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فصل  في التسميع والتحميد وتوابعه 
لإلمام واملأموم واملنفرد

 ألبي العباس أحمد بن تيمية الحراني
)728 - 661( 

د.فواز بن محمد أحمد العو�صي

ملخص البحث:
هذه رسالة من رسائل أحد األئمة األعالم لشيخ اإلسالم أيب العباس أمحد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين رمحه 
هللا تعاىل - اليت مل تطبع من قبل فيما اطلعت عليه - قد اشتملت على مبحث متعلق بعبادة هي من أعظم العبادات 
وهي الصالة، ومبا أن الصالة فيها من األوصاف من قيام وركوع وسجود فإن موضوع رسالتنا متعلق بقول املصلي 

بعد الركوع وهو: ) مسع هللا ملن محده، ربنا ولك احلمد (.

وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل أن مجهور أهل العلم ذهبوا إىل أن اإلمام يسّمع وحيمد   
مع ذكر أدلة هذا القول وبيان رجحانه، مث أعقبه بذكر اختالف الفقهاء يف التسميع والتحميد بعد الركوع فمنهم من 
جعلها على اإلمام واملأموم واملنفرد، ومنهم من فّرق أبن املنفرد يسّمع فقط واملأموم حيّمد، ومنهم من ذهب أبن املأموم 
يشرع يف حقه التحميد فقط دون تكملة الدعاء، ومنهم من قال أن املأموم اليسقط عنه إال التسميع فقط ويتم الدعاء. 
وقد بنّي شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل ذكر أدلة القائلني لتلك األقوال، مث بنّي الراجح من القول وادلته من 

السنن واألاثر.   

مث أعقبه بفصل يذكر فيه مقدار االعتدال بعد الركوع وما ورد فيه من األدعية الثابتة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابألدلة 
الثابتة عنه.   



183

فصل يف التسميع والتحميد وتوابعه لإلمام واملأموم واملنفرد أليب العباس أمحد بن تيمية احلراين )661-728(   د.فواز حممد أمحد العوضي

Summary:

This is one of the treatises of one of the famous imams: Shaykh 
al-Islam Aboo al-Abbaas Ahmad ibn Abdul-Halim ibn Taymiyyah al-
Harraani (rahimahullaah) which have never been printed before, to the 
best of my knowledge. It included a study related to one of the greatest 
acts of worship: Salaah (prayer). As Salaah has many descriptions; like 
Qiyaam (standing), Rukoo' (bowing) and Sujood (prostration), the theme 
of our treatise is related to the words said by the person performing Salaah 
after Rukoo': Sami'a Allaahu liman hamidah, Rabbanaa wa-laka al-Hamd 
(Allaah hears those who praise Him. Our Lord, all praise is due to You).

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah (rahimahullaah) mentioned that 
the majority of scholars are of the opinion that the Imam (leader of 
congregational prayer) both yusammi' (says: Sami'a Allaahu liman hamdah) 
and yuhammid (says: Rabbanaa wa-laka al-hamd), and mentioned the 
evidence of this statement and clarified its superiority.

Then, he followed by mentioning the different opinions of scholars 
in Tasmee' and Tahmeed after Rukoo'. Some assigned both of them to the 
Imam, Ma'moom (the one who follows the imaam in congregational prayer), 
and Munfarid (the one who prays alone). Some differentiated, that Munfarid 
only yusammi' and Ma'moom only yuhammid. Some went to the opinion 
that what is legislated for the Ma'moom is Tahmeed only without the rest of 
the supplication. And some of them said that Ma'moom only yuhammid and 
completes the supplication. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah (rahimahullaah) 
mentioned the evidences of those who said those sayings, then declared the 
correct saying with its evidences from the Sunnah and Aathaar.

Then, he followed by a chapter, in which he mentioned the amount of 
straightening up after bowing, and the contained supplications which are 
provably reported about the Prophet (sallaa Allahu 'alayhi wa-sallam) 
with hard evidences about him.
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املقدمة:
إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا 

وحده ال شريك له، وأن حممداً عبده ورسوله، أما بعد)1(:

فإن من نعم هللا سبحانه وتعاىل على عباده أن شّرفهم ابلعلم، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وجعل 
فيهم العلماء العاملني القائمني بشرع هللا املبلغني الناَس سنة نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص، فوجودهم نعمة للعباد يف إرشادهم إىل 
الدين القومي، وبفقداهنم يبتعد الناس عن الصراط املستقيم. كما قال اإلمام مالك بن أنس: ما قّلت اآلاثر يف قوم 

إال ظهرت فيهم األهواء، وال قّلت العلماء إال ظهر يف الناس اجلفاء)2(.

وقد ترك لنا علماؤان آاثراً من مصنفاهتم اليت احتوت على خالصة أحباثهم ودقائق أذهاهنم، وال تزال كتبهم 
حتتاج إىل من خيدمها ويظهرها إىل حيز الوجود.

وملا كان لشيخ اإلسالم تقي الدين أيب العباس أمحد بن عبداحلليم رمحه هللا تعاىل منزلة جليلة يف اإلسالم وعند 
املسلمني، كان حرايً على طالب العلم عموماً والعلماء خصوصاً االهتمام مبؤلفاته وتصنيفاته ورسائله اليت امتازت 
يف نصر احلق ودحض الباطل، وإرجاع الناس إىل ما كان عليه النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ومتسك بفهم السلف الصاحل من الصحابة 
والتابعني � يف شىت املسائل، وزد على ذلك فيما امتازت مؤلفاته رمحه هللا: ابلدقة يف الفهم، وتوضيح املسائل 
املشكلة وحّلها، وسرد األدلة النقلية العقلية، وتبيني الراجح من اخلالف، وذكر الشواهد والتوجيهات، واإلسهاب يف 

تقرير بيان املسألة بشىت أنواع الدالالت، وغري ذلك مما يطول ذكره.

وهذه الرسالة اليت حنن بصددها من الرسائل اليت ألفها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف بيان الصحيح من 
الدعاء بعد القيام من الركوع ابلنسبة للمأموم، وذكر اختالف الفقهاء يف ذلك.

واملسألة قد ذكرها العلماء يف ضمن تصانيفهم املؤلفة يف الفقه، واعتنوا هبا أشد االعتناء، ومبا أن إظهار هذه 
املسألة أبدلتها وتوضيحها مما ينبغي االهتمام هبا، أحببت إظهار هذه الرسالة لشيخ اإلسالم ابن تيمية فيما يتعلق هبذا 

املوضوع، وخاصة أن الرسالة مل تتطبع من قبل فيما أعلم.

)1( هذه الكلمة قاهلا النيب ملسو هيلع هللا ىلص لضماد األزدي، وقد أخرجها اإلمام مسلم يف صحيحه )868( كتاب اجلمعة.
)2( ذم الكالم وأهله للهروي )4/ 122(.



185

فصل يف التسميع والتحميد وتوابعه لإلمام واملأموم واملنفرد أليب العباس أمحد بن تيمية احلراين )661-728(   د.فواز حممد أمحد العوضي

وقد رتبت البحث يف ترمجة املؤلف ووصف الرسالة على ما يلي:

املطلب األول: امسه ومولده ووفاته.
املطلب الثاين: شيوخه وتالميذه.

املطلب الثالث: مؤلفاته.
املطلب الرابع: أقوال العلماء فيه.
املطلب اخلامس: موضوع الرسالة.

املطلب السادس: سبب اختيار البحث.
املطلب السابع: وصف املخطوط.

مث ذكرت نص الرسالة، وأتبعتها خبامتة للبحث وذكر املصادر واملراجع.
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املطلب األول: امسه ومولده ووفاته:
هو الشيخ أبو العباس، أمحد، ابن العامل املفيت شهاب الدين عبداحلليم، ابن اإلمام شيخ اإلسالم جمد الدين 
أيب الربكات عبدالسالم، ابن عبدهللا بن أيب القاسم احلراين، ابن تيمية، وهو لقب جلده األعلى. مولده يف عاشر ربيع 

األول، سنة إحدى وستني وست مئة حبران، وسافر والداه به وإبخوته إىل الشأم.

ومسع مسند اإلمام أمحد بن حنبل مرات، ومسع الكتب الستة الكبار واألجزاء، ومن مسموعاته معجم الطربايب 
الكبري، وعين ابحلديث وقرأ ونسخ وتعلم اخلط واحلساب يف املكتب، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على 
ابن عبدالقوى مث فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حىت فهم يف النحو، وأقبل على التفسري إقباال كلياً حىت حاز فيه 
قصب السبق، وأحكم أصول الفقه وغري ذلك، هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة فانبهر أهل دمشق من فرط 

ذكائه وسيالن ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه.

ال تكاد نفس شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تشبع من العلم فال تروى من املطالعة وال متل من اإلشتغال، وال 
تكل من البحث وقّل أن يدخل يف علم من العلوم من ابب من أبوابه إال ويفتح له من ذلك الباب أبواب ويستدرك 

مستدركات يف ذلك العلم على ُحذاق أهله معضودة ابلكتاب والسنة. 

وكان يقول: إنه ليقف خاطري يف املسألة والشيء أو احلالة اليت تشكل علي فأستغفر هللا تعاىل ألف مرة أو 
أكثر أو أقل حىت ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل. وقال: وأكون إذ ذاك يف السوق أو املسجد أو الدرب أو 
املدرسة ال مينعين ذلك من الذكر واالستغفار إىل أن أانل مطلويب. وفضائله رمحه هللا تعاىل كثرية ال يسع املقام حصرها.

تويف ابن تيمية إىل رمحة هللا تعاىل معتقال بقلعة دمشق، بعد مرض جد أايما، يف ليلة االثنني، العشرين من ذي 
القعدة، سنة مثان وعشرين وسبع مئة.

وصلي عليه جبامع دمشق عقيب الظهر، وامتأل اجلامع ابملصلني كهيئة يوم اجلمعة، حىت طلع الناس لتشييعه 
من أربعة أبواب البلد، وأقل ما قيل يف عدد من شهده مخسون ألفا، وقيل أكثر من ذلك )3(.

املطلب الثاين: شيوخه وتالميذه:
مسع من: ابن عبدالدائم، وابن أيب اليسر، والكمال ابن عبد، وابن أيب اخلري، وابن الصرييف، والشيخ مشس 

الدين، والقاسم اإلربلي، وابن عالن، وخلق كثري، وأكثر وابلغ )4(.

ومن تالميذه أشهرهم: الشيخ االمام العالمة مشس الدين أبو عبدهللا حممد ابن أيب بكر بن أيوب بن سعد 
الدمشقي ابن قيم اجلوزية )5(. ومنهم: الشيخ االمام العالمة احلافظ عمدة احملدثني أبو عبدهللا حممد ابن الشيخ عماد الدين

)3( العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية )ص 21( ذيل اتريخ اإلسالم )ص324(.
)4( ذيل اتريخ اإلسالم )ص324(.

)5( الرد الوافر )ص 68(.
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بن عبداهلادي بن يوسف بن حممد بن قدامة بن املقدسي الصاحلي احلنبلي)6(. ومنهم: الشيخ االمام العالمة احلافظ 
عماد الدين علم املفسرين ابو الفداء امساعيل بن أيب حفص عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي الشافعي)7(.

املطلب الثالث: مؤلفاته:
قال الذهيب: ولقد سارت بتصانيفه الركبان يف فنون من العلم وألوان، لعل تواليفه وفتاويه يف األصول، والفروع، 

والزهد، والتفسري، والتوكل، واإلخالص، وغري ذلك تبلغ ثالثة مئة جملد، ال بل أكثر)8(.

وقد اخرتت من تصانيفه بعضها:  

ففي التفسري: أوراق على اإلستعاذة، وقاعدة يف الفاحتة ويف األمساء اليت فيها ويف قوله تعاىل: ﴿ إايك نعبد وإايك 
نستعني ﴾، وقاعدة يف تفسري أول البقرة، ورسالة يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ مثلهم كمثل الذي استوقد انرا ﴾، حنو عشرين 

ورقة، وتكلم يف جملد لطيف على كوهنا تعدل ثلث القرآن، وتفضيل القرآن بعضه على بعض.

الفتيا  على  املصرية  اإلعرتاضات  وكتاب جواب  اإلستقامة،  وكتاب  اإلميان،  االعتقاد: كتاب  يف  صنفه  ومما 
احلموية، وكتاب اجلواب عما أورده كمال الدين الشريشي على كتابه تعارض العقل والنقل، وكتاب تلبيس اجلهمية يف 
أتسيس بدعهم الكالمية، وكتاب درء تعارض العقل والنقل، والكيالنية وهو جواب يف مسألة القرآن، والواسطية وهي 

فتيا يف عقيدة الفرقة الناجية حنو ثالثني ورقة.

ومن الكتب الفقهية: السياسة الشرعية إلصالح الراعي والرعية، ورسالة يف فضائل االئمة األربعة وما امتاز به كل 
إمام من الفضيلة، ورسالة يف ذابئح أهل الكتاب، رسالة يف قوله: ) كما صليت على ابراهيم ( ويف أن املشبه به أعلى من 
املشبه، وبيان الدليل يف بطالن التحليل، والقواعد النورانية، وله فتوى كثرية جمموعة يف كتاب مسمى ابلفتاوى املصرية.

املطلب الرابع: أقوال العلماء فيه:
أسوق هنا بعض كالم أهل العلم الذين عاصروه وجالسوه وانظروه: 

فقال الذهيب: فإنين ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا لآلايت الدالة على املسألة اليت يوردها منه، وال أشد استحضارا 
ملتون األحاديث، وعزوها إىل الصحيح أو إىل املسند، أو إىل السنن منه؛ كأن الكتاب والسنن نصب عينيه، وعلى 
طرف لسانه، بعبارة رشيقة، وعني مفتوحة، وإفحام للمخالف. وكان آية من آايت هللا تعاىل يف التفسري، والتوسع فيه، 
لعل يبقى يف تفسري اآلية اجمللس واجمللسني. وأما أصول الداينة، ومعرفتها، ومعرفة أحوال اخلوارج والروافض واملعتزلة 
وأنواع املبتدعة؛ فكان ال يشق فيه غباره، وال يلحق شأوه. هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي مل أشاهد مثله قط، 
والشجاعة املفرطة اليت يضرب هبا املثل، والفراغ عن مالذ النفس من اللباس اجلميل، واملأكل الطيب، والراحة الدنيوية )9(.

)6( الرد الوافر )ص29(.

)7( الرد الوافر )ص92(.
)8( ذيل اتريخ اإلسالم )ص324(.
)9( ذيل اتريخ اإلسالم )ص324(.
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وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أيضا: ملا اجتمعت اببن تيمية رأيت رجال العلوم كلها بني عينيه أيخذ 
منها ما يريد ويدع ما يريد.

وقال أبو البقاء حممد بن سوار السبكي: وهللا اي فالن ما يبغض ابن تيمية إال جاهل أو صاحب هوى، فاجلاهل 
ال يدري ما يقول، وصاحب اهلوى يصده هواه عن احلق بعد معرفته به.

وقال كمال الدين ابن الزملكاين: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع انه ال يعرف غري ذلك 
الفن وحكم أن احدا ال يعرف مثله )10(.

وقال ابن عبداهلادي املقدسي رمحه هللا تعاىل: مث مل يربح شيخنا رمحه هللا يف ازدايد من العلوم ومالزمة االشتغال 
واالشغال وبث العلم ونشره واالجتهاد يف سبل اخلري، حىت انتهت إليه االمامة يف العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة 
والكرم والتواضع واحللم واإلانبة واجلاللة واملهابة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وسائر أنواع اجلهاد مع الصدق 
والعفة والصيانة وحسن القصد واإلخالص واالبتهال إىل هللا وكثرة اخلوف منه وكثرة املراقبة له وشدة التمسك ابألثر 
والدعاء إىل هللا وحسن األخالق ونفع اخللق واإلحسان إليهم والصرب على من آذاه والصفح عنه والدعاء له وسائر 
أنواع اخلري. قال شيخنا احلافظ أبو احلجاج - أي املزي - : ما رأيت مثله وال رأى هو مثل نفسه وما رأيت أحدا أعلم 

بكتاب هللا وسنة رسوله وال أتبع هلما منه )11(.

املطلب اخلامس: موضوع الرسالة:
حتدث شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل يف مسألة الدعاء بعد القيام من الركوع يف التسميع والتحميد، 
ووضح فيها اختالف العلماء فيمن يؤمر به املصلي إذا كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وساق األدلة يف بيان الراجح 
من املسألة، وأوضح مآخذ أهل العلم فيما تبني هلم الصواب. مث أتبعه بفصل يف بيان األلفاظ اليت تقال بعد القيام 

من الركوع كما هو الوارد يف السنن النبوية.    

املطلب السادس: سبب اختيار البحث:
مكانة شيخ اإلسالم أيب العباس أمحد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين رمحه هللا تعاىل يف اإلسالم والسنة، وإحيائه 
لكثري من معامل السنة اليت قد أميتت يف زمانه، وإظهار شيء من مصنفاته اليت امتازت ابلدقة يف الفهم وقوة استنباط 

األحكام من النصوص الشرعية.

وقد اخرتت هذه الرسالة املخطوطة ألين مل أجد له رمحه هللا تعاىل كالماً مستقاًل مفصاًل يف هذه املسألة يف 
رسالة مفردة كما هو عادته يف ابقي املسائل اليت يستوعب فيها األدلة كمسألة األفضلية يف صفات العبادات، ومسألة 

أنواع االستفتاح وغري ذلك من املسائل.

)10( الرد الوافر )ص59/56/51( العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية )ص: 23(.
)11( العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية )ص 23(.
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وموضوع الرسالة هلا من املنزلة العظيمة يف الشريعة اإلسالمية يف غفران الذنوب يف هذا املوطن وهو الدعاء 
بعد القيام من الركوع، وللعلماء اعتناء كبري يف ذكر أدلته وكيفيته.

والرسالة مل تطبع من قبل فيما أعلم، فكانت جديرة ابالهتمام هبا وإظهارها ونشرها لتعم الفائدة، فليست 
موجودة من ضمن جمموع الفتاوى الذي مجعه عبد الرمحن بن القاسم، وليس كذلك يف ضمن مشروع طباعة 

مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية ملكتبة عامل الفوائد مبكة.       

املطلب السابع: وصف املخطوط.
املخطوط من املكتبة الظاهرية _حرسها هللا تعاىل _ مصنفة حتت رقم )139( جماميع العمرية. واجملموع 

عبارة رسائل كثرية لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا، وجّلها قد طبع إال رسالتنا هذه. 

والرسالة متفاوتة اخلطوط، وتقع الرسالة يف آخر اجملموع من ورقة 202-195  

وعدد أوراقها: مثان ورقات، وخطها واضح وعدد األسطر يف كل ورقة يرتاوح ما بني 19- 21 

النسخة مصححة ومقابلة ويف آخرها كلمة )بلغ( مما يدل أنه قد اعُتين هبا. وهي قليلة األخطاء والسقط، 
وعليها بعض احلواشي املكّملة لنص الرسالة، وهي انقصة اآلخر.
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)ب/195( بسم هللا الرمحن الرحيم 
قال الشيخ أبو العباس أمحد بن تيمية رمحه هللا.

فصل يف التسميع والتحميد وتوابعه لإلمام واملأموم واملنفرد:
فإن يف ذلك نزاعا متعدداً وقد اشتبهت السنة فيه على أكثر العلماء؛ فمذهب الشافعي)12( )13(، وأمحد)14( )15( 
وسائر علماء احلديث)16(، أن اإلمام يسّمع وحيّمد، مل خيتلف قوهلم يف ذلك لصحة األحاديث بذلك عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، 
ولكن أبو حنيفة )17( )18(، ومالك)19( )20(، يقوالن أن اإلمام يسّمع فقط)21(. كأهنم مل يبلغهم إال قوله: إذا قال اإلمام مسع 

هللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد)22(، وصاحبا أيب حنيفة على قول: ] الشافعي وأمحد وأهل احلديث[ )23(.
وقد ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة �: أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع: مسع هللا ملن محده. 

مث يقول وهو قائم: ربنا لك)24( احلمد)25(.
ويف صحيح مسلم)26( من حديث ابن عباس)27( )28( وأيب سعيد)29( )30( أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول: مسع هللا ملن محده 

ربنا ولك)31( احلمد ملء السماء)32( وملء األرض. 
)12( حممد بن إدريس بن العباس املطليب، أبو عبدهللا الشافعي، املكي، نزيل مصر، وهو اجملدد ألمر الدين على رأس املائتني. مات سنة أربع ومائتني وله أربع ومخسون سنة. التاريخ 

الكبري ]42/1[ اجلرح والتعديل ]201/7[.
)13( األم )135/1( اجملموع شرح املهذب )417/3(.

)14( أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين املروزي، نزيل بغداد، أبو عبدهللا، أحد األئمة، ثقة حافظ فقيه حجة. مات سنة 241ه، وله سبع وسبعون سنة. التاريخ 
الكبري ]5/2[ اجلرح والتعديل ]68/2[.

)15( املغين البن قدامة )365/1( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )61/2(.
)16( انظر االستذكار )110/4( وتبويب ابن خزمية يف صحيحه )311/1(.

)17( النعمان بن اثبت الكويف أبو حنيفة اإلمام فقيه مشهور من السادسة مات سنة مخسني ومائة على الصحيح وله سبعون سنة. اجلرح والتعديل البن أيب حامت )449/8( 
سري أعالم النبالء )390/6(.

)18( البناية شرح اهلداية للعيين )227/2( شرح فتح القدير للكمال البن اهلمام )298/1(.
)19( مالك بن أنس بن األصبحي أبو عبدهللا املدين الفقيه إمام دار اهلجرة، مات سنة تسع وسبعني. التاريخ الكبري للبخاري )310/7( اجلرح والتعديل البن أيب حامت )11/1(.

)20( املدونة )167/1( التاج واإلكليل ملختصر خليل )224/2(.
)21( انظر االستذكار )110/4( وهو مذهب الليث بن سعد كما يف االستذكار )405/5(.

)22( قال ابن عبدالرب يف االستذكار )405/5(: وحجتهم ظاهر حديث ابن شهاب، عن أنس هذا وما مثله.
)23( هنا فراغ بقدر ست كلمات وما بني املعقوفني زايدة توضيح. وانظر مذهب أيب يوسف القاضي وحممد بن احلسن الشيباين مع أدلتهم يف شرح فتح القدير للكمال البن 

اهلمام )298/1(.
)24( يف املخطوط شطب على حرف الواو )ولك( وهي رواية عند البخاري )789( من طريق عبدهللا بن صاحل عن الليث.

)25( البخاري )789( كتاب األذان ابب التكبري إذا قام من السجود، ومسلم )392( كتاب الصالة، من حديث ابن شهاب عن أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث عن أيب هريرة �.
)26( اإلمام الكبري، احلافظ، مسلم أبو احلسني بن احلجاج بن مسلم القشريي صاحب الصحيح. تويف سنة إحدى وستني ومائتني، بنيسابور، عن بضع ومخسني سنة. سري 

أعالم النبالء )557/12(.
)27( عبدهللا بن عباس بن عبداملطلب. أحد املكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة. مات سنة مثان وستني ابلطائف. اإلصابة يف متييز الصحابة )330/2( 

االستيعاب يف معرفة األصحاب )933/3(.
)28( يف صحيح مسلم برقم )478( كتاب الصالة. ولفظ )مسع هللا ملن محده( مل أجده يف صحيح مسلم وإنا جاءت هذه الزايدة عند أمحد يف مسنده برقم )2489( )292/4( 

فلعل هذه الزايدة يف بعض النسخ اخلطية من صحيح مسلم.
)29( سعد بن مالك بن سنان بن عبيد األنصاري أبو سعيد اخلدري، وهو من املكثرين يف األحاديث. مات ابملدينة سنة ثالث أو أربع وستني. االستيعاب يف معرفة األصحاب 

)1671/4( اإلصابة يف متييز الصحابة )65/3(.
)30( يف صحيح مسلم برقم )477( كتاب الصالة. ولفظ )مسع هللا ملن محده( مل أجده يف صحيح مسلم وإنا جاءت هذه الزايدة عند أمحد يف مسنده برقم )11828( 

)344/18( فرمبا تكون هذه الزايدة يف بعض نسخ صحيح مسلم.
)31( قال ابن حجر يف فتح الباري )179/2(. ورجح إثبات الواو أبن فيها معىن زائدا لكوهنا عاطفة على حمذوف تقديره ربنا استجب أو ربنا أطعناك ولك احلمد فيشتمل على الدعاء 
والثناء معا ورجح قوم حذفها ألن األصل عدم التقدير فتكون عاطفة على كالم غري اتم واألول أوجه كما قال بن دقيق العيد وقال النووي ثبتت الرواية إبثبات الواو وحذفها والوجهان 
جائزان بغري ترجيح. وحكى األثرم قال: مسعت أمحد بن حنبل ثبت الواو يف: "ربنا ولك احلمد"، وقال: روى الزهري فيه ثالثة أحاديث، أحدها عن أنس، والثاين عن سعيد بن املسيب، 

عن أيب هريرة، والثالث عن سامل عن أبيه يعين حديث رفع اليدين، وقال يف حديث علي �: "اللهم ربنا ولك احلمد" ابلواو. ذكره ابن عبدالرب يف االستذكار )406/5(.
)32( يف رواية مسلم )السموات( وانظر اإلنصاف للمرداوي )2/ 62(.
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والبن عباس: وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء واجملد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد)33( 
ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد. 

وفيه من حديث ابن أيب أوىف)34( أنه كان: يقول ملء السموات)35( وملء األرض وملء ما شئت)36( اللهم 
طهرين ابلثلج والربد واملاء البارد اللهم طهرين من الذنوب واخلطااي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس)37(. ولكن 

تنازعوا يف املأموم واملنفرد على أربعة أقوال:
أضعفها أن كالمها يسّمع وحيّمد كاإلمام، وهو قول الشافعي)38(، وذكره أبو حممد)39( )40(، عن أيب يوسف)41( 
وحممد)42(، وغلط)43( عليهما )44(، )أ/ 196( وذكره اجلد)45(، يف احملرر وجهاً يف مذهب أمحد)46(. وقال أبو حممد: ال أعلم 
يف املذهب خالفاً أنه ال يشرع للمأموم قول مسع هللا ملن محده. وقد تنازعوا يف قول أيب اخلطاب)47(، هل املراد به هذا 
الوجه املذكور يف احملرر أو املراد به أنه أييت بتكميل احلمد ؟ )48(. وهذا القول خمالف للسنة خالفاً بيناً كاألول)49(، فإن 
نصوص)50(، السنة الصحيحة الصرحية املستفيضة بقوله: إذا قال اإلمام مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد. ويف 
رواية )51(: يسمع هللا لكم)52( فإن هللا قال على لسان نبيه مسع هللا ملن محده. وكونه ذكر ذلك يف سياق اإلئتمام ابإلمام 

يدل من وجوه متعددة على أن املأموم ال يشرع له التسميع:
)33( يف املخطوط شطب على )أل( التعريف )العبد( ومجلة )أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد( ليست من رواية ابن عباس يف صحيح مسلم بل من رواية أيب 

سعيد اخلدري.
)34( عبدهللا بن أيب أوىف علقمة بن خالد بن احلارث األسلمي صحايب شهد احلديبية مات سنة سبع ومثانني وهو آخر من مات ابلكوفة من الصحابة. 

االستيعاب يف معرفة األصحاب )870/3( اإلصابة يف متييز الصحابة )16/4(.
)35( وعند مسلم من طريق آخر هبذا السياق جاء بلفظ )السماء( ابإلفراد .

)36( يف املخطوط هنا شطب على اجلملة )من شيء بعد(.
)37( يف صحيح مسلم )476( من كتاب الصالة.

)38( األم )135/1( اجملموع شرح املهذب )417/3( وهو قول حممد بن سريين يف رواية عنه وأيب بردة وإسحاق. انظر املغين )367/1( واألوسط البن 
املنذر)321/3( وهو مذهب عطاء بن أيب رابح أخرجه عبدالرزاق )168/2( عنه إبسناد صحيح.

)39( اإلمام، العالمة، اجملتهد، موفق الدين، أبو حممد عبدهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي، احلنبلي، تويف سنة عشرين وست مائة. سري أعالم النبالء 
.)165/22(

)40( انظر املغين )367/1( ويف املخطوط حتت كلمة ) أبو حممد( )ابن قدامة(.
)41( القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري. تويف سنة اثنتني ومثانني ومائة. سري أعالم النبالء )535/8(.

)42( اإلمام حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين، أبو عبدهللا الشيباين، الكويف، صاحب أيب حنيفة. تويف سنة تسع ومثانني ومائة. سري أعالم النبالء )134/9(.
)43( ووجه الغلط: أن أاب يوسف وحممد فارقا الشافعي أبن املأموم ال أييت ابلتسميع، كما سيأيت مذهبهما يف القول الثالث. انظر البناية شرح اهلداية للعيين )229/2( 

شرح املعاين اآلاثر )241/1(.
)44( البناية شرح اهلداية للعيين )227/2( شرح فتح القدير للكمال البن اهلمام )298/1( خمتصر اختالف العلماء للجصاص )210/1( واألوسط البن 

املنذر )322/3(.
)45( الشيخ، اإلمام، العالمة، فقيه العصر، شيخ احلنابلة، جمد الدين، أبو الربكات عبدالسالم بن عبدهللا بن اخلضر بن حممد بن علي احلراين، ابن تيمية. تويف 

سنة اثنتني ومخسني وست مائة. سري أعالم النبالء )291/23(.
)46( احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل )62/1(.

)47( الشيخ، اإلمام، العالمة، أبو اخلطاب حمفوظ بن أمحد بن حسن بن حسن العراقي، الكلوذاين، مث البغدادي، تلميذ القاضي أيب يعلى بن الفراء. تويف 
سنة عشر ومخس مائة. سري أعالم النبالء )348/19(.

)48( انظر اإلنصاف للمرداوي )64/2(.
)49( أي قول القائل أبن اإلمام يسّمع فقط.

)50( تكرر لفظ )النصوص( وقد شطب عليها.
)51( يف صحيح مسلم )404( كتاب الصالة من حديث أيب موسى األشعري �.

)52( تكرر هنا لفظ )ويف رواية( وهي من نفس احلديث.
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من جهة: أنه أمره ابلتحميد عقب تسميع اإلمام، وهو ال يرفع رأسه حىت يرفع اإلمام كما نص على ذلك)53(، 
وإذا رفع كان رفعه عقب تسميع اإلمام فلم يبق بينهما زمن يتسع لتسميعه، فلو مّسع مل يكن قد محد عقبه فكان عاصياً. 

ومن جهة أنه: لو كان تسميعه مشروعاً لكان كما ذكر حتميده.
) ومن جهة أنه( )54( قال: فإن هللا قال على لسان نبيه مسع هللا ملن محده )55(. ولو كان املأموم يشرع له ذلك كما 

يشرع له التحميد لكان تعليل قول هللا على لسانه أبلغ.

ومن جهة أنه: جعل ذلك من مجلة اإلئتمام ابإلمام فإنه قال: إذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال غري املغضوب 
عليهم وال الضالني فقولوا آمني وإذا قال مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد )56(، وإذا كرب وركع فكربوا واركعوا )57(. 

فجعل التحميد جواابً لتسميع اإلمام ومعلقاً به ال )ب/196( بتسميع املأموم وال بتسميع املنفرد، ولو كان املأموم 
يسّمع مل خيتص التعليق بتسميع اإلمام. ومن)58( يف األقوال واألفعال كالتكبري والركوع والتكبري والسجود والتسميع من 

اإلمام والتحميد من املأموم مقرابً بني ذلك)59(.
وأيضاً ففي الصحيحني عن أيب هريرة � )60( أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: إذا قال اإلمام مسع هللا ملن محده فقولوا 
اللهم)61( ربنا ولك احلمد فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه )62(. وهذا نظري قوله: إذا قال اإلمام 
غري املغضوب عليهم وال الضالني فقولوا آمني فإنه من وافق قوله وقول املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه )63(. ومن 

املعلوم أنه ليس بني فراغ اإلمام وأتمني املأموم ذكر مشروع فكذلك بني فراغه من التسميع وبني حتميد اإلمام)64(.
وأيضاً ففيه بيان أن املالئكة حتّمد لتسميع اإلمام كما تؤمن على قراءته، وأن املأموم مأموراً مبوافقتهما يف ذلك 

ولو مّسع لتأخر حتميده عن حتميدة املالئكة.
والقول الثاين: أنه ال يسّمع وحيمد إال اإلمام خاصة، فأما املنفرد فيسمع، واملأموم حيّمد، وهذا رواية عن أمحد، 
قال يف رواية إسحاق)65(: يف الرجل يصلي وحده فإذا قال مسع هللا ملنحمده قال ربنا ولك احلمد، فقال: إنا هذا لإلمام

)53( كحديث رفاعة بن رافع الزرقي يف صحيح البخاري )799( كتاب األذان، واألحاديث يف ذلك كثرية.
)54( من هامش املخطوط.

)55( تقدم خترجيه.
)56( يف املخطوط هنا )ويف لفظ( وهي الرواية واحدة.

)57( أخرجه مسلم يف صحيحه )404( كتاب الصالة من حديث أيب موسى األشعري �.
)58( هنا فراغ بقدر كلمة.
)59( هنا فراغ بقدر كلمة.

تسع ومخسني.  وقيل  مثان  سنة  بن صخر، مات  عبدالرمحن  امسه:  واألرجح  أبيه،  واسم  امسه  اجلليل �، اختلف يف  الصحايب  أبو هريرة الدوسي   )60(
االستيعاب يف معرفة األصحاب )1768/4( اإلصابة يف متييز الصحابة )348/7(.

)61( قال ابن حجر يف فتح الباري )282/2(: قوله اللهم ربنا ثبت يف أكثر الطرق هكذا ويف بعضها حبذف اللهم وثبوهتا أرجح وكالمها جائز ويف ثبوهتا 
تكرير النداء كأنه قال اي هللا اي ربنا.

)62( رواه البخاري )796( كتاب األذان ابب فضل: اللهم ربنا لك احلمد، ومسلم )409( كتاب الصالة، من حديث أيب صاحل عن أيب هريرة �.
)63( رواه البخاري )782( كتاب األذان ابب جهر املأموم ابلتأمني، ومسلم )410( كتاب الصالة، من حديث أيب صاحل عن أيب هريرة �.

)64( انظر فتح الباري )284/2(.
)65( الثقة احلافظ اجملتهد إسحاق ابن إبراهيم ابن خملد احلنظلي أبو حممد ابن راهويه املروزي قرين أمحد ابن حنبل، مات سنة مثان وثالثني وله اثنتان 

وسبعون. سري أعالم النبالء )358/11(.
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مجعهما وليس هذا ألحد سوى اإلمام)66(. 
ووجه ذلك أن اخلرب مل يرد به يف حقه فلم يشرع يف حقه كتسميع املأموم. وأبو حنيفة )67(، ومالك)68(، يوافقان 
)أ/197( هذه الرواية يف أن املنفرد ال حيمد كما ال حيمد اإلمام عندمها )69(، وقد احتج أصحابنا وموافقوهم كأيب 
حممد)70( على ضعف هذه الرواية مبا رواه الدار قطين)71(، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال لربيدة: اي بريدة إذا رفعت رأسك من 
الركوع فقل مسع هللا ملن محده ربنا ولك احلمد ملء السماء وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد)72(. قال)73(: 

وهذا عام يف مجيع أحواله. ويف إسناده جابر اجلعفي)74(.
واحتجوا ابألحاديث الصحيحة اليت فيها اإلخبار عن مجع النيب ملسو هيلع هللا ىلص بينهما كحديث أيب هريرة وأيب سعيد وابن 
أيب أوىف وابن عباس وعلي)75( )76(. فإن الرواة مل يفرقوا بني كونه إماماً أو منفرداً، وأبن ما شرع من القراءة والذكر يف 
حق اإلمام؛ شرع يف حق املنفرد كسائر األذكار. وهؤالء قد استحبوا للمنفرد أن يقول بني السجدتني ما نقل عن النيب 
ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يقوله يف حديث حذيفة )77( )78(، وكان إماماً، وأحق ذلك من األحاديث: قيام الليل ) مثل حديث علي 
وحممد بن مسلمة )79( )80( وحديث حذيفة يف قيام النيب ملسو هيلع هللا ىلص بالليل ( )81(، فعن حذيفة بن اليمان قال: صليت مع النيب 
ملسو هيلع هللا ىلص ذات الليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند املائة. مث مضى فقلت: يصلي هبا يف ركعة. فمضى فقلت: يركع هبا. 
مث افتتح النساء فقرأها مث افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مرتساًل، إذا مّر آبية فيها تسبيح سّبح، وإذا مّر بسؤال سأل،

)66( ذكره ابن قدامة عنه يف املغين )366/1( وكذا جاء مبعناه يف مسائل أيب داود لإلمام أمحد )51( ومسائل صاحل لإلمام أمحد )390/1( ومسائل الكوسج 
لإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه )578/2( ومسائل اإلمام أمحد برواية ابنه عبدهللا )74(. قال ابن عبدالرب يف االستذكار )405/5(: وال أعلم خالفا أنه املنفرد 

يقول: مسع هللا ملن محده ربنا لك احلمد، أو ولك احلمد.
)67( البناية شرح اهلداية للعيين )227/2( شرح فتح القدير للكمال البن اهلمام )298/1(.

)68( املدونة )167/1( التاج واإلكليل ملختصر خليل )224/2(.
)69( انظر فتح الباري )283/2( شرح معاين اآلاثر )238/1(.

)70( يف املغين )366/1(.
)71( اإلمام، احلافظ، صاحب كتاب العلل: أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد الدارقطين. تويف سنة مخس ومثانني وثالث مائة. سري أعالم النبالء )449/16(.

)72( رواه الدارقطين )1284( والبزار )332/10( برقم )4462( وقال: وهذا احلديث ال نعلمه يروى هبذا اللفظ إال عن بريدة هبذا اإلسناد. قال ابن عبداهلادي 
يف تنقيح التحقيق )244/2( يف سند الدارقطين: وحديث بُريدة إسناده ساقٌط، وعمرو وجابر: ضعيفان، وكذلك سعيد بن عثمان، وشيخ ابن عقدة وأبوه: ال يعرفان. 
وضعفه الذهيب يف تنقيح التحقيق )165/1( وكذا اهليثمي يف جممع الزوائد )132/2( واأللباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة )959/12( وقال: موضوع.

)73( أي ابن قدامة.
)74( جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي أبو عبدهللا الكويف ضعيف رافضي، مات سنة سبع وعشرين ومائة قال: أبو أمحد احلاكم: يؤمن ابلرجعة، اهتم ابلكذب. 

وقال النسائي: مرتوك احلديث. انظر اجلرح والتعديل البن أيب حامت )498/2( وهتذيب التهذيب البن حجر )46/2(.
)75( علي بن أيب طالب بن عبداملطلب بن هاشم اهلامشي، من السابقني األولني، وهو أحد العشرة. مات يف رمضان سنة أربعني. اإلصابة يف متييز الصحابة 

)507/2( االستيعاب يف معرفة األصحاب.
)76( قد تقدم ختريج عما ذكرهم املؤلف وأما حديث علي � فقد أخرجه مسلم )771( كتاب صالة املسافرين. 

)77( حذيفة بن اليمان، صحايب جليل من السابقني، مات يف أول خالفة علي سنة ست وثالثني. اإلصابة يف متييز الصحابة )317/2( االستيعاب يف معرفة 
األصحاب ]334/1[.

)78( أخرجه أمحد )73/5( برقم )23375(، وأبو داود )874(، وابن ماجه )897(، والنسائي 231/2، سنن الدارمي )835/2( وصححه احلاكم 271/1، 
ووافقه الذهيب، وصححه األلباين يف إرواء الغليل )41/2(.

)79( حممد بن مسلمة ابن سلمة األنصاري صحايب مشهور. مات بعد األربعني وكان من الفضالء. االستيعاب يف معرفة األصحاب )1377/3( اإلصابة 
يف متييز الصحابة )28/6(.

)80( رواه النسائي )898( كتاب االفتتاح ابب نوع آخر من الذكر والدعاء بني التكبري والقراءة، والطرباين يف املعجم الكبري )231/19( وصححه األلباين 
يف سنن النسائي.

)81( ما بني القوسني من هامش املخطوط.
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فصل يف التسميع والتحميد وتوابعه لإلمام واملأموم واملنفرد أليب العباس أمحد بن تيمية احلراين )661-728(   د.فواز حممد أمحد العوضي

وإذا مّر بتعوذ تعوذ، مث ركع فجعل يقول: سبحان ريب العظيم. وكان ركوعه حنواً من قيامه مث قال: مسع هللا ملن محده. مث 
قام طويالً قريباً مما ركع، مث سجد)82( فقال سبحان ريب األعلى )ب/197( وكان سجوده قريباً من قيامه )83(. ويف رواية 

ملسلم)84( أيضاً: مسع هللا ملن محده ربنا لك احلمد.

فهذا إن كان إماماً فيه حلذيفة فليست هي اإلمامة الراتبة، وكان أيم النيب ملسو هيلع هللا ىلص خلفه ابن عباس، أو ابن مسعود)85(، 
أو عوف بن مالك)86(، أو حذيفة مثل قيام ] الليل وليست هي [ )87( اإلمامة الراتبة، وهلذا كان يطيل ذلك إطالة يُنهى 
عنها األئمة الراتبون، فلهذا اتفق العلماء فيما أعلم على أن صفة قيام الليل يوجد مما نقله هؤالء عنه، وجعلوا ذلك 

سنة لقائم الليل سواء كان إماماً أو منفرداً.

وأيضاً: فيقال ملن اختار هذا القول من أين لك أن املنفرد يسّمع؟ فلو قال قائل أنه ال حيّمد وال يسّمع أو 
ال يسّمع وال حيّمد لكانت احلجة عليه من جنس احلجة على من قال أنه يسّمع وال حيمد، إذ ليس معه خرب فيه 
للمنفرد التسميع دون التحميد حىت خيصه به، وإذا رجع إىل األصل وهو أنه ما شرع لإلمام شرع للمنفرد كان هذا 

حجة يف املوضعني.
وأيضاً فيقال: إذا كان قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حق اإلمام: وإذا قال مسع هللا ملن محد فقولوا ربنا ولك احلمد. ال ينفي 
حتميد اإلمام لداللة النصوص على أن اإلمام حيّمد مع أن هذا أظهر داللة على نفي حتميد اإلمام من داللة عدم النقل 
على حتميد املنفرد، فأن ال يكون عدم هذا النقل دليالً على النفي أوىل وأحرى، وذلك ألنه إنا ترك ختصيصه ابلنقل 

للعلم العام ابستواء املصلني )أ/198( يف الصالة إال ما خصه الدليل.
وأيضاً: فاملنفرد إذا مّسع ومل جُيب نفسه كان مبنزلة أن يقرأ الفاحتة وال يؤّمن، وملا كان املنفرد يؤّمن على قراءته 

وإن مل يرد فيه نقل خاص.
وأيضاً: فقد ثبت عنه أنه قال: فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء)88(. والسنة التعديل بني األركان فإذا 
طّول الركوع واالعتدالني فإن مل يستحب التعديل لزم أن يشرع للمنفرد قيام طويل بال ذكر، ومن ] املعلوم أن [ )89( املنفرد 

ال يشرع له قيام وال قعود طويل خال عن ذكر أصاًل.
والقول الثالث: أن اإلمام واملنفرد سواء، وأما املأموم فيشرع له التحميد فقط دون التكملة )90( وهذه أشهر الرواايت

)82( تكرر هنا يف املخطوط لفظ )مث سجد(.
)83( رواه مسلم )772( كتاب الصالة.

)84( برقم )772( كتاب الصالة.
)85( عبدهللا بن مسعود اهلذيل، أبو عبدالرمحن، من السابقني األولني، ومن كبار العلماء من الصحابة، أّمره عمر على الكوفة. ومات سنة اثنتني وثالثني. 

اإلصابة يف متييز الصحابة )368/2( االستيعاب يف معرفة األصحاب )987/3(.
)86( عوف بن مالك األشجعي أبومحاد، صحايب مشهور من مسلمة الفتح وسكن دمشق، مات سنة ثالث وسبعني. االستيعاب يف معرفة األصحاب 

]1226/3[ اإلصابة )43/3(.
)87( هنا فراغ بقدر كلمة.

)88( أخرجه البخاري )703( كتاب األذان ابب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، واللفظ له، ومسلم )467( كتاب الصالة، من حديث أيب هريرة � 
وأخرجه مسلم )468( كتاب الصالة من حديث عثمان بن أيب العاص �.

)89( بياض يف األصل.
)90( أي قول )ملء السماء وملء األرض...(.
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عن أمحد عند أكثر أصحابه )91( وهو قول أيب يوسف وحممد)92(، ألن األحاديث الصحيحة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص إنا أمر فيها 
املأموم ابلتحميد اترة يقول: ربنا ولك احلمد)93(. واترة: اللهم ربنا لك احلمد)94(. واترة: ربنا لك احلمد)95(. واترة: اللهم 
ربنا ولك احلمد)96(. مل يذكر زايدة على ذلك فأمره بزايدة على ذلك زايدة على املشروع، وألن ذلك لو كان مشروعاً 
لنقل كما نقل غريه، وألن القول أبن ذلك مشروع يفتقر إىل دليل شرعي، وما استقرت فيه الشريعة فال يشرع فيه شيء 
ابلقياس إنا القياس فيما مل ميض فيه نص، وصفة الصالة لإلمام واملأموم واملنفرد مضت فيه )ب/198( السنة فال جيوز 

التصرف فيه ابلقياس.

والقول الرابع: أن املأموم ال يسقط عنه إال التسميع فقط فيتم التحميد كما يتمه اإلمام واملنفرد، كما نقل األثرم 
عن أمحد أنه قال: ليس يسقط خلف اإلمام عنه غري: مسع هللا ملن محده)97(.

وقد ذكر أبو حممد)98( أن هذا اختيار أيب اخلطاب، وهو اختيار اجلد أيب الربكات)99(، وهو قول الشافعي)100( 
وغريه يف إمتام احلمد، واحتج له أبو حممد أبنه ذكر مشروع يف الصالة أشبه سائر األذكار، واحلجة هلذا القول: ما رواه 
البخاري)101( عن رفاعة بن رافع الزرقي)102( قال: كنا نصلي وراء)103( النيب ملسو هيلع هللا ىلص فلما رفع رأسه من الركعة قال: مسع هللا 
ملن محده، قال رجل وراءه: ربنا ولك احلمد محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه. فلما انصرف قال: من املتكلم ؟ قال: أان. قال: 

رأيت بضعة وثالثني ملكاً يبتدروهنا أيهم يكتبها أول)104(.
)91( الفروع وتصحيح الفروع )198/2( واإلنصاف )64/2( وقد جاء أثر عن عبدهللا بن مسعود إبسناد صحيح يؤيد هذا القول، أخرجه عبدالرزاق 
يف مصنفه )166/2( ومن طريقه ابن املنذر يف األوسط )321/3( وابن أيب شيبة ]طبعة الرشد حتقيق: اجلمعة واللحيدان[)93/2( والطرباين يف املعجم 
الكبري )266/9( وهو مذهب الشعيب ورواية عن ابن سريين أخرجهما ابن شيبة يف مصنفه )93/2-94( ورواية عن مالك، ذكر ذلك عنه ابن املنذر 
يف األوسط )322/3( قال ابن املنذر: اثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: "وإذا قال اإلمام: مسع هللا ملن محده فقولوا: ربنا لك احلمد"، فاالقتصار على ما علم 
النيب ملسو هيلع هللا ىلص املأموم أن يقوله أحب إيل، وينبغي أن يكون قول املأموم: ربنا لك احلمد؛ أوكد من التشهد والصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف التشهد عند من جيعل 
أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص على الفرض، ومما يزيد ما قلناه توكيدا قول الرجل وراء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ربنا ولك احلمد ملا مسع النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: مسع هللا ملن محده. مث ساق 
احلديث بسنده عن أنس بن مالك أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: " إنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه، فإذا كرب فكربوا، وإذا قال: مسع هللا ملن محده، فقولوا: 
ربنا ولك احلمد". وحديث أنس خمرج يف البخاري )689( ومسلم )411(. تنبيه: وقع سقط يف مصنف عبدالرزاق يف كنية )أيب األحوص( و)عبدهللا بن 

مسعود( وهو موجود عند ابن املنذر والطرباين.
)92( البناية شرح اهلداية للعيين )229/2( شرح املعاين اآلاثر )241/1( واختاره الطحاوي، قال ابن عبدالرب يف االستذكار )405/5(: وقال مالك وأبو 

حنيفة وأصحاهبما، والثوري، وأمحد بن حنبل: ال يقول املأموم: "مسع هللا ملن محده" وإنا يقول: "ربنا ولك احلمد" فقط.
)93( سبق خترجيه من حديث ابن عباس وأيب سعيد � يف صحيح مسلم. 
)94( سيأيت خترجيه من حديث علي بن أيب طالب � يف صحيح مسلم.

)95( سبق خترجيه من حديث أيب هريرة � يف الصحيحني.

)96( سبق خترجيه من حديث أيب هريرة � يف الصحيحني.
)97( نقله ابن قدامة يف املغين )367/1(.

)98( املغين البن قدامة )367/1(
)99( اإلنصاف )64/2(.

)100( األم )135/1( اجملموع شرح املهذب )417/3(.
)101( حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي أبو عبدهللا البخاري جبل احلفظ وإمام الدنيا يف فقه احلديث من احلادية عشرة مات سنة ست 

ومخسني يف شوال وله اثنتان وستون سنة. سري أعالم النبالء )391/12( هتذيب التهذيب )47/9(
)102( رفاعة بن رافع بن مالك بن العجالن أبومعاذ األنصاري من أهل بدر. مات يف أول خالفة معاوية. االستيعاب يف معرفة األصحاب )497/2( 

اإلصابة يف متييز الصحابة )364/2(
)103( فوق )وراء( كلمة مل تتضح يل.

)104( سبق خترجيه.
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فهذا خرب صحيح صريح أبن املأموم زاد على قوله: ربنا ولك احلمد، ما هو صفة للحمد، ومحده النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
على ذلك، ومل يذكر أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول ذلك يف هذا احملل ابلصفة اليت كان يقولوها أوىل أن يكون مستحبة، 
فإن ما كان يقوله النيب ملسو هيلع هللا ىلص دائماً أو غالباً أفضل مما قاله بعض أصحابه، بل قد يقال هذا يبني أن الصحابة كانوا 

يعتقدون أنه مشروع الزايدة يف صفة احلمد. ومثل ذلك ما رواه عبدالرزاق )105( عن ابن جريج )106( قال أخربين انفع 
)107( أن ابن عمر)108( كان إذا كان إماماً قال: مسع هللا ملن محده اللهم ربنا لك احلمد كثرياً مث سجد ال خيطئه )109(. 

وعن ابن جريج عن إمساعيل بن أمية )110( عن سعيد بن أيب سعيد املقربي)111( أنه مسع أاب هريرة وهو إمام للناس يف 
الصالة )أ/199( يقول: مسع هللا ملن محده اللهم ربنا لك احلمد كثرياً يرفع بذلك صوته ونتابعه معاً )112(.

فزايدهتم: كثرياً، كزايدة ذلك الصاحب، والزايدة املشروعة حسن، وهذا كأنه جهر هبذه الزايدة حىت يسمعها 
النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما جيهر مبا خيافت به أحياانً، ونظري ذلك ما جاء يف االستفتاح نظري هذا.

وأيضاً: فليس التحميد مما حيمله اإلمام عن املأموم كما حيمل عنه القراءة مثالً إذ قد أُمر ابلتحميد، وصفة التحميد 
اتبعة له، فإذا مل حيمل عنه التحميد مل حيمل عنه صفته بطريق األوىل، فإذا مل يصف املأموم احلمد فإنه ] يفوته [ )113( 
فضل ذلك، كما يفوته فضل ما يقوله اإلمام من استفتاح وتسبيح يف الركوع والسجود إذا مل يشاركه فيه املأموم خبالف 

التسميع فإنه حيمله اإلمام كما ثبت النص.

وأيضاً: فإن مل يثن على هللا يف قيامه لزم أن يقوم قياماً طوياًل ال قراءة فيه وال ذكر، ومعلوم أن الصالة ال خيلو 
فعل من أفعاهلا من ذكر هللا تعاىل.

وأما قوله: إذا قال مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد. فإنه يقتضي األمر هبذا التحميد وما زاد عليه مل 
أيمر به لكن عدم هذا األمر ال يقتضي عدم االستحباب بل يقتضي)114( عدم الوجوب هبذا األمر، وإن قدر عدم 
وجوبه اقتضى اختصاصه بتوكد االستحباب، كما أن قوله: فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا كرب وسجد فكربوا 

واسجدوا. ال يقتضي نفس شرع الذكر يف الركوع والسجود بل ذلك موقوف على الدليل.
وهذا كما أنه ملا قال: إذا قال مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد. مل يقتض أمره للمأموم ابلتحميد إذ ال

)105( احلافظ الكبري عامل اليمن أبو بكر عبدالرزاق بن مهام بن انفع الصنعاين. سري أعالم النبالء )563/9( هتذيب التهذيب )310/6(.
)106( عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج األموي موالهم املكي ثقة فقيه فاضل. مات سنة مخسني. سري أعالم النبالء )325/6( هتذيب التهذيب )402/6(.

)107( الثقة الثبت الفقيه انفع أبوعبدهللا املدين موىل ابن عمر. مات سنة سبع عشرة ومائة. هتذيب التهذيب )10/ 412(
)108( عبدهللا بن عمر بن اخلطاب العدوي، أبو عبدالرمحن، هو أحد املكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعاً لألثر. مات سنة ثالث 

وسبعني. اإلصابة يف متييز الصحابة )347/2( االستيعاب يف معرفة األصحاب )950/3(.
)109( مل أجده يف املطبوع يف مصنف عبدالرزاق ورمبا قد حصل سقط منه، وإنا جاء حنوه عن علي � عند عبدالرزاق بدون إسناد )166/2(، وقد 

أخرجه ابن حزم يف احمللى )292/2( من طريق عبدالرزاق به، ورواه ابن املنذر عن ابن عمر يف األوسط من طريق آخر حنوه )321/3( إبسناد صحيح.
)110( الثقة الثبت إمساعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية األموي. مات سنة أربع وأربعني. هتذيب التهذيب )283/1(
)111( الثقة سعيد بن أيب سعيد وامسه كيسان املقربي أبو سعد املدين. مات يف حدود العشرين. هتذيب التهذيب )38/4( سري أعالم النبالء )216/5(.

)112( رواه عبدالرزاق )167/2( عن ابن جريج به، وفيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس، ورواه عبدالرزاق )167/2( وابن املنذر من طريقه يف األوسط 
)321/3( عن ابن عيينة عن أيوب السختياين قال مسعت عبدالرمحن بن هرمز األعرج يقول مسعت أاب هريرة يقول:.. وإسناده صحيح.

)113( زايدة يقتضيها السياق.
)114( من هامش املخطوط.
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يكون مشروعاً )ب/199( يف حق اإلمام فتخصيصه املأموم ابألمر ابلتحميد كتخصيصه ابألمر ] بــــــ [ التحميد دون 
صفته إذ ختصيص املأمور كتخصيص املأمور به، وقد ثبت أن ذلك ال يوجب أن ال يكون ما سوى ذلك مشروعاً 

كاإلمام فكذلك ال يقتضي هذا أن ال يكون ما زاد على ذلك مشروعاً للمأموم)115(.

لكن من يقول من أصحابنا )116( أن واجبات الصالة موقوفة على األمر، وواجب تكبريات االنتقال وتسبيح الركوع 
والسجود دون االستغفار بني السجدتني - كما يقوله أبو بكر)117( وابن أيب موسى)118(- ينبغي أن يقول: أن اإلمام وإن 
ُشرع له التسميع والتحميد فإنا جيب عليه التسميع فقط، إذ هو الذي جعله النيب ملسو هيلع هللا ىلص قوالً راتباً لإلمام عّلق أمر املأموم به. 

وأما حتميد اإلمام فإنا نقل عنه أنه فعله ال أنه جعله بقوله، وشرعه من لوازم اإلمام، ويكون الواجب عندهم ما 
اتفقت األمة على أنه مشروع وهو تسميع اإلمام وحتميد املأموم دون ما تنازعوا يف استحبابه فإن القول بوجوبه غلو يف 
الطرف اآلخر، وإن كان ذلك حقاً إذا قام عليه دليل، وحينئذ فيتناسب هذا القول ويعتدل حيث مل يوجب صاحبه 
يف االعتدالني شيئاً، وإنا أوجب يف االنتقال عن الركوع كما أوجب على هذا التسميع وعلى هذا التحميد كما أوجب 

تكبريات االنتقال.

ومن صفة هذا القول أن االعتدالني مها طرفا الركوع والسجود وقيامهما فما وجب يف الركوع والسجود يغين 
عن إجياب فيهما لكن إذا استحب إطالتهما استحب الذكر فيهما، وأما وجوب الذكر فيهما فقول اليدل عليه نص 
والقياس )أ/200( بل النصوص ختالفه، وإنا أوجب الذكر فيهما من أوجبه كاخلرقي)119( وابن)120( ] نصر هللا [)121( 
والقاضي)122( وأصحابه )123( أبهنما من أفعال الصالة فلم خيلو عن ذكر واجب كسائر األفعال، وقد تبني ضعف هذا 
القياس من جهة أهنما ليسا مقصودين، وإنا رجاء إلمتام الركوع والسجود، كما قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ال يقبل هللا صالة رجل 

ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود )124(.

)115( من هامش املخطوط.
)116( اإلنصاف )59/2( الفروع )205/2(.

)117( الشيخ، اإلمام، العالمة، أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر بن أمحد بن يزداد البغدادي الفقيه، تلميذ أيب بكر اخلالل. تويف يف شوال سنة ثالث وستني 
وثالث. مائة سري أعالم النبالء )143/16(.

)118( اإلمام، شيخ احلنبلية، أبو جعفر عبداخلالق بن أيب موسى عيسى اهلامشي، احلنبلي، البغدادي. تويف سنة سبعني وأربع مائة. سري أعالم النبالء )546/18(.
)119( العالمة شيخ احلنابلة، أبو القاسم عمر بن احلسني بن عبدهللا البغدادي اخلرقي احلنبلي، صاحب )املختصر( املشهور يف مذهب اإلمام أمحد. وتويف 

يف سنة أربع وثالثني وثالث مائة. سري أعالم النبالء )363/15(
)120( يف املخطوط إشارة فوق كلمة )ابن( إىل اسم ما نسب إليه ولكن حصل طمس يف احلاشية، وما بني املعقوفني زايدة استفدهتا من كتاب اإلنصاف 

 )115/2(
)121( حمّب الّدين أبو الفضل أمحد بن نصر هللا بن أمحد بن حممد بن عمر البغدادي املعروف اببن نصر هللا شيخ املذهب. تويف سنة أربع وأربعني ومثانائة. 

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )364/9(.
)122( اإلمام، العالمة، القاضي، أبو يعلى حممد بن احلسني بن حممد البغدادي، احلنبلي، ابن الفراء. تويف: سنة مثان ومخسني وأربع مائة. سري أعالم النبالء 

)89/18(
)123( اإلنصاف )115/2(.

)124( أخرجه أمحد )305/28( وأبو داود )855( والرتمذي )265( والنسائي )1027( وابن ماجة )870( والدارمي )1366( والدارقطين )155/2( 
والبيهقي يف السنن الكربى )88،117/2( وغريهم من طريق األعمش قال: مسعت عمارة بن عمري التيمي، حيدث، عن أيب معمر األزدي، عن أيب مسعود 

األنصاري � به، صححه الرتمذي والدارقطين والبيهقي واأللباين يف سنن أيب داود.
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) فجعل إقامة الصالة فيهما إقامة له يف الركوع والسجود ( )125( وهذه حجة من مل جيوز إطالتهما ومن مل يوجبهما 
لكن حنن نوجبهما وجنّوز إطالتهما بل ُيستحب ذلك إذا أطال الركوع والسجود كما قد بيناه يف غري هذا املوضع )126( 

لكن ذلك ال يقتضي مساواهتما ابلركوع والسجود الذين مها مقصودان وعبادة أبنفسهما.
وابجلملة فإجياب ما مل أيمر به النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف الصالة بعيد كرتك إجياب ما أمر به، وقوله: صلوا كما رأيتموين 

أصلي)127(. يقتضي أمره األمة أن يصلوا كما صلى إماماً، وفيه حبث مذكور يف غري هذا املوضع.
فصل:

وأما مقدار االعتدال وما يقوله فيه: فقد ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيه أربع مراتب: األوىل أنه يقول: مسع هللا ملن 
محده ربنا ولك احلمد. كما يف البخاري عن أيب هريرة قال: كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا قال مسع هللا ملن محده، قال: اللهم 
ربنا ولك احلمد. وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع يكرب، وإذا قام من السجدتني قال: هللا أكرب)128(.

ويف الصحيحني)129( عن أيب هريرة � قال: كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )ب/200( إذا قام إىل الصالة يكرب حني يقوم 
مث يكرب حني يركع، مث يقول: مسع هللا ملن محده. حىت يرجع صلبه من الركوع، مث يقول وهو قائم: ربنا ولك احلمد. مث 
يكرب حني يهوي ساجداً، مث يكرب حني يرفع رأسه، مث يكرب حني يسجد، مث يكرب حني يرفع رأسه، مث يفعل مثل ذلك 

يف الصالة كلها حىت يقضيها، ويكرب حني يقوم من الثنتني بعد اجللوس.
ويف البخاري)130( من حديث شعيب)131( عن الزهري)132( أخربين أبو بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام)133( 
وأبو سلمة ] بن [ عبدالرمحن)134(: أن أاب هريرة كان يكرب يف كل صالة من املكتوبة وغريها يف رمضان وغريه، فيكرب حني 
يقوم مث يكرب حني يركع، مث يقول: مسع هللا ملن محده، مث يقول: ربنا ولك احلمد... وفيه: مث يقول أبو هريرة �: والذي 

نفسي بيده إين ألقربكم شبهاً بصالة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وإن كانت هذه لصالته حىت فارق الدنيا.
ويف الصحيحني)135( من حديث ابن عمر: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصالة، 
وإذا كرّب للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً، وقال: مسع هللا ملن محده ربنا ولك احلمد. وكان ال 

يفعل ذلك يف السجود.
)125( من هامش املخطوط.

)126( انظر جمموع الفتاوى البن تيمية )546/22(.
)127( أخرجه البخاري )631( كتاب األذان ابب األذان للمسافر من حديث مالك بن احلويرث �.
)128( أخرجه البخاري )795( كتاب األذان ابب ما يقول اإلمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع .

)129( سبق خترجيه، وهذا لفظ مسلم .
)130( برقم )803( كتاب األذان ابب يهوي ابلتكبري حني يسجد .

)131( اإلمام، الثقة، املتقن، احلافظ، أبو بشر شعيب بن أيب محزة دينار األموي موالهم، احلمصي، الكاتب. مات سنة اثنتني وستني ومائة. سري أعالم النبالء 
)187/7( هتذيب التهذيب )351/4(.

)132( حممد بن مسلم بن عبيدهللا بن عبدهللا بن شهاب القرشي الزهري، أبو بكر الفقيه احلافظ، متفق على جاللته وإتقانه. مات سنة مخس وعشرين. 
التاريخ الكبري ]220/1[ اجلرح والتعديل ]71/8[.

)133( اإلمام أبو بكر بن عبدالرمحن بن احلارث املخزومي، أحد الفقهاء السبعة ابملدينة النبوية، مات سنة أربع وتسعني. هتذيب التهذيب )30/12( سري 
أعالم النبالء )416/4(.

)134( احلافظ، أحد األعالم ابملدينة أبو سلمة بن عبدالرمحن بن عوف الزهري، تويف سنة أربع وتسعني. سري أعالم النبالء )287/4( هتذيب التهذيب )115/12(.
)135( البخاري )735( كتاب األذان ابب رفع اليدين يف التكبرية األوىل مع االفتتاح سواء واللفظ له، ومسلم )390( كتاب الصالة .
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ويف البخاري)136( عن ابن عمر: رأيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص افتتح التكبري يف الصالة فرفع يديه حني كرّب حىت جيعلهما حذو 
منكبيه، وإذا كرّب للركوع فعل مثله، وإذا قال: مسع هللا ] ملن [ محده. فعل مثله وقال: ربنا ولك احلمد. وال يفعل ذلك 

حني يسجد )أ/201( وال حني يرفع من السجود. 
وعن ابن عمر أنه: مسع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا رفع رأسه من الركوع اآلخرة من الفجر يقول: اللهم إلعن فالانً وفالانً 
وفالانً. بعد ما يقول: مسع هللا ملن محده ربنا ولك احلمد. فأنزل هللا تعاىل: ﴿ لَْيَس َلَك ِمَن اأْلَْمِر َشْيٌء أَْو يـَُتوَب َعَلْيِهْم 

أَْو يـَُعذِّبـَُهْم فَِإنَـُّهْم ظَاِلُموَن ﴾ ]آل عمران:128[، رواه اإلمام أمحد)137( والبخاري)138(. 
وعن أيب هريرة �: أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو ألحد قنت بعد الركوع، فرمبا قال إذا 
قال: مسع هللا ملن محده ربنا ولك ] احلمد [ اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أيب ربيعة، واملستضعفني 
من املؤمنني، اللهم اشدد وطئتك على مضر، واجعلها عليهم سنني كسين يوسف. قال: جيهر بذلك ويقول يف بعض 
صالته يف صالة الفجر: اللهم العن فالانً وفالانً حيـنّّي من العرب حىت أنزل هللا: ﴿  لَْيَس َلَك ِمَن اأْلَْمِر َشْيءٌ ﴾ اآلية. رواه 

أمحد)139( والبخاري)140(. 
وهذا يفسر ما يف صحيح البخاري)141( عن أيب هريرة قال: بينما النيب ملسو هيلع هللا ىلص يصلي العشاء إذ قال: مسع هللا ملن 
محده. مث قال قبل أن يسجد: اللهم انج الوليد بن الوليد، اللهم أنج املستضعفني من املؤمنني، اللهم اشدد وطأتك على 

مضر اجعلها عليهم سنني كسين يوسف. 
ويف الصحيحني)142( عن أيب هريرة � قال: ألقرأن بكم صالة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فكان أبو هريرة يقنت يف الركعة 
اآلخرة من صالة الظهر، والعشاء اآلخرة، وصالة الصبح بعدما يقول: مسع هللا ملن محده. فيدعو للمؤمنني ويلعن الكافرين 

)ب/201(. 
كما تقدم تفسري هذا، وأن القنوت كان بعد التسميع والتحميد مجيعاً. وهذا مناسب فإنه إذا قال: مسع هللا ملن 

محده )143(. مث محد هللا مسع دعاءه مساع مستجيب، فالدعاء بعد التحميد املناسب دون الدعاء بعد التسميع فقط.
وقد ثبت أيضاً يف صحيح مسلم من حديث ابن أيب أوىف أنه كان يقول يف هذا احملل: اللهم طهرين من خطاايي 

ابلثلج واملاء البارد اللهم نقين من اخلطااي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس)144(.

أن  َقِمناً  فكان  ابلدعاء  ثىن  مث  بدأ ابحلمد هلل  ألنه  أحسن  الركوع  بعد  القنوت  أن  يقوي  مما  أيضاً  وهذا 
يستجاب له، ويؤيد ذلك أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أمر ابلدعاء يف السجود، وابلتعظيم يف الركوع فقال يف احلديث الصحيح 

)136( برقم )738( كتاب األذان ابب إىل أين يرفع يديه؟
)137( مسند أمحد )420/10( برقم )6350(.

)138( صحيح البخاري )4069( كتاب املغازي ابب }ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون{.
)139( مسند أمحد )431/12( برقم )7465( واللفظ له.

)140( صحيح البخاري )4560( كتاب التفسري ابب }ليس لك من األمر شيء{.
)141( صحيح البخاري )4598( كتاب التفسري ابب قوله: }فأولئك عسى هللا أن يعفو عنهم وكان هللا عفوا غفورا{.

)142( صحيح البخاري )797( واللفظ له كتاب األذان ابب فضل اللهم ربنا لك احلمد. ومسلم )676( كتاب املساجد.
)143( هنا كلمة قد مت شطبها.

)144( سبق خترجيه.



203

فصل يف التسميع والتحميد وتوابعه لإلمام واملأموم واملنفرد أليب العباس أمحد بن تيمية احلراين )661-728(   د.فواز حممد أمحد العوضي

صحيحه )145( وأمحد)146( وأبو داود)147( عن ابن عباس قال: كشف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الستارة، والناس صفوف خلف أيب 
بكر فقال: أيها الناس إنه مل يبق ] من [ مبشرات النبوة إال الرؤاي الصاحلة يراها املسلم، أو تُرى له، أال وإين هُنيت أن أقرأ 
القرآن راكعاً أو ساجداً، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء، فَقِمٌن )148( أن يستجاب لكم. 

فقد أمر يف مرض موته وذلك يف آخر عمره ابلتعظيم يف الركوع، وهو مطابق لقول: سبحان ريب العظيم، وأمر 
ابإلجتهاد يف الدعاء، وهو مناسب للدعاء بعد التحميد، ألن هللا قال)149( )أ/202( على لسان نبيه مسع هللا ملن 
محده. فهذا يبني أن الدعاء بعد التحميد يف اإلعتدال والسجود أوكد منه قبله يف الركوع والقيام، ولكن ال ينفي ذلك 
أن يكون مشروعاً أيضاً هنالك، فإنه قد ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص إنه كان يدعو يف الركوع )150( هبذا كالقنوت قبل الركوع.

املرتبة الثانية: مسع هللا ملن محده ملء السموات واألرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وهي 
اليت مل خيتلف قول أمحد وأصحابه يف أهنا مستحبة ] و [ سنة راتبة )151(، وهي يف حديث علي بن أيب طالب الذي رواه 
مسلم)152( يف صحيحه عن علي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص إنه كان إذا قام إىل الصالة قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات 
واألرض حنيفاً وما أان من املشركني... إىل آخر دعاء االستفتاح املعروف. قال: وإذا ركع قال)153(: اللهم لك ركعت، 
وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك مسعي وبصري وخمي وعظمي وعصيب. وإذا رفع )154( قال: اللهم ربنا لك احلمد 
ملء السموات واألرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك)155( ] سجدت، وبك 
آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق مسعه وبصره [، تبارك هللا أحسن اخلالقني. مث يكون 
من آخر ما يقول بني التشهد والتسليم: اللهم اغفري ما قدمت وما أخرت، )ب/202( وما أسررت، وما أعلنت،] وما 
أسرفت [، وما أنت أعلم به مين، أنت مقدم وأنت مؤخر، ال إله إال أنت. وهذا قد يستدل به على استحباب هذا 
االستفتاح، فإهنم كما استحبوا التحميد الذي فيه، فينبغي استحباب االستفتاح،وحينئذ فاالستفتاح ) سبحانك اللهم ( 

يكون مقدماً على هذا،كما جاء ذلك يف حديث آخر)156(،
)145( كتاب الصالة )479(.

)146( يف مسنده )3/ 386( برقم )1900(.
)147( سنن أيب داود كتاب الصالة )876( ابب يف الدعاء يف الركوع والسجود.

)148( فقمن: أي خليق وجدير. النهاية يف غريب احلديث )111/4( 
)149( هنا مجلة مكررة قد مت شطبها.

)150( أخرجه البخاري )794( كتاب األذان ابب الدعاء يف الركوع، ومسلم )484( كتاب الصالة من حديث عائشة � قالت: " كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول 
يف ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل ".

)151( الفروع )197/2( واإلنصاف )62/2(.
)152( سبق خترجيه.

)153( من هامش املخطوط.
)154( تكرر هنا مجلة ) وإذا رفع (.

)155( بياض يف املخطوط، وما بني املعقوفني أكملته من صحيح مسلم.
)156( كما جاء يف صحيح مسلم )399(: أن عمر بن اخلطاب، كان جيهر هبؤالء الكلمات يقول: »سبحانك اللهم وحبمدك، تبارك امسك، وتعاىل جدك، 
وال إله غريك«. وقد ورد يف استحباب هذا االستفتاح عن أيب بكر الصديق وعثمان وعبدهللا بن مسعود �. أخرج عنهم وعن عثمان: عبدالرزاق يف مصنفه 
)75/2( وابن أيب شيبة يف مصنفه )209/1( وابن املنذر يف األوسط )226/3(. ويف االستذكار )262/8(: قال الثوري: يستحب أن يقول يف أول تكبرية: 
سبحانك اللهم وحبمدك. قال ابن املنذر يف األوسط )231/3(: والذي ذكرانه هو من االختالف املباح الذي من عمل منه بشيء أجزأه، ولو ترك ذلك كله، 

ما كانت عليه إعادة، وال سجود سهو، وأصح ذلك إسنادا حديث علي، فإن مل يقله فكالذي روي عن عمر، وابن مسعود.
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 وكما اختاره أبو يوسف)157(، وحيي بن هبرية الوزير من أصحابنا )158(، ويكون الزايدة على هذا االستفتاح كالزايدة 
على التحميد ) أحق ما قال العبد (. فإن الشافعي استحب الزايدة على التحميد، واستحب نقص االستفتاح)159(، 

والذي ينبغي أنه يستحب اتباع السنة، وهو الزايدة يف املوضعني، وقد احتج هلذه املرتبة حبديث ابن أيب أوىف)160(.

املرتبة الثالثة.................بلغ.

)157( شرح فتح القدير )1/ 288(
)158( اإلنصاف )2/ 47(

)159( األم للشافعي )1/ 128( اجملموع شرح املهذب )3/ 321(.
)160( سبق خترجيه.
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خامتة البحث:
• اختلف العلماء يف التسميع والتحميد للمأموم واملنفرد على أربعة أقوال بعد ذهاب أكثر أهل العلم على 

أن اإلمام يسمع وحيمد:

األول: أن كالمها يسمع وحيمد، وهو مذهب الشافعي وأيب يوسف وحممد.

الثاين: ال يسمع وحيمد إال اإلمام خاصة، فأما املنفرد فيسمع، وأما املأموم فيحمد وهو رواية عن أمحد.

الثالث: أن اإلمام واملنفرد سواء، وأما املأموم فيشرع له التحميد فقط دون التكملة.

الرابع: أن املأموم ال يسقط عنه إال التسميع فقط ويتم احلمد، وهذا أصح األقوال.

• ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أربع صيغ يف الذكر بعد القيام من الركوع: ربنا لك احلمد، ربنا ولك احلمد، اللهم ربنا 
لك احلمد، اللهم ربنا ولك احلمد. 

• ثبت أن بعض الصحابة �كانوا يزيدون يف الدعاء بعد الركوع فيقرهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص على تلك الزايدة.

• ما ُشرع من القراءة والذكر يف حق اإلمام فهو مشروع يف حق املنفرد كسائر األذكار.

• اإلمام الراتب عليه أال يطيل صالته على الناس خبالف صالته وحده يف قيام الليل وغريه فله أن يطيل مىت 
شاء.

• مسألة التسميع والتحميد يف حق املأموم تشبه متاماً مسألة قراءة الفاحتة والتأمني ملن يرى عدم قراءة الفاحتة 
يف الصالة اجلهرية ابلنسبة للمأموم.              
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املصادر واملراجع:
1- القرآن الكرمي.

)املتوىف:1420ه(/املكتب  األلباين  الدين  انصر  السبيل/حممد  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء   -2
اإلسالمي - بريوت/الطبعة: الثانية 1405ه - 1985م.

3- االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلاثر 
وشرح ذلك كله ابإلجياز واإلختصار/ أبو عمر يوسف بن عبدهللا بن عبدالرب النمري القرطيب 368ه - 463ه/حتقيق: 

عبداملعطي امني قلعجي/ الناشر: دار قتيبة - دمشق/ الطبعة: األوىل 1414ه - 1993م.

4- أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية / حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية 
)املتوىف:751ه(/ احملقق: د.صالح الدين املنجد / الناشر: دار الكتاب اجلديد - بريوت / الطبعة: الرابعة، 1403ه - 

1983م.

5- األم/ الشافعي أبو عبدهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبداملطلب بن عبدمناف 
املطليب القرشي املكي )املتوىف:204ه(/ الناشر: دار املعرفة - بريوت/ سنة النشر: 1410ه/1990م.

الدمشقي  املرداوي  بن سليمان  أبو احلسن علي  الدين  الراجح من اخلالف/ عالء  معرفة  اإلنصاف يف   -6
الصاحلي احلنبلي ) املتوىف:885ه(/ الناشر: دار إحياء الرتاث العريب.

7- األوسط من السنن واإلمجاع واالختالف/ أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ) املتوىف:319ه(/
حتقيق: جمموعة من احملققني/ الناشر: دار الفالح/ الطبعة: األوىل1430 ه - 2009م.

8- البناية شرح اهلداية/ أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين 
العيىن )املتوىف:855ه(/الناشر: دار الكتب العلمية - بريوت، لبنان/ الطبعة: األوىل1420 ه - 2000م.

9- التاج واإلكليل ملختصر خليل/ حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرانطي، أبو عبدهللا 
املواق املالكي ) املتوىف:897ه(/ الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة:األوىل1416ه - 1994م.

10- تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق/ مشس الدين حممد بن أمحد بن عبداهلادي احلنبلي ) املتوىف:744ه(/
حتقيق: سامي بن حممد بن جاد هللا وعبدالعزيز بن انصر اخلباين/ دار النشر: أضواء السلف - الرايض/ الطبعة: األوىل 

1428ه - 2007م.

11- هتذيب التهذيب/ أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ) املتوىف:852ه(/
الناشر: مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند.
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12- اجلرح والتعديل/ أبو حممد عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب 
حامت )املتوىف:327ه(/ الناشر: طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية - حبيدر آابد الدكن - اهلند.

13- ذم الكالم وأهله/ شيخ اإلسالم أيب إمساعيل اهلروي عبدهللا بن حممد بن علي بن مت األنصاري/ احملقق: 
أبو جابر عبدهللا بن حممد بن عثمان األنصاري/ دار النشر: مكتبة الغرابء.

14- ذيل اتريخ اإلسالم/مشس الدين أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب )املتوىف:748ه(، 
دار املغين، الطبعة األوىل 1419ه، الرايض. 

15- الرد الوافر/حممد بن عبدهللا بن حممد ابن أمحد بن جماهد القيسي الدمشقي الشافعي، مشس الدين، الشهري 
اببن انصر الدين )املتوىف:842ه(/ احملقق: زهري الشاويش/الناشر: املكتب اإلسالمي _ بريوت/الطبعة: األوىل1393ه.

16- سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة / أبو عبدالرمحن حممد انصر الدين األلباين 
)املتوىف:1420ه(/ دار النشر: دار املعارف، الرايض _ املمكلة العربية السعودية/ الطبعة: األوىل1412ه/1992م.

17- سنن ابن ماجه/ ابن ماجة أبو عبدهللا حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد )املتوىف:273ه(/حتقيق: 
حممد فؤاد عبدالباقي/ الناشر: دار إحياء الكتب العربية 

ِجْستاين  18- سنن أيب داود/ أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
)املتوىف:275ه(/حممد حميي الدين عبداحلميد/ الناشر: املكتبة العصرية، صيدا _ بريوت

19- السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي/ أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر 
البيهقي 458ه/دار النشر: جملس دائرة املعارف/حيدر أابد/سنة النشر:1344ه.

20- سنن الدارقطين/  أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي 
الدارقطين )املتوىف:385ه(/حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، حسن عبداملنعم شليب، عبداللطيف حرز 

هللا، أمحد برهوم /  الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت _ لبنان/ الطبعة: األوىل 1424ه _ 2004م.

21- السنن النسائي/ أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين،النسائي )املتوىف:303ه(/طبعة املطتبة 
السلفية ابكستان/ طبعة1422ه.

الذهيب  قَامْياز  بن  عثمان  بن  أمحد  بن  حممد  عبدهللا  أبو  الدين  مشس  املؤلف:  النبالء/  أعالم  سري   -22
)املتوىف:748ه(/ احملقق: جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط/ الناشر: مؤسسة الرسالة/ الطبعة: الثالثة 

1405ه/1985م.

23- شذرات الذهب يف أخبار من ذهب/عبداحلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري احلنبلي، أبو الفالح 
)املتوىف:1089ه(/حققه: حممود األرانؤوط/الناشر: دار ابن كثري، دمشق _ بريوت/ الطبعة: األوىل 1406ه - 1986م
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24- شرح فتح القدير/املؤلف: كمال الدين حممد بن عبدالواحد السيواسي املعروف اببن اهلمام )املتوىف:861ه(/ 
الناشر: دار الفكر.

25- الشرح الكبري على منت املقنع/ عبدالرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي احلنبلي، أبو الفرج، 
مشس الدين )املتوىف:682ه(/ الناشر: دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع.

26- شرح معاين اآلاثر/ أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبدامللك بن سلمة األزدي احلجري املصري 
املعروف ابلطحاوي )املتوىف:321ه(/ حتقيق: حممد صبحي النجار. الطبعة الثانية 1407ه بريوت.

27- صحيح ابن خزمية/ أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري 
)املتوىف:311ه(/احملقق: د.حممد مصطفى األعظمي/ الطبعة الثانية 1412ه الناشر: املكتب اإلسالمي _ بريوت.

28- صحيح البخاري/ حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي/ اعتىن به: حممد زهري بن انصر الناصر/
الناشر: دار طوق النجاة ) مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم حممد فؤاد عبدالباقي (/ الطبعة: األوىل1422ه.

29- صحيح مسلم/ مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:261ه(/ احملقق: حممد فؤاد 
عبدالباقي/ الناشر: دار إحياء الرتاث العريب _ بريوت.

30- العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية/ مشس الدين حممد بن أمحد بن عبداهلادي بن يوسف 
الدمشقي احلنبلي )املتوىف:744ه(/ احملقق: حممد حامد الفقي/ الناشر: دار الكاتب العريب _ بريوت.

31- فتح الباري شرح صحيح البخاري/ أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي/ الناشر: دار 
املعرفة _ بريوت، 1379/ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبدالباقي.

32- كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي/ حممد بن مفلح بن حممد بن 
مفرج، أبو عبدهللا، مشس الدين املقدسي الراميىن مث الصاحلي احلنبلي )املتوىف:763ه(/ احملقق: عبدهللا بن عبداحملسن 

الرتكي/ الناشر: مؤسسة الرسالة/ الطبعة: األوىل 1424ه _2003م.

33- جممع الزوائد ومنبع الفوائد/ أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي )املتوىف:807ه(/
احملقق: حسام الدين القدسي/ الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة/ عام النشر: 1414ه _ 1994م.

34- اجملموع شرح املهذب/ أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف:676ه(/ الناشر: دار الفكر.

)املتوىف:728ه(/ احملقق:  احلراين  تيمية  بن  بن عبداحلليم  أبوالعباس أمحد  الدين  الفتاوى/ تقي  35- جمموع 
عبدالرمحن بن حممد بن قاسم/ الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية 

السعودية/ عام النشر: 1416ه _1995م.
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36- احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل/ عبدالسالم بن عبدهللا بن اخلضر بن حممد، ابن تيمية 
احلراين، أبو الربكات، جمد الدين )املتوىف:652ه(/ الناشر: مكتبة املعارف _ الرايض/ الطبعة: الطبعة الثانية 1404ه - 

1984م.

37- احمللى ابآلاثر/ أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري )املتوىف:456ه(/
الناشر: دار الفكر _ بريوت.

38- خمتصر اختالف العلماء/ أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبدامللك بن سلمة األزدي احلجري 
املصري املعروف ابلطحاوي )املتوىف:321ه(/ احملقق: د.عبدهللا نذير أمحد/ الناشر: دار البشائر اإلسالمية _ بريوت/

الطبعة: الثانية 1417ه.

39- املدونة/ مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف:179ه(/ الناشر: دار الفكر

40- مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين/ أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد 
ِجْستاين )املتوىف:275ه(/ حتقيق: أيب معاذ طارق بن عوض هللا بن حممد/ الناشر: مكتبة ابن تيمية،  بن عمرو األزدي السِّ

مصر/ الطبعة: األوىل 1420ه - 1999م.

41- مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابن أيب الفضل صاحل/ أبو عبدهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن 
أسد الشيباين )املتوىف:241ه(/ الناشر: الدار العلمية _ اهلند.

42- مسائل أمحد بن حنبل رواية ابنه عبدهللا/ أبو عبدهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين 
)املتوىف:241ه (/ احملقق: زهري الشاويش/ الناشر: املكتب اإلسالمي _ بريوت/ الطبعة: األوىل 1401ه - 1981م.

43- مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه/ إسحاق بن منصور بن هبرام، أبو يعقوب املروزي، املعروف 
ابلكوسج )املتوىف:251ه(/ الناشر: عمادة البحث العلمي، اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، اململكة العربية السعودية/ 

الطبعة: األوىل 1425ه - 2002م.

44- املستدرك على الصحيحني/ أبو عبدهللا احلاكم حممد بن عبدهللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم 
الضيب الطهماين النيسابوري املعروف اببن البيع )املتوىف:405ه(/  طبعة حيدر أابد.

45- مسند اإلمام أمحد بن حنبل/ أبو عبدهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف:241ه(/ 
احملقق: شعيب األرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون/ إشراف: د.عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي/الناشر: مؤسسة الرسالة/ 

الطبعة: األوىل1421 ه - 2001 م

46- مسند البزار املنشور ابسم البحر الزخار/ أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبداخلالق بن خالد بن عبيدهللا العتكي 
املعروف ابلبزار )املتوىف:292ه(/ احملقق: حمفوظ الرمحن زين هللا/ الناشر: مكتبة العلوم واحلكم - املدينة املنورة/ الطبعة: 

األوىل 1988م.
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بن  هَبرام  بن  الفضل  بن  عبدالرمحن  بن  عبدهللا  حممد  (/ أبو  الدارمي  ) سنن  بــ  املعروف  الدارمي  مسند   -47
عبدالصمد الدارمي، التميمي السمرقندي ) املتوىف:255ه(/ حتقيق: حسني سليم أسد الداراين/ الناشر: دار املغين للنشر 

والتوزيع، اململكة العربية السعودية/ الطبعة: األوىل1412ه - 2000م.

48- املعجم الكبري/ سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )املتوىف:360ه(/ 
احملقق: محدي بن عبداجمليد السلفي/ دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة / الطبعة: الثانية.

49- املصنف/ أبو بكر عبدالرزاق بن مهام بن انفع احلمريي اليماين الصنعاين )املتوىف:211ه(/ احملقق: حبيب 
الرمحن األعظمي/ الناشر: اجمللس العلمي - اهلند/ املكتب اإلسالمي - بريوت/ الطبعة: الثانية 1403ه.

العبسي  إبراهيم بن عثمان  50- املصنف يف األحاديث واآلاثر/ أبو بكر بن أيب شيبة، عبدهللا بن حممد بن 
)املتوىف:235ه(/ احملقق: كمال يوسف احلوت/ الناشر: مكتبة الرشد - الرايض/ الطبعة: األوىل 1409ه وهناك طبعة 

أخرى طبعة الرشد حتقيق اجلمعة واللحيدان. طبعة األوىل 2004م. 

51- املعجم الكبري/ سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )املتوىف:360ه(/ 
احملقق: محدي بن عبداجمليد السلفي/ دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة/ الطبعة: الثانية.

52- املغين/ أبو حممد موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، 
الشهري اببن قدامة املقدسي )املتوىف:620ه(/ الناشر: مكتبة القاهرة.

53- النهاية يف غريب احلديث واألثر/ جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبدالكرمي 
الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف:606ه(/ الناشر: املكتبة العلمية _ بريوت 1399ه - 1979م/حتقيق: طاهر أمحد 

الزاوى _ حممود حممد الطناحي.


