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إَِذا َقَرْأُتُم الَفاتَِحَة : »ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  - 220

َها إِْحَدى آَياتَِهاؤُ َفاْقرَ  ِحيِم﴾، َفإِنَّ ْحَمِن الرَّ َب َوْقَفُه. وا: ﴿بِْسِم اهللِ الرَّ ، َوَصوَّ اَرُقْطنِيُّ  « َرَواُه الدَّ

إَِذا َفَرَغ ِمْن قَِراَءِة ُأمِّ الُقْرآِن َرَفَع  ملسو هيلع هللا ىلصَوَعنُْه َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: »َكاَن َرُسوُل اهللِ  - 221

َحهُ آِمينَ َصْوَتُه، َوَقاَل:  نَُه، َوالَحاكُِم َوَصحَّ اَرُقْطنِيُّ َوَحسَّ  .« َرَواُه الدَّ

 َوِِلَبِي َداُوَد َوالتِّْرِمِذيِّ ِمْن َحِديِث َوائِِل ْبِن ُحْجرٍ َرِضَي اهللُ َعنُْه: َنْحُوُه.

 : (1)الشَّرُْح

َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُسوُل ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ اقَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

ِحيِم﴾ؤُ إَِذا َقَرْأُتُم الَفاتَِحَة َفاْقرَ : »ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  ْحَمِن الرَّ  .(...وا: ﴿بِْسِم اهللِ الرَّ
لبيان هل البسملة آية من   ؛ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب صفة الصالة

 .الفاحتة أم ال
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

يدل على أنه متعني عندهم قراءة الفاحتة يف   (إَِذا َقَرْأُتُم الَفاتَِحةَ )قوله:  املسألة األوىل:
 .كل ركعة

ْحَمِن ؤُ َفاْقرَ )قوله:  املسألة الثانية: ِحيمِ وا: ﴿بِْسِم اهللِ الرَّ يدل على أنه يؤتى   (الرَّ
 .«بسم للا»ابلبسملة كاملة فال يكفي قول 

َها إِْحَدى آَياتَِها)قوله:  املسألة الثالثة: اختلف العلماء هل البسملة آية من الفاحتة  (َفإِنَّ
 .أم ال

وإىل هذا القول ذهب  ،واستدلوا هبذا احلديث ،قالوا إهنا آية من الفاحتةالقول األول: 
 الشافعية وأهل الكوفة وقراء مكة. 

يف احلديث   ملسو هيلع هللا ىلصواستدلوا على هذا بقول النيب    ،قالوا إهنا ليست من الفاحتةوالقول الثاين:  
د   احلَمْ ﴿َقَسْمت  الصَّاَلَة بَ ْيِِن َوَبنْيَ َعْبِدي ِنْصَفنْيِ، َوِلَعْبِدي َما َسَأَل، فَِإَذا قَاَل الَعْبد :  »  :القدسي

حديث عائشة رضي للا  والدليل الثاين:    ، فلم يذكر البسملة  ، (2)«[2]الفاحتة:    ﴾ّلِلَِِّ َربِ  الَعاَلِمنيَ 
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احلَْمد  ّلِلَِِّ َربِ  ﴿ بِ  ةَ ءَ الِقرَ َوا ، َة اِبلتَّْكِبيِ َيْستَ ْفِتح  الصَّاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرس ول  اّلِلَِّ »: املتقدم عنها
 .«﴾الَعاَلِمنيَ 

على أيب هريرة  نه موقوفأب -وهو حديث الباب  -القول األول  حديثعن  وأجابوا
 رضي للا عنه. 
مع اتفاق العلماء   ،أبهنا آية عند بعض القراء من أهل الكوفة وأهل مكة  :الراجح  والقول

 ل عند قراءة سورة التوبة.  مَ بسْ وأنه ال ي   ،أهنا بعض آية يف سورة النمل
َب َوْقَفهُ ):  قال ، َوَصوَّ اَرُقْطنِيُّ ن الصواب أن هذا من قول أبو هريرة  إ  : قال  :أي  (َرَواُه الدَّ

 . ي للا عنهرض
 
إَِذا َفَرَغ ِمْن قَِراَءِة ُأمِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَعنُْه َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: »َكاَن َرُسوُل اهللِ )بعد ذلك قال:  مث

 (....الُقْرآنِ 
املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب صفة الصالة؛ لبيان مشروعية اجلهر بقول  ساق

 آمني. 
 احلديث يدل على عدة مسائل: وهذا

إَِذا َفَرَغ ِمْن قَِراَءةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَعنُْه َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: »َكاَن َرُسوُل اهللِ )قوله:  األوىل: املسألة

  ،وهي فاحتة الكتاب  ، فهي أم القرآن ،العظيمة يدل على عظم شأن هذه السورة  (ُأمِّ الُقْرآنِ 
 وهي السبع املثاين. 

يدل على مشروعية رفع الصوت بعد  (آِمينَ َرَفَع َصْوَتُه، َوَقاَل: )قوله:  الثانية: املسألة
 . وإىل هذا القول ذهب الشافعية واحلنابلة واملالكية ،الفراغ من الفاحتة

  لذكر ال جيهر به وا ،بكلمة آمني، وقالوا: إهنا ذكرهر األحناف إىل عدم اجل وذهب
 .كأذكار الركوع والسجود

  :ويف لفظ جيهر آبمني ملسو هيلع هللا ىلص، فكان النيب واحلديث يرد عليه ، هو قول اجلمهور والراجح
ُدُّ ِبهما صمْوتمهُ » مماُم، » :ملسو هيلع هللا ىلصيضًا قول النيب أويدل عليه  آميني،يقول:  :يعِن (1)«َيم إهذما أممَّنم اإله

 

 . (18842)  أْحد واه  ر ( 1) 
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يُنُه   ُنوا، فمإهنَُّه ممْن ومافمقم َتمْمه فدل على أن اإلمام   (1) « ُغفهرم لمُه مما ت مقمدَّمم مهْن ذمنْبههه َتمْمهنيم املمالمئهكمةه فمأمم ه
 ليوافق أتمينه أتمني إمامه. ؛املأموم هباجيهر هبا حىت جيهر 

َحهُ )قال:  نَُه، َوالَحاكُِم َوَصحَّ اَرُقْطنِيُّ َوَحسَّ  (َرَواُه الدَّ
َوِِلَبِي َداُوَد َوالتِّْرِمِذيِّ ِمْن َحِديِث َوائِِل ْبِن ُحْجرٍ َرِضَي اهللُ َعنُْه:  )قال:  مث بعد ذلك 

ُدُّ ِبهما صمْوتمه»قال:  (َنْحُوهُ   .«َيم
 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،للا أعلمو

 

 

 . ( من حديث أيب هريرة رضي للا عنه410( ومسلم ) 780البخاري )واه ر ( 1) 


