
  
  

  
  أحاديث أذآار األذان واإلقامة

  جمعًا ودراسة
  
  
  إعـداد

  إبراهيم بن علي بن عبيد العـبيـد.د
  األستاذ المشارك في آلية الحديث
  بالجامعة اإلسالمية بالمدينة النبويـة

  
  ملخص البحث

هذا البحث جمعت فيه األحاديث الواردة في أذآار األذان واإلقامة التي آان 

أرشد إليها وتكلمت عليها صحة وضعفا بناء على قواعد المحدثين  يقولها أو النبي 

  :وهذه األحاديث مقسمة على عدة مباحث هي 

  .األحاديث الواردة في متابعة المؤذن : المبحث األول

  .األحاديث الواردة في فضل متابعة المؤذن : المبحث الثاني 

  .وفضله األحاديث الواردة في القول عند التشهد : المبحث الثالث 

  .األحاديث الواردة في الدعاء عند األذان وسؤال الوسيلة : المبحث الرابع 

  . عند األذان األحاديث الواردة في الصالة على النبي : المبحث الخامس

  .األحاديث الواردة في القول عند الحيعلة: المبحث السادس 

  .ان األحاديث الواردة في إجابة الدعاء عند األذ: المبحث السابع
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  .األحاديث الواردة في الذآر عند أذان المغرب: المبحث الثامن

  .األحاديث الواردة في الذآر عند اإلقامة: المبحث التاسع
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  :ةــالمقدمـ
إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا 

مضل له ومن يضلل فال هادي له، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمد ًا عبده 

  .ورسوله
  : أمابعد 

فال ريب أن األذآار والدعوات من أفضل العبادات ، والعبادات (( 
مبناها على التوقيف واالتباع ال على الهوى واالبتداع ، فاألدعية 

ل ما يتحراه المتحري من الذآر والدعاء واألذآار النبوية هي أفض
ال يعبر  وسالكها على سبيل أمان وسالمة والفوائد والنتائج التي تحصل

عنها لسان وال يحيط بها إنسان ، وما سواها من األذآار قد يكون محرما 
 إليه أآثر الناس يال يهتد ، وقد يكون مكروها ، وقد يكون فيه شرك مما

  .... وهي جملة يطول تفصيلها 
واألذآار واألدعية الشرعية فيها غاية المطالب الصحيحة ونهاية 
المقاصد العلية وال يعدل عنها إلى غيرها من األذآار المحدثة المبتدعة إال 

  ١)()) .جاهل أو مفرط أو متعد 
افرت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على فضلها ظوقد ت

الناس ، ولما آانت األدعية والمحافظة عليها ، وتساهل فيها آثير من 
واألذآار بهذه المثابة أحببت أن أسهم ببحث متواضع في جانب من 
جوانب األدعية واألذآار وهو جمع األحاديث الواردة في األدعية 

أحاديث أذآار األذان واإلقامة ((واألذآار عند األذان واإلقامة وسميته 
  )) جمعا ودراسة 
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  :وقسمته إلى مقدمة ومباحث هي 

  .متابعة المؤذن : المبحث األول
  .المبحث الثاني فضل متابعة المؤذن 

  .القول عند التشهد وفضله : المبحث الثالث 
  .الدعاء عند األذان وسؤال الوسيلة : المبحث الرابع 
  . عند األذان الصالة على النبي : المبحث الخامس
  .القول عند الحيعلة: المبحث السادس 
  .ة الدعاء عند األذان إجاب: المبحث السابع
  .الذآر عند أذان المغرب: المبحث الثامن
  .الذآر عند اإلقامة: المبحث التاسع

  وقد جمعت مادة هذا البحث من آتب السنة من مظانها مع تخريجها 
والحكم عليها على حسب قواعد المحدثين ، فإن آان الحديث في 

رجه من أصحاب الصحيحين أو أحدهما فإني أآتفي بالعزو إلى من أخ
الكتب الستة دون غيرها مالم يكن فيه فائدة إسنادية أو متنية فإني أبين 

  .ذلك 
إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أجتهد في  -

تخريجه من دواوين السنة الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم 
  .وآتب الزوائد وغيرها 

تها الصحيحة  أرتب األحاديث في آل مبحث على حسب درج -
فالحسنة فالضعيفة ما لم يكن له شاهد من األحاديث الصحيحة أو 

  .الحسنة فإني أجعله عقبه للعالقة بينهما 
إذا صح الحديث من أحد طرقه فإني ال ألتزم الحكم على جميع  -
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  .طرق الحديث اآتفاء بصحته 
إذا آان الحديث يندرج في أآثر من مبحث فإني أذآره في الموضع  -

) في الباب و(  له وأشير إليه في المواضع األخرى بقولي المناسب
  .ثم أحيل على موضع تخريجه 

  .أنقل أقوال أهل العلم في الحكم على الحديث إن وجدت  -
  .إذا آان ضعف الحديث ظاهرا فإني ال أستطرد في الكالم عليه  -
 آمن يدور –أترجم للرواة اّلذين تدعو الحاجة إلى الترجمة لهم  -

 من آتاب الكاشف للحافظ الذهبي – على الحديث عليه الحكم
والتقريب للحافظ ابن حجر ما لم أخالفهما بناء على آالم حفاظ 

  .آخرين فإني أبين ذلك 
إذا لم يكن الراوي من رجال التقريب والكاشف فإني أترجم له من  -

  .آتب الجرح والتعديل األخرى 
  . واللغة أبين الغريب اّلذي يحتاج إلى بيان من آتب الغريب -
  .عمل الفهارس العلمية  -
  .فهرس اآليات  -
  .فهرس األحاديث  -
  .فهرس األعالم  -
  .فهرس المصادر والمراجع  -

هذا وقد بذلت جهدي في إخراج هذا البحث فما آان فيه من صواب 
وجل وما آان فيه من خطأ فأسأل اهللا العفو والتوفيق  فمن توفيق اهللا عز

   .للصواب إنه ولي ذلك والقادر عليه
  .     وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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  ث األولــالمبح
  ؤذنـــمــة الــــمتابع

  :الحديث األول  ] ١[ 
إذا سمعتم النداء : (( َقال  أن رسول اهللا عن أبي سعيد الخدري 
  ))فقولوا مثل ما يقول المؤذن

 عن يحيى بن ٣)(سف ، ومسلمعن عبد اهللا بن يو٢) (أخرجه البخاري
عن قتيبة ومعن، ٥)(عن القعنبي،والترمذي٤)(وأبو داود يحيى واللفظ لهما،

 عن ٨)(عن زيد بن الحباب، وأحمد٧)( عن قتيبة وابن ماجه٦)(والنسائي
 وغندر وعثمان بن عمر ويحيى بن سعيد القطان ٩)(عبدالرحمن بن مهدي

 عن عبد اهللا بن ١٢)( بن أحمد، وعبد اهللا١١)(، والشافعي ١٠)(، وعبدالرزاق
  .عون الخراز ومصعب الزبيري 

 عن ١٥)( عن ابن وهب ، وابن السني١٤)( والطحاوي١٣)(وابن خزيمة
 ١٧)( عن أبي عاصم ، والبغوي١٦)(عتبة بن عبد اهللا المروزي وأبو نعيم

عن الزهري عن عطاء بن يزيد ١٩)( آلهم عن مالك١٨)(عن أبي مصعب
  .الليثي عن أبي سعيد به 
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وابن ٢٢)(يــــوالدارم٢١)(عن معمر وأحمد٢٠)(خرجه عبد الرزاقوأ
 عن يونس بن يزيد، وأبو ٢٥)( والطبراني٢٤)(والطحاوي٢٣) (خزيمة 
  . عن يونس وابن جريج ومعمر آلهم عن الزهري به ٢٦)(عوانة

 ٢٨)( وعبد اهللا بن عمرو٢٧)(وفي الباب عن عبد اهللا بن الحارث
  ٣٠)(. وأبي هريرة ٢٩)(وأنس

  :تنبيهات 
 هذا الحديث من طريق زيد بن ٣١)(أخرج ابن أبي شيبة: ولاأل
 عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد ٣٢)(ُحباب

   :من فعله ))  آان يقول مثل ما يقول المؤذن أن النبي 
 خالف الحفاظ من أصحاب مالك ٣٣)(فزيد بن الحباب مع ما قيل فيه

 وهو  فلم يذآروا الحديث من فعله - آما سبق ذآرهم - ٣٤)(ومن تابعه
  .الصواب

 من طريق أبي بكر بن أبي ٣٥)(ثم إن الحديث عند ابن ماجه في السنن
  .شيبة عن زيد بن الحباب آرواية الجماعة من أصحاب مالك 

ومعظم من رواه ذآره بصيغة األمر : قلت : َقال الحافظ ابن حجر 
مع المؤذن َقال مثل ما آان إذا س: وأغرب زيد بن الحباب فذآره بلفظ 

  )) يقول 
  . ٣٦)(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه 

عن :  عن الزهري فقال ٣٧)(رواه عبد الرحمن بن إسحاق: الثاني 
إذا أذن  : (( َقال رسول اهللا : سعيد بن المسيب عن أبي هريرة َقال 

  )).المؤذن فقولوا مثل ما يقول
ه، ـظ لـــــــــــ واللف٣٨)(هــــأخرجه ابن ماج
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 آلهم من طريق عبد الرحمن ٤١)(والطبراني ،٤٠)(،والطحاوي٣٩)(والنسائي

  .بن إسحاق به 
فعبد الرحمن بن إسحاق خالف مالكا وغيره من أصحاب الزهري آما 
تقدم فجعله عن سعيد عن أبي هريرة والمحفوظ رواية الجماعة عن 

  .شاذة الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد مرفوعا وهذه الرواية 
سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحمن بن إسحاق : َقال ابن أبي حاتم

فقال رواه جماعة مالك وغيره ... عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة 
 وهو أشبه عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد عن النبي 

)(٤٢.  
وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري هذا : و َقال الترمذي

 ورواية مالك ن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي الحديث ع
   .٤٣)(أصح

الصواب حديث مالك وحديث عبد الرحمن بن :  و َقال النسائي
إسحاق خطأ وعبد الرحمن هذا يقال له عباد بن إسحاق وهو ال بأس به 
  وعبد الرحمن بن إسحاق يروي عنه جماعة من أهل الكوفة وهو ضعيف

  .٤٤)(الحديث 
أصحاب الزهري يقولون الزهري عن عطاء بن يزيد :  العقيليو َقال 

  .٤٥)( نحوه وهذه الرواية أولى عن أبي سعيد عن النبي 
وخالفهم عبد الرحمن بن إسحاق وهو عباد فرواه :  و َقال الدارقطني

عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وال يصح فيه سعيد 
)) ( (.والصحيح ما ذآرنا ٤٦٤٧  

يرويه الزهري واختلف عنه فرواه عبد الرحمن بن : يضاوقال أ
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  ومعمر  لفه مالكان أبي هريرة وخـن سعيد عـإسحاق عن الزهري ع
وغيرهما فرووه عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد وهو 

  .٤٨)(الصحيح 
والصحيح قول مالك ومن تابعه َقاله أبو حاتم :  وقال ابن رجب

   .٤٩)(ي والدارقطنيالرازي والترمذي وابن عد
هذا إسناد معلول والمحفوظ عن الزهري عن : وقال البوصيري

   .٥٠)(بن يزيد عن أبي سعيد الخدري آما أخرجه األئمة الستةاعطاء 
وحكم : عقب رواية عبد الرحمن بن إسحاق  وقال الحافظ ابن حجر

  . ٥١)(أحمد بن صالح وأبو حاتم والدارقطني عليها بالشذوذ 
 هذا الحديث وعلى مالك إسنادختلف على الزهري في ا:  وقال أيضا

أيضا لكنه اختالف اليقدح في صحته فرواه عبد الرحمن بن إسحاق عن 
الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أخرجه النسائي وابن ماجه وقال أحمد 

حديث مالك ومن تابعه : بن صالح وأبو حاتم وأبو داود والترمذي
  .٥٢)(أصح

وحكى الدارقطني في غرائب مالك أن : ابن حجرَقال الحافظ : الثالث 
  .عن الزهري عن أنس : بعضهم رواه عن مالك فقال 

 في ترجمة مالك وخطأها هو ٥٣)(و نعيم في الحليةـوأوردها أب
  .٥٤)(والدارقطني

 عـن ٥٥)(أخـرجه أبو نعيم في الحليـة من طريق عمـرو بن مـرزوق
إذا سمعتم النداء  : ((  َقال رسول اهللا: مالك عن الزهري عن أنس َقال 

  )).فقولوا مثل ما يقول 
فعمرو بن مرزق خالف أصحاب ملك آما تقدم ذآرهم فإنهم يروونه 
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  هـ١٤٢٥
  .عن أبي سعيد ال أنس وهو المحفوظ آما َقاله الدارقطني 

إنه ممن رواه عن عمرو وهو : وهو وهم وقيل : وقال ابن رجب
  .٥٦)(محمد بن عبد الرحيم الشماخي

وروى الزهري عن السائب بن يزيد : ل الحافظ ابن حجرَقا: الرابع 
  .٥٧)(وخطأه ر ذآره ابن عبد الب

وقد روى هذا الحديث عن مسدد عن يحيى القطان : َقال ابن عبد البر
 وذلك خطأ من عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد عن النبي 

إال آل من رواه بهذا االسناد عن مسدد أو غيره وال يعرف فيه ويحفظ 
حديث الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري وهو الصحيح 

    .٥٨)(واهللا أعلم . فيه 
ورواه يحيى القطان عن مالك عن الزهري عن :  وَقال الحافظ

إنه خطأ : وقال الدارقطني . السائب بن يزيد أخرجه مسدد في مسنده عنه 
  .٥٩)(والصواب الرواية األولى 

لما سئل عن حديث عطاء بن يسار عن أبي :  َقال الداقطني: الخامس 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ((   :َقال رسول اهللا : سعيد َقال 
  )).المؤذن

فقال حدث به إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ووهم فيه على مالك ، والصحيح عن 

  .عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد مالك عن الزهري عن 
  .وآذلك رواه أصحاب الموطأ والحفاظ عن مالك عن الزهري 

وآذلك رواه يونس ومعمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي 
   .٦٠)(سعيد
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وذآر الدارقطني في العلل أن بعضهم رواه عن مالك :  و َقال الحافظ
وساقه في الغرائب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 

  .٦١)(المحفوظ ما في الموطأ: وَقال 
عن مالك ٦٢) (ورواه المغيرة بن سْقالب:  َقال ابن رجب: السادس 

  .عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد 
  . ٦٣)(وزيادة سعيد بن المسيب التصح والمغيرة متروك 

هكذا رواه جماعة  : بعد ما ذآر طريق مالك و َقال ابن عبد البر
الرواة عن مالك إال المغيرة بن سقالب فإنه رواه عن مالك عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي جميعا عن أبي سعيد 

  . ٦٤)(الخدري ولم يذآر سعيدا في إسناد هذا الحديث غيره واهللا أعلم 
الموطأ وهذا الحديث في :  وَقال ٦٥)(وهذا الطريق أخرجه ابن عدي

عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد وذآر سعيد في هذا 
  .اإلسناد غريب ال أعلم يرويه عن مالك غير مغيرة هذا 

 هذا الحديث من طريق عبد المنعم بن ٦٦)(أخرج أبو نعيم: السابع 
َقال رسول اهللا :  ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر َقال ٦٧)(بشير األنصاري

:   ))داء فقال مثل ما يقول غفر اهللا له الذنوب من سمع الن. ((  
  .ثم َقال غريب من حديث مالك لم نكتبه إال من حديث عبد المنعم

 - وهو ضعيف جدا -ورواه عبد المنعم بن بشير :  وَقال ابن رجب
  .٦٨)(عن مالك عن نافع عن ابن عمر وال يصح 

  .٦٩)(يريروي عن مالك والعمري المناآ: وَقال أبو نعيم األصبهاني 
سئل الدارقطني عن حديث عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن : الثامن 

  )).إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول حتى يفرغ  :(( النبي 
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  هـ١٤٢٥
 عن عقيل ٧١)( عن عباد بن آثير٧٠)(يرويه حجاج بن نصير: فقال 

عن الزهري عن عطاء عن أبي أيوب ووهم فيه حجاج أو عباد 
  .٧٢)(عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدريوالصواب عن الزهري عن 

  :الحديث الثاني ] ٢[
إذا سمعتم المؤذن فقولوا آما يقول : ((  َقال  أن النبي عن أنس 

 ((  
 أن النبي : ((  ولفظه ٧٤)( واللفظ له والطبراني٧٣)(أخرجه البزار

  ))آان إذا سمع المؤذن يؤذن َقال آما يقول 
 ثنا مبارك بن ٧٦)( عمار آلهم من طريق حفص بن٧٥)(وابن عدي

 عن الحسن عن أنس به ، وسنده ضعيف من أجل حفص بن ٧٧)(فضالة
   .٧٨)(عمار وعنعنه مبارك لكن يشهد له حديث أبي سعيد الَِّذي قبله

ال حول وال قوة إال : فإذا بلغ حي على الفالح َقال (( زاد ابن عدي 
  ))باهللا

ها عنه حفص بن  عن مبارك يروي٧٩)(وهذه األحاديث الثالثة: وقال 
 وال أعرف لحفص هذا ٨٠)(عمار وعن حفص أحمد بن المعلى اآلدمي

  .أنكر من هذه األحاديث بهذه األسانيد التي رواها 
ال نعلمه عن أنس إال من هذا الوجه تفرد به حفص : وقال البزار 

  .الطاحي ولم يتابع عليه 

  :الحديث الثالث  ] ٣[ 
 بين صف ام رسول اهللا ق: عن ميمونة رضي اهللا عنها َقالت 

إذا سمعتن أذان هذا الحبشي فقلن ((  :الرجال وصف النساء فَقال للنساء 
  )).آما يقول 
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 عن عباد بن ٨٢)( من طريق منصور بن سعد٨١)(أخرجه الطبراني
  .  عن ميمونة به ٨٤)( عن عبداهللا الجزري٨٣)(آثير

وسنده ضعيف فيه عباد بن آثير ضعيف ، وعبداهللا الجزري لم 
   .٨٦)( وأنس٨٥)(رفه لكن يشهد له حديث أبي سعيدأع

فيه عبد اهللا الجزري عن ميمونة ولم أعرفه وعباد بن :  قال الهيثمي
   .٨٨)( فيه ضعف وقد وثقه جماعة وبقية رجاله ثقات٨٧)(آثير

 أيضًا من طريق عقبة بن آثير عن خراش عن ٨٩)(وأخرجه الطبراني
ا معشر النساء إذا سمعتم أذان ي:(( ابن عبداهللا عن ميمونة به وزاد فقال 

. هذا الحبشي وإقامته فقلن آما يقول فإنه لكن بكل حرف ألف ألف درجة 
  )) .  ضعفان يا عمر : (( هذا للنساء فما للرجال ؟ َقال : فقال عمر 

مرأة أطاعت وأدت حق اإنه ليس من ((  :    ثم أقبل على النساء فَقال 
وبين  سها وماله إال آان بينهاتخونه في نف زوجها وتذآر حسنه وال

الشهداء درجة واحدة في الجنة فإن آان زوجها مؤمنًا حسن الخلق فهي 
  .وسنده ضعيف )) زوجته في الجنة وإال زوجها اهللا من الشهداء 

  .٩٠)(وهو آما قال رحمه اهللا . فيه جماعة لم أعرفهم :  َقال الهيثمي
)( )(وفيه نكارةرواه الطبراني في الكبير ، :  وَقال المنذري ٩١٩٢ .   

   .٩٣)(ولفظه األول يشهد له حديث أبي سعيد وأنس

  :الحديث الرابع  ] ٤[ 
إذا سمعتم المنادي : ((  أنه قال  عن رسول اهللا عن معاذ بن أنس 

  )) .بالصالة فقولوا آما يقول ٩٤) (يثوب
 وابن ٩٦)( واللفظ لـه عـن ابن لهيعـة والطبراني٩٥)(أخرجـه أحـمد

 عن سهل ٩٩)( آالهما عن ِزّبان بن فائد٩٨)( ِرْشِدْين بن سعد عن٩٧)(عدي
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  هـ١٤٢٥
   . عن أبيه به١٠٠)(بن معاذ بن أنس الجهني

 وإسناده ضعيف مداره على زبان بن فائد وهو ضعيف والراوي عنه     
ابن لهيعة ورشدين وهما سيئا الحفظ ثم إنه من رواية زبان عن سهل بن 

  .معاذ 
 فلست أدري أوقع التخليط لحديث جدًامنكر ا: َقال ابن حبان في سهل 

في حديثه منه أو من زبان بن فايد فإن آان من أحدهما فاألخبار التي 
رواها أحدهما ساقطة وإنما اشتبه هذا ألن راويها عن سهل بن معاذ زبان 

   .١٠١)(بن فائد إال الشيء بعد الشيء
  .ال بأس به إال في روايات زبان عنه آما تقدم : و َقال الحافظ 
رواه أحمـد والطـبراني في الكبـير وفيـه ابن لهيعة :  و َقال الهيثـمـي

  . ١٠٢)(وفيـه ضعف
وفي هذا نظر ألن ابن لهيعة في سند أحمد فقط أما الطبراني ففيه 

  .رشدين بن سعد ثم إن مدار الطريقين على زبان عن سهل آما تقدم 

  :الحديث الخامس  ] ٥[ 
ال سمعت معاوية بن أبي سفيان عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف َق
اهللا أآبر : اهللا أآبر َقال معاوية : وهو جالس على المنبر أذن المؤذن َقال 

 ًاأشهد أن محمد: وأنا فقال : أشهد أن ال إله إال اهللا فقال معاوية : َقال 
: يا أيها الناس : فلما قضى التأذين َقال . وأنا : فقال معاوية . رسول اهللا 

 على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما ول اهللا إني سمعت رس
  )) .سمعتم مني من مقالتي 
 واللفظ له عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن ١٠٣)(أخرجه البخاري
 عن مجمع بن يحيى األنصاري آالهما عن أبي ١٠٤)(حنيف ، والنسائي
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  . أمامة بن سهل بن حنيف به
  :وهذا الحديث له طرق أخرى هي 

عن عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله : الطريق األول 
  .  رسول اهللا وأشهد أن محمدًا: إلى قوله 

 عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى بن ١٠٥)(أخرجه البخاري
هكذا موقوفا . أبي آثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى به 

َقال : لثم ساقه من طريق وهب بن جرير عن هشام بنحوه موقوفا وقا
حي على : لما َقال :  أنه َقال ١٠٧)(وحدثني بعض إخواننا : ١٠٦)(يحيى

 هكذا سمعنا نبيكم : وَقال . ال حول وال قوة إال باهللا: َقال . الصالة 
  )) .يقول 

فبين وهب بن جرير في روايته عن هشام عن يحيى أن رواية الرفع 
  .فيها هذا المبهم

، ١٠٨)(مر العقدي آما عند أحمدوقد تابعه إسماعيل بن عليه وأبو عا
  ويزيد بن 

 فهؤالء ١٠٩)(هارون آما عند الدارمي ومعاذ بن هشام آما عند البيهقي
الخمسة رووه موقوفا آرواية معاذ بن فضالة وبينوا في روايتهم عن 

  .هشام عن يحيى أن ذآر الرفع وذآر الحيعلة فيه هذا المبهم 
لية عن هشام عن  من طريق إسماعيل بن ع١١٠)(وأخرجه ابن خزيمة

يحيى عن محمد بن إبراهيم به مرفوعا بذآر الحيعلة ولم يذآر التفصيل 
  .الَِّذي ذآره يحيى 

 عن إسماعيل بن علية ويزيد بن هارون ١١١)(خرجه ابن أبي شيبةأو
 عن عبد ١١٤)(عن األوزاعي والبيهقي١١٣)( وابن حبان١١٢)(والنسائي
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  هـ١٤٢٥
ثير عن محمد بن بن عطاء آلهم عن هشام عن يحيى بن أبي آاالوهاب 

آنا عند معاوية إذ سمع : إبرهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة َقال 
أشهد : اهللا أآبر فلما َقال: اهللا أآبر اهللا أآبر فقال معاوية : المنادي يقول 

 أشهد أن محمدًا: وأنا أشهد ، فلما َقال : أن ال إله إال اهللا َقال معاوية 
   . وأنا أشهد:  َقال -  -رسول اهللا 

  . يقول هكذا سمعنا رسول اهللا : ثم َقال معاوية 
وتابع .فهؤالء األربعة رووه عن هشام مرفوعا دون ذآر الحيعلة 

  .هشاما معمر وغيره مرفوعا 
   .١١٦)( والطبراني١١٥)(أخرجه عبد الرزاق

  .وتابع يحيى بن أبي آثر يزيد بن الهاد مرفوعًا 
  .١١٧)(أخرجه أبو عوانة 

  .يم بن الحارث طلحة بن يحيى مرفوعا وتابع محمد بن إبراه
   .١٢٠)( والطبراني١١٩)( والحميدي١١٨)(أخرجه الشافعي

  .وهذه المتابعات آلها ليس فيها ذآر الحيعلة 
والحاصل من هذا أن الَِّذين رووا الحديث مرفوعًا أرجح ، ومما 
يقوي الرفع الطرق األخرى ، وأما ذآر الحيعلة فالذين رووه بدونها 

يحيى في روايته أن الَِّذي حدثه بها أحد أصحابه ولم يبين أرجح وقد بين 
  .فهو مبهم وسيأتي ذآر ما يشهد لها في بعض طرق هذا الحديث 

عن أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول : الطريق الثاني 
وإذا . اهللا أآبر اهللا أآبر َقال مثل قوله :  آان إذا سمع المؤذن يقول اهللا 

 أشهد أن محمدًا:  ال إله إال اهللا َقال مثل قوله ، وإذا َقال َقال أشهد أن
  .رسول اهللا َقال مثل قوله 
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 عن حجاج بن ١٢٢)( واللفظ له عن يونس والطبراني١٢١)(أخرجه أحمد
المنهال وأبي عمرو الضرير آلهم عن حماد بن سلمة عن عاصم بن 

وسنده حسن ، وعاصم هو ابن أبي .  عن أبي صالح به ١٢٣)(بهدلة
   .١٢٤)(نجود، وحديثه حسن آما َقاله الذهبيال

وتابع حماد بن سلمة أبان بن يزيد عن عاصم به أخرجه 
   .١٢٥)(الطبراني

 من طريق أبي داود سليمان بن سيف حدثنا ١٢٦)(و أخرجه ابن السني
عبد اهللا بن واقد عن نصر بن طريف عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح 

:  إذا سمع المؤذن َقال رسول اهللا آان : عن معاوية ابن أبي سفيان َقال 
  )) .اللهم اجعلنا مفلحين : (( َقال ، حي على الفالح 

  :وهذا الطريق معلول من أوجه 
 ١٢٧)(فيه عبد اهللا بن واقد وهو الحراني أثنى عليه اإلمام أحمد: األول 

 مرة ثقة ١٢٨)(وَقال ابن معين. ووثقه ، وَقال ربما أخطأ ولعله آبر فاختلط 
ليس هو ممن يتعمد الكذب إال أنه آان يحمل على  : ١٢٩)(ابن عديوَقال . 

  .حفظه فيخطئ وهو عندي آما َقال اإلمام أحمد
ليس : لكن األآثر على تضعيفه بل ترآه بعضهم َقال ابن معين مرة 

  .١٣١)(ضعيف الحديث :  ، وَقال أبو زرعة١٣٠)(بشيء 
   . ١٣٢)(تكلموا فيه منكر الحديث وذهب حديثه: و َقال أبو حاتم 
: وَقال في موضع آخر. ١٣٣)(ترآوه منكر الحديث : و َقال البخاري 

 ١٣٧)( والدار قطني١٣٦)( والجوزجاني١٣٥)(وقال النسائي. ١٣٤)(سكتوا عنه
  .متروك  : ١٣٨)(والحافظ ابن حجر

  .فيه نصر بن طريف أبو جزي القصاب : الثاني 
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  هـ١٤٢٥
ثه ليس حدي:  وَقال ابن معين. ١٣٩)(ال يكتب حديثه : َقال اإلمام أحمد 

   . ١٤١)(من المعروفين بوضع الحديث: ، وَقال مرة ١٤٠)(بشيء 
وَقال ،١٤٢)(ليس بشيء وهو متروك الحديث:  و َقال أبو حاتم

  .متروك : ١٤٤)( والدارقطني١٤٣)(النسائي
اجتمع أهل العلم من أهل الحديث أنه ال يروي عن :  وَقال الفالس

  .١٤٥)(جماعة سماهم أحدهم أبو جزي نصر بن طريف 
 خالف حماد بن سلمة - ولعله آفته -ن نصر بن طريف أ: الثالث 

  .وأبان بن يزيد فإنهما يرويانه عن عاصم بغير هذا اللفظ 
هذا حديث غريب في سنده نصر بن طريف : َقال الحافظ ابن حجر 

 بفتح -وهو بطاء مهملة مفتوحة وآخره فاء وهو القصاب آنيته أبو جزي 
 متروك عندهم، والراوي عنه  وهو بها أشهر وهو-الجيم وآسر الزاي 

ترآوه وإنما : مشهور بكنيته أيضا وهو أبو قتادة الحراني َقال البخاري 
ثم ساق رواية أحمد والطبراني من هذا ... سميا ليخفيا من شدة ضعفهما

  :الطريق السالفة ، وقال
   . ١٤٦)(فظهر بذلك أن الَِّذي زاد نصر لم يتابع عليه واهللا أعلم

   .١٤٧)(وضعفه ابن رجب
سمعت :  َقال ١٤٨)(عن عبد اهللا بن عبد الجدلي: الطريق الثالث 

  . حديث أبي صالح نحومرفوعا ب .. معاوية بن أبي سفيان 
 من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن ١٤٩)(أخرجه الطبراني

 فيه وسنده ضعيف جدًا. معبد بن خالد عن عبد اهللا بن عبد الجدلي به 
 ١٥٢)( وأبو زرعة١٥١)( وابن معين١٥٠)(مدإبراهيم بن عثمان ضعفه أح

  .وغير واحد ١٥٣) (وأبو داود 
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  .١٥٤)(ضعيف الحديث سكتوا عنه وترآوا حديثه : و َقال أبو حاتم
منكر الحديث : ، وَقال الترمذي ١٥٥)(سكتوا عنه: و َقال البخاري

)(١٥٦.  
 والحافظ ابن ١٥٩)( والدارقطني١٥٨)( والدوالبي١٥٧)(و َقال النسائي

  .متروك  : ١٦٠)(حجر
اهللا أآبر : عن علقمة أن معاوية سمع المؤذن َقال : يق الرابع الطر

أشهد أن ال إله : فقال المؤذن . اهللا أآبر اهللا أآبر : اهللا أآبر فقال معاوية 
أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد : فقال معاوية . إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا 

:  رسول اهللا فقال معاوية مدًاأشهد أن مح: فقال المؤذن . أن ال إله إال اهللا
حي على الصالة حي على : فقال المؤذن .  رسول اهللا أشهد أن محمدًا

حي على الفالح : فقال المؤذن. ال حول وال قوة إال باهللا : فقال . الصالة 
اهللا أآبر : فقال المؤذن . ال حول وال قوة إال باهللا : حي على الفالح فقال 
ثم َقال هكذا . اهللا أآبر اهللا أآبر ال إله إال اهللا : فقال.  اهللا أآبر ال إله إال اهللا

   . فعل رسول اهللا 
ه دارمي أخرج ظ ل١٦١)(ال ـواللف د هـ ة١٦٢)(وأحم ن خزيم  ١٦٣)( واب
ن       ١٦٦)( والطبراني ١٦٥)( وابن حبان  ١٦٤)(والطحاوي د ب  من طرق عن محم

  .عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده به 
  .ذا الوجه هذا حديث حسن من ه : ١٦٧)(َقال الحافظ

وفيه نظر فإن في سنده عمرو بن علقمة لم يرو عنه غير ولده محمد 
 وَقال ١٦٩)(، وذآره ابن حبان في الثقات١٦٨)(بن عمرو آما َقاله الذهبي

  .مقبول  : ١٧١)(وثق وَقال الحافظ ابن حجر : ١٧٠)(الذهبي
  .لكن تابعه عبد اهللا بن علقمة عن علقمة بنحوه 



  
  
  

  
  
  
، رمضان ٣١،  ع١٩مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ٧٠

  هـ١٤٢٥
 من طرق عن ابن ١٧٤)(البغوي و١٧٣)( وأحمد١٧٢)(أخرجه النسائي

جريج أخبرني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد اهللا بن 
  .علقمة به 

وقال الحافظ . ١٧٥)(ال يعرف : وفي سنده عيسى بن عمر َقال الذهبي
  .١٧٦)(مقبول : ابن حجر

   . ١٧٧)(مدني معروف يعتبر به: ي لكن َقال الدارقطن
، وَقال ١٧٨)(بن حبان في الثقاتوفيه أيضا عبد اهللا بن علقمة ذآره ا

  .مقبول: ١٧٩)(الحافظ ابن حجر
 من طريقين ١٨٢)(والطحاوي١٨١) ( والشافعي ١٨٠)(و أخرجه النسائي

أخبرني عمرو بن يحيى المازني أن عيسى بن عمر : عن ابن جريج َقال 
إني لعند معاوية إذ أذن : أخبره عن عبد اهللا بن علقمة بن وقاص َقال 

يه ذآر علقمة والَِّذين رووه عن ابن جريج بذآر بنحوه ليس ف... مؤذنه 
  .علقمة أرجح 

 من طريق داود بن عبد ١٨٤)( والطبراني١٨٣)(وأخرجه الطحاوي
  عن ١٨٦)( عن عمرو بن يحيى عن عبد اهللا بن علقمة١٨٥)(الرحمن العطار
  .معاوية بنحوه

والحاصل أن هذا الحديث روى عن معاوية من طرق وله طرق 
من مقال وغالبها تذآر المتابعة إلى الشهادتين  أيضا ال تخلو ١٨٧)(أخرى

وبعضها حتى الحوقلة، والطريق الخامس فيه المتابعة في جميع األذان 
وحسنه الحافظ وقد ورد من طريقين عن علقمة يشد بعضها بعضا ويشهد 

  .١٨٨)(له حديث عمر عند مسلم آما سيأتي
   ١٩٠)( ًاجد إلى اآلخر قوي ١٨٩)(إذا انضم أحد الحديثين:  َقال الحافظ
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وأصل الحديث في البخاري من : عقب طريق علقمة : و َقال أيضا 
رواية يحيى بن أبي آثير عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن 

وبلغني أنه : َقال يحيى : معاوية بذآر التكبير والتشهد فقط وَقال في آخره 
ولعل الَِّذي بّلغ . ال حول وال قوة إال باهللا : حي على الصالة َقال : لما َقال 

  . ١٩١)(يحيى عبد اهللا بن علقمة أو آخر 
  :تنبيه 

 من طريق الوليد بن مسلم عن إسماعيل ١٩٢)(أخرج الطبراني: أوال 
بن عياش عن عمارة بن غزية عن ابن يساف أنه سمع معاوية يحدث أنه 

من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول فله مثل : ((  يقول سمع رسول اهللا 
  .)) أجره 

رواه الطبراني في الكبير من رواية إسماعيل بن عياش : َقال المنذري
  .١٩٣)(عن الحجازيين لكن متنه حسن وشواهده آثيرة 

رواه الطبراني في الكبير من رواية إسماعيل بن : و َقال الهيثمي
  .١٩٤)(عياش عن الحجازيين وهو ضعيف فيهم 

 هذا الحديث إذ انكرت: وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال 
آان عمارة عن ابن يساف سمع معاوية ولم أدر من ابن يساف هذا 
فتفكرت فيه فإذا إسماعيل بن جعفر قد روى هذا الحديث عن عمارة بن 
غزية عن خبيب بن عبد الرحمن َقال أبي وهو ابن يساف عن حفص بن 

 إذا سمعتم المؤذن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عمر عن النبي 
(()(١٩٥.  

أما ابن يساف فأرى أنه خبيب بن عبد الرحمن بن يساف : َقال أبي 
ونسبه إلى جده ولم يسمع خبيب من معاوية شيئا فيحتمل أن يكون قد دخل 



  
  
  

  
  
  
، رمضان ٣١،  ع١٩مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ٧٢

  هـ١٤٢٥
   . ١٩٦)(إلسماعيل ابن عياش حديث في حديث

حديث معاوية في هذا الباب مضطرب : َقال ابن عبد البر : ثانيا 
آه لذلك وآذلك البخاري وذآره األلفاظ وأظن أن أبا داود إنما تر

)) ((النسوي ١٩٧١٩٨ .   
 وقد يكون بعض الرواة وفي ذلك نظر فإن البخاري أخرجه مختصرًا

قصر به وبعضهم أتمه والسيما مع ما يشهد له من حديث عمر آما َقاله 
  .الحافظ وقد تقدم

  :الحديث السادس  ] ٦ [ 
إذا : يقول  عن أم حبيبة رضي اهللا عنها أنها سـمعت رسـول اهللا 

  آان 
  )).آما يقول حتى يفرغ: عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن يؤذن َقال 

سائي ه الن ظ ل١٩٩)(أخرج هـ واللف ن ماج د٢٠٠)(ه واب ن ٢٠١)( وأحم  واب
يبة  ٢٠٢)(خزيمة سائي ٢٠٣)( عن هشيم وابن أبي ش ة    ٢٠٤)( والن  عن أبي عوان

اوي ة٢٠٥)(والطح ن خزيم ـبراني٢٠٦)( واب ـم٢٠٧)( والط ن ٢٠٨)( والحاآ  ع
امة           ٢٠٩)(بة آلهـم عن أبي بشـر    شـع ن أس يح ب د     ٢١٠)(  عن أبي الَمِل  عن عب

  . حدثتني عمتي أم حبيبة به ٢١١)(اهللا بن عتبة بن أبي سفيان
  هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم: َقال الحاآم

  ٢١٢)(.يخرجاه 
هذا إسناد صحيح وعبد اهللا بن عتبة أخرج له ابن :  و َقال البوصيري

   . ٢١٣)(ه ابن حبان في الثقات وباقي رجاله ثقاتخزيمة في صحيحه وذآر
 وفي تصحيحه نظر فإن مداره على عبد اهللا بن عتبة َقال عنه الذهبي

    .٢١٤)(يكاد يعرف تفرد عنه أبو المليح ال: 
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 من طريق محمد عن شعبة عن أبي بشر عن ٢١٥)(و أخرجه النسائي
  .أبي المليح عن أم حبيبة به 

خالفه شعبة : ريق هشيم عن أبي بشر َقال النسائي لما أخرجه من ط
رواه عن أبي بشر جعفر بن إياس عن أبي المليح عن أم حبيبة ولم يذآر 

  اهـ . عبد اهللا بن عتبة 
  آربذلكن تقدم أنه رواه شعبة عن أبي بشر آرواية هشيم 

عمرو بن : عبد اهللا بن عتبة والذين رووه عن شعبة بذآره هم
 وآدم بن ٢١٨)( ووهب بن جرير٢١٧)( وأبو الوليد الطيالسي٢١٦)(مرزوق
آلهم عن ٢٢١) ( وبهز بن أسـد٢٢٠)( وعبد الرحمن بن مهدي٢١٩)(أبي إياس

  شــعبة بـه بذآر عـبداهللا بن عتبـة خالفـهم محمـد بن جعفر 
عن شعبة فلم يذآره ولعل الوهم ممن روى عن شعبة أو من دونه واهللا 

  .أعلم
لم يذآر أبا المليح  عن َشَبابة عن شعبة ف٢٢٢)(و أخرجه ابن أبي شيبة

لكن الصواب رواية الجماعة عن أبي بشرر . وال عبداهللا بن عتبة 
  .بذآرهما واهللا أعلم 

 عن ٢٢٤)( من طريق الصلت عن علقمة٢٢٣)(و أخرجه عبد الرزاق
 عن أم حبيبة بنحوه وزاد فلما َقال حي على الصالة نهض رسول ٢٢٥)(أمه
  . إلى الصالة اهللا 

  :الحديث السابع  ] ٧[ 
 سمع رجال يؤذن في سفر  أن النبي ٢٢٦)(ن عبد اهللا بن ربيعةع
أشهد أن ال : اهللا أآبر اهللا أآبر ، َقال : اهللا أآبراهللا أآبر َقال النبي : َقال

 رسول اهللا أشهد أن محمدًا: َقال . أشهد أن ال إله إال اهللا : َقال . إله إال اهللا



  
  
  

  
  
  
، رمضان ٣١،  ع١٩مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ٧٤

  هـ١٤٢٥
  )) . رسول اهللا أشهد أن محمدًا: َقال . 

   .٢٢٩)( وأبو نعيم٢٢٨)( واللفظ له وأحمد٢٢٧)(ه النسائيأخرج
 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ٢٣٠)(من طرق عن شعبة عن الحكم

   . ٢٣١)(عن عبد اهللا ابن ربيعة به
  .وسنده صحيح إن ثبتت صحبة عبد اهللا بن ربيعة 

  :الحديث الثامن  ] ٨[ 
آما :  آان إذا سمع المؤذن َقال  أن النبي ٢٣٢)(عن محمد بن علي

  )) .وأنا :  رسول اهللا َقال ًاأشهد أن محمد: يقول وإذا َقال 
أخبرني عمرو بن :  عن ابن جريج َقال ٢٣٣)(أخرجه عبد الرزاق

  .دينار عن محمد بن علي به ورجال إسناده ثقات لكنه مرسل 
 عن ابن عيينة عن عمرو ٢٣٥)(وابن أبي شيبة . ٢٣٤)(و أخرجه أيضا
))  إذا سمع المؤذن َقال آما يقول آان رسول اهللا : عن أبي جعفر َقال 

ورجال إسناده ثقات لكنه مرسل ، واختلف في لفظه ولفظ ابن أبي شيبة . 
: أشهد أن ال إله إال اهللا َقال :  آان إذا سمع المنادي يقول أن النبي (( 

  )) .وأنا : َقال .  رسول اهللا أشهد أن محمدًا: وإذا َقال . وأنا 
 عن محمد ٢٣٧)(عن معمر عن جابر الجعفي ٢٣٦)(و أخرجه عبد الرزاق

 أشهد أن محمدًا: فإذا َقال . من َقال آما يقول المؤذن : بن علي أنه َقال
وأنا أشهد أن محمدا رسول اهللا إن الَِّذين يجحدون : َقال . رسول اهللا 

وسنده  )) . بمحمد آاذبون آان له من األجر عدل من آذب بمحمد 
 .ضعيف 

  :الحديث التاسع ] ٩[ 
 أن - مثل حديث قبله -:  َقال عن رجل من بني هاشم عن النبي 
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مثل ما يقول : اهللا أآبر اهللا أآبر َقال :  آان إذا سمع المؤذن يقول النبي 
أشهد أن : وإذا َقال . مثل ذلك : َقال . أشهد أن ال إله إال اهللا : وإذا َقال . 

َقال . حي على الفالح : ال وإذا َق. مثل ما يقول : َقال .  رسول اهللا محمدًا
:  

  .ال حول وال قوة إال باهللا 
 ٢٣٩)( من طريق داود بن الُمَحبَّر٢٣٨)(أخرجه الحارث بن أبي أسامة

وسنده . بن سلمة عن علي بن زيد عن رجل من بني هاشم به اثنا حماد 
  . بن جدعان ٢٤٠)( لحال داود ولضعف علي بن زيدضعيف جدًا

  .علي بن زيد ضعيف وداود آذاب: قلت  : ٢٤١)(َقال البوصيري عقبه
  .فيه ضعف وانقطاع  : ٢٤٢)(و َقال الحافظ ابن حجر

  :الحديث العاشر  ] ١٠[ 
 إذا أذن آان رسول اهللا : ((  َقال عن عبد اهللا بن مسعود 

 اهللا أآبر اهللا أآبر فإذا قال المؤذن فقال اهللا أآبر اهللا أآبر َقال النبي 
أشهد :  أشهد إن ال إله إال اهللا وإذا َقال ل النبي أشهد إن ال إله إال اهللا َقا

  )) .مثل ما يقول حتى يسكت : ول اهللا َقال ـــ رسًاأن محمد
 ٢٤٥)( عن عاصم٢٤٤)( من طريق الحكم بن ظهير٢٤٣)(أخرجه الطبراني

  . عن عبداهللا به٢٤٦)(عن زر
  وسنده ضعيف جدًا من أجل الحكم بن ظهير ترآه غبر

  ٢٤٧)(.واحد 

  :لحادي عشر الحديث ا ] ١١[ 
من الجفاء أن تسمع  ((   َقال َقال رسول اهللا عن أبي هريرة 

  )) . المؤذن فال تقول مثل ما يقول 



  
  
  

  
  
  
، رمضان ٣١،  ع١٩مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ٧٦

  هـ١٤٢٥
عن ٢٤٩)(من طريق هارون بن هارون٢٤٨)(أخرجه الطبراني

  .عبدالرحمن بن األعرج عن أبي هريرة به 
  .وسنده ضعيف من أجل هارون بن ها رون 

  

  

    
  

  المبحث الثاني 
  ؤذنـــــــــــــــة المـــــــــ متابعلــــ فض

  :الحديث الثاني عشر  ] ١٢[ 
:  إذا َقال المؤذن رسول اهللا :  َقال َقال عن عمر بن الخطاب 

أشهد أن ال إله : ثم َقال . اهللا أآبر اهللا أآبر : اهللا أآبر اهللا أآبر فقال أحدآم 
أشهد أن محمدًا رسول اهللا  : ثم قال. أشهد أن ال إله إال اهللا : قال . إال اهللا 

ال : َقال . ثم َقال حي على الصالة . قال أشهد أن محمدًا رسول اهللا . 
ال حول وال قوة : َقال . ثم قال حي على الفالح . حول وال قوة إال باهللا 

ال : ثم قال . قال اهللا أآبر أهللا أآبر . اهللا أآبر اهللا أآبر : ثم َقال . إال باهللا 
  .ال إله إال اهللا من قبله دخل الجنة :  قالإله إال اهللا

   .٢٥٢)( والنسائي٢٥١)( واللفظ له وأبو داود٢٥٠)(أخرجه مسلم
من طريق محمد بن جهضم الثقفي حدثنا إسماعيل بن جعفر عن 

 عن حفص بن ٢٥٣)(عمارة بن َغِزيَّة عن خبيب بن عبدالرحمن بن ِإَساف
  . خطاب به عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن ال
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:  بعدما ساقه من طريق أبي نعيم في المستخرج ٢٥٤)(قال الحافظ
  )) .خالصًا من قلبه دخل الجنة : ((ولكن قال في آخره 
من قال ذلك صادقًا من قلبه دخل  (( ٢٥٥)(خرجــــوالذي في المست

  )).الجنة 

  :الحديث الثالث عشر  ] ١٣[ 
م بالل ينادي فلما  فقاآنا مع رسول اهللا :  قال عن أبي هريرة 
  )).من قال مثل هذا يقينًا دخل الجنة  (( سكت قال رسول اهللا 
 وابنه ٢٥٧)( عن محمد بن سلمة وأحمد٢٥٦)(أخرجه النسائي

 عن حرملة بن ٢٥٩)( عن هارون بن معروف وابن حبان٢٥٨)(عبداهللا
  .يحيى

 أن بكير بن ٢٦٠)(آلهم عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث
 ٢٦٣)( حدثه أن النضر بن سفيان٢٦٢)(ن خالد حدثه أن عليا ب٢٦١)(األشج

  .حدثه أنه سمع أبا هريرة به وسنده حسن 
 ثنا عبد ٢٦٥)( من طريق بحر بن نضر الخوالني٢٦٤)(وأخرجه الحاآم

بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن األشج عن علي بن ااهللا 
  .خالد الدؤلي أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة به 

  ٢٦٦) (.ح اإلسناد ولم يخرجاه هكذا هذا حديث صحي: وَقال 
فبحر بن نصر خالف أصحاب عبد اهللا بن وهب في عدم ذآر النضر 
بن سفيان في إسناده ،وبحر ثقة وعلي بن خالد يروي عن أبي هريرة 

فإن آان علي بن خالد حمل الحديث عنهما فإن . ٢٦٧)(والنضر بن سفيان
  .ر الَِّذي قبله  ويشهد له حديث عم. هذا الطريق يقوي الطريق األول 

  :الحديث الرابع عشر ] ١٤[



  
  
  

  
  
  
، رمضان ٣١،  ع١٩مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ٧٨

  هـ١٤٢٥
يا رسول اهللا إن المؤذنين : عن عبد اهللا بن عمرو أن رجال َقال 

قل آما يقولون ، فإذا انتهيت فسل  : (( فقال رسول اهللا . يفضلوننا 
  )) .تعطه 

 ونعيم بن ٢٧٠)( وأحمد٢٦٩)( واللفظ له والنسائي٢٦٨)(أخرجه أبو داود
  .٢٧٥)( والبغوي ٢٧٤)(والبيهقي٢٧٣) ( والطبراني٢٧٢)( وابن حبان٢٧١)(حماد

 - ٢٧٧)( يعني الُحُبليُّ-  عن أبي عبد الرحمن ٢٧٦) (من طرق عن ُحَيّي
  .عن عبد اهللا بن عمرو به

ومدار هذا الحديث على حيي بن عبد اهللا وقد تكلم فيه وقد حسنه 
... هذا حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي : الحافظ ابن حجر فقال 

 بن عبد اهللا معافري مصري  ثقون من رجال الصحيح إال ُحَيّيورجاله مو
  .مختلف فيه ضعفه البخاري ولينه أحمد والنسائي 

  .و َقال ابن معين وابن عدي البأس به ، وذآره ابن حبان في الثقات
 عن - وسكون الفاء - بضم المعجمة - وتابعه عمر مولى غفرة 

  .الحبلى 
  . ٢٧٩)(ضا بسند ضعيف  أي٢٧٨)(أخرجه الطبراني في الدعاء

   .٢٨٠)(ومما يقوي هذا الحديث حديث أنس آما سيأتي

  :الحديث الخامس عشر] ١٥[
 عرس ذات ليلة فأذن بالل فقال رسول  أن رسول اهللا عن أنس 

  )) .من قال مثل مقالته وشهد مثل شهادته فله الجنة ((   :اهللا 
 عن يزيد ٢٨٢)( من طريق زيد العمي٢٨١)(أخرجه أبو يعلى

 عن أنس به، وسنده ضعيف من أجل زيد بن الحواري ٢٨٣)(قاشيالر
  .وشيخه 
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رواه أبو يعلى وفيه يزيد الرقاشي ضعفه شعبة وغيره : َقال الهيثمي 
   .٢٨٤)(ووثقه ابن عدي وابن معين في رواية

يزيد بن أبان الرقاشي ضعيف وآذا زيد العمي :  و َقال البوصيري
  .٢٨٥)(الراوي عنه

  .٢٨٦)(إسناده ضعيف  : و َقال الحافظ ابن حجر
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث 
   القول عند التشهد وفضله

  :الحديث السادس عشر ] ١٦[ 
من َقال : ((  أنه َقال  عن رسول اهللا عن سعد بن أبي وقاص 

وأن . أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له : حين يسمع المؤذن 



  
  
  

  
  
  
، رمضان ٣١،  ع١٩مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ٨٠

  هـ١٤٢٥
. با وبمحمد رسوال وباإلسالم دينا رضيت باهللا ر.  عبده ورسوله محمدًا

  )) .غفر ذنبه 
 عن محمد بن رمح وقتيبة بن سعيد واللفظ له ، ٢٨٧)(أخرجه مسلم

 عن قتيبة ، وابن ٢٩٠)( ، والنسائي٢٨٩)(، والترمذي٢٨٨)(وأبو داود
  . عن محمد بن رمح٢٩١)(ماجه

آالهما عن الليث بن سعد عن الحكيم بن عبد اهللا بن قيس عن عامر 
  . وقاص عن سعد بن أبي وقاص به بن سعد بن أبي
: من َقال حين يسمع المؤذن : (( َقال ابن رمح في روايته : َقال مسلم 

  )) وأنا : (( ولم يذآر قتيبة قوله )) وأنا أشهد 
هكذا رواية مسلم من طريق قتيبة لكن الَِّذي عند أبي داود والترمذي 

وعلى هذا يكون  )) وأنا أشهد(( والنسائي من طريق قتيبة ذآر هذا اللفظ 
  .اتفق قتيبة ومحمد بن رمح على ذآرها 

 وشبابة بن سوار ٢٩٢)(يونس بن محمد: وتابعهما على ذآرها 
 آلهم عن ٢٩٤)( وعبداهللا بن عبد الحكم وشعيب بن الليث٢٩٣)(الفزاري

  .الليث به فهوالء ستة 
 ويحيى ٢٩٦)( ويحيى بن بكير وعبد اهللا بن صالح٢٩٥)(وخالفهم قتيبة

  . آلهم عن الليث به بدونها ٢٩٧)(بن إسحاق
 عن الحكم بن عبد اهللا به فلم ٢٩٨)(وتابع الليث عبيد اهللا بن المغيرة

: من سمع المؤذن يتشهد فالتفت في وجهه فقال(( يذآرها وزاد في متنه 
  . الحديث ... )) أشهد 

وإسناده ال بأس به إال أنه خالف الليث فلم ٢٩٩)(أخرجه ابن خزيمة 
  . حكيم بن عبد اهللا يذآر هذه الزيادة عن
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ثنا :  َقال٣٠١)(حدثنا الربيع بن سليمان:  فَقال ٣٠٠)(و أخرجه أبو عوانة
:  َقاال ٣٠٤)( ومحمد بن عامر٣٠٣)( ح وحدثنا الصغاني٣٠٢)(شعيب بن الليث

 َقال ثنا الليث بن سعد عن حكيم بن ٣٠٥)(ثنا يحيى بن إسحاق السالحيني
َقال : ي وقاص َقال عد بن أبــعبد اهللا بن قيس عن عامر بن سعد عن س

وَقال ابن عامر من َقال حين . من سمع المؤذن َقال  :(( رسول اهللا 
أشهد أن ال إله إال اهللا رضيت :  أشهد أن ال إله إال اهللا َقال -يسمع المؤذن 

 غفر له ما - وَقال ابن عامر رسوال-باهللا ربا وباإلسالم دينا وبمحمد نبيا 
 وَقال ابن -يا سعد بن أبي وقاص : ه رجل تقدم من ذنبه وما تأخر فقال ل

هكذا سمعت :  ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ َقال - يا سعد : عامر فقيل له 
  . يقول رسول اهللا 

هذا لفظ يحيى بن إسحاق ولفظ شعيب َقال من َقال حين يسمع المؤذن 
   .وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا فذآر مثله عن النبي 

ثنا عمرو بن خالد ويحيى بن بكير : الزهري َقال حدثنا أبو إبراهيم 
  .عن الليث بمثله اهـ 

  :ففي رواية أبي عوانة هذه اشتملت على زيادتين هما 
أن هذا الذآر يقال عند سماع المؤذن يتشهد وهي بمعنى : األولى 

رواية ابن خزيمة السالفة لكن هذه الرواية تفرد بها يحيى بن إسحاق 
م يذآروها وهم شعيب بن الليث وقتيبة ومحمد بن خالف أصحاب الليث فل

رمح ويونس بن محمد وشبابة بن سوار وعبد اهللا بن الحكم ويحيى بن 
  .بكير وعبد اهللا بن صالح ويحيى بن إسحاق وغيرهم 

  .وما بعدها )) غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر :(( قوله : الثانية 
 وقد رواه عن الليث شعيب وهذه الزيادة لم تذآر إال في هذا الطريق



  
  
  

  
  
  
، رمضان ٣١،  ع١٩مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ٨٢

  هـ١٤٢٥
  بن الليث وقتيبة ومحمد بن رمح ويونس بن محمد وشبابة بن سوارا

وعبد اهللا بن الحكم ويحيى بن بكير وعبد اهللا بن صالح ويحيى بن إسحاق 
  .وغيرهم بذآر مغفرة الذنوب ولم يذآروا ما تقدم وما تأخر 

ا ما تأخر  عن الليث وليس فيههَقال الحافظ ابن حجر بعدما ذآر طرق
ثنا : ثم وقفت له على علة َقال أبو بكر بن أبي شيبة : غير هذا الطريق

غفرت له : يحيى بن إسحاق ثنا ليث بن سعد فذآره بإسناده إلى أن َقال 
ال هكذا : يا سعد ما تقدم من ذنوبه وما تأخر ؟ َقال : فقال رجل )) ذنوبه 

   .سمعت رسول اهللا 
 نفى إنما وقع من السائل وأن سعدًا)) خر ما تأ(( فتبين بهذا أن ذآر 

   . ٣٠٦) (ذلك واهللا أعلم
    .٣٠٨)( ومعاوية٣٠٧)(وفي الباب عن محمد بن علي

  :تنبيه 
سألت أبي عن حديث سمعه من إبراهيم بن  : ٣٠٩)(َقال ابن أبي حاتم

سعيد الجوهري ، َقال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر عن فليح بن 
كيم عن حكيم بن عبد اهللا بن قيس عن عامر سليمان عن حنين بن أبي ح

  .وسمع المؤذن :  َقال بن سعد عن أبي هريرة عن النبي ا
وجدت في آتاب سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن : َقال أبي 

عبيد اهللا بن المغيرة عن حكيم بن عبد اهللا بن قيس عن عامر بن سعد بن 
   .أبي وقاص عن أبيه عن النبي 

رواه الليث عن حكيم بن عبد اهللا عن عامر بن سعد عن و: َقال أبي 
   .أبيه عن النبي 
قلت . والليث ثقـة وعبد اهللا بن المغيرة من أهل مصر : َقال أبي 

قد اتفق نفسان على عامر بن سعد : أبو هريرة أشبه أو سعد َقال : ألبي
  .  ٣١٠)(عن أبيه وهو أشبه
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  :الحديث السابع عشر  ] ١٧[ 
 آان إذا سمع المؤذن اهللا عنها أن رسول اهللا عن عائشة رضي 

  :هذا الحديث مروي من طريقين عن عائشة)) وأنا وأنا ((  : يتشهد َقال
  .عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به : الطريق األول 

 عن علي بن مسهر ٣١٢)( واللفظ له والبيهقي٣١١)(أخرجه أبو داود
ن حفص بن غياث  ع٣١٥)(والحاآم٣١٤) ( والطبراني ٣١٣)(وابن حبان

  .آالهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به 
وروينا في سنن أبي داود عن عائشة رضي اهللا عنها :  َقال النووي
   .٣١٦)(بإسناد صحيح

  . ٣١٧)(هذا حديث حسن صحيح : َقال الحافظ ابن حجر 
  .لكن هذا الطريق أعل باإلرسال 

 ٣١٩)(والطبراني عن وآيع وأبي معاوية٣١٨)(فقد أخرجه ابن أبي شيبة
  . مرسال عن سفيان آلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي 

وَقال أرسله جماعة عن ... وأخرجه البزار : رَقال الحافظ ابن حج
هشام ووصله حفص وعلي ، وقد رواه عمرو بن ميمون عن أبيه عن 

   . ٣٢٠)(عائشة ، وذآر الدارقطني في العلل الخالف فيه ورجح إرساله
أخبرني أبي : عن عمرو بن ميمون بن مهران َقال : لثاني الطريق ا

 إذا سمع آان رسول اهللا : (( قالت عائشة رضي اهللا عنها : َقال 
  )) . رسول اهللا المنادي َقال أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمدًا

  . بإسناد صحيح ٣٢٢)( والطبراني٣٢١)(أخرجه أحمد
مسلم وفيه إشارة إلى أن قوله ورجاله رجال : َقال الحافظ ابن حجر 

اختصار بينته هذه الرواية وأن )) وأنا وأنا : (( ٣٢٣) (في الرواية األولى



  
  
  

  
  
  
، رمضان ٣١،  ع١٩مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ٨٤

  هـ١٤٢٥
ذلك يختص بالشهادتين آما في رواية أبي داود وال يشمل جميع ألفاظ 

  .األذان 
ذآر الشيخ أن أبا داود أخرجه بإسناد صحيح وهو آما :  ثم َقال تنبيه 

 الوصفين لإلختالف في وصله وإرساله وإنما جمعت فيه بين. َقال
  . ٣٢٤)(ولمجيئه من وجه آخر 

  :الحديث الثامن عشر ] ١٨[ 
 رجالن آان أحدهما ال آان مع النبي :  َقال عن أبي هريرة 

أعلمتم أن اهللا عز  :  آثير عمل فمات فقال النبي - أو ال يرى له -يرى 
ه آان ال يكاد يرى له َقال فعجب القوم ألن)) وجل قد أدخل فالنا الجنة 

ما آان له : آثير عمل فقام بعضهم إلى أهله فسأل امرأته عن عمله فقالت
آثير عمل إال ما قد رأيتم غير أنه  آانت فيه خصلة آان ال يسمع المؤذن 

أشهد أن ال إله إال اهللا إال : في ليل وال نهار وال على أي حال آان يقول 
 رسول أشهد أن محمدًا: بي، وإذا َقال َقال مثل قوله أقر بها وأآفر من أ

  )) .بهذا دخل الجنة : أقر به وأآفر من أبى ، َقال الرجل : اهللا َقال 
 من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ٣٢٥)(أخرجه ابن السني

 عن أبي ٣٢٨)( عن عبد اهللا بن ضمرة٣٢٧)( عن عطاء بن قرة٣٢٦)(ثوبان
  . هريرة به 

   .٣٢٩)(وفيه عطاء بن قرة وثقه ابن حبان
وَقال الحافظ ابن .  ٣٣٠)(آان من خيار عباد اهللا :   وَقال أبو زرعة

  .٣٣٢)( ، وَقال ابن المديني شامي ال أعرفه ٣٣١)(صدوق: رحج
وفيه أيضا شيخ ابن السني أحمد بن الحسن بن أديبويه األصبهاني 

 ولم يذآر فيه ٣٣٣)(ذآره أبو نعيم األصبهاني في ذآر أخبار أصبهان



  

  
  
  
  

           ٨٥            إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد. د – جمعًا ودراسة– أحاديث أذآار اآلذان واإلقامة
       

  .جرحا وال تعديال 

  :الحديث التاسع عشر  ] ١٩[
 بينما نحن نسير مع رسول اهللا :  َقال عن عبد اهللا بن سالم 

 رسول أشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدًا: سمع رجال في الوادي يقول 
وأنا أشهد ، ال يشهد بها أحد إال برئ من الشرك  : اهللا فقال رسول اهللا 

. ((  
 ٣٣٦)( وسعيد بن منصور٣٣٥)( واللفظ له وأحمد٣٣٤)(أخرجه النسائي

 آلهــم من طريق عمــرو بن ٣٣٨)( والطبراني٣٣٧)(وابن حبان
 ٣٤١)( بن عبد الرحمن٣٤٠)( عن سعيد بن أبي هالل أن يحيى٣٣٩)(الحارث

 عن ٣٤٣)( عن يوسف بن عبداهللا بن سالم٣٤٢)(حدثه عن عون بن عبد اهللا
وفي سنده يحيى بن عبد الرحمن الثقفي لم يوثقه غير ابن  .أبيه به
  .٣٤٤)(حبان

  . ٣٤٥)(ورجال أحمد موثقون : و َقال الهيثمي 
رواه أحمد والطبراني في األوسط ورجالهما : وَقال في موضع آخر 

   .٣٤٦)(ثقات
  

  
  

    
  
  



  
  
  

  
  
  
، رمضان ٣١،  ع١٩مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ٨٦

  هـ١٤٢٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع 
   الدعاء عند األذان وسؤال الوسيلة

  :الحديث العشرون ] ٢٠[ 
: النداء من َقال حين يسمع : ((  َقال  أن رسول اهللا عن جابر 

 الوسيلة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة ، آت محمدًا
 الَِّذي وعدته ، حلت له شفاعتي يوم  محمودًاوالفضيلة، وابعثه مقامًا

  )) .القيامة 
 عن أحمد بن حنبل ٣٤٨)( واللفظ له وأبو داود٣٤٧)(أخرجه البخاري

عقوب  عن محمد بن سهل البغدادي وإبراهيم بن ي٣٤٩)(والترمذي
 عن محمد بن يحيى ٣٥١)( عن عمرو بن منصور وابن ماجه٣٥٠)(والنسائي

  .والعباس بن الوليد الدمشقي ومحمد بن أبي الحسين 
آلهم عن علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن 

  .المنكدر عن جابر به 
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 )) ٣٥٢)(المـقام المحمـود (( - المجتبى -ووقع عند النسائي في السنن 
 والالم والَِّذي في الكبرى وعمل اليوم والليلة من نفس الطريق باأللف

  )) .  محمودًامقامًا(( آرواية الجماعة 
 ٣٥٦)( وابن السني٣٥٥)( والطبراني٣٥٤)( وأبو يعلى٣٥٣)(و أخرجه أحمد

.  
  أن رسول اهللا من طريق ابن لهيعة ثنا أبو الزبير عن جابر 

 هذه الدعوة التامة والصالة من َقال حين ينادي المنادي اللهم رب: ((َقال
النافعة صل على محمد وأرض عنه رضا ال تسخط بعده استجاب اهللا له 

  )) .دعوته 
  .وفي سنده ابن لهيعة وعنعنه أبي الزبير 

لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إال ابن لهيعة وال : َقال الطبراني 
  .يروى عن جابر إال بهذا اإلسناد 

  .٣٥٧)( ابن لهيعة وفيه ضعف وفيه: و َقال الهيثمي
صل على : وزاد ابن وهب بسند فيه ابن لهيعة :  و َقال السخاوي

الشفاعة يوم (( وزاد بدلها )) ولم يذآر الفضيلة  ))محمد عبدك ورسولك 
  . ٣٥٨)(دون ما بعدها )) حلت له شفاعتي : (( وَقال )) القيامة

 غير مقيد وحديث جابر له شاهد من حديث أبي هريرة بنحوه إال أنه
   .٣٦٠)( بإسناد ضعيف٣٥٩)(أخرجه البزار. باألذان 

  .٣٦١)(وفي الباب أيضا عن عبد اهللا بن عمرو 
  :تنبيهات 

من طريق )) إنك ال تخلف الميعاد  (( ٣٦٢)(زاد البيهقي: التنبيه األول 
  . ثنا علي بن عياش به  ٣٦٣)(محمد بن عوف
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  هـ١٤٢٥
مد فمحمد بن عوف خالف أصحاب علي بن عياش وهم البخاري وأح
بن ابن حنبل ومحمد بن سهل البغدادي وإبراهيم بن يعقوب وعمرو 

منصور ومحمد ابن يحيى والعباس بن الوليد ومحمد بن أبي الحسين 
 ٣٦٦)( وأبو أمية٣٦٥)( وموسى بن سهل٣٦٤)(بن عمرواوعبد الرحمن 

بدون ذآر هذه الزيادة وهو . وغيرهم يروونه عن علي بن عياش به 
  .المحفوظ 

 أن في رواية الكشميهني ٣٦٨)( والقسطالني٣٦٧)(وذآر السخاوي
 هذه ٣٦٩)(وذآر شيخ اإلسالم)) إنك ال تخلف الميعاد (( لصحيح البخاري 

  .الزيادة في الحديث وعزاه للبخاري
  :لكن يجاب عن ذلك من وجوه هي 

األول أن رواية الكشميهني هذه مخالفة لروايات اآلخرين لصحيح 
ت عنه ولهذا فإن اليونيني وهو ممن البخاري فإنه لم يذآرها غيره إن ثبت

٣٧٠ )(اهتم بجمع روايات الصحيح لم يذآر هذه الزيادة وَقال القسطالني

  .٣٧١)(أنها ليست في أصل اليونيني وال فرعه: عن هذه الرواية 
  . على عادته في جمع الزيادات ٣٧٢)(ولم يذآرها الحافظ في الفتح

  .لبيهقي وحده  بل عزاها ل٣٧٣)(ولم يذآرها أيضا في نتائج األفكار
 بنفس ٣٧٤)(أن البخاري أخرج الحديث في خلق أفعال العباد: ثانيا 

  .السند الَِّذي في الصحيح ولم يذآر هذه الزيادة 
أن ذآر شيخ اإلسالم لهذه الزيادة وعزو الحديث للصحيح لعل : ثالثا 

هذا من النساخ يؤيد هذا أنه آرر الحديث في ثالثة مواضع وذآره في 
  .لث بدونها الموضع الثا

  .أو أنه رحمه اهللا ذآر هذا بناء على رواية الكشميهني هذه واهللا أعلم
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اللهم إني أسألك بحق  : (( ٣٧٥)(وقع في رواية البيهقي: التنبيه الثاني 
والقول فيها )) اللهم رب هذه الدعوة التامة (( بدل )) هذه الدعوة التامة 
ألنها جاءت من نفس الطريق )) إنك ال تخلف الميعاد (( آالقول في زيادة 

.  
 من طريق عبد الرحمن بن عمرو عن علي ٣٧٦)(و أخرجه الطبراني

من قال حين يسمع النداء بحق هذه الدعوة التامة (( بن عياش به ولفظه 
((  

وزاد الرافعي في المحرر في : رَقال الحافظ ابن حج: التنبيه الثالث 
  . ٣٧٧)( من طرقهوليست أيضا في شيء)) يا أرحم الراحمين : آخره

 أعط سيدنا محمدًا : (( ٣٧٨)(وقع في رواية الطحاوي: التنبيه الرابع 
  ))  الوسيلة والفضيلة آت محمدًا(( بدل )) الوسيلة 

 عن علي بن عياش ٣٧٩)(من طريق عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي
  .به 

وهذه الرواية مخالفة لرواية أصحاب علي بن عياش آما تقدم ذآرهم 
  .ذه الرواية بهذا اللفظ ولعلها مدرجة واهللا أعلمفلم يذآروا ه

من )) والدرجة الرفيعة  (( ٣٨٠)(زاد ابن السني: التنبيه الخامس 
 عن علي بن عياش به تفرد بها عمرو بن ٣٨١)(طريق عمرو بن منصور

منصور ، ولعلها مدرجة فإن ابن السني رواه من طريق النسائي عن 
  .عمرو به بذآر الزيادة 

والكبرى   النسائي آما تقدم من هذا الطريق في المجتبىوالحديث عند
  .وعمل اليوم والليلة وليس فيه هذه الزيادة 

الدرجة (( طرقه ذآر  وليس في شيء من : افظ ابن حجرـَقال الح
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  هـ١٤٢٥
  .٣٨٢) ()) رفيعةـال

المدرج فيما يقال بعد )) الدرجة الرفيعة (( حديث : و َقال السخاوي 
لروايات وأصل الحديث عند أحمد والبخاري األذان لم أره في شيء من ا

   .٣٨٣)(واألربعة عن جابر مرفوعا وذآره بدونها

  :الحديث الحادي والعشرون  ] ٢١[ 
الوسيلة درجة عند اهللا  : َقال رسول اهللا :  َقال عن أبي سعيد 

  )) .ليس فوقها درجة فسلوا اهللا أن يؤتيني الوسيلة 
 ٣٨٥)(ن موسى بن وردان من طريق ابن لهيعة ع٣٨٤)(أخرجه أحمد

  .سمعت أبا سعيد به : َقال 
  .وفي سنده ابن لهيعة 

  .٣٨٦)(وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف : َقال الهيثمي 
  . عن موسى به ٣٨٧)(لكن تابعه عمارة بن غزية

 من طريقين عنه أحدهما إسناده حسن ، وزاد ٣٨٨)(أخرجه الطبراني
 أحمد بن :واآلخر فيه )) أن يؤتيني الوسيلة على خلقه (( فيه 

  . تكلم فيهما ٣٩٠)( وشيخه روح بن صالح٣٨٩)(رشدين

  :الحديث الثاني والعشرون ] ٢٢[ 
سلوا اهللا  : (( َقال رسول اهللا : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما َقال 

 أو  أو شفيعًالي الوسيلة اليسأل اهللا لي مؤمن في الدنيا إال آنت له شهيدًا
  )) . يوم القيامة  شفيعًاشهيدًا

 عن عبيد اهللا بن موسى ٣٩٢)( وعبد بن حميد٣٩١)(ه ابن أبي شيبةأخرج
 آالهما عن موسى بن ٣٩٤)( عن أبي معاوية٣٩٣)(، وأحمد بن منيع

  . عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس به٣٩٥)(عبيدة
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وسنده ضعيف من أجل موسى بن عبيدة لكن تابعه ابن أبي ذئب عن 
  .محمد بن عمرو بن عطاء بنحوه 

 ثنا ٣٩٧)( من طريق الوليد بن عبد الملك الحراني٣٩٦)(نيأخرجه الطبرا
وسنده حسن ورجال إسناده ثقات . موسى بن أعين عن ابن أبي ذئب به

  .غير الوليد بن عبد الملك صدوق 
رواه الطبراني في األوسط وفيه الوليد بن عبد الملك : و َقال الهيثمي 

الحديث إذا روى الحراني، وقد ذآره ابن حبان في الثقات وَقال مستقيم 
   . ٣٩٨)(وهذا من روايته عن موسى بن أعين وهو ثقة: قلت . عن الثقات 

  :الحديث الثالث والعشرون  ] ٢٣ [ 
إذا َقال الرجل حين  : ((َقال رسول اهللا :  َقال عن أنس بن مالك 

 اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة أعط محمدًا: يؤذن المؤذن 
   )) .امة نالته شفاعة محمد سؤله يوم القي

 من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد ٣٩٩)(أخرجه الطبراني
  .بن أبي مريم عن أنس به 

  ٤٠٠)(.وأبو إسحاق اختلط وسماع إسرائيل منه بعد االختالط 
إسرائيل عن أبي إسحاق فيه لين سمع منه : َقال اإلمام أحمد

   .٤٠١)(بآخرة
  :الحديث الرابع والعشرون ] ٢٤[ 

ما من مسلم : ((  َقال  أن رسول اهللا عن عبد اهللا بن مسعود 
يقول إذا سمع النداء فيكبر المنادي فيكبر ثم يشهد أن ال إله إال اهللا وأن 

 الوسيلة اللهم أعط محمدًا:  رسول اهللا فيشهد على ذلك ، ثم يقول محمدًا
 إال واجعل في عليين درجته وفي المصطفين محبته وفي المقربين داره
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  هـ١٤٢٥
  )) . يوم القيامة وجبت له شفاعة النبي 
 وابن ٤٠٣)(واللفظ له عن أبي عمر البزار٤٠٢)(أخرجه الطحاوي

 أبي ٤٠٧)( عن عمر٤٠٦)( عن عثمان بن سعيد٤٠٥)( والطبراني٤٠٤)(السني
 آالهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد اهللا ٤٠٨)(حفص

  .وسنده ضعيف . بن مسعود به 
  .٤٠٩)(الطبراني في الكبير ورجاله موثقون رواه : َقال الهيثمي 

وفي ذلك نظر فإن في سنده عثمان بن سعيد مقبول وشيخه لم أجد له 
  .واهللا أعلم  . ترجمة، ومتابعة الطحاوي ضعيفة جدًا

وقد روى في هذا المعنى وسؤال الوسيلة عند سماع :  و َقال ابن رجب
في إسنادهما  و.األذان من حديث أبي الدرداء وابن مسعود مرفوعا

   ٤١٠)(ضعف

  :الحديث الخامس والعشرون  ] ٢٥[ 
من سمع المؤذن يؤذن : ((  َقال  أن رسول اهللا عن أبي هريرة 

رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا وبمحمد نبيا، : فقال آما يقول ثم يقول 
 ، وبالكعبة قبلة وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وبالقرآن إمامًا

 عبده ورسوله ثم َقال اللهم اآتب شهادتي هذه في عليين  أن محمدًاوأشهد
وأشهد عليها مالئكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وعبادك الصالحين . 

   توافينيه يوم القيامة إنكواجعل لي عندك عهدًا. وأختم عليها بآمين
مدت له بطاقة من تحت العرش فيها مكتوب عتقت من . ال تخلف الميعاد 

  )) .نار مثل الرقعة القصيرة ال

من طريق موسى بن جعفر بن أبي  :٤١١)(أخرجه األصبهاني
وسنده .  عن أبي سلمة عن أبي هريرة به ٤١٣)( عن عمه٤١٢)(آثير
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  .ضعيف

هذا حديث غريب أورده األصبهاني في آتاب :  َقال الحافظ ابن حجر
الترغيب هكذا ورجاله معروفون إال عم موسى فال يعرف اسمه وال 

  .لهحا

وأما موسى فذآره العقيلي في الضعفاء ، وأورد له من رواية هشام 
   . ٤١٤)(عنه عن عمه حديثا غير هذا

ووقع لي من حديثه ما أخرجه التيمي في الترغيب من : و َقال أيضا 
طريق هشام هذا أيضا حدثنا موسى بن جعفر بن أبي آثير عن عمه عن 

ع المؤذن مثل حديث  في القول عند سماأبي سلمة عن أبي هريرة 
عائشة رضي اهللا عنها الَِّذي أخرجه أبو داود وزاد فيه زيادات 

   .٤١٥)(مستغربة

  الحديث السادس والعشرون  ] ٢٦ [ 
:  إذا سمع النداء َقالآان رسول اهللا :((  َقال عن أبي الدرداء 

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة صل على محمد عبدك 
من  :(( َقال رسول اهللا )) . لنا في شفاعته يوم القيامة ورسولك واجع

  )) .َقال هذا عند النداء جعله اهللا في شفاعتي يوم القيامة 
وآان :((  وزاد ٤١٧)( وفي الدعاء٤١٦)(أخرجه الطبراني في األوسط

  )) .يسمعها من حوله يحب أن يقولوا مثل ذلك إذا سمعوا المؤذن 
 عـن ٤١٩)( ثنا عمـرو بن أبي سـلمة٤١٨)(نا محمد بن أبي السري: َقال 
 عن أبي قرة عطاء ٤٢١)( عن سليمان بن أبي آريمة٤٢٠)(بن عبد اهللا صدقة

سمعت أبا الدرداء :  َقال ٤٢٣)( عن عبداهللا بن ضمرة السلولي٤٢٢)(بن قرةا
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  هـ١٤٢٥
  .وسنده ضعيف . به 

وفيه صدقة بن عبد اهللا السمين ضعفه أحمد والبخاري : َقال الهيثمي 
  .٤٢٤)(وثقه دحيم وأبو حاتم وأحمد بن صالح المصري ومسلم وغيرهم ، و

هذا حديث غريب وفي سنده جماعة من : و َقال الحافظ ابن حجر 
. الضعفاء لكن لم يترآوا ويغتفر في فضائل األعمال السيما مع شواهده 

   .٤٢٥)(واهللا أعلم
 من طريق عبد الرحمن بن ثوبان عن عطاء ٤٢٦)(و أخرجه ابن السني

أنه آان  (( هللا بن ضمرة يحدث عن أبي هريرة بن قرة عن عبد اا
اللهم رب هذه الدعوة التامة وهذه الصالة : يقول إذاسمع المؤذن يقيم 

  )) . محمد وآته سؤله يوم القيامة على القائمة صل 
هكذا أورده موقوفا وقد خولف عطاء بن : َقال الحافظ ابن حجرعقبه 

  .  ٤٢٧)( في صاحبيه وفي رفعه - وفيه مقال -قرة 
  . ثم ذآر رواية الطبراني السابقة وهذه علة أخرى للحديث 
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  المبحث الخامس
   عند األذانالصالة على النبي 
  

  :الحديث السابع والعشرون ] ٢٧[ 
إذا : (( يقول  أنه سمع النبي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

وا علي فإنه من صلى علّي سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صل
صالة صلى اهللا عليه بها عشرا ، ثم سلو اهللا لي الوسيلة فإنها منزلة في 
الجنة ال تنبغي إاللعبد من عباد اهللا ، وأرجو أن أآون أنا هو، فمن سأل 

  )).لي الوسيلة حلت له الشفاعة
 ٤٣٠)( والترمذي٤٢٩)(ه، وأبو داودـواللفظ ل٤٢٨)(أخرجه مسلم

   .٤٣١)(والنسائي
طرق عن آعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد اهللا من 
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  هـ١٤٢٥
  .بن عمرو بن العاص به 

ولفظ أبي داود والترمذي والنسائي في الكبرى وعمل اليوم والليلة 
  )) .حلت عليه الشفاعة ((

  
  

    
  
  
  
  
  
  

  المبحث السادس
  القول عند الحيعلة

  الحديث الثامن والعشرون ] ٢٨[ 
 آان يقول مثل ما يقول المؤذن رث أن النبي عن عبد اهللا بن الحا

ال حوال وال قوة إال  :((فإذا بلغ حي على الصالة حي على الفالح َقال 
  )) .باهللا 

 واللفظ له ٤٣٤)(  وابن أبي شيبة٤٣٣)( وعبد الرزاق٤٣٢)(أخرجه النسائي
 عن ٤٣٦)(آلهم من طريق سفيان الثوري عن عاصم٤٣٥) (وابن أبي عمر 

 عن أبيه به زاد عبد ٤٣٩)(  بن الحارث٤٣٨)(اهللابن عبد ا ٤٣٧)(عبد اهللا
  )) .ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم (( الرزاق 
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وهذا الحديث سنده ضعيف من أجل عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم، 
فرواه سفيان الثوري عنه هكذا وخالف سفيان . واختلف عليه أيضا 

 به عن النبي  فرواه عنه عن علي بن الحسين عن أبي رافع ٤٤٠)(شريك
.  

 ٤٤٤)( والبزار٤٤٣)( وأحمد بن منيع٤٤٢)( وأحمد٤٤١)(أخرجه النسائي
   .٤٤٦)( وابن السني٤٤٥)(والطحاوي

خالفه سفيان الثوري : َقال النسائي لما ساقه من طريق شريك هذا 
  .رواه عن عاصم بن عبيد اهللا عن ابن عبد اهللا بن الحارث عن أبيه 

 وهو ضعيف إال أن مالكا وفيه عاصم بن عبيد اهللا: يو َقال الهيثم
    .٤٤٧)(روى عنه

 ٤٥٠)( وأبي أمامة٤٤٩)( ومعاوية٤٤٨)(وفي الباب عن عمر بن الخطاب
   .٤٥١)(ورجل من بني هاشم
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  هـ١٤٢٥
  المبحث السابع

   إجابة الدعـاء عنـد األذان
  :الحديث التاسع والعشرون ] ٢٩[ 

ن الدعاء ال يرد بين اآلذا : (( َقال رسول اهللا :  َقال عن أنس 
  )) .واإلقامة 

  : هي هذا الحديث له طرق عن أنس 
ثنا أبو إسحاق عن ُبَرْيد بن : من طريق إسرائيل َقال : الطريق األول 

  . عن أنس به ٤٥٢)(أبي مريم
 وأبو ٤٥٥)( وابن أبي شيبة٤٥٤)( واللفظ له وأحمد٤٥٣)(أخرجه النسائي

 ٤٥٩)( وابن السني٤٥٨)( وابن حبان٤٥٧)( وابن خزيمة٤٥٦)(يعلى
 من طرق عن إسرائيل به ، وزادوا في آخره غير ٤٦٠)(والطبراني

  )) فادعوا (( النسائي 
وهذا الطريق مداره على إسرائيل وسماعه من أبي إسحاق بعد 

إسرائيل عن أبي إسحاق فيه لين سمع :  َقال اإلمام أحمد ٤٦١)(االختالط
   .٤٦٢)(منه بآخرة

  .لكن أبا إسحاق تابعه يونس بن أبي إسحاق 
  . بإسناد صحيح ٤٦٣)(أخرجه ابن خزيمة
ورواه النسائي في اليوم والليلة بإسناد آخر  : ٤٦٤)(و َقال العراقي

  . وابن حبان والحاآم وصححه ٤٦٥)(جيد
  :تنبيه 

 وعثمان بن ٤٦٦)(رواها عبيد اهللا بن موسى)) فادعوا (( هذه الزيادة 
 عن إسرائيل ولم يختلف عليهما ورواه عبد اهللا بن رجاء ٤٦٧)(عمر
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 ٤٦٩)(اه يزيد بن زريع عنه واختلف عليه فرواه أسود بدونها ورو٤٦٨)(عنه
 عنه ٤٧٢)( وحسين بن محمد٤٧١)( وأحمد بن المقدام٤٧٠)(ومحمد بن المنهال

فلم يذآرها آما عند النسائي . بذآرها ، ورواه إسماعيل بن مسعود عنه 
والصواب ذآرها ومما يؤيد هذا أن ابن السني أخرجه من طريق النسائي 

  .بذآرها 
نس عند ابن خزيمة فرواه سلم بن قتيبة عنه بدونها وأما طريق يو

وخالفه إسماعيل بن عمر الواسطي فذآرها وإسماعيل أوثق من سلم واهللا 
  .أعلم 

 عن أبي إياس معاوية ٤٧٣)(عن سفيان عن زيد العمي: الطريق الثاني 
  .بن قرة عن أنس به ا

 وعبد ٤٧٦)( والنسائي٤٧٥)( ، والترمذي٤٧٤)(أخرجه أبو داود
 ، ٤٨٠)( والبيهقي٤٧٩)( والطبراني٤٧٨)( وابن أبي شيبة٤٧٧)(الرزاق
   .٤٨١)(والبغوي

  .وسنده ضعيف لضعف زيد لكنه ورد من غير طريقه آما تقدم 
 وقد رواه أبو ٤٨٢)(حديث أنس حديث حسن صحيح: َقال الترمذي 

   مثل هذا إسحاق الهمداني عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي 
هو زيد بن الحواري : وزيد العمي هذا حديث حسن : و َقال البغوي 

  .أبو الحواري بصري آان قاضيا بهراة 
هذا حديث حسن وهو : و َقال الحافظ ابن حجر عقب هذا الطريق 

غريب من هذا الوجه أخرجه أبو داود وسكت عليه أبو داود إما لحسن 
رأيه في زيد العمي وإما لشهرته في الضعف وإما لكونه في فضائل 

  .النسائي األعمال وضعفه 
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  ...هذا حديث حسن : فأما الترمذي فقال 
وإنما لم نصححه لضعف زيد العمي وأما : َقال أبو الحسن بن القطان 

  . فهو موثق وينبغي أن يصحح من طريقه ٤٨٣)(بريد
  .٤٨٤)(طريق بريد أجود من طريق معاوية : و َقال المنذري 

سفيان  من طريق عبـد الرحمن بن مهـدي عن ٤٨٥)(و أخرجـه النسائي
العمي عن أبي إياس عن أنس موقوفا وعبد الرحمن خالف د عن زي
  . عن سفيان فإنهم يروونه عنه مرفوعا ٤٨٦)(الرواة

َقال فماذا نقول يا رسول اهللا ؟ ((  في هذا الحديث ٤٨٧)(زاد الترمذي
  ))سلوا اهللا العافية في الدنيا واآلخرة : َقال 

. ن زيد العمي به  حدثنا الثوري ع٤٨٨)(من طريق يحيى بن اليمان
  . من الحفاظ عن الثوري بدونها ٤٨٩)(وهي منكرة فقد رواه غير واحد

هذا حديث حسن، وقد زاد يحيى بن اليمان في  :  الترمذي عقبه َقال
  . يعني هذه الزيادة-هذا الحديث هذا الحرف 

ويحيى بن اليمان آان رجال صالحا لكنهم اتفقوا على : و َقال الحافظ 
    .٤٩٠)(الخطأ والسيما في حديث الثوريأنه آان آثير 

 عن أنس َقال َقال رسول اهللا ٤٩١)(عن يزيد الرقاشي: الطريق الثالث 
 :  إذا آان عند األذان فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء وإذا آان

  )) .عند اإلقامة لم ترد الدعوة
 ٤٩٤)( واللفظ له وأبو يعلى٤٩٣)( وابن أبي شيبة٤٩٢)(أخرجه الطيالسي

  .وسنده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي  . ٤٩٥)(انيوالطبر
رواه أبو يعلى وفيه يزيد الرقاشي وهو مختلف في :  َقال الهيثمي

  .٤٩٦)(االحتجاج به 
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   عن أنس يزيد الرقاشي وهوــــــــاورواه أيض: ظــــــوَقال الحاف
  .٤٩٧)(ضعيف 

هذا حديث غريب أخرجه المعمري في اليوم والليلة : و َقال أيضا 
  .موثقون إال الرقاشي ففيه ضعف ورجاله 

  . ٤٩٨)(أما الترمذي فحسن له إذا اعتضد بالمتابعات 
 عن ثابت عن أنس ٤٩٩)(عن سالم بن أبي الصهباء: الطريق الرابع

  .بنحوه مرفوعا
  ٥٠٠)(.أخرجه الطبراني 

  .وسنده ضعيف للكالم في سالم بن أبي الصهباء 
 ثنا عمرو ٥٠١)(عن عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة: الطريق الخامس 

  .بن النعمان عن سليمان التيمي عن أنس بنحوه مرفوعا ا
بن ا للكالم في عبد الرحمن  وسنده ضعيف جدًا٥٠٢)(أخرجه الطبراني

  .عمرو 
 عن حميد الطويل عن ٥٠٣)(عن الفضل بن المختار: الطريق السادس 
  .أنس بنحوه مرفوعا
   .  وسنده ضعيف جدًا٥٠٤)(أخرجه الحاآم
 أخرج هذا الحديث أيضا الحاآم في المستدرك من وقد:  َقال الحافظ

 فكأن الحاآم رواية حميد عن أنس لكن الراوي له عن حميد ضعيف جدًا
   .٥٠٥)(خفي عليه حاله

 : عـن سليمان التيـمي عن أنس َقال رسـول اهللا : الطـريق السابـع 
  )) .إذا نودي بالصالة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء 

 واللفظ له عن إبراهيم بن الحجاج ٥٠٦)(لىأخرجه أبو يع
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عن حفص بن عمرو آالهما عن ٥٠٨) ( والحافظ ابن حجر ٥٠٧)(والخطيب
  .سهل بن زياد عن سليمان التيمي به 

... هذا حديث حسن أخرجه البيهقي : َقال الحافظ ابن حجر عقبه 
آم في الكنى والدارقطني في األفراد من رواية اوأخرجه أبو أحمد الح

ورجاله رجال الصحيح إال سهل بن زياد فإنه .... مرو حفص بن ع
بصري يكنى أبا آثير ذآره ابن أبي حاتم فلم يذآر فيه جرحا وذآره ابن 

  . اهـ ٥٠٩)(.حبان في الثقات 
غريب من حديث التيمي عنه وتفرد به سهل بن : و َقال الدارقطني 

  .٥١٠)(زياد عنه 
ارك ويحيى بن  من طريق عبد اهللا بن المب٥١١)(و أخرجه النسائي

  لسعيد آالهما عن سليمان التيمي عن قتادة عن أنس موقوفا َقا
لفظ حديث عبد اهللا بن المبارك، ))  الدعاء بين األذان واإلقامة ال يرد ((

إذا أقيمت الصالة فتحت أبواب السماء واستجيب  (( :ولفظ حديث يحيى
  )) الدعاء 

  .اهـ . يه في لفظه وقفه سليمان التيمي واختلف عل: َقال النسائي 
ورواية الوقف أقوى لكن الحديث محفوظ عن أنس مرفوعا من طرق 

  .أخرى آما تقدم 
:  عن زياد بن سعد عن أبان َقال ٥١٢)(عن َزْمعة: الطريق الثامن 

إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان : (( آان يقولحدثني أنس أن النبي 
ذين وفتحت أبواب فيما بينه وبين الروحاء حتى ال يسمع صوت التأ

  )) .السماء وأبواب الجنان واستجيب الدعاء 
  . وسنده ضعيف ٥١٣)(أخرجه الطبراني
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لم يرو هذا الحديث عن زياد إال زمعة تفرد به أبو قرة : َقال الطبراني 
.  

  .٥١٤)(وفيه زمعة بن صالح وقد ضعفه الناس : و َقال َقال الهيثمي 
  ٥١٥)(.وفي الباب عن عبد اهللا بن عمرو 

   الحديث الثالثون]٣٠[
ثنتان ال تردان أو قلما  : َقال رسول اهللا :  َقال عن سهل بن سعد 

  )) الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا : تردان 
 عن سهل بن سعد به ٥١٦)(هذا الحديث مروي من طرق عن أبي حازم

  :وهي 
د  عن أبي حازم عن سهل بن سع٥١٧)(عن موسى بن يعقوب: األول 
  .به مرفوعا

 ٥٢٠)( وابن خزيمة٥١٩)( واللفظ له والدارمي٥١٨)(أخرجه أبو داود
  .٥٢٣)( والبيهقي٥٢٢)( والحاآم٥٢١)(والطبراني

هذا حديث تفرد به موسى بن يعقوب وقد يروى عن : َقال الحاآم 
  . مالك عن أبي حازم ، وموسى بن يعقوب ممن يؤخذ عنه التفرد 

    .٥٢٤)(تفرد به موسى: وَقال الذهبي 
 ووقفه مالك بن -  موسى بن يعقوب - رفعه الزمعي : ال البيهقي و َق

  .أنس اإلمـام
: وَقال أيضا . ٥٢٥)(هذا حديث حسن صحيح : و َقال الحافظ ابن حجر 

   .٥٢٦)(ورجاله رجال الصحيح إال موسى وهو مدني مختلف فيه
وحدثني رزق بن سعيد : َقال موسى : زاد أبو داود والطبراني عقبه 

:  َقال  عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي ٥٢٧)(بن عبد الرحمن
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  .وسندها ضعيف لجهالة رزق )) ووقت المطر 
حديث مسند إال هذا الحديث وحديث ٥٢٨)(ليس لرزق: َقال الطبراني

  .آخر منقطع
ورزيق الَِّذي أتى بالزيادة مجهول اليعرف له  : ٥٢٩)(و َقال الحافظ

  .راو إال موسى وال رواية إال هذا الحديث 
 عن أبي حازم به ٥٣٠)(عن عبد الحميد بن سليمان: الطريق الثاني 

  . مرفوعا 
  . وسنده ضعيف لضعف عبد الحميد بن سليمان٥٣١)(أخرجه الطبراني
ساعتان ((عن مالك عن أبي حازم به مرفوعا بلفظ : الطريق الثالث 

عند حضور الصالة وعند الصف في سبيل اهللا : تفتح فيها أبواب السماء 
((.  

 عن مالك به ، ٥٣٣)( عن إسماعيل بن عمر٥٣٢)(جه ابن حبانأخر
  .ورجال إسناده ثقات 

  . عن مالك به مرفوعا ٥٣٤)(وتابع إسماعيل بن عمر أيوب بن سويد
 وسنده ٥٣٧)( وابن عبد البر٥٣٦)( والطبراني٥٣٥)(أخرجه ابن حبان

 ٥٣٨)(ضعيف لضعف أيوب بن سويد وتابعهما محمد بن مخلد الرعيني
  .عن مالك به مرفوعا 

   وفي سنده محمد بن مخلد ٥٣٩)(أخرجه ابن عبد البر
فهذه ثالث طرق عن مالك عن أبي حازم به مرفوعا لكن هؤالء 

 عن أبي حازم ٥٤٠)( مالك في الموطأهالثالثة خولفوا في رفعه فقد أخرج
  .عن سهل بن سعد موقوفا 

هذا موقوف على سهل في الموطأ عند جماعة من : َقال ابن عبد البر
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  .٥٤١)(الرواة
أخرجه مالك في الموطأ موقوفا واتفق على ذلك رواة : و َقال الحافظ 

   .٥٤٢)(الموطأ ورواه بعض الثقات عن مالك مرفوعا
 عن معن ، ٥٤٤)( وابن أبي شيبة٥٤٣)(و أخرجه أيضا عبد الرزاق 

  . عن ابن بكير آلهم عن مالك به موقوفا ٥٤٥)(والبيهقي
ة طرق  والحاصل أن هذا الحديث روى عن أبي حازم من ثالث

اختلف فيه على : ضعيف ، والثالث : والثاني. مرفوعة األول البأس به
مالك ، واألآثر على وقفه لكن مما يؤيد الرفع أن مثل هذا ال يقال بالرأي 

  .٥٤٦)(واهللا أعلم  . ومثله ال يقال من جهة الرأي :آما َقال ابن عبد البر 

  :الحديث الحادي والثالثون ] ٣١[ 
 بالصالة فتحت ٥٤٧)(إذا ثوب: ((  َقال  اهللا  أن رسولعن جابر 

  )) .أبواب السماء واستجيب الدعاء 
  . من طريق ابن لهيعة ثنا أبو الزبير عن جابر به ٥٤٨)(أخرجه أحمد

  . ، وعنعنه أبي الزبير ٥٤٩)(وسنده ضعيف فيه ابن لهيعة سيء الحفظ
  .٥٥٠)(رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه آالم :  َقال الهيثمي

  : الحديث الثاني والثالثون ]٣٢[ 
تفتح  : (( َقال رسول اهللا : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما َقال 

لقراءة القرآن ، وللقاء الزحف ولنزول القطر : أبواب السماء الخمس 
  )) .ولدعوة المظلوم ولألذان 
عن عبد ٥٥٢)(من طريق حفص بن سليمان٥٥١)(أخرجه الطبراني

  . به وسنده ضعيف جدًابن رفيع عن سالم عن أبيهاالعزيز 
لم يروه عن عبد العزيز بن رفيع إال حفص تفرد  : ٥٥٣)(َقال الطبراني
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  .٥٥٤)(به عمرو بن عون
وفيه حفص بن سليمان األسدي ضعفه البخاري ومسلم  : َقال الهيثميو

 حبان إال أنه  وابن ٥٥٥ )(وابن معين والنسائي وابن المديني ووثقه أحمد
   .٥٥٦)(األزدي مكان األسدي َقال 

 ٥٥٧)(تفرد به حفص بن سليمان وهو ضعيف: و َقال الحافظ ابن حجر 
.  

  :الحديث الثالث والثالثون ] ٣٣[ 
إذا نادى المنادي فتحت  (( َقال رسول اهللا :  َقال عن أبي أمامة 

أبواب السماء واستجيب الدعاء فمن نزل به آرب أو شدة فليتحين المنادي 
 وإذا َقال حي على الصالة َقال حي على فإذا آبر آبر ، وإذا تشهد تشهد ،

اللهم : ((الصالة ، وإذا َقال حي على الفالح َقال حي على الفالح ثم يقول 
رب هذه الدعوة المستجاب لها دعوة الحق وآلمة التقوى أحيينا عليها 

عثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها محيا ومماتا ثم يسأل ـليها وابـوأمتنا ع
  )) . هاهللا تعالى حاجت

 ٥٦٠)( والطبراني٥٥٩)( وأبو يعلى٥٥٨)(أخرجه أحمد بن منيع مختصرا
   .٥٦٣)( واألصبهاني٥٦٢)( واللفظ له والحاآم٥٦١)(وابن السني

 ٥٦٤)(آلهم من طريق الوليد بن مسلم عن أبي عائذ عفير بن معدان
  . عن أبي أمامة به وسنده ضعيف ٥٦٥)(حدثني سليم بن عامر

  . ولم يخرجاه هذا حديث صحيح اإلسناد: َقال الحاآم 
   .قلت عفير واه جدًا: لكن تعقبه الذهبي فقال 

رواه الحاآم من رواية عفير بن مهران وهو واه : و َقال المنذري 
  .٥٦٦)(وَقال صحيح اإلسناد 
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وليس آما زعم لتدليس الوليد بن مسلم : وآذا تعقبه البوصيري فقال 
لطبراني وضعف عفير بن مهران وله شاهد موقوف على ابن عمر رواه ا

 والحاآم في المستدرك ، ورواه البيهقي عن الحاآم به ٥٦٧)(في الدعاء
)(٥٦٨..  

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثامن



  
  
  

  
  
  

، رمضان ٣١،  ع١٩مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ١٠٨
  هـ١٤٢٥

   الذآر عقب أذن المغرب
  :الحديث الرابع والثالثون ] ٣٤[ 

 أن أقول علمني رسول اهللا : عن أم سلمة رضي اهللا عنها َقالت 
ذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات اللهم إن ه((  :عند أذان المغرب 
  )).دعائك فاغفر لي

   ٥٧١)( والحاآم٥٧٠)( واللفظ له والطبراني٥٦٩)(أخرجه أبو داود
 عن ٥٧٣)( عن أبي آثير مولى أم سلمة٥٧٢)(آلهم من طريق المسعودي

  .أم سلمة به
  . هذا حديث صحيح ولم يخرجاه : َقال الحاآم 

   .٥٧٤)(وفي هذا نظر فإن سنده ضعيف لجهالة أبي آثير
 آثير ي عن أبيها أب٥٧٦)( بنت أبي آثير٥٧٥)(وتابع المسعودي حفصة

  .بنحوه 
 عن عبد الرحمن بن ٥٧٨)( والطبراني٥٧٧)(أخرجه الترمذي

هذا :  عن حفصة به، ولم يذآر الترمذي أذان المغرب ، وَقال ٥٧٩)(إسحاق
حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ، وحفصة بنت أبي آثير ال 

   .نعرفها وال أباها
وهذه المتابعة فيها ضعف عبد الرحمن بن إسحاق وجهالة حفصة 

  .وأبيها
 من طريق عبد الرحمن ٥٨١)( والطبراني٥٨٠)(و أخرجه ابن أبي شيبة

  .بن إسحاق عن أبي آثير عن أم سلمة بإسقاط حفصة ا
 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن ٥٨٢)(وأخرجه الطحاوي

  .قال عن أمها حفصة بنت أبي آثير عن أمها عن أم سلمة ف
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والحاصل أن الطريق األولى فيها أبو آثير مجهول ومتابعة 
المسعودي مدارها على عبد الرحمن بن إسحاق وهو مع ضعفه اختلف 
عليه ولعل االختالف منه فمرة يقول عن حفصة عن أمها ومرة عن 
حفصة عن أبيها ومرة عن حميضة عن أبيها ومرة عن أبي آثير ثم إن 

  .ق على أبي آثير وهو مجهول مدار هذا الطري
  ٥٨٣)(.وضعفه النووي 

لم تنفرد به حفصة وال الراوي عنها فقد : و َقال الحافظ ابن حجر 
  .جاء من طريق أبي آثير 

وأبو آثير لم أعرف حاله وال اسمه : أخرجه أبو داود والحاآم ثم َقال 
   .٥٨٤)(ولكنه وصف بأنه مولى أم سلمة فيمكن تحسين حديثه
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  المبحث التاسع
  الذآر عند اإلقامة

  :الحديث الخامس والثالثون ] ٣٥[ 
 أن بالًال أخذ في عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي 

)) أقامها وأدامها  : قد قامت الصالة َقال النبي : اإلقامة فلما أن َقال 
  . في األذان آنحو حديث عمر : وَقال في سائر اإلقامة

 ٥٨٧)( والطبراني٥٨٦)( واللفظ له وابن السني٥٨٥)(أبو داودأخرجه 
   .٥٨٨)(والبيهقي

 حدثني رجل من أهل الشام عن ٥٨٩)(آلهم من طريق محمد بن ثابت
  . عن أبي أمامة به ٥٩٠)(شهر بن حوشب

وسنده ضعيف للكالم في محمد بن ثابت وجهالة الرجل من أهل 
  .الشام

 -  رحمه اهللا -لشافعي وهذا إن صح شاهد لما استحسنه ا: َقال البيهقي 
  .اللهم أقمها وأدمها وأجعلنا من صالح أهلها عمال : من قولهم 

   .٥٩٢)( والحافظ ابن حجر٥٩١)(وضعفه النووي
سكت وهذا حديث غريب أخرجه أبو داود هكذا : وَقال الحافظ عقبه

عليه ، وفي سنده الراوي المبهم ، وفي شهر بن حوشب مقال لكن حديثه 
محمد بن ثابت المذآور هو العبدي فيه مقال أيضا ، حسن إذا لم يخالف و
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  . ٥٩٣)(وقد رواه وآيع عنه فلم يذآر في السند شهر بن حوشب 
 وفي ٥٩٤)(ورواية وآيع التي أشار إليها الحافظ أخرجها الطبراني

  .سندها العبدي والرجل المبهم 
  . وتقدما ٥٩٦)( وعن جابر٥٩٥)(وفي الباب عن أبي هريرة

  
  

   
  الهوامش والتعليقات

  ) ٥١١ - ٥١٠/ ٢٢(  اإلسالم ابن تيمية مجموع فتاوى شيخ)  ١(
آتاب األذان باب ما يقول إذا سمع )٥٨٦رقم ٢٢٢، ٢٢١/ ١(في صحيحه ) ٢(

 .المنادي
آتاب الصالة باب استحباب القول مثل قول  ) ٣٨٣ رقم ٢٨٨/ ١( في صحيحه )  ٣(

 . ثم يسأل اهللا له الوسيلة المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي 
 .آتاب الصالة باب ما يقول إذا سمع المؤذن ) ٥٢٢ رقم ٣٥٩/ ١( ه في سنن)  ٤(
آتاب الصالة باب ما جاء ما يقول الرجل إذا  ) ٢٠٨ رقم ٤٠٧/ ١( في سننه )  ٥(

 .حديث حسن صحيح : وقال . أذن المؤذن 
 آتاب األذان ، باب القول مثل ما يقول المؤذن  ) ٦٧٣ رقم ٢٣/ ٢( في سننه )   ٦(
آتاب األذان والسنة فيها ، باب ما يقول إذا  ) ) ٧٢٠ ، رقم ٣٨/ ١( ه في سنن) ٧(

 . أذن المؤذن 
  ) .٩٠، ٧٨، ٥٣، ٦/ ٣( في مسنده )  ٨(
آتاب الصالة ، باب القول  ) ) ٤٠٨/ ١( ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن )  ٩(

 . مثل ما يقول المؤذن 
صالة ، باب القول إذا سمع آتاب ال) ) ١٨٤٢ رقم ٤٧٨/ ١( في مصنفه )  ١٠(

 .األذان واإلنصات له 
 . آتاب الصالة ، باب األذان  ) ) ١٧٨ رقم ٦١/ ١ ( مسندهفي )  ١١(
  ) .٦/ ٣( في زوائده على المسند )  ١٢(
آتاب الصالة ، باب األمر بأن يقال ما  ) ) ٤١١ رقم ٢١٥/ ١( في صحيحه )  ١٣(

 . عام مراده خاص يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصالة بلفظ
آتاب الصالة ، باب ما يستحب للرجل  ) ) ١٤٣/ ١( في شرح معاني اآلثار )  ١٤(
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 .أن يقوله إذا سمع المؤذن 
 .باب ما يقول إذا سمع األذان  ) ٩٠ رقم ٤٦( في عمل اليوم والليلة )  ١٥(
  ) .٣٧٨/ ٣( في الحلية )  ١٦(
 . ة ، باب إجابة المؤذن آتاب الصال) )  رقم ٢٨٣/ ٢( في شرح السنة )  ١٧(
باب  ) ١٨٠ رقم ٧١/ ١( وذآر هذه الرواية أبو مصعب في روايته للموطأ )  ١٨(

 . ما جاء في النداء 
آتاب الصالة ، باب ما جاء في النداء  ) ) ٦٧/ ١( وهو عند مالك في الموطأ )  ١٩(

 . من هذا الطريق. للصالة 
  ) .١٨٤٢ رقم ٤٧٨/ ١( في مصنفه )  ٢٠(
  ) .٩٠/ ٣( ي مسنده ف)  ٢١(
 . آتاب الصالة ، باب ما يقول في األذان  ) ) ٢٧٢/ ١( في سننه )  ٢٢(
  ) .٤١١ رقم ٢١٥/ ١( في صحيحه )  ٢٣(
  ) .١٤٣/ ١( في شرح معاني اآلثار )  ٢٤(
 .باب القول عند األذان  ) ٤٤٧ رقم ١٠٠٦/ ٢( في الدعاء )  ٢٥(
 .إجابة المؤذن باب بيان إيجاب  ) ٣٣٧/ ١( في مسنده )  ٢٦(
  ) ٢٨( سيأتي برقم )  ٢٧(
  ) ٢٧، ١٤( سيأتي برقم )  ٢٨(
  ) ١٥( سيأتي برقم )  ٢٩(
  ) .٢٥ ، ١٣( سيأتي برقم )  ٣٠(
آتاب األذان واإلقامة، باب ما يقول الرجل إذا سمع  ) ٢٢٧/ ١( في مصنفه )  ٣١(

 . المؤذن 
وآان بالكوفة ورحل في زيد بن الحباب أبو الحسين العكلي أصله من خراسان )  ٣٢(

الحديث فأآثر منه وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري من التاسعة مات 
( الكاشف . لم يكن به بأس قد يهم : وقال الذهبي . ٤م. ر. سنة ثالثين ومائة 

 ) ٢٢٢( التَّْقِريب  ) ٢٦٥/ ١
  ) .٤٦/ ١٠(َتْهِذيب اْلتهِذيب : اْنظر )  ٣٣(
 .يج معمر ويونس وابن جر: وهم )  ٣٤(
 .سبق تخريجه )  ٣٥(
  ) ٣٥٥/ ١( نتائج األفكار في تخريج أحاديث األذآار )  ٣٦(
عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد اهللا بن الحارث بن آنانة المدني نزيل البصرة )  ٣٧(

/ ٢( الكاشف . ٤عباد ، صدوق رمي بالقدر من السادسة بخ م: ، ويقال له 
  )٣٣٦( التَّْقِريب ) ١٣٨

آتاب األذان والسنة فيها ، باب ما يقال إذا  ) ) ٧١٨ رقم ٢٣٨/ ١ ( في سننه)  ٣٨(
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 . أذن المؤذن 
 . باب ما يقول إذا سمع المؤذن يتشهد  ) ٣٣ رقم ١٥٢( في عمل اليوم والليلة ) ٣٩(
آتاب الصالة ، باب ما يستحب للرجل ) ) ١٤٤/ ١( في شرح معاني اآلثار )  ٤٠(

 .أن يقوله  إذا سمع المؤذن 
 .باب القول عند األذان  ) ٤٤٨ رقم ١٠٠٦/ ٢( في الدعاء )  ٤١(
  )٨١/ ١(علل الحديث البن أبي حاتم )  ٤٢(
  ) ٤٠٨/ ١( في سننه )  ٤٣(
  ) ١٥٣( في عمل اليوم والليلة )  ٤٤(
 ) ٣٢٢/ ٢( الضعفاء )  ٤٥(
  ) ٢٦٥/ ١١( في العلل )  ٤٦(
 .يعني رواية مالك ومن تابعه )  ٤٧(
  ) ٢٧٢/ ٧( في العلل )  ٤٨(
  )  ٢٤٣/ ٥( فتح الباري )  ٤٩(
  ) ٢٥٤/ ١( مصباح الزجاجة )  ٥٠(
  ) ٣٥٥/ ١ (نتائج األفكار )  ٥١(
  ) .٩١/ ٢( الفتح )  ٥٢(
 .في ترجمة الزهري لمالك  ) ٣٧٨/ ٣)  ( ٥٣(
  ) ٣٥٥/ ١( نتائج األفكار )  ٥٤(
ن عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عثمان البصري ، ثقة فاضل له أوهام م)  ٥٥(

ثقة : وَقال الذهبي . د.صغار التاسعة ، مات سنة أربع وعشرين ومائتين خ
التَّْقِريب ) ٢/٢٩٥( الكاشف  ) ٢٢٤/ ٢٢( َتْهِذيب اْلَكَمال . فيه بعض الشيء 

 )٤٢٦.( 
  ) .٢٤٢/ ٥(فتح الباري )  ٥٦(
 ) ٣٥٥/ ١( نتائج األفكار )  ٥٧(
 ) .١٠/١٣٤( في التمهيد )  ٥٨(
 ) .٩١/ ٢( الفتح )  ٥٩(
 ) .٢٦٣/ ١١( في العلل )  ٦٠(
 ) .٣٥٥/ ١( نتائج األفكار )  ٦١(
صالح : المغيرة بن سْقالب الحراني أبو بشر قاضي حران َقال أبو حاتم )  ٦٢(

وعامة ما يرويه : وَقال ابن عدي . ليس به بأس : الحديث ، وقال أبو زرعة 
الضعفاء آان ممن يخطئ ويروي عن : وَقال ابن حبان . ال يتابع عليه 

  .والمجاهيل فغلب على حديثه المناآير واألوهام فاستحق الترك 
  ) .٨/ ٣( المجروحين  ) ٢٣٥٨/ ٦( الكامل  ) ٢٢٤/ ٨( الجرح والتعديل 



  
  
  

  
  
  

، رمضان ٣١،  ع١٩مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ١١٤
   هـ١٤٢٥

  ) ٢٤١/ ٥( فتح الباري )  ٦٣(
  ) ١٣٤ / ١٠( التمهيد )  ٦٤(
  ) .٢٣٥٨/ ٦( في الكامل )  ٦٥(
  ) ٣٥١/ ٦( في الحلية )  ٦٦(
عم بن بشير أبو الخير األنصاري المصري ضعفه الدارقطني وغيره عبد المن)  ٦٧(

وضاع على األئمة ، وَقال : وَقال الخليلي . منكر الحديث : وَقال ابن يونس 
منكر الحديث جدا بأتي : وَقال ابن حبان . ذاك الكذاب يعيش : اإلمام أحمد 

   .    عن الثقات بما ليس من حديث األثبات اليجوز االحتجاج به بحال
 ) ١٥٨/ ١(االرشاد في معرفة علماء الحديث  ) ١٥٨/ ٢( المجروحين 

  الميزان
  ) .٧٥/ ٤اللسان  ) ٦٦٩/ ٢(

  ) ٢٤٢/ ٥(فتح الباري )  ) ٦٨(
  ) .٧٥/ ٤( اللسان )  ٦٩(
حجاج بن نصير الفساطيطي القيسي أبو محمد البصري ضعيف آان يقبل )  ٧٠(

وَقال . ت. شرة أو أربع عشرة ومائتين التلقين من التاسعة ، مات سنة ثالث ع
( التَّْقِريب  ) ١٥٠/ ١( الكاشف . ضعفوه وشذ ابن حبان فوثقه : الذهبي 
١٥٣(  

روى أحاديث آذب من : عباد بن آثير الثقفي البصري متروك ، َقال أحمد )  ٧١(
  التَّْقِريب ) ٥٥/ ٢(  الكاشف  .ق. ين دــــالسابعة ، مات بعد األربع

 )٢٩٠. (  
 )٢٤٤/ ٥( فتح الباري : واْنظر  ) ١٠٠/ ٦( في العلل )  ٧٢(
آتاب الصالة ، باب ما  ) ) ٣٦١ رقم ١٨٣/ ١( آشف األستار -في مسنده )  ٧٣(

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب : واْنظر . يقول إذا سمع المؤذن 
  ) .٢٥١ رقم ٢٠٥/ ١( الستة ومسند أحمد 

 .باب القول عند األذان  ) ٤٤٩  رقم١٠٠٦/ ٢( في الدعاء )  ٧٤(
  )٧٩٩/ ٢( في الكامل )  ٧٥(
. حفص بن عمار المعلم الطاحي مجهول ذآره ابن عدي وساق له مناآير )  ٧٦(

 ) ٣٢٤/ ٢( اللسان ) ٥٦٠/ ١( الميزان ) ٧٩٩/ ٢(الكامل 
مبارك بن فضالة أبو فضالة البصري ، صدوق يدلس ويسوي ، من السادسة ، )  ٧٧(

الكاشف .  ق. ت. خت د. وستين ومائة على الصحيح مات سنة ست 
  ) .٥١٩( التَّْقِريب ) ٣/١٠٤(

  ) .١( رقم )  ٧٨(
 .المراد بها حديث الباب وحديثان آخران ذآرهما ابن عدي )  ٧٩(
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صدوق من الثانية عشرة . أحمد بن المعلَّي بن يزيد األسدي الدمشقي أبو بكر )  ٨٠(
 ) .٨٤( التقريب ) ٢٨/ ١( الكاشف .  س .، مات سنة ست وثمانين ومائتين 

 ) ٤٤١ رقم ١٠٠٣/ ٢( وفي الدعاء  ) ١٥ رقم ٢٤/١١( في المعجم الكبير )  ٨١(
 .باب القول عند األذان 

خ س ، ووثقه . منصور بن سعد البصري صاحب اللؤلؤ ، ثقة ، من السابعة )  ٨٢(
  ) . ٥٤٦( التقريب ) ٣/١٥٥(الكاشف . الذهبي 

روى أحاديث آذب ، من : آثير الثقفي البصري متروك َقال أحمد عباد بن )  ٨٣(
 ٢٩٠( التَّْقريب ) ٢/٥٥( الكاشف . ق. د. السابعة ، مات بعد األربعين ومائة 

 (  
عباد بن آثير هذا الظاهر أنه الثقفي وليس عباد بن آثير الرملي الفلسطيني فقد : تنبيه 

عن الجريري فلعله هو الجزري ذآر أبو حاتم أن عباد بن آثير الثقفي يروي 
ومما يؤيد أنه الثقفي أن منصور بن سعد يروي عن عباد بن آثير وآالهما 

وعلى آل ال يصح . بصريان بخالف عباد بن آثير اآلخر فإنه فلسطيني 
َتْهِذيب  ) ٨٤/ ٦( الجرح والتعديل . حديثيهما فإن الرملي ضعيف أيضا 

  ) ٥٢٧/ ٢٨(اْلَكَمال 
  ) .٣٣٢/ ١(  وآذا َقال الهيثمي في مجمع الزوائد لم أعرفه)  ٨٤(
  ) ١( رقم )  ٨٥(
  ) ٢( رقم )  ٨٦(
 ذهب إلى أن عباد بن آثير هو الرملي وليس الثقفي - رحمه اهللا - الهيثمي )  ٨٧(

 .ولكن الَِّذي يظهر أنه الثقفي آما تقدم واهللا أعلم 
  ) ٣٣٢/ ١( مجمع الزوائد )  ٨٨(
  ) ٢٨ رقم ١٦/ ٢٤(في المعجم الكبير )  ٨٩(
  ) .٣٣٢/ ١( مجمع الزوائد )  ٩٠(
  ) ١٨٦/ ١( الترغيب والترهيب )  ٩١(
ولعل وجه النكارة في هذا الحديث هي من المتابعة في اإلقامة وهذا الفضل )  ٩٢(

العظيم الذي رتب على متابعة المؤذن الذي لم يرد إال بمثل هذا االسناد 
 . واهللا أعلم .الضعيف المخالف لألحاديث الصحيحة 

  ) ١/٢( رقم )  ٩٣(
  ) ٣١( الحديث رقم :  اْنظر )  ٩٤(
  ) ٤٣٨/ ٣( في مسنده )  ٩٥(
  ) ٤٣٦ رقم ١٩٥، ٢٠/١٩٤( في المعجم الكبير )  ٩٦(
  ) ١٠١١/ ٣( في الكامل )  ٩٧(
ِرْشِدْين بن سعد بن مفلح المهري أبو الحجاج المصري ضعيف رجح أبو حاتم ) ٩٨(
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َقال ابن يونس آان صالحا في دينه فأدرآته غفلة الصالحين عليه ابن لهيعة ، و
فخلط في الحديث، من السابعة ، مات سنة ثمان وثمانين ومائة، وله ثمان 

آان رجال صالحا عابدا محدثا سيء : وَقال الذهبي .  ق. ت. وسبعون سنة 
  )٢٠٩( التَّْقِريب  ) ١/٢٤١(الكاشف . الحفظ 

 أبو جوين الحمراوي ، ضعيف الحديث مع صالحه َزّبان بن فائد المصري)  ٩٩(
. ق. ت. د. بح. وعبادته، من السادسة ، مات سنة خمس وخمسين ومائة 

  التَّْقِريب) ١/٢٤٧(الكاشف . فاضل خير ضعيف: وَقال الذهبي
 )٢٠١٣(  

سهل بن معاذ بن أنس الجهني نزيل مصر البأس به إال في روايات زبان )  ١٠٠(
 ) ٣٢٦( الكاشف . ضعف : وَقال الذهبي .  ق. ت. د . بخ. عنه، من الرابعة

 ).٢٥٨(التَّْقِريب 
  ) .٣٤٧/ ١( المجروحين )  ١٠١(
  ) .٣٣١/ ١( مجمع الزوائد )  ١٠٢(
آتاب الجمعة ، باب يؤذن  ) ) ٨٧٢ رقم ٣١٠ ، ٣٠٩/ ١( في صحيحه )  ١٠٣(

 .اإلمام على المنبر إذا سمع النداء 
آتاب األذان ، باب القول مثل ما  ) ) ٦٧٦  ،٦٧٥ رقم ٢٤/ ٢( في سننه )  ١٠٤(

 ) ١٦٣٩ ، ١٦٣٨ رقم ٥١٠ ، ٥٠٩/ ١(وأخرجه في الكبرى .يتشد المؤذن 
وفي عمل . آتاب األذان ، باب ذآر إختالف الناقلين لهذا الخبر عن معاوية ) 

باب ما يقول إذا  ) ٣٥١ ، ٣٥٠ ، ٣٤٩ رقم ٢٩٣ ، ٢٩٢( اليوم والليلة 
 .معهم انتهى إلى قوم يجلس 

آتاب األذان ، باب ما يقول إذا  ) ٥٨٨ ، ٥٨٧ رقم ٢٢٢/ ١( في صحيحه )  ١٠٥(
 .سمع المنادي 

ليس تعليقا من البخاري آما زعمه ) َقال يحيى ( إن قوله : َقال الحافظ )  ١٠٦(
  ) .٩٣/ ٢( فتح الباري . بعضهم بل هو عنده بإسناد إسحاق 

حدث يحيى به عن معاوية فلم أقف في شيء وأما المبهم الَِّذي : َقال الحافظ )  ١٠٧(
من الطرق على تعيينه وحكى الكرماني عن غيره أن المراد به األوزاعي 
وفيه نظر ألن الظاهر أن قائل ذلك ليحيى حدث به عن معاوية وأين عصر 
األوزاعي من عصر معاوية ؟ وقد غلب على ظني أنه علقمة بن وقاص إن 

ال فأحد ابنيه عبد اهللا بن علقمة أو عمرو بن آان يحيى بن أبي آثير أدرآه وإ
علقمة ، وإنما قلت ذلك ألني جمعت طرقه من معاوية فلم أجد هذه الزيادة في 

  ).٩٣/ ٢فتح الباري . ثم ذآرهما .... ذآر الحوقلة إال من طريقين 
  ) .٩١/ ٤( في مسنده )  ١٠٨(
 .  يقول المؤذن آتاب الصالة ، باب القول مثل ما ) ٤٠٩/ ١( في سننه )  ١٠٩(
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آتاب الصالة ، باب ذآر األخبار  ) ) ٢٤١٤ رقم ٢١٦/ ١( في صحيحه )  ١١٠(
 .المفسرة للفظتين اللتين ذآرتهما

آتاب األذان واإلقامة ، باب ما يقول الرجل إذا  ) ) ٢٢٦/ ١( في مصنفه )  ١١١(
 .سمع المؤذن 

 انتهى إلى قوم باب ما يقول إذا ) ٣٥٢ رقم ٢٩٣( في عمل اليوم والليلة )  ١١٢(
 .فجلس إليهم 

آتاب الصالة ،  ) ١٦٨٤ رقم ٥٨١ ، ٥٨٠/ ٤(  اإلحسان -في صحيحه )  ١١٣(
 )).وأنا وأنا  (( باب ذآر وصف قوله 

  ) . ٤٠٩/ ١( في سننه )  ١١٤(
آتاب الصالة ، باب القول إذا سمع  ) ١٨٤٤ رقم ٤٧٩/ ١( في مصنفه )  ١١٥(

 . المؤذن واإلنصات له 
  وفي الكبير . باب القول عند األذان  ) ٤٥٣ رقم ١٠٠٨/ ٢( ء في الدعا)  ١١٦(

  ) ٧٣٧ رقم ٣٢٤ / ١٩( 
 .بيان ايجاب إجابة المؤذن  ) ٣٣٧/ ١( في مسنده )  ١١٧(
 . آتاب الصالة ، باب األذان  ) ) ١٨١ رقم ٦٢/ ١( في مسنده )  ١١٨(
  ) . ٦٠٦ رقم ٢٧٥/ ٢( في مسنده )  ١١٩(
  ) . ٧٣٦ رقم ٣٢٣  /١٩( في المعجم الكبير )  ١٢٠(
  ) ١٠٠/ ٤( في مسنده )  ١٢١(
/ ٢( وفي الدعاء  ) ٧٦٩ رقم ٣٣٥ ، ٣٣٤ ، ١٩( في المعجم الكبير )  ١٢٢(

 .باب القول عند األذان  ) ٤٥٤ رقم ١٠٠٩
عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود األسدي موالهم الكوفي أبو بكر )  ١٢٣(

 في الصحيحين مقرون من المقرئ صدوق له أوهام حجة في القراءة وحديثه
( التَّْقِريب ) ٢/٤٤( الكاشف . ع . السادسة ، مات سنة ثمان وعشرين ومائة 

٢٨٥ (  
  ) .٣٥٧/ ٢( في الميزان )  ١٢٤(
  ) .٧٧١ رقم ٣٣٥/ ١٩( في المعجم الكبير )  ١٢٥(
باب ما يقول إذا َقال المؤذن حي على  ) ٩٢رقم ٤٦( في عمل اليوم والليلة )  ١٢٦(

 . على الفالح الصالة حي
 ، ٢٦٠ / ١٦( َتْهِذيب اْلَكَمال  ) ٢٥٣ ، ٧٣/ ١( العلل ومعرفة الرجال )  ١٢٧(

٢٦١ ( 
  ) ٣٣٥/ ٢( في تاريخه )  ١٢٨(
  ) ١٥١١/ ٤( في الكامل )  ١٢٩(
  ) ١٥٠٩/ ٤( في الكامل )  ١٣٠(
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  ) ١٩٢/ ٥( الجرح والتعديل )  ١٣١(
  ) ١٩٢/ ٥( الجرح والتعديل )  ١٣٢(
  ) ٢١٩/ ٥( الكبير في التاريخ )  ١٣٣(
  ) ٢٨٣/ ٢( التاريخ الصغير )  ١٣٤(
  ) ٣٣٧ رقم ١٤٣( في الضعفاء والمتروآين )  ١٣٥(
غير مقنع ألنه برك : وَقال في أحوال الرجال  ) ٢٦٢ / ١٦( َتْهِذيب اْلَكَمال )  ١٣٦(

  ) ٣٢٥ رقم ١٨٠( فلم  ينبعث 
  ) ٣١٢ رقم ٣٣٣( الضعفاء والمتروآين )  ١٣٧(
  ) ٣٢٨( يب التَّْقِر)  ١٣٨(
  ) .٤٦٧/ ٨( الجرح والتعديل ) ١٣٩(
  ) ٦٠٤/ ٢( في التاريخ ) ١٤٠(
  ) .٢٥١/ ٤( الميزان ) ١٤١(
  ) ٤٦٨/ ٨( الجرح والتعديل ) ١٤٢(
  ) ٥٩٣ رقم ٢٢٨( الضعفاء والمتروآين ) ١٤٣(
  ) ٥٤٤ رقم ٣٨٠( الضعفاء والمتروآين ) ١٤٤(
  ) ٤٦٧/ ٨( الجرح والتعديل ) ١٤٥(
  ) ٣٦٨ ، ٣٦٧/ ١ ( نتائج األفكار) ١٤٦(
  ) .٢٥٤/ ٥( فتح الباري ) ١٤٧(
 .لم أقف على ترجمته ) ١٤٨(
  ) .٤٥٧ رقم ١٠١٠/ ٢( في الدعاء ) ١٤٩(
  ) ١١٣/ ٦( تاريخ بغداد ) ١٥٠(
  ) ١٤٨/ ٢( وَتْهِذيب اْلَكَمال  ) ٢٤٢( تاريخ الدارمي ) ١٥١(
  ) ١١٥/ ٢( الجرح والتعديل ) ١٥٢(
 ) ١١٤/ ٦(تاريخ بغداد  ) ١٥٣(
  ) ١١٥/ ٢( لجرح والتعديل ا) ١٥٤(
  ) ٣١٠/ ١( التاريخ الكبير ) ١٥٥(
  ) ١٤٨/ ٢( َتْهِذيب اْلَكَمال ) ١٥٦(
  ) ٤٤( في الضعفاء والمتروآين ) ١٥٧(
  ) ١٤٨/ ٢( َتْهِذيب اْلَكَمال ) ١٥٨(
  ) ٢٦٨( في الضعفاء والمتروآين ) ١٥٩(
  ) .٩٢( في التَّْقِريب ) ١٦٠(
 .ة ، باب ما يقال في األذان آتاب الصال ) ٢٧٣/ ١( في سننه ) ١٦١(
  ) ٩٨/ ٤( في مسنده ) ١٦٢(
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آتاب الصالة ، باب ذآر األخبار  ) ) ٤١٦ رقم ٢١٧/ ١( في صحيحه ) ١٦٣(
 .المفسرة للفظتين اللتين ذآرتهما 

آتاب الصالة ، باب ما يستحب  ) ) ١٤٥ ، ١٤٣/ ١( في شرح معاني اآلثار ) ١٦٤(
 .للرجل أن يقوله إذا سمع األذان 

آتاب الصالة ، باب ذآر  ) ) ١٦٨٧ رقم ٥٨٤/ ٤(  اإلحسان - في صحيحه ) ١٦٥(
 . أراد به بعض األذان ال الكل ) آما يقول  ( البيان بأن قوله 

  باب القول عند األذان ، وفي الكبير ) ٤٥٥ رقم ١٠٠٩/ ٢( في الدعاء ) ١٦٦(
  ) .٧٣١ رقم ٣٢٢ / ١٩( 

  ) ٣٦١/ ١( نتائج األفكار ) ١٦٧(
  ) ٢٨١/ ٣ ( الميزان) ١٦٨(
)١٧٤/ ٥) ( ١٦٩ (  
  ) ٢٩٠/ ٢( الكاشف ) ١٧٠(
  ) ٤٢٥( التَّْقِريب ) ١٧١(
آتاب األذان ، باب القول إذا َقال المؤذن  ) ) ٦٧٧ رقم ٢٥/ ٢( في سننه ) ١٧٢(

 ) ) ١٦٤٠ رقم ٥١٠/ ١( وفي الكبرى . حي على الصالة حي على الفالح 
 . لخبر عن معاوية آتاب األذان ، باب ذآر اختالف الناقلين لهذا ا

  ) ٩٢ - ٩١/ ٤( في مسنده ) ١٧٣(
 .آتاب الصالة باب إجابة المؤذن  ) ٤٢٢ رقم ٢٨٥/ ٢( في شرح السنة ) ١٧٤(
  )٣١٩/ ٣( الميزان ) ١٧٥(
  ) ٤٤٠( التَّْقِريب ) ١٧٦(
  )٣٨٨ رقم ٥٤( سئواالت البرقاني للدارقطني ) ١٧٧(
)٣٩/ ٧) ( ١٧٨ (  
  ) ٣١٤( التَّْقِريب ) ١٧٩(
باب ما يقول إذا انتهى إلى قوم  ) ٣٥٣ رقم ٢٩٣( مل اليوم والليلة في ع) ١٨٠(

 .فجلس إليهم 
  وفي األم  . الة باب في األذانــــــآتاب الص) ١٨٢ رقم ٦٢/ ١(في مسنده ) ١٨١(

)٨٨/ ١.( 
آتاب الصالة باب ما يستحب للرجل أن  ) ١٤٥/ ١( في شرح معاني اآلثار ) ١٨٢(

 .يقوله إذا سمع األذان 
  ) .١٤٥/ ١(  شرح معاني اآلثار في) ١٨٣(
  وفي الكبير . باب القول عند األذان  ) ٤٥٦ رقم ١٠١٠/ ٢( في الدعاء ) ١٨٤(

 .وذآر علقمة في سنده  ) ٧٣٠ رقم ٣٢١ / ١٩( 
داود بن عبد الرحمن العطار أبو سليمان المكي ثقة لم يثبت أن ابن معين تكلم ) ١٨٥(
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سبعين ومائة، وآان مولده سنة فيه، من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس و
  ) .١٩٩( التقريب  ) ( ١/٢٢٢( الكاشف . ع . مائة

، " عبد اهللا بن علقمة"بدل " علقمة بن وقاص"وقع عند الطبراني في الدعاء ) ١٨٦(
عن عبد اهللا بن علقمة عن  ) "٧٣٠رقم /١٩/٣٢١( ووقع في المعجم الكبير 

 .بذآرهما جميعًا" أبيه
مولى عثمان بن عفان ونهشل التميمي ومحمود بن علي عن محمد بن يوسف ) ١٨٧(

  صحيح ابن خزيمة: اْنظر . القرظي وابن هبيرة آلهم عن معاوية 
 ، ٨٧٤ ، ٧٩٣ رقم ١٩( ومعجم الطبراني الكبير  ) ٤١٥ رقم ٢١٦/ ١ (

٩٢٧. (  
  ) .١٢( رقم ) ١٨٨(
 .يعني حديث معاوية وحديث عمر ) ١٨٩(
  ) .٩٤/ ٢( الفتح ) ١٩٠(
  ) .٣٦٢/ ١( ائج األفكار في نت) ١٩١(
  ) ٨٠٢ رقم ٣٤٦ / ١٩( في المعجم الكبير ) ١٩٢(
  ) ١٨٦/ ١( الترغيب والترهيب ) ١٩٣(
  ) ٣٣١/ ١( مجمع الزوائد ) ١٩٤(
  ) ١٢( حديث عمر هذا الَِّذي أشار إليه أبو حاتم سيأتي إن شاء اهللا برقم ) ١٩٥(
  ) ١٧٦/ ١( العلل البن أبي حاتم ) ١٩٦(
  ) .١٣٩ / ١٠( في التمهيد ) ١٩٧(
والنسبة المشهورة إلى هذه البلدة النسوي : قال السمعاني" نساء"هذه نسبة إلى )١٩٨(

 .والمراد به هنا المام النسائي رحمه اهللا ) . ٤٨٣/ ٥( األنساب . والنسائي 
آتاب عمل اليوم والليلة ، باب ما  ) ٩٨٦٤ رقم ١٤/ ٦( في سننه الكبرى ) ١٩٩(

  ) .٣٦ رقم ١٤٥( وفي عمل اليوم والليلة . هد يقول إذا سمع المؤذن يتش
آتاب األذان والسنة فيها ، باب ما يقال إذا  ) ٧١٩ رقم ٢٣٨/ ١( في سننه ) ٢٠٠(

 . أذن المؤذن 
  ) ٤٢٦ ، ٤٢٥/ ٦( في مسنده ) ٢٠١(
آتاب الصالة باب األمر بأن يقال ما  ) ٤١٢ رقم ٢١٥/ ١( في صحيحه ) ٢٠٢(

 . ..بالصالة  يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي 
آتاب األذان واإلقمة ، باب ما يقول الرجل إذا  ) ) ٢٢٧/ ١( في مصنفه ) ٢٠٣(

 . سمع األذان 
 ٣٥ رقم ١٥٣(وعمل اليوم والليلة  ) ٩٨٦٣ رقم ١٤/ ٦( في سننه الكبرى ) ٢٠٤(

 ( 
آتاب الصالة باب ما يستحب للرجل أن  ) ١٤٣/ ١( في شرح معاني اآلثار ) ٢٠٥(
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 .ذان يقوله إذا سمع األ
  ) .٤١٣ رقم ٢١٥/ ١( في صحيحه ) ٢٠٦(
 . باب القول عند سماع األذان  ) ٤٤٠ رقم ١٠٠٢/ ٢( في الدعاء ) ٢٠٧(
آتاب الصالة باب من َقال مثل ما يقول المؤذن  ) ٢٠٤/ ١( في مستدرآه ) ٢٠٨(

 .يقينا دخل الجنة 
 جبير جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي وحشية ثقة من أثبت الناس في سعيد بن) ٢٠٩(

وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد ، من الخامسة ، مات سنة خمس 
 ١٢٩/ ١( الكاشف . صدوق : وَقال الذهبي . ع. ست وعشرين ومائة : وقيل

  ) ١٣٩( التَّْقِريب ) 
أبو الَمِليح بن أسامة بن عمير أبو عامر بن عمير بن حنيف بن ناجية الهذلي ) ٢١٠(

زياد، ثقة، من الثالثة ، مات سنة ثمان : قيلو. زيد: اسمه عامر، وقيل
ثقة : وَقال الذهبي. ع.وتسعين، وقيل ثمان ومائة، وقيل بعد ذلك

  التَّْقِريب) ٣/٣٣٦(الكاشف.
)٦٧٥ (  

. ق. س. عبد اهللا بن عتبة بن أبي سفيان األموي المدني ، مقبول من الثالثة ) ٢١١(
  ) .٣١٣( التَّْقِريب  ) ٩٦/ ٢( الكاشف 

 . كت عليه الذهبي وس) ٢١٢(
  ) ٢٥٤/ ١( مصباح الزجاجة ) ٢١٣(
  ) ١٢٤/ ٥( الجرح والتعديل  ) ٤٥٩/ ٢( الميزان ) ٢١٤(
 ٣٧ رقم ١٥٤( وعمل اليوم والليلة  ) ٩٨٦٥ رقم ١٤/ ٦( في سننه الكبرى ) ٢١٥(

 ( 
 .عند الطبراني في الدعاء ) ٢١٦(
 .عند الطحاوي والحاآم ) ٢١٧(
 .عند الحاآم ) ٢١٨(
 .زيمة عند ابن خ) ٢١٩(
 .عند ابن خزيمة ) ٢٢٠(
 .عند ابن خزيمة ) ٢٢١(
  ) .١/٢٢٧( في مصنفه ) ٢٢٢(
آتاب الصالة باب القول إذا سمع األذان  ) ١٨٥١ رقم ١/٤٨١( في مصنفه ) ٢٢٣(

 .واإلنصات له 
بالل المدني مولى عائشة وهو علقمة بن أم علقمة : علقمة بن أبي علقمة ) ٢٢٤(

ن الخامسة ، مات سنة بضع وثالثين ومائة واسمها مرجانة ، ثقة ، عالمة ، م
  ) ٣٩٧( التَّْقِريب  ) ٢٤١/ ٢( الكاشف . وثقوه : وَقال الذهبي . ع.
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مرجانة والدة علقمة تكنى أم علقمة علق لها البخاري في الحيض وهي مقبولة ) ٢٢٥(
 ) ٤٣٥/ ٣(  الكاشف. وثقت : وقال الذهبي . س.ت.د.ي. ، من الثالثة

  التَّْقِريب
)٧٥٣(. 

عبد اهللا بن ُربيِّعة بالتشديد ابن فرقد السلمي ذآر في الصحابة ونفاها أبو حاتم ) ٢٢٦(
بخ، د، س ، وقال ابن المبارك عن شعبة في روايته وله . ووثقه ابن حبان 

وقال أبو حاتم لم يدرك النبي . لم يتابع شعبة على ذلك : صحبة َقال البخاري 
 في الصحابة ابن المديني وأبو نعيم  وهو من أصحاب ابن مسعود وآذا عده
اختلف في صحبته ، وذآره جماعة من : وَقال الذهبي والحافظ ابن حجر . 

) ٥٤/ ٥( الجرح والتعديل  ) ٨٦/ ٥(  التاريخ الكبير. صنف في الصحابة 
جامع  ) ٧٦/ ٢( الكاشف  ) ١٦٤١/ ٣( معرفة الصحابة) ١٠٤(المراسيل 
( َتْهِذيب اْلتهِذيب  ) ٣٠٢( التَّْقِريب  ) ٣٠٥/ ٢( اإلصابة ) ٢٥٦( التحصيل 

٢٠٩/ ٥ (  
باب ما يقول إذا سمع المؤذن  ) ٣٨ رقم ١٥٥ - ١٥٤( في عمل اليوم والليلة ) ٢٢٧(

آتاب األذان ،  ) ) ٦٦٥ رقم ١٩/ ٢( يتشهد وأخرجه في المجتبى مختصرا 
 . باب أذان الراعي 

 .مطوال  ) ٣٣٦/ ٤( في مسنده ) ٢٢٨(
 .مطوال  ) ٤١١٨ رقم ١٦٤١/ ٣(  الصحابة في معرفة) ٢٢٩(
 .الحكم هو ابن ُعَتْيَبة ) ٢٣٠(
أذان الراعي أخبرنا إسحاق بن منصور : وقع في بعض نسخ النسائي هكذا ) ٢٣١(

أنبأنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد اهللا بن : َقال 
 يؤذن حتى إذا  في سفر فسمع صوت رجلربيعة أنه آان مع رسول اهللا 

لم أسمع هذا عن ابن أبي ليلى َقال : بلغ أشهد أن محمدا رسول اهللا قال الحكم 
 إن هذا لراعي غنم أو رجل عازب عن أهله فهبط الوادي فإذا رسول اهللا 

أترون هذه هينة على أهلها؟ َقالوا نعم : هو براعي غنم وإذا هو بشاة ميتة َقال 
من هذه على أهلها لكن هذا الحديث عند النسائي َقال الدنيا أهون على اهللا . 

في عمل اليوم والليلة وغيره وفي المسند وعند أبي نعيم ولم يذآر أحد منهم 
لم يذآر هذا عن الحكم  ) ٣١٧/ ٤( قول الحكم هذا وآذا المزي في التحفة

 .حاشية  ) ٢١( ضعيف سنن النسائي ) ٢/١٩(سنن النسائي .  واهللا أعلم 
 علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر ، ثقة ، محمد بن) ٢٣٢(

 ) ٧١/ ٣(الكاشف .  ع. فاضل من الرابعة ، مات سنة بضع عشرة ومائة
  التَّْقِريب

)٤٩٧ ( 



  

  
  
  
  

           ١٢٣            إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد. د – جمعًا ودراسة– أحاديث أذآار اآلذان واإلقامة
        

آتاب الصالة باب القول إذا  ) ١٨٤١ رقم ٤٧٨ ، ٤٧٧/ ١( في مصنفه ) ٢٣٣(
 .سمع األذان واإلنصات له 

  ) ١٨٤٦ رقم ٤٨٠/ ١( في مصنفه ) ٢٣٤(
آتاب األذان واإلقامة ، باب ما يقول الرجل إذا  ) ) ٢٢٧/ ١( في مصنفه ) ٢٣٥(

 .سمع األذان 
  ) ١٨٤٨ رقم ٤٨٠/ ١( في مصنفه ) ٢٣٦(
جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد اهللا الكوفي ، ضعيف رافضي من ) ٢٣٧(

. ت. ن  دسنة اثنتين وثالثي: الخامسة ، مات سنة سبع وعشرين ومائة ، وقيل 
. من أآبر علماء الشيعة ، وثقه شعبة فشذ وترآه الحفاظ : وَقال الذهبي . ق

  ) .١٣٧( التَّْقِريب  ) ١٢٢/ ١( الكاشف 
 ) ١٢١ رقم ٢٤٧/ ١(  بغية الباعث عن زوائد مسند الحارث -في مسنده ) ٢٣٨(

 . آتاب الصالة باب أوقات الصلوات 
 البكراوي أبو سليمان البصري نزيل بغداد داود بن الُمَحبَّر بن مخدم الثقفي) ٢٣٩(

 من التاسعة ، مات سنة ،متروك ، وأآثر آتاب العقل الَِّذي صنفه موضوعات
 ٢٠٠(التَّْقِريب ) ١/٢٢٤ (الكاشف. واه : وَقال الذهبي . ست ومائتين ، قد ق

 ( 
علي بن زيد بن عبد اهللا بن زهير بن عبد اهللا بن جدعان التيمي البصري ) ٢٤٠(

 حجازي وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب أبوه إلى جد أصله
. بخ. جده ، ضعيف من الرابعة ، مات سنة إحدى وثالثين ومائة ، وقيل قبلها 

( التَّْقِريب ) ٢٤٨/ ٢( الكاشف . أحد الحفاظ وليس بالثبت :وَقال الذهبي. ٤م
٤٠١ (  

  ) ١٢١/ ٢(اتحاف الخيرة ) ٢٤١(
  ) ١/١٣٤ (المطالب العالية ) ٢٤٢(
 . باب القول عند األذان  ) ٤٤٢ رقم ١٠٠٤، ٢/١٠٠٣(في الدعاء )  ٢٤٣(
الحكم بن ظهير الفزاري أبو محمد وآنية أبيه أبو ليلى ويقال أبو خالد )  ٢٤٤(

متروك رمي بالرفض ، واتهمه ابن معين ، من الثامنة ، مات قريبا من سنة 
 ) .١٧٥(التَّْقِريب . ت.ثمانين ومائة 

 .   بن بهدلة وهو ابن أبي النجود عاصم) ٢٤٥(
 . زر بن حبيش األسدي )  ٢٤٦(
 )  ٧/١٠٠(تهذيب الكمال : اْنظر )  ٢٤٧(
 . باب القول عند األذان  ) ٢/١٠١٩(في الدعاء )  ٢٤٨(
  . ق.هارون بن هارون بن عبد اهللا التيمي المدني ، ضعيف ، من السادسة )  ٢٤٩(
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  ) . ٢٦٩( لتَّْقِريب ا ) ٣/١٩١( الكاشف . ضعفوه : وَقال الذهبي 
آتاب الصالة ، باب استحباب القول مثل ) ٣٨٥ رقم ١/٢٨٩(في صحيحه )  ٢٥٠(

 .... قول المؤذن لمن سمعه 
آتاب الصالة ، باب ما يقوله إذا سمع  ) ٥٢٧ رقم ٣٦١/ ١(في سننه )  ٢٥١(

 . المؤذن 
اذا آتاب عمل اليوم والليلة باب م ) ٩٨٦٨ رقم ٦/١٥( في سننه الكبرى )  ٢٥٢(

وفي عمل اليوم . يقول إذا َقال المؤذن حي على الصالة حي على الفالح 
  والليلة

 ) . ٤٠رقم ١٥٥(
) ٢/٣٨٧(آما َقاله أبو حاتم علل ابن أبي حاتم )) ابن يساف (( ويقال له )  ٢٥٣(

 ) . ٨/١٧٧(َتْهِذيب اْلَكَمال 
 ) . ١/٣٦٠(نتائج األفكار )  ٢٥٤(
  ) . ٨٤٣ رقم ٢/٨)  (٢٥٥(
  آتاب األذان ، باب ثواب ذلك ، وفي الكبرى ) ٦٧٤ رقم ٢٤/ ٢( سننه في )  ٢٥٦(

  ) ١٦٤١ رقم ١/٥١٠(
  ) ٣٥٢/ ٢( في مسنده )  ٢٥٧(
  ) .٣٥٢/ ٢( في زوائده على المسند )  ٢٥٨(
آتاب الصالة ، باب ذآر  ) ١٦٦٧ رقم ٥٥٣/ ٤(  االحسان -في صحيحه )  ٢٥٩(

دخله الجنة بأذانه إذا آان ذلك البيان بأن اهللا جل وعال إنما يغفر للمؤذن وي
 .على يقين منه 

عمرو بن الحارث بن يعقوب األنصاري موالهم المصري، أبو أيوب، ثقة ) ٢٦٠(
الكاشف . ع . فقيه حافظ، من السابعة، مات قديمًا قبل الخمسين ومائة 

  ) .٤١٩(التقريب ) ٢/٢٨١(
هللا  أو أبو يوسف بكير بن عبد اهللا بن األشج مولى بين مخزوم، أبو عبد ا) ٢٦١(

ع . المدني نزيل مصر، ثقة من الخامسة مات سنة عشرين ومائة وقيل بعدها 
  ) .١٢٨( التقريب ) ١/١٠٩(الكاشف . 

علي بن خالد المدني صدوق من الثالثة يروي عن أبي هريرة وأبي أمامة )  ٢٦٢(
وَقال . وعنه الضحاك بن عثمان وسعيد بن أبي هالل وقيل هما اثنان س 

سؤاالت . شيخ يعتبر به : ثقة، وَقال الدارقطني : وَقال النسائي .وثق : بي الذه
( الكاشف ) ٢٠/٤٢٠(َتْهِذيب اْلَكَمال  ) ٣٦٥ رقم ٥٢( البرقاني للدارقطني 

  ) ٤٠٠( التَّْقِريب  ) ٢٤٧/ ٢
وذآره . س. النضر بن سفيان الدَُّؤلي مقبول من الثانية، ويقال إن له إدراآا) ٢٦٣(
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) ١٧٩/ ٣(الكاشف ) ٥/٤٧٤(الثقات . ثقة:  في الثقات، وَقال الذهبيابن حبان
  ) .٥٦١( التَّْقِريب 

آتاب الصالة، باب من قال مثل ما يقول المؤذن يقينا ) ١/٢٠٤(في مستدرآه ) ٢٦٤(
 .دخل الجنة

بحر بن نصر بن سابق الخوالني موالهم المصري أبو عبد اهللا ، ثقة ، من )  ٢٦٥(
آن .  سنة سبع وستين ومائتين ، وله سبع وثمانون سنة الحادية عشرة ، مات

  ) .١٢٠( التَّْقِريب . 
 .صحيح : وقال الذهبي )  ٢٦٦(
  ) .٤١٩ / ٢٠( َتْهِذيب اْلَكَمال )  ٢٦٧(
آتاب الصالة ، باب ما يقول إذا سمع  ) ٥٢٤ رقم ٣٦٠/ ١( في سننه )  ٢٦٨(

 ..المؤذن 
باب الترغيب في المسألة إذا َقال  ) ٤٤ رقم ١٥٧( في عمل اليوم والليلة )  ٢٦٩(

 ..مثل ما يقول المؤذن 
  ) ١٧٢/ ٢( في مسنده )  ٢٧٠(
  ) ٣٤١ رقم ٩٨( في الزهد )  ٢٧١(
آتاب الصالة باب ذآر  ) ١٦٩٥ رقم ٥٩٣/ ٤ ( اإلحسان -في صحيحه )  ٢٧٢(

 .رجاء استجابة الدعاء لمن َقال مثل ما يقول المؤذن إذا سمعه 
 .باب القول عند األذان  ) ٤٤٤ رقم ١٠٠٤/ ٢( في الدعاء )  ٢٧٣(
 .آتاب الصالة ، باب الدعاء بين األذان واإلقامة  ) ٤١٠/ ١( في سننه )  ٢٧٤(
آتاب الصالة ، باب الدعاء  ) ٤٢٧ ، ٤٢٦ رقم ٢٩٠/ ٢( في شرح السنة )  ٢٧٥(

 .بين األذان واإلقامة 
السادسة مات ُحَيّي بن عبد اهللا بن شريح المعافري المصري صدوق يهم من )  ٢٧٦(

أحاديثه : فيه نظر ، وَقال أحمد : وَقال البخاري  . ٤سنة ثمان وأربعين ومائة 
ليس بالقوي ، وذآره العقيلي وابن الجوزي في : مناآير  وَقال النسائي

  .الضعفاء 
أرجو أنه البأس به إذا : ليس به بأس ، وَقال ابن عدي : و َقال ابن معين   

بحر  ) ٢٧٢/ ٣( الجرح والتعديل  ) ٧٦/ ٣( بير التاريخ الك. روى عنه ثقة 
  الدم
والبن  ) ٨٩( الضعفاء والمتروآين للنسائي  ) ٩١( تاريخ الدارمي  ) ١٢٩( 

َتْهِذيب  ) ٨٥٦/ ٢(الكامل ) ٣١٩/ ١(الضعفاء للعقيلي  ) ٢٤٢/ ١( الجوزي 
  ) ١٨٥( التَّْقِريب  ) ١٩٩/ ١( الكاشف  ) ٤٨٩/ ٧( اْلَكَمال 
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اهللا بن يزيد الَمَعاِفري أبو عبد الرحمن الُحُبليُّي ، ثقة من الثالثة ، مات عبد )  ٢٧٧(
  )٣٢٩( التَّْقِريب  ) ١٢٨/ ٢( الكاشف  . ٤بخ م. سنة مائة بأفريقية

  ) .٤٤٥ رقم ١٠٠٥/ ٢)  ( ٢٧٨(
  ) .٣٧٨/ ١( نتائج األفكار )  ٢٧٩(
  ) .٢٩( رقم )  ٢٨٠(
 رقم ١١٧/ ١المقصد األعلى  : واْنظر ) ٤١٨ رقم ١٦٥/ ٧( في مسنده )  ٢٨١(

 .آتاب الصالة ، باب في من َقال مثل ما يقول المؤذن  ) ٢١٥
زيد بن الحواري أبو الحواري العمي البصري قاضي هراة يقال اسم أبيه )  ٢٨٢(

  الكاشف. فيه ضعف : وَقال الذهبي  . ٤. مرة ، ضعيف من الخامسة 
  ) ٢٢٣( التَّْقِريب  ) ٢٦٥/ ١(

 أبان الرقاشي أبو عمرو البصري القاص ، زاهد ، ضعيف ، من يزيد بن)  ٢٨٣(
. ضعيف : وَقال الذهبي . بخ ت ق. الخامسة ، مات قبل العشرين ومائة 

  ) .٥٩٩( التَّْقِريب 
  ) ٣٣٢/ ١( مجمع الزوائد )  ٢٨٤(
  ) ١٢١/ ٢( اتحاف الخيرة المهرة )  ٢٨٥(
  ) .١٣٤/ ١( المطالب العالية )  ٢٨٦(
آتاب الصالة ، باب استحباب القول  ) ٣٨٦ رقم ٢٩٠/ ١( في صحيحه )  ٢٨٧(

 ...مثل قول المؤذن لمن سمعه 
آتاب الصالة ، باب ما يقول إذا سمع  ) ٥٢٥ رقم ٣٦٠/ ١( في سننه )  ٢٨٨(

 .المؤذن 
آتاب الصالة ، باب ما جاء ما يقول الرجل  ) ٢١٠ رقم ٤١١/ ١( في سننه )  ٢٨٩(

 هذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرفه إال وقال. إذا أذن المؤذن من الدعاء 
 .من حديث الليث ابن سعد عن حكيم بن عبد اهللا بن قيس

وفي . آتاب األذان ، باب الدعاء عند األذان  ) ٦٧٩ رقم ٢٦/ ٢( في سننه )  ٢٩٠(
  ) ١٦٤٣ رقم ١/٥١١(الكبرى 

إذا آتاب األذان والسنة فيها ، باب ما يقال  ) ٧٢١ رقم ٢٣٨/ ١( في سننه )  ٢٩١(
 .أذن المؤذن

 رقم ٧٦/ ٢( وأبو يعلى في مسنده  ) ١٨١/ ١( أخرجه أحمد في مسنده )  ٢٩٢(
آتاب  ) ٨٤٤ رقم ٨/ ٢( وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم  ) ٧٢٢

 .الصالة ، باب ما يقال عند سماع األذان 
  ) ١٧رقم ٤٨( أخرجه الدارمي في مسند سعد بن أبي وقاص )  ٢٩٣(
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باب بيان ثواب  ) ٣٤٠/ ١( و عوانة عن شعيب وحده في مسنده وأخرجه أب)  ٢٩٤(
 ...من َقال إذا سمع المؤذن أشهد أن ال إله إال اهللا 

آما في رواية مسلم لكن خالفه أبو داود والترمذي والنسائي آلهم عن قتيبة )  ٢٩٥(
 .بذآرها 

  ) ٤٢٩ رقم ٩٩٨ ، ٩٩٧/ ٢( أخرجه الطبراني في الدعاء )  ٢٩٦(
  ) ٣٤٠/ ١( أبو عوانة في مسنده أخرجه )  ٢٩٧(
 صدوق ، من ،عبيد اهللا بن المغيرة بن معيقيب مصغر أبو المغيرة السبتي)  ٢٩٨(

. صدوق: وَقال الذهبي. ق. الرابعة ، مات سنة إحدى وثالثين ومائة ت
 ) .٣٧٤(التَّْقِريب ) ٢٠٥/ ٢(الكاشف 

  ) .٤٢٢ رقم ٢٢٠/ ١( في صحيحه )  ٢٩٩(
  ) ٣٤٠/ ١( في مسنده )  ٣٠٠(
الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي أبو محمد المصري المؤذن )  ٣٠١(

صاحب الشافعي ، ثقة ، من الحادية عشرة ، مات سنة سبعين ومائتين ، وله 
  ) ٢٠٦( التَّْقِريب  ) ٢٣٦/ ١( الكاشف  . ٤. ست وتسعون سنة 

صري ثقة ، نبيل ، شعيب بن الليث بن سعد الفهمي موالهم أبو عبد الملك الم)  ٣٠٢(
  .فقيه من آبار العاشرة ، مات سنة تسع وتسعين ومائة وله أربع وستون سنة 

  ) .٢٦٧( التَّْقِريب  ) ١٢/ ٢( الكاشف . س .  د
محمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر نزيل بغداد ، ثقة ثبت من الحادية عشرة )  ٣٠٣(

  ) .٤٦٧(  ْقِريبالتَّ ) ١٧/ ٣( الكاشف  . ٤م. ، مات سنة سبعين ومائتين 
. س. محمد بن عامر االنطاآي نزيل الرملة ، ثقة ، من الحادية عشرة )  ٣٠٤(

  ) ٤٨٦( التَّْقِريب  ) ٥٠/ ٣( الكاشف 
يحيى بن إسحاق السيلحيني أبو زآريا أو أبو بكر ، نزيل بغداد ، صدوق ، )  ٣٠٥(

. قة حافظ ث:  ، وَقال الذهبي ٤من آبار العاشرة ، مات سنة عشر ومائتين م
  ) .٥٨٧( التَّْقِريب ) ٢١٩/ ٣( الكاشف 

مصنف :  انظر  )٤١٤( معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة )  ٣٠٦(
باب ما يدعى به إذا ، آتاب الدعاء ) ٩٢٩٨ رقم ٢٢٦ / ١٠(ابن أبي شيبه 

  .سمع األذان 
  ) ٨( تقدم رقم )  ٣٠٧(
  ) ٥( تقدم رقم )  ٣٠٨(
  ) .١٦٣/ ١ (في العلل )  ٣٠٩(
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  ) .١٦٣/ ١( في العلل )  ٣١٠(
آتاب الصالة باب ما يقول إذا سمع األذان  ) ٥٢٦ رقم ٣٦٠/ ١( في سننه )  ٣١١(

. 
 آتاب الصالة ، باب القول مثل ما يقول المؤذن  ) ٤٠٩/ ١( في سننه )  ٣١٢(
آتاب الصالة باب ما يقول  ) ١٦٨٣ رقم ٥٨٠/ ٤(  االحسان -في صحيحه )  ٣١٣(

 .د سماع األذان بالصالة المرء عن
 .باب القول عند األذان  ) ٤٣٨ رقم ١٠٠٢/ ٢( في الدعاء )  ٣١٤(
آتاب الصالة ، باب من َقال مثل ما يقول المؤذن  ) ٢٠٤/ ١( في مستدرآه )  ٣١٥(

 .يقينا دخل الجنة 
  )  ٣١( في االذآار )  ٣١٦(
  ) ٣٦٥/ ١( نتائج األفكار )  ٣١٧(
ب األذان واإلقامة ، باب ما يقول الرجل إذا آتا ) ٢٢٧/ ١( في مصنفه )  ٣١٨(

 .سمع األذان 
  ) ٤٣٩ رقم ١٠٠٢/ ٢( في الدعاء )  ٣١٩(
  ) .٣٦٦/ ١( نتائج األفكار )  ٣٢٠(
  ) ١٢٤/ ٦( في مسنده )  ٣٢١(
  ) ٤٣٧ رقم ١٠٠١/ ٢( في الدعاء )  ٣٢٢(
 .يعني لفظ الطريق األول )  ٣٢٣(
  ) ٣٦٧/ ١( نتائج األفكار )  ٣٢٤(
  ) .١٠١ رقم ٥١(  اليوم والليلة في عمل)  ٣٢٥(
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي الزاهد ، صدوق يخطئ، )  ٣٢٦(

ورمي بالقدر وتغير بآخرة ، من السابعة ، مات سنة خمس وستين ومائة وهو 
َتْهِذيب اْلَكَمال .  ، ووثقه غير واحد وضعفه آخرون ٤ابن تسعين سنة بخ 

  ) ٣٣٧( التَّْقِريب  ) ١٤١/ ٢( الكاشف ) ١٧/١٤(
عطاء بن قرة السَُّلولي صدوق، من السادسة مات سنة اثنتين وثالثين ومائة ) ٣٢٧(

  ) .٣٩٢( التقريب  ) ٢/٢٣٢( الكاشف . ت ق
  الكاشف. د س ق . عبد اهللا بن ضمرة السَّلولي وثقه العجلي من الثالثة ) ٣٢٨(

  ) .٣٠٨( التقريب  ) ٢/٨٨ ( 
  ) ٢٥٢/ ٧( في الثقات )  ٣٢٩(
  ) ١٠٢ / ١٧( َتْهِذيب اْلَكَمال )  ٣٣٠(
  ) ٣٩٢( التَّْقِريب )  ٣٣١(
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  ) .١٠١ / ١٧( َتْهِذيب اْلَكَمال )  ٣٣٢(
)١٣٠/ ١)  ( ٣٣٣. (  
آتاب عمل اليوم والليلة ،  ) ٩٨٦٧ رقم ١٥ ، ١٤/ ٦( في السنن الكبرى )  ٣٣٤(

  ) ٣٩ رقم ١٥٥ (باب ما يقول إذا سمع المؤذن يتشهد، وفي عمل اليوم والليلة
  ) ٤٥١/ ٥( في مسنده )  ٣٣٥(
آتاب الجهاد ، باب ما جاء في فضل  ) ٢٣٣٨ رقم ١٣٢/ ٢( في سننه )  ٣٣٦(

 .الجهاد وأن الحج جهاد آل ضعيف 
آتاب السير ،  ) ٤٥٩٥رقم  ) ٤٥٦ ، ٤٥٥ / ١٠(  االحسان -في صحيحه )  ٣٣٧(

 .باب ذآر البيان بأن الجهاد من أفضل األعمال 
 ١٣٥ رقم ٩٧، ٩٦(  قطعة من مسانيد من اسمه عبد اهللا - المعجم الكبير في)  ٣٣٨(

( 
 ) . ١٣(سبقت ترجمته حديث رقم     )٣٣٩(
( َتْهِذيب اْلَكَمال . س. يحيى بن عبد الرحمن الثقفي ، مقبول من السادسة )  ٣٤٠(

  )٥٩٣( التَّْقِريب  ) ٤٤١ / ٣١
وقع عند ابن حبان يحيى بن وقع عند الجميع هكذا يحيى بن عبد الرحمن و)  ٣٤١(

 .عبد اهللا بن سالم ولعله تصحيف 
عون بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود الُهَذلي ، أبو عبد اهللا الكوفي ، ثقة عابد )  ٣٤٢(

  التقريب ) ٢/٣٠٧( الكاشف  . ٤م . من الرابعة مات قبل سنة عشرين مائة 
)٤٣٤ .( 

دني، أبو يعقوب صحابي صغير يوسف ين عبد اهللا بن َسَالم اإلسرائيلي الم) ٣٤٣(
التقريب  ) ٣/٢٦١( الكاشف  . ٤بخ . وقد ذآره العجلي في ثقات التابعين 

)٦١١ .( 
  ) ٥٢٧/ ٥( في الثقات )  ٣٤٤(
  ) ٥٩/ ١( مجمع الزوائد )  ٣٤٥(
  ) .٢٧٨/ ٥( مجمع الزوائد )  ٣٤٦(
ذان تاب األذان ، باب الدعاء عند األـــآ ) ٥٨٩ رقم ٢٢٢/ ١( في صحيحه )  ٣٤٧(

  ) ٤٤٤٢رقم :  ، واْنظر 
آتاب الصالة ، باب ما جاء في الدعاء عند  ) ٥٢٩ رقم ٣٦٢/ ١( في سننه )  ٣٤٨(

 .األذان 
 ١٥٧آتاب الصالة ، باب منه آخر رقم  ) ٢١١ رقم ٤١٣/ ١( في سننه )  ٣٤٩(

حديث صحيح حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر ال نعلم أحدًا : وقال 



  
  
  

  
  
  

، رمضان ٣١،  ع١٩مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ١٣٠
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 .بي حمزة عن محمد بن المنكدر رواه غير شعيب بن أ
آتاب األذان ، باب الدعاء عند األذان  ) ٦٨٠ رقم ٢٧ ، ٢٦/ ٢( في سننه )  ٣٥٠(

 رقم ١٥٨( ل اليوم والليلة ــوفي عم ) ١٦٤٤ رقم ٥١١/ ١( برى ـــوفي الك
 .آيف المسألة وثواب من سأل له ذلك  ) ٤٦

نة فيها ، باب ما يقال إذا آتاب األذان والس ) ٧٢٢ رقم ٢٣٩/ ١( في سننه )  ٣٥١(
 .أذن المؤذن

من طريق موسى  ) ٤٢٠ رقم ٢٢٠/ ١( وآذا عند ابن خزيمة في صحيحه )  ٣٥٢(
  .بن سهل الرملي نا علي بن عياش به 

هكذا في رواية البخاري وأبي )) وابعثه مقاما محمودا : (( وقوله : َقال ابن رجب 
ى النسائي أنه رواه بلفظ داود والترمذي والنسائي وغيرهم وعزى بعضهم إل

بالتعريف وليس آذلك وقعت هذه اللفظة باأللف والالم )) المقام المحمود (( 
 ٢٧٤/ ٥(  اهـ فتح الباري. في بعض طرق روايات اإلسماعيلي في صحيحه 

(  
وقد جاء في هذه الرواية بعينها من رواية علي بن عياش شيخ : و َقال الحافظ 

النسائي وهي في صحيح ابن خزيمة وابن حبان البخاري فيه بالتعريف عند 
  ) .٩٥/ ٢( الفتح . اهـ. أيضا، وفي الطحاوي والطبراني في الدعاء والبيهقي

  ) ٣٣٧/ ٣( في مسنده )  ٣٥٣(
 ) ١٣٣٧ رقم ١٢٣/ ٢(  اتحاف الخيرة بزوائد المسانيد العشرة -في مسنده )  ٣٥٤(

 .آتاب األذان، باب الدعاء عند األذان 
  ) ٦٣٨ رقم ١٩/ ٢( مجمع البحرين  ) ١٩٦ رقم ١٥٧/ ١( وسط في األ)  ٣٥٥(
 .باب آيف مسألة الوسيلة  ) ٩٦ رقم ٤٩( في عمل اليوم والليلة )  ٣٥٦(
  ) ٣٣٢/ ١( مجمع الزوائد )  ٣٥٧(
  ) ٢١٢( المقاصد الحسنة )  ٣٥٨(
آتاب الصالة ،  ) ٢٥٢ رقم ٢٠٥/ ١(  مختصر زوائد البزار -في مسنده )  ٣٥٩(

 .ن باب األذا
وفيه داود بن علية ضعفه ابن معين ، والنسائي وغيرهما ، : َقال الهيثمي )  ٣٦٠(

ووثقه ابن نمير وَقال موسى بن داود الضبي ثنا داود بن علية وأثنى عليه 
مجمع .  وَقال ابن عدي هو في جملة الضعفاء ممن يكتب حديثه . خيرا 

  )٣٣٢/ ١( الزوائد 
  ) .٢٧( سيأتي برقم )  ٣٦١(
 أي -آتاب الصالة ، باب ما يقول إذا فرغ من ذلك  ) ٤١٠/ ١(  في سننه ) ٣٦٢(
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 .األذان 
محمد بن عوف بن سفيان الطائي أبو جعفر الحمصي ، ثقة حافظ من )  ٣٦٣(

. عس . د. الحادية عشرة ، مات سنة اثنتين أو ثالث وسبعين ومائتين 
 ) ٥٠٠(التَّْقِريب ) ٣/٧٦(الكاشف 

آتاب الصالة ، باب ما  ) ١/١٤٦( شرح معاني اآلثار أخرجه الطحاوي في )  ٣٦٤(
 .يستحب للرجل أن يقوله إذا سمع األذان 

  ) ٤٢٠ رقم ٢٢/ ١( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )  ٣٦٥(
  )٢٨٦ رقم ٢٠٨/ ١( أخرجه األصبهاني في الترغيب والترهيب )  ٣٦٦(
  ) .٤٨٤ رقم ٢١٢( المقاصد الحسنة )  ٣٦٧(
  ) ٩/ ٢( إرشاد الساري )  ٣٦٨(
  ) ١٩٧ ، ٨٠، ٦٨( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة )  ٣٦٩(
  ) ١٥٩/ ١( صحيح البخاري )  ٣٧٠(
  ) .٩/ ١( إرشاد الساري )  ٣٧١(
  ) ٩٥/ ٢( الفتح )  ٣٧٢(
)٣٧٠/ ١)  (٣٧٣ (  
  ) ١٤٢ رقم ٤٧)  ( ٣٧٤(
  ) ٤١٠/ ١( في سننه )  ٣٧٥(
  ) ٤٦٥١ رقم ٣٣١/ ٥( في األوسط )  ٣٧٦(
  ) ٢١٠/ ١( التلخيص )  ٣٧٧(
  )١٤٦/ ١( في شرح معاني اآلثار )  ٣٧٨(
عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان النَّْصري أبو زرعة الدمشقي )  ٣٧٩(

. د. ثقة حافظ ، مصنف من الحادية عشرة مات سنة إحدى وثمانين ومائتين 
  ) ٣٤٧( التَّْقِريب  ) ١٥٨/ ٢( الكاشف . ثقة إمام : وَقال الذهبي 

 .باب آيف مسألة الوسيلة  ) ٩٥ رقم ٤٨( ل اليوم والليلة في عم)  ٣٨٠(
عمرو بن منصور النسائي أبو سعيد ثقة ، ثبت ، من الحادية عشرة ، وَقال )  ٣٨١(

  ) ٤٢٧( التَّْقِريب  ) ٢٩٦/ ٢( الكاشف . حافظ جوال : الذهبي 
  ) ٢١٠/ ١( التلخيص )  ٣٨٢(
  ) .٢١٢( المقاصد الحسنة )  ٣٨٣(
  ) ٣/٨٣(في مسنده )  ٣٨٤(
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موسى بن وردان المعامري موالهم موالهم أبو عمر المصري ، مدني )  ٣٨٥(
وله أربع . األصل صدوق ربما أخطا من الثالثة ، مات سنة سبع عشرة ومائة 

 ) ٥٥٤( التَّْقِريب) ٣/١٦٧( الكاشف . صدوق : وقال الذهبي  . ٤وسبعون بخ
  ) ١/٣٣٢( مجمع الزوائد )  ٣٨٦(
 بن الحارث األنصاري المازني ، المدني ، ال بأس به عمارة بن غزية)  ٣٨٧(

 ، وَقال ٤وروايته عن أنس مرسلة، من السادسة ، مات سنة أربعين ، خت م
اهـ ، وقد . صدوق مشهور ، وما علمت أحدا ضعفه سوى ابن حزم : الذهبي 

  ) ٤٠٩( التَّْقِريب ) ٢٦٤( الكاشف  ) ١٧٨/ ٣( الميزان . وثقه غير واحد 
  ) ١٤٨٩ رقم ٢٧٨ ، ٢٧٧/ ٢( و ) ٢٦٥ رقم ١٩١/ ١( ي األوسط ف)  ٣٨٨(
آان ثقة : هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ، َقال مسلمة في الصلة )  ٣٨٩(

وَقال . آان من حفاظ الحديث وأهل الصنعة : وَقال ابن يونس . عالما بالحديث
رت صاحب حديث ، آثير الحديث من الحفاظ بحديث مصر أنك: ابن عدي 

: وَقال ابن أبي حاتم . عليه أشياء مما رواه وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه 
  الجرح والتعديل. آذاب : وَقال أحمد بن صالح . لم أحدث عنه لما تكلموا فيه 

  ) ٢٥٨/ ١( اللسان  ) ١٣٣/ ١( الميزان  ) ٢٠١/ ١( الكامل ) ٢/٧٥(
 عنه مناآير ، وضعفه وثقه ابن حبان والحاآم ، وَقال ابن يونس رويت)  ٣٩٠(

وفي : وَقال ابن عدي . الدارقطني وابن عدي ، وَقال ابن ماآوال ضعفوه 
 ) ١٥/ ٥( اإلآمال  ) ٢٤٤/ ٨( الثقات ) ١٠٠٦/ ٢(الكامل . حديثه نكرة 

 ) .٤٦٦ ، ٤٦٥/ ٢(اللسان ) ١٣٧٧/ ٣(المؤتلف والمختلف 
آتاب الصالة ،  ) ١٣٣٤ رقم ١٢٣/ ٢(  اتحاف الخيرة المهرة -في مسنده )  ٣٩١(

 ) ٢٥٥ رقم ١٣٦/ ١( المطالب العالية : باب الدعاء عند األذان ، واْنظر 
 .آتاب الصالة ، باب ما يقول بعد األذان 

  ) ٦٨٧ رقم ٥٨٥/ ١( في المنتخب )  ٣٩٢(
والمطالب  ) ١٣٣٤ رقم ١٢٣/ ٢(  اتحاف الخيرة المهرة -في مسنده )  ٣٩٣(

  العالية
  )٢٥٥رقم ١٣٦٨( 

  ) ١٠٦ / ٢٩( َتْهِذيب اْلَكَمال .  محمد بن خازم الضرير هو)  ٣٩٤(
موسى بن عبيدة بن َنِشيط الرَّبذي أبو عبد العزيز المدني ، ضعيف السيما )  ٣٩٥(

في عبد اهللا بن دينار ، وآان عابدا من صغار السادسة ، مات سنة ثالث 
 ) ١٦٤/ ٣( الكاشف . ضعفوه : وَقال الذهبي . ق. وخمسين ومائة ت

  ) .٥٥٢( لتَّْقِريب ا
 ٢٠ ، ١٩/ ٢( مجمع البحرين : واْنظر  ) ٦٣٧ رقم ٣٧٠/ ١( في األوسط )  ٣٩٦(
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  ) ٦٣٩رقم 
: الوليد بن عبد الملك بن عبيد اهللا بن مسرح الحراني أبو وهب َقال أبو حاتم )  ٣٩٧(

الجرح . صدوق ، وَقال ابن حبان مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات 
  ) ٢٢٧/ ٩( الثقات  ) ١٠/ ٩( والتعديل 

  ) .٣٣٣/ ١( مجمع الزوائد )  ٣٩٨(
 .باب القول عند األذان  ) ٤٣١ رقم ٩٩٩/ ٢( في الدعاء )  ٣٩٩(
  ) .٣٥٠ ، ٣٤٨( الكواآب النيرات : اْنظر )  ٤٠٠(
  ) .٣٣١/ ٢( الجرح والتعديل )  ٤٠١(
ل آتاب الصالة ، باب ما يستحب للرج ) ١٤٥/ ١( في شرح معاني اآلثار )  ٤٠٢(

 .أن يقوله إذا سمع األذان 
وهو حفص . حفص بن سليمان األسدي أبو عمر البزار الكوفي ، الغاضري )  ٤٠٣(

بن أبي داود القارئ صاحب عاصم ، ويقال له حفيص ، متروك الحديث مع 
. إمامته في القراءة ، من الثامنة ، مات سنة ثمانين ومائة ، وله تسعون سنة 

  ) ١٧٢( التَّْقِريب  ) ١٧٨/ ١( الكاشف .  ق. عس. ت
 .باب آيف مسألة الوسيلة  ) ٩٩ رقم ٥٠( في عمل اليوم والليلة )  ٤٠٤(
 ١٠٠٠/ ٢( وفي الدعاء  ) ٩٧٩٠ رقم ١٧، ١٦ / ١٠( في المعجم الكبير )  ٤٠٥(

 .باب القول عند األذان  ) ٤٣٣رقم 
قبول ، عثمان بن سعيد بن مرة القرشي ، أبو عبد اهللا الكوفي المكفوف ، م)  ٤٠٦(

  ) .٣٨٣( التَّْقِريب . تمييز . من آبار العاشرة 
بدون الواو آما عند ) عمر ( وقع عند ابن السني عمرو بالواو ، والصواب )  ٤٠٧(

َتْهِذيب اْلَكَمال في ترجمة عثمان بن : واْنظر . الطبراني في الكبير والدعاء 
  ) .٣٨٠ / ١٩( سعيد 

 ترجمة ، وله ذآر في ترجمة عثمان بن عمر أبو حفص المديني لم أجد له)  ٤٠٨(
( الدعاء للطبراني حديث رقم : واْنظر ) . ١٩/٣٨٠( سعيد في َتْهِذيب اْلَكَمال 

٢٠٩٨ (  
  ) .٣٣٣/ ١( مجمع الزوائد )  ٤٠٩(
  ) . ٢٦٨/ ٥( فتح الباري له )  ٤١٠(
باب في الترغيب في إجابة  ) ٢٨١ رقم ٢٠٦/ ١( في الترغيب والترهيب )  ٤١١(

  .المؤذن
مجهول : َقال العقيلي . موسى بن جعفر بن أبي آثير األنصاري عن عمه )  ٤١٢(
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وال رأيت لموسى : وَقال الحافظ ابن حجر . ال يعرف : وَقال الذهبي . بالنقل 
هذا ذآر في تاريخ البخاري وال ثقات ابن حبان ، وهو أخو محمد وإسماعيل 

 ) ١٥٥/ ٤( ضعفاء للعقيليال. ابني جعفر بن أبي آثير المتقنين المشهورين 
  ) ١١٤/ ٦( اللسان  ) ٢٠١/ ٤( الميزان 

 .وعمه لم أقف على اسمه وال عرفت حاله : َقال الحافظ )  ٤١٣(
  ) .٣٦٤/ ١( نتائج األفكار )  ٤١٤(
  ) .١١٤/ ٦( اللسان )  ٤١٥(
  ) ٣٦٧٥ رقم ٣٩٧/ ٤)  ( ٤١٦(
 .باب القول عند األذان  ) ٤٣٢ رقم ٩٩٩/ ٢)  ( ٤١٧(
د بن المتوآل بن عبد الرحمن الهاشمي موالهم العسقالني المعروف محم)  ٤١٨(

بابن أبي السري ، صدوق عارف له أوهام آثيرة من العاشرة ، مات سنة 
. حافظ وثق ، ولينه أبو حاتم : وَقال الذهبي . د. ثمان وثالثين ومائتين 

  الكاشف
  ) ٥٠٤( التَّْقِريب  ) ٨٢/ ٣ (

يسي ، أبو حفص الدمشقي ، مولى بني هاشم ، عمرو بن أبي سلمة التن)  ٤١٩(
صدوق له أوهام من آبار العاشرة ، مات سنة ثالث عشرة ومائتين أو بعدها 

( الكاشف . ال يحتج به : وثقه جماعة ، وَقال أبو حاتم : وَقال الذهبي . ع . 
  ) ٤٢٢( التَّْقِريب ) ٢٨٦/ ٢

أبو محمد الدمشقي ، ضعيف ، صدقة بن عبد اهللا السمين ، أبو معاوية ، أو )  ٤٢٠(
: وَقال الذهبي . ق. س . ت. من السابعة ، مات سنة ست وستين ومائة 

  ) ٢٧٥( التَّْقِريب ) ٢٥/ ٢( الكاشف . ضعيف 
عامة : سليمان بن أبي آريمة شامي ضعفه أبو حاتم ، وَقال ابن عدي )  ٤٢١(

على آثير من حديثه يحدث بمناآير وال يتابع : أحاديثه مناآير ، وَقال العقيلي 
/ ٢( الضعفاء للعقيلي  ) ١١١٢/ ٣( الكامل ) ١٣٨/ ٤( الجرح والتعديل . 

  ) ١٠٢/ ٣( اللسان  ) ١٣٨
عطاء بن قرة السلولي صدوق من السادسة ، مات سنة اثنتين وثالثين ومائة )  ٤٢٢(

شامي ال أعرفه وذآره ابن حبان : وَقال ابن المديني . وثق : وَقال الذهبي. 
 ) ٢٣٢/ ٢( الكاشف ) ١٠١/ ٢٠( َتْهِذيب اْلَكَمال  ) ٧/٢٥٢( الثقات في 

  ) .٣٩٢( التَّْقِريب 
 ) ٨٨/ ٢( الكاشف . ق. س. د. عبد اهللا بن ضمرة السلولي وثقه العجلي )  ٤٢٣(

  ) .٣٠٨( التَّْقِريب 
  ) .٣٣٣/ ١( مجمع الزوائد )  ٤٢٤(
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  ) ٢٧٣/ ١( نتائج األفكار )  ٤٢٥(
  ) ١٠٥ رقم ٥٣( وم والليلة في عمل الي)  ٤٢٦(
  ) .٣٧٢/ ١( نتائج األفكار )  ٤٢٧(
آتاب الصالة باب استحباب  ) ٣٨٤ رقم ٢٨٩، ٢٨٨/ ١( في صحيجه )  ٤٢٨(

 ثم يسأل اهللا له الثقول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي 
 .الوسيلة 

إذا سمع آتاب الصالة ، باب ما يقول  ) ٥٢٣ رقم ٣٥٩/ ١( في سننه )  ٤٢٩(
 .المؤذن 

آتاب المناقب ، باب فضل النبي  ) ٣٦١٤ رقم ٥٨٧ ، ٥٨٦/ ٥( في سننه )  ٤٣٠(
 .  حديث حسن صحيح : وقال. 

 بعد آتاب األذان ، باب الصالة على النبي  ) ٦٧٨ رقم ٢٥/ ٢( في سننه )  ٤٣١(
آتاب األذان ، باب الصالة  ) ١٦٤٢ رقم ٥١٠/ ١( وفي الكبرى . األذان 
باب  ) ٤٥ رقم ١٥٨(  بعد األذان ، وفي عمل اليوم والليلة بي على الن

 . ومسألة الوسيلة له بين األذان واإلقامة الترغيب في الصالة على النبي 
آتاب عمل اليوم والليلة ، باب ما  ) ٩٨٧٠ رقم ١٦/ ٦( في سننه الكبرى )  ٤٣٢(

  ) .٤٢رقم  ١٥٧( وفي عمل اليوم والليلة . يقول إذا سمع المؤذن يتشهد 
آتاب الصالة ، باب القول إذا سمع  ) ١٨٤٣ رقم ٤٧٨/ ١( في مصنفه )  ٤٣٣(

 .األذان واإلنصات له مطوال 
آتاب األذان واإلقامة ، باب ما يقول الرجل إذا  ) ٢٢٧/ ١( في مصنفه )  ٤٣٤(

 .سمع األذان 
 آتاب األذان ، باب في ) ١٣٢٠ رقم ١١٨/ ٢(  اتحاف الخيرة -في مسنده )  ٤٣٥(

 .إجابة المؤذن
عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني ، ضعيف )  ٤٣٦(

عخ . ، من الرابعة ، مات في أول دولة بني العباس سنة اثنتين وثالثين ومائة 
  ) .٢٨٥( التَّْقِريب  ) ٤٦/ ٢( الكاشف  . ٤

 . عبد اهللا والصواب. وقع عند ابن أبي شيبة عبيد اهللا ، وهو تصحيف )  ٤٣٧(
عبد اهللا بن عبد اهللا بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، )  ٤٣٨(

. خ. الهاشمي ، أبو يحيى، المدني ، ثقة ، من الثالثة ، مات سنة تسع وتسعين 
  ) .٣٠٩( التَّْقِريب  ) ٩٠/ ٢( الكاشف . س. د. م

عبد اهللا بن :  والصواب .عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر : وقع عند عبدالرزاق )  ٤٣٩(
  ) ٥٠٠ / ١٣( َتْهِذيب اْلَكَمال : اْنظر . عبد اهللا ابن الحارث 
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شريك بن عبد اهللا النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبد اهللا )  ٤٤٠(
صدوق يخطئ آثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ، وآان عادال 

 الثامنة ، مات سنة سبع أو ثمان فاضال عابدا شديدا على أهل البدع ، من
  ) .  ٢٦٦( التَّْقِريب ) ٩/ ٢( الكاشف  . ٤م. خت. وسبعين ومائة 

 رقم ١٥٦( وفي عمل اليوم والليلة  ) ٩٨٦٩ رقم ١٥/ ٦( في سننه الكبرى )  ٤٤١(
٤١(  

لكن َقال عن شريك عن عاصم عن  ) ٣٩١/ ٦وفي  ) ٩/ ٦( في مسنده )  ٤٤٢(
 . أبي رافع علي بن حسين عن أبيه عن

  ) ١٣٢٧ ، ١٣٢٦ رقم ١٢٠/ ٢(  اتحاف الخيرة المهرة -في مسنده )  ٤٤٣(
آتاب الصالة ، باب ما  ) ٣٦٠ رقم ١٨٣/ ١(  آشف االستار -في مسنده )  ٤٤٤(

 .يقول إذا سمع المؤذن 
آتاب الصالة ، باب ما يستحب للرجل أن  ) ١٤٤/ ١( شرح معاني اآلثار )  ٤٤٥(

 .يقوله إذا سمع األذان 
باب ما يقول إذا َقال المؤذن حي على  ) ٩١ رقم ٤٦( في عمل اليوم والليلة )  ٤٤٦(

 .الصالة حي على الفالح 
  ) ٣٣١/ ١( مجمع الزوائد )  ٤٤٧(
  ) ١٢( تقدم رقم )  ٤٤٨(
  ) ٥( تقدم رقم )  ٤٤٩(
  ) .٣٣( سيأتي رقم )  ٤٥٠(
  ) .٩( تقدم رقم )  ٤٥١(
يعة السلولي البصري ، ثقة من الرابعة ، مالك بن رب: ُبَرْيد بن أبي مريم )  ٤٥٢(

/ ١(  الكاشف. ثقة : وَقال الذهبي  . ٤بخ . مات سنة أربع وأربعين ومائة 
  )١٢١( التَّْقِريب  ) ٩٨

آتاب عمل اليوم والليلة ، باب الترغيب  ) ٦٨٩٥ رقم ٢٢/ ٦( في الكبرى )  ٤٥٣(
رقم ١٦٨، ١٦٧ (وفي عمل اليوم والليلة. في الدعاء بين األذان واإلقامة 

٦٧.( 
  ) ٢٥٤ ، ١٥٥/ ٣( في مسنده )  ٤٥٤(
آتاب الدعاء ، باب الساعة التي  ) ٩٢٩٦ رقم ٢٢٦ / ١٠( في مصنفه )  ٤٥٥(

 . يستجاب فيها الدعاء 
  ) ٣٦٨٠ ، ٣٦٧٩ رقم ٣٥٣/ ٦( في مسنده )  ٤٥٦(
آتاب الصالة ، باب استحباب الدعاء  ) ٤٢٥ رقم ٢٢٢/ ١( في صحيحه )  ٤٥٧(
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 ...ن واإلقامة بين األذا
آتاب الصالة ، باب ذآر  ) ١٦٩٦ رقم ٥٩٣/ ٤(  اإلحسان -في صحيحه )  ٤٥٨(

 . استحباب اإلآثار من الدعاء بين األذانين واإلقامة إذ الدعاء بينهما ال يرد 
 .باب الدعاء بين األذان واإلقامة  ) ١٠٢ رقم ٥١( في عمل اليوم والليلة )  ٤٥٩(
 .باب فضل الدعاء بين األذان واإلقامة  ) ٤٨٤ رقم ١٠٢٢( في الدعاء )  ٤٦٠(
  ) .٣٥٠( الكواآب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة )  ٤٦١(
  ) ٣٣١/ ٢( الجرح والتعديل )  ٤٦٢(
  ) ٤٢٧ ، ٤٢٦ رقم ٢٢٢/ ١( في صحيحه )  ٤٦٣(
  ) ٢٥٨/ ١( المغني عن حمل األسفار )  ٤٦٤(
 .يم يعني به هذا الطريق طريق بريد بن أبي مر)  ٤٦٥(
 .عند بن أبي شيبة )  ٤٦٦(
 .عند أبي يعلى )  ٤٦٧(
 .عند الطبراني في الدعاء)  ٤٦٨(
 .عند أحمد )  ٤٦٩(
 .عند أبي يعلى وابن حبان )  ٤٧٠(
 .عند ابن خزيمة )  ٤٧١(
 .عند أحمد )  ٤٧٢(
زيد بن الحواري أبو الحواري العمي البصري ، قاضي هراة يقال اسم أبيه )  ٤٧٣(

  الكاشف . فيه ضعف : وَقال الذهبي  . ٤. مرة ، ضعيف من الخامسة 
  ) ٢٢٣( التَّْقِريب  ) ٢٦٥/ ١(

آتاب الصالة ، باب ما جاء في الدعاء بين  ) ٥٢١ رقم ٣٥٨/ ١( في سننه )  ٤٧٤(
 . األذان واإلقامة 

آتاب الصالة ، باب ما جاء في أن ) ٢١٢ رقم ٤١٦ ، ٤١٥/ ١( في سننه )  ٤٧٥(
حديث : وقال  ) ٣٥٩٥ ، ٣٥٩٤( مة وبرقم الدعاء ال يرد بين األذان واإلقا

 حسن صحيح
آتاب عمل اليوم والليلة ، باب  ..) ٩٨٩٦ رقم ٢٢/ ٦( في الكبرى )  ٤٧٦(

  وفي عمل اليوم والليلة.الترغيب في الدعاء بين األذان واإلقامة 
  .)٦٩ رقم ١٦٨( 

ن آتاب الصالة ، باب الدعاء بين األذا ) ١٩٠٩ رقم ٤٩٥/ ١( في مصنفه )  ٤٧٧(
 .واإلقامة 
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آتاب الدعاء ، باب الساعة التي  ) ٩٢٩٣ رقم ٢٢٥ / ١٠( في مصنفه )  ٤٧٨(
 .يستجاب فيها الدعاء 

 .باب فضل الدعاء بين األذان واإلقامة  ) ٤٨٣ رقم ١٠٢١( في الدعاء )  ٤٧٩(
 .آتاب الصالة ، باب الدعاء بين األذان واإلقامة  ) ٤١٠/ ١( في سننه )  ٤٨٠(
آتاب الصالة ، باب الدعاء بين  ) ٤٢٥ رقم ٢٨٩/ ٢( ة في شرح السن)  ٤٨١(

 . األذان واإلقامة
 أن الترمذي صححه ولم أر - يعني النووي - وقد نقل المصنف : َقال الحافظ )  ٤٨٢(

ذلك في شيء من النسخ التي وقفت عليها ومنها بخط الحافظ أبي علي 
 والمنذري الصيرفي ، ومنها بخط أبي الفتح الكروخي وآالم ابن القطان

يعطي ذلك ويبعد أن الترمذي يصححه مع تفرد زيد العمي به وقد ضعفوه اهـ 
  نتائحج األفكار. 

 )٣٧٥/ ١ (   
) ع وم ( وقد أشار الشيخ أحمد شاآر أن هذه الزيادة في بعض النسخ ورمز لها بـ 

  ) ٤١٦/ ١( سنن الترمذي . وهي زيادة جيدة : وَقال 
 .يعني الطريق األول )  ٤٨٣(
  ) .٣٧٤/ ١( نتائج األفكار )  ٤٨٤(
باب الترغيب . آتاب عمل اليوم والليلة  ) ٩٨٩ رقم ٢٢/ ٦( في الكبرى )  ٤٨٥(

  ) .٧٠ رقم ١٦٨( في الدعاء بين األذان واإلقامة ، وفي عمل اليوم والليلة 
 .وهم عبد الرزاق ومحمد بن آثير ووآيع وأبو نعيم وأبو أحمد وغيرهم ) ٤٨٦(
آتاب الدعوات ، باب في العفو  ) ٣٥٩٤ رقم ٥٧٧ ، ٥٧٦ /٥( في سننه )  ٤٨٧(

 والعافية 
يحيى بن يمان العجلي الكوفي صدوق عابد يخطئ آثيرا وقد تغير من آبار )  ٤٨٨(

صدوق فلج : وَقال الذهبي  . ٤بخ م. التاسعة ، مات سنة تسع وثمانين ومائة 
  )٥٩٨( التَّْقِريب  ) ٢٣٩/ ٣(الكاشف . فساء حفظه 

 .م عبد الرزاق ومحمد بن آثير ووآيع وأبو نعيم وأبو أحمد وغيرهم وه)  ٤٨٩(
  ) .٣٧٦/ ١( نتائج األفكار )  ٤٩٠(
يزيد بن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري القاص زاهد ضعيف من الخامسة )  ٤٩١(

/ ٣( الكاشف . ضعيف : وَقال الذهبي .  ق. بخ ت. ، مات قبل العشرين
 ) ٥٩٩( التَّْقِريب  ) ٢٤٠

  ) ٢١٠٦ رقم ٢٨٢(  في مسنده ) ٤٩٢(
آتاب الدعاء ، باب الساعة التي  ) ٩٢٩٦ رقم ٢٢٦ / ١٠( في مصنفه )  ٤٩٣(
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 .يستجاب فيها الدعاء 
 رقم ١١٧/ ١( المقصد العلى : واْنظر  ) ١٣٥٤ رقم ١٤٣/ ٧( في مسنده )  ٤٩٤(

٢١٨ (  
  ) ٤٨٧ ، ٤٨٦ ، ٤٨٥ رقم ١٠٢٣ ، ١٠٢٢/ ٢( في الدعاء )  ٤٩٥(
  ) ٣٣٤/ ١( الزوائد مجمع )  ٤٩٦(
  ) ٣٧٧/ ١( نتائج األفكار )  ٤٩٧(
  ) ٣٩٥/ ١( نتائج األفكار )  ٤٩٨(
منكر : سالم بن أبي الصهباء أبو المنذر البصري الفزاري ، َقال البخاري )  ٤٩٩(

وهو ممن : شيخ وضعفه يحيى ، وَقال ابن حبان : الحديث ، وَقال أبو حاتم 
حسن : وَقال أحمد . اج به إذا انفرد فحش خطؤه وآثر وهمه ال يجوز االحتج

  .الحديث 
 ) ٣٤٠/ ١( المجروحين  ) ٢٥٧/ ٤( الجرح والتعديل  ) ١٣٥/ ٤( تاريخ البخاري 
  اللسان

 )٥٨/ ٣. (  
  ) ٤٨٧ رقم ١٠٢٣/ ٢( في الدعاء )  ٥٠٠(
آان يكذب فضرب : َقال أبو حاتم . عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة الباهلي )  ٥٠١(

ضعيف : متروك يضع الحديث ، وَقال البغوي : ال الدارقطني على حديثه، وَق
  اللسان ) ٥٨٠/ ٢(  الميزان ) ٢٦٧/ ٥( الجرح والتعديل . الحديث جدا 

 )٤٢٤/ ٣ (  
  ) ٤٨٨ رقم ١٠٢٣/ ٢( في الدعاء )  ٥٠٢(
هو مجهول أحاديثه : الفضل بن المختار أبو سهل البصري ، َقال أبو حاتم )  ٥٠٣(

: وَقال ابن عدي . منكر الحديث جدا : وَقال األزدي . اطيل منكرة يحدث باألب
  الكامل ) ٦٩/ ٧( الجرح والتعديل . أحاديثه منكرة عامتها ال يتابع عليها 

  ).٣٥٨/ ٣( الميزان  ) ٢٠٤٢/ ٦( 
آتاب الصالة ، باب ال يرد الدعاء عند األذان  ) ١٩٨/ ١( في مستدرآه )  ٥٠٤(

 .وعند البأس 
  ) ٣٧٧/ ١( كار نتائج األف)  ٥٠٥(
  ) ٤٠٧٢ رقم ١٢٠ ، ١١٩/ ٧( في مسنده )  ٥٠٦(
  )٢٠٤/ ٨( في تاريخ بغداد )  ٥٠٧(
  ) ٣٩٤/ ١( في نتائج األفكار )   ٥٠٨(
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  ) ٢٩١/ ٨( والثقات  ) ١٩٧/ ٤( الجرح والتعديل : اْنظر )  ٥٠٩(
  ) ١١٠/ ٢( أطراف الغرائب البن طاهر )  ٥١٠(
آتاب عمل اليوم والليلة ، باب  ) ٩٨٩٩  ،٩٨٩٨ رقم ٢٣/ ٦( في الكبرى )  ٥١١(

 رقم ١٦٩( الترغيب في الدعاء بين األذان واإلقامة ، وفي عمل اليوم والليلة 
٧٢ ٧١. (  

َزْمعة بن صالح الَجَنِدي اليماني نزيل مكة أبو وهب ضعيف وحديثه عند )  ٥١٢(
( التَّْقِريب ) ١/٢٥٤(الكاشف . ق. س. مد ت. م. مسلم مقرون من السادسة 

٢١٧ (  
 رقم ٢١/ ٢( مجمع البحرين  ) ٩١٩١ رقم ٩٢ ، ٩١ / ١٠( في األوسط )  ٥١٣(

٦٤٢ (  
  ) ٣٣٤/ ١( مجمع الزوائد )  ٥١٤(
 ) .١٤(تقدم برقم ) ٥١٥(
سلمة بن دينار أبو حازم األعرج األفز التمار المدني القاص مولى األسود )  ٥١٦(

  الكاشف. ع . صور بن سفيان ، ثقة عابد، من الخامسة، مات في خالفة المن
  ) ٢٤٧(التَّْقِريب  ) ٣٠٥/ ١( 

موسى بن يعقوب بن عبد اهللا بن وهب بن زمعة المطلبي الزمعي أبو محمد )  ٥١٧(
 . ٤المدني صدوق سيء الحفظ من السابعة ، مات بعد األربعين ومائة بخ

  :وَقال أحمد. ووثقه ابن معين وابن القطان . فيه لين : وَقال الذهبي
ضعيف : وَقال ابن المديني . ليس بالقوي : وَقال النسائي . ي حديثه  ال يعجبن

صالح قد روى عنه ابن مهدي وله : وَقال أبو داود . الحديث منكر الحديث 
تاريخ . وهو عندي ال بأس به وبرواياته : وَقال ابن عدي . مشايخ مجهولون 

) ٦/٢٣٢(مل الكا) ٢١٤( الضعفاء والمتروآين للنسائي ) ٥٩٧/ ٢(ابن معين 
) ١٠/٣٧٩(َتْهِذيب اْلتهِذيب ) ٣/١٦٩( الكاشف ) ١٧٢ / ٢٩( َتْهِذيب اْلَكَمال 

  )٥٥٤( التَّْقِريب 
 . آتاب الجهاد ، باب الدعاء عند اللقاء  ) ٢٥٤٠ رقم ٤٥/ ٣( في سننه )  ٥١٨(
 .آتاب الصالة ، باب الدعاء عند األذان  ) ٢٧٢/ ١( في سننه )  ٥١٩(
آتاب الصالة ، باب استحباب الدعاء  ) ٤١٩ رقم ٢١٩ /١(في صحيحه )  ٥٢٠(

 .عند األذان ورجاء إجابة الدعوة عنده 
   ) .٥٧٥٦ رقم ١٣٥/ ٦( في الكبير )  ٥٢١(

 
آتاب الصالة ، باب ال يرد الدعاء عند األذان  ) ١٩٨/ ١( في مستدرآه )  ٥٢٢(
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 .وعند البأس 
 .ين األذان واإلقامة آتاب الصالة ، باب الدعاء ب ) ٤١٠/ ١( في سننه )  ٥٢٣(
  ) ١٩٨/ ١( في تلخيص المستدرك )  ٥٢٤(
  ) ٣٧٩/ ١( نتائج األفكار )  ٥٢٥(
  ) .٣٨٠/ ١( في نتائج األفكار )  ٥٢٦(
 بكسر أوله وسكون -رزيق بن سعيد بن عبد الرحمن المدني ، ويقال رزق ) ٥٢٧(

  ) ٢٠٩( التَّْقِريب ) ٢٤١/ ١( الكاشف . د. الزاي مجهول من الثامنة 
 )) رزق (( بدل )) رازق (( عند الطبراني )  ٥٢٨(
  ) ٣٨٠/ ١( نتائج األفكار )  ٥٢٩(
عبد الحميد بن سليمان الخزاعي الضرير أبو عمر المدني ، نزيل بغداد )  ٥٣٠(

( الكاشف . ضعفوه : وَقال الذهبي. ق.ت. ضعيف من الثامنة وهو أخو فليح 
 ) ٣٣٣(التَّْقِريب  ) ١٣٤/ ٢

  باب القول عند األذان وفي الكبير ) ٤٨٩ رقم ١٠٢٣/ ٢( في الدعاء )  ٥٣١(
  ) ٥٨٤٧ رقم ٦/١٥٩( 

آتاب الصالة ، باب ذآر فتح  ) ١٧٢٠ رقم ٥/ ٥(  اإلحسان -في صحيحه )  ٥٣٢(
 .أبواب السماء عند دخول أوقات الصلوات المفروضات 

ات إسماعيل بن عمر الواسطي أبو المنذر نزيل بغداد ، ثقة من التاسعة ، م)  ٥٣٣(
  ) ١٠٩( التَّْقِريب  ) ٧٦/ ١( الكاشف . س. د. عخ م. بعد المائتين 

أيوب بن سويد الرملي أبو مسعود الحميري السَّْيَباني صدوق يخطئ ، من )  ٥٣٤(
َقال . د ت ق . التاسعة ، مات سنة ثالث وتسعين ، وقيل سنة اثنتين ومائتين 

. ي فقد ضعفه غير واحد وهو آما َقال الذهب. ضعفه أحمد وجماعة : الذهبي 
  ) ١١٨( التَّْقِريب ) ٩٤/ ١( الكاشف  ) ٤٣٦/ ٣( َتْهِذيب اْلَكَمال 

آتاب الصالة ، باب  ) ١٧٦٤ رقم ٦١ ، ٦٠، ٥(  اإلحسان -في صحيحه )  ٥٣٥(
 .ذآر استحباب االجتهاد في الدعاء للمرء عند القيام إلى الصالة 

 )  ٥٧٧٤ رقم ١٤٠، ٦( في المعجم الكبير )  ٥٣٦(
  ) ٤٠٩٢ رقم ٥٤/ ٤( وفي االستذآار  ) ١٣٨ ، ٢١( في التمهيد )  ٥٣٧(
لم أر في حديثه : محمد بن مخلد أبو أسلم الرَُّعْيبي الحمصي َقال أبو حاتم )  ٥٣٨(

وَقال . يروى عن مالك أحاديث تفرد بها وهو صالح : منكرا ، وَقال الخليلي 
منكر الحديث عن آل من ابن عدي يحدث عن مالك وغيره بالبواطيل ، وهو 

 ) ٩٣/ ٨( الجرح والتعديل . متروك الحديث : وَقال الدارقطني . روى عنه 
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  ) ٣٧٥/ ٥( اللسان  ) ٣٢/ ٤( الميزان  ) ٢٢٦٠/ ٦( الكامل 
  ) ١٣٩ / ٢١( التمهيد )  ٥٣٩(
 .آتاب الصالة ، باب ما جاء في النداء للصالة  ) ٧٠/ ١)  ( ٥٤٠(
  ) ٣٨ / ٢١( التمهيد )  ٥٤١(
  ) ٣٨٠/ ١( نتائج األفكار )  ٥٤٢(
آتاب الصالة ، باب الدعاء بين  ) ١٩١٠ رقم ٤٩٦ ، ٤٩٥/ ١( في مصنفه )  ٥٤٣(

 .األذان واإلقامة 
آتاب الدعاء ، باب الساعة التي  ) ٩٢٩١ رقم ٢٢٤ / ١٠( في مصنفه )  ٥٤٤(

 .يستجاب فيها الدعاء 
  ) ٤١١/ ١( في سننه )  ٥٤٥(
  ) .١٣٨/ ٢١( في التمهيد )  ٥٤٦(
: وَقال ابن آثير . إقامة الصالة : َقال ابن البنا المراد به هنا : التثويب )  ٥٤٧(

أن يجيء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر : واألصل في التثويب
فسمي الدعاء تثويبا لذلك، وآل داع مثوب ، وقيل إنما سمي تثويبا من ثاب 

) ٢٤٧/ ١(اللسان ) ٢٢٦/ ١( النهاية في غريب الحديث . يثوب إذا رجع 
  .) ٣/١٣(الفتح الرباني 

وأصل التثويب .. يقال ثوب الداعي تثويبا إذا دعى مرة بعد أخرى : و َقال األزهري  
  ) ١٥٣ / ١٥( تهذيب اللغة . من تثوب الدعاء مرة بعد أخرى 

  ) ٣٤٢/ ٣( في مسنده )  ٥٤٨(
َقال فيه الحافظ في . بعدها وما  ) ٤٩٠ / ١٥( َتْهِذيب اْلَكَمال : اْنظر )  ٥٤٩(

  التقريب
صدوق خلط بعد احترق آتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه ): ٣١٩(

  ) ٢/٨٥( وضعفه في التلخيص . أعدل من غيرهما 
  ) ٤/ ٢( مجمع الزوائد )  ٥٥٠(
  وفي الدعاء ) ١٦٩/ ١( وفي الصغير  ) ٣٦٤٦ رقم ٣٧٩/ ٤( في األوسط )  ٥٥١(

 . باب القول عند األذان )  ٤٩٠ رقم ١٠٢٤/ ٢( 
  ) ٢٤( متروك آما تقدم في حديث ابن مسعود رقم )  ٥٥٢(
 في المعجم الصغير)  ٥٥٣(
 ) ٦١٧ رقم ٥/ ٢( هكذا وقع عند الطبراني في األوسط ومجمع البحرين )  ٥٥٤(

 .والصواب ما أثبت )) عوف (( والَِّذي في الصغير والدعاء 
مد وابن حبان لحفص علما بأن أحمد َقال الهيثمي رحمه اهللا حكى توثيق أح)  ٥٥٥(
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آان يقلب األسانيد ويرفع : فيه مرة متروك الحديث ، وَقال ابن حبان 
تاريخ  ) ١/٢٥٤( المجروحين .فلعل الهيثمي لم يطلع على هذا...)) المراسيل 

  بغداد
 )١٨٧/ ٨ (  

  ) ٢٢٨/ ١( مجمع الزوائد )  ٥٥٦(
  ) .٣٨٢/ ١( نتائج األفكار )  ٥٥٧(
  المطالب العالية ) ١٣٢٣ رقم ١١٩/ ٢(  اتحاف الخيرة المهرة -في مسنده )  ٥٥٨(

  ) .٢٥٠ رقم ١٣٣/ ١ (
آتاب األذان، باب في ) ١٣٢٤رقم ١١٩/ ٢(في مسنده اتحاف الخيرة المهرة ) ٥٥٩(

آتاب الصالة، باب ما ) ٢٥١رقم ١٣٣/ ١(إجابة المؤذن، والمطالب العالية 
 .يقول إذا سمع المؤذن

 .باب القول عند األذان  ) ٤٥٨ رقم ١٠١١ ، ١٠١٠/ ٢( دعاء في ال)  ٥٦٠(
 .باب آيف مسألة الوسيلة  ) ٩٨ رقم ٤٩( في عمل اليوم والليلة )  ٥٦١(
آتاب الدعاء ، باب إجابة األذان والدعاء  ) ٥٤٧ ، ٥٤٦/ ١( في مستدرآه )  ٥٦٢(

 .بعده 
لترغيب فصل في ا ) ٢٨٠ رقم ٢٠٦ ، ٢٠٥/ ١( في الترغيب والترهيب )  ٥٦٣(

 .في إجابة المؤذن
وَقال . ق. ت. عفير بن معدان الحمصي المؤذن ضعيف من السابعة )  ٥٦٤(

 ) ٢٣٦/ ٢( الكاشف  ) ١٧٦ / ٢٠( َتْهِذيب اْلَكَمال . ضعفوه : الذهبي
  التَّْقِريب

 )٣٩٣. ( 
سليم بن عامر الكالعي الخبائري أبو يحيى الحمصي ، ثقة من الثالثة غلط )  ٥٦٥(

وَقال الذهبي  . ٤م. بخ.  ، مات سنة ثالثين ومائة إنه أدرك النبي : من َقال 
  ) .٢٤٩( التَّْقِريب  ) ٣١٠/ ٢( الكاشف . ثقة : 

  ) .١٩٣/ ١( الترغيب والترهيب )  ٥٦٦(
باب القول عند األذان من طريق شعبة عن عاصم  ) ٤٦٣ رقم ١٠١٢/ ٢) ( ٥٦٧(

 أنه آان إذا ابن عمر األحول َقال سمعت أبا عيسى األسواري يحدث عن 
اللهم رب هذه الدعوة المستجابة المستجاب لها دعوة الحق : سمع المؤذن َقال 

  وآلمة اإلخالص أحيينا عليها وتوفنا واجعلنا من صالح أهلها
مقبول لكن وثقه ابن حبان : وأبو عيسى األسواري َقال فيه الحافظ ))  عمال 

. مجهول : وَقال ابن المديني . ر مشهو: والطبراني والذهبي وَقال البزار 



  
  
  

  
  
  

، رمضان ٣١،  ع١٩مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ١٤٤
   هـ١٤٢٥

  الثقات
 ٦٦٣( التَّْقِريب ) ٣٢١/ ٣(الكاشف ) ١٦٦ / ٣٤( َتْهِذيب اْلَكَمال  ) ٥/٥٨٠(
  ) ١٩٦ - ١٩٥/ ١٢( َتْهِذيب اْلتهِذيب ) 

  ) ١١٩/ ٢( اتحاف الخيرة المهرة )  ٥٦٨(
 آتاب الصالة ، باب ما يقول عند آذان ) ٥٣٠ رقم ٣٦٢/ ١( في سننه )  ٥٦٩(

 .المغرب 
 .باب القول عند األذان  ) ٤٣٦ رقم ١٠٠١/ ٢( في الدعاء )  ٥٧٠(
 .آتاب الصالة ، باب الدعاء عند آذان المغرب  ) ١٩٩/ ١(في مستدرآه )  ٥٧١(
عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عتبة بن عبد اهللا بن مسعود الكوفي المسعودي ) ٥٧٢(

اد فبعد االختالط من إن من سمع منه ببغد: صدوق اختلط قبل موته وضابطه 
  الكاشف . ٤. سنة خمس وستين ومائة خت: وقيل . السابعة مات سنة ستين 

  ) ٣٤٤( التَّْقِريب  ) ١٥٢/ ٢( 
) ٣٢٨/ ٣( الكاشف .  ت. أبو آثير مولى أم سلمة، مقبول من الرابعة )  ٥٧٣(

 ) ٦٦٨(التَّْقِريب 
 عنه قبل االختالط الراوي عن المسعودي هو القاسم بن معن وهو ممن روى)  ٥٧٤(

  ) ٢٩٤( الكواآب النيرات . 
. حفصة بنت أبي آثير ويقال خميصة المخزومية ال تعرف من السادسة ت)  ٥٧٥(

  ) .٧٤٥( التَّْقِريب  ) ٤٢٣/ ٣( الكاشف . ال تعرف : وَقال الذهبي 
ورواية : َقال الحافظ )) حميضة (( آذا عند الترمذي وعند الطبراني )  ٥٧٦(

  ) ٢١٢/ ١٢( َتْهِذيب اْلتهِذيب  . حميضة تصحيف
 .آتاب الدعوات ، باب دعاء أم سلمة  ) ٣٥٨٩ رقم ٥٧٤/ ٥( في سننه )  ٥٧٧(
 ) ٦٨١ رقم ٣٠٣ / ٢٣( وفي الكبير  ) ٤٣٤ رقم ١٠٠٠/ ٢( في الدعاء )  ٥٧٨(

 .ولم يسق لفظه 
آوفي : عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي أبو شيبة ، ويقال )  ٥٧٩(

) ٢/١٣٨(الكاشف . ضعفوه : وَقال الذهبي . ت. د. من السابعة ضعيف 
  التَّْقِريب

 ) ٣٣٦. (  
آتاب الدعاء ، باب ما يدعى به إذا  ) ٩٢٩٩ رقم ٢٢٧ / ١٠( في مصنفه )  ٥٨٠(

 .سمع األذان 
 ٦٨٠ رقم ٣٠٣/ ٢٣(وفي المعجم الكبير  ) ٤٣٥ رقم ٢/١٠٠١(في الدعاء )  ٥٨١(

 ( 
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آتاب الصالة ، باب ما يستحب للرجل  ) ١٤٦/ ١( ر في شرح معاني األثا)  ٥٨٢(
 .أن يقوله إذا سمع األذان 

  ) ٢٩٤/ ١( خالصة األحكام )  ٥٨٣(
  نقال عن محقق آتاب الدعاء للطبراني ) ٩٣/أ( نتائج األفكار ) ٥٨٤(

 )١٠٠٠/ ١. (  
آتاب الصالة ، باب ما يقول إذا سمع  ) ٥٢٨ رقم ٣٦١/ ١( في سننه )  ٥٨٥(

 .المؤذن 
 .باب ما يقول إذا أقيمت الصالة  ) ١٠٤ رقم ٥٢(   في عمل اليوم والليلة )٥٨٦(
 .باب القول عند األذان  ) ٤٩١ رقم ١٠٢٥/ ٢( في الدعاء )  ٥٨٧(
 .آتاب الصالة ، باب ما يقول إذا سمع اإلقامة  ) ٤١١/ ١( في سننه )  ٥٨٨(
من الثانية . محمد بن ثابت العبدي أبو عبد اهللا البصري صدوق لين الحديث )  ٥٨٩(

.  
  الكاشف. ليس بالقوي : َقال غير واحد : وَقال الذهبي . ق. د
  ) ٤٧١( التَّْقِريب  ) ٢٤/ ٣(

شهر بن حوشب األشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن ، )  ٥٩٠(
صدوق آثير اإلرسال واألوهام ، من الثالثة ، مات سنة اثنتي عشرة ومائة بخ 

وقد ذهب إلى االحتجاج به جماعة ، وقال حرب : وَقال الذهبي  . ٤م 
وحسن حديثه .... الكرماني عن أحمد ما أحسن حديثه ووثقه وهو حمصي 

وقد قواه غير واحد وتكلم فيه آخرون وحسن حديثه . البخاري وقوي أمره 
 ٥٧٨/ ١٢( َتْهِذيب اْلَكَمال  )  ٢٥٨/ ٥( سنن الترمذي . الحافظ ما لم يخالف 

  ).٢٦٩( التَّْقِريب  ) ٢٨٤/ ٢( الميزان  ) ١٥/ ٢( الكاشف ) 
  ) ٢٩٥/ ١( خالصة األحكام )  ٥٩١(
  ) .٢١١/ ١( التلخيص )  ٥٩٢(
  ) ٣٧٢ ، ٣٧١/ ١( نتائج األفكار )  ٥٩٣(
 .باب القول عند اإلقامة  ) ٤٩١ رقم ١٠٢٥/ ٢( في الدعاء )  ٥٩٤(
  ) .٢٦(تقدم حديث رقم )  ٥٩٥(

  
  
  
 

  



  
  
  

  
  
  

، رمضان ٣١،  ع١٩مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ١٤٦
   هـ١٤٢٥

  
  

  المصادر والمراجع
لإلمام أحمد بن أبي بكر البوصيري، : الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة إتحاف -

تحقيق عادل سعد والسيد محمد بن إسماعيل، مكتبة الرشد، الطبعة األولى 
  .هـ١٤١٩

ألبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، تحقيق صبحي :  أحوال الرجال-
  .ـه١٤٠٥السامرائي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 

  لإلمام النووي ، تحقيق عبد القادر األرناؤووط، مطبعة المالح دمشق: األذآار  -
  .هـ ١٣٩١

محمد سعيد عمر ، مكتبة / للخليلي ، تحقيق د: اإلرشاد في معرفة علماء الحديث  -
  . هـ ١٤٠٩الرشد ، الرياض ، الطبعة األولى 

فظ أبي الفضل محمد ابن لإلمام الدارقطني تصنيف الحا:  أطراف الغرائب واألفراد-
طاهر المقدسي، تحقيق محمود محمد حسن نصار والسيد يوسف، دار الكتب 

  .هـ١٤١٩العلمية، الطبعة األولى 
  للحافظ ابن حجر العسقالني، تحقيق:  أطراف مسند اإلمام أحمد بن حنبل-

 زهير ناصر الناصر، دار ابن آثير ودار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة األولى/ د
  .هـ١٤١٤

اإلآمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب   -
لألمير ابن ماآوال، تحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي ، نشر محمد أمين ، 

  .بيروت
لإلمام أبي الحسن الدارقطني، تحقيق الشيخ مقبل بن هادي :  اإللتزامات والتتبع-

  .هـ١٤٠٥التوزيع، الطبعة الثانيةالوادعي، دار الباز للنشر و
باسم الجوابره، دار الراية، / لإلمام ابن أبي عاصم، تحقيق د:  اآلحاد والمثاني-

  .هـ١٤١١الطبعة األولى 
  البن عبدالبر تحقيق : اإلستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى -

  .هـ١٤٠٥ولى عبداهللا ابن مرحول السوالمة، دار ابن تيمية، الطبعة األ/ د
  
  للحافظ ابن حجر العسقالني، دار الفكر، بيروت:  اإلصابة في تمييز الصحابة-

  .هـ١٣٩٨
ليوسف بن عبد الهادي ، تحقيق :  بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم -

  .هـ ١٤٠٩وضي اهللا عباس ، دار الراية ، الرياض ، الطبعة األولى، 
حسن أحمد / لنور الدين الهيثمي، تحقيق د: سند الحارث بغية الباحث عن زوائد م-
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  .هـ١٤١٣الباآري، الجامعة اإلسالمية، الطبعة األولى 
للشيخ حماد بن محمد األنصاري :  بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني-

  .هـ١٤١٥رحمه اهللا، مكتبة الغرباء األثرية، الطبعة األولى 
للحافظ ابن حجر العسقالني، تحقيق محمد حامد : كام بلوغ المرام من أدلة األح-

  .الفقي، دار الفكر
للشيخ ربيع بن هادي المدخلي، الجامعة السلفية :  بين اإلمامين مسلم والدارقطني-

  .هـ١٤٠٥بالهند، الطبعة األولى 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، دار الكتب :  تاريخ بغداد-

  . بيروتالعلمية،
للبخاري ، تحقيق محمود إبراهيم زايد ، مكتبة المعارف، :  التاريخ الصغير -

  . هـ ١٤٠٦الرياض، الطبعة األولى 
  تحقيق:  تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن معين في تجريح الرواة وتعديلهم-

  .أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للتراث، بيروت/ د
  .مام البخاري ، توزيع دار الباز، مكة المكرمة لإل:  التاريخ الكبير -
تحقيق أحمد محمد نور سيف، مرآز البحث العلمي وإحياء :  تاريخ يحيى بن معين-

  .هـ١٣٩٩التراث اإلسالمي، في جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة األولى 
ان ، للمبارآفوري، تحقيق عبد الرحمن محمد عثم:  تحفة األحوذي بشرح الترمذي -

  .هـ ١٣٨٣المكتبة السلفية 
لولي الدين أبي زرعة : - تحفة المراسيل - تحفة التحصيل في ذآر رواة المراسيل-

  .أحمد ابن عبدالرحيم العراقي، مخطوط
إآرام اهللا إمداد الحق، دار / تحقيق د:  تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة-

  .هـ١٤١٦لى البشائر اإلسالمية، بيروت، الطبعة األو
البن حجر العسقالني، تحقيق محمد عوامة، دار الرشد، سوريا، :  تقريب التهذيب-

  .هـ١٤٠٦الطبعة األولى 
  البن حجر العسقالني، تحقيق:  تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس-

العلمية، بيروت،   عبدالغني البنداري ومحمد عبدالعزيز، دار الكتب / د
  .هـ١٤٠٥ى الطبعة األول

البن حجر العسقالني، تحقيق :  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير-
  .عبداهللا هاشم اليماني، دار المعرفة، لبنان

  . تلخيص مستدرك الحاآم لإلمام الذهبي ، مطبوع مع المستدرك للحاآم -
حقيق جماعة من البن عبد البر ، ت:  التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد -

  .المحقيقين، وزارة األوقاف بالمغرب
ربيع بن هادي المدخلي / لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، تحقيق د:  التوسل والوسيلة -



  
  
  

  
  
  

، رمضان ٣١،  ع١٩مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ١٤٨
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  . هـ ١٤٠٩الطبعة األولى 
للحافظ ابن حجر العسقالني، طبعة مجلس دائرة المعارف :  تهذيب التهذيب-

  .هـ١٣٢٧النظامية، الهند، الطبعة األولى 
لشمس الدين ابن القيم الجوزية، تحقيق محمد حامد الفقي، مكتبة : هذيب السنن ت-

  .السنة المحمدية، مصر
بشار عواد مؤسسة الرسالة، / للحافظ جمال الدين المزي، تحقيق د:  تهذيب الكمال-

  .الطبعة األولى
طبعة ألبي حاتم بن حبان البستي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، ال:  الثقات-

  .هـ١٣٩٩األولى 
لإلمام المبارك بن محمد بن األثير الجزري :  جامع األصول في أحاديث الرسول-

  .هـ١٤٠٣تحقيق عبدالقادر األرنؤوط، دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى 
/  جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ صالح الدين خليل العالئي ، تحقيق -

  . هـ ١٣٩٨بية ، الطبعة األولى حمدي السلفي ، الدار العر
ألبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي، دائرة المعارف :  الجرح والتعديل-

  .هـ١٣٧٢العثمانية، الهند، الطبعة األولى 
دار الكتب العلمية، . للحافظ أبي نعيم األصفهاني:  حلية األولياء وطبقات األصفياء -

  .لبنان 
محي الدين النووي، تحقيق : لسنن وقواعد اإلسالم خالصة األحكام في مهمات ا-

  .هـ١٤١٦حسين إسماعيل الجمل، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 
محمد سعيد محمد البخاري، دار / للحافظ أبي القاسم الطبراني ، تحقيق د:  الدعاء -

  .هـ ١٤٠٧البشائر، بيروت، الطبعة األولى 
ني ، الدار العلمية، الهند ، الطبعة الثانية ألبي نعيم األصبها:  ذآر أخبار أصبهان -

  . هـ ١٤٠٥
لإلمام ابن قيم الجوزية، تحقيق شعيب األرنؤوط :  زاد المعاد في هدي خير العباد-

  .هـ١٤٠٥وعبدالقادر األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 
 حسن عامر/ لعبد اهللا بن أحمد بن حنبل ، ترتيب وتخريج د:  زوائد مسند أحمد -

  .هـ١٤١٠صبري، دار البشائراإلسالمية ، بيروت، الطبعة األولى
عبدالرحيم القشقري، آتب خانة جميل، / للدارقطني، تحقيق د:  سؤاالت البرقاني-

  .هـ١٤٠٤الهور، باآستان، الطبعة األولى 
للدارقطني في الجرح والتعديل، تحقيق موفق بن عبداهللا :  سؤاالت حمزة السهمي-

  .هـ١٤٠٤در، مكتبة المعارف، الطبعة األولى بن عبدالقا
للحافظ أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق أبو غدة، دار البشائر : -المجتبي- السنن -

  .هـ١٤٠٦اإلسالمية، بيروت، الطبعة الثانية 



  

  
  
  
  

           ١٤٩            إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد. د – جمعًا ودراسة– أحاديث أذآار اآلذان واإلقامة
        

ألبي داود السجستاني األزدي، تحقيق عزه عبيد الدعاس، دار الحديث، :  السنن-
  .هـ١٣٨٨سوريا، الطبعة األولى 

ألبي عيسى الترمذي، تحقيق أحمد شاآر، مصطفى البابي الحلبي وأوالده، :  السنن-
  .هـ١٣٩٦مصر، الطبعة الثانية 

ألبي عبداهللا محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد :  السنن-
  .عبدالباقي، المكتبة العلمية، بيروت

اهللا هاشم اليماني، دار للحافظ علي بن عمر الدارقطني، تصحيح عبد:  السنن-
  .المحاسن للطباعة، القاهرة

عبدالغافر البنداري، وسيد آردي حسن، / لإلمام النسائي، تحقيق د:  السنن الكبرى -
  .هـ١٤١٠دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

  .للبيهقي، دار الفكر:  السنن الكبرى-
أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق لإلمام شمس الدين محمد بن :  سير أعالم النبالء-

جماعة من المحققين، إشراف شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 
  .هـ١٤٠٣

للبغوي، تحقيق شعيب األرنؤوط، ومحمد زهير الشاويش، المكتب :  شرح السنة-
  .هـ١٤٠٣اإلسالمي، الطبعة الثانية 

  .لإلمام النووي، دار الفكر:  شرح مسلم-
ألبي جعفر الطحاوي، تحقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة : اآلثار شرح مشكل -

  .هـ١٤١٥الرسالة، الطبعة األولى 
ألبي جعفر الطحاوي، تحقيق محمد زهير النجار، دار الكتب :  شرح معاني اآلثار-

  .هـ١٣٩٩العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
  لإلمام البخاري، تحقيق: -الجامع الصحيح المسند- صحيح البخاري -

مصطفى البغا، دار ابن آثير واليمامة، دمشق، بيروت، الطبعة الثالثة / د
  .هـ١٤٠٧

لإلمام أبي حاتم بن حبان : -اإلحسان ترتيب األمير عالء الدين- صحيح ابن حبان -
  .هـ١٤٠٨البستي، تحقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 

محمد / ق بن خزيمة، تحقيق دألبي بكر محمد بن إسحا:  صحيح ابن خزيمة-
  .هـ١٣٩٠مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 

لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد :  صحيح مسلم-
  .عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي

زعيتر، المكتب لإلمام ابن قيم الجوزية، تحقيق تيسير :  الصالة وحكم تارآها-
  .هـ١٤٠٥اإلسالمي، الطبعة الثانية 

قلعجي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى / للعقيلي ، تحقيق د:  الضعفاء -
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  .هـ ١٤٠٤
البن الجوزي، تحقيق عبد اهللا القاضي، دار الكتب العلمية ، :  الضعفاء والمتروآين-

  . هـ ١٤٠٦بيروت ، الطبعة األولى 
عبد العزيز السيروان ، دار القلم، بيروت / للبخاري، َتْحِقْيق : والمتروآين الضعفاء -

  . هـ ١٤٠٥، الطبعة األولى 
عبد العزيز السيروان ، دار القلم ، بيروت /للنسائي، َتْحِقْيق:  الضعفاء والمتروآين -

  . هـ ١٤٠٥، الطبعة األولى 
 العزيز السيروان ، دار القلم، عبد/ للدارقطني ، َتْحِقْيق :  الضعفاء والمتروآين -

  . هـ ١٤٠٥بيروت ، الطبعة األولى 
  .للشيخ األلباني، المكتب اإلسالمي، الطبعة األولى بيروت:  ضعيف سنن النسائي-
ترتيب أبي طالب القيسي، تحقيق حمزة ديب مصطفى، مكتبة :  علل الترمذي الكبير-

  .هـ١٤٠٦األقصى، الطبعة األولى 
مام أبي محمد عبدالرحمن الرازي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة لإل:  علل الحديث-

  .هـ١٤٠٥األولى 
محفوظ / ألبي الحسن الدارقطني، تحقيق د:  العلل الواردة في األحاديث النبوية-

  .هـ١٤٠٦الرحمن بن زين اهللا السلفي، دار طيبة، الرياض، الطبعة األولى 
فاروق حمادة، مكتبة المعارف، /ق دلإلمام النسائي، تحقي:  عمل اليوم والليلة- 

  .هـ١٤٠١الرباط، المغرب، الطبعة األولى 
للحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رجب :  فتح الباري شرح صحيح البخاري-

الحنبلي، تحقيق جماعة من المحققين، نشر مكتبة الغرباء األثرية، المدينة 
  .هـ١٤١٧المنورة، الطبعة األولى 

للحافظ ابن حجر العسقالني، تحقيق سماحة : يح البخاري  فتح الباري بشرح صح-
الشيخ عبدالعزيز بن باز ، نشر الرئاسة العامة إلدارت البحوث العلمية واالفتاء 

  .والدعوة واإلرشاد، السعودية 
ألحمد بن عبد الرحمن :  الفتح الرباني بترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني -

  .اهرةالبنا، دار الشهاب، الق
للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق محمد السعيد :  القراءة خلف اإلمام- 

  .هـ١٤٠٥بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى 
لإلمام شمس الدين الذهبي، دار :  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة- 

  .هـ١٤٠٣الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
لإلمام أبي أحمد عبداهللا بن عدي الجرجاني، دار الفكر، :  الكامل في ضعفاء الرجال-

  .هـ١٤٠٥بيروت، الطبعة الثانية 
للحافظ نور الدين :  آشف األستار عن زوائد مسند البزار على الكتب الستة-
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الهيثمي، تحقيق حبيب الرحمن األعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 
  .هـ١٤٠٤الثانية 

ألبي بشر محمد بن أحمد الدوالبي، دار الكتب العلمية، بيروت، :  الكنى واألسماء-
  .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية 

عبدالرحيم / لإلمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق د:  الكنى واألسماء-
  .هـ١٤٠٤القشقري، الجامعة اإلسالمية، الطبعة األولى 

ألبي البرآات محمد بن أحمد :  اختلط من الثقات الكواآب النيرات في معرفة من-
ابن الكمال، تحقيق عبدالقيوم عبد رب النبي، دار المأمون للتراث، بيروت، 

  .هـ١٤٠٢دمشق، الطبعة األولى 
  البن حجر العسقالني، مؤسسة األعلمي، بيروت، الطبعة الثانية:  لسان الميزان-

  .هـ١٣٩٠
 إبراهيم زايد، دار الوعي بحلب الطبعة البن حبان تحقيق محمد:  المجروحين -

  . هـ ١٣٩٦األولى 
للحافظ نور الدين الهيثمي، تحقيق عبدالقدوس بن :  مجمع البحرين بزوائد المعجمين-

  .هـ١٤١٣محمد نذير، مكتبة الرشد، الطبعة األولى 
للحافظ نور الدين الهيثمي، دار الكتاب العربي، :  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد-

  .هـ١٤٠٢ت، الطبعة، الثالثة بيرو
  .لإلمام النووي، دار الفكر:  المجموع شرح المهذب-
 مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، جمع عبد الرحمن قاسم وابنه محمد ، -

  .مكتبة المعارف الرباط
للحافظ شمس الدين أبي عبداهللا محمد بن أحمد بن عبدالهادي :  المحرر في الحديث-

ة وتحقيق يوسف المرعشلي، ومحمد سليم سماره، وجمال المقدسي، دراس
  .هـ١٤٠٥الذهبي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة األولى 

عبدالغفار البنداري، دار / لإلمام أبي محمد بن حزم األندلسي، تحقيق د:  المحلي-
  .الكتب العلمية، بيروت

ظ ابن حجر ، للحاف:  مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد -
  . هـ ١٤١٢صبري عبد الخالق ، مؤسسة الكتب الثقافية ، الطبعة األولى / َتْحِقْيق 

ألبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق شكراهللا بن نعمةاهللا :  المراسيل-
  .هـ١٤٠٢القوجاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 

 بن األشعث السجستاني، تحقيق شعيب لإلمام أبي داود سليمان:  المراسيل-
  .هـ١٤٠٨األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 

  .ألبي عبداهللا الحاآم، دار الكتب العلمية:  المستدرك على الصحيحين-
  .لإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، المكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة:  المسند-



  
  
  

  
  
  

، رمضان ٣١،  ع١٩مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ١٥٢
   هـ١٤٢٥

محفوظ الرحمن، / بي بكر البزار، تحقيق دلإلمام أ: -البحر الزخار- مسند البزار -
مؤسسة علوم القرآن، بيروت، ومكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة 

  .األولى
لإلمام عبد اهللا بن الزبير الحميدي ، تحقيق حبيب الرحمن :  مسند الحميدي -

  .األعظمي، عالم الكتب بيروت 
  .د بن الجارود، دار المعرفة، بيروتسليمان بن داو:  مسند أبي داود الطيالسي-
  .يعقوب بن إسحاق، دار المعرفة، بيروت:  مسند أبي عوانة-
ألبي نعيم ، تحقيق محمد حسن الشافعي، :  المسند المستخرج على صحيح مسلم -

  . هـ ١٤١٧دار الباز، مكة المكرمة الطبعة األولى ، 
ق حسين سليم أسد، دار تحقي:  مسند أبي يعلي الموصلي أحمد بن علي التميمي-

  .هـ١٤٠٤المأمون للتراث، دمشق، الطبعة األولى 
ترتيب محمد عابد السندي، تحقيق يوسف الحسيني وعزة :  مسند الشافعي -

  . هـ ١٣٧٠الحسيني، دار الكتب العلمية بيروت 
للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري، :  مصباح الزجاجة إلى زوائد ابن ماجه-

  .عزت عطية، دار الكتب الحديثة، مصر/ د علي و دتحقيق موسى محم
للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة، تحقيق عبدالخالق :  المصنف في األحاديث واآلثار-

  .هـ١٣٩٩األفغاني، الدار السلفية، الهند، الطبعة الثانية 
للحافظ عبدالرزاق الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن األعظمي، المكتب :  المصنف-

  .هـ١٤٠٣يروت، الطبعة الثانية اإلسالمي، ب
للحافظ ابن حجر العسقالني، تحقيق غنيم :  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية-

  .هـ١٤١٨عباس، وياسر إبراهيم، دار الوطن، الطبعة األولى 
محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، / للطبراني، تحقيق د:  المعجم األوسط-

  .ـه١٤٠٥الطبعة األولى 
للطبراني، تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، :  المعجم الصغير-

  .هـ١٣٨٨المدينة المنورة، 
ألبي القاسم الطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مطبعة األمة، بغداد، :  المعجم الكبير-

  .ومطابع الزهراء الحديثة، الطبعة األولى والثانية
  أبي الحسن العجلي،ترتيب الهيثمي والسبكي،لإلمام الحافظ :  معرفة الثقات-

  تحقيق عبدالعليم البسنوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة األولى
  .هـ١٤٠٥

للحافظ ابن حجر العسقالني ، :  معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة -
  لىتحقيق جاسم الفهيد الدوسري، مكتبة الصحوة اإلسالمية ، الطبعة األو

  .هـ ١٤٠٤



  

  
  
  
  

           ١٥٣            إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد. د – جمعًا ودراسة– أحاديث أذآار اآلذان واإلقامة
        

ألبي نعيم األصبهاني، تحقيق عادل يوسف العزازي، دار الوطن، :  معرفة الصحابة-
  .هـ١٤١٩الطبعة األولى، 

  .نورالدين عتر/ لإلمام الذهبي، تحقيق د:  المغني في الضعفاء-
لشمس الدين :  المقاصد الحسنة في بيان آثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة -

  . هـ ١٣٩٩ الطبعة األولى - الكتب العلمية ، بيروت السخاوي، دار
لإلمام شمس الدين الذهبي، تحقيق محمد صالح عبدالعزيز :  المقتنى في سرد الكنى-

  .هـ١٤٠٨المراد، الجامعة اإلسالمية، الطبعة األولى 
/ للحافظ نور الدين الهيثمي ، َتْحِقْيق :  المقصد العلى في زوائد أبي يعلى الموصلي -

   هـ١٤١٣يد آسروى حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى س
للحافظ عبد بن حميد، تحقيق مصطفى العدوي، مكتبة ابن حجر، الطبعة :  المنتخب-

  .هـ١٤٠٨األولى 
  .تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية:  موطأ اإلمام مالك بن أنس-
موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر ، دار / طني تحقيق دللدارق:  المؤتلف والمختلف -

  . هـ ١٤٠٦الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى 
لإلمام الذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار :  ميزان اإلعتدال في نقد الرجال-

  .المعرفة، بيروت
للحافظ ابن حجر العسقالني، تحقيق :  نتائج األفكار في تخريج أحاديث األذآار-

  .يدي عبدالمجيد السلفي، مكتبة المثنى، بغداد، الطبعة األولىحم
لإلمام مجد الدين المبارك بن محمد بن األثير ، تحقيق :  النهاية في غريب الحديث -

  .طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، دار الفكر، بيروت
للعالمة الشوآاني، مطبعة مصطفى البابي :  نيل األوطار شرح منتقى األخيار-

  .لبي وأوالدهالح
البن حجر العسقالني، تحقيق الشيخ عبدالعزيز :  هدي الساري مقدمة فتح الباري-

بن عبداهللا بن باز تصحيح محب الدين الخطيب، نشر الرئاسة العامة إلدارت 
  .البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واإلرشاد، السعودية، الرياض

 
 
 


