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شكر وتقدير
إف كاف ىناؾ مف شكر ينبغي فيو هلل سبحانو عمى الدواـ ،صاحب النعمة والفضؿ والمنة ،أحمده جؿ
وعال عمى نعمو العظيمة وآالئو الجسيمة ،حمدا كثي ار طيبا مباركا فيو ،كما ينبغي لجالؿ وجيو وعظيـ

سمطانو.

ثـ أثني بالشكر إلى والدي الكريميف ،فالوالد

كاف حريصا عمى تعممي العمـ الشرعي ،فاستفرغ كؿ

ما بوسعو ،ولـ َيأ ُؿ جيدا في تربيتي وتنشئتي منذ الصغر عمى ذلؾ ،فأسأؿ اهلل أف يجزيو عني خير
الجزاء.
وأما الوالدة المصونة  -حفظيا اهلل ورعاىا -فيعجز المساف عف شكرىا ووفائيا ،فقد حفني ورعاني

دعاؤىا ،فيو سر نجاحي وبمسـ جراحي ،ولكف حسبي أف أسأؿ اهلل ليا دوما أف يمبسيا ثوب الصحة
والعافية ،والعوف عمى الطاعة ،فيو جيد المقؿ.

ثـ إق ار ار بالفضؿ واعترافا بالجميؿ؛ فإنني أقدـ بالغ شكري إلى أستاذي الفاضؿ الدكتور مازف مصباح

صباح ،والذي شرفني بقبوؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ،ولـ َيأ ُؿ جيدا في إبداء نصحو وتوجيياتو
وارشاداتو ،فقد لمست فيو مف سعة صدره ودماثة خمقو وطيب معدنو ما يعجز المساف عف وصفو،
ولكف حسبي أف يميج لساني بشكره والثناء عميو سائال المولى عز وجؿ أف يديـ عميو الصحة والعافية،

وأف يجزيو عني خير الجزاء.

ثـ الشكر إلى أستاذي الكريميف الدكتور زياد مقداد والدكتور سامي أبو عرجا ،والذيف شرفاني بقبوؿ
مناقشة ىذه الرسالة؛ ألنعـ بتوجيياتيـ الكريمة التي ستضفي عمى الرسالة حسنا وروعة وجماال.

ثـ الشكر إلى ىذا الصرح العممي الشامخ ،إلى جامعة األزىر ،حاضنة العمـ والعمماء ،وصانعة

األمجاد والنبغاء ،ممثمة بإدارتيا والعامميف فييا ،وأخص بالذكر كمية الشريعة ممثمة بعميدىا
والمحاضريف فييا.

ثـ ال يفوتني أف أقدـ شكري وعرفاني إلى جمعية دار الكتاب والسنة؛ التي فتحت أبواب مكتباتيا أماـ

طالب العمـ لينيموا مف معينيا ،فالشكر ليـ إدارة ومكتبات وعامميف ،عمى ما يبذلوف مف جيود وما

يقدموف مف عطاءات.

وت عمى الركب بيف
وجثَ ُ
ثـ الشكر إلى أساتذتي ومشايخي ممف تعم ُ
مت مف سمتيـ وأدبيـ قبؿ عمميـَ ،
أيدييـ ،فطوقوا عنقي بعظيـ حقيـ .ولكف حسبي أف أسأؿ اهلل أف يكمؿ جيودىـ باإلخالص والقبوؿ.
وال أنسى في ىذا المقاـ أف أقدـ شكري إلى زوجتي الغالية (أـ أُويس) التي بذلت قصارى جيدىا،

واستفرغت كؿ ما بوسعيا ،وتحممت تقصيري في سبيؿ إنجاز ىذه الرسالة.

ثـ الشكر لكؿ مف أسدى إلي نصيحة أو أىدى إلى كتابا أو تذكرني بدعوة في ظير الغيب ،ثـ الشكر

لمحضور الكريـ الذي شرفني بحضور مناقشة ىذه الرسالة.
ب

ممخص الدراسة
الحمد هلل والصالة والسالـ عمى رسوؿ .وبعد:

تحظى سورة الفاتحة بأىمية كبيرة ومكانة رفيعة بيف سور القرآف الكريـ ،فقد حباىا اهلل تعالى

بفضائؿ عظيمة وميزىا بخصاؿ كريمة لـ تكف لغيرىا ،ولـ يثبت في فضؿ شيء مف السور أكثر مما

ثبت في فضميا.

وتكمف أىمية ىذه السورة في ارتباطيا الوثيؽ بحياة اإلنساف ،فال تكاد تجد أحدا مف المسمميف إال

ويحفظيا صغي ار كاف أو كبيرا ،ألنيا ال تصح صالة أحد إال بقراءتيا ،وما تُق أر سورة مف القرآف في يوـ

أكثر منيا.

وقد جاءت ىذه الدراسة لتبرز األحكاـ الفقيية المتعمقة بيذه السورة ،لحاجة الناس الماسة إلى

تمؾ األحكاـ ،وقد نظمت ىذه الدراسة في مقدمة وتمييد وثالثة فصوؿ وخاتمة.

أما المقدمة فتحدثت فييا عف أسباب اختيار الموضوع والدراسات السابقة ومنيجية الباحث وخطة

البحث.

أما التمييد فتحدثت فيو عف أسماء السورة وعدد آياتيا وفضائميا .كما وتحدثت عف االستعاذة معناىا

وصفتيا وحكميا عند قراءة القرآف سواء في الصالة أو خارجيا.

وأما الفصؿ األوؿ فتحدثت فيو عف مسائؿ الطيارة المتعمقة بالسورة ،حيث قراءتيا لممحدث حدثا أصغر

وقراءتيا لمحائض والجنب والنفساء والمستحاضة ،وقراءتيا في أماكف قضاء الحاجة.

وأما الفصؿ الثاني فتحدثت فيو عف مسائؿ الصالة المتعمقة بسورة الفاتحة ،حيث قراءتيا في صالة

الفريضة والنافمة بأقساميما ،كما وتحدثت عمف أدرؾ الركوع ولـ يق أر الفاتحة ،وعمف نسي قراءة الفاتحة

في الصالة .وعف البسممة وكونيا آية مف الفاتحة أـ ليست بآية ،وعف الجير واإلسرار بيا في الصالة،

وعف التأميف معناه وحكمو والجير واإلسرار بو ومحمو بالنسبة لممأموـ .وعف إمامة مف يمحف في

الفاتحة ،سواء كاف المحف يغير المعنى أو ال يغيره ،ومف لحنو ناتج عف عيب َخمقي .وعف قراءة
المأموـ لمفاتحة خمؼ اإلماـ في الصالة السرية والجيرية ،وعف الجير واإلسرار بقراءة الفاتحة لإلماـ
والمأموـ والمنفرد .وعف العجز عف ق ارءة الفاتحة في الصالة سواء مع القدرة عمى غيرىا مف القرآف ،أو

العجز عنيا وعف غيرىا مف القرآف ،أو العجز عنيا وعف غيرىا مف القرآف والذكر.

وأما الفصؿ الثالث فتحدثت فيو عف مسائؿ متفرقة تتعمؽ بسورة الفاتحة ،حيث االستشفاء والتداوي بيا

مف األمراض الروحية والبدنية .وترجمتيا إلى غير العربية سواء كانت الترجمة حرفية أو معنوية.
وقراءتيا فيما تعارؼ عميو الناس ،كقراءتيا عمى األموات ،وعند عقد النكاح ،وعند إبراـ العقود

والصفقات التجارية ،وعند التبرؾ بيا.

وأما الخاتمة فيي تشتمؿ عمى ممخص لمجمؿ ما وقؼ عميو الباحث مف نتائج.
ج

Summary
All praise is due to Allah and blessings be upon the Massanger of Allah. Surat
Al Fatiha has great virtues and traits which are inclusive to it compared to the
rest of Quran.
Surat Al Fatiha is very important because it has many links and relations to
the human lives .It is hardly to find anyone of Muslims does not keep it, All
of Muslims, young or old, keep it by heart because he need it in the five
prayers. The research clarifies the jurisprudence which relates to Al Fatiha
because of the strong needs of Muslims to these jurisprudence.
The research was organized in introduction, preface three sectione, and
conclusion.
In the introduction, the researcher talks about the reasons of chosen the
subject, previous studies, researcher's methodogy, and the research plan.
In the preface, the researcher talks about the name of surat Al Fatiha, verses
numbers, and the virtues of it. Also, the researcher talks about Istatha and its
meaning and characteristic, and the judgment of Istatha whenever Quran is
recited whether in or out prayer.
In the first section, the researcher talks about pureness inquiries which related
to surat Al Fatiha, Reciting Al Fatiha is allowed to the person without
ablution, woman in her monthly period, in podt partum, or under an
abligation, It is allowed to recit it at bathroom.
In the second section, the researcher talks about the prayer inquiries which
related to surat Al Fatiha. He talks about the reciting Al fatiha in all kinds of
prayers moreover, he talks about the person who arrived in the kneeling down
without reciting Al Fatiha, and who forgetten reciting it. Also, he talks about
Al Basmala, if it is averse Al Fatiha or not, Reciting Al Basmala wheather
aloud or silently. Furthermore, he talks about saying "Ameen" and its
meaning, saying aloud or silently for the followers and that who makes
mistakes which chang the meaning or not, and if mistakes are a result
congenital mistake. In addition, reciting the followers Al Fatiha after Al
Emam in the silent or loud prayer and about reciting Al Fatiha a loud or silent
for Emam, followers, and the others. Also who can't recit Al fatiha wheather
ability of any surat of Quran.
د

In the third section, the researcher talks about different inquiries related to Al
fatiha that use it for a treatment spiritual, and physical illnesses. Translated it
to another language wheather this Translation is literally or by meaning
contract the commercial bargains, and the blessing with it.
This conclusion contains the Summary of the results of the research.
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إف الحم َد لِم ِو نحم ُده ونستَ ِعينو ونستَغ ِفره ،ونعوُذ بِ ِ
ور أَنفُ ِس َنا و ِمف سي َِّئ ِ
اهلل ِمف ُش ُر ِ
ات أَع َمالِ َناَ ،مف
َ
َ
َ َ ُ َ َ ُ ُ ََ ُُ َ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يؾ لَوَُ ،وأَشيَ ُد أَف
ي لَوَُ .وأَشيَ ُد أَف َال إلَوَ إال اهللُ َوح َدهُ َال َش ِر َ
َييده اهللُ فَ َال ُمضؿ لَوَُ ،و َمف ُيضمؿ فَ َال َىاد َ
ُم َحم ًدا َعب ُدهُ َوَر ُسولُو.
ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ (.)1

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ ( .)2
ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ ( .)3
أَما َبع ُد:

ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ُم ِ
ور ُمح َدثَاتُيَاَ ،و ُكؿ ُمح َدثَ ٍة
فَِإف َخي َر ال َحديث كتَ ُ
اب الموَ ،و َخي َر اليَد ِي َىد ُ
ي ُم َحمد َ ،و َشر األ ُ
ٍ
ض َاللَ ٍة ِفي الن ِار.
ض َاللَةَ ،و ُكؿ َ
بِد َعةٌَ ،و ُكؿ بِد َعة َ
فإف اهلل جؿ وعال أنزؿ عمى نبيو القرآف ،وجعمو تبيانا لكؿ شيء وىدى ورحمة ،ولما كاف القرآف

ضؿ بعضو عمى بعض ،كانت سورة الفاتحة مف أفضؿ السور وأعظميا ،فيي السبع المثاني والقرآف
َيف ُ
ِِ
ُصمِّي ِفي المس ِجِد ،فَ َد َعانِي ر ُسو ُؿ الم ِو َ فمَـ أ ِ
العظيـِ َ .
ُجبوُ،
الم َعمى  قَ َ
اؿُ :كن ُ
تأ َ
َ
َ
فعف أَبي َسعيد ب ِف ُ
اؿ« :أَلَـ َي ُق ِؿ الموُ :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ُصمِّي ،فَقَ َ
تَ :يا َر ُس َ
وؿ الم ِو إِِّني ُكن ُ
فَ ُقم ُ
ت أ َ

ِ
ﯤﮊ( .)4ثُـ قَا َؿ لِيَ « :ألُعمِّمن َؾ س ِ
ُّوِر ِفي القُر ِ
المس ِجِد».
ُ َ
آف ،قَب َؿ أَف تَخ ُرَج م َف َ
َ َ
ورةً ى َي أَعظَ ُـ الس َ
ت لَو :أَلَـ تَُقؿَ :ألُعمِّمن َؾ س ِ
ثُـ أ َ ِ
ظـ ُس ٍ
ورة ِفي القُر ِ
اؿ« :
آف ،قَ َ
َخ َذ بَِيديَ ،فمَما أ ََر َاد أَف َيخ ُرَجُ ،قم ُ ُ
ورةً ى َي أَع َ ُ َ
ُ َ
َ َ
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يـ الِذي أُوتِيتُوُ»(.)6
َ ُ َ
ُ َ
العظ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ٍ
وؿ المو  قاؿ ألَُب ِّي ب ِف َكعب « :تُح ُّ
ورةً لَـ َين ِزؿ في
وعف أَبِي ُى َري َرةَ  أَف َر ُس َ
ب أَف أ َ
َ
ُعم َم َؾ ُس َ
اإلن ِج ِ
التورِاة وَال ِفي ِ
ور َوَال ِفي الفُرقَ ِ
يؿ َوَال ِفي الزُب ِ
اؿ َر ُسو ُؿ الم ِو
وؿ الم ِو ،قَ َ
اؿَ :ن َعـ َيا َر ُس َ
اف ِمثمُيَا؟» قَ َ
َ َ
اؿ :فَقَ َأَر أُـ القُر ِ
اؿ َر ُسو ُؿ الم ِو َ « :والِذي َنف ِسي بَِيِد ِه َما أُن ِزلَت
آف ،فَقَ َ
ؼ تَق َأُر ِفي الص َال ِة»؟ قَ َ
َ « :كي َ
1
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ِ
ير القُر ِ
اب تَف ِس ِ
آف ،باب ما جاء في فاتحة الكتاب.
 صحيح البخاري ( )17/6حديث رقـ ( ،)4474كتَ ُط

ِ
ِ
ِ
ور وَال ِفي الفُرقَ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
يـ
المثَاني َوالقُر ُ
اف مثمُيَاَ ،وِانيَا َسبعٌ م َف َ
آف ال َعظ ُ
في التوَراة َوَال في اإلنجيؿ َوَال في الزُب ِ َ
الِذي أُع ِطيتُوُ»(.)1
ولما كانت سورة الفاتحة تحظى بيذه المكانة بيف سور القرآف؛ فإف عمماء األمة وطالب العمـ
قديما وحديثا ولوا وجوىيـ ِقَبؿ تمؾ السورة ،وشمروا عف ساعد الجد لدراستيا وتفسيرىا والتأليؼ فييا،
ٍ
معاف وما اشتممت عميو مف أمور العقيدة
وذلؾ لما ليا مف ارتباط وثيؽ بحياة الناس ،وما تضمنتو مف
ِ
صرىا ووجازتيا ،لذا أردت أف أدلو بدلوي بيف ِّ
الدالء ،فرأيت أف يكوف
والعبادة وغيرىا ،عمى الرغـ مف ق َ
بحثي بعنواف( :األحكام الفقهية المتعمقة بسورة الفاتحة دراسة فقهية مقارنة) فعقدت العزـ واستعنت
باهلل ومضيت متوكال عمى اهلل.
أسباب اختيار الموضوع:
-1أىمية سورة الفاتحة ومكانتيا بيف سور القرآف.

-2ارتباطيا الوثيؽ وتعمقيا المباشر بحياة اإلنساف ،فال تكاد تجد أحدا إال ويحفظيا صغي ار كاف أو
كبي ار.

-3كثرة األحكاـ الشرعية المتعمقة بسورة الفاتحة خصوصا في باب الطيارة والصالة.

-4خمو المكتبة اإلسالمية مف كتاب منيجي عممي يجمع شتات الموضوع وما تناثر في بابو ،لتقريبو
مف أذىاف الناس عمى اختالؼ قدراتيـ ومستوياتيـ ،ووضعو بيف أيدي طالب العمـ وغيرىـ لمتيسير

عمييـ والتخفيؼ عنيـ.
الدراسات السابقة :

تناوؿ بعض الباحثيف سورة الفاتحة كدراسة أكاديمية ،وكثرت الدراسات حوليا ،ولكف أغمبيا تناولت
السورة مف جية تفسيرىا وما يتعمؽ بيا في جانب عموـ القرآف ،نذكر منيا:

-1سورة الفاتحة دراسة موضوعية ،إعداد الباحث :بساـ رضواف شحادة عمياف ،رسالة ماجستير،
الجامعة اإلسالمية بغزة ،كمية أصوؿ الديف.

-2عقيدة السمؼ الصالح في سورة الفاتحة ،إعداد الباحثة :جواىر بنت ىداية اهلل مختوـ ،رسالة
ماجستير ،و ازرة التربية والتعميـ ،شؤوف تعميـ البنات ،التربية لمبنات بالرياض ،الدراسات اإلسالمية.

-3تفاسير سورة الفاتحة المطبوعة والمخطوطة في مكتبات استانبوؿ ،إعداد الباحث :ضياء أوزدمير،
رسالة ماجستير ،جامعة مرمرة ،معيد العموـ االجتماعية.
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-4سورة الفاتحة القراءات واليدايات واألحكاـ ،إعداد الباحث :فيد بف عبد اهلل بف محمد العجالف،
رسالة ماجستير ،جامعة الممؾ سعود ،التربية ،الثقافة اإلسالمية.

-5منيج ابف عادؿ في تفسيره المباب في عموـ الكتاب وتحقيؽ تفسير سورة الفاتحة ،إعداد الباحث:

مناع بف محمد بف سعد القرني ،رسالة دكتوراه ،جامعة اإلماـ محمد بف سعود ،كمية أصوؿ الديف.

وبناء عمى ما تقدـ لـ يجد الباحث – فيما اطمع عميو  -كتابا يعنى بجمع األحكاـ الفقيية المتعمقة
بسورة الفاتحة واستقراء مسائميا وما تناثر منيا في بطوف الكتب ودراستيا دراسة فقيية مقارنة ،عدا عف

طرحيا متفرقة بيف الكتب والرسائؿ ،لذا عقدت العزـ عمى اختيار ىذا الموضوع ،راجيا مف اهلل تعالى
أف يميمني الرشد والتوفيؽ والسداد.
منهج البحث:
تتمخص منيجية البحث في ىذا الموضوع فيما يمي:

-1استقراء وجمع األحكاـ المتعمقة بسورة الفاتحة وترتيبيا عمى أبواب الفقو.
-2دراسة المسائؿ دراسة فقيية مقارنة مع ذكر األدلة التي استند عمييا كؿ فريؽ ووجو االستدالؿ بيا
ومناقشتيا.

-3عدـ االقتصار عمى المذاىب األربعة المشيورة ،وانما تطرؽ الدراسة أقواؿ العمماء في المسألة مف
أرباب المذاىب الفقيية األربعة؛ وغيرىـ مف األقدميف ممف ليـ قوؿ في المسألة.

-4تقديـ تسمية المذاىب األربعة عمى غيرىـ عند تحرير النزاع ،ثـ ذكر مف وافقوه القوؿ مف الصحابة
والتابعيف.

-5االستعانة عمى بياف وجو االستدالؿ ومناقشة األدلة بما ذكره العمماء في كتبيـ إف وجد ،مع االلتزاـ
بنقؿ النصوص بألفاظيا ،إال إذا دعت الضرورة لتغيير بعض األلفاظ بما ال يغير المعنى أو يخرج

النص عف مراده ،واذا لـ يتيسر الوقوؼ عمييا فإف الباحث يجتيد في ذكره عمى حسب فيمو وعمى قدر

استطاعتو.

-6نسبة القوؿ إلى قائمو عند ذكر النصوص في ثنايا البحث ،كػ( :قاؿ فالف ،ناقشو فالف) ،وتركو
أحيانا إذا اقتضى السياؽ عدـ الذكر فإنو يكتفى بالعزو في الحاشية.

-7عزو أقواؿ العمماء إلى مصادرىا األصمية ،إال إذا لـ يتيسر لي في بعض األحياف فإنني أعزوه إلى
المرجع المستفاد منو.

-8الرجوع إلى أميات الكتب المعتمدة في الفقو والتفسير والحديث والمغة وغيرىا.
-9يرجح الباحث ما ترجح لديو بعد دراسة المسألة مع بياف سبب الترجيح.

-11عزو اآليات القرآنية إلى مواضعيا مع ذكر السورة ورقـ اآلية.

-11تخريج األحاديث واآلثار الواردة في البحث ونسبتيا إلى مواضعيا عمى النحو التالي:
ك

 -إذا ثبت الحديث في الصحيحيف أو أحدىما فإنني أكتفي بعزوه ليما أو ألحدىما.

 إذا لـ يكف الحديث في الصحيحيف أقوـ بتخريجو والحكـ عميو مستعينا بما قالو عمماءالحديث في تصحيح الحديث وتضعيفو.
أخرى.

 -تخريج الحديث في أوؿ موضع يرد في البحث ،ثـ اإلحالة عميو عند التكرار في مواضع

-12التعريؼ بغريب األلفاظ والكممات الواردة في البحث.

-13وضع فيارس تفصيمية عامة بالمراجع والموضوعات واآليات القرآنية واألحاديث النبوية.
خطة البحث:
نظمت خطة ىذا البحث عمى أف يكوف في مقدمة وتمييد وثالثة فصوؿ وخاتمة.

أما المقدمة فتشتمؿ عمى أسباب اختيار الموضوع والدراسات السابقة ومنيجية الباحث وخطة البحث.

التمهيد :ويشتمؿ عمى أربعة مطالب:
المطمب األول :أسماء سورة الفاتحة.

المطمب الثاني :عدد آيات السورة.

المطمب الثالث :فضائؿ سورة الفاتحة.

المطمب الرابع :االستعاذة عند قراءة القرآف.
الفرع األول :معنى االستعاذة.

الفرع الثاني :صفة االستعاذة.

الفرع الثالث :االستعاذة عند قراءة القرآف.

المسألة األولى :االستعاذة عند قراءة القرآف في الصالة.

المسألة الثانية :االستعاذة عند قراءة القرآف خارج الصالة.

الفصل األول :مسائل الطهارة المتعمقة بسورة الفاتحة.

المبحث األول :قراءة الفاتحة لممحدث حدثا أصغر.

المبحث الثاني :قراءة الفاتحة لممحدث حدثا أكبر.

المطمب األول :قراءة الفاتحة لمحائض والنفساء.

المطمب الثاني :قراءة الفاتحة لمجنب.

المبحث الثالث :قراءة الفاتحة لممستحاضة.

المبحث الرابع :ق ارءة الفاتحة في أماكف قضاء الحاجة.

ل

الفصل الثاني :مسائل الصالة المتعمقة بسورة الفاتحة.
المبحث األول :قراءة الفاتحة في الصالة.

المطمب األول :قراءة الفاتحة في صالة الفريضة.
الفرع األول :فرض العيف.

الفرع الثاني :فرض الكفاية.

مسألة :قراءة الفاتحة في صالة الجنازة.

المطمب الثاني :قراءة الفاتحة في صالة النافمة.

الفرع األول :قراءة الفاتحة بعد الركوع األوؿ في صالة الكسوؼ والخسوؼ.

الفرع الثاني :قراءة الفاتحة في صالة العيديف.

الفرع الثالث :قراءة الفاتحة في صالة االستسقاء.
الفرع الرابع :قراءة الفاتحة في السنف الرواتب.

المطمب الثالث :مف أدرؾ الركوع ولـ يق أر الفاتحة.

المطمب الرابع :مف نسي قراءة الفاتحة في الصالة.

المبحث الثاني :البسممة لقراءة الفاتحة.

المطمب األول :البسممة آية مف الفاتحة أـ ليست آية.

المطمب الثاني :الجير واإلسرار بالبسممة في الصالة.

المبحث الثالث :التأميف بعد الفاتحة.

المطمب األول :معنى كممة آميف.

المطمب الثاني :التأميف بعد الفاتحة في الصالة.

المطمب الثالث :الجير واإلسرار بالتأميف في الصالة.
المطمب الرابع :محؿ التأميف بالنسبة لممأموـ.

المبحث الرابع :إمامة مف يمحف في الفاتحة.

المطمب األول :إمامة مف يمحف لحنا يغير المعنى.

المطمب الثاني :إمامة مف يمحف لحنا ال يغير المعنى.

المطمب الثالث :إمامة مف لحنو ناتج عف عيب خمقي (كاأللثغ واألرت والتمتاـ والفأفاء
ونحوه .)...

المبحث الخامس :قراءة الفاتحة خمؼ اإلماـ.

المطمب األول :قراءة الفاتحة لممأموـ في الصالة السرية.

المطمب الثاني :قراءة الفاتحة لممأموـ في الصالة الجيرية.

المبحث السادس :الجير واإلسرار بقراءة الفاتحة.
م

المطمب األول :جير اإلماـ واس ارره بقراءة الفاتحة.

المطمب الثاني :جير المأموـ واس ارره بقراءة الفاتحة.

المطمب الثالث :جير المنفرد واس ارره بقراءة الفاتحة.

المبحث السابع :العجز عف قراءة الفاتحة.

المطمب األول :العجز عف قراءة الفاتحة مع القدرة عمى غيرىا مف القرآف.
المطمب الثاني :العجز عف قراءة الفاتحة وغيرىا مف القرآف.

المطمب الثالث :العجز عف قراءة الفاتحة وغيرىا مف القرآف والذكر.
الفصل الثالث :مسائل متفرقة تتعمق بسورة الفاتحة.

المبحث األول :االستشفاء والتداوي بسورة الفاتحة مف األمراض الروحية والبدنية.
المبحث الثاني :ترجمة سورة الفاتحة إلى غير العربية.

المطمب األول :الترجمة الحرفية لسورة الفاتحة.

المطمب الثاني :ترجمة معاني اآليات في سورة الفاتحة.

المبحث الثالث :قراءة الفاتحة فيما تعارؼ عميو الناس.
المطمب األول :قراءة الفاتحة عمى الميت.

المطمب الثاني :قراءة الفاتحة عند عقد النكاح.

المطمب الثالث :قراءة الفاتحة عند عقد الصفقات التجارية.
المطمب الرابع :قراءة الفاتحة لمتبرؾ.

الخاتمة :وىي تشتمؿ عمى ممخص لمجمؿ ما وقؼ عميو الباحث مف نتائج.
وفي الختام؛ فإف ىذا البحث جيد عبد ضعيؼ ،مجبوؿ عمى الخطأ والنسياف ،فما كاف فيو مف صواب
فمف اهلل وحده ،وما كاف فيو مف خطأ أو زلؿ فمف نفسي ومف الشيطاف ،واهلل ورسولو منو براء .فمقد
أبى اهلل أف يكسو ثوب العصمة لغير نبيو الذي ال ينطؽ عف اليوى ،فمو نجا أحد مف الزلؿ أو الخطأ

لنجا منو أصحاب رسوؿ اهلل  ،فيـ أفضؿ الناس بعد األنبياء والرسؿ.
وأردد دوما :

أسير خمؼ ركػب القػوـ ذا عرج

مؤم ػ ػال جبر ما الق ػيت مف عػ ػ ػ ػوج

فإف لػ ػحقت بيػـ بػ ػ ػعدما سبق ػ ػ ػوا

فكـ لرب السما في الناس مف فرج

ف ػما عمى أعػ ػرج في ذاؾ مف حرج

واف ظممت بقفر األرض منقطعا

واهلل أسأؿ أف يشرح لي صدري ،وأف ييسر لي أمري ،وأف يحمؿ عقدة مف لساني يفقيوا قولي.
والحمد هلل رب العالميف.
ن

ويشتمؿ عمى أربعة مطالب:

المطمب األول :أسماء سورة الفاتحة.

المطمب الثاني :عدد آيات السورة.

المطمب الثالث :فضائؿ سورة الفاتحة.

المطمب الرابع :االستعاذة عند قراءة القرآف.
ويشتمؿ عمى ثالثة فروع:

الفرع األول :معنى االستعاذة.

الفرع الثاني :صفة االستعاذة.

الفرع الثالث :االستعاذة عند قراءة القرآف.
ويشتمؿ عمى مسألتيف:

المسألة األولى :االستعاذة عند قراءة القرآف في الصالة.

المسألة الثانية :االستعاذة عند قراءة القرآف خارج الصالة.
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المطمب األول :أسماء سورة الفاتحة.
سورة الفاتحة ليا أسماء كثيرة ذكرىا العمماء في كتبيـ ،وذلؾ يدؿ عمى شرفيا ،فكثرة األسماء تدؿ عمى

المسمى ،والناظر إلى تمؾ األسماء يجد أنيا تنقسـ إلى قسميف :أسماء توقيفية وأسماء اجتيادية.
شرؼ
ّ
األسماء التوقيفية :وىي ما ورد الدليؿ عمى تسميتيا:
-1السبع المثاني :قاؿ تعالى :ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ (ٔ).

اْل ْن ِج ِ
اؿ ر ُسو ُؿ المَّ ِو « :ما أ َْن َز َؿ المَّوُ َع َّز و َج َّؿ ِفي التَّورِاة وَال ِفي ِْ
يؿ ِم ْث َؿ
َع ْف أ َُب ّْي ْب ِف َك ْع ٍب  قَ َ
اؿ :قَ َ َ
َ
َْ َ
َ
ِ
ِ
أ ُّْـ اْلقُ ْر ِ ِ
َؿ»(ٕ).
ومةٌ َب ْينِي َوَب ْي َف َع ْبِدي َولِ َع ْبِدي َما َسأ َ
آفَ ،وى َي الس َّْبعُ اْل َمثَانيَ ،وى َي َم ْق ُس َ
قاؿ اْلماـ السيوطي :أما تسميتيا سبعا فألنيا سبع آيات .وقيؿ :فييا سبعة آداب في كؿ آية أدب.
وقيؿ :ألنيا خمت مف سبعة أحرؼ الثاء والجيـ والخاء والزاي والشيف والظاء والفاء .وأما تسميتيا

بالمثاني لما فييا مف الثناء عمى اهلل تعالى .وقيؿ :ألنيا تثنى في كؿ ركعة .وقيؿ :ألنيا تثنى بسورة

أخرى .وقيؿ :ألنيا نزلت مرتيف .وقيؿ :ألنيا عمى قسميف ثناء ودعاء .وقيؿ :ألنيا كمما ق أر العبد منيا

آية ثناه اهلل باْلخبار عف فعمو كما في الحديث(ٖ) .وقيؿ :ألنيا اجتمع فييا فصاحة المباني وبالغة

المعاني (ٗ).

وقاؿ القرطبي :وقيؿ :ألنيا استثنيت ليذه األمة فمـ تنزؿ عمى أحد قبميا ذخ ار ليا (٘).
َّ ِ
ِ
ِ
اء ِة
-2فاتحة الكتابَ :ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ
َم َرنِي َر ُسو ُؿ المَّو  أ ْ
صالَةَ إِال بِق َر َ
ي أََّنوُ الَ َ
َف أ َُناد َ
اؿ« :أ َ
فَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب فَ َما َز َاد» (.)ٙ
ويق أر بيا في الصموات ،فيي فَواتح لما
قاؿ السيوطي :وسميت بذلؾ ألنيا ُيفتتح بكتابتيا المصاحؼُ ،
يتموىا مف سور القرآف في الكتابة والقراءة .وقيؿ :ألنيا أوؿ سورة نزلت .وقيؿ :ألنيا أوؿ سورة كتبت

في الموح المحفوظ .وقيؿ :ألف الحمد فاتحة كؿ كالـ .وقيؿ :ألنيا فاتحة كؿ كتاب (.)ٚ

ٔ

 -الحجر. ٛٚ:

ٖ

ِ ِ
ت الص َ ِ
ص َف ْي ِف »...سيأتي تخريجو ص(ٖ).
 يقصد حديث أبي ىريرة َ « :ق َس ْم َُّالةَ َب ْيني َوَب ْي َف َع ْبدي ن ْ
 -اْلتقاف في عموـ القرآف لمسيوطي (ٔ.)ٔ٘ٓ/

ٕ

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص (ي).

٘

 -الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي (ٔ.)ٕٔٔ/

ٚ

 -اْلتقاف في عموـ القرآف لمسيوطي (ٔ.)ٔٗٛ/

 - ٙسنف أبي داود (ٔ )ٖٓٔ/حديث رقـ (ٕٓ ،)ٛالصالة ،باب م ْف تَر َؾ اْلِقر ِ
صالَتِ ِو ِبفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب .سنف الترمذي
اءةَ في َ
َ َ
َ َ
اْلماـ بِ ِ
ِ
ِ ِ
(ٕ )ٔٔٛ/حديث رقـ (ٕٖٔ) ،أبواب الصالة ،باب ما ج ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ِة .قاؿ األلباني
ر
الق
ر
ي
ج
ا
ذ
إ
اـ
م
اْل
ؼ
م
خ
ة
اء
اء في تَْرؾ الق َر َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
َ ُ َ َ َ
في صحيح سنف أبي داود (ٖ )ٕٗٓ/حديث رقـ ( :)ٚٚٛحديث صحيح.
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اؿ« :م ْف َّ
-3أم القرآنَ :ع ْف أَبِي ُىرْيرةَ َ ع ِف َّ ِ
ص َالةً لَ ْـ َي ْق َْأر ِفييَا بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
آف فَ ِي َي
صمى َ
َ
ََ
النب ّْي  قَ َ َ
اج» ثَ َالثًا َغ ْي ُر تَ َم ٍاـ(ٔ).
ِخ َد ٌ

قاؿ القرطبي :وأما تسميتيا بأـ القرآف فقيؿ :ألنيا أولو ومتضمنة لجميع عمومو .وبو سميت مكة أـ

القرى ألنيا أوؿ األرض ومنيا دحيت ،ومنو سميت األـ أما ألنيا أصؿ النسؿ (ٕ).

وقاؿ الطبري :وقيؿ لتقدميا عمى سائر سور القرآف غيرىاُّ ،
وتأخر ما سواىا خمفيا في القراءة والكتابة.
أمر أو ّْ
مقدٍـ ألمر إذا كانت لو توابعُ تتبعو ،ىو ليا
وانما قيؿ ليا ُّأـ القرآف :لتسمية العرب كؿ جامع ًا
(أما) ،فتقوؿ لمجمدة التي تجمع ُّ
الدماغ( :أـ الرأس) ،وتسمي لواء الجيش ورايتيـ التي
إماـ جامع ِّ
(أما) (ٖ).
يجتمعوف تحتيا لمجيش ِّ

اؿ َر ُسو ُؿ المَّ ِو « :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ
اؿ :قَ َ
-4أم الكتابَ :ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ
وأ ُُّـ اْل ِكتَ ِ
اب َوالس َّْبعُ اْل َمثَانِي»(٘).
َ

(ٗ)

أ ُُّـ اْلقُ ْر ِ
آف

قاؿ السيوطي :واختمؼ لـ سميت بذلؾ ،فقيؿ :ألنو يبدأ بكتابتيا في المصاحؼ وبقراءتيا في الصالة
أمتو أي تقدمتو ،وليذا يقاؿ لراية الحربّّ :أـ
قبؿ السورة .وقيؿ :لتقدميا وتأخر ما سواىا تبعا ليا ،ألنيا َّ
لتقدميا واتباع الجيش ليا .وقيؿ :ألنيا أفضؿ السور ،كما يقاؿ لرئيس القوـ :أـ القوـ .وقيؿ :ألف

حرمتيا كحرمة القرآف كمو .وقيؿ :ألف مفزع أىؿ اْليماف إلييا .وقيؿ :ألنيا محكمة والمحكمات أـ

الكتاب (.)ٙ

قاؿ القرطبي :وفي ىذا االسـ خالؼ ،جوزه الجميور وكرىو أنس والحسف وابف سيريف (.)ٚ
والصحيح – واهلل أعمـ -أنو يجوز تسميتيا بأـ الكتاب ألنو ثبت في األحاديث الصحيحة تسميتيا

بذلؾ.

ٔ  -صحيح مسمـ (ٔ )ٕٜٙ/حديث رقـ (٘ )ٖٜكتاب الصالة ،باب وج ِ ِ
اء ِة اْل َفاتِ َح ِة ِفي ُك ّْؿ َرْك َع ٍةَ ،وِاَّنوُ ِإ َذا َل ْـ ُي ْح ِس ِف
َ ُ ُُ
وب ق َر َ
ِ
َم َكَنوُ تَ َعمُّ ُم َيا قَ َأَر َما تََيس ََّر لَوُ ِم ْف َغ ْي ِرَىا.
اْلفَات َحةََ ،وَال أ ْ
ٕ

 -الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي (ٔ.)ٕٔٔ/

ٗ

 -الفاتحة.ٕ :

ٖ

٘

 جامع البياف في تأويؿ القرآف لمطبري (ٔ.)ٔٓٚ/ -سنف أبي داود (ٔ )٘ٗٗ/حديث رقـ ( ،)ٜٔٗ٘الوتر ،باب فاتحة الكتاب ،سنف الترمذي (٘ )ٕٜٚ/حديث رقـ

(ٕٖٗٔ) ،تفسير القرآف ،باب :ومف سورة الحجر .وقاؿ الترمذي :حديث حسف صحيح .وصححو األلباني في صحيح سنف

أبي داود (٘ )ٜٔٛ/حديث رقـ (ٖٓٔٔ).

ٙ
ٚ

 اْلتقاف في عموـ القرآف لمسيوطي (ٔ.)ٜٔٗ/ -الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي (ٔ.)ٔٔٔ/
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ِ
اؿ رسو ُؿ المَّ ِو « :أ ُُّـ القُر ِ ِ
آف
-5القرآن العظيمَ :ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ
المثَاني َوالقُ ْر ُ
اؿ :قَ َ َ ُ
ْ
آف ى َي الس َّْبعُ َ
ِ
يـ»(ٔ).
َ
العظ ُ
ِ
ض ُّمنِيا لجميع عموـ القرآف ،وذلؾ أنيا تشتمؿ عمى الثناء عمى اهلل عز
قاؿ القرطبي :وسميت بذلؾ لتَ َ
وجؿ بأوصاؼ كمالو وجاللو ،وعمى األمر بالعبادات واْلخالص فييا ،واالعتراؼ بالعجز عف القياـ
بشيء منيا إال بإعانتو تعالى ،وعمى االبتياؿ إليو في اليداية إلى الصراط المستقيـ ،وكفاية أحواؿ

الناكثيف ،وعمى بيانو عاقبة الجاحديف (ٕ).

األسماء االجتيادية :وىي أسماء ال دليؿ عمييا ،وانما ىي محض اجتياد:
-1الوافية :قاؿ السيوطي :كاف سفياف بف عيينة يسمييا بو ألنيا وافية بما في القرآف مف المعاني.
وقيؿ :ألنيا ال تقبؿ التنصيؼ ،فإف كؿ سورة مف القرآف لو قرئ نصفيا في كؿ ركعة والنصؼ الثاني

في أخرى لجاز بخالفيا .وقيؿ :ألنيا جمعت بيف ما هلل وبيف ما لمعبد (ٖ).

 -2الكافية :قاؿ القرطبي والحافظ ابف كثير :سماىا بذلؾ يحيى بف أبي كثير؛ ألنيا تكفي عما عداىا
وال يكفي ما سواىا عنيا (ٗ).

-3الحمد :قاؿ القرطبي :ألف فييا ذكر الحمد ،كما يقاؿ :سورة األعراؼ واألنفاؿ والتوبة ونحوىا (٘).
َف َن ِ
َص َح ِ
اب َّ
النبِ ّْي  أَتَ ْوا َعمَى َح ٍّي ِم ْف
الخ ْد ِر ّْ
-4الرقية والشافية :لحديث أَبِي َس ِع ٍيد ُ
اسا م ْف أ ْ
ي  أ َّ ً
ّْد أُولَئِ َؾ ،فَقَالُوا :ى ْؿ مع ُكـ ِمف َدو ٍ
أْ ِ
اء أ َْو َار ٍ
ؽ
وى ْـ ،فََب ْي َن َما ُى ْـ َك َذلِ َؾ ،إِ ْذ لُِد َ
غ َسي ُ
الع َر ِب َفمَ ْـ َي ْق ُر ُ
َح َياء َ
َ ََ ْ ْ َ
الش ِ
ِ
يعا ِم َف َّ
اء ،فَ َج َع َؿ َي ْق َأُر بِأ ُّْـ
فَقَالُوا :إَِّن ُك ْـ لَ ْـ تَ ْق ُر َ
وناَ ،والَ َن ْف َع ُؿ َحتَّى تَ ْج َعمُوا لََنا ُج ْع ًال ،فَ َج َعمُوا لَيُ ْـ قَط ً
الش ِ
آف ،وَي ْجمع ُب َازقَوُ وَيتِْف ُؿ ،فََب أَر فَأَتَوا بِ َّ
َؿ َّ
ض ِح َؾ
ْخ ُذهُ َحتَّى َن ْسأ َ
اء ،فَقَالُوا :الَ َنأ ُ
النبِ َّي  ،فَ َسأَلُوهُ فَ َ
َ ْ
القُ ْر ِ َ َ ُ
َ
اض ِرُبوا لِي بِ َس ْيٍـ» (.)ٙ
اؿَ « :و َما أ َْد َر َ
َوقَ َ
وىا َو ْ
اؾ أََّنيَا ُرْق َيةٌُ ،خ ُذ َ
اؿ« :م ْف َّ
ِ
ِ
ص َالةً لَ ْـ َي ْق َْأر ِفييَا بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
آف فَ ِي َي
صمى َ
َ
-5الصالة :لحديث أَبي ُى َرْي َرةَ َ ع ِف النَّب ّْي  قَ َ َ
اج» ثَ َالثًا َغ ْير تَم ٍاـ .فَِق َ ِ
اء ِْ
اؿ :ا ْق َْأر بِيَا ِفي َن ْف ِس َؾ؛ ّْ
فإني
اْل َم ِاـ فَقَ َ
ِخ َد ٌ
يؿ ألَبِي ُى َرْي َرةَ  :إَِّنا َن ُك ُ
وف َوَر َ
ُ َ
وؿ ِ
ِ ِ
ِ
صفَ ْي ِفَ ،ولِ َع ْبِدي َما
ت الص َ
اهلل َ يقُو ُؿ« :قَ َ
ت َر ُس َ
اؿ اهللُ تَ َعالَى :قَ َس ْم ُ
َس ِم ْع ُ
َّالةَ َب ْيني َوَب ْي َف َع ْبدي ن ْ
اؿ :ﮋﭛ
اؿ اهللُ تَ َعالَىَ :ح ِم َدنِي َع ْبِديَ ،وِا َذا قَ َ
اؿ اْل َع ْب ُد :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ  ،قَ َ
َؿ ،فَِإ َذا قَ َ
َسأ َ
ٔ

ِ
ير القُ ْر ِ
اب تَ ْف ِس ِ
اب َق ْوِل ِو :ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
آفَ ،ب ُ
 -صحيح البخاري ( )ٛٔ/ٙحديث رقـ (ٗٓ ،)ٗٚكتَ ُ

ٕ

 -الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي (ٔ.)ٕٔٔ/

ٗ

 -اْلتقاف في عموـ القرآف لمسيوطي (ٔ ،)ٔ٘ٓ/تفسير القرآف العظيـ البف كثير (ٔ.)ٔٓٔ/

ﯣﮊ .
ٖ

 -اْلتقاف في عموـ القرآف لمسيوطي (ٔ.)ٔ٘ٓ/

٘

 -الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي (ٔ.)ٔٔٔ/

 - ٙصحيح البخاري ( )ٖٔٔ/ٚحديث رقـ (ِ )ٖ٘ٚٙكتَاب ّْ
الط ّْ
ب ،باب الرقى بفاتحة الكتاب .صحيح مسمـ (ٗ)ٕٔٚٚ/
ُ
َّالِـ ،باب جواز أخذ األجرة عمى الرقية.
حديث رقـ (ٕٕٔٓ) ،كتاب الس َ
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َّدنِي َع ْبِدي َ -وقَا َؿ
اؿ :ﮋﭞ ﭟ ﭠﮊ قَ َ
اؿ اهللُ تَ َعالَى :أَثَْنى َعمَ َّي َع ْبِديَ ،وِا َذا قَ َ
ﭜﮊ  ،قَ َ
اؿَ :مج َ
اؿَ :ى َذا َب ْينِي َوَب ْي َف َع ْبِديَ ،ولِ َع ْبِدي َما
اؿ :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ قَ َ
ض إِلَ َّي َع ْبِدي -فَِإ َذا قَ َ
َم َّرةً :فَ َّو َ
اؿَ :ى َذا
اؿ :ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ قَ َ
َؿ ،فَِإ َذا قَ َ
َسأ َ
ِل َع ْبِدي َولِ َع ْبِدي َما َسأَ َؿ»(ٔ) .فعبر عف الفاتحة بالصالة.
-6األساس :قاؿ السيوطي :سميت بذلؾ ألنيا أصؿ القرآف وأوؿ سورة فيو

(ٕ).

-7الدعاء :قاؿ السيوطي :سميت بذلؾ الشتماليا عميو في قولو :ﮋ ﭨ ﭩﮊ (ٖ).
-8المناجاة :قاؿ األلوسي :سميت بذلؾ ألف العبد يناجي فييا ربو بقولو :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﮊ (ٗ).
-9التفويض :قاؿ األلوسي :سميت بذلؾ الشتماليا عميو في قولو :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ (٘).
-11الكنز :ذكره الزمخشري في تفسيره( ،)ٙولـ يذكر سبب التسمية ،ولكف يبدو لمباحث أنيا سميت
بذلؾ لما اشتممت عميو مف كنوز عظيمة في العبادة والعقيدة واآلداب.

-11النور :قاؿ األلوسي :سميت بذلؾ لظيورىا بكثرة استعماليا ،أو لتنويرىا القموب لجاللة قدرىا ،أو
ألنيا لما اشتممت عميو مف المعاني عبارة عف النور بمعنى القرآف (.)ٚ

ىذا أبرز ما وقؼ عميو الباحث مف األسماء التوقيفية واالجتيادية لسورة الفاتحة.
  
المطمب الثاني :عدد آيات السورة .

()ٛ

سورة الفاتحة سبع آيات باتفاؽ ،وقد نقؿ االتفاؽ عمى ذلؾ جمع مف العمماء كالطبري

ٔ

 -سبؽ تخريجو ص (ٖ).

ٖ

 -المرجع السابؽ (ٔ.)ٔ٘ٔ/

ٕ

 -اْلتقاف في عموـ القرآف لمسيوطي (ٔ.)ٔ٘ٓ/

ٗ

 -روح المعاني لأللوسي (ٔ.)ٖٛ/

ٙ

 -الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ (ٔ.)ٗ٘/

ٛ

 -جامع البياف (ٔ.)ٜٔٓ/

٘

 -المرجع السابؽ (ٔ.)ٖٛ/

ٚ

 -روح المعاني لأللوسي (ٔ.)ٖٛ/

ٜ

 الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي (ٔ.)ٔٔٗ/5

()ٜ

والقرطبي

(ٔ)

واأللوسي

()ٛ

والشوكاني

(ٕ)

وابف كثير
وغيرىـ.

(ٖ)

والبغوي

(ٗ)

وابف عبد البر

(٘)

والنووي

()ٙ

وابف حجر

()ٚ

والعيني

()ٛ

والشوكاني

وأما ما روي عف حسيف الجعفي أنيا ست ،وكذلؾ ما روي عف الحسف البصري وعمرو بف عبيد أنيا
ثماني آيات ،وأنو جعؿ ﮋ ﭢ ﭣﮊ آية ،فيو شاذ ال يعبأ بو(.)ٜ
األدلة:

أوال :من القرآن.

قاؿ تعالى :ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ (ٓٔ).
وقد اختمؼ العمماء في المراد بالسبع المثاني عمى أربعة أقواؿ:

القول األول :السبع المثاني ىي الفاتحة ،وىي سبع آياتُ .روي ذلؾ عف عمر وعمي وابف مسعود وابف
عباس  .وبو قاؿ أبو ىريرة  والربيع بف أنس وأبو العالية والحسف ومجاىد وعطاء وقتادة وغيرىـ.
القول الثاني :السبع المثاني ىي السبع الطُّ َواؿ .يعنوف :البقرة وآؿ عمراف والنساء والمائدة واألنعاـ
وابف عباس ومجاىد وسعيد بف جبير
واألعراؼ وسابعة ،قاؿ بو ابف مسعود  وابف عمر
والضحاؾ وغير واحد .واختمؼ في السابعة عمى ثالثة أقواؿ :أحدىا أنيا يونس ،قالو سعيد بف جبير.
والثاني براءة ،قالو أبو مالؾ .والثالث األنفاؿ وبراءة جميعا ،رواه سفياف عف مسعر عف بعض أىؿ

العمـ.

القول الثالث :السبع المثاني ىي سبعة معاف أنزلت في القرآف ،أمر ونيي وبشارة وانذار وضرب
األمثاؿ وتعداد النعـ وأخبار األمـ .قالو زياد بف أبي مريـ.

القول الرابع :المثاني القرآف كمو ،قالو طاووس والضحاؾ وأبو مالؾ(ٔٔ).
ٔ

 -روح المعاني لأللوسي (ٔ.)ٖٛ/

ٖ

 -معالـ التنزيؿ لمبغوي (ٔ.)٘ٔ/

٘

 -شرح النووي (ٗ.)ٖٔٓ/

ٚ

 -شرح أبي داود لمعيني (ٖ.)ٜٗٓ/

ٕ

 -تفسير القرآف العظيـ البف كثير (ٔ.)ٔٓٔ/

ٗ

 -التمييد (ٕٓ.)ٕٓٔ/

ٙ

 -فتح الباري (.)ٜٔ٘/ٛ

ٛ

 -نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٕ٘/

ٜ

 -انظر :الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي (ٔ ،)ٔٔٗ/تفسير الفخر الرازي (ٔ ،)ٕٕٔ/تفسير القرآف العظيـ البف كثير

(ٔ.)ٔٓٔ/

ٓٔ
ٔٔ

 -الحجر.ٛٚ:

 -انظر :تفسير القرآف العظيـ البف كثير (ٗ ،)٘ٗٚ/الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي (ٓٔ ،)٘ٗ/زاد المسير في عمـ

التفسير البف الجوزي (ٗ ،)ٖٗٔ/فتح القدير لمشوكاني (ٖ.)ٕٕٓ/
6

والقوؿ الفصؿ في ذلؾ يتضح جميا عند ذكر األدلة مف السنة فإنيا شارحة لمقرآف وموضحة لو،

ومفصمة لمجممو ،ومبينة لمشكمو ،ودالة عميو معبرة عنو .قاؿ شيخ اْلسالـ ابف تيمية :وقد اتفؽ
الصحابة والتابعوف ليـ بإحساف وسائر أئمة الديف؛ أف السنة تفسر القرآف وتبينو ،وتدؿ عميو وتعبر عف

مجممو ،وأنيا تفسر مجمؿ القرآف مف األمر والخبر (ٔ).

ثانيا :من السنة.
ِِ
ُصمّْي ِفي الم ْس ِجِد ،فَ َد َعانِي ر ُسو ُؿ المَّ ِو َ فمَـ أ ِ
ِ
ُج ْبوُ،
الم َعمَّى  قَ َ
اؿُ :ك ْن ُ
ت أ َ
ْ
َ
َ
َٔ -ع ْف أَبي َسعيد ْب ِف ُ
اؿ« :أَلَ ْـ َي ُق ِؿ المَّوُ :ﮋ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ُصمّْي ،فَقَ َ
تَ :يا َر ُس َ
وؿ المَّ ِو إِّْني ُك ْن ُ
فَ ُقْم ُ
ت أ َ
(ٕ)
ِ
اؿ لِيَ « :أل َ ّْ
ُّوِر ِفي القُ ْر ِ
الم ْس ِجِد».
ﯤﮊ  .ثَُّـ قَ َ
ورةً ِى َي أ ْ
آف ،قَْب َؿ أ ْ
ُعم َمَّن َؾ ُس َ
َف تَ ْخ ُرَج م َف َ
َعظَ ُـ الس َ
المس ِجِد» .ثَُّـ أ َ ِ
ت لَوُ :أَلَـ تَُق ْؿَ :أل َ ّْ
ورٍة ِفي
ورةً ِى َي أ ْ
َف َي ْخ ُرَجُ ،قْم ُ
َخ َذ بَِيديَ ،فمَ َّما أ ََر َاد أ ْ
َْ
َعظَ ُـ ُس َ
ُعم َمَّن َؾ ُس َ
ْ
اؿ :ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ(ٖ) ِىي الس َّْبع المثَانِي ،والقُرآف ِ
القُ ْر ِ
يـ الَِّذي أُوتِيتُوُ»(ٗ).
آف ،قَ َ
َ ْ ُ َ
ُ َ
العظ ُ
َ
آف ِىي الس َّْبع المثَانِي والقُرآف ِ
اؿ َر ُسو ُؿ المَّ ِو « :أ ُُّـ القُ ْر ِ
يـ»(٘).
اؿَ :ق َ
َٕ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ
َ ْ ُ َ
ُ َ
العظ ُ
َ

فيذه نصوص صحيحة صريحة تفيد أف المراد بالسبع المثاني فاتحة الكتاب ،وبيا تعمـ أف القوؿ
()ٙ

بالسبع الطواؿ وغيره مما ال يعتد بو ،إذ ال كالـ ألحد مع قولو  ،واختاره الطبري

( )ٚ

والرازي

وغيرىـ ،واليو يميؿ الباحث .ومما يعضد ىذا القوؿ أف آية الحجر مكية ،والسبع الطواؿ نزلت بالمدينة،
فأصبح القوؿ بالسبع الطواؿ بعيدا.

  

المطمب الثالث :فضائل السورة.
حظيت سورة الفاتحة بفضائؿ عظيمة وخصاؿ كريمة ،لـ تكف لغيرىا مف سور القرآف ،ولـ يثبت في
فضائؿ شيء مف السور أكثر مما ثبت في فضميا .نذكر منيا:

ٔ

 -مجموع الفتاوى البف تيمية (.)ٖٕٗ/ٔٚ

ٖ

 -الفاتحة.ٕ :

٘

ِ
ير القُ ْر ِ
اب تَ ْف ِس ِ
اب َق ْوِل ِو :ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
آفَ ،ب ُ
 -صحيح البخاري ( )ٛٔ/ٙحديث رقـ (ٗٓ ،)ٗٚكتَ ُ

ٙ

 -جامع البياف في تأويؿ القرآف (ٔ.)ٜٔٓ/

ٕ

ٗ

 -األنفاؿ.ٕٗ :

 -سبؽ تخريجو ص (ط).

ﯣﮊ .
ٚ

 -تفسير الفخر الرازي (ٔ.)ٔ٘ٓ/

7

 -1الفاتحة أعظم سورة في القرآن.
ِِ
ُصمّْي ِفي الم ْس ِجِد ،فَ َد َعانِي ر ُسو ُؿ المَّ ِو َ فمَـ أ ِ
ِ
تَ :يا
الم َعمَّى  قَ َ
ُج ْبوُ ،فَ ُقْم ُ
اؿُ :ك ْن ُ
تأ َ
ْ
َ
َ
َع ْف أَبي َسعيد ْب ِف ُ
اؿ« :أَلَ ْـ َي ُق ِؿ المَّوُ :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤﮊ(ٔ) .
ُصمّْي ،فَقَ َ
َر ُس َ
وؿ المَّ ِو إِّْني ُك ْن ُ
تأ َ

ِ
اؿ لِيَ « :أل َ ّْ
ُّوِر ِفي القُ ْر ِ
َخ َذ بَِيِدي،
ثَُّـ قَ َ
الم ْس ِجِد» .ثَُّـ أ َ
ورةً ِى َي أ ْ
آف ،قَْب َؿ أ ْ
ُعم َمَّن َؾ ُس َ
َف تَ ْخ ُرَج م َف َ
َعظَ ُـ الس َ
ظـ ُس ٍ
اؿ « :ﮋﭖ ﭗ ﭘ
ورة ِفي القُ ْآر ِف ،قَ َ
ُعمّْ َمَّن َ
ورةً ِى َي أ ْ
َف َي ْخ ُرَجُ ،قْم ُ
َفمَ َّما أ ََر َاد أ ْ
ت لَوُ :أَلَ ْـ تَُق ْؿَ :أل َ
َع َ ُ َ
ؾ ُس َ
ﭙﮊ(ٕ) ِىي الس َّْبع المثَانِي ،والقُرآف ِ
يـ الَِّذي أُوتِيتُوُ»(ٖ).
َ ْ ُ َ
ُ َ
العظ ُ
َ

 -2الفاتحة ما نزل مثميا في القرآن وال في الكتب السماوية السابقة.
َف أ َ ّْ
اؿ أل َُب ّْي ْب ِف َك ْع ٍب« :تُ ِح ُّ
َع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  أ َّ
ورةً لَ ْـ َي ْن ِز ْؿ ِفي التَّ ْوَرِاة َوَال
وؿ المَّ ِو  قَ َ
َف َر ُس َ
ب أْ
ُعم َم َؾ ُس َ
ِ ِ ِ ِ
يؿ وَال ِفي َّ
ور َوَال ِفي الفُ ْرقَ ِ
الزُب ِ
ؼ
وؿ المَّ ِو ،قَ َ
اؿَ :ن َع ْـ َيا َر ُس َ
اف ِم ْثمُيَا » قَ َ
اؿ َر ُسو ُؿ المَّ ِو َ « :ك ْي َ
في اْل ْنج َ
اؿ :فَقَ َأَر أ َُّـ القُ ْر ِ
ت ِفي التَّ ْوَرِاة َوَال
تَ ْق َأُر ِفي الص َ
آف ،فَقَ َ
َّال ِة» قَ َ
اؿ َر ُسو ُؿ المَّ ِو َ « :والَِّذي َن ْف ِسي بَِيِد ِه َما أ ُْن ِزلَ ْ
ِ
ِ
ور وَال ِفي الفُرقَ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّ
آف اْل َع ِظي ُـ الَِّذي
المثَاني َوالقُ ْر ُ
ْ
اف م ْثمُيَاَ ،وِاَّنيَا َس ْبعٌ م َف َ
في ْاْل ْنجيؿ َوَال في الزُب ِ َ
ُع ِطيتُوُ»(ٗ).
أْ
 -3الفاتحة نور من اهلل.
ِ
ِ
ِ ِ
اؿ :ب ْي َنما ِج ْب ِري ُؿ قَ ِ
َع ِف ْاب ِف َعب ٍ
اع ٌد ِع ْن َد َّ
اؿَ :ى َذا
ْسوُ ،فَقَ َ
النبِ ّْي َ ،سم َع َنق ً
يضا م ْف فَ ْوِقو فَ َرفَ َع َأر َ
َّاس قَ َ َ َ
اب ِمف السَّم ِ
ؾ َن َز َؿ إِلَى ْاأل َْر ِ
ض لَ ْـ
اؿَ :ى َذا َممَ ٌ
اء فُتِ َح اْل َي ْوَـ لَ ْـ ُي ْفتَ ْح قَطُّ إِ َّال اْل َي ْوَـ ،فََن َز َؿ ِم ْنوُ َممَ ٌ
ؾ ،فَقَ َ
َب ٌ َ
َ
اؿ :أ َْب ِشر بُِنورْي ِف أُوتِيتَيما لَـ ُي ْؤتَيما َنبِ ّّي قَْبمَ َؾ :فَاتِ َحةُ اْل ِكتَ ِ
اب ،و َخواتِيـ ُس ِ
ورة
َي ْن ِز ْؿ قَطُّ ِإ َّال اْل َي ْوَـ ،فَ َسمَّ َـَ ،وقَ َ
َ َ ُ َ
ْ َ
َُ ْ َُ

اْلبقَرِة ،لَف تَ ْق أَر بِحر ٍ
ُع ِطيتَوُ(٘).
ؼ ِم ْنيُ َما ِإ َّال أ ْ
َ َ ْ َ َْ
 -4الفاتحة خير سورة في القرآن.
َّ ِ
ِ ِ
اؿ لو« :أ ََال أ ْ ِ
ورٍة ِفي اْلقُ ْر ِ
َع ْف ْاب ِف َجابِ ٍر أ َّ
آف ».
وؿ المَّ ِو  قَ َ
َف َر ُس َ
ُخب ُر َؾ َيا َع ْب َد المو ْب َف َجاب ٍر ب َخ ْي ِر ُس َ
اؿ« :ا ْق َْأر ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ (َ )ٙحتَّى تَ ْختِ َميَا»(.)ٚ
وؿ المَّ ِو ،قَ َ
تَ :بمَى َيا َر ُس َ
ُقْم ُ

ٔ

 -األنفاؿ.ٕٗ :

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(ط).

ٙ

 -الفاتحة.ٕ :

ٕ

 -الفاتحة.ٕ :

ٗ
آف َع ْف رس ِ
ضائِ ِؿ اْلقُ ْر ِ
وؿ المَّ ِو  ،باب ما جاء في فضؿ فاتحة
اب َف َ
 سنف الترمذي (٘ )ٔ٘٘/حديث رقـ (٘ ،)ٕٛٚأ َْب َو َُُ
الكتاب .وقاؿ :حديث حسف صحيح .وصححو األلباني في صحيح الترغيب والترىيب (ٕ.)ٛ٘/
٘  -صحيح مسمـ (ٔ )٘٘ٗ/حديث رقـ (ِ ،)ٛٓٙكتَاب ص َال ِة اْلمس ِاف ِريف وقَص ِرَىا ،باب فَ ْ ِ ِ ِ
ِِ
ورِة اْلَبقَ َرِة،
َ ُ
َُ َ َ ْ
ُ َ
ضؿ اْلفَات َحةَ ،و َخ َواتيـ ُس َ
ث عَمى ِقراء ِة ْاآليتَْي ِف ِم ْف ِ
آخ ِر اْلَب َق َ ِرة.
َ َ َ
َواْل َح ّْ َ
ٚ

 مسند اْلماـ أحمد ( )ٖٜٔ/ٕٜحديث رقـ ( .)ٜٔٚ٘ٚقاؿ األرناؤوط :إسناده حسف.8

 -5الفاتحة رقية من األمراض.
اب النَّبِ ّْي  أَتَوا عمَى ح ٍّي ِمف أ ْ ِ
َف َن ِ
َص َح ِ
وى ْـ،
الخ ْد ِر ّْ
َع ْف أَبِي َس ِع ٍيد ُ
الع َر ِب َفمَ ْـ َي ْق ُر ُ
ْ
ْ َ َ
اسا م ْف أ ْ
َح َياء َ
ي  أ َّ ً
ّْد أُولَئِ َؾ ،فَقَالُوا :ى ْؿ مع ُكـ ِمف َدو ٍ
اء أ َْو َار ٍ
وناَ ،والَ َن ْف َع ُؿ
فََب ْي َن َما ُى ْـ َك َذلِ َؾ ،إِ ْذ لُِد َ
غ َسي ُ
ؽ فَقَالُوا :إَِّن ُك ْـ لَ ْـ تَ ْق ُر َ
َ ََ ْ ْ َ
الش ِ
ِ
يعا ِم َف َّ
اء ،فَ َج َع َؿ َي ْق َأُر بِأ ُّْـ القُ ْر ِ
آفَ ،وَي ْج َمعُ ُب َازقَوُ َوَيتِْف ُؿ ،فََب َأَر
َحتَّى تَ ْج َعمُوا لََنا ُج ْع ًال ،فَ َج َعمُوا لَيُ ْـ قَط ً
الش ِ
فَأَتَوا بِ َّ
َؿ َّ
وىا
اؿَ « :و َما أ َْد َر َ
ض ِح َؾ َوقَ َ
ْخ ُذهُ َحتَّى َن ْسأ َ
اء ،فَقَالُوا :الَ َنأ ُ
اؾ أََّنيَا ُرْق َيةٌُ ،خ ُذ َ
النبِ َّي  ،فَ َسأَلُوهُ فَ َ
ْ
ٍ (ٔ)
اض ِرُبوا لِي بِ َس ْيـ» .
َو ْ
قاؿ ابف القيـ :فقد تضمف ىذا الحديث حصوؿ شفاء ىذا المديغ بقراءة الفاتحة عميو ،فأغنتو عف
الدواء ،وربما بمغت مف شفائو مالـ يبمغو الدواء ،ىذا مع كوف المحؿ غير قابؿ إما لكوف ىؤالء الحي

غير مسمميف ،أو أىؿ بخؿ ولؤـ ،فكيؼ إذا كاف المحؿ قابال (ٕ).
  
المطمب الرابع :االستعاذة عند قراءة القرآن.
الفرع األول :معنى االستعاذة.

لغة :ىي طمب العوذ .قاؿ ابف منظور :عاذ بو يعوذ عوذا وعياذا ومعاذا :الذ بو ولجأ إليو واعتصـ
(ٖ).

ُّ
عنى واحد ،وىو االلتجاء إلى الشيء،
وقاؿ ابف فارس :العيف والواو والذاؿ أص ٌؿ صحيح يدؿ عمى م ً
ٍ
َّ
ثـ ُيحمؿ عميو ُّ
ثناؤه ،أي ألجأ إليو
كؿ شيء لصؽ
بشيء أو َ
الزَمو .قاؿ الخميؿ :تقوؿ أعوذ باهلل جؿ ُ
َ
(ٗ)
ِ
تبارؾ وتعالىَ ،ع ْوذاً أو عياذاً .
واالستعاذة في كالـ العرب :االستجارة والتحيز إلى الشيء ،عمى معنى االمتناع بو مف المكروه؛ يقاؿ:
عذت بفالف واستعذت بو أي :لجأت إليو .وىو عياذي ،أي ممجأي .وأعذت غيري بو وعوذتو بمعنى.

ويقاؿ :أعوذ باهلل منؾ (٘).

اصطالحا :قاؿ الحافظ ابف كثير :واالستعاذة ىي االلتجاء إلى اهلل وااللتصاؽ بجنابو مف شر كؿ ذي
شر (.)ٙ

  
ٔ

 -سبؽ تخريجو ص (ٗ).

ٖ

 -لساف العرب (ٖ.)ٜٗٛ/

٘

 -الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي (ٔ.)ٜٛ/

ٕ

 -مدارج السالكيف (ٔ.)٘٘/

ٗ

 -معجـ مقاييس المغة (ٗ.)ٖٔٛ/

ٙ

 -تفسير ابف كثير (ٔ.)ٔٔٗ/
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الفرع الثاني :صفة االستعاذة.
اختمفت أقواؿ العمماء في الصفة المستحبة لالستعاذة عند قراءة القرآف عمى النحو التالي:

الصفة األولى :أعوذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ.

وىي المختار عند الحنفية(ٔ) ،والمشيور عند الشافعية(ٕ) ،وفي رواية عند أكثر الحنابمة(ٖ) ،وبيا قاؿ
(ٗ)

ابف حزـ

وابف القيـ(٘) ،وىي مروية عف عمر بف الخطاب وابنو عبد اهلل

المختارة عند أكثر القراء(.)ٚ

( ،)ٙوىي الصيغة

األدلة:

أوال :من القرآن.

قاؿ تعالى :ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ (.)ٛ
ثانيا :من السنة.

ِ
ب َرُجالَ ِف ِع ْن َد َّ
َح ُد ُى َما َي ُس ُّ
استَ َّ
ب
ص َرٍد  قَ َ
وسَ ،وأ َ
النبِ ّْي َ وَن ْح ُف ع ْن َدهُ ُجمُ ٌ
عف ُسمَْي َم َ
اؿْ :
اف ْب ِف ُ
ي « :إِّْني َأل ْ ِ
ِ
اؿ َّ
ب َع ْنوُ َما َي ِج ُد ،لَ ْو
النبِ ُّ
اح َم َّر َو ْجيُوُ ،فَقَ َ
ضًبا قَِد ْ
َعمَ ُـ َكم َمةً ،لَ ْو قَالَيَا لَ َذ َى َ
صاح َبوُُ ،م ْغ َ
َ
َعوُذ بِالمَّ ِو ِم َف َّ
الش ْيطَ ِ
الرِج ِيـ» .فَقَالُوا لِ َّمرُج ِؿ :أَالَ تَ ْس َمعُ َما َيقُو ُؿ َّ
ت
اف َّ
النبِ ُّي  ، قَ َ
قَ َ
اؿِ :إّْني لَ ْس ُ
اؿ :أ ُ
بِ َم ْجُن ٍ
وف(.)ٜ

الصفة الثانية :أعوذ باهلل السميع العميـ مف الشيطاف الرجيـ.

وىي وجو عند الشافعية(ٓٔ) ،وفي رواية عند الحنابمة(ٔٔ) ،واختيار جماعة مف القراء(ٕٔ) ،وىي مروية
(ٖٔ)

عف ابف عمر

(ٗٔ)

وابف عباس

.

ٔ

 -الفتاوى اليندية (ٔ ،)ٖٚ/بدائع الصنائع (ٔ.)ٕٖٓ/

ٖ

 -اْلنصاؼ (ٕ ،)ٖٙ/المغني (ٔ ،)٘٘ٗ/المبدع (ٔ ،)ٖٛٓ/شرح الزركشي (ٔ.)ٔٚ٘/

٘

 -زاد المعاد (ٔ.)ٕٗٛ/

ٚ

 -النشر في القراءات العشر (ٔ.)ٕٖٗ/

ٕ

 -المجموع (ٖ ،)ٖٕٖ/إعانة الطالبيف (ٔ ،)ٔٗٙ/نياية المحتاج (ٔ ،)ٗٚ٘/مغني المحتاج (ٔ.)ٔ٘ٙ/

ٗ

 -المحمى (ٕ.)ٕٚٛ/

ٙ

 -مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ.)ٕٖٚ/

ٛ

 -النحؿ.ٜٛ :

ٜ
ِ
ض ِب .صحيح مسمـ (ٗ)ٕٓٔ٘/
الح َذ ِر ِم َف َ
الغ َ
اب َ
اب األ ََد ِبَ ،ب ُ
 صحيح البخاري ( )ٕٛ/ٛحديث رقـ (٘ٔٔ ،)ٙكتَ ٍُ
ِ
الصمَ ِة و ْاآل َد ِ
ِ
ب.
ض ِب َوبِأ ّْ
ض ِؿ َم ْف َي ْمِم ُ
اب َف ْ
ضُ
ب اْل َغ َ
َي َش ْيء َي ْذ َى ُ
ؾ َن ْف َسوُ ع ْن َد اْل َغ َ
ابَ ،ب ُ
حديث رقـ (ٓٔ ،)ٕٙكتاب اْلبّْر َو ّْ َ
ٓٔ  -المجموع (ٖ ،)ٖٕٖ/مغني المحتاج (ٔ ،)ٔ٘ٙ/روضة الطالبيف (ٔ.)ٕٗٓ/
ٔٔ

 -شرح الزركشي (ٔ ،)ٔٚ٘/كشاؼ القناع (ٔ ،)ٖٖ٘/المغني (ٔ ،)٘٘ٗ/اْلنصاؼ (ٕ.)ٖٙ/

ٖٔ

ِ
اء ِة  ،أ َْو َب ْع َد َىا .
 مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ ،)ٕٖٚ/في التعويذ َك ْي َؼ ُى َو َقْب َؿ اْلق َر َ
الجنة ِمثؿ ِ
الن ِار قالت النار :المّيـ ِ
ذلؾ.
 مصنؼ ابف أبي شيبة (َٓٔ ،)ٕٗٔ/م ْف قَ َأعذه ،و ّ
اؿ إذا استعاذ العبد ِمف ّ
ّ

ٕٔ

ٗٔ

 -النشر في القراءات العشر (ٔ.)ٕٜٗ/
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األدلة:

أوال :من القرآن.

قاؿ تعالى :ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﮊ

(ٔ).

ثانيا :من السنة.
َّ ِ
ِ
اـ ِم َف المَّْي ِؿ َكب ََّر ثَُّـ َيقُو ُؿُ « :س ْب َح َان َؾ المَّيُ َّـ
َع ْف أَبِي َس ِع ٍيد اْل ُخ ْد ِر ّْ
ي  قَ َ
اؿَ :ك َ
اف َر ُسو ُؿ المو  إ َذا قَ َ
ِ
َّ
َّ َّ
اس ُم َؾ َوتَ َعالَى َج ُّد َؾ َوالَ إِلَوَ َغ ْي ُر َؾ» .ثَُّـ َيقُو ُؿ« :الَ إِلَوَ إِال الموُ» ثَالَثًا .ثَُّـ َيقُو ُؿ« :الموُ
َوبِ َح ْمد َؾ َوتََب َار َؾ ْ
ير» ثَالَثًا« .أَعوُذ بِالمَّ ِو الس ِ
يع اْل َعمِ ِيـ ِم َف َّ
الش ْيطَ ِ
الرِج ِيـ ِم ْف َى ْم ِزِه َوَن ْف ِخ ِو َوَن ْفثِ ِو(ٕ)»(ٖ).
أَ ْك َب ُر َكبِ ًا
اف َّ
َّم ِ
ُ

الصفة الثالثة :أعوذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ ،إف اهلل ىو السميع العميـ.

وىي رواية عند الحنابمة(ٗ) ،وبيا ق أر جماعة مف القراء(٘) ،وىي مروية عف عمر بف الخطاب  ومسمـ
ومسمـ بف يسار وابف سيريف والثوري( ،)ٙواألوزاعي(.)ٚ

الصفة الرابعة :أعوذ باهلل السميع العميـ مف الشيطاف الرجيـ ،إف اهلل ىو السميع العميـ.

وىي رواية عند الحنابمة( ،)ٛومروية عف الحسف بف صالح( ،)ٜوذكرىا األىوازي عف جماعة ،وبيا ُيق أر

ُيق أر في قراءة الحسف البصري(ٓٔ).

وقد استدؿ أصحاب الصفة الثالثة والرابعة بقولو تعالى :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ (ٔٔ) ،وقولو:

ﮋ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﮊ (ٕٔ) جمعا بينيما.

ٔ
ٕ

 -فصمت.ٖٙ:

 -قاؿ عمرو بف مرة – أحد رجاؿ اْلسناد في الحديث : -نفخو :الكبر ،ونفثو :الشعر ،وىمزه :الموتة .قاؿ أبو عبيد:

الموتة :الجنوف ،سماه ىم از مف النخس والغمز ،وأما الشعر إنما سماه نفثا ألنو كالشيء ينفثو اْلنساف مف فيو .ونفخو :يعني

أف الشيطاف ينفخ في جوفو حتى يعظمو في نفسو ،فيدخمو لذلؾ الكبر .انظر :شرح السنة لمبغوي (ٖ.)ٗ٘-ٗٗ/
ٖ
ِ ِ
اح بِ ُس ْب َح َان َؾ المَّيُ َّـ َوِب َح ْمِد َؾ .سنف الترمذي
 سنف أبي داود (ٔ )ٕٛٔ/حديث رقـ (٘ ،)ٚٚالصالة ،باب َم ْف َأرَى اال ْست ْفتَ َ(ٕ )ٜ/حديث رقـ (ٕٕٗ) ،أبواب الصالة عف رسوؿ اهلل  ،باب ما يقوؿ عند افتتاح الصالة .قاؿ األلباني في صحيح
سنف أبي داود (ٖ :)ٖٙٔ/إسناده صحيح.

ٗ

 -اْلنصاؼ (ٕ ،)ٖٙ/الشرح الكبير (ٔ ،)٘ٔٚ/المبدع (ٔ ،)ٖٛٓ/المغني (ٔ ،)٘٘ٗ/شرح الزركشي (ٔ.)ٔٚ٘/

ٙ

 -النشر في القراءات العشر (ٔ.)ٕ٘ٓ/

٘

 -النشر في القراءات العشر (ٔ . )ٕ٘ٓ/المبسوط لمسرخسي (ٔ.)ٕٕ/

ٚ

 -تحفة الخطيب (ٕ.)ٕٔٙ/

ٜ

 -المجموع (ٖ.)ٖٕ٘/

ٛ

 -اْلنصاؼ (ٕ ،)ٖٙ/الشرح الكبير (ٔ ،)٘ٔٚ/المبدع (ٔ ،)ٖٛٓ/المغني (ٔ ،)٘٘ٗ/شرح الزركشي (ٔ.)ٔٚ٘/

ٓٔ

 -النشر في القراءات العشر (ٔ.)ٕ٘ٔ/

ٕٔ

 -فصمت.ٖٙ:

ٔٔ

 -النحؿ.ٜٛ :
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ناقش النووي االستدالؿ باآليات بقولو :ليست بيانا لصفة االستعاذة ،بؿ أمر اهلل تعالى باالستعاذة
وأخبر أنو سميع الدعاء عميـ ،فيو حث عمى االستعاذة (ٔ).

و ناقشو الكاساني بقولو :وال ينبغي أف يزيد عميو إف اهلل ىو السميع العميـ ،ألف ىذه الزيادة مف باب

الثناء ،وما بعد التعوذ محؿ القراءة ال محؿ الثناء (ٕ).
الصفة الخامسة :أستعيذ باهلل.
(ٖ)

وبيا قاؿ الحنفية

خاف(.)ٙ

ومحمد بف سيريف(ٗ) ،وىي رواية عف الزيات(٘) ،وبيا قاؿ صديؽ حسف خاف(.)ٙ

وقد استدلوا بقولو :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ ( ،)ٚولفظ (أستعيذ) يوافؽ القرآف ،فيو أولى
األلفاظ (.)ٛ

الصفة السادسة :أعوذ باهلل السميع العميـ مف الشيطاف الرجيـ مف ىمزه ونفخو ونفثو.
وىي رواية عند الشافعية( ،)ٜوبيا قاؿ إسحاؽ

(ٓٔ)

خاف(ٖٔ).

(ٔٔ)

وابف القيـ

(ٕٔ)

والشوكاني

وصديؽ حسف خاف(ٖٔ).

َّ ِ
ِ
اـ ِم َف المَّْي ِؿ َكب ََّر ثَُّـ
وقد استدلوا عمييا بحديث أَبِي َس ِع ٍيد اْل ُخ ْد ِر ّْ
ي  قَ َ
اؿَ :ك َ
اف َر ُسو ُؿ المو  إ َذا قَ َ
ِ
َّ
اس ُم َؾ َوتَ َعالَى َج ُّد َؾ َوالَ إِلَوَ َغ ْي ُر َؾ» .ثَُّـ َيقُو ُؿ« :الَ إِلَوَ إِالَّ المَّوُ»
َيقُو ُؿُ « :س ْب َح َان َؾ الميُ َّـ َوبِ َح ْمد َؾ َوتََب َار َؾ ْ
ير» ثَالَثًا« .أَعوُذ بِالمَّ ِو الس ِ
يع اْل َعمِ ِيـ ِم َف َّ
الش ْيطَ ِ
الرِج ِيـ ِم ْف َى ْم ِزِه َوَن ْف ِخ ِو
ثَالَثًا .ثَُّـ َيقُو ُؿ« :المَّوُ أَ ْك َب ُر َكبِ ًا
اف َّ
َّم ِ
ُ
َوَن ْفثِ ِو»(ٗٔ).

الصفة السادسة :الميـ إني أعوذ بؾ مف الشيطاف الرجيـ مف ىمزه ونفخو ونفثو.
ٔ

 -المجموع (ٖ.)ٖٕٙ/

ٖ

 -المباب (ٔ ،)ٖٙ/بدائع الصنائع (ٔ.)ٕٖٓ/

٘

 -الكامؿ في القراءات (ٕ.)ٗٚ

ٚ

 -النحؿ.ٜٛ :

ٜ

 -إعانة الطالبيف (ٔ.)ٔٗٙ/

ٕ

 -بدائع الصنائع (ٔ.)ٕٖٓ/

ٗ

 -المبسوط لمسرخسي (ٔ.)ٕٕ/

ٙ

 -الروضة الندية (ٔ.)ٔٓٓ/

ٛ

 -المباب (ٔ ،)ٖٙ/بدائع الصنائع (ٔ.)ٕٖٓ/

ٓٔ

 -إغاثة الميفاف (ٔ.)ٜ٘/

ٕٔ

 -الدراري المضية (ٔ ،)ٛٛ/السيؿ الجرار (ٔ.)ٖٔٚ/

ٗٔ

 -سبؽ تخريجو ص(ٔٔ).

ٔٔ

 -زاد المعاد (ٔ.)ٕٗٛ ،ٕٓٗ/

ٖٔ

 -الروضة الندية (ٔ.)ٔٓٓ/
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وبيا قاؿ ابف القيـ(ٔ).

ِ
ِ
ت رس َ َّ ِ
اؿ:
وقد استدؿ عمييا بحديث ُج َب ْي ِر ْب ِف ُم ْ
ص َال ٍة فَقَ َ
ط ِعٍـ  قَ َ
وؿ المو  ح َ
يف َد َخ َؿ في َ
اؿَ :أرَْي ُ َ ُ
ير ،اْلحم ُد لِمَّ ِو ب ْكرةً وأ ِ
ير ،المَّو أَ ْكبر َكبِ ا َّ
«المَّوُ أَ ْك َب ُر َكبِ ًا
َص ً
اف المَّ ِو ُب ْك َرةً
يال .ثَ َالثًاُ ،س ْب َح َ
ير ،الموُ أَ ْك َب ُر َكبِ ًا َ ْ
ً
ُ َُ
ُ َ َ
وأ ِ
َّ
َعوُذ بِ َؾ ِم ْف َّ
الش ْيطَ ِ
الرِج ِيـ ِم ْف َى ْم ِزِه َوَن ْف ِخ ِو َوَن ْفثِ ِو»(ٕ).
اف َّ
َص ً
يال .ثَ َالثًا ،الميُ َّـ إِّْني أ ُ
َ

الترجيح :

يرى الباحث أنو ليس لالستعاذة المستحبة صفة معينة ينبغي االلتزاـ بيا دوف غيرىا ،وذلؾ أف المأمور
بو ىو االستعاذة عند قراءة القرآف في قولو :ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ (ٖ) ،دوف
تحديد صفة معينة ليا ،فتحصؿ االستعاذة بأي صفة منيا ،وما صح عف النبي  ىو أولى باالتباع.
فقد صح عنو  قولو« :أَعوُذ بِالمَّ ِو الس ِ
يع اْل َعمِ ِيـ ِم َف َّ
الش ْيطَ ِ
الرِج ِيـ ِم ْف َى ْم ِزِه َوَن ْف ِخ ِو َوَن ْفثِ ِو»(ٗ).
اف َّ
َّم ِ
ُ
قاؿ ابف الجزري :وال ينبغي أف ُيعدؿ عما صح منيا حسبما ذكرناه مبينا ،وال ُيعدؿ عما ورد عف
السمؼ الصالح ،فإنما نحف متبعوف ال مبتدعوف (٘).

  
الفرع الثالث :االستعاذة عند قراءة القرآن.

المسألة األولى :االستعاذة عند قراءة القرآن في الصالة .

أجمع العمماء عمى أف التعوذ ليس مف القرآف وال آية منو ،وقد نقؿ اْلجماع عمى ذلؾ القرطبي(،)ٙ
ولكنيـ اختمفوا في حكميا عند القراءة في الصالة عمى أربعة أقواؿ:

القول األول :االستعاذة فرض عند قراءة القرآن في الصالة.
()ٚ

وبو قاؿ الحنابمة في رواية

الفخر الرازي(ٕ).

()ٛ

وابف حزـ

()ٜ

وعطاء

(ٓٔ)

والثوري

وداود بف عمي(ٔ) ،واليو ذىب الفخر

ٔ

 -زاد المعاد (ٔ.)ٕٗٛ/

ٖ

 -النحؿ. ٜٛ :

٘

 -النشر في القراءات العشر (ٔ. )ٕ٘ٔ/

ٚ

 -اْلنصاؼ (ٕ.)ٛٙ/

ٜ

 -المبسوط (ٔ ،)ٕٕ/المحمى (ٔ ،)ٕٛالمجموع (ٖ ،)ٖٕٙ/الجامع ألحكاـ القرآف (ٔ.)ٛٙ/

ٕ

 -مسند أحمد ( )ٖٖٜ/ٕٚحديث رقـ (ٗ .)ٔٙٚٛقاؿ محققو المسند :حديث حسف وىذا إسناد ضعيؼ.

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص(ٔٔ).

ٙ

 -الجامع ألحكاـ القرآف (ٔ.)ٛٙ/

ٛ

 -المحمى (ٕ.)ٕٜٚ ،ٕٚٛ/

ٓٔ

 -المجموع (ٖ ،)ٖٕٙ/شرح فتح القدير(ٔ.)ٕٜٓ/
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القول الثاني :االستعاذة سنة عند قراءة القرآن في الصالة.
(ٖ)

وبو قاؿ الحنفية

(ٗ)

والشافعية

والحنابمة(٘) ،واليو ذىب ابف عمر

البصري والنخعي واألوزاعي والثوري واسحؽ وغيرىـ(.)ٙ

وأبو ىريرة  وعطاء والحسف

القول الثالث :االستعاذة سنة لإلمام والمنفرد دون المقتدي.
وبو قاؿ أبو حنيفة ومحمد بف الحسف(.)ٚ

القول الرابع :االستعاذة جائزة في النفل مكروىة في الفرض.
وبو قاؿ المالكية(.)ٛ

سبب الخالف:

يرجع السبب في الخالؼ المذكور إلى صيغة األمر في اآلية التي ُيستدؿ بيا ىؿ تحمؿ عمى الوجوب
أو عمى االستحباب .واذا حمؿ األمر عمى الوجوب فمِ َـ لـ يعمـ النبي  الرجؿ المسيء صالتو
االستعاذة كبقية أعماؿ الصالة ،إذ ال يجوز تأخير البياف عف وقت الحاجة.

األدلة :

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بأف االستعاذة فرض عند القراءة في الصالة
باألدلة التالية:

أوال :من القرآن.
قوؿ اهلل تعالى :ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ (.)ٜ
وجو االستدالل :إف اهلل جؿ وعال أمر باالستعاذة في اآلية ،وىذا عاـ في الصالة وخارجيا ،واألمر
يدؿ عمى الوجوب ،فدؿ ذلؾ عمى وجوب االستعاذة عند القراءة في الصالة.

ثانيا :من السنة.
َّ ِ
ِ
اـ ِم َف المَّْي ِؿ َكب ََّر ثَُّـ َيقُو ُؿُ « :س ْب َح َان َؾ المَّيُ َّـ
َٔ -ع ْف أَبِي َس ِع ٍيد اْل ُخ ْد ِر ّْ
ي  قَ َ
اؿَ :ك َ
اف َر ُسو ُؿ المو  إ َذا قَ َ
ِ
َّ
َّ َّ
اس ُم َؾ َوتَ َعالَى َج ُّد َؾ َوالَ إِلَوَ َغ ْي ُر َؾ» .ثَُّـ َيقُو ُؿ« :الَ إِلَوَ إِال الموُ» ثَالَثًا .ثَُّـ َيقُو ُؿ« :الموُ
َوبِ َح ْمد َؾ َوتََب َار َؾ ْ
ير» ثَالَثًا« .أَعوُذ بِالمَّ ِو الس ِ
يع اْل َعمِ ِيـ ِم َف َّ
الش ْيطَ ِ
الرِج ِيـ ِم ْف َى ْم ِزِه َوَن ْف ِخ ِو َوَن ْفثِ ِو»(ٔ).
أَ ْك َب ُر َكبِ ًا
اف َّ
َّم ِ
ُ
ٔ

 -حاشية البجيرمي عمى الخطيب (ٗ.)ٖ٘ٙ/

ٖ

 -بدائع الصنائع (ٔ ،)ٕٕٓ/المبسوط (ٔ ،)ٕٕ/حاشية ابف عابديف (ٔ ،)ٜٗٛ/شرح فتح القدير(ٔ.)ٕٜٓ/

ٕ

 -تفسير الفخر الرازي (ٔ ،)ٖٚ/حاشية البجيرمي عمى الخطيب (ٗ.)ٖ٘ٚ/

ٗ

 -إعانة الطالبيف (ٔ ،)ٔٗٙ/المجموع (ٖ ،)ٖٕٙ/روضة الطالبيف (ٔ.)ٕٗٓ/

ٙ

 -المجموع (ٖ.)ٖٕ٘/

ٛ

 -الذخيرة (ٕ ،)ٔٛٔ/المدونة الكبرى (ٔ ،)ٕٔٙ،ٖٔٙ/كفاية الطالب (ٔ ،)ٖٕٜ/التاج واْلكميؿ (ٔ.)٘ٗٗ/

٘

 -المغني (ٔ ،)٘٘ٗ/شرح الزركشي (ٔ ،)ٔٚ٘/اْلنصاؼ (ٕ ،)ٔٙ٘/الروض المربع (ٔ.)ٙٛ/

ٚ

 -بدائع الصنائع (ٔ ،)ٕٕٓ/المبسوط (ٔ. )ٕٖ/

ٜ

 -النحؿ.ٜٛ :
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ط ِعٍـ عف أَبِ ِ
وؿ المَّ ِو ُ ي ّْ
َي
اؿ َع ْمٌرو :الَ أ َْد ِري أ َّ
صالَةً ،قَ َ
يو أََّنوُ َأرَى َر ُس َ
َٕ -ع ِف ْاب ِف ُج َب ْي ِر ْب ِف ُم ْ َ ْ
صمى َ
َ
ير،
يرَ ،واْل َح ْم ُد لِمَّ ِو َكثِ ًا
يرَ ،واْل َح ْم ُد لِمَّ ِو َكثِ ًا
ير ،المَّوُ أَ ْك َب ُر َكبِ ًا
ير ،المَّوُ أَ ْك َب ُر َكبِ ًا
اؿ« :المَّوُ أَ ْك َب ُر َكبِ ًا
صالَ ٍة ِى َي ،فَقَ َ
َ
ِ
َّ ِ
َعوُذ بِالمَّ ِو ِم َف َّ
الش ْيطَ ِ
اف ِم ْف َن ْف ِخ ِو َوَن ْفثِ ِو
َواْل َح ْم ُد لِمَّ ِو َكثِ ًا
اف المو ُب ْك َرةً َوأَصيالً» .ثَالَثًا «أ ُ
يرَ ،و ُس ْب َح َ
َو َى ْم ِزِه»(ٕ).
ِ
ٖ-عف عبِد ِ
اهلل ِ
ؾ ِم َف
َعوُذ بِ َ
َف َنقُ َ
بف مسعوٍد  قَ َ
َ ْ َْ
اف َر ُسو ُؿ اهلل ُ ي َعمّْ ُم َنا أ ْ
وؿ« :الميُ َّـ إِّْني أ ُ
اؿَ :ك َ
ِ ِ (ٖ)
َّ
طِ
الرِج ِيـ ِم ْف َى ْم ِزِه َوَن ْف ِخ ِو َوَن ْفثو» .
اف َّ
الش ْي َ
وؿ ِ
اهلل ِإ َّف َّ
اف ْب َف أَبِي اْل َع ِ
اص  أنو أَتَى َّ
اؿ َب ْينِي
الش ْي َ
اف قَ ْد َح َ
اؿَ :يا َر ُس َ
النبِ َّي  ،فَقَ َ
ط َ
ٗ-عف ُعثْ َم َ
اؿ رسو ُؿ ِ
وب ْيف ص َالتِي وِقر ِ
اهلل َ « :ذ َ
اف ُيقَا ُؿ لَوُ َخ ْن َز ٌ
ب ،فَِإ َذا أ ْ
اؾ َش ْيطَ ٌ
َح َس ْستَوُ
اءتي َيْمبِ ُسيَا َعمَ َّي ،فَقَ َ َ ُ
َ ََ
ََ َ َ
(ٗ)
فَتَع َّوْذ بِ ِ
ت َذلِ َؾ فَأَ ْذ َى َبوُ اهللُ َعّْني .
اهلل ِم ْنوَُ ،واتِْف ْؿ َعمَى َي َس ِار َؾ ثَ َالثًا» قَ َ
اؿ :فَفَ َعْم ُ
َ
وجو االستدالل :تدؿ ىذه األحاديث عمى أف النبي  كاف مواظبا عمى االستعاذة قبؿ القراءة في

الصالة ،وىذا يدؿ عمى أف األمر في اآلية يقتضي الوجوب ،وعميو تكوف االستعاذة واجبة في الصالة
عند القراءة.

ثالثا :من آثار الصحابة.

يد :أ َّ
اؿ :المَّوُ أَ ْك َب ُر ،ثَُّـ َيقُو ُؿُ :س ْب َح َان َؾ المَّيُ َّـ
اف إِ َذا َد َخ َؿ ِفي َّ
الصالَ ِة قَ َ
َس َوِد ْب ِف َي ِز َ
َف ُع َم َر َ ك َ
َٔ -ع ِف األ ْ
ِ ِ
اسم َؾ وتَ َعالَى َج ُّد َؾ ،والَ إِلَوَ َغ ْير َؾ ،ثَُّـ َيتَ َع َّوُذ بِالمَّ ِو ِم َف َّ
الش ْيطَ ِ
الرِج ِيـ ،ثَُّـ َي ْق َأُر َما َب َدا
اف َّ
ُ
َ
َوب َح ْمد َؾ ،تََبا َر َؾ ْ ُ َ
لَوُ ِم َف اْلقُ ْر ِ
آف (٘).
اف ْاب ُف ُع َم َر َي ْستَ ِعي ُذ
ت َن ِاف ًعا َم ْولَى ْاب ِف ُع َم َر
َٕ -ع ِف ْاب ِف ُج َرْي ٍج قَ َ
َع ْف َى ْؿ تَ ْد ِري َك ْي َ
اؿَ :سأَْل ُ
ؼ َك َ
َّ
َعوُذ بِ َؾ ِم َف َّ
الش ْيطَ ِ
الرِج ِيـ (.)ٙ
اف َّ
قَ َ
اف َيقُو ُؿ :الميُ َّـ أ ُ
اؿَ :ك َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َف َي ْق أَر فَاتِ َحةَ اْل ِكتَ ِ
اب:
َّاف قَ َ
اف اْل َح َس ُف َي ْستَعي ُذ َم َّرةً ح َ
اؿَ :ك َ
َٖ -ع ْف ى َشاـ ْب ِف َحس َ
يف َي ْستَ ْفت ُح َ
ص َالتَوُ قَْب َؿ أ ْ َ
ِ ِ
أَعوُذ بِالمَّ ِو الس ِ
يع اْل َعمِ ِيـ ِم َف َّ
اف ْاب ُف ِس ِ
الش ْيطَ ِ
ص َال ٍة (.)ٚ
اف َّ
َّم ِ
الرِج ِيـ ،قَ َ
ُ
ير َ
اؿَ :و َك َ
يف َي ْستَعي ُذ في ُك ّْؿ َ
ٔ

 -سبؽ تخريجو ص(ٔٔ).

ٖ

 -سنف ابف ماجو (ٔ )ٕٙٙ/حديث رقـ ( ،)ٛٓٛكتاب إقامة الصالة والسنة فييا ،باب االستعاذة في الصالة .قاؿ

الدع ِ
ٕ  -سنف أبي داود (ٔ )ٕٜٚ/حديث رقـ (ٗ ،)ٚٙالصالة ،باب ما يستَ ْفتَح ِب ِو َّ ِ
اء .قاؿ األلباني في ضعيؼ
الصالَةُ م َف ُّ َ
َ ُْ ُ
سنف أبي داود (ٔ :)ٕٜٙ/إسناده ضعيؼ.
األلباني في صحيح سنف ابف ماجو (ٔ )ٖٔ٘/حديث رقـ ( :)ٙ٘ٛإسناده صحيح.
ٗ
َّال ِة.
اب التَّ َع ُّوِذ ِم ْف َش ْي َ
طا ِف اْل َو ْس َو َس ِة ِفي الص َ
 صحيح مسمـ (ٗ )ٕٔٚٛ/حديث رقـ (ٖٕٕٓ) َب ُ٘  -السنف الكبرى لمبييقي (ٕ )ٖٙ/حديث رقـ (ٕٗ٘ٗ) ،كتاب الصالة ،باب اْل َج ْي ِر بِالتَّ َع ُّوِذ أ َِو ِ
اْل ْس َرِار بِ ِو ..مصنؼ ابف
ِ
ِ
اء ِة أ َْو َب ْع َد َىا  .قاؿ األلباني في
اب َّ
الصمَواتِ ،في التَّ ُّ
عوِذ َك ْي َ
أبي شيبة (ٔ )ٕٔٗ/حديث رقـ ( ،)ٕٗ٘ٙكتَ ُ
ؼ ُى َو َقْب َؿ اْلق َر َ
إرواء الغميؿ (ٕ : )ٜٗ/إسناده صحيح.
ٙ
َّال ِة.
اب ِاال ْستِ َعا َذ ِة ِفي الص َ
 مصنؼ عبد الرزاؽ (ٕ )ٖٛ/حديث رقـ ( ،)ٕ٘ٚٚكتاب الصالةَ ،ب ُٚ
اب َمتَى َي ْستَ ِعي ُذ.
 مصنؼ عبد الرزاؽ (ٕ )ٛٙ/حديث رقـ (ٔ ،)ٕٜ٘كتاب الصالةَ ،ب ُ15

ِ
ِ
طاوو ٍ
َف َي ْق َأَر أ َُّـ اْلقُ ْر ِ
آف (ٔ).
اف َي ْستَعي ُذ قَْب َؿ أ ْ
س َع ْف أَبِيو :أََّنوُ َك َ
َٗ -ع ْف َم ْع َم ٍر َع ِف ْاب ِف َ ُ
وجو االستدالل :تدؿ ىذه اآلثار عمى أف الصحابة والتابعيف  كانوا مواظبيف عمى االستعاذة عند
القراءة ،امتثاال لألمر في اآلية ،وتأسيا بفعؿ النبي  في المواظبة عمييا.
رابعا :من المعقول.

احتج عطاء عمى وجوب االستعاذة بوجوه:
األول :إنو  واظب عميو ،فيكوف واجباً لقولو تعالى  :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣﮊ (ٕ).
الثاني :إف قولو تعالى :ﮋ ﮠﮊ أمر ،وىو لموجوب ،ثـ إنو يجب القوؿ بوجوبو عند كؿ القراءات،
ألنو تعالى قاؿ :ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ(ٖ) ،وذكر الحكـ عقيب الوصؼ المناسب يدؿ عمى
التعميؿ ،والحكـ يتكرر ألجؿ تكرر العمة.
الثالث :إنو تعالى أمر باالستعاذة لدفع الشر مف الشيطاف الرجيـ ،ألف قولو  :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮊ

(ٗ)

مشعر بذلؾ ،ودفع شر الشيطاف واجب ،وما ال يتـ الواجب إال بو فيو واجب ،فوجب أف

تكوف االستعاذة واجبة.

الرابع :إف طريقة االحتياط توجب االستعاذة (٘).
أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بأف االستعاذة سنة عند القراءة في الصالة
باألدلة التالية:

استدلوا بما استدؿ بو أصحاب القوؿ األوؿ ،وحمموا اآلية واألحاديث عمى الندب ،مستدليف بقصة
َف رس َ َّ ِ
الم ْس ِج َد فَ َد َخ َؿ َرُج ٌؿ،
الرجؿ المسيء صالتو ،كما في حديث أَبِي ُى َرْي َرةَ  :أ َّ َ ُ
وؿ المو َ د َخ َؿ َ
اؿ« :ارِجع فَص ّْؿ فَِإَّن َؾ لَـ تُص ّْؿ» ،فَر َجع ُي ّْ
صمَّى ،ثَُّـ
صمَّى ،فَ َسمَّ َـ َعمَى النَّبِ ّْي  ،فَ َرَّد َوقَ َ
صمي َك َما َ
َ َ َ
ْ َ
ْ ْ َ
فَ َ
اؿ« :ارِجع فَص ّْؿ فَِإَّن َؾ لَـ تُص ّْؿ» ثَالَثًا ،فَقَ َ َِّ
الح ّْ
ؽ َما
اء ،فَ َسمَّ َـ َعمَى النَّبِ ّْي  ،فَقَ َ
اؿَ :والذي َب َعثَ َؾ بِ َ
ْ َ
ْ ْ َ
َج َ
الصالَ ِة فَ َكب ّْْر ،ثَُّـ ا ْق َْأر َما تََيس ََّر َم َع َؾ ِم َف القُ ْر ِ
آف ،ثَُّـ ْارَك ْع
ت إِلَى َّ
ُح ِس ُف َغ ْي َرهُ ،فَ َعمّْ ْمنِي ،فَقَ َ
اؿ« :إِ َذا قُ ْم َ
أْ
ِ
ِ
ِ
حتَّى تَ ْ ِ
طمئِ َّف َس ِ
َّ
ط َمئِ َّف
اج ًدا ،ثَُّـ ْارفَ ْع َحتَّى تَ ْ
َ
ط َمئ َّف َراك ًعا ،ثَُّـ ْارفَ ْع َحتَّى تَ ْعد َؿ قَائ ًما ،ثَُّـ ْ
اس ُج ْد َحتى تَ ْ َ
()ٙ
ِ ِ
ِ
صالَتِ َؾ ُكمّْيَا» .
َجال ًساَ ،وا ْف َع ْؿ َذل َؾ في َ
ٔ

اب َمتَى َي ْستَ ِعي ُذ.
 مصنؼ عبد الرزاؽ (ٕ )ٛٙ/حديث رقـ ( ،)ٕ٘ٛٛكتاب الصالةَ ،ب ُ -األعراؼ .ٔ٘ٛ

ٗ

 -النحؿ.ٜٛ :

ٕ
ٖ

 -النحؿ.ٜٛ :

٘

 -تفسير الفخر الرازي (ٔ.)ٖٚ/

 - ٙصحيح البخاري (ٔ )ٔ٘ٛ/ٔ ،ٕٔ٘/حديث رقـ ( ،)ٜٖٚ ،ٚ٘ٚكتاب األذاف ،باب وج ِ ِ
القر ِ ِ ِ ِ
ْم ِ
وـ ِفي
َ ُ ُُ
وب َ َ
المأ ُ
اءة ل ْْل َماـ َو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
وعوُ بِ ِ
َم ِر َّ
ادة  .صحيح
النبِ ّْي  الَِّذي َ
اْل َع َ
ييا َو َما ُي َخافَ ُ
ال ُيت ُّـ ُرُك َ
ت ،و َب ُ
الح َ
الصمَ َوات ُكمّْ َيا ،في َ
اب أ ْ
ض ِر َوالسَّفَ ِرَ ،و َما ُي ْج َي ُر ف َ
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وجو االستدالل :قاؿ البجيرمي :إف النبي  لـ يعمـ األعرابي االستعاذة في جممة أعماؿ الصالة،
ولو كانت واجبة لعممو النبي  إياىا كما عممو ما تتـ الصالة إال بو ،ألف تأخير البياف عف وقت

الحاجة غير جائز (ٔ).

أدلة القول الثالث :استدؿ أصحاب القوؿ الثالث القائموف بأف االستعاذة سنة عند القراءة لْلماـ والمنفرد
دوف المقتدي باألدلة التالية:
استدلوا بما استدؿ بو أصحاب القوؿ األوؿ والثاني ،وحمموا اآلية واألحاديث عمى الندب ،ولكنيـ

استدلوا عمى عدـ مشروعيتو لممأموـ بما يمي:

التعوذ تبع لمقراءة ،ألنو شرع الفتتاح القراءة صيانة ليا عف وساوس الشيطاف ،فكاف كالشرط ليا،

وشرط الشيء تبع لو ،والمأموـ ال يتعوذ ألنو ال قراءة عميو (ٕ).

أدلة القول الرابع :استدؿ أصحاب القوؿ الرابع القائموف بأف االستعاذة جائزة عند القراءة في النفؿ
مكروىة في الفرض بما يمي:

َع ْف أ ََن ِ
َف َّ
س ْب ِف َمالِ ٍؾ  أ َّ
النبِ َّي َ وأ ََبا َب ْك ٍر َو ُع َم َر
ﭙﮊ (ٖ).

ِ
الصالَةَ بِػ ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ
وف َّ
َك ُانوا َي ْفتَت ُح َ

وجو االستدالل :إف أنسا  أخبر أنو صمى خمؼ النبي  وأبي بكر وعمر

فكانوا يفتتحوف

الصالة بالحمد ،ولـ يذكر استعاذة ،فدؿ ذلؾ عمى عدـ مشروعية االستعاذة عند القراءة في الفرض.

المناقشة:

أوال :نوقشت أدلة القول األول القائمين بأن االستعاذة فرض عند القراءة في الصالة بالتالي:

ٔ -قولو تعالى :ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ (ٗ).
ناقشو السرخسي :إف األمر في اآلية يقتضي الندب واالستحباب ،إذ الصارؼ لألمر عف الوجوب

إجماع السمؼ عمى أف االستعاذة سنة (٘).

أجابو الباحث :إف دعوى اْلجماع عمى سنيتيا ال تصح ،فقد قاؿ بالوجوب أناس غير ابف حزـ
كعطاء والثوري والفخر الرازي والحنابمة في رواية وغيرىـ.

ٕ-األحاديث الدالة عمى مواظبة النبي .

مسمـ (ٔ )ٕٜٚ/حديث رقـ ( )ٖٜٚكتاب الصالة ،باب وج ِ ِ
اء ِة اْل َفاتِ َح ِة ِفي ُك ّْؿ َرْك َع ٍةَ ،وِاَّنوُ ِإ َذا َل ْـ ُي ْح ِس ِف اْل َفاتِ َح َةَ ،وَال
َ ُ ُُ
وب ق َر َ
َم َكَنوُ تَ َعمُّ ُم َيا َق َأَر َما تََيس ََّر لَوُ ِم ْف َغ ْي ِرَىا.
أْ

ٔ

 -حاشية البجيرمي عمى الخطيب (ٗ.)ٖ٘ٙ/

ٕ

 -بدائع الصنائع (ٔ ،)ٕٕٓ،ٕٖٓ/المبسوط (ٔ.)ٕٕ/

٘

 -المبسوط (ٔ.)ٕٕ/

ٖ
اب َما َيقُو ُؿ َب ْع َد التَّ ْكبِ ِ
ير.
 صحيح البخاري (ٔ )ٜٔٗ/حديث رقـ (ٖٗ ،)ٚكتاب األذافَ ،ب ُٗ  -النحؿ.ٜٛ :
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ناقشو البجيرمي :إف مواظبة النبي  عمييا ليست دليال عمى فرضيتيا ،ألنو  واظب عمى أشياء
كثيرة مف أفعاؿ الصالة ليست بواجبة كتكبيرات االنتقاؿ والتسبيحات في الصالة ،فكاف التعوذ مثميا

(ٔ).

ثانيا :نوقشت أدلة القول الثاني القائمين بأن االستعاذة سنة عند القراءة في الصالة بالتالي:

ٔ -حديث أَبِي ىريرة  المشيور بالمسيء صالتو.

ناقشو الفخر الرازي :إف ذلؾ الخبر غير مشتمؿ عمى بياف جممة واجبات الصالة ،فال يمزـ مف عدـ

ذكر االستعاذة فيو عدـ وجوبيا (ٕ).

وناقشو ابن حزم بقولو :ومف الخطأ أف يأمر اهلل تعالى بأمر ثـ يقوؿ قائؿ  -بغير برىاف مف قرآف
وال سنة :-ىذا األمر ليس فرضا ،ال سيما أمره تعالى بالدعاء في أف يعيذنا مف كيد الشيطاف؛ فيذا
أمر متيقف أنو فرض؛ ألف اجتناب الشيطاف والفرار منو وطمب النجاة منو ال يختمؼ اثناف في أنو

فرض ،ثـ وضع اهلل تعالى ذلؾ عمينا عند قراءة القرآف (ٖ).

ثالثا :نوقشت أدلة القول الثالث القائمين بأن االستعاذة سنة عند القراءة لإلمام والمنفرد دون

المقتدي بالتالي:

ٔ-قوليـ :إف التعوذ تبع لمقراءة ،والمأموـ ال يتعوذ ألنو ال قراءة عميو.
ناقشو الكاساني :إف اعتبار التعوذ تبع لمقراءة ليس محؿ اتفاؽ بيف الفقياء ،فمنيـ مف يعتبره تبعا

لمثناء كأبي يوسؼ (ٗ).

وناقشو الباحث :القوؿ بأف المأموـ ليس عميو قراءة محؿ خالؼ بيف العمماء ،واألكثر عمى وجوب
القراءة خمؼ اْلماـ  .قاؿ اْلماـ الترمذي :وقد اختمؼ أىؿ العمـ في القراءة خمؼ اْلماـ ،فرأى أكثر

أىؿ العمـ مف أصحاب النبي  والتابعيف ومف بعدىـ القراءة خمؼ اْلماـ (٘).

رابعا :نوقشت أدلة القول الرابع القائمين بأن االستعاذة جائزة عند القراءة في النفل مكروىة في

الفرض بالتالي:

حديث أ ََن ٍ
َف َّ
س  أ َّ
النبِ َّي َ وأ ََبا َب ْك ٍر َو ُع َم َر
(.)ٙ
ٔ

ِ
الصالَةَ بِػ ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ
وف َّ
َك ُانوا َي ْفتَت ُح َ

 -حاشية البجيرمي عمى الخطيب (ٗ.)ٖ٘ٚ/

ٕ

 -تفسير الفخر الرازي (ٔ. )ٖٚ/

ٗ

 -بدائع الصنائع (ٔ. )ٕٖٓ-ٕٕٓ/

ٖ

 -المحمى (ٕ. )ٕٜٚ/

٘

 -سنف الترمذي (ٕ ،)ٔٔٛ/أبواب الصالة عف رسوؿ اهلل  ،باب ما جاء في ترؾ القراءة خمؼ اْلماـ إذا جير اْلماـ

بالقراءة.

 -ٙسبؽ تخريجو ص(.)ٔٚ
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ناقشو الباحث من ثالثة وجوه:
األول :إف أنسا  أخبر عف صالة النبي  وأبي بكر وعمر

وأنيـ كانوا يفتتحوف الصالة

بالحمد ،ولـ يذكر استعاذة ،وىذا إخبار منو بما سمع ،وليس ذلؾ دليال عمى أنيـ ال يقرءوف االستعاذة،

فقد يحمؿ ىذا عمى أنيـ كانوا يسروف بيا قبؿ القراءة وال يجيروف.

الثاني :إف الحكـ بالكراىة في الفرض يحتاج إلى دليؿ ،وال دليؿ يقوي ىذا الحكـ ويسنده.

الثالث :إف التفريؽ بيف الفريضة والنافمة ال يكوف إال بدليؿ ،وليس ثمة دليؿ عمى ذلؾ.
الترجيح:

يرى الباحث أف الراجح – واهلل أعمـ  -ىو القوؿ بوجوب االستعاذة عند القراءة في الصالة ،لقوة ما
استدؿ بو أصحاب ىذا القوؿ ،وال أصرح مف اآلية القرآنية في األمر باالستعاذة ،إذ األمر يدؿ عمى

الوجوب ،ما لـ تصرفو قرينة مف الوجوب إلى الندب ،وليس ىناؾ ثمة قرينة صارفة ،فيبقى األمر عمى
داللتو األصمية وىي الوجوب.
  
المسألة الثانية :االستعاذة عند قراءة القرآن خارج الصالة.

أجمع العمماء عمى أف التعوذ ليس مف القرآف وال آية منو ،وقد نقؿ اْلجماع عمى ذلؾ القرطبي(ٔ)،

ولكنيـ اختمفوا في حكميا عند القراءة خارج الصالة عمى أقواؿ:

القول األول :االستعاذة سنة عند قراءة القرآن خارج الصالة.
(ٕ)

وبو قاؿ الحنفية

(ٖ)

والشافعية

()ٚ

()ٛ

والمالكية

(ٗ)

والحنابمة(٘).

القول الثاني :االستعاذة فرض عند قراءة القرآن خارج الصالة.
()ٙ

وبو قاؿ ابف حزـ

وعطاء

والثوري

()ٜ

وداود بف عمي

واليو ماؿ الفخر الرازي(ٓٔ).

ٔ

 -الجامع ألحكاـ القرآف (ٔ.)ٛٙ/

ٖ

 -الجامع ألحكاـ القرآف (ٔ ،)ٛٙ/الذخيرة (ٕ ،)ٔٛٔ/المدونة (ٔ ،)ٖٔٙ/التاج واْلكميؿ (ٔ.)٘ٗٗ/

٘

 -المغني (ٔ ،)٘٘ٗ/شرح الزركشي (ٔ ،)ٔٚ٘/اْلنصاؼ (ٕ.)ٔٙ٘/

ٚ

 -المبسوط (ٔ ،)ٕٕ/المجموع (ٖ ،)ٖٕٙ/تفسير الفخر الرازي (ٔ ،)ٖٚ/الجامع ألحكاـ القرآف (ٔ.)ٛٙ/

ٜ

 -حاشية البجيرمي عمى الخطيب (ٗ.)ٖ٘ٙ/

ٕ

 -بدائع الصنائع (ٔ ،)ٕٕٓ/المبسوط (ٔ ،)ٕٕ/حاشية ابف عابديف (ٔ ،)ٜٗٛ/شرح فتح القدير(ٔ.)ٕٜٓ/

ٗ

 -إعانة الطالبيف (ٔ ،)ٔٗٙ/المجموع (ٖ ،)ٖٕٙ/حاشية البجيرمي عمى الخطيب (ٗ.)ٖ٘ٙ/

ٙ

 -المحمى (ٕ.)ٕٜٚ ،ٕٚٛ/

ٛ

 -المجموع (ٖ ،)ٖٕٙ/شرح فتح القدير(ٔ ،)ٕٜٓ/إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر (ٔ.)ٕٛ/

ٓٔ

 تفسير الفخر الرازي (ٔ ،)ٖٚ/حاشية البجيرمي عمى الخطيب (ٗ.)ٖ٘ٚ/19

سبب الخالف:
يرجع السبب في الخالؼ المذكور إلى صيغة األمر في اآلية التي ُيستدؿ بيا ىؿ تحمؿ عمى الوجوب
أو عمى االستحباب.

األدلة:

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بأف االستعاذة سنة عند قراءة القرآف خارج

الصالة بالتالي:
قولو تعالى :ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ(ٔ).
وجو االستدالل :قاؿ السرخسي :إف األمر في اآلية يقتضي الندب واالستحباب ،إذ الصارؼ لألمر
عف الوجوب إجماع السمؼ عمى أف االستعاذة سنة(.)2

ناقشو الباحث :إف دعوى اْلجماع عمى سنيتيا ال تصح ،فقد قاؿ بالوجوب أناس غير ابف حزـ
كعطاء والثوري والفخر الرازي والحنابمة في رواية وغيرىـ.

أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بأف االستعاذة فرض عند قراءة القرآف خارج

الصالة بالتالي:

ٔ-قوؿ اهلل تعالى :ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ(ٖ).
وجو االستدالل :إف اهلل جؿ وعال أمر باالستعاذة عند قراءة القرآف ،وىذا عاـ في الصالة وخارجيا،
واألمر يدؿ عمى الوجوب ،فدؿ ذلؾ عمى وجوب االستعاذة عند القراءة في الصالة وخارجيا.

ٕ-كما ويمكف االستدالؿ ليـ باألحاديث التي استدؿ بيا القائموف بوجوب االستعاذة عند القراءة في

الصالة كحديث أبي سعيد الخدري وجبير بف مطعـ وعبد اهلل بف مسعود وعثماف بف أبي العاص(ٗ)،

فكما أنيا واجبة عند القراءة في الصالة ،فكذلؾ خارجيا.

الترجيح:

يرى الباحث أف الراجح – واهلل أعمـ  -ىو القوؿ بوجوب االستعاذة عند القراءة خارج الصالة ،عمال
بظاىر اآلية في األمر باالستعاذة ،إذ األمر يدؿ عمى الوجوب ،ما لـ تصرفو قرينة مف الوجوب إلى

الندب ،وليس ىناؾ ثمة قرينة صارفة ،فيبقى األمر عمى داللتو األصمية وىي الوجوب.
  

ٔ

 -النحؿ.ٜٛ :

ٖ

 -النحؿ.ٜٛ :

ٕ

 -المبسوط (ٔ.)ٕٕ/

ٗ

 سبؽ إيرادىا وتخريجيا ص(٘ٔ).21

الفصل األول :مسائل الطيارة المتعمقة بسورة الفاتحة.
ويشتمؿ عمى أربعة مباحث:

المبحث األول :قراءة الفاتحة لممحدث حدثا أصغر.

المبحث الثاني :قراءة الفاتحة لممحدث حدثا أكبر.
ويشتمؿ عمى مطمبيف:

المطمب األول :قراءة الفاتحة لمحائض والنفساء.

المطمب الثاني :قراءة الفاتحة لمجنب.

المبحث الثالث :قراءة الفاتحة لممستحاضة.

المبحث الرابع :ق ارءة الفاتحة في أماكف قضاء الحاجة.
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المبحث األول :قراءة الفاتحة لممحدث حدثا أصغر.
أجمع الفقياء عمى جواز قراءة الفاتحة وغيرىا مف القرآف عف ظير قمب لممحدث حدثا أصغر مع
(ٔ)

استحباب الوضوء ،وقد نقؿ اإلجماع عمى ذلؾ النووي

اإلسالـ ابف تيمية(٘).

(ٕ)

والعيني

(ٖ)

وابف عبد البر

(ٗ)

والبغوي

وشيخ

األدلة:

أوال :من السنة.

ِ
َف ْاب َف َعب ٍ
َٔ -ع ْف ُك َرْي ٍب َم ْولَى ْاب ِف َعب ٍ
َّاس أ َّ
يف،
َّاس أ ْ
ات لَْيمَةً ِع ْن َد َم ْي ُم َ
َخ َب َرهُ ،أََّنوُ َب َ
ونةَ أ ُّْـ اْل ُم ْؤ ِمن َ
اد ِة ،واضطَجع رسو ُؿ ِ
اهلل  وأ ْ ِ
ِ
ت ِفي َع ْر ِ
اـ
َوِى َي َخالَتُوُ ،قَ َ
اضطَ َج ْع ُ
اؿ :فَ ْ
ض اْل ِو َس َ َ ْ َ َ َ ُ
َىمُوُ في طُوليَا ،فََن َ
َ
يؿ ،استَيقَظَ رسو ُؿ ِ
ِ
يؿ ،أَو َب ْع َده بِ َقمِ ٍ
ؼ المَّْي ُؿ ،أَو قَْبمَوُ بِ َقمِ ٍ
اهلل  ،فَ َج َع َؿ َي ْم َس ُح
ص َ
ُ
ْْ َُ
َر ُسو ُؿ اهلل َ حتَّى ْانتَ َ
ْ
ْ
ورة ِ ِ
النوـ عف و ْج ِي ِو بِيِد ِه ،ثَُّـ قَ أَر اْلع ْشر ْاْلي ِ
ات اْل َخواتِـ ِم ْف ُس ِ
اـ إِلَى َشف ُم َعمَّقَ ٍة ،فَتََو َّ
ضأَ
َ َ َ َ
َ
آؿ ع ْم َر َ
َ
اف ،ثَُّـ قَ َ
َ َ
َّ ْ َ َ ْ َ
صمَّى(.)ٙ
ِم ْنيَا فَأ ْ
َح َس َف ُو ُ
اـ فَ َ
ض َ
وءهُ ،ثَُّـ قَ َ
وجو االستدالل :إف النبي  استيقظ مف نومو فق أر القرآف قبؿ أف يتوضأ ،وفعؿ مثمو ابف عباس ،
فدؿ ذلؾ عمى جواز قراءة المحدث لمقرآف .قاؿ ابف بطاؿ :في ىذا الحديث مف الفقو رد عمى مف كره
جنبا ،وىو الحجة الكافية في ذلؾ ،ألنو  ق أر العشر اْليات
قراءة القرآف عمى غير طيارة لمف لـ يكف ً
مف آخر آؿ عمراف بعد قيامو مف نومو قبؿ وضوئو (.)ٚ
َح َيانِ ِو» (.)ٛ
َٕ -ع ْف َعائِ َشةَ
قَالَ ْ
اف النَّبِ ُّي َ ي ْذ ُك ُر اهللَ َعمَى ُك ّْؿ أ ْ
تَ « :ك َ
وجو االستدالل :إف النبي  كاف يذكر اهلل عمى كؿ أحوالو وفي كؿ أوقاتو ،متطي ار ومحدثا ،قاعدا
ومضطجعا ،ماشيا وراكبا ،ظاعنا ومقيما ،فكأف ذكر اهلل يجري مع أنفاسو والحديث عاـ مخصوص بما

ورد الدليؿ عمى تخصيصو كحاؿ قضاء الحاجة (.)ٜ

ٔ

 -شرح النووي عمى صحيح مسمـ ( ،)ٗٙ/ٙالمجموع (ٕ.)ٖٔٙ/

ٖ

 -االستذكار (ٔ.)ٜٔٔ/

٘

 -مجموع الفتاوى (ٕٔ.)ٗٙٔ/

ٕ

 -شرح سنف أبي داود لمعيني (٘.)ٕٜٙ/

ٗ

 -شرح السنة لمبغوي (ٕ.)ٗٛ/

 - ٙصحيح البخاري (ٔ )ٗٚ/حديث رقـ (ِٖ ،)ٔٛكتَاب الوضوِء ،ب ِ
اء ِة القُ ْر ِ
الح َد ِث َو َغ ْي ِرِه .صحيح مسمـ
آف َب ْع َد َ
َ ُ
ُ ُ ُ
اب ق َر َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب ُّ
ص َالة المْيؿ َوقَيامو.
ص ِرَىاَ ،ب ُ
(ٔ )ٕ٘ٙ/حديث رقـ (ٖ،)ٚٙكتَ ُ
ص َالة اْل ُم َساف ِر َ
يف َوقَ ْ
الد َعاء في َ
اب َ
 - ٚشرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٔ.)ٕٛٓ ،ٕٜٚ/
ٛ
ِ
ت ِفي األَ َذ ِ
اب األَ َذ ِ
اف .صحيح
افَ ،ب ٌ
الم َؤّْذ ُف َفاهُ َىا ُىَنا َو َىا ُىَناَ ،و َى ْؿ َيْمتَِف ُ
 صحيح البخاري (ٔ ،)ٕٜٔ/كتَ ُابَ :ى ْؿ َيتَتَبَّعُ ُ
ض ،باب ِذ ْك ِر ِ
ِ
اهلل تَعالَى ِفي َح ِ
اؿ اْل َجَن َاب ِة َو َغ ْي ِرَىا.
اب اْل َح ْي ِ َ ُ
مسمـ (ٔ )ٕٕٛ/حديث رقـ (ٖ ،)ٖٚكتَ ُ
َ
ٜ

 -فيض القدير (٘.)ٕٕٚ/
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قاؿ الصنعاني :والحديث مقرر لألصؿ ،وىو ذكر اهلل عمى كؿ حاؿ مف األحواؿ ،وىو ظاىر في

(ٔ)
عمي  ...وكذلؾ ىو
عموـ الذكر ،فتدخؿ تالوة القرآف ولو كاف جنباً  ،إال أنو قد خصصو حديث ّ
مخصص بحالة الغائط والبوؿ والجماع ،والمراد بكؿ أحيانو معظميا ،كما قاؿ اهلل تعالى:

ﮋﮕﮖﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮊ (ٕ) ،والمصنؼ ذكر الحديث لئال يتوىـ أف نواقض الوضوء
مانعة مف ذكر اهلل تعالى (ٖ).
ِ ِ
ِ
ِ
َسٍد -
َٖ -ع ْف َع ْبِد المَّ ِو ْب ِف َسمِ َمةَ قَ َ
اؿَ :د َخْم ُ
ت َعمَى َعمي  أ ََنا َوَرُجالَ ِفَ ،رُج ٌؿ منَّا َوَرُج ٌؿ م ْف َبنى أ َ
ِِ
اؿ :إَِّن ُكما ِعْمج ِ ِ
أْ ِ
اـ فَ َد َخ َؿ اْل َم ْخ َرَج ثَُّـ َخ َرَج،
ب فََب َعثَيُ َما َعمِ ّّي َ و ْجيًاَ ،وقَ َ
َ
َحس ُ
َ
اف فَ َعال َجا َع ْف دين ُك َما .ثَُّـ قَ َ
اؿ :إِ َّف رس َ َّ ِ
اء فَأ َ ِ
فَ َدعا بِم ٍ
اف
آف فَأ َْن َك ُروا َذلِ َؾ ،فَقَ َ
َخ َذ م ْنوُ َح ْف َنةً فَتَ َمس َ
وؿ المو َ ك َ
َّح بِيَا ،ثَُّـ َج َع َؿ َي ْق َأُر اْلقُ ْر َ
َُ
َ َ
ِ
ِ
اؿ َي ْح ُج ُزهُ َ -ع ِف اْلقُ ْر ِ
آف َش ْي ٌء
آف َوَي ْأ ُك ُؿ َم َع َنا المَّ ْح َـ َولَ ْـ َي ُك ْف َي ْح ُجُبوُ  -أ َْو قَ َ
َي ْخ ُرُج م َف اْل َخالَء فَُي ْق ِرُئ َنا اْلقُ ْر َ
لَ ْي َس اْل َج َن َابةَ(ٗ).
وجو االستدالل :قاؿ العظيـ آبادي :والحديث يدؿ عمى جواز القراءة لممحدث بالحدث األصغر وىو
مجمع عميو لـ نر فيو خالفا (٘).

ثانيا :من آثار الصحابة .
اب َ كاف ِفي قَوٍـ وىـ ي ْقرءوف اْلقُرآف فَ َذى ِ
َف ُعمر ْب َف اْل َخطَّ ِ
َٔ -ع ْف ُم َح َّمِد ْب ِف ِس ِ
اجتِ ِو ،ثَُّـ
ب ل َح َ
ْ َ ُْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ
َ
ير َ
يف أ َّ َ َ
ِ
ِ
اؿ لَوُ ُع َم ُر
ضوٍء؟ فَقَ َ
آف .فَقَ َ
آف َولَ ْس َ
ت َعمَى ُو ُ
يف ،أَتَ ْق َأُر اْلقُ ْر َ
اؿ لَوُ َرُج ٌؿَ :يا أَم َير اْل ُم ْؤ ِمن َ
َر َج َع َو ُى َو َي ْق َأُر اْلقُ ْر َ
 :م ْف أَ ْفتَ َ ِ
َم َسْيِم َمةُ؟(.)ٙ
اؾ بيَ َذا أ ُ
َ
وجو االستدالل :قاؿ ابف عبد البر :وفي ىذا الحديث جواز قراءة القرآف طاى ار في غير المصحؼ
لمف ليس عمى وضوء إف لـ يكف جنبا ،وعمى ىذا جماعة أىؿ العمـ ال يختمفوف فيو إال مف شذ عف
جماعتيـ ممف ىو محجوج بيـ ،وحسبؾ بعمر في جماعة الصحابة وىـ السمؼ الصالح (.)ٚ

ٔ

 -سيأتي فيما بعد بياف األمر في قراءة القرآف لممحدث حدثا أكبر.

ٖ

 -سبؿ السالـ (ٔ.)ٚٔ/

٘

 -عوف المعبود (ٔ )ٕٖٙ/كتاب الطيارة ،باب في الجنب يق أر القرآف.

ٕ

 -آؿ عمراف.ٜٔٔ :

ٗ
ِ
آف .سنف النسائي (ٔ )ٔٗٗ/حديث رقـ
 سنف أبي داود (ٔ )ٜٓ/حديث رقـ ( ،)ٕٕٜالطيارة ،باب في اْل ُجُن ِب َي ْق َأُر اْلقُ ْر َِ ِ
اء ِة اْلقُ ْر ِ
آف .قاؿ األلباني في ضعيؼ سنف أبي داود (ٔ :)ٛٓ/إسناده
(٘ ،)ٕٙكتاب الطيارةَ ،ب ُ
اب َح ْج ِب اْل ُجُن ِب م ْف ق َر َ
ضعيؼ ،وقد ضعفو الحفاظ المحققوف.
ٙ
الر ْخ ِ ِ ِ
اء ِة اْلقُ ْر ِ
ضوٍء .شرح السنة
آف َعَمى َغ ْي ِر ُو ُ
 موطأ مالؾ (ٔ )ٕٓٓ/حديث رقـ (ٕ) ،كتاب القرآفَ ،ب ُصة في ق َر َ
اب ُّ َ
ِِ
ؼ.
ص َح َ
لمبغوي (ٕ )ٜٗ/حديث رقـ (٘،)ٕٚكتاب الطيارةَ ،ب ُ
اب اْل ُم ْحدث َال َي َم ُّس اْل ُم ْ
 - ٚاالستذكار(ٕ.)ٖٗٚ/
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اؿُ :كَّنا مع عمِي ِ في َّ ِ
ٕ-عف أَبي اْل َغ ِر ِ
الر َح َب ِة ،فَ َوالمَّ ِو َما
صى َّ
يؼ اْليَ ْم َدانِ ّْي ،قَ َ
ََ َ
الر َح َبة ،فَ َخ َرَج إِلَى أَ ْق َ
ِ
ِ
ٍ
ث أَو َغائِطًا ،ثَُّـ جاء فَ َدعا بِ ُك ٍ ِ
ص ْد ًار ِم َف
أ َْد ِري أََب ْوًال أ ْ
وز م ْف َماء ،فَ َغ َس َؿ َكفَّْيو ثَُّـ قََب َ
َ َ َ
ضيُ َما إِلَ ْيو ،ثَُّـ قَ َأَر َ
َح َد َ ْ
ب أَح َد ُكـ ج َنابةٌ ،فَِإف أَصابتْو ج َنابةٌ فَ َال وَال حرفًا و ِ
ِ
اْلقُ ْر ِ
اح ًدا»(ٔ).
آف ،ثَُّـ قَ َ
ْ ََ ُ َ َ
آف َما لَ ْـ ُيص ْ َ ْ َ َ
اؿ« :ا ْق َرُءوا اْلقُ ْر َ
َ َْ َ
وجو االستدالل :إف عميا  أحدث بوال أو غائطا ولـ يزد عمى أف غسؿ كفيو ثـ ق أر ما تيسر لو مف
القرآف ،فدؿ ىذا عمى جواز القراءة لممحدث حدثا أصغر.

وبناء عمى ما تقدـ مف أدلة يتبيف جواز قراءة القرآف لممحدث حدثا أصغر عف ظير قمب .واهلل أعمـ.
  

المبحث الثاني :قراءة الفاتحة لممحدث حدثا أكبر.

المطمب األول :قراءة الفاتحة لمحائض والنفساء.

أجمع العمماء عمى أف الحيض والنفاس يسمى كؿ واحد ِمنيُما باسـ اْلخر ،ويثبت ألحدىما أحكاـ
اْلخر ،وأف النفاس يمنع ما يمنع ِمنو الحيض ،ويوجب ما يوجب الحيض إال في االعتداد ِ
بو؛ فإنيا ال
بو المطمقة قرءاً ،وال تستب أر ِ
تعتد ِ
بو األمة ،وقد نقؿ اإلجماع عمى ذلؾ الحافظ ابف رجب(ٕ) وابف

قدامة

(ٖ)

والزركشي(ٗ) .كما وأجمعوا عمى جواز قراءة الفاتحة وغيرىا مف القرآف لمحائض والنفساء

بإجرائيا عمى القمب مف غير تحريؾ المساف والنظر في المصحؼ ،وجواز التسبيح والتيميؿ وسائر

األذكار ليما ،وقد نقؿ اإلجماع عمى ذلؾ النووي(٘) .ولكف اختمفوا في قراءتيما عف ظير قمب لمفاتحة
وغيرىا مف القرآف عمى أربعة أقواؿ:

ٔ
ِ
الن ْي ِي ِلْم ُجُن ِب واْل َحائِ ِ
اء ِة اْلقُ ْر ِ
اب ِفي َّ
آف .وقاؿ
 سنف الدارقطني (ٔ )ٕٕٔ/حديث رقـ (ٕ٘ٗ) ،كتاب الطيارةَ ،ب ٌض َع ْف ق َر َ
َ
يح َع ْف َعِمي .
ص ِح ٌ
الدارقطنيُ :ى َو َ
ٕ

 -فتح الباري البف رجب (ٔ.)ٗٓٙ/

ٗ

 -شرح الزركشي (ٔ.)ٖ٘٘ ،ٗٚ/

ٖ

 -المغني (ٔ.)ٖٜٕ/

٘

 -المجموع (ٕ. )ٖ٘ٚ/
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القول األول :يحرم عمى الحائض والنفساء قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن.

وبو قاؿ الحنفية( ،)1وقاؿ بو المالكية في رواية( ،)2وبو قاؿ الشافعية(ٖ) ،والصحيح عند الحنابمة(ٗ) ،وىو
(٘)

مروي عف عمر بف الخطاب وعمي بف أبي طالب

()ٙ

وجابر

وابف مسعود وسمماف وابف عمر ،)ٚ(

وقاؿ بو الحسف البصري وقتادة والنخعي( ،)ٛوعطاء وأبي العالية وسعيد بف جبير والزىري واسحؽ وأبي
(ٓٔ)

ثور( ،)ٜوالثوري واألوزاعي وابف المبارؾ

.

القول الثاني :يجوز لمحائض والنفساء قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن مطمقا.

وىو المعتمد عند المالكية(ٔٔ) ،ورواية عند الحنابمة(ٕٔ) ،وقوؿ عند الشافعي في القديـ(ٖٔ) ،وبو قاؿ

الظاىرية(ٗٔ) ،وىو مروي عف ابف عباس

وسعيد بف المسيب(٘ٔ) ،وبو قاؿ البخاري والطبري وابف

المنذر( ،)ٔٙوالطحاوي( ،)ٔٚوحماد بف أبى سفياف والحكـ بف عتيبة( ،)ٔٛورجحو شيخ اإلسالـ ابف
تيمية( ،)ٜٔوابف القيـ(ٕٓ) ،والشوكاني(ٕٔ).

ٔ

 -المبسوط (ٖ ،)ٕٚٚ/المباب (ٔ ،)ٕٖ/تحفة الفقياء (ٔ ،)ٖٕ/تبييف الحقائؽ (ٔ.)٘ٙ/

ٖ

 -المجموع (ٕ ،)ٕٔٙ/الميذب (ٔ ،)ٖٛ/اإلقناع (ٔ ،)ٔٓٓ ،ٙٚ/الحاوي في فقو الشافعي (ٔ.)ٜٔٗ/

٘

 -المحمى (ٔ ،)ٜ٘/المجموع (ٕ.)ٖ٘ٚ/

ٚ

 -فتح الباري البف رجب (ٔ.)ٕٗٛ/

ٜ

 -المجموع (ٕ ،)ٖ٘ٚ/األوسط البف المنذر (ٕ.)ٜٚ/

ٕ

 -االستذكار (ٔ ،)ٕٔٗٓ/الكافي (ٔ ،)ٕٔٚ/المنتقى شرح الموطأ (ٔ.)ٖٜٔ/

ٗ

 -اإلنصاؼ (ٔ ،)ٕ٘ٓ،ٕٜٗ/الكافي (ٔ ،)ٖٖٔ/المغني (ٔ ،)ٖٗٚ/شرح الزركشي (ٔ.)ٗٚ/

ٙ

 -األوسط البف المنذر (ٕ.)ٜٙ/

ٛ

 -المحمى (ٔ ،)ٜ٘/المجموع (ٕ. )ٖ٘ٚ/

ٓٔ

 -فتح الباري البف رجب (ٔ.)ٕٗٛ/

ٕٔ

 -اإلنصاؼ (ٔ ،)ٔٚٛ،ٕٜٗ/االختيارات الفقيية (ٔ.)ٗٓٓ/

ٗٔ

 -المحمى (ٔ.)ٜ٘،ٜٙ/

ٔٙ

 -فتح الباري (ٔ ،)ٗٓٛ ، ٗٓٚ/تحفة األحوذي (ٔ.)ٖٗٛ/

ٔٛ

 -شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٔ.)ٕٗٔ/

ٕٓ

 -إعالـ الموقعيف (ٖ.)ٕٖ/

ٔٔ

 -التاج واإلكميؿ (ٔ ،)ٖٔٚ/بداية المجتيد (ٔ ،)ٜٗ/المنتقى شرح الموطأ (ٔ.)ٖٜٔ/

ٖٔ

 -المجموع (ٕ.)ٖ٘ٙ/

٘ٔ

 -المجموع (ٕ.)ٔٛ٘/

ٔٚ

 -فتح الباري البف رجب (ٔ.)ٕٗٚ/

ٜٔ

 -الفتاوى الكبرى (ٔ.)ٖٗ٘ ،ٗٗٙ/

ٕٔ

 نيؿ األوطار (ٔ.)ٕٛ٘ ،ٕٛٗ/14

القول الثالث :يجوز لمحائض والنفساء قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن قبل انقطاع الدم ،فإذا انقطع
الدم فال يحل ليا حتى تغتسل .

وبو قاؿ المالكية(ٔ) ،وىو قوؿ عند الشافعية(ٕ) ،ورواية عند الحنابمة(ٖ).

القول الرابع :يجوز لمنفساء دون الحائض قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن قبل الغسل وبعد انقطاع

الدم.

وبو قاؿ الخالؿ مف الحنابمة(ٗ).

سبب الخالف:

يرجع السبب إلى االختالؼ في حجية حديث ابف عمر

القُ ْر ِ
آف»(٘).

ِ
ب َش ْيًئا ِم َف
الجُن ُ
ض َوَال ُ
الحائ ُ
« َال تَ ْق َِأر َ

األدلة :

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بعدـ جواز قراءة الفاتحة وغيرىا مف القرآف

لمحائض والنفساء باألدلة التالية:
أوال :من السنة.

اؿَ « :ال تَ ْق ِأر ِ
ب َش ْيًئا ِم َف القُ ْر ِ
آف»(.)ٙ
َٔ -ع ْف ْاب ِف ُع َم َر
َع ِف النَّبِ ّْي  قَ َ
لجُن ُ
ض َوَال ا ُ
الحائ ُ
َ َ
وجو االستدالل :إف قولو :شيئا نكرة ،والنكرة في سياؽ النفي تعـ ،كما ىو مقرر في عمـ األصوؿ(،)ٚ
فإنيا تشمؿ كثير القرآف وقميمو ،فدؿ ذلؾ داللة واضحة عمى عدـ جواز قراءة الحائض لمقرآف ،والنفساء
داخمة في حكميا.

قاؿ المباركفوري :الحديث يدؿ عمى أنو ال يجوز لمجنب وال لمحائض قراءة شيء مف القرآف (.)ٛ

ٔ

 -التاج واإلكميؿ (ٔ ،)ٖٔٚ/الخالصة الفقيية (٘ٗ).

ٖ

 -المبدع شرح المقنع (ٔ ،)ٔٗ٘/اإلنصاؼ (ٔ.)ٕ٘ٓ/

٘

 -سنف الترمذي (ٔ )ٕٖٙ/حديث رقـ (ٖٔٔ ) أبواب الطيارة ،باب ما جاء في الجنب والحائض أنيما ال يقرأف القرآف.

ٕ

 -الحاوي (ٔ.)ٖٛٙ/

ٗ

 -انظر :المبدع شرح المقنع (ٔ ،)ٔٗ٘/اإلنصاؼ (ٔ ،)ٕ٘ٓ/الفتاوى الكبرى (ٔ.)ٗٗٗ/

سنف ابف ماجو (ٔ )ٜٔٙ/حديث رقـ ( )ٜ٘ٙكتاب الطيارة وسننيا ،باب ما جاء في قراءة القرآف عمى غير طيارة .قاؿ

األلباني في اإلرواء (ٔ )ٕٓٙ/حديث رقـ (ٕ :)ٜٔضعيؼ.

ٙ

 -سبؽ تخريجو في نفس الصفحة.

ٛ

 -تحفة األحوذي (ٔ.)ٖٗٙ/

ٚ

 انظر :البحر المحيط (ٔ ،)ٕٜٔ/نياية السوؿ (ٔ ،)ٖٛٛ ،ٖٕٛ،ٖٛٔ/إرشاد الفحوؿ (ٔ.)ٕٜٜ/15

ِ
آف»(ٔ).
َٕ -ع ْف َعائِ َشةَ
أََّنيَا قَالَ ْ
اف َر ُسو ُؿ اهلل َ يتَّ ِكئُ ِفي ِح ْج ِري َوأ ََنا َحائِ ٌ
ض ،فََي ْق َأُر اْلقُ ْر َ
تَ « :ك َ
وجو االستدالل :قاؿ ابف دقيؽ العيد :في ىذا الفعؿ إشارة إلى أف الحائض ال تق أر القرآف ،ألف قراءتيا
لو كانت جائزة لما توىـ امتناع القراءة في حجرىا حتى احتيج إلى التنصيص عمييا (ٕ).

ثانيا :من آثار الصحابة . 
ِ
ٔ  -عف ع ِ
ض َال َي ْق َر ِ
آف (ٖ).
ام ٍر قَ َ
ب َواْل َحائ ُ
اؿ :اْل ُجُن ُ
َْ َ
آف اْلقُ ْر َ
ِ
ِ ِ
ض ،إِ َّال
آفِ :ع ْن َد اْل َخ َال ِءَ ،و ِع ْن َد اْل ِج َم ِ
يـ قَ َ
بَ ،واْل َحائ ُ
اعَ ،واْل ُجُن ُ
وف اْلقُ ْر َ
اؿ :أ َْرَب َعةٌ َال َي ْق َرُء َ
َٕ -ع ْف إ ْب َراى َ
ِ
ض فَِإَّنيُ َما َي ْق َر ِ
آف ْاْل َيةَ َوَن ْح َو َىا (ٗ).
ب َواْل َحائ َ
اْل ُجُن َ
ِ
آف (٘).
َٖ -ع ْف أَبِي َوائِ ٍؿ قَ َ
ب َواْل َحائ ُ
اؿَ :ال َي ْق َأُر اْل ُجُن ُ
ض اْلقُ ْر َ
ِ
آف (.)ٙ
َٗ -ع ْف أَبِي اْل َع ِال َي ِة قَ َ
اؿ :اْل َحائ ُ
ض َال تَ ْق َأُر اْلقُ ْر َ
أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بجواز قراءة الفاتحة وغيرىا مف القرآف
لمحائض والنفساء باألدلة التالية:

أوال :من السنة.
َّ
تَ :خ َر ْج َنا َمعَ َّ
ت( ،)ٚفَ َد َخ َؿ
َٔ -ع ْف َعائِ َشةَ
الحجََّ ،فمَ َّما ِج ْئ َنا َس ِر َ
قَالَ ْ
ؼ طَ ِمثْ ُ
النبِ ّْي  الَ َن ْذ ُك ُر إِال َ
ت :لَوِد ْد ُ َّ ِ
ِ ِ
َعمَ َّي َّ
اؿ« :لَ َعمَّ ِؾ
اـ ،قَ َ
النبِ ُّي َ وأ ََنا أ َْب ِكي ،فَقَ َ
ت َوالمو أَّْني لَ ْـ أ ُ
َح َّج َ
الع َ
اؿَ « :ما ُي ْبكيؾ؟» ُقْم ُ َ
ِ
اؿ« :فَِإ َّف َذلِ ِؾ َشيء َكتَبو المَّو عمَى ب َن ِ
َف
تَ :ن َع ْـ ،قَ َ
ات َ
ُن ِف ْس ِت؟» ُقْم ُ
الحاجَُّ ،غ ْي َر أ ْ
آد َـ ،فَا ْف َعمي َما َي ْف َع ُؿ َ
ْ ٌ َُ ُ َ َ
طيُ ِري»(.)ٛ
الَ تَطُوِفي بِاْل َب ْي ِت َحتَّى تَ ْ

ٔ  -صحيح البخاري (ٔ )ٙٚ/حديث رقـ ( )ٕٜٚكتاب الحيض ،ب ِ
الر ُج ِؿ
اء ِة َّ
َ ُ
اب ق َر َ
ِ
ِ
ِ
ْس
مسمـ (ٔ )ٕٗٙ/حديث رقـ (ٖٔٓ) كتاب الحيضَ ،ب ُ
اب َج َو ِاز ُغ ْسؿ اْل َحائض َأر َ
آف ِف ِ
ِ ِ
اء ِة اْلقُ ْر ِ
يو.
في ح ْج ِرَىا َوِق َر َ
ٕ  -إحكاـ اإلحكاـ (ٔ ،)ٜٓ/فتح الباري (ٔ.)ٕٗٓ/

ِ
ض .صحيح
ام َأرَتِ ِو َوِى َي َح ِائ ٌ
في َح ْج ِر ْ
طيارِة سؤِرَىا و َاالتّْ َك ِ
ِ ِِ
ِ
اء
َزْوج َيا َوتَْرجيمو َو َ َ َ ُ ْ َ

ٖ
آف.
 مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ )ٜٚ/حديث رقـ (ٗ )ٔٓٛكتاب الطيارات ،باب َم ْف َك ِرهَ أ َْف َي ْق َأَر اْل ُجُن ُ
ب اْلقُ ْر َ
الر ُج ُؿ َي ْذ ُك ُر المَّ َو َو ُى َو َعمَى اْل َخ َال ِء أ َْو ُى َو
ٗ  -مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ )ٔٓٛ/حديث رقـ (ٖٕٕٔ) كتاب الطيارات ،باب َّ
يج ِ
امعُ.
َُ
٘
آف.
 مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ )ٜٚ/حديث رقـ (٘ )ٔٓٛكتاب الطيارات ،باب َم ْف َك ِرهَ أ َْف َي ْق َأَر اْل ُجُن ُ
ب اْلقُ ْر َ
ٙ
َف َي ْق َأَر ِم َف اْلقُ ْر ِ
آف.
ص ِلْم ُجُن ِب أ ْ
 مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ )ٜٛ/حديث رقـ (٘ )ٜٔٓكتاب الطيارات ،باب َم ْف َرَّخ َٚ

 -سرؼ بفتح السيف وكسر الراء اسـ موقع بالقرب مف مكة .قوليا :طمثت بفتح الميـ وكسرىا أي :حضت .انظر :عمدة

القاري (٘.)ٗٔٔ/

ٛ
ضي الحائِض المَن ِ
اب :تَ ْق ِ
اؼ بِاْلَب ْي ِت.
اس َؾ ُكمَّ َيا ِإ َّال الطَّ َو َ
 صحيح البخاري (ٔ )ٙٛ/حديث رقـ (ٖ٘ٓ) كتاب الحيضَ ،ب ٌَ ُ َ
اف و ُجوِه ِْ
اد اْل َح ّْج َوالتَّ َمتُّ ِع َواْلِق َر ِ
اف،
وز ِإ ْف َر ُ
اإل ْح َرِاـَ ،وأََّنوُ َي ُج ُ
صحيح مسمـ (ٕ )ٖٛٚ/حديث رقـ (ٕٔٔٔ) ،كتاب الحجَ ،ب ُ
اب َبَي ِ ُ
و َجو ِاز ِإ ْد َخ ِ
اؿ اْل َح ّْج َعمَى اْل ُع ْم َ ِرةَ ،و َمتَى َي ِح ُّؿ اْلقَ ِارُف ِم ْف ُن ُس ِك ِو.
َ َ

12

وجو االستدالل :قاؿ ابف حجر :إف مراد البخاري االستدالؿ عمى جواز قراءة القرآف بحديث عائشة
 ،ألنو  لـ يستثف مف جميع مناسؾ الحج إال الطواؼ ،وانما استثناه لكونو صالة مخصوصة،
وأعماؿ الحج مشتممة عمى ذكر وتمبية ودعاء ،ولـ تمنع الحائض مف شيء مف ذلؾ ،ومنع القراءة إف

كاف لكونو ذك ار هلل فال فرؽ بينو وبيف ما ذكر ،واف كاف تعبدا فيحتاج إلى دليؿ خاص (ٔ).

قاؿ الصنعاني :وفيو دليؿ عمى أف الحائض يصح منيا جميع أفعاؿ الحج غير الطواؼ ،وىو مجمع

عميو (ٕ).

َح َيانِ ِو»(ٖ).
َٕ -ع ْف َعائِ َشةَ
قَالَ ْ
اف النَّبِ ُّي َ ي ْذ ُك ُر اهللَ َعمَى ُك ّْؿ أ ْ
تَ « :ك َ
وجو االستدالل :إف النبي  كاف يذكر اهلل عمى كؿ أحوالو وفي كؿ أوقاتو ،متطي ار ومحدثا ،قاعدا
ومضطجعا ،ماشيا وراكبا ،ظاعنا ومقيما ،فكأف ذكر اهلل يجري مع أنفاسو ،والحديث عاـ مخصوص

بما ورد الدليؿ عمى تخصيصو كحاؿ قضاء الحاجة (ٗ) .ويدخؿ في ذلؾ قراءة القرآف ألنيا مف ذكر
اهلل ،فدؿ ىذا عمى جواز قراءة القرآف لمحائض والنفساء لدخوليما تحت ىذا العموـ.

قاؿ ابف حجر :وليذا تمسؾ البخاري ومف قاؿ بالجواز غيره كالطبري وابف المنذر وداود بعموـ
حديث :كاف يذكر اهلل عمى كؿ أحيانو .ألف الذكر أعـ مف أف يكوف بالقرآف أو بغيره ،وانما فرؽ بيف

الذكر والتالوة بالعرؼ (٘).
ِ
آف»(.)ٙ
َٖ -ع ْف َعائِ َشةَ
أََّنيَا قَالَ ْ
اف َر ُسو ُؿ اهلل َ يتَّ ِكئُ ِفي ِح ْج ِري َوأ ََنا َحائِ ٌ
ض ،فََي ْق َأُر اْلقُ ْر َ
تَ « :ك َ
وجو االستدالل :قاؿ النووي :فيو جواز قراءة القرآف مضطجعا ومتكئا عمى الحائض وبقرب موضع
النجاسة (.)ٚ

وقاؿ ابف الممقف :ووجو استداللو أنيا لو كانت ممتنعة منيا المتنع  مف قراءتو في محؿ الحامؿ
لمحيض تشريفا لمقرآف ،ألف قراءتيا لو تمؾ الحالة حالة استقذار ،وقراءتو في حجرىا قراءة في مكاف

حامؿ لمستقذر ،وال فرؽ بيف حالة االستقذار ومكاف االستقذار في تنزيو القرآف ،كما منعت قراءتو في

الحماـ والسوؽ (.)ٛ

ٔ

 -فتح الباري (ٔ.)ٗٓٛ ،ٗٓٚ/

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(ٕٕ).

٘

 -فتح الباري (ٔ.)ٗٓٛ/

ٚ

 -شرح النووي (ٖ.)ٕٔٔ/

ٕ

ٗ

 -سبؿ السالـ (ٔ.)ٔٓ٘/

 -انظر :فيض القدير (٘.)ٕٕٚ/

 - ٙسبؽ تخريجو ص(.)ٕٚ
 - ٛاإلعالـ بفوائد عمدة األحكاـ (ٕ.)ٕٕٓ ،ٕٓٔ/
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ثانيا :من آثار الصحابة . 

ِ
ِ
آف ِأل َّ
َف أ َْم َرَىا َيطُو ُؿ ،فَ َال تَ َد ِع
اؿ ُم َح َّم ُد ْب ُف َم ْسمَ َمةََ :وأ َّ
قَ َ
اىا فَ َال ُي ْك َرهُ لَيَا أ ْ
ض َو َم ْف س َو َ
َما اْل َحائ ُ
َف تَ ْق َأَر اْلقُ ْر َ
ب لَ ْي َس َك َحالِيَا (ٔ) .
آفَ ،واْل ُجُن ُ
اْلقُ ْر َ
ثالثا :من المعقول .

قاؿ مالؾ :إف الحائض إف لـ تق أر نسيت لتطاوؿ الحيض بيا ،وأنو قد ربما استوعب شطر زمانيا (ٕ).
وقاؿ ابف حزـ :برىاف ذلؾ أف قراءة القرآف والسجود فيو ومس المصحؼ وذكر اهلل تعالى أفعاؿ خير
مندوب إلييا مأجور فاعميا ،فمف ادعى المنع فييا في بعض األحواؿ كمؼ أف يأتي بالبرىاف (ٖ).

أدلة القول الثالث :استدؿ أصحاب القوؿ الثالث القائموف بجواز قراءة الفاتحة وغيرىا مف القرآف
لمحائض والنفساء قبؿ انقطاع الدـ بما يمي:

استدلوا بما استدؿ بو أصحاب القوؿ الثاني القائموف بجواز القراءة مطمقا ،ولكنيـ قيدوا الجواز بعدـ
انقطاع الدـ ،فقالوا :إنما أبيح ليا القراءة لطوؿ أمرىا ودواـ حدثيا وحاجتيا إلييا ،فال تمنع مف القراءة
ألنيا ال تممؾ طيرىا ،فإف طيرت ولـ تغتسؿ بالماء فال تق أر حينئذ ألنيا قد ممكت طيرىا ،فأصبحت

بزواؿ الدـ كالجنب(ٗ).

أدلة القول الرابع :استدؿ أصحاب القوؿ الرابع القائموف بجواز القراءة لمنفساء دوف الحائض قبؿ الغسؿ
وبعد انقطاع الدـ.

لـ يقؼ الباحث  -بجيده المتواضع  -عمى أدلة اعتمد عمييا القائموف بالتفريؽ بيف الحائض والنفساء
في جواز القراءة ألحدىما دوف اْلخر قبؿ الغسؿ وبعد انقطاع الدـ ،وانما ىو محض اجتياد مف قائمو.
المناقشة :

أوال :نوقشت أدلة القول األول القائمين بعدم جواز قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن لمحائض
والنفساء بالتالي:

ٔ-قولو َ «: ال تَ ْق ِأر ِ
ب َش ْيًئا ِم َف القُ ْر ِ
آف»(٘).
الجُن ُ
ض َوَال ُ
الحائ ُ
َ َ
ناقشو الحافظ ابن حجر بقولو :في إسناده إسماعيؿ بف عياش ،وروايتو عف الحجازييف ضعيفة وىذا
منيا ،وذكر البزار أنو تفرد بو عف موسى بف عقبة ،وسبقو إلى نحو ذلؾ البخاري وتبعيما البييقي،
لكف رواه الدارقطني مف حديث المغيرة بف عبد الرحمف عف موسى ،ومف وجو آخر فيو مبيـ عف أبي

معشر وىو ضعيؼ  ...وقاؿ عبد اهلل بف أحمد عف أبيو ىذا باطؿ ،أنكر عمى إسماعيؿ ،ولو شاىد
ٔ

 -األوسط (ٕ.)ٜٜ/

ٖ

 -المحمى (ٔ.)ٜ٘ ،ٜٗ/

٘

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٕٙ

ٕ

 -الحاوي (ٔ.)ٔٗٛ/

ٗ  -التاج واإلكميؿ (ٔ.)ٖٔٚ/
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مف حديث جابر ،رواه الدارقطني مرفوعا وفيو محمد بف الفضؿ وىو متروؾ ،وموقوفا وفيو يحيى بف

أبي أنيسة وىو كذاب (ٔ).

وناقشو شيخ اإلسالم ابن تيمية من وجيين:

األول :إف الحديث ضعيؼ باتفاؽ أىؿ المعرفة بالحديث.

الثاني :إف النساء َّ
كف يحضف عمى عيد رسوؿ اهلل  ولـ يكف ينياىف عف قراءة القرآف ،كما لـ يكف

ينياىف عف الذكر والدعاء(ٕ).
ِ
آف»(ٖ).
ٕ -حديث َعائِ َشةَ
أََّنيَا قَالَ ْ
اف َر ُسو ُؿ اهلل َ يتَّ ِكئُ ِفي ِح ْج ِري َوأ ََنا َحائِ ٌ
ض ،فََي ْق َأُر اْلقُ ْر َ
تَ « :ك َ
فيو نظر ،ألف الحائض طاىرة ،والنجاسة ىو
ناقشو العيني بقولو :االستدالؿ بحديث عائشة
الدـ ،وىو غير طاىر في كؿ وقت مف أوقات الحيض ،فعمى ىذا ال يكره قراءة القرآف بحذاء بيت
الخالء ،ومع ىذا ينبغي أف يكره تعظيما لمقرآف ،ألف ما قرب إلى الشيء يأخذ حكمو ،وفيو جواز

استناد المريض في صالتو إلى الحائض إذا كانت ثيابيا طاىرة (ٗ).

واتكاء النبي  في حجرىا ليس فيو داللة عمى
أف قرب الطاىر ِمف الحائض ال يمنع ِمف

وناقشو الحافظ ابن رجب بقولو :حديث عائشة
أف الحيض مانع ِمف القراءة ،وانما مراد عائشة

القراءة (٘).

ثانيا :نوقشت أدلة القول الثاني القائمين بجواز قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن لمحائض والنفساء

بالتالي:

ِ
طيُ ِري»(.)ٙ
ٔ-حديث عائشة
َف الَ تَطُوِفي بِاْل َب ْي ِت َحتَّى تَ ْ
الحاجَُّ ،غ ْي َر أ ْ
«فَا ْف َعمي َما َي ْف َع ُؿ َ
ال داللة ليـ ِ
فيو؛ فإنو ليس في
ناقشو الحافظ ابن رجب :إف استدالؿ المجيزيف بحديث عائشة
مناسؾ الحج قراءة
ٕ-حديث َعائِ َشةَ
ناقشو الماوردي:

مخصوصة حتَّى تدخؿ في عموـ ىذا الكالـ ،وانما تدخؿ األذكار واألدعية (.)ٚ
اف َّ
َح َيانِ ِو»(.)ٛ
النبِ ُّي َ ي ْذ ُك ُر اهللَ َعمَى ُك ّْؿ أ ْ
« َك َ
أنو  كاف يذكر اهلل عمى كؿ حاؿ محموؿ عمى األذكار
إف حديث عائشة

التي ليست قرآنا ،والحديث اْلخر مخصوص (.)ٜ

ٔ

 -التمخيص الحبير (ٔ.)ٖٚٗ ،ٖٖٚ/

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٕٚ

ٕ

 -مجموع الفتاوى (ٕٔ.)ٗٙٓ/

ٗ

 -عمدة القاري (٘.)ٖٚٙ/

ٙ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٕٚ

ٛ

 -سبؽ تخريجو ص(ٕٕ).

٘

 -فتح الباري البف رجب (ٔ.)ٖٗٓ/

ٚ

 -فتح الباري البف رجب (ٔ.)ٖٗٓ/

ٜ

 الحاوي في فقو الشافعي(ٔ.)ٜٔٗ/23

وناقشو النووي :إف المراد بالذكر غير القرآف ،فإنو المفيوـ عند اإلطالؽ (ٔ).
ِ
آف»(ٕ).
ٖ -حديث َعائِ َشةَ
أََّنيَا قَالَ ْ
اف َر ُسو ُؿ اهلل َ يتَّ ِكئُ ِفي ِح ْج ِري َوأ ََنا َحائِ ٌ
ض ،فََي ْق َأُر اْلقُ ْر َ
تَ « :ك َ
آف»(ٕ).
اْلقُ ْر َ
ناقشو العيني بقولو :ليس فيو ما يدؿ عمى جواز قراءة الحائض القرآف ،والذي فيو يدؿ عمى جواز
قراءة القرآف في حجر الحائض ،وعمى جواز حمؿ المصحؼ ليا بعالقتو (ٖ).
ِ
ِ
آف ِأل َّ
َف أ َْم َرَىا َيطُو ُؿ (ٗ).
ٗ-أثر ُم َح َّمِد ْب ِف َم ْسمَ َمةََ :وأ َّ
اىا فَ َال ُي ْك َرهُ لَيَا أ ْ
ض َو َم ْف س َو َ
َما اْل َحائ ُ
َف تَ ْق َأَر اْلقُ ْر َ
ناقشو الباحث :إف أثر محمد بف مسممة بالجواز ال يقوى عمى مواجية آثار كثيرة تواترت عف جمع مف
الصحابة قالوا بعدـ الجواز.
٘-قوليـ :إف الحائض إف لـ تق أر نسيت لتطاوؿ الحيض بيا ،وأنو ربما استوعب شطر زمانيا.
ناقشو الماوردي :إ َّف تعمي َؿ القر ِ
ِ
وطوؿ َّ
المد ِة فيذا خطأ لورود النص بنيي الجنب
اءة بخوؼ النسياف
والحائض ،وألف حدث الحيض أغمظ مف حدث الجنابة ،ألنو يمنع مف الصياـ والوطء وال يمنع منيما
الجنابة ،فمما كاف الجنب ممنوعا فأولى أف تكوف الحائض ممنوعة ،ثـ مف الدليؿ عمييما أف حرمة

القرآف أعظـ مف حرمة المسجد ،فمما كاف المسجد ممنوعا مف الحائض فأولى أف يكونا ممنوعيف مف

القرآف (٘).

وناقشو ابن حزم :إ ف تعميؿ القراءة بأف أمد الحائض يطوؿ ،فيو محاؿ ،ألنو إف كانت قراءتيا لمقرآف

حراما فال يبيحو ليا طوؿ أمدىا ،واف كاف ذلؾ ليا حالال فال معنى لالحتجاج بطوؿ أمدىا (.)ٙ
-ٙقوليـ :مف ادعى المنع فييا في بعض األحواؿ كمؼ أف يأتي بالبرىاف.

ناقشو الباحث :لقد وردت األدلة وتواترت عمى منع الحائض ومف في حكميا مف قراءة القرآف ،وقد
سبؽ ذكر األحاديث الواردة في ذلؾ عند عرض أدلة المانعيف.

ثالثا :نوقشت أدلة القول الثالث القائمين بجواز قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن لمحائض والنفساء

قبل انقطاع الدم بالتالي:

قوليـ :بتقييد الجواز بعدـ انقطاع الدـ ألنيا ال تممؾ طيرىا ،واعتبارىا بزوالو كالجنب ألنيا قد ممكت

طيرىا.

ناقشو الباحث من ثالثة وجوه:

ٔ

 -المجموع (ٕ.)ٜٔ٘/

ٖ

 -عمدة القاري (٘.)ٖٚٗ/

٘

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٔ.)ٜٔٗ ،ٔٗٛ/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٕٚ

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٕٜ

ٙ

 -المحمى (ٔ.)ٜٙ/
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األول :إف الحكـ بعدـ جواز القراءة بعد انقطاع الدـ يحتاج إلى دليؿ ،وال دليؿ يقوي ىذا الحكـ ويسنده.

الثاني :إف التفريؽ بيف ما قبؿ انقطاع الدـ وبعد انقطاعو ال يكوف إال بدليؿ ،وليس ثمة دليؿ عمى
ذلؾ.

الثالث :إ ف اعتبارىا كالجنب بعد انقطاع الدـ فإف حدث الحيض والنفاس عند سيالف الدـ أغمظ مف
حدث الجنابة ،فمئف أبيح ليا القراءة عند سيالف الدـ فإباحتو عند انقطاعو أولى.

رابعا :نوقشت أدلة القول الرابع القائمين بجواز القراءة لمنفساء دون الحائض قبل الغسل وبعد

انقطاع الدم بالتالي:

ناقشو الحافظ ابن رجب من وجيين:

األول :إف البخاري بوب بابا بعنواف :مف سمى الحيض نفاسا .وكأف مراده :إذا سمي الحيض نفاساً
فَقد ثبت ألحدىما اسـ اْلخر ،فيسمى كؿ واحد ِمنيُما باسـ اْلخر ،ويثبت ألحدىما أحكاـ اْلخر.
الثاني :إف النفاس يمنع ما يمنع ِمنو الحيض ،ويوجب ما يوجب الحيض ،وال وجو لمتفريؽ بينيما إال
بو المطمقة قرءاً ،وال تستبرئ ِ
بو؛ فإنيا ال تعتد ِ
في االعتداد ِ
بو األمة ،وقد حكى ابف جرير وغيره
اإلجماع عمى أف حكـ النفساء حكـ الحائض في الجممة (ٔ).

وناقشو الباحث :التفريؽ بيف الحائض والنفساء يحتاج إلى دليؿ ،وال دليؿ عمى التفريؽ بينيما بجواز
القراءة ألحدىما دوف اْلخر قبؿ الغسؿ وبعد انقطاع الدـ ،فيو قوؿ ال تقوـ بو حجة.

الترجيح:

يرى الباحث أف الراجح – واهلل أعمـ  -ىو القوؿ بجواز قراءة الفاتحة وغيرىا مف القرآف لمحائض
والنفساء لقوة ما استدؿ بو أصحاب ىذا القوؿ ،ولعدـ ثبوت الدليؿ في النيي إال حديث ابف عمر

وىو حديث ضعيؼ ال تقوـ بو حجة ،فيبقى األمر عمى الحؿ حتى يقوـ دليؿ عمى الحرمة.
  
المطمب الثاني :قراءة الفاتحة لمجنب.
أجمع العمماء عمى جواز التسبيح والتيميؿ والتكبير والتحميد والصالة عمى رسوؿ اهلل وغير ذلؾ مف
(ٕ)

األذكار وما سوى القرآف لمجنب وقد نقؿ اإلجماع عمى ذلؾ النووي

حكـ قراءة الجنب لمفاتحة وغيرىا مف القرآف عمى قوليف:

ٔ

 -فتح الباري البف رجب (ٔ.)ٗٓٚ ،ٗٓٙ/

ٖ

 -شرح السنة (ٕ.)ٗٗ/

ٕ

 -المجموع (ٕ.)ٔٙٗ/
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والبغوي(ٖ) ،ولكنيـ اختمفوا في

القول األول :يحرم عمى الجنب قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن.

واليو ذىب جميور العمماء مف الحنفية(ٔ) ،والمالكية(ٕ) ،والشافعية(ٖ) ،والحنابمة(ٗ) ،وىو مروي عف عمر
(٘)

وعمى وجابر

وابف مسعود وسمماف وابف عمر  ،والثوري واألوزاعي وابف المبارؾ

()ٙ

وعطاء وأبى

العالية وسعيد بف جبير والزىرى وأبي وائؿ وأبي ثور( ،)ٚوالحسف البصري وقتادة والنخعي( ،)ٛورجحو

شيخ اإلسالـ ابف تيمية ،ونسبو إلى أبي حنيفة وقاؿ :والمشيور مف مذىب الشافعي وأحمد( ،)ٜواختاره

ابف القيـ(ٓٔ) .

القول الثاني :يجوز لمجنب قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن .

واليو ذىب داود وابف حزـ(ٔٔ) ،وىو مروي عف ابف عباس ومعاذ بف جبؿ
(ٖٔ)

بف أبى سفياف والحكـ بف عتيبة والطبري(ٕٔ) ،وقاؿ بو عكرمة

والشوكاني(.)ٔٙ

وسعيد بف المسيب وحماد
(ٗٔ)

وابف المنذر

(٘ٔ)

والبخاري

سبب الخالف:

االحتماؿ المتطرؽ إلى حديث عمي  أنو قاؿ :كاف  ال يمنعو مف قراءة القرآف شيء إال الجنابة،
وذلؾ أف قوما قالوا :إف ىذا ال يوجب شيئا ألنو ظف مف الراوي ،ومف أيف يعمـ أحد أف ترؾ القراءة كاف

ٔ

 -المبسوط (ٖ ،)ٕٕٚ،ٖٖٛ/بدائع الصنائع (ٔ ،)ٖٚ،ٕٔٔ/تحفة الفقياء (ٔ.)ٖٕ/

ٖ

 -إعانة الطالبيف (ٔ ،)ٜٙ/الحاوي (ٔ ،)ٜٔٗ ،ٔٗٚ،ٔٗٛ/المجموع (ٕ ،)ٔ٘ٛ ،ٔ٘ٙ ،ٔ٘٘/الميذب (ٔ.)ٖٓ/

٘

 -شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٔ.)ٕٕٗ ،ٕٗٔ/

ٚ

 -شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٔ.)ٕٕٗ ،ٕٗٔ/

ٜ

 -عمدة الفقو (ٔ ،)ٖٛٙ/مجموع الفتاوى (ٕٔ.)ٗٙٔ ،ٗٙٓ/

ٕ

 -الكافي (ٔ ،)ٕٔٚ/حاشية الدسوقي (ٔ ،)ٜٗ/بداية المجتيد (ٔ ،)ٜٗ/النوادر والزيادات (ٔ. )ٕٔٗ/

ٗ

 -اإلنصاؼ (ٔ ،)ٕٜٗ ،ٔٚٛ/الكافي (ٔ ،)ٔٓٗ/المغني (ٔ ،)ٔٙ٘/شرح الزركشي (ٔ.)ٗٚ/

ٙ

 -فتح الباري البف رجب (ٔ.)ٕٗٛ/

ٛ

 -المحمى (ٔ.)ٜ٘/

ٓٔ

 -إعالـ الموقعيف (ٖ.)ٕٗ ،ٕٖ/

ٔٔ

 -المحمى (ٔ.)ٜ٘/

ٖٔ

 -األوسط (ٕ.)ٜٜ/

٘ٔ

 -عمدة القاري (٘.)ٜٗٓ ،ٗٓٚ/

ٕٔ

 -شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٔ.)ٕٖٗ ،ٕٗٔ/

ٗٔ

 -المرجع السابؽ (ٕ.)ٔٓٓ/

ٔٙ

 -نيؿ األوطار (ٔ.)ٕٖٛ/
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لموضع الجنابة إال لو أخبره بذلؾ؟ ،والجميور أروا أنو لـ يكف عمي  ليقوؿ ىذا عف توىـ وال ظف

وانما قالو عف تحقؽ (ٔ).
األدلة:

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بعدـ جواز قراءة الفاتحة وغيرىا مف القرآف

لمجنب باألدلة التالية:

أوال :من السنة.
ِ ِ
ِ
ِ
َسٍد -
َٔ -ع ْف َع ْبِد المَّ ِو ْب ِف َسمِ َمةَ قَ َ
اؿَ :د َخْم ُ
ت َعمَى َعمي  أ ََنا َوَرُجالَ ِفَ ،رُج ٌؿ منَّا َوَرُج ٌؿ م ْف َبنى أ َ
ِ ِ
اؿ :إَِّن ُكما ِعْمج ِ ِ
أْ ِ
اـ فَ َد َخ َؿ اْل َم ْخ َرَج ثَُّـ َخ َرَج،
ب  -فََب َعثَيُ َما َعمِ ّّى َ و ْجيًا َوقَ َ
َ
َحس ُ
َ
اف فَ َعال َجا َع ْف دين ُك َما .ثَُّـ قَ َ
اؿ :إِ َّف رس َ َّ ِ
اء فَأ َ ِ
فَ َدعا بِم ٍ
اف
آف فَأ َْن َك ُروا َذلِ َؾ ،فَقَ َ
َخ َذ م ْنوُ َح ْف َنةً فَتَ َمس َ
وؿ المو َ ك َ
َّح بِيَا ،ثَُّـ َج َع َؿ َي ْق َأُر اْلقُ ْر َ
َُ
َ َ
ِ
ِ
اؿ َي ْح ُج ُزهُ َ -ع ِف اْلقُ ْر ِ
آف َش ْي ٌء
آفَ ،وَي ْأ ُك ُؿ َم َع َنا المَّ ْح َـ َولَ ْـ َي ُك ْف َي ْح ُجُبوُ  -أ َْو قَ َ
َي ْخ ُرُج م َف اْل َخالَء فَُي ْق ِرُئ َنا اْلقُ ْر َ
لَ ْي َس اْل َج َن َابةَ (ٕ).
وجو االستدالل :قاؿ أبو الطيب العظيـ أبادي :والحديث يدؿ عمى جواز القراءة لممحدث بالحدث
األصغر وىو مجمع عميو لـ نر فيو خالفا وعمى عدـ الجواز لمجنب (ٖ).

قاؿ الشافعي :إف كاف ىذا الحديث ثابتا ففيو داللة عمى أف قراءة القرآف تجوز لغير الطاىر ما لـ يكف

جنبا ،فإذا كاف جنبا لـ يجز لو أف يق أر القرآف (ٗ).
يؼ قَ َ ِ ِ
ٕ-عف أَبِي اْل َغ ِر ِ
ؽ ثَ َالثًاَ ،و َغ َس َؿ َو ْجيَوُ ثَ َالثًا َو َغ َس َؿ
استَْن َش َ
ضوٍء ،فَ َم ْ
َْ
ض َم َ
اؿ :أُت َي َعم ّّي  بِ َو ُ
ض َو ْ
ي َد ْي ِو وِذراع ْي ِو ثَ َالثًا ثَ َالثًا ،ثَُّـ مسح بِ أر ِ
وؿ المَّ ِو  تَ َو َّ
ضأَ ،ثَُّـ
ت َر ُس َ
ْس ِو ثَُّـ َغ َس َؿ ِر ْجمَ ْي ِو ثَُّـ قَ َ
اؿَ :ى َك َذا َأرَْي ُ
َ َ َ َ
َََ َ
(٘)
قَ َأَر َش ْيًئا ِم ْف اْلقُ ْر ِ
ب فَ َال َوَال َآيةَ .
اؿَ :ى َذا ِل َم ْف لَ ْي َس بِ ُجُن ٍب ،فَأ َّ
آف ثَُّـ قَ َ
َما اْل ُجُن ُ
وجو االستدالل :الحديث فيو نيي الجنب عف قراءة القرآف ،والنيي يدؿ عمى التحريـ ،فدؿ ذلؾ عمى
أف الجنب يحرـ عميو قراءة القرآف .قاؿ الييثمي :وىو يدؿ عمى التحريـ؛ ألنو نيي ،وأصمو ذلؾ،

ويعاضد ما سمؼ (.)ٙ

َٖ -ع ْف ْاب ِف ُع َم َر

اؿَ « :ال تَ ْق ِأر ِ
ب َش ْيًئا ِم َف القُ ْر ِ
َع ِف َّ
آف»(.)ٚ
النبِ ّْي  قَ َ
الجُن ُ
ض َوَال ُ
الحائ ُ
َ َ

ٔ

 -بداية المجتيد (ٔ.)ٜٗ/

ٖ

 -عوف المعبود (ٔ.)ٕٖٙ/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص(ٖٕ).

ٗ

 -معرفة السنف واْلثار (ٔ )ٖٕٕ/حديث رقـ (ٗ ،)ٚٚكتاب الطيارة ،باب تالوة القرآف.

ٙ

 -سبؿ السالـ (ٔ ،)ٛٛ/تحفة األحوذي (ٔ.)ٖٛٙ/

٘  -مسند أحمد (ٕ )ٕٕٓ/حديث رقـ (ٕ ،)ٛٚمسند أبي يعمى الموصمي (ٔ )ٖٓٓ/حديث رقـ (ُ٘ )ٖٙم ْسَن ُد َعِم ّْي ْب ِف أَ ِبي
ط ِال ٍب  .قاؿ األلباني في تماـ المنة ( :)ٔٔٚقمت  :فإف ليذه الطريؽ عمتيف :الضعؼ والوقؼ.
َ
ٚ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٕٙ
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وجو االستدالل :إف قولو :شيئا نكرة ،والنكرة في سياؽ النفي تعـ ،كما ىو مقرر في عمـ األصوؿ(ٔ)،
فإنيا تشمؿ كثير القرآف وقميمو ،فدؿ النيي داللة واضحة عمى عدـ جواز قراءة الجنب لمقرآف الكريـ.

قاؿ المباركفوري :الحديث يدؿ عمى أنو ال يجوز لمجنب وال لمحائض قراءة شيء مف القرآف (ٕ).
َٗ -ع ْف َع ْبِد المَّ ِو ْب ِف مالِ ٍؾ اْل َغ ِاف ِق ّْي  أََّنوُ َس ِمع ر ُسو َؿ المَّ ِو َ يقُو ُؿ لِ ُعمر ْب َف اْل َخطَّ ِ
اب « :إِ َذا
ََ
َ َ
َ
(ٖ)
تَ َو َّ
َغتَ ِس َؿ» .
ُصمّْي َوَال أَ ْق َأُر َحتَّى أ ْ
ْت َوأ ََنا ُجُن ٌ
ت َو َش ِرْب ُ
ب أَ َكْم ُ
ضأ ُ
ت َوَال أ َ
وجو االستدالل :إف النبي  كاف يمتنع مف قراءة القرآف وىو عمى جنابة ،فدؿ ذلؾ عمى أف الجنب

تحرـ عميو القراءة .
َّ ِ
آف َعمَى ُك ّْؿ َح ٍ
اؿ َما لَ ْـ
َ٘ -ع ْف َع ْبِد المَّ ِو ْب ِف َسمِ َمةَ َع ْف َعمِي  قَ َ
اف َر ُسو ُؿ المو ُ ي ْق ِرُئ َنا القُ ْر َ
اؿَ « :ك َ
َي ُك ْف ُجُنًبا»(ٗ).
وجو االستدالل :إنو  كاف يمتنع عف قراءة القرآف تالوة وتعميما حاؿ الجنابة ،فدؿ ذلؾ عمى أف

الجنب يمنع مف تالوة القرآف.
ضطَ ِجعا إِلَى ج ْن ِب ام أرَتِ ِو ،فَقَاـ إِلَى ج ِاري ٍة لَو ِفي َن ِ
اح َي ِة اْل ُح ْج َ ِرة
َ -ٙع ْف ِع ْك ِرَمةَ قَ َ
َ َ ُ
َ
اف ْاب ُف َرَو َ
اؿَ :ك َ
احةَ ُم ْ ً
َْ
َ
فَوقَع عمَ ْييا ،وفَ َزع ِت ام أرَتُو َفمَـ تَ ِج ْده ِفي م ْ ِ ِ
ت إِلَى
ت فَ َأرَتْوُ َعمَى َج ِارَيتِ ِو ،فَ َر َج َع ْ
ت َو َخ َر َج ْ
ام ْ
َ َ َ َ َ َ
ُ
َْ ُ ْ
ض َجعو ،فَ َق َ
َ
غ فَقَاـ َفمَِق َييا تَ ْح ِم ُؿ َّ
َخ َذ ِت َّ
ؾ
تَ :م ْي َي ْـ ،لَ ْو أ َْد َرَكتُ َ
الش ْف َرةَ ،فَقَ َ
اؿَ :م ْي َي ْـ؟ ،فَقَالَ ْ
الش ْف َرةَ ثَُّـ َخ َر َج ْ
اْل َب ْي ِت فَأ َ
َ
تَ ،وفَ َر َ َ
ْت َب ْي َف َكتِفَْي َؾ بِيِذ ِه َّ
اؿَ :ما
تَ :أرَْيتُ َؾ َعمَى اْل َج ِارَي ِة ،فَقَ َ
الش ْف َرِة ،قَ َ
َح ْي ُ
اؿَ :وأ َْي َف َأرَْيتِنِي؟  ،قَالَ ْ
ث َأرَْيتُ َؾ لَ َو َجأ ُ
َ
ِ
ِِ
اؿ:
ت :فَا ْق َْأر فَقَ َ
ب»  ،قَالَ ْ
آف َو ُى َو ُجُن ٌ
َأرَْيتنيَ « ،وقَ ْد َنيَى َر ُسو ُؿ المَّو  أ ْ
َف َي ْق َأَر أ َ
َح ُد َنا اْلقُ ْر َ
ِ
َكما َالح م ْشيػ ِ
ِ
َّ ِ
أَتَ ػ َ
ػاب ػ ػ ػوُ
ػان ػػا َر ُسػػو ُؿ المو َي ْػتمُػو كتَ َ
َ َ َ ُ ٌ
ور م َف اْلفَ ْج ِر َساطعٌ
َف ما قَػ ػ ػ َ ِ
وبنػَا
بِػ ػ ِػو ُمػوِق َن ػ ػ ػ ػ ٌ
أَتَى بِاْليُ َدى َب ْع َد اْل َع َمى فَ ُقمُ ُ
ػاؿ َواق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػعُ
ات أ َّ َ
ِ
ػافي ج ْنبػو عػف ِفر ِ
يت يج ِ
ػيف اْلم َ ِ
استَثْ َقمَ ْ ِ
اش ِو
َيبِ ُ ُ َ
إِ َذا ْ
َ َُ َْ َ
ضاج ػعُ
ت باْل ُم ْش ِرك َ َ
َخبره ،فَ ِ
ِ َّ ِ
ت َنو ِ
َّ
فَقَالَ ْ
ت بِالمَّ ِو َو َك َّذ ْب ُ
آم ْن ُ
َ
اج َذهُ
ص َر ،ثَُّـ َغ َدا َعمَى َر ُسوؿ المو  فَأ ْ َ َ ُ
ت اْل َب َ
تَ :
ضح َؾ َحتى َأرَْي ُ َ
.)٘(
وجو االستدالل :قاؿ النووي :والداللة فيو مف وجييف:
ٔ

 -انظر :البحر المحيط (ٔ ،)ٕٜٔ/نياية السوؿ (ٔ ،)ٖٛٛ ،ٖٕٛ،ٖٛٔ/إرشاد الفحوؿ (ٔ. )ٕٜٜ/

ٕ

 -تحفة األحوذي (ٔ. )ٖٗٙ/

ٗ

 -سنف الترمذي (ٔ )ٕٖٚ/حديث رقـ ( ) ٔٗٙأبواب الطيارة ،باب ما جاء في الرجؿ يق أر القرآف عمى كؿ حاؿ ما لـ يكف

٘

 -سنف الدارقطني (ٔ )ٕٔٓ/حديث رقـ (ٖٔ ) كتاب الطيارة ،باب في النيي لمجنب والحائض عف قراءة القرآف .وضعفيا

ٖ  -سنف الدارقطني (ٔ )ٜٔٔ/حديث رقـ ( ،)ٜكتاب الطيارة ،باب في النيي لمجنب والحائض عف قراءة القرآف .السنف
ِ
اء ِة اْلقُ ْر ِ
آف .وضعفو
الكبرى لمبييقي (ٔ )ٖٔٗ/حديث رقـ (٘ٔٗ) ،جماع أبواب سنة الوضوء وفرضوَ ،ب ُ
اب َن ْي ِي اْل ُجُن ِب َع ْف ق َر َ
النووي في المجموع (ٕ ،)ٜٔ٘/وقاؿ األلباني في سمسمة األحاديث الضعيفة ( )ٚ/ٙحديث رقـ (ٕٔٓ٘) :وىذا سند ضعيؼ.
جنبا .وقاؿ :حديث حسف صحيح .وقد أشار األلباني في اإلرواء إلى ضعفو (ٕ.)ٕٖٗ ،ٕٕٗ/
النووي في المجموع (ٕ.)ٜٔ٘/
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أحدىما :إف النبي  لـ ينكر عميو قولو :حرـ رسوؿ اهلل  القرآف.
والثاني :إف ىذا كاف مشيو ار عندىـ يعرفو رجاليـ ونساؤىـ (ٔ).

ثانيا :من آثار الصحابة . 
اف ُعمر ْب ُف اْل َخطَّ ِ
ب (ٕ) .
يدةَ َّ
السْم َمانِ ّْي قَ َ
َٔ -ع ْف َعبِ َ
آف َو ُى َو ُجُن ٌ
اب َ ي ْك َرهُ أ ْ
َف َي ْق َأَر اْلقُ ْر َ
اؿَ :ك َ َ ُ
اؿ ِفي اْلجُن ِبَ :ال ي ْق أُر اْلقُرآف ،وَال حرفًا و ِ
اح ًدا (ٖ) .
َٕ -ع ْف َعمِ ّْي ْب ِف أَبِي طَالِ ٍب  أََّنوُ قَ َ
ُ
َ َ ْ َ َ َْ َ
ٖ-عف مج ِ
آف (ٗ).
اىٍد قَ َ
اؿَ :ال َي ْق َأُر اْل ُجُن ُ
َْ َُ
ب اْلقُ ْر َ
(٘)
َٗ -ع ْف َس ِع ِيد ْب ِف اْلم َسي ِ
آف .
ّْب قَ َ
اؿَ :ال َي ْق َأُر اْل ُجُن ُ
ب اْلقُ ْر َ
ُ
()ٙ
آف َعمَى ُك ّْؿ َح ٍ
اؿَ ،ما لَ ْـ تَ ُك ْف ُجُنًبا .
َ٘ -ع ْف َعِمي  قَ َ
اؿ :ا ْق َِأر اْلقُ ْر َ
ِ
آف (.)ٚ
َ -ٙع ْف َجابِ ٍر  قَ َ
ض َوَال اْل ُجُن ُ
اؿَ :ال َي ْق َأُر اْل َحائ ُ
اء اْلقُ ْر َ
ب َوَال النُّفَ َس ُ
أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بجواز قراءة الفاتحة وغيرىا مف القرآف لمجنب
باألدلة التالية:

أوال :من السنة.
َح َيانِ ِو»(.)ٛ
َ -1ع ْف َعائِ َشةَ
قَالَ ْ
اف النَّبِ ُّي َ ي ْذ ُك ُر اهللَ َعمَى ُك ّْؿ أ ْ
تَ « :ك َ
وجو االستدالل :إف النبي  كاف يذكر اهلل عمى كؿ أحوالو وفي كؿ أوقاتو ،متطي ار ومحدثا ،لـ يكف
يمنعو مف قراءة القرآف جنابة وال غيرىا ،والحديث عاـ مخصوص بما ورد الدليؿ عمى تخصيصو كحاؿ

قضاء الحاجة ( .)ٜقاؿ المباركفوري :فإنو يدؿ بظاىره عمى أنو  كاف يق أر حاؿ الجنابة أيضا ،فإف
َح َيانِ ِو» يشمؿ حالة الجنابة أيضا ،وقولياَ « :ي ْذ ُك ُر اهللَ» يشمؿ تالوة القرآف
قولياَ « :عمَى ُك ّْؿ أ ْ
فدؿ ىذا عمى جواز قراءة الجنب لمقرآف لدخولو تحت ىذا العموـ.

ٔ

 -المجموع (ٕ.)ٜٔ٘/

ٛ

 -سبؽ تخريجو ص(ٖٕ).

ٕ
ِ
َّ
ب .مصنؼ ابف
ض َواْل ُجُن ُ
اب َى ْؿ تَ ْذ ُك ُر الم َو اْل َحائ ُ
 مصنؼ عبد الرزاؽ (ٔ )ٖٖٚ/حديث رقـ ( ،)ٖٔٓٚكتاب الحيضَ ،ب ُأبي شيبة (ٔ )ٜٚ/حديث رقـ (ِٓ ،)ٔٓٛكتَاب الطَّيار ِ
آف.
اتَ ،م ْف َك ِرهَ أ ْ
َف َي ْق َأَر اْل ُجُن ُ
ُ
ب اْلقُ ْر َ
ََ
ٖ
ِ
ِ
اءة اْلقُ ْر ِ
آف.
 معرفة السنف واْلثار (ٔ )ٖٕ٘/حديث رقـ (٘ ،)ٚٛكتاب الطيارةَ ،ب ُاب ق َر َ
ٗ  -مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ )ٜٚ/حديث رقـ (ِٖ ،)ٔٓٛكتَاب الطَّيار ِ
آف.
اتَ ،م ْف َك ِرهَ أ ْ
َف َي ْق َأَر اْل ُجُن ُ
ُ
ب اْلقُ ْر َ
ََ
٘
َّ ِ
ِ
َف َي ْق َأَر ِم َف اْلقُ ْر ِ
آف.
ص ِلْم ُجُن ِب أ ْ
 مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ )ٜٛ/حديث رقـ (ٗ ،)ٜٔٓكتَ ُاب الط َي َاراتَ ،م ْف َرَّخ َ
ٙ
َّ ِ
ِ
َف َي ْق ََأر ِم َف اْلقُ ْر ِ
آف .مصنؼ
ص ِلْم ُجُن ِب أ ْ
 مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ )ٜٜ/حديث رقـ (ٖٔٔٔ) ،كتَ ُاب الط َي َاراتَ ،م ْف َرَّخ َ
عبد الرزاؽ (ٔ )ٖٗٓ/حديث رقـ (ٕٖٔٔ) ،كتاب الحيض ،باب اْلِقر ِ
ضوٍء.
اءة َعمَى َغ ْي ِر ُو ُ
َ ُ َ َ
 - ٚسنف الدارقطني (ٔ )ٕٔٔ/حديث رقـ (٘ٔ) ،كتاب الطيارة ،باب في النيي لمجنب والحائض عف قراءة القرآف.
ٜ

 -فيض القدير (٘.)ٕٕٚ/

ٓٔ

 تحفة األحوذي (ٔ.)ٖٛٙ/25

قاؿ ابف المنذر :الذكر قد يكوف بقراءة القرآف وغيره ،فكؿ ما وقع عميو اسـ ذكر اهلل فغير جائز أف

يمنع منو أحدا ،إذا كاف النبي  ال يمتنع مف ذكر اهلل عمى كؿ أحيانو (ٔ).
َّ
تَ :خ َر ْج َنا َم َع َّ
ت ،فَ َد َخ َؿ
َٕ -ع ْف َعائِ َشةَ
الحجََّ ،فمَ َّما ِج ْئ َنا َس ِر َ
قَالَ ْ
ؼ طَ ِمثْ ُ
النبِ ّْي  الَ َن ْذ ُك ُر إِال َ
ت :لَوِد ْد ُ َّ ِ
ِ ِ
َعمَ َّي َّ
اؿ« :لَ َعمَّ ِؾ
اـ ،قَ َ
النبِ ُّي َ وأ ََنا أ َْب ِكي ،فَقَ َ
ت َوالمو أَّْني لَ ْـ أ ُ
َح َّج َ
الع َ
اؿَ « :ما ُي ْبكيؾ؟» ُقْم ُ َ
ِ
اؿ« :فَِإ َّف َذلِؾ َشيء َكتَبو المَّو عمَى ب َن ِ
َف
تَ :ن َع ْـ ،قَ َ
ات َ
ُن ِف ْس ِت؟» ُقْم ُ
الحاجَُّ ،غ ْي َر أ ْ
آد َـ ،فَا ْف َعمي َما َي ْف َع ُؿ َ
ْ ٌ َُ ُ َ َ
طيُ ِري»(ٕ).
الَ تَطُوِفي بِاْل َب ْي ِت َحتَّى تَ ْ
وجو االستدالل :قاؿ الحافظ ابف حجر :إف النبي  أذف لعائشة

لما حاضت وىي حاجة أف

تفعؿ ما يفعمو الحاج مف أعماؿ إال الطواؼ بالبيت ،وتالوة القرآف داخمة ضمف ىذا اإلذف ،وفيو دليؿ
عمى جواز قراءة القرآف لمحائض ،والجنب أولى منيا بالقراءة ،ألف حدثيا أغمظ مف حدثو (ٖ).

ثانيا :من آثار الصحابة .
ٔ-عف عبيد بف عبيدة قاؿ :ق أر ابف عباس
في جوفي أكثر مف ذلؾ

(ٗ)

شيئا مف القرآف وىو جنب ،فقيؿ في ذلؾ .فقاؿ :ما

.
فقمت لو :أيق أر الجنب القرآف؟ قاؿ :دخمت عمي

ٕ -عف أبي مجمز قاؿ :دخمت عمى ابف عباس
وقد قرأت سبع القرآف وأنا جنب (٘).

ٖ -وكاف عكرمة ال يري بأسا لمجنب أف يق أر القرآف (.)ٙ

ٗ -وقيؿ لسعيد بف المسيب :أيق أر الجنب القرآف؟ قاؿ :نعـ ،أليس في جوفو؟ (.)ٚ
ِ
ِ
اؿ :أَلَ ْي َس
ْسا َوقَ َ
اف قَ َ
اؿَ :سأَْلت َس ِع َ
َ٘ -ع ْف َح َّماد ْب ِف أَبِي ُسمَْي َم َ
يد ْب َف ُج َب ْي ٍر َع ْف اْل ُجُن ِب َي ْق َأُر َفمَ ْـ َي َر بِو َبأ ً
ِ
ِ
آف؟ (.)ٛ
في َج ْوِفو اْلقُ ْر ُ
المناقشة:

أوال :نوقشت أدلة القول األول القائمين بعدم جواز قراءة الجنب لمفاتحة وغيرىا من القرآن بالتالي:
حديث عبِد ِ
اهلل ْب ِف َسمِ َمةَ عف َعِمى َ « ولَ ْـ َي ُك ْف َي ْح ُجُبوُ َع ِف اْلقُ ْر ِ
آف َش ْي ٌء لَ ْي َس اْل َج َن َابةَ»(.)ٜ
ْٔ َ ُ -
ٔ

 -األوسط البف المنذر (ٕ.)ٔٓٓ/

ٖ

 -فتح الباري (ٔ.)ٗٓٛ ،ٗٓٚ/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٕٚ

ٗ

 -األوسط البف المنذر (ٕ.)ٜٛ/

ٙ

 -المرجع السابؽ (ٕ.)ٜٜ/

ٛ

 -المحمى (ٔ.)ٜٙ/

٘

 -المرجع السابؽ.

ٚ

 -األوسط البف المنذر (ٕ .)ٜٜ/المحمى (ٔ.)ٜٙ/

ٜ

 سبؽ تخريجو ص(ٖٕ).22

ناقشو الباحث :إف الحديث ضعفو اإلماـ النووي(ٔ) .وقاؿ عنو الشافعي :أىؿ الحديث ال يثبتونو .قاؿ
البييقي :ألف مداره عمى عبد اهلل بف سممة بكسر الالـ ،وكاف قد كبر وأنكر حديثو وعقمو ،وانما روى
ىذا بعد كبره (ٕ) .وذكر الخطابي أف اإلماـ أحمد كاف يوىف حديث عمي ىذا ويضعؼ أمر عبد اهلل

بف سممة(ٖ) .وذكره ابف الجوزي في كتابو الضعفاء والمتروكيف(ٗ).

وعمى فرض صحتو فإنو مناقش بقول ابن حزم :االستدالؿ بو ال حجة ليـ فيو؛ ألنو ليس فيو نيي

عف أف يق أر الجنب القرآف ،وانما ىو فعؿ منو  ال ُيمزـ ،وال بيَّف  أنو إنما يمتنع مف قراءة القرآف
مف أجؿ الجنابة (٘).
ب فَ َال َوَال َآيةَ»(.)ٙ
ٕ-حديث عمي َ « ى َذا ِل َم ْف لَ ْي َس بِ ُجُن ٍب فَأ َّ
َما اْل ُجُن ُ
ناقشو األلباني من ثالثة وجوه:
األول :إننا ال نسمـ بصحة إسناده ،ألف أبا الغريؼ ىذا لـ يوثقو غير ابف حباف ،وعميو اعتمد المشار

إليو في تصحيح إسناده ،وقد ذكرنا م ار ار أف ابف حباف متساىؿ في التوثيؽ فال يعتمد عميو ،السيما إذا

عارضو غيره مف األئمة فقد قاؿ أبو حاتـ الرازي( :ليس بالمشيور .قيؿ :ىو أحب إليؾ أو الحارث

األعور :قاؿ :الحارث أشير وىذا قد تكمموا فيو وىو شيخ مف نظراء أصبغ بف نباتة) .قمت :وأصبغ
ىذا ليف الحديث عند أبي حاتـ ،ومتروؾ عند غيره .فمثؿ ىذا ال يحسف حديثو فضال عف أف يصحح!.

الثاني :أنو لو صح فميس صريحا في الرفع ،أعني موضع الشاىد منو ،وىو قولو ( :ثـ ق أر شيئا مف
القرآف .) . .

الثالث :لو كاف صريحا في الرفع فيو شاذ أو منكر ،ألف عائذ بف حبيب واف كاف ثقة فقد قاؿ فيو

ابف عدي :روى أحاديث أنكرت عميو (.)ٚ
ٖ-حديث ابف عمر َ « :ال تَ ْق ِأر ِ
ب َش ْيًئا ِم َف القُ ْر ِ
آف»(.)ٛ
الجُن ُ
ض َوَال ُ
الحائ ُ
َ َ
ناقشو شيخ اإلسالم ابن تيمية بقولو :وىو حديث ضعيؼ باتفاؽ أىؿ المعرفة بالحديث (.)ٜ
ٗ-حديث عبد اهلل الغافقي« :إِ َذا تَ َو َّ
َغتَ ِس َؿ»(ٓٔ).
ُصمّْي َوَال أَ ْق َأُر َحتَّى أ ْ
ْت َوأ ََنا ُجُن ٌ
ت َو َش ِرْب ُ
ب أَ َكْم ُ
ضأ ُ
ت َوَال أ َ
ٔ

 -انظر :المجموع (ٕ.)ٔ٘ٛ/

ٖ

 -عمدة القاري (٘.)ٗٔٓ/

٘

 -المحمى (ٔ.)ٜ٘/

ٚ

 -إرواء الغميؿ (ٕ.)ٕٖٗ/

ٜ

 -مجموع الفتاوى (ٕٔ.)ٗٙٓ/

ٕ

 -انظر :تحفة األحوذي (ٔ.)ٖٗٚ/

ٗ

.)ٕٔ٘/ٕ( -

ٙ

 -سبؽ تخريجو ص(ٖٗ).

ٛ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٕٙ

ٓٔ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٖٙ
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ناقشو الباحث :إنو ضعيؼ اإلسناد ،ضعفو النووي(ٔ) واأللباني(ٕ).
َّ ِ
آف َعمَى ُك ّْؿ َح ٍ
اؿ َما لَ ْـ َي ُك ْف ُجُنًبا»(ٖ).
اف َر ُسو ُؿ المو ُ ي ْق ِرُئ َنا القُ ْر َ
٘-حديث عمي َ « :ك َ
ناقشو ابن خزيمة بقولو :ال حجة في الحديث لمف منع الجنب مف القراءة؛ ألنو ليس فيو نيي؛ وانما

يبيف  أنو إنما امتنع عف ذلؾ ألجؿ الجنابة (ٗ).
ىي حكاية فعؿ ،ولـ ّ
وناقشو الصنعاني :ولكف الحؽ أنو ال ينيض عمى التحريـ ،بؿ يحتمؿ أنو ترؾ ذلؾ حاؿ الجنابة
لمكراىة ،أو نحوىا (٘).

جنبا،
وناقشو الطبري بقولو :والصواب عندنا في ذلؾ ما روى عنو  أنو كاف يق أر القرآف ما لـ يكف ً
اختيار منو
ًا
طاىر كاف
ًا
أنو  كاف يذكر اهلل عمى كؿ أحيانو ،فإف قراءتو القرآف
وخبر عائشة
تعميما منو أف
ألفضؿ الحالتيف ،والحاؿ التي كاف يذكر اهلل فييا ويق أر القرآف غير طاىر ،فإف ذلؾ كاف
ً

ذلؾ جائز ليـ وغير محظور عمييـ ذكر اهلل وتالوة القرآف ،ألف اهلل لـ يوجب فرض الطيارة عمى
عباده المؤمنيف إال إذا قاموا إلى الصالة (.)ٙ

ِ
آف َو ُى َو
-ٙأما قصة عبد اهلل بف رواحة  مع امرأتو وقولوَ « :نيَى َر ُسو ُؿ المَّو  أ ْ
َف َي ْق َأَر أ َ
َح ُد َنا اْلقُ ْر َ
ب»(.)ٚ
ُجُن ٌ
ناقشيا النووي بقولو :ولكف إسناد ىذه القصة ضعيؼ ومنقطع (.)8

-7االستدالؿ بآثار الصحابة بعدـ الجواز.

ناقشو الباحث :إنو قد ثبت عف غيرىـ مف كبار الصحابة خالؼ ذلؾ ،وليس قوؿ القائميف بعدـ الجواز
أولى مف قوؿ القائميف بالجواز ،فالمجيزوف بنوا حكميـ عمى البراءة األصمية.

ثانيا :نوقشت أدلة
يث َعائِ َشةَ
َٔ -حِد ُ
ناقشو الماوردي

القول الثاني القائمين بجواز قراءة الجنب لمفاتحة وغيرىا من القرآن بالتالي:
اف َّ
َح َيانِ ِو»(.)ٜ
النبِ ُّي َ ي ْذ ُك ُر اهللَ َعمَى ُك ّْؿ أ ْ
َ « :ك َ
والنووي :إنو محموؿ عمى األذكار التي ليست قرآنا ،فإنو المفيوـ عند

وناقشو الصنعاني :إف الحديث عاـ ،وىو مخصص بأحاديث النيي عف قراءة الجنب لمقرآف (ٔ).

ٔ

 -المجموع (ٕ.)ٜٔ٘/

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(ٖ٘).

٘

 -المرجع السابؽ.

ٚ

 -سبؽ تخريجو ص(ٖ٘).

ٜ

 -سبؽ تخريجو ص(ٖٕ).

ٕ

 -سمسمة األحاديث الضعيفة ( )ٚ/ٙحديث رقـ (ٕٔٓ٘).

ٗ

 -سبؿ السالـ (ٔ.)ٛٛ/

ٙ

 -شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٔ.)ٕٖٗ/

ٛ

 -المجموع (ٕ.)ٜٔ٘/

ٓٔ

 الحاوي (ٔ ،)ٜٔٗ/المجموع (ٕ.)ٜٔ٘/22

ِ
طيُ ِري»(ٕ).
ٕ-حديث عائشة
َف الَ تَطُوِفي بِاْل َب ْي ِت َحتَّى تَ ْ
الحاجَُّ ،غ ْي َر أ ْ
« :فَا ْف َعمي َما َي ْف َع ُؿ َ
ناقشو الحافظ ابن رجب :إنو ليس في مناسؾ الحج قراءة مخصوصة حتَّى تدخؿ في عموـ ىذا
الكالـ ،وانما تدخؿ األذكار واألدعية فال داللة ليـ ِ
فيو (ٖ).
وناقشو شيخ اإلسالم ابن تيمية :إف قياس الجنب عمى الحائض قياس مع الفارؽ ،فإف الحائض
يرخص ليا ما ال يرخص لمجنب فيو ،ألف الحائض إنما أبيح ليا القراءة ألنيا ال تممؾ طيرىا ،لطوؿ

أمرىا ودواـ حدثيا ،أما الجنب فيمكنو أف يتطير ليق أر بخالؼ الحائض (ٗ).
ٖ -االستدالؿ بآثار الصحابة القائميف بالجواز.

ناقشو الباحث :إف اْلثار عف الصحابة ليس مقطوع بحجيتيا كما ىو مقرر في عمـ األصوؿ ،فقد

اختمؼ العمماء في قوؿ الصحابي ىؿ ىو حجة أـ ال؟ ،فمنيـ مف قاؿ بأنو حجة ،ومنيـ مف قاؿ ليس
بحجة ،ال سيما إذا خالؼ الصحابي حديثا مرفوعا(٘).

الترجيح:

يرى الباحث – واهلل أعمـ – أف أدلة القائميف بعدـ الجواز ال تسمـ مف مقاؿ فال تقوى عمى االحتجاج

ؾ
بيا ،وأف أدلة القائميف بالجواز غير صريحة فال تسمـ مف االعتراض ،وعميو فإف الباحث يرى تر َ
الجنب لقراءة القرآف عمى سبيؿ الكراىة ال عمى سبيؿ الحرمة ،تمسكا بقوؿ عمر بف الخطاب
()ٙ
اؿَ « :عمَى
َف أَ ْذ ُك َر المَّوَ َع َّز َو َج َّؿ إِالَّ َعمَى طُ ْي ٍر» أ َْو قَ َ
بالكراىة  ،وعمال بقوؿ النبي «:إِّْني َك ِرْى ُ
ت أْ
طَيَ َارٍة»( .)ٚوذلؾ أف الجنب يممؾ أمر طيارتو.
  
المبحث الثالث :قراءة الفاتحة لممستحاضة.
أجمع الفقياء عمى جواز قراءة المستحاضة لمفاتحة وغيرىا مف القرآف ،وقد نقؿ اإلجماع عمى ذلؾ
()ٛ

الطبري

()ٜ

والقرطبي

وابف عبد البر

(ٔ)

(ٕ)

والنووي

واسحاؽ(ٖ).

ٔ

 -سبؿ السالـ (ٔ.)ٛٛ/

ٖ

 -فتح الباري البف رجب (ٔ.)ٖٗٓ/

٘

 -انظر :نياية السوؿ (ٕ ،)ٕ٘ٔ ،ٕ٘ٓ/البحر المحيط (ٕ.)ٕٜ٘ ،ٕ٘ٛ/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٕٚ

ٗ -التاج واإلكميؿ (ٔ ،)ٖٔٚ/مجموع الفتاوى (ٕٔ.)ٗٙٔ/
ٙ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٖٙ

ٛ

 -اإلحكاـ شرح أصوؿ األحكاـ (ٔ.)ٜٔٔ/

السالَ َـ َو ُى َو َيُبو ُؿ .قاؿ األلباني في صحيح سنف أبي
 - ٚسنف أبي داود (ٔ )ٛ/حديث رقـ ( )ٔٚكتاب الطيارة ،باب أََي ُرُّد َّ
داود (ٔ :)ٗ٘/إسناده صحيح عمى شرط مسمـ ،وصححو ابف حباف والحاكـ والذىبي والنووي.
ٜ

 -الجامع ألحكاـ القرآف (ٖ.)ٛٙ/
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األدلة من السنة:
وؿ ِ
ت فَ ِ
ت أَبِي ُح َب ْي ٍ
اهلل ،إِّْني
َٔ -ع ْف َعائِ َشةَ
تَ :يا َر ُس َ
ش ،إِلَى النَّبِ ّْي  فَقَالَ ْ
اء ْ
قَالَ ْ
اط َمةُ بِ ْن ُ
تَ :ج َ
ض ِة ،فَِإ َذا أَ ْقَبمَ ِت
اض فَ َال أَ ْ
طيُُر .أَفَأ ََدعُ الص َ
َّالةَ؟ فَقَ َ
اؿَ « :ال ،إَِّن َما َذلِ ِؾ ِع ْر ٌ
ؽ َولَ ْي َس بِاْل َح ْي َ
ُستَ َح ُ
ام َأرَةٌ أ ْ
ْ
(ٗ)
اغ ِسمِي َع ْن ِؾ َّ
صمّْي» .
ضةُ فَ َد ِعي الص َ
ت فَ ْ
َّالةََ ،وِا َذا أ َْد َب َر ْ
اْل َح ْي َ
الد َـ َو َ
وجو االستدالل :إف دـ االستحاضة ليس حيضاً شرعياً ،وانما ىو كالحدث الدائـ ال يمنع شيئاً مف
ممنوعات الحيض والنفاس ،فالمستحاضة تصمي وتصوـ فرضاً أو نفالً ،وال يمنعيا ذلؾ عف شيء،

ويجوز ليا كؿ ما يجوز لغير الحائض مف طواؼ وقراءة قرآف ومس مصحؼ ودخوؿ مسجد (٘).
َٕ -ع ْف َح ْم َنةَ بِ ْن ِت َج ْح ٍ
وؿ المَّ ِو 
ش
ت َر ُس َ
ضةً َكثِ َيرةً َشِد َ
قَالَ ْ
يدةًَ ،فأَتَْي ُ
تُ :ك ْن ُ
اض َح ْي َ
ُستَ َح ُ
ت أْ
ت :يا رس َ َّ ِ
ُخبِره ،فَوج ْدتُو ِفي ب ْي ِت أ ْ ِ
أ ِِ
ب بِْن ِت َج ْح ٍ
اض
ُستَ َح ُ
ُختي َزْي َن َ
َ
َستَ ْفتيو َوأ ْ ُ ُ َ َ ُ
ام َأرَةٌ أ ْ
ْ
ش ،فَ ُقْم ُ َ َ ُ
وؿ المو إِّْني ْ
)
ٙ
(
ِ
ب
يدةً ،فَ َما تََرى ِفييَا قَ ْد َم َن َعتْنِي َّ
َّوَـ .فَقَ َ
ت لَ ِؾ اْل ُك ْر ُس َ
ضةً َكثِ َيرةً َشِد َ
اؿ« :أ َْن َع ُ
ؼ فَِإَّنوُ ُي ْذى ُ
َح ْي َ
الصالَةَ َوالص ْ
َّ
تُ :ى َو أَ ْكثَُر ِم ْف َذلِ َؾ ،إَِّن َما أَثُ ُّج ثَجِّا(.)ٚ
تُ :ى َو أَ ْكثَُر ِم ْف َذلِ َؾ .قَ َ
اؿ « :فَاتَّ ِخِذي ثَْوًبا» .فَقَالَ ْ
الد َـ» .قَالَ ْ
اْلخ ِر ،وِاف قَ ِو ِ
ِ ِ
َّ ِ
َعمَ ُـ».
قَ َ
يت َعمَ ْي ِي َما فَأ َْن ِت أ ْ
آم ُرِؾ بِأ َْم َرْي ِف أَيَّيُ َما فَ َعْم ِت أ ْ
َج َأَز َع ْنؾ م َف َ َ ْ
اؿ َر ُسو ُؿ المو َ «:س ُ
اف ،فَتَحي ِ
اؿ لَياِ« :إَّنما ىِذ ِه رْكضةٌ مف رَكض ِ
َّضي ِستَّةَ أََّي ٍاـ أَو س ْبعةَ أَي ٍ
ات َّ
طِ
َّاـ ِفي ِعْمِـ المَّ ِو ،ثَُّـ
الش ْي َ
َ
َ َ
َ َ َ َ
ْ َ َ
فَقَ َ َ
اغتَ ِسمِي حتَّى إِ َذا أرَْي ِت أََّن ِؾ قَ ْد طَير ِت واستَْنقَأ ِ
ْت ،فَ ّْ
يف لَْيمَةً
ْ
َ
يف لَْيمَةً أ َْو أ َْرَب ًعا َو ِع ْش ِر َ
صمي ثَالَثًا َو ِع ْش ِر َ
ُْ َ ْ
َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يض ّْ
ات
اء َو َك َما َي ْ
طيُ ْرَف ِميقَ َ
صو ِمي ،فَِإ َّف َذل َؾ ُي ْج ِزُئؾَ ،و َك َذل َؾ فَا ْف َعمي في ُك ّْؿ َش ْي ٍر َك َما تَح ُ
الن َس ُ
َّاميَا َو ُ
َوأَي َ
ُّ
ِِ
ِ
ِ
ِ
يف َوتَ ْج َم ِعي َف َب ْي َف
َح ْيض ِي َّف َوطُ ْي ِرِى َّفَ ،وِا ْف قَ ِويت َعمَى أ ْ
ص َر ،فَتَ ْغتَسم َ
َف تُ َؤ ّْخ ِري الظ ْي َر َوتُ َعجّْمي اْل َع ْ
ُّ
ِ
ِِ
ِ
ِ
الصالَتَْي ِف
يف َب ْي َف َّ
َّ
يف اْل َم ْغ ِر َ
يف َوتَ ْج َمع َ
اء ،ثَُّـ تَ ْغتَسم َ
ب َوتُ َع ّْجم َ
ص ِرَ ،وتُ َؤ ّْخ ِر َ
الصالَتَْي ِف الظ ْي ِر َواْل َع ْ
يف اْلع َش َ
ِ
ِِ
ِ
ب
صو ِمى إِ ْف قَ َد ْر ِت َعمَى َذِل َؾ» .قَ َ
اؿ َر ُسو ُؿ المَّ ِو َ «:و َى َذا أ ْ
َع َج ُ
فَا ْف َعميَ ،وتَ ْغتَسم َ
يف َم َع اْلفَ ْج ِر فَا ْف َعمي َو ُ
األ َْم َرْي ِف إِلَ َّى»(.)ٛ

ٔ

 -االستذكار (ٔ.)ٕٙٛ/

ٖ

 -فتح الباري البف رجب (ٔ.)ٗ٘٘/

٘

 -منار القاري (ٔ.)ٖٖٕ/

ٚ

 -الثج :شدة سيالف الدـ .انظر :شرح أبي داود لمعيني (ٕ.)ٜٙ/

ٕ

 -المجموع (ٕ ،)ٖٔٙ/شرح النووي (ٗ.)ٔٚ/

ٗ
اب َغ ْس ِؿ َّ
الدِـ .صحيح مسمـ (ٔ )ٕٕٙ/حديث رقـ
 صحيح البخاري (ٔ )٘٘/حديث رقـ ( ،)ٕٕٛكتاب الوضوءَ ،ب ُِ
(ٖٖٖ) ،كتاب الحيض ،باب اْلمستَح ِ
ص َالتِ َيا.
َ ُ ُْ َ َ
اضة َو َغ ْسم َيا َو َ
ٙ

 -أنعت أي :أصؼ لؾ .الكرسؼ :وىو القطف .انظر :شرح أبي داود لمعيني (ٕ.)ٜٙ/

ٛ
ِ
الةَ .سنف الترمذي
ضةُ تَ َدعُ َّ
الص َ
 سنف أبي داود (ٔ )ٔٔٙ/حديث رقـ ( ،)ٕٛٚالطيارة ،باب َم ْف َق َاؿِ :إ َذا أَ ْقَبَمت اْل َح ْي َ
(ٔ )ٕٕٔ/حديث رقـ ( ،)ٕٔٛأبواب الطيارة ،باب ما جاء في المستحاضة تتوضأ لكؿ صالة .وقاؿ الترمذي :حديث حسف

صحيح .وقاؿ األلباني في صحيح سنف أبي داود (ٕ :)ٙٚ/إسناده حسف.
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وجو االستدالل :إف النبي  أمر حمنة بنت جحش

أف تقدر حيضتيا بستة أياـ أو سبعة أياـ ثـ

تغتسؿ وتصمي وتصوـ ،فكما أنيا تصمي وتصوـ؛ فإنيا تق أر القرآف ،ألف قراءة القرآف داخمة ضمنا في

الصالة ،فدؿ ذلؾ عمى جواز قراءة القرآف لممستحاضة.
وؿ المَّ ِو  ام أرَةٌ ِمف أ َْزو ِ ِ
ت مع رس ِ
ت تََرى
َٖ -ع ْف َعائِ َشةَ
اضةٌ ،فَ َك َان ْ
قَالَ ْ
تْ « :
اجو ُم ْستَ َح َ
اعتَ َكفَ ْ َ َ َ ُ
َْ
ْ َ
َّ
صمّْي»(ٔ).
الح ْم َرةَ َو ُّ
ض ْع َنا الط ْس َ
َّما َو َ
ُ
ت تَ ْحتَيَا َوِى َي تُ َ
الص ْف َرةَ ،فَُرب َ
وجو االستدالؿ :قاؿ الحافظ ابف رجب :وىذا الحديث يدؿ عمى أف المستحاضة ِمف أىؿ العبادات
كالطاىرة ،فكما أنيا تصمي فإنيا تصوـ ،وتعتكؼ وتجمس في المسجد وتق أر القرآف وتمس المصحؼ

كاف في شير رمضاف ،فمو كانت المستحاضة كالحائض
وتطوؼ بالبيت؛ فإف اعتكاؼ النبي  غالبو َ
ال تصوـ لَـ تعتكؼ ،ال سيما عمى رأي مف يقوؿ :إف االعتكاؼ ال يصح بغير صوـ (ٕ).
وبناء عمى ما تقدـ مف أدلة يتبيف جواز قراءة المستحاضة لمقرآف ،واهلل أعمـ.
  
المبحث الرابع :ق ارءة الفاتحة في أماكن قضاء الحاجة.
أجمع الفقياء عمى جواز قراءة القرآف عف ظير قمب لممحدث حدثا أصغر مع استحباب الوضوء ،وقد
(ٖ)

نقؿ اإلجماع عمى ذلؾ النووي

(ٗ)

والعيني

وابف عبد البر

(٘)

()ٙ

والبغوي

وشيخ اإلسالـ ابف تيمية(.)ٚ

ولكنيـ اختمفوا في حكـ قراءة الفاتحة وغيرىا مف القرآف في أماكف قضاء الحاجة عمى قوليف:

القول األول :يحرم قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن في أماكن قضاء الحاجة.

وىو األصح عند الحنفية( ،)ٛواليو ذىب المالكية( ،)9والمشيور عند الحنابمة(ٓٔ) ،وبو قاؿ

ٔ

اؼ ،باب ْ ِ ِ
 صحيح البخاري (ٖ )٘ٓ/حديث رقـ (ِ ،)ٕٖٓٚكتَاب ِاال ْعتِ َك ِاض ِة.
الم ْستَ َح َ
َ ُ
ُ
اعت َكاؼ ُ
 -فتح الباري البف رجب (ٔ.)ٗ٘٘/

ٗ

 -شرح سنف أبي داود لمعيني (٘.)ٕٜٙ/

ٙ

 -شرح السنة لمبغوي (ٕ.)ٗٛ/

ٛ

 -الفتاوى اليندية (٘.)ٖٔٙ/

ٕ
ٖ

 -شرح النووي عمى صحيح مسمـ ( ، )ٗٙ/ٙالمجموع (ٕ.)ٜٙ،ٖٔٙ/

٘

 -االستذكار (ٔ.)ٜٔٔ/

ٚ

 -مجموع الفتاوى (ٕٔ.)ٗٙٔ/

ٜ

 -حاشية الدسوقي (ٔ ،)ٔٓٛ ،ٔٓٚ/مواىب الجميؿ (ٔ ،)ٖٜٙ/الشرح الكبير (ٔ ،)ٔٓٚ/منح الجميؿ (ٔ.)ٔٓٔ/

ٓٔ
ٔٔ

 اإلنصاؼ (ٔ ،)ٜٚ ،ٚٛ/الفروع (ٔ ،)ٕٜٔ/كشاؼ القناع (ٔ ،)ٖٙ/شرح منتيى اإلرادات (ٔ.)ٖٙ/ -سبؿ السالـ (ٔ.)ٚٚ/
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القول الثاني :يكره قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن في أماكن قضاء الحاجة.

وىو الظاىر عند الحنفية(ٔ) ،واليو ذىب الشافعية(ٕ) ،وىو قوؿ عند الحنابمة(ٖ) ،وىو مروي عف ابف
عباس

(٘)

وعطاء ومعبد الجيني وعكرمة(ٗ) ،وبو قاؿ البييقي

والشوكاني(.)ٚ

()ٙ

وشيخ اإلسالـ ابف تيمية

سبب الخالف :يرجع ألمريف:
األوؿ :امتناع النبي  مف رد السالـ عمى مف سمـ عميو ،وىؿ يحمؿ االمتناع عمى الحرمة أـ عمى

الكراىة.

ؾ»( .)ٛأىو محموؿ
ت َعمَى َذلِ َ
الثاني :االختالؼ في المقت المذكور في قولو« :فَِإ َّف المَّوَ َع َّز َو َج َّؿ َي ْمقُ ُ
عمى التحدث حاؿ قضاء الحاجة ،أـ عمى كشؼ المتغوطيف عمى عورة كؿ منيما ،أـ عمى األمريف

معا.

األدلة :

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بعدـ جواز قراءة الفاتحة وغيرىا مف القرآف في
أماكف قضاء الحاجة باألدلة التالية:

أوال :من السنة.
اؿ:
عف أَبِي َس ِع ٍيد اْل ُخ ْد ِر ّْ
ي  قَ َ
ْ
َك ِ
اشفَ ْي ِف َع ْف َع ْوَرتِ ِي َما َيتَ َح َّدثَ ِ
اف فَِإ َّف

ض ِرَب ِ
وؿ المَّ ِو َ يقُو ُؿ« :الَ َي ْخ ُرُج َّ
اف اْل َغائِطَ
ت َر ُس َ
الرُجالَ ِف َي ْ
َس ِم ْع ُ
ت َعمَى َذلِ َؾ»(.)ٜ
المَّوَ َع َّز َو َج َّؿ َي ْمقُ ُ

وجو االستدالل :قاؿ الصنعاني والشوكاني :والحديث دليؿ عمى وجوب ستر العورة ،والنيي عف

التحدث حاؿ قضاء الحاجة ،واألصؿ فيو التحريـ ،فإف التعميؿ بمقت اهلل زيادة في بياف التحريـ ،ألف

المقت ىو شدة البغض ،فإذا كاف الكالـ المطمؽ محرما فقراءة القرآف مف باب أولى(ٔ).
ٔ

 -الفتاوى اليندية (٘ ،)ٖٔٙ/حاشية الطحطاوي (ٔ.)ٖٙ/

ٖ

 -اإلنصاؼ (ٔ ،)ٜٚ، ٚٛ/الشرح الكبير (ٔ ،)ٕٛ/الفروع (ٔ ،)ٕٜٔ/الكافي (ٔ.)ٜٗ/

٘

 -شعب اإليماف (ٗ.)ٕٓٔ/

ٚ

 -نيؿ األوطار (ٔ.)ٜٓ/

ٜ

 -سبؽ تخريجو في نفس الصفحة.

ٕ

 -إعانة الطالبيف (ٔ ،)ٜٔٓ/المجموع (ٕ ،)ٜٛ ،ٛٛ/حاشية البجيرمي عمى الخطيب (ٕ.)ٜٔٗ/

ٗ

 -المجموع (ٕ ،)ٜٛ/األوسط البف المنذر (ٔ.)ٖٗٔ ،ٖٗٓ/

ٙ

 -شرح عمدة الفقو (ٔ.)ٕٔٗ/

ٛ
اىي ِة اْل َك َ ِ
ِ
اج ِة .قاؿ األلباني في سمسمة األحاديث
الِـ ع ْن َد اْل َح َ
 سنف أبي داود (ٔ )ٚ/حديث رقـ (٘ٔ) ،الطيارة ،باب َك َر َالضعيفة (ٔٔ )ٜ٘/حديث رقـ (ٖ٘ٓ٘) :ضعيؼ اإلسناد.
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ثانيا :من آثار الصحابة .
َّ
اؿ :اثَْنتَ ِ
اف
اف َال َي ْذ ُك ُر اهللَ اْل َع ْب ُد ِفي ِي َما :إِ َذا أَتَى َّ
َٔ -ع ْف أَبِي َوائِ ٍؿ قَ َ
الرُج ُؿ أ ْ
َىمَوُ َي ْب َدأُ فَُي َس ّْمي الموََ ،وِا َذا َك َ
ِفي اْل َخ َال ِء (ٕ).
ِ
ِ ِ
ض ،إِ َّال
آفِ :ع ْن َد اْل َخ َال ِءَ ،و ِع ْن َد اْل ِج َم ِ
يـ قَ َ
بَ ،واْل َحائ ُ
اعَ ،واْل ُجُن ُ
وف اْلقُ ْر َ
اؿ :أ َْرَب َعةٌ َال َي ْق َرُء َ
َٕ -ع ْف إ ْب َراى َ
ِ
ض فَِإَّنيُ َما َي ْق َر ِ
آف ْاْل َيةَ َوَن ْح َو َىا (ٖ).
ب َواْل َحائ َ
اْل ُجُن َ

أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بكراىة قراءة الفاتحة وغيرىا مف القرآف في
أماكف قضاء الحاجة باألدلة التالية:

أوال :من السنة.

ي  قاؿ« :أَ ْقب َؿ رسو ُؿ ِ
ٔ-عف أَبِي اْلجيِـ ْب ِف اْلح ِار ِث ْب ِف ّْ ِ
اهلل ِ م ْف َن ْح ِو بِْئ ِر َج َم ٍؿ،
ص ِار ّْ
َ
َ َُ
الص َّمة ْاأل َْن َ
َْ
َفمَِقيو رج ٌؿ فَسمَّـ عمَي ِوَ ،فمَـ يرَّد رسو ُؿ ِ
اهلل َ عمَ ْي ِوَ ،حتَّى أَ ْقَب َؿ َعمَى اْل ِج َد ِار فَ َم َس َح َو ْجيَوُ َوَي َد ْي ِو ،ثَُّـ َرَّد
َُ َ ُ َ َ َ ْ
ْ َُ َ ُ
َّال ُـ»(ٗ).
َعمَ ْي ِو الس َ
اؿ َم َّر َرُج ٌؿ َعمَى َّ
النبِ ّْي َ و ُى َو َيُبو ُؿ فَ َسمَّ َـ َعمَ ْي ِو َفمَ ْـ َي ُرَّد َعمَ ْي ِو(٘).
َٕ -ع ِف ْاب ِف ُع َم َر
قَ َ
وجو االستدالل :قاؿ العيني :امتنع النبي  مف رد السالـ عمى الرجؿ حيف سمـ عميو ،وىذا دليؿ
عمى أف الرجؿ ال ينبغي أف ُيسمـ عمى البائؿ ،وكذا عمى قاضي الحاجة ،فإف َسمَّـ عميو ُك ِرهَ َرُده عميو،
فإذا فرغ مف قضاء حاجتو يرد عميو السالـ ،وأما تيممو  لرد السالـ فإنو يمكف أف يكوف قصد بذلؾ
أف ال يذكر المّو إال عمى طير؛ ألف السالـ اسـ مف أسماء المّو تعالى ،فإذا امتنع عف السالـ فالقرآف
مف باب أولى (.)ٙ

َٖ -ع ِف اْلمي ِ
اج ِر ْب ِف قُْنفٍُذ أَنَّوُ أَتَى َّ
النبِ َّي َ و ُى َو َيُبو ُؿ ،فَ َسمَّ َـ َعمَ ْي ِوَ ،فمَ ْـ َي ُرَّد َعمَ ْي ِو َحتَّى تَ َو َّ
اعتَ َذ َر
ضأَ ،ثَُّـ ْ
َُ
()ٚ
َّ
َّ
طي ٍ
ارة» .
َف أَ ْذ ُك َر الموَ َع َّز َو َج َّؿ إِال َعمَى طُ ْي ٍر» .أ َْو قَ َ
إِلَ ْي ِو .فَقَ َ
اؿ« :إِّْني َك ِرْى ُ
ت أْ
اؿَ « :عمَى َ َ َ
ٔ

 -سبؿ السالـ (ٔ ،)ٚٚ/نيؿ األوطار (ٔ.)ٜٔ/

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٕٛ

ٕ  -مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ )ٔٓٛ/حديث رقـ (ٕٕٕٔ)ِ ،كتَاب الطَّيار ِ
الر ُج ُؿ َي ْذ ُك ُر المَّ َو َو ُى َو َعمَى اْل َخ َال ِء أ َْو ُى َو
اتَّ ،
ُ
ََ
يج ِ
امعُ.
َُ
ٗ
ِِ
ِ
الح َ ِ
ت
اء َو َخ َ
اؼ َف ْو َ
اب التََّي ُّمِـ في َ
 صحيح البخاري (ٔ )ٚ٘/حديث رقـ ( ،)ٖٖٚكتاب التيمـَ ،ب ُالم َ
ضر إ َذا َل ْـ َيجد َ
َّ ِ
اب التََّي ُّمِـ.
الصالَة .صحيح مسمـ (ٔ )ٕٛٔ/حديث رقـ ( ،)ٖٜٙكتاب الحيضَ ،ب ُ

السالَ َـ َو ُى َو َيُبو ُؿ  .سنف ابف ماجو (ٔ )ٕٔٚ/حديث رقـ
٘  -سنف أبي داود (ٔ )ٛ/حديث رقـ ( ،)ٔٙالطيارة ،باب أََي ُرُّد َّ
َّال ُـ
(ٖٖ٘ ) ،كتاب الطيارة وسننيا ،باب الرجؿ مسمـ وىو يبوؿ .سنف النسائي (ٔ )ٖ٘/حديث رقـ ( ،)ٖٚكتاب الطيارة ،الس َ
َعَمى َم ْف َيُبو ُؿ .قاؿ األلباني في السمسمة الصحيحة (ٔ )ٜٔٙ/حديث رقـ ( :)ٜٔٚسنده حسف.
 - ٙشرح أبي داود لمعيني (ٕ.)ٖٔ٘/
ٚ

 -سبؽ تخريجو ص(ٓٗ).
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وجو االستدالل :قاؿ الشوكاني :إف النبي  امتنع مف رد السالـ عمى الرجؿ حيف سمـ عميو كراىة
الذكر حاؿ قضاء الحاجة ،وىذا دليؿ عمى أف السالـ الذي ىو التحية ذكر هلل تعالى .وأف البائؿ ال
يتكمـ وال ُّ
سالما ،وينبغي أف ال يسمّـ عميو ،وال يستحؽ المسمّْـ جو ًابا ،فمئف ُكره السالـ فالقرآف مكروه
يرد
ً
مف باب أولى (ٔ).
َف َرُج ًال َم َّر َعمَى َّ
َٗ -ع ْف َجابِ ِر ْب ِف َع ْبِد اهلل  أ َّ
اؿ لَوُ َر ُسو ُؿ المَّ ِو
النبِ ّْي َ و ُى َو َيُبو ُؿ فَ َسمَّ َـ َعمَ ْي ِو ،فَقَ َ
ت َذلِ َؾ لَ ْـ أ َُرَّد َعمَ ْي َؾ»(ٕ).
« :إِ َذا َأرَْيتَنِي َعمَى ِم ْث ِؿ َىِذ ِه اْل َحالَ ِة فَ َال تُ َسمّْ ْـ َعمَ َّي ،فَِإنَّ َؾ إِ ْف فَ َعْم َ
أ َّ
الرُج ُؿ ،فَ َرَّد َعمَ ْي ِو
َ٘ -ع ْف َن ِاف ٍع َع ِف ْاب ِف ُع َم َر
َف َرُجالً َم َّر َعمَى النَّبِ ّْي َ و ُى َو َيُبو ُؿ ،فَ َسمَّ َـ َعمَْي ِو َّ
وؿ :إِّْني
اؿ« :إَِّن َما َح َممَنِي َعمَى َّ
ب فَتَقُ َ
اداهُ النَّبِ ُّي  ،فَقَ َ
َّالـَ ،فمَ َّما َج َاوَزهُ َن َ
الرّْد َعمَ ْي َؾ َخ ْش َيةُ أ ْ
َف تَ ْذ َى َ
الس َ
وؿ ِ
ت َعمَى رس ِ
اهلل َفمَ ْـ َي ُرَّد َعمَ َّي  ،فَِإ َذا َأرَْيتَنِي َعمَى َىِذ ِه اْل َحالَ ِة فَال تُ َسمّْ ْـ َعمَ َّي  ،فَِإَّن َؾ إِ ْف تَ ْف َع ْؿ ال
َسمَّ ْم ُ
َُ
أ َُرُّد َعمَ ْي َؾ»(ٖ).
وجو االستدالل :قاؿ المباركفوري :إف النبي  رد السالـ عمى الرجؿ الذي سمـ عميو وىو يبوؿ ،ثـ

نياه عف السالـ عميو إذا كاف عمى حاؿ قضاء الحاجة ،وأخبره بأنو إف سمـ عميو بعد ذلؾ فمف يرد
عميو ،فدؿ الحديث عمى كراىة رد السالـ عند قضاء الحاجة ،ألنو مف باب ذكر اهلل تعالى ،فقراءة

القرآف تكره مف باب أولى (ٗ).
ثانيا :من آثار الصحابة .

ِ
َع ِف ْاب ِف َعب ٍ
ام َأرَتَوُ؛ ِألََّنوُ ُذو
َّاس
َف َي ْذ ُك َر المَّ َو َو ُى َو َجالِ ٌس َعمَى اْل َخ َال ِءَ ،و َّ
قَ َ
اؿُ :ي ْك َرهُ أ ْ
الرُج ُؿ ُي َواقعُ ْ
اْل َج َال ِؿ َي ِج ُّؿ َع ْف َذلِ َؾ (٘).
المناقشة :

أوال :نوقشت أدلة القول األول القائمين بعدم جواز قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن في أماكن قضاء
الحاجة بما يمي:

ض ِرَب ِ
اف اْل َغائِطَ»(.)ٙ
ٔ-حديث أَبِي َس ِع ٍيد « الَ َي ْخ ُرُج َّ
الرُجالَ ِف َي ْ
ٔ
ٕ

 -نيؿ األوطار (ٔ.)ٜٓ/

 -سنف ابف ماجو (ٔ )ٕٔٙ/حديث رقـ (ٕٖ٘) ،كتاب الطيارة وسننيا ،باب الرجؿ مسمـ وىو يبوؿ .وصححو األلباني في

الصحيحة (ٔ )ٜٔٙ/حديث رقـ (.)ٜٔٚ

ٖ
َّ ِ
ضوٍء .مسند
اب َذ َك ِر المو َع َّز َو َج َّؿ َعَمى َغ ْي ِر ُو ُ
 معرفة السنف واْلثار (ٔ )ٖٕٚ/حديث رقـ ( ،)ٚٛٛكتاب الطيارةَ ،ب ُالبزار (ٕٔ )ٕٕٗ/حديث رقـ (ٗ )ٜ٘ٛمسند عبد اهلل بف عمر  .وصححو األلباني في الصحيحة (ٔ )ٜٔٙ/حديث رقـ

(.)ٜٔٚ

ٗ

 -تحفة األحوذي (ٔ.)ٕ٘ٔ/

ٙ

 -سبؽ تخريجو ص(ٖٗ).

٘  -مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ )ٔٓٛ/حديث رقـ (ٕٕٓٔ)ِ ،كتَاب الطَّيار ِ
الر ُج ُؿ َي ْذ ُك ُر المَّ َو َو ُى َو َعَمى اْل َخ َال ِء أ َْو ُى َو
اتَّ ،
ُ
ََ
يج ِ
امعُ.
َُ
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ناقشو أبو داود :إف الحديث لـ يسنده إال عكرمة بف عمار (ٔ).
وناقشو الشوكاني :الحديث فيو عكرمة بف عمار العجمي ،وقد احتج بو مسمـ في صحيحو وضعؼ
بعض الحفاظ حديث عكرمة ىذا عف يحيى بف أبي كثير (ٕ).

ثم أجابو :ال وجو لمتضعيؼ بيذا ،فقد أخرج مسمـ حديثو عف يحيى واستشيد بحديثو البخاري عف
يحيى أيضا (ٖ).

وناقشو الباحث :إف الحديث في إسناده عكرمة ،وقد ذكره ابف الجوزي في الضعفاء والمتروكيف(ٗ).
ت َعمَى َذلِ َؾ»(٘).
ٖ -قولو « :فَِإ َّف المَّوَ َع َّز َو َج َّؿ َي ْمقُ ُ
كرىة ولـ يفض إلى التحريـ كما في
ناقشو صاحب كفاية األخيار :إف المقت أشد البغض ،فيو يفيد ال ا
ؽ»(.)ٚ( )ٙ
ض اْل َحالَ ِؿ إَِلى المَّ ِو الطَّالَ ُ
قولو « :أ َْب َغ ُ
وأجابو الباحث :إف الحديث إف صح فيو ظاىر الداللة عمى التحريـ ال عمى الكراىة ،وأما قولو:
()ٛ
ؽ» فيو مف حديث عبد اهلل بف عمر  ،وقد ضعفو ابف الجوزي
ض اْل َحالَ ِؿ إِلَى المَّ ِو الطَّالَ ُ
«أ َْب َغ ُ
واأللباني(.)ٜ
وناقشو األلباني :إف الحديث الوارد في أف اهلل يمقت عمى ذلؾ مع أنو ال يصح مف قبؿ إسناده ،فيو
احٍد ِم ْنيما إِلَى عورِة ص ِ
اف عمَى َغائِ ِط ِيما ي ْنظُر ُك ُّؿ و ِ
احبِ ِو
اجى اثَْن ِ َ
غير صريح فيو ،فإنو بمفظَ « :ال َيتََن َ
ََْ َ
َ َ ُ
َُ
َ
ت َعمَى َذلِؾ»(ٓٔ) .فيذا النص إنما يدؿ عمى تحريـ ىذه الحالة وىي التحدث مع
فَِإ َّف المَّوَ َع َّز َو َج َّؿ َي ْمقُ ُ
النظر إلى العورة ،و ليس فيو أف التحدث وحده  -و إف كاف في نفسو مستيجنا  -مما يمقتو اهلل تبارؾ

وتعالى ،بؿ ىذا البد لو مف دليؿ يقتضي تحريمو وىو شيء لـ نجده ،بخالؼ تحريـ النظر إلى العورة،

فإف تحريمو ثابت في غير ما حديث (ٔٔ).
ٔ

ِ
ِ ِ
اج ِة.
 سنف أبي داود (ٔ )ٚ/حديث رقـ (٘ٔ) ،الطيارة ،باب َك َراىَية اْل َكالَِـ ع ْن َد اْل َح َ -نيؿ األوطار (ٔ.)ٜٔ/

ٗ

 -الضعفاء والمتروكوف (ٕ.)ٔٛ٘/

ٕ
ٖ

 -المرجع السابؽ.

٘

 -سبؽ تخريجو ص(ٖٗ).

ٚ

 -كفاية األخيار (ٔ.)ٖ٘/

ٜ

 -انظر :إرواء الغميؿ (.)ٔٓٙ/ٚ

 - ٙسنف أبي داود (ٕ )ٕٕٓ/حديث رقـ (ٓ ،)ٕٔٛالطالؽ ،باب ِفي َكر ِ
ال ِ
ؽ .سنف ابف ماجو (ٔ )ٙ٘ٓ/حديث رقـ
اىَي ِة الطَّ َ
َ
( ،)ٕٓٔٛكتاب الطالؽ ،باب حدثنا سويد بف سعيد .قاؿ األلباني في اإلرواء ( :)ٔٓٙ/ٚضعيؼ.
ٛ

 -انظر :العمؿ المتناىية (ٕ.)ٖٙٛ/

ٓٔ

 -سنف ابف ماجو (ٔ)ٕٖٔ/حديث رقـ (ٕٖٗ) ،كتاب الطيارة وسننيا ،باب النيي عف االجتماع عمى الخالء والحديث

ٔٔ

 -السمسمة الصحيحة (ٔ )ٜٔٙ/حديث رقـ (.)ٜٔٚ

عنده  .قاؿ األلباني في السمسمة الصحيحة (ٔ )ٜٔٙ/حديث رقـ ( :)ٜٔٚال يصح مف قبؿ إسناده.
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ؾ في كراىتو ،ويؤيده أف في رواية لمحاكـ(ٔ):
وأجابو النووي :ما كاف بعض موجبات المقت فال ش ّ

«أف يتحدثا ،فإف اهلل يمقت عمى ذلؾ»(ٕ).

ثانيا :نوقشت أدلة القول الثاني القائمين بكراىة قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن في أماكن قضاء

الحاجة بما يمي:

ِ
ي و ْاب ِف ُع َم َر
ص ِار ّْ
ٔ-حديث أَبِي اْل َج ْيـ ْاأل َْن َ
َعمَ ْي ِو(ٖ).

َ :م َّر َرُج ٌؿ َعمَى النَّبِ ّْي َ و ُى َو َيُبو ُؿ فَ َسمَّ َـ َعمَْي ِو َفمَ ْـ َي ُرَّد

لمم َسمّْـ عميو أال ُي َسمّْـ بعضيـ عمى بعض
ناقشو الطبري :إف ذلؾ كاف منو  عمى وجو التأديب ُ
عمى حاؿ كونيـ عمى الحدث ،وذلؾ نظير نييو وىـ كذلؾ؛ أف يحدث بعضيـ بعضا بقولو :ال يتحدث

المتغوطاف عمى طوفيما  -يعني حاجتيما -فإف اهلل يمقت عمى ذلؾ (ٗ).
وأجابو الباحث من وجيين:
األول :ورد في حديث ابف عمر وجابر

أف رجال مر عمى النبي  وىو يبوؿ ،فسمـ عميو الرجؿ،

فرد عميو السالـ ،ثـ نياه عف السالـ عميو إذا رآه عمى مثؿ تمؾ الحالة ،فمو كاف األمر عمى الحرمة

لما رد عميو النبي  السالـ مطمقا ،فيذا يدؿ عمى الكراىة.

أف النبي  رد عمى الرجؿ؛ وناداه بعد أف جاوزه؛ وقاؿ« :إَِّن َما
الثاني :ورد في رواية ابف عمر
وؿ ِ
ت َعمَى رس ِ
اهلل َفمَ ْـ َي ُرَّد َعمَ َّي»(٘) .فمو كاف
َح َممَنِي َعمَى َّ
ب فَتَقُ َ
وؿ :إِّْني َسمَّ ْم ُ
الرّْد َعمَ ْي َؾ َخ ْش َيةُ أ ْ
َف تَ ْذ َى َ
َُ
النيي محموال عمى التحريـ ألمسؾ النبي  عف الرد عميو ،وىذا دليؿ عمى أف النيي محموؿ عمى
الكراىة ال عمى التحريـ.

ٕ-حديث اْلمي ِ
اؿَ « :عمَى
َف أَ ْذ ُك َر المَّوَ َع َّز َو َج َّؿ إِالَّ َعمَى طُ ْي ٍر» .أ َْو قَ َ
اج ِر ْب ِف قُْنفٍُذ« :إِّْني َك ِرْى ُ
ت أْ
َُ
طي ٍ
ارة»(.)ٙ
َََ
ناقشو ابن دقيق العيد :إف حديث المياجر بف قنفذ معموؿ ،وذلؾ أف فيو سعيد بف أبي عروبة كاف قد
اختمط في آخر عمره ،فيراعى فيو سماع مف سمع منو قبؿ االختالط ،ورواه حماد بف سممة عف حميد
وغيره عف الحسف عف مياجر منقطعا ،فصار فيو أكثر مف عمة (.)ٚ

ٔ

 -مستدرؾ الحاكـ (ٔ )ٕٙٓ/حديث رقـ ( ،)ٜ٘٘كتاب الطيارة .قاؿ النووي في الخالصة (ٔ :)ٜٔ٘/ىو صحيح.

ٕ

 -اإليجاز في شرح سنف أبي داود (ٔ ،)ٖٖٔ ،ٖٕٔ/المجموع (ٕ.)ٛٛ/

ٗ

 -شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٔ ،)ٕٖٗ/عمدة القاري (ٗ.)ٔٓٓ/

ٙ

 -سبؽ تخريجو ص(ٓٗ).

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(ٗٗ).

٘

 -سبؽ تخريجو ص(٘ٗ).

ٚ

 -عمدة القاري (.)ٕ٘/ٙ
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(ٔ)

أجابو الباحث :إف الحديث صحيح ،وقد صححو جمع مف العمماء كالحاكـ

(ٕ)

والنووي

(ٖ)

واأللباني

وغيرىـ.

الترجيح:
يرى الباحث – واهلل أعمـ – أف الراجح ىو القوؿ بكراىة قراءة الفاتحة وغيرىا مف القرآف في مكاف
قضاء الحاجة؛ تعظيما لمقرآف وتشريفا لو ،وصيانة لقدره أف ُيق أر في أماكف القذر والنجاسات ،واقتداء
بالكراىة ،ومما
بامتناع النبي  عف رد السالـ في مكاف قضاء الحاجة ،وتمسكا بقوؿ ابف عباس
يزيد القوؿ قوة  -لدى الباحث  -أنو لـ يرد دليؿ صريح عمى الحرمة ،وما استدؿ بو القائموف بالحرمة

فال يخمو مف مقاؿ ،وال يسمـ مف االعتراض.

  

ٔ

 -المستدرؾ (ٔ )ٕٕٚ/حديث رقـ (ٕ ،)ٜ٘كتاب الطيارة.

ٖ

 -صحيح سنف أبي داود (ٔ.)ٗ٘/

ٕ

 -المجموع (ٕ.)ٛٛ/
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الفصل الثاني :مسائل الصالة المتعمقة بسورة الفاتحة.
ويشتمؿ عمى سبعة مباحث:

المبحث األول :قراءة الفاتحة في الصالة.
ويشتمؿ عمى أربعة مطالب:

المطمب األول :قراءة الفاتحة في صالة الفريضة.
ويشتمؿ عمى فرعيف:

الفرع األول :في فرض العيف.

الفرع الثاني :في فرض الكفاية.
ويشتمؿ عمى مسألة واحدة:

مسألة :قراءة الفاتحة في صالة الجنازة.

المطمب الثاني :قراءة الفاتحة في صالة النافمة.
ويشتمؿ عمى أربعة فروع:

الفرع األول :قراءة الفاتحة بعد الركوع األوؿ في صالة الكسوؼ والخسوؼ.

الفرع الثاني :قراءة الفاتحة في صالة العيديف.

الفرع الثالث :قراءة الفاتحة في صالة االستسقاء.
الفرع الرابع :قراءة الفاتحة في السنف الرواتب.

المطمب الثالث :مف أدرؾ الركوع ولـ يق أر الفاتحة.

المطمب الرابع :مف نسي قراءة الفاتحة في الصالة.
المبحث الثاني :البسممة لقراءة الفاتحة.
ويشتمؿ عمى مطمبيف:

المطمب األول :البسممة آية مف الفاتحة أـ ليست آية.

المطمب الثاني :الجير واإلسرار بالبسممة في الصالة.
المبحث الثالث :التأميف بعد الفاتحة.
ويشتمؿ عمى أربعة مطالب:

المطمب األول :معنى كممة آميف.

المطمب الثاني :التأميف بعد الفاتحة في الصالة.

المطمب الثالث :الجير واإلسرار بالتأميف في الصالة.
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المطمب الرابع :محؿ التأميف بالنسبة لممأموـ.
المبحث الرابع :إمامة مف يمحف في الفاتحة.
ويشتمؿ عمى ثالثة مطالب:

المطمب األول :إمامة مف يمحف لحنا يغير المعنى.

المطمب الثاني :إمامة مف يمحف لحنا ال يغير المعنى.

المطمب الثالث :إمامة مف لحنو ناتج عف عيب خمقي (كاأللثغ واألرت والتمتاـ والفأفاء ونحوه .)...
المبحث الخامس :قراءة الفاتحة خمؼ اإلماـ.
ويشتمؿ عمى مطمبيف:

المطمب األول :قراءة الفاتحة لممأموـ في الصالة السرية.

المطمب الثاني :قراءة الفاتحة لممأموـ في الصالة الجيرية.
المبحث السادس :الجير واإلسرار بقراءة الفاتحة.
ويشتمؿ عمى ثالثة مطالب:

المطمب األول :جير اإلماـ واس ارره بقراءة الفاتحة.

المطمب الثاني :جير المأموـ واس ارره بقراءة الفاتحة.

المطمب الثالث :جير المنفرد واس ارره بقراءة الفاتحة.
المبحث السابع :العجز عف قراءة الفاتحة.
ويشتمؿ عمى ثالثة مطالب:

المطمب األول :العجز عف قراءة الفاتحة مع القدرة عمى غيرىا مف القرآف.

المطمب الثاني :العجز عف قراءة الفاتحة وغيرىا مف القرآف.

المطمب الثالث :العجز عف قراءة الفاتحة وغيرىا مف القرآف والذكر.
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المبحث األول :قراءة الفاتحة في الصالة.

المطمب األول :قراءة الفاتحة في صالة الفريضة.
الفرع األول :في فرض العين.

أجمع العمماء عمى أف قراءة القرآف فرض في الصالة وال تصح صالة إال بقراءة؛ وقد نقؿ اإلجماع
(ٕ)

(ٔ)

وابف عبد البر

عمى ذلؾ اإلماـ القرطبي

(ٖ)

والنووي

والطحطاوي(ٗ) .ولكف اختمفوا في حكـ قراءة

الفاتحة في صالة فرض العيف عمى ثالثة أقواؿ:

القول األول :قراءة الفاتحة ركن في فرض العين ال تصح صالة القادر عمييا بدونيا.
()ٙ

وبو قاؿ المالكية(٘) والشافعية

()ٚ

والحنابمة

وابف حزـ( ،)ٛوىو مروي عف عمر بف الخطاب وعثماف بف

العاص وابف عباس وأبي ىريرة وأبي سعيد الخدري  وخوات بف جبير والزىري وابف عوف واألوزاعي
(ٓٔ)

وابف المبارؾ واسحؽ وأبي ثور والثوري( ،)ٜوالمباركفوري

حسف خاف(ٖٔ).

()14

القول الثاني :قراءة الفاتحة واجبة
وبو قاؿ الحنفية(٘ٔ).

(ٔٔ)

والشوكاني

في فرض العين ويجزئ عنيا غيرىا من القرآن.

ٔ

 -الجامع ألحكاـ القرآف (ٔ.)ٕٔٗ/

ٖ

 -المجموع (ٖ.)ٖٖٓ/

٘

 -إرشاد السالؾ (ٔ ،)ٕٜ/كفاية الطالب (ٔ ، ،)ٕٗٓ/حاشية الدسوقي (ٔ.)ٕٖٙ/

ٚ

 -اإلنصاؼ (ٕ ،)ٛٔ/الكافي (ٔ ،)ٕٕٗ/المغني (ٔ ،)٘٘٘/شرح الزركشي (ٔ.)ٔٚ٘/

ٜ

 -المجموع (ٖ.)ٖٕٚ/

ٕ

 -التمييد (ٔ.)ٚٓٔ/

ٗ

 -حاشية الطحطاوي عمى مراقي الفالح (ٔ.)ٔ٘ٔ/

ٙ

 -اإلقناع (ٔ ،)ٖٕٔ/المجموع (ٖ ،)ٖٕٙ/الميذب (ٔ ،)ٕٚ/روضة الطالبيف (ٔ.)ٕٕٗ/

ٛ

 -المحمى (ٕ.)ٕٙٙ/

ٓٔ

والصنعاني

(ٕٔ)

وصديؽ

 -تحفة األحوذي (ٕ.)٘ٛ/

ٔٔ

 -الدراري المضية (ٔ ،)ٖٛ/السيؿ الجرار (ٔ ،)ٖٔٔ/نيؿ األوطار (.)ٕٕٜ

ٖٔ

 -الروضة الندية (ٔ.)ٛٛ ،ٛٚ/

ٕٔ

 -سبؿ السالـ (ٔ.)ٔٚٓ ،ٔٙ

ٗٔ

 -لكنيا عندىـ مع الوجوب ليست شرطا في صحة الصالة ،ألف وجوبيا إنما ثبت بالسنة ،والذي ال تتـ الصالة إال بو

٘ٔ

 -الفتاوى اليندية (ٔ ،)ٚٔ/المبسوط (ٔ ،)ٖٖ/بدائع الصنائع (ٔ.)ٔٙٓ/

فرض ،والفرض عندىـ ال يثبت بما يزيد عمى القرآف .انظر :فتح الباري البف حجر (ٕ.)ٕٕٗ/
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القول الثالث :قراءة الفاتحة سنة في فرض العين.
وىو قوؿ عند المالكية

( ٔ)

سبب الخالف:

(ٕ)

والشافعية

ورواية عند الحنابمة(ٖ).

صالَةَ) متوجو إلى نفي الصحة أو نفي
يرجع السبب إلى االختالؼ في المراد بالنفي في قولو( :الَ َ
الكماؿ ،واالختالؼ في لفظ :خداج وداللتو عمى النقصاف أو عمى البطالف ،واالختالؼ في ثبوت
الركف بخبر الواحد.

األدلة:

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بأف قراءة الفاتحة ركف في صالة فرض العيف
وال تصح صالة القادر عمييا بدونيا باألدلة التالية:

أوال :من السنة.

اؿ« :الَ صالَةَ لِمف لَـ ي ْق ْأر بِفَاتِح ِة ِ
ادةَ ْب ِف الص ِ
الكتَ ِ
َّام ِت  أ َّ
اب»(ٗ).
وؿ المَّ ِو  قَ َ
َف َر ُس َ
َٔ -ع ْف ُع َب َ
َ
َ
َْ ْ ََ
وجو االستدالل :قاؿ الشوكاني :يدؿ أف ترؾ قراءة الفاتحة تبطؿ بو الصالة ،ألف المراد ال صالة
شرعية ،فما وقع مف الصالة لـ يق أر فيو بأـ القرآف فيو غير صالة شرعية ،وىذا يكفي في االستدالؿ
عمى فرضية القراءة بفاتحة الكتاب ،بؿ استمزـ عدميا لعدـ الصالة ،وىو زيادة عمى مجرد الفرضية (٘).

وقاؿ أبو الطيب العظيـ أبادي :فيو داللة صريحة واضحة عمى أف كؿ صالة ال تق أر فييا فاتحة

الكتاب ال تصح وال تجوز (.)ٙ

َّ ِ
ص َالةٌ َال ُي ْق أُر ِفييا بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب»(.)ٚ
اؿ :قَ َ
َٕ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ
اؿ َر ُسو ُؿ المو َ « :ال تُ ْج ِزئُ َ
َ َ

ٔ  -حاشية الدسوقي (ٔ.)ٕٖٛ/
ٕ

 -المجموع (ٖ.)ٖٖٓ/

ٖ

 -اإلنصاؼ (ٕ.)ٛٔ/

٘

 -السيؿ الجرار (ٔ.)ٖٔٔ/

ٚ

 -صحيح ابف حباف (٘ )ٜٔ/حديث رقـ ( ،)ٜٔٚٛكتاب الصالة ،باب صفة الصالة .سنف الدارقطني (ٔ )ٖٕٔ/حديث

ٗ
الصَمو ِ
ْلم ِاـ والمأ ِ ِ
وب ِ
اب و ُج ِ
الق َر َ ِ ِ ِ
ات ُكمّْ َياِ ،في
اءة ل ْ َ َ َ ُ
ْموـ في َّ َ
 صحيح البخاري (ٔ )ٔ٘ٔ/حديث رقـ ( ،)ٚ٘ٙكتاب األذافَ ،ب ُ ُت .صحيح مسمـ (ٔ )ٕٜ٘/حديث رقـ (ٗ ،)ٖٜكتاب الصالة ،باب وج ِ ِ
ِ
اء ِة
ض ِر َوالس َ
ييا َو َما ُي َخا َف ُ
َ ُ ُُ
الح َ
َ
وب ق َر َ
َّف ِرَ ،و َما ُي ْج َي ُر ف َ
ِ
ُّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ّْ
َم َكَنوُ تَ َعم ُم َيا َق َأَر َما تََي َّس َر لَوُ م ْف َغ ْي ِرَىا.
اْل َفات َحة في ُكؿ َرْك َعةَ ،وِاَّنوُ ِإ َذا لَ ْـ ُي ْحس ِف اْل َفات َحةََ ،وَال أ ْ
ٙ

 -عوف المعبود (ٖ.)ٖٓ/

رقـ ( ،) ٔٚكتاب الصالة ،باب وجوب قراءة أـ الكتاب في الصالة وخمؼ اإلماـ .وقاؿ األلباني في التعميقات الحساف
(ٖ )ٖٓٔ/حديث رقـ ( :)ٔٚٛٙصحيح.
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وجو االستدالل :قاؿ الصنعاني :فيو داللة عمى أف النفي متوجو إلى االجزاء وىو كالنفي لمذات في

المآؿ ،ألف ما ال يجزئ فميس بصالة شرعية ،والحديث دليؿ عمى وجوب قراءة الفاتحة في الصالة (ٔ) .
.

اؿ« :م ْف َّ
َٖ -ع ْف أَبِي ُىرْيرةَ َ ع ِف َّ ِ
ص َالةً لَ ْـ َي ْق َْأر ِفييَا بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
اج» ثَ َالثًا
آف فَ ِي َي ِخ َد ٌ
صمى َ
َ
ََ
النب ّْي  قَ َ َ
َغ ْي ُر تَ َم ٍاـ(ٕ).
وجو االستدالل :قاؿ ابف عبد البر :إف ىذا يوجب قراءة فاتحة الكتاب في كؿ صالة ،وأف الصالة إذا
لـ يق أر فييا بفاتحة الكتاب فيي خداج .والخداج النقص والفساد ،مف ذلؾ قوليـ :أخدجت الناقة

وخدجت إذا ولدت قبؿ تماـ وقتيا .وقيؿ :تماـ الخمؽ وذلؾ نتاج فاسد (ٖ).
َّ ِ
ِ
ِ
اء ِة فَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب فَ َما
َٗ -ع ْف أَبِى ُى َرْي َرةَ  قَ َ
َم َرنِى َر ُسو ُؿ المَّو  أ ْ
صالَةَ إِال بِق َر َ
ى أََّنوُ الَ َ
َف أ َُناد َ
اؿ أ َ
َز َاد(ٗ).

وجو االستدالل :قاؿ أبو الطيب العظيـ أبادي :والحديث يدؿ عمى أنو ال تصح صالة بغير قراءة

الفاتحة (٘).
٘-عف عبِد ِ
َى ِؿ اْلب ِادي ِة عف أَبِيوِ ،و َكاف أَبوه أ ِ
ِ
ِ
ير ِع ْن َد
َس ًا
اهلل ْب ِف َس َو َادةَ اْلقُ َش ْي ِر ُّ
ي قَ َ
َْ
اؿَ :ح َّدثَني َرُج ٌؿ م ْف أ ْ َ َ َ ْ
َ َ ُُ
وؿ ِ
رس ِ
ص َالةٌ َال ُي ْق أُر ِفييا بِأ ُّْـ اْل ِكتَ ِ
اب»(.)ٙ
اهلل  قَ َ
اؿَ :س ِم ْع ُ
ت ُم َح َّم ًدا َ يقُو ُؿَ « :ال تُ ْقَب ُؿ َ
َُ
َ َ

وجو االستدالل :دؿ الحديث بمنطوقو عمى وجوب قراءة الفاتحة في الصالة ،وأف الصالة التي ال يق أر

فييا بفاتحة الكتاب غير صحيحة.
ِِ
ؼ رس ِ
وؿ المَّ ِو ِ في
َ -ٙع ْف ُع َب َ
ادةَ ْب ِف الصَّامت  قَاؿُ َ:كَّنا َخْم َ َ ُ
ؼ إِم ِ
ِ ِ
َّ
ام ُك ْـ».
غ قَ َ
اءةَُ .فمَ َّما فَ َر َ
فَثَُقمَ ْ
اؿ« :لَ َعم ُك ْـ تَ ْق َرُء َ
ت َعمَ ْيو اْلق َر َ
وف َخْم َ َ
«الَ تَ ْف َعمُوا إِالَّ بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
صالَةَ لِ َم ْف لَ ْـ َي ْق َْأر بِيَا»(.)ٚ
اب فَِإَّنوُ الَ َ

صالَ ِة اْلفَ ْج ِر ،فَقَ َأَر َر ُسو ُؿ المَّ ِو 
َ
اؿ:
وؿ المَّ ِو .قَ َ
ُقْم َناَ :ن َع ْـ َى َذا َيا َر ُس َ

وجو االستدالل :دؿ الحديث بمنطوقو عمى وجوب قراءة الفاتحة في الصالة ،وأنو ال تصح صالة ال
يق أر فييا بفاتحة الكتاب.

ٔ

 -سبؿ السالـ (ِٔ.)ٔٚٓ/

ٖ

 -التمييد (ٕٓ.)ٜٔٔ/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص (ٖ).

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص (ٕ).

ٙ

 -مسند أحمد (ٖٗ )ٖٗ٘/حديث رقـ (ٔٗ . )ٕٓٚقاؿ شعيب األرناؤوط :صحيح لغيره ،وىذا إسناد ضعيؼ لجيالة الرجؿ

٘

 -عوف المعبود (ٖ.)ٕٚ/

البدوي الذي روى عنو عبد اهلل بف َس َوادة القُ َشيري.
 - ٚسنف أبي داود (ٔ )ٖٖٓ/حديث رقـ (ٖٕ ،)ٛالصالة ،باب مف تَر َؾ اْلِقر ِ
صالَتِ ِو بِ َفاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب .قاؿ األلباني في
اءةَ فى َ
َ َ
َْ َ
الجامع الصغير (ٔ )ٔٓٔٙ/حديث رقـ (ٕ٘ٔٓٔ) :ضعيؼ.
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أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بأف قراءة الفاتحة واجبة في فرض العيف
ويجزئ عنيا غيرىا مف القرآف باألدلة التالية:

أوال :من القرآن.

قولو تعالى :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳﮊ

(ٔ)

.

وجو االستدالل :اآلية أمر بمطمؽ القراءة مف غير تعييف ،فتعييف الفاتحة فرضا نسخ اإلطالؽ ،ونسخ

الكتاب بالخبر المتواتر ال يجوز(ٕ).
ثانيا :من السنة.

وؿ ِ
وؿ ِ
اهلل َ د َخ َؿ اْلم ْس ِج َد فَ َد َخ َؿ رُج ٌؿ فَصمَّى ،ثَُّـ َجاء فَسمَّـ َعمَى رس ِ
َٔ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  أ َّ
اهلل
َف َر ُس َ
َُ
َ
َ
َ
َ ََ
 ،فَرَّد رسو ُؿ ِ
الرج ُؿ فَ َّ
صمَّى،
اهلل  الس َ
َّال َـ قَ َ
ص ّْؿ» فَ َر َج َع َّ ُ
صمى َك َما َك َ
اف َ
َ
ص ّْؿ فَِإَّن َؾ َل ْـ تُ َ
اؿْ « :ارِج ْع فَ َ
َ َُ
ِ
ص ّْؿ فَِإَّن َؾ لَ ْـ
اؿ َر ُسو ُؿ اهلل َ « :و َعمَْي َؾ الس َ
َّال ُـ» ثَُّـ قَ َ
اء إِلَى النَّبِ ّْي  فَ َسمَّ َـ َعمَ ْي ِو فَقَ َ
اؿْ « :ارِج ْع فَ َ
ثَُّـ َج َ
ث م َّر ٍ
ِ
تُ َ ّْ
َّ
الرُج ُؿَ :والَِّذي َب َعثَ َؾ بِاْل َح ّْ
اؿ:
اؿ َّ
ُح ِس ُف َغ ْي َر َى َذا َعمّْ ْمنِي ،قَ َ
ات .فَقَ َ
ؽ َما أ ْ
صؿ» َحتى فَ َع َؿ َذل َؾ ثَ َال َ َ
َّال ِة فَ َكب ّْْر ،ثَُّـ ا ْق َْأر َما تََيس ََّر َم َع َؾ ِم َف اْلقُ ْر ِ
ط َمئِ َّف َار ِك ًعا ،ثَُّـ ْارفَ ْع
آف ،ثَُّـ ْارَك ْع َحتَّى تَ ْ
ت إِلَى الص َ
«إِ َذا قُ ْم َ
ِ ِ
ِ
اج ًدا ،ثَُّـ ارفَع حتَّى تَ ْ ِ
ِ ِ
طمئِ َّف َس ِ
َّ
ؾ
ص َالتِ َ
ْ ْ َ
َحتَّى تَ ْعد َؿ قَائ ًما ،ثَُّـ ْ
ط َمئ َّف َجال ًسا ،ثَُّـ ا ْف َع ْؿ َذل َؾ في َ
اس ُج ْد َحتى تَ ْ َ
ُكمّْيَا»(ٖ).
وجو االستدالل :يدؿ عمى عدـ فرضية الفاتحة إذ لو كانت فرضا ألمره ،ألف المقاـ مقاـ التعميـ ،فال

يجوز تأخير البياف عف وقت الحاجة.
ِ ِ
ِ ِ
صالَةَ إِالَّ بِقُ ْر ٍ
آف َولَ ْو
اؿ :قَ َ
ٕ-عف أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ
اؿ لِي َر ُسو ُؿ المَّ ِو ْ «:
اخ ُرْج فََناد في اْل َمد َينة أََّنوُ الَ َ
بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب فَ َما َز َاد»(ٗ).
صالَةَ إِالَّ بِقُ ْر ٍ
آف» يقتضي جوازىا بما ق أر بو مف شيء.
وجو االستدالل :قاؿ الجصاص :قولو« :الَ َ
وقولو :ولو بفاتحة الكتاب فما زاد يدؿ أيضا عمى جوازىا بغيرىا ،ألنو لو كاف فرض القراءة متعينا بيا
لما قاؿ :ولو بفاتحة الكتاب فما زاد .ولقاؿ :بفاتحة الكتاب (٘).

ٖ-عف أبي سعيد  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل «:ال صالة إال بفاتحة الكتاب أو غيرىا»(.)ٙ
ٔ

 -المزمؿ.ٕٓ:

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٙ

٘

 -أحكاـ القرآف لمجصاص (ٔ.)ٕٖ/

ٕ

 -بدائع الصنائع (ٔ ،)ٔٙٓ/البحر الرائؽ (ٔ.)ٖٕٔ/

ٗ  -سنف أبي داود (ٔ )ٖٓٓ/حديث رقـ ( ،)ٜٛٔالصالة ،باب م ْف تَر َؾ اْلِقر ِ
صالَتِ ِو بِ َفاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب .قاؿ األلباني في
اءةَ فى َ
َ َ
َ َ
الجامع الصغير (ٔ ،)ٕٔ٘/حديث رقـ ( :)ٕٔٗٙضعيؼ.
 - ٙلـ يقؼ الباحث عميو في كتب الحديث المتوفرة لديو بيذا المفظ ،وانما أورده النووي في المجموع (ٖ ،)ٖٕٚ/والعيني في
َحمد بف عبد اهلل المَّ ْج َالج
شرح أبي داود (ٖ .)ٗٛٙ/قاؿ ابف حجر في الدراية (ٔ )ٖٔٛ/حديث رقـ (ٗ٘ٔ)َ :و َى َذا مف ِرَو َاية أ ْ
ض ِعيؼ واه.
َو ُى َو َ
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وجو االستدالل :دؿ الحديث بمنطوقو عمى عدـ صحة الصالة بدوف قراءة القرآف ،إذ لـ يعيّْف النبي 
الفاتحة ،ولو كانت الفاتحة ركنا لما خيّْر النبي  بينيا وبيف غيرىا مف القرآف .فدؿ عمى أف غيرىا
مف القرآف يجزئ عنيا.

اؿ« :م ْف َّ
َٗ -ع ْف أَبِي ُىرْيرةَ َ ع ِف َّ ِ
ص َالةً لَ ْـ َي ْق َْأر ِفييَا بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
اج» ثَ َالثًا
آف فَ ِي َي ِخ َد ٌ
صمى َ
َ
ََ
النب ّْي  قَ َ َ
َغ ْي ُر تَ َم ٍاـ(ٔ).
وجو االستدالل :قاؿ الكشميري :دؿ الحديث عمى أف الصالة بدوف الفاتحة ناقصة غير باطمة (ٕ).

قاؿ العيني بعد إيراده لمروايات التي بيا لفظ خداج :وىذه األحاديث كميا ال تدؿ عمى فرضية الفاتحة،
ألنو فسر في الحديث بقولو« :غير تماـ» ،وىذا يدؿ عمى أف الصالة بدونيا صحيحة ،ولكنيا ناقصة،

ألف معنى قولو« :غير تماـ» ناقصة (ٖ).
ثالثا :المعقول:

ٔ -الفاتحة وسائر القرآف سواء في سائر األحكاـ فكذا في الصالة (ٗ) .
ٕ -الركنية ال تثبت إال بدليؿ مقطوع بو ،وخبر الواحد موجب لمعمؿ دوف العمـ ،فتتعيف الفاتحة بخبر
الواحد واجبا وتثبت الركنية بالنص وىو اآلية

(٘)

.

أدلة القول الثالث :لـ يقؼ الباحث عمى أدلة مخصصة اعتمد عمييا أصحاب القوؿ الثالث القائموف
بأف قراءة الفاتحة سنة في فرض العيف .لكف يظير أنيـ استندوا عمى ما اعتمد عميو الحنفية مف أدلة.

المناقشة:

أوال :نوقشت أدلة القول األول القائمين بأن قراءة الفاتحة ركن في صالة فرض العين ،وال تصح
صالة القادر عمييا بدونيا بالتالي:

ٔ-قوليـ :إف النفي في قولو« :ال صالة» لمكماؿ ال لمصحة.

ص َالةٌ َال ُي ْق أُر ِفييا بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب»
أجابو المباركفوري :إف رواية ابف خزيمة وغيره بمفظَ « :ال تُ ْج ِزئُ َ
َ َ
تبطؿ تأويميـ ىذا إبطاال صريحا ،وىذه الرواية صحيحة صرح بصحتيا أئمة الفف .قاؿ الحافظ في

ٔ

 -سبؽ تخريجو ص (ٖ).

ٖ

 -شرح أبي داود لمعيني (ٖ.)ٜٕٗ/

٘

 -المبسوط (ٔ. )ٖٖ/

ٕ

 -العرؼ الشذي (ٔ.)ٖٙ٘/

ٗ

 -المغني (ٔ. )٘٘٘/

ٙ

 سبؽ تخريجو ص(ٕ٘).00

()ٙ

(ٔ)

التمخيص :ورواه يعني حديث عبادة الدارقطني

بمفظ« :ال تجزئ صالة إال أف يق أر الرجؿ فييا بأـ

القرآف» ،وصححو ابف القطاف ،وقاؿ النووي رواتو كميـ ثقات (ٕ).

واعترض عميو العيني بقولو :دعوى التأييد بيذا الحديث ال يفيده ،ألف ىذا ليس لو مف القوة ما
يعارض ما أخرجو األئمة الستة

(ٖ)

.

صالَةَ» إما أف يراد بو نفي
وأجابو المباركفوري والشوكاني والعظيم أبادي :إف النفي في قولو« :الَ َ
الحقيقة أو نفي الصحة أو نفي الكماؿ .فاألوؿ حقيقة ،والثاني والثالث مجاز .والثاني أعني نفي
الصحة أقرب المجازيف إلى الحقيقة ،والثالث أعني نفي الكماؿ أبعدىما .فحمؿ النفي عمى الحقيقة

واجب إف أمكف؛ واال فحممو عمى أقرب المجازيف واجب ومتعيف .ومع إمكاف الحقيقة أو أقرب

المجازيف ال يجوز حممو عمى أبعد المجازيف (ٗ).

واعترض عميو العيني بقولو :ال نسمـ قرب نفي اإلجزاء إلى نفي الحقيقة ،ألنو محتمؿ لنفي اإلجزاء
ولنفي الفضيمة ،والحمؿ عمى نفي الكماؿ أولى بؿ يتعيف ،ألف نفي اإلجزاء يستمزـ نفي الكماؿ ،فيكوف

فيو نفي شيئيف فتكثر المخالفة ،فيتعيف نفي الكماؿ (٘).

ٕ -إف لفظ الخداج يدؿ عمى النقصاف ال عمى البطالف ،ألنو وقع مثؿ ىذا في ترؾ الدعاء بعد
الصالة في حديث فضؿ بف عباس(.)ٚ( )ٙ

وأجابو المباركفوري :إنو يدؿ عمى أف مف صمى صالة لـ يق أر فييا بأـ القراف فصالتو ناقصة نقص
بطالف وفساد ،ولـ يقع لفظ الخداج في حديث فضؿ بف عباس عمى ترؾ الدعاء بعد الصالة فقط؛ بؿ

عمى ترؾ مجموع ما ذكر في ىذا الحديث (.)ٛ

ٖ-قوليـ :خداج يدؿ عمى جوازىا ألف الصالة الناقصة جائزة (.)ٜ

ٔ

 )ٔٓٗ/ٕ( -حديث رقـ (ٕٕ٘ٔ) ،كتاب الصالة ،باب وجوب قراءة أـ الكتاب في الصالة وخمؼ اإلماـ.

ٖ

 -عمدة القاري (.)ٖٖٔ/ٜ

٘

 -عمدة القاري (.)ٖٖٔ/ٜ

ٕ

 -تحفة األحوذي (ٕ. )٘٘/

ٗ

 -انظر :تحفة األحوذي (ٕ ، )٘٘/نيؿ األوطار (ٕ ، )ٕٕٜ/عوف المعبود (ٖ.)ٖٓ/

اء َس َوتَ َم ْس َك َف َوتُْقنِ َع
 - ٙيقصد بو حديث « َّ
الص َ
َف تَ َشيَّ َد ِفى ُك ّْؿ َرْك َعتَْي ِف َوأ ْ
الةُ َمثَْنى َمثَْنى أ ْ
َف تََب َ
اج » .سنف أبي داود (ٔ )ٜٜٗ/حديث رقـ ( ،)ٕٜٔٛالتطوع ،باب ِفى
لَ ْـ َي ْف َع ْؿ َذِل َؾ َف ِي َى ِخ َد ٌ

وؿ المَّيُ َّـ المَّيُ َّـ َف َم ْف
بَِي َد ْي َؾ َوتَقُ َ
صالَ ِة َّ
الن َي ِار .سنف الترمذي
َ

(ٕ )ٕٕ٘/حديث رقـ (٘ ،) ٖٛأبواب الصالة ،باب ما جاء في التخشع في الصالة .قاؿ األلباني في السمسمة الضعيفة
(ٗٔ )ٔٓٚ/حديث رقـ ( :)ٙ٘ٗٙمنكر.

ٚ

 -تحفة األحوذي (ٕ.)٘ٙ/

ٜ

 -التمييد (ٕٓ ،)ٜٕٔ/شرح الزرقاني (ٔ.)ٕ٘ٗ/

ٛ

 -المرجع السابؽ.
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وأجابو ابن عبد البر والزرقاني :بأف ىذا تحكـ فاسد ،والنظر يوجب في النقصاف الذي صرحت بو
السنة أف ال تجوز معو الصالة ،ألنيا صالة لـ تتـ .ومف خرج مف صالتو وىي لـ تتـ بعد فعميو
إعادتيا تامة كما أمر عمى حسب حكميا .ومف ادعى أنيا تجوز مع إق ارره بنقصيا فعميو الدليؿ ،وال

سبيؿ لو إليو مف وجو يمزـ (ٔ).

 -4قوليـ :فيي خداج أي ناقصة ،والنقص ال يستمزـ البطالف (ٕ).
وأجيب :بأف النقص مف الصالة عمى قسميف :نقص يستمزـ البطالف وىو النقص مف الفرائض وىو
النقص حقيقة .ونقص مف النوافؿ ال يستمزـ البطالف ،أطمؽ عميو النقص إطالقا مجازيا مف باب
التشبيو مف حيث ىو مشبو لمنقص اآلخر في الظاىر ،والحمؿ عمى الحقيقي أولى منو عمى

المجازي (ٖ).

٘ -قولو « :الَ تَ ْف َعمُوا إِالَّ بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
صالَةَ لِ َم ْف لَ ْـ َي ْق َْأر بِيَا»(ٗ).
اب فَِإَّنوُ الَ َ
ناقشو السيوطي من وجيين:
األول :ىذا الحديث ضعيؼ ،ألنو مف رواية محمد بف إسحؽ بف يسار عف مكحوؿ ،ومحمد بف
إسحؽ مدلس ،والمدلس إذا قاؿ في روايتو (عف) ال يحتج بو عند جميع المحدثيف.

الثاني :عمى فرض صحتو فال يجوز الزيادة بخبر الواحد لكونو ظنيا عمى النص القطعي (٘).
ثانيا :نوقشت أدلة القول الثاني القائمين بأن قراءة الفاتحة واجبة في فرض العين ،ويجزئ عنيا

غيرىا من القرآن بالتالي:

ٔ -قولو تعالى :ﮋﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳﮊ(.)ٙ
نوقش استدالليم باآلية من عدة وجوه:
األول :إنيا جاءت لبياف القرآف في قياـ الميؿ ،يعني :اقرءوا ما تيسر مف القرآف بعد قراءة الفاتحة بال
مشقة عميكـ (.)ٚ

الثاني :إثبات فرضية مطمؽ القرآف بيذه اآلية مبني عمى أف المراد مف قولو تعالى :فاقرءوا قراءة
القرآف بعينيا وىو ليس بمتفؽ عميو ،بؿ فيو قوالف:

األوؿ :إف المراد مف ىذه القراءة الصالة .أي :فصموا ما تيسر عميكـ.

ٔ

 -المرجع السابؽ.

ٕ

 -فيض القدير (ٗ.)ٕٜٖ/

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص(ٖ٘).

ٙ

 -المزمؿ.ٕٓ:

ٖ

 -المرجع السابؽ.

٘

 -شرح سنف ابف ماجو (ٔ.)ٙٔ/

ٚ

 تيسير العالـ (ٔ.)ٖٔٗ/05

الثاني :إف المراد مف قولو :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳﮊ

(ٔ)

قراءة القرآف بعينيا.

والقوؿ الثاني فيو بعد عف مقتضى السياؽ ،ولو سممنا أف المراد ىو القوؿ الثاني أعني قراءة القرآف
بعينيا فحديث الباب مشيور بؿ متواتر .قاؿ اإلماـ البخاري في جزء القراءة :تواتر الخبر عف رسوؿ
اهلل  إال بقراءة أـ القرآف .والزيادة بالحديث المشيور جائز عند الحنفية عمى أف قولو تعالى :ﮋ ﭮ
(ٕ)

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳﮊ

عاـ مخصوص منو البعض ،فيو ظني فال يدؿ عمى فرضية مطمؽ القراءة،

ويجوز تخصيصو ولو باألحاديث (ٖ).

القطعي بما روي في السَُّّن ِة مع ما فيو مف كونو ظني
وأجابو ابن نجيم :ال يجوز تقييد نص الكتاب
ّْ
ِ
الثبوت والداللة أو ظني الثبوت فقط بناء عمى أ َّ
الصحة ألف تقييد إطالؽ نص
النفي ُمتسمّْط عمى
َف
ُ
َ
(ٗ)
لمقطعي بؿ يوجب العمؿ بو .
ناسخا
وخبر الواحد ال يصمح
ّْ
الكتاب بخبر الواحد ٌ
ً
نسخ لو ُ

الثالث :إف قولو :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳﮊ

(٘)

أمر ،واألمر لموجوب ،فيذا يقتضي أف قراءة ما تيسر

مف القرآف واجبة.
وأجابو الفخر الرازي :المراد بما تيسر مف القرآف إما أف يكوف ىو الفاتحة ،أو غير الفاتحة أو المراد
التخيير بيف الفاتحة وبيف غيرىا ،واألوؿ :يقتضي أف يكوف الفاتحة بعينيا واجبة ،وىو المطموب،
والثاني :يقتضي أف يكوف قراءة غير الفاتحة واجبة بعينيا ،وىو باطؿ باإلجماع .والثالث :يقتضي أف
يكوف المكمؼ مخي اًر بيف قراءة الفاتحة وبيف قراءة غيرىا ،وذلؾ باطؿ باإلجماع؛ ألف األمة مجمعة
عمى أف قراءة الفاتحة أولى مف قراءة غيرىا ،وسمـ أبو حنيفة أف الصالة بدوف قراءة الفاتحة خداج

ناقص والتخيير بيف الناقص والكامؿ ال يجوز (.)ٙ
ٕ-قولو « :ثَُّـ ا ْق َْأر َما تََيس ََّر َم َع َؾ ِم َف اْلقُ ْر ِ
آف»(.)ٚ
نوقش بما يمي:

األول :قاؿ الخطابي :ظاىره اإلطالؽ والتخيير ،والمراد منو فاتحة الكتاب لمف أحسنيا ال يجزئو

َّ ِ
اء ِة فَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب»( .)ٛوىذا فيو اإلطالؽ كقولو تعالى :ﮋﯹ ﯺ
صالَةَ ِإال بِق َر َ
غيرىا ،بدليؿ قولو« :الَ َ

ٔ

 -المزمؿ.ٕٓ:

ٖ

 -تحفة األحوذي (ٕ.)٘ٚ/

٘

 -المزمؿ. ٕٓ:

ٚ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٙ

ٕ

 -المزمؿ.ٕٓ:

ٗ

 -البحر الرائؽ (ٔ.)ٖٕٔ/

ٙ

 -تفسير الفخر الرازي (ٔ.)ٔٔٙ/

ٛ

 -سبؽ تخريجو ص(ٕ).
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ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂﮊ

وىو الشاة (ٕ).

(ٔ)

ببياف السنة
ثـ كاف أقؿ ما ُيجزئ مف اليدي معينا
معموـ المقدارَ ،
َ

وأجابو العيني بقولو :يريد الخطابي أف يتخذ لمذىبو دليال عمى حسب اختياره بكالـ ينقض أولو
آخره ،وحيث اعترؼ أوال أف ظاىر ىذا الكالـ اإلطالؽ والتخيير ،وحكـ المطمؽ أف يجري عمى
إطالقو .وكيؼ يكوف المراد منو فاتحة الكتاب وليس فيو إجماؿ.

وقولو :وىذا في اإلطالؽ كقولو تعالى إلى آخره ظاىر الفساد .ألف اليدي اسـ لما ييدى إلى الحرـ

وىو يتناوؿ اإلبؿ والبقر والغنـ وفيو إجماؿ ،وأقؿ ما يجزئ شاة؛ فيكوف مرادا بالسنة بخالؼ قولوَ « :ما
تََيس ََّر َم َع َؾ ِم َف اْلقُ ْر ِ
آف»(ٖ) فإنو ليس كذلؾ ،ألنو يتناوؿ كؿ ما يطمؽ عميو القرآف فيتناوؿ الفاتحة
وغيرىا ،وليس فيو إجماؿ ،وتخصيصو بفاتحة الكتاب مف غير مخصص ترجيح بال مرجح وىو باطؿ،
َّ ِ
اء ِة فَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب»(ٗ) مخصصا ،ألنو ينافي معنى التيسير
صالَةَ إِال بِق َر َ
وال يجوز أف يكوف قولو« :الَ َ
فينقمب إلى تعسير وىذا باطؿ .وال يجوز أف يكوف مفس ار ألنو ليس فيو إبياـ (٘).
الثاني :قاؿ الخطابي :قولو« :ثَُّـ ا ْق َْأر َما تََيس ََّر َم َع َؾ ِم َف اْلقُ ْر ِ
آف»( )ٙظاىر إلطالؽ التخيير .لكف المراد
بو فاتحة الكتاب بدليؿ حديث عبادة وىو كقولو تعالى :ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﮊ( )ٚثـ عينت السنة المراد.
والحاصؿ أف قراءة الفاتحة في الصموات فرض مف فروضيا ولـ يقـ دليؿ صحيح عمى ما ذىب إليو

الحنفية (.)ٛ

وأجابو اإلمام العيني :قولو« :ثَُّـ ا ْق َْأر َما تََيس ََّر َم َع َؾ ِم َف اْلقُ ْر ِ
آف»
إذ لو كانت فرضا ألمره النبي  بذلؾ ،بؿ ىو صريح في الداللة عمى أف الفرض مطمؽ القراءة كما
()ٜ

ىو مذىب أبي حنيفة (ٓٔ).

ٔ

 -البقرة.ٜٔٙ :

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٙ

٘

 -شرح أبي داود لمعيني (ٗ ،)ٜٗ/عمدة القاري (.)ٕٔ٘/ٜ

ٚ

 -البقرة.ٜٔٙ :

ٜ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٙ

ٕ

 -شرح أبي داود لمعيني (ٗ ،)ٜٗ/عمدة القاري (.)ٕٔ٘/ٜ

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص(ٕ).

ٙ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٙ

ٛ

 -تحفة األحوذي (ٕ.)٘ٛ ،٘ٚ/

ٓٔ

 شرح أبي داود لمعيني (ٗ.)ٜٗ/04

تنافي فرضية قراءة فاتحة الكتاب،

الثالث :قاؿ اإلماـ النووي :أما حديث «ا ْق َْأر َما تََيس ََّر َم َع َؾ ِم َف اْلقُ ْر ِ
آف»
متيسرة (ٕ).

(ٔ)

فمحموؿ عمى الفاتحة فإنيا

وأجابو اإلمام العيني بقولو :ىو تمشية لمذىبو بالتحكـ ،وخارج عف معنى كالـ الشارع ،ألف تركيب
الكالـ ال يدؿ عميو أصال .ألف ظاىره يتناوؿ الفاتحة وغيرىا مما يطمؽ عميو اسـ القرآف ،وسورة

اإلخالص أكثر تيسي ار مف الفاتحة .فما معنى تعييف الفاتحة في التيسير وىذا تحكـ بال دليؿ (ٖ).
الرابع :قولو« :ثَُّـ ا ْق َْأر َما تََيس ََّر َم َع َؾ ِم َف اْلقُ ْر ِ
آف»(ٗ) مجمؿ ،وحديث عبادة مفسر ،والمفسر قاض عمى
ؾ ِم َف اْلقُ ْر ِ
آف»(٘) أي :اق أر فاتحة الكتاب التي قد أعممت أنو
المجمؿ ،فكأنو قاؿ« :ثَُّـ ا ْق َْأر َما تََيس ََّر َم َع َ
ال صالة إال بيا ،فيي ما تيسر مف القرآف (.)ٙ

أجابو ابن رجب :قولوَ « :ما تََيس ََّر» ال إجماؿ فيو حتى يبيف بالفاتحة ،والتقييد بالفاتحة ينافي التيسير
الذي يدؿ عميو اإلطالؽ ،فال يصح حممو عميو .وأيضا فسورة اإلخالص متيسرة وىي أقصر مف
الفاتحة فمـ ينحصر التيسير في الفاتحة

()ٚ

.

الخامس :إف ىذه الرواية مجممة تفسرىا الروايات األخرى عند أبي داود وابف حباف« :ثَُّـ ا ْق َْأر بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
آف
َف تَ ْق َأر»( .)ٛوالبف حباف في حديثو« :ثَُّـ ا ْق َْأر بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
ت»(.)ٔٓ( )ٜ
آف ثَُّـ ا ْق َْأر بِ َما ِش ْئ َ
اء المَّوُ أ ْ
َوبِ َما َش َ
وأجابو العيني :إف مطمؽ األمر لموجوب ،ومف أثبت الفرضية فقد زاد عمى مطمؽ النص ،وىو قولو

تعالى :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳﮊ (ٔٔ) بخبر الواحد ،وذا ال يجوز ألنو نسخ (ٕٔ).
آف ولَو بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
ٖ-قولو « :الَ َ ِ َّ ِ
اب فَ َما َز َاد»(ٖٔ).
صالَةَ إال بقُ ْر ٍ َ ْ
ٔ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٙ

ٖ

 -شرح سنف ابف ماجو (ٔ.)ٙٓ/

ٕ

 -شرح النووي عمى مسمـ (ٗ.)ٖٔٓ/

9

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٙ

٘

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٙ

ٚ

 -فتح الباري البف رجب (ٕ.)ٕٖٗ/

ٙ

 -شرح صحيح البخاري البف بطاؿ.)ٖٚٓ/ٕ( :

ٛ
ال ِة م ْف َ ِ
ُّج ِ
ود .قاؿ األلباني
صْمَبوُ ِفي ُّ
الرُكوِع َوالس ُ
يـ ُ
 سنف أبي داود (ٔ )ٖٕٔ/حديث رقـ ( ،)ٜٛ٘الصالة ،باب َص َ َ
ال ُيق ُ
في صحيح سنف أبي داود (ٗ :)ٔٓ/إسناده حسف.

 - 4مسند أحمد (ٖٔ )ٖٕٛ/حديث رقـ (٘ .)ٜٜٔٛصحيح ابف حباف (٘ )ٛٛ/حديث رقـ ( ،)ٔٚٛٚباب صفة الصالة،
َّاىا ِفي رْكع ٍة و ِ
اب ِفي ُك ّْؿ رْكع ٍة ِم ْف ص َالتِ ِوَ ،ال أ َّ ِ
ِِ ِ
ِ
اءةُ َفاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
ِذ ْك ُر اْلَبَي ِ
اف بِأ َّ
اح َد ٍة
اءتَوُ ِإي َ
َف َف ْر َ
َف ق َر َ
َ
َ َ
ص َالتو ق َر َ
ض اْل َم ْرِء في َ
َ َ َ
ِ
ص َالتِ ِو .قاؿ األلباني في التعميقات الحساف (ٖ )ٕٜٚ/حديث رقـ (ٗ :)ٔٚٛحسف صحيح.
تُ ْج ِزئُوُ َع ْف َباقي َ
ٓٔ -تيسير العالـ (ٔ.)ٖٔٗ/
ٔٔ

 -المزمؿ.ٕٓ:

ٖٔ

 -سبؽ تخريجو ص(ٗ٘).

ٕٔ

 -شرح العيني (ٖ.)ٗٛ٘/
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ناقشو أبو الطيب العظيم أبادي من وجيين:
األول :إ نو مف رواية جعفر بف ميموف وليس بثقة كما قاؿ النسائي .وقاؿ أحمد ليس بقوي في
َم َرنِي َر ُسو ُؿ المَّ ِو 
الحديث .وقاؿ ابف عدي يكتب حديثو في الضعفاء .وقد روي ىذا الحديث بمفظ :أ َ
َّ ِ
ِ
اء ِة فَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب(ٔ) .وليست الرواية األولى بأولى مف الرواية الثانية،
أْ
صالَةَ إِال بِق َر َ
ى أََّنوُ الَ َ
َف أ َُناد َ
وأيضا أيف تقع ىذه الرواية عمى فرض صحتيا بجنب األحاديث المصرحة بفرضية فاتحة الكتاب وعدـ

إجزاء الصالة بدونيا (ٕ).

وأجاب :إف معناه أقؿ مجزئ الفاتحة كصـ ولو يوما ،فميس بجيد ألف لمخصـ أف يقوؿ :معناه كػ اتقوا

النار ولو بشؽ تمرة (ٖ).

الثاني :الحديث يدؿ عمى أنو ال تصح صالة بغير قراءة الفاتحة وىو حجة عمى الحنفية (ٗ).
وأجاب :بؿ ىو حجة عمى القائميف بفرضية الفاتحة في الصالة ال عمى الحنيفة ،ألنيـ إذا أثبتوا بو
فرضية الفاتحة لزميـ أف يثبتوا بو فرضية شيء مف القرآف زائد عمى الفاتحة أيضا ،وىـ ليسوا بقائميف

بو (٘).

ِ
ِ
ى
وناقشو الفخر الرازي :إنو معارض بما نقؿ َع ْف أَبِى ُى َرْي َرةَ  قَ َ
َم َرنِى َر ُسو ُؿ المَّو  أ ْ
َف أ َُناد َ
اؿ :أ َ
اب( .)ٙوأيضاً لـ ال يجوز أف يقاؿ :المراد مف قولو« :الَ صالَةَ إِالَّ
َّ ِ
اء ِة فَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
َ
صالَةَ إِال بِق َر َ
أََّنوُ الَ َ
ِ
اء ِة فَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب» ىو أنو لو اقتصر عمى الفاتحة لكفى؟ ،واذا ثبت التعارض فالترجيح معنا ألنو
بِق َر َ

أحوط وألنو أفضؿ واهلل أعمـ (.)ٚ

ٗ -قولو « :ال صالة إال بفاتحة الكتاب أو غيرىا»(.)ٛ
ناقشو الباحث :إنو ضعيؼ ال يقوى عمى االستدالؿ بو.

قاؿ اإلماـ العيني :ضعيؼ بالمجالج .قاؿ ابف عدي :حدث بمناكير ألبي حنيفة ،وىي بواطيؿ .وذكر

النووي في الخالصة ىذيف الحديثيف وضعفيما (.)ٜ

وقاؿ ابف الجوزي :وأما حديث أبي سعيد فال يعرؼ أصال (ٓٔ).

ٔ

 -سبؽ تخريجو ص(ٕ).

ٖ

 -المرجع السابؽ.

٘

 -المرجع السابؽ.

ٚ

 -تفسير الفخر الرازي (ٔ.)ٔٔ٘/

ٜ

 -شرح أبي داود لمعيني (ٖ. )ٗٛٙ/

ٕ

 -عوف المعبود (ٖ.)ٕٙ/

ٗ

 -المرجع السابؽ.

ٙ

 -سبؽ تخريجو ص(ٕ).

ٛ

 -سبؽ تخريجو ص(ٗ٘).

ٓٔ

 التحقيؽ في أحاديث الخالؼ (ٔ.)ٖٕٙ/55

وقاؿ ابف حجر :وىذا مف رواية أحمد بف عبد اهلل المجالج ،وىو ضعيؼ واه (ٔ).
وناقشو الماوردي :عمى فرض ثبوتو فإف قولو« :أو بغيرىا» لو معنياف:
أحدىما :يعني :وبغيرىا عمى معنى الكماؿ .والثاني :أف معناه ال صالة إال بفاتحة الكتاب لمف
يحسنيا ،أو بغيرىا لمف ال يحسنيا (ٕ).

٘-قوليـ :إف الفاتحة وسائر القرآف سواء في سائر األحكاـ فكذا في الصالة.
ناقشو ابن قدامة :إنو خالؼ ما عميو الجماىير مف أىؿ العمـ أف مف ترؾ الفاتحة كاف مسيئا بخالؼ
بقية السور (ٖ).

-ٙقوليـ :إف الركنية ال تثبت إال بدليؿ مقطوع بو وال تثبت بخبر الواحد.

ناقشو الباحث :ال فرؽ في الشرع بيف الفرض والواجب ،إذ الواجب في الشرع عبارة عف خطاب الشارع
بما ينتيض تركو سببا لمذـ شرعا في حالة ما .وىذا المعنى بعينو متحقؽ في الفرض الشرعي .ولـ
يفرؽ بيف الفرض والواجب إال الحنفية ،إذ الفرض عندىـ ما ثبت بدليؿ قطعي كالكتاب والسنة

المتواترة ،والواجب ما ثبت بدليؿ ظني كخبر الواحد(ٗ).
الترجيح:

يرى الباحث – واهلل أعمـ – أف القوؿ بأف الفاتحة ركف في الصالة ىو الراجح واألقرب إلى الصواب.
وذلؾ أف أدلة القائميف بأف قراءة الفاتحة واجبة في فرض العيف ويجزئ عنيا غيرىا مف القرآف ال تسمـ
مف االعتراض فال تقوى عمى االحتجاج بيا عمى قوليـ ،وأف أدلة القائميف بأنيا ركف وال يجزئ عنيا

غيرىا ،أقوى في داللتيا عمى قوليـ.

  

ٔ

 -الدراية في تخريج أحاديث اليداية (ٔ.)ٖٔٛ/

ٖ

 -المغني (ٔ.)٘٘٘/

ٕ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٔٓٗ/

ٗ

 اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ (ٔ ،)ٔٗٓ/البحر المحيط (ٔ ،)ٔٗ٘/نياية السوؿ (ٔ.)ٖٗ/55

الفرع الثاني :فرض الكفاية.

مسألة :قراءة الفاتحة في صالة الجنازة.
أجمع العمماء عمى أف التكبيرات األربع أركاف في صالة الجنازة ال تصح إال بيف ،وقد نقؿ اإلجماع
(ٔ)

ابف عبد البر

والماوردي

(ٕ)

(ٖ)

والنووي

وأبو الطيب العظيـ أبادي(ٗ) ،ولكف اختمفوا في حكـ قراءة

الفاتحة في صالة الجنازة عمى ثالثة أقواؿ:

القول األول :ق ارءة الفاتحة ركن في صالة الجنازة.

()ٚ

()ٙ

وبو قاؿ أشيب مف المالكية(٘) ،وقاؿ بو الشافعية

والحنابمة

وابف حزـ الظاىري( ،)ٛوبو قاؿ ابف

عباس وابف مسعود وابف الزبير  وعثماف بف حبيب وأبو أمامة بف سيؿ ومكحوؿ والحسف
(ٔٔ)

البصري( ،)ٜواسحاؽ(ٓٔ) ،واليو ذىب اإلماـ الصنعاني

والشوكاني(ٕٔ).

القول الثاني :قراءة الفاتحة غير مشروعة في صالة الجنازة ،أما إن كانت بنية الدعاء فال بأس.
(ٖٔ)

وبو قاؿ الحنفية

(ٗٔ)

والمالكية

وىو مروي عف عمر بف الخطاب وعمي بف أبى طالب وابف عمر

وأبي ىريرة  وعطاء وطاووس وسعيد بف المسيب وابف سيريف وسعيد بف جبير والحكـ(٘ٔ) ،وطمحة
()ٔٛ

بف عبد اهلل بف عوؼ( ،)ٔٙواليو ذىب أبو العالية والمزني وميموف بف ميراف( ،)ٔٚوالثوري واألوزاعي

ٔ

 -التمييد (.)ٖٖٗ/ٙ

ٖ

 -المجموع (٘.)ٕٖٓ/

٘

 -القوانيف الفقيية (ٔ ،)ٙ٘/المنتقى (ٕ.)ٖ٘/

ٚ

 -اإلنصاؼ (ٕ ،)ٖٙٗ/الكافي (ٔ ،)ٖٕٙ/المغني (ٕ ،)ٖٙٙ/شرح منيى اإلرادات (ٔ.)ٖٕٙ/

ٜ

 -شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٖ.)ٖٔٙ/

ٕ

 -الحاوي (ٖ.)٘٘/

ٗ

 -عوف المعبود (.)ٖٕٗ/ٛ

ٙ

 -المجموع (٘ ،)ٕٖٕ/تحفة الحبيب (ٕ ،)٘ٗٚ/تحفة البجيرمي ( ،)ٔٔٚ/ٙمغني المحتاج (ٔ.)ٖٗٔ/

ٛ

 -المحمى (ٖ.)ٖٕ٘ ،ٖ٘ٔ/

ٓٔ

 -الشرح الكبير (ٕ.)ٖٗٙ/

ٕٔ

 -السيؿ الجرار (ٔ ،)ٕٔٚ/نيؿ األوطار (ٗ.)ٜٗٗ ،ٕٔٓ/

ٔٔ

 -سبؿ السالـ (ٕ.)ٔٓٗ/

ٖٔ

 -المبسوط (ٕ ،)ٔٔ٘/بدائع الصنائع (ٔ ،)ٖٖٔ/تحفة الفقياء (ٔ ،)ٕٜٗ/حاشية ابف عابديف (ٕ.)ٕٔٗ/

٘ٔ

 -شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٖ ،)ٖٔٙ/عمدة القاري (ٕٔ.)ٗٗٛ/

ٔٚ

 -االستذكار (ٔٓ)ٖٜٔٔ/

ٗٔ

 -المدونة الكبرى (ٔ ،)ٕ٘ٔ/الكافي (ٔ ،)ٕٚٙ/المنتقى (ٕ.)ٖ٘/

ٔٙ

 -سنف الترمذي (ٖ.)ٖٗٙ/

ٔٛ

 الشرح الكبير البف قدامو (ٕ.)ٖٗٙ/55

والشعبي والنخعي(ٔ).

القول الثالث :قراءة الفاتحة مستحبة في صالة الجنازة.

وبو قاؿ القاضي أبو الطيب مف الشافعية(ٕ) ،وىو رواية عند الحنابمة(ٖ) ،واختاره شيخ اإلسالـ ابف

تيمية(ٗ) ،واليو ماؿ تمميذه ابف القيـ(٘).

سبب الخالف:

يرجع اختالفيـ إلى قياسيا عمى الصالة المفروضة ،فمف شبييا بيا أوجب قراءة الفاتحة ،ومف فارؽ

بينيما لـ يوجب قراءتيا ،واختالفيـ في قراءة مف ق أر مف الصحابة ىؿ كانت عمى وجو الدعاء والثناء
أو عمى وجو التالوة.

األدلة:

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بأف قراءة الفاتحة ركف في صالة الجنازة
باألدلة التالية:

أوال :من السنة.

اؿ« :الَ صالَةَ لِمف لَـ ي ْق ْأر بِفَاتِح ِة ِ
ادةَ ْب ِف الص ِ
الكتَ ِ
َّام ِت  أ َّ
اب»(.)ٙ
وؿ المَّ ِو  قَ َ
َف َر ُس َ
َٔ -ع ْف ُع َب َ
َ
َ
َْ ْ ََ
وجو االستدالل :قاؿ المباركفوري :ىذا دليؿ عمى أف قراءة فاتحة الكتاب فرض في جميع الصموات

فريضة كانت أو نافمة وركف مف أركانيا(.)ٚ
طْمحةَ ْب ِف ع ْبِد المَّ ِو ْب ِف عو ٍ
ؼ ْاب ِف َعب ٍ
َعمَى َج َن َازٍة فَقَ َأَر بِفَاتِ َح ِة
َّاس
ؼ  قَ َ
ت َخْم َ
صمَّْي ُ
َ
َٕ -ع ْف َ َ
اؿَ :
َْ
()ٛ
اب قَ َ ِ
ِ
الكتَ ِ
اؿَ :ن َع ْـ
ت :تَ ْق َأرُ .قَ َ
ؼ أَ
ص َر َ
ت بَِيِد ِه فَ َسأَْلتُوُ فَ ُقْم ُ
َخ ْذ ُ
اؿ« :ل َي ْعمَ ُموا أََّنيَا ُسَّنةٌ»  .وفي روايةَ :فمَ َّما ْان َ
ِإَّنوُ َح ّّ
ؽ َو ُسنَّةٌ(.)ٜ
وجو االستدالل :قاؿ الصنعاني :والحديث دليؿ عمى وجوب قراءة الفاتحة في صالة الجنازة ،ألف
المراد مف السنة الطريقة المألوفة عنو  ،ال أف المراد بيا ما يقابؿ الفريضة فإنو اصطالح عرفي.

وزاد الوجوب تأكيداً قولو« :حؽ» أي ثابت (ٓٔ).
ٔ

 -شرح السنة (٘.)ٖ٘ٗ/

ٖ

 -االختيارات الفقيية (ٔ ،)ٗٗٗ/اإلنصاؼ (ٕ.)ٖٙٛ/

٘

 -زاد المعاد (ٔ.)٘ٓ٘ ،٘ٓٗ/

ٚ

 -تحفة األحوذي (ٕ.)ٖ٘/

ٕ

 -المجموع (٘.)ٕٖٖ/

ٗ

 -الفتاوى الكبرى (ٔ ،)ٕٔٔ/ٕ(،)ٖ٘٘/مجموع الفتاوى (ٕٔ.)ٕٛٙ/

ٙ

-سبؽ تخريجو ص(ٕ٘).

ٛ

 صحيح البخاري (ٕ )ٜٛ/حديث رقـ (ٖٖ٘ٔ) ،كتاب الجنائز ،باب ِقراء ِة َفاتِح ِة ِالكتَ ِ
الجَن َ ِ
ازة.
اب َعَمى َ
َ
َ ُ َ َ
 -سنف النسائي (ٗ )ٚ٘/حديث رقـ ( ،)ٜٔٛٛكتاب الجنائز ،الدعاء .قاؿ األلباني في تحقيقو :صحيح.

ٜ

ٓٔ

 -سبؿ السالـ (ٕ.)ٔٓٗ/
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اؿ السَُّّنةُ ِفي الص َ ِ
َف َي ْق أَر ِفي التَّ ْكبِ ِ
ِ
ِ
يرة ْاألُولَى بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
آف
امةَ  أََّنوُ قَ َ
َ
َّالة َعمَى اْل َج َن َازة أ ْ َ
ُم َ
َٖ -ع ْف أَبي أ َ
َّ ِ
يـ ِع ْن َد ْاآل ِخ َرة(ٔ).
ُم َخافَتَةً ثَُّـ ُي َكب َّْر ثَ َالثًا َوالت ْسم ُ
ِ
َص َح ِ
َّال ِة َعمَى اْل ِج َن َ ِ
اب َّ
النبِ ّْي « :أ َّ
َف
َف السَُّّنةَ ِفي الص َ
امةَ  أ ْ
ازة أ ْ
َخ َب َرهُ َرُج ٌؿ م ْف أ ْ
ُم َ
وفي رواية :أف أبا أ َ
ِِ
ِ ِ
اإلماـ ،ثَُّـ َي ْق أُر بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
ِ
صمّْي َعمَى َّ
النبِ ّْي ،
اب َب ْع َد التَّ ْكبِ َيرِة ْاألُولَى س ِّار في َن ْفسو ،ثَُّـ ُي َ
َ
ُي َكّْب َر ْ َ ُ
الدعاء لِْم ِج َن َازِةِ ،في التَّ ْكبِير ِ
ِ
ات َال َي ْق َأُر ِفي َش ْي ٍء ِم ْنيُ َّف ،ثَُّـ ُي َسمّْ ُـ ِس ِّار ِفي َن ْف ِس ِو»(ٕ).
ص ُّ َ َ
َوُي ْخم ُ
َ
وجو االستدالل :في ىذا الحديث أف السنة في الصالة عمى الجنازة قراءة الفاتحة واخالص الدعاء
لمميت (ٖ) .وىذا دليؿ عمى أنيا ركف ،ألف قوؿ الصحابي مف السنة حكمو حكـ المرفوع (ٗ).
ٗ -عف جابِ ِر ب ِف عبِد ِ
النبِ َّي َ كبَّر عمَى اْلمي ِ
آف َب ْع َد التَّ ْكبِ ِ
ّْت أ َْرَب ًعا َوقَ َأَر بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
َف َّ
اهلل  أ َّ
يرة
ْ َْ
َ َ
َْ َ
َ
َ
ْاألُولَى(٘).
وجو االستدالل :قاؿ أبو الطيب العظيـ أبادي :فيو داللة واضحة عمى مشروعية فاتحة الكتاب في

صالة الجنازة (.)ٙ
َّ ِ
يؾ ْاأل َْنص ِاري ِ
٘-عف أ ُّْـ َش ِر ٍ
ازة بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
َف َن ْق أَر َعمَى اْل ِج َن َ ِ
اب(.)ٚ
َّة قَالَ ْ
َْ
َ
َم َرَنا َر ُسو ُؿ المو  أ ْ َ
ت أَ
وجو االستدالل :قاؿ الصنعاني :دؿ الحديث عمى وجوب قراءة الفاتحة في صالة الجنازة ،وذلؾ أف
األمر مف أدلة الوجوب (.)ٛ
ثانيا :من اآلثار.

َٔ -ع ْف أَبِي
ؼ
تَ :ك ْي َ
فَ ُقْم ُ

ٔ

اف اْلح َّذ ِ
ؼ اْل َح َس ِف ْب ِف َعمِ ٍّي َ عمَى ِج َن َ ٍ
ت بَِيِد ِه
اء قَ َ
ازةَ ،فمَ َّما فَ َر َ
غ أَ
ت َخْم َ
َخ ْذ ُ
صمَّْي ُ
اْلفَيَّ ِ َ
اؿَ :
ْت َعمَ ْييا بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب (.)ٜ
ت؟ قَ َ
اؿ :قَ َأر ُ
ص َن ْع َ
َ
َ

 -سنف النسائي (ٗ )ٚ٘/حديث رقـ ( ،)ٜٜٔٛكتاب الجنائز ،الدعاء .وصححو األلباني في أحكاـ الجنائز

(ٔ.)ٕٕٔ،ٕٔٔ/

ٕ  -السنف الكبرى لمبييقي (ٗ )ٙٗ/حديث رقـ ( ،)ٜٜٙ٘كتاب الجنائز ،باب اْلِقر ِ ِ
ص َال ِة اْل ِجَن َ ِ
ازة .وصحح إسناده
اءة في َ
َ ُ َ َ
األلباني في أحكاـ الجنائز.)ٕٔٔ( :
ٖ

 -تحفة األحوذي (ٗ. )ٜ٘/

ٗ

 -عمدة القاري (ٕٔ ،)ٗ٘ٔ/شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٖ.)ٖٔٙ/

ٙ

 -عوف المعبود (.)ٖ٘ٓ/ٛ

٘  -السنف الكبرى لمبييقي (ٗ )ٖٙ/حديث رقـ ( ،)ٜٙ٘ٛكتاب الجنائز ،باب اْلِقر ِ ِ
ص َال ِة اْل ِجَن َ ِ
ازة .وقد نقؿ المباركفوري
اءة في َ
َ ُ َ َ
في تحفة األحوذي (ٗ )ٜٖ/عف الحافظ العراقي بأف إسناده ضعيؼ .وضعفو النووي في المجموع (٘.)ٕٖٕ/
ٚ

 -سنف ابف ماجو (ٔ )ٜٗٚ/حديث رقـ ( ،)ٜٔٗٙكتاب الجنائز ،باب ما جاء في القراءة عمى الجنازة  .قاؿ األلباني في

ٛ

 -انظر :سبؿ السالـ (ٕ.)ٔٓٗ/

تحقيقو لمسنف :ضعيؼ.

ٜ

ازة بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اف َي ْق َأُر َعمَى اْل ِجَن َ ِ
اب.
 مصنؼ ابف أبي شيبة (ٕ )ٜٕٗ/حديث رقـ (ٖ ،)ٖٜٔٔكتاب الجنائزَ ،م ْف َك َ50

ؽ أََّنو ح َّدثَو أَنَّو أرَى سي َؿ ْبف ح َن ْي ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ؼ 
َْ َ ُ
امةَ ْب ِف َس ْيؿ ْب ِف ُح َن ْيؼ َع ْف ُع َب ْيد ْب ِف السَّبَّا ِ ُ َ ُ ُ َ
ُم َ
َٕ -ع ْف أَبي أ َ
صمَّى عمَى مي ٍ
ّْت فَقَ َأَر ِفي أ ََّو ِؿ تَ ْكبِ َيرٍة بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
آف (ٔ).
َ َ َ
(ٕ)
اف َي ْق أُر َعمَى اْل ِج َن َ ِ
ٍ
ازة بِأ ُّْـ اْل ِكتَاب .
َٖ -ع ْف ْاب ِف َم ْس ُعود  أََّنوُ َك َ َ
ٗ-عف مح َّمِد ْب ِف عم ِرو ْب ِف عطَ ٍ
َف اْل ِمسور ْبف م ْخرمةَ َّ
ازة فَقَ أَر ِفي التَّ ْكبِ ِ
ِ ِ
اء أ َّ
يرة ْاألُولَى
َ
َْ َُ
ََْ َ َ َ َ َ
َْ
َ
صمى َعمَى اْلج َن َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
اء،
وف َىِذ ِه الص َ
غ قَ َ
ص ْوتَوَُ ،فمَ َّما فَ َر َ
اؿَ :ال أ ْ
َجيَ ُؿ أ ْ
َف تَ ُك َ
َّالةُ َع ْج َم َ
ورةً قَص َيرةًَ ،رفَ َع بِ ِي َما َ
فَات َحةَ اْلكتَاب َو ُس َ
ولَ ِكّْني أَرْدت أَف أُعمّْم ُكـ أ َّ ِ ِ
اءةً (ٖ).
َف فييَا ق َر َ
ْ َ َ ْ
َ
َ
وجو االستدالل :دلت اآلثار عمى مشروعية قراءة الفاتحة في صالة الجنازة.
ثالثا :من المعقول.

ٔ -إنيا صالة يجب فييا القياـ فوجبت فييا القراءة كسائر الصموات (ٗ).
ٕ -إف قوؿ الصحابي مف السنة حكمو حكـ المرفوع (٘).

أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بأف قراءة الفاتحة غير مشروعة في صالة
الجنازة باألدلة التالية:

أوال :من السنة.
ِ
ِ
ِ
ص َال ِة اْل ِج َن َ ِ
ٔ-عف َع ْبِد المَّ ِو ْب ِف م ْس ُع ٍ
اءةً َكب ّْْر َما
ود  قَ َ
اؿ :ما َوقَّ َ
ازة قَ ْوًال َوَال ق َر َ
ت لََنا َر ُسو ُؿ اهلل  في َ
َ
()ٙ
ِ
ت .
اختَْر ِم ْف أَ ْ
اـ َو ْ
ط َي ِب اْل َك َالِـ َما ِش ْئ َ
َكب ََّر ْاإل َم ُ

وجو االستدالل :دؿ الحديث بمنطوقو عمى أنو لـ تشرع قراءة محددة في صالة الجنازة ،فدؿ ذلؾ عمى

عدـ مشروعية قراءة الفاتحة فييا ،وانما االجتياد في اختيار أطيب الكالـ واإلخالص في الدعاء.
وؿ المَّ ِو  يقُو ُؿ« :إِ َذا صمَّْيتُـ عمَى اْلمّْي ِت فَأ ْ ِ
ت َر ُس َ
َٕ -ع ْف أَبِى ُى َرْي َرةَ  قَ َ
اؿ َس ِم ْع ُ
صوا لَوُ
َ ْ َ
َ
َخم ُ
َ
ُّ
اء»(.)ٚ
الد َع َ
َي ْق َأُر َعَمى اْل ِجَن َازِة
َي ْق َأُر َعَمى اْل ِجَن َ ِ
ازة

بِ َف ِات َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب.
بِ َف ِات َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب.

ٔ

 مصنؼ ابف أبي شيبة (ٕ )ٜٕٗ/حديث رقـ ( ،)ٖٜٜٔٔكتاب الجنائزَ ،م ْف -مصنؼ ابف أبي شيبة (ٕ )ٜٕٗ/حديث رقـ (ٗ ،)ٖٜٔٔكتاب الجنائزَ ،م ْف

ٗ

 -المغني (ٕ ،)ٖٙٙ/الكافي (ٔ.)ٖٕٙ/

ٙ

 -لـ يقؼ الباحث عميو في كتب الحديث المتوفرة لديو ،وانما أورده الكاساني في بدائع الصنائع (ٔ ،)ٖٖٔ/والسمرقندي

ٕ
ٖ

 -المحمى (ٖ.)ٖٕ٘/

٘

 -عمدة القاري (ٕٔ ،)ٗ٘ٔ/شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٖ.)ٖٔٙ/

اف
َك َ
اف
َك َ

في تحفة الفقياء (ٔ ،)ٕ٘ٓ/وبرىاف الديف بف مازه في المحيط البرىاني (ٕ ،)ٖٖٓ/وأبو الطيب العظيـ أبادي وعزاه إلى
العيني في عوف المعبود ( ،)ٖٕ٘/ٛوالصنعاني في سبؿ السالـ (ٕ .)ٔٓٗ/وكميـ ذكروه بغير عزو إلى مصادر حديثية أو

إسناد لمعرفة صحتو مف عدميا.

ٚ
اء ِلْممي ِ
الدع ِ
ّْت .سنف ابف ماجو (ٔ )ٗٛٓ/حديث رقـ
 سنف أبي داود (ٖ )ٔٛٛ/حديث رقـ (ٕٖٔٓ) ،الجنائز ،باب ُّ ََ
( ،)ٜٔٗٚكتاب الجنائز ،باب ما جاء في الدعاء في الصالة عمى الجنازة .وحسنو األلباني في اإلرواء (ٖ )ٜٔٚ/حديث

رقـ (ٕٖ.)ٚ
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وجو االستدالل :قاؿ الشوكاني :فيو دليؿ عمى أنو ال يتعيف دعاء مخصوص مف ىذه األدعية الواردة،
وأنو ينبغي لممصمي عمى الميت أف يخمص الدعاء لو سواء كاف محسنا أو مسيئا (ٔ).

ثانيا :من اآلثار.
ِ
ِِ
َٔ -ع ْف أَبِي اْل ِم ْني ِ
ازة بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
َّال ِة َعمَى اْل ِج َن َ ِ
اؿ:
اء ِة ِفي الص َ
اب ،فَقَ َ
اؿ قَ َ
اؿَ :سأَْل ُ
ت أ ََبا اْل َعال َية َع ِف اْلق َر َ
َ
(ٕ)
َّ ِ
َف فَاتِ َحةَ اْل ِكتَ ِ
ب أ َّ
ود .
ص َال ٍة ِفييَا ُرُكوعٌ َو ُس ُج ٌ
ت أْ
َما ُك ْن ُ
َح َس ُ
اب تُ ْق َأُر إِال في َ
ِ
ت سالِما ،فَ ُقْم ُ ِ
اءةَ َعمَى
اءةُ َعمَى اْل ِج َن َازِة فَقَ َ
ُٕ -م َح َّم ُد ْب ُف َع ْبِد المَّ ِو ْب ِف أَبِي َس َارةَ قَ َ
اؿَ :ال ق َر َ
ت :اْلق َر َ
اؿَ :سأَْل ُ َ ً
اْل ِج َن َازِة (ٖ).
ِ
َّال ِة َعمَى اْل ِج َن َ ِ
اءةً (ٗ).
َٖ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  أََّنوُ ُسئِ َؿ َع ْف الص َ
اء َولَ ْـ َي ْذ ُك ْر ق َر َ
ازة؟ فَ َذ َك َر ُد َع ً
ِ
ص َال ِة اْل ِج َن َ ِ
ازة (٘).
َٗ -و َع ْف ْاب ِف ُع َم َر
أََّنوُ َك َ
اف َال َي ْق َأُر في َ

وجو االستدالل :تدؿ ىذه اآلثار بمفيوميا ومنطوقيا عمى عدـ مشروعية قراءة الفاتحة في صالة

الجنازة.

ثالثا :من المعقول.

ٔ -إف ما ال ركوع فيو ال قراءة فيو كسجود التالوة (.)ٙ

ٕ -إف صالة الجنازة محؿ الدعاء ،وليست محؿ القراءة (.)ٚ

ٖ -إنيا شرعت لمدعاء ومقدمة الدعاء الحمد والثناء والصالة عمى النبي ال القراءة (.)ٛ

ٗ -إف القراءة لو شرعت لشرعت مكررة عقيب كؿ تكبيرة ،فإف كؿ تكبيرة قائمة مقاـ ركعة (.)ٜ
٘ -إف ترؾ القراءة في باقي التكبيرات دليؿ عمى تركيا في التكبيرة األولى ،وترؾ التشيد في آخرىا دؿ
عمى أنو ال قراءة فييا (ٓٔ).

أدلة القول الثالث :استدؿ أصحاب القوؿ الثالث القائموف بأف قراءة الفاتحة مستحبة في صالة الجنازة
باألدلة التالية:

ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

 -نيؿ األوطار (ٗ.)ٗ٘ٓ/

اؿ لَ ْي َس
 مصنؼ ابف أبي شيبة (ٕ )ٜٖٗ/حديث رقـ ( ،)ٔٔٗٓٙكتاب الجنائزَ ،م ْف قَ َاؿ َل ْي َس
 مصنؼ ابف أبي شيبة (ٕ )ٜٖٗ/حديث رقـ (ٗٔٗٔٔ) ،كتاب الجنائزَ ،م ْف َق َ -المحمى (ٖ.)ٖٖ٘/

٘

 -المرجع السابؽ.

ٚ

 -المحيط البرىاني (ٕ.)ٖٖٓ/

ٜ

 -المحيط البرىاني (ٕ.)ٖٖٓ/

ٙ

 -المغني (ٕ ،)ٖٙٙ/عمدة القاري (ٕٔ.)ٖٗ٘/

ٛ

 -بدائع الصنائع (ٔ.)ٖٔٗ/

ٓٔ

َعمَى اْل ِجَن َازِة
َعَمى اْل ِجَن َ ِ
ازة

ِ
اءةٌ.
ق َر َ
ِ
اءةٌ.
ق َر َ

 انظر :عمدة القاري (ٕٔ ،)ٖٗ٘/شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٖ ،)ٖٔٚ/تحفة األحوذي (ٗ.)ٜ٘/55

إ نو ليس فييا قرآف غير الفاتحة ،فمو كانت الفاتحة واجبة فييا كما تجب في الصالة التامة لشرع فييا
قراءة زائدة عمى الفاتحة ،وألف الفاتحة نصفيا ثناء عمى اهلل ،ونصفيا دعاء لممصمي نفسو ال دعاء
لمميت ،والواجب فييا الدعاء لمميت ،والمشيور عف الصحابة أنو إذا سمـ فييا سمـ تسميمة واحدة

لنقصيا عف الصالة التامة (ٔ).
المناقشة:

أوال :نوقشت أدلة القول األول القائمين بأن قراءة الفاتحة ركن في صالة الجنازة بالتالي:

صالَةَ» ال يتناوؿ صالة الجنازة ألنيا ليست بصالة عمى الحقيقة ،وانما ىي دعاء
ٔ -إف قولو« :الَ َ
واستغفار لمميت ،وذلؾ أنو ليس فييا األركاف التي تتركب منيا الصالة مف الركوع والسجود ،إال أنيا
تسمى صالة لما فييا مف الدعاء (ٕ).

وأجيب عميو من وجيين:

األول :إنيا صالة شرعية بدليؿ شرط الطيارة وستر العورة واستقباؿ القبمة فييا (ٖ).
اعترض عميو :إ ف الصالة في المغة الدعاء ،واشتراط الطيارة واستقباؿ القبمة فييا ال يدؿ عمى أنيا
صالة حقيقة وأف فييا قراءة كسجدة التالوة ،وألنيا ليست بصالة مطمقة فال يتناوليا مطمؽ االسـ (ٗ).

الثاني :إف قوليـ :ليست بصالة عمى الحقيقة ال حجة فيو ،ألف اهلل سماىا صالة.
فقاؿ سبحانو :ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ﮊ (٘) ،والنبي  سماىا صالة فقاؿ« :إِ َذا
ّْت فَأ ْ ِ
صمَّْيتُـ عمَى اْلمي ِ
صوا لَوُ ُّ
اء»( ،)ٙفيي صالة شرعية.
َ ْ َ
الد َع َ
َخم ُ
َ
()ٚ
ٕ -لما سقط الركوع والسجود والجموس سقطت القراءة .
وأجيبِ :ل َـ ىذا القياس دوف قياس القراءة عمى التكبير والتسميـ؟ بؿ لو صح القياس لكاف قياس القراءة
عمى التكبير والتسميـ –ألف كؿ ذلؾ ذكر بالمساف -أولى مف قياس القراءة عمى عمؿ الجسد (.)ٛ
ٖ -قولو« :لِ َي ْعمَ ُموا أََّنيَا ُسَّنةٌ»( )ٜيتبادر منو أنيا مف سنف صالة الجنازة ال مف واجباتيا ،ولو سمـ فال
داللة لو عمى وجوبيا في صالة الجنازة (ٓٔ).
ٔ

 -بياف الدليؿ عمى بطالف التحميؿ (ٕ ،)ٖٖٓ/الفتاوى الكبرى (ٔ.)ٖٙٙ ،ٖ٘٘/

ٖ

 -بدائع الصنائع (ٔ ،)ٖٖٔ/الحاوي (ٖ.)ٕ٘/

٘

 -التوبة.ٛٗ:

ٚ

 -المحمى (ٖ.)ٖ٘ٗ/

ٜ

 -سبؽ تخريجو ص(ٗ.)ٙ

ٕ

 -بدائع الصنائع (ٔ ،)ٖٔٗ/المبسوط (ٕ.)ٔٔ٘/

ٗ

 -بدائع الصنائع (ٔ ،)ٖٔٗ/المبسوط (ٕ.)ٔٔ٘/

ٙ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٙٙ

ٛ

 -المرجع السابؽ.

ٓٔ

 حاشية السندي عمى صحيح البخاري (ٔ.)ٜٔ٘/55

وأجيب عميو من وجيين:
األول :إف قولو :سنة أي :طريقة ،فال ينافي أنيا ركف كما يقوؿ المسمـ لغيره مف سنتنا الصالة أي مف

طريقتنا وشرعتنا (ٔ).
الثاني :قولو« :لِ َي ْعمَ ُموا أََّنيَا ُسَّنةٌ»(ٕ) أي :قراءة الفاتحة سنة .أي :ليست بدعة .وليس المراد بالسنة
إنيا ليست بواجبة بؿ ما يقابؿ البدعة .أي :إنيا طريقة مروية (ٖ).

ٗ -قراءة الفاتحة مف الصحابة كانت عمى وجو الدعاء ال عمى وجو التالوة .وقولو« :أََّنيَا ُسَّنةٌ» يريد
أف الدعاء سنة (ٗ).
وأجيب عميو من وجيين:

األول :إف ىذا ادعاء محض ال دليؿ عميو فيو مما ال يمتفت إليو (٘).
قروىا عمى أنيا دعاء؛
الثاني :إف ىذا باطؿ؛ ألنيـ ثبت عنيـ األمر بقراءتيا ،فقوؿ مف قاؿ :لعميـ أ
 ...والعجب أنيـ أصحاب قياس ،وىـ يروف أنيا صالة ،ويوجبوف فييا التكبير واستقباؿ القبمة واإلمامة
لمرجاؿ والطيارة والسالـ ،ثـ يسقطوف القراءة (.)ٙ

٘ -حديث ابف عباس

معارض بأثر ابف عمر وابف عوؼ

سبيؿ الثناء ال عمى سبيؿ قراءة القرآف (.)ٛ

وأجابو الباحث :إف حديث ابف عباس
وأما أثر ابف عمر وابف عوؼ

()ٚ

وتأويؿ حديث جابر بأنو ق أر عمى

مرفوع ،ألف قوؿ الصحابي مف السنة حكمو حكـ المرفوع(،)ٜ

فإنيا موقوفة ،والمرفوع مقدـ عمى الموقوؼ .وأما تأويؿ حديث جابر

فإنو محض اجتياد ال دليؿ عميو.
 -ٙإف حديث جابر ضعيؼ .حيث رواه الشافعي في األـ عف شيخو إبراىيـ بف محمد عف عبد اهلل بف
محمد بف عقيؿ عف جابر .ورواه الحاكـ والبييقي عف الشافعي بيذا اإلسناد ،وابراىيـ ىذا ضعيؼ عند

أىؿ الحديث ال يصح االحتجاج بحديثو (ٓٔ).

ٔ

 -مسند الشافعي (.)ٙٔٚ

ٖ

 -مرقاة المفاتيح (٘.)ٖٜٛ/

٘

 -تحفة األحوذي (ٗ.)ٜ٘/

ٚ

 -أنيما قاال ليس فييا قراءة شيء مف القرآف .أورده الكاساني في بدائع الصنائع (ٔ.)ٖٖٔ/

ٜ

 -انظر :عمدة القاري (ٕٔ ،)ٗ٘ٔ/شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٖ.)ٖٔٙ/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص(ٗ.)ٙ

ٗ

 -فتح الباري (ٖ.)ٕٓٗ/

ٙ

 -المحمى (ٖ.)ٖ٘ٗ/

ٛ

 -بدائع الصنائع (ٔ. )ٖٔٗ/

ٓٔ

 -المجموع (٘.)ٕٕٜ/
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-7قولوَ « :وقَ َأَر بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
آف»
وأجيب :إف ىذا ادعاء محض ال دليؿ عميو فيو مما ال يمتفت إليو (ٖ).
(ٔ)

أنو ق أر عمى سبيؿ الثناء ال عمى سبيؿ قراءة القرآف (ٕ).

-ٛإف حديث أـ شريؾ في إسناده ضعؼ.

قاؿ الحافظ ابف حجر :وفي إسناده ضعؼ يسير (ٗ).
وقاؿ ابف عبد اليادي الحنبمي :وأما حديث أـ شريؾ ففيو َش ْير

(٘)

وقد ضعَّفوه (.)ٙ

نظرَّ ،
شير لـ يضعّْفو
فإف ًا
وأجيب :إف قولو( :و َّ
أما حديث ّْأـ شريؾ :ففيو شير ،وقد ضعَّفوه) فيو ٌ
ُّ
وممف وثَّقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ ويحيى بف معيف ويعقوب بف
الكؿ ،بؿ ضعَّفو جماعةٌ ووثَّقو آخروفَّ ،

العجمي (.)ٚ
شيبة وأحمد بف عبد اهلل
ُّ

 -ٜإف قوؿ الصحابي مف السنة كذا في حكـ الرفع.
نوقش من وجيين:

األول :ال يدؿ عمى أف قولو :الفعؿ الفالني سنة كذلؾ ،ولو سمـ فغايتو أنو رفع لمفعؿ إلى النبي ،

بمعنى أنو فعمو وال يمزـ مف مجرد فعمو الوجوب ،فيذا الحديث ال يفيد الوجوب (.)ٛ

الثاني :ال مجاؿ لمرأي فيو مع أنو مع رفعو يدؿ عمى السنية ال عمى الفرضية (.)ٜ
ثانيا :نوقشت أدلة القول الثاني القائمين بأن قراءة الفاتحة غير مشروعة في صالة الجنازة بالتالي:

ٔ-حديث ابف مسعود « ما وقَّت لنا رسوؿ اهلل»(ٓٔ).
نوقش من وجيين:

األول :لـ يتـ عزوه إلى كتاب حديثي حتى نعرؼ صحتو مف عدميا .ثـ ىو قوؿ صحابي عمى أنو
ناؼ وابف عباس

مثبت وىو مقدـ (ٔٔ).

ٔ

 -سبؽ تخريجو ص(٘.)ٙ

ٖ

 -تحفة األحوذي (ٗ.)ٜ٘/

٘

 -أي شير بف حوشب.

ٕ

 -بدائع الصنائع (ٔ ،)ٖٔٗ/المبسوط (ٕ.)ٔٔ٘/

ٗ

 -التمخيص الحبير (ٕ.)ٕٜٚ/

ٙ

 -تنقيح التحقيؽ (ٕ.)ٙ٘ٛ/

ٛ

 -حاشية السندي عمى صحيح البخاري (ٔ.)ٜٔ٘/

ٚ

 -المرجع السابؽ (ٕ.)ٜٙ٘-ٙ٘ٛ/

ٜ

 -مرقاة المفاتيح (ٕ.)ٗٙ٘/

ٓٔ
ٔٔ

 سبؽ تخريجو ص(.)ٙٙ -سبؿ السالـ (ٕ.)ٔٓٗ/
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الثاني :إف صح فإنما قاؿ :لـ يوقت أي :لـ يقدر ،وال يدؿ ىذا عمى نفي أصؿ القراءة ،وقد روى عنو

ابف المنذر(ٔ) أنو ق أر عمى جنازة بفاتحة الكتاب (ٕ).
ّْت فَأ ْ ِ
ٕ-قولو «:إِ َذا صمَّْيتُـ عمَى اْلمي ِ
صوا لَوُ ُّ
اء»(ٖ).
َ ْ َ
الد َع َ
َخم ُ
َ
نوقش من وجيين:

األول :ىذا االستدالؿ ليس بشيء فإف المراد بقولو« :فَأ ْ ِ
صوا لَوُ ُّ
اء» أدعوا لو باإلخالص،
الد َع َ
َخم ُ
وليس فيو نفي القراءة عمى الجنازة ،وقد وقع الجمع بيف القراءة واخالص الدعاء لمميت في رواية أبي
أمامة وغيره (ٗ).

الثاني :ناقشو ابف حزـ بقولو :ىذا حديث ساقط ،ما روي قط مف طريؽ يشتغؿ بيا ،ثـ لو صح لما
منع مف القراءة ،ألنو ليس في إخالص الدعاء لمميت نيي عف القراءة (٘).

()ٙ
اؿ :ذكر الخبر
أجابو الباحث :إف الحديث صححو ابف حباف ،حيث أخرجو في صحيحو
َّ
ثـ قَ َ
المدحض ،قوؿ مف زعـ أف ابف إسحاؽ لـ يسمع ىذا الخبر مف محمد بف إبراىيـ (.)ٚ

ٖ-قوليـ :ما ال ركوع فيو ال قراءة فيو كسجود التالوة.

ناقشو ابن قدامة :صالة الجنازة فرؽ بينيا وبيف سجود التالوة ،فإف سجود التالوة ال قياـ فيو ،والقراءة

إنما محميا القياـ (.)ٛ

ٗ-قوليـ :إف صالة الجنازة محؿ الدعاء وليست محؿ القراءة.

ناقشو الباحث :إف الدعاء ال يمنع مف قراءة القرآف ،وقد وقع الجمع بيف القراءة والدعاء لمميت في

رواية أبي أمامة .)ٜ(

٘-قوليـ :إنيا شرعت لمدعاء ومقدمة الدعاء الحمد والثناء والصالة عمى النبي  ال القراءة.

ناقشو الباحث :إف الفاتحة مشتممة عمى الدعاء والحمد والثناء ،لحديث َع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ َ ع ِف َّ
النبِ ّْي
ِ ِ
ِ
اؿ اْل َع ْب ُد :ﮋ
ت الص َ
َؿ ،فَِإ َذا قَ َ
صفَْي ِفَ ،ولِ َع ْبِدي َما َسأ َ
« قَ َ
اؿ اهللُ تَ َعالَى :قَ َس ْم ُ
َّالةَ َب ْيني َوَب ْي َف َع ْبدي ن ْ
اؿ اهللُ تَ َعالَى:
اؿ :ﮋﭛ ﭜﮊ  ،قَ َ
اؿ اهللُ تَ َعالَىَ :ح ِم َدنِي َع ْبِديَ ،وِا َذا قَ َ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ ،قَ َ

ٔ

 -انظر :األوسط (٘.)ٖٗٚ/

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٙٙ

ٕ

 -المغني (ٕ.)ٖٙٙ/

ٗ  -تحفة األحوذي (ٗ.)ٜ٘/
٘  -المحمى (ٖ.)ٖٖ٘/

- ٙسبؽ تخريجو ص(.)ٙٙ

 - ٚصحيح ابف حباف (.)ٖٗٙ/ٚ
 - ٛالمغني (ٕ.)ٖٙٙ/

- ٜسبؽ تخريجو ص(٘.)ٙ
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ض إِلَ َّي َع ْبِدي -فَِإ َذا
َّدنِي َع ْبِدي َ -وقَ َ
اؿ :ﮋﭞ ﭟ ﭠﮊ قَ َ
أَثَْنى َعمَ َّي َع ْبِديَ ،وِا َذا قَ َ
اؿَ :مج َ
اؿ َم َّرةً :فَ َّو َ
اؿ :ﮋﭧ
َؿ ،فَِإ َذا قَ َ
اؿَ :ى َذا َب ْينِي َوَب ْي َف َع ْبِديَ ،ولِ َع ْبِدي َما َسأ َ
اؿ :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ قَ َ
قَ َ
اؿَ :ى َذا لِ َع ْبِدي َولِ َع ْبِدي َما
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ قَ َ
َؿ»(ٔ).
َسأ َ

-ٙقوليـ :إف القراءة لو شرعت لشرعت مكررة عقيب كؿ تكبيرة ،وأف ترؾ القراءة في باقي التكبيرات
دليؿ عمى تركيا في التكبيرة األولى ،وترؾ التشيد في آخرىا دؿ عمى أنو ال قراءة فييا.
ناقشو المباركفوري :ىذا االستدالؿ ليس بشيء فإنو قياس في مقابمة النص (ٕ).

ثالثا :نوقشت أدلة القول الثالث القائمين بأن قراءة الفاتحة مستحبة في صالة الجنازة بالتالي:
ٔ-قوليـ :ليس فييا قرآف غير الفاتحة.

ناقشو الباحث :إنو استدالؿ ضعيؼ ،فقد ورد الدليؿ عمى مشروعية قراءة سورة زائدة عمى الفاتحة.
طْمحةَ ْب ِف ع ْبِد المَّ ِو ْب ِف عو ٍ
َعمَى َج َن َ ٍ
ؼ ْاب ِف َعب ٍ
ازة ،فَقَ َأَر بِفَاتِ َح ِة
َّاس
ؼ  قَ َ
ت َخْم َ
صمَّْي ُ
َ
فع ْف َ َ
اؿَ :
َ
َْ
(ٖ)
اْل ِكتَ ِ
اب ،و ُس ٍ
اؿُ « :سَّنةٌ و َح ّّ
ؽ» .
ت بَِيِد ِه ،فَ َسأَْلتُوُ فَقَ َ
َس َم َع َناَ ،فمَ َّما فَ َر َ
غ أَ
َخ ْذ ُ
ورة َو َجيَ َر َحتَّى أ ْ
َ َ
َ

ٕ-قوليـ :ونصفيا دعاء لممصمي نفسو ال دعاء لمميت.

ناقشو الباحث :ال حجة ليـ فيو ،ألف الدعاء في الصالة بعد التكبيرة الثالثة قد جعؿ النبي  لنفسو
صمَّى ر ُسو ُؿ المَّ ِو َ عمَى َج َن َ ٍ
اؿ:
ازة فَقَ َ
فع ْف أَبِى ُى َرْي َرةَ  قَ َ
نصيبا منو ،حيث دعا لنفسو وألمتوَ .
اؿَ َ :
يرَنا وَذ َك ِرَنا وأ ُْنثَ َانا و َش ِ
ِ
«المَّي َّـ ْ ِ ِ
ِ
ص ِغ ِ
َحيِ ِو
َح َي ْيتَوُ ِمنَّا فَأ ْ
اىِد َنا َو َغائِبَِنا ،المَّيُ َّـ َم ْف أ ْ
اغف ْر ل َحي َّْنا َو َميّْت َنا َو َ
ُ
َ
َ
يرَنا َو َكب ِ َ
(ٗ)
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
اف ،وم ْف تَوفَّْيتَوُ منَّا فَتَوفَّوُ َعمَى ِ
ِ
َج َرهُ َوالَ تُضم َنا َب ْع َدهُ » .
اإل ْسالَـ ،الميُ َّـ الَ تَ ْح ِرْم َنا أ ْ
َعمَى اإل َ
َ
يم ِ َ َ َ
ٖ-قوليـ :إنيا تسميمة واحدة.

ناقشو الباحث :إ نو استدالؿ ال يعتد بو ،ألف صفة الكماؿ في التسميـ عمى الجنازة تسميمتاف ،وىذا
ث ِخ َال ٍؿ َكاف رسو ُؿ ِ
ِ ِ
بف م ٍ
اهلل َ ي ْف َعمُيُ َّف ،تََرَكيُ َّف
سعود  قَ َ
اؿ« :ثَ َال ُ
َ َُ
ثابت مف فعمو َ .
فع ْف َع ْبد اهلل ِ َ

ٔ

 -سبؽ تخريجو ص (ٖ).

ٖ

 -سنف النسائي (ٗ )ٚٗ/حديث رقـ ( ،)ٜٔٛٚكتاب الجنائز ،الدعاء .قاؿ األلباني في أحكاـ الجنائز ( :)ٜٔٔوسندىا

ٕ

 -تحفة األحوذي (ٗ. )ٜ٘/

صحيح .

ٗ
اء ِلْممي ِ
الدع ِ
ّْت .سنف الترمذي (ٖ )ٖٖٗ/حديث رقـ
 سنف أبي داود (ٖ )ٔٛٛ/حديث رقـ (ٖٕٖٓ) ،الجنائز ،باب ُّ ََ
(ٕٗٓٔ) ،الجنائز ،باب ما يقوؿ في الصالة عمى الميت .سنف ابف ماجو (ٔ )ٗٛٓ/حديث رقـ ( ،)ٜٔٗٛكتاب الجنائز،

باب ما جاء في الدعاء في الصالة عمى الجنازة  .سنف النسائي (ٗ )ٚٗ/حديث رقـ ( ،)ٜٔٛٙكتاب الجنائز ،الدعاء.

وصححو األلباني في مشكاة المصابيح (ٔ )ٖٚٚ/حديث رقـ (٘.)ٔٙٚ
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اى َّف :التَّ ْسِميـ َعمَى اْل ِج َن َ ِ
َّ
َّال ِة»(ٔ) .ويجوز االقتصار عمى
ازة ِم ْث ُؿ التَّ ْسمِ ِيـ ِفي الص َ
اس ،إِ ْح َد ُ
الن ُ
ُ
َف رس َ َّ ِ
صمَّى َعمَى ِج َن َ ٍ
ازة فَ َكب ََّر َعمَ ْييَا أ َْرَب ًعا َو َسمَّ َـ
وؿ المو َ « 
واحدة .لحديث أَبِي ُى َرْي َرةَ  أ َّ َ ُ
وِ
اح َدةً»(ٕ).
َ

تسميمة
ِ
يمةً
تَ ْسم َ

الترجيح:

يرى الباحث – واهلل أعمـ – أف القوؿ بأف الفاتحة ركف في صالة الجنازة ىو الراجح واألقرب إلى
الصواب لقوة أدلتيـ ووضوحيا .وذلؾ أف أدلة القائميف بأنيا غير مشروعة ال تسمـ مف االعتراض وال
تقوى عمى االحتجاج بيا ،وأف أدلة القائميف بأنيا مستحبة ال تنيض في مقابؿ أدلة القوؿ األوؿ القائميف

بأنيا ركف وباألخص حديث عبادة بف الصامت .

  
المطمب الثاني :قراءة الفاتحة في صالة النافمة.

الفرع األول :قراءة الفاتحة بعد الركوع األول في صالة الكسوف والخسوف.

أجمع العمماء عمى أف صالتي الكسوؼ والخسوؼ سنة .وقد نقؿ اإلجماع ابف رشد
(٘)

والعيني

()ٚ

وأبو الطيب العظيـ أبادي( ،)ٙولكف اختمفوا دوف الحنفية

عمى قوليف:

(ٖ)

(ٗ)

والنووي

في قراءة الفاتحة في القياـ الثاني

ٔ
اؿ ُي َسمّْ ُـ َع ْف َي ِمينِ ِو َو َع ْف ِش َم ِال ِو .وحسف
اب َم ْف َق َ
 السنف الكبرى لمبييقي (ٗ )ٚٔ/حديث رقـ ( ،)ٜٜٙٛكتاب الجنائزَ ،ب ُإسناده األلباني في أحكاـ الجنائز (.)ٕٔٚ
ٕ

 -سنف الدارقطني (ٕ )ٕٚ/حديث رقـ (ٔ ) ،كتاب الجنائز ،باب التسميـ في الجنازة واحد والتكبير أربعا وخمسا وقراءة

ٖ

 -بداية المجتيد (ٔ.)ٕٔٓ/

٘

 -عمدة القاري ( ،)ٚٛ/ٜشرح أبي داود لمعيني (٘.)ٕٛ/

ٚ

 -الحنفية خرجوا مف الخالؼ ألنيـ يروف أف صالة الكسوؼ والخسوؼ ركعتاف ،في كؿ ركعة ركوع واحد كسائر الصموات

الفاتحة )ٚٚ/ٕ( .حديث رقـ (ٕ) ،كتاب الجنائز ،باب الصالة عمى القبر .السنف الكبرى لمبييقي (ٗ )ٚٓ/حديث رقـ
ازة بِتَسِميم ٍة و ِ
ي ِفي التَّ َحمُّ ِؿ ِم ْف َ ِ ِ ِ
اح َد ٍة .قاؿ األلباني في أحكاـ الجنائز (:)ٕٜٔ
(ٕ ،)ٜٙٛكتاب الجنائزَ ،ب ُ
اب َما ُرِو َ
ص َالة اْلجَن َ ْ َ َ
واسناده حسف .
ٗ

 -شرح النووي (.)ٜٔٛ/ٙ

ٙ

 -عوف المعبود (ٗ.)ٕٜ/

 .انظر :المبسوط (ٕ ،)ٖٔٙ/بدائع الصنائع (ٔ ،)ٕٛٓ/تحفة الفقياء (ٔ ،)ٕٔٛ/حاشية ابف عابديف (ٕ.)ٕٔٛ/
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القول األول :تشرع قراءة الفاتحة بعد الركوع األول في صالة الكسوف والخسوف.
(ٔ)

وبو قاؿ المالكية

(ٕ)

والشافعية

والحنابمة(ٖ) ،وبو قاؿ ابف دقيؽ العيد

(ٗ)

والشوكاني(٘).

القول الثاني :عدم مشروعية قراءة الفاتحة بعد الركوع األول في صالة الكسوف والخسوف.
وبو قاؿ محمد بف مسممة مف المالكية(.)ٙ

سبب الخالف:

يرجع السبب إلى االختالؼ في الركوعيف في صالتي الكسوؼ والخسوؼ أىما ركعة واحدة أـ

ركعتاف؟ ،فمف قاؿ إ نيا ركعة واحدة ذىب إلى عدـ مشروعية الفاتحة بعد الركوع األوؿ ،ومف قاؿ إنيا

تكرر الفاتحة في الركعة الواحدة.
ركعتاف ذىب إلى مشروعيتيا .واختالفيـ في حكـ ا

األدلة:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بمشروعية قراءة الفاتحة بعد الركوع األوؿ في صالة الكسوؼ
والخسوؼ باألدلة التالية:

أوال :من السنة.
تَ :خ َسفَ ِت َّ
ِ
الش ْم ُس ِفي َح َي ِاة َّ ِ
َزْو ِج َّ
الم ْس ِجِد،
َٔ -ع ْف َعائِ َشةَ
النبِ ّْي  قَالَ ْ
النب ّْي َ ،ف َخ َرَج إلَى َ
ِ
َّ ِ
ص َّ
ؼ َّ
اؿَ :س ِم َع
وعا طَ ِو ً
يال ،ثَُّـ قَ َ
اءةً طَ ِويمَةً ،ثَُّـ َكب ََّر فَ َرَك َع ُرُك ً
اءهُ ،فَ َكب ََّر فَا ْقتََأَر َر ُسو ُؿ المو  ق َر َ
اس َوَر َ
الن ُ
فَ َ
القر ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
وعا
اءة األُولَى ،ثَُّـ َكب ََّر َوَرَكعَ ُرُك ً
اءةً طَ ِويمَةً ى َي أ َْد َنى م َف َ َ
اـ َولَ ْـ َي ْس ُج ْدَ ،وقَ َأَر ق َر َ
الموُ ل َم ْف َحم َدهُ ،فَقَ َ
اؿ ِفي
يال َو ُى َو أ َْد َنى ِم َف ُّ
طَ ِو ً
الح ْم ُد ،ثَُّـ َس َج َد ،ثَُّـ قَ َ
اؿَ :س ِم َع المَّوُ لِ َم ْف َح ِم َدهَُ ،رب ََّنا َولَ َ
الرُكوِع األ ََّو ِؿ ،ثَُّـ قَ َ
ؾ َ
ات ِفي أَرب ِع سج َد ٍ
اآلخ ِرة ِم ْث َؿ َذِل َؾ ،فَاستَ ْكم َؿ أَربع رَكع ٍ
الرْكع ِة ِ
ات .)ٚ( ..
َْ َ َ
ْ َ َْ َ َ َ
َّ َ
َ
وؿ ِ
وؿ ِ
اهلل  يوـ م َ ِ ِ
ِ
اىيـ ا ْب ُف رس ِ
الشمس ِفي َعيِد رس ِ
اهلل ،
َٕ -ع ْف َجابِ ٍر  قَ َ
َُ
ْ َُ
اؿْ :ان َك َسفَت َّ ْ ُ
َْ َ َ
ات إ ْب َر ُ
ات بِأَرب ِع سج َد ٍ
ت رَكع ٍ
الن ِ ِ
الناس :إَِّنما ْان َكسفَ ْ ِ ِ ِ ِ
صمَّى بِ َّ
اتَ ،ب َدأَ
فَقَ َ
َْ َ َ
اس س َّ َ َ
اـ النَّبِ ُّي  ،فَ َ
َ
اؿ َّ ُ
َ
يـ ،فَقَ َ
ت ل َم ْوت إ ْب َراى َ
ِ
ِ
ِ
فَ َكبَّر ،ثَُّـ قَ أرَ ،فَأَطَ َ ِ
اء ِة
ْسوُ ِم َف ُّ
اءةً ُد َ
وف اْلق َر َ
الرُكوِع ،فَقَ َأَر ق َر َ
اـ ،ثَُّـ َرفَ َع َأر َ
اؿ اْلق َر َ
َ
َ
اءةَ ،ثَُّـ َرَكعَ َن ْح ًوا م َّما قَ َ
ِ
ِ
ِ
اء ِة الثَّانَِي ِة ،ثَُّـ َرَك َع َن ْح ًوا ِم َّما
ْسوُ ِم َف ُّ
اءةً ُد َ
وف اْلق َر َ
الرُكوِع ،فَقَ َأَر ق َر َ
اـ ،ثَُّـ َرفَ َع َأر َ
ْاألُولَى ،ثَُّـ َرَك َع َن ْح ًوا م َّما قَ َ

ٔ

 -الذخيرة (ٕ ،)ٕٜٗ/حاشية الدسوقي (ٔ ،)ٗٓٗ/المنتقى شرح الموطأ (ٔ.)ٖٗ٘/

ٖ

 -اإلنصاؼ (ٕ ،)ٖٕٔ/الكافي (ٔ ،)ٖٗٗ/المبدع (ٕ.)ٔٚٛ/

٘

 -نيؿ األوطار (ٗ.)ٕٔ/

ٕ

ٗ

 المجموع (٘ ،)ٗٚ/الميذب (ٔ ،)ٕٕٔ/كفاية األخيار (ٔ ،)ٔ٘ٔ/مغني المحتاج (ٔ.)ٖٔٚ/ -إحكاـ األحكاـ (ٔ.)ٕٖٚ/

 - ٙالذخيرة (ٕ ،)ٕٜٗ/حاشية الدسوقي (ٔ ،)ٗٓٗ/المنتقى شرح الموطأ (ٔ. )ٖٗ٘/
ٚ
اإلم ِاـ ِفي ال ُكس ِ
اب ُخ ْ ِ ِ
وؼ .صحيح مسمـ
 صحيح البخاري (ٕ )ٖ٘/حديث رقـ ( ،)ٔٓٗٙأبواب الكسوؼَ ،ب ُُ
طَبة َ
(ٕ )ٜٙٔ/حديث رقـ (ٔٓ ،)ٜكتاب الكسوؼ ،باب ص َال ِة اْل ُكس ِ
وؼ.
ُ
َ ُ َ
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ث رَكع ٍ
الرُكوِع ،ثَُّـ ْان َح َدر بِالس ُ ِ
ات لَ ْي َس
ْسوُ ِم َف ُّ
اـ فَ َرَك َع أ َْي ً
ضا ثَ َال َ َ َ
اـ ،ثَُّـ َرفَ َع َأر َ
َ
ُّجود فَ َس َج َد َس ْج َدتَْي ِف ،ثَُّـ قَ َ
قَ َ
ِفييا رْكعةٌ إِ َّال الَّتِي قَْبمَيا أَ ْ ِ َّ ِ
وعوُ َن ْحوا ِم ْف ُس ُج ِ
ود ِه .)ٔ( ..
ط َو ُؿ م َف التي َب ْع َد َىاَ ،وُرُك ُ
َ َ َ
َ
ً
وجو االستدالل :إف النبي  ق أر بعد الركوع األوؿ في صالة الكسوؼ كقراءتو قبؿ الركوع ولكنيا دوف
القراءة األولى ،فدؿ ذلؾ عمى مشروعية الفاتحة في القياـ الثاني بعد الركوع ،ألف القراءة األولى مشتممة

عمى الفاتحة.

ثانيا :من المعقول.

ٔ -مف سنة كؿ ركوع أف يكوف قبمو فاتحة ،وألف كؿ قياـ تسف فيو القراءة تجب فيو الفاتحة (ٕ).
ٕ -إنما يق أر في كؿ ركعة بعد أـ القرآف بسورة واحدة ،فمما ق أر بعد الركعة الثانية بسورة أخرى ثبت ليا
حكـ الركعة المفردة في القراءة ،وذلؾ يقتضي القراءة بأـ القرآف فييا (ٖ).

أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بعدـ مشروعية قراءة الفاتحة بعد الركوع األوؿ
في صالة الكسوؼ والخسوؼ باألدلة التالية:
من المعقول:

ٔ -إف صالة الكسوؼ ركعتاف ،والركعة الواحدة ال تكرر فييا الفاتحة (ٗ).
وأجيب :إف القراءة المسنونة يسف تكريرىا وىي السورة الزائدة ،فيصمي في القياميف بسورتيف ،فال
يستبعد عمى ذلؾ أف تكوف القراءة الواجبة تكريرىا أيضا في الركعة الواحدة ،فإف مسنوف القراءة تبع

لمفروضيا ،فمو لـ يشرع المتبوع لـ يشرع التبع .فكؿ قياـ في الصالة تسف فيو القراءة وجب فيو قراءة

الفاتحة (٘).

ٕ -إف الركوعيف إنما ىما في ركعة واحدة ،فميذا مف أدرؾ أحد الركوعيف أدرؾ الركعة ،والركعة
الواحدة تجزئ فييا قراءة الفاتحة (.)ٙ

وأجيب :إنيا ليست ركعة واحدة بؿ ال بد فييا مف ركوعيف ،وىما ركعتاف فييا كالسجدتيف ،جاز أف
تكوف ركعة واحدة وفييا قراءتاف وركعتاف كالركوعيف .وال عبرة بإدراؾ المسبوؽ كما في الركوعيف ،فإنو

بإدراؾ أحدىما يدرؾ الركعة واف كاف الثاني واجبا (.)ٚ

ٔ
ِ ِ
ِ
ِ
ض َعَمى َّ
َم ِر
اب َما ُع ِر َ
 صحيح مسمـ (ٕ )ٕٖٙ/حديث رقـ (ٗٓ ،)ٜكتاب الكسوؼَ ،ب ُالنبِ ّْي  في َ
ص َالة اْل ُك ُسوؼ م ْف أ ْ
اْل َجَّن ِة َو َّ
الن ِار.
ٕ  -شرح مختصر خميؿ (ٕ.)ٔٓٚ/
ٖ

 -المنتقى شرح الموطأ (ٔ.)ٖٗ٘/

٘

 -مواىب الجميؿ (ٕ.)٘ٛٛ/

ٚ

 -مواىب الجميؿ (ٕ.)٘ٛٛ/

ٗ

 -حاشية الدسوقي (ٔ ،)ٗٓٗ/منح الجميؿ (ٔ ،)ٕٗٚ/إحكاـ األحكاـ (ٔ.)ٕٖٚ/

ٙ

 مواىب الجميؿ (ٕ ،)٘ٛٛ/المنتقى شرح الموطأ (ٔ.)ٖٗ٘/50

الترجيح:
يرى الباحث – واهلل أعمـ – أف القوؿ بمشروعية الفاتحة في القياـ الثاني في صالتي الكسوؼ
والخسوؼ ىو األرجح ،لقوة ما استدؿ بو أصحابو ووجاىتو.
  

الفرع الثاني :قراءة الفاتحة في صالة العيدين.
(ٔ)

اتفؽ الحنفية

(ٖ)

والمالكية(ٕ) والشافعية

(ٗ)

والحنابمة

والظاىرية

(٘)

عمى مشروعية قراءة الفاتحة في صالة

العيديف .وقد نقؿ ابف قدامة االتفاؽ عمى ذلؾ فقاؿ :ال خالؼ بيف أىؿ العمـ في أنو يشرع أف يق أر في
كؿ ركعة مف صالة العيد بفاتحة الكتاب ( .)ٙوقد صرح بمثمو ابف حزـ الظاىري(.)ٚ

األدلة:

أوال :من السنة.

الرْك َع ِة ْاألُولَى بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
َٔ -ع ِف ْاب ِف َعب ٍ
اب َو َسّْب ِح
َّاس
يد ْي ِف ِفي َّ
قَ َ
اف النَّبِ ُّي َ ي ْق َأُر ِفي اْل ِع َ
اؿَ « :ك َ
يث اْل َغ ِ
َعمَى ،وِفي ْاآل ِخ ِرة بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اش َي ِة»(.)ٛ
اب َو َى ْؿ أَتَ َ
اس َـ َرب َ
اؾ َحِد ُ
ّْؾ ْاأل ْ
ْ
َ
َ
وجو االستدالل :دؿ الحديث بمنطوقو عمى مشروعية قراءة الفاتحة في العيديف ،فقد كاف النبي 
يشرع قراءتو في ركعتي العيد بفاتحة الكتاب.
اؿَ « :كاف رسو ُؿ ِ
اف ْب ِف َب ِش ٍ
الن ْع َم ِ
َٕ -ع ِف ُّ
اهلل 
ير  قَ َ
َ َُ
يث اْل َغ ِ
اجتَ َم َع
اش َي ِة» ،قَ َ
َعمَىَ ،و َى ْؿ أَتَ َ
اؾ َحِد ُ
اؿَ « :وِا َذا ْ
ْاأل ْ
َّالتَْي ِف»(.)ٜ
ِفي الص َ

يد ْي ِفَ ،وِفي اْل ُج ُم َع ِة
َي ْق َأُر ِفي اْل ِع َ
يد واْلجمعةُِ ،في يوٍـ و ِ
ِ
احٍد،
اْلع ُ َ ُ ُ َ
َْ َ

ؾ
بِ َسب ِ
اس َـ َرّْب َ
ّْح ْ
ضا
َي ْق َأُر بِ ِي َما أ َْي ً

وجو االستدالل :دؿ الحديث بمفيومو عمى مشروعية قراءة الفاتحة في صالة العيديف ،وذلؾ أف قراءة

النبي  في العيديف كانت كقراءتو في الجمعة ،والقراءة في الجمعة مشتممة عمى الفاتحة.
ٔ

 -الجوىرة النيرة (ٔ ،)ٖٚٓ/المبسوط لمشيباني (ٔ ،)ٖٕٚ،ٖٜٚ،ٖٛٓ/بدائع الصنائع (ٔ.)ٕٚٛ/

ٖ

 -الحاوي (ٕ ،)ٜٗٔ،ٜٕٗ/المجموع (٘ ،)ٔٛ/حاشية البجيرمي (٘ ،)ٜٗٓ/حاشية قميوبي (ٔ.)ٖٖ٘/

٘

 -المحمى (ٖ.)ٕٜٖ/

ٕ

 -شرح مختصر خميؿ (ٕ ،)ٔٓٗ/االستذكار (ٕٔٓٔ .)ٕٖٔٓ،

ٗ

 -اإلنصاؼ (ٕ ،)ٖٓٓ/الروض المربع (ٔ ،)ٔٔٗ/الشرح الكبير (ٕ ،)ٕٗٔ/المغني (ٕ.)ٕٖٗ/

ٙ

 -الشرح الكبير (ٕ ،)ٕٗٔ/المغني (ٕ.)ٕٖٗ/

ٚ

 -المحمى (ٖ.)ٕٜٖ/

ٛ
ِ
َّال ِة َي ْوَـ اْل ِع ِيد .المعجـ
اء ِة ِفي الص َ
 مصنؼ عبد الرزاؽ (ٖ )ٕٜٛ/حديث رقـ (٘ٓ ،)٘ٚكتاب صالة العيديفَ ،ب ُاب اْلق َر َ
الكبير (ٓٔ )ٖٕٖ/حديث رقـ (ٓٔ ،)ٔٓٛأحاديث عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ يكنى أبا

العباس ومف أخباره ووفاتو

ٜ

.

ِ
ص َال ِة اْل ُج ُم َع ِة.
 صحيح مسمـ (ٕ )ٜ٘ٛ/حديث رقـ ( ،)ٛٚٛكتاب الجمعةَ ،ب ُاب َما ُي ْق َأُر في َ
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ثانيا :من اآلثار.

ود وأَبِي م ْس ُع ٍ
ٍ
ِ
َع ِف ْاب ِف َعب ٍ
ود َو ُح َذ ْيفَةَ
َّاس قَ َ
اف لَْيمَةَ اْل ِع ِيد ،أ َْر َس َؿ اْل َولِ ُ
اؿ :لَ َّما َك َ
َ
يد ْب ُف ُع ْق َبةَ إلَى ْاب ِف َم ْس ُع َ
اؿ ع ْب ُد المَّ ِو« :يقُوـ فَي َكبّْر أَربع تَ ْكبِير ٍ
اتَ ،وَي ْق َأُر
َو ْاألَ ْش َع ِريّْ ،فَقَ َ
يد َغ ًدا فَ َك ْي َ
اؿ لَيُ ْـ :إِ َّف اْل ِع َ
ؼ التَّ ْكبِ ُير؟ فَقَ َ َ
َ
َ ُ ُ ُ َْ َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
اب ،وس ِ
ِ
بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
وـ فََي ْق َأرُ ،فَِإ َذا فَ َرغَ
ورٍة م َف اْل ُمفَصَّؿ ،لَ ْي َس م ْف ط َواليَا َوَال م ْف ق َ
َُ َ
ص ِارَىا ،ثَُّـ َي ْرَكعُ ،ثَُّـ َيقُ ُ
ِمف اْل ِقراء ِةَ ،كبَّر أَربع تَ ْكبِير ٍ
الربِ َع ِة»(ٔ).
ات ،ثَُّـ َي ْرَكعُ بِ َّا
َ ََ
َ َْ َ َ
وجو االستدالل :إف عبد اهلل بف مسعود  لما بيف صفة التكبير بصالة العيد ذكر قراءة الفاتحة بعده،
فدؿ ذلؾ عمى مشروعية قراءتيا في صالة العيديف.

وبناء عمى ما تقدـ مف أدلة يتبيف مشروعية قراءة الفاتحة في صالة العيديف .واهلل أعمـ.
  

الفرع الثالث :قراءة الفاتحة في صالة االستسقاء.
(ٕ)

اتفؽ الصاحباف

(ٖ)

 -دوف أبي حنيفة

(ٗ)

 -والمالكية

مشروعية قراءة الفاتحة في صالة االستسقاء.

(٘)

والشافعية

()ٙ

والحنابمة

()ٚ

والظاىرية

عمى

األدلة من السنة:

يد ْي ِف و ِاالستِسقَ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ٍِ
َٔ -ع ْف أ ََن ِ
الرْك َع ِة
اء ِفي َّ
س ْب ِف َمالؾ  قاؿَ « :و َك َ
اف َر ُسو ُؿ المو َ ي ْق َأُر في اْلع َ َ ْ ْ
الرْك َع ِة الثَّانَِي ِة بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اؾ
َعمَىَ ،وِفي َّ
اب َو َسب ِ
اب َو َى ْؿ أَتَ َ
اس َـ َرب َ
ّْؾ ْاأل ْ
ّْح ْ
اْل َغ ِ
اش َية»(.)ٛ

ْاأل َْولَى
يث
َحِد ُ

وجو االستدالل :دؿ الحديث بمنطوقو الصريح عمى مشروعية قراءة الفاتحة في صالة االستسقاء.
ِ
َّاس « :إِ َّف رس َ َّ ِ
َّ
اؿ ْاب ُف َعب ٍ
صمَّىَ ،فمَ ْـ
ٕ-قَ َ
وؿ المو َ خ َرَج ُمتََب ّْذ ًال ُمتََواض ًعا ُمتَ َ
الم َ
َُ
ضّْرًعاَ ،حتى أَتَى ُ
طبتَ ُكـ ىِذ ِه ،ولَ ِكف لَـ ي َز ْؿ ِفي ُّ ِ
ير ،و َّ
صمّْػي ِفي
َي ْخطُ ْ
الد َعػاء َوالتَّ َ
ب ُخ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ
صمى َرْك َعتَْي ِف َك َم ػا َكػ ػ َ
اف ُي َ
ض ُّرِع َوالتَّ ْكبِ ِ َ َ

ٔ

اختِ َالفُيـ ِف ِ
 مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ )ٜٗٗ/حديث رقـ (٘ٓ ،)٘ٚكتاب صالة العيديفِ ،في التَّ ْكبِ ِيو.
ير ِفي اْل ِع َ
يد ْي ِف َو ْ ُ ْ
 المبسوط (ٕ ،)ٖٜٔ/الحجة عمى أىؿ المدينة (ٔ ،)ٖٖٙ/تحفة الفقياء (ٔ ،)ٔٛ٘/بدائع الصنائع (ٔ.)ٕٕٛ/ٍ
جماعة ،وانما االستسقاء دعاء واستغفار .انظر :المراجع السابقة.
 -فإنو يرى عدـ مشروعية صالة االستسقاء في

٘

 -المجموع (٘ ،)ٚٗ/الحاوي (ٕ ،)٘ٔٚ/حاشية البجيرمي ( ،)ٕٔ/ٙروضة الطالبيف (ٕ.)ٜٕ/

ٚ

 -المحمى (ٖ.)ٖٜٓ/

ٕ
ٖ
ٗ

 -الكافي (ٔ ،)ٕٙٛ/خالصة الجواىر الزكية (ٔ.)ٕٕ/

ٙ

 -اإلنصاؼ (ٕ ،)ٖٔٚ/المغني (ٕ ،)ٕٛٗ/الشرح الكبير (ٕ.)ٕٜٕ/

ٛ

 -المعجـ األوسط ( )ٖٕٓ/ٚحديث رقـ ( .)ٜٚٙٔمجمع الزوائد (ٕ )ٕٗ٘/حديث رقـ (ٖ ،)ٖٕٛكتاب الصالة ،باب

االستسقاء .قاؿ الييثمي في مجمع الزوائد (ٕ :)ٕٗ٘/رواه الطبراني في األوسط وفيو مجاشع بف عمرو قاؿ ابف معيف :قد

رأيتو أحد الكذابيف.

55

ِ
الع ِيد»(ٔ).

وجو االستدالل :دؿ الحديث بمفيومو عمى مشروعية قراءة الفاتحة في صالة االستسقاء ،وذلؾ أف
النبي  كاف يصمي االستسقاء كما يصمي العيد ،وقد ثبت عنو  أنو كاف يق أر الفاتحة في صالة
العيد ،فدؿ ذلؾ عمى مشروعيتيا في صالة االستسقاء.

وبناء عمى ما تقدـ مف أدلة يتبيف مشروعية قراءة الفاتحة في صالة االستسقاء .واهلل أعمـ.
  

الفرع الرابع :قراءة الفاتحة في السنن الرواتب.
أجمع العمماء عمى أف قراءة القرآف فرض في الصالة وال تصح صالة إال بقراءة؛ وقد نقؿ اإلجماع
(ٗ)

(ٖ)

اإلماـ القرطبي(ٕ) وابف عبد البر

والنووي

السنف الرواتب عمى قوليف:

والطحطاوي(٘) ،ولكف اختمفوا في حكـ قراءة الفاتحة في

القول األول :ق ارءة الفاتحة ركن في السنن الرواتب.
()ٚ

وبو قاؿ المالكية( )ٙوالشافعية

()ٛ

الحنابمة
(ٓٔ)

القول الثاني :قراءة الفاتحة واجبة
وبو قاؿ الحنفية(ٔٔ).

ٔ

وابف حزـ(.)ٜ

في السنن الرواتب ويجزئ عنيا غيرىا من القرآن.

 -سنف أبي داود (ٔ )ٖٗ٘/حديث رقـ ( ،)ٔٔٙٚاالستسقاء ،باب حدثنا أحمد بف محمد .سنف الترمذي (ٕ )ٗٗ٘/حديث

رقـ ( ،)٘٘ٛأبواب السفر ،صالة االستسقاء .سنف ابف ماجو (ٔ )ٖٗٓ/حديث رقـ ( ،)ٕٔٙٙكتاب إقامة الصالة والسنة

فييا ،باب ما جاء في صالة االستسقاء .قاؿ الترمذي :حديث حسف صحيح .وقاؿ األلباني في صحيح أبي داود (ٗ:)ٖٕٜ/

إسناده صحيح.

ٕ

 -الجامع ألحكاـ القرآف (ٔ.)ٕٔٗ/

ٗ

 -المجموع (ٖ.)ٖٖٓ/

ٙ

 -الفواكو الدواني (ٔ ،)ٗٙٓ/شرح مختصر خميؿ (ٔ ،)ٕٜٙ/التاج واإلكميؿ (ٔ.)ٜ٘ٔ/

ٖ

 -التمييد (ٔ.)ٚٓٔ/

٘

 -حاشية الطحطاوي عمى مراقي الفالح (ٔ.)ٔ٘ٔ/

ٚ

 -المجموع (ٖ ،)ٖٕٙ/إعانة الطالبيف (ٔ ،)ٕٔٙ/شرح المقدمة الحضرمية (ٔ.)ٕٕٓ/

ٜ

 -المحمى (.)ٖٔٔ/ٜ

ٛ

 -الشرح الممتع (ٖ.)ٕٜٙ/

ٓٔ

 -لكنيا عندىـ مع الوجوب ليست شرطا في صحة الصالة ،ألف وجوبيا إنما ثبت بالسنة ،والذي ال تتـ الصالة إال بو

ٔٔ

 -الفتاوى اليندية (ٔ ،)ٚٔ/البحر الرائؽ (ٔ ،)ٖٕٔ/نور اإليضاح (ٔ ،)ٗ٘/عمدة القاري (.)ٖٔٔ/ٜ

فرض ،والفرض عندىـ ال يثبت بما يزيد عمى القرآف .انظر :فتح الباري البف حجر (ٕ.)ٕٕٗ/
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سبب الخالف:
يرجع السبب إلى االختالؼ في المراد بالنفي في قولو :ال صالة متوجو إلى نفي الصحة أو نفي

الكماؿ .واالختالؼ في لفظ :خداج وداللتو عمى النقصاف أو عمى البطالف .واالختالؼ في ثبوت
الركف بخبر الواحد.

األدلة:

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بأف قراءة الفاتحة ركف في السنف الرواتب بما
استدؿ بو القائموف بأف الفاتحة ركف في فرض العيف .وذلؾ أف لفظ الصالة في أدلتيـ مف ألفاظ
العموـ ،فيو يشمؿ كؿ صالة فرضا كانت أو نفال ،صالة اإلماـ كانت أو صالة المأموـ أو صالة

المنفرد ،سرية كانت أو جيرية (ٔ).

أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بأف قراءة الفاتحة واجبة في فرض العيف
ويجزئ عنيا غيرىا مف القرآف بما استدؿ بو القائموف بأف الفاتحة واجبة في فرض العيف .وذلؾ أف
الركنية ال تثبت إال بدليؿ مقطوع بو ،وال تثبت بخبر الواحد ،فتتعيف الفاتحة بخبر الواحد واجبا وليست
ركنا

(ٕ)

.

الترجيح:
يرى الباحث – واهلل أعمـ – أف القوؿ بأف الفاتحة ركف في السنف الرواتب ىو الراجح واألقرب إلى
الصواب .وذلؾ أف أدلة القائميف بأنيا واجبة ويجزئ عنيا غيرىا مف القرآف ال تسمـ مف االعتراض فال

تقوى عمى االحتجاج بيا عمى قوليـ ،وأف أدلة القائميف بأنيا ركف أقوى في داللتيا عمى قوليـ.
  
المطمب الثالث :من أدرك الركوع ولم يق أر الفاتحة.
الرُكوع واعتدؿ ورفع كؿ مف وراءه رؤوسيـ
اتفؽ الفقياء عمى أف مف أدرؾ اإلماـ وقد رفع رأسو مف ُّ
(ٖ)

واعتدلوا قياما فقد فاتتو الركعة ،وقد نقؿ ابف حزـ

الركوع ولـ يق أر الفاتحة عمى ثالثة أقواؿ:

ٔ

 -تحفة األحوذي (ٕ.)ٕٕٓ/

ٖ

 -مراتب اإلجماع (ٔ.)ٕ٘/

ٕ

 -المبسوط (ٔ. )ٖٖ/

54

اإلجماع عمى ذلؾ .ولكف اختمفوا فيمف أدرؾ

القول األول :من أدرك الركوع ولم يق أر الفاتحة فقد أدرك الركعة.
(ٕ)

وبو قاؿ الحنفية(ٔ) والمالكية
(٘)

عمر وعروة بف الزبير

والحنابمة(ٗ) ،وىو مروي عف عمر وعمي وابف مسعود وابف

(ٖ)

والشافعية

()ٙ

وزيد بف ثابت  وأبي ىريرة  في رواية
()ٚ

ميراف وسفياف الثوري واألوزاعي واسحاؽ وأبي ثور
(ٓٔ)

شيخ اإلسالـ ابف تيمية

(ٔٔ)

وتمميذه ابف القيـ

(ٕٔ)

ورجحو الصنعاني
()ٔٙ

وىو مروي عف أبي ىريرة  ،)ٔ٘()ٔٗ(وبو قاؿ البخاري

خزيمة

()ٛ

وعطاء والنخعي

القول الثاني :من أدرك الركوع ولم يق أر الفاتحة لم يدرك الركعة.
()ٔٛ

وسعيد بف المسيب وميموف بف

وابف المنذر( ،)ٜوىو قوؿ

وارتضاه الشوكاني(ٖٔ).
()ٔٚ

وابف حزـ الظاىري
(ٕٓ)

وأبو بكر الصبغي مف الشافعية( ،)ٜٔوق ػواه الشيخ تقي الػديف السبكي

ٔ

ٖ

 -المجموع (ٗ ،)ٕٔٙ/الميذب (ٔ ،)ٜ٘/إعانة الطالبيف (ٕ ،)ٔٚ/األـ (ٔ ،)ٕٔٔ/الحاوي (ٕ.)ٕٕٔ/

٘

 -األوسط (ٗ ،)ٜٔ٘/التمييد (.)ٖٚ/ٚ

ٚ

 -األوسط (ٗ.)ٜٔٙ/

ٜ

 -األوسط (ٖ.)ٜٚ/

ٕ

 -الخالصة الفقيية (ٔ ،)ٙٚ/الشرح الكبير (ٔ ،)ٖٗٛ/بداية المجتيد (ٔ.)ٔٛ٘/

ٗ

 -اإلنصاؼ (ٕ ،)ٔ٘ٛ/الفروع وتصحيح الفروع (ٕ ،)ٖٗٗ/الكافي (ٔ ،)ٕٛٚ/المغني (ٔ.)٘ٛٓ/

ٙ

 -عمدة القاري (٘.)ٛ/

ٛ

 -التمييد (.)ٖٚ/ٚ

ٓٔ

ٕٔ

 -سبؿ السالـ (ٕ.)ٖٗ/

(ٕٔ)

ورجحػو المقبم ػي

 -المبسوط (ٖٓ ،)ٕٛٚ،ٕٛٙ/الجوىرة النيرة (ٔ ،)ٕٗٚ/الفتاوى اليندية (ٔ.)ٕٔٓ/

 -مجموع الفتاوى (ٖٕ.)ٖٖٖ/

واختاره ابف

ٔٔ

 -إعالـ الموقعيف (ٕ.)ٖٙٓ/

ٖٔ

 -ألف لو في المسألة قوال ثـ تراجع عنو ،سيأتي بيانو في المناقشة .انظر :الفتح الرباني ( ،)ٕٚٗٔ/ٙعوف المعبود

ٗٔ

 -األوسط (ٗ ،)ٜٔٙ/شرح ابف ماجو لمغمطاي (ٔ ،)ٖٔٓٚ/فتح الباري البف رجب (٘ ،)ٜ/عمدة القاري (.)ٗٔٙ/ٚ

(ٖ.)ٔٔٓ/

٘ٔ

 -روي عنو في رواية ثالثة أنو قاؿ :ال يجزئؾ إال أف تدرؾ اإلماـ قائماً قبؿ أف يركع ،فعمؿ بفوات لحوؽ القياـ مع

اإلماـ .وىذا يقتضي أنو لو كبر قبؿ أف يركع اإلماـ ،ولـ يتمكف مف القراءة فركع معو كاف مدركًا لمركعة .انظر :فتح الباري

البف رجب (٘.)ٔٔ/

ٔٙ

 -فتح الباري البف رجب (٘ ،)ٜ/عمدة القاري (٘ ،)ٜ/تحفة األحوذي (ٖ.)ٖٔٙ/

ٔٛ

 -نسبة القوؿ البف خزيمة فييا نظر ،سيأتي بيانيا في المناقشة.

ٕٓ

 -انظر :عوف المعبود (ٖ ،)ٕٔٓ/تحفة األحوذي (ٖ.)ٖٔٙ/

ٔٚ

 -المحمى (ٕ.)ٕٚٗ/

ٜٔ

 -المجموع (ٗ ،)ٕٔ٘/روضة الطالبيف (ٔ ،)ٖٚٙ/تحفة األحوذي (ٖ ،)ٖٔٙ/عمدة القاري (٘.)ٔٓ/

ٕٔ

 -انظر :المرجع السابؽ نفسو.
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(ٔ)

والشوكاني

واليو ماؿ صديؽ حسف خاف(ٕ).

القول الثالث :إذا أحرم الداخل والناس ركوع أجزأه وان لم يدرك الركوع.
(ٗ)

وبو قاؿ الشعبي(ٖ) وابف أبي ليمى

سبب الخالف:

والميث بف سعد وزفر بف اليذيؿ(٘).

قاؿ ابف رشد :وسبب ىذا االختالؼ تردد اسـ الركعة بيف أف يدؿ عمى الفعؿ نفسو الذي ىو االنحناء

الصالَةَ»( .)ٙقاؿ
الرْك َعةَ فَقَ ْد أ َْد َر َؾ َّ
فقط ،أو عمى االنحناء والوقوؼ معا ،وذلؾ أنو قاؿ َ «:و َم ْف أ َْد َر َؾ َّ
ابف المنذر :ثبت ذلؾ عف رسوؿ اهلل  .فمف كاف اسـ الركعة ينطمؽ عنده عمى القياـ واالنحناء معا
قاؿ :إذا فاتو قياـ اإلماـ فقد فاتتو الركعة .ومف كاف اسـ الركعة ينطمؽ عنده عمى االنحناء نفسو :جعؿ
إدراؾ االنحناء إدراكا لمركعة .واالشتراؾ الذي عرض ليذا االسـ إنما ىو مف قبؿ تردده بيف المعنى

المغوي والمعنى الشرعي ،وذلؾ أف اسـ الركعة ينطمؽ لغة عمى االنحناء وينطمؽ شرعا عمى القياـ
()ٚ

عمى الركعة

الرْك َعةَ»
والركوع والسجود .فمف رأى أف اسـ الركعة ينطمؽ في قولو َ «:و َم ْف أ َْد َر َؾ َّ
الشرعية؛ ولـ يذىب مذىب اآلخذ ببعض ما تدؿ عميو األسماء قاؿ :ال بد أف يدرؾ مع اإلماـ األحواؿ
الثالثة أعني :القياـ واالنحناء والسجود .ويحتمؿ أف يكوف مف ذىب إلى اعتبار االنحناء فقط أف يكوف
اعتبر أكثر ما يدؿ عميو االسـ ىاىنا ،ألف مف أدرؾ االنحناء فقد أدرؾ منيا جزأيف ،ومف فاتو
االنحناء إنما أدرؾ منيا جزءا واحدا فقط .فعمى ىذا يكوف الخالؼ آيال إلى اختالفيـ في األخذ ببعض

داللة األسماء أو بكميا ،فالخالؼ يتصور فييا مف الوجييف جميعا .وأما مف اعتبر ركوع مف في
الصؼ مف المأموميف فألف الركعة مف الصالة قد تضاؼ إلى اإلماـ فقط وقد تضاؼ إلى اإلماـ

والمأموميف .فسبب االختالؼ ىو االحتماؿ في ىذه اإلضافة أعني قولو َ « :م ْف أ َْد َر َؾ َرْك َعةً مف
الصالَ ِة»( )ٛوما عميو الجميور أظير (.)ٜ
َّ
ٔ

 -ثـ رجع عنو كما سيأتي بيانو في المناقشة .انظر :نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٖٜ/

ٖ

 -بداية المجتيد (ٔ ،)ٔٛٙ/التمييد ( ، )ٖٚ/ٚفتح الباري البف رجب (٘.)ٔٗ/

٘

 -التمييد ( ، )ٖٚ/ٚفتح الباري البف رجب (٘.)ٖٔ/

ٚ

 -سبؽ تخريجو في نفس الصفحة.

ٕ

 -الروضة الندية (ٔ.)ٕٔٙ/

ٗ

 -المبسوط (ٖٓ ،)ٕٛٙ/فتح الباري البف رجب (٘.)ٖٔ/

اإلماـ َس ِ
 - ٙسنف أبي داود (ٔ )ٖٖٔ/حديث رقـ (ٖ ،)ٜٛالصالة ،باب ِفي ال َّر ُج ِؿ ُي ْد ِر ُ ِ
صَنعُ .وصححو
اج ًدا َك ْي َ
ؼ َي ْ
ؾ ََ
األلباني في إرواء الغميؿ (ٕ )ٕٙٓ/حديث رقـ (.)ٜٗٙ
ٛ

 -سنف الدارقطني (ٔ )ٖٗٙ/حديث رقـ (ٔ ) ،كتاب الصالة ،باب مف أدرؾ اإلماـ قبؿ إقامة صمبو فقد أدرؾ الصالة.

صحيح ابف خزيمة (ٖ )ٗ٘/حديث رقـ (٘ ،)ٜٔ٘كتاب الصالة ،باب ذكر الوقت الذي يكوف فيو المأموـ مدركا لمركعة إذا
ركع إمامو قبؿ .وضعؼ إسناده األلباني في صحيح أبي داود (ٗ.)ٗٚ/

ٜ

 -بداية المجتيد (ٔ.)ٔٛٙ/
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األدلة:

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بأنو مف أدرؾ الركوع ولـ يق أر الفاتحة فقد أدرؾ
الركعة باألدلة التالية:

أوال :من السنة.

وىا
اؿ َر ُسو ُؿ المَّ ِو «:إِ َذا ِج ْئتُ ْـ إِلَى َّ
اؿ :قَ َ
َٔ -ع ْف أَبِى ُى َرْي َرةَ  قَ َ
الصالَ ِة َوَن ْح ُف ُس ُج ٌ
اس ُج ُدوا َوالَ تَ ُع ُّد َ
ود فَ ْ
الصالَةَ»(ٔ).
الرْك َعةَ فَقَ ْد أ َْد َر َؾ َّ
َش ْيًئا َو َم ْف أ َْد َر َؾ َّ
وجو االستدالل :قاؿ الصنعاني :وفي الحديث داللة عمى أنو يجب عمى مف لحؽ باإلماـ أف ينضـ

إليو في أي جزء كاف مف أجزاء الصالة ،فإذا كاف اإلماـ قائماً أو راكعاً فإنو يعتد بما أدركو معو ،فإذا

كاف قاعداً أو ساجداً قعد بقعوده وسجد بسجوده وال يعتد بذلؾ (ٕ).
ِ
يز ْب ِف رفَ ْي ٍع َع ْف رُج ٍؿ َع ِف النَّبِ ّْي  قَ َ ِ ِ
ِ
َٕ -ع ْف َع ْبِد اْل َع ِز ِ
اف
اـ َراكعٌ فَ ْارَك ُعواَ ،وِا ْف َك َ
َ
ُ
اؿ« :إ َذا ج ْئتُ ْـ َو ْاإل َم ُ
َس ِ
ُّج ِ
الرُكوعُ»(ٖ).
ود إِ َذا لَ ْـ َي ُك ْف َم َعوُ ُّ
اس ُج ُدواَ ،وَال تَ ْعتَ ُّدوا بِالس ُ
اج ًدا فَ ْ
وجو االستدالل :يدؿ الحديث عمى أنو مف أدرؾ اإلماـ عمى حالة فميصنع كما يصنع اإلماـ ،ومف

أدركو راكعا فقد أدرؾ الركعة (ٗ).

الصالَ ِة فَقَ ْد أ َْدرَكيا قَْب َؿ أ ِ
َٖ -ع ْف أَبِى ُى َرْي َرةَ  أ َّ
يـ
اؿ َ «:م ْف أ َْد َر َؾ َرْك َعةً ِم َف َّ
وؿ المَّ ِو  قَ َ
َف َر ُس َ
ْ
َ َ
َف ُيق َ
ِ
صْم َبوُ»(٘).
اـ ُ
اإل َم ُ
وجو االستدالل :ظاىره أف المؤتـ إذا وصؿ واإلماـ راكع وكبر وركع قبؿ أف يقيـ اإلماـ صمبو فقد

صار مدركا لتمؾ الركعة واف لـ يق أر حرفا مف حروؼ الفاتحة (.)ٙ
اكع ،فَرَكع قَْب َؿ أَف ي ِ
ِ
َٗ -ع ْف أَبِي َب ْكرةَ  أََّنوُ ْانتَيى إِلَى َّ ِ
ص َؿ إِلَى الص ّْ
َّؼ ،فَ َذ َك َر َذلِ َؾ
ْ َ
َ
َ
النب ّْي َ و ُى َو َر ٌ َ َ
()ٚ
َّ ِ
صا َوالَ تَ ُع ْد» .
لِ َّمنبِ ّْي  فَقَ َ
اؿَ « :ز َاد َؾ الموُ ح ْر ً

ٔ
ٕ

 سبؽ تخريجو ص (ٔ.)ٛ -سبؿ السالـ (ٕ.)ٖٙ/

ٖ  -السنف الكبرى لمبييقي (ٕ )ٕٔٛ/حديث رقـ ( ،)ٕ٘ٚٙكتاب الصالة ،باب ِإ ْدر ِ
اؾ ِْ
الرُكوِع .قاؿ األلباني في
اإل َم ِاـ ِفي ُّ
َ ُ َ
صحابيًا ،ولعمو الراجح؛ فإف عبد العزيز بف رفيع
يسـ
صحيح أبي داود (ٗ :)ٗٛ/واسناده صحيح؛ إف كاف الرجؿ الذي لـ َّ
ّ
اء كاف ىو واحداً مف
تابعي جميؿ ،روى عف جماعة مف الصحابة؛ منيـ العبادلة :ابف عمر وابف عباس وابف الزبير .وسو َّ

ىؤالء أو رجالً آخر مف الصحابة؛ فالصحابة كميـ عدوؿ .واف كاف مف غيرىـ مف التابعيف؛ فيو مجيوؿ.

ٗ

 -عوف المعبود (ٖ.)ٕٔٔ/

ٙ

 -عوف المعبود (ٖ.)ٔٔٔ/

٘

 -سبؽ تخريجو ص (ٔ.)ٛ

ٚ

وف الص ّْ
َّؼ.
 صحيح البخاري (ٔ )ٔ٘ٙ/حديث رقـ (ٖ ،)ٚٛكتاب األذافَ ،ب ُاب ِإ َذا َرَك َع ُد َ
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وجو االستدالل :قاؿ الحافظ ابف رجب :يستدؿ بيذا الحديث أف مف أدرؾ الركوع مع اإلماـ فقد أدرؾ

الركعة ،واف فاتو معو القياـ وقراءة الفاتحة (ٔ).

وقاؿ البغوي :إ ف مف أدرؾ اإلماـ عمى حاؿ يجب أف يصنع كما يصنع اإلماـ ،ثـ إف أدركو في
الركوع ،كاف مدرًكا لمركعة ،واف أدركو في السجود أو بعدما ارتفع عف الركوع ،لـ يكف مدرًكا لتمؾ
الركعة ،فيتميا بعدما يسمـ اإلماـ (ٕ).
اف  قَا َؿ :قَا َؿ ر ُسو ُؿ المَّ ِو «:الَ تَُب ِادرونِي بِرُكوٍع والَ بِ ُس ُج ٍ
ود فَِإَّنوُ َم ْي َما
َ٘ -ع ْف ُم َع ِاوَيةَ ْب ِف أَبِى ُس ْف َي َ
ُ
ُ
َ
َ
ت»(ٖ).
ت إِّْني قَ ْد َب َّد ْن ُ
ت تُ ْد ِرُكونِي بِ ِو إِ َذا َرفَ ْع ُ
َسبِ ْق ُك ْـ بِ ِو إِ َذا َرَك ْع ُ
أْ
-ٙعف ْاب ِف مسع َدةَ ص ِ
ت فَم ْف فَاتَوُ رُك ِ
ِ
ت َّ ِ
اح ِب اْل َج ْي ِ
ش قَ َ
اؿ َس ِم ْع ُ
َْ
وعي أ َْد َرَكوُ
َ
َ َْ
ُ
النب َّي َ يقُو ُؿ« :إّْني قَ ْد َب َّد ْن ُ َ
(ٗ)
ط ِء ِقي ِ
ِ
امي» .
في ُب ْ َ
وجو االستدالل :وىذا يدؿ عمى أف المقتدي إذا لحؽ اإلماـ وىو في الركوع؛ فمو شرع معو ما لـ يرفع
رأسو يصير مدركا لتمؾ الركعة ،فإذا شرع وقد رفع رأسو ال يكوف مدركا لتمؾ الركعة (٘).
الرْك َع ِة ْاآل ِخ َرِة َي ْوَـ اْل ُج ُم َع ِة
ع ِم َف َّ
اؿ َر ُسو ُؿ المَّ ِو َ « :م ْف أ َْد َر َؾ ُّ
اؿ :قَ َ
َ -ٚع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ
الرُكو َ
َفْمي ِ
ص ّْؿ الظُّ ْي َر أ َْرَب ًعا»( .)ٙوفي رواية:
ع ِم َف َّ
ُخ َرىَ ،و َم ْف لَ ْـ ُي ْد ِرِؾ ُّ
الرْك َع ِة ْاأل ْ
ؼ إِلَ ْييَا أ ْ
ض ْ
الرُكو َ
ُ
ُخ َرى َفْمُي َ
ُخ َرىَ ،وِا ْف
َح ُد ُك ُـ َّ
الرْك َعتَْي ِف ِم ْف َي ْوِـ اْل ُج ُم َع ِة فَقَ ْد أ َْد َر َؾ اْل ُج ُم َعةََ ،وِا َذا أ َْد َر َؾ َرْك َعةً َفْم َي ْرَك ْع إِلَ ْييَا أ ْ
«إِ َذا أ َْد َر َؾ أ َ
لَـ ي ْد ِر ْؾ رْكعةً َفْميص ّْؿ أَربع رَكع ٍ
ات»(.)ٚ
ْ ُ
َ َ ُ َ َْ َ َ َ
وجو االستدالل :دلت عمى أف الركعة تدرؾ بالركوع ،فمف أدرؾ اإلماـ في ركوع الركعة الثانية مف
الجمعة فقد أدرؾ الركعة ،وكاف بذلؾ مدركا لمجمعة.

ٔ

 -فتح الباري البف رجب (٘.)ٛ/

ٕ

 -شرح السنة (ٖ.)ٖٛٓ/

ٗ

 -مسند أحمد ( )ٖٖٔ/ٕٜحديث رقـ ( .)ٕٜٔٚ٘مصنؼ عبد الرزاؽ (ٕ )ٖٔ٘/حديث رقـ ( ،)ٕٜٛٙكتاب الصالة،

٘

 -عمدة القاري (.)ٕٜٓ/ٛ

ٖ
ِِ
اع ِ
اإل َم ِاـ .وقاؿ األلباني في
وـ ِم َف اتَّْب ِ
 سنف أبي داود (ٔ )ٕٖٜ/حديث رقـ ( ،)ٜٙٔالصالة ،باب َما ُي ْؤ َم ُر بو اْل َمأ ُْم ُ
صحيح سنف أبي داود (ٖ :)ٜٔٚ/إسناده حسف صحيح.

ود؟ .قاؿ األرناؤوط :صحيح لغيره ،رجالو ثقات رجاؿ الصحيح غير أف عثماف بف أبي سميماف لـ
ؼ ُّ
ُّج ُ
اب َك ْي َ
الرُكوعُ َوالس ُ
َب ُ
يسمع مف ابف مسعدة.
 - ٙسنف الدارقطني (ٕ )ٕٔ/حديث رقـ ( ،)ٜكتاب الجمعة ،ب ٌ ِ
ؾ ِم َف اْل ُج ُم َع ِة َرْك َع ًة أ َْو لَ ْـ ُي ْد ِرْك َيا .قاؿ ابف
يم ْف ُي ْد ِر ُ
َ
اب :ف َ
حجر في التمخيص (ٕ :)ٔٓ٘/مف حديث ياسيف بف معاذ ،وياسيف ضعيؼ متروؾ.
 - ٚسنف الدارقطني (ٕ )ٔٔ/حديث رقـ ( ،)ٛكتاب الجمعة ،ب ٌ ِ
ؾ ِم َف اْل ُج ُم َع ِة َرْك َع ًة أ َْو َل ْـ ُي ْد ِرْك َيا .المعجـ
يم ْف ُي ْد ِر ُ
َ
اب :ف َ
األوسط ( ،)ٕٛٙ/ٛمف اسمو مطمب .قاؿ ابف حجر في التمخيص (ٕ :)ٔٓ٘/مف حديث ياسيف بف معاذ ،وياسيف ضعيؼ
متروؾ.
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ثانيا :اآلثار.
َٔ -ع ْف َع ْبِد المَّ ِو ْب ِف
َٕ -ع ِف ْاب ِف ُع َم َر

اإلماـ ر ِ
م ْس ُع ٍ
ِ ِ
اك ًعا لَ ْـ
ود  قَ َ
اؿَ :م ْف لَ ْـ ُي ْد ِرؾ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ت َي َد ْيؾ
قَ َ
ض ْع َ
اـ َراكعٌ فَ َو َ
اؿ :إ َذا ج ْئت َواإل َم ُ

الرْك َعةَ (ٔ).
ُي ْد ِر ْؾ تِْم َؾ َّ
ْسوُ ،فَقَ ْد
َعمَى ُرْك َبتَْيؾ قَْب َؿ أ ْ
َف َي ْرفَ َع َأر َ

أ َْد َرْكت (ٕ).
َٖ -ع ْف َم ْي ُم ٍ
ت
وف قَ َ
وسيُ ْـ ،فَقَ ْد أ َْد َرْك َ
ت اْل َم ْس ِج َد َواْلقَ ْوُـ ُرُكوعٌ فَ َكب َّْر َ
اؿ :إِ َذا َد َخْم َ
ت قَْب َؿ أ ْ
َف َي ْرفَ ُعوا ُرُء َ
الرْك َعةَ (ٖ).
َّ
اإلماـ ر ِ
اؿ :إِ َذا أ َْدرَك َ ِ
َف
َٗ -ع ِف ْاب ِف ُع َم َر قَ َ
َف َي ْرفَ َع فَقَ ْد أ َْد َرْك َ
اك ًعا فَ َرَك ْع َ
تَ ،وِا ْف َرفَ َع قَْب َؿ أ ْ
ت قَْب َؿ أ ْ
ت ْ ََ َ
َ
تَْرَك َع فَقَ ْد فَاتَتْ َؾ (ٗ).
ٍ
َ٘ -ع ْف َخ ِار َجةَ أ َّ
اف َي ْرَكعُ َعمَى َعتََب ِة اْل َم ْس ِج ِد َوَو ْجيُوُ إِلَى اْل ِقْبمَ ِة ،ثَُّـ َي ْم ِشي
َف َزْي َد ْب َف ثَابِت َ ك َ
َّؼ أَو لَـ ي ِ
ِ ِ
ص ْؿ (٘).
ص َؿ إِلَى الص ّْ ْ ْ َ
ُم ْعتَِر ً
ضا َعمَى شقّْو ْاأل َْي َم ِف ثَُّـ َي ْعتَ ُّد بِيَا إِ ْف َو َ
اؿَ :خرجت مع عبِد ِ
اهلل َ -ي ْعنِيْ :اب َف م ْس ُع ٍ
ود ِ -م ْف َد ِارِه إِلَى اْل َم ْس ِجِد َفمَ َّما
َ٘ -ع ْف َزْيِد ْب ِف َو ْى ٍب قَ َ
َ ْ ُ َ َ َْ
َ
ِ
ت معو ،ثَُّـ م َش ْي َنا ر ِ
ِ
ِ
اك َع ْي ِف َحتَّى ْانتَيَ ْي َنا إِلَى الص ّْ
َّؼ
تَ َو َّس ْ
اـ فَ َكب ََّر َع ْب ُد اهلل َوَرَك َع َوَرَك َع ُ َ َ ُ
َ
َ
ط َنا اْل َم ْسج َد َرَك َع ْاإل َم ُ
َخ َذ عب ُد ِ
ِ
ِ
اهلل بَِيِدي
اـ الص َ
ت َوأ ََنا أ ََرى أَّْني لَ ْـ أ ُْد ِر ْؾ فَأ َ َ ْ
َّالةَ قُ ْم ُ
وسيُ ْـ َفمَ َّما قَ َ
ح َ
يف َرفَ َع اْلقَ ْوُـ ُرُء َ
ضى ْاإل َم ُ
ت (.)ٙ
َجمَ َسنِي ،ثَُّـ قَ َ
اؿ :إَِّن َؾ قَ ْد أ َْد َرْك َ
َوأ ْ
وجو االستدالل :دلت اآلثار عمى أف إدراؾ الركوع مع اإلماـ مجزئ إلدراؾ الركعة واالعتداد بيا.

أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بأنو مف أدرؾ الركوع ولـ يق أر الفاتحة لـ يدرؾ
الركعة باألدلة التالية:

ٔ  -السنف الكبرى لمبييقي (ٕ )ٕٔٛ/حديث رقـ ( ،)ٕ٘ٚٛكتاب الصالة ،باب ِإ ْدر ِ
اؾ ِْ
الرُكوِع .قاؿ األلباني في
اإل َم ِاـ ِفي ُّ
َ ُ َ
اإلرواء (ٕ :)ٕٕٙ/وىذا سند صحيح.
ٕ
ِ
ت ِْ
ت
مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ )ٕٜٔ/حديث رقـ (ٕٕٓ٘) ،كتاب الصمواتَ ،م ْف َق َض ْع َ
اؿِ :إ َذا أ َْد َرْك َ
اإل َم َاـ َو ُى َو َراكعٌَ ،ف َو َ
ْسوُ ،فَ َق ْد أ َْد َرْكتَوُ.
َي َد ْي َؾ َعمَى ُرْكَبتَْي َؾ ِم ْف َقْب ِؿ أ ْ
َف َي ْرفَ َع َأر َ
ٖ
ِ
ت ِْ
ت
مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ )ٕٕٓ/حديث رقـ (ٖٕٕ٘) ،كتاب الصمواتَ ،م ْف قَ َض ْع َ
اؿِ :إ َذا أ َْد َرْك َ
اإل َم َاـ َو ُى َو َراكعٌ ،فَ َو َ
ْسوَُ ،ف َق ْد أ َْد َرْكتَوُ.
َي َد ْي َؾ َعَمى ُرْكَبتَْي َؾ ِم ْف َقْب ِؿ أ ْ
َف َي ْرَف َع َأر َ
ٗ
ِ
ِ
الر ُج ِؿ ُي ْد ِر ُ ِ
اـ َقْب َؿ
اب َّ
 مصنؼ عبد الرزاؽ (ٕ )ٕٜٚ/حديث رقـ (ٔ ،)ٖٖٙكتاب الصالةَ ،ب ُؾ ْاإل َم َاـ َو ُى َو َراكعٌ َفَي ْرَفعُ ْاإل َم ُ
َف َي ْرَك َع.
أْ
٘
ؼ الص ّْ
َّؼ َو ْح َدهُ .قاؿ األلباني في
صمَّى َخْم َ
 شرح معاني اآلثار (ٔ )ٖٜٛ/حديث رقـ ( ،)ٕٖٕٙكتاب الصالةَ ،ب ُاب َم ْف َ
اإلرواء (ٕ :)ٕٖٙ/واسناده جيد.
ٙ
وف الص ّْ
َّؼ َوِفي َذِل َؾ َدِلي ٌؿ َعَمى
 السنف الكبرى لمبييقي (ٕ )ٖٔٓ/حديث رقـ ( ،)ٕ٘ٛٚكتاب الصالةَ ،ب ُاب َم ْف َرَك َع ُد َ
ِإ ْدر ِ
الر ُج ِؿ َي ْد ُخ ُؿ
الرْك َع ِة َولَ ْوَال َذِل َؾ لَ َما تَ َكمَّفُوهُ .مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ )ٕٕٜ/حديث رقـ (ٕٕ ،)ٕٙكتاب الصمواتِ ،في َّ
اؾ َّ
َ
ِ
َف َيص َؿ الص َّ
َّؼ .قاؿ األلباني في اإلرواء (ٕ :)ٕٖٙ/وسنده صحيح.
َواْلقَ ْوُـ ُرُكوعٌ فََي ْرَكعُ قَْب َؿ أ ْ
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أوال :من السنة.

اؿ« :الَ صالَةَ لِمف لَـ ي ْق ْأر بِفَاتِح ِة ِ
ادةَ ْب ِف الص ِ
الكتَ ِ
َّام ِت  أ َّ
اب»(ٔ).
وؿ المَّ ِو  قَ َ
َف َر ُس َ
َٔ -ع ْف ُع َب َ
َ
َ
َْ ْ ََ
وجو االستدالل :فيو داللة عمى أف مدرؾ الركوع ال يكوف مدركا لمركعة إذا فاتو القياـ وقراءة فاتحة
الكتاب (ٕ).

اؿ :س ِمعت رس َ ِ
ِ ِ
وىا
يم ِت الص َ
وىا تَ ْس َع ْو َفَ ،وأْتُ َ
َّالةُ فَ َال تَأْتُ َ
َٕ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ َ ْ ُ َ ُ
وؿ اهلل َ يقُو ُؿ« :إ َذا أُق َ
ِ
صمُّواَ ،و َما فَاتَ ُك ْـ فَأَتِ ُّموا»(ٖ).
تَ ْم ُش َ
وف َو َعمَْي ُك ُـ السَّك َينةُ ،فَ َما أ َْد َرْكتُ ْـ فَ َ
وجو االستدالل :قاؿ الحافظ ابف حجر :واستدؿ بو عمى أف مف أدرؾ اإلماـ راكعا لـ تحسب لو تمؾ
الركعة لألمر بإتماـ ما فاتو ألنو فاتو الوقوؼ والقراءة فيو (ٗ) ،وىما فرضاف فال بد لو مف إتماميما (٘).

ثانيا :اآلثار

الرْك َعة (.)ٙ
بِتِْم َؾ َّ
الرْك َعة (.)ٚ
بِتِْم َؾ َّ

وعا لـ ُي ْعتد
َٔ -عف أبي ُى َرْي َرة  قاؿِ :إذا ْأدرْك َ
ت اْلقَ ْوـ ُرُك ً
وعا فَ َال َي ْعتَ َّد
َٕ -عف أَبِي ُى َرْي َرةَ  قاؿَ :م ْف أ َْد َر َؾ اْلقَ ْوَـ ُرُك ً
وجو االستدالل :دلت اآلثار عمى أنو مف أدرؾ الركوع ولـ يق أر الفاتحة ال يعتد بيا ركعة.

أدلة القول الثالث :لـ يقؼ الباحث عمى أدلة استند عمييا القائموف بأنو إذا أحرـ الداخؿ والناس ركوع

أجزأه واف لـ يدرؾ الركوع.

المناقشة:

أوال :نوقشت أدلة القول األول القائمين بأنو من أدرك الركوع ولم يق أر الفاتحة فقد أدرك الركعة
بالتالي:

الصالَةَ»(.)ٛ
الرْك َع َة فَقَ ْد أ َْد َر َؾ َّ
ٔ-قولوَ « :و َم ْف أ َْد َر َؾ َّ
ٔ

 -سبؽ تخريجو ص(ٕ٘).

ٕ

 -تحفة األحوذي (ٖ.)ٔٙٗ/

٘

 -عوف المعبود (ٖ.)ٖٔٓ/

ٖ
الج ُم َع ِة .صحيح مسمـ (ٔ )ٕٗٓ/حديث
الم ْش ِي ِإَلى ُ
 صحيح البخاري (ٕ )ٚ/حديث رقـ ( ،)ٜٓٛكتاب الجمعةَ ،ب ُاب َ
استِ ْحَب ِ
اب ِإتَْي ِ
َّال ِة بِ َوقَ ٍار َو َس ِك َين ٍةَ ،و َّ
الن ْي ِي َع ْف ِإتَْيانِ َيا َس ْعًيا.
اف الص َ
رقـ (ٕٓ ،)ٙكتاب المساجد ومواضع الصالةَ ،ب ُ
اب ْ
ٗ  -فتح الباري (ٕ.)ٜٔٔ/
ٙ

 -التمخيص الحبير (ٕ )ٔٓٛ/رقـ (٘ ،)ٜ٘كتاب صالة الجماعة .البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار (ٗ)ٕ٘ٔ/

رقـ (ٕ٘ ) ،كتاب الصالة ،باب صالة التطوع .وعزاه ابف حجر وابف الممقف إلى البخاري في (القراءة خمؼ اإلماـ) .قاؿ ابف
الحِديث َغ ِريب َال أعمـ مف خرجو بعد اْلَب ْحث َّ
الشديد َعنوُ مف َى َذا اْل َو ْجو َال ِفي اْلكتب اْل ُم ْعتَ َبرة
الممقف في البدر المنيرَ :ى َذا َ
وَال ِفي َغيرَىا ،وب ِ
مغني أَف اْل َح ِافظ جماؿ َّ
الديف اْلمزي َو َغيره سئموا َعنوُ َفمـ يعرفوه.
َ
َ
ٚ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ط
ق
َس
أ
ف
م
و
وـ
ْم
أ
م
ل
ا
و
اـ
م
اإل
ى
م
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ة
َّال
الص
ي
ف
ة
اء
ر
ق
ل
ا
وب
ج
و
اب
ب
الصالة،
كتاب
)،
ٗٚٛ
(
قـ
ر
)
ٔٛ
/
ٗ
(
العالية
المطالب
َ ََ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ
َ ُ ُُ
َْ َ
ِ
اءةَ َع ِف اْل َم ْسُبو ِ
اصةً.
ؽ ِفي أ ََّو ِؿ َرْك َع ٍة َخ َّ
اْلق َر َ
 - ٛسبؽ تخريجو ص(ٔ.)ٛ
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ناقشو ابن حزم بقولو :وىو حجة عمييـ ،ألنو مع ذلؾ ال يسقط عنو قضاء ما لـ يدرؾ مف الصالة،
ىذا مما ال خالؼ فيو مف أحد ،وليس في الخبر أنو إف أدرؾ الركوع فقد أدرؾ الوقفة ،فال يجوز ألحد

أف يقحـ في كالمو  ما ليس فيو ،فيقوؿ عميو ما لـ يقؿ (ٔ).
الصالَ ِة فَقَ ْد أ َْد َرَكيَا»(ٕ).
ٕ-قولوَ « :م ْف أ َْد َر َؾ َرْك َعةً ِم َف َّ
ناقشو الشوكاني بقولو :وليس في ذلؾ دليؿ لمطموبيـ ،ألف مسمى الركعة جميع أذكارىا وأركانيا
حقيقة شرعية وعرفية ،وىما مقدمتاف عمى المغوية كما تقرر في األصوؿ ،فال يصح صرفيا عف

المعنى الحقيقي إال بقرينة صارفة ،والواجب الحمؿ عمى اإلدراؾ الكامؿ لمركعة الحقيقية؛ لعدـ وجود ما
تحصؿ بو البراءة مف عيدة أدلة وجوب القياـ القطعية وأدلة وجوب الفاتحة (ٖ).

َف ُي ِق ِ
صْم َبوُ»(ٗ).
اـ ُ
يـ اإل َم ُ
وأجابو الباحث :في الحديث ما يدؿ عمى أف المراد الركوع وىو قولو« :قَْب َؿ أ ْ َ
اعترض عميو :ىذا تقييد لدفع توىـ أف مف دخؿ مع اإلماـ ثـ ق أر الفاتحة وركع اإلماـ قبؿ فراغو منيا
غير مدرؾ (٘).

ٖ-حديث أبي بكرة .

ناقشو ابن حزم بقولو :وأما حديث أبي بكرة  فال حجة ليـ فيو أصال؛ ألنو ليس فيو اجت أز بتمؾ

الركعة ،وأنو لـ يقضيا ،فسقط تعمقيـ بو جممة وهلل الحمد (.)ٙ

َف أَبا ب ْكرةَ جاء ورسو ُؿ المَّ ِو ر ِ
اكعٌ فَ َرَك َع
وأجابو الباحث :إف فيو ما يدؿ عمى أنو لـ يقضيا ،فقد ثبت أ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ
َ
َِّ
وف الص ّْ
َّؼ ثَُّـ َم َشى إِلَى الص ّْ
وف الص ّْ
َّؼ ثَُّـ
صالَتَوُ قَ َ
َّؼ َفمَ َّما قَ َ
اؿ« :أَُّي ُك ُـ الذى َرَك َع ُد َ
ُد َ
ضى النَّبِ ُّي َ 
َم َشى إِلَى الص ّْ
اؿ أَُبو َب ْك َرةَ أ ََنا( .)ٚفيذا دليؿ عمى أنو سمَّـ مع النبي  ولـ يقضيا.
َّؼ؟» .فَقَ َ
ناقشو البخاري من وجيين:

أحدىما :إنو ليس فيو تصريح بأنو اعتد بتمؾ الركعة.

والثاني :إف النبي  نياه عف العود إلى ما فعمو (.)ٛ

وأجابو الحافظ ابن رجب بقولو :فأما األوؿ :فظاىر البطالف ،ولـ يكف حرص أبي بكرة عمى الركوع
دوف الصؼ إال إلدراؾ الركعة ،وكذلؾ كؿ مف أمر بالركوع دوف الصؼ مف الصحابة ومف بعدىـ إنما
ٔ

 -المحمى (ٕ.)ٕٚٗ/

ٖ

 -نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٜٖ/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص(ٔ.)ٛ

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٛٚ

ٙ

 -المحمى (ٕ.)ٕٖٜ/

ٛ

 -جزء القراءة خمؼ اإلماـ (،)ٖٚفتح الباري البف رجب (٘.)ٕٔ/

٘

 -نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٜٖ/

وف الص ّْ
َّؼ .قاؿ األلباني في صحيح أبي داود
 - ٚسنف أبي داود (ٔ )ٕ٘ٗ/حديث رقـ (ٗ ،)ٙٛالصالة ،باب َّ
الر ُج ِؿ َي ْرَكعُ ُد َ
داود (ٖ :)ٕٙٚ/وىذا إسناد صحيح عمى شرط مسمـ.
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أمر بو إلدراؾ الركعة ،ولو لـ تكف الركعة تدرؾ بو لـ يكف فيو فائدة بالكمية ،ولذلؾ لـ يقؿ منيـ أحد:

أف مف أدركو ساجداً فإنو يسجد حيث أدركتو السجدة ،ثـ يمشي بعد قياـ اإلماـ حتى يدخؿ الصؼ،
ولو كاف الركوع دوف الصؼ لممسارعة إلى متابعة اإلماـ فيما ال يعتد بو مف الصالة ،لـ يكف فرؽ بيف

الركوع والسجود في ذلؾ ،وىذا أمر يفيمو كؿ أحد مف ىذه األحاديث واآلثار الواردة في الركوع خمؼ

الصؼ ،فقوؿ القائؿ :لـ يصرحوا باالعتداد بتمؾ الركعة ىو مف التعنت والتشكيؾ في الواضحات،
ومثؿ ىذا إنما يحمؿ عميو الشذوذ عف جماعة العمماء ،واالنفراد عنيـ بالمقاالت المنكرة عندىـ .فقد

أحد ،إال ما
أنكر ابف مسعود عمى مف خالؼ في ذلؾ ،واتفؽ الصحابة عمى موافقتو ،ولـ يخالؼ منيـ ٌ
روي عف أبي ىريرة  ،وقد روي عنو مف وجو أصح منو أنو يعتد بتمؾ الركعة.
ِ ِ
َّالةُ فَ َال
يم ِت الص َ
وأما الثاني :فإنما نيى النبي  أبا بكرة عف اإلسراع إلى الصالة ،كما قاؿ« :إ َذا أُق َ
وىا تَ ْس َع ْو َف»(ٔ) (ٕ).
تَأْتُ َ
ثـ بيف الحافظ ابف رجب الباعث عمى مبالغة البخاري في رده وانكاره؛ فقاؿ :وكاف الحامؿ لمبخاري
عمى ما فعمو شدة إنكاره عمى فقياء الكوفييف أف سورة الفاتحة تصح الصالة بدونيا في حؽ كؿ ٍ
أحد،
فبالغ في الرد عمييـ ومخالفتيـ ،حتى التزـ ما التزمو مما شذ فيو عف العمماء ،واتبع فيو شيخو ابف

المديني ،ولـ يكف ابف المديني مف فقياء أىؿ الحديث  ،وانما كاف بارعا في العمؿ واألسانيد (ٖ).
َّ ِ
صا َوالَ تَ ُع ْد»(ٗ) ليس فييا ما يدؿ عمى ما ذىبوا إليو ،ألنو
وناقشو الشوكاني بقولوَ « :ز َاد َؾ الموُ ح ْر ً
كما لـ يأمره باإلعادة لـ ينقؿ إلينا أنو اعتد بيا .والدعاء لو بالحرص ال يستمزـ االعتداد بيا،
واالحتجاج بشيء قد نيي عنو ال يصح (٘).

وأجيب :إف قولوَ « :والَ تَ ُع ْد» لو عدة معاف:
أحدىما :ال تعد أف تركع دوف الصؼ حتى تقوـ في الصؼ.

سعيا يحفزؾ فيو النفس (.)ٙ
وقيؿ :ال تعد أف تسعى إلى الصالة ً
وقيؿ :ال تعد إلى االحراـ خارج الصؼ .وقيؿ :ال تعد إلى التأخر عف الصالة إلى ىذا الوقت .وقيؿ:
ال تعد إلى إتياف الصالة مسرعا ( .)ٚوقيؿ :ال تعد إلعادة الصالة فإنيا تجزيؾ تصويبا لما فعؿ (.)ٛ

ٔ

 -سبؽ تخريجو ص(٘.)ٛ

ٖ

 -المرجع السابؽ (٘.)ٖٔ/

٘

 -نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٜٖ/

ٚ

 -مرقاة المفاتيح (ٗ.)ٕٓٚ/

ٕ

 -فتح الباري البف رجب (٘.)ٕٔ/

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص(ٕ.)ٛ

ٙ

 -شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٕ.)ٗٓٔ/

ٛ

 مشارؽ األنوار (ٕ.)ٔٓ٘/55

وقيؿ :روي بضـ التاء وكسر العيف مف اإلعادة ،فإف صحت ىذه الرواية فمعناه :وال تُ ِعد صالتؾ (ٔ).
ثـ إف النيي في قولو َ « :والَ تَ ُع ْد» إنما ىو نيي تنزيو وليس تحريـ ،إذ لو كاف لمتحريـ ألمره باإلعادة،

إرشادا إلى األفضؿ (ٕ).
وانما نياه عف العود
ً
وأجابو الصنعاني بقولو :ليس في الكالـ ما يشعر بفساد صالتو حتى يفتيو  بأنو ال يعيدىا بؿ
َّ ِ
صا»(ٖ) يشعر بإجزائيا (ٗ).
قولوَ « :ز َاد َؾ الموُ ح ْر ً
وأجابو األلباني بقولو :الظاىر أف االعتداد بالركعة ال يدخؿ في النيي ،ألنو لو كاف نياه عنو ألمره
بإعادة الصالة لكونيا خداجا ناقصة الركعة ،فإذ لـ يأمره بذلؾ دؿ عمى صحتيا ،وعمى عدـ شموؿ

النيي االعتداد بالركعة بإدراؾ ركوعيا (٘).

اعترض عميو :لعمو  لـ يأمره ألنو كاف جاىالً لمحكـ ،والجيؿ عذر (.)ٙ

وأجابو األلباني بقولو :بعيد جدا ،إذ قد ثبت أمره  لممسيء صالتو بإعادتيا ثالث مرات مع أنو
كاف جاىال أيضا ،فكيؼ يأمره باإلعادة و ىو لـ يفوت ركعة مف صالتو و إنما االطمئناف فييا ،وال
يأمر أبا بكرة بإعادة الصالة و قد فوت عمى نفسو ركعة ،لو كانت ال تدرؾ بالركوع ،ثـ كيؼ يعقؿ أف

يكوف ذلؾ منييا وقد فعمو كبار الصحابة؟! فمذلؾ فإننا نقطع أف ىذا األمر األوؿ ال يدخؿ في قولو

«:ال تعد» (.)ٚ

نوقش :إف حديث أبي بكرة واقعة عيف ال عموـ ليا (.)ٛ

وأجيب :إ ف األصؿ فيو العموـ ،ويؤكد ذلؾ فعؿ الصحابة رضواف اهلل عمييـ ،فقد ُروي

()ٜ

عف عدد

منيـ أنيـ ركعوا دوف الصؼ وأدركوا اإلماـ راكعا واعتدوا بالركوع.
وناقشو الحافظ ابن رجب بقولو :في إسناد ىذا الحديث شيئاف:

أحدىما :إنو اختمؼ فيو عمى الحسف :فرواه زياد األعمـ وىشاـ عف الحسف عف أبي بكرة .وفي رواية:
عف زياد عف الحسف أف أبا بكرة حدثو – فذكره.

ورواه يونس وقتادة ،واختمؼ عنيما :فقيؿ :عنيما كذلؾ .وقيؿ :عنيما عف الحسف  -مرسالً  -أف

النبي  قاؿ ألبي بكرة .وكذا روي عف حماد بف سممة عف زياد األعمـ أيضاً.
ٔ

 -عمدة القاري (.)ٕٗٓ/ٜ

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(ٕ.)ٛ

ٕ

 -تحفة األحوذي (ٕ ،)ٕٕ/إرشاد الساري (ٕ.)ٔٓٔ/

ٗ

 -سبؿ السالـ (ٕ.)ٖٕ/

ٙ

 -سبؿ السالـ (ٕ.)ٖٕ/

ٛ

 -تحفة األحوذي (ٖ.)ٔٙٗ/

٘

 -السمسمة الصحيحة (ٔ ،)ٕٕٜ/حديث رقـ (ٖٕٓ).

ٚ

 -السمسمة الصحيحة (ٔ ،)ٕٕٜ/حديث رقـ (ٖٕٓ).

ٜ

 شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٕ ،)ٗٓٓ/فتح الباري البف رجب (٘.)ٖٔ/55

الثاني :إنو اختمؼ في سماع الحسف مف أبي بكرة ،فأثبتو ابف المديني والبخاري وغيرىما ،وكذلؾ خرج
حديثو ىذا ،ونفاه يحيى بف معيف ،نقمو عنو ابف أبي خيثمة (ٔ).

وأجابو ابن الممقن بقولو :ومدار حديث أبي بكرة ىذا مف طريؽ البخاري وغيره عمى الحسف عنو،
وقاؿ الدارقطني :لـ يسمع منو .قمت :لكف لو عنو في صحيحو عدة أحاديث منيا ىذا ،وقصة
الكسوؼ ،وليس فييا التصريح بالسماع ،لكف البخاري ال يكتفي بإمكاف المقاء؛ فال بد أف يكوف ثبت

عنده سماعو منو ،وغاية ما اعتؿ بو الدارقطني أف الحسف روى أحاديث عف األحنؼ بف قيس عف أبي

بكرة ،وذلؾ ال يمنع مف سماعو منو ما أخرجو البخاري (ٕ).
الرْك َع ِة ْاآل ِخ َ ِرة َي ْوَـ اْل ُج ُم َع ِة»(ٖ).
ع ِم َف َّ
ٗ-قولو َ «:م ْف أ َْد َر َؾ ُّ
الرُكو َ
نوقش :إ ف ىذا الحديث ضعيؼ .فإف ياسيف ضعيؼ متروؾ ،وليذا الحديث طرؽ كميا معمولة (ٗ).
(٘)

وقؼ عمى طرقو وبيف ضعفيا الحافظ ابف حجر

وابف الممقف(.)ٙ

قاؿ ابف حباف :ذكر الخبر الداؿ عمى أف الطرؽ المروية في خبر الزىري (مف أدرؾ مف الجمعة

ركعة) كميا معممة ليس يصح منيا شيء (.)ٚ
ٍ
بقيةُ عف يونس عف ُّ
الزىري عف سالـ عف ابف عمر
قاؿ ابف أبي حاتـ:
ُ
وسألت أبي عف حديث رواه ّ
ِ
وغيرىا فقد أدرؾ» .قاؿ أبِي :ىذا خطأ
عف النب ّْي  قاؿ« :مف أدرؾ ركعة مف صالة الجمعة
ٍ
صالة
الزىري عف أبِي سممة عف أبِي ىريرة  عف النبي « :مف أدرؾ ِمف
المتف واإلسناد ،إنما ىو ّ

الحد ِ
عة» فميس ىذا ِفي ِ
صالة الجم ِ
ِ
يث ،فوىـ ِفي كمييما (.)ٛ
أما قولوِ « :مف
ركعةً فقد أدركيا» .و ّ
ُُ
ناقشو الشوكاني :إ ف التقييد بالجمعة في كال الروايتيف مشعر بأف غير الجمعة بخالفيا ،وكذا التقييد
بالركعة في الرواية األخرى يدؿ عمى خالؼ المدعى ،ألف الركعة حقيقة لجميعيا ،واطالقيا عمى
ت
الركوع وما بعده مجاز ال يصار إليو إال لقرينة .كما وقع عند مسمـ مف حديث البراء بمفظ« :فَ َو َج ْد ُ
ِ
اعتِ َدالَوُ َب ْع َد رُك ِ
وع ِو ،فَ َس ْج َدتَو»( .)ٜفإف وقوع الركعة في مقابمة القياـ واالعتداؿ والسجود
اموُ فَ َرْك َعتَوُ ،فَ ْ
ُ
ق َي َ
قرينة تدؿ عمى أف المراد بيا الركوع (ٓٔ).
ٔ

 -فتح الباري البف رجب (٘.)ٚ/

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(ٖ.)ٛ

٘

 -انظر :التمخيص الحبير (ٕ.)ٜٔٓ-ٔٓ٘/

ٚ

 -صحيح ابف حباف (ٗ.)ٖٕ٘/

ٕ

 -البدر المنير (ٗ.)ٜٕٔ/

ٗ

 -تحفة األحوذي (ٖ.)٘ٔ/

ٙ

 -انظر :البدر المنير (ٗ.)٘ٓ٘-ٜٗٚ/

ٛ

 -عمؿ الحديث البف أبي حاتـ (ٔ.)ٕٕٔ/

ٜ
اعتِ َد ِ
اؿ أ َْرَك ِ
َّال ِة َوتَ ْخِف ِيف َيا ِفي تَ َم ٍاـ.
اف الص َ
اب ْ
 صحيح مسمـ (ٔ)ٖٖٗ/حديث رقـ (ٔ ،)ٗٚكتاب الصالةَ ،ب ُٓٔ  -نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٖٜ/
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ثانيا :نوقشت أدلة القول الثاني القائمين بأنو من أدرك الركوع ولم يق أر الفاتحة لم يدرك الركعة

بالتالي:

ٔ-قولو« :الَ صالَةَ لِمف لَـ ي ْق ْأر بِفَاتِح ِة ِ
الكتَ ِ
اب»(ٔ).
َ
َ
َْ ْ ََ
اء ِة الفاتحة في ّْ
ِ
ِ
كؿ
عموـ
ناقشو الشوكاني بقولو :إ َّف مثؿ ىذه الحالة مخصَّصة مف
إيجاب قر َ
ركعة (ٕ).
وأجيب :إف ىذا عمى عمومو في اإلماـ والمأموـ ألنو لـ يخص إماما مف مأموـ وال منفرد .ولما لـ
ينب ركوع اإلماـ وال قيامو وال إحرامو وال سجوده وال تسميمو عف ركوع المأموـ وال عف قيامو وال عف

سجوده وال عف إحرامو وال عف تسميمو؛ فكذلؾ ال تنوب قراءتو في أـ القرآف عف قراءتو (ٖ).

اعترض عميو :معناه أنو يق أر بفاتحة الكتاب ويمحؽ اإلماـ راكعا ،وأف المراد اإلدراؾ الكامؿ وىو ال
يكوف إال مع إدراؾ الفاتحة (ٗ).

أجابو الشوكاني من أربعة وجوه:
األول :إ ف ىذا يؤدي إلى إىماؿ حديث إدراؾ اإلماـ قبؿ أف يقيـ صمبو ،فإف ظاىره بؿ صريحو أف
المؤتـ إذا وصؿ واإلماـ راكع وكبر وركع قبؿ أف يقيـ اإلماـ صمبو فقد صار مدركا لتمؾ الركعة؛ واف
لـ يق أر حرفا مف حروؼ الفاتحة ،ألنو إذا وصؿ واإلماـ راكع أو في آخر القياـ ،ثـ أخذ يق أر ويريد أف

يمحؽ اإلماـ الذي قد صار راكعا ،فقد حاوؿ ما ال يمكف الوفاء بو في غالب الحاالت.

الثاني :إنو صار مخالفا ألحاديث االقتداء باإلماـ ،وايجاب الركوع بركوعو واالعتداؿ باعتدالو ،وبياف
ذلؾ أنو وصؿ حاؿ ركوع اإلماـ أو بعد ركوعو ثـ أخذ يق أر الفاتحة مف أوليا إلى آخرىا .ومف كاف
ىكذا فيو مخالؼ إلمامو لـ يركع بركوعو ،وقد يفوتو أف يعتدؿ باعتدالو ،وامتثاؿ األمر بمتابعة اإلماـ

واجب ومخالفتو حراـ.

الثالث :إف قولو :مف أدرؾ اإلماـ عمى حالة فميصنع كما يصنع اإلماـ(٘) ،يدؿ عمى لزوـ الكوف مع
اإلماـ عمى الحالة التي أدركو عمييا وأنو يصنع مثؿ صنعو .ومعموـ أنو ال يحصؿ الوفاء بذلؾ إال إذا

ركع بركوعو واعتدؿ باعتدالو ،فإذا أخذ يق أر الفاتحة فقد أدرؾ اإلماـ عمى حالة ولـ يصنع كما صنع
إمامو ،فخالؼ األمر الذي يجب امتثالو وتحرـ مخالفتو.
ٔ

 -سبؽ تخريجو ص(ٕ٘).

ٕ

 -عوف المعبود (ٖ.)ٔٔٔ/

ٗ

 -عوف المعبود (ٖ.)ٔٔٔ/

ٖ

 -التمييد (ٔٔ.)ٖٗ/

٘
اإلماـ َعَمى َح ٍ
ِ
ِ
اـ» سنف الترمذي (ٕ )ٗٛ٘/حديث
َح ُد ُك ُـ الص َ
 يقصد قولو ِ« :إ َذا أَتَى أ َصَن ْع َك َما َي ْ
اؿ َفْمَي ْ
صَن ُع اإل َم ُ
َّالةَ َو َ ُ
رقـ (ٔ ،)ٜ٘أبواب السفر ،باب ما ذكر في الرجؿ يدرؾ اإلماـ وىو ساجد كيؼ يصنع ؟ .قاؿ الترمذي :ىذا حديث غريب،

ال نعمـ أحدا أسنده إال ما روي مف ىذا الوجو .وصححو األلباني في الجامع الصغير (ٔ )ٕٚ/حديث رقـ (ٔ.)ٕٙ
45

الرابع :الحديث الوارد فيمف أدرؾ اإلماـ ساجدا فميسجد معو وال يعد ذلؾ شيئا(ٔ) ،فإف ىذا يدؿ عمى أف
مف أدركو راكعا يعتد بتمؾ الركعة ،ومف لـ يدخؿ مع اإلماـ ويعتد بذلؾ؛ يصدؽ عميو أنو قد خالؼ ما

يدؿ عميو ىذا الحديث (ٕ).
صمُّواَ ،و َما فَاتَ ُك ْـ فَأَتِ ُّموا»(ٖ).
ٕ-قولو« :فَ َما أ َْد َرْكتُ ْـ فَ َ
نوقش :إف الحديث عاـ مخصوص بما سوى الفاتحة باألدلة عمى إدراؾ الركعة بالركوع كحديث أبى
بكرة وغيره (ٗ).

وأجابو الشوكاني بقولو :إف قراءة الفاتحة مف شروط صحة الصالة ،فمف زعـ أنيا تصح صالة مف
الصموات أو ركعة مف الركعات بدوف فاتحة الكتاب؛ فيو محتاج إلى إقامة برىاف يخصص تمؾ

األدلة (٘).

وأجابو ابن حزم بقولو :إف مف أدرؾ اإلماـ في أوؿ الركعة الثانية :فقد فاتتو األولى كميا .ومف أدرؾ
سجدة مف األولى فقد فاتتو وقفة وركوع ورفع وسجدة وجموس ،وأف مف أدرؾ الجمسة بيف السجدتيف :فقد
فاتو الوقفة والركوع والرفع وسجدة .وأف مف أدرؾ الرفع :فقد فاتتو الوقفة والركوع .وأف مف أدرؾ

السجدتيف :فقد فاتتو الوقفة والركوع .وأف مف أدرؾ الركوع :فقد فاتتو الوقفة وقراءة أـ القرآف؛ وكالىما

فرض ال تتـ الصالة إال بو ،وىو مأمور بنص كالـ رسوؿ اهلل بقضاء ما سبقو واتماـ ما فاتو؛ فال
يجوز تخصيص شيء مف ذلؾ بغير نص آخر؛ وال سبيؿ إلى وجوده (.)ٙ

ٖ -األثر عف أبي ىريرة .)ٚ(
نوقش من عدة وجوه:

األول :إنو ُروي عف أبي ىريرة  مف طريؽ فيو نظر (.)ٛ
الثاني :إنو نقؿ عنو القوؿ في رواية أخرى باالعتداد بالركعة إذا أدرؾ الركوع ولو لـ يق أر بفاتحة

الكتاب ( .)ٜوروي عنو في رواية ثالثة أنو قاؿ :ال يجزئؾ إال أف تدرؾ اإلماـ قائماً قبؿ أف يركع ،فعمؿ

الصالَةَ».
الرْك َعةَ فَ َق ْد أ َْد َر َؾ َّ
ٔ  -يقصد قولو ِ« :إ َذا ِج ْئتُْـ ِإلَى َّ
وىا َش ْيًئا َو َم ْف أ َْد َر َؾ َّ
اس ُج ُدوا َو َ
الص َ
ال ِة َوَن ْح ُف ُس ُج ٌ
ال تَ ُع ُّد َ
ود فَ ْ
سبؽ تخريجو ص(ٔ.)ٛ
ٕ

 -عوف المعبود (ٖ.)ٕٔٔ/

ٗ

 -نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٖٜ/

ٙ

 -المحمى (ٕ.)ٕٚ٘/

ٛ

 -التمييد (.)ٕٚ،ٖٚ/ٚ

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(٘.)ٛ

٘

 -المرجع السابؽ.

ٚ

 -سبؽ تخريجو ص(٘.)ٛ

ٜ

 -عمدة القاري (٘.)ٛ/
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بفوات لحوؽ القياـ مع اإلماـ .وىذا يقتضي أنو لو كبر قبؿ أف يركع اإلماـ ،ولـ يتمكف مف القراءة

فركع معو كاف مدركاً لمركعة (ٔ).

الصالَ ِة فَقَ ْد أ َْد َرَكيَا قَْب َؿ
الثالث :إف ىذا القوؿ يتعارض مع ما رواه عف النبي َ « :م ْف أ َْد َر َؾ َرْك َعةً ِم َف َّ
َف ُي ِق ِ
وىا َش ْيًئا َو َم ْف
صْم َبوُ»(ٕ) .وحديث« :إِ َذا ِج ْئتُ ْـ إِلَى َّ
الصالَ ِة َوَن ْح ُف ُس ُج ٌ
اس ُج ُدوا َوالَ تَ ُع ُّد َ
ود فَ ْ
اـ ُ
يـ اإل َم ُ
أْ َ

لصالَةَ»(ٖ).
الرْك َعةَ فَقَ ْد أ َْد َر َؾ ا َّ
أ َْد َر َؾ َّ
الرابع :إنو مخالؼ لما روي عف الصحابة  وجرى عميو عمميـ في االعتداد بالركعة عند إدراؾ
الركوع ،فمـ ينقؿ عف أحد منيـ القوؿ بو غير أبي ىريرة .

ٗ-تعقيب النووي عمى القوؿ بعدـ االعتداد بالركعة بإدراؾ الركوع.
وىذا الذي ذكرناه مف إدراؾ الركعة بإدراؾ الركوع ىو الصواب الذي نص عميو الشافعي وقالو جماىير
األصحاب وجماىير العمماء ،وتظاىرت بو األحاديث وأطبؽ عميو الناس .وفيو وجو ضعيؼ مزيؼ:

أنو ال يدرؾ الركعة بذلؾ .قاؿ صاحب التتمة :ىذا ليس بصحيح ،ألف أىؿ األعصار اتفقوا عمى

اإلدراؾ بو ،فخالؼ مف بعدىـ ال يعتد بو (ٗ).
٘-نسبة القوؿ البف خزيمة.

أما نسبة القوؿ البف خزيمة فييا نظر ،ألنو مغاير لما نقؿ عنو .فقد أخرج في صحيحو حديث أبي
الصالَ ِة فَقَ ْد أ َْدرَكيا قَْب َؿ أ ِ
ِ
اـ
ىريرة  عف رسوؿ اهلل  قاؿَ « :م ْف أ َْد َر َؾ َرْك َعةً ِم َف َّ
ْ
َ َ
يـ اإل َم ُ
َف ُيق َ
اس ُج ُدوا
صْم َبوُ»(٘) .وحديث أبي ىريرة  عف رسوؿ اهلل  قاؿ «:إِ َذا ِج ْئتُ ْـ إِلَى َّ
الصالَ ِة َوَن ْح ُف ُس ُج ٌ
ود فَ ْ
ُ
الصالَةَ»( .)ٙوترجـ ليما (باب إدراؾ المأموـ اإلماـ
الرْك َعةَ فَقَ ْد أ َْد َر َؾ َّ
وىا َش ْيًئاَ ،و َم ْف أ َْد َر َؾ َّ
َوالَ تَ ُع ُّد َ
ساجدا واألمر باالقتداء بو في السجود وأف ال يعتمد بو إذ المدرؾ لمسجدة إنما يكوف بإدراؾ الركوع

قبميا) ،ولـ يذكر في صحيحو ما يخالؼ ذلؾ ،فدؿ عمى أنو الراجح عنده.

-ٙنسبة القوؿ لمشوكاني.

رجح الشوكاني في نيؿ األوطار القوؿ باالعتداد بالركعة لمف أدرؾ الركوع دوف أف يق أر الفاتحة أو شيئا

مف القرآف .وبسط الكالـ فيو؛ وأجاب عف أدلة الجميور القائميف بإدراؾ الركعة بمجرد الدخوؿ في
الركوع مع اإلماـ ،ولكنو حقؽ في الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني خالؼ ذلؾ ورجح مذىب

ٔ

 -فتح الباري البف رجب (٘.)ٔٔ/

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(ٔ.)ٛ

٘

 -سبؽ تخريجو ص(ٔ.)ٛ

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص(ٔ.)ٛ

ٗ

 -المجموع (ٗ.)ٕٔ٘/

ٙ
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الجميور .وقد نقؿ الفتوى العالمة حسيف بف محسف األنصاري وقاؿ :وقد كتب في ىذه في فتاواه أربعة
سؤاالت ،وقد أجاب عنيا وىذا آخرىا وىو الذي ارتضاه كما تراه(ٔ).

الترجيح:
يرى الباحث – واهلل أعمـ – أف القوؿ بإدراؾ الركعة لمف أدرؾ الركوع ولـ يق أر الفاتحة ىو الراجح
واألقرب إلى الصواب .واف كانت أدلة القائميف بو ال تسمـ مف االعتراض والمناقشة؛ إال أنو ما جرى
عميو عمؿ الصحابة ،ولـ ينقؿ عف أحد منيـ خالؼ ذلؾ إال ما روي عف أبي ىريرة  مف طريؽ فيو

نظر.

  
المطمب الرابع :من نسي قراءة الفاتحة في الصالة.
أجمع العمماء عمى أف قراءة القرآف فرض في الصالة وال تصح صالة إال بقراءة؛ وقد نقؿ اإلجماع
(ٕ)

وابف عبد البر

اإلماـ القرطبي

ثالثة أقواؿ:

(ٖ)

(ٗ)

والنووي

ولكف اختمفوا فيمف نسي قراءة الفاتحة في الصالة عمى

القول األول :من نسي قراءة الفاتحة في الصالة يجبره سجود السيو.
(٘)

وبو قاؿ أبو حنيفة

()ٙ

وىو قوؿ عند المالكية

()ٚ

وعند الشافعي في القديـ

وفي رواية عند الحنابمة(.)ٛ

ٔ

 -عوف المعبود (ٖ.)ٕٔٔ/

ٖ

 -التمييد (ٔ. )ٚٓٔ/

٘

 -قاؿ الحنفية :إذا ترؾ الفاتحة في األولييف أو إحداىما يمزمو السيو ،واف تركيا في األخرييف ال يجب إف كاف في

ٕ

 -الجامع ألحكاـ القرآف (ٔ. )ٕٔٗ/

ٗ

 -المجموع (ٖ.)ٖٖٓ/

الفرض ،واف كاف في النفؿ أو الوتر وجب عميو .انظر :الفتاوى اليندية (ٔ ،)ٕٔٙ/المحيط البرىاني (ٔ ،)ٕٖٗ/شرح فتح
القدير (ٔ ،)ٖ٘ٓ-ٕ٘ٓ/بدائع الصنائع (ٔ.)ٔٙٓ/

ٙ

 -القوانيف الفقيية (ٔ ،)ٖ٘/المدونة (ٔ ،)ٔٙٗ/مواىب الجميؿ (ٕ ،)ٕٕٕ/االستذكار (ٔ.)ٕٚٗ-ٖٚٓ/

ٛ

 -مع مراعاة أف فرض القراءة عند الحنابمة في ركعتيف مف الصالة ،فعمى ىذا إف نسي الفاتحة في األولى والثانية قرأىا في

ٚ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ ،)ٔٛٔ/الحاوي لمفتاوى (ٔ ،)٘ٓ/السراج الوىاج (ٔ.)ٚٚ/

الثالثة والرابعة مرتيف ،واف ترؾ القراءة في الثالث ثـ ذكر في الرابعة فسدت صالتو واستأنفيا ،واف نسييا في ركعة فأتى بيا
فيما بعدىا مرتيف يعتد بيا ويسجد لمسيو .انظر :المبدع شرح المقنع (ٔ ،)ٖٖٛ/اإلنصاؼ (ٕ.)ٔٓٓ/
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القول الثاني :من نسي قراءة الفاتحة في الصالة فإنو ال يجزئو ،وتمغى الركعة وال يعتد بيا.
وبو قاؿ المالكية

(ٔ)

الظاىرية(ٗ).

والمشيور عند الشافعية في الجديد

(ٕ)

والمعتمد عند الحنابمة

(ٖ)

وىو قوؿ

القول الثالث :من نسي قراءة الفاتحة في الصالة يجزئو وال شيء عميو.
(٘)

وبو قاؿ محمد بف الحسف

سبب الخالف:

وأبو يوسؼ( ،)ٙوىو رواية عف الشافعي في القديـ(.)ٚ

االختالؼ في حكـ قراءة الفاتحة في الصالة ،وأنيا تدور بيف الركنية والوجوب ،وىؿ يجزئ عنيا غيرىا

مف القرآف أـ لـ يجزئ.

األدلة:

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بأنو مف نسي قراءة الفاتحة في الصالة يجبره
سجود السيو .باألدلة التالية:

من اآلثار:

اؿ:
َٔ -ع ْف َع ْبِد المَّ ِو ْب ِف َح ْنظَمَةَ قَ َ
اْل َخطَّ ِ
بَ ،فمَ ْـ َي ْق َْأر ِفي
اب  اْل َم ْغ ِر َ
ثَُّـ َس َج َد َس ْج َدتَْي ِف قَْب َؿ التَّ ْسمِ ِيـ (.)ٛ
الرْكعتَْي ِف ْاألُولَي ْي ِف ِمف الظُّي ِر واْلعص ِر واْل ِع َش ِ
ِ
اء،
اؿ :إِ َذا َن ِس َي َّ
َٕ -ع ْف َعمِ ٍّي  قَ َ
الرُج ُؿ أ ْ
َ
َ
َف َي ْق َأَر في َّ َ
ْ َ َ ْ َ
َج َأَز َع ْنوُ (.)ٜ
َفْم َي ْق َْأر ِفي َّ
الرْك َعتَْي ِف ْاأل ْ
ُخ َرَي ْي ِف َوقَ ْد أ ْ
يت اْل ِقر ِ
ِ
ت ِلع َ ٍ
آف وبِالس ِ
ٍ ِ
ُّورة الَّتِي َب ْع َد َىا ،لَ ْـ أَ ْق َْأر
َٖ -ع ِف ْاب ِف ُج َرْي ٍج قَ َ
طاء :لَ ْو َنس ُ َ َ
اؿُ :قْم ُ َ
َ
اءةَ في َرْك َعة بأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ َ
ِ
ِ
َّي ِو (ٓٔ).
ِفي َّ
الرْك َع ِة بِ َش ْي ٍء؟ فَقَ َ
اؿ :فَ َال تُع ْدَ ،ولَك ِف ْ
اس ُج ْد َس ْج َدتَ ِي الس ْ
َح َّدثََنا
الرْك َع ِة
َّ

ؼ ُع َم َر ْب ِف
َو ُى َو َجالِ ٌس َم َع أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ
ت َخْم َ
صمَّْي ُ
اؿَ :
ْاألُولَى بِ َشي ٍء ،ثَُّـ قَ َأَر ِفي الثَّانَِي ِة بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
ورتَْي ِف،
آف َم َّرتَْي ِف َو ُس َ
ْ

وجو االستدالل :دلت اآلثار عمى أف مف نسي قراءة الفاتحة في الصالة يجبره سجود السيو وصالتو
صحيحة ،لما ثبت مف فعؿ السمؼ وجبرىـ نسياف الفاتحة بسجدتي السيو مع اعتدادىـ بالصالة.

ٔ

 -الفواكو الدواني (ٕ ،)ٖ٘٘-ٕ٘٘/القوانيف الفقيية (ٔ ،)ٖ٘/الكافي (ٔ ،)ٕٖٔ-ٕٖٓ/المدونة (ٔ.)ٔٙٗ/

ٖ

 -المبدع شرح المقنع (ٔ ،)ٖٖٛ/كشاؼ القناع (ٔ ،)ٖٖٙ/المغني (ٔ ،)ٜٖٙ/النكت والفوائد السنية (ٔ.)ٙٛ/

٘

 -المبسوط لمشيباني (ٔ.)ٕٕٙ/

ٚ

 -المجموع (ٖ ،)ٖٖٕ/الميذب (ٔ ،)ٕٚ/الوسيط (ٕ.)ٔٔٚ/

ٕ

 -األـ (ٔ ،)ٔٓٚ/المجموع (ٖ ،)ٖٖٕ/الحاوي في فقو الشافعي (ٕ ،)ٕٔٛ/الميذب (ٔ.)ٕٚ/

ٗ

 -المحمى (ٕ.)ٕٕٛ/

ٙ

 -المحيط البرىاني (ٔ.)ٔٙ/ٕ ،ٗٗٗ/

ٛ
ِ ِ
اءةَ.
 مصنؼ عبد الرزاؽ (ٕ )ٕٖٔ/حديث رقـ (ٔ٘ ،)ٕٚكتاب الصالةَ ،ب ُاب َم ْف َنس َي اْلق َر َ
ٜ
ِ ِ
اءةَ.
 مصنؼ عبد الرزاؽ (ٕ )ٕٔ٘/حديث رقـ ( ،)ٕٚ٘ٙكتاب الصالةَ ،ب ُاب َم ْف َنس َي اْلق َر َ
ٓٔ
ِ ِ
اءةَ.
 مصنؼ عبد الرزاؽ (ٕ )ٕٖٔ/حديث رقـ (ٕ ،)ٕٚٙكتاب الصالةَ ،ب ُاب َم ْف َنس َي اْلق َر َ
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أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بأنو مف نسي قراءة الفاتحة في الصالة فإنو
ال يجزئو ،وتمغى الركعة وال يعتد بيا .باألدلة التالية:

أوال :من السنة.

اؿ« :الَ صالَةَ لِمف لَـ ي ْق ْأر بِفَاتِح ِة ِ
ادةَ ْب ِف الص ِ
الكتَ ِ
َّام ِت  أ َّ
اب»(ٔ).
وؿ المَّ ِو  قَ َ
َف َر ُس َ
َٔ -ع ْف ُع َب َ
َ
َ
َْ ْ ََ
وجو االستدالل :فيو داللة صريحة واضحة عمى أف كؿ صالة ال تق أر فييا فاتحة الكتاب ال تصح وال
تجوز (ٕ) .فمف نسي قراءة الفاتحة في ركعة فإنو يمغييا وال يعتد بيا.
َّ ِ
ص َالةٌ َال ُي ْق أُر ِفييا بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب»(ٖ).
اؿَ :ق َ
َٕ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ
اؿ َر ُسو ُؿ المو َ « :ال تُ ْج ِزئُ َ
َ َ
وجو االستدالل :فيو داللة عمى أف النفي متوجو إلى االجزاء وىو كالنفي لمذات في المآؿ ،ألف ما ال

يجزئ فميس بصالة شرعية والحديث دليؿ عمى وجوب قراءة الفاتحة في الصالة (ٗ) .فمف نسييا في

ركعة ال تجزئو وال يعتد بيا.

اؿ« :م ْف َّ
َٖ -ع ْف أَبِي ُىرْيرةَ َ ع ِف َّ ِ
ص َالةً لَ ْـ َي ْق َْأر ِفييَا بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
اج» ثَ َالثًا
آف فَ ِي َي ِخ َد ٌ
صمى َ
َ
ََ
النب ّْي  قَ َ َ
َغ ْي ُر تَ َم ٍاـ(٘).
وجو االستدالل :قاؿ ابف عبد البر :إف ىذا يوجب قراءة فاتحة الكتاب في كؿ صالة ،وأف الصالة إذا

لـ يق أر فييا بفاتحة الكتاب فيي خداج ،والخداج النقص والفساد (.)ٙ
وؿ ِ
وؿ ِ
اهلل َ د َخ َؿ اْلم ْس ِج َد فَ َد َخ َؿ رُج ٌؿ فَصمَّى ،ثَُّـ َجاء فَسمَّـ َعمَى رس ِ
َٗ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  أ َّ
اهلل
َف َر ُس َ
َُ
َ
َ
َ
َ ََ
 ،فَرَّد رسو ُؿ ِ
الرج ُؿ فَ َّ
صمَّى،
اهلل  الس َ
َّال َـ قَ َ
ص ّْؿ» فَ َر َج َع َّ ُ
صمى َك َما َك َ
اف َ
َ
ص ّْؿ فَِإَّن َؾ لَ ْـ تُ َ
اؿْ « :ارِج ْع فَ َ
َ َُ
اؿ رسو ُؿ ِ
ِ
َّ
ص ّْؿ فَِإَّن َؾ لَ ْـ
اهلل َ « :و َعمَْي َؾ الس َ
َّال ُـ» ثَُّـ قَ َ
اؿْ « :ارِج ْع فَ َ
اء إِلَى النَّبِ ّْي  فَ َسم َـ َعمَ ْيو فَقَ َ َ ُ
ثَُّـ َج َ
ث م َّر ٍ
ِ
تُ َ ّْ
َّ
الرُج ُؿَ :والَِّذي َب َعثَ َؾ بِاْل َح ّْ
اؿ:
اؿ َّ
ُح ِس ُف َغ ْي َر َى َذا َعمّْ ْمنِي ،قَ َ
ات .فَقَ َ
ؽ َما أ ْ
صؿ» َحتى فَ َع َؿ َذل َؾ ثَ َال َ َ
َّال ِة فَ َكب ّْْر ،ثَُّـ ا ْق َْأر َما تََيس ََّر َم َع َؾ ِم َف اْلقُ ْر ِ
ط َمئِ َّف َار ِك ًعا ،ثَُّـ ْارفَ ْع
آف ،ثَُّـ ْارَك ْع َحتَّى تَ ْ
ت إِلَى الص َ
«إِ َذا قُ ْم َ
ِ ِ
ِ
اج ًدا ،ثَُّـ ارفَع حتَّى تَ ْ ِ
ِ ِ
طمئِ َّف َس ِ
َّ
ؾ
ص َالتِ َ
ْ ْ َ
َحتَّى تَ ْعد َؿ قَائ ًما ،ثَُّـ ْ
ط َمئ َّف َجال ًسا ،ثَُّـ ا ْف َع ْؿ َذل َؾ في َ
اس ُج ْد َحتى تَ ْ َ
ُكمّْيَا»(. )ٚ

ٔ

 -سبؽ تخريجو ص(ٕ٘).

ٕ

 -عوف المعبود (ٖ. )ٖٓ/

ٗ

 -سبؿ السالـ (ٔ. )ٔٚٓ/

ٙ

 -التمييد (ٕٓ. )ٜٔٔ/

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(ٕ٘).

٘

 -سبؽ تخريجو ص (ٖ).

ٚ

 سبؽ تخريجو ص(.)ٔٙ40

وجو االستدالل :إف النبي  قاؿ لو :لـ تصؿ؛ وأمره بإعادة الصالة .فمما سألو أف يعممو ىذه األفعاؿ
دؿ عمى أنو ال يكوف مصميا بدونيا .ودؿ الحديث عمى أنيا ال تسقط بالسيو ،فإنيا لو سقطت بالسيو

لسقطت عف األعرابي لكونو جاىال بيا؛ والجاىؿ كالناسي (ٔ).
ثانيا :من اآلثار.

ٔ-عف جابِ ِر ب ِف عبِد ِ
َّ
صمَّى َرْك َعةً لَ ْـ َي ْق َْأر ِفييَا بِأ ُّْـ القُ ْر ِ
اء
اهلل  قَ َ
َ ْ َْ
ص ّْؿ ،إِال أ ْ
َف َي ُك َ
وف َوَر َ
آف َفمَ ْـ ُي َ
اؿَ :م ْف َ
ِ
اإل َم ِاـ (ٕ).
ِ
اد (ٖ).
َٕ -ع ِف الثَّْوِر ّْ
اؿ :إِ َذا لَ ْـ َي ْق َْأر ِفي َّ
ي قَ َ
َع َ
الرْك َعتَْي ِف م َف اْل َم ْغ ِر ِب أ َ
ِ
ِ
ِ
يد
ُخ َرى قَ َ
َف َي ْق َأَر ِفي َرْك َع ٍة َولَ ْـ َي ْق َْأر ِفي ْاأل ْ
اؿُ :ي ِع ُ
َٖ -ع ْف َم ْع َم ٍر َع َّم ْف َسم َع اْل َح َس َف َيقُو ُؿ في َرُج ٍؿ َنس َي أ ْ
ب إِلَ َّي (ٗ).
َّ
الرْك َعةَ الَّتِي لَ ْـ َي ْق َْأر ِفييَا ،قَا َؿ َم ْع َمٌرُ :ي ِع ُ
يد أ ْ
َع َج ُ
وجو االستدالل :دلت اآلثار عمى أف مف نسي قراءة الفاتحة في ركعة فإنيا ال تجزئو ،ويمغييا وال يعتد
بيا ،لما ثبت عف السمؼ مف إعادتيا وعدـ االعتداد بيا.

ثالثا :من المعقول.

ٔ -إنيا ركف ،وما كاف ركنا مف الصالة لـ يسقط فرضو بالنسياف كالركوع والسجود (٘).
ٕ -لكؿ ركعة حكميا مف الركوع والسجود والقراءة ،فكما إذا ترؾ ركوعا في ركعة لـ تُجزه ،أو ترؾ
سجدة فييا لـ تُجزه ،فكذلؾ القراءة ال تجزيو إال أف يق أر في كؿ ركعة (.)ٙ
أدلة القول الثالث :استدؿ أصحاب القوؿ الثالث القائموف بأنو مف نسي قراءة الفاتحة في الصالة فإنو
يجزئو وال شيء عميو .باألدلة التالية:

من اآلثار:

َف ُعمر ْب َف اْل َخطَّ ِ
الن ِ
صمّْي بِ َّ
ب َفمَ ْـ َي ْق َْأر ِفييَا،
َٔ -ع ْف أَبِي َسمَ َمةَ ْب ِف َع ْبِد َّ
اس اْل َم ْغ ِر َ
اب َ ك َ
اف ُي َ
الر ْح َم ِف أ َّ َ َ
ْس إِ ًذا (.)ٚ
اف ُّ
اؿَ :
ود؟ قَالُواَ :ح َسًنا .قَ َ
ْت .قَ َ
ؼ ِق َ
ُّج ُ
اؿ :فَ َك ْي َ
ص َر َ
يؿ لَوَُ :ما قَ َأر َ
الرُكوعُ َوالس ُ
ؼ َك َ
فال َبأ َ
َفمَ َّما ْان َ
ٔ
ٕ

 -المغني (ٔ.)ٜٖٙ/

 -سنف الترمذي (ٕ )ٕٔٗ/حديث رقـ (ٖٖٔ) ،أبواب الصالة ،باب ما جاء في ترؾ القراءة خمؼ اإلماـ إذا جير اإلماـ

بالقراءة .قاؿ الترمذي :ىذا حديث حسف صحيح .وقاؿ األلباني في السمسة الضعيفة(ٕ )٘ٚ/حديث(ٔ:)ٜ٘والحديث صحيح
بدوف قولو« :إال وراء اإلماـ».

ٖ

اب
 مصنؼ عبد الر ازؽ (ٕ )ٕٔٚ/حديث رقـ (ٖ ،)ٕٚٙكتاب الصالةَ ،ب ُاب
 -مصنؼ عبد الرزاؽ (ٕ )ٕٔٙ/حديث رقـ (ٔ ،)ٕٚٙكتاب الصالةَ ،ب ُ

ٙ

 -األوسط البف المنذر (ٖ.)ٔٔ٘/

ٗ
٘

 -المجموع (ٖ ،)ٖٖٕ/الميذب (ٔ.)ٕٚ/

َم ْف
َم ْف

َن ِس َي
َن ِس َي

ِ
اءةَ.
اْلق َر َ
ِ
اءةَ.
اْلق َر َ

ٚ
ِ
اءةُ َع َّم ْف َن ِس َي َو َم ْف َقا َؿ:
اب َم ْف َق َ
 السنف الكبرى لمبييقي (ٕ )ٖٖ٘/حديث رقـ (ٓ ،)ٖٜٛكتاب الصالةَ ،ب ُاؿ تَ ْسقُطُ اْلق َر َ
ِ
ِ
اء ِة .مصنؼ ابف أبي شيبة
َال تَ ْسقُطُ .معرفة السنف واآلثار (ٖ )ٖٕٚ/حديث رقـ (ٕ ،)ٗٚٛكتاب الصالة ،ن ْسَي ُ
اف اْلق َر َ
اؿ ي ْج ِز ِ
َف ي ْق أَر حتَّى َّ
ِ
ِِ
يو.
صمى َم ْف قَ َ ُ
(ٔ )ٖٗٛ/حديث رقـ ( ،)ٗٓٓٙكتاب الصمواتَ ،ما قَالُوا فيو ِإ َذا َنس َي أ ْ َ َ َ
َ
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وجو االستدالل :قاؿ الشافعي في القديـ :ولـ يذكر أنو سجد لمسيو ،ولـ يعد الصالة ،وانما فعؿ ذلؾ

بيف ظيري المياجريف واألنصار (ٔ).
َٕ -ع ِف اْل َح ِار ِث َع ْف َعمِ ٍّي  أ َّ
اؿ :إِّْني
اءهُ فَقَ َ
َف َرُج ًال َج َ
اؿَ :ما
اؿَ :ن َع ْـ .قَ َ
ص َالتُ َؾ؟ ،قَ َ
اؿَ :ن َع ْـ .قَ َ
ود؟ ،قَ َ
اؿ :تَ َّم ْ
ُّج َ
َوالس ُ
ت َ

ت
صمَّْي ُ
َ
َحٍد
ُك ُّؿ أ َ
وجو االستدالل :دؿ األثر عمى صحة صالة مف نسي قراءة الفاتحة ،حيث أقره عمي  عمى صالتو،

ت ُّ
َولَ ْـ أَ ْق َأرْ .فَقَ َ
الرُكوعَ
اؿ :أَتْ َم ْم َ
ِ ِ
اءةَ (ٕ).
ُي ْحس ُف اْلق َر َ

وعمؽ إتماميا عمى إتماـ الركوع والسجود.

المناقشة:

أوال :نوقشت أدلة القول األول القائمين بأنو من نسي قراءة الفاتحة في الصالة يجبره سجود السيو
بالتالي:

أثر أبي ىريرة وعمي وعطاء .

أجاب الباحث عنيا بثالث إجابات:

األول :إنو معارض بحديث عبادة  وأحاديث أبي ىريرة  القاضية بعدـ إجزاء الصالة دوف قراءة
فاتحة الكتاب.

الثاني :إف القوؿ بالقراءة في ركعتيف مف الصالة مجزئ عف بقية الركعات يخالؼ قولو « :ثَُّـ ا ْف َع ْؿ
ِ ِ
ص َالتِ َؾ ُكمّْيَا»(ٖ).
َذل َؾ في َ
الثالث :إ ف سجود السيو إنما شرع لجبر الواجبات ال األركاف ،والفاتحة ركف في الصالة دلت عميو
األدلة وتواترت.

ثانيا :نوقشت أدلة القول الثاني القائمين بأنو من نسي قراءة الفاتحة في الصالة فإنو ال يجزئو،

وتمغى الركعة وال يعتد بيا بالتالي:

حديث عبادة  وأحاديث أبي ىريرة  أجيب عنيا بما يمي:

ٔ -إف النفي في قولو« :ال صالة» لمكماؿ ال لمصحة (ٗ).

ٕ -إ ف لفظ الخداج يدؿ عمى النقصاف ال عمى البطالف ،ألنو وقع مثؿ ىذا في ترؾ الدعاء بعد
الصالة في حديث فضؿ بف عباس(٘) (.)ٙ

ٔ
ٕ
ٖ

 -معرفة السنف واآلثار (ٖ.)ٕٜٛ/

َّ ِ
اء ٍة.
 مصنؼ عبد الرزاؽ (ٕ )ٕٕٔ/حديث رقـ ( ،)ٕٜٚٗكتاب الصالةَ ،ب ٌص َالةَ ِإال بِق َر َ
ابَ :ال َ
 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٙ

ٗ

 -تحفة األحوذي (ٕ. )٘٘/

ٙ

 -تحفة األحوذي (ٕ.)٘ٙ/

وؿ المَّيُ َّـ المَّيُ َّـ َف َم ْف
٘  -يقصد بو حديث « َّ
الص َ
اء َس َوتَ َم ْس َك َف َوتُْقنِ َع بَِي َد ْي َؾ َوتَقُ َ
َف تَ َشيَّ َد ِفي ُك ّْؿ َرْك َعتَْي ِف َوأ ْ
الةُ َمثَْنى َمثَْنى أ ْ
َف تََب َ
اج » .سبؽ تخريجو ص(.)٘ٙ
لَ ْـ َي ْف َع ْؿ َذِل َؾ َف ِي َي ِخ َد ٌ
45

ٖ -إف قولو :خداج يدؿ عمى جوازىا ،ألف الصالة الناقصة جائزة ،ألف النقص ال يستمزـ البطالف (ٔ).
ٗ -إف قولو« :ثَُّـ ا ْق َْأر َما تََيس ََّر َم َع َؾ ِم َف اْلقُ ْر ِ
آف»(ٕ) تنافي فرضية قراءة فاتحة الكتاب ،إذ لو كانت
فرضا ألمره النبي  بذلؾ ،بؿ ىو صريح في الداللة عمى أف الفرض مطمؽ القراءة كما ىو مذىب
أبي حنيفة (ٖ).

ثالثا :نوقشت أدلة القول الثالث القائمين بأنو من نسي قراءة الفاتحة في الصالة فإنو يجزئو وال

شيء عميو بالتالي:
ٔ-أثر عمر .

أجاب الشافعي في الجديد عنو بجوابيف:

أحدىما :إنو ترؾ الجير بالقراءة ،وىو األشبو بعمر . 

الثاني :إف الشعبي روى عف عمر  أنو أعاد تمؾ الصالة (ٗ).
وناقشو البييقي :إف ىذا عمى قولو القديـ محموؿ عمى القراءة الواجبة ،وىو محموؿ عندنا عمى قراءة
السورة ،أو عمى اإلسرار بالقراءة فيما ينبغي الجير بيا ،ثـ قد روي عف عمر أنو أعادىا (٘).

ٕ-أثر عمي .

ناقشو ابف المنذر بقولو :وىذه رواية ضعيفة (.)ٙ

الترجيح:
يرى الباحث  -واهلل أعمـ  -أف القوؿ بأنو مف نسي قراءة الفاتحة في ركعة مف الصالة فإنيا ال تجزئو

ويمغييا وال يعتد بيا ىو الصواب واألرجح ،لوجاىة أدلة القائميف بو وقوتيا ،وأف القائميف باإلجزاء أو

بالجبر بسجود السيو ليس لدييـ أدلة تسند قوليـ ،عدا عف آثار ال تسمـ مف االعتراض ومخالفتيا
لألحاديث الصريحة الصحيحة.
  

ٔ

 -التمييد (ٕٓ ، )ٜٕٔ/شرح الزرقاني (ٔ ،)ٕ٘ٗ/فيض القدير (ٗ.)ٕٜٖ/

ٖ

 -شرح أبي داود لمعيني (ٗ.)ٜٗ/

٘

 -معرفة السنف واآلثار (ٖ.)ٕٜٛ/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٙ

ٗ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٕٔٛ/

ٙ

 -األوسط البف المنذر (ٖ.)ٔٔٙ/
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المبحث الثاني :البسممة لقراءة الفاتحة.

المطمب األول :البسممة آية من الفاتحة أم ليست آية.
أجمع العمماء عمى أف البسممة بعض آية مف سورة النمؿ في قولو تعالى :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭﮊ (ٔ) ،وقد نقؿ اإلجماع القرطبي

(ٕ)

()ٚ

(ٖ)

وابف العربي

(ٗ)

والجصاص

وابف كثير

(٘)

( )ٙ

والنووي

والشوكاني( .)ٛولكف اختمفوا في البسممة ىؿ ىي آية مف الفاتحة أـ ليست

وشيخ اإلسالـ ابف تيمية
بآية؟ عمى قوليف:

القول األول :البسممة ليست آية من الفاتحة.
()ٜ

وبو قاؿ الحنفية

(ٓٔ)

والمالكية

يعدىا قراء البصرييف آية(ٗٔ).

(ٔٔ)

والحنابمة

(ٖٔ)

واختاره شيخ اإلسالـ ابف تيمية(ٕٔ) ورجحو الشوكاني

القول الثاني :البسممة آية من الفاتحة.
(٘ٔ)

وبو قاؿ الشافعية

والحنابمة في رواية( ،)ٔٙوىو محكي عف ابف عباس وابف عمر وابف الزبير وأبي

وعمي  .ومف التابعيف عطاء وطاووس وسعيد بف جبير ومكحوؿ والزىري وعبد اهلل بف المبارؾ
ىريرة
ّ

ٔ

 -النمؿ.ٖٓ :

ٖ

 -أحكاـ القرآف البف العربي (.)ٕٔٚ/ٙ

٘

 -تفسير القرآف العظيـ (ٔ.)ٔٔٙ/

ٚ

 -مجموع الفتاوى (ٕٕ.)ٖٗٛ/

ٜ

 -المبسوط لمسرخسي (ٔ ،)ٕٙ/بدائع الصنائع (ٔ ،)ٕٖٓ/تحفة الفقياء (ٔ.)ٕٔٛ/

ٕ

 -الجامع ألحكاـ القرآف (ٔ.)ٜٖ/

ٗ

 -أحكاـ القرآف لمجصاص (ٔ.)ٚ/

ٙ

 -المجموع (ٖ.)ٖٖٖ/

ٛ

 -نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٔ٘/

ٓٔ

 -الذخيرة (ٕ ،)ٔٚٛ-ٔٚٚ/القوانيف الفقيية (ٔ ،)ٗٗ/االستذكار (ٔ ،)ٚٔٔ/الجامع ألحكاـ القرآف (ٔ.)ٜٕ/

ٔٔ

 -اإلنصاؼ (ٕ ،)ٖٙ/الكافي (ٔ ،)ٕٕٗ/المغني (ٔ ،)٘٘٘/شرح منتيى اإلرادات (ٔ.)ٔٛٛ/

ٖٔ

 -نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٕ٘/

٘ٔ

 -األـ (ٔ ،)ٔٓٚ/الحاوي في فقو الشافعي (ٕ ،)ٔٓ٘/المجموع (ٖ ،)ٖٖٖ/الميذب (ٔ.)ٕٚ/

ٕٔ

 -مجموع الفتاوى (ٕٕ.)ٗٗٓ/

ٗٔ

 -أحكاـ القرآف لمجصاص (ٔ.)ٛ/

ٔٙ

 نياية المطمب (ٕ ،)ٖٔٚ/اإلنصاؼ (ٕ ،)ٖٙ/الكافي (ٔ ،)ٕٕٗ/المغني (ٔ ،)٘٘٘/شرح الزركشي (ٔ.)ٔٚٙ/44

(ٔ)

اىويو وأبي عبيد القاسـ بف سالـ
واسحاؽ بف َر َ
خاف(ٗ) وعدىا قراء الكوفييف آية(٘).

(ٕ)

وابف خزيمة

(ٖ)

ورجحو الصنعاني

وصديؽ حسف

سبب الخالف:

ٔ-البسممة مكتوبة في المصحؼ في صدر كؿ سورة إال سورة براءة ،مع العمـ بأف الصحابة جردوا
المصاحؼ مف كؿ شيء سوى القرآف.

ٕ -وجود أحاديث ظاىرىا التعارض في كوف البسممة آية مف كؿ سورة ،أو عمى األقؿ مف سورة
الفاتحة.

ٖ-األحاديث التي رواىا الصحابة في وصؼ قراءة النبي  في الصالة ،فيي أيضا متعارضة في
ظاىرىا ،وىناؾ أقواؿ لمصحابة والتابعيف في ىذا الشأف أيضا ،وقد اعتمد كؿ فريؽ عمى عدد منيا(.)ٙ

األدلة:

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بأف البسممة ليست آية مف الفاتحة باألدلة

التالية:

أوال :من القرآن.
قال تعالى :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ (.)ٚ
وجو االستدالل :إف اهلل تعالى نفى االختالؼ عف كتابو بيذه اآلية وبقولو :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮊ ( ،)ٛواالختالؼ موجود في ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ  ،فعممنا أنيا ليست مف كتاب اهلل( .)ٜألف
القرآف ال يختمؼ فيو ،فدؿ ذلؾ عمى أنيا ليست مف الفاتحة.
ثانيا :من السنة.

ِ ِ
ت الص َ ِ
َٔ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ َ ع ِف َّ
صفَ ْي ِف،
اؿ« :قَ َ
النبِ ّْي  قَ َ
اؿ اهللُ تَ َعالَى :قَ َس ْم ُ
َّالةَ َب ْيني َوَب ْي َف َع ْبدي ن ْ
اؿ اهللُ تَ َعالَىَ :ح ِم َدنِي َع ْبِديَ ،وِا َذا
اؿ اْل َع ْب ُد :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ  ،قَ َ
َؿ ،فَِإ َذا قَ َ
َولِ َع ْبِدي َما َسأ َ
ٔ

 -تفسير القرآف العظيـ (ٔ.)ٔٔٙ/

ٖ

 -سبؿ السالـ (ٔ.)ٖٔٚ/

٘

 -أحكاـ القرآف لمجصاص (ٔ.)ٛ/

ٕ

 -صحيح ابف خزيمة (ٔ.)ٕٗٛ/

ٗ

 -الروضة الندية (ٔ.)ٔٓٔ/

ٙ

 -تحقيؽ المقاؿ في البسممة لمحمد خازر المجالي وأحمد خالد شكري بحث منشور في مجمة دراسات ،عموـ الشريعة

ٚ

 -النساء.ٕٛ :

ٜ

 -االستذكار (ٔ.)ٕٜٚ/

والقانوف ،المجمدٖٔ ،العددٕ .ٕٓٓٗ ،الجامعة األردنية.

ٛ

 -الحجر.ٜ :
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َّدنِي
اؿ :ﮋﭞ ﭟ ﭠﮊ قَ َ
اؿ اهللُ تَ َعالَى :أَثَْنى َعمَ َّي َع ْبِديَ ،وِا َذا قَ َ
اؿ :ﮋﭛ ﭜﮊ  ،قَ َ
قَ َ
اؿَ :مج َ
اؿَ :ى َذا َب ْينِي َوَب ْي َف
اؿ :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ قَ َ
ض إِلَ َّي َع ْبِدي -فَِإ َذا قَ َ
َع ْبِدي َ -وقَ َ
اؿ َم َّرةً :فَ َّو َ
اؿ :ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
َؿ ،فَِإ َذا قَ َ
َع ْبِديَ ،ولِ َع ْبِدي َما َسأ َ
اؿَ :ى َذا لِ َع ْبِدي َولِ َع ْبِدي َما َسأَ َؿ»(ٔ).
ﭳ ﭴﮊ قَ َ
وجو االستدالل :البداءة بقولو :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ دليؿ عمى أف التسمية ليست بآية مف أوؿ

الفاتحة ،إذ لو كانت آية مف أوؿ الفاتحة لـ تتحقؽ المناصفة ،فإنو يكوف في النصؼ األوؿ أربع آيات
إال نصفا ،وقد نص عمى المناصفة(ٕ) .ولو كانت البسممة آية مف فاتحة الكتاب لذكرىا فيما ذكر مف
آي السورة (ٖ).

قاؿ الزيمعي :وىذا الحديث ظاىر في أف البسممة ليست مف الفاتحة ،واال البتدأ بيا ،ألف ىذا محؿ
بياف واستقصاء آليات السورة (ٗ).

قاؿ الشوكاني :والحديث يدؿ عمى أنيا ليست مف الفاتحة ،ألف الفاتحة سبع آيات باإلجماع ،فثالث
في أوليا ثناء ،أوليا :ﮋ ﭖ ﭗﮊ وثالث دعاء ،أوليا :ﮋﭧ ﭨ ﭩﮊ والرابعة متوسطة،
وىي :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ ولـ تذكر البسممة في الحديث ،ولو كانت منيا لذكرت (٘).
قاؿ الكاساني :ووجو االستدالؿ مف وجييف:
أحدىما :إنو بدأ بقولو :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ ال بقولو :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ،ولو كاف مف
الفاتحة لكانت البداءة بيا ال بالحمد.

والثاني :إنو نص عمى المناصفة ،ولو كانت التسمية مف الفاتحة لـ تتحقؽ المناصفة ،بؿ يكوف ما هلل

أكثر ،ألنو يكوف في النصؼ األوؿ أربع آيات ونصؼ (.)ٙ
َٕ -ع ْف أ ََن ِ
ؼ النَّبِ ّْي َ وأَبِي
س ْب ِف َمالِ ٍؾ  قَ َ
ت َخمَ َ
صمَّْي ُ
اؿَ « :
وف ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ
ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ َ ،ال َي ْذ ُك ُر َ

ٔ

ِ
وف بِػ
اف ،فَ َك ُانوا َي ْستَ ْفت ُح َ
َب ْك ٍر َو ُع َم َر َو ُعثْ َم َ
ِفي أ ََّو ِؿ ِقراء ٍة وَال ِفي ِ
آخ ِرَىا»(.)ٚ
ََ َ

 -سبؽ تخريجو ص (ٖ).

ٕ

 -المبسوط لمسرخسي (ٔ.)ٕٚ/

ٗ

 -نصب الراية (ٔ.)ٖٖٜ/

ٙ

 -بدائع الصنائع (ٔ.)ٕٖٓ/

ٖ

 -أحكاـ القرآف لمجصاص (ٔ.)ٛ/

٘

 -نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٕ٘/

ٚ

 صحيح مسمـ (ٔ )ٕٜٜ/حديث رقـ ( ،)ٖٜٜكتاب الصالة ،باب حج ِاؿ َال ُي ْج َي ُر بِاْلَب ْس َممَ ِة.
َّة َم ْف قَ َ
َ ُ ُ
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َٖ -ع ْف َعائِ َشةَ

ﭙﮊ»(ٔ).

الصالَةَ بِالتَّ ْكبِ ِ ِ
اءةَ بِػ ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ
اف َر ُسو ُؿ المَّ ِو َ ي ْفتَتِ ُح َّ
قَالَ ْ
تَ « :ك َ
ير َواْلق َر َ

وجو االستدالل :استدؿ مف منع أف تكوف البسممة آية مف الفاتحة بحديث أنس وعائشة

 ،وأنو

 لـ يق أر ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ فييا ،فدؿ عمى أنيا ليست منيا(ٕ).
اؿَ « :كاف رسو ُؿ ِ
ِ
اهلل  إِ َذا َنيض ِمف َّ ِ َّ ِ ِ
اءةَ بِػ ﮋ ﭖ
َٗ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ
َ َ َ
الرْك َعة الثان َية ْ
استَ ْفتَ َح اْلق َر َ
َ َُ
ت»(ٖ).
ﭗ ﭘ ﭙﮊ َولَ ْـ َي ْس ُك ْ
وجو االستدالل :إف النبي  كاف يستفتح قراءة الفاتحة بالحمد ،فمو كانت البسممة آية منيا الستفتح
بيا .فدؿ ىذا عمى أف البسممة ليست آية منيا.
قاؿ الطحاوي :في ىذا الحديث دليؿ عمى أف ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ليست مف فاتحة الكتاب ،ولو
كانت مف فاتحة الكتاب لقرأىا في الثانية كما ق أر فاتحة الكتاب (ٗ).
َ٘ -ع ِف ْاب ِف َعب ٍ
َّاس
ﭔﮊ »(٘).

ص َؿ الس ِ
ُّورة َحتَّى تََن َّز َؿ َعمَْي ِو ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ
قَ َ
اف النَّبِ ُّي َ ال َي ْع ِر ُ
اؿَ « :ك َ
ؼ فَ ْ
َ

وجو االستدالل :إف ابف عباس

أخبر عف النبي  أنو كاف ال يعرؼ الفصؿ بيف السور إال إذا

نزلت عميو البسممة ،وىذا فيو أنيا نزلت لمفصؿ وليس فيو أنو آية منيا (.)ٙ

ثالثا :المعقول.
ٔ -إف محؿ القرآف ال يثبت إال بما يثبت بو لفظ القرآف ،فمما كاف لفظ القرآف ال يثبت إال بالتواتر
واالستفاضة كذلؾ محمو ال يثبت إال بالتواتر واالستفاضة .فكوف اآلية مف سورة كذا ومف موضع كذا ال
يثبت إال بالدليؿ المتواتر مف النبي وال تواتر عمى كونيا مف السورة (.)ٚ

ٔ  -سنف أبي داود (ٔ )ٕٛ٘/حديث رقـ (ٖ ،)ٚٛالصالة ،باب َم ْف لَ ْـ َي َر اْل َج ْي َر بِػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ  .وصححو األلباني
في صحيح سنف أبي داود (ٖ.)ٖٙٛ/
ٕ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٔٓ٘/

ٖ

يرة ِْ ِ ِ
اب ما ُي َقا ُؿ َب ْي َف تَ ْكبِ َ ِ
اء ِة.
اإل ْح َراـ َواْلق َر َ
 صحيح مسمـ (ٔ )ٜٗٔ/حديث رقـ ( ،)ٜٜ٘كتاب الصالةَ ،ب ُ َ -نصب الراية (ٔ.)ٖٖٛ/

ٙ

 -مجموع الفتاوى (ٕٕ.)ٖٜٗ/

ٗ

٘  -سنف أبي داود (ٔ )ٕٛٛ/حديث رقـ ( ،)ٚٛٚالصالة ،باب َم ْف َج َي َر بِ َيا .قاؿ األلباني في صحيح سنف أبي داود
(ٖ :)ٖٖٚ/إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف.
ٚ

 الحاوي في فقو الشافعي (ٕ ،)ٔٓ٘/بدائع الصنائع (ٔ.)ٕٖٓ/555

ٕ -إف الصحابة  قد أجمعت في كثير مف السور عمى عدد آييا ،فمف ذلؾ سورة الصمد أجمعوا
عمى أنيا أربع آيات ،فمو كانت ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ منيا لكانت خمسا ،وكذلؾ الممؾ أجمعوا عمى أنيا
ثالثوف آية (ٔ).

ٖ -لو كانت البسممة قرآنا لبينيا النبي .)ٕ( 
رابعا :اإلجماع.

ٔ -إف أىؿ العدد مجمعوف عمى ترؾ عدىا آية مف غير الفاتحة (ٖ).
ٕ -نقؿ أىؿ المدينة بأسرىـ عف آبائيـ التابعيف عف الصحابة  افتتاح الصالة بػ ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﮊ (ٗ).
أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بأف البسممة آية مف الفاتحة باألدلة التالية:

أوال :من السنة.

اؿ رسو ُؿ ِ
اهلل « :إِ َذا قَ َأرْتُُـ ﮋ ﭖ ﭗﮊ فَا ْق َرُءوا ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ،
َٔ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ
اؿ :قَ َ َ ُ
ِ
آف وأ ُُّـ اْل ِكتَ ِ
ِ
اىا»(٘).
اب َوالس َّْبعُ اْل َمثَانيَ ،و ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ إِ ْح َد َ
إَّنيَا أ ُُّـ اْلقُ ْر ِ َ
وجو االستدالل :دؿ الحديث بمنطوقو داللة واضحة عمى أف البسممة ىي آية مف الفاتحة.

وؿ ِ
ت  -أَو َكمِمةً َغ ْيرَىا ِ -قراءةَ رس ِ
اهلل  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
َٕ -ع ْف أ ُّْـ َسمَ َمةَ َذ َك َر ْ
ََ َُ
َ
ْ َ
()ٙ
ّْ ِ
ت َع ْف
اءتَوُ َآيةً َآيةً  .وفي رواية :أََّنيَا ُسئِمَ ْ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ ُيقَطعُ ق َر َ
ّْ ِ
ِقراء ِة رس ِ
اءتَوُ َآيةً َآيةً ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ،ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ
وؿ المَّ ِو  فَقَالَ ْ
تَ :ك َ
اف ُيقَطعُ ق َر َ
ََ َُ
ﭙﮊ  ،ﮋﭛ ﭜﮊ  ،ﮋﭞ ﭟ ﭠﮊ (.)ٚ

ٔ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ ،)ٔٓ٘/الجامع ألحكاـ القرآف لمجصاص (ٔ.)ٔٔ/

ٖ

 -المجموع (ٖ ،)ٖٖ٘/نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٕٛ/

ٕ

 -المجموع (ٖ.)ٖٖٛ/

ٗ

 -المرجع السابؽ.

ٚ

 -مسند أحمد (ٗٗ )ٕٓٙ/حديث رقـ (ٖ .)ٕٙ٘ٛقاؿ األلباني في اإلرواء (ٕ )ٙٓ/بعد أف ذكر تصحيح الدارقطني

٘
الدِل ِ
اب َّ
يؿ َعَمى أ َّ
َف ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ َآيةٌ تَ َّ
امةٌ
 السنف الكبرى لمبييقي (ٕ )ٙٚ/حديث رقـ (ٓ ،)ٕٖٜكتاب الصالةَ ،ب ُِم َف اْلفَاتِ َح ِة .سنف الدارقطني (ٔ )ٖٕٔ/حديث رقـ ( ،)ٖٙكتاب الصالة ،باب وجوب قراءة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ في الصالة
والجير بيا واختالؼ الروايات في ذلؾ .قاؿ األلباني في السمسمة الصحيحة (ٖ :)ٜٔٚ/وىذا إسناد صحيح مرفوعا وموقوفا.
 - ٙسنف أبي داود (ٗ )ٙ٘/حديث رقـ (ٖٓٓٗ) ،الحروؼ والقراءاتَ ،ح َّدثََنا َع ْب ُد المَّ ِو ْب ُف ُم َح َّمد .وصححو األلباني في إرواء
الغميؿ (ٕ.)ٙٓ/

والحاكـ والذىبي وابف خزيمة والنووي :قمت :وىو كما قالوا لوال عنعنة ابف جريج لكنو قد توبع كما يأتي ،فالحديث صحيح.
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وجو االستدالل :إف أـ سممة

ذكرت صفة قراءة رسوؿ اهلل  لمفاتحة فبدأتيا بالبسممة ،فدؿ ذلؾ

عمى أف البسممة ىي آية مف الفاتحة.
ت عمَ َّي آيةٌ لَـ تَْن ِز ْؿ عمَى أَحٍد قَْبمِي إِ َّال عمَى أ ِ
َّ ِ
َخي
اؿ :قَ َ
َٖ -ع ْف ُب َرْي َدةَ  قَ َ
َ
َ
َ
اؿ َر ُسو ُؿ المو «:لَقَ ْد أ ُْن ِزلَ ْ َ
َ ْ
ِ ِ
اؿ لَوُ َّ
اؿ :بِػ
اءةَ اْلفَاتِ َح ِة؟» فَقَ َ
وؿ المَّ ِو؟ فَقَ َ
اؿَ :ما ِى َي َيا َر ُس َ
اف ْب ِف َد ُاوَد» فَقَ َ
ُسمَ ْي َم َ
النبِ ُّي « :بِ َـ تَ ْستَ ْفت ُح ق َر َ
اؿ ِ « :ى َي ِى َي»(ٔ).
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ .فَقَ َ
وجو االستدالل :إنيا نص في أف البسممة ىي آية مف الفاتحة ،فقد سماىا النبي  آية ،وذكر أنيا
تستفتح بيا قراءة الفاتحة.
َٗ -ع ِف ْاب ِف َعب ٍ
َّاس
ﭔﮊ»(ٕ).

ُّورِة َحتَّى تََن َّز َؿ َعمَْي ِو ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ
قَ َ
اف النَّبِ ُّي َ ال َي ْع ِر ُ
اؿَ « :ك َ
ؼ فَ ْ
ص َؿ الس َ

وجو االستدالل :إف النبي  كاف ال يعرؼ نياية السورة إال إذا نزلت عميو البسممة ،فدؿ ىذا عمى

أنيا مف كؿ سورة (ٖ) ،والفاتحة سورة مف القرآف.
ثانيا :اإلجماع.

أجمعوا عمى أف ما بيف الدفتيف قرآف ،وكانت ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ في أوؿ كؿ سورة بخط المصحؼ،
دؿ إجماعيـ عمى أنيا مف كؿ سورة (ٗ).
ثالثا :المعقول.
إف الصحابة  أجمعوا عمى إثباتيا في المصحؼ جميعا في أوائؿ السور سوى براءة بخط
المصحؼ ،بخالؼ األعشار وتراجـ السور ،فإف العادة كتابتيا بحمرة ونحوىا ،فمو لـ تكف قرآنا لما
استجازوا إثباتيا بخط المصحؼ مف غير تمييز ،ألف ذلؾ يحمؿ عمى اعتقاد أنيا قرآف ،فيكونوف

مغرريف بالمسمميف حامميف ليـ عمى اعتقاد ما ليس بقرآف قرآنا ،فيذا مما ال يجوز اعتقاده في

الصحابة .)٘( 

ِ
اءةَ
ق َر َ
تَ ْخ ُرْج

ٔ  -لـ يقؼ الباحث بجيده المتواضع في كتب الحديث والتخريج المتوفرة لديو عمى الحديث بمفظ« :بِ َـ تَ ْستَ ْف ِت ُح
اْل َفاتِ َح ِة؟» وانما أوردىا الماوردي في الحاوي (ٕ ،)ٔٓٙ/وقد وقؼ الباحث عمى رواية دوف تقييد بالفاتحة ،بمفظَ « :ال
ِمف اْلمس ِجِد حتَّى أُعمّْم َؾ آيةً ِمف سورٍة لَـ تَْن ِز ْؿ عمَى أ ٍ ِ
ُس ُكفَّةَ اْلَب ِ
اف ْب ِف َد ُاوَد» َف َخ َرَج َّ
اب
َ
َ
َ
َحد َقْبمي َغ ْي َر ُسمَ ْي َم َ
النبِ ُّي َ حتَّى َبمَ َغ أ ْ
َ َْ
َ َ َ ْ ُ َ ْ
َخرج ِر ْجَمو ْاأل ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
َخ َرى .انظر:
اؿ« :بِأ ّْ
َق َ
اءتَ َؾ؟» ُقْم ُ
ُ
ت :بِػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ َف َقا َؿ« :ى َي ى َي» ثَُّـ أ ْ َ َ
ص َالتَ َؾ َوِق َر َ
َي َش ْيء تَ ْستَ ْفت ُح َ
اب ِفي ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ .قاؿ الييثمي :وِف ِ
يو َع ْب ُد اْل َك ِر ِيـ
مجمع الزوائد (ٕ )ٕٕٛ/حديث رقـ ( ،)ٕٖٙٛكتاب الصالةَ ،ب ٌ
َ
يؼ ِلسوِء ِح ْف ِظ ِو وِف ِ
ؽ وىو ِ
َع ِرْفيُ ْـ.
يو َم ْف لَ ْـ أ ْ
ْب ُف أَ ِبي اْل ُم َخ ِار ِ َ ُ َ َ
ضع ٌ ُ
َ

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص(ٕٓٔ).

ٗ

 -المرجع السابؽ.

ٖ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٔٓٙ/

٘

 المجموع (ٖ.)ٖٖٙ/559

المناقشة:

أوال :نوقشت أدلة القول األول القائمين بأن البسممة ليست آية من الفاتحة بالتالي:

ٔ-قولو تعالى :ﮋﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ(ٔ) ،وقولو :ﮋﮗ
ﮘﮙﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮊ

(ٕ)

وأف االختالؼ موجود في ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ.

ناقشو ابن عبد البر :إف المعنى في اآلية األولى :ما عميو العمؿ في تأويميا بأنو حؽ كمو ال يوجد
فيو باطؿ ،وحؽ وما عداه مف كالـ الناس فيو الحؽ والباطؿ .والدليؿ عمى صحة ذلؾ وجود االختالؼ
فيو عند الجميع في القراءات وفي األحكاـ وفي الناسخ والمنسوخ وفي التفسير وفي اإلعراب والمعاني

وىذا ال مدفع فيو.

وأما اآلية الثانية :ففييا قوالف ال ثالث ليما.

أحدىما :إنا لو لحافظوف عندنا .قالو مجاىد وغيره.

والثاني :وانا لو لحافظوف مف أف يزيد فيو إبميس أو غيره أو ينقص (ٖ).
ِ ِ
ت الص َ ِ
صفَ ْي ِف»(ٗ).
ٕ-قولو« :قَ َس ْم ُ
َّالةَ َب ْيني َوَب ْي َف َع ْبدي ن ْ
ناقشو اإلمام القرافي من وجيين:
األول :الحقيقة الشرعية والمغوية ليستا مرادتيف إجماعا ،فمـ يبؽ سوى المجاز ،وىو عندنا مجاز عف
الحقيقة المغوية التي ىي الدعاء إلى قراءة مقسومة بنصفيف ،وىذا أعـ مف كونو جممة الفاتحة أو
بعضيا ،فيحتاج إلى الترجيح وىو معيا ،فإف بعضيا أقرب إلى الحقيقة مف كميا ،واألقرب إلى الحقيقة

أرجح ،فيبقى البعض اآلخر غير مذكور وىو المطموب.

الثاني :إف الصالة ليست مقسومة اتفاقا ،فيكوف ثَـ إضمار تقديره :قسمت بعض قراءة الصالة .ونحف

نقوؿ بموجبو (٘).

وأجيب عنيا من عدة وجوه:
األول :إف التجوز عف الحقيقة الشرعية أولى لوجييف:
أحدىما :إف كؿ مف أطمؽ لفظة حمؿ عمى عرفو ،ولذلؾ حممنا قولو عميو السالـ ال يقبؿ اهلل صالة
بغير طيور عمى الصالة الشرعية.

وثانييما :إف التجوز عف الكؿ إلى الجزء أولى مف الجزء إلى الكؿ لحصوؿ االستمزاـ في األوؿ دوف
الثاني ،وعمى ىذا يكوف استيعاب القراءة الواجبة أقرب إلى الحقيقة مف بعضيا.
ٔ

 -النساء.ٕٛ :

ٖ

 -االستذكار (ٔ.)ٖٚٙ/

٘

 -الذخيرة (ٕ.)ٔٚٛ/

ٕ

 -الحجر.ٜ :

ٗ

 سبؽ تخريجو ص(ٖ).550

الثاني :إف المجاز أولى مف اإلضمار كما تقرر في عمـ األصوؿ.

الثالث :إف الفاءات ىي الفاصمة بيف اآلي ،فمو كانت البسممة مف الفاتحة لكانت اآليات ثمانية ،وىو

باطؿ لوجييف:

األوؿ :تسميتيا في الكتاب والسنة بالسبع المثاني.

والثاني :إنو يمزـ أف يكوف قسـ اهلل تعالى يكمؿ عند ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ وليس كذلؾ.
الرابع :إف القوؿ بما يفضي إلى التكرار وىو خالؼ األصؿ وىو في ﮋ ﭛ ﭜﮊ (ٔ).
واعترض عميو :إف األوؿ :ثناء عمى اهلل بالرحمة في الفعؿ المبسؿ عميو.

والثاني :ثناء اهلل تعالى بالرحمة لكؿ مرحوـ ،فال تكرار (ٕ).

الخامس :إجماع أىؿ المدينة ،فإف الصالة تقاـ بينيـ مف عيده عميو السالـ إلى زمف مالؾ مع الجمع
العظيـ الذي يستحيؿ تواطؤىـ عمى الكذب .فنقميـ لذلؾ بالفعؿ كنقميـ لو بالقوؿ ،فيحصؿ العمـ فال

يعارضو شيء مف أخبار اآلحاد (ٖ).

وناقش اإلمام النووي حديث القسمة من خمسة وجوه:

أحدىا :إف البسممة إنما لـ تذكر الندراجيا في اآليتيف بعدىا(ٗ).

أجابو الجصاص من وجيين:
أحدىما :ىذا خطأ ألنو إذا كانت آية غيرىا فال بد مف ذكرىا ،ولو جاز ما ذكرت لجاز االقتصار
بالقرآف عمى ما في السورة منيا دونيا.

اآلخر :إ ف قولو :بسـ اهلل فيو ثناء عمى اهلل ،وىو مع ذلؾ اسـ مختص باهلل تعالى ال يسمى بو غيره،
فالواجب ال محالة أف يكوف مذكو ار في القسمة ،إذ لـ يتقدـ لو ذكر فيما قسـ مف آي السورة (٘).

الثاني :أف يقاؿ :معناه فإذا انتيى العبد في قراءتو إلى ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ وحينئذ تكوف
البسممة داخمة.

الثالث :أف يقاؿ :المقسوـ ما يختص بالفاتحة مف اآليات الكاممة ،واحترزنا بالكاممة عف قولو تعالى:
ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ

()ٙ

وعف قولو تعالى :ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ  ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ

وأما البسممة فغير مختصة.
ٔ

 -المرجع السابؽ (ٕ.)ٜٔٚ-ٔٚٛ/

ٕ

 -المرجع السابؽ.

ٗ

 -المجموع (ٖ.)ٖٖٛ/

ٙ

 -الزمر.ٚ٘ :

ٖ

 -الذخيرة (ٕ.)ٜٔٚ-ٔٚٛ/

٘

 -أحكاـ القرآف لمجصاص (ٔ.)ٜ/

ٚ

 الصافات.ٕٔٛ-ٔٛٔ :555

()ٚ

الرابع :لعؿ النبي  قالو قبؿ نزوؿ البسممة.

اؿ اْل َع ْب ُد ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ َيقُو ُؿ المَّوَُ :ذ َك َرنِي
الخامس :جاء ذكر البسممة في رواية فييا« :فَِإ َذا قَ َ
َع ْبِدى»(ٔ) (ٕ).
وأجابو الزيمعي بقولو :وىذه الرواية انفرد بيا عنو ابف سمعاف ،وىو كذاب ،ولـ يخرجيا أحد مف

أصحاب الكتب الستة ،وال في المصنفات المشيورة ،وال المسانيد المعروفة .وانما رواه الدارقطني في

سننو الذي يروي فيو غرائب الحديث ،وقاؿ عقيبة :وعبد اهلل بف زياد بف سمعاف متروؾ الحديث،
وممخصو :أنو رواه عف العالء جماعة أثبات يزيدوف عف العشرة ،ولـ يذكر أحد منيـ فيو البسممة،

و ازدىا ابف سمعاف ،وىو ضعيؼ الحديث (ٖ).

ٖ-قوؿ الكاساني :لو كانت التسمية مف الفاتحة لـ تتحقؽ المناصفة (ٗ).
ناقشو النووي من ثالثة أوجو:
أحدىا :ليس المراد حقيقة التنيصؼ ،فيكوف المراد أف الفاتحة قسماف :فأوليا هلل تعالى وآخرىا لمعبد.
الثاني :إف المراد بالتنصيؼ قسماف :الثناء والدعاء مف غير اعتبار لعدد اآليات.

الثالث :إف الفاتحة إذا قسمت باعتبار الحروؼ والكممات والبسممة منيا ،كاف التنصؼ في شطرييا
أقرب مما إذا قسمت بحذؼ البسممة ،فمعؿ المراد تقسيميا باعتبار الحروؼ (٘).

وأجابو ابن عبد البر :إف الارجح جعؿ اآلية السابعة قولو :ﮋﭯ ﭰﮊ لقولوَ « :يقُو ُؿ اْل َع ْب ُد:
ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ َيقُو ُؿ المَّوُ :فَيَ ُؤالَ ِء
َؿ»( .)ٙفمفظة ىؤالء جمع يقتضى أنيا ثالث آيات ،وتقدمت أربعة تتمة سبع آيات
لِ َع ْبِدى َولِ َع ْبِدى َما َسأ َ
ليس فييا ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ،وقد أجمعت األمة أف فاتحة الكتاب سبع آيات (.)ٚ

ٔ  -السنف الكبرى لمبييقي (ٕ )ٜ٘/حديث رقـ ( ،)ٕٖٙٛكتاب الصالة ،باب تَع ِي ِ ِ
اء ِة بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب .سنف الدارقطني
َ ُ ْ
يف اْلق َر َ
(ٔ )ٖٕٔ/حديث رقـ (ٖ٘) ،كتاب الصالة ،باب وجوب قراءة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ في الصالة والجير بيا واختالؼ
اب.
الروايات في ذلؾ .وضعفو الزيمعي في نصب الراية (ٔ )ٖٗٓ/وقاؿَ :و َىِذ ِه ّْ
افَ ،و ُى َو َك َّذ ٌ
الرَو َايةُ ْان َف َرَد بِ َيا َع ْنوُ ْاب ُف َس ْم َع َ
ٕ  -المجموع (ٖ.)ٖٖٜ-ٖٖٛ/
ٖ
ٗ

 -نصب الراية (ٔ.)ٖٗٓ/

 -بدائع الصنائع (ٔ.)ٕٖٓ/

٘

 -المجموع (ٖ.)ٖٖٜ/

ٚ

 -االستذكار (ٔ.)ٕٚٛ/

 - ٙسنف أبي داود (ٔ )ٖٓٔ/حديث رقـ (ٕٔ ،)ٛالصالة ،باب م ْف تَر َؾ اْلِقر ِ
صالَتِ ِو بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب .سنف النسائي
اءةَ في َ
َ َ
َ َ
(ٕ )ٖٔ٘/حديث رقـ ( ،)ٜٜكتاب االفتتاح ،تَر ُ ِ
اء ِة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ِفي َفاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب .قاؿ األلباني في صحيح
ؾ ق َر َ
ْ
سنف أبي داود (ٖ :)ٗٓ٘/وىذا إسناد صحيح عمى شرط مسمـ.
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اعترض عميو النووي :إف أكثر الرواة رووه بمفظَ « :ى َذا لِ َع ْبِدي» وىو الذى رواه مسمـ في صحيحو

(ٔ)

واف كاف لفظ (ىؤالء) ثابت في سنف أبى داود والنسائي بإسنادييما الصحيحيف(ٕ) ،وعمى ىذه الرواية
تكوف اإلشارة بيؤالء إلى الكممات أو إلى الحروؼ أو إلى آيتيف ونصؼ مف قولو تعالى :ﮋ ﭤ
(ٖ)

ﭥﮊ إلى آخر السورة ،ومثؿ ىذا يجمع كقوؿ اهلل تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﮊ

والمراد

شيراف وبعض الثالث ،أو إلى آيتيف فحسب ،وذلؾ يطمؽ عميو اسـ الجمع باالتفاؽ .ولكف اختمفوا في

أنو حقيقة أـ مجاز ،وحقيقتو ثالثة ،واألكثروف عمى أنو مجاز في االثنيف حقيقة في الثالثة .قاؿ الشيخ

أبو محمد المقدسي :ىذا كمو إذا سممنا أف التنصؼ توجو إلى آيات الفاتحة وذلؾ ممنوع مف أصمو،

وانما التنصؼ متوجو إلى الصالة بنص الحديث (ٗ).

يث أ ََن ِ
س ْب ِف َمالِ ٍؾ َو َعائِ َشةَ
َٗ -حِد ُ

وافتتاح القر ِ
اءة بِػ ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ(٘).
ُ

ناقشو الماوردي :إف المراد بو سورة ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ وىذا التأويؿ متعيف لمجمع بيف

الروايات ،ألف البسممة ثابتة عف عدد مف الصحابة (.)ٙ

ص َؿ الس ِ
ُّورة َحتَّى تََن َّز َؿ َعمَْي ِو ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ»
٘-قولوَ « :ال َي ْع ِر ُ
ؼ فَ ْ
َ
ناقشو النووي :إف موضع الداللة قولوَ « :حتَّى تََن َّز َؿ» فأخبر بنزوليا ،وىذه صفة كؿ القرآف ،وتقدير
()ٚ

دليؿ عمى أنيا لمفصؿ.

اهلل ال يعرؼ بالشروع في سورة أخرى إال بالبسممة ،فإنيا ال تنزؿ إال في أوائؿ السور (.)ٛ

-ٙقوليـ :إف لفظ القرآف ومحمو ال يثبت إال بالتواتر واالستفاضة.
ناقشو النووي من وجيين:

أحدىما :إف إثباتيا في المصحؼ في معنى التواتر.
الثاني :إف التواتر إنما يشترط فيما يثبت قرآنا عمى سبيؿ القطع ،أما ما يثبت قرآنا عمى سبيؿ الحكـ
فيكفي فيو الظف ،والبسممة قرآف عمى سبيؿ الحكـ عمى الصحيح وقوؿ جميور أصحابنا (.)ٜ

وناقشو الماوردي :إنو قد ثبت محميا تالوة باإلجماع وحكما باالستفاضة (ٓٔ).
ٔ

 -سبؽ تخريجو ص(ٖ).

ٖ

 -البقرة.ٜٔٚ :

٘

 -سبؽ تخريجو ص(ٔٓٔ.)ٕٔٓ ،

ٚ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٓٛ

ٜ

 -المجموع (ٖ.)ٖٖٛ/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٓٚ

ٗ

 -المجموع (ٖ.)ٖٖٜ/

ٙ

 -الحاوي في فقو الشافعي(ٕ.)ٔٓٛ/

ٛ

 -المجموع (ٖ.)ٖٖٛ/

ٓٔ
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وناقشو الشوكاني :إف نفي تواترىا ال يصح ،ألف بعض القراء السبعة أثبتيا ،والقراءات السبع متواترة،
فيمزـ تواترىا ،واالختالؼ ال يستمزـ عدـ التواتر

(ٔ)

.

 -ٚاستدالليـ باإلجماع عمى عدد آيات كثير مف سور القرآف كاإلخالص والممؾ.
ناقشو الماوردي من وجيين:

أحدىما :إنيـ أشاروا إلى سوى ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ .
الثاني :إنو يجوز أف يكونوا جعموىا مع اآلية األولى واحدة (ٕ).
-ٛقوليـ :أىؿ العدد مجمعوف عمى ترؾ عدىا آية مف غير الفاتحة.
ناقشو النووي من وجيين:

أحدىما :إف أىؿ العدد ليسوا كؿ األمة فيكوف إجماعيـ حجة ،بؿ ىـ طائفة مف الناس عدوا كذلؾ،
إما ألنو مذىبيـ في البسممة ،واما العتقادىـ أنيا بعض آية ،وأنيا مع أوؿ السورة آية.

وغيرهَ « :م ْف تََر َؾ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ فَقَ ْد تََر َؾ ِم َائةً

الثاني :إنو معارض بما ورد عف ابف عباس
اب ِ
ث َع ْشرةَ َآيةً ِم ْف ِكتَ ِ
اهلل» (ٖ).
َوثَ َال َ
َ
-ٜقوليـ :نقؿ أىؿ المدينة عف آبائيـ افتتاح الصالة بالحمد.

ناقشو النووي :إنو قد اختمؼ أىؿ المدينة في ذلؾ ،فقد ثبت الخالؼ عف الصحابة فمف بعدىـ مف

أىؿ المدينة وغيرىـ ،كقصة معاوية  حيف تركيا في صالتو فأنكر عميو المياجروف واالنصار ،فأي

إجماع مع ىذا ولو ثبت إجماع أىؿ المدينة لـ يكف حجة مع وجود الخالؼ لغيرىـ ىذا مذىب
الجميور (ٗ).

ناقشو ابن عبد البر :الخالؼ بالمدينة في ىذه المسألة موجود قديما وحديثا قاؿ ولـ يختمؼ أىؿ مكة
أف ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ أوؿ آية مف الفاتحة (٘).
ٓٔ-قوليـ :لو كانت قرآنا لبينيا النبي .
ناقشو النووي :إنو  اكتفى بقولو :إنيا منزلة ،وبإمالئيا عمى كتّابو ،وبأنيا تكتب بخط القرآف ،كما
يبيف عند إمالء كؿ آية أنيا قرآف ،اكتفاء بعمـ ذلؾ مف قرينة الحاؿ ومف التصريح باإلنزاؿ (.)ٙ

ٔ

 -نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٕٛ/

ٖ

 -المجموع (ٖ.)ٖٗٓ/

٘

 -االستذكار (ٔ.)ٖٚٙ/

ٕ

 -الحاوي في فقو الشافعي(ٕ.)ٔٓٛ/

ٗ

 -المرجع السابؽ.

ٙ

 -المجموع (ٖ.)ٖٖٛ/

554

ثانيا :نوقشت أدلة القول الثاني القائمين بأن البسممة آية من الفاتحة بالتالي:
-1حديث أَبِي ُى َرْي َرةَ « :إِ َذا قَ َأرْتُُـ ﮋ ﭖ ﭗﮊ فَا ْق َرُءوا ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ،إَِّنيَا أ ُُّـ اْلقُ ْر ِ
آف َوأ ُُّـ
ِ
اْل ِكتَ ِ
اىا»(ٔ).
اب َوالس َّْبعُ اْل َمثَانيَ ،وﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ إِ ْح َد َ
ناقشو الجصاص من أربعة وجوه:
األول :إف الحديث قد روي بالرفع إلى النبي  وبالوقؼ عمى أبي ىريرة  ،ومثؿ ىذا االختالؼ في
السند والرفع يدؿ عمى أنو غير مضبوط في األصؿ ،فمـ يثبت بو توقيؼ عف النبي .
اىا» جائز أف يكوف مف قوؿ أبي ىريرة  ،ألف الراوي
الثاني :إف قولو « :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ إِ ْح َد َ
قد يدرج كالمو في الحديث مف غير فصؿ بينيما لعمـ السامع الذي حضره بمعناه ،وقد وجد مثؿ ذلؾ
كثي ار في األخبار ،فغير جائز فيما كاف ىذا وصفو أف يعزى إلى النبي  باالحتماؿ.

الثالث :جائز أف يكوف أبو ىريرة  قاؿ ذلؾ مف جية أنو سمع النبي  يجير بيا وظنيا مف
السورة ،ألف أبا ىريرة  قد روى الجير عف النبي .

الرابع :لو ثبت ىذا الحديث عاريا مف االضطراب في السند واالختالؼ في الرفع وزواؿ االحتماؿ في
كونو مف قوؿ أبي ىريرة  لما جاز لنا إثباتيا مف السورة ،ألف طريؽ إثباتيا نقؿ األمة المستفيض

المتواتر (ٕ).

وناقشو الكاساني من وجيين:

األول :إف الحديث فيو اضطراب ،فإف بعضيـ شؾ في ذكر أبي ىريرة  في اإلسناد ،وألف مداره

عمى عبد الحميد بف جعفر عف نوح بف أبي بالؿ عف سعيد المقبري عف أبي ىريرة  ولـ يرفعو،
وذكر أبو بكر الحنفي وقاؿ لقيت نوحا فحدثني بو عف سعيد المقبري عف أبي ىريرة ولـ يرفعو،

واالختالؼ في السند والوقؼ والرفع يوجب ضعفا فيو.

الثاني :إ نو في حد اآلحاد ،وخبر الواحد ال يوجب العمـ ،وكوف التسمية مف الفاتحة ال يثبت إال بالنقؿ
الموجب لمعمـ مع أنو عارضو ما ىو أقوى منو وأثبت وأشير ،وىو حديث القسمة ،فال ُيقبؿ في
معارضتو (ٖ).
وناقشو ابن قدامة :إف حديث أبي ىريرة  موقوؼ عميو ،فإنو مف رواية أبي بكر الحنفي عف عبد
الحميد بف جعفر عف نوح بف أبي بالؿ ،قاؿ أبو بكر :راجعت فيو نوحا فوقفو ،وىذا يدؿ عمى أف رفعو

كاف وىما مف عبد الحميد (ٗ).
ٔ

 -سبؽ تخريجو ص(ٖٓٔ).

ٖ

 -بدائع الصنائع (ٔ.)ٕٓٗ/

ٕ

 -أحكاـ القرآف لمجصاص (ٔ.)ٕٔ/

ٗ

 -المغني (ٔ.)٘٘٘/
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أجابو الزيمعي :إف الحديث موقوؼ في حكـ المرفوع ،إذ ال يقوؿ الصحابي :إف البسممة أحد آيات
الفاتحة إال عف توقيؼ ،أو دليؿ قوي ظير لو ،وحينئذ يكوف ليا حكـ سائر آيات الفاتحة مف الجير

واإلسرار (ٔ).

ٕ-حديث أـ سممة

 ،وذكرىا صفة قراءة النبي .

ناقشو ابن قدامة من وجيين:
األول :وأما قوؿ أـ سممة

فمف رأييا وال ينكر االختالؼ في ذلؾ.

الثاني :إننا نقوؿ بأنيا آية ،ولكنيا آية مفردة لمفصؿ بيف السور (ٕ).
ِ ِ
اءةَ اْلفَاتِ َح ِة؟»(ٖ).
ٖ-حديث بريدة «:بِ َـ تَ ْستَ ْفت ُح ق َر َ
ِ ِ
اءةَ اْلفَاتِ َح ِة؟» وانما أوردىا
ناقشو الباحث :لـ يرد في كتب الحديث والتخريج بمفظ« :بِ َـ تَ ْستَ ْفت ُح ق َر َ
الماوردي في الحاوي ،وأوردتيا بعض كتب الفقو ،ولكف الرواية في كتب الحديث والتخريج دوف تقييد
بالفاتحة ،بمفظَ « :ال تَ ْخرْج ِمف اْلمس ِجِد حتَّى أُعمّْم َؾ آيةً ِمف سورٍة لَـ تَْن ِز ْؿ عمَى أ ٍ ِ
اف
َ
َ
َ
َحد قَْبمي َغ ْي َر ُسمَ ْي َم َ
ُ َ َْ
َ َ َ ْ ُ َ ْ
ِ
ٍ
ُس ُكفَّةَ اْل َب ِ
ْب ِف َد ُاوَد» فَ َخ َرَج َّ
ت :بِػ
اؿ« :بِأ ّْ
اب قَ َ
اءتَ َؾ؟» ُقْم ُ
النبِ ُّي َ حتَّى َبمَ َغ أ ْ
ص َالتَ َؾ َوِق َر َ
َي َش ْيء تَ ْستَ ْفت ُح َ
َخرج ِر ْجمَو ْاأل ِ
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ فَقَ َ ِ ِ
َخ َرى .قاؿ الييثمي :وفيو عبد الكريـ بف أبي
ُ
اؿ« :ى َي ى َي» ثَُّـ أ ْ َ َ
المخارؽ وىو ضعيؼ لسوء حفظو ،وفيو مف لـ أعرفيـ (ٗ).

ٗ-إجماعيـ أف ما بيف الدفتيف قرآف والبسممة مكتوبة في أوؿ كؿ سورة بخط المصحؼ.
نوقش :فقد أثبت في المصحؼ أسماء السور ،وذكر األعشار ،ولـ يكف ذلؾ داال عمى أنو مف

القرآف (٘).

أجابو الماوردي بجوابين:
أحدىما :إف ىذا أحدثو الحجاج في زمانو فمـ يكف بو اعتبار.
الثاني :إ نيـ فصموا بيف ىذا وبيف السورة ،فأثبتوا األسماء واألعشار بغير خط المصحؼ ليمتاز عف
القرآف لعمميـ أف ما كاف بخطو فيو مف القرآف (.)ٙ

٘-قوليـ :إنيا كتبت في المصاحؼ بقمـ الوحي عمى رأس السور.

ٔ

 -نصب الراية (ٔ.)ٖٖٗ/

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(ٗٓٔ).

ٕ

 -المغني (ٔ.)٘٘٘/

ٗ

اب ِفي ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ .
 انظر :مجمع الزوائد (ٕ )ٕٕٛ/حديث رقـ ( ،)ٕٖٙٛكتاب الصالةَ ،ب ٌ -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٔٓٙ/

٘
ٙ

 -المرجع السابؽ (ٕ.)ٔٓٚ/
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ناقشو الكاساني :ىذا يدؿ عمى كونيا مف القرآف ال عمى كونيا مف السور ،لجواز أنيا كتبت لمفصؿ
بيف السور ال ألنيا منيا ،فال يثبت كونيا مف السور (ٔ).

أجابو النووي من ثالثة وجوه:
أحدىا :إف ىذا فيو تغرير ال يجوز ارتكابو لمجرد الفصؿ.
الثاني :إنو لو كاف لمفصؿ لكتبت بيف براءة واألنفاؿ ،ولما حسف كتابتيا في أوؿ الفاتحة.

الثالث :إف الفصؿ كاف ممكنا بتراجـ السور كما حصؿ بيف براءة واألنفاؿ فإف قيؿ :لعميا كتبت لمتبرؾ
بذكر اهلل.

فجوابو :مف ىذه األوجو الثالثة ومن وجو رابع :إنيا لو كانت لمتبرؾ الكتفى بيا في أوؿ المصحؼ أو
لكتبت في أوؿ براءة ولما كتبت في أوائؿ السور التي فييا ذكر اهلل كالفاتحة واألنعاـ وسبحاف والكيؼ
والفرقاف والحديد ونحوىا ،فمـ يكف حاجة إلى البسممة ،وألنيـ قصدوا تجريد المصحؼ مما ليس بقرآف،

وليذا لـ يكتبوا التعوذ والتأميف مع أنو صح األمر بيما (ٕ).
 -ٙالقوؿ بأف البسممة آية مف الفاتحة.

ناقشو الكاساني :إ ف كوف التسمية مف كؿ سورة مما اختص بو الشافعي ال يوافقو في ذلؾ أحد مف

سمؼ األمة ،كفى بو دليال عمى بطالف المذىب (ٖ).
أجابو الباحث من وجيين:

األول :ال نسمـ بقولكـ :إنو مما اختص بو الشافعي وليس لو فيو موافؽ وال سمؼ ،فقد قاؿ بقولو جمع
وعمي  .ومف التابعيف:
غفير مف السمؼ ،فمف الصحابة ابف عباس وابف عمر وابف الزبير وأبو ىريرة
ّ
اىويو وأبو عبيد
عطاء وطاووس وسعيد بف جبير ومكحوؿ والزىري وعبد اهلل بف المبارؾ واسحاؽ بف َر َ
(ٗ)

القاسـ بف سالـ

(٘)

والحنابمة في رواية

()ٙ

وابف خزيمة

وعدىا قراء الكوفييف آية(.)ٚ

قاؿ النووي :إف مذىبنا أف البسممة آية مف أوؿ الفاتحة بال خالؼ ،فكذلؾ ىي آية كاممة مف أوؿ كؿ
سورة غير براءة عمى الصحيح مف مذىبنا ،وبيذا قاؿ خالئؽ ال يحصوف مف السمؼ (.)ٛ

ٔ

 -بدائع الصنائع (ٔ.)ٕٓٗ/

ٖ

 -المرجع السابؽ.

٘

 -اإلنصاؼ (ٕ ،)ٖٙ/الكافي (ٔ ،)ٕٕٗ/المغني (ٔ ،)٘٘٘/شرح الزركشي (ٔ.)ٔٚٙ/

ٚ

 -أحكاـ القرآف لمجصاص (ٔ.)ٛ/

ٕ

 -المجموع (ٖ.)ٖٖٙ/

ٗ

 -تفسير القرآف العظيـ (ٔ.)ٔٔٙ/

ٙ

 -صحيح ابف خزيمة (ٔ.)ٕٗٛ/

ٛ

 -المجموع (ٖ.)ٖٖٗ/
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الثاني :إ ف انفراد الشافعي ليس دليال عمى بطالف مذىبو ،فكـ مف مسألة انفرد بيا إماـ عف غيره مف
األئمة وكاف لمحؽ مصيبا لقوة ما استدؿ بو عف غيره ،فميست العبرة بقوؿ األكثرية ،ولكف العبرة بقوة

الدليؿ واالحتجاج بو في مواطنو.

الترجيح:

يرى الباحث – واهلل أعمـ – أف الراجح ىو قوؿ القائميف بأف البسممة ليست آية مف الفاتحة لقوة ما

استدؿ بو أصحابو ،وأما أدلة القائميف بأنيا آية مف الفاتحة فإنيا ال تسمـ مف االعتراض وال تقوى عمى
َّالةَ َب ْينِي
ت الص َ
االستدالؿ بيا في مقابؿ ما ىو أثبت منيا وأشير ،سيما حديث أبي ىريرة « قَ َس ْم ُ
ِ ِ
صفَ ْي ِف»(ٔ) ،قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية :فيذا الحديث صريح صحيح في أنيا – أي:
َوَب ْي َف َع ْبدي ن ْ

البسممة – ليست مف الفاتحة (ٕ) .ويرى الباحث أنيا آية مستقمة قبؿ السورة وليست منيا جمعا بيف
األدلة.

  

المطمب الثاني :الجير واإلسرار بالبسممة في الصالة.

(ٖ)

أجمع العمماء عمى أف الفاتحة سبع آيات ،وقد نقؿ اإلجماع ابف عبد البر
()ٚ

والعيني( ،)ٙولكنيـ اختمفوا دوف المالكية

(ٗ)

والنووي

( ٘)

وابف حجر

في الجير واإلسرار بالبسممة في الصالة عمى أربعة أقواؿ:

القول األول :يسن الجير بالبسممة لقراءة الفاتحة في الصالة الجيرية ،واإلسرار بيا في السرية.
()ٛ

وبو قاؿ الشافعية

()ٜ

واإلماـ أحمد في رواية

أصحاب النبي  ومف بعدىـ مف التابعيف (ٓٔ).

قاؿ الترمذي :وقد قاؿ بيذا عدة مف أىؿ العمـ مف

ٔ

 -سبؽ تخريجو ص(ٖ).

ٖ

 -التمييد (ٕٓ.)ٕٓٔ/

٘

 -فتح الباري (.)ٜٔ٘/ٛ

ٚ

 -خرج المالكية مف الخالؼ ألنيـ قالوا ال يق أر البسممة في صالة الفريضة في الفاتحة وغيرىا ال س ار وال جيرا ،وال بأس بيا

ٛ

 -المجموع (ٖ ،)ٖٗٔ/إعانة الطالبيف (ٖ ،)ٖٙٛ/اإلقناع (ٔ ،)ٖٔٗ/الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٔٓٛ/

ٕ

 -مجموع الفتاوى (ٕٕ.)ٕٚٚ/

ٗ

 -شرح النووي (ٗ.)ٖٔٓ/

ٙ

 -شرح أبي داود لمعيني (ٖ.)ٜٗٓ/

في النافمة .انظر :الكافي (ٔ ،)ٕٓٔ/الفواكو الدواني (ٔ ،)ٜٗ٘/الذخيرة (ٕ ،)ٔٚٙ/رسالة القيرواني (ٔ.)ٕٙ/

ٜ

 -مع أف ابف قدامة قاؿ في المغني (ٔ :) ٘٘٘/وال تختمؼ الرواية عف أحمد أف الجير بيا غير مسنوف .انظر :اإلنصاؼ

(ٕ ،)ٖٚ/الفروع (ٕ ،)ٔٚٓ/المبدع (ٔ.)ٖٖٛ/

ٓٔ

 -سنف الترمذي (ٕ.)ٔٗ/
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فمن الصحابة :أبو بكر وعمر وعثماف وعمي وعمار بف ياسر وأبي بف كعب وابف عمر وابف عباس
وأبو قتادة وأبو سعيد وقيس بف مالؾ وأبو ىريرة وعبد اهلل بف أبي أوفى وشداد بف أوس وعبد اهلل بف

جعفر والحسيف بف عمي ومعاوية وجماعة المياجريف واألنصار  أجمعيف.

ومن التابعين :سعيد بف المسيب وطاووس وعطاء ومجاىد وأبو وائؿ وسعيد بف جبير وابف سيريف
وعكرمة وعمي بف الحسيف وابنو محمد بف عمي وسالـ بف عبد اهلل ومحمد بف المنكدر وأبو بكر بف

محمد بف عمرو بف حزـ ومحمد بف كعب ونافع مولى ابف عمر وعمر بف عبد العزيز وأبو الشعثاء
ومكحوؿ وحبيب بف أبي ثابت والزىري وأبو قالبة وعمي بف عبد اهلل بف عباس وابنو محمد بف عمى

واألزرؽ بف قيس وعبد اهلل بف مغفؿ بف مقرف عبد اهلل بف صفواف ومحمد بف الحنفية وسميماف التيمي.

وممن بعد التابعين :عبد اهلل بف عمر العمرى والحسف بف زيد وعبد اهلل بف حسف وزيد بف عمي بف

حسيف ومحمد بف عمر بف عمي وابف أبي ذئب والميث بف سعد واسحؽ بف راىويو(ٔ) ،واليو ماؿ

الشوكاني(ٕ) ورجحو صديؽ حسف خاف(ٖ).

القول الثاني :يسن اإلسرار بالبسممة لقراءة الفاتحة في الصالة مطمقا.
(ٗ)

وبو قاؿ الحنفية

والحنابمة(٘) .قاؿ الترمذي :والعمؿ عميو عند أكثر أىؿ العمـ مف أصحاب النبي 

منيـ أبو بكر و عمر وعثماف وعمي وغيرىـ ،ومف بعدىـ مف التابعيف ( ،)ٙوىو مروي عف ابف مسعود

وابف الزبير وعمار وأبي عبيد والنخعي( ،)ٚوبو يقوؿ الحكـ وحماد واألوزاعي والثوري وابف المبارؾ،

ويروى عف عطاء وطاووس ومجاىد وسعيد بف جبير( ،)ٛوبو قاؿ الدسوقي مف المالكية(.)ٜ

القول الثالث :يستحب الجير بيا لمصمحة راجحة كالتعميم والتأليف.
وبو قاؿ أحمد في رواية(ٓٔ) ،وشيخ اإلسالـ ابف تيمية(ٔٔ).

ٔ

 -المجموع (ٖ.)ٖٗٔ/

ٖ

 -الروضة الندية (ٔ.)ٔٓٔ/

٘

 -الكافي (ٔ ،)ٕٕٗ/المغني (ٔ ،)٘٘٘/شرح الزركشي (ٔ ،)ٔٚٙ/شرح منتيى اإلرادات (ٔ.)ٔٛٛ/

ٚ

 -المجموع (ٖ.)ٖٕٗ/

ٜ

 -قاؿ :الورع البسممة أوؿ الفاتحة خروجا مف الخالؼ ،إال أنو يأتي بيا س ار ويكره الجير .انظر :حاشية الدسوقي

ٓٔ

 -اإلنصاؼ (ٕ ،)ٖٚ/الفروع (ٕ ،)ٔٚٓ/المبدع (ٔ ،)ٖٖٛ/االختيارات الفقيية (ٔ.)ٗٔٙ/

ٕ

 -نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٔ٘/

ٗ

 -الحجة عمى أىؿ المدينة (ٔ ،)ٜٙ/المبسوط (ٔ )ٕٙ-ٕ٘/بدائع الصنائع (ٔ ،)ٕٖٓ/تحفة الفقياء (ٔ.)ٕٔٛ/

ٙ

 -سنف الترمذي (ٕ.)ٔٗ/

ٛ

 -المغني (ٔ.)٘٘٘/

(ٔ.)ٕ٘ٔ/

ٔٔ

 -مجموع الفتاوى (ٕٕ.)ٗٓٚ/
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القول الرابع :التخيير بين الجير واإلسرار.
(ٔ)

وبو قاؿ إسحاؽ

سبب الخالف:

(ٖ)

وابف أبي ليمى(ٕ) والحكـ

(ٗ)

والبييقي

وابف حزـ

(٘)

()ٙ

وابف القيـ

والصنعاني(.)ٚ

قاؿ النووي :واعمـ أف مسألة الجير ليست مبنية عمى مسألة إثبات البسممة ،ألف جماعة ممف يرى
اإلسرار بيا ال يعتقدونو قرآنا ،بؿ يرونيا مف سنتو كالتعوذ والتأميف ،وجماعة ممف يرى اإلسرار بيا

يعتقدونيا قرآنا ،وانما أسروا بيا وجير أولئؾ لما ترجح عند كؿ فريؽ مف األخبار واآلثار (.)ٛ
األدلة:

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بأنو يسف الجير بالبسممة لقراءة الفاتحة في
الصالة الجيرية ،واإلسرار بيا في السرية .باألدلة التالية:

أوال :من السنة.

()ٜ
ِ
ٍ ِ
ٔ-ما رواه أَبو ىرْيرةَ  قَ َ ِ
صالَ ٍة ُي ْق َأُر»(ٓٔ) .وفي
اءةٌ»  .وفي رواية« :في ُك ّْؿ َ
ص َالة ق َر َ
اؿ« :في ُك ّْؿ َ
ُ َُ َ
َّ ِ ٍ (ٔٔ)
اءة» .
ص َالةَ إِال بِق َر َ
أخرىَ « :ال َ
ِ
َخفَ ْي َناهُ لَ ُك ْـ»(ٕٔ) .وفي رواية« :فَ َما
قَ َ
َخفَاهُ أ ْ
َعمََّناهُ لَ ُك ْـَ ،و َما أ ْ
َعمَ َف َر ُسو ُؿ اهلل  أ ْ
اؿ أَُبو ُى َرْي َرةَ « :فَ َما أ ْ
َس َم َع َنا َّ
َخفَ ْي َناهُ ِم ْن ُك ْـ»(ٖٔ).
َخفَى ِمنَّا أ ْ
َس َم ْع َنا ُك ْـَ ،و َما أ ْ
النبِ ُّي  أ ْ
أْ

ٔ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ ،)ٔٓٛ/االختيارات الفقيية (ٔ.)ٗٔٙ/

ٖ

 -المجموع (ٖ.)ٖٕٗ/

٘

 -نصب الراية (ٔ.)ٖٕٛ/

ٚ

 -سبؿ السالـ (ٔ.)ٕٔٚ/

ٕ

 -االستذكار (ٔ ،)ٕٚٔ/أحكاـ القرآف لمجصاص (ٔ.)ٔٙ/

ٗ

 -معرفة السنف واآلثار (ٕ.)ٖٖٛ/

ٙ

 -زاد المعاد (ٔ.)ٕٓٙ/

ٛ

 -المجموع (ٖ.)ٖٖٗ-ٖٕٗ/

 - ٜصحيح مسمـ (ٔ )ٕٜٚ/حديث رقـ ( ،)ٖٜٙكتاب الصالة ،باب وج ِ ِ
اء ِة اْل َفاتِ َح ِة ِفي ُك ّْؿ َرْك َع ٍةَ ،وِاَّنوُ ِإ َذا لَ ْـ ُي ْح ِس ِف
َ ُ ُُ
وب ق َر َ
ِ
َم َكَنوُ تَ َعمُّ ُم َيا قَ َأَر َما تََيس ََّر لَوُ ِم ْف َغ ْي ِرَىا.
اْلفَات َحةََ ،وَال أ ْ
ٓٔ
اب :يي ِوي بِالتَّ ْك ِب ِ ِ
يف َي ْس ُج ُد.
ير ح َ
 صحيح البخاري (ٔ )ٜٔ٘/حديث رقـ (ٖٓ ،)ٛكتاب األذافَ ،ب ٌ َ ْٔٔ  -صحيح مسمـ (ٔ )ٕٜٚ/حديث رقـ ( ،)ٖٜٙكتاب الصالة ،باب وج ِ ِ
اء ِة اْل َفاتِ َح ِة ِفي ُك ّْؿ َرْك َع ٍةَ ،وِاَّنوُ ِإ َذا َل ْـ ُي ْح ِس ِف
َ ُ ُُ
وب ق َر َ
ِ
َم َكَنوُ تَ َعمُّ ُم َيا َق َأَر َما تََيس ََّر لَوُ ِم ْف َغ ْي ِرَىا.
اْل َفات َحةََ ،وَال أ ْ

ٕٔ  -صحيح مسمـ (ٔ )ٕٜٚ/حديث رقـ ( ،)ٖٜٙكتاب الصالة ،باب وج ِ ِ
اء ِة اْلفَاتِ َح ِة ِفي ُك ّْؿ َرْك َع ٍةَ ،وِاَّنوُ ِإ َذا لَ ْـ ُي ْح ِس ِف
َ ُ ُُ
وب ق َر َ
ِ
َم َكَنوُ تَ َعمُّ ُم َيا قَ َأَر َما تََيس ََّر لَوُ ِم ْف َغ ْي ِرَىا.
اْلفَات َحةََ ،وَال أ ْ
ٖٔ
اب :يي ِوي بِالتَّ ْك ِب ِ ِ
يف َي ْس ُج ُد .صحيح مسمـ
ير ح َ
 صحيح البخاري (ٔ )ٜٔ٘/حديث رقـ (ٖٓ ،)ٛكتاب األذافَ ،ب ٌ َ ْحديث رقـ ( ،)ٖٜٙكتاب الصالة ،باب وج ِ ِ
اء ِة اْل َفاتِ َح ِة ِفي ُك ّْؿ َرْك َع ٍةَ ،وِاَّنوُ ِإ َذا لَ ْـ ُي ْح ِس ِف اْل َفاتِ َحةََ ،وَال أَ ْم َكَنوُ تَ َعمُّ ُم َيا َق َأَر
َ ُ ُُ
وب ق َر َ
َما تََيس ََّر لَوُ ِم ْف َغ ْي ِرَىا.
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وجو االستدالل :قاؿ النووي :كؿ ىذه األلفاظ في الصحيح بعضيا وفى الصحيحيف وبعضيا في
أحدىما ،ومعناه يجير بما جير بو ويسر بما أسر بو ،ثـ قد ثبت عف أبي ىريرة  أنو كاف يجير في
صالتو بالبسممة ،فدؿ عمى أنو سمع الجير بيا مف رسوؿ اهلل .)ٔ( 

اؿ :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ،ثَُّـ قَ أَر بِأ ُّْـ اْل ِكتَ ِ
اب،
اء أَبِي ُى َرْي َرةَ  فَقَ َ
َٕ -ع ْف ُن َع ْيٍـ اْل ُم ْج ِم ِر قَ َ
صمَّْي ُ
ت َوَر َ
اؿَ « :
َ
ِ
حتَّى إِ َذا بمَ َغ :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ قَ َ ِ
آميفَ ،فمَ َّما رَكع ،قَ َ َّ
يفَ ،وقَا َؿ َّ
اؿ :الموُ
َ
َ
اسَ :
اؿ :آم َ
الن ُ
َ َ
اؿ :المَّو أَ ْكبر ،ثَُّـ سج َدَ ،فَم َّما رفَع ،قَ َ َّ
اؿَ :س ِم َع المَّوُ لِ َم ْف َح ِم َدهُ ،ثَُّـ قَ َ
ْسوُ ،قَ َ
اؿ :الموُ
ََ
أَ ْك َب ُرَ ،فمَ َّما َرفَ َع َأر َ
ُ َُ
َ َ
اؿ :المَّو أَ ْكبرَ ،فمَ َّما رفَع ،قَ َ َّ
استَ ْقَب َؿ قَائِ ًما َم َع التَّ ْكبِ ِ
اـ ِم َف
أَ ْك َب ُرَ ،فمَ َّما َس َج َد ،قَ َ
اؿ :الموُ أَ ْك َب ُر ،ثَُّـ ْ
ُ َُ
َ َ
يرَ ،فمَ َّما قَ َ
َّ
الثّْْنتَْي ِف ،قَ َ َّ
اؿ :والَِّذي َن ْف ِسي بَِيِد ِه إِّْني َألَ ْش َبي ُكـ ص َالةً بِرس ِ
وؿ المَّ ِو .)ٕ(»
َُ
ُ ْ َ
اؿ :الموُ أَ ْك َب ُرَ ،فمَ َّما َسم َـ ،قَ َ َ
وجو االستدالل :قاؿ الصنعاني :وىو أصح حديث ورد في ذلؾ ،فيو مؤيد لألصؿ وىو كوف البسممة
حكميا حكـ الفاتحة في القراءة جي ار واس ار اًر ،إذ ىو ظاىر في أنو كاف  يق أر بالبسممة لقوؿ أبي
ىريرة« :إِّْني َألَ ْش َبي ُكـ ص َالةً بِرس ِ
وؿ المَّ ِو .)ٖ( »
َُ
ُ ْ َ
اف إِ َذا قَ َأَر َو ُى َو َي ُؤُّـ َّ
َف َّ
َٖ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  أ َّ
َّالةَ بِػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ .
اس ا ْفتَتَ َح الص َ
النبِ َّي َ :ك َ
الن َ
اب المَّ ِو ،ا ْقرُءوا إِ ْف ِش ْئتُـ فَاتِ َحةَ اْل ِكتَ ِ
اؿ أَُبو ُىرْيرةَ ِ « :ىي َآيةٌ ِم ْف ِكتَ ِ
اب فَِإَّنيَا ْاآل َيةُ السَّابِ َعةُ»(ٗ) .وفي
قَ َ
ْ
َ
ََ
َ
اف إِ َذا أ ََّـ َّ
اس قَ َأَر ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ (٘).
روايةَ :ك َ
الن َ

ٗ-ع ِف ْاب ِف عب ٍ ِ
َّال ِة بِػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ (.)ٙ
اف النَّبِ ُّي َ ي ْجيَُر ِفي الص َ
َ
َ
َّاس َو َعم ٍّي َو َع َّم ٍار  قَالَواَ :ك َ
(.)ٙ
ٔ

 -المجموع (ٖ.)ٖٗٗ/

ٖ

 -سبؿ السالـ (ٔ.)ٖٔٚ/

ٗ

 -سنف الدارقطني (ٔ )ٖٓٙ/حديث رقـ ( ،)ٔٚكتاب الصالة ،باب وجوب قراءة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ في الصالة والجير

ٕ
ِ
اءةُ ﮋ ﭑ
 سنف النسائي (ٕ )ٖٔٗ/حديث رقـ (٘ٓ ،)ٜكتاب االفتتاح ،ق َر َالم ْيري ،لكف تابعو
( )ٕٚٚ/ٔٙحديث رقـ ( :)ٜٔٓٗٗحديث صحيح ،وىذا إسناد ضعيؼ لضعؼ رشديف :وىو ابف سعد َ
في ىذا الحديث خالد بف يزيد الجمحي المصري ،وىو ثقة مف رجاؿ الشيخيف.

ﭒ ﭓ ﭔﮊ .قاؿ شعيب األرناؤوط

بيا واختالؼ الروايات في ذلؾ.
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ َ ،واْل َج ْي ِر بِ َيا

٘

السنف الكبرى لمبييقي (ٕ )ٙٛ/حديث رقـ ( ،)ٕٖٜٙباب ا ْف ِتتَ ِ ِ
َّال ِة بِػ ﮋ
اء ِة ِفي الص َ
َ ُ
اح اْلق َر َ
ِإ َذا َج َي َر بِاْلفَاتِ َح ِة .قاؿ العيني في عمدة القاري ( :)ٗٓ/ٜولئف سمـ فالصواب فيو الوقؼ.

 -سنف الدارقطني (ٔ )ٖٓٙ/حديث رقـ ( ،)ٔٚكتاب الصالة ،باب وجوب قراءة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ في الصالة والجير

بيا واختالؼ الروايات في ذلؾ .قاؿ الزيمعي في نصب الراية (ٔ :)ٖٗٔ/أخرجو الخطيب عف أبي أويس ،واسمو عبد اهلل بف
أويس ،ولو ثبت ىذا عف أبي أويس فيو غير محتج بو ،ألف أبا أويس ال يحتج بما انفرد بو ،فكيؼ إذا انفرد بشيء وخالفو

فيو مف ىو أوثؽ منو ،مع أنو متكمـ فيو فوثقو جماعة وضعفو آخروف.
ٙ

 -سنف الدارقطني (ٔ)ٖٖٓ-ٖٕٓ/حديث رقـ ( )ٗ،ٙكتاب الصالة ،باب وجوب قراءة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ في الصالة

والجير بيا واختالؼ الروايات في ذلؾ .قاؿ األلباني في السمسمة الضعيفة ( :)ٕٜٙٗمنكر.
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ِ
َ٘ -ع ْف ْاب ِف َعب ٍ
ص َالتَوُ بِػ ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ (ٔ).
َّاس قَ َ
اؿَ :ك َ
اف النَّبِ ُّي َ ي ْفتَت ُح َ
وجو االستدالل :إف الصحابة  نقموا عف رسوؿ اهلل  أنو كاف يستفتح قراءتو في الصالة بالبسممة
ويجير بيا ،وما ذكروا ذلؾ لوال أنيـ سمعوا النبي  يجير بيا ،فدؿ ذلؾ داللة واضحة عمى

مشروعية الجير بيا عند قراءة الفاتحة في الصالة.

ِ
ِ
ِ ِ
ٍِ
اؿَّ :
َ -ٙع ْف أ ََن ِ
اء ِة َفمَ ْـ َي ْق َْأر ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ
ص َالةً فَ َجيَ َر فييَا بِاْلق َر َ
صمى ُم َع ِاوَيةُ بِاْل َمد َينة َ
س ْب ِف َمالؾ  قَ َ َ
ِ
آف ،ولَـ ي ْق أرْىا لِمس َّ ِ
َّالةََ ،فمَ َّما
ضى تِْم َؾ الص َ
ﭔﮊ ِأل ُّْـ اْلقُ ْر ِ َ ْ َ َ َ
يف َي ْي ِوي َحتَّى قَ َ
ُّورِة التي َب ْع َد َىاَ ،ولَ ْـ ُي َكب ّْْر ح َ
َ
َّ
اداهُ م ْف َس ِمع َذلِ َؾ ِم َف اْلمي ِ
ص ِار ِم ْف ُك ّْؿ َم َك ٍ
يت؟
ت الص َ
َّالةَ أ َْـ َن ِس َ
َس َرْق َ
اج ِر َ
افَ :يا ُم َع ِاوَيةُ أ َ
يف َو ْاأل َْن َ
َُ
َ
َسم َـ َن َ َ
ِ
آف ولِمس ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ َّ
اؿَ :فمَـ ُي َ ّْ
يف َي ْي ِوي
ُّورة التي َب ْع َد َىاَ ،و َكب ََّر ح َ
صؿ َب ْع َد َذل َؾ إال قَ َأَر ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ أل ُّْـ اْلقُ ْر ِ َ َ
قَ َ ْ
َس ِ
اج ًدا(ٕ).
وجو االستدالل :إف الصحابة  أنكروا عمى معاوية  عدـ قراءتو لمبسممة في الفاتحة ،فاستجاب

لقوليـ ورجع إلى قراءتيا .قاؿ الماوردي :فدؿ ىذا اإلنكار منيـ عمى اإلجماع في الجير بيا ،واف ما
ثبت أنو مف الفاتحة كاف الجير بيا كسائر آي الفاتحة (ٖ).

وؿ ِ
رس ِ
اهلل  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
َُ
(ٗ)
ِ
ت َع ْف
اءتَوُ َآيةً َآيةً  .وفي رواية :أََّنيَا ُسئِمَ ْ
ق َر َ

ِ
ِ
َ -ٚع ْف أ ُّْـ َسمَ َمةَ
اءةَ
َذ َك َر ْ
ت  -أ َْو َكم َمةً َغ ْي َرَىا  -ق َر َ
ّْ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ ُيقَطعُ
ّْ ِ
ِقراء ِة رس ِ
اءتَوُ َآيةً َآيةً ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ،ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ
وؿ المَّ ِو  فَقَالَ ْ
تَ :ك َ
اف ُيقَطعُ ق َر َ
ََ َُ
ﭙﮊ  ،ﮋﭛ ﭜﮊ ،ﮋﭞ ﭟ ﭠﮊ (٘).
وجو االستدالل :إف أـ سممة

وصفت قراءة النبي  أنو كاف يقطعيا آية آية ،وذكرت البسممة

في أوؿ الفاتحة ،وما كاف ليا أف تذكر ذلؾ لوال أنيا سمعت رسوؿ اهلل  يجير بيا ،فدؿ ذلؾ عمى
مشروعية الجير بالبسممة عند قراءة الفاتحة في الصالة.
ٔ

 -سنف الترمذي (ٕ )ٔٗ/حديث رقـ (ٕ٘ٗ) ،أبواب الصالة ،باب مف رأى الجير بػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ .قاؿ الترمذي:

ىذا حديث ليس إسناده بذاؾ .وضعؼ إسناده األلباني في ضعيؼ سنف الترمذي (ٔ.)ٕٛ/
ٕ

 -سنف الدارقطني (ٔ )ٖٔٔ/حديث رقـ (ٖٖ) ،كتاب الصالة ،باب وجوب قراءة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ في الصالة والجير

بيا واختالؼ الروايات في ذلؾ .السنف الكبرى لمبييقي (ٕ )ٕٚ/حديث رقـ (ٕٓٔٗ) ،كتاب الصالة ،باب ا ْفتِتَ ِ ِ
اء ِة ِفي
َ ُ
اح اْلق َر َ
َّال ِة بِػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ َ ،واْل َج ْي ِر بِ َيا ِإ َذا َج َي َر بِاْلفَاتِ َح ِة .قاؿ الزيمعي في نصب الراية (ٔ :)ٖٖ٘/إف مداره عمى عبد
الص َ
اهلل بف عثماف بف خيثـ ،وىو واف كاف مف رجاؿ مسمـ لكنو متكمـ فيو ،أسند ابف عدي إلى ابف معيف أنو قاؿ :أحاديثو غير
قوية .وقاؿ النسائي :ليف الحديث .ليس بالقوي .وقاؿ الدارقطني :ضعيؼ لينوه .وقاؿ ابف المديني منكر الحديث.

ٖ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٜٔٓ/

٘

 -سبؽ تخريجو ص(ٖٓٔ).

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص(ٖٓٔ).
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أ َّ
الصالَ ِة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ فَ َع َّد َىا َآيةً ﮋ ﭖ ﭗ
وؿ المَّ ِو  قَ َأَر ِفي َّ
َ -ٛع ْف أ ُّْـ َسمَ َمةَ
َف َر ُس َ
ات ﮋﭞ ﭟ ﭠﮊ أَربع آي ٍ
ث آي ٍ
اؿ َى َك َذا ﮋ ﭢ
ات َوقَ َ
َْ َ َ
ﭘ ﭙﮊ َآيتَْي ِف ﮋﭛ ﭜﮊ ثَالَ َ َ
َصابِ ِع ِو(ٔ).
ﭣ ﭤ ﭥﮊ َو َج َم َع َخ ْم َس أ َ
وجو االستدالل :إف النبي  ق أر البسممة في الصالة وعدىا آية مف الفاتحة ،وما ثبت مف الفاتحة فمو
حكميا ،ويكوف الجير بو كبقية آييا .ولو لـ يجير النبي  بالبسممة لما عممت أـ سممة

ولما

أخبرت بو.

ِ
َ -ٜع ْف أ ََن ٍ
ّْما،
ات َي ْوٍـ َب ْي َف أَ ْ
س  قَ َ
ظيُ ِرَنا ِإ ْذ أ ْ
اؿَ :ب ْي َنا َر ُسو ُؿ اهلل َ ذ َ
اءةً ثَُّـ َرفَ َع َأر َ
َغفَى إِ ْغفَ َ
ْسوُ ُمتََبس ً
وؿ ِ
ِ
ورةٌ» فَقَ َأرَ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮋ ﮆ ﮇ
اهلل قَ َ
َض َح َك َؾ َيا َر ُس َ
اؿ« :أ ُْن ِزلَ ْ
فَ ُقْم َناَ :ما أ ْ
ت َعمَ َّي آنفًا ُس َ
وف َما اْل َك ْوثَُر؟» فَ ُقْم َنا
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ ثَُّـ قَ َ
اؿ« :أَتَ ْد ُر َ
اؿ« :فَِإنَّو َنير وع َدنِ ِ
ُمتِي
ض تَِرُد َعمَ ْي ِو أ َّ
َعمَ ُـ ،قَ َ
يو َربّْي َع َّز َو َج َّؿَ ،عمَ ْي ِو َخ ْيٌر َكثِ ٌيرُ ،ى َو َح ْو ٌ
اهللُ َوَر ُسولُوُ أ ْ
ُ ٌْ َ َ
ِ
الن ُج ِ
ام ِة ،آنَِيتُوُ َع َد ُد ُّ
وـ ،فَُي ْختَمَ ُج اْل َع ْب ُد ِم ْنيُ ْـ ،فَأَقُو ُؿَ :ر ّْ
ُمتِي فََيقُو ُؿَ :ما تَ ْد ِري َما
ب ،إَِّنوُ ِم ْف أ َّ
َي ْوَـ اْلق َي َ
ت َب ْع َد َؾ»(ٕ).
َح َدثَ ْ
أْ
وجو االستدالل :قاؿ النووي :وىذا تصريح بالجير بيا خارج الصالة فكذا في الصالة كسائر

اآليات (ٖ).

الصمَو ِ
ؼ اْلمعتَ ِم ِر ْب ِف سمَ ْيم ِ
َٓٔ -ع ْف ُم َح َّمِد ْب ِف اْل ُمتََو ّْك ِؿ ْب ِف أَبِي الس ِ
ات َما َال
َّر ّْ
ي قَ َ
صمَّْي ُ
ُ َ َ
ت َخْم َ ُ ْ
اؿَ :
اف م َف َّ َ
َح ِ
اف َي ْجير بِػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ قَْب َؿ فَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
ت
اب َوَب ْع َد َىاَ ،و َس ِم ْع ُ
صييَا الص ْ
أْ
ُّب َح واْل َم ْغ ِر َ
ب ،فَ َك َ
َُ

ِ
ِ
ِ
ص َال ِة أ ََن ِ
س ْب ِف َمالِ ٍؾ ،
ص َال ِة أَبِيَ ،وقَ َ
اؿ أَبِيَ :ما آلُو أ ْ
اْل ُم ْعتَم َر َيقُو ُؿَ :ما آلُو أ ْ
ي بِ َ
َف أَ ْقتَد َ
ي بِ َ
َف أَ ْقتَد َ
َف أَ ْقتَِدي بِص َال ِة رس ِ
وؿ المَّ ِو .)ٗ(»
َوقَ َ
اؿ أ ََن ٌس َ « :ما آلُو أ ْ
َ َ َُ
وجو االستدالل :دؿ الحديث بمنطوقو عمى مشروعية الجير بالبسممة عند قراءة الفاتحة في الصالة،
ألف النبي  كاف يجير بيا ،والصحابة كانوا يقتدوف بو في جيره فيجيروف.

ٔ

 -صحيح ابف خزيمة (ٔ )ٕٗٛ/حديث رقـ (ٖ ،)ٜٗكتاب الصالة ،باب ذكر الدليؿ عمى أف ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ آية

مف فاتحة الكتاب .قاؿ األلباني في اإلرواء (ٕ :)ٙٓ/صحيح.

ِ
ٕ  -صحيح مسمـ (ٔ )ٖٓٓ/حديث رقـ (ٓٓٗ) ،كتاب الصالة ،باب حج ِ
ِ ّْ
ورٍة ِس َوى
َّة َم ْف َق َ
َ ُ ُ
اؿ :اْلَب ْس َمَمةُ َآيةٌ م ْف أ ََّوؿ ُكؿ ُس َ
اءةٌ.
َب َر َ
ٖ  -المجموع (ٖ.)ٖٗٛ/
ٗ

 -سنف الدارقطني (ٔ )ٖٓٛ/حديث رقـ (ٕ٘) ،كتاب الصالة ،باب وجوب قراءة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ في الصالة والجير

بيا واختالؼ الروايات في ذلؾ .معرفة السنف واآلثار (ٕ )ٖٖٛ/حديث رقـ (ٖٖ٘ٔ) ،كتاب الصالةِ ،اال ْبتِ َد ِ
اء ِة أ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
آف
اء بِق َر َ
ُ
قَْب َؿ َما َي ْق َأُر َب ْع َد َىا .قاؿ النووي في المجموع (ٖ :)ٖ٘ٓ/قاؿ :رواة ىذا الحديث عف آخرىـ ثقات.
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َ -11ع ِف ْاب ِف ُع َم َر

َف رس َ ِ
َّالةَ َي ْب َدأُ بِػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ (ٔ).
اف إِ َذا ا ْفتَتَ َح الص َ
وؿ اهلل َ ك َ
أ َّ َ ُ

وجو االستدالل :إف ابف عمر

أخبر عف النبي  أنو يفتتح صالتو بالبسممة ،ولو لـ يجير بيا

النبي  لما عمـ ابف عمر

ولما أخبر عف رسوؿ اهلل  بذلؾ .فدؿ ذلؾ داللة واضحة عمى

مشروعية الجير بيا عند قراءة الفاتحة في الصالة.
ثانيا :اإلجماع.

إجماع أىؿ المدينة في عصر الصحابة .)ٕ( 

ثالثا :المعقول.
ٔ -إ ف البسممة آية مف الفاتحة ،فإف كاف في صالة يجير فييا جير بالبسممة كما يجير في سائر
الفاتحة (ٖ).

ٕ -إف البسممة تق أر عمى أنيا آية مف القرآف ،بدليؿ أنيا تق أر بعد التعوذ ،فكاف سنتيا الجير كسائر
الفاتحة (ٗ).

أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بأنو يسف اإلسرار بالبسممة لقراءة الفاتحة في
الصالة الجيرية مطمقا .باألدلة التالية:

ِ
الصالَةَ بِػ ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ
وف َّ
َك ُانوا َي ْفتَت ُح َ

َٔ -ع ْف أ ََن ِ
َف َّ
س ْب ِف َمالِ ٍؾ  أ َّ
النبِ َّي َ وأ ََبا َب ْك ٍر َو ُع َم َر
(٘)
َح ًدا ِم ْنيُ ْـ َي ْق َأُر ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ (.)ٙ
َس َم ْع أ َ
ﭙﮊ  .وفي روايةَ :فمَ ْـ أ ْ
ِ
وف ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ِفي أ ََّو ِؿ
وف بِػ ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ َ ،ال َي ْذ ُك ُر َ
وفي رواية :فَ َك ُانوا َي ْستَ ْفت ُح َ
ِقراء ٍة وَال ِفي ِ
آخ ِرَىا(.)ٚ
ََ َ
ُّ
اف َال َي ْق َأرُ :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ (.)ٛ
وفي رواية :فَ ُكميُ ْـ َك َ

ٔ  -السنف الكبرى لمبييقي (ٕ )ٚٓ/حديث رقـ (ٖٕٓٗ) ،كتاب الصالة ،باب ا ْفتِتَ ِ ِ
َّال ِة بِػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ
اء ِة ِفي الص َ
َ ُ
اح اْلق َر َ
ﭔﮊ َ ،واْل َج ْي ِر بِ َيا ِإ َذا َج َي َر بِاْل َفاتِ َح ِة .قاؿ ابف الجوزي في التحقيؽ في أحاديث الخالؼ (ٔ :)ٖٗٛ/يرويو عبد الرحمف بف
ي عف أبيو .قاؿ أحمد :سمعت منو وتركت حديثو ،وكاف كذابا .وقاؿ يحيى :ىو وأبوه ضعيفاف.
عبد اهلل العمر ّ
ٕ

 -المجموع (ٖ.)ٖٜٗ/

ٗ

 -المرجع السابؽ.

ٖ

 -الميذب (ٔ.)ٕٚ/

٘

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٚ

ٙ

 -سنف الترمذي (ٕ )ٕٔ/حديث رقـ (ٕٗٗ) ،أبواب الطيارة ،باب ما جاء في ترؾ الجير بػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ .قاؿ

الترمذي :حديث عبد اهلل بف مغفؿ حديث حسف .وضعفو األلباني في ضعيؼ سنف الترمذي (ٔ.)ٕٛ-ٕٚ/

ٚ

-سبؽ تخريجو ص(ٔٓٔ).

ٛ
اؿ َال ُي ْج َي ُر بِ َيا .موطأ مالؾ (ٔ)ٛٔ/
اب َم ْف َق َ
 السنف الكبرى لمبييقي (ٕ )ٚ٘/حديث رقـ ( ،)ٕٗٔٛكتاب الصالةَ ،ب ُِ ِ ِ
اء ِة.
حديث رقـ (ٖٓ) ،كتاب الصالةَ ،ب ُ
اب اْل َع َمؿ في اْلق َر َ
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وف بِػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ (ٔ).
وفي روايةَ :ال َي ْجيَُر َ
ِ
وف بِػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ (ٕ).
وفي روايةَ :ك ُانوا ُيس ُّر َ
قاؿ الزيمعي :ورجاؿ ىذه الروايات كميـ ثقات ،مخرج ليـ في الصحيحيف (ٖ).
وجو االستدالل :إف حديث أنس  برواياتو المتعددة يدؿ عمى أف الثابت مف فعمو  وخمفائو  ىو
اإلسرار بالبسممة وعدـ الجير بيا .قاؿ الطحاوي :ففي ذلؾ دليؿ أنيـ كانوا يقولونيا مف غير طريؽ
الجير ،ولوال ذلؾ لـ يكف لما كاف لذكرىـ نفي الجير معنى .فثبت بتصحيح ىذه اآلثار ترؾ الجير بػ
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ وذكرىا س ار (ٗ) .وقاؿ ابف الجوزي :في ىذا الحديث دليؿ عمى أنو ال يسف الجير
بالبسممة (٘).

َٕ -ع ْف َعائِ َشةَ

ﭙﮊ (.)ٙ

الصالَةَ بِالتَّ ْكبِ ِ ِ
اءةَ بِػ ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ
اف َر ُسو ُؿ المَّ ِو َ ي ْفتَتِ ُح َّ
قَالَ ْ
تَ :ك َ
ير َواْلق َر َ

وجو االستدالل :إف عائشة

أخبرت عف النبي  أنو كاف يفتتح قراءة صالتو بِػ ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﮊ ولـ تذكر بسممة ،فدؿ ذلؾ عمى أنو كاف يسر بيا.
اؿَ :كاف رسو ُؿ ِ
ِ
اهلل  إِ َذا َنيض ِمف َّ ِ َّ ِ ِ
اءةَ بِػ ﮋ ﭖ ﭗ
َٖ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ
َ َ َ
الرْك َعة الثان َية ْ
استَ ْفتَ َح اْلق َر َ
َ َُ

ت(.)ٚ
ﭘ ﭙﮊ َولَ ْـ َي ْس ُك ْ
وجو االستدالل :إف أبا ىريرة  أخبر عف رسوؿ اهلل  أنو كاف يستفتح القراءة عند القياـ إلى الركعة

الثانية بِػ ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ ،ولـ يذكر بسممة ،فدؿ ذلؾ عمى أنو كاف يسر بيا.
اؿ لِي:
اؿَ :س ِم َعنِي أَبِي َوأ ََنا ِفي الص َ
َّال ِة أَقُو ُؿ :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ،فَقَ َ
َٗ -ع ْف ْاب ِف َع ْبِد المَّ ِو ْب ِف ُم َغفَّ ٍؿ قَ َ
ِ
اب رس ِ َّ ِ
ِ
ث
َي ُب َن َّي ُم ْح َد ٌ
ث ،قَ َ
ث إِي َ
الح َد ُ
الح َد َ
ض إِلَ ْيو َ
اف أ َْب َغ َ
اؿَ :ولَ ْـ أ ََر أ َ
َّاؾ َو َ
وؿ المو َ ك َ
َح ًدا م ْف أ ْ
أْ
َص َح ِ َ ُ

ٔ

 -مسند أحمد (ٕٓ )ٕٜٔ/حديث رقـ (٘ٗ .)ٕٔٛقاؿ األرناؤوط (ٕٓ :)ٕٜٔ/إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف.

ٕ

 -صحيح ابف خزيمة (ٔ )ٕ٘ٓ/حديث رقـ ( ،)ٜٗٛكتاب الصالة ،باب ذكر الدليؿ عمى أف ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ آية مف

فاتحة الكتاب.

ٖ

 -نصب الراية (ٔ.)ٖٕٜ/

٘

 -كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف (ٔ.)ٕٛٛ/

ٚ

 -سبؽ تخريجو ص(ٕٓٔ).

ٗ

 -شرح معاني اآلثار (ٔ.)ٕٖٓ/

ٙ

 -سبؽ تخريجو ص(ٕٓٔ).

555

ِفي ِ
ت َم َع
اإل ْس َالِـ َ -ي ْعنِي ِم ْنوُ  -قَ َ
صمَّْي ُ
اؿَ :وقَ ْد َ
ت
صمَّْي َ
َح ًدا ِم ْنيُ ْـ َيقُولُيَا ،فَ َال تَُقْميَا ،إِ َذا أ َْن َ
َس َم ْع أ َ
أْ
ت َ

َّ
اف َفمَ ْـ
النبِ ّْي َ و َم َع أَبِي َب ْك ٍر َو َم َع ُع َم َر َو َم َع ُعثْ َم َ
فَ ُق ْؿ :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ (ٔ).

وجو االستدالل :إف عبد اهلل بف مغفؿ  أنكر عمى ولده قراءة البسممة في الصالة ،وأمره أف يبدأ بػ ﮋ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ ،ألنو صمى خمؼ النبي  وأبي بكر وعمر وعثماف  ولـ يسمع أحدا
منيـ يقوليا ،فدؿ ذلؾ عمى أنيـ كانوا يسروف بيا وال يجيروف.

ِ ِ
ت الص َ ِ
َ٘ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ َ ع ِف َّ
صفَ ْي ِف،
اؿ« :قَ َ
النبِ ّْي  قَ َ
اؿ اهللُ تَ َعالَى :قَ َس ْم ُ
َّالةَ َب ْيني َوَب ْي َف َع ْبدي ن ْ
اؿ اهللُ تَ َعالَىَ :ح ِم َدنِي َع ْبِديَ ،وِا َذا
اؿ اْل َع ْب ُد :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ  ،قَ َ
َؿ ،فَِإ َذا قَ َ
َولِ َع ْبِدي َما َسأ َ
َّدنِي
اؿ :ﮋﭛ ﭜﮊ  ،قَا َؿ اهللُ تَ َعالَى :أَثَْنى َعمَ َّ
اؿ :ﮋﭞ ﭟ ﭠﮊ قَ َ
ي َع ْبِديَ ،وِا َذا قَ َ
قَ َ
اؿَ :مج َ
ِ
اؿَ :ى َذا َب ْينِي َوَب ْي َف
اؿ :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ قَ َ
ض إِلَ َّي َع ْبِدي -فَِإ َذا قَ َ
َع ْبدي َ -وقَا َؿ َم َّرةً :فَ َّو َ
اؿ :ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
َؿ ،فَِإ َذا قَ َ
َع ْبِديَ ،ولِ َع ْبِدي َما َسأ َ
اؿَ :ى َذا لِ َع ْبِدي َولِ َع ْبِدي َما َسأَ َؿ»(ٕ).
ﭳ ﭴﮊ قَ َ

وجو االستدالل :قاؿ ابف قدامة :وىذا يدؿ عمى أنو لـ يذكر ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ولـ يجير بيا (ٖ).

ثانيا :القياس.

إف التعوذ ال يجير بو ،فكذا البسممة قياسا عمييا (ٗ).

ثالثا :المعقول.

ٔ -إنو ال نص في الجير بيا ،وليست مف الفاتحة حتى يجير بيا ضرورة الجير بالفاتحة (٘).
ٕ -إ ف التسمية متى ترددت بيف أف تكوف مف الفاتحة وبيف أف ال تكوف تردد الجير بيف السنة
والبدعة ،ألنيا إذا لـ تكف منيا التحقت باألذكار ،والجير باألذكار بدعة ،والفعؿ إذا تردد بيف السنة
والبدعة تغمب جية البدعة ،ألف االمتناع عف البدعة فرض ،وال فرضية في تحصيؿ السنة أو الواجب،

فكاف اإلخفاء بيا أولى (.)ٙ

ٖ -إف الجير بيا لو كاف ثابتا ورد النقؿ بو مستفيضا متوات ار كوروده في سائر القراءة (.)ٚ

ٔ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٜٔٔ

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص(ٖ).

ٗ

 -المجموع (ٖ.)ٖ٘ٙ/

ٙ

 -المرجع السابؽ.

ٖ

 -المغني (ٔ.)٘٘٘/

٘

 -بدائع الصنائع (ٔ.)ٕٓٗ/

ٚ

 أحكاـ القرآف لمجصاص (ٔ.)ٜٔ/555

أدلة القول الثالث :استدؿ أصحاب القوؿ الثالث القائموف بأنو يستحب الجير بيا لمصمحة راجحة،
كالتعميـ والتأليؼ بما استدؿ بو أصحاب القوؿ الثاني القائموف باإلسرار ،وحمموا أدلة القوؿ األوؿ عمى

الجير بيا أحيانا لبياف الجواز والتأليؼ والتعميـ.

أدلة القول الرابع :استدؿ أصحاب القوؿ الرابع القائموف بالتخيير بيف الجير واإلسرار بما استدؿ بو
أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بالجير ،وبما استدؿ بو أصحاب القوؿ الثاني القائموف باإلسرار ،وحمموا
أدلة الطرفيف عمى التخيير بيف الجير واإلسرار ،ولكنيـ رجحوا غمبة اإلسرار عمى الجير.

المناقشة:

أوال :نوقشت أدلة القول األول القائمين بأنو يسن الجير بالبسممة لقراءة الفاتحة في الصالة

الجيرية ،واإلسرار بيا في السرية بالتالي:
ٔ-حديث أبي ىريرة .

ناقشو ابن قدامة :وحديث أبي ىريرة  الذي احتجوا بو ليس فيو أنو جير بيا ،وال يمتنع أف ُيسمع

منو حاؿ اإلسرار كما ُسمع االستفتاح واالستعاذة مف النبي  مع إس ارره بيما ،وقد روى أبو قتادة 
أف النبي  كاف يسمعيـ اآلية أحيانا في صالة الظير(ٔ) (ٕ).
ٕ-حديث ُنع ْيٍـ اْلم ْج ِم ِر وقوؿ أَبِي ُىرْيرةَ  :والَِّذي َن ْف ِسي بَِيِد ِه إِّْني َألَ ْش َبي ُكـ ص َالةً بِرس ِ
وؿ المَّ ِو
َُ
ُ ْ َ
َ
ََ
ُ
َ
.)ٖ( 
ناقشو اإلمام العيني من ثالثة وجوه:
األول :إنو معموؿ ،فإف ذكر البسممة فيو مما تفرد بو نعيـ المجمر مف بيف أصحاب أبي ىريرة ،
وىـ ثمانمائة ما بيف صاحب وتابع ،وال يثبت عف ثقة مف أصحاب أبي ىريرة  أنو حدث عف أبي

ىريرة  أنو  كاف يجير بالبسممة في الصالة (ٗ).

وأجابو الحافظ ابن حجر :إنو قد رواىا نعيـ المجمر وىو ثقة ،والزيادة مف الثقة مقبولة (٘).

اعترض عميو الزيمعي بقولو :ليس ذلؾ مجمعا عميو ،بؿ فيو خالؼ مشيور ،فمنيـ مف يقبميا مطمقا،
ومنيـ مف ال يقبميا ،والصحيح التفصيؿ وىو أنيا تقبؿ في موضع دوف موضع ،فتقبؿ إذا كاف الراوي

الذي رواىا ثقة حافظا ثبتا ،والذي لـ يذكرىا مثمو أو دونو في الثقة ،ففي موضع يجزـ بصحتيا ،وفي
ٔ
ُّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َف َّ
ادةَ « :أ َّ
ورٍة
 يقصد ما رواه أَُبو َقتَ َالنبِ َّي َ ك َ
اف َي ْق َأُر في ال َّرْك َعتَْي ِف ْاألُوَلَي ْي ِف م َف الظ ْي ِر َواْل َع ْ
ص ِر ِب َفات َحة اْلكتَاب َو ُس َ
ِ
اآليةَ.
َوُي ْس ِم ُعَنا ْاآلَيةَ أ ْ
اـ َ
َحَي ًانا» .انظر :صحيح البخاري (ٔ )ٔ٘٘/حديث رقـ ( ،)ٚٚٛكتاب األذافَ ،ب ُ
اب ِإ َذا أ ْ
َس َم َع اإل َم ُ
ُّ
صحيح مسمـ (ٔ )ٖٖٖ/حديث رقـ (ٔ٘ٗ) ،كتاب الصالة ،باب اْلِقر ِ ِ
ص ِر.
اءة في الظ ْي ِر َواْل َع ْ
َ ُ َ َ
ٕ

 -المغني (ٔ.)٘٘٘/

ٗ

 -عمدة القاري (.)ٖٙ/ٜ

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٔٙ

٘

 فتح الباري (ٕ.)ٕٙٚ/555

موضع يغمب عمى الظف صحتيا ،وفي موضع يغمب عمى الظف خطؤىا ،وفي موضع يتوقؼ في

الزيادة ،وزيادة نعيـ المجمر التسمية في ىذا الحديث مما يتوقؼ فيو ،بؿ يغمب عمى الظف ضعفو،
وعمى تقدير صحتيا فال حجة فييا لمف قاؿ بالجير ،ألنو قاؿ :فق أر ،أو فقاؿ :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ،
وذلؾ أعـ مف قراءتيا س ار أو جيرا ،وانما ىو حجة عمى مف ال يرى قراءتيا (ٔ).
الثاني :إف قولو(:فق أر) أو (قاؿ) ليس بصريح أنو سمعيا منو ،إذ يجوز أف يكوف أبو ىريرة  أخبر
نعيما بأنو قرأىا سرا ،ويجوز أف يكوف سمعيا منو في مخافتتو لقربو منو ،كما روي عنو مف أنواع

االستفتاح وألفاظ الذكر في قيامو وقعوده وركوعو وسجوده ،ولـ يكف ذلؾ منو دليالً عمى الجير (ٕ).

الثالث :إف التشبيو ال يقتضي أف يكوف مثمو مف كؿ وجو ،بؿ يكفي في غالب األفعاؿ ،وذلؾ متحقؽ
في التكبير وغيره دوف البسممة ،فإف التكبير وغيره مف أفعاؿ الصالة ثابت صحيح عف أبي ىريرة ،
وكاف مقصوده الرد عمى مف تركو ،وأما التسمية ففي صحتيا عنو نظر ،فينصرؼ إلى الصحيح الثابت
دوف غيره ،ومما يمزميـ عمى القوؿ بالتشبيو مف كؿ وجو أف يقولوا بالجير بالتعوذ (ٖ).

وناقشو ابن حجر :يحتمؿ أف يكوف أبو ىريرة  أراد بقولو :أشبيكـ .أي :في معظـ الصالة ال في

جميع أجزائيا ،وقد رواه جماعة غير نعيـ عف أبي ىريرة بدوف ذكر البسممة (ٗ).
وأجيب من وجيين:

األول :إف نعيما ثقة فتقبؿ زيادتو ،والخبر ظاىر في جميع األجزاء فيحمؿ عمى عمومو حتى يثبت
دليؿ يخصصو (٘).

الثاني :إ نو خالؼ الظاىر ،ويبعد مف الصحابي أف يبتدع في صالتو شيئا لـ يفعمو رسوؿ اهلل 
فييا ،ثـ يقوؿ :والَِّذي َن ْف ِسي بَِيِد ِه إِّْني َألَ ْش َبي ُكـ ص َالةً بِرس ِ
وؿ المَّ ِو .)ٚ( )ٙ(
َُ
ُ ْ َ
َ
وناقشو ابن رجب من خمسة وجوه:
األول :إف الحديث في إسناده سعيد بف أبي ىالؿ وخالد بف يزيد ،وىما واف كانا ثقتيف ،لكف قاؿ أبو
اؿ أبو حاتـ :أخاؼ أف يكوف بعضيا
زرعة الرازي فييما :ربما وقع ِفي قمبي مف حسف حديثيما .وق َ

مراسيؿ َعف ابف أبي فروة وابف سمعاف .يعني :مدلسة عنيما.

ٔ

 -نصب الراية (ٔ.)ٖٖٚ/

ٕ

 -عمدة القاري (.)ٖٙ/ٜ

ٗ

 -فتح الباري (ٕ.)ٕٙٚ/

ٙ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٔٙ

ٖ

 -المرجع السابؽ.

٘

 -فتح الباري (ٕ.)ٕٙٚ/

ٚ

 -سبؿ السالـ (ٔ.)ٖٔٚ/
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الثاني :إف ىذا الحديث ليس بصريح ِفي الجير ،إنما فيو َّأنو ق أر البسممة ،وىذا يصدؽ بقراءتيا س اًر،
وقد خرجو النسائي ِفي باب :ترؾ الجير بالبسممة.

الثالث :عمى تقدير أف يكوف جير بيا ،فيحتمؿ أف يكوف جير بيا ليعمـ َّ
الناس استحباب قراءتيا ِفي
الصالة ،كما جير ُع َمر بالتعوذ لذلؾ.
الرابع :إنو قاؿ :ق أر ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ،ثـ ق أر بأـ القرآف ،وىذا دليؿ عمى أنيا ليست مف أـ القرآف،
وانما تق أر قبؿ أـ القرآف تبركاً بقراءتيا.
الخامس :ليس ِفي الحديث تصريح بأف جميع ما فعمو أبو ىريرة ِ في ىذه الصالة نقمو صريحا عف
النبي  مف غيره (ٔ).
النبي  ،وانما فيو أف صالتو أشبو بصالة ّ
وناقشو ابن الجوزي :حديث نعيـ ال حجة فيو ،ألنو حكى أف أبا ىريرة  قرأىا ولـ يقؿ جير بيا،
فجائز أف يكوف سمعيا في مخافتتو لقربو منو (ٕ).

اف إِ َذا أ ََّـ َّ
َف َّ
ٖ-حديث أَبِي ُى َرْي َرةَ  أ َّ
اس قَ َأَر ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ (ٖ).
النبِ َّي َ :ك َ
الن َ
ناقشو الزيمعي :أخرجو الخطيب عف أبي أويس ،واسمو عبد اهلل بف أويس ،ولو ثبت ىذا عف أبي
أويس فيو غير محتج بو ،ألف أبا أويس ال يحتج بما انفرد بو ،فكيؼ إذا انفرد بشيء وخالفو فيو مف

ىو أوثؽ منو ،مع أنو متكمـ فيو فوثقو جماعة وضعفو آخروف ،وممف ضعفو أحمد بف حنبؿ وابف

معيف وأبو حاتـ الرازي ،وممف وثقو الدارقطني وأبو زرعة (ٗ).

أجيب :إنو أخرج مسمـ في صحيحو ألبي أويس (٘).

اعترض عميو الزيمعي :إف صاحبي الصحيح إذا أخرجا لمف تُكمّْـ فيو؛ فإنما ينتقوف مف حديثو ما
توبع عميو ،وظيرت شواىده ،وعمـ أف لو أصال ،وال يروف ما تفرد بو سيما إذا خالفو الثقات ،وىذه
العمة راجت عمى كثير ممف استدرؾ عمى الصحيحيف فتساىموا في استدراكيـ ،ومف أكثرىـ تساىال

الحاكـ أبو عبد اهلل في كتابو المستدرؾ ،فإنو يقوؿ :ىذا عمى شرط الشيخيف أو أحدىما وفيو ىذه
العمة ،إذ ال يمزـ مف كوف الراوي محتجا بو في الصحيح أنو إذا وجد في أي حديث كاف يكوف ذلؾ
الحديث عمى شرطو (.)ٙ

اب المَّ ِو ،ا ْقرُءوا إِ ْف ِش ْئتُـ فَاتِ َحةَ اْل ِكتَ ِ
ٗ -قَوؿ أَبي ُىرْيرةَ ِ « :ىي َآيةٌ ِم ْف ِكتَ ِ
اب فَِإَّنيَا ْاآل َيةُ السَّابِ َعةُ»(.)ٚ
ْ
َ
ََ
َ
ٔ

 -التحقيؽ في أحاديث الخالؼ (ٔ.)ٖ٘٘/

ٕ

 -فتح الباري البف رجب (ٗ.)ٖٙٛ-ٖٙٚ/

ٗ

 -نصب الراية (ٔ.)ٖٗٔ/

ٙ

 -نصب الراية (ٔ.)ٖٕٗ-ٖٗٔ/

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٔٙ

٘

 -عمدة القاري (.)ٖٜ/ٜ

ٚ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٔٙ
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ناقشو الجصاص :إف أبا بكر الحنفي قاؿ :ثـ لقيت نوحا فحدثني عف سعيد المقبري عف أبي ىريرة
 مثمو ولـ يرفعو ،ومثؿ ىذا االختالؼ في السند والرفع يدؿ عمى أنو غير مضبوط في األصؿ ،فمـ
يثبت بو توقيؼ عف النبي .)ٔ( 

وأجيب :قاؿ عبد الحؽ في أحكامو الكبرى :رفع ىذا الحديث عبد الحميد بف جعفر وىو ثقة وثقو ابف

معيف (ٕ).

اعترض عميو :إف سفياف الثوري كاف يضعفو ويحمؿ عميو ،ولئف سممنا رفعو فميس فيو داللة عمى

الجير ،ولئف سمـ فالصواب فيو الوقؼ (ٖ).

وأجيب :ىذا موقوؼ في حكـ المرفوع إذ ال يقوؿ الصحابي أف البسممة إحدى آيات الفاتحة إال عف

توقيؼ أو دليؿ قوي ظير لو فحيف إذف يكوف لو حكـ سائر آيات الفاتحة مف الجير واإلسرار (ٗ).
ّْ ِ
اءتَوُ َآيةً َآيةً(٘).
٘-حديث أـ سممة
ووصفيا قراءة النبي ُ :يقَطعُ ق َر َ
ناقشو العيني :ليس فيو حجة لمخصـ ،ألف فيو ذكرىا قراءة النبي  كيؼ كانت وبياف ترتيمو ،وليس
فيو ذكر الصالة (.)ٙ

وناقشو الجصاص من ثالثة وجوه:
األول :إنيا نعتت قراءة النبي  ،وليس فيو ذكر قراءتو في الصالة ،وال داللة فيو عمى جير وال
إخفاء ،ألف أكثر ما فيو أنو قرأىا ونحف كذلؾ نقوؿ أيضا ولكنو ال يجير بيا.

الثاني :جائز أف يكوف النبي  أخبرىا بكيفية قراءتو فأخبرت بذلؾ.

الثالث :يحتمؿ أف تكوف سمعتو يق أر غير جاىر بيا ،فسمعتو لقربيا منو .ويدؿ عميو أنيا ذكرت أنو
كاف يصمي في بيتيا ،وىذه لـ تكف صالة فرض ،ألنو  كاف ال يصمي الفرض منفردا بؿ كاف

يصمييا في جماعة ،وجائز عندنا لممنفرد والمتنفؿ أف يق أر كيؼ شاء مف جير أو إخفاء (.)ٚ
-ٙحديث أ ُّْـ َسمَ َمةَ

أ َّ
الصالَ ِة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ فَ َع َّد َىا َآيةً(.)ٛ
وؿ المَّ ِو  قَ َأَر ِفي َّ
َف َر ُس َ

ٔ

 -أحكاـ القرآف لمجصاص (ٔ.)ٔٔ/

ٖ

 -المرجع السابؽ.

٘

 -سبؽ تخريجو ص(ٖٓٔ).

ٚ

 -أحكاـ القرآف لمجصاص (ٔ.)ٔٛ/

ٕ

 -عمدة القاري (.)ٗٓ/ٜ

ٗ

 -المرجع السابؽ.

ٙ

 -عمدة القاري (.)ٕٗ/ٜ

ٛ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٔٛ
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ناقشو العيني :إف مدار ىذه الرواية عمى عمر بف ىاروف البمخي ،وىو مجروح تكمـ فيو غير واحد
مف األئمة ،فعف أحمد :ال أروي عنو شيئا .وعف يحيى :ليس بشيء .وعف ابف المبارؾ :كذاب .وعف
النسائي :متروؾ الحديث .وعف ابف الجوزي عف يحيى :كذاب خبيث ليس حديثو بشيء (ٔ).

وناقشو الزيمعي من أربعة وجوه:
أحدىا :إنو ليس بصريح في الجير ،ويمكف أنيا سمعتو س ار في بيتيا لقربيا منو.
الثاني :إف مقصودىا اإلخبار بأنو كاف يرتؿ قراءتو حرفا حرفا وال يسردىا.

الثالث :إف المحفوظ فيو والمشيور أنو ليس في الصالة.

الرابع :غاية ما فيو أنو  جير بيا مرة أو نحو ذلؾ .وليس فيو دليؿ عمى أف كؿ إماـ يجير بيا في
صالة الجير دائما ،ولو كاف ذلؾ معموما عندىـ لـ يختمؼ فيو ،ولـ يقع فيو شؾ ،ولـ يحتج أحد إلى

أف يسأؿ عنو ،ولكاف مف جنس جيره  بغيرىا (ٕ).
الصمَو ِ
ؼ اْلمعتَ ِم ِر ْب ِف سمَ ْيم ِ
-ٚحديث ُم َح َّمِد ْب ِف اْل ُمتَ َو ّْك ِؿ ْب ِف أَبِي الس ِ
ات َما َال
َّر ّْ
ي قَ َ
صمَّْي ُ
ُ َ َ
ت َخْم َ ُ ْ
اؿَ :
اف م َف َّ َ
َح ِ
اف َي ْجير بِػ ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ قَْب َؿ فَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب(ٖ).
صييَا الص ْ
أْ
ُّب َح واْل َم ْغ ِر َ
بَ ،ف َك َ َُ
ناقشو ابن رجب بقولو :وىذا ال يثبت لوجوه:

منيا :انقطاع أوؿ إسناده.
يو تصريح برواية معتمر لمجير بالبسممة بيذا اإلسناد ،وانما ِف ِ
ومنيا :إنو ليس ِف ِ
يو اقتداء كمي ِفي
الصالة ،ومثؿ ىذا ال يثبت بو نقؿ تفاصيؿ أحكاـ الصالة الخاصة.

ومنيا :إف المعتمر بف سميماف إنما كاف يروي حديث البسممة بإسناد آخر عف إِ ِ
سماعيؿ بف حماد عف
َ
ِ
أَبِي خالد َع ْف ْاب ِف َعب ٍ
اف َّ
ص َالتَوُ بِػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ (ٗ) .خرجو مف
َّاس قَ َ
اؿَ :ك َ
النبِ ُّي َ ي ْفتَت ُح َ
طريقو كذلؾ أبو داود وقاؿ :ىذا حديث ضعيؼ .والترمذي وقاؿ :إسناده ليس بذاؾ.

قاؿ العقيمي :قاؿ :إسماعيؿ بف حماد بف أَبِي سميماف حديثو غير محفوظ  -يعني :ىذا الحديث ،-
ويحكيو عف مجيوؿ كوفي.

ومنيا :إف مح َّمد ْبف المتوكؿ لَـ يخرج لَو ِفي الصحيح ،وقد تكمـ ِف ِ
الرِازي وغيره وليَّنوه،
يو أبو حاتـ َّ
ُ
َُ
ْ
(٘)
الحِد ْيث َعمَى وجو آخر .
َو ُى َو كثير الوىـ .وقد ُروي َع ْنوُ َى َذا َ

ٔ

 -عمدة القاري (.)ٕٗ/ٜ

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٔٛ

٘

 -أحكاـ القرآف لمجصاص (ٗ.)ٖٙ٘-ٖٙٗ/

ٕ

 -نصب الراية (ٔ.)ٖ٘ٔ-ٖ٘ٓ/

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٔٚ
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أجابو النووي بقولو :بأف الحديث أخرجو الحاكـ في المستدرؾ ،وقاؿ :رواة ىذا الحديث عف آخرىـ
ثقات (ٔ).

اعترض عميو شيخ اإلسالم ابن تيمية :إف تصحيح الحاكـ وحده وتوثيقو وحده ال يوثؽ بو فيما دوف
ىذا؛ فكيؼ في مثؿ ىذا الموضع الذي يعارض فيو بتوثيؽ الحاكـ .وقد اتفؽ أىؿ العمـ في الصحيح

عمى خالفو ،ومف لو أدنى خبرة في الحديث وأىمو ال يعارض بتوثيؽ الحاكـ ما قد ثبت في الصحيح

خالفو (ٕ).

ِ
ِ
ِ ِ
ٍِ
اؿَّ :
-ٛحديث أ ََن ِ
اء ِة َفمَ ْـ َي ْق َْأر ﮋ ﭑ ﭒ
ص َالةً فَ َجيَ َر فييَا بِاْلق َر َ
صمى ُم َع ِاوَيةُ بِاْل َمد َينة َ
س ْب ِف َمالؾ  قَ َ َ
ﭓ ﭔﮊ ِأل ُّْـ اْلقُ ْر ِ
آف(ٖ).
ناقشو الجصاص من ثالثة وجوه:

األول :لو كاف ذلؾ كما ذكرت لعرفو أبو بكر وعمر وعثماف وعمي وابف مسعود وابف المغفؿ وابف
عباس ومف روينا عنيـ اإلخفاء دوف الجير ،ولكاف ىؤالء أولى بعممو ،ألنيـ كانوا أقرب إليو في حاؿ
الصالة مف غيرىـ مف القوـ المجيوليف الذيف ذكرت.

الثاني :إف ذلؾ ليس باستفاضة ،ألف الذي ذكرت مف قوؿ المياجريف واألنصار إنما رويتو مف طريؽ
اآلحاد.
الثالث :ليس فيو ذكر الجير ،وانما فيو أنو لـ يق أر ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ،ونحف أيضا ننكر ترؾ
قراءتيا ،وانما كالمنا في الجير واإلخفاء أييما أولى (ٗ).
وناقشو الزيمعي من أربعة وجوه:
أحدىا :إف مداره عمى عبد اهلل بف عثماف بف خيثـ ،وىو واف كاف مف رجاؿ مسمـ لكنو متكمـ فيو،
أسند ابف عدي إلى ابف معيف أنو قاؿ :أحاديثو غير قوية .وقاؿ النسائي :ليف الحديث ،ليس بالقوي.

وقاؿ الدارقطني :ضعيؼ لينوه .وقاؿ ابف المديني منكر الحديث .وبالجممة فيو مختمؼ فيو ،فال يقبؿ
ما تفرد بو ،مع أنو قد اضطرب في إسناده ومتنو ،وىو أيضا مف أسباب الضعؼ.

الثاني :إ ف شرط الحديث الثابت أف ال يكوف شاذا وال معمال ،وىذا شاذ معمؿ ،فإنو مخالؼ لما رواه
الثقات األثبات عف أنس ،وما يرد حديث معاوية ىذا أف أنسا كاف مقيما بالبصرة ،ومعاوية لما قدـ
المدينة لـ يذكر أحد عممناه أف أنسا كاف معو .بؿ الظاىر أنو لـ يكف معو.

ٔ

 -المجموع (ٖ.)ٖ٘ٓ/

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٔٚ

ٕ

 -مجموع الفتاوى (ٕٕ.)ٕٗٙ/

ٗ
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الثالث :إ ف مذىب أىؿ المدينة قديما وحديثا ترؾ الجير بيا ،ومنيـ مف ال يرى قراءتيا أصال .وال
يسير ،ولو محمؿ ،وىذا
ا
يحفظ عف أحد مف أىؿ المدينة بإسناد صحيح أنو كاف يجير بيا إال شيئا
عمميـ يتوارثو آخرىـ عف أوليـ ،فكيؼ ينكروف عمى معاوية ما ىو شبييـ؟! ىذا باطؿ.

الرابع :إ ف معاوية لو رجع إلى الجير بالبسممة كما نقموه ،لكاف ىذا معروفا مف أمره عند أىؿ الشاـ
الذيف صحبوه ،ولـ ي نقؿ ذلؾ عنيـ ،بؿ الشاميوف كميـ خمفاؤىـ وعمماؤىـ كاف مذىبيـ ترؾ الجير بيا،
وما روي عف عمر بف عبد العزيز مف الجير بيا فباطؿ ال أصؿ لو .ومف المستبعد أف يكوف ىذا حاؿ

معاوية ،ومعموـ أف معاوية قد صمى مع النبي  ،فمو سمع النبي  يجير بالبسممة لما تركيا حتى

ينكر عميو رعيتو أنو ال يحسف يصمي (ٔ).

 -ٜما ثبت َع ِف ْاب ِف َعب ٍ
َّال ِة بِػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ (ٕ).
اف النَّبِ ُّي َ ي ْجيَُر ِفي الص َ
َّاس قَ َ
اؿَ :ك َ
ناقشو الحافظ ابن حجر :إ ف الحديث أخرجو الحاكـ وفيو عبد اهلل بف عمرو بف حساف وىو واه رواه
عف شريؾ عف سالـ األفطس عف سعيد بف جبير عنو ،وأخرجو الدارقطني مف غير طريقو ،لكف فيو

أبو الصمت وىو ضعيؼ يسرؽ الحديث ،رواه عف شريؾ بو ،وأصمو مرسؿ بإسناد رجالو ثقات (ٖ).

أجابو الحاكم :قد احتج البخاري بسالـ ىذا وىو بف عجالف األفطس ،واحتج مسمـ بشريؾ ،وىذا إسناد
صحيح وليس لو عمة ولـ يخرجاه (ٗ).

اعترض عميو الزيمعي بقولو :قوؿ الحاكـ :احتج مسمـ بشريؾ .فيو نظر ،فإنو إنما روى لو في

المتابعات ال في األصوؿ (٘).

واعترض عميو ابن الممقن بقولو :ىما معذوراف في عدـ تخريجو ،فإف عبد اهلل المذكور َّ
كذبو غير
واحد مف األئمة ،ونسبو عمي بف المديني إلى الوضع ،والعجب كيؼ خفي حالو عمى ىذا الحافظ

الكبير ،وأبو الصمت الذي في سند الدارقطني متروؾ (.)ٙ

وناقشو الزيمعي :وىذا الحديث غير صريح وال صحيح  ،فأما كونو غير صريح فإنو ليس فيو أنو في
الصالة .وأما غير صحيح فإف عبد اهلل بف عمرو بف حساف الواقعي كاف يضع الحديث ،قالو إماـ

الصنعة عمي بف المديني .وقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ :سألت أبي عنو فقاؿ :ليس بشيء ،كاف
يكذب .وقاؿ ابف عدي :أحاديثو مقموبات .وأما أبو الصمت فإنو متروؾ ،قاؿ ابف أبي حاتـ :سألت أبي

ٔ

 -نصب الراية (ٔ.)ٖ٘ٗ-ٖٖ٘/

ٖ

 -الدراية في تخريج أحاديث اليداية (ٔ.)ٖٖٔ/

٘

 -نصب الراية (ٔ.)ٖٗ٘/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٔٙ

ٗ

 -مستدرؾ الحاكـ (ٔ.)ٕٕٙ/

ٙ

 -البدر المنير (ٖ.)٘ٙٚ/
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عنو فقاؿ :ليس عندي بصدوؽ ،ولـ يحدثني عنو .وأما أبو زرعة فإنو ضرب عمى حديثو وقاؿ :ال

أحدث عنو وال أرضاه .وقاؿ الدارقطني :رافضي خبيث (ٔ).

َف رس َ ِ
َّالةَ َي ْب َدأُ بِػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ (ٕ).
اف إِ َذا ا ْفتَتَ َح الص َ
وؿ اهلل َ ك َ
ٓٔ -حديث ْاب ِف ُع َم َر أ َّ َ ُ
ي عف أبيو قاؿ
ناقشو ابن الجوزي :إف حديث ابف عمر يرويو عبد الرحمف بف عبد اهلل العمر ّ

أحمد :سمعت منو وتركت حديثو ،وكاف كذابا .وقاؿ يحيى :ىو وأبوه ضعيفاف عمى أنو ال حجة في
الحديث ألف البداية بيا ال تدؿ عمى أنيا منيا (ٖ).

ِ
ٔٔ-حديث أ ََن ٍ
ورةٌ» فَقَ َأرَ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ
س  قَ َ
اؿ « :أ ُْن ِزلَ ْ
ت َعمَ َّي آنفًا ُس َ
(ٗ).
ناقشو الزيمعي بقولو :إف أنسا  روى عف النبي  قراءة البسممة ،وليس فيو ذكر الصالة

أصال (٘).

ٕٔ-مناقشة عامة لجممة ما استدؿ بو أصحاب ىذا القوؿ.

ناقشيا الزيمعي من وجيين:

األول :ال يصح في الجير بالبسممة حديث صحيح (.)ٙ
الثاني :إف ىذه األحاديث كميا ليس فييا صريح صحيح ،بؿ فييا عدميما ،أو عدـ أحدىما ،وكيؼ
تكوف صحيحة وليست مخرجة في شيء مف الصحيح وال المسانيد وال السنف المشيورة؟! وفي روايتيا

الكذابوف والضعفاء والمجاىيؿ الذيف ال يوجدوف في التواريخ وال في كتب الجرح والتعديؿ (.)ٚ
وناقشيا شيخ اإلسالم ابن تيمية من أربعة وجوه:

األول :لـ يثبت عف النبي  أنو كاف يجير بيا ،وليس في الصحاح وال السنف حديث صحيح صريح

بالجير ،واألحاديث الصريحة بالجير كميا ضعيفة؛ بؿ موضوعة ،وىذا لما صنؼ الدارقطني مصنفا

في ذلؾ قيؿ لو :ىؿ في ذلؾ شيء صحيح ؟ فقاؿ :أما عف النبي  فال ،وأما عف الصحابة فمنو
صحيح ومنو ضعيؼ.

الثاني :لو كاف النبي  يجير بيا دائما لكاف الصحابة ينقموف ذلؾ ،ولكاف الخمفاء يعمموف ذلؾ ،ولما
كاف الناس يحتاجوف أف يسألوا أنس بف مالؾ  بعد انقضاء عصر الخمفاء ،ولما كاف الخمفاء
ٔ

 -نصب الراية (ٔ.)ٖٗ٘/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٜٔٔ

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٔٛ

ٙ

 -المرجع السابؽ (ٔ.)ٖٗٚ/

ٖ

 -التحقيؽ في أحاديث الخالؼ (ٔ.)ٖٗٛ/

٘

 -نصب الراية (ٔ.)ٖٖ٘/

ٚ
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الراشدوف ثـ خمفاء بني أمية وبني العباس كميـ متفقيف عمى ترؾ الجير ،ولما كاف أىؿ المدينة  -وىـ

أعمـ أىؿ المدائف بسنتو  -ينكروف قراءتيا بالكمية س ار وجي ار (ٔ).

الثالث :إ ف الجير بيا مما تتوافر اليمـ والدواعي عمى نقمو ،فمو كاف النبي  يجير بيا كالجير
بسائر الفاتحة لـ يكف في العادة وال في الشرع ترؾ نقؿ ذلؾ ،بؿ لو انفرد بنقؿ مثؿ ىذا الواحد واالثناف
لقطع بكذبيما ،إذ التواطؤ فيما تمنع العادة والشرع كتمانو ،كالتواطؤ عمى الكذب فيو.

الرابع :اتفؽ أىؿ المعرفة بالحديث عمى أنو ليس في الجير بيا حديث صريح ،ولـ يرو أىؿ السنف
المشيورة :كأبي داود والترمذي والنسائي شيئا مف ذلؾ ،وانما يوجد الجير بيا صريحا في أحاديث
موضوعة يروييا الثعمبي والماوردي وأمثاليما في التفسير .أو في بعض كتب الفقياء الذيف ال يميزوف

بيف الموضوع وغيره ،بؿ يحتجوف بمثؿ حديث الحميراء (ٕ).
ناقشيا الجصاص بقولو :اإلخفاء أولى مف وجييف:

أحدىما :ظيور عمؿ السمؼ باإلخفاء دوف الجير ،منيـ أبو بكر وعمر وعمي وابف مسعود وابف
المغفؿ وأنس بف مالؾ ،وقوؿ إبراىيـ :الجير بيا بدعة .إذ كاف متى روي عف النبي  خبراف

متضاداف ،وظير عمؿ السمؼ بأحدىما ،كاف الذي ظير عمؿ السمؼ بو أولى باإلثبات.

واآلخر :إف الجير بيا لو كاف ثابتا؛ ورد النقؿ بو مستفيضا متوات ار كوروده في سائر القراءة ،فمما لـ
يرد النقؿ بو مف جية التواتر عممنا أنو غير ثابت ،إذ الحاجة إلى معرفة مسنوف الجير بيا كيي إلى

معرفة مسنوف الجير في سائر فاتحة الكتاب (ٖ).

وناقشيا ابن قدامة بقولو :سائر أخبار الجير ضعيفة ،فإف رواتيا ىـ رواة اإلخفاء ،واسناد اإلخفاء

صحيح ثابت بغير خالؼ فيو ،فدؿ عمى ضعؼ رواية الجير (ٗ).

وناقشيا ابن القيم بقولو :ال ريب أنو لـ يكف يجير بيا دائماً في كؿ يوـ وليمة خمس مرات أبدًا،

الراشديف ،وعمى ُجميور أصحابو ،وأىؿ بمده في األعصار
حض اًر وسف اًر ،ويخفى ذلؾ عمى خمفائو َّ
الفاضمة ،ىذا ِمف أمحؿ المحاؿ حتى يحتاج إلى التشبُّث فيو بألفاظ مجممة ،وأحاديث واىية ،فصحيح

يحيا غير صحيح (٘).
غير صريح ،وصر ُ
تمؾ األحاديث ُ
أجابيم صديق حسن خان بقولو :وأحاديث الجير واف كانت غير سميمة مف المقاؿ؛ فيي قد بمغت
في الكثرة إلى حد يشيد بعضيا لبعض ،مع كونيا معتضدة بالرسـ في المصاحؼ ،وىو دليؿ عممي،

ٔ

 -مجموع الفتاوى (ٕٕ.)ٕٚٙ-ٕٚ٘/

ٖ

 -أحكاـ القرآف لمجصاص(ٔ.)ٜٔ-ٔٛ/

٘

 -زاد المعاد (ٔ.)ٕٓٚ/

ٕ

 -المرجع السابؽ (ٕٕ.)ٗٔ٘/

ٗ

 -المغني (ٔ.)٘٘٘/
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فقد وافقت سائر اآليات القرآنية في ذلؾ ،فالظاىر مع مف قاؿ بأف صفتيا وصفة سائر اآليات

متفقة (ٔ).

ثانيا :نوقشت أدلة القول الثاني القائمين بأنو يسن اإلسرار بالبسممة لقراءة الفاتحة في الصالة

مطمقا بالتالي:

ٔ-حديث أنس  برواياتو المتعددة.
المصرحة بحذؼ البسممة أو بعدـ الجير بيا؛ قد
ناقشو النووي :إف ىذه الرواية التي انفرد بيا مسمـ
ّْ
ُعمّْمت وعورضت بأحاديث الجير الثابتة عف أنس  ،والتعميؿ يخرجيا مف الصحة إلى الضعؼ ،ألف
مف شرط الصحيح أف ال يكوف شاذا وال معمال ،واف اتصؿ سنده بنقؿ عدؿ ضابط عف مثمو ،فالتعميؿ

بضعفو لكونو اطمع فيو عمى عمة خفية قادحة في صحتو ،كاشفة عف وىـ لبعض رواتو ،وال ينفع
حينئذ إخراجو في الصحيح ،ألنو في نفس األمر ضعيؼ وقد خفى ضعفو ،وقد تخفى العمة عمى أكثر

الحفاظ ويعرفيا الفرد منيـ ،فكيؼ واألمر ىنا بالعكس؟! وليذا امتنع البخاري وغيره مف إخراجو (ٕ).
وناقشو الشيخ أبو محمد المقدسي فقال :ثم لمناس في تأويمو والكالم عميو خمس طرق:

إحداىا :إنو ال يجوز االحتجاج بو لتمونو واضطرابو واختالؼ ألفاظو مع تغاير معانييا ،فال حجة في
ِ
الصالَةَ بِػ ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ » (ٖ) .ومرة:
وف َّ
شيء منيا عندي ،ألنو قاؿ مرةَ « :ك ُانوا َي ْفتَت ُح َ
(ٗ)
ُّ
اف َال َي ْق َأُر ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ » (٘) .ومرة:
وف بِػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ »  .ومرةُ « :كميُ ْـ َك َ
« َال َي ْجيَُر َ
َح ًدا ِم ْنيُ ْـ َي ْق َأُر ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ » ( .)ٙفحاصؿ ىذه الطريقة إنما نحكـ بتعارض الروايات
َس َم ْع أ َ
«لَ ْـ أ ْ
وال نجعؿ بعضيا أولى مف بعض فيسقط الجميع.

الثانية :أف نرجح بعض ألفاظ ىذه الروايات المختمفة عمى باقييا ونرد ما خالفيا إلييا ،فال نجد
الرجحاف إال لمرواية التي عمى لفظ حديث عائشة

 :أنيـ كانوا يفتتحوف بػ ﮋ ﭖ ﭗﮊ ( .)ٚأي

بالسورة ،وىذه طريقة اإلماـ الشافعي ومف تبعو ،ألف أكثر الرواة عمى ىذا المفظ ،ولقولو في رواية

()ٛ
الدارقطني« :بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
جوز قراءة غير الفاتحة
آف»  ،فكأف أنسا أخرج ىذ الكالـ مستدال بو عمى مف ُي ّْ
ٔ

 -الروضة الندية (ٔ.)ٔٓٔ/

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٚ

ٕ

 -المجموع (ٖ.)ٖ٘ٗ/

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص(ٕٓٔ).

ٙ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٜٔٔ

٘

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٜٔٔ

ٚ

 -لـ يقؼ الباحث في كتب التخريج والحديث عمى ىذا المفظ لعائشة ؿ ،فمعمو أراد حديث َعائِ َش َة

ٛ

 -سنف الدارقطني (ٔ )ٖٔٙ/حديث رقـ ( ،)ٜكتاب الصالة ،باب ذكر اختالؼ الرواية في الجير بػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ.

الصالَةَ بِالتَّ ْكبِ ِ ِ
اءةَ بِػ ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ  .سبؽ تخريجو ص(ٕٓٔ).
َي ْفتَِت ُح َّ
ير َواْلق َر َ
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اف َر ُسو ُؿ المَّ ِو 
َ :ك َ

أو يبدأ بغيرىا ،ثـ افترقت الرواية عنو ،فمنيـ :مف أداه بمفظو فأصاب .ومنيـ :مف فيـ منو حذؼ

البسممة فعبر عنو بقولو :كانوا ال يقرءوف(ٔ) .أو فمـ أسمعيـ يقرءوف البسممة(ٕ) .ومنيـ :مف فيـ
اإلسرار فعبر عنو.

فإف قيؿ :إذا اختمفت ألفاظ روايات حديث قضى المبيف منيا عمى المجمؿ ،فإف سمـ أف رواية
ِ
وف» تعيف المراد.
وف» محتممة فرواية « َال َي ْجيَُر َ
« َي ْفتَت ُح َ
قمنا :ورواية «بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
آف» تعيف المعنى اآلخر ،فاستويا وسمـ لنا ما سبؽ مف األحاديث المصرحة
بالجير عف أنس  وغيره ،وتمؾ ال تحتمؿ تأويال ،وىذه أمكف تأويميا بما ذكرناه فأولت ،وجمع بيف

الروايات وألفاظيا.

الثالثة :أف يقاؿ :ليس في ىذه الروايات ما ينافي أحاديث الجير الصحيحة السابقة ،أما الرواية المتفؽ
وف» ،فالمراد بو :نفى الجير الشديد الذي نيى اهلل تعالي عنو
عمييا فظاىرة ،وأما قولوَ « :ال َي ْجيَُر َ

بقولو :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ (ٖ) ،فنفى أنس  الجير الشديد دوف

ِ
وف» فمـ يرد حقيقة
أصؿ الجير ،بدليؿ أنو ىو روى الجير في حديث آخر ،وأما رواية مف روى «ُيس ُّر َ
ِ
وف» التوسط المأمور بو الذي ىو بالنسبة إلى الجير المنيي عنو
اإلسرار ،وانما أراد بقولوُ« :يس ُّر َ
كاإلسرار .واختار ىذا المفظ مبالغة في نفى الجير الشديد المنيي عنو ،وىذا معنى ما روي عف ابف

ِ
َعر ِ
اب(ٗ) .أراد الجير الشديد قراءة األعراب،
عباس أنو قاؿ :اْل َج ْي ُر بػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ق َر َ
اءةُ األ ْ َ
لجفائيـ وشدتيـ ألف ابف عباس ممف رأى الجير بالبسممة.

الرابعة :وىي رد جميع الروايات إلى معنى أنيـ كانوا يسروف بالبسممة دوف تركيا ،وقد ثبت الجير بيا
عف أنس  ،)٘(وكأف أنسا  بالغ في الرد عمى مف أنكر اإلسرار بيا ،فقاؿ :أنا صميت خمؼ النبي

 وخمفائو فرأيتيـ يسروف بيا( .)ٙأي وقع ذلؾ منيـ مرة أو مرات لبياف الجواز ،ولـ يرد الدواـ بدليؿ
ما ثبت عنو مف الجير رواية وفعال ،فتكوف أحاديث أنس  قد دلت عمى جواز األمريف ووقوعيما

مف النبي  وىما الجير واإلسرار ،وليذا اختمفت أفعاؿ الصدر األوؿ في ذلؾ ،وىو كاالختالؼ في

ٔ

ُّ
اف َال َي ْق َأُر ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ  .سبؽ تخريجو ص(.)ٜٔٔ
 لعمو أراد قولوُ :كميُ ْـ َك ََح ًدا ِم ْنيُ ْـ َي ْق َأُر ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ  .سبؽ تخريجو ص(.)ٜٔٔ
َس َم ْع أ َ
 لعمو أراد قولو :لَ ْـ أ ْ -اإلسراء. ٔٔٓ :

ٗ

 -معرفة السنف واآلثار (ٕ )ٖٚٚ/حديث رقـ ( ،)ٖٜٔٓكتاب الصالة ،الجير بػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ  .مصنؼ ابف أبي

ٕ
ٖ

اف َال َي ْج َي ُر بِػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ  .مصنؼ عبد الرزاؽ
شيبة (ٔ )ٖٙٔ/حديث رقـ (ٖٗٔٗ) ،كتاب الصمواتَ ،م ْف َك َ
(ٕ )ٜٛ/حديث رقـ (٘ٓ ،)ٕٙكتاب الصالة ،ب ِ
اء ِة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ .
َ ُ
اب ق َر َ
٘
َف أَ ْقتَِدي بِص َال ِة رس ِ
وؿ المَّ ِو  .سبؽ تخريجو ص(.)ٕٔٚ
 يقصد حديث المعتمر ،وفيو َق َاؿ أََن ٌس َ :ما آلُو أ ْ
َ َ َُ
ٙ

ِ
وف بِػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ  .سبؽ تخريجو ص(.)ٕٔٛ
 لعمو أراد قولوَ :كانُوا ُيس ُّر َ555

األذاف واإلقامة .قاؿ أبو حاتـ بف حباف :ىذا عندي مف االختالؼ المباح والجير أحب إلى .فعمى ىذا

قوؿ مف روى :لـ يقرأ ،أي :لـ يجير .ولـ أسمعيـ يقرءوف ،أي :يجيروف.

الخامسة :أف يقاؿ :نطؽ أنس  بكؿ ىذه األلفاظ المروية في مجالس متعددة ،بحسب الحاجة إلييا
في االستدالؿ والبياف (ٔ).

أجابو الحافظ ابن رجب من ثالثة وجوه:
األول :إف ما ذكروه مف اختالؼ ألفاظ الرواية يدؿ عمى أنيـ كانوا يرووف الحديث بالمعنى وال يراعوف
المفظ ،فإذا كاف أحد األلفاظ محتمال واآلخر صريحا ال احتماؿ فيو ،عمـ أنيـ أرادوا بالمفظ المحتمؿ ىو

ما دؿ عمييا المفظ الصريح الذي ال احتماؿ فيو ،وأف معناىما عندىـ واحد ،واال لكاف الرواة قد رووا

الحديث الواحد بألفاظ مختمفة متناقضة ،وال يظف ذلؾ بيـ مع عمميـ وفقييـ وعدالتيـ وورعيـ.

ال سيما وبعضيـ قد زاد في الحديث زيادة تنفي كؿ احتماؿ وشؾ ،وىي عدـ ذكر قراءة البسممة في

القراءة ،وىذه زيادة مف ثقات عدوؿ حفاظ ،تقضي عمى كؿ لفظ محتمؿ ،فكيؼ ال تقبؿ؟.

فالواجب في ىذا ونحوه :أف تجعؿ الرواية الصريحة مفسرة لمرواية المحتممة؛ فإف ىذا مف باب عرض

المتشابو عمى المحكـ ،فأما رد الروايات الصريحة لمرواية المحتممة فغير جائز ،كما ال يجوز رد

المحكـ لممتشابو.

الثاني :إف ألفاظ الحديث متناقضة فال يجوز االحتجاج بو فقد أبطؿ ،وخالؼ ما عميو أئمة اإلسالـ
قديما وحديثا في االحتجاج بيذا الحديث والعمؿ بو.

ثالثا :أي فائدة في رواية أنس  أو غيره أف القراءة تفتتح بفاتحة الكتاب ،فتق أر الفاتحة قبؿ السورة،
وىذا أمر معموـ مف عمؿ األمة ،لـ يخالؼ فيو منيـ أحد ،وال اختمؼ فيو اثناف ،ال يحتاج إلى اإلخبار
بو ،كما أف أحدا مف الصحابة لـ يرو في أمور الصالة ما كاف مقر ار عند األمة ،ال يحتاج إلى

اإلخبار بو ،مثؿ عدد الركعات بعد استقرارىا أربعا ،ومثؿ الجير فيما يجير بو واإلس ارر فيما يسر،
ونحو ذلؾ مما ال فائدة في اإلخبار بو ،فكذلؾ ابتداء القراءة بالفاتحة ،ال يحتاج إلى اإلخبار بو وال إلى

السؤاؿ عنو (ٕ).

ٕ-حديث أنس وأبي ىريرة

وافتتاح القراءة بِػ ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ.

ناقشو الشافعي بقولو :إنما معنى ىذا الحديث :أف النبي  وأبا بكر وعمر وعثماف كانوا يفتتحوف
القراءة بِػ ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ معناه :أنيـ كانوا يبدءوف بقراءة فاتحة الكتاب قبؿ السورة ،وليس
معناه أنيـ كانوا ال يقرءوف ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ (ٖ).
ٔ

 -المجموع (ٖ.)ٖ٘ٗ-ٖٕ٘/

ٖ

 -سنف الترمذي (ٕ.)ٔ٘/

ٕ

 فتح الباري البف رجب (ٗ.)ٖ٘٘-ٖ٘ٗ/555

َح ًدا ِم ْنيُ ْـ َي ْق َأُر ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ (ٔ).
َس َم ْع أ َ
وناقشو النووي بقولو :وأما الرواية التي في مسمـَ :فمَ ْـ أ ْ
فقاؿ أصحابنا :ىي رواية لمفظ األوؿ بالمعنى الذي فيمو الراوي ،عبر عنو عمى قدر فيمو فأخطأ ،ولو
بمَّغ الحديث بمفظو األوؿ ألصاب ،فإف المفظ األوؿ ىو الذى اتفؽ عميو الحفاظ ،ولـ يخرج البخاري

والترمذي وأبو داود غيره ،والمراد بو اسـ السورة كما سبؽ ،وثبت في سنف الدارقطني َع ْف أ ََن ٍ
اؿ:
س  قَ َ
وؿ المَّ ِو  وأَبِي ب ْك ٍر وعمر وعثْماف فَ َك ُانوا يستَ ْفتِحوف بِأ ُّْـ اْلقُر ِ ِ
« ُكَّنا ُن ّْ
ؼ رس ِ
يما ُي ْجيَُر
َْ ُ َ
َ َ ُ ََ َ ُ َ َ
صمي َخْم َ َ ُ
َ
ْ
آف ف َ
َ
ِف ِ
يو»(ٕ) قاؿ الدارقطني :ىذا صحيح ،وىو دليؿ صريح لتأويمنا ،فقد ثبت الجير بالبسممة عف أنس 
وغيره كما سبؽ ،فالبد مف تأويؿ ما ظير خالؼ ذلؾ (ٖ).

أجابو الزيمعي من أربعة وجوه:
األول :إنو لو أريد االفتتاح بسورة الحمد لقيؿ :كانوا يفتتحوف القراءة بأـ القرآف ،أو بفاتحة الكتاب ،أو
بسورة الحمد ،ىذا ىو المعروؼ في تسميتيا عندىـ (ٗ).

الثاني :إف تسميتيا بِػ ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ لـ ينقؿ عف النبي  وال عف الصحابة والتابعيف،

فع ِرؼ متأخرا ،يقولوف :فالف ق أر الحمد (٘).
وال عف أحد يحتج بقولو ،وأما تسميتيا بالحمد ُ
ِ
ِ
اءةَ بِػ ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ ( ،)ٙفإف ىذا ال يجوز
الثالث :أيف ىذا مف قولوَ :ك ُانوا َي ْستَ ْفت ُح َ
وف اْلق َر َ
أف يراد بو السورة إال بدليؿ صحيح ،وأنى لممخالؼ ذلؾ؟! (.)ٚ
الرابع :إف ىذا فيو صرؼ لمفظ عف حقيقتو وظاىره ،وذلؾ ال يسوغ إال لموجب (.)ٛ

ٕ-حديث َعائِ َشةَ
ﭙﮊ (.)ٜ

الصالَةَ بِالتَّ ْكبِ ِ ِ
اءةَ بِػ ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ
اف َر ُسو ُؿ المَّ ِو َ ي ْفتَتِ ُح َّ
َ :ك َ
ير َواْلق َر َ

وناقشو النووي بقولو :إف المراد أنيـ كانوا يفتتحوف بسورة الفاتحة ال بالسورة ،وىذا التأويؿ متعيف
لمجمع بيف الروايات ،ألف البسممة مروية عف عائشة

فعال ورواية عف النبي  ،وألف مثؿ ىذه

ٔ

-سبؽ تخريجو ص(. )ٜٔٔ

ٕ

 -سنف الدارقطني (ٔ )ٖٔٙ/حديث رقـ ( ،)ٜكتاب الصالة ،باب ذكر اختالؼ الرواية في الجير بػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ.

ٖ

 -المجموع (ٖ.)ٖٕ٘/

٘

 -المرجع السابؽ.

ٚ

 -نصب الراية (ٔ.)ٖٖٔ/

ٜ

 -سبؽ تخريجو ص(ٕٓٔ).

ٗ

 -نصب الراية (ٔ.)ٖٖٔ/

ٙ
اب اْلَب َد َ ِ ِ ِ ِ ِ
ُّورِة .قاؿ شعيب
 سنف النسائي (ٕ )ٖٖٔ/حديث رقـ (ٕٓ ،)ٜكتاب االفتتاحَ ،ب ُاءة ِبفَات َحة اْلكتَاب قَْب َؿ الس َ
األرناؤوط :إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف.
ٛ

 -المرجع السابؽ(ٔ.)ٖٖٛ/
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العبارة وردت عف ابف عمر وأبى ىريرة  ،وىما ممف صح عنو الجير بالبسممة ،فدؿ عمى أف مراد
جميعيـ اسـ السورة ،فيو كقولو :بالفاتحة وقد ثبت أف أوؿ الفاتحة البسممة ،فتعيف االبتداء بيا (ٔ).

أجابو الزيمعي :إ ف تأويمو عمى إرادة اسـ السورة يتوقؼ عمى أف السورة كانت تسمى عندىـ بيذه
الجممة ،فال يعدؿ عف حقيقة المفظ وظاىره إلى مجازه إال بدليؿ (ٕ).

ونوقش من وجيين:
أحدىما :إف أبا الجوزاء ال يعرؼ لو سماع مف عائشة

(ٖ).

أجابو الزيمعي :يكفينا أنو حديث أودعو مسمـ صحيحو ،وأبو الجوزاء اسمو أوس بف عبد اهلل الربعي
،ثقة كبير ال ينكر سماعو مف عائشة

 ،وقد احتج بو الجماعة ،وبديؿ بف ميسرة تابعي صغير،

مجمع عمى عدالتو وثقتو ،وقد حدث بيذا الحديث عنو األئمة الكبار ،وتمقاه العمماء بالقبوؿ ،ولـ يتكمـ

فيو أحد منيـ (ٗ).

الثاني :إنو روي عف عائشة

أنو  كاف يجير (٘).

أجابو الزيمعي :إف ما روي عف عائشة

مف الجير فكذب بال شؾ ،فيو الحكـ بف عبد اهلل بف

سعد ،وىو كذاب دجاؿ ،ال يحؿ االحتجاج بو ،ومف العجب القدح في الحديث الصحيح واالحتجاج

بالباطؿ (.)ٙ

ٖ-حديث َع ْبِد المَّ ِو ْب ِف ُم َغفَّ ٍؿ قَ َ
صمَّْي ُ
اؿ :قَ ْد َ
ت َمعَ
ت
صمَّْي َ
َح ًدا ِم ْنيُ ْـ َيقُولُيَا ،فَ َال تَُقْميَا ،إِ َذا أ َْن َ
َس َم ْع أ َ
أْ
ت َ

َّ
اف َفمَ ْـ
النبِ ّْي َ و َم َع أَبِي َب ْك ٍر َو َم َع ُع َم َر َو َم َع ُعثْ َم َ
فَ ُق ْؿ :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ (.)ٚ

ناقشو النووي بقولو :قاؿ أصحابنا والحفاظ :ىو حديث ضعيؼ ،ألف ابف عبد اهلل بف مغفؿ مجيوؿ.

قاؿ ابف خزيمة :ىذا الحديث غير صحيح مف جية النقؿ ألف ابف عبد اهلل مجيوؿ .وقاؿ ابف عبد
البر :ابف عبد اهلل مجيوؿ ال يقوـ بو حجة .وقاؿ الخطيب أبو بكر وغيره :ىذا الحديث ضعيؼ ،ألف

ابف عبد اهلل مجيوؿ .ال يرد عمى ىؤالء الحفاظ قوؿ الترمذي :حديث حسف ،ألف مداره عمى مجيوؿ،

ولو صح وجب تأويمو جمعا بيف األدلة ،وذكروا في تأويمو وجييف:

ٔ

 -المجموع (ٖ.)ٖٕ٘/

ٕ

 -نصب الراية (ٔ.)ٖٖٗ/

ٗ

 -المرجع السابؽ.

ٙ

 -المرجع السابؽ (ٔ.)ٖٖٗ/

ٖ

 -المرجع السابؽ.

٘

 -نصب الراية (ٔ.)ٖٖٗ/

ٚ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٜٔٔ
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أحدىما :قاؿ أبو الفتح الرازي في كتابو في البسممة :إف ذلؾ في صالة سرية ال جيرية ،ألف بعض
الناس قد يرفع قراءتو بالبسممة وغيرىا رفعا يسمعو مف عنده ،فنياه أبوه عف ذلؾ ،وقاؿ :ىذا محدث،

والقياس أف البسممة ليا حكـ غيرىا مف القرآف في الجير واإلسرار.

الثاني :جواب أبي بكر الخطيب ،قاؿ :ابف عبد اهلل مجيوؿ ،ولو صح حديثو لـ يؤثر في الحديث

الصحيح عف أبي ىريرة  في الجير ،ألف عبد اهلل بف مغفؿ مف أحداث أصحاب رسوؿ اهلل ،
َحالَِـ
وأبو ىريرة  مف شيوخيـ ،وقد صح أف النبي  كاف يقوؿ ألصحابو« :لَِيمِنِي ِم ْن ُك ْـ أُولُو األ ْ
َو ُّ
النيَى»(ٔ) ،فكاف أبو ىريرة  يقرب مف النبي  ،وعبد اهلل بف مغفؿ يبعد لحداثة سنو ،ومعموـ أف

القارئ يرفع صوتو ويجير بقراءتو في أثنائيا أكثر مف أوليا ،فمـ يحفظ عبد اهلل الجير بالبسممة ألنو
بعيد ،وىي أوؿ القراءة وحفظيا أبو ىريرة  لقربو واصغائو وجودة حفظو وشدة اعتنائو (ٕ).

أجابو الزيمعي :ىذا حديث صريح في عدـ الجير بالتسمية ،وىو واف لـ يكف مف أقساـ الصحيح فال
ينزؿ عف درجة الحسف ،وقد حسنو الترمذي ،والحديث الحسف يحتج بو ،ال سيما إذا تعددت شواىده
وكثرت متابعاتو ،والذيف تكمموا فيو وتركوا االحتجاج بو لجيالة ابف عبد اهلل بف مغفؿ قد احتجوا في
ىذه المسألة بما ىو أضعؼ منو ،بؿ احتج الخطيب بما يعمـ أنو موضوع (ٖ).

اعترض عميو البييقي بقولو :تفرد بو أبو نعامة ،واختمؼ عميو في لفظو كما اختمؼ في حديث شعبة
عف قتادة عف أنس ،وابف عبد اهلل بف مغفؿ وأبو نعامة لـ يحتج بيما صاحبا الصحيح (ٗ).

وأجابو الزيمعي :فقولو :تفرد بو أبو نعامة ليس بصحيح ،فقد تابعو عبد اهلل بف بريدة وأبو سفياف.
وقولو :وأبو نعامة وابف عبد اهلل بف مغفؿ لـ يحتج بيما صاحبا الصحيح ،ليس ىذا الزما في صحة

اإلسناد ،ولئف سممنا فقد قمنا :إنو حسف ،والحسف يحتج بو ،وىذا الحديث مما يدؿ عمى أف ترؾ الجير
عندىـ كاف ميراثا عف نبييـ  يتوارثو خمفيـ عف سمفيـ ،وىذا وحده كاؼ في المسألة ،ألف الصموات

الجيرية دائمة صباحا ومساء ،فمو كاف  يجير بيا دائما لما وقع فيو اختالؼ وال اشتباه ،ولكاف
معموما باالضطرار ،ولما قاؿ أنس :لـ يجير بيا  وال خمفاؤه الراشدوف ،وال قاؿ عبد اهلل بف مغفؿ

ذلؾ أيضا ،وسماه حدثا ،ولما استمر عمؿ أىؿ المدينة في محراب النبي  ومقامو عمى ترؾ الجير،
يتوارثو آخرىـ عف أوليـ ،وذلؾ جار عندىـ مجرى الصاع والمد ،بؿ أبمغ مف ذلؾ ،الشتراؾ جميع

المسمميف في الصالة ،وألف الصالة تتكرر كؿ يوـ وليمة ،وكـ مف إنساف ال يحتاج إلى صاع وال مد،

ٔ  -صحيح مسمـ (ٔ )ٖٕٖ/حديث رقـ (ٕٖٗ) ،كتاب الصالة ،باب تَس ِوي ِة ُّ ِ
ض ِؿ ْاأل ََّو ِؿ فَ ْاأل ََّو ِؿ ِم ْن َيا،
امتِ َياَ ،وفَ ْ
َ ُ ْ َ
الصفُوؼَ ،وِاقَ َ
ِ
ِ
ِ
َو َاال ْزِد َح ِاـ َعَمى الص ّْ
ض ِؿَ ،وتَ ْق ِريبِ ِي ْـ م َف ْاإل َماـ.
َّؼ ْاأل ََّو ِؿَ ،واْل ُم َس َابقَ ِة ِإلَ ْي َياَ ،وتَ ْقِد ِيـ أُوِلي اْلفَ ْ
ٕ

 -المجموع (ٖ.)ٖ٘٘/

ٗ

 -معرفة السنف واآلثار (ٕ.)ٖٛٗ/

ٖ

 -نصب الراية (ٔ.)ٖٖٖ/
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ومف يحتاجو يمكث مدة ال يحتاج إليو ،وال يظف عاقؿ أف أكابر الصحابة والتابعيف وأكثر أىؿ العمـ

كانوا يواظبوف عمى خالؼ ما كاف رسوؿ اهلل  يفعمو (ٔ).

ِ ِ
ت الص َ ِ
صفَ ْي ِف»(ٕ).
ٗ -حديث أَبِي ُى َرْي َرةَ « :قَ َ
اؿ اهللُ تَ َعالَى :قَ َس ْم ُ
َّالةَ َب ْيني َوَب ْي َف َع ْبدي ن ْ
ناقشو ابن الممقن :وال دليؿ فيو لْلسرار (ٖ).
وناقشو بعض المتأخرين من وجيين:
أحدىما :ال يعبأ بكوف ىذا الحديث في مسمـ ،فإف العالء بف عبد الرحمف تكمـ فيو ابف معيف ،فقاؿ:
الناس يتقوف حديثو ،ليس حديثو بحجة ،مضطرب الحديث ،ليس بذاؾ ،ىو ضعيؼ ،روي عنو جميع

ىذه األلفاظ .وقاؿ ابف عدي :ليس بالقوي ،وقد انفرد بيذا الحديث ،فال يحتج بو.

اؿ اْل َع ْب ُد
الثاني :عمى تقدير صحتو ،فقد جاء في بعض الروايات عنو ذكر التسمية ،ففي رواية« :فَِإ َذا قَ َ
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ َيقُو ُؿ المَّوَُ :ذ َك َرنِي َع ْبِدى»(ٗ) ،وىذه الرواية واف كاف فييا ضعؼ ،ولكنيا مفسرة
لحديث مسمـ أنو أراد السورة ال اآلية (٘).
أجابو الزيمعي من خمسة وجوه:
األول :إف ىذا القائؿ حممو الجيؿ وفرط التعصب؛ عمى أف ترؾ الحديث الصحيح وضعفو لكونو غير
موافؽ لمذىبو ،وقاؿ :ال يعبأ بكونو في مسمـ ،مع أنو قد رواه عف العالء األئمة الثقات األثبات ،كمالؾ

وسفياف بف عيينة وابف جريج وشعبة وعبد العزيز الدراوردي واسماعيؿ بف جعفر ومحمد بف إسحاؽ
والوليد بف كثير وغيرىـ .والعالء نفسو ثقة صدوؽ.

الثاني :إف الحديث رواه عف العالء جماعة أثبات يزيدوف عف العشرة ،ولـ يذكر أحد منيـ فيو البسممة،
وزادىا ابف سمعاف ،وىو ضعيؼ الحديث ،وحسبؾ باألوؿ قد أودعو مسمـ في صحيحو ،واالختالؼ
الذي فيو ليس بعمة ،فإف بعضيـ يقوؿ :عف العالء عف أبيو عف أبي ىريرة  ،ومنيـ مف يقوؿ :عف

العالء عف أبي السائب عف أبي ىريرة  ،فإف العالء سمعو مف أبيو ،ومف أبي السائب ،وليذا
يجمعيما تارة ،ويفرد أباه تارة ،ويفرد أبا السائب تارة ،وكؿ ذلؾ عند مسمـ.

الثالث :إف زيادة البسممة في حديث العالء باطمة قطعا ،انفرد بيا عنو ابف سمعاف وزادىا خطأ أو
عمدا ،وىو كذاب متيـ بالكذب ،مجمع عمى ضعفو ،ولـ يخرجيا أحد مف أصحاب الكتب الستة ،وال
المصنفات المشيورة ،وال المسانيد المعروفة .وانما رواه الدارقطني في سننو الذي يروي فيو غرائب

الحديث ،قاؿ عقيبة :وعبد اهلل بف زياد بف سمعاف متروؾ الحديث .وقاؿ عمر بف عبد الواحد :سألت
ٔ

 -نصب الراية (ٔ.)ٖٖٗ-ٖٖٖ/

ٖ

 -البدر المنير (ٖ.)ٜ٘ٙ/

٘

 -نصب الراية (ٔ.)ٖٗٓ-ٖٖٜ/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص(ٖ).

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص(ٖٔٔ).
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مالكا عنو ،فقاؿ :كاف كذابا .وقاؿ يحيي بف بكير :قاؿ ىشاـ بف عروة فيو :لقد كذب عمي ،وحدث

عني بأحاديث لـ أحدثو بيا .وعف أحمد بف حنبؿ :متروؾ الحديث .وسئؿ يحي بف معيف عنو ،فقاؿ:
كاف كذابا .وقيؿ البف إسحاؽ :إف ابف سمعاف يقوؿ :سمعت مجاىدا ،فقاؿ :ال إلو إال اهلل ،أنا واهلل

أكبر منو ما رأيت مجاىدا ،وال سمعت منو .وقاؿ ابف حباف :كاف يروي عمف لـ يره ،ويحدث بما لـ

يسمع .وقاؿ أبو داود :متروؾ الحديث ،كاف مف الكذابيف .وقاؿ النسائي :متروؾ .وقاؿ البخاري:
سكتوا عنو .وقاؿ أبو زرعة :ال شيء.

الرابع :إف الخمفاء الراشديف وغيرىـ مف أئمة الصحابة كانوا أعمـ بصالة رسوؿ اهلل  ،وأشد تحريا ليا
مف أبي ىريرة ،وقد كاف أبو بكر وعمر وعثماف وعمي وابف مسعود وغيرىـ مف أئمة الصحابة ال يروف
الجير بالبسممة في الصالة.

الخامس :كيؼ يعمؿ الحديث الصحيح الذي رواه مسمـ في صحيحو بالحديث الضعيؼ الذي رواه
الدارقطني؟! وىال جعموا الحديث الصحيح عمة لمضعيؼ ،ومخالفة أصحاب أبي ىريرة  الثقات

األثبات لنعيـ موجبا لرده؟ ،إذ مقتضى العمـ أف يعمؿ الحديث الضعيؼ بالحديث الصحيح (ٔ).
٘-القياس عمى التعوذ.

ناقشو النووي :إف البسممة مف الفاتحة ومرسومة في المصحؼ ،بخالؼ التعوذ (ٕ).

-ٙقوليـ :لو كاف الجير ثابتا لنقؿ متواترا.

ناقشو النووي :فميس ذلؾ بالزـ ،ألف التواتر ليس بشرط لكؿ حكـ (ٖ).

-ٚقوليـ :الجير بالبسممة بدعة.
ناقشو النووي :ال حجة فيو ،ألنو يخبر عف اعتقاده ومذىبو ،كما قاؿ أبو حنيفة :العقيقة بدعة،
وصالة االستسقاء بدعة .وىما سنة عند جماىير العمماء لألحاديث الصحيحة فييما ،ومذىب واحد مف

الناس ال يكوف حجة عمى مجتيد آخر ،فكيؼ يكوف حجة عمى األكثريف مع مخالفتو لألحاديث

الصحيحة السابقة (ٗ).

-ٛمناقشة عامة لجممة ما استدؿ بو أصحاب ىذا القوؿ.
ناقشيا صديق حسن خان بقولو :وأحاديث عدـ سماع جيره  بيا واف كانت صحيحة فالجمع بينيا
وبيف أحاديث الجير ممكف ،بأف يحمؿ نفي مف نفى عمى أنو عرض لو مانع عف سماعيا ،فإف وقت

قراءة اإلماـ ليا وقت اشتغاؿ المؤتـ بالدخوؿ في الصالة واإلحراـ والتوجو وتكبير القائميف إلى الصالة،
ورواة اإلسرار ىـ مثؿ أنس وعبد اهلل بف مغفؿ ،وىـ إذ ذاؾ مف صغار الصحابة قد ال يقفوف في
ٔ

 -نصب الراية (ٔ.)ٖٗٔ-ٖٗٓ/

ٖ

 -المرجع السابؽ.

ٕ

 -المجموع (ٖ.)ٖ٘ٙ/

ٗ
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الصفوؼ المتقدمة ،ألنيا موقؼ كبار الصحابة كما ورد الدليؿ بذلؾ ،وعمى كؿ تقدير فالمثبت مقدـ

عمى النافي (ٔ).

قال اإلمام أبو محمد المقدسي :اعمـ أف األحاديث الواردة في الجير كثيرة متعددة عف جماعة مف
الصحابة يرتقي عددىـ إلى أحد وعشريف صحابيا رووا ذلؾ عف رسوؿ اهلل  منيـ مف صرح بذلؾ،
ومنيـ مف فيـ مف عبارتو ،ولـ يرد تصريح اإلسرار بيا عف النبي  إال روايتاف:

إحداىما :عف ابف مغفؿ وىي ضعيفة.

الثانية :عف أنس  وىي معممة بما أوجب سقوط االحتجاج بيا.

ومنيـ مف استدؿ بحديث« :قسمت الصالة بيني وبيف عبدي نصفيف» وال دليؿ فيو لْلسرار.

وأما أحاديث الجير فالحجة قائمة بما شيد لو بالصحة منيا؛ وىو ما روي عف ستة مف الصحابة :أبي
ىريرة وأـ سممة وابف عباس وأنس وعمي بف أبي طالب وسمرة بف جندب .)ٕ( 

-ٜما سمكو الشافعية في االعتراض عمى القائميف باإلسرار.

قال ابن الجوزي :وقد سمؾ أصحاب الشافعي في االعتراض عمى أحاديثنا أربعة مسالؾ:

المسمك األول :الطعن :فتعرضوا لحديث أنس  بشيئيف:

أحدىما :إنو قد ُنقؿ عنو ضد ىذا ،و أف رسوؿ اهلل  كاف يجير عمى ما سنذكره في حجتيـ .
الثاني :إنو قد روي عنو إنكار ىذا في الجممة.

وف»(ٖ).فميس في الصحيح ،ويحتمؿ أنيـ ما
المسمك الثاني :التأويل :قالوا :أما قولوَ « :ك ُانوا َال َي ْجيَُر َ
كانوا يجيروف بيا كجيرىـ ببقية السورة ،و ىذا ألف القارئ يبتدئ القراءة خفيؼ الصوت ثـ يرفعو ،يدؿ

عميو قوؿ أنس  :فمـ أسمع أحدا منيـ يجير بيا(ٗ) ،وىذا يدؿ عمى أنو سمعيا منيـ ،واذا سمع

المأموـ قراءة اإلماـ فيذا ىو الجير :ثـ قولو :لـ أسمع .شيادة منو ومف ابف المغفؿ عمى النفي،
فيحتمؿ أنيما لـ يسمعا لبعدىما عف اإلماـ ،وقد كاف أنس  صبيا حينئذ ،وانما كاف يتقدـ األكابر.
(٘)

وقولو :كانوا يفتتحوف بالحمد

أي بالسورة.

المسمك الثالث :المعارضة :وقد احتجوا بأحاديث رواىا الدارقطني والخطيب.

المسمك الرابع :الترجيح :فقالوا :نرجح أحاديثنا عمى أحاديثكـ مف خمسة أوجو:
أحدىا :إف أخباركـ رواىا صحابياف ،وأخبارنا رواىا أربعة عشر صحابيا.

الثاني :إف ما رواه الصحابياف يحمؿ عمى ما سبؽ بيانو ،وأخبارنا صريحة ال تحتمؿ.

ٔ

 -الروضة الندية (ٔ.)ٔٓٔ/

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٕٔٛ

ٕ

 -البدر المنير (ٖ.)٘ٙٛ/

ٗ

َح ًدا ِم ْنيُ ْـ َي ْق َأُر ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ » .سبؽ تخريجو ص(.)ٜٔٔ
َس َم ْع أ َ
 يقصد قولوَ« :ل ْـ أ ِْ
الصالَةَ بِػ ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ » .سبؽ تخريجو ص(.)ٔٚ
وف َّ
 -يقصد قولوَ « :كانُوا َي ْفتَت ُح َ

٘
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الثالث :إف أخباركـ شيادة عمى نفي ،وكيؼ يؤخذ حكـ مف عدـ سماع؟ ،و أخبارنا شيادة عمى إثبات،
و اإلثبات مقدـ.

الرابع :إف أخبارنا تقتضي الزيادة ،واألخذ بالزائد أولى.

الخامس :إنو يمكننا الجمع بيف األحاديث فنقوؿ :كاف يفتتح بالحمد أي :بالسورة ،ولـ يسمع منو الجير
مف أنكره ،وسمعو مف رواه ،وأنتـ ال يمكنكـ إثبات روايتنا إال بإسقاط روايتكـ (ٔ).
وأجابيا ابن الجوزي:
أما المسمك األول :فإف التعرض بالطعف لحديث أنس  ال وجو لو التفاؽ األئمة عمى صحتو،
ومعارضتو بما ال يقارب سنده في الصحة قبيح بمف يدعي عمـ النقؿ.
وأما حديث أبي سممة فجوابو مف ثالثة أوجو:

أحدىا :إف حديثنا في الصحاح بخالفو فال يقوى عمى المعارضة.

والثاني :يحتمؿ أف يكوف أنس  نسي في تمؾ لكبره ،وكـ ممف حدث ونسي ،وقد صرح أنس 
بمثؿ ىذا ،فسئؿ يوما عف مسألة فقاؿ :عميكـ بالحسف فسموه فإنو حفظ و نسينا.

والثالث :يحتمؿ أف يكوف مراد السائؿ :أكاف رسوؿ اهلل  يذكرىا في الصالة أو يتركيا أصال ،فال
يكوف ىذا سؤاال عف الجير بيا.
وأما حديث ابف مغفؿ فرجالو ثقات ،وقيس بف عباية قد ذكره البخاري في تاريخو ،وقاؿ أبو بكر

الخطيب :ال أعمـ أحدا رماه ببدعة في دينو وال كذب في روايتو .وأما ابف عبد اهلل بف مغفؿ فاسمو
يزيد ،وقد ذكره البخاري في تاريخو.

وأما المسمك الثاني :وقوليـ :ليس ذكر الجير في الصحيح .قمنا :رجالو رجاؿ الصحيح ،فيمزـ أف
يحكـ بصحتو .وقوليـ :يحتمؿ أنيـ ما كانوا يجيروف بيا كالجير بالسورة .قد ذكرنا في حديث أنس
كاف يفتتح القراءة بالحمد .وقوليـ :ىو شيادة

 أنيـ ما كانوا يذكرونيا ،وفي حديث عائشة

عمى النفي .قمنا :ىذا ىو في معنى اإلثبات ،ألف رسوؿ اهلل  ىاجر إلى المدينة :وألنس  عشر
سنيف ،ومات ولو عشروف سنة ،فكيؼ يتصور أف يصمي خمفو عشر سنيف وال يسمعو يوما مف الدىر
يجير؟ ،ثـ قدروا وقوع ىذا في زمف رسوؿ اهلل  ،فكيؼ وىو رجؿ في زمف أبي بكر وعمر  ،وكيؿ
في زمف عثماف  مع تقدمو في زمانيـ وروايتو لمحديث .وأما عبد اهلل بف المغفؿ فإنو كاف رجال في

زمف رسوؿ اهلل  ،وكاف ممف بايع تحت الشجرة ،وكاف يومئذ يمد أغصانيا يظمؿ بيا عمى رسوؿ اهلل
 ،وىو مف البكائيف ،وبعثو عمر  إلى أىؿ البصرة يفقييـ ،ويؤكد ىذا أف عمر  كاف جيوري

الصوت ،فمو خفي مف الكؿ لـ يخؼ منو .وقوليـ :لوال سماعيـ ما نقموا اإلخفات .قمنا :يحتمؿ عمميـ
باإلخفات أمريف :أحدىما :أف يكوف الراوي قريبا مف اإلماـ فيسمع ما يخافت بو ،وذلؾ ال يسمى جيرا.

ٔ
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والثاني :أف يكونوا عمموا بقوؿ منفرد وتعميـ منفصؿ عف الصالة كما عمموا االستفتاح والتعوذ.
وقوليـ :المراد بقولو :يفتتحوف بالحمد أي بالسورة .قمنا :البسممة ليست مف السورة.

وأما المسمك الثالث :فجوابو أف جميع أحاديثكـ ضعاؼ ،وأثبتيا حديث نعيـ وال حجة فيو ،ألنو حكي
أف أبا ىريرة  قرأىا ولـ يقؿ جير بيا ،فجائز أف يكوف سمعيا في مخافتتو لقربو منو .وىذه
األحاديث في الجممة ال يحسف بمف لو عمـ بالنقؿ أف يعارض بيا األحاديث الصحاح ،ولوال أف يعرض

لممتفقو شبية عند سماعيا فيظنيا صحيحة لكاف اإلضراب عف ذكرىا أولى ،و يكفي في ىجرانيا

إعراض المصنفيف لممسانيد والسنف عف جميورىا .وقد ذكر الدارقطني منيا طرفا في سننو ،فبيف
ضعؼ بعضيا وسكت عف بعضيا ،وقد حكى لنا مشايخنا أف الدارقطني لما ورد مصر؛ سألو بعض

أىميا تصنيؼ شيء في الجير فصنؼ فيو جزءا ،فأتاه بعض المالكية فأقسـ عميو أف يخبره بالصحيح
مف ذلؾ ،فقاؿ :كؿ ما روي عف النبي  مف الجير فميس بصحيح ،فأما عف الصحابة فمنو صحيح
ومنو ضعيؼ.

ثـ إنا بعد ىذا نحمؿ جميع أحاديثيـ عمى أحد أمريف:

األول :إما أف يكوف جير بيا لمتعميـ.

الثاني :أف يكوف ذلؾ قبؿ األمر بترؾ الجير.

وأما المسمك الرابع :فجوابو أف االعتماد عمى ما صح ال عمى ما كثر رواتو ،وقد دفعنا وجو االحتماؿ

وبينَّا أنيا شيادة معناىا اإلثبات ،واف ظيرت في صورة النفي .وانما تقتضي أخبارىـ الزيادة أف لو

صحت.

وأما المسك الخامس :يجمع بيف األحاديث إف صحت (ٔ).

الترجيح:

يرى الباحث – واهلل أعمـ – أف أدلة القائميف بالجير واإلسرار –كمييما -ال تسمـ مف االعتراض ،وال
تنيض أدلة كؿ فريؽ عمى ما استدلوا بو ،فيي كما قاؿ ابف القيـ :صحيح تمؾ األحاديث غير صريح،

وصريحيا غير صحيح (ٕ) .والذي يبدو لمباحث أف الجير واإلسرار بالبسممة كمييما ثابت مف فعمو .

وعميو :فإف ما ترجح لمباحث ىو قوؿ القائميف بالتخيير بيف الجير واإلسرار ،فمف جير أصاب السنة،

ومف أسر أصابيا كذلؾ ،ولو جير أحيانا وأسر أحيانا أخرى كاف أولى ،جمعا بيف األدلة التي يفيد
ظاىرىا التعارض كما تبيف .وال ينكر مف أسر عمى مف جير ،وال مف جير عمى مف أسر ،فاألمر فيو

سعة ،ألف الخالؼ في المسألة سائغ معتبر.

  
ٔ
ٕ
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المبحث الثالث :التأمين بعد الفاتحة.

المطمب األول :معنى كممة آمين.

أمف عمى ُّ
الدعاء :قاؿ :آميف.
مؤمفَّ ،
مؤمف ،والمفعوؿ َّ
في المغةَّ :
تأمينا ،فيو ّْ
أم َف عمىّْ ،
يؤمف ً
ِ
آميف :اسـ فعؿ أمر ،ومعناه :المّي َّـ استجب أو ليكف كذلؾ ،وىو لفظ يقاؿ عقب ُّ
أيضا
الدعاء ،ويقاؿ ً
في الصالة عقب االنتياء مف قراءة الفاتحة (ٔ).
قاؿ ابف منظور :آميف كممة تقاؿ في إثر الدعاء؛ ويقاؿ :أمف اإلماـ تأمينا إذا قاؿ بعد الفراغ مف أـ

الكتاب آميف ،وأمف فالف تأمينا (ٕ).

وفيو لغتاف :تقوؿ العرب أميف بقصر األلؼ ،وآميف بالمد ،والمد أكثر (ٖ).

في االصطالح :اختمفوا في معنى ىذه الكممة:
فقيؿ :معناه الميـ استجب ،فيي جممة مركبة مف اسـ وفعؿ ،وعميو أكثر أىؿ العمـ.
وقيؿ :اسـ مف أسماء اهلل تعالى ،وال يصح نقمو وال ثبت قولو.

وقيؿ :معناه كذلؾ فميكف ،أو كذلؾ يكوف ،أو كذلؾ رب فافعؿ.
وقيؿ :ىو خاتـ اهلل تعالى عمى عباده ،بو يدفع عنيـ اآلثاـ.

وقيؿ :ال تخيب رجاءنا.

وقيؿ :معناىا أشيد هلل ،وقيؿ :كذلؾ فعؿ اهلل.
وقيؿ :ىو كنز مف كنوز العرش ال يعمـ تأويمو إال اهلل.

وجؿ ،تختـ بو قراءة أىؿ الجنة والنار(ٗ).
وقيؿ :ىي حروؼ مف أسماء اهلل َعر َ
  
المطمب الثاني :التأمين بعد الفاتحة في الصالة.

(٘)

أجمع العمماء عمى أف التأميف ليس مف الفاتحة ،وقد نقؿ اإلجماع العيني

األثير( .)ٚولكنيـ اختمفوا في حكـ التأميف بعد الفاتحة في الصالة عمى ستة أقواؿ:
ٔ

 -معجـ المغة العربية المعاصرة (ٔ.)ٕٖٔ-ٕٕٔ/

ٖ

 -لساف العرب (ٖٔ ،)ٕٙ/الجامع ألحكاـ القرآف (ٔ ،)ٕٔٛ/تفسير القرآف العظيـ (ٔ.)ٔٗ٘/

ٕ

ٗ

وابف عابديف

 -لساف العرب (ٖٔ.)ٕٙ/

 -الجامع ألحكاـ القرآف (ٔ ،)ٕٔٛ/تفسير القرآف العظيـ (ٔ ،)ٔٗ٘/أحكاـ القرآف البف العربي (ٔ ،)ٕٔ/التمييد

( ،)ٔٓ/ٚالمجموع (ٖ ،)ٖٚٓ/شرح أبي داود لمعيني (ٗ.)ٜٔٓ/

٘

 -عمدة القاري (.)ٕٕٕ/ٜ

ٚ

 -شرح ابف ماجو لمغمطاي (ٔ ،)ٔٗ٘ٗ/شرح أبي داود لمعيني (ٗ.)ٜٔٓ/

ٙ

()ٙ

وابف

 -حاشية ابف عابديف (ٔ.)ٜٕٗ/
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القول األول :التأمين سنة لإلمام والمأموم والمنفرد.
(ٔ)

وبو قاؿ الحنفية

والمالكية(ٕ) والشافعية(ٖ) والحنابمة(ٗ) ،وىو مروي عف أبي بكر وعمر وابف عمر وأبي

ىريرة  ،)٘(وبو قاؿ الثوري وعطاء ويحيى بف يحيى واسحاؽ وابف أبي شيبة وسميماف بف داود(،)ٙ
()ٚ

وىو قوؿ األوزاعي وابف المبارؾ وأبي عبيد وأبي ثور وداود والطبري
واليو ماؿ الصنعاني(.)ٜ

()ٛ

وشيخ اإلسالـ ابف تيمية

القول الثاني :التأمين سنة لممأموم والمنفرد مطمقا ،ويقوليا اإلمام فيما أسر بو فقط.

وبو قاؿ مالؾ في رواية ابف القاسـ والمصرييف عنو(ٓٔ).

القول الثالث :التأمين واجب عمى المأموم ،وسنة لإلمام والمنفرد.

وبو قاؿ ابف حزـ(ٔٔ) ،واستظيره الشوكاني(ٕٔ) واليو ماؿ صديؽ حسف خاف(ٖٔ).

القول الرابع :التأمين سنة لممأموم والمنفرد ،وال يأتي بيا اإلمام.
وبو قاؿ أبو حنيفة في رواية(ٗٔ) ومالؾ في رواية(٘ٔ).

القول الخامس :التأمين واجب عمى مصل إماما كان أو مأموما أو منفردا.
وبو قاؿ الظاىرية(.)ٔٙ

القول السادس :التخيير بين التأمين والترك.
وبو قاؿ ابف بكير مف المالكية(.)ٔٚ

ٔ

 -بدائع الصنائع (ٔ ،)ٕٓٚ/تحفة الفقياء (ٔ ،)ٖٕٔ/الفتاوى اليندية (ٔ ،)ٚٗ/المبسوط (ٔ.)ٜ٘-٘ٛ/

ٖ

 -إعانة الطالبيف (ٔ ،)ٔٗٚ/األـ (ٔ ،)ٜٔٓ/اإلقناع (ٔ ،)ٖٔٗ/الميذب (ٔ ،)ٖٚ-ٕٚ/مغني المحتاج (ٔ.)ٔٙٔ/

٘

 -فتح الباري البف رجب (ٗ.)ٜٕٗ/

ٚ

 -التمييد (.)ٖٔ/ٚ

ٜ

 -سبؿ السالـ (ٔ.)ٔٚٗ-ٖٔٚ/

ٕ

 -الكافي في فقو أىؿ المدينة (ٔ ،)ٕٓٙ/بداية المجتيد (ٔ ،)ٔٗٙ/التمييد ( ،)ٖٔ/ٚالمنتقى شرح الموطأ (ٔ.)ٕٓٔ/

ٗ

 -اإلنصاؼ (ٕ ،)ٛٙ/المبدع شرح المقنع (ٔ ،)ٖٛٙ/المغني (ٔ ،)٘ٙٗ/شرح منتيى اإلرادات (ٔ.)ٜٔٛ/

ٙ

 -المغني (ٔ.)٘ٙٗ/

ٛ

 -مجموع الفتاوى (ٕٕ.)ٕٚٛ/

ٓٔ

 -الكافي في فقو أىؿ المدينة (ٔ ،)ٕٓٙ/بداية المجتيد (ٔ ،)ٔٗٙ/التمييد ( ،)ٔٔ/ٚالمنتقى شرح الموطأ (ٔ.)ٕٓٔ/

ٕٔ

 -ولكنو ذكر قيدا لوجوبو عمى المأموـ ،وىو أف يؤمف اإلماـ .انظر :نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٗٗ/

ٗٔ

 -عمدة القاري (.)ٕٕٛ/ٜ

ٔٙ

 -فتح الباري (ٕ ،)ٕٙٗ/شرح الزرقاني (ٔ ،)ٕٙٔ/نيؿ األوطار (ٕ ،)ٕٗٗ/سبؿ السالـ (ٔ.)ٔٚٗ/

ٔٔ

 -المحمى (ٕ.)ٕٜٖ/

ٖٔ

 -وقد شابو الشوكاني في قيده أف يؤمف اإلماـ .انظر :الروضة الندية (ٔ.)ٔٓٔ/

٘ٔ

 -فتح الباري (ٕ ،)ٕٖٙ/عمدة القاري ( ،)ٕٕٛ/ٜأحكاـ القرآف البف العربي (ٔ.)ٖٔ/

ٔٚ

 الجامع ألحكاـ القرآف (ٔ ،)ٕٜٔ/أحكاـ القرآف البف العربي (ٔ ،)ٖٔ/عمدة القاري (.)ٕٕٛ/ٜ595

سبب الخالف:
قاؿ ابف رشد :وسبب اختالفيـ أف في ذلؾ حديثيف متعارضي الظاىر:

أحدىما :حديث أبي ىريرة  المتفؽ عميو في الصحيح أنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل « :إِ َذا أ َّ ِ
اـ
َم َف ْاإل َم ُ
َمُنوا»(ٔ).
فَأ ّْ

(ٕ)
اؿ« :إِ َذا قَ َ ِ
اـ :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ
الثاني :ما خرجو مالؾ عف أبي ىريرة  أيضا أنو  قَ َ
اؿ ْاإل َم ُ
ِ
يف»(ٖ).
ﭲ ﭳﮊ فَقُولُوا :آم َ

فأما الحديث األوؿ فيو نص في تأميف اإلماـ ،وأما الحديث الثاني فيستدؿ منو عمى أف اإلماـ ال

يؤمف ،وذلؾ أنو لو كاف يؤمف لما أمر المأموـ بالتأميف عند الفراغ مف أـ الكتاب قبؿ أف يؤمف اإلماـ،
ِ ِ
ِ
اـ لُِيؤتََّـ بِ ِو»(ٗ) إال أف يخص ىذا مف أقواؿ اإلماـ ،أعني أف
ألف اإلماـ كما قاؿ « :إَّن َما ُجع َؿ ْاإل َم ُ
يكوف لممأموـ أف يؤمف معو أو قبمو ،فال يكوف فيو دليؿ عمى حكـ اإلماـ في التأميف ،ويكوف إنما
تضمف حكـ المأموـ فقط ،ولكف الذي يظير أف مالكا ذىب مذىب الترجيح لمحديث الذي رواه ،لكوف

السامع ىو المؤمف ال الداعي ،وذىب الجميور لترجيح الحديث األوؿ لكونو نصا ،وألنو ليس فيو شيء
مف حكـ اإلماـ ،وانما الخالؼ بينو وبيف الحديث اآلخر في موضع تأميف المأموـ فقط ال في ىؿ
يؤمف اإلماـ أو ال يؤمف فتأمؿ ىذا (٘).

األدلة:

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بأف التأميف سنة لْلماـ والمأموـ والمنفرد.
باألدلة التالية:

األدلة من السنة:

وؿ ِ
ِ
َمُنوا ،فَِإَّنو مف وافَ َ ِ
اؿ« :إِ َذا أ َّ ِ
َٔ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  أ َّ
يف
اـ فَأ ّْ
اهلل  قَ َ
َف َر ُس َ
ؽ تَأْم ُينوُ تَأْم َ
َم َف ْاإل َم ُ
ُ َْ َ
اْل َم َالئِ َك ِةُ ،غ ِف َر لَوُ َما تَقَ َّد َـ ِم ْف َذ ْنبِ ِو»(.)ٙ

ٔ
اب َج ْي ِر ِ
اإل َم ِاـ بِالتَّأ ِْم ِ
يف .صحيح مسمـ (ٔ)ٖٓٙ/
 صحيح البخاري (ٔ )ٔ٘ٙ/حديث رقـ (ٓ ،)ٚٛكتاب األذافَ ،ب ُيع َوالتَّ ْح ِم ِيد َوالتَّأ ِْم ِ
يف.
اب التَّ ْس ِم ِ
حديث رقـ (ٓٔٗ) ،كتاب الصالةَ ،ب ُ
ٕ
ؼ ِْ
اء بالتَّأ ِْم ِ
اإل َم ِاـ.
يف َخْم َ
 موطأ مالؾ (ٔ )ٛٚ/حديث رقـ (٘ٗ) ،كتاب الصالةَ ،ب ُاب َما َج َ
ٖ
ْم ِ
وـ بِالتَّأ ِْم ِ
يف .صحيح مسمـ (ٔ)ٖٖٓ/
 صحيح البخاري (ٔ )ٔ٘ٙ/حديث رقـ (ٕ ،)ٚٛكتاب األذافَ ،ب ُالمأ ُ
اب َج ْي ِر َ
َّال ِة .
ب التَّشيُِّد ِفي الص َ
حديث رقـ (ٗٓٗ) ،كتاب الصالةَ ،با ُ
ٗ
السطُو ِح و ِ
الخ َش ِب .صحيح مسمـ
الصالَ ِة ِفي ُّ
اب َّ
الم ْنَب ِر َو َ
 صحيح البخاري (ٔ )ٛ٘/حديث رقـ ( ،)ٖٚٛكتاب الصالةَ ،ب َُ
اد َ ِرة ِْ
اإل َم ِاـ بِالتَّ ْكبِ ِ
اب َّ
ير َو َغ ْي ِرِه.
الن ْي ِي َع ْف ُمَب َ
(ٔ )ٖٔٔ/حديث رقـ ( ،)ٗٔٚكتاب الصالةَ ،ب ُ
٘  -بداية المجتيد (ٔ.)ٔٗٚ-ٔٗٙ/
ٙ

 -سبؽ تخريجو في نفس الصفحة.
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وجو االستدالل :قاؿ النووي :فيو استحباب التأميف عقب الفاتحة لْلماـ والمأموـ والمنفرد ،وأنو ينبغي
أف يكوف تأميف المأموـ مع تأميف اإلماـ ال قبمو وال بعده (ٔ).

ِ
ت َّ
يف»،
النبِ َّي  قَ َأرَ :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ ،فَقَ َ
َٕ -ع ْف َوائِ ِؿ ْب ِف ُح ْج ٍر  قَ َ
اؿَ :س ِم ْع ُ
اؿ« :آم َ
(ٖ)
(ٕ)
ص ْوتَوُ(.)4
ص ْوتَوُ  .وفي روايةَ :خفَ َ
ض بِيَا َ
ص ْوتَوُ  .وفي روايةَ :وَرفَ َع بِيَا َ
َو َم َّد بِيَا َ
وجو االستدالل :إف وائؿ بف حجر  سمع النبي  يؤمف عمى قراءتو الفاتحة في الصالة ويمد بيا

صوتو ،فدؿ ذلؾ عمى استحباب التأميف لْلماـ في الصالة.
ِ ِ
اؿ :يا رس َ َّ ِ
ٍ
يف(٘).
وؿ المو الَ تَ ْسبِ ْقني بِآم َ
َٖ -ع ْف أَبِى ُعثْ َم َ
اف َع ْف بِالَؿ  أََّنوُ قَ َ َ َ ُ
وجو االستدالل :إف بالال  سأؿ النبي  أال يسبقو بالتأميف ،فدؿ ذلؾ عمى أف النبي  كاف
يؤمف ،وبالال  كذلؾ يؤمف ،فيذا دليؿ عمى سنية التأميف لْلماـ والمأموـ.

أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بأف التأميف سنة لممأموـ والمنفرد مطمقا،
ويقوليا اإلماـ فيما أسر بو فقط .باألدلة التالية:

أوال :من القرآن.

قولو تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ (.)ٙ
وجو االستدالل :قاؿ ابف بطاؿ :فسماىما داعييف ،وانما كاف موسى يدعو وىاروف يؤمف ،فدؿ ذلؾ أف
اإلماـ داع بما في فاتحة الكتاب والمأموـ مستجيب (.)ٚ

ثانيا :من السنة.

اؿِ« :إ َذا قَ َ ِ
َٔ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  أ َّ
اـ :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ فَقُولُوا:
وؿ المَّ ِو  قَ َ
َف َر ُس َ
اؿ اإل َم ُ
ِ
المالَئِ َك ِة ُغ ِف َر لَوُ َما تَقَ َّد َـ ِم ْف َذ ْنبِ ِو»(.)ٛ
يف ،فَ َم ْف َوافَ َ
آم َ
ؽ قَ ْولُوُ قَ ْو َؿ َ

ٔ
ٕ

 -شرح النووي (ٗ.)ٖٔٓ/

 -سنف الترمذي (ٕ )ٕٚ/حديث رقـ ( ،)ٕٗٛأبواب الصالة ،باب ما جاء في التأميف .قاؿ الترمذي :حديث حسف .وقاؿ

شعيب األرناؤوط :إسناده صحيح ،رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف غير ُح ْجر بف عنبس.
اء ِ
ٖ  -سنف أبي داوود (ٔ )ٖ٘ٔ/حديث رقـ (ٖٖ ،)ٜالصالة ،باب التَّأ ِْم ِ
اإل َم ِاـ .سنف النسائي (ٕ )ٕٕٔ/حديث رقـ
يف َوَر َ
اؿ ْاألُ ُذَن ْي ِف .قاؿ األلباني في صحيح أبي داود (ٗ :)ٜٓ/إسناده صحيح.
اب َرْف ِع اْلَي َد ْي ِف ِحَي َ
( ،)ٜٛٚكتاب االفتتاحَ ،ب ُ
ٗ  -سنف الترمذي (ٕ )ٕٚ/حديث رقـ ( ،)ٕٗٛأبواب الصالة ،باب ما جاء في التأميف .قاؿ األلباني في صحيح سنف أبي
داود (ٗ :)ٜٕ/شاذ ،لمخالفتو لرواية سفياف ومتابعة عمي بف صالح.

اء ِ
٘  -سنف أبي داود (ٔ )ٖٖ٘/حديث رقـ ( ،)ٜٖٛالصالة ،باب التَّأ ِْم ِ
اإل َم ِاـ .قاؿ األلباني في ضعيؼ أبي داود
يف َوَر َ
(ٔ :)ٖ٘ٙ/إسناده ضعيؼ.
ٙ

 -سورة يونس.ٜٛ :

ٛ

 -سبؽ تخريجو ص (ٗٗٔ).

ٚ

 شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٕ.)ٖٜ٘/590

وجو االستدالل :قاؿ ابف عبد البر :في ىذا الحديث دليؿ عمى أف اإلماـ يقتصر عمى قراءة ﮋ ﭲ

ﭳﮊ وال يزيد عمى ذلؾ وانما المأموـ يؤمف (ٔ) .وقاؿ في موضع آخر مستدال بو :في ىذا
الحديث دليؿ عمى أف اإلماـ ال يقوؿ آميف ،وأف المأموـ يقوليا دونو (ٕ).
وقاؿ ابف بطاؿ :قالت طائفة :ىو خطاب لممأموميف أف يقولوا :آميف دوف اإلماـ ،قالوا :وىذا ظاىر

الحديث ولـ يروا لْلماـ قوؿ آميف (ٖ).

َٕ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  أ َّ
اؿ اْلقَ ِارئُ :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ فَقَا َؿ
اؿِ« :إ َذا قَ َ
وؿ المَّ ِو  قَ َ
َف َر ُس َ
َى ِؿ السَّم ِ
ِ
اءُ ،غ ِف َر لَوُ َما تَقَ َّد َـ ِم ْف َذ ْنبِ ِو»(ٗ).
يف ،فَ َوافَ َ
ؽ قَ ْولُوُ قَ ْو َؿ أ ْ
َم ْف َخْمفَوُ :آم َ
َ
وجو االستدالل :قاؿ ابف عبد البر :وفي ىذا الحديث دليؿ عمى أف اإلماـ يقتصر عمى القراءة إلى ﮋ
ﭲ ﭳﮊ ،وأف المأموـ يقتصر عمى التأميف (٘).
ثالثا :من المعقول.
إف فاتحة الكتاب دعاء ،واإلماـ داع والمأموـ مؤمف ،فال يؤمف اإلماـ ألنو داع ألف العادة جرت أف

يدعو واحد ويؤمف المستمع (.)ٙ

أدلة القول الثالث :استدؿ أصحاب القوؿ الثالث القائموف بأف التأميف واجب عمى المأموـ ،وسنة عمى

َم َف
اإلماـ والمنفرد ،بما استدؿ بو أصحاب القوؿ األوؿ والثاني ،ولكنيـ حمموا األمر في قولو« :إِ َذا أ َّ
ِ
َمُنوا»( )ٚعمى ظاىره وىو الوجوب.
اـ فَأ ّْ
ْاإل َم ُ

قاؿ الشوكاني :وحكى ابف بزيزة عف بعض أىؿ العمـ وجوبو عمى المأموـ عمال بظاىر األمر (.)ٛ

أدلة القول الرابع :استدؿ أصحاب القوؿ الرابع القائموف بأف التأميف سنة لممأموـ والمنفرد ،وال يأتي بيا
اإلماـ بما استدؿ بو أصحاب القوؿ األوؿ والثاني ،ولكنيـ استثنوا اإلماـ بما يمي:

من المعقول:

إف سنة الدعاء تأميف السامع دوف الداعي وآخر الفاتحة دعاء فال يؤمف اإلماـ ألنو داع (.)ٜ

ٔ

 -التمييد (.)ٔٔ/ٚ

ٖ

 -شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٕ.)ٖٜٛ/

ٕ

 -المرجع السابؽ (ٕٕ.)ٔٙ/

ٗ

يع َوالتَّ ْح ِم ِيد َوالتَّأ ِْم ِ
يف.
اب التَّ ْس ِم ِ
 صحيح مسمـ (ٔ )ٖٓٚ/حديث رقـ (ٓٔٗ) ،كتاب الصالةَ ،ب ُ -االستذكار (ٔ.)ٜٚٗ/

ٚ

-سبؽ تخريجو ص(ٗٗٔ).

ٜ

 -عمدة القاري (.)ٕٕٛ/ٜ

٘
ٙ

 -شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٕ ،)ٖٜ٘/عمدة القاري (.)ٕٕٛ/ٜ

ٛ

 -نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٗٗ/
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ٍ
مصؿ إماما
أدلة القول الخامس :استدؿ أصحاب القوؿ الخامس القائموف بأف التأميف واجب عمى كؿ
كاف أو مأموما أو منفردا ،بما استدؿ بو أصحاب القوؿ األوؿ والثاني ،ولكنيـ حمموا األمر عمى
ٍ
مصؿ.
ظاىره ،فأوجبوه عمى كؿ
قاؿ الصنعاني :وقد حممو الجميور مف القائميف بو عمى الندب ،وعف بعض أىؿ الظاىر أنو لموجوب
عمال بظاىر األمر ،فأوجبوه عمى كؿ مصؿ (ٔ).

أدلة القول السادس :لـ يقؼ الباحث بجيده المتواضع عمى أدلة استدؿ بيا القائموف بالتخيير بيف
التأميف والترؾ.

المناقشة:

أوال :نوقشت أدلة القول األول القائمين بأن التأمين سنة لإلمام والمأموم والمنفرد .بالتالي:

ٔ-حديث أَبِي ُىرْيرةَ « إِ َذا أ َّ ِ
َمُنوا»(ٕ).
اـ فَأ ّْ
ََ
َم َف ْاإل َم ُ
نوقش :إف معناه :إذا قاؿ اإلماـ ﮋﭧ ﭨ ﭩﮊ إلى آخر السورة فأمنوا(ٖ).أي :بمغ موضع
التأميف (ٗ).

أجابو ابن دقيق العيد :إ ف ىذا مجاز ،فإف وجد دليؿ يرجحو عمى ظاىر ىذا الحديث وىو قولو« :إِ َذا

َم َف» فإنيا حقيقة في التأميف عمؿ بو ،واال فاألصؿ عدـ المجاز (٘).
أ َّ
وأجابو ابن حجر :إنو قد ورد التصريح بأف اإلماـ يقوليا ،وذلؾ يدؿ عمى خالؼ تأويميـ ،كما في

اؿ ر ُسو ُؿ المَّ ِو « :إِ َذا قَ َ ِ
اـ ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ
حديث أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ
اؿ :قَ َ َ
اؿ ْاإل َم ُ
ِ
آميف ،فَمف وافَ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يف اْل َم َالئِ َك ِة ُغ ِف َر
ؽ تَأْم ُينوُ تَأْم َ
يف ،فَِإ َّف اْل َم َالئ َكةَ تَقُو ُؿ :آم َ
فَقُولُوا :آم َ
يفَ ،وِا َّف ْاإل َم َ
اـ َيقُو ُؿَ ْ َ َ :
لَوُ َما تَقَ َّد َـ ِم ْف َذ ْنبِ ِو»( )ٙوىو صريح في كوف اإلماـ يؤمف (.)ٚ

وأجابو الباحث :إف ىذا التأويؿ معارض لفعؿ النبي  ،فقد ثبت عنو التأميف في الصالة ،كما في
ِ
ت َّ
يف»،
النبِ َّ
ي  قَ َأرَ :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ ،فَقَ َ
حديث َوائِ ِؿ ْب ِف ُح ْج ٍر  قَ َ
اؿَ :س ِم ْع ُ
اؿ« :آم َ

ٔ

 -سبؿ السالـ (ٔ.)ٔٚٗ/

ٖ

 -االستذكار (ٔ.)ٜٚٗ/

٘

 -إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ (ٔ.)ٖٔٗ/

ٚ

 -فتح الباري (ٕ.)ٕٙٗ/

ٕ

ٗ

 سبؽ تخريجو ص (ٗٗٔ). -فتح الباري (ٕ.)ٕٙٗ/

 - ٙسنف النسائي (ٕ )ٔٗٗ/حديث رقـ ( ،)ٜٕٚكتاب االفتتاح ،جير ِْ ِ ِ
يف .قاؿ األرناؤوط في تحقيؽ المسند
اإل َماـ بِآم َ
َ ُْ
(ٕٔ )ٕٔٔ/حديث رقـ ( :)ٚٔٛٚإسناده صحيح عمى شرط الشيخيف.
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ص ْوتَوُ(ٔ) .تبيف بيذا أف المراد حقيقة التأميف ال ما ّْأوؿ بو ،واذا ثبت ىذا فنحف مأموروف أف
َو َم َّد بِيَا َ
نفعؿ مثمو ،لقولوُّ « :
ُصمّْي»(ٕ).
صموا َك َما َأرَْيتُ ُمونِي أ َ
َ
ِ
ت َّ
يف»َ ،و َم َّد
النبِ َّي  قَ َأرَ :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ ،فَقَ َ
ٕ-قوؿ َوائِ ِؿ ْب ِف ُح ْج ٍر َ س ِم ْع ُ
اؿ« :آم َ
ص ْوتَوُ(ٖ).
بِيَا َ
ناقشو ابن القطان بقولو :وىذا الحديث فيو أربعة أمور:

ص ْوتَوُ»
أحدىا :اختالؼ شعبة وسفياف في خفض ورفع ،فسفياف يقوؿَ « :و َم َّد بِيَا َ
ص ْوتَوُ»(٘).
« َخفَ َ
ض بِيَا َ
ثانييا :اختالفيما في حجر .فشعبة يقوؿ فيو :حجر أبو العنبس .والثوري يقوؿ :حجر بف عنبس.
(ٗ)

وشعبة يقوؿ:

وصوب البخاري وأبو زرعة قوؿ الثوري ،وال أدري لـ ال يصوب قوليما جميعا حتى يكوف حجر بف

عنبس أبا العنبس .الميـ إال أف يكونا  -أعني البخاري وأبا زرعة  -قد عمما لو كنية أخرى ،وأنى

ذلؾ؟.

ثالثيا :إف حج ار ال يعرؼ حالو ،فإف المستور الذي روى عنو أكثر مف واحد مختمؼ في قبوؿ حديثو
ورده.

رابعيا :إنيما  -أعني الثوري وشعبة  -اختمفا أيضا في شيء آخر ،وىو أف جعمو الثوري مف رواية

حجر ،عف وائؿ  .وجعمو شعبة مف رواية حجر ،عف عمقمة بف وائؿ ،عف وائؿ.
وىذا الذي ذكرناه ىو موجب حكـ الترمذي عميو بأنو حسف ،وقد كاف مف جممة اضطرابيما في متنو

«يخفض» و «يرفع» واالضطراب في المتف عمة مضعفة .فالحديث ألف يقاؿ فيو :ضعيؼ أقرب منو

إلى أف يقاؿ فيو :حسف (.)ٙ
وأجابو العيني بقولو:

أما الجواب عن األول :فيقاؿ :ال يضر اختالؼ سفياف وشعبة؛ ألف كال منيما إماـ عظيـ في ىذا
الباب ،فال يسقط رواية أحدىما برواية اآلخر ،فكؿ ما يقاؿ في أحدىما مف الوىـ ونحوه يصدؽ عمى
اآلخر ،فال تحصؿ بيذا فائدة.

ٔ

 -سبؽ تخريجو ص(٘ٗٔ).

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(٘ٗٔ).

٘

 -سبؽ تخريجو ص(٘ٗٔ).

ٕ  -صحيح البخاري (ٔ )ٕٔٛ/حديث رقـ (ٖٔ ،)ٙكتاب األذاف ،باب األَ َذ ِ ِ ِ
ِ
ؾ
ام ِة َو َك َذِل َ
اف لْم ُم َساف ِر ِإ َذا َك ُانوا َج َم َ
َ ُ
اع ًة َواإل َق َ
ِ
الرح ِ ِ َّ ِ
بِعرفَةَ وجم ٍع وَقو ِؿ المؤّْذ ِفِ َّ :
ِ
الم ِط َيرة.
اؿ ،في المْيمَة َ
الصالَةُ في ّْ َ
ََ َ َ ْ َ ْ ُ َ
الب ِارَدة أ َِو َ
ٗ

 -سبؽ تخريجو ص(٘ٗٔ).

ٙ
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والجواب عن الثاني :إ ف ىذا ليس باختالؼ؛ ألف حج ار يجوز أف تكوف كنيتو :أبا العنبس ،ويكوف ىو
ابف العنبس ،فذكره شعبة بكنيتو والثوري بنسبو.

وقولو :الميـ إال أف يكونا قد عمما أف لو كنية أخرى .ال يضرنا ىذا؛ ألف الشخص يجوز أف يكوف لو
كنيتاف أو أكثر.

والجواب عن الثالث :إف قولو :إف حج ار ال يعرؼ حالو .ممنوع ،وكيؼ ال يعرؼ حالو؟ وقد ذكره أبو
القاسـ البغوي وأبو الفرج البغدادي وابف األثير وغيرىـ في جممة الصحابة ،ولئف أنزلناه عف رتبة

الصحابة إلى التابعيف فقد وجدنا جماعة أثنوا عميو ووثقوه؟ منيـ :الخطيب أبو بكر البغدادي ،قاؿ:

سار مع عمي إلى النيرواف ،وورد المدائف في صحبتو وىو ثقة ،احتج بحديثو غير واحد مف األئمة،
وذكره ابف حباف في الثقات .وقاؿ ابف معيف :كوفي ثقة مشيور.

والجواب عن الرابع :إف دخوؿ عمقمة في الوسط ليس بعيب؛ ألنو سمعو مف عمقمة أوال بنزوؿ ثـ رواه
عف وائؿ بعمو (ٔ).

ِ ِ
ٖ-قوؿ بِالَ ٍؿ  :يا رس َ َّ ِ
يف(ٕ).
وؿ المو الَ تَ ْسبِ ْقني بِآم َ
َ َُ
نوقش :إف قوؿ بالؿ  أولو العمماء عمى وجييف:
األول :إف بالال  كاف يق أر الفاتحة في السكتة األولى مف سكوتي اإلماـ ،فربما يبقى عميو شيء منيا
ورسوؿ اهلل  قد فرغ مف قراءتيا ،فاستميمو بالؿ  في التأميف بقدر ما يتـ فيو قراءة بقية السورة،

حتى يناؿ بركة عمى بركة موافقتو في التأميف لو.

الثاني :إف بالال  كاف يقيـ في الموضع الذي يؤذف فيو مف وراء الصفوؼ ،فإذا قاؿ :قد قامت
الصالة ،كبر النبي  فربما سبقو ببعض ما يقرأه ،فاستميمو بالؿ قدر ما يمحؽ القراءة والتأميف (ٖ).

وناقشو العيني :ىذا الحديث مرسؿ ،قاؿ أبو حاتـ الرازي :رفعو خطأ ،ورواية الثقات عف عاصـ ،عف
أبي عثماف مرسال .وقاؿ البييقي :وقيؿ :عف أبي عثماف ،عف سمماف قاؿ :قاؿ بالؿ؛ وىو ضعيؼ
ليس بشيء (ٗ).

وناقشو الحافظ ابن رجب :إف أبا عثماف لـ يسمع مف بالؿ بالكمية؛ ألنو قدـ المدينة في خالفة عمر،
وقد كاف بالؿ انتقؿ إلى الشاـ قبؿ ذلؾ (٘).

ٔ

 -شرح أبي داود لمعيني (ٗ.)ٜٔٗ/

ٖ

 -شرح أبي داود لمعيني (ٗ.)ٕٓٓ-ٜٜٔ/

٘

 -فتح الباري (ٗ.)ٜٗٓ/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص(٘ٗٔ) .

ٗ

 -المرجع السابؽ (ٗ.)ٜٜٔ/
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أجابو ابن التركماني :أبو عثماف أسمـ عمى عيد النبي  ،وسمع جمعا كثي ار مف أصحابو  كعمر
بف الخطاب  وغيره ،فإذا روى عف بالؿ  بمفظ (عف أو قاؿ) فيو محموؿ عمى االتصاؿ عمى ما
ىو المشيور عندىـ (ٔ).

ثانيا :نوقشت أدلة القول الثاني القائمين بأن التأمين سنة لممأموم والمنفرد مطمقا ،ويقوليا اإلمام
فيما أسر بو فقط بالتالي:

ٔ -قولو تعالى :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ (ٕ).
ناقشو ابن عبد البر :ىذا ليس فيو حجة ،فميس في شيء مف المغات أف الدعاء يسمى تأمينا ،ولو
تأولوه؛ لـ يكف فيو إال أف التأميف يسمى دعاء ،وأما أف الدعاء يقاؿ لو
صح ليـ ما ادعوه وسمـ ليـ ما َّ
تأميف فال ،وانما قاؿ اهلل عز وجؿ :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔﮊ

(ٖ)

ولـ يقؿ :قد أجيب تأمينكما ،فمف

قاؿ :الدعاء تأميف فمغفؿ ال روية لو ،عمى أف قولو عز وجؿ :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔﮊ

(ٗ)

إنما قيؿ

ألف الدعوة كانت ليما ،وكاف نفعيا عائدا عمييما باالنتقاـ مف أعدائيما ،فمذلؾ قيؿ :أجيبت دعوتكما،
ولـ يقؿ دعوتاكما ،ولو كاف التأميف دعاء لقاؿ :قد أجيبت دعوتاكما ،وجائز أف يسمى المؤمف داعيا،

ألف المعنى في آميف :الميـ استجب لنا ،وىذا دعاء وغير جائز أف يسمى الدعاء تأمينا (٘).

ِ
ٕ-حديث أَبِي ُىرْيرةَ « إِ َذا قَ َ ِ
يف.)ٙ( »..
اـ :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ فَقُولُوا :آم َ
ََ
اؿ اإل َم ُ
ناقشو ابن رجب بقولو :ليس فيو ما يدؿ عمى أف اإلماـ ال يؤمف ،بؿ فيو دليؿ عمى اقتراف تأميف
المأموميف بتأميف اإلماـ (.)ٚ

ناقشو ابن قدامة بقولو :ال حجة ليـ فيو ،وانما قصد بو تعريفيـ موضع تأمينيـ ،وىو عقيب قوؿ
اإلماـ ﮋ ﭲ ﭳﮊ  ،ألنو موضع تأميف اإلماـ ،ليكوف تأميف اإلماـ والمأموميف في وقت واحد موافقا
اؿ َر ُسو ُؿ المَّ ِو « :إِ َذا
اؿ :قَ َ
لتأميف المالئكة ،وقد جاء ىذا مصرحا بو كما في حديث أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
قَ َ ِ
اـ َيقُو ُؿ:
يف ،فَِإ َّف اْل َم َالئ َكةَ تَقُو ُؿ :آم َ
اـ ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ فَقُولُوا :آم َ
يفَ ،وِا َّف ْاإل َم َ
اؿ ْاإل َم ُ

ٔ

 -الجوىر النقي (ٕ.)ٕٖ/

ٕ

 -سورة يونس.ٜٛ :

ٗ

 -سورة يونس.ٜٛ :

ٙ

 -سبؽ تخريجو ص (ٗٗٔ).

ٖ

 -سورة يونس.ٜٛ :

٘

 -التمييد (.)ٕٔ/ٚ

ٚ

 فتح الباري البف رجب (ٗ.)ٜٖٗ/505

ِ
آميف ،فَمف وافَ َ ِ
ِ
يف اْل َم َالئِ َك ِة ُغ ِف َر لَوُ َما تَقَ َّد َـ ِم ْف َذ ْنبِ ِو»(ٔ) ،وقوؿ النبي  في المفظ اآلخر:
ؽ تَأْم ُينوُ تَأْم َ
َ َْ َ
«إِ َذا أ َّ ِ
اـ»(ٕ) يعني إذا شرع في التأميف (ٖ).
َم َف ْاإل َم ُ

أجابو العيني :ال خالؼ بيف الحديثيف حتى يحتاج إلى ىذا التأويؿ الذي ىو خالؼ الظاىر ،ألف كال
منيما ورد في حالة؛ ألنو في ٍ
حالة أمر المأموـ بالتأميف وسكت عف تأميف اإلماـ ،وفي حالة بيف أف
اإلماـ أيضا يؤمف ،والمقصود استحباب التأميف لْلماـ ولممأموـ ،وثبت ذلؾ بالحديثيف المذكوريف (ٗ).

وناقشو المباركفوري بقولو :ال يمزـ مف قولوِ« :إ َذا قَ َ ِ
اـ :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ
اؿ اإل َم ُ
ِ
يف )٘( »..أف اإلماـ ال يؤمف بعد قولو :ﮋ ﭲ ﭳﮊ ،وليس فيو أف اإلماـ يؤمف ،كما أنو
فَقُولُوا :آم َ
ليس في ىذا أنو يقوؿ ربنا ولؾ الحمد ،لكنيما مستفاداف مف أدلة أخرى صحيحة صريحة (.)ٙ

أجاب الطبري عنو :حيث جمع بينو وبيف قولو « :إِ َذا أ َّ ِ
َمُنوا»
اـ فَأ ّْ
َم َف ْاإل َم ُ
دفع لصاحبو؛ أل ف الحديثيف كالىما عف أبى ىريرة ،وذلؾ أف التأميف في الصالة ليس مف األمور التي
()ٚ

فقاؿ :ليس في أحدىما

ال يجوز تركيا ،وانما المصمي مندوب إليو إماما كاف أو مأموما ،فأخبر  أف المأموـ إذا أمف بعد

فراغ اإلماـ مف فاتحة الكتاب فمو مف األجر ما ذكر ،وكذلؾ إذا أمف بعد تأميف اإلماـ فمو مف األجر
مثؿ ذلؾ ،وليس في أحد الحديثيف معنى يدفع ما في اآلخر ،بؿ في كؿ واحد منيما ما في اآلخر مف

وجو ،وفيو ما ليس في اآلخر مف وجو ،فالذي فيو ما ليس في اآلخر أمر مف خمؼ اإلماـ بالتأميف إذا
مر ليـ بالتأميف إذا قاؿ اإلماـ :ﮋ ﭲ ﭳﮊ ،واف لـ يؤمف اإلماـ،
أمف القارئ ،والذى في اآلخر أ ٌ
فذلؾ زيادة معنى عمى ما في الحديث اآلخر ،وأما ما ىما متفقاف فيو ما لقائؿ ذلؾ مف الثواب ،وىذا

المراد مف الحديث سواء أمف اإلماـ أـ ال (.)ٛ

ِ
يف»(.)ٜ
اؿ اْلقَ ِارئُ :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ فَقَ َ
ٕ-حديث أَبِي ُى َرْي َرةَ « :إِ َذا قَ َ
اؿ َم ْف َخْمفَوُ :آم َ
ناقشو الباحث :ليس فيو ما يدؿ عمى أف اإلماـ ال يؤمف ،وانما غاية ما فيو بياف موضع التأميف
لممأموـ في الصالة ،فال حجة فيو لمقوؿ بعدـ تأميف اإلماـ ،ألف تأميف اإلماـ جاء التصريح بو في
أكثر مف دليؿ ،فال يمزـ مف قولوَ « :م ْف َخْمفَوُ» عدـ تأميف اإلماـ.
ٔ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٗٚ

ٖ

 -المغني (ٔ.)٘ٙٗ/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص(ٗٗٔ).

ٗ

 -عمدة القاري (.)ٕٖٙ/ٜ

ٙ

 -تحفة األحوذي (ٕ.)ٔٔٙ/

ٛ

 -شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٕ.)ٖٜٜ/

٘

 -سبؽ تخريجو ص(ٗٗٔ).

ٚ

 -سبؽ تخريجو ص(ٗٗٔ) .

ٜ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٗٙ
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ٖ -قوليـ :إف العادة جرت بأف يكوف التأميف عمى الدعاء مف غير الداعي.

ناقشو الماوردي بقولو :ىذا مستمر في غير الصالة ،وأما الدعاء في الصالة فمخالؼ لو (ٔ).

ثالثا :نوقشت أدلة القول الرابع القائمين بأن التأمين سنة لممأموم والمنفرد ،واستثنوا اإلمام بأنو إنما
سمي مؤمنا باعتبار التسبب ،والمسبب يجوز أن يسمى باسم المباشر ،وأن سنة الدعاء تأمين

السامع دون الداعي وآخر الفاتحة دعاء فال يؤمن اإلمام ألنو داع بالتالي:

ناقشو القاضي أبو الطيب بقولو :ىذا غمط ،بؿ الداعي أولى باالستحباب (ٕ).

وناقشو ابن العربي :إف تأويميـ بعيد لغة وشرعا ،وأف اإلماـ أحد الداعيف وأوليـ وأوالىـ (ٖ).
وناقشو ابن دقيق العيد :إف ىذا مجاز ،فإف وجد دليؿ يرجحو عمى ظاىر ىذا الحديث وىو قولو:

َم َف» فإنيا حقيقة في التأميف عمؿ بو ،واال فاألصؿ عدـ المجاز (ٗ).
«ِإ َذا أ َّ
ٍ
مصل إماما كان أو مأموما
رابعا :نوقشت أدلة القول الخامس القائمين بأن التأمين واجب عمى كل

أو منفردا ،حيث استدلوا بما استدل بو أصحاب القول األول والثاني ،ولكنيم حمموا األمر عمى

ٍ
مصل بالتالي:
ظاىره ،فأوجبوه عمى كل

ناقشو الزرقاني :إنو ُرد بحديث المسيء صالتو(٘) ،حيث اقتصر لو  عمى الفرائض؛ ولـ يذكر لو
التأميف وال غيره ،فدؿ عمى أنو استحباب (.)ٙ

الترجيح:
يرى الباحث – واهلل أعمـ – أف قوؿ القائميف بأف التأميف واجب عمى المأموـ ،سنة عمى اإلماـ والمنفرد،

ىو األرجح واألقرب إلى الصواب ،عمال بظاىر األمر في قولو «:إِ َذا أ َّ ِ
َمُنوا»( ،)ٚوقولو:
اـ فَأ ّْ
َم َف ْاإل َم ُ
ِ
يف»( ،)ٛوليس ىناؾ ثمة صارؼ يصرؼ األمر مف الوجوب إلى الندب .فيبقى األمر عمى
«فَقُولُوا :آم َ
ظاىره في حؽ المأموـ ألف األمر منوط بو ،وسنة في حؽ اإلماـ والمنفرد.
  

ٔ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٕٔٔ/

ٖ

 -المرجع السابؽ.

٘

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٚ

ٚ

 -سبؽ تخريجو ص( ٗٗٔ).

ٕ

 -عمدة القاري (.)ٕٕٛ/ٜ

ٗ

 -إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ (ٔ.)ٖٔٗ/

ٙ

 -شرح الزرقاني (ٔ.)ٕٙٔ/

ٛ
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المطمب الثالث :الجير واإلسرار بالتأمين في الصالة.
أجمع العمماء عمى أف المنفرد يؤمف ،وكذلؾ اإلماـ والمأموـ في الصالة السرية ،وقد نقؿ اإلجماع

النووي(ٔ) .ولكنيـ اختمفوا في الجير واإلسرار بالتأميف في الصالة الجيرية عمى خمسة أقواؿ:
القول األول :يسن الجير بالتأمين لإلمام والمأموم.

وبو قاؿ الشافعي في القديـ ،وأخذ بو بعض الشافعية(ٕ) ،وقاؿ بو أحمد في المشيور

(ٖ)

وابف حزـ(ٗ)،

وىو قوؿ عطاء واألوزاعي واسحاؽ وابف أبي شيبة وعامة أىؿ الحديث(٘) ،واختاره ابف القيـ
()ٚ

الشوكاني

وحققو صديؽ حسف خاف(.)ٛ

()ٙ

ورجحو

القول الثاني :يسن الجير بالتأمين لإلمام دون المأموم.

وىو مروي عف الشافعي في الجديد ،وبو أخذ بعض الشافعية( ،)ٜونفى النووي نسبتو إلى الشافعي(ٓٔ).

القول الثالث :يسن الجير بالتأمين لإلمام ،أما المأموم فإن كثر الجمع وكبر المسجد جير ،وان قل
الجمع أو صغر المسجد أسر.
وبو قاؿ بعض الشافعية(ٔٔ).

ٔ

 -شرح النووي (ٗ.)ٖٔٓ/

ٖ

 -اإلنصاؼ (ٕ ،)ٖٛ/الفروع (ٕ ،)ٔٚ٘/الكافي في فقو ابف حنبؿ (ٔ ،)ٕٕٗ/المغني (ٔ.)٘ٙٗ/

٘

 -فتح الباري البف رجب (ٗ.)ٜٖٗ/

ٚ

 -نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٗٚ/

ٜ

 -المجموع (ٖ ،)ٖٚٔ/روضة الطالبيف (ٔ ،)ٕٗٚ/الميذب (ٔ ،)ٖٚ/الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٕٔٔ/

ٕ

 -إعانة الطالبيف (ٔ ،)ٔٗٚ/الحاوي في فقو الشافعي (ٔ ،)ٔٔٔ/المجموع (ٖ ،)ٖٚٔ-ٖٙٛ/روضة الطالبيف (ٔ.)ٕٗٚ/

ٗ

 -المحمى (ٕ.)ٕٜ٘/

ٙ

 -إعالـ الموقعيف (ٕ.)ٖٜٙ/

ٛ

 -الروضة الندية (ٔ.)ٕٔٓ-ٔٓٔ/

ٓٔ

 -قاؿ النووي :وىذا أيضا غمط مف الناسخ أو مف المصنؼ بال شؾ ،ألف الشافعي قاؿ في المختصر وىو مف الجديد:

يرفع اإلماـ صوتو بالتأميف ويسمع مف خمفو أنفسيـ .وقاؿ في األـ :يرفع اإلماـ بيا صوتو ،فإذا قاليا قالوىا وأسمعوا أنفسيـ،
وال أحب أف يجيروا ،فإف فعموا فال شيء عمييـ .ىذا نصو بحروفو ويحتمؿ أف يكوف القاضي حسيف رأى فيو نصا في

موضع آخر مف الجديد .انظر :المجموع (ٖ..)ٖٚٔ/

ٔٔ

 الميذب (ٔ ،)ٖٚ/المجموع (ٖ ،)ٖٕٚ/روضة الطالبيف (ٔ.)ٕٗٚ/505

القول الرابع :يسن اإلسرار بالتأمين لإلمام والمأموم.

وبو قاؿ الحنفية(ٔ) والمالكية(ٕ) وىو رواية عف أحمد(ٖ) ،وىو قوؿ الحسف والنخعي والثوري(ٗ).

القول الخامسُ :يخير اإلمام بين الجير واإلسرار.
وبو قاؿ الطبري(٘) وابف بكير مف المالكية(.)ٙ
سبب الخالف:

يرجع السبب إلى ثالثة أمور:

ِ
ص ْوتَوُ( .)ٚوفي
األول :االختالؼ في لفظ حديث وائؿ بف حجر ،حيث قاؿ :فَقَ َ
اؿ« :آم َ
يف»َ ،و َم َّد بِيَا َ
()ٛ
ص ْوتَوُ(.)ٜ
ص ْوتَوُ  .وفي روايةَ :و َخفَ َ
ض بِيَا َ
روايةَ :وَرفَ َع بِيَا َ

الثاني :االختالؼ في قولو« :إِ َذا أ َّ ِ
اـ»(ٓٔ) ،يراد بو حقيقة التأميف أو المجاز.
َم َف ْاإل َم ُ
الثالث :االختالؼ في تصحيح األحاديث وتضعيفيا في باب الجير واإلسرار بالتأميف.
األدلة:

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بأنو يسف الجير بالتأميف لْلماـ والمأموـ.
باألدلة التالية:

األدلة من السنة:

وؿ ِ
ِ
َمُنوا ،فَِإَّنو مف وافَ َ ِ
اؿ« :إِ َذا أ َّ ِ
َٔ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  أ َّ
يف
اـ فَأ ّْ
اهلل  قَ َ
َف َر ُس َ
ؽ تَأْم ُينوُ تَأْم َ
َم َف ْاإل َم ُ
ُ َْ َ
اْل َم َالئِ َك ِةُ ،غ ِف َر لَوُ َما تَقَ َّد َـ ِم ْف َذ ْنبِ ِو»(ٔٔ).
وجو االستدالل :قاؿ الشافعي :فيو داللة عمى أنو أمر اإلماـ أف يجير بآميف ،ألف مف خمفو ال يعرؼ
وقت تأمينو إال بأف يسمع تأمينو (ٕٔ).

ٔ
ٕ

 -المبسوط (ٔ ،)٘ٛ-٘ٚ/المحيط البرىاني (ٕ ،)ٕٙ/بدائع الصنائع (ٔ ،)ٕٓٚ/تحفة الفقياء (ٔ.)ٖٕٔ/

 -عمى اختالؼ الرواية عنيـ في حكـ التأميف ،كما سبؽ بيانو .فمنيـ مف قاؿ بأنو سنة في حؽ اإلماـ والمأموـ والمنفرد،

ومف قاؿ بأنو سنة في حؽ المأموـ والمنفرد ،واإلماـ فيما أسر فيو دوف ما جير .انظر :الكافي في فقو أىؿ المدينة (ٔ/

 ،)ٕٓٙكفاية الطالب (ٔ ،)ٖٖٓ/مواىب الجميؿ (ٕ ،)ٕٖٗ/التمييد (.)ٖٔ/ٚ
ٖ

 -اإلنصاؼ (ٕ ،)ٖٛ/الفروع (ٕ ،)ٔٚ٘/المبدع شرح المقنع (ٔ.)ٖٛٙ/

٘

 -شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٕ ،)ٗٓٓ/نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٗٗ/

ٚ

 -سبؽ تخريجو ص (٘ٗٔ).

ٜ

 -سبؽ تخريجو ص (٘ٗٔ).

ٗ

 -فتح الباري البف رجب (ٗ.)ٜٗٗ/

ٙ

 -الجامع ألحكاـ القرآف (ٔ.)ٕٜٔ/

ٛ

 -سبؽ تخريجو ص (٘ٗٔ).

ٓٔ

 -سبؽ تخريجو ص (ٗٗٔ).

ٕٔ

 -األـ (.)ٕٓٔ/ٚ

ٔٔ
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وقاؿ ابف خزيمة :باف وثبت أف اإلماـ يجير بآميف ،إذ معموـ عند مف يفيـ العمـ أف النبي  ال يأمر
المأموـ أف يقوؿ :آميف عند تأميف اإلماـ؛ إال والمأموـ يعمـ أف اإلماـ يقولو ،ولو كاف اإلماـ يسر آميف

ال يجير بو لـ يعمـ المأموـ أف إمامو قاؿ آميف أو لـ يقمو ،ومحاؿ أف يقاؿ لمرجؿ إذا قاؿ فالف كذا

فقؿ مثؿ مقالتو وأنت ال تسمع مقالتو ،ىذا عيف المحاؿ ،وما ال يتوىمو عالـ أف النبي  يأمر المأموـ

أف يقوؿ آميف إذا قالو إمامو وىو ال يسمع تأميف إمامو (ٔ).

ِ
ت َّ
يف»،
النبِ َّي َ ق َأرَ :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ ،فَقَ َ
َٕ -ع ْف َوائِ ِؿ ْب ِف ُح ْج ٍر  قَ َ
اؿَ :س ِم ْع ُ
اؿ« :آم َ
(ٕ)
ص ْوتَوُ(ٖ).
ص ْوتَوُ  .وفي روايةَ :وَرفَ َع بِيَا َ
َو َم َّد بِيَا َ
وجو االستدالل :قاؿ الصنعاني :والحديث دليؿ عمى أنو يشرع لْلماـ التأميف بعد قراءة الفاتحة

جي اًر (ٗ).

وقاؿ الشوكاني :وىو يدؿ عمى مشروعية التأميف لْلماـ والجير ومد الصوت بو (٘).
وقاؿ أبو الطيب العظيـ أبادي :والحديث يدؿ عمى استناف الجير بآميف (.)ٙ

اؿ :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ،ثَُّـ قَ أَر بِأ ُّْـ اْل ِكتَ ِ
اب،
اء أَبِي ُى َرْي َرةَ  فَقَ َ
َٖ -ع ْف ُن َع ْيٍـ اْل ُم ْج ِم ِر قَ َ
صمَّْي ُ
ت َوَر َ
اؿَ « :
َ
ِ
حتَّى إِ َذا بمَ َغ ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ قَ َ ِ
آميفَ ،فمَ َّما رَكع ،قَ َ َّ
اؿ َّ
يفَ ،وقَ َ
اؿ :الموُ
َ
َ
اسَ :
اؿ :آم َ
الن ُ
َ َ
اؿ :المَّو أَ ْكبر ،ثَُّـ سج َدَ ،فَم َّما رفَع ،قَ َ َّ
اؿَ :س ِم َع المَّوُ لِ َم ْف َح ِم َدهُ ،ثَُّـ قَ َ
ْسوُ ،قَ َ
اؿ :الموُ
ََ
أَ ْك َب ُرَ ،فمَ َّما َرفَ َع َأر َ
ُ َُ
َ َ
اؿ :المَّو أَ ْكبرَ ،فمَ َّما رفَع ،قَ َ َّ
استَ ْقَب َؿ قَائِ ًما َم َع التَّ ْكبِ ِ
اـ ِم َف
أَ ْك َب ُرَ ،فمَ َّما َس َج َد ،قَ َ
اؿ :الموُ أَ ْك َب ُر ،ثَُّـ ْ
ُ َُ
َ َ
يرَ ،فمَ َّما قَ َ
َّ
الثّْْنتَْي ِف ،قَ َ َّ
اؿ :والَِّذي َن ْف ِسي بَِيِد ِه إِّْني َألَ ْش َبي ُكـ ص َالةً بِرس ِ
وؿ المَّ ِو .)ٚ(»
َُ
ُ ْ َ
اؿ :الموُ أَ ْك َب ُرَ ،فمَ َّما َسم َـ ،قَ َ َ
وجو االستدالل :إف أبا ىريرة  صمى بالناس فق أر بأـ الكتاب وأمف ،فأمف الناس بتأمينو ،وقاؿ
«والَِّذي َن ْف ِسي بَِيِد ِه إِّْني َألَ ْش َبي ُكـ ص َالةً بِرس ِ
وؿ المَّ ِو  .)ٛ(»فدؿ ذلؾ بمفيومو عمى الجير بالتأميف
َُ
ُ ْ َ
َ
لْلماـ والمأموـ.

ٔ

 -صحيح ابف خزيمة (ٔ.)ٕٛٙ/

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص (٘ٗٔ).

٘

 -نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٗٚ/

ٚ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٔٙ

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص (٘ٗٔ).

ٗ

 -سبؿ السالـ (ٔ.)ٔٚٗ/

ٙ

 -عوف المعبود (ٖ.)ٔٗ٘/

ٛ
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اؿ َكاف رسو ُؿ المَّ ِو  إِ َذا تَالَ ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ قَ َ ِ
يف».
اؿ «آم َ
َٗ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ َ َ ُ
حتَّى يسمع مف يمِ ِ
يو ِم َف الص ّْ
َّؼ األ ََّو ِؿ(ٔ) .وفي رواية :فََي ْرتَ ُّج بِيَا اْل َم ْس ِج ُد(ٕ).
َ َ َْ َ َْ َ
(ٖ)
وجو االستدالل :قاؿ الشوكاني :وىو يدؿ عمى مشروعية التأميف لْلماـ ومشروعية الجير بو .

وقاؿ أبو الطيب العظيـ أبادي :وىذا الحديث يدؿ عمى الجير بالتأميف (ٗ).
ِ
ؼ رس ِ َّ ِ
٘-ع ْف وائِ ِؿ ْب ِف ح ْج ٍر  أََّنو َّ
يف َو َسمَّ َـ َع ْف َي ِمينِ ِو َو َع ْف ِش َمالِ ِو
ُ
وؿ المو  فَ َجيَ َر بِآم َ
صمى َخْم َ َ ُ
ُ َ
َ َ
اض َخ ّْد ِه(٘).
َحتَّى َأرَْي ُ
ت َب َي َ
وجو االستدالل :إف وائؿ بف حجر  صمى خمؼ النبي  فجير بالتأميف ،فدؿ الحديث بمنطوقو
عمى جير اإلماـ بالتأميف.

النس ِ
ؼ النَّبِ ّْي ِ في ص ٍّ ِ
اء ،فَ َس ِم َعتْوَُ ،يقُو ُؿ :ﮋ
ص ْي ِف
صمّْي َخْم َ
أَنَّيَا َك َان ْ
ؼ م َف ّْ َ
َ
ت تُ َ
َ -ٙع ْف أ ُّْـ اْل ُح َ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ بمَغَ :ﮋ ﭲ ﭳﮊ ،قَ َ ِ
يفَ .حتَّى
َ
اؿ :آم َ
ؼ ّْ ِ
ِ
ِ
ص ّْ
اف ُي َكب ُّْر إِ َذا َس َج َدَ ،وِا َذا َرفَ َع(.)ٙ
الن َساءَ ،و َك َ
َسم ْعتُوُ َوأ ََنا في َ
وجو االستدالل :إف أـ الحصيف

أخبرت أنيا سمعت التأميف مف رسوؿ اهلل  وىي تصمي في

صؼ النساء ،وما كاف ليا أف تسمع التأميف لوال أنو  كاف يجير بو.

ثانيا :من اآلثار.

ِ
َم َف ْاب ُف ُّ
اءهُ َحتَّى إِ َّف لِْم َم ْس ِجِد لَمَ َّجةً (.)ٚ
اء ،أ َّ
ٔ-قَ َ
يف ُد َع ٌ
اء :آم َ
اؿ َعطَ ٌ
الزَب ْي ِر َو َم ْف َوَر َ
ِ
اؿ :أ َْدرْك ُ ِ
طٍ
َص َح ِ
اب النَّبِ ّْي ِ في َى َذا اْلم ْس ِجِد ِإ َذا قَ َ ِ
اـ ﮋ ﭯ
َٕ -ع ْف َع َ
اء قَ َ
ت م َائتَْي ِف م ْف أ ْ
َ
َ
اؿ اإل َم ُ
ِ
يف (.)ٛ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ َس ِم ْع ُ
ت لَيُ ْـ َرَّجةً بِآم َ
ٔ  -سنف أبي داود (ٔ )ٖٕ٘/حديث رقـ (ٖ٘ ،)ٜالصالة ،باب التَّأ ِ
اء ِ
ْم ِ
اإل َم ِاـ .سنف ابف ماجو (ٔ )ٕٚٛ/حديث رقـ
يف َوَر َ
(ٖ٘ ،)ٛكتاب إقامة الصالة والسنة فييا ،باب الجير بآميف .قاؿ األلباني في ضعيؼ أبي داود (ٔ :)ٖ٘٘/إسناده ضعيؼ.
ٕ

 -سنف ابف ماجو (ٔ )ٕٚٛ/حديث رقـ (ٖ٘ ،)ٛكتاب إقامة الصالة والسنة فييا ،باب الجير بآميف .قاؿ األلباني في

ٖ

 -نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٗٙ/

السمسمة الضعيفة (ٕ )ٖٙٚ/حديث رقـ (ٕ٘ :)ٜضعيؼ.

ٗ

 -عوف المعبود (ٖ.)ٔٗٚ/

ٙ

 -المعجـ الكبير (ٕ٘ )ٔ٘ٛ/حديث رقـ (ٕٔٓ٘ٔ) .معرفة السنف واآلثار (ٕ )ٖٜٕ/حديث رقـ ( ،)ٖٔٚٚكتاب الصالة،

٘  -سنف أبي داود (ٔ )ٖ٘ٔ/حديث رقـ (ٖٗ ،)ٜالصالة ،باب التَّأ ِ
اء ِ
ْم ِ
اإل َم ِاـ .سنف ابف ماجو (ٔ )ٕٚٛ/حديث رقـ
يف َوَر َ
(ٖ٘ ،)ٛكتاب إقامة الصالة والسنة فييا ،باب الجير بآميف .قاؿ األلباني في ضعيؼ أبي داود (ٔ :)ٖ٘٘/إسناده ضعيؼ.
التأميف .مسند إسحاؽ بف راىويو (٘ )ٕٗٗ/حديث رقـ ( ،)ٕٖٜٙ-ٛما يروى عف أـ الحصيف .قاؿ البموشي :رجالو ثقات.
ٚ
اب َج ْي ِر ِ
اإل َم ِاـ بِالتَّأ ِْم ِ
يف.
 صحيح البخاري (ٔ ،)ٔ٘ٙ/كتاب األذافَ ،ب ُٛ
اب َج ْي ِر اْلمأْم ِ
وـ بِالتَّأ ِْم ِ
يف .قاؿ األلباني في
 السنف الكبرى لمبييقي (ٕ )ٛٙ/حديث رقـ (ٕ٘٘ٗ) ،كتاب الصالةَ ،ب َُ ُ

السمسمة الضعيفة (ٕ )ٖٙٛ/بتصرؼ :رواه عف عطاء خالد بف أبي أيوب ،وقد أورده ابف حباف في (الثقات) وفي ترجمتو
ساؽ لو ىذا األثر ،وتوثيؽ ابف حباف فيو تساىؿ معروؼ ،ولذلؾ فإني غير مطمئف لصحة روايتو.
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وجو االستدالل :دلت اآلثار بمنطوقيا عمى أف الصحابة  كانوا يجيروف بالتأميف ،فدؿ ذلؾ داللة
واضحة عمى أف السنة فيو الجير.

ثالثا :من اإلجماع.

لـ يثبت عف أحد مف الصحابة اإلسرار بالتأميف بالسند الصحيح ،ولـ يثبت عف أحد منيـ اإلنكار

عمى مف جير بالتأميف ،فقد أجمع الصحابة  عمى الجير بالتأميف (ٔ).
رابعا :من المعقول.

إ ف التأميف دعاء ويسف الجير بو ،ودعاء التشيد تابع لو فيتبعو في اإلخفاء ،وىذا تابع لمقراءة فيتبعيا

في الجير (ٕ).

أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بأنو يسف الجير بالتأميف لْلماـ دوف المأموـ
بما يمي:
استدلوا عمى سنيتو لْلماـ بما استدؿ بو أصحاب القوؿ األوؿ.
واستدلوا عمى عدـ سنيتو لممأموـ بما يمي:

من المعقول:

إف التأميف ذكر مسنوف في الصالة ،فال يجير بو المأموـ كالتكبيرات (ٖ).

أدلة القول الثالث :استدؿ أصحاب القوؿ الثالث القائموف بأنو يسف الجير بالتأميف لْلماـ ،أما المأموـ
فإف كثر الجمع وكبر المسجد جير ،واف قؿ الجمع أو صغر المسجد أسر بما يمي:
استدلوا عمى سنيتو لْلماـ بما استدؿ بو أصحاب القوؿ األوؿ.

واستدلوا عمى التفريؽ لممأموـ بيف كثرة الجمع وكبر المسجد وعكسو بما يمي:

من المعقول:

إف كاف المسجد صغي ار يبمغيـ تأميف اإلماـ لـ يجير بو ألنو ال يحتاج إلى الجير بو ،واف كاف كبي ار

جير ألنو يحتاج إلى الجير لْلبالغ (ٗ).

أدلة القول الرابع :استدؿ أصحاب القوؿ الرابع القائموف بأنو يسف اإلسرار بالتأميف لْلماـ والمأموـ
باألدلة التالية:

ٔ

 -عوف المعبود (ٕ.)ٙٔ/

ٖ

 -الميذب (ٔ.)ٖٚ/

ٕ

 -المغني (ٔ.)٘ٙٗ/

ٗ

 -المرجع السابؽ.
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أوال :من السنة.

وؿ ِ
ِ
َمُنوا ،فَِإَّنو مف وافَ َ ِ
اؿ« :إِ َذا أ َّ ِ
َٔ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  أ َّ
يف
اـ فَأ ّْ
اهلل  قَ َ
َف َر ُس َ
ؽ تَأْم ُينوُ تَأْم َ
َم َف ْاإل َم ُ
ُ َْ َ
ِ
ِ
اؿ ْاب ُف ِشي ٍ
يف»(ٔ).
اْل َم َالئِ َك ِةُ ،غ ِف َر لَوُ َما تَقَ َّد َـ ِم ْف َذ ْنبِ ِو» .قَ َ
اف َر ُسو ُؿ اهلل َ يقُو ُؿ« :آم َ
اب َك َ
َ

وجو االستدالل :قاؿ محمد بف الحسف :وبيذا نأخذ ينبغي إذا فرغ اإلماـ مف أـ الكتاب أف يؤمف

اإلماـ ويؤمف مف خمفو وال يجيروف (ٕ).

اؿ ر ُسو ُؿ المَّ ِو « :إِ َذا قَ َ ِ
اـ
َٕ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ
اؿَ :ق َ َ
اؿ ْاإل َم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يف ،فَ َم ْف
اـ َيقُو ُؿ :آم َ
يف ،فَِإ َّف اْل َم َالئ َكةَ تَقُو ُؿ :آم َ
آم َ
يفَ ،وِا َّف ْاإل َم َ
تَقَ َّد َـ ِم ْف َذ ْنبِ ِو»(ٖ).
ِ
ِ
يف» ،وىذا المفظ دليؿ عمى أف اإلماـ ال يجير بيا (ٗ).
اـ َيقُو ُؿ :آم َ
وجو االستدالل :قولوَ « :وِا َّف ْاإل َم َ
ولو كاف مسموعا لما احتيج إلى قولو :فإف اإلماـ يقوليا (٘).

ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ فَقُولُوا:
ِ
وافَ َ ِ
يف اْل َم َالئِ َك ِة ُغ ِف َر لَوُ َما
ؽ تَأْم ُينوُ تَأْم َ
َ

ِ
ٖ-عف عْمقَمةَ ْب ِف وائِ ٍؿ عف أَبِ ِ
َف َّ
يو أ َّ
يف»
النبِ َّي  قَ َأرَ :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ ،فَقَ َ
َْ
اؿ« :آم َ
َْ َ َ
َ
()ٙ
ص ْوتَوُ .
َو َخفَ َ
ض بِيَا َ
وجو االستدالل :إف النبي  كاف يخفض صوتو بالتأميف في الصالة ،فدؿ الحديث بمنطوقو عمى
عدـ الجير بيا.

ثانيا :من اآلثار.

ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
آميف ،وِا َذا قَ َ ِ َّ
ِ
يـ قَ َ
اؿَ :سم َع الموُ
اؿ :أ َْرَبعٌ ُي ْخفييُ َّف ْاإل َم ُ
َع ْف إ ْب َراى َ
اـ :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ َ ،واال ْست َعا َذةَ ،و َ َ
ِ
ِ
اؿ :رب ََّنا لَ َؾ اْل َح ْم ُد ( .)ٚوفي رواية :أ َْرَبعٌ َال َي ْجير بِ ِي َّف ِْ
اإل َماـ (.)ٛ
َُ
ل َم ْف َحم َدهُ قَ َ َ
ثالثا :من المعقول.

()ٜ

ٔ -إف التأميف دعاء ،فإف معناه الميـ أجػب .وفي قولو تعالى:ﮋ ﭒ ﭓ ﭔﮊ

ٔ

 -سبؽ تخريجو ص (ٗٗٔ).

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٗٚ

ٕ

 -موطأ مالؾ رواية محمد بف الحسف (ٔ.)ٕٔٙ/

ٗ

 -المبسوط لمسرخسي (ٔ.)٘ٛ/

ٙ

 -سبؽ تخريجو ص (٘ٗٔ).

٘

 -بدائع الصنائع (ٔ.)ٕٓٚ/

ٚ

ِ ِ
اـ.
 مصنؼ عبد الرزاؽ (ٕ )ٛٚ/حديث رقـ ( ،)ٕٜ٘ٙكتاب الصالةَ ،ب ُاب َما ُي ْخفي ْاإل َم ُ
ب أْ ِ ِ
 مصنؼ ابف أبي شيبة (ٕ )ٕٙٚ/حديث رقـ ( ،)ٛٛٗٛكتاب الصمواتَ ،ما ُي ْستَ َح ُّاـ.
َف ُي ْخفَيوُ ْاإل َم ُ
 -يونس.ٜٛ :

ٛ
ٜ
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ما يدؿ عميو

عميو ،فإف موسى  كاف يدعو وىاروف يؤمف ،واإلخفاء في الدعاء أولى لقولو تعالى :ﮋ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮊ (ٔ) (ٕ).
ٕ -إف التأميف دعاء فاستحب اخفاؤه كالتشيد (ٖ).
أدلة القول الخامس :الظاىر – واهلل أعمـ -أف أصحاب القوؿ الخامس القائميف بأف اإلماـ مخير بيف

الجير واإلسرار استدلوا بما استدؿ بو القائموف بالجير والقائموف باإلسرار ،وباألخص روايةَ :وَرفَ َع بِيَا
(ٗ)
ص ْوتَوُ(٘) .إعماال لمروايتيف وجمعا بينيما.
ص ْوتَوُ  .وروايةَ :و َخفَ َ
ض بِيَا َ
َ
قاؿ الطبري :والخبر بالجير بآميف والمخافتة بيا صحيحاف ،وقد عمؿ بكؿ واحد منيما جماعة مف
عمماء األمة ،وذلؾ يدؿ أنو مما خيرىـ رسوؿ اهلل في العمؿ بأي ذلؾ شاءوا ،ولذلؾ لـ ينكر بعضيـ
مختار خفض الصوت بيا؛ إذ كاف أكثر الصحابة
ًا
عمى بعض ما كاف منيـ في ذلؾ ،واف كنت
والتابعيف عمى ذلؾ (.)ٙ
المناقشة:

أوال :نوقشت أدلة القول األول القائمين بأنو يسن الجير بالتأمين لإلمام والمأموم بالتالي:

ٔ-قولو« :إِ َذا أ َّ ِ
َمُنوا»(.)ٚ
اـ فَأ ّْ
َم َف ْاإل َم ُ
ناقشو الكاساني :إف القوؿ بتعميؽ تأميف المأموـ بتأميف اإلماـ ،وأنو لو لـ يكف التأميف مسموعا
لممأموـ لـ يعمـ بو؛ ال معنى لو ،ألف مكانو معموـ وىو ما بعد الفراغ مف الفاتحة (.)ٛ

أجابو الحافظ ابن حجر بقولو :فيو نظر؛ الحتماؿ أف يخؿ بو ،فال يستمزـ عمـ المأموـ بو(.)ٜ
ونوقش :بأف معناه :إذا قاؿ اإلماـ ﮋﭧ ﭨ ﭩﮊ إلى آخر السورة فأمنوا (ٓٔ) .أي :بمغ
موضع التأميف (ٔٔ).

ٔ

 -األعراؼ.٘٘ :

ٖ

 -المغني (ٔ.)٘ٙٗ/

٘

 -سبؽ تخريجو ص (٘ٗٔ).

ٕ

 -بدائع الصنائع (ٔ ،)ٕٓٚ/المبسوط لمسرخسي (ٔ.)٘ٛ/

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص (٘ٗٔ).

ٙ

 -شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٕ.)ٗٓٓ/

ٛ

 -بدائع الصنائع (ٔ.)ٕٓٚ/

ٚ

 -سبؽ تخريجو ص (ٗٗٔ).

ٜ

 -فتح الباري (ٕ.)ٕٙٗ/

ٓٔ
ٔٔ

 -االستذكار (ٔ.)ٜٚٗ/
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أجابو ابن دقيق العيد :إ ف ىذا مجاز ،فإف وجد دليؿ يرجحو عمى ظاىر ىذا الحديث وىو قولو« :إِ َذا

َم َف» فإنيا حقيقة في التأميف عمؿ بو ،واال فاألصؿ عدـ المجاز (ٔ).
أ َّ
اعترض عميو الحافظ ابن حجر بقولو :استدلوا لو برواية أبي صالح عف أبي ىريرة  بمفظِ« :إ َذا
ِ
قَ َ ِ
يف»(ٕ) .قالوا :فالجمع بيف الروايتيف يقتضى
اـ :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ فَقُولُوا :آم َ
اؿ اإل َم ُ
َم َف» عمى المجاز (ٖ).
حمؿ قولو« :إِ َذا أ َّ
أجابو األلباني بقولو :يمكف الجمع بطريقة أخرى ،وىي أف يؤخذ بالزائد مف الروايتيف فيضـ إلى

األخرى ،و ىو قولو في رواية سعيد« :إِ َذا أ َّ ِ
َمُنوا»(ٗ) ،فتضـ الزيادة إلى رواية أبي صالح
اـ فَأ ّْ
َم َف ْاإل َم ُ
ِ
ِ
فيصير الحديث ىكذا« :إِ َذا قَ َ ِ
يف» .وىذا
يف ،فَقُولُوا :آم َ
اـ :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ آم َ
اؿ اإل َم ُ
الجمع أولى مف الجمع المذكور ،وذلك لوجوه:

األول :إنو مطابؽ لرواية أبي يعمى الصريحة بذلؾ(٘).

الثاني :إنو موافؽ لمقواعد الحديثية مف وجوب األخذ بالزيادة مف الثقة.

الثالث :إنو يغنينا عف مخالفة األصؿ الذي أشار إليو ابف دقيؽ العيد (.)ٙ
ِ
ِ
ِ
الرابع :إنو عمى وزف قولو « :إِ َذا قَ َ ِ
اـ َسم َع اهللُ ل َم ْف َحم َدهُ ،فَقُولُوا :الميُ َّـ َرب ََّنا لَ َؾ اْل َح ْم ُد ،فَِإنَّوُ
اؿ ْاإل َم ُ
ؽ قَ ْولُوُ قَ ْو َؿ اْل َم َالئِ َك ِةُ ،غ ِف َر لَوُ َما تَقَ َّد َـ ِم ْف َذ ْنبِ ِو»( .)ٚفكما أف ىذا نص في أف المقتدي يقوؿ
َم ْف َوافَ َ
التحميد بعد تسميع اإلماـ ،فمثمو إذا أمف فأمنوا ،فيو نص عمى أف تأميف المقتدي بعد تأميف اإلماـ.
ِ ِ
ِ
اـ لُِي ْؤتََّـ
الخامس :إ نو ىو الموافؽ لنظاـ االقتداء باإلماـ المستفاد مف مثؿ قولو « :إَّن َما ُجع َؿ ْاإل َم ُ
ِ
اؿَ :س ِم َع اهللُ لِ َم ْف َح ِم َدهُ .فَقُولُواَ :رب ََّنا
اس ُج ُدواَ ،وِا َذا َرفَ َع فَ ْارفَ ُعواَ ،وِا َذا قَ َ
بِو ،فَِإ َذا َكب ََّر فَ َكب ُّْرواَ ،وِا َذا َس َج َد فَ ْ
َولَ َؾ اْل َح ْم ُد ،)ٛ( »..فكما دؿ الحديث أف مف مقتضى االئتماـ باإلماـ عدـ مقارنتو بالتكبير ،وما ذكر
معو ،فمف ذلؾ عدـ مقارنتو بالتأميف .واخراج التأميف مف ىذا النظاـ يحتاج إلى دليؿ صريح ،وىو

ٔ

 -إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ (ٔ.)ٖٔٗ/

ٖ

 -فتح الباري (ٕ.)ٕٙٗ/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص(ٗٗٔ).

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص(ٗٗٔ).

٘

 -يقصد حديث أبي ىريرة « :إذا ق أر اإلماـ ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ فأمف اإلماـ فأمنوا ،فإف المالئكة تؤمف

عمى دعائو ،فمف وافؽ تأمينو تأميف المالئكة غفر لو ما تقدـ مف ذنوبو» قاؿ محققو حسيف سميـ أسد  :إسناده صحيح.

 - ٙيقصد تأويؿ ابف حجر لقولوِ« :إ َذا أ َّ ِ
َمُنوا» أي بمغ موضع التأميف .قاؿ ابف دقيؽ العيد :بأف ىذا مجاز.
اـ َفأ ّْ
َم َف ْاإل َم ُ
انظر :إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ (ٔ.)ٖٔٗ/
ٚ
آميف والمالَئِ َكةُ ِفي السَّم ِ
ِ
اء
اب ِإ َذا قَ َ
اؿ أ َ
 صحيح البخاري (ٗ )ٔٔٗ/حديث رقـ ( ،)ٖٕٕٛكتاب بدء الخمؽَ ،ب َُ
َح ُد ُك ْـَ َ َ :
ِ
ِ
ِ
ِ
اب
اى َما األ ْ
يف َف َوا َف َق ْ
ت ِإ ْح َد ُ
ُخ َرى ُغف َر َلوُ َما تََق َّد َـ م ْف َذ ْنبِو .صحيح مسمـ(ٔ )ٖٓٙ/حديث رقـ ( ،)ٜٗٓكتاب الصالةَ ،ب ُ
آم َ
يعَ ،والتَّ ْح ِم ِيدَ ،والتَّأ ِْم ِ
يف.
التَّ ْس ِم ِ
ٛ

 -سبؽ تخريجو ص(ٗٗٔ).
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مفقود ،إذ غاية ما عند المخالفيف إنما ىو حديث أبي صالح المتقدـ ،وليس صريحا في ذلؾ ،بؿ
الصحيح أنو محموؿ عمى رواية سعيد ىذه السيما عمى لفظ أبي يعمى المذكور أعاله.

السادس :إف مقارنة اإلماـ بالتأميف تحتاج إلى دقة وعناية خاصة مف المؤتميف ،واال وقعوا في مخالفة
صريحة وىي مسابقتو بالتأميف ،وىذا مما ابتمي بو جماىير المصميف ،فقد ارقبتيـ في جميع البالد التي
طفتيا ،فوجدتيـ يبادروف إلى التأميف ،ولما ينتو اإلماـ مف قولو :ﮋ ﭲ ﭳﮊ (ٔ).
(ٕ)
ِِ
ص ْوتَوُ»(ٖ).
ص ْوتَوُ»  .وفي روايةَ « :وَرفَ َع بِيَا َ
ٕ-قوؿ َوائؿ ْب ِف ُح ْج ٍر َ « :و َم َّد بِيَا َ
ناقشو الزيمعي بقولو :إ ف في الحديث عمة أخرى ذكرىا الترمذي في عممو الكبير ،فقاؿ :سألت محمد
بف إسماعيؿ ،ىؿ سمع عمقمة مف أبيو؟ فقاؿ :إنو ولد بعد موت أبيو لستة أشير (ٗ).

وناقشو ابن القطان بقولو :وىذا الحديث فيو أربعة أمور:

ص ْوتَوُ»(٘) ،وشعبة يقوؿ:
أحدىا :اختالؼ شعبة وسفياف في خفض ورفع ،فسفياف يقوؿَ « :و َم َّد بِيَا َ
ص ْوتَوُ»(.)ٙ
« َخفَ َ
ض بِيَا َ
ثانييا :اختالفيما في حجر .فشعبة يقوؿ فيو :حجر أبو العنبس .والثوري يقوؿ :حجر بف عنبس.
وصوب البخاري وأبو زرعة قوؿ الثوري ،وال أدري لـ ال يصوب قوليما جميعا حتى يكوف حجر بف

عنبس أبا العنبس .الميـ إال أف يكونا  -أعني البخاري وأبا زرعة  -قد عمما لو كنية أخرى ،وأنى
ذلؾ؟.

ثالثيا :إف حج ار ال يعرؼ حالو ،فإف المستور الذي روى عنو أكثر مف واحد مختمؼ في قبوؿ حديثو
ورده.

رابعيا :إنيما  -أعني الثوري وشعبة  -اختمفا أيضا في شيء آخر ،وىو أف جعمو الثوري مف رواية

حجر ،عف وائؿ .وجعمو شعبة مف رواية حجر ،عف عمقمة بف وائؿ ،عف وائؿ.

وىذا الذي ذكرناه ىو موجب حكـ الترمذي عميو بأنو حسف ،وقد كاف مف جممة اضطرابيما في متنو

«يخفض» و «يرفع» واالضطراب في المتف عمة مضعفة .فالحديث ألف يقاؿ فيو :ضعيؼ أقرب منو
إلى أف يقاؿ فيو :حسف (.)ٚ

ٔ

 -السمسمة الصحيحة (.)ٖٖ/ٙ

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص (٘ٗٔ).

ٗ

 -نصب الراية (ٔ.)ٖٚٓ/

ٙ

 -سبؽ تخريجو ص (٘ٗٔ).

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص (٘ٗٔ).

٘

 -سبؽ تخريجو ص (٘ٗٔ).

ٚ
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وأجابو العيني بقولو:
أما الجواب عن األول :فيقاؿ :ال يضر اختالؼ سفياف وشعبة؛ ألف كال منيما إماـ عظيـ في ىذا
الباب ،فال يسقط رواية أحدىما برواية اآلخر ،فكؿ ما يقاؿ في أحدىما مف الوىـ ونحوه يصدؽ عمى

اآلخر ،فال تحصؿ بيذا فائدة.

والجواب عن الثاني :ىذا ليس باختالؼ؛ ألف حج ار يجوز أف تكوف كنيتو :أبا العنبس ،ويكوف ىو ابف
العنبس ،فذكره شعبة بكنيتو والثوري بنسبو.

وقولو :الميـ إال أف يكونا قد عمما أف لو كنية أخرى .ال يضرنا ىذا؛ ألف الشخص يجوز أف يكوف لو

كنيتاف أو أكثر.

والجواب عن الثالث :قولو :إف حج ار ال يعرؼ حالو .ممنوع ،وكيؼ ال يعرؼ حالو؟ وقد ذكره أبو

القاسـ البغوي وأبو الفرج البغدادي وابف األثير وغيرىـ في جممة الصحابة ،ولئف أنزلناه عف رتبة

الصحابة إلى التابعيف فقد وجدنا جماعة أثنوا عميو ووثقوه؟ منيـ :الخطيب أبو بكر البغدادي ،قاؿ:

سار مع عمي إلى النيرواف ،وورد المدائف في صحبتو وىو ثقة ،احتج بحديثو غير واحد مف األئمة،

وذكره ابف حباف في الثقات .وقاؿ ابف معيف :كوفي ثقة مشيور.

والجواب عن الرابع :إ ف دخوؿ عمقمة في الوسط ليس بعيب؛ ألنو سمعو مف عمقمة أوال بنزوؿ ثـ رواه

عف وائؿ بعمو (ٔ).
ٖ -حديث ُنع ْيٍـ اْلم ْج ِم ِر وقوؿ أَبِي ُىرْيرةَ  :والَِّذي َن ْف ِسي بَِيِد ِه إِّْني َألَ ْش َبي ُكـ ص َالةً بِرس ِ
وؿ المَّ ِو
َُ
ُ ْ َ
َ
ََ
ُ
َ
.)ٕ( 
ناقشو األلباني بقولو :ليس فيو الجير بالتأميف فيو دليؿ عمى مطمؽ التأميف ال عمى الجير بيا (ٖ).

وناقشو العيني من وجيين:

األول :إف التشبيو ال عموـ لو فال يمزـ أف يكوف في جميع أجزاء الصالة بؿ في معظميا (ٗ).
الثاني :إ ف قولو(:فقرأ) أو (قاؿ) ليس بصريح أنو سمعيا منو ،إذ يجوز أف يكوف أبو ىريرة  أخبر
نعيما بأنو قرأىا سرا ،ويجوز أف يكوف سمعيا منو في مخافتتو لقربو منو ،كما روي عنو مف أنواع

االستفتاح وألفاظ الذكر في قيامو وقعوده وركوعو وسجوده ،ولـ يكف ذلؾ منو دليالً عمى الجير (٘).

ٔ

 -شرح أبي داود لمعيني (ٗ.)ٜٔٗ/

ٖ

 -تماـ المنة (ٔ.)ٔٚٚ/

٘

 -المرجع السابؽ (.)ٖٙ/ٜ

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٔٙ

ٗ

 -عمدة القاري (.)ٕٖٚ/ٜ
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وناقشو ابن رجب من وجيين:
األول :إف الحديث في إسناده سعيد بف أبي ىالؿ وخالد بف يزيد ،وىما واف كانا ثقتيف ،لكف قاؿ أبو
وقاؿ أبو حاتـ :أخاؼ أف يكوف بعضيا
زرعة الرازي فييما :ربما وقع ِفي قمبي مف حسف حديثيماَ .

مراسيؿ َعف ابف أبي فروة وابف سمعاف .يعني :مدلسة عنيما.
الثاني :ليس ِفي الحديث تصريح بأف جميع ما فعمو أبو ىريرة ِ في ىذه الصالة نقمو صريحا عف
النبي  مف غيره (ٔ).
النبي  ،وانما فيو أف صالتو أشبو بصالة ّ
وناقشو ابن حجر :يحتمؿ أف يكوف أبو ىريرة  أراد بقولو :أشبيكـ .أي :في معظـ الصالة ال في
جميع أجزائيا (ٕ).

وأجيب عنيا من وجيين:
األول :إ ف نعيما ثقة فتقبؿ زيادتو ،والخبر ظاىر في جميع األجزاء فيحمؿ عمى عمومو حتى يثبت
دليؿ يخصصو (ٖ).

الثاني :إ نو خالؼ الظاىر ،ويبعد مف الصحابي أف يبتدع في صالتو شيئا لـ يفعمو رسوؿ اهلل 
فييا ،ثـ يقوؿ :والَِّذي َن ْف ِسي بَِيِد ِه إِّْني َألَ ْش َبي ُكـ ص َالةً بِرس ِ
وؿ المَّ ِو .)٘( )ٗ(
َُ
ُ ْ َ
َ
ِ ()ٙ
آميف» .حتَّى يسمع مف يمِ ِ
ِ
يو ِم َف الص ّْ
َّؼ األ ََّوؿ  .وفي رواية :فََي ْرتَ ُّج
ٗ-حديث أَبِى ُى َرْي َرةَ  قَ َ
َ َ َْ َ َْ َ
اؿَ « :
بِيَا اْل َم ْس ِج ُد(.)ٚ
ناقشو ابن الممقن بقولو :في إسناده بشر بف رافع وىو ليس بحجة وقد ضعفوه ،وقاؿ ابف معيف مرة:
ليس بو بأس .وقاؿ ابف عدي :ليس بأخباره بأس ،ولـ أجد لو حديثا منك ار .وأيضا في إسناده ابف عـ

أبي ىريرة  ،ادعى ابف عبد الحؽ جيالتو ،وقاؿ :لـ يروه عنو إال بشر بف رافع .وكأنو قمد في ذلؾ

ابف القطاف ،أو قمد أحدىما اآلخر ،قاؿ ابف القطاف :والحديث ال يصح مف أجمو (.)ٛ

وناقشو شمس الدين الحنبمي بقولو :بشر بف رافع ىو الحارث أبو األسباط النجراني إماـ أىؿ نجراف
ومفتييـ ،ضعفو غير واحد .قاؿ أحمد :ليس بشيء ضعيؼ الحديث .وقاؿ ابف معيف :يحدث بمناكير.
وقاؿ مرة :ليس بو بأس .وقاؿ البخاري :ال يتابع في حديثو .وقاؿ الترمذي :يضعؼ في الحديث .وكذا
ٔ

 -التحقيؽ في أحاديث الخالؼ (ٔ.)ٖ٘٘/

ٖ

 -المرجع السابؽ.

٘

 -سبؿ السالـ (ٔ.)ٖٔٚ/

ٚ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔ٘ٙ

ٕ

 -فتح الباري (ٕ.)ٕٙٚ/

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٔٙ

ٙ

 -سبؽ تخريجو ص (. )ٔ٘ٙ

ٛ
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ضعفو أبو حاتـ والنسائي والحاكـ أبو أحمد وابف حباف .وقاؿ ابف عدي :ال بأس بأخباره ولـ أجد لو

حديثا منك ار (ٔ).

وناقشو الكناني بقولو :ىذا إسناد ضعيؼ ،أبو عبد اهلل ال يعرؼ حالو ،وبشر ضعفو أحمد ،وقاؿ ابف

حباف :يروي الموضوعات (ٕ).
ِ
ؼ رس ِ َّ ِ
٘-حديث وائِ ِؿ ْب ِف ح ْج ٍر  أََّنو َّ
يف َو َسمَّ َـ َع ْف َي ِمينِ ِو َو َع ْف ِش َمالِ ِو
ُ
وؿ المو  فَ َجيَ َر بِآم َ
صمى َخْم َ َ ُ
ُ َ
َ
ِ (ٖ)
اض َخ ّْده .
َحتَّى َأرَْي ُ
ت َب َي َ
ناقشو الكاساني بقولو :يحتمؿ أف النبي  جير مرة لمتعميـ (ٗ).

وأجابو المباركفوري :القوؿ بأف جيره  بالتأميف كاف لمتعميـ سخيؼ جدا ،فإنو ادعاء محض ال دليؿ
عميو ،ويدؿ عمى سخافتو أف الصحابة  كانوا يجيروف خمؼ اإلماـ حتى كاف لممسجد رجة ،فمو كاف
جيره  بالتأميف لمتعميـ لـ يجيروا بالتأميف خمؼ إماميـ ،وأيضا لو كاف جيره بو لمتعميـ كاف أحيانا

ال عمى الدواـ ،وقد روى أبو داود وغيره بمفظَ « :كاف رسو ُؿ المَّ ِو  إِ َذا َق أَر ﮋ ﭲ ﭳﮊ قَ َ ِ
يف
اؿ :آم َ
َ َُ
َ
()ٙ
ص ْوتَوُ»(٘) .فيذا يدؿ عمى أنو  كاف يداوـ عمى الجير .
َوَرفَ َع بِيَا َ

اعترض عميو المباركفوري :أخرج الدوالبي

()ٚ

عف وائؿ بف حجر الحضرمي يقوؿ :رأيت رسوؿ اهلل 

حيف فرغ مف الصالة حتى رأيت خده مف ىذا الجانب ومف ىذا الجانب ،وق أر ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﮊ فقاؿ« :آميف» يمد بيا صوتو ،ما أراه إال يعممنا .فقولو« :ما أراه إال يعممنا» في ىذه الرواية
يدؿ عمى أف جيره  بالتأميف كاف لمتعميـ (.)ٛ
أجابو المباركفوري بقولو :قد تفرد بزيادة قولو« :ما أراه إال يعممنا» يحيى بف سممة بف كييؿ عف أبيو
وىو متروؾ ،وقد روي حديث وائؿ بف حجر ىذا مف طرؽ كثيرة ،وليس في واحد منيا ىذه الزيادة،

فيذه الزيادة منكرة مردودة ،فاالستدالؿ بيذه الزيادة المنكرة عمى أف الجير بالتأميف كاف أحيانا لمتعميـ؛
باطؿ جدا (.)ٜ

ٔ

 -تنقيح تحقيؽ أحاديث التعميؽ (ٔ.)ٖٜٙ/

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔ٘ٙ

ٕ

 -مصباح الزجاجة (ٔ.)ٔٓٙ/

ٗ

 -بدائع الصنائع (ٔ.)ٕٓٚ/

ٙ

 -تحفة األحوذي (ٕ.)ٙٛ/

ٛ

 -تحفة األحوذي (ٕ.)ٙٛ/

٘

 -سبؽ تخريجو ص(٘ٗٔ).

ٚ

 -في الكنى واألسماء (ٕ. )ٙٔٓ/

ٜ
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النس ِ
ِ
ِ
قَ َ ِ
ص ّْ
اء (ٔ).
ص ْي ِف
اؿ :آم َ
ؼ ّْ َ
يفَ .حتَّى َسم ْعتُوُ َوأ ََنا في َ
-ٙحديث أ ُّْـ اْل ُح َ
يعارضو حديث َوائِ ٍؿ أ َّ
ي  قَ َأرَ :ﮋ ﭯ ﭰ
ناقشو العيني بقولو :حديث أـ الحصيف
َف النَّبِ َّ
ِ
ص ْوتَوُ(ٕ) .والرجاؿ أدرى بحاؿ النبي  مف النساء (ٖ).
ﭱ ﭲ ﭳﮊ فَقَ َ
يف» َو َخفَ َ
اؿ« :آم َ
ض بِيَا َ
وناقشو الييثمي بقولو :فيو إسماعيؿ بف مسمـ المكي وىو ضعيؼ (ٗ).
َم َف ْاب ُف ُّ
اءهُ َحتَّى إِ َّف لِْم َم ْس ِجِد لَمَ َّجةً (٘).
-ٚأثر عطاء :أ َّ
الزَب ْي ِر َو َم ْف َوَر َ
ناقشو األلباني بقولو :ليس في تأميف المؤتميف جي اًر سوى ىذا األثر ،وال حجة فيو ألنو لـ يرفعو إلى

النبي  ،وقد جاءت أحاديث كثيرة في جير النبي  ،وليس في شيء منيا جير الصحابة بيا وراءه
 ،ومف المعموـ أف التأميف دعاء واألصؿ فيو اإلسرار ،لقولو تعالى :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰﮊ ( .)ٙفال يجوز الخروج عف ىذا األصؿ إال بدليؿ صحيح ،وقد خرجنا عنو في تأميف
اإلماـ جي ار لثبوتو عنو  ،ووقفنا عنده بخصوص المقتديف (.)ٚ
ثانيا :نوقشت أدلة القول الثاني القائمين بأنو يسن الجير بالتأمين لإلمام دون المأموم بالتالي:
استدالليـ عمى عدـ سنيتو لممأموـ بأف التأميف ذكر مسنوف في الصالة ،فال يجير بو المأموـ
كالتكبيرات.

ناقشو الباحث :ىذا ادعاء ال حجة فيو ،إذ ىو قياس في مقابؿ النص ،ال يقوى عمى مناىضة األدلة

في التصريح بالجير ،فال يعتد بو.

ثالثا :نوقشت أدلة القول الثالث القائمين بأنو يسن الجير بالتأمين لإلمام ،أما المأموم فإن كثر

الجمع وكبر المسجد جير ،وان قل الجمع أو صغر المسجد أسر بالتالي:
استدالليـ بالتفريؽ لممأموـ بيف كثرة الجمع وكبر المسجد وعكسو.

ٔ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔ٘ٙ

ٖ

 -عمدة القاري (.)ٕٖٙ/ٜ

٘

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔ٘ٙ

ٚ

 -وىذا القوؿ ىو القديـ لمشيخ األلباني ،حيث ذىب إلى أف المأموـ يؤمف س ار خمؼ اإلماـ .ثـ رجع عنو بقولو :ثـ خرجت

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص (٘ٗٔ).

ٗ

 -مجمع الزوائد (ٕ.)ٔٔٗ/

ٙ

 -سورة األعراؼ.٘٘ :

أثر ابف الزبير المذكور وبينت صحتو عنو في (الضعيفة) وأتبعتو بأثر آخر صحيح أيضا عف أبي ىريرة أنو كاف يجير ب (

آميف ) وراء اإلماـ ويمد بيا صوتو ،فممت ثـ إلى اتباعيما في ذلؾ .انظر :تماـ المنة (ٔ ،)ٔٚٛ-ٔٚٚ/السمسمة الضعيفة

(ٕ.)ٖٜٙ/
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ناقشو الباحث :ىذا اجتياد ال دليؿ عميو ،إذ لو كاف الجير بالتأميف واإلسرار بو منوطا بكثرة الجمع
وقمتو ،أو كبر المسجد وصغره؛ لكانت ثمة أدلة تدؿ عميو أو تشير لمقتضاه ،فيو اجتياد مردود ال
تناىض بو أدلة صريحة صحيحة.

رابعا :نوقشت أدلة القول الرابع القائمين بأنو يسن اإلسرار بالتأمين لإلمام والمأموم والمنفرد بالتالي:

ٔ-حديث أَبِي ُىرْيرةَ « إِ َذا أ َّ ِ
َمُنوا»(ٔ).
اـ فَأ ّْ
ََ
َم َف ْاإل َم ُ
ناقشو ابن خزيمة بقولو :معموـ عند مف يفيـ العمـ أف النبي  ال يأمر المأموـ أف يقوؿ :آميف عند
تأميف اإلماـ؛ إال والمأموـ يعمـ أف اإلماـ يقولو ،ولو كاف اإلماـ يسر آميف ال يجير بو لـ يعمـ المأموـ

أف إمامو قاؿ آميف أو لـ يقمو ،ومحاؿ أف يقاؿ لمرجؿ إذا قاؿ فالف كذا فقؿ مثؿ مقالتو وأنت ال تسمع
مقالتو ،ىذا عيف المحاؿ ،وما ال يتوىمو عالـ أف النبي  يأمر المأموـ أف يقوؿ آميف إذا قالو إمامو
وىو ال يسمع تأميف إمامو باف وثبت أف اإلماـ يجير بآميف (ٕ).

أجابو الكاساني :إ ف القوؿ بتعميؽ تأميف المأموـ بتأميف اإلماـ ،وأنو لو لـ يكف التأميف مسموعا
لممأموـ لـ يعمـ بو؛ ال معنى لو ،ألف مكانو معموـ وىو ما بعد الفراغ مف الفاتحة (ٖ).

ِ
ٕ-حديث أَبِي ُىرْيرةَ « :إِ َذا قَ َ ِ
يف ،فَِإ َّف اْل َم َالئِ َكةَ
اـ ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ فَقُولُوا :آم َ
ََ
اؿ ْاإل َم ُ
(ٗ)
ِ
ِ
ِ
يف» .
اـ َيقُو ُؿ :آم َ
تَقُو ُؿ :آم َ
يفَ ،وِا َّف ْاإل َم َ
وناقشو ابن بطال بقولو :وأما جير المأموـ بالتأميف فميس بينا في الحديث؛ ألف قولو ( :فَقُولُوا:
ِ
يف) ،ال يقتضي الجير دوف السر ،لكف لما كاف اإلماـ يجير بالتأميف ،ولوال ذلؾ ما سمعو المأموـ،
آم َ
وكانوا مأموريف باتباع اإلماـ في فعمو ،وجب عمى المأموـ الجير بيا كما جير بيا اإلماـ (٘).
وناقشو العيني من وجيين:
األول :إ ف اإلماـ إنما سمي مؤمنا باعتبار التسبب ،والمسبب يجوز أف يسمى باسـ المباشر ،كما يقاؿ
بنى األمير داره (.)ٙ

الثاني :إف ظاىر الحديث يدؿ عمى أف المأموـ يقوليا ،وىذا ال نزاع فيو .وأما أنو يدؿ عمى جيره
َم َف ْاب ُف ُّ
اءهُ َحتَّى إِ َّف لِْم َم ْس ِجِد لَمَ َّجةً»(.)ٛ( )ٚ
بالتأميف فال يدؿ ،ولكف يستأنس لو بقولو « :أ َّ
الزَب ْي ِر َو َم ْف َوَر َ
ٔ

 -سبؽ تخريجو ص(ٗٗٔ) .

ٖ

 -بدائع الصنائع (ٔ.)ٕٓٚ/

٘

 -شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٕ.)ٖٜٜ/

ٚ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔ٘ٙ

ٕ

 -صحيح ابف خزيمة (ٔ.)ٕٛٙ/

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٗٚ

ٙ

 -عمدة القاري (.)ٕٕٛ/ٜ

ٛ

 -عمدة القاري (.)ٕٖٗ/ٜ
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ِ
ٖ -حديث وائِ ٍؿ عف أَبِ ِ
ص ْوتَوُ(ٔ).
يو وقولوَ :فَقَ َ
َْ
يف» َو َخفَ َ
اؿ« :آم َ
ض بِيَا َ
َ
ناقشو المباركفوري :ورواية الخفض عنو  ضعيفة ال توازي روايات الجير ،فيو حديث ال يصمح
لالحتجاج (ٕ).

ص ْوتَوُ» ،وقد أجمع
وناقشو البييقي :رواه شعبة ،عف سممة بف كييؿ ،فقاؿ في متنوَ « ،خفَ َ
ض بِيَا َ
الحفاظ :محمد بف إسماعيؿ البخاري وغيره عمى أنو أخطأ في ذلؾ ،فقد رواه :العالء بف صالح،
ومحمد بف سممة بف كييؿ ،عف سممة ،بمعنى رواية سفياف وكاف شعبة يقوؿ :سفياف أحفظ مني .وقاؿ

يحيى بف سعيد القطاف :ليس أحد أحب إلي مف شعبة ،واذا خالفو سفياف ،أخذت بقوؿ سفياف .وقاؿ
يحيى بف معيف :ليس بأحد يخالؼ سفياف الثوري إال كاف القوؿ قوؿ سفياف ،قيؿ :وشعبة أيضا إف

خالفو؟ قاؿ :نعـ (ٖ).

قال أبو الطيب العظيم أبادي :فقد تحصؿ لؾ مف ىذا كمو أمور:

ص ْوتَوُ» وأخطأ فيو.
األول :إف شعبة خالؼ سفياف في قولو « َخفَ َ
ض بِيَا َ
الثاني :إنو اتفؽ المحدثوف عمى أف سفياف وشعبة إذا اختمفا في شيء فالقوؿ قوؿ سفياف.

اؿ ﮋ ﭲ ﭳﮊ قَ َ ِ
يفَ .رِاف ًعا بِيَا
الثالث :إنو روى شعبة نفسو موافقا لرواية سفياف بمفظَ « :فمَ َّما قَ َ
اؿ :آم َ
ص ْوتَوُ»(ٗ).
َ
الرابع :إنو تابع سفياف في الرفع العالء بف صالح ومحمد بف سممة بف كييؿ عف سممة.

الخامس :إنو لـ يتابع شعبة أحد في الخفض .فيذه األمور تدؿ عمى أف رواية شعبة شاذة ضعيفة
فاالستدالؿ بيا عمى اإلسرار بآميف ليس بصحيح (٘).

اعتُرض عميو :سفياف وشعبة كالىما ثقتاف حافظاف ،فمـ نسب الخطأ في ىذيف الموضعيف إلى شعبة
ولـ ينسب إلى سفياف؟ (.)ٙ
أجابو المباركفوري :نسب الخطأ إلى شعبة دوف سفياف ألربعة وجوه:
األول :إف شعبة كاف يخطئ في الرجاؿ كثي ار ،وأما سفياف فمـ يكف يخطئ.

الثاني :إف شعبة كاف شاكا يشؾ كثي ار في األسانيد والمتوف ،وأما شعبة فمـ يكف شاكا.

الثالث :إف شعبة وسفياف ال شؾ في أنيما ثقتاف حافظاف ،لكف سفياف أحفظ مف شعبة.

ٔ
ٕ

 سبؽ تخريجو ص (٘ٗٔ). -تحفة األحوذي (ٕ.)ٙٔ/

ٖ

 -معرفة السنف واآلثار (ٕ.)ٖٜٓ/

ٙ

 -تحفة األحوذي (ٕ.)ٖٙ/

ٗ  -مسند أحمد (ٖٔ )ٔٗٙ/حديث رقـ (ٗ٘ .)ٔٛٛالسنف الكبرى لمبييقي (ٕ )ٛٗ/حديث رقـ ( ،)ٕٗٗٛكتاب الصالة،
اب َج ْي ِر ِْ
اإل َم ِاـ بِالتَّأ ِْم ِ
يف.
َب ُ
٘  -عوف المعبود (ٖ.)ٔٗٙ/
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الرابع :إف شعبة قد تفرد بما قاؿ في روايتو في ىذيف الموضعيف ولـ يتابعو عمى ذلؾ أحد ،وأما
سفياف فمـ يتفرد بما قاؿ في روايتو فييما بؿ تابعو عمى ذلؾ العالء بف صالح وعمي بف صالح ومحمد

بف سممو (ٔ).

وأجابو العيني بقولو :ال يضر اختالؼ سفياف وشعبة؛ ألف كال منيما إماـ عظيـ في ىذا الباب ،فال
يسقط رواية أحدىما برواية اآلخر ،فكؿ ما يقاؿ في أحدىما مف الوىـ ونحوه يصدؽ عمى اآلخر ،فال

تحصؿ بيذا فائدة (ٕ).

وناقشو ابف القطاف بأربعة أمور وأجابو العيني عمى كؿ واحدة منيا ،ذكرناه في مناقشتنا ألدلة القوؿ

األوؿ في ىذه المسألة.

ٗ-قوليـ :إف التأميف دعاء ،واإلخفاء في الدعاء أولى.
ناقشو األلباني :ال حجة عندىـ سوى التمسؾ بالعمومات القاضية بأف األصؿ في الذكر خفض
الصوت فيو ،وىذا مما ال يفيد في مقابمة مثؿ ىذا الحديث الخاص في بابو ،كما ال يخفى عمى أىؿ

العمـ الذيف أنقذىـ اهلل تبارؾ وتعالى مف الجمود العقمي والتعصب المذىبي (ٖ).

نوقشت أدلة القول الخامس القائمين بأن اإلمام مخير بين الجير واإلسرار واستدالليم بروايتي الرفع

والخفض،

(ٗ)
ص ْوتَ ُو(٘) .إعماال لمروايتين وجمعا بينيما.
ص ْوتَ ُو  .وروايةَ :و َخفَ َ
ض ِب َيا َ
وباألخص روايةَ :و َرفَ َع ِب َيا َ
بما يمي:

نوقشت رواية الرفع بما نوقشت بو أدلة القوؿ األوؿ ،ونوقشت رواية الخفض بما نوقشت بو أدلة القوؿ
الرابع ،بما يغني عف إعادتو وتك ارره.

الترجيح:

يرى الباحث – واهلل أعمـ – أنو يسف الجير بالتأميف لْلماـ والمأموـ ،وىو األرجح لقوة ما استدؿ بو
أصحابو مف أدلة وآثار ،وأل ف ما استدؿ بو القائموف باإلسرار ألحدىما أو كمييما ال تخمو مف مقاؿ وال
تسمـ مف االعتراض ،وال تقوى عمى مناىضة ما استدؿ بو القائموف بالجير.
  

ٔ

 -تحفة األحوذي (ٕ.)ٙٗ-ٖٙ/

ٖ

 -السمسمة الصحيحة (ٔ.)ٖٗٙ/

٘

 -سبؽ تخريجو ص (٘ٗٔ).

ٕ

 -شرح أبي داود لمعيني (ٗ.)ٜٔٗ/

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص (٘ٗٔ).
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المطمب الرابع :محل التأمين بالنسبة لممأموم.
أجمع العمماء عمى أنو ال تأميف في شيء مف قراءة الصالة إال عند خاتمة فاتحة الكتاب ،وقد نقؿ
(ٕ)

اإلجماع ابف عبد البر(ٔ) .ولكف اختمفوا دوف الحنفية

(ٖ)

والمالكية

في محؿ التأميف بالنسبة لممأموـ

عمى ثالثة أقواؿ:

القول األول :موافقة المأموم لإلمام في التأمين.
(ٗ)

وبو قاؿ الشافعية

خاف(.)ٚ

()ٙ

وىو وجو في المذىب عند الحنابمة(٘) ،ورجحو الشوكاني

وماؿ إليو صديؽ حسف

القول الثاني :تأمين المأموم بعد تأمين اإلمام.
وىو وجو في المذىب عند الحنابمة(.)ٛ

القول الثالث :التخيير بين قوليا مع اإلمام أو بعده.
وبو قاؿ الطبري(.)ٜ

سبب الخالف:

االختالؼ في المراد بقولو « :إِ َذا أ َّ ِ
َمُنوا»(ٓٔ) ،فمنيـ مف حمؿ تأميف اإلماـ عمى الحقيقة
اـ فَأ ّْ
َم َف ْاإل َم ُ
ومنيـ مف حممو عمى المجاز ،ثـ اختالؼ القائميف عمى حقيقة التأميف بداللتو عمى الموافقة أو عمى

التعقيب.

األدلة:

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بموافقة المأموـ لْلماـ في التأميف باألدلة

التالية:
ٔ

 -التمييد (.)ٔٓ/ٚ

ٕ

 -ألنيـ يروف اإلسرار بالتأميف لْلماـ والمأموـ .انظر :المبسوط (ٔ ،)٘ٛ-٘ٚ/المحيط البرىاني (ٕ ،)ٕٙ/بدائع الصنائع

ٖ

 -ألنيـ يروف اإلسرار بالتأميف لْلماـ والمأموـ؛ عمى اختالؼ الرواية عنيـ في حكـ التأميف ،كما سبؽ بيانو .فمنيـ مف

(ٔ ،)ٕٓٚ/تحفة الفقياء (ٔ.)ٖٕٔ/

قاؿ بأنو سنة في حؽ اإلماـ والمأموـ والمنفرد ،ومف قاؿ بأنو سنة في حؽ المأموـ والمنفرد ،واإلماـ فيما أسر فيو دوف ما

جير .انظر :الكافي في فقو أىؿ المدينة (ٔ ،)ٕٓٙ /كفاية الطالب (ٔ ،)ٖٖٓ/مواىب الجميؿ (ٕ ،)ٕٖٗ/التمييد (.)ٖٔ/ٚ

ٗ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ ،)ٔٔٔ/المجموع (ٖ ،)ٖٕٚ/الميذب (ٔ.)ٖٚ/

٘

 -اإلنصاؼ (ٕ ،)ٖٛ/الفروع (ٕ ،)ٔٚ٘/الكافي (ٔ ،)ٕٕٗ/المغني (ٔ.)٘ٙٗ/

ٚ

 -الروضة الندية (ٔ.)ٕٔٓ/

ٜ

 -فتح الباري (ٕ ،)ٕٙٗ/عوف المعبود (ٖ ،)ٜٔٗ/نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٗٗ/

ٙ

 -نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٗٗ/

ٛ

 -اإلنصاؼ (ٕ ،)ٖٛ/الفروع (ٕ ،)ٔٚ٘/المبدع (ٔ.)ٖٛٙ/

ٓٔ

 -سبؽ تخريجو ص(ٗٗٔ).
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األدلة من السنة:

وؿ ِ
ِ
َمُنوا ،فَِإَّنو مف وافَ َ ِ
اؿ« :إِ َذا أ َّ ِ
َٔ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  أ َّ
يف
اـ فَأ ّْ
اهلل  قَ َ
َف َر ُس َ
ؽ تَأْم ُينوُ تَأْم َ
َم َف ْاإل َم ُ
ُ َْ َ
اْل َم َالئِ َك ِةُ ،غ ِف َر لَوُ َما تَقَ َّد َـ ِم ْف َذ ْنبِ ِو»(ٔ).
وجو االستدالل :قاؿ النووي :فيو استحباب التأميف عقب الفاتحة لْلماـ والمأموـ والمنفرد ،وأنو ينبغي

أف يكوف تأميف المأموـ مع تأميف اإلماـ ال قبمو وال بعده (ٕ).
ِ ِ
اؿ :يا رس َ َّ ِ
ٍ
يف(ٖ).
وؿ المو الَ تَ ْسبِ ْقني بِآم َ
َٕ -ع ْف أَبِى ُعثْ َم َ
اف َع ْف بِالَؿ  أََّنوُ قَ َ َ َ ُ
وجو االستدالل :قاؿ ابف األثير :معناه أف بالالً كاف يق أر الفاتحة في السكتة األولى مف السكتتيف،

فربما بقي عميو الشيء منيا ورسوؿ اهلل  قد فرغ مف قراءتيا ،فاستميمو بالؿ في التأميف مقدار ما

يتـ فيو بقية السورة ،حتى يناؿ بركة موافقة النبي  في التأميف (ٗ).

اؿ ر ُسو ُؿ المَّ ِو « :إِ َذا قَ َ ِ
اـ ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ
ٖ-عف أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ
اؿ :قَ َ َ
اؿ ْاإل َم ُ
ِ
آميف ،فَمف وافَ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يف اْل َم َالئِ َك ِة ُغ ِف َر
ؽ تَأْم ُينوُ تَْأم َ
يف ،فَِإ َّف اْل َم َالئ َكةَ تَقُو ُؿ :آم َ
فَقُولُوا :آم َ
يفَ ،وِا َّف ْاإل َم َ
اـ َيقُو ُؿَ ْ َ َ :
لَوُ َما تَقَ َّد َـ ِم ْف َذ ْنبِ ِو»(٘).

وجو االستدالل :قاؿ النووي :فيو داللة ظاىرة أف تأميف المأموـ يكوف مع تأميف اإلماـ ال بعده ،فإذا

قاؿ اإلماـ ﮋﭲ ﭳﮊ قاؿ اإلماـ والمأموـ معا :آميف (.)ٙ
وقاؿ الحافظ ابف رجب :فيو دليؿ عمى اقتراف تأميف المأموميف بتأميف اإلماـ (.)ٚ
أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بتأميف المأموـ بعد تأميف اإلماـ باألدلة
التالية:

األدلة من السنة:

َف رسو َؿ ِ
ِ
َمُنوا ،فَِإَّنو مف وافَ َ ِ
اؿ« :إِ َذا أ َّ ِ
يف اْل َم َالئِ َك ِة،
اـ فَأ ّْ
اهلل  قَ َ
ؽ تَأْم ُينوُ تَأْم َ
َع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  أ َّ َ ُ
َم َف ْاإل َم ُ
ُ َْ َ
ُغ ِف َر لَوُ َما تَقَ َّد َـ ِم ْف َذ ْنبِ ِو»(.)ٛ

ٔ

 -سبؽ تخريجو ص(ٗٗٔ).

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص(٘ٗٔ).

٘

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٗٚ

ٚ

 -فتح الباري البف رجب (ٗ.)ٜٖٗ/

ٕ

 -شرح النووي (ٗ.)ٕٔٓ/

ٗ

 -جامع األصوؿ (٘.)ٖٖٔ/

ٙ

 -شرح النووي (ٗ.)ٕٔٓ/

ٛ

 -سبؽ تخريجو ص(ٗٗٔ).
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وجو االستدالل :قاؿ ابف بطاؿ :وىذا يدؿ أنو ينبغي أف يكوف قوليـ بعد قولو ،كتكبيرىـ بعد

تكبيره (ٔ).

وقاؿ الحافظ ابف حجر :استدؿ بو عمى تأخير تأميف المأموـ عف تأميف اإلماـ ،ألنو رتب عميو
بالفاء (ٕ).

أدلة القول الثالث :استدؿ أصحاب القوؿ الثالث القائموف بتأميف المأموـ بعد تأميف اإلماـ باألدلة
التالية:

األدلة من السنة:

وؿ ِ
ِ
َمُنوا ،فَِإَّنو مف وافَ َ ِ
اؿ« :إِ َذا أ َّ ِ
َٔ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  أ َّ
يف
اـ فَأ ّْ
اهلل  قَ َ
َف َر ُس َ
ؽ تَأْم ُينوُ تَأْم َ
َم َف ْاإل َم ُ
ُ َْ َ
اْل َم َالئِ َك ِةُ ،غ ِف َر لَوُ َما تَقَ َّد َـ ِم ْف َذ ْنبِ ِو»(ٖ).

اؿ ر ُسو ُؿ المَّ ِو « :إِ َذا قَ َ ِ
اـ ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ
ٕ-عف أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ
اؿ :قَ َ َ
اؿ ْاإل َم ُ
ِ
آميف ،فَمف وافَ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يف اْل َم َالئِ َك ِة ُغ ِف َر
ؽ تَأْم ُينوُ تَْأم َ
يف ،فَِإ َّف اْل َم َالئ َكةَ تَقُو ُؿ :آم َ
فَقُولُوا :آم َ
يفَ ،وِا َّف ْاإل َم َ
اـ َيقُو ُؿَ ْ َ َ :
لَوُ َما تَقَ َّد َـ ِم ْف َذ ْنبِ ِو»(ٗ).
وجو االستدالل :قاؿ الطبري :يؤخذ مف الخبريف تخيير المأموـ في قوليا مع اإلماـ أو بعده (٘).

المناقشة :

أوال :نوقشت أدلة القول األول القائمين بموافقة المأموم لإلمام في التأمين بالتالي:

ٔ-حديث أَبِي ُىرْيرةَ « إِ َذا أ َّ ِ
َمُنوا»(.)ٙ
اـ فَأ ّْ
ََ
َم َف ْاإل َم ُ
()ٚ
نوقش :إف معناه :إذا قاؿ اإلماـ ﮋﭧ ﭨ ﭩﮊ إلى آخر السورة فأمنوا  .أي :بمغ موضع
التأميف (.)ٛ

أجابو ابن دقيق العيد :إ ف ىذا مجاز ،فإف وجد دليؿ يرجحو عمى ظاىر ىذا الحديث وىو قولو« :إِ َذا

َم َف» فإنيا حقيقة في التأميف عمؿ بو ،واال فاألصؿ عدـ المجاز (.)ٜ
أ َّ

ٔ

 -شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٕ.)ٖٜٙ/

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص (ٗٗٔ).

ٕ

 -فتح الباري (ٕ.)ٕٙٗ/

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٗٚ

ٙ

 -سبؽ تخريجو ص (ٗٗٔ).

ٛ

 -فتح الباري (ٕ.)ٕٙٗ/

٘

 -فتح الباري (ٕ ،)ٕٙٗ/عوف المعبود (ٖ.)ٜٔٗ/

ٚ

 -االستذكار (ٔ.)ٜٚٗ/

ٜ
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ونوقش :االستدالؿ بو فيو نظر لكونيا قضية شرطية (ٔ).

أجابو القسطالني :إف التعبير بػ (إذا) يشعر بتحقيؽ الوقوع (ٕ).
ِ ِ
َّ ِ
يف (ٖ).
ٕ-قوؿ بِالَ ٍؿ َ :يا َر ُسو َؿ المو الَ تَ ْسبِ ْقني بِآم َ
نوقش :إف قوؿ بالؿ  أولو العمماء عمى وجييف:
األول :إف بالال  كاف يق أر الفاتحة في السكتة األولى مف سكوتي اإلماـ ،فربما يبقى عميو شيء منيا
ورسوؿ اهلل  قد فرغ مف قراءتيا ،فاستميمو بالؿ  في التأميف بقدر ما يتـ فيو قراءة بقية السورة،
حتى يناؿ بركة عمى بركة موافقتو في التأميف لو.

الثاني :إف بالال  كاف يقيـ في الموضع الذي يؤذف فيو مف وراء الصفوؼ ،فإذا قاؿ :قد قامت
الصالة ،كبر النبي  فربما سبقو ببعض ما يقرأه ،فاستميمو بالؿ قدر ما يمحؽ القراءة والتأميف (ٗ).

وناقشو العيني :ىذا الحديث مرسؿ ،قاؿ أبو حاتـ الرازي :رفعو خطأ ،ورواية الثقات عف عاصـ ،عف
أبي عثماف مرسال .وقاؿ البييقي :وقيؿ :عف أبي عثماف ،عف سمماف قاؿ :قاؿ بالؿ؛ وىو ضعيؼ

ليس بشيء (٘).

وناقشو الحافظ ابن رجب :إف أبا عثماف لـ يسمع مف بالؿ بالكمية؛ ألنو قدـ المدينة في خالفة عمر،
وقد كاف بالؿ انتقؿ إلى الشاـ قبؿ ذلؾ (.)ٙ

أجابو ابن التركماني :أبو عثماف أسمـ عمى عيد النبي  ،وسمع جمعا كثي ار مف أصحابو 
كعمر بف الخطاب  وغيره ،فإذا روى عف بالؿ  بمفظ (عف أو قاؿ) فيو محموؿ عمى االتصاؿ
عمى ما ىو المشيور عندىـ (.)ٚ

ِ
ٖ-حديث أَبِي ُىرْيرةَ « :إِ َذا قَ َ ِ
يف ،فَِإ َّف اْل َم َالئِ َكةَ
اـ ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ فَقُولُوا :آم َ
ََ
اؿ ْاإل َم ُ
()ٛ
ِ
ِ
ِ
يف» .
اـ َيقُو ُؿ :آم َ
تَقُو ُؿ :آم َ
يفَ ،وِا َّف ْاإل َم َ
ناقشو العيني بقولو :إف الحديث ال يدؿ عمى الموافقة ،ألف الفاء في األصؿ لمتعقيب (.)ٜ

ٔ

 -إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (ٕ.)ٜٜ/

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص (٘ٗٔ).

ٕ

 -المرجع السابؽ (ٕ.)ٜٜ/

ٗ

 -شرح أبي داود لمعيني (ٗ.)ٕٓٓ-ٜٜٔ/

ٙ

 -فتح الباري (ٗ.)ٜٗٓ/

ٛ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٗٚ

٘

 -المرجع السابؽ (ٗ.)ٜٜٔ/

ٚ

 -الجوىر النقي (ٕ.)ٕٖ/

ٜ

 -عمدة القاري (.)ٕٖٙ/ٜ
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ِ
أجابو الخطابي :قولو« :إِ َذا قَ َ ِ
يف» .معناه :قولوا
اـ ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ فَقُولُوا :آم َ
اؿ ْاإل َم ُ
مع اإلماـ حتى يقع تأمينكـ وتأمينو معاً (ٔ).
ثانيا :نوقشت أدلة القول الثاني القائمين بتأمين المأموم بعد تأمين اإلمام بالتالي:

حديث أَبِي ُىرْيرةَ « :إِ َذا أ َّ ِ
َمُنوا»(ٕ).
اـ فَأ ّْ
ََ
َم َف ْاإل َم ُ
ناقشو الحافظ ابن رجب بقولو :ال يستحب لممأموـ مقارنة إمامو في شيء غير ىذا ،فإف الكؿ
يؤمنوف عمى دعاء الفاتحة ،والمالئكة يؤمنوف -أيضا -عمى ىذا الدعاء ،فيشرع
لْلماـ والمأموـ ،ليقارف ذلؾ تأميف المالئكة في السماء؛ بدليؿ قولو« :فَِإ َّف اْل َم َالئِ َكةَ
ِ
ِ
يف»(ٖ) ،فعمؿ باقتراف تأميف اإلماـ والمالئكة ،ويكوف معنى قولو:
اـ َيقُو ُؿ :آم َ
ْاإل َم َ

َمُنوا»(ٗ)أي :إذا شرع في التأميف أو أراده (٘).
فَأ ّْ

المقارنة بالتأميف
ِ
يفَ ،وِا َّف
تَقُو ُؿ :آم َ
ِ
اـ
«إِ َذا أ َّ
َم َف ْاإل َم ُ

وناقشو الخطابي بقولو :فأما قولو« :إِ َذا أ َّ ِ
َمُنوا»
اـ فَأ ّْ
َم َف ْاإل َم ُ
وقت تأمينو ،وانما ىو كقوؿ القائؿ :إذا رحؿ األمير فارحموا ،يريد إذا أخذ األمير في الرحيؿ فتييؤوا
ِ
ِ
يفَ ،وِا َّف
لالرتحاؿ ،ليكوف رحيمكـ مع رحيمو ،وبياف ىذا في الحديث اآلخر «فَِإ َّف اْل َم َالئ َكةَ تَقُو ُؿ :آم َ
ِ
آميف ،فَمف وافَ َ ِ
ِ
ِ
يف اْل َم َالئِ َك ِة ُغ ِف َر لَوُ َما تَقَ َّد َـ ِم ْف َذ ْنبِ ِو»(.)ٛ( )ٚ
ؽ تَأْم ُينوُ تَأْم َ
ْاإل َم َ
اـ َيقُو ُؿَ ْ َ َ :
أجابو العيني :ال خالؼ بيف الحديثيف حتى يحتاج إلى ىذا التأويؿ الذي ىو خالؼ الظاىر ،ألف كال
منيما ورد في حالة؛ ألنو في ٍ
حالة أمر المأموـ بالتأميف وسكت عف تأميف اإلماـ ،وفي حالة بيف أف
()ٙ

فإنو ال يدؿ عمى أنيـ يؤخرونو عف

اإلماـ أيضا يؤمف ،والمقصود استحباب التأميف لْلماـ ولممأموـ ،وثبت ذلؾ بالحديثيف المذكوريف (.)ٜ

ناقشو الحافظ ابن حجر :إف الجمع بيف الروايتيف يقتضي أف يكوف المراد بو المقارنة (ٓٔ).

أجابو األلباني بقولو :يمكف الجمع بطريقة أخرى ،وىي أف يؤخذ بالزائد مف الروايتيف فيضـ إلى
األخرى ،وىو قولو في رواية سعيد« :إِ َذا أ َّ ِ
َمُنوا»(ٔٔ) ،فتضـ الزيادة إلى رواية أبي صالح
اـ فَأ ّْ
َم َف ْاإل َم ُ

ٔ

 -معالـ السنف (ٔ.)ٕٕٗ/

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٗٚ

٘

 -فتح الباري البف رجب (ٗ.)ٜٖٗ/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص (ٗٗٔ).

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص (ٗٗٔ).

ٙ

 -سبؽ تخريجو ص (ٗٗٔ).

ٛ

 -معالـ السنف (ٔ.)ٕٕٗ/

ٚ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٗٚ

ٜ

 -عمدة القاري (.)ٕٖٙ/ٜ

ٓٔ
ٔٔ

 -فتح الباري (ٕ.)ٕٙٗ/
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ِ
ِ
فيصير الحديث ىكذا« :إِ َذا قَ َ ِ
يف» .وىذا
يف ،فَقُولُوا :آم َ
اـ :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ آم َ
اؿ اإل َم ُ
الجمع أولى مف الجمع المذكور ،وذلك لوجوه:

األول :إنو مطابؽ لرواية أبي يعمى الصريحة بذلؾ(ٔ).

الثاني :إنو موافؽ لمقواعد الحديثية مف وجوب األخذ بالزيادة مف الثقة.

الثالث :إنو يغنينا عف مخالفة األصؿ الذي أشار إليو ابف دقيؽ العيد(ٕ).
ِ
ِ
ِ
الرابع :إنو عمى وزف قولو « :إِ َذا قَ َ ِ
اـ َسم َع اهللُ ل َم ْف َحم َدهُ ،فَقُولُوا :الميُ َّـ َرب ََّنا لَ َؾ اْل َح ْم ُد ،فَِإنَّوُ
اؿ ْاإل َم ُ
ؽ قَ ْولُوُ قَ ْو َؿ اْل َم َالئِ َك ِةُ ،غ ِف َر لَوُ َما تَقَ َّد َـ ِم ْف َذ ْنبِ ِو»(ٖ) .فكما أف ىذا نص في أف المقتدي يقوؿ
َم ْف َوافَ َ
التحميد بعد تسميع اإلماـ ،فمثمو إذا أمف فأمنوا ،فيو نص عمى أف تأميف المقتدي بعد تأميف اإلماـ.
ِ ِ
ِ
اـ ِلُي ْؤتََّـ
الخامس :إ نو ىو الموافؽ لنظاـ االقتداء باإلماـ المستفاد مف مثؿ قولو « :إَّن َما ُجع َؿ ْاإل َم ُ
ِ
اؿَ :س ِم َع اهللُ لِ َم ْف َح ِم َدهُ .فَقُولُواَ :رب ََّنا
اس ُج ُدواَ ،وِا َذا َرفَ َع فَ ْارفَ ُعواَ ،وِا َذا قَ َ
بِو ،فَِإ َذا َكب ََّر فَ َكب ُّْرواَ ،وِا َذا َس َج َد فَ ْ
َولَ َؾ اْل َح ْم ُد ، )ٗ( »..فكما دؿ الحديث أف مف مقتضى االئتماـ باإلماـ عدـ مقارنتو بالتكبير ،وما ذكر
معو ،فمف ذلؾ عدـ مقارنتو بالتأميف .واخراج التأميف مف ىذا النظاـ يحتاج إلى دليؿ صريح ،وىو

مفقود ،إذ غاية ما عند المخالفيف إنما ىو حديث أبي صالح المتقدـ ،وليس صريحا في ذلؾ ،بؿ

الصحيح أنو محموؿ عمى رواية سعيد ىذه السيما عمى لفظ أبي يعمى المذكور أعاله.

السادس :إف مقارنة اإلماـ بالتأميف تحتاج إلى دقة وعناية خاصة مف المؤتميف ،واال وقعوا في مخالفة
صريحة وىي مسابقتو بالتأميف ،وىذا مما ابتمي بو جماىير المصميف ،فقد راقبتيـ في جميع البالد التي
طفتيا ،فوجدتيـ يبادروف إلى التأميف ،ولما ينتو اإلماـ مف قولو :ﮋ ﭲ ﭳﮊ (٘).
نوقشت أدلة القول الثالث القائمين بتأمين المأموم بعد تأمين بما نوقشت بو أدلة القول األول

والثاني بما يغني عن إعادتو وتكراره.

الترجيح:

يرى الباحث – واهلل أعمـ – أف قوؿ القائميف بموافقة المأموـ لْلماـ في التأميف ىو األرجح واألقرب إلى
الصواب لقوة أدلتيـ ووجاىتيا ،ووضوح داللتيا عمى ما استدلوا بيا ،وأما أدلة المخالفيف فال يسمـ
توجيييا مف االعتراض.

ٔ

 -يقصد حديث أبي ىريرة « :إذا ق أر اإلماـ ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ فأمف اإلماـ فأمنوا ،فإف المالئكة تؤمف

عمى دعائو ،فمف وافؽ تأمينو تأميف المالئكة غفر لو ما تقدـ مف ذنوبو» قاؿ محققو حسيف سميـ أسد  :إسناده صحيح .

ٕ  -يقصد تأويؿ ابف حجر لقولوِ« :إ َذا أ َّ ِ
َمُنوا» أي بمغ موضع التأميف .قاؿ ابف دقيؽ العيد :بأف ىذا مجاز.
اـ فَأ ّْ
َم َف ْاإل َم ُ
انظر :إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ (ٔ.)ٖٔٗ/
ٖ

 -سبؽ تخريجو ص (ٓ.)ٔٙ

٘

 -السمسمة الصحيحة (.)ٖٖ/ٙ

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص(ٗٗٔ).
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المبحث الرابع :إمامة من يمحن في الفاتحة.

المطمب األول :إمامة من يمحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى(ٔ).

اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة(ٕ) عمى عدـ صحة صالة وامامة مف يتعمد المحف في القراءة لحنا يغير

المعنى ،ولكف اختمفوا دوف الحنفية(ٖ) في إمامة مف يمحف في الفاتحة لحنا يغير المعنى عمى قوليف:
القول األول :ال تصح إمامة من يمحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى.
(٘)

وبو قاؿ بعض المالكية(ٗ) ،وىو قوؿ الشافعية

والحنابمة(.)ٙ

القول الثاني :تصح إمامة من يمحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى.
()ٚ

وبو قاؿ بعض المالكية

سبب الخالف:

وىو قوؿ عند الحنابمة(.)ٛ

يرجع السبب إلى االختالؼ في المحف؛ ىؿ يخرج القرآف عف كونو قرآنا أـ ال؟ (.)ٜ

األدلة :

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بأنيا ال تصح إمامة مف يمحف في الفاتحة لحنا
يغير المعنى باألدلة التالية:

من السنة:

اؿ« :الَ صالَةَ لِمف لَـ ي ْق ْأر بِفَاتِح ِة ِ
ادةَ ْب ِف الص ِ
الكتَ ِ
َّام ِت  أ َّ
اب»(ٓٔ).
وؿ المَّ ِو  قَ َ
َف َر ُس َ
َٔ -ع ْف ُع َب َ
َ
َ
َْ ْ ََ
وجو االستدالل :قاؿ أبو الطيب العظيـ أبادي :فيو داللة صريحة واضحة عمى أف كؿ صالة ال تق أر
فييا فاتحة الكتاب ال تصح وال تجوز (ٔٔ) .والمقصود بقراءتيا أف تكوف خالية مف المحف ،فمف لحف

أنعمت أو كسرىا أو نقميا إلى ما ليس لو معنى كالديف
ٔ  -المراد بو :نقؿ الكممة مف معنى إلى معنى آخر ،كضـ تاء
َ
بالداؿ بدؿ الذاؿ .انظر :إعانة الطالبيف (ٔ.)ٔٗٓ/
ٕ

 -الفتاوى اليندية (ٔ ،)ٛٔ/حاشية الدسوقي (ٔ ،)ٖٕٜ/إعانة الطالبيف (ٔ ،)ٔٗٓ/اإلنصاؼ (ٕ.)ٜٔٓ/

ٖ

 -خرج الحنفية مف الخالؼ ألنيـ يروف الفاتحة عندىـ واجبة وليست ركنا ،ويجزئ عنيا غيرىا مف القرآف ،فحكميا حكـ

ٗ

 -حاشية الدسوقي (ٔ ،)ٖٕٜ/الكافي (ٔ ،)ٕٔٓ/البياف والتحصيؿ (ٔ ،)ٜٗٗ/النوادر والزيادات (ٔ.)ٕٕٛ/

ٙ

 -المغني (ٕ ،)ٖٕ/اإلنصاؼ (ٕ ،)ٜٔٓ/الكافي (ٔ ،)ٕٜٖ/شرح منتيى اإلرادات (ٔ.)ٕٚٚ/

ٛ

 -اإلنصاؼ (ٕ ،)ٜٔٓ/المبدع (ٕ.)ٕٚ/

بقية السور .انظر :البحر الرائؽ (ٔ ،)ٖٕٔ/المبسوط (ٔ ،)ٖٖ/بدائع الصنائع (ٔ.)ٔٙٓ/
٘

 -اإلقناع لمشربيني (ٕ ،)ٕٜٗ/الحاوي في فقو الشافعي (ٕ ،)ٖٕٖ،ٖٕٗ/المجموع (ٗ.)ٕٙٛ،ٕٜٙ/

ٚ

 -منح الجميؿ (ٔ ،)ٖٕٙ/التاج واإلكميؿ (ٕ ،)ٜٜ/البياف والتحصيؿ (ٔ ،)ٜٗٗ/النوادر والزيادات (ٔ.)ٕٕٛ/

ٜ

 -الذخيرة (ٕ.)ٕٗ٘/

ٓٔ
ٔٔ

 سبؽ تخريجو ص(ٕ٘). -عوف المعبود (ٖ.)ٖٓ/
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لحنا يغير المعنى لـ يقرأىا بالصفة التي أمر النبي  بقراءتيا بيا ،فال تصح صالتو ،وعميو ال تصح

إمامتو.

اؿ« :م ْف َّ
َٕ -ع ْف أَبِي ُىرْيرةَ َ ع ِف َّ ِ
ص َالةً لَ ْـ َي ْق َْأر ِفييَا بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
اج» ثَ َالثًا
آف فَ ِي َي ِخ َد ٌ
صمى َ
َ
ََ
النب ّْي  قَ َ َ
َغ ْي ُر تَ َم ٍاـ(ٔ).
وجو االستدالل :قاؿ ابف عبد البر :إف ىذا يوجب قراءة فاتحة الكتاب في كؿ صالة ،وأف الصالة إذا
لـ يق أر فييا بفاتحة الكتاب فيي خداج .والخداج النقص والفساد (ٕ) .والمقصود بقراءتيا أف تكوف خالية
مف المحف ،فمف لحف فييا لحنا يغير المعنى لـ يقرأىا كما أمر النبي  ،فتكوف صالتو خداجا ال
تصح ،وعميو ال تصح إمامتو.

أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بأنيا تصح إمامة مف يمحف في الفاتحة لحنا
يغير المعنى باألدلة التالية:

أوال :من السنة.

ما روي أف رسوؿ اهلل  دخؿ المسجد يوماً ،فمر بالموالي وىـ يقرؤوف ويمحنوف ،فقاؿ« :نِ ْع َـ َما
قَ َْأرتُ ْـ» .ومر بالعرب وىـ يقرؤوف وال يمحنوف فقاؿَ « :ى َك َذا أُْن ِز َؿ»(ٖ).
وجو االستدالل :إف النبي  لـ ينكر عمى الموالي لحنيـ في قراءتيـ لمقرآف ،وانما قاؿ ليـ« :نِ ْع َـ َما
قَ َأرْتُ ْـ» .وىذا يدؿ عمى أف المحف ال يؤثر عمى القراءة ،وعميو فال يؤثر عمى الصالة ،فتصح إمامة مف
يمحف في قراءتو.

ثانيا :من المعقول.
إ ف القارئ ال يقصد ما يقتضيو المحف ،بؿ يعتقد بقراءتو ما يعتقد بيا مف ال يمحف فييا ،فتصح بذلؾ

إمامتو (ٗ).
المناقشة:

أوال :نوقشت أدلة القول األول القائمين بأنيا ال تصح إمامة من يمحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى

بالتالي:

ٔ-قولو« :الَ صالَةَ لِمف لَـ ي ْق ْأر بِفَاتِح ِة ِ
الكتَ ِ
اب»(٘).
َ
َ
َْ ْ ََ
ٔ
ٕ
ٖ

 سبؽ تخريجو ص (ٖ). -التمييد (ٕٓ.)ٜٔٔ/

 -لـ يقؼ الباحث عميو في كتب الحديث المتوفرة لديو ،وانما أورده ابف رشد القرطبي في البياف والتحصيؿ(ٔ،)ٜٗٗ/

الرعيني في مواىب الجميؿ (ٕ ،)ٕٗٗ/والعبدري في التاج واإلكميؿ (ٕ .)ٜٜ/وكميـ
والطرابمسي المغربي ،المعروؼ بالحطاب ُّ
ذكروه بغير عزو إلى مصادر حديثية أو إسناد لمعرفة صحتو مف عدميا.

ٗ
٘

 البياف والتحصيؿ (ٔ.)ٜٗٗ/ -سبؽ تخريجو ص (ٕ٘).
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صالَةَ» لمكماؿ ال لمصحة (ٔ).
ناقشو أبو الطيب العظيم أبادي :إف النفي في قولو« :الَ َ
وأجيب عميو من وجوه:
ص َالةٌ َال ُي ْق أُر ِفييا بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب»(ٕ) ،تبطؿ
األول :إف رواية ابف خزيمة وغيره بمفظَ « :ال تُ ْج ِزئُ َ
َ َ
تأويميـ ىذا إبطاال صريحا ،وىذه الرواية صحيحة صرح بصحتيا أئمة الفف .قاؿ الحافظ في التمخيص:
ورواه يعني حديث عبادة الدارقطني

(ٖ)

بمفظ« :ال تجزئ صالة إال أف يق أر الرجؿ فييا بأـ القرآف»،

وصححو ابف القطاف ،وقاؿ النووي رواتو كميـ ثقات (ٗ).

واعترض عميو العيني بقولو :دعوى التأييد بيذا الحديث ال يفيده ،ألف ىذا ليس لو مف القوة ما

يعارض ما أخرجو األئمة الستة (٘).

صالَةَ» إما أف يراد بو نفي الحقيقة أو نفي الصحة أو نفي الكماؿ.
الثاني :إف النفي في قولو« :الَ َ
فاألوؿ حقيقة ،والثاني والثالث مجاز .والثاني أعني نفي الصحة أقرب المجازيف إلى الحقيقة ،والثالث

أعني نفي الكماؿ أبعدىما .فحمؿ النفي عمى الحقيقة واجب إف أمكف؛ واال فحممو عمى أقرب المجازيف
واجب ومتعيف .ومع إمكاف الحقيقة أو أقرب المجازيف ال يجوز حممو عمى أبعد المجازيف (.)ٙ

واعترض عميو العيني بقولو :ال نسمـ قرب نفي اإلجزاء إلى نفي الحقيقة ،ألنو محتمؿ لنفي اإلجزاء
ولنفي الفضيمة ،والحمؿ عمى نفي الكماؿ أولى بؿ يتعيف ،ألف نفي اإلجزاء يستمزـ نفي الكماؿ ،فيكوف

فيو نفي شيئيف فتكثر المخالفة ،فيتعيف نفي الكماؿ (.)ٚ
ٕ-قولو« :م ْف َّ
ص َالةً لَ ْـ َي ْق َْأر ِفييَا بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
اج»(.)ٛ
آف فَ ِي َي ِخ َد ٌ
صمى َ
َ َ
نوقش من وجيين:
اج» يدؿ عمى جوازىا ،ألف الصالة الناقصة جائزة
األول :إف قولوِ « :خ َد ٌ

(.)ٜ

وأجيب :إ ف ىذا تحكـ فاسد ،والنظر يوجب في النقصاف الذي صرحت بو السنة أف ال تجوز معو
الصالة ،ألنيا صالة لـ تتـ .ومف خرج مف صالتو وىي لـ تتـ بعد فعميو إعادتيا تامة كما أمر عمى

ٔ

 -تحفة األحوذي (ٕ. )٘٘/

ٖ

 -سنف الدارقطني (ٕ )ٔٓٗ/حديث رقـ (ٕٕ٘ٔ) ،كتاب الصالة ،باب وجوب قراءة أـ الكتاب في الصالة وخمؼ اإلماـ.

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص (ٕ٘).

ٗ

 -تحفة األحوذي (ٕ. )٘٘/

ٙ

 -تحفة األحوذي (ٕ ،)٘٘/عوف المعبود (ٖ ،)ٖٓ/نيؿ األوطار (ٕ. )ٕٕٜ/

ٛ

 -سبؽ تخريجو ص (ٖ).

٘

 -عمدة القاري (.)ٖٖٔ/ٜ

ٚ

 -عمدة القاري (.)ٖٖٔ/ٜ

ٜ
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حسب حكميا .ومف ادعى أنيا تجوز مع إق ارره بنقصيا فعميو الدليؿ ،وال سبيؿ لو إليو مف وجو

يمزـ (ٔ).

اج» أي :ناقصة ،والنقص ال يستمزـ البطالف (ٕ).
الثاني :إف قولو« :فَ ِي َي ِخ َد ٌ
وأجيب :إف النقص مف الصالة عمى قسميف :نقص يستمزـ البطالف ،وىو النقص مف الفرائض وىو
النقص حقيقة .ونقص مف النوافؿ ال يستمزـ البطالف ،أطمؽ عميو النقص إطالقا مجازيا مف باب
التشبيو ،مف حيث ىو مشبو لمنقص اآلخر في الظاىر ،والحمؿ عمى الحقيقي أولى منو عمى

المجازي (ٖ).

ثانيا :نوقشت أدلة القول الثاني القائمين بأنيا تصح إمامة من يمحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى

بالتالي:

ٔ-قولو :مر بالموالي وىـ يقرؤوف ويمحنوف ،فقاؿ« :نِ ْع َـ َما قَ َأرْتُ ْـ»(ٗ).
ناقشو الباحث من خمسة وجوه:

األول :إف الحديث لـ يثبت ،ألنو ذكر بدوف إسناد ولـ يعز إلى كتاب حديثي ُليعرؼ صحتو مف
عدميا.

الثاني :وعمى فرض ثبوتو فإف المحف المذكور لـ تتبيف صفتو ،فمربما يكوف المحف الذي لـ يغير
المعنى.

الثالث :لـ يرد أف القراءة كانت في صالة ،فإف الخالؼ قائـ عمى قراءة اإلماـ.

الرابع :لـ يرد أنيـ كانوا يقرأوف الفاتحة ويمحنوف فييا ،فمربما كانوا يقرأوف غيرىا مف القرآف ،فإف
الخالؼ عمى قراءة الفاتحة ال عمى غيرىا.

الخامس :إف المحف المذكور ربما ال يراد بو المحف الذي يتغير معو المعنى ،وانما يراد بو التكمؼ في
التغني بالقرآف.

ٕ-قوليـ :إف القارئ ال يقصد ما يقتضيو المحف ،بؿ يعتقد بقراءتو ما يعتقد بيا مف ال يمحف فييا.

ناقشو الباحث :إنو ال تصح إمامتو واف لـ يقصد ما يقتضيو المحف ،ألف العبرة ليست بما يقصده،
وانما بما يترتب عمى لحنو مف تغيير لممعنى يسمعو السامع ولربما يفيمو عمى غير معناه الحقيقي.

الترجيح:

يرى الباحث – واهلل أعمـ – أف قوؿ القائميف بأنيا ال تصح إمامة مف يمحف في الفاتحة لحنا يغير

المعنى ،ىو األرجح واألقرب لمصواب ،لقوة أدلتيـ ووجاىتيا ،وضعؼ ما استدؿ بو المخالفوف،
ٔ

 -التمييد (ٕٓ ، )ٜٕٔ/شرح الزرقاني (ٔ. )ٕ٘ٗ/

ٖ

 -المرجع السابؽ .

ٕ

 -فيض القدير (ٗ. )ٕٜٖ/

ٗ

 سبؽ تخريجو ص (.)ٔٚٙ555

خصوصا وأنيا ركف في الصالة ،فيجب اإلتياف بيا دوف لحف يغير المعنى ،وتصح إذا كانت إمامتو

بمثمو أو مف ىو دونو.

  
المطمب الثاني :إمامة من يمحن في الفاتحة لحنا ال يغير المعنى(ٔ).
(ٕ)

اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة

عمى عدـ صحة صالة وامامة مف يتعمد المحف في القراءة لحنا ال
(ٖ)

يغير المعنى ،ولكف اختمفوا دوف الحنفية

ثالثة أقواؿ:

في إمامة مف يمحف في الفاتحة لحنا ال يغير المعنى عمى

القول األول :تصح إمامة من يمحن في الفاتحة لحنا ال يغير المعنى.
(ٗ)

وىو المعتمد عند المالكية

وقوؿ عند الشافعية(٘).

القول الثاني :تكره إمامة من يمحن في الفاتحة لحنا ال يغير المعنى.
()ٙ

وبو قاؿ الشافعية

()ٜ

ووجو عند الشافعية(ٓٔ).

وىو قوؿ عند المالكية

()ٚ

وىو المذىب عند الحنابمة(.)ٛ

القول الثالث :ال تصح إمامة من يمحن في الفاتحة لحنا ال يغير المعنى.
وىو قوؿ عند المالكية

سبب الخالف:

يرجع السبب إلى االختالؼ في المحف؛ ىؿ يخرج القرآف عف كونو قرآنا أـ ال؟ (ٔٔ).

ٔ

 -المراد بو :كقولو :إياؾ نعبد بفتح الداؿ مف (نعبد) ،واياؾ نستعيف بكسر النوف مف (نستعيف)  ،واىدنا الصراط بفتح

ٕ

 -الفتاوى اليندية (ٔ ،)ٛٔ/حاشية الدسوقي (ٔ ،)ٖٕٜ/إعانة الطالبيف (ٔ ،)ٔٗٓ/اإلنصاؼ (ٕ.)ٜٔٔ/

األلؼ مف (اىدنا)  ،فيذا المحف وأشباىو ال يحيؿ المعنى .انظر :الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٖٕٗ/

ٖ

 -خرج الحنفية مف الخالؼ ألنيـ يروف الفاتحة عندىـ واجبة وليست ركنا ،ويجزئ عنيا غيرىا مف القرآف ،فحكميا حكـ

ٗ

 -التاج واإلكميؿ (ٕ ،)ٜٜ/الذخيرة (ٕ ،)ٕٗ٘/بمغة السالؾ (ٔ ،)ٕٛٛ/الفواكو الدواني (ٔ.)ٕٗ٘/

ٙ

 -التاج واإلكميؿ (ٕ ،)ٜٜ/بمغة السالؾ (ٔ ،)ٕٛٛ/منح الجميؿ (ٔ ،)ٖٕٙ ،ٖٙٔ/مواىب الجميؿ (ٕ.)ٕٗٙ ،ٕٗٗ/

ٛ

 -اإلنصاؼ (ٕ ،)ٜٔٔ/اإلقناع (ٔ ،)ٜٔٙ/الكافي (ٔ ،)ٕٜٖ/المبدع (ٕ ،)ٕٚ/المغني (ٕ.)ٖٕ/

بقية السور .انظر :البحر الرائؽ (ٔ ،)ٖٕٔ/المبسوط (ٔ ،)ٖٖ/بدائع الصنائع (ٔ.)ٔٙٓ/

٘

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ ،)ٖٕٗ/حاشية البجيرمي عمى الخطيب (٘ ،)ٖٔٗ/حاشية قميوبي (ٔ.)ٕٙٙ ،ٕٙ٘/

ٚ

 -إعانة الطالبيف (ٕ ،)ٗٗ/المجموع (ٖ ،)ٕٙٛ/ٗ ،ٖٜٖ/مغني المحتاج (ٔ ،)ٕٖٜ/نياية المحتاج (ٕ.)ٔٚٔ/

ٜ

 -بمغة السالؾ (ٔ ،)ٕٛٛ/مواىب الجميؿ (ٕ.)ٕٗٙ ،ٕٖٗ/

ٓٔ
ٔٔ

 المجموع (ٖ.)ٖٜٖ/ -الذخيرة (ٕ.)ٕٗ٘/
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األدلة :

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بأنو تصح إمامة مف يمحف في الفاتحة لحنا ال
يغير المعنى باألدلة التالية:

أوال :من السنة.

ما روي أف رسوؿ اهلل  دخؿ المسجد يوماً ،فمر بالموالي وىـ يقرؤوف ويمحنوف ،فقاؿ« :نِ ْع َـ َما
قَ َأرْتُ ْـ» .ومر بالعرب وىـ يقرؤوف وال يمحنوف فقاؿَ « :ى َك َذا أ ُْن ِز َؿ»(ٔ).
وجو االستدالل :أف النبي  لـ ينكر عمى الموالي لحنيـ في قراءتيـ لمقرآف ،وانما قاؿ ليـ« :نِ ْع َـ َما
قَ َأرْتُ ْـ» .وىذا يدؿ عمى أف المحف ال يؤثر عمى القراءة ،وعميو فال يؤثر عمى الصالة ،فتصح إمامة مف
يمحف في قراءتو.

ثانيا :من المعقول.

ٔ -إف القارئ ال يقصد ما يقتضيو المحف ،بؿ يعتقد بقراءتو ما يعتقد بيا مف ال يمحف فييا ،فتصح
بذلؾ إمامتو (ٕ).

ٕ -إف المحف ال يخرجو عف أف يكوف قرآنا ،ومع أنو لو ُسمـ أف ذلؾ ليس بقرآف لـ تفسد صالتو ؛ ألنو
لـ يتعمد كالما في صالتو (ٖ).
أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بأنو تكره إمامة مف يمحف في الفاتحة لحنا ال
يغير المعنى بما يمي:

ٔ -إف مدلوؿ المفظ باؽ مع المحف الذي ال يغير المعنى ،فيكره االقتداء بو وتصح الصالة (ٗ).
ٕ -إ ف الذي يمحف في صالتو لحنا ال يغير المعنى قد أتى بفرض القراءة فيكره االقتداء بو وتصح
الصالة (٘).

أدلة القول الثالث :استدؿ أصحاب القوؿ الثالث القائموف بأنو ال تصح إمامة مف يمحف في الفاتحة
لحنا ال يغير المعنى باألدلة التالية:

أوال :من السنة.

اؿ« :الَ صالَةَ لِمف لَـ ي ْق ْأر بِفَاتِح ِة ِ
ادةَ ْب ِف الص ِ
الكتَ ِ
َّام ِت  أ َّ
اب»(.)ٙ
وؿ المَّ ِو  قَ َ
َف َر ُس َ
َٔ -ع ْف ُع َب َ
َ
َ
َْ ْ ََ

ٔ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٚٙ

ٖ

 -مواىب الجميؿ (ٕ.)ٕٖٗ/

٘

 -المغني (ٕ.)ٖٕ/

ٕ

 -البياف والتحصيؿ (ٔ ،)ٜٗٗ/مواىب الجميؿ (ٕ.)ٕٗٗ/

ٗ

 -مغني المحتاج (ٔ.)ٕٖٜ/

ٙ

 سبؽ تخريجو ص (ٕ٘).555

وجو االستدالل :قاؿ أبو الطيب العظيـ أبادي :فيو داللة صريحة واضحة عمى أف كؿ صالة ال تق أر
فييا فاتحة الكتاب ال تصح وال تجوز (ٔ) .والمقصود بقراءتيا أف تكوف خالية مف المحف ،فمف لحف فييا

لحنا واف لـ يغير المعنى لـ يقرأىا بالصفة التي أمر النبي  بقراءتيا بيا ،وعميو ال يصح االقتداء بو.
اؿ« :م ْف َّ
َٕ -ع ْف أَبِي ُىرْيرةَ َ ع ِف َّ ِ
ص َالةً لَ ْـ َي ْق َْأر ِفييَا بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
اج» ثَ َالثًا
آف فَ ِي َي ِخ َد ٌ
صمى َ
َ
ََ
النب ّْي  قَ َ َ
َغ ْي ُر تَ َم ٍاـ(ٕ).
وجو االستدالل :قاؿ ابف عبد البر :إف ىذا يوجب قراءة فاتحة الكتاب في كؿ صالة ،وأف الصالة إذا
لـ يق أر فييا بفاتحة الكتاب فيي خداج .والخداج النقص والفساد (ٖ) .والمقصود بقراءتيا أف تكوف خالية

مف المحف ،فمف لحف فييا لحنا واف لـ يغير المعنى لـ يقرأىا كما أمر النبي  ،فتكوف صالتو خداجا
ال تصح ،وعميو ال يصح االقتداء بو.

ثانيا :من المعقول.

إف القرآف بالمحف وما ال يجوز؛ ليس مف القرآف الذي يحؿ أف يتموه عمى تمؾ الحاؿ فأشبو الكالـ عمداً

أو جيالً (ٗ).

المناقشة:

نوقشت األدلة  -التي استدؿ بو القائموف بالصحة وعدميا في إمامة مف يمحف في الفاتحة لحنا ال يغير

المعنى -في المسألة التي قبميا في سياؽ االستدالؿ بيا في إمامة مف يمحف في الفاتحة لحنا ال يغير
المعنى ،بما يغني عف إعادتو وتك ارره.
الترجيح:

يرى الباحث – واهلل أعمـ – أف قوؿ القائميف بأنيا ال تصح إمامة مف يمحف في الفاتحة لحنا ال يغير
المعنى ،ىو األرجح واألقرب لمصواب ،لقوة أدلتيـ ووجاىتيا ،وضعؼ ما استدؿ بو المخالفوف،

خصوصا وأنيا ركف في الصالة ،فيجب اإلتياف بيا دوف لحف واف لـ يغير المعنى ،وتصح إذا كانت
إمامتو بمثمو أو مف ىو دونو.

  

ٔ

 -عوف المعبود (ٖ. )ٖٓ/

ٖ

 -التمييد (ٕٓ. )ٜٔٔ/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص (ٖ).

ٗ
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(ٔ)

المطمب الثالث :إمامة من لحنو في الفاتحة ناتج عن عيب خمقي (كاأللثغ
والفأفاء

(ٗ)

ونحوه.)...

(ٕ)

واألرت

والتمتام

(ٖ)

اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة(٘) عمى صحة إمامة مف لحنو ناتج عف عيب خمقي بمثمو لمساواتو لو،
ولكف اختمفوا في إمامتو بمف ىو أق أر منو عمى خمسة أقواؿ:

القول األول :تصح إمامة من لحنو ناتج عن عيب خمقي.
()ٙ

وبو قاؿ بعض الحنفية

()ٛ

والمالكية( ،)ٚوىو مخرج عند الشافعية

المزني وأبو ثور وابف المنذر ،وىو مذىب عطاء وقتادة(ٓٔ).

القول الثاني :تكره إمامة من لحنو ناتج عن عيب خمقي.
(ٔٔ)

وبو قاؿ بعض الحنفية
(ٗٔ)

عنيـ

ٔ

ورواية عند الحنابمة( ،)ٜواختاره

وىو الظاىر مف قوؿ المالكية(ٕٔ) ،وقيده الشافعية

في التمتاـ والفأفاء.

(ٖٔ)

والحنابمة في رواية

 -قاؿ ابف منظور :األلثغ :الذي ال يستطيع أف يتكمـ بالراء ،وقيؿ :ىو الذي يجعؿ الراء غينا أو الما أو يجعؿ الراء في

طرؼ لسانو أو يجعؿ الصاد فاء ،وقيؿ :ىو الذي يتحوؿ لسانو عف السيف إلى الثاء ،وقيؿ :ىو الذي ال يتـ رفع لسانو في
الكالـ وفيو ثقؿ ،وقيؿ :ىو الذي ال يبيف الكالـ ،وقيؿ :ىو الذي قصر لسانو عف موضع الحرؼ ولحؽ موضع أقرب

الحروؼ مف الحرؼ الذي يعثر لسانو عنو .انظر :لساف العرب.)ٗٗٛ/ٛ( :

ٕ

 -قاؿ ابف منظور :األرت :الذي في لسانو عقدة وحبسة ،ويعجؿ في كالمو ،فال يطاوعو لسانو .انظر :لساف العرب:

ٖ

 -قاؿ ابف منظور :التمتمة :رد الكالـ إلى التاء والميـ ،وقيؿ :ىو أف يعجؿ بكالمو فال يكاد يفيمؾ ،وقيؿ :ىو أف تسبؽ

(ٕ.)ٖٗ/

كممتو إلى حنكو األعمى ،ورجؿ تمتاـ ،واألنثى تمتامة .وقاؿ الميث :التمتمة في الكالـ أف ال يبيف المساف ،يخطئ موضع

الحرؼ فيرجع إلى لفظ كأنو التاء والميـ ،واف لـ يكف بينا .قاؿ محمد بف يزيد :التمتمة الترديد في التاء .انظر :لساف العرب:

(ٕٔ. )ٚٔ/

ٗ

 -قاؿ ابف منظور :والفأفاء :الذي يعسر عميو خروج الكالـ ،قاؿ محمد بف يزيد :الفأفأة الترديد في الفاء .انظر :لساف

٘

 -الفتاوى اليندية (ٔ ،)ٛٙ/مواىب الجميؿ (ٕ ،)ٕٗٗ/أسنى المطالب (ٔ ،)ٕٔٚ/كشاؼ القناع (ٔ.)ٗٛٔ/

ٚ

 -التاج واإلكميؿ (ٕ ،)ٔٔٗ/الذخيرة (ٕ ،)ٕٗٙ ،ٕٗ٘/القوانيف الفقيية (ٔ.)ٗٛ/

ٜ

 -اإلنصاؼ (ٕ.)ٔٛٛ/

العرب. )ٚٔ/ٕٔ( :

ٙ

 -حاشية ابف عابديف (ٔ ،)ٕ٘ٛ/البحر الرائؽ (ٔ.)ٖٜٛ/

ٛ

 -المجموع (ٗ ،)ٕٙٚ/العزيز شرح الوجيز (ٗ ،)ٖٔٛ/روضة الطالبيف (ٔ.)ٖٜٗ/

ٓٔ

 -المجموع (ٗ.)ٕٙٚ/

ٕٔ

 -التاج واإلكميؿ (ٕ ،)ٔٔٗ/الذخيرة (ٕ ،)ٕٗٙ/البياف والتحصيؿ (ٔ.)ٜٗٗ/

ٗٔ

 -اإلقناع (ٔ ،)ٔٙٛ/اإلنصاؼ (ٕ ،)ٜٜٔ/المبدع شرح المقنع (ٕ ،)ٖٚ/المغني (ٕ ،)ٖٕ/كشاؼ القناع (ٔ.)ٖٗٛ/

ٔٔ

 -حاشية ابف عابديف (ٔ ،)ٕ٘ٛ/مواىب الجميؿ (ٕ.)ٕٗٗ/

ٖٔ

 أسنى المطالب (ٔ ،)ٕٔٚ/اإلقناع (ٔ ،)ٔٙٚ/الحاوي في فقو الشافعي (ٕ ،)ٖٕ٘/حاشية قميوبي (ٔ.)ٕٙ٘/555

القول الثالث :ال تصح إمامة من لحنو ناتج عن عيب خمقي.
(ٔ)

وىو الصحيح عند الحنفية
(ٗ)

مذىبيـ

في األلثغ واألرت.

(ٖ)

وقوؿ عند المالكية(ٕ) ،وقيده الشافعية

والحنابمة في الصحيح مف

القول الرابع :تصح في السرية دون الجيرية.
وبو قاؿ الشافعي في القديـ(٘).

القول الخامس :تصح في النافمة دون الفريضة.
وىو رواية عند الحنابمة(.)ٙ

سبب الخالف:

يرجع السبب إلى الزيادة الناشئة عف الفأفأة والتأتأة ،والنقصاف الناشئ عف المثغة والرتة عمى وجو
الغمبة ،واالختالؼ في القراءة بأي منيا وما ينشأ عنيا مف زيادة أو نقصاف ىؿ يسقط بو واجب

القراءة؟ ،وىؿ يخرج الفاتحة عف كونيا قرآنا أـ ال؟.
األدلة:

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بأنيا تصح إمامة مف لحنو ناتج عف عيب
خمقي بما يمي:

ٔ -إ ف سقوط الفرض عف مف لحنو ناتج عف عيب خمقي بسبب العجز ،بخالؼ العاجز بسبب
الجيؿ (.)ٚ

ٕ -إف مف لحنو ناتج عف عيب خمقي ليس فيو إحالة معنى ،وانما ىو نقصاف في أداء الحروؼ (.)ٛ
ٖ -إف المحف الناتج عف عيب خمقي ال يخرجو عف أف يكوف قرآنا ،ومع أنو لو ُسمـ أف ذلؾ ليس بقرآف
لـ تفسد صالتو؛ ألنو لـ يتعمد كالما في صالتو (.)ٜ
ٗ -إف مف لحنو ناتج عف عيب خمقي عجز عف ركف؛ فجاز لمقادر عميو االئتماـ بو كالقاعد
بالقائـ(ٓٔ).

ٔ

 -شرح فتح القدير (ٔ ،)ٖٕٖ/البحر الرائؽ (ٔ ،)ٖٜٛ/الدر المختار (ٔ ،)٘ٛٔ/المحيط البرىاني (ٔ.)ٗٙ٘/

ٖ

 -المجموع (ٗ ،)ٕٙٚ/حاشية البجيرمي عمى الخطيب (٘ ،)ٖٔٛ/حاشية قميوبي (ٔ ،)ٕٙ٘/مغني المحتاج (ٔ.)ٕٖٜ/

٘

 -المجموع (ٗ ،)ٕٙٚ/العزيز شرح الوجيز (ٗ ،)ٖٔٛ/نياية المطمب (ٕ.)ٖٛٓ/

ٚ

 -الذخيرة (ٕ.)ٕٗٙ/

ٜ

 -مواىب الجميؿ (ٕ.)ٕٖٗ/

ٕ

 -الذخيرة (ٕ.)ٕٗٙ/

ٗ

 -الكافي (ٔ ،)ٕٖٜ/المغني (ٕ ،)ٖٕ/شرح منتيى اإلرادات (ٔ ،)ٕٚٙ/كشاؼ القناع (ٔ.)ٗٛٓ/

ٙ

 -اإلنصاؼ (ٕ ،)ٔٛٛ/الفروع وتصحيح الفروع (ٖ.)ٖٕ/

ٛ

 -التاج واإلكميؿ (ٕ.)ٔٔٗ/

ٓٔ

 -المغني (ٕ.)ٖٕ/

555

٘ -القياس عمى العجز عف القياـ في الصالة (ٔ).
أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بأنيا تكره إمامة مف لحنو ناتج عف عيب
خمقي بما يمي:

ٔ -إنما كره االقتداء بمف لحنو ناتج عف عيب خمقي لزيادتو حرفا ونفرة الطبع عف سماعو ،وانما
صحت القدوة بيـ لعذرىـ في تمؾ الزيادة (ٕ).

ٕ -إنيما يأتياف بالحروؼ عمى الكماؿ؛ ويزيداف زيادة ىما مغموباف عمييا فعفي عنيا ،ويكره تقديميما
ليذه الزيادة (ٖ).

ٖ -إنما تكره إمامة التمتاـ والفأفاء لزيادتيـ عمى الكممة ما ليس منيا ،فإف أموا جاز ،وصحت صالة
مف ائتـ بيـ إلتيانيـ بالواجب مف القراءة ،وما أتوه مف الزيادة عمى وجو الغمبة ال يمنع صحة الصالة،

كمف كرر الفاتحة ناسيا (ٗ).

أدلة القول الثالث :استدؿ أصحاب القوؿ الثالث القائموف بأنيا ال تصح إمامة مف لحنو ناتج عف عيب
خمقي بما يمي:

ٔ -عمى اإلماـ أف يستوفي قراءة الفاتحة بجميع حروفيا ،فإذا عدؿ بحرؼ منيا أو تركو كاف كمف
ترؾ جميعيا ،فإف ائتـ بيما قارئ سميـ المساف كاف كالقارئ المصمي خمؼ أمي (٘).

ٕ -القراءة ركف مقصود في الصالة؛ فمـ يصح اقتداء القادر عميو بالعاجز عنو كالطيارة والسترة ،وىو
يتحمميا عف المأموـ وليس ىو مف أىؿ التحمؿ (.)ٙ

أدلة القول الرابع استدؿ أصحاب القوؿ الرابع القائموف بأنيا تصح إمامة مف لحنو ناتج عف عيب
خمقي في السرية دوف الجيرية بما يمي:
إف المأموـ ال يق أر في الجيرية بؿ يتحمؿ عنو اإلماـ ،فإذا لـ يحسف القراءة لـ يصمح لمتحمؿ ،وفى

السرية يق أر المأموـ لنفسو فيجزئو ذلؾ (.)ٚ

أدلة القول الخامس :لـ يقؼ الباحث عمى أدلة استدؿ أصحاب القوؿ الخامس القائموف بأنيا تصح
إمامة مف لحنو ناتج عف عيب خمقي في النافمة دوف الفريضة.

ٔ

 -المجموع (ٗ.)ٕٙٚ/

ٕ

 -إعانة الطالبيف (ٕ.)ٗٗ/

ٗ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٖٕ٘/

ٙ

 -كشاؼ القناع (ٔ.)ٗٛٓ/

ٖ

 -المغني (ٕ.)ٖٕ/

٘

 -المرجع السابؽ (ٕ.)ٖٕٙ/

ٚ
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المناقشة :

أوال :نوقشت أدلة القول األول القائمين بأنيا تصح إمامة من لحنو ناتج عن عيب خمقي بالتالي:

ناقشو النووي :إف العجز عف القياـ ليس بنقص ،وجيؿ القراءة نقص ،فيو كالكفر واألنوثة ،وألف

القياـ يعـ البموى بالعجز عنو بخالؼ القراءة (ٔ).

ثانيا :نوقشت أدلة القول الثاني القائمين بأنيا تكره إمامة من لحنو ناتج عن عيب خمقي بالتالي:

ناقشو الباحث :ما داـ أنيما مغموباف عمييا ،ولحنيما ليس طوعا وال اختيا ار؛ صحت إمامتيما دوف
حرج ،ألف اإلنساف يؤاخذ بجيمو وتقصيره ،ال بما ُجبؿ عميو ،وىذا تماـ عدلو سبحانو وحكمتو.
ثالثا :نوقشت أدلة القول الثالث القائمين بأنيا ال تصح إمامة من لحنو ناتج عن عيب خمقي

بالتالي:

ناقشو الباحث :إف الزيادة الناتجة عف الفأفأة والتأتأة ،وكذلؾ النقصاف الناتج عف المثغة والرتة ليست
متعمدة ،بؿ ىما مغموباف عمييما ،واهلل ال يكمؼ اإلنساف ما ال يطيؽ ،وما داـ أف قراءتيما لنفسيما

مجزئة ،فإنيا إلمامة غيرىما مجزئة ،فال يكمؼ اهلل نفسا إال وسعيا.

رابعا :نوقشت أدلة القول الرابع القائمين بأنيا تصح إمامة من لحنو ناتج عن عيب خمقي في

السرية دون الجيرية بالتالي:

ناقشو الرافعي :إف االقتداء صحيح سواء كانت الصالة سرية أو جيرية ،ألف المأموـ تمزمو القراءة في

الحالتيف ،فيجزئو ذلؾ كما قاؿ بإجزائو في السرية (ٕ).

خامسا :نوقشت أدلة القول الخامس القائمين بأنيا تصح إمامة من لحنو ناتج عن عيب خمقي في

النافمة دون الفريضة بالتالي:

ناقشو الباحث :إ نو ال وجو لمتفريؽ بيف النافمة والفريضة ،إذ ال دليؿ عمى التفريؽ بينيما ،وعميو يجوز
في الفريضة ما يجوز في النافمة ،ويحرـ في الفريضة ما يحرـ في النافمة ،فالحكـ فييما سواء حتى

يقوـ الدليؿ عمى التفريؽ.

الترجيح:

يرى الباحث – واهلل أعمـ – أف قوؿ القائميف بكراىة إمامة مف لحنو ناتج عف عيب خمقي ىو األرجح

واألقرب لمصواب ،ألف لحنو عمى وجو الغمبة ليس طوعا وال اختيارا ،وما داـ أف قراءتو لنفسو مجزئة،

فإنيا إلمامة غيره مجزئة ،وال يكمؼ اهلل نفسا إال وسعيا ،وتصح إذا كانت إمامتو بمثمو أو مف ىو
دونو.

ٔ
ٕ

  

 -المجموع (ٗ.)ٕٙٚ/
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المبحث الخامس :قراءة الفاتحة خمف اإلمام.

المطمب األول :قراءة الفاتحة لممأموم في الصالة السرية.
اتفؽ الفقياء عمى أنو ال يحمؿ اإلماـ عف المأموـ شيئا مف فرائض الصالة إال القراءة ،وقد نقؿ االتفاؽ

ابف رشد

(ٔ)

وابف حجر(ٕ) ،ولكف اختمفوا في قراءة الفاتحة لممأموـ في الصالة السرية ىؿ تجب عميو أـ

يحمميا عنو اإلماـ عمى أربعة أقواؿ:

القول األول :تجب قراءة الفاتحة عمى المأموم في الصالة السرية.
(ٗ)

وبو قاؿ ابف العربي مف المالكية(ٖ) ،والشافعية

(٘)

والحنابمة في رواية

وابف حزـ( ،)ٙوقاؿ بو مف

الصحابة :عمر وأبي بف كعب وأبو سعيد الخدري وعبادة بف الصامت  .ومف التابعيف :سعيد بف
جبير وأبو سممو بف عبد الرحمف والحسف البصري .ومف الفقياء :األوزاعي والميث بف سعد( .)ٚورجحو
()ٛ

البخاري

()ٜ

والبييقي

(ٓٔ)

وشيخ اإلسالـ ابف تيمية

(ٔٔ)

واليو ماؿ الشوكاني

القول الثاني :ال تجب قراءة الفاتحة عمى المأموم في الصالة السرية.
(ٖٔ)

وبو قاؿ بعض الحنفية

(ٗٔ)

والمالكية

(٘ٔ)

والشافعي في القديـ

واختاره صديؽ خاف(ٕٔ).

والحنابمة في المشيور( ،)ٔٙوىو مروي

زيد بف ثابت وجابر ( ،)ٔٚوبو قاؿ الزىري والثوري وابف عيينة واسحاؽ(.)ٔٛ

ٔ

 -بداية المجتيد (ٔ.)ٔ٘ٗ/

ٖ

 -وىو قوؿ ضعيؼ غير معتمد عند المالكية .انظر :أحكاـ القرآف البف العربي (ٔ ،)ٜ/بمغة السالؾ (ٔ.)ٕٓٙ/

٘

 -اإلنصاؼ (ٕ ،)ٛٔ/الفروع وتصحيح الفروع (ٕ ،)ٜٔٓ ،ٔ٘ٗ/شرح الزركشي (ٔ.)ٜٖٔ/

ٚ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٔٗٔ/

ٜ

 -كتاب القراءة خمؼ اإلماـ لمبييقي (.)٘ٙ

ٕ

 -الدراية في تخريج أحاديث اليداية (ٔ.)ٔٙٙ/

ٗ

 -إعانة الطالبيف (ٔ ،)ٖٔ٘/الحاوي في فقو الشافعي (ٕ ،)ٔٗٔ/المجموع (ٖ.)ٖٙ٘/

ٙ

 -المحمى (ٕ.)ٙٙ/

ٛ

 -صحيح البخاري (ٔ ،)ٔ٘ٔ/جزء القراءة خمؼ اإلماـ لمبخاري (.)ٙ

ٓٔ

 -الفتاوى الكبرى (ٕ ،)ٖٓٓ/مجموع الفتاوى (.)ٕٓ/ٔٛ

ٕٔ

 -الروضة الندية (ٔ.)ٛٛ/

ٔٔ

 -الدراري المضية (ٔ ،)ٛٗ/السيؿ الجرار (ٔ.)ٖٕٔ/

ٖٔ

 -وقالوا بو عمى سبيؿ االحتياط ،وىو قوؿ ضعيؼ .انظر :حاشية الطحطاوي (ٔ ،)ٕٔ٘/البحر الرائؽ (ٔ،)ٖٖٙ/

عمى أىؿ المدينة (ٔ ،)ٔٔٙ/المباب في شرح الكتاب (ٔ ،)ٖٜ/المحيط البرىاني (ٔ.)ٖٗٙ/

ٗٔ

 -الشرح الكبير (ٔ ،)ٕٗٚ/الكافي في فقو أىؿ المدينة (ٔ ،)ٕٓٔ/بداية المجتيد (ٔ.)ٔ٘ٗ/

ٔٙ

 -اإلنصاؼ (ٕ ،)ٛٔ/المغني (ٔ ،)ٙٗٓ/شرح منتيى اإلرادات (ٔ ،)ٔٛٓ/مطالب أولي النيى (ٔ.)ٗٓٛ/

ٔٛ

 -المغني (ٔ.)ٙٗٓ/

٘ٔ

 -المعاني البديعة في معرفة اختالؼ أىؿ الشريعة (ٔ.)ٔٗٔ/

ٔٚ

 -شرح السنة (ٖ.)ٛ٘/
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القول الثالث :تكره قراءة الفاتحة لممأموم في الصالة السرية.
وبو قاؿ بعض الحنفية(ٔ).

القول الرابع :ال تجوز قراءة الفاتحة لممأموم في الصالة السرية.

وىو قوؿ الحنفية(ٕ) .وقاؿ بو مف الصحابة :عمي بف أبي طالب وعبد اهلل بف مسعود وزيد بف ثابت
وعبد اهلل بف عمر وجابر بف عبد اهلل  .ومف التابعيف :األسود وعمقمة وابف سيريف .ومف الفقياء:

الثوري(ٖ).

سبب الخالف:
قاؿ ابف رشد :والسبب في اختالفيـ اختالؼ األحاديث في ىذا الباب وبناء بعضيا عمى بعض ،وذلؾ
أف في ذلؾ أربعة أحاديث:

َّ ِ
اء ِة فَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب»(ٗ) ،وما ورد مف األحاديث في ىذا المعنى مما
صالَةَ إِال بِق َر َ
أحدىا :قولو « :الَ َ
قد ذكرناه في باب وجوب القراءة.
ِ
ِ
ٍ
وؿ المَّ ِو ْ انصر َ ِ
الثاني :ما روي َع ْف أَبِى ُى َرْي َرةَ  أ َّ
اؿ « َى ْؿ
اء ِة فَقَ َ
َف َر ُس َ
صالَة َجيَ َر فييَا بِاْلق َر َ
ؼ م ْف َ
ََ
ِ
ِ
آف» .قَا َؿ
وؿ المَّ ِو .قَ َ
اؿ َرُج ٌؿ َن َع ْـ َيا َر ُس َ
َح ٌد ِم ْن ُك ْـ آنِفًا» .فَقَ َ
قَ َأَر َمعي أ َ
اؿ «إِّْني أَقُو ُؿ َما لي أ َُن َازعُ اْلقُ ْر َ
النبِ ُّي  بِاْل ِقراء ِة ِمف َّ ِ ِ
وؿ المَّ ِو ِ فيما جير ِف ِ
الناس َع ِف اْل ِقراء ِة مع رس ِ
يو َّ
يف َس ِم ُعوا
الصمَ َوات ح َ
ََ َ
ََ َََُ
فَ ْانتَيَى َّ ُ
َ َ ََ
َذلِ َؾ ِم ْف رس ِ
وؿ المَّ ِو .)٘(»
َُ
ِ ِ
ادةَ ْب ِف الص ِ
اءةَُ ،فمَ َّما
َّام ِت  قَ َ
ُّب َح ،فَثَُقمَ ْ
الثالثَ :ع ْف ُع َب َ
صمَّى َر ُسو ُؿ المَّ ِو  الص ْ
ت َعمَ ْيو الق َر َ
اؿَ :
َر ُكـ تَ ْقرءوف وراء إِم ِ
ؼ قَ َ ِ
اؿَ « :ال تَ ْف َعمُوا إِ َّال
وؿ المَّ ِو ،إِي َوالمَّ ِو ،قَ َ
اؿُ :قْم َناَ :يا َر ُس َ
ام ُك ْـ» ،قَ َ
ص َر َ
ْان َ
اؿ« :إّْني أ َا ْ َ ُ َ َ َ َ َ
بِأ ُّْـ القُ ْر ِ
ص َالةَ لِ َم ْف لَ ْـ َي ْق َْأر بِيَا»( .)ٙوحديث عبادة بف الصامت ىنا مف رواية مكحوؿ وغيره
آف ،فَِإَّنوُ َال َ
متصؿ السند صحيح.

ٔ

 -البحر الرائؽ (ٔ ،)ٖٖٙ/المحيط البرىاني (ٔ ،)ٖٗٙ/المباب في شرح الكتاب (ٔ.)ٖٜ/

ٖ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٔٗٔ/

ٕ

 -بدائع الصنائع (ٔ ،)ٔٔٓ/تبييف الحقائؽ (ٔ ،)ٖٔٔ/حاشية ابف عابديف (ٔ ،)٘ٗ٘-٘ٗٗ/مراقي الفالح (ٔ.)ٖٕٔ/

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص(ٕ).

ِ
٘  -سنف أبي داود (ٔ )ٖٓ٘/حديث رقـ ( ،)ٕٛٙالصالة ،باب م ْف َك ِرهَ اْلِق َر َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
اـ .سنف النسائي
َ
اءةَ ب َفات َحة اْلكتَاب إ َذا َجيََر اإل َم ُ
(ٕ )ٔٗٓ/حديث رقـ ( ،) ٜٜٔكتاب اإلمامة ،ترؾ القراءة خمؼ اإلماـ فيما جير بو .قاؿ األلباني في صحيح أبي داود
(ٖ :)ٗٔٔ/وىذا إسناد صحيح ،رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف؛ غير ابف أكيمة.

 - ٙسنف أبي داود (ٔ )ٖٖٓ/حديث رقـ (ٖٕ ،)ٛالصالة ،باب م ْف تَر َؾ اْلِقر ِ
التِ ِو ِب َف ِات َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب .سنف الترمذي
ص َ
اءةَ في َ
َ َ
َ َ
(ٕ )ٔٔٙ/حديث رقـ (ٖٔٔ) ،أبواب الصالة ،باب ما جاء في القراءة خمؼ اإلماـ .وقاؿ الترمذي :حديث حسف .وقاؿ
األلباني في ضعيؼ أبي داود (ٔ :)ٖٔٛ/إسناده ضعيؼ.
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اؿ رسو ُؿ المَّ ِو «:مف َكاف لَو إِماـ فَِقراءةُ ِ ِ ِ
اءةٌ»(ٔ).
الرابع :حديث َجابِ ٍر  قَ َ
اإل َماـ لَوُ ق َر َ
َْ َ ُ َ ٌ َ َ
اؿ :قَ َ َ ُ
وؿ ِ
اهلل «:وِا َذا قَ أَر فَأ َْن ِ
عف رس ِ
صتُوا»(ٕ).
الخامس :ما ُروي عف أَبِي ُى َرْي َرةَ ُ َ ْ 
َ َ

فاختمؼ الناس في وجو جمع ىذه األحاديث .فمف الناس مف استثنى مف النيي عف القراءة فيما جير

فيو اإلماـ قراءة أـ القرآف فقط عمى حديث عبادة بف الصامت .ومنيـ مف استثنى مف عموـ قولو :
َّ ِ
اء ِة فَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب»(ٖ) المأموـ فقط في صالة الجير؛ لمكاف النيي الوارد عف القراءة
صالَةَ إِال بِق َر َ
«الَ َ
فيما جير فيو اإلماـ في حديث أبي ىريرة ،وأكد ذلؾ بظاىر قولو تعالى :ﮋﯙ ﯚ ﯛ
(ٗ)

ﯜ ﯝ ﯞﮊ

قالوا :وىذا إنما ورد في الصالة .ومنيـ مف استثنى القراءة الواجبة عمى

المصمي لممأموـ فقط ،س ار كانت الصالة أو جي ار ،وجعؿ الوجوب الوارد في القراءة في حؽ اإلماـ

والمنفرد فقط ،مصي ار إلى حديث جابر ،وىو مذىب أبي حنيفة ،فصار عنده حديث جابر مخصصا
لقولو « :ثَُّـ ا ْق َْأر َما تََيس ََّر َم َع َؾ ِم َف اْلقُ ْر ِ
آف»(٘) ألنو ال يرى وجوب قراءة أـ القرآف في الصالة ،وانما
يرى وجوب القراءة مطمقا عمى ما تقدـ ،وحديث جابر لـ يروه مرفوعا إال جابر الجعفي ،وال حجة في
شيء مما ينفرد بو .قاؿ أبو عمر :وىو حديث ال يصح إال مرفوعا عف جابر (.)ٙ

األدلة :

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بوجوب قراءة الفاتحة عمى المأموـ في الصالة

السرية باألدلة التالية:
أوال :من السنة.

اؿ« :الَ صالَةَ لِمف لَـ ي ْق ْأر بِفَاتِح ِة ِ
ادةَ ْب ِف الص ِ
الكتَ ِ
َّام ِت  أ َّ
اب»(.)ٚ
وؿ المَّ ِو  قَ َ
َف َر ُس َ
َٔ -ع ْف ُع َب َ
َ
َ
َْ ْ ََ

ٔ

 -سنف ابف ماجو (ٔ )ٕٚٚ/حديث رقـ (ٓ٘ ،)ٛكتاب إقامة الصالة والسنة فييا ،باب إذا ق أر اإلماـ فأنصتوا .قاؿ األلباني

في إرواء الغميؿ (ٕ )ٕٚٚ/ما ممخصو :أف الحديث ورد مف طرؽ عدة ال تخمو مف ضعؼ ،لكف الذي يقتضيو اإلنصاؼ

والقواعد الحديثية أف مجموعيا يشيد أف لمحديث أصال.

ٕ  -سنف أبي داود (ٔ )ٖٔ٘/حديث رقـ (ٗٓ ،)ٙالصالة ،باب ِ ِ
صّْمى ِم ْف قُ ُع ٍ
ود .سنف ابف ماجو (ٔ )ٔٚٙ/حديث
اإل َماـ ُي َ
رقـ ( ،)ٛٗٙكتاب إقامة الصالة والسنة فييا ،باب إذا ق أر اإلماـ فأنصتوا .سنف النسائي (ٕ )ٔٗٔ/حديث رقـ (ٕٔ ،)ٜكتاب
اإلمامة ،تأويؿ قولو عز وجؿ :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ .قاؿ األلباني في صحيح أبي داود
(ٖ :)ٔٙٓ/وىذا إسناد حسف ،رجالو ثقات.

ٖ

 -سبؽ تخريجو (ٕ).

٘

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٙ

ٚ

 -سبؽ تخريجو ص (ٕ٘).

ٗ

 -سورة األعراؼ.ٕٓٗ :

ٙ
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وجو االستدالل :قاؿ ابف المنذر :ظاىر حديث عبادة  عمى العموـ ،فيجب عمى المرء في كؿ
ركعة قراءة فاتحة الكتاب ،صالىا منفردا أو كاف إماما أو كاف مأموما خمؼ اإلماـ ،فيما يجير فيو

اإلماـ بالقراءة وفيما ال يجير بو (ٔ).

اؿ« :م ْف َّ
َٕ -ع ْف أَبِي ُىرْيرةَ َ ع ِف َّ ِ
ص َالةً لَ ْـ َي ْق َْأر ِفييَا بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
اج» ثَ َالثًا
آف فَ ِي َي ِخ َد ٌ
صمى َ
َ
ََ
النب ّْي  قَ َ َ
َغ ْير تَم ٍاـ .فَِق َ ِ
اء ِْ
اؿ :ا ْق َْأر بِيَا ِفي َن ْف ِس َؾ؛ ّْ
ت َر ُسو َؿ
اإل َم ِاـ؟ فَقَ َ
فإني َس ِم ْع ُ
يؿ ألَبِي ُى َرْي َرةَ  :إَِّنا َن ُك ُ
وف َوَر َ
ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
َؿ ،فَِإ َذا قَا َؿ
ت الص َ
صفَ ْي ِفَ ،ولِ َع ْبِدي َما َسأ َ
اهلل َ يقُو ُؿ« :قَ َ
اؿ اهللُ تَ َعالَى :قَ َس ْم ُ
َّالةَ َب ْيني َوَب ْي َف َع ْبدي ن ْ
اؿ :ﮋﭛ ﭜﮊ ،قَا َؿ
اؿ اهللُ تَ َعالَىَ :ح ِم َدنِي َع ْبِديَ ،وِا َذا قَ َ
اْل َع ْب ُد :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ  ،قَ َ
ي
ض إِلَ َّ
َّدنِي َع ْبِدي َ -وقَ َ
اؿ :ﮋﭞ ﭟ ﭠﮊ قَ َ
اهللُ تَ َعالَى :أَثَْنى َعمَ َّي َع ْبِديَ ،وِا َذا قَ َ
اؿَ :مج َ
اؿ َم َّرةً :فَ َّو َ
اؿ:
َؿ ،فَِإ َذا قَ َ
اؿَ :ى َذا َب ْينِي َوَب ْي َف َع ْبِديَ ،وِل َع ْبِدي َما َسأ َ
اؿ :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ قَ َ
َع ْبِدي -فَِإ َذا قَ َ
اؿَ :ى َذا لِ َع ْبِدي
ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ قَ َ
َؿ»(ٕ).
َولِ َع ْبِدي َما َسأ َ
وجو االستدالل :قاؿ البييقي :وفي ذلؾ داللة عمى كونيا ركنا فييا حتى سماىا باسميا ولـ يفرؽ فييا
بيف اإلماـ والمأموـ والمنفرد ،والذي حمؿ الحديث وىو أعمـ بما روى حمؿ وجوب قراءتيا عمى الجميع

وأمر المأموـ بقراءتيا س ار (ٖ).
ِ ِ
ادةَ ْب ِف الص ِ
ؼ
َّام ِت  قَ َ
ص َر َ
ُّب َح ،فَثَُقمَ ْ
َٖ -ع ْف ُع َب َ
صمَّى َر ُسو ُؿ المَّ ِو  الص ْ
اءةَُ ،فمَ َّما ْان َ
ت َعمَ ْيو الق َر َ
اؿَ :
َر ُكـ تَ ْقرءوف وراء إِم ِ
قَ َ ِ
اؿَ « :ال تَ ْف َعمُوا إِ َّال بِأ ُّْـ
وؿ المَّ ِو ،إِي َوالمَّ ِو ،قَ َ
اؿُ :قْم َناَ :يا َر ُس َ
ام ُك ْـ» ،قَ َ
اؿ« :إّْني أ َا ْ َ ُ َ َ َ َ َ
القُ ْر ِ
ص َالةَ لِ َم ْف لَ ْـ َي ْق َْأر بِيَا»(ٗ).
آف ،فَِإَّنوُ َال َ
وجو االستدالل :قاؿ البغوي :في ىذا الحديث دليؿ عمى وجوب قراءة الفاتحة عمى المأموـ ،جير
اإلماـ أو أسر (٘).

وقاؿ البييقي في تبويبو ليذا الحديث :باب ذكر أخبار خاصة دالة عمى وجوب قراءة فاتحة الكتاب
عمى المأموـ ،وبياف المصطفى  أف الصالة ال تجزئ دوف قراءتيا ،سواء كاف المصمي إماما أو

مأموما أو منفردا ،وسواء كانت الصالة مما يجير اإلماـ فييا بالقراءة أو ال يجير بيا (.)ٙ

ٔ

 -األوسط في السنف واإلجماع واالختالؼ (ٖ.)ٔٓ٘/

ٖ

 -كتاب القراءة خمؼ اإلماـ لمبييقي (ٖٓ).

٘

 -شرح السنة (ٖ.)ٖٛ/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص (ٖ).

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٚ

ٙ

 كتاب القراءة خمؼ اإلماـ لمبييقي (.)٘ٙ554

وؿ ِ
وؿ ِ
اهلل َ د َخ َؿ اْلم ْس ِج َد فَ َد َخ َؿ رُج ٌؿ فَصمَّى ،ثَُّـ َجاء فَسمَّـ َعمَى رس ِ
َٗ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  أ َّ
اهلل
َف َر ُس َ
َُ
َ
َ
َ
َ ََ
 ،فَرَّد رسو ُؿ ِ
الرج ُؿ فَ َّ
صمَّى،
اهلل  الس َ
َّال َـ قَ َ
ص ّْؿ» فَ َر َج َع َّ ُ
صمى َك َما َك َ
اف َ
َ
ص ّْؿ فَِإَّن َؾ َل ْـ تُ َ
اؿْ « :ارِج ْع فَ َ
َ َُ
اؿ رسو ُؿ ِ
ِ
َّ
ص ّْؿ فَِإَّن َؾ لَ ْـ
اهلل َ « :و َعمَْي َؾ الس َ
َّال ُـ» ثَُّـ قَ َ
اؿْ « :ارِج ْع فَ َ
اء إِلَى النَّبِ ّْي  فَ َسم َـ َعمَ ْيو فَقَ َ َ ُ
ثَُّـ َج َ
ث م َّر ٍ
ِ
تُ َ ّْ
َّ
الرُج ُؿَ :والَِّذي َب َعثَ َؾ بِاْل َح ّْ
اؿ:
اؿ َّ
ُح ِس ُف َغ ْي َر َى َذا َعمّْ ْمنِي ،قَ َ
ات .فَقَ َ
ؽ َما أ ْ
صؿ» َحتى فَ َع َؿ َذل َؾ ثَ َال َ َ
طمئِ َّف ر ِ
َّال ِة فَ َكب ّْْر ،ثَُّـ ا ْق َْأر َما تََيس ََّر َم َع َؾ ِم َف اْلقُ ْر ِ
اك ًعا ،ثَُّـ ْارفَ ْع
ت إِلَى الص َ
«إِ َذا قُ ْم َ
آف ،ثَُّـ ْارَك ْع َحتَّى تَ ْ َ َ
ِ ِ
ِ
اج ًدا ،ثَُّـ ارفَع حتَّى تَ ْ ِ
ِ ِ
طمئِ َّف َس ِ
َّ
ؾ
ص َالتِ َ
ْ ْ َ
َحتَّى تَ ْعد َؿ قَائ ًما ،ثَُّـ ْ
ط َمئ َّف َجال ًسا ،ثَُّـ ا ْف َع ْؿ َذل َؾ في َ
اس ُج ْد َحتى تَ ْ َ
ُكمّْيَا»(ٔ).
َف تَ ْق َأر»(ٕ) .وفي رواية« :ثَُّـ ا ْق َْأر بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
وفي رواية« :ثَُّـ ا ْق َْأر بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
آف ثَُّـ ا ْق َْأر بِ َما
اء المَّوُ أ ْ
آف َوبِ َما َش َ
ت»(ٖ).
ِش ْئ َ
وجو االستدالل :قاؿ الحافظ ابف حجر :استُدؿ بو عمى وجوب قراءة الفاتحة عمى المأموـ سواء أسر
اإلماـ أـ جير ،ألف صالتو صالة حقيقة ،فتنتفى عند انتفاء القراءة؛ إال إف جاء دليؿ يقتضى

تخصيص صالة المأموـ مف ىذا العموـ (ٗ).
َّ ِ
اؿَّ :
َح ٌد ِم ْن ُك ْـ َم ِع َي
اىا قَ َ
ض َ
اؿَ « :ى ْؿ قَ َأَر أ َ
ص َالةًَ ،فمَ َّما قَ َ
صمى َر ُسو ُؿ المو َ 
َ٘ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ َ
بِ َشي ٍء ِم َف اْلقُ ْر ِ
اؿ َر ُسو ُؿ المَّ ِو « :إِّْني أَقُو ُؿ َما لِي
آف؟» ،فَقَا َؿ َرُج ٌؿ ِم َف اْلقَ ْوِـ :أََنا َيا َر ُسو َؿ المَّ ِو ،فَقَ َ
ْ
(٘)
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أ َُن َازعُ في اْلقُ ْر ِ
اءتي فَ َال َي ْق َأر َّ
َح ٌد» .
اءتي فَا ْق َرُءوا َمع َيَ ،وِا َذا َجيَ ْر ُ
َس َرْر ُ
َف َمع َي أ َ
آف؟ إ َذا أ ْ
ت بق َر َ
ت بق َر َ
وجو االستدالل :دؿ الحديث بمنطوقو داللة واضحة عمى وجوب القراءة خمؼ اإلماـ في الصالة

السرية دوف الجيرية ،ألمره  بالقراءة فيما أسر ،وترؾ القراءة فيما يجير بو.
ثانيا :من اآلثار.

َٔ -ع ِف

ْاب ِف َعب ٍ
َّاس
م ْحم ِ
ود ْب ِف
َ ُ

َٕ -ع ْف
اْل ِكتَ ِ
ت
اب .قَ َ
اؿ :فَ ُقْم ُ
بِيَا (.)ٚ

اإلم ِاـ بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
َف تَ ْق أَر َخْم َ ِ
ابَ ،جيَ َر أ َْو لَ ْـ َي ْجيَ ْر (.)ٙ
قَ َ
اؿَ :ال تَ َد ْ
ع أْ َ
ؼ ْ َ
ادةُ ْبف الص ِ
اؿ :فَقَ َأَر بِفَاتِ َح ِة
َربِ ٍ
َّام ِت  قَ َ
يع قَ َ
صمَّْي ُ
ص َالةً َوِالَى َج ْنبِي ُع َب َ ُ
ت َ
اؿَ :
ِِ
َسم ْع َؾ تَ ْق أُر بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
ص َالةَ إِ َّال
اب؟ قَ َ
اؿ :أ َ
َج ْؿ؛ إَِّنوُ َال َ
َ
لَوَُ :يا أ ََبا اْل َوليد ،أَلَ ْـ أ ْ َ

ٔ

 -سبؽ تخريجو ص (. )ٔٙ

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص (ٓ.)ٙ

٘

 -سنف الدارقطني (ٔ )ٖٖٖ/حديث رقـ (ٕٖ) ،كتاب الصالة ،باب ذكر قولو  :مف كاف لو إماـ فقراءة اإلماـ لو قراءة

ٕ

ٗ

 سبؽ تخريجو ص (ٓ.)ٙ -فتح الباري (ٕ.)ٕٕٗ/

واختالؼ الروايات .قاؿ الدارقطني :تفرد بو زكريا الوقار وىو منكر الحديث متروؾ.

ٙ
ٚ

ص ِفي
 مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ )ٖٕٛ/حديث رقـ (٘٘ ،)ٖٚكتاب الصمواتَ ،م ْف َرَّخ َص ِفي
 مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ )ٖٕٜ/حديث رقـ (٘ ،)ٖٚٙكتاب الصمواتَ ،م ْف َرَّخ َ545

ِ
اء ِة
اْلق َر َ
ِ
اء ِة
اْلق َر َ

ؼ
َخْم َ
ؼ
َخْم َ

ِْ
اإل َم ِاـ.
ِْ
اإل َم ِاـ.

اإلم ِاـ ِفي ُك ّْؿ رْك َع ٍة بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اف َيقُو ُؿ :ا ْق ْأر َخْم َ ِ
اب ِفي َن ْف ِس َؾ (ٔ).
َٖ -ع ِف اْل َح َس ِف أَنَّوُ َك َ
َ
َ
ؼ ْ َ
َٗ -ع ِف َّ
اإلم ِاـ ِفي الظُّي ِر واْل َع ْ ِ ِ ِ ِ ِ
اب و ُس ٍ
اف َيقُو ُؿ :ا ْق ْأر َخْم َ ِ
ورةَ ،وِفي
الش ْعبِ ّْي أََّنوُ َك َ
ص ِر بفَات َحة اْلكتَ َ َ
َ
ؼ ْ َ
ْ َ
ُخرَي ْي ِف بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب (ٕ).
ْاأل ْ َ
ُّ
ِ
ص ِر بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
َ٘ -ع ْف َس ِع ِيد ْب ِف اْلم َسي ِ
ِ
اب (ٖ).
ّْب أَنَّوُ قَ َ
اـ َو َم ْف َخْمفَوُ في الظ ْي ِر َواْل َع ْ
ُ
اؿَ :ي ْق َأُر ْاإل َم ُ
ُّ
ِ
اإلم ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
َ -ٙع ِف ُّ
الرْك َعتَْي ِف
الزْى ِر ّْ
ص ِر ِفي َّ
ي قَ َ
ورٍة أ ْ
ُخ َرى في الظ ْي ِر َواْل َع ْ
اـ بفَات َحة اْلكتَابَ ،و ُس َ
اؿَ :ي ْق َأُر ْ َ ُ
ْاألُولََي ْي ِف (ٗ).

أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بعدـ وجوب قراءة الفاتحة عمى المأموـ في

الصالة السرية باألدلة التالية:
أوال :من السنة.

ِ
ع ْف جابِ ِر ْب ِف ع ْبِد المَّ ِو  ع ِف النَّبِ ّْي  أََّنو َّ
َص َح ِ
اب َّ
النبِ ّْي
َ
َ
َ َ
صمى َو َك َ
اف َم ْف َخْمفَوُ َي ْق َأُر ،فَ َج َع َؿ َرُج ٌؿ م ْف أ ْ
ُ َ
اؿ :أَتَْنيانِي ع ِف اْل ِقر ِ
 ي ْنياه ع ِف اْل ِقراء ِة ِفي َّ ِ
ؼ رس ِ
وؿ
ؼ أَ ْقَب َؿ َعمَ ْي ِو َّ
الرُج ُؿ فَقَ َ
ص َر َ
َ
َ َُ َ
اءة َخْم َ َ ُ
ََ
الصالَةَ ،فمَ َّما ْان َ
ََ
َ
ِ
ؼ ِ ِ
اءةَ ِ
اؿ َّ
اإل َم ِاـ
المَّ ِو  ،فَتََن َازَعا َحتَّى َذ َك َار َذلِ َؾ لِ َّمنبِ ّْي  ،فَقَ َ
صمَّى َخْم َ
اإل َماـ ،فَِإ َّف ق َر َ
النبِ ّْي َ « :م ْف َ
ِ
اءةٌ»(٘).
لَوُ ق َر َ
وجو االستدالل :إف النبي  أخبر بأف قراءة اإلماـ قراءة لممأموـ ،فدؿ ذلؾ عمى عدـ وجوب القراءة
خمؼ اإلماـ في الصالة السرية والجيرية عمى السواء ،إذ لو كانت واجبة لما أسقط قراءة المأموـ بقراءة

اإلماـ.

ثانيا :من اآلثار.
ُّ
ؼ ِْ ِ ِ
ص ِر
َع ْف ُع َب ْيِد المَّ ِو ْب ِف ِم ْق َسٍـ قَ َ
ت َجابِ َر ْب َف َع ْبِد المَّ ِو  :أَتَ ْق َأُر َخْم َ
اؿَ :سأَْل ُ
اإل َماـ في الظ ْي ِر َواْل َع ْ
اؿَ « :ال» (.)ٙ
َش ْيًئا؟ فَقَ َ

ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
٘

 مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ )ٖٕٛ/حديث رقـ (ٕ ،)ٖٚٙكتاب الصموات ،م ْف رَّخ ِ ِاء ِة
ص في اْلق َر َ
َ َ َ
 مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ )ٖٕٜ/حديث رقـ (ٖ ،)ٖٚٙكتاب الصموات ،م ْف رَّخص ِفي اْلِقراءةَِ َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ؼ
اءة َخْم َ
ص في اْلق َر َ
 مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ )ٖٕٜ/حديث رقـ (ٓ ،)ٖٚٚكتاب الصمواتَ ،م ْف َرَّخ َِ
ؼ ِْ
اإل َم ِاـ.
اء ِة َخْم َ
 مصنؼ عبد الرزاؽ (ٕ )ٖٕٔ/حديث رقـ (ٖ ،)ٕٚٛكتاب الصالةَ ،ب ُاب اْلق َر َ
 سنف الدارقطني (ٔ )ٖٕٗ/حديث رقـ (ٕ) ،كتاب الصالة ،باب ذكر قولو  مف كاف لو إماـ فقراءة اإلماـ لو قراءةؼ
َخْم َ
ؼ
َخْم َ

ِْ
اإل َم ِاـ.
ِْ
اإل َم ِاـ.
ِْ
اإل َم ِاـ.

واختالؼ الروايات .يقوؿ الباحث :رواه الدارقطني مف عدة طرؽ ،فتارة مف طريؽ أبي الوليد عف جابر ،وقاؿ –أي

الدارقطني :-أبو الوليد ىذا مجيوؿ .وتارة مف طري سيؿ بف العباس الترمذي ثنا إسماعيؿ بف عمية عف أيوب عف أبي
الزبير عف جابر ،وقاؿ :ىذا حديث منكر وسيؿ بف العباس متروؾ .قاؿ ابف الجوزي في العمؿ المتناىية (ٔ :)ٕٗٛ/ىذا

حديث ال يصح والترمذي متروؾ وليذا الحديث طرؽ عف جابر وعف عمي وابف عمرو بف عباس وعمراف بف حصيف ليس

فييا ما يثبت.

ٙ

ِ
ؼ ِْ
اإل َم ِاـ.
اء ِة َخْم َ
 مصنؼ عبد الرزاؽ (ٕ )ٔٗٔ/حديث رقـ ( ،)ٕٜٛٔكتاب الصالةَ ،ب ُاب اْلق َر َ
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أدلة القول الثالث :استدؿ أصحاب القوؿ الثالث القائموف بكراىة قراءة الفاتحة لممأموـ في الصالة
السرية بالتالي:

األدلة من السنة:
ِ
ُّ
ِ
اؿَّ :
اؿ« :أَُّي ُك ْـ قَ َأَر
ص ِر فَقَ َ
َع ْف ع ْم َر َ
ص َالةَ الظ ْي ِر أ َِو اْل َع ْ
صمى بَِنا َر ُسو ُؿ اهلل َ 
ص ْي ٍف  قَ َ َ
اف ْب ِف ُح َ
ت أ َّ
ض ُك ْـ
َخْم ِفي بِ َسب ِ
اؿ َرُج ٌؿ :أ ََنا َولَ ْـ أ ُِرْد بِيَا إِ َّال اْل َخ ْي َر ،قَ َ
َعمَى؟» فَقَ َ
اس َـ َرب َ
اؿ« :قَ ْد َعمِ ْم ُ
ّْؾ ْاأل ْ
َف َب ْع َ
ّْح ْ
َخالَ َجنِييَا»(ٔ).
وجو االستدالل :قاؿ ابف عبد البر :معنى ىذا الحديث أف القراءة خمؼ اإلماـ فيما يسر بو تكره وال
تجوز (ٕ).

أدلة القول الرابع :استدؿ أصحاب القوؿ الرابع القائموف بعدـ جواز قراءة الفاتحة عمى المأموـ في
الصالة السرية بالتالي:
األدلة من السنة:

اؿ« :ي ْك ِف َ ِ
اءةُ ِْ
َع ِف ْاب ِف َعب ٍ
َع ِف َّ
ت أ َْو َجيَ َر»(ٖ).
َّاس
اإل َم ِاـ َخافَ َ
النبِ ّْي  قَ َ َ
يؾ ق َر َ
وجو االستدالل :بوب البييقي بابا بعنواف :باب ذكر أخبار يحتج بيا مف زعـ أف ال قراءة خمؼ اإلماـ

وضمنو ىذا الحديث .إذ إف الحديث ظاىر الداللة عمى عدـ جواز قراءة المأموـ خمؼ اإلماـ
بحاؿ (ٗ)،
َّ

في الصالة السرية والجيرية عمى السواء.
المناقشة:

أوال :نوقشت أدلة القول األول القائمين بوجوب قراءة الفاتحة عمى المأموم في الصالة السرية

بالتالي:

ٔ-حديث عبادة بف الصامت « :الَ صالَةَ لِمف لَـ ي ْق ْأر بِفَاتِح ِة ِ
الكتَ ِ
اب»(٘).
َ
َ
َْ ْ ََ
ناقشو الجصاص بقولو :ليس فيو إيجاب قراءتيا خمؼ اإلماـ ،ألف ىذه صالة بأـ القرآف إذ كانت
قراءة اإلماـ لو قراءة (.)ٙ
ٔ
ٕ
ٖ

ؼ ِإم ِ
وـ ع ْف جي ِرِه بِاْلِقر ِ
ام ِو.
 صحيح مسمـ (ٔ )ٕٜٛ/حديث رقـ ( ،)ٖٜٛكتاب الصالةَ ،ب َُ َ
ْم ِ َ َ ْ
اءة َخْم َ َ
اب َن ْي ِي اْل َمأ ُ
 -التمييد (ٔٔ.)٘ٔ/

 -سنف الدارقطني (ٔ )ٖٖٔ/حديث رقـ ( )ٖٖٖ/ٔ( ،)ٜٔحديث رقـ (ٖٖ) ،كتاب الصالة ،باب ذكر قولو  مف كاف

لو إماـ فقراءة اإلماـ لو قراءة واختالؼ الروايات .قاؿ الباحث :أخرجو الدارقطني في موضعيف :قاؿ في األوؿ منيما :عاصـ

ليس بالقوي ورفعو وىـ .وقاؿ في اآلخر :قاؿ أبو موسى إسحاؽ بف موسى األنصاري :قمت ألحمد بف حنبؿ في حديث ابف

عباس ىذا ،فقاؿ :ىكذا منكر.

ٗ

 -كتاب القراءة خمؼ اإلماـ (.)ٔٗٚ

ٙ

 -أحكاـ القرآف لمجصاص (ٗ.)ٕٕٓ/

٘

 -سبؽ تخريجو ص (ٕ٘).
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أجابو الباحث:
ِ
صالَ ِة
 في َ
إِم ِ
ام ُك ْـ»ُ .قْم َنا:
َ
(ٔ)
بِيَا» .

ادةَ ْب ِف الص ِ
ؼ رس ِ
وؿ المَّ ِو
َّام ِت  قَ َ
فع ْف ُع َب َ
اؿُ :كَّنا َخْم َ َ ُ
ثبت األمر بقراءتيا خمؼ اإلماـَ ،
ِ ِ
َّ
ؼ
غ قَ َ
اءةَُ .فمَ َّما فَ َر َ
وف َخْم َ
اْلفَ ْج ِر ،فَقَ َأَر َر ُسو ُؿ المَّ ِو  فَثَُقمَ ْ
اؿ« :لَ َعم ُك ْـ تَ ْق َرُء َ
ت َعمَ ْيو اْلق َر َ
اؿ« :الَ تَ ْف َعمُوا إِالَّ بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
صالَةَ لِ َم ْف لَ ْـ َي ْق َْأر
وؿ المَّ ِو .قَ َ
َن َع ْـ َى َذا َيا َر ُس َ
اب فَِإَّنوُ الَ َ

فإذا تبيف ىذا في الصالة الجيرية ،فالسرية مف باب أولى.

وناقشو السرخسي بقولو :حديث عبادة بف الصامت  يحمؿ عمى أنو كاف ركنا في االبتداء؛ ثـ
منعيـ عف القراءة خمفو بعد ذلؾ ،أال ترى أنو لما سمع رجال يق أر خمفو قاؿَ « :ما لِي أ َُن َازعُ ِفي
اْلقُ ْر ِ
آف؟»(ٕ) (ٖ).
أجابو الباحث :إف قولوَ « :ما لِي أ َُن َازعُ ِفي اْلقُ ْر ِ
آف؟»(ٗ) ،ليس فيو النيي عف القراءة خمؼ اإلماـ ،بدليؿ
قولو في نفس الحديث« :إِ َذا أَسرر ُ ِ
اءتِي فَا ْق َرُءوا َم ِع َي»(٘) ،وانما ىو نيي عف الجير بالقراءة خمفو
ت بِق َر َ
َْ ْ
لحديث عبادة بف الصامت  آنؼ الذكر.
وناقشو ابن قدامو :إف حديث عبادة  محموؿ عمى غير المأموـ (.)ٙ

أجابو الباحث :إف الحديث عاـ في اإلماـ والمأموـ والمنفرد ،وتخصيصو بغير المأموـ ال يصح حتى
يقوـ الدليؿ عمى التخصيص.

صالَةَ» لمكماؿ ال لمصحة (.)ٚ
وناقشو أبو الطيب العظيم أبادي :إف النفي في قولو« :الَ َ
وأجيب عميو من وجوه:

ص َالةٌ َال ُي ْق أُر ِفييا بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب»( ،)ٛتبطؿ
األول :إف رواية ابف خزيمة وغيره بمفظَ « :ال تُ ْج ِزئُ َ
َ َ
تأويميـ ىذا إبطاال صريحا ،وىذه الرواية صحيحة صرح بصحتيا أئمة الفف .قاؿ الحافظ في التمخيص:

ورواه يعني حديث عبادة الدارقطني

()ٜ

بمفظ« :ال تجزئ صالة إال أف يق أر الرجؿ فييا بأـ القرآف»،

وصححو ابف القطاف ،وقاؿ النووي رواتو كميـ ثقات (ٓٔ).
ٔ

 -سبؽ تخريجو ص (ٖ٘).

ٖ

 -المبسوط لمسرخسي (ٔ.)ٖٙٚ/

٘

 -سبؽ تخريجو ص (ٓ.)ٜٔ

ٚ

 -تحفة األحوذي (ٕ. )٘٘/

ٜ

 -في السنف (ٕ )ٔٓٗ/حديث رقـ (ٕٕ٘ٔ) ،كتاب الصالة ،باب وجوب قراءة أـ الكتاب في الصالة وخمؼ اإلماـ.

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص (ٓ.)ٜٔ

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص (ٓ.)ٜٔ

ٙ

 -المغني (ٔ.)ٖٙٙ/

ٛ

 -سبؽ تخريجو ص (ٕ٘).

ٓٔ

 -تحفة األحوذي (ٕ. )٘٘/
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واعترض عميو العيني بقولو :دعوى التأييد بيذا الحديث ال يفيده ،ألف ىذا ليس لو مف القوة ما

يعارض ما أخرجو األئمة الستة (ٔ).

صالَةَ» إما أف يراد بو نفي الحقيقة أو نفي الصحة أو نفي الكماؿ.
الثاني :إف النفي في قولو« :الَ َ
فاألوؿ حقيقة ،والثاني والثالث مجاز .والثاني أعني نفي الصحة أقرب المجازيف إلى الحقيقة ،والثالث
أعني نفي الكماؿ أبعدىما .فحمؿ النفي عمى الحقيقة واجب إف أمكف؛ واال فحممو عمى أقرب المجازيف
واجب ومتعيف .ومع إمكاف الحقيقة أو أقرب المجازيف ال يجوز حممو عمى أبعد المجازيف (ٕ).

واعترض عميو العيني بقولو :ال نسمـ قرب نفي اإلجزاء إلى نفي الحقيقة ،ألنو محتمؿ لنفي اإلجزاء
ولنفي الفضيمة ،والحمؿ عمى نفي الكماؿ أولى بؿ يتعيف ،ألف نفي اإلجزاء يستمزـ نفي الكماؿ ،فيكوف

فيو نفي شيئيف فتكثر المخالفة ،فيتعيف نفي الكماؿ (ٖ).
ٕ-حديث أَبِي ُىرْيرةَ « :م ْف َّ
ص َالةً لَ ْـ َي ْق َْأر ِفييَا بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
اج» ثَ َالثًا َغ ْي ُر تَ َم ٍاـ(ٗ).
آف فَ ِي َي ِخ َد ٌ
صمى َ
َ َ
ََ
نوقش من وجوه:
اج» يدؿ عمى جوازىا ،ألف الصالة الناقصة جائزة (٘).
األول :إف قولوِ « :خ َد ٌ

وأجيب :ىذا تحكـ فاسد ،والنظر يوجب في النقصاف الذي صرحت بو السنة أف ال تجوز معو
الصالة ،ألنيا صالة لـ تتـ .ومف خرج مف صالتو وىي لـ تتـ بعد فعميو إعادتيا تامة كما أمر عمى

حسب حكميا .ومف ادعى أنيا تجوز مع إق ارره بنقصيا فعميو الدليؿ ،وال سبيؿ لو إليو مف وجو

يمزـ (.)ٙ

اج» أي :ناقصة ،والنقص ال يستمزـ البطالف (.)ٚ
الثاني :إف قولو« :فَ ِي َي ِخ َد ٌ
وأجيب :إف النقص مف الصالة عمى قسميف :نقص يستمزـ البطالف ،وىو النقص مف الفرائض وىو
النقص حقيقة .ونقص مف النوافؿ ال يستمزـ البطالف ،أطمؽ عميو النقص إطالقا مجازيا مف باب
التشبيو ،مف حيث ىو مشبو لمنقص اآلخر في الظاىر ،والحمؿ عمى الحقيقي أولى منو عمى

المجازي (.)ٛ

ٔ

 -عمدة القاري (.)ٖٖٔ/ٜ

ٖ

 -عمدة القاري (.)ٖٖٔ/ٜ

٘

 -التمييد (ٕٓ ،)ٜٕٔ/شرح الزرقاني (ٔ.)ٕ٘ٗ/

ٚ

 -فيض القدير (ٗ.)ٕٜٖ/

ٕ

 -تحفة األحوذي (ٕ ،)٘٘/عوف المعبود (ٖ ،)ٖٓ/نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٕٜ/

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص (ٖ).

ٙ

 -التمييد (ٕٓ ،)ٜٕٔ/شرح الزرقاني (ٔ.)ٕ٘ٗ/

ٛ

 -المرجع السابؽ.
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الثالث :إنو في المنفرد دوف المأموـ ،جمعا بينو وبيف األخبار الواردة في النيي القراءة خمؼ
اإلماـ (ٔ).

أجابو الباحث :إف الحديث عاـ في اإلماـ والمأموـ والمنفرد ،وتخصيصو بالمنفرد دوف المأموـ ال يصح
حتى يقوـ الدليؿ عمى التخصيص ،وأما األخبار الواردة في النيي عف القراءة خمؼ اإلماـ ستأتي

مناقشتيا في نفس المسألة.

ؾ»
الرابع :ناقشو ابف قدامة :إف قوؿ أبي ىريرة « :ا ْق َْأر بِيَا ِفي َن ْف ِس َ
وابف الزبير وغيرىما مف الصحابة .)ٖ( 

(ٕ)

مف كالمو ،وقد خالؼ جابر

أجابو الباحث :االستدالؿ ىنا بقوؿ النبي  وليس بقوؿ أبي ىريرة  ،وانما جاء قوؿ أبي ىريرة 
زيادة في البياف واإليضاح.

ٖ -حديث عبادة بف الصامت َ « :ال تَ ْف َعمُوا ِإ َّال بِأ ُّْـ القُْر ِ
ص َالةَ لِ َم ْف لَ ْـ َي ْق َْأر بِيَا»(ٗ).
آف ،فَِإَّنوُ َال َ
نوقش من ثالثة وجوه:
األول :إ ف ىذا الحديث ضعيؼ ،ألنو مف رواية محمد بف إسحؽ بف يسار عف مكحوؿ ،ومحمد بف
إسحؽ مدلس ،والمدلس إذا قاؿ في روايتو (عف) ال يحتج بو عند جميع المحدثيف (٘).

أجيب من وجيين:
الوجو األول :أجابو النووي :إف الدارقطني والبييقي روياه بإسنادىما عف أبي إسحؽ .قاؿ :حدثني
مكحوؿ بيذا فذكره .وقد عمـ مف قاعدة المحدثيف أف المدلس إذا روى حديثو مف طريقيف قاؿ في
إحداىما( :عف) وفى األخرى( :حدثني أو أخبرني) كاف الطريقاف صحيحيف وحكـ باتصاؿ الحديث وقد

حصؿ ذلؾ ىنا .رواه أبو داود مف طرؽ وكذلؾ الدارقطني والبييقي (.)ٙ

الوجو الثاني :أجابو ابف الممقف :ىذا الحديث جيد رواه األئمة :أحمد في «مسنده» ،والبخاري في
كتاب «القراءة خمؼ اإلماـ» محتجا بو ،وأبو داود والترمذي والدارقطني في «سننيـ» ،وأبو حاتـ بف
حباف في «صحيحو» ،والحاكـ أبو عبد اهلل في «مستدركو عمى الصحيحيف» ،والبييقي في «السنف» و

«المعرفة».

ٔ

 -أحكاـ القرآف لمجصاص (ٗ ،)ٕٕٓ/المغني (ٔ.)ٖٙٙ/

ٖ

 -المغني (ٔ.)ٖٙٙ/

٘

 -المجموع (ٖ ،)ٖٙٙ/شرح سنف ابف ماجو (ٔ.)ٙٔ/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص (ٖ).

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٚ

ٙ

 -المجموع (ٖ.)ٖٙٙ/
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قاؿ الترمذي :ىذا حديث حسف .وقاؿ الدارقطني :إسناده حسف ،ورجالو ثقات .وقاؿ الخطابي :إسناده
جيد ال مطعف فيو .وقاؿ الحاكـ :إسناده مستقيـ (ٔ).

الثاني :إف الحديث لـ يروه غير ابف إسحاؽ ،وقد رواه أبو داود عف مكحوؿ عف نافع بف محمود بف
الربيع األنصاري ،وىو أدنى حاال مف ابف إسحاؽ فإنو غير معروؼ مف أىؿ الحديث (ٕ).

أجابو ابن حزم بقولو :وىذا ليس بشيء؛ ألف محمد بف إسحاؽ أحد األئمة ،وثقو الزىري  -وفضمو
عمى مف بالمدينة في عصره  -وشعبة وسفياف وحماد ويزيد وابراىيـ بف سعد وعبد اهلل بف المبارؾ
وغيرىـ .قاؿ فيو شعبة :محمد بف إسحاؽ أمير المحدثيف ،ىو أمير المؤمنيف في الحديث .وأما رواية
مكحوؿ ىذا الخبر مرة عف محمود ومرة عف نافع بف محمود فيذا قوة لمحديث ال وىف؛ ألف كمييما

ثقة (ٖ).

الثالث :عمى فرض صحتو فال يجوز الزيادة بخبر الواحد لكونو ظنيا عمى النص القطعي (ٗ).
ثـ ا ْق َْأر َما تََيس ََّر َم َع َؾ ِم َف اْلقُ ْر ِ
آف»(٘).
ٗ-قولو  في حديث المسيء صالتوَّ « :
ناقشو اإلمام العيني :إف قولو« :ثَُّـ ا ْق َْأر َما تََيس ََّر َم َع َؾ ِم َف اْلقُ ْر ِ
آف»( )ٙتنافي فرضية قراءة فاتحة
الكتاب ،إذ لو كانت فرضا ألمره النبي  بذلؾ ،بؿ ىو صريح في الداللة عمى أف الفرض مطمؽ
القراءة كما ىو مذىب أبي حنيفة (.)ٚ

أجابو شمس الدين الحنبمي من ثالثة وجوه:
أحدىا :أف يكوف ذلؾ قبؿ نزوؿ الفاتحة وتعيينيا.
والثاني :أف يكوف وقت الصالة قد ضاؽ ،وىو ال يحفظ الفاتحة  .فجوز لو قراءة ما يحفظ.

والثالث :أف يريد بقولوَ « :ما تََيس ََّر» ما بعد الفاتحة ،أو ترؾ ذكر الفاتحة اتكاال عمى عممو
بوجوبيا (.)ٛ
وأجابو الباحث :إف ىذه الرواية مجممة ،تفسرىا الروايات األخرى المبينة لممراد منيا .فقد ورد في
رواية« :ثَُّـ ا ْق َْأر بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
َف تَ ْق َأر»(.)ٜ
اء المَّوُ أ ْ
آف َوبِ َما َش َ
وفي رواية« :ثَُّـ ا ْق َْأر بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
ت»(ٔ).
آف ثَُّـ ا ْق َْأر بِ َما ِش ْئ َ
ٔ

 -البدر المنير (ٖ.)٘ٗٛ-٘ٗٚ/

ٖ

 -المحمى (ٕ.)ٕٕٚ-ٕٚٔ/

ٕ

 -المغني (ٔ.)ٖٙٙ/

ٗ

 -شرح سنف ابف ماجو (ٔ.)ٙٔ/

ٙ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٙ

ٛ

 -تنقيح تحقيؽ أحاديث التعميؽ (ٔ.)ٖٖٚ/

٘

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٙ

ٚ

 -شرح أبي داود لمعيني (ٗ.)ٜٗ/

ٜ

 -سبؽ تخريجو ص (ٓ.)ٙ
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آن؟ إِ َذا أَسرر ُ ِ
ؿ مَا لِي أ ُ َن َ
اءتِي فَا ْق َرُءوا َم ِع َي»(ٕ).
٘-حديث أَبِي ُى َرْي َرةَ « :إِّْني أَقُو ُ
از ُع فِي ا ْلقُرْ ِ
ت بِق َر َ
َْ ْ
ناقشو ابن حجر بقولو :تفرد بو الوقار ،وىو مبير الحديث ،متروؾ (ٖ).
وناقشو شمس الدين الحنبمي بقولو :ىذا مما تفرد بو زكريا ،وكاف يضع الحديث (ٗ).

ثانيا :نوقشت أدلة القول الثاني القائمين بعدم وجوب قراءة الفاتحة عمى المأموم في الصالة السرية

بالتالي:

اإلم ِاـ فَِإ َّف ِقراءةَ ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
صمَّى َخْم َ ِ
اءةٌ»(٘).
اإل َماـ لَوُ ق َر َ
ََ
ٔ-حديث َجابِ ِر ْب ِف َع ْبد المو َ « :م ْف َ
ؼ َ
ناقشو ابن الجوزي :ىذا حديث ال يصح ،والترمذي متروؾ ،وليذا الحديث طرؽ عف جابر وعف عمي
وابف عمرو بف عباس وعمراف بف حصيف ليس فييا ما يثبت (.)ٙ

أجابو العيني من وجوه:
األول :الحديث واف كاف معموال بجابر الجعفي ،ولكف لو طرؽ أخرى يشد بعضيا بعضاً.

الثاني :إف الزيادة مف الثقة مقبولة ولئف سممنا فالمرسؿ عندنا حجة.

الثالث :األحاديث التي في سندىا ضعفاء ،فإف الضعيؼ يتقوى بالصحيح ،ويقوي بعضيا بعضا.

الرابع :إف الحديث إف لـ يثبت مرفوعا فيو موقوؼ ،فالموقوؼ عندنا حجة ،ألف الصحابة عدوؿ (.)ٚ

ٕ-مناقشة عامة.

ناقشيا ابن حزم بقولو :وقد جاءت أحاديث ساقطة ،وكميا إما مرسؿ ،واما مف رواية جابر الجعفي
الكذاب ،واما عف مجيوؿ ،ولو صحت كميا لكاف قولو « :الَ تَ ْف َعمُوا إِالَّ بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب»( )ٛكافيا في
تأليؼ جميعيا (.)ٜ
ثالثا :نوقشت أدلة القول الثالت القائمين بكراىة قراءة الفاتحة لممأموم في الصالة السرية بالتالي:

ٔ

 -سبؽ تخريجو ص (ٓ.)ٙ

ٖ

 -إتحاؼ الميرة (.)ٛٗ/ٔٙ

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص (ٓ.)ٜٔ

ٗ

 -تنقيح تحقيؽ أحاديث التعميؽ (ٔ.)ٖٛٔ/

ٙ

 -العمؿ المتناىية (ٔ.)ٕٗٛ/

ٛ

 -سبؽ تخريجو ص (ٖ٘).

٘

 -سبؽ تخريجو ص (ٔ.)ٜٔ

ٚ

 -عمدة القاري (.)ٖٔٙ-ٖٔ٘/ٜ

ٜ

 -المحمى (ٕ.)ٕٖٚ/
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ِ
اؿ َرُج ٌؿ :أ ََنا َولَ ْـ أ ُِرْد بِيَا إِ َّال
ص ْي ٍف « :أَُّي ُك ْـ قَ َأَر َخْم ِفي بِ َسب ِ
َعمَى؟» فَقَ َ
اس َـ َرب َ
ّْؾ ْاأل ْ
حديث ع ْم َر َ
ّْح ْ
اف ْب ِف ُح َ
ت أ َّ
ض ُك ْـ َخالَ َجنِييَا»(ٔ).
اْل َخ ْي َر ،قَ َ
اؿ« :قَ ْد َعمِ ْم ُ
َف َب ْع َ
ناقشو ابن عبد البر بقولو :ليس في ىذا الحديث دليؿ عمى كراىية ذلؾ ،ألنو لو كرىو لنيى عنو،

وانما كره رفع صوت الرجؿ بسبح اسـ ربؾ األعمى ،في صالة سنتيا اإلسرار بالقراءة (ٕ).

أجابو ابن العيني :إف ىذا نيي داللة ،وىو أبمغ مف الصريح ،ألنو لو لـ يكف نييا وانكا ار عمى مف
فعؿ ذلؾ ،لما سأؿ ىذا السؤاؿ بعد فراغو مف الصالة ،ولما قاؿ :لقد عرفت أف بعضكـ خالجنييا ،واال
لـ يكف في ىذا الكالـ فائدة (ٖ).

رابعا :نوقشت أدلة القول الرابع القائمين بعدم جواز قراءة الفاتحة لممأموم في الصالة السرية

بالتالي:

َّاس « :ي ْك ِف َ ِ
اءةُ ِْ
حديث ْاب ِف َعب ٍ
ت أ َْو َجيََر»(ٗ).
اإل َم ِاـ َخافَ َ
َ
يؾ ق َر َ
ناقشو الباحث :أخرجو الدارقطني في موضعيف :قاؿ في األوؿ منيما :عاصـ ليس بالقوي ورفعو وىـ.
وقاؿ في اآلخر :قاؿ أبو موسى إسحاؽ بف موسى األنصاري :قمت ألحمد بف حنبؿ في حديث ابف

عباس ىذا ،فقاؿ :ىكذا منكر(٘).

الترجيح:

يرى الباحث – واهلل أعمـ – أف القوؿ بوجوب قراءة الفاتحة عمى المأموـ في الصالة السرية ىو
الراجح واألقرب إلى الصواب .وذلؾ أف أدلة القائميف بعدـ الوجوب أو بالكراىة أو بعدـ الجواز ضعيفة

ال تسمـ مف االعتراض وال تقوى عمى االحتجاج بيا ،وأف أدلة القائميف بالوجوب صريحة في وجاىتيا

قوية في داللتيا عمى قوليـ.

  
المطمب الثاني :قراءة الفاتحة لممأموم في الصالة الجيرية.
أجمع العمماء عمى أنو ال يق أر مع اإلماـ فيما جير فيو بغير فاتحة الكتاب ،وقد نقؿ اإلجماع عمى ذلؾ

ابف عبد البر( ،)ٙولكف اختمفوا في قراءة الفاتحة عمى المأموـ في الصالة الجيرية عمى أربعة أقواؿ:
ٔ

 -سبؽ تخريجو ص (ٕ.)ٜٔ

ٖ

 -شرح أبي داود لمعيني (ٗ.)ٔٓ/

٘

 -انظر :سنف الدارقطني (ٔ.)ٖٖٔ/

ٕ

 -التمييد (ٔٔ.)ٕ٘/

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص (ٕ.)ٜٔ

ٙ

 -التمييد (ٕٕ.)ٔٚ/
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القول األول :تجب قراءة الفاتحة عمى المأموم في الصالة الجيرية.
وىو قوؿ عند مالؾ

(ٕ)

(ٔ)

وبو قاؿ الشافعية

والحنابمة في رواية(ٖ) ،وقاؿ بو مف الصحابة :عمر وأُبي بف

كعب وأبو سعيد الخدري وعبادة بف الصامت  .ومف التابعيف :سعيد بف جبير وأبو سممة بف عبد

الرحمف والحسف البصري .ومف الفقياء :األوزاعي والميث بف سعد(ٗ).

القول الثاني :ال تجب قراءة الفاتحة عمى المأموم في الصالة الجيرية.
(٘)

والشافعي في القديـ

وبو قاؿ المالكية

وأبو ىريرة وعبد اهلل بف الزبير

والقاسـ بف محمد(.)ٛ

()ٙ

والحنابمة في المشيور( ،)ٚوبو قاؿ مف الصحابة :عائشة

 .ومف التابعيف :عمر بف عبد العزيز وسعيد بف المسيب

القول الثالث :تكره قراءة الفاتحة عمى المأموم في الصالة الجيرية.
()ٜ

وبو قاؿ بعض الحنفية

وبعض المالكية(ٓٔ).

القول الرابع :ال تجوز قراءة الفاتحة عمى المأموم في الصالة الجيرية.
(ٔٔ)

وبو قاؿ الحنفية

وبعض المالكية(ٕٔ).

سبب الخالف:

ىو نفس السبب الذي أدى إلى االختالؼ في المسألة السابقة ،فإف المسألتيف متشابيتاف في سبب

الخالؼ.
األدلة:

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بوجوب قراءة الفاتحة عمى المأموـ في الصالة
الجيرية باألدلة التالية:

ٔ

 -الذخيرة (ٕ.)ٔٛٗ/

ٖ

 -اإلنصاؼ (ٕ ،)ٛٔ/الفروع وتصحيح الفروع (ٕ ،)ٜٔٓ ،ٔ٘ٗ/المبدع شرح المقنع (ٕ.)ٜٗ/

٘

 -الفواكو الدواني (ٔ ،)ٖ٘ٔ/الكافي في فقو أىؿ المدينة (ٔ ،)ٕٓٔ/بمغة السالؾ (ٔ ،)ٕٓٙ/حاشية الدسوقي (ٔ.)ٕٖٚ/

ٚ

 -اإلنصاؼ (ٕ ،)ٛٔ/الفروع وتصحيح الفروع (ٕ ،)ٜٔٓ ،ٔ٘ٗ/المبدع شرح المقنع (ٕ ،)ٜٗ/المغني (ٔ.)ٙٗٓ/

ٜ

 -البحر الرائؽ (ٔ ،)ٖٖٙ/حاشية الطحطاوي (ٔ.)ٕٔ٘/

ٕ

 -تحفة الحبيب (ٕ ،)ٔ٘ٛ/حاشية البجيرمي عمى الخطيب (ٗ ،)ٖٚٔ/مختصر المزني (ٔ.)ٔ٘/

ٗ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٔٗٔ/

ٙ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ ،)ٔٗٔ/العزيز شرح الوجيز (ٖ ،)ٖٜٓ/المجموع (ٖ.)ٖٙٚ/

ٛ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٔٗٔ/

ٓٔ

 -مواىب الجميؿ (ٕ.)ٕٖٛ/

ٕٔ

 -التمييد (ٔٔ ،)ٖٚ-ٕٚ/االستذكار (ٔ ،)ٖٜٚ/المنتقى (ٔ ،)ٜٔٚ/الجامع ألحكاـ القرآف (ٔ.)ٔٔٛ/

ٔٔ

 البحر الرائؽ (ٔ ،)ٖٖٙ/بدائع الصنائع (ٔ ،)ٔٔٓ/تبييف الحقائؽ (ٔ ،)ٖٔٔ/حاشية ابف عابديف (ٔ.)٘ٗ٘-٘ٗٗ/544

أوال :من السنة.

اؿ« :الَ صالَةَ لِمف لَـ ي ْق ْأر بِفَاتِح ِة ِ
ادةَ ْب ِف الص ِ
الكتَ ِ
َّام ِت  أ َّ
اب»(ٔ).
وؿ المَّ ِو  قَ َ
َف َر ُس َ
َٔ -ع ْف ُع َب َ
َ
َ
َْ ْ ََ
وجو االستدالل :قاؿ ابف المنذر :ظاىر حديث عبادة  عمى العموـ ،فيجب عمى المرء في كؿ
ركعة قراءة فاتحة الكتاب ،صالىا منفردا أو كاف إماما أو كاف مأموما خمؼ اإلماـ ،فيما يجير فيو

اإلماـ بالق ارءة وفيما ال يجير بو (ٕ).

اؿ« :م ْف َّ
َٕ -ع ْف أَبِي ُىرْيرةَ َ ع ِف َّ ِ
ص َالةً لَ ْـ َي ْق َْأر ِفييَا بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
اج» ثَ َالثًا
آف فَ ِي َي ِخ َد ٌ
صمى َ
َ
ََ
النب ّْي  قَ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ِْ
اؿ :ا ْق َْأر بِيَا في َن ْفس َؾ؛ ّْ
ت َر ُسو َؿ
اإل َماـ؟ فَقَ َ
َغ ْي ُر تَ َم ٍاـ .فَِق َ
فإني َسم ْع ُ
يؿ ألَبِي ُى َرْي َرةَ  :إَِّنا َن ُك ُ
وف َوَر َ
ِ
ِ ِ
ِ
َؿ ،فَِإ َذا قَا َؿ
ت الص َ
صفَ ْي ِفَ ،ولِ َع ْبِدي َما َسأ َ
اهلل َ يقُو ُؿ« :قَ َ
اؿ اهللُ تَ َعالَى :قَ َس ْم ُ
َّالةَ َب ْيني َوَب ْي َف َع ْبدي ن ْ
اؿ :ﮋﭛ ﭜﮊ ،قَا َؿ
اؿ اهللُ تَ َعالَىَ :ح ِم َدنِي َع ْبِديَ ،وِا َذا قَ َ
اْل َع ْب ُد :ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ  ،قَ َ
ض ِإلَ َّي
َّدنِي َع ْبِدي َ -وقَ َ
اؿ :ﮋﭞ ﭟ ﭠﮊ قَ َ
اهللُ تَ َعالَى :أَثَْنى َعمَ َّي َع ْبِديَ ،وِا َذا قَ َ
اؿَ :مج َ
اؿ َم َّرةً :فَ َّو َ
اؿ:
َؿ ،فَِإ َذا قَ َ
اؿَ :ى َذا َب ْينِي َوَب ْي َف َع ْبِديَ ،ولِ َع ْبِدي َما َسأ َ
اؿ :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ قَ َ
َع ْبِدي -فَِإ َذا قَ َ
اؿَ :ى َذا لِ َع ْبِدي
ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ قَ َ
َؿ»(ٖ).
َولِ َع ْبِدي َما َسأ َ
وجو االستدالل :قاؿ البييقي :وفي ذلؾ داللة عمى كونيا ركنا فييا حتى سماىا باسميا ولـ يفرؽ فييا

بيف اإلماـ والمأموـ والمنفرد ،والذي حمؿ الحديث وىو أعمـ بما روى حمؿ وجوب قراءتيا عمى الجميع

وأمر المأموـ بقراءتيا س اًر (ٗ).
ِ ِ
ادةَ ْب ِف الص ِ
ؼ
َّام ِت  قَ َ
ص َر َ
ُّب َح ،فَثَُقمَ ْ
َٖ -ع ْف ُع َب َ
صمَّى َر ُسو ُؿ المَّ ِو  الص ْ
اءةَُ ،فمَ َّما ْان َ
ت َعمَ ْيو الق َر َ
اؿَ :
َر ُكـ تَ ْقرءوف وراء إِم ِ
قَ َ ِ
اؿَ « :ال تَ ْف َعمُوا إِ َّال بِأ ُّْـ
وؿ المَّ ِو ،إِي َوالمَّ ِو ،قَ َ
اؿُ :قْم َناَ :يا َر ُس َ
ام ُك ْـ» ،قَ َ
اؿ« :إّْني أ َا ْ َ ُ َ َ َ َ َ
القُ ْر ِ
ص َالةَ لِ َم ْف لَ ْـ َي ْق َْأر بِيَا»(٘).
آف ،فَِإَّنوُ َال َ
وجو االستدالل :قاؿ البغوي :في ىذا الحديث دليؿ عمى وجوب قراءة الفاتحة عمى المأموـ ،جير
اإلماـ أو أسر (.)ٙ

ٔ

 -سبؽ تخريجو ص (ٕ٘).

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص (ٖ) .

٘

 -سبؽ تخريجو ص (. )ٔٛٚ

ٕ

 -األوسط في السنف واإلجماع واالختالؼ (ٖ.)ٔٓ٘/

ٗ

 -كتاب القراءة خمؼ اإلماـ لمبييقي (ٖٓ).

ٙ

 -شرح السنة (ٖ.)ٖٛ/
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وقاؿ البييقي في تبويبو ليذا الحديث :باب ذكر أخبار خاصة دالة عمى وجوب قراءة فاتحة الكتاب
عمى المأموـ ،وبياف المصطفى  أف الصالة ال تجزئ دوف قراءتيا ،سواء كاف المصمي إماما أو

مأموما أو منفردا ،وسواء كانت الصالة مما يجير اإلماـ فييا بالقراءة أو ال يجير بيا (ٔ).
وؿ ِ
وؿ ِ
اهلل َ د َخ َؿ اْلم ْس ِج َد فَ َد َخ َؿ رُج ٌؿ فَصمَّى ،ثَُّـ َجاء فَسمَّـ َعمَى رس ِ
َٗ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  أ َّ
اهلل
َف َر ُس َ
َُ
َ
َ
َ
َ ََ
 ،فَرَّد رسو ُؿ ِ
الرج ُؿ فَ َّ
صمَّى،
اهلل  الس َ
َّال َـ قَ َ
ص ّْؿ» فَ َر َج َع َّ ُ
صمى َك َما َك َ
اف َ
َ
ص ّْؿ فَِإَّن َؾ لَ ْـ تُ َ
اؿْ « :ارِج ْع فَ َ
َ َُ
اؿ رسو ُؿ ِ
ِ
َّ
ص ّْؿ فَِإَّن َؾ لَ ْـ
اهلل َ « :و َعمَْي َؾ الس َ
َّال ُـ» ثَُّـ قَ َ
اؿْ « :ارِج ْع فَ َ
اء إِلَى النَّبِ ّْي  فَ َسم َـ َعمَ ْيو فَقَ َ َ ُ
ثَُّـ َج َ
ث م َّر ٍ
ِ
تُ َ ّْ
َّ
الرُج ُؿَ :والَِّذي َب َعثَ َؾ بِاْل َح ّْ
اؿ:
اؿ َّ
ُح ِس ُف َغ ْي َر َى َذا َعمّْ ْمنِي ،قَ َ
ات .فَقَ َ
ؽ َما أ ْ
صؿ» َحتى فَ َع َؿ َذل َؾ ثَ َال َ َ
َّال ِة فَ َكب ّْْر ،ثَُّـ ا ْق َْأر َما تََيس ََّر َم َع َؾ ِم َف اْلقُ ْر ِ
ط َمئِ َّف َار ِك ًعا ،ثَُّـ ْارفَ ْع
آف ،ثَُّـ ْارَك ْع َحتَّى تَ ْ
ت إِلَى الص َ
«إِ َذا قُ ْم َ
ِ ِ
ِ
اج ًدا ،ثَُّـ ارفَع حتَّى تَ ْ ِ
ِ ِ
طمئِ َّف َس ِ
َّ
ؾ
ص َالتِ َ
ْ ْ َ
َحتَّى تَ ْعد َؿ قَائ ًما ،ثَُّـ ْ
ط َمئ َّف َجال ًسا ،ثَُّـ ا ْف َع ْؿ َذل َؾ في َ
اس ُج ْد َحتى تَ ْ َ
ُكمّْيَا»(ٕ).
َف تَ ْق َأر»(ٖ) .وفي رواية« :ثَُّـ ا ْق َْأر بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
وفي رواية« :ثَُّـ ا ْق َْأر بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
آف ثَُّـ ا ْق َْأر بِ َما
اء المَّوُ أ ْ
آف َوبِ َما َش َ
ت»(ٗ).
ِش ْئ َ
وجو االستدالل :قاؿ الحافظ ابف حجر :استُدؿ بو عمى وجوب قراءة الفاتحة عمى المأموـ سواء أسر
اإلماـ أـ جير ،ألف صالتو صالة حقيقة ،فتنتفى عند انتفاء القراءة؛ إال إف جاء دليؿ يقتضى

تخصيص صالة المأموـ مف ىذا العموـ (٘).
ِ
ِ
اؿ :صمَّى بَِنا رسو ُؿ المَّ ِو  بعض َّ ِ َّ ِ
ِِ
اء ِة
َ٘ -ع ْف ُع َب َ
َْ َ
الصمَ َوات التي ُي ْجيَُر فييَا بِاْلق َر َ
َُ
ادةَ ْب ِف الصَّامت  قَ َ َ
َف أَح ٌد ِم ْن ُكـ إِ َذا جير ُ ِ
اء ِة إِ َّال بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
آف»(.)ٙ
فَقَ َ
اؿَ « :ال َي ْق َأر َّ َ
ت بِاْلق َر َ
َ َْ
ْ
وجو االستدالل :قاؿ الشوكاني :والحديث استدؿ بو مف قاؿ بوجوب قراءة الفاتحة خمؼ اإلماـ وىو
الحؽ (.)ٚ

ِ
استَ ْع َم َؿ َعمَ ْي ِي ْـ َع َّم ًارا،
َ -ٙع ْف َجابِ ِر ْب ِف َس ُم َرةَ  قَ َ
اؿَ :ش َكا أ ْ
َى ُؿ ال ُكوفَة َس ْع ًدا ِإلَى ُع َم َر  فَ َع َزلَوَُ ،و ْ
ِ
ِ
وف أََّن َؾ الَ
صمّْي ،فَأ َْر َس َؿ إِلَ ْي ِو ،فَقَ َ
اؿَ :يا أ ََبا إِ ْس َح َ
اؽ إِ َّف َى ُؤالَء َي ْزُع ُم َ
فَ َش َك ْوا َحتَّى َذ َك ُروا أََّنوُ الَ ُي ْحس ُف ُي َ
َّ ِ
ِ
ت أُصمّْي بِ ِيـ صالَةَ رس ِ
َخ ِرُـ َع ْنيَا،
اؽ :أ َّ
صمّْي ،قَ َ
وؿ المَّ ِو َ ما أ ْ
اؿ أَُبو إِ ْس َح َ
ْ َ َُ
َما أ ََنا َوالمو فَِإّْني ُك ْن ُ َ
تُ ْحس ُف تُ َ
ٔ

 -كتاب القراءة خمؼ اإلماـ لمبييقي (.)٘ٙ

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص (ٓ.)ٙ

٘

 -فتح الباري (ٕ.)ٕٕٗ/

ٚ

 -نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٖٜ/

ٕ

ٗ

 سبؽ تخريجو ص (.)ٔٙ -سبؽ تخريجو ص (ٓ.)ٙ

ٙ
آف َخْم َ ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
اءةُ أ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
اـ .ضعفو
 سنف النسائي (ٕ )ٔٗٔ/حديث رقـ (ٕٓ ،)ٜكتاب االفتتاح ،ق َر َؼ ْاإل َماـ ف َ
يما َج َي َر بو ْاإل َم ُ
األلباني في ضعيؼ الجامع حديث رقـ (٘.)ٖٙٙ
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اء ،فَأَرُك ُد ِفي األُولَي ْي ِف وأ ِ
الع َش ِ
أُصمّْي صالَةَ ِ
ُخ ُّ
اؽ،
اؿَ :ذ َ
ُخ َرَي ْي ِف ،قَ َ
ؼ ِفي األ ْ
اؾ الظَّ ُّف بِ َؾ َيا أ ََبا إِ ْس َح َ
َ
َ
ْ
َ َ
ِ
ِ
َّ
وف
ع َم ْس ِج ًدا إِال َسأ َ
فَأ َْر َس َؿ َم َعوُ َرُج ًال أ َْو ِر َجا ًال إِلَى ال ُكوفَة ،فَ َسأ َ
َى َؿ ال ُكوفَة َولَ ْـ َي َد ْ
َؿ َع ْنوُ أ ْ
َؿ َع ْنوَُ ،وُيثُْن َ
ِ
ِ ِِ
َّ
ٍ
اؿ:
ادةَ ُي ْك َنى أ ََبا َس ْع َدةَ ،قَ َ
امةُ ْب ُف قَتَ َ
اـ َرُج ٌؿ م ْنيُ ْـ ُيقَا ُؿ لَوُ أ َ
ُس َ
َم ْع ُروفًاَ ،حتى َد َخ َؿ َم ْسج ًدا ل َبني َع ْبس ،فَقَ َ
ضي ِ
َّة ،والَ يعِد ُؿ ِفي القَ ِ
َّة ،والَ ي ْق ِسـ بِالس ِ ِ
َما إِ ْذ َن َش ْدتََنا فَِإ َّف سع ًدا َكاف الَ ي ِسير بِالس ِ ِ
َما
أ َّ
َّة ،قَ َ
َّوي َ َ ْ
َْ
َ َ ُ
اؿ َس ْع ٌد :أ َ
َّري َ َ ُ
َط ْؿ عمره ،وأ ِ
والمَّ ِو َأل َْدعو َّف بِثَالَ ٍث :المَّي َّـ إِف َكاف ع ْب ُد َؾ ى َذا َك ِاذبا ،قَاـ ِرياء وسمعةً ،فَأ ِ
َط ْؿ فَ ْق َرهُ،
َ
ً
ُ ْ َ َ
َ َ ً َ ُْ َ
ُ َُْ َ
َُ
َ
ِ
المِم ِؾ :فَأ ََنا
َص َابتْنِي َد ْع َوةُ َس ْعٍد ،قَ َ
اف َب ْع ُد إِ َذا ُسئِ َؿ َيقُو ُؿَ :ش ْي ٌخ َكبِ ٌير َم ْفتُ ٌ
َو َعّْر ْ
ضوُ بِالفتَ ِفَ ،و َك َ
وف ،أ َ
اؿ َع ْب ُد َ
ِ ِ ِ
ض لِْم َجو ِاري ِفي الطُُّر ِ
ؽ َي ْغ ِم ُزُى َّف (ٔ).
َأرَْيتُوُ َب ْع ُد ،قَ ْد َسقَ َ
ط َحا ِج َباهُ َعمَى َع ْي َن ْيو م َف الك َب ِرَ ،وِاَّنوُ لََيتَ َع َّر ُ
َ
وجو االستدالل :قاؿ الكرماني :وفي الحديث دليؿ عمى أف قراءة الفاتحة واجبة عمى اإلماـ والمنفرد
والمأموـ في الصموات كميا فيو صريح في داللتو عمى جميع أجزاء الترجمة (ٕ).

ثانيا :من المعقول.

ٔ -إنيا ركف في الصالة فمـ تسقط عف المأموـ كالركوع (ٖ).

ٕ -إف مف لزمو القياـ لزمتو القراءة مع القدرة كاإلماـ والمنفرد (ٗ).
أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بعدـ وجوب قراءة الفاتحة عمى المأموـ في
الصالة الجيرية باألدلة التالية:
أوال :من الكتاب.

قولو تعالى :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ (٘).
وجو االستدالل :قاؿ ابف قدامة :وال تجب عمى المأموـ واستدؿ عمى قولو باآلية (.)ٙ
ثانيا :من السنة.

ِ
ِ ِ
ِ
اـ لُِي ْؤتََّـ بِ ِو ،فَِإ َذا َكب ََّر فَ َكب ُّْرواَ ،وِا َذا قَ َأَر
اؿ :قَ َ
َٔ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ
اؿ َر ُسو ُؿ اهلل « :إَّن َما ُجع َؿ ْاإل َم ُ
فَأ َْن ِ
صتُوا»(.)ٚ
وجو االستدالل :قاؿ العيني :وىذا حجة صريحة في أف المقتدي ال يجب عميو أف يق أر خمؼ اإلماـ
أصال (ٔ).

ٔ
الصَمو ِ
ْلم ِاـ والمأ ِ ِ
وب ِ
اب و ُج ِ
الق َر َ ِ ِ ِ
ات ُكّْم َياِ ،في
اءة ل ْ َ َ َ ُ
ْموـ في َّ َ
 صحيح البخاري (ٔ )ٔ٘ٔ/حديث رقـ (٘٘ ،)ٚكتاب األذافَ ،ب ُ ُِ
ت.
ض ِر َوالس َ
ييا َو َما ُي َخا َف ُ
الح َ
َ
َّف ِرَ ،و َما ُي ْج َي ُر ف َ
ٕ

 -عمدة القاري (.)ٕٔٛ/ٜ

ٗ

 -المغني (ٔ.)ٖٙٙ/

ٙ

 -الكافي فقو ابف حنبؿ (ٔ.)ٕٕٗ/

ٖ

 -المغني (ٔ.)ٖٙٙ/

٘

 -سورة األعراؼ.ٕٓٗ :

ٚ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٛ
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ِ
النبِ ّْي  أََّنو َّ
َص َح ِ
َٕ -ع ْف َجابِ ِر ْب ِف َع ْبِد المَّ ِو َ ع ِف َّ
اب
صمى َو َك َ
اف َم ْف َخْمفَوُ َي ْق َأرُ ،فَ َج َع َؿ َرُج ٌؿ م ْف أ ْ
ُ َ
ِ
ِ
النبِ ّْي  ي ْنياه ع ِف اْل ِقراء ِة ِفي َّ ِ
َّ
ؼ
ؼ أَ ْقَب َؿ َعمَ ْي ِو َّ
الرُج ُؿ فَقَ َ
اء ِة َخْم َ
ص َر َ
َ َُ َ
اؿ :أَتَْنيَاني َع ِف اْلق َر َ
الصالَةَ ،فمَ َّما ْان َ
ََ
ِ
ؼ ِ ِ
رس ِ
اؿ َّ
وؿ المَّ ِو  ،فَتََنا َزَعا َحتَّى َذ َك َار َذلِ َؾ لِ َّمنبِ ّْي  ،فَقَ َ
اءةَ
صمَّى َخْم َ
اإل َماـ فَِإ َّف ق َر َ
النبِ ّْي َ « :م ْف َ
َُ
(ٕ)
ِ ِ ِ
اءةٌ» .
اإل َماـ لَوُ ق َر َ
وجو االستدالل :إف النبي  أخبر بأف قراءة اإلماـ قراءة لممأموـ ،فدؿ ذلؾ عمى عدـ وجوب القراءة
خمؼ اإلماـ في الصالة السرية والجيرية عمى السواء ،إذ لو كانت واجبة لما أسقط قراءة المأموـ بقراءة
اإلماـ.

ِ
ِ
ٍ
وؿ المَّ ِو ْ انصر َ ِ
َٖ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  أ َّ
اؿَ « :ى ْؿ قَ َأَر َم ِعي
اء ِة فَقَ َ
َف َر ُس َ
صالَة َجيَ َر فييَا بِاْلق َر َ
ؼ م ْف َ
ََ
ِ
اؿ :فَ ْانتَيَى
آف» .قَ َ
َح ٌد ِم ْن ُك ْـ آنِفًا» .فَقَا َؿ َرُج ٌؿَ :ن َع ْـ َيا َر ُسو َؿ المَّ ِو .قَ َ
أَ
اؿ« :إِّْني أَقُو ُؿَ :ما لي أ َُن َازعُ اْلقُ ْر َ
ي  بِاْل ِقراء ِة ِمف َّ ِ ِ
وؿ المَّ ِو ِ فيما جير ِف ِ
الناس َع ِف اْل ِقراء ِة مع رس ِ
يو َّ
يف َس ِم ُعوا َذلِ َؾ ِم ْف
النبِ ُّ
الصمَ َوات ح َ
ََ َ
ََ َََُ
َّ ُ
َ َ ََ
رس ِ
وؿ المَّ ِو .)ٖ(
َُ
وجو االستدالل :قاؿ ابف قدامة :وال تجب عمى المأموـ واستدؿ عمى قولو بالحديث (ٗ).
اؿ رسو ُؿ المَّ ِو «:مف َكاف لَو إِماـ فَِقراءةُ ِ ِ ِ
اءةٌ»(٘).
َٗ -ع ْف َجابِ ٍر  قَ َ
اإل َماـ لَوُ ق َر َ
َْ َ ُ َ ٌ َ َ
اؿ :قَ َ َ ُ
وجو االستدالل :قاؿ العيني :استدؿ بو مف أسقط قراءة الفاتحة عف المأموـ مطمقا يعني أسر اإلماـ
أو جير (.)ٙ

ثالثا :اإلجماع.
إجماع أىؿ اإلسالـ مف الصحابة والتابعيف وفقياء األمصار؛ عمى عدـ بطالف صالة مف لـ يق أر

خمؼ اإلماـ (.)ٚ
رابعا :المعقول.

ٔ -إنو مأموـ صح اقتداؤه بإمامو في ركعة ،فمـ تمزمو قراءتيا كما لو أدركو راكعا (ٔ).
ٔ

 -عمدة القاري (.)ٕٔٗ/ٜ

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص (ٔ.)ٜٔ

ٗ

 -الكافي فقو ابف حنبؿ (ٔ.)ٕٕٗ/

ٙ

 -عمدة القاري (.)ٖٔٗ/ٜ

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٚ

٘

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٛ

ٚ

 -المغني (ٔ.)ٖٙٙ/
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ٕ -إنيا قراءة ال تجب عمى المسبوؽ فمـ تجب عمى غيره كالسورة (ٕ).
أدلة القول الثالث :لـ يقؼ الباحث عمى أدلة استدؿ بيا أصحاب القوؿ الثالث القائموف بكراىة قراءة
الفاتحة عمى المأموـ في الصالة الجيرية ،لكف يبدو لمباحث أنيـ استدلوا بأدلة القائميف بعدـ الوجوب.

أدلة القول الرابع :استدؿ أصحاب القوؿ الرابع القائموف بعدـ جواز قراءة الفاتحة عمى المأموـ في

الصالة الجيرية باألدلة التالية:

أوال :من الكتاب.

قولو تعالى :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ (ٖ).
وجو االستدالل :قاؿ الجصاص :لو لـ يثبت عف السمؼ اتفاقيـ عمى نزوليا في وجوب ترؾ القراءة
خمؼ اإلماـ ،لكانت اآلية كافية في ظيور معناىا وعموـ لفظيا ووضوح داللتيا؛ عمى وجوب

االستماع واإلنصات لقراءة اإلماـ ،وذلؾ ألنيا تقتضي وجوب االستماع واإلنصات عند قراءة القرآف
في الصالة وغيرىا ،وكما دلت اآلية عمى النيي عف القراءة خمؼ اإلماـ فيما يجير بو ،فيي داللة

عمى النيي فيما يخفى ،ألنو أوجب االستماع واإلنصات عند قراءة القرآف؛ ولـ يشترط فيو حاؿ الجير

مف اإلخفاء ،فإذا جير فعمينا االستماع واإلنصات ،واذا أخفى فعمينا اإلنصات بحكـ المفظ لعممنا بو

قارئ لمقرآف (ٗ).

ثانيا :األدلة من السنة.

ِ
ِ
اؿَ « :ى ْؿ قَ َأَر َم ِعي
اء ِة فَقَ َ
فييَا بِاْلق َر َ
ِ
اؿ فَ ْانتَيَى
آف» .قَ َ
َما لي أ َُن َازعُ اْلقُ ْر َ
ِمف َّ ِ ِ
يف َس ِم ُعوا َذلِ َؾ ِم ْف
الصمَ َوات ح َ
َ

وؿ المَّ ِو ْ انصر َ ِ
َٔ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  أ َّ
صالَ ٍة َجيَ َر
َف َر ُس َ
ؼ م ْف َ
ََ
اؿ« :إِّْني أَقُو ُؿ:
وؿ المَّ ِو .قَ َ
اؿ َرُج ٌؿَ :ن َع ْـ َيا َر ُس َ
َح ٌد ِم ْن ُك ْـ آنِفًا» .فَقَ َ
أَ
ِ
وؿ المَّ ِو ِ فيما جير ِف ِ
الناس َع ِف اْل ِقراء ِة مع رس ِ
يو َّ
اء ِة
النبِ ُّ
ي  بِاْلق َر َ
ََ َََُ
َّ ُ
َ َ ََ
رس ِ
وؿ المَّ ِو .)٘(
َُ
وجو االستدالل :قاؿ ابف عبد البر :ففي ىذا الحديث دليؿ واضح عمى أنو ال يجوز لممأموـ فيما جير
فيو إمامو بالقراءة مف الصموات؛ أف يق أر معو ال بأـ القرآف وال بغيرىا ،ألف رسوؿ اهلل  لـ يستثف فيو

شيئا مف القرآف (.)ٙ

وقاؿ الزرقاني :وعموـ الحديث يقتضي أف ال تجوز القراءة مع اإلماـ إذا جير بأـ القرآف وال
غيرىا (ٔ).

ٔ

 -النكت والفوائد (ٔ.)٘ٙ/

ٖ

 -سورة األعراؼ.ٕٓٗ :

٘

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٚ

ٕ

 -المغني (ٔ.)ٖٙٙ/

ٗ

 -أحكاـ القرآف لمجصاص (ٗ.)ٕٔٙ/

ٙ

 -التمييد (ٔٔ.)ٕٚ/
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وقاؿ الجصاص بعد ذكره لمحديث وأشباىو :فيذه األخبار كميا يوجب النيي عف القراءة خمؼ اإلماـ

فيما يجير فيو أو يسر (ٕ).

اؿ رسو ُؿ المَّ ِو «:مف َكاف لَو إِماـ فَِقراءةُ ِ ِ ِ
اءةٌ»(ٖ).
َٕ -ع ْف َجابِ ٍر  قَ َ
اإل َماـ لَوُ ق َر َ
َْ َ ُ َ ٌ َ َ
اؿ :قَ َ َ ُ
وجو االستدالل :أدرجو البييقي في باب :ذكر أخبار يحتج بيا مف زعـ أف ال قراءة خمؼ اإلماـ
بحاؿ (ٗ).

َّ ِ
اؿَّ :
َح ٌد ِم ْن ُك ْـ َم ِع َي
اىا قَ َ
ض َ
اؿَ « :ى ْؿ قَ َأَر أ َ
ص َالةًَ ،فمَ َّما قَ َ
صمى َر ُسو ُؿ المو َ 
َٖ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ َ
بِ َشي ٍء ِم َف اْلقُ ْر ِ
اؿ َر ُسو ُؿ المَّ ِو « :إِّْني أَقُو ُؿَ :ما ِلي
وؿ المَّ ِو ،فَقَ َ
اؿ َرُج ٌؿ ِم َف اْلقَ ْوِـ :أ ََنا َيا َر ُس َ
آف؟» ،فَقَ َ
ْ
(٘)
ت بِِقراءتِي فَ َال ي ْق أر َّ ِ
ِ
ت بِِقر ِ
أ َُن َازعُ ِفي اْلقُ ْر ِ
َح ٌد» .
َف َمع َي أ َ
آف؟ إِ َذا أ ْ
اءتي فَا ْق َرُءوا َمع َيَ ،وِا َذا َجيَ ْر ُ َ َ
َس َرْر ُ َ َ
ََ
وجو االستدالل :دؿ الحديث بمنطوقو داللة واضحة عمى وجوب ترؾ القراءة خمؼ اإلماـ في الصالة

الجيرية لنييو  عف القراءة فيما يجير بو.
ثالثا :اإلجماع.

أجمع الصحابة عمى ترؾ القراءة خمؼ اإلماـ (.)ٙ

المناقشة:

أوال :نوقشت أدلة القول األول القائمين بوجوب قراءة الفاتحة عمى المأموم في الصالة الجيرية

بالتالي:

ٔ-حديث عبادة بف الصامت « :الَ صالَةَ لِمف لَـ ي ْق ْأر بِفَاتِح ِة ِ
الكتَ ِ
اب»(.)ٚ
َ
َ
َْ ْ ََ
وقد سبؽ مناقشتو في المسألة السابقة بما يغني عف إعادتيا وتكرارىا.
ٕ-حديث أَبِي ُىرْيرةَ « :م ْف َّ
ص َالةً لَ ْـ َي ْق َْأر ِفييَا بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
اج» ثَ َالثًا َغ ْي ُر تَ َم ٍاـ(.)ٛ
آف فَ ِي َي ِخ َد ٌ
صمى َ
َ َ
ََ
وقد سبؽ مناقشتو في المسألة السابقة بما يغني عف إعادتيا وتكرارىا ،ولكف يضاؼ إليو:
ناقشو العيني بقولو :ىذا ال يدؿ عمى الوجوب ،ألف المأموـ مأمور باإلنصات لقولو تعالى :ﮋﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ( .)ٜواإلنصات اإلصغاء ،والقراءة س ار بحيث يسمع نفسو تخؿ
ٔ

 -شرح الزرقاني (ٔ.)ٕ٘ٛ/

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٛ

ٕ

 -أحكاـ القرآف لمجصاص (ٗ.)ٕٜٔ/

ٗ

 -القراءة خمؼ اإلماـ (.)ٔٗٚ

ٙ

 -عمدة القاري (.)ٖٔٚ-ٖٔٙ/ٜ

ٛ

 -سبؽ تخريجو ص (ٖ).

٘

 -سبؽ تخريجو ص (ٓ.)ٜٔ

ٚ

 -سبؽ تخريجو ص (ٕ٘).

ٜ

 -سورة األعراؼ.ٕٓٗ :
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باإلنصات ،فحينئذ يحمؿ ذلؾ عمى أف المراد تدبر ذلؾ وتفكره ،ولئف سممنا أف المراد ىو القراءة حقيقة؛
فال نسمـ أنو يدؿ عمى الوجوب ،عمى أف بعض أصحابنا استحسنوا ذلؾ عمى سبيؿ االحتياط في جميع

الصموات ،ومنيـ مف استحسنيا في غير الجيرية ،ومنيـ مف رأى ذلؾ إذا كاف اإلماـ لحانا (ٔ).
ٖ -حديث عبادة بف الصامت َ « :ال تَ ْف َعمُوا إِ َّال بِأ ُّْـ القُْر ِ
ص َالةَ لِ َم ْف لَ ْـ َي ْق َْأر بِيَا»(ٕ).
آف ،فَِإَّنوُ َال َ
وقد سبؽ مناقشتو في المسألة السابقة بما يغني عف إعادتيا وتكرارىا ،ولكف يضاؼ إليو:

ناقشو العيني بقولو :يحتمؿ أف يكوف ذلؾ قبؿ أف يؤمروا باإلنصات عند قراءة القرآف (ٖ).
ثـ ا ْق َْأر َما تََيس ََّر َم َع َؾ ِم َف اْلقُ ْر ِ
آف»(ٗ).
ٗ-قولو  في حديث المسيء صالتوَّ « :
وقد سبؽ مناقشتو في المسألة السابقة بما يغني عف إعادتيا وتكرارىا.
َف أَح ٌد ِم ْن ُكـ إِ َذا جير ُ ِ
اء ِة إِ َّال بِأ ُّْـ اْلقُ ْر ِ
آف»(٘).
٘-حديث ُع َب َ
ادةَ َ « :ال َي ْق َأر َّ َ
ت بِاْلق َر َ
َ َْ
ْ
ناقشو ابن الجوزي :فيو زيد بف واقد ،قاؿ أبو زرعة الرازي :زيد بف واقد ليس بشيء ،عمى أنو قد
وثقة الدارقطني .فإف قالوا :فقد رواه إسماعيؿ بف عياش عف األوزاعي عف عمرو بف شعيب عف أبيو

عف عبادة ،قاؿ النسائي :إسماعيؿ ضعيؼ .وقاؿ ابف حباف :ال يحتج بو .ثـ ال يعمـ أف شعيبا لقي

عبادة ،فإف قالوا :فقد رواه الدارقطني مف طريؽ الوليد بف عتبة ومف طريؽ بقية وطريؽ إسحاؽ بف أبي
فروة .قمنا :قاؿ أبو حاتـ الرازي :الوليد مجيوؿ ،وأما بقية فمدلس .قاؿ أبو مسير :أحاديث بقية غير
نقية ،فكف منيا عمى تقية .وقاؿ ابف حباف :ال يحتج ببقية ،وأما إسحاؽ فقاؿ ابف المديني :ىو منكر

الحديث .وقاؿ يحيى :ليس بشيء كذاب .وقاؿ أحمد :ال تحؿ الرواية عنو ،ثـ إف مكحوال ضعيؼ
أيضا (.)ٙ

َى ُؿ ال ُكوفَ ِة َس ْع ًدا إِلَى ُع َم َر .)ٚ(
-ٙحديث َجابِ ِر ْب ِف َس ُم َرةَ  قَ َ
اؿَ :ش َكا أ ْ
ناقشو العيني بقولو :ليس في الترجمة ذكر الفاتحة حتى يدؿ عمى ذلؾ ،وانما فييا ذكر القراءة؛ وىي
أعـ مف الفاتحة وغيرىا (.)ٛ

أجيب :لو أف يقوؿ ذكرت القراءة وأردت بيا الفاتحة ،مف قبيؿ إطالؽ الكؿ عمى الجزء (.)ٜ

ٔ

 -عمدة القاري (.)ٕٔٗ-ٔٗٔ/ٜ

ٖ

 -شرح أبي داود لمعيني (ٖ.)ٖ٘ٓ/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٚ

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٙ

ٙ

 -التحقيؽ في أحاديث الخالؼ (ٔ.)ٖٜٙ/

ٛ

 -عمدة القاري (.)ٕٔٛ/ٜ

٘

 -سبؽ تخريجو ص (ٕٔٓ).

ٚ

 -سبؽ تخريجو ص (ٕٕٓ).

ٜ

 -المرجع السابؽ.
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اعترض عميو العيني :حينئذ ال يبقى وجو المطابقة بيف الترجمة وبيف حديث سعد المذكور ،وأيضا
فيو ارتكاب المجاز مف غير ضرورة (ٔ).

 -ٚالقوؿ بأنيا ركف في الصالة فمـ تسقط عف المأموـ كالركوع.

ناقشو ابن قدامة بقولو :قياسيـ يبطؿ بالمسبوؽ ،ألف المسبوؽ تسقط عنو القراءة إذا أدرؾ اإلماـ

راكعا (ٕ).

أجابو الباحث :بأنو قياس ال وجو لو ،ألف المسبوؽ إذا أدرؾ اإلماـ راكعا ورد الدليؿ عمى سقوط
القراءة عنو واالعتداد بالركعة ،واف كاف مف الفقياء مف قاؿ بخالفو ،فيكوف مخصصا مف عموـ األدلة
عمى وجوبو.

-ٛمناقشة عامة ألدلة القائميف بالوجوب.

ناقشيا العيني بقولو :األحاديث كميا ال تدؿ عمى فرضية قراءة الفاتحة ،بؿ غالبيا ينفي الفرضية،
فإف دلت إحدى الروايتيف عمى عدـ جواز الصالة إال بالفاتحة؛ دلت األخرى عمى جوازىا بال فاتحة،

فنعمؿ بالحديثيف وال نيمؿ أحدىما ،بأف نقوؿ بفرضية مطمؽ القراءة وبوجوب قراءة الفاتحة ،وىذا ىو

العدؿ في باب أعماؿ األخبار (ٖ).

ثانيا :نوقشت أدلة القول الثاني القائمين بعدم وجوب قراءة الفاتحة عمى المأموم في الصالة الجيرية

بالتالي:

ٔ-قولو تعالى :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ (ٗ).
ستأتي مناقشتيا في أدلة القائميف بعدـ الجواز.
اإلماـ لِيؤتَ َّـ بِ ِو ،فَِإ َذا َكبَّر فَ َكبّْروا ،وِا َذا قَ أَر فَأ َْن ِ
ِ
صتُوا»(٘).
ٕ-حديث أَبِي ُى َرْي َرةَ « :إَِّن َما ُجع َؿ ِْ َ ُ ُ ْ
ُ َ َ
َ
ناقشو البخاري بقولو :ولو صح لكاف يحتمؿ سوى فاتحة الكتاب ،وأف يق أر فيما يسكت اإلماـ ،وأما
في ترؾ فاتحة الكتاب فمـ يتبيف في ىذا الحديث (.)ٙ

وناقشو ابن حجر بقولو :وال داللة فيو إلمكاف الجمع بيف األمريف فينصت فيما عدا الفاتحة أو
ينصت إذا ق أر اإلماـ ويق أر إذا سكت (.)ٚ

ٔ

 -المرجع السابؽ.

ٕ

 -المغني (ٔ.)ٖٙٙ/

ٗ

 -سورة األعراؼ.ٕٓٗ :

ٙ

 -جزء القراءة خمؼ اإلماـ (ٖ.)ٙ

ٖ

 -عمدة القاري (.)ٔٗٓ/ٜ

٘

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٛ

ٚ

 -فتح الباري (ٕ.)ٕٕٗ/
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وناقشو ابن الممقن بقولو :وقاؿ جميور الحفاظ :قولو« :وِا َذا قَ أَر فَأ َْن ِ
صتُوا»
َ َ
رسوؿ اهلل  . وأطنب البييقي في بياف بطالنيا وذكر عمميا ،ونقؿ بطالنيا عف يحيى بف معيف وأبي
(ٔ)

ليست صحيحة عف

حاتـ وأبي داود وأبي عمي النيسابوري (ٕ).
قاؿ أبو داود :وىذه الزيادة «وِا َذا قَ أَر فَأ َْن ِ
صتُوا»(ٖ) ،ليست بمحفوظة الوىـ عندنا مف أبى خالد (ٗ).
َ َ
أجابو المنذري بقولو :وىذا فيو نظر ،فإف أبا خالد األحمر ىذا ىو :سميماف بف حياف ،وىو مف
الثقات الذيف احتج بيـ البخاري ومسمـ ،ومع ىذا فمـ ينفرد بيذه الزيادة ،بؿ تابعو عمييا أبو سعيد
محمد بف سعد األنصاري األشيمي المدني ،نزيؿ بغداد ،وقد سمع مف ابف عجالف ،وىو ثقة ،وثقو

النسائي وابف معيف وغيرىما ،وقد أخرج مسمـ ىذه الزيادة في صحيحو في حديث أبي موسى األشعري
مف حديث سميماف التيمي عف قتادة ،وضعفيا أبو داود والدارقطني والبييقي وغيرىـ .لتفرد سميماف

التيمي بيا ،ولـ يؤثر عند مسمـ تفرده بيا لثقتو وحفظو ،وصححيا مف حديث أبي موسى وأبي

ىريرة (٘).

اعترض عميو النووي بقولو -:عقب ذكر مف ضعفيا  -واجتماع ىؤالء الحفاظ عمى تضعيفيا مقدـ
عمى تصحيح مسمـ ،ال سيما ولـ يروىا مسندة في صحيحو (.)ٙ

وناقشو ابن أبي حاتم بقولو :قاؿ أبي :ليس ىذه الكممة بالمحفوظ ،وىو مف تخاليط ابف عجالف،

وقد رواه خارجة بف مصعب أيضا وتابع ابف عجالف ،وخارجة أيضا ليس بالقوي (.)ٚ
أجابو العيني من ثالثة وجوه:

األول :إ ف أبا خالد ىذا مف الثقات الذيف احتج البخاري ومسمـ بحديثيـ في صحيحييما ،ومع ىذا فمـ
ينفرد بيذه الزيادة ،فقد أخرج النسائي ىذا الحديث في سننو بيذه الزيادة مف طريؽ محمد بف سعد
األنصاري ،ومف طريؽ أبي خالد األحمر ومحمد بف سعد :ثقة ،وثقو يحيى بف معيف ،ومحمد بف عبد

اهلل المخرمي والنسائي ،فقد تابع ابف سعد ىذا أبا خالد ،وتابعو أيضا إسماعيؿ بف أباف ،وبيذا ظير أف
الوىـ ليس مف أبي خالد كما زعـ أبو داود ،وابف خزيمة صحح حديث ابف عجالف.

الثاني :إ ف مسمما صحح ىذه الزيادة مف حديث أبي موسى األشعري ،ومف حديث أبي ىريرة  .فقد
جاء في بعض نسخ مسمـ ىذه الزيادة عقيب ىذا الحديث .وقاؿ أبو إسحاؽ صاحب مسمـ :قاؿ أبو
ٔ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٛ

ٕ

 -البدر المنير (ٗ.)ٕٗٛ/

ٗ

 -سنف أبي داود (ٔ.)ٕٔ٘/

ٙ

 -شرح النووي (ٗ.)ٕٖٔ/

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٛ

٘

 -نصب الراية (ٕ.)ٔٙ/

ٚ

 العمؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)ٕٓٗ/555

ط َع َف فيو ،فقاؿ مسمـ :تريد أحفظ مف سميماف؟ فقاؿ لو
بكر ابف أخت أبي النضر في ىذا الحديث :أي َ
أبو بكر :فحديث أبي ىريرة «وِا َذا قَ أَر فَأ َْن ِ
صتُوا» تقوؿ :ىذا صحيح؟ فقاؿ :ىو عندي صحيح ،فقاؿَ :لـ
َ َ

ْلـ تضعو ىاىنا؟ قاؿ :ليس كؿ شيء عندي صحيح وضعتو ىاىنا ،إنما وضعت ىاىنا ما أجمعوا
عميو.

الثالث :إف ىذه الزيادة مف ثقة ،وزيادة الثقة مقبولة ،والعجب مف أبي داود نسب الوىـ إلى أبي خالد
وىو ثقة بال شؾ ،ولـ ينسب إلى ابف عجالف وفيو كالـ (ٔ).

وناقشو المباركفوري بقولو :وقد أجمع الحفاظ عمى خطأ ىذه المفظة في الحديث ،أبو داود وأبو حاتـ
(ٕ)
وابف معيف والحاكـ والدارقطني ،وقالوا :إنيا ليست بمحفوظة ،ولو سمـ أف لفظ «وِا َذا قَ أَر فَأ َْن ِ
صتُوا»
َ َ
في ىذيف الحديثيف محفوظ؛ فاالستدالؿ بو عمى منع القراءة خمؼ اإلماـ ليس بصحيح ،فإنو محموؿ

عمى ما عدا الفاتحة جمعا بيف األحاديث (ٖ).
ِ
الناس َع ِف اْل ِقراء ِة مع رس ِ
وؿ
آف» .قَ َ
ٖ-حديث أَبِى ُى َرْي َرةَ « :إِّْني أَقُو ُؿ َما لي أ َُن َازعُ اْلقُ ْر َ
ََ ََ َُ
اؿ :فَ ْانتَيَى َّ ُ
يو النَّبِ ُّي  بِاْل ِقراء ِة ِمف َّ ِ ِ
المَّ ِو ِ فيما جير ِف ِ
يف س ِمعوا َذلِ َؾ ِم ْف رس ِ
وؿ المَّ ِو .)ٗ(
ََ َ
َُ
الصمَ َوات ح َ َ ُ
َ َ ََ
ناقشو ابن حزم من وجيين:
األول :ىذا حديث انفرد بو ابف أكيمة ،وقالوا :ىو مجيوؿ.
الثاني :لو صح لما كانت ليـ فيو حجة؛ ألف األخبار واجب أف يضـ بعضيا إلى بعض ،وحراـ أف
يضرب بعضيا ببعض؛ ألف كؿ ما قاؿ رسوؿ اهلل  فيو كمو حؽ يصدؽ بعضو بعضا ،وال يخالؼ

بعضو بعضا فالواجب أف يؤخذ كالمو  -عميو السالـ  -كمو بظاىره كما ىو ،كما قالو ؛ ال يزاد فيو
شيء وال ينقص منو شيء ،فال صالة لمف لـ يق أر بأـ القرآف وال ينازع القرآف (٘).

وناقشو المباركفوري بقولو :إنو ال يدؿ عمى منع القراءة خمؼ اإلماـ حتى يكوف حجة عمى القائميف
بيا ،فإف أبا ىريرة  الذي روى ىذا الحديث؛ قد روى ىو حديث الخداج الذي يدؿ عمى وجوب قراءة
ٍ
مصؿ إماما كاف أو مأموما أو منفردا ،وقد أفتى أبو ىريرة  بعد رواية ىذا الحديث
الفاتحة عمى كؿ
بقراءة فاتحة الكتاب خمؼ اإلماـ ،حيث قاؿ« :ا ْق َْأر بِيَا ِفي َن ْف ِس َؾ»( ،)ٙفعمـ أف حديث أبي ىريرة 

ٔ

 -شرح أبي داود لمعيني (ٖ.)ٔٔٛ/

ٖ

 -تحفة األحوذي (ٕ.)ٕٔٓ-ٕٜٓ/

٘

 -المحمى (ٕ.)ٕٚٓ/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٛ

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٚ

ٙ

 سبؽ تخريجو ص (ٖ).554

المروي في ىذا الباب ليس فيو ما يدخؿ عمى مف رأى القراءة خمؼ اإلماـ ،أي :ليس فيو ما يضر

القائميف بالقراءة خمؼ اإلماـ (ٔ).

ِ
آف»(ٕ) ،فيو إف دؿ
وناقشو الفاضل المكنوي بقولو :غاية ما فيو أف النبي  قاؿَ « :ما لي أ َُن َازعُ اْلقُ ْر َ
عمى النيي فإنما يدؿ عمى نيي القراءة المفضية إلى المنازعة في الجيرية (ٖ).
وناقشو البييقي بقولو :في صحة ىذا الحديث عف النبي  نظر ،وذلؾ ألف رواية ابف أكيمة الميثي
 وىو رجؿ مجيوؿ  -لـ يحدث إال بيذا الحديث وحده ،ولـ يحدث عنو غير الزىري ،ولـ يكف عندالزىري مف معرفتو أكثر مف أف رآه يحدث سعيد بف المسيب (ٗ).

أجابو الحافظ ضياء الدين :إ ف قوؿ البييقي :إف ابف أكيمة رجؿ مجيوؿ ،ولـ يحدث إال بيذا الحديث
وحده ،وأنو لـ يحدث عنو غير الزىري .ليس كذلؾ؛ فقد قاؿ فيو أبو حاتـ الرازي :صحيح الحديث

وحديثو مقبوؿ .قاؿ :وحكي عف أبي حاتـ البستي أنو قاؿ :روى عنو الزىري وسعيد بف أبي ىالؿ وابف
عمرو بف مسمـ بف عمار بف أكيمة بف عمرو (٘).

وأجابو ابن الممقن بقولو :زالت عنو الجيالة العينية والحالية برواية جماعة عنو ،وتوثيؽ أبي حاتـ بف
حباف إياه ،واخراج الحديث في صحيحو مف جيتو ،وتصحيح أبي حاتـ الرازي حديثو وأنو مقبوؿ،
وتحسيف الترمذي لو ،وسكوت أبي داود عنو .فيو حسف كما قالو الترمذي ،بؿ ىو صحيح كما قالو

ابف حباف ،وتفرد ابف أكيمة بو ال يخرجو عف كونو صحيحا ،لما عمـ مف أنو ال يضر تفرد الثقة
بالحديث ،كيؼ وقد أخرجو إماـ دار اليجرة في موطئو مع ما عمـ مف تشديده وتحريو في الرجاؿ ،وقد
قاؿ اإلماـ أحمد :مالؾ إذا روى عف رجؿ ال يعرؼ فيو حجة .وقاؿ سفياف بف عيينة :كاف مالؾ ال

يبمغ مف الحديث إال صحيحا وال يحدث إال عف ثقات (.)ٙ

ِ
وناقشو ابن حجر والنووي بقوليما :إف قولو« :فَ ْانتَيَى َّ
اء ِة»
اس َع ِف اْلق َر َ
الن ُ
ىو مف كالـ الزىري مدرج في الحديث ،وقد أطبؽ عميو الحفاظ (.)ٛ

()ٚ

ليس مف قولو  ،وانما

وناقشو الشوكاني بقولو :إف ىذا االستفياـ الذي لْلنكار عاـ لجميع القرآف أو مطمؽ في جميعو،
وحديث عبادة خاص ومقيد (.)ٜ

ٔ

 -تحفة األحوذي (ٕ.)ٜٔٛ/

ٖ

 -تحفة األحوذي (ٕ.)ٜٜٔ/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٔٛٚ

ٗ

 -السنف الكبرى لمبييقي (ٕ.)ٔ٘ٛ/

ٙ

 -المرجع السابؽ (ٖ.)٘ٗ٘/

ٛ

 -التمخيص الحبير (ٔ ،)٘ٙٙ/خالصة األحكاـ (ٔ.)ٖٚٛ/

٘

 -البدر المنير (ٖ.)٘ٗٗ-ٖ٘ٗ/

ٚ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٚ

ٜ

 -نيؿ األوطار (ٕ.)ٕٖٛ/
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وناقشو أبو الطيب العظيم أبادي :إف األكثريف عمى ضعفو ،ولو سمـ صحتو فال يتـ االستدالؿ بو

عمى ترؾ القراءة خمؼ اإلماـ فيما جير (ٔ).
ٗ-حديث جابِ ٍر «:مف َكاف لَو إِماـ فَِقراءةُ ِ ِ ِ
اءةٌ»(ٕ).
َ
اإل َماـ لَوُ ق َر َ
َْ َ ُ َ ٌ َ َ
ناقشو البخاري بقولو :ىذا خبر لـ يثبت عند أىؿ العمـ مف أىؿ الحجاز وأىؿ العراؽ وغيرىـ،
إلرسالو وانقطاعو رواه ابف شداد (ٖ).

ِ
وناقشو البخاري بقولو :قولو« :م ْف َكاف لَو إِماـ فَِقراءةُ ِ ِ
اءةٌ»
اإل َماـ لَوُ ق َر َ
َ ُ ٌَ ََ
َ
القُ ْر ِ
آف»(٘) مستثنى مف الجممة  ،والمستثنى خارج مف الجممة ،كذلؾ فاتحة الكتاب خارج مف قولوَ « :م ْف
َكاف لَو إِماـ فَِقراءةُ ِ ِ ِ
اءةٌ»( )ٙمع انقطاعو (.)ٚ
اإل َماـ لَوُ ق َر َ
َ ُ ٌَ ََ
وناقشو الفاضل المكنوي من وجيين:
(ٗ)

جممة ،وقولو« :إِ َّال بِأ ُّْـ

األول :إف ىذا الحديث ليس بنص عمى ترؾ قراءة الفاتحة ،بؿ يحتمميا ويحتمؿ قراءة ما عداىا ،وتمؾ
الروايات  -يعني روايات عبادة وغيره في القراءة خمؼ اإلماـ  -تدؿ عمى وجوب قراءة الفاتحة أو
استحسانيا نصا ،فينبغي تقديميا عميو قطعا.

الثاني :إف حديث عبادة نص في قراءة الفاتحة خمؼ اإلماـ ،وأحاديث الترؾ والنيي ال تدؿ عمى تركيا
نصا ،بؿ ظاى ار ،وتقديـ النص عمى الظاىر منصوص في كتب األعالـ (.)ٛ

وناقشو ابن الجوزي :إف حديث جابر  قد ورد بعدة طرؽ:
الطريق األول :فيو جابر الجعفي ،قاؿ يحيى بف معيف :ال يكتب حديثو ،ليس بشيء .وقاؿ أبو حنيفة:
ما لقيت أكذب منو.

وأجيب :أما جابر الجعفي فقد وثقو الثوري وشعبة وناىيؾ بيما ،وقاؿ أحمد بف حنبؿ :لـ ُيتكمـ في
جابر لحديثو بؿ لرأيو.

الطريق الثاني :فيو فيو – أي جابر الجعفي  -ومعو ليث ،وقد ضعؼ ابف عيينة ليثا .قاؿ أحمد :ىو
مضطرب الحديث.

وأجيب :وأما ليث فقاؿ أحمد :قد حدث عنو الناس.

ٔ

 -عوف المعبود (ٖ.)ٖٚ/

ٖ

 -جزء القراءة خمؼ اإلماـ (.)ٛ

٘

 -سيأتي تخريجو ص (.)ٔٛٚ

ٚ

 -جزء القراءة خمؼ اإلماـ (.)ٜ

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٛ

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٛ

ٙ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٛ

ٛ

 -المغني (ٔ.)ٖٙٙ/
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الطريق الثالث :فقاؿ الدارقطني :لـ يسنده عف موسى غير أبي حنيفة والحسف بف عمارة ،وىما
ضعيفاف(ٔ).

وأجيب :وأما أبو حنيفة فغير متيـ ،إنما كاف يقع في حديثو غمط وخطأ.

الطريق الرابع :فيو سيؿ بف العباس .قاؿ الدارقطني :ىو حديث منكر ،و سيؿ متروؾ ليس بثقة.
وأجيب :وأما سيؿ ومحمد بف الفضؿ و ابف سالـ فمعمري إنيـ ضعاؼ.

الطريق الخامس :فيو يحيى بف سالـ .قاؿ الدارقطني :ىو ضعيؼ.

وأجيب :وأما يحيى بف سالـ وغساف بف الربيع فمـ نر أحدا ضعفيما قبؿ الدارقطني ،وأصحاب الحديث
يضعفوف ما ليس يضعؼ عند الفقياء (ٕ).

٘ -القوؿ بإجماع أىؿ اإلسالـ عمى عدـ بطالف صالة مف لـ يق أر خمؼ اإلماـ.

ناقشو الباحث :إ ف دعوى اإلجماع باطمة ال نسمـ بصحتيا ،ألف القائميف بوجوب القراءة خمؼ اإلماـ
ىـ مف يروف الفاتحة ركنا في الصالة ،فال تصح برأييـ صالة بدوف قراءتيا ،فيترتب عمى قوليـ
بطالف صالة مف لـ يق أر خمؼ اإلماـ.

-ٙقياسو عمى المسبوؽ كما لو أدرؾ اإلماـ راكعا.

ناقشو الباحث :ىذا قياس في مقابؿ النص فيو مردود ،ألف المسبوؽ إذا أدرؾ اإلماـ راكعا فقد ورد

الدليؿ عمى سقوط القراءة عنو واالعتداد بالركعة ،واف كاف مف الفقياء مف قاؿ بخالفو ،فيكوف
مخصصا مف عموـ األدلة عمى وجوبو.

ثالثا :لم يقف الباحث عمى أدلة استند عمييا القائمون بكراىة قراءة الفاتحة لممأموم في الصالة
الجيرية ،ولكن يبدو أنيم حمموا أدلة القائمين بعدم الوجوب عمى الكراىة ،وقد سبق مناقشتيا فيما

يغني عن إعادتيا وتكرارىا.

رابعا :نوقشت أدلة القائمين بعدم جواز قراءة الفاتحة عمى المأموم في الصالة الجيرية بالتالي:

ٔ-قولو تعالى :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ(ٔ).
ٔ

 -لفت نظري دفاع العيني عف أبي حنيفة لما وصفو الدارقطني بالضعؼ ،فظير تعصبو إلمامو وىاجـ مخالفيو بألفاظ

الذعة ،وسف ألسنة حدادا في الذب عف إمامو فقاؿ :لو تأدب الدارقطني واستحيى لما تمفظ بيذه المفظة في حؽ أبي حنيفة،

فإنو إماـ طبؽ عممو الشرؽ والغرب .انظر :عمدة القاري ( .)ٖٔ٘/ٜوقاؿ في موضع آخر :قد ظير لؾ تحامؿ الدارقطني
عمى أبي حنيفة ،وتعصبو الفاسد ،فمف أيف لمدارقطني تضعيؼ مثؿ أبي حنيفة؟ والحاؿ أنو بيذا يستحؽ التضعيؼ ،ثـ ىو

يضعؼ حديث أ بي حنيفة ،وقد روى ىو في (سننو) أحاديث سقيمة معمولة ،وأحاديث غريبة منكرة ،وأحاديث موضوعات،
وكيؼ يضعفو ،وقد قاؿ يحيى بف معيف حيف سئؿ عنو :ثقة  ..كيؼ ال يستحيي الدارقطني وأمثالو ،مثؿ البخاري وابف

الجوزي والبييقي حتى يحطوا عمى مثؿ ىذا اإلماـ ،ويتكمموا في عرضو ،ألجؿ حظ األنفس ،وارتكاب اليوى الباطؿ ،ولقد
والقوـ أعداء لو وخصوـ  .وفي المثؿ السائر :البحر ال يكدره

صدؽ الشاعر في قولو :حسدوا الفتى إذ لـ ينالوا َشأ َْوهُ
وقع الذباب ،وال ينجسو ولوغ الكالب .انظر :شرح أبي داود لمعيني (ٖ.)ٜٜٗ/

ٕ

 -التحقيؽ في أحاديث الخالؼ (ٔ.)ٖٙٚ-ٖٙٙ/
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ناقشو ابن حزم بقولو :وتماـ اآلية حجة عمييـ؛ ألف اهلل قاؿ :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﮊ (ٕ) ،فإف كاف أوؿ اآلية في الصالة فآخرىا في الصالة؛ واف كاف آخرىا ليس في الصالة
فأوليا ليس في الصالة؛ وليس فييا إال األمر بالذكر س ار وترؾ الجير فقط (ٖ).
ناقشو المباركفوري بقولو :إ ف اآلية التي استدؿ بيا أصحابنا عمى مذىبيـ ال تدؿ عمى عدـ جواز

القراءة في السرية ،وال عدـ جواز القراءة في الجيرية حاؿ السكتة (ٗ).

ناقشو المباركفوري من خمسة وجوه :مدلال عمى أف استدالؿ الحنفية بيذه اآلية ليس بصحيح وال
يثبت بيا مدعاىـ:

األول :إف ىذه اآلية ساقطة عف االستدالؿ عند الفقياء الحنفية ال يجوز االستدالؿ بيا ،وقد صرحت

بذلؾ كتبيـ في باب المعارضة والترجيح ،مثاؿ المصير إلى السنة عند تعارض اآليتيف :قولو تعالى:
ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳﮊ (٘) ،وقولو تعالى :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ

()ٙ

تعارضا

فصرنا إلى قوؿ النبي « :مف َكاف لَو إِماـ فَِقراءةُ ِ ِ ِ
اءةٌ»( .)ٚفاألوؿ بعمومو يوجب القراءة
اإل َماـ لَوُ ق َر َ
َْ َ ُ َ ٌ َ َ
عمى المقتدي ،والثاني بخصوصو ينفيو ،وقد وردا في الصالة جميعا فتساقطا ،فيصار إلى حديث بعده.
فالعجب مف العمماء الحنفية أنيـ مع وجود ىذا التصريح في كتب أصوليـ كيؼ استدلوا بيذه اآلية؟!

الثاني :إف قولو تعالى :ﮋﯙ ﯚ ﯛﮊ

()ٛ

إنما ينفي القراءة خمؼ اإلماـ جي ار وبرفع الصوت،

فإنيا تشغؿ عف استماع القرآف ،وأما القراءة خمفو في النفس وبالسر فال ينفييا ،فإنيا ال تشغؿ عف
االستماع ،فنحف نق أر الفاتحة خمؼ اإلماـ عمال بأحاديث القراءة خمؼ اإلماـ في النفس وس ار ،ونستمع
القرآف عمال بقولو ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ ( ،)ٜواالشتغاؿ بأحدىما ال يفوت اآلخر.
الثالث :أجمع الفقياء عمى أنو يجوز تخصيص عموـ القرآف بخبر الواحد ،فيب أف عموـ قولو تعالى:
ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ
ٔ

 -سورة األعراؼ.ٕٓٗ :

ٖ

 -المحمى (ٕ.)ٕٜٙ/

٘

 -المزمؿ. ٕٓ:

ٚ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٛ

ٜ

 -سورة األعراؼ.ٕٓٗ :

ٕ

 -سورة األعراؼ.ٕٓ٘-ٕٓٗ :

ٗ

 -تحفة األحوذي (ٕ.)ٕٓ٘/

ٙ

 -سورة األعراؼ.ٕٓٗ :

ٛ

 -سورة األعراؼ.ٕٓٗ :

ٓٔ

(ٓٔ)

يوجب سكوت المأموـ عند قراءة اإلماـ ،إال أف قولو
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«الَ صالَةَ لِمف لَـ ي ْق ْأر بِفَاتِح ِة ِ
الكتَ ِ
اب»(ٔ) .وقولو« :ال صالة إال بفاتحة الكتاب»
َ
َ
َْ ْ ََ
العموـ ،وثبت أف تخصيص عموـ القرآف بخبر الواحد الزـ ،فوجب المصير إلى تخصيص ىذه اآلية
(ٕ)

أخص مف ذلؾ

بيذا الخبر.

الرابع :إنو لو سمـ أف ىذه اآلية تدؿ عمى منع القراءة خمؼ اإلماـ؛ فإنما تدؿ عمى المنع إذا جير
اإلماـ ،فإف االستماع واإلنصات ال يمكف إال إذا جير ،وقد اعترؼ بو العمماء الحنفية أيضا ،فنحف
نق أر خمؼ اإلماـ في الصموات السرية وفي الجيرية أيضا عند سكتات اإلماـ ،فإف اآلية ال تدؿ عمى

المنع إال إذا جير .وقد اعترؼ بيذا كمو بعض عمماء الحنفية حيث قاؿ :ىذه اآلية ال تدؿ عمى عدـ
جواز القراءة في السرية ،وال عمى عدـ جواز القراءة في الجيرية حاؿ السكتة.

الخامس :إف ىذه اآلية ال تعمؽ ليا بالقراءة خمؼ اإلماـ ،فإنو ليس فييا خطاب مع المسمميف ،بؿ

فييا خطاب مع الكفار في ابتداء التبميغ (ٖ).
ناقشو النووي من وجيين:

األول :إ ف المستحب لْلماـ أف يسكت بعد الفاتحة قدر ما يق أر المأموـ الفاتحة ،وحينئذ ال يمنعو قراءة
الفاتحة.

الثاني :إف القراءة التي يؤمر باإلنصات ليا في السورة وكذا الفاتحة إذا سكت االماـ بعدىا ،وىذا مع
التسميـ أف المراد باآلية حيث قرئ القرآف ،واال فقد روي أنيا نزلت في الخطبة ،وسميت قرآنا الشتماليا
عميو (ٗ).

أجابو الجصاص من خمسة وجوه:
األول :إف حديث السكتتيف غير ثابت.
الثاني :ولو ثبت لـ يدؿ عمى ما ذكرت ،ألف السكتة األولى إنما ىي لذكر االستفتاح ،والثانية إف ثبتت
فال داللة فييا عمى أنيا بمقدار ما يق أر فاتحة الكتاب ،وانما ىي فصؿ بيف القراءة وبيف تكبير الركوع،
لئال يظف مف ال يعمـ أف التكبير مف القراءة إذا كاف موصوال بيا.

الثالث :ولو كانت السكتتاف كؿ واحدة منيما بمقدار قراءة فاتحة الكتاب؛ لكاف ذلؾ مستفيضا ونقمو
شائعا ظاى ار ،فمما لـ ينقؿ ذلؾ مف طريؽ االستفاضة مع عموـ الحاجة إليو؛ إذ كانت مفعولة ألداء
فرض القراءة مف المأموـ؛ ثبت أنيما غير ثابتتيف.

الرابع :إف سبيؿ المأموـ أف يتبع اإلماـ ،وال يجوز أف يكوف اإلماـ تابعا لممأموـ .فعمى قوؿ ىذا القائؿ
ِ ِ
ِ
اـ لُِي ْؤتَ َّـ بِ ِو»(ٔ) .ثـ
يسكت اإلماـ بعد القراءة حتى يق أر المأموـ؛ وىذا خالؼ قولو « :إَّن َما ُجع َؿ ْاإل َم ُ
ٔ

 -سبؽ تخريجو ص (ٕ٘).

ٖ

 -تحفة األحوذي (ٕ.)ٕٓٚ-ٕٓ٘/

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص (ٕ).

ٗ

 -المجموع (ٖ.)ٖٙٚ/
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مع ذلؾ يكوف األمر عمى عكس ما أمر بو  مف قولو «وِا َذا قَ أَر فَأ َْن ِ
صتُوا»(ٕ) ،فأمر المأموـ
َ
َ
باإلنصات لْلماـ ،وىو يأمر اإلماـ باإلنصات لممأموـ ويجعمو تابعا لو ،وذلؾ خمؼ مف القوؿ.

الخامس :إنو روي في النيي عف القراءة خمؼ اإلماـ آثار مستفيضة عف النبي .)ٖ( 
ِ
الناس َع ِف اْل ِقراء ِة مع رس ِ
وؿ
آف» .قَ َ
ٕ-حديث أَبِى ُى َرْي َرةَ « :إِّْني أَقُو ُؿ َما لي أ َُن َازعُ اْلقُ ْر َ
ََ ََ َُ
اؿ :فَ ْانتَيَى َّ ُ
يو النَّبِ ُّي  بِاْل ِقراء ِة ِمف َّ ِ ِ
المَّ ِو ِ فيما جير ِف ِ
يف س ِمعوا َذلِ َؾ ِم ْف رس ِ
وؿ المَّ ِو .)ٗ(
ََ َ
َُ
الصمَ َوات ح َ َ ُ
َ َ ََ
سبؽ مناقشتو في أدلة القائميف بعدـ الوجوب بما يغني عف إعادتيا وتكرارىا.
ٖ -حديث جابِ ٍر «:مف َكاف لَو إِماـ فَِقراءةُ ِ ِ ِ
اءةٌ»(٘).
َ
اإل َماـ لَوُ ق َر َ
َْ َ ُ ٌَ َ َ
سبؽ مناقشتو في أدلة القائميف بعدـ الوجوب بما يغني عف إعادتيا وتكرارىا.
آف؟ إِ َذا أَسرر ُ ِ
ٗ-حديث أَبِي ُى َرْي َرةَ « :إِّْني أَقُو ُؿ َما لِي أَُن َازعُ ِفي اْلقُ ْر ِ
اءتِي فَا ْق َرُءوا َم ِع َي»(.)ٙ
ت بِق َر َ
َْ ْ
وقد سبؽ مناقشتو في المسألة السابقة بما يغني عف إعادتيا وتكرارىا.
٘-القوؿ بإجماع الصحابة عمى ترؾ القراءة خمؼ اإلماـ.

ناقشو الباحث :إف القوؿ باإلجماع عمى ترؾ القراءة خمؼ اإلماـ وىـ مف قائمو ،فقد روي عف جمع مف

الصحابة القوؿ بوجوب القراءة .قاؿ الترمذي :وقد اختمؼ أىؿ العمـ في القراءة خمؼ اإلماـ ،فرأى
أكثر أىؿ العمـ مف أصحاب النبي  والتابعيف ومف بعدىـ القراءة خمؼ اإلماـ ( .)ٚفالقوؿ باإلجماع

دعوى باطمة ال تقوـ بو حجة.

الترجيح:

يرى الباحث – واهلل أعمـ – أف القوؿ بوجوب قراءة الفاتحة عمى المأموـ في الصالة الجيرية ىو
األرجح والصواب ،لقوة أدلتو وصحتيا ووجاىتيا عمى ما استدؿ بيا قائموىا ،وأما أدلة اآلخريف فال تسمـ

مف مقاؿ أو ضعؼ أو اعتراض .فال تقوى عمى االستدالؿ بيا ومناىضة أدلة القائميف بالوجوب.
  
المبحث السادس :الجير واإلسرار بقراءة الفاتحة.

المطمب األول :جير اإلمام واسراره بقراءة الفاتحة.

ٔ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٛ

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٛ

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٚ

ٙ

 -سبؽ تخريجو ص (ٓ.)ٜٔ

ٖ

 -أحكاـ القرآف لمجصاص (ٗ.)ٕٔٚ/

٘

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٛ

ٚ

 -سنف الترمذي (ٕ.)ٔٔٛ/
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أجمع الفقياء عمى مشروعية الجير في صالة الفجر واألولييف في صالة المغرب والعشاء ،واإلسرار

في الظير والعصر والثالثة في المغرب واألخيرتيف في العشاء .وقد نقؿ اإلجماع عمى ذلؾ اإلماـ
(ٔ)

النووي

(ٕ)

والعيني

(ٖ)

والماوردي

في حكمو لْلماـ عمى قوليف:

والزركشي

(٘)

(ٗ)

وابف مفمح

وأبو الطيب العظيـ أبادي( .)ٙولكف اختمفوا

القول األول :يسن لإلمام الجير في مواضع الجير ،واإلسرار في مواضع اإلسرار.
()ٛ

وىو قوؿ عند الحنفية( ،)ٚوبو قاؿ المالكية

الصنعاني(ٕٔ).

والشافعية

()ٜ

(ٓٔ)

والحنابمة

وابف حزـ(ٔٔ) ،واليو ماؿ

القول الثاني :يجب عمى اإلمام الجير في مواضع الجير ،واإلسرار في مواضع اإلسرار.
(ٖٔ)

وبو قاؿ الحنفية

(ٗٔ)

وابف القاسـ مف المالكية

سبب الخالف :يرجع إلى ما يمي:

ورجحو الشوكاني(٘ٔ).

األول :مواظبة النبي  عمى اإلسرار في السرية والجير في الجيرية ،وىؿ المواظبة محمولة عمى
الجير أو عمى االستحباب.

الثاني :ورود أحاديث في صالة رسوؿ اهلل  في الظير والعصر ،وكانوا يسمعوف منو اآلية أحيانا.
ٔ

 -المجموع (ٖ.)ٖٜٛ/

ٖ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٜٔٗ/

٘

 -المبدع شرح المقنع (ٔ.)ٖٜٔ/

ٚ

 -مجمع األنير (ٔ.)ٖٔٗ/

ٜ

 -إعانة الطالبيف (ٔ ،)ٖٔ٘/اإلقناع (ٔ ،)ٖٔٗ/الحاوي في فقو الشافعي (ٕ ،)ٜٔٗ/المجموع (ٖ.)ٖٜٛ/

ٕ

 -شرح أبي داود لمعيني (ٖ.)ٗ٘ٙ/

ٗ

 -شرح الزركشي (ٔ.)ٜٔٗ/

ٙ

 -عوف المعبود (ٖ.)ٔٓ/

ٛ

 -الكافي في فقو أىؿ المدينة (ٔ ،)ٕٓٙ/حاشية العدوي (ٔ ،)ٖٙٓ/كفاية الطالب (ٔ.)ٖٜٚ/

ٓٔ

 -اإلقناع (ٔ ،)ٔٔٛ/اإلنصاؼ (ٕٗ ،)ٙ٘-شرح منتيى اإلرادات (ٔ ،)ٔٛ٘/كشاؼ القناع (ٔ.)ٖٖٕ/

ٕٔ

 -سبؿ السالـ (ٔ.)ٔٚ٘/

ٗٔ

 -المنتقى (ٔ.)ٕٕ٘/

ٔٔ

 -المحمى (ٖ.)ٕ٘/

ٖٔ

 -بدائع الصنائع (ٔ ،)ٔٙٓ/تحفة الفقياء (ٔ ،)ٕٜٔ/حاشية ابف عابديف (ٔ ،)ٜٗٙ/مجمع األنير (ٔ.)ٖٔٗ/

٘ٔ
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الثالث :بعض اآلثار عف الصحابة والتابعيف أنيـ كانوا يجيروف بالقراءة في الصالة السرية.
األدلة:

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بأنو يسف لْلماـ الجير في مواضع الجير،
واإلسرار في مواضع اإلسرار باألدلة التالية:

أوال :من السنة.
ِ ِ
ادةَ عف أَبِ ِ
َف َّ
يو « :أ َّ
الرْك َعتَْي ِف ْاألُولََي ْي ِف ِم َف الظُّ ْي ِر
اف َي ْق َأُر ِفي َّ
النبِ َّ
َٔ -ع ْف َع ْبد اهلل ْب ِف أَبِي قَتَ َ َ ْ
ي َ ك َ
ُخرَي ْي ِف بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
واْل َع ْ ِ ِ ِ ِ ِ
اب و ُس ٍ
اب»(ٔ).
َح َي ًاناَ ،وَي ْق َأُر ِفي َّ
ورة َوُي ْس ِم ُع َنا ْاآل َيةَ أ ْ
الرْك َعتَْي ِف ْاأل ْ َ
ص ِر ،بفَات َحة اْلكتَ َ َ
َ
وجو االستدالل :قاؿ الصنعاني :واسماعيـ اآلية أحيانا دليؿ عمى أنو ال يجب اإلسرار في السرية،

وأف ذلؾ ال يقتضي سجود السيو (ٕ).
ُّ
ِ ِ
ِ
ٕ-عف اْلبر ِ
ؼ َّ ِ
اف
اء  قَ َ
صمّْي َخْم َ
ورِة لُ ْق َم َ
اؿُ « :كَّنا ُن َ
النب ّْي  الظ ْي َر فََن ْس َمعُ م ْنوُ ْاآل َيةَ َب ْع َد ْاآل َيات م ْف ُس َ
َ ْ ََ
ِ (ٖ)
و َّ
الذ ِارَيات» .
َ
وجو االستدالل :قاؿ الحافظ ابف حجر :استدؿ بو عمى جواز الجير في السرية وأنو ال سجود سيو
عمى مف فعؿ ذلؾ خالفا لمف قاؿ ذلؾ مف الحنفية وغيرىـ سواء قمنا كاف يفعؿ ذلؾ عمدا لبياف الجواز

أو بغير قصد لالستغراؽ في التدبر وفيو حجة عمى مف زعـ أف اإلسرار شرط لصحة الصالة

السرية (ٗ).

ثانيا :من اآلثار.

ُّ
ت ي ْجير بِاْل ِقر ِ ِ
ٔ-عف ي ْحيى ْب ِف عب ٍ
ص ِر (٘).
َّاد قَ َ
اف َخب ُ
َ
َْ َ َ
اؿَ :ك َ
اءة في الظ ْي ِر َواْل َع ْ
ََ
َّاب ْب ُف ْاأل ََر ّْ َ َُ
َّؼ ْاأل ََّو ُؿ ي ْفقَي ِ
ت َخْم َ ِ ِ
ٕ-عف مح َّمِد ْب ِف م َز ِ
اف الص ُّ
اءتَوُ ِفي
احٍـ قَ َ
صمَّْي ُ
َْ َُ
َ ُ َ
ؼ َسعيد ْب ِف ُج َب ْي ٍر ،فَ َك َ
وف ق َر َ
اؿَ :
ُ
ُّ
ص ِر (.)ٙ
الظ ْي ِر َواْل َع ْ
َٖ -ع ْف ُح َم ْيٍد

ٔ
ٕ

ؼ أ ََن ٍ
َعمَىَ ،و َج َع َؿ ُي ْس ِم ُع َنا ْاآل َيةَ (ٔ).
س الظُّ ْي َر ،فَقَ َأَر بِ َسب ِ
اس َـ َرب َ
قَ َ
ت َخْم َ
ّْؾ ْاأل ْ
صمَّْي ُ
ّْح ْ
اؿَ :

 سبؽ تخريجو ص (ٖٕٔ). -سبؿ السالـ (ٔ.)ٔٚ٘/

ٖ
ِ
اءةُ ِفي الظُّ ْي ِر .سنف ابف ماجو (ٔ )ٕٚٔ/حديث رقـ
 سنف النسائي (ٕ )ٖٔٙ/حديث رقـ (ٔ ،)ٜٚكتاب االفتتاح ،اْلق َر َ(ٖٓ ،) ٛكتاب إقامة الصالة والسنة فييا ،باب الجير أحيانا باآلية في صالة الظير والعصر .قاؿ األلباني في السمسمة

الضعيفة ( :)ٕٔٓ/ٜضعيؼ.

ٗ

 -فتح الباري (ٕ.)ٕٗ٘/

٘
ُّ
ِ
ص ِر بَِب ْع ِ
ض
 مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ )ٖٔٛ/حديث رقـ ( ،)ٖٖٜٙكتاب الصمواتَ ،م ْف َك َاف َي ْج َي ُر في الظ ْي ِر َواْل َع ْ
ِ
اء ِة.
اْلق َر َ
ٙ
ُّ
ِ
ص ِر بَِب ْع ِ
ض
 مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ )ٖٜٔ/حديث رقـ (ٕٗ ،)ٖٙكتاب الصمواتَ ،م ْف َك َاف َي ْج َي ُر في الظ ْي ِر َواْل َع ْ
ِ
اء ِة.
اْلق َر َ
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ُّ
َف ْاألَسوَد واْلعْمقَمةَ َك َانا ي ْجير ِ ِ
ِ
الر ْحم ِف ْب ِف ْاأل ْ ِ
ص ِر فَ َال َي ْس ُج َد ِ
اف (ٕ).
اف في الظ ْي ِر َواْل َع ْ
َ ََ
َس َود أ َّ ْ َ َ َ َ
َٗ -ع ْف َع ْبد َّ َ
أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بأنو يجب عمى اإلماـ الجير في مواضع
الجير ،واإلسرار في مواضع اإلسرار باألدلة التالية:

من المعقول:

ٔ -إف القراءة ركف يتحممو اإلماـ عف القوـ فعال ،فيجير ليتأمؿ القوـ ويتفكروا في ذلؾ ،فتحصؿ ثمرة
قروا ،وثمرة الجير تفوت في صالة
القراءة وفائدتيا لمقوـ ،فتصير قراءة اإلماـ قراءة ليـ تقدي ار كأنيـ أ
النيار ،ألف الناس في األغمب يحضروف الجماعات في خالؿ الكسب والتصرؼ واالنتشار في
األرض ،فكانت قموبيـ متعمقة بذلؾ ،فيشغميـ ذلؾ عف حقيقة التأمؿ فال يكوف الجير مفيدا ،بؿ يقع
تسبيبا إلى اإلثـ بترؾ التأمؿ ،وىذا ال يجوز بخالؼ صالة الميؿ ،ألف الحضور إلييا ال يكوف في

خالؿ الشغؿ ،وبخالؼ الجمعة والعيديف ألنو يؤدى في األحاييف مرة عمى ىيئة مخصوصة مف الجمع
العظيـ وحضور السمطاف وغير ذلؾ ،فيكوف ذلؾ مبعثة عمى إحضار القمب والتأمؿ (ٖ).

ٕ -إف القراءة مف أركاف الصالة ،واألركاف في الفرائض تؤدى عمى سبيؿ الشيرة دوف اإلخفاء ،وليذا
كاف النبي  يجير في الصموات كميا في االبتداء؛ إلى أف قصد الكفار أف ال يسمعوا القرآف وكادوا
يمغوف فيو ،فخافت النبي  بالقراءة في الظير والعصر؛ ألنيـ كانوا مستعديف لألذى في ىذيف
الوقتيف ،وليذا كاف يجير في الجمعة والعيديف ألنو أقاميما بالمدينة ،وما كاف لمكفار بالمدينة قوة

األذى ،ثـ واف زاؿ ىذا العذر بقيت ىذه السنة؛ كالرمؿ في الطواؼ ونحوه (ٗ).

ٖ -إف النبي  واظب عمى الجير فيما يجير والمخافتة فيما يخافت ،وذلؾ دليؿ الوجوب وعمى ىذا
عمؿ األمة (٘).

ٗ -إف القراءة تخفى فيما سوى األولييف؛ ألف الجير صفة القراءة المفروضة ،والقراءة ليست بفرض في
األخرييف (.)ٙ

المناقشة:

ٔ
ُّ
ِ
ص ِر بَِب ْع ِ
ض
 مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ )ٖٜٔ/حديث رقـ (ٖٗ ،)ٖٙكتاب الصمواتَ ،م ْف َك َاف َي ْج َي ُر في الظ ْي ِر َواْل َع ْ
ِ
اء ِة.
اْلق َر َ
ٕ
ُّ
ِ
ص ِر بَِب ْع ِ
ض
 مصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ )ٖٜٔ/حديث رقـ (٘ٗ ،)ٖٙكتاب الصمواتَ ،م ْف َك َاف َي ْج َي ُر في الظ ْي ِر َواْل َع ْ
ِ
اء ِة.
اْلق َر َ
ٖ

 -بدائع الصنائع (ٔ.)ٔٙٔ-ٔٙٓ/

٘

 -المرجع السابؽ.

ٗ

 -المرجع السابؽ.

ٙ
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أوال :نوقشت أدلة القول األول القائمين بأنو يسن لإلمام الجير في مواضع الجير ،واإلسرار في

مواضع اإلسرار بالتالي:

ُّ
ِ
ادةَ « :أ َّ
ص ِر ،بِفَاتِ َح ِة
اف َي ْق َأُر ِفي َّ
ٔ-حديث أَبِي قَتَ َ
َف النَّبِ َّي َ ك َ
الرْك َعتَْي ِف ْاألُولََي ْي ِف م َف الظ ْي ِر َواْل َع ْ
ُخرَي ْي ِف بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
ِ ِ
اب»(ٔ).
َح َي ًاناَ ،وَي ْق َأُر ِفي َّ
ورٍة َوُي ْس ِم ُع َنا ْاآل َيةَ أ ْ
الرْك َعتَْي ِف ْاأل ْ َ
اْلكتَاب َو ُس َ
ناقشو العيني بقولو :يحتمؿ أف الجير باآلية كاف يحصؿ بسبؽ المساف لالستغراؽ في التدبر (ٕ).

أجابو ابن حجر :لعمو كاف يفعؿ ذلؾ عمدا لبياف الجواز (ٖ).

َح َي ًانا» دليؿ أنو كاف ذلؾ مف فعمو عمى القصد إليو والمداومة عميو (ٗ).
وأجابو ابن بطال :قولو« :أ ْ
َح َي ًانا» ما يدؿ عمى أنو تكرر ذلؾ منو .)٘( 
وأجابو الصنعاني :في قولو« :أ ْ
ؼ النَّبِ ّْي  الظُّير فََنسمع ِم ْنو ْاآليةَ بع َد ْاآلي ِ
ٕ-حديث اْلبر ِ
ات ِم ْف ُس ِ
ورة
اء  قَ َ
صمّْي َخْم َ
َ
َْ ْ َ ُ ُ َ َ ْ
اؿُ « :كَّنا ُن َ
َ
ََ
ِ ()ٙ
لُ ْقماف و َّ
الذ ِارَيات» .
َ َ َ
ناقشو األلباني بقولو :أخرجو النسائي وابف ماجو ،مف طريؽ سمـ بف قتيبة ،عف ىاشـ بف البريد ،عف
أبي إسحاؽ ،عف البراء بف عازب قاؿ :فذكره ،وىذا إسناد ضعيؼ؛ رجالو ثقات رجاؿ البخاري ،غير
ىاشـ بف البريد وىو ثقة عمى تشيع فيو ،لكف أبو إسحاؽ  -وىو السبيعي عمرو بف عبد اهلل -؛ كاف

اختمط مع كونو مدلساً ،ومثمو ال يصمح االحتجاج بحديثو إال إذا صرح بالتحديث وحدث قبؿ االختالط،
وىذا كمو غير متوفر ىنا (.)ٚ

ثانيا :نوقشت أدلة القول الثاني القائمين بأنو يجب عمى اإلمام الجير في مواضع الجير ،واإلسرار

في مواضع اإلسرار بالتالي:

ناقشيا الباحث من عدة وجوه:

األول :ذكر الحكمة مف الجير في صالة الميؿ واإلسرار في صالة النيار والتفريؽ بينيما؛ محض
اجتياد لـ يقـ الدليؿ عميو ،فال نسمـ بو حجة لمقوؿ بالوجوب.

الثاني :إف الرمؿ في الطواؼ قاـ الدليؿ عمى بياف سبب مشروعيتو ،أما اإلسرار في صالتي الظير
والعصر ،والثالثة مف المغرب ،واألخيرتيف مف العشاء ،لـ يقـ دليؿ صحيح عمى بياف سببو ،أو أف
ٔ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٕٔٚ

ٕ

 -شرح أبي داوود لمعيني (ٖ.)ٗ٘ٛ/

ٗ

 -شرح صحيح البخاري البف بطاؿ (ٕ.)ٖٚٚ/

ٙ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٕٔٚ

ٖ

 -فتح الباري (ٕ.)ٕٗ٘/

٘

 -سبؿ السالـ (ٔ.)ٔٚ٘/

ٚ
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اإلخفات فيو كاف بسبب الخوؼ مف العدو ،وانما ىو أمر توقيفي قصرت عنو األدلة ،فعجزت العقوؿ
عف إدراكو.

الثالث :القوؿ بمواظبة النبي  عمى الجير في الجيرية واإلسرار في السرية؛ ادعاء باطؿ مردود
بحديث أبي قتادة  في الصحيحيف وحديث البراء بف عازب  في سنف النسائي وابف ماجو ،وىي

أدلة القائميف باالستحباب.

الرابع :القوؿ بأف القراءة ليست بفرض في األخرييف؛ مناؼ ألمره  لممسيء صالتو بالقراءة في قولو:
(ٔ)
ِ ِ
«ثَُّـ ا ْق َْأر َما تََيس ََّر َم َع َؾ ِم َف اْلقُ ْر ِ
ص َالتِ َؾ ُكمّْيَا»(ٕ) .فيي تدؿ داللة
آف»  ،وقولو « :ثَُّـ ا ْف َع ْؿ َذل َؾ في َ
واضحة عمى أف القراءة فرض في كؿ ركعات الصالة.
الخامس :المواظبة ليست دليال عمى الوجوب كما قالو الصنعاني :ومواظبة النبي  عمى فعؿ ال
يدؿ عمى فرضيتو فإنو كاف يواظب عمى الواجبات (ٖ) .وانما تدؿ عمى االستحباب .قاؿ الحافظ ابف

حجر :والحؽ عندنا أف ما صح عف النبي  في ذلؾ؛ وثبتت مواظبتو عميو فيو مستحب ،وما لـ
تثبت مواظبتو عميو فال كراىة فيو (ٗ).

الترجيح:
يرى الباحث  -واهلل أعمـ  -أنو يسف لْلماـ الجير في مواضع الجير ،واإلسرار في مواضع اإلسرار؛
وىو الصواب واألرجح لوجاىة أدلة القائميف بو وقوتيا ،وأف القائميف بالوجوب ليس لدييـ أدلة تسند
قوليـ ،عدا عف أقواؿ ال تسمـ مف االعتراض ومخالفتيا لألحاديث الصريحة الصحيحة.
  
المطمب الثاني :جير المأموم واسراره بقراءة الفاتحة.
أجمع العمماء عمى أف السنة لممأموـ اإلسرار بقراءة الفاتحة ،وال يشرع لو الجير بيا ،وقد نقؿ اإلجماع
(٘)

عمى ذلؾ ابف قدامة

األدلة:

وابف مفمح

ٔ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٙ

ٖ

 -بدائع الصنائع (ٔ.)ٔٙٓ/

٘

 -المغني (ٔ.)ٕٙٗ/

ٚ

 -المجموع (ٖ.)ٖٜٓ/

ٕ

()ٙ

()ٚ

والنووي

وشيخ اإلسالـ ابف تيمية(.)ٛ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٙ

ٗ

 -فتح الباري (ٕ.)ٕٗٛ/

ٙ

 -المبدع شرح المقنع (ٔ.)ٖٜٔ/

ٛ
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أوال :من القرآن.
قولو تعالى :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ (ٔ).
وجو االستدالل :قاؿ الجصاص :دلت اآلية عمى النيي عف القراءة خمؼ اإلماـ فيما يجير بو ،فيي
داللة عمى النيي فيما يخفى ،ألنو أوجب االستماع واإلنصات عند قراءة القرآف؛ ولـ يشترط فيو حاؿ

الجير مف اإلخفاء ،فإذا جير فعمينا االستماع واإلنصات ،واذا أخفى فعمينا اإلنصات بحكـ المفظ

لعممنا بو قارئ لمقرآف (ٕ).
ثانيا :من السنة.

ِ
ِ ِ
ِ
اـ لُِي ْؤتََّـ بِ ِو ،فَِإ َذا َكب ََّر فَ َكب ُّْرواَ ،وِا َذا قَ َأَر
اؿ :قَ َ
َٔ -ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  قَ َ
اؿ َر ُسو ُؿ اهلل « :إَّن َما ُجع َؿ ْاإل َم ُ
فَأ َْن ِ
صتُوا»(ٖ).
وجو االستدالل :قاؿ العيني :وىذا حجة صريحة في أف المقتدي ال يجب عميو أف يق أر خمؼ اإلماـ

أصالً (ٗ) .فدؿ ذلؾ عمى أنو ال يجير بالقراءة مف باب أولى.
ِ
ُّ
ِ
اؿَّ :
اؿ« :أَُّي ُك ْـ قَ َأَر
ص ِر فَقَ َ
َٕ -ع ْف ع ْم َر َ
ص َالةَ الظ ْي ِر أ َِو اْل َع ْ
صمى بَِنا َر ُسو ُؿ اهلل َ 
ص ْي ٍف  قَ َ َ
اف ْب ِف ُح َ
ت أ َّ
ض ُك ْـ
َخْم ِفي بِ َسب ِ
اؿ َرُج ٌؿ :أ ََنا َولَ ْـ أ ُِرْد بِيَا إِ َّال اْل َخ ْي َر ،قَ َ
َعمَى؟» فَقَ َ
اس َـ َرب َ
اؿ« :قَ ْد َعمِ ْم ُ
ّْؾ ْاأل ْ
َف َب ْع َ
ّْح ْ
َخالَ َجنِييَا»(٘).
وجو االستدالل :قاؿ النوويَ « :خالَ َجنِييَا» أي :نازعنييا .ومعنى ىذا الكالـ اإلنكار عميو ،واإلنكار في
جيره أو رفع صوتو بحيث أسمع غيره ال عف أصؿ القراءة (.)ٙ
ِ
ِ
ٍ
وؿ المَّ ِو ْ انصر َ ِ
َٖ -ع ْف أَبِى ُى َرْي َرةَ  أ َّ
اؿَ « :ى ْؿ قَ َأَر َم ِعي
اء ِة فَقَ َ
َف َر ُس َ
صالَة َجيَ َر فييَا بِاْلق َر َ
ؼ م ْف َ
ََ
ِ
اؿ فَ ْانتَيَى
آف» .قَ َ
وؿ المَّ ِو .قَ َ
اؿ َرُج ٌؿَ :ن َع ْـ َيا َر ُس َ
َح ٌد ِم ْن ُك ْـ آنِفًا» .فَقَ َ
أَ
اؿ «إِّْني أَقُو ُؿَ :ما لي أ َُن َازعُ اْلقُ ْر َ
ي  بِاْل ِقراء ِة ِمف َّ ِ ِ
وؿ المَّ ِو ِ فيما جير ِف ِ
الناس َع ِف اْل ِقراء ِة مع رس ِ
يو َّ
يف َس ِم ُعوا َذلِ َؾ ِم ْف
النبِ ُّ
الصمَ َوات ح َ
ََ َ
ََ َََُ
َّ ُ
َ َ ََ
رس ِ
وؿ المَّ ِو .)ٚ(
َُ

ٔ

 -سورة األعراؼ.ٕٓٗ :

ٕ

 -أحكاـ القرآف لمجصاص (ٗ.)ٕٔٙ/

ٗ

 -عمدة القاري (.)ٕٔٗ/ٜ

ٙ

 -شرح النووي عمى مسمـ (ٗ.)ٜٔٓ/

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٛ

٘

 -سبؽ تخريجو ص (ٕ.)ٜٔ

ٚ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٔٛٚ
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وجو االستدالل :قاؿ ابف عبد البر :في ىذا الحديث دليؿ واضح عمى أنو ال يجوز لممأموـ فيما جير
فيو إمامو بالقراءة مف الصموات؛ أف يق أر معو ال بأـ القرآف وال بغيرىا ،ألف رسوؿ اهلل  لـ يستثف فيو

شيئا مف القرآف (ٔ).

وقاؿ الزرقاني :وعموـ الحديث يقتضي أف ال تجوز القراءة مع اإلماـ إذا جير بأـ القرآف وال

غيرىا (ٕ) .فدؿ ذلؾ عمى أنو ال يجير بالقراءة مف باب أولى.
ثالثا :من المعقول.

ٔ -إف المأموـ مأمور باإلنصات لْلماـ واالستماع لو ،بؿ قد منع مف القراءة ألجؿ ذلؾ (ٖ).
ٕ -إف المأموـ إذا جير نازع اإلماـ في القراءة (ٗ).

وبناء عمى ما تقدـ مف أدلة يتبيف أف السنة لممأموـ اإلسرار بقراءة الفاتحة ،وال يشرع لو الجير بيا.
واهلل أعمـ .

  

المطمب الثالث :جير المنفرد واسراره بقراءة الفاتحة.
أجمع الفقياء عمى مشروعية الجير في صالة الفجر واألولييف في صالة المغرب والعشاء ،واإلسرار
في الظير والعصر والثالثة في المغرب واألخيرتيف في العشاء .وقد نقؿ اإلجماع عمى ذلؾ اإلماـ ابف
(٘)

حزـ الظاىري

()ٙ

والنووي

()ٚ

والعيني

والماوردي

()ٛ

والزركشي

()ٜ

وابف مفمح(ٓٔ).

ولكف اختمفوا في حكمو لممنفرد عمى ثالثة أقواؿ:

القول األول :تخيير المنفرد بين الجير واإلسرار.
(ٔٔ)

وبو قاؿ الحنفية

والحنابمة في رواية(ٕٔ).

ٔ

 -التمييد (ٔٔ.)ٕٚ/

ٖ

 -المغني (ٔ ،)ٕٙٗ/الميذب (ٔ.)ٚٗ/

٘

 -مراتب اإلجماع (ٔ.)ٖٖ/

ٚ

 -شرح أبي داود لمعيني (ٖ.)ٗ٘ٙ/

ٜ

 -شرح الزركشي (ٔ.)ٜٔٗ/

ٕ

 -شرح الزرقاني (ٔ.)ٕ٘ٛ/

ٗ

 -الميذب (ٔ.)ٚٗ/

ٙ

 -المجموع (ٖ.)ٖٜٛ/

ٛ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٜٔٗ/

ٓٔ

 -المبدع شرح المقنع (ٔ.)ٖٜٔ/

ٕٔ

 -الكافي (ٔ ،)ٕٕٗ/المبدع (ٔ ،)ٖٜٔ/المغني (ٔ ،)ٕٙٗ/مطالب أولي النيى (ٔ.)ٗٗٔ/

ٔٔ
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القول الثاني :يسن لممنفرد الجير في الجيرية واإلسرار في السرية.
(ٔ)

وبو قاؿ المالكية

(ٕ)

والشافعية

والحنابمة(ٖ).

القول الثالث :يسن لممنفرد اإلسرار مطمقا.
والحنابمة في رواية(ٗ).

سبب الخالف:

ٍ
مجتيد قاس
عدـ ثبوت أدلة صريحة في شأف المنفرد ،وبياف حالو مف حيث الجير واإلسرار ،فمف
عميو أحكاـ اإلماـ ،وآخر قاس عميو أحكاـ المأموـ ،ولكؿ وجية ىو مولييا.

األدلة:

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بأف المنفرد مخير بيف الجير واإلسرار في

قراءة الفاتحة باألدلة التالية:
أوال :من السنة.

ِ
ِ
َف َّ
ادةَ  :أ َّ
اؿ:
ص ْوتِ ِو .قَ َ
َٔ -ع ْف أَبِى قَتَ َ
صمّْى َي ْخف ُ
ض م ْف َ
النبِ َّي َ خ َرَج لَْيمَةً فَِإ َذا ُى َو بِأَبِي َب ْك ٍر ُ ي َ
اب  وىو ي ّْ ِ
وم َّر بِ ُعمر ْب ِف اْل َخطَّ ِ
اؿ َّ
اجتَ َم َعا ِع ْن َد َّ
النبِ َّي :
النبِ َّي  ،قَ َ
ص ْوتَوُ .قَ َ
اؿَ :فمَ َّما ْ
صمى َراف ًعا َ
َ َُ ُ َ
ََ
ََ
ِ
وؿ المَّ ِو .قَا َؿ:
ت َيا َر ُس َ
ص ْوتَ َؾ» .قَ َ
ت بِ َ
اج ْي ُ
َس َم ْع ُ
ؾ َوأ َْن َ
« َيا أ ََبا َب ْك ٍر َم َرْر ُ
ت َم ْف َن َ
صمّْى تَ ْخف ُ
اؿ :قَ ْد أ ْ
ض َ
ت تُ َ
اؿ :يا رس َ َّ ِ
ت تُ ّْ ِ
ط ُرُد
اف َوأَ ْ
ص ْوتَ َؾ» .قَ َ
َوقَ َ
اؿ لِ ُع َم َرَ « :م َرْر ُ
وؿ المو أُوِقظُ اْل َو ْس َن َ
اؿ :فَقَ َ َ َ ُ
صمى َراف ًعا َ
ت بِ َؾ َوأ َْن َ َ
ِ
َّ
اؿ َّ
اؿ لِ ُع َم َر:
الش ْي َ
ص ْوتِ َؾ َش ْيًئا»َ .وقَ َ
افَ .ز َاد اْل َح َس ُف ِفي َحِديثِ ِو :فَقَ َ
ط َ
النبِ َّي َ « :يا أ ََبا َب ْك ٍر ْارفَ ْع م ْف َ
اخ ِف ْ ِ
ص ْوتِ َؾ َش ْيًئا»(٘).
« ْ
ض م ْف َ
ِ ِِ
ُّورة و ِم ْف َىِذ ِه الس ِ
ِ
ّْب
ُّورة » .قَ َ
اؿَ :كالَ ٌـ طَي ٌ
وفي رواية َز َادَ « :وقَ ْد َس ِم ْعتُ َؾ َيا بِالَ ُؿ َوأ َْن َ
َ
ت تَ ْق َأُر م ْف َىذه الس َ َ
ُّ
َّ
ضوُ إِلَى َب ْع ٍ
اؿ َّ
اب»(.)ٙ
ض .فَقَ َ
َص َ
َي ْج َمعُ الموُ تَ َعالَى َب ْع َ
النبِ َّي ُ « :كم ُك ْـ قَ ْد أ َ

وجو االستدالل :إف النبي  لـ ينكر عمى أبي بكر  خفضو ،وال عمى عمر  جيره ،وال عمى
ُّ
اب» .فدؿ الحديث داللة
َص َ
بالؿ  قراءتو ،وانما أقرىـ النبي  عمى فعميـ بقولوُ « :كم ُك ْـ قَ ْد أ َ
واضحة عمى تخيير المنفرد بيف الجير واإلسرار ،بأييما ق أر فقد أصاب.

ٔ

 -شرح مختصر خميؿ (ٔ ،)ٕٚ٘/مواىب الجميؿ (ٕ ،)ٕٕٕ/الخالصة الفقيية (ٔ ،)ٚٓ/الذخيرة (ٕ.)ٕٓٛ-ٕٓٚ/

ٖ

 -اإلقناع في فقو ابف حنبؿ (ٔ ،)ٔٔٛ/اإلنصاؼ (ٕٗ) ،الفروع وتصحيح الفروع (ٕ ،)ٔٛٙ/الكافي (ٔ.)ٕٕٗ/

ٕ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ ،)ٜٔٗ/فتح المعيف (ٔ ،)ٖٔ٘/مغني المحتاج (ٔ ،)ٕٔٙ/عمدة السالؾ (ٔ.)ٗٚ/

ٗ  -انظر :الكافي (ٔ ،)ٕٕٗ/المبدع (ٔ ،)ٖٜٔ/شرح الزركشي (ٔ.)ٜٔٗ/
٘  -سنف أبي داود (ٔ )ٜ٘ٓ/حديث رقـ (ٖٖٔٔ) ،التطوع ،باب ِفي رْف ِع الصَّو ِت بِاْلِقر ِ ِ
صالَ ِة
اءة في َ
َ َ
َ
ْ
صحيح أبي داود (٘ :)ٚٗ/إسناده صحيح عمى شرط مسمـ.
 - ٙسنف أبي داود (ٔ )٘ٔٓ/حديث رقـ (ٕٖٖٔ) ،التطوع ،باب ِفي رْف ِع الصَّو ِت بِاْلِقر ِ ِ
صالَ ِة
اءة في َ
َ َ
َ
ْ
صحيح أبي داود (٘ :)ٚٙ/وىذا إسناد حسف ،رجالو كميـ ثقات.
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المَّْي ِؿ .قاؿ األلباني في
المَّْي ِؿ .قاؿ األلباني في

َع ْف ِوتْ ِر رس ِ
َّما
وؿ المَّ ِو  قَالَ ْ
َُ
تُ :رب َ
ِ
ِ
ِ
تُ :ك َّؿ
اءة أ َْـ َي ْجيَُر؟ قَالَ ْ
أَ َك َ
اف ُيس ُّر بِاْلق َر َ

َٕ -ع ْف َع ْبِد المَّ ِو ْب ِف أَبِى قَ ْي ٍ
ت َعائِ َشةَ
س قَ َ
اؿَ :سأَْل ُ
ؼ َك َان ْ ِ
المَّْي ِؿ وربَّما أَوتَر ِمف ِ
تَ :ك ْي َ
آخ ِرِهُ .قْم ُ
َُ َ ْ َ ْ
اءتُوُ
ت ق َر َ
(ٔ)
َّما تََو َّ
اـ .
َّما ْ
َّما أ َ
اـَ ،وُرب َ
َّما َجيَ َرَ ،وُرب َ
َس َّر َوُرب َ
َي ْف َع ُؿُ ،رب َ
ضأَ فََن َ
اغتَ َس َؿ فََن َ
أخبرت عف صالة النبي  في الميؿ أنو كاف يسر ويجير ،يفعؿ
وجو االستدالل :إف عائشة

أ َْوتََر أ ََّو َؿ
ِ
اف
َذل َؾ َك َ

األمريف ،فدؿ ذلؾ عمى أف المنفرد مخير بيف الجير واإلسرار .قاؿ العيني :يستفاد مف الحديث أف
الوتر يجوز في أوؿ الميؿ وآخره ،وأنو مخير بيف الجير بالقراءة فيو وبيف إخفائيا (ٕ).

ثانيا :من المعقول.
ٔ -إ ف المنفرد ال يحتمؿ القراءة عف غيره فأشبو المأموـ في سكتات اإلماـ ،ويفارؽ اإلماـ فإنو يقصد
إسماع المأموميف ويتحمؿ القراءة عنيـ (ٖ).

ٕ -إف شاء خافت ألف الجير إلسماع مف خمفو وليس خمفو أحد ،واف شاء جير وىو أفضؿ ،ألنو
يكوف مؤديا صالتو عمى ىيئة الصالة بالجماعة ،والمنفرد مندوب إلى ىذا (ٗ).

أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بأنو يسف لممنفرد الجير في الجيرية واإلسرار
في السرية باألدلة التالية:
من المعقول:

ٔ -إف المنفرد كاإلماـ في الحاجة إلى الجير لمتدبر ،فسف لو الجير كاإلماـ ،وأُولي ألنو أكثر تدب ار
لقراءتو؛ لعدـ ارتباط غيره وقدرتو عمى إطاقة القراءة ،ويجير بيا لمتدبر كيؼ شاء ،ويخالؼ المنفرد
المأموـ ،فإنو مأمور باالستماع ولئال يشوش عمى اإلماـ (٘).

ٕ -إف المنفرد ال ينازع غيره ،وال ىو مأمور باإلنصات إلى غيره فيو كاإلماـ (.)ٙ
أدلة القول الثالث :لـ يقؼ الباحث عمى أدلة استند عمييا القائموف بأنو يسف لممنفرد اإلسرار مطمقاً.

ٔ  -سنف أبي داود (ٔ )ٖٜ٘/حديث رقـ ( ،)ٖٜٔٗالوتر ،باب ِفي َوْق ِت اْل ِوتْ ِر .سنف الترمذي (ٕ )ٖٔٔ/حديث رقـ
( ،)ٜٗٗأبواب الصالة ،باب ما جاء في قراءة الميؿ .سنف النسائي (ٖ )ٕٕٗ/حديث رقـ (ٕ ،)ٔٙٙكتاب قياـ الميؿ وتطوع
النيار ،باب َك ْي َ ِ
اءةُ بِالمَّْي ِؿ .وقاؿ الترمذي :ىذا حديث حسف غريب مف ىذا الوجو .قاؿ األلباني في صحيح أبي داود
َ ُ
ؼ اْلق َر َ
(٘ :)ٕٔٛ/إسناده صحيح عمى شرط مسمـ.
ٕ

 -شرح أبي داود لمعيني (٘.)ٖٜٗ/

ٗ

 -المبسوط لمسرخسي (ٔ.)ٖٓ/

ٙ

 -الميذب (ٔ.)ٚٗ/

ٖ

 -المغني (ٔ ،)ٕٙٗ/المبدع (ٔ.)ٖٜٔ/

٘

 -المجموع (ٖ.)ٖٜٓ/
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المناقشة:

أوال :نوقشت أدلة القول األول القائمين بتخيير المنفرد بين الجير واإلسرار بالتالي:
ِ
ض ِم ْف
ص ْوتِ َؾ َش ْيًئا» .وقولو لعمرْ « :
ٔ-حديث أَبِى قَتَ َ
اخ ِف ْ
ادةَ  :وقولو َ « :يا أ ََبا َب ْك ٍر ْارفَ ْع م ْف َ
ص ْوتِ َؾ َش ْيًئا»(ٔ).
َ
(ٖ)
(ٕ)
ُّ
َّما َجيَ َر» .
اب»  .وقوؿ عائشة
َص َ
َّما أ َ
وقولو ُ « :كم ُك ْـ قَ ْد أ َ
َس َّر َوُرب َ
ُ « :رب َ
ناقشو الباحث من ثالثة وجوه:
األول :إف ذلؾ في صالة الميؿ ،وصالة الميؿ مف النوافؿ ،ومعموـ أف صالة النافمة تختمؼ في بعض
ىيئاتيا عف الفريضة ،كالقياـ مع القدرة شرط في صحة الصالة في الفريضة ،ولكنو ليس شرطا في
النافمة ،فتصح صالة النافمة قاعدا مع القدرة عمى القياـ ،وقد وردت األدلة في بيانو ،فيمكف القوؿ :إف

المنفرد في النافمة مخير بيف الجير واإلسرار ،أما في الفريضة فيسف لو الجير في الجيرية واإلسرار
في السرية.

اخ ِف ْ ِ
ص ْوتِ َؾ»(ٗ) ،ليس فيو دليؿ عمى اإلسرار في القراءة ،فإنو محموؿ
الثاني :إف قولو ْ « :
ض م ْف َ
عمى أنو كاف يرفع صوتو رفعا زائدا عف حده ،يثقؿ عمى نفسو ويزعج مف حولو ،فأمره النبي  أف
يخفض صوتو رأفة بو ورحمة بأىؿ بيتو ،وشفقة بجيرانو وبمف حولو.
ِ
ص ْوتِ َؾ»(٘) ،ليس فيو أنو كاف يق أر بإسرار ،بدليؿ قولو َ « :يا أ ََبا َب ْك ٍر
الثالث :قولو ْ « :ارفَ ْع م ْف َ
ِ
ص ْوتَ َؾ»( .)ٙفما كاف لو  أف يعرؼ أنو كاف يصمي لوال أنو سمع
ت بِ َؾ َوأ َْن َ
َم َرْر ُ
صمّْى تَ ْخف ُ
ض َ
ت تُ َ
قراءتو.

ٕ -ذكر الفروؽ والشبو بيف اإلماـ والمأموـ والمنفرد.

ناقشو الماوردي بقولو :إف الجير واإلسرار ىيئة لمذكر ،فوجب أف يستوي حكمو قياسا عمى ىيئات
جميع األذكار ،وألف المعنى في الجير االعتبار بتالوة القرآف وتدبر إعجازه ،وىذا في المفرد أظير،
ألنو أكثر اعتبا ار بقراءتو وأقدر عمى التدبر إلطالتو ،فأما المأموـ فإنما سف لو اإلسرار ألنو مأمور

باإلصغاء إلى قراءة اإلماـ (.)ٚ

ٔ

 -سبؽ تخريجو ص (ٖٕٕ).

ٕ

 -سبؽ تخريجو ص (ٕٕٗ).

ٗ

 -سبؽ تخريجو ص (ٖٕٕ).

ٙ

 -سبؽ تخريجو ص (ٖٕٕ).

ٖ

 -سبؽ تخريجو ص (ٕٕٗ).

٘

 -سبؽ تخريجو ص (ٖٕٕ).

ٚ

 الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٜٔٗ/550

ثانيا :نوقشت أدلة القول الثاني القائمين بأنو يسن لممنفرد الجير في الجيرية واإلسرار في السرية

بالتالي:

قوليـ :إف المنفرد كاإلماـ في الحاجة إلى الجير لمتدبر ،فسف لو الجير كاإلماـ.
ناقشو الباحث من وجيين:

األول :إف التدبر يتأتى مع اإلسرار كما يتأتى مع الجير ،فال يصح قصره عمى الجير.

الثاني :إف العبرة مف الجير في الصالة ال تقتصر عمى التدبر والتأمؿ ،بؿ ربما يكوف مقصدا مف
مقاصده ،ولكف ال يصح قصره عميو إذ لـ يرد دليؿ بذلؾ.
الترجيح:
يرى الباحث – واهلل أعمـ – أنو يسف لممنفرد الجير في الجيرية واإلسرار في السرية ،وىو األرجح
لوجاىتو وقوتو ،وألف أدلة المخالفيف ال تسمـ مف االعتراض وال تقوى عمى االستدالؿ بيا ،خصوصا

وأف المنفرد ال ينازع أحدا في قراءتو ،وال مأمو ار باإلنصات.
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المبحث السابع :العجز عن قراءة الفاتحة.

المطمب األول :العجز عن قراءة الفاتحة مع القدرة عمى غيرىا من القرآن.
(ٔ)

اتفؽ الحنفية

(ٕ)

والمالكية

(ٖ)

والشافعية

(ٗ)

والحنابمة

عمى أف مف عجز عف قراءة الفاتحة مع القدرة عمى

غيرىا مف القرآف ق أر بقدرىا سبع آيات .قاؿ النووي :وال خالؼ أنو متى أحسف سبع آيات مف القرآف ال

يجوز لو أف يتركيا وينتقؿ إلى الذكر (٘).

األدلة من السنة.
َّال ِة فَتَ َو َّ
اعةَ ْب ِف َرِاف ٍع  أ َّ
َم َر َؾ المَّوُ ،ثَُّـ تَ َشيَّ ْد
ت إِلَى الص َ
َف َر ُس َ
وؿ المَّ ِو  قاؿ« :إِ َذا قُ ْم َ
َع ْف ِرفَ َ
ض ْأ َك َما أ َ
ِ
اح َمِد المَّوَ َو َكب ّْْرهُ َو َىمّْْمو»(.)ٙ
آف فَا ْق َأرَْ ،وِا َّال فَ ْ
اف َم َع َؾ قُ ْر ٌ
فَأَق ْـ أ َْي ً
ضا ،فَِإ ْف َك َ
وجو االستدالل :قاؿ البغوي :وفيو دليؿ عمى وجوب القراءة في الصالة ،فإف كاف يحسف الفاتحة يجب
قراءتيا ،فإف لـ يحسف الفاتحة ويحسف شيئا غيرىا مف القرآف؛ يجب أف يق أر سبع آيات مف حيث
يحسف ،فإف لـ يحسف يسبح اهلل ويحمده وييممو (.)ٚ

وبناء عمى الدليؿ المتقدـ يتبيف أف مف عجز عف قراءة الفاتحة مع القدرة عمى غيرىا مف القرآف ق أر
بقدرىا سبع آيات .واهلل أعمـ .
  
المطمب الثاني :العجز عن قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن.
أجمع الفقياء عمى أف مف عجز عف قراءة الفاتحة مع القدرة عمى غيرىا مف القرآف ق أر بقدرىا سبع

آيات .وقد نقؿ اإلجماع عمى ذلؾ النووي( .)ٛولكف اختمفوا دوف الحنفية(ٔ) فيمف عجز عف قراءة الفاتحة
وغيرىا مف القرآف عمى قوليف:

ٔ

 -ىـ في األصؿ ال يروف الفاتحة ركنا في الصالة ،وانما يقولوف بوجوبيا ويجزئ عنيا غيرىا مف القرآف .انظر :البحر

ٕ

 -الجامع ألحكاـ القرآف (ٔ.)ٕٔٙ/

ٗ

 -اإلنصاؼ (ٕ ،)ٔٛٗ/الفروع (ٖ ،)ٖٗ/الكافي (ٔ ،)ٕٕٗ/المبدع (ٔ ،)ٖٛٚ/المغني (ٔ.)ٕ٘ٙ/

ٙ

 -سنف الترمذي (ٕ )ٔٓٓ/حديث رقـ (ٕٖٓ) ،أبواب الصالة ،باب ما جاء في وصؼ الصالة .قاؿ الترمذي :حديث

ٚ

 -شرح السنة (ٖ.)ٛ/

الرائؽ (ٔ ،)ٖٕٔ/الجوىرة النيرة (ٖٕٓ ،)ٕٓٔ،المبسوط (ٔ ،)ٖٖ/بدائع الصنائع (ٔ. )ٔٙٓ/

ٖ

٘

 الميذب (ٔ ،)ٖٚ/اإلقناع (ٔ ،)ٖٔٗ/إعانة الطالبيف (ٔ ،)ٔٗٗ/المجموع (ٖ.)ٖٚٗ/ -المجموع (ٖ.)ٖٚٙ/

حسف .وصححو األلباني في مشكاة المصابيح (ٔ )ٔٚٚ/حديث رقـ (ٗٓ.)ٛ

ٛ

 المجموع (ٖ.)ٖٚٙ/555

القول األول :يجب عمى من عجز عن قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن أن يمتزم ذكر اهلل.
وىو قوؿ الشافعية(ٖ) والحنابمة(ٗ).

(ٕ)

وبو قاؿ بعض المالكية

القول الثاني :ال يجب ذكر اهلل عمى من عجز عن قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن ،وانما يقف بقدر
قراءة الفاتحة.

(٘)

وبو قاؿ بعض المالكية

.

سبب الخالف:

منشأ الخالؼ أف حديث رفاعة بف رافع أصمو في الصحيحيف معروؼ بحديث المسيء صالتو،
اح َمِد المَّوَ َو َكب ّْْرهُ َو َىمّْْمو»( )ٙزيادة لـ يخرجيا أصحاب الصحيح،
آف فَا ْق َأرَْ ،وِا َّال فَ ْ
اف َم َع َؾ قُ ْر ٌ
وقولو« :فَِإ ْف َك َ
وقد سقط عنو فرض القراءة لعجزه عنيا ،فال يمزـ بدالً منيا إال بيقيف (.)ٚ

األدلة :

أدلة القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بأنو يجب عمى مف عجز عف قراءة الفاتحة
وغيرىا مف القرآف أف يمتزـ ذكر اهلل باألدلة التالية:

أوال :من السنة.

َّال ِة فَتََو َّ
اعةَ ْب ِف َرِاف ٍع  أ َّ
َم َر َؾ المَّوُ ،ثَُّـ
ت إِلَى الص َ
َف َر ُسو َؿ المَّ ِو  قاؿ« :إِ َذا قُ ْم َ
َٔ -ع ْف ِرفَ َ
ض ْأ َك َما أ َ
ِ
اح َمِد المَّوَ َو َكب ّْْرهُ َو َىمّْْمو»(.)ٛ
آف فَا ْق َأرَْ ،وِا َّال فَ ْ
اف َم َع َؾ قُ ْر ٌ
تَ َشيَّ ْد فَأَق ْـ أ َْي ً
ضا ،فَِإ ْف َك َ

وجو االستدالل :قاؿ البغوي :وفيو دليؿ عمى وجوب القراءة في الصالة ،فإف كاف يحسف الفاتحة يجب
قراءتيا ،فإف لـ يحسف الفاتحة ويحسف شيئا غيرىا مف القرآف؛ يجب أف يق أر سبع آيات مف حيث

يحسف ،فإف لـ يحسف يسبح اهلل ويحمده وييممو (.)ٜ

ٔ

 -لـ يقؼ الباحث بجيده المتواضع عمى قوؿ لمحنفية في المسألة في كتبيـ المعروفة والمتداولة .ولكف نسب إلييـ القوؿ

بأنو ال يمزمو الذكر إذا عجز عف الفاتحة وغيرىا .قالو النووي في المجموع (ٕ ،)ٖٜٚ/الرافعي في العزيز شرح الوجيز

(ٖ ،)ٖٖٜ/وابف الجوزي في تحقيؽ أحاديث الخالؼ (ٔ ،)ٖٚٗ/وشمس الديف الحنبمي في تنقيح تحقيؽ أحاديث التعميؽ
(ٔ ،)ٖٛٚ/والذىبي في تنقيح التحقيؽ (ٔ.)ٔٙٓ/

ٕ

 -الجامع ألحكاـ القرآف (ٔ ،)ٕٔٙ/البياف والتحصيؿ (ٕ ، )ٖٔٚ/القوانيف الفقيية (ٔ.)ٗٗ/

ٗ

 -نياية المطمب (ٕ ،)ٖٕٔ/الكافي (ٔ ،)ٕٕٗ/المبدع (ٔ ،)ٖٛٛ/المغني (ٔ.)ٕ٘ٙ/

ٙ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٕٕٚ

ٛ

 -سبؽ تخريجو ص (.)ٕٕٚ

ٖ

 -إعانة الطالبيف (ٔ ،)ٔٗٗ/اإلقناع (ٔ ،)ٖٔ٘/المجموع (ٖ ،)ٖٚٗ/الميذب (ٔ.)ٖٚ/

٘

 -البياف والتحصيؿ (ٕ ،)ٖٔٚ/القوانيف الفقيية (ٔ.)ٗٗ/

ٚ

 -البياف والتحصيؿ (ٕ.)ٖٔٚ/

ٜ

 -شرح السنة (ٖ.)ٛ/
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اؿ إِّْني الَ أ ِ
آخ َذ ِم َف اْلقُ ْر ِ
اء َرُج ٌؿ إِلَى َّ
آف
النبِ ّْي  فَقَ َ
َٕ -ع ْف َع ْبِد المَّ ِو ْب ِف أَبِى أ َْوفَى  قَ َ
َف ُ
َستَطيعُ أ ْ
ْ
اؿَ :ج َ
اف المَّ ِو َواْل َح ْم ُد لِمَّ ِو َوالَ إِلَوَ إِالَّ المَّوُ َوالمَّوُ أَ ْك َب ُر َوالَ َح ْو َؿ َوالَ
َش ْيًئا فَ َعمّْ ْمنِي َما ُي ْج ِزُئنِي ِم ْنوُ .قَ َ
اؿ « ُق ْؿ ُس ْب َح َ
اؿُ « :ق ِؿ المَّيُ َّـ ْار َح ْمنِي َو ْارُزْقنِي َو َع ِافنِي
وؿ المَّ ِوَ ،ى َذا لِمَّ ِو َع َّز َو َج َّؿ فَ َما لِي .قَ َ
اؿَ :يا َر ُس َ
قُ َّوةَ إِالَّ بِالمَّ ِو» .قَ َ
و ِْ ِ
َما َى َذا فَقَ ْد َمألَ َي َدهُ ِم َف اْل َخ ْي ِر»(ٔ).
اؿ َر ُسو ُؿ المَّ ِو « :أ َّ
اؿ َى َك َذا بَِيِد ِه فَقَ َ
اـ قَ َ
اىدني»َ .فمَ َّما قَ َ
َ
وجو االستدالل :قاؿ البغوي :الواجب في الصالة قراءة الفاتحة ،فإف لـ يحسنيا ويحسف غيرىا مف
القرآف ،فعميو أف يق أر سبع آيات مف غيرىا ،فإف لـ يحسف مف القرآف شيئا ،فعميو أف يأتي ببدليا مف

التسبيح والتحميد ،كما أمر بو صاحب الشرع .)ٕ( 
ثانيا :المعقول.

إنو ركف مف الصالة فقاـ غيره مقامو عند العجز عنو كالقياـ (ٖ).

أدلة القول الثاني :استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بأنو ال يجب ذكر اهلل عمى مف عجز عف
قراءة الفاتحة وغيرىا مف القرآف ،وانما يقؼ بقدر قراءة الفاتحة باألدلة التالية:
من المعقول:

إف ىذه الزيادة لـ يخرجيا أصحاب الصحيح ،وقد سقط عنو فرض القراءة لعجزه عنيا ،فال يمزـ بدالً

منيا إال بيقيف (ٗ).
المناقشة:

أوال :نوقشت أدلة القول األول القائمين بأنو يجب عمى من عجز عن قراءة الفاتحة وغيرىا من

القرآن أن يمتزم ذكر اهلل بالتالي:
اؿ إِّْني الَ أ ِ
ِ َّ ِ
آخ َذ ِم َف اْلقُ ْر ِ
اء َرُج ٌؿ إِلَى َّ
آف َش ْيًئا
النبِ ّْي  فَقَ َ
َف ُ
َستَطيعُ أ ْ
ْ
حديث َع ْبد المو ْب ِف أَبِى أ َْوفَى َ ج َ
فَ َعمّْ ْمنِي َما ُي ْج ِزُئنِي ِم ْنوُ (٘).
ناقشو النووي :إنو مف رواية إبراىيـ السكسكي وىو ضعيؼ ،ويغني عنو حديث رفاعة بف رافع (.)ٙ

أجابو ابن حجر :وفيو إبراىيـ السكسكي وىو مف رجاؿ البخاري ،لكف عيب عميو إخراج حديثو،
وضعفو النسائي ،وقاؿ ابف القطاف :ضعفو قوـ فمـ يأتوا بحجة .وذكره النووي في الخالصة في فصؿ
ٔ  -سنف أبي داود (ٔ )ٖٓٛ/حديث رقـ (ٕٖ ،)ٛالصالة ،باب ما يجزئ األمي واألعجمي مف القراءة .سنف النسائي
ِ
(ٕ )ٖٔٗ/حديث رقـ (ٕٗ ،)ٜكتاب االفتتاح ،ما ي ْج ِزئ ِمف اْلِقر ِ ِ
آف .قاؿ األلباني في صحيح أبي داود
اءة ل َم ْف َال ُي ْحس ُف اْلقُ ْر َ
َ ُ ُ َ َ َ
(ٖ :)ٕٗٔ/حديث حسف.
ٕ

 -شرح السنة (ٖ.)ٜٛ/

ٗ

 -البياف والتحصيؿ (ٕ.)ٖٔٚ/

ٙ

 -المجموع (ٖ.)ٖٚٚ/

ٖ

 -المجموع (ٖ ،)ٖٚٗ/الكافي في فقو ابف حنبؿ (ٔ.)ٕٕٗ/

٘

 -سبؽ تخريجو ص(.)ٕٕٛ
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الضعيؼ وقاؿ في شرح الميذب :رواه أبو داود والنسائي بإسناد ضعيؼ .وكاف سببو كالميـ في

إبراىيـ  ،قاؿ ابف عدي :لـ أجد لو حديثا منكر المتف .ولـ ينفرد بو ،بؿ رواه الطبراني وابف حباف في
صحيحو أيضا؛ مف طريؽ طمحة بف مصرؼ عف ابف أبي أوفى ،ولكف في إسناده الفضؿ بف موفؽ

ضعفو أبو حاتـ (ٔ).

وأجابو شمس الدين الحنبمي :حديث ابف أبي أوفى رواه اإلماـ أحمد وأبو داود وغيرىما .ورواه الحاكـ
مف رواية مسعر عف إبراىيـ وقاؿ :عمى شرط البخاري ،وابراىيـ السكسكي صالح الحديث ،وقد ضعفو

شعبة وأحمد بف حنبؿ وروى لو البخاري في صحيحو .وقاؿ النسائي :ليس بذاؾ القوي يكتب حديثو.

وقاؿ ابف عدي :لـ أجد لو حديثا منكر المتف ،وىو إلى الصدؽ أقرب منو إلى غيره ،ويكتب حديثو كما

قاؿ النسائي (ٕ).

الثاني :نوقشت أدلة القول الثاني القائمين بأنو ال يجب ذكر اهلل عمى من عجز عن قراءة الفاتحة
وغيرىا من القرآن ،وانما يقف بقدر قراءة الفاتحة بالتالي:

قوليـ :إف ىذه الزيادة لـ يخرجيا أصحاب الصحيح ،وقد سقط عنو فرض القراءة لعجزه عنيا ،فال يمزـ
بدالً منيا إال بيقيف.

ناقشو الباحث من ثالثة وجوه:

األول :إف أصحاب الصحاح لـ يجمعوا كؿ األحاديث الصحيحة في كتبيـ ،وانما اشترطوا في كتبيـ
أال تحتوي إال عمى أحاديث قد استوفت شروط الصحة ،وفي غير الصحاح مف الصحيح أكثر مما

فييا .فال نسمـ بتعميميـ أف ىذه الزيادة لـ يخرجيا أصحاب الصحيح.

الثاني :إنو سقط عنو فرض القراءة فيمزمو البديؿ ،كمف لـ يجد ماء ليتوضأ بو لـ يسقط عنو فرض
الطيارة ،فمف عدـ الماء تيمـ بالتراب ،ومثمو مف عجز عف القراءة يمزمو الذكر؛ لورود األدلة الصريحة
الصحيحة بذلؾ.

الثالث :إنو ال يمزـ اليقيف في ثبوت البدؿ ،وانما يكفي فيو ما يفيد غمبة الظف ،وىذا متحقؽ باألدلة
الصحيحة الثابتة.

الترجيح:

يرى الباحث – واهلل أعمـ – أنو يجب عمى مف عجز عف قراءة الفاتحة وغيرىا مف القرآف أف يمتزـ ذكر
اهلل ،وىو الراجح واألقرب إلى الصواب؛ واألحوط لقوة أدلتيـ ووضوحيا .وذلؾ أف أدلة المخالفيف ال
تقوى عمى االحتجاج بيا ،وال تنيض في مقابؿ أدلة القوؿ األوؿ القائميف بوجوب الذكر.
  
ٔ
ٕ

 -التمخيص الحبير (ٔ.)٘ٛٓ/
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المطمب الثالث :العجز عن قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن والذكر.
(ٔ)

اتفؽ الشافعية

(ٕ)

والحنابمة

(ٖ)

القرآف والذكر .أما الحنفية

األدلة:

عمى وجوب الوقوؼ قدر الفاتحة لمف عجز عف قراءة الفاتحة وغيرىا مف
(ٗ)

والمالكية

فميس ليـ قوؿ في ىذه المسألة.

أوال :من السنة.

ِ
ط ْعتُ ْـ»(٘).
استَ َ
َع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ َ ع ِف النَّبِ ّْي  قَ َ
َم ْرتُ ُك ْـ بِأ َْم ٍر فَأْتُوا م ْنوُ َما ْ
اؿَ « :وِا َذا أ َ
وجو االستدالل :دؿ الحديث عمى أف المصمي يمزمو أف يأتي باألركاف والواجبات في حدود استطاعتو،

والقراءة والقياـ كالىما مف الواجبات ،فإف عجز عف القراءة واستطاع القياـ لـ يسقط عنو ،لقدرتو عميو.
ثانيا :من المعقول.

إف القياـ مقصود في نفسو ،ألنو لو تركو مع القدرة عميو لـ يجزئو ،واف كاف أخرس فمع القدرة تجب

القراءة والقياـ بقدرىا ،فإذا عجز عف أحدىما لزمو اآلخر (.)ٙ

وبناء عمى ما تقدـ مف أدلة يتبيف وجوب الوقوؼ قدر الفاتحة لمف عجز عف قراءة الفاتحة وغيرىا مف
القرآف والذكر .واهلل أعمـ.
  

ٔ

 -اإلقناع (ٔ ،)ٖٔ٘/المجموع (ٖ ،)ٖٜٚ/الميذب (ٔ ،)ٖٚ/روضة الطالبيف (ٔ.)ٕٗٙ/

ٖ

 -لـ يقؼ الباحث بجيده المتواضع عمى قوؿ لمحنفية في المسألة في كتبيـ المعروفة والمتداولة .ولكف نسب إلييـ القوؿ

ٕ

 -الكافي (ٔ ،)ٕٕٗ/المبدع (ٔ ،)ٖٜٛ/شرح منتيى اإلرادات (ٔ ،)ٜٔٓ/كشاؼ القناع (ٔ.)ٖٗٔ/

بأنو ال يمزمو الذكر إذا عجز عف الفاتحة وغيرىا ،دوف بياف ما يمزمو .قالو النووي في المجموع (ٕ ،)ٖٜٚ/والرافعي في

العزيز شرح الوجيز (ٖ ،)ٖٖٜ/وابف الجوزي في تحقيؽ أحاديث الخالؼ (ٔ ،)ٖٚٗ/وشمس الديف الحنبمي في تنقيح تحقيؽ

أحاديث التعميؽ (ٔ ،)ٖٛٚ/والذىبي في تنقيح التحقيؽ (ٔ.)ٔٙٓ/

ٗ

 -مع أف بعضيـ يرى وجوب الذكر لمف عجز عف الفاتحة وغيرىا ،وبعضيـ ال يرى وجوب الذكر .ولكف لـ يقؼ الباحث

بجيده المتواضع عمى قوؿ ليـ في بياف ما يمزـ لمف عجز عنو .انظر :الجامع ألحكاـ القرآف (ٔ ،)ٕٔٙ/البياف والتحصيؿ

(ٕ ،)ٖٔٚ/القوانيف الفقيية (ٔ.)ٗٗ/

٘
اب والسَُّّن ِة ،باب ِاال ْق ِت َد ِ
ِ
اء ِبسَن ِف رس ِ
اب ِاال ْعتِ َ ِ ِ ِ ِ
وؿ المَّ ِو .
َ ُ
 صحيح البخاري ( )ٜٗ/ٜحديث رقـ ( ،)ٕٚٛٛكتَ ُُ َُ
صاـ بالكتَ َ
اب َف ْر ِ
ض اْل َح ّْج َم َّرةً ِفي اْل ُع ُم ِر.
صحيح مسمـ (ٕ )ٜٚ٘/حديث رقـ ( ،)ٖٖٔٚكتاب الحجَ ،ب ُ
ٙ

 -المبدع (ٔ ،)ٖٜٛ/شرح منتيى اإلرادات (ٔ.)ٜٔٓ/
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الفصل الثالث :مسائل متفرقة تتعمق بسورة الفاتحة.
ويشتمل عمى ثالثة مباحث:

المبحث األول :االستشفاء والتداوي بسورة الفاتحة من األمراض الروحية والبدنية.
المبحث الثاني :ترجمة سورة الفاتحة إلى غير العربية.
ويشتمل عمى مطمبين:

المطمب األول :الترجمة الحرفية لسورة الفاتحة.

المطمب الثاني :ترجمة معاني اآليات في سورة الفاتحة.
المبحث الثالث :قراءة الفاتحة فيما تعارف عميو الناس.
ويشتمل عمى أربعة مطالب:

المطمب األول :قراءة الفاتحة عمى الميت.

المطمب الثاني :قراءة الفاتحة عند عقد النكاح.

المطمب الثالث :قراءة الفاتحة عند عقد الصفقات التجارية.
المطمب الرابع :قراءة الفاتحة لمتبرك.
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المبحث األول :االستشفاء والتداوي بسورة الفاتحة من األمراض الروحية والبدنية.
أجمع العمماء عمى مشروعية التداوي بالفاتحة من األمراض الروحية والبدنية ،وقد نقل اإلجماع عمى ذلك
(ٔ)

الحافظ ابن حجر

(ٕ)

والعيني

وأبو الطيب العظيم أبادي(ٖ).

قال الحافظ ابن حجر :وقد أجمع العمماء عمى جواز الرقى عند اجتماع ثالثة شروط:
أن يكون بكالم اهلل تعالى أو بأسمائو وصفاتو ،وبالمسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره ،وأن يعتقد

أن الرقية ال تؤثر بذاتيا بل بذات اهلل تعالى (ٗ).
األدلة:

أوال :من القرآن.

قال تعالى :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ (٘).
وجو االستدالل :قال الفخر الرازي :والمعنى :وننزل من ىذا الجنس الذي ىو قرآن ما ىو شفاء .فجميع
القرآن شفاء لممؤمنين ،واعمم أن القرآن شفاء من األمراض الروحانية ،وشفاء أيضاً من األمراض

الجسمانية (.)ٙ

ثانيا :من السنة.

يم ِّي عن ع ِّم ِو أََّنو أَتَى رس َ َّ ِ
الصْم ِت التَّ ِم ِ
َسمَم ،ثَُّم أَ ْقَب َل ر ِ
اج ًعا ِم ْن ِع ْنِد ِه ،فَ َم َّر
َٔ -ع ْن َخ ِار َجةَ ْب ِن َّ
ُ
َْ َ
َُ
َ
ول المو  فَأ ْ َ
ِ
َىمُوُ :إَِّنا ُح ِّدثَْنا أ َّ
اء بِ َخ ْي ٍر ،فَيَ ْل
ق بِاْل َحِد ِيد ،فَقَ َ
ون ُموثَ ٌ
ال أ ْ
َعمَى قَ ْوٍم ِع ْن َد ُى ْم َرُج ٌل َم ْجُن ٌ
صاح َب ُك ْم َى َذا قَ ْد َج َ
َن َ
ِع ْن َد َك َشيء تُ َد ِاو ِ
يو ،فَرقَ ْيتُوُ بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
ال:
َخ َب ْرتُوُ ،فَقَ َ
ت َر ُس َ
ول المَّ ِو  فَأ ْ
َعطُونِي ِم َائةَ َش ٍاة ،فَأَتَْي ُ
اب فََب َأرَ ،فَأ ْ
ٌ
َ
َّ
ال مس َّد ٌد ِفي مو ِ
الُ « :خ ْذ َىا َفمَ َع ْم ِرى لَ َم ْن
ت :الَ .قَ َ
ض ٍع َ
ت َغ ْي َر َى َذا»ُ .قْم ُ
آخ َرَ « :ى ْل ُقْم َ
« َى ْل إِال َى َذا»َ .وقَ َ ُ َ
َْ
أَ َك َل بِرْقي ِة ب ِ
ت بُِرْق َي ِة َحق»(.)ٚ
اط ٍل ،لَقَ ْد أَ َكْم َ
َُ َ
وجو االستدالل :قال العيني :فيو جواز الرقية بشيء من كتاب اهلل تعالى ،ويمحق بو ما كان من الدعوات
المأثورة أو مما يشابييا ،وال يجوز بألفاظ مما ال يعمم معناىا من األلفاظ الغير العربية (.)ٛ
النبِ ِّي  أَتَوا عمَى حي ِمن أ ْ ِ
َن َن ِ
َص َح ِ
اب َّ
وى ْم،
الخ ْد ِر ِّ
ٕ-عن أَبِي َس ِع ٍيد ُ
الع َر ِب َفمَ ْم َي ْق ُر ُ
ْ
ْ َ َ
اسا م ْن أ ْ
َح َياء َ
ي  أ َّ ً
ِّد أُولَئِ َك ،فَقَالُوا :ى ْل مع ُكم ِمن َدو ٍ
اء أ َْو َار ٍ
وناَ ،والَ َن ْف َع ُل
فََب ْي َن َما ُى ْم َك َذلِ َك ،إِ ْذ لُِد َ
غ َسي ُ
ق؟ فَقَالُوا :إَِّن ُك ْم لَ ْم تَ ْق ُر َ
َ ََ ْ ْ َ
الش ِ
ِ
يعا ِم َن َّ
اء ،فَ َج َع َل َي ْق َأُر بِأ ُِّم القُ ْر ِ
آنَ ،وَي ْج َمعُ ُب َازقَوُ َوَيتِْف ُل ،فََب َأَر فَأَتَ ْوا
َحتَّى تَ ْج َعمُوا لََنا ُج ْع ًال ،فَ َج َعمُوا لَيُ ْم قَط ً
ٔ

 -فتح الباري (ٓٔ.)ٜٔ٘/

ٖ

 -عون المعبود (ٓٔ.)ٕٛٓ/

٘

 -اإلسراء.ٕٛ :

ٚ

 -سنن أبي داود (ٗ )ٜٔ/حديث رقم ( ،)ٖٜٛٛالطب ،باب كيف الرقى .وصححو األلباني في السمسمة الصحيحة (٘)ٕٙ/

ٛ

 -عمدة القاري (.)ٖٖٓ/ٔٛ

ٕ

 -عمدة القاري (.)ٖٓٗ/ٔٛ

ٗ

 -فتح الباري (ٓٔ.)ٜٔ٘/

ٙ

 -تفسير الفخر الرازي (ٕٔ.)ٖٜٔ/

حديث رقم (.)ٕٕٓٚ
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الش ِ
بِ َّ
ْخ ُذهُ َحتَّى َن ْسأَ َل َّ
اض ِرُبوا
الَ « :و َما أ َْد َر َ
ض ِح َك َوقَ َ
اء ،فَقَالُوا :الَ َنأ ُ
وىا َو ْ
اك أََّنيَا ُرْق َيةٌُ ،خ ُذ َ
النبِ َّي  ،فَ َسأَلُوهُ فَ َ
لِي بِ َس ْيٍم»(ٔ).
وجو االستدالل :قال الحافظ ابن حجر :وفي الحديث جواز الرقية بكتاب اهلل ،ويمتحق بو ما كان بالذكر
والدعاء المأثور ،وكذا غير المأثور مما ال يخالف ما في المأثور (ٕ).

وقال ابن القيم :فقد تضمن ىذا الحديث حصول شفاء ىذا المديغ بقراءة الفاتحة عميو ،فأغنتو عن الدواء
وربما بمغت من شفائو مالم يبمغو الدواء ،ىذا مع كون المحل غير قابل ،إما لكون ىؤالء الحي غير

مسممين أو أىل بخل ولؤم ،فكيف إذا كان المحل قابال (ٖ).
ثالثا :من أقوال السمف.

ٔ-قال القرطبي :السورة بأجمعيا رقية ،ألنيا فاتحة الكتاب ومبدؤه ومتضمنة لجميع عمومو (ٗ).

ُّ
ٕ-قال ابن القيم :ومن المعموم َّ
رب العالمين،
اص ومنافعُ ُمج َّربة ،فما
أن بعض الكالم لو خو ُّ
الظن بكالم ّ
ضمُو عمى كل ٍ
ُّ
الظن بفاتحة الكتاب التي لم ُينزل في القرآن وال في التوراة وال في
كالم  ..فما
الذى فَ ْ ُ
اإلنجيل وال في َّ
الزبور ِمثمُيا ،المتضمنة لجميع معاني كتب اهلل ،المشتممة عمى ذكر أُصول أسماء الرب
ويرقَى بيا المَّديغُ.
حقيق بسو ٍرة ىذا
تعالى ومجامعيا،
ٌ
بعض شأنيا ،أن ُيستشفى بيا من األدواءُ ،
ُ
فما تضمنتو الفاتحةُ ِمن إخالص العبودية والثناء عمى ِ
ِ
وتفويض األمر ُكمِّو إليو ،واالستعانة بو،
اهلل،
الن َعم ،وتدفَعُ ِّ
تجمب ِّ
والتوكل عميو ،وسؤالو مجامع ِّ
النقَم ،من أعظم األدوية
الن َعم ُكمِّيا ،وىى اليداية التي
ُ
الشافية الكافية (٘).
وبناء عمى ما تقدم من أدلة ،يتبين مشروعية التداوي بالفاتحة لألمراض الروحية والبدنية .واهلل أعمم .
  

ٔ

 -سبق تخريجو ص(ٗ).

ٖ

 -مدارج السالكين (ٔ.)٘٘/

٘

 -زاد المعاد (ٗ.)ٜٔٚ-ٔٚٛ/

ٕ

 -فتح الباري (ٗ.)ٗ٘ٚ/

ٗ
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المبحث الثاني :ترجمة سورة الفاتحة إلى غير العربية.
()1

المطمب األول :الترجمة الحرفية

لسورة الفاتحة.

أجمع الفقياء عمى أن من عجز عن قراءة الفاتحة مع القدرة عمى غيرىا من القرآن ق أر بقدرىا سبع آيات.

وقد نقل اإلجماع عمى ذلك النووي(ٕ) .ولكن اختمفوا فيمن عجز عن قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن

أيقر ترجمتيا بغير العربية أم ال؟ عمى ثالثة أقوال:
بالعربية؛ أ

القول األول :ال تجوز ترجمة سورة الفاتحة إلى غير العربية مطمقا.
()ٙ

وبو قال المالكية(ٖ) والشافعية(ٗ) والحنابمة(٘) وامام الحرمين

()ٚ

وابن حزم الظاىري

القول الثاني :تجوز ترجمة سورة الفاتحة إلى غير العربية مطمقا.

والزركشي(.)ٛ

وبو قال أبو حنيفة( ،)ٜولكن صح عنو الرجوع عن ذلك(ٓٔ) .وبو قال الحنابمة في رواية(ٔٔ).

القول الثالث :تجوز ترجمة سورة الفاتحة إلى غير العربية لمن ال يحسن العربية.
وبو قال الصاحبان أبو يوسف ومحمد(ٕٔ) ،وبعض الشافعية(ٖٔ).

سبب الخالف:

قال الكاساني :وأصمو قولو تعالى :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﮊ (ٗٔ) .أمر بقراءة القرآن في الصالة ،فيم
قالوا :إن القرآن ىو المنزل بمغة العرب .قال اهلل تعالى :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ (٘ٔ) .فال
ٔ

 -الترجمة الحرفية :ىي التي تراعى فييا محاكاة األصل في نظمو وترتيبو ،فيي تشبو وضع المرادف مكان مرادفو ،وبعض

الناس يسمي ىذه الترجمة :لفظية .وبعضيم يسمييا :مساوية .فالمترجم ترجمة حرفية يقصد إلى كل كممة في األصل ،فيفيميا ثم

يستبدل بيا كممة تساوييا في المغة األخرى مع وضعيا موضعيا واحالليا محميا ،وان أدى ذلك إلى خفاء المعنى المراد من

األصل ،بسبب اختالف المغتين في مواقع استعمال الكالم في المعاني المرادة إلفا واستحسانا .انظر :مناىل العرفان في عموم

القرآن (ٕ.)ٔٔٔ/

ٕ

 -المجموع (ٖ.)ٖٚٙ/

ٗ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ ،)ٖٔٔ/المجموع (ٖ ،)ٖٜٚ/مغني المحتاج (ٔ.)ٜٔ٘/

ٙ

 -المجموع (ٖ.)ٖٛٓ/

ٛ

 -البرىان في عموم القرآن (ٔ.)ٗٙ٘/

ٖ

 -القوانين الفقيية (ٔ ،)ٗٗ/حاشية الدسوقي (ٔ.)ٕٔ٘/

٘

 -اإلنصاف (ٕ ،)ٗٓ/الكافي (ٔ ،)ٕٕٗ/المغني (ٔ ،)ٕ٘ٙ/كشاف القناع (ٔ.)ٖٗٓ/

ٚ

 -المحمى (ٕ.)ٕٛ٘/

ٜ

 -المبسوط (ٔ ،)ٙٙ/بدائع الصنائع (ٔ ،)ٕٔٔ/تحفة الفقياء (ٔ ،)ٖٔٓ/شرح فتح القدير (ٔ.)ٕٛٙ/

ٓٔ

 -البرىان في عموم القرآن (ٔ ،)ٗٙ٘/تفسير المنار (.)ٕٖٛ/ٜ

ٕٔ

 -المبسوط (ٔ ،)ٙٙ/المحيط البرىاني (ٔ ،)ٖٗٛ-ٗٔٙ/بدائع الصنائع (ٔ ،)ٕٔٔ/تحفة الفقياء (ٔ.)ٖٔٓ/

ٗٔ

 -سورة المزمل.ٕٓ:

ٔٔ

 -اإلنصاف (ٕ.)ٗٓ/

ٖٔ

 -المجموع (ٖ.)ٖٚٛ/

٘ٔ

 -سورة يوسف.ٕ :
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يكون الفارسي قرآنا ،فال يخرج بو عن عيدة األمر ،وألن القرآن معجز؛ واإلعجاز من حيث المفظ يزول
بزوال النظم العربي ،فال يكون الفارسي قرآنا النعدام اإلعجاز ،وليذا لم تحرم قراءتو عمى الجنب

والحائض؛ إال إنو إذا لم يحسن العربية فقد عجز عن مراعاة لفظو فيجب عميو مراعاة معناه ،ليكون
التكميف بحسب اإلمكان.

وعند الشافعي ىذا ليس بقرآن فال يؤمر بقراءتو ،وأبو حنيفة يقول :إن الواجب في الصالة قراءة القرآن،

من حيث ىو لفظ دال عمى كالم اهلل تعالى الذي ىو صفة قائمة بو لما يتضمن من العبر والمواعظ

والترغيب والترىيب والثناء والتعظيم ،ال من حيث ىو لفظ عربي (ٔ).
األدلة :

أدلة القول األول :استدل أصحاب القول األول القائمون بأنو ال تجوز ترجمة سورة الفاتحة إلى غير
العربية مطمقا باألدلة التالية:

أوال :من القرآن.

ٔ-قال تعالى :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﮊ (ٕ).
وجو االستدالل :وقال ابن قدامة :القرآن معجزة لفظو ومعناه ،فإذا غير خرج عن نظمو فمم يكن قرآنا وال

مثمو ،وانما يكون تفسي ار لو ،ولو كان تفسيره مثمو لما عجزوا عنو لما تحداىم باإلتيان بسورة مثمو (ٖ).

وقال الماوردي :وىذا القارئ بغير العربية ال يخمو حالو من ثالثة أحوال ،إما أن يكون ىو القرآن بعينو؛
وىذا محال ،أو يكون مثل القرآن؛ وىذا رد عمى اهلل تعالى وعناد لو  ،أو يكون ليس بقرآن وال مثمو؛ فمن

قال لم تجز صالتو؛ ألنيا إنما تجزئ بالقرآن ال بغيره (ٗ).

ٕ-قال تعالى :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ(٘).
وجو االستدالل :قال البيوتي :القرآن ىو المفظ العربي المنزل عمى سيدنا محمد  ،وترجمة القرآن
بالفارسية أو غيرىا ال تسمى قرآنا ،فال تحرم عمى الجنب وال يحنث بيا من حمف ال يق أر (.)ٙ

ٖ-قال تعالى :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮊ (.)ٚ
وجو االستدالل :قال الفخر الرازي :يدل عمى أنو نازل بمغة العرب (.)ٛ
ٔ

 -بدائع الصنائع (ٔ.)ٕٔٔ/

ٕ

 -سورة اإلسراء.ٛٛ :

ٗ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٔٔٗ-ٖٔٔ/

ٙ

 -كشاف القناع (ٔ.)ٖٗٓ/

ٛ

 -تفسير الفخر الرازي (ٔ.)ٔٚٛ/

ٖ

 -المغني (ٔ.)ٕ٘ٙ/

٘

 -سورة يوسف.ٕ :

ٚ

 -سورة الشعراء.ٜٔ٘ :
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وقال ابن كثير :ىذا القرآن الذي أنزلناه إليك أنزلناه بمسانك العربي الفصيح الكامل الشامل ،ليكون َبيًِّنا

مقيما لمحجة ،دليال إلى المحجة (ٔ).
ظاىرا،
اضحا
و ً
ً
ً
قاطعا لمعذرً ،
ثانيا :من السنة.
اب  يقُو ُل :س ِمع ُ ِ
ِ ٍ
ِِ
عن ُعمر ْب ِن اْل َخطَّ ِ
ورةَ اْلفُ ْرقَ ِ
ان َعمَى َغ ْي ِر َما أَ ْق َرُؤ َىا،
َ
َ ْ
ام ْب َن َحكيم ْب ِن ح َزامَ ،ي ْق َأُر ُس َ
ََ
ت ى َش َ
ِ
ت بِوِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َر َ
ف ،ثَُّم لَب َّْبتُوُ بِ ِرَدائو ،فَ ِج ْئ ُ
َن أ ْ
ان َر ُسو ُل اهلل  أَ ْق َأرَنييَا ،فَك ْد ُ
ت أْ
َو َك َ
َع َج َل َعمَ ْيو ،ثَُّم أ َْميَْمتُوُ َحتَّى ْان َ
اهلل  ،فَ ُقْمت :يا رس َ ِ
ول ِ
ورةَ اْلفُ ْرقَ ِ
ال َر ُسو ُل
ان َعمَى َغ ْي ِر َما أَ ْق َأرْتَنِييَا ،فَقَ َ
َر ُس َ
ول اهلل ،إِِّني َس ِم ْع ُ
ُ َ َُ
ت َى َذا َي ْق َأُر ُس َ
ال رسو ُل ِ
ِ
ِ
اهلل « :أَرِسْمو ،ا ْق ْأر» ،فَ َق أَر اْل ِقر َّ ِ
ال لِي:
ت» ،ثَُّم قَ َ
اهلل َ « :ى َك َذا أ ُْن ِزلَ ْ
اءةَ التي َسم ْعتُوُ َي ْق َأرُ ،فَقَ َ َ ُ
َ ََ
ْ ُ َ
َحر ٍ
ِ
ف ،فَا ْق َرُءوا َما تََيس ََّر ِم ْنوُ»(ٕ).
ْت ،فَقَ َ
الَ « :ى َك َذا أ ُْن ِزلَ ْ
«ا ْق َْأر» ،فَقَ َأر ُ
ت ،إِ َّن َى َذا اْلقُ ْر َ
آن أ ُْن ِز َل َعمَى َس ْب َعة أ ْ ُ
وجو االستدالل :قال النووي :فمو جازت الترجمة ألنكر عميو  اعتراضو في شيء جائز (ٖ).

ثالثا :من اإلجماع.
ٔ-قال النووي :إ ن ترجمة القرآن ليست قرآنا بإجماع المسممين ،ومحاولة الدليل ليذا تكمف ،فميس أحد
يخالف في أن من تكمم بمعنى القرآن باليندية ليست قرآنا ،وليس ما لفظ بو قرآنا ،ومن خالف في ىذا كان
مراغما جاحدا ،وتفسير شعر امرئ القيس ليس شعره؛ فكيف يكون تفسير القرآن قرآنا؛ وقد سمموا أن

الجنب ال يحرم عميو ذكر معنى القرآن ،والمحدث ال يمنع من حمل كتاب فيو معنى القرآن وترجمتو ،فعمم

أن ما جاء بو ليس قرآنا (ٗ).

ٕ-وقال :ال خالف أن القرآن معجز وليست الترجمة معجزة ،والقرآن ىو الذى تحدى بو النبي  العرب،
ووصفو اهلل تعالى بكونو عربيا ،واذا عمم أن الترجمة ليست قرآنا -وقد ثبت أنو ال تصح صالتو اال

بقرآن -حصل أن الصالة ال تصح بالترجمة (٘).
رابعا :المعقول.

ٔ -إ ن الترجمة عنو تفسير ال قرآن ،ألن القرآن ىو المفظ العربي المنزل عمى سيدنا محمد  .قال
تعالى :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ ( .)ٙوقال تعالى :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ ( .)ٚوترجمة القرآن
بالفارسية أو غيرىا ال تسمى قرآنا ،فال تحرم عمى الجنب وال يحنث بيا من حمف ال يق أر (.)ٛ

ٔ

 -تفسير القرآن العظيم (.)ٕٔٙ/ٙ

ٗ

 -المرجع السابق.

ٙ

 -سورة يوسف.ٕ :

ٛ

 -كشاف القناع (ٔ.)ٖٗٓ/

ٕ
َحر ٍ
ِ
ِ
ضائِ ِل القُ ْر ِ
ف .صحيح مسمم
آنَ ،ب ُ
اب فَ َ
 صحيح البخاري ( )ٔٛٗ/ٙحديث رقم (ٕ ،)ٜٜٗكتَ ُاب أ ُْن ِز َل القُ ْر ُ
آن َعمَى َس ْب َعة أ ْ ُ
َحر ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َوَبَي ِ
اب َبَي ِ
ان أ َّ
ان َم ْعَناهُ.
ص ِرَىاَ ،ب ُ
(ٔ )٘ٙٓ/حديث رقم ( ،)ٛٔٛكتَ ُ
َن اْلقُ ْر َ
ص َالة اْل ُم َساف ِر َ
ين َوقَ ْ
اب َ
آن َعمَى َس ْب َعة أ ْ ُ
ٖ  -المجموع (ٖ.)ٖٛٓ/
٘

 -المرجع السابق (ٖ.)ٖٛٔ/

ٚ

 -سورة الشعراء.ٜٔ٘ :
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ٕ -إن القرآن معجزة لفظو ومعناه ،فإذا غير خرج عن نظمو فمم يكن قرآنا وال مثمو ،وانما يكون تفسي ار لو،
ولو كان تفسيره مثمو لما عجزوا عنو لما تحداىم باإلتيان بسورة مثمو (ٔ).

ٖ -إن ترجمة القرآن ليست قرآنا ،ألن القرآن ىو ىذا النظم المعجز ،وبالترجمة يزول اإلعجاز فمم يجز،
وكما أن ِّ
الشعر يخرجو ترجمتو عن كونو شع ار فكذا القرآن (ٕ).

ذكر الفاضل أحمد مدحت أفندي من عمماء الترك العثمانيين في كتابو (بشائر صدق نبوت) الوجوه

رج َمتُو:
المانعة فقال ما تَ َ
إن ترجمة القرآن مسألة ميمة عند المسممين ،وجميع المباحثات التي دارت بشأن ترجمة ىذا الكتاب
المجيد لم ترس عمى نتيجة ،وذلك لوجوه:

األول :إن ترجمتو بالتمام غير ممكنة إلعجازه من جية البالغة.

الثاني :إ ن فيو كثي ار من الكممات ال يوجد ليا مقابل في المغة التي يترجم إلييا ،فيضطر المترجم إلى
اإلتيان بما يدل عمييا مع شيء من التغيير ،ثم إذا نقمت ىذه الترجمة إلى لغة أخرى يحدث فييا شيء من

التغيير أيضا وىمم جرا ،فيخشى من ىذا أن يفتح طريق لتحريف القرآن وتغييره.

الثالث :إ ن كممات الكتب السماوية يستخرج منيا بعض إشارات وأحكام بطريق الحساب ،فإبداليا بالترجمة
يسد ىذا الطريق ،مثال ذلك أن سعدي جمبي كتب في حاشيتو عمى البيضاوي عند تفسير سورة الفاتحة؛

أنو إذا أخرجت الحروف المكررة من سورة الفاتحة التي ىي أول القرآن ،وسورة الناس التي ىي آخر سورة؛

تكون الحروف الباقية ثالثة وعشرين .قال :وفي ذلك إشارة إلى مدة سني النبوة المحمدية ،فإذا ترجم القرآن

ال يبقى في الترجمة مثل ىذه الفوائد التي ىي من جممة معجزاتو (ٖ).

قال محمد رشيد رضا في ذكره لمفاسد ىجر المسممين لمقرآن -المنزل بمسان عربي مبين -استغناء

عنو بترجمة أعجمية ما يمي:

األول :إن ترجمة القرآن ترجمة حرفية تطابق األصل متعذرة كما يعمم من المسائل اآلتية ،والترجمة
المعنوية عبارة عن فيم المترجم لمقرآن ،أو فيم من عساه يعتمد ىو عمى فيمو من المفسرين ،وحينئذ ال
تكون ىذه الترجمة ىي القرآن ،وانما ىي فيم رجل لمقرآن يخطئ في فيمو ويصيب ،وال يحصل بذلك

المقصود المراد من الترجمة بالمعنى الذي ننكره.

الثاني :إن القرآن ىو أساس الدين اإلسالمي ،بل ىو الدين كمو؛ إذ السنة ليست دينا إال من حيث إنيا
مبينة لو ،فالذين يأخذون بترجمتو يكون دينيم ما فيمو مترجم القرآن ليم ،ال نفس القرآن المنزل من اهلل
تعالى عمى رسولو محمد  ،واالجتياد بالقياس إنما ىو فرع عن النص ،والترجمة ليست نصا من

الشارع ،واإلجماع عند الجميور ال بد أن يكون لو مستند والترجمة ليست مستندا .فعمى ىذا ال يسمم لمن
يجعمون ترجمة القرآن قرآنا شيء من أصول اإلسالم.

ٔ

 -المغني (ٔ.)ٕ٘ٙ/

ٖ

 -تفسير المنار (.)ٕٛٓ/ٜ

ٕ

 -المجموع (ٖ.)ٖٛٓ/

232

الثالث :إن القرآن منع التقميد في الدين وشنع عمى المقمدين .فأخذ الدين من ترجمة القرآن ىو تقميد
لمترجمو ،فيو إذا خروج عن ىداية القرآن ال اتباع ليا.
الرابع :يمزم من ىذا حرمان المقتصرين عمى ىذه الترجمة مما وصف اهلل بو المؤمنين في قولو :ﮋﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮊ (ٔ).
وأمثاليا من اآليات التي تجعل من مزايا المسمم استعمال عقمو وفيمو فيما أنزل اهلل.

الخامس :كما يمزم حرمانيم من ىذه الصفات العالية يمزم منع االجتياد واالستنباط من عبارة المترجم؛ ألن
االجتياد فييا مما ال يقول بو مسمم.

السادس :إن من يعرف لغة القرآن ،وما يحتاج إليو في فيمو كالسنة النبوية ،وتاريخ الجيل األول الذي
ظير فيو اإلسالم يكون مأجو ار بالعمل بما يفيمو من القرآن ،وان أخطأ في فيمو؛ ألنو بذل جيده في
االىتداء بما أنزلو اهلل ىداية لو ،كما يعمم ذلك من معاممة النبي  ألصحابو فيما فيموه من كيفية التيمم،
إذ عذر المختمفين في فيميا والعمل بيا ،ومثمو معاممتو ليم فيما فيموه من نييو عن صالة العصر إال في
بني قريظة؛ ولذلك شواىد أخرى ،وال إخال مسمما يجعل لعبارة مترجم القرآن ىذه المزية.

السابع :إن القرآن ينبوع لميداية والمعارف اإلليية ،ال تخمق جدتو ،وال تفتأ تتجدد ىدايتو وتفيض لمقارئ
أسرره ما لم يظير لمن قبمو ،تصديقا لعموم
عمى حسب استعداده حكمتو ،فربما ظير لممتأخر من حكمو و ا
ب مبمَّ ٍغ أَوعى ِمن س ِ
ام ٍع»(ٕ) .وترجمتو تبطل ىذه المزية ،إذ تفيد القارئ بالمعنى الذي صوره
حديث« :فَُر َّ ُ َ ْ َ
ْ َ
المترجم بحسب فيمو ،مثال ذلك أن المترجم قد يجعل قولو تعالى :ﮋﮈ ﮉ ﮊﮊ (ٖ).
من المجاز باالستعارة ،أي أن اتصال الريح بالسحاب ،وحدوث المطر عقب ذلك يشبو تمقيح الذكر

لألنثى ،وحدوث الولد بعد ذلك كما فيم بعض المفسرين ،فإذا ىو جرى عمى ذلك بأن فرضنا أنو ال يوجد
في المغة التي يترجم بيا لفظ يقوم مقام (لواقح) العربي في احتمال حقيقتو ومجازه إذا أطمق ،فإن القارئين

يتقيدون بيذا الفيم ،ويمتنع عمييم أن يفيموا من العبارة ما ىي حقيقة فيو ،وىو كون الرياح لواقح بالفعل،

إذ ىي تحمل مادة المقاح من ذكور الشجر إلى إناثو ،فإن لم ينطبق ىذا المثال عمى القاعدة لتيسر ترجمة
اآلية ترجمة حرفية فإن ىناك أمثمة أخرى ،وحسبنا أن يكون ىذا موضحا ،والترجمة تقف بنا عند حد من

الفيم يعوزنا معو الترقي المطموب.

الثامن :ذكر الغزالي في كتاب (إلجام العوام عن عمم الكالم) أن ترجمة آيات الصفات اإلليية غير جائزة،
واستدل عمى ذلك بما ىو واضح جدا .وقد ذكرنا عبارتو في تفسير :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ (ٗ) ،وبين أن الخطأ في ذلك مدرجة لمكفر.
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

 -سورة يوسف (.)ٔٓٛ

الخ ْ ِ
ِ
َّام ِمًنى.
اب ُ
الح ِّجَ ،ب ُ
اب َ
 صحيح البخاري (ٕ )ٔٚٙ/حديث رقم (ٔٗ ،)ٔٚكتَ ُطَبة أَي َ
 سورة الحجر.ٕٕ: -سورة آل عمرانٚ:
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التاسع :ذكر الغزالي في االستدالل عمى ما تقدم أن من األلفاظ العربية ما ال يوجد ليا فارسية تطابقيا
ومثل الفارسية التركية وغيرىا ،فما الذي يفعمو المترجم في مثل ىذه األلفاظ ،وىو إن شرحيا بحسب فيمو
ربما يوقع قارئ ترجمتو في اعتقاد ما لم يرده القرآن؟.

العاشر :قد ذكر ذلك أيضا :أن من األلفاظ العربية ما ليا فارسية تطابقيا ،لكن ما جرت عادة الفرس
باستعارتيا لممعاني التي جرت عادة العرب باستعارتيا ليا ،فإذا أطمق المترجم المفظ الفارسي يكون ىنا
مؤديا المعنى الحقيقي لمفظ العربي .وربما كان مراد اهلل ىو المعنى المجازي ،ومثل الفرس غيرىم من

األعاجم .وىذا المقام من مزالت األقدام إذا كان الكالم عن اهلل عز وجل وصفاتو وأفعالو.

الحادي عشر :ذكر أيضا في ىذا المقام :أن من ىذه األلفاظ ما يكون مشتركا في العربية ،وال يكون في
العجمية كذلك .فقد يختار المترجم غير المراد هلل من معنى المشترك ،وال يخفى ما فيو ،وقد مر نظيره
آنفا.

الثاني عشر :من المقرر عند العمماء أنو إذا ظير دليل قطعي عمى امتناع ظاىر آية من آيات القرآن
فإنو يجب تأويميا حتى تتفق مع ذلك الدليل ،والفرق بين تأويل ألفاظ القرآن وتأويل ألفاظ ترجمتو ال يخفى
عمى عاقل ،السيما في اآليات المتشابية واأللفاظ المشتركة.

الثالث عشر :إن لنظم القرآن وأسموبو تأثي ار خاصا في نفس السامع ال يمكن أن ينقل بالترجمة ،واذا فات
يفوت بفوتو خير كثير ،فيا طالما كان جاذبا إلى اإلسالم ،حتى قال أحد فالسفة أوربا وىو فرنسي :إن

محمدا كان يق أر القرآن بحال مؤثرة تجذب السامع إلى اإليمان بو ،فكان تأثيره أشد من تأثير ما ينقل عن
غيره من األنبياء من المعجزات ،وحضر الدكتور فارس أفندي نمر مرة االحتفال السنوي لمدرسة الجمعية

الخيرية اإلسالمية بالقاىرة؛ فافتتح االحتفال تمميذ بقراءة آيات من القرآن ،فقال لي الدكتور فارس أفندي:
إن ليذه القراءة تأثي ار عميقا في النفس .ثم لما كتب خبر االحتفال في جريدتو (المقطم) كتب ذلك ،فإذا
كان لتالوة القرآن ىذا التأثير حتى في نفس غير المؤمن بو ،فكيف نحرم منيا المسممين بترجمة القرآن

ليم.

الرابع عشر :إذا ترجم التركي والفارسي واليندي والصيني ...إلخ .القرآن ،فال بد أن يكون بين ىذه التراجم
من الخالف مثل ما بين تراجم كتب العيد العتيق والعيد الجديد عند النصارى ،وقد رأينا ما استخرجو ليم

صاحب إظيار الحق من الخالفات التي كنا نقرؤىا ،ونحمد اهلل تعالى أن حفظ كتابنا من مثميا ،فكيف
نختارىا بعد ذلك ألنفسنا؟.

الخامس عشر :إن القرآن ىو اآلية الكبرى عمى نبوة محمد  ،بل ىو اآلية الباقية من آيات النبيين،
وانما يظير كونو آية باقية محفوظة من التغيير والتبديل ،والتحريف والتصحيف ،بالنص الذي نقمناه عمن
جاء بو من عند اهلل ،والترجمة ليست كذلك.

ىذا ما تراءى لنا من الوجوه المانعة من ترجمتو لممسممين؛ ليكون ليم قرآن أعجمي بدل القرآن العربي،

وان كان بعض ىذه الوجوه مما يمكن إدخالو في البعض  -وانما ذكر ىكذا لزيادة اإليضاح  -فإن ىناك
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وجوىا أخرى يمكن استنباطيا لمن تأمل وفكر في وقت صفاء الذىن وصحة البدن ،بل منيا ما تركناه مع

تذكره (ٔ).

أدلة القول الثاني :استدل أصحاب القول الثاني القائمون بجواز ترجمة سورة الفاتحة إلى غير العربية
مطمقا .باألدلة التالية:

أوال :من القرآن.

ٔ-قال تعالى :ﮋ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﮊ (ٕ).
وجو االستدالل :قال الماوردي :فأخبر أنو إنذار لمكافة من العرب والعجم ،وال يمكن إنذار العجم إال
بمسانيم ،وال يكون نذير إلييم إال بمغتيم ،فدل عمى جواز قراءتو بغير العربية :ليصير نذي ار لمكافة (ٖ).

ٕ-قال تعالى :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ (ٗ).
ٖ-قال تعالى :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ  ﭠ ﭡ ﭢﮊ (٘).
وجو االستدالل :قال الفخر الرازي :إ نو ما كان القرآن في زبر األولين بيذا المفظ ،لكن كان بالعبرانية

والسريانية (.)ٙ

وقال الماوردي :فأخبر أنو كان في صحفيم وزبرىم ،ومعموم أنيا لم تكن بالعربية وانما كانت بمغتيم،

فبعضيا عبراني وبعضيا سرياني (.)ٚ

ٗ-قال تعالى :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ (.)ٛ
وجو االستدالل :قال الكاساني :أخبر سبحانو وتعالى أنو لو عبر عنو بمسان العجم كان قرآنا (.)ٜ
ثانيا :من السنة.

اب  يقُو ُل :س ِمع ُ ِ
ِ ٍ
ِِ
عن ُعمر ْب ِن اْل َخطَّ ِ
ورةَ اْلفُ ْرقَ ِ
ان َعمَى َغ ْي ِر َما أَ ْق َرُؤ َىا،
َ
َ ْ
ام ْب َن َحكيم ْب ِن ح َزامَ ،ي ْق َأُر ُس َ
ََ
ت ى َش َ
ِ
ِ
ت بِ ِو
ص َر َ
ف ،ثَُّم لَب َّْبتُوُ بِ ِرَدائِ ِو ،فَ ِج ْئ ُ
َن أ ْ
ان َر ُسو ُل اهلل  أَ ْق َأرَنِييَا ،فَ ِك ْد ُ
ت أْ
َو َك َ
َع َج َل َعمَ ْيو ،ثَُّم أ َْميَْمتُوُ َحتَّى ْان َ
اهلل  ،فَ ُقْمت :يا رس َ ِ
ول ِ
ورةَ اْلفُ ْرقَ ِ
ال َر ُسو ُل
ان َعمَى َغ ْي ِر َما أَ ْق َأرْتَنِييَا ،فَقَ َ
َر ُس َ
ول اهلل ،إِِّني َس ِم ْع ُ
ُ َ َُ
ت َى َذا َي ْق َأُر ُس َ

ٔ

 -تفسير المنار (.)ٕٛٓ-ٕٚٛ/ٜ

ٖ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٖٔٔ/

٘

 -األعمى.ٜٔ -ٔٛ :

ٚ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٖٔٔ/

ٜ

 -بدائع الصنائع (ٔ.)ٔٔٗ-ٖٔٔ/

ٕ

 -األنعام.ٜٔ:

ٗ

 -الشعراء.ٜٔٙ :

ٙ

 -تفسير الفخر الرازي (ٔ.)ٕٜٔ/

ٛ

 -فصمت.ٗٗ :
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ال رسو ُل ِ
ِ
ِ
اهلل « :أَرِسْمو ،ا ْق ْأر» ،فَ َق أَر اْل ِقر َّ ِ
ال لِي:
ت» ،ثَُّم قَ َ
اهلل َ « :ى َك َذا أ ُْن ِزلَ ْ
اءةَ التي َسم ْعتُوُ َي ْق َأرُ ،فَقَ َ َ ُ
َ ََ
ْ ُ َ
َحر ٍ
ِ
ف ،فَا ْق َرُءوا َما تََيس ََّر ِم ْنوُ»(ٔ).
ْت ،فَقَ َ
الَ « :ى َك َذا أ ُْن ِزلَ ْ
«ا ْق َْأر» ،فَقَ َأر ُ
ت ،إِ َّن َى َذا اْلقُ ْر َ
آن أ ُْن ِز َل َعمَى َس ْب َعة أ ْ ُ

وجو االستدالل :دل الحديث داللة واضحة عمى أنو يجوز قراءة الفاتحة وسائر القرآن بغير لغة قريش،

فكذلك تجوز ترجمتيا لغير العربية.
ثالثا :من اآلثار.

ٔ-ما روي أن الفرس كتبوا إلى سممان  أن يكتب ليم الفاتحة بالفارسية ،فكانوا يقرؤون ذلك في الصالة
حتى النت ألسنتيم لمعربية(ٕ).

ٕ-روي أن عبد اهلل بن مسعود  كان يعمم رجالً القرآن فقال :ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﮊ

(ٖ) .وكان الرجل عجمياً فكان يقول :طعام اليتيم .فقال :قل طعام الفاجر ،ثم قال عبد اهلل :إنو ليس الخطأ
الخطأ في القرآن أن يق أر مكان العميم الحكيم ،بل أن يضع آية الرحمة مكان آية العذاب(ٗ).

رابعا :من المعقول.

ٔ -إن الذكر المستحق في الصالة قرآن وغير قرآن ،فمما جاز أن يأتي باألذكار التي ليست بقرآن بغير
العربية في الصالة؛ جاز أن يأتي بالقرآن بغير العربية (٘).

ٕ -إ ن العجز عن القرآن يوجب االنتقال إلى مثمو ،فكان معنى القرآن أقرب إليو من التسبيح والتيميل،
فكان أولى أن ال يكون بدال منو (.)ٙ

أدلة القول الثالث :استدل أصحاب القول الثالث القائمون بأنو ال تجوز ترجمة سورة الفاتحة إلى غير
العربية لمن ال يحسن العربية باألدلة التالية:

ٔ -إ ن القرآن معجز ،واإلعجاز في النظم والمعنى ،فإذا قدر عمييما فال يتأدى الواجب إال بيما ،واذا
عجز عن النظم أتى بما قدر عميو ،كمن عجز عن الركوع والسجود يصمي باإليماء (.)ٚ

ٔ
ٕ

 -سبق تخريجو ص (.)ٕٖٚ

 -لم يقف الباحث عميو في كتب الحديث المتوفرة لديو ،وانما أورده برىان الدين بن مازه في المحيط البرىاني (ٔ،)ٖٜٗ/

والسرخسي في المبسوط (ٔ ،)ٙٙ/والنووي في المجموع (ٖ .)ٖٛٓ/وكميم ذكروه بغير عزو إلى مصادر حديثية أو إسناد لمعرفة
صحتو من عدميا.

ٖ
ٗ

 الدخان.ٗٗ-ٖٗ : -لم يقف الباحث عميو في كتب الحديث المتوفرة لديو ،وانما أورده برىان الدين بن مازه في المحيط البرىاني (ٔ ،)ٗٙٚ/وأبو

وأبو يوسف في اآلثار (ٔ ،)ٗٗ/وابن عبد البر في التمييد ( ،)ٕٜٕ/ٛوابن رشد القرطبي في البيان والتحصيل (،)ٜٗٔ/ٔٛ

والماوردي في الحاوي (ٕ ،)ٖٔٔ/وابن قدامة في المغني (ٔ .)ٙٓٛ/وكميم ذكروه بغير عزو إلى مصادر حديثية لمعرفة صحتو

من عدميا .

٘

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٖٔٔ/

ٚ

 -المبسوط لمسرخسي (ٔ.)ٙٙ/

ٙ

 -المرجع السابق .
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ٕ -إنو إذا لم يحسن العربية فقد عجز عن مراعاة لفظو ،فيجب عميو مراعاة معناه ليكون التكميف بحسب
اإلمكان (ٔ).

المناقشة :

أوال :نوقشت أدلة القول األول القائمين بأنو ال تجوز ترجمة سورة الفاتحة إلى غير العربية مطمقا

بالتالي:

ٔ-قولو تعالى :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ (ٕ).
ناقشو الكاساني بقولو عن أبي يوسف ومحمد :إنو إذا لم يحسن العربية فقد عجز عن مراعاة لفظو،

فيجب عميو مراعاة معناه ليكون التكميف بحسب اإلمكان (ٖ).
ٕ-قولو تعالى :ﮋﮣ ﮤ ﮥﮊ (ٗ).
ناقشو الكاساني من وجيين:

أحدىما :إن كون العربية قرآنا ال ينفي أن يكون غيرىا قرآنا ،وليس في اآلية نفيو ،وىذا ألن العربية
سميت قرآنا لكونيا دليال عمى ما ىو القرآن ،وىي الصفة التي ىي حقيقة الكالم ،وليذا قمنا إن القرآن غير

مخموق عمى إرادة تمك الصفة دون العبارات العربية ،ومعنى الداللة يوجد في الفارسية ،فجاز تسميتيا
قرآنا ،دل عميو قولو تعالى :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ (٘) .أخبر سبحانو وتعالى أنو لو عبر عنو بمسان
العجم كان قرآنا.

الثاني :إن كان ال يسمى غير العربية قرآنا؛ لكن قراءة العربية ما وجبت ألنيا تسمى قرآنا ،بل لكونيا

دليال عمى ما ىو القرآن الذي ىو صفة قائمة باهلل ،بدليل أنو لو ق أر عربية ال يتأدى بيا كالم اهلل تفسد

صالتو ،فضال من أن تكون قرآنا واجبا ،ومعنى الداللة ال يختمف فال يختمف الحكم المتعمق بو (.)ٙ
ٖ -القول بأن اإلعجاز من حيث المفظ ال يحصل بالفارسية ،وانما بالعربية.

ناقشو الكاساني بقولو :لكن قراءة ما ىو معجز النظم ليس بشرط ،ألن التكميف ورد بمطمق القراءة ال
بقراءة ما ىو معجز ،وليذا جوز قراءة آية قصيرة وان لم تكن ىي معجزة ما لم تبمغ ثالث آيات (.)ٚ

ٔ

 -بدائع الصنائع (ٔ.)ٕٔٔ/

ٖ

 -بدائع الصنائع (ٔ.)ٕٔٔ/

٘

 -فصمت.ٗٗ :

ٚ

 -المرجع السابق (ٔ.)ٖٔٔ/

ٕ

 -يوسف.ٕ :

ٗ

 -الشعراء.ٜٔ٘ :

ٙ
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ثانيا :نوقشت أدلة القول الثاني القائمين بأنو تجوز ترجمة سورة الفاتحة إلى غير العربية مطمقا

بالتالي:

ٔ-قولو تعالى :ﮋ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ (ٔ).
ناقشو النووي بقولو :إن اإلنذار يحصل ليتم بو وان نقل إلييم معناه (ٕ).
وناقشو الماوردي من وجيين:
أحدىما :وان كان إنذا ار لمكافة ،فالتحقيق بو إنما توجو إلى العرب الذين ىم أىل الفصاحة بالمسان دون
العجم ،ألنيم إذا عجزوا عن لسانيم كانت العجم عنو أعجز ،فصار إنذا ار لمعرب بعجزىم ،وانذا ار لمعجم

بعجز من ىو أقدر عميو منيم.

الثاني :إ ن اإلنذار بو يكون بالنظر فيو وتأمل إعجازه ،والعجم إذا أرادوا ذلك لتوصموا إليو بمعاطاة العربية
ليتوصموا بمعرفتيا (ٖ).

اعترض عميو :عمى ىذا الجواب يمزم جميع العجم أن يتعمموا العربية  ،ألنيا إنذار ليم (ٗ).
أجابيم الماوردي بقولو :إنما كان يمزميم أن لو لم يكن لمنبي  معجزة غيره ،وأما ولو غيره من
المعجزات التي يستدلون بيا عمى نبوتو وصدق رسالتو ،وأما إن كانوا عجما يفقيون العربية فال

يمزميم (٘).

ٕ-قولو تعالى :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ ( .)ٙوقولو تعالى :ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ  ﭠ ﭡ

ﭢﮊ (.)ٚ
ناقشو ابن حزم بقولو :ال حجة ليم في ىذا؛ ألن القرآن المنزل عمينا عمى لسان نبينا  لم ينزل عمى
األولين ،وانما في زبر األولين ذكره واإلقرار بو فقط؛ ولو أنزل عمى غيره  لما كان آية لو ،وال فضيمة
لو ،وىذا ال يقولو مسمم (.)8

وناقشو الماوردي بقولو :إنو ليس براجع إلى القرآن ،ألن القرآن لم ينزل إال عمى محمد  بالرسالة (.)ٜ

ٔ

 -األنعام.ٜٔ:

ٖ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٔٔٗ/

٘

 -المرجع السابق .

ٚ

 -األعمى.ٜٔ -ٔٛ :

ٜ

 -الحاوي في فقو الشافعي (ٕ.)ٔٔٗ/

ٕ

 -المجموع (ٖ.)ٖٛٓ/

ٗ

 -المرجع السابق .

ٙ

 -الشعراء.ٜٔٙ :

ٛ

 -المحمى (ٕ.)ٕٛ٘/
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وناقشو محمد رشيد رضا بقولو:
اتفق السمف والخمف من عمماء التفسير عمى أن الكالم في اآلية مقدر فيو مضاف قبل ضمير القرآن،
ومضاف قبل زبر األولين .والمعنى :وان ِذكره أو خبره أو دليل صدقو  -مثال  -لثابت في بعض زبر
األولين .وليم في الضمير قوالن:

أحدىما :أنو القرآن  -وىو المتبادر من السياق قبمو .-
الثاني :أنو النبي  كما قال تعالى :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮊ (ٔ) (ٕ).
َحر ٍ
ِ
ٖ-حديث ُعمر ْب ِن اْل َخطَّ ِ
ف ،فَا ْق َرُءوا َما تََيس ََّر ِم ْنوُ»(ٖ).
اب « :إِ َّن َى َذا اْلقُ ْر َ
آن أ ُْن ِز َل َعمَى َس ْب َعة أ ْ ُ
ََ
ناقشو النووي :بأن المراد بيا سبع لغاب لمعرب ،فيو يدل عمى أنو ال يتجاوز ىذه السبعة ،وىم يقولون
يجوز بكل لسان ،ومعموم أنيا تزيد عمى سبعة (.)4

ٗ-ما روي أن الفرس كتبوا إلى سممان  أن يكتب ليم الفاتحة بالفارسية ،فكانوا يقرؤون ذلك في الصالة
حتى النت ألسنتيم لمعربية(٘).

ناقشو النووي بقولو :إن سممان إنما كتب تفسيرىا ال حقيقة الفاتحة (.)ٙ
وناقشو الزرقاني من وجوه:

أوليا :إن ىذا خبر مجيول األصل ال يعرف لو سند ،فال يجوز العمل بو.

ثانييا :إن الخبر لو كان لنقل وتواتر ،ألنو مما تتوافر الدواعي عمى نقمو وتواتره.

ثالثيا :إنو يحمل دليل َو ْىنو فيو ،ذلك أنيم سألوه أن يكتب ليم ترجمة الفاتحة فمم يكتبيا ليم ،إنما كتب
ليم ترجمة البسممة ،ولو كانت الترجمة ممكنة وجائزة ألجابيم إلى ما طمبوا وجوبا ،واال كان كاتما ،وكاتم

العمم ممعون.

رابعيا :إ ن المتأمل في الخبر يدرك أن البسممة نفسيا لم تترجم ليم كاممة ،ألن ىذه األلفاظ التي ساقتيا
الرواية عمى أنيا ترجمة لمبسممة؛ لم يؤت فييا بمفظ مقابل لمفظ الرحمن ،وكأن ذلك لعجز المغة الفارسية
عن وجود نظير فييا ليذا االسم الكريم .وىذا دليل مادي عمى أن المراد بالترجمة ىنا :الترجمة المغوية ال

العرفية ،عمى فرض ثبوت الرواية.

خامسيا :إ نو قد وقع اختالف في لفظ ىذا الخبر بالزيادة والنقص ،وذلك موجب الضطرابو ورده ،والدليل

عمى ىذا االضطراب أن النووي في المجموع نقمو بمفظ آخر ىذا نصو« :إن قوما من أىل فارس طمبوا من
سممان أن يكتب ليم شيئا من القرآن فكتب ليم الفاتحة بالفارسية» .وبين ىذه الرواية وتمك مخالفة ظاىرة،

ٔ

 -األعراف.ٔ٘ٚ :

ٖ

 -سبق تخريجو ص(.)ٕٖٚ

٘

 -سبق تخريجو ص(ٕٕٗ).

ٕ

 -تفسير المنار (.)ٕٛٚ/ٜ

ٗ

 -المجموع (ٖ.)ٖٛٓ/

ٙ

 -المجموع (ٖ.)ٖٛٓ/
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إذ إن ىذه ذكرت الفاتحة ،وتمك ذكرت البسممة بل بعض البسممة ،ثم إنيا لم تعرض لحكاية العرض عمى
النبي  ،أما تمك فعرضت لو.

سادسيا :إن ىذه الرواية عمى فرض صحتيا معارضة لمقاطع من األدلة السابقة القائمة عمى استحالة
الترجمة وحرمتيا ،ومعارض القاطع ساقط (ٔ).

وناقشو الباحث من خمسة وجوه:

األول :إن األثر لم يثبت ،ألنو ذكر بدون إسناد ولم يعز إلى كتاب حديثي ُليعرف صحتو من عدميا.
الثاني :وعمى فرض ثبوتو فإن لم يتبين في األثر أنو كتبيا عمى مرادىم بالفارسية أو عمى حقيقتيا
بالعربية.

الثالث :ظاىر األثر يدل عمى أنو لم تكتب بالفارسية لقولو« :حتى النت ألسنتيم لمعربية»(ٕ) ،ألنيا لو
كتبت بالفارسية لتخشبت ألسنتيم وما النت.

الرابع :وعمى فرض أنو كتبيا بالفارسية فمربما كانت الكتابة باألحرف الفارسية بما يوافق المفظ والقراءة
العربية.

الخامس :ولو سممنا جدال أنو كتبيا بالفارسية لتُق أر بغير العربية فإنو ال يعدو كونو اجتياد منو ،
فالصحابة بشر ،والعصمة دفنت يوم أن دفن النبي .

٘-ما روي أن عبد اهلل بن مسعود  كان يعمم رجالً القرآن فقال :ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﮊ (ٖ) .وكان الرجل عجمياً فكان يقول :طعام اليتيم .فقال :قل طعام الفاجر ،ثم قال عبد اهلل :إنو
ليس الخطأ في القرآن أن يق أر مكان العميم الحكيم ،بل أن يضع آية الرحمة مكان آية العذاب(ٗ).

ناقشو ابن رشد القرطبي بقولو :ظاىر قول ابن مسعود ىذا؛ أنو لما لم يحسن القارئ أن يقول :ﮋ ﭰ

ﭱﮊ قال لو :طعام الفاجر عمى جية التفسير .وىذا يدل عمى ما قيل :من أن القراءة التي تنسب إلى
ابن مسعود إنيا قراءة كان يقرؤىا عمى وجو التفسير ألصحابو ال عمى أنيا قرآن .وقد قيل :إنيا قراءة لم
تثبت ،إذ إنما نقمت نقل آحاد ،ونقل اآلحاد غير مقطوع بو ،والقرآن إنما يؤخذ بالنقل المقطوع بو ،وىو

النقل الذي ينقمو الكافة عن الكافة؛ فما لم يقطع عميو أنو قرآن لمخالفتو مصحف عثمان المجتمع عميو ال

ٔ

 -مناىل العرفان (ٕ.)ٔٙٓ-ٜٔ٘/

ٖ

 -الدخان.ٗٗ-ٖٗ :

ٕ

 -سبق تخريجو ص(ٕٕٗ).

ٗ

 -لم يقف الباحث عميو في كتب الحديث المتوفرة لديو ،وانما أورده برىان الدين بن مازه في المحيط البرىاني (ٔ ،)ٗٙٚ/وأبو

يوسف في اآلثار (ٔ ،)ٗٗ/وابن عبد البر في التمييد ( ،)ٕٜٕ/ٛوابن رشد القرطبي في البيان والتحصيل (،)ٜٗٔ/ٔٛ

والماوردي في الحاوي (ٕ ،)ٖٔٔ/وابن قدامة في المغني (ٔ .)ٙٓٛ/وكميم ذكروه بغير عزو إلى مصادر حديثية لمعرفة صحتو

من عدميا.
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تباح قراءتو عمى أنو قرآن ،إذ حكمو حكم ما يروى عن النبي  من األحاديث واألخبار فال تجوز الصالة

بو (ٔ).

وناقشو الفخر الرازي من وجيين:
األول :إن ابن مسعود  نقل عنو أنو كان يقول :أنا مؤمن إن شاء اهلل ،ولم ينقل عن أحد من الصحابة
المبالغة في نصرة ىذا المذىب كما نقل عن ابن مسعود  ،ثم إن الحنفية ال تمتفت إلى ىذا ،بل نقول:
إن القائل بو شاك في دينو ،والشاك ال يكون مؤمناً ،فإن كان قول ابن مسعود حجة فمِ َم لم يقبموا قولو في
تمك المسألة؟ ،وان لم يكن حجة فمم عميو في ىذه المسألة؟.

الثاني :إ نو نقل عن ابن مسعود حذف المعوذتين وحذف الفاتحة عن القرآن ،ويجب عمينا إحسان الظن
بو؛ وأن نقول :أنو رجع عن ىذه المذاىب (ٕ).

نوقشت أدلة القول الثالث القائمين بأنو ال تجوز ترجمة سورة الفاتحة إلى غير العربية لمن ال يحسن

العربية بالتالي:

ٔ-القول :بأن اإلعجاز في النظم والمعنى ،واذا عجز عن النظم أتى بما قدر عميو ،كمن عجز عن
الركوع والسجود يصمي باإليماء.

ناقشو الباحث :بأنو قياس في مقابل النص فيو مردود ،ألن من عجز عن اإلتيان بالنظم القرآني فقد ورد
اء َرُج ٌل إِلَى َّ
ال إِِّني الَ
النبِ ِّي  فَقَ َ
الدليل عمى بيان ما يمزمو .فقد روى َع ْب ُد المَّ ِو ْب ُن أَبِى أ َْوفَى  قَ َ
الَ :ج َ
َِّ ِ
َّ ِ
أ ِ
َّ َّ
آخ َذ ِم َن اْلقُ ْر ِ
آن َش ْيًئا فَ َعمِّ ْمنِي َما ُي ْج ِزُئنِي ِم ْنوُ .قَ َ
َن ُ
َستَطيعُ أ ْ
ان المو َواْل َح ْم ُد لمو َوالَ إِلَوَ إِال الموُ
ال « ُق ْل ُس ْب َح َ
ْ
الُ « :ق ِل المَّيُ َّم
ول المَّ ِوَ ،ى َذا لِمَّ ِو َع َّز َو َج َّل فَ َما لِي .قَ َ
الَ :يا َر ُس َ
َوالمَّوُ أَ ْك َب ُر َوالَ َح ْو َل َوالَ قُ َّوةَ إِالَّ بِالمَّ ِو» .قَ َ
ارحمنِي وارُزْقنِي وع ِافنِي و ْ ِ ِ
َما َى َذا فَقَ ْد َمألَ َي َدهُ ِم َن
ال َر ُسو ُل المَّ ِو « :أ َّ
ال َى َك َذا بَِيِد ِه فَقَ َ
ام قَ َ
ََ
َْْ َْ
اىدني»َ .فمَ َّما قَ َ
َ
اْل َخ ْي ِر»(ٖ).
فالقياس عمى من عجز عن الركوع والسجود فيصمي باإليماء قول ال يقوى عمى مناىضة الدليل السابق،

فال يعتد بو.

ٕ-القول :إن من لم يحسن العربية فقد عجز عن مراعاة لفظو ،فيجب عميو مراعاة معناه ليكون التكميف
بحسب اإلمكان.

ناقشو الباحث :إن التكميف يكون بحسب اإلمكان ما لم يصادم أدلة صريحة صحيحة ،فيعمد العبد إلى
إعمال العقل واىمال األدلة.

ٔ

 -البيان والتحصيل (.)ٕٗٓ-ٜٗٔ/ٔٛ

ٖ

 -سبق تخريجو ص(.)ٕٕٛ

ٕ

 -تفسير الفخر الرازي (ٔ.)ٕٜٔ/
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ناقش اإلمام الفخر الرازي القائمين بجواز الترجمة لمن أحسن العربية ومن لم يحسنيا من عدة وجوه :
األول :إنو  إنما صمى بالقرآن المنزل من عند اهلل تعالى بالمفظ العربي ،وواظب عميو طول عمره،
فوجب أن يجب عمينا مثمو ،لقولو تعالى :ﮋ ﭾﮊ (ٔ) .والعجب أنو احتج بأنو عميو السالم مسح عمى
ناصيتو مرة عمى كونو شرطاً في صحة الوضوء ،ولم يمتفت إلى مواظبتو طول عمره عمى قراءة القرآن

بالمسان العربي.

َِّ
ين
الثاني :إن الخمفاء الراشدين صموا بالقرآن العربي ،فوجب أن يجب عمينا ذلك ،لقولو « :ا ْقتَ ُدوا بِالذ َ
ِ
اشِد ِ
اء َّ ِ
ِمن بعِدي أَبِي ب ْك ٍر وعمر»(ٕ) ،ولقولو « :عمَ ْي ُكم بِسنَّتِي وسنَّ ِة اْل ُخمَفَ ِ
وع ُّ
ضوا َعمَْييَا
ين م ْن َب ْعدي َ
الر َ
ْ َْ
َُ
َ ْ ُ
َ َ ُ ََ
بِالنَّو ِ
اجِذ»(.)3
َ

الثالث :إن الرسول  وجميع الصحابة  ما ق أروا في الصالة إال ىذا القرآن العربي ،فوجب أن يجب
الن ِار إِ َّال ِممَّةً و ِ
ِ
ٍ
ق أ َّ ِ
ين ِممَّةًُ ،كمُّيُ ْم ِفي َّ
اح َدةً» ،قَالُواَ :و َم ْن
عمينا ذلك  ،لقولو َ « :وتَ ْفتَِر ُ
ُمتي َعمَى ثَ َالث َو َس ْبع َ
َ
ِ
ص َحابِي»(ٗ).
ول المَّ ِو؟ قَ َ
ِى َي َيا َر ُس َ
الَ « :ما أ ََنا َعمَْيو َوأَ ْ
وجو الدليل :أنو  ىو وجميع أصحابو كانوا متفقين عمى القراءة في الصالة بيذا القرآن العربي ،فوجب

أن يكون القارئ بالفارسية من أىل النار.

الرابع :إ ن أىل ديار اإلسالم مطبقون بالكمية عمى قراءة القرآن في الصالة كما أنزل اهلل تعالى ،فمن عدل
عن ىذا الطريق دخل قولو تعالى  :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ (٘).
الخامس :إن الرجل أمر بقراءة القرآن في الصالة ،ومن ق أر بالفارسية لم يق أر القرآن ،فوجب أن ال يخرج
عن العيدة ،إنما قولنا إنو أمر بقراءة القرآن لقولو تعالى :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﮊ( .)ٙولقولو 

ٔ

 -األنعام.ٖٔ٘ :

ِ ِ
ِ
ٕ  -صحيح ابن حبان (٘ٔ )ٖٕٚ/حديث رقم (ِٕٓ ،)ٜٙكتَاب ِإ ْخب ِارِه  ع ْن مَن ِاق ِب الص ِ
َس َمائِ ِي ْم
َ
ُ َ
َّح َابةِ ،رَجاليُ ْم َونِ َسائ ِي ْم بِذ ْك ِر أ ْ
َ َ
ِ
ِ
ِِ
َجم ِع ِ
ضو َّ ِ
ِ
ِ
ٍ
ين بِ ِاال ْقت َداء بَأبي َب ْكر َو ُع َم َر َب ْع َدهُ .حمية األولياء ( .)ٜٔٓ/ٜمسند
صَ
طفَى  اْل ُم ْسمم َ
ان المو َعمَ ْي ِي ْم أ ْ َ َ
َر ْ َ ُ
َم ِر اْل ُم ْ
ين ،ذ ْك ُر أ ْ
الشاميين (ٕ )٘ٚ/حديث رقم (ٖٔ ،) ٜالمطعم عن عبد اهلل بن عنبسة الكالعي .وضعفو األلباني في السمسمة الضعيفة
(٘ )ٖ٘٘/حديث رقم (ٖٖٕٓ).

ٖ

 -سنن أبي داود (ٗ )ٖٕٜ/حديث رقم ( ،)ٜٗٙٓالسنة ،باب في لزوم السنة .سنن الترمذي (٘ )ٗٗ/حديث رقم (،)ٕٙٚٙ

كتاب العمم عن رسول اهلل  ،باب ما جاء في االخذ بالسنة واجتناب البدع .سنن ابن ماجو (ٔ )ٔٙ-ٔ٘/حديث رقم (ٕٗ-

ٖٗ ) ،افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعمم ،باب اتباع سنة الخمفاء الراشدين الميديين .قال الترمذي :ىذا حديث
صحيح .وصححو األلباني في السمسمة الصحيحة (ٖ )ٔٔ/حديث رقم (.)ٜٖٚ

ٗ

 -سنن الترمذي (٘ )ٕٙ/حديث رقم ( ،)ٕٙٗٚكتاب اإليمان عن رسول اهلل  ،باب ما جاء في افتراق األمة .قال الترمذي:

٘

 -النساء.ٔٔ٘ :

ىذا حديث مفسر غريب ،ال نعرفو مثل ىذا إال من ىذا الوجو .وضعفو األلباني في المشكاة (ٔ )ٖٚ/حديث رقم (ٔ.)ٔٚ

ٙ

 -المزمل.ٕٓ :
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لألعرابي« :ثَُّم ا ْق َْأر َما تََيس ََّر َم َع َك ِم َن اْلقُ ْر ِ
آن»(ٔ) ،وانما قمنا إن الكالم المرتب بالفارسية ليس بقرآن
لوجوه:
الوجو األول :قولو تعالى :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ (ٕ) .إلى قولو :ﮋﮣ ﮤ ﮥﮊ (ٖ).
الوجو الثاني :قولو تعالى :ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ (ٗ).
الوجو الثالث :قولو تعالى :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ (٘) .وكممة لو تفيد انتفاء الشيء النتفاء غيره ،وىذا
يدل عمى أنو تعالى ما جعمو قرآناً أعجمياً ،فيمزم أن يقال :أن كل ما كان أعجمياً فيو ليس بقرآن.
الوجو الرابع :قولو تعالى :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮﮊ ( .)ٙفيذا الكالم المنظوم بالفارسية :إما أن يقال إنو عين الكالم العربي أو مثمو ،أو ال
ال عينو وال مثمو ،واألول معموم البطالن بالضرورة ،والثاني باطل ،إذ لو كان ىذا النظم الفارسي مثالً
لذلك الكالم العربي لكان اآلتي بو آتياً بمثل القرآن ،وذلك يوجب تكذيب اهلل سبحانو في قولو :ﮋ ﭧ ﭨﮊ

ولما ثبت أن ىذا الكالم المنظوم بالفارسية ليس عين القرآن وال مثمو؛ ثبت أن قارئو لم يكن قارئاً لمقرآن،
وىو المطموب ،فثبت أن المكمف أُمر بقراءة ولم ِ
يأت بيا  ،فوجب أن يبقى في العيدة.

السادس :ما رواه ابن المنذر َع ْن أَبِي ُى َرْي َرةَ َ ع ِن َّ
ص َالةٌ َال ُي ْق َأُر ِفييَا بِفَاتِ َح ِة
النبِ ِّي  قَ َ
الَ « :ال تُ ْج ِزئُ َ
اْل ِكتَ ِ
اب»( ،)ٚفنقول :ىذه الكممات المنظومة بالفارسية إما أن يقول أبو حنيفة إنيا قرآن أو يقول إنيا ليست
بقرآن ،واألول جيل عظيم وخروج عن اإلجماع ،وبيانو من وجوه:

الوجو األول :أن أحداً من العقالء ال يجوز في عقمو ودينو أن يقول :إن قول القائل :دوستان در بيشت

قرآن.

الوجو الثاني :يمزم أن يكون القادر عمى ترجمة القرآن آتياً بقرآن مثل األول وذلك باطل.
ال ِإِّني الَ أ ِ
اء َرُج ٌل ِإلَى َّ
آخ َذ ِم َن
النبِ ِّي  فَقَ َ
السابع :روى َع ْب ُد المَّ ِو ْب ُن أَبِى أ َْوفَى  قَ َ
َن ُ
َستَطيعُ أ ْ
ْ
الَ :ج َ
اْلقُ ْر ِ
ان المَّ ِو َواْل َح ْم ُد لِمَّ ِو َوالَ إِلَ َو إِالَّ المَّوُ َوالمَّوُ أَ ْك َب ُر َوالَ َح ْو َل َوالَ
آن َش ْيًئا فَ َعمِّ ْمنِي َما ُي ْج ِزُئنِي ِم ْنوُ .قَ َ
ال « ُق ْل ُس ْب َح َ
الُ « :ق ِل المَّيُ َّم ْار َح ْمنِي َو ْارُزْقنِي َو َع ِافنِي
ول المَّ ِوَ ،ى َذا لِمَّ ِو َع َّز َو َج َّل َف َما لِي .قَ َ
الَ :يا َر ُس َ
قُ َّوةَ إِالَّ بِالمَّ ِو» .قَ َ
و ِْ ِ
َما َى َذا فَقَ ْد َمألَ َي َدهُ ِم َن اْل َخ ْي ِر»(.)ٛ
ال َر ُسو ُل المَّ ِو « :أ َّ
ال َى َك َذا بَِيِد ِه فَقَ َ
ام قَ َ
اىدني»َ .فمَ َّما قَ َ
َ

ٔ

 -سبق تخريجو ص(.)ٔٙ

ٕ

 -الشعراء.ٜٕٔ :

ٗ

 -إبراىيم.ٗ :

ٙ

 -اإلسراء.ٛٛ :

ٛ

 -سبق تخريجو ص(.)ٕٕٛ

ٖ

 -الشعراء.ٜٔ٘ :

٘

 -فصمت.ٗٗ :

ٚ

 -سبق تخريجو ص(ٕ٘).
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وجو الدليل :أن الرجل لما سألو عما يجزئو في الصالة عند العجز عن قراءة القرآن العربي؛ أمره الرسول
 بالتسبيح ،وذلك يبطل قول من يقول إنو يكفيو أن يقول دوستان دربيشت.

الثامن :يقال :إن أول اإلنجيل ىو قولو :بسم إالىاً رحماناً ومرحياناً ،وىذا ىو عين ترجمة بسم اهلل الرحمن
الرحيم ،فمو كانت ترجمة القرآن نفس القرآن لقالت النصارى :إن ىذا القرآن إنما أخذتو من عين اإلنجيل ،

ولما لم يقل أحد ىذا؛ عممنا أن ترجمة القرآن ال تكون قرآناً.

التاسع :إنا إذا ترجمنا قولو تعالى :ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪﮊ (ٔ) .كان ترجمتو :بفرستيديكي أزشما بانقره بشيربس بنكردكو كدام طعام بيترست
اره ازان بياورد ،ومعموم أن ىذا الكالم من جنس كالم الناس لفظاً ومعنى ،فوجب أن ال تجوز الصالة بو،
الن ِ
صمُ ُح ِفييَا َشي ٌء ِم ْن َك َالِم َّ
اس»(ٕ) ،واذا لم تنعقد الصالة بترجمة ىذه
لقولو « : إِ َّن َىِذ ِه الص َ
َّالةَ َال َي ْ
ْ
اآلية فكذا بترجمة سائر اآليات ،ألنو ال قائل بالفرق ،وأيضاً فيذه الحجة جارية في ترجمة قولو تعالى:
ﮋﯢ ﯣ ﯤﮊ (ٖ) .إلى قولو  :ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ (ٗ) .فإن ترجمتيا ال تكون شتماً من جنس كالم

كالم الناس في المفظ والمعنى ،وكذلك قولو تعالى :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮊ (٘) .فإن ترجمة ىذه اآلية تكون من جنس كالم الناس لفظاً ومعنى ،وىذا بخالف ما إذا قرأنا
عين ىذه اآليات بيذه األلفاظ ألنيا بحسب تركيبيا المعجز ونظميا البديع تمتاز عن كالم الناس ،والعجب
من الخصوم أنيم قالوا :إنو لو ذكر في آخر التشيد دعاء يكون من جنس كالم الناس فسدت صالتو .ثم

قالوا :تصح الصالة بترجمة ىذه اآليات مع أن ترجمتيا عين كالم الناس لفظاً ومعنى.
اف َك ٍ
ف ُكمُّي َّن َش ٍ
َحر ٍ
ِ
اف»( ،)ٙولو كانت ترجمة القرآن بحسب
العاشر :قولو « :أ ُْن ِز َل اْلقُ ْر ُ
ُ
آن َعمَى َس ْب َعة أ ْ ُ
كل لغة قرآناً لكان قد أنزل القرآن عمى أكثر من سبعة أحرف ،ألن عمى مذىبيم قد حصل بحسب كل لغة
ٍ
وحينئذ ال يصح حصر حروف القرآن في السبعة.
قرآن عمى حدة ،
الحادي عشر :إنو عند أبي حنيفة تصح الصالة بجميع اآليات ،وال شك أنو قد حصل في التوراة آيات

كثيرة مطابقة لما في القرآن من الثناء عمى اهلل ،ومن تعظيم أمر اآلخرة وتقبيح الدنيا .فعمى قول الخصم

تكون الصالة صحيحة بقراءة اإلنجيل والتوراة ،وبقراءة زيد وانسان ،ولو أنو دخل الدنيا وعاش مائة سنة

ٔ

 -الكيف.ٜٔ :

ٖ

 -القمم.ٔٔ :

٘

 -البقرة.ٙٔ :

َّالةَ ،باب تَ ْح ِر ِيم اْل َك َالِم ِفي الص َ ِ
ِ
ٕ  -صحيح مسمم (ٔ )ٖٛٔ/حديث رقم (ِ ،)ٖ٘ٚكتَاب اْلمس ِ ِ
ان
اجد َو َم َواض ِع الص َ َ ُ
َّالةَ ،وَن ْس ِخ َما َك َ
ُ ََ
َك ِ
احتِ ِو.
ان م ْن ِإَب َ
َ
ٗ

 -القمم.ٖٔ :

ٙ
ِ
اء ِفي اْلقُ ْر ِ
آن .وصححو األلباني في الجامع الصغير
 سنن النسائي (ٕ )ٖٔ٘/حديث رقم (ٓٗ ،)ٜكتاب االفتتاحَ ،جامعُ َما َج َالصغير حديث رقم (.)ٜٔٗٙ
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ولم يق أر حرفاً من القرآن؛ بل كان مواظباً عمى قراءة زيد وانسان ،فإنو يمقى اهلل تعالى مطيعاً ،ومعموم
بالضرورة أن ىذا الكالم ال يميق بدين المسممين.

الثاني عشر :إ نو ال ترجمة لمفاتحة إال أن نقول الثناء هلل رب العالمين ،ورحمان المحتاجين ،والقادر عمى
يوم الدين ،أنت المعبود وأنت المستعان ،اىدنا إلى طريق أىل العرفان ،ال إلى طريق أىل الخذالن ،واذا
ثبت أن ترجمة الفاتحة ليست إال ىذا القدر أو ما يقرب منو ،فمعموم أنو ال خطبة إال وقد حصل فييا ىذا

القدر ،فوجب أن يقال الصالة صحيحة بقراءة جميع الخطب ،ولما كان باطالً عممنا فساد ىذا القول.

الثالث عشر :لو كان ىذا جائ اًز؛ لكان قد أذن رسول اهلل  لسممان الفارسي في أن يق أر القرآن بالفارسية
ويصمي بيا ،ولكان قد أذن لصييب في أن يق أر بالرومية ،ولبالل في أن يق أر بالحبشية؛ ولو كان ىذا

األمر مشروعاً الشتير جوازه في الخمق ،فإنو يعظم في أسماع أرباب المغات بيذا الطريق ،ألن ذلك يزيل
عنيم أتعاب النفس في تعمم المغة العربية ،ويحصل لكل قوم فخر عظيم في أن يحصل ليم قرآن بمغتيم

الخاصة ،ومعموم أن تجويزه يفضي إلى اندراس القرآن بالكمية ،وذلك ال يقولو مسمم.

الرابع عشر :لو جازت الصالة بالقراءة بالفارسية لما جازت بالقراءة بالعربية ،وىذا جائز وذاك غير جائز،
وبيان المالزمة أن الفارسي الذي ال يفيم من العربية شيئاً لم يفيم من القرآن شيئاً البتة ،أما إذا ق أر القرآن
بالفارسية فيم المعنى وأحاط بالمقصود وعرف ما فيو من الثناء عمى اهلل ،ومن الترغيب في اآلخرة والتنفير

عن الدنيا ،ومعموم أن المقصد األقصى من إقامة الصموات حصول ىذه المعاني ،قال تعالى :ﮋ ﭗ ﭘ

ﭙﮊ (ٔ) .وقال تعالى :ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ (ٕ) .فثبت أن قراءة الترجمة تفيد ىذه
الفوائد العظيمة ،وقراءة القرآن بالمفظ العربي تمنع من حصول ىذه الفوائد ،فمو كانت القراءة بالفارسي
قائمة مقام القراءة بالعربية في الصحة ،ثم إن القراءة بالفارسية تفيد ىذه الفوائد العظيمة ،والقراءة بالعربية
مانعة منيا لوجب أن تكون القراءة بالعربية محرمة ،وحيث لم يكن األمر كذلك عممنا أن القراءة بالفارسية

غير جائزة.

الخامس عشر :المقتضى لبقاء األمر بالصالة قائم ،والفارق ظاىر ،أما المقتضى فألن التكميف كان
ثابتاً ،واألصل في الثابت البقاء ،وأما الفارق فيو أن القرآن العربي كما أنو يطمب قراءة لمعناه كذلك تطمب

قراءتو ألجل لفظو .وذلك من وجيين:

الوجو األول :إن اإلعجاز في فصاحتو؛ وفصاحتو في لفظو.

الوجو الثاني :إن توقيف صحة الصالة عمى قراءة لفظو يوجب حفظ تمك األلفاظ ،وكثرة الحفظ من الخمق
العظيم يوجب بقاءه عمى وجو الدىر مصوناً عن التحريف ،وذلك يوجب تحقيق ما وعد اهلل تعالى بقولو:

ٔ
ٕ

 -طو.ٔٗ :
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ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ (ٔ) .أما إذا قمنا إنو ال يتوقف صحة الصالة عمى قراءة ىذا النظم
العربي فإنو يختل ىذا المقصود ،فثبت أن المقتضى قائم والفارق ظاىر (ٕ).
الترجيح:
يرى الباحث – واهلل أعمم – أن القول بعدم جواز الترجمة الحرفية مطمقا ىو األرجح ،لقوة ما استدل بو
أصحابو من أدلة وآثار ،وألن ما استدل بو القائمون بالجواز سواء لمن أحسن العربية ومن لم يحسنيا ال

تخمو من مقال وال تسمم من االعتراض ،وال تقوى عمى مناىضة ما استدل بو القائمون بعدم الجواز مطمقا.

السيما وأنو صح رجوع أبي حنيفة عن قولو ،فقد استقر قول األئمة عمى عدم الجواز.

قال الزرقاني :ذكر الحنفية في كتبيم أن اإلمام أبا حنيفة كان يقول أوال :إذا ق أر المصمي بغير العربية مع
قدرتو عمييا اكتفى بتمك القراءة ،ثم رجع عن ذلك ،وقال :متى كان قاد ار عمى العربية ففرضو قراءة النظم
العربي ،ولو ق أر بغيرىا فسدت صالتو لخموىا من القراءة مع قدرتو عمييا ،واإلتيان بما ىو من جنس كالم

الناس حيث لم يكن المقروء قرآنا .ورواية رجوع اإلمام ىذه تُعزى إلى األقطاب في المذىب ،ومنيم نوح بن
مريم وىو من أصحاب أبي حنيفة ،ومنيم عمي بن الجعد وىو من أصحاب أبي يوسف ،ومنيم أبو بكر

الرازي وىو شيخ عمماء الحنفية في عصره بالقرن الرابع (ٖ).

  
()4

المطمب الثاني :ترجمة معاني اآليات

في سورة الفاتحة.

اتفق أىل اإلسالم عمى جواز ترجمة معاني اآليات في الفاتحة وغيرىا من سور القرآن إلى غير العربية،

وقد نقل االتفاق عمى ذلك اإلمام الشاطبي(٘).

األدلة:

أوال :من القرآن.

ٔ-قال تعالى :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ

ٔ

 -الحجر .ٜ :

ٖ

 -مناىل العرفان (ٕ.)ٖٔٙ/

ٕ

ٗ

 تفسير الفخر الرازي (ٔ.)ٕٔٛ-ٕٔٙ/ -الترجمة التفسيرية :ىي التي ال تراعى فييا محاكاة األصل في نظمو وترتيبو ،بل الميم فييا حسن تصوير المعاني

واألغراض كاممة ،وليذا تسمى أيضا بالترجمة المعنوية ،وسميت تفسيرية ألن حسن تصوير المعاني واألغراض فييا جعميا تشبو
التفسير .فالمترجم ترجمة تفسيرية يعمد إلى المعنى الذي يدل عميو تركيب األصل ،فيفيمو ثم يصبو في قالب يؤديو من المغة

األخرى؛ موافقا لمراد صاحب األصل ،من غير أن يكمف نفسو عناء الوقوف عند كل مفرد وال استبدال غيره بو في موضعو.

انظر :مناىل العرفان (ٕ.)ٕٔٔ-ٔٔٔ/

٘

 -الموافقات (ٕ.)ٔٓٚ/
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ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ (ٔ).
وجو االستدالل :قال الحافظ ابن حجر :إن التوراة بالعبرانية ،وقد أمر اهلل تعالى أن تتمى عمى العرب وىم
ال يعرفون العبرانية ،فقضية ذلك اإلذن في التعبير عنيا بالعربية (ٕ).

فإن جاز التعبير عن التوراة بالعربية فالقرآن من باب أولى ،ألن القرآن رسالة لعموم الناس عربيم

وعجميم ،فينبغي أن تصل الرسالة إلييم بما يعرفون ،فذلك دليل عمى جواز ترجمة تفسيره ومعانيو.
ٕ-قال تعالى :ﮋ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ (ٖ).

وجو االستدالل :قال الحافظ ابن حجر :واإلنذار إنما يكون بما يفيمونو من لسانيم ،فقراءة أىل كل لغة
بمسانيم حتى يقع ليم اإلنذار بو (ٗ) .وال يتم ذلك إال بترجمة تفسيره ومعانيو.

ثانيا :من السنة.

ول ِ
ت َب ْينِي وَب ْي َن رس ِ
اهلل
ان  قَ َ
ت ِفي اْل ُم َّد ِة الَّتِي َك َان ْ
ال -في حديث ىرقل الطويلْ :-انطَمَ ْق ُ
عن أَبِي ُس ْف َي َ
َُ
َ
ول ِ
ِ
ال :فَب ْي َنا أ ََنا بِ َّ ِ
اب رس ِ
اب ِم ْن رس ِ
يء بِ ِكتَ ٍ
ول
اهلل  إِلَى ِى َرْق َل  ..وفيو قَ َ
 ،قَ َ َ
ال :ثَُّم َد َعا بِكتَ ِ َ ُ
َُ
الشام إِ ْذ ِج َ
ول ِ
يو «بِسِم ِ
ِ
اهلل  ،فَ َق أرَه فَِإ َذا ِف ِ
الرِح ِيمِ ،م ْن م َح َّمٍد رس ِ
الر ِ
ومَ ،س َال ٌم َعمَى
اهلل ِإلَى ِى َرْق َل َع ِظ ِيم ُّ
الر ْح َم ِن َّ
اهلل َّ
ْ
َُ
َُ
ُ
اإلس َالِم أ ِ
َما بع ُد ،فَِإِّني أ َْدع َ ِ ِ
َج َر َك َم َّرتَْي ِنَ ،وِا ْن
َسمِ ْم ُي ْؤتِ َك اهللُ أ ْ
ُ
َسم ْم تَ ْسمَ ْمَ ،وأ ْ
ْ
وك بِد َع َاية ِْ ْ
َم ِن اتََّبعَ اْليُ َدى ،أ َّ َ ْ
ِ
ِّين(٘)َ ،وﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
تَ َولَّْي َ
ت فَِإ َّن َعمَ ْي َك إِثْ َم ْاأل َِريسي َ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ (.)ٚ( »)ٙ

وجو االستدالل :قال الحافظ ابن حجر :إن النبي  كتب إلى ىرقل بالمسان العربي ،ولسان ىرقل
رومي ،ففيو إشعار بأنو اعتمد في إبالغو ما في الكتاب عمى من يترجم عنو بمسان المبعوث إليو

ليفيمو (.)ٛ
ٔ

 -آل عمران.ٜٖ:

ٖ

 -األنعام.ٜٔ:

٘

 -اختمف في ضبطو عمى أوجو أحدىا :بياءين بعد السين .والثاني :بياء واحدة بعد السين .وعمى ىذين الوجيين اليمزة مفتوحة

ٕ

 -فتح الباري (ٖٔ.)٘ٔٙ/

ٗ

 -فتح الباري (ٖٔ.)٘ٔٚ/

مفتوحة والراء مكسورة مخففة ،والثالث :األريسين بكسر اليمزة وتشديد الراء وبيان واحدة بعد السين ،ووقع في الرواية الثانية في

مسمم وفي أول صحيح البخ اري إثم اليريسيين بياء مفتوحة في أولو وبياءين بعد السين ،واختمفوا في المراد بيم عمى أقوال:
أصحيا وأشيرىا أنيم األكارون أي :الفالحون والزارعون ،ومعناه :أن عميك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك ،ونبو

بيؤالء عمى جميع الرعايا ألنيم األغمب وألنيم أسرع انقيادا ،فإذا أسمم أسمموا واذا امتنع امتنعوا وىذا القول ىو الصحيح .انظر:

شرح النووي (ٕٔ.)ٜٔٓ/

ٙ

 -آل عمران.ٙٗ :

ٚ
ان َب ْدء الو ْح ِي ِإلَى رس ِ
ول المَّ ِو ؟ .صحيح مسمم
 صحيح البخاري (ٔ )ٛ/حديث رقم ( ،)ٚباب بدء الوحيَ ،ك ْي ََُ
ف َك َ ُ َ
اب ِكتَ ِ
النبِ ِّي ِ إَلى ِى َرْق َل َي ْد ُعوهُ ِإَلى ِْ
اب َّ
اإل ْس َالِم.
(ٖ )ٖٜٖٔ/حديث رقم (ٖ ،)ٔٚٚكتاب الجياد والسيرَ ،ب ُ
 - ٛفتح الباري (ٖٔ.)٘ٔٙ/
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وبناء عمى ما تقدم من أدلة يتبين مشروعية ترجمة معاني اآليات في سورة الفاتحة وغيرىا .واهلل أعمم .
  
المبحث الثالث :قراءة الفاتحة فيما تعارف عميو الناس.
المطمب األول :قراءة الفاتحة عمى األموات.

أجمع العمماء عمى أن الدعاء والصدقة لألموات تنفعيم ويصميم ثوابو ،وقد نقل اإلجماع عمى ذلك
(ٔ)

النووي

وابن قدامة

(ٕ)

(ٖ)

والشوكاني

والمباركفوري(ٗ) ،ولكن اختمفوا في قراءة الفاتحة عمى الميت ىل

تنفعيم ويصميم ثوابيا أم ال؟ عمى أقوال:

القول األول :قراءة الفاتحة عمى األموات تنفعيم ويصميم ثوابيا.
(٘)

وبو قال الحنفية

جميور األصحاب

()ٛ

()ٙ

والمتأخرون من المالكية

وبعض الشافعية( ،)ٚوىو المذىب عند الحنابمة وعميو
()ٜ

واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية

(ٓٔ)

وتمميذه ابن القيم

القول الثاني :قراءة الفاتحة عمى األموات ال تنفعيم وال يصميم ثوابيا.
(ٕٔ)

وبو قال المالكية

(ٖٔ)

وىو المشيور في مذىب الشافعية

ورجحو الصنعاني(ٔٔ).

واليو مال الشوكاني(ٗٔ).

سبب االختالف:
مقررة النتفاع الميت ببعض األعمال البدنية ووصول ثوابيا إليو ،كالصدقة والصيام والحج،
ىو ورود أدلة ِّ
فمنشأ الخالف في صحة قياس بقية األعمال البدنية التي لم يرد بيا الدليل كقراءة القرآن ونحوىا.

ٔ

 -األذكار (ٗ ،)ٔٙروضة الطالبين (.)ٕٕٓ/ٙ

ٖ

 -نيل األوطار (ٗ.)ٔٗٔ/

٘

 -الفتاوى اليندية (ٔ ،)ٖ٘ٓ/٘ ،ٕ٘ٚ/المحيط البرىاني (٘ ،)ٕٛ٘/تبيين الحقائق (ٕ ،)ٖٛ/حاشية ابن عابدين (ٕ.)ٕٖٗ/

ٚ

 -األذكار (٘ ،)ٔٙإعانة الطالبين (ٖ ،)ٕٕٓ/المجموع (٘ٔ ،)ٕٕ٘/فتح المعين (ٖ ،)ٕٕٔ/مغني المحتاج (ٖ.)ٚٓ/

ٕ

 -المغني (ٕ.)ٕٗٚ/

ٗ

 -تحفة األحوذي (ٖ.)ٕٚٗ/

ٙ

 -الشرح الكبير (ٔ ،)ٕٖٗ/بمغة السالك (ٔ ،)ٖٚٚ/منح الجميل (ٔ ،)ٜٜٗ/ٚ ،ٜ٘ٓ/الجامع ألحكام القرآن (ٓٔ.)ٕٙٚ/

ٛ

 -اإلنصاف (ٕ ،)ٖٜٕ/المحرر في الفقو (ٔ ،)ٕٜٓ/المغني (ٕ ،)ٕٗٚ/النكت والفوائد (ٔ.)ٕٜٓ/

ٜ

 -االختيارات الفقيية (ٔ ،)ٗٗٛ/جامع المسائل البن تيمية (ٗ.)ٕ٘ٓ/

ٓٔ

 -الروح (ٕٗٔ).

ٕٔ

 -الخالصة الفقيية (ٔ ،)ٔ٘ٔ/حاشية الدسوقي (ٔ.)ٕٖٗ/

ٗٔ

 -نيل األوطار (ٗ.)ٔٗٔ/

ٔٔ

 -سبل السالم (ٕ.)ٜٔٔ/

ٖٔ

 شرح النووي (ٔ ،)ٜٓ/إعانة الطالبين (ٖ ،)ٕٕٓ/المجموع (٘ٔ ،)ٕ٘ٔ-ٜ٘ٔ/الميذب (ٔ.)ٗٙٗ/254

األدلة:

أدلة القول األول :استدل أصحاب القول األول القائمون بأن قراءة الفاتحة عمى األموات تنفعيم ويصميم
ثوابيا باألدلة التالية:

أوال :من القرآن.

ٔ-قال تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ (ٔ).
وجو الداللة :إن اهلل جل وعال أثنى عمى المؤمنين باستغفارىم إلخوانيم السابقين ودعائيم ليم ،والدعاء
عبادة بدنية ،فمئن انتفعوا بالدعاء فإنيم ينتفعون بقراءة القرآن قياسا عميو ،فدلت اآلية بمفيوميا عمى انتفاع
األموات بقراءة الفاتحة ويصميم ثوابيا.
ٕ-قال تعالى :ﮋ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﮊ (ٕ).
وجو الداللة :إن اهلل جل وعال أمر نبيو  باالستغفار من الذنوب لنفسو ولممؤمنين ،األحياء منيم
واألموات ،واالستغفار عبادة بدنية ،فمئن انتفعوا باالستغفار فإنيم ينتفعون بقراءة القرآن قياسا عميو ،فدلت
اآلية بمفيوميا عمى انتفاع األموات بقراءة الفاتحة ويصميم ثوابيا.

ثانيا :من السنة.

ول ِ
ص ْوُم
اهلل ،إِ َّن أ ِّ
َيا َر ُس َ
ُمي َماتَ ْ
ت َو َعمَ ْييَا َ
ال« :فَ َدين ِ
قَ ِ
اهلل
الَ :ن َع ْم ،قَ َ
اض َيوُ َع ْنيَا؟» قَ َ
ُْ

َٔ -ع ِن ْاب ِن َعب ٍ
اء َرُج ٌل إِلَى َّ
ال:
النبِ ِّي  ،فَقَ َ
َّاس قَ َ
الَ :ج َ
ضِ
َشي ٍر ،أَفَأَ ْق ِ
ت
ان َعمَى أ ِّ
يو َع ْنيَا؟ فَقَ َ
ُم َك َد ْي ٌن ،أَ ُك ْن َ
ال« :لَ ْو َك َ
ْ
(ٖ)
َح ُّ
ض ى» .
ق أْ
َن ُي ْق َ
أَ
ِ
َٕ -ع ِن ْاب ِن َعب ٍ
ت إِلَى َّ
َّاس أ َّ
َن تَ ُح َّج َفمَ ْم تَ ُح َّج
ت :إِ َّن أ ِّ
ُمي َن َذ َر ْ
النبِ ِّي  ،فَقَالَ ْ
اء ْ
ت أْ
ام َأرَةً م ْن ُجيَْي َنةََ ،ج َ
َن ْ
ِ
ِ
َرَْي ِت لَو َكان عمَى أ ِّ ِ
َّ
الَ « :ن َع ْم ُحجِّي َع ْنيَا ،أ َأ
َح ُّج َع ْنيَا؟ قَ َ
َحتَّى َماتَ ْ
ضوا الموَ
ُمك َد ْي ٌن أَ ُك ْنت قَاض َيةً؟ ا ْق ُ
ْ َ َ
ت ،أَفَأ ُ
ق بِالوفَ ِ
َّ
َح ُّ
اء»(ٗ).
فَالموُ أ َ
َ
ِ ِ
ٖ-عن عبِد ِ
ض ُل ْب ُن َعب ٍ
اهلل ْب ِن َعب ٍ
ام َأرَةٌ ِم ْن
َّاس
أََّنوُ قَ َ
َّاس َرِد َ
ان اْلفَ ْ
َ ْ َْ
الَ :ك َ
يف َر ُسول اهلل  ،فَ َج َ
اءتْوُ ْ
ِ
ِ
َخثْعم تَستَ ْفتِ ِ
ض ِل إِلَى ِّ
الش ِّ
ق
ص ِر ُ
ف َو ْجوَ اْلفَ ْ
يو ،فَ َج َع َل اْلفَ ْ
ض ُل َي ْنظُُر إِلَ ْييَا َوتَْنظُُر إِلَ ْيو ،فَ َج َع َل َر ُسو ُل اهلل َ ي ْ
ََ ْ
اهلل ،إِ َّن فَ ِريضةَ ِ
ول ِ
ِ
َن
ت أَبِي َش ْي ًخا َكبِ ًا
تَ :يا َر ُس َ
اهلل َعمَى ِع َب ِاد ِه ِفي اْل َحجِّ ،أ َْد َرَك ْ
ْاآل َخ ِر ،قَالَ ْ
ير َال َي ْستَطيعُ أ ْ
َ
ت عمَى َّ ِ ِ
الَ « :ن َع ْم»(٘).
َح ُّج َع ْنوُ؟ قَ َ
الراحمَة ،أَفَأ ُ
َيثُْب َ َ
ٔ
ٕ

 الحشر.ٔٓ : -محمد.ٜٔ :

ٖ
ِ
ِ
ص ْوٌم .صحيح مسمم (ٕ )ٛٓٗ/حديث
اب َم ْن َم َ
َّوِمَ ،ب ُ
 صحيح البخاري (ٖ )ٖ٘/حديث رقم (ٖ٘ ،)ٜٔكتَ ُات َو َعَم ْيو َ
اب الص ْ
اء الصِّي ِام ع ِن اْلمي ِ
رقم (ِ ،)ٔٔٗٛكتَاب الصِّي ِام ،باب قَض ِ
ِّت.
َ َ ُ َ
َ َ َ
ٗ
ِ
ِ
الن ُذ ِ
الح ِّج َو ُّ
الم ْ أرَة.
الميِّتَ ،و َّ
اب َ
 صحيح البخاري (ٖ )ٔٛ/حديث رقم (ٕ٘ ،)ٔٛكتاب جزاء الصيدَ ،ب ُالر ُج ُل َي ُح ُّج َع ِن َ
ور َع ِن َ
٘
اب و ُج ِ
ضِم ِو .صحيح مسمم (ٕ )ٜٖٚ/حديث
الح ِّج َوَف ْ
وب َ
 صحيح البخاري (ٕ )ٖٕٔ/حديث رقم (ٖٔ٘ٔ) ،كتاب الحجَ ،ب ُ ُِ
اب اْل َح ِّج َع ِن اْل َع ِ
اج ِز ِل َزَم َان ٍة َو َى َرٍم َوَن ْح ِوِى َما ،أ َْو ِلْم َم ْو ِت.
اب اْل َح ِّجَ ،ب ُ
رقم (ٖٖٗٔ) ،كتَ ُ
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وجو الداللة من األحاديث الثالثة :قال ابن قدامة :وىذه أحاديث صحاح ،وفييا داللة عمى انتفاع الميت
بسائر القرب ،ألن الصوم والحج والدعاء واالستغفار عبادات بدنية ،وقد أوصل اهلل نفعيا إلى الميت

فكذلك ما سواىا (ٔ).

ٗ-عن عم ِرو ْب ِن ُشع ْي ٍب عن أَبِ ِ
ٍِ
يو َع ْن َج ِّد ِه ،أ َّ
ق
َعتَ َ
َن ُي ْعتِ َ
ق َع ْنوُ ِم َائةُ َرقََب ٍة ،فَأ ْ
صى أ ْ
َْ
اص ْب َن َوائل أ َْو َ
َن اْل َع َ
َ
َْ َْ
ِ
ِ
ِ
ول المَّ ِو ،
َل َر ُس َ
َسأ َ
ين اْل َب ِاق َيةَ ،فَقَ َ
َن ُي ْعتِ َ
ين َرقََبةً ،فَأ ََر َاد ْابُنوُ َع ْمٌرو أ ْ
ق َع ْنوُ اْل َخ ْمس َ
ام َخ ْمس َ
الَ :حتَّى أ ْ
ْابُنوُ ى َش ٌ
ِ
ِ
ول المَّ ِو إِ َّن أَبِي أَوصى بِعتْ ِ ِ ِ ٍ
فَأَتَى َّ
ت
الَ :يا َر ُس َ
النبِ َّي  ،فَقَ َ
ين َوَب ِق َي ْ
َعتَ َ
اما أ ْ
ق َع ْنوُ َخ ْمس َ
ْ َ َ
ق م َائة َرقََبةَ ،وِا َّن ى َش ً
َّ ِ
ِ
ق َع ْنوُ؟ فَقَ َ
ُعتِ ُ
ان ُم ْسمِ ًما فَأ ْ
ون َرقََبةً ،أَفَأ ْ
ص َّد ْقتُ ْم َع ْنوُ
ال َر ُسو ُل المو « :إَِّنوُ لَ ْو َك َ
َعمَ ْيو َخ ْم ُس َ
َعتَ ْقتُ ْم َع ْنوُ أ َْو تَ َ
أ َْو َح َج ْجتُ ْم َع ْنوُ َبمَ َغوُ َذلِ َك»(ٕ).
وجو الداللة :قال ابن قدامة :وىذا عام في حج التطوع وغيره ،وألنو عمل بر وطاعة ،فوصل نفعو وثوابو
كالصدقة والصيام والحج الواجب (ٖ) .وىذا دليل عمى انتفاع الميت بقراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن

ويصمو ثوابيا.
٘-عن عبِد ِ
ِ
ِ
ال:
ال :فَ ِج ْئ َنا لَِن ْشيَ َد َىا ،قَ َ
ان بِ َم َّكةَ ،قَ َ
اهلل ْب ِن أَبِي ُممَ ْي َكةَ قَ َ
َْ
ان ْب ِن َعفَّ َ
ال :تُُوفَِّيت ْاب َنةٌ ل ُعثْ َم َ
ت إِلَى أ ِ ِ
ض َرَىا ْاب ُن ُع َم َر وا ْب ُن َعب ٍ
اء ْاآل َخ ُر
الَ :وِاِّني لَ َجالِ ٌس َب ْي َنيُ َما ،قَ َ
َّاس  ،قَ َ
الَ :جمَ ْس ُ
َ
فَ َح َ
َحدى َما ثَُّم َج َ
َ
ال عب ُد ِ
اجيو  :-أ ََال تَْنيى ع ِن اْلب َك ِ
ِ
اء،
اهلل ْب ُن ُع َم َر
فَ َجمَ َس إِلَى َج ْنبِي ،فَقَ َ َ ْ
َ َ ُ
ان َ -و ُى َو ُم َو ِ ُ ُ
ل َع ْم ِرو ْب ِن ُعثْ َم َ
ول ِ
ِّت لَيع َّذب بِب َك ِ
َىمِ ِو َعمَْي ِو»(ٗ).
اهلل  قَ َ
فَِإ َّن َر ُس َ
اء أ ْ
ال« :إِ َّن اْل َمي َ ُ َ ُ ُ
وجو الداللة :قال ابن قدامة :واهلل أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليو ويحجب عنو المثوبة ،وألن

الموصل لثواب ما سمموه قادر عمى إيصال ثواب ما منعوه (٘).
ول ِ
ت(َ )ٙن ْف ُسيَا ولَ ْم تُ ِ
َن َرُج ًال أَتَى َّ
أ َّ
وص،
اهلل ،إِ َّن أ ِّ
َ -ٙع ْن َعائِ َشةَ
الَ :يا َر ُس َ
النبِ َّي  ،فَقَ َ
ُم َي ا ْفتُمِتَ ْ
َ
الَ « :ن َع ْم»(.)ٚ
ت َع ْنيَا ،قَ َ
ص َّدقَ ْ
َوأَظُُّنيَا لَ ْو تَ َكمَّ َم ْ
ص َّد ْق ُ
ت ،أَ َفمَيَا أ ْ
َجٌر إِ ْن تَ َ
ت تَ َ

ٔ

 -المغني (ٕ.)ٕٗٚ/

ٕ

 -سنن أبي داود (ٖ )ٚٛ/حديث رقم (٘ ،)ٕٛٛالوصايا ،باب ما جاء في وصية الحربى يسمم وليو أيمزمو أن ينفذىا .وحسنو

ٖ

 -المغني (ٕ.)ٕٗٚ/

٘

 -المغني (ٕ.)ٕٗٚ/

األلباني في أحكام الجنائز (ٖ.)ٔٚ

ٗ
ض ب َك ِ
َّ
ِ
ِ
َىِم ِو َعَم ْي ِو»
اء أ ْ
المي ُ
ِّت ِبَب ْع ِ ُ
اب َق ْو ِل الَّنبِ ِّي ُ « :ي َعذ ُ
الجَنائ ِزَ ،ب ُ
اب َ
 صحيح البخاري (ٕ )ٜٚ/حديث رقم ( ،)ٕٔٛٙكتَ ُب َ
ِّت يع َّذب بِب َك ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِإ َذا َكان َّ ِ
َىِم ِو َعَم ْي ِو.
اء أ ْ
اب اْل َمي ُ َ ُ ُ
اب اْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
الن ْو ُح م ْن ُسَّنتو .صحيح مسمم (ٕ )ٙٗٔ/حديث رقم ( ،)ٜٕٛكتَ ُ
َ
ٙ

 -أي :ماتت فجأة .انظر :شرح النووي (.)ٜٓ/ٚ

 - ٚصحيح البخاري (ٕ )ٕٔٓ/حديث رقم (ِ ،)ٖٔٛٛكتَاب الجَنائِ ِز ،باب مو ِت َ ِ
الب ْغتَ ِة .صحيح مسمم (ٕ )ٜٙٙ/حديث
الف ْجأَة َ
ُ َ
َ ُ َْ
َّد َق ِة ع ِن اْلمي ِ
رقم (ٗٓٓٔ)ِ ،كتَاب َّ ِ
اب و ُ ِ ِ
ِّت ِإَل ْي ِو.
صول ثََواب الص َ َ َ
الزَكاةَ ،ب ُ ُ
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وجو الداللة :قال الشوكاني :تدل عمى أن الصدقة من الولد تمحق الوالدين بعد موتيما بدون وصية
منيما ويصل إلييما ثوابيا (ٔ) .والصدقة عبادة بدنية ،فمئن انتفعوا بالصدقة فإنيم ينتفعون بقراءة القرآن
قياسا عميو ،فدل الحديث بمفيومو عمى انتفاع األموات بقراءة الفاتحة ويصميم ثوابيا.

 -ٚعن أنس  أن رسول اهلل  قال« :من دخل المقابر فق أر سورة يس خفف اهلل عنيم ،وكان لو بعدد
من فييا حسنات»(ٕ).

وجو الداللة :يدل الحديث بمنطوقو الصريح داللة واضحة عمى أن قراءة القرآن تصل األموات وينتفعون
بيا ،وتخفف عنيم في قبورىم.

ال :م َّر رسو ُل ِ
َ -ٛع ِن ْاب ِن َعب ٍ
ان ِفي َكبِ ٍ
ان َو َما ُي َع َّذ َب ِ
َما إَِّنيُ َما لَُي َع َّذ َب ِ
ير،
اهلل َ عمَى قَ ْب َرْي ِن فَقَ َ
َّاس قَ َ َ َ ُ
ال« :أ َ
ِ ِ ِ
ال :فَ َد َعا بِ َع ِس ٍ
يم ِةَ ،وأ َّ
أ َّ
يب َر ْ
ان َال َي ْستَتُِر ِم ْن َب ْولِ ِو» ،قَ َ
ط ٍب فَ َشقَّوُ
َما أ َ
َما ْاآل َخ ُر فَ َك َ
َح ُد ُى َما فَ َك َ
ان َي ْمشي بالنَّم َ
ِ
ِ
ف َع ْنيُ َما َما لَ ْم َي ْي َب َسا»(ٖ).
َن ُي َخفَّ ُ
بِاثَْن ْي ِن ثَُّم َغ َر َس َعمَى َى َذا َواح ًدا َو َعمَى َى َذا َواح ًدا ،ثَُّم قَا َل« :لَ َعمَّوُ أ ْ
وجو الداللة :قال مغمطاي :وفيو دليل عمى انتفاع الميت بتالوة القرآن العظيم أخ ًذا من غرز العسيب،
فإذا انتفع بتسبيح النبات فقراءة القرآن من ِ
اإلنسان أولى (ٗ).
ثالثا :من اإلجماع.
قال ابن قدامة :أجمع المسممون عمى ذلك ،فإنيم في كل عصر ومصر يجتمعون ،ويقرأون القرآن
وييدون ثوابو إلى موتاىم من غير نكير (٘).

رابعا :من المعقول.
ٔ -إذا جاز أن تقع أفعالو التي فعميا بنفسو عن غيره وىو الحج والصدقة ،جاز أن يقع الثواب لغيره ،ألن
الثواب تبع لمفعل ،فإذا جاز أن يقع المتبوع لغيره جاز أن يقع التبع (.)ٙ

ٕ -إن الموصل لثواب ما سمموه من الدعاء والصدقة واالستغفار قادر عمى إيصال ثواب ما منعوه (.)ٚ
ٖ -إن قراءة القرآن عمل بر وطاعة ،فوصل نفعو وثوابو كالصدقة والصيام والحج الواجب (.)ٛ

ٔ
ٕ

 -نيل األوطار (ٗ.)ٔٗٔ/

 -لم يقف الباحث عميو في كتب الحديث المتوفرة لديو ،وانما أورده ابن قدامة في المغني (ٕ ،)ٕٖٗ/وابن مفمح في المبدع

(ٕ ،)ٕٖ٘/والبيوتي في الروض المربع (ٔ ،)ٖٔٗ/والمباركفوري في تحفة األحوذي (ٖ ،)ٕٚ٘/وكميم ذكروه بغير عزو إلى
مصادر حديثية أو إسناد لمعرفة صحتو من عدميا .

ٖ  -صحيح البخاري ( )ٔٚ/ٛحديث رقم (ِٕ٘ٓ ،)ٙكتَاب األ ََد ِب ،باب ِ
الغ َيب ِة .صحيح مسمم (ٔ )ٕٗٓ/حديث رقم (ٕ،)ٕٜ
َ ُ
ُ
وب َاالستِ ْبر ِ
اب َّ ِ
اس ِة اْلَبو ِل وو ُج ِ
اء ِم ْنوُ.
كتاب الطيارةَ ،ب ُ
ْ َ
الدليل َعَمى َن َج َ ْ َ ُ
ٗ  -شرح سنن ابن ماجو لمغمطاي (ٔ.)ٖٔٙ/
٘

 -المغني (ٕ ،)ٕٗٚ/العدة شرح العمدة (ٔ.)ٔٔ٘/

ٚ

 -المغني (ٕ.)ٕٗٚ/

ٙ

 -النكت والفوائد (ٔ.)ٕٜٓ/

ٛ

 -المرجع السابق.
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ٗ -إ ن الصوم والحج والدعاء واالستغفار عبادات بدنية ،وقد أوصل اهلل نفعيا إلى الميت فكذلك ما
سواىا (ٔ).

أدلة القول الثاني :استدل أصحاب القول الثاني القائمون بأن قراءة الفاتحة عمى األموات ال تنفعيم وال
يصميم ثوابيا باألدلة التالية:
أوال :من القرآن.

ٔ-قال تعالى :ﮋﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﮊ (ٕ).
وجو الداللة :تدل اآل ية بمنطوقيا الصريح عمى أنو ال ينفع اإلنسان إال سعيو وعممو ،وال ينتفع بسعي
غيره ،ومنو قراءة القرآن ال ينتفع بيا الميت ،وانما ينتفع بيا قارؤىا ،فيو صاحب السعي.

ثانيا :من السنة.

ول ِ
ات ِْ
َع ْن أَبِي ُى َرْي َرةَ  أ َّ
ان ْانقَطَعَ َع ْنوُ َع َممُوُ إِ َّال ِم ْن ثَ َالثَ ٍة :إِ َّال ِم ْن
اهلل  ،قَ َ
َن َر ُس َ
ال« :إِ َذا َم َ
اإل ْن َس ُ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ٍِ
صالِ ٍح َي ْد ُعو لَوُ»(ٖ).
ص َدقَة َج ِارَية ،أ َْو عْمم ُي ْنتَفَعُ بِو ،أ َْو َولَد َ
َ

وجو الداللة :قال النووي :معنى الحديث :أن عمل الميت ينقطع بموتو ،وينقطع تجدد الثواب لو إال في
ىذه األشياء الثالثة لكونو كان سببيا ،فإن الولد من كسبو ،وكذلك العمم الذي خمفو من تعميم أو تصنيف،

وكذلك الصدقة الجارية (ٗ).
ثالثا :من المعقول.

ٔ -إن نفع قراءة القرآن ال يتعدى فاعميا ،فال يتعدى ثوابيا (٘).
ٕ -إن النبي  أرشد إلى الصوم والصدقة والحج دون القراءة ،فمو كان ثواب القراءة يصل ألرشدىم إليو
ولكانوا يفعمونو (.)ٙ

ٖ -إن ىذا لم يكن معروفا في السمف ،وال يمكن نقمو عن واحد منيم مع شدة حرصيم عمى الخير (.)ٚ
المناقشة:

أوال :نوقش اإلجماع الذي نقمو النووي وغيره عمى أن الدعاء والصدقة تنفع األموات ويصميم ثوابيا
بالتالي:

ناقشو األلباني بقولو :نقل النووي وغيره اإلجماع عمى أن الصدقة تقع عن الميت ويصمو ثوابيا ،ىكذا
قالوا( :الميت) ،فأطمقوه ولم يقيدوه بالوالد ،فإن صح ىذا اإلجماع كان مخصصا لمعمومات التي أشار
ٔ

 -المرجع السابق.

ٖ

ِ ِ
ِ
ان ِم َن الثَّو ِ
ق ِْ
اب َب ْع َد َوَفاتِ ِو.
اب َما َيْم َح ُ
اب اْل َوصيَّةَ ،ب ُ
 صحيح مسمم (ٖ )ٕٔ٘٘/حديث رقم (ٖٔ ،)ٔٙكتَ ُاإل ْن َس َ
َ
 -شرح النووي (ٔٔ.)ٛ٘/

ٙ

 -الروح (ٖٗٔ).

ٕ

ٗ

 -النجم.ٖٜ :

٘

 -المغني (ٕ.)ٕٗٚ/

ٚ
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إلييا الشوكاني فيما يتعمق بالصدقة ،ويظل ما عداىا داخال في العموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوىما من

العبادات ،ولكنني في شك كبير من صحة اإلجماع المذكور ،وذلك ألمرين:

األول :إن اإلجماع بالمعنى األصولي ال يمكن تحققو في غير المسائل التي عممت من الدين بالضرورة،
كما حقق ذلك العمماء الفحول ،كابن حزم والشوكاني وغيرىم ،وقد أشار إلى ذلك االمام أحمد في كممتو

المشيورة في الرد عمى من ادعى اإلجماع ،ورواىا عنو ابنو عبد اهلل بن أحمد في المسائل(ٔ).

الثاني :إنني سبرت كثي ار من المسائل التي نقموا اإلجماع فييا ،فوجدت الخالف فييا معروفا! بل رأيت
مذىب الجميور عمى خالف دعوى اإلجماع فييا ،فحسبنا أن نذكر بمثال واحد ،وىو نقل النووي اإلجماع
عمى أن صالة الجنازة ال تكره في األوقات المكروىة! مع أن الخالف فييا قديم معروف ،وأكثر أىل العمم
عمى خالف اإلجماع المزعوم (ٕ).

ثانيا :نوقشت أدلة القول األول القائمين بأن قراءة الفاتحة عمى األموات تنفعيم ويصميم ثوابيا بالتالي:
ٔ-أحاديث ابن عباس

فيمن مات وعميو الصيام والحج.

ناقشو الباحث :إن العبادات مبنية عمى الحظر ،فال تصح عبادة إال إذا دل الدليل عمى مشروعيتيا ،وقد
صحت األدلة في شأن الصيام والحج ،أما قراءة القرآن عن األموات لم يصح فييا دليل ،فاألصل فييا
المنع حتى تقوم األدلة عمى مشروعيتيا.
ت َن ْف ُسيَا ولَ ْم تُ ِ
َجٌر إِ ْن
 ..إِ َّن أ ِّ
ٕ-حديث َعائِ َشةَ
ص َّدقَ ْ
وصَ ،وأَظُُّنيَا لَ ْو تَ َكمَّ َم ْ
ُم َي ا ْفتُِمتَ ْ
ت ،أَ َفمَيَا أ ْ
ت تَ َ
َ
الَ « :نعم»(ٖ) .وحديث عم ِرو ْب ِن ُشع ْي ٍب عن أَبِ ِ
يو َع ْن َج ِّد ِه ،في قصة العاص بن وائل:
ت َع ْنيَا ،قَ َ
ص َّد ْق ُ
َْ
َ
تَ َ
َْ
َْ
ص َّد ْقتُ ْم َع ْنوُ أ َْو َح َج ْجتُ ْم َع ْنوُ َبمَ َغوُ َذلِ َك»(ٗ).
ان ُم ْسمِ ًما فَأ ْ
«إَِّنوُ لَ ْو َك َ
َعتَ ْقتُ ْم َع ْنوُ أ َْو تَ َ
ناقشو الشوكاني بقولو :ولكن ليس في أحاديث الباب إال لحوق الصدقة من الولد ،وقد ثبت أن ولد

اإلنسان من سعيو فال حاجة إلى دعوى التخصيص ،وأما من غير الولد فالظاىر من العمومات القرآنية

أنو ال يصل ثوابو إلى الميت ،فيوقف عمييا حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصيا (٘).

ٖ-حديث أنس « :من دخل المقابر فق أر سورة يس خفف اهلل عنيم ،وكان لو بعدد من فييا
حسنات»(.)ٙ

ناقشو الباحث :إن الحديث لم يثبت ،ألنو ذكر بدون إسناد ولم يعز إلى كتاب حديثي ُليعرف صحتو من
عدميا.

ٔ

 -يقصد قولو :من ادعى االجماع فيو كذب لعل الناس قد اختمفوا .انظر المسائل :ص .ٖٜٗ

ٖ

 -سبق تخريجو ص(.)ٕ٘ٙ

٘

 -نيل األوطار (ٗ.)ٔٗٔ/

ٕ

 -أحكام الجنائز (ٖ.)ٔٚ

ٗ

 -سبق تخريجو ص(.)ٕ٘ٙ

ٙ

 سبق تخريجو ص(.)ٕ٘ٚ252

ٗ -قوليم :أجمع المسممون عمى ذلك ،فإنيم في كل عصر ومصر يجتمعون ،ويقرأون القرآن وييدون
ثوابو إلى موتاىم من غير نكير.

ناقشو المباركفوري :قولو :إن المسممين ما زالوا في كل مصر وعصر يجتمعون ويقرأون لموتاىم؛ ففيو
نظر ظاىر ،فإنو لم يثبت عن السمف الصالحين  اجتماعيم وقراءتيم لموتاىم ،ومن يدعي ثبوتو فعميو

البيان باإلسناد الصحيح (ٔ).

ثانيا :نوقشت أدلة القول الثاني القائمين بأن قراءة الفاتحة عمى األموات ال تنفعيم وال يصميم ثوابيا

بالتالي:

ٔ-قولو تعالى :ﮋﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﮊ (ٕ).
ناقشو ابن قدامة بقولو :اآلية مخصوصة بما سمموه كالصدقة والدعاء ،وما اختمفنا فيو كقراءة الفاتحة
وغيرىا من القرآن في معناه فنقيسو عميو (ٖ).

وناقشو شيخ اإلسالم ابن تيمية من عدة وجوه:
األول :االحتجاج بيذه اآلية حجة باطمة بكتاب اهلل وسنة رسولو واجماع المسممين ،فإن القرآن قد د ّل
عمى االستغفار لممؤمنين ،كما في استغفار المالئكة واألنبياء ليم ،وذلك ليس من َس ْعيِيم.

أخبر عما في الصحف أنو ﮋﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﮊ (ٗ) ،ولم يقل :ال َينتفعُ إال بما
الثاني :إن اهلل َ
ِ
الممك َن ْفي
أن اإلنسان فيما ينتفع بو في الدنيا قد ينتفع بما َيممِكو وبما ال َيممِكو ،فال يمزم من َن ْف ِي
سعى ،و َ
ِ
ُّ
ض َما ،وأما سعي ِ
غيره
االنتفاع ،لكن ىو
ظمما وال َى ْ
يستحق الثو َ
اب عمى َس ْعيو ألنو حقُو ،فال َيخاف منو ً
ُ
ونفع ىذا ِمن َس ْع ِي ذلك بما
أثاب اهلل ذلك
الغير َ
فيو لذلك الغير ،فإن َ
سعى لو ذلك ُ
الساعي عمى َس ْعيوَ ،
َ
المدعو لو (٘).
دعائِو لغيره وينتفع
يثيب
ُّ
الداعي عمى َ
شاء ،كما ُ
َ
وناقشو الشوكاني والمباركفوري من عدة أوجو:

األبناء
أحدىا :إنيا منسوخة بقولو تعالى :ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ ( .)ٙأُدخل
ُ
الجنة بصالح اآلباء.

الثاني :إنيا خاصة بقوم إبراىيم وموسى عمييما الصالة والسالم ،فأما ىذه األمة فميا ما سعت وما ُسعي
ليا.

وسعي لو.
الثالث :إن المراد باإلنسان ىنا الكافر ،فأما المؤمن فمو ما سعى ُ
الرابع :ليس لإلنسان إال ما سعى من طريق العدل ،فأما من باب الفضل فجائز أن يزيده اهلل ما شاء.
ٔ

 -تحفة األحوذي (ٖ.)ٕٚ٘/

ٖ

 -المغني (ٕ.)ٕٗٚ/

٘

 -جامع المسائل البن تيمية (ٗ.)ٖٜٗ-ٖٗٛ/

ٕ

 -النجم.ٖٜ :

ٗ

 -النجم.ٖٜ :

ٙ

 -الطور.ٕٔ :
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الخامس :إن الالم في اإلنسان بمعنى عمى ،أي ليس عمى اإلنسان إال ما سعى (ٔ).
ات ِْ
ان ْانقَطَ َع َع ْنوُ َع َممُوُ إِ َّال ِم ْن ثَ َالثَ ٍة»(ٕ).
ٕ-حديث أَبِي ُى َرْي َرةَ « :إِ َذا َم َ
اإل ْن َس ُ
ناقشو ابن قدامة من وجيين:
األول :ال حجة ليم في الخبر الذي احتجوا بو ،فإنما دل عمى انقطاع عممو ،فال داللة فيو عمى انقطاع
انتفاعو بعمل غيره.

الثاني :عمى فرض داللتو عمى انقطاع العمل بغير ما ذكر في الحديث؛ فإنو مخصوص بما سمموه من
دعاء وصدقة وغيرىا ،وفي معناه ما منعوه من قراءة قرآن ونحوىا ،فيتخصص بو أيضا بالقياس عميو (ٖ).

ٖ-قوليم :بأن نفع قراءة القرآن ال يتعدى فاعميا ،فال يتعدى ثوابيا.
ناقشو ابن القيم بقولو :ما ىذه الخاصية التي منعت بوصول ثواب القرآن واقتضت وصول ثواب ىذه
األعمال؟ ،وىل ىذا إال تفريق بين المتماثالت؟ ،وان لم يعترف بوصول تمك األشياء إلى الميت فيو
محجوج بالكتاب والسنة واإلجماع وقواعد الشرع (ٗ).

ٗ-قوليم :إن النبي  أرشد إلى الصوم والصدقة والحج دون القراءة.
ناقشو ابن القيم بقولو :بل خرج ذلك منو  مخرج الجواب ليم ،فيذا سألو عن الحج عن ميتو فأذن
لو ،وىذا سألو عن الصيام عنو فأذن لو ،وىذا سألو عن الصدقة فأذن لو ،ولم يمنعيم مما سوى ذلك .وأي

فرق بين وصول ثواب الصوم الذي ىو مجرد نية وامساك ،وبين وصول ثواب القراءة والذكر (٘).

٘-قوليم :إن ىذا لم يكن معروفا في السمف ،وال يمكن نقمو عن واحد منيم مع شدة حرصيم عمى الخير.

ناقشو ابن القيم بقولو :والقائل أن أحدا من السمف لم يفعل ذلك قائل ماال عمم لو بو ،فإن ىذه شيادة
عمى نفي ما لم يعممو ،فما يدريو أن السمف كانوا يفعمون ذلك وال يشيدون من حضرىم عميو ،بل يكفي

اطالع عالم الغيوب عمى نياتيم ومقاصدىم (.)ٙ
الترجيح:

يرى الباحث – واهلل أعمم – أن القول بأن قراءة الفاتحة عمى األموات ال تنفعيم وال يصميم ثوابيا ،وذلك

لعدم قوة ما استدل بو القائمون بوصول ثوابيا وانتفاع األموات بيا وضعف حجتيم ،فإن حديث أَبِي ُى َرْي َرةَ
ات ِْ
ط َع َع ْنوُ َع َممُوُ إِ َّال ِم ْن ثَ َالثَ ٍة»( ،)ٚواضح الداللة عمى تقييد ما يصل ثوابو
ان ْانقَ َ
« :إِ َذا َم َ
اإل ْن َس ُ
لمميت ،وأن ما عدا ذلك ال يحصل لو منو ثواب واال لم يكن لمحصر معنى ،ال سيما وأن قراءة القرآن
ٔ

 -نيل األوطار (ٗ ،)ٔٗٔ/تحفة األحوذي (ٖ.)ٕ٘ٚ/

ٖ

 -المغني (ٕ.)ٕٗٚ/

٘

 -المرجع السابق (ٖٗٔ).

ٚ

 -سبق تخريجو ص(.)ٕ٘ٛ

ٕ

 -سبق تخريجو ص(.)ٕ٘ٛ

ٗ

 -الروح (ٕٗٔ.)ٖٔٗ-

ٙ

 -المرجع السابق.
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لألموات عبادة ،واألصل في العبادات المنع والحظر ،حتى يقوم الدليل عمى المشروعية والجواز ،كما

تقرره القواعد األصولية(ٔ).

  

المطمب الثاني :قراءة الفاتحة عند عقد النكاح.
اعتاد كثير من الناس قراءة الفاتحة عند الخطبة أو عقد النكاح حتى أصبحت سنة متبعة ،ينكر الناس

تركيا وعدم اإلتيان بيا ،ظنا منيم مشروعيتيا وتواتر األدلة عمى ثبوتيا ،بل األدىى من ذلك أن بعضيم
يعتقد أنو بمجرد قراءة الفاتحة حمت لو مخطوبتو وجاز لو الخموة بيا وأبيح لو ما كان محظو ار عميو.

ولكن بعد البحث والمطالعة في كتب الفقياء  -األقدمين منيم والمعاصرين  -لم يقف الباحث بجيده

المتواضع عمى أحد يقول بمشروعيتيا ،أو االعتداد بيا في أمر الزواج من حيث ما يترتب عمييا من
إباحة أو حظر.

قال صاحب كتاب :السنن والمبتدعات المتعمقة باألذكار والصموات :وقراءة الفاتحة عند شرط خطبة

الزواج؛ واعتقادىم أن قراءتيا عيد ال ينقض ،أو أنيا بأربعة وأربعين يمينا بدعة واعتقاد فاسد وجيل (ٕ).
طبة الرجل امرأة أو عقد نكاحو عمييا
جاء في فتاوى المجنة الدائمة لإلفتاء :قراءة الفاتحة عند ِخ ْ
بدعة (ٖ).

فالحاصل مما سبق؛ تبين لمباحث أن قراءة الفاتحة عبادة ،والعبادات مبناىا عمى التوقيف ،وطالما أنو لم
يرد دليل عمى مشروعيتيا في القرآن والسنة ،ولم يثبت فعميا عن أحد من سمف األمة ،فإن قراءتيا عند

عقد النكاح غير مشروع ،واهلل أعمم.

  
المطمب الثالث :قراءة الفاتحة عند عقد الصفقات التجارية.
اعتاد كثير من الناس قراءة الفاتحة عند البيع والشراء وابرام العقود والصفقات التجارية ،ظنا منيم أنيا سنة
متبعة ،وأنو بقراءتيا تعم البركة ويزيد الربح ،وبعد البحث والمطالعة في كتب الفقياء  -األقدمين منيم

والمعاصرين  -لم يقف الباحث بجيده المتواضع عمى أدلة من القرآن والسنة ،وال قول ألحد من العمماء

لمداللة عمى مشروعيتيا وجواز اإلتيان بيا.

ٔ

 -أصول الفقو عمى منيج أىل الحديث (.)ٖٔٚ

ٖ

.)ٔٗٙ/ٜٔ( -

ٕ

 -السنن والمبتدعات (.)ٕٔٚ
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قال أبو شامة المقدسي :وال ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصيا بيا الشرع ..،فالمكمف ليس

لو منصب التخصيص ،بل ذلك إلى الشارع (ٔ).

فالحاصل مما سبق؛ تبين لمباحث أن قراءة الفاتحة عبادة ،والعبادات مبناىا عمى التوقيف ،وطالما أنو لم

يرد دليل عمى مشروعيتيا في القرآن والسنة ،ولم يثبت فعميا عن أحد من سمف األمة ،فإن قراءتيا عند

عقد البيع والشراء وابرام العقود والصفقات التجارية غير مشروع ،واهلل أعمم.
  
المطمب الرابع :قراءة الفاتحة لمتبرك.

اعتاد كثير من الناس قراءة الفاتحة بقصد التبرك بيا ،لما عمموا من فضائميا وما تميزت بو عن غيرىا

من سور القرآن الكريم ،ولم يقف الباحث بجيده المتواضع عمى أقوال لمعمماء األقدمين والمحدثين في قراءة
الفاتحة بقصد التبرك ،ولكن بالنظر في سور القرآن وآياتو وما تضمنتو من معان وما يتحصل لقارئيا من
أجور عظيمة يرى الباحث أن القرآن كمو بركة ،فكيف بسورة قد حباىا اهلل بفضائل وميزىا بخصال لم تكن

لغيرىا من سور القرآن ،وعميو فإن الباحث يرى أنو ال مانع من قراءتيا بقصد التبرك بيا ،ونيل ما يترتب
عمى قراءتيا من الرقية واالستشفاء بيا والتحصين ونيل األجور العظيمة ،فيذه ىي البركة المنشودة لكل

قارئ .واهلل أعمم.

  

ٔ

 الباعث عمى إنكار البدع والحوادث (ٔ٘).263

الخاتمة
بفضل اهلل وتوفيقو ومنتو؛ خمص الباحث في دراستو لممسائل بالنتائج التالية:

-1سورة الفاتحة ليا أسماء كثيرة ذكرىا العمماء في كتبيم ،وىي تنقسم إلى قسمين :أسماء توقيفية
وأسماء اجتيادية .األسماء التوقيفية ىي :فاتحة الكتاب والسبع المثاني وأم القرآن وأم الكتاب والقرآن
العظيم .وأما االجتيادية فيي :الوافية والكافية والحمد والرقية والشافية واألساس والدعاء والمناجاة

والتفويض والكنز والنور.

-2سورة الفاتحة ىي سبع آيات باتفاق.

-3المراد بالسبع المثاني فاتحة الكتاب.
-4حظيت سورة الفاتحة بفضائل عظيمة وخصال كريمة ،لم تكن لغيرىا من سور القرآن ،ولم يثبت في
فضل شيء من السور أكثر مما ثبت في فضميا.

-5ليس لالستعاذة المستحبة صفة معينة ينبغي االلتزام بيا دون غيرىا ،وذلك أن المأمور بو ىو
االستعاذة عند قراءة القرآن دون تحديد صفة معينة ليا ،فتحصل االستعاذة بأي صفة منيا ،وما صح

عن النبي  ىو أولى باالتباع.

-6تجب االستعاذة عند قراءة القرآن في الصالة وخارجيا ،عمال بظاىر اآلية في األمر باالستعاذة.

-7أجمع الفقياء عمى جواز قراءة القرآن عن ظير قمب لممحدث حدثا أصغر مع استحباب الوضوء.
-8تجوز قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن لمحائض والنفساء لعدم ثبوت ما يدل عمى الحرمة.

-9تجوز قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن لمجنب ،ولكن تركيا أولى عمى سبيل الكراىة ال عمى سبيل
الحرمة.

-11أجمع الفقياء عمى جواز قراءة المستحاضة لمفاتحة وغيرىا من القرآن.

-11تكره قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن في مكان قضاء الحاجة؛ تعظيما لمقرآن وتشريفا لو ،وصيانة
لقدره أن ُيق أر في أماكن القذر والنجاسات.

-12قراءة الفاتحة ركن في فرض العين ال تصح صالة القادر عمييا بدونيا.
-13قراءة الفاتحة ركن في صالة الجنازة.

-14تشرع قراءة الفاتحة بعد الركوع األول في صالة الكسوف والخسوف.
 -15اتفق الفقياء عمى مشروعية قراءة الفاتحة في صالة العيدين.

-16اتفق الفقياء عمى مشروعية قراءة الفاتحة في صالة االستسقاء.
-17قراءة الفاتحة ركن في صالة السنن الرواتب.

-18من أدرك الركوع ولم يق أر الفاتحة فقد أدرك الركعة ،وعميو جرى عمل الصحابة.
-19من نسي قراءة الفاتحة في الصالة فإنو ال يجزئو ،وتمغى الركعة وال يعتد بيا.
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-21البسممة ىي آية مستقمة قبل الفاتحة ،وليست آية منيا.

-21يخير اإلمام والمنفرد بين الجير واإلسرار بالبسممة ،ألن الجير واإلسرار بيا كمييما ثابت من فعمو
 ،فم ن جير أصاب السنة ،ومن أسر أصابيا كذلك ،ولو جير أحيانا وأسر أحيانا أخرى كان أولى،
جمعا بين األدلة.

-22التأمين ليس من الفاتحة ،ولكنو واجب عمى المأموم سنة لإلمام والمنفرد.
-23يسن الجير بالتأمين في الصالة لإلمام والمأموم.
-24تسن موافقة المأموم لإلمام في التأمين.

-25ال تصح إمامة من يمحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى ،وتصح إمامتو إذا كانت بمثمو أو من ىو
دونو.

-26ال تصح إمامة من يمحن في الفاتحة لحنا ال يغير المعنى ،وتصح إمامتو إذا كانت بمثمو أو من
ىو دونو.

-27تكره إمامة من لحنو ناتج عن عيب خمقي ،ألن لحنو عمى وجو الغمبة ليس طوعا وال اختيارا،
وتصح إمامتو إذا كانت بمثمو أو من ىو دونو.

-28تجب قراءة الفاتحة عمى المأموم في الصالة السرية.

-29تجب قراءة الفاتحة عمى المأموم في الصالة الجيرية.
-31يسن لإلمام الجير بقراءة الفاتحة في مواضع الجير ،واإلسرار بيا في مواضع اإلسرار.
-31أجمع العمماء عمى أن السنة لممأموم اإلسرار بقراءة الفاتحة ،وال يشرع لو الجير بيا.
 -32يسن لممنفرد الجير بقراءة الفاتحة في الجيرية ،واإلسرار بيا في السرية.

-33اتفق الفقياء عمى أن من عجز عن قراءة الفاتحة مع القدرة عمى غيرىا من القرآن ق أر بقدرىا سبع
آيات.

-34من عجز عن قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن يجب عميو أن يمتزم ذكر اهلل.

-35من عجز عن قراءة الفاتحة وغيرىا من القرآن والذكر يجب عميو الوقوف بقدر الفاتحة.
-36أجمع العمماء عمى مشروعية التداوي بالفاتحة من األمراض الروحية والبدنية.

-37ال تجوز ترجمة سورة الفاتحة إلى غير العربية مطمقا ،ألن الترجمة الحرفية متعذرة غير ممكنة
إلعجازه وبالغتو .وعميو استقر قول األئمة األربعة.

-38اتفق أىل اإلسالم عمى جواز ترجمة معاني اآليات في الفاتحة وغيرىا من سور القرآن إلى غير
العربية.

-39قراءة الفاتحة عمى األموات ال تنفعيم وال يصميم ثوابيا ،وذلك أنيا عبادة ،واألصل في العبادات
المنع والحظر ،حتى يقوم الدليل عمى المشروعية والجواز.
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-41ال تشرع قراءة الفاتحة عند عقد النكاح ،وال يعتد بيا في أمر الزواج وال يترتب عمييا إباحة أو
حظر ،ألنو لم يرد دليل عمى مشروعيتيا في القرآن والسنة ،ولم يثبت فعميا عن أحد من السمف.

-41ال تشرع قراءة الفاتحة عند عقد البيع والشراء وابرام العقود والصفقات التجارية ،ألنو لم يرد دليل
عمى مشروعيتيا في القرآن والسنة ،ولم يثبت فعميا عن أحد من السمف.

-42تشرع قراءة الفاتحة بقصد التبرك بيا ،وما يترتب عمى قراءتيا من الرقية واالستشفاء بيا
والتحصين ونيل األجور العظيمة.
هذا ملخص ألبرز ما وقف عليه الباحث من نتائج.
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فهرس األحاديث النبوية.
فهرس المراجع.

762

فهرس اآليات القرآنية
السورة

رقم اآلية

الصفحة

اآليـــــــة
ﭑ ﭒﭓﭔ

الفاتحة

1

أ،104 ،103 ،102 ،101 ،

ﭖ ﭗﭘﭙ

الفاتحة

2

ﭛﭜ

الفاتحة

3

ﭞﭟ ﭠ

الفاتحة

4

ﭢﭣﭤﭥ

الفاتحة

5

أ،118 ،108 ،101 ،72 ،5 ،

ﭧ ﭨﭩ

الفاتحة

6

أ،121 ،107 ،101 ،72 ،5 ،

ﭫﭬﭭ ﭮ

الفاتحة

7

،109 ،108 ،107 ،105
،117 ،116 ،111 ،110
،121 ،120 ،119 ،118
،126 ،125 ،124 ،123
،131 ،129 ،128 ،127
،139 ،137 ،133 ،132
.158 ،155

أ ،ط،71 ،18 ،8 ،7 ،4 ،3 ،
،106 ،103 ،102 ،100
،118 ،117 ،110 ،108
،131 ،121 ،120 ،119
،139 ،135 ،134 ،133
.200 ،189 ،156
أ،106 ،103 ،101 ،71 ،5 ،
،156 ،121 ،118 ،117
.200 ،189

أ،106 ،103 ،101 ،71 ،5 ،

،121 ،118 ،117 ،117
.200 ،189 ،156
.200 ،189 ،121

،189 ،171 ،159 ،147
.200

762

أ،121 ،107 ،101 ،72 ،5 ،
.200 ،189

أ،121 ،107 ،101 ،72 ،5 ،

ﭯﭰﭱ ﭲﭳ

الفاتحة

7

ﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪ

البقرة

61

250

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ

البقرة

196

59

ﭑ ﭒ ﭓﭔ

البقرة

197

108

ﮗ ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

آل عمران

7

239

ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰ

آل عمران

64

253

ﭣﭤ ﭥﭦﭧ ﭨ

آل عمران

93

253

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

آل عمران

102

ط

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ آل عمران

191

23

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

النساء

1

ط

ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

النساء

82

105 ،100

ﭷﭸ ﭹﭺ

النساء

115

248

ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

األنعام

19

.253 ،244 ،241

ﭾﭿ

األنعام

153

248

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ

األعراف

55

159

ﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ

األعراف

157

245

ﯡﯢﯣ

األعراف

158

16

ﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞ

األعراف

204

،205 ،204 ،202 ،188

ﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧ

األعراف

205

213

ﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠ

األنفال

24

ط.8 ،7 ،

،147 ،146 ،145 ،144
،155 ،151 ،150 ،148
،164 ،160 ،158 ،156
،170 ،167 ،166 ،165
،174 ،173 ،172 ،171
.200 ،189
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.221 ،214 ،213 ،207

ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺

التوبة

84

68

ﭑﭒﭓﭔ

يونس

89

.158 ،150 ،145

ﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮ

يوسف

2

.243 ،237 ،236 ،235

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ

يوسف

108

239

ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜ

إبراهيم

4

249

ﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜ ﮝ

الحجر

9

.252 ،105 ،100

ﮈﮉ ﮊ

الحجر

22

239

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ

الحجر

87

ي.6 ،2 ،

ﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤ

النحل

98

،16 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ

اإلسراء

82

233

ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

اإلسراء

88

.249 ،236

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

اإلسراء

110

132

ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣ

الكهف

19

250

طه

14

251

ﮓﮔﮕﮖ

الشعراء

192

249

ﮣﮤ ﮥ

الشعراء

195

.249 ،243 ،237 ،236

ﮧﮨﮩﮪ

الشعراء

196

.244 ،241

ﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬ ﮭ

النمل

30

99

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

األحزاب

70

ط

ﰁﰂﰃ

الصافات

181

106

ﰅﰆﰇﰈ

الصافات

182

106

ﭞﭟﭠﭡﭢ

الزمر

75

106

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

فصمت

36

11

ﯖﯗ ﯘﯙ

فصمت

44

.249 ،243 ،241

ﭬﭭﭮ

الدخان

43

.246 ،242

.20 ،17

ﭗﭘﭙ
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ﭰﭱ

الدخان

44

.246 ،242

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ

محمد

19

255

ﮑﮒﮓ ﮔ ﮕﮖﮗ

محمد

24

251

ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇ

النجم

39

.260 ،258

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

الطور

21

260

ﭑﭒﭓﭔ ﭖﭗ ﭘ

الحشر

10

255

ﯢﯣﯤ

القمم

11

250

ﯫﯬﯭﯮ

القمم

13

250

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ

المزمل

20

،213 ،60 ،58 ،57 ،54

ﭚ ﭛﭜﭝﭞ

األعمى

18

.244 ،241

ﭠﭡ ﭢ

األعمى

19

.244 ،241

ﮆ ﮇﮈ

الكوثر

1

.129 ،118

ﮊﮋﮌ

الكوثر

2

118

ﮎ ﮏﮐﮑ

الكوثر

3

118

.248 ،235
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فهرس األحاديث النبوية
الحديث
ق
ض اْل َحالَ ِل إِلَى المَّ ِو الطَّالَ ُ
أ َْب َغ ُ
أَتَى رس َ َّ ِ
َسمَ َم...
ول المو  فَأ ْ
َُ
ِ ِ
ض...
ضوٍء ،فَ َم ْ
ض َم َ
أُت َي َعم ٌّي  بِ َو ُ
ِ ِ
ِ ِ
ْ
صالَةَ
اخ ُرْج فََناد في اْل َمد َينة أََّنوُ الَ َ

ير َال َي ْستَ ِطيعُ...
ت أَبِي َش ْي ًخا َكبِ ًا
أ َْد َرَك ْ
ِ
ام...
َح ُد ُك ُم الص َ
إِ َذا أَتَى أ َ
َّالةَ َوال َم ُ

الرْك َعتَْي ِن...
َح ُد ُك ُم َّ
إِ َذا أ َْد َر َك أ َ

إِ َذا أَسرر ُ ِ
اءتِي فَا ْق َرُءوا َم ِع َي...
ت بِق َر َ
َْ ْ

إِ َذا

إِ َذا

ِ
وىا تَ ْس َع ْو َن..
يم ِت الص َ
َّالةُ فَ َال تَأْتُ َ
أُق َ
أ َّ ِ
َمُنوا...
ام فَأ ِّ
َم َن ْال َم ُ

إِ َذا تَ َو َّ
ت...
ْت َوأ ََنا ُجُن ٌ
ب أَ َكْم ُ
ضأ ُ

الراوي

الحكم

الصفحة

أبو داود ،ابن

ضعيف

64

ماجو
أبو داود

صحيح

322

أحمد

ضعيف

23 ،26

أبو داود

ضعيف

46 ،46

البخاري ،مسمم

صحيح

344

الترمذي

صحيح

06

الدارقطني

فيو ضعيف

32

متروك
الدارقطني

أحد رواتو

002 ،006

منكر الحديث
متروك

البخاري ،مسمم

صحيح

38 ،34

البخاري ،مسمم

صحيح

،046 ،064 ،066

الدارقطني،

ضعيف

،043 ،046 ،043
086

23 ،24

البييقي

ود...
إِ َذا ِج ْئتُ ْم إِلَى َّ
الصالَ ِة َوَن ْح ُن ُس ُج ٌ

أبو داود

صحيح

المام ر ِ
ِ
ِ
اكعٌ فَ ْارَك ُعوا...
ج ْئتُ ْم َو ْ َ ُ َ
ِّت فَأ ْ ِ
صمَّْيتُم عمَى اْلمي ِ
صوا...
َ ْ َ
َخم ُ
َ

البييقي

صحيح

33

أبو داود ،ابن

حسن

80 ،44

البخاري

صحيح

086 ،046

البخاري

صحيح

،043 ،064 ،066

إِ َذا
إِ َذا

إِ َذا قَ َ ِ
ام َس ِم َع اهللُ لِ َم ْن َح ِم َدهُ...
ال ْال َم ُ
إِ َذا قَ َ ِ
ام :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ال ال َم ُ

،00 ،34 ،33 ،30
03

ماجو

ﭳﮊ

272

086 ،044

ال اْلقَ ِ
ارئُ :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
إِ َذا قَ َ

مسمم

صحيح

064

ﭳﮊ

إِ َذا قَ َأرْتُُم ﮋ ﭖ ﭗﮊ فَا ْق َرُءوا...

البييقي،

َّال ِة فَتَ َو َّ
ض ْأ َك َما...
ت إِلَى الص َ
إِ َذا قُ ْم َ
ات ِْ
ط َع َع ْنوُ َع َممُوُ...
ان ْانقَ َ
إِ َذا َم َ
ال ْن َس ُ
ص ِّل...
ص ِّل فَِإَّن َك لَ ْم تُ َ
ْارِج ْع فَ َ

الترمذي

صحيح

مسمم

صحيح

340 ،343

البخاري ،مسمم

صحيح

،006 ،04 ،46 ،04

البخاري ،مسمم

صحيح

،06

البخاري

صحيح

63

البخاري ،مسمم

صحيح

66

ابن حبان ،ابن

ضعيف

363

ب َرُجالَ ِن ِع ْن َد َّ
استَ َّ
النبِ ِّي ...
ْ
ِ َّ ِ
ام َأرَةٌ...
اعتَ َكفَ ْ
ْ
ت َم َع َر ُسول المو ْ 
أَ ْقب َل رسو ُل ِ
اهلل ِ م ْن َن ْح ِو...
َ َُ
َِّ
ين ِم ْن َب ْعِدي أَبِي َب ْك ٍر َو ُع َم َر
ا ْقتَ ُدوا بِالذ َ
ُخبُِر َك َيا َع ْب َد المَّ ِو ْب َن َجابِ ٍر...
أ ََال أ ْ
أ ُُّم القُر ِ ِ
المثَانِي...
ْ
آن ى َي الس َّْبعُ َ
ِ
َّ
َن َن ْق َأَر...
َم َرَنا َر ُسو ُل المو  أ ْ
أَ
ِ
ِ
ي...
َم َرنِي َر ُسو ُل المَّو  أ ْ
َن أ َُناد َ
أَ
َن أَبا ب ْكرةَ جاء ورسو ُل المَّ ِو ر ِ
اكعٌ...
أ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ
َ
َّال ِة َعمَى اْل ِج َن َ ِ
أ َّ
ازة...
َن السَُّّنةَ ِفي الص َ
إِ َّن َّ
ال َب ْينِي...
ان قَ ْد َح َ
الش ْيطَ َ
ِّت لَيع َّذب بِب َك ِ
َىمِ ِو َعمَ ْي ِو...
اء أ ْ
إِ َّن اْل َمي َ ُ َ ُ ُ
َن َّ
أ َّ
الرْك َعتَْي ِن...
النبِ َّي َ كا َن َي ْق َأُر ِفي َّ
النبِ َّي َ كبَّر عمَى اْلمي ِ
َن َّ
أ َّ
ِّت أ َْرَب ًعا..
َ َ
َ
َن َّ
أ َّ
ان إِ َذا قَ َأَر َو ُى َو َي ُؤُّم...
النبِ َّي َ :ك َ
ُم َي
ِإ َّن أ ِّ
ُمي
ِإ َّن أ ِّ
ُمي
ِإ َّن أ ِّ

ت َن ْف ُسيَا ولَ ْم تُ ِ
وص...
ا ْفتُمِتَ ْ
َ
ص ْوُم َش ْي ٍر...
َماتَ ْ
ت َو َعمَْييَا َ
َن تَ ُح َّج َفمَ ْم تَ ُح َّج...
َن َذ َر ْ
ت أْ

أ َّ
َن َرُج ًال َم َّر َعمَى النَّبِ ِّي ...

الدارقطني

صحيح

006 ،062
333 ،338

360

نعيم
أحمد

حسن

،3

البخاري

صحيح

،8 ،6

ابن ماجو

ضعيف

44

أبو داود ،الترمذي

صحيح

40 ،43 ،42 ،3

أبو داود

صحيح

34

البييقي

صحيح

44

مسمم

صحيح

04

البخاري ،مسمم

صحيح

344

البخاري ،مسمم

صحيح

300 ،308 ،033

البييقي

ضعيف

44

البييقي،

فيو رٍاو غير

الدارقطني

محتج بو

البخاري ،مسمم

صحيح

340 ،344

البخاري ،مسمم

صحيح

344

البخاري

صحيح

344

ابن ماجو

صحيح

68 ،64

272

004

ول المَّ ِو َ خ َرَج ُمتََب ِّذ ًال...
إِ َّن َر ُس َ

أ َّ
َن

إِ َّن

إِ َّن

الصالَ ِة...
ول المَّ ِو  قَ َأَر ِفي َّ
َر ُس َ
َحر ٍ
ِ
ف
َى َذا اْلقُ ْر َ
آن أ ُْن ِز َل َعمَى َس ْب َعة أ ْ ُ
صمُ ُح ِفييَا َش ْي ٌء
َىِذ ِه الص َ
َّالةَ َال َي ْ

أبو داود،

الترمذي ،ابن
ماجو
ابن خزيمة

صحيح

034 ،003

البخاري ،مسمم

صحيح

363 ،328

مسمم

صحيح

346

الحاكم

صحيح

68

صحيح

346

صحيح

،366 ،362 ،034

أن يتحدثا ،فإن اهلل يمقت عمى ذلك
َحر ٍ
ِ
النسائي
ف ُكمُّيُ َّن...
أ ُْن ِز َل اْلقُ ْر ُ
آن َعمَى َس ْب َعة أ ْ ُ
ِ
ِ
ٍ
ْانصر َ ِ
اء ِة أبو داود ،النسائي
صالَة َجيَ َر فييَا بِاْلق َر َ
ف م ْن َ
ََ
ت َب ْينِي...
ْان َ
ت ِفي اْل ُم َّد ِة الَّتِي َك َان ْ
طمَ ْق ُ
ول ِ
ِ
الشمس ِفي َعيِد رس ِ
اهلل...
ْ َُ
ْان َك َسفَت َّ ْ ُ
ِ ِ
ِ
ام لُِيؤتَ َّم بِ ِو...
إَّن َما ُجع َل ْال َم ُ

البخاري ،مسمم

صحيح

مسمم

صحيح

84

البخاري

صحيح

،363 ،046 ،066

الرِّد َعمَ ْي َك َخ ْش َيةُ...
إَِّن َما َح َممَنِي َعمَى َّ
أََّنو ْانتَيى إِلَى النَّبِ ِّي  وىو ر ِ
البخاري
اكعٌ...
َ َُ َ
ُ َ
البخاري ،مسمم
ونةَ...
ات لَْيمَةً ِع ْن َد َم ْي ُم َ
أََّنوُ َب َ
ت َع ْن ِقراء ِة رس ِ
أحمد
ول المَّ ِو ...
أََّنيَا ُسئِمَ ْ
ََ َُ
الطبراني ،البييقي
ف النَّبِ ِّي ...
صمِّي َخْم َ
أََّنيَا َك َان ْ
ت تُ َ
إِِّني
إِِّني
إِِّني

ق َع ْنوُ ِم َائةُ َرقََب ٍة...
َن ُي ْعتِ َ
صى أ ْ
أ َْو َ
َعمَى
أَُّي ُك ْم قَ َأَر َخْم ِفي بِ َسب ِ
اس َم َرب َ
ِّك ْاْل ْ
ِّح ْ
ِ
ظيُ ِرَنا
ات َي ْوٍم َب ْي َن أَ ْ
َب ْي َنا َر ُسو ُل اهلل َ ذ َ
ب ْي َنما ِج ْب ِري ُل قَ ِ
اع ٌد ِع ْن َد َّ
النبِ ِّي ...
َ َ
َن أ َ ِّ
تُ ِح ُّ
ورةً لَ ْم َي ْن ِز ْل...
ب أْ
ُعم َم َك ُس َ
ثَُّم ا ْق َْأر بِأ ُِّم اْلقُ ْر ِ
ت...
آن ثَُّم ا ْق َْأر بِ َما ِش ْئ َ

333
342

البييقي ،البزار

ت فَم ْن فَاتَوُ رُك ِ
وعي...
ُ
قَ ْد َب َّد ْن ُ َ
َن أَ ْذ ُك َر المَّوََ ...
َك ِرْى ُ
ت أْ
الَ أ ِ
آخ َذ ِم َن اْلقُ ْر ِ
آن...
َن ُ
َستَطيعُ أ ْ
ْ

صحيح

88

330
صحيح

64

صحيح

33

صحيح

33

صحيح

008 ،006 ،062

رجالو ثقات

044 ،044

أحمد ،عبد الرزاق

صحيح لغيره

32

أبو داود

صحيح

68 ،66 ،66

أبو داود ،النسائي

حسن

،368 ،330 ،333

أبو داود

حسن

344

مسمم

صحيح

330 ،003

مسمم

صحيح

030 ،003

مسمم

صحيح

،3

النسائي

صحيح

ي،3 ،

أحمد ،ابن حبان

حسن صحيح

،004 ،006 ،46

360

272

360

ثَُّم ا ْق َْأر بِأ ُِّم اْلقُ ْر ِ
اء المَّوُ...
آن َوبِ َما َش َ

أبو داود

حسن

،004 ،006 ،46

ت فَ ِ
ت أَبِي ُح َب ْي ٍ
ش...
اء ْ
اط َمةُ بِ ْن ُ
َج َ
حتَّى يسمع من يمِ ِ
يو ِم َن الص ِّ
َّف...
َ َ َْ َ َْ َ

البخاري ،مسمم

صحيح

60

أبو داود ،ابن

ضعيف

،042 ،044

البخاري ،مسمم

صحيح

20 ،28 ،26 ،38

البخاري ،مسمم

صحيح

86

أبو داود ،النسائي

ضعيف

،28 ،26 ،32

أبو داود

صحيح

008 ،006 ،062

أبو داود

ضعيف

04

أحمد

حسن

،02

أبو داود ،الترمذي

صحيح

،2

َع ْن ِوتْ ِر رس ِ
ول...
َُ

أبو داود،

صحيح

334 ،336

َّال ِة َعمَى اْل َج َن َازِة...
السَُّّنةُ ِفي الص َ
َى ُل ال ُكوفَ ِة َس ْع ًدا إِلَى ُع َم َر...
َش َكا أ ْ
َن تَ َشيَّ َد ِفي...
َّ
الصالَةُ َمثَْنى َمثَْنى أ ْ
ُّ
ُصمِّي...
صموا َك َما َأرَْيتُ ُمونِي أ َ
َ
ت..
ُّب َح ،فَثَُقمَ ْ
صمَّى َر ُسو ُل المَّ ِو  الص ْ
َ
صمَّى ر ُسو ُل المَّ ِو َ عمَى َج َن َ ٍ
ازة...
َ َ

النسائي

صحيح

44

البخاري

صحيح

363

أبو داود ،الترمذي

منكر

08 ،44

البخاري

صحيح

063

أبو داود ،الترمذي

ضعيف

366 ،030 ،038

أبو داود،

صحيح

83

َخ َر ْج َنا َم َع َّ
النبِ ِّي  الَ َن ْذ ُك ُر...
َخ َسفَ ِت َّ
الش ْم ُس ِفي َح َي ِاة َّ
النبِ ِّي ...
ت َعمَى َعمِي  أ ََنا َوَرُجالَ ِن...
َد َخْم ُ
ول ِ
ت ِقراءةَ رس ِ
اهلل ...
َذ َك َر ْ َ َ َ ُ
ول المَّ ِو ُ ي ِّ
صالَةً...
َأرَى َر ُس َ
صمى َ
َ
ِ
ت رس َ َّ ِ
ين َد َخ َل...
ول المو  ح َ
َأرَْي ُ َ ُ
ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ أ ُُّم اْلقُ ْر ِ
آن
ت َعائِ َشةَ
َسأَْل ُ

صمَّى َعمَى ِج َن َازٍة فَ َكب ََّر َعمَ ْييَا أ َْرَب ًعا...
َ
ف ْاب ِن َعب ٍ
َّاس
ت َخْم َ
صمَّْي ُ
َ
ف ْاب ِن َعب ٍ
َّاس
ت َخْم َ
صمَّْي ُ
َ
ف َّ
النبِ ِّي َ وأَبِي َب ْك ٍر...
ت َخمَ َ
صمَّْي ُ
َ
اء َّ ِ ِ
عمَ ْي ُكم بِسَّنتِي وسَّن ِة اْل ُخمَفَ ِ
ين..
الراشد َ
َ ْ ُ َُ

َعمَى َج َن َازٍة...
...

ماجو

الترمذي ،النسائي

النسائي ،ابن

360

ماجو
الدارقطني،

حسن

82

النسائي

صحيح

80

البخاري

صحيح

46

مسمم

صحيح

000 ،060

أبو داود،

صحيح

363

البييقي

272

الترمذي ،ابن
ماجو

ال اْل َع ْب ُد ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ...
فَِإ َذا قَ َ
ِ
ين َو َسمَّ َم َع ْن َي ِمينِ ِو...
فَ َجيَ َر بِآم َ
ب مبمَّ ٍغ أَوعى ِمن س ِ
ام ٍع...
فَُر َّ ُ َ ْ َ
ْ َ
ُّ
ان َال َي ْق َأُر...
فَ ُكميُ ْم َك َ
َح ًدا ِم ْنيُ ْم َي ْق َأُر...
َس َم ْع أ َ
َفمَ ْم أ ْ
ت بَِيِد ِه فَ َسأَْلتُوُ...
ف أَ
ص َر َ
َخ ْذ ُ
َفمَ َّما ْان َ
َس َم َع َنا َّ
َس َم ْع َنا ُك ْم...
النبِ ُّي  أ ْ
فَ َما أ ْ
فَما أَعمَن رسو ُل ِ
اهلل ...
َ ْ َ َُ
فمر بالموالي وىم يقرؤون ويمحنون...
فَوج ْد ُ ِ
اعتِ َدالَوُ...
اموُ فَ َرْك َعتَوُ ،فَ ْ
ََ
ت ق َي َ
فََي ْرتَ ُّج بِيَا اْل َم ْس ِج ُد...
الص َالةَ َب ْينِي َوَب ْي َن َع ْبِدي...
ت َّ
قَ َس ْم ُ

ضعيف

024 ،068

البييقي،

أبو داود ،ابن

ضعيف

046 ،044

البخاري

صحيح

320

الدارقطني
ماجو

020 ،000

البييقي ،مالك
الترمذي

ضعيف

020 ،036 ،000

النسائي

صحيح

46

البخاري ،مسمم

صحيح

004

مسمم

صحيح

004

ابن رشد

بدون إسناد

036 ،083 ،084

مسمم

صحيح

30

ابن ماجو

ضعيف

042 ،044

مسمم

صحيح

،036 ،066 ،80 ،6

الدارقطني

ضعيف

20 ،24

البييقي

في إسناده

030 ،000

ان ِإ َذا أ ََّم َّ
اس قَ َأَر...
َك َ
الن َ

البييقي،

ص َل الس ِ
ان َّ
ُّورة..
النبِ ُّي َ ال َي ْع ِر ُ
َك َ
ف فَ ْ
َ
َّال ِة...
ان النَّبِ ُّي َ ي ْجيَُر ِفي الص َ
َك َ
ان َّ
النبِ ُّي َ ي ْذ ُك ُر اهللَ...
َك َ

الدارقطني

فيو رٍاو غير
محتج بو

032 ،004

أبو داود

صحيح

066 ،063

الدارقطني

منكر

033 ،004

البخاري ،مسمم

صحيح

،24 ،26 ،33 ،33

الترمذي

ضعيف

034 ،008

عبد الرزاق،

صحيح

84

ان
َك َ
ان
َك َ

ضطَ ِج ًعا...
احةَ ُم ْ
ْاب ُن َرَو َ
َّالةَ َي ْب َدأُ...
إِ َذا ا ْفتَتَ َح الص َ

ِ
ص َالتَوُ...
َك َ
ان النَّبِ ُّي َ ي ْفتَت ُح َ
يد ْي ِن...
ان النَّبِ ُّي َ ي ْق َأُر ِفي اْل ِع َ
َك َ

الطبراني
272

كذاب

030

،20

ان َر ُسو ُل
َك َ
ان َر ُسو ُل
َك َ
ان َر ُسو ُل
َك َ
ان َر ُسو ُل
َك َ

ان َر ُسو ُل
َك َ

َّ ِ
ِ
ام ِم َن المَّْي ِل
المو  إ َذا قَ َ
ِ
ض...
اهلل  إِ َذا َنيَ َ
ِ
اهلل َ يتَّ ِكئُ ِفي ِح ْج ِري
ِ
ول...
َن َنقُ َ
اهلل ُ ي َعمِّ ُم َنا أ ْ
الصالَةَ...
المَّ ِو َ ي ْفتَتِ ُح َّ

َكان رسو ُل ِ
يد ْي ِن...
اهلل َ ي ْق َأُر ِفي اْل ِع َ
َ َُ
َّ ِ
آن...
ان َر ُسو ُل المو ُ ي ْق ِرُئ َنا القُ ْر َ
َك َ
ِ
ِ
اءةَ...
َك ُانوا َي ْستَ ْفت ُح َ
ون اْلق َر َ
ِ
ون بِـ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ
َك ُانوا ُيس ُّر َ
ِ
الصالَةَ...
ون َّ
َك ُانوا َي ْفتَت ُح َ
ُّ
اب...
َص َ
ُكم ُك ْم قَ ْد أ َ
ف َّ
النبِ ِّي  الظُّ ْي َر...
صمِّي َخْم َ
ُكَّنا ُن َ
ضةً َكثِ َيرةً..
ُك ْن ُ
اض َح ْي َ
ُستَ َح ُ
تأْ
الَ تَُب ِادرونِي بِرُكوٍع والَ بِ ُس ُج ٍ
ود...
ُ
ُ
َ

ال تجزئ صالة إال أن يق أر الرجل...
ص َالةٌ َال ُي ْق َأُر ِفييَا...
َال تُ ْج ِزئُ َ

أبو داود ،الترمذي

صحيح

06 ،03 ،00

مسمم

صحيح

036 ،063

البخاري ،مسمم

صحيح

20 ،38

ابن ماجو

صحيح

04

أبو داود

صحيح

،020 ،036 ،063

مسمم

صحيح

84

الترمذي

ضعيف

20 ،24

النسائي

صحيح

026

026

036

ابن خزيمة
البخاري

صحيح

020 ،08

أبو داود

حسن

334 ،336

النسائي ،ابن

ضعيف

300 ،308

ماجو
أبو داود

حسن

60

أبو داود

حسن صحيح

32

الدارقطني

صحيح

44

ابن حبان،

صحيح

،088 ،44 ،43
360 ،002

الدارقطني

ِ
ِ
ُعمِّ َم َك َآيةً
َال تَ ْخ ُرْج م َن اْل َم ْس ِجد َحتَّى أ َ

الييثمي

فيو ضعيف

006 ،066

تَ ْف َعمُوا إِالَّ بِفَاتِ َح ِة اْل ِكتَ ِ
اب...
ص َالةٌ َال ُي ْق َأُر ِفييَا...
تُ ْقَب ُل َ
تَ ْق ِأر ِ
ب َش ْيًئا...
الجُن ُ
ض َوَال ُ
الحائ ُ
َ َ

أبو داود

ومن ال ُيعرف
ضعيف

364 ،002 ،48 ،42

أحمد

صحيح لغيره

42

الترمذي ،ابن

ضعيف

،23 ،26 ،30 ،34

الَ
َال
َال

ماجو

ال صالة إال بفاتحة الكتاب أو...
الَ صالَةَ لِمن لَم ي ْق ْأر بِفَاتِح ِة ِ
الكتَ ِ
اب
َ
َ
َْ ْ ََ

النووي

ضعيف

034 ،40 ،46

البخاري ،مسمم

صحيح

،06 ،34 ،46 ،43

اجى اثَْن ِ
ان َعمَى َغائِ ِط ِي َما...
َال َيتََن َ

ابن ماجو

ضعيف السناد

64
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033 ،084 ،04

ون بِـ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ
َال َي ْجيَُر َ
ض ِرَب ِ
ان اْل َغائِطَ...
الَ َي ْخ ُرُج َّ
الرُجالَ ِن َي ْ
َن أَح ٌد ِم ْن ُكم ِإ َذا جير ُ ِ
اء ِة
َال َي ْق َأر َّ َ
ت بِاْلق َر َ
َ َْ
ْ
َْل َ ِّ
ُّوِر...
َع َ
ورةً ِى َي أ ْ
ُعم َمَّن َك ُس َ
ظ ُم الس َ
َحٍد
لَقَ ْد أ ُْن ِزلَ ْ
ت َعمَ َّي َآيةٌ لَ ْم تَْن ِز ْل َعمَى أ َ

َحالَِم َوالنُّيَى
لَِيمِنِي ِم ْن ُك ْم أُولُو اْل ْ
َن أَ ْقتَِدي بِص َال ِة رس ِ
ول المَّ ِو...
َما آلُو أ ْ
َ َ َُ
ما وقَّت لَنا رسو ُل ِ
اهلل ...
َ َ َ َُ
َم َّر َرُج ٌل َعمَى َّ
النبِ ِّي َ و ُى َو َيُبو ُل...

أحمد

صحيح

020 ،036

أبو داود

ضعيف

64 ،62

النسائي

ضعيف

360

البخاري

صحيح

ط3 ،8 ،

الماوردي

بدون إسناد

066

مسمم

صحيح

024

الدارقطني،

رواتو ثقات

034 ،003

البييقي
الكاساني،

بدون إسناد

86 ،44

السمرقندي
أبو داود ،ابن

حسن

68 ،66

ماجو ،النسائي

م َّر رسو ُل ِ
اهلل َ عمَى قَْب َرْي ِن...
َ َُ
صمِّي...
ت بِ َك َوأ َْن َ
َم َرْر ُ
ت تُ َ
الرْك َع ِة ْاْل ِخ َ ِرة...
ع ِم َن َّ
َم ْن أ َْد َر َك ُّ
الرُكو َ

البخاري ،مسمم

صحيح

348

أبو داود

صحيح

334 ،332

الدارقطني

فيو ضعيف

30 ،32

الصالَ ِة فَقَ ْد أ َْد َرَكيَا
َم ْن أ َْد َر َك َرْك َعةً ِم َن َّ

الدارقطني ،ابن

من
َم ْن
َم ْن

دخل المقابر فق أر سورة يس...
ِ
ف ِ ِ
اءةَ...
صمَّى َخْم َ
ال َمام ،فَِإ َّن ق َر َ
َ
َّ
ص َالةً لَ ْم َي ْق َْأر ِفييَا...
صمى َ
َ

من َكان لَو إِم ِ
اءةُ ِ
ال َم ِام...
ام فَق َر َ
َْ َ ُ َ ٌ

متروك
ضعيف

03 ،34 ،33 ،30

خزيمة
ابن قدامة

بدون إسناد

340 ،348

الدارقطني

حديث منكر

363 ،000

مسمم

صحيح

،44 ،42 ،6 ،2

ابن ماجو

طرقو ال تخمو

030 ،088 ،084
364 ،362 ،033

من ضعف

ِ
استَطَ ْعتُ ْم
َم ْرتُ ُك ْم بِأ َْم ٍر فَأْتُوا م ْنوُ َما ْ
َوِا َذا أ َ
وِا َذا قَ أَر فَأ َْن ِ
صتُوا...
َ َ

البخاري ،مسمم

صحيح

320

أبو داود ،ابن

حسن

033

ِِ
ِ
َِّ
ص َالةً
َوالذي َن ْفسي بَِيده إِِّني َْلَ ْش َبيُ ُك ْم َ

النسائي

صحيح

،032 ،036 ،004

ماجو ،النسائي

272

043 ،044

ِ
ِ
ين...
ام َيقُو ُل :آم َ
َوِا َّن ْال َم َ

النسائي

صحيح

،043 ،046 ،068

ِ
ٍ
ق أ َّ ِ
ين ِممَّةً
َوتَ ْفتَِر ُ
ُمتي َعمَى ثَ َالث َو َس ْبع َ
ص ْوتَوُ...
و َخفَ َ
ض بِيَا َ

الترمذي

ضعيف

363

الترمذي

شاذ

،043 ،046 ،064

أبو داود ،النسائي

صحيح

،044 ،046 ،064

الطبراني

في إسناده

ص ْوتَوُ...
َوَرفَ َع بِيَا َ
يد ْي ِن..
ان َر ُسو ُل المَّ ِو َ ي ْق َأُر ِفي اْل ِع َ
َو َك َ
اك أََّنيَا ُرْق َيةٌ...
َو َما أ َْد َر َ
ص ْوتَوُ...
َو َم َّد بِيَا َ
ِ ِ
يا رس َ َّ ِ
ين
ول المو الَ تَ ْسبِ ْقني بِآم َ
َ َُ
َيقُو ُل المَّوُ :فَيَ ُؤالَ ِء لِ َع ْبِدى...
ي ْك ِف َ ِ
اءةُ ِْ
ت أ َْو َجيَ َر...
ال َم ِام َخافَ َ
َ
يك ق َر َ

080

048
040
88

كذاب
البخاري ،مسمم

صحيح

326،0 ،6

الترمذي

صحيح

،046 ،068 ،064

أبو داود

ضعيف

086 ،060 ،064

أبو داود ،النسائي

صحيح

068

الدارقطني

منكر

003

272

040 ،044

فهرس المراجع
أوال :القرآن الكريم.

ثانيا :التفسير وعموم القرآن.
كتب التفسير:

ٔ -تفسير الخازف :المسمى لباب التأويؿ في معاني التنزيؿ :لعالء الديف عمي بف محمد بف
إبراىيـ البغدادي الشيير بالخازف .الناشر :دار الفكر  -بيروت ٖٜٜٔىػ ٜٜٔٚ-ـ.

ٕ -تفسير الفخر الرازي :ألبي عبد اهلل فخر الديف محمد بف عمر بف الحسيف الرازي الشافعي،
المعروؼ بالفخر الرازي .الناشر :دار إحياء التراث العربي.

ٖ -تفسير القرآف الحكيـ المسمى :تفسير المنار :لمحمد رشيد بف عمي رضا .الناشر :الييئة
المصرية العامة لمكتابٜٜٓٔـ.

ٗ -تفسير القرآف العظيـ :البف كثير ،أبي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي.
تحقيؽ :سامي بف محمد سالمة .الناشر :دار طيبة لمنشر والتوزيع .الطبعة :الثانية ٕٓٗٔىػ

ٜٜٜٔ -ـ.

٘ -جامع البياف في تأويؿ القرآف :ألبي جعفر الطبري محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب

اآلممي .تحقيؽ :أحمد محمد شاكر .الناشر :مؤسسة الرسالة .الطبعة :األولى ٕٓٗٔىػ -

ٕٓٓٓـ.

 -ٙالجامع ألحكاـ القرآف :لمقرطبي ،أبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرج األنصاري
الخزرجي شمس الديف القرطبي .تحقيؽ :ىشاـ سمير البخاري .الناشر :دار عالـ الكتب،

الرياض .الطبعةٕٖٔٗ :ىػٕٖٓٓ -ـ.

 -ٚروح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني :لمحمود األلوسي أبي الفضؿ .الناشر:
دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

 -ٛزاد المسير في عمـ التفسير :البف الجوزي ،عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجوزي .الناشر:
المكتب اإلسالمي ،بيروت .الطبعة :الثالثة ٗٓٗٔىػ.

 -ٜفتح القدير الجامع بيف فني الرواية والدراية مف عمـ التفسير :لمحمد بف عمي بف محمد بف عبد
اهلل الشوكاني .الناشر :دار ابف كثير ،دمشؽ  -دار الكمـ الطيب ،بيروت .الطبعة :األولى

ٗٔٗٔىػ.

ٓٔ -الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ :لمزمخشري ،أبي القاسـ محمود
بف عمر الزمخشري الخوارزمي .تحقيؽ :عبد الرزاؽ الميدي .الناشر :دار إحياء التراث

العربي -بيروت.
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ٔٔ -معالـ التنزيؿ :لمبغوي ،أبي محمد الحسيف بف مسعود البغوي .تحقيؽ و تخريج :محمد عبد

اهلل النمر ،عثماف جمعة ضميرية ،سميماف مسمـ الحرش .الناشر :دار طيبة لمنشر والتوزيع.

الطبعة :الرابعة ٔٗٔٚىػ ٜٜٔٚ -ـ.
كتب عموم القرآن:
ٔ -إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر :ويسمى :منتيى األماني والمسرات في عموـ
القرءات :لشياب الديف أحمد بف محمد بف عبد الغني الدمياطي .تحقيؽ  :أنس ميرة .الناشر:

دار الكتب العممية ،لبناف .الطبعة :األولى ٜٔٗٔىػٜٜٔٛ -ـ.

ٕ -أحكاـ القرآف :البف العربي ،القاضي محمد بف عبد اهلل أبي بكر بف العربي المعافري األشبيمي

المالكي .تحقيؽ وتعميؽ :محمد عبد القادر عطا .الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت .الطبعة:

الثالثة ٕٗٗٔىػ ٕٖٓٓ -ـ

ٖ -أحكاـ القرآف :لمجصاص ،أبي بكر أحمد بف عمي الرازي .تحقيؽ :محمد الصادؽ قمحاوي.
الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيروت ٘ٓٗٔىػ.

ٗ -البرىاف في عموـ القرآف :لبدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي .تحقيؽ :محمد أبو
الفضؿ إبراىيـ .الناشر :دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحمبي وشركاه .الطبعة:

األولى ٖٔٚٙىػ ٜٔ٘ٚ -ـ.

٘ -الكامؿ في القراءات واألربعيف الزائدة عمييا .ليوسؼ بف عمي بف جبارة بف محمد بف عقيؿ بف

سواده أبي القاسـ اليُ َذلي .تحقيؽ :جماؿ بف السيد بف رفاعي الشايب .الناشر :مؤسسة سما
لمتوزيع والنشر .الطبعة :األولى ٕٔٗٛىػ ٕٓٓٚ -ـ.

 -ٙمناىؿ العرفاف في عموـ القرآف :لمحمد عبد العظيـ الزرقاني .الناشر :مطبعة عيسى البابي
الحمبي وشركاه .الطبعة :الثالثة.

 -ٚالنشر في القراءات العشر :لشمس الديف أبي الخير بف الجزري ،محمد بف محمد بف يوسؼ.
تحقيؽ :عمي محمد الضباع .الناشر :المطبعة التجارية الكبرى .تصوير :دار الكتاب العممية.

ثالثا :الحديث وعمومه.
كتب متون الحديث:

الع ْك َبري.
ٔ -اإلبانة الكبرى :البف بطة أبي عبد اهلل عبيد اهلل بف محمد بف محمد بف حمداف ُ
تحقيؽ :رضا معطي ،وعثماف األثيوبي ،ويوسؼ الوابؿ ،والوليد بف سيؼ النصر ،وحمد

التويجري .الناشر :دار الراية لمنشر والتوزيع ،الرياض.
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ٕ -األحاديث الطواؿ :لمطبراني أبي القاسـ سميماف بف أحمد .تحقيؽ :حمدي بف عبدالمجيد
السمفي .الناشر :مطبعة األمة ،بغداد .الطبعة :الثانية ٗٓٗٔىػٜٖٔٛ -ـ.

ٖ -جامع األصوؿ في أحاديث الرسوؿ :البف األثير مجد الديف أبي السعادات المبارؾ بف محمد
الجزري .تحقيؽ :عبد القادر األرناؤوط ،الجزء (ٕٔ) تحقيؽ :بشير عيوف .الناشر :مكتبة
الحمواني ،مطبعة المالح ،مكتبة دار البياف ،دار الفكر .الطبعة :األولى.

ٗ -جزء القراءة خمؼ اإلماـ :ألبي عبداهلل محمد بف إسماعيؿ البخاري .المحقؽ :فضؿ الرحمف
الثوري .الناشر :المكتبة السمفية .الطبعة :األولى ٓٓٗٔىػٜٔٛٓ-ـ.

٘ -حمية األولياء وطبقات األصفياء :ألبي نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني .الناشر :السعادة،
مصرٖٜٗٔىػ ٜٔٚٗ -ـ.

 -ٙالدعاء :لمطبراني أبي القاسـ سميماف بف أحمد .تحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطا .الناشر:
دار الكتب العممية ،بيروت .الطبعة :األولى ٖٔٗٔىػ.

 -ٚسنف ابف ماجو :لمحمد بف يزيد أبو عبداهلل القزويني .تحقيؽ  :محمد فؤاد عبد الباقي .الناشر:
دار الفكر ،بيروت.

 -ٛسنف أبي داود :ألبي داود سميماف بف األشعث السجستاني .الناشر :دار الكتاب العربي،
بيروت.

 -ٜسنف الترمذي :المسمى بالجامع الصحيح :لمحمد بف عيسى أبو عيسى الترمذي السممي.
تحقيؽ :أحمد محمد شاكر وآخروف .الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

ٓٔ -سنف الدارقطني :ألبي الحسف الدارقطني البغدادي عمي بف عمر .تحقيؽ :السيد عبد اهلل
ىاشـ يماني المدني .الناشر :دار المعرفة ،بيروت ٖٔٛٙىػٜٔٙٙ -ـ.

ٔٔ -سنف الدارمي :ألبي محمد الدارمي عبداهلل بف عبدالرحمف .تحقيؽ :فواز أحمد زمرلي ،خالد
السبع العممي .الناشر :دار الكتاب العربي ،بيروت .الطبعة األولى ٔٗٓٚىػ.

ٕٔ -السنف الصغرى لمنسائي :المسمى :المجتبى مف السنف :ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب
بف عمي الخراساني النسائي .تحقيؽ :عبد الفتاح أبو غدة .الناشر :مكتب المطبوعات

اإلسالمية ،حمب .الطبعة :الثانية ٔٗٓٙىػٜٔٛٙ -ـ.

الخ ْس َرْو ِجردي
ٖٔ -السنف الصغير :لمبييقي أبي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى ُ

الخراساني .تحقيؽ :عبد المعطي أميف قمعجي .الناشر :جامعة الدراسات اإلسالمية ،كراتشي ػ

باكستاف .الطبعة :األولى ٓٔٗٔىػ ٜٜٔٛ -ـ.

ٗٔ -السنف الكبرى وفي ذيمو الجوىر النقي :لمبييقي أبي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى

الخ ْس َرْو ِجردي الخراساني .مؤلؼ الجوىر النقي :البف التركماني عالء الديف عمي بف عثماف
ُ
080

المارديني .الناشر  :مجمس دائرة المعارؼ النظامية الكائنة في اليند ببمدة حيدر آباد .الطبعة:
األولى ٖٗٗٔىػ.

الخ ْس َرْو ِجردي
٘ٔ -السنف الكبرى :لمبييقي أبي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى ُ

الخراساني .تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا .الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت .الطبعة:

الثالثة ٕٗٗٔىػ ٕٖٓٓ -ـ.

 -ٔٙالسنف الكبرى :لمنسائي أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني .تحقيؽ :حسف
عبد المنعـ شمبي .إشراؼ :شعيب األرناؤوط .الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت .الطبعة:

األولى ٕٔٗٔىػ ٕٓٓٔ -ـ.

 -ٔٚشرح مشكؿ اآلثار :لمطحاوي أبي جعفر أحمد بف محمد األزدي الحجري المصري .تحقيؽ:
شعيب األرناؤوط .الناشر :مؤسسة الرسالة .الطبعة :األولى ٘ٔٗٔىػ ٜٜٔٗ -ـ.

 -ٔٛشرح معاني اآلثار :لمطحاوي أبي جعفر أحمد بف محمد األزدي الحجري المصري .تحقيؽ:

محمد زىري النجار ،محمد سيد جاد الحؽ .راجعو ورقـ كتبو وأبوابو وأحاديثو  :د .يوسؼ عبد

الرحمف المرعشمي .الناشر :عالـ الكتب .الطبعة :األولى ٗٔٗٔىػ ٜٜٔٗ ،ـ.

الخ ْس َرْو ِجردي
 -ٜٔشعب اإليماف :لمبييقي أبي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى ُ

الخراساني .تحقيؽ :د .عبد العمي عبد الحميد حامد .إشراؼ :مختار أحمد الندوي ،صاحب

الدار السمفية ببومباي – اليند .الناشر :مكتبة الرشد لمنشر والتوزيع بالرياض بالتعاوف مع
الدار السمفية ببومباي باليند .الطبعة :األولى ٖٕٗٔىػ ٕٖٓٓ -ـ.

ٕٓ -صحيح ابف حباف :ألبي حاتـ محمد بف حباف بف أحمد التميمي البستي .تحقيؽ :شعيب
األرناؤوط .الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت .الطبعة الثانية ٗٔٗٔىػٜٜٖٔ -ـ.

ٕٔ -صحيح ابف خزيمة :ألبي بكر السممي النيسابوري محمد بف إسحاؽ بف خزيمة .تحقيؽ :د.
محمد مصطفى األعظمي .الناشر :المكتب اإلسالمي ،بيروت ٖٜٓٔىػٜٔٚٓ -ـ.

ٕٕ -صحيح البخاري :المسمى بالجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور رسوؿ اهلل  وسننو
وأيامو .ألبي عبداهلل محمد بف إسماعيؿ البخاري .المحقؽ :محمد زىير بف ناصر الناصر.

الناشر :دار طوؽ النجاة .الطبعة :األولى ٕٕٗٔىػ.

ٖٕ -صحيح مسمـ :المسمى بالمسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ اهلل
 .لمسمـ بف الحجاج أبي الحسف القشيري النيسابوري .تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي.
الناشر :دار إحياء الت ارث العربي ،بيروت.

ٕٗ -كتاب القراءة خمؼ اإلماـ :لمبييقي أبي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي .تحقيؽ :محمد

السعيد بف بسيوني زغموؿ .الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت .الطبعة :األولى ٘ٓٗٔىػ-

ٜٗٔٛـ.
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ٕ٘ -المجالسة وجواىر العمـ :ألبي بكر أحمد بف مرواف الدينوري المالكي .تحقيؽ :أبو عبيدة

مشيور بف حسف آؿ سمماف .الناشر :جمعية التربية اإلسالمية ،البحريف -دار ابف حزـ،

بيروت ٜٔٗٔىػ.

 -ٕٙالمستدرؾ عمى الصحيحيف :لمحاكـ أبو عبداهلل محمد بف عبداهلل النيسابوري .الناشر :دار
الكتب العممية ،بيروت .تحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطا .الطبعة :األولىٔٔٗٔىػٜٜٔٓ-ـ.

مع تعميقات الذىبي في التمخيص.

 -ٕٚمسند ابف الجعد :لعمي بف الجعد بف عبيد أبو الحسف الجوىري البغدادي .تحقيؽ :عامر
أحمد حيدر .الناشر :مؤسسة نادر ،بيروت .الطبعة األولى ٓٔٗٔىػ ٜٜٔٓ -ـ.

 -ٕٛمسند أبي داود الطيالسي :لسميماف بف داود بف الجارود .تحقيؽ :د .محمد بف عبد المحسف
التركي .بالتعاوف مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار ىجر .الناشر :ىجر
لمطباعة والنشر .الطبعة :األولى ٜٔٗٔىػ ٜٜٜٔ -ـ.

 -ٕٜمسند أبي يعمى :ألبي يعمى الموصمي أحمد بف عمي بف المثُنى بف يحيى بف عيسى بف
ىالؿ التميمي .تحقيؽ :حسيف سميـ أسد .الناشر :دار المأموف لمتراث ،دمشؽ .الطبعة :األولى

ٗٓٗٔىػٜٔٛٗ -ـ.

ٖٓ -مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :ألحمد بف حنبؿ .تحقيؽ  :شعيب األرناؤوط وآخروف .الناشر:
مؤسسة الرسالة .الطبعة :الثانية ٕٓٗٔىػ ٜٜٜٔ -ـ.

ٖٔ -مسند البزار :المنشور باسـ البحر الزخار :ألبي بكر البزار أحمد بف عمرو العتكي .تحقيؽ:
محفوظ الرحمف زيف اهلل ،وعادؿ بف سعد ،وصبري عبد الخالؽ الشافعي .الناشر :مكتبة العموـ

والحكـ ،المدينة المنورة .الطبعة :األولى (بدأت ٜٔٛٛـ ،وانتيت ٕٜٓٓـ).

ٕٖ -مسند الشافعي :ألبي عبد اهلل الشافعي محمد بف إدريس .الناشر :دار الكتب العممية،
بيروت.

ٖٖ -المصنؼ في األحاديث واآلثار :المعروؼ بمصنؼ ابف أبي شيبة :ألبي بكر بف أبي شيبة
عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خواستي العبسي .تحقيؽ :كماؿ يوسؼ الحوت.

الناشر :مكتبة الرشد ،الرياض .الطبعة :األولى ٜٔٗٓىػ.

ٖٗ -المصنؼ :ألبي بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميري اليماني الصنعاني .تحقيؽ:
حبيب الرحمف األعظمي .الناشر :المجمس العممي ،اليند -المكتب اإلسالمي ،بيروت.

الطبعة :الثانية ٖٓٗٔىػ.

ٖ٘ -المعجـ األوسط :لمطبراني أبي القاسـ سميماف بف أحمد .تحقيؽ :طارؽ بف عوض اهلل بف
محمد ،عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني .الناشر :دار الحرميف ،القاىرة ٘ٔٗٔىػ.
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 -ٖٙالمعجـ الصغير :المسمى بالروض الداني :لمطبراني أبي القاسـ سميماف بف أحمد .تحقيؽ :
محمد شكور محمود الحاج أمرير .الناشر :المكتب اإلسالمي ،بيروت -دار عمار ،عماف.

الطبعة :األولى٘ٓٗٔىػ ٜٔٛ٘ -ـ.

 -ٖٚالمعجـ الكبير :لمطبراني أبي القاسـ سميماف بف أحمد .تحقيؽ  :حمدي بف عبدالمجيد
السمفي .الناشر  :مكتبة العموـ والحكـ ،الموصؿ .الطبعة :الثانية ٗٓٗٔىػٜٖٔٛ -ـ.

الخ ْس َرْو ِجردي
 -ٖٛمعرفة السنف واآلثار :ألبي بكر البييقي أحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى ُ
الخراساني .تحقيؽ :عبد المعطي أميف قمعجي .الناشروف :جامعة الدراسات اإلسالمية

(كراتشي  -باكستاف) ،دار قتيبة (دمشؽ -بيروت) ،دار الوعي (حمب  -دمشؽ) ،دار الوفاء
(المنصورة  -القاىرة) .الطبعة :األولى ٕٔٗٔىػ ٜٜٔٔ -ـ.

 -ٖٜالمنتقى مف السنف المسندة :البف الجارود أبو محمد عبد اهلل بف عمي بف الجارود
النيسابوري .تحقيؽ :عبداهلل عمر البارودي .الناشر :مؤسسة الكتاب الثقافية ،بيروت .الطبعة

األولىٔٗٓٛ :ىػٜٔٛٛ -ـ.

ٓٗ -موارد الظمآف إلى زوائد ابف حباف :لنور الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي.
تحقيؽ :محمد عبد الرزاؽ حمزة .الناشر :دار الكتب العممية.

ٔٗ -موطأ اإلماـ مالؾ :لمالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني .تحقيؽ :محمد فؤاد
عبد الباقي .الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيروت ٔٗٓٙىػ ٜٔٛ٘ -ـ.
كتب التخريج والزوائد:
ٔ -إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ :لمحمد ناصر الديف األلباني .الناشر :المكتب
اإلسالمي ،بيروت .الطبعة :الثانية ٘ٓٗٔىػٜٔٛ٘ -ـ.

ٕ -البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير :البف الممقف سراج الديف
أبو حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصري .تحقيؽ :مصطفى أبو الغيط ،و عبداهلل

بف سميماف ،وياسر بف كماؿ .الناشر :دار اليجرة لمنشر والتوزيع ،الرياض .الطبعة :األولى

ٕ٘ٗٔىػٕٓٓٗ-ـ.

ٖ -ال تحقيؽ في أحاديث الخالؼ :البف الجوزي جماؿ الديف أبو الفرج عبد الرحمف بف عمي بف

محمد .تحقيؽ :مسعد عبد الحميد محمد السعدني .الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت.

الطبعة :األولى ٘ٔٗٔىػ.

ٗ -التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير :البف حجر العسقالني أبي الفضؿ أحمد
بف عمي بف محمد بف أحمد .الناشر :دار الكتب العممية .الطبعة :األولى ٜٔٗٔىػ ٜٜٔٛ-ـ.
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٘ -تنقيح التحقيؽ في أحاديث التعميؽ :لشمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف

قَ ْايماز الذىبي .تحقيؽ :مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب .الناشر :دار الوطف ،الرياض.
الطبعة :األولى ٕٔٗٔىػ ٕٓٓٓ -ـ.

 -ٙتنقيح تحقيؽ أحاديث التعميؽ :لشمس الديف محمد بف أحمد بف عبد اليادي الحنبمي .تحقيؽ:
أيمف صالح شعباف .الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت ٜٜٔٛـ.

 -ٚالجوىر النقي عمى سنف البييقي :البف التركماني أبي الحسف عالء الديف عمي بف عثماف بف
إبراىيـ بف مصطفى المارديني .الناشر :دار الفكر.

 -ٛخالصة األحكاـ في ميمات السنف وقواعد اإلسالـ :ألبي زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ
النووي .تحقيؽ :حسيف إسماعيؿ الجمؿ .الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت .الطبعة :األولى،

ٔٗٔٛىػ ٜٜٔٚ -ـ.

 -ٜالدراية في تخريج أحاديث اليداية :البف حجر العسقالني أبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد
بف أحمد .تحقيؽ :السيد عبد اهلل ىاشـ اليماني المدني .الناشر :دار المعرفة ،بيروت.

ٓٔ -سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء مف فقييا وفوائدىا :ألبي عبد الرحمف محمد ناصر الديف

األلباني .الناشر :مكتبة المعارؼ لمنشر والتوزيع ،الرياض .الطبعة :األولى ٕٔٗٔىػ-

ٕٜٜٔـ.

ٔٔ -سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة :ألبي عبد الرحمف محمد
ناصر الديف األلباني .الناشر :مكتبة المعارؼ لمنشر والتوزيع ،الرياض .الطبعة :األولى

ٕٔٗٔىػٜٜٕٔ -ـ.

ٕٔ -صحيح سنف الترمذي :ألبي عبد الرحمف محمد ناصر الديف األلباني .إشراؼ  :زىير
الشاويش .الناشر :المكتب االسالمي ،بيروت .الطبعة :األولى ٔٔٗٔىػ ٜٜٔٔ -ـ.

ٖٔ -صحيح أبي داود :ألبي عبد الرحمف محمد ناصر الديف األلباني .الناشر :مؤسسة غراس
لمنشر والتوزيع  ،الكويت .الطبعة  :األولى ٖٕٗٔىػ ٕٕٓٓ -ـ.

ٗٔ -صحيح الترغيب والترىيب :ألبي عبد الرحمف محمد ناصر الديف األلباني .الناشر :مكتبة
المعارؼ ،الرياض .الطبعة :الخامسة.

٘ٔ -صحيح الجامع الصغير وزيادتو :ألبي عبد الرحمف محمد ناصر الديف األلباني .الناشر:
المكتب اإلسالمي.

 -ٔٙضعيؼ أبي داود :ألبي عبد الرحمف محمد ناصر الديف األلباني .الناشر :مؤسسة غراس
لمنشر و التوزيع ،الكويت .الطبعة :األولى ٖٕٗٔىػٕٕٓٓ-ـ.

 -ٔٚضعيؼ الترغيب والترىيب :ألبي عبد الرحمف محمد ناصر الديف األلباني .الناشر :مكتبة
المعارؼ ،الرياض.
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 -ٔٛضعيؼ الجامع الصغير وزيادتو :ألبي عبد الرحمف محمد ناصر الديف األلباني .الناشر:
المكتب اإلسالمي.

 -ٜٔضعيؼ سنف الترمذي :ألبي عبد الرحمف محمد ناصر الديف األلباني .إشراؼ  :زىير
الشاويش .الناشر :المكتب االسالمي ،بيروت .الطبعة :األولى ٔٔٗٔىػ ٜٜٔٔ -ـ.

ٕٓ -العمؿ المتناىية في األحاديث الواىية :لعبد الرحمف بف عمي بف الجوزي .تحقيؽ :خميؿ
الميس .الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت .الطبعة :األولى ٖٓٗٔىػ.

ٕٔ -العمؿ :البف أبي حاتـ أبي محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر .تحقيؽ :فريؽ
مف الباحثيف بإشراؼ وعناية د .سعد بف عبد اهلل الحميد و د .خالد بف عبد الرحمف الجريسي.

الناشر :مطابع الحميضي .الطبعة :األولى ٕٔٗٚىػ ٕٓٓٙ -ـ.

ٕٕ -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :لنور الديف عمي بف أبي بكر الييثمي .الناشر :دار الفكر،
بيروت ٕٔٗٔىػ.

ٖٕ -مصباح الزجاجة في زوائد ابف ماجو :ألحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ الكناني .تحقيؽ:
محمد المنتقى الكشناوي .الناشر :دار العربية ،بيروت ٖٓٗٔىػ.

ٕٗ -المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية :البف حجر العسقالني أبي الفضؿ أحمد بف عمي
بف محمد بف أحمد .رسالة عممية قدمت لجامعة اإلماـ محمد بف سعود .تنسيؽ :د .سعد بف

ناصر بف عبد العزيز الشثري .الناشر :دار العاصمة ،دار الغيث – السعودية .الطبعة:

األولى ٜٔٗٔىػ.

ٕ٘ -نصب الراية ألحاديث اليداية ،مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي :لجماؿ الديف
أبي محمد عبد اهلل بف يوسؼ بف محمد الزيمعي .تحقيؽ :محمد عوامة .الناشر :مؤسسة الرياف

لمطباعة والنشر -بيروت ،دار القبمة لمثقافة اإلسالمية -جدة .الطبعة :األولى ٔٗٔٛىػ-
ٜٜٔٚـ.
رابعا :شروح الحديث.
ٔ -إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ :البف دقيؽ العيد تقي الديف أبو الفتح محمد بف عمي بف
وىب بف مطيع القشيري .تحقيؽ :مصطفى شيخ مصطفى ،مدثر سندس .الناشر :مؤسسة

الرسالة .الطبعة :األولى  ٕٔٗٙىػ  ٕٓٓ٘ -ـ.

ٕ -إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري :لمقسطالني أبي العباس شياب الديف أحمد بف محمد
القتيبي المصري .الناشر :المطبعة الكبرى األميرية ،مصر .الطبعة :السابعة ٖٕٗٔ ىػ

ٖ -تحفة األحوذي :ألبي العال محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفوري .الناشر :دار الكتب
العممية ،بيروت.
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ٗ -التمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد :البف عبد البر أبي عمر يوسؼ بف عبد اهلل بف
محمد بف عبد البر بف عاصـ النمري القرطبي .تحقيؽ :مصطفى بف أحمد العموى ،محمد عبد

الكبير البكري .الناشر :مؤسسة القرطبة.

٘ -تيسير العالـ شرح عمدة الحكاـ :ألبي عبد الرحمف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف صالح بف
حمد بف محمد بف حمد البساـ .تحقيؽ :محمد صبحي بف حسف حالؽ .الناشر :مكتبة

الصحابة ،األمارات  -مكتبة التابعيف ،القاىرة .الطبعة :العاشرة ٕٔٗٙىػ ٕٓٓٙ -ـ.

 -ٙحاشية السندي عمى صحيح البخاري :لمحمد بف عبد اليادي السندي المدني .الناشر :دار
الفكر.

 -ٚسبؿ السالـ :لمحمد بف إسماعيؿ األمير الكحالني الصنعاني .الناشر :مكتبة مصطفى البابي
الحمبي .الطبعة :الرابعة ٖٜٔٚىػٜٔٙٓ-ـ.

 -ٛشرح الزرقاني :لمحمد بف عبد الباقي بف يوسؼ الزرقاني .الناشر :دار الكتب العممية،
بيروتٔٔٗٔىػ.

 -ٜشرح السنة :لمبغوي الحسيف بف مسعود .تحقيؽ :شعيب األرناؤوط ،محمد زىير الشاويش .دار
النشر :المكتب اإلسالمي ،دمشؽ ،بيروت .الطبعة :الثانية ٖٓٗٔىػ ٜٖٔٛ -ـ.

ٓٔ -شرح سنف ابف ماجو :ألبي عبد اهلل مغمطاي بف قميج بف عبد اهلل البكجري المصري الحكري
الحنفي .تحقيؽ :كامؿ عويضة .الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز ،المممكة العربية السعودية.

الطبعة :األولى ٜٔٗٔىػ ٜٜٜٔ -ـ.

ٔٔ -شرح سنف ابف ماجو :لمسيوطي عبدالغني فخر الحسف الدىموي .الناشر :قديمي كتب خانة –
كراتشي.

ٕٔ -شرح سنف أبي داود :لبدر الديف العيني أبي محمد محمود بف أحمد الغيتابي الحنفي .تحقيؽ:
أبو المنذر خالد بف إبراىيـ المصري .الناشر :مكتبة الرشد ،الرياض .الطبعة :األولى ٕٓٗٔىػ

ٜٜٜٔ-ـ.

ٖٔ -شرح صحيح البخارى :البف بطاؿ أبي الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ .تحقيؽ  :أبو
تميـ ياسر بف إبراىيـ .الناشر :مكتبة الرشد ،الرياض .الطبعة  :الثانيةٖٕٗٔىػ ٕٖٓٓ -ـ.

ٗٔ -شرح مسند أبي حنيفة :أبو الحسف نور الديف المال اليروي القاري .تحقيؽ :خميؿ محيي الديف
الميس .الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت .الطبعة :األولى ٘ٓٗٔىػ ٜٔٛ٘ -ـ.

٘ٔ -العرؼ الشذي شرح سنف الترمذي .لمحمد أنور شاه بف معظـ شاه الكشميري اليندي.
تحقيؽ :محمود أحمد شاكر .الطبعة :األولى .الناشر :مؤسسة ضحى لمنشر والتوزيع.

 -ٔٙعمدة القاري شرح صحيح البخاري :لبدر الديف العيني أبي محمد محمود بف أحمد الغيتابي
الحنفي .الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
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 -ٔٚعوف المعبود :ألبي الطيب محمد شمس الحؽ العظيـ آبادي .الناشر :دار الكتب العممية،
بيروت .الطبعة :الثانية ٘ٔٗٔىػ.

 -ٔٛفتح الباري شرح صحيح البخاري :البف حجر العسقالني أبي الفضؿ أحمد بف عمي .الناشر:
دار لمعرفة ،بيروت ٖٜٔٚىػ.

 -ٜٔفتح الباري :البف رجب زيف الديف أبي الفرج عبد الرحمف ابف شياب الديف البغدادي .الناشر:
دار ابف الجوزي ،السعودية ٕٕٗٔىػ .تحقيؽ :أبو معاذ طارؽ بف عوض اهلل .الطبعة :الثانية.

ٕٓ -فيض القدير :زيف الديف محمد ،المدعو بعبد الرؤوؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف
العابديف الحدادي .الناشر :دار الكتب العممية بيروت .الطبعة :األولى ٘ٔٗٔىػ ٜٜٔٗ -ـ.

ٕٔ -كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف :ألبي الفرج عبد الرحمف ابف الجوزي .تحقيؽ :عمي
حسيف البواب .الناشر :دار الوطف ،الرياض ٔٗٔٛىػ ٜٜٔٚ -ـ.

ٕٕ -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :ألبي الحسف نور الديف المال اليروي القاري الناشر:
دار الفكر ،بيروت .الطبعة :األولى ٕٕٗٔىػ ٕٕٓٓ -ـ .

ٖٕ -مشارؽ األنوار عمى صحاح اآلثار :لمقاضي أبي الفضؿ عياض بف موسى بف عياض
اليحصبي السبتي المالكي .الناشر :المكتبة العتيقة ودار التراث.

ٕٗ -منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري :لحمزة محمد قاسـ .راجعو :عبد القادر
األرناؤوط .عني بتصحيحو ونشره :بشير محمد عيوف .الناشر :مكتبة دار البياف ،دمشؽ ،

مكتبة المؤيد ،الطائؼٓٔٗٔىػ ٜٜٔٓ -ـ.

ٕ٘ -المنتقى شرح الموطأ :ألبي الوليد سميماف بف خمؼ الباجي .الناشر :مطبعة السعادة ،مصر.
الطبعة :األولى ٖٔٗٔىػ

 -ٕٙالمنياج شرح صحيح مسمـ :ألبي زكريا يحيى بف شرؼ بف مري النووي .الناشر :دار إحياء
التراث العربي ،بيروت .الطبعة :الثانية ٕٖٜٔىػ.

 -ٕٚنيؿ األوطار :لمحمد بف عمي بف محمد الشوكاني .الناشر :إدارة الطباعة المنيرية .تعميؽ:
محمد منير الدمشقي.
خامسا :الفقه وأصوله.
كتب أصول الفقه:

ٔ -إرشاد الفحوؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصوؿ :لمحمد بف عمي بف محمد الشوكاني.
تحقيؽ :أحمد عزو عناية .الناشر :دار الكتاب العربي .الطبعة :األولى ٜٔٗٔىػ ٜٜٜٔ -ـ.

ٕ -أصوؿ الفقو الذي ال يسع الفقيو جيمو :لعياض بف نامي بف عوض السممي .الناشر :دار
التدمرية ،الرياض الطبعة :األولى ٕٔٗٙىػ ٕٓٓ٘ -ـ.
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ٖ -أصوؿ الفقو عمى منيج أىؿ الحديث :لزكريا بف غالـ قادر الباكستاني .الناشر :دار الخراز.
الطبعة :األولىٖٕٗٔىػ ٕٕٓٓ -ـ.

ٗ -البحر المحيط في أصوؿ الفقو :لبدر الديف محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي .تحقيؽ :د.
محمد محمد تامر .الناشر :دار الكتب العممية ،بيروتٕٔٗٔىػ ٕٓٓٓ -ـ.

٘ -الموافقات :لمشاطبي إبراىيـ بف موسى بف محمد المخمي الغرناطي .تحقيؽ :أبو عبيدة مشيور
بف حسف آؿ سمماف .الناشر :دار ابف عفاف .الطبعة :األولى ٔٗٔٚىػٜٜٔٚ -ـ

 -ٙنياية السوؿ شرح منياج الوصوؿ :لجماؿ الديف عبد الرحيـ اإلسنوي .الناشر :دار الكتب
العممية ،بيروت .الطبعة :األولى ٕٓٗٔىػٜٜٜٔ -ـ.
كتب الفقه الحنفي:
ٔ -اآلثار :ألبي يوسؼ يعقوب بف إبراىيـ األنصاري .تحقيؽ :أبو الوفا .الناشر :دار الكتب
العممية ،بيروت ٖ٘٘ٔىػ.

ٕ -االختيار لتعميؿ المختار :لمموصمي ،عبد اهلل بف محمد بف مودود .الناشر :دار المعرفة،
بيروت .الطبعة :الثالثة ٖٜ٘ٔىػ.

ٖ -البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ :البف نجيـ ،زيف الديف ابف نجيـ الحنفي .الناشر :دار المعرفة،
بيروت.

ٗ -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني ،عالء الديف أبي بكر بف مسعود الكاساني.
الناشر :دار الكتاب العربي ،بيروت ٕٜٔٛـ.

٘ -تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ :لمزيمعي ،فخر الديف عثماف بف عمي الزيمعي الحنفي .الناشر:
دار الكتب اإلسالمي ،القاىرةٖٖٔٔىػ.

 -ٙتحفة الفقياء :لعالء الديف السمرقندي .الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت ٘ٓٗٔىػ -
ٜٗٔٛـ.

 -ٚالجوىرة النيرة :ألبي بكر بف عمي بف محمد الحدادي العبادي الزبيدي .الناشر :المطبعة
الخيرية .الطبعة :األولى ٕٕٖٔىػ

 -ٛحاشية الطحطاوي عمى مراقي الفالح شرح نور اإليضاح :ألحمد بف محمد بف إسماعيؿ
الطحطاوي الحنفي .الناشر :المطبعة الكبرى األميرية ببوالؽ ٖٔٔٛىػ.

 -ٜحاشية رد المختار عمى الدر المختار المعروؼ بػ(حاشية ابف عابديف):البف عابديف ،محمد
أميف ،الشيير بابف عابديف .الناشر :دار الفكر لمطباعة والنشر ،بيروتٕٔٗٔ .ىػ -

ٕٓٓٓـ.
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ٓٔ -الحجة عمى أىؿ المدينة :لمحمد بف الحسف الشيباني أبي عبد اهلل .تحقيؽ :ميدي حسف
الكيالني القادري .الناشر :عالـ الكتب ،بيروت ٖٓٗٔىػ

ٔٔ -الدر المختار شرح تنوير األبصار :لمحصكفي .مطبوع مع حاشية رد المحتار .الناشر :دار
الفكر ،بيروت .الطبعة :الثانيةٖٔٛٙىػ.

ٕٔ -شرح فتح القدير :لكماؿ الديف لمحمد بف عبد الواحد السيواسي .الناشر دار الفكر ،بيروت.
ٖٔ -الفتاوى اليندية في مذىب اإلماـ األعظـ أبي حنيفة النعماف :الشيخ نظاـ وجماعة مف عمماء
اليند .الناشر :دار الفكرٔٗٔٔ .ىػ ٜٜٔٔ -ـ.

ٗٔ -المباب في شرح الكتاب :لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني .تحقيؽ :محمود أميف
النواوي .الناشر :دار الكتاب العربي.

٘ٔ -المبسوط :لمسرخسي ،شمس الديف أبي بكر محمد بف أبي سيؿ السرخسي .تحقيؽ :خميؿ
محي الديف الميس .الناشر :دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت .الطبعة :األولى

ٕٔٗٔىػٕٓٓٓ -ـ.

 -ٔٙالمبسوط :لمشيباني ،محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني أبو عبد اهلل .تحقيؽ :أبو الوفا
األفغاني .الناشر :إدارة القرآف والعموـ اإلسالمية ،كراتشي.

 -ٔٚمجمع األنير في شرح ممتقى األبحر :لعبد الرحمف بف محمد بف سميماف الكميبولي ،المدعو
بشيخي زاده .تحقيؽ :خميؿ عمراف المنصور .الناشر :دار الكتب العممية ،بيروتٜٔٗٔ.ىػ -

ٜٜٔٛـ.

 -ٔٛمراقي الفالح :لحسف بف عمار بف عمي الشرنباللي المصري .اعتنى بو وراجعو :نعيـ
زرزور .الناشر :المكتبة العصرية .الطبعة :األولى ٕ٘ٗٔىػ ٕٓٓ٘ -ـ.

 -ٜٔالميحط البرىاني :لمحمود بف أحمد بف الصدر الشييد النجاري ،برىاف الديف مازه .الناشر:
دار إحياء التراث العربي.

ٕٓ -نور اإليضاح ونجاة األرواح :ألبي اإلخالص ،حسف الوفائي الشرنباللي .الناشر :دار
الحكمة ،دمشؽٜ٘ٔٛـ.

ٕٔ -اليداية شرح بداية المبتدي :ألبي الحسف عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الرشداني
المرغياني .الناشر :المكتبة اإلسالمية.

كتب الفقه المالكي:
ٔ -إرشاد السالؾ :لعبد الرحمف شياب الديف البغدادي .الناشر :الشركة اإلفريقية لمطباعة.

022

ٕ -االستذكار :البف عبد البر أبي عمر يوسؼ بف عبد اهلل بف محمد النمري القرطبي .تحقيؽ:
سالـ محمد عطا ،محمد عمي معوض .الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت .الطبعة :األولى

ٕٔٗٔىػٕٓٓٓ -ـ.

ٖ -بداية المجتيد ونياية المقتصد :ألبي الوليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد
القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد .الناشر :مطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده ،مصر.

الطبعة :الرابعة ٖٜ٘ٔىػٜٔٚ٘ -ـ.

ٗ -بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ :ألحمد الصاوي .تحقيؽ :محمد عبد السالـ شاىيف .الناشر :دار
الكتب العممية ،بيروت ٘ٔٗٔىػ ٜٜٔ٘ -ـ.

٘ -البياف والتحصيؿ والشرح والتوجيو والتعميؿ لمسائؿ المستخرجة .ألبي الوليد محمد بف أحمد بف
رشد القرطبي .حققو :د .محمد حجي وآخروف .الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.

الطبعة :الثانية ٔٗٓٛىػ ٜٔٛٛ -ـ.

 -ٙالتاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ :ألبي عبد اهلل محمد بف يوسؼ بف أبي القاسـ العبدري.
الناشر :دار الفكر ،بيروت ٖٜٔٛـ.

 -ٚالثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابف أبي زيد القيرواني :لصالح بف عبد السميع
اآلبي األزىري .الناشر :المكتبة الثقافية ،بيروت.

 -ٛحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير :لمحمد عرفو الدسوقي .تحقيؽ :محمد عميش .الناشر :دار
الفكر .بيروت.

 -ٜحاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني :لعمي الصعيدي العدوي المالكي .تحقيؽ:
يوسؼ الشيخ محمد البقاعي .الناشر :دار الفكر ،بيروتٕٔٗٔـ.

ٓٔ -الخرشي عمى مختصر سيدي خميؿ :لمخرشي .الناشر :دار الفكر لمطباعة ،بيروت.
ٔٔ -خالصة الجواىر الزكية في فقو المالكية :ألحمد بف تُْركي بف أحمد المنشميمي المالكي.
مراجعة :حسف محمد الحفناوي .حاشية :الشيخ عبده يوسؼ بف سعيد بف إسماعيؿ الصفتي.
الناشر :المجمع الثقافي ،أبو ظبي ٕٕٓٓـ.

ٕٔ -الخالصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية :لمحمد العربي القروى .الناشر :دار الكتب
العممية.

ٖٔ -الذخيرة :لشياب الديف أحمد بف إدريس القرافي .تحقيؽ :محمد حجي.الناشر :دار الغرب،
بيروت ٜٜٗٔـ.

ٗٔ -الشرح الكبير :ألبي البركات أحمد بف محمد العدوي ،الشيير بالدردير .مطبوع بيامش حاشية
الدسوقي .الناشر :دار الفكر.
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٘ٔ -الفواكو الدواني عمى رسالة ابف أبي زيد القيرواني :ألحمد بف غنيـ بف سالـ النفراوي.
المحقؽ :رضا فرحات .الناشر :مكتبة الثقافة الدينية.

 -ٔٙالقوانيف الفقيية :لمحمد بف أحمد بف جزي الكمبي الغرناطي .الناشر :الدار العربية لمكتب،
ليبيا.

 -ٔٚالكافي في فقو أىؿ ا لمدينة :البف عبد البر ،أبي عمر يوسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد
البر بف عاصـ النمري القرطبي .تحقيؽ :محمد محمد أحيد ولد ماديؾ الموريتاني الناشر:

مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض ،المممكة العربية السعودية .الطبعة :الثانية ٓٓٗٔىػ-
ٜٓٔٛـ.

 -ٔٛكفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني :ألبي الحسف المالكي .تحقيؽ :يوسؼ الشيخ
محمد البقاعي .الناشر :دار الفكر ،بيروتٕٔٗٔىػ.

 -ٜٔمتف الرسالة :البف أبي زيد القيرواني ،عبد اهلل بف عبد الرحمف .الناشر :دار الفكر.

ٕٓ -المدونة الكبرى :لمالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني .تحقيؽ :زكريا
عميرات .الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت.

ٕٔ -منح الجميؿ شرح عمى مختصر سيد خميؿ :لمحمد عميش .الناشر :دار الفكر ،بيروت
ٜٔٗٓىػ ٜٜٔٛ -ـ.

ٕٕ -مواىب الجميؿ لشرح مختصر الخميؿ :لشمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد

الرعيني .تحقيؽ :زكريا عميرات .الناشر :دار
الرحمف الطرابمسي المغربي ،المعروؼ بالحطاب ُّ
عالـ الكتب .الطبعة :خاصة ٖٕٗٔىػ ٕٖٓٓ -ـ.

المد َّونة مف غيرىا مف األ ِ
النوادر و ِّ
َّٖٕ -
ُميات :ألبي محمد عبد اهلل بف عبد
الزيادات عمى َما في َ
د.محمد حجي ،األستاذ
الرحمف النفزي القيرواني المالكي .تحقيؽ :د .عبد الفتّاح محمد الحمو،
َّ
محمد عبد العزيز الدباغ ،د .عبد اهلل المرابط الترغي ،األستاذ محمد األميف بوخبزة ،د .أحمد

الخطابي .الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بيروت .الطبعة :األولى ٜٜٜٔـ.
كتب الفقه الشافعي:

ٔ -أسنى المطالب في شرح روض الطالب :لشيخ اإلسالـ زكريا األنصاري .تحقيؽ :د .محمد
محمد تامر .الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت .الطبعة :األولى ٕٕٗٔىػ ٕٓٓٓ -ـ.

ٕ -إعانة الطالبيف :ألبي بكر عثماف بف محمد شطا الدمياطي الشافعي .الناشر :دار الفكر
لمطباعة والنشر والتوزيع .الطبعة :األولى ٔٗٔٛىػ ٜٜٔٚ -ـ.

ٖ -اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع :لمحمد الشربيني الخطيب .تحقيؽ :مكتب البحوث
والدراسات بدار الفكر .الناشر :دار الفكر ،بيروت ٘ٔٗٔىػ.
022

ٗ -األـ :لمشافعي ،أبي عبد اهلل محمد بف إدريس .الناشر :دار المعرفة ،بيروت ٖٖٜٔىػ.

٘ -تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب :المعروؼ بالبجيرمي عمى الخطيب :لسميماف بف محمد بف
عمر البجيرمي الشافعي .الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت .الطبعة  :األولىٔٗٔٚىػ -

ٜٜٔٙـ.

 -ٙحاشيتا قميوبي عمى شرح جالؿ الديف المحمي وعمى منياج الطالبيف :لشياب الديف أحمد بف
أحمد بف سالمة القميوبي .تحقيؽ :مكتب البحوث والدراسات .الناشر :دار الفكر ،بيروت

ٜٔٗٔىػ ٜٜٔٛ -ـ

 -ٚالحاوي في فقو الشافعي :ألبي الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصري البغدادي،
الشيير بالماوردي .الناشر :دار الكتب العممية .الطبعة :األولى ٗٔٗٔىػ ٜٜٔٗ -ـ.

 -ٛالحاوي لمفتاوي في الفقو وعموـ التفسير والحديث واألصوؿ والنحو واإلعراب وسائر الفنوف:
لجالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيوطي .تحقيؽ :عبد المطيؼ حسف عبد الرحمف.

الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت .الطبعة  :األولىٕٔٗٔىػ ٕٓٓٓ -ـ.

 -ٜروضة الطالبيف وعمدة المفتيف :لمنووي ،أبي زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ .الناشر:
المكتب اإلسالمي ،بيروت٘ٓٗٔىػ

ٓٔ -السراج الوىاج عمى متف المنياج :لمعالمة محمد الزىري الغمراوي .الناشر :دار المعرفة
لمطباعة والنشر ،بيروت.
الن ِ
ٔٔ -عمدة السالِؾ َوعدة َّ
اسؾ :ألبي العباس ،أحمد بف لؤلؤ بف عبد اهلل الرومي ،المشيور
الن ِقيب الشافعي .عناية ومراجعة :عبد اهلل بف إبر ِ
بشياب الديف ابف َّ
األنصاري .الناشر:
اىيـ
َ
الشؤوف الدينية ،قطر .الطبعة :األولىٜٕٔٛ ،ـ.

ٕٔ -فتح العزير بشرح الوجيز :لعبد الكريـ بف محمد الرافعي القزويني .مطبوع مع المجموع.
الناشر :دار الفكر.

ٖٔ -فتح المعيف بشرح قرة العيف :لزيف الديف بف عبد العزيز المميباري .الناشر :دار الفكر،
بيروت.

ٗٔ -كف اية األخيار في حؿ غاية االختصار :لتقي الديف أبي بكر بف محمد الحسيني الحصيني

الدمشقي الشافعي .تحقيؽ :عمي عبد الحميد بمطجي ،محمد وىبي سميماف .الناشر :دار

الخير ،دمشؽٜٜٗٔـ.

٘ٔ -المجموع شرح الميذب :لمنووي ،أبي زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ .الناشر :دار الفكر.
 -ٔٙمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج :لمحمد الخطيب الشربيني .الناشر :دار
الفكر ،بيروت.
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 -ٔٚمنياج الطالبيف وعمدة المفتيف :لمنووي ،أبي زكريا يحيى بف شرؼ .الناشر :دار المعرفة،
بيروت.

 -ٔٛالميذب في فقو اإلماـ الشافعي :لمشيرازي ،أبي إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يوسؼ .الناشر:
مصطفى الحمبي .الطبعة :الثانية ٖٜٔٙىػ.

 -ٜٔنياية الزيف في إرشاد المبتدئيف .ألبي عبد المعطي ،محمد بف عمر بف عمي بف نووي
الجاوي .الناشر :دار الفكر ،بيروت.

ٕٓ -نياية المحتاج إلى شرح المنياج :لشمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة ابف
شياب الديف الرممي الشيير بالشافعي الصغير .الناشر :دار الفكر لمطباعة ،بيروت ٗٓٗٔىػ

ٜٔٛٗ -ـ.

ٕٔ -نياية المطمب في دراية المذىب :لمجويني ،عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يوسؼ بف محمد أبي
الديب .الناشر :دار المنياج.
المعالي ،الممقب بإماـ الحرميف .تحقيؽ :د .عبد العظيـ محمود ّ
الطبعة :األولى ٕٔٗٛىػٕٓٓٚ-ـ.
ٕٕ -الوسيط في المذىب :ألبي حامد الغزالي ،محمد بف محمد بف محمد .تحقيؽ :أحمد محمود
إبراىيـ  ،محمد محمد تامر .الناشر :دار السالـ ،القاىرة ٔٗٔٚىػ.

كتب الفقه الحنبمي:
ٔ -االختيارات الفقيية :لتقي الديف أبي العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني .تحقيؽ:

عمي بف محمد بف عباس البعمي الدمشقي .الناشر :دار المعرفة ،بيروت .الطبعةٖٜٔٚ :ىػ-

ٜٔٚٛـ.

ٕ -اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ :شرؼ الديف موسى بف أحمد بف موسى أبو النجا
الحجاوي .تحقيؽ :عبد المطيؼ محمد موسى السبكي .الناشر :دار المعرفة ،بيروت.

ٖ -اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ :لعالء الديف أبي

الحسف عمي بف سميماف المرداوي الدمشقي الصالحي .الناشر :دار إحياء التراث العربي

بيروت .الطبعة :األولى ٜٔٗٔىػ.

ٗ -دليؿ الطالب لنيؿ المطالب :مرعي بف يوسؼ الكرمي الحنبمي .تحقيؽ :أبو قتيبة نظر محمد
الفاريابي .الناشر  :دار طيبة لمنشر والتوزيع ،الرياض .الطبعة  :األولى ٕ٘ٗٔىػٕٓٓٗ -ـ.

٘ -الروض المربع شرح زاد المستنقع :لمنصور بف يونس بف إدريس البيوتي .تحقيؽ :سعيد محمد
المحاـ .الناشر  :دار الفكر لمطباعة والنشر ،بيروت.

 -ٙزاد المستقنع في اختصار المقنع :لشرؼ الديف موسى بف أحمد بف موسى أبو النجا الحجاوي.
العسكر .الناشر :دار الوطف لمنشر ،الرياض.
تحقيؽ :عبد الرحمف بف عمي بف محمد ّ
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 -ٚشرح الزركشي عمى مختصر الخرقي :لشمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الزركشي
المصري الحنبمي .تحقيؽ :عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ .الناشر :دار الكتب العممية،

بيروتٖٕٗٔىػ ٕٕٓٓ -ـ.

 -ٛالشرح الكبير :ألبي الفرج عبدالرحمف بف محمد بف قدامة .مطبوع مع المغني .الناشر :دار
الفكر ،بيروت .الطبعة :األولى٘ٓٗٔىػ.

 -ٜالشرح الممتع عمى زاد المستقنع :لمحمد بف صالح بف محمد العثيميف .الناشر :دار ابف
الجوزي .الطبعة :األولى ٕٔٗٛىػ.

ٓٔ -شرح منتيى اإلرادات المسمى دقائؽ أولي النيى لشرح المنتيى :لمنصور بف يونس بف
إدريس البيوتي .الناشر :عالـ الكتب ،بيروت ٜٜٔٙـ.

ٔٔ -العدة شرح العمدة :لعبد الرحمف بف إبراىيـ بف أحمد ،أبو محمد بياء الديف المقدسي .تحقيؽ:
صالح بف محمد عويضة .الناشر :دار الكتب العممية .الطبعة :الثانيةٕٔٗٙ ،ىػٕٓٓ٘-ـ.

ٕٔ -عمدة الفقو :ألبي محمد موفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد ،الشيير بابف قدامة
المقدسي .تحقيؽ :أحمد محمد عزوز .الناشر :المكتبة العصرية ٕ٘ٗٔىػ ٕٓٓٗ -ـ.

ٖٔ -الفروع :لمحمد بف مفمح بف محمد بف مفرج ،أبو عبد اهلل ،شمس الديف المقدسي الرامينى ثـ

الصالحي .ومعو تصحيح الفروع :لعالء الديف عمي بف سميماف المرداوي .تحقيؽ :عبد اهلل بف

عبد المحسف التركي .الناشر :مؤسسة الرسالة .الطبعة :األولى ٕٗٗٔىػ ٕٖٓٓ -مػ.

ٗٔ -الكافي في فقو اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿ :ألبي محمد عبد اهلل بف قدامة المقدسي.
الناشر :المكتب اإلسالمي .الطبعة :األولى ٕٖٔٛىػ.

٘ٔ -كشاؼ القناع عف متف اإلقناع :منصور بف يونس بف إدريس البيوتي .تحقيؽ :ىالؿ
مصيمحي مصطفى ىالؿ .الناشر :دار الفكر ،بيروتوٕٓٗٔىػ.

 -ٔٙالمبدع شرح المقنع :ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد بف مفمح .الناشر:
دار عالـ الكتب ،الرياض .الطبعةٕٖٔٗ :ىػ ٕٖٓٓ-ـ.

 -ٔٚالمحرر في الفقو :ألبي البركات ،مجد الديف عبد السالـ بف عبد اهلل بف الخضر بف محمد،
ابف تيمية الحراني .الناشر :مكتبة المعارؼ -الرياض .الطبعة :الثانية ٗٓٗٔىػ ٜٔٛٗ-مػ.

 -ٔٛمسائؿ أحمد بف حنبؿ رواية ابنو عبد اهلل :لعبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ .تحقيؽ :زىير
الشاويش .الناشر :المكتب اإلسالمي ،بيروت.

 -ٜٔمطالب أولي النيى في شرح غاية المنتيى :لمصطفى السيوطي الرحيباني .الناشر :المكتب
اإلسالمي ،دمشؽ ٜٔٔٙـ.

ٕٓ -المغني :ألبي محمد عبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسي .الناشر :دار الفكر ،بيروت.
الطبعة :األولى٘ٓٗٔىػ
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ٕٔ -الممخص الفقيي :لصالح بف فوزاف بف عبد اهلل الفوزاف .الناشر :دار العاصمة ،الرياض.
الطبعة :األولىٖٕٗٔىػ.

ٕٕ -م نار السبيؿ في شرح الدليؿ :البف ضوياف ،إبراىيـ بف محمد بف سالـ .تحقيؽ :زىير
الشاويش .الناشر :المكتب اإلسالمي .الطبعة :السابعة ٜٔٗٓىػٜٜٔٛ -ـ.

ٖٕ -النكت والفوائد السنية :إلبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف مفمح الحنبمي أبو إسحاؽ .الناشر:
مكتبة المعارؼ ،الرياضٗٓٗٔىػ.

ٕٗ -نيؿ المآرب بشرح دليؿ الطالب :لعبد القادر بف عمر بف عبد القادر التغمبي .تحقيؽ :د.
محمد سميماف عبد اهلل األشقر .الناشر :مكتبة الفالح ،الكويت .الطبعة :األولى ٖٓٗٔىػ -

ٖٜٔٛـ.

ٕ٘ -اليداية :ألبي الخطاب الكموذاني ،محفوظ بف أحمد بف الحسف .تحقيؽ :عبد المطيؼ ىميـ،
ماىر ياسيف الفحؿ .الناشر :مؤسسة غراس لمنشر والتوزيع .الطبعة :األولى ٕ٘ٗٔىػ -

ٕٗٓٓـ.

كتب الفقه الظاهري:
ٔ -المحمى باآلثار :ألبي محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي .الناشر :دار
الفكر ،بيروت.

ٕ -مراتب اإلجماع :ألبي محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ الظاىري .الناشر :دار الكتب
العممية ،بيروت.

سادسا :كتب وبحوث متنوعة.
ٔ -الدراري المضية شرح الدرر البيية :لمحمد بف عمي بف محمد الشوكاني .الناشر :دار الكتب
العممية .الطبعة :األولى ٔٗٓٚىػ ٜٔٛٚ -ـ.

ٕ -أحكاـ الجنائز :ألبي عبد الرحمف محمد ناصر الديف األلباني .الناشر :المكتب اإلسالمي.
الطبعة :الرابعة ٔٗٓٙىػ ٜٔٛٙ -ـ.

ٖ -إعالـ الموقعيف عف رب العالميف :البف القيـ أبي عبد اهلل محمد بف أبي بكر أيوب الزرعي.
تحقيؽ :طو عبد الرءوؼ سعد .الناشر :دار الجيؿ ،بيروت ٖٜٔٚـ.

ٗ -الباعث عمى إنكار البدع والحوادث :ألبي شامة عبد الرحمف بف إسماعيؿ .تحقيؽ  :عثماف
أحمد عنبر .الناشر :دار اليدى ،القاىرة .الطبعة :األولى ٖٜٔٛىػٜٔٚٛ -ـ.

٘ -تماـ المنة في التعميؽ عمى فقو السنة :ألبي عبد الرحمف محمد ناصر الديف األلباني .الناشر:
المكتبة اإلسالمية  ،دار الراية لمنشر .الطبعة :الثالثة ٜٔٗٓىػ.
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 -ٙجامع الرسائؿ :البف تيمية تقي الديف أبي العباس أحمد بف عبد الحميـ الحراني .تحقيؽ :د.
محمد رشاد سالـ .الناشر :دار العطاء ،الرياض .الطبعة :األولى ٕٕٗٔىػ ٕٓٓٔ -ـ.

 -ٚالروح :الب ف القيـ أبي عبد اهلل محمد بف أبي بكر أيوب الزرعي .الناشر :دار الكتب العممية،
بيروت ٖٜ٘ٔىػ – ٜ٘ٔٚـ.

 -ٛالروضة الندية شرح الدرر البيية :ألبي الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف البخاري ِ
القَّنوجي.
الناشر :دار المعرفة.

 -ٜزاد المعاد في ىدي خير العباد :البف القيـ أبي عبد اهلل محمد بف أبي بكر أيوب الزرعي.
الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت  -مكتبة المنار اإلسالمية ،الكويت .الطبعة :السابعة

والعشروف ٘ٔٗٔىػ ٜٜٔٗ-ـ.

ٓٔ -السنف والمبتدعات المتعمقة باألذكار والصموات :لمحمد بف أحمد عبد السالـ خضر الشقيري.
تصحيح :محمد خميؿ ىراس .الناشر :دار الفكر.

ٔٔ -السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار :لمحمد بف عمي بف محمد الشوكاني .الناشر :
دار ابف حزـ .الطبعة :الطبعة األولى.

ٕٔ -الفتاوى الكبرى :البف تيمية تقي الديف أبي العباس أحمد بف عبد الحميـ الحراني .تحقيؽ:
محمد عبدالقادر عطا ،مصطفى عبدالقادر عطا .الناشر :دار الكتب العممية .الطبعة :الطبعة

األولى ٔٗٓٛىػ ٜٔٛٚ -ـ.

ٖٔ -فتاوى المجنة الدائمة :لمجنة الدائمة لمبحوث العممية واإلفتاء .جمع وترتيب :أحمد بف عبد
الرزاؽ الدويش .الناشر :رئاسة إدارة البحوث العممية واإلفتاء ،اإلدارة العامة لمطبع ،الرياض.

ٗٔ -الفتح الرباني مف فتاوى اإلماـ الشوكاني :لمحمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشوكاني.
تحقيؽ :محمد صبحي بف حسف حالؽ .الناشر :مكتبة الجيؿ الجديد ،صنعاء.

٘ٔ -مجمة دراسات  ،عموـ الشريعة والقانوف ،المجمدٖٔ ،العددٕ .ٕٓٓٗ ،الجامعة األردنية.

 -ٔٙمجموع الفتاوى :البف تيمية تقي الديف أبي العباس أحمد بف عبد الحميـ الحراني .تحقيؽ:
أنور الباز ،عامر الجزار .الناشر :دار الوفاء .الطبعة :الثالثة ٕٔٗٙىػ ٕٓٓ٘ -ـ.

 -ٔٚمدارج السالكيف :البف القيـ أبي عبد اهلل محمد بف أبي بكر أيوب الزرعي .تحقيؽ :محمد
حامد الفقي .الناشر :دار الكتاب العربي ،بيروت .الطبعة :الثانية ٖٖٜٔىػ ٜٖٔٚ -ـ.

 -ٔٛالمعاني البديعة في معرفة اختالؼ أىؿ الشريعة :لجماؿ الديف محمد بف عبد اهلل بف أبي
بكر الحثيثي الصردفي الريمي .تحقيؽ :سيد محمد مينى .الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت.

الطبعة :األولى ٜٔٗٔىػ ٜٜٜٔ -ـ.
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سابعا :المغة والمعاجم.
الرزاؽ الحسيني،
محمد بف عبد ّ
محمد بف ّ
ٔ -تاج العروس مف جواىر القاموس :ألبي الفيض ّ
الزبيدي .تحقيؽ :مجموعة مف المحققيف .الناشر :دار اليداية.
الممقّب بمرتضى ّ
ٕ -تيذيب المغة :لميروي ،أبي منصور محمد بف أحمد بف األزىري .تحقيؽ :محمد عوض
مرعب .الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيروت .الطبعة :األولىٕٔٓٓـ.

ٖ -لساف العرب :البف منظور أبي الفضؿ محمد بف مكرـ بف عمي .الناشر :دار صادر ،بيروت.
الطبعة :الثالثة ٗٔٗٔىػ.

ٗ -معجـ المغة العربية المعاصرة :لػ د .أحمد مختار عبد الحميد عمر .بمساعدة فريؽ عمؿ.
الناشر :عالـ الكتب .الطبعة :األولى ٕٜٔٗىػ ٕٓٓٛ -ـ

٘ -معجـ مقا ييس المغة :ألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا القزويني الرازي .تحقيؽ :عبد
السالـ محمد ىاروف .الناشر :دار الفكر ٖٜٜٔىػ ٜٜٔٚ -ـ.
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