Q: Should the imaam, muqtadee and munfarid recite tahmeed in salaah?
If they should recite it, then when should they recite it? Should they
recite it while rising from ruku or while standing in qaumah? I have heard
that there is a difference of opinion in the Hanafi Mazhab in regard to this
mas’alah.

A: Before discussing the issue in question, it is vital for us to understand
that in this mas’alah, there is a difference between the Mazhab of Imaam
Abu Hanifah (rahimahullah) and his two respected students, Imaam Abu
Yusuf and Imaam Muhammed (rahimahumallah).

The Mazhab of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah)
The Mazhab of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) is that the imaam will
only recite tasmee while rising from ruku, and the muqtadee will only
recite tahmeed while rising from ruku. The imaam and muqtadee will
both recite tasmee and tahmeed respectively at the same time and
neither of them will recite anything in qaumah.
The proof of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) for the imaam only
reciting tasmee and the muqtadi only reciting tahmeed is the Hadith of
Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam):

إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا
)722 : الرقم،لك احلمد (صحيح البخاري

From this Hadith, we understand that both the imaam and the muqtadee
have been given separate injunctions. The injunction of the imaam is to
recite tasmee and the injunction of the muqtadee is to recite tahmeed.
The proof of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) for the imaam and
muqtadee reciting tasmee and tahmeed respectively at the same time is
that in all the postures of salaah, the muqtadee is commanded to follow
the imaam with muqaaranat (i.e. to commence the posture immediately
when the imaam commences the posture and complete the posture with
the imaam). Hence, the “ ”فاءwhich comes in the abovementioned Hadith:

فقولوا ربنا لك احلمد
refers to the muqtadee reciting the tahmeed immediately with the
imaam. “ ”فاءcoming in this meaning is also seen in other Ahaadith e.g.:

إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا (صحيح
)378 : الرقم،البخاري
Hence, when the imaam commences reciting tasmee, the muqtadee will
also commence reciting tahmeed. He will not wait for the imaam to
complete reciting tasmee before he will commence reciting tahmeed.

Why will the Imaam not recite Tahmeed?
According to Imaam Abu Hanifah (rahimahullah), there are two reasons
for the imaam not reciting tahmeed in qaumah.
The first reason is that the Hadith “

إذا قال اإلمام مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا لك

 ”احلمدshows that both the imaam and muqtadee have been given separate

injunctions. Hence, the imaam has not been given the injunction of
reciting tahmeed.
The second reason for the imaam not reciting tahmeed is that if he recites
tahmeed, his tahmeed will be recited in qaumah and it will thus take
place after the tahmeed of the muqtadee which is incorrect (i.e. the
muqtadee will recite the tahmeed while rising from ruku, and the imaam
will recite it in qaumah, and it will be incorrect for the muqtadee to
precede the imaam, therefore the imaam has not been commanded to
recite the tahmeed).

The Mazhab of Imaam Abu Yusuf (rahimahullah)
and Imaam Muhammed (rahimahullah)
The mazhab of the two respected students of Imaam Abu Hanifah
(rahimahullah), Imaam Abu Yusuf (rahimahullah) and Imaam Muhammed
(rahimahullah), is that the imaam will recite both tasmee and tahmeed
while the muqtadee will only recite tahmeed (this is also one view
reported from Imaam Abu Hanifah (rahimahullah)). The imaam will recite
tasmee while rising from ruku and he will thereafter recite tahmeed in
the posture of qaumah.
As for the muqtadee, he will not recite tasmee, but he will recite tahmeed
in the position of qaumah. Hence, according to these two Imaams
(rahimahumallah), the imaam and muqtadee will both recite tahmeed at
the same time in the posture of qaumah. In this way, the muqtadee will
not precede the imaam in reciting tahmeed.1
 ربنا لك احلمد اذا استوى قائما وهو على القوم واالمام مجيعا يف قول أيب يوسف وحممد وليس ذلك على االمام يف قول1
)63/1 أيب حنيفة (النتف يف الفتاوى

The Proof of Imaam Abu Yusuf (rahimahullah) and Imaam
Muhammed (rahimahullah)
The proof of the two students of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah),
Imaam Abu Yusuf (rahimahullah) and Imaam Muhammed (rahimahullah),
is the Hadith of Hazrat Abu Hurairah (radhiyallahu ‘anhu):

مث يقول مسع هللا ملن محده حني يرفع صلبه من الركعة مث يقول وهو قائم ربنا لك احلمد (صحيح
)789 : الرقم،البخاري
From this Hadith, they prove that the imaam will recite both tasmee and
tahmeed. He will recite tasmee while rising from ruku and tahmeed in the
posture of qaumah. As far as the muqtadee is concerned, he will recite
tahmeed at the time the imaam recites tahmeed.

The response of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) to the
proof of Imaam Abu Yusuf (rahimahullah) and Imaam
Muhammed (rahimahullah)
The jurists who prefer the opinion of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah)
explain that the Hadith of Hazrat Abu Hurairah (radhiyallahu ‘anhu) is in
reference to a munfarid (one performing salaah alone) and not the
imaam.2

)50 /1  وما رواه حممول على حالة االنفراد (اهلداية2

The Eight Mutoon Kitaabs
When we examine the ibaaraat (texts) of the Fuqahaa, we find that the
fatwa is based on the Mazhab of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah).
Below we will present the ibaaraat of the eight mutoon kitaabs3 which
show that the Mazhab of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) is the
preferred Mazhab:
1. The quotation of Al-Wiqaayah

مث يسمع رافعا رأسه ويكتفى به االمام وابلتحميد املؤمت (الوقاية صـ )146
2. The quotation of An-Nuqaayah

مث يسمع رافعا رأسه ويكتفى به االمام وابلتحميد املؤمت (النقاية صـ )255

3. The quotation of Mukhtasar Al-Qudoori

مث يرفع رأسه ويقول مسع هللا ملن محده ويقول املؤمت ربنا لك احلمد (خمتصر القدوري صـ )72

3

مث ال خيفى أن املراد ابملتون املتون املعتربة كالبداية وخمتصر القدوري واملختار والنقاية والوقاية والكنز وامللتقى فإهنا

املوضوعة لنقل املذهب مما هو ظاهر الرواية خبالف منت الغرر ملنال خسرو ومنت التنوير للتمراتشي الغزي فإن فيهما كثريا
من مسائل الفتاوى (رسم املفيت ص ـ )98
طبقة املقلدين القادرين على التمييز بني األقوى والقوي والضعيف وظاهر الرواية وظاهر املذهب والرواية النادرة كأصحاب
املتون املعتربة كصاحب الكنز وصاحب املختار وصاحب الوقاية وصاحب اجملمع (رسم املفيت صـ )24

4. The quotation of Majmaul Bahrain

مث يقوم ويقول مسع هللا ملن محده واإلمام يكتفي به ويقول املؤمت ربنا لك احلمد ومننعه عن اجلمع
بينهما وجيمع املنفرد يف األصح (جممع البحرين وملتقى النريين صـ )123
5. The quotation of Hidaayah

مث يرفع رأسه ويقول مسع هللا ملن محده ويقول املؤمت ربنا لك احلمد وال يقوهلا اإلمام عند أيب
حنيفة رمحه هللا تعاىل وقاال يقوهلا يف نفسه ملا روى أبو هريرة رضي هللا عنه أن النيب عليه الصالة
والسالم كان جيمع بني الذكرين وألنه حرض غريه فال ينسى نفسه أليب حنيفة رمحه هللا تعاىل
قوله عليه الصالة والسالم إذا قال اإلمام مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا لك احلمد هذه قسمة
وإهنا تنايف الشركة وهلذا ال أييت املؤمت ابلتسميع عندان خالفا للشافعي رمحه هللا تعاىل وألنه يقع
حتميده بعد حتميد املقتدي وهو خالف موضوع اإلمامة وما رواه حممول على حالة االنفراد
واملنفرد جيمع بينهما يف األصح وإن كان يروى االكتفاء ابلتسميع ويروى ابلتحميد واإلمام
ابلداللة عليه آت به معىن (اهلداية )50 /1
6. The quotation of Multaqal Abhur

مث يرفع اإلمام قائال مسع هللا ملن محده ويكتفي به وقاال يضم إليه ربنا لك احلمد ويكتفي املقتدي
ابلتحميد اتفاقا واملنفرد جيمع بينهما يف األصح وقيل كاملقتدي (ملتقى األحبر صـ )145
7. The quotation of Kanzud Daqaaiq

مث رفع رأسه واكتفى اإلمام ابلتسميع واملؤمت واملنفرد ابلتّحميد (كنز الدقائق صـ )163

8. The quotation of Al-Mukhtaar

)51/1مث يرفع راسه ويقول مسع هللا ملن محده ويقول املؤمت ربنا لك احلمد (املختار
ِ
From all these abovementioned ibaaraat, we see that six of the أصحاب متون

did not mention the mazhab of Imaam Abu Yusuf (rahimahullah) and
Imaam Muhammed (rahimahullah) and sufficed on mentioning the
Mazhab of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah). This is an indication of
them preferring the mazhab of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah).
ِ
Only two of the أصحاب متون
(the author of Hidaayah and the author of

Multaqal Abhur) mentioned the mazhab of Imaam Abu Yusuf
(rahimahullah) and Imaam Muhammed (rahimahullah) after mentioning
the mazhab of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah). However, both the
author of Hidaayah and the author of Multaqal Abhur have given
preference to the Mazhab of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah).
Allaamah Shaami (rahimahullah) has clearly stated in Rasmul Mufti that
when the author of Hidaayah presents multiple views with their proofs,
then by him mentioning a view last with its proof (responding to all the
other proofs), it is an indication of that view being his preferred view. In
this mas’alah, the author of Hidaayah has preferred the view of Imaam
Abu Hanifah (rahimahullah).
Similarly, Allaamah Shaami (rahimahullah) has explained that the style of
the author of Multaqal Abhur is that by him mentioning a view first,
before other views, he is indicating to that view being his preferred view.

In this mas’alah, he mentioned the view of Imaam Abu Hanifah
(rahimahullah) first.4
Below we will present ibaaraat from other Hanafi kitaabs which also
indicate that the preferred view is the view of Imaam Abu Hanifah
(rahimahullah). The indication to show that the authors of the following
Kitaabs preferred the view of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) is that
after discussing both views, they concluded the discussion by presenting
the proof of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) with his response to the
proofs of Saahibayn (rahimahumallah). This has been explained by
Allaamah Shaami (rahimahullah) in Rasmul Mufti.

’1. The quotation of Badaai-us-Sanaai

فإذا قال اإلمام مقاران لالنتقال مسع هللا ملن محده يقول املقتدي مقاران له ربنا لك احلمد (بدائع
الصنائع )209/1
)2. The quotation of Mabsoot of Allamah Sarakhsi (rahimahullah

مث (يقول مسع هللا ملن محده ويقول من خلفه ربنا لك احلمد) ومل يقلها اإلمام يف قول أيب حنيفة
رمحه هللا تعاىل ويقوهلا يف قول أيب يوسف وحممد رمحهما هللا حلديث عائشة رضي هللا تعاىل
عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال مسع هللا ملن محده ربنا لك
 4وكذا صاحب ملتقى األحبر التزم تقدمي القول املعتمد وما عدامها من الكتب اليت تذكر فيها األقوال أبدلتها كاهلداية وشروحها وشروح
الكنز و کايف النسفي والبدائع وغريها من الكتب املبسوطة فقد جرت العادة فيها عند حكاية األقوال أهنم يؤخرون قول اإلمام مث
يذكرون دليل كل قول مث يذكرون دليل اإلمام متضمنا للجواب عما استدل به غريه وهذا ترجيح له إال أن ينصوا على ترجيح غري قال
شيخ اإلسالم العالمة ابن الشليب يف فتاواه األصل أن العمل على قول أيب حنيفة ولذا ترجح املشايخ دليله يف األغلب على دليل من
خالفه من أصحابه وجييبون عما استدل به خمالفه وهذا أمارة العمل بقوله وإن مل يصرحوا ابلفتوى عليه إذ الرتجيح كصريح التصحيح
انتهى (شرح عقود رسم املفيت صـ )99-98

احلمد وعن علي رضي هللا عنه قال ثالث خيفيهن اإلمام وقال ابن مسعود رضي هللا عنه أربع
خيفيهن اإلمام ويف مجلته ربنا لك احلمد وألان ال جند شيئا من أذكار الصالة أييت به املقتدي دون
اإلمام فقد خيتص اإلمام ببعض األذكار كالقراءة وأليب حنيفة رمحه هللا قول النيب صلى هللا عليه
وسلم وإذا قال اإلمام مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا لك احلمد فقسم هذين الذكرين بني اإلمام
واملقتدي ومطلق القسمة يقتضي أن ال يشارك كل واحد منهما صاحبه يف قسمه وألن املقتدي
يقول ربنا لك احلمد عند قول اإلمام مسع هللا ملن محده فلو قال اإلمام ذلك لكانت مقالته بعد
مقالة املقتدي وهذا خالف موضوع اإلمامة (املبسوط للسرخسي )20/1
3. The quotation of Al-Inaayah

وقوله (وهلذا) أي وألن القسمة تنايف الشركة (ال أييت املؤمت ابلتسميع عندان خالفا للشافعي وألنه
يقع حتميده) أي حتميد اإلمام (بعد حتميد املقتدي) ألن املقتدي أييت ابلتحميد حني يقول
اإلمام التسميع فال جرم يقع حتميده بعد حتميد املقتدي (وهو خالف موضوع اإلمامة) وقوله
(والذي رواه) يعن أاب هريرة أنه صلى هللا عليه وسلم كان جيمع بني الذكرين فهو (حممول على
حالة االنفراد واملنفرد جيمع بني الذكرين يف األصح) وقوله يف األصح احرتاز عن القولني اآلخرين
املذكورين بعده أحدمها االكتفاء ابلتسميع واآلخر االكتفاء ابلتحميد (العناية )299/1
4. The quotation of Al-Jawharatun Nayyirah

(قوله :ويقول املؤمت ربنا لك احلمد) ويف مذهب أمحد ربنا ولك احلمد وال يقوهلا اإلمام عند أيب
حنيفة وعندمها يقوهلا سرا بعد أن يقول مسع هللا ملن محده ألنه حرض غريه فال ينسى نفسه يعن
ملا قال مسع هللا ملن محده صار حمثا على التحميد فكان عليه االمتثال فيأيت به مع التسميع
كاملنفرد قلنا املنفرد ملا حث عليه ومل يكن معه من ميتثل تعني عليه االمتثال له قوله عليه السالم
إذا قال اإلمام مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا لك احلمد وهذه قسمة والقسمة تنايف الشركة وهلذا

ال أييت املؤمت ابلتسميع وألنه لو كان اإلمام يقوهلا لوقع حتميده بعد حتميد املأموم وهذا خالف
موضوع اإلمامة وأما املنفرد فإنه جيمع بينهما على األصح كذا يف اهلداية (اجلوهرة النرية على
خمتصر القدوري )53/1
5. The quotation of Sharh Mukhtasar Tahaawi of Allaamah Jassaas
)(rahimahullah

قال أبو جعفر (وإن كان إماما مل يقلها يف قول أيب حنيفة ويقوهلا يف قول أيب يوسف وحممد)
قال أبو بكر وجه قول أيب حنيفة ان قوله ربنا لك احلمد جعله النيب صلى هللا عليه وسلم أمارة
أبدا أال ترى أن املأموم يقوهلا يف حال الرفع ومعلوم أن قوله مسع هللا ملن محده يستغرق
للرفع ً
حال الرفع فيحصل قوله ربنا لك احلمد يف حال القيام وذلك يف غري موضعه كما ال يسبح بعد

رفع الرأس من الركوع وال يفعل تكبري الركوع بعد الركوع وال بعد رفع رأسه منه ألن هذه كلها إذا
كانت مسنونة يف موضع مىت فاتت عن مواضعها مل تقض (شرح خمتصر الطحاوي للجصاص
)614/1
6. The quotation of Ghunyatul Mutamalli

فإن اإلمام يقوهلا ومل يرد ههنا مثله على أن ههنا مانعا ليس هناك وهو أن املسنون يف هذه
األذكار إبتداؤها عند إبتداء إنتقاالت وإنتهاؤها عند إنتهائه ومقتضاه إنتهاء تسميع اإلمام عند
انتهاء الرفع وكذا انتهاء حتميد املقتدي فلو محد االمام بعد ذالك لوقع حتميده بعد حتميد
املقتدي وهو خالف موضوع االمامة (غنية املتملي صـ )319

7. The quotation of Jaami Al-Rumooz

(و) يكتفي (ابلتحميد) أللهم ربنا لك احلمد أو ربنا لك احلمد أو ربنا ولك احلمد أو ربنا
استجب ولك احلمد أو أللهم ربنا ولك احلمد واألول أفضل كما ىف احمليط والثاين املشهور ىف
كتب احلديث كما ىف الكرماىن وهو الصحيح كما ىف القنية ويقول ذالك عند تسميع االمام
(املؤمت) فال جيمع بينهما بال خالف (جامع الرموز للقهستاين )154/1
8. The quotation of Al-Muheet Al-Burhaani

واملعىن يف املسألة أليب حنيفة أن اإلمام لو أتى ابلتحميد يقع حتميده بعد حتميد املقتدي وأذكار
الصالة ما ثبتت على هذا فإن ما يشرتك فيه اإلمام واملقتدي إما أن أيتيا به معا أو أييت به اإلمام
أو ال فأما أن أييت به املقتدي أوال فال أصل له (احمليط الربهاين يف الفقه النعماين )362/1
9. The quotation of Al-Lubaab

(مث يرفع رأسه ويقول) مع الرفع (مسع هللا ملن محده) ويكتفي به اإلمام عند اإلمام وعند اإلمامني
يضم التحميد سرا هداية وهو رواية عن اإلمام أيضا وإليه مال الفضلي والطحاوي ومجاعة من
املأخرين معراج عن الظهريية ومشى عليه يف نور اإليضاح لكن املتون على خالفه (اللباب يف
شرح الكتاب )69/1
10. The quotation of Raddul Muhtaar

(قوله وقاال يضم التحميد) هو رواية عن اإلمام أيضا وإليه مال الفضلي والطحاوي ومجاعة من
املتأخرين معراج عن الظهريية واختاره يف احلاوي القدسي ومشى عليه يف نور اإليضاح لكن
املتون على قول اإلمام (رد احملتار )497/1

11. The quotation of Tabyeenul Haqaaiq

(واكتفى اإلمام ابلتسميع واملؤمت واملنفرد ابلتحميد) وقال أبو يوسف وحممد جيمع اإلمامني
الذكرين حلديث أيب هريرة رضي هللا عنه أنه عليه الصالة والسالم كان جيمع بينهما وألنه حرض
غريه فال ينسى نفسه وقال الشافعي رمحه هللا أييت اإلمام واملأموم ابلذكرين ألن املؤمت يتابع اإلمام
فيما يفعل ولنا ما روى أبو هريرة وأنس بن مالك أنه صلى هللا عليه وسلم قال إذا قال اإلمام
مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا لك احلمد رواه البخاري ومسلم قسم بينهما والقسمة تنايف الشركة
وال يلزمنا قوله عليه الصالة والسالم إذا قال اإلمام وال الضالني فقولوا آمني حيث يؤمن اإلمام
مع القسمة ألان نقول عرف ذلك من خارج وهو قوله عليه الصالة والسالم فإن اإلمام يقوهلا
وقوله عليه الصالة والسالم إذا أمن اإلمام فأمنوا فإن قيل قد روي عن ابن مسعود رضي هللا عنه
أنه قال أربع خيفيهن اإلمام وقد عد منها التحميد فقد عرف التحميد أيضا من خارج فوجب
أنه ال أييت به قلنا ما رويناه من حديث القسمة مرفوع وحديث ابن مسعود موقوف عليه فال
يعارض املرفوع وما ذكره الشافعي بعيد ألن اإلمام حيث من خلفه على التحميد فال معىن ملقابلة
القوم له على احلث بل يشتغلون ابلتحميد ال غري ألن الالئق للمحرض أن أييت ابإلجابة طاعة
دون اإلعادة ألهنا تشبه احملاكاة وما روايه حممول على حالة االنفراد (تبيني احلقائق -115/1
)116
12. The quotation of Al-Bahrur Raaiq

(قوله واكتفى اإلمام ابلتسميع واملؤمت واملنفرد ابلتحميد) حلديث الصحيحني إذا قال اإلمام مسع
هللا ملن محده فقولوا ربنا لك احلمد فقسم بينهما والقسمة تنايف الشركة فكان حجة على أيب
يوسف وحممد القائلني أبن اإلمام جيمع بينهما استدالال أبنه عليه السالم كان جيمع بينهما ألن
القول مقدم على الفعل وحجة على الشافعي يف قوله إن املقتدي جيمع بني الذكرين أيضا

وحكاه األقطع رواية عن أيب حنيفة وهو غريب فإن صاحب الذخرية نقل أنه ال أييت ابلتسميع
)334/1 بال خالف بني أصحابنا (البحر الرائق
13. The quotation of Fataawa Hindiyyah

فإن كان إماما يقول مسع هللا ملن محده ابإلمجاع وإن كان مقتداي أييت ابلتحميد وال
)74/1 أييت ابلتسميع بال خالف (الفتاوى اهلندية
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8. The author of Al-Mukhtaar, Allaamah Abdullah bin Mahmood
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(rahimahullah)
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certain Hanafi jurists have preferred the view of Imaam Abu Yusuf
(rahimahullah) and Imaam Muhammed (rahimahullah) (which is also one
view reported from Imaam Abu Hanifah (rahimahullah)). Among these
Fuqahaa are the following:
1. Imaam Tahaawi (rahimahullah)
2. Allaamah Fadhli (rahimahullah)
3. Shamsul A’immah Halwaani (rahimahullah)
4. The

author

of
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Allaamah

Ghaznawi

(rahimahullah)
5. The author of Kaafi (rahimahullah)
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NB: From the writings of Allaamah Ibnul Humaam (rahimahullah), we
understand

that

he

is

inclined

to

the

view

of
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(rahimahumallah). Similarly, the author of Fataawa Taatarkhaaniyah
(rahimahullah) concluded the discussion of this mas’alah by quoting the
view of Saahibayn (rahimahumallah) and those who have preferred the
view of Saahibayn (rahimahumallah), thereby showing his inclination to
their view.

1. The quotation of Fataawa Taatarkhaaniyah

إما أن يكون املصلى إماما أو مقتداي أو منفردا فإن كان إماما يقول مسع هللا ملن محده ابالمجاع
وهل يقول ربنا لك احلمد على قول أيب حنيفة اليقول وعلى قوهلما يقول ويف الكايف يقول سرا
م :وقال اإلمام مشس األئمة احللوانی رمحه هللا كان شيخنا القاضي اإلمام حيكي عن أستاذه أنه
كان مييل إىل قوهلما وكان جيمع بني التسميع والتحميد حني كان إماما والطحاوی رمحه هللا كان
خيتار قوهلما أيضا وهكذا نقل عن اجلماعة من املتأخرين رمحهم هللا أهنم اختاروا قوهلما وهو قول
أهل املدينة ويف شرح الطحاوی وهو قول الشافعي (الفتاوى التااترخانية )169/2
)2. The quotation of Allaamah Ibnul Humaam (rahimahullah

مث اإل رسال يف القومة بناء على الضابط املذكور يقتضي أن ليس فيها ذكر مسنون وإمنا يتم إذا
قيل أبن التحميد والتسميع ليس سنة فيها بل يف نفس االنتقال إليها لكنه خالف ظاهر
النصوص والواقع أنه قلما يقع التسميع إال يف القيام حالة اجلمع بينهما (فتح القدير )288/1
3. The quotation of the author of Al-Lubaab, Allaamah Maydaani
)(rahimahullah

( مث يرفع رأسه ويقول) مع الرفع (مسع هللا ملن محده) ويكتفي به اإلمام عند اإلمام وعند اإلمامني
يضم التحميد سرا هداية وهو رواية عن اإلمام أيضا وإليه مال الفضلي والطحاوي ومجاعة من
املأخرين معراج عن الظهريية ومشى عليه يف نور اإليضاح لكن املتون على خالفه (اللباب يف
شرح الكتاب )69/1
4. The quotation of the author of Al-Haawi Al-Qudsi, Allaamah
)Ghaznawi (rahimahullah

واملقتدي يقول ربنا لك احلمد واملنفرد جيمع بني الذكرين إن شاء واإلمام ال يزيد على األول
وقاال جيمع بينهما وبه أنخذ وخيفي الثاين (احلاوي القدسي )168/1

5. The quotation of Alaamah Shurumbulaali (rahimahullah)

مث رفع رأسه واطمأن قائال مسع هللا ملن محده ربنا لك احلمد لو أماما أو منفردا واملقتدي يكتفي
)60 ابلتحميد (نور اإليضاح صـ
(قوله وقاال يضم التحميد) هو رواية عن اإلمام أيضا وإليه مال الفضلي والطحاوي ومجاعة من
املتأخرين معراج عن الظهريية واختاره يف احلاوي القدسي ومشى عليه يف نور اإليضاح لكن
)497/1 املتون على قول اإلمام (رد احملتار
Conclusion:
From the above discussion, we conclude that both opinions have been
preferred in the Hanafi Mazhab by the various Hanafi Fuqahaa. However,
from the two views, the view that most of the Hanafi Fuqahaa have
preferred, and which conforms to the mutoon, is the view of Imaam Abu
Hanifah (rahimahullah). Nevertheless, since a large group of Hanafi
jurists have preferred the opinion of the two students of Imaam Abu
Hanifah (rahimahullah), Imaam Abu Yusuf and Imaam Muhammed
(rahimahumallah), practicing on either view is permissible and will
conform to the Sunnah.
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