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   تقدمي                                          
      بسم هللا الرمحن الرحيم                                     

  د:وبع  ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده  ،احلمد هلل وحده

وال  مجع األق ،فألفيته جيدا يف اببه ،«اإلحباك يف عدم اإلدراك»فقد اطلعت على كتاب الشيخ مصطفى حممود 
 وابهلل التوفيق.  ،وإن كنت أخالفه يف الرتجيح  ،واألدلة

  ه28/5/1440 حفظه هللا خالد بن علي املشيقح :كتبه األستاذ الدكتور                              
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 املقدمة                                                     
  بسم هللا الرمحن الرحيم                                                              

  (110اإلسراء:  )  {وابتغ بني ذلك سبيالوال جتهر بصالتك وال ختافت هبا  }  :احلمد هلل القائل

قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني } :والصالة والسالم على رسوله القائل فيما يرويه عن ربه تبارك وتعاىل
أخرجه اإلمام مسلم يف  {ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد احلمد له رب العاملني قال هللا تعاىل محدين عبدي...

  .من حديث أيب هريرة 1/296صحيحه 
من حديث عبادة  2/56أخرجه اإلمام البيهقي يف السنن الكربى  {ال صالة ملن مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب}و  

  .بن الصامت
 «احلمد هلل رب العاملني»ورحم هللا اإلمام القرطيب حيث قال: وما حفظ أنه كان يف اإلسالم قط صالة بغري 

  1/115تفسري القرطيب    «ال صالة إال بفاحتة الكتاب»يدل على هذا قوله صلى هللا عليه وسلم:  
القول التمام يف »أفردهتا من كتايب وقد فهذه رسالة فيما خيتص مبسألة إدراك اإلمام يف الركوع،  أما بعد:        

تقريبا  -، مع بعض الزايدات مما مل تكن يف األصل - «ركنية قراءة فاحتة الكتاب يف الصالة وخلف اإلمام
  للفائدة، وتسهيال لالستفادة.

املفسر  عبد األول الولوي ما جرى بيين وبني الشيخ هذا، وقد دفعين وشجعين يف كتابة هذه الرسالة        
وعند شرحه  ،وذلك؛ أنه كان يدرسنا يف صحيح البخاري يف جامع األنوار يف مركاتو أديس أاباب ،احملدث

أو حديث أيب بكرة يف ركوعه   ،يف غالب ظين {ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب}حلديث عبادة بن الصامت  
يف عدم االعتداد ابلركعة اليت أدرك املسبوق ركوعها فما بعده مع اإلمام، بدأ يقرر  ،دون الصف وهللا أعلم

 أقول لكم»فقلت له: أليس الشيخ فالن وفالن يفيت ابالعتداد؟ فأجابين بنحو قول ابن عباس رضي هللا عنهما:  
                               «وتقولون قال أبو بكر وعمر  مصلى هللا عليه وسل  قال رسول هللا

إبذن هللا؛ حيث  ق،توصل إىل احلفأ ،وأرى أدلة الفريقني ،أن أحبث يف املسألة ،وقررت يف نفسي ،لكن عزمت
 وما}كما قال تعاىل:   ،دون أن يبني لنا احلق من ذلك اخلالف ه،إن هللا تعاىل مل يرتكنا على خالف ويتعبدان ب

  (64النحل: )  {أنزلنا عليك الكتب إال لتبني هلم الذى اختلفوا فيه وهدى ورمحة لقوم يؤمنون 
  إال خالف له حظ من النظر.  =وليس كل خالف جاء معتربا   كما قال الشاعر:  و 

أعتقده من  وأرى أدلة الفريقني، مث توصلت إىل خالف ما كنت ة،وبدأت أحبث يف املسأل ،فاستعنت هللا تعاىل
  ودعوت هللا أن جيزيه خريا.  ،تذكرت الشيخ  ،من االعتداد ابلركعة، وحينها  ،قبل

من  ،واحلديثية ،يف رسالة؛ ملا يف النصوص القرآنية ق،يف مجع ما توصلت إليه من احل ،واستعنته ،مث استخرت هللا
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إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينت }كما قال تعاىل:   ،والتحذير من كتمانه ،وبيانهعلى نشر احلق  احلث
وإذ }وقال تعاىل:    (159البقرة:  )  {ب أولئك يلعنهم هللا ويلعنهم اللعنون واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف الكت

  (187عمران:  آل )  {أخذ هللا ميثق الذين أوتوا الكتب لتبيننه للناس وال تكتمونه
من كتاب اإلميان من حديث متيم  «ابب بيان أن الدين النصيحة»وقد أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه يف 

الدين النصيحة قلنا ملن قال هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني }قال: الداري أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
  {وعامتهم

ابيعت رسول هللا صلى هللا »ن حديث جرير بن عبد هللا قال: وأخرج أيضا يف صحيحه حتت الباب املذكور م
  «عليه وسلم على إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم

من كتاب العلم من حديث أيب  «ابب ليبلغ العلم الشاهد الغائب»وأخرج اإلمام البخاري يف صحيحه يف 
  «لغ الشاهد الغائبوليب»شريح وهو طويل أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  

من كتاب أحاديث األنبياء من حديث عبد هللا  «ابب ما ذكر عن بين إسرائيل»وأخرج أيضا يف صحيحه يف 
وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج ومن كذب  بلغوا عين ولو آية}بن عمرو أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 

  {متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  علي
  «للركعة اليت أدرك املسبوق ركوعها فما بعده مع اإلمام  اإلحباك يف عدم اإلدراك»ومسيتها:          

  {إن أريد إال اإلصلح ما استطعت وما توفيقى إال ابهلل عليه توكلت وإليه أنيب}
للفوز جبنات النعيم، وكما أسأله أيضا أن يوفقين واملسلمني وهللا أسأل أن جيعلها خالصة لوجهه الكرمي، وسببا 

عبده  وصلى هللا وسلم وابرك على ،والقادر عليه ،إنه ويل ذلك ،وجينبنا الفوت والزلل ،لسداد القول والعمل
  ومن هلديه اقتفى. ،وصحبه ،ورسوله املصطفى، وعلى آله

 
  كتب:و                                                                        

  مصطفى بن حممود بن إجغو السلطي                                                         
 

Email:- mustefamahmud12@gmail.com             
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ابب وجوب القراءة لإلمام »رمحه هللا تعاىل يف صحيحه:  (ه256املتوىف: ) قال اإلمام البخاري        
  «واملأموم يف الصلوات كلها يف احلضر والسفر وما جيهر فيها وما خيافت

حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة قال: شكا  أتبعه بقوله:مث 
فشكوا حىت ذكروا أنه ال حيسن يصلي،  فعزله واستعمل عليه عمارا، عنه، أهل الكوفة سعدا إىل عمر رضي هللا

، قال أبو إسحاق: أما أان وهللا فإين  حتسن تصلي: اي أاب إسحاق؛ إن هؤالء يزعمون أنك ال فأرسل إليه فقال
ما أخرم منها، أصلي صالة العشاء فأركد يف  ،كنت أصلي هبم صالة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

إىل  –أو رجاال  –قال: ذاك الظن بك اي أاب إسحاق؟ فأرسل معه رجال ، نياألخري، وأخف يف نياألولي
، ومل يدع مسجدا إال سأل عنه، ويثنون معروفا حىت دخل مسجدا لبين عبس، الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة

، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا ال يسري ابلسرية، وال فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكىن أاب سعدة
كاذاب قام   يقسم ابلسوية، وال يعدل يف القضية، قال سعد: أما وهللا ألدعون بثالث: اللهم إن كان عبدك هذا

، رايء ومسعة؛ فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه ابلفنت، وكان بعد يقول: شيخ كبري مفتون أصابتين دعوة سعد 
فأان رأيته بعد؛ قد سقط حاجباه على عينيه من الكرب، وإنه ليتعرض للجواري يف الطرق قال عبد امللك: 

  يغمزهن.

قال: حدثنا علي بن عبد هللا قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حممود بن الربيع عن عبادة بن الصامت 
  احتة الكتاب.فأن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال: ال صالة ملن مل يقرأ ب

ن أبيه عن أيب هريرة دثتا حممد بن بشار قال حدثنا حيىي عن عبيد هللا قال حدثين سعيد بن أيب سعيد عحقال: 
، فدخل رجل فصلى، فسلم على النيب صلى هللا عليه وسلم أن رسول هللا صلى هللا وآله وسلم دخل املسجد 

ارجع فصل فإنك مل تصل، فرجع يصلي كما صلى، مث جاء فسلم على النيب صلى هللا عليه وسلم،  :فرد، وقال
: إذا قمت إىل ثك ابحلق ما أحسن غريه فعلمين، فقالثالاث، فقال: والذي بع ،فقال: ارجع فصل فإنك مل تصل

 ويف نسخة: –الصالة فكرب، مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن، مث اركع حىت تطمئن راكعا، مث ارفع حىت تعدل 
 قائما، مث اسجد حىت تطمئن ساجدا، مث ارفع حىت تطمئن جالسا، وافعل ذلك يف صالتك كلها.  –تعتدل  

ابب »رمحه هللا تعاىل يف الفتح: قوله  (ه852املتوىف: )قال أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين 
هللا يف ه إلمام البخاري رمحيعين ا –مل يذكر  «وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها يف احلضر والسفر

لئال يتخيل أنه يرتخص فيه برتك القراءة كما رخص  ؛ألن حكمه حكم اإلمام، وذكر السفر ؛املنفرد –الرتمجة 
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 فيه حبذف بعض الركعات.

 هو بضم أول كل منهما على البناء للمجهول.  «وما جيهر فيها وما خيافت»وقوله 

، ال على القراءة، واملعىن: وجوب القراءة «يف الصلوات» معطوف على قوله «وما جيهر»قال ابن رشيد: قوله 
إىل أن  -وخيافت، أي: أن الوجوب ال خيتص ابلسرية دون اجلهرية خالفا ملن فرق يف املأموم،  فيه فيما جيهر

 «القراءة خلف اإلمام»فصنف جزءا مفردا. قلت: يعين به كتاب    ،لبخاري هبذه املسألة: وقد اعتىن ا-قال  

 وقال: قوله ما أخرم بفتح أوله وكسر الراء، أي: ال أنقص، وحكى ابن التني عن بعض الرواة أنه بضم أوله.

القائل هو ابن  -قوله: فأركد يف األوليني، قال القزاز: أركد أي: أقيم طويال أي: أطول فيهما القراءة، قلت: 
؛ كالركوع والسجود، لكن املعهود يف التفرقة بني الركعات وميكن أن يكون التطويل مبا هو أعم من ذلك  –حجر  

 وكذا األخريني.  األوليني: بتحتانيتني، تثنية األوىل،  إمنا هو يف القراءة.

قوله: وأخف، بضم أوله وكسر اخلاء املعجمة، ويف رواية الكشميهين: وأحذف، بفتح أوله وسكون املهملة، 
 واملراد ابحلذف: حذف التطويل، ال حذف أصل القراءة، فكأنه قال: أحذف الركود.

 كذا يف مسنده،  «فيها»زاد احلميدي عن سفيان   «ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب»وقال: قوله  

قلت: وقد أخرجه مسلم بنحوه يف صحيحه هبذه الزايدة من حديث سفيان بن عيينة عن العالء عن أبيه عن 
 –ثالاث  –ا أبم القرآن فهي خداج همن صلى صالة مل يقرأ في»قال أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

 : وهذا يعني أن املراد: القراءة يف نفس الصالة.-إىل أن قال    -  «غري متام

يعين به حديث: ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة  –وقال: فائدة: زاد معمر عن الزهري يف آخر حديث الباب 
 أخرجه النسائي وغريه،  «فصاعدا»  :-الكتاب  

حدثنا احلسن بن علي احللواين حدثنا يعقوب  أيضا مسلم يف صحيحه هبذه الزايدة، فقال:قلت: وقد أخرجه 
بن إبراهيم بن سعد حدثنا أيب عن صاحل عن ابن شهاب أن حممود بن الربيع الذي مج رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يف وجهه من بئرهم، أخربه؛ أن عبادة بن الصامت أخربه أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم 

 ، «أ أبم القرآن ال صالة ملن مل يقر »قال:  

وقال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد قاال: أخربان عبد الرزاق أخربان معمر عن الزهري هبذا اإلسناد 
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 . انتهى  «فصاعدا»مثله وزاد:  

قال: واستدل به على وجوب قدر زائد على الفاحتة، وتعقب: أبنه ورد لدفع توهم قصر احلكم على الفاحتة، 
 ، «تقطع اليد يف ربع دينار فصاعدا»قال البخاري: هو نظري قوله صلى هللا عليه وسلم: 

ع الوجوب ليست شرطا لكن بنوا على قاعدهتم أهنا م ،احلنفية :وقال: وقد قال بوجوب قراءة الفاحتة يف الصالة
يف صحة الصالة؛ ألن وجوهبا إمنا ثبت ابلسنة، والذي ال تتم الصالة إال به فرض، والفرض عندهم ال يثبت مبا 

فالفرض قراءة ما تيسر، وتعيني الفاحتة إمنا  {فاقرؤوا ما تيسر من القرآن }يزيد على القرآن، وقد قال تعاىل: 
 كه، وجتزئ الصالة بدونه.ثبت ابحلديث، فيكون واجبا أيمث من يرت 

قال: وإذا تقرر ذلك؛ ال ينقضي عجيب ممن يتعمد ترك قراءة الفاحتة منهم، وترك الطمأنينة، فيصلي صالة يريد 
  .أن يتقرب هبا إىل هللا تعاىل، وهو يتعمد ارتكاب اإلمث فيها، مبالغة يف حتقيق خمالفته ملذهب غريه

  إطاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم مبنزلة إطاعة هللا عز وجل                        

أي: ممن يفرق بني طاعة هللا وطاعة الرسول  :«... ال ينقضي عجيب»قلت: ومراد ابن حجر رمحه هللا بقوله 
مع أن املراد بذلك: صالة  – «ما تيسر من القرآن فاقرءوا»قوله  صلى هللا عليه وسلم فيجعل طاعة هللا تعاىل يف

فرضا، وجيعل طاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف  –كما يدل عليه سياق اآلية   ،وليس نفس القراءة ،الليل
واجبا أيمث من يرتكه، وجتزئ الصالة بدونه، فينسى أو يتناسى أن الذي عني قراءة فاحتة يف الصالة تعيينه قراءة ال

مع أن هللا سبحانه مل يفرق بني   ،وهو أعلم مبا أنزل عليه من غريه  ،اآلية  هو الذي أنزلت عليه  ،الفاحتة يف الصالة
 ،مبنزلة إطاعته سبحانه ،صلى هللا عليه وسلمبل جعل إطاعة رسوله  ،وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،طاعته

الركعة  م ببطالن اإعالم اخلاص والع»ينظر رسالة  (80النساء: ) {من يطع الرسول فقد أطاع هللا}حيث قال: 
        رمحه هللا (ه1407املتوىف: )للشيخ حممد تقي الدين اهلاليل     (12ص:  )  «ملن فاتته القراءة والقيام

ال صالة ملن مل »أي: حبديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه  –واستدل به  أي: ابن حجر رمحه هللا: وقال
على وجوب قراءة الفاحتة على املأموم، سواء أسر اإلمام أم جهر؛ ألن صالته صالة  - «يقرأ بفاحتة الكتاب

 فيقدم.   ،ملأموم من هذا العمومحقيقة، فتنتفي عند انتفاء القراءة، إال إن جاء دليل يقتضي ختصيص صالة ا

لكنه  «مام له قراءةمن صلى خلف إمام فقراءة اإل»واستدل من أسقطها عن املأموم مطلقا كاحلنفية حبديث: 
 حديث ضعيف عند احلفاظ وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطين وغريه. 
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وهو حديث صحيح أخرجه مسلم  «فأنصتواوإذا قرأ »كاملالكية حبديث:   واستدل من أسقطها عنه يف اجلهرية
بني األمرين، فينصت فيما عدا الفاحتة، أو ينصت إذا قرأ  إلمكان اجلمع ؛وال داللة فيه –يف صحيحه  –

 اإلمام، ويقرأ إذا سكت،

هو   «وإذا قرأ فأنصتوا»قلت: فهذا االستدالل يف إسقاط قراءة الفاحتة عن املأموم يف اجلهرية من املالكية بلفظ: 
 ،على تقدير صحته، كما أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، مع أن اجلمع بني األمرين؛ القراءة للفاحتة

فالنزاع بني احملدثني واحملققني يف صحة هذا اللفظ شديد، فمن  ،، وإالممكن كما مر ،واإلنصات لقراءة اإلمام
  .انف منهم له ومثبت، وهللا املستعان 

بقراءة املأموم الفاحتة يف اجلهرية بغري قيد، وذلك فيما أخرجه البخاري يف  : وقد ثبت اإلذن-إىل أن قال  -
مود بن الربيع عن عبادة أن النيب صلى هللا والرتمذي وابن حبان وغريمها من رواية مكحول عن حم «جزء القراءة»

فال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا نعم، قال: »عليه وسلم ثقلت عليه القراءة يف الفجر، فلما فرغ قال: 
  .«تفعلوا إال بفاحتة الكتاب، فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا

 على هذا احلديث قائال: (23ص: ) «إعالم اخلاص والعام»وعلق الشيخ حممد تقي الدين اهلاليل رمحه هللا يف 
هذا احلديث ال يبقي شكا يف أن قراءة الفاحتة خلف اإلمام ركن من أركان الصالة يف السرية واجلهرية بال فرق.  

  انتهى    

 «مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن»: -ث املسيء صالته يعين يف حدي -قوله  ابن حجر رمحه هللا: :أي وقال
عقب حديث عبادة أن الفاحتة إمنا تتحتم على  –هذا احلديث  –إبيراده  –يعين اإلمام البخاري  –وكأنه أشار 

وأن إطالق القراءة يف حديث أيب هريرة مقيد ابلفاحتة، كما من حيسنها، وأن من ال حيسنها يقرأ مبا تيسر عليه، 
 ديث عبادة، وهللا أعلم. يف ح

قال: قال اخلطايب رمحه هللا: قوله: مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ظاهر اإلطالق التخيري، لكن املراد به فاحتة 
مث عينت السنة املراد،  «فما استيسر من اهلدي»الكتاب ملن أحسنها، بدليل حديث عبادة، وهو كقوله تعاىل: 

يث املسيء صالته، تفسري ما تيسر: ابلفاحتة، كما : واجلواب القوي عن هذا، أنه ورد يف حد -إىل أن قال  -
فكرب، مث اقرأ أبم القرآن،  –إىل القبلة  -إذا قمت فتوجهت »من حديث رفاعة بن رافع رفعه أخرجه أبو داود 

  احلديث.  «ومبا شاء هللا أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك

: إسناده حسن 805يف صحيح أيب داود رقم احلديث  رمحه هللا (ه1420املتوىف: )قال اإلمام األلباين 
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 وصححه ابن حبان. انتهى 

  «، وهللوكرب  ،فامحد هللا  ؛فإن مل يكن  ،مث اقرأ إن كان معك قرآن »قال: ووقع فيه يف بعض طرقه 

فلعل ابن حجر ذكره  «فامحد هللا، وكربه، وهلله ،فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإال»قلت: فلفظ أيب داود: 
 ابملعىن، وهللا أعلم. 

 -: إسناده صحيح على شرط البخاري، 807قال اإلمام األلباين رمحه هللا يف صحيح أيب داود رقم احلديث 
 . -وذكر حتسني الرتمذي، وتصحيح ابن خزمية له  

وكان  ،فإن عجز عن تعلمها الفاحتة هو األصل ملن معه قرآن،ظ احلديث، كان تعني اقال: فإذا مجع بني ألف
فاقرأ ما »اجلمع أيضا، أن يقال: املراد بقوله انتقل إىل الذكر، وحيتمل  ،معه شيء من القرآن، قرأ ما تيسر، وإال

 أمران رسول هللا»أي: بعد الفاحتة، ويؤيده حديث أيب سعيد عند أيب داود بسند قوي  «تيسر معك من القرآن 
 انتهى.   «صلى هللا عليه وسلم أن نقرأ بفاحتة الكتاب وما تيسر

على البناء للمجهول، وقد عزاه ابن حجر  «أمران أن نقرأ بفاحتة الكتاب وما تيسر»لفظ أيب داود: فقلت: 
 على البناء للمجهول، وصححه، وهو املوافق للفظ أيب داود، وهللا «أمران»بلفظ  «الدراية»أيضا أليب داود يف 

 أعلم. 

لكن اآلمر إمنا هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ ألن مطلق األمر والنهي، إمنا ينصرف إىل من له األمر 
 والنهي، وهو الرسول صلى هللا عليه وسلم. 

قد صرح فيها أبو سعيد اخلدري  5/92يف صحيحه  رمحه هللا (ه354املتوىف: ) مث وجدت رواية عند ابن حبان
أمران نبينا صلى هللا عليه وسلم أن نقرأ بفاختة الكتاب »أبن اآلمر إمنا هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: 

  : إسناده صحيح على شرط مسلم.رمحه هللا  (ه1438املتوىف: )  قال احملقق شعيب األرانؤوط    «وما تيسر

  قراءة ما تيسر بعد الفاحتة غري فرض                                   

: األمر بقراءة فاحتة الكتاب -يعين ابن حبان نفسه  –وعلق ابن حبان على هذا احلديث فقال: قال أبو حامت 
  رض.يف الصالة أمر فرض، قامت الداللة من أخبار أخر على صحة فرضيته، واألمر بقراءة ما تيسر غري ف

قلت: ومما يؤيد تعليق ابن حبان هذا على حديث أيب سعيد يف عدم فرضية ما زاد على الفاحتة، حديث أيب 
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 من كتاب الصالة:   «ابب القراءة يف الظهر والعصر»قتادة الذي أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه حتت 

وأابن بن يزيد عن حيىي بن أيب كثري عن عبد هللا حدثنا أبو بكر ابن أيب شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخربان مهام 
بن أيب قتادة عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف الركعتني األوليني من الظهر والعصر بفاحتة 

 . الكتاب وسورة ويسمعنا اآلية أحياان ويقرأ يف الركعتني األخريني بفاحتة الكتاب

 «ابب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة»ام مسلم يف صحيحه أيضا حتت وحديث أيب هريرة الذي أخرجه اإلم
عن حبيب املعلم عن عطاء قال: قال  –يعين ابن زريع  –من كتاب الصالة: حدثنا حيىي بن حيىي أخربان يزيد 

نكم، أبو هريرة: يف كل صالة قراءة، فما أمسعنا النيب صلى هللا عليه وسلم أمسعناكم، وما أخفى منا أخفيناه م
  ومن قرأ أبم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل.

: مطابقته للرتمجة «ئالقار   عمدة»رمحه هللا يف   (ه855املتوىف:  )قال العيين أبو حممد حممود بن أمحد احلنفي  
قال أبو »: - حديث جابر بن مسرة الذي أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، وقد مر معنا، يف قوله :يعين –

وال نزاع يف قراءة النيب صلى  «إسحاق أما أان وهللا فإين كنت أصلي هبم صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ق إمنا يكون يف اجلزء األول من هللا عليه وسلم يف صالته دائما، وهو يدل على وجوب القراءة، لكن التطاب

 . «وجوب القراءة لإلمام»الرتمجة، وهو قوله  

 ، يدل على اجلزء اخلامس والسادس، وهو:عن صالة النيب صلى هللا عليه وسلم ،أي «ما أخرم عنها»وقوله 
اجلهر فيما جيهر، واملخافتة فيما خيافت، وال نزاع أنه صلى هللا عليه وسلم كان جيهر يف حمل اجلهر، وخيفي يف 
حمل اإلخفاء، وهذا القول يدل أيضا على اجلزء الثالث والرابع؛ ألنه يدل على أنه صلى هللا عليه وسلم ما كان 

أصال،  –أي: للقراءة  –مل ينقل تركه صلى هللا عليه وسلم  ؛ ألنهيرتك القراءة يف الصالة يف احلضر وال يف السفر
 داللة يف احلديث عليه.   ومل يبق من الرتمجة إال اجلزء الثاين وهو: قراءة املأموم، فال

قلت: فليس تؤخذ املطابقة للرتمجة يف هذا احلديث فقط، وليس إيراد اإلمام البخاري هذه الرتمجة هلذا احلديث 
ذه الرتمجة ألحاديث الباب كلها، كما يعرفه من أمعن النظر فيها، وعرف مراد اإلمام البخاري فقط، وإمنا أورد ه

   !حصر املطابقة للرتمجة يف حديث جابر بن مسرة فقط، فتنبه يف ترمجته، فال يصلحرمحه هللا  
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  القائلني ابالعتدادمسألة إدراك اإلمام يف الركوع وكشف شبهات                      

ال صالة »وعلى هذا، فإن حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
عام يشمل اإلمام واملأموم واملسبوق واملنفرد واملقيم واملسافر والذكر واألنثى والفرض  «ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب

يف حديث عبادة هذا، انفية للجنس، ونفي  «ال»فإن لفظة  ؛كانت الصالة جهرية أم سريةأوسواء  ،والتطوع
أيضا من   «من»ة، و  والنكرة يف سياق النفي تعم، إذ فتعم كل صالنكرة،    «صالة»و   ،اجلنس أعلى أنواع النفي

 ألفاظ العموم، فتعم كل مصل ابلتفصيل الذي أسلفنا،

إبقاؤها على عمومها ما مل أيت دليل صحيح صريح خيصصها من عمومها، فإن  :واألصل يف النصوص العامة
ابب إذا ركع »ذكروا حديث أيب بكرة رضي هللا عنه وهو عمدهتم الذي أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه يف 

 أنه انتهى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إىلمن كتاب األذان:  «دون الصف
 ، «زادك هللا حرصا وال تعد »الصف، فذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال: 

، وإال ألمر النيب صلى هللا عليه وسلم وقالوا: فهذا يدل على عدم وجوب قراءة الفاحتة على املأموم        
  .اليت حلق فيها ابجلماعة حالة الركوع  أاب بكرة إبعادة تلك الركعة

: فليس ألحد أن يعود ملا هنى النيب صلى 1/36 «القراءة خلف اإلمام»قال اإلمام البخاري رمحه هللا يف كتابه 
قال هللا تعاىل  ،هللا عليه وسلم عنه، وليس يف جوابه أنه اعتد ابلركوع عن القيام، والقيام فرض يف الكتاب والسنة

صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى » وقال النيب صلى هللا عليه وسلم {وقوموا هلل قنتني}
 انتهى.    «جنب

حتقيق الكالم يف وجوب »يف كتابه رمحه هللا  (ه1353املتوىف: )وقال العالمة عبد الرمحن املباركفوري 
على عدم وجوب الفاحتة، نعم، كان يصح : ال يستقيم االستدالل هبذا احلديث  127ص   «القراءة خلف اإلمام

به االستدالل على هذا األمر؛ لو ورد يف احلديث أن أاب بكرة حلق ابجلماعة من غري أن يقرأ الفاحتة، أو أنه مل 
 يعد تلك الركعة، وال ذكر هلذين األمرين يف احلديث، وال يستنبطان منه أبي وجه من الوجوه، 

 عليه وسلم مل أيمره إبعادة تلك الركعة؛ ألنه قد ورد يف رواية الطرباين يف آخر على أان ال نسلم أن النيب صلى هللا
حتقيق »، فأحال احملقق املرتجم لكتاب قال: انظر فتح الباري «صل ما أدركت واقض ما سبقك»هذ احلديث 

 من فتح الباري.   2/268وصي هللا عباس إىل هذا الرقم   «الكالم
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نفث الروع أبن الركعة ال »رمحه هللا يف كتابه  (ه1380املتوىف: )قال احلافظ أمحد بن الصديق الغماري و 
وهذا احلديث  :61ص  «زادك هللا حرصا وال تعد»يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم أليب بكرة  «تدرك ابلركوع

وذكر  - وال دليل هلم فيه لوجوه –لركوع أي: من إدراك الركعة إبدراك ا –هو عمدة اجلمهور فيما ذهبوا إليه 
: أنه مل يرو عن أيب بكرة أنه اعتد بتلك الركعة ومل يعدها، وال عن النيب صلى هللا عليه وسلم -  هامخسة أوجه، من

أنه قال: ال تعد الركعة، بل ذلك مسكوت عنه يف هذه الرواية، وقد علم من األدلة األخرى وجوب قضاء ما 
للمسبوق، ووجوب قراءة الفاحتة والقيام يف الصالة، فبال شك قام أبو بكرة بعد سالم النيب صلى هللا عليه فات 
فقضى ما فاته ويكون هذا ضروراي مل يتعرض له الراوي؛ ألنه معلوم، فبان أنه ال داللة فيه على ما ذهبوا  وسلم

بكرة مع النيب صلى هللا عليه وسلم، ومل يقم لقضاء إليه أصال، وإمنا كان يكون دليال لو قال الراوي: فسلم أبو 
قال له: جتزئك وال جيب عليك قضاء ما  تلك الركعة، ورآه النيب صلى هللا عليه وسلم ومل أيمره بقضائها، أو

 وإذا مل يذكر شيئا من ذلك يف احلديث؛ فال ميكن أن يستدل به على ما ليس مذكورا فيه.   ،فاتك

: ليس يف احلديث ما يدل على ما ذهبوا إليه؛ ألنه كما مل أيمره ابإلعادة مل ينقل ه هللاقال: وقال الشوكاين رمح
إلينا أنه اعتد هبا، والدعاء له ابحلرص ال يستلزم االعتداد هبا؛ ألن الكون مع اإلمام مأمور به، سواء كان الشيء 

 الذي يدركه املؤمت معتدا به أم ال، 

فما أدركتم فصلوا »إىل قول النيب صلى هللا عليه وسلم  ؛«الكون مع اإلمام مأمور بهألن »بقوله:  : ويشريقلت
  وهللا أعلم.  «-ويف لفظ فأمتوا    –وما فاتكم فاقضوا  

وقال: على أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد هنى أاب بكرة عن العود إىل مثل ذلك، فاالحتجاج بشيء قد هني 
نيل »من  2/242إبحالة الدكتور: علوي بن حامد إىل هذا الرقم الشوكاين عنه ال يصح. انتهى كالم اإلمام 

  «األوطار

هلذه ومنها: إن هذا احلديث الذي اعتمدوا عليه مع كونه غري صريح فيما ذهبوا إليه، وكونه حمتمال 
االحتماالت، يفيد اإلعراض عن الرواية ابألمر ابإلعادة، فهو معارض ابملنطوقات اليت هي نص يف املوضوع ال 

إذا كنتم خلفي »وقوله  «ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب» :يقبل االحتمال، وهي قوله صلى هللا عليه وسلم
مث »مع قوله صلى هللا عليه وسلم للمسيء صالته  «رأ هبافال تقرؤوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة ملن مل يق

ما أدركتم فصلوا »وقوله صلى هللا عليه وسلم  «صل قائما»وقوله صلى هللا عليه وسلم  «افعل ذلك يف كل ركعة
وغري ذلك مما هو نص صريح ال يقبل االحتمال، فكيف تعارض نصوص منطوقة ويقضى  «وما فاتكم فأمتوا

 انتهى ابختصار  !ارة حمتملة أضعف احتماال؟عليها مبفهوم وإش
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: وأما حديث 2/274 «احمللى ابآلاثر»رمحه هللا يف  (ه456املتوىف: )ال أبو حممد علي بن أمحد بن حزم قو 
أيب بكرة فال حجة هلم فيه أصال؛ ألنه ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الركعة، وأنه مل يقضها، فسقط تعلقهم به مجلة، 

 . وهلل احلمد 

وقال: فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وذكر إبسناده حديث أيب هريرة الذي أخرجه اإلمام أبو داود 
ائتوا الصالة »من كتاب الصالة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  «ابب السعي إىل الصالة»يف سننه يف 

  «وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم

   «فصلوا وما فاتكم فأمتوا  تمكدر ما أ»وقال: وصح عنه صلى هللا عليه وسلم 

 أن من أدرك اإلمام يف أول الركعة الثانية فقد فاتته األوىل كلها،   ؛وبيقني يدري كل ذي حس سليم

 وركوع، ورفع، وسجدة، وجلوس،  –وقراءة أم القرآن،    -وىل فقد فاتته وقفة، وأن من أدرك سجدة من األ

 والركوع، والرفع، وسجدة،   –وقراءة أم القرآن،    -اجللسة بني السجدتني فقد فاتته الوقفة،    وأن من أدرك

 والركوع،    -وقراءة أم القرآن،   -وأن من أدرك الرفع فقد فاتته الوقفة، 

  -والرفع،    -والركوع،   -وقراءة أم القرآن،   -وأن من أدرك السجدتني فقد فاتته الوقفة، 

وأن من أدرك الركوع فقد فاتته الوقفة، وقراءة أم القرآن، وكالمها فرض ال تتم الصالة إال به، وهو مأمور بنص  
م رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقضاء ما سبقه، وإمتام ما فاته، فال جيوز ختصيص شيء من ذلك بغري كال

 نص آخر وال سبيل إىل وجوده. 

فوت إدراك الوقفة، وبني فوت إدراك الركوع، فلم فكيف وقع هلم التفريق بني  ،والقوم أصحاب قياس بزعمهم
 فال القياس طردوا، وال النصوص اتبعوا،    يروا على أحدمها قضاء، ورأوه على اآلخر،

قد روي عن أيب هريرة رضي   ه؛ ألنوقال: وقد أقدم بعضهم على دعوى اإلمجاع على قوهلم، وهو كاذب يف ذلك
وذكر قصة زيد بن وهب أنه قال: دخلت أان وابن مسعود  «يعتد ابلركعة حىت يقرأ أبم القرآن  ال أن»هللا عنه 
، فلما فرغ اإلمام قمت أقضي، فقال ابن مسعود واإلمام راكع، فركعنا مث مضينا حىت استوينا ابلصف ،املسجد 

وهو  ،: فهذا إجياب القضاء عن زيد بن وهب-يعين ابن حزم نفسه  -رضي هللا عنه قد أدركته، قال علي 
 صاحب من الصحابة، 
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 ب رمحهما هللا تعاىل بيان وهم ابن حزم يف زيد بن وه                           

  .قلت: قول ابن حزم يف زيد بن وهب: وهو صاحب من الصحابة، فوهم حمض

: زيد بن وهب اجلهين أبو سليمان الكويف 1/225 «تقريب التهذيب»قال ابن حجر العسقالين رمحه هللا يف 
 خمضرم ثقة جليل مل يصب من قال يف حديثه خلل. انتهى  

: زيد بن وهب اجلهين رحل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقبض وهو يف 3/427 «هتذيب التهذيب»وقال يف 
 الطريق. انتهى  

: زيد ابن وهب اجلهين أدرك 2/559 «اباالستيعاب يف معرفة األصح»وقال ابن عبد الرب رمحه هللا يف 
اجلاهلية، يكىن أاب سليمان، وكان مسلما على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ورحل إليه يف طائفة من 

 قومه، فبلغه وفاته يف الطريق، وهو معدود يف كبار التابعني ابلكوفة. انتهى  

وزيد بن خالد اجلهين  ،زيد بن وهب اجلهينأنه اشتبه عليه األمر بني  ؛ولعل عذر ابن حزم رمحه هللا يف ومهه هذا
فظن أن الذي  3/410 «هتذيب التهذيب»أيب عبد الرمحن الذي يروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم كما يف 

  وهللا أعلم.  ،هو زيد بن وهب اجلهينيروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

  قول الصحايب ليس حجة على غريه إال بدليل                               

: فإن قيل: فلم ير ابن مسعود ذلك، قلنا: نعم، فكان ماذا؟ فإن تنازع الصاحبان -أعين: ابن حزم  –ل قا
الرد إىل سوى ذلك، فليس قول ابن مسعود حجة على زيد، فالواجب الرجوع إىل ما قاله هللا ورسوله، وال حيل 

وعلى غريمها  وال قول زيد حجة على ابن مسعود، لكن قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو احلجة عليهما،
من كل إنس وحن، وليس يف هذا اخلرب رجوع زيد إىل قول ابن مسعود، ولو رجع ملا كان يف رجوعه حجة، 

  واخلالف البن مسعود منه قد حصل،

 يعين: –: أن الصحابة اختلفوا يف هذه املسألة 94ص  «نفث الروع»وقال احلافظ ابن الصديق الغماري يف 
إىل  ،وعبد هللا بن الزبري ،وزيد بن اثبت ،وابن عمر ،فذهب ابن مسعود – ،إبدراك الركوعمسألة إدراك الركعة 

 ما ذهب إليه اجلمهور، 

أن أاب بكر الصديق وزيد بن اثبت دخال املسجد واإلمام »وهو:  –وأما أثر أيب بكر الصديق رضي هللا عنه 
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فال دخل له يف هذا الباب؛ ألنه إمنا فعل ذلك ليدرك  - «حىت حلقا ابلصف ،مث داب ومها راكعان  ،فركعا ،راكع 
ومجيع الصحابة  ،وعائشة ،وأبو سعيد اخلدري ،الركوع مع اإلمام، ال أنه اجتزأ به عن الركعة، وذهب أبو هريرة

إىل أن الركعة ال تدرك ابلركوع، فإن كان ابن مسعود ومن وافقه حجة؛  ؛القائلني بوجوب القراءة خلف اإلمام
؛ فكذلك ابن الستوائهم يف الصحبة، وإن مل يكن أبو هريرة ومن وافقه حجة ؛يرة ومن وافقه حجة أيضافأبو هر 

: فإن اختار كل فريق قول مجاعة كان تالعبا -إىل أن قال احلافظ الغماري  -مسعود ومن وافقه ليس حبجة، 
كما ،  مدركا للركعة إبدراك الركوعوإن عمل ابجلميع كان تناقضا مستحيال تصوره؛ إذ ال ميكن أن يكون ابلدين، 

ه، فبطل أن يكون و كما يقول أبو سعيد اخلدري وموافق  ،يقول ابن مسعود وموافقوه، وغري مدرك هلا ابلركوع
وهو العمل ابلدليل من كتاب هللا عز وجل، وسنة  ،شيء من أقوال الصحابة حجة، ووجب الرجوع إىل احلق

 رسوله صلى هللا عليه وسلم. انتهى  

 «أصحايب كالنجوم أبيهم اقتديتم اهتديتم»أليس قد قال النيب صلى هللا عليه وسلم فإن قالوا:          
فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني  »وقال  «اقتدوا ابلذين من بعدي أيب بكر وعمر ...»وقال 

   مصيبا يف فعله؟واقتدى به   ابن مسعود ومن وافقهفيكون من أخذ بقول    «عضوا عليها ابلنواجذ

 «سلسلة األحاديث الضعيفة»فقال عنه اإلمام أمحد: ال يصح،  «أصحايب كالنجوم ...»أما حديث اجلواب: 
وقال ابن  5/61 «اإلحكام يف أصول األحكام»وقال ابن حزم: ابطل مكذوب،  1/145للشيخ األلباين 

  2/242 «إعالم املوقعني»وال يثبت شيء منها،  ،القيم: روي من طرق

، ويقتدي به؛ أيضا قلنا بثبوته على وجه االفرتاض؛ فإنه يلزمه أن أيخذ بقول أيب سعيد اخلدري ومن وافقه ولو
 جامعا بني ضدين، وذلك ال ميكن،   ن حينئذ فيكو   إذ إنه من الصحابة،

فهذا تالعب ابلدين، وليس التعبد هلل عز وإذا قال: أان آخذ بقول ابن مسعود ومن وافقه، وأترك القول اآلخر، 
 ، وهللا أعلم. تباع اهلوى، وإمنا هو ابلدليل من الكتاب والسنةال ابو   ي،وجل ابلتشه

فمختلف  «فاء الراشدينفعليكم بسنيت وسنة اخلل»و  «اقتدوا ابلذين من بعدي أيب بكر وعمر» احلديثانوأما 
 فإن معنامها كما قال العلماء ؛ثبوهتماب القول من ضعفهما، وعلىفيهما، فمن العلماء من صححهما، ومنهم 

، أبمور اخلالفة، والسياسة : االقتداء هبما، أعين: أبيب بكر وعمر، وبغريمها من اخللفاء الراشدين املهدينيهو
إنه ال ميكن أن يكون التمسك  إذ ؛املوافقة لسنة النيب صلى هللا عليه وسلمالعامة، اليت يسوسون هبا األمة، 

واالقتداء أبيب بكر وعمر رضي هللا عن اجلميع، هو االعتماد على آرائهم الفقهية،  ،بسنة اخللفاء الراشدين
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ي وسلم لكوهنا مل ئون فيخالفون السنن الثابتة عن النيب صلى هللا علوتقليدهم فيها؛ ألهنم غري مشرعني، وقد خيط
 صلى هللا عليه وسلم أقول لكم قال رسول هللا»قول ابن عباس رضي هللا عنهما:  ،أيضا تبلغهم، ويف هذا املعىن

وحكم نيب هللا عيسى عليه السالم يف آخر الزمان بشريعة نبينا حممد صلى هللا  «!تقولون قال أبو بكر وعمر؟و 
أو كما قال  - «لو كان موسى حيا ما وسعه إال اتباعي»عليه وسلم، وقول نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم: 

  .–صلى هللا عليه وسلم  

عبد املسائل اليت ال نص عليها، قال الشيخ  : االقتداء هبما، وبغريمها من اخللفاء الراشدين املهديني، يفأو هو
الكرمي اخلضري حفظه هللا يف شرح مقدمة سنن ابن ماجه: حنن مأمورون ابالقتداء هبم، وهذا يف املسائل اليت ال 

ابلذين من »فال التفات إىل قول أحد، فاالقتداء  ؛نص فيها، أما املسائل املنصوص عليها من قبل الشارع
فال دخل له يف هذا الباب؛ ألنه إمنا فعل ذلك ليدرك  أثر أيب بكر الصديق رضي هللا عنه،مع أن  - «بعدي

حينما ال  -الركوع مع اإلمام، ال أنه اجتزأ به عن الركعة، كما ذكر ذلك احلافظ الغماري قبل قليل، وهللا أعلم. 
ر وعمر، وال يعارض حديث بفعل أيب بكيف املسألة، فال يعارض حديث مرفوع  ،وال فعال ،جتدون يل قوال

مرفوع بفعل أحد من اخللفاء الراشدين، وإن أمران ابالقتداء هبم، فأقواهلم، وأفعاهلم، أصل يعتمد عليها، وحيتج 
               هبا، ويستند إليها، لكن إذا مل يوجد ما أقوى منه من األصول األخرى. انتهى  

وأثبت خالف أيب هريرة  «على دعوى اإلمجاع على قوهلموقد أقدم بعضهم »نعود إىل كالم ابن حزم يف قوله: ف
من ادعى اإلمجاع فقد كذب »رمحه هللا قول اإلمام أمحد  ، مث ذكروزيد بن وهب لدعوى اإلمجاع على اإلدراك

مث علق عليه فقال: صدق أمحد رمحه هللا، من ادعى اإلمجاع فيما ال يقني عنده  «وما يدريه والناس قد اختلفوا
أبنه قول مجيع أهل اإلسالم بال شك يف أحد منهم، فقد كذب على األمة كلها، وقطع بظنه عليهم، وقد قال 

  . انتهى«الظن أكذب احلديث»صلى هللا عليه وسلم 

، فدل هذا على عدم لنيب صلى هللا عليه وسلم إبعادة تلك الركعةفلم أيمره ا»قلت: ويقال هلم أيضا على قوهلم 
  !: هاتوا برهانكم على أنه مل أيت بتلك الركعة«وجوب الفاحتة على املأموم

على أن أاب بكرة رضي هللا عنه ركع دون الصف والنيب صلى هللا عليه وسلم يف ركوع الركعة  وأيضا فهل فيه دليل
أو  ،حىت يقال إنه مل أيت بتلك الركعة؟ فمن احملتمل أنه رمبا كان يف ركوع الركعة الثانية ،من صالته ،األوىل
 إال بربهان، وهللا أعلم.  ، فليست هذه االحتماالت بعضها أوىل من بعضمن صالته  ،أو الرابعة  ،الثالثة

ابب »حتت  1/182 «سننه»يف لفظ حديث أيب بكرة الذي يف البخاري، فقال يف  أيب داود فإن ذكروا زايدة
 : حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا محاد أخربان زايد األعلم عن احلسن فذكره، وزاد:«الرجل يركع دون الصف
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صالته قال: أيكم الذي ركع دون الصف مث مشى إىل الصف؟ فقال أبو فلما قضى النيب صلى هللا عليه وسلم »
 (ه1386املتوىف: ) فأشار الشيخ املعلمي «بكرة: أان، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: زادك هللا حرصا وال تعد 

  «...  فلما قضى»إىل ضعف زايدة  «هل يدرك املأموم الركعة إبدراكه الركوع مع اإلمام»يف رسالته    رمحه هللا

زادك هللا حرصا وال »: أليب بكرة تدل على أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال «الفاء»وقالوا: فإن         
  بعد الصالة مباشرة؛ ألهنا للرتتيب والتعقيب بدون مهلة.  «تعد

ملا كانت صرحية يف  – ،يعين: زايدة أيب داود –: على أهنا لو صحت هبقول رمحه هللا فأجاب الشيخ املعلمي
 ،ومعلوم بني القضاء (37األحزاب: ) {فلما قضى زيد منها وطرا زوجنكها}الفورية، فقد قال هللا تعاىل: 

 (29القصص: ) {فلما قضى موسى األجل وسار أبهله ءانس من جانب الطور انرا}مهلة. وقال:  ،والتزويج
 انتهى   وبني اإليناس مهلة.  ،السري  وشروعه يف  ،وبني قضائه األجل

مث خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة }قوله تعاىل:  ؛قلت: ومما يدل على هذا املعىن أيضا
 ومعلوم أن بني خلق هذه األمور مهلة.  (14املؤمنون:  )  {عظما فكسوان العظم حلما

 الذي هو للرتتيب والرتاخي:   «مث»ويؤيد هذا املعىن قوله تعاىل الذي جاء حبرف 

أييها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإان خلقنكم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة خملقة }
  (5احلج:  )  {وغري خملقة لنبني لكم

إن »: حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو الصادق املصدوق: وحديث ابن مسعود رضي هللا عنه قال
 «كم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما نطفة مث يكون علقة مثل ذلك مث يكون مضغة مثل ذلك ..أحد 

 وإمنا يولد له بعد مهلة، وهي ستة أشهر على األقل.   «تزوج فالن فولد له»ويقال أيضا:  

: تدل على أن النيب -على فرض ثبوت هذه الزايدة  - «فلما قضى»يف قوله  «الفاء»هذا، ولو سلمنا بقوهلم 
بعد الصالة مباشرة؛ ألهنا  «زادك هللا حرصا وال تعد»صلى هللا عليه وسلم قال أليب بكرة رضي هللا عنه: 

 للرتتيب والتعقيب بدون مهلة. 

لقراءة الفاحتة : فال جتد هذه احليلة قوة لتخصيص النصوص الشرعية الصحيحة العامة املوجبة للقيام و قلنا
 ولقضاء املسبوق ما قد فاته، وهللا أعلم. 
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إبدراكه الركوع يدرك الركعة ملا ابدر إىل  أنه وإن قالوا: لوال أن أاب بكرة رضي هللا عنه كان يرى        
  .لصفاب  التحاقهالركوع قبل  

رمحه هللا: ففيه نظر؛ ملاذا ال يبادر إىل الركوع مع النيب صلى هللا عليه وسلم وإن علم أنه ال  قال الشيخ املعلمي
، ال أن يظن به أنه حرص على بل قد يقال: أن هذا هو الذي ينبغي أن يظن ابلصحايب !حتسب له ركعة؟

من أن يكون عليه ركعة أخرى بعد سالم  –أي: جتنبا واتقاء  –وإن فاته اخلري الكثري، تفاداي  ،إدراك الركعة
 اإلمام، فإن هذا يدل على الكسل يف العبادة والرغبة عن زايدة األجر. انتهى  

قال: حدثنا حممد بن مرداس أبو  1/48لإلمام البخاري  «جزء القراءة»فإن ذكروا حديث أيب بكرة الذي يف 
 بن عيسى أبو خلف اخلزاز عن يونس عن احلسن عن أيب بكرة رضي هللا عبد هللا األنصاري قال حدثنا عبد هللا

وهو تتابع النفس من اإلعياء، أو  –صلى الصبح فسمع نفسا شديدا أو هبرا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أليب بكرة: أنت  ،من خلفه – ،انقطاعه من شدة التعب

ب هذا النفس؟ قال: نعم، جعلين هللا فداك، خشيت أن تفوتين ركعة معك، فأسرعت املشي، فقال رسول صاح
 . هللا صلى هللا عليه وسلم: زادك هللا حرصا وال تعد، صل ما أدركت، واقض ما سبق

بشار قال: حدثنا عبد الصمد حدثنا  34/81 رمحه هللا (ه241املتوىف: ) «مسند اإلمام أمحد »والذي يف 
اخلياط قال مسعت عبد العزيز بن أيب بكرة حيدث أن أاب بكرة جاء والنيب صلى هللا عليه وسلم راكع، فسمع 
النيب صلى هللا عليه وسلم صوت نعل أيب بكرة وهو حيضر، يريد أن يدرك الركعة، فلما انصرف النيب صلى هللا 

 هللا حرصا وال تعد.عليه وسلم قال: من الساعي؟ قال أبو بكرة: أان، قال: زادك 

 . وقالوا: ففي هذا تصريح من أيب بكرة نفسه أبنه إمنا ابدر وأسرع يف املشي إلدراك الركعة        

عبد هللا بن عيسى اخلزاز جممع على ضعفه، وبشار اخلياط هو ابن عبد امللك ضعفه ابن  قال الشيخ املعلمي:
؛ ملا عرف من توسعه، وشيخه عبد العزيز فيه مقال، وروايته  «ثقاته»معني، فال ينفعه ذكر ابن حبان له يف 
من ظن عبد العزيز، ومع ذلك فهي يف سياق  «يريد أن يدرك الركعة»مرسلة؛ ألنه مل يدرك القصة، ولعل قوله: 

 راكع، رمبا يسوغ يف محلها على معىن الركوع، وهللا أعلم، انتهى   أنه جاء والنيب صلى هللا عليه وسلم  :بيان 

ت: وإن رأى أبو بكرة أنه إبدراكه الركوع مع اإلمام يدرك الركعة، كما يقولون؛ فقد خالفه فيه غري واحد من قل
 .  على اجلميع الصحابة، منهم: أبو هريرة وأبو سعيد اخلدري وعائشة رضوان هللا
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يف رواية اإلمام  ه وسلم له، كمايمث الظن األنسب أبيب بكرة أنه أعاد تلك الركعة، بدليل قوله صلى هللا عل
 :«جزئه»البخاري السالف ذكرها اليت أوردها ضمن األحاديث اليت تقرر إعادة ما قد فات من الصالة يف 

فما أدركتم فصلوا وما فاتكم »إن ثبتت، وعموم قوله صلى هللا عليه وسلم  «صل ما أدركت واقض ما سبق»
وقراءة الفاحتة، فكالمها منصوص عليهما يف ركنيتيهما، وقد  ،؛ ألنه فوت ركنني القيام«فاقضوا فظوا ويف لأمتف

ال صالة ملن مل »وقال  «صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنب»قال صلى هللا عليه وسلم 
  «يقرأ فيها بفاحتة الكتاب

فما أدركتم فصلوا »عند شرحه حلديث  2/119 «فتح البارى»قال احلافظ ابن حجر العسقالين رمحه هللا يف 
اإلمام راكعا مل حتسب له تلك الركعة؛ لألمر إبمتام ما فاته؛ : واستدل به على أن من أدرك «وما فاتكم فأمتوا
عن   «القراءة خلف اإلمام»ومجاعة، بل حكاه البخاري يف  ،والقراءة فيه، وهو قول أيب هريرة ،ألنه فاته الوقوف

ي وغريمها من حمدثي الشافعية، وقواه غبصكل من ذهب إىل وجوب القراءة خلف اإلمام، واختاره ابن خزمية وال
وهللا أعلم.   -، فما بعده  140 –  1/137 «فتاوى السبكي»انظر    –الشيخ تقي الدين السبكي من املتأخرين  

   انتهى

املتوىف: ) ما حكاه العالمة الشوكاين 74ص  «الروعنفث »ونقل احلافظ أمحد بن الصديق الغماري رمحه هللا يف 
رمحه هللا: وقد حبثت هذه  (ه1108املتوىف: ) عن املقبلي 2/241 «نيل األوطار»رمحه هللا يف  (ه1250
وأحطتها يف مجيع حبثي فقها وحديثا فلم أحصل منها على غري  –أي: مسألة إدراك اإلمام يف الركوع  –املسألة 

   . انتهى  يعين: من عدم االعتداد إبدراك الركوع فقط  ،ما ذكرت

والركوع  ،، وليس إدراك اإلمام يف الركوعال يسقط شيء منها إال لعذر شرعي بني واملعهود يف أركان الصالة أن 
  بعد سالمه، وهللا أعلى وأعلم.  ،وإمتام ما فات  ،معه كذلك؛ لتمكن قضاء ما سبق

وإن قالوا: فإن أاب بكرة إمنا مل يعد تلك الركعة اليت أدرك ركوعها فما بعده مع النيب صلى هللا عليه         
 على قراءهتا لعدم قدرته قراءة الفاحتة فيها وانب عنه فيها عنهوسلم ألنه صلى هللا عليه وسلم حتمل 

  «اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن اللهم أرشد األئمة واغفر للمؤذنني»وا لذلك حبديث  أنسواست

أنه أعاد  ه، بل الظن األنسب بدليل مل يعد تلك الركعة رضي هللا عنه أاب بكرة أن ما زعموا منفليس في قلنا:
 ة، كما أسلفنا التقرير يف ذلك ابلتفصيل. تلك الركع

  !ه النيب صلى هللا عليه وسلم وينوب عنه يف شيء قد فعله قبل التحاقه به؟عنمث كيف يتحمل  
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  !وهل تعترب إمامة اإلمام قبل التحاق املأموم به؟

وهو قراءة النيب صلى هللا عليه وسلم وينوب عنه يف أمر ال جيربه سجود السهو  عنهوأيضا فكيف يتحمل 
 ؟ الفاحتة

: اتفق أهل العلم أنه ال يتحمل اإلمام فرضا عن القوم، القراءة 1/9 «جزئه»قال اإلمام البخاري رمحه هللا يف 
 فريضة. انتهى  

وهذا احلكم عام يف كل مصل ويف كل  «ال صالة ملن مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب»وقال صلى هللا عليه وسلم 
  .صالة كما أسلفنا، وهللا أعلم

  كل مصل إمنا يصلي لنفسه والقراءة بعض الصالة                              

ابب ما يستدل به »: 1/86 «القراءة خلف اإلمام»يف كتابه  رمحه هللا (ه458املتوىف: ) قال اإلمام البيهقي
والقراءة على أن املأموم ال بد من القراءة إذ املصطفى صلى هللا عليه وسلم أخرب أن كل مصل إمنا يصلي لنفسه 

بعض الصالة فال يكون قراءة اإلمام قراءة للمأموم فيكون املأموم قد صلى بعض صالته بنفسه وبعضها صالها 
 {وأن ليس لإلنسان إال ما سعى وأن سعيه سوف يرى}وجل  له اإلمام مع ما يف التنزيل من قول هللا عز

هذا الباب بقوله: أخربان أبو عبد  أتبع مث (15طه: ) {لتجزى كل نفس مبا تسعى}وقال  (40-39النجم: )
هللا احلافظ وحممد بن موسى قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ان أمحد بن عبد احلميد احلارثي ان أبو سلمة 

صلى رسول هللا صلى هللا  :حدثين سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة قالعن الوليد بن كثري 
اي فالن أال حتسن صالتك أال ينظر املصلي إذا صلى كيف يصلي فإمنا »فقال  عليه وسلم يوما مث انصرف

رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب عن  «يصلي لنفسه إين وهللا ألبصر من ورائي كما أبصر من بني يدي
   أسامة. انتهى

  الشارعاألصول مبنية على أن اإلنسان ال ينتفع بفعل غريه إال فيما خصصه                 

: ففي كتاب هللا عز وجل أن عمل كل 1/201 «القراءة خلف اإلمام»وقال أعين اإلمام البيهقي يف كتابه 
وقال تعاىل  (39النجم: ) {وأن ليس لإلنسان إال ما سعى}قال هللا عز وجل  ،إنسان لنفسه دون غريه

 –و وه (286البقرة: ) {اكتسبتهلا ما كسبت وعليها ما }وقال  (15طه: ) {لتجزى كل نفس مبا تسعى}
يقول: أن عمل اإلمام يف القراءة للمأموم واإلمام، وأن للمأموم ما مل  – ير القراءة خلف اإلمام مل من :يعين
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بقراءة اإلمام، واألصول مبنية على أن اإلنسان ال ينتفع بفعل غريه إال فيما خصصته سنة  ،ومل يسع  ،يكسب
والزكاة والدعاء، مث احلج والعمرة ال يكوانن  ،ى عن امليت من الدينوما يقض ،كاحلج والعمرة ،صحيحة

وغريها، ومن قال  ،مشرتكني بني الفاعل واملفعول عنه، بل يكوانن عن املفعول عنه، وكذلك غريمها من الزكاة
ب، من حيث أنه جعل لكل قراءة اإلمام للمأموم قراءة، جعلها مشرتكة بني اإلمام واملأموم، وخالف ظاهر الكتا

   انتهى  نفس ما سعت وكسبت، وهو جعل سعي اإلمام وكسبه، بني اإلمام واملأموم، فهو خمالف للكتاب.

  الصالة بني اإلمام واملأمومال فرق يف أركان                                   

وقال عدة من أهل العلم أن كل مأموم يقضي فرض نفسه، : 1/43 «جزئه»وقال اإلمام البخاري رمحه هللا يف 
فرض، فال يسقط  –أي: عند عدة من أهل العلم، وهللا أعلم  –عندهم  ،والسجود ،والركوع ،والقراءة ،والقيام
 عن املأموم، وكذلك القراءة فرض، فال يزول فرض عن أحد إال بكتاب أو سنة. انتهى   ،والسجود  ،الركوع

: وملا مل ينب ركوع اإلمام وال قيامه 11/43 «التمهيد »رمحه هللا يف  (ه463املتوىف: )ابن عبد الرب وقال اإلمام 
وال عن سجوده وال عن  وال إحرامه وال سجوده وال تسليمه عن ركوع املأموم وال عن قيامه وال عن إحرامه

   . انتهى-فيها    –تسليمه فكذلك ال تنوب قراءته يف أم القرآن عن قراءته  

: وأيضا فالقياس 1/140رمحه هللا  (ه756املتوىف: ) يف السبكياعلي بن عبد الك تقي الدين وقال أبو احلسن
على مجيع أركان الصالة وواجباهتا ال فرق بني اإلمام واملأموم، فكما ال يتحمل اإلمام قياما وال قعودا وال ركوعا 

فتاوى »انتهى  –ه عن –فكذلك ال يتحمل الفاحتة  –ملأموم عن ا –وال سجودا وال غريها من واجبات الصالة 
   «السبكي

، فكان ماذا عليه؟ عليه اإلتيان هبا؛ أي: الفاحتة. نعم، ما قدر على قراءهتا ،على قراءهتاوأما قوهلم: لعدم قدرته 
وألهنا ركن،  «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا ويف لفظ فاقضوا»لعموم قول النيب صلى هللا عليه وسلم 

صل »ى اله عليه وسلم فاألركان من شأهنا أن ال يسقط شيء منها إال لعذر شرعي بني، كما قال النيب صل
وعدم القدرة على قراءة الفاحتة يف مثل هذه احلال ليس   «قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنب

 كذلك؛ لتمكن اإلتيان هبا بعد سالم اإلمام، وهللا أعلم. 

أي:  –ه : فكما أنه جيب علي100ص  «نفث الروع»قال احلافظ أمحد بن الصديق الغماري رمحه هللا يف 
، وكما أن اإلمام كذلك جيب عليه قضاء القيام والقراءة  ؛قضاء ما فاته من الركوع والسجود وغريمها –املسبوق 

  ال حيمل عنه بقية الفرائض؛ كذلك ال حيمل عنه القراءة والقيام؛ ألهنما من الفرائض. انتهى
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الذي استأنسوا به ملا  «اللهم أرشد األئمة واغفر للمؤذنني اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن »وأما حديث 
  ملأمومعن ا  والقيام هلا  زعموه من حتمل اإلمام قراءة الفاحتة

 «كتاب الصالة»من  «ابب ما جيب على املؤذن من تعاهد الوقت»فقد أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه حتت 
قال: حدثنا أمحد بن حنبل حدثنا حممد بن فضيل حدثنا األعمش عن رجل عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال: 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكره، 

هو الظاهر يف هذا اإلسناد من كما يف هذا احلديث فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه  وقد اختلف العلماء 
إذا انضاف إىل ذلك إهبامه  فكيف وقد عنعنه، وهو خمتلف فيه فيما عنعن ،ه األعمشموجود رجل مبهم مل يس

  !؟وعدم تسميته

العلل املتناهية يف »رمحه هللا يف  (ه597املتوىف: )بل قد أورده اإلمام أبو الفرج عبد الرمحن بن علي اجلوزي 
هذا حديث ال يصح، وذكر عن اإلمام أمحد أنه قال: ليس هلذا  وقال: بطرقه وشواهده «األحاديث الواهية

: قال علي بن ابن اجلوزي مث قال ، ليس يقول فيه أحد عن األعمش أنه قال: ان أبو صاحل،احلديث أصل
  ،طرق والشواهد ال  مجيع وضعف   رة،املديين: مل يثبت حديث أيب صاحل عن أيب هري

شرح »والشيخ عبد احملسن العباد يف  «صحيح سنن أيب داود»وعلى القول بثبوته كما قال به اإلمام األلباين يف 
قال اخلطايب  فيظ،: الراعي الكفيل احليف اللغة والضمني فإن معىن الضامن؛ وغريمها من احملققني «سنن أيب داود

: قال أهل اللغة: الضامن يف  «معامل السنن»رمحه هللا يف  (ه388املتوىف: )أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم 
ة، إىل أن قال: وليس الضمان الذي يوجب الغرامة من هذا الرعاي :والضمان معناه ،كالم العرب معناه: الراعي

 يف شيء، انتهى 

م إبقامتها م حيفظ على املأمومني صالهتأي: أن اإلما «اإلمام ضامن»غوي فإن وانطالقا من هذا املعىن الل
  من أدائها على الوجه الصحيح،  همالطمأنينة فيها، ومتكينأبركاهنا وواجباهتا وسننها، و 

تعليمهم أبن قراءة الفاحتة يف الصالة ما حيفظ عليهم صالهتم من البطالن أو النقصان؛ ك وتعليمهم توعيتهموب
 يفعل ها، كما كانفرجة بين إرشادهم إىل تسوية الصفوف وعدم إبقاءركن من أركاهنا، وأنه ال صالة إال هبا، و 

أي: أرشدهم إىل القيام  «ئمةاللهم أرشد األ»ذلك، ولذلك قال صلى هللا عليه وسلم  النيب صلى هللا عليه وسلم
كلكم راع وكلكم »بواجبهم حنو املأمومني، ووفقهم لعدم املؤاخذة على تقصريهم، كما قال صلى هللا عليه وسلم 

  «مسؤول عن رعيته
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أي: أنه يتحمل قراءة الفاحتة والقيام  «اإلمام ضامن» ن قوله صلى هللا عليه وسلم:أ وأما ما زعمه بعضهم من
فغري صواب؛ حيث إنه يتعارض مع عموم األدلة الصحيحة الصرحية املوجبة  هلا عن املأموم إذا جاء مسبوقا

صل قائما فإن مل »ل النيب صلى هللا عليه وسلم قو مثل على كل مصل يف صالته  والقيام هلا لقراءة الفاحتة
 «ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب» صلى هللا عليه وسلم وقوله «على جنبتستطع فقاعدا فإن مل تستطع ف

وقوله صلى هللا عليه وسلم يف املأموم  «ال جتزئ صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب» صلى هللا عليه وسلم وقوله
  صالة ملن مل يقرأ هبا«.»لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا نعم، قال: فال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب، فإنه ال  

وأما قوله  ومل ينقل عنه صلى هللا عليه وسلم ما يعارض هذه األدلة ويدفعها عن مدلوهلا من وجه صحيح صريح،
صلى هللا عليه وسلم »زادك هللا حرصا وال تعد« يف حديث أيب بكرة رضي هللا عنه فقد سبق اجلواب عنه 

  على حتمل اإلمام قراءة الفاحتة والقيام هلا عن املأموم بتاات،ابلتفصيل، وال داللة فيه  

وإال فقد ذكران أن اإلمام ابن اجلوزي رمحه  ؛«واملؤذن مؤمتن اإلمام ضامن»وت حديث وهذا كله على افرتاض ثب
وأيضا كما قلنا فإنه معارض ابألدلة  هناك، ضعفهأنه و  «يف األحاديث الواهية ل املتناهيةالعل»هللا أورده يف 

                   وهللا أعلم.  وأصرح داللة،  ة،صح  منه  املوجبة لقراءة الفاحتة والقيام هلا على كل مصل يف صالته اليت هي أقوى

  ثدياحأ، وذكروا اإلمام نصا صرحياوإن قالوا: فإن يف إدراك الركعة إبدراك ركوعها فما بعده مع         
 ي: ومن أمهها ما يل 

  «درك الركعةفقد أ  –ويف لفظ: مع اإلمام    –من أدرك الركوع  »   -1

  «من أدرك ركعة من الصالة فقد أدركها قبل أن يقيم اإلمام صلبه»   -2

الركوع من الركعة من أدرك الركوع من الركعة اآلخرة يوم اجلمعة فليضف إليها أخرى ومن مل يدرك »   -3
  «األخرى فليصل الظهر أربعا

  «إذا جئتم إىل الصالة وحنن سجود فاسجدوا وال تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصالة»   -4

إذا جئتم واإلمام راكع فاركعوا وإن كان ساجدا فاسجدوا وال تعتدوا ابلسجود إذا مل يكن معه »   -5
    «الركوع
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إال أنه ليس له وجود يف كتب السنة، وليس له على اإلدراك؛ وإن كان نصا صرحيا  األولأما احلديث  قلت:
 1/363 «املغين»سند هبذا اللفظ، فال تغرت إبيراد بعض العلماء له هبذا اللفظ، وعزوهم إايه أليب داود، كما يف 

وهللا  ،صاحل الفوزان للشيخ  1/205 «امللخص الفقهي»البن رجب، و  7/116 «فتح البارى»البن قدامة، و 
 أعلم. 

يعين:  - «املغين»: واحتج ابن قدامة يف 61ص  «نفث الروع»قال احلافظ أمحد بن الصديق الغماري يف 
من أدرك الركوع فقد أدرك »بقوله: لقول النيب صلى هللا عليه وسلم  – مع اإلمام إلدراك الركعة إبدراك ركوعها

  .رواه أبو داود  «الركعة

قال احلافظ الغماري: وهذا هتور قبيح، فإن احلديث هبذا اللفظ ال وجود له يف سنن أيب داود وال يف غريه. 
 انتهى  

قال: أان عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب  3/45خزمية يف صحيحه فقد أخرجه ابن  وأما احلديث الثاين
أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن عن حيىي بن محيد عن قرة بن عبد الرمحن عن ابن شهاب قال  

  «من أدرك ركعة من الصالة فقد أدركها قبل أن يقيم اإلمام صلبه»قال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 من طريق ابن وهب إىل آخر السند مبثله.   2/153وأخرجه اإلمام الدارقطين يف سننه  

 من طريقه إىل آخر السند مبثله،   2/127الكربى  وأخرجه أيضا اإلمام البيهقي يف السنن  

 يقوهلا حيىي بن محيد عن قرة وهو مصري،   «قبل أن يقيم اإلمام صلبه»مث قال: قال أبو أمحد: هذه الزايدة  

وقال: قال أبو أمحد: مسعت ابن محاد يقول: قال البخاري: حيىي بن محيد عن قرة عن ابن شهاب مسع منه ابن 
 ع يف حديثه. انتهى  وهب مصري، ال يتاب

: وقرة هذا خمتلف يف أمره، وتفرد هبذا احلديث عنه حيىي بن محيد 5/18له  «فتح البارى»وقال ابن رجب يف 
وقد أنكرها عليه البخاري والعقيلي وابن عدي والدارقطين  - «قبل أن يقيم اإلمام صلبه»يعين:  –هبذه الزايدة 

 وغريهم. انتهى  

عن  –يعين: يف حديث أيب هريرة السالف ذكره  –: وزاد ابن وهب 1/51 «جزئه»وقال اإلمام البخاري يف 
وقال: وأما حيىي بن محيد فمجهول ال يعتمد على حديثه غري  «قبل أن يقيم اإلمام صلبه»حيىي بن محيد 
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وال وجه لزايدته.  - «قبل أن يقيم اإلمام صلبه»أي: للفظ  -: ال معىن له، -إىل أن قال  –معروف بصحة 
 انتهى  

يف حيىي بن محيد هذا: وقال ابن عدي: تفرد  «هل يدرك املأموم الركعة ...»وقال الشيخ املعلمي يف رسالته 
 هبذه الزايدة، وال أعرف له غريه. 

 انتهى   !؟وعلق املعلمي بقوله: وإذا مل يكن له غري هذا احلديث وقد تفرد به فكيف يقبل

نفث »من  51-43ينظر ص  «قبل أن يقيم اإلمام صلبه»اإليضاح حول شذوذ زايدة وملزيد من البيان و 
  «الروع

من طريق سليمان بن أيب داود احلراين عن  2/320فقد أخرجه اإلمام الدارقطين يف سننه  وأما احلديث الثالث
 فذكره.   ،الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هلل صلى هللا عليه وسلم

 : وسليمان مرتوك. انتهى 2/105  «التلخيص احلبري»قال ابن حجر العسقالين يف  

ورواه الدارقطين : هذا احلديث هبذا اللفظ غريب 4/215 «اجملموع شرح املهذب»وقال اإلمام النووي يف 
 إبسناد ضعيف. انتهى 

 «ابب الرجل يدرك اإلمام ساجدا كيف يصنع »فقد أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه حتت  وأما احلديث الرابع
فقال: حدثنا حممد بن حيىي بن فارس أن سعيد بن احلكم حدثهم أخربان انفع بن يزيد  ،من كتاب الصالة

حدثين حيىي بن أيب سليمان عن زيد بن أيب العتاب وابن املقربي عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا 
  «إذا جئتم إىل الصالة وحنن سجود فاسجدوا وال تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصالة»عليه وسلم 

 سليمان، وقال فيه البخاري: منكر احلديث، وقال أبو حامت:تفرد به حيىي بن أيب قال الشيخ املعلمي رمحه هللا: 
 مضطرب احلديث ليس ابلقوي، وقال البيهقي: ليس ابلقوي. 

: ومما يوضح وهن هذا احلديث أن حيىي تفرد به عن رجلني معروفني أحدمها وهو: -أعين املعلمي  –وقال 
 انتهى   !فرد؟فكيف يقبل من مثل حيىي مثل هذا الت  ،سعيد املقربي مشهور جدا

إذا أدركت القوم ركوعا مل تعتد »قلت: ومما يزيد هذا احلديث وهنا على وهن؛ قول أيب هريرة راوي احلديث: 
وأما  –يعين: على أيب هريرة  –: وهذا هو املعروف موقوفا 2/108قال ابن حجر يف التلخيص  «بتلك الركعة
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   فال أصل له. انتهى  -يعين به: احلديث السابق، وهللا أعلم    –املرفوع  

  الركعة يف عرف الشرعحقيقة                                           

إذا جئتم إىل الصالة وحنن سجود فاسجدوا وال »قال احلافظ أمحد بن الصديق الغماري يف حديث أيب هريرة 
من  ه: وهو حديث ضعيف؛ ألن39ص  «نفث الروع» يف «أدرك الصالةتعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد 

مضعفا به  «القراءة خلف اإلمام»رواية حيىي بن أيب سليمان املدين وهو منكر احلديث كما قال البخاري يف 
هذا احلديث، وزاد: أنه ال تقوم به حجة، وأنه مل يتبني مساعه هلذا احلديث من املقربي وال من زيد بن أيب 

: على أن احلديث لو كان صحيحا؛ ملا كان فيه دليل ملا ذهبوا إليه، -إىل أن قال  -الذين رواه عنهما، تاب الع
وهذا هو قولنا،  «ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصالة»بل هو دليل لقولنا: إن الركعة ال تدرك ابلركوع؛ ألن فيه: 

 وسجدتني. انتهى    ،وركوع  ،وقراءة ،هي املشتملة على قياموالركعة يف عرف الشرع 

مدركا  ؛قيل املراد به ها هنا: الركوع، فيكون مدرك اإلمام راكعا «ومن أدرك الركعة»: «عون املعبود»قال يف 
ال يصار إليه إال لتلك الركعة، وفيه نظر؛ ألن الركعة حقيقة جلميعها، وإطالقها على الركوع وما بعده جماز، 

 «فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته ...»لقرينة، كما وقع عند مسلم من حديث الرباء بلفظ: 
قرينة تدل على أن املراد هبا الركوع، وها هنا ليست قرينة  فإن وقوع الركعة يف مقابلة القيام واالعتدال والسجود

   مدرك لتلك الركعة. انتهى  ،تصرف عن حقيقة الركعة، فليس فيه دليل على أن مدرك اإلمام راكعا

 2393برقم احلديث  من كتاب الصالة «السنن الكربى»فقد أخرجه اإلمام البيهقي يف  وأما احلديث اخلامس
قال: أخربان أبو عبد هللا احلافظ أخربين حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا حممد بن غالب حدثين عمرو بن مرزوق أنبأ 

  فذكره.  ،عن رجل عن النيب صلى هللا عليه وسلمشعبة عن عبد العزيز بن رفيع 

: وهو أيضا حديث ساقط 52ص  «الروعنفث »قال احلافظ أمحد بن الصديق الغماري رمحه هللا يف رسالته 
وهو ضعيف كثري األوهام، والراوي عنه حممد بن غالب  ،ومعلول من وجوه منها: أنه من رواية عمرو بن مرزوق

متتام، وهو مثله يف الضعف واخلطأ، وأوهم يف احلديث، ويؤيد ذلك أن عبيد هللا بن معاذ رواه عن أبيه عن شعبة 
وهذا اللفظ موافق  «من مل يدرك الركعة مل يدرك الصالة»فقال يف متنه:  –وق الذي هو شيخ عمرو بن مرز  –

لألحاديث الصحيحة، ولكن عمرو بن مرزوق مسعه من شعبة كما مسعه منه عبيد هللا بن معاذ، فتصرف فيه 
 أن معنامها واحد، ووهم يف ذلك هو أو الراوي عنه حممد بن غالب. لظنه  

ملنت واإلسناد، أما املنت فإنه روي أبلفاظ، وذكر اللفظني السابقني، مث لفظا ومنها: أن احلديث مضطرب يف ا
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  «من وجدين قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معي على احلال اليت أان عليها»آخر، وهو 

قال: رواه سعيد بن منصور ورواه ابن أيب شيبة بسياق مفسر مبني ولفظه عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل من 
املدينة من األنصار عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه مسع خفق نعل وهو ساجد، فلما فرغ من صالته أهل 

قال أان اي رسول هللا، قال فما صنعت؟ قال وجدتك ساجدا فسجدت،  قال: من هذا الذي مسعت خفق نعله؟
  «فقال فهكذا فاصنعوا وال تعتدوا هبا، من وجدين ...

رة مبينة مصرحة ابملراد، وليس فيها تعرض لذكر الركوع، كما يف األخرى، فدل على مث قال: فهذه الرواية مفس
 . ال هلم ،أن ذكر الركوع إمنا هو من تصرف الراوي الضعيف وومهه، وأصل احلديث حجة على اجلمهور

 مث ذكر حاالت االضطراب يف السند هلذا احلديث، وأنه مرسل، وصرح به البيهقي، 

فضال عن االحتجاج، ولو فرضنا  ،ساقط عن درجة االعتبار ،واضطرابه ،كثرة هذه العللمث قال: فاحلديث مع  
ولكان  ،وهو وجوب قراءة الفاحتة على العموممبا هو أقوى منه سندا وأصرح داللة،  اصحته لكان معارض

أنه: ال قراءة  ،منسوخا هبا، فقد أمر النيب صلى هللا عليه وسلم أاب هريرة رضي هللا عنه أن خيرج فينادي يف الناس
 وأبو هريرة متأخر اإلسالم، فيكون أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بذلك بعد السنة السابعة، ،إال بفاحتة الكتاب

يوهم سقوط الفاحتة عن املصلي؛ فهو بال شك منسوخ  والصالة فرضت مبكة، فكل حديث يرد فيه ما
ابألحاديث املوجبة هلا؛ ألن الوجوب متأخر، وزايدة على الرباءة األصلية، ويؤيده كون أيب هريرة رضي هللا عنه 

  ح أبن الركعة ال تدرك ابلركوع، وأنه ال بد من إدراك الفاحتة مع اإلمام. انتهىالراوي لوجوب الفاحتة؛ يصر 

  مأخذ القائلني ابإلدراك                                             

 من «زادك هللا حرصا وال تعد»لفظ:  يفأخذوه تفقها فإن قيل: من أين أخذوا قوهلم ابإلدراك إذا؟ قلت: 
  حديث أيب بكرة الذي أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، وسبق اجلواب عنه ابلتفصيل.

ابب من »حتت  «كتاب مواقيت الصالة»وتفقها أيضا يف حديث أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه من 
من من أدرك ركعة »من حديث أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  «أدرك من الصالة ركعة

كما يشري إىل ذلك كالم الشيخ عبد الرمحن بن صاحل العبد اللطيف يف كتابه   «الصالة فقد أدرك الصالة
بعد ذكره حلديث أيب هريرة هذا، فقال: فقد أخذ مجهور العلماء منه  1/439 «القواعد والضوابط الفقهية»

 أن: من أدرك الركوع مع اإلمام فقد أدرك الركعة. انتهى  
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 «هل يدرك املأموم الركعة إبدراكه الركوع مع اإلمام» ذلك أيضا كالم الشيخ املعلمي يف رسالته وكما يشري إىل
وقد دفع البخاري  «قبل أن يقيم اإلمام صلبه»يف حديث أيب هريرة هذا: معروف صحيح، وإمنا املنكر زايدته: 

  زهري بسنده، ومل يذكروا هذه الزايدة،ومجاعة من األئمة؛ رووا احلديث عن الأبن مالكا    ؛هذه الزايدة  «جزئه»يف  

  «من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة»املعىن الصحيح حلديث:                   

من أدرك »ة األمر؛ أن يكون أحد الرواة توهم أن معىن احلديث: : وغاي- رمحه هللا أعين املعلمي - ىل أن قالإ
   ، فزاد هذه الزايدة تفسريا يف زعمه. انتهى«الركوع مع اإلمام فقد أدرك الركعة

مدركا  ،»عون املعبود«: »ومن أدرك الركعة« قيل املراد به ها هنا: الركوع، فيكون مدرك اإلمام راكعا قال يفو 
لتلك الركعة، وفيه نظر؛ ألن الركعة حقيقة جلميعها، وإطالقها على الركوع وما بعده جماز، ال يصار إليه إال 

ركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته ...« لقرينة، كما وقع عند مسلم من حديث الرباء بلفظ: »فوجدت قيامه ف
فإن وقوع الركعة يف مقابلة القيام واالعتدال والسجود قرينة تدل على أن املراد هبا الركوع، وها هنا ليست قرينة 

 ى  مدرك لتلك الركعة. انته  ،تصرف عن حقيقة الركعة، فليس فيه دليل على أن مدرك اإلمام راكعا

 ،وركوع ،وقراءة ،يف عرف الشرع هي املشتملة على قيام والركعةلفنا قبل قليل: وقال احلافظ الغماري كما أس
 ى  وسجدتني. انته

وقد كان  –ومفهوم التقييد ابلركعة أن من أدرك دون الركعة : 2/57 «فتح الباري»وقال احلافظ ابن حجر يف 
بقوله: ومقدار الركعة: قدر ما يكرب لإلحرام، ويقرأ أم القرآن، ويركع، ويرفع،  2/56تكلم يف مقدار الركعة يف 

 ال يكون مدركا هلا، وهو الذي استقر عليه االتفاق. انتهى    -ويسجد سجدتني، بشروط كل ذلك، 

: أن 7/114له  «فتح الباري»رمحه هللا يف  (ه795املتوىف: )قلت: فبهذا يعلم خطأ قول ابن رجب احلنبلي 
 ،حمدث ال سلف هلم به –يعين: القائلني بعدم إدراك الركعة إبدراك ركوعها فما بعده مع اإلمام  –قول هؤالء 

  وهللا املستعان.

 وإن قالوا: فإن إدراك الركعة إبدراك ركوعها فما بعده مع اإلمام هو قول اجلمهور.         

ن أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فمن بعدهم من قيل هلم: ففي هذا القول نظر، وقد قال غري واحد م
، كما مر معنا ذكر بعض منهم، وكما كوع مع اإلمامالر  احملدثني واحملققني وأهل العلم بعدم إدراك الركعة إبدراك

يف قول ابن حجر رمحه هللا السالف ذكره قبل قليل: أن من أدرك دون الركعة ال يكون مدركا هلا، وهو الذي 
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 استقر عليه االتفاق. انتهى  

هللا عن اإلمام البخاري رمحه    «ذخرية العقىب»وقد ذكر الشيخ حممد بن علي بن آدم اإلثيويب حفظه هللا يف كتابه  
أن عدم االعتداد ابلركعة إبدراك ركوعها فما بعده مع اإلمام؛ هو: مذهب كل من أوجب قراءة  «جزئه»يف 

 الفاحتة على املأموم. 

  !قلت: فما أكثر املوجبني لقراءة الفاحتة على املأموم

مأموم يقضي فرض نفسه، : وقال عدة من أهل العلم أن كل 1/43 «جزئه»يف  رمحه هللا وقال اإلمام البخاري
فرض، فال يسقط  -أي: عند عدة من أهل العلم، وهللا أعلم،  –عندهم  ،والسجود ،والركوع ،والقراءة ،والقيام
 عن املأموم، وكذلك القراءة فرض، فال يزول فرض عن أحد إال بكتاب أو سنة. انتهى   ،والسجود  ،الركوع

بار ابحلق ليس ابلكثرة، وإمنا العربة بكونك مع احلق ولو كنت هذا، ولو سلمنا أبنه مذهب اجلمهور، فإن االعت
وقال تعاىل  (116األنعام: ) {وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل هللا}قال هللا تعاىل وحدك، 

  (13سبأ:  )  {وقليل من عبادي الشكور}وقال تعاىل   (40هود:  )  {وما ءامن معه إال قليل}

كتاب »من  «ابب من مل يرق»وقال النيب صلى هللا عليه وسلم فيما أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه حتت 
 من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال: خرج علينا النيب صلى هللا عليه وسلم يوما فقال: «الطب

  «الرهط، والنيب ليس معه أحد  عرضت علي األمم، فجعل مير النيب معه الرجل، والنيب معه الرجالن، والنيب معه»

، : ما أمر هللا تعاىل قط، وال رسوله صلى هللا عليه وسلم2/277 «احمللى ابآلاثر»يف  رمحه هللا وقال ابن حزم
 ابتباع اجلمهور، ال يف آية، وال يف خرب صحيح. انتهى 

 وإن قالو: فإن يف إدراك الركعة إبدراك ركوعها فما بعده مع اإلمام إمجاعا.         

وقوموا هلل }وأدلة الكتاب والسنة يف جانب آخر، مثل قول هللا تعاىل  !فأقول: كيف يقع إمجاع على هذا؟
و  «جنبصل قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى »وقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  {قنتني

 –ثالاث  –من صلى صالة مل يقرأ فيها أبم القرآن فهي خداج »و  «ال صالة ملن مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب»
وقوله صلى هللا عليه وسلم ملن صلى خلفه يف صالة  «ال جتزئ صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب»و  «غري متام
لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا: نعم هذا اي رسول هللا قال: ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب، فإنه ال »الفجر 

  «صالة ملن مل يقرأ هبا
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 . والقيام هلا  ،وركع معه، حىت يسقط عنه فرض قراءة الفاحتة  ،فلم خيص من أدرك اإلمام راكعا

من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  «ابب السعي إىل الصالة»ويف سنن النسائي حتت 
وعليكم السكينة فما أدركتم إذا أتيتم الصالة فال أتتوها وأنتم تسعون وائتوها متشون »صلى هللا عليه وسلم 

وعنه أيضا  «فأمتوا»بلفظ  «ابب املشي إىل الصالة»وعنه يف سنن ابن ماجة حتت  «فصلوا وما فاتكم فاقضوا
من كتاب األذان بلفظ  «ابب ال يسعى إىل الصالة وليأت ابلسكينة والوقار»يف صحيح البخاري حتت 

   «فأمتوا»

ح صريح، ومل ينقل عنه صلى هللا عليه وسلم ما يعارض هذه األحاديث، ويدفعها عن مدلوهلا، من وجه صحي
كما أمر صلى هللا عليه وسلم، ويف هذا   ،فإذ ال بد على من فاته فرض القيام، والقراءة فيه؛ أن يقضيه ويتمه

ال جيزئه حىت يدرك اإلمام »املعىن أيضا يقول أبو هريرة وأبو سعيد اخلدري وعائشة رضوان هللا على اجلميع، 
  «تعتد بتلك الركعة  إذا أدركت القوم ركوعا مل»وقال أبو هريرة:   «قائما

  !وهل يعترب اإلمجاع يف خمالفة النص؟

  مل خيل وقت من األوقات من القائل بعدم إدراك الركعة إبدراك الركوع                  

وأيضا فإن ادعاء اإلمجاع نفسه مع قول هؤالء الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني، ومن بعدهم من التابعني،  
بن خزمية، والصبغي، وابن حزم، وتقي إلمام البيهقي، واكاالعلماء احملققني،  سائر املديين، والبخاري، و كابن 

صاحب عون  ،ديواملقبلي، والشوكاين، وشرف احلق اهلن وابن حجر العسقالين، الدين السبكي، والعراقي،
واملعلمي،  ن الصديق الغماري،فظ اباملعبود، واملباركفوري صاحب التحفة،  وغريهم من علماء اهلند، واحلا

وحممد تقي الدين اهلاليل، واملقبل الوادعي، وشيخنا الشيخ الباسطي، وحممد آدم الولوي صاحب الذخرية، 
 ، لمغري مس  ،إبدراك الركعة إبدراك ركوعهاوخمالفتهم القائلني  

بل قد ذكر احلافظ ابن الصديق الغماري يف  !مث هل يتصور انعقاد اإلمجاع بدون هؤالء اجلهابذة األفذاذ؟
  أنه: مل خيل وقت من األوقات من القائل بعدم إدراك الركعة إبدراك الركوع. انتهى  78ص    «نفث الروع»

عند  2/57 «الفتح»قال احلافظ ابن حجر يف  !مث كيف ينعقد اإلمجاع على ذلك مع وجود حكاية ما خيالفه؟
ة فقد أدرك من أدرك ركعة من الصال»شرحه حلديث أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

: ومفهوم التقييد ابلركعة: أن من أدرك دون الركعة؛ ال يكون مدركا هلا، وهو الذي استقر عليه «الصالة
 االتفاق. انتهى 
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: من ادعى اإلمجاع فقد  2/276 «احمللى»ويقول اإلمام أمحد رمحه هللا على ما ذكره ابن حزم رمحه هللا عنه يف 
 . انتهى  كذب، وما يدريه والناس قد اختلفوا

: حدثنا حممود قال حدثنا البخاري قال 1/36لإلمام البخاري رمحه هللا  «القراءة خلف اإلمام»وقال يف كتاب 
حدثنا عبد هللا بن صاحل قال حدثين الليث قال حدثين جعفر بن ربيعة عن عبد الرمحن بن هرمز قال قال أبو 

  «ال يركع أحدكم حىت يقرأ أبم القرآن »سعيد رضي هللا عنه  

إدراك الركوع من أصحاب النيب  أجازقال البخاري: وكانت عائشة تقول ذلك، وقال علي بن عبد هللا: إمنا 
 صلى هللا عليه وسلم الذين مل يروا القراءة خلف اإلمام، منهم ابن مسعود، وزيد بن اثبت، وابن عمر، 

فأما من رأى القراءة؛ فإن أاب هريرة رضي هللا عنه قال: اقرأ هبا يف نفسك اي فارسي، وقال: ال تعتد هبا حىت 
   . انتهىتدرك اإلمام قائما

  القول ابفرتاض قراءة الفاحتة على املأموم يستلزم القول بعدم اإلدراك                    

وإذا كان الظاهر أن القول  :«هل يدرك املأموم الركعة إبدراكه الركوع مع اإلمام»قال الشيخ املعلمي يف رسالته 
، وكان املصرحون من الصحابة ابإلدراك هم من الذين خمالف للقول ابفرتاض الفاحتة على املأموم ،ابإلدراك

ما  ،عرف عنهم القول بعدم افرتاض الفاحتة على املأموم، وجاء عن مجاعة من القائلني ابالفرتاض من الصحابة
ه يقوى جدا ظن: أن يف عدم اإلدراك، ومل يثبت عن واحد منهم خالف ذلك، فإن ،أو ظاهر ،هو صريح

 متني جدا.   ،وشيخه ،قائلون بعدم اإلدراك، فكالم البخاري  ،القائلني ابالفرتاض

على فرضية  ،فحق، ولكن هل يكفي هذا لتخصيص النصوص الدالة ،وأما أن اجلمهور الغالب على اإلدراك
أن ال يسقط شيء منها إال  ،الصالةالقيام، وفرضية الفاحتة، وفرضية قضاء ما فات؟ فإن املعهود يف فرائض 

إىل أن  -من اإلمتام بعد سالم اإلمام،  ،لعذر بني، وليس املسبوقية كذلك؛ لتمكن املسبوق بدون مشقة تذكر
إليه، وملا  ومنهم مجاعة من علماء الصحابة ،: نعم، ال ينكر أن للقول ابإلدراك قوة ما؛ لذهاب اجلمهور-قال 

فال أرى له تلك القوة،  ،فيه، فال لوم على من قوي عنده جدا، فقال به، فأما أانعلى ما  ،جاء مما يدل عليه
 ى كاملة، وهللا املوفق. انته  ا، واشتغال الذمة ابلصالةواألصل بقاء النصوص على عمومه

        

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





32  

 ويف اخلتام أقول: فإهنم قد اختلفوا يف حتديد الركوع الذي يدرك املأموم به الركعة، كما يقولون.         

 فقال بعضهم: يدرك إذا كرب قبل أن يرفع اإلمام رأسه من الركوع، وإن مل يركع قبل رفعه. 

ولو رفع اإلمام رأسه من الركوع، ما مل يرفع بقية من ائتم به رؤوسهم، ولو بقي  ،وقال بعضهم: يدرك إذا كرب
 واحد. 

 قبل أن يرفع اإلمام رأسه من الركوع.   ،ووضع يديه على ركبتيه  ،وقال بعضهم: يدرك إذا كرب

 ولو بعد رفع اإلمام رأسه من الركوع، ما مل يسجد.   ،وقال بعضهم: يدرك إذا كرب

 «فتح البارى» :قبل ارتفاع اإلمام من الركوع، ينظر ،واطمأن يف الركوع ،وركع  ،وقال بعضهم: يدرك إذا كرب
 البن رجب.  7/116البن حجر، و  2/57

، مما يشعر ركعة، كما يقولون ه مدركا للقلت: فهذا االختالف فيما بينهم يف حتديد الركوع الذي يكون املأموم ب
 يف قوهلم ابالعتداد، وهللا املستعان.  هليس عندهم أصل قوي يعتمدون علي  :أبنه

 (153األنعام: ) {وأن هذا صرطى مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله}قال هللا تعاىل 
  (43الزخرف: )  {أوحى إليك إنك على صرط مستقيم  فاستمسك ابلذى}وقال تعاىل  

 إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت وإليه أنيب. 

 وارزقنا اجتنابه.   ،وارزقنا اتباعه، وأران الباطل ابطال  ،اللهم أران احلق حقا

أنت حتكم بني  ،والشهادة ،عامل الغيب ،واألرض ،فاطر السماوات ،وإسرافيل ،وميكائيل ،اللهم رب جربائيل
 إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم.   ،اهدان ملا اختلف فيه من احلق إبذنك  ،عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون 

 أستغفرك وأتوب إليك.   ،أشهد أن ال إله إال أنت  ،سبحانك اللهم وحبمدك

 . ومن اقتفى هبديه  ،ى آله وصحبهوعل ،وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله املصطفى حممد 

ال حيتاج إليه، يف ، وحذف ما اوقد فرغت من كتابة هذه الرسالة، بعد إعادة النظر فيها، وإضافة ما يزيدها أتييد 
                                 جامعة القصيم.   –  ه1441/ذو احلجة/4يوم السبت،  
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