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 بحث

 أثر اختالف النية بين اإلمام والمأموم

 الباحث/ ناصر بن مسلم بن ناصر السبيعي

 ماجستير فقه

 الجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية

 
 ص البحثستخلم

 .والمأمومتالف النّية بين اإلمام : أثر اخموضوع البحث

ترأّخر النراع عرن صرالة كثررة ل ؛في هذا الزمن وخاّصةلكثرة وقوعها،  ة: بيان حكم المسألأهدافه
تروفّر بسرب  كثررة سر ر النراع لالجماعة، مما أّدى النعقاد جماعات متكّررة في المساجد، وكرذل  

 المواصالت السريعة والمريحة مما أّدى لكثرة انعقاد الجماعات في مساجد الطرق.

ررا، وعّرفررت بالمصررطهحات المهّمررة، وقمررت  ة: قمررت بتصرروير المسررألمننن ا البحننث ا دقيق  تصرروير 
، ، وبيران سرب  الخرالفعنهرابتحرير محّل الخالف، وِذكر األقوال فري المسرألة واألدلرة واإلجابرة 

والترجيح مع بيران سربب ، وختمرت البحرا بخاتمرة تمبررز مرا توّصرهت نلير  مرن نترااة، مرع مراعراة 
 ال نية لهبحا.القواعد 

: نمِقل اإلجماع عهى أن صرالة المتن ّرل خهرف الم تررئ جراازة، وأمرا صرالة الم تررئ أهم النتائا
ا آخر فالراجح جوازها.   خهف المتن ّل وصالة الم ترئ خهف من يصهّي فرض 

: وضع فتاوى أحكام اإلمامة في المساجد، وخاّصة مساجد الطرق، وكذل  نعطرا  أهم التوصيات
را عهرى  األامة نسخة من أحكام اإلمامة عند تعيينهم، وحّثهم عهى القررا ة فري أحكرام الصرالة عموم 

 المصهّين.  

 .منّية ، اإلمام ، المأمو،  اختالف: الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 



           

  

2 
  

Abstract 

 

Title of Research: The effect of the difference of intention between the imam and the followers 
and the rule of imamate of boy to the adult 

 

Its Objectives: Description the rule of the issue for many occurrences and increasing the actions 
at this time due to delay of people to Jamaa Prayer which led many meetings had been held 
frequently at the mosques and also a lot of travelling of people due of the speed and 
comfortable transportation. 

 

Research Approach: I had photographed the issue accurately, and defined the important 
terminologies, and I have edited the dispute, and mentioned the words in the question, proofs 
and answer them, and explained the cause of the dispute, and concluded the research with a 
conclusion highlighting its findings. 

 

Most Important Outcomes: Transfer of consensus that the prayer of the traveler behind the 
supposed is permissible, and prayer of the supposed behind the traveller and prayer of the 
supposed behind who prays another duty, It is likely to be permissible. 

 

The most important recommendations: Identify the fatwas of the rulings of the imamate in the 
mosques, especially the road mosques, as well as give the imams a copy of the provisions of the 
Imamate. 

 

Keywords: the difference, intention, Imam, followers. 
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 الرحمن الرحيمبسم هللا 

 الُمقدِّمة
 ﴿الحمررررد                            ﴾ [، شررررّرف  وكّرمرررر ، 5، 4: ]العهررررق

ورفع درجت ، وفّضه  عهى كثيٍر ممن خهق ت ضيال، رفع الذين آمنوا والذين أوتوا العهرم درجرات، 
األنبيررا وجعررل أهررل العهررم هررم ورثررة 

(1)
ررا ومعه مررا،  .. والصررالة والسررالم عهررى مررن أرسرره  هللا هادي 

﴿                ﴾  [، وعهررى آلرر  وصررحب  أجمعررين، ومررن ترربعهم 46: ]األحررزا

 -بإحساٍن نلى يوم الدين.. أما بعد:

سار في طريق الجنانفإّن طه  العهم من أجّل األعمال وأفضهها، من سهك  فقد 
(2)

، ورِضَيت 
عن  مالاكة الرحمن، فقد ورد أن المالاكة لتضع أجنحتها لطال  العهم رضا بما ي عل
(3)

ونن .. 
ِعهم الِ ق  من أشرف العهوم وأرفعها، وأجه ها وأن عها، تسابق في مضماره العهما  واألذكيا ، 

خاضوا بحار المساال، فغاصوا في  فزادوا واستزادوا، ون عوا وانت عوا، وبرزوا وبرعوا..
رر، عرفوا قيمة العهم فبذلوا األوقات، ومن يعرف المطهو   األعماق، واستخرجوا الجواهر والدُّ

ونن ِفق   يحقر ما بذل، عهموا بأن العهم ال يمنال براحة الجسد، فطردوا عنهم الخمول والكسل..
ها؛ ألن هللا خ هقنا لعبادت ، وال سبيل لهذه العبادة نال بهذا العبادات من أعهى مرات  الِ ق  وأهم 

ّنة هللا في خهق  وقع  العهم، وقد اهتّم أهل العهم بهذا البا ، وطرقوه من كل جان ، وكما هي سم
الخالف في ال روع، مع االّت اق في الثوابت واألصول.. فنشأت المدارع ال قهية، والمذاه  

ساال، واألخذ بما يترّجح ل  بالدليل.. ومن ذل  المخته ة، فوج  عهى طال  العهم تحرير الم
 وفّقنا هللا سوا  السبيل، وهدانا صراط  المستقيم... تالف النية بين اإلمام والمأموممسألة أثر اخ

من فوق سبع  قد فرئ الصالة عهى نبي    -سبحان   -هللا وتتبّين أهمية الموضوع بأن 
سماوات، واهتّم بشأنها، وجعهها صهة بين العبد ورب  ، وشّدد في أمرها، حّتى جعهها أول ما 
ا لهّنجاة في الدنيا واآلخرة  يمحاس  عهي  العبد يوم القيامة من بين ساار أعمال ، بل جعهها سبب 

﴿                    ﴾ : [، 45]العنكبوت﴿              

                                                           

يقول: )ونن العهما  ورثة األنبيا  ونن األنبيا  لم  قال سمعت رسول هللا  ( جا  من حديا أبي الدردا  1)

رمذي وابن ماج ، وصّحح  يورثوا دينارا وال درهما ورثوا العهم فمن أخذه أخذ بحظ وافر( رواه أبو داود والت

 .(1079/ 2صحيح الجامع الصغير )في  األلباني

: ) ... ومن سه  طريقا يهتمع في  عهما سهل هللا  قال: قال رسول هللا  ( جا  من حديا أبي هريرة 2)

 ل  ب  طريقا نلى الجنة( رواه مسهم .

( جا  من حديا زر بن حبيش، قال: أتيت ص وان بن عسال المرادي، فقال: ما جا  ب ؟ فقهت: ابتغا  3)

الترمذي وقال: لتضع أجنحتها لطال  العهم رضا بما ي عل " رواه أحمد والعهم، فقال: لقد بهغني " أن المالاكة 

 .(394/ 1صحيح الجامع الصغير )في  وصّحح  األلباني .هذا حديا حسن صحيح
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                              ﴾  المؤمنون[

[ وهذه الصالة التي أعهى هللا شأنها ال بمّد لقبولها أن تكون خالصة   سبحان  وموافقة 11،10،9:
أمرنا بأن نتعهّم  كما هما شرطان في ساار األعمال، ولكي تتوافق مع هدي   لهدي رسول  

؛ حتى تكون أحكامها حتى ال نمخطئ في أدااها، فوج  أن نتعهّم مسااهها، وأن نؤّدَيها صح يحة 
 مقبولة عند هللا سبحان ، منجية  لنا من عذاب ..

ولقد أوج  هللا عهى هذه األمة أن تؤّدى الصالة جماعة، وهذه الجماعة ال بمّد لها من نمام كما هو 
، وهذه اإلمامة لها شروط وأحكام، فال بّد من تعهّمها، ومعرفة شروطها وأحوالها؛ فعل نبّينا 

ى صحيحة م ختالف النية بين اإلمام قبولة، ومن هذه األحكام المهّمة حكم مسألة أثر التؤدَّ
 .والمأموم

 

 
 سبب اختيار الموضوع

 ما ذكرت  في أهمية الموضوع.  -1
ا.  -2  صالة الجماعة ال تمقام نال بإمام، فال بد من معرفة مساال اإلمامة عموم 
لتأّخر الناع عن صالة ، وزاد وقوعها في عصرنا؛ هذه المسألةكثرة وقوع  -3

الجماعة، مما أّدى النعقاد جماعات متكّررة في المساجد، وكذل  كثرة س ر الناع 
لتوفّر المواصالت السريعة والمريحة مما أّدى لكثرة انعقاد الجماعات في مساجد 

 فيتعّين دراستها.الطرق؛ 
ا.كثرة األساهة الداارة عنهما من الناع؛ فال بّد لهم تي أن يبحثها ب -4 ا جيد   حث 
 بخصوصها.ذه المسألة البحوا التي توّسعت في بحا هقهّة   -5

 ة البحثط  خُ 
مة، وتمهيد، يتكوّ  ، وخاتمة، وفهرع لهمصادر، وفهرع وصه  البحان البحا من مقد 

 لهموضوعات.

ّطة البحا، ومنهجم ،  مة: وفيها االفتتاحية، وأهمية الموضوع، وسب  اختياره، وخم المقد 
 السابقة.والدراسات 

 

 منهج البحث
 سهكتم في كتابة هذا البحا المنهة التالي:

ا دقيق ا قبل بيان حكمها؛ لتتضح صورتها أمام القارئ. ةتصوير المسأل -1  تصوير 
 التعريف بالمصطهحات المهّمة بالبحا. -2
 ، مع توثيق االت  اق من مظاّن  المعتبرة.ةذكر مواضع االت  اق في المسأل -3
 .ةفي المسألتحرير محّل الخالف  -4
 ِذكر األقوال في المسألة، مع بيان من قال بها من ال قها . -5
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 مذاه  ال قهية األربعة المعتبرة.االقتصار عهى ال -6
 توثيق األقوال من مصادرها في المذه  ن س . -7
 بيان دليل كل قول. -8
 بيان نجابة كل فريق عن أدلة المخالف. -9

 بيان سب  الخالف بين أهل األقوال في المسألة. -10
 ترجيح مع بيان سبب .ال -11
 كتابة اآليات بالرسم العثماني، وعزوها بذكر السورة ورقم اآلية. -12
تخرية األحاديا، وذل  باالكت ا  بالصحيحين أو أحدهما، ونن لم يكن من الصحيحين  -13

نن األربع: أبي داود، والنسااي، والترمذي،  فأخّرج  من مسند اإلمام أحمد ومن السُّ
 وابن ماج .

كم أامة هذا ال ن.بيان درجة ا -14  لحديا نن لم يكن في الصحيحين، بالرجوع لـحم
 الترجمة لألعالم الذين وردوا في البحا. -15
 مراعاة عالمات الترقيم والقواعد الهغوية واإلمالاية عند الكتابة. -16
 .، مع التوصياتختم البحا بخاتمة تمبرز ما توّصهت نلي  من نتااة -17
 ذكر فهرع لهمصادر وآخر لهموضوعات. -18

 
 الدراسات السابقة

، مع اختالف بينها وبين ما أثر اختالف نية اإلمام والمأمومتحدثت عن  رسالتيناّطهعت عهى 
 كتبت، وهذه الرساال هي:

رسالة مختصرة بعنوان "اإلمامة في الصالة: م هوم وفضاال وأنواع وآدا  وأحكام  -1
وهف القحطاني في ضو  الكتا  والسنة".. تأليف الشيخ الدكتور سعيد بن عهي بن 

 وكانت رسالة شامهة ألحكام اإلمامة غير أن  اقتصر عهى الراجح.. رحم  هللا.
بحا بعنوان: "بحا كامل حول النية في الصالة و أحكامها وأقوال العهما  سه  ا و  -2

ا من شروط . خه  ا".. من موقع: أنا المسهم. وقد ذكر مساال النية في الصالة ِبد  
ا بمسألت ا من مساال النية بين اإلمام والمأموم؛ الصالة ومرور  نا، نال أن  قد أغ ل كثير 

 ألن  بحا عام في مساال النية في الصالة.
 وأن يبار  في أعمالنا وأعمارنا. أسأل هللا أن يوف قنا لكل خير،
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 التمهيد
 وفي  مبحثان:

 المبحث األول: التعريف بالمصطلحات:
مهّمة يجدر التعريف بها؛ ليّتضح المقصود بها خالل البحا، يتناول البحا مصطهحاٍت فقهية 

 ومن ذل :

يَّة يَّة: واحد، وهي: الن َية، ممخّ  ة، ومعناها: القصد. والنَّوى: الوج  الذي النَّ : لغة: النَّوى والنَّ
يقصده.
 (4)

 

ا نلى هللا تعالى. ا: عزم القه  عهى فعل العبادة تقرب  واصطالح 
 (5)   

م في األمور.  : لغة:اإلمام كّل من اقتمِدَي ب  وقمدُّ
(6)

 

ا: أّم الناع، صار لهم نماما يتبعون  في صالت  فقط، أو فيها وفي أوامره ونواهي ،  واصطالح 
واألول ذو اإلمامة الصغرى، والثاني ذو اإلمامة الكبرى، والبا  هنا معقود لألولى.
(7)

 

: من يقتدي باإِلمام.المأموم
 (8)

 

 مطهق التقدم. لغة: اإلمامة: 

ا: ص ة حكمية توج  لموصوفها كون  متبوعا ال تابعا. واصطالح 
 (9)

 

 :ةحث الثاني: مدخل لتصوير المسألالمب
ا  ا آخر -كأن ينوي الظهر  -صورتها: أن ينوي اإلمام بصالت  فرض   وينوي المأموم خه   فرض 

.. فتكون نّية المأموم مخال ة لنّية نمام ..  -كأن ينوي العصر  -  أو ينوي نافهة 

ا  -كأن ينوي التراويح  -أو ينوي اإلمام بصالت  ن ال   كأن ينوي  -وينوي المأموم خه   فرض 
 ؟ذل  فهل يجوز -العشا  

                                                           

 ( .15/348( ، لسان العر  فصل النون )8/394انظر: كتا  العين با  اله يف من النون ) (4)

 ( .1/106انظر: اإلقناع في فق  اإلمام أحمد ) (5)

 ( .8/428انظر: كتا  العين با  اله يف من الميم ) (6)

 ( .1/547انظر: حاشية ابن عابدين با  اإلمامة ) (7)

 ( .1/185انظر: تكمهة معاجم الهغة العربية ) (8)

 ( .1/376انظر: حاشية العدوي ) (9)
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 ُصلب البحث
 المبحث األول: تحديد ُصَور اختالف النية بين اإلمام والمأموم..

 بين اإلمام والمأموم في ثالا صور:يقع اختالف النية 

1- . تن  ل خهف الـمم تِرئ.. كأن يمصهّي اإلمام العشا  والمأموم ينويها نافهة   صالة الـمم
تن  ل.. كأن يصهي اإلمام التراويح والمأموم ينويها فريضة  -2 صالة الـمم تِرئ خهف الـمم

 العشا .
ا آخر.. كأن يمصهي اإل -3 مام العصر والمأموم صالة مم تِرئ خهف من يصهّي فرض 

 ينويها الظهر.
 المبحث الثاني: الصورة األولى )صالة المتنفِّل خلف المفترض(:

 المطه  األول: أقوال العهما  في المسألة:

عند الحن ية جائزة
(10)

والمالكية 
(11)

والشافعية 
(12)

والحنابهة 
(13)

. 

ونقل ابن قدامة
(14)

اإلجماع، فقال: "وال يختهف المذه  في صحة صالة المتن ل  -رحم  هللا  - 
ورا  الم ترئ، وال نعهم بين أهل العهم في  اختالفا".
(15)

 

                                                           

( ، الجوهرة 1/373( ، العناية شرح الهداية )1/17، بداية المبتدي ) (85/ 1انظر: ال تاوى الهندية ) (10)

 ( .82/ 1(، الهبا  )62/ 1النيرة )

/ 1(، حاشية العدوي )1/19( ، نرشاد السال  )252/ 1انظر: المعونة عهى مذه  عالم المدينة ) (11)

 (.39/ 2(، شرح مختصر خهيل لهخرشي )339/ 1(، الشرح الكبير لهشيخ الدردير )300

(، روضة 273-272/ 4(، المجموع شرح المهذ  )316/ 2(، الحاوي الكبير )201/ 1انظر: األم ) (12)

 (.373/ 2)نهاية المطه  (، 166/ 1(، اإلقناع في حل أل اظ أبي شجاع )366/ 1الطالبين )

( ، دليل الطال  1/105( ، العدة شرح العمدة )170/ 1( ، اإلقناع )277-276/ 2انظر: اإلنصاف ) (13)

 ( .127/ 1( ، منار السبيل في شرح الدليل )1/49لنيل المطال  )

( عبد هللا بن محمد بن قدامة الجماعيهي المقدسي ثم الدمشقّي الحنبهي، أبو محمد، موفق الدين، فقي ، من 14)

ه، وتعهم في دمشق، ورحل نلى بغداد  541نابهة، ولد في جماعيل )من قرى نابهع ب هسطين( سنة أكابر الح

: المغني، وروضة  تصاني  منه.  620هـ فأقام نحو أربع سنين، وعاد نلى دمشق وفيها وفات  سنة  561سنة 

ترجمت  في: سير أعالم . انظر ين في أنسا  القرشيين، والكافي.، والتبيلناظر، والمقنع، ولمعة االعتقادا

 (.281/ 3(، ذيل طبقات الحنابهة )158/ 2(، فوات الوفيات )165/ 22النبال  )

 . (.2/166المغني ) (15)

في  قال النووي. قوال  بعدم الجواز عن بعئ العهما  . –رحمهما هللا  –ذكر النووي والماوردي  :تنبيه

فرئ وال فرئ خهف ن ل وال خهف فرئ آخر قال  : "وقالت طاا ة ال يجوز ن ل خهف (4/271) المجموع
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 : األدلة:المطه  الثاني

عن أبي سعيد الخدري  -1
(16)

أبصر رجال يصهي وحده، فقال: )أال رجل  أن رسول هللا  
يتصّدق عهى هذا فيصه ي مع (.
 (17)

 

عن يزيد بن األسود  -2
(18)

صالة الصبح، فهما صهى رسول هللا  أن  صهى مع رسول هللا  
  نذا هو برجهين لم يصه يا، فدعا بهما، فجي  بهما ترعد فرااصهما، فقال لهما: )ما منعكما أن

اإلمام  تصهيا معنا؟( قاال: قد صهّينا في رحالنا. قال: )فال ت عال، نذا صهيتما في رحالكم ثم أدركتم
ولم يصل ، فصه يا مع ، فإنها لكم نافهة(.
(19)

 

                                                                                                                                                                                              

وقال . ."الحسن البصري والزهري ويحيي بن سعيد االنصاري وربيعة وأبو قالبة وهو رواية عن مال 

، ال يجوز أن والمذه  الثاني: هو قول مال ، والزهري، وشعبة: "(2/318) الحاوي الكبيرفي  الماوردي

، ن ل، فال يأتم الم ترئ بالمتن ل، وال المتن ل بالم ترئي فرئ وال في يختهف نية اإلمام والمأموم بحال ال ف

، أو ن ل، وهذا أضيق ، حتى يكونا مثهين في فرئم ترئ بالم ترئ في فرضين مخته ينوال ال

 نلخ"..المذاه 

وقد بحثت في . .إن  يقدح في هذا اإلجماع المنقولف -الذين قالوا بعدم الجواز  -فإن ثبت قول هؤال  األامة 

كت  المالكية فهم أجد هذه الرواية، ومن هذه الكت : الشرح الكبير، والذخيرة، والكافي في فق  أهل المدينة، 

ونرشاد السال ، واالستذكار، وغيرها.. بل ابن عبد البر في االستذكار نقل نجماع العهما  عهى الجواز، فقال: 

 إجماع العهما  عهى ذل ". "وصالة المتن ل خهف من يصهي ال ريضة جاازة ب

املكثرين، ومن العلماء  ( سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة اخلدري اخلزرجي األنصاري، كان من احلفاظ حلديث رسول اهلل 16)
انظر ترمجته يف: . ه. 74الفضالء العقالء. استشهد أبوه مالك يوم أحد، وشهد أبو سعيد اخلندق، وبيعة الرضوان. مات سنة 

 (.168/ 3(، سري أعالم النبالء )294/ 10(، هتذيب الكمال )138/ 6(، أسد الغابة )1671/ 4ب )االستيعا
(، سنن أبي داود : كتا  الصالة، با  في الجمع في 11019مسند اإلمام أحمد: مسند أبي سعيد رقم ) (17)

با  ما جا  في (، سنن الترمذي به ظ: أيكم يّتجر عهى هذا ، كتا  الصالة ، 574المسجد مرتين رقم )

وقد حّسن  الترمذي في سنن ، وصّحح  الهيثمي في مجمع .. (220رقم ) الجماعة في مسجد قد صهي في  مرة

(، وصّحح  شعي  األرنؤوط في تحقيق مسند اإلمام أحمد، وصّحح  األلباني في صحيح أبي 2/45الزوااد )

 .(250/ 2ل )نروا  الغهيل في تخرية أحاديا منار السبي ، وفي(3/116داود )

( يزيد بن األسود العامري السوائي من بين سواءة بن عامر بن صعصعة، وقيل: اخلزاعي، أبو جابر. شهد حنينا مع املشركني مث 18)
 (442/ 5(، أسد الغابة )53/ 6وكان يكىن أبا حاجزة. انظر ترمجته يف: الطبقات الكربى )  أسلم. وصحب النيب 

(، سنن أبي داود، كتا  الصالة، با  فيمن 17474مسند اإلمام أحمد، حديا يزيد بن األسود رقم ) (19)

(، السنن الكبرى لهنسااي، كتا  الصالة، با  صالة 575صهى في منزل  ثم أدر  الجماعة يصهي معهم رقم )

م يدر  الجماعة رقم (، سنن الترمذي، كتا  الصالة، با  ما جا  في الرجل يصهي وحده ث933ال جر رقم )

وقد صّحح  الترمذي في سنن ، وابن ِحّبان في صحيح ، وحّسن  الهيثمي في مجمع الزوااد  (.219)

 (.3/119، وصّحح  األلباني في صحيح أبي داود )مسندال(، وصّحح  شعي  األرنؤوط في تحقيق 8/283)



           

  

9 
  

 المبحث الثالث: صالة الـُمفتِرض )المأموم( خلف الـُمتنفِّل )اإلمام(؟
 : أقوال العهما  في المسألة:المطه  األول

وهو قول الحن يةالقول األول: ال تجوز.. 
(20)

، والمالكية
(21)

، والمشهور عند الحنابهة
(22)

 . 

وهو قول الشافعيةالقول الثاني: تجوز.. 
(23)

، ورواية عند الحنابهة
(24)

اختارها ابن قدامة 
(25)

 
وشيخ اإلسالم
(26)

. 

 : األدلة:المطه  الثاني

 أدلة القول األول: 

حديا أبي هريرة  -1
(27)

عل اإلمام ليؤتمّ  أن رسول هللا   ب ، فال تخته وا  قال: )نّنما جم
                                                           

 (.82/ 1(، الهبا  )62/ 1النيرة )، الجوهرة (1/373)( ، العناية 1/17انظر: بداية المبتدي ) (20)

، حاشية (1/19)، نرشاد السال  (252/ 1عهى مذه  عالم المدينة ) ، المعونة(2/242انظر: الذخيرة ) (21)

 .(39/ 2(، شرح مختصر خهيل لهخرشي )1/300العدوي عهى ك اية الطال  الرباني )

/ 1(، منار السبيل )1/49الطال  )، دليل (2/60(، الشرح الكبير )277-276/ 2انظر: اإلنصاف ) (22)

127.) 

/ 1(، روضة الطالبين )273-272/ 4(، المجموع )316/ 2( ، الحاوي الكبير )201/ 1انظر: األم ) (23)

 .(373/ 2المطه  )، نهاية (166/ 1ع في حل أل اظ أبي شجاع )، اإلقنا(366

/ 1(، منار السبيل )1/49ال  )(، دليل الط2/60(، الشرح الكبير )277-276/ 2انظر: اإلنصاف )(24) 

127). 

 .(2/166المغني ) (25)

 ( .. 23/385(، وجمموع الفتاوى )323/ 2انظر: الفتاوى الكربى البن تيمية ) (26)
أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي، شيخ اإلسالم، ولد  وشيخ اإلسالم هو تقي الدين أبو العباس

ه، ورحل إىل دمشق مع أسرته هربًا من غزو التتار. وتلقى العلم على والده وعلى مشايخ دمشق، كان قوي  661حبرَّان برتكيا عام 
ه. تربو مصنفاته على ثالمثائة جملد 728يف قلعة دمشق ومات فيها عام  الذاكرة سريع احلفظ، حبسه السلطان لفتواه عن طالق الثالث

 يف علوم اإلسالم املختلفة من أمهها: اقتضاء الصراط املستقيم، السياسة الشرعية، الصارم املسلول على شامت الرسول، العقيدة التدمرية،
/ 1(، طبقات املفسرين للداوودي )491/ 4يل طبقات احلنابلة )(، ذ218/ 16العقيدة الواسطية.. انظر ترمجته يف: سري أعالم النبالء )

(.. وقد ُصنف يف سريته 63/ 1(، البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع )168/ 1(، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة )46
مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية البن عبد اهلادي  مصنفات، منها: األعالم العلية يف مناقب ابن تيمية لعمر البزَّار، العقود الدرية من

 احلنبلي، والشهادة الزكية يف ثناء األئمة على ابن تيمية ملرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي.
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عهي ، فإذا كبر فكب روا، ونذا ركع فاركعوا... الحديا( مت ق عهي 
(28)

.. واالختالف في 
 النية اختالف عهي .

القياع عهى من يصهّي الجمعة خهف من يصهّي الظهر.   -2
(29) 

 أدلة القول الثاني:

 -رضي هللا عنهما  -حديا جابر بن عبد هللا  -1
(30)

: )أّن معاذ بن جبل
(31)

كان يصهي مع  
العشا  اآلخرة، ثم يرجع نلى قوم ، فيصهي بهم ته  الصالة( مت ق  رسول هللا 

عهي 
(32)

.. وجا  بزيادة: )وهي ل  نافهة( عند الشافعي في مسنده واألم، وعند البيهقي.
 (33) 

حديا أبي بكرة  -2
(34)

في خوٍف الظهر، فصّف بعضهم خه  ،  قال: )صهّى النبي  

                                                                                                                                                                                              

( اخُتلف يف امسه واسم أبيه كثريًا على أقوال، وأرجحها: عبد الرمحن بن صخر الدوسي، كان أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية 27)
ه.. انظر ترمجته يف: 57ه، وقيل  59هـ، تويف سنة  7خبيرب، فأسلم سنة  شأ يتيما ضعيفا يف اجلاهلية، وقدم املدينة ورسول اهلل له. ن

 (.578/ 2(، سري أعالم النبالء )371/ 1(، أسد الغابة )1768/ 4(، االستيعاب )242/ 4الطبقات الكربى )
، ومسهم  كتا  الصالة با  ااتمام المأموم باإلمام  722رقم البخاري كتا  الصالة با  نقامة الصالة ب (28)

ا من طريق عااشة وأنع عندهما.414برقم   .. وقد جا  أيض 

 ( .1/105( ، العدة شرح العمدة )2/52انظر: المغني ) (29)

يشهد األوىل، وكانت له يف ( جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام اخلزرجي األنصاري، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغري ومل 30)
ه باملدينة. انظر ترمجته يف: 77ه، وقيل  78ه، وقيل  74أواخر أيامه حلقة يف املسجد النبوي، وكف بصره يف آخر عمره، وتويف سنة 

 (.189/ 3(، سري أعالم النبالء )492/ 1(، أسد الغابة )219/ 1االستيعاب )
زرجي، أبو عبد الرمحن، كان أعلم األمة باحلالل واحلرام، أحد الستة الذين مجعوا ( معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري اخل31)

قاضيا ومرشدا  ، وبعثه رسول اهلل . شهد العقبة مع األنصار السبعني، وشهد املشاهد كلها مع رسول اهلل القرآن على عهد النيب 
ه.. انظر ترمجته يف:  18ينة. وكانت وفاته بالطاعون يف الشام سنة ، فعاد إىل املدألهل اليمن، فبقي يف اليمن إىل أن تويف النيب 

(، سري أعالم النبالء 105/ 28(، هتذيب الكمال )187/ 5(، أسد الغابة )1402/ 3(، االستيعاب )437/ 3الطبقات الكربى )
 (.107/ 6(، اإلصابة )443/ 1)

ا برقم ، با  نذا صهّىالبخاري ، كتا  الصالة (32) با  القرا ة في  ،، ومسهم، كتا  الصالة 711 ثم أّم قوم 

 .465العشا  برقم 

، السنن (1/200نية اإلمام والمأموم )، كتا  األم با  اختالف (1/57سند الشافعي كتا  اإلمامة )م (33)

(، وصّحح الزيادة: النووي في 3/200لنافهة )الكبرى لهبيهقي كتا  الصالة با  ال ريضة خهف من يصهي ا

 .(3/153لباني في صحيح أبي داود )، واأل(4/272المجموع ) 

، اسم : ن يع بن الحارا. وقيل: ن يع بن مسروح. تدلى في حصار الطااف ببكرة، وفر مولى النبي  (34)

وأسهم عهى يده، وأعهم  أن  عبد، فأعتق . وأم : سمية، جارية الحرا بن كهدة أيضا، وهو أخو  نلى النبي 
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وبعضهم بإزا  العدو، فصهى بهم ركعتين، ثّم سهّم ، فانطهق الذين صهّوا مع ، فوق وا 
موقف أصحابهم، ثم جا  أولا  فصهّوا خه  ، فصهّى بهم ركعتين، ثم سهّم...( 
(35)

 ..
 الثانية نافهة ل . وصالت  
 إجابة الفريَقين عن األدلة: :المطه  الثالا

كان يصهّي  بأّنها واقعة َعين خاّصة بمعاذ، فهعهّ   عن حديا جابر أجاب الفريق األول 
، ويؤيد ذل  أن  كان من خيار فقها  الصحابة رضوان هللا عهيهم وكان نافهة مع رسول هللا 

عهي  السالم أمره بالصالة بأهه  وكان يحضر مع  عهي  السالم الحتمال طريان فق  في الصالة 
تبس .فيق

 (36)
 

ا  ا بقوم ،  كان يعهم أن فرض  خهف رسول هللا  ونوقش: بأن معاذ  أفضل من فرض  نمام 
ظن ب  اختيار أنقصهما.وهو ال يختار لن س  نال أفضل الحالين، وال يجوز أن يم 

 (37)
 

: ويعضد ذل  الزيادة التي عند البيهقي بأن صالت  بهم نافهة.  قهتم

 بأّنها تختهف في أمور كثيرة.وأجابوا عن حديا صالة الخوف 

عن حديثهم بأن المراد ب : ال تخته وا عهي  في األفعال، بدليل قول : )فإذا وأجاب الفريق الثاني 
ركع فاركعوا، ونذا رفع فارفعوا، ونذا سجد فاسجدوا، ونذا صهى جالسا فصهوا جهوسا أجمعون(.
 

(38)
  

الجمعة يدر  أقل من ركعة، ينوي الظهر وأّما عن قياسهم فمردود؛ ألن  ينتقئ بالمسبوق في 
خهف من يصهي الجمعة.
(39)

 

 سبب االختالف: المطه  الرابع:

: )ننما جعل اإلمام ليؤتّم ب ( لما جا  في حديا معاذ من أن  معارضة م هوم قول   -1
                                                                                                                                                                                              

زياد بن أبي  ألم . سكن البصرة، وكان من فقها  الصحابة، ووفد عهى معاوية. مات سنة نحدى وخمسين. 

 (.35/ 6(أسد الغابة )5/ 3وقيل: مات سنة اثنتين وخمسين. انظر ترجمت  في: أعالم النبال  )

(، سنن أبي داود ، كتا  الصالة، 20497مسند اإلمام أحمد، حديا أبي بكرة ن يع بن الحارا رقم ) (35)

(. وقد صّحح  شعي  األرنؤوط في تحقيق مسند اإلمام 1248با  من قال: يصهي بكل طاا ة ركعتين، رقم )

 (.4/415أحمد، وصّحح  األلباني في صحيح أبي داود )

 ( .242/ 2لهقرافي ) انظر: الذخيرة (36)

 ( .318/ 2انظر: الحاوي الكبير ) (37)

 ( .2/166انظر: المغني ) (38)

 ( .1/105انظر: العدة شرح العمدة ) (39)
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ا بمعاذ  كان يصهي مع النبي  اشترط موافقة  ثم يصهي بقوم ، فمن رأى ذل  خاّص 
 اإلمام لهمأموم.

ا؟ اختالفهم في صالة معاذ مع النبي  -2  هل كانت ن ال  أم فرض 
: )ننما جعل اإلمام ليؤتم ب ( هل يتناول النية أم ال؟اختالفهم في عموم قول   -3

(40) 
 الراجح/ المطه  الخامع:

الم ترئ بالمتن  ل؛ لقوة أدلتهم، وألن نية اإلمام قد  الراجح هو القول الثاني، القاال بجواز ااتمام
 تختهف عن نية المأموم في غير ذل  مع جواز الصالة، كصالة المقيم خهف المسافر.. وهللا أعهم.

 المبحث الرابع: صالة مفترض خلف من يصل ي فرًضا آخر؟
القول األول: ال تصّح صالة المأموم.. وهو قول الحن ية
(41)

، والمالكية
(42)

، والمشهور عند 
الحنابهة
(43)

. 

القول الثاني: تصّح صالة المأموم.. وهو قول الشافعية
(44)

، ورواية عند الحنابهة
(45)

 .. 

وهذه الصورة فرع عن الصورة السابقة: صورة صالة الم ترئ خهف المتن ّل، لها ن ع  
لم ترئ بالمتن ل": "وهذه فرع عهى ااتمام ا-رحم  هللا  -. قال ابن قدامة األقوال واألدلة.

(46)
. 

 والراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، كما سبق في المسألة السابقة. وهللا أعهم.

 

                                                           

 ( .1/128انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) (40)

الكتا  (، الهبا  في شرح 62/ 1لنيرة عهى مختصر القدوري )، الجوهرة ا(1/17انظر: بداية المبتدي ) (41)

(1 /82). 

، حاشية العدوي عهى (242/ 2(، الذخيرة لهقرافي )252/ 1عهى مذه  عالم المدينة ) انظر: المعونة (42)

 .(339/ 1الدردير وحاشية الدسوقي )(، الشرح الكبير لهشيخ 300/ 1ك اية الطال  الرباني )

 .(1/55المستقنع ) ، زاد(2/76( ، المبدع )1/170اإلقناع )، (277/ 2انظر: اإلنصاف ) (43)

، روضة (273-272/ 4المجموع شرح المهذ  )( ، 316/ 2( ، الحاوي الكبير )201/ 1انظر: األم ) (44)

المطه  في دراية ، نهاية (166/ 1ع في حل أل اظ أبي شجاع )، اإلقنا(366/ 1الطالبين وعمدة الم تين )

 .(373/ 2المذه  )

 .(1/96اية عهى مذه  اإلمام أحمد )، الهد(2/76(، المبدع )277/ 2اإلنصاف )انظر:  (45)

 (.2/167المغني ) (46)
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 الخاتمة 
 أبرز ما توصهت نلي  من نتااة من خالل البحا:

 نمِقل اإلجماع عهى أن صالة المتن ّل خهف الم ترئ جاازة. -1
وأجازه الشافعية ورواية عند الحنابهة، منع الجمهور أن يصهي الم ترئ خهف المتن  ل،  -2

 وهو الراجح.
 .ا آخر فرع عن صورة صالة الم ترئصالة م ترئ خهف من يصهّي فرض   -3
أهم التوصيات: وضع فتاوى أحكام اإلمامة في المساجد، وخاّصة مساجد الطرق،  -4

وكذل  نعطا  األامة نسخة من أحكام اإلمامة عند تعيينهم، وحّثهم عهى القرا ة في 
ا عهى المصهّين.      أ  حكام الصالة عموم 

الهادي نلى سوا  السبيل،  -سبحان   -هذا ما تيّسر نيراده، وأعان عهى تقييده ونيجاده، وهو 
وعهي  االّتكال، ونلي  المآل.. سبحان  الههم وبحمد ، أشهد أن ال نل  نال أنت، أستغ ر  وأتو  

، وعهى آل  وصحب  أجمعين، ومن تبعهم بإحسان نلي .. وصهى هللا وسهّم عهى عبده ونبي  محمد
 نلى يوم الدين.
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 فهرس المصادر
 أوالً : كتب الحديث

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور ه(. 1422، محمد بن نسماعيل، )البخاري -1
دار بيروت:  .(1:ةطبعال) . )تحقيق حمد زهير الناصر(.وسننه وأيامه رسول هللا 
 .طوق النجاة

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول حّجاج، لمسهم بن اهم، مس -2
: دار نحيا  التراا بيروت)تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي(. )الطبعة: بدون(.  .هللا 

 العربي.
: شعي  . )تحقيقلمسند اإلمام أحمد بن حنب ه(.1421، )بن حنبل ، أحمداإلمام أحمد -3

  دمشق: مؤسسة الرسالة. (.1الطبعة:(. )وآخرونعادل مرشد،  -األرنؤوط 
)الطبعة:  . )تحقيق: محمد محيي الدين(.سنن أبي داودأبو داود، سهيمان بن األشعا،  -4

 .المكتبة العصريةبيروت:  بدون(.
. )تحقيق: أحمد شاكر وآخرون(. سنن الترمذي ه(.1395الترمذي، محمد بن عيسى. ) -5

 .ومطبعة مصط ى البابي الحهبيشركة مكتبة (. مصر: 2الطبعة:)
(. عبد ال تاح أبو غدة :تحقيق). السنن الصغرى ه(.1406. )النسااي، أحمد بن شعي  -6

 .مكت  المطبوعات اإلسالمية(. حه : 2الطبعة:)
)الطبعة: . )تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي(. سنن ابن ماجهابن ماج ، محمد بن يزيد،  -7

 .العربيةدار نحيا  الكت  مصر: بدون(. 
 (.محمد عبد القادر عطا)تحقيق:  .السنن الكبرىالبيهقي، أحمد بن الحسين،  -8

  .دار الكت  العهمية(. بيروت: 3الطبعة:)
 ثانًيا : المعاجم

. )تحقيق دار صادر(. لسان العرب (.ه1414) ابن منظور. ،محمد بن مكرم -9
 .ر صادر(. بيروت: دا3الطبعة)

د مهدي المخزومي، د نبراهيم )تحقيق: . كتاب العين .ال راهيديالخهيل بن أحمد،  -10
 .دار ومكتبة الهالل(. بيروت: بدون :طبعةال. )(السامرااي

 هي :عنقه  نلى العربية وعهق . )تكملة المعاجم العربية. رينهارت بيتر آن دموِزي -11
د َسهيم النَعيمي  .واإلعالموزارة الثقافة (. العراق: 1الطبعة:(. )جمال الخياط، ومحمَّ
 ثالًثا : كتب المذهب الحنفي 

: مصر. (1:الطبعة) .الجوهرة النيرةه(. 1422) .لزِبيديأبو بكر بن عهي، ا -12
 .المطبعة الخيرية

دار : بيروت(. 2. )الطبعة:الفتاوى ال نديةه(. 1310). نظام الدين، البهخي -13
 .ال كر

دار : بيروت .(بدونالطبعة: ) .العناية شرح ال دايةمحمد بن محمد، البابرتي.  -14
 .ال كر

محمد محيي . )تحقيق: اللباب في شرح الكتاب .الغنيمي ،عبد الغني بن طال  -15
 .: المكتبة العهميةبيروت .)الطبعة: بدون( (.الدين عبد الحميد

)الطبعة:  .بداية المبتدي في فقه اإلمام أبي حنيفةعهي بن أبي بكر، المرغيناني،  -16
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 .محمد عهي صبح مكتبة ومطبعةالقاهرة:  .بدون(
 رابًعا : كتب المذهب المالكي 

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك . البغدادي عبد الرحمن بن محمد، شها  الدين -17
شركة مكتبة ومطبعة مصط ى البابي الحهبي  :مصر .(3)الطبعة:. في فقه اإلمام مالك

  .وأوالده
شد الح يد. ) -18  .ون اية المقتصدبداية المجت د ه(. 1425محمد بن أحمد، ابن رم

 .دار الحديا :القاهرة .)الطبعة: بدون(
. المعونة على مذهب عالم المدينة ، القاضي عبد الوها . عبد الوها  بن عهي -19

المكتبة التجارية، مصط ى : مكة المكرمة(. الطبعة: بدون)(. ق: حميش عبد الحقّ يحقت)
 .رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى أصل الكتا : .أحمد الباز

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد صالح بن عبد السميع، اآلبي األزهري،  -20
 : المكتبة الثقافية.بيروت(. الطبعة: بدون. )القيرواني

. حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرمحمد بن أحمد، ابن عرفة الدسوقي،  -21
عهى الشرح الكبير لهشيخ أحمد الدردير ». .دار ال كر)الطبعة: بدون(. بيروت: 

 .عهي « حاشية الدسوقي» -م صوال ب اصل  -بأعهى الص حة يهي  « مختصر خهيل
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب ه(. 1414عهي بن أحمد، العدوي، ) -22

 .: دار ال كر. بيروت)الطبعة: بدون(. الرباني
عيد ، سمحمد حجي )تحقيق: .الذخيرةم(. 1994أحمد بن ندريع، القرافي. ) -23

 .: دار الغر  اإلسالميبيروت .(1)الطبعة: (.بو خبزة محمد، أعرا 
: دار بيروت . )الطبعة: بدون(.شرح مختصر خليلمحمد بن عبد هللا، الخرشي.  -24

 .ال كر
 خامًسا : كتب المذهب الشافعي

دار  . )الطبعة: بدون(. بيروت:األم ه(.  1410. )محمد بن ندريع الشافعي -25
 .لمعرفةا
. )تحقيق: عهي اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاعمحمد بن أحمد، الشربيني.  -26

 : دار ال كر.(. بيروت3معوئ، عادل أحمد عبد الموجود(. )الطبعة:
الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام  ه(.1419. )لماورديعهي بن محمد، ا -27

(. 1)الطبعة:(. عادل أحمد عبد الموجود ،عهي محمد معوئ)تحقيق: . الشافعي
 : دار الكت  العهمية. بيروت

تحقيق: ). روضة الطالبين وعمدة المفتينه(. 1412يحيى بن شرف، النووي. ) -28
 .: المكت  اإلسالميبيروت(. 3(. )الطبعة:زهير الشاويش

)تحقيق: لجنة من عهما  . المجموع شرح الم ذب يحيى بن شرف، النووي. -29
 : دار ال كر.)الطبعة: بدون(. بيروتاألزهر(. 

. ن اية المطلب في دراية المذهبه(. 1428بن عبد هللا، الجويني. )عبد المه   -30
 .: دار المنهاججدة (.1)الطبعة: (.عبد العظيم محمود الّدي )تحقيق: 

 سادًسا : كتب المذهب الحنبلي 

عبد الهطيف )تحقيق:  .اإلقناع في فقه اإلمام أحمدموسى بن أحمد، الحّجاوي.  -31
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 .دار المعرفة بدون(. بيروت:(. )الطبعة: محمد موسى السبكي
. اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفعهي بن سهيمان، المرداوي.  -32

 .: دار نحيا  التراا العربي(. بيروت2الطبعة:)
أبو  :. )تحقيقدليل الطالب لنيل المطالب ه(.1425ي. )الكرم ،مرعي بن يوسف -33

 .دار طيبة (. الريائ:1(. )الطبعة:قتيبة نظر محمد ال اريابي
عبد . )تحقيق: زاد المستقنع في اختصار المقنع .الحجاوي، موسى بن أحمد -34

 .دار الوطن لهنشر: الريائ(. 1(. )الطبعة:الرحمن بن عهي بن محمد العّسكر
. الشرح الكبير على متن المقنع .قدامة المقدسيمحمد، ابن  عبد الرحمن بن -35

 الكتا  العربي.: دار )نشراف: محمد رشيد رضا(. )الطبعة: بدون(. لبنان
. )الطبعة: العدة شرح العمدةه(. 1424عبد الرحمن بن نبراهيم، المقدسي. ) -36

 : دار الحديا.القاهرةبدون(. 
: مكتبة . )الطبعة: بدون(. القاهرةالمغنيه(. 1388عبد هللا بن أحمد، ابن قدامة. ) -37

 .القاهرة
. الدليلمنار السبيل في شرح  ه(.1409. )ابن ضوياننبراهيم بن محمد،  -38

 : المكت  اإلسالمي.(. بيروت7)تحقيق: زهير الشاويش(. )الطبعة:
ال داية على مذهب اإلمام  ه(. 1425. )مح وظ بن أحمد، أبو الخطا  الكهوذاني -39

مؤسسة (. الكويت: 1(. )الطبعة:ماهر ياسين ال حل -عبد الهطيف هميم . )تحقيق: أحمد
 .غراع لهنشر والتوزيع

 سابًعا : الفتاوى

)تحقيق: محمد عطا،  .الفتاوى الكبرىه(. 1408أحمد بن عبد الحهيم، ابن تيمية. ) -40
 .: دار الكت  العهمية(.. بيروت1)الطبعة: .مصط ى عطا(

عبد . )تحقيق: مجموع الفتاوى ه(.1416أحمد بن عبد الحهيم، ابن تيمية. ) -41
 .الشريفة المصحف : مجمع المه  فهد لطباعالسعودية. (الرحمن بن محمد بن قاسم

 ثامًنا : كتب التخريا

إرواء الغليل في تخريا أحاديث منار ه(. 1405محمد ناصر الدين، األلباني. ) -42
 .المكت  اإلسالمي (. بيروت:2)نشراف: زهير الشاويش(. )الطبعة: .السبيل

. (1)الطبعة: .األم –صحيح أبي داود  ه(.1423محمد ناصر الدين، األلباني. ) -43
 .لهنشر والتوزيع: مؤسسة غراع الكويت

 ..وزياداته صحيح الجامع الصغير ه(.1408) محمد ناصر الدين، األلباني. -44
 : المكت  اإلسالمي.بيروت (.3)الطبعة:

)تحقيق:  .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ه(.1414. )لهيثميعهي بن أبي بكر، ا -45
  .: مكتبة القدسيالقاهرة(. )الطبعة: بدون(. حسام الدين القدسي

 كتب التراجم تاسًعا :

.. االستيعاب في معرفة األصحاب ه(.1412. )ابن عبد البريوسف بن عبد هللا،  -46
 .: دار الجيلبيروت. (1)الطبعة: .(ق: عهي محمد البجاوييحق)ت

 .أُْسد الغابة في معرفة الصحابة ه(.1415. )ابن األثيرعهي بن أبي الكرم،  -47
: دار بيروت .(1)الطبعة: .(عادل أحمد عبد الموجود، وق: عهي محمد معوئيحق)ت
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 الكت  العهمية.
 .اإلصابة في تمييز الصحابةه(. 1415أحمد بن عهي، ابن حجر العسقالني. ) -48

دار  (. بيروت:1)الطبعة: .(وعهى محمد معوئ ،تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود)
 .الكت  العهمية

: دار بيروت. (15)الطبعة: .األعالمم(. 2002. )الزركهيخير الدين بن محمود،  -49
 العهم لهماليين.

)الطبعة:  .البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعمحمد بن عهي، الشوكاني.  -50
 : دار المعرفة.بيروتبدون(. 

 .ت ذيب الكمال في أسماء الرجال ه(.1400. )المزييوسف بن عبد الرحمن،  -51
 .: مؤسسة الرسالة(. بيروت1(. )الطبعة:د. بشار عواد معروف)تحقيق 

 .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةه(. 1392أحمد بن عهي، ابن حجر. ) -52
 ية.المعارف العثمان: مجهع داارة الهند. (2)الطبعة: .(: محمد عبد المعيد ضان)تحقيق

: د )تحقيق .ذيل طبقات الحنابلةه(. 1425عبد الرحمن بن أحمد، ابن رج . ) -53
 .مكتبة العبيكانالريائ:  .(1:)الطبعة .(عبد الرحمن بن سهيمان العثيمين

مجموعة من  )تحقيق: .سير أعالم النبالء ه(.1405. )الذهبيمحمد بن أحمد،  -54
 : مؤسسة الرسالة.دمشق. (3)الطبعة: .(المحققين بإشراف الشيخ شعي  األرناؤوط

 .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانم(. 1900أحمد بن محمد، ابن خهكان. ) -55
 .: دار صادربيروت .(1)الطبعة: .(: نحسان عباع)تحقيق
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