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 امللخص:
في "ستتتتتتنن "د  الحبدث     د   -رل   هللا–ُعني البحث باستتتتتتانباا االفاه الالمتع ال احدلع بحبدث  ألذبن ا..ا؛ اااي  الجه اَبو  اوذ   ا    

ا  فوِل  و لوُ   ا)ا ل     َُ النَّا و لومو ْتعو اوْن و ِ  جو فو دَّمو ِلد تتتَّ ستتتو دوْتِ   و دَُّ هللُا عو ِ  فوَِ.وا رواوْ هوا  .و؛و  اااقوالو  اْهاومَّ النَِّبيُّ صتتتو فو ْر روااوِع ِعْنبو ُلرتتتُ ِر ال تتتَّ ْن تتتِ
 َُ ُِبو لوُ  اْلُلْن َو  قوالو  فوُج ِل دوْم ُاْحِنْبُ  .و ا  فو ُمْم بوْحرتتتتتتتتتِ بُّ ُر اْل وُم ِ    -بوْحرتتتتتتتتتُ قوالو ِش واُ   لتتتتتتتتتو بُّ رو  و قوالو  »ُه و ِمْن اوْمِب  -اوْحِني الشتتتتتتتتتَّ َو   و دوْم ُاْحِنْبُ  .وِل فو

 في َات ع البحث .جبت ج  ما ت صتتتتدي الت     -رل مم هللا – .جبت اارتتتتِا بحك الفاه ا..ا؛ ال  اده ف ما عنب الحد ان  ,ي1أل...(اْل وُم ِ «
 من ناائج في هج البحثا

Summary : 
Theresearchwasconcerned with eliciting jurisprudential rulings related to the hadith: (The start of the call 

to prayer...); Which was included by Abu Dawood in his Sunan, and the hadith is long, the beginning of it: 

(... He said: The Prophet, peace be upon him, was interested in prayer, how people would gather for it. It 

was said to him: Set up a banner when the prayer came, and if they saw it, they called each other, but he 

did not like that. He said: Al-Qana’ was mentioned to him - meaning the ashbur, and Ziyad said: the Jews’ 

spit - he did not like that, and he said: “He is the one who commanded the Jews”...), and I also mentioned 

some of the rulings of the call to prayer in which the scholars differed - may God have mercy on them -, 

and in the conclusion of the research I mentioned all that I found it from the results of this research. 

 املقدمة
ينالح ب هلل رب الحال  ن   صتتتتتتتتدُ هللا  ستتتتتتتتدم عدُ عببل  رستتتتتتتت ل  ا.م ن اللائ   أل ْهُه ِفي الدِ  ُ ِبِه َخْيًرا ُيَفقِ  د   ل   صتتتتتتتتحب  الُ بِ   ي2أليَمْن ُيِرِد َّللاه

سبحان   تحالُ    -ما منج لبعما هللا  اْل وتواِم ند اما بحب فأ؛ عبا   ا..ا؛ من اعظم لحائب اإلسفه   المب محالم البدن  فَنما  قحي ال  اظبع عد 
تر في تبجمااقال تحالُ  إلُ ا؛ مات رستت ل هللا   - ﴿َوَأذاٌن ِمَن   في ل    نمار   لرتتب  ستتاب   لم ُابتت َ بأن   قَ اإلَفل ذما  ا  الاَب

﴾ فو ي د  قال رستتتتت ل  ي4أل﴾﴿فأذ ن مؤذ ن قال تحالُ   ي3ألَّللاه من َ تتتتتائر هجل اامع ا..ا؛ لد تتتتتد ات ال        ؛َّ ا  ي5ألألاوا ِذفوُل ُقْم فونواِ  ِبال تتتتتَّ
ستتفمتع لمجل اامعد  ه  الحفمع البالع ال ابقع ذ ن  ار ااستتفه   ار ال ابد  لتتحائب ااستتفه  اهد   ل ث داأ    ظمب الشتتحائب اإلافا..ا؛ من 

لفام د ف ا د وب من م تتنه في جار البتتنع ا  الال  اا   وب  ت  اهام الحد ان في جابمم بأمب ا..ا؛   ا ب  في ج  د ه  ل دع َ   مباتا  قب  
 ُااب ا  باب َاص با..ا؛د  ما هجا إا .ه تع  لبف هجل الشح ب ا

 سباب اختياري له:أأهمية املوضوع و
 بقع ذ ن  ار اإلسفه   ار ال ابا  الحفمع البالع ال انَّ اظمب الشحائب اإلسفمتعد إ. اُ ؛ ا..ا؛ من  ا1
 سفه بحب الشما ت نارجا؛ اإلاهجل الشح ب  الحظ ُ تبتبط بأعظم رجن من  ؛َّ إ ا2
 اُ ؛ ا..ا؛ من َ ائر امع مح ب  ا3
 اثنان جااذا د عدُ  راستتتتتتتع فلمتع تانا ل م نتتتتتتت ا استتتتتتتانباا االفاه الالمتع من لبدث "ذبن ا..ا؛"    لم اعثب من َفل إعبا  َطع البحثد ا4

 في سنن ا -رل   هللا–الجه اَبو  اوذ   ا   
  :خطة البحث

تتات تتعاال لتتبمتتعد  ف متتا    طتتع البحتتثاال بحتتثاستتتتتتتتتتتتتتبتتاب  اال  نتتتتتتتتتتتتتت ا   اه تتتع  قبتتتتتتتتتتتتتت تتي البحتتث إلُ ملتتبمتتع  مبحث ن َ  ا. لد   تتت     َاتتتارلد َ 
 م ا..ا؛د  مطدبا؛ ال طدر اا لد   ت   تحب ع ا..ا؛د  الحف ع من تشتتتتتتتتتب َ ا..ا؛د  فرتتتتتتتتت  ا..ا؛اال طدر الثانيد   ت   صتتتتتتتتتاع ا..ا؛د  لُ 

لاتا   د  تحب ع ا. نت م الابوتَ في ا..ا؛اال بحتث الثتانيد   تت  مطدبتا؛ ال طدتر ا. لد   تت   لتبدتث البتابد  ت ب  الاَّْثِ  ترو في ا.ا؛ الانبد  لُ 
 لفاه الالمتع ال بانبطع من لبدث الباباثم ال ات عد ثم ال  ا ر  ال باوَا  ت   ا. اال طدر الثانيد ال ب بع  ت

 منهجي يف البحث:
 روح  فق ق اعب الابوتح ما اساطحي إلُ .لَ سب فااا .جبت اق ال الحد ان في ال بألعد ثم 1
 الشب اع ِمن جار الحبدث عدُ  فق الل اعب الحد تع ال اَّبحع في الا ب جاق ُي ذا ب ج ا.لا دث  2
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   ا لتبلُي ال  تطدحات  ا.لاا   ال د ات ال ب بع ال ار   في البحث  الاي تحااإ إلُ ذتا؛  محا بِا في .لَ عدُ جار الد ع   م تا ر الال  3
   جار الاحب ااتا

ِمن ند  الب ا  الُ  ِثب ند  ائ ع    -ا تبو ُي لألعفه الجدن .جبتمم في البحث 4 عبا ال شتتتتتتتم ر ن منمم مث   ال تتتتتتتحابع ال شتتتتتتتم ر ند  اممات ال 
دوم ا ل مبٍ    نتتتتتتتت ن محب  ات الابو ع الحد تع ما امفنني .لَ  ثم اتبح  ذججب ال  تتتتتتتتا ر الاي   -صتتتتتتتتحاب ال تتتتتتتتحا   اال جاهرد    عنب .جب الحو

دوما  توبو ْي لجلَ الحو
ْ ِب ا.لا دث النب  ع الشب اع  الاي  ر ْت في البحثد ا  نحُي رم شِا قب اسا بما5 ما في البحث  ف نحي  الل ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا؛ المفلتا؛ أل ي ِلحو

    اق ا  الان تر " " لح ب اق ال الحد انا  
ِلا  عنب .جبل . ل مب  فلط  ل ي ا اثا  6 ل  المامشد  اني .جبت لم ا.جب في المامش بطاقع ال ااب جامدع  إن ا ا.جب استتتتتتتتتم ال ااب  استتتتتتتتتم م

 بطاقع ج  جااب جامدع في قائ ع ال  ا ر  ال باوَا
هم ما ت صدي الت  من ناائجافأرو ا ا؛  فلي ذمجا البحث في هجا ال  ن اد فَ؛ جا؛ ص ابِا ف ن هللاد  إ؛  ت  ا ثم .جبت في َات ع البحث ا  7

 ل   صحب  او ح ن" عدُ لين من ال طأ ف ني  الشتطا؛ا" صدُ هللا  سدم عدُ س بنا مح ٍب   
 املبحث األول: وفيه مطلبان:

 املطلب األول, وفيه:  
  اوال: تعريف األذان:

 اي7ألوأذان من هللا ورسوله﴾﴿د فلال تحالُ ي6ألاإلعفه لغة:
 اي8ألعفه م   ص في  قي م   ص"إ "ه   فعند الحنفية: شرعًا:و 

 اي9أللاا  م   صع"أ"ه  اإلعفه ذبَ ل  قي لد ف  ب وعند المالكية:
 اي10أل"ه  ق ل م   ص احدم ب   قي ال ف  ال اب نع" وعند الشافعية:
 ا ي11ألقببما"ا  عفه ذبَ ل  قي ال ف   ا " ه  ا   قات ال د ات لإلعفه ذ قاما"د ا"ه  الداظ ال حد ه ال شب ا في   وعند الحنابلة:

ُس ِلِ د  نبان النا    تحالُ  سم هللاا  ه  لإلعفه ذبَ ل ال قي لد ف د  إعفن تشريع األذانكمة من  ثانيا: الحِ  ِع رو ِرْفحو ْبِعِ د  و بالا ب بد  إظمار لو
او ف   ناق    "ب د دع لت    قب الا   هجا النبان عدُ اص ل علائب الا ل ب فاحدن عدُ ال ألد ت أل ا.س ااافا..ا؛اي12ألإلُ الاف   الننا 

 ه   ذ  اآلَب ن   عنب  الحال ه   ج ا  ارعن    ب   قات  ا اه إ ج ا ه  الحال عنب ال م    ذ ق   اصتتتتتتتتتتتت ات  ا  ُ ا ه  الحال عنب الن تتتتتتتتتتتتار  
دم   تم ئ  تشتتاغدما   عنْ   اْ.ْ.ها؛   ت ه غْاداما   منْ  النا     تا ق ستتباتما  منْ   اْللد ب د قظ  نبانُ   ُد اتُ    ثانتع اْلحْظ ُ   هجل اْلاب رتتع  إلُ  اْل بتتْ
 اي13أل"اإْلْسفه  ع   ل اْرُا؛

ر ت   من اوو ِ  ا.ع ال الاي دالبب ذما الحبب إلُ هللا تحالُ    ت  الارتتتت  ال ث ب  ا.وب الحظتم   في .لَ الارتتتت     ا..ا؛ثالثا: فضللا األذان:
ِل، ُثمه َلْم َيِجُدوا ِإاله قال ا؛ رس ل هللا    ما ر ال اوذ  هب ب      الا دث جث ب   منما فِ  اأَلوه َداِء َوالصه  َأْن َيْسَتِهُموا َعَلْيِه )َلْو َيْعَلُم النهاُس َما ِفي النِ 

َتَهُموا د  بحك ي16ألياْلُمَؤذِ ُنوَن َأْطَوُل النهاِس َأْعَناًقا َيْوَم اْلِقَياَمةِ   ألد  ق ل   ي15أليي14ألاَلسلللْ ا ل ر   االا دث  ااَبار ال ث ب  في فرتتتتتد  فلب فرتتتتتَّ
ُُ )  :وقلال عمر بن الطالا   اي17ألالالمتان عدُ اإلمتامتعد منمم الشتتتتتتتتتتتتتتاف تتع  الحنتاذدتع ُُ األذان َمَع اْلِطَافَلِة أَلَذهنلْ ُُ ُأِطي   ِل تا في ا..ا؛  ي18أل(َلْو ُكنلْ

النا  دب ب ؛ ا..ا؛ د ه اللا ستتتتتتتتتتتتتع فأقبا ذ نمم ستتتتتتتتتتتتحبذن اذي  قاص  من عظتم ا.وب تشتتتتتتتتتتتتا 
ِ.؛ لتتتتتتتتتتتتأن  عظتمد  ا..ا؛ لتتتتتتتتتتتتحار ي19أل فال 

ُقُه َمْن أل  قال  رستتتتتت ل هللا    ؛َّ ا وبل عظتم  فلب ر   البوبوان ذن عاشب  ااإلستتتتتتفها فرتتتتتت  ا..ا؛ جب ب    دِ  ْوِتِه، َوُيصللللَ َواْلُمَؤذِ ُن ُيْغَفُر َلُه ُمده صللللَ
ِ.؛دي20أليِمْن َرْطٍب، َوَياِبٍس، َوَلُه ِمْثُا َأْجِر َمْن َصلهى َمَعهُ  َسِمَعهُ  ال الابابِا هلل تحالُاه لم اأَج اوبِ  عدُ الاأ.دن  إ؛   اح   ج ال الار  لد    ا َّ

 املطلب الثاني, وفيه: 
 ق ال اربحع اه  الحدم في صاع ا..ا؛ عدُ ا اَاده   اوال: صفة األذان

 اي21أل ل د   ت  الابوتَاو تَ ا..ا؛ اف ؛ مثنُ مثنُ  ب ا في .لَ الا ب ب في  ؛َّ إ ول:القول األ 
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د  عب   ذن الزب ب   دعببهللا ذن ع ب   د  ر ه .لَ عني23أل  -رل مم هللا –  ي22ألصتتتتتحاب د  الد ث ذن ستتتتتحبا من الجدن قال ا ذمجا  اإلماه مالَ   
الب ذن محبا؛ دد  ع ب ذن عبب الحز زي24أل الحبتتتتتتتتتتن الب تتتتتتتتتتبه   دذن ع ب  ا  ؛َّ اوحجتهم لذلك:  اي27ألد  غ بهم-رل مم هللا  –ي26أل مفح ل ي25ألدَ 

ا قال ا اارِا  ا؛ الا ب ب في ا ل ا..ا؛ مبت ن  فلب ر ه .لَ من  و ل صحا   ي28أليَمْثَنى َمْثَنى ...  َكاَن اأْلََذاُن َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا قال  أل  
 ا ي31ألإلُ شمانمم ي30ألد  الح   عنبهم بال بدنع عدُ .لَ في  ل سحب اللب  في ا.ا؛ عبب هللا ذن ش ب  ي29ألمحج ر في ا.ا؛ اذي 
 قتتال ا بتتالابوتَ اارتتتتتتتتتتتتتتتِاا  التتجه قتتال ذمتتجا  اإلمتتاه   ربَ ت ب باتدا لتت  اف ؛  او تَ ا..ا؛ اف ؛ مثنُ مثنُ  إاَّ الا ب ب في    ا؛َّ   القول الثلاني:

   وقال أصللللللحابه ه  مفع لم دزل في  ل محج ر ججلَ إلُ  قا   ع تتتتتتتتبلاا ا.ا؛    ؛َّ اوحجتهم في ذلك: اي32أل-رل مم هللا –صتتتتتتتتحاب   االشتتتتتتتتافحي   
 ا ي33أل" ججلَ ه  لاُ اآل؛ عنبهم"

ا الابوتَ في ا..ا؛ فف ان ش إلُ هتتجا الل ل .هتتر  اوذ  لنتاتتع متتَّ اا لتت  اربَ مباتد   ا؛ ا..ا؛ اف ؛ مثنُ مثنُد  الا ب ب في  القول الثلالل :  
وان إلُ    عبب هللا ذن ش ب     ا؛َّ وحجتهم في ذلكي37أل-  رل مم هللا  – ي36ألد  عب ب هللا ذن الحبتتتتتتني 35ألد  الحبتتتتتتن ذن ليي34أل اصتتتتتتحاب د  الث ره 

ُُ فِ فلال  أل النبي  وَل َّللاهِ، َرَأْي َراِن َعَلى ِجْذَمِة َحاٍٍِ ، َفَأذهَن َمْثَنى، َوَأَقاَم َمثْ َيا َرسلللُ َنى، َوَقَعَد َقْعَدًة "، ي اْلَمَناِم َكَأنه َرُجًا َقاَم َوَعَلْيِه ُبْرَداِن َأْخضلللَ
 ا ي38أليَقاَل: »َفَسِمَع َذِلَك ِبَاٌل، َفَقاَم، َفَأذهَن َمْثَنى، َوَأَقاَم َمْثَنى، َوَقَعَد َقْعَدًة«

د ومح تب ذن ي39ألفي .لتَا إلُ .لتَ .هتر  اإلمتاه ال تبد  إستتتتتتتتتتتتتتحتاق ذن راه  ت   اإلوتاش   الا   ب بفت  متا ر ه عن رستتتتتتتتتتتتتت ل هللا القول الرابع: 
  ,هللا أكبر ألو اش .لَ  ع   ب  اصتتتتتتحاب  ف ن لتتتتتتان قال      ثبي عن النبي "ا؛ ج  .لَ وائز  .نَّ   وحجتهم في ذلك:-رل مم هللا–  ي40ألوب ب
َاقال .لَ اربحاِ  دمبت ن في ا ل ا..ا؛د  من لتتتتتتان يبرهللا أك    - رل   هللا – قيا لإلمام احمدو ي41ألد  من لتتتتتتان روََّ في ا.ان د  من لتتتتتتان لم ُدبوِ 

 ق   ل   الت  لبدث اذي محج ر  بحب لبدث عبب هللا ذن ش بم فلال  الت  قب روَ النبي   لبدث اذي محج ر  صتتتتتتتتتحتحم فلال  اما انا فف ا فح د
  ِعدُ ا.ا؛ عبب هللا ذن ش ب  إلُ ال بدنع فأقب ذفا"اي42أل 

ال بتتتتتتتألع  ا؛َّ  هجل   في  هللا  رستتتتتتت ل  عن ر ه  ما بف   الا   ب    ه  ق ل اصتتتتتتتحاب الل ل البابَ  الجه ال ل  باإلواش   -وهللا اعدم –والراجح 
  و تَ ما .جبل اه  الحدم من ا لع فم  صحتحد فف دن ب عدُ الٍب منمما

  م ا..ا؛ عدُ ق ل ن ه  الحدم في لُ ا اَاده كم األذان:: حُ ثانياً 
ِجب  و اعع في ج  مبنب لد د ات ال     الن حع ا؛َّ  ول:القول األ    اا..ا؛ ُسنَّع م

 اي47ألمن الحناذدع ي46ألد  ال بقيي45ألد  الشاف تعي44ألد  ال ال تعي43أل إلُ .لَ .هر و م ر الحنفتع
ِجب  في ال تتتتد ات ال     الن حعد  ؛َّ إ  وقالوا: نَّع م  صتتتتف  النناش     لال ف ما عنب ا ائما    د الابا  ح  د  ؛ غ بها  جالح ب  ال بتتتت ف  ا..ا؛ ستتتتُ

ْمُس َعَلى َعْهِد َرُسوِل َّللاهِ قال  أل  و اعع  »ال ف  وامحع« لحبدث عبب هللا ذن ع ب  ُِ الشه َاُة َجاِمَعة َلمها اْنَكَسَف  ي48ألي ُنوِدَي الصه
د في راه لدحنفتتتعد متتجهتتر ال تتال تتتع عدُ مبتتتتتتتتتتتتتتتاوتتب الن تتاعتتاتد  ال وتت  الثتتاني  اتتعد إلُ .لتتَ .هتتر الحنتتاذدتتعا..ا؛ فبض جاتتا  إ؛َّ   القول الثلاني:

ِ.؛ الا..ا؛ فبض جاااع في اللب   ا.م ار لد د ات ال    الحانب  عدُ البوال ا.لبار في الحرب   ؛    ؛َّ ا" فقالوا:الدشاف تع باب  فف د
   لد بتتتتتتتافب  ل  ا  مبتتتتتتتافباِ   بتتتتتتتن للرتتتتتتتان ال تتتتتتتف  الاائاع   لد ناب  ستتتتتتت ان جا؛ م ت اِ ف  منج ر     ُ ل تتتتتتتف  وناش    ا ع ب   ا نافدع   ا صتتتتتتت

 اي49ألو اعع"
َاُة َفْلُيَؤذِ ْن َلُكْم َأَحُدُكْم َوْلَيُؤمهُكْم َأْكَبُرُكمْ   ألااا  ق ل     وحجتهم: َرِِ الصله   ا.مب الارتي ال و ب عدُ البهما عن اذي البر ان    ي50أليِإَذا َحضلَ
ْيَاانمبف عِا  أل َتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشللله َاُة ِإاله اسلللْ م ا من لتتتتتحائب اإلستتتتتفه الظاهب       .نَّ  ي51ألاااي َما ِمْن َثَاَثٍة ِفي َقْرَيٍة اَل ُيَؤذهُن َواَل ُتَقاُم ِفيِهُم الصللله

 اي52ألجالنما   فَ.ا قاه ب  البحك  سلط عن الباق ن   بنان عدت  الات  اه  ذدب تبج ه اف انا فبني جاااع 
كفاية؛ ِلما فيه من قوة أدلة وسلللللللامتها من المناقشلللللللة؛   فرض األذان  هو القول الثاني الذي يقول: إنه     -وهللا أعلم –والراجح من القولين  

ز تركه, ولو أنه أها بلد اجتمعوا على أن يتركوه لقوتلوا على ذلك, والقتال إنهما يكون على  والنه األذان من شلللعاٍر امسلللام ال اهرة, فا يجو 
 من ترك الواجب دون الُسنهة.

 ثالثا: التهْثِويَب في أذان الفجر:
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َُ َمثَلابَلًة ه  البو اد  منت  ق لت  تحتالُ    التهْثِويلَب في اللغلة:   مناحتع اه  مفتانتِا دبوح ؛ التت د  منت  الث اب  .نتَّ ,ي53ألِللنلهاِس َوَأْمنًلا﴾﴿َوِإْذ َجَعْلنَلا اْلَبيلْ
ِ.؛ في صتتف  ال تتبح  " والتهْثِويَب شللرعًا:اي54أل ه  ع   إلُ اإلعفه بحب اإلعفه   ع د  اح   إلت  ااتاق ي55أل"الصللاة خير من النوم ه  ق ل ال 

 ه بحبلم عدُ ق ل ن  امم اَادا ا في مح  ق لماد ه  ه   اَ  ا..ا؛د نَّ اإاَّ  ه  الحدم عدُ ُسنتَّع الاَّْثِ  رو ل ف  ال بحدا 
ِ.؛ ال ل في صتتتتتتتتتف  ال تتتتتتتتتبح بحب ق ل    القول األول:   .هر ا إلُ .لَ  ي56ألمبت ن يالصللللللاة خير من النومألمبت ند   يحي على الفاحألا؛ ال 

وِل َّللاهِ قال أل با محج ر  ا  ا؛َّ  وحجتهم:-رل مم هللا–اإلماه مالَ  الشتتتتتتافحي في الب ق لت   الث ره  الد ث   ُُ ُأَؤذِ ُن ِلَرسللللُ ُُ َأُقوُل ِفي   ُكْن َوُكْن
َاُة َخْيٌر ِمَن النهْوِم. َّللاهُ  َاُة َخْيٌر ِمَن النهْوِم. الصه ِل: َحيه َعَلى اْلَفَاِح. الصه ُ َأْكَبرُ َأَذاِن اْلَفْجِر اأْلَوه  اي57ألي. اَل ِإَلَه ِإاله َّللاهُ  َأْكَبُر. َّللاه

ِ.؛ ا ال ل   القول الثللاني:   .هتتر اوذ  لنتاتتع إلُ .لتتَ    ي58أل ل لمتتا بحتتب الابا  من ا..ا؛  في نا  ا..ا؛د    يالصلللللللللاة خير من النومألا؛ ال 
ْيَاانُ  َأْدَبرَ  اْلُمَؤذِ نُ  َأذهنَ  إَذاقال  أل ما ر ه عن النبي  وحجتهم:ا-رل مم هللا– اصتتتتحاب    اٌ   َوَلهُ  الشللله ا ِ  ُحصلللَ  َرَجعَ  َفَرغَ   َفِإَذا اْلِحَمارِ  َكُحصلللَ

ِوُس   َوَجَعاَ  َرَجعَ  َفَرغَ  َفِإَذا َأْدَبرَ   َأَقامَ  َفِإَذا َرَجعَ  َفَرغَ  َفِإَذا  َأْدَبرَ   َثوه َ   َفِإَذا لِ ي إَلى  ُيَوسللْ لهى َكمْ   َأنههُ   اْلُمصللَ ِا   او؛َّ  استتابل ا اارتتِا ب ا ر ه  ي59أليصللَ    ِذفو
َاةُ   َفَقاَل:  – َعْنَها َّللاهُ   َرِضيَ  - َعاٍَِشةَ  ُحْجَرةِ  َباِ   إَلى َجاءَ   ُثمه   اْلَفْجرِ   ِلَصَاةِ   َأذهنَ أل ُْ   َّللاهِ  َرُسولَ  َيا الصه ُسولُ  :-َعْنَها  َّللاهُ  َرِضيَ -  َعاٍَِشةُ   َفَقاَل  الره

َاةُ   ِبَاٌل:  َفَقالَ  َناٌٍِم, ةُ   َأْخَبَرْتهُ  اْنَتَبهَ  َفَلمها النهْوِم؛ ِمنْ  َخْيرٌ   الصللله يَ - َعاٍِشلللَ َنهُ   ِبَذِلكَ   -َعْنَها  َّللاهُ   َرضلللِ َتْحسلللَ ولُ  َفاسلللْ   ا؛َّ في  قال اا  ي60أل(  َّللاهِ  َرسلللُ
 ي61ألا..ا؛ابحب  الحبدث ن الشب ا ن  ل ِف عدُ  ا؛ الاَّْثِ  رو 

ِ.؛  أل-وهللا اعدم –الباوح من الل ل ن  الترجيح:  ي  لثب ت ا. لع ذجلَد  حي على الفاح  ه  الل ل ا. ل اللائ  بأ؛َّ الاث  ر اف ؛ بحب ق ل ال 
 امَّا ا. لع الاي اسابل ذما اصحاب الل ل الثاني  فَنَّما ا ت د  من نحه ا  تأ   ا 

 كم الترجيع في األذان:: حُ رابعاً 
ُواتِ  ُنب بِ  تلاُربتوْبِ دُب اللبان    ق    ه   ه  والترجيع لغة: بو  اي62ألفي ال  ت اْلحو

ِ.؛ بالشتتتما ت ن مَ إستتت اع  الحانتتتب ن  ثم دبفَ صتتت ت  ذم ا وشللرعًا:  م الابوتَ في ا..ا؛  د  اَاده الالمان في لُ ي63أله  َاك صتتت ت ال 
 ق ال اربحع اعدُ 

  لم افن دبوَ في ا.انتت    .نتتَّ   ذفِا    ا؛َّ   وحجتهم:د  ه  ق ل الحنفتتتع في الباوح عنتتبهماالابوتَ في ا..ا؛ مفب ل تنز متتاِ   ا؛َّ   القول األول:
د  لحبه اللطَ ذثب ت  عن النبي لت  في ا.ا؛ ال ودوَ الناشل من الب ان

 اي64أل
نَّع   ه  ق ل ال ال تع  ؛َّ ا القول الثاني: في لبدث اذي محج ر    ر  الابوتَ ا؛َّ    وحجتهم: في ال تتتتتحتح عنب الشتتتتتاف تعا  دالابوتَ في ا..ا؛ ستتتتتُ

 اي65أل   عد ما البده  ال ده  ما ل  النبي هي ال اع الاي عدَّ 
 ر  ل في لبدث وحجتهم لذلك:  اي66أل إستتتتتحاق د الث ره  د بحك الحنفتع د بل   ه  ق ل الحناذدعبا   ا اُ الابوتَ في ا..ا؛ مُ   ؛َّ ا القول الثال :
 اذي محج ر ا 
د لثب ت   لألمب ب  من رستتتتتتتت ل هللا  وحجتهم لذلك:  من الشتتتتتتتتاف تعا ي67ألق ل اللانتتتتتتتتي لبتتتتتتتت ن ه   الابوتَ رجن في ا..ا؛د    ؛َّ ا  القول الرابع:

 اي68أل اسابل ا اارِا بأ لع من قال انَّ  ُسنَّع
د ف ن لتتان  ع   ب  اصتتحاب     ُا بل  .نَّ  الل ل ال ستتطد  .نَّ  ثبي عن النبي    ا  ُمبا   ا..ا؛  في الابوتَ  ه  ق ل من قال  ا؛َّ الترجيح: 

  روَ  من لتتتتتان لم دبوَ  من باب الان ا  جالان ا في صتتتتتاع ا..ا؛د  اللباناتد  الاشتتتتتمبات  غ بهاد  لت  .لب ا؛ افبل ما ستتتتتن  رستتتتت ل هللا
  اما د وهللا تحالُ اعدما       

 املبحث الثاني, وفيه: مطلبان:  
 املطلب األول, وفيه:  

َثَنا  :قال  في "سللللللننه"  -رل   هللا–َأبو داود  أخرج  اوال: حدي  البا : ى ْبنُ   َعبهادُ   َحده ،  ُموسللللللَ : َقااَل   َأَتمُّ،  َعبهادٍ   َوَحِدي ُ  َأيُّوَ ، ْبنُ  َوِزَيادُ  اْلُطتهِليُّ
َثَنا ْيٌم،  َحده ٍر،  َأِبي َعنْ  ُهشلَ ٍر،  َأُبو  َأْخَبَرَنا: ِزَيادٌ  َقالَ   ِبشلْ اِر, قال:   ِمنَ  َلهُ   ُعُموَمةٍ  َعنْ  َأَنٍس، ْبنِ   ُعَمْيرِ  َأِبي َعنْ  ِبشلْ َاةِ   النهِبيُّ   اْهَتمه ) اأْلَْنصلَ   ِللصله
بْ :  َلهُ   َفِقياَ   َلَها، النهاَس  َيْجَمعُ  َكْيفَ  ورِ  ِعْندَ   َراَيةً  اْنصلِ َاةِ   ُحضلُ ُهمْ   آَذنَ  َرَأْوَها  َفِإَذا الصله ا،  َبْعضلُ  َيْعِني  - اْلُقْنعُ  َلهُ   َفُذِكرَ :  َقالَ  َذِلَك، ُيْعِجْبهُ   َفَلمْ  َبْعضلً
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بُّورَ  بُّورُ : ِزَيادٌ   َوَقالَ  الشللللله اَر    َأْمرِ   ِمنْ  ُهوَ : »َفَقالَ   النهاُقوُس،  َلهُ   َفُذِكرَ :  َقالَ  «اْلَيُهودِ   َأْمرِ  ِمنْ   ُهوَ : »َوَقالَ  َذِلَك، ُيْعِجْبهُ   َفَلمْ  - اْلَيُهودِ   شلللللَ   « النهصلللللَ
َر َ  ولِ   ِلَهمِ   ُمْهَتم   َوُهوَ  َربِ هِ  َعْبدِ  ْبنِ  َزْيدِ  ْبنُ  َّللاهِ  َعْبدُ  َفاْنصللَ ولِ  َعَلى َفَغَدا:  َقالَ   َمَناِمِه، ِفي  اأْلََذانَ   َفُأِريَ   ،  َّللاهِ   َرسللُ : َلهُ   َفَقالَ  َفَأْخَبَرُه، ، َّللاهِ   َرسللُ

ولَ  َيا ٍِ  َأَتاِني ِإذْ   َوَيْقَ اَن،  َناٍِمٍ  َلَبْينَ  ِإنِ ي  َّللاهِ  َرسللُ ِرينَ   َفَكَتَمهُ   َذِلكَ  َقْباَ  َرآهُ  َقدْ   ،  اْلَطاهاِ   ْبنُ   ُعَمرُ  َوَكانَ :  َقالَ   اأْلََذاَن، َفَأَراِني  آ :  َقالَ  َيْوًما، ِعشللْ
َبَقِني: َفَقالَ  ، «ُتْطِبَرِني؟  َأنْ  َمَنَعكَ   َما: »َلهُ   َفَقالَ   ، النهِبيه  َأْخَبرَ  ُثمه  ، َزْيٍد، ْبنُ  َّللاهِ  َعْبدُ  سلللَ ُُ َتْحَيْي ولُ   َفَقالَ  َفاسلللْ   َفاْنُ ْر  ُقمْ  ِبَاُل، َيا: » َّللاهِ   َرسلللُ
 . (ِبَالٌ   َفَأذهنَ : َقالَ  «َفاْفَعْلهُ  َزْيٍد، ْبنُ  َّللاهِ  َعْبدُ  ِبهِ  َيْأُمُركَ  َما

 اي70أل"ب  د  الب ملي في "سنن  ال بي69ألاوذ   ا   في "سنن "ذمجا الداظ  اَبو  ثانيا: تطريج حدي  البا :
االناق    الجه ارتتبب  الن تتار  . قات صتتفتمم  َشتتبع جب ب     دع   ي71ألالشتتب ر   ه  الب ق ثالثا: تعريف االلفاظ الغريبة في حدي  البا : 

 اي72أل اَب  ق  ب    اس ما  ال ب     قب نل  بال ب   الناق  
 حكام الفقهية املستنبطة من حديث الباب:املطلب الثاني, وفيه: األ

 المتع ا.تتع اللفاه ا.الحبدث الشب ع عدُ   لَّ 
 ا ال م ع   .لَ مبتتاحر في لق ا.مع بَو اا الحد انا  ظمب .لَ في الحبدث الشتتب ع  انتتحِا  مشتتب عتع الاشتتا ر في ا.م ر  ا ستتتَّ   :اوالً 

 اذبان الباه فن ح ل ذتتتتتتتتت  ألن ر رااعد  الشب رد  الناق  يا - ال حابع -منمم اه   من َفل  در النبي 
  ان  دنب ي لد اشتتا ر ن ا؛ ال ل ج  منمم ما عنبل  ثم صتتالر ا.مب ااح  ما ظمبت ل  م تتدحعا جا؛ هجا  انتتحِاد   ل د  ا؛ النبي   :ثانياً 

 ا د "الناق  " من ع   الن ار د  ججلَ "ن ر رااع" لم احنر النبي ران الثفثع بحنع ا؛ "الشب رمن ع   ال م  .الم ا    إلُ اه راه من 
لم ا    ال ما النبي  ران الثفثع لد تحابع  اا    ل د  ا؛َّ د   ا لبإ عدُ الب من ال اشتا ر ن إ.ا اَبب ب ا ا   إلت  اواما ل   ل  اَطأانَّ   :ثالثاً 
د  اعاببها َطأا 

  ه  مب ال م  د  عنبما .جب ل  الناق  د قال  ا  ه  من   البا   في اع الممد فحنب .جب الشتتتتتتتب ر قال ال طد ب م الاع اه   ت  ا؛َّ   :رابعاً 
 مب الن ار اامن 

نهًة    ألد   نطبق عد م ا ق ل   -رنتتتتي هللا عنم ا –  ت  من بع عظت ع لحبب هللا ذن ش ب   ع ب ذن ال طاب    :خامسللاً  َاِم سللُ سلللْ نه ِفي امِْ َمْن سللَ
ْيٌء، َوَمْن سلللَ  ْيِر َأْن َيْنُقَم ِمْن ُأُجوِرِهْم شلللَ َْ َنًة، َفَلُه َأْجُرَها، َوَأْجُر َمْن َعِمَا ِبَها َبْعَدُه، ِمْن  َنًة، َكاَن َعَلْيِه ِوْزُرَها َحسلللَ يِ  نهًة سلللَ َاِم سلللُ سلللْ نه ِفي امِْ

ْيِر َأْن َيْنُقَم  َْ  اي73ألي ِمْن َأْوَزاِرِهْم َشْيءٌ َوِوْزُر َمْن َعِمَا ِبَها ِمْن َبْعِدِه، ِمْن 
ِمن قب ت  ؛ للِا  صتتتتتتتتتتب حع  لل ل      ا؛َّ    :سلللللللادسلللللللاً  تهٍة َوَأْرَبِعيَن ُجْزًءا ِمَن النُُّبوهةِ   أل رؤ ا ال  أبن عبد قال و ي74أليُرْؤَيا الُمْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن سلللللللِ

 ل  لم ت ن من ال لي ما وحدما  لما  لتبفاِ  ال لي  النب    لبتبَ ذجلَ فرتفِ في .لَ ا نتح البائ  عدُ ا؛ البؤ ا من   "-رل   هللا-ي75ألالبر
  ِاي76أللبدن  وهللا اعدم" لبعع  منماوا 

  دعد مم الابف ب إلُ ال تتتتف  فاا تمم التتتت المم  ا  الاأَ ب  تا تمم  قي ال تتتتف    ا لتتتتقَّ   ل َّ   ت  مباعا  ال  تتتتالح   الح   ذما   .لَ انَّ  :سلللابعاً 
 لَانظب ا في .

 – عياض القاضلللي قاليا يا بال، قم  أل  ا ان ش ا..ا؛ قاعبِاد   ل د  ق ل   في الحبدث الشتتتتتب ع لنع لشتتتتتبا ا..ا؛ من  تاه   انَّ : ثامناً 
ا..ا؛ من  تاه   انَّ  ا ان ش ا..ا؛ قاعبِا   ه  مجهر الحد ان جافع إا ابا ث ر  فَنَّ   لشتتبا  لنع  ااايقم  . بال ياأل  ق ل    "في   -رل   هللا

 ا ي77ألو شل     افل  اوذ  الابإ ال ال يد  اواش مالَ ا..ا؛ قاعبِا ل ن ب  عدَّع  ا  ا.؛ لناب "
ال تاه ستتتنع   انَّ  ل  ا.؛ قاعبِا صتتتح   ال تتت اب ما قال  اذن ال نجر من    " ال شتتتم ر عنب الحنفتع جدمم ا؛َّ  -رل   هللا  –وقال الحافظ ابن حجر  

 ا ي78ألانَّمم اتال ا عدُ ا؛َّ ال تاه من البنع"
  اا  ومِا  في الحبدث الشتب ع ا؛َّ ا..ا؛ لدبوال   انَّ  ا ا تح ا.ا؛ ال با   .؛َّ في ا..ا؛ رفَ ال ت ت  ُلبتن د فف ان ش بحق ال با   تاسلعًا:
 ا ي79ألع تلدشاف

َِج من اَاتار البس ل   عاشرًا:     لبفٍل  ؛ ر تَ ال  ت  لبن.ِ  ا ي80ألاساحباب ا؛ اف ؛ ال 
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 ةـاخلامت
 صحب د  بحب  فَنَّ  من َفل ع دي في   الح ب هلل الجه ذنح ا  تام ال الحاتد  ال ف   البفه عدُ النح ع ال مبا د س بنا مح ٍب  عدُ  ل 

اصع بال بائ   هجا البحث ظمب لي ناائج جث ب د سأ.جب اه ما ج ات ع لمجا البحث  هجل الناائج تنلبم إلُ قب  ن  عامع في الفاه ا..ا؛د َ 
 الالمتع ال بانبطع من لبدث الباب 

 فمن نتاٍج البح  العامة في أحكام األذان ما يأتي: 
 د  من اظمب الشحائب اإلسفمتعد  ب  ابابل عدُ ا؛ البار  ار إسفهاا؛ ا..ا؛ من َ ائر امع مح ب  ا1
 ا؛َّ اه تع ا..ا؛د ا ت  ن في انَّ  لإلعفه ذبَ ل ال قي لد ف  فلط   إن ا  ت  ِلفم عظت ع  ف ائب ود دعا ا2
 اتاا؛َّ ا..ا؛ مشب ا لد د ات ال اب نعد فف اشبا ل  بها من ال د   ا3
ِ.؛ فرائ  عظت عد  ث اب جب با ا4  ا؛َّ ا..ا؛ من او ِ  ال با اتد  لد 
 نب ر  ال حافظع عدُ الاا  ا..ا؛ ال بن ؛  ذف ش ا   ا  نل ا؛ا ا5
 ا؛َّ الح   بالابوتَ في ا..ا؛ ا  تبج  جفه ا ُسنَّع   ه  من الان ا في صاع ا..ا؛د جان ا صاع اللباناتد  الاشمبد  نح  .لَا ا6
ِ.؛  ألا؛ الاَّ  ا7 َاةُ ْثِ  رو   ه  ق ل ال   ي ُسنَّع في ا.ا؛ الانب فلطد  اما ما في غ بل فم  محبثاالنهْوِم ِمنَ  َخْيرٌ  الصه

 ومن نتاٍج البح  الطاصة بالمساٍا الفقهية المستنباة من حدي  البا  ما يأتي:
ُ  لبإ ا  انَّ  ا.م ر الاي ا اف ؛ ف ما ن ِا صب حِاد في الاشا ر مشب عتع ا1  اَطأا   ل  ا    ب ا اَبب إ.ا ال اشا ر ن من الب  عد
 اع المم من الُبنَّعا  في البا   اه  م الاع  ا؛َّ  ا2
 ا-عنم ا هللا  رني – ال طاب ذن   ع ب ش ب  ذن هللا لحبب عظت ع من بع   ت  ا3
ِمن رؤ ا   ا؛َّ  ا4   صب حعا   للاِ  ت  ؛  قب  ال 
  ذماا  الح    ال  الح  مباعا    ت  ا5
 قاعبِاا    ا..ا؛ ان ش ا  انَّ   تاه  من ا..ا؛ لشب ا   ا؛َّ  ت  لنع ا6
  ال با ا ا.ا؛ ا ح ا  انَّ  لدبوال  ا..ا؛  ا؛َّ  ا7
ِ.؛ اف ؛  ا؛  ا؛َّ  ت  اساحباب ا8  ا لبن  ال  ت ر تَ ال 

The seal 

By whose grace good deeds are completed, and may prayers and peace be upon 

the gifted grace, and after: Through my work in this research, many results have 

appeared to me, and I think that I should record the most important of them as a 

conclusion to this research .These results are divided into two parts: general in 

the rulings on the call to prayer, and in particular with regard to jurisprudence 

issues deduced from the hadith of the chapter:Among the general results of the 

rulings on the call to prayer are the following: 

1. The call to prayer is one of the characteristics of the nation of Muhammad, peace 

be upon him, and one of the most prominent Islamic rites, and it is inferred that 

the abode is the abode of Islam 

2. The importance of the call to prayer does not lie in the fact that it is only for 

informing that the time for prayer has begun; But it has great wisdom and great 

benefits. 

3. That the call to prayer is prescribed for the obligatory prayers, it is not prescribed 

for other prayers . 
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4. The call to prayer is for worship, and the muezzin has great virtues and a great 

reward . 

5. It is necessary to preserve the words of the sunnah azan; No increase or decrease. 

6. It is Sunnah to perform the recitation of the call to prayer, or to leave it out both 

of them. It is from the diversity in the description of the call to prayer, such as 

the diversity of the description of the recitations, the tashahhud, and so on. 

7. To yawn; It is the saying of the muezzin: (Prayer is better than sleep) is a 

Sunnah only in the morning call to prayer, and as for anything else, it is updated. 

 Among the results of the research on jurisprudential issues deduced from the 

hadith of the chapter are the following: 

1. The legality of consultation in matters where there is no explicit text, and that 

there is no objection to any of the counselors if he is informed of what his ijtihad 

has led to; Even if I make a mistake . 

2. And opposing the people of falsehood in their actions is from the Sunnah. 

3. And in it there is a great veil of Abdullah bin Zaid and Omar bin Al-Khattab - 

may God be pleased with them both   - .  

4. And that a believer's vision may be true and explicit. 

5. It includes taking into account interests, and working on them . 

6. And that it is an argument for the initiation of the call to prayer from standing, 

and that it is not permissible to call the call to prayer while sitting. 

7. The call to prayer is for men, and the call to prayer is not valid for a woman. 

8. It is desirable for the muezzin to have a high voice and good voice. 
 املصادر واملراجع:

 .القرآن الكريم جل منزلة وعال 

هتتتتتتتتتتتتتيد تحل ق  سالم مح ب 463ااساججارد .ذي ع ب د سه ذن عبب هللا ذن مح ب ذن عبب البب ذن عاصم الن به اللب بي ألال ا فُ    ا1
 ا9د عب  ا.وزان  2000 – 1421ذ ب تد الطبحع  ا. لُ   –عطا  مح ب عدي مح ضد النالب   ار ال ار الحد تع 

ِله  اذ  الار  ال ب ذن عدي ذن مح ب ذن ال ب ذن لنب الحبلفني ألال ا فُ  اإلصابع في  ا2 هتتتتتتتيد تحل ق  852ت   ز ال حابعد ال 
 ا8هتد عب  ا.وزان   1415 -ذ ب تد الطبحع  ا. لُ  –عا ل ال ب عبب ال  و    عدُ مح ب مح ضد النالب   ار ال ار الحد تع 

ِله   مح ب ا.م ن ذن مح ب ال  اار ذن عبب اللا ر النفني الشتتتتتتتتتتن تطي ألال ا فُ   انتتتتتتتتتت ان البتا؛ في إارتتتتتتتتتتا  اللب ؛ باللب ؛د  ا3 ال 
 متا 1995 -هت  1415لبنا؛د عاه النشب    –هتيد النالب    ار الا ب لدطباعع   النشب   الا ش َ ذ ب ت 1393

هتتتتتتتتتتتتتتتتتتيد النالتتتب   ار الحدم لد فد ند 1396 ا.عفهد ل  ب البدن ذن مح    ذن مح ب ذن عدي ذن فار   الزرجدي البمشتتتلي ألال ا فُ  ا4
 ها 2002ااار / ماد   -الطبحع  ال امبع عشب 

ِله  اذ  بفب مح ب ذن اذباهتم ذن ال نجر النتباذ ره ألال ا فُ    ا5 هتتتتتتتي  د تحل ق  اذ  319اا سط في البنن  ااو اا  ااَافف د ال 
ه د عب  ااوزان    1985هت     1405  -البح  اع د الطبحع  اا لُ    –  الب اض  -ل ا  ص  ب ال ب ذن مح ب لنتع د النالب   ار   بع 

 فلطا 11  5 - 1مندبات   6 بَ من  
ِله  ش ن البدن ذن إذباهتم ذن مح ب  ال حب ف باذن ننتم ال  به ألال ا فُ    ا6 هتيد  في  َبل  970البحب البائق لب  جنز البقائقد ال 

هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيد  بالحالتتتتتتتتع  منحع ال الق اذن عاذبدند   1138الط ره الحناي اللا ره ألت بحب ت  دع البحب البائق ل ح ب ذن لبتتتتتتت ن ذن عدي  
 ا8ذب ؛ تار خد عب  ا.وزان  -النالب   ار ال ااب اإلسفميد الطبحع  الثانتع 

ِله  اذ  بفب ال ب ذن عدي ذن ثاذي ذن ال ب ذن ممبه ال ط ر الب با ه ألال ا فُ    ا7 البجا ر هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيد ال حلق  463تار خ ب با د ال 
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 ا16هد عب  ا.وزان   2002 -هت 1422ذ ب تد الطبحع  ا. لُ   –بشار ع ا  محب فد النالب   ار ال بب اإلسفمي 
ِله  ل   البدن اذ  عبب هللا مح ب ذن ال ب ذن عث ا؛ ذن قواْا اش تججب  الحاا  ا8 هتتتتيد النالب   ار ال ار 748الجهبي ألال ا فُ   د ال 

 ا4هد عب  ا.وزان  1998 -هت1419لبنا؛د الطبحع  ا. لُ  -الحد تع ذ ب ت
هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيد النالتتتتتتتب  مطبحع  ائب  852الارتتتتتتت  ال ب ذن عدي ذن مح ب ذن ال ب ذن لنب الحبتتتتتتتلفني ألال ا فُ    د اذيتمجدر الامجدر ا9

 ا 12هتد عب  ا.وزان  1326طبحع ا. لُ  ال حارف النظامتع  المنبد الطبحع  ال
ِله  مح ب ذن عتبتتتتتتُ ذن ستتتتتت ر  ذن م ستتتتتتُ ذن الرتتتتتتحا   الابمجه  اذ  عتبتتتتتتُ ألال ا فُ    -النامَ ال ب ب  ا10 ستتتتتتنن الابمجه د ال 

 ا6ه د عب  ااوزان   1998ذ ب ت د سنع النشب   –هتي د ال حلق  بشار ع ا  محب ف د النالب   ار ال بب ااسفمي 279
ِله  عبب اللا ر ذن مح ب ذن ن ب هللا اللبلي  اذ  مح ب  مح ي البدن الحناي ألال ا فُ   الن ا11  اهب ال رتع في  بلات الحنفتعد ال 

 ا2جباتشيد عب  ا.وزان   –هتيد النالب  م ب مح ب جار َان  775
ِله  من  ر ذن د ن    ا12 ذن صف  البدن اذن لبن ذن إ ر    قائق ا لي النمُ لشب  ال نامُ ال حب ف بشب  منامُ اإلرا اتد ال 

 ا3هد عب  ا.وزان  1993 -هت 1414هتيد النالب  عالم ال ارد الطبحع  ا. لُ  1051البم تُ الحنبدُ ألال ا فُ  
  1هتتتتتتتيد ال حلق  وزن 684.ذي ال با  لماب البدن ال ب ذن إ ر   ذن عبب البل ن ال ال ي الشم ب باللبافي ألال ا فُ    الجَ ب د ا13
ذ ب تد  -  مح ب ذ  َبز د النالتتتتتتب   ار ال بب اإلستتتتتتفمي12  -  9  7   5  -  3  ستتتتتتح ب اعبابد وزن  6  2  مح ب لنيد وزن 13   8

  مندب لدامار يا 13أل 14هد عب  ا.وزان   1994الطبحع  ا. لُ  
ِله  اذن عتاذتبدن  مح تب ام ن ذن ع ب ذن عبتب الحز ز عتاذتبدن التبم ا14 شتتتتتتتتتتتتتتلي الحناي ألال ا فُ  ر  ال حاتار عدُ التبر ال  اتارد ال 

 ا6هد عب  ا.وزان  1992 -هت 1412ذ ب تد الطبحع  الثانتع  -هتيد النالب   ار الا ب1252
ِله  اذ  شجب ا مح ي البدن اح ُ ذن لتتتتتتتتبف الن  ه ألال ا فُ    ر نتتتتتتتتع الطالب ن  ع ب  ال اا ن د ا15 هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي د تحل ق  شه ب 676ال 

 ا12ه د عب  ااوزان  1991هت / 1412ع ا؛ د الطبحع  الثالثع   - مشق -الشا  ش د النالب  ال فار ااسفمي  ذ ب ت
ِله  اذ   ا   ستتتتدت ا؛ ذن االتتتتحث ذن استتتتحاق ذن بشتتتت ب ذن لتتتت ا16 با  ذن ع ب  ااش ه البتتتتنبتتتتااني ألال ا فُ  ستتتتنن اذي  ا   د ال 

 ا4ذ ب تد عب  ااوزان   –هتي د ال حلق  مح ب مح ي البدن عبب الح  ب د النالب  ال فابع الح ب ع   ص با 275
ِله  اذ  عبب البل ن ال ب ذن لتح ر ذن عدي ال باستاني  النبتائي ألال ا فُ   ا17 هتتتتتتتتتتتتتتتيدتحل ق  عبب 303البتنن ال ت ب  لدنبتائيد ال 
 ا8د عب  ا.وزان  1986 – 1406لدرد الطبحع  الثانتع   –اا  اذ  غب د النالب  مفار ال طب عات اإلسفمتع الا
ْ ِوب ه ال باستتتتتتاني  اذ  بفب الب ملي ألال ا فُ   ا18 بو ِله  ال ب ذن الحبتتتتتت ن ذن عدي ذن م ستتتتتتُ الُ بتتتتتتْ البتتتتتتنن ال تتتتتت  ب لدب مليد ال 

 -هتتتتت  1410لنشب  وامحع البراسات اإلسفمتع  جباتشي تتتتت باُباا؛د الطبحع  ا. لُ   هتتتتتيد ال حلق  عبب ال حطي ام ن قدحنيد  ار ا458
 ا4هد عب  ا.وزان  1989

ِله  اذ  عبب البل ن ال ب ذن لح ر ذن عدي ال باساني  النبائي ألال ا فُ   ا19 بإ الا دث   303البنن ال بب  د ال  هتتتتتتتتتتتي د للل  َ 
ذ ب ت د  –اؤ ا د قبه ل   عبب هللا ذن عبب ال حبتن الابجي د النالتب  مِستبتع البستالع لبتن عبب ال نحم لتدبي د التبف عدت   لتح ر اارن

 فمار ي ا  2   10ه د عب  ااوزان  أل 2001 -هت  1421الطبحع  اا لُ  
ْ ِوب ه ال باستتتتاني  اذ  بفب الب ملي ألال ا فُ    ا20 بو ِله  ال ب ذن الحبتتتت ن ذن عدي ذن م ستتتتُ الُ بتتتتْ د هتتتتتتتتتتتتتتتتتتي458البتتتتنن ال بب د ال 

 ا 2003 -هت  1424لبناتد الطبحع  الثالثع   –ال حلق  مح ب عبب اللا ر عطاد النالب   ار ال ار الحد تع  ذ ب ت 
ِله  عبتتب الحي ذن ال تتب ذن مح تتب اذن الح تتا  الحو به الحنبدي  اذ  الاف  ألال ا فُ   ا21 لتتتتتتتتتتتتتتتجرات التتجهتتر في اَبتتار من .هتترد ال 

ذ ب تد الطبحع  ا. لُ   –ا دث   عبب اللا ر ا.رناؤ اد النالتتتتب   ار اذن جث ب   مشتتتتق  هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيد للل   مح    ا.رناؤ اد َبإ ال1089
 ا11هد عب  ا.وزان   1986 -هت  1406

ِله  مح ب ذن عبب الباقي ذن د ستتتتتتتتتته الزرقاني ال  تتتتتتتتتتبه ا.شهبهد تحل ق     عبب  ا22 لتتتتتتتتتتب  الزرقاني عدُ م  أ اإلماه مالَد ال 
 ا4هد عب  ا.وزان  2003 -هت 1424اللاهب د الطبحع  ا. لُ   –فع البدنتع البؤ ف سحبد النالب  مفابع الثلا

ِله  اذ  شجب ا مح ي البدن اح ُ ذن لتبف الن  ه  ا23 لتب  الن  ه عدُ مبتدم ال بت ُ  "ال نماإ لتب  صتحتح مبتدم ذن الحناإ"د ال 
 مندباتيا 9ألفي  18د عب  ا.وزان  1392 ذ ب تد الطبحع  الثانتع  –هتيد النالب   ار إلتان الاباث الحببي 676ألال ا فُ  
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ِله  اذن بطال اذ  الحبن عدي ذن َده ذن عبب ال دَ ألال ا فُ   ا24 هتتيد تحل ق  اذ  ت تم 449لب  صحتح الب اره اذن بطالد ال 
 ا10 هد عب  ا.وزان 2003 -هت 1423البح  اع  الب اضد الطبحع  الثانتع   -ااسب ذن إذباهتمد  ار النشب  مفابع البلب 

ِله  مح ب ذن د "صتتحتح الب اره   ا25 النامَ ال بتتنب ال تتحتح ال  ا تتب من ام ر رستت ل هللا صتتدُ هللا عدت   ستتدم  ستتنن   ااام "د ال 
إست اع   اذ  عببهللا الب اره النحايد ال حلق  مح ب شه ب ذن ناصتب الناصتبد النالتب   ار   ق الننا  ألم ت ر  عن البتدطانتع بَنتافع 

 ا9هتد عب  ا.وزان  1422ِا  عبب الباقييد الطبحع  ا. لُ  تب تم تب تم مح ب ف
ِله  مبتتدم ذن الحناإ " صتتحتح مبتتدم ا26 ال بتتنب ال تتحتح ال  ا تتب ذنل  الحبل عن الحبل إلُ رستت ل هللا صتتدُ هللا عدت   ستتدم"د ال 

ِا  عبب الباقيد النالتب   ار261اذ  الحبتن اللشت به النتبتاذ ره ألال ا فُ    ذ ب تد عب    –إلتان الاباث الحببي   هتتتتتتتتتتتتتتتتيد ال حلق  مح ب ف
 ا5ا.وزان  

هتتيد ال حلق  مح ب لامب الاليد النالب   ار ال حبفع 526.ذي الحب ن اذن اذي احدُ  مح ب ذن مح ب ألال ا فُ      بلات الحناذدعد ا27
 ا2ذ ب تد عب  ا.وزان   –

ِله  تاإ البدن عبب ال هاب ذن تلي البدن ال ا28 هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيد ال حلق   ا مح    مح ب 771بتتتتتبفي ألال ا فُ    بلات الشتتتتتاف تع ال بب د ال 
 ا10هتد عب  ا.وزان  1413الطنالي  ا عبب الااا  مح ب الحد د النالب  هنب لدطباعع  النشب  الا ش َد الطبحع  الثانتع  

ِله  مح ب ذن مح ب ذن مح     اُ   البدن اذ  عبب هللا اذن الشتتتتخ لتتت   البدن اذ ا29 ن الشتتتتخ و ال البدن  الحنااع لتتتب  المبااعد ال 
 ا10هتيد النالب   ار الا بد الطبحع  ذب ؛  بحع  بب ؛ تار خد عب  ا.وزان  786الب مي الباذبتي ألال ا فُ  

ِله  ال ب ذن عدي ذن لنب اذ  الارتتتتت  الحبتتتتتلفني الشتتتتتافحي د النالتتتتتب   ار ال حبفع   ا30  -فاح الباره لتتتتتب  صتتتتتحتح الب اره د ال 
ِا  عبب الباقي د قاه باَباو   صتتتتتتتحح   التتتتتتتبف عدُ  بح   محر البدن ال ط ر د د رقم جاب   اذ    1379ذ ب ت    اب   الا دث   مح ب ف

 ا13عدت  تحدتلات الحفمع  عبب الحز ز ذن عبب هللا ذن باش د عب  ااوزان  
ِله  مح ب ذن مفبه ذن عدُ  اذ  الارتتتتتتتتتت   و ال البدن اذن منظ ر ا.ن تتتتتتتتتتاره  لبتتتتتتتتتتا؛ الحببد ا31 الب  احُ اإلفب لُ ألال ا فُ  ال 

 ا15هتد عب  ا.وزان   1414 -ذ ب تد الطبحع  الثالثع  –هتيد النالب   ار صا ر 711
ِله  اذ  الارتتتتت  ال ب ذن عدي ذن مح ب ذن ال ب ذن لنب الحبتتتتتلفني ألال ا فُ   لبتتتتتا؛ ال  زا؛د ا32 هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيد ال حلق   ائب  852ال 

 ا7هد عب  ا.وزان  1971هت /1390لبنا؛د الطبحع  الثانتع   –عد ي لد طب عات ذ ب ت المنبد النالب  مِسبع ا. –ال حبف النظامتع 
بتتتي ألال ا فُ    ال ببتتت اد ا33 ِله  مح ب ذن ال ب ذن اذي ستتتم  لتتت   ا.ئ ع البتتتَب ذ ب تد  –هتتتتتتتتتتتتتتتتتيد النالتتتب   ار ال حبفع 483ال 

 ا30هد عب  ا.وزان  1993-هت1414الطبحع  ذب ؛  بحعد تار خ النشب  
ِله  اذ  شجب ا مح ي البدن اح ُ ذن لبف الن  ه ألال ا فُ   ال ن  ا ا34 هتتي د 676لب  ال مجب ألمَ ت  دع الببفي  ال طتحيي د ال 

 النالب   ار الا ب د أل بحع جامدع محما ت  دع الببفي  ال طتحيي ا 
ِله  اذ  مح ب عدي ذن ال ب ذن سح ب ذن لزه اانبلبي اللب بي الظاهبه  ا35 هتتتتي د النالب   ار 456ألال ا فُ   ال حدُ باآلثار د ال 

 ا12ذ ب ت د الطبحع  ذب ؛  بحع  بب ؛ تار خ د عب  ااوزان   –الا ب 
ِله  مالَ ذن ان  ذن مالَ ذن عامب ا.صتتتتبحي ال بني ألال ا فُ     ال ب نعد ا36 هتتتتتتتتتتتتتتتتتتيد النالتتتتب   ار ال ار الحد تعد الطبحع  179ال 

 ا4هد عب  ا.وزان  1994 -هت 1415ا. لُ  
ِله  اذ  عبب هللا ال ب ذن مح ب ذن لنب  ذن هفل ذن اسب الش باني ألال ا فُ   مبنب ا ا37 هتتتيد ال حلق  241إلماه ال ب ذن لنب د ال 

ِ ا    عا ل مبلب    َب ؛ا -لح ر ا.رن
ِله  اذ  بفب ذن اذي لتتتت بع  عبب هللا ذن مح ب ذن إذباه  ا38 تم ذن م تتتتنه اذن اذي لتتتت بع "ال ااب ال  تتتتنه في ا.لا دث  اآلثار"د ال 

د  1409الب اضد الطبحع  ا. لُ    –هتتيد ال حلق  ج ال د سه الح تد النالب  مفابع البلب  235عث ا؛ ذن َ اساي ال ببي ألال ا فُ   
 ا7عب  ا.وزان  

ِله  مح ب ر ا  قدحني  محنم ل ع الالماند ا39 لامب صتتتتتتتتا ق قن بيد النالتتتتتتتتب   ار الناائ  لدطباعع  النشتتتتتتتتب  الا ش َد الطبحع    -ال 
 ها 1988 -هت  1408ثانتع  ال

ِله  اذ  مح ب م فق البدن عبب هللا ذن ال ب ذن مح ب ذن قبامع الن اع دي ال لبستتتتتتي ثم البمشتتتتتتلي الحنبدي  الشتتتتتتم ب  ا40 ال  ني د ال 
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 ا 10هتي د النالب  مفابع اللاهب  د الطبحع  ذب ؛  بَ د عب  ااوزان  620باذن قبامع ال لبسي ألال ا فُ  
ِله  لتتتتتتتت   البدن  مح ب ذن ال ب ال ط ر الشتتتتتتتتبب ني الشتتتتتتتتافحي ألال ا فُ   ا41 م ني ال حااإ إلُ محبفع محاني الاا  ال نماإ  د ال 

 ا6ه د عب  ااوزان  1994 -هت 1415هتي د النالب   ار ال ار الحد تع د الطبحع  اا لُ  977
ِله  مح ب ذن ال ب ذن مح ب عد ا42 هتتتتتيد النالب   ار 1299تش  اذ  عبب هللا ال ال ي ألال ا فُ  منح الند   لب  م ا ب َد  د ال 

 ا9هد عب  ا.وزان 1989هت/1409ذ ب تد الطبحع  ذب ؛  بحعد تار خ النشب   –الا ب 
ِله  اذ  اسحاق إذباهتم ذن عدي ذن د سه الش باشه ألال ا فُ   ا43 هتتتتتتتتتتتتتيد النالب   ار ال ار 476ال مجب في فل  اإلماه الشافحيد ال 

 ا 3عب  ا.وزان   الحد تعد
ِله  لتتتتتت   البدن اذ  عبب هللا مح ب ذن مح ب ذن عبب البل ن الطباذدبتتتتتتي ال  ببي   ا44 م اهر الند   في لتتتتتتب  م ا تتتتتتب َد  د ال 

 ا6هد عب  ا.وزان  1992 -هت 1412هتيد النالب   ار الا بد الطبحع  الثالثع  954ال حب ف بالحطاب البُّع ني ال ال ي ألال ا فُ  
ِله  ل   البدن اذ  عبب هللا مح ب ذن ال ب ذن عث ا؛ ذن قواْا اش الجهبي ألال ا فُ  م زا؛ اا ا45 هتتتتتتتيد  748عابال في نلب البوالد ال 

هد عب     1963  -هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   1382لبنا؛د الطبحع  ا. لُ     –تحل ق  عدي مح ب البنا هد النالتتتتتتتب   ار ال حبفع لدطباعع  النشتتتتتتتب  ذ ب ت  
 ا4ا.وزان  

ِله  و ال البدن اذ  مح ب عبب هللا ذن د ستتته ذن ن تتتر البااع .لا دث  ا46 المبااع مَ لالتتت ا  ب تع ا.ل حي في ت ب ج الز دحيد ال 
هتتتتتتتتتتتتتتتتتيد قبه لد ااب  مح ب د ستتته البوُن رهد صتتتحح    نتتتَ الحالتتتتع  عبب الحز ز البد بنبه الانناني  إلُ  762مح ب الز دحي ألال ا فُ   

لبنا؛/  ار -ذ ب ت  -د ال حلق  مح ب ع امعد النالتتتب  مِستتتبتتتع الب ا؛ لدطباعع  النشتتتب  ُااب الحج  ثم اُ دما مح ب د ستتته ال امدا ره 
 ا4هد عب  ا.وزان  1997هت/1418البح  اعد الطبحع  ا. لُ   –وب   -اللبدع لدثلافع اإلسفمتع

ِله  لتتتتتتتتتتتت   البدن مح ب ذن اذي ال با  ال ب ذن ل ز  لتتتتتتتتتتتتماب البد ا47 ن البمدي ألال ا فُ  نمااع ال حااإ إلُ لتتتتتتتتتتتتب  ال نماإد ال 
 ا8هد عب  ا.وزان  1984هت/1404 -هتيد النالب   ار الا ب  ذ ب تد الطبحع  ا اَ ب  1004

ِله  اذ  ال بتا  لتتتتتتتتتتتتتت   التبدن ال تب ذن مح تب ذن إذباهتم ذن اذي بفب اذن َد تا؛ الببمفي  ا48   تتات ا.عتتا؛  انبتان اذنتان الزمتا؛د ال 
  ذ ب تا –ا؛ عبا د النالب   ار صا ر هتيد ال حلق  إلب681اإلربدي ألال ا فُ  

almasadir walmarajieu: 

 alquran alkarim jala manzilat waeala. 

1. aliastidhkari, li'abi eumar yusif bin eabd allh bin muhamad bin eabd albirr bin easim alnamrii 

alqurtibii (almutawafaa: 463hi), tahqiqu: salim muhamad eataa, muhamad eali mueawad, alnaashir: dar 

alkutub aleilmiat - bayrut, altabeatu: al'uwlaa, 1421 - 2000, eadad al'ajza'i: 9. 

2. al'iisabat fi tamyiz alsahabati, almualafu: 'abu alfadl 'ahmad bin ealiin bin muhamad bin 'ahmad bin 

hajar aleasqalanii (almutawafaa: 852hi), tahqiqu: eadil 'ahmad eabd almawjud waealaa muhamad 

mueawad, alnaashir: dar alkutub aleilmiat - bayrut, altabeata: al'uwlaa - 1415 ha, eadad al'ajza'i: 8. 

3. 'adwa' albayan fi 'iidah alquran bialqurani, almualaf : muhamad al'amin bin muhamad almukhtar 

bin eabd alqadir aljaknii alshanqitii (almutawafaa : 1393h), alnaashir : dar alfikr liltibaeat w alnashr w 

altawzie bayrut - lubnan, eam alnashr : 1415 hi - 1995 mi. 

4. al'aelami, likhayr aldiyn bin mahmud bin muhamad bin ealii bin faris, alzariklii aldimashqii 

(almutawafaa: 1396ha), alnaashir: dar aleilm lilmalayini, altabeati: alkhamisat eashar - 'ayaar / mayu 2002 

mi. 

5. alawsit fi alsunan walajmae waliaikhtilaf , almualafu: abu bakr muhamad bin abrahim bin almundhir 

alnaysaburii (almutawafaa: 319hi) , tahqiqu: abu hamaad saghir aihmad bin muhamad hanif , alnaashir: 

dar tiibat - alriyad - alsaeudiat , altabeatu: alawlaa - 1405 ha, 1985 m , eadad alajiza'i: tubie minh 6 

mujaladati: 1 - 5, 11 faqut. 
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6. albahr alraayiq sharh kanz aldaqayiqi, almualafi: zayn aldiyn bin 'iibrahim bin muhamadi, almaeruf 

biaibn najim almisrii (almutawafaa: 970hi), wafi akhirihi: takmilat albahr alraayiq limuhamad bin husayn 

bin eali altuwrii alhanafii alqadirii (t baed 1138 hu), wabialhashiati: minhat alkhaliq liaibn eabdin, 

alnaashir: dar alkitaab al'iislami, altabeati: althaaniat - bidun tarikhi, eadad al'ajza'i:8. 

7. tarikh baghdad, almualafu: 'abu bakr 'ahmad bin eali bin thabit bin 'ahmad bin mahdi alkhatib 

albaghdadi (almutawafaa: 463hi), almuhaqiqi: alduktur bashaar eawad maeruf, alnaashir: dar algharb 

al'iislamii - bayrut, altabeatu: al'uwlaa, 1422h - 2002 mu, eadad al'ajza'i: 16. 

8. tadhkirat alhifaz , almualafu: shams aldiyn 'abu eabd allh muhamad bin 'ahmad bin euthman bin 

qaymaz aldhahabii (almutawafaa: 748ha), alnaashir: dar alkutub aleilmiat bayruta-lubnan, altabeatu: 

al'uwlaa, 1419hi- 1998m, eadad al'ajza'i: 4. 

9. tahdhib altahdhib, labi alfadl 'ahmad bin ealiin bin muhamad bin 'ahmad bin hajar aleasqalanii 

(almutawafaa: 852hi), alnaashir: matbaeat dayirat almaearif alnizamiati, alhinda, altabeati: altabeat 

al'uwlaa, 1326hi, eadad al'ajza'i: 12 . 

10. aljamie alkabir - sunan altirmidhii , almualafu: muhamad bin eisaa bin surat bin musaa bin aldahaki, 

altirmidhi, abu eisaa (almutawafaa: 279hi) , almuhaqiqi: bashaar eawad maeruf , alnaashir: dar algharb 

alaslamii - bayrut , sanat alnashr: 1998 m , eadad alajiza'i: 6. 

11. aljawahir almadiat fi tabaqat alhanafiati, almualafi: eabd alqadir bin muhamad bin nasr allah 

alqurashi, 'abu muhamad, muhyi aldiyn alhanafii (almutawafaa: 775h), alnaashir: mir muhamad katab 

khanah - kratshi, eadad al'ajza'i: 2. 

12. daqayiq 'uwli alnahaa lisharh almuntahaa almaeruf bisharh muntahaa al'iiradati, almualafi: 

mansur bin yunis bin salah aldiyn aibn hasan bin 'iidris albahutaa alhunbulaa (almutawafaa: 1051hi), 

alnaashir: ealim alkutub, altabeati: al'uwlaa, 1414h - 1993m, eadad al'ajza'i: 3. 

13. aldhakhira, li'abi aleabaas shihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris bin eabd alrahman almaliki alshahir 

bialqarafi (almutawafaa: 684hi), almuhaqiqi: juz' 1, 8, 13: muhamad haji, juz' 2, 6: saeid 'aerab, juz' 3 - 5, 

7, 9 - 12: muhamad bu khabzat, alnaashir: dar algharb al'iislami- bayrut, altabeata: al'uwlaa, 1994 mu, 

eadad al'ajza'i: 14 (13 wamujalad lilfaharisi). 

14. rd almuhtar ealaa aldiri almukhtari, almualafi: aibn eabdin, muhamad 'amin bin eumar bin eabd 

aleaziz eabidin aldimashqii alhanafii (almutawafaa: 1252h), alnaashir: dar alfikri-birut, altabeati: 

althaaniati, 1412h - 1992m, eadad al'ajza'i: 6. 

15. rudat altaalibin waeumdat almufatin , almualifu: abu zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf 

alnawawiu (almutawafaa: 676hi) , tahqiqu: zuhayr alshaawish , alnaashiru: almaktab alaslamia, bayrut- 

dimashqa- eamaan , altabeatu: althaalithatu, 1412h / 1991m , eadad alajiza'i: 12. 

16. sunan 'abi dawud , almualafu: abu dawud sulayman bin aliashaeth bin ashaq bin bashir bin shidaad 

bin eamrw alazdii alsajistanii (almutawafaa: 275hi) , almuhaqiqa: muhamad muhyi aldiyn eabd alhumayd 

, alnaashiru: almaktabat aleasriat , sayda - bayrut, eadad alajaza'i: 4. 

17. alsunun alsughraa lilnasayiyi, almualafu: 'abu eabd alrahman 'ahmad bin shueayb bin eali 

alkharasani, alnasayiyi (almutawafaa: 303hi),tahqiqu: eabd alfataah 'abu ghudata, alnaashir: maktab 

almatbueat al'iislamiat - halb, altabeatu: althaaniatu, 1406 - 1986, eadad al'ajza'i: 8. 

18. alsunan alsaghir lilbihaqi, almualafi: 'ahmad bin alhusayn bin ealiin bin musaa alkhusrawjirdy 

alkhirasani, 'abu bakr albayhaqi (almutawafaa: 458h), almuhaqiq: eabd almueti 'amin qileiji, dar alnashri: 

jamieat aldirasat al'iislamiati, karatshi  bakistan, altabeatu: al'uwlaa, 1410h - 1989m, eadad al'ajza'i: 4. 
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19. alsunan alkubraa , almualafu: abu eabd alrahman aihmad bin shueayb bin ealiin alkharasani, 

alnasayiyi (almutawafaa: 303hi) , haqaqah wakharaj ahadithahu: hasan eabd almuneim shalabi , ashraf 

ealayhi: shueayb alairnawuwt , qadim lah: eabd allah bin eabd almuhsin alturki , alnaashir: muasasat 

alrisalat - bayrut , altabeata: alawlaa, 1421 hi - 2001 m , eadad alajiza'i: (10 w 2 fahars) . 

20. alsunan alkubraa, almualafa: 'ahmad bin alhusayn bin eali bin musaa alkhusrawjirdy alkhirasani, 

'abu bakr albayhaqi (almutawafaa: 458h), almuhaqaqa: muhamad eabd alqadir eata, alnaashir: dar alkutub 

aleilmiati, bayrut - libanati, altabeati: althaalithati, 1424 hi - 2003 . 

21. shdharat aldhahab fi 'akhbar min dhahabi, almualafi: eabd alhayi bin 'ahmad bin muhamad aibn 

aleimad aleakry alhanbali, 'abu alfalah (almutawafaa: 1089h), haqaqahu: mahmud al'arnawuwta, kharaj 

'ahadithahu: eabd alqadir al'arnawuwta, alnaashir: dar aibn kathir, dimashq - bayrut, altabeata: al'uwlaa, 

1406 hi - 1986 mu, eadad al'ajza'i: 11. 

22. sharah alzarqani ealaa muataa al'iimam malk, almualafi: muhamad bin eabd albaqi bin yusif 

alzarqani almisri al'azhari, tahqiqu: tah eabd alrawuwf saed, alnaashir: maktabat althaqafat aldiyniat - 

alqahirati, altabeatu: al'uwlaa, 1424h - 2003m, eadad al'ajza'i: 4. 

23. sharh alnawawiu ealaa muslim almusamaa: "alminhaj sharh sahih muslim bin alhajaju", almualafu: 

'abu zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf alnawawi (almutawafaa: 676h), alnaashir: dar 'iihya' alturath 

alearabii - bayrut, altabeata: althaaniatu, 1392, eadad al'ajza'i: 18 (fi 9 mujaladati). 

24. sharah sahih albukhariu liabn bataal, almualafa: abn bataal 'abu alhasan ealii bin khalaf bin eabd 

almalik (almutawafaa: 449hi), tahqiqu: 'abu tamim yasir bin 'iibrahima, dar alnashra: maktabat alrushd - 

alsueudiatu, alrayadi, altabeatu: althaaniatu, 1423h - 2003ma, eadad al'ajza'i: 10. 

25. sahih albukhari, "aljamie almusnad alsahih almukhtasar min 'umur rasul allah salaa allah 

ealayh wasalam wasunanuh wa'ayaamihu", almualafu: muhamad bin 'iismaeil 'abu eabdallah albukhari 

aljaeafi, almuhaqaqa: muhamad zuhayr bin nasir alnaasir, alnaashir: dar tawq alnajaa (msawarat ean 

alsultaniat bi'iidafat tarqim tarqim muhamad fuad eabd albaqi), altabeati: al'uwlaa, 1422hi, eadad al'ajza'i: 

9. 

26. sahih muslim "almusnad alsahih almukhtasar binaql aleadl ean aleadl 'iilaa rasul allah salaa 

allah ealayh wasilma", almualafi: muslim bin alhajaaj 'abu alhasan alqushayri alnaysaburi (almutawafaa: 

261hi), almuhaqaqa: muhamad fuad eabd albaqi, alnaashir: dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut, eadad 

al'ajza'i: 5. 

27. tabaqat alhanabilati, li'abi alhusayn abn 'abi yaelaa, muhamad bin muhamad (almutawafaa: 526hi), 

almuhaqaqi: muhamad hamid alfaqi, alnaashir: dar almaerifat - bayrut, eadad al'ajza'i: 2. 

28. tabaqat alshaafieiat alkubraa, almualafa: taj aldiyn eabd alwahaab bin taqi aldiyn alsabakia 

(almutawafaa: 771hi), almuhaqiqi: du. mahmud muhamad altanahi da. eabd alfataah muhamad alhalu, 

alnaashir: hajar liltibaeat walnashr waltawzie, altabeati: althaaniati, 1413hi, eadad al'ajza'i: 10. 

29. aleinayat sharh alhidayati, almualafi: muhamad bin muhamad bin mahmud, 'akmal aldiyn 'abu eabd 

allah aibn alshaykh shams aldiyn aibn alshaykh jamal aldiyn alruwmi albabirati (almutawafaa: 786h), 

alnaashir: dar alfikri, altabeati: bidun tabeat wabidun tarikhi, eadad al'ajza'i: 10. 

30. fath albari sharh sahih albukharii , almualafu: aihmad bin ealiin bin hajar abu alfadl aleasqalanii 

alshaafieiu , alnaashir: dar almaerifat - bayrut, 1379 , raqm kutubih wabwaabih wahadithihi: muhamad 

fuaad eabd albaqi , qam biakhirajih wasahahih washraf ealaa tabeihi: muhibu aldiyn alkhatib , ealayh 

taeliqat alealamati: eabd aleaziz bin eabd allah bin baz , eadad alajaza'i: 13. 
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31. lsan alearbi, almualafi: muhamad bin makram bin ealaa  ،'abu alfadali, jamal aldiyn aibn manzur 

al'ansariu alruwayfeaa al'iifriqaa (almutawafaa: 711h), alnaashir: dar sadir - bayrut, altabeata: althaalithat 

- 1414 ha, eadad al'ajza'i: 15. 

32. lsan almizani, almualafu: 'abu alfadl 'ahmad bin eali bin muhamad bin 'ahmad bin hajar aleasqalani 

(almutawafaa: 852hi), almuhaqiqu: dayirat almaerif alnizamiat - alhinda, alnaashir: muasasat al'aelami 

lilmatbueat bayrut - lubnan, altabeati: althaaniatu, 1390h /1971m, eadad al'ajza'i: 7. 

33. alimabsuta, almualafi: muhamad bin 'ahmad bin 'abi sahl shams al'ayimat alsarukhsii (almutawafaa: 

483ha), alnaashir: dar almaerifat - bayrut, altabeatu: bidun tabeati, tarikh alnashri: 1414h-1993m, eadad 

al'ajza'i: 30. 

34. almajmue sharh almuhadhab (me takmilat alsabakii walmutiei) , almualifu: abu zakariaa muhyi 

aldiyn yahyaa bn sharaf alnawawii (almutawafaa: 676hi) , alnaashir: dar alfikr , (tabeat kamilat maeaha 

takmilat alsabakii walmutiei) . 

35. almuhalaa bialathar , almualafu: abu muhamad eali bin aihmad bin saeid bin hazm alandalsi 

alqurtubii alzaahirii (almutawafaa: 456hi) , alnaashir: dar alfikr - bayrut , altabeatu: bidun tabeat wabidun 

tarikh , eadad alajaza'i: 12. 

36. almudawanatu, almualafa: malik bin 'anas bin malik bin eamir al'asbahii almadanii (almutawafaa: 

179ha), alnaashir: dar alkutub aleilmiati, altabeatu: al'uwlaa, 1415hi - 1994ma, eadad al'ajza'i: 4. 

37. msnid al'iimam 'ahmad bin hanbul, almualafu: 'abu eabd allh 'ahmad bin muhamad bin hanbal bin 

hilal bin 'asad alshaybani (almutawafaa: 241hi), almuhaqiqi: shueayb al'arnawuwt - eadil murshid, 

wakhrun. 

40.musanaf aibn abi shiba "alkutaab almusanaf fi al'ahadith waluathar", almualafu: 'abu bakr bin 

'abi shibat, eabd allah bin muhamad bin 'iibrahim bin euthman bin khawasati aleabsi (almutawafaa: 235hi), 

almuhaqaqi: kamal yusif alhut, alnaashir: maktabat alrushd - alrayad, altabeatu: al'uwlaa, 1409, eadad 

al'ajza'i: 7. 

41.maejam lughat alfuqaha'i, almualafa: muhamad rawaas qaleaji - hamid sadiq qanibi, alnaashir: dar 

alnafayis liltibaeat walnashr waltawziei, altabeati: althaaniati, 1408 hi - 1988 mi. 

42.almighaniy , almualafu: abu muhamad muafaq aldiyn eabd allh bin aihmad bin muhamad bin qudamat 

aljamaeilii almaqdisii thuma aldimashqiu alhanbaliu, alshahir biaibn qudamat almaqdisii (almutawafaa: 

620hi) , alnaashir: maktabat alqahirat , altabeati: bidun tabe , eadad alajiza'i: 10 . 

43.mighni almuhtaj 'iilaa maerifat maeani alfaz alminhaj , almualafa: shams aldiyni, muhamad bn 

ahmad alkhatib alshirbinii alshaafieii (almutawafaa: 977hi) , alnaashir: dar alkutub aleilmiat , altabeatu: 

alawlaa, 1415hi - 1994m , eadad alajaza'i: 6. 

44.mnah aljalil sharh mukhtasar khalil, almualafa: muhamad bin 'ahmad bin muhamad ealish, 'abu 

eabd allah almaliki (almutawafaa: 1299h), alnaashir: dar alfikr - bayrut, altabeata: bidun tabeati, tarikh 

alnashri: 1409h/1989m, eadad al'ajza'i:9. 

45.almuhadhab fi fiqh al'iimam alshaafieayi, almualafu: 'abu ashaq 'iibrahim bin eali bin yusif 

alshiyrazii (almutawafaa: 476ha), alnaashir: dar alkutub aleilmiati, eadad al'ajza'i: 3. 

46.mawahib aljalil fi sharh mukhtasar khalil, almualafa: shams aldiyn 'abu eabd allh muhamad bin 

muhamad bin eabd alrahman altarabulsi almaghribi, almaeruf bialhitab alrrueyny almalikii (almutawafaa: 

954ha), alnaashir: dar alfikri, altabeati: althaalithati, 1412h - 1992m, eadad al'ajza'i: 6. 
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47.mizan alaietidal fi naqd alrajal, almualafi: shams aldiyn 'abu eabd allah muhamad bin 'ahmad bin 

euthman bin qaymaz aldhahabii (almutawafaa: 748hi), tahqiqu: eali muhamad albijawi, alnaashir: dar 

almaerifat liltibaeat walnashri, bayrut - lubnan, altabeati: al'uwlaa, 1382 hi - 1963 mu, eadad al'ajza'i: 4. 

48.nasb alraayat li'ahadith alhidayat mae hashiatih bughyat al'almaeii fi takhrij alziylei, almualafi: jamal 

aldiyn 'abu muhamad eabd allah bin yusif bin muhamad alziylei (almutawafaa: 762h), qadam lilkitabi: 

muhamad yusif albanury, sahhah wawade alhashiati: eabd aleaziz aldiyubandi alfinjani, 'iilaa kitab alhaji, 

thuma 'akmalaha muhamad yusif alkamulfuri, almuhaqaqa: muhamad eawaamat, alnaashir: muasasat 

alrayaan liltibaeat walnashr - bayrut -lubnan/ dar alqiblat lilthaqafat al'iislamiati- jidat - alsaeudiat, 

altabeati: al'uwlaa, 1418h/1997m, eadad al'ajza'i: 4. 

49.nihayat almuhtaj 'iilaa sharh alminhaji, almualafi: shams aldiyn muhamad bin 'abi aleabaas 'ahmad 

bin hamzat shihab aldiyn alramlii (almutawafaa: 1004h), alnaashir: dar alfikri, bayrut, altabeati: t 'akhirat 

- 1404h/1984m, eadad al'ajza'i: 8. 

50.wfiaat al'aeyan wa'anba' 'abna' alzamani, almualafu: 'abu aleabaas shams aldiyn 'ahmad bin 

muhamad bin 'iibrahim bin 'abi bakr aibn khalkan albarmakii al'iirbalii (almutawafaa: 681hi), almuhaqiqi: 

'iihsan eabaas, alnaashir: dar sadir - bayrut.  

 هوامش البحث
 

 ي  ه  لبدث البابد ستأتي ت ب ن ا1أل
 يا1/24ي اَبو  الب اره في "صحتح " باب الحدم قب  الل ل  الح   أل2أل
 يا3ي س ر  الا بع من اآلاع أل3أل
 يا44اآلاع ألي س ر  ااعباف من 4أل
 يا1/124ي اَبو  الب اره في "صحتح " باب ذبن ا..ا؛ أل5أل
 يا1/105ي لبا؛ الحببد باب الم ز  أل6أل
 يا3أل اآلاعي س ر  الا بع من 7أل
 يا1/268ي البحب البائق اذن ننتم ال  به أل8أل
 يا1/117هتيد أل1299ي منح الند   لب  م ا ب َد  د .ذي عبب هللا ال ال ي ألت 9أل
 يا1/133م ني ال حااإد لدشبب ني ألي 10أل
 يا1/130هتيد أل1051ي  قائق ا لي النمُ لشب  ال نامُ ال حب ف بشب  منامُ اإلرا اتد لدبم تُ ألت11أل
 يا1/279ي دنظب  "البحب البائق" أل12أل
 يا     8/148ي دنظب  "ان ان البتا؛ في إارا  اللب ؛ باللب ؛" لدشن تطي أل13أل
 يا      1/751ي ااساماه  من البمم  الن  رد اه  اللبععد  ااساماه  ااقابااا لبا؛ الحبب أل14أل
 يا1/126ي اَبو  الب اره في "صحتح " باب ااساماه في ا..ا؛ أل15أل
 يا1/290ا؛  هبب الشتطا؛ من د ألي اَبو  مبدم في "صحتح " باب ا..16أل
 يا 1/292يا "ال  ني" اذن قبامع أل1/107هتيد أل476ي دنظب  "ال مجب في فل  اإلماه الشافحي"د لدش باشه ألت17أل
 يا 1/626ي ااثب اَبو  الب ملي في "البنن ال بب "د باب الابغ ر في ا..ا؛ أل18أل
 يا  2/244اماه في ا..ا؛ألهتيد باب ااس449ي "لب  صحتح الب اره" اذن بطال ألت19أل
يد  النبتتتتتائي في "البتتتتتنن ال بب " باب رفَ 30/466يد أل18506ي اَبو  اإلماه ال ب في "مبتتتتتنبل" من لبدث الببان ذن عاشبد ذبقم أل20أل

 يا 1622ال  ت با..ا؛د ذبقم أل
 ي ستأتي تحب ا  في مبحث لفم الابوتَا21أل
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هتتتتتتتتتتتتتتتتيد إماه اه  م تتب في ع تتبل لبدثا  فلماد قال اذن   175ن  اذ  الحارث ألت ي ه  الد ث ذن ستتحب ذن عبب البل ن الام ي  بال ا22أل
ذب ه  "ُا؛ جب ب الباار ال  تتتب ع   ام ب من ذما في ع تتتبلد اصتتتد  من َباستتتا؛ا  م لبل في قدلشتتتنب     فات  بالابتتتطااا جا؛ من ت به  

أل  م ا ب ا ل  ت انتعاال بمان ا.و ا ا  قال الشافحي  الد ث افل  من مالَ  إا ا؛ اصحاب  لم ال "ا.عتتتتتفه"  يد  115/    6دتتتتتنتتتتتظتتتتتب  
 يا 438/  1 "  تات ا.عتا؛" أل

 يا37/  1ي   و اهب اإلُد   أل162/  1ي دنظب  لب  الزرقاني أل23أل
هتي  تابحي  جا؛ اذ ل ابار من سبي متبا؛  م لُ لبحك ا.ن ارا  لب بال بدنع  جاني ام    110ي ه  الحبن ذن ابار الب بهألت 24أل

.ه ستد عا را  بحك ال تحابع   ست َ من قد   منمما جا؛ لتناعا  و  ف  ناستفا  ف تتحا  عال ا  لتمب ل  ان  ذن مالَ  غ بلا تبنتَ 
دتنتظتب     جا؛ إماه اه  الب ب د جا؛ ا ا جاتبا لدببتَ ذن سدت ا؛  الي َباسا؛   لي اللران بالب ب  اااه ع ب ذن عبب الحز زد ثم اساحاُ

 يا 2/242يد  "ا.عفه"أل271 – 2/242"تمجدر الامجدر" أل
د ر    هيد تابحي ثلعد ا ر  ستتتتتبح ن روِف من اصتتتتتحاب النبي 103ي ه  َالب ذن محبا؛ ذن اذي جبب  اذ  عبب هللا  ال فعي ألت 25أل

 عن ث با؛  اذن ع ب  محا  ع ذن اذي سفتا؛  غ بهما .جبل اذن لبا؛ في الثلاتا 
 يا240/  2يد  "ا.عفه" أل86/  5يد  "تمجدر اذن عباُب" أل118/  3دنظب  "تمجدر الامجدر" أل 
هجد ا اصتتتتتتتتتد  من الاب ا هي    لال  اذ  اد ب    لال  اذ  مبتتتتتتتتتدما م لُ 113ي مفح لد ق    ه  اذن ستتتتتتتتتمباب  اذ  عبب هللا ألت 26أل

 مشتتتليا ف ت  تابحيا اعاق ب  تتتبا  و َ عد ما   انال  في ا.م تتتارا عبل الزهبه عالم اه  الشتتتاه  إماممما قال اح ُ ذن مح ن  جا؛ 
 يا212/  8يد  "ا.عفه" أل101/  1دنظب  "تججب  الحاا " أل قبر ا ثم روَ

يد باب .جب اَافف اه  الحدم في 1167هتيد ذبقم أل319ي بفب النتباذ ره ألت ي دنظب  "ا. سط في البنن  اإلو اا  ااَافف" اذ27أل
 يا3/18تثنتع اإلقامعد أل

 يد  غ بلا1/141يد باب في اإلقامعد أل510ي اَبو  اذ   ا   في "سنن "د ذبقم أل28أل
ِ.؛ألت  29أل هتيا صحاذي   60هت   ق     58ي ه  س ب  ذن مح ب ذن ربتحع   ق    ا   ذن مح ب  اذ  محج ر   اللبلي الن حي ال في ال 
 د ر   عن النبي  عنت  اذنت  عبتب ال دتَ   اذن اذنت  عبتب الحز ز ذن عبتب ال دتَ   عبتب هللا ذن عب تب هللا ذن اذي مدتفتع  غ بهمد  ال النبي 
 يا2/  12ي   "تمجدر الامجدر" أل176/  4ا..ا؛ ب فع د ه الااحادنظب  "اإلصابع" أل 
ِ.؛ا م لُ ا.ن تتار   لال م لُ ع اربن ااستتب ي هم اذنان ستتحب" ذن عا30أل ال حب ف ببتتحب اللب  ق   ل    ئجد   لال ذن عبب البل ن ال 

ِ.؛ ب بتان فد تا تب  .لتَ لانتارتت  في اللب  ر   عن النبي   د  عنت  اذنتال ع تار  ع ب  لا تبل لار ذن ع ب قتال ذن عبتب البب جتا؛ د
 يا 7/316يد  "لبا؛ ال  زا؛" أل3/474دنظب  "تمجدر الامجدر" أل  ت ارث عن  ذن ل ا..ا؛   إلُ مبنب النبي   ذفل ا..ا؛ نلد  اذ  بفب

يد باب .جب اَافف اه  الحدم في 1167هتيد ذبقم أل319ي دنظب  "ا. سط في البنن  اإلو اا  ااَافف" اذي بفب النتباذ ره ألت 31أل
 يا3/18تثنتع اإلقامعد أل

 يا63/  1ي دنظب  "ال مجب" أل32أل
 يا63/  1يد  "ال مجب" أل91 – 90/  3دنظب  ال ن  ا ألي 33أل
ِمن ن في الحبدثد جا؛ راسا في الال      161ي ه  سفتا؛ ذن سح ب ذن مبب ق  الث ره ألت 34أل هتتيد من ذني ث ر ذن عبب منا د ام ب ال 

لنامَ ال ب بيي     ألألالنامَ  دب  ال ن تتتتتتتت ر ثم ال مبه ل دي الحفم  فا ار  منم ا ستتتتتتتتن ن   مات بالب تتتتتتتتب  مبتتتتتتتتا فتامن م تتتتتتتتناات  ألألا
يد  "تار خ ب با " 1/250يد  "الن اهب ال رتتتتتتتتتتتتتع" أل158/    3ال تتتتتتتتتتتت  بيي جفه ا في الحبدثا  ل  جااب في الابائكادنظب  "ا.عفه" أل

 يا 9/151أل
الث ره  هتتتتتتتتتتتتيد محبث نحا  ق هد   ثل   َب ؛ا  وحد  بحرمم في  روع سفتا؛  169ي ه  الحبن ذن صالح ذن لي  الم باني ألت 35أل

 يا 288/  2في الال   ال راادنظب  "تمجدر الامجدر" أل
هتتتتتتتتتتتتتتتيد من سا ات اه  الب ب  عدِ ا  فلِماا   167ي ه  عب ب هللا ذن الحبن ذن ل  ن ذن اذي الحب مالَ ذن ال ش اش الحنببه ألت 36أل

َتالتب ذن الحتارث ومح تب ذن عبتب هللا  لي قرتتتتتتتتتتتتتتتانهتا  جتا؛ ثلتع مح  ِ اد ر   عن عبتب ال دتَ الحوبشمي  غ بلد   ر   عنت  اذن ممتبه   
 يا 346/  4يد  "ا.عفه" لدزرجدي أل7/  7ا.ن اره   َب ؛د قب َبإ ل  مبدمادنظب  "تمجدر الامجدر" أل
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 يا259/  1ي دنظب  "لالتع اذن عاذبدن" أل37أل
 يا1/185ع ه  أليد باب ما وان في ا..؛  اإلقامع جت2118ي ذمجا الداظ اَبو  اذن اذي ل ب  في "م نا " ذبقم أل38أل
هتتتتتتتتتتتتتتتتيد  اف   238ي ه  إستحاق ذن إذباهتم ذن م دب الحنظدي  الا ت ي ال ب شه  اذ  احل ب اذن راه     عالم َباستا؛ في ع تبل ألت39أل

البف  لن َ الحبدث   اَج عن  ال ب  الشتتتتتتتتتتتت ا؛د قال  ت  ال ط ر الب با ه  "اوا َ ل  الال   الحبدث  الحاظ  ال تتتتتتتتتتتبق  ال را  الزهب" 
 يا1/216يد  "تمجدر الامجدر" أل1/292ن نتباذ ر  ت في ذمادنظب  "ا.عفه" لدزرجدي ألاسا  

هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيا من اه   ببستتتتتاا؛  استتتتتا  ن ب با   اقاه ذما إلُ ل ن   310ي ه   الطببهد مح ب ذن وب ب ذن دز ب ذن جث ب  اذ  وحابألت 40أل
نن   بقما  عارِفا بأااه النا   اَبارهمد ستتتتتتت َ من مح ب  فات ا من اُاذب الحد انا جا؛ لافِظا ل ااب هللا  فل ِما في ا.لفاه   عالِ ا بالبتتتتتتتُّ

ذن عبب ال دَ  إستحاق ذن اذي إستبائ    إست اع   ذن م ستُ البتبه   َب نا ر   عن  اذ  لت ر الحباني  الطبباني   ائاعا  ق   إ؛  ت  
الببتط في الال "    "وامَ البتا؛ في تاب ب اللب ؛"د   "الاب  ب تشتِحا اب ِبا  م اا  ا تربد من ت انتا   " اَافف الالمان"د  " جااب 

 يا6/294يد  "ا.عفه" أل3/498يد  "م زا؛ ااعابال" أل2/251في ا.ص ل"ادنظب  "تججب  الحاا " أل
 يا294/  1ي دنظب  "ال  ني" اذن قبامع أل41أل
 يا294/  1ي دنظب  "ال  ني" اذن قبامع أل42أل
 يا 1/384ي دنظب  "لالتع اذن عاذبدن" أل43أل
 يا2/44ي دنظب  "الجَ ب " لدلبافي أل44أل
 يا1/195ي دنظب  "ر نع الطالب ن" أل45أل
هتتتتتتتتتتتتيد ب با ها نببا  إلُ ذتَ ال بقد من جبار فلمان الحناذدعد رل    334ي ه  ع ب ذن الحب ن ذن عبب هللا  اذ  اللاسم  ال بقيألت  46أل

حابع شمن ذني ذ      تب  جاب  في ذ ي ذب با  فالابقي  لم ت ن اناشبتد  بلي منما م ا بل ال شم ر عن ب با  ل ا ظمب ذما سر ال 
 يا202/  5يد  "ا.عفه" لدزرجدي أل75/  2ذت ألم ا ب ال بقييي الجه لبل  اذن قبامع في "ال  ني"  غ بلا دنظب  " بلات الحناذدع" أل

 يا294/  1ي دنظب  "ال  ني" اذن قبامع أل47أل
 يا1/264د أل717ي اَبو  الب ملي في "البنن ال   ب" باب صف  َب ف الش   ا  الل بد ذبقم أل48أل
يد  "ر نع الطالب ن" 2/44يد  "الجَ ب " لدلبافي أل1/384يد   "لالتع اذن عاذبدن" أل294/  1ي دنظب  "ال  ني" اذن قبامع أل 49أل
 يا 1/195أل
 يا2/9د أل635الَ ذن الح  بثد باب اوازان با..ا؛ غ بل في الحربد ذبقم ألي اَبو  ذمجا الداظ النبائي في "سنن " من لبدث م50أل
 يا36/42يد أل21710ي اَبو  اإلماه ال ب في "مبنبل" من لبدث اذي البر اند ذبقم أل51أل
 يا294/  1ي دنظب  "ال  ني" اذن قبامع أل52أل
 يا125ي س ر  البلب  من اآلاع أل53أل
 يا2/108يد   "تاإ الحب  " ما   "ث ب" أل1/243ألي دنظب  "لبا؛ الحبب" ما   "ث ب"  54أل
 يا1/296يد  ال  ني أل1/409يد  "نمااع ال حااإ"أل1/432يد  "م اهر الند  "أل1/128ي دنظب  "ال بب ا" أل55أل
 يا97/  3يد  "ال ن  ا" أل1/431ي دنظب  "م اهر الند  " أل56أل
 يا2/13يدأل647الاث  ر في ا.ا؛ الانبد ذبقم ألي اَبو  النبائي في "سنن " من لبدث اذي محج ر د باب 57أل
بي أل58أل  يا1/130ي دنظب  ال بب ا لدبَب
اُصيا1/291يد أل389ي لم اوبل ذمجا الداظد  اَبو  مبدم في "صحتح " ذبقم أل59أل لوُ  ُل و ْتطواُ؛  و .ِ ُ؛ اوْ ذوبو الشَّ ِو  يد ذداظ  ألِإ.وا او.َّ؛و اْلُ 
يد  الز دحي في "ن تتتتتتتتتتتتتتتتر البااتتتع" 1/355يد أل1081وتتت  الطبباني في "محن تتت  ال ب ب" ذبقم ألي لم اعثب عدتتتت  ذمتتتجا الداظ   ان تتتا اَب 60أل
ٍل  اونَُّ  اوتوُ النَِّبيَّ ي  ذداظ  أل1/264أل توْ ِن  قوالو النَِّبيُّ  ا؛َّ ِذفو ْ ُب ِمنو النَّْ ِه موبَّ َو   ُ فو ُل رواِقِبا  فولوالو  ال تتَّ بو ْبِح فو ووو ِ.ُنُ  ِبال تتُّ ِْ نو    »مو ُد ا اوْلبتتو

» َو ْدُ  ِفي او.واِن ُل اْوحو  يا  هوجوا اوا ِذفو
بي أل61أل  يا1/242يد  "الحنااع لب  المبااع" لدباذبتي أل1/130ي دنظب  "ال بب ا" لدبَب
 يا8/115ي "لبا؛ الحبب" ف   الباند أل62أل
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 يا  1/259ي دنظب  "لالتع اذن عاذبدن" أل63أل
 يا1/386ألي دنظب  "لالتع اذن عاذبدن" 64أل
 يا136/  1ي   "م ني ال حااإ" أل91 – 90/  3يد  "ال ن  ا" أل119/  1ي دنظب  "منح الند  " أل65أل
 يا1/295يد  "ال  ني" أل1/386ي دنظب  "لالتع اذن عاذبدن" أل66أل
ر  جا؛ غ اِصا  هيدمن جبار اصحاب اللاالد قال البافحي في الامجد  462ي ه  لب ن ذن مح ب ذن ال ب ال وب رُّ .ه من َباسا؛ألت 67أل

 في البقائقد من اصحاب الاباا انيد  جا؛ ددلر بحبب ا.ئ عد  ه  لتخ الن  ني ال شم ر بَماه الحبم ند ل  " الاحدتلع " في الال ا
 يا160 – 155/  3يد   بلات الشاف تع لدببفي أل57دنظب  " بلات الشاف تع" لدحب ني ألص  
 يا 3/90ي دنظب  ال ن  ا أل68أل
 يا1/134يد أل498 ا   في "سنن "د باب ذبن ا..ا؛د ذبقم ألي اَبو  اذ  69أل
 يا 1/574يد أل1834ي اَبو  الب ملي في "البنن ال بب "د باب ذبن ا..ا؛د ذبقم أل70أل
 يا4/393ي لبا؛ الحببد ف   الش نأل71أل
 يا 473يد محنم ل ع الالمان ألص6/340ي دنظب  لبا؛ الحببد ف   الن ؛أل72أل
 يا 2/704يد أل1016ي اَبو  مبدم في "صحتح "د باب الحث عدُ ال بقع  ل  بشق ت ب ااايد ذبقم أل73أل
 يا9/30يد أل6987ي اَبو  الب اره في "صحتح "د باب البؤ ا ال الحع وزن من ساع  اربح نااايد ذبقم أل74أل
هي الحافظ  اذ  ع بد  لب بلب بعد من اودَّع ال حبث ن  الالمان  لتخ 463د سه ذن عبب هللا ذن مح ب ذن عبب البب الن به ألت ي ه  75أل

ِرخ ا در  مفثب من الا نتعد رل  رلفت    دع  ت في بشا بعد من ت انتا   " ااساججار في لب  مجاهر  عد ان ا.نبل    م
ي   "ا.عفه"  3/314في ال   أ من ال حاني  ا.سان ب "د  " ال افي" في الال ا دنظب  "الشجرات" أل عد ان ا.م ار"    "الا م ب ل ا

 يا 9/317أل
 يا 1/368ي "ااساججار" أل76أل
 يا 4/77ي دنظب  "لب  الن  ه عدُ مبدم" أل77أل
 يا 2/82ي دنظب  "فاح الباره" اذن لنب أل78أل
 يا 1/137ي دنظب  "م ني ال حااإ" أل79أل
 يا 3/146ي   "ال حدُ" أل1/58ي   "ال ب نع" أل 1/259اذن عاذبدن" أل  ي دنظب  "لالتع80أل


