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َفَقاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن َعْبِد اهَّللِ ْبِن َأِبي َأْوَفى َرِضَي اهَّللُ َعنُْهَما َقاَل: »َجاَء َرُجٌل إَِلى النَّبِيِّ    -  222

ْمنِي َما ُيْجِزُئنِي؟ َقاَل:  ِه، إِنِّي ََل َأْسَتطِيُع َأْن آُخَذ ِمَن الُقْرآِن َشْيئًا، َفَعلِّ ُسْبَحاَن اهَّللِ، َوالَحْمُد لِلَّ

َة إَِلَّ بِاهَّللِ الَعِليِّ الَعظِيمِ  « الَحِديَث َرَواُه َأْحَمُد، ... َوََل إَِلَه إَِلَّ اهَّللُ، َواهَّللُ َأْكَبُر، َوََل َحْوَل َوََل ُقوَّ

، َوالَحاِكُم. اَرُقْطنِيُّ َحُه اْبُن ِحبَّاَن، َوالدَّ ، َوَصحَّ يُّ
 َوَأُبو َداُوَد، َوالنََّسائِ

 :(1) الشَّرُْح

َوَعْن َعْبِد اهَّللِ ْبِن َأبِي َأْوَفى َرِضَي اهَّللُ َعنُْهَما َقاَل: ):  للا    ه  ِْحَ رَ   لَ اقَ   الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ 

 ...(. َفَقاَل: إِنِّي ََل َأْسَتطِيُع َأْن آُخَذ ِمَن الُقْرآِن َشْيئًا ملسو هيلع هللا ىلص»َجاَء َرُجٌل إَِلى النَّبِيِّ 
صفة الصالة؛ لبيان أن من عجز عن قراءة ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب  

 ة فيذكر للا. الفاحت
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

َجاَء َرُجٌل إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: إِنِّي ََل َأْسَتطِيُع َأْن آُخَذ ِمَن الُقْرآِن )قوله:    املسألة األوىل:

وحىت وإن كان ال يعرف   ،على الصالة ملسو هيلع هللا ىلصيدل على حرص من كان يف زمن النيب  (َشْيئًا
 الفاحتة.

فمع تيسري للا عز   ؛ يدل على ضعف ابن آدم (إِنِّي ََل َأْسَتطِيعُ )قوله: املسألة الثانية: 
أو   ،أو حلداثة دخوله يف اإلسالم ،لكن بعضهم قد يعجز لصعوبته عليه ؛وجل لعباده القرآن
 لعدم معرفة العربية.

يدل على أنه متقرر عندهم أنه ي قرأ يف   (آُخَذ ِمَن الُقْرآِن َشْيئًاَأْن  )قوله:  املسألة الثالثة:  
 بفاحتة الكتاب.  إال نت النصوص أنه ال جيزئالقيام كتاب للا عز وجل، وبيَّ 

ن قراءة الفاحتة أدل على أنه متقرر عندهم    (َفَعلِّْمنِي َما ُيْجِزُئنِي؟)قوله:  املسألة الرابعة:  
 الصالة.هي اليت جتزئ يف 

ِه، َوََل إَِلَه إَِلَّ اهَّللُ، َواهَّللُ َأْكَبُر، َوََل َقاَل: )قوله:  املسألة اخلامسة: ُسْبَحاَن اهَّللِ، َوالَحْمُد لِلَّ

َة إَِلَّ بِاهَّللِ الَعِليِّ الَعظِيمِ   .يدل على عظم الذكر هبؤالء الكلمات  (َحْوَل َوََل ُقوَّ
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هِ )قوله:    املسألة السادسة: أي: أنزه للا عن كل عيب أو نقص،  (  ُسْبَحاَن اهَّللِ، َوالَحْمُد لِلَّ
 وأثبت كمال احملامد له سبحانه وتعاىل. 

هذه أعظم كلمة يف الذكر، فال يدخل إنسان   (َوََل إَِلَه إَِلَّ اهَّللُ )قوله:  املسألة السابعة:
 دخل اجلنة. يف الدين إال بنطقه هبذه الكلمة، ومن كانت آخر كالمه يف الدنيا 

َة إَِلَّ بِاهَّللِ )قوله:  املسألة الثامنة: هذه كلمة استعانة فهي   (َواهَّللُ َأْكَبُر، َوََل َحْوَل َوََل ُقوَّ
ر من حال إىل حال هو للا وحده، وأن القوة بيد للا،  ء من احلول، وأن الذي حيول األمو تب 

 وهو الذي يقوينا سبحانه على فعل الطاعات واجتناب املعاصي. 
وعظمته   ،امسان عظيمان يف إثبات العلو هلل( الَعِليِّ الَعظِيمِ )قوله:  املسألة التاسعة:

 سبحانه. 
وإن   –على علو منزلة القرآن العظيم، فهذه الكلمات من الذكر  دلَّ  املسألة العاشرة:
 .فال جتزئ يف الصالة ملن حيسن الفاحتة –كانت معانيها عظيمة 

، َوالَحاِكمُ )قال:   اَرُقْطنِيُّ َحُه اْبُن ِحبَّاَن، َوالدَّ ، َوَصحَّ يُّ
 (َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َداُوَد، َوالنََّسائِ

لكن من مل يعرف الفاحتة ودخل وقت الصالة فيجزئه هذا الذكر   ؛يضعفهوبعض أهل العلم 
 بدالً عن السكوت يف القيام.

 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
 


