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اِمِت َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  - 215 ََل َصََلَة لَِمْن : »ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

 « ُمتََّفٌق َعَلْيِه. َلْم َيْقَرْأ بُِأمِّ الُقْرآنِ 

« : اَرُقْطنِيِّ ْبِن ِحبَّاَن َوالدَّ
ِ

 «.ُيْقَرُأ فِيَها ِبَفاتَِحِة الكَِتاِب ََل ُتْجِزي َصََلٌة ََل َوفِي ِرَواَيٍة َل

، َواْبِن ِحبَّاَن: » ُكْم َتْقرَ َوفِي ُأْخَرى ِِلَْحَمَد، َوَأِبي َداُوَد، َوالتِّْرِمِذيِّ وَن َخْلَف ؤُ َلَعلَّ

ُه ََل َصََلَة لِ ُقْلنَا: َنْعَم، َقاَل:  إَِماِمُكْم؟  «.َمْن َلْم َيْقَرْأ بَِهاََل َتْفَعُلوا إَِلَّ بَِفاتَِحِة الكَِتاِب، َفإِنَّ

 : (1)الشَّرُْح

اِمِت َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: َقاَل ):  للا    ه  ِْحَ رَ   لَ اقَ   الرَِّحيِم،   الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ  َوَعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

 (.« ُمتََّفٌق َعَلْيهِ ََل َصََلَة ِلَمْن َلْم َيْقَرْأ بُِأمِّ الُقْرآنِ : »ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهللِ 
 . وب قراءة الفاحتةجلبيان و  ؛ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب صفة الصالة

فجميع ما يف القرآن من املعاين اشتملت على معاين القرآن،  :أي (ُأمِّ الُقْرآنِ )قوله: 
 عائد ملا يف الفاحتة. 

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
يدل على بطالن صالة من مل  (ََل َصََلَة لَِمْن َلْم َيْقَرْأ بُِأمِّ الُقْرآنِ )قوله:  املسألة األوىل:

 .املالكية والشافعية واحلنابلةوإىل هذا القول ذهب اجلمهور من  ،احتة الكتاب فيقرأ ب
إن الصالة تصح ولو مل يقرأ ابلفاحتة إذا قرأ شيئاً    :وإليه ذهب احلنفية قالوا  والقول الثان 

رَ َفاْقَرُءوا  ﴿سبحانه:  واستدلوا على ذلك بقوله    ،من القرآن ويف   [20املزمل:  ]  ﴾ ِمَن اْلُقْرآنِ َما َتَيسَّ
َر َمَعَك ِمَن ال» حديث املسيء صالته:   .(2) «قمْرآنِ ُثمَّ اقْ َرْأ َما تَ َيسَّ

، وهو مة خصصتها وبينتها أحاديث الباب ورد اجلمهور على قوهلم أبن أدلة احلنفية عا
 .القول الراجح

 إذ ال تصح ركعة إال هبا.  ؛يدل على عظم سورة الفاحتة املسألة الثانية:

 

 هـ.  23/06/1441االثنني درس ( 1) 
 . للا عنه( من حديث أيب هريرة رضي 397( ومسلم ) 757واه البخاري )ر ( 2) 
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يدل على تفضيل سور القرآن بعضها على بعض،  )أم القرآن(قوله:  املسألة الثالثة:
  -يف كتاب للا فأعظم السور الفاحتة وأعظم آية  ،وأيضًا تفضيل اآلايت بعضها على بعض

 آية الكرسي. : - (1) ملسو هيلع هللا ىلصكما قال النيب 
 
: »)بعد ذلك قال:  مث اَرُقْطنِيِّ ْبِن ِحبَّاَن َوالدَّ

ِ
ُيْقَرُأ فِيَها ََل ُتْجِزي َصََلٌة ََل َوفِي ِرَواَيٍة َل

 (.بَِفاتَِحِة الكَِتاِب 

أبن   (ََل َصََلةَ ): لبيان معىن لفظة احلديث السابق ؛املصنف رْحه للا هذه الرواية ساق
 . صالة من مل يقرأ بفاحتة الكتاب  -بطالن  :أي -ال جتزئ املراد 

 
 احلديث يدل على عدة مسائل: وهذا

 بفاحتة الكتاب. يدل على بطالن صالة من مل يقرأ األوىل:  املسألة
:  وفاحتته ، ن للقرآن العظيم فاحتةأ يدل على  (بَِفاتَِحِة الكَِتاِب )قوله:  الثانية:  املسألة

ِه َربِّ ال﴿  . فهي صدر القرآنإىل آخر السورة،  ﴾ اْلَعاَلِمينَ َحْمُد لِلَّ
 هتا على اإلمام واملنفرد واملأموم.ءوب قراجيدل على و  (َصََلةٌ )قوله:  الثالثة: املسألة
من يرى قراءة الفاحتة حىت يف الصالة اجلهرية  استدل هبا ( َصََلةٌ )قوله:  الرابعة: املسألة

 .  كما سيأيت
 

، َواْبِن ِحبَّاَن: »)مث بعد ذلك قال:  ُكْم َوفِي ُأْخَرى ِِلَْحَمَد، َوَأبِي َداُوَد، َوالتِّْرِمِذيِّ َلَعلَّ

ُه ََل َصََلَة لِ ُقْلنَا: َنْعَم، َقاَل:  وَن َخْلَف إَِماِمُكْم؟ؤُ َتْقرَ  َمْن َلْم ََل َتْفَعُلوا إَِلَّ بَِفاتَِحِة الكَِتاِب، َفإِنَّ

 (.َيْقَرْأ بَِها
 لبيان وجوب قراءة الفاحتة يف الصالة اجلهرية.  ؛املصنف رْحه للا هذه الرواية ساق

 
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

 

 . للا عنه رضي   أيب بن كعب( من حديث 810مسلم ) حيح  ص  :نظر ي( 1) 
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يدل على أن األصل   (ُقْلنَا: َنْعمَ   وَن َخْلَف إَِماِمُكْم؟ؤُ َلَعلَُّكْم َتْقرَ )قوله:    :املسألة األوىل
 ﴾ َوَأْنِصُتواَفاْسَتِمُعوا َلهُ َوإَِذا ُقرَِئ اْلُقْرآُن ﴿لقوله سبحانه:  ؛من قراءة املأموم واإلمام يقرأ

   . [204األعراف: ]
يدل على أن املأموم يف اجلهرية   (ََل َتْفَعُلوا إَِلَّ ِبَفاتَِحِة الكَِتاِب )قوله:  :املسألة الثانية

أبن يقرأ الفاحتة مث    [204األعراف:  ]  ﴾ َوَأْنِصُتواَفاْسَتِمُعوا َلهُ َوإَِذا ُقرَِئ اْلُقْرآُن  ﴿استثين من قوله:  
 وهبذا جتتمع األدلة. ،لقرآنليستمع 

فالنيب عليه الصالة   ا،يعيدهيدل على أن من جهل حكماً من الصالة ال    :املسألة الثالثة
 مل أيمره النيب -الفاحتة  :أي –ومن تركها يف اجلهرية، والسالم هناهم عن القراءة واإلمام يقرأ 

 ابإلعادة.  ملسو هيلع هللا ىلص
ذهب الشيخ ابن ابز   - وهو: قراءة املأموم الفاحتة يف الصالة اجلهرية  –وإىل هذا القول 

 . رْحه للا
فاألحوط أن املأموم يقرأ  ،يحاو كالت   ؛افلة أيضاً نيشمل ال: هذا احلكم املسألة الرابعة

 ولو شرع اإلمام يف السورة اليت بعد الفاحتة.  ،الفاحتة
  ،مىت شاء من حني التكبري إىل الركوع :نقول مىت يقرأ املأموم الفاحتة؟ :املسألة اخلامسة

 . فاألمر سواء أو يف سكتات اإلمام بني اآلايت  ،أو بعد الفاحتة ،سواء واإلمام يقرأ الفاحتة
 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم

 


