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 اآلراء الواردة بهذه المجمة تعبر عن وجهة نظر أصحابها

 اشرأو الن أو السمنار وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الجمعية



  ترحب الحولية بنشر البحوث العلمية المبتکرة في التاريخ
سلام نجليزية. والوسيط يالإ   باللغتين العربية والإ 

  الحواشي   صفحة، بما في ذلک 53يکون البحث في حدود
 اللازمة والملاحق وقائمة المصادر والمراجع.

 عرفة ولن ترسل البحوث على موقع الحولية على بنك الم
 يلتفت ا لى الإ بحاث التي ترسل عن طريق ا خر.

 ( يرفق الباحث مع البحث سيرة علمية مختصرةCV وملخًصا ،)
( کلمة لکل 031للبحث باللغة العربية ولغة ا جنبية في حدود )

 منهما والکلمات المفتاحية.

   ا با ن البحث لم يسبق نشره في يقدم الباحث ا قراًرا کتابي
النشر في جهات  ىلمية ا و غيرها، وعدم الدفع به ا لا ي مجلة ع

 نشره. ىبعد موافقة الحولية عل ىا خر

  تقدم الخرائط والإ شکال والرسوم البيانية با صولها الصالحة
للطباعة، وفي حال رغبة الباحث نشرها ملونة يلتزم بدفع 

 تکاليفها.

  ،تتمتع الحولية بحق الملکية الفکرية للبحوث التي تنشرها
بعد مرور  ىلباحث ا عادة نشر بحثه في جهة ا خرن لويمک

النشر بالحولية، وبموجب ا ذن کتابي  ىخمس سنوات عل
 من رئيس تحرير الحولية.



  لإ تقبل الحولية البحوث التي سبق نشرها في ا ي مجلة
 علمية ا و غيرها.

 .توضع الهوامش مرتبة بطريقة متسلسلة في ا سفل البحث 

  نحو سري  ىيم العلمي علللتحکتخضع البحوث قبل النشر
 (.ي)معم

  :يتم تقويم البحث وفًقا للعناصر التالية 

  ا.علمي  ا ن يکون البحث مبتکًرا، ومضمونه متکامل 

 .وضوح المنهج، وملائمته لموضوع البحث 

 .خراج العلمي وتوزيع عناصر البحث  رعاية الإ 

 .سلامة اللغة ووضوح الصياغات والعبارات 

 يق، وسلامة الهوامش، ودقة کفاءة المراجع وصحة التوث
 استخدام المصادر والمراجع.

  البحوث التي يقترح المحکمون ا جراء تعديلات عليها تعاد
جرائها،  ىا ل وا ن کانت طفيفة، وفي حال ما  ىحتا صحابها لإ 
ذا را ت الحولية عدم نشر البحث، تخطر صاحبه بالإعتذار عن ا  

  .عدم النشر مع بيان الإ سباب
 
 




 

دارة اجلؿعقة ادرصية لؾدراسات التارخيقة بالتعاون يسعد جمؾس إ

لؽل  اؼدميخ اإلسَلمي والوسقط باجلؿعقة أن مع أرسة سؿـار التاري

( لعام 7ادفتؿني بحؼل التاريخ اإلسَلمي والوسقط احلولقة رقم )

 م.9102هـ/0441

وهذا ادجؾد من احلولقة يتضؿن مخسة بحوث متؿقزة من البحوث 

ول عدًدا من موضوعات التاريخ آجتامعي اإلسَلمي اُدَحّؽؿة، تتـا

والوسقط، أوهلا تـاول سؽان وأسواق َدَباعاصؿة ُعامن يف عرصي 

اجلاهؾقة وصدر اإلسَلم، وعرض الثاين ألمهقة كتب ادـاقب يف دراسة 

التاريخ لؾؿغرب األقىص، أما البحث الثالث فلكد تلثر احلرب عذ 

لسودان الغريب. والبحث الرابع تـاول صائػة البـقة آجتامعقة يف بَلد ا

ادمذكني يف مرص يف العرص ادؿؾوكي. وجاء البحث األخر عن الدير 

 الَلتقـي )البـدكقتي( يف بَلد الشام عرص احلروب الصؾقبقة.

ػقد مجقًعا من ستوبعد... كشؽر إسفامات الباحثني راجني أن ك

ادؽتبة التارخيقة جفدهم وفؽرهم، وأن يؽون اجلفد قد أضاف إىل 

 جديًدا وأن حتوز هذه األبحاث رضاء الباحثني والؼراء.

وكلمل أن يساهم الباحثون ادتخصصون ببحوثفم يف أعداد احلولقة 

الؼادمة، وأن كتؾؼى آقرتاحات حول ما يضقف إىل احلولقة اجلديدة يف 

 حؼل البحث التارخيي اإلسَلمي والوسقط.

 ،،،وراء الؼصد ثم الوصن العزيز من واُلُل

 أرسة التحرير
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 لاًمعٍم اعمؿؾقيم ذم اعممذكلم ـمائػة

 (م0204-0921ه/315-691)

 (0)ؾمامح قمبد اعمـعؿ اًمسَلوي

 :اعمؾخص

ويمّذن يمؾ يقم ذم ، اعمسؾؿلم قمـد ًمؾصَلة سمفي هق كداء يـاد إذان 

خلؿس اعمػرووة. يمان اعممذن يمذن مـ سمداية وىمت يمؾ صَلة مـ اًمصؾقات ا

ديمة  أو اعمؼصقرة أو قمكم ؾمطح اعمـارة أو مـ قمكم مـ قمكم، مؽان مرشمػع

يمام شمقارث سمعض ، ذًمؽ سمؾ ىمام سمؿفام أظمرى ومل يؼتٍم دوره قمكم، اعممذكلم

 يَمُثَر قمدد اعممذكلم ذمل اًمعٍم اعمؿؾقيم وذم، إه هذه اًمقفمقػة ًمعدة ؾمـقات

وظمصص ، اعمامًمقؽؾمَلـملم  اكؼاوات ومؼاسمر إمراء واعمساضمد واًمزوايا اخل

صقغة إذان مـ ومؽمة  يمام طمدث شمغقػم قمكم، هلؿ رواشمب ومـح وقمطايا

 ويمان اظمتقار اعممذن يتؿ مـ ظمَلل ىمقاقمد، ًمألهقاء اًمسقاؾمقة اوومؼً ي ٕظمر

 . وذوط وضمب شمقومرها ومقف

                                                           

ضمامعة قملم ؿمؿس، مدرس شماريخ سمقزارة  –( ديمتقراه شماريخ اًمعصقر اًمقؾمطك، يمؾقة اًمبـات 0)

 اًمؽمسمقة واًمتعؾقؿ اعمٍمية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
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Abstract: 

 Azan is a call to prayer for Muslims, and it is called 

every day at the beginning of the time for each of the five 

obligatory prayers. The announcer used to call from a high 

place, from the lighthouse or from the roof or the cabin or on 

the announcer bench, and his role was not limited to that, but 

he carried out other tasks, and some families inherited this 

position for several years, and in the Mamluk era the number 

of announcers increased in the mosques and corners and the 

khanqawat And the tombs of sultans and princes Mamlukes, 

and allocating salaries, grants and gifts to them, as there was a 

change in the wording of the call to prayer from one period to 

another according to political whims, and the choice of the 

announcer was based on rules and conditions that must be met. 
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 :ؼدمةاعم

، وؾمائؾ ًمؾتؼقىل اعمسؾؿلم ه ومروفا اهلل قمكمل ات اًمتإن اًمعباد 

اًمصَلة وشمؼديؿ  ذمي وأن مراقماة اًمتؼق، هذه اًمعباداتي أطمدل واًمصَلة ه

اًمؽريؿ ًمذا كزل اًمؼرآن ، اجلاهؾقة اًمعرب ذمي اًمصدىمات مل يؽـ معرووما ًمد

 حلؼف اًمتغقػمل واًمت، إذاني هبا اعمـاداة ًمؾصَلة أ وارشمبط، يلمر سملداء اًمصَلة

اإلقمَلم :إذان ًمغة معـاه ومـ هـا يؿؽـ اًمؼقل سملن، سماًمزيادة أو اًمـؼصان

اعممذن هق وم وسماًمتازم اعمساضمد وهق واضمب وضمقب اًمســ ذم، سملوىمات اًمصَلة

 وشمرضمع أمهقة اًمدراؾمة إزم .ل قمـ إقمَلم اًمـاس سمقىمت اًمصَلةئقاًمشخص اعمس

وفمقػة ديـقة  هناشمتـاول وفمقػة اعممذن رهمؿ أل ىمؾة اًمدراؾمات اًمعؾؿقة اًمت

ومرسمام كظر اًمبعض ًمؾؿمذن كظرة دوكقة ، واعمحتسب وهمػمها يماإلمامة واًمؼضاء

ذان ومؼط وًمؽـ مـ ظمَلل اعمصادر أداء إ قمكم اؼموا أن قمؿؾف ىماًس واقمت

  .اًمتارخيقة واًمقصمائؼ صمبت أكف يؼقم سمؿفام خمتؾػة

 ـمبقعة هذه اًمقفمقػة مـدراؾمة  :قمدة حماور مـفاوشمتـاول هذه اًمدراؾمة  

وارشمباط ، اعممذن قمـد اظمتقاره واًمنموط اًمقاضمب شمقاومرها ذم، طمقث سمدايتفا

اجلؿع  أطمؼقة اعممذن ذمي ومد، وفمقػة اعممذن سمبعض اًمعائَلت ًمػؽمة ـمقيؾة

ل يمام شمقوح اًمدراؾمة دور ومفام اعممذن اًمت، وىمت واطمد سملم قمدة وفمائػ ذم

ي سملقمامل أظمر اسمقىمت اًمصَلة ومؼط سمؾ يمان مؽؾػً  اإلقمَلم مل شمؽـ ىماسة قمكم

اًمدوًمة وهمػم  واؾمتؼبال ؿمخصقات مفؿة ذم، اخلؾقػة أويماًمسػر مع اًمسؾطان 

اًمسؾطة  أواًمعامة ي اًمدوًمة ؾمقاء ًمد ًمؾؿمذن مؽاكة ذم أصبح وسماًمتازم، ذًمؽ

، ؟ضمرائؿ ما وقمقىمب قمؾقفا احلايمؿة وهؾ شمعرض اعممذن ًمؾظؾؿ أو ؿمارك ذم

سمقضمقد اعممذن هبا ومـ ظمَلل وصمائؼ اًمقىمػ اخلاصة سماعمـشآت اعمرشمبطة 

واًمصدىمات ي يمؾ مؽان وراشمبفؿ اًمشفر مذكلم ذماؾمتطعـا حتديد قمدد اعم

أما صقغة إذان ذاشمف ومؼد شمعروت ًمؾتغقػم سمزيادة سمعض اجلؿؾ ، اعمؿـقطمة هلؿ
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صمؿ شمطرىمت اًمدراؾمة ًمؾحديث قمـ يمقػقة أداء ، ًمظروف اًمعٍم اأو طمذومفا وومؼً 

اًمدراؾمة قمـ  حتدصمت ذم اوأظمػمً ، ضمقىمة اعممذكلم ًمألذان يمام طمددهتا اًمقصمائؼ

وشمؿ اشمباع  .يمان يؼػ قمـدها اعممذن ٕداء إذانل اعمقاوع وإمايمـ اًمت

ًمؾؿعؾقمات اًمقاردة قمـ طمقاة اعممذن وراشمبف مـ ي واًمـؼد اعمـفج اًمتحؾقكم

ًمتؼديؿ صقرة قمـ اعمقاوع ل ويمذًمؽ اعمـفج اًمقصػ، ظمَلل وصمائؼ اًمقىمػ

 .يمان اعممذن يؼػ قمـدهال اًمت

طبؼات عما حتقيف مـ معؾقمات يمتب اًمؽماضمؿ واًم قمكم ات يمثػمً اقمتؿد 

ل طمجج اًمقىمػ اًمت ويمذًمؽ قمكم، اًمعٍم اعمؿؾقيمك قمـ اعممذكلم ذم ىمقؿة

شمرشمقب ووحت قمدد اعممذكلم ورواشمبفؿ واعمؽان اعمخصص ًمألذان ويمقػقة 

يمتاب  :اعمرشمبطة سمؿقوقع اًمدارؾمة مـفا وهـاك سمعض اًمدراؾمات، اجلقىمة

قمبد اعمجقد ويمتاهبا  وًمقكم، حمؿد أملم آضمتامقمقة ًمؾديمتقرواحلقاة  إوىماف

كقيٍم وسمحثف اعمعـقن سمـ ديمة ل حمؿد طمسـ، سمؿؽة واإلداريةاًمتـظقامت اعماًمقة 

 معؾقمات متـاصمرة ذم سماإلواومة إزم، واًمعثامككل اًمعٍميـ اعمؿؾقيم اعممذكلم ذم

 . اعمصادر اًمتارخيقة اعمعاسة
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 ًمتؿفقد:ا

ويمام يؼقل اسمـ اًمؼقؿ ، م399ًمؾفجرة  ة اًمسـة إوزمع إذان سمـفايُذِ  

 ذم لماصمـ 7ممذكلم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أرسمعة أن ًمؾرؾمقل صكمي واًمديار سمؽر

اهلل قمؾقف  وهق أول مـ أذن ًمرؾمقل اهلل صكم، أوهلام سمَلل سمـ رسماح، اعمديـة

إٓ أن قمؿر ريض اهلل قمـف عما ىمدم ، وؾمؾؿ ومل يمذن سمعده ٕطمد مـ اخلؾػاء

ىمال ، اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومتذيمر اًمـاس اًمـبل صكم، أذن سمَلل، طملم ومتحفا اًمشام

أيمثر مـف يقمئذ وأظمر هق قمؿرو سمـ أم مؽتقم  اقمؿر: ومؾؿ أر سمايمقً  أؾمؾؿ مقزم

مـ ، سمقعف اًمػفريسمـ ذيح سمـ ماًمؽ سمـ رواؾمؿف قمبد اهلل ، قمؿكاًمؼرر إ

سمـ أأو ، ـ قمائذوأذن ًمف قمؾقف اًمصَلة واًمسَلم سمؼباء ؾمعد سم سمـل قمامر سمـ ًممي

، وذم مؽة يمان أسمق حمذورة، قمامر مقزم، اعمعروف سمسعد اًمؼرفمل، قمبد اًمرمحـ

وؾمعد ، مؽتقمأم سمـ وأ، ٕذان سملم سمَللاهلل قمؾقف وؾمؾؿ يمان ا وذم قمفده صكم

. صمؿ شمعاىمب (9)وأيب حمذورة ذم مؽة اعمؽرمة، اًمؼرفمل ذم اعمديـة اعمـقرة

صار إذان مـ مجؾة ل طمت، اعممذكقن ذم أداء رؾماًمتفؿ زمـا سمعد زمـ

  .وشمقارصمتف أه معقـة، مقة اعمختؾػةاًمقفمائػ ذم ظمَلل اًمعصقر اإلؾمَل

 شمعقلم واظمتقار اعممذن:

يمان ٓسمد مـ ووع ذوط ، اًمدوًمة ذم ااعممذن مقفمػً  أصبحسمعد أن  

وحتديد مقاصػات يتسؿ هبا دون همػمه وقمؿؾ اظمتبار معلم ًمف  ٓظمتقارهمعقـة 

                                                           

زاد  (:م0121هـ/420 سمؽر شمقذم اهلل حمؿد سمـ أيب قمبداسمـ ىمقؿ اجلقزية )ؿمؿس اًمديـ أيب( 9)

 -سمػموت ، اًمؼادر إركموط، قمبدحتؼقؼ ؿمعقب إركموط، ظمػم اًمعبادي هد اعمعاد ذم

 طمسلم سمـ حمؿد سمـ احلسـ شمقذمي )سمؽر7 اًمديار 10ص ، م9116، 0ط، ممؾمسة اًمرؾماًمة

دار اًمؽتب  -سمػموت ، 1ج، أطمقال أكػس كػقس شماريخ اخلؿقس ذم (:م0225هـ/ 633

 .922ص ، م9116، اًمعؾؿقة
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 وهذه اًمنموط اًمقاضمب شمقاومرها ذم .هذه اًمقفمقػة شمقزم ًمؾتليمد مـ ىمدرشمف قمكم

  :يماًمتازمل وه، اعممذن طمددهتا يمتب اًمػؼف واحلسبة ووصمائؼ اًمقىمػ

ل وجيقز أذان اًمصب اذيمرً  قماىمًَل  ؽمط أن يؽقن اعممذن مسؾاًم ُيش 

أكف سمدقمة وأن ي وير، اسمـ احلاج قمـ أذان اًمصبكل طملم يـف ذم، (1)اعمؿقز

 اأن يؽقن متزوضمً ل اعممذن وهق ٓ يتصػ هبا ويـبغ صػة أؾماؾمقة ذمي اًمتؼق

ىمال اًمرؾمقل قمـ اعممذكلم  -(1)اًمشباب قمدم ذًمؽ ًمقغض اًمبٍم واًمغاًمب ذم

وًمذًمؽ ، (2)وملرؿمد اهلل إئؿة وهمػر ًمؾؿمذكلم "، أهنؿ"أمـاء وإئؿة وؿـاء

قمؾقف أن ل يمام يـبغ، (3)ىمدر يمبػم مـ اًمثؼة وإماكة  أن يؽقن اعممذن قمكمل يـبغ

، (4)سملوىمات اًمصَلة وهق ما يعرف سمعؾؿ اعمقؼات وقمؾؿ اهلقئة ايؽقن قمارومً 

ؾماقماشمف  ومعرومة مـازل اًمؼؿر وؿمؽؾ اًمؽقايمب ًمقعؾؿ أوىمات اًمؾقؾ وميض

                                                           

ـمؾب  هناية اًمرشمبة ذم (:م0111هـ/411 شمقذمي اًمرمحـ اًمشػمازقمبد )مجال اًمديـي اًمشػماز( 1)

حمؿد سمـ أمحد )اسمـ إظمقة  7 11ص، ب.ت، دار اًمؽتب اعمٍمية -اًمؼاهرة ، احلسبة

، أطمؽام احلسبة معامل اًمؼرسمة ذم (:م0195هـ/496ؾمـة  اعمعروف سماسمـ إظمقة شمقذم اًمؼرر

 .043ص ، ب.تل مؽتبة اعمتـب -اًمؼاهرة ، حتؼقؼ روسمـ ًمققى

اًمنمع  اعمدظمؾ إزم (:م0414ه/414 شمقذمي اهلل حمؿد سمـ حمؿد اًمعبدرقمبد اسمـ احلاج )أسمق( 1)

 . 911ص، م9101، اعمؽتبة اًمتقومقؼقة-اًمؼاهرة ، ؼقؼ أمحد ومريد اعمزيدىحت، 9ج، اًمنميػ

، 0ج، اًمســ اًمؽؼمى (:م0132ه/125 شمقذم سمؽر أمحد سمـ احلسقـبـ سمـ قمكم )أيبل اًمبقفؼ( 2)

 . 311ص ، م9111، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة-، سمػموت، اًمؼادر قمطا اهللقمبد حتؼقؼ حمؿد

حتؼقؼ أمحد ، ـمؾب احلسبة اًمرشمبة ذم ل(:اًمشاومعي اوردسمـ حمؿد سمـ طمبقب اعم )قمكمي اعماورد( 3)

هناية ي:7 اًمشػماز963ص ، م9119، دار اًمرؾماًمة -اًمؼاهرة ، مجعة ضماسمر سمدران وقمكم

 (:م0144ه/446 احلسـ سمـ قمؿر سمـ احلسـ سمـ قمؿر شمقذم)7 اسمـ طمبقب  11ص، اًمرشمبة

-اًمؼاهرة ، وؾمعقد قماؿمقرحتؼقؼ حمؿد حمؿد أملم ، 9ج ، أيام اعمـصقر وسمـقف شمذيمرة اًمـبقف ذم

 .116ص، م0659، اهلقئة اًمعامة

، دار اًمـفضة اًمعرسمقة-اًمؼاهرة ، مٍم إوىماف واحلقاة آضمتامقمقة ذم :حمؿد حمؿد أملم( 4)

يمتاب وىمػ اًمسؾطان اًمـاس طمسـ سمـ حمؿد سمـ  ل:7 هقيدا احلارصم060ص، م0651

 .024ص ، م9110، اًمؽتاب اًمعرسمك-سمػموت ، مدرؾمتف سماًمرمقؾة ىمَلوون قمكم
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 ايمتب اًمؽماضمؿ ووصمائؼ اًمقىمػ سملن يمثػمً  وًمذًمؽ ضماء ذم، (5)مـزًمة 95ل وه

ارشمباط وضمقد ي اًمػؼقف يرل أما اًمسبؽ، (6)درؾمقا قمؾؿ اعمقؼات اعممذكلممـ 

ومؼد أًمزم اعممذن أو رئقس اعممذكلم سمؿعرومة  7وسملم اعممذن سملم وفمقػة اعمقؼايت

قمؾؿ اعمقؼات ًمقخؼم اًمـاس سمدظمقل إوىمات اعمنموقمة ًمؾصَلة وإن مل يقضمد 

ومـ اعمستحسـ أن يؽقن ، (01) اعمقؼايتل جيب اظمتقار ؿمخص آظمر ؾمؿ

ذان واًمتؿطقط إ ذمل ويـفاه اعمحتسب قمـ اًمتغـ، (00)اعممذن طمسـ اًمصقت 

هذه اًمنموط  اطمتقت قمكمل وهـاك سمعض طمجج اًمقىمػ اًمت، (09)واًمتطريب

جمؿؾة7 مثؾ أن يؽقن اعممذن "ذا قمػة وأماكة وصمؼة ودياكة وصقت ضمفر 

ل ومـ ظمَلل يمتب اًمؽماضمؿ اًمت، (01)وطمسـ ـمقب وشمرشمقب مستحسـ" 

ر ىمد مـ اعممذكلم شمبلم أن معظؿ اعممذكلم يماكقا قمكم يمثػم شمـاوًمت طمقاة قمدد

                                                           

 .044-043ص ، معامل اًمؼرسمة:اسمـ إظمقة( 5)

إكباء اًمغؿر  (:م0115هـ / 529ؾمـة  ؿمفاب اًمديـ أمحد سمـ طمجر شمقذماحلاومظ )اًمسعؼَلكك( 6)

، ًمؾشئقن اإلؾمَلمقة اعمجؾس إقمكم-اًمؼاهرة ، حتؼقؼ حتسـ طمبشك، 9ج، سملكباء اًمعؿر

 (:م0162هـ/611 قذم شماًمصػمذمي سمـ داود اجلقهر )قمكم اًمصػمذم7 92ص، م0661

داراًمؽتب  -اًمؼاهرة ، حتؼقؼ طمسـ طمبشك، 0ج، شمقاريخ اًمزمان كزهة اًمـػقس وإسمدان ذم

 اًمرمحـ شمقذمقمبد سمـا)ؿمؿس اًمديـ حمؿد ي 7 اًمسخاو015ص، 0640، اعمٍمية

، م0669، دار اجلقؾ -سمػموت ، 1ج، اًمضقء اًمَلمع ٕهؾ اًمؼرن اًمتاؾمع(:م0164ه/619

 .922ص، 3ج، 93ص، 2ج، 930ص، 1ج، 006

حتؼقؼ ، معقد اًمـعؿ ومبقد اًمـؼؿ (:م0136ه/440 اًمقهاب شمقذمقمبد شماج اًمديـل )اًمسبؽ( 01)

 .002ص ، م0661، مؽتبة اخلاكؽك-اًمؼاهرة ، اًمـجار وأسمق زيد ؿمؾبك حمؿد قمكم

اًمقارث قمبد حتؼقؼ، 1ج، اًمؽامـة اًمدرر:7اًمعسؼَلين 043ص، معامل اًمؼرسمة:اسمـ إظمقة( 00)

، إكباء اًمغؿر :7 اًمعسؼَلين091ص ، م0664، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة- سمػموت، حمؿد قمغم

ص ، م0636، ًمؾشئقن اإلؾمَلمقة اعمجؾس إقمكم-اًمؼاهرة ، حتؼقؼ حتسـ طمبشك، 0ج

 اًمعٍميـ آيقيب مٍم ذم اخلقاكؼ ذم:اًمؽريؿقمبد اهللقمبد 7 دوًمت921ص، 914

 . 902، م0641، ؼاهرةآداب اًم، أصمار اإلؾمَلمقة همػم مـشقرة ديمتقراة ذم، واعمؿؾقيمك

  .910ص، 9ج، اًمنمع اعمدظمؾ ازم :اسمـ احلاج( 09)

 . 061ص ، مٍم إوىماف آضمتامقمقة ذم :حمؿد حمؿد أملم( 01)
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سماب إذان وقمؾؿ احلديث وطماصؾلم  وظماصة ذم، اًمديـ يمبػم مـ اًمتػؼف ذم

مما ؾمؿح هلؿ سمتدريس احلديث ، إضمازة ومقف سمؿقاومؼة أيمؼم قمؾامء احلديث قمكم

يؿؽـ اًمؼقل سملن معرومة  وسماًمتازم، (01)ذًمؽ  ًممظمريـ وإقمطائفؿ اإلضمازة قمكم

 اعممذن.  ومرها ذماعممذن سمعؾقم اًمػؼف واحلديث يمان مـ اعمتطؾبات اًمقاضمب شمقا

 وراصمة وفمقػة إذان:

 أن وفمقػة اعممذن أو رئقس اعممذكلم شمؽاد شمؽقن وراصمقة ذم ايتضح أيًض  

وظماصة إذا  7أهة واطمدة ويـتؼؾ اعمـصب مـ اجلد ًمألب وآسمـ أو اًمعؿ

ؿـ اعمَلطمظ أن ًمتقًمقف اعمـصب. ومأطمد أومراد إهة اًمنموط اًمَلزمة  شمقاومر ذم

ًمسـقات ل احلرم اعمؽ رئاؾمة أذان ذم هلؿ اًمسبؼ ذميمان  أهة اًمؽارزوين

دمشؼ يماكت أهة  وذم (02)أهشمف  قمديدة وأصبحت اًمقفمقػة حمصقرة ذم

قمبد اًمؼادر  وشمقزم، (03)ي اجلامع إمق مسئقًمة قمـ رئاؾمة إذان ذم اًمقاين

يمان ممذكا ي رئاؾمة إذان سمعد ضمده ٕمف اًمذل سمـ أمحد سمـ إؾمامقمقؾ اًمدمشؼا

                                                           

، 20ص، 03ص ، 9ج، 045ص ، 20ص، 10ص ، 0ج ، اًمدرر اًمؽامـة :اًمعسؼَلين( 01)

ص ، 014ص ، 0اًمضقء اًمَلمع ج ي:7 اًمسخاو091ص ، 1ج، 913ص ، 51ص

7 922ص ، 011ص، 11ص ، 2ج، 023ص ، 1ص ، 1ج، 006ص ، 1ج، 911

اًمؽقايمب اًمسائرة سملقمقان  (:م0321ه/0130 )كجؿ اًمديـ حمؿد سمـ حمؿد شمقذمي اًمغز

، م0664، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة -سمػموت، حتؼقؼ ظمؾقؾ اعمـصقر، 0ج، اعمئة اًمعاذة

 .59ص، 94ص

 اًمعؼد اًمثؿلم ذم (:م0195ه/519 شمقذمل اًمديـ حمؿد سمـ أمحد احلسـل )شمؼل اعمؽ اًمػاد( 02)

، 2ج ، م0653، ممؾمسة اًمرؾماًمة -سمػموت ، حتؼقؼ ومماد ؾمقد، 9ج، شماريخ اًمبؾد إملم

، 114ص ، 0ج، اًمضقء اًمَلمع ي:7 اًمسخاو155ص، 195ص، 2ج، 41-36ص 

 .190-191ص، 1إكباء اًمغؿر ج:اًمعسؼَلين، 914-913ص، 1ج

، اًمبداية واًمـفاية (:م0111ه/441 قذمشمل اسمـ يمثػم )أسمق اًمػدا احلاومظ سمـ يمثػم اًمدمشؼ( 03)

 . 054، م0665، دار احلديث -اًمؼاهرة ، اًمقهاب ومتقحقمبد حتؼقؼ أمحد، 01ج
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احلرم  وفمقػة إذان ذمي يمام شمقارصمت أهة إسمراهقؿ اعمٍم، (04)ي مقسماجلامع إ

يماكت متقًمقة إذان واعمقؼات ًمػؽمة ـمقيؾة ل اًمت ومـ سمعده أهة اعمديني اًمـبق

يمان ي أما حمؿد سمـ أمحد أسمق اًمسعادات اعمٍم(05)ويمان يمبػمهؿ ُيعرف سماًمريس

  (06)مثؾ أسمقف  ومقف اًمدروس واًمققمظل وأًمؼي رئقس اعممذكلم سماعمسجد اًمـبق

 اجلؿع سملم اًمقفمائػ: 

وىمد أمدشمـا يمتب اًمؽماضمؿ واًمطبؼات سمامدة قمؾؿقة قمؿقؼة قمـ همٓء  

اجلؿع سملم وفمقػتلم أو أيمثر ومرسمام يعقد  طمقث يمان ًمؾؿمذن احلؼ ذم7اعممذكلم

اعمؽان أو  ىمدراشمف وإمؽاكقتف اًمعؾؿقة أو ًمؾحاضمة إًمقف ًمسد اًمعجز ذم ذًمؽ إزم

طمقث يمان  7ٓكخػاض أضمرشمف اًمشفرية اكظرً ي اًمشفرزيادة دظمؾف  ًمرهمبتف ذم

وهـاك ، (91)آن واطمد  اعمسجد ذم أطمدهؿ رئقس اعممذكلم ويؼقم سماخلطاسمة ذم

اعمسجد وىمراءة  مـ مجع سملم وفمقػة اعممذن ورواية احلديث واإلذاف قمكم

اعممذن قمبد اهلل سمـ قمبد اًمسَلم  اومـ همٓء أيًض ، (90)اًمؼرآن اًمؽريؿ

 وفمقػة اًمـقاسمة ذم قس اعممذكلم سمؿؽة ًمعدة ؾمـلم وشمقزميمان رئ اًمؽارزوين

مجع سملم إذان ورئاؾمة أمر زمام وؾمؼاية  وهـاك مـ، (99)احلسبة واًمؼضاء

                                                           

 .939-930ص ، 3اًمسخاوى: اًمضقء اًمَلمع ج ( 04)

اًمسخاوى: اًمضقء اًمَلمع ، 069ص، 1ج، 049ص ، 9اًمعسؼَلكك: اًمدرر اًمؽامـة ج ( 05)

 .012ص، 9ج

 . 61-61ص ، 4اًمضقء اًمَلمع ج  ي:اًمسخاو( 06)

 .046ص ، 01ج، 39ص، 01اًمبداية واًمـفاية ج  :اسمـ يمثػم( 91)

 .019ص ، 01اًمبداية واًمـفاية ج  :اسمـ يمتػم( 90)

 .909ص ، 2اًمػاؾمك: اًمعؼد اًمثؿلم ج ( 99)
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سماحلرم  صمؿ مجع سملم إذان، (91)اًمعباس مثؾ أمحد سمـ ؾمامل سمـ ياىمقت 

ويمان كزيؾ ، (91)واًمزيتؿمؿع احلرم  قمكم اوؿمقخ اًمػراؿملم وأمقـً ، اًمنميػ

ممذكا سمؿـارة سماب اًمعؿرة ي اًمصعقد سمـ قمبد اهلل اًمشؿز احلرملم حمؿد

أذن سماعمسجد ل قمبد اهلل اجلامل احلسـ أما حمؿد سمـ أيب، (92)ًمألـمػال  اوممدسمً 

ويمذًمؽ ىمد يؼقم اعممذن سمقفمقػة ، (93)مشقخة اًمؼراء سماعمسجد  احلرام وشمقزم

باريمة وىمد جيؿع اعممذن سملم إذان واخلدمة سملطمد اًمدور اعم، (94)مؽؼم احلرم 

ومعؿر اًمـجار يمان يمذن سمؿـارة سماب اًمعامرة وظمادم سمقت أم اعمممـلم  7سمؿؽة

كشل ي اعممذن واًمذ أما إسمراهقؿ سمـ أمحد سمـ همـام اًمبعكم، (95)سمزىماق احلجر

وسمعضفؿ قمؿؾ ، (96)اًمألـمػال ومؼرئً  اممدسمً  اسماعمديـة اعمـقرة ىمد قمؿؾ أيًض 

ًمؾحرير  اسمائعً ي إمقاجلامع  طمقث قمؿؾ أطمد ممذين7سماًمصـاقمة أو سماًمتجارة

أوقمؿؾ سمتجارة اًمبز"اعمَلسمس" سمؽمسمقعة اجلامًمقن ، (11)احلريرىل وًمذًمؽ ؾمؿ

 ًٓ ومـفؿ ، (10)ايمثػمً  ويبدو أن هذه اًمتجارة مرسمحة ومؼد مات اطمدهؿ وشمرك ما

، (19)سمجامع احلايمؿ  اان ًمديف ديمان يبقع ومقف اًمػخار سمجاكب قمؿؾف ممذكً مـ يم

سماب اعمدرؾمة  ومقف اعمَلسمس قمكميصـع  اأو يمان ظمقاـما وًمديف ديماكً 

                                                           

ؿمذرات  (:م0345ه/0156 سمـ أمحد شمقذمل احلقمبد اًمػَلح )ؿمفاب اًمديـ ايب احلـبكم( 91)

، دار اسمـ يمثػم -سمػموت ، حمؿقد إركاؤطحتؼقؼ ، 3ج، أظمبار مـ ذهب ذم اًمذهب

 . 923-ص922، م0653

 .11ص، 1اًمعؼد اًمثؿلم ج  :اًمػاد( 91)

 .005ص، 5اًمضقء اًمَلمع ج ي:اًمسخاو( 92)

 .96ص ، 01اًمضقء اًمَلمع ج  ي:اًمسخاو( 93)

 .106ص ، 1اًمضقء اًمَلمع ج ي:اًمسخاو( 94)

 .014ص، 3اًمضقء اًمَلمع ج ي:اًمسخاو( 95)

رضمب سمـ اًمـاؾمخ اعممذن ممدب ، 991ص، 1ج، 99ص، 0اًمَلمع ج اًمضقء ي:اًمسخاو( 96)

 إـمػال.

 . 911ص، 1ج، 014ص ، 0ج اًمضقء اًمَلمع ي:اًمسخاو( 11)

 61ص، 2اًمضقء اًمَلمع ج  ي:اًمسخاو( 10)

 .11-11ص، 9اًمضقء اًمَلمع ج  ي:اًمسخاو( 19)
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ومـفؿ مـ ، (11)سمجامع احلايمؿ  اوممذكً  اومـفؿ مـ يمان ـمباظًم ، (11)اًمبقؼمؾمقة

أما ، (12)وًمف طماكقت يبقع ومقف اخلزف اعمدهقن ل اجلامع احلايمؿ ذم ايمان ممذكً 

رئقس اعممذكلم سمجامع اًمؽبش وسمجامع اًمؼؾعة ي سمدر اًمؼؿػم طمسـ سمـ قمكم

قمؾؿ اًمػرائض واًمعروض واعمقؼات  ذم اان سمارقمً احلسقـقة ومؼد يم طمد ممذينأو

َس اًمػرائض سمؿدرؾمة ضمقهر اًمصػد ويمذًمؽ قمبد ، (13)سماًمرمؾة ي واًمػؼف وَدرَّ

رئاؾمة اعممذكلم سمجامع اًمؼؾعة  شمقزمي اًمؼاهرل سمـ مبارك ؿماه اخلقارزمل احل

َس ًمػؽمة ـمقيؾة اًمػؼف واًمؾغة اًمعرسمقة   اعممذكلمٕن سمعض  اوكظرً ، (14)وَدرَّ

اًمديـ وقمؾقمف ومؼد شمقًمقا مع إذان مـصب  ىمدر يمبػم مـ اًمتػؼف ذم يماكقا قمكم

يمان جيؿع مع إذان وفمقػة كؼقب  اوأطمقاكً ، (15)سمعض اجلفات احلسبة ذم

 . (16)قمـ اًمؼضاة  ااًمػؼفاء أو كائبً 

مـفؿ كجؿ اًمديـ ، واؿمتفر سمعض اعممذكلم ذم جمال اًمغـاء واًمطرب 

ذم ومـف ًمف أوواع  ا"سمارقمً يمان ي اًمذاًمصقذم رئقس اعممذكلم سمجامع احلايمؿ 

ويمان اعمازوكك"أطمد إومراد ذم إكشاد اًمؼصقد ، (11)قمجقبة وآٓت همريبة" 

.. مع يمان صقشمف يمامًَل ، ويمان مـ قمجائب اًمدكقا ذم ومـقكف، وقمؿؾ اًمسامع

                                                           

مٍم ظماكؼاوات اًمصقومقة ذم ، قماصؿ حمؿد رزق، 095ص، 2اًمسخاوي: اًمضقء اًمَلمع ج ( 11)

 .995-994ص، م0664، 0ج، مؽتبة مدسمقمم-اًمؼاهرة ، ذم اًمعٍميـ إيقيب واعمؿؾقيمك

 . 911ص، 5اًمسخاوى: اًمضقء اًمَلمع ج ( 11)

، معفد اعمخطقـمات -اًمؼاهرة ، حتؼقؼ قمدكا درويش، اًمعسؼَلكك: ذيؾ اًمدرر اًمؽامـة( 12)

 .011ص ، م0669

 .006، 1اًمضقء اًمَلمع ج ي:اًمسخاو( 13)

 .11، 1اًمضقء اًمَلمع ج  ي:اًمسخاو( 14)

 .11، 2اًمسخاوى: اًمضقء اًمَلمع ج ( 15)

  .101ص، 0اًمؽقايمب اًمسائرة ج  ي:اًمـجؿ اًمغز( 16)

شماريخ  (:م0115ه/416 شمقذمي زيـ اًمديـ قمؿر سمـ مظػر اًمشفػم سماسمـ اًمقردي )اًمقرد( 11)

 .962ص، م0663، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة -سمػموت، 9ضمـ ي اسمـ اًمقرد
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اًمرضوب  ذم إكشاء اًمؼصقد قمكم اويمان رأؾًم ، ؿمجاوة وكداوة وطمَلوة

ل اعمقؾمقؼ آذن.. ويمان يشارك ذماعم واعمؿدود.. ويمان ًمف شمسبقح هائؾ قمكم

ي ممذن اًمسؾطان اًمغقري اعمحَلوويمان ، (10)ويعظ ذم قمؼقد إكؽحة".

 (19)."ذم ومـف ا"طمسـ اًمصقت مطبققمً 

  :مؽاكة اعممذن

وماحلسـ  7متقز سمعض اعممذكلم سماحلظقة قمـد أهؾ اًمبؾد وقمـد اًمسؾطان 

حلسـ ؿمفاب اًمديـ أمحد سمـ ومرج اعممذن يمان مجقؾ اًمصقت وشمػقق صقشمف ا

ويمذًمؽ يمان وماوؾ ، (11)صقت اًمؼراء واعممذكلم أظمريـ وملطمبف اًمـاس قمكم

اًمؼٍم  كزيؾ اًمؼاهرة وأطمد ممذينل اًمؽموضم خمؾقف سمـ ؾمؾقامن اًمشؿز

شمؾؽ إيام سمحظقة زائدة  ذمل وطمظ، أذاكف وشمسبقحف ًمف ىمبقل ذم اًمسؾطاين

اًمسؾطان  وقمـد، (11)أمايمـ خمتؾػة إضماسمة ًمؾسائؾلم ًمف وًمذًمؽ يمُثر شمـؼؾف إزم

سمؿؽاكة  مـفؿ ممذن اًمريمب اًمسؾطاين ممـ شمقزمل طمظقت أهة اًمطباـمب

مـ مؽاكة  مرمقىمة ويمان أومرادها مؼرسمقن ًمؾظاهر سمرىمقق وكاًمقا مؽاكة أقمكم

                                                           

 اًمـجقم اًمزهرة ذم (:م0141ه/541 ال اًمديـ أسمق اعمحاؾمـ شمقذم)مجي سمردي اسمـ شمغر( 10)

دار اًمؽتب  -سمػموت ، حتؼقؼ حمد طمسلم ؿمؿس اًمديـ، 03ج، مؾقك مٍم واًمؼاهرة

 شمقذمل 7 اسمـ إياس )حمؿد سمـ أمحد سمـ إياس احلـػ032ص ، م0669، اًمعؾؿقة

 -سبادن ومق، حتؼقؼ حمؿد مصطػك 9ج، وىمائع اًمدهقر سمدائع اًمزهقر ذم (:م0291ه/611

 . 113-112ص ، م0649، دار اًمـنم ومراكز ؿمتايـر

، م0651، اهلقئة اعمٍمية -اًمؼاهرة ، حتؼقؼ حمؿد مصطػك، 1اسمـ إياس: سمدائع اًمزهقر ج ( 19)

 .905ص 

 .992، 01اسمـ يمثػم: اًمبداية واًمـفاية ج ( 11)

 .031ص، 3اًمضقء اًمَلمع ج  ي:اًمسخاو( 11)
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رئقس اعممذكلم ي حمؿد سمـ حمؿد اًمزومتاول يمام طمظ، (12)واعمحتسب  اًمؼايض

ؿة وىمرسمف سماجلامع إزهر وضمامع اًمؼؾعة قمـد إذف ؿمعبان سمؿـزًمة قمظق

 .(13)إًمقف

يمان ي اًمذي سمـ قمؿر اًمزومتاو قمكمقمائؾة  اومـ شمؾؽ اًمعائَلت أيًض  

دمشؼ  سماعمقؼات وظمدم سمف قمـد إمػم ىمجامس وؾماومر معف إزم اوقماعمً  اممذكً 

أما ، (14)اًمسؾطان ًمسؽقكف وقمؼؾف وشمقدده وأدسمف وـمقبة صمؿ صار أطمد ممذين

ًمؾظاهر  اممذكا وإمامً  ظمدمي اًمذل احلـػي حمؿد سمـ أمحد سمـ اًمشفاب اًمؼاهر

صمؿ ضمعؾف إذف ، وسمعدها صار أطمد أئؿتف، ظمشؼدم ىمبؾ شمقًمقف اًمسؾطـة

قمدة  وىمد اؾمتطاع اطمدهؿ شمقزم، (15)رئقس مشقخة شمرية ظمشؼدم ي ىمايتبا

ل مـاصب متقاًمقة7 ومؿمذن ضمامع اًمؼؾعة أمحد سمـ قمؿر اًمشفاب اًمدكجقف

صمؿ ؿماهد ديقان ، سمف اعمـصب رئقس اعممذكلم سماجلامع صمؿ ظمطقبً ل شمرىمي اًمؼاهر

وكافمر ، اًمؼٍم ذم اواؾمتؼر إمامً ، اعمميدىي صمؿ يمسبا إذذمي قمؾقبا

أما اعمميد ؿمقخ ومؼد يمان يؿقؾ ، (16)إوىماف صمؿ كقاسمة إكظار اًمزمامقة 

وقمؾؿ ل قمديدة يماعمقؾمقؼ اشمعؾؿ ومـقكً ي ًمؾؿمذن اعمعروف سماسمـ اًمُؼرداح واًمذ

                                                           

 اًمديـ أمحد سمـ قمكمل شمؼ)ي 7 اعمؼريز 41ص، 9ج، 111ص، 0إكباء اًمغؿر ج  :اًمعسؼَلين( 12)

حتؼقؼ حمؿقد ، 9ج، درر اًمعؼقد اًمػريدة(:م0119هـ/ 512ؾمـة  اًمؼادر شمقذمقمبد سمـ

7 اًمسؾقك عمعرومة دول  929ص ، م9119، دار اًمغرب اإلؾمَلمل -سمػموت ، اجلؾقغم

، 444ص ، م0641، دار اًمؽتب -اًمؼاهرة ، حتؼقؼ ؾمعقد قماؿمقر، 9ق1اعمؾقك ج

 . 53ص ، 1اًمضقء اًمَلمع ، اوى:اًمسخ

7  942ص ، 2اًمـجقم اًمزاهرة ج ي:سمردي 7 اسمـ شمغر 21ص، 0إكباء اًمغؿر ج:اًمعسؼَلين( 13)

 .916ص، 3احلـبغم: ؿمذرات اًمذهب ج

 .932ص، 2اًمضقء اًمَلمع ج ي:اًمسخاو( 14)

  32ص، 4اًمضقء اًمَلمع ج  ي:اًمسخاو( 15)

 .25ص، 9اًمضقء اًمَلمع جي:اًمسخاو( 16)
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متـزهاشمف  ميد يلظمذه معف ذموًمذا يمان اعم، اعمقؼات واًمػؾؽ وكظؿ اًمـثر

 ويمذًمؽ قمبد اًمرزاق سمـ أمحد اًمبؼكم، (21)قمـده  اظماًص  اورطمَلشمف وضمعؾف ممذكً 

ويمان يدرس ، ًمف اضمعؾف اًمسؾطان ممذكً  ؾمايمـ زاوية اًمبؼكم اعممذن اًمصقذم

 . (20)ي اًمؼراءات سماًمؼمىمقىمقة صمؿ أقمطاه مشقخة شمرسمة ىماكبا

مـ وضمقه  ارها وضمفً سماقمتبا، يمام اهتؿ اًمقاىمػقن سماًمرقماية اًمصحقة 

 وىمامت إوىماف سماًمدور إيمؼم ذم قمَلج اعمريض، آرشمؼاء سماحلقاة آضمتامقمقة

 ومؼد اؿمؽمط إمػم ؾمقػ اًمديـ سمقبغا اًمؽميمامين، مـ أرسماب اًمقفمائػ اًمديـقة

شمرسمتف أن مـ مرض مـ أهؾ اًمقىمػ مـ إمام وممذن  وصمقؼة اًمقىمػ قمكم ذم

مدة مروف  وُيستـاب قمـف ذم ف يمامًَل ومؼرئلم وهمػمهؿ أو رمد ُيٍمف ًمف راشمب

 .(29)مـ يؼقم سمقفمقػتف مؼاسمؾ كصػ مرشمب مـ مال اًمقىمػ 

شمذيمر ًمـا اعمصادر اًمتارخيقة سملن أطمد اًمسَلـملم وإمراء  اوًمؽـ أطمقاكً  

ًمـ شمصؾ  وسماًمتازم، اعمال أمَلك اًمقىمػ ًمؾحصقل قمكم ىمد طماول آؾمتقَلء قمكم

إمػم سمرىمقق ل اؾمتدقمم 0145هـ/451قمامل اًمصدىمات عمستحؼقفا7 ومػ

اعمساضمد  إوىماف قمكم طمؾ أرايض اًمؼضاة واًمشققخ وحتدث معفؿ ذم

 واجلقامع واعمدارس واخلقاكؼ واًمزوايا واًمرسمط سمحجة أهنؿ حيصؾقن قمكم

رد ل وًمؽـ ؿمقخ اإلؾمَلم هاج اًمبؾؼقـ، أمقال يمثػمة وهذا يرض سماجلقش

 قمكمل هل خلقاكؼ اًمت: "إن أوىماف اجلقامع واعمساضمد واعمدارس واقمؾقف ىمائًَل 

اعممذكلم وأئؿة اًمصَلة وكحق ذًمؽ ٓ حيؾ  قمؾامء اًمنميعة واًمػؼفاء وقمكم

                                                           

 .019ص ، 9اًمضقء اًمَلمع ج  ي:اًمسخاو( 21)

 .069ص ، 1اًمضقء اًمَلمع ج  ي:اًمسخاو( 20)

هناية  (:م0111ه/411 شمقذمي اًمقهاب اًمـقيرقمبد )ؿمفاب اًمديـ سمـ أمحد سمـي اًمـقير( 29)

دار اًمؽتب  -سمػموت ، حتؼقؼ إسمراهقؿ ؿمؿس اًمديـ، 19ج، ومـقن إدب اإلرب ذم

 .65ص ، م9111، اًمعؾؿقة
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اعمجؾس سمَل ـمائؾ ومل ل واكتف(21)ٕطمد اًمتعرض سمحؾفا سمقضمف مـ اًمقضمقه " 

 .ما يريده حيصؾ سمرىمقق قمكم

 :ًمؾؿمذني مفام وأدوار أظمر

يؼقم اإلقمَلم سمقىمت اًمصَلة ومؼط سمؾ يمان  مل يؼتٍم دور اعممذن قمكم 

 رمضان ومققىمد ومقاكقس قمكم ًمقازم طمقث يمان يؼقم سماًمتسحػم ذمي7سمؿفاٍم أظمر

ًٓ ي ؾمطح اعمسجد ويـاد ىمرب اًمصباح ي صمؿ ينمب اعماء صمؿ يـاد سماًمسحقر أو

صمؿ ىمرب إذان صمؿ يطػكء اًمػاكقس ويمذن ًمصَلة اًمػجر واًمـاس قمؾقفا 

تصػ اًمؾقؾ اًمؼاهرة سمعد مـ ويبدأ اًمتسحػم قمـد ممذين (21)مراىمبة اًمػاكقس 

، (22)وىمبؾ اًمػجر سمؼؾقؾ سمحقث يؽقن سملم إذان واًمسحقر ىمدر مخسلم آية 

وًمذًمؽ جيب أن يؽقن هـاك ممذكان أطمدمها يمذن أول اًمؾقؾ وأظمر ىمبؾ 

يمام ىمال اًمرؾمقل " يمؾقا واذسمقا قمـد أذان سمَلل وامـعقا ، (23)ـمؾقع اًمػجر 

ة مرات وهمػمها مـ آيات اًمصقام قمد ونأصمؿ يؼر، (24)قمـد أذان اسمـ أم مؽتقم

اًمعٍم  مؽة يمان اًمتـظقؿ اعمتبع ذم وذم، (25)اًمؼرآن اًمؽريؿ ويـشدون اًمؼصائد 

                                                           

 . 113-112ص ، 0ق1اعمؼريزى: اًمسؾقك ج( 21)

، رطمؾة اسمـ ضمبػم (:م0904ه/301 احلسلم حمؿد سمـ أمحد سمـ ضمبػم شمقذم اسمـ ضمبػم )أيب( 21)

معامل :7 اسمـ آظمقة041-036ص، م0669، مؽتبة مٍم -اًمؼاهرة ، حتؼقؼ طمسلم كصار

حتػة  (:م0144ه/446 اهلل سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ شمقذم)قمبد7 اسمـ سمطقـمة 045ص ، اًمؼرسمة

ص ، م0669دار صادر  -سمػموت ، ب آمصار اعمعروومة سمرطمؾة اسمـ سمطقـمةهمرائ اًمـظار ذم

إومادة إكام ( ، م0612ه/0132 شمقذمل احلـػل اعمؽي )قمبد اهلل اًمغازل 7 احلـػ 033

، 0ط، مؽة، مؽتبة إؾمدى، اعمؾؽ سمـ دهقشقمبد حتؼقؼ، 0ج، سمذيمر اًمبؾد احلرام

 .496ص، م9116

 .915ص ، 9اًمنمع اًمنميػ ج اعمدظمؾ ازم :حلاجاسمـ ا، 002ص ، معقد اًمـعؿل:اًمسبؽ( 22)

 .915ص ، 9اًمنمع اًمنميػ ج  اعمدظمؾ ازم :اسمـ احلاج( 23)

 .311ص، 0ج ي اًمســ اًمؽؼمل:اًمبقفؼ( 24)

 .911ص، 9اعمدظمؾ ج  :اسمـ احلاج( 25)
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اجلبال  ؿمفر رمضان سملن يؼقم مجاقمة مـ اعممذكلم سماًمتسحػم قمكم ذمل اعمؿؾقيم

  (26)يمؾ ضمبؾ ممذن  إرسمعة سمحقث يؽقن قمكم

يـشدون  ومؽاكقا ي7اعممذكلم اًمؼقام سماًمصَلة واعمديح اًمـبق يمام أويمؾ إزم 

أكبؾ اًمعرب واًمعجؿ وإمام  مـ ومقق اًمديمة " اًمؾفؿ صّؾ وؾمؾؿ وسمارك قمكم

طمقاه ي اًمغار كسقجف واًمذ ومضؾف اًمعـؽبقت وكسج قمكمي مؽة واعمديـة اًمذ

  (31)اًمضب وإكػؾؼ اًمؼؿر أمامف ؾمقدكا حمؿد وآًمف وصحبف " 

، (30)رمضان  ًمقازم أما اًمتسبقح واًمذيمر ومقؿؽـ ًمؾؿمذن أن يزيد ومقف ذم 

اًمـقاح  يمان اعممذن يسبح ويـدب إـمَلل سمصقت طمزيـ أىمرب إزم اطمقاكً وأ

اًمرؾمقل  ويمذًمؽ اًمصَلة واًمتسؾقؿ قمكم، وىمت هؿي أ ومَل يعرف اًمـاس ذم

قمـد ـمؾقع اًمػجر وسمعد أذان اًمعشاء ًمقؾة اجلؿعة  7أرسمع أوىمات ضمعؾقه ذم

اس يقم اجلؿعة وقمـد صعقده اًمـ اعمسجد قمكم مـ وسمعد ظمروج اإلمام

 وهذا ما رأه اسمـ احلاج خماًمػا ًمؾسـة. ، (39)اعمـؼم

مٍم مـذ أيام مسؾؿة سمـ خمؾد قمـدما ؾمؿع  ويماكت سمداية اًمتسبقح ذم 

ذطمبقؾ قمريػ اعممذكلم وملمر سمتؿطقط إذان أيمثر  إزمل كقاىمقس سماًمؾقؾ ومشؽ

 اقمنم ُمؽؼمً ل صمؿ إن إمػم أمحد سمـ ـمقًمقن ظمصص طمجرة هبا اصمـ، اًمؾقؾ

ون أة مـفؿ يؽؼمون ويسبحقن وحيؿدون اهلل ويؼرسمحقث يؼقم يمؾ ًمقؾة أرسمع

 اًمؼرآن سملحلان ويتقؾمؾقن ويـشدون ىمصائد زهدية وقمـدئذ اقمتاد اًمـاس قمكم

                                                           

 -ًمـدن ، اًمعٍم اعمؿؾقيمك مؽة ذم اًمتـظقامت اإلدارية واعماًمقة ذم :اعمجقدقمبد أملم ًمقكم( 26)

 .925ص، م9101، رىمان ًمؾؽماث اإلؾمَلمكممؾمسة اًمػ

جمؾة معفد -اًمؼاهرة ، واًمعثامككل اًمعٍميـ اعمؿؾقيم ديمؽ اعممذكلم ذم :حمؿد كقيٍمل طمسـ( 31)

 .05، 02، م0660، 92ع، اًمدراؾمات اًمنمىمقة

 .045ص ، معامل اًمؼرسمة :اسمـ إظمقة( 30)

 .911ص ، 9اعمدظمؾ ج  :اسمـ احلاج( 39)
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قمفد صَلح اًمديـ  وذم، اًمؾقؾ وصار يعرف ذًمؽ سماًمتسبقح ىمقام اعممذكلم ذم

 اعمآذن سماًمؾقؾ ومقافمبقا قمكم أمر اعممذكلم أن يعؾـقا وىمت اًمتسبقح قمكم إيقيب

ظمَلل اًمعٍم  قؾة سمسائر ضمقامع مٍم واًمؼاهرة واؾمتؿر ذًمؽذًمؽ يمؾ ًم

حمدصما يؼقم سمف  اهنار اجلؿعة أمرً  يمام يمان اًمتذيمػم واًمتسبقح ذم، (31)ل اعمؿؾقيم

اًمثؾث إظمػم مـ  وظماصة ذم، (31)اعممذكقن ًمقتفقل اًمـاس ًمصَلة اجلؿعة 

أيام اجلؿع ىمبؾ صَلة اجلؿعة ويسؾؿقن صمؿ هيؾؾقن  ويذيمرون ذم، اًمؾقؾ

 (32)ؼمون سمعد اًمصَلة ويمذًمؽ ىمبؾ وسمعد صَلة اًمعقدويؽ

يلمر سمزيادة إذيمار واًمتسبقح  يمان اًمؼايضي أوىمات أظمر وذم 

اعممذكلم ل اًمديـ اًمسبؽل شمؼ م أمر اًمؼايض0191هـ/491ل ومػ 7واًمتحؿقد

واًمؾفؿ أكت اًمسَلم ومـؽ اًمسَلم  اسملن يؼقًمقا" اؾمتغػر اهلل اًمعظقؿ صمَلصمً 

اًمصبح  صمؿ اصمبت هلؿ مـ اًمسـة سمعد صَليت، يمرام "شمباريمت يا ذا اجلَلل واإل

واعمغرب " اًمؾفؿ أضمركا مـ اًمـار ؾمبع مرات وأقمقذ سمؽؾامت اهلل اًمتامات مـ 

يمام ضمرت اًمعادة أن يؼقم ، (33)ذ ما ظمؾؼ صمَلصما " وأًمزمفؿ سمػعؾ ذًمؽ 

وىمد مجعت ، (34)اًمصؾقات اخلؿس وهمػمها اعممذن سماًمتؽبػم ظمؾػ اإلمام ذم

اعممذن مـفا إذان ًمؽؾ صَلة  ًمقىمػ اعمفام اًمقاضمبة قمكمجمؿققمة مـ طمجج ا

اًمقىمت اعمعتاد واًمتبؾقغ ظمؾػ اإلمام  أواظمر اًمؾقؾ ذم وىمتفا واًمتسبقح ذم ذم

وىمراءة ؾمقرة اإلظمَلص واعمعقذشملم واحلزب اعمعتاد وإذيمار اًمسؾطاكقة 

                                                           

ممؾمسة اًمػرىمان ًمؾؽماث  -ًمـدن ، حتؼقؼ أيؿـ ومماد ؾمقد، 1ج، ةاخلطط اعمؼريزي ي:اعمؼريز( 31)

حتؼقؼ حمؿد اًمسعقد ، مسامرة إوائؾ اًمقؾمائؾ ذمل:7 اًمسققـم56ص، م0662ل اإلؾمَلم

 .02ص ، م0653، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة -سمػموت ، سمسققكك

 .61ص ، 1اخلطط ج ي:اعمؼريز( 31)

 .060-061ص ، إوىماف واحلقاة آضمتامقمقة :حمؿد حمؿد أملم( 32)

 .900ص ، 01اسمـ يمثػم: اًمبداية واًمـفاية ج( 33)

 .116ص ، 9شمذيمرة اًمـبقف ج :اسمـ طمبقب( 34)
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ومـ مفام ، (35)وخيتؿقن سماًمذيمر واًمتلملم سمعد اًمصَلة ل اًمـب ويصؾقن قمكم

ًمؾصَلة قمؾقفؿ مثؾام طمدث قمـد ووماة أمحد  اعمقيت قمكمي أن يـاد امذن أيًض اعم

اًمػؼقف ل طملم هن ذم(36)اعمؼرىء واعمحدث ل سمـ قمبد اهلل سمـ فمفػمة اعمؽا

 .(41)قمـ هذا اًمػعؾ واقمتؼمه سمدقمة ل اًمسبؽ

يمام يمان اعممذكقن يدقمقن ًمؾسؾطان يمؾ مجعة وسمعد يمؾ صَلة وظماصة  

ػمية ًمقضمف اهلل مثؾام ضمدد اًمسؾطان اًمـاس طمسـ قمـدما يؼقم اًمسؾطان سملقمامل ظم

سمـ حمؿد سمـ ىمَلوون قمامرة اجلامع إزهر ووومر اعمقاه اًمعذسمة ومؽتب اًمسبقؾ 

 (40)ًمؾػؼفاء احلـػقة  ايمؾ يقم ورشمب دروؾًم  اورشمب ًمؾػؼراء اعمجاوريـ ـمعامً 

 اعمسجد ًمقًَل  يمذن اعممذون ذمؽان وم، ويمذًمؽ قمـد شمقًمقة ؾمؾطان ضمديد 

اًمـزاع سمتقًمقة اعمـصقر ٓضملم اضمتؿع اجلؿقع ل اكتف مثؾام طمدث طمقـام او هنارً أ

اًمسحر ذيمر اعممذكقن سمجامع  ىمؾعة دمشؼ ودىمت اًمبشائر وذم ذًمؽ ذم قمكم

اعمُْْؾَؽ َمـ شَمَشآُء َوشَمـِزُع  ىُمِؾ اًمؾَُّفؿَّ َماًمَِؽ اعمُْْؾِؽ شُمْميِت "  دمشؼ وشمؾقا ىمقًمف شمعازم

، (49)آظمره" وذيمروا اؾمؿ اعمـصقر ودقمقا ًمف إزم.... ....... اعمُْْؾَؽ مِمَـّ شَمَشآءُ 

م طمقـام قماد اًمسؾطان اًمـاس حمؿد سمـ 0116هـ/416قمام  يمذًمؽ ذم

                                                           

، ديمؽ اعممذكلم :كقيٍمل طمسـ7  061ص ، إوىماف واحلقاة آضمتامقمقة :حمؿد حمؿد أملم( 35)

 .05-02ص 

 .059ص ، 5ج، 35ص ، 9اًمضقء اًمَلمع ج ي:اًمسخاو( 36)

 .911ص، 9ًمنمع ج ا اعمدظمؾ ازم:اسمـ احلاج( 41)

 .011ص، 1اخلطط ج  ي:اعمؼريز( 40)

، اهلقئة اًمعامة -اًمؼاهرة ، اًمعزيز إهقاككقمبد حتؼقؼ، 10هنايقة اإلرب ج ي:اًمـقير( 49)

ي 7 اسمـ شمغر155ص ، 01اًمبداية واًمـفاية ج :7 اسمـ يمثػم105-1004ص ، م0669

سمدر )ل اًمعقـ7 33ص ، م0616، دار اًمؽتب -اًمؼاهرة ، 5ج، اًمـجقم اًمزاهرة ي:سمرد

شماريخ أهؾ  قمؼد اجلامن ذم (:0120هـ/ 522ؾمـة  شمقذم اًمديـ حمؿقد سمـ أمحد سمـ مقد

، ص 116ص، م0661، اهلقئة اًمعامة -اًمؼاهرة ، حتؼقؼ حمؿد حمؿد أملم، 1اًمزمان ج

129 . 
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ًمؼائف وزيـت دمشؼ وريمب مـ  دمشؼ واضمتؿع إمراء إزم ىمَلوون إزم

 سمإمان ذمي صَلة اًمصبح وكقد وذم اعمآذن ًمقًَل  اًمؽرك ودقما ًمف اعممذكقن ذم

وقمـدما ي وفمقػقتف مرة أظمر د أطمد إؿمخاص ًمتقزمأوقمـدما يعق، (41)اًمـاس

اًمؼضاة سمدمشؼ شمؾؼاه مجاقمة مـ  وفمقػتف ىمايض إزمل اًمسبؽ قماد اًمؼايض

إقمقان ويمثػم مـ اًمـاس وأؿمعؾقا اًمشؿقع وىماسمؾف اعممذكقن وهؿ يؽؼمون 

 (41)وهيؾؾقن

قمام ل يمان اعممذن يؼقم سمدور اعُمبؾغ قمـ إظمبار اًمقاردة ومػ اوأطمقاكً  

اًمـاس حمؿد سمـ  دمشؼ يمتاب مـ اًمسؾطان م ىمدم إزم0109هـ/409

وسمؾغ قمـف اسمـ  أطمد سمامل وٓ سمرؿمقة ومؼرأه اسمـ اًمزمؾؽاين سملٓ يقزم ىمَلوون

مراؾمقؿ  م ىمرأ مجال اًمديـ اًمؼَلكز0101هـ/401 وذم، طمبقب اعممذن

وسمؾغ قمـف صدر اًمديـ سمـ صبح اعممذن صمؿ مرؾمقم آظمر قمـ  اًمسؾطان

  (42)ل قمـف أملم اًمديـ حمؿقد سمـ ممذن اًمـجقب اعمساضملم واًمػَلطملم سمؾغ

يمان ًمؾؿمذن مفؿة  امـتًٍم ل مـاؾمبة قمقدة اًمسؾطان اعمؿؾقيم وذم 

 م قماد إذف ظمؾقؾ سمـ ىمَلوون إزم0960هـ/ 361قمام ل ومػ ي7أظمر

اًمشام ومخرج  سمػتح قمؽا وؾمؼقط آظمر معاىمؾ اًمصؾقبقلم ذم ااًمؼاهرة مـتًٍم 

ومرؾمف  ؾمة اعمـصقرية شمرضمؾ مـ قمكماعمدر اًمـاس عمشاهدشمف وعما وصؾ إزم

ووىمػ قمـد ىمؼم واًمده اًمشفقد ومقضمد هـاك اًمؼضاة وؾمائر أرسماب اًمقفمائػ 

 واًمعؾامء واًمؼراء واعممذكلم وشمؾؼقه سماًمدقماء ًمف وًمقاًمده اًمشفقد صمؿ ذقمقا ذم

  (43)ىمراءة اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمدقماء

                                                           

 .23ص ، 01اًمبداية واًمـفاية ج :اسمـ يمثػم( 41)

 . 111-116ص ، 01اسمـ يمتػم: اًمبداية واًمـفاية ج( 41)

 .43ص، 01اسمـ يمثػم: اًمبداية واًمـفاية ج( 42)

 .36ص، 1قمؼد اجلامن ج ل:اًمعقـ( 43)
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سؽرية احلؿَلت اًمع ذم اعممذن اًمسػر مع اخلؾقػة اًمعباد يمام يمان قمكم 

يمذًمؽ ٓسمد مـ وضمقد ممذكلم ، (44)ومعف إئؿة واحلؽامء وإـمباء وهمػمهؿ 

 (45).لمٍم عمبايعة اًمسؾطان اعمؿؾقيم اًمؼادم إزم قمـد اؾمتؼبال اخلؾقػة اًمعباد

أؾمػاره وطمروسمف ُيطؾؼ  ويمان هـاك ممذن متؿقز يصاطمب اًمسؾطان ذم 

 سمدون أقمذار وذمويمان قمؾقف اًمسػر مع اًمسؾطان  قمؾقف ممذن اًمريمب اًمسؾطاين

يمام طمدث اًمتجريس واحلبس  قمؼاسمفؽان طماًمة همقاسمف أو شملظمره قمـ اًمريمب وم

، (46)م صمؿ أومرج قمـف سمعد ومؽمة 0166هـ/519مع ؿمفاب اًمديـ اًمؼرداج قمام 

دمريدة قمسؽرية ومؿـ اعمحتؿؾ أن يلهه  اًمسؾطان ذم )اعممذن(وقمـدما يشارك

ؿمؿس اًمديـ اعممذن اًمشقخ مع سماًمعؼقسمة يمام طمدث  امثلصمرً  اًمعدو ويتقذم

اعممذن سماًمديار  اعمشفقر سماًمديار اعمٍمية واعممذن ؿمؿس اًمديـ حمؿد اًمؽتاين

 ذمل اًمشاومعي أصمـاء اعمعريمة حمؿد إسمراهقؿ إزهر اأيًض  وشمقذم، (51)اًمشامقة 

ًمؾؿمذكلم وممدب  اطملم يمان أطمدهؿ يعؿؾ رئقًس  ذم (50)م 0150هـ/ 553

 (59)ي اعمحَلويماًمشقخ حمؿد ؿمؿس اًمديـ ي اًمسؾطان اًمغقر

 : ورواشمبفؿ واًمصدىمات اعمؿـقطمة هلؿاعممذكلمقمدد 

ي اظمتؾػ قمدد اعممذكلم ورواشمبفؿ مـ مؽان ٔظمر ومـ ومؽمة ٕظمر 

                                                           

، م0669، اهلقئة اًمعامة -اًمؼاهرة ، حتؼقؼ حمؿد وقاء اًمديـ، 11هناية اإلرب ج ي:اًمـقير( 44)

 .13ص 

، يمـز اًمدرر وضمامع اًمغرر(:م0139ه/431 اهلل سمـ ايبؽ شمقذمقمبد سمؽر سمـ )أيبي اًمدودار( 45)

7 41-49ص ، م0640، ًممصمار اعمعفد إعماين -اًمؼاهرة ، وًمرخ هارمانحتؼقؼ أ، 5ج

 .016ص، 4اًمـجقم اًمزاهرة ج ي:سمردي 7 اسمـ شمغر 116ص ، 9ق 0اًمسؾقك ج ي:اعمؼريز

 .093ص ، 1اًمعسؼَلكك: إكباء اًمغؿر ج ( 46)

 .096ص ، 9كزهة اًمـػقس ج :7 اًمصػمذم 014ص، 6اًمضقء اًمَلمع ج ي:اًمسخاو( 51)

 .922ص، 3اًمضقء اًمَلمع ج اًمسخاوى: ( 50)

 .59ص ، 0ج اًمـجؿ اًمغزى: اًمؽقايمب اًمسائرة( 59)



 م(0204-0921ه/691-315)ل ـمائػة اعممذكلم ذم اًمعٍم اعمؿؾقيم   021

 
طمسب أمهقة اعمـشلة ومقىمعفا ومساطمتفا وما شمؼقم سمف مـ أقمامل وقمدد 

 اًمشخصقة صاطمب اعمـشلة وأوامره ووومؼً  ااًمصقومقة اعمؼقؿلم هبا ووومؼً 

  .اًمدوًمة آىمتصادية ذمًمؾظروف اًمسقاؾمقة و

هـ / 359ومعـدما أكشل اعمـصقر ىمَلوون اًمؽمسمة اعمـصقرية قمام  

وؾمتة ، ادرمهً 11ي ًمؾؿمذكلم وضمعؾ راشمبف اًمشفر ام رشمب ومقفا رئقًس 0951

ويؼقؿقن اًمصَلة ويبؾغقن ظمؾػ ي ممذكلم يعؾـقن إذان سماعمئذكة اًمؽؼم

ة رشمب ومقفا رئقس اعمدرؾمة اعمـصقري وذم، ادرمهً  31اإلمام وًمؽؾ مـفؿ 

أما اسمـف ، (51)اًمؽمسمة  يمؾ ؿمفر كظػم راشمب ما عممذين وأرسمعة ممذكلم وهلؿ ذم

م سمتعقلم 0114هـ/ 411اًمـاس حمؿد سمـ ىمَلوون أمر كافمر اًمقىمػ قمام 

مـفؿ رئقسان قمارومان سمإوىمات ويعؾـقن ، اًمؼبة واعمدرؾمة صمامكقة ممذكلم ذم

 021هلؿ ل وًمؾستة اًمباىم، فراًمش ذم ادرمهً  51ويٍمف هلؿ ل إذان اًمنمقم

ويصػم اًمراشمب ، ًمؽؾ ممذن ادرمهً 92ي وهبذا يصبح اًمراشمب اًمشفر ادرمهً 

 اضمامع اًمؼؾعة قمنميـ ممذكً  يمام ضمعؾ ذم، (51)ادرمهً  911ًمؾجؿقع ي اًمشفر

أما إمػم  (52)سمخَلف اًمؼراء واخلطباء وظمصص هلؿ رواشمب مـ إوىماف

ظماكؼاه سمدرب مؾقظمقا ورشمب ومقفا اكشل ي اًمـاس اجلامزمي قمَلء اًمديـ مغؾطا

                                                           

، اهلقئة اًمعامة ًمؾؽتاب-اًمؼاهرة ، اًمعزيز إهقاككقمبد حتؼقؼ، 10هناية اإلرب ج ي:اًمـقير( 51)

 اًمرطمقؿ شمقذمقمبد 7 اسمـ اًمػرات )كاس اًمديـ حمؿد009-001ص ، م0669

حتؼقؼ ، 5ج، سمتاريخ اسمـ اًمػراتشماريخ اًمدول واعمؾقك اعمعروف  (:م0111ه/514

 .02، م0619، سمػموت، ىمسطـطلم رزيؼ

وهـا كتسلل يمقػ أن راشمب رئقس اعممذكلم أىمؾ مـ رواشمب اعممذكلم إىمؾ مـف ؟؟ ومرسمام أظمطل 

هبات ومـح وقمطايا أيمؼم مـ اًمسؾطان  يمتاسمة اعمبؾغ أو يمان اًمرئقس حيصؾ قمكم اعممًمػ ذم

 ومل يذيمرها اعممًمػ. 

 .12-11ص ، 19هناية اإلرب جاًمـقيرى: ( 51)

اًمؼاهرة ، 2سماؿما مبارك: اخلطط اًمتقومقؼقة ج قمكم، 105ص، 1اخلطط اعمؼريزية ج ي:اعمؼريز( 52)

 .44ص ، هـ0112، اعمطبعة إمػمية -
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وصمائؼ  طملم طمدد اًمقاىمػ ذم ذم (53) ادرمهً  11وظمصص ًمؽؾ مـفؿ  ممذكلم

 (55)ًمؾؿمذن  اؿمفريً  (54) كؼرة ادرمهً  11مبؾغ ي أظمر

ظماكؼاه  وصمقؼة وىمػ ًمؾسؾطان اًمـاس حمؿد سمـ ىمَلوون قمكم ضماء ذم 

ار اظمتق احلؼ ًمشقخ اًمصقومقة ذمل م سملكف أقمط0192هـ/492هياىمقس قمام 

 51سمـ ي وطمدد راشمبف اًمشفر، سماخلاكؼاه اممذن ًمؾخاكؼاه مـ إرسمعلم صقومقً 

أن يؼقم سمإذان واًمتسبقح واًمتؽبػم ظمؾػ  أرـمال ظمبز يمؾ يقم قمكم 2و ادرمهً 

اخلاكؼاة اًمباؾمطقة  أما ذم، (56)أيمؿؾ وضمف  اًمصؾقات اخلؿس قمكم اإلمام ذم

 إسمقض سمؿحؾة اجلني ًمألمػم همرس اًمديـ ظمؾقؾ سمـ ؿماهلم اًمظاهر

اخلاكؼاه اًمققكسقة  وذم ادرمهً  11سمؿرشمب  اصقومقً  اسمدمشؼ ومؼد اظمتار هبا ممذكً 

وصمقؼتلم وىمػ ًمؾسؾطان طمسـ سمـ  وذم، (61)ومؼط  ادرمهً 91يمان ًمؾؿمذن 

اًمؼبة واعمسجد اجلامع  قمكم م(0130-0120ه/439-429)اًمـاس حمؿد

هبذه  طمدد اًمقاىمػ شمرشمقب اًمعامؾلم، واعمدرؾمة ومؽتب اًمسبقؾ سماًمؼاهرة

صمَلث جمؿققمات وًمؽؾ  مؼؿسلم إزم اممذكً 15إمايمـ طمقثُ رشمب هبا 

اًمشفر  كؼرة ذم ادرمهً  21جمؿققمة رئقس قمامل سماعمقاىمقت ويٍمف ًمؽؾ رئقس 

 ادرمهً  11ؿمفر رمضان أما اعممذكقن ومؽان ُيٍمف  ذمي دراهؿ أظمر 01و

 1رمضان  دراهؿ يمام ظمصص هلؿ ذم 01رمضان  وذم اًمؽؾ ممذن ؿمفريً 

                                                           

 .03ص ، ديمؽ اعممذكلم:كقيٍمل 7طمسـ91ص، 11هناية اإلرب ج ي:اًمـقير( 53)

ٕمحر سمـسبة صمؾثلم مـ اًمػضة وصمؾث هق درهؿ مصـقع مـ اًمػضة واًمـحاس ا :درهؿ كؼرة( 54)

 ؿمفاب اًمديـ أمحد سمـ قمكم سمـ أمحد شمقذمي )أكظر:اًمؼؾؼشـد، مـ اًمـحاس إمحر

، إمػمية اعمطبعة–اًمؼاهرة ، 1ج ، صـاقمة اإلكشا ذم صبح إقمٌم (:م0105هـ/590

 . 133، 111ص ، م0601

 .03-02ص، ديمؽ اعممذكلم:حمؿد كقيٍمل طمسـ( 55)

 .116ص، 113ص ، 9اًمـبقف ج  شمذيمرة:اسمـ طمبقب( 56)

ديمتقراة همػم ، اخلاكؼاوات واًمزوايا اًمدمشؼقة زمـ ؾمَلـملم اعمامًمقؽ :سمقران ـماهر ًمبقـة( 61)

 .052ص ، 041ص، م9111، اجلامعة إردكقة، مـشقرة
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 ورـمَلن ؾمؽر ًمؽؾ ممذن وذم مـ اًمسؽر إسمقض ًمرؤؾماء اعممذكلم أرـمال

آٓف درهؿ ًمنماء اًمؽحؽ واًمتؿر واًمبـدق  2أواظمر اًمشفر اًمؽريؿ ظمصص 

دراهؿ  2دراهؿ ًمرؤؾماء اعممذكلم و01اًمعامؾلم مـفا  ويػرق صمؿـف قمكم

أرسماب  ضمزء مـف قمكم 7يػرق مـاصػةي اًمطعام اًمذ سماإلواومة إزم، (60)ًمؾؿمذن

وإئؿة واعممذكلم واًمػراؿملم واًمبقاسملم واعممدسملم واًمعريػلم اًمقفمائػ 

ًمقؾة اجلؿعة  اًمػؼراء واعمسايملم وذًمؽ ذم يػرق قمكم واًمـصػ اًمثاين، وإيتام

 .(69)ويقم قماؿمقراء ورمضان 

سماًمصحراء ظمارج اًمؼاهرة طمقث اًمؼراومة ي أما ضمامع اًمسؾطان ىمايتبا 

 رهمقػ ذم 05درهؿ و 0611اًمشفر  رشمب ومقف شمسعة ممذكلم هلؿ ذم، اًمؽؼمى

م جلامع إمػم 0196هـ/ 511طمجة وىمػ ممرظمة قمام  وذم، (61)اًمققم 

درهؿ  911ضمقهر واعمدرؾمة واًمسبقؾ واعمدومـ شمبلم أكف ظمصص مبؾغ 

ًمألمػم  (61)م0201هـ/606ممرظمة رمي طمجة أظمر وذم، ًمؾؿمذن يمؾ ؿمفر

أكف مسجده سماًمصحراء ىمرب اعمدرؾمة اًمؼمىمقىمقة وضمدكا  قمكمل ىمرىمامس اًمسقػ

 درهؿ ذم 911أن ًمؽؾ مـفؿ ي أ، (62)درهؿ ًمستة ممذكلم  0911طمدد مبؾغ 

مسجده  ذم ادرهؿ ًمستة قمنم ممذكً  2111مـح ي وًمؽـ اًمسؾطان اًمغقر اًمشفر.

أن ي أ، (63)م0202هـ/690 طمجة اًمقىمػ ظماصتف واعممرظمة قمام ذيمرها ذم

                                                           

يمتاب وىمػ  ل:7 هقيدا احلارصم 139ص ، 121ص ، 1شمذيمرة اًمـبقف ج  :اسمـ طمبقب( 60)

 .025-024ص، اًمسؾطان اًمـاس طمسـ

  .111-196ص، 105 -101ص، 1شمذيمرة اًمـبقف ج :اسمـ طمبقب( 69)

 . 05ص ، ديمؽ اعممذكلم :7 حمؿد كقيٍم 41ص، 2اخلطط اًمتقومقؼقة ج :سماؿما مبارك قمكم( 61)

، 9ظماكؼاوات اًمصقومقة ج:7 قماصؿ حمؿد رزق743 ص 1اخلطط اًمتقومقؼقة ج  :مبارك قمكم( 61)

 .524ص 

 .44ص ، 2اخلطط اًمتقومقؼقة ج :مبارك قمكم( 62)

، إوىماف واحلقاة آضمتامقمقة :7 حمؿد حمؿد أملم31ص، 2اخلطط اًمتقومقؼقة ج:مبارك قمكم( 63)

، دراؾمات شمارخيقة وأصمرية ذم وصمائؼ مـ قمٍم اًمغقرى :اًمؾطقػ إسمراهقؿقمبد 0567ص 

 .م0623، ضمامعة اًمؼاهرة، جمؾة أداب
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 سمعض اًمقصمائؼ ما وذم .درهؿ 111اًمشفر أيمثر مـ  يمؾ ممذن سمؾغ أضمرشمف ذم

 (64)ؾمتة ومؼط  طمددت قمدد اعممذكلم سمتسعة أومراد وىمد يصؾ اًمعدد إزم

يؾبغا ل م ًمؾسؾطان اًمسقػ01هـ/ 5اًمؼرن  مـ ظمَلل وصمقؼة وىمػ ذم 

شمرسمتف اًمؽائـة سماحلقش سمظاهر اًمؼاهرة ظمارج سماب اًمـٍم شمبلم أكف شمؿ شمعقلم  قمكم

ج اعماء مـ اًمصفريل ويسؼ اوممذكً  ارضمؾ مـ أهؾ اخلػم واًمديـ يعؿؾ سمقاسمً 

 ممذنٌ وكَلطمظ هـا أن اًمقاىمػ اظمتار  (65)اًمشفر  كؼرة ذم ادرمهً  02وأضمرشمف 

احلقش  أن ـمبقعة اًمعؿؾ ذم ًمؾؼقام سمعدة أقمامل ورسمام يرضمع ذًمؽ ازم واطمدُ 

ومطبقعة اعمؽان حتدد قمدد  اعمقىمقف ىمؾقؾة وٓ حتتاج أيمثر مـ رضمؾ وسماًمتازم

قمؿر  اعمعازم ٕمػم أيبشمرسمة ا يمام كصت وصمقؼة وىمػ قمكم .اعممذكقلم ومقف وأضمرهتؿ

  (66) ادرمها ؿمفريً  31اجلقد مـجؽ أن ًمؾبقاب اعمؼقؿ واعممذن مبؾغ  سمـ أيب

وصمقؼة وىمػ ًمؾسؾطان إذف ؿمعبان سمـ  طمدد ذمل احلرم اعمؽ وذم 

مخسة ممذكلم مـفؿ أرسمعة يعؾـقن  (م0144-0939ه/445-431)طمسلم

ويٍمف هلمٓء  ؾمطح زمزم اعمآذن إرسمعة واخلامس يمذن قمكم إذان قمكم

اًمسـة  درهؿ ذم111درهؿ ؾمـقيا وهبذا ؾمقؽقن أضمر يمؾ مـفؿ  9111

اجلبال  وهـاك أرسمعة ممذكلم آظمريـ يمذكقن قمكم، اًمشفر وصمؾث ذم11سمؿعدل 

دراهؿ  01سمؿعدل ي درمها أ 091إرسمعة اعمحقطة سمؿؽة ورشمب هلؿ ؾمـقيا 

حلرم ا درهؿ ًمؽؾ ممذن ذم 111يمام ىمررت اًمقصمقؼة سف مبؾغ  اؿمفريً 

                                                           

طمجة ، إسمراهقؿ اًمؾطقػقمبد 7 056ص، حمؿد حمؿد أملم: إوىماف واحلقاة آضمتامقمقة( 64)

 . 915ص، م0623، ضمامعة اًمؼاهرة، جمؾة أداب، وىمػ ىمراىمجا احلسـك

ل اعمعفد اًمعؾؿ -اًمؼاهرة ، اًمعٍم اعمؿؾقيمكل ومفرؾمت وصمائؼ اًمؼاهرة طمت:حمؿد حمؿد أملم( 65)

ماضمستػم همػم ، وصمائؼ آذف ـمقمان سماىي:7 قمامد أسمق هماز110ص، م0650، اًمػركسك

 .110ص، 191ص، م0655، اًمؼاهرةضمامعة ، يمؾقة إداب، مـشقر

 مػايمفة اخلَلن ذم (:م0213ه/621 ؿمؿس اًمديـ حمؿد سمـ ـمقًمقن شمقذم)اسمـ ـمقًمقن ( 66)

 .015ص ، م0639، اًمؼاهرة، حتؼقؼ حمؿد مصطػك، 0ق، طمقادث اًمزمان
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وًمؽـ مل شمذيمر اًمقصمقؼة قمدد همٓء اعممذكلم وًمؽـ يبدو أهنؿ  اؾمـقيً ي اًمـبق

  (011)ل احلرم اعمؽ اًمعدد وإضمر مع كظرائفؿ ذم متساوون ذم

يمؾ ظماكؼاه قمـ  أما سماًمـسبة ًمؾخاكؼاوات ومؼد اظمتؾػ قمدد اعممذكلم ذم

يؽقن وًمؽـ هـا اؿمؽمط أن ، اًمعامئر اًمديـقة إظمرى يمام هق احلال ذمي إظمر

 (010)ؾمتادارقمـفا7ومإمػم مجال اًمديـ إُ  ارضمً اعممذن مـ اًمصقومقة وًمقس ظما

اعمدرؾمة واخلاكؼاه ؾمتة ممذكلم مـ اًمصقومقة مـ أهؾ اخلػم واًمثؼة  رشمب ذم

درهؿ 02ًمؽؾ رئقس مـفام ل جمؿققمتلم ورئقسلم وأقمط وإماكة وىمسؿفؿ إزم

مذن واطمد ومـ اخلقاكؼ ما ايمتػقت سمؿ (019)راشمبفؿ إصغم زيادة قمكم

، (011)ظماكؼاه اًمباؾمطقة  ويمذًمؽ ذم، (011)يماخلاكؼاه اًمـاسية سمنياىمقس 

، وؾمتة سماًمؼمىمقىمقة سماًمـحاؾملم، ويماكقا صمَلصمة سماًمٍمهمتؿشقة سمجباكة اعمامًمقؽ

وسمعض اخلقاكؼ ، وؾمبعة وقمنميـ سماعمميدية، ظماكؼاه إيـال وىمايتباى وشمسعة ذم

  (012) يمـ ممذن ومئذكة مثؾ ظماكؼاه اًمغقر اىمد ظمؾت متامً 

                                                           

مؽتبة -اًمرياض ، احلرملم اًمسؾطان إذف ؿمعبان قمكم أوىماف :راؿمد ؾمعد اًمؼحطاين( 011)

 .006ص ، 65ص ، م0661، اعمؾؽ ومفد

ويؼقم ، اًمشمون اخلاصة ًمؾسؾطان اًمؼائؿ قمكم يطؾؼ قمكمل هق ًمؼب ممؾقيم :إؾُمتدار( 010)

صاطمبفا سمرقماية أمر اًمبققت اًمسؾطاكقة يمؾفا مـ اعمطاسمخ واًمنماب ظماكة واحلاؿمقة واًمغؾامن 

اؾمتدقماء ما حيتاضمف اًمبققت اًمسؾطاكقة مـ اًمـػؼات  وًمف طمرية اًمتٍمف اًمتام ذم ويؿٌم

دار ، اًمعٍم اعمؿؾقيمك معجؿ إًمػاظ اًمتارخيقة ذم :أكظر: حمؿد أمحد دمهان، وىواًمؽسا

 .02-01ص، م0661، سمػموت–اًمػؽر اعمعاس 

دار  -اًمؼاهرة ، دراؾمة أصمرية وصمائؼقة-وصمقؼة وىمػ مجال اًمديـ إؾمتادار :اًمستارقمبد حمؿد( 019)

 .040-036ص ، م0651، اعمعارف

مٍم  اخلقاكؼ ذم :اًمؽريؿقمبد 7 دوًمت116ص ، 113ص، 9شمذيمرة اًمـبقف ج :اسمـ طمبقب( 011)

، م0641، أداب اًمؼاهرة، ديمتقراة همػم مـشقرة، واعمؿؾقيمك اًمعٍميـ اإليقيب ذم

 .902ص

 .041ص، اخلاكؼاوات واًمزوايا اًمدمشؼقة :سمقران ـماهر ًمبقـة( 011)

 .902ص ، مٍم اخلقاكؼ ذم:اًمؽريؿقمبد دوًمت( 012)
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 أرسماب اًمقفمائػ ذم طملم هـاك سمعض اعمصادر مل شمقزع اعمرشمبات قمكم ذم 

 اضمامعف مدرؾًم  سملن إمػم ؿمقخقن قملم ذمي سمردي اعمؽان ومقذيمر ًمـا اسمـ شمغر

اًمشفر  درهؿ ذم 1111 اوىُمراء وممذكلم وهمػمهؿ ويمان راشمبفؿ مجقعً  اطمـقػقً 
ؼاه إذف ظماك يمذًمؽ ذم .دون معرومة يمقػقة شمؼسقؿ اعمبؾغ قمؾقفؿ (013)

وصمقؼة اًمقىمػ أكف طمدد هلا أرسمعة ممذكلم وومراؿملم سماعمدرؾمة  ومجاء ذمي سمرؾمبا

  (014)اأرـمال ظمبز يقمقً  3و ادرهؿ ؿمفريً  0911واًمؽمسمة واًمؼبة وهلؿ 

صدىمات وهبات ظماصة مـ سمعض إمراء7 ومإمػم مجال  سماإلواومة إزم 

اعمدرؾمة  م وزار0111هـ/411اًمؼاهرة قمام  ضماء إزم اًمديـ آىمقش إذذم

اًمصاحلقة اًمـجؿقة سمخط سملم اًمؼٍميـ ويمان هبا ؾمتة ممذكلم ومخصص مـ ماًمف 

يمام يمان ًمؾـساء صدىمات وهبات شُمٍمف ، (015) ادراهؿ ًمؽؾ ممذن ؿمفريً  01

اسمـ  قمَلء اًمديـ قمكم م شمقذم0191هـ/ 491قمام ل ومػ صدىمة ضمارية ًمؾؿتقذم

 بز ُيػرق قمكماًمـاس حمؿد وقمؿره ؾمت ؾمـقات وملوىمػت أمف مـ مػماصمفا صمؿـ ظم

قمام  وذم، (016)شمرسمة اسمـفا مـ اعممذكلم واًمؼراء واًمؼقمة  مـ يعؿؾ ذم

اجلقامع  زيـ اًمديـ ومارس سماًمطقاف قمكم م ىمام اًمطقار0103هـ/506

اًمػؼراء واًمؼراء  مـ اًمػضة اعمميدية قمكم ايمبػمً  اواعمدارس واخلاكؼاوات ووزع مبؾغً 

 (001)ي ديـار مميد 01وإئؿة واعممذكلم وهمػمهؿ ومبؾغ كصقب يمؾ ومرد 
                                                           

ص ، 01اًمـجقم اًمزاهرة ج ي:سمردي شمغر 7 اسمـ531ص ، 1ق9اًمسؾقك ج ي:اعمؼريز( 013)

936. 

ظماكؼاوات :7 قماصؿ حمؿد رزق099-090ص ، 1اخلطط اًمتقومقؼقة ج  :مبارك قمكم( 014)

 .391ص ، 9اًمصقومقة ج 

 .911-996ص ، 11هناية اإلرب ج  ي:7 اًمـقير104ص ، 9ق9اًمسؾقك جي:اعمؼريز( 015)

 .011ص ، 19هناية اإلرب ج ي:اًمـقير( 016)

 .119ص ، 0ق1ج اًمسؾقكي:اعمؼريز( 001)

أدم  :أكظر، يمػايتفا حلاضمتفؿي اًمقىمػ ومد # مزيد مـ اًمتػاصقؾ قمـ أضمقر اًمعامل واعمقفمػلم ذم

، ًمؾؽممجة اعمجؾس إقمكم، اًمؼاهرة، شمرمجة ىماؾمؿ قمبده ىماؾمؿ، اًمػؼر واإلطمسان، صؼمه

 .913-060ص ، م9111
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يمؾ اعمـشآت أىمؾ مـ راشمب اًمطؾبة  ومـ هـا يتبلم ًمـا أن أضمر اعممذن ذم

مل يؽـ يؽػقفؿ ًمسد طماضماهتؿ اعمعقشقة وًمذًمؽ وضمدكا اًمعديد مـفؿ  وسماًمتازم

 .جيؿع سملم وفمقػتلم أو أيمثر وسمعضفؿ قمؿؾ سمصـاقمة أو دمارة ما ًمقسد كػؼاشمف

  :ذان وما ـمرأ قمؾقف مـ شمغقػماتإ

، ذان واإلىمامة ومرض مثؾ اًمصؾقات اعمؽتقسمة وأومضؾ مـ اإلمامةإ 

ـَ َآَمـُقا إَِذا ُكقِدَي  ومؼال شمعازم 7وهق أمر منموع سماًمؼرآن واًمسـة ِذي َا اًمَّ " َيا َأهيه

ـْ َيْقِم اجْلُُؿَعِة وَماؾْمَعْقا إزَِم  ََلِة ِم ْن ِذيْمِر اهللَِّ َوَذُروا اًْمَبقَْع َذًمُِؽْؿ ظَمػْمٌ ًَمُؽْؿ إِ  ًمِؾصَّ

" إذا طمرضت اًمصَلة :اًمُسـة طمقث ىمال رؾمقل اهلل وذم، (000)يُمـُْتْؿ شَمْعَؾُؿقَن "

  (009)ومؾقمذن ًمؽؿ اطمديمؿ " 

اًمصباح قمؾقف أن  وذم، اًمتشفد اعممذن أن ُيؿد صقشمف ذم قمكمل ويـبغ 

اًمػَلح " اًمصَلة ظمػم مـ اًمـقم مرشملم  قمكمل اًمصَلة وطم قمكمل يؼقل سمعد "طم

ـمفارة  ويستحب أن يؽقن اعممذن قمكم ،(001)ويستحب أن يرشمؾ إذان

اًمػَلح ومها دقماء  قمكمل اًمصَلة وطم قمكمل ويستؼبؾ اًمؼبؾة وقمـدما يبؾغ طم

 (001) اويسارً  اًمإلكسان ومعؾقف أن يؾتػت يؿقـً 

ضمامع قمؿرو سمـ  ذم -يملذان اعمديـة اعمـقرة -مٍم وىمد يمان إذان ذم 

ىمدم ضمقهر ل اًمعاص واًمعسؽر وضمامع أمحد سمـ ـمقًمقن وسمؼقة اعمساضمد طمت

هـ 126إول ي مجاد 5 اجلؿعة سمؿسجد اسمـ ـمقًمقن ذم مٍم وصكم اًمصؼكم
                                                           

 .( 6إية )، ؾمقرة اجلؿعة( 000)

 واإلمامة.  سماب صَلة اجلامقمة، صحقح اًمبخارى( 009)

 .06ص ، اًمػؼف اًمتـبقف ذمي:اًمشػماز( 001)

اعمحقط  ل:حمؿقد احلـػ 7 سمرهان اًمديـ اسمق اعمعازم06ص ، اًمػؼف اًمتـبقف ذمي:اًمشػماز( 001)

، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة-سمػموت ، 0ج، اًمؽريؿ ؾمامكقمبد حتؼقؼ، اًمػؼف اًمـعامكك ذم اًمؼمهاين

دار -سمػموت ، 0ذاهب آرسمعة جاعم اًمػؼف قمكمي:اًمرمحـ اجلزيرقمبد 7 111ص، م9111

 .954ص، م9111، اًمؽتب اًمعؾؿقة
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ظمػم اًمعؿؾ " ومؽان هق أول مـ أذن  قمكمل م وملمر اعممذكلم سمزيادة "طم636/

 وازمل أمر ضمقهر اًمروم اًمعام اًمتازم وذم، (002)ؾمائر اعمساضمد  سمف سمؿٍم صمؿ ذم

خماًمػتف   جيرؤ أطمد قمكمومل، إذان واإلىمامة دمشؼ أن ُيعؿؿ كػس اًمعبارات ذم

ل قمفد احلايمؿ سملمر اهلل اًمػاـمؿ وذم (003)رهمؿ شململ اًمـاس ورومضفؿ ًمذًمؽ 

م 0116هـ/111اًمؼضاة قمام  اًمؼٍم وؾمائر اجلقامع وىمايض مجع ممذين

أذان اًمػجر "  ظمػم اًمعؿؾ " وأن يؼال ذم قمكمل وىمرأ قمؾقفؿ مرؾمقم سمؽمك "طم

 اًمعام اًمتازم وذم،  اعمممـلمأمػم اًمصَلة ظمػم مـ اًمـقم وذًمؽ سمعد اًمسَلم قمكم

م اؾمتحدث 0101هـ /112قمام  أما ذم، (004)ما ؾمبؼ قماد اعممذكقن إزم

احلايمؿ ل طمقث أمر اخلؾقػة اًمػاـمؿي رـاًمػاـمؿققن شمغقػمات وزيادات أظم

أمػم اعمممـلم"  اًمؼٍم مـ ىمقهلؿ سمعد إذان " اًمسَلم قمكم سمؿـع ممذين سملمر اهلل

أمحد  قمكم أيب ومع شمقزم، (005)اهلل "  وأمرهؿ أن يؼقًمقا " اًمصَلة رمحؽ

اًمبَلد  سمـ أمػم اجلققش مـصب اًمقزارة وؾمقطر قمكم إومضؾ ؿماهـشاه اجلامزم

اعمـتظر ي ومخاًمػ أذان اًمدوًمة وأمر سماًمدقماء ًمإلمام اعمفد امتشددً  اويمان إمامقً 

ظمػم اًمبنم" وقمـدما  ظمػم اًمعؿؾ " ويمذًمؽ " حمؿد وقمكم قمكمل وأزال " طم

 (006).ٕذان يمام يمانىمتؾ إومضؾ قماد ا

اًمقزارة قمام  قمـدما شمقزم قمفد صَلح اًمديـ إيقيب وًمؽـ ذم 

شمغػم اًمقوع وأسمطؾ ما ؾمبؼ ل اعمذهب اًمشاومع م ويمان قمكم0035هـ/231
                                                           

، اًمؼاهرة، حتؼقؼ صَلح اًمديـ اعمـجد، 3يمـز اًمدرر وضمامع اًمغرر ج ي:اسمـ أيبؽ اًمدودار( 002)

إسمراهقؿ  7 قمكم 11ص، 1اًمـجقم اًمزاهرة ج  ي:سمردي 7 اسمـ شمغر092ص ، م0630

 .31ص ، م0631، مطبعة اًمسعادة -اًمؼاهرة ، شماريخ ضمقهر اًمصؼغم :طمسـ

 .30ص ، 1اًمـجقم اًمزاهرة ج  ي:سمردي اسمـ شمغر( 003)

اًمسَلم قمبد حتؼل، شماريخ إكطايمك ل(:إكطايمل سمـ ؾمعقد سمـ حيقل )حيقل إكطايم( 004)

، 1اًمـجقم اًمزاهرة ج  ي:سمردي 7 اسمـ شمغر953، م0661، ضمروس سمرس -ًمبـان ، شمدمرى

 .991ص 

 .51ص ، 1اخلطط ج  ي:اعمؼريز( 005)

 .919ص ، 2اًمـجقم ج ي:سمرد ياسمـ شمغر( 006)
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ظمػم  ظمػم اًمعؿؾ" و"حمؿد وقمكم قمكمل أكف أسمطؾ إذان سمـ "طمل سمؿعـ

 إذاني أ -مٍم واًمشام سملذان أهؾ مؽة وصاروا يمذكقن ذم، (091)اًمبنم"

ل يضاف ومقف شمؼديس اًمـبي واًمذ، سمؿؽة اًمعٍم اًمعباد ؾماد ذمي اًمذل اًمّسـ

يمام ضمعفؾؿ يؼقًمقن " ، وومقف شمرسمقع اًمتؽبػم وشمرضمقح اًمشفادشملم -إذان حمؿد ازم

رؾمقل اهلل " واؾمتؿر ذًمؽ ىمبؾ أذان اًمػجر سمؿٍم واًمشام  اًمسَلم قمكم

يـ م دظمؾ ؾمقػ اإلؾمَلم أظمق صَلح اًمد0053هـ/259 وذم (090)واحلجاز

ظمػم  قمكمل سمؿـع إذان سمـ "طمل مؽة اعمؽرمة وأمر اعممذكلم سماحلرم اعمؽ إيقيب

 .(099)اًمعؿؾ "

طمـقػة وإكشاء اعمدارس  قمفد اًمدوًمة اعمؿؾقيمقة ومع اكتشار مذهب أيب وذم 

ًمقؾة اجلؿعة  وذم، اعمدارس احلـقػقة يمذكقن سملذان أهؾ اًمؽقومة صار اعممذكقن ذم

رؾمقل اهلل سمؼقهلؿ "  ـ ًمؾعشاء وىمبؾ اًمػجر ؾمؾؿقا قمكمإذا ومرغ اعممذكقن مـ اًمتلذي

اًمصَلة واًمسَلم قمؾقؽ يا رؾمقل اهلل " وذًمؽ مما أطمدصمف اعمحتسب صَلح اًمديـ 

م واؾمتؿر ذًمؽ وشمؿ شمعؿقؿ هذا ًمقشؿؾ يمؾ 0131هـ/432قمبداهلل اًمؼمًمس قمام 

  (091).صؾب إذان وًمقس ظمامتة ًمف أذان وًمقؽقن ذم

َلم قمكم اًمـبل قمؼب آذان م أطمدث اًمس0151هـ/459وذم ؾمـة 

 .(091)ًمقؾة اجلؿعة سمدمشؼ  إزم ااًمعشاء ًمقؾة أذان آصمـلم مضاومً 

                                                           

 -اًمؼاهرة ، حمؿدل حتؼقؼ حمؿد طمؾؿ، 1ج، إشمعاظ احلـػا سملظمبار إئؿة اخلؾػاي:اعمؼريز( 091)

 .104ص ، م0663، ًمؾشئقن آؾمَلمقة اعمجؾس إقمكم

 .52ص، 1اعمؼريزى: اخلطط ج ( 090)

 . 61ص ، 3اًمـجقم اًمزاهرة ج  ي:سمردي اسمـ شمغر( 099)

 ي:سمردي 7 اسمـ شمغر61ص، 0ق71 اًمسؾقك ج 54-51 ص، 1اخلطط ج ي:اعمؼريز( 091)

 .35ص ، 00اًمـجقم اًمزاهرة ج 

شماريخ مٍم  طمسـ اعمحارضة ذمل:7 اًمسققـم905ص ، 0اًمعسؼَلكك: إكباء اًمغؿر ج( 091)

، م0634، دار اًمؽتب اًمعرسمقة -اًمؼاهرة ، حتؼقؼ حمؿد اسمق اًمػضؾ إسمراهقؿ 9ج، واًمؼاهرة

 .932ص ، 9ق0ضمـ :سمدائع اًمزهقر، 7 اسمـ إياس 113ص
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طمدث شمغقػم ضمديد سمعد قمنم ؾمـقات مرضمعف ل صمؿ شمقىمػ ذًمؽ طمت 

 ويمان ًمؾتصقف ؾمطقشمف ذم، سمرع ومقفا ؿمققخ اًمتصقفل أيمذوسمة اعمـامات اًمت

ارىمفؿ ظمق ويمان أوًمقاؤه يتؿتعقن سماقمتؼاد اًمـاس ذم، اًمعٍم اعمؿؾقيمك

يـسبقهنا ٕكػسفؿ ل ويمؾ إيماذيب اًمت، ومـاماهتؿ ويمراماهتؿ وقمؾؿفؿ اًمؾدين

أول ؿمعبان قمام ل ومػ، اًمصقومقةل وٕوًمقائفؿ يماذسمة ىمصفا أطمد مدقم

م أمر اًمسؾطان اًمظاهر سمرىمقق اعممذكلم سماًمؼاهرة ومٍم أن 0155هـ/460

ات جلؿقع إذان " اًمصَلة واًمسَلم قمؾقؽ يا رؾمقل اهلل "قمدة مر يزيدوا ذم

ي أطمد اعمتصقومة أكف رأل طمقث ادقم، (092)اًمصؾقات ماقمدا أذان اعمغرب 

اعمـام وأمره سملن يطؾب مـ اعمحتسب سماًمؼاهرة كجؿ اًمديـ  اًمرؾمقل اًمؽريؿ ذم

قمؼب يمؾ أذان ومقاومؼ اعمحتسب ل اًمـب أن ُيؾزم اعممذكلم سماًمصَلة قمكمي اًمطـبد

 قمكم، (093)َلءه سمذًمؽ مـامف سمعد أن وقمد زم طمؼؼ اًمصقذم ذًمؽ وسماًمتازم قمكم

ًٓ ي أية طمال يمان اعمحتسب اًمطـبد ًٓ ، "ؿمقًخا ضمفق ؾمقلء اًمسػمة ، وسمؾفاًكا مفق

ٓحيتشؿ مـ أظمذ ، اًمبَلء اًمدرهؿ وًمق ىماده إزم متفاومتًا قمكم، ذم احلسبة واًمؼضاء

، أصمام قمكمي ىمد رض، وٓ يراقمل ذم مممـ إٓ وٓ ذمة، اًمؼماـمقؾ واًمرؿمقة

وحيسب أن ، وًمبس اجلبة، أن اًمعؾؿ إرظماء اًمعذسمةي ري، ودمسد مـ أيمؾ احلرام

مل حتؿد اًمـاس ىمط ، روا اهلل ؾمبحاكف ذم رضب اًمعباد سماًمدرة ووٓية احلسبة

، وىمبائح أومعاًمف ذائعة، سمؾ ضمفاًمتف ؿمائعة، وٓ ؿمؽرت أسمًدا مساقمقف، أياديف

 (طمقيمؿ يمثػما أمام جمؾس اعمظاملي أ)جمؾس اعمظامل  أؿمخص همػم مرة إزم

، ع مـ أوىمػ ًمؾؿحؽؿة سملم يدي اًمسؾطان مـ أضمؾ قمققب ومقادحوأوىمػ م

ومـ اًمعامة ، وما زال ذم اًمسػمة مذمقًما، طمؼؼ ومقفا ؿمؽاشمف قمؾقف اًمؼقادح
                                                           

ص ، 00اًمـجقم اًمزاهر ج، سمردى:ي 7 اسمـ شمغر316ص ، 9ق1اعمؼريزى: اًمسؾقك ج( 092)

، 9ق0سمدائع اًمزهقر ج :7 اسمـ إياس114ص ، 9طمسـ اعمحارضة ج ل:اًمسققـم، 110

 .161ص

ص ، 00اًمـجقم اًمزاهرة ج  ي:سمردي 7 اسمـ شمغر316ص ، 9ق1اًمسؾقك جي:اعمؼريز( 093)

 .919 ص، 0كزهة اًمـػقس ج  :7 اًمصػمذم110
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 إذان. إطمداث اًمبدع ذم وهبذا شمسببت أهقاء اجلفؾة واًمبؾفاء ذم (094)"مؾقًما

اًمتقؾمؾ سمجاه ل اًمشاومع اًمؼايض م أطمدث0159هـ/451قمام  وذم 

رهمؿ اقمؽماض ، اًمـبل قمؾقف اًمسَلم سمعد صَلة اًمصبح وأمر اعممذكلم سمذًمؽ

ىمصقدة متدح اًمرؾمقل وشمتقؾمؾ  ىُمبقؾ ذًمؽ مباذة قمكمل اًمشقخ اسمـ اًمعز احلـػ

يمام اكؽر ومؼفاء احلـػقة شمؾؽ اًمؼصقدة وشمؿ ي أسمـ أيبؽ اًمصػد سمف يمتبفا قمكم

مٍم  ذا اًمقوع ذم. واؾمتؿرت ه(095)اقمتؼال اًمشقخ اسمـ اًمعز قمدة ؿمفقر

أية مـشلة ديـقة مـ ذط أن  واًمشام سمدًمقؾ أكف ٓ ختؾق طمجة وىمػ قمكم

صارت اًمعامة شمعتؼد أن ذًمؽ ضمزء مـ ل طمت، اًمـبك يسؾؿقا ويصؾقا قمكم

يسؾؿقن سمعد إذان ي اًمؼر شمريمف مما ضمعؾ سمعض اجلفَلء ذمل إذان وٓ يـبغ

 .اعمعتؼديـ ومقفؿ اًمذيـ ماشمقا قمكم

إذان وما شمَله كقع مـ آؾمتغَلل  ؾمتحدث ذموهؽذا يمان ما ا 

ٕهمراض ؾمقاؾمقة وشمؼؾبات  اًمؾؿساضمد واًمصَلة وظمطبة اجلؿعة وومؼً  اًمسقاد

 اًمصقومقة واًمدراويش.  اًمسؾطة احلايمؿة وٕهقاء ذم

 ل:يمقػقة إداء اجلامقم

اعمسجد ويمذكقن  قمفد اخلؾػاء اًمراؿمديـ يمان قمدد اعممذكلم صمَلصمة ذم ذم 

قمفد اًمدوًمة إمقية ضمعؾ هشام سمـ قمبد اعمؾؽ  وذم، راًمقاطمد سمعد أظم

صمؿ يسؽمحيقن وصار ذًمؽ ؾُمـة يتبعفا اعمؾقك  اجمؿققمة مـ اعممذكلم يمذكقن معً 

ومـ هـا ضمرت اًمعادة أن حيدد ، (096)واًمسَلـملم وسمعضفؿ زاد قمـ اًمثَلصمة 

جمؿققمات ويمؾ جمؿققمة  اعمـشلة مؼسؿلم إزم مـ اعممذكلم ذم ااًمقاىمػ قمددً 

                                                           

 .54ص ، 1ج اخلططي:اعمؼريز( 094)

 .931-925ص، 0إسمـاء اًمغؿر ج  :اًمعسؼَلين( 095)

 . 064ص ، 9اعمدظمؾ ج  :اسمـ احلاج( 096)
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ويتـاوسمقن سماًمؽمشمقب ، (011)وهلا رئقس اـ صمَلصمة أو أرسمعة ممذكلم شمؼريبً مؽقكة م

مئذكة مـ اعمآذن سماعمسجد  أداء إذان سمحقث دمتؿع اعمجؿققمة اًمقاطمدة ذم ذم

أذان كػسف ومقبتدىء مـ طمقث  قمكمل سمحقث يبدأ يمؾ واطمد سملذان يمامؾ ويبـ

أو أذان  سمإذان اًمسؾطاينل هق همػم معتد سملذان همػمه وهذا ما يسؿل اكتف

واًمتبؾقغ ظمؾػ اإلمام ل اًمـب صمؿ يؼقمقن سماًمتذيمار واًمسَلم قمكم، (010)اجلقق

ذًمؽ ويتـاوسمقن ذًمؽ كقسمة سمعد كقسمة يمؾ كقسمة يقمان  اًمعادة ذمي ضمار قمكم

 إذان إٓ أهنؿ ذم وإذا أضماز سمعض قمؾامء اًمػؼف هذه اًمطريؼة ذم، (019)وًمقؾتان 

ُسـة اعمتبعة أن يمذن واطمد سمعد هناية إمر يعتؼموكف أمر همػم مستحب ٕن اًم

يقم اجلؿعة ومقجتؿع  أما ذم، (011)أوىماهتا ممتدة ل أظمر ًمؾصؾقات اًمت

 (011)اًمعادة اخلطقب ويمذكقن ويبؾغقن ظمؾػف قمكمي يد سملماعمجؿققمات اًمثَلصمة 

رئقس اعممذكلم أن يبدأ سمإذان ىمبؾ همػمه صمؿ يتبعف اعممذكقن سمصقت  ويمان قمكم

احلرم  وضمرت اًمعادة ذم، (012)حـ اعمسجد ص طمسـ مع اضمتامع اًمـاس ذم

اًمسقاد  اأن يسػم رئقس اعممذكلم أمام اخلطقب قمـد دظمقًمف اعمسجد مرشمديً ل اعمؽ

سمف سمقده ويسؾؿف ًمؾخطقب ويبادر رئقس  ايمتػف اًمسقػ ممسؽً  وحيؿؾ قمكم

 .(013)ًمسان واطمد  اعممذكلم سمإذان ويتبعف اعممذكقن قمكم

                                                           

أسمق  اًمؼايض )7 احلـكم12ص ، 19ج، 009ص، 001ص، 10اًمـقيرى: هناية اإلرب ج ( 011)

، 9ج، إكس اجلؾقؾ سمتاريخ اًمؼدس واخلؾقؾ (:م029ه/694 اًمقؿـ جمػم اًمديـ شمقذم

 .64ص ، م0641، مؽتبة اعمحتسب -إردن 

إوىماف :7 حمؿد أملم 952ص، 0اعمذاهب إرسمعة ج  اًمػؼف قمكمي:اًمرمحـ اجلزيرقمبد( 010)

 . 056ص ، واحلقاة آضمتامقمقة

 .03ص ، ديمؽ اعممذكلم :كقيٍمل 7 طمسـ111-111ص ، 1شمذيمرة اًمـبقة ج :اسمـ طمبقب( 019)

اعمذاهب إرسمعة  اًمػؼف قمكم ي:اًمرمحـ اجلزيردقمب 7 996ص ، 9اسمـ احلاج: اعمدظمؾ ج ( 011)

 .952ص ، 0ج

 .111ص ، 9شمذيمرة اًمـبقف ج:اسمـ طمبقب( 011)

 .900ص ، 01اًمبداية واًمـفاية ج :اسمـ يمثػم( 012)

 . 030ص، رطمؾة اسمـ سمطقـمة :7 اسمـ سمطقـمة 016-015ص ، رطمؾة اسمـ ضمبػم :اسمـ ضمبػم( 013)



 م(0204-0921ه/691-315)ل ـمائػة اعممذكلم ذم اًمعٍم اعمؿؾقيم   032

 
  :قمؼقسمات يتعرض هلا اعممذن

ما ُيعرض اعممذن كػسف ًمؾخطر وارشمؽاب ضمرائؿ ومقعاىمب  اقاكً وًمؽـ أطم 

ومحدث قمام  7مـ اًمبَلدل قمؾقفا سماًمسجـ أو اًمرضب أو اًمـػ

شمسؾؼ  دمشؼ مع قمبد أؾمقد ذم م أن اؿمؽمك أطمد اعممذكلم ذم0960هـ/360

ي اعممذن اًمذ ىمؾعة اًمروم ودظمؾ آدر احلرم اًمسؾطاكقة وملمسؽقه واقمؽمف قمكم

قمام  وذم، (014)سمؼطع أـمراومفام وشمسؿػممها ًمسؾطاينكصب اًمسؾؽ ومجاء إمر ا

أهؾ دمشؼ مـ هىمة إمقال واًمغَلل واًمتعرض ل م اؿمتؽ0966هـ/366

مـ ومعؾ ذًمؽ ويمان مـفؿ اًمنميػ  سماًمؼبض قمكم وملمر اًمقازمي هلؿ سمإذ

اًمؼمدادار وإسمراهقؿ ممذن سمقت هُلقا وقُمؼبقا مجقعا سماًمتشفػم  واسمـ اًمعقذمل اًمؼؿ

 (015)واًمتعذيب 

ومؼام ل م وىمعت طمادصمة سملم مسؾؿ وومركج0194هـ/494 ا ذمأم 

 واعممذن ؿمؿس اًمديـ اًمبؾبقز سمنهاكة اًمؼايضي إمػم قمَلء اًمديـ مغؾطا

  (016)وقمدد مـ أهؾ اًمثغر واًمتجار وأظمذ مـفؿ مخسلم أًمػ ديـار 

م سملكف شمعؾؼ 0114هـ/414قمام  ذم اًمعبادل يمام اهُتؿ اخلؾقػة اعمستؽػ 

 اًمـاس حمؿد سمـ ىمَلوون ويمان جياًمسف ويؾفق معف ذم سملطمد مماًمقؽ اًمسؾطان

سمخدمتف ًمػؽمة ـمقيؾة ل يمام أن أطمد اجلؿدارية سمؼ، اًمـقؾ سمـاها قمكمل داره اًمت

                                                           

 .911ص، 10هناية اإلرب ج  ي:اًمـقير( 014)

7 أما اًمـقيري ومذيمر ان ؾمبب قمؼقسمتفؿ ٕهنؿ شمعروقا  51، ص1:قمؼد اجلامن ج اًمعقـل( 015)

، 10ًمؾؿسؾؿلم سمإذي قمـد اًمتتار وؾمؿحقا هلؿ سماًمتسؾط قمؾقفؿ، اكظر: هناية اإلرب ج 

 .114ص

 ، ومل شمذيمر اعمصادر مدي شمقرط اعممذن ذم شمؾؽ اًمؼضقة.045، ص 11اًمـقيري: هناية اإلرب ج ( 016)
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واخلؾقػة ومؾام (011)اًمؼؾعة يدوم سمدور اًمقؾمقط سملم اجلؿدار طمد ممذينأويمان 

، صػد إزمل اجلؿدار ورضب وكػ شمليمد اًمسؾطان مـ اًمقوع أمر سماًمؼبض قمكم

يمام ىمام أطمد ، (010)ىمقص  أما اخلؾقػة وأهؾف أرؾمؾفؿ ازم، ب اعممذنيمام رض

م سمنىمة مَلسمس طمريرية وـمعام 0163هـ/619اعممذكلم سمؿلذكة اًمشامقة قمام 

 أؾمقء طمال ذم وشمؿ اًمؼبض قمؾقف وىمقدوه سماًمسَلؾمؾ وظمرج قمكم، وأواكك

ومتت  رأؾمف ـمبؾقة ومقفا ما هىمف وأمامف قمدة ـمبازم اًمشقارع وووعقا قمكم

 (019)ف واؾمتـؽر اًمـاس ما ومعؾف سماقمتباره رضمؾ ديـ حمايمؿت

ويبدو أن اعممذن صاطمب اًمقفمقػة اًمديـقة مل يؽـ ذا ؿملن قمـد سمعض  

قمام ل ومػ 7أهاكتف وؾمبف ورضسمف سمدون وضمف طمؼ اًمـاس ويؼدمقن قمكم

سمـاطمقة سُمرما سماًمغرسمقة  ااًمـحاس قُمرؾًم  م أىمام مجاقمة مـ مبقيض0151هـ/452

 وأصمـاء ذًمؽ ما يماد يصعد اعممذن قمكمل َلهوأصحاب اعم وأطمرضوا اعمغاين

ضمقف اًمؾقؾ  ؾمطح اعمسجد ًمقسبح ويقطمد اهلل ويذيمر يماًمعادة اعمتبعة ذم

اًمػقر سمنهاكتف وؾمبف وأرادوا ىمتؾف  وؾمؿعف أصحاب اًمُعرس سمادروا قمكم

آمػم  اخلروج مـ اعمسجد وادمف إزم ويمذًمؽ ىمتؾ مساقمده واوطر اعممذن إزم

وًمؽـ ، وؾمجـفؿ اـاس ومؼبض قمؾقفؿ مجقعً ومعف سمعض اًم ضمريمس اخلؾقكم

                                                           

وأصؾفا يمؾؿة ومارؾمقة ، خص اعمسمل قمـ إًمباس اًمسؾطان أو إمػمهق اًمش :اجلؿدار( 011)

 .21ص ، معجؿ إًمػاظ اًمتارخيقة، أكظر: حمؿد أمحد دمهان، معـاها اعمَلسمس داظمؾ اًمبقت

ؾمػمة اعمؾؽ  كزهة اًمـافمر ذم (:م0125هـ/426 شمقذمل سمـ حمؿد سمـ حيق )مقدل اًمققؾمػ( 010)

7 ؿمؿس اًمديـ اًمشجاقمك: شماريخ 139ص، م0653، سمػموت، حتؼقؼ أمحد طمطقط، اًمـاس

7 001ص، م0645، ومقسباون، حتؼقؼ سمراسمرة ؿمقػر، اعمؾؽ اًمـاس حمؿد سمـ ىمَلوون

، م0619، اهلقئة اًمعامة -اًمؼاهرة، زيادةل حتؼقؼ حمؿد مصطػ، 9ق9اًمسؾقك ج ي:اعمؼريز

 .103ص 

 .044ص ، 0اسمـ ـمقًمقن: مػايمفة اخلَلن ق( 019)
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اًمقاىمعة وصمبت أن  وـمؾبقا مـف اًمتحؼقؼ ذم، سمعض اًمعؾامء اؿمتؽقا ًمؾسؾطان

ذًمؽ وملمر اًمسؾطان  إمػم ضمريمس يمان يساكد اعمبقضلم ويشجعفؿ قمكم

 (011)اعمبقضلم وؾمجـفؿ وأقماد احلؼ ًمؾؿمذن  سماًمؼبض قمكم

  :مقوع أداء إذان

سمؾ شمؿ  اأو مـؼمً  اجمقومً  اجد مئذكة أو حمراسمً سمداية إمر مل يؽـ ًمؾؿس ذم 

إواومة هذه اًمعـاس ومقام سمعد مع اشمساع اًمدوًمة اإلؾمَلمقة وشمطقر ومـقن اًمعامرة 

وأروع ل أرىمل واًمزظمرومة وازدياد أقمداد اعمسؾؿلم ومصارت اعمساضمد شمضاه

 (011) شمؾؽ اًمػؽمة ومادظمؾ ومقف إقمؿدة واًمؼباب واعمؼركصات سمققت اًمعبادة ذم

ل اعمقاوع اًمتل وما هيؿـا هـا ه، اعمؼصقرة واًمديمة واعمئذكة وهمػمهاواعمـاسمر و

 .يمان اعممذن يؼػ ومقفا ٕداء إذان قمـد اًمصَلة

  :اًمصقامع واعمؼاصػم

مل شمؽـ ي يمؾام زاد اشمساع اعمسجد يمؾام اؾمتحدث ومقف قمـاس أظمر 

سمداية إمر يمان ؾمطح اعمسجد هق أول مقوع يؼػ ومقف  ذم، مقضمقدة مـ ىمبؾ

 وًمؽـ مع اشمساع اًمدوًمة اإلؾمَلمقة واًمتطقر اًمعؿراين، ًمتلدية إذان اعممذن

                                                           

7 941-941ص، 0إكباء اًمغؿر ج:7 اًمعسؼَلين 169ص ، 9ق1اًمسؾقك ج ي:اعمؼريز( 011)

 .35-34ص، 0اًمصػمرم: كزهة اًمـػقس ج

ـمبؼات مصػقومة  اًمعامئر ذم ذمي طمؾقة معامرية شمشبف ظمَليا اًمـحؾ وشُمرل ه :اعمؼركصات( 011)

آظمر واؾمتخدمت  سمعضفا ومقق سمعض وشمستعؿؾ إما ًمؾزظمرومة أو اًمتدرج مـ ؿمؽؾ إزم

أكظر: حمؿد ، مثؾ اخلشب واًمرظمام واحلجر واجلص صـاقمة اعمؼركصات اعمقاد اعمختؾػة ذم

 –اًمؼاهرة ، دراؾمة اعمصطؾحات اًمػـقة ًمؾعامرة اإلؾمَلمقة اعمدظمؾ إزم :محزة إؾمامقمقؾ احلداد

 .011ص، م9115، 1ط، مؽتبة زهراء اًمنمق



 ؾمامح قمبداعمـعؿ اًمسَلوي            035

طمقث أـمؾؼ  7اًمبداية اًمصقمعة أو اعمئذكة ذمل وضمد سماعمسجد سمـاء ضمديد ؾمؿ

أسمراج اًمؽـائس واعمعاسمد وأسمراج  اعمئذكة كسبة إزم اًمعرب ًمػظ اًمصقمعة قمكم

سمعد اعمسقحقة اًمؼَلع واحلصقن مـذ اًمعصقر اًمؼديؿة و احلراؾمة واعمراىمبة وذم

وشمتؿقز اعمآذن ، (012)ومٍم ل اًمشامل إومريؼ ذم اواؾمتؿر ذًمؽ معروومً  اأيًض 

 اأهنا شمرشمػع مـ آرض مباذة وشمعتؼم ضمزءً  متشاهبة ذم ااإلؾمَلمقة سملهنا مجقعً 

 ذم اضمقهريً  اسماعمسجد أما أسمراج اًمؽـسقة شمعتؼم ضمزءً  أو متصًَل  مـػصًَل 

  (013)شمصؿقؿفا همػم مـػصؾ قمـ قمامرهتا

ؾمػقان أول مـ أمر سمبـاء اًمصقامع ًمألذان  وىمد ىمقؾ إن معاوية سمـ أيب 

مسؾؿة  وأكشل اًمقازم (اعمسجد اجلامع سماًمػسطاط )مسجد قمؿرو سمـ اًمعاص ذم

أريماكف إرسمعة وهق أول مـ  م أرسمع صقامع ذم349هـ/21سمـ خمؾد قمام 

يمام ؾمؿقت اعمئذكة  (014)هقئة أسمراج سمسقطة  ومعؾفا قمـد شمقؾمعتف ومؽاكت قمكم

ُيشعؾ ومقف اًمـار ًمإلواءة وهداية اًمسػـ ويػن ي اًمػـار اًمذ سماعمـار كسبة إزم

                                                           

-314ص ، م0641، اهلقئة اًمعامة -اًمؼاهرة ، قمٍم اًمقٓة اًمعامرة ذم ل:ومريد ؿماومع( 012)

اًمعامرة  :7 قمػقػ هبـز011ص ، م0615، اًمؼاهرة، ـقن اإلؾمَلموم :طمسـل 7 زيم311

 .035ص ، م0654، دار ـمَلس-دمشؼ ، قمؼم اًمتاريخ

ص ، م0659، اًمرياض، اًمعامرة اًمعرسمقة اإلؾمَلمقة ماوقفا وطمارضها ل:ومريد ؿماومع( 013)

 .( 0اكظر ؿمؽؾ )، 021

ؾمـة  شمقذمل مر اًمعَلئإسمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ أيد)7 اسمـ دىمامق  1:01اخلطط ج  ي:اعمؼريز( 014)

، اعمؽتب اًمتجارى-، سمػموت، 0ج، آكتصار ًمقاؾمطة قمؼد إمصار(:م0113هـ / 516

 7 اًمسقد حمؿقد 35ص، 0سمردى: اًمـجقم اًمزاهرة جي 7 اسمـ شمغر39ص ، ب.ت

قمٍم  اًمعامرة ذم ل:7 ومريد ؿماومع00-6ص ، م0626، اًمؼاهرة، اعمآذن اعمٍمية :اًمعزيزقمبد

 .316-312ص ، اًمقٓة



 م(0204-0921ه/691-315)ل ـمائػة اعممذكلم ذم اًمعٍم اعمؿؾقيم   036

 

اًمشامل  أن اعمـارات اإلؾمَلمقة ذم أصمار ؾمبب شمسؿقتفا سمذًمؽ إزم قسماطمث

 7اًمقفمقػة اعمقاكئ ويمذًمؽ ذم اًمبـاء مع اعمـارات ذم ومٍم شمتشاسمف ذمل إومريؼ

  (015)اًمصَلح واإليامن  إزماعمسؾؿ ي واًمثاكقة هتد اًمسػـ ًمقًَل ي هتد ومإوزم

اعمقوع أظمر ٕداء إذان قمبارة قمـ ذومة أو ل أما اعمؼصقرة وه 

اعمسجد  طمجرة أو ؾمقاج أو طماضمز مـ اخلشب وكحقه حياط سمؿؽان ما ذم

وهـاك روايات شمارخيقة ، (016)سمؼصد محايتف خُيصص ًمصَلة اًمسؾطان أو اًمقازم

ػة قمثامن سمـ قمػان طمقث شمقوح ًمـا أن أول مـ اؾمتعؿؾ اعمؼصقرة هق اخلؾق

مصَله سمارشمػاع ذراقملم قمـ أروف ويماكت قمبارة قمـ سمـاء مـ  ووعفا قمكم

وذًمؽ ظمشقة أن ، اإلمام وومقفا ومتحات يـظر مـفا اًمـاس إزم، اًمطقب اًمؾبـ

صمؿ ضمددها اخلؾقػة قمؿر سمـ ، يتعرض ًمؾؼتؾ مثؾام طمدث مع قمؿر سمـ اخلطاب

قمفد  ت اعمؼصقرة ذمصمؿ ضمدد، (021)وضمعؾفا مـ ظمشب اًمساج ، قمبد اًمعزيز

أيف طمال مل شمؽـ  وقمكم، إرضي مستق وضمعؾفا ذم، اًمعباؾمكي اخلؾقػة اعمفد

سمؾ يمان يستعؿؾفا اعممذكقن  صَلة اخلؾقػة أو اًمقازم اعمؼصقرة ىماسة قمكم

قمٍم ل ذًمؽ طمت داظمؾ اعمسجد وفمؾ احلال قمكم ًمإلقمَلن قمـ إذان اًمثاين

                                                           

7 قماصؿ رزق: معجؿ مصطؾحات اًمعامرة واًمػـقن 011ص ، ومـقن اإلؾمَلم:طمسـل زيم( 015)

 .114ص ، م9111، مؽتبة مدسمقمم-اًمؼاهرة ، اإلؾمَلمقة

 اًمؼػموان سمتقكس. .مؼصقرة ضمامع قمؼبة سمـ كاومع ذم( 9اكظر ؿمؽؾ )( 016)

اء اهلل اًمسؿفقدى: وومقمبد سمـ 7 كقر اًمديـ قمكم90ص ، 1اخلطط اعمؼريزية ج  ي:اعمؼريز( 021)

7  209-201ص ، م9110، ممؾمسة اًمػرىمان -مؽة ، حتؼقؼ ىماؾمؿ اًمسامرائك 9ج، اًمقوما

اًمعامرة  :7 ؾمعاد ماهر 131ص، ب.ت، اًمؼاهرة، 0ج، إسمراهقؿ سماؿما: مرآة احلرملم

 .060-061ص ، م0652، دار اًمبقان -ضمدة ، اإلؾمَلمقة قمؼم اًمعصقر



 ؾمامح قمبداعمـعؿ اًمسَلوي            041

شمػقد سملن اخلؾقػة ي اية أظمروًمؽـ ًمديـا رو، (020)اخلؾقػة اعمعتصؿ اًمعباؾمك

م( 331/ هـ 11اجلامع قمام  ؾمػقان أول مـ قمؿؾ اعمؼاصػم ذم معاوية سمـ أيب

وىمد  (029)وًمعؾ ىمرة سمـ ُذيؽ قمـدما أكشل اجلامع أمر سمبـاء مؼصقرة داظمؾف

طمقث يمان اخلؾقػة يدظمؾ اعمؼصقرة ل اًمعٍم اًمػاـمؿ اؾمتؿرت اعمؼصقرة ذم

  (021)ؼصقرة حلػظف اعم أما اعممذكقن ومقؼػقن سمظفقرهؿ إزم

  :ديمة اعممذكلم

أمر سمنظمَلء اعمؼصقرة مـ اعممذكلم  اخلؾقػة اعمعتصؿ اًمعباد قمـدما شمقزم 

، قُمرف ومقام سمعد سمديمة اعممذن أو ديمة اعُمبؾغي وسمـاء قمـٍم آظمر ظمارضمفا واًمذ

زيادة اشمساقمف ًمؽثرة قمدد اعمصؾلم سمف  اعمسجد إزم ويرضمع ؾمبب وضمقد اًمديمة ذم

د ويمذًمؽ اًمظَلت اجلاكبقة وزيادة قمؿؼ اًمؼبؾة ضمعؾ واشمساع صحـ اعمسج

ممظمر  مجقع اعمصؾلم ذم اعمحراب إزم مـ اًمعسػم أن يصؾ صقت اإلمام ذم

، (021)اعمسجد ضمديد ذمي قمـٍم معامر اعمسجد ومـ صمؿ يماكت احلاضمة إزم

قمبارة قمـ مـصة ظمشبقة أو طمجرية أو رظمامقة قماًمقة حيقط هبا دراسمزيـ ل وه

                                                           

:شماريخ اًمدول ، اًمسعقد 7 أمحد 321ص ، قمٍم اًمقٓة اًمعامرة ذم ل:ومريد ؿماومع( 020)

ديمؽ  :حمؿد كقيٍمل 7طمسـ 09ص، م0649، دار اعمعارف-اًمؼاهرة ، اإلؾمَلمقة

 .01ص، اعممذكلم

7 055ص ، 0624اًمؼاهرة ، اعمؼدمة، 7 اسمـ ظمؾدون 99-90ص، 1اخلطط ج  ي:اعمؼريز( 029)

ص ، م0660، اهلقئة اًمعامة -اًمؼاهرة ، صدر اإلؾمَلم اًمعامرة ذم :يمامل اًمديـ ؾمامح

011. 

 (:م0991ه/304 شمقذم اًمسَلم سمـ اًمطقير اًمؼقناين قمبداسمـ اًمطقير )أسمق حمؿد اعمرشميض( 021)

، دار ومراكتس ؿمتايـر -سمػموت ، حتؼقؼ أيؿـ ومماد اًمسقد، أظمبار اًمدوًمتلم كزهة اعمؼؾتلم ذم

 .092ص ، 1اخلطط ج  ي:7 اعمؼريز 042ص، م0669

 .01ص ، ديمؽ اعممذكلم :كقصػمل طمسـ( 021)



 م(0204-0921ه/691-315)ل ـمائػة اعممذكلم ذم اًمعٍم اعمؿؾقيم   040

 

أرسمعة أقمؿدة ظمشبقة أو طمجرية أو رظمامقة ويتؿ  ما شمرشمؽز قمكم اوهماًمبً 

وؾمط اعمسجد  وىمد ووعت اًمديمة ذم (022)اًمقصقل إًمقفا سمقاؾمطة ؾمؾؿ 

يؼقم اعمُؾبغ سمؽمديد أوامر  سمحقث يؿؽـ أن يصؾ إًمقفا صقت اإلمام وسماًمتازم

اعمصؾلم  اعمحراب وسمذًمؽ يصؾ صقت اعُمبؾغ إزم يمدهيا اإلمام ذمل اًمصَلة اًمت

 طمجج اًمقىمػ ذم ًمؾديمة يمام ضماء ذمي أما اًمقفمقػة إظمر .أرضماء اعمسجد ذم

أن يؼقم اعممذن سمتلدية ل اعمصادر اًمتارخيقة اعمعاسة ومف أوذمل اًمعٍم اعمؿؾقيم

مـ داظمؾ اعمسجد ومؿـ اعمعروف أن اعممذكلم يـادون ًمؾصَلة مـ  إذان اًمثاين

داظمؾ  ؾمطح اعمسجد صمؿ هيبطقن إزم ومقق اعمئذكة اعمُؾحؼة سماعمسجد أو مـ قمكم

مرشمػع قمـ سمؼقة ي مستق شمؽقن ذمل اًمت (023)اًمديمة اعمسجد وجيؾسقن قمكم

ومنذا ما طمان وىمت اًمصَلة يؼقم  امـتصػ فمؾة اًمؼبؾة شمؼريبً  أرض اعمسجد ذم

وماًمديمة شمؼقم مؼام اعمئذكة  همٓء اعممذكقن سماإلقمَلن قمـ إىمامة اًمصَلة وسماًمتازم

أن اًمديمة ي وير، داعمسج طملم يـؽر اسمـ احلاج وضمقدها ذم ذم (024).ظمارضمف

اعمـؼم يقم اجلؿعة ومقجب أن  سمدقمة ومـاومقة ًمؾُسـة ٕكف إذا صعد اإلمام قمكم

  (025)اعمـار يمام قمفدكا ذًمؽ أيام اًمرؾمقل واخلؾػاء اًمراؿمديـ يؽقن اعممذن قمكم

اعمسجد احلرام سمؿؽة اعمؽرمة سُمـقت فمؾة اعممذكلم جيؾس ومقفا  وذم

مـذ قمٍم هارون اًمرؿمقد  تدقوؿمتاًء وىمد ؿُم  ااعممذكقن يقم اجلؿعة صقػً 

                                                           

اًمقهاب: اعمصطؾحات قمبد 7 طمسـ016ص ، معجؿ مصطؾحات اًمعامرة:قماصؿ رزق( 022)

اكظر ، 15-14ص ، مريمز حتؼقؼات يماسمتقشمػم قمؾقم اإلؾمَلم -اًمػـقة ًمؾعامرة اإلؾمَلمقة 

 .( 1ؿمؽؾ )

7 حمؿد 911ص ، 11هناية آرب ج  ي:7 اًمـقير091ص ، 1اخلطط ج  ي:اعمؼريز( 023)

 . 061ص ، إوىماف واحلقاة آضمتامقمقة:أملم

  01ص، ديمؽ اعممذكلم :كقصػمل طمسـ( 024)

 .064ص ، 9اًمنمع ج  اسمـ احلاج: اعمدظمؾ إزم( 025)



 ؾمامح قمبداعمـعؿ اًمسَلوي            049

قمبارة قمـ ؾمؼػ ومقق سمئر زمزم ل وهل اًمعٍم اعمؿؾقيم واؾمتؿر ذًمؽ ذم

اًمقؾمط مصػح  ذم (026)وومقىمف فمؾة مـ اخلشب اعمزظمرف وومقىمف مجاًمقن

 (031)ويمذن ومقفا رئقس اعممذكلم ، ج يصعد إًمقفاسماًمرصاص وهلا درَ 

مثؾ اعمسجد قمدة مـشآت  ذم اومـ هـا يتبلم ًمـا أن اعممذن يمان متقاضمدً  

ومل ، واًمؼٍم ومع اًمريمب اًمسؾطاككواجلامع واخلاكؼاه واًمؽمسمة واعمدرؾمة 

 اًمتسحػم ذم إقمَلم اًمـاس سمقىمت اًمصَلة سمؾ ؿمؿؾت قمكمشمؼتٍم هذه اًمقفمقػة 

همدا ذًمؽ ل رمضان وإذيمار واًمتسبقح واًمتؽبػم ىمبؾ اًمصَلة وسمعدها طمت

يمام ، ًمؾسؾطان واًمدقماء، وأيمدت طمجج اًمقىمػ ذًمؽ إمر، مـ إذان اضمزءً 

وًمذًمؽ ُوِوعت ذوط معقـة ، اضمتامقمقة وؾمقاؾمقةي يمان ًمؾؿمذن أدوار أظمر

  قمكملموٕهنا يماكت وفمقػة ديـقة ومَلطمظـا أن معظؿ اعممذك، قمـد اظمتقار اعممذن

ورهمؿ شمؾؽ ، قمؾؿ ودارية واؾمعة سمعؾقم اًمؼرآن واحلديث وقمؾؿ اعمقؼات واًمػؼف

ؾمد اطمتقاضماشمف وماوطر  ٓ يساقمده ذم يمان وئقًَل ي إمهقة إٓ أن راشمبف اًمشفر

يمام شمبلم ًمـا أن ، اًمتزامات اعمعقشة شمعقـفؿ قمكمي يمثػم مـفؿ عمامرؾمة مفـ أظمر

شمؾؽ  ًمؾسقاؾمة اعمتبعة ذم اصقغة إذان ىمد شمغػمت سمؿرور اًمقىمت واحلؽام وومؼً 
                                                           

وملصبح ، يمؾؿة هياكقة واصؾفا مجؾ زيدت قمؾقف واو واًمـقن ًمؾتصغػمل ه :مجاًمقن( 026)

، معـاها اجلؿؾ اًمصغػم ويعؼم قمـ اًمسؼػ اعمحدب ومقؼال اًمسؼػ اعمسـؿ مث ؾمـؿ اجلؿؾ

هقئة ؾمـؿ  ػ اعمصـقع مـ اًمبقص او اخلشب وظمَلومف قمكمؾمؼل اًمعامرة اعمؿؾقيمقة يعـ وذم

، اًمقصمائؼ اعمؿؾقيمقة اعمصطؾحات اعمعامرية ذم :إسمراهقؿ ًمقكم، حمؿد حمؿد أملم :أكظر، اجلؿؾ

معجؿ ، 7 قماصؿ رزق11ص ، م0661، دار اًمـنم سماجلامعة إمريؽقة، اًمؼاهرة

 .35ص ، اعمصطؾحات واًمػـقن

اهلل سمـ قمبد اعمؾؽ سمـقمبد حتؼقؼ، 9ج، اظمبار مؽة ل:ٕرزىماهلل حمؿد سمـ إؾمحاق ا قمبدأيب( 031)

ص ، 0اًمعؼد اًمثؿلم ج :7 اًمػاد912ص، م0661، مؽتبة اًمـفضة احلديثة، مؽة، دهقش

، قمب اًمؾطقػ أمحد حتؼقؼ ًمقكم، طمسـ اًمصػا وآسمتفاج ي:7 اًمشقخ أمحد اًمرؿمقد 55-61

7 0052ص ، 1ق0جاًمسؾقك ي:7 اعمؼريز094ص ، م0651، مؽتبة اخلاكؽك -اًمؼاهرة 

دار إطمقاء -اًمؼاهرة ، اجلامع اًمؾطقػ :مجال اًمديـ حمؿد ضمار اهلل سمـ فمفػمة اًمؼرر

 .114ص ، 1قمؼد اجلامن ج  ل:7 اًمعقـ903ص ، م0610، اًمؽتب
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شمؾؽ  اوىمد ؿمؿؾ ذًمؽ اًمتغقػم أيًض ، اعممذن شمـػقذ إمر قمكم اويمان ًمزامً ، اًمػؽمة

ؾمطح  يمان يؼػ ومقفا اعممذن ًمؾتلذيـ طمقث سمدأ إذان قمكمل اًمت اعمقاوع

اعمؼصقرة صمؿ اًمصقمعة أو اعمئذكة وسمعد زيادة قمدد اعمصؾلم  اعمسجد صمؿ ذم

  .اشمساع اعمسجد يماكت ديمة اعممذكلمو
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