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 هؤذنو احلرم املكي
  املولوكيفي العصرين األيوبي و 
 م (1715 –1151هـ / 323 -765) 

 أ.د. شلىب إبراهين إبراهين اجلعيدى
 أستاذ التاريخ اإلسالمى والحضارة اإلسالمية

 كلية اآلداب ـ جامعة المنصورة

 جمهورية مصر العربية
 

كىذه الكظيفة مف أقدـ ة   الصال بدخكؿ كقتاهلل المعمنيف  ىالمؤذنكف مف الدعاة إل 
  كسمـ فى السنة األكلى مف اليجرة الكظائؼ الدينية حيث شرعيا الرسكؿ صمى اهلل عميو

  رة  كدعا ليـ بالمغفأطكؿ الناس أعناقا يـك القيامةفجعميـ   اكبير  فضال كجعؿ لمقائميف بيا
اإلنس كالجف ككؿ  تب اهلل ليـ بكؿ أذاف ستكف حسنة كلكؿ إقامة ثالثكف حسنة   كيشيد    كك  
  فما بالنا إذا كاف المؤذنكف الفضؿ لممؤذف بصفة عامةىذا . إذا كاف ء لممؤذف يـك القيامةشي

 مت الصالة فيو عف مساجد األرض   ض                                            يصدحكف بصكت الحؽ فى بيت اهلل الحراـ الذل ف  
صر ع كتنبع أىمية .ـ بيذا العمؿ إذا ابتغى كجو اهلل ك كبقاعيا ؛ فإنو شرؼ عظيـ لمف يق

كيمكف  .فانعكس ذلؾ عمى نص األذاف الدراسة ككنو عصر سنى أتى بعد عصر شيعى
 :ة ىذا المكضكع فى النقاط التاليةمعالج

 ب تكافرىا فى المؤذف كحسف الييئة  كطيب الصكت  كمعرفة المكاقيتالشركط الكاج  
 كما كاف يستمـز ذلؾ مف اختبارات فى بعض األكقات 

 ء المؤذنيفطريقة أدا  صيغتو  نومكا :األذاف :مياـ المؤذف.  
    كالتذكير  كقراءة القرآفأداء التسابيحمثؿ المياـ األخرل التى يقـك بيا المؤذنكف 

السيؼ  هكتقميدكترقية الخطيب   بداية كؿ شير مف الشيكر العربية كالدعاء لمخميفة كاألمير فى
كتالكة   ـ بكظيفة المسحراتىكالقيا  الراية  كحمؿ صعكده المنبر ألداء خطبة الجمعة عند

   كاإلعالف عف كفاة مشاىير الرجاؿ .مراسيـ تكلى الكظائؼ
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 . رئاسة المؤذنيف كتكريث الكظيفة 
 مصادرىا كالعكامؿ التى تؤثر فييا: أجكر المؤذنيف.  
 كاإلجازات التى حصمكا عمييامف حيث العمـك التى درسكىا مكانة المؤذنيف العممية  . 
 جنسياتيـ .ك  مذاىب المؤذنيف 
 لقاء الضكء عمى بيت المؤذنيف     كسكنيـ مالبس المؤذنيف  فى مكة   كمقابرىـ                               كا 
  فى المصادر التاريخيةيف التى كردت المؤذن أسماءكضح فيو نثـ نرفد البحث بجدكؿ  

  كمحاكلة رسـ شجرة   كبعض المالحظات األخرلـكمكاف دفني ـ  كتاريخ كفاتيـكصفتي
 لمداللة عمى تكريث الكظيفة .النسب لمعظـ المؤذنيف 

 الشروط الواجب توافرىا فى المؤذن :
إف : "  حيث قاؿكسمـ فى األذاف السيكلة كالسماحةاشترط الرسكؿ صمى اهلل عميو 

ال فال تؤذفاألذاف سيؿ سمح فإف كاف أذا وقد وضعت عدة شروط ( . 1" )                        نؾ سيال سمحا كا 
 لممؤذنين من أىميا :

كاد تجمع كثائؽ الكقؼ فى العصر المممككى عمى أف ت  ػ حسف الصكت كاألداء1
  كفى تراجـ المؤذنيف غالبا ما كاف المؤلفكف يكضحكف تكافر (2يككف المؤذف حسف الصكت )

حسف " (4عريض الصكت" )أكصاؼ تدؿ عمى ذلؾ كقكليـ "  فيصفكنيـ ب(3ىذا الشرط فييـ )
                                                 

  . 232ىػ   ص  1372  القاىرة   دار الشعب    6فسير القرطبى   جػ القرطبى : ت  1
 . 86  ص  1966ت   دار المعرفة     بيرك  2الدار قطنى : سنف الدارقطنى : جػ     

  ص  1982محمد محمد أميف : األكقاؼ كالحياة االجتماعية فى مصر   القاىرة   دار النيضة العربية    2
قحطانى : أكقاؼ السمطاف األشرؼ شعباف عمى الحرميف   الرياض   مطبكعات راشد سعد راشد ال.  192

 . 98ص    1994مكتبة الممؾ فيد الكطنية   
  تحقيؽ محمد عبد المعيف خاف    2  ط  5ابف حجر العسقالنى : الدرر الكامنة فى أعياف المائة الثامنة   جػ  3

ابف حمزة الحسينى : .   199   149  ص  1972   حيدر أباد   مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية
 . 15ص  تحقيؽ حسـا الديف القكسى   بيركت   دار الكتب العممية   د. ت     1ذيؿ تذكرة الحفاظ   جػ 

. كالصكت العريض 211 ص  بيركت   دار مكتبة الحياة   د.ت 3: الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع   جػالسخاكل 4
 يغطى أعمى كأخفض درجات الصكت   تبعا لفتحة الحنجرة كقكة دفع اليكاء مف البطف.ىك الذل يمكنو أف 
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( كىناؾ حالة 8جمى الصكت")"  (7(  "عمى أذانو أنس" )6صكت طرل" )(  "5التأذيف صيتا" )
( كقد يعكد ذلؾ 9")دراسة كصؼ صكت المؤذف فييا أنو "صكت مرضىكحيدة فى عصر ال

 لكبر سنو .
     (12ألنو يترسؿ فى األذاف كيمد فيو قدر طاقتو )  طكؿ النفس كرقتو ػ 2

عمـ   اشترط بعض الفقياء عمى المؤذف إتقاف معرفة ػ معرفة األكقات كتحريرىا3       
. كيبدك أف ىذا الشرط كاف مقصكرا عمى رؤساء (11الميقات لتحقؽ فف الييئة كجية القبمة )

 (  12المؤذنيف فقط الذيف يحددكف كقت األذاف بدقة شديدة )
                                                                      كفى بعض األحياف كاف لممسجد مؤق ت لتحديد كقت الصالة كجية القبمة   كىى فى 

د اشتكى أحد الفقياء مف دخكؿ بعض ىذه الحالة كظيفة مستقمة غير كظيفة المؤذف . كق

                                                 
 .347 ص1السخاكل : الضكء الالمع جػ  5
 .93 ص11السخاكل : الضكء الالمع جػ  6
 .285 426الدر الكميف  ص  7
 98راشد القحطانى : أكقاؼ السمطاف األشرؼ   ص   8
 .93 ص11السخاكل : الضكء الالمع جػ  9

ذا أقمت فاحذـ "   يقاؿ ترسؿ فى 12                                                                                                 ركل أف عمر بف الخطاب قاؿ لمؤذف بيت المقدس : " إذا أذنت فترس ؿ كا 
الزمخشرل : الفائؽ فى                                                                           قراءتو إذا ات أد فييا كتثبت فى طالقو . أما الحذـ فيك السرعة كقطع التطكيؿ . 

  بيركت   دار  2ـي   ط   تحقيؽ عمى محمد البجاكل   محمد أبك الفضؿ إبراى2غريب الحديث   جػ
 . 56  ص  1978المعرفة   

  23  كرقة ككالة األمكر كسائر الرعية  مخطكط بمكتبة برليف : بذؿ النصائح الشرعية فيما عمى السمطافالمقدسى  22
staatsbibliothek Zu Berlin Preussischer Kulturbesitz , Orientabteilung  , 

5618 . pet . 593 
 .  115  ص  1983كمبيد النقـ   بيركت   دار الحداثة   معيد النعـ  السبكى :     
  تحقيؽ محمد عبد القادر عطا   بيركت   دار الكتب 2الفاسى : العقد الثميف فى تاريخ البمد األميف   جػ  12

عبد : الدر الكميف بذيؿ العقد الثميف فى تاريخ البمد األميف   تحقيؽ  ابف فيد. 215 ص 1998العممية   
 .757 صد.ت الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش 
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(  14( . كقد ساعد عمى تحديد الكقت " المزكلة " )13المنجميف كالكياف فى ىذه الكظيفة )
 ( .15المكجكدة بصحف المسجد الحراـ   ككاف يقاؿ ليا أيضا " ميزاف الشمس " )

فى ػ قكة الصكت   فقد اشترط الفقياء قدرة المؤذف عمى إبالغ صكتو لجميكر الناس 4
(   كغالبا ما أكضح 17( . كتضمنت الكثائؽ الصكت الجيكرل فى المؤذف )16أنحاء متفرقة )

 (.18أصحاب التراجـ لممؤذنيف جيكرية الصكت )
كفى بعض األحياف كاف يعقد اختبار لممؤذنيف حتى يتـ التأكد مف ىذه الشركط   كتتـ 

كأكضح بعض الفقياء أف المؤذف ( . 19المفاضمة بينيـ   فمف تكافرت فيو الشركط تـ اختياره )
(. كمف الكثائؽ ما تضيؼ شركطا أخرل لممؤذف 22إذا خاؼ أف يمتحف عمى األذاف يتركو )

 ( . 21مثؿ أف يككف " ذا عفة كأمانة كثقة كديانة "   أك " حسف الييئة " )
 

كلـ يكف شرط اإلبصار ليذه الكظيفة ممزما   إذ قاـ بيا عدد مف المكفكفيف   لـ 
(. كلـ يشترط فى بعض األحياف أيضا 22ذلؾ مف صعكد المنارات كأداء األذاف )يمنعيـ 

 (23التفرغ التاـ لمكظيفة   إذ أف بعض المؤذنيف كانكا يمتينكف مينا أخرل بجانب كظيفتيـ  )
                                                 

 .   115السبكى : معيد النعـ   ص   13
آلة تعرؼ بيا الساعات الشمسية بكاسطة الظؿ المحذكؼ بشاخص عمى سطح   كيقاؿ أف الكزير جماؿ   14

ىػ /   ىك الذل كضع المزكلة فى صحف المسجد 559الديف المعركؼ بالكزير الجكاد األصفيانى ت 
. محمد طاىر الكردل المكى : التاريخ القكـي لمكة كبيت اهلل الكرـي   مكة المكرمة   مكتبة النيضة  الحرـا

 .  123  122  ص  5  جػ 2222الحديثة   
كالتكقيت  . 242  ص  2222  بيركت   دار الكتب العممية    1جػلفاسى : شفاء الغرـا بأخبار البمد الحرـا   ا15

بيد آؿ الزبير المعركفيف بػ " بيت الريس " كلقب الريس نسبة إلى رئاسة التكقيت . فى المسجد الحرـا كظيفة 
 ( .3  حاشية ) 99  ص  2األزرقى : أخبار مكة   جػ 

 .  115. السبكى : معيد النعـ   ص  23المقدسى : بذؿ النصائح   كرقة   16
 .  192محمد أميف : األكقاؼ   ص   17
 . .  518  ص  1الكامنة   جػ الدرر ابف حجر العسقالنى :   18
 .  325 ص    القاىرة   مكتبة الثقافة الدينية   د. ت 2جػ المقريزل : الخطط  19
 .  176ص  تحقيؽ محمد حامد الفقى   بيركت   دار المعرفة   د. ت     1طبقات الحنابمة   جػ أبك الحسيف :   22
 .  192محمد أميف : األكقاؼ   ص   21
 .  199  ص  1الدرر الكامنة   جػ نى : ابف حجر العسقال  22
  انظر أجكر المكظفيف .  23
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 ميام المؤذن :
 :طريقة أدائو   ـ  صيغتو  ـ  مكانو   : األذان 

 مكان األذان :
ـ يؤذنكف عمى سطح المسجد دكف حائؿ بينيـ كبيف كاف المؤذنكف فى المسجد الحرا

أشعة الشمس أك سقكط المطر   كأكؿ مف عمؿ مظمة لممؤذنيف يؤذنكف فييا عبد اهلل بف 
محمد بف عمراف الطمحى كىك أمير مكة فى خالفة أمير المؤمنيف ىاركف الرشيد   كاستمرت 

  د بف داكد كبناىا بناء محكمامحم ـ فغيرىا عبد اهلل بف 854ىػ / 242ىذه المظمة حتى عاـ 
 (.24كجعميا بطاقات خمس )

ككاف األذاف يتـ فى منارات المسجد الحراـ المختمفة حتى يتمكف المؤذنكف مف تبميغ 
 ( . 25) األذاف فى أنحاء مكة المشرفة

المؤذنكف فى ست يؤذف ( 26)ككاف لممسجد الحراـ فى العصر األيكبى سبع منارات 
ككانت تقع ىذه المنارات فى زكايا  ضيقة ال يصعد عمييا أحد   منيا فقط   ألف إحداىف

المسجد   أكليا المنارة التى تمى باب بنى سيـ تشرؼ عمى دار عمرك بف العاص   كفييا 
 .(28( . كيقصد بصاحب الكقت رئيس المؤذنيف )27يؤذف صاحب الكقت بمكة )

                                                 
  تحقيؽ رشدل الصالح ممحس   بيركت   دار  2األزرقى : أخبار مكة كما جاء فييا مف اآلثار   جػ   24

تحقيؽ عبد    2  ط 2جػ     فى قدـي الدىر كحديثو أخبار مكة  . الفاكيى : 99األندلس   د. ت   ص 
الفاسى : شفاء الغرـا بأخبار البمد .  225ص ىػ     1414اهلل دىيش   بيركت   دار خضر   الممؾ عبد 
 . 242  ص  2222  بيركت   دار الكتب العممية    1الحرـا   جػ

كاف األذاف .  96ص    2222ابف جبير : رحمة ابف جبير   تحقيؽ محمد زينيـ   القاىرة   دار المعارؼ     25
كحده   فكاف الناس تفكتيـ الصالة كخاصة فى المناطؽ النائية   فأمر أحد األمراء فى فى المسجد الحرـا 

عيد ىاركف الرشيد أف يتخذ عمى رؤكس الجباؿ منارات يؤذف فييا لمصمكات   بعضيا تكقؼ عف األذاف   
 . 241  ص  1كبقى البعض اآلخر حتى العصر المممككى .  الفاسى : شفاء الغرـا   جػ 

   .92صير : الرحمة   ابف جب  26
 .  156  ص  2أخبار مكة   جػ الفاكيى :   27
  . 241  ص  1الفاسى : شفاء الغرـا   جػ   28
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  كفييا يسحر (29)طيف رة كسكؽ الخيا                                           كالمنارة الثانية تمى أجياد تشرؼ عمى الحزك  
المؤذف فى شير رمضاف . كالمنارة الثالثة تشرؼ عمى دار ابف عباد كدار السفيانييف كيقاؿ 

( . كالمنارة الرابعة بيف المشرؽ كالشاـ   كىى مطمة عمى دار اإلمارة 32ليا منارة المكييف )
كىى أصغر المنارات (. كالمنارة الخامسة فى زيادة دار الندكة   كالسادسة عمى باب الصفا 31)

 ( . 32  كال يصعد عمييا أحد لضيقيا . كالمنارة السابعة عمى باب إبراىيـ )
  منيا أربعة ( 33)فقط يؤذف فييا كفى العصر المممككى كاف لممسجد الحرـا خمس منائر 

شعباف بف حسيف خمسة  رتبت كثيقة األشرؼلذا  الندكة  دار   ككاحدة فى زيادة فى أركانو 
بأربعة يعمنكف باألذاف الشرعى فى  جميى الصكت   كحددت مكاف عمؿ كؿ منيـف مؤذنيف م

  .(34) يعمف باألذاف عمى سطح زمـزمنيا   كالخامس منارة التى بالحـر كؿ منيـ فى  مناراتال
 صيغة األذان :

" حى عمى    يضاؼكاف األذاف فى الحـر المكى فى العصر الفاطمى أذانا شيعيا 
( . كما كاف يقـك 35" حى عمى الفالح "   كعدـ التثكيب  فى أذاف الفجر) بعد خير العمؿ " 

                                                 
شعباف ذلؾ أمر أمير ـ كلما بمغ السمطاف األشرؼ 1372ىػ/771سقطت ىذه المنارة فى جمادل األكلى   29

المكرمة لعمارة المئذنة   فأـت  الحاج المصرل عالء الديف عمى بف كمبؾ التركمانى أف يتخمؼ فى مكة
 . 318  ص  1الفاسى : شفاء الغرـا   جػ.  ـ1371ىػ/772عمارتيا فى المحـر 

 .  (1  حاشية ) 98  ص  2لعميا منارة باب السالـ . األزرقى : أخبار مكة   جػ   32
 162 159ص   1ابف الضياء : تاريخ مكة المشرفة   جػ.  156  ص  2أخبار مكة   جػ  الفاكيى :  31
  . 242  ص  1الفاسى : شفاء الغرـا   جػ   32
أحد أمراء  ااب إبراىـي ىدميكالمنارة التى كانت عمى بألف منارة باب الصفا ال يصعد عمييا أحد لضيقيا     33

  . 318  ص  1مكة إلشرافيا عمى داره . الفاسى : شفاء الغرـا   جػ
   . 98ص راشد القحطانى : أكقاؼ السمطاف األشرؼ     34
التثكيب فى أذاف الفجر أف يقكؿ المؤذف الصالة خير مف النـك مرتيف بعد الحيعمتيف   أل حى عمى الصالة  35

كحى عمى الفالح    كفى حديث بالؿ " أمرنى رسكؿ اهلل أف ال أثكب فى شيء مف الصالة إال فى صالة 
لبجاكل   محمد أبك الفضؿ إبراىـي   الفجر " الزمخشرل : الفائؽ فى غريب الحديث   تحقيؽ عمى محمد ا

  تحقيؽ محمد  1. المناكل : التعاريؼ   جػ 181  ص  1978  بيركت   دار المعرفة    2  ط  1جػ
. ابف منظكر : لساف العرب    159  ص  1412رضكاف الداية   بيركت   دار الفكر المعاصر   

  مادة ثكب . بيركت   دار صادر   د.ت 
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( كقكليـ " السالـ عمى أمير 36المؤذنكف بالسالـ عمى الخميفة الفاطمى بعد أذاف الفجر )
( . ككذلؾ قكليـ " أحياؾ اهلل يا مكالنا حافظ نظاـ الدنيا كالديف   37المؤمنيف كرحمة اهلل " )
لمسمميف   كأعز بسمطانؾ جانب المكحديف   كأباد بسيكفؾ كافة جامع شمؿ اإلسالـ كا

الممحديف   كصمى عميؾ كعمى آبائؾ الطاىريف   كأبنائؾ األكرميف صالة دائمة إلى يـك 
 (.38الديف كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف " )

 

ال كفى العصر األيكبى نجد أف صالح الديف األيكبى كاف حريصا عمى القضاء عمى 
معمـ مف معالـ المذىب الشيعى االسماعيمى فى مصر   فألغى األذاف الشيعى كأقاـ األذاف 

 (39ـ أل قبؿ سقكط الخالفة الفاطمية بسنتيف )1169/ ػى565السنى عاـ  
أما فى مكة نجد أف صالح الديف نيج نيجا مغايرا تجاه األذاف الشيعى   كقد يرجع 

( . فرغـ أف مكة خضعت لصالح 42ممو نفكذا أدبيا )ذلؾ إلى أف نفكذه فى مكة كاف فى مج
ـ  1173ىػ / 569الديف بعد الحممة التى أرسميا إلى بالد الحجاز بقيادة أخيو تكراف شاه عاـ 

(   إال أنو كاف يكجد أذاناف فى الحـر 41كأصبح يخطب لصالح الديف بعد الخميفة العباسى )
خر شيعى إلماـ الزيدية ؛ ألف أشراؼ مكة المكى أحدىما سنى ألئمة السنة األربعة   كاآل

ـ  1186ىػ / 582(   كلـ يتـ إلغاء األذاف الشيعى إال فى سنة 42عمى المذىب الزيدل )
عندما أرسؿ صالح الديف أخاه سيؼ اإلسالـ حاكما عمى اليمف   فمر بمكة كمنع مف األذاف 

                                                 
 .  271  ص  2خطط   جػ المقريزل : ال  36
 نفس المصدر كالصفحة  .    37
  تحقيؽ التيامى نقرة   عبد الحمـي عكيس   القاىرة   دار  1  جػ كسيرتيـ  بنى عبيد ممكؾ أخبارابف حماد :   38

 .  52  ص  ىػ 1421الصحكة   
. المقريزل : اتعاظ   جػ  347ص بيركت   مكتبة المعارؼ   د. ت      12ابف كثير : البداية كالنياية   جػ   39

 . 317  ص  3
عبد المجيد أبك الفتكح : العالقات المصرية الحجازية فى العصريف الفاطمى كاأليكبى   المنصكرة   مطبعة  42

 . 95ص    1977أكرفك   
 . 396  ص  1982  بيركت   دار بيركت لمطباعة كالنشر    11ابف األثير : الكامؿ فى التاريخ   جػ    41
 .  97ابف جبير : الرحمة   ص   42
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خير مف النـك " فى أذاف (. كذكر بدال منيا " الصالة 43فى الحـر " حى عمى خير العمؿ " )
     فقط عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قبؿ أذاف الفجرالفجر   ثـ أمر المؤذنيف بالسالـ 

  .( 44)" فى كؿ ليمة بمصر كالشاـ كالحجاز " 
يظير لنا مما ذكره المقريزل أف األذاف الشيعى قد عاد مرة  كفى العصر المممككى

إلماـ الزيدل يـؤ المصميف فى الصالة   فقد أرسؿ الناصر أخرل إلى الحـر المكى   كعاد ا
ـ إلى أمير مكة يطالبو بمنع األذاف بحى عمى  1322ىػ/  722محمد بف قالكف فى عاـ 

 ( 45خير العمؿ   كال يتقدـ فى الحـر إماـ زيدل ففعؿ ذلؾ )
بأمر المحتسب صالح الديف عبد اهلل  زيد فى األذافـ 1359ىػ/ 762كفى عاـ 

 (46)لسى   الصالة كالسالـ عميؾ يا رسكؿ اهلل البر 
إذ أمر   فى صيغة األذاف أخرل حدثت زيادة فى سمطنة الممؾ الظاىر برقكؽ ك 

المؤذنيف أف يزيدكا فى كؿ  ـ1389ىػ/ 791عاـ محتسب القاىرة نجـ الديف محمد الطنبدل 
قكليـ  يكبى() كليس أذاف الفجر فقط كما كاف فى العصر األما عدا أذاف المغرب أذاف 

أنو رأل الرسكؿ صمى اهلل الصالة كالسالـ عميؾ يا رسكؿ اهلل   بناء عمى زعـ أحد المتصكفة 
إلقرار  أف ىذه الزيادة لـ تطبؽ فى الحـر المكى كيبدك. (47) عميو كسمـ فى المناـ يأمره بذلؾ

                                                 

  ص 1997  تحقيؽ إبراىـي الزيبؽ   بيركت  مؤسسة الرسالة   2  جػ أبك شامة: الركضتيف فى أخبار الدكلتيف 43
ـ الزاىرةج: الن. ابف تغرل بردل74  .123ص   1963الثقافة كاإلرشاد القكمى   القاىرة   كزارة  6  جػ  ك

 .  27  ص  2المقريزل : الخطط   جػ   44
  لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر     تحقيؽ محمد مصطفى زيادة   القاىرة 3  ؽ  1 المقريزل : السمكؾ   جػ  45

  .941-942  ص 1957
  . 272  ص  2المقريزل : الخطط   جػ   46
"                                                                                       سمع بعض المتصكفة سالـ المؤذنيف عمى رسكؿ اهلل صم ى اهلل عميو كسمـ  في ليمة جمعة  فقاؿ أحدىـ  47

ـ. فبات تمؾ الميمة كأصبح متكاجدا يزعـ أنو رأل رسكؿ                                                                                                    أتحبكف أف يككف ىذا السالـ في كؿ  أذاف؟ قالكا: نع
                                                                                                 اهلل صم ى اهلل عميو كسمـ  في منامو  كأنو أمره أف يذىب إلى المحتسب فيبمغو عنو أف يأمر المؤذنيف بالسالـ 

إلى محتسب القاىرة كىك يكمئذ نجـ الديف                                                  عمى رسكؿ اهلل صم ى اهلل عميو كسمـ  في كؿ  أذاف  فمضى
                                                                   رسكؿ اهلل يأمرؾ أف تتقد ـ لسائر المؤذنيف بأف يزيدكا في كؿ أذاف قكليـ    كأكضح أف              محمد الطنبدم  

                    ىذا القكؿ  كجيؿ أف  المحتسب الصالة كالسالـ عميؾ يا رسكؿ اهلل  كما يفعؿ في ليالي الجمع  فأعجب 
.                                                              ال يأمر بعد كفاتو إال  بما يكافؽ ما شر عو اهلل عمى لسانو في حياتو                           رسكؿ اهلل صم ى اهلل عميو كسمـ 

 . 85  ص 11ابف تغرل بردل : النجـك الزاىرة   جػ . 272ص   2المقريزل : الخطط   جػ 
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( دكف 48) " في جميع ديار مصر كبالد الشاـ" المقريزل أف ىذه البدعة استمرت إلى عيده 
أف صاحب تحصيؿ المراـ فى أخبار البيت الحراـ أكضح   إال أف اإلشارة إلى بالد الحجاز

 (49ذلؾ استمر " فى بالد مصر كالشاـ كالحجاز ما عدا المغرب " )
 طريقة أداء األذان :

اختمفت طريقة أداء أذاف الفركض اليكمية عف األذاف بيف يدل اإلمـا يـك الجمعة   ففى 
ليكمى يبدأ المؤذف الزمزمى باألذاف أكال   ـث يتبعو المؤذنكف اآلخركف يتناكبكف األذاف عمى األذاف ا

ىيئة جكؽ كؿ جكقة ثالثة أك أربعة مؤذنيف   يختمؼ عدد الجكقة باختالؼ أعداد المؤذنيف فى 
مى المسجد . كطريقة األذاف فى ىذه الحالة أف يأتى كؿ كاحد مف المؤذنيف بأذاف كامؿ   كيبنى ع

 ( . 52أذاف نفسو   فيبتدئ مف حيث انتيى ىك   غير معتد بأذاف غيره )
بترقية الخطيب   كالمرقى ىك الذل يعمف  أحد المؤذنيفكفى صالة الجمعة كاف يقـك 

عف ظيكر الخطيب مف خمكة الخطابة باآلية الكريمة " إف اهلل كمالئكتو يصمكف عمى النبى يا 
مكا تسميما "   كعميو أيضا ركاية الحديث النبكل فى معنى أييا الذيف آمنكا صمكا عميو كسم

 ( .51اإلنصات " إذا قمت لصاحبؾ كاإلماـ يخطب يـك الجمعة أنصت فقد لغكت " )
فى المنبر باألذاف عمى كبعدما يمقى الخطيب السالـ يرد الناس عميو   كيبادر المؤذنكف بيف يديو     

 .(52)أكؿ درجة مف المنبرف مف المؤذنيف رايتيف سكداكيف فى . كفى أثناء الخطبة يمسؾ رجاللساف كاحد
 (.53                                                                           كا ذا ما انتيت الخطبة كنزؿ الخطيب إلى الصالة أخذ المؤذف السيؼ مف يد الخطيب )

                                                 
 . 331  ص 1ابف تغرل بردل : النجـك الزاىرة   جػ.  272  ص  2المقريزل : الخطط   جػ   48
 .  396ص  الغازل : تحصيؿ المرـا    49
  بيركت   دار الشرؽ العربى    1جػابف بطكطة : تحفة النظار فى غرائب األمصار كعجائب األسفار    52

كالحياة االجتماعية فى مصر   القاىرة   دار النيضة  أميف : األكقاؼمحمد محمد  . 123  ص  د.ت
  189  ص  1982العربية   

ابف فضؿ اهلل العمرل : .  926ات يـك الجمعة   حديث رقـ صحيح البخارل   كتاب الجمعة   باب اإلنص  51
 .188محمد أميف : األكقاؼ   ص .  472  ص 3مسالؾ األبصار   جػ

 .  94   93صبف جبير : الرحمة   ا  52
  . 472  ص  3ابف العمرل : مسالؾ األبصار   جػ  53
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(   فإذا 54                      مف عمى سد ة خصصت ليـ ) بالتبميغ فى صالة الجمعةكما كانكا يقكمكف 
( كبعد االنتياء مف 55ى يسمع المصمكف )                                                كب ر اإلماـ رفع المؤذنكف أصكاتيـ خمفو بالتكبير حت

بقراءة سكرة اإلخالص كالمعكذتيف كبعض األذكار   كالصالة  بختامياالصالة كانكا يقكمكف 
عمى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ   كالتيميؿ كالتسبيح كالتكبير   كيختمكف بالذكر كالتأميف 

 (.56عمى الدعاء )
 

فى المنائر ليال قبؿ الفجر  والمدائح النبوية( 68كما كان يقوم المؤذنون بالتسابيح )
فى بعض المناسبات مثؿ العشر األخير مف رمضاف   كليمة العيد   كليمة ىالؿ شيرل رجب 
كربيع األكؿ يدعكف اهلل سبحانو كتعالى كيسبحكنو كيطمبكف منو العفك كالغفراف كالرحمة 

(  إلى 59بعد ذلؾ فعميا كؿ ليمة )( كيبدك أف الذكر كالتسابيح اعتاد المؤذنكف 58كالرضكاف )
                                                 

 .479 ص2شفاء الغرـا جػ  54
   2المقريزل : اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطمييف الخمفا   جػ   .   281  ص  2المقريزل : الخطط   جػ   55

 . 98ص    1999تحقيؽ محمد حممى محمد أحمد   القاىرة   الييئة العامة لقصكر الثقافة   
 2جػ    1982  تحقيؽ محمد محمد أميف   القاىرة   الييئة العامة لمكتاب    2ابف حبيب : تذكرة النبيو   جػ   56

 .  192. محمد أميف : األكقاؼ   ص  429  ص 
عندما سمع أصكات نكاقيس الكنائس  ـ668ىػ/ 47ظيرت فكرة التسابيح بمصر فى كالية مسممة بف مخمد   57

عالية ليال   فطمب مف عريؼ المؤذنيف اف يمدد فى األذاف مف نصؼ الميؿ إلى قرب الفجر  حتى ال 
العصر الطكلكنى   كمف حينئذ اتخذ الناس قيـا المؤذنيف  تضرب النكاقيس كقت األذاف  كاستمر ذلؾ فى

في الميؿ عمى المآذف  كصار يعرؼ ذلؾ بالتسبيح. فمما كلي السمطاف صالح الديف يكسؼ بف أيكب 
سمطنة مصر أمر المؤذنيف أف يعمنكا في كقت التسبيح عمى المآذف بالميؿ بذكر العقيدة التي تعرؼ بالمرشدة 

ى عـم التكحيد كأصكؿ الديف مف تأليؼ الميدل محمد بف تكمرت األشعرل مؤسس " كىى رسالة قصيرة ف
                                                                                           دكلة المكحديف بالمغرب "  فكاظب المؤذنكف عمى ذكرىا في كؿ  ليمة بسائر جكامع مصر كالقاىرة إلى 

 . 272  ص 2العصر المممككى . المقريزل : الخطط   جػ
 .  182  ص  6محمد طاىر الكردل : التاريخ القكـي   جػ  58
 . 387 ص4الفاسى : العقد الثميف   جػ  59
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بمنع المؤذنيف مف المدائح النبكية كغيرىا فى  ـ1416ىػ /818( عاـ 62أف قاـ تغرل برمش)
المنائر ليال بعد أف كافقو عمى ذلؾ جماعة مف فقياء مكة كعمماء القاىرة   كغضب الناس 

عكدة األمكر إلى مف ذلؾ العتيادىـ ىذا األمر  فسعى بعض فقياء مكة عند بعض األمراء ب
فى ـ 1418/ىػ 822حالتيا األكلى فعاد المؤذنكف ينشدكف المدائح النبكية فى رجب عاـ 

غيبة صاحب مكة الذل أنكر مف أمر بو   إال أف بعض المؤذنيف ظمكا ينشدكف المدائح 
 ( 61النبكية فى غيبة تغرل برمش عف مكة )

أحيانا الدعاء  اف يفرض عمييـفك بكظيفة إعالنية   قاـ المؤذنكف فى الحـر المكىك 
طمب الشريؼ   ـ1422ىػ /  823ففى عاـ ألحد األمراء إعالنا عف كجكده فى الحكـ   

أف يتنازؿ عف شيخ المحمكدل سمطاف مصر أمير مكة مف السمطاف المؤيد بف عجالف حسف 
براىيـاإلمارة ك  عـا   كجاءت مكافقة السمطاف                                         تفكيض إمارة مكة لكلديو بركات كا 

كالبنو بركات فقط   كـل بف عجالف عمى أف تككف إمارة مكة لمشريؼ حسف ـ 1421ىػ/824
كمعو    ثـ جاءيسمح بيا إلبراىيـ   فحصؿ خالؼ بيف األخكيف كخرج إبراىيـ إلى اليمف 

. ككاف ىذا بمثابة إعالف (62")المؤذف بالدعاء لو  عدد مف األشراؼ كدخؿ مكة   " كألزمكا
ىػ 826كاستمر األمر عمى ذلؾ حتى سنة مارة مع كالده كأخيو لمناس أنو شريؾ فى اإل

كلما تكفى حسف بف    بترؾ الدعاء البنو إبراىيـ بف عجالف إذ أمر الشريؼ حسف ـ1423/
كأسندىا إلى أخيو ـ 1442 ىػ/845عجالف تكلى بركات إمرة مكة منفردا حتى عزلو جقمؽ 

                                                 
تغرل برمش بف يكسؼ التركمانى الحنفى يمقب زيف الديف   كيكنى أبا المحاسف نزؿ القاىرة كالحرميف كاف يذـ   62

ابنو الممؾ الناصر كالممؾ المؤيد. ابف عربى كأتباعو مف المتصكفة كاف لو مكانة فى دكلة الممؾ الظاىر ك 
  الييئة العامة   تحقيؽ محمد محمد أميف  القاىرة 4. ابف تغرل بردل : المنيؿ الصافى  جػىػ  822تكفى 

 . 253-252  ص  3  جػ. الفاسى : العقد الثميف 56ت   صلمكتاب   د.
     بيركت   دار الكتب العممية   د. ت 9ابف العماد الحنبمى : شذرات الذىب فى أخبار مف ذىب   جػ 61

  252  ص 3العقد الثميف   جػ. الفاسى :  233ص
 .  283ص    تحقيؽ عبد الممؾ بف عبد اهلل دىيش    3جػالغازل: إفادة األنـا بذكر أخبار بمد اهلل الحرـا    62
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عـا كعندما أتى األمر السمطانى   ية عمى بف حسف بف عجالف   ثـ عزلو فى السنة التال
" أمر األمراء المؤذف أف بكالية أبك القاسـ إمرة مكة عكضا عمف بيا   ـ 1443ىػ/ 846

  (63) يدعك لو عمى زمـز كعادة أمراء مكة فدعى لو "
( 64كما كانكا يعمنكف عف كفاة مشاىير الرجاؿ ككبرائيـ مف عمى منارات الجكامع ) 

صمى عميو بالحـر " بعد أف قاؿ  ـ1379ىػ / 782لعادؿ فى شعباف فعندما تكفى الممؾ ا
 . (65)المؤذف عمى زمـز الصالة عمى الممؾ العادؿ " 

ىػ/ 825كعاـ  ـ1399ىػ / 822 بمكة عاـػ كما حدث كفى أكقات السيكؿ الجارفة 
كاف المؤذنكف ينادكف بالناس لمصالة فى بيكتيـ لممشقة العظيمة فى المشى فى ػ ـ 1422

 (.66لطرقات إلى المسجد ألجؿ الكحؿ كالطيف   كامتالء المسجد بذلؾ أيضا )ا
  ففى  وكان ىناك ميام يقوم بيا المؤذن الزمزمى بمفرده باعتباره رئيس المؤذنين

لى المنبر  البسا ثياب السكاد صالة الجمعة كاف يسير أماـ خطيب المسجد حتى يصؿ إ
كو بيده دكف تقمد لو   كعند صعكد الخطيب فى ( كعمى عاتقو السيؼ يمس)شعار العباسييف

 ( .67أكؿ درجة مف درجات المنبر يقمده المؤذف الزمزمى السيؼ )
ذا أىؿ شير جديد   اتجو أمير مكة إلى الحـر الشريؼ مع طمكع شمس اليـك األكؿ                                                                             كا 

  صعد المؤذف الزمزمى قبة                                              صمى ركعتيف  كقب ؿ الحجر األسكد  كشرع فى الطكاؼمنو ك 
  رافعا صكتو بالدعاء قائال : " صبح اهلل مكالنا األمير بسعادة دائمة كنعمة شاممة " ثـ زمـز 

 ( .68يينئو بالشير الجديد مرددا عددا مف أبيات الشعر فى مدحو )
                                                 

 . 324  ص  3الغازل : إفادة األنـا   جػ  63
 . 85ص   د. ت   بيركت   دار الكتب العممية    3  جػ  الذىب فى أخبار مف ذىب شذرات :ابف العماد الحنبمى 64
 . 135   2السخاكل : الضكء الالمع   جػ. 391ص    1ابف تغرل بردل : المنيؿ الصافى   جػ  65
 .323   268  ص  2ى : شفاء الغرـا   جػ الفاس  66
 .  93ابف جبير : الرحمة   ص   67
 .  95   94ابف جبير : الرحمة   ص   68
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كما كاف يقـك المؤذف الزمزمى فى العصر األيكبى  بالصعكد عمى قبة زمـز إثر كؿ 
ألمير مكة   ثـ لصالح الديف   كلسائر المسمميف  صالة مغرب بالدعاء لمخميفة العباسى   ثـ

 ( .69كالحجاج كالمسافريف   كترتفع أصكات الطائفيف بالتأميف )
                   يكب ر المؤذنكف حـر الشريؼ استعدادا لصالة العيد  عندما يجمس الناس فى الكفى عيد الفطر     

  يصؿ أمير مكة لمصالةـز   كعندما   ـث يصعد المؤذف الزمزمى فكؽ سطح قبة زم(72كييممكف )
 ( .72(. كيفعؿ المؤذف ذلؾ فى السبعة أشكاط )71يرفع المؤذف صكتو بالثناء عميو كالدعاء لو )

  فقد كاف المؤذف الزمزمى فى شير رمضاف "راتىالمسحكظيفة "كمف بيف المياـ أيضا 
س كيدعكىـ                                                                            إذا جاء كقت السحكر يصعد إلى المنارة التى بالركف الشرقى مف الحـر كيذك ر النا

  أما فى العصر المممككى فأصبح كؿ المؤذنيف فقد كاف كحده المنكط بيذا العمؿ إلى السحكر
يتبعو المؤذنكف فى المنائر الخمس يسحركف الناس فى شير رمضاف  يبدأ المؤذف الزمزمى ثـ 

ع بعض المؤذنيف . كما كاف يتجم(73  فإذا تكمـ أحد منيـ أجابو صاحبو )فى سائر المنارات
يؤذنكف الناس    فإذا ما سمعكا الدعاء إلى السحكر يتفرقكف فى فجاج مكةتحت منارة المسجد

(. فإذا قرب الفجر أعمنكا 74)كـ اهلل " السحكر رحمكـ اهلل   اشربكا رحمبالسحكر كيصيحكف "
 الناس بالقطع مرة بعد مرة   كقاـ المؤذف الزمزمى بإنزاؿ القناديؿ المرفكعة عمى المنارة ليعمـ
مف بعدت داره كال يسمع األذاف كقت اإلمساؾ   كابتدأ المؤذنكف باألذاف كاحدا تمك اآلخر فى 

 (. 75أعمى كؿ المنارات  )
                                                 

 .  99   98  ص  ابف جبير : الرحمة  69
ـ  جػ: دسىالمق 72 ـ فى معرفة األقالي  .  111  ص 198ت  دمشؽ  كزارة الثقافة    تحقيؽ غازل طميما1أحسف التقاسي
 .  123  ص 1تحفة النظار   جػابف بطكطة :   71
 . 513  ص  2  الغازل : إفادة األنـا   جػ 127  ص  1ابف بطكطة : تحفة النظار   جػ  72
 . 241  ص  1الفاسى : شفاء الغرـا   جػ .  127-126ص  1اتحفة النظار   جػابف بطكطة :   73
 .  156  ص  2أخبار مكة   جػ الفاكيى :   74
كبعض المؤذنيف كانكا .  127  ص 1تحفة النظار   جػ. ابف بطكطة :  129صابف جبير : الرحمة    75

كالسحكر  يعتمكف جباؿ مكة يسحركف الناس كيؤذنكف فى الجبؿ الذل يسحركف عميو حتى يسمع األذاف
. الفاسى : شفاء  112كاإلمساؾ عف الطعـا  القاطنكف أطراؼ المدينة المقدسى : أحسف التقاسـي   ص 

 . 241  ص  1الغرـا   جػ 
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 رئاسة المؤذنين :
أف لـ يكضح    إال أف ابف جبير(76)أف الحـر المدنى تعدد رؤساء المؤذنيف فيو  رغـ

نما أك الحـر المكى كاف فيو عدد مف رؤساء المؤذنيف    لممؤذف فيو ضح أف رئاسة المؤذنيف           كا 
 .(77" )يف أذانا  بو يقتدكف كلو يتبعكفأكؿ المؤذنذل كاف يؤذف عمى قبة زمـز ألنو "الزمزمى ال

كمف خالؿ دراسة تراجـ رؤساء المؤذنيف فى الحـر المكى يتضح لنا أنيـ كانكا يتميزكف 
(   كأنيـ 78لفمؾ كعمـ الييئة )كليـ دراية با  عمـ الميقات معرفة بعف غيرىـ مف المؤذنيف   

أنحاء متفرقة مف العالـ اإلسالمى  كانكا مف فقياء عصرىـ يسمعكف مف كبار العمماء فى
 (. 81(   كأف بعضيـ صنؼ كتبا )82  كيسمع عنيـ غيرىـ فى الحديث كالفقو كالتاريخ )(79)

 
فى العصر ى كعمى الرغـ مف أف ابف جبير ـل يكضح كراثة رئاسة المؤذنيف فى الحـر المك

  ففى أكؿ يـك مف شير ج منو تخصص بعض البيكت فى األذاف  إال أنو أكرد نصا يستنتاأليكبى
مف عمره ػ ىك أخك المؤذف الزمزمىػ رافعا جمادل األكلى اعتمى قبة زمـز صبى فى الحادية عشرة 

سف   كحالصبى مف حسف أدائو كصكتو الجميؿ. كمف خالؿ كصفو ليذا صكتو بالدعاء لألمير
  يتضح لنا أف أسر المؤذنيف كانكا يدربكف أبناءىـ عمى األذاف (82الكالـ الذل يكرده نثرا كنظما )

كفى شير رمضاف يقـك المؤذف  كالدعاء خاصة إذا كانكا قد كرثكا مكىبة حسف الصكت كقكتو .
 .(83)داعيا الناس لمسحكر كمعو أخكاف صغيراف يجاكبانو الزمزمى 

                                                 
بيركت   دار الكتب العممية  1السخاكل : التحفة المطيفة فى تاريخ المدينة الشريفة  جػلمزيد مف التفصيؿ انظر  76

 . 285   27ص   1993  
 . 94  93ص    جبير : الرحمة ابف  77
 .   191محمد أميف : األكقاؼ   ص انظر الجدكؿ المرفؽ     78
 .  143  ص  1ذيؿ تذكرة الحفاظ   جػ ابف حمزة :   79
 . 232  ص  2الدرر الكامنة   جػ ابف حجر العسقالنى : .  112  ص  نفس المصدر  82
 . 43  ص  6الدرر الكامنة   جػ ابف حجر العسقالنى :   81
  . 95   94ابف جبير : الرحمة   ص   82
 . 129صابف جبير : الرحمة     83
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أف رئاسة المؤذنيف فى الحـر المكى كانت  المممككية تو المصادركيتضح مف خالؿ ما أكرد
أك تككف رئاسة مشتركة بيف أخيف أك مشتركة بيف كالد ككلده  آلباءكراثية   يتكالىا األبناء بعد كفاة ا

رئاسة المؤذنيف فترة زمنية طكيمة كأكضح مثاؿ عمى ذلؾ أسرة الكازركنى المكى التى كانت ليـ    
بف محمد بف عبد فعبد اهلل بف عمى بف عبد اهلل بف عمى    (84) أليكبى كالمممككىفى العصريف ا

كاف رئيسا لممؤذنيف فى الحـر المكى   كعندما غاب باشر ببياء الديف  المعركؼالسالـ الكازركنى 
كظؿ بيا إلى أف ـث عاد عبد اهلل إلى الرئاسة  ـ1396/ىػ 799ت الرئاسة أخكه محمد بف عمى

ىػ 826ت   ـث تكالىا مف أبناء عمكمتو محمد بف الحسيف بف عبد المؤمفـ 1425/ ىػ828تكفى 
ـ ـ 1423/ىػ 827ت  ـث تكالىا مف بعده ابنو عبد المطيؼ بف محمد بف الحسيف ـ 1422/   ث

بى الخير محمد بف عمى بف عبد اهلل أإلى أسرة بياء الديف فتكالىا محمد بف عادت رئاسة المؤذنيف 
ما يقرب مف ثالثيف عاما إلى  بف عبد السالـ الذل ظؿ شاغال ليذه الكظيفةبف عمى بف محمد 

عبد السالـ بف محمد   فأصبحت رئاسة المؤذنيف مشاركة بيف كلديو  ـ1453/ ىػ857أف تكفى 
كبعد كفاة كالذل يعرؼ بابف أبى الخير     كأخيو محمد بف محمد بف أبى الخير بف أبى الخير 
أصبحت رئاسة المؤذنيف مشاركة بيف   ـ1463/ىػ 868  كقيؿ  ـ1462/ىػ865عبد السالـ 

 (.85) أبك عبد اهلل كبيف ابنو  محمد بف محمد بف أبى الخير
ف الشيخ عمى بف محمد بف داكد البيضاكل الذيكما كانت رئاسة المؤذنيف فى ذرية 

حتى غمب عمييـ لقب " بيت الريس " ألف رئاسة المؤذنيف عندىـ فال يؤذف فى المنارات 
 (.86)يسمعكف أذاف الريس فى قبة زمـز 

 
                                                 

 انظر الجدكؿ المرفؽ .  84
 انظر جدكؿ رئاسة المؤذنيف .  85
ابف حجر العسقالنى : إنباء الغمر بأبناء العمر . 211 ص3 جػ 322 ص 2جػ السخاكل : الضكء الالمع    86

. ابف 362 ص1986  بيركت   دار الكتب العممية      تحقيؽ محمد عبد المعيف خاف 2ط   8جػ 
 .357 ص6جػ   ألنـا إفادة االغازل : .  329 ص9العماد الحنبمى : شذرات   جػ
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 مذاىب المؤذنين :
رغـ أف المصادر التاريخية لـ تكضح لنا بشكؿ مفصؿ مذاىب المؤذنيف الفقيية إال أنو 
مف خالؿ كصؼ ابف بطكطة لصالة الجماعة فى الحـر المكى يتضح لنا تعدد مذاىبيـ   

نما كاف يصمى إماـ فبعد الفراغ مف األذاف لـ يكف كؿ الناس تصمى فى                                     جماعة كاحدة   كا 
(   فإذا ما انتيى 87الشافعية أكال ألنو المقدـ مف قبؿ أكلى األمر   كمعظـ أىؿ مكة شافعية )

ماـ الحنبمية فى كقت كاحد كؿ فى مكاف   ثـ يصمى                                                                                  مف صالتو صمى بعده إماـ المالكية كا 
حد كؿ إماـ يصمى بطائفتو   إماـ الحنفية . كأما صالة المغرب فإنيـ يصمكنيا فى كقت كا

غكف   لذا فكؿ مصؿ كاف يصغى إلى صكت المؤذف الذل                           أصكات المؤذنيف الذيف يبم   فتختمط
كليس معنى ذلؾ أف المؤذنيف الذيف يرفعكف  ( .88يسمع طائفتو لئال يدخؿ عميو السيك )

نما المؤذف الذل يبماألذاف عمى المنائر  أثناء غ طائفتو                                                        يمثمكف المذاىب المختمفة فى مكة   كا 
مذىب طائفتو   أل أف الذل يبمغ فى الصالة كراء اإلماـ المالكى يككف يككف عمى الصالة 
 .  كالذل يبمغ كراء اإلماـ الزيدل يككف زيديامالكيا 

  ألنو األكثر  يمكف القكؿ أف معظـ مؤذنى الحـر المكى كانكا عمى المذىب الشافعىك  
(. ىذا باإلضافة إلى أحد 89أصحاب مذىب اإلماـ مالؾ ). كأقميـ  اتباعا فى مكة المكرمة

المؤذنيف عمى المذىب الزيدل لكجكد إماـ خاص بيـ كلترديد األذاف الشيعى فى فترات قصيرة 
 .(92)مف عصر الدراسة 

                                                 
كاف يصمى الشافعية خمؼ مقـا إبراىـي   كالمالكية يصمكف فى محراب قبالة الركف اليمانى   كيصمى إمـا   87

حجر األسكد كالركف اليمانى   ـث يصمى إمـا الحنفية قباؿ الحنبمية معو فى كقت كاحد مقابال ما بيف ال
 . 122  ص  1تحفة النظار   جػابف بطكطة :  الميزاب . 

  . 122  ص  1تحفة النظار   جػابف بطكطة :   88
  . 98ابف جبير : الرحمة   ص   89
 . 97 ابف جبير : الرحمة   ص  92
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كانتسب بعض المؤذنيف إلى الصكفية فعبد السالـ بف أبى المعالى بف أبى الخير كاف 
بف عبد اهلل بف عمى الذل ف منيـ أيضا أحمد بف عبد السالـ   ككا(91)مف شيكخيا المعتبريف 

 (92)سافر إلى القاىرة " لعمؿ مصالح صكفية سعيد السعداء لككنو منيـ "
 

فقد أما بالنسبة ألصكؿ المؤذنيف كأقطارىـ   فمـ تعرؼ ىذه الكظيفة الحدكد الجغرافية 
لرحمف بف أبى الفتح أسرة الشيخ محمد بف عبد امثؿ  كمصريكف  (93)عمؿ بيا مكيكف 
الذيف كانكا يؤذنكف   ـ1381/ىػ783  كابنو أحمد تـ 1368/ ىػ772ت العمرل المصرل 
  كمحمد (95) ـ1425/ىػ829يكسؼ الدباغ المصرل تككذلؾ   (94)بمئذنة دار الندكة 

  كأسرة (96) الذل كاف يؤذف بباب السالــ 1464/ ىػ869المصرل الشيير بابف الزيات ت 
مثؿ سميماف بف أبى السعكد   كبعض المؤذنيف كانكا مف أصؿ مغربى (97)ارسية البيضاكل الف

   كآخريف مف أصؿ يمنى(98) ـ1454/ىػ859ت  بف عمر المغربى كاف يؤذف بباب العمرة
 .(99) ـ1425/ىػ828ت مثؿ محمد بف عمر بف عمى السحكلى اليمنى

 

                                                 
 .74  ص5العقد الثميف   جػالفاسى :   91
 .347 ص1ل : الضكء الالمع   جػالسخاك   92
الكميف   ص  . ابف فيد: الدر 165  ص 2.   الفاسى :العقد الثميف ج35  ص8ابف حجر :إنباء الغمر ج  93

 .264  ص3. السخاكل : الضكء الالمع   جػ 539  471
 .  539ابف فيد  : الدر الكميف   ص  94
 .347 ص1السخاكل : الضكء الالمع   جػ  95
 . 264ابف فيد : الدر الكميف   ص . 252  ص11الضكء الالمع   جػ:  السخاكل  96
 .357  ص6إفادة األنـا   جػ الغازل :تنسب إلى بيضا قرية مف قرل شيراز .  97
 .347 ص3السخاكل : الضكء الالمع   جػ.  756ابف فيد : الدر الكميف   ص  98
 . 128  ص9ابف العماد : شذرات   جػ  99
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 (:211أجور المؤذنين )
صؿ مف مصر مع ما يصؿ لألئمة ( ت121كاف لمؤذنى المسجد الحراـ جامكية )

كلـ تشر معظـ المصادر التى تناكلت فترة ( . 122)أرباب الكظائؼ بالحـر المكىكالخطباء ك 
مقدارىا المحدد   إال أف كثيقة أكقاؼ السمطاف األشرؼ شعباف عمى الحرميف الدراسة إلى 

بالغ نقدية أكضحت ما كاف يتقاضاه مؤذنك المسجد الحراـ مف مـ 1376ىػ / 777الشريفيف 
ثالثة كثالثيف درىما كثمث الدرىـ أربعمائة درىـ نقرة سنكيا بمعدؿ لممؤذف الكاحد بمغت 
 عاـبالقاىرة  خانقاه كمدرسة برقكؽ كىذا األجر يزيد عما كاف يتقاضاه المؤذف فى  (123)شيريا
 (124) خمسة عشر درىما شيريا  الذل كاف يحصؿ عمى ـ1387ىػ/788

محمد المصرل الشيير  إلى أف كميف نجد أف المؤلؼ يشيردر الكفى نص نادر فى ال
  كلما (125)ذاف مائة فى الذخيرة قرر لو عمى األ"   بباب السالـ المؤذف ىػ877ت بالزيات

                                                 
  القاىرة   1السيكطى : تاريخ الخمفاء   جػلممؤذنيف أجكرا ىك عثماف بف عفاف .  يقاؿ أف أكؿ مف رتب  122

  272  ص  2لمقريزل : الخطط   جػ .ا 23  ص  1952مطبعة السعادة   
الجامكية ىى المرتب الشيرل الذل يصرؼ ألرباب الكظائؼ . ابف تغرل بردل : حكادث الدىكر   لندف    121

  . 221  ص  1938
  125ص    1993سرك : سفرنامو   ترجمة يحيى الخشاب   القاىرة   الييئة العامة لمكتاب   ناصر خ  122

  . 241  ص  1.الفاسى : شفاء الغرـا   جػ 
كثيقة  أشارت . 236  235   98  ص  راشد سعد راشد القحطانى : أكقاؼ السمطاف األشرؼ شعباف  123

ف يتقاضى المؤذف منيـ مائة كعشريف درىما سنكيا   أيضا إلى أف مؤذنى الجباؿ المحيطة بمكة كا الكقؼ
كمما يذكر أف مؤذنى الجباؿ بمكة عندما  . 237   98بمعدؿ عشرة دراىـ شيريا . نفس الكثيقة   ص 

الفاسى : شفاء . قطعت عنيـ أرزاقيـ ترؾ عدد منيـ األذاف عمى المنارات التى أنشئت عمى رؤكس الجباؿ 
 241  ص  1الغرـا   جػ 

124 Fernandes ; The evolution of Asufi institution in Mamluk Egypt, the Khanqah, 
Berlin,1988,p.74. 

دار   بيركت  بردل : النجـك الزاىرة    ابف تغرل الذخيرة ىى ممتمكات السمطاف مف المنقكالت العامة .  125
  58 ص12ممية   جػعالكتب ال
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صارت الذخيرة عمى النصؼ فيى اآلف خمسكف ىػ 865-857 كلى السمطاف األشرؼ إيناؿ
لقمة الممتمكات ؼ   ثـ خفضت إلى النصأل أنو حصؿ عمى مائة درىـ نقرة (126)"

  .السمطانية
كجدير بالذكر أف المؤذنيف لـ يحصمكا عمى أجر أك معمـك مكحد    فجماؿ الديف بف 
أحمد الكازركنى رئيس المؤذنيف نزؿ عف كظيفتو قبؿ سفره إلى بالد اليند لكلده عبد المطيؼ   

   (127            ه كا خكتو ")كبعد عكدتو تكلى الكظيفة بأمر مف القاىرة " بمعمـك زائد عف معمـك كلد
كعبد المطيؼ بف محمد بف حسيف بف عبد المؤمف تكلى رئاسة المؤذنيف بعد كفاة مف سبقو " 

 ( كليس معمكمو كامال.128ببعض معمكمو " )
غيره فى األذاف عمى مئذنة كاحدة   نو يشارؾ  أل أأف يككف لممؤذف نصؼ أذافكفى حالة 

كلى نصؼ األذاف سعكد بف عمر المغربى "بف أبى ال فسميماف  (129)فإنو يحصؿ عمى نصؼ أجر
 (.112بمئذنة باب العمرة " أل أنو كاف يتناكب األذاف مع آخر عمى مئذنة كاحدة )

كلـ تقتصر ىذه الجامكية عمى مبالغ نقدية يحصؿ عمييا المؤذنكف شيريا فقط   بؿ 
لقمح كانت كانكا يحصمكف عمى مكاد غذائية عينية   فقد اشتممت الجامكيات عمى مقادير مف ا

( . كما حصمكا عمى مالبس 111ترسؿ مف مصر ألرباب الكظائؼ فى الحرميف كالمجاكريف )
 ( . 112ككساكل كانت تكزع عمييـ مثمما يكزع عمى أىؿ الحرميف الشريفيف )

                                                 
  . 426ميف   صالدر الكميف بذيؿ العقد الث ابف فيد :  126
 .215  ص 2العقد الثميف   جػالفاسى :   127
  .334 ص 4السخاكل : الضكء الالمع   جػ  128
  . 126 ص11جػ  264  ص  3جػالسخاكل : الضكء الالمع     129
 .756ابف فيد :الدر الكميف   ص .264  ص  3السخاكل : الضكء الالمع   جػ  112
  القاىرة    7قمقشندل : صبح األعشى فى صناعة اإلنشا   جػال.   233  ص  2المقريزل : الخطط   جػ  111

  ص  12. ابف كثير : البداية كالنياية   جػ  112 – 129  ص كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمى   د. ت 
299   392  . 

 . 581  ص  2  ؽ  1المقريزل : السمكؾ   جػ   112
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كما استفاد المؤذنكف مف األكقاؼ التى رصدت لمحـر المكى بصكرة عامة   كاألكقاؼ 
( المتكفى 113قاـ أحمد البكنى المغربى ) ى رصدت ليـ بصكرة خاصة   فقدالت

( إال أننا ال نعرؼ 114بكقؼ جزء مف ممتمكاتو عمى المؤذنيف كالزمازمة ) ـ1462/ىػ865
 مقدار ىذا الكقؼ   أك ما يخص المؤذنيف منو .

كقد كاف لممؤذنيف نصيب مف الصدقات التى يكزعيا السالطيف كاألمراء كحجاج بيت 
المؤذنيف   فقد أنفؽ األمير ىذه الصدقات ركافد جديدة لدخكؿ   كبذلؾ تككف  اهلل الحراـ 

ثمانيف ألؼ دينار   ـ 1322ىػ/ 722بكتمر الجككندار الذل تكلى إمرة الحج المصرل عاـ 
ـ  1527ىػ/913(. كفى عاـ  115كأنفؽ الناصر محمد بف قالككف بمكة عشريف ألؼ دينار )
 (116ؤذف عمى دينار أشرفى )قدـ ناظر الخاص إلى مكة ككزع صدقة   كحصؿ كؿ م

كبعض بيف كظيفة األذاف كلكى تزاد دخكؿ بعض مؤذنى الحـر المكى   جمع بعضيـ 
فمف خالؿ كثيقة كقؼ األشرؼ شعباف عمى الكظائؼ األخرل داخؿ الحـر أك خارجو   

فى الحـر المكى  (117) ححسيف بف يكسؼ جمع بيف كظيفة الماد الفقيوالحرميف اتضح أف 
  باإلضافة إلى كظيفة المؤذف التى كاف يتقاضى درىما سنكيا  362 عنياكاف يتقاضى ك 

                                                 
كى   كاف عمى عالقة كطيدة بأمراء مكة ككاف لو دكرا ىك أحمد بف أحمد بف محمد البكنى المغربى األصؿ الم  113

 . 434كمزارع كثيرة  . ابف فيد : الدر الكميف   ص
  . 434ابف فيد : الدر الكميف   ص   114
الشريفيف فى العصر المممككى   رسالة دكتكراة كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية   أحمد ىاشـ : أكقاؼ الحرميف   115

ـ القرل     .  278  ص ـ 2221جامعة أ
ـ أحمد بدرشينى : أكقاؼ الحرميف   ص   116  .  229أحمد ىاش
كانت كظيفة المادح قراءة مدائح الرسكؿ صمى اهلل عميو كسـم مف القصائد المشيكرة بعد صالة العصر يـك   117

مسمطاف كلكالديو ـ بقراءة ما تيسر مف القرآف الكرـي   ـث يدعك ل  كيختمف كؿ أسبكع  االثنيف كالخميس كالجمعة 
أكقاؼ  راشد القحطانى :.  192محمد أميف : األكقاؼ كالحياة االجتماعية   صكلذريتو كلجميع المسمميف . 

  98السمطاف األشرؼ شعباف   ص
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ثالثة درىما بما يعادؿ  762 فى العاـ  أل أف راتبو بمغ (.118)درىما سنكيا  422عنيا 
   كستكف درىما كثمث درىـ شيريا .

بف عمر بف عمى الريغى المغربى بيف األذاف كأف يككف كجمع سميماف بف أبى السعكد 
مؤذنا كاف  ـ1376/ىػ778ت كأحمد بف سالـ بف ياقكت المكى .(119)بالمسجد الحراـ فراشا 

  أما عبد اهلل بف عمى بف عبد اهلل بف عمى بف محمد الكازركنى  (122)كقائما بخدمة بئر زمـز
فباإلضافة ككنو رئيسا لممؤذنيف بمكة ناب أيضا فى الحسبة   كاستنيب فى القضاء ( 121)
   (122)  كلـ يكتؼ بذلؾ بؿ اشتغؿ بالتجارة كجمع منيا ثركة كبيرة  ىػ828باشره حتى كفاتو ك 

كبعض  (.123مؤذنا )ككاف يكسؼ الدباغ المصرل يؤدب األبناء بمكة إلى جانب عممو 
 (124المؤذنيف ترككا كظيفة األذاف كسافركا خارج مكة طمبا لمرزؽ )

لتى دارت فى ببعض األحداث السياسية ا د تأثرت أجكر المؤذنيف فى الحـر المكىكق
البالد التى كانت ترسؿ إلى بالد الحجاز المئكنة   ففى أثناء النزاع بيف الممؾ العادؿ 

ـ   قاـ األفضؿ بقطع األحباس عف مكة كالمدينة  1199ىػ /  596كاألفضؿ األيكبى 
 ( .125ليعطى ركاتب لمجند   فتأثر بذلؾ الفقياء كأرباب العمائـ كمف بينيـ المؤذنكف )

                                                 
  . 98أكقاؼ السمطاف األشرؼ شعباف   صراشد القحطانى :   118
كمعرفة أجر الفراش فى كقؼ  الالمع.يفضؿ ايضا الرجكع إلى الضكء  .756 الدر الكميف   صابف فيد :   119

 األشرؼ
القاـئ بخدمة معرفة اجر .357 ص6إفادة األنـا  جػالغازل :  .135 ص1ابف حجر : إنباء الغمر   جػ  122

 فى كقؼ األشرؼالبئر 
 انظر الجدكؿ  121
 فى الكقفية معرفة أجر نائب المحتسب أك نائب القاضى .387 ص4العقد الثميف   جػ الفاسى : 122
 .342 ص12لسخاكل : الضكء الالمع جػا  123
   5العقد الثميف   جػ . الفاسى :مثؿ عبد المطيؼ بف محمد بف حسيف الكازركنى الذل سافر إلى سكاكف   124

 .113ص
  . 151  ص  1  ؽ  1المقريزل : السمكؾ   جػ   125
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أيضا أجكر المؤذنيف كغيرىـ مف أرباب الكظائؼ فى الحرميف الشريفيف  كما تأثرت
باألحكاؿ االقتصادية فى البالد التى رصدت أكقافا ليما   خاصة كأف عددا كبيرا مف األكقاؼ 

(   كعندما 126عمى الحرميف الشريفيف كاف مصدر تمكيميا األساسى مف أراض زراعية )
أك ينخفض إنتاج ىذه األراضى   فمف المتكقع أف تحدث أزمة اقتصادية فى تمؾ البالد 

ػ  ـ المؤذنيفينخفض مصدر التمكيؿ   مما يعكد بآثار سمبية عمى أرباب الجكامؾ ػ كمف بيني
 (.127الكقؼ ) المستفيديف مف

 مكةكما تأثرت أجكر المؤذنيف باألزمات االقتصادية كاألكبئة التى تعرضت ليا 
القمح  ( . مما دعا بعض سالطيف مصر بزيادة مقادير128)كتضاءلت القكة الشرائية لركاتبيـ 

ظائؼ بسبب القحط الذل لتخفيؼ العبء عف كاىؿ المجاكريف كأرباب الك  التى ترسؿ إلييـ
                                                                          " فحمت ربقة الجدب كفك تيا   كجم ت ىبكة القحط ككف تيا كىكنت مصاعب المساغب   أصابيـ

 السالطيف .(   إال أف ذلؾ لـ يكف سياسة ثابتة يتبعيا كؿ 129" )
 مكانة المؤذنين العممية :

لـ يمتمؾ المؤذنكف حسف الصكت كجيكريتو فقط   بؿ نالكا مكانة عممية فى المجتمع 
المكى   ساعدىـ عمى ذلؾ البيئة العممية المحيطة بيـ فنيمكا مف مختمؼ العمـك التى تدرس 

عمـ الحديث   فعبد  ( كدرس عدد كبير منيـ132فى المسجد الحراـ   فحفظكا القرآف الكريـ )

                                                 
.  278   366  ص 12. ابف كثير : البداية كالنياية   جػ  382  ص  2ابف حبيب : تذكرة النبيو   جػ  126

  . 61   62محمد أميف : األكقاؼ   ص 
  . 271  ص  2الفاسى : شفاء الغرـا   جػ   127
   2لمزيد مف التفصيؿ عف المجاعات كاألكبئة التى تعرضت ليا مكة . انظر الفاسى : شفاء الغرـا   جػ   128

  . 272-272ص 
-129  ص  7لقمقشندل : صبح األعشى   جػ .  ا 78  ص  6ابف تغرل بردل : النجـك الزاىرة   جػ  129

112  . 
 . 226 ص4السخاكل : الضكء الالمع  جػ  132
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(   كسمع كؿ 131اهلل بف عمى بف محمد بف عبد السالـ الكازركنى درس صحيح البخارل )
( كمحمد بف عبد السالـ أبى المعالى بف 132مف عمى بف عبد المؤمف بف محمد بف ذاكر )

( كدرس إسماعيؿ بف عمى بف محمد بف داكد مسند اإلمـا 133أبى الخير جامع الترمذل)
فى كؿ ىذه الحاالت يحصمكف عمى إجازات ممف تعممكا منيـ   كيقكمكف  (. كىـ134أحمد)

( مف بينيـ 135بشرح ما تخصصكا فيو   كتعمـ غالب فقياء مكة كفضالئيا عمى أيدييـ)
 ( 137( كصاحب الدر الكميف )136صاحب العقد الثميف )

ذلؾ                                                                          كما تخصص بعضيـ فى الفقو المالكى فقامكا بدراسة المكطأ لإلماـ مالؾ كحد ثكا ب
(138.) 

كاشتغؿ بعض المؤذنيف بالفمؾ مثؿ عبد المطيؼ بف محمد بف عبد اهلل بف عمى بف 
 (142( ككاف لمبعض اآلخر أشعار يعتد بيا )139محمد بف عبد السالـ)

ىؿ  فال تدلنا المصادر التى بيف يدل الباحث عمى مقر إقامتيـ   أما سكنى المؤذنين
أف أكضح صاحب العقد الثميف إال أف  كى مفى داخؿ الحـر أـ ليـ بيكت خارج الحـر ال

أطمؽ عميو ـ 1222ىػ / 617عاـ ل الفارسى قد أكقؼ بيتا األمير زيف الديف قرامرز األفزر 

                                                 
                   2228  جدة   دار المنياج    6بامخرمة : قالدة النحر فى كفيات أعياف الدىر   جػ  131

 . 388 ص4. الفاسى : العقد الثميف  جػ 259 ص6جػ
 . 279 ص5الفاسى : العقد الثميف  جػ  132
 .  252 ص2الفاسى : العقد الثميف  جػ  133
 . 322 ص2السخاكل : الضكء الالمع جػ  134
 . 165 ص2العقد الثميف جػ :. الفاسى 342 ص12.جػ264 ص3السخاكل:الضكء الالمع جػ135
 .  165 ص2الفاسى :العقد الثميف   جػ  136
 . 285ابف فيد : الدر الكميف  ص  137
 . 296 ص6. بامخرمة : قالدة النحر جػ451 ض5ابف حجر : الدرر الكامنة  جػ  138
 .113 ص5الفاسى : العقد الثميف  جػ  139
 329 ص9. ابف العماد الحنبمى : شذرات الذىب جػ362 ص8ابف حجر : إنباء الغمر جػ 142
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كال نعمـ إذا كانت ىذه الدار مخصصة  (141)عمى الصكفية الغرباءبسكؽ الميؿ  بيت المؤذنيف
 لسكنى المؤذنيف أـ ال .

ائؼ فى الحـر المكى كالمجاكريف رعاية صحية كناؿ المؤذنكف كغيرىـ مف أرباب الكظ
فقد     كتـ رصد الكثير مف األكقاؼ عمييا مارستانات التى أنشئت ليذا الغرضمف خالؿ البي

الشمالى مف المسجد الحراـ عـا المستنصر بيمارستانا فى الجانب نشأ الخميفة العباسى أ
 .(142) لعالج أىؿ مكة كالمجاكريف بالحـر ـ1232ىػ/628

خصص لممؤذنيف تربة يدفنكف بيا يطمؽ عمييا "تربة المؤذنيف " كىى معركفة ك   
 (143عمى حجر عمى القبر ) المؤذفتاريخ كفاة يكتب كاف  بالمعالة 

 مالبس المؤذنين :
تككف مف كانت مالبس خطباء المساجد كالمؤذنيف بصفة عامة فى العصر الفاطمى ت

تككف مالبس (  ك 144" )مييـ لقب "أرباب الطيالسالجبة كالبردة كالطيمساف  كلذلؾ كاف يطمؽ ع
  كالعماـئ خضراء المكف   ألف الفاطمييف ألغكا المكف األسكد شعار الدكلة المؤذنيف بيضاء المكف

 .(145العباسية مف جميع مظاىر الحياة الرسمية   كاعتبركا المكف األسكد لكف شـؤ )
  فقد كاف ف مالبس المؤذنيففقد اختمفت ألكا  ما فى العصريف األيكبى كالمممككىأ

ف ثكب أسكد مرسكما   عبارة عف الشريفيف كالمؤذنيف كساء سنكيايرسؿ إلى أئمة الحرمي

                                                 
 .1177ابف فيد : الدر الكميف   ص . 284  282   ص1الفاسى : العقد الثميف   جػ  141
 .  16ف   ص أحمد ىاشـ : أكقاؼ الحرمي  142
 .388  ص 4الفاسى : العقد الثميف   جػ  143
  ص  1985  عبد المنعـ سمطاف : المجتمع المصرل فى العصر الفاطمى   القاىرة   دار المعارؼ   144

الطيمساف ىك أقرب األزياء شبيا بالطرحة التى كاف يمبسيا رجاؿ الديف فكؽ العمامة . ماير :  . 281
 . 94  ص  1972ة صالح الشيتى   القاىرة   الييئة العامة لمكتاب   المالبس المممككية   ترجم

  القاىرة   مكتبة األنجمك المصرية    3  ط  2عبد المنعـ ماجد : نظـ الفاطمييف كرسكميـ فى مصر   جػ   145
  . 275-274. عبد المنعـ سمطاف : المجتمع المصرل   ص  52  ص  1978
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 (   كيمثؿ ىذا الثكب عباءة سكداء ليا طرطكر146  كعمامة سكداء مرسكمة أيضا )بذىب
ما ك(  147كالمكف األسكد يدؿ عمى الكالء لمعباسييف )  مناسب يكضع فكؽ العمامة السكداء

(. ككانت ىذه المالبس تكضع فى خزانة 148كاف يمبس طيمساف شرب رقيؽ فكؽ العمامة )
  فإذا خمعت أعيدت فى الخزانة   كالمناسبات ممحقة بالحـر المكى تمبس فى ساعات الجمع 

كما كاف صغار المؤذنيف الذيف يدعكف ألمير مكة عند ظيكر     (149كصرؼ ليـ عكضيا )
(. كعند أذاف الفجر أك فى فصؿ 152ف أفخر الثياب كيتعممكف )ىالؿ الشير العربى يمبسك 

 .(151) ـ الميؿ   كلدفع البردالشتاء كاف المؤذنكف يمبسكف مالبس ثقيمة لالستعانة بيا عمى قيا
 

                                                 
  . 93ابف جبير : الرحمة   ص   146
  . 97-96ماير : المالبس المممككية     ص   147
  . 93ابف جبير : الرحمة   ص   148
 . 472ػ 469  ص  3ابف فضؿ اهلل العمرل : مسالؾ األبصار   جػ  149
  . 94ابف جبير : الرحمة   ص   152
  . 191محمد أميف : األكقاؼ   ص   151
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 : خاتمة
 توصل البحث إلى عدد من النتائج أىميا :

  تكافرىا  يجبكضع ليا شركط   ف مف أجؿ الكظائؼ فى الحـر المكىتعد كظيفة المؤذني
فقط   بؿ امتدت لمقيـا اإلعالف عف مكعد الصالة عمى  ميمتيـلـ تقتصر   ك فى المؤذف

 .  كاإلعالف عف كفاة المشاىيرتى   كتالكة مراسيـ تكلى الكظائؼبكظيفة المسحرا
   لـ يتـ إلغاء األذاف ـ إال أنو 1173ىػ/569                                       رغـ أف مكة خضعت لمدكلة األيكبية السن ية

  ثـ عاد األذاف الشيعى مرة أخرل فى العصر  ـ1186ىػ/582نة الشيعى إال فى س
 ـ1322/ىػ722المممككى إلى أف ألغاه الناصر محمد بف قالكف 

 فى مصر بالصالة كالسالـ عمى الرسكؿ بعد  إف الزيادات التى حدثت فى صيغة األذاف
 األذاف لـ تطبؽ فى الحـر المكى .

 الحـر المكى فى عصر الدراسة معظميـ مف مؤذف بثالثة كأربعيف رصد الباحث أسماء ػ
التى تكضح  أسرة أبك المعالى بف أبى الخير الكازركنى   كقاـ الباحث برسـ شجرة نسبيـ

 . أنيا كانت مينة كراثية فى المقاـ األكؿ
  ة عائمةحدد الباحث أسماء ثمانية رؤساء لممؤذنيف فى الحـر المكى مف عائمة كاحد  

  كاثناف فقط مف أسرة عبد السالـ بف أبى المعالى" ستة منيـ مف "أبك المعالى الكازركنى
 .كتـ تحديد سنكات رئاستيـ لألذاف  بى المعالىأأسرة أخيو عبد المؤمف بف 

   د الجغرافية  فقد عمؿ بيا مكيكفلـ تعرؼ مينة المؤذنيف فى الحـر المكى الحدك  
 .ذىب الشافعىككاف معظميـ عمى الم .كيمنيكف كمغاربة   كمصريكف  كفرس

  شرؼ شعباف عمى تـ تحديد أجكر المؤذنيف مف خالؿ كثيقة أكقاؼ السمطاف األ
  كما جمعكا بيف األجر النقدل كاألجر العينى كأف المؤذنيف جمعكا  الحرميف الشريفيف

 بيف كظيفة األذاف كبعض الكظائؼ األخرل داخؿ الحـر كخارجو.
  الدراسةكانة عممية كبيرة فى عصر ناؿ المؤذنكف م. 
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 المالحق :
 ( مؤذنو الحرم المكى2جدول )

 انظر الجدول المنفصل
 المعالى الكازرونى من أسرة أبىفى الحرم المكى   رئاسة المؤذنين( 3)جدول 

 مالحظات فترة الرئاسة االسـ ـ
عبد اهلل بف عمى بف عبد اهلل بف  1

بف عمى بف محمد بف عبد السالـ 
 الديف()بياء أبى المعالى الكازركنى 

ـل يصؿ الباحث 
إلى تاريخ تكليو 

 الرئاسة

 

بف عمى محمد بف عمى بف عبد اهلل  2
بف محمد بف عبد السالـ بف أبى 

 المعالى الكازركنى

 سافرتكلى الرئاسة عندما  ىػ799تكفى 
إلى مصر  أخكه عبد اهلل

 مف التجارة كاليمف لالسترزاؽ
عبد اهلل بف عمى بف عبد اهلل بف  3

د بف عبد السالـ بف عمى بف محم
 أبى المعالى الكازركنى )بياء الديف(

حتى  عاد لرئاسة المؤذنيف ىػ828تكفى 
 كفاتو

 عبد المؤمفبف محمد بف الحسيف  4
 )جماؿ الديف (

أبناء عمكمة الرؤساء  ىػ828-826
السابقيف انظر جدكؿ مؤذنك 

 الحـر المكى
 عبد المطيؼ بف محمد بف الحسيف 5

 عبد المؤمف
  ىػ826-827

محمد بف أبى الخير محمد بف عمى  6
بف عبد اهلل بف عمى بف محمد بف 

 عبد السالـ

عادت  رئاسة المؤذنيف إلى  ىػ827-857
الفرع األكؿ مف أسرة أبك 

 المعالى الكازركنى
عبد السالـ بف محمد بف أبى الخير  7

 + محمد بف محمد بف أبى الخير 
 رئاسة المؤذنيف مشاركة بيف ىػ857-865

 األخيف
+ محمد بف محمد بف أبى الخير  8

 ابنو أبك عبد اهلل
بعد كفاة عبد السالـ  ىػ865-889

 أصبحت رئاسة المؤذنيف
 بيف الكالد كابنو مشتركة 

أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف أبى  9
 الخير

ىػ إلى 889مف 
 كفاتو

استقؿ برئاسة المؤذنيف بعد 
ـل يحصؿ كفاة كالده ك 

 كفاتو الباحث عمى تاريخ
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( مؤذنو الحرم المكى من أسرة أبى المعالى بن أبى الخير بن ذاكر ابن أحمد 2شكل)
 بن حسن الكازرونى

 انظر شجرة النسب ) بخط اليد (

 
 

 المصادر والمراجع 
 

 أوال : المخطوطات :
المقدسى : بذؿ النصائح الشرعية فيما عمى السمطاف ككالة األمكر كسائر  .1

 مكتبة برليف الشرقية .الرعية   مخطكط ب
staatsbibliothek Zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, 

Orientabteilung  , 5618 . pet . 593 
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 ثانيا : المصادر
 .1982يركت  دار بيركت لمطباعة كالنشر    ب11  8ابف األثير: الكامؿ فى التاريخ  جػ  .1
    تحقيؽ رشدل الصالح ممحس 2خبار مكة كما جاء فييا مف اآلثار  جػاألزرقى : أ .2

 بيركت   دار األندلس   د. ت .
 .2228جدة   دار المنياج    6الدة النحر فى كفيات أعياف الدىر  جػبامخرمة : ق .3
  دار    بيركت1جػ  رائب األمصار كعجائب األسفار: تحفة النظار فى غابف بطكطة .4

   د.ت .الشرؽ العربى
حقيؽ محمد محمد أميف  تكفى بعد الكافى   ت: المنيؿ الصافى كالمسابف تغرل بردل .5

   الييئة العامة لمكتاب   د.ت .القاىرة
 . 1938ابف تغرل بردل : حكادث الدىكر   لندف    .6
  القاىرة   6   5   4ابف تغرل بردل : النجـك الزاىرة فى ممكؾ مصر كالقاىرة   جػ  .7

 .  1963كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمى   
  2222  القاىرة   دار المعارؼ     تحقيؽ محمد زينيـ  مة ابف جبيرابف جبير : رح .8
  تحقيؽ محمد محمد أميف   القاىرة   الييئة العامة  2ابف حبيب : تذكرة النبيو   جػ  .9

 . 1982لمكتاب   
  2ط    6  5  2  1الكامنة فى أعياف المائة الثامنة  جػ : الدرر ابف حجر العسقالنى .12

  عة مجمس دائرة المعارؼ العثمانيةعيف خاف   حيدر أباد   مطبتحقيؽ محمد عبد الم
1972 . 

    تحقيؽ محمد عبد المعيف خاف 2ط  النى : إنباء الغمر بأبناء العمرابف حجر العسق .11
 . 1986بيركت   دار الكتب العممية   

  ابف حماد : أخبار ممكؾ بنى عبيد كسيرتيـ   تحقيؽ التيامى نقرة   عبد الحميـ عكيس  .12
 ىػ . 1421القاىرة   دار الصحكة   



 
 

ــــــ م8282  - ألولا اجمللد  –(82)  العدد –جملة املؤرخ العربي ــ ــ ــ ــ ــــ ــ  شلىب إبراهين اجلعيدىأ.د.  ــ

- 262 - 
 

ابف حمزة الحسينى : ذيؿ تذكرة الحفاظ   تحقيؽ حساـ الديف القكسى   بيركت   دار  .13
 الكتب العممية   د. ت .

  1966  بيركت   دار المعرفة    2الدارقطنى : سنف الدارقطنى   جػ  .14
محمد أبك الفضؿ  الزمخشرل : الفائؽ فى غريب الحديث   تحقيؽ عمى محمد البجاكل   .15

 . 1978  بيركت   دار المعرفة    2إبراىيـ   ط 
 . 1983السبكى : معيد النعـ كمبيد النقـ   بيركت   دار الحداثة    .16
السخاكل : التحفة المطيفة فى تاريخ المدينة الشريفة   بيركت   دار الكتب العممية    .17

1993 . 
 ت .ركت   دار مكتبة الحياة   د.السخاكل : الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع   بي .18
 . 1952السيكطى : تاريخ الخمفاء   القاىرة   مطبعة السعادة    .19
  تحقيؽ إبراىيـ الزيبؽ   بيركت    2أبك شامة : الركضتيف فى أخبار الدكلتيف   جػ  .22

 . 1997مؤسسة الرسالة   
دار الكتب    بيركت   3ابف العماد الحنبمى : شذرات الذىب فى أخبار مف ذىب   جػ  .21

 العممية   د. ت .
: شفاء الغراـ بأخبار البمد الحراـ   جزآف   بيركت   دار الكتب  ق832ت الفاسى .22

 . 2222العممية   
الفاسى : ذيؿ التقييد فى ركاة السنف كاألسانيد   تحقيؽ كماؿ يكسؼ الحكت   بيركت    .23

 1992دار الكتب العممية   
بمد األميف   تحقيؽ محمد عبد القادر عطا   بيركت   الفاسى : العقد الثميف فى تاريخ ال .24

 . 1998دار الكتب العممية   
    تحقيؽ عبد الممؾ عبد اهلل دىيش2مكة فى قديـ الدىر كحديثو   ط  : أخبارالفاكيى .25

 ىػ .1414بيركت   دار خضر   
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خ : الدر الكميف بذيؿ العقد الثميف فى تاري( ق 885ت ) النجـ عمر بف فيد ابف فيد  .26
   تحقيؽ عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش ..... البمد األميف

: إفادة األناـ بذكر أخبار  (ق1365ت ) عبد اهلل محمد الغازل المكى الحنفى  الغازل .27
 دىيش . ....بمد اهلل الحراـ   تحقيؽ عبد الممؾ بف عبد اهلل 

 ػ ى 1372  القاىرة   دار الشعب    6القرطبى : تفسير القرطبى   جػ  .28
  القاىرة   كزارة الثقافة  7  جػ 4القمقشندل : صبح األعشى فى صناعة اإلنشا   جػ  .29

 كاإلرشاد القكمى   د. ت .
   بيركت   مكتبة المعارؼ   د. ت . 13   12ابف كثير : البداية كالنياية   جػ  .32
 المقدسى : أحسف التقاسيـ فى معرفة األقاليـ   تحقيؽ غازل طميمات   دمشؽ   كزارة .31

 .  1982الثقافة   
 المقريزل : الخطط   جزآف   القاىرة   مكتبة الثقافة الدينية   د. ت . .32
تحقيؽ محمد مصطفى زيادة   القاىرة  3  ؽ  1  جػ  1  ؽ  1المقريزل : السمكؾ   جػ  .33

 .  1957   1956  لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر   
  تحقيؽ محمد حممى  2يف الخمفا   جػ المقريزل : اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطمي .34

  1999محمد أحمد   القاىرة   الييئة العامة لقصكر الثقافة   
  تحقيؽ محمد رضكاف الداية   بيركت   دار الفكر  1المناكل : التعاريؼ   جػ  .35

 ىػ . 1412المعاصر   
 ابف منظكر : لساف العرب   بيركت   دار صادر   د. ت . .36
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 ثالثا : المراجع العربية             
أحمد ىاشـ بدرشينى : أكقاؼ الحرميف الشريفيف فى العصر المممككى   رسالة دكتكراه    .1

 2221كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية   جامعة أـ القرل   
ألشرؼ شعباف عمى الحرميف   الرياض   لقحطانى : أكقاؼ السمطاف اراشد سعد راشد ا .2

 . 1994مطبكعات مكتبة الممؾ فيد الكطنية   
عبد المجيد أبك الفتكح : العالقات المصرية الحجازية فى العصريف الفاطمى كاأليكبى    .3

 . 1977المنصكرة   مطبعة أكرفك   
الفاطمى   القاىرة   دار المعارؼ   عبد المنعـ سمطاف : المجتمع المصرل فى العصر  .4

1985 . 
  القاىرة   مكتبة  3  ط  2عبد المنعـ ماجد : نظـ الفاطمييف كرسكميـ فى مصر   جػ  .5

 . 1978األنجمك المصرية   
ماير : المالبس المممككية   ترجمة صالح الشيتى   القاىرة   الييئة العامة لمكتاب    .6

1972 . 
  مكة المكرمة  5التاريخ القكيـ لمكة كبيت اهلل الكريـ   جػمحمد طاىر الكردل المكى :  .7

  2222  مكتبة النيضة الحديثة   
محمد محمد أميف : األكقاؼ كالحياة االجتماعية فى مصر   القاىرة   دار النيضة  .8

 . 1982العربية   
 

 رابعا : المراجع األجنبية 
Fernandes ; The evolution of Asufi institution in Mamluk Egypt, 

the Khanqah, Berlin,1988. 
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 – ( هؤذنو احلرم املكي1جدول ) ---
 

 م االسن الصفة تاريخ الوفاة املصدر هالحظات
ِ عَش   08ٍبد ع

 عْخ رقشيجب

ُ  ٕـ820  ٍؤر

 ً اىحش

 اىششيؿ

 ٚ ِ أث ً ث عجذ اىغال

ٚ اىخيش  ِ أث ٚ ث اىَعبى

 ِ ِ أحَذ ث ِ رامش ث ث

ّٗ ِ اىنبصس ــاىحغ ٚ ــ

٘ ٍحَذ ا  ىَٚنأث

1.  

  ِ َي ٖذ : اىذس اىن ِـ  اث

 174، ص 

ِ  ٍؤرُ ٕـ812 ِ عجذ هللا ث أحَذ ث

 ٚ ِ اىطف٘ط ٚ اىحغ أث

 اىَٚن

2.  

اىفبعٚ:اىعقذ  

ِ،ج َي  77،ص1اىث

 ً ٚ :عيش أعال ٕج اىز

ْجالء،ج ،ص48اى

491 

 ً ُ حيب عب مب

 ٕـ819

 ُ ٍؤر

 ً اىحش

 اىششيؿ

 ِ ِ عجذ اىَؤٍ رامش ث

 ٚ ِ أث ٚ ث ٚ اىَعبى ِ أث ث

 ِ ِ رامش ث ِ ث اىحغ

ِ  أحَذ ِ حغ ث

ٚ اىَٚن ّٗ  اىنبصس

3.  

  ، ِ َي اىذس اىن

 4290ص

ُ ٍ٘ج٘دا  مب

 ٕـ858

ِ ٍحَذ  ٍؤرُ ٘ ثنش ث أث

 اىعجَٚ

4.  

  ِ َي ٖذ : اىذس اىن ِـ  اث

 912،ص

ُ ٍ٘ج٘دا  مب

 ٕـ877

ِ ٍحَذ  ٍؤرُ ِ ث عجذ اىَؤٍ

ِ عجذ  ِ رامش ث ث

ٚ اىَعبٚى ِ أث  اىَؤٍ

5.  

ٚ :اىعقذ   اىفبع

ِ،ج َي  258،ص2اىث

598-

855 ِ ـ دـ ٕ

 ثبىَعالح

ُ ٍؤر

 ً اىحش

 اىششيؿ

 ً ِ عجذ اىغال ٍحَذ ث

 ٚ ٚ اىَعبى ِ أث ث

ّٚٗ  اىنبصس

6.  

  

اىفبعٚ:اىعقذ 

ِ،ج َي  297،ص5اىث

ٕـ 895

ٗقعذ 

 ٚ صبعقخ عي

 ً قجخ صٍض

 ـقزيزٔ

 ُ ٍؤر

 ً اىحش

 اىششيؿ

ِ عجذ  ِ ٍحَذ ث ٚ ث عي

 ٚ عبى ٚ اَى ِ أث ً ث اىغال

 ٌ ج  ّٚ ٚ اىَن ّٗ اىنبصس

ٚ ييقت  ٘ اىَعبى ِ أث اىذي

 ثبىزبج

7.  

ٍثجذ   ٔ ـبر ربسيخٗ 

ٚ حجش قجشٓ  عي

اىفبعٚ:اىعقذ 

ِ،ج َي  700،ص1اىث

ثبٍخشٍخ:قالدح 

حش،ج  259،ص8اْى

 

711 ِ دـ ـٗ  ٕ

 ثبىَعالح

 ُ ٍؤر

 ً اىحش

 اىششيؿ

 ِ ٚ ث ِ عي عجذ هللا ث

 ً ِ عجذ اىغال ٍحَذ ث

 ٚ ٚ اىَعبى ِ أث ث

ٚ اىَٚن ّٗ  اىنبصس

8.  
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ٔ اىشئيظ  ِ أخي اث

ِ عجذ هللا  ٖبء اىذي ث

ِ عجذ هللا  ٚ ث ِ عي ث

ٚ سئيظ  ِ عي ث

ِّي  اىَؤر

ٍئزّخ ثبة ر شك 

 ٔ ِ عَ اىعَشح الث

 ٔ صٗج  ًٗ عجذ اىغال

ْٔز  اث

ٚ :اىعقذ  اىفبع

ِ،ج َي  89ص ،7اىث

ُ  ٕـ757 ٍؤر

 ً اىحش

اىششيؿ 

 ُ مب

 ُ يؤر

َئزّخ  ث

ثبة 

 اىعَشح

 ِ ٚ ث ِ عي أحَذ ث

 ً ِ عجذ اىغال ٍحَذ ث

 ٚ ٚ اىَعبى ِ أث ث

 ٌ ج  ّٚ ٚ اىَن ّٗ اىنبصس

٘ اىَعبٚى ِ أث  اىذي

9.  

ٚ قجخ  خ عي اإلقٍب

ٗأصيح   ، ً صٍض

ً اىَؤرّ ِ ثبىحش ي

 اىششيؿ

ٚ : اىعقذ  اىفبع

ِ،ج َي  275،ص5اىث

ُ  ٕـ788 ٍؤر

َأرّخ  ث

 ثبة عٚي

 ِ ِ عجذ اىَؤٍ ٚ ث عي

 ِ ِ رامش ث ِ ٍحَذ ث ث

 ٚ ِ أث عجذ اىَؤٍ

 ٚ ّٗ ٚ اىنبصس اىَعبى

 اىَٚن

11.  

ٍبد ثعذ   

 ٕـ788

 ُ ٍؤر

ْبسح  ثَ

ذٗح  اْى

ش  ٚ اىطٕب ِ أث ٍحَذ ث

 ٌ ِ عجذ اىشحي ٍحَذ ث

َبىنٚ ٙ اى  اىعَش

 

11.  

ٖبء اىذي ٓ ث ِ عجذ ٗىذ

ٚ سئيظ  ِ عي هللا ث

ِّي  اىَؤر

، اىفبعٚ: َِي  اىعقذ اىث

 288ص ،5ج

780-

785 ِ دـ ـٗ  ٕ

 ثبىَعالح

 ُ ٍؤر

 ً اىحش

 اىششيؿ

 ِ ِ عجذ هللا ث ٚ ث عي

ِ عجذ  ِ ٍحَذ ث ٚ ث عي

 ٚ عبى ٚ اَى ِ أث ً ث اىغال

 ِ ٘ اىحغ ٚ أث ّٗ اىنبصس

َيقت  ٚ اى  اىَن

س اىذِي ّ٘ 

12.  

 ٌ ٔ ٍعشـخ ثعي ُ ى مب

 ِ ْبصه ع َيقبد ر اى

ِ قجو سئبعخ اىَؤ ّي ر

 ٌ ٚ ثالد اىعج ٓ إى عفش

ٓ عجذ اىيطيؿ  ٘ىذ ى

 ِ ٍ ٔ ٘ى ص ٗثعذٗ 

 ، ٓ ٗىذ اىغفش اعزقش 

 ِ َبه اىذي ٚ ج ٘ى ٌ ر ث

 ِ غزقال ٍ ظيفخٍ  ا٘ى

ً صائذ  شح ثَع٘ي اىقٕب

 ٓ ٗىذ  ً ِ ٍع٘ي ع

٘ٔر  ٗإخ

: ٚ ِ  اىفبع َي اىعقذ اىث

 245ص ،2، ج

ٖذ: ِـ  ، اث َِي  اىذساىن

 407ص

ِ   ٕـ777 دـ

 ثبىَعالح

سئيظ 

 ِ ّي اىَؤر

 ٚ ٘ى ر

ئبعخ س

 ِ ّي اىَؤر

ثبىحشً 

اىششيؿ 

َئزّخ  ث

ثبة قجش 

شيجخ ثعذ 

س  ّ٘ ٔ أخي

 ِ اىذي

 عٚي

 ِ ِ عجذ هللا ث ٍحَذ ث

ِ عجذ  ِ ٍحَذ ث ٚ ث عي

 ٚ عبى ٚ اَى ِ أث ً ث اىغال

ٚ اىَنٚ، ّٗ  اىنبصس

َبه اىذِي  ج

13.  
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َب  قبئ ّبٗ  ُ ٍؤر مب

 ً ثخذٍخ ثئش صٍض

 ٕـ778

ًّب ـبدح األ  ،8ج ،إ

 757ص

ــ ــ ِ يبق٘د ٍؤرُ ـ ٌ ث   .14 عبى

ُ إى ً مب ش صٍض ٔ ٍأ ي

 ٗعقبيخ اىعجبط

ّجبء  ِ حجش : إ اث

 اىؽَش،

897-

 ٕـ770

ِ  ٍؤرُ ٌ ث ِ عبى أحَذ ث

ٖبة  ٚ ش يبق٘د اىَن

 اىذِي

15.  

ٚ :اىعقذ   اىفبع

ِ،ج َي  277، ص2اىث

ِ حجش:  اىذسس، اث

 724،ص5ج

751-799 

 ِ ـ دـ ٕ

 ثبىَعالح

 ، ُ ٍؤر
ثبشش 

اىشئبعخ 
ؼيجخ  ـٚ

ٔ عجذ  أخي
 ِ هللا ث

 عٚي

ِ عجذ  ٚ ث ِ عي ٍحَذ ث

َذ  هللا ِ ٍح ٚ ث ِ عي ث

 ٚ ِ أث ً ث ِ عجذ اىغال ث

 ٚ ّٗ ٚ اىنبصس اىَعبى

٘ اىخيش ٚ أث  اىَن

16.  

ٚ اىحغجخ  ّبةـ 

ثبشش عَو  ثَنخ

 ٕـ088اىقضبء 

 ٚ عَو ثبىزجبسحـ 

 اىيَِ

ٙ : اىض٘ء  اىغخٗب

 258،ص44،ج

ِ ،  اىفبعٚ: َي اىعقذ اىث

 707، ص1ج

 

752-

080 ِ ـ دـ ٕ

 ثبىَعالٓ

سئيظ 

ِّي  اىَؤر

 ِ ٚ ث ِ عي عجذ هللا ث
ِ عجذ هللا ٚ ث ِ عي  ث

 ً ِ عجذ اىغال ٍحَذ ث
 ٚ ٚ اىَعبى ِ أث ث

ٚ اىَنٚ،  ّٗ اىنبصس
ٖبء اىذِي  ييقت ث

17.  

ٚ ثعيخ اىغو ـ َبد :  ٘ر ِ اىع اث

 ،9،جشزساد

 480ص

772-
 ٕـ 080

ِ ثَقبثش  ٗدـ
ـيخ  اىص٘

ِ  ٍؤرُ ِ عَش ث ٍحَذ ث

 ٚ َْ ٚ اىي ٘ى ٚ اىغح عي

٘ اىطيت ٚ أث ٌ اىَن  ث

18.  

ٙ : اىض٘ء    ،اىغخٗب

 717، ص4ج

ً  ٍؤرُ ٕـ047 ِ عجذ اىغال أحَذ ث
 ٚ ِ عي ِ عجذ هللا ث ث
ِ عجذ  ِ ٍحَذ ث ث

 ٚ عبى ٚ اَى ِ أث ً ث اىغال
ّٚٗ ٖبة اىنبصس  اىش

19.  

ٚ سئبعخ  ٘ى ر

ِ ثع ّي ذ ــاىَؤر

ٖبء   اىج

 ٚ ِ عي عجذ هللا ث

ّٚٗ  ٕـ080اىنبصس

ّجبء اىؽَش  ِ حجش : إ اث

 75ص    ،  0، ج

اىفبعٚ:ريو 

 ،4اىزقييذ،ج

 449-440ص

ُ  ٕـ028 مب
 ُ يؤر
ال  ٗأ

ْبسح  ثَ
ٚ ث بة عي

ٌ صبس  ث
سئيغب 
ِّي  ىيَؤر

 ِ ِ ث ِ اىحغي ٍحَذ ث

 ِ عجذ اىَؤٍ

 ِ َبه اىذي ٚ ج ّٗ اىنبصس

َذ ٘ أح  أث

21.  

ٚ سيبعخ  ّبةـ 

 ً ِ ثقجخ صٍض ّي اىَؤر

 ِ ٔ ٍحَذ ث ِ قشيج ع

ٓ عجذ  ٗىذ  ِٗ حغي

 اىيطيؿ

 ِ َي ٖذ:اىذس اىن ِـ  اث

 097،092ص 

ٙ: اىض٘ء ، اىغخٗب

 724، ص1ج

027 ِ دـ ـٗ  ٕ

 ثبىَعالح

 ُ ٍؤر

ثبة 

 اىعَشح

ِ أحَذ عجذ  اىيطيؿ ث
ِ عجذ  ً ث ِ عجذ اىغال ث
َذ  ِ ٍح ٚ ث ِ عي هللا ث
 ٚ ِ أث ً ث ِ عجذ اىغال ث
ٚ اىخيش  ِ أث ٚ ث اىَعبى

ِ أحَذ  ِ رامش ث ث
ٖيش  ٚ اىش ّٗ اىنبصس

 ثبىذة

21.  
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ْيب ثحفع  ُ ٍعز مب

قذ ٌ يجيػ ا٘ى ، ى

ِ ) اىغجت  األسثعي

٘ثبء (  اى

ٙ: اىض٘ء ، اىغخٗب

 771، ص1ج

 : ٚ  اىفبع

،ِ َي  اىعقذ اىث

 447،ص5ج

 ٕـ 027

ِ ثبىَعالح  دـ

 ٚ ـ ٘ر

ثبىطبعُ٘ 

 ُ ٙ مب اىز

 ثَنخ

 ُ ٍؤر

ْبسح  ثَ

 ٚ ثبة ْث

 شيجخ

ُ ثعذ  مب

ٍ٘د عجذ 

 ِ هللا ث

 ٚ عي

سئيظ 

ِّي  اىَؤر

ِ ٍحَذ  عجذ اىيطيؿ ث

ِ عجذ  ِ ث ِ حغي ث

 ِ ِ ٍحَذ ث ِ ث اىَؤٍ

 ِ ِ عجذ اىَؤٍ رامش ث

 ٚ ِ أث ٚ ث ٚ اىَعبى ِ أث ث

اىخيش اىغشاج 

ٚ ييقت  ّٗ  اىنبصس

 ثغشاج اىذِي

22.  

 ٙ  :  اىغخٗب

اىض٘ء ، 

 775،ص1ج

ــ ــ   ـ

 ٍؤرُ

ِ عجذ  ٘ ثنش ث أث

 ِ ِ ٍحَذ ث اىيطيؿ ث

 ِ ِ عجذ اىَؤٍ ِ ث حغي

 ِ ِ رامش ث ِ ٍحَذ ث ث

 ٚ ِ أث ِ ث عجذ اىَؤٍ

ٚ اىخيش  ِ أث ٚ ث  اىَعبى

ّٚٗ  اىغشاج اىنبصس

23.  

ْبء  ُ يؤدة األث مب

ٌ أعشض  ثَنخ ، ث

عَو  ِ مو رىلٗ  ع

 طجبخب ثبىَغعٚ

ٙ: اىض٘ء ، اىغخٗب

 718، ص  48ج

عؿ اىذثبغ  ٍؤرُ ٕـ029 ٘ي

 اىَصشٙ

24.  

ه  ٌ ٍق٘ج ظ  ّٔ ى

٘يخ ّج  ٍٗذائح 

 ِ حغي  ٌٗ ٕي ٘إثشا أخ

 ٚ ّبئت أث ٗاىذ  ٗ

 ٌ وٕ  َبعيوٕ  إع

ُ؟  ٍؤرّ٘

ٙ: اىض٘ء ، اىغخٗب

 782، 2ج

ّجبء  ِ حجش:إ اث

 788،ص0اىؽَش،ج

َبد  ِ اىع اث

:شزساد،ج ْجٚي ،9اىح

 729ص

788-

 ٕـ070

ِ ثبىحجُ٘  دـ

سئيظ 

ِّي  اىَؤر

 ِ ٚ ث ِ عي َبعيو ث إع

ِ دا ِ ٍحَذ ث ٗد ث

 ِ ِ عجذ هللا ث شَظ ث

 ٙ ٌ اىجيضٗب سعز

ش  ٚ أثب اىطٕب ٚ ينْ اىَن

 ٗييقت ٍجذ اىذِي

25.  

ٚ اىحغجخ ٖذ : اىذس  ّبةـ  ِـ  ظش اث ّا

ِ ج َي  571،ص4اىن

ٚ : اىحيبح  اىغبىَ

ْيخ ، ص  498اىذي

795-

 ٕـ055

 ُ ٍؤر

َأرّخ  ث

 اىعَشح

 ِ عؿ ث ِ ٘ي أحَذ ث

عؿ  ِ ٘ي ِ ث حغي

ٖيش  ٚ اىش اىحصْنيف

ِ اىَحزغت  ثبث

 

26.  

ٙ: اىض٘ءاىغخ  ، ٗب

 710، ص4ج

707-

 ٕـ058

ِ عجذ اىعضيض  ٍؤرُ أحَذ ث

 ِ ٌ ث ِ عبى ِ أحَذ ث ث

نٚ ٖبة اَى  يبق٘د اىش

 

27.  
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ٚ سئبعخ  ٘ى ر

ـبح  ِ ثعذٗ  ّي اىَؤر

ٔ عجذ اىيطيؿ  قشيج

 ِ ِ ٍحَذ ث ث

 ٕـ027حغِي

 ً ٗاىذ عجذ اىغال

 ٘ ٗاىذ أث  ٗٔ ٙ ييي اىز

 ٓ ٗاعزقش ثعذ اىخيش 

ٚ اىشيبعخ ٓـ  ْب  اث

ٙ: اىض٘ء ، اىغخٗب

 28، ص9ج

ٖذ ِـ  ِ ، اث َي : اىذس اىن

 205ص

791-

 ٕـ057

 

سئيظ 

ِّي  اىَؤر

ٚ اىخيش  ِ أث ٍحَذ ث

ِ عجذ  ٚ ث ِ عي ٍحَذ ث

ِ عجذ  ٚ ث ِ عي هللا ث

ٚ اىخيش  ٘ أث ً أخ اىغال

 ٚ ٚ اىَن ّٗ اىنبصس

ِ أحَذ  ِ ث َبه اىذي )ج

) ّٚٗ  اىنبصس

28.  

 ُ ت األرا ـشاػ ثجّب

 ِ ة ع ُ يْ٘ ، مب

 ُ ٚ األرا اىشيظـ 

ٚ صٍضً  عي

ٙ: اىض٘ء ، اىغخٗب

 281، ص7ج

ٖذ :  ِـ   اث

 ، ِ َي  اىذس اىن

 758ص 

 ٕـ059

ِ ثبىَعالح   دـ

 ُ ٍؤر
ٗـشاػ 
 ٚ ٗى

ّصؿ 
 ُ األرا
َأرّخ  ث
ثبة 

اىعَشح 
ضٗه  ْث
ِ عجذ  ٍ
اىيطيؿ 
ِ أحَذ  ث
ِ عجذ  ث
 ً اىغال
ّٗ اىنبصس

ٙ 

 ٚ ِ أث ُ ث َب عيي

ِ عَش  اىغع٘د ث

 اىَؽشٚث

ٌ اىَٚن  ث

29.  

  :ٙ اىغخٗب

 ،1،جاىض٘ء

 288ص

085  ٗ أ

ٕـ 080

 ٗاألٗه أقشة

 سئيظ

ِّي  اىَؤر

ِ ٍحَذ  ً ث عجذ اىغال

ٚ اىخيش ٍحَذ  ِ أث ث

ِ عجذ هللا  ٚ ث ِ عي ث

ِ عجذ  ٚ ث ِ عي ث

ٚ اىخيش  ٘ أث ً أخ اىغال

ٚ اىَٚن ّٗ  اىنبصس

31.  

 ُ ٚ األرا ٔ عي قشس ى

ٚ اىزخيشح  ٍبئخـ 

 ُ ٚ اىغيطب ٗى َب  ٗى

ْبه  األششؾ إي

صبسد اىزخيشح 

 ٚ ٖ صؿ ـ. ٚ اْى عي

ٚ حذ ق٘ه  ُ عي اآل

 ِ َي صبحت اىعقذ اىث

 خَغُ٘

، ٗٙ: اىض٘ءاىغخب

 258، ص44ج

ٖذ :  ِـ   اث

َِي  128، صاىذس اىن

ُ  ٕـ089 ٍؤر

ثجبة 

 اىغالً

 ٙ ٍحَذ اىَصش

ِ اىضيبد ٖيش ثبث  اىش

31.  
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ٙ: اىض٘ء  ، اىغخٗب

 244ص ،7ج

ُ  ٕـ002 ٍؤر

 صٍضٍٚ

 ِ َبعيو ث ِ إع د ث دٗا
 ِ ِ ٍحَذ ث ٚ ث عي
 ِ ِ شَظ ث د ث دٗا
 ٙ عجذ هللا اىجيضٗب

ٚ اىضٍضٍٚ  اىَن
 

32.  

ذ اىشيخ  رضٗج ْث

 ِ ٌ ث ٙ عبى يبق٘د اىز

َب  قبئ ّبٗ  ُ ٍؤر مب

 ً ثخذٍخ ثئش صٍض

ٖب رسيخ  ٍْ ٗسصق 

ُ يقبه  ِ مب صبىحي

 ، ٚ ٌ ثيذ اىضٍضٍ ٖى

ٌ ىقت  ٌ ؼيت عيٖي ث

 ُ ثيذ اىشيظ أل

 ِ ّي سئبعخ اىَؤر

 عْذٌٕ

، ً ّب ـبدح األ  إ

 757،ص8ج

: اىحيبح اىغبىَٚ

ْيخ ،ص  409اىذي

 

 

 

سئيظ  ٕـ005

ِّي  اىَؤر

ِ ٍحَذ  ٚ ث  عي

َبعيو  ِ إع ث

ٙ اىض  ٍضٍٚاىجيضٗب

33.  

  ِ َي ٖذ : اىذس اىن ِـ  اث

 579، ص 

  ُ ٍؤر

ثبة داس 

ذٗح  اْى

 ٚ ِ أث ِ ٍحَذ ث أحَذ ث

ِ عجذ  ش ٍحَذ ث اىطٕب

ٚ اىفزح  ِ أث ِ ث اىشحَ

ٙ اىَٚن ٚ اىعَش  اىقشش

 

34.  

ٙ: اىض٘ء   ،اىغخٗب

 218،ص9ج

سئيظ  

ِّي  اىَؤر

 ِ ِ ٍحَذ ث ٍحَذ ث

ِ عجذ  ٚ ث ِ عي ٍحَذ ث

٘ اىخيش  هللا أث

 

35.  

ٙ: اىض٘ء  ، اىغخٗب

 208، ص9ج

سئيظ  

ِّي  اىَؤر

 ِ ِ ٍحَذ ث ٍحَذ ث

 ِ ِ ٍحَذ ث ٍحَذ ث

 ِ ِ عجذ هللا ث ٚ ث عي

 ٚ  عي

٘ عجذ هللا  أث

36.  

 ٙ : اىض٘ء اىغخٗب

 ؟؟؟؟

ُ  ٕـ075ٗىذ  مب

يجبشش ٍع 

 ٔ أثي

سيبعخ 

ِّي  اىَؤر

ٚ عجذ  ِ أث ٘ ثنش ث أث

 ٚ ِ أث هللا ٍحَذ ث

ِ ٍحَذ  اىخيش ٍحَذ ث

ٚ اىخيش ٍحَذ  ِ أث ث

 ِ ٗيعشؾ ثبث  ٚ اىَن

ٚ اىخيش  أث

 

37.  
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َب  ُ ٖى  ٗمب

ٗأخ٘ٓ(   ٘  ٕ(

ْبسح ثبة  اىزغجيح ثَ

 ُ ّٗصؿ أرا  ً اىغال

 ثبة اىعَشح

ٙ: اىض٘ء ، اىغخٗب

 449،ص44ج

ٖذ :  ِـ   اث

، ِ َي   اىذس اىن

 205ص 

029- 

 ٕـ 009

ِ ثبىَعالح  دـ

سئيظ 
 ِ ّي اىَؤر
 ٓ ٗاىذ ثعذ 
ششينب 
 ٔ ألخي
عجذ 

 ٌ ً ث اىغال
ٍبد  َب  ى
 ٓ أخ٘
 ٔ شبسم
 ٘ ٓ أث ٗىذ
 عجذ هللا

 ٚ ٗيغَ ٘ اىخيش  أث

 ِ ِ ٍحَذ ث ٍحَذ ث

 ِ ٚ اىخيش ٍحَذ ث أث

 ِ ِ عجذ هللا ث ٚ ث عي

ِ عجذ  ِ ٍحَذ ث ٚ ث عي

 ٚ عبى ٚ اَى ِ أث ً ث اىغال

ِ رامش  ٚ اىخيش ث ِ أث ث

 ِ ِ اىحغ ِ ٍحَذ ث ث

 ٚ ّٗ ٚ اىنبصس اىفبسع

 ٗيعشؾ 

ٚ اىخيش ِ أث  ثبث

38.  

ٙ: اىض٘ء   ،اىغخٗب

 449،ص44ج

سئيظ  ٕـ019ٗىذ 
ِّي  اىَؤر

شبسك 
 ٚ ٓـ  ٗاىذ
اىشيبعخ 
ٌ اعزقو  ث

٘ٔرث  عذ ٍ

 ٚ ِ أث ٘ عجذ هللا ث أث

 ِ َذ ث ِ ٍح اىخيش ث

 ِ ٚ ث ِ عي ٚ اىخيش ث أث

 ِ ٚ ث ِ عي عجذ هللا ث

 ً ِ عجذ اىغال ٍحَذ ث

ٚ ثنش ٗاىذ أث ٗ 

39.  

  : ٚ عجذ اىحفيع اىغبىَ

ْيخ  اىحيبح اىذي

 .400،ص

شبسك  ٕـ978د

 ٚ ٓـ  ٗاىذ

سئبعخ 

ِّي  اىَؤر

٘ ثنش  ِ أث ـخش اىذي

ٚ ثنش  ِ أث عجذ هللا ث

ْجٚي ٚ اىح  اىَن

41.  

ِ اث  َي ٖذ : اىذس اىن ِـ 

 ،825 

ِ عجذ  ٍؤرُ  َبعيو ث إع

 اىغالً

41.  

ٚ عجذ  ٍؤرُ    ٘ ٍحَذ اىزيَ أث

 ِ ِ عجيذ هللا ث هللا ث

َذ ٘ ٍح ٍينيخ أث  ٚ  أث

42.  

  ُ ِ حجش: ىغب اث

، ُ َيضا  ،7ج اى

 782ص

اىخضسجٚ:خالصخ 

ٕيت،ص  284رز

َيل  ٍؤرُ  ِ عجذ اى ُ ث َب عث

ِ عجذ  ٌ ث ٘ ٍغزقي ٕ

َيل اىَٚن  اى

43.  

 


