
 

)*( أستاذ بكلية العلوم اإلسالمية، جامعة الجزائر؛ مشارك في حصة "فتاوى عبر األثير"،       
 بالقناة اإلذاعية األولى.

  التثويب في أذان الفجرالتثويب في أذان الفجر
 أ. موسى اسماعيل أ. موسى اسماعيل

)*()*(  
 

ن املوضوعات اليت تشغل م
ابل أئمة املساجد، 
ومراتديها مسألة أاثرها بعض الكتبيني، ممن 
أخذوا العلم ابملكاتبة، واحملاورة التلفونية، 
ويف بعض األحيان من مطوايت تطبع لتوزع 

متكينا ألفكار خمابر األقبية والدهاليز، جماان 
فيبيعها بعض مساسرة امللل والنحل القدمية 
املتجددة تشويقا ملضامينها اليت ال جتد هلا 
يف عامل اإلسالم بقعة حرة تطبق فيها لعدم 

 علميتها، وانتفاء واقعيتها.
واألستاذ يقدم لنا هنا عرضا علميا ملا 

اضية، الكته بعض األلسنة يف السنوات امل
وغاب فيه توجيه مقنع، أو واضح، وهو 

 موضوع التثويب يف أذان الصبح.

من : (1)التثويب لغة: التثويب مفهوم
، ومعناه العودة  –ابملثلثة  –اثب  يَثوُب َثوابا

 والرجوع إىل الشيء.
يقال : اثَب الرجـل إىل هللا، وتـاَب، 
وأانب، أ عاَد أي ورجَع إىل طاعته عز 

قله، أي رجع رشده وجل واثب إىل ع
 وصوابه.

ُثوبُة َجزاُء الطاعِة،كما قال 
َ
والثَّواُب وامل

 (2))يرلَمثَُوبةٌ من عند هللِا خَ (تعاىل: 
ومسي اجلزاء ثوااب، ألن منفعة عمله ترجع 

 إىل اإلنسان.
ثَابَُة ومجعها َمثاٌب، وهي املوضع 

َ
وامل

الذي يثاب إليه، أي يُرَجُع إليه مرة بعد 
ي املنزل َمثَابَةا، كما يف قوله أخرى، ومنه مس

وإِذ َجعَلنا البيَت َمثابةً للناِس (تعاىل: 

، أي مرجعا يرجعون إليه يف كل (3) )وأَمنًا
 عام.

وأصل التثويب من اإلعالم، يقال َثوب 
 إذا َلوَّح بثوبه.

ومعىن التثويب إعالم "قال اخلطايب: 
ابلشيء وإنذار بوقوعه، وأصله أن يـَُلو ِح 

احبه بثوبه فينذره عن األمر يرهقه الرجل لص
من خوف أو عدو، مث كثر استعماله يف كل 

 .(4)"إعالم جيهر به صوته

  واحدواحد
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هو أن : والتثويب يف اصطالح الفقهاء
يقول املؤذن يف أذان الصبح بعد قوله: 

الصالة خري من " ":حي على الفالح"
 مرتني. "النوم

ومسي تثويبا، ألن الؤذن دعا إىل الصالة 
َحيَّ َعَلى الصَّـاَلِة َحيَّ َعَلى ": لهأوال بقو 
َحيَّ " بقوله: ، مث دعا إىل الفالح"الصَّاَلةِ 

، مث عاد "َعَلى الَفاَلِح، َحيَّ َعَلى الَفاَلحِ 
الصَّاَلُة َخرٌي ِمن " :للدعاء إىل الصالة

 . "النَّوِم، الصَّاَلُة َخرٌي ِمن النَّومِ 
ومعىن الصالة خري من النوم، أي أن 

ة ألداء صالة الصبح يف وقتها، خري اليقظ
 من الراحة واملتعة اليت حتصل من النوم.

ويطلق التثويب أيضا على اإلقامة، كما 
يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه أن 

ِإذَا ))رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
 ،ٌٌ يطَاُن َلهُ ضُرَاٌط نُوِدَي ِللصَّالَِة َأدبـََر الشَّ

التَّأِذينَ، فَِإذَا ُقِضيَ التَّأِذينُ  َحَّتَّ الَ يَسَمعَ 
َأقـَبَلَ، حَّت إذا ثّوب ابلصالة أدبر َحَّتَّ 
إذَا قضي التثويب أقبل، حَّت خيطر بني 

اذكر كذا، واذكر  "املر ونفسه، يقول له: 
، ملا مل يكن من قبل، حَّّت يظل "كذا

 .(5)((الرّجل ما يدري كم صّلى

لتثويب هنا اإلقامة، وجاء ابواملراد 
))فإذا مسع التصريح هبا يف رواية ملسلم: 

 (.6)(اإلقامة ذهب(
))حَّّت ومعىن قوله صلى هللا عليه وسلم: 

، أي عاَد إىل ِإذَا ثوِّب ابلصالة أدبر((
 دعائهم للصالة مبا يشبه األذان.

التثويب : حكم التثويب يف أذان الفجر
يف أذان الفجر سنة اثبتة عن النيب صلى هللا 

مر به عمر بن اخلطاب رضي عليه وسلم، وأ
هللا عنه، وجرى به عمل أهل املدينة ومكة 

من غري به من الصحابـة والتابعني وممن قال 
أهل احلرمني احلسن البصري وابن سريين، 
وهو قول مالك والليث والثوري وأمحد 

 .(7)ثور وداود وإسحاق وأيب
واملروي عن الشافعي قوالن، القول 

تثويب يف أذان القدمي ابلعراق إثبات ال
الصبح، وهو الصحيح عند أصحابه، 

 .(8)والقول اجلديد مبصر ال يقول ذلك
التثويب يف "قال الغزايل يف الوسيط: 

أذان الصبح مشروع على القدمي، وقال يف 
اجلديد أكره ذلك، ألن أاب حمذورة مل حيكه، 
والفتوى عل القدمي، ألنه صح عن أيب 
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هللا  حمذورة وإن مل يبلغ الشافعي رضي
 .(9)"عنه

وقال أبو حنيفة وأصحابه قوله بعد 
الفراغ من أذان الفجر وقبل اإلقامة إن 

 .(10)شاء
اختلفوا يف التثويب، فقال "قال الزيعلي: 

أصحابنا هو أن يقول بني األذان واإلقامة 
حي على الصالة حي على الفالح مرتني، 
وقال الباقون: هو قوله يف األذان: الصالة 

 .(11)"ومخري من الن
وهذا الذي ذهب إليه احلنفية مردود، 
لعدم ثبوته، وألن النيب صلى هللا عليه وسلم 
عني موضعه أليب حمذورة رضي هللا عنه بعد 

 احليعلتني يف أذان الصبح.
والدليل على سنيته عمل أهل املدينة 

 النبوية.
وعن أيب حمذورة رضي هللا عنه قال: 

عليه  كنت أوذِّن لرسول هللا صلى هللا)
وسلم، وكنت أقول يف أذان الفجر 

على الفالح، الصالة خري  ياألول: ح
كرب أمن النوم، الصالة خري من النوم، هللا 

 .(12)(هللا أكرب، ال إله إالَّ هللا

عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: 
من الّسنة إذا قال املؤذن يف أذان )

الفجر: حيَّ على الفالح، قال: الصالة 
هللا  لنوم، الصالة خري من النوم،خري من ا

 .(13)كرب هللا أكرب، ال إله إالَّ هللا(أ
وعـن ابن عمر رضي هللا عنه أن ه قال 

)إذَّا بلغت حيَّ على الفالح يف ملؤذنه: 
الفجر فقل الصالة خري من النوم، 

 .(14)الصالة خري من النوم(
وعن ابن عمر رضي هللا عنه أنّه قال: 

ول بعد الفالح، )كان يف  األذان األ
الصَّالة خري من النَّوم، الصَّالة خري من 

 .(15)النَّوم(
خص  التثويب : احلكمة من التثويب

ابلصبح ألنه وقت ينام فيه الناس غالبا، 
 ويغفلون عن الصالة.

وألن النائم حيصل له من اخلمول والفتور 
والعجز والكسل بسبب النوم ما جيعله يفرط 

 وقتها، فإذا مسع يف أداء صالة الصبح يف
الّصالة خري من "املؤذن ينادي ويقول: 

، تذك ر "الّنوم، الّصالة خري من الّنوم
 وتقوت مه ته للقيام إىل الصالة.
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وألن صالة الصبح أتيت يف حني غفلة 
خبالف غريها من الصلوات، وحىت ال 
تفوت الناس اجلماعة، كانت احلاجة إىل 

 هم.زايدة إعالم، فشرع التثويب لتذكري 
يكره : حكم التثويب يف غري الصبح

التثويب يف غري أذان الفجر، ألنه مل تثبت 
مشروعيته إال فيه، وقد قال صلى هللا عليه 

))من أحدث يف أمران هذا ما ليس وسلم: 
 .(16)((منه فهو ردّ 

أمرين ))وعن بالل رضي هللا عنه قال: 
رسـول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أثوِّب 

هناين أن أثوِّب يف يف الفجر، و 
 .(17)((العشاء

كنت مع ابن عمـر وعن جماهد قال: )
رضـي هللا عنـه، فثوَّب رجل يف الظهر أو 
العصر، قال: أخرج بنا فإنَّ هذه 

 .(18)(بدعةٌ 
الصحيح أن : مَّت شرع التثويب؟

التثويب شرعه النيب صلى هللا عليه وسلم ملا 
 العلمه أليب حمذورة رضي هللا عنه، وأقر بال

 رضي هللا عنه عليه.
فعن سعيد بن املسيب عن بالل رضي 

)أنه أتى النيّب صلى هللا عليه )هللا عنه: 

وسلم يؤذنه بصالة الفجر، فقيل: هو 
الصالة خري من النوم، الصالة : انئم فقال

خري من النوم، فأُقرْت يف أتذين الفجر، 
 .(19)((فثبت األمر على ذلك

ملؤذن جاء أّن اوروى مالك أنه بلغه: )
إىل عمر بن اخلطاب يؤذنه لصالة 
الّصبح، فوجده انئما، فقال : الصالة 
خري من النوم، فأمره عمر أن جيعلها يف 

 .(20)نداء الصبح(
قال أبو عمر بن عبد الرب رمحه هللا: 

واملعىن فيه عندي، أنه قال له: نداء "
الصبح موضع القول هبا ال ههنا، كأنه  

آخر عند ابب كره أن يكون منه نداء 
األمري كما أحدثه األمراء بعد، وإمنا محلين 
على هذا التأويل وإن كان الظاهر من 
اخلرب خالفه، ألن التثويب يف صالة 
الصبح أشهر عند العلماء والعامة من أن 
يظن بعمر رضي هللا عنه أنه جهل شيئا 

 .(21)"سنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أقوال يف  هناك أربعة: موضع التثويب

  :املسألة
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أن موضعها يف األذان  القول األول:
األول الذي يسبق الفجر، وهو لبعض 

 الشافعية، ورجحه الصنعاين.
وعمدة هذا القول األخذ بظاهر 
احلديث عن أيب حمذورة رضي هللا عنه أن 
النيب صلى هللا عليه وسلم علمه األذان 

الصالة خري من النوم، ))وجاء فيه: 
من النوم، يف األوىل من  الصالة خري

كنت أقول يف ))ويف رواية:  .الصبح((
، أذان الفجر األول، حيَّ على الفالح

الصالة خري من النوم، الصالة خري من 
 .النوم((

ويف هذا "قال اإلمام الصنعاين رمحه هللا: 
 .(22)"تقييد ملا أطلقته الرواايت

واستدلوا من جهة املعقول أبن األذان 
ُشرع إليقاظ النائم، فناسبه األول للفجر 

التثويب، وأما األذان الثاين فشرع لإلعالم 
 .(23)بدخول وقت الصالة

: للمالكية واحلنابلة، أن والقول الثاين
 .(24)موضعها يف األذان الثاين

واستدل املالكية على ختصيصه ابلثاين 
 بعمل أهل املدينة.

ومحلوا ما جاء يف حديث أيب حمذورة 
على أن املراد منه األذان رضي هللا عنه 

الذي يسبق اإلقامة، ألن اإلقامة تسمى 
بني كّلِ ))نه: ـأذاان، كما قال رضي هللا ع

 .(24)((أذانني صالة  
: وهو املعتمد عند القول الثالث

 .(25)الشافعية، التثويب يف األذانني معا
: للبغوي من الشافعيـة، القول الرابع

يقوله يف  وتبعه النووي، االختيار بني أن
األذان األول أو الثاين، فإن أتى به يف 

 أحدمها كفاه.
مث ظاهر إطالق "قال اإلمام النووي: 

الغزايل وغريه أن التثويب يشمل األذان 
الذي قبل الفجر والذي بعده، وصرح يف 
التهذيب أبنه إذا ثـوب يف األذان األول 

 .(25)"ال يثوب يف الثاين على األصح
يعرتض : األول مناقشة أدلة القول

على أدلة القول األول، أبن ما قاله 
الصنعاين فيه نظر، إذ ميكن أن نقلب 
املسألة فنقول: إن اإلطـالق ميكـن تصوره يف 

وكنت )) :قـول أيب حمذورة رضي هللا عنه
، هل يقصد ((أقول يف أذان الفجر األول

األذان الذي يكون قبل الفجر، أو األذان 
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ول يصدق عليهما بعد الفجر، ألن لفظ األ
 معا.

يف ))وحنن حنمل قوله رضي هللا عنه: 
على األذان الثاين،  ((األوىل من الصّبح

، ((من الصبح))بدليل قوله بعد ذلك: 
فبني مراده ابألوىل، ويؤكده ما جاء يف رواية  

ٌَذَّنت ))الرزاق والدارقطين:  عبد فَِإذَا َأ
، فهو أول ابعتبار ((ابألوىل من الصبح

، واثن ابعتبار األذان الذي يسبق اإلقامة
 الفجر.

ويؤيده ما جاء عن عائشة رضي هللا 
))كان رسول هللا صلى هللا عنها قالت: 

عليه وسلم إذا سكت املؤذن ابألوىل من 
ركع ركعتني خفيفتني ـصالة الفجر، قام ف

قبل صالة الفجر، بعد أن يستبني الفجر، 
مّث اضطجع على شّقه األمين، حَّت أيتيه 

 .(26)((ؤذن لإلقامةامل
ِإذَا ))ومعىن قوهلا رضي هللا عنها: 

، ((سكت املؤذن ابألوىل من صالة الفجر
أي األذان بعـد طلـوع الفجـر الذي يسبـق 
اإلقامة، وجاء ذلك مفسرا عن أم سلمة 

أن رسول هللا ))رضي هللا عنها إذ قالت: 
صلى اله عليه وسلم كان إذا سكت 

الصبح وبدا املؤذن من األذان لصالة 
الصبح ركع ركعتني خفيفتني قبل أن تقام 

 .(27)((الصالة
وإذا كان اإلطالق يف قول أيب حمذورة 

))وكنت أقول يف أذان رضي هللا عنه: 
، فيقيد مبا جاء يف رواية أيب الفجر األول((

فإن كان صالة الصبح ))داود والطرباين: 
الصالة خري من النوم، الصالة خري : قلت

إن كنت يف وقت صالة  أي، (من النوم(
الصبح، وصالة الصبح إمنا تكون بعد طلوع 

 الفجر، وهو موضع األذان الثاين.
وكان ))ويف الرواية األخرى أليب داود: 

، الصالة خري من النوم((: يقول يف الفجر
أي بعد بزوغ الفجر، وهو وقت لألذان 

 الثاين.
وما يقوي أيضا أن املقصود هو األذان 

جاه  ((األوىل))لفجر، لفظ: عند طلوع ا
التأنيث على أحد االحتماالت من قبل 

 مؤاخاته لإلقامة.
نه مل يرد يف شيء من النصوص إمث 
تسمية األذان األول الذي شرع قبل بالنبوية 

الفجر، أبذان الفجر أو الصبح، بل الثابت 
عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال يف حديث 
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بالال يـؤذن ))إنَّ ابن عمر رضي هللا عنه: 
بليل، فكلـوا واشربوا حَّت تسمعوا أتذين 

 .(28)ابن أم مكتوم((
ويف حديث ابن مسعود رضي هللا عنه 
قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ال مينعنَّ أحًدا منكم أذان بالل أو قال ))
بالل من سحوره، فإنه يؤذن أو  ءندا

قال: ينادي بليل لريجع قائمكم ويوقظ 
 .(29)((انئمكم

فلم يضف صلى هللا عليه وسلم هذا 
 .((ن بليلذِّ يؤ )) األذان إىل الفجر وقال: 

ابملعقول يف ستدالل االواعرتضوا على 
القول األول، أبن ما ذكر من مشروعية 
التثويب عند األذان األول إليقاظ النائم غري 
مسلم، ألن التثويب تذكري ابلصالة، ودعوة 

األذان الثاين   إليها حىت ال ترتك، فناسب
كي يتحف ز النائم ويستيقظ من نومه ويدرك 

واهتا، أال ترى أن بالال رضي فصالته قبل 
ملّا أتى النيب صلى هللا عليه ))هللا عنه: 

وسلم يؤذنه بصالة الفجر، فقيل: هو 
الصالة خري من النوم، : انئمّ، فقال

الصالة خري من النوم فأقرَّت يف أتذين 
 .على ذلك((الفجر، فثبت األمر 

)أنَّ املؤذن جاء إىل عمر بن اخلطاب و
يؤذنه لصالة الصبح، فوجده انئما فقال: 
الصالة خري من النوم، فأمره عمر أن 

 جيعلها يف نداء الصبح(.
بعد  الراجح التثويب يف األذان الثاين:

عرضنا لألقوال واألدلة، ال يسعنا إال ترجيح 
ثاين القول أبن التثويب مشروع يف األذان ال

عند طلوع الفجر الصادق، ال سيما وأنه 
العمل الذي جرى ابحلرمني الشريفني زمن 

 الصحابة والتابعني رضوان هللا عليهم.
قال الباجي رمحه هللا مبينا عمدة اإلمام 

والدليل "مالك رمحه هللا يف مسائل األذان: 
على صحة ما ذهب إليه مالك، ما أشار 

 غريه، إليه يف هذا الكتاب وصرح به يف
أن األذان ابملدينة أمر متصل، يؤتى به يف  
كل يوم وليلة مرارا مجة حبضرة اجلمهور 
العظيم من الصحابة، والتابعني الذين 
أدركهم مالك رمحه هللا وعاصرهم، وهم 
عدد كثري ال جيوز على مثلهم التواطؤ، 
وال يصح على مجيعهم النسيان والسهو 

وز عما ذكر ابألمس من األذان وال جي
عليهم ترك اإلنكار على من أراد تبديله 
أو تغيريه، كما ال جيوز وال يصح على 
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مجيعهم نسيان يومهم الذي هم فيه، وال 
شهرهم الذي يؤرخون به، واهتمامهم أبمر 
األذان ومثابرهتم عل مراعاته أكثر من 
اهتمامهم بذكر اليوم والشهر ومراعاهتم 
له، فإذا رأينا اجلماعة الذين شهدوا 
ابألمس األذان قد مسعوه اليوم ومل يكن 

منه، علم أنه هو  ءألحد منهم إنكار لشي
األذان الذي كان ابألمس، ولو جاز أن 
يكون هذا حكمه من التكرار واالنتشار، 
ويصح من ذلك عليه التبديل والتغيري، 
ويذهب ذلك على مجيعهم، جاز أن 

يذهب عليهم تبديل مسجد النيب صلى 
وهو ما ال يقوله عاقل،  هللا عليه وسلم،

فكيف أن يرضى ابلتزامه مسلم، وهذا 
مر طريقه القطع والعلم، وهو أشهر من أ

أن حيتاج فيه إىل االستدالل أبخبار 
 .(30)"اآلحاد اليت مقتضاها غلبة الظن

وقال أبو بكر البكري الشافعي رمحه 
جرت عادة أهل مكة بتخصيصه "هللا: 

بينه وبني  ابألذان الثاين، ليحصل التمييز
.(31)"األول

 هوامشهوامشللاا
 ب احلديثـ(،والنهاية يف غري1/43والقاموس احمليط ) (،1/243انظر مادة: اثب وثوب، يف لسان العرب ) -1

 (89(،وخمتار الصحاح )ص:1/180ق يف غريب احلديث )فائ(،وال1/173(، ومشارق األنوار )1/226)
 من سورة البقرة. 103اآلية  -2
 ورة البقرة.من س 175اآلية  -3
 (.1/155معامل السنن ) -4
 (.389 رقم : 1/291(، ومسلم )608رقم:  2/101أخرجه البخاري )، متفق عليه -5
 (.389م : قر  1/291أخرجه مسلم )  -6
(، واملغين البن 6/228( واجلامع ألحكام القرآن )1/206) (، واملعونة24/29انظر التمهيد البن عبد الرب ) -7

 (.1/419قدامة ) 
 (.3/101انظر اجملموع للنووي ) -8
 (.2/50الوسيط ) -9
 (.1/148انظر بدائع الصنائع ) -10
 (.1/279نصب الراية )  -11
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 2/13(، والنسائي )500رقم: 1/136(، وأبو داود )15413 رقم: 3/408أخرجه أمحد )، حديث صحيح -12
رقم:  1/457( وعبد الرزاق )1682رقم:  4/578(، وابن حبان )385رقم: 1/200(، وابن خزمية )647رقم:

(، والبيهقي 6735رقـم:  7/174(، والطرباين يف الكبري )136رقم: 1/129(، وأبو يعلى يف معجمه )1779
 ."إبسناد جيد"(: 3/99(، وقـال النـووي يف اجملموع )1716رقـم:  1/394)
(، واملقدسي يف 933 قم:ر  1/251الدارقطين )و (، 386رقم: 1/202أخرجه ابن خزمية )، حديث صحيح -13

 ( وصحح إسناده.1835رقم: 1/423(، والبيهقي )2589رقم:  7/160املختارة )
األول عن وكيع عن  ( إبسنادين:1838رقم:  1/423(، وعنه البيهقي )935رقم:  1/251أخرجه الدارقطين ) -14

والثاين عن ؛ حفظه غري العمري فإنه ضعيف لسوء تالعمري عن انفع عن ابن عمر عن عمر، ورجاله ثقا
سفيان عن حممد عجالن عن انفع عن ابن عمر عن عمر، وحممد بن عجالن صدوق، تكلم فيه بعضهم 

 الضطرابه يف حديث انفع، وال شك أن الطريق األول شاهد له واألثر هبذين الطريقني حسن.
رقم:  1/423البيهقي )(، و 1822رقم:  1/473(، وعبد الرزاق )2160رقم:  1/189أخرجه ابن أيب شيبة ) -15

 ."سنده حسن"(: 1/201(، وقال احلافظ يف التلخيص )1837
 3/1343(، ومسلم )2697رقم:  5/301أخرجه البخاري )، متفق عليه من حديث عائشة رضي هللا عنها -16

 (.1718رقم: 
 1/237) ه(، وابن ماج198رقم: 1/378(، والرتميذي )23958رقم: 6/14أخرجه أمحد )، حديث ضعيف -17

رقم:  1/424ي )ق( والبيه936رقم:  1/251(، والـدارقطين )1823رقم:  1/473(، وعبد الرزاق )715رقم: 
1839.) 

 (، والطرباين يف الكبري1841رقم: 1/424(، ومن طريقه البيهقي )538:رقم 1/148أخرجـه أبـو داود ) -18
وأبو حيي القتات فيه ضعف، ومل  (، عن سفيان عن أيب حيي القتات عن جماهد،13486رقم :  12/403)

(، عن ابن عيينة عن ليث عن جماهد، وليث بن أيب سليم 1832رقم:  1/475ينفرد به، فقد رواه عبد الرزاق )
 ضعيف ومدلس، وهو شاهد لألول، حيسن به األثر.

ابن أيب (، و 1078 رقم: 1/354(، والطرباين يف الكبري )716 رقم: 1/237) هأخرجه ابن ماج، حديث حسن -19
(، ورواته ثقاب إال أن فيه انقطاعا، ألن سعيد 1820رقم:  1/472(، وعبد الرزاق )2162رقم:  1/189شيبه )

( أخربان عثمان 1192رقم: 1/187وله شاهد جيد عند الدارمي ) بن املسيب مل يسمع من بالل رضي هللا عنه.
أن سعدا كان يؤذن يف ))قرظ املؤذن: بن عمر بن فارس ثنا يونس عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد ال

مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال حفص: حدثين أهلي أنَّ بالال أتى رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم يؤذنه لصالة الفجر، فقالوا: إنه انئّم، فنادى بالل أبعلى صوته: الصالة خري من النوم، فأقرت يف 

ناد رجال الصحيح لكنه منقطع، ألن حفص بن عمر مل يبني عمن ، ورجال هذا اإلسأذان صالة الفجر((
 روى عنه من أهله.
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( عبدة بن سليمان عن 2159رقم:  1/189وأخرجه ابن أيب شيبة )؛ (154رقم:  1/72أخرجه مالك بالغا ) -20
))جاء املؤذن عمر بصالة الصبح فقال: الصالة خري من هشام بن عروة عن رجل يقال له إمساعيل قال: 

( 935رقم:  1/251وأخرجه الدارقطين يف السنن ) .النوم، فأعجب به عمر وقال للمؤذن: أقرها يف أذانك((
 من طريقني كما مر قبل قليل.

 التمهيد ) /(. -21
 (.1/198سبل السالم ) -22
 .نفسه -23
 (.4/109(، وشرح العمدة البن تيمية )   /1انظر شرح التلقني للمازري ) -24
(، ومسلم 624رقم:  2/126أخرجه البخاري )، هللا بن مغفل املزين رضي هللا عنه من حديث عبد متفق عليه -25

 (.838رقم:  1/573)
(، وفتح الوهاب لزكراي أنصاري 1/136(، ومغين احملتاج للشربيين )92انظر شرح زيد ابن رسالن للرملي )ص: -26

(1/61.) 
 (.1/199ضة الطالبني )و نظر ر ا -27
 (.736رقم: 1/508(، ومسلم )626رقم:  2/129أخرجه البخاري واللفظ له )، متفق عليه -28
 (.723رقم:  1/500(، ومسلم واللفظ له )618رقم:  2/120أخرجه البخاري )، متفق عليه -29
(، ومسلم 617رقم: 2/118أخرجه البخاري )، هللا بن عمر رضي هللا عنهما فق عليه من حديث عبدـم -30

 .(1092رقم:  2/768)
 (.1093: رقم 2/768(، ومسلم )621رقم:  2/123أخرجه البخاري )، متفق عليه -31
 (.134 /1املنتقى ) -32
 (.1/236إعانة الطالبني ) -33
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