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 ] باب الدراءة س الصالة [
 املتعلــق -–القــراءة يف الصــالة مــن هــدي النــيب ] برراب الدررراءة س الصررالة [ :  -رمحــه هللا–يقــول املصــنف 

هديـــه عليـــه الصـــالة والســـالم إىل مـــا يتعلـــق باألفعـــال ومـــا يتعلـــق  -رمحهـــم  هللا–بـــاألقوال، وقـــد قســـم العلمـــاء 
اجللوس بني السجدتني واجللوس للتشهد واالنتقـال مـن و باألقوال، فما يتعلق باألفعال كالقيام والركوع والسجود 

، وأما بالنسـبة هلديـه صـلوات هللا وسـالمه عليـه -كما تقدم بيانه–الركن إىل الركن أو من الواجب  إىل الواجب 
 يف األقوال اليت كان يذكرها يف الصالة فهو يشتمل على عدة أنواع : 

ها . وسادسـعهـا : التسـبيح وخامسـها : التسـميع. ورابوثالثهـا : التحميـدأوهلا : قراءة القرآن. وثانيها : التكبري. 
وبعـض العلمـاء يزيـد التعـوذ والبسـملة للقـراءة، هـذه : التشهد. وسابعها : التسليم. وثامنهـا : دعـاء االسـتفتال. 

 يذكرها يف صالته. -–مجلة من األقوال اليت كان رسول هللا 
-كمـا تقـدم–ام وتكبريه عليه الصالة والسالم لالنتقال من الركن إىل الركن أما التكبري فإنه يشمل تكبرية اإلحر 

أن يقـول هــذا الـذكر القـويل يف هــذه املواضـع وكــان يقولـه يف دعـاء االســتفتال أيضـاً فكــان  ، وكـان مـن هديــه 
ه مرات، وثبت عنه يف يقول يف دعاء االستفتال : هللا أكرب كبرياً هللا أكرب كبرياً هللا أكرب كبرياً . يقول ذلك ثال

احلـــديث الصـــحيح أنـــه أقـــر الصـــحايب حينمـــا كـــرب وقـــال : هللا أكـــرب كبـــرياً واحلمـــد هلل كثـــرياً وســـبحان هللا بكـــرة 
 أو التكبري أثناء دعاء االستفتال.إما تكبرية اإلحرام أو تكبرية االنتقال  وأصياًل، فكان تكبريه 

 -كما تقـدم-ول هذا النوع من الذكر القويل يف دعاء االستفتالكان عليه الصالة والسالم يققد  وأما التحميد ف
مـد يف دعاء  االستفتال فكان يقول يف الـدعاء : )) احل -رضي هللا عنه وأرضاه–يف حديث أيب سعيد اخلدري 
ا رفــع رأســه احلمــد هلل كثــرياً (( بعــد قولــه هللا أكــرب كبــرياً، وكــان يقــول التحميــد أيضــاً إذهلل كثــرياً، احلمــد هلل كثــرياً، 

من الركوع فيقول : ربنا ولك  احلمد ويف رواية : ربنا لك  احلمـد، ويف روايـة : اللهـم ربنـا ولـك احلمـد، وكـذلك 
أيضاً كان حيمد عليه الصالة والسالم يف ركوعه وسجوده فكان يتأول القرآن بعـد نـزول سـورة النصـر كـان يقـول 

 .تحميد ثناًء عليه بال -–: سبحانك  اللهم وحبمدك وكان يعظم هللا 
 وكذلك أيضاً كان من هديه القويل التهليل يف الصالة، ويقع هتليله عليه الصالة والسالم يف مواضع : 

رضـي هللا –االستفتال وقد جاء بصيث متعددة منها حديث عائشـة ة والسالم يف دعاء أوهلا : هتليله عليه الصال
املشتمل على قوله عليه الصالة والسالم : )) سبحانك هللا وحبمدك وتبارك امسـك وتعـاىل جـدك وال إلـه  -عنها

يف اسـتفتاحه صـلوات هللا  -–يف دعائـه لالسـتفتال، وكـذلك منهـا حـديث علـي  -–غريك (( فهلـل هللا 
يهلل يف تشهده األول والثان ويقـول :  ان . وكاللهم أنت امللك ال إله إال أنت وسالمه عليه لصالته وفيه :
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أشــهد أن ال إلــه إال هللا ويف روايــة بزيــادة وحــده ال شــريك لــه، فهــذه مواضــع اشــتمل علــى هتليلــه عليــه الصــالة 
 م وهي من الذكر القويل يف الصالة.والسال

الصـالة والسـالم فكـان ال الصالة والسالم القراءة وكانت قراءته يف قيامه عليـه  كذلك أيضاً كان من هديه عليه
بعـد ركوعـه إال يف  القـرآن يف الرفـعيقرأ القرآن إال يف حـال قيامـه قبـل الركـوع، وأمـا بعـد الركـوع فإنـه مل يكـن يقـرأ 

إن –عليـه الصـالة والسـالم القـرآن، كمـا سـيأتينا  فكان إذا رفع مـن ركوعـه األول قـرأصالة الكسوف واخلسوف 
 واخلسوف.يف صفة صالة الكسوف  -شاء هللا

ال يقـرأ بعـد رفعـه مـن الركـوع، وكـان ال يقـرأ يف ركـوع وال يف سـجود وال يف  وأما فيما عدا هذه الصالة فكان 
تشــهد صــلوات هللا وســالمه عليــه، إمنــا  كــان يتــأول القــرآن يف ثنائــه علــى هللا يف ركوعــه وســجوده كمــا تقــدم يف 

وكانـــت قراءتـــه عليـــه الصـــالة والســـالم يف هـــذه حـــديث عائشـــة يف الصـــحيح حينمـــا نزلـــت عليـــه ســـورة النصـــر، 
ألنه ليس مبوضـع يشـرع فيـه  ؛املواضع ولذلك نق العلماء على حترمي القراءة يف الركوع وحترمي القراءة يف السجود

أمـــا هديـــه عليـــه الصـــالة والســـالم يف بقيـــة األذكـــار القوليـــة فكانـــت ختتلـــف حبســـب و للمكلـــف أن يقـــرأ القـــرآن، 
 بياهنا . -إن شاء هللا–أيت اختالف املواضع، وسي
يف هـــذا املوضـــع ســـأذكر لـــك مجلـــة مـــن  :أي ] بررراب الدرررراءة س الصرررالة [ : -رمحـــه هلل–فلمـــا قـــال املصـــنف 

والـــيت تبـــني هديـــه يف قراءتـــه، وهـــذا يشـــمل بيـــان مـــا جتـــب قراءتـــه يف  -–األحاديـــث الـــواردة عـــن رســـول  هللا 
عليــه  الصــالة والسـالم يف البســملة هــل كـان جيهــر هبــا أو ، وكــذلك بيــان هديـه -فاحتــة الكتـاب :أعــس–الصـالة 

أنـــه  ـــتق بـــبعض فيمـــا يهلقـــرأ بعـــد الفاحتـــة وهـــل ذلـــك يف مجيـــع الركعـــات أم  يســـر، كـــذلك أيضـــاً بيـــان هديـــه 
 الركعات دون بعضها.

نـد ، فع -–كذلك يشمل بيان هـذا اهلـدي أن يبـني قـدر القـراءة، وهـذا يعتـس بـه العلمـاء يف بيـان سـنة النـيب 
حيـــافظ عليـــه أو يفعلـــه ولـــو يف بعـــض األحيـــان يف صـــالة  بيـــان القـــراءة يف الصـــالة يبينـــون القـــدر الـــذي كـــان 

 .الصبح أو يف صالة الظهر أو يف صالة العصر أو يف صالة املغرب أو يف صالة العشاء
وأدوه إىل األمـة بكـل نصـيحة وبكـل أمانـة رضـي هللا عـنهم  مجيع ذلك ووعوه -–فلقد حفظ أصحاب النيب 

خــري اجلــزاء، فبينــوا قــدر مــا كــان يقــرأه يف صــالة  -–وأرضــاهم وجــزاهم عــن اإلســالم واملســلمني وأمــة دمــد 
الفجر ومـا كـان حيـافظ عليـه مـن القـدر يف صـالة الظهـر وهكـذا العصـر ومـا كـان يفعلـه أحيانـاً يف صـالة املغـرب 

ذلك الســور القصــرية ويف صــالة العشــاء أيضــاً كــل ذلــك حفظــوه مــن هديــه صــلوات هللا وســالمه مــن التطويــل وكــ
يف كتـبهم ومصـنفاهتم ببيـان األحاديـث  -رمحهـم هللا برمحتـه الواسـعة–عليه وبلغوه لتمة، فيعتس علمـاء احلـديث 

 يف مجيع ذلك. -–الواردة عن رسول هللا 
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شمل ما الذي يهلقرأ ومـا هـو القـدر الـذي يقـرأ واخـتالف الصـلوات يف ي [ باب الدراءة س الصالة] فإذا قال : 
املصـنف، فـإن كـان املصـنف قـد اقتصـر علـى  ى حسـب مـنهجهذا القدر وكيفية قراءته عليه الصـالة والسـالم علـ

اقتصـــر علـــى مـــا ورد يف الصـــحيحني مـــن  -رمحـــه هللا برمحتـــه الواســـعة–الصـــحيحني كمـــا هـــو  احلـــال يف مؤلفنـــا 
حاديــث، ومــنهم مــن يســهب يف هــذا البــاب ويــذكر األحاديــث املتفرقــة خاصــة الــيت تعتمــد عليهــا مشــهورات األ

 فيها وتدور عليها أمهات مسائل القراءة. -رمحهم هللا–األحكام والسنن و تلف العلماء 
ة فإنـه ال لفاحتمصلياً صلى ومل حيرك شفتيه باوالقراءة تستلزم حتريك اللسان فال تكون القراءة يف النفس، فلو أن 

بيانه، فالقراءة تستلزم  اللفـظ ولـذلك  -إن شاء هللا–ألنه ال يصدق عليه أنه قد قرأ، كما سيأيت  ؛تصح صالته
ففي الشفتني حروف ال بد من التلفظ هبا وال  كن أن يتم تلفظه  رك شفتيه بالقراءة وحيرك لسانه،ال بد وأن حي

هبــا إال بــذلك وحين ــذ لتمــام القــراءة وللحكــم باعتبارهــا ال بــد وأن حيــرك  اللســان وأن ينــبس بشــفتيه، فلــو صــلى 
د أطبق فمه ومل حيرك شفتيه باحلروف اليت تكون من الشفتني فإنه ال  تصح صالته يف قراءته خاصة إذا عققد و 

 لسانه ومل يتلفظ به .
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وهـذا احلـديث اشـتمل علـى  -رضـي هللا عنـه وأرضـاه–حبديث عبادة بن الصامت  -رمحه هللا–استفتح املصنف 

فرضية قراءة  الفاحتة يف الصالة، وملا كانت الفاحتة هي أهم ما يهلقرأ يف الصالة حبيث ال تصح صالة املصلي إال 
اســـتفتح كتابـــه بالفاحتـــة،  -–ألن  هللا  ؛واســـتفتح هبـــا هـــذا البـــاب تأســـياً بالكتـــاب العزيـــزهبـــا اســـتفتح هبـــا، 

 يث الفاحتة.أن يذكر أول ما يذكر يف حكم القراءة حد فناسب
نكرة يف سياق النفي وهـي تفيـد العمـوم،  "ال" نافية، و"صالة" ] ) ال حالة ( [وقوله عليه الصالة والسالم : 

لـة إال الصالة املفروضة والصالة النافلة فال حيكم بصحة صالة املفروضـة وال صـالة الناف أنه يشمل :ومعىن ذلك
هــذه اجلملــة وهــي النفــي املســلط  واختلــف العلمــاء يفصــحيحة  :أي ] ) ال حررالة ( [بقــراءة الفاحتــة، وقولــه : 

يف الداللـة علـى معـىن لفـظ اسـتخدم  :حقيقـة شـرعية أي و"صـالة" ،نافية على احلقيقة الشرعية فإن قوله : "ال"
مـل علـى نفـي الكمـال أو - وهي العبادة املعروفة - شرعي خا  ، فهل إذا ورد النفـي علـى احلقيقـة الشـرعية حيهل
أو هو جممل حيتاج إىل البيان ؟ ثالثة أقوال لعلماء األصول : فجمهور العلماء على أن النفـي إذا  ؟نفي الصحة

دليل علـى مـا دونـه وهـو نفـي الكمـال، نفي  الصحة حـىت يـدل الـ تسلط على احلقيقة الشرعية فهو دمول على
أن نفــي الصــحة أقــرب إىل  :ال صــالة صــحيحة، والــدليل علــى هــذا :أي ] ) ال حررالة ( [وعلــى هــذا فقولــه : 

 ع نفي احلقيقة صري إىل نفي الصحة.قوة النفي املسلط على النكرة، وملا امتن
قلنا : يفيد العموم فاستدل أوالً على فرضية الفاحتـة يف الصـالة  ( [ ] ) ال حالةوقوله عليه الصالة والسالم : 

اجلملة املالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية وأهـل  احلـديث  نافلة، وهذا مذهب اجلمهور من حيثاملفروضة وال
سـالم : )) أ ـا على أنه ال تصح الصالة إال إذا قرأ املصلي بفاحتة الكتاب، وأكدوا ذلـك بقولـه عليـه الصـالة وال

 : ناقصة.خداج (( أي فهي ،فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج صالة ال يقرأ
وعلى هذا قالوا : فإن قراءة الفاحتة تعترب ركناً من أركان الصالة، واختلفوا هل هي ركن يف كل ركعة أو هي ركـن 

  -اجلمهـــور :أعــس–تفقــون ، فهـــم م-كمـــا ســيأيت إن شــاء هللا– ؟يف الصــالة كلهــا، فلــو قـــرأ يف أي ركعــة أجــزأه
 أهنا فرض وركن من أركان  الصالة. على

فاإلمــام أبــو حنيفــة قــال بوجــوب الفاحتــة وال يراهــا ركنــاً مــن أركــان  -رمحهــم هللا–وخــالف يف هــذا فقهــاء احلنفيــة 
 دون القطـع علـى القاعـدة املعروفـة عنـدهم يف الفـرق بـني الواجـب وبـنيوذلك ألهنا ثبتت بالـدليل الـذي الصالة 
 ان وقيل قدر آية طويلة من القرآن.الصاحبان : الواجب ثاله آيات وقيل آيت بالقطع واآلحاد، وقالالفرض 

 الة ملن مل يدرأ بفاحتة ) ال حقا:   أل رعو: هللا  عن عينادة بن الصامت  - 665] 
 [ الكتاب (
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: )) ال صـــالة ملـــن مل يقـــرأ  يف هـــذا احلـــديث قـــال -–ألن النـــيب  ؛اجلمهـــور : رجحـــان مـــذهبوالـــذي يظهـــر
بــــني الصــــالة  --يف ســــياق النفــــي تفيــــد العمــــوم فلــــم يفــــرق النــــيب  أن النكــــرة :احتــــة الكتــــاب (( والقاعــــدةبف

 املفروضــة وال نافلــة وهــذا يشــمل لزومهــا وفرضــيتها يف الفريضــة والنافلــة، إضــافة إىل قولــه : )) أ ــا صــالة ال يقــرأ
 .خداج (( فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج فهي

: -–ديث املسـيء صـالته فإنـه قـال لـه النـيب ومن وافقهـم عـن هـذا احلـديث حبـ -رمحهم هللا–واعتذر احلنفية 
)) إذا قمت إىل الصالة فكرب مث اقرأ ما تيسر معك من القـرآن (( وأجيـب عـن هـذا بـورود الروايـة األخـرى : )) 

 .-رمحهم هللا–اقرأ بفاحتة الكتاب (( وهي رواية ال:مذي وحسنها غري واحد من العلماء 
يف الصـحيحني : )) اقـرأ مـا تيسـر معـك مـن القـرآن (( فإنـه قـد جـاء مـا  وعلى هذا نقول : لـو فرضـنا أن الروايـة

 الة ملررن مل يدرررأ بفاحتررة الكترراب ( [) ال حرر] هــو قولــه عليــه  الصــالة والســالم : يبــني قولــه : )) مــا تيســر (( و 
لكتـاب علـى فيكـون املتعـني للقـراءة هـو فاحتـة ا :عليهسر (( املراد به فاحتة الكتاب، و فدل على أن قوله )) ما تي

ظــاهر هــذا الــنق الــذي معنــا، مث إن قولــه عليــه الصــالة والســالم : )) أ ــا (( و)أي( مــن صــيث العمــوم )) أ ــا 
 .صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج ((

يتفرع على هذا القول أن وجوهبا وفرضيتها تشمل الصلوات املفروضة والنافلة، وكـل مـا يسـمى صـالة يف حقيقـة 
الشــرعية، وعلــى هــذا فــال تصــح صــالة الفــرائض اخلمــس املعروفــة وال يصــح الــوتر وال الســنن الرواتــب وال الصــالة 
 املطلقة إال بقراءة الفاحتة. افلبقية النو 

ثبت عنه يف احلديث الصـحيح  -–ألن النيب  ؛مث يتفرع عليه صالة اجلنازة فإهنا ال  تصح إال بفاحتة الكتاب
ن صالة اجلنازة بفاحتة الكتاب، مث جاء دليل القول يؤكد هذا يف عموم قولـه : )) أ ـا أنه قرأ يف التكبري األول م

صــالة (( وقولــه : )) ال صــالة (( فــإن الصــالة علــى اجلنــازة تســمى صــالة، وقــد قــال عليــه الصــالة والســالم يف 
) ال صـالة (( حديث أيب قتادة : )) صلوا على صاحبكم (( فسمى الصالة على اجلنـازة صـالة، وهنـا قـال : )

 ة الفاحتة يف الصالة على اجلنازة.فدخلت يف هذا؛ وعليه فإنه ال بد من قراء
وهذا العمـوم الـذي قررنـاه أنـه شـامل للفريضـة وشـامل للنافلـة يشـمل أجـزاء الفريضـة فكـل ركعـة جيـب فيهـا قـراءة 

بفاحتــة الكتــاب فــإن كــل  فيهــا ال تصــح إال إذا قــرئ ملــا بــني أن الصــالة -–فاحتــة الكتــاب، وذلــك ألن النــيب 
ألن هديه عليه الصالة والسالم قد دل على هذا فإنـه كـان يقـرأ الفاحتـة يف األوليـني  ؛تأخذ حكماً مستقالً  ركعة

فـظ عنـه أنـه تركهـا يف  األخريني فلما داوم عليه الصالة وكان يقرأ الفاحتة والسالم وكان يقرأها يف كـل ركعـة ومل حيهل
ومهـا يف مجيـع الركعـات، مث ملـا قـال : )) مـن أدرك الركعـة فقـد أدرك السـجدة ومـن ركعة من الركعات دل على لز 
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لكل وقد جعل إدراك الركعة إدراكاً للصـالة فكأهنـا ة (( قالوا : إن هذا املراد به لأدرك السجدة فقد أدرك الصال
 ءة الفاحتة يف كل ركعة من الصالة.فال بد من قرا :صالة مستقلة، وعليه
الســرية واجلهريــة وهــل يشــمل ذلــك صــالة املــأموم واإلمــام أم أنــه  ــتق  ال : هــل يشــمل ذلــكلكــن يبقــى الســؤ 

 ض الصلوات دون بعضها ؟ببع
حـافظ  علـى  -–أهنا فرض يف مجيـع الركعـات بالنسـبة للسـرية واجلهريـة علـى حـد سـواء ألن النـيب  واجلواب :

رق بني سرية وال جهرية، وأما مسألة ما إذا كان وراء تالوهتا يف السرية ويف اجلهرية، وألنه عمم يف حديثنا ومل يف
زمـه الفاحتـة كمـا لـو اإلمام هل يقرأ أو ال يقرأ فوجهان ألهل العلم : قال بعض العلماء : مـن كـان وراء اإلمـام تل

أنه صلى الفجر مث قال : )) مـا يل أنـازع القـرآن ((  -–ا ثبت يف احلديث الصحيح عن النيب صلى منفرداً مل
رواية : )) إنكم تقـرأون وراء إمـامكم ؟ قـالوا : نعـم، قـال : ال تفعلـوا إال بفاحتـة الكتـاب  (( فقولـه : )) ال ويف 

وهــي صـــالة الصـــبح دل علـــى أن  ،- كلهـــا جهريـــة  - تفعلــوا إال بفاحتـــة الكتـــاب (( وقــد وقـــع يف صـــالة جهريــة
صـر علـى القـراءة للفاحتـة فحسـب وأمـا مـا بقـي منازعة القرآن كانت يف السورة اليت بعد الفاحتة، وأن  املـأموم يقت

 الفاحتة فقراءة اإلمام له قراءة. بعدها وهي السورة اليت تهلقرأ وراء
وهو مذهب احلنفيـة واملالكيـة يف   -رمحه هللا–وقال بعض العلماء كما هو اختيار بعض أصحاب  اإلمام أمحد 

احلديث عن جـابر : )) مـن كـان لـه إمـام فقـراءة اإلمـام قال يف  -–النيب  رية أنه ال يقرأ وراء اإلمام؛ ألناجله
 .له قراءة ((

وهذا احلديث قوله : )) من كان له إمام فقـراءة اإلمـام لـه قـراءة (( حيتمـل وجهـني : حيتمـل )) فقـراءة اإلمـام ((  
مـا جـاء حـديث الـيت بعـد الفاحتـة فـ:دد بـني األمـرين، فل :كلها للفاحتة والسورة، وحيتمل )) فقراءة اإلمام (( أي

املراد بقوله : )) من كان له إمام فقراءة  -صالة الفجر وقال : )) ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب (( فسر النيب 
اإلمام له قراءة (( وأن املراد به ما بعد الفاحتة وليس املراد به مطلق القراءة وإال كان قـال : مـن صـلى وراء إمامـه 

 ما بعد الفاحتة. :اإلمام له قراءة (( املراد هبا )) من كان له إمام فقراءةفال يقرأ، ولكن املراد بقوله : 
إال أن يكون مأمومـاً أو إال أن  :مل يقل الة ملن مل يدرأ بفاحتة الكتاب ( [) ال ح] مث إن حديثنا عام وقال : 

–ن رســول هللا ، وحــديثنا وأحاديــث وجــوب الفاحتـة مــن ناحيــة الصـحة والثبــوت عــ وإمنــا عمـم  ،يكـون مؤتــاً 
-  متفق على صحتها وثبوهتا وقوة داللتها على املطلوب، وأما حديث : )) من كان له إمام فقراءة اإلمام له

 قـراءة (( فهـو خمتلـف يف ســنده وإن كـان مجهـور ابـدثني علــى ضـعفه، لكـن علـى القــول بتحسـينه كمـا هـو قــول
القـراءة بعـد الفاحتـة، وقـال بعـض العلمـاء : إنـه حيتمـل حتسـينه فإنـه حيمـل علـى  بعض ابققني من العلماء اختار

، - أنـه بعــده :أي -يف قولـه : )) مـا كـان لـه إمـام فقـراءة اإلمـام لــه قـراءة (( أنـه ناسـ  حلـديث وجـوب الفاحتـة 
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يقـرأ  على تأخر حديث : )) من كان له إمام (( على حديث : )) أ ا صالة مل وهذا القول ليس له دليل يدل
 فيها بفاحتة  الكتاب (( .

وقوله عليه الصالة والسالم : )) أ ا صالة (( نق فيبقى على كونه دكم، ومن يقـول : إنـه منسـوخ حيتـاج إىل 
مل يدرررأ بفاحتررة ) ال حررالة ملررن ] ) مــن كــان لــه إمــام (( علــى حــديث : إثبــات الــدليل بتــأخر روايــة حــديث : )

أن النسـ  ال يثبـت باالحتمـال؛ وعلـى هـذا فالـذي يـ:جح القـول بوجـوب  والقاعـدة يف األصـول : الكتاب ( [
ة ال يقـرأ قراءة الفاحتة يف كل ركعة، وأن هذا هو الذي دل عليه ظاهر قوله عليـه الصـالة والسـالم : )) أ ـا صـال

 فيها بفاحتة الكتاب ((.
قـرأ فيهــا بفاحتـة الكتـاب (( ورد مــا هنـا مسـألة وهــي : أن عمـوم قولـه عليــه الصـالة والسـالم : )) أ ــا صـالة ال ي

 صصه وهو أن من أدرك الركوع أو من أدرك وقتاً ال يسع لقراءة الفاحتة وراء اإلمام سقطت عنه الفاحتـة، فمـن 
فيـه أن يقـرأ الفاحتـة فإنـه يركـع مـع اإلمـام  لـه جاء متأخراً وأدرك اإلمام راكعاً أو أدركه قبل الركـوع بقـدر ال يتيسـر

أنــه ملــا  -رضــي هللا عنــه وأرضــاه–ملــا ثبــت عنــه عليــه الصــالة والســالم يف حــديث أيب بكــرة  ؛ركعــةويعتــد بتلــك ال
  -–راكـــع كـــرب مث دب إىل الصـــف راكعـــاً فاعتـــد بتلـــك الركعـــة ومل يـــأمره النـــيب  -–دخـــل  املســـجد والنـــيب 
ــــيب  الســــجود ومــــن قــــال يف  احلــــديث الصــــحيح : )) مــــن أدرك الركــــوع فقــــد أدرك   -–بإعادهتــــا، وألن  الن

أدركهما فقد أدرك الصالة (( فدل هذا على أن مدرك الركوع يعترب مدركاً للركعة وأنه مدرك للصالة وعليـه فإننـا 
وهو أنـه  :إصق قوله : )) ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب (( هبذه احلالة املستثناة والسبب يف هذا واضح

 .ةمل يدرك القيام الذي  كنه من قراءة الفاحت
لكــن يبقــى الســؤال : مــن جــاء متــأخراً واإلمــام يف صــالة ســرية كصــالة الظهــر أو صــالة العصــر وكــرب وراء اإلمــام 

؟ عاء االسـتفتال أو يبتـدئ بالفاحتـةفما الذي ينبغي عليه، هل ينبغي عليه أن يبتـدئ ويتحـرى السـنة فيبتـدئ بـد
يضيع بـه الفـرض  جيوز االشتغال باملسنون على وجه واجلواب : أنه إذا كان الوقت ضيقاً يبتدئ بالفاحتة ألنه ال

لمـا ألنه سنة وليس بواجب ويقرأ الفاحتة مباشرة، فلو قرأ دعـاء االسـتفتال ف ؛ي:ك دعاء االستفتال والركن وعليه
 ؛الركعـةء يتيسر له أن يقرأ الفاحتة فكرب مع اإلمام راكعاً ومل يقرأ الفاحتة لزمـه قضـا انتهى منه كرب اإلمام حبيث مل

إن مــن أدرك  :فقولنــا ،وعلــى هــذا ة فيقضــي تلــك الركعــة وال حيتســبها. كنــه أن يقــرأ فيــه الفاحتــ ألنــه أدرك وقتــاً 
 يتمكن يف مثله من قراءة الفاحتة.يدرك وقتاً قبل الركوع الركوع شرطه أن ال 

كرنـا أهنـا تسـتلزم القـراءة قـد ذ  ] ) ملرن مل يدررأ ( [. ملرن مل يدررأ ( [) ال حالة ] يقول عليه الصالة والسـالم : 
: يف قولـه عليـه شفتني باحلروف اليت ال بد من النطـق هبـا بتحريـك الشـفتني، فعلـى هـذاحتريك اللسان والنبس بال
يف لســانه أو آفــة يف  يــرد الســؤال بالنســبة ملــن عجــز عــن القــراءة ملــرض ] ) ملررن مل يدرررأ ( [الصــالة والســالم : 
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ألن التكليـف شـرطه اإلمكـان وقـد قـال  ؛تكلم معـه فإنـه يعتـد بقراءتـه يف نفسـهال يسـتطيع أن يـ لسانه أو خرس
مث يــــرد الســــؤال : لــــو كــــان اإلنســــان ال يســــتطيع قــــراءة  چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ :  -–هللا 

وضـاق عليـه الوقـت  ،الفاحتة لكونه غري حافظ هلا أو أسلم حديثاً حبيث ال حيفظ الفاحتة وأراد أن يصلي فريضة
 ، فما احلكم ؟حبيث ال يتمكن من تعلم الفاحتة
علــى ظــاهر حــديث ال:مــذي عنــه عليــه الصــالة والســالم حينمــا أمــر  -–واجلــواب : أنــه يعــدل إىل ذكــر هللا 

 :أي - علــى قــدر قــراءة الفاحتــة -–املســيء صــالته أن يقــرأ  الفاحتــة فــإن عجــز عنهــا ســبح ومحــد وكــرب  هللا 
 .- لوقت الذي يستغرقه لقراءة الفاحتةعلى قدر ا

فاحتــة الشــيء أولــه ووصــفت هــذه الســورة  ] ) ملررن مل يدرررأ بفاحتررة الكترراب ( [يقــول عليــه الصــالة والســالم : 
ألن هللا اســتفتح هبــا القــرآن، وعلــى هــذا كــان املصــحف  ؛وهــو القــرآن الكــرمي -–بكوهنــا فاحتــة لكتــاب  هللا 
ملـــا كتبـــوا املصـــحف اإلمـــام جعلـــوا  الفاحتـــة يف أولـــه فاســـتفتحوا هبـــا  -رضـــوان هللا علـــيهم–اإلمـــام فـــإن الصـــحابة 

قال لسعيد بن أيب املعلى  -–ألن النيب  ؛تسمى  الفاحتة وتسمى السبع املثانوهذا اسم من أمسائها فالقرآن 
الســـورة هـــي احلمـــد هلل رب ســـبع فاحتـــة الكتـــاب احلمـــد هلل رب العـــاملني الهـــي : ))  -رضـــي هللا عنـــه وأرضـــاه–

فهـذا يـدل  علـى أهنـا هـي  العاملني (( هي فاحتة الكتاب وهي السـبع املثـان وهـي القـرآن العظـيم الـذي أوتيتـه ((
ي فهـ چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   چ فقـال :  -–وهللا امنت على نبيـه  ،السبع املثان
علـى هـذا اهلـدي فقـالوا :  كل ركعة بعـد ركعـة وكـان ألهنا تثىن فتقرأ يف   ؛مثان ووصفت بكوهنا ،السبع املثان

إهنـــا تثـــىن فتقـــرأ يف الركعـــة الثانيـــة بعـــد األوىل ويف الركعـــة الرابعـــة بعـــد الثالثـــة ويف الثالثـــة بعـــد الثانيـــة فتجـــل هـــذا 
قــالوا :  چڦ  ڤ        ڤ  چ  وصـفت بكوهنـا مــن املثـان، والقــرآن توصـف آياتــه بـذلك كمــا قـال تعــاىل :

 يكرر ذلك فيها.مرة بعد مرة و  -–القصق فيذكرها هللا  ألنه تثىن فيه ؛بكونه مثانوصف 

الفاحتــة بــأم الكتــاب وقــد منــع بعــض الســلف مــن هــذه التســمية فكــان احلســن ودمــد بــن  وكــذلك أيضــاً تســمى
هــو اللــول  نعــون مــن تســمية الفاحتــة بــأم القــرآن وأم الكتــاب ويقولــون : إن  أم الكتــاب  -رمحهــم هللا–ســريين 

ابفو  كما هو على ظاهر القرآن فقالوا : إنه ال توصف الفاحتة بأهنا أم الكتاب وقد جاء يف حديث ال:مذي 

 أم الكتــاب وأم القــرآن ((  چپ  پ  پ  پچ  الســم قــال : ))امساهــا هبــذا  -–أن النــيب 
جيوز تسميتها كما هـو مـذهب اجلمهـور بـأم القـرآن وأم الكتـاب، والسـبب يف تسـميتها بـأم الكتـاب  :فعلى هذا
أهنا اشتملت على مقاصد القرآن العظيمة ففيها أعظم مقاصد القـرآن الـيت مـن أجلـه أنـزل هللا كتابـه  :وأم القرآن

املعروفـــة فيهـــا توحيــد األلوهيـــة والربوبيـــة واألمســـاء  ففيهـــا التوحيـــد بأقســامه -–وأرســل رســـله وهـــو توحيــد هللا 
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والصــفات وهــذا التقســيم كــان يعرفــه الســلف بســليقتهم وطبيعــتهم، لكــن ملــا احتــيج إىل بيانــه وتأصــيله ووضــعه  
 -رمحهــم هللا–كمصــطلح للــرد علــى أهــل الفــرق بهـلـني ذلــك يف العصــور املتــأخرة وإال كــان معروفــاً عنــد الســلف 

توحيد األمساء والصفات وفيها كـذلك الثنـاء علـى هللا وتعظيمـه فيها توحيد الربوبية و فيها ة و توحيد األلوهيففيها 
 وتقدست أمسا ه. وتجيده وتقديسه 
، وكـــذلك أيضـــاً مـــن الـــذين غضـــب هللا علـــيهم وهـــم اليهـــود ومـــن الـــذين ضـــلوا وهـــم ر مـــن غـــربوفيهـــا العـــرب بـــذك

مجـاالً واملقصـود مـن القصـق والغايـة منهـا بيـان هدايـة مـن النصارى حيث غلوا يف أنبيائه، ففيها ذكر القصق إ
–اهتــدى وضــالل مــن ضــل، وفيهــا قســم العبــاد إىل شــقي وســعيد ومهتــد  وضــال وفيهــا كــذلك التوكــل علــى هللا 

-  وما أعظمها مـن كلمـة ومـا أعظمـه مـن عهـد  چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ وتفويض  األمور إليه
يف احلديث الصحيح : )) هذا بيس وبني عبـدي (( فبينـه وبـني هللا  -–بني العبد وبني ربه ولذلك يقول هللا 

كأنـه قـال : ال    چٿ  ٿ  چ أنـه يتوكـل علـى هللا فيعبـده أنـه يعبـد هللا ويتوكـل عليـه فيسـتعني بـه وهللا كافيـه 

فـال نسـتعني بأحـد سـواك، ومـن حقـق  هـذه الكلمـة أصـاب سـعادة   چٿ  ٿچ  .نعبد إال أنـت
 .وفالل كلّ   خرةالدين والدنيا واآل

يف احلـديث الصـحيح : )) ومـا  فهي سورة عظيمة اشـتملت علـى هـذه املقاصـد الكر ـة وتسـمى بالرقيـة قـال 
قيــة والشــفاء وفيهــا اخلــري العظــيم الر حتــة الكتــاب فيهــا الســر العظــيم مــن يــدريك أهنــا رقيــة (( أي مــا أدراك أن فا

عنــه خاصــة يف  أمــراض األروال، وإال فهــي شــفاء لتمــراض صــول الشــفاء وانتفــاع اجلســم بــزوال الضــرر واآلفــة حب
(( وهـــي أنفـــع العـــالج للعـــني ومـــن أنفـــع   ؟قـــال : )) ومـــا يـــدريك أهنـــا رقيـــة -–ألن النـــيب  ؛احلســـية واملعنويـــة

بكوهنــا  -–العـالج للسـحر وقـد قرئـت للـدغ العقـرب ولـدغ  العقـرب مـن األمـراض احلسـية وقـد وصـفها النـيب 
 املرض احلسي واملرض املعنوي. بني رقية ومل يفرق
جيعل  -–أن املريض إذا مرض من مرض حسي كاجلرول وحنوها فرقى بفاحتة الكتاب فإن  هللا  :ومن اجملرب

وهـذا مـرض حسـي، خالفـاً ملـن قـال  -–عليـه فشـفاه هللا  تاحلـي فقرئـ له من  اخلـري فيهـا ولـذلك لـدغ سـيد
 أقر -–ألن  النيب  ؛ال تكون شفاًء وال رقية إال األمراض الروحيةقرأ و اصها باألمراض الروحية وأنه ال تهل اختص

األمـراض املعنويـة فيـه تفصـيل فبعضـهم ن كوهنا شفاًء لتمراض احلسية و ، ولكالصحابة على قراءهتا على العقرب
واللــدغ الــذي يكــون مــن  ســي واملعنــوي فيجعلهــا للعــني واحلمــةاملرض احليــرى العمــوم وبعضــهم يــرى اخلصــو  بــ

 .للنوعني يف نوعني خاصني منهما اهلوام وحنوها فقالوا : إهنا على هذا تكون شاملة
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فيــه دليــل علــى أن فاحتــة الكتــاب  الة ملررن مل يدرررأ بفاحتررة الكترراب ( [) ال حرر] وقولــه عليــه الصــالة والســالم : 
يف هـــذه املســـألة  -رمحهـــم هللا–فســـرون وقـــد اختلـــف امل ،- أن نزوهلـــا كـــان مبكـــة :أي - مكيـــة وليســـت مبدنيـــة

ومـنهم مــن يــرى نصــفها مكــي  ،- نزلــت باملدينــة :أي - يــرى أهنـا مدنيــة فمـنهم مــن يــرى أهنــا مكيـة ومــنهم مــن
 الة ملررن مل يدررأ بفاحترة الكترراب ( [) ال حر] قـال :  -–ألن النـيب  ؛أهنـا مكيــة :والصـحيح ،ونصـفها مـدن
 سرين على أهنا مكية وليست مبدنية.استدل به مجع من املف :هذاالصالة مشروعة مبكة وعلى وقد كانت 

قـد يهلفهـم منـه أن االجتـزاء بالفاحتـة   الة ملرن مل يدررأ بفاحترة الكتراب ( [) ال ح] وقوله عليه الصالة والسالم : 
ة سـنة حتـكاف  للقراءة وأن من قرأ الفاحتة فقد اعتد بركعته ويبقى ما عـدا ذلـك مـن قـراءة الفضـل الـذي بعـد الفا

أنــه فــرق بــني األوليــني واألخــريني فكــان يقــرأ يف  :جــاء عنــه عليــه الصــالة والســالممســتحبة ولــيس بواجــب، وقــد 
األوليني بالفاحتة وسورة أو آيات وكان يقرأ يف األخـريني بالفاحتـة إال يف صـالة الظهـر فقـد أهلثـر عنـه عليـه الصـالة 

ٱ  ٻ  چ ر بالفاحتــــــــة وســــــــوريت اإلخــــــــال  أنــــــــه كــــــــان يقــــــــرأ يف األخريتــــــــني مــــــــن صــــــــالة الظهــــــــ :والســــــــالم

 لكن هذا  تق بصالة الظهر .  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ و   چٻ




