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 ملخص
مقدار الوقت الذي يكون بين األذان واإلقامة، وقد قسممممممممممدمة ولس مقدمة وقسممممممممممدين وماتدة، ذ    في الدقدمة مو ممممممممممو  تناولت في هذا البحث 

تمة في البحث ومشمكتمة وسئمتتمة وسهدافة وسهديمة والدرائما  السمافقة وخة ومومة ومنلع الفده وخة، و فتت القسمل األوا في الدرائمة الحدوجخة، و ف
في مقدار الوقت بين األذان واإلقامة لصمممال ال،  ، والجا يا مجتة لصمممال الال ، والجالثا مجتة لصمممال الفصممم ،   ئممممة مبا ث، األواا ما  ا 

لخة، وال افعا مجتة لصممال الدب  ، والمام ا مجتة لصممال الفشمما ، والسمما لا مجتة ل دخع الصممتوا ، وسما القسممل الجا ي ف فتمة في الدرائممة ال،ق
ال،قلخة األربفة في  كل هذه الدسممممممممملة، وممدمة فمقواا ففء الفتدا  الدممم تن، ال ممدت البحث ببفء النما ع المي ذ    وخة سقواا الدذاهب 

 توصتت وليلا و ذلك الموصخا ، و فتت لتبحث فل ًئا لتدصا ر والد ا ع.
   حديث  فقه  أذان  إقامة  الكلمات المفتاحية:

Abstract 

I discussed in this study the time between the call for prayer and iqamah establishing. I divided it into an 

introduction, two sections and a conclusion. In the introduction I outlined the study topic, problem, questions, 

objectives, importance, plan, methods, and a literature review. I divided the first section to six parts that are 

dedicated to the hadith study. The first part discussed the hadiths about the time between prayer call and 

iqamah establishing for dawn prayer, the second the hadiths about noon prayer, the third the hadiths about asr 

prayer, the fourth the hadiths about dusk prayer, the fifth the hadiths about isha prayer, and the sixth the 

hadiths pertaining to all prayers. The second section included the juristic study that covered the opinions of 

the four Islamic schools of thought with regard to the topic I also added the views of some late scholars. I 

concluded with the study results and recommendations and I added authors and resources and references list.    

Key Words: Hadith,         jurisprudence,     call for prayers,      iqamah establishing        
 املقدمة

ة،  ون الحدد هلل  حدده و سمفينة و سمب، ه، و فوذ فاهلل من ش ور س ،سنا وئيتا  سعدالنا، من ولده هللا فا مضه لة، ومن يضته فا ها ي ل 
ربة   ، سما ففد ،،،فالصال من سعال العبا ا  المي ومق   بلا الفبد ولسوسشلد سن ال ولة وال هللا و ده ال ش تك لة، وسن محددًا عبده ورئولة  

عز و ه، وتنببي لتدستل الح ص عتس الحضور مبكً ا ولس الدس د من س ه و راك تكبي ل اإل  ام مع اإلمام، وعتس اإلمام والدؤذن سن يفينا 
ن بلا  و النال في و ارك تكبي ل اإل  ام، وذلك ف فه وقًما بين األذان واإلقامة من س ه سن يسموخع النال اال ملا  من األعداا المي  ا وا يقوم

عند األذان، وسيًضا من س ه اال ملا  من الو و  وما يسمفدون فة لتصال.ولفتي في هذا البحث سذ   األ ا وث المي  ا   لمجبت سن هناك  
ل هذه كوقًما بين األذان واإلقامة، وسم  لا من مصا رها، وس كل عتيلا بنا  عتس ما ظل  لي من سقواا الفتدا ، ال سعقبلا فمقواا ال،قلا  في  

 الدسملة.   
 مشكلة البحث: 

يفالع هذا البحث مشكتة منمش ل في  جي  من الدسا د، بين  داعة الدس د من  لة واإلمام والدؤذن من  لة، فم د البفء و غب في تف يه  
 اإلقامة، وآم ون و غبون في المممي .  

 أسئلة البحث:
 هه هناك س ا وث صحخحة ور   في  فه وقًما بين األذان واإلقامة؟ -1
 ان واإلقامة؟كل الوقت الدقدر بين األذ  -2
 هه هناك سقواا لتفتدا  في  كل  فه وقًما بين األذان واإلقامة؟  -3

 ولدف البحث ولس ما وتيا : أهداف البحث
 تبيين  كل األ ا وث المي ور   في  فه وقًما بين األذان واإلقامة. -1
 تبيين مقدار الوقت الذي يكون بين األذان واإلقامة.   -2
 وقًما بين األذان واإلقامة. وظلار سقواا الفتدا  في  كل  فه  -3

 أهمية البحث:
  دع األ ا وث الوار ل في  فه وقًما بين األذان واإلقامة في مكان وا د.  -1
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  دع سقواا ال،قلا  في هذه الدسالة.  -2
 بين النال. يفد هذا البحث مشار ة من البا ث في  ش  ئنة النبي  -3

 حدود البحث:
الوار ل في  فه وقًما بين األذان واإلقامة، وتم ت لا من مصا رها، وبخان  ر ملا، وإو ا    اقمص  البحث عتس األ ا وث الد فوعة ولس النبي  

 سقواا ال،قلا  في  كل هذه الدسملة. 
 سب اطاعي لل سر من  دع األ ا وث المي ت فه وقًما بين األذان واإلقامة، وتكتل عنلا تم ت ا و رائة، وذ   سقواا    الدراسات السابقة:

 ال،قلا  في  كل هذه الدسملة.     
 قسدت هذا البحث ولسا مقدمة وقسدين وماتدة.  : خطة البحث

 يمة والدرائا  السافقة وخة ومومة ومنلع الفده وخة.فمما الدقدمة فذ    فيلا مو و  البحث ومشكتمة وسئتتمة وسهدافة وسهد
 وسما القسل األوا فلو الدرائة الحدوجخة، و فتمة في ئمة مبا ثا 

 الدبحث األواا ما  ا  في مقدار ما بين األذان واإلقامة لصال ال،  .
 الدبحث الجا يا ما  ا  في مقدار ما بين األذان واإلقامة لصال الال .     

 جالثا ما  ا  في مقدار ما بين األذان واإلقامة لصال الفص .     الدبحث ال
 الدبحث ال افعا ما  ا  في مقدار ما بين األذان واإلقامة لصال الدب  .   

 الدبحث المام ا ما  ا  في مقدار ما بين األذان واإلقامة لصال الفشا .    
 اإلقامة ل دخع الصتوا . الدبحث السا لا ما  ا  عاًما في مقدار ما بين األذان و 

 وسما القسل الجا ي فلو الدرائة ال،قلخة، وذ    وخة سقواا األ دة األربفة في  كل هذه الدسملة. 
 وسما الماتدة فذ    فيلا سهل النما ع المي توصتت وليلامن ماا هذا البحث، والموصخا .

 وو فت لتبحث فل ًئا لتدصا ر والد ا ع.   
 قد  ان عدتي في هذا البحث عتس النحو الماليا و : منهج العمل يف البحث

  دفت األ ا وث الدمفتقة فالدو و . -1
   صت عتس  بط النص فالح  ا .  -2
 رقدت األ ا وث ت قخًدا تستستًخا.  -3
 سبين  اا ال وال الذون عتيلل مدار الحدوث عتس النحو الماليا  -4
  ً ا وتفدوًا، اكم،يت فحكل الحافظ ابن     وخة ففد ال  و  ولس الدصا ر  ون  ان ال اوي من ر اا المق تب و ان مدن ُست،ق عتس  الة   - س

 الدفمددل في ت  دة ال اوي، وذلك لفدم اإلطالة. 
وذا لل يكن ال اوي من ر اا المق تب، سو  ان من ال وال الدممتف في  اللل   ً ا وتفدوًا ت  دت لة من  مب ال  اا األم ى فدا وبين   - 

  الة. 
 سبين  اا ال اوي الدمافع فقط، وال ون ظل  لي في اإلئنا  ر ه  ف،ة شدود فإ ي سذ  ه وسبين  الة.    في الدماففا  - 
 تم تع األ ا وث عتس النحو الماليا   -5
سقوم بمم تع األ ا وث من مصا ر السنة الدفمددل، فإن  ان الحدوث في الصحخحين سكم،يت بلدا، وإن  ان في غي هدا س اوا سن سم ج  - س

 مصا ر السنة عتس ئبيه االئمخفا . الحدوث من 
 ففد  دع الو ق سقوم بدرائملا  سب قواعد الدحداين، ال سذ   الحكل عتس الحدوث مسم شدًا فكام سهه الفتل.   - 
ل  رتبت م ا ع المم تع مبمد ًا فاألقدم فاألقدم، عدا السنن األربفة ومسند س دد فإ ي سقدملل عتس غي هل، فمذ   ال ز  ال الص،حة، ال رق - 

 الحدوث ون و د، وس خف في الكمب السمة الكما  والبا . 
 وذا ا ماج الحدوث ولس اعمضا  فإ ي سفحث عن الدماففا  والشواهد الدقوتة لة.  -ث
 بخان مفا ي الكتدا  الب تبة الوار ل في النص. -6
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  بط ما يحماج ولس  بط من األئدا  واألل،اظ. -7
 ذه الدسملة.  دفت ما قدر  عتخة من سقواا سهه الفتل في  كل ه  -8
                            .عتس   وف الدف لوقد رتبمة تدصا ر والد ا ع لتذويه البحث ف،ل ل   -9

ا محدد  وهللا سئما سن ومقبه هذا البحث، وسن ي فتة مالصًا لو لة الك تل، وسن ون،ع فة عبا ه، و ة ولي ذلك والقا ر عتخة، وصتس هللا عتس  بين
 وعتس آلة وصحبة وئتل تستخًدا  جيً ا. 

 دراسة حديثية القسم األول مقدار ما بني األذان واإلقامة
 بني األذان واإلقامة لصالة الفجراملبحث األول: ما جاء يف مقدار ما 

ُن فِّاأُلوَلس قالتا  ان رئوا هللا  حديث عائشة رضي هللا عنها:  -1 من َصَالِّ الَ،ْ  ِّ قام، َفَ َكَع َرْكَفَمْينِّ َمفِّخَ،َمْينِّ قبه َصَالِّ    (1)وذا َئَكَت الُدَؤذ ِّ
ق ِّةِّ  ، ففد سن َيْسَمبِّيَن الَ،ْ ُ ، ال اْ َوَ َع عتس شِّ ُن لِّْْلَِّقاَمةِّ. الَ،ْ  ِّ ،  مس َيْمتَِّخُة الُدَؤذ ِّ  .(4)والت،ظ لة، ومستل (3) سم  ة البماري  (2)اأَلْيَدنِّ

      لظهرااملبحث الثاني: ما جاء يف مقدار ما بني األذان واإلقامة لصالة 
ُن وَِّذا َ َ َضْت :   حديث جابر بن سمرة    -2 يَن َوَ اهُ. سم  ة ، َفَا ُيقِّخُل َ مَّس َيْمُ َج النَّبِّيُّ  (5) قااا َ اَن بَِّاٌا ُوَؤذ ِّ َاَل  ِّ ، َفإَِّذا َمَ َج َسَقاَم الصَّ

هُ ، (6)مستل ُن، الَّ ُيدلِّ  . (8)قد م ج سقاَم الصال ، فإذا رسى النبي  (7)وفي روايةا  ان باا ُوَؤذ ِّ
ُه فا ُيقِّخُل  مس وذا َرَسى  بي هللا وفي رو  ُن، ال ُيْدلِّ ُن رئوا هللا  ُوَؤذ ِّ َاَل  ين َوَ اهُ  ايةا  ان ُمَؤذ ِّ  . (9) قد َمَ َج َسَقاَم الصَّ

، َوَرْكَفَمْينِّ قبه الَبَدالِّ  قالتا سن النبي حديث عائشة رضي هللا عنها: -3 ، وسم  ة (12)سم  ة البماري  (11)  .(10)كان ال َوَدُ  سربًفا قبه الاُّْل ِّ
 ، بت،ظا  ان ُيَصت ِّي في َبْيمِّي قبه الاُّْل ِّ سربًفا. (13)مستل

 املبحث الثالث: ما جاء يف مقدار ما بني األذان واإلقامة لصالة العصر    
ْ َدَتْينِّ التََّمْينِّ  ان رئوا هللا    عنحديث عائشة رضي هللا عنها:  -4 ، فقالتا  ان   سبي ئتدة، س ة َئَمَا عا شة عن السَّ َدا ففد اْلَفْص ِّ ُيَصت ِّيلِّ

، ال َسْاَبَمُلَدا، و ان وذا َصتَّ  ُهَدا ففد اْلَفْص ِّ َيُلَدا َفَصاَّ َه عنلدا، سو َ سِّ ، ال و ة ُشبِّ َدا قبه اْلَفْص ِّ َمَلا، قاا يحيس بن سوو ا قاا  س َصَاًل َسْابَ ُيَصت ِّيلِّ
 . (14) وئداعيها تفني  اوم عتيلا. سم  ة مستل

بن عمر رضي هللا عنهما:-5 قاا رئوا هللا    حديث عبد هللا  (قااا  َسْرَبًفا  اْلَفْص ِّ  قبه  َصتَّس  اْمَ ًس  َل هللا  َر ِّ  ( سبو  او     .(15)  ا  سم  ة 
ومن ط تق سبي  او  الس سما ي   –  (19) .ومن ط تق الوخالسيا سبو  او –  (18)ومن ط تق س دد سم  ة الدزي   –  (17) ا وعنة س دد(16)الوخالسي

.وابن  –  (24)وعن سبي يفتس سم  ة ابن عدي  -(23) .وسبو يفتس–  (22)ومن ط تق الم مذي سم  ة الببوي   –   (21).والم مذي–  (20) سم  ة البيلقي
.عن محدد بن وب اهخل بن مستل بن مل ان، ئدع  ده، عن ابن عد   (29) ، والبيلقي(28)، وابن عدي(27) بان ، وابن  (26)، والووئي(25) مزتدة

ر ي هللا عنلدا.محدد بن وب اهخل بن مستل بن مل ان، لينة ابن ملدي، ولل و  ة يحيس القوان، وقاا ال،الا روى عنة سبو  او  الوخالسي  
و زرعةا واهس الحدوث، وقاا ابن مفينا اقة، وقاا سيًضاا لخ  فة فمل، وقاا سبو  اتلا يكمب  دوجة، س ا وث منك ل في السواك وغي ه، وقاا سب

وقاا ابن عديا لخ  لة من الحدوث وال الخسي  ومقدار ما لة من الحدوث ال ومبين صدقة من  ذفة، وقاا الدارقونيا فص ي يحدث عن  ده  
ا  ان ُيموئ، وقاا سيًضاا ربدا وهل في الشئ ففد الشئ عتس ابن عد ، وقاا الذهبيا لل  ال فمل بلدا، وذ  ه ابن  بان في الجقا ، وقاا

 .(30) يضفف، وقاا ابن    ا صدوق يموس 
 . الحدوث وئنا ه  عخف، أل ه محدد بن وب اهخل بن مستل ألئبا ا (31) ده مستل بن مل ان اقة

 والمفدوه. االمماف في تفدوتة وت  تحة بين س دة ال  ح  -1
  ص سبو زرعة عتس س ة واهي الحدوث، ففد سن ذ   س ة راوي هذا الحدوث.  -2
  ص ال،ال عتس سن سفا  او  الوخالسي روى عنة س ا وث منك ل، وهذا الحدوث مدا رواه الوخالسي عنة.  -3
 روى ابن عدي  دتة من األ ا وث المي س ك   عتخة في  مافة الكامه وهذا الحدوث منلا.  -4
 ص ابن عدي عتس س ة لخ  لة من الحدوث وال الخسي ، قتتا ومع هذا فلو يموئ، وتلل في الشي  ففد الشي  عتس ابن عد ، وهذا   -5

 الحدوث من رواومة عن ابن عد . 
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 ت،  ه بلذا الحدوث، ومجتة ال ُيحمده منة الم،  . -6
سبي يقواا ئملت سفا الوليد الوخالسي، عن  دوث محدد بن    سبو الوليد الوخالسي  فه للذا الحدوث عتة، قاا ابن سبي  اتلا " وئدفت -7

قااا ) ر ل هللا من صتس قبه الفص  سربًفا (؟ فقااا َ ْ  ذِّي! فقتتا ون سفا  او  قد    مستل ابن الدجنس، عن سبخة، عن ابن عد ، عن النبي  
ُه "عش  ر فا  في ا   رواه، فقاا سبو الوليدا  ان ابن عد  يقواا )  ،ات عن النبي   .(32)ليوم والتيتة ... (، فتو  ان هذا َلَفدَّ

، لل يمب  عن غي  ذلك، فا تنافي بين وتفقبة ابن القخل فقولةا " وهذا لخ  ففتة سصًا، فإن ابن عد  و دا سمب  فدا  ،اة من ففه النبي  
، و ف،ة ابن  (35)وصححة ابن مزتدة وابن  بان، و سنة األلبا يقاا الم مذيا  سن غ تب،  .(34) ، و حوه قاا ابن الدتقن(33)الحدوجين البمة "

 .(37)، وقاا ابن    ا " ووخة محدد بن مل ان ووخة مقاا، لكن واقة ابن  بان وابن عدي "(36)القوان
 املبحث الرابع: ما جاء يف مقدار ما بني األذان واإلقامة لصالة املغرب   

ُن وذا َسذََّن قام َ اٌل من َسْصَحا ِّ النبي  :   حديث أنس بن مالك  -6 ُرونَ   قااا  ان الُدَؤذ ِّ َوارِّيَ   (38)َوْبَمدِّ وهل    ،  مس َيْمُ ج النبي  (39)السَّ
َقاَمةِّ َشْي ٌ  ، ولل يكن بين اأَلَذانِّ َواإلِّ ْكَفَمْينِّ َقْبَه الَدْب ِّ ِّ . قاا البماريا وقاا  (42)والت،ظ لة، ومستل  (41) . سم  ة البماري (40)َكَذلَِّك، ُيَصتُّوَن ال َّ

 عجدان بن  بتة، وسبو  او  عن شعبةا لل يكن بينلدا وال قتيه. 
 املبحث اخلامس: ما جاء يف مقدار ما بني األذان واإلقامة لصالة العشاء   

الاُّْلَ   حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما:-7 ُيَصت ِّي  َ لِّ قااا "  ان  َ خَّةٌ (43) فِّالَلا ِّ ْدُ   َوالشَّ َوالَفْصَ   َوَ َبْت (44) ،  وذا  َوالَدْب َِّ    ، (45) ،
ْبَح فَِّبَت    َ ، َوالصُّ َه، وإذا َقتُّوا َسمَّ َشاَ  وذا َ ُجَ  النَّاُل َع َّ  .( 48) والت،ظ لة، ومستل (47)".سم  ة البماري  (46)َوالفِّ

 بني األذان واإلقامة جلميع الصلوات    املبحث السادس: ما جاء عاًما يف مقدار ما 
ا ) بين ُ ه ِّ َسَذاَ ْينِّ َصَالٌ قااا قاا النبي  :   حديث عبد هللا بن مغفل  -8

، بين ُ ه ِّ َسَذاَ ْينِّ َصَاٌل(، ال قاا في الجالجةا ) لَِّدْن َشاَ  (. (49)
 .(51)، ومستل(50)سم  ة البماري 

دِّ َقتِّيًا َ َتَ   مس َوَ ى منلل َ َداَعًة،  سن النبي  :     حديث علي بن أبي طالب-9 ، فإذا َرَسى سَْهَه اْلَدْس ِّ دِّ كان َيْمُ ُج ففد الن َِّدا ِّ ولس اْلَدْس ِّ
َاَل.سم  ة سبو  او  بن ، من ط تق سبي عاصل الضحاك  (53)، واإلئداعيتي في مسند عتي(52)ال ُيَصت ِّي، و ان وذا َمَ َج َفَ َسى َ َداَعًة َسَقاَم الصَّ

، من ط تق عبد (57) وسم  ة اإلئداعيتي في مسند عتي  –  (56)، ومن ط تقة البيلقي(55)وعنة ابن فش ان  –والت،ظ لة    (54)ممتد.وسم  ة ال،اكلي
الد يد بن سبي رو ا .وسم  ة الحاكل
من ط تق الوليد بن مستل.اااملل عن ابن   تع عن موئس بن عقبة عن  افع بن  بي  عن مسفو    (58)

. قاا الحاكلا " هذا  دوث صحخح عتس ش ط الشخمين ولل يم  اه "،  عن عتي    – ا  عند سبي  او ا عن سبي مسفو  الزرقي    –َرقِّي  الزُّ 
وقد ص ح فالمحدوث في رواية عبد الد يد بن سبي رو ا ، وعبد    (59)ووافقة الذهبي.عبد الدتك بن عبد الفزتز بن   تع اقة فقخة فا ه و ان ودل 

سبي رو ا  ممكتل وخة لكن قاا ابن مفينا "   ان سعتل النال فحدوث ابن   تع "  الد يد بن
وقاا ابن عديا " ومجبت في  دوث ابن   تع  ،  (60) 

 .وسبو مسفو  الزرقي(64) ، و افع بن  بي  اقة فا ه(63)وموئس بن عقبة اقة فقخة،  (62)، وقاا الدارقونيا " وهو سابت النال في ابن   تع"(61) "
، وقاا سيًضاا "  (65)قاا وخة ابن    ا " م لوا، من الجالجة، وقيها هو مسفو  بن الحكل "  – دا  ا  في رواية سبي عاصل عند سبي  او     –

سن سفا عاصل وهل وخة، والصوا ا مسفو  بن الحكل الزرقي  دا  ا     –وهللا تفالس سعتل    –، قتتا والذي يال   (66)والصوا  مسفو  بن الحكل "
رواية عبد الد يد بن سبي رو ا  والوليد بن مستل، ومسفو  بن الحكل الزرقي قاا وخة ابن    ا "لة رؤتة" في

 (67). 
 .(68) الحدوث وئنا ه صحخح، وذ  ه األلبا ي في الستستة الصحخحة

دِّ َقتِّيًا َ َتَ   مس َوَ ى منلل   سن النبي حديث سالم بن أبي أمية، أبو النضر:  -10 ، فإذا َرَسى سَْهَه اْلَدْس ِّ دِّ كان َيْمُ ُج ففد الن َِّدا ِّ ولس اْلَدْس ِّ
سبو  او  َاَل.سم  ة  الصَّ َسَقاَم  َ َداَعًة  َفَ َسى  َمَ َج  وذا  ُيَصت ِّي، و ان  ، من ط تق سبي عاصل  (70)، واإلئداعيتي في مسند عتي(69)َ َداَعًة، ال 

، ( 74) وسم  ة اإلئداعيتي في مسند عتي  –  (73) ، ومن ط تقة البيلقي(72)وعنة ابن فش ان  –والت،ظ لة    (71) وسم  ة ال،اكلي،  بن ممتدالضحاك  
عن ابن   تع عن موئس بن عقبة    –سبو عاصل وعبد الد يد    –  بن سبي رو ا .كاهداامن ط تق عبد الد يد    –ال،اكلي واإلئداعيتي    –كاهدا  

عن ئالل سبي النض . وقد ئبق الكام عن ابن   تع وتص تحة فالمحدوث في رواية عبد الد يد بن سبي رو ا  في الحدوث السابق، و ذلك عن  
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ث وئنا ه  عخف لْلرئاا، وت تقي ولس  ر ة الحسن  . الحدو(75)موئس بن عقبة، وسما ئالل بن سبي سمخة، سبو النض  فلو اقة ابت و ان و ئه
 السابق، وقد ئبق سن األلبا ي ذ  ه في الستستة الصحخحة.  لبي ه فشاهده من  دوث عتي 

هْ   سن رئوا هللا  حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما:-11 ، (77)َت َفاْ ُدْر في َسَذا َِّك، وإذا َسَقدْ   (76)قاا لبااا ) يا باا، وذا َسذَّْ َت َفَمَ ئَّ
ارُِّ  من ُشْ بِّةِّ، َوالُدْفَمصِّ ُ    وذا َ َمَه لَِّقَضا ِّ َ اَ مِّةِّ، َواَل َتُقوُموا  مس َتَ ْو ِّي (.  (78)وا فه بين َسَذا َِّك َوإَِّقاَممَِّك َقْدَر َما َيْ،ُ ُغ اآلكُِّه من َسْكتِّةِّ، َوالشَّ

 (82)،  اهدا من ط تق الدفتس بن سئد.وسم  ة عبد بن  ديد(81)وسم  ة الووئي  –  (80) ومن ط تقة ابن ال وزي   –والت،ظ لة    (79)سم  ة الم مذي
عبد بن  ديد ومحدد -من ط تق وب اهخل بن ئفيد، اااملل  (85)عن محدد بن وئداعيه، وابن عدي (84)وسم  ة الفقيتي – (83) وعنة الم مذي –

وسم  ة ،  من ط تق مفتس بن ملدي  –  (87)ومن ط تقة البيلقي  –  (86) عن وو   بن محدد.وسم  ة ابن عدي  –بن وئداعيه وإب اهخل بن ئفيد
عن   (91)ورواه     الك ما ي، من ط تق عدار بن هارون  (90)وسم  ة السلدي، ، من ط تق عبد ال  دن بن الدبارك(89)، والمويب(88) البيلقي

عن   –الدفتس بن سئد وتو   ومفتس بن ملدي وعبد ال  دن بن الدبارك وعدار وسبو األزه –سبي األزه ، س دد بن األزه  بن منخع. ئمملل  
ي طالب عن عبد الدنفل بن  عخل، واممتف  عبد الدنفل بن  عخل عن يحيس بن مستل عن الحسن وعوا  عن  اب  فة.ورواه عتي بن  دا  بن سب

.ورواه عتي بن عبد الفزتز عن عتي بن  دا  (92)ف واه س دد بن عد و عن عتي بن  دا  بن سبي طالب   واية ال داعة، رواه الوب ا ي  عنةا
عبد الدنفل ابن  عخل عن  بن سبي طالب، واممتف عنةاف واه س دد بن وئحاق عن عتي بن عبد الفزتز عن عتي بن  دا  بن سبي طالب عن  

عن عتي    (94).ورواه الفقيتي(93)عد وبن فا د عن يحيس بن مستل فة، فزا  عد و بن فا د بين عبد الدنفل بن  عخل وتحيس بن مستل، رواه الحاكل
بن  عخل. والذي يال  بن عبد الفزتز عن عتي بن  دا  بن سبي طالب عن عد و بن فا د األئواري عن يحيس بن مستل فة، فإئقاط عبد الدنفل  

ت  خح رواية س دد بن عد و عن عتي بن  دا  بن سبي طالب لدوافقملا ل واية ال داعة، وعتي بن  دا  بن سبي طالب   –وهللا تفالس سعتل–
"  دوث  اب  .قاا الم مذيا  (97)، وقاا الذهبيا مقه، منك  الحدوث(96)، وقاا الدارقونيا مم وك(95) البص ي، قاا عنة ابن مفينا لخ  فشي 

وقاا الحاكلا " هذا  دوث لخ  في وئنا ه موفون وخة غي  ،  هذا  دوث ال  ف فة وال من هذا الو ة من  دوث عبد الدنفل، وهو وئنا  م لوا "
دارقونيا عد و بن  قاا الذهبيا " قاا ال و عد و بن فا د والباقون شيوخ البص ل وهذه ُئنٌَّة غ تبٌة ال سع ف للا وئناً ا غي  هذا، ولل يم  اه "،  

قاا ابن الدتقنا " وسغ   الحاكل سبو عبد هللا فمم ج هذا الحدوث في مسمدر ة بزتا ل  عخف آم  وهو عد و بن فا د  و   ،(98)فا د مم وك ".
. مدار (99) "  الم مذي فاال قوا  سو االمماف في اإلئنا   األئواري الدم وك بين عبد الدنفل وتحيس بن مستل، وهي تورث رتبة في رمي رواية

، وقاا ابن    ا " وخة عبد الدنفل صا ب السقا  وهو  اف في  (100) الحدوث عتس عبد الدنفل بن ُ عخل األئواري، صا ب السقا ، وهو مم وك
ابن سبي ، قاا (102).وتحيس بن مستل، قاا ابن الدتقنا "ر ه الم مذي فال لالة، ولفتة يحيس بن مستل ال اوي عن الحسن"(101) تضعخف الحدوث "

 (105)عتس س ة هو راوي هذا الحدوث، وقاا الذهبي  (104) ، وذ  ه الدزي (103)  اتلا " ئته سبو زرعة عن يحيس بن مستل هذا فقااا ال س ري من هو "
ة يحيس ، وقاا ابن     في ت  د(107) ا م لوا.و زم ابن عدي والبيلقي س ة يحيس بن مستل البكا ، قاا الذهبيا " لفتة البكا  "(106) وابن    

، وقاا ابن (109) والبكا  قاا وخة الذهبيا م دع عتس  ف،ة ، سي يحيس بن مستل البكا ،(108) بن مستل البص يا " يحمده سن يكون الذي ففده " 
.  وفي وئنا  الحاكل والفقيتي في ال واية األم ى عد و بن فا د األئواري قاا يحيس بن ئفيدا لخ  فشي ، وقاا ابن  (110)   ا  عخف

، الددونيا  عخف، وقاا سيًضاا يضع الحدوث، وقاا الفقيتيا  ان وذهب ولس القدر واالعمزاا، وال يقخل الحدوث، وقاا ابن عديا منك  الحدوث
الحدوث وئنا ه  عخف  ًدا، وخة عبد الدنفل بن  عخل مم وك، وتحيس بن مستل م لوا سو  عخف، وفي وئنا    (111) وقاا الدارقونيا مم وك.

الم مذي،  الحدوث.والحدوث  ف،ة  منك   طالب  سبي  بن  عتي  الوب ا ي  وإئنا   وئنا هدا  وفي  مم وك،  فا د وهو  بن  عد و  والفقيتي  الحاكل 
، وقاا البيلقيا في وئنا ه  ا ، وقاا األلبا يا  عخف (116) ، والشو ا ي(115) ، وابن    (114) ، وابن ئيد النال(113)، والنووي (112)والببوي 

ا ) وذا ُسقِّخَدت الصال فا  قااا قاا رئوا هللا    .و دتة ) ال تقوموا  مس ت و ي (،  ا   في الصحخحين من  دوث سبي قما ل  (117) ًدا
 .(118)  َتُقوُموا  مس َتَ ْو ِّي (

أبي هريرة-12 َ َ،ًسا  سن رئوا هللا  :     حديث  َوإَِّقاَممَِّك  َسَذا َِّك  لبااا ) ا فه بين  َمَله    (119) قاا  ُ  من ُوُ و ِّةِّ في  اْلُدْفَمصِّ  (120)َيْ،ُ ُغ 
ي من عشا ة والُدَمَفش ِّ
من ط تق الدفارك بن   –  (124)ومن ط تقة ابن ئيد النال  –  (123)والت،ظ لة، وسبو الشخخ  (122)سم  ة ابن عدي.  (  (121) 
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، من ط تق ُصَبْخح بن عد  (126) ، ومن ط تقة البيلقي(125)فة. وسم  ة سبو الشخخ  عبا  عن عبد هللا بن ئفيد عن سبخة عن سبي ه ت ل  
يَ افِّي عن الحسن بن عبيد هللا عن الحسن وعوا   اهدا عن سبي ه ت ل   فة. الس ِّ

.قاا ابن عديا "  دانا ابن  (128) ، وعبد هللا بن ئفيد بن سبي ئفيد الدقُب ي مم وك(127)بدي  عخففيلا الدفارك بن عبا  الف  الطريق األولى
سبي عصدة،  دانا سبو طالب س دد بن  ديد ئملت س دد بن  نبه عن  دوث ق ل بن  بيب عن مفارك بن عبا  عن عبد هللا بن ئفيد بن سبي 

قااا لباا ا فه بين سذا ك وإقاممك  ،ًسا قدر ما ي، غ اآلكه من طفامة عتس مله،    ئفيد الدقب ي عن  ده، عن سبي ه ت ل سن رئوا هللا  
 .(129) وتقضي الدفمص   ا مة في مله، فم ك ه و كاًرا شدوًدا وقاا مفارك ال سع فة، وعبد هللا بن ئفيد هو سبو عبا  منك  الحدوث "

 (130)" وقد ُروي فإئنا  آم  عن الحسن وعوا ، عن سبي ه ت ل ولخ  فالدف وف "، وقااا " اإلئنا  األوا  وأما الطريق الثانية قال فيها البيهقي:
سشل  من هذا "، قتتا  م ة يشي  ولس صبخح السي افي، قاا ابن    ا " صبخح بن عدي  عن تدام بن بزتع قاا األز يا وخة لين، ا ملس، 

وقااا روى عنة محدد ابن عقبة السدوئي، وسور  البيلقي في السنن الكب ى من ط تق  ددان   وئدس  ده صبخًحا، وقااا هو الفبدي، م لوا،
ذ  ه   الذي  في طبقة  قتتا وهو  سن صبخًحا م لوا،  ولس  وسشار  عبد هللا  دوجا،  بن  الحسن  السي افي عن  عدي   بن  الليجل عن صبخح  بن 

.وئنا  الو تق األولس  عخف  ًدا، وخة عبد هللا بن ئفيد (132) السي افي "بن عد   ا، وقاا الذهبيا " وبإئنا  ماتل عن صبخح  (131) األز ي"
 . (133) مم وك، ومفارك  عخف، وإئنا  الو تق الجا خة  عخف وخة صبخح السي افي م لوا، والحدوث  ف،ة ابن    

ي    ا ) ياقااا قاا رئوا هللا  :   حديث ُأبي بن كعب  -13 ، َوَتْقضِّ باا، اْ َفه بين َسَذا َِّك َوإَِّقاَممَِّك َ َ،ًسا َيْ،ُ ُغ اآْلكُِّه من َطَفامِّةِّ في َمَله 
ُئ َ اَ َمُة في َمَله  (. ، من ط تق مالك بن مبوا، عن سبي ال،ضه، عن سبي ال وزا ، (134)سم  ة عبد هللا بن س دد في زتا ا  الدسند الُدَمَو  ِّ

، من ط تق مفارك بن عبا  الفبدي، عن عبد هللا بن  (136) ، والشاشي(135) ة عبد هللا بن س دد في زتا ا  الدسند.وسم  عن سبي بن  فب  
.في وئنا ه سبي ال،ضه وسبي ال وزا ، قاا الحسينيا " سبو ال وزا  عن سبي بن  فب ال،ضه، عن عبد هللا بن سبي ال وزا ، عن سبي بن  فب  

سيًضاا " سبو ال،ضه عن سبي ال وزا  عن سبي بن  فب وعنة مالك بن مبوا لفتة عبد هللا ابن ال،ضه بن    وعنة سبو ال،ضه م لوالن "، وقاا
.قاا ابن    ا " وقاا الحسيني في اإلكداا لفتة عبد هللا بن ال،ضه، قتتا هذا  (137) العبال وهو راوي الحدوث قاا األز ي مم وك الحدوث "

لك بن الم  ي واقع، و دوجة في األم  فال،صه بين األذان واإلقامة سم  ة عبد هللا بن س دد في زتا اتة، من ط تق ئتل بن قميبة الباهتس عن ما
بن عبا  عن عبد هللا ابن ال،ضه عن عبد هللا بن سبي ال وزا  عن سبي، ولفبد هللا  مبوا عن سبس ال،ضه، هكذا، وسم  ة سيضا من رواية مفارك  

ة  بن ال،ضه ت  دة في الملذوب، فإن  ان عبد هللا يكنس سفا ال،ضه فذلك، وإال وخحمده س لا  ا ت ابن ال،ضه فمصح،ت "، وقاا سيًضاا " وسظن
، قتتا (139)قتتا وتؤتد المصحخف س ة في الدسند الدوبو  عتس الصوا ا  ابن ال،ضه "، وقاا األلبا يا "  (138)   عبد هللا بن ال،ضه بن العبال "

، وسما رواية مالك بن مبوا ف ا  ا سبي ال،ضه، ومالك اقة (140) الذي في الدسند الدوبو ا ابن ال،ضه من رواية مفارك بن عبا  وهو  عخف
وزا .قاا الليجديا " رواه عبد هللا بن س دد من زتا اتة من رواية سبي ال وزا  ، ولل سر من ذ   لفبدهللا بن ال،ضه رواية عن سبي ال (141) ابت

 ف،ة ابن  ، و .  الحدوث وئنا ه  عخف، سبو ال،ضه م لوا، وسبو ال وزا  لل يسدع من سبي (142)عن سبي، وسبو ال وزا  لل يسدع من سبي "
 .(145)، واأللبا ي(144)، والشو ا ي(143)   
، وَتْ،ُ ُغ اآْلكُِّه سن رئوا هللا  :   حديث سلمان  -14 ُئ َ اَ َمُة في َمَله  ي الُدَمَو  ِّ ا قاا لبااا ) اْ َفه بين َسَذا َِّك َوإَِّقاَممَِّك َ َ،ًسا  مس َيْقضِّ

،ضه عن  بن سبي ال  من ط تق الدفارك بن عبا  عن يحيس  –  (147)ومن ط تقة ابن ئيد النال  –  (146) من َطَفامِّةِّ في َمَله  (.سم  ة سبو الشخخ
 وتحيس بن سبي ال،ضه لل سقف لة عتس ت  دة.  –وقد تقدم  –. وئنا ه  عخف، الدفارك بن عبا   عخفسبي ال وزا  س سبة عن ئتدان  

 القسم الثاني مقدار ما بني األذان واإلقامة دراسة فقهية
 اممتف ال،قلا  ر دلل هللا في مقدار ال،صه بين األذان واإلقامة عتس سقوااا 

روى الحسن عن سبي  نخ،ة في ال،   قدر ما يق س عش تن آية، وفي الال  قدر ما يصتي سربع ر فا  يق س في  ه ر فة  حًوا من    الحنفية:
عش  آيا ، وفي الفص  مقدار ما يصتي ر فمين يق س في  ه ر فة  حًوا من عش  آيا ، وفي الدب   يقوم مقدار ما يق س ااث آيا ، وفي 

الال ، وهذا لخ  بمقدو  الزم، فينببي سن ي،فه مقدار ما يحض  القوم، مع م اعال الوقت الدسمحب، وسما الدب   فا ي،صه   الفشا   دا في
 .   (148) فيلا فالصال
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ملا  ي،صه بين األذان واإلقامة وال الدب  ، فا ونببي أل د سن يصتي  افتة قبه صال الدب  ، ألن تف يه صال الدب   في سوا وق المالكية:
سفضه عند من رسى وقت االممخار للا ومسع ولس مبيب الش،ق وهو ظاه  قوا مالك في موطتة، وال فمل سن وتبث الدؤذن ففد سذا ة لتدب   

 . (149) شيتا يسي ا، وإن تدله في  زولة ومشخة ولس اإلقامة توئفة عتس النال
ا  النال في مكان الصال، وبقدر س ا  السنة المي قبه ال، تضة، ون  ان  ي،صه الدؤذن مع اإلمام بين األذان واإلقامة فقدر ا مد  الشافعية:

 .(150) قبتلا ئنة، وت،صه بينلدا في الدب   فسكمة لوخ،ة سو  حوها،  قفو  لوخف، لضيق وقملا، وال مدا  النال للا قبه وقملا عا ل
فيلاا " فلذه األ ا وث صحخحة ص تحة في ائمحبابلا، ومدن قاا فة من  وقاا النووي في ال  فمين قبه الدب   ففد ذ  ه لأل ا وث الوار ل  

  سصحابنا سبو وئحاق الووئي، وسبو ز  تا السك ي،  كاه عنلدا ال اففي، وهذا االئمحبا  و دا هو ففد  موا وقت الدب  ، وقبه ش و  الدؤذن 
 .(151)في وقامة الصال"

يسمحب سن ي،صه بين األذان واإلقامة، فقدر الو و  وصال ر فمين، وملخم النال فيلا، وفي الدب   ي،صه ف تسة مفخ،ة، وقيده   الحنابلة:
 . (152)ففضللا فقدر ر فمين، وقاا ففضللا مفخ،مين، وقيها والو و 

سن ونما  القوم ولس سن ومو م ما لل يمف فو  قاا شخخ اإلئام ابن تخدخةا " قاا ملناا ئملت س دد عن ومام ُسذن لصال الدب  ، ف سى  
تخة سهه الوقت، وعنة س ة و دا ائمحب ا ماارهل فالقدر الدمقدم، قاا في رواية  نبها ونببي لتدؤذن وذا سذن سن ال يف ه فاإلقامة، وتتبث  مس يم

ابن تخدخة عن وئحاق بن راهوتة قولةا " ال بد من    و قه شخخ اإلئام ،  (153)الدس د، وتقضي الدفمص   ا مة، ي فه بين وذا ة وإقاممة  ،ًسا "
.قاا ئدا ة الشخخ محدد بن وب اهخل آا الشخخ م،مي الددتكةا " و اً ا لدا وا ظ من امماف (154) القفدل في الصتوا   تلا  مس في الدب  "

قامة، فم د ففضلل وؤذن قبه ففء، وتصتي فف ضلل قبه ففء، وقد  ج  تشكي ر اا الحسبة وغي هل  اأَل دة والدؤذ ين فالنسبة وِّلس اأَلذان واإلِّ
مام وتقديل اآلم ، وربدا زعل َس ة قد صتس مع فان الدمقدم   َسو ئخصتي  مدا وم تب عتس هذا االمماف، أَلن الكسان و حوه ومفته بمْممي  هذا اإلِّ

فقد  ا  ا وخدا يمتص من هذا األم  وت دع النال عتس    مع الدمَمم ، ولدا في ذلك من تشوتش وارتباك وال ئخدا فالنسبة لفده سَهه الحسبةا
قامة لدا في ذلك من تحصيه الدصالح و ر  الد،ائد، فقد تق ر   َسن  َسم  وا د وخة مصتحة عامة لتدستدين، وق ر ا تو يد وقت اأَلذان ووقت اإلِّ

قامة لصال ال،   والال  والفص  والفشا  مقدار اتث ئاعة   وسما الدب   فا وؤم  َسكج  من عش     -عش ون  قخقة    -يكون بين اأَلذان واإلِّ
قامة وومًخا لموز  عتس األَ  الدالة عتس تف يتلا، وَسم  ا بو ع  داوا وبين فيلا وقت اأَلذان ووقت اإلِّ  دة   قا ق، لدا ور  فيلا من النصوص 

وقد  مبنا بلذا لسدو َسمي  منوقة     ًفا للل في ذلك..... والدؤذ ين لد اعال المدشي فدو بلا  مس  لاية هذه السنة، ال يفوون تقاوتل تكون م  
 دة  ال تاض،  دا  مبنا لوزارل الحع واأَلوقاف لدا اة ذلك من قبتلل، و ذلك بتبنا فضيتة ر خ  الليتا  بذلك لأَلم  عتس من وتزم بم،قد األَ 

. وقاا ئدا ة الشخخ عبد الفزتز بن فاز م،مي الددتكةا " (155)والدؤذ ين وما املل، وال فع عدن يصدر منة ممال،ة لدا ذ   لتقخام  ولة "
والمت،ا  ال اشدون من ففده، وعتس األ دة سن ومح وا    الدش و  لْلمام سال يف ه  مس يحض  الدستدون أل ا  الصال في ال داعة، تمئخا فالنبي  

إلمام في بتد قد ُ د   سوقا  اإلقامة وخة من ال لا  الدستولة،  الوقت الدنائب الذي وما ق وخة النال أل ا  الصال في ال داعة، وإذا  ان ا
 فإ ة و اعي ذلك  مس يدكن وموا ة الدستدين من س ا  الصال في ال داعة، سما ون  ان الدصتي في بيمة،  الد تء والد سل، فإ ة وممم  ففد 

 .(156) األذان قتيًا ا مخاًطا  مس يصتي الصال في وقملا عتس فصي ل "
 ةاخلامت

 في  لاية هذا البحث س ب سن سشي  ولس ففء النما ع المي توصتت وليلاا 
 ُتجبت سن هناك وقًما ُي،صه وخة بين األذان واإلقامة أل ا  السنن القبتخة.   سن األ ا وث الصحخحة عن النبي  -1
من قضا   ا مة ... الخ، ال يمتو وئنا  منلا  سن األ ا وث المي  د   وقًما بين األذان واإلقامة فقدر ما ي، غ اآلكه من سكتة والدمو ئ   -2

 من مقاا. 
ه، وإذا قتوا سمَّ .  سن النبي  -3   ان و اعي ال داعة وذا رآهل  ج وا ع َّ
 . (157) قاا ابن فوااا " سما  ل بين األذان واإلقامة في الصتوا   تلا؟ فا َ دَّ في ذلك سكج  من ا مدا  النال، وتدكن  موا الوقت " -4
 األ دة األربفة عتس  فه وقمًما بين األذان واإلقامة، واممت،وا في مقداره، ماصة في الدب  .ات،ق  -5
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تفالسا   -6 قولة  ت،سي   في  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ  ا  
قبه    (158)    ففده  وتموو   فمذا ة  النال  ودعو  الدؤذن  س ة 

 .(159)اإلقامة
 التوصيات

من ولي األم  من توقيت بين األذان واإلقامة وذا  ا وا في بتد قد  د  ولي األم  فيلا وقًما بين   ورل سن وتمزم األ دة والدؤذ ون فدا ور    -1
 األذان واإلقامة. 

 وذا لل و   من ولي األم  تحدوًدا لتوقت بين األذان واإلقامة ففتس األ دة والدؤذ ين م اعال س واا النال. -2
 ي تن،يذ ما  ا  من ولي األم  من تحدود وقت بين األذان واإلقامة. ي ب عتس  داعة الدس د المفاون مع اإلمام والدؤذن ف -3
 ي ب عتس ال دخع المفاون عتس وقامة هذه الشفي ل الفاخدة عتس سكده ما يكون.  -4
 الوا ب عتس ال دخع الدبا رل ولس الصال سوا وقملا، ألن هذا من س ب األعداا ولس هللا.     -5
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  ار الكمب الفتدخة. ،. بي و 1ط

الصحاح تاج التبة وصحاح الف بخة. تحقيقا س ددعبد الب،ور عوار.  ،  ه( 1407هم(. ) 393)    سبو  ص ال وه ي، وئداعيه بن  دا ،   -34
  ار الفتل لداوين. ،. بي و 4ط

ئؤاال  الحاكل النخسابوري لتدارقوني. تحقيقا موفق بن عبد  ، ه(1404ه(. ) 405)  الحاكل، محدد بن عبد هللا النخسابوري، سبو عبد هللا -35
 مكمبة الدفارف. ،. ال تاض1هللا. ط



   

         

    -دراسة حديثية فقهية -مقدار ما بني األذان واإلقامة                   

  

  

.  1الدسمدرك عتس الصحخحين. تحقيقا مصو،س عوا. ط،  ه(1411ه(. )405)   الحاكل، محدد بن عبد هللا النخسابوري، سبو عبد هللا -36
  ار الكمب الفتدخة.   ،بي و 

ص،ة الصال من ش ح الفددل. تحقيقا عبد ،  ه(1429هم(. )728)   الح ا ي، س دد بن عبد الحتخل، ابن تخدخة، تقي الدون سبو العبال -37
  ار الفاصدة.  ،. ال تاض1ط .الفزتز الدشخقح

الدح ر في في ال،قة عتس مذهب اإلمام  ،  ه(1404هم(. )652)   الح ا ي، عبد السام بن عبد هللا، ابن تخدخة، م د الدون سبو الب  ا  -38
 مكمبة الدفارف. ،. ال تاض2س دد. ط

اإلكداا في ذ   من لة رواية في مسند س دد.تحقيقا عبد الدفوي قتف ي.  ،  ه(. ) . (765)   الدحائن  الحسيني، محدد بن عتي، سبو -39
  امفة الدرائا  اإلئامخة.  ،) .ط(. فاكسمان

فمح الباري ش ح صحخح البماري. تحقيقا محدو  ،  ه(1417هم(. )795)   الحنبتي، زتن الدون عبد ال  دن بن س دد بن ر ب الَسامي -40
 مكمبة الب با .  ،. الددونة1 ون. طشعبان وآم

 ،.  مشق1تتمخص الدمشافة في ال ئل. تحقيق ُئكينة الشلابي. ط،  م(1985ه(. ) 463) المويب، س دد بن عتي بن اابت الببدا ي،   -41
 طال لتدرائا  والم  دة.  

 ،النبوتة. عتق عتخةا محدد الدفائي. الدمامالفته الوار ل في األ ا وث  ،  ه(1427ه(. )385)   الدارقوني، عتي بن عد ، سبو الحسن -42
  ار ابن ال وزي.

 ووان الضف،ا  والدم و ين ومتق من الد لولين واقا  فيلل لين. تحقيقا ،  ه(1387ه(. )748)   الذهبي، محدد بن س دد بن عجدان -43
 مكمبة النلضة.  ،. مكة2 دا  األ صاري. ط

الكاشف في مف فة من لة رواية في الكمب السمةا تحقيقا محدد عوامة،  ،  ه(1314ه(. )748)   الذهبي، محدد بن س دد، سبو عبد هللا -44
  ار القبتة.   ،.  دل1وس دد المويب. ط

الدبني في الضف،ا . تحقيقا  ور الدون عم . ) .ط(.  ، ه(. ) . (748)  الذهبي، محدد بن س دد بن عجدان، شد  الدون سبو عبد هللا  -45
 .) . ( 

الدلذ  في اممصار السنن الكبي . تحقيقا  ار  ،  ه(1422ه(. ) 748)    دان، شد  الدون سبو عبد هللاالذهبي، محدد بن س دد بن عج -46
  ار الوطن.    ،. ال تاض1الدشكال. ط

ميزان االعمداا في  قد ال  اا. تحقيقا عتي محدد ،  ه(1382ه(. )748)   الذهبي، محدد بن س دد بن عجدان، شد  الدون سبو عبد هللا  -47
  ار الدف فة.  ، . بي و 1الب اوي. ط

.  يدر آفا  1ال  ح والمفدوها ط،  ه(1271ه(. )327)   ال ازي، عبد ال  دن بن محدد بن و رت  المدخدي، ابن سبي  اتل، سبو محدد -48
 م ت   ا  ل الدفارف الفجدا خة. ،الد ن. اللند

.  3مواهب ال تيه في ش ح مممص  متيه. ط  ،ه(1412هم(. )954)   ال ُّعيني، محدد بن محدد بن عبد ال  دن، شد  الدون سبو عبد هللا -49
  ار ال،ك .  ،بي و 

 صب ال اية أل ا وث اللداية. تحقيقا محدد ،  ه(1418هم(. )762)   الزتتفي، عبد هللا بن ووئف بن محدد،  داا الدون سبو محدد  -50
 مؤئسة ال تان. ،. بي و 1عوامة. ط

  ، . بوالق. مص 1يين الحقا ق ش ح  نز الدقا ق، ومفة  اشخة الشتبي. طتب،  ه(1313هم(. ) 743)   الزتتفي، عجدان بن عتي، فم  الدون -51
 الدوبفة الكب ى األمي تة.

السنن. تحقيقا شفيب األر ؤوط. محدد  امه ق ه.  ،  ه(1430ه(. )275)    الس سما ي، ئتخدان بن األشفث بن وئحاق األز ي، سبو  او  -52
 ال ئالة الفالدخة.  ار  ،.  مشق1ط

 ال،اروق الحدوجة.  ،. القاه ل1 دوث الس اج. تحقيقا  سين بن عكاشة. ط، ه(1425هم(. ) 313)  وئحاق،الس اج، محدد بن  -53
 و ارل الفتوم األا تة.  ،. وخصه آفا 1مسند الس اج. تحقيقا ورشا  الحق األا ي. ط، ه(1423هم(. ) 313)  الس اج، محدد بن وئحاق، -54
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عالل    ،. بي و 4تارتخ    ان. تحت م اقبةا محدد عبد الدفيد مان. ط ،  ه(1407هم(. ) 427)   السلدي،  دزل بن ووئف، سبو القائل -55
 الكمب.

.  2 دع ال وامع الدف وف فال امع الكبي . تحقيقا مممار وب اهخل اللا ع وآم ون. ط،  ه(1426هم(. )911)   السيوطي،  اا الدون -56
 األزه . ،مص 

مكمبة الفتوم    ،. الددونة النبوتة1الدسند. تحقيقا مح،وظ ال  دن زتن هللا. ط،  ه(1410م(. ) ه335)   الشاشي، الليجل بن  تيب، سبو ئفيد -57
 والحكل.  

 ار    ،. ال تاض1البدر الدني . تحقيقا مصو،س سبو الغخط وآم ون. ط،  ه(1425هم(. ) 804)   الشاففي، عد  بن عتي، ابن الدتقن -58
 الل  ل. 

 يه األوطار ش ح منمقس األمبار من س ا وث ئيد األمخار. تحقيقا عصام الدون    ،ه(1413هم(. ) 1250)   الشو ا ي، محدد بن عتي  -59
  ار الحدوث. ، . مص 1الصبافوي. ط

 مؤئسة ال ئالة.    ،. بي و 1الدسندا تحقيقا شفيب األر ؤوط وآم ون. ط، ه(1421ه(. )241)  الشيبا ي، س دد بن  نبه -60
 ار الكمب    ،. بي و 1الدلذ  في فقة اإلمام الشاففي. ط،  ه(1416ه(. ) 764)   الشي ازي، وب اهخل بن عتي بن ووئف، سبو وئحاق -61

 الفتدخة.   
  ار الكمب الفتدخة.  ،. بي و 2عون الدفبو  ش ح ئنن سبي  او . ط، ه(1415ه(. ) 1329)  الصديقي، محدد سش ف، الفاخل آفا ي. -62
 الد ت  الفتدي. ،. اللند2تحقيقا  بيب ال  دن األعادي. طالدصنف. ،  ه(1403هم(. )211)  الصنفا ي، عبد ال زاق بن هدام،  -63
وعبد الدحسن بن وب اهخل  الدف ل األوئط. تحقيقا طارق بن عوض هللا، ، ه(1415ه(. ) 360)  الوب ا ي، ئتخدان بن س دد، سبو القائل -64

  ار الح مين. ،الحسيني. ) .ط(. القاه ل
 مكمبة ابن تخدخة.  ،. القاه ل2الدف ل الكبي . تحقيقا  ددي الست،ي. ط،  . ) . (ه( 360)  الوب ا ي، ئتخدان بن س دد، سبو القائل -65
 ،. بي و 1 امع البخان في تموته الق آن. تحقيقا س دد محدد شاك . ط،  ه(1420ه(. )  310)   الوب ي، محدد بن   ت ، سبو  ف،  -66

 مؤئسة ال ئالة. 
ي، الحسن بن عتي، سبو عتي -67 مص  األ كام، مسمم ج الووئي عتس  امع الم مذي. تحقيقا س خ  مم،  ه(1415هم(. ) 312)   الوُّوئِّ

  ار الدؤتد. ،. ال تاض1األ دو وئي. ط
 ،. مص 1الدسند. تحقيقا  . محدد بن عبد الدحسن الم  ي. ط،  ه(1419ه(. )204)   الوخالسي، ئتخدان بن  او  بن ال ارو ، سبو  او  -68

  ار ه  . 
ئؤاال  محدد بن عجدان ابن سبي شيبة لفتي بن الددوني. تحقيقا ،  ه(1404ه(. )297)   العبسي، محدد بن عجدان، ابن سبي شيبة -69

 مكمبة الدفارف. ،. ال تاض1موفق عبد هللا. ط
تف يه الدن،فة بزوا د ر اا األ دة األربفة. تحقيقا  . وك ام هللا ومدا  الحق.  ،  م(1996ه(. )852)   الفسقا ي، س دد بن عتي، ابن     -70
  ار البشا  . ،بي و . 1ط

.  1تق تب الملذوب. تحقيقا سبو األشباا صبي  س دد شاغف الباكسما ي. ط،  ه(1416ه(. ) 852)   الفسقا ي، س دد بن عتي، ابن     -71
  ار الفاصدة.   ،ال تاض

قيقا  سن بن  المتمخص الحبي  في تم تع س ا وث ال اففي الكبي . تح،  ه(1416ه(. ) 852)   الفسقا ي، س دد بن عتي، ابن     -72
 مؤئسة ق طبة.  ،. مص 1عبال بن قوب. ط

  ا  ل الدفارف الناامخة. ،. موبفة اللند1تلذوب الملذوب. ط، ه(1327- ه 1325ه(. )852)  الفسقا ي، س دد بن عتي، ابن     -73
السيد عبد هللا هاشل.  الدراية في تم تع س ا وث اللداية. صححة وعتق عتخةا ، ه(. ) . (852)   الفسقا ي، س دد بن عتي، ابن     -74

  ار الدف فة.  ،) .ط(. بي و 
فمح الباري ش ح صحخح البماري. ت قخلا محدد فؤا  عبد الباقي. ) .ط(.  ،  ه(1379ه(. )852)   الفسقا ي، س دد بن عتي، ابن     -75

  ار الدف فة.  ،بي و 
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 موبفة  ا  ل الدفارف الناامخة. ،. اللند1لسان الديزان. ط،  ه(1329ه(. )852)  الفسقا ي، س دد بن عتي، ابن     -76
الضف،ا  الكبي . تحقيقا عبد الدفوي سمين ،  ه(1404هم(. )322)   الفقيتي، محدد بن عد و بن موئس بن  دا  الدكي، سبو  ف،   -77

  ار الكمب الفتدخة.  ،. بي و 1قتف ي. ط
 ار الكمب   ،. بي و 1البناية ش ح اللداية. ط،  (ه1420هم(. ) 855)   الفيني، محدو  بن س دد البيمابي الحن،ي، بدر الدون، سبو محدد -78

 الفتدخة.
بخان الوهل واإلولام الواقفين في  ما  األ كام. تحقيقا الحسين ،  ه(1418ه(. )628)   ال،ائي، عتي بن محدد، ابن القوان، سبو الحسن -79

  ار طيبة.  ،. ال تاض1ئفيد. ط
 مكمبة ال شد.   ،. ال تاض1فوا د سبي محدد ال،اكلي. تحقيقا محدد الغبا ي. ط،  ه(1419ه(. ) 353)   ال،اكلي، عبد بن محدد، سبو محدد -80
 ار    ،. بي و 1الذمي ل. تحقيقا محدد   ي وآم ون. ط،  م(1994ه(. )684)   الق افي، س دد بن و رت ، شلا  الدون سبو العبال -81

 الب  .
 ار    ،. بي و 2البخان والمحصيه. تحقيقا محدد   ي وآم ون. ط،  ه(1408. )ه(520)   الق طبي، محدد بن س دد بن رشد، سبو الوليد  -82

 الب  .
النوا ر والزتا ا  عتس ما في الددو ة من غي ها. تحقيقا عبد ال،ماح ،  م(1999ه(. )386) القي وا ي، عبد هللا بن سبي زتد عبد ال  دن  -83

  ار الب  . ،. بي و 1الحتو وآم ون. ط
 ار الكمب    ،. بي و 2بدا ع الصنا ع في ت تيب الش ا ع. ط،  ه(1406هم(. )587)   سفو  بن س دد، عا  الدون الكائا ي، سبو فك  بن م -84

 الفتدخة.
مسا ه     بن وئداعيه الك ما ي. تحقيقا محدد بن عبد هللا الس تع. ،  ه( 1434هم(. ) 280)   الك ما ي،     بن وئداعيه، سبو محدد -85
 مؤئسة ال تان.  ،. بي و 1ط

ي، -86 الدنممب من مسند عبد بن  ديد. تحقيقا صبحي السام ا ي، محدو  ،  ه(1408هم(. )249)   عبد بن  ديد بن  ص ، سبو محدد  الَكش 
 مكمبة السنة. ،. القاه ل1الصفيدي. ط

الحاوي الكبي . تحقيقا عتي مفوض، وعا ا عبد  ،  ه(1419هم(. )450)   الداور ي، عتي بن محدد بن محدد البص ي، سبو الحسن -87
  ار الكمب الفتدخة. ،. بي و 1و . طالدو 

تلذوب الكداا في سئدا  ال  ااا تحقيقا  . فشار ،  ه(1400ه(. )742) الدزي، ووئف بن الز ي عبد ال  دن بن ووئف،  داا الدون   -88
 مؤئسة ال ئالة.  ،. بي و 1مف وف. ط

 ، الش ح الكبي . ) .ط(. بي و ،  هم(. ) . (682) ة  الدقدئي، عبد ال  دن بن محدد بن س دد، ال داعيتي الحنبتي، شد  الدون ابن قدام -89
  ار الكما  الف بي. 

،  ه( 1414هم(. ) 620)   الدقدئي، عبد هللا بن س دد بن محدد بن قدامة ال داعيتي الحنبتي، موفق الدون سبو محدد الشلي  فابن قدامة  -90
  ار الكمب الفتدخة.   ،. بي و 1الكافي. ط

،  ه( 1388هم(. ) 620)   الدقدئي، عبد هللا بن س دد بن محدد بن قدامة ال داعيتي الحنبتي، موفق الدون سبو محدد الشلي  فابن قدامة  -91
 مكمبة القاه ل.  القاه ل، الدبني. ) .ط(. 

  ار الدممون. ،ق.  مش1الدسند. تحقيقا  سين ئتخل سئد. ط، ه(1404هم(. ) 307)  الدوصتي، س دد بن عتي بن الدجنس، سبو يفتس -92
ماصة األ كام في ملدا  السنن وقواعد اإلئام. تحقيقا  ،  ه(1418هم(. ) 676)   النووي، محيي الدون يحيس بن ش ف، سبو ز  تا -93

 مؤئسة ال ئالة.  ،. بي و 1 سين ال ده. ط
  ار ال،ك  لتوباعة.  ،و الد دو  ش ح الدلذ . ) .ط(. بي  ، هم(. ) . (676) النووي، محيي الدون يحيس بن ش ف، سبو ز  تا  -94
فك  -95 سبو  الستدي،  مزتدة  بن  وئحاق  بن  محدد  ) 311)    النخسابوري،  مصو،س ،  ه(1424ه(.  تحقيقا  .محدد  مزتدة.  ابن  صحخح 

 الدكمب اإلئامي. ،. بي و 3األعادي. ط
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 ار الكمب   ،. بي و 1اقي. طالصحخح. تحقيقا محدد فؤا  عبد الب،  ه(1412ه(. ) 261)   النخسابوري، مستل بن الح اج، سبو الحسين.  -96
 الفتدخة.

األوئط في السنن واإل دا  واالمماف. تحقيقا صبي  ،  ه(1405ه(. )319)   النخسابوري، محدد بن وب اهخل، ابن الدنذر، سبو فك . -97
  ار طيبة. ،. ال تاض1س دد. ط

 نز الفداا في ئنن األقواا واألففاا. تحقيقا فك ي  خا ي، ،  ه(1401ه(. )975)   اللندي، عا  الدون عتي بن  سام الدون، الدمقي -98
 مؤئسة ال ئالة.  ،. بي و 5وص،ول السقا. ط

  ار الكمب الفتدخة. ،م دع الزوا د ومنبع ال،وا د. بي و ، ه(1408ه(. )807)  الليجدي، عتي بن سبي فك  -99
الن،ح الشذي ش ح  امع الم مذي. تحقيقا صالح التحام  ،  ه(1428ه(. )734)   النالالخفد ي، محدد بن محدد بن محدد، ابن ئيد   -100

  ار الصدخفي.  ،. ال تاض1وآم ون. ط
   اهلوامش

 

 (.   109/ص2ه )ج1379( قاا ابن    ا " والد ا  فاألولس األذان الذي وؤذن فة عند  موا الوقت وهو سوا فاعمبار اإلقامة ". فمح الباري،  1)
 فه وقًما بين األذان واإلقامة سمكنة وخة من س ا  ئنة ال،   واال و ا  عتس شقة األيدن، وقد ور    دتة من    ( و ة الداللة سن النبي  2)

 عتس س ا  ر فمي ال،   وفي فضتلا، واكم،يت بذ    دوث وا د منلا لحصوا الدقصو  وعدم اإلطالة.      ا وث في   صة األ
(، وتنا   626(  ما  األذان، فا  من ا ما  اإلقامة،  دوث رقل )128/ص 1ه )ج1422( البماري، محدد بن وئداعيه، الصحخح،  3)

 (.    6310، 1171، 1170،  1169،  1168،  1161،  1160،  1159،  1123،  1119، 1118، 994،  619األ ا وث )
الح اج، الصحخح،  4) النخسابوري، مستل بن  التيه وعد   511  -508/ص1ه )ج1412(  الدساف تن وقص ها، فا  صال  (  ما  صال 

 (.   743،  738، 736في التيه،  دوث رقل ) ر فا  النبي 
 ( 104/ص2ه )ج1399لنلاية في غ تب الحدوث واألا ، ابن األاي ، ( سي زالت عن وئط السدا  ولس  لة الدب  . ا5)
(  ما  الدسا د وموا ع الصال، فا  ممس يقوم النال لتصال،  دوث 423/ص1ه )ج1412( النخسابوري، مستل بن الح اج، الصحخح،  6)

 (.   606رقل )
 (.   169/  2ه ) 1415( سي وؤم . عون الدفبو ، لتفاخل آفا ي، 7)
(، والبزار، البح   537(  ما  الصال، فا  في الدؤذن ونما  اإلمام،  دوث رقل )402/ص 1ه )ج1430بو  او ، السنن،  ( سم  ة س8)

(، وفي  دوث 968،  922(  دوث رقل ) 314،  301ه )ص1423(، والسَّ َّاج، الدسند،  4271(  دوث رقل )188/ص 10م )ج1988الزمار،  
الدم ج عتس صحخح مستل،  1331،  1190) (  دوث رقل  323،  290/ 2ه )ج1425السَّ َّاج،   الصحخح  الدسند  ه  1435(، وسبو عوا ة، 

(، وسبو  عخل، الدسند  723(  دوث رقل ) 318/ص1ه )ج 1411(، والحاكل، الدسمدرك عتس الصحخحين،  1393(  دوث رقل ) 145/ص4)ج
ك بن    ، وهو مو و  في وئنا  (، وإئنا ه  سن من س ه ئدا1348(  دوث رقل )203/ص 2ه )ج1417الدسمم ج عتس صحخح مستل،  

 مستل.          
(، وعبدال زاق، الدصنف، 21007،  21001،  20850(  دوث رقل ) 513،  510،  435/ص34ه )ج1421( سم  ة س دد، الدسند،  9)

(،  20804(  دوث رقل ) 400/ص 34ه )ج1421وعنة س دد، الدسند،    –(  1837،  1830(  دوث رقل )477،  475/ص 1ه )ج1403
ا س دد  الدسا يد،  وعن  ال وزي،  امع  )ج1426بن  )8/ص2ه  رقل  السنن،  829(  دوث  الم مذي،  ال زاق  عبد  ومن ط تق  ه  1395(، 

)391/ص1)ج رقل  فاإلقامة،  دوث  س ق  اإلمام  سن  ما  ا   فا   الصال،  السنن،  202(  ما   في  األوئط  الدنذر،  وابن  ه  1405(، 
(، وعن الوب ا ي سبو  عخل، الدسند الدسمم ج 1912(  دوث رقل )221/ص2ي ، )ج(، والوب ا ي، الدف ل الكب1227(  دوث رقل )56/ص3)ج

(  دوث رقل  738/ص1ه )ج1424وسم  ة ابن مزتدة، الصحخح،    – (  1347(  دوث رقل ) 203/ص2ه )ج1417عتس صحخح مستل،  
األ كام،  1525) مممص   والووئي،  )ج 1415(،  )21/ص2ه  رقل  ا184(  دوث  عتس  الدسمدرك  والحاكل،  ه  1411لصحخحين،  (، 

 (، وإئنا ه  سن من س ه ئداك بن    ، وهو مو و  في وئنا  مستل.                 773(  دوث رقل )333/ص1)ج
 (.   421/ص4ه )ج1417( سي صال ال،  . فمح الباري، ابن ر ب، 10)
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ي هللا عنلا لحصوا الدقصو  منة وهو  ( هناك  دتة من األ ا وث تبين فضيتة ئنة الال  القبتخة وقد اقمص   عتس  دوث عا شة ر  11)
 وابا  سن هناك وقًما بين األذان واإلقامة لصال الال  يسع أل ا  هذه السنة.    

 (.   1183(  ما  المل د، فا  ال  فمين قبه الال ،  دوث رقل )59/ص2ه )ج1422( البماري، محدد بن وئداعيه، الصحخح، 12)
(  ما  صال الدساف تن وقص ها، فا   واز النافتة قا ًدا وقاعًدا،  504/ص 1ه )ج 1412ح،  ( النخسابوري، مستل بن الح اج، الصحخ13)

 (.   730 دوث رقل )
(  ما  صال الدساف تن وقص ها، فا  مف فة ال  فمين التمين  ان  572/ص 1ه )ج1412( النخسابوري، مستل بن الح اج، الصحخح،  14)

 (.   835ففد الفص ،  دوث رقل ) يصتيلدا النبي 
  فه وقًما بين األذان واإلقامة لصال الفص  أل ا  هذه ال  فا  .      ( و ة الداللة من هذا الحدوث والذي قبتةا سن النبي 15)
محدد بن (،  ا  في ئند الدسندا عن  2048(  دوث رقل )444/ص3ه )ج1419( الوخالسي، ئتخدان بن  او ، سبو  او ، الدسند،  16)

(ا " وقوا القا ه في اإلئنا  األوا، عن سبخة سراه 666/ص2الدجنس عن سبخة عن  ده، وزتا ل عن سبخة موم، قاا البيلقي في السنن الكب ى )ج
 موم، وهللا سعتل، رواه  داعة، عن سبي  او   ون ذ   سبخة ". 

 (.  5980ث رقل ) (  دو188/ص10ه )ج1421( الشيبا ي، س دد بن محدد بن  نبه، الدسند، 17)
 (.  333/ص 24ه )ج1400( الدزي، ووئف بن عبد ال  دن، تلذوب الكداا في سئدا  ال  اا، 18)
 (.  1271(  ما  الموو ، فا  الصال قبه الفص ،  دوث رقل )450/ص 2ه )ج1430( الس سما ي، سبو  او ، السنن، 19)
 (. 4167 دوث رقل )  ( 665/ص 2هم )ج1424( البيلقي، س دد بن الحسين، السنن الكب ى، 20)
(،  ما  سبوا  الصال، فا  ما  ا  في األربع قبه الفص ،  دوث رقل  295/ص2ه )ج1395( الم مذي، محدد بن عخسس، السنن،  21)
(430 .) 
 (. 893(  دوث رقل ) 470/ص3ه )ج1403( الببوي، س دد بن الحسين، ش ح السنة، 22)
 (. 5748(  دوث رقل )120/ص 10ه )ج1404سند، ( الدوصتي، س دد بن عتي بن الدجنس، سبو يفتس، الد23)
 (.     448/ص7ه )ج1418( ال   ا ي، عبد هللا بن عدي، الكامه في  ف،ا  ال  اا، 24)
 (.   1193(  دوث رقل )588/ص1ه )ج1424( النخسابوري، محدد بن وئحاق بن مزتدة، الصحخح، 25)
 (. 412دوث رقل ) (  386/ص2ه )ج1415( الووئي، الحسن بن عتي، مممص  األ كام، 26)
 (. 2453(  دوث رقل )206/ص 6ه )ج1414( البسمي، محدد بن  بان، الصحخح، 27)
 (.     448/ص7ه )ج1418( ال   ا ي، عبد هللا بن عدي، الكامه في  ف،ا  ال  اا، 28)
 (. 4167( دوث رقل )665/ص 2هم )ج1424( البيلقي، س دد بن الحسين، السنن الكب ى، 29)
(،  78/ص 8ه )ج1271(، ال  ح والمفدوه، ابن سبي  اتل،  109/ص4ه )ج 1399( ونا  ت  دمة فيا تارتخ ابن مفين، رواية الدوري،  30)

(، الكامه في  ف،ا  ال  اا، ابن  233ه )ص1411(، مشاهي  عتدا  األمصار، ابن  بان،  371/ص7ه )ج 1393الجقا ، ابن  بان،  
(،  193/ص4ه )ج1418(، بخان الوهل واإلولام، ابن القوان،  62ه )ص1404لتدارقوني،    (، ئؤاال  الب قا ي485/  7ه )1418عدي،  

الذهبي   )ج 1413الكاشف،  الذهبي،  154/ص2ه  االعمداا،  ميزان  )ج1382(،  ابن    ،  36/ص4ه  الملذوب،  تق تب  ه  1416(، 
 (. 820)ص

 (.     940ه )ص1416( الفسقا ي، س دد بن عتي، ابن    ، تق تب الملذوب، 31)
 (.      216 -215/ص2ه )ج 1271( ال ازي، ابن سبي  اتل، ال  ح والمفدوه، 32)
 (.    302/ص1ه )ج 1415( ابن قخل ال وزتة، محدد بن سبي فك ، زا  الدفا  في هدي مي  العبا ، 33)
 (.   289/ص 4ه )ج1425( الشاففي، عد  بن عتي، ئ اج الدون ابن الدتقن، البدر الدني ، 34)
محدد  35) األلبا ي،  سبي  او ،  (  ئنن  صحخح  الدون،  )ج1423 اص   وزتا تة،  13/ص 5ه  الصبي   ال امع  وصحخح  ه  1392(، 

 (.   382/ص 1ه )ج1421(، وصحخح الم غيب والم هيب، 657/ص1)ج
 (.   702/ص5ه )ج1418( ال،ائي، عتي بن محدد، ابن القوان، بخان الوهل واإلولام الواقفين في  ما  األ كام، 36)
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(، قتتا ابن عدي لل وواقة، وقد ذ     امة وخة عند  26/ص2ه )ج1416د بن عتي، ابن    ، المتمخص الحبي ، ( الفسقا ي، س د37)
 ت  دمة، وابن  بان مع ذ  ه لة في الجقا  وال س ة قااا  ان يموئ.       

 (.   107/ص2ه )ج 1379( سي يسمبقون. فمح الباري، ابن    ، 38)
 ( 375/ص 2ه )ج1399لاية في غ تب الحدوث واألا ، ابن األاي ، (  دع ئارتة وهي اأُلئُوَوا ة. الن39)
 (    107/ص2ه )ج1379( قاا ابن    ا " قولة شي  المنوتن وخة لتمفاخل سي لل يكن بينلدا شي   جي  ". فمح الباري، 40)
(،  503،  دوث رقل ) (  ما  الصال، فا  الصال ولس اأُلئووا ة106/ص1ه )ج1422( البماري، محدد بن وئداعيه، الصحخح،  41)

 (.   625(  ما  األذان، فا   ل بين األذان واإلقامة،  دوث رقل ) 128  -127/ص1و)ج
(  ما  صال الدساف تن وقص ها، فا  ائمحبا  ر فمين قبه صال  573/ص1ه )ج1412( النخسابوري، مستل بن الح اج، الصحخح،  42)

 (.   837الدب  ،  دوث رقل )
 ( 246/ص5ه )ج 1399الح   صف النلار. النلاية في غ تب الحدوث واألا ، ابن األاي ، ( اللا  لا اشمدا   43)
بن  ( سي صاوخة التون لل ودمتلا المبي  بد و الدبيب،  م ة  فه مبيبلا للا موًتا، وسرا  تقديل وقملا. النلاية في غ تب الحدوث واألا ، ا44)

 ( 471/ص1ه )ج1399األاي ، 
 ( 154/ص5ه )ج1399ب. النلاية في غ تب الحدوث واألا ، ابن األاي ، ( سي ئقوط الشد  مع الدبي45)
 ( 377/ص3ه )ج1399( البت ا ظتدة آم  التيه وذا اممتوت فضو  الصباح. النلاية في غ تب الحدوث واألا ، ابن األاي ، 46)
ت الدب  ، وبا  وقت الفشا  (  ما  مواقيت الصال، فا  وق117،  116/ص1ه )ج1422( البماري، محدد بن وئداعيه، الصحخح،  47)

 (.   565،  560وذا ا مدع النال سو تمم وا،  دوث رقل )
(  ما  الدسا د وموا ع الصال، فا  ائمحبا  المبكي   447  -446/ص 1ه )ج1412( النخسابوري، مستل بن الح اج، الصحخح،  48)

 (.   646فالصبح في سوا وقملا،  دوث رقل )
ه  1417( قاا ابن ر با " ال امماف سن الد ا  فاألذا ين في الحدوث األذان واإلقامة، ولخ  الد ا  األذا ين الدمواليين ". فمح الباري،  49)

 (   355/ص5)ج
(  ما  األذان، فا   ل بين األذان واإلقامة، وبا  بين  ه  128،  127/ص 1ه )ج1422( البماري، محدد بن وئداعيه، الصحخح،  50)

 (.   627،  624ن صال لدن شا ،  دوث رقل )سذا ي
(  ما  صال الدساف تن وقص ها، فا  بين  ه سذا ين صال،  دوث 573/ص 1ه )ج1412( النخسابوري، مستل بن الح اج، الصحخح،  51)

 (.   838رقل )
مام ونما و ة قفوً ا،  دوث (  ما  الصال، فا  في الصال تقام ولل يم  اإل409/ص1ه )ج 1430( الس سما ي، سبو  او ، السنن،  52)

 (.     546رقل )
 (.     421/ص5( عزاه ولخة ابن ر ب في فمح الباري )ج53)
 (.   115(  دوث رقل )293هم )ص1419( ال،اكلي، عبد هللا بن محدد، فوا د سبي محدد ال،اكلي، 54)
 (.   407هم )ص1418( الببدا ي، عبد الدتك بن محدد بن فش ان، األمالي،  55)
 (.   31/ص 2هم )ج1424قي، س دد بن الحسين، السنن الكب ى، ( البيل56)
ولس س ة   –سي اإلئداعيتي    – (، وقااا " وفي آم ها يفنيا سم  الدؤذن، فمقام، وسشار  421/ص5( عزاه ولخة ابن ر ب في فمح الباري )ج57)

 ا آم  ".     و دا يف ف بلذا اإلئنا  عن عتي القخام لت نازل ال ال تول، قااا ولفه هذا سن يكون مب ً 
 (.    724(  دوث رقل )318/ص1ه )ج1411( الحاكل، محدد بن عبد هللا، الدسمدرك عتس الصحخحين، 58)
 (.     624ه )ص1416( الفسقا ي، س دد بن عتي، ابن    ، تق تب الملذوب، 59)
 (.   86/ص3ه )ج1399( ابن مفين، يحيس، المارتخ رواية عبال الدوري، 60)
 (.     49/ص7ه )ج1418 بن عدي، الكامه في  ف،ا  ال  اا، ( ال   ا ي، عبد هللا61)
 (.     13/ص 12ه )ج1427( الدارقوني، عتي بن عد ، الفته الوار ل في األ ا وث النبوتة،  62)
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 (.     983ه )ص1416( الفسقا ي، س دد بن عتي، ابن    ، تق تب الملذوب، 63)
 (.     994( الد  ع السابق )ص 64)
 (.  1205)ص  ( الد  ع السابق65)
 (.   234/ص 12ه )ج1326( الفسقا ي، س دد بن عتي، ابن    ، تلذوب الملذوب، 66)
 (.   936ه )ص1416( الفسقا ي، س دد بن عتي، ابن    ، تق تب الملذوب، 67)
 (. 3219(  دوث رقل)668/ص 7ه )ج1422( األلبا ي، محدد  اص  الدون، ئتستة األ ا وث الصحخحة،  68)
(  ما  الصال، فا  في الصال تقام ولل يم  اإلمام ونما و ة قفوً ا،  دوث 409/ص1ه )ج 1430( الس سما ي، سبو  او ، السنن،  69)

 (.     545رقل )
 (.     421/ص5( عزاه ولخة ابن ر ب في فمح الباري )ج70)
 (.   114(  دوث رقل )293هم )ص1419( ال،اكلي، عبد هللا بن محدد، فوا د سبي محدد ال،اكلي، 71)
 (.   947(  دوث رقل ) 407هم )ص1418( الببدا ي، عبد الدتك بن محدد بن فش ان، األمالي،  72)
 (.   2283(  دوث رقل )31/ص 2هم )ج1424( البيلقي، س دد بن الحسين، السنن الكب ى، 73)
 (.     421/ص5لخة ابن ر ب في فمح الباري )ج( عزاه و74)
 (.   359ه )ص1416( الفسقا ي، س دد بن عتي، ابن    ، تق تب الملذوب، 75)
 ( 223/ص 2ه )ج1399( سي َتمنَّ َواَل َتْفَ ه. النلاية في غ تب الحدوث واألا ، ابن األاي ، 76)
ه  1399و من الُحُدور  د الصفو . النلاية في غ تب الحدوث واألا ، ابن األاي ،  ( سي سْئ ِّ ، َ َدَر في ق ا تة وسذا ة َيْحُدُر َ ْدرًا، وه77)

 (. 353/ص1)ج
ة في  ( سي هو الذي يحماج ولس البا ط لَيممهَّب لتصال قبه  موا وقملا، وهو من الَفْص ، سو الَفَص ، وهو الدْت م والُدْسَمْمَ،س. النلاي78)

 (. 247/ص 3جه )1399غ تب الحدوث واألا ، ابن األاي ، 
(،  ما  سبوا  الصال، فا  ما  ا  في الم ئه في األذان،  دوث رقل 373/ص 1ه )ج1395( الم مذي، محدد بن عخسس، السنن،  79)
(195    .) 
 (.    386(،  دوث رقل )312/ص1ه )ج1415( ابن ال وزي، عبد ال  دن بن عتي، المحقيق في س ا وث الماف، 80)
(، ال وو د في هذه ال واية قولةا  179،  178(  دوث رقل )12  - 10/ص2ه )ج1415مص  األ كام، ( الووئي، الحسن بن عتي، مم81)

 ) وال تقوموا  مس ت و ي (، و ا  فيلا قولةا )فا زم(، بدا )فا در(.
 (.    1008(  دوث رقل ) 310ه )ص1408( الكشي، عبد بن  ديد، الدنممب من مسند عبد بن  ديد، 82)
(،  ما  سبوا  الصال، فا  ما  ا  في الم ئه في األذان،  دوث رقل 374/ص 1ه )ج1395س، السنن،  ( الم مذي، محدد بن عخس83)
(196   .) 
(، ال وو د في هذه ال واية قولةا )وذا سذ ت فم ئه في  111/ص3ه )ج1404( الفقيتي، محدد بن عد و، سبو  ف، ، الضف،ا  الكبي ،  84)

َ َ،ًسا (، وقولةا ) والدقمضي ( بدا )  وذا ك، وإذا سقدت فا در(، وال قولةا ) والشا ر  من ش بة (، و ا  فيلا قولةا ) بين سذا ك وإقاممك 
 والدفمص  (.     

(، في هذه ال واية اقمص  ابن عدي عتس قولةا ) ال  34/ص 7ه )ج1418( ال   ا ي، عبد هللا بن عدي، الكامه في  ف،ا  ال  اا،  85)
 تقوموا  مس ت و ي (.     

(،  ا  في النسمة الدوبوعة )فممذم( فالما  الدف دة، 13/ص9ه )ج1418عبد هللا بن عدي، الكامه في  ف،ا  ال  اا،  ( ال   ا ي،  86)
(ا " وروى هذا الحدوث ابن عدي من  لة يحيس بن مستل سيًضا، ووخةا )وإذا سقدت فامذم( "،  352/ص3قاا ابن الدتقن في البدر الدني  )ج
(ا " وسم  ة ابن عدي عن  275/ص1بت،ظا )فا ذم( فالحا  الدلدتة، وقاا الزتتفي في  صب ال اية )جورواه البيلقي من ط تق ابن عدي  

(ا " وروى س دد  89/ص 2يحيس بن مستل فة، وقاا وخةا فا ذم، فحا  ملدتة، وذاا مف دة مكسورل "، وقاا الفيني في البناية ش ح اللداية )ج
 س  الذاا الدف دة "، وقد ر فت ولس  سمة ممووطة من الكامه فو دتلا فالما  الدف دة.     بن عدي ) وإذا سقدت فا ذر ( فالحا  الدلدتة و 
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(،  ا  في هذه ال واية قولةا )فا ذم(، بدا  2008(  دوث رقل ) 628/ص 1هم )ج1424( البيلقي، س دد بن الحسين، السنن الكب ى،  87)
 )فا در(.   

 وو د في هذه ال واية قولةا ) وذا سذ ت فم ئه في وذا ك، وإذا سقدت فا در (.   (، ال 2282(  دوث رقل )31/ص 2( الد  ع السابق )ج88)
(، ال وو د في هذه ال واية قولةا ) وذا سذ ت فم ئه في  57/ص 1م )ج1985( المويب، س دد بن عتي، تتمخص الدمشافة في ال ئل،  89)

 وذا ك، وإذا سقدت فا در (.   
 (،  ا  في هذه ال واية قولةا )وال تقوموا ولس الصال(.    154-153ه )ص1407( السلدي،  دزل بن ووئف، تارتخ    ان، 90)
(، ال وو د في هذه ال واية قولةا ) وذا سذ ت 257ه )ص1434لك ما ي،     بن وئداعيه، مسا ه     بن وئداعيه الك ما ي،  ( ا91)

 فم ئه في وذا ك، وإذا سقدت فا در (، وال قولةا ) وال تقوموا  مس ت و ي (.    
(،  ا  في هذه ال واية قولةا )فا ذم(،  1952قل )(  دوث ر 270  - 269/ص2ه )ج1415( الوب ا ي، ئتخدان بن س دد، الدف ل األوئط،  92)

 بدا )فا در(.     
(، ال وو د في هذه ال واية قولةا )  732(  دوث رقل )320/ص1ه )ج1411( الحاكل، محدد بن عبد هللا، الدسمدرك عتس الصحخحين، 93)

 وال تقوموا  مس ت و ي (.    
(، في هذه ال واية اقمص  الفقيتي عتس قولةا ) ال تقوموا 291/ص3ه )ج1404،  ( الفقيتي، محدد بن عد و، سبو  ف، ، الضف،ا  الكبي 94)

  مس ت و ي (.   
 (.  133/ص3ه )ج1382( ميزان االعمداا لتذهبي،  95)
 (.  125ه )ص1404( ئؤاال  الحاكل النخسابوري لتدارقوني، 96)
 (.  283ه )ص1387(  ووان الضف،ا ، لتذهبي،  97)
( قاا الشخخ س دد شاك  في تحقخقة لسنن الم مذيا " ومن الو تف وخة سن لة وئنا ون  عخ،ين ع ف الم مذي س دهدا ولل يف ف اآلم ،  98)

وئنا  وا د اممتف وخة عتس عتي بن  سن الحدوث لخ  لة وال    –وهللا تفالس سعتل    –وع ف الحاكل الجا ي ولل يف ف األوا "، قتتا والذي يال   
 سبي طالب.   

 (.   352/ص 3ه )ج1425( الشاففي، عد  بن عتي، ئ اج الدون ابن الدتقن، البدر الدني ، 99)
 (.   630ه )ص1416( الفسقا ي، س دد بن عتي، ابن    ، تق تب الملذوب، 100)
 (.       360ص/1ه )ج1416( الفسقا ي، س دد بن عتي، ابن    ، المتمخص الحبي ، 101)
 (.   350/ص 3ه )ج1425( الشاففي، عد  بن عتي، ئ اج الدون ابن الدتقن، البدر الدني ، 102)
 (.      187/ص9ه )ج 1271( ال ازي، ابن سبي  اتل، ال  ح والمفدوه، 103)
 (.  533/ص 31ه )ج1400( الدزي، ووئف بن عبد ال  دن، تلذوب الكداا في سئدا  ال  اا، 104)
 (. 408/ص 4ه )ج 1382بن س دد، ميزان االعمداا، ( الذهبي، محدد 105)
 (.   1066ه )ص1416( الفسقا ي، س دد بن عتي، ابن    ، تق تب الملذوب، 106)
 (. 438ه )ص1387( الذهبي، محدد بن س دد،  ووان الضف،ا ، 107)
 (.   278/ص 11ه )ج1326( الفسقا ي، س دد بن عتي، ابن    ، تلذوب الملذوب، 108)
 (. 438ه )ص1387( الذهبي، محدد بن س دد،  ووان الضف،ا ، 109)
 (.   1066ه )ص1416( الفسقا ي، س دد بن عتي، ابن    ، تق تب الملذوب، 110)
(، ال  ح والمفدوه 290/ص3ه )ج1404(، الضف،ا  الكبي  لتفقيتي،  69ه )ص1404( ونا ا ئؤاال  ابن سبي شيبة البن الددوني،  111)

(،  255 -253/ص6ه )ج1418(، الكامه في  ف،ا  ال  اا لت   ا ي، ابن عدي، 254  -253/ص6ه )ج1271 البن سبي  اتل ال ازي 
ه  1387(، و ووان الضف،ا ،  283/ص3ه )ج1382(، ميزان االعمداا لتذهبي،  230/ص 2ه )ج1406الضف،ا  والدم و ين البن ال وزي،  

 (.  2/487(، والدبني في الضف،ا  )305)ص
 (.    269/ص2ه )ج 1403مسفو ، ش ح السنة،  ( الببوي، الحسين بن 112)
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 (.      296/ص 1ه )ج1418( النووي، محيي الدون، ماصة األ كام، 113)
 (.      46/ص 4ه )ج1428( الخفد ي، محدد بن محدد، ابن ئيد النال، الن،ح الشذي،  114)
 (.   116/ص 1لداية )ج(، والدراية في تم تع س ا وث ال106/ص2ه )ج1379( الفسقا ي، ابن    ، فمح الباري، 115)
 (.      12/ص 2ه )ج1413( الشو ا ي، محدد بن عتي،  يه األوطار، 116)
ه 1411(،  عخف ئنن الم مذي،  243/ص 1ه )ج1405( األلبا ي، محدد  اص  الدون، وروا  البتيه في تم تع س ا وث منار السبيه،  117)

 (. 22)ص
فا  ممس يقوم النال وذا رسوا اإلمام عند اإلقامة؟، وبا  ال يسفس   (،  ما  األذان،130  - 129/ص1ه )ج1422( البماري، الصحخح،  118)

(، ومستل، الصحخح،  909(  ما  ال دفة، فا  الدشي ولس ال دفة،  دوث رقل )8/ص2(، و)ج638،  637ولس الصال مسمف ًا،  دوث رقل )
 (.  604رقل )(  ما  الدسا د وموا ع الصال، فا  ممس يقوم النال لتصال،  دوث 422/ص1ه )ج1412

 (.  93/ص 5ه )ج1399( سي َئَفة وُفْسحة. النلاية في غ تب الحدوث واألا ، ابن األاي ، 119)
 ( 1822/ص5ه )ج1407( الدَلُه فالمح تكا المؤَ ُل. الصحاح، لت وه ي، 120)
َشا . النلاية في غ تب الحدوث واألا ، ابن األاي ،121)  (.  242/ص3ه )ج1399 ( الَفَشا  فال،محا الوفام الذي ُوْؤ ه عند الفِّ
 (.     210/ص8ه )ج1418( ال   ا ي، عبد هللا بن عدي، الكامه في  ف،ا  ال  اا، 122)
(، والدمقي 719/ص22ه )ج1426(، والسيوطي في  دع ال وامع،  106/ص2ه )ج1379( عزاه ولخة ابن     في فمح الباري،  123)

 (.     350/ص8ه )ج1401اللندي في  نز الفداا، 
 (.      51 - 50/ص 4ه )ج1428( الخفد ي، محدد بن محدد، ابن ئيد النال، الن،ح الشذي،  124)
 (.     106/ص2ه )ج1379( عزاه ولخة ابن     في فمح الباري، 125)
 (.   2009(  دوث رقل ) 628/ص 1هم )ج1424( البيلقي، س دد بن الحسين، السنن الكب ى، 126)
 (.   953ه )ص1416ب الملذوب، ( الفسقا ي، س دد بن عتي، ابن    ، تق ت127)
 (.   511( الد  ع السابق )ص 128)
 (.    210/ص8ه )ج1418( ال   ا ي، عبد هللا بن عدي، الكامه في  ف،ا  ال  اا، 129)
 .     عبد الدنفل البص ي عن يحيس بن مستل عن الحسن وعوا  عن  اب   السابق ا ( سي وئنا   دوث  اب  130)
 (.   182- 181/ص3ه )ج1329( الفسقا ي، س دد بن عتي، ابن    ، لسان الديزان، 131)
 (. 422/ص1ه )ج1422( الذهبي، محدد بن س دد، الدلذ  في اممصار السنن الكبي ، 132)
 (.  106/ص2جه )1379( الفسقا ي، ابن    ، فمح الباري، 133)
 (.    21285(  دوث رقل )208 -207/ص35ه )ج1421( مسند اإلمام س دد، 134)
 (.    21286(  دوث رقل ) 208/ص35( الد  ع السابق )ج135)
 (.    1510(  دوث رقل )383/ص 3ه )ج1410( الشاشي، الليجل بن  تيب، الدسند، 136)
 (.    543، 497سند اإلمام س دد من ال  اا )ص ( الحسيني، محدد بن عتي، اإلكداا في ذ   من لة رواية في م 137)
 (.   527، 430/ص2م )ج1996( الفسقا ي، س دد بن عتي، ابن    ، تف يه الدن،فة، 138)
 (. 547/ص 2ه )ج1415( األلبا ي، محدد  اص  الدون، ئتستة األ ا وث الصحخحة،  139)
   (. 953ه )ص1416( الفسقا ي، س دد بن عتي، ابن    ، تق تب الملذوب، 140)
 (.   917( الد  ع السابق )ص 141)
 (.       4/ص2ه )ج 1408( الليجدي،  ور الدون، م دع الزوا د ومنبع ال،وا د،  142)
 (.  106/ص2ه )ج1379( الفسقا ي، ابن    ، فمح الباري، 143)
 (.      12/ص 2ه )ج1413( الشو ا ي، محدد بن عتي،  يه األوطار، 144)
 (. 547/ص 2ه )ج1415األ ا وث الصحخحة،  ( األلبا ي، محدد  اص  الدون، ئتستة 145)
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(، والدمقي 339/ص20ه )ج1426(، والسيوطي في  دع ال وامع،  106/ص2ه )ج1379( عزاه ولخة ابن     في فمح الباري،  146)
 (.     364/ص8ه )ج1401اللندي في  نز الفداا، 

 (.      50/ص 4ه )ج1428( الخفد ي، محدد بن محدد، ابن ئيد النال، الن،ح الشذي،  147)
(، تبيين الحقا ق ش ح  نز الدقا ق، لتزتتفي، ومفة  اشخة 150/ص1)ج 1406لش ا ع، لتكائا ي، ( ونا ا بدا ع الصنا ع في ت تيب ا148)

ه  1422(، البح  ال ا ق ش ح  نز الدقا ق، البن   خل،  104/ص2ه )ج1420(، البناية ش ح اللداية، لتفيني،  92/ص1ه )ج1313الشتبي،  
 (، وغي ها.       177/ص1)ج
  - 374/ص 17ه )ج1408(، البخان والمحصيه، البن رشد،  162/ص1م )ج1999البن سبي زتد القي وا ي،  ( ونا ا النوا ر والزتا ا ،  149)

(،  453،  418،  381/ص 1ه )ج1412(، مواهب ال تيه لش ح مممص  متيه، لتحوا ،  51/ص 2م )ج1994(، الذمي ل، لتق افي،  375
 وغي ها.

(، الد دو  ش ح الدلذ ، 115/ص1ه )ج 1416لتشي ازي،    (، الدلذ ،59/ص2ه )ج1419( ونا ا الحاوي الكبي ، لتداور ي،  150)
 (، وغي ها.       130/ص1(، سئنس الدوالب في ش ح روض الوالب، لز  تا األ صاري )ج121/ص3لتنووي )ج

 (. 9/ص4( النووي، يحيس بن ش ف، سبو ز  تا، الد دو  ش ح الدلذ ، )ج151)
(، الدح ر في ال،قة، لد د الدون  299/ص 1ه )ج1388(، الدبني، البن قدامة،  213/ص 1)جه  1414( ونا ا الكافي، البن قدامة،  152)

(، الدبد  ش ح الدقنع، البن م،تح، 410/ص1(، الش ح الكبي  عتس ممن الدقنع، لشد  الدون ابن قدامة )ج39/ص 1ه )ج1404ابن تخدخة،  
 (، وغي ها.288/ص1ه )ج1418

 (. 133ه )ص 1418تخدخة، ش ح الفددل،  ما  الصال، ( الح ا ي، س دد بن عبد الحتخل، ابن 153)
 ( الد  ع السابق. 154)
 (. 131 -130/ص 2ه )ج1399( آا الشخخ، محدد بن وب اهخل، فماوى ورئا ه ئدا ة الشخخ محدد بن وب اهخل، 155)
 (.  87/ص12ه )ج1420( ابن فاز، عبد الفزتز بن عبد هللا، م دو  ال،ماوى، 156)
 (.   252/ص2ه )ج 1423ش ح صحخح البماري، ( ابن فواا، عتي بن متف، 157)
 .   33( ئورل فصتت، آية  158)
(، مفالل المنزته، لتببوي، 297/ص8ه )ج 1422(، الكشف والبخان، لتجفتبي،  469/ص 21ه )ج1420( ونا ا  امع البخان، لتوب ي،  159)

 .  (، وغي ها173/ص7ه )ج1417


