بن يونع بن َينةاق ة
عن قتادة ،عن أنع فذكره واللفظ له.

( )1كام سيأيت تنبيه اإلمام ابن خزيمة عىل ذلك (24ص).
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32يف
املعني
من النمط
يوجديف نص
وأخرجه ابن خزيمة يف صحيحه (1592ح)،خطأ! ال
ح) مدن
شديوخه (
معجدم
واإلسامعييل
املستند.
خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
املستند.

طريق عمرو بن الربيع بن طارق ،عن عكرمة بن إبراهيم ،عن سعيد بن أيب عروبة ،عدن قتدادة
به .وليع فيهام ذكر التأذين يف مكة.

ثاني ًا :عن قتادة عن أنع ،عن مالك بن صعصعة  يف قصة املعراج :

وراه عنه هشام الدستوائي ،وشيبان ،ومهام بن َييى ،وسعيد بن أيب عروبة:
 -1رواية هشام الدستوائي:
فقدددد أخرجددده اإلمدددام أمحدددد يف مسدددنده(،)207/4والبخدددار معلقددد ًا(3207ح)،
ومسلم(164ح)،والنسائي يف املجتبدى( ،)217/1ويف الكدربى(305ح) مدن طدرق عدن
هشام به.
رواية البخار  ،والنسائي يف الكربى قرن ًا معه سعيد بن أيب عروبة.
وليع يف هذه الروايات ذكر لقصة إمامة جربيل بالنبي‘ ،وال ذكر األذان.
 -2رواية شيبان:
وأخرجه أمحد( )208/4مدن طريدق شديبان بده ،ولديع فيهدا ذكدر لقصدة إمامدة جربيدل
بالنبي‘ ،وال ذكر األذان.
 -3رواية مهام بن َييى العوذ :
وأخرجه أمحد(،)208/4والبخار (3393ح)و(3430ح)و(3887ح)،وابن خزيمدة يف
صحيحه(302ح) من طرق عن مهام بن َييى به.
وليع فيها ذكر لقصة إمامة جربيل بالنبي ‘ ،وال ذكر األذان.
 -4رواية سعيد بن أيب عروبة:
وأخرجه أمحد(،)210/4والبخدار (3207ح)،ومسدلم(،)164والرتمدذ (3346ح)،
والنسائي يف الكربى(305ح)،وابن خزيمة يف صحيحه(301ح) من طرق عن سدعيد بدن
أيب عروبة به.
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نص من النمط املعني يف
ذكريوجد
وال ال
وليع فيها ذكر لقصة إمامة جربيل بالنبي ‘،خطأ!
األذان.

املستند.
رواية البخار  ،والنسائي يف الكربى مقرون ًا هبشام الدستوائي.
خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني
ثالث ًا :عن قتادة ،عن احلسن مرسال:

()1

يف املستند.

وأخرجددددده أبدددددو داود يف املراسددددديل(12ح)  ،ومدددددن طريقددددده الددددددارقطني يف
سننه()490/1ح( )1023عن ابن املثنى ،عن ابدن أيب عدد  ،عدن سدعيد ،عدن قتدادة ،عدن
احلسن ،عن النبي ‘ نحوه مرسال.
وفيه " :نُود فيهم :الصالة جامعة" ،وذكر ذلك يف وقت كل صالة.
وحديث أنع  أخرجه أبو عوانة كام يف إحتاف املهرة البن حجر(.)169/2
()2

وعزاه احلافظ يف الفتح ،والقسطال ،يف إرشاد السار للدارقطني يف األفدراد  ،و أقدف
عليه.

املطلب الثا :،احلكم عىل احلديث:
النظر يف الطرق :لعل الرواية الراجحة هي الرواية الثانية وهي :قتادة ،عن أنع ،عن مالك
بن صعصعة  ،وليع يف هذه الروايات ذكر لقصة إمامة جربيل بالنبي ‘  ،وال ذكدر األذان
ألهنا:
 .1رواية األكثر.
 .2رواية األحفظ من أصحاب قتادة .قال ابن معني":أثبت الناس يف قتادة :سدعيد بدن
أيب عروبة ،وهشام الدستوائي ،وشعبة ،فمن حدثك من هدؤال الثالثدة بحدديث-

يعني عن قتادة-فال تبايل أن ال تسمعه من غريه"(.)3

( )1وأورده املز يف حتفة األرشاف(18542ح) وعزاه أليب داود يف املراسيل.
( )2فتح البار ( ،)95/2إرشاد السار ( ،)2/2و أقف عليه يف املطبوع من األفراد للدارقطني ،وال أطراف الغرائب
واألفراد البن طاهر.
( )3هتذيب الكامل(.)185/3
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خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
 .3وهي رواية الصحيح.
املستند.
وقد نبه ابن خزيمة عىل علة يف هذا احلديث فقال" :هذا اخلرب رواه البرصديون عدن سدعيد،
خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
عن قتادة ،عن أنع ،عن مالك بن َص ْع َصة ،قصة املعراج ،وقالوا يف آخدره :قدال احلسدن :فلدام
املستند.
زالت الشمع نزل جربيل إو آخره .فجعل اخلرب من هذا املوضع يف إمامة جربيل مرسدال عدن
احلسن ،وعكرمة بن إبراهيم أدرج هذه القصدة يف خدرب أندع بدن مالدك .وهدذه القصدة غدري
حمفوظة عن أنع ،إال أن أهل القبلة خيتلفوا أن كل ما ذكر يف هذا اخلرب من اجلهدر ،واملخافتدة
من القرا ة يف الصالة فكام ذكر يف اخلرب".
وقال يف التبويب هلذا احلديث..":إن ثبت اخلرب مسند ًا ،وال إِ ُ
خال ،وإنام خرجت هذا اخلدرب
يف هذا الكتابن إذ ال خالف بني أهل القبلة يف صحة متنه ،وإن يثبت اخلرب من جهة اإلسدناد
()1

الذ نذكره" .
()2

وقال احلافظ ":إسناده ضعيف" .
()3

قال عبداحلق األشبييل :واملرسل أصح .
وتعقبه ابن القطان يف بيان الدوهم اإلهيدام( )4فقدال ":و يبدني حلدديث أندع علدة ،وهدو
حديث يرويه حممد بن سعيد بن ِجدار ،عن جرير بن حازم ،عن قتادة ،عن أنع.
الفدرا  ،وال
وحممد بن سعيد هذا جمهول ،ويرويه عنه أبو محزة إدريع بن يدونع ابدن َي ةنداق ة
يعرف أيضا حاله".

( )1صحيح ابن خزيمة(.)100-98/3
( )2فتح البار (.)95/2
( )3األحكام الوسطى(.)252/1
(.)341/3( )4
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دليدلاملعني
للمخدالفالنمط
يوجد نص من
خطأ! ال
فلديعيفاملدراد
فلديع فيده
وعىل فرض ثبوت لفظ األذان يف هذا احلديث،
املستند.

باألذان هنا األذان الرشعي ،وإنام املراد به املعنى اللغو وهو الندا  ،ويدل عليه رواية أيب داود

للحديث "الصالة جامعة" واهلل أعلم(.)1

خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني
يف املستند.

مر بمراحل ثالث :األوو بأنه يكن ينادى
( )1ذكر أسامة القويص يف كتابه األذان (15ص بترصف) بأن الندا للصالة ّ
للصالة ،وكان هذا منذ فرضت الصالة بمكة حتى مقدم النبي ‘ املدينة ،حيث كانوا يتحينون وقتها وجيتمعون للصالة.
واملرحلة الثانية كانت بعد تشاور النبي ‘ مع صحابته يف املدينة يف شأن الصالة فأشار عليه عمر  أن ينادى للصالة فأمر
النبي ‘ بالال أن يناد للصالة ،كام دل عليه حديث ابن عمر السابق ذكره يف صفحة ( ،)9و يكن ذلك الندا بألفاظ
األذان املرشوع ،لكن بألفاظ مطلقة كد"الصالة جامعة" كام تدل عليه رواية أيب داود.
املرحلة الثالثة الندا للصالة بألفاظ األذان املرشوعة عىل إثر رؤيا عبداهلل بن زيد لحذان.
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خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
املستند.
خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
املستند.

املبحث السابع :حديث رافع بن خديج(( :ملا أرس برسول اهلل ‘ إو السام ُأوحي إليه
باألذان فنزل به فع ّلمه جربيل)).

املطلب األول :ختريج احلديث:

أجده من حديث رافع بن خدديج  ،ولكدن ذكدره يف كندز العدامل( )329/8ثدم عدزاه
للطربا ،يف األوسط عن ابن عمر  ،وقد سبق ذكره يف صفحة(.)21

املطلب الثا :،احلكم عىل احلديث:
أقف عىل إسناده.
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املبحث الثامن :التعليق عىل األحاديث:خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
املستند.

ظهر جلي ًا من خالل الدراسة عدم ثبوت األحاديث الدالة عىل أن بدد ترشديع األذان كدان

خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني

قبل اهلجرة ،والصحيح أن األذان إنام رشع بعد اهلجرة كام هو مذهب أهل السنة واجلامعة ،قال
احلافظ ":واحلق أنه ال يصح

يف املستند.

()1

من هذه األحاديث"  ،أ الدالة عدىل أن األذان رشع قبدل

اهلجرة النبوية.
()2

قال ابن كثري ":ومرشوعيته إنام كانت باملدينة بال خالف" .
قال ابن رجب ":وإنام رشع األذان بعد هجرة النبي ‘ إو املدينة ،واألحاديدث الصدحيحة
()3

كلها تدل عىل ذلك" .
قال الصنعا ":،وكان فرضه باملدينة يف السنة األوو من اهلجرة ،ووردت أحاديث تدل عىل
()4

أنه رشع بمكة ،والصحيح األول" .
()5

لذا نجد دواوين السنة ومنها الكتب الستة ملّا عقد مصنفوها بابا يف بد األذان فمنهم من
ذكر قصة رؤيا عبداهلل بن زيد يف شأن األذان ،أو حديث ابن عمر ،أو حديث أنع  يف
()6

تشاور الصحابة مع النبي ‘ يف الندا للصالة بعد قدومهم للمدينة  ،وهذا ما يفهم من
صنيع اإلمام البخار حيث عقد يف كتاب األذان باب بد األذان وأورد فيه قول اهلل تعاو

( )1فتح البار ( ،)93/2وينظر نيل األوطار ( ،)31/2قال الشيخ عبداهلل الفوزان يف منحة العالم(" )237/2وقد وردت
أحاديث تدل عىل أن األذان رشع يف مكة قبل اهلجرة ،ولكنها معلولة ال يصح

منها" ،وقال أسامة القويص يف كتاب

األذان( ": )14فكل ما رو من أن األذان رشع بمكة ،أو ليلة اإلرسا فإنه كذب مفرتى ال يثبت منه

".

( )2األحكام الكبري(.)8/1
( )3فتح البار البن رجب(.)397/3
( )4سبل السالم(.)42/2
( )5ينظر البخار (604 ،603ح) ،مسلم(837ح)،أبو داود(499 ،498ح)،الرتمذ (190 ،189ح)،
النسائي(627ح)،ابن ماجه(707 ،706ح).
( )6سبق خترجيها يف املقدمة.
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خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
املستند.
احلافظ":يشري بذلك إو ابتدا األذان كان باملدينة"(.)1
خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
بل هو ما جا الترصيح به يف تبويب اإلمام ابن خزيمة يف صحيحه حيدث قدال :بداب ذكدر
املستند.
ﱇ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ} [سورة املائدة.]58:قال
ﱈ
{ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

الدليل عىل أن بد األذان إنام كان بعد هجرة النبي ‘ إو املدينة ،وأن صالته بمكة إندام كاندت
()2

من غري ندا هلا وال إقامة .
السنة األوو مدن هجرتده
السنة التي فرض فيها األذان هل كان يف ة
عىل خالف بني العلام يف ة
السدنة
السدنة األوو ،وقيدل بدل كدان يف ة
‘ أم الثانية .قال احلافظ ":الراجح أن ذلك كدان يف ة
()3

الثانية" .
وخالف يف ذلك الشيعة فقالوا :بأن األذان رشع يف اإلرسا واملعراج.
قال عيل الشهرستا" :،اتفقت نصوص أهل بيت النبوة املدرو منهدا عدن طريدق اإلماميدة
االثني عرشية ،أو اإلسامعيلية ،أو الزيدية عىل أن بد األذان قد كان يف اإلرسا "

()4

( )1فتح البار (.)93/2
( )2كتاب الصالة )36( -مجاع أبواب األذان واإلقامة ،ثم أشار –رمحه اهلل -إو حديث عبداهلل بن زيد .وهو ما رصح به أبو
عوانة يف مسنده (946ح) فقال :باب مبتدأ ُبدُ و األذان وما جا فيه ،وأن الصالة قبلها وبمكة كانت بال أذان ،وأن النبي ‘ أمر
به عن قول عمر ،وبيان إجياب التأذين قائام.
( )3فتح البار (،)93/2وينظر كشف اللثام للسفاريني( .)150/2قلت :و يظهر يف تأخر ترشيع األذان رمحة اهلل بعبادهن
فلم يكن املسلمون يف العهد املكي ظاهرين ،بل كانوا مستضعفني والغلبة للمرشكني ،وكانوا يؤدون عباداهتم باخلفية خشية
بط

قري

وتعرضهم لحذى ،فكيف لو رشع األذان يف ذلك الوقت؟ للحقهم من املشقة واألذى ما اهلل به عليمن لذا ملا

اشتد األمر عىل املسلمني أذن النبي ‘ ألصحابه باهلجرة األوو إو احلبشة فرار ًا من بط

قري ..

( )4كتاب األذان بني األصالة والتحريف( ) 40ونقل فيه عن مجاعة من آل البيت القول بذلك ،وكتابه مشحون باالفرتا ات
والطعن عىل أهل السنة واجلامعة وسلفهم من صحابة رسول اهلل ‘ خاصة عمر بن اخلطاب ،وعثامن بن عفان ،ومعاوية بن أيب
سفيان رضوان اهلل عليهم ،وغريهم من الصحابة ممن رو عنهم رؤيا األذان ،وليع هذا جمال الرد عليه وبيان فساد قوله،
فالبحث خصص لبيان ضعف األحاديث التي ُبني عليها قول املخالفن فإذا سقط الدليل سقط القول املبني عليه .ينظر شبكة
اإلمامني احلسنني للرتاث والفكر اإلسالمي(.)www.alhassanin.org
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املعني يف
نصبه من
راجالممايوجد
خطأ!
عرشدية،
النمطاالثندا
اإلماميدة
تنفرد
وقال" :إن القول بترشيع األذان يف اإلرسا واملع
()1

وإنام قالت به الشيعة الزيدية واإلسامعيلة" .

املستند.

خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني

مستدال بام سبق نقله عن عيل بن أيب طالب  ،واحلسن بن عيل  ،وابن احلنفيدة ممدا ورد

يف املستند.

()2

يف دواوين السنة عند أهل السنة واجلامعة ،وغريها مما ورد يف كتب الشيعة  ،وقدد سدبق بيدان
ضعفها ،وعدم صالحية االستدالل هبا ،وهو كاف عن مناقشة قوهلمن فإذا بطل الددليل سدقط
القول املبني عليه واهلل املوفق.
أما كيف كان ينادى للصالة قبل فرض األذان الرشعي ،فقد دل حديث عبداهلل بن عمر 
السابق ذكره يف صفحة( )14عىل أن املسلمني كانوا يتحيندون وقدت الصدالة فيجتمعدون هلدا،
وبعد أن هاجر املسلمون إو املدينة كان ينادى هلدا بلفدظ الصدالة جامعدة وذلدك بعدد حادثدة
املشورة يف شأن الندا للصالة( ،)3ثم رشع األذان بألفاظه الرشعية بعد قصدة الرؤيدا املشدهورة
واهلل أعلم.

( )1املرجع السابق(.)58
( ) 2وإنام اكتفيت باإلشارة إو ما ورد يف دواوين السنة النبوية ،وأعرضت عن بقيتها كاملرو عن احلسني بن عيل  ،و حممد
بن عيل الباقر ،وجعفر الصادق ،وعيل بن موسى الرضا رمحهم اهلل مجيعا لعدم الوقوف عليها يف دواوين السنة النبوية ،فقد
عزاها الشهرستا ،لكتب الشيعة كالكايف ،وبحار األنوار ،ومعا ،األخبار وغريها مما ال يعتد هبا عند أهل السنة واجلامعة،
وألن القصد بيان بطالن حجة املخالف فيام استدل به من أحاديث وردت يف دواوين السنة عند أهل السنة واجلامعة.
ينظر الكايف للكليني( )171/3الفروع من الكايف ،بحار األنوار للمجليس(،)37/2/18معا ،األخبار للقمي(.)42

( )3سبق بيانه يف صفحة (.)29
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خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
اخلامتة
املستند.اهلجرة فقد توصلت
وبعد هذا العرض لححاديث الدالة عىل بد ترشيع األذان قبل
خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
الدراسة للنتائج التالية:
املستند.
 -بلغ عدد األحاديث املرفوعة للنبي ‘ الدالة عىل بد ترشيع األذان قبل اهلجرة

سبعة أحاديث.
 اتضح من خالل الدراسة بطالن هذه األحاديث ،وعدم صحة ثبوهتا مرفوعة للنبي‘  ،وعدم صالحيتها لالحتجاج هبا ،أو معارضتها ملا صح من األحاديث.
 أن بد ترشيع األذان كان بعد اهلجرة عىل الصحيح كام هو قول أهل السنة واجلامعةخالفا للشيعة.
 معرفة التدرج الترشيعي للدين فيه ر ٌد ،وإغالق لباب الشبهات ودفعهان فقد يستدلبعض املشككة من الطاعنني يف السنة النبوية بأحاديث ضعيفة  ،أو منسوخة لتشكيك الناس يف
دينهم ،أو لتربير ضاللتهم ،أو للنيل من مذهب أهل السنة واجلامعة.
التوصيات:
 لو انربى أحد الباحثني لتأليف كتاب خمترص وبلغة سهلة يتناول فيه وقت ترشيعاألحكام ،وترتيبها ترتيبا زمني ًا ،ليستفيد منه عامة الناس ،وليدركوا معها حكمة اإلسالم يف
التدرج الترشيعي ،وسامحة الدين ويّسه.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه
أمجعني.

38

اجع يوجد نص من النمط املعني يف
خطأ!ر ال
فهرس املصادر وامل
املستند.

م
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إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة ،للحافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقال ،،حتقيق جمموعة من

خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني

الباحثني وإرشاف الدكتور زهري النارص،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف،الطبعة األوو1415،هد.
-2

يف املستند.

األحكام الكبري أليب الفدا إسامعيل بن عمر بن كثري،حتقيق نور الدددين طالددب ،دار النوادر،الكويت،الطبعددة
األوو  1431هد.

-3

إرشدداد السددار لرشددح صددحيح البخددار ،أليب العبدداس أمحددد بددن حممددد القسددطال،،دار إحيددا الددرتاث
العريب،بريوت،مصورة عن الطبعة األمريية ،بوالق مرص،الطبعة السادسة  1304هد.

-4

اإلرسا واملعراج،حممد بن نارص الدين األلبا،،املكتبة اإلسالمية،األردن،الطبعة األوو  1421هد.

-5

إكامل هتذيب الكامل يف أسام الرجال  ،للعالمة عال الدين مغلطا  ،حتقيق عادل بن حممددد وأسددامة إبددراهيم،
مكتبة نزار الباز،الفاروق احلديثة للطباعة والنرش ،مرص ،الطبعة األوو  1422هد.

-6

بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ملحمد باقر املجليسدد،حتقيق ونرشد مؤسسددة إحيددا الكتددب
اإلسالمية،إيران.

-7

البحر الزخار أليب بكر أمحد بن عمر البزار،حتقيق د.حمفددوظ الددرمحن زيددن اهلل،مكتبددة العلددوم واحلكم،املدينددة
املنورة،الطبعة األوو  1409هد.

-8

بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام،للحافظ أيب احلسن عيل بن حممد بن القطددان الفدداق ،حتقيددق الدددكتور
احلسني آيت سعيد،دار طيبة ،الرياض ،الطبعة األوو 1418،هد.

-9

تاريخ بغداد،للحافظ أيب بكر أمحد بن عدديل اخلطيددب،حتقيق مصددطفى عبدددالقادر عطددا ،دار الكتددب العلميددة،
بريوت،الطبعة األوو  1417هد.

-10

تاريخ َييى بن معني رواية أيب الفضل العبدداس حممددد بددن حدداتم الدددور  ،حتقيددق عبددد اهلل أمحددد حسددن ،دار
القلم.بريوت.

-11

تاريخ عثامن بن سعيد الددارمي عدن أيب زكريدا َييدى بدن معدني ،حتقيددق د/أمحددد نددور سدديف ،دار املددأمون
للرتاث.دمشق 1400 ،هد.

-12

التاريخ الكبري لإلمام حممد بن إسامعيل البخار وملحق به كتاب الكنى للبخار  ،دار الباز للنرشد والتوزيددع
مكة املكرمة

-13

تقريب التهذيب للحافظ أمحد بن حجر العسقال ،،حتقيق حممد عوامة ،دار الرشيد.سوريا ،ودار القلم.دمشق،
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خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
الطبعة الثالثة 1411هد.
املستند.
العسقال ،،اعتنى به عبد اهلل هاشم
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري للحافظ أمحد بن حجر
خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
اليام ،،دار املعرفة.بريوت.
املستند.دار الكتددب العلميددة.بريوت،
هتذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقال ،،حتقيق مصطفى عبد القادر عطا،
الطبعة األوو 1415هد.

-16

هتذيب الكامل يف أسام الرجال للحافظ مجال الدين أيب احلجاج يوسف املز  ،حتقيق د/بشار عددواد معددروف،
مؤسسة الرسالة.بريوت،طبعة جديدة منقحة وخمترصة ،الطبعة األوو  1418هد.

-17

جامع الرتمذ لإلمام حممد بن عيسى الرتمذ  ،مكتبة دار السالم ،الطبعة األوو  1420هد

-18

اجلرح والتعديل لإلمام ابن أيب حاتم الراز  ،علق عليه الشيخ عبد الرمحن بن َييى املعلمي اليام ،،مصور عن
طبعة جملع دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد ،دار الكتب العلمية بريوت.

-19

ديوان الضعفا واملرتوكني ،لإلمام حممد بن أمحددد الددذهبي،حتقيق جمموعددة بددإرشاف خليددل املدديع،دار القلددم
بريوت،الطبعة األوو 1408هد.

-20

رسالة يف األذان أليب احلسن عباد بن رسحان املعافر  ،ضمن جمموعة رسائل يف الفقه واللغة ،حتقيق د.عبداهلل
اجلبور  ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة األوو 1982م.

-21

سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى بن معني ،حتقيق أيب املعاطي النور و حممود حممددد خليددل ،عددا الكتددب.بريوت،
الطبعة األوو  1410هد.

-22

سنن ابن ماجه لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني ،حتقيق حممد فددؤاد عبددد البدداقي ،دار الفكددر ،الطبعددة
األوو

-23

سنن أيب داود لإلمام سليامن بن األشعث السجستا ،،مكتبة دار السالم ،الطبعة األوو  1420هد.

-24

السنن الكربى لإلمام أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي ،حتقيق د/عبد الغفار البندار و سدديد كّسددو
حسن ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوو  1411هد

-25

السنن الكربى لإلمام أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي،حتقيق جمموعددة مددن البدداحثني بددإرشاف الشدديخ
شعيب األرناؤو  ،مؤسسة الرسالة.بريوت ،الطبعة األوو  1422هد.

-26

سنن النسائي-املجتبى -لإلمام أيب عبد الرمحن أمحددد بددن شددعيب النسددائي ،ومعدده رشح السدديوطي وحاشددية
السند  ،حتقيق مكتب الرتاث اإلسالمي ،توزيع دار املؤيد ،الطبعة الثانية  1412هد

-27

صحيح ابن خزيمة لإلمام أيب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة ،حتقيق د/حممددد مصددطفى األعظمددي ،املكتددب

40
اإلسالمي ،الطبعةالثانية  1412هد
-28
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خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف

مكتبة دار السالم ،الطبعة الثانية
صحيح البخار لإلمام حممد بن إسامعيل البخار املسمى اجلامع الصحيح،
املستند.
 1419هد

-29

خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني

ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي،
الصحيح ،مع
املستند.
صحيح مسلم لإلمام مسلم بن احلجاج النيسابور املسمى اجلامع يف
مكتبة دار السالم ،الطبعة األوو  1419هد.

-30

الضعفا الكبري لإلمام أيب جعفر حممد بن عمرو العقددييل ،حتقيددق د/عبددد املعطددي أمددني قلعجددي ،دار الكتددب
العلمية.بريوت ،الطبعة األوو  1404هد

-31

الضعفا واملرتوكني ،لإلمام أيب احلسن عيل الدارقطني ،حتقيق د.صبحي السامرائي،مؤسسة الرسددالة،بريوت،
الطبعة األوو  1406هد.

-32

علدل احلدديث أليب حممددد عبددد الددرمحن ابددن أيب حدداتم ،حتقيددق نشددأت بددن كددامل املرصد  ،مكتبددة الفدداروق
احلديثة.مرص ،الطبعة األوو  1423هد.

-33

علل احلديث أليب حممد عبد الرمحن ابن أيب حاتم ،حتقيق فريق من البدداحثني ،وإرشاف د /سددعد احلميددد ود/
خالد اجلرييس ،الطبعة األوو  1427هد.

-34

العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل ،تعلق د/طلعت قوج ييكيت و د/إسامعيل جراح اوغيل،
املكتبة اإلسالمية.استانبول

-35

العلددل ومعرفددة الرجددال لإلمددام أمحددد بددن حممددد بددن حنبددل ،حتقيددق د /ويص اهلل بددن حممددد عبدداس ،دار
القبع.الرياض ،الطبعة الثانية  1427هد.

-36

العلل لإلمام أيب احلسن عيل بن عمر الدارقطني ،حتقيق د/حمفوظ الرمحن زين اهلل السددلفي ،دار طيبددة ،الطبعددة
األوو.

-37

فتح البار برشح صحيح البخار للحافظ أمحد بن عدديل بددن حجددر العسددقال ،،ومعدده صددحيح البخددار ،
مراجعة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بددن بدداز للجددزا الثالثددة األوو ،وتكملددة البقيددة بددإرشاف حمددب الدددين
اخلطيب،وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الريان ،الطبعة األوو  1407هد.

-38

فتح البار يف رشح صحيح البخار للحافظ ابن رجب عبدالرمحن بن شهاب احلنبيل ،حتقيق طارق بن عوض
اهلل،دار ابن اجلوز ،الطبعة األوو  1417هد.

-39

الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة،لإلمام حممد بن أمحد الذهبي،حتقيق د.حممد عوامة،رشكة دار
القبا ومؤسسة علوم القرآن،الطبعة األوو  1413هد.
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أحاديث بدء تشريع األذان قبل اهلجرة دراسة حديثية نقدية

املعنيهد.يف
الكليني،منشوراتال يوجد نص من
خطأ!
النمط1428
الفجر،بريوت،الطبعة األوو
الكايف ،فروع الكايف ،ملحمد بن يعقوب
املستند.
عادل أمحد عبددد املوجددود و عدديل
الكامل يف ضعفا الرجال لإلمام أيب أمحد عبد اهلل بن عد اجلرجا ،،حتقيق
نصهد.من النمط املعني يف
يوجد
خطأ!
1418
الطبعةالاألوو
حممد معوض ود/عبد الفتاح أبو سنة ،دار الكتب العلمية،
الدين طالب،دار النوادر،الطبعة
كشف اللثام رشح عمدة األحكام ،لإلمام حممد بن أمحد السفاريني ،حتقيق نور
املستند.
األوو 1418هد.

-43

لسان العرب للعالمددة أيب الفضددل مجددال الدددين حممددد بددن مكددرم بددن منظددور املرصد  ،دار صددادر ،الطبعددة
الثالثة 1414هد.

-44

لسان امليزان للحافظ ابن حجر العسقال،،حتقيق جمموعة بإرشاف حممد املرعشدديل،دار إحيددا الددرتاث العددريب
بريوت ،الطبعة الثانية  1422هد.

-45

جممع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين عيل بن أيب بكددر اهليثمددي ،ومعدده بغيددة الرائددد يف حتقيددق جممددع
الزوائد ،حتقيق عبد اهلل بن حممد الدروي  ،دار الفكر 1414 ،هد.

-46

املجروحني من املحدثني لإلمام ابن حبان،حتقيق محد السلفي ،دار الصميعي،الطبعة األوو 1420هد.

-47

خمترص زوائد مسند البزار ،للحافظ أمحد بن حجر العسددقال،،حتقيق صددرب بددن عبداخلالق،مؤسسددة الكتددب
الثقافية،بريوت،الطبعة األوو  1412هد.

-48

املراسيل لإلمام أيب داود سليامن السجستا ،،حتقيق شعيب األرناؤو  ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،الطبعة الثانية
 1418هد.

-49

املستدرك عىل الصحيحني لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم ،وبذيلدده تلخدديص املسددتدرك للددذهبي،
حتقيق عبد السالم بن حممد ع ّلوش ،دار املعرفة ،الطبعة األوو  1418هد

-50

املسددند لإلمددام أيب عوانددة يعقددوب بددن إسددحاق اإلسددفرائني،حتقيق أيمددن بددن عددارف الدمشددقي،دار املعرفددة
بريوت،الطبعة األوو .1419ç

-51

املسند اجلامع ألحاديث الكتب الستة ،ومؤلفات أصحاهبا األخرى ،وموطأ مالك ،ومسانيد احلميد  ،وأمحد
بن حنبل ،وعبد بن محيد ،وسنن الدارمي ،وصحيح ابن خزيمة ،ترتيب د /بشار عواد معروف وآخرون ،دار
اجليل بريوت و الرشكة املتحدة الكويت ،الطبعة األوو  1413هد

-52

املصنف يف األحاديث و اآلثار لإلمام أيب بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة ،حتقيق حممد عبد السددالم شدداهني،
دار الكتب العلمية ،الطبعة األوو  1416هد.

-53

املصنف البن أيب شيبة ،لإلمام أيب بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة ،حتقيق حممد عوامة ،رشكة دار القبلة.جدة،

42
-54
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خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
ومؤسسة علوم القرآن.سوريا ،الطبعة األوو  1427هد.
املستند.
اإلسالمي ،الطبعة الثانية 1403
املصنف لإلمام عبد الرزاق الصنعا ،،حتقيق حبيب الرمحن األعظمي ،املكتب
خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
هد
عوض اهلل حممد و عبد املحسن بن
املعجم األوسط لإلمام أيب القاسم سليامن بن أمحد الطربا ،،حتقيق طارق بن
املستند.
إلبراهيم احلسيني ،دار احلرمني.القاهرة 1415 ،هد.

-56

املعجم الكبري لإلمام أيب القاسم سليامن بن أمحد الطربا ،،حتقيق محددد السددلفي ،دار إحيددا الددرتاث العددريب،
الطبعة الثانية.

-57

معرفة الرجال لإلمام أيب زكريا َييى بن معني رواية ابن حمرز ،حتقيق حممد كامل القصار ،مطبوعات جممع اللغة
العربية بدمشق 1405 ،هد.

-58

معرفة السنن واآلثار لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،حتقيق سيد كّسو حسن ،دار الكتب العلميددة،
الطبعة األوو  1412هد.

-59
-60

معا ،األخبار أليب جعفر حممد بن عيل القمي،حتقيق عيل أكرب الغفار ،دار املعرفة بريوت 1399،هد.
املغني يف الضعفا  ،لإلمام حممد بن أمحد الددذهبي،حتقيق حددازم القددا

،دار الكتددب العلميددة بريوت،الطبعددة

األوو 1418هد.
-61

من تكلم فيه وهو موثق أو صالح احلديث،لإلمام حممد بن أمحد الذهبي،حتقيق د.عبداهلل الرحييل،رشكة رفال
للتجليد،الرياض،الطبعة األوو  1426هد.

-62

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،د.عبداهلل صالح الفوزان،دار ابن اجلوز ،الدمام،الطبعة الثانية 1430هد.

-63

املوطأ لإلمام أيب عبد اهلل مالك بن أنع ،حتقيق د/بشار عواد معروف و حممود حممد خليل ،مؤسسة الرسددالة،
الطبعة الثانية  1413هد

-64

ميزان االعتدال لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي ،حتقيق عيل حممد معوض و عادل أمحد عبددد املوجددود
ومشاركة د/عبد الفتاح أبو سنة ،دار الكتب العلمية بريوت ،الطبعة األوو  1418هد.

-65

ناسخ احلديث ومنسوخه فإلمام أيب حفص عمر بن شاهني ،حتقيق سمري الزهري  ،مكتبة املنار،األردن،الطبعة
األوو  1408هد.

-66

الددنفح الشددذ رشح جددامع الرتمدددذ البدددن سددديد النددداس اليعمدددر  ،حتقيدددق صدددالح اللحدددام،دار
الصميعي،الرياض،الطبعة األوو1428،هد.

-67

النهايددة يف غريددب احلددديث لإلمددام ابددن األثددري أيب السددعادات اجلزر ،حتقيددق طدداهر الددزاو و حممددود
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خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
الطناحي،املكتبة العلمية بريوت.
املستند.العلمية بريوت.
نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار لإلمام حممد بن عيل الشوكا،،دار الكتب

العنكبوتية ال يوجد نص من النمط املعني
الشبكة خطأ!
املستند.الثقافية-العقائد اإلسددالمية
رافد للتنمية
األذان بني األصالة والتحريف ،لعيل الشهرستا ،،منشور عىل شبكةيف
(.)www.rafed.net

-70

شبكة اإلمامني احلسنني للرتاث والفكر اإلسالمي (.)www.alhassanin.org
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خطأ! ال يوجد نص من النمط املعني يف
املستند.
الموضوعات يوجد نص من النمط املعني يف
خطأ! ال
فهرس7
املستند.
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