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 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ  

 تؼديؿ

 الحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل 

 وبعد :

 حث يف قراءة الػاتحة خؾػ اإلمام يف الصؾقات السرية والجفرية وحؽؿ ذلؽ ففذا ب

ه أخل يف اهلل /أحؿد بـ طقض حػظف اهلل   قد أطدَّ

 وقد جؿع فقف كؿًا مـ القارد طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف هذه الؿسللة ,

 ددًا كبقرًا وخرج األحاديث وحؽؿ طؾك كؾٍّ مـفا بؿا تستحؼ صحة وضعػا , وكذا أورد ط

 مـ اآلثار طـ الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ وكذا التابعقـ وحؽؿ طؾك اآلثار بؿا تستحؼ . كذلؽ , 

ثؿ أردف بلققال األئؿة أصحاب الؿذاهب األربعة فؿـ بعدهؿ , وقد رجعت معف طؿؾف فللػقتف , وهلل 

 طؾك بصقرة  الحؿد كافعا , فاهلل أسال أن يزيده تقفقؼا وأن يقفؼف لؾدطقة إلك اهلل

 وصِؾ الؾفؿ طؾك كبقـا محؿد وسؾؿ 

 والحؿد هلل رب العالؿقـ

 كتبف أبق طبد اهلل / مصطػك بـ العدوي
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 مؼدمة الؿملػ:

إن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره, وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا ومـ سقئات أطؿالـا, مـ 

ال إلف إال اهلل وحده ال شريؽ لف, وأشفد  يفده اهلل فال مضؾ لف ومـ يضؾؾ فال هادي لف, وأشفد أن

 أن محؿدًا طبده ورسقلف,

فذا بحث يف مسللة مـ مسائؾ الصالة , وهك مسللة تشغؾ الجؿقع, لتعؾؼفا بصحة الصالة ف

وأطـل هبا قراءة الػاتحة, وبعد بحث هذه الؿسللة أال وهك مسللة الؼراءة خؾػ اإلمام, وبطالهنا , 

ؿاء دارت حقل طدة أققال خالصتفا يف ثالثة أققال, فؿـ العؾؿاء مـ يرى تبقـ لل أنَّ أققال العؾ

وجقب قراءة الػاتحة خؾػ اإلمام يف كؾ صالة سرية كاكت هذه الصالة ,أو جفرية , ومـ العؾؿاء 

مـ مـع الؼراءة خؾػ اإلمام يف كؾ صالة سرية كاكت أو جفرية, ومـ العؾؿاء مـ تقسط فؼال 

 .الجفرية دون السريةبالؼراءة يف 

 راء , وإيراد دلقؾ كؾ ققل.ذه اآلفؼؿت بجؿع كؾ ه

 أواًل مـ كتاب اهلل طزَّ وجؾ .

 ـة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.ثاكقًا : مـ س 

 ًا: مـ أققال الصحابة والتابعقـ.ثالث 

 رابعًا: أققال الؿذاهب األربعة , وغقرها مـ أققال الؿعاصريـ.

 ـ الصحة والضعػ.مع بقان درجة كؾ حديث وأثر م

وال يػقتـل يف هذه الؿؼام بعد شؽر اهلل سبحاكف وتعالك ففق صاحب الػضؾ والـعؿ, أن أشؽر مـ 

 -وأمل أبل –جعؾفؿا اهلل سببًا يف وجقدي يف هذه الحقاة 

  هلل أن يحػظفؿا مـ كؾ مؽروه وسقء.أسلل ا
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ْكَساَن بَِقا }وأمتثؾ بلمره سبحاكف إذ قال  ْقـَا اإْلِ ـٍ َوفَِصاُلُف فِل َوَوصَّ ُف َوْهـًا َطَؾك َوْه لَِدْيِف َحَؿَؾْتُف ُأمُّ

 اْلَؿِصقرُ 
َّ

ـِ َأِن اْشُؽْر لِل َولَِقالَِدْيَؽ إَِلل  (1) {َطاَمْق

ثؿ قبؾ أن أصقي صػحات هذه الؿؼدمة أشؽر شقخـا الشقخ الػاضؾ  والعالؿ الجؾقؾ الذي طؾؿـا 

أو وقتف بلي كصقحة أو فائدة فجزاه اهلل طـا وطـ , وبذل لـا مـ وقتف ولؿ يبخؾ طؾقـا بجفده 

 اإلسالم كؾ خقر.

ستدراك مـ الدطاء, ومـ وجد أي تعؼب أو ا ومـ وجد يف هذه الرسالة ما يـتػع بف فال يـساكا

 فؾققافقـا بف شاكريـ اهلل لف جزاه اهلل كؾ خقر.

 الؾفؿ طؾك كبقا محؿد وآلف وصحبف. وصؾ

 بف / أحؿد بـ طقض.كت

11163319147/11145881753 

 الخصقص/قؾققبقة.

 / أجا/ دقفؾقة.كزيؾ مـقة سؿـقد

 .كتفاء مـ هذه الرسالة التل أسلل اهلل أن يجعؾفا مباركةوكان اال

 .مــ7/2/2117هــ الؿقافؼ الثالثاء 1438/ جؿاد أول/11يقم 

 .مـ يريد أن يطبعف يتصؾ بل وجزاه اهلل خقرا

 

 

 

 

                                 

 [.14]لؼؿان:  (1)
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 ة خؾػ اإلمام يف الجفريةالؿبحث األول : حؽؿ قراءة الػاتح

 الذيـ قالقا بعدم الؼراءة يف الجفرية

, والحـابؾة )ابـ كثقر(,  والؿالؽقة,  والشافعل يف الؼديؿ , وبعض الشافعقة  هؿ الجؿفقر : الحـػقة

(2) 

 واستدلقا: 

 الدلقؾ األول:

 [214]األطراف:  {ؾَُّؽْؿ ُتْرَحُؿقنَ َوإَِذا ُقِرَئ اْلُؼْرآُن َفاْستَِؿُعقا َلُف َوَأكِْصتُقا َلعَ }بؼقلف تعالك 

 وجف االستدالل:

َماِم, َلْؿ َتِجْب َطَؾْقِف اْلِؼَراَءُة, َواَل ُتْسَتَحبُّ , وأن اآلية  يف الصالة  َأنَّ اْلَؿْلُمقَم إَذا َكاَن َيْسَؿُع قَِراَءَة اإْلِ

 (3باإلجؿاع)

امِِت: َأنَّ لؽـ اطرتض طؾقف : بلن هذه اآلية فقؿا طدا الػاتحة  بؿا رو ـِ الصَّ ـْ ُطَباَدَة ْب اه البخاري َط

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقاَل: 
ِ
ـْ َلْؿ َيْؼَرْأ بَِػاتَِحِة الؽِتَاِب »َرُسقَل اهلل وأن ابـ حزم خالػ «  اَل َصالََة لَِؿ

َنَّ اهللَ  :, قال ابـ حزم  اإلجؿاع
ِ

ٌة َطَؾْقِفْؿ: أل َوإَِذا ُقِرَئ اْلُؼْرآُن َفاْسَتِؿُعقا َلُف }َقاَل:  َوَتَؿاُم اآْلَيِة ُحجَّ

ُؽْؿ ُتْرَحُؿقنَ  ًطا َوِخقَػًة َوُدوَن اْلَجْفِر }[ 214]األطراف:  {َوَأْكِصُتقا َلَعؾَّ َواْذُكْر َربََّؽ فِل َكْػِسَؽ َتَضرُّ

ـَ  ـَ اْلَغافِؾِق
ـْ مِ ـَ اْلَؼْقِل بِاْلُغُدوِّ َواآلَصاِل َوال َتُؽ

ُل اآْلَيِة 215اف: ]األطر {مِ : َفنِْن َكاَن َأوَّ
ٌّ

[ َقاَل َطؾِل

اَلِة: َولَ  ُلَفا َلْقَس فِل الصَّ اَلِة َفَلوَّ اَلِة: َوإِْن َكاَن آِخُرَها َلْقَس فِل الصَّ اَلِة َفآِخُرَها فِل الصَّ ْقَس فِل الصَّ

ا َوَتْرُك اْلَجْفِر َفَؼطْ  ْكِر ِسرًّ  (4) فِقَفا إالَّ اأْلَْمُر بِالذِّ

                                 

ط دار  2/141ط دار الؽتب(, الحاوي الؽبقر ) 1/464ط دار الؿعرفة(, االستذكار ) 1/199الؿبسقط لؾسرخسل ) (2)

 ط طالؿ الؽتب( , 2/261ط دار الؽتب( , الؿغـل ) 1/59الؽتب( , تػسقر ابـ كثقر )

 ت الرتكل( . 9/431ػسقر الؼرصبل )ط طالؿ الؽتب( ,  ت 2/261,  2/259الؿغـل ) (3)

 . ت أحؿد شاكر( 3/239(  ,الؿحؾك )756ط الرشد( , صحقح البخاري) 2/371شرح ابـ بطال ) (4)
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 :الدلقؾ الثاين

َا لِقُِضؾُّ {بؼقلف تعالك :  كَْقا َربّـَ َا إِكََّؽ آَتقَْت فِْرَطْقَن َوَمََلَُه ِزيـًَة َوأَْمَقااًل فِل اْلَحقَاِة الدُّ قا َوَقاَل ُمقَسك َربّـَ

َا اْصِؿْس َطَؾك أَْمَقالِِفْؿ َواْشُدْد َطَؾك ُقُؾقبِِفْؿ َفاَل ُيْممِـُق ـْ َسبِقؾَِؽ َربّـَ ( 88ا َحتَّك َيَرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلِقَؿ )َط

ـَ اَل َيْعَؾُؿقنَ  ِذي  يقكس. }(89) َقاَل َقْد ُأِجقبَْت َدْطَقُتُؽَؿا َفاْستَِؼقَؿا َواَل َتتَّبَِعانِّ َسبِقَؾ الَّ

ـْ ِسَقاِق اْلَؽاَلِم مَ  وجف االستدالل
ـْ ُمقَسك َوْحَدُه َومِ َطاَء َط ا َيُدلُّ َطَؾك َأنَّ َهاُروَن : َأنَّ اهلَل َذَكَر الدُّ

ـْ َدَطا لَِؼْقلِِف َتَعاَلك  ـَ َفـََزَل َمـِْزَلَة َم ـَ َطَؾك ُدَطاٍء َأمَّ ـْ َأمَّ َقْد أُِجقبَْت َدْطَقُتُؽؿا َفَدلَّ َذلَِؽ َطَؾك َأنَّ َم

 َ
ِ

ـْ َقاَل: إِنَّ اْلَؿْلُمقَم اَل َيْؼَرُأ أل  (.5)نَّ َتْلمِقـَُف َطَؾك قَِراَءةِ اْلَػاتَِحِة بَِؿـِْزَلِة قَِراَءتَِفاَفَؽَلكََّؿا َقاَلُف, َفؾَِفَذا َقاَل َم

ة:  واطرتض طؾقف , واألمر بؼراءة الػاتحة أخصُّ مـفا, وإذا كان أخصَّ وجب تؼديؿ بلهنا طامَّ

(  (.6األخصِّ

 الدلقؾ الثالث:

قْ  ـِ ُأَكْقَؿَة الؾَّ ـِ اْب ـِ ِشَفاٍب, َط ـْ اْب  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف ما رواه مالٍِؽ, َط
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة, َأنَّ َرُسقَل اهلل , َط

ِّ
ثِل

ـْ َصاَلٍة َجَفَر فِقَفا بِاْلِؼَراَءِة, َفَؼاَل: 
؟ َفَؼاَل َرُجٌؾ: «َهْؾ َقَرَأ َمِعل مِـُْؽْؿ َأَحٌد آكًِػا»َوَسؾََّؿ اْكَصَرَف مِ

 َقاَل, َفَؼاَل رَ 
ِ
 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: َكَعْؿ. َأَكا َيا َرُسقَل اهلل

ِ
 ( 7«)إِكِّل َأُققُل َما لِل ُأكَاَزُع اْلُؼْرآنَ »ُسقُل اهلل

ـْ َذلَِؽ َوإِْكَؽاًرا  واطرتض طؾقف بؿا قالف السـدي : َوالظَّاِهُر َأكَُّف َأْخَبَرُهْؿ بَِفَذا اْلَؿْعـَك َكْفًقا َلُفْؿ َط

ُف َجَفَر بِاْلِؼَراَءِة َفَشَغَؾُف َواْلَؿـُْع َمْخُصقٌص بِِف َوُيْحَتَؿُؾ َأكَُّف َوَرَد فِل َغْقِر اْلَػاتَِحِة لِِػْعؾِِفْؿ ُثؿَّ ُيْحَتَؿُؾ َأكَّ 

                                 

 ط دار الؽتب( 1/59تػسقر ابـ كثقر )(5) 

 )اَل َتْػَعُؾقا إاِلَّ بُِلمِّ الُؼْرآِن( وسقليتط ابـ الجقزي( استدل الشقخ بحديث  2/312الشرح الؿؿتع ) (6)

 (213( , الرتمذي )827( , أبق داود )44صحقح : الؿقصل )كتاب الصالة  (7)
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َماُم َأْصاًل بِاْلَػاتَِحِة َواَل بَِغْقِرَها اَل ِس  ا َواَل َكَؿا قِقَؾ َوُيْحَتَؿُؾ اْلُعُؿقُم َفاَل َيْؼَرُأ فِقَؿا َيْجَفُر اإْلِ رًّ

 (.  8ا)َجْفرً 

 الدلقؾ الرابع:

َماُم لِقُْمَتؿَّ بِِف, َفنَِذا َقَرَأ َفَلكِْصتُقا(حديث :   )إِكََّؿا ُجِعَؾ اإْلِ

بلن زيادة )َفنَِذا َقَرَأ َفَلْكِصُتقا(  وإن كان صححفا مسؾؿ وأحؿد , لؽـ ضعػفا كثقر  واطرتض طؾقف :

 (11رأ يف سؽتات اإلمام )( وطؾك فرض صحتفا ففل يف غقر الػاتحة أو يؼ9مـ الحػاظ )

 الدلقؾ الخامس:

َماِم َلُف قَِراَءةٌ »بحديث  ـْ َكاَن َلُف إَِماٌم َفِؼَراَءُة اإْلِ  «َم

واطرتض طؾقف أكف ضعػف جؿاطة مـ الحػاظ , وأكف يحؿؾ يف ما طدا الػاتحة إذا صح , وإذا أدركف 

 (11راكعا)

 

 

 

                                 

 ط دار الجؾقؾ(1/279حاشقة السـدي طؾك ابـ ماجة ) (8)

ط 1251( , والدارقطـل يف الســ )11( وضعػفا أبق الػضؾ الفروي )414صححفا مسؾؿ وأخرجفا يف صحقحف ) (9)

تبة العؾقم والحؽؿ( , وأبق داود يف الســ ط مؽ3159ط السؾػقة( , والبزار يف الؿسـد )175الرسالة( , والبخاري يف الؼراءة )

ط مركز البحث العؾؿل( , 3/455ت فريؼ مـ الباحثقـ( وابـ معقـ رواية الدوري )465( وأبق حاتؿ يف العؾؾ )614)

ط قتقبة( وقد حؽك إجؿاع الحػاظ طؾك خطل هذه الؾػظة 3745ط الرسالة( والبقفؼل يف الؿعرفة )996والـسائل يف الؽربى )

 ط قرصبة ت مصطػك أحؿد( أن اإلمام أحؿد صححفا11/34يف التؿفقد البـ طبد الرب) لؽـ جاء

 باب وجقب الؼراءة لإلمام والؿلمقم ط بقروت(2/242الػتح البـ حجر ) (11)

( وابـ معقـ 2/242ط السؾػقة( وابـ حجر يف الػتح )8/1روي طـ طدد مـ الصحابة وضعػف البخاري يف الؼراءة ) (11)

 13/341, 13/18ت فريؼ مـ الباحثقـ( والدارقطـل يف العؾؾ )2/157ط الؿلمقن( وابـ أبل حاتؿ )121رواية صفؿان )

 ط دار الؽتب العؾؿقة(2/143ط ابـ الجقزي( , الحاوي الؽبقر )13/371, 
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 الدلقؾ السادس:

َماَم إَذا َجَفَر بِاْلِؼَراَءةِ اَل ُتْجِزُئ  أن اإلمام أحؿد قال : َما َسِؿْعـَا ْساَلِم َيُؼقُل : إنَّ اإْلِ ـْ َأْهِؾ اإْلِ
أََحًدا مِ

ـْ َخْؾَػُف إَذا َلْؿ َيْؼَرْأ .  َصاَلُة َم

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َوَأْصَحاُبُف َوالتَّابُِعقَن , َوَهَذا َمالٌِؽ فِل 
ُّ

َأْهِؾ اْلِحَجاِز َوَهَذا َوَقاَل : َهَذا الـَّبِل

ْقُث , فِل َأْهِؾ مِْصَر  اِم , َوَهَذا الؾَّ  , فِل َأْهِؾ الشَّ
ُّ

, َما َقاُلقا الثَّْقِريُّ , فِل َأْهِؾ اْلِعَراِق , َوَهَذا اأْلَْوَزاِطل

َماِم , َوَقَرَأ إَماُمُف , َوَلْؿ َيْؼَرْأ ُهَق : َصاَلُتُف بَ   (12اصَِؾٌة . )لَِرُجٍؾ َصؾَّك َخْؾَػ اإْلِ

وذهبت صائػة إلك أكف ال يدرك الركعة بندراك الركقع مع اإلمام واطرتض طؾقف بؿا قالف ابـ رجب : 

 يف , ألكف فاتف مع اإلمام الؼقام وقراءة الػاتحة , وإلك هذا الؿذهب ذهب البخاري

قالقا بندراك  ) ) كتاب الؼراءة خؾػ اإلمام ( ( , وذكر فقف طـ شقخف طؾل بـ الؿديـل أن الذيـ 

الركعة بندراك الركقع مـ الصحابة كاكقا مؿـ ال يقجب الؼراءة خؾػ اإلمام , فلما مـ رأى 

وجقب الؼراءة خؾػ اإلمام , فلكف قال : ال يدرك الركعة بذلؽ , كلبل هريرة , فلكف قال : لؾؿلمقم : 

طؾك ققلف هذا , وأن مـ  أقرأ هبا يف كػسؽ . وقال : ال تدرك الركعة بندراك الركقع . وقد وافؼف

أدرك الركقع ال يدرك بف الركعة , قؾقؾ مـ الؿتلخريـ مـ أهؾ الحديث , مـفؿ : ابـ خزيؿة وغقره 

ـػ فقف أبق بؽر الصبغل مـ أصحاب ابـ خزيؿة ُمصـػًا وهذا شذوٌذ  مـ الظاهرية وغقرهؿ وصَّ

 (13طـ أهؾ العؾؿ ومخالػٌة لجؿاطتفؿ .  )بتصرف( )

 

                                 

 ت الرتكل ط طالؿ الؽتب(2/262الؿغـل ) (12)

 ( وسقليت التعؾقؼ طؾك هذه اآلثار.7/111فتح الباري ) (13)

 (3/91ل يؼقل ال تجزي وطؾقف الشافعقة كؿا سقليت )الســ واآلثار والشافع 
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 ة تدل طؾك طدم الؼراءة يف الجفريةآثار طـ الصحاب

ـِ َأبِل َطامٍِر, َأنَّ ُطْثَؿاَن َقاَل: ( 14)روى طبد الرزاق  ـْ َمالِِؽ ْب ـْ َأبِل الـَّْضِر, َط ـْ َمالٍِؽ, َط : َط

ـَ اْلَحظِّ مِثُْؾ َما لِْؾُؿْستَِؿِع اْلُؿـِْصِت »
 )صحقح(.« لِْؾُؿـِْصِت الَِّذي اَل َيْسَؿُع مِ

 َقاَل: ( 15) روى طبد الرزاق
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َسالِِؿ ْب , َط ْهِريِّ ـِ الزُّ ـِ ُجَرْيٍج, َط ـْ َمْعَؿٍر, َواْب َيْؽِػقَؽ »: َط

اَلةِ  َماِم فِقَؿا َيْجَفُر فِل الصَّ ـَ ُطَؿَر « , قَِراَءُة اإْلِ ـْ َسالٍِؿ, َأنَّ اْب ـُ ِشَفاٍب, َط َثـِل اْب ـُ ُجَرْيٍج: َوَحدَّ َقاَل اْب

اَلةِ َواَل َيْؼَرُأ َمَعفُ »ُؼقُل: َكاَن يَ   )صحقح(« ُيـَْصُت لإِْلَِماِم فِقَؿا َيْجَفُر بِِف فِل الصَّ

ـِ َأبِل ِهـَْد : ( 16)قال ابـ أبل حاتؿ   ـْ َداُوَد ْب ـُ ُفَضْقٍؾ َوَأُبق َخالٍِد َط , ثـا اْب َثـَا َأُبق َسِعقٍد األََشجُّ َحدَّ

ـْ ُأَسْقِر بْ  ـِ َأبِل َكْضَرَة َط  َقاَل:َط
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  َط

ِّ
وَن؟ ُقْؾـَا: َكَعْؿ َقاَل: أاَل  ـِ َجابٍِر اْلُؿَحاِربِل َلَعؾَُّؽْؿ ُتِؼرُّ

 )صحقح( َتْػَؼُفقَن؟ مالؽؿ اَل َتْعِؼُؾقَن؟ َوإَِذا ُقِرَئ اْلُؼْرآُن َفاْستَِؿُعقا َلُف َوَأكِْصتُقا َلَعؾَُّؽْؿ ُتْرَحُؿقَن.

ثَ (17)قال الطحاوي  ـِ :َحدَّ ـْ َبْؽِر ْب ـُ ُشَرْيٍح, َط ـُ َوْهٍب, َقاَل: َأْخَبَركِل َحْقَقُة ْب ـَا ُيقُكُس, َقاَل: ثـا اْب

 َطْؿٍرو, 
ِ
ـَ َطبِْد اهلل ـَ َثابٍِت , َوَجابَِر بْ ـَ ُطَؿَر , َوَزْيَد ْب  بْ

ِ
ـِ مِْؼَسٍؿ َأكَُّف َسلََل َطبَْد اهلل  بْ

ِ
ـْ ُطبَْقِد اهلل  , َفَؼاُلقا: َط

َؾَقاِت اَل َتؼْ » ـَ الصَّ
ٍء مِ

ْ
َماِم فِل َشل  )حسـ(« َرُءوا َخْؾَػ اإْلِ

ـِ (18) قال ابـ أبل شقبة   ـِ اْب ـِ َيِزيَد, َط  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـِ ُطْثَؿاَن, َط اِك ْب حَّ ـِ الضَّ َثـَا َوكِقٌع, َط : َحدَّ

ـِ َثابٍِت َقاَل:  ـْ َزْيِد ْب َما»َثْقَباَن, َط  )حسـ(« ِم إِْن َجَفَر, َواَل إِْن َخاَفَت اَل ُيْؼَرُأ َخْؾَػ اإْلِ

 

 

                                 

 (2781يف الؿصـػ ) (14) 

 (2811يف الؿصـػ) (15) 

 ( طبد اهلل هق ابـ مسعقد5/1663يف التػسقر )(16) 

 (1312شرح معاين اآلثار ) (17)

 (.  3787)الؿصـػ  (18)
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 آثار طـ التابعقـ تدل طؾك طدم الؼراءة خؾػ اإلمام الجفرية

ـْ َأبِقِف َقاَل: :(19)قال ابـ أبل شقبة ـْ ِهَشاٍم, َط َثـَا َأُبق َخالٍِد اأْلَْحَؿُر, َط اْسَؽتُقا فِقَؿا َيْجَفُر, »َحدَّ

 ـ()حس «َواْقَرُءوا فِقَؿا اَل َيْجَفرُ 

ْهِريِّ َقاَل: : ( 21)روى طبد الرزاق  ـِ الزُّ ـِ َمْعَؿٍر, َط َماُم َفاَل َتْؼَرْأ َشْقئًا»َط  )صحقح( «إَِذا َجَفَر اإْلِ

 َقاَل: : ( 21)روى طبد الرزاق 
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َسالِِؿ ْب , َط ْهِريِّ ـِ الزُّ ـِ ُجَرْيٍج, َط ـْ َمْعَؿٍر, َواْب َيْؽِػقَؽ »َط

اَلةِ قَِراَءُة اإْلِ   )صحقح(« َماِم فِقَؿا َيْجَفُر فِل الصَّ

ـِ ُجَرْيٍج َقاَل: : ( 22)روى طبد الرزاق  ـِ اْب َماِم قَِراَءُتُف فِقَؿا َط ـْ َوَراَء اإْلِ ُقْؾُت لَِعَطاٍء: َأُيْجِزي َطؿَّ

ْقَت َوفِقَؿا ُيَخافُِت؟ َقاَل:   )صحقح( «كََعؿْ »َيْرَفُع بِِف الصَّ

ُجُؾ إَِذا َجَفَر اإِلَماُم بِالِؼَراَءةِ  : ( 23)قال الرتمذي   , َواْختَاَر َأْكثَُر أَْصَحاِب الَحِديِث أَْن اَل َيْؼَرَأ الرَّ

 َوَقاُلقا: َيَتَتبَُّع َسَؽَتاِت اإِلَماِم.

                                 

 ر((. ط دار التاج )هشام هق ابـ طروة بـ الزبق3767( )الؿصـػ 19)

 ( ت األطظؿل2784يف الؿصـػ ) (21) 

 (2811يف الؿصـػ ) (21) 

 (2818يف الؿصـػ ) (22) 

 ط الرسالة(1/371ســ الرتمذي ) (23) 
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 الذين قالوا بوجوب القراءة في الجهرية

 (24فعقة )الذيـ قالقا بقجقب الؼراءة يف الجفرية : الشافعل يف الجديد وطؾقف الشا

 واستدلقا:

 الدلقؾ األول:

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقاَل: 
ِ
امِِت: َأنَّ َرُسقَل اهلل ـِ الصَّ اَل َصالََة »ما روى البخاري ومسؾؿ ُطَباَدَة ْب

ـْ َلْؿ َيْؼَرْأ بَِػاتَِحِة الؽِتَاِب   (25«)لَِؿ

 الدلقؾ الثاين:

ـِ    َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقاَل: ما روى مسؾؿ طـ َأبِل ُهَرْيَرَة, َط
ِّ

ـْ َصؾَّك َصاَلًة َلْؿ َيْؼَرأْ فِقَفا »الـَّبِل َم

 ِخَداٌج 
َ

 (26) «بُِلمِّ اْلُؼْرآِن َفِفل

صٍ وقالقا   َطَؾك  : َهَذا َطامٌّ فِل ُكؾِّ ُمَصؾٍّ َوَلْؿ َيثْبُْت َتْخِصقُصُف بَِغْقِر اْلَؿْلُمقِم بُِؿَخصَّ
َ

َصِريٍح َفَبِؼل

 (27ُطُؿقمِِف)

وأكف ال ,  محؿقل طؾك غقر الؿلمقم , وأن الؼراءة ال تجب طؾك الؿسبققواطرتض طؾقف : بلن هذا 

]األطراف:  {َوإَِذا ُقِرَئ اْلُؼْرآُن َفاْستَِؿُعقا َلُف َوَأكِْصتُقا َلَعؾَُّؽْؿ ُتْرَحُؿقنَ }يؼرأ يف الجفرية لؼقلف تعالك 

214( ]28) 

                                 

 ط الؿـقرية(3/365ط  دار الؽتب( , الؿجؿقع )2/141الحاوي الؽبقر ) (24)

 (313َتاِب َوْحَدُه َكاَن َأْو َخْؾَػ اإِلَماِم )الرتمذيوقال الشافعل وإسحاق : اَل ُتْجِزُئ َصاَلٌة إاِلَّ بِِؼَراَءِة َفاتَِحِة الؽِ  

 ت الرتكل( الؼقل طـ مالؽ وأحؿد الؼقل بالقجقب ,, وهق ققل غريب واهلل أطؾؿ1/183وكؼؾ الؼرصبل يف التػسقر )

 ( 393( , مسؾؿ )756البخاري ) (25)

 ط الرسالة(25199طائشة )أحؿد   ( خداج بَِؽْسر اْلَخاء : ُهَق الـُّْؼَصان وورد مـ حديث395مسؾؿ ) (26)

 ط الؿـقرية(3/365الؿجؿقع ) (27)

 ط الرسالة( 2/116ط الرسالة( , ســ أبل داود )1/372ســ الرتمذي ) (28)

ط الرشد( وحؿؾ أحؿد وإسحاق ومالؽ الحديثقـ طؾل 2/371ت الرتكل( ,   شرح ابـ بطال ) 2/263,262, الؿغـل )  
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 الدلقؾ الثالث:

 َصؾَّك اهلُل ما روى َمؽْ 
ِ
امِِت, َقاَل: َصؾَّك َرُسقُل اهلل ـِ الصَّ ـْ ُطبَاَدَة ْب بِقِع, َط ـِ الرَّ ـْ َمْحُؿقِد بْ ُحقٌل, َط

ا اكَْصَرَف َقاَل:  بَْح, َفثَُؼَؾْت َطَؾْقِف الِؼَراَءُة, َفَؾؿَّ , َقاَل: «إِكِّل َأَراُكْؿ َتْؼَرُءوَن َوَراَء إَِمامُِؽؿْ »َطَؾقِْف َوَسؾََّؿ الصُّ

, َقاَل: 
ِ
, إِي َواهلل

ِ
ـْ َلْؿ َيْؼَرْأ بَِفا»ُقْؾـَا: َيا َرُسقَل اهلل  (29)«اَل َتْػَعُؾقا إاِلَّ بُِلمِّ الُؼْرآِن, َفنِكَُّف اَل َصاَلَة لَِؿ

                                                                                                                

ؽقفققن فقؿـ يصؾل وحده وحؿؾف أحؿد كؿا طـد الرتمذي يف الذي يصؾل وحده ورأي دون الجفرية وحؿؾفؿا الثقري وال

 واهلل أطؾؿ أهنؿا لقسا يف الؿلمقم ألن الؼراءة ال تجب طؾك الؿسبقق سقاء كاكت سرية أم جفرية

  حديث ضعقػ (29)

 رواه مؽحقل الشامل وقد اضطرب يف هذا الحديث واختؾػ طؾقف طؾك أوجف

 ( .311( , ســ الرتمذي )823ابـ إسحاق طـ مؽحقل طـ محؿقد بـ الربقع طـ طبادة , ســ أبل داود ):رواه  القجف األول

ـِ اْلَعاَلِء,  مؽحقل طـ القجف الثاين  ْب
ِ
ـِ َطْبِد اْلَعِزيِز, َوَطْبِد اهلل ـِ َجابٍِر, َوَسِعقِد ْب ـِ اْب طبادة , ســ أبل  : رواه اْلَقلِقُد بـ مسؾؿ , َط

ـْ َمْؽُحقٍل , َأنَّ ( 825داود ) ـُ اْلُؿـِْذِر  , َط والقلقد بـ مسؾؿ مدلس تدلقس تسقية ولؿ يصرح بالتحديث  , ورواه الـُّْعَؿاُن ْب

امِِت , البقفؼل يف الؼراءة ) ـَ الصَّ  ط دار الؽتب( .126ُطَباَدَة ْب

ـُ َواقٍِد طـ مؽحقل طـ كافع بـ محؿقد بـ الربق القجف الثالث (,ســ الدارقطـل 824ع طـ طبادة ,ســ أبل داود ): رواه َزْيُد ْب

 صالرسالة( وكافع ال يعرف .1217)

ـُ َزْيٍد طـ مؽحقل طـ كافع بـ محؿقد بـ الربقع طـ أبقف طـ طبادة ,مسـد الشاشل ) القجف الرابع ط 1279: رواه ُأَساَمُة ْب

 مؽتبة العؾقم والحؽؿ(.

ـُ َطْبِد الْ  القجف الخامس ط 2234َعِزيِز طـ مؽحقل طـ طبادة بـ كسل طـ طبادة , مسـد الشامققـ لؾطرباين ): رواه َسِعقُد بْ

 الرسالة(.

ـْ َمْؽُحقلٍ  القجف السادس  َط
ُّ

ـُ َطْبِد اْلَعِزيِز التَّـُقِخل َثـِل َغْقُر َواِحٍد مِـُْفْؿ َسِعقُد ْب ـُ ُمْسؾٍِؿ حدَّ ـْ َأبِل : رواه  اْلَقلِقُد ْب ـْ َمْحُؿقدٍ َط  َط

امِِت  , البقفؼل يف الؼراءة )ُكَعقْ  ـَ الصَّ  ط دار الؽتب( .125ٍؿ َأكَُّف َسِؿَع ُطَباَدَة ْب

ـِ  ـْ َمْحُؿقدِ بْ , َط ْهِريُّ ومؽحقل مدلس ولؿ يصرح بالتحديث واختؾػ طؾقف كؿا ترى ومع ذلؽ مخالػة الزهري لف فؼد رواه الزُّ

امِِت: َأنَّ َرُس  ـِ الصَّ ـْ ُطبَاَدَة بْ بِقِع, َط  َصؾَّك اهلُل َطَؾقِْف َوَسؾََّؿ  َقاَل: الرَّ
ِ
ـْ َلْؿ َيْؼَرْأ بَِػاتَِحِة الؽِتَاِب »قَل اهلل  بدون الزيادة« اَل َصالََة لَِؿ

ـِ  3771وروى ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ  ) ـْ َمْحُؿقدِ بْ ـِ َحقَْقَة, َط ـْ َرَجاِء بْ ـِ َطْقٍن, َط ـِ ابْ َثـَا َوكِقٌع, َط َربِقٍع  ط دار التاج( َحدَّ

امِِت َقاَل: َفَؼَرَأ بَِػاتَِحِة اْلؽِتَاِب. َقاَل: َفُؼْؾُت لَ  ـُ الصَّ ُف: َيا َأبَا اْلَقلِقِد, َأَلْؿ َأْسَؿْعَؽ َتْؼَرُأ بَِػاتَِحِة َقاَل: َصؾَّقُْت َصاَلًة َوإَِلك َجـْبِل ُطبَاَدُة بْ

 .وهذا هق الصقاب « َفاَأَجْؾ: إِكَُّف اَل َصاَلَة إاِلَّ بِ »اْلؽِتَاِب؟ َقاَل: 

 وقد ضعػ حديث طبادة جؿؾة يعـل )َفاَل َتْػَعُؾقا إاِلَّ بُِلمِّ اْلُؼْرآِن( . 

 ط مجؿع الؿؾؽ ففد(23/286اإلمام أحؿد حؽاه طـف ابـ تقؿقة )مجؿقع الػتاوى

 ت سعد الديـ( 1/251والطحاوي )أحؽام الؼرآن 

 خؾػ اإلمام( باب الؼراءة 4/221أبق بؽر الجصاص )أحؽام الؼرآن
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ـِ  ـْ َمْحُؿقِد ْب , َط ْهِريِّ واطرتض طؾقف : بلن كؾ صرقف ضعقػة واألصح رواية الصحقحقـ طـ الزُّ

بِقعِ   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ  َقاَل: الرَّ
ِ
امِِت: َأنَّ َرُسقَل اهلل ـِ الصَّ ـْ ُطَباَدَة ْب ـْ َلْؿ َيْؼَرْأ », َط اَل َصالََة لَِؿ

 .«بَِػاتَِحِة الؽَِتاِب 

ألن الزهري خالػ مؽحقال, ومؽحقل قد ضعػف جؿاطة وصاحب تدلقس, وقد طـعـف واختؾػ 

 (31وال مطعـ يف إسـاده , وأن الؼراءة ال تجب طؾك الؿسبقق ) طؾقف والزهري أوثؼ مـ مؽحقل

واستدلقا بلثار لقس فقفا بقان طؾك الؼراءة يف الجفرية إكؿا هل مطؾؼة ولقس فقفا أن الصحابة قالقا 

 .أن مـ لؿ  يدرك الركقع مع اإلمام فصالتف ال تجزئف

                                                                                                                

 ت مصطػك العؾقي( 11/46ابـ طبد الرب )التؿفقد 

 ط دار الػؽر(2/164ابـ الرتكؿاين )الجقهر الـؼل 

 (1/318وابـ رجب الحـبؾل ذكره طـف الؽشقؿرى )العرف الشذى يف شرح الرتمذي 

: َوالَِّذي َزاَد   116وأشار البخاري إلك إطاللف )الؼراءة  ـْ ت طقد( َقاَل اْلبَُخاِريُّ ـُ َحقَْقَة, َط ـُ ُمَعاِوَيَة, َوَرَجاُء بْ َمْؽُحقٌل َوِحَزاُم بْ

َثـَا َمحْ  ْهِريَّ َقاَل: َحدَّ َنَّ الزُّ
ِ

, أل ْهِريُّ ـْ ُطبَاَدَة, َفُفَق َتبٌَع لَِؿا َرَوى الزُّ بِقِع, َط ـِ الرَّ ـْ الَمْحُؿقدِ بْ  اهلُل َطـُْف َأْخبََرُه َط
َ

 ُؿقٌد َأنَّ ُطبَاَدَة َرِضل
ِّ

ـَّبِل

ـْ َمْحُؿقدٍ 
 َصؾَّك اهلُل َطَؾقِْف َوَسؾََّؿ, َوَهُماَلِء َلْؿ َيْذُكُروا َأكَُّفْؿ َسِؿُعقا مِ

ط 511,  511, 519, 518, 517ط قرصبة( , أحؽام الؼرآن لؾطحاوي )11/46(, التؿفقد )311ســ الرتمذي ) (31)

( , 149, 148, 147 ,146لؿعرفة( , ضعقػ أبل داود األم )ط دار ا232مركز البحقث اإلسالمقة( , الؿحرر يف الحديث )

 ط  دار الؿعرفة( , 8749مقزان االطتدال )

 والحديث لف صرق أخرى ضعقػة تعؾ بعضفا بعضفا باختالففا يف أساكقدها

 ط دار الؽتب (132طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده طـ طبادة , الؼراءة خؾػ اإلمام لؾبقفؼل )

 ط الؿؽتبة السؾػقة(31بقف طـ جدة , الؼراءة خؾػ اإلمام لؾبخاري )طؿرو بـ شعقب طـ أ

 ط الؿؽتبة السؾػقة(34طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ طبادة , الؼراءة خؾػ اإلمام لؾبخاري )

 ط دار الؽتب (131طؿرو بـ شعقب طـ طبادة , الؼراءة خؾػ اإلمام لؾبقفؼل )

 مثؾ هذا  وطؿرو بـ شعقب اختؾػ يف االحتجاج بف وال يتحؿؾ

 ط دار الؽتب (148أيقب طـ أبل قالبة مرسال , الؼراءة خؾػ اإلمام لؾبقفؼل )

 ورجاء لؿ يسؿع مـ طبادة ط دار الؽتب ( 129رجاء بـ حققة طـ طبادة , الؼراءة خؾػ اإلمام لؾبقفؼل )

ؽؿال, ال القجقب. )شرح أبل تـبقف * قال العقـل يف تلويؾ هذا الحديث : يحتؿؾ أن يؽقن ذلؽ بطريؼ تحصقؾ الػضقؾة وال

 ط الرشد(.3/514داود 



 اإللمام بحكم القراءة خلف اإلمام
        

 14 

 آثار طـ الصحابة يف الؼراءة خؾػ اإلمام بدون تؼقد

ـِ َطْبِد (31)بل شقبةقال ابـ أ  ْب
ِ
ْقُت إَِلك َجـِْب ُطَبْقِد اهلل ـٌ َقاَل: َصؾَّ َثـَا ُهَشْقٌؿ َقاَل: َأْخَبَرَكا ُحَصْق : َحدَّ

َماِم. َقاَل: َفَؾِؼقُت ُمَجاِهًدا َفَذَكْرُت َلُف َذلَِؽ, َفؼَ  ـِ ُطْتَبَة َقاَل: َفَسِؿْعُتُف َيْؼَرُأ َخْؾَػ اإْلِ  ْب
ِ
ٌد: اَل ُمَجاهِ اهلل

ـَ َطْؿٍرو   ْب
ِ
َمامِ »َسِؿْعُت َطْبَد اهلل  )صحقح(« َيْؼَرُأ َخْؾَػ اإْلِ

ـِ َربِقٍع َقاَل: 32قال ابـ أبل شقبة) ـْ َمْحُؿقِد ْب ـِ َحْقَقَة, َط ـْ َرَجاِء ْب ـِ َطْقٍن, َط ـِ اْب َثـَا َوكِقٌع, َط (: َحدَّ

امِ  ـُ الصَّ ْقُت َصاَلًة َوإَِلك َجـْبِل ُطَباَدُة ْب ِت َقاَل: َفَؼَرَأ بَِػاتَِحِة اْلؽَِتاِب. َقاَل: َفُؼْؾُت َلُف: َيا َأَبا اْلَقلِقِد, َصؾَّ

 )صحقح( « َأَجْؾ: إِكَُّف اَل َصاَلَة إاِلَّ بَِفا»َأَلْؿ َأْسَؿْعَؽ َتْؼَرُأ بَِػاتَِحِة اْلؽَِتاِب؟ َقاَل: 

ـْ إِْسَؿاِطقَؾ 33قال ابـ أبل شقبة) َثـَا َوكِقٌع, َط , (: َحدَّ ـِ ُحَرْيٍث اْلَعْبِديِّ ـِ اْلَعْقَزاِر ْب ـِ َأبِل َخالٍِد, َط ْب

ـِ َطبَّاٍس َقاَل:  ـِ اْب َماِم بَِػاتَِحِة اْلؽِتَاِب »َط  )صحقح( «اْقَرْأ َخْؾَػ اإْلِ

ـِ  َيْعُؼقَب, َأكَُّف َسؿِ 34روى طبد الرزاق )  ـِ ْب ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـِ اْلَعاَلِء ْب ـْ َمالٍِؽ, َط َع َأَبا ( : َط

 َصؾَّك اهلُل َطؾَ 
ِ
ُث, َأكَُّف َسِؿَع َأَبا ُهَرْيَرَة َيُؼقُل: َقاَل َرُسقُل اهلل ائِِب, َمْقَلك َبـِل ُزْهَرَة ُيَحدِّ َؿ: السَّ ْقِف َوَسؾَّ

 ِخَداٌج َغْقُر َتامٍّ »
َ

 ِخَداٌج, ِهل
َ

ـْ َصؾَّك َصاَلًة َلْؿ َيْؼَرْأ فِقَفا بُِلمِّ اْلُؼْرآِن َفِفل َقاَل: َفُؼْؾُت َلُف: َيا َأَبا « َم

َماِم َقاَل: َفَغَؿَز ِذَراِطل ُثؿَّ َقاَل:   فِل كَْػِسَؽ ُهَرْيَرَة إِكِّل َأُكقُن َأْحَقاًكا َوَراَء اإْلِ
ُّ

 )حسـ( اْقَرْأ بَِفا َيا َفاِرِسل

َماِم  , َأْو فِل َحاِل إْسَراِرِه , وصح طـ أبل واطرتض طؾقف : َيْحَتِؿُؾ َأكَُّف َأَراَد : اْقَرْأ بَِفا فِل َسَؽَتاِت اإْلِ

َماِم فِقَؿا ُيَخافُِت بِفِ هريرة وطائشة أهنؿا قاال :    (35) اْقَرْأ َخْؾَػ اإْلِ

                                 

 (. ط دار التاج3751( )الؿصـػ 31)

 (. ط دار التاج3771( )الؿصـػ 32)

 (. ط دار التاج3773( )الؿصـػ 33)

 (2768يف الؿصـػ ) (34) 

ـُ َهاُروَن, قَ 1313ت الرتكل( , األوسط البـ الؿـذر )2/263الؿغـل ) (35) ثـا ُمقَسك ْب ـُ َأبِل ط صقبة( , َحدَّ اَل: ثـا َأُبق َبْؽِر ْب

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة, َوَطائَِشَة َقااَل:  ـْ َذْكَقاَن َأبِل َصالٍِح, َط ـْ ُسْػَقاَن, َط َماِم فِقَؿا ُيَخافُِت بِفِ »َشْقَبَة, َقاَل: ثـا َوكِقٌع, َط  «اْقَرْأ َخْؾَػ اإْلِ
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ـْ 36قال اْلُبَخاِريُّ يف الؼراءة خؾػ اإلمام ) ـُ ُسَؾْقَؿاَن, َط َثـَا إِْسَحاُق ْب , َحدَّ
ِ
( :  وَقاَل لِل ُطَبْقُد اهلل

ـِ )َأبِل( اْلُفَذْيِؾ َقاَل: َأبِل ِسـَاٍن طَ   ْب
ِ
َماِم َقاَل: َكَعْؿ.ْبِد اهلل ـِ َكْعٍب: َأْقَرُأ َخْؾَػ اإْلِ ِّ بْ

ُبَل
ِ

 )حسـ( ُقْؾُت أل

ـِ 37قال اْلُبَخاِريُّ يف الؼراءة خؾػ اإلمام ) اِم ْب ـْ اْلَعقَّ َثـَا َيْحَقك, َط ٌد, َقاَل: َحدَّ َثـَا ُمَسدَّ ( :  َحدَّ

ـِ اْلِؼَراَءِة, َحْؿَزَة اْلَؿا َثـَا َأُبق َكْضَرَة, َقاَل َسَلْلُت َأَبا َسِعقٍد اْلُخْدِريُّ َط , َقاَل: َحدَّ
ُّ

َماِم ِزكِل َخْؾَػ اإْلِ

 .)حسـ( " َفَؼاَل: بَِػاتَِحِة اْلؽِتَاِب 

 

اآلثار التي استدل بها البخاري على  عىدم ردراا الرك ىة بىكدراا الركىوا وبهىا يقىول على  

 خلف اإلمام في الجهريةوجوب القراءة 

ْقُث 38قال اْلُبَخاِريُّ يف الؼراءة خؾػ اإلمام ) َثـَا الؾَّ ـُ ُبَؽْقٍر َقاَل: َحدَّ ( :  َوَهَذا َأْوَصُؾ َوَتاَبَعُف َيْحَقك ْب

 
َ

ـِ ُهْرُمَز, َأنَّ َأَبا َسِعقٍد اْلُخْدِريَّ َرِضل ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ ـِ َربِقَعَة, َط ـْ َجْعَػِر ْب اهلُل َطـُْف, َكاَن َيُؼقُل:  َط

ّـَ أََحُدُكْؿ َحتَّك َيْؼَرَأ بَِػاتَِحِة اْلؽِتَاِب »  )صحقح(  "َقاَل: َوَكاَكْت َطائَِشُة َتُؼقُل َذلَِؽ « اَل َيْرَكَع

 (39محؿقل طؾك مـ قدر طؾك ذلؽ وتؿؽـ مـف. ) -إن صح  -وقال ابـ رجب : هذا 

ـُ 41مام )قال اْلُبَخاِريُّ يف الؼراءة خؾػ اإل ـُ إِْسَؿاِطقَؾ, َوَمْعِؼُؾ ْب ٌد, َوُمقَسك ْب َثـَا ُمَسدَّ ( :  َحدَّ

 
َ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة, َرِضل ـِ اأْلَْطَرِج, َط ـِ إِْسَحاَق, َط ِد ْب ـْ ُمَحؿَّ َثـَا َأُبق َطَقاَكَة, َط اهلُل َطـُْف َمالٍِؽ, َقاُلقا: َحدَّ

َماَم َقائًِؿااَل ُيْجِزُئُؽ إاِلَّ َأْن ُتدْ »َقاَل:   «ِرَك اإْلِ

                                 

 ت طقد بـ أحؿد( 22) (36) 

 ت طقد بـ أحؿد( 72, 26) (37) 

 ت طقد بـ أحؿد( 73) (38) 

 ت صارق بـ طقض اهلل(7/12فتح الباري ) (39)

 ت طقد بـ أحؿد( 95) (41) 
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َثـَا ُيقُكُس, َقاَل: 41قال اْلُبَخاِريُّ يف الؼراءة خؾػ اإلمام ) ـُ َيِعقَش, َقاَل: َحدَّ َثـَا ُطَبْقُد ْب ( :  َحدَّ

 اهللُ 
َ

ـُ إِْسَحاِق, َقاَل: َقاَل: َأْخَبَركِل اأْلَْطَرُج, َقاَل: َسِؿْعُت َأَبا ُهَرْيَرَة, َرِضل َثـَا اْب اَل »َطـُْف َيُؼقُل:  َحدَّ

َماَم َقائًِؿا َقبَْؾ َأْن َيْرَكعَ  )ضاهرهؿا الحسـ ولؽـ أطؾفؿا ابـ رجب  بابـ  «ُيْجِزُئَؽ إاِلَّ َأْن ُتْدِرَك اإْلِ

 (42إسحاق( )

فلبق هريرة لؿ يؼؾ: إن مـ أدرك الركقع فاتتف الركعة: ألكف لؿ واطرتض طؾقف  بؿا قالف ابـ رجب : 

اب كؿا يؼقلف همالء, إكؿا قال: ال يجزئؽ إال أن تدرك اإلمام قائؿًا قبؾ أن يركع, يؼرأ بػاتحة الؽت

 .فعؾؾ بػقات لحقق الؼقام مع اإلمام

وهذا يؼتضل أكف لق كرب قبؾ أن يركع اإلمام, ولؿ يتؿؽـ مـ الؼراءة فركع معف كان مدركًا لؾركعة, 

 (43) فؿوهذا ال يؼقلف همالء, فتبقـ أن ققل همالء محدث ال سؾػ ل

 آثار طـ التابعقـ يف الؼراءة خؾػ اإلمام بدون تؼقد 

ـِ َأكَُّف َكاَن َيُؼقُل: 44قال ابـ أبل شقبة) ـِ اْلَحَس َثـَا ُهَشْقٌؿ َقاَل: َأْخَبَركِل َمـُْصقٌر, َوُيقُكُس, َط (: َحدَّ

َماِم فِل ُكؾِّ َرْكَعٍة بَِػاتَِحِة اْلؽِتَاِب فِل كَْػِس »  )صحقح( «َؽ اْقَرْأ َخْؾَػ اإْلِ

 45قال ابـ أبل شقبة)
َّ

ْعبِل ـُ مِْغَقٍل َقاَل: َسِؿْعُت الشَّ َثـَا َوكِقٌع َقاَل: ثـا َمالُِؽ ْب ـُ اْلِؼَراَءَة »(: َحدَّ ُيَحسِّ

َمامِ   )صحقح(« َخْؾَػ اإْلِ

                                 

 ت طقد بـ أحؿد( 96) (41) 

( : والؿروي طـ أبل هريرة قد اختؾػ طـف فقف, ولقس طبد الرحؿـ بـ إسحاق الؿديـل 7/12قال ابـ رجب )الػتح (42)

عػ ابـ طبد الرب وغقره رواية ابـ إسحاق, ولؿ يثبتقها, وجعؾقا طـد العؾؿاء بدون ابـ إسحاق, بؾ األمر بالعؽس : ولفذا ضَّ

 رواية طبد الرحؿـ مؼدمة طؾك روايتف.

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة: 1/167وقال ابـ طبد الرب )االستذكار ـْ َأْدَرَك اْلَؼْقَم ُرُكقًطا َيْعَتدُّ بَِفا "ط دار القطل( : ُرِوَي َط .  فؾعؾف هذا "َم

 ه ابـ رجب , لؽـ لؿ أقػ طؾقفالذي أراد

 ت صارق(7/114الػتح ) (43)

 (. ط دار التاج3762( )الؿصـػ 44)
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 آثار طـ التابعقـ يف الؼراءة خؾػ اإلمام يف الجفرية

ـِ  (46قال اْلُبَخاِريُّ يف الؼراءة خؾػ اإلمام ) ِد ْب ـْ ُمَحؿَّ اٌد, َط َثـَا َحؿَّ َثـَا ُمقَسك, َقاَل: َحدَّ : َحدَّ

ـْ َأبِل َسَؾَؿَة, َقاَل:   )حسـ( لإِْلَِماِم َسْؽَتَتاِن َفاْغَتـُِؿقا اْلِؼَراَءَة فِقِفَؿا بَِػاتَِحِة اْلؽِتَاِب  "َطْؿٍرو, َط

ـْ َمؽْ 47روى طبد الرزاق ) ـِ َراِشٍد, َط ِد ْب ـْ ُمَحؿَّ َكاَن َيْؼَرُأ بَِػاتَِحِة اْلؽِتَاِب فِقَؿا َيْجَفُر »ُحقٍل ( : َط

َماُم َوفِقَؿا اَل َيْجَفرُ   )حسـ( «فِقِف اإْلِ

ـِ ُجَبْقٍر, َأكَُّف 48روى طبد الرزاق ) ـْ َسِعقِد ْب ـُ ُخَثْقٍؿ, َط ـِ ُجَرْيٍج, َقااَل: َأْخَبَرَكا اْب ـْ َمْعَؿٍر, َواْب ( : َط

َماُم َسَؽَت َساَطًة اَل َيْؼَرأُ  اَل بُدَّ َأنْ : »َقاَل  ـْ َمَضك َكاكُقا إَِذا َكبََّر اإْلِ ـْ َم
َماِم, َوَلؽِ  َتْؼَرَأ بُِلمِّ اْلُؼْرآِن َمَع اإْلِ

 )حسـ(« َقْدَر َما َيْؼَرُؤَن ُأمَّ اْلُؼْرآنِ 

 اْلَحافُِظ , كا َأُبق اْلَعبَّاسِ 49قال البقفؼل )
ِ
ـُ  ( : َأْخَبَرَكا َأُبق َطْبِد اهلل ُد ْبـ َيْعُؼقَب أكا اْلَعبَّاُس ْب ُمَحؿَّ

 َيُؼقُل: 
ُّ

ـُ َمِزيٍد , َأْخَبَركِل َأبِل َقاَل: َكاَن اأْلَْوَزاِطل َماِم َأْن َيْسُؽَت َسْؽَتًة بَْعَد »اْلَقلِقِد ْب َيِحؼُّ َطَؾك اإْلِ

اَلةِ َوَسْؽَتًة َبْعَد قِرَ  ـْ َخْؾػُف بَِػاتَِحِة اْلؽِتَاِب , التَّْؽبِقَرِة اأْلُوَلك اْستِْػتَاِح الصَّ
اَءةِ َفاتَِحِة اْلؽِتَاِب َلَقْؼَرأَ مِ

ـْ َقَرَأ َمَعُف بَِػاتَِحِة اْلؽِتَاِب إَِذا َقَرَأ بَِفا َوَأْسَرَع اْلِؼَراَءَة ُثؿَّ اْستََؿعَ   )حسـ( «َفنِْن َلْؿ َيْؿُؽ

ـِ 51قال ابـ حزم )  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـْ ُمَعاٍذ َط ـِ َحْقَقُة َأكَُّف َكاَن َيُؼقُل:  ( : َوَط ـْ َرَجاِء ْب إْن َكاَن َطْقٍن َط

ـْ قَِراَءةِ َفاتَِحِة اْلؽِتَاِب.
َماِم َفَجَفَر َأْو َلْؿ َيْجَفْر َفاَل بُدَّ مِ  )صحقح(  َخْؾَػ اإْلِ

 كسبة لعبد الرزاق ولؿ أجده 

                                                                                                                

 (. ط دار التاج3772( )الؿصـػ 45)

 ت طقد بـ أحؿد( 189) (46) 

 (2769يف الؿصـػ ) (47) 

 , قال الشقخ مصطػك العدوي : إال أن ابـ خثقؿ ال يتحؿؾ مثؾ هذا الـؼؾ (2789يف الؿصـػ ) (48) 

 (247الؼراءة خؾػ اإلمام ) يف (49) 

 (2/238الؿحؾك باآلثار )(51)  
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 إذا لؿ تسؿع قراءة اإلمام

َثـَا 51قال ابـ أبل شقبة) ـِ ُجَبْقٍر َقاَل: (: َحدَّ ـْ َسِعقِد ْب ـْ َطْبِد اْلَؿؾِِؽ, َط ـُ ُكَؿْقٍر, َط إَِذا َلْؿ َتْسَؿْع »اْب

َماِم َفاْقَرْأ فِل كَْػِسَؽ إِْن ِشئَْت   حسـ(«)قَِراَءَة اإْلِ

ـِ ُجَبْقٍر َقا52وروى طبد الرزاق ) ـْ َسِعقِد ْب , َط
ِّ

َبِعل ْؾِت الرَّ ـِ الصَّ , َط ـِ الثَّْقِريِّ إَِذا َلْؿ »َل: ( : َط

َماُم َفاْقَرأْ   )صحقح( «ُيْسِؿْعَؽ اإْلِ

َماِم َيْقَم اْلُجُؿَعِة؟ َقاَل: َكَعْؿ, 53قال أبق داود ) ـِ اْلِؼَراَءِة َخْؾَػ اإْلِ إَِذا َلْؿ َيْسَؿْع قَِراَءَة (: ُسئَِؾ َط

َمامِ  َْحَؿَد, َوَأَكا َأْسَؿُع: َفنِْن َقَرَأ بَِػاتَِحِة اإْلِ
ِ

َماِم؟ َقاَل: َيْؼَطُع إَِذا , قِقَؾ أل اْلؽَِتاِب, ُثؿَّ َسِؿَع قَِراَءَة اإْلِ

َماِم, َفُقـِْصُت لِْؾِؼَراَءةِ   َسِؿَع قَِراَءَة اإْلِ

 مـ جقز األمريـ بدون تؼقد

ـْ َأبِل مِْجَؾٍز َقاَل: 54قال ابـ أبل شقبة) ـِ ُحَدْيٍر, َط ـْ ِطْؿَراَن ْب َثـَا َوكِقٌع, َط أَْت َخْؾَػ إِْن َقرَ »(: َحدَّ

َمامِ  , َوإِْن َلْؿ َتْؼَرْأ َأْجَزاَك قَِراَءُة اإْلِ ـٌ َماِم َفَحَس  )صحقح( « اإْلِ

: سللت الؼاسؿ بـ محؿد طـ الؼراءة خؾػ (: حدثـل أسامة ابـ زيد الؾقثل قال55قال ابـ وهب )

ققٌم هبؿ  اإلمام, فؼال لل: إن قرأت فؼد قرأ ققٌم هبؿ أسقة, وأخذت بالسـة, وإن تركت فؼد ترك

 . )صحقح(أسقة, وأخذت بسـة, وإن كان طبد اهلل بـ طؿر ال يؼرأ

                                 

 (. ط دار التاج3761( )الؿصـػ 51)

 (2778يف الؿصـػ ) (52) 

 (225( مسائؾ اإلمام أحؿد )53)

 (. ط دار التاج3771( )الؿصـػ 54)

 ( )ط دار الغرب(67/ 1( تػسقر الؼرآن مـ الجامع البـ وهب )55)
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 المبحث الثاني: حكم قراءة الفاتحة خلف اإلمام في السرية

 الذيـ قالقا بعدم الؼراءة يف السرية خؾػ اإلمام:

: , ويؾحؼ هبؿ مـ قال بعدم وجقب الؼراءة  الحـػقة , وبعض الؿالؽقة , وققل لؾشافعل غقر مشفقر

َماُم , َواَل  كص أحؿد يف رواية الجؿاطة أن قراءة الػاتحة غقر واجبة َطَؾك اْلَؿْلُمقِم فِقَؿا َجَفَر بِِف اإْلِ

 (56فِقَؿا َأَسرَّ بِِف  , وجؿفقر أصحاب مالؽ طؾك استحباب الؼراءة يف السرية)

 واستدلقا :

 الدلقؾ األول:

 [214]األطراف:  {ِؿُعقا َلُف َوَأكِْصتُقا َلَعؾَُّؽْؿ ُتْرَحُؿقنَ َوإَِذا ُقِرَئ اْلُؼْرآُن َفاْستَ }بؼقلف تعالك 

ـْ ُمْؿؽِـًا ِطـَْد اْلُؿَخاَفَتِة بِاْلِؼَرا ْستَِؿاُع َوإِْن َلْؿ َيُؽ
ِ

ْكَصاِت, َواال ْستَِؿاِع َواإْلِ
ِ

َءِة وقالقا : َأْمٌر بِاال

ـٌ َفَقِجُب بَِظاِهِر الـَّصِّ )
ْكَصاُت ُمْؿؽِ  (57َفاإْلِ

امِِت: َأنَّ لؽـ ا ـِ الصَّ ـْ ُطَباَدَة ْب طرتض طؾقف : بلن هذه اآلية فقؿا طدا الػاتحة  بؿا رواه البخاري َط

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقاَل: 
ِ
ـْ َلْؿ َيْؼَرْأ بَِػاتَِحِة الؽِتَاِب »َرُسقَل اهلل  (58) «اَل َصالََة لَِؿ

                                 

ط السعادة , دار الؽتاب( , التؿفقد 1/159الؿعرفة( , الؿـتؼك شرح الؿقصل) ط دار 1/199الؿبسقط لؾسرخسل ) (56)

ط طالؿ  2/268باب هنل الؿلمقم طـ جفره بالؼراءة( الؿغـل )4/119ت مصطػك العؾقي( , شرح الـقوي ) 11/55)

 ط دار الؽتب ت الرتكل( 1/471الؽتب( , االستذكار )

ت تؼل الديـ( : وَذَكر أكثر أصحابـا أن الؼراءة خؾػ 1/413ؾك مقصل محؿد قال أبق الحسـات الؾؽـقي )التعؾقؼ الؿؿجد ط

اإلمام طـد أبل حـقػة وأصحابف مؽروه تحريؿًا, بؾ بالغ بعضفؿ, فؼالقا بػساد الصالة بف, وهق مبالغة شـقعة يؽرهفا مـ لف 

ثار الصحابة بلساكقدها فبعد ثبقهتا إكؿا تدل خربة بالحديث, وطؾَّؾقا الؽراهقة بقرود التشدد طـ الصحابة, وفقف أكف إذا حؼؼ آ

طؾك إجزاء قراءة اإلمام طـ قراءة الؿلمقم, ال طؾك الؽراهة, واآلثار التل فقفا التشدد ال تثبت سـدًا طؾك الطريؼ الؿحؼؼ. فنذن 

ابـ حبان يف كتاب الؼقل باإلجزاء فؼط مـ دون كراهة أو مـع أسؾؿ, وأرجق أن يؽقن هق مذهب أبل حـقػة وصاحبقف كؿا قال 

 : أهؾ الؽقفة إكؿا اختاروا َتْرَك الؼراءة ال أهنؿ لؿ يجقزوه. اكتفك."الضعػاء"

 ط دار الؽتب(111/ 1بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع ) (57)

 ط الرشد( . 2/371شرح ابـ بطال ) ( ,756صحقح البخاري)(58) 
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 الدلقؾ الثاين:

ـِ ال59ما رواه البخاري)  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َوُهَق ( َط
ِّ

ـْ َأبِل َبْؽَرَة, َأكَُّف اْكَتَفك إَِلك الـَّبِل , َط ـِ َحَس

َؿ َفَؼاَل:   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِّ

, َفَذَكَر َذلَِؽ لِؾـَّبِل ػِّ َزاَدَك اهلُل »َراكٌِع, َفَرَكَع َقْبَؾ َأْن َيِصَؾ إَِلك الصَّ

 «ُعدْ ِحْرًصا َواَل تَ 

فقجف االستدالل : أن أبا بؽرة ركع دون أن يؼرأ الػاتحة واطتد بالركعة واطتؿدوها يف حال 

 ( 61)الضرورة وغقرها

 (61) بلهنا تسؼط ها هـا لؾضرورة وطدم التؿؽقـ مـفاواطرتض طؾقف : 

 الدلقؾ الثالث:

 
ِّ

ْقثِل ـِ ُأَكْقَؿَة الؾَّ ـِ اْب ـِ ِشَفاٍب, َط ـْ اْب  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف ما رواه مالٍِؽ, َط
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة, َأنَّ َرُسقَل اهلل , َط

ـْ َصاَلٍة َجَفَر فِقَفا بِاْلِؼَراَءِة, َفَؼاَل: 
؟ َفَؼاَل َرُجٌؾ: «َهْؾ َقَرَأ َمِعل مِـُْؽْؿ َأَحٌد آكًِػا»َوَسؾََّؿ اْكَصَرَف مِ

 َقاَل, َفَؼاَل َرُسق
ِ
 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: َكَعْؿ. َأَكا َيا َرُسقَل اهلل

ِ
إِكِّل َأُققُل َما لِل ُأكَاَزُع »ُل اهلل

 ( 62«)اْلُؼْرآنَ 

ـْ َذلَِؽ َوإِْكَؽاًرا  اِهُر َأكَُّف َأْخَبَرُهْؿ بَِفَذا اْلَؿْعـَك َكْفًقا َلُفْؿ َط واطرتض طؾقف بؿا قالف السـدي : َوالظَّ

َفَر بِاْلِؼَراَءِة َفَشَغَؾُف َواْلَؿـُْع َمْخُصقٌص بِِف َوُيْحَتَؿُؾ َأكَُّف َوَرَد فِل َغْقِر اْلَػاتَِحِة لِِػْعؾِِفْؿ ُثؿَّ ُيْحَتَؿُؾ َأكَُّف َج 

                                 

 (783البخاري ) (59)

 الؽتب(ط طالؿ  1/218شرح معاين اآلثار ) (61)

 ط ابـ الجقزي( 5/9فتح الباري البـ رجب ) (61)

 (213( , الرتمذي )827( , أبق داود )44صحقح : الؿقصل )كتاب الصالة  (62)
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َماُم َأْصاًل بِاْلَػاتَِحِة َواَل بَِغْقِرَها اَل ِس  ا َواَل َكَؿا قِقَؾ َوُيْحَتَؿُؾ اْلُعُؿقُم َفاَل َيْؼَرُأ فِقَؿا َيْجَفُر اإْلِ رًّ

 (63َجْفًرا)

 الدلقؾ الرابع:

َماُم لُِقْمَتؿَّ بِِف,   (َفنَِذا َقَرَأ َفلَكِْصتُقاحديث : )إِكََّؿا ُجِعَؾ اإْلِ

وإن كان صححفا مسؾؿ وأحؿد , لؽـ ضعػفا كثقر   )َفنَِذا َقَرَأ َفَلكِْصتُقا(واطرتض طؾقف : بلن زيادة 

 (65ؽتات اإلمام )( وطؾك فرض صحتفا ففل يف غقر الػاتحة أو يؼرأ يف س64مـ الحػاظ )

 الدلقؾ الخامس:

َماِم َلُف قَِراَءةٌ »بحديث  ـْ َكاَن َلُف إَِماٌم َفِؼَراَءُة اإْلِ  «َم

واطرتض طؾقف أكف ضعػف جؿاطة مـ الحػاظ , وأكف يحؿؾ يف ما طدا الػاتحة إذا صح , وإذا أدركف 

 (66راكعا)

                                 

 ط دار الجؾقؾ(1/279حاشقة السـدي طؾك ابـ ماجة ) (63)

ط 1251) ( , والدارقطـل يف الســ11( وضعػفا أبق الػضؾ الفروي )414صححفا مسؾؿ وأخرجفا يف صحقحف ) (64)

ط مؽتبة العؾقم والحؽؿ( , وأبق داود يف الســ 3159ط السؾػقة( , والبزار يف الؿسـد )175الرسالة( , والبخاري يف الؼراءة )

ط مركز البحث العؾؿل( , 3/455ت فريؼ مـ الباحثقـ( وابـ معقـ رواية الدوري )465( وأبق حاتؿ يف العؾؾ )614)

ط قتقبة( وقد حؽك إجؿاع الحػاظ طؾك خطل هذه الؾػظة 3745( والبقفؼل يف الؿعرفة )ط الرسالة996والـسائل يف الؽربى )

 ط قرصبة ت مصطػك أحؿد( أن اإلمام أحؿد صححفا11/34لؽـ جاء يف التؿفقد البـ طبد الرب)

 باب وجقب الؼراءة لإلمام والؿلمقم ط بقروت(2/242الػتح البـ حجر ) (65)

ط السؾػقة( 8/1ط الؿلمقن(, والبخاري يف الؼراءة )121ابـ معقـ رواية صفؿان )روي طـ طدد مـ الصحابة وضعػف  (66)

 ط ابـ الجقزي( ,13/371,  13/341, 13/18ت فريؼ مـ الباحثقـ( والدارقطـل يف العؾؾ )2/157وابـ أبل حاتؿ )

 ط دار الؽتب العؾؿقة(2/143(, الحاوي الؽبقر )2/242وابـ حجر يف الػتح )
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 الدلقؾ السادس:

, َقاَل  ـٍ ـِ ُحَصْق ـْ ِطْؿَراَن ْب ْفِر روى مسؾؿ َط  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َصاَلَة الظُّ
ِ
 -: َصؾَّك بِـَا َرُسقُل اهلل

َفَؼاَل َرُجٌؾ: َأَكا َوَلْؿ ُأِرْد بَِفا إاِلَّ « َأيُُّؽْؿ َقَرَأ َخْؾِػل بَِسبِِّح اْسَؿ َربَِّؽ اأْلَْطَؾك؟»َفَؼاَل:  -َأِو اْلَعْصِر 

 «َبْعَضُؽْؿ َخاَلَجـِقَفا َقْد َطؾِْؿُت َأنَّ »اْلَخْقَر, َقاَل: 

 تؿسؽ بف ابـ وهب يف طدم الؼراءة خؾػ اإلمام 

 
ُّ

ـْ َحاِل َهَذا اْلَؼاِرِئ َأكَُّف َجَفَر بِاْلِؼَراَءِة َفَسِؿَع الـَّبِل
اِهَر مِ َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف  -واطرتض طؾقف : َأنَّ الظَّ

َػاٍق َوَاهلُل َأْطَؾُؿ. )قَِراَءَتُف بَِسبِّْح اْسَؿ َربِّؽ اأْلَ  -َوَسؾََّؿ   (67ْطَؾك َوَهَذا َمْؿـُقٌع بِاتِّ

 (68)آثار طـ الصحابة بعدم الؼراءة يف السرية أو الجفرية أو مطؾؼا

ـْ َأبِل َوائٍِؾ َقاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَِلك َطْبِد (69)قال ابـ أبل شقبة ـْ َمـُْصقٍر, َط َثـَا َأُبق اأْلَْحَقِص, َط :  َحدَّ

, فَ 
ِ
: اهلل

ِ
َماِم؟ َفَؼاَل َلُف َطْبُد اهلل َمامُ »َؼاَل: َأْقَرُأ َخْؾَػ اإْلِ اَلةِ ُشْغاًل, َوَسَقْؽِػقَؽ َذاَك اإْلِ « إِنَّ فِل الصَّ

 )صحقح(

ـْ َجابٍِر َقاَل: (71) وقال  ـِ مِْؼَسٍؿ, َط  ْب
ِ
ـْ ُطَبْقِد اهلل ـِ ُطْثَؿاَن, َط اِك ْب حَّ ـِ الضَّ َثـَا َوكِقٌع, َط اَل ُيْؼَرُأ »: َحدَّ

َمامِ   )حسـ(« َخْؾَػ اإْلِ

ـِ (71) وقال  ـْ َطَطاِء ْب ـِ ُقَسْقٍط, َط  ْب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َيِزيَد ْب ـِ إِْسَحاَق, َط ـْ َطبَّاِد ْب ـُ ُطَؾقََّة, َط َثـَا اْب  : َحدَّ

ـِ َثابٍِت َقاَل:  ـْ َزْيِد ْب َمامِ »َيَساٍر, َط  )حسـ(« اَل قَِراَءَة َخْؾَػ اإْلِ

ـْ َزْيِد (72) ال وق ـِ َثْقَباَن, َط ـِ اْب ـِ َيِزيَد, َط  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـِ ُطْثَؿاَن, َط اِك ْب حَّ ـِ الضَّ َثـَا َوكِقٌع, َط : َحدَّ

ـِ َثابٍِت َقاَل:  َماِم إِْن َجَفَر, َواَل إِْن َخاَفَت »ْب  )حسـ(« اَل ُيْؼَرُأ َخْؾَػ اإْلِ

                                 

 ط السعادة , دار الؽتاب(1/159الؿـتؼل شرح الؿقصل )( , 389مسؾؿ ) (67)

 تـبقف : الذيـ يؼقلقا بعدم الؼراءة يف السرية يؼقلقن بعدم الؼراءة يف الجفرية مـ باب أولك. (68)

 (. ط دار التاج )طبد اهلل هق ابـ مسعقد(3781( )الؿصـػ 69)

 (. 3786)الؿصـػ (71)

 (.  3783)الؿصـػ  (71)

 (.  3787)الؿصـػ  (72)
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ـْ (73) وقال  َثـَا َوكِقٌع, َط ـْ َأَكٍس, َأكَُّف َقاَل:  : َحدَّ ـْ َثْعَؾَبَة, َط َماِم التَّْسبِقُح »مِْسَعٍر, َط « اْلِؼَراَءُة َخْؾَػ اإْلِ

 )حسـ(

ـُ َسَؾَؿَة,  (74) قال الطحاوي اُد ْب , َقاَل: ثـا َحؿَّ
ُّ

اكِل ـُ َأبِل َداُوَد, َقاَل: ثـا َأُبق َصالٍِح اْلَحرَّ َثـَا اْب :َحدَّ

ـْ َأبِل َحْؿَزَة, قَ  . َفَؼاَل: اَل: َط ـَ َيَديَّ َماُم بَقْ ـِ َطبَّاٍس َأْقَرأُ َواإْلِ بْ
ِ

 )صحقح(« اَل »ُقْؾُت ال

ـِ َطْؿٍرو, (75)وقال ـْ َبْؽِر ْب ـُ ُشَرْيٍح, َط ـُ َوْهٍب, َقاَل: َأْخَبَركِل َحْقَقُة ْب َثـَا ُيقُكُس, َقاَل: ثـا اْب :َحدَّ

ـِ مِْؼَسٍؿ أَكَُّف َسلَ   بْ
ِ
ـْ ُطبَقِْد اهلل ـَ َثابٍِت َط ـَ ُطَؿَر , َوَزْيَد بْ  بْ

ِ
 , َفَؼاُلقا:  َل َطْبَد اهلل

ِ
ـَ َطبِْد اهلل اَل »َوَجابَِر بْ

َؾَقاِت  ـَ الصَّ
ٍء مِ

ْ
َماِم فِل َشل  )حسـ(« َتْؼَرُءوا َخْؾَػ اإْلِ

ـْ َكافٍِع (76)وقال  َثُف , َط ـُ َوْهٍب َأنَّ َمالًِؽا َحدَّ َثـَا ُيقُكُس َقاَل: ثـا اْب ـَ ُطَؿَر َكاَن إَِذا :َحدَّ  ْب
ِ
َأنَّ َطْبَد اهلل

َماِم؟ َيُؼقُل:  َمامِ »ُسئَِؾ: َهْؾ َيْؼَرُأ َأَحٌد َخْؾَػ اإْلِ َماِم َفَحْسبُُف قَِراَءُة اإْلِ َوَكاَن « إَِذا َصؾَّك َأَحُدُكْؿ َخْؾَػ اإْلِ

َمامِ  ـُ ُطَؿَر اَل َيْؼَرُأ َخْؾَػ اإْلِ  بْ
ِ
 )صحقح( َطبُْد اهلل

ـِ َأبِل َطامٍِر, َأنَّ ُطْثَؿاَن َقاَل: ( 77)لرزاق روى طبد ا ـْ َمالِِؽ ْب ـْ َأبِل الـَّْضِر, َط ـْ َمالٍِؽ, َط : َط

ـَ اْلَحظِّ مِثُْؾ َما لِْؾُؿْستَِؿِع اْلُؿـِْصِت »
 )صحقح( «لِْؾُؿـِْصِت الَِّذي اَل َيْسَؿُع مِ

ـِ ِس ( 78)وروى ـْ َأَكِس ْب اَن, َط ـِ َحسَّ ـْ ِهَشاِم ْب َماِم؟ : َط ـَ ُطَؿَر َأْقَرُأ َمَع اإْلِ ـَ َقاَل: َسَلْلُت اْب قِري

َمامِ »َفَؼاَل:  , قَِراَءُة اإْلِ ـِ  )صحقح( «إِكََّؽ َلَضْخُؿ اْلبَْط

                                 

 (.  3769)الؿصـػ  (73)

 (1316شرح معاين اآلثار)  (74)

 (1312شرح معاين اآلثار ) (75)

 (1317شرح معاين اآلثار ) (76)

 (2781يف الؿصـػ ) (77) 

 (2812يف الؿصـػ ) (78) 
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 َقاَل ( 79)وروى
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َسالِِؿ ْب , َط ْهِريِّ ـِ الزُّ ـِ ُجَرْيٍج, َط ـْ َمْعَؿٍر, َواْب َيْؽِػقَؽ قَِراَءُة : »: َط

اَلةِ اإْلِ   )صحقح( «َماِم فِقَؿا َيْجَفُر فِل الصَّ

ـَ ُطَؿَر َكاَن َيُؼقُل:  ـْ َسالٍِؿ, َأنَّ اْب ـُ ِشَفاٍب, َط َثـِل اْب ـُ ُجَرْيٍج: َوَحدَّ ُيـَْصُت لإِْلَِماِم فِقَؿا َيْجَفُر »َقاَل اْب

اَلةِ َواَل َيْؼَرُأ َمَعفُ   )صحقح( «بِِف فِل الصَّ

ِة ُحَدْيُر :َحدَّ (81)قال اإلمام أحؿد اِهِريَّ َثـِل َأُبق الزَّ ـُ َصالٍِح, َحدَّ َثـَا ُمَعاِوَيُة ْب ـُ اْلُحَباِب, َحدَّ َثـَا َزْيُد ْب

 
ِ
ْرَداِء, َيُؼقُل: ُسئَِؾ َرُسقَل اهلل , َقاَل: َسِؿْعُت َأَبا الدَّ

ِّ
َة اْلَحْضَرمِل ـِ ُمرَّ ـْ َكثِقِر ْب ـُ ُكَرْيٍب, َط َصؾَّك اهلُل ْب

 َأُبق « َكَعؿْ »َوَسؾََّؿ َأفِل ُكؾِّ َصاَلٍة قَِراَءٌة؟ َقاَل: َطَؾْقِف 
َّ

ـَ اأْلَْكَصاِر َوَجَبْت َهِذِه َفاْلَتَػَت إَِلل
َفَؼاَل: َرُجٌؾ مِ

ْرَداِء, َوُكـُْت َأْقَرُب اْلَؼْقِم مِـُْف َفَؼاَل:  َماَم إَِذا َأمَّ اْلَؼْقَم إاِلَّ »الدَّ ـَ َأِخل َما َأَرى اإْلِ «  َقْد َكَػاُهؿْ َيا ابْ

 )حسـ(

 آثار طـ التابعقـ تدل طؾك طدم الؼراءة يف السرية أو الجفرية أو مطؾؼا

ـْ إِْبَراِهقَؿ َقاَل: َقاَل  (81)وقال  ـْ َأبِل َمْعَشٍر, َط ـِ َأبِل َطُروَبَة, َط ـْ َأيُّقَب, َواْب ـُ ُطَؾقََّة, َط َثـَا اْب : َحدَّ

َمامِ  أَلَْن أََطضَّ َطَؾك»اأْلَْسَقُد:  ـْ أَْن َأْقَرأَ َخْؾَػ اإْلِ
 مِ

َّ
 )صحقح( , َأْطَؾُؿ َأكَُّف َيْؼَرأُ «َجْؿَرةٍ أََحبُّ إَِلل

ـِ َيِزيَد, َأكَّ  (82)وقال  ـِ اأْلَْسَقِد ْب ـْ َوْبَرَة, َط ـُ َأبِل َخالٍِد, َط َثـَا ُهَشْقٌؿ َقاَل: َأْخَبَرَكا إِْسَؿاِطقُؾ ْب ُف : َحدَّ

َماِم ُمؾَِئ ُفقُه ُتَراًبا َودِْدُت َأنَّ »َقاَل:   )صحقح( «الَِّذي َيْؼَرُأ َخْؾَػ اإْلِ

َماِم  (83)وقال  ـِ اْلِؼَراَءِة َخْؾَػ اإْلِ ـِ ُجَبْقٍر َقاَل: َسَلْلُتُف َط ـْ َسِعقِد ْب ـْ َأبِل بِْشٍر, َط َثـَا ُهَشْقٌؿ, َط : َحدَّ

َماِم قَِراَءةٌ »َقاَل:   )صحقح(« َلقَْس َخْؾَػ اإْلِ

                                 

 (2811يف الؿصـػ) (79) 

 (ط الرسالة27531الؿسـد ) (81)

 (. ط دار التاج3785( )الؿصـػ 81)

 لتاج(. ط دار ا3789( )الؿصـػ 82)
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ـِ اْلُؿَسقِِّب َقاَل:  (84)وقال  ـِ اْب ـْ َقَتاَدَة, َط , َط
ِّ

ْسُتَقائِل ـْ ِهَشاٍم الدَّ َثـَا َوكِقٌع, َط « َأكِْصْت لإِْلَِمامِ »: َحدَّ

 )صحقح(

ٍد َقاَل:  (85)وقال  ـْ ُمَحؿَّ ـْ أيقب, َط , َط
ُّ

َثـَا الثََّؼِػل ـَ السُّ »: َحدَّ
َماِم مِ « ـَّةِ اَل َأْطَؾُؿ اْلِؼَراَءَة َخْؾَػ اإْلِ

 )صحقح(

ـَ َغَػَؾَة, َأْقرُأ َخْؾَػ  (86)وقال  ـِ َقْقٍس َقاَل: َسَلْلُت ُسَقْيَد ْب ـِ اْلَقلِقِد ْب ـْ ُزَهْقٍر, َط َثـَا اْلَػْضُؾ, َط : َحدَّ

ْفِر َواْلَعْصِر؟ َفَؼاَل:  َماِم فِل الظُّ  )صحقح(« اَل »اإْلِ

ـْ َأبِل َكْبرَ  (87)وقال  َثـَا اْلَػْضُؾ, َط اُك: : َحدَّ حَّ َمامِ »اَن َقاَل: كان الضَّ ـِ اْلِؼَراَءةِ َخْؾَػ اإْلِ « َيـَْفك َط

 )صحقح(

ـْ َأبِل َوائٍِؾ َقاَل:  (88)وقال  َة, َط ـِ ُمرَّ ـْ َطْؿِرو ْب ـْ مِْسَعٍر, َط ـُ َسِعقٍد اْلَؼطَّاُن, َط َثـَا َيْحَقك ْب : َحدَّ

َمامِ »  )صحقح(« َتْؽِػقَؽ قَِراَءُة اإْلِ

ْهِريِّ َقاَل: : ( 89)روى طبد الرزاق  ـِ الزُّ ـِ َمْعَؿٍر, َط َماُم َفاَل َتْؼَرْأ َشْقًئا»َط  )صحقح(« إَِذا َجَفَر اإْلِ

 َقاَل: : ( 91)روى طبد الرزاق 
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َسالِِؿ ْب , َط ْهِريِّ ـِ الزُّ ـِ ُجَرْيٍج, َط ـْ َمْعَؿٍر, َواْب َيْؽِػقَؽ »َط

اَلةِ قَِراَءُة اإْلِ   )صحقح(« َماِم فِقَؿا َيْجَفُر فِل الصَّ

                                                                                                                

 (. ط دار التاج3792( )الؿصـػ 83)

 (. ط دار التاج3793( )الؿصـػ 84)

 (. ط دار التاج3794( )الؿصـػ 85)

 (. ط دار التاج3796( )الؿصـػ 86)

 (. ط دار التاج3797( )الؿصـػ 87)

 (. ط دار التاج3811( )الؿصـػ 88)

 ( ت األطظؿل2784يف الؿصـػ ) (89) 

 (2811يف الؿصـػ ) (91) 
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ـْ َأبِل إِْسَحاَق َقاَل: : ( 91)روى طبد الرزاق  ـْ إِْسَرائِقَؾ, َط  اَل َيْؼَرُؤوَن »َط
ِ
َكاَن أَْصَحاُب َطبِْد اهلل

َمامِ   )صحقح(« َخْؾَػ اإْلِ

ـِ ُجَرْيٍج َقاَل: : ( 92)روى طبد الرزاق  ـِ اْب َماِم قَِراَءُتُف فِقَؿا ُقْؾُت لَِعَطاٍء: َأيُ َط ـْ َوَراَء اإْلِ ْجِزي َطؿَّ

ْقَت َوفِقَؿا ُيَخافُِت؟ َقاَل:   )صحقح( «كََعؿْ »َيْرَفُع بِِف الصَّ

                                 

 (2813صـػ )يف الؿ (91) 

 (2818يف الؿصـػ ) (92) 
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 الذين قالوا بالقراءة في السرية:

: وكؼؾ طـف الؼقل بالقجقب وكؼؾ طـف طدم القجقب لؽـ جؿفقر أصحابف طؾك استحباهبا  مالؽ

 ة مـ تركفا يف السرية وال تػسد صال

 : وطؾقف الشافعقة وقالقا بقجقب قراءة الػاتحة الشافعل

: كؼؾ طـف وجقب الؼراءة يف السرية لؽـ رواية الجؿاطة طـف , والذي طؾقف جؿاهقر أصحابف  أحؿد

 (93)أن الؼراءة لقست بقاجبة يف السرية وال الجفرية( )

 : األدلة التل يف الباب طؾك الؼراءة يف الجفرية. وحؿؾقا

اَلةِ  وقالقا ـْ الصَّ َغ لِْؾَقْسَقاِس َوَحِديِث الـَّْػِس َوَما َيْشَغُؾُف َط  : إذا لؿ يؼرأ  َتَػرَّ

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف  واستدل الشافعقة
ِ
امِِت: َأنَّ َرُسقَل اهلل ـِ الصَّ : بؿا روى البخاري ومسؾؿ طـ ُطَباَدَة ْب

ـْ َلْؿ يَ »َوَسؾََّؿ َقاَل:    «ْؼَرْأ بَِػاتَِحِة الؽِتَاِب اَل َصالََة لَِؿ

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقاَل: 
ِّ

ـِ الـَّبِل ـْ َصؾَّك َصاَلًة َلْؿ َيْؼَرأْ فِقَفا »وبؿا روى مسؾؿ طـ أبل هريرة َط َم

 ِخَداٌج 
َ

 «بُِلمِّ اْلُؼْرآِن َفِفل

 (94) طؾك الؿسبقق ,واطرتض طؾقف : بلن هذا محؿقل طؾك غقر الؿلمقم , وأن الؼراءة ال تجب 

                                 

ط الؿـار( , الؿـتؼل شرح الؿقصل 1/219ط دار القطل( , االصطالم يف الخالف )247, 246, 4/228االستذكار ) (93)

ط دار الؽتب( , اختالف أققال مالؽ )يف الؼراءة خؾػ 1/111ط السعادة , دار الؽتاب( , اختالف األئؿة العؾؿاء )1/159)

ط الؿـقرية(, ســ الرتمذي 3/365ط دار الؽتب( , الؿجؿقع )2/141(, الحاوي الؽبقر )115 ـسر صاإلمام فقؿا أ

ت ماهر الػحؾ( , 1/95ت الرتكل( , الفداية طؾك مذهب اإلمام أحؿد )2/268ط الرسالة( , الؿغـل )372, 1/371)

 ت محؿد حامد(. 2/228األكصاف )

 ت األطظؿل(285 )مقصل مالؽ لؽـ مالؽ كص طؾك الؼراءة ولؿ يؼؾ واجبف أم ال

ط الرسالة( , الؿغـل 2/116ط الرسالة( , ســ أبل داود )1/372ط الؿـقرية( , ســ الرتمذي )3/366الؿجؿقع ) (94)

 ط الرشد(2/271ت الرتكل( , شرح ابـ بطال )2/263,262)
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 آثار عن الصحابة في القراءة في السرية

ـْ َطْؾَؼَؿَة َقاَل: 95قال ابـ أبل شقبة) ـْ إِْبَراِهقَؿ, َط َثـَا اأْلَْطَؿُش, َط َثـَا َوكِقٌع َقاَل: َحدَّ َصؾَّقُْت  "(: َحدَّ

 بِالـََّفارِ 
ِ
ٍء َقَرأَ إَِلك َجـِْب َطبِْد اهلل

ْ
]صف:  {َربِّ ِزْدكِل ِطْؾًؿا}َحتَّك اْكَتَفك إَِلك َقْقلِِف:  , َفَؾْؿ َأْدِر َأيَّ َشل

 )صحقح( "[, َفَظـَـُْت َأكَُّف َيْؼَرُأ فِل صف 114

ـْ 96قال ابـ الؿـذر ) ـُ َأبِل َشْقَبَة, َقاَل: ثـا َوكِقٌع, َط ـُ َهاُروَن, َقاَل: ثـا َأُبق َبْؽِر ْب ثـا ُمقَسك ْب (: َحدَّ

ـْ َذْكَقا ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة, َوَطائَِشَة َقااَل: ُسْػَقاَن, َط َماِم فِقَؿا ُيَخافُِت بِفِ »َن َأبِل َصالٍِح, َط  «اْقَرْأ َخْؾَػ اإْلِ

 )صحقح(

ـْ 97قال ابـ ماجة  ) َثـَا ُشْعَبُة, َط ـُ َطامٍِر َقاَل: َحدَّ َثـَا َسِعقُد ْب ـُ َيْحَقك َقاَل: َحدَّ ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ (: َحدَّ

ـْ  , َقاَل:  مِْسَعٍر, َط
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َجابِِر ْب َماِم فِل »َيِزيَد اْلَػِؼقِر, َط ُكـَّا َكْؼَرُأ فِل الظُّْفِر َواْلَعْصِر َخْؾَػ اإْلِ

ـِ بَِػاتَِحِة اْلؽِتَاِب  , بَِػاتَِحِة اْلؽِتَاِب, َوُسقَرةٍ َوفِل اأْلُْخَرَيْق ـِ ـِ اأْلُوَلقَقْ ْكَعتَقْ )صحقح( ولف حؽؿ   «الرَّ

 الرفع واهلل أطؾؿ 

                                 

 (. ط دار التاج )طبد اهلل هق ابـ مسعقد(3659( )الؿصـػ 95)

 ط دار صقبة(1313جؿاع واالختالف )(األوسط يف الســ واإل96)

 ط الرسالة( 843( ســ ابـ ماجة ) 97)



 اإللمام بحكم القراءة خلف اإلمام
        

 29 

 آثار عن التاب ين في القراءة خلف اإلمام في السرية

, َأكَُّف َكاَن َيُؼقُل: 98قال ابـ أبل شقبة) ِّ
ْعبِل ـِ الشَّ , َط

ُّ
ْقَباكِل َثـَا ُهَشْقٌؿ َقاَل: َأْخَبَرَكا الشَّ اْقَرْأ »(: َحدَّ

ْفِر َواْلَعْصِر بَِػاتَِحِة اْلؽِ  َماِم فِل الظُّ ـِ بَِػاتَِحِة اْلؽَِتاِب َخْؾَػ اإْلِ  صحقح(«)َتاِب َوُسقَرٍة, َوفِل اأْلُْخَرَيْق

 َقاَل: َسِؿْعُتُف 99قال ابـ أبل شقبة)
ِّ

ْعبِل ـِ الشَّ ـُ َسالٍِؿ, َط َثـَا ُهَشْقٌؿ َقاَل: َأْخَبَرَكا إِْسَؿاِطقُؾ ْب (: َحدَّ

ْفِر َواْلَعْص »َيُؼقُل:  َماِم فِل الظُّ اَلةِ اْلِؼَراَءُة َخْؾَػ اإْلِ  صحقح(«)ِر ُكقٌر لِؾصَّ

ـِ اْلَحَؽِؿ َقاَل: 111قال ابـ أبل شقبة) ـْ َأبِقِف, َط ـُ َأبِل َغـِقََّة, َط َثـَا اْب َماِم فِقَؿا َلْؿ »(: َحدَّ اْقَرأْ َخْؾَػ اإْلِ

ـِ بَِػاتَِحِة ا ـِ بَِػاتَِحِة اْلؽِتَاِب َوُسقَرٍة, َوفِل اأْلُْخَرَيْق  )حسـ(« ْلؽِتَاِب َيْجَفْر فِل اأْلُوَلقَقْ

ـِ 111قال ابـ أبل شقبة) ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ ـِ َسِعقٍد, َط ـْ َيْحَقك ْب ـُ َسِعقٍد اْلَؼطَّاُن, َط َثـَا َيْحَقك ْب (: َحدَّ

ـْ َأبِقِف َقاَل:  َمامِ »اْلَؼاِسِؿ, َط  )صحقح( « إِكِّل أَلُِحبُّ َأْن َأْشَغَؾ كَْػِسل فِل الظُّْفِر َواْلَعْصِر َخْؾَػ اإْلِ

ـْ َمْؽُحقٍل 112روى طبد الرزاق ) ـِ َراِشٍد, َط ِد ْب ـْ ُمَحؿَّ َكاَن َيْؼَرُأ بَِػاتَِحِة اْلؽِتَاِب فِقَؿا َيْجَفُر »( : َط

َماُم َوفِقَؿا اَل َيْجَفرُ   )حسـ(« فِقِف اإْلِ

ـِ 113قال ابـ حزم ) ـْ َرَجاِء ْب ـِ َطْقٍن َط  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـْ ُمَعاٍذ َط : إْن َكاَن َحْقَقُة َأكَُّف َكاَن َيُؼقُل  ( : َوَط

ـْ قَِراَءةِ َفاتَِحِة اْلؽِتَاِب.
َماِم َفَجَفَر َأْو َلْؿ َيْجَفْر َفاَل بُدَّ مِ )صحقح( ,  كسبف لعبد الرزاق ولؿ  َخْؾَػ اإْلِ

 أجده

                                 

 (. ط دار التاج3763( )الؿصـػ 98)

 (. ط دار التاج3764( )الؿصـػ 99)

 (. ط دار التاج3766( )الؿصـػ 111)

 (. ط دار التاج3774( )الؿصـػ 111)

 (2769يف الؿصـػ ) (112) 

 (2/238الؿحؾك باآلثار )(113)  
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ـْ َأبِقِف َأكَُّف 114روى َمالٌِؽ  ) ـِ ُطْرَوَة َط ـْ ِهَشاِم ْب َماِم, فِقَؿا اَل َيْجَفُر فِقِف َكاَن َيْؼَرُأ ( : َط َخْؾَػ اإْلِ

َماُم بِاْلِؼَراَءِة.  )صحقح( اإْلِ

ٍد 115روى َمالٌِؽ  ) ـَ ُمَحؿَّ : َأنَّ اْلَؼاِسَؿ ْب ـِ ْحؿ ـِ َأبِل َطْبِد الرَّ ـْ َربِقَعَة ْب ـِ َسِعقٍد وَط ـْ َيْحَقك ْب ( : َط

َماِم فِقَؿا اَل َيْجَفُر فِ  َماُم بِاْلِؼَراَءةِ َكاَن َيْؼَرأُ َخْؾَػ اإْلِ  . )صحقح(قِف اإْلِ

ـِ ُمْطِعٍؿ, 116روى َمالٌِؽ  ) ـَ ُجَبْقِر ْب ـِ ُروَماَن: َأنَّ َكافَِع ْب ـْ َيِزيَد ْب َماِم فِقَؿا ( : َط َكاَن َيْؼَرُأ َخْؾَػ اإْلِ

َماُم بِاْلِؼَراَءةِ   )صحقح( اَل َيْجَفُر فِقِف اإْلِ

 

 

                                 

 ت األطظؿل(279)مقصل مالؽ (114)  

 ت األطظؿل(281مقصل مالؽ )(115)  

 ت األطظؿل(281مقصل مالؽ )(116)  
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 لمسألةالمبحث الثالث: تلخيص ما ورد في ا

 الذيـ قالقا بعدم الؼراءة يف الجفرية

 الحـػقة والؿالؽقة والشافعل يف الؼديؿ وبعض الشافعقة والحـابؾة

 واستدلقا

ُؽْؿ ُتْرَحُؿقنَ }بؼقلف تعالك  ـ 1  {َوإَِذا ُقِرَئ اْلُؼْرآُن َفاْسَتِؿُعقا َلُف َوَأْكِصُتقا َلَعؾَّ

ْكَقا َربَّـَا َوَقاَل ُمقَسك َربَّـَا إِ {وققلف تعالك  ـ 2 كََّؽ آَتْقَت فِْرَطْقَن َوَمََلَُه ِزيـًَة َوَأْمَقااًل فِل اْلَحَقاِة الدُّ

ـْ َسبِقؾَِؽ َربَّـَا اْصِؿْس َطَؾك َأْمَقالِِفْؿ َواْشُدْد َطَؾك ُقُؾقبِِفْؿ َفاَل ُيْممِـُقا َحتَّك َيَرُوا ا ْلَعَذاَب لُِقِضؾُّقا َط

ـَ اَل َيْعَؾُؿقَن )( َقاَل َقْد أُ 88اأْلَلِقَؿ ) ِذي  يقكس }(89ِجقَبْت َدْطَقُتُؽَؿا َفاْسَتِؼقَؿا َواَل َتتَّبَِعانِّ َسبِقَؾ الَّ

و    "ال تػعؾقا إال بلم الؼرآن"أن األمر بؼراءة الػاتحة أخص مـفا وهق حديث :  وأجقب طـفا :

 حديث ضعقػ  أجقب بلكف

 "وحديث َما لِل ُأَكاَزُع اْلُؼْرآنَ  -1

 ا قرأ فلكصتقاوزيادة فنذ -2

 وحديث ومـ كان لف إمام فؼراءة اإلمام لف قراءة  -3

 وأن مـ لؿ يؼرأ يف الصالة الجفرية لؿ يؼؾ أحد ببطالن صالتف  -4

 : بلن ال إجؿاع يف الؿسللةواطرتض طؾقف 
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 الذين قالوا بالقراءة في الجهرية

 الشافعل وطؾقف الشافعقة : استدلقا 

ـْ َلْؿ َيؼْ  -1  َرْأ بَِػاتَِحِة الؽَِتاِب بحديث اَل َصالََة لَِؿ

 ِخَداٌج   -2
َ

ـْ َصؾَّك َصاَلًة َلْؿ َيْؼَرْأ فِقَفا بُِلمِّ اْلُؼْرآِن َفِفل  وحديث َم

 أن الجؿفقر حؿؾقهؿا يف الؿـػرد واإلمام  واطرتض :

, إِي«إِكِّل َأَراُكْؿ َتْؼَرُءوَن َوَراَء إَِمامُِؽؿْ »وحديث  -3
ِ
, َقاَل:  , َقاَل: ُقْؾـَا: َيا َرُسقَل اهلل

ِ
َواهلل

ـْ َلْؿ َيْؼَرْأ بَِفا»  « اَل َتْػَعُؾقا إاِلَّ بُِلمِّ الُؼْرآِن, َفنِكَُّف اَل َصاَلَة لَِؿ

 أكف ضعقػ واطرتض : 
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 الذين قالوا ب دم القراءة خلف اإلمام في السرية 

لقست الحـػقة,  وبعض الؿالؽقة وققل لؾشافعل غقر مشفقر , ويؾحؼ هبؿ مـ قال إن الؼراءة 

 واجبة وهؿ جؿفقر أصحاب مالؽ وأحؿد يف رواية الجؿاطة طـف وطؾقف الحـابؾة.

 واستدلقا :

ُؽْؿ ُتْرَحُؿقنَ }بؼقلف تعالك ـ 1 وحؿؾقه طؾك الجفرية  {َوإَِذا ُقِرَئ اْلُؼْرآُن َفاْسَتِؿُعقا َلُف َوَأْكِصُتقا َلَعؾَّ

 والسرية.

 وأن اآلية تحؿؾ فقؿا طدا الػاتحة. "حة الؽتابال صالة لؿـ لؿ يؼرأ بػات"طـف:  بحديث  وأجقب

 , واطتؿدوه يف الضرورة وغقرها "أكف ركع دون الصػ فؾؿ يؼرأ الػاتحة "وحديث أبل بؽرة  ـ  2

 طـف أكف لؾضرورة فؼط وأجقب

 "َما لِل ُأَكاَزُع اْلُؼْرآنَ  "حديثـ  3

 :  أكف لقس واضحاوأجقب طـف

 "فنذا قرأ فلكصتقا "وزيادةـ 4

 .أكف شاذة وطؾك فرض صحتفا هل يف غقر الػاتحة  طـفا: وأجقب

 وحديث ومـ كان لف إمام فؼراءة اإلمام لف قراءةأ ـ 

 أكف ضعقػ أو يحؿؾ يف ما طدا الػاتحة  وأجقب طـف: 

 أن الظاهر أكف رفع صقتف وأجقب طـف : "َقْد َطؾِْؿُت َأنَّ َبْعَضُؽْؿ َخاَلَجـِقَفا "وحديث ب ـ 
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 القراءة في السريةالذين قالوا ب

 مالؽ : كؼؾ طـف القجقب وطدم القجقب وجؿفقر أصحابف طؾك استحباهبا 

 الشافعل : وجؿاهقر الشافعقة قالقا بقجقب قراءة الػاتحة

أحؿد :  كؼؾ طـف وجقب الؼراءة يف السرية لؽـ رواية الجؿاطة طـف والذي طؾقف جؿاهقر أصحابف 

 الجفرية أن الؼراءة لقست بقاجبف يف السرية وال

 وحؿؾقا األدلة التل تدل طؾك طدم الؼراءة أهنا يف الجفرية

 وقالقا : إذا لؿ يؼرأ تػرغ لؾقسقاس وحديث الـػس وما يشغؾف طـ الصالة

 واستدل الشافعقة طؾك وجقب الؼراءة

ـْ َلْؿ َيْؼَرْأ بَِػاتَِحِة الؽَِتاِب  -1  بحديث اَل َصالََة لَِؿ

ـْ َصؾَّك َصاَلًة َلْؿ يَ  -2  ِخَداٌج وحديث َم
َ

 ْؼَرْأ فِقَفا بُِلمِّ اْلُؼْرآِن َفِفل

 واطرتض : أهنؿا يف الؿـػرد واإلمام
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 المبحث الرابع: تجميع ما ورد عن الصحابة والتاب ين:

قال بعدم الؼراءة يف الجفرية: زيد بـ ثابت , ابـ طؿر , جابر بـ طبد اهلل , طثؿان بـ طػان , ابـ مـ 

 ططاء , الزهري. مسعقد , طروة , سالؿ ,

الذيـ قالقا بالؼراءة يف الجفرية : لؿ أقػ بسـد ثابت طـ أحد قال بذلؽ مـ الصحابة, وأما 

 التابعقـ  فؿـفؿ أبق سؾؿة , سعقد بـ جبقر , األوزاطل , رجاء بـ حققة , مؽحقل.

ريرة , ( , طبادة , أبق سعقد , أبق ه117مـ قال بالؼراءة مطؾؼا ولؿ يؿقز :ابـ طؿرو , ابـ طباس)

 طائشة , أبل بـ كعب, الحسـ , الشعبل 

 مـ قال : تؼرأ ذا لؿ تسؿع قراءة اإلمام :سعقد بـ جبقر  , أحؿد بـ حـبؾ

 بدون تؼقد:  أبق مجؾز , الؼاسؿ بـ محؿد -الؼراءة وطدمفا  -مـ جقز األمريـ

 سقيد بـ غػؾة مـ قال بعدم الؼراءة يف السرية : ابـ طؿرو , جابر بـ طبد اهلل , زيد بـ ثابت,

مـ قال بعدم الؼراءة مطؾؼا ولؿ يؿقز : ابـ مسعقد , أبق الدرداء , ابـ طباس , أكس بـ مالؽ , 

األسقد بـ يزيد , سعقد بـ جبقر , سعقد ابـ الؿسقب , محؿد بـ سقريـ , الضحاك بـ مزاحؿ ,  

 أبق وائؾ , أصحاب طبد اهلل ابـ مسعقد قالف أبق إسحاق السبقعل.

لؼراءة يف السرية :أبق هريرة , طائشة , جابر , ابـ مسعقد  , طروة , كافع بـ جبقر , الشعبل مـ قال با

 ,  الحؽؿ , الؼاسؿ بـ محؿد , مؽحقل , رجاء بـ حققة.

 
 
 
 
 
 

                                 

 وطـف رواية تشقر بالتخققر (117)  

ـِ (5/1664)قال ابـ أبل حاتؿ   ـِ ُجَبقٍر َط ـْ َسِعقِد ْب ـُ َطْجالَن َط ـُ ُبَؽْقٍر ثـا َثابُِت ْب ـُ ْب , ثـا مِْسؽِق
ُّ

َثـَا َأبِل, ثـا الـَُّػْقؾِل ـِ :َحدَّ اْب

ـَ االْستَِؿاِع إَِلك َيْقِم ُجُؿَعَة, َأْو فِل َصالٍة َمْؽُتقَبٍة َأْو َيْقمِ 
ـَ فِل َسَعٍة مِ

َأْضَحك َأْو َيْقِم فِْطٍر فِل َقْقلِِف: َوإَِذا  َطبَّاٍس َقاَل: إِنَّ اْلُؿْممِ

 ُقِرَئ اْلُؼْرآُن َفاْسَتِؿُعقا َلُف َوَأكِْصُتقا )حسـ(
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 في المسألة أقوال أصحاب المذاهب

اَل  رحؿف اهلل : َقاَل أبق َحـِقَػةَ  ٍء مِـ الصَّ
ْ

ِة َما َيْجَفُر فِقِف بِاْلِؼَراَءِة َوَما اَل اَل قَِراَءَة خؾَػ اإلماِم فِل َشل

 ((116/ 1الحجة طؾك أهؾ الؿديـة )) .َيْجَفُر فِقِف بِاْلِؼَراَءةِ 

ُجُؾ َوَراءَ اأْلَْمُر ِطـَْدَكا قال مالؽ رحؿف اهلل :  َماُم بِاْلِؼَراَءِة:  َأْن َيْؼَرَأ الرَّ َماِم, فِقَؿا اَل َيْجَفُر فِقِف اإْلِ اإْلِ

َماُم بِاْلِؼَراَءِة.َوَيتْ   ((118/ 2)285مقصل مالؽ ت األطظؿل )     ُرُك اْلِؼَراَءَة فِقَؿا َيْجَفُر فِقِف اإْلِ

 ((141/ 2الحاوي )).  يؼرأ خؾػ اإلمام جفر أو لؿ يجفر بلم الؼرآن رحؿف اهلل : قال الشافعل

ـِ اْلِؼَراقال أبق داود رحؿف اهلل :  َماِم؟ َقاَل: اْقَرْأ فِقَؿا اَل َيْجَفُر, َسِؿْعُت َأْحَؿَد , ُسئَِؾ َط َءِة َخْؾَػ اإْلِ

  ."َرَأ قِقَؾ َلُف: َفِػقَؿ َيْجَفُر؟ َقاَل: اَل َتْؼَرْأ, إاِلَّ َأْن َتْبَتِدَرُه َفَتْؼَرُأ بَِػاتَِحِة اْلؽَِتاِب َقْبَؾ َأْن َيؼْ 

 ((48)صـ مسائؾ اإلمام أحؿد رواية أبل داود السجستاين)
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 أخر في قراءة الفاتحة خلف اإلمام  أقوال

: البخاري , ابـ حزم , البقفؼل ذهب إلك وجقب قراءة الػاتحة خؾػ اإلمام سرية كاكت أو جفرية 

, الصـعاين , الشقكاين , صديؼ حسـ خان , الؿباركػقري صاحب تحػة األحقذي , أحؿد شاكر 

, مؼبؾ بـ هادي القادطل , محؿد األمقـ  , طبد الرزاق طػقػل , ابـ باز , ابـ طثقؿقـ ,  ابـ جربيـ

الشـؼقطل , محؿد صالح الؿـجد , طبد الؿحسـ العباد , محؿد الؿختار الشـؼقطـل , طبد الؽريؿ 

 (.118الخضقر ,  طبد اهلل السعد, طبد العزيز الراجحل, حؿد بـ طبد اهلل الحؿد , الؾجـة الدائؿة )

: ابـ تقؿقة , األلباين , سقد سابؼ , طبد اهلل آل  ريةذهب إلك اإلكصات يف الجفرية والؼراءة يف الس

 ( .119)قزان , محؿد بـ إبراهقؿ آل الشقخ بسام , السعدي , صالح الػ

: األزهر والجفرية  ذهب إلك أن قراءة الؿلمقم غقر واجبة وأهنا مؽروهة تحريؿا يف الصالة السرية

(111.) 

 (.111إلفتاء الؿصرية ): دار ا الؼراءة تحرم يف الجفرية وتـدب يف السرية

 ( .112: أبق إسحاق الحقيـل ) األفضؾ قراءة الػاتحة يف الجفرية

                                 

( , 21( , الؼراءة خؾػ اإلمام لؾبقفؼل )ص: 266/ 2( , الؿحؾك باآلثار) 6مام لؾبخاري )ص: الؼراءة خؾػ اإل(118) 

/ 2(,  ســ الرتمذي ت شاكر )115/ 5( , فتح البقان يف مؼاصد الؼرآن )253/ 2( , كقؾ األوصار )254/ 1سبؾ السالم )

(,  291/ 12البـ باز بعـاية الشقيعر ) (,  فتاوى كقر طؾك الدرب161(,  فتاوى الشقخ طبد الرزاق طػقػل )ص: 118

( , صػة صالة الـبل لؾعالمة 37/28(, شرح طؿدة األحؽام البـ جربيـ )131/ 13مجؿقع فتاوى ورسائؾ العثقؿقـ )

(, فتاوى اإلسالم سمال وجقاب )ص: 461/ 4( , العذب الـؿقر مـ مجالس الشـؼقطل يف التػسقر )34مؼبؾ القادطل )ص: 

 -( , شرح الرتمذي 11/ 47( شرح زاد الؿستؼـع لؾشـؼقطل محؿد مختار )116/3أبل داود لؾعباد ) ( , شرح ســ5681

الراجحل  -(, فتاوى مـقطة 135( , شرح آداب الؿشل إلك الصالة لؾشقخ طبداهلل السعد )ص: 11/6طبد الؽريؿ الخضقر )

 (325/ 5) 2 -(, فتاوى الؾجـة الدائؿة 98/ 7(, شرح زاد الؿستؼـع لؾحؿد )29/ 12)

( طبد اهلل آل بسام , مجؿقع فتاوى 188/ 2( , تقضقح األحؽام  )159/ 1(, فؼف السـة )311/ 2الػتاوى الؽربى )(119) 

( لؿحؿد بـ 121( , شرح كتاب آداب الؿشل إلك الصالة أو العبادات )ص: 261/ 1فضقؾة الشقخ صالح بـ فقزان )

 إبراهقؿ آل الشقخ

 .(46/ 1فتاوى األزهر )(111) 

 (.89/ 1فتاوى دار اإلفتاء الؿصرية )(111) 

 ( .22فتاوى الشقخ أبق اسحاق الحقيـل )ص: (112) 
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 الراجح في المسألة:

 الرتجقح: 

 الحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل وبعد:

 بعد دراسة متلكقة لفذه الؿسللة, أققل

 ققل مـ قال بعدم الؼراءة يف الجفرية والؼراءة يف السرية. -واهلل أطؾؿ-

فؾؼقة أدلتفؿ وطد وجقد دلقؾ صحقح صريح يػقد وجقب الؼراءة خؾػ اإلمام يف أما الجفرية:  

 الجفرية.

ُؽْؿ ُتْرَحُؿقنَ }ومـ أدلتفؿ: قال  تعالك   {َوإَِذا ُقِرَئ اْلُؼْرآُن َفاْسَتِؿُعقا َلُف َوَأْكِصُتقا َلَعؾَّ

 . {َقْد ُأِجقَبْت َدْطَقُتُؽَؿا }وققلف تعالك  

 دلقؾ صحقح يػقد وجقب الؼراءة خؾػ اإلمام يف الجفرية وال يقجد 

ـْ َلْؿ َيْؼَرْأ بَِػاتَِحِة الؽَِتاِب  "وأما حديث ـْ َصؾَّك َصاَلًة َلْؿ َيْؼَرْأ فِقَفا بُِلمِّ "وحديث  "اَل َصالََة لَِؿ َم

 ِخَداٌج 
َ

 ؿلمقم .حؿؾفؿا الجؿفقر يف دون الجفرية ومـفؿ مـ حؿؾفا طؾك غقر ال "اْلُؼْرآِن َفِفل

ألكف ثبت ما يشعر أن بعض الصحابة كان يؼرأ خؾػ الـبل صؾك اهلل طؾقف  وأما الؼراءة يف السرية :

وسؾؿ أو خؾػ اإلمام طؾك طفد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ , مـ ذلؽ ققل جابر رضل اهلل طـف : 

ْكعَ » َماِم فِل الرَّ ْفِر َواْلَعْصِر َخْؾَػ اإْلِ , بَِػاتَِحِة اْلؽَِتاِب, َوُسقَرٍة َوفِل ُكـَّا َكْؼَرُأ فِل الظُّ ـِ ـِ اأْلُوَلَقْق َتْق

ـِ بَِػاتَِحِة اْلؽَِتاِب   « اأْلُْخَرَيْق

ُؽْؿ َقَرَأ َخْؾِػل بَِسبِِّح اْسَؿ َربَِّؽ اأْلَْطَؾك؟»ومـ ذلؽ ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  َفَؼاَل َرُجٌؾ: « َأيُّ

  -واهلل أطؾؿ-وهذا  األخقر «  َقْد َطؾِْؿُت َأنَّ َبْعَضُؽْؿ َخاَلَجـِقَفا»َخْقَر, َقاَل: َأَكا َوَلْؿ ُأِرْد بَِفا إاِلَّ الْ 

 لقس فقف هنل طـ الؼراءة أكؿا هق رفع صقت الرجؾ بالؼراءة
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 مثؾ متابعة إمامف فصالتف صحقحة ,, ال كؼقل ببطالهنا ولؽـ مـ ترك الؼراءة لعذر

 بقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ.ك الؾفؿ طؾك د هلل رب العالؿقـ وصؾوالحؿ

 

 أحؿد بـ طقضكتبف / 

11163319147/11145881753 

Eda75@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Ahmed.Mohamed.Awad1995
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 الفهرس:

 ( 3مؼدمة الؿملػ..............................................................)

 (6الذيـ قالقا بعدم الؼراءة يف الجفرية وأدلتفؿ.................................) 

 (11آثار طـ الصحابة تدل طؾك طدم الؼراءة يف الجفرية...........................) 

 (11آثار طـ التابعقـ تدل طؾك طدم الؼراءة خؾػ اإلمام الجفرية..................) 

 ( 13الذيـ قالقا بقجقب الؼراءة يف الجفرية....................................) 

 (14الؼراءة خؾػ اإلمام بدون تؼقد........................) يف  الصحابةآثار طـ 

 اآلثار التل استدل هبا البخاري طؾك طدم إدراك الركعة بندراك الركقع 

 (16.....................) وهبا يؼقل طؾك وجقب الؼراءة خؾػ اإلمام يف الجفرية

 (21............) ....حؽؿ قراءة الػاتحة خؾػ اإلمام يف السرية....... ...........

 ( 23......).ة يف السرية أو الجفرية أو مطؾؼاآثار طـ الصحابة تدل طؾك طدم الؼراء

 ( 28...)...الذيـ قالقا بالؼراءة يف السرية.......................... .....,.........

 ( 29) ...آثار طـ الصحابة يف الؼراءة يف السرية....................................

 (31.) ..آثار طـ التابعقـ يف الؼراءة خؾػ اإلمام يف السرية...... ..................

 ( 32.)..تؾخقص ما ورد يف الؿسللة........................ .......................

 ( 36) .الؿبحث الرابع: تجؿقع خالصة ما ورد طـ الصحابة والتابعقـ..............

 ( 37)....................................حاب الؿذاهب يف الؿسللة.......أققال أص

 ( 38.)..........أققال  أخر يف قراءة الػاتحة خؾػ اإلمام......... ..................

 ( 39....)....الراجح يف الؿسللة.................. ..................................

 


