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 قيالتعل  ةمقدم

 ميالرمحن الرح ;سم هللا

 ، نيLلضال يةداه ، و كني ، وعوL Pلسالني ، ونورا LلمتقنيLلمٔومJ ةراI ةجعل الصلو  ياB امحلد @
 ياB،  نيقائد الغر احملcلمحمد aن عبد هللا أالمني ،  ، نيواملرسل ءا\ن] مام االٔ إ  والسالم Wىل ةوالصلو 

 :ما بعدن ، أ sوم اrي ىلإ حسان م pٕ هيوnبع هوحصب اkٓ  ، وWىلنئوذنLلم ةوجب اجلنأ 

 Wىل مش�متل ءاجلز  ذاهن أ ،  الربيطاين محد أ ريش�ب وسفي،  الباري هعفو رب العبد الراw قول\ف 
 ل املفيتياجلل  \ه والفق ري�ك احملدث ال  نيااaريطر �د مفيت يا واrهمجع  ،ذان االٔ  يففا يون ثا ي  Iدنيربعأ 

 ةاملوعظ ءلقاالٕ  aريطانيا يف رتس� ل  ةني مد ىلإ  ي� دع\ح  ه١٤٣٤ ةس�ن هورWا هللا همحد حفظ أ ريش�ب
س جلنة �ل رئ يل آدم pت يسامع إ خ رشاف حمبنا االٔ إ حتت  ة�اص نيانعقدت Lلمٔوذن اليت احلف� يف
ل يمام اجلل االٕ خ يش� ال  �يا فض هي، وخطب ف ني من املسلمريمج غف اهيحفرض ف،  قىصصدقاء االٔ أ 
يف\ته  أالذان ةصف يف هورWا هللا هحفظ وب السوريتي محمد أ ري�ك احملدث ال و  ،  هوحروف هامتلك ءداوأ ̄و

kا هيفوخطب ذا املوضوع ، هب ةقيمع  ةومعرف ة�اص ة�رب  و rأالذانفضائل  يف هللا هحفظالوا 
ة يردpالٔ  تعاىل هللا هحفظلواr ا اه·رمج ، و ن sمام احلارض أ  كةث املبار يIاداالٔ  هذه ئتوقر ،  نيواملٔوذن

ش�تاقون ¼ والناس  همسcد حملت اP يف\ح ٔوذن أ يpٔالذان ،  ة�اص ةWالق وk،  ازي رشIا و¹ا ورش¸
ذا العمل ه  Wىلنيض املسلمي النفع وحتر ميلتعمؤارشحھا ا هيWلق Wلأ ن أ نئذ \ ردت ح فأ ،  ذانهأ  ىلإ 

� يل  اوفرغت مهن ه١٤٣٦ س�نة ن من رجبs وعرش نيثنالٕ ا ومي اهيق Wليالتعل  ف�دٔات يف  ،ميالعظ
ن أ  ن يلكم أ Èفوقد الزتمت ،  تعاىل حبمد هللا ه١٤٣٦ س�نة كاملبار  رمضانشھر من  النصف

 كةا من aر هنإ ا فهيقائل ىلإ قوال االٔ  نÊسبأ  ننقل ، وأ ال  خطاء يفاالٔ  ليلتقل  يةساس� راجع املصادر االٔ أ 
اrالئل  ر¯بذ Wنتمل أ  ين أ ريÍ،  حمتا¹ة Lل]سطا هنذا شعرت أ إ ا بعض املواضع مهن العمل ، و;سطت يف

 .اءهتب الرشاح والفق ك  يف ةم]سوط ةور¯ا مذهنإ ف ، ةري هالش  خÐالفاتلال �يالطو 
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 السفر يف ذاناالٔ  pب

 وسمل Wليه هللا صىل النيب ر¹الن Ùٔىت: قال هعن هللا ريض احلوsرث aن ماÖ عن )٢٤
  كربكامأ  ليؤمكام مث ÙٔقÈ مث فÜٔذP خرجÙٔ ÛنÛ ٕاذا: وسمل Wليه هللا صىل النيب فقال ، السفر sريدان

 .)٦٧٤( ومسمل) ٦۳۰( يالبßار  هروا ،

 موصفاهت نياملٔوذن آداب pب

 هللا رسول ٕايل عهد ما Ùٓخر من ٕان: قال هعن هللا ريض العاص Ùٔيب aن عæن عن )٢٥
 هوحس�ن) ٢٠٩( يالرتمذ هروا ، Ùٔجرا Ùٔذانه Wىل يÜٔ�ذ ال مؤذP ختذأ  Ùٔن وسمل Wليه هللا صىل

) ٥٣١( بوداودوأ ) ٨٣٧٦( ري�ك ال  يف والطرباين، يب هووافقه اB هوحصî) ٧۲٢( مكواحلا، 
 .)۲۳٦۹( ة�� ش  يبأ  واaن )٧١٤( هما¹ واaن

: صىل هللا Wليه وسمل هللا رسول قال قال امعهن هللا ريض عباس aن هللاعبد  عن )٢٦
) ١٩۹۸( يقهيوالب )٧٢٦( هما¹ واaن) ٥٩٠( بوداودأ  هروا ، مكقراؤ  مكٔوميول  مكار \خ  مكل ٔوذنيل 

 .)١١٦٠٣( ري�ك ال  يف والطرباين

 ٕاال يؤذن ال: قال وسمل Wليه هللا صىل النيب عن هعن هللا ريض هرsرة Ùٔيب عن )٢٧
  .)۱۸٥۸( يقهيوالب) ٢٠٠( يالرتمذ هروا ، مÐوضئ

 إالقامةو  ذاناالٔ  ةصف pب

  إالقامة ٕاال إالقامة يو·ر وÙٔن أالذان ¼شفع Ùٔن بالل öÙمر: قال هعن هللا ريض õÙٔس عن )٢٨
 .)٣٧٨( ومسمل)  ٦۰٥( يالبßار  هروا ،
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صىل هللا Wليه ، فقال رسول هللا  10تبعثون ر¹ال ينادي pلصالة
ومسمل ) ٦۰٤( يالبßار  ه، روا p12لصالةمق فJاد  �11 بالل: وسمل

)٣٧٧(. 

ال : ما ·رى؟ دينار؟ قلت: اsBن ÙٓمJوا ٕاذا Pج\مت الرسول اøٓية ، قال يل النيب صىل هللا Wليه وسمل
ٕانك لزهيد ، : شعرية ، قال: فمك ؟ قلت: ال يطيقونه ، قال: فJصف دينار؟ قلت: يطيقونه ، قال

فيب خفف هللا عن هذه اøٔمة ، ففي هذا احلديث املشاورة يف بعض : قالفزنلت ÙٔÙٔشفقمت ، اøٓية ، 
 .�م احلافظ اøٔحاكم ، ا�هتÿی

 
10

ن رشعية أالذان اكن بقول معر ريض هللا عنه ، ظاهره أ  )Ùٔوال تبعثون ر¹ال ينادي pلصالة(  
خر#ا يف روايته اليت أ ه كام ورد ريض هللا عن رٔو� عبد هللا aن زيدaن بدء أالذان اكن واملشهور أ 

) ۱۸۳٤(والبهيقي ) ٩٣٥(واrارقطين ) ٧٠٦(واaن ما¹ه ) ١٨٩(والرتمذي ) ٤٩٩(ٔابوداود 
حممتال ) ٧٤٦: ٢(فٔا¹اب ٔابو العباس القرطيب  )١(، ) ٣٦٣(واaن خزمية ) ۱۲۲٤(واrاريم 

حفي�'ذ املراد  هذا ، Wىل اكون رٔو� عبد هللا aن زيد ريض هللا عنه مقدمa) ١٠٥: ٥(وتبعه العيين 
، قال حمدث العرص ) ٤١: ٤(pلنداء أالذان الرشعي ، واخÐاره مغلطاي يف رشح اaن ما¹ه 

جزم اaن و  )٢( ، ا�هتÿی وهو الظاهر من صنيع البßاري وتبويبه ،: ش�يخنا محمد يوõس اجلونفوري
اكن ذÖ ق�ل رؤ� عبد ن قول النيب صىل هللا Wليه وسمل � بالل مق فJاد pلصالة أ ) ٧٨: ٢(جحر 

: ااaن خزمية واaن ح�ان ، فقد وقع يف آخره ةهللا aن زيد ريض هللا عنه ، كام يدل Wليه س�ياق رواي
خ�ار حبضور إ Wالم و يف Iديث الباب إ  راد pلنداءامل حفي�'ذف�ي� مه Wىل ذÙ Öٔري عبد هللا النداء ، 

اaن س�يد وتبعه الرشاح ، ) ٢٣٧: ٢(ياض ذ¯ر القايض ع  ، كذاوقهتا ال خصوص أالذان املرشوع 
) ٧٨: ٢(اaن جحر و ) ٣١٧: ٦(واaن امللقن يف التوضيح ) ٧٦: ٤(والنووي ) ١٩: ٤( الناس

: ٢(القاري و ) ۱۱۲: ۳( فÐح إالk يف واaن جحر امليك) ۳۱۱: ۱(والس�يوطي يف رشح مسمل 
: ١(نجويه يف الك̄وب واجل ) ٥٢٠: ٦(وعبد هللا aن سامل البرصي ) ٣١٢: ٢(والزرهوين ) ٥٥٣
والبنوري يف ) ١٧٦: ١(ومشس اsrن أالفغاين يف رشح الرتمذي ) ٢٠٣: ٢(والكشمريي ) ٢٢١
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 13صىل هللا Wليه وسمل رسول هللا pب مٔوذين

13
ال4م ههنا يف ٔامرsن ، أالول يف مٔوذين رسول  )مٔوذين رسول هللا صىل هللا Wليه وسملpب (  

واaن ) ١٢٠: ۱(واحلافظان اaن القمي ) ٢٤٧: ٢(ذ¯ر القايض عياض  هللا صىل هللا Wليه وسمل ،
م مكÐوم ، بالل aن رpح ، واaن أ : ربعةن مٔوذنيه صىل هللا Wليه وسمل اكنوا أ أ ) ٣٠٥: ٨(كثري 

ا اخلامس ، وهو ز�د aن احلارث الصدايئ وكة ، ا�هتÿی ، فمل يذ¯ر وسعد القرظ بق�اء ، ؤابوحمذورة مب
ونظمهم ،  )٣١٤: ٢(والزرهوين  )٨صـ (ال]رش  �ريذان ، وذ¯ره اLلكJوي يف �ري اخلرب يف أ 

 :كام حاكه عنه الزرهوين بقوk) ١٨٥: ١(الربماوي 
 

 ب;الل ندي الصوت ب;دءا ي;عني  خلري الوري مخس من الغر ٔاذنوا
 ذ يبنيإ وب;القرظ اذكـر سعدمه   و ال;ذي ٔام ل;مكÐــوم امهو ع;مر 

 ز�د الصدايئ جنل Iارث يعلن   و ٔاوس ٔابو مـح;ذورة وب;م;ك;ة
 

فلنذ¯ر  Iاديث الباب ، ول�س فهيا ذ¯ر سعد القرظ ريض هللا عنهربعهم حتت أ وس�ئايت ·رمجة أ 
  .·رمجته ههنا

 
aن �رس ، وق\ل موىل اøٔنصار ، ويقال امس Ùٔبيه عبد هو موىل عامر  ، سعد القرظ ريض هللا عنه

الرمحن ، اكن يتجر يف القرظ فق\ل k سعد القرظ ، وروى البغوي عن القامس aن محمد aن معر aن 
حفص aن معر aن سعد القرظ عن pٓÙئه Ùٔن سعدا اش�تىك ٕاىل النيب صىل هللا Wليه وسمل ق� ذات 

فاشرتى ش�'ا من قرظ ف�اWه فرحب ف\ه ، فذ¯ر ذL Öلنيب  يده ، فÜٔمره pلتcارة خفرج ٕاىل السوق،
صىل هللا Wليه وسمل ، فÜٔمره بلزوم ذÖ ، وروى عن النيب صىل هللا Wليه وسمل ، وÙٔذن يف ح\اته 

، نقE ٔابو aكر من ق�اء ٕاىل املسcد النبوي ، فÜٔذن ف\ه بعد  مبسcد ق�اء ، روى عنه ابناه عامر ومعر
Ùٔذن سعد øٔيب aكر ولعمر بعده ، وروى يوõس عن : أالذان ، قال �ليفة بالل ، وتوارث عنه بنوه

Wاش القرظ ٕاىل Ùٔ�م احلcاج ، كذا : الزهري Ùٔن اBي نقE عن ق�اء معر ، قال ٔابو ٔامحد العسكري
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 ة�� ش  يباaن أ  هروا،  17واملؤذنون Ùٔطول الناس Ùٔعناقا يوم الق\امة
  .18)٥١١٩( ري�ك ال  يف والطرباين) ٥٢٤٤( مكواحلا) ۲۳٤۳(

17
هو بفÐح مهزة Ùٔعناقا مجع عنق ، قال النووي  )يوم الق\امة املٔوذنون ٔاطول الناس ٔاعناقاو (  
واخÐلف السلف : )١٢١: ٤(واaن س�يد الناس اليعمري  )٢٥٥: ٢(تبعا Lلقايض عياض ) ٤:٩١(

 :واخللف يف معناه
  
معناه Ùٔكرث الناس Hشوفا ٕاىل رمحة هللا تعاىل ، øٔن املÊشوف يطيل عنقه ٕاىل ما يتطلع : فق\ل )١(

 .ٕاليه ، مفعناه كرثة ما sرونه من الثواب
ٕاذا Ùٔجلم الناس العرق يوم الق\امة طالت Ùٔعناقهم لئال يناهلم ذÖ الكرب : وقال النرض aن مشيل )٢(

  .والعرق
حكی اليعمري قول (،  صف السادة بطول العنقتمعناه Ùٔهنم سادة ورؤساء ، والعرب : وق\ل )٣(

الرٔاس والاكهل  ¼ش�هبون س�يوفا يف رصاMم ، وطول ٔانضية أالعناق واLلمم ، النيض ما بني: الشاعر
 ).من العنق

كرث ، فٕان من ٔا¹اب دعوهتم ن مجع املٔوذنني sكون أ ومعىن احلديث أ (معناه Ùٔكرث ÙٔتباWا : وق\ل )٤(
  .)sكون معهم ، فالطول جماز عن الكرثة

 .معناه Ùٔكرث الناس Ùٔعامال: وقال اaن اøٔعرايب )٥(
اهلمزة Ùٔي ٕارساWا ٕاىل اجلنة ، وهو من ورواه بعضهم ٕاعناقا aكرس : قال القايض عياض وÍريه )٦(

ال sزال الر¹ل : ومJه): ١٢١: ٤(، قال اaن س�يد الناس اليعمري  سري العنق ، ا�هتÿی �م النووي
 .معنقا ما مل يص�ب دما ، ا�هتÿی

كناية عن Wدم اخلcل من اBنوب ، ٔالن اخلcل ينكس رٔاسه ، : وق\ل): ١٤٠: ٢(وقال أاليب  )٧(
 . ذ اTرمون P¯سوا رٔووسهم عند رهبم ، ا�هتÿیإ ·ری ولو : قال تعاىل

ل�س ٔان : عن اaن ٔايب داود عن ٔابيه قال) ١٣٩: ٤(وحكی مغلطاي يف رشح اaن ما¹ه  )٨(
õسان انطوت عنقه ، ذا عطش االٕ إ عناقهم تطول ، وذÖ ٔان الناس يعطشون يوم الق\امة ، و أ 

 .واملٔوذنون ال يعطشون فٔاعناقهم قامئة ، ا�هتÿی
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 اøٔمر فWبت،  131الفجر تÜٔذsن يف فÜٔقرت،  130النوم من �ري الصالة
 ري�ك ال  يف والطرباين) ٧١٦( هما¹اaن  هذÖ ، روا Wىل

)١٠٧٨(132. 

130
،  قسامهمعىن التثويب وأ  يفقد تقدم ال4م الفجر ، ٔاذان التثويب يف ) الصلوة �ري من النوم(  

اaن  هاكام حكب هعند اaن و  ةمر ن يقول بعد احليعلتني الصلوة �ري من النوم والتثويب يف الفجر أ 
مكروه ور ، وهو هعند امجل مرتني ، و ) ١١٠: ٣( واخلريش) ٨٩صـ (نة ي ر اYمث هعقد اجلوا شاس يف

قال  الس�تحبابومس�تحب عند امجلهور ، وp) ١٠٤: ١(م كام يف االٔ د ياجلد يفالشافعي مام االٕ عند 
، وهو خمتار احلنف\ة كام يف ) ۱۳۷: ١(\ر كام يف رشح معاين االٓ  حJيفة وصاح�اهٔابو مام أالعظم االٕ 

) ١٩٢: ١( رشح اrردsر ، واملالك\ة كام يف امورش̧و) ٢٧٠: ١(والكزن ) ٢٤١: ١(الهداية 
وروض ) ١٩٩: ١(والروضة ) ٩٤: ٣(، والشافعية كام يف اTموع ) ٤٢٥: ١( اجلليل ومواهب

و_شاف القJاع  )٤١٣: ١(نصاف واالٕ ) ٢٩٦: ١(، واحلناب� كام يف املغين ) ١٢٧: ١(الب الط
وزاعي ، وهو قول اaن معر واحلسن البرصي واaن سريsن والزهري والثوري واالٔ  )٢٣٧: ١(
 .ميالقد يف يوالشافع يب ثورحسق وأ إ و 
 

ويف هذا ترصحي  )۱۰۸: ۳ فÐح إالk يف امليك( وÙٔما قول اaن جحر): ٥٥٠: ٢(قال Wيل القاري 
بندب ما ذ¯ر يف الصبح ، وهو مذهبنا dٔكرث العلامء �الفا øٔيب حJيفة ، فغري حصيح õشÜٔ عن ق� 

، بل س�بقه  ةفيحJ  س ٔاول من عزاه ٔاليب�ل  يكن اaن جحر املكل ، ا�هتÿیٕاطالع Wىل مذهبه ، 
مام االٕ  قولالومه  ن م�ىنأ  ي يظهراBو ، ) ٩٤: ٣(والنووي يف اTموع ) ٢٤٥: ٢(عياض  القايض

الصلوة �ري من النوم sكون ذÖ يف نداء الصبح بعد الفراغ ): ۳٦۰: ۱( محمد aن احلسن يف املوطأ 
مث رٔايت ترصحي ما ، ) ٨٣صـ (واجلامع الصغري ) ١٣٠: ١(صل ء ، وذ¯ر حنوه يف االٔ من الندا

والبنوري ) ١٩٣: ١(ذ¯رت يف م�ىن الومه يف �م موالP مشس اsrن أالفغاين يف رشح الرتمذي 
�اكر ٔامر مÐفق ، ا�هتÿی ، إ ثبات ٔامر آخر ال إ هذا : ، قال البنوري) ٢٠٤: ٢(يف معارف السنن 

حمل التثويب املس�نون  نأ ) ٢٠: ٢(والسعاية ) ٣٦٠: ١(وقد حقق اLلكJوي يف التعليق املمcد 
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نلخصها  ٔاحباثوههنا Wدة pب هل يت�Êع املٔوذن فاه ههنا وههنا وهل يلتفت يف االٔذان ، ) ٦۳٤(
 :بتوف\ق هللا تعاىل

 
ميينا وشامال يف احليعلتني عند امجلهور  ¼س�تحب hلتفات )١(،  ول يف حمك hلتفات يف أالذاناالٔ 

واaن ) ١٩٩: ١(والروضة ) ١٠٧: ٣(والنووي يف اTموع ) ١٢٩: ١(كام رصح بذÖ الرسخيس 
وجوزه ماÖ لٕالسامع كام يف  )٢(، ) ٤١٦: ١(واملرداوي ) ١٢٧: ١(املقري يف روض الطالب 

وجوزه اaن  )٣( ،) ١٩٦: ١(والرشح الك�ري  )٤٤١: ١(اجلليل ومواهب ) ١٥٨: ١(املدونة 
رهه اaن سريsن )٤(القامس مطلقا ،   . ̄و

 
) ٣٨٧: ١(اjتار س�تحب عند احلنف\ة كام يف اrر مف  )١(،  إالقامةالثاين يف حمك hلتفات يف 

: ١(وروض الطالب ) ١٩٩: ١(حص كام يف الروضة االٔ  والشافعية Wىل) ٢٧١: ١(والبحر الرائق 
املعايل احلنبيل كام يف  وبأ اخÐاره و ، ) ٦٢: ٤(والنفح الشذي ) ٤٦٩: ١(وحتفة احملتاج ) ١٢٧

، قال حمدث العرص ) ۲۱۸۲(aراهمي النخعي كام رواه اaن ٔايب ش��ة إ  وهو قول ،) ١٤: ٢(الفروع 
ٔامر : قال ما يف\د فعE عن ٔايب هرsرة) ٩١٨(ٔاخرج اrارقطين : ش�يخنا محمد يوõس اجلونفوري

Íري مس�تحب هو و ) ٢(قامÐه ، ا�هتÿی ، إ ٔابوحمذورة ٔان ¼شفع أالذان ويو·ر إالقامة و¼س�تدsر يف 
، وهو ظاهر قول املالك\ة ) ١٤: ٢(وتصحيح الفروع ) ٤١٦: ١(عند احلناب� كام يف إالنصاف 

ٔالن hلتفات يف أالذان ٕالWالم ) ١٨: ٢(لعدم إالسامع ، ورحجه البغوي واLلكJوي يف السعاية 
مرايق  Iاش�ية يلتفت ٕاذا اكن املاكن مÊسعا وٕاال فال ، ذ¯ره الطحطاوي يف: وق\ل )٣(الغائبني ، 

 . عن صاحب اYهنر ورحجه) ١٩٧: ١(الفالح 
 

) ٢٧٢: ١(ن حيول ، كذا يف البحر الرائق ، ي��غي أ  الثالث يف حمك hلتفات يف ٔاذان املولود
¹د ترصحي ، ومل أ  )٣٤١: ١(واحمليط الربهاين  )٣٨٧: ١(واrر اjتار ) ٥٦: ١(الهندية  یوالفÐاو

وهو ظاهر ، ملا تقدم ن الظاهر Wدم hلتفات عند احلناب� واملالك\ة ٕاال أ هذا يف املذاهب الثالثة 
ذنني يف ٔاذان صبعني يف االٔ ن hلتفات وكذا وضع االٔ أ Lلعبد الضعيف واBي يظهر �م اLلكJوي ، 
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النىب صىل هللا عن سعد aن Ùٔىب وقاص رىض هللا عنه عن )36
Ùٔشهد Ùٔن ال P وأ : 164من قال Iني ¼سمع املؤذن: Wليه وسمل Ùٔنه قال

 @p رض�ت kن محمدا عبده ورسوÙٔو k ده ال رشيكIٕاال هللا و kا

164
بعد شهادة التوح\د ، : فق\ل )١(خÐلف يف حمل هذا اWrاء ، ا )من قال Iني ¼سمع املٔوذن(  

، ) ٢١٠: ٢(ومشس اsrن أالفغاين يف رشح الرتمذي ) ١٤٩: ٣(ذ¯ره العæين يف فÐح امللهم 
من ) ١٤٥: ١(، وئويده ما ورد عند الطîاوي ) ٢٦: ٢(ورصح به الس�ندي يف Iاش�ية ال�سايئ 

ء مرصIا عند ٔايب عوانة من قال Iني ¼سمع املٔوذن يÊشهد ، وقد ¹ا: طريق عبد هللا aن املغرية
 ال Ùٔن Ùٔشهد :، قال هللا ٕاال ٕاk ال Ùٔن Ùٔشهد املؤذن ¼سمع Iني قال من :Wامر اaن قال: وف\ه) ٩٩٥(

kاحلديث ،  ٕاال ٕا ، pر @p النووي يف رشح : وق\ل )٢(هللا رض�ت kقا ، tبعد شهادة الرسا Eحم
والسهارنفوري يف ) ٤۸۳: ۳(aن رسالن وا) ٤٨٧: ٢(والعيين يف رشح ٔايب داود ) ٨٧: ٤(مسمل 

حمE بعد أالذان ، : وق\ل )٣(، ) ٢٤٤: ٢(والبنوري يف معارف السنن ) ٣٣٣: ٣(بذل اTهود 
) ٥٦٢: ٢(Wيل القاري و ) ۱۲۸: ۳( فÐح إالk يف اaن جحر امليكقاk اaن القمي كام تقدم ، ورحجه 

، وهذا ) ٢٤٥: ١(يف Iاش�ية اaن ما¹ه والس�ندي ) ٢١٠(واملباركفوري ) ٥٢٥(والعظمي اpٓدي 
ن امجلع ب�Jه وبني ما يقوk املٔوذن Iاt أالذان إ ¹ابة املٔوذن يف بعض لكامت أالذان ، فإ لئال تفوته 

، ورحجه حمدث العرص ش�يخنا ) ٢٥٩: ٢(مشلك ، وجزم به يوسف الاكندهلوي يف ٔاماين أالح�ار 
ظاهر تبويب ٔاحصاب السنن أالربعة Wىل ٔانه يدعي هبذا اWrاء عند : ذ قالإ محمد يوõس اجلونفوري 

ذا فرغ من ذÖ ، ولفظ احلديث حممتل للكهيام إ pب ما يقول ) ۱۹۳۰(أالذان ، وبوب Wليه البهيقي 
ىل ما إ ر¹اع تبوsهبم إ ، وWىل ما فعE البهيقي ميكن العمل pٔالIاديث لكها مرتبا فهو ٔاوىل ، وميكن 

 .عE البهيقي ، ا�هتÿیف
 


