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 المقدمة
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على  المععى ر رةمىة للعىالمين، وعلى   لى  

 ان إل  ي م الدين وبعد:وصحع  أجمعين، ومن تععهم بإةس
فقد اختلفت أق ال العلماء في قراءة المأم م خلف اإلمام بين م جب ومحعب ومانع، 
وقد ألف عدد من العلماء كتعًا وأبحاثًا في ذلك، منهم: اإلمام العخاري ألف جزءًا فىي 
القراءة خلىف اإلمىام، أورد فيى  ادةاديىم المتعلقىة بىالقراءة خلىف اإلمىام، ومىال الى  

، وكذلك فعل العيهقي في كتابى  االقىراءة (1)ج ب قراءة المأم م الفاتحة خلف اإلمامو 
خلف اإلماما، ةيم أورد في  أق ال العلماء وأدلتهم، ونصر المىذبب الاىافعي القا ىل 
ب جىى ب القىىراءة خلىىف اإلمىىام تىى اء كانىىت الصىىالة تىىرلة أو جهرلىىة، وكىىذلك فعىىل 

ي وج ب القراءة خلىف اإلمىاما، ونقىل مهملى  المعاركف ري في كتاب  اتحقيق الكالم ف
، (2)في كتاب  اتحفة ادة ذي شرح جامع الترمىذيا، ومىال إلى  وجى ب القىراءة أ  ىاً 

 .(4)، والا كاني في انيل ادوطارا(3)وكذلك أوجعها ابن ةزم ادندلسي في االمحل ا
ظابرلىة وبناك من أوجب القراءة خلف ادمام في الصىالة السىرلة دون الههرلىة، كال

 .(5)وبعض المالكية
وبنىىاك مىىن منىىع قىىراءة المىىأم م خلىىف ادمىىام تىى اء كانىىت الصىىالة تىىرلة أو جهرلىىة، 

 كالحنفية.
وتعلعىىل كريىىر مىىن النىىا  فىىي ةرىىم تلىىك القىىراءة، فأةععىىت أن أبىىين فىىي بىىذا العحىىم 

 المت اضع ج انب االتفاق وج انب االختالف والراجح منها.
 فأق ل مستعينًا باهلل:

إن قراءة شيء من القر ن للقادر عليى  ركىن فىي الصىالة بإجمىال العلمىاء، فىال أواًل: 
 صالة إال بقراءة، ما لم  رن الاخص مأم مًا.

ثانيىىًا: اتفىىق الهمهىى ر مىىنهم علىى  أن الىىركن أو الفىىرف بىى : قىىراءة الفاتحىىة علىى  
 .(6)المنفرد واإلمام

ف اإلمىىام فىىي الصىىالة ثالرىىًا: اختلفىى ا فىىي ةرىىم قىىراءة المىىأم م للفاتحىىة والسىى رة خلىى
 السرلة والههرلة.
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 لذلك قسمت الكالم في بذا الم ض ل عل  مقدمة وخمسة معاةم وخاتمة: 
المقدمىىىة : وبىىىي ت طحىىىة للعحىىىم وبينىىىت فيهىىىا تىىىعب اختيىىىاري للم ضىىى ل وابىىىم      

 محت لات  
 المعحم ادول: في ةرم قراءة المأم م الفاتحة خلف اإلمام.

 ءة المأم م الس رة خلف اإلمام.المعحم الراني: في ةرم قرا
 المعحم الرالم: ةرم القراءة إذا لم  سمع المأم م قراءة اإلمام.

 المعحم الرابع: في وقت قراءة المأم م للفاتحة.
 المعحم الخامس: في  داب القراءة.

 الخاتمة : وفيها ابم النتا ج التي ت صلت اليها في العحم
 

 المعحم االول
 ة خلف اإلمامقراءة المأم م الفاتح

 اختلف الفقهاء في قراءة المأم م الفاتحة خلف اإلمام عل  ثالثة مذابب:
المذبب ادول: قال الحنفية وتفيان الر ري وابن عيينة وابن أبي ليل  والحسىن بىن 
ةيىىي: : ال  قىىرأ المىىأم م خلىىف اإلمىىام شىىيحًا، ال فيمىىا أتىىر وال فيمىىا جهىىر، بىىل بىىي 

هللا وزلد بن ثابت وعلي بىن أبىي طالىب وتىعد بىن مرروبة، وب  ق ل جابر بن ععد 
، ووافقهىم اإلمىام مالىك، (7)أبي وقاص من الصىحابة، وأخىذ بى  جماعىة مىن التىابعين
. واتىىتدل أصىىحاب بىىذا (8)والاىىافعي فىىي القىىد م، وأةمىىد ن إذا كانىىت الصىىالة جهرلىىة

 المذبب بما  أتي :
{ ]ادعىراف: َلُ  َوَأنِصىُت ْا َلَعلكُكىْم ُتْرَةُمى نَ  َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْر ُن َفاْتَتِمُع اْ ق ل  تعال : } -1

، )كىان النىا  يتكلمى ن فىي الصىالة ةتى  نزلىت بىذ   [ قال أب  برلرة 204
، وقال زلد بىن أتىلم وأبى  العاليىة: كىان ا  قىرفون خلىف اإلمىام، فنزلىت (9)اآل ة(

ة واردة بذ  اآل ة، وقال اإلمام أةمد بن ةنعل: أجمىع النىا  على  أن بىذ  اآل ى
 .(10)في الصالة

 (11): ))من صل  خلف إمام فإن قراءت  ل  قراءة(( ق ل   -2



 

 

 ISSN: 2071-6028 60 اإلمامحكم القراءة حلف               2009 المجلد األول لسنة العدد الرابع   

              بارمجلة جامعة االن     للعلوم االسالمية             

، قىال ا: وبىذا  اىمل (12): ))من كان ل  إمىام فقىراءة اإلمىام قىراءة لى (( ق ل   -3
 الصالة السرلة والههرلة.

 .(13): ))إنما جعل اإلمام ليؤتم ب ، فإذا كعر فكعروا وإذا قرأ فأنصت ا(( ق ل   -4

ىىَك اْدَْعَلىى صىىل  الظهىىر، فهعىىل رجىىل  قىىرأ خلفىى  بىىى}  أن النعىىي  -5 { َتعِ:ِح اْتىىَم َربِ:
[، فلمىىا انصىىرف قىىال: ))أ رىىم قىىرأج(( فقىىال رجىىل: أنىىا، فقىىال: ))قىىد 1]ادعلىى : 

، ومعنى  خالهنيهىا: أي نازعنيهىا، قىال ا: فهىذا (14)ظننت أن بع رم خالهنيها((
 .(15)في الههرلة أول الحديم يدل عل  إنكار القراءة في الصالة السرلة، ف

بالقيىىا  علىى  المسىىع ق، فإنىى  تسىىقا عنىى  القىىراءة إذا جىىاء واإلمىىام راكىىع، ولىى   -6
كانىىىت القىىىراءة مفروضىىىة عليىىى  لمىىىا تىىىقست كعىىىاقي ادركىىىان، وتىىىق طها عىىىن 

 .(16)المسع ق يدل عل  عدم وج بها عل  غير 

بما نقل عن بعىض الصىحابة مىن كرابيىة القىراءة خلىف اإلمىام، كهىابر بىن ععىد  -7
، وعلىىي بىىن أبىىي طالىىب، وابىىن مسىىع د، وتىىعد بىىن أبىىي وقىىاص، وابىىن عمىىر، هللا

أن  قال: )من قرأ خلىف اإلمىام   ، فقد روي عن علي  (17)وزلد بن ثابت، 
، وروي عىىن تىىعد بىىن أبىىي وقىىاص أنىى  قىىال: )ودد  أن (18)فقىىد أخسىىأ الفسىىرة(

 الىىذي  قىىرأ خلىىف اإلمىىام، فىىي فيىى  جمىىرة أو ةهىىر(، وكىىذلك روي عىىن عمىىر 
(19). 

المذبب الراني: قال الحمه ر منهم الاافعية والظابرلة والليىم بىن تىعد وادوزاعىي 
وأب  ث ر: تهب قراءة الفاتحة عل  المأم م في كل ةىال تى اء كانىت الصىالة تىرلة 

، وبىى  قىى ل ععىىادة بىىن الصىىامت، وععىىد هللا بىىن عمىىرو، وابىىن ععىىا ، (20)أو جهرلىىة
تىىىعيد بىىىن جعيىىىر، ومرحىىى ل، والحسىىىن وأبىىىي برلىىىرة، وبىىى  قىىىال عىىىروة بىىىن الزبيىىىر، و 

 ، واتتدل ا بما  أتي:(21)العصري، ووافقهم داود الظابري، في الصالة السرلة
: ))ال صالة لمن لم  قرأ بأم: القر ن(( بق ل   -1

(22). 

وج  الداللة : ان بذا اللفظ عام في كىل مصىلِ:، ولىم يرعىت تخصيصى  بليىر المىأم م 
 .(23)بمخصص صرلح، فعقي عل  عم م 
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قال: ))لعلكم تقرفون خلف إمىامرمج((   يم ععادة بن الصامت أن النعي بحد -2
قلنىىىا: نعىىىم قىىىال: ))ال تفعلىىى ا إال بفاتحىىىة الكتىىىاب، فإنىىى  ال صىىىالة لمىىىن لىىىم  قىىىرأ 

 .(25)، فهذا دليل عل  وج ب قراءة الفاتحة خلف اإلمام تخصيصاً (24)بها((

   (26)بحديم: ))صل ا كما رأيتم ني أصلي(( -3

ظىىابر الحىىديم يىىدل علىى  وجىى ب القىىراءة علىى  المىىأم م والمنفىىرد، وجىى  الداللىىة: أن 
كىىان   ، ورتىى ل هللا  دنهىىم مىىأم رون أن  صىىل ا كمىىا كىىان  صىىلي رتىى ل هللا 

  قرأ الفاتحة في كل ركعة، ولؤكد وج بها كما في ةديم ععادة السابق.

بىىأن القىىراءة ركىىن فىىي الصىىالة، فىىال تسىىقا عىىن المىىأم م بفعىىل اإلمىىام، كسىىا ر  -4
ركان، فال تلنىي قىراءة اإلمىام عىن قىراءة المىأم م، كمىا ال ينعلىي ركى ل اإلمىام اد 

 .(27)عن رك ل المأم م

 .(28)بأن من لزم  القيام ن لزمت  القراءة مع القدرة، كاإلمام والمنفرد -5

بقى ل أبى  برلىرة عنىدما تىىأل  رجىل: إنىا نكى ن وراء اإلمىىام، فقىال: اقىرأ بهىا فىىي  -6
 .(29)نفسك

ةيىىم ثعىىت عىىنهم القىىراءة خلىىف اإلمىىام ن كععىىادة بىىن  بفعىىل بعىىض الصىىحابة ن -7
 .(30)وابن  وأبي الدرداء وأبي برلرة وابن ععا  الصامت وعمر

المىىذبب الرالىىم: قىىال اإلمىىام مالىىك:  سىىتحب أن  قىىرأ المىىأم م الفاتحىىة والسىى رة فىىي 
، وبى  (31)م ضعها فيما أتر اإلمام فيى ، وال  قىرأ معى  فيمىا  ههىر فيى  اإلمىام شىيحاً 

عيد بىىن المسىىيب وععىىد هللا بىىن عتعىىة، وتىىالم بىىن ععىىد هللا بىىن عمىىر، وابىىن قىى ل تىى
شهاب الزبري، وقتادة، وب  قال ععد هللا بن المعارك، وأةمد في روا ة، وإتحاق بىن 

، ومهابىىد، والحسىىن، والاىىععي، وتىىعيد بىىن (32)راب لىى ، حمحمىىد بىىن جرلىىر السعىىري 
 .(33)جعير، والقاتم بن محمد، والحرم، والزبري 

وافق ا الحنفية في عدم القراءة في الصىالة الههرلىة، وخىالف بم فىي السىرلة،  فهؤالء
 واتتدل ا عل  السر   في الههرلة بأدلة الحنفية السابقة.

ووافق ا الهمه ر في ماروعية القراءة للفاتحة وغيربا في الصالة السرلة، وةهتهم 
 .(34)في ذلك بي ةهة أصحاب المذبب الراني
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ةمد ومىن وافقهىم، ال ي جعى ن على  المىأم م القىراءة فىي الصىالة لكن االمام مالكا وأ
 .(35)السرلة، وإنما  ق ل ن باتتحعابها

 وةهتهم عل  التفرلق بين الصالة السرلة والههرلة، ما  أتي:
{ َوِإَذا ُقىىىِرَئ اْلُقىىىْر ُن َفاْتىىىَتِمُع ْا َلىىىُ  َوَأنِصىىىُت ْا َلَعلكُكىىىْم ُتْرَةُمىىى نَ أن ق لىىى  تعىىىال : } -1

[ نىىىزل فىىىي صىىىالة الههىىىر، دون صىىىالة السىىىر ن دن السىىىر ال 204: ]ادعىىىراف
، قال ابن ععد العر: بذا عند أبل العلم، عنىد تىمال القىر ن فىي (36) ستمع إلي 

الصىالة، فأوجىىب هللا تعىىارك وتعىال  االتىىتمال واإلنصىىا ، على  كىىل مصىىل جهىىر 
الة إمام  بالقراءة ن ليسمع القىراءة، ومعلى م أن بىذا فىي صىالة الههىر دون صى

السر، دن  مستحيل أن يرلد باإلنصا  واالتتمال، من ال  ههر إمام ، وكىذلك 
مستحيل أن تك ن منازعة القر ن في صالة السر، دن المسر إنما  سمع نفسى  

 .(37)دون غير 
 .(38): ))وإذا أترر  بقراءتي فاقرفوا(( ق ل   -2

هىا بىالقراءة، انصرف من صالة جهر في  ما روا  أب  برلرة : )أن رت ل هللا  -3
فقىىال: ))بىىل قىىرأ أةىىد مىىنكم  نفىىًاج(( فقىىال رجىىل: نعىىم  ىىا رتىى ل هللا، قىىال: ))إنىىي 

فيمىا   أق ل ما لي أنازل القر نج(( فانته  النا  عن القراءة مىع رتى ل هللا 
بالقراءة من الصل ا ، ةين تمع ا ذلك من رتى ل هللا   جهر في  رت ل هللا 

 (39) فانته  النا  عىن القىراءة ..(( بىي مىن . قال الترمذي وغير : ق ل(( :
. وقال ابن ععد العىر: أكرىر رواة ابىن شىهاب عنى  لهىذا الحىديم (40)كالم الزبري 

 .(41) هعل ن  كالم ابن شهاب، ومنهم من  هعل ذلك كالم أبي برلرة

قال ابن ععد العر: ففي بذا الحىديم دليىل واضىح على  أنى  ال  هى ز للمىأم م ى فيمىا 
ن دن قىر ن، وال بليربىابالقراءة من الصل ا  ى أن  قرأ معى ، ال بىأم ال جهر في  إمام 
 .(42)لم  سترن في  شيحًا من القر ن  رت ل هللا 

بفعل كرير من الصحابة ن كُأبي: بن كعب، وابن مسع د، وابن ععا ، وععىد هللا  -4
بن عمىر، وأنىس بىن مالىك، ةيىم صىح عىنهم القىراءة خلىف اإلمىام فىي الصىالة 

 .(43)ون الههرلةالسرلة، د
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. وقال: أتقرفون (44): )إذا كنت خلف اإلمام فأنصت للقر ن( قال ابن مسع د 
َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْر ُن خلف اإلمامج قال ا: نعم. قال: ال تفقه ن! ما لكم ال تعقل ن }

 .(45)[204{ ]ادعراف: َفاْتَتِمُع ْا َلُ  َوَأنِصُت اْ 
نصت للقر ن ى واتتاىهاد  باآل ىة ى دليىل على  قال ابن ععد العر: ق ل ابن مسع د: أ

 .(46)أن  أراد الههر خاصة

بعمل أبل المدينة: قال االمام مالك: ادمىر عنىدنا ن أنى  ال  قىرأ مىع اإلمىام فيمىا  -5
جهىىر بىى  اإلمىىام بىىالقراءة، قىىال ابىىن ععىىد العىىر: فهىىذا يىىدلك علىى  أن بىىذا عمىىل 

 .(47)م رور بالمدينة

 
 المناقاة:

 ادةاديم التي اتتدل بها الاافعية ومن وافقهم بما  أتي: أوالً: رد المالكية
بأن ادةاديم فيها اضسراب ن قال ابن ععىد العىر: إن مىا روي عىن ععىادة، روي  -أ

أ  ًا عن ععد هللا بن عمر، ثىم قىال: ومرىل بىذا االضىسراب، ال يرعىت فيى  عنىد أبىل 
هىة اإلتىناد، غيىر العلم بالحديم شيء، وليس في بذا العاب ما ال مسعن في  من ج

، كمىىا (48)ةىىديم الزبىىري عىىن محمىى د بىىن الربيىىع عىىن ععىىادة، وبىى  محتمىىل للتأولىىل
 تيأتي.

بأن ةديم: ))ال صالة لمن لم  قرأ فيها بفاتحة الكتاب(( مخص ص بعدم جهىر  -ب
{ ُت اْ َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقىْر ُن َفاْتىَتِمُع ْا َلىُ  َوَأنِصىاإلمام، قال ابن ععد العر: في ق ل  تعال : }

[، مىىىع إجمىىىال أبىىىل العلىىىم أن مىىىراد هللا مىىىن ذلىىىك فىىىي الصىىىل ا  204]ادعىىىراف: 
المرت بة، أوضح الىدال ل على  أن المىأم م إذا جهىر إمامى  فىي الصىالة، أنى  ال  قىرأ 

:  مع  بايء، وأن  ستمع ل  ولنصت، وفىي ذلىك دليىل على  أن قى ل رتى ل هللا 
، مخصىى ص فىىي بىىذا الم ضىى ل (49)(())ال صىىالة لمىىن لىىم  قىىرأ فيهىىا بفاتحىىة الكتىىاب

وةد ، ]بما[ إذا جهر اإلمام بالقراءة ... وما عدا بذا الم ض ل وةىد ، فعلى  عمى م 
الحديم، وتقدير : ال صالة،  عني: ال ركعة لمن لم  قرأ فيها بفاتحىة الكتىاب إال لمىن 

. قىال ابىن ععىد العىر: ولى  (50)صل  خلف إمام  ههر بالقراءة، فإن   سىتمع ولنصىت
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ز للمأم م أن  قرأ مع اإلمام إذا جهر، لم  رن لههىر اإلمىام بىالقراءة معنى ، دنى  جا
، قىال: والىدليل (51)إنما  ههر ليستمع ل  ولنصت، وأم القر ن وغيربىا فىي ذلىك تى اء

 عل  خص ص اآل ة في بذا الم ض ل:
 ، ق ل : ))وإذا قرأ فأنصت ا((.(52): ))ما لي أنازل القر نج(( ق ل   -
))خلستم علي: القر ن(( وق ل : -

 .(54)، دليل عل  أن ذلك كان في ةال الههر(53)
* وفسىىر المالكيىىة ادةاديىىم التىىي ورد  عىىن عمىىر بىىن الخسىىاب وبعىىض الصىىحابة 
والتابعين، بالقراءة  خلف اإلمام، بأن المقص د منها صىالة السىر ن دنى  قىد اختلىف 

ععىد العىر: بىذا محلى  عنىدنا، النقل عنهم ن فكان ال بد من الت فيق بينهما، قال ابن 
فيمىىا أتىىر فيىى  اإلمىىام، دن ابىىن عيينىىة روا عىىن أبىىي إتىىحاق الاىىيعاني عىىن رجىىل، 
قال: عهد إلينا عمر بن الخساب: أن ال تقىرأ مىع اإلمىام. وبىذا عنىدنا على  الههىر ن 
لحال يت اد الخعر، ولىيس فىي بىذا العىاب شىيء يرعىت مىن جهىة اإلتىناد عىن عمىر، 

 .(55)وعن  في  اضسراب
ثانياً: رد القا لين بقراءة المأم م فيما  سر في  اإلمىام على  الحنفيىة ى ومىن وافقهىم ى 

 في منع قراءة المأم م، بما  أتي:
ىَك اْدَْعَلى بعىد صىالة الظهىر: ))أ رىم قىرأ بىى}  ق ل النعىي  -1 {ج(( ال َتعِ:ِح اْتىَم َربِ:

كىر  رفىع الصى    دليل في  عل  كرابية القراءة، دن  ل  كرب  لنه  عن ، وإنمىا
 .(56)[، في صالة تنتها اإلترار بالقراءة1{ ]ادعل : َتعِ:ِح اْتَم َربِ:َك اْدَْعَل بى}

قال ابن ععد العر: بذا الحديم روا  شععة، وجماعة، عن قتادة، عىن زرارة بىن أبىي 
أوفىى ، عىىن عمىىران بىىن ةصىىين، قىىال شىىععة: قلىىت لقتىىادة: ألسىىت تقىى ل لسىىعيد بىىن 

 نج قال: ذلك إذا جهر. قلت: فقىد كربى  بابنىاج قىال: لى  كربى  المسيب: أنصت للقر 
 .(57)نه  عن 

في ةديم أبي برلىرة: ))مىا لىي أنىازل القىر نج(( دليىل   قال ابن ععد العر: وق ل  
علىىى  أن القىىىراءة خلىىىف اإلمىىىام، إذا أتىىىر اإلمىىىام فىىىي صىىىالة بىىىالقراءة، جىىىا زة ن دن 

، ولىدلل على  ذلىك قى ل أبىي برلىرة (58)المنازعة إنما تك ن مىع الههىر، ال مىع السىر
 .(59)وب  راوي الحديم: )اقرأ بها في نفسك  ا فارتي(
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ما نقل عن الصحابة من كرابية القراءة خلىف اإلمىام، ى إن ثعىت ى فإنى  محمى ل  -2
، جمعًا بين اددلة، وقد ثعت عن كرير من الصىحابة ى (60)عل  ةالة جهر اإلمام

 بن عمرو وابن ععا  ى القراءة خلىف كأبي برلرة وععادة بن الصامت وععد هللا
 اإلمام، وقراءتهم إن لم تكن في الصالة الههرلة ن فهي في السرلة وال بد.

ثالرىىاً: رد الحنفيىىة اتىىتدالل الهمهىى ر بحىىديم ))ال صىىالة لمىىن لىىم  قىىرأ فيهىىا بفاتحىىة 
 الكتاب(( عل  وج ب قراءة المأم م، بما  أتي:

امًا، واتتدل ا عل  ذلك بأن الهمهى ر قىد بذا الحديم خاص بمن صل  وةد  أو إم 
أجمع ا عل  أن اإلمام إذا لم  قرأ وقرأ من خلف ، لم تنفعهم قىراءتهم، ممىا يىدل على  

 ، فهي ادتا  وبي تلني عن قراءتهم.(61)أن قراءة اإلمام قراءة لهم
 وأما ةهة من اتتحب القراءة في الصالة السرلة، ولم ي جعها، فهي:

ين طالىب القىراءة ومىانع لهىا!.. فيرى ن باتىتحعاب القىراءة، اختالف ادةاديىم بى -1
في  خروج من خالف من أوجعها، والق ل بىالقراءة خلىف اإلمىام، بى  قى ل أكرىر 

 .(62)أبل العلم كما ذكر  الترمذي
انتفاء علة منازعة القىراءة فىي الصىالة السىرلة ن دنى  ال ي جىد مىا ينصىت إليى   -2

 .(63)المأم م

بىىالقراءة عىىن ةىىديم الىىنفس، كمىىا قىىال القاتىىم بىىن  لكىىي  اىىلل المىىأم م نفسىى  -3
 .(64)محمد

اتفاق الهمهى ر على  عىدم بسىالن صىالة مىن لىم  قىرأ خلىف اإلمىام، قىال اإلمىام  -4
أةمد ى رةم  هللا ى: ما تمعنا أةدًا مىن أبىل اإلتىالم  قى ل: إن اإلمىام إذا جهىر 

ب  وأصىىىحا  بىىىالقراءة، ال تهىىىزئ صىىىالة مىىىن خلفىىى  إذا لىىىم  قىىىرأ، وبىىىذا النعىىىي 
والتىىابع ن، وبىىذا مالىىك فىىي أبىىل الحهىىاز وبىىذا الرىى ري فىىي أبىىل العىىراق، وبىىذا 
ادوزاعي في أبل الاام، وبذا الليم في أبل مصىر، مىا قىال ا لرجىل صىل  وقىرأ 

 .(65)إمام ، ولم  قرأ ب : صالت  باطلة

اتفاق الهمه ر، عل  أن اإلمام إذا لم  قرأ، وقرأ من خلف ، لم تنفعهم قىراءتهم،  -5
 .(66)  أن قراءة اإلمام قراءة لهمفدل عل
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 رابعاً: رد الهمه ر القا ل ن بقراءة الفاتحة خلف اإلمام في الههرلة عل  المانعين:
اآل ة عامة ]وليست نصًا في وج ب إنصا  المأم م[ قال الن وي: قيل إنها   -أ

نزلت في خسعة الهمعة، وتميت ]الخسعة[ قر نًا الشتمالها علي ، قال  مهابد 
 ، ونقل عن أبي برلرة ومعاولة ق لهم: إن النا  كان ا يتكلم ن في الصالة وغير 

 ، فنهت عن الكالم، ولم تن  عن القراءة.(67)فنزلت بذ  اآل ة
اآل ة مخص صة بمىا تى ا الفاتحىة، والحامىل على  ذلىك التخصىيص ن ةىديم   -ب

اتىىتمع ا  ، فكىىان معنىى  اآل ىىة:(68)ععىىادة بىىن الصىىامت: ))ال تفعلىى ا إال بىىأم القىىر ن((
 .(69)وأنصت ا بعد قراءة فاتحة الكتاب ن فإن  ال صالة إال بها

، قىىال النىى وي:  ، ليسىىت مىىن قىى ل النعىىي (70)بىىأن لفىىظ ))وإذا قىىرأ فأنصىىت ا(( -ج
اعلم أن بىذ  الزلىادة ممىا اختلىف الحفىاص فىي صىحتها، وذكىر مىنهم: العيهقىي وأبىي 

علي النيساب ري ثم قىال: واجتمىال داود وابن معين وأبا ةاتم الرازي والدارقسني وأبا 
بؤالء الحفاص عل  ت عيفها مقىدم على  تصىحيح مسىلم، التىيما ولىم يروبىا مسىندة 

 .(71)في صحيح 
ادةاديىىم التىىي اتىىتدل بهىىا المىىانع ن كلهىىا ضىىعيفة، قىىال النىى وي: إنهىىا كلهىىا   -د

، وبع ىىىها م قىىى ف، وبع ىىىها  ضىىعيفة ولىىىيس فيهىىىا شىىىيء صىىىحيح عىىن النعىىىي 
في روات  ضعيف أو ضعفاء. وقد بين العيهقىي ى رةمى  هللا ى عللهىا مرتل، وبع ها 

، وبي محم لة عل  منع الههر بىالقراءة خلىف اإلمىام، (72)جميعا، وأوضح ت عيفها
 .(73)أو عل  النهي عن قراءة الس رة فيما  ههر في  اإلمام

ال  صىىح قيىىا  الم افىىق للمىىام علىى  المسىىع ق ن دن القىىراءة تىىقست عىىن   -بىىى
 .(74) ق تخفيفًا، لعم م الحاجةالمسع
مىىا نقىىل عىىن الصىىحابة مىىن عىىدم القىىراءة، ال  حىىتج بىى  ن دنىى  قىىد نقىىل عىىنهم   -و

، ]أي على  (75)القراءة أ  ًا، وإن صح فه  محم ل عل  الههر بىالقراءة مىع اإلمىام
رفع المأم م ص ت  بالقراءة[ أو  حمل عل  قراءة الس رة مع جهىر اإلمىام، فقىد نقىل 

:)) ىا  ععد هللا بىن ةذافىة صىل  فههىر بىالقراءة، فقىال لى  رتى ل هللا العيهقي أن 
 . ))(76)ابن ةذافة ال تسمعني وأتمع هللا 
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  : ال تهى ز الصىالة إال بفاتحىة الكتىاب، وكىان النعىي  وقال عمران بىن ةصىين 
 .(77)إن كر  من القارئ خلف  شيحًا، كر  الههر بالقراءة، دون القراءة نفسها

ي ق ل بعض الصحابة عل  بعىض ن قىال ابىن ععىد العىر: الحهىة عنىد ال ةهة ف -ز
 .(78)التنازل ن الكتاب والسنة، ال ما ت ابما

 والراجح ب  التفصيل االتي :
 : اتتحعاب قراءة المأم م للفاتحة في الصالة الههرلة 
لكرىىرة وصىىحة ادةاديىىم اآلمىىرة بىىالقراءة، مىىن دون تفرلىىق بىىين صىىالة تىىرلة أو  -1

أكرر أبل العلم، قال الترمذي: القراءة خلف اإلمىام قى ل أكرىر  جهرلة، وب  ق ل
 .(79)والتابعين  أبل العلم من أصحاب النعي 

 .(80)دن  ادة ط  كما قال العيهقي -2

 (81)ولتأكىىد بىىذا االتىىتحعاب إذا كانىىت الصىىالة تىىرلة ن كمىىا بىى  قىى ل المالكيىىة ،
فيىى  اإلمىىام تىىنة  واإلمىام محمىىد بىىن جرلىىر السعىىري، فإنىى  قىال: القىىراءة فيمىىا أتىىر

 .(82)مؤكدة، وال تفسد صالة من تركها وقد أتاء

فإن لىم  قىرأ المىأم م فقىد صىحت صىالت ، وبى  مسىيء، ولتحملهىا عنى  اإلمىام، كمىا 
 يتحملها عن المسع ق، وكما يتحمل عن  التاهد ادوتا، حهللا أعلم.

 : وال تهب القراءة خلف اإلمام، ال في ةال جهر  وال في ةال إترار 

: الختالف ادةاديم فيها، وأةاديم المانعين وإن كانت ضعيفة، لكنها قد تتقى ا أوالً 
 ،  ولع د ذلك:(83)بعع ها ن العتعار قراءة اإلمام كافية

معنىى  اآل ىىة، فإنهىىا أمىىر  باإلنصىىا  عنىىد كىىل قىىراءة، تىى اء كانىىت القىىراءة داخىىل  -أ
 الصالة أو خارجها.

   لقراءة اإلمام.ما نقل عن ابن مسع د من ادمر باإلنصا -ب
ما نقل عن ابن عمر أن  قال: من صل  وراء إمىام كفتى  قىراءة اإلمىام، وق لى :  -ج

إني دتتحيي من رب بذ  العنية ]أي رب الكععة[ أن أصىلي صىالة ال أقىرأ فيهىا بىأم 
 .(84)القر ن
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مىىا نقىىل عىىن جىىابر ))مىىن صىىل  ركعىىة لىىم  قىىرأ فيهىىا بىىأم القىىر ن فلىىم  صىىل إال أن  -د
 .(85)اإلمام(( ر ن وراء 

قال الايخ أةمد الحسين السياغي: مفه م بذا الحديم صحة صالة من صل  
وراء اإلمام وإن لم  قرأ، وقد أمرن الهمع بين  وبين ةديم ععادة، بأن المراد من 

، أنها عمدة الصالة (86)ق ل  في ةديم ععادة: ))فإن  ال صالة لمن لم  قرأ بها((
: ))ال تفعل ا إال بفاتحة الكتاب(( فلا ة ما يدل في غير ةالة التحمل، وأما ق ل 

علي  ن اله از دن االتترناء من النهي إباةة، كى:              ) ال تهالس من 
 .(87)الق م إال زلدًا(. 

 ثانيًا: بناك قرا ن تدل عل  عدم ال ج ب، منها:
 ، يدل عل :(88): ))بل قرأ أةد منكم  نفًا(( ق ل النعي  -1
 مصىىلين بىالقراءة التىىي أنكربىىا النعىي انفىراد بعىىض ال  وإن تىىر   العىىاقي عىىن ،

اله اب، في  إشارة إل  أن أكرربم لم  قرأ، ولدل أ  ًا عل  أن  لم تكن لهم عادة 
الزمة في القراءة أو عىدمها، قىال ابىن تيميىة عىن قى ل الزبىري: )فىانته  النىا  

ا  قىىرفون فىىي عىىن القىىراءة(: بىى  مىىن أدل الىىدال ل علىى  أن الصىىحابة لىىم  ر نىى  
 . (89)الههر مع النعي 

  أن النعي   ،لم  سعق ل  أن أمىربم بىالقراءة خلىف اإلمىام، دنى  لى  أمىربم بهىا
 لما اتتفهم منهم، بل  قرفون أم ال ج! .

لم  علم الصحابة كيفية قراءة المىؤتم، مىع أنى  نىعههم على  مىا بى  أقىل   أن   -2
َغيىِر الَملُ ى ِب ذا قال اإلمام: }: ))إ من الفاتحة في ادبمية، كق ل الرت ل 

الِ:ينَ  ، فىأمربم بالتىأمين مىع (90)[، فق لى ا:  مىين..((7{ ]الفاتحة: َعَليِهْم َواَل ال ك
في الصحيحين: ))إنما جعل اإلمام ليؤتم بى    أن  ليس واجعًا، وكما في ق ل  

نىىت ، فلىى  كا(91)ن فىىال تختلفىى ا عليىى ، فىىإذا ركىىع فىىاركع ا، وإذا تىىهد فاتىىهدوا((
 .(92)قراءة المأم م واجعة لما تركها، مع أن  نع  عل  ما دونها في ادبمية

، ممىا يىدل (93)أمربم باإلنصا ، ففي روا ة لمسلم: ))وإذا قىرأ فأنصىت ا((  بل إن  
عل  عدم وجى ب القىراءة على  المىأم م، وبىذا مىا فهمى  اإلمىام أةمىد بىن ةنعىل مىن 
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: ))ال صالة لمىن لىم  د: معن  ق ل النعي ادةاديم، قال الترمذي: قال اإلمام أةم
، أن بىذا إذا كىان وةىد ، واةىتج بحىديم جىابر بىن ععىد هللا (94) قرأ بفاتحة الكتاب((

ةيىم قىىال: )مىىن صىىل  ركعىىة لىىم  قىىرأ فيهىىا بىىأم القىىر ن، فلىىم  صىىل إال أن  رىى ن وراء 
: ))ال  تىىأول قىى ل النعىىي   اإلمىىام(، قىىال أةمىىد: فهىىذا رجىىل مىىن أصىىحاب النعىىي 

صالة لمن لم  قىرأ بفاتحىة الكتىاب(( أن بىذا إذا كىان وةىد ، واختىار أةمىد مىع بىذا، 
 .(95)القراءة خلف اإلمام، وأن ال يترك الرجل فاتحة الكتاب، وإن كان خلف اإلمام

عل  تىر تهم،   أن  ل  كانت القراءة واجعة عل  المأم مين، لما أقربم النعي  -3
عىىل أو التىىرك!.. وكىىل ذلىىك يىىدل علىى  ولمىىا اتىىتفهم عىىن ال اقىىع مىىنهم ن مىىن الف
 اختالف ةالهم في القراءة بالفاتحة وغيربا.

فهذ  قرا ن ق لة في صرف ال ج ب إل  الندب، وتدل عل  أن ادمر أوتع مما 
.   وقد قال (96)ضيق ب  الععض من اال هاب للقراءة، وإ هاب اآلخرلن اإلنصا 

ت ة، وادخذ بأمربم، وإن تركت القاتم بن محمد: إن قرأ  فقد قرأ ق م كان فيهم أ
 .(97)فقد ترك ق م كان فيهم أت ة، قال: وكان ابن عمر ال  قرأ

فهذا الق ل يدل عل  أن ادمىر فيى  تىعة، وقى ل القاتىم: )وادخىذ بىأمربم(  عنىي أن 
ادخىىذ بقىى ل مىىن قىىرأ خلىىف اإلمىىام بىى  ادف ىىل، وقىىد روا العخىىاري عنىى  ق لىى : كىىان 

. وقىىال الحسىىن وتىىعيد بىىن جعيىىر وميمىى ن بىىن (98)مرجىىال أ مىىة  قىىرفون خلىىف اإلمىىا
مهىىران، ومىىا ال أةصىىي مىىن التىىابعين وأبىىل العلىىم: إنىى   قىىرأ خلىىف اإلمىىام، وإن جهىىر 

 .(99)وكانت عا اة تأمر بالقراءة خلف اإلمام، وكذلك اتتحب ةماد القراءة
 ثالرىىًا: دن القىىراءة ركىىن قىى لي  مرىىن أن  اىىارك المىىأم م فيىى  اإلمىىام ن اإلمىىام  قىىرأ،

، وإال فىإن (100)والمأم م  ستمع، وقد ورد أن )التالي والمسىتمع شىرلران فىي ادجىر(
 كان المأم م ال  ستمع، فال داعي لههر اإلمام.

رابعًا: ال تقا  القراءة عل  الرك ل والسه د فىي تحمىل اإلمىام لهىا عىن المىأم م، أو 
ي القىىراءة عدمىى ، دن بىىذ  أركىىان فعليىىة، ال  مرىىن فيهىىا الماىىاركة، كمىىا  حصىىل فىى

الههرلة ن فال بد من فعىل كىل: مصىل للركى ل والسىه د، بخىالف القىراءة، فإنى  تمرىن 
 فيها المااركة كما تعق.
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خامسىىًا: لىى ال نيابىىة اإلمىىام عىىن المىىأم م فىىي القىىراءة، لمىىا بسلىىت صىىالة القىىارئ خلىىف 
 ، مع أن صالة ادمي خلف القارئ صحيحة بال خالف.(101)ادمي
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الراني المعحم

 ةرم قراءة المأم م الس رة خلف اإلمام
 وفي  مسلعان:

 المسلب ادول
 قراءة الس رة خلف اإلمام في الركعا  الههرلة

اتفق الفقهاء عل  أن المأم م ال  قرأ شيحًا من القر ن بعد الفاتحة في الركعا  التىي 
عليىىى  ، وأن ال اجىىىب (102) ههىىىر فيهىىىا اإلمىىىام، وكىىىان المىىىأم م  سىىىمع قىىىراءة إمامىىى 
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 –فيمىا زاد على  الفاتحىة  –اإلنصا ن ونقىل ابىن تيميىة اإلجمىال على  أمىر المىأم م 
 :(103)باالتتمال دون القراءة

 لعمىى م اددلىىة السىىابقة، فىىي ادمىىر باإلنصىىا  لقىىراءة القىىر نن كق لىى  تعىىال : -1
  { َوِإَذا ُقىىىىىىىىِرَئ اْلُقىىىىىىىىْر ُن َفاْتىىىىىىىىَتِمُع ْا َلىىىىىىىىُ  َوَأنِصىىىىىىىىُت ْا َلَعلكُكىىىىىىىىْم ُتْرَةُمىىىىىىىى نَ }  

 .(104): ))وإذا قرأ فأنصت ا(( ، وق ل   [204]ادعراف : 
 دن  إذا ورد نص: في اتترناء الفاتحةن فإن  ال نص: في اتترناء الس رة. -2

 
 المسلب الراني

 قراءة الس رة خلف اإلمام في الركعا  السرلة
إن كانىىت الصىىالة تىىرلة: فقىىد اختلىىف الفقهىىاء فىىي قىىراءة السىى رة خلىىف اإلمىىام إلىى  

 ين:ق ل
الق ل ادول: قال جمه ر الفقهاء: تستحب قراءة السى رة ةيىم شىرعت وبى  مىذبب 

 ، (105)الاافعية والحنابلة والمالكية
 ، واتتدل ا بما  أتي:(106)والتابعين وب  ق ل أكرر أبل العلم من أصحاب النعي 

                                           (107): ))وإذا أترر  بقراءتي فاقرفوا(( بق ل   -أ 
 ووج  الداللة : عم م ادمر، من دون تمييز بين الفاتحة أو الس رة.

ىت باإلنصىا  فىي  -ب  بعم م اددلة السالعة للقراءة في ةق كل: مصىل:، وإنمىا خص:
ةالة الههىرن فتعقى  ةالىة السىر على  عم مهىا، ومىا ورد مىن امتنىال النىا  عىن 

رفون فىي غيربىا، وقىد كىان يىدل  على  أنهىم كىان ا  قى (108)القراءة في ةالىة الههىر
ععد هللا بن مسع د وباام بن عامر  قر ن خلىف اإلمىام فيمىا أتىر بى ، وبى  قى ل 

، وروي الق ل بالقراءة فيما ُ سر: في  اإلمام عن ععد هللا بن عمر، (109)ابن الزبير
وععيد هللا بن ععد هللا بىن عتعىة، ومهابىد، والحسىن وتىعيد بىن المسىيب، وتىعيد 

 .(110)بن محمد، ونافع بن جعير، والحرم، والزبري  بن جعير، والقاتم

دنىى  ال ي جىىد مىىا  –فىىي الصىىالة السىىرلة  -المىىأم م غيىىر مىىأم ر باإلنصىىا    -ج 
 .(111)ينصت إلي ن فيسالب بالقراءة عند ٍذ، ولر ن ةرم  كحرم اإلمام والمنفرد
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 القىى ل الرىىاني: قىىال الحنفيىىة: ال  قىىرأ المىىأم م شىىيحًا خلىىف اإلمىىام، ال فىىي تىىرلة وال
جهرلة، مستدلين بأدلتهم السابقة في كرابيىة القىراءة خلىف اإلمىام دون تفرلىق بىين 
صالة ترلة أو جهرلة، وةيم إنهم لم  هيىزوا للمىأم م قىراءة الفاتحىةن فمىن ادولى  
أال  هيىزوا قىراءة السى رة، وقىد تىعق بيىان عىىدم صىحة قى لهم فىي منىع القىراءة، بمىىا 

  لني عن إعادت 
ه ر باتتحعاب قراءة الس رة في الصالة السرلةن لكي  الل * والراجح: ق ل الهم

المأم م نفس  بالقراءة عن ةديم النفس، وقد رولت قراءة الس رة في الصالة 
السرلة عن الصحابة  قال جابر بن ععد هللا: )كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف 

فاتحة اإلمام في الركعتين ادوليين بفاتحة الكتاب وت رة، وفي ادخرلين ب
 .(112)الكتاب(

 
 
 
 
 
 
 

 المعحم الرالم
 ةرم القراءة إذا لم  سمع المأم م قراءة اإلمام

إذا كانت الصالة جهرلة، والمأم م ال  سمع قراءة اإلمام، فهل  قرأ المأم م     
 الفاتحة والس رة أو ال ج

 بناك ق الن:
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ن جعيىر، واليى  ، وب  ق ل تىعيد بى(113)ادول: : ج از قراءة المأم م الفاتحة وغيربا
ذبب الاافعية والحنابلىة ، وقىال عسىاء: إذا لىم تفهىم قىراءة اإلمىام فىاقرأ، وإن شىحت 

 ، وذلك لما  أتي:(114)فسع:ح
لعىىىىدم فا ىىىىدة اإلنصىىىىا  فىىىىي ةقىىىى ، قىىىىال اإلمىىىىام أةمىىىىد: بىىىىذا إلىىىى  أي شىىىىيء  -1

 .(115) ستمعج!
دن القىىراءة فيهىىا إشىىلال للىىنفس بالىىذكر، وبىىذا خيىىر مىىن اإلنصىىا  لاىىيء ال  -2

 أو ال  فهم .  سمع 

الرىىاني: ال  قىىرأ المىىأم م شىىيحًا فيمىىا  ههىىر فيىى  اإلمىىام، تىى اء تىىمع المىىأم م أو لىىم  
 :(116) سمع، بل قال ا: تكر  القراءة وال  بذا ذبب المالكية 

 }َوِإَذا ُقىىىِرَئ اْلُقىىىْر ُن َفاْتىىىَتِمُع ْا َلىىىُ  َوَأنِصىىىُت ْا َلَعلكُكىىىْم ُتْرَةُمىىى نَ لعمىىى م ق لىىى  تعىىىال :  -أ 
 فلم تفرق اآل ة بين من  سمع ومن ال  سمع. {204ادعراف{
لعم م ادةاديىم اآلمىرة باإلنصىا  ةىال جهىر اإلمىام دون تفرلىق بىين مىا إذا  -ب 

 أمرن السمال أم ال.

دنهىىىا صىىىالة جهىىىر فيهىىىا اإلمىىىام بىىىالقراءةن فىىىال  هىىى ز لمىىىن خلفىىى  القىىىراءة،  -ج 
قياتىىًا  كالخسعىة يىى م الهمعىةن ال  هىى ز لمىن شىىهدبا أن يىتكلم ولىى  لىم  سىىمعها،

 .(117)عل  من تمعها

وأيىىد الاىى كاني بىىذا الىىرأي، فقىىال: ظىىابر ادةاديىىم المنىىع مىىن قىىراءة مىىا عىىدا 
 .(118)الفاتحة تمع أو لم  سمع

 المناقاة: 
نظىىروا إلىى  الحرمىىة  –عنىىد عىىدم السىىمال  – الةىىظ أن المهيىىزلن لقىىراءة المىىأم م    

اإلنصىا ، وإال فىال  من اإلنصا ن فإن كانت قراءة اإلمام مسم عة أو مفه مة وجب
  هبن وعند ذ ته ز القراءة والذكر.

أمىىا المىىانع نن وبىىم المالكيىىة، فىىإنهم نظىىروا إلىى  طعيعىىة الصىىالة مىىن ةيىىم ك نهىىا    
جهرلىىىة أو تىىىرلة، ال إلىىى  إمرانيىىىة السىىىمال أو عدمىىى  وال إلىىى  تحقىىىق الحرمىىىة مىىىن 
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ل بىىأم السىىمال أو ال. فىىإن كانىىت الصىىالة جهرلىىة وجىىب اإلنصىىا  وال  هىى ز التاىىاغ
 .(119)القر ن وال بليربا

* وبىىذ  المسىىألة فىىرل عىىن اإلنصىىا  لخسعىىة الهمعىىة، فمىىن أوجىىب اإلنصىىا  بنىىاك، 
، أوجىب اإلنصىا  بنىا لقىراءة (121)والحنفيىة (120)ول  لم  فهم الخسعىة وبىم المالكيىة

اإلمام، ولى  لىم  سىمع أو  فهىم، ومىن أجىاز الىذكر أثنىاء الخسعىة إذا لىم  سىمع كىالم 
أجاز القراءة لمن لم  سمع قىراءة  (122)هم  وبم الاافعية والحنابلةالخسيب أو لم  ف

 اإلمام.
 * فالمالكية والحنفية  ق ل ن: المسل ب ممن ة ر الهمعة شيحان:

 االتتمال. (1

 .(123)اإلنصا  (2

واالتىىىىتمال: بىىىى  شىىىىلل القلىىىىب باالتىىىىتمال واإلصىىىىلاء للمىىىىتكلم، واإلنصىىىىا : بىىىى   
يهمىا، فعليى  اإلنصىا  واالتىتمال، ، فمن قرب من اإلمىامن فقىد قىدر عل(124)السر  

 (125)ومن عهز عن االتتمال فعلي  اإلنصا 
، فىىىإن (126)كىىىان  قىىى ل فىىىي خسعتىىى : اتىىىتمع ا وأنصىىىت ا دن عرمىىىان بىىىن عفىىىان 

، وادمىىر باإلنصىىا  (127)المنصىىت الىىذي ال  سىىتمع، لىى  مىىن ادجىىر مرىىل مىىا للمسىىتمع
 .(128)ن ععادةإل  الخسيب، ي جب أال  اتلل بايء  الل  عن اإلنصا ، وإن كا

وكىىىذلك تىىىدًا لذرلعىىىة الكىىىالم، لىىىحال  سترتىىىل النىىىا  فىىىي الكىىىالم ةتىىى  يىىىتكلم مىىىن 
 .(129) سمع

والظابر: أن  ال  صح قيا  منع القراءة والىذكر فىي الصىالة لمىن لىم  سىمع اإلمىام، 
علىى  منىىع الكىىالم أثنىىاء الهمعىىةن دن الممنىى ل باتفىىاق فىىي الهمعىىة بىى  الكىىالم بليىىر 

ن دن الكىىالم أثنىىاء الخسعىىة فيىى  إشىىلال للىىنفس عىىن تىىمع (130)الىىذكر وقىىراءة القىىر ن
الخسعة، وإشلال لآلخىرلن وتاى لع علىيهم، أمىا الىذكرن كتسىعيح هللا وتعظيمى  عنىد 
ورود ما  ستدعي  من تمال   ة أو تأثر بم قف، فال مانع من  عنىد الهميىعن دنى  

ة نفسىها، يدل عل  ةسن االتتمال والتفاعل مع الخسيبن بىل بىذا جىا ز فىي الصىال
: ))كىىىان إذا مىىىر: بم ىىىة رةمىىىة تىىىأل، وإذا مىىىر: بم ىىىة عىىىذاب فقىىىد ورد أن الرتىىى ل 
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ن وقد قال الحنفية بمرل بذا ةينما (131)اتتهار، وإذا مر: بم ة فيها تنزل  هللا تع:ح((
وأجىىاز المالكيىىة الىىذكر تىىرًا عنىىد  (132)أجىىازوا الصىىالة علىى  النعىىي عنىىد ذكىىر اتىىم 

 .(133)السعب وغير  إن كان قليالً 
والماىىرول فعلىى  لمىىن لىىم  سىىمع قىىراءة اإلمىىام، بىى  القىىراءة والىىذكر ولىىيس كىىالم    

العار، فال  منعن دن ليس في  إشىلال لآلخىرلن، وعلى  بىذا ادتىا ، أجىاز بعىض 
ن دنى  أكرىر فا ىدة، وال (134)العلماء النظىر فىي كتىب العلىم عنىد عىدم تىمال الخسيىب
مىىا  اىىير إلىى  جىى از الىىدعاء   اىىلل اآلخىىرلن عىىن السىىمال، قىىد ورد عىىن النعىىي 

والذكر، ةيم قال: )) ح ر الهمعة ثالثة نفرن رجل ة ربا يلل  فهى  ةظى  منهىا، 
ورجل ة ربا يىدع ، فهى  رجىل دعىا هللا، فىإن شىاء أعسىا  وإن شىاء منعى ، ورجىل 
ة ىىربا بإنصىىا  وتىىر   ولىىم يىىتخا: رقعىىة مسىىلم، ولىىم يىىؤٍذ أةىىدًا فهىىي كفىىارة إلىى  

،  وفىىي لفىىظ عنىىد اةمىىد: )).. ورجىىل (135)دة ثالثىىة أ ىىام((الهمعىىة التىىي تليهىىا، وزلىىا
هىىىا، ورجىىىل ة ىىىربا يللىىى  فىىىذلك ةظىىى   ة ىىىربا بسىىىر   وإنصىىىا ، فىىىذلك بىىى  ةق:

فهذا الحديم  اير إل  أن الممن ل أثنىاء الخسعىة، بى  الللى ، ومىا فيى   (136)منها((
إيىىذاء لآلخىىرلن وتاىى لع علىىيهم، أمىىا مىىا لىىم  رىىن كىىذلكن كالىىذكر وقىىراءة القىىر ن، 

 صًا ممن لم  سمع الخسعة، فال مانع من ، حهللا أعلم.خص  
* فالراجح: ماروعية قىراءة الفاتحىة وتى رة عنىد عىدم تىمال قىراءة اإلمىام أو عنىد 

 عدم فهم قراءة اإلمام.
وقىىد رجىىح بىىذا ابىىن تيميىىة، فقىىال: )إن كىىان ال  سىىمع لععىىد  فإنىى   قىىرأ فىىي أصىىح  

لصىىمم  أو كىىان  سىىمع بمهمىىة  القىى لين وبىى  قىى ل اةمىىد وغيىىر ، وإن كىىان ال  سىىمع
 اإلمام وال  فق  ما  ق ل ففي  ق الن في مذبب أةمد وغير ، وادظهر أن   قرأ:

دن ادف ل لهىذا أن  رى ن مسىتمعًا أو قار ىًا، وبىذا لىيس بمسىتمع، وال  حصىل  -1
 .(137)ل  مقص د السمالن فقراءت  أف ل من تر ت (

لرىة والرابعىة مىن العاىاءن فإنى  قياتًا عل  الصل ا  السرلة وثالرة الملىرب والرا -2
تارل فيهن قراءة الفاتحة باالتفاق بين الفرلقين، كىذلك الحرىم فىيمن لىم  سىمع 
أو لم  فهم قراءة اإلمام من ادعاجم، فإن   ارل لى  القىراءة أو الىذكر إن عهىز 
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عن القراءة، فإن  خير من ةديم النفس وتاتت الفكىر، مىا لىم  رىن فىي قراءتى  
 .(138)خفي، وتا لع عل  غير  فيمنعبينمةن أي: ص   

وإن العربىىي إذا ة ىىر خسعىىة بادعهميىىة ولىىم  فهىىم للتهىىا، لياىىعر بعىىدم فا ىىدة 
 اتتماع  ولرا أن إشلال نفس  بذكر خير من إجهاد نفس  فيما ال جدوا من .

  وما ذكر من محاذير قراءة من لم  سمع أو لم  فهم خسعىة الهمعىة،  منتىف فىي
 قراءة المأم م: 

دن ة ىى ر خسعىىة الهمعىىة ال  سلىىب فيىى  الخاىى ل وة ىى ر القلىىب،  بخىىالف   أواًل:
الصالة فيسلب فيها،  والقراءة عند عدم تمال أو فهم قراءة اإلمام فيها ع ن على  

:  ))إن المصلي يناجي رب  فلينظر بىم يناجيى ،  وال الخا ل والمناجاة،  وقد قال 
 .(139) ههر بع رم بعض بالقر ن((

ن  قرأ أو يىذكر هللا أثنىاء الخسعىة قىد يرفىع صى ت  قلىياًل،  دنى  لىم يىرد ثانيًا:  الن م
لذلك ضابا فيحدر بمهمىة أو دولىًا  رى ن تىععًا فىي عىدم تىمال اآلخىرلن الخسعىة،  
خص صًا مىع كرىرة مىن  ح ىر الهمعىة،  بخىالف القىارئ تىرًا فىي الصىالة،  فىان لى  

 ، فال محذور من قراءت .ضابسًا،  وب  أن  ر ن ص ت  بمقدار ما  سمع نفس  فقا
ثالرىىًا:  الن القىىراءة خلىىف اإلمىىام لهىىا أصىىل،  فىىي القىىراءة خلىىف اإلمىىام فىىي الصىىالة 

 من قراءتهم تا لع . لالسرلة،  فان ادغلعية  قرفون وال  حص
فان كان للقارئ خلف اإلمام بيمنة ودوي  حصل من قراءت  أو ذكر،  فال  هى ز لى  

ال اآلخىرلن قىراءة اإلمىام فيمنىىع لمىا مىن إيىىذاء ذلىك، دنى  ربمىا تىىاعد فىي عىدم تىىم
 لآلخرلن،  حهللا اعلم.

 المعحم الرابع
 وقت قراءة المأم م للفاتحة

اختلف القا ل ن بقراءة الفاتحة خلف اإلمام،  مت   قرأبىا المىأم م إذا كانىت الصىالة 
 جهرلة ج 

 بناك أربعة أق ال: 
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الفاتحىىة،  أي أثنىىاء  يل اإلمىىام فىىالقىى ل ادول:  أن  قىىرأ المىىأم م الفاتحىىة قعىىل شىىرو 
فىي الركعىىة ادولى  وبعىد قيىام اإلمىام للرانيىة،   سىىرت  حقىراءة اإلمىام دعىاء االتىتفتا

اإلمام أ  ا رلرما  قرأ من خلف  ثم  ههر،  وبىذا قى ل تىعيد بىن جعيىر،  فقىد تىأل  
شىىخص فقىىال ))أقىىرأ خلىىف اإلمىىام ج قىىال:  نعىىم وان كنىىت تسىىمع قراءتىى :  فىىإنهم قىىد 

 ا ما لم  ر ن ا  صنع ن :  السلف كان إذا أم: اةدبم كعر ثم أنصت ةت   ظهىر أةدث
 .(140))أو  ظن( أن من خلف  قرأ بفاتحة الكتاب ثم قرأ وأنصت ا((

وكذلك قال عساء بن أبي رباح:  إذا كان اإلمام  ههر فليعادر بأم: القر ن
(141). 

عن أبيى  عىن ععىد واخرج ععد الرزاق عن المرن  بن الصعاح عن عمرو بن شعيب 
قال:  ))إذا كنت مع اإلمام فاقرأ بىأم القىران قعلى ،  وإذا   هللا بن عمرو عن النعي 

ن  السي طي(142)ترت(( ، والحديم ةس:
(143). 

ومقت ىى  بىىذا القىى ل، أن  سىىرت اإلمىىام قلىىياًل بعىىد قيامىى  للرانيىىة،  بقىىدر مىىا  رمىىل 
 المأم م قراءة الفاتحة نثم  ههر اإلمام قراءت .

الراني:  أن  قرأ المىأم م الفاتحىة ن فىي تىرتا  اإلمىام ن وبىذا قى ل الاىافعية الق ل 
، واالوزاعىىي وأبىىي ثىى ر وإتىىحاق وبىى  قىى ل عىىروة بىىن الزبيىىر (144)والحنابلىىة وعسىىاء

 وأبي تلم  بن ععد الرةمن وعساء،  ولق ل ن:  لألمام ثالر ترتا 
 اتحة.ادول :  بعد تكعيرة اإلةرام ن وقعل جهر اإلمام بقراءة الف

 والرانية:  بعد قراءة الفاتحة ن وقعل قراءة الس رة.
 .(145)والرالرة:  بعد قراءة الس رة قعل التكعير للرك ل

 ودليل بذ  السرتا :  
إذا كعىىر تىىرت بنيىىة قعىىل أن  قىىرأ،    كىىان النعىىي   ةىىديم أبىىي برلىىرة  -1

 فقلت:  بىأبي وأمىي أرأيىت تىر تك بىين التكعيىر والقىراءة أخعرنىي مىا تقى ل ج
قال:  ))أقى ل:  اللهىم باعىد بينىي وبىين خسا ىاي كمىا باعىد  بىين الماىرق 
والملىىرب،  اللهىىم نقنىىي مىىن الخسا ىىا كمىىا ينقىى  الرىى ب ادبىىيض مىىن الىىدنس،  

، وقىال أبىي برلىرة:  (146)اللهم اغسىلني مىن خسا ىاي بىالرلج والمىاء والعىرد((
 (147)إذا أراد أن  قرأ ترت ترتة(  )كان النعي 
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ود وغير  عن الحسن العصري ن أن تمرة بن جندب ما أخرج  أب  دا -2
  وعمران بن ةصين تذاكرا ن فحدر تمرة أن  )ةفظ عن رت ل هللا 

غير المل  ب عليهم ترتتين:  ترتة اذا كعر وترتة إذا فرغ من القراءة }
( فحفظ ذلك تمرة،  وأنكر علي  عمران بن 7{ )الفاتحة :وال ال الين

ي بن كعب،  وكان في كتاب  إليهما أو في ةصين،  فكتعا في ذلك إل  أب
 .   (148)رد  عليهما:  أن تمرة قد ةفظ(

قال الخسابي:  إنما كان  سرتها أي السرتة بعد الفاتحة ليقرأ من خلف  فيهمان  
فال ينازع ن  القراءة إذا قرأ،  والي  ذبب االوزاعي والاافعي وأةمد بن 

للمام ترتتان ن فاغتنم ا ،  وقال أب  تلم  بن ععد الرةمن:  (149)ةنعل
القراءة فيهما بفاتحة الكتاب،  إذا دخل في الصالة،  وإذا قال:  }وال 

 .(150)ال الين{

  وفي لفظ  خر:  قال تمرة:  ترتتان ةف تهما عن الرت ل هللا  فأنكر  ،
ذلىىك عمىىران بىىن ةصىىين:  قىىال ةفظنىىا تىىرتة،  فكتعنىىا إلىى  أبىىي بىىن كعىىب 

ةفىىظ تىىمرة ( قىىال تىىعيد:  فقلنىىا لقتىىادة:  مىىا بالمدينىىة،  فكتىىب أبىىي:  أن ) 
باتان السرتتان ج قال:  إذا دخل في صالة،  وإذا فرغ مىن القىراءة،  ثىم قىال 

، زاد الترمىىذي وابىىن ماجىى :  ))وكىىان  (151)بعىىد ذلىىك:  وإذا قىىرأ }وال ال ىىالين{
 .(152) عهع  إذا فرغ من القراءة أن  سرت ةت  يتراد: إلي  نفس ((

كان  عهعهم(( فهىذا الحىديم فيى  بيىان م ضىع السىرتا  ولفظ ابن ماج  ))و 
 الرالر ن بعد تكعيرة اإلةرام،  وبعد الفاتحة ن وبعد الس رة.

ق ل عروة بن الزبير:  أمىا أنىا فىأغتنم مىن اإلمىام اثنتىين ن إذا قىال:  }غيىر  -3
المل  ب عليهم وال ال الين{ فأقرا فيها،  وةين  ختم الس رة فأقرأ قعل أن 

 .(153)يركع

 تتحب الاافعية ترتة رابعة بين }وال ال الين{ وبين ) مين(.                       وا
قال الن وي:  قال أصحابنا:   ستحب للمام في الصالة:  أن  سرت أربع 

ترتا  ن إةدابن:  عقيب تكعيرة اإلةرام ليأتي بدعاء االتتفتاح                         
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ة ن ترتة لسيفة جدًا بين  خر الفاتحة،  والرانية:  بعد فراغ  من الفاتح
وبين ) مين( ن ليعلم أن ) مين( ليست من الفاتحة،                                            

والرالرة:  بعد ) مين( ترتة ط للة ن بحيم  قرأ المأم م الفاتحة،             
رة اله ي إل  والرابعة:  بعد الفراغ من الس رة،   فصل بينها وبين تكعي

 .(154)الرك ل

وقىال اإلمىىام مالىىك بىىن انىىس:  السىرتا  كلهىىا مرروبىىة،  ووافقىى  أصىىحاب الىىرأي،  
 . ودليلهم عل  منع السرتا :  (155)فيما عدا السرتة ادول 

، بىىل تكفيىى  قىىراءة (156)أنىى  ال قىىراءة علىى  المىىأم م فيمىىا  ههىىر فيىى  اإلمىىام -1
 عد القراءة. اإلمام،  فال داعي للسر   بعد الفاتحة،  وال ب

 .  (157)أن السرتا  مخالفة لعمل أبل المدينة -2

 .  (158)عدم صحة ادةاديم ال اردة في السرتا  بعد الفاتحة وبعد الس رة -3

وأمىىا تىىىعب إنكىىىار مالىىىك السىىىرتة ادولىىى  بعىىىد تكعيىىىرة اإلةىىىرام،  وكرابيتىىى  دعىىىاء 
االتتفتاح،  فه  مخالفة ذلك لعمل أبل المدينة الذي  عتعر  بمرابة اإلجمىال فىال 

 .(159)تعارض  أخعار اآلةاد
القىىىى ل الرالىىىىم: أن  قىىىىرأ المىىىىأم م الفاتحىىىىة فىىىىي نفسىىىى ،  أثنىىىىاء قىىىىراءة اإلمىىىىام،  

فلمىا  مد ابن عا اة عمن شىهد ذلىك قىال: صىل  النعىي واتتدل ا:  بحديم مح
ق ىى  صىىالت  قىىال: ))أتقىىرأون واإلمىىام  قىىرأ(( فسىىرت ا،  قىىال ))أتقىىرأون واإلمىىام 
 قرأج((  قال ا:  إنىا لنفعىل،  قىال: ))فىال تفعلى ا إال أن  قىرا أةىدكم بىأم القىر ن فىي 

 ىىىا  ، وقىىىد  سىىىتدل لهىىىا بقىىى ل أبىىىي برلىىىرة:  )اقىىىرأ بهىىىا فىىىي نفسىىىك(160)نفسىىى ((
 ، (161)فارتي(

الق ل الرابع:  أن  قرأ المأم م الفاتحة،  كيفما اتفق )بذا:( ت اء ترت اإلمام أم 
لىىىىم  سىىىىرت. والهىىىىذ: بتاىىىىديد الىىىىذال:  تىىىىرد القىىىىراءة،  ومىىىىداركتها فىىىىي تىىىىرعة 

،  وبىىذا ظىىابر فعىىل كريىىر مىىن الصىىحابة والسىىلف،  ودليىىل بىىذا (162)واتىىتعهال
 الق ل:  
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)تقىرأون خلفىيج(  ل:  قىال رتى ل هللا ةديم عمرو بن شعيب عن جد  قا -1
 .  (163)قال ا:  نعم،  إنا لنهذ  بذ:ا،  قال:  )ال تفعل ا إال بأم القر ن(

 فقىىرأ رتىى ل هللا  ةىىديم الععىىادة بىىن الصىىامت قىىال:  كنىىا خلىىف النعىىي  -2
فرقلت علي  القراءة،  فلما فرغ قال:  ))لعلكم تقرفون خلف إمامرمج(( قلنىا:  

ل هللا ، قال : ))ال تفعل ا إال بفاتحة الكتىاب فأنى  ال صىالة نعم ، بذ:ا  ا رت 
. قىىال الخسىىابي:  بىىذا الحىىديم نىىص بىىأن قىىراءة (164)لمىىن لىىم  قىىرأ  بهىىا((

الفاتحىىة واجعىىة علىى  مىىن صىىل  خلىىف اإلمىىام تىى اء جهىىر اإلمىىام أو خافىىت،  
. وقال الن وي:  بذا الحديم صحيح روا  أب  (165)وإتناد  جيد ال طعن في 

،  وبىى  فىىي تىىنن أبىىي داود (166)رمىىذي وغيربمىىا بأتىىانيد صىىحيحةداود والت
والعيهقىي وغيىربم )بىذ:ا(.. وفىي روا ىة الىدار قسنىي )نهىذ:  بىذ:ا  يوالدار قسن

 .  (167)وندرت  درتًا(

 المناقاة:
أما القى ل ادول ن بسىر   اإلمىام بعىد تكعيىرة اإلةىرام،  فإنى  ثابىت، وقىد قىال بى  

،  وقىىد ورد  فيىى  (168)والحنابلىىة وادوزاعىىي جمهىى ر الفقهىىاء الحنفيىىة والاىىافعية
إذا كعىىر تىىرت  كىىان النعىىي  أةاديىىم صىىحيحة،  منهىىا:  ةىىديم أبىىي برلىىرة 

بنيىىة،  قعىىل أن  قىىرأ،  فقلىىت:  بىىأبي وأمىىي أرأيىىت تىىر تك بىىين التكعيىىر والقىىراءة 
أخعرني ما تق لج قال:  ))أق ل اللهم باعد بيني وبين خسا ىاي كمىا باعىد  بىين 

رب،  اللهىىم نقنىىىي مىىن الخسا ىىا كمىىا ينقىىىي الرىى ب ادبىىيض مىىىن الماىىرق والملىى
،  وقىىال أبىى  (169)الىىدنس،  اللهىىم أغسىىلني مىىن خسا ىىاي بىىالرلج والمىىاء والعىىرد((

   (170)إذا أراد أن  قرأ ترت ترتة( برلرة:  )كان النعي 
وإما الق ل بسىر   اإلمىام بعىد قيامى  للركعىة الرانيىة مىن الصىالة الههرلىة ن فىال 

  وال مىن فعىل صىحابي يرفعى  إلى  النعىي   ال مىن فعىل الرتى ل  دليل علي ، 
إذا نهىض  قىال:) كىان رتى ل هللا  بل أخرج مسلم والعيهقي عن أبي برلرة 

[، ولىم 2من الركعة الرانية اتتفتح القراءة بى }الحمد هلل رب العلمىين{ ]الفاتحىة: 
كعىة الرانيىة قعىل ،  قال العيهقي: في  داللة عل  أنى  ال تىرتة فىي الر (171) سرت
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القىىىراءة،  وبىىى  ةىىىديم صىىىحيح،  ولحتمىىىل أنىىى  أراد بىىى :  ال  سىىىرت فىىىي الرانيىىىة 
. والقى ل بىأن اإلمىام  سىرت بعىد (172)كسر ت  في ادول  لالتتفتاح،  حهللا اعلىم

تكعيىرة اإلةىىرام،  وبعىىد القيىىام للرانيىىة مىىن الصىىالة الههرلىىة مىىن أجىىل أن  قىىرأ مىىن 
 بىن تيميىة:  ال دليىل على  أن تىر   الرتى ل خلف  ال دليل علي  أ  ًان قال ا

في بذ  ادماكن،  كان من أجىل أن  قىرأ غيىر ،  إنمىا كانىت تىرتت  بعىد اإلةىرامن 
. ولم يرد مىا يىدل على  أن المىأم مين كىان ا  قىرفون فيهىا (173)لدعاء االتتفتاح

)الفاتحة( بدل دعاء االتتفتاح أو بعد ،  إال ما نقل عىن تىعيد بىن جعيىر،  ولىم 
د مىىا يىدل علىى  المنىع مىىن قراءتهىا فىىي تلىك السىىرتة،  فيعقى  ادمىىر فىي نسىىاق يىر 

اإلباةىىة،  فىىال بىىأ  مىىن القىىراءة فيهىىا لمىىن أراد. ومىىا ذكىىر  تىىعيد بىىن جعيىىر مىىن 
تر   اإلمام ةت   قرأ المىأم م،  بى  اجتهىاد مىن بعىض السىلف،  لكىن ال دليىل 

 علي  لما  أتي :  
قيام  للرانية،  ولم يرد ما يدل على  أن ترت بعد  دن  لم يرعت أن النعي  -أ

اإلمىىام  سىىرت كىىي  قىىرأ غيىىر ،  بىىل نقىىل عىىن بعىىض التىىابعين عرىىس مىىا نقىىل عىىن 
تىىعيد بىىن جعيىىر،  قىىال محمىىد بىىن تىىيرلن:  )ال اعلىىم مىىن السىىنة القىىراءة خلىىف 
اإلمىىام،  وقىىال إبىىرابيم النخعىىي:  إنمىىا أةىىدر النىىا  القىىراءة خلىىف اإلمىىام زمىىن 

هللا الرقفىىين دنىى  كىىان  صىىلي بهىىم صىىالة النهىىار،  وال  المختىىار بىىن أبىىي ععيىىد
 . (174) صلي بهم صالة الليل،  فاتهم   فقرفوا خلف  ( 

الن الععادا  ت قيفيىة فىال يىزاد فيهىا باالجتهىاد،  والسىر   قعىل القىراءة مىن  -ب
كىىان  أجىل قىراءة المىأم مين،  فيىى  زلىادة ال دليىل عليهىىا،  وإذا ثعىت أن النعىي 

ت  بعىد تكعيىرة اإلةىرام أدعيىة اتىتفتاح الصىالةن فمىاذا تىيقرأ اإلمىام  قرأ في تىر  
منهىىا تىىرا ثىىم  عيىىدبا  بعىىد قيامىىة للرانيىىةج! إال إذا قيىىل:   قىىرأ الفاتحىىة أو   ىىا 

،  وبىىذا تكىىرار ال قا ىىل بىى ن دنىى  يىىؤدي إلىى  تكىىرار الىىركن،  وتىىأخير ادركىىان جهىىرا
 التي بعد  عن مرانها! 
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ر   ةقيقىىي،  إنمىىا بىىي الىىذكر والتسىىعيح وقىىراءة دن الصىىالة لىىيس فيهىىا تىى -ج
القىىر ن، ومىىا  ظهىىر فيهىىا مىىن تىىر   علىى  رفو  اآل ىىا ،  فهىى  للتىىدبر،  أو 

 للتنفس الذي ال بد من .
ل  كان تر   اإلمام بعد تكعيىرة اإلةىرام،  مىن أجىل قىراءة المىأم مين الىذين  -د

جىىاء متىىأخرًا بعىىد معىى  تكعيىىرة اإلةىىرامن لكىىان عليىى  أن  سىىرت أ  ىىًا لمىىن  اأدركىى  
شرول اإلمام القراءة،  وبذا  ف ي إل  عدم تمرن اإلمام من قىراءة شىيء،  دن 

 المتأخرلن ليس لهم ةد ينقسع ن في . 
أمىىا القىى ل الرىىاني،  بىىالقراءة فىىي السىىرتا ،  فهىى  إمىىا أن تكىى ن فىىي السىىرتا  

 :   ادربع السابق ذكربا،  وإما أن تك ن في ترتا  اإلمام عل  رفو  اآل ا 
أواًل:  القراءة فىي السىرتا  ادربعىة:  تىعق بيىان أن مهمى ل السىرتا  عنىد القىا لين 
بها أربىع،  وتىعق بيىان أدلتهىا،  أمىا السىرتة بعىد اإلةىرام،  وبعىد القيىام للرانيىة فقىد 
بينىىت ةرمهىىا. وأمىىا السىىرتا  التىىي نقلىىت بعىىد الفاتحىىة،  وبعىىد السىى رة،  فىىال  صىىح 

 مأم م لألتي :  االتتدالل بها عل  قراءة ال
دن دليلها ضعيف ال  حتج ب ،  الن مدار  عل  الحسن العصىري،  عىن تىمرة،   -1

والحسىىن مختلىىف فىىي تىىماعة مىىن تىىمرة،  وقىىد تىىمع منىى  ةىىديراً واةىىدا وبىى :  
ةديم العقيقة،  فيما زعم قرلع بن أنس عن ةعيب بىن الاىهيد: وقىد قىال أبى  

. والحىديم الىذي (175)ثابىتبرر الهصىاص فىي أةرىام القىران:  أنى  ةىديم غيىر 
قىال:  ))إذا كنىت مىع  أخرج  ععىد الىرزاق عىن ععىد هللا بىن عمىرو أن النعىي 

، ال  صىلح لالةتهىىاج بى  علىى  (176)اإلمىام فىىاقرأ بىأم القىىر ن قعلى ،  وإذا تىىرت((
قراءة المأم م،  ل عف روا ىة المرنى  بىن الصىعاح،  ودنى  لىم  صىح رفعى  إلى  

،  وطعىن ابىن ععىد العىر (177)هللا بىن عمىرووبع هم ي قف  على  ععىد  النعي 
 .  (178)في رواة الخعر عن عروة،  بأنهم متروك  الحديم وال  حتج بهم

ل  صح دليلهىا فمىا بىي بسىرتا  ةقيقيىة،  وإنمىا بىي أشىع  باتىتراةة ن يلىتقا  -2
اإلمىام فيهىا أنفاتى ،  فيسىرت بعىد قىىراءة الفاتحىة ليلىتقا نفسىًا  سىتسيع بى  مىىد: 

بعىد ) مىين( الممىدودة،  ليفكىر مىاذا تىيقرأ مىن القىر ن،   كلمة:  ) مين( ولسرت
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أو ليتىذكر المرىىان الىذي وصىىل إليى  مىىن السىى رة فىي الركعىىة السىابقة،  قىىال أبىى  
، أو  سىرت ليلىتقا (179)إذا أراد أن  قرأ تىرت تىرتة( : )كان النعي برلرة 

صى   نفسًا للههر،  وكذلك  سرت بعد الس رة ليلتقا أنفات ن ليرعر للركى ل،  ب
مرتفىىع كىىي  سىىمع تكعيىىر ،  وربمىىا  سىىرت للىىدعاء بمىىا  سىىتدع  أو بمىىا يناتىىب 
  اآل ا  التي قرابان كق لى : )بلى ( بعىد قىراءة } ألىيس ذلىك بقىدر على  أن  حيى

، وبعىىد:  }ألىىيس هللا بىىأةرم الحرمىىين { ]التىىين: (180)[40المىى ت  { ]القيامىىة: 
ي ةىىديم بعىىد  يؤمنىى ن{ [، وقىى ل:  ) منىىا بىىاهلل وكلماتىى ( بعىىد قىىراءة:  }فعىىأ8

 [.  185]ادعراف: 

فىىىي بىىىذ  ادمىىىاكن،  كىىىان مىىىن أجىىىل أن  ال دليىىىل علىىى  أن تىىىر   الرتىىى ل  -3
  قرأغير :  

دن  ل  كانىت السىرتا  لقىراءة المىأم مين لحصىل أتفىاق مىن الصىحابة على   -أ
وجىى ب القىىراءة فيهىىا خلىىف اإلمىىام،  فلمىىا لىىم ينقىىل االتفىىاق علىى  ذلىىك،  بىىل نقىىل 

أنىىى  لىىىم يت ىىىح للصىىىحابة مىىىن بىىىذ  السىىىرتا ،  أنهىىىا لقىىىراءة  عرسىىى ،  تعىىىين
 (181)المأم مين،  

بذا السر   إن قلنا بى ،  فانى  ال ضىابا لى ،  لىذلك نىرا بعىض اد مىة  سيىل  -ب 
السىىر   بعىىد الفاتحىىة ةتىى   سىىرت جميىىع مىىن خلفىى  ،  وربمىىا أنهىى  كىىل المىىأم مين 

   مىن الهميىع ال معىرر قراءتهم ولما  اىرل اإلمىام بالسى رة بعىدن فيرى ن بنىاك تىر
ل ،  وتخلى  الصىالة فيى  عىن ذكىر أو قىراءة مىن اإلمىام أو المىأم مين،  وال شىك أن 
بىىذا غيىىر صىىحيح! وتالفيىىًا لهىىذا الخلىىلن اتىىتحب الاىىافعية أن  قىى ل اإلمىىام بعىىض 

واددعيىىىة تىىىرًا ى أثنىىىاء قىىىراءة المىىىأم مين ى كىىىالتي  ق لهىىىا بعىىىد تكعيىىىرة  رادذكىىىا
 .(182)اإلةرام
القراءة في تر   اإلمام بين اآل ا  ى بحيم إذا قرأ اإلمام   ة رددبا المأم م ثانيًا:  

ىىى لىىم  صىىرح أةىىد مىىن العلمىىاء بىىذلك ى  لكىىن نص صىىهم تاىىير إليىى ،  وبىى  محتمىىل،  
دنهىم قىال ا:  إذا قىرأ اإلمىىام أثنىاء قىراءة المىأم م قسىىع المىأم م قراءتى ،  فىإذا تىىرت 

ل ن بىىذلك:  بىىل يعنىىي علىى  قراءتىى  السىىابقة أم اإلمىىام،  قىىرأ المىىأم م،  واختلىىف القىىا 
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 ستأنف القراءةج وصحح ا عدم االنقسالن دن بذا السر   مارول فأشع  السر   
اليسىىير، ودنىى  لىى  قسىىع القىىراءة لىىم  سىىتفد كريىىرًا مىىن االتىىتحنافن دنىى  لىىن  قىىرأ فىىي 

رتا  ، فقى ل الفقهىاء:  قىرأ فىي تى(183)السرتة التالية زلىادة على  مىا قىرأ فىي ادولى 
اإلمام،  صىدق أ  ىًا على  تىر ت  بىين اآل ىا ، فتكى ن قىراءة اإلمىام أشىع  بىالقراءة 
التعليمية، بحيم  قرأ اإلمام اآل ىةن فيرددبىا وراء  المىأم م نن وقىد نقىل النهىي عىن 

إذا قىرأ فىي الصىالة أجابى   مرل بذا. قال محمد بىن كعىب القرظىي: )كىان الرتى ل 
ِةيِمِبْسِم هللاِ }من وراء ن إذا قال:  ْةمِن الىرك قىال ا مرىل ق لى ، ةتى   ق ىي فاتحىة  { الرك

َوِإَذا ُقىِرَئ }الكتاب والس رة، فلعم في ذلك مىا شىاء هللا أن يلعىم، فنىزل ق لى  تعىال : 
[، قىال القرطعىي: وبىذا 204]ادعراف:  {اْلُقْر ُن َفاْتَتِمُع ْا َلُ  َوَأنِصُت ْا َلَعلكُكْم ُتْرَةُم نَ 

معن  باإلنصا  ترك الههر عل  ما كان ا  فعل ن من مهاوبة رتى ل يدل عل  أن ال
  (184)هللا 
ثم إن غالب أ مة الصالة، ال  قف ن عل  رفو  اآل ا ، بل  صل ن أكرر من   ىة  

بعع ىىها، وان وقىىف أةىىدبم، ف ق فىى  للتىىنفس، وبىىذا ال  رفىىي لقىىراءة المىىأم م   ىىا  
إذا ترت عند قراءة اإلمىام، تيتاىتت الفاتحة خلف ، فهذ  القراءة غير عملية، دن  

فكر  بين فهم قراءة اإلمام، وبين تحي:ن  تىر ت  ليقىرأ فيى ، وبىين تىذكر المرىان الىذي 
وصل  ب  من الفاتحة، فير ن قد ضيع الهميع، فال بى  تىدبر قىراءة نفسى ، وال بى  

 تدبر قراءة اإلمام!
قىراءة فىي الىنفس إذا لىم وأما الق ل الرالم : بىالقراءة فىي الىنفس، فىال  صىح. دن ال

 حرك بها اللسان، ليست بقراءة، وإنما بي ةديم النفس بالىذكر. وةىديم الىنفس ال 
، وبىى  بنىىا القىىراءة. قىىال الحىىافظ (185) عتعىىر عمىىاًل ينىى ب عمىىا بىى  مفىىروف عملىى 

العيهقىىي: )والمىىراد بق لىى : ))إقىىرأ بهىىا فىىي نفسىىك(( أن يىىتلفظ بهىىا تىىرًا دون الههىىرن 
لىى  أن ذلىىك ال  سىىم  قىىراءةن وإلجمىىال أبىىل العلىىم علىى  أن إلجمىىال أبىىل اللسىىان ع

ذكربا بقلع  دون التلفظ بها ليس بارط وال مسن ن، فال  ه ز ةمل الخعر على  مىا 
 .  (186)ال  ق ل ب  أةد، وال  ساعد  لسان العرب(
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وأما الق ل الرابع : بالقراءة )َبذ:ًا(بسرعة ومداركة، فإن بذ  القراءة إذا صىح دليلهىان 
َةىىل: بمىىن يتحىىرج مىىن تىىرك القىىراءة خلىىف اإلمىىام، لكنهىىا ليسىىت بىىي القىىراءة ففيهىىا 

إذا تزامنىت -المسل بةن دنها ال تعين عل  التدبر، ال لما قرأ  ب ، وال لما قرأ اإلمىام 
دن  )ما جعل هللا لرجل من قلعىين فىي ج فى ( فىال  حصىل انتعىا  إلةىدا  -القراءتان

لما لم  رن تدبر القر ن شرطًا لصىحة الصىالة  القراءتين إال بلفلة عن ادخرا، ولكن
 جاز  بذ  القراءة. 

 الترجيح: من اتتعراف اددلة السابقة يترجح لدي ما يلي: 
أن السرتا  لم تكن من أجل قراءة المأم مين، وإنما السرتة بعد تكعيىرة اإلةىرام بىي 

تا  اللتقىاط لقراءة دعاء االتتفتاح، وأن السرتا  بعد الفاتحة وبعد الس رة بىي تىر
أو للتىدبر أو الىدعاء كمىا  (187)النفس، كما  اير إل  ذلك ق ل : )ليتراد: إليى  نفسى (

 تعق بيان . 
  سىىرت تىىر تًا طىى لاًل يلفىىت النظىىرن لسىىأل الصىىحابة النعىىي  ولىى  كىىان الرتىى ل 

عن ، وعما  قرأ في ، كما ةصل من السؤال عن تر ت  بعد تكعيىرة اإلةىرام، فلمىا لىم 
عمىىىا  قىىى ل فىىىي بىىىذا السىىىر   بعىىىد الفاتحىىىة وبعىىىد السىىى رة، واختلىىىف  ينقىىىل السىىىؤال

دل على   -مع أن  أمر متكرر كل ي م، وفي كل صالة جهرلة-الصحابة في وج د  
ان  لىم  رىن ملح ظىًا للهميىعن ةتى  ةفظى  )تىمرة(، وغفىل عنى  عمىران بىن ةصىين 

بىن كعىب وأكرر الصحابة المت اجدين فىي العىراق، ةتى  اتىتدع  أن يرتىل إلى  ُأبىي 
 في المدينة لالتتفسار عن . 

وبذا يدل عل  أن كريرًا من الصحابة لم  ر ن ا ينفذون ن خص صا الذين ال يرون 
فقد    القراءة خلف االمامن كععد هللا بن مسع د وععد هللا بن عمر وزلد بن ثابت 

نقل عن تسعة من الصحابة عدم القراءة خلف االمام، كل ذلك يدل عل  ان بذا 
 .(188)ر   لم  رن ملح ظا او م ج داالس

وةديم السرتا  ال  جانب ضعف  كما تعق بيان  فقىد اضىسربت الروا ىة عىن تىمرة 
في السرتة الرانية، فمرة قيل: بي بعد السى رة قعىل الركى ل، ومىرة قيىل: بىي اذا فىرغ 
 من القراءة، ومرة قيل بي اذا فرغ من القراءة كلها، ولما ُتحَل قتادة: )ما السىرتا ج
قال: ةين  رعِ:ر، واالخرا ةين  فرغ من القراءة عند الرك ل، ثم قىال: االخىرا ] عنىي 
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ىىىر، وتىىىرتة اذا قىىىال:  َغيىىىِر الَملُ ىىى ِب َعَلىىىيِهْم َواَل }المىىىرة االخىىىرا[: تىىىرتة ةىىىين  رعِ:

ىىىالِ:ينَ  فهىىىذ  الروا ىىىة تىىىدل علىىى  ان قتىىىادة لمىىىا ُتىىىحَل فىىىي مىىىرة ثانيىىىة عىىىن  (189){ال ك
ن مران السرتة الرانية، مما يدل عل  عىدم اتفىاق النىا  السرتا ، تلير  اجابت  ع

 عليها، حهللا اعلم.
 ولنعني عل  ما تقدم:

اوال: انىى  ال  هىىب علىى  االمىىام السىىر   بعىىد الفاتحىىة وبعىىد السىى رة مىىن اجىىل قىىراءة 
 :(190)المأم مين، بل وال  ستحب ل  ذلك وب  ق ل االمام مالك وابي ةنيفة واةمد

والن  لىم يىرد مىا يىدل على  ان اإلمىام  سىرت مىن اجىل ان  لعدم ورود ما يؤلد ، -1
  قرأ غير .

الن االمىىىام اصىىىل فىىىي صىىىالة الهماعىىىة، يتحمىىىل تقصىىىير غيىىىر  فىىىي ال اجعىىىا   -2
، لكن ال يتحمل المىأم م ن شىيحا عنى ، (191): ))االمام ضامن((والمندوبا  لق ل  

يتحمىل عنى   فال  صح ل  ان  سرت او  قصر او يتسعب فىي خلىل، مىن أجىل َمىْن ال
 شيحًا.

ثانيا: ما  فعلى  كريىر مىن اال مىة، مىن اطالىة السىر   بعىد الفاتحىة، مىع عىدم قىراءة 
شيء في ،  عتعر عمال غير صىحيحن النى  لىيس بنىاك تىر   ةقيقىي فىي الصىالة، 
وما  حصل من تر   قليل للتدبر او التىذكر فانى  ال   ىر، فىان طىال فىال شىك انى  

 مخل  بالصالة.
مام، لحاجة التنفس او التدبر، فعلي  أال  سيل السر  ، وان اطال مىن فاذا ترت اال

فعليى  ان  ملىذ ذلىك ال قىت  -وكان ممن  عتقد صحة ذلك-اجل ان  قرأ المأم م ن 
بقراءة   ىا  مىن السى رة تىرًان ثىم اذا غلىب على  ظنى  انتهىاء المىأم مين مىن قىراءة 

مىن تىنن الهيحىا  وال يترتىب الفاتحةن جهىر، وال ةىرج مىن قراءتى  تىرًان الن الههىر 
 عل  ترك  ته د ته ، وال بسالن الصالة، حهللا اعلم.

 ثالرا: صحة قراءة المأم م الفاتحة خلف االمام )بذ:ًا( بسرعة:
 لصحة الحديم ال ارد فيها، كما اشار ال  ذلك االمام الن وي وغير . -1
تىىر   االمىىام، بىىل  القىىراءة )بىىذ:ًا( وال  اىىترط لهىىذ  القىىراءة إلقىىرار الرتىى ل  -2

 قرفبىىا المىىأم م كيىىف مىىا كىىان، ان لىىم  سىىرت االمىىام، وعليىى  ان يتىىدبر قراءتىى  مىىا 
َأَفىاَل َيَتىَدبكُروَن اْلُقىْر َن اتتسال، الن هللا تعال  عاب الذين ال يتدبرون القىر ن فقىال: }

ولىى  مىىن [ والن تىىدبر االنسىىان لقىىراءة نفسىى ، ا24{ ]محمىىد: َأْم َعَلىى  ُقُلىى ٍب َأْقَفاُلَهىىا
 تدبر  لقراءة غير .

 المعحم الخامس
 في  داب القراءة
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 بناك  داب للقراءة السرلة ينعلي لمن اراد القراءة ان يراعيها، وبي: 
ان يىىىتلفظ بمىىىا  قىىىرأ مىىىن كلمىىىا  الفاتحىىىة وغيربىىىا، بحيىىىم  سىىىمع نفسىىى ن الن  -1

اتىىتعراف الفاتحىىة فىىي الىىذبن او الىىنفس ال  سىىم  قىىراءة، كىىذلك ال  رفىىي تحرلىىك 
اللسان بالحروف دون اخراج ص    سمع  القىارئ نفسى ، الن بىذا ال  سىم  قىراءة 
للة وال عرفا. قال ابى  جعفىر الهنىدواني الفقيى  الحنفىي: المخافتىة ان ُ سىمع نفسى ،  

 .                 (192)وما دون ذلك دندنة، وليس برالم وال قراءة للة وال عرفاً 
 سىىمع مىىن يليىى ، وةىىد  اإلتىىرار ان  سىىمع  وقىىال صىىاةب )الحىىاوي(: ةىىد  الههىىر ان 

 .  (193)نفس 
لى  كىان تىميعًا وال شىاغل مىن للىا  -ان  ر ن ص ت  بحيم  سمع نفس  فقا  -2

 .(194)فهذا ادن  القراءة المهز ة كما قال الن وي لحال يؤذي غير  -وغير  
أن يتحين المأم م القراءة في ترتا  اإلمام ما اتىتسال، فىإن لىم  سىرت أو لىم  -3
 كِف السرتة للقراءةن فليقرأ كيفما كان ت اء ترت أو لم  سرت.ت
الحرم بالنسىعة للمسىع ق إذا أدرك اإلمىام فىي القيىام عليى  أن يعاشىر بالفاتحىةن  -4

 خاية أن يركع اإلمام وب  ما يزال في أدعية االتتفتاح ولم  قرأ شيحًا من الفاتحة.
المىىىأم مين، أن  اىىىلل نفسىىى   سىىىتحب للمىىىام إذا أراد أن يتىىىرك فرصىىىة لقىىىراءة  -5

بقراءة أدعية االتتفتاح وباددعيىة المىأث رة فىي أول ركعىة، وبعىد الفاتحىة  قىرأ شىيحًا 
مىىن السىى رة قعىىل أن  ههىىر بهىىان رلرمىىا  قىىرأ المىىأم م ن خلفىى  ثىىم  ههىىر بىىالقراءة، 
وعند ذ ال  عتعىر فعلى  تىر تًا، مىع الىذكر فيى ، كمىا فىي السىرتة بعىد تكعيىرة اإلةىرام، 

 .(195)تر   بالنسعة إل  الههر قعل  وبعد  ودن 
 

 
 
 الخاتمة

 وفي ختام بذا العحم فقد ت صلت ال  النتا ج اآلتية:
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أن قىىراءة الفاتحىىة واجعىىة فىىي الصىىالة علىى  اإلمىىام والمنفىىرد، مسىىتحعة فىىي ةىىق  -1
 المأم م.

إن قراءة ت رة بعد الفاتحة مستحعة للمام والمنفرد فىي الىركعتين ادوليىين كمىا  -2
جمه ر العلماء، وال تستحب للمأم م عند جهر اإلمام إال إذا لم  سىمع ب  ق ل 

 قراءة إمام ..

 صحة صالة المأم م خلف اإلمام، ول  لم  قرأ المأم م شيحًا. -3

أن من لم  سىمع قىراءة اإلمىام فىي الههرلىةن  سىتحب لى  قىراءة الفاتحىة وغيربىا  -4
 من اآل ا .

ل أن  قرأ غير ، بل وال  سىتحب ال  هب عل  اإلمام السر   بعد الفاتحة من أج -5
 ل  ذلك السر  .

خسىىأ كريىىر مىىن اد مىىة فىىي السىىر   بعىىد الفاتحىىة، دون أن  مىىأل ذلىىك بقىىراءة  -6
 ترلة.

 صحة قراءة الفاتحة )بذ:ا( بسرعة خلف اإلمام. -7

ال  هب عل  المأم م العقاء واقفًا إلكمال الفاتحة إذا ركع اإلمىام، بىل ادولى  لى   -8
 متابعة اإلمام.

كىىر علىى  اإلمىىام إذا لىىم  سىىرت بعىىد الفاتحىىة وال بعىىد السىى رة، لعىىدم االتفىىاق ال ُين -9
 عل  بذ  السرتا ، ومن المعل م أن  ال ينكر المختلف في .

 
 

 وصل  هللا عل  تيدنا محمد و ل  وصحع  أجمعين
 و خر دع انا أن الحمد هلل رب: العالمين

 
 

 اله امع
                                                           

 .63انظر: القراءة خلف اإلمام، للمام محمد بن إتماعيل العخاري  ص (1) 
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 (252 -226/ 2انظر: تحفة ادة ذي شرح جامع الترمذي ، ) (2)

 ( 306/ 3انظر: المحل  البن ةزم ادندلسي، ) (3)

 (.229/ 2نيل ادوطار، ) (4)

(  28/ 11(  والتمهيىد لمىىا فىي الم طىىأ مىن ادتىىانيد، البىن ععىىد العىىر )467، 464/ 1انظىر: االتىىتذكار ) (5)
 (.427/ 1وةاشية الصاوي عل  الارح الصلير، عل  مختصر الخليل في الفق  المالكي، )

 (.327/ 3( ن والمهم ل )427/ 1ر )( ن والارح الصلي155/ 1( وملني المحتاج )146/ 2الملني ) (6)

 (.53-47/ 11( ن والتمهيد )341/ 1ن وفتح القدير للكمال بن الهمام ) 27مختصر السحاوي ص (7)
 (.259/ 2(  والملني )154/ 2( ن والسنن الكعرا للعيهقي )53/ 11( والتمهيد )464/ 1االتتذكار ) (8)

 (.155/ 2السنن الكعرا، للعيهقي ) (9)

 (.261/ 2ي )الملن (10)

 ( 7-6/ 2( ن وانظر: نصب الرا ة في تخرلج أةاديم الهدا ة )325/ 1تنن الدارقسني ) (11)

 (1106/ 2(  ن  وصحيح الهامع الصلير )323/ 1( وتنن الدارقسني )277/ 1تنن ابن ماجة ) (12)

أنصت ا(( من ( وصحيح مسلم لفظة: ))وإذا قرأ ف276/ 1( ن وتنن ابن ماجة )142/ 1تنن النسا ي ) (13)
(. وقىال النى وي فىي شىرة : أعلىم أن 123-122/ 4ةديم تليمان التيمي، انظر: مسىلم باىرح النى وي )

بىذ  الزلىىادة ممىا اختلىىف الحفىىاص فىي صىىحتها، وذكىىر مىنهم العيهقىىي وأبىا داود وابىىن معىىين وأبىا ةىىاتم الىىرازي 
ت عيفها مقىدم على  تصىحيح مسىلم، والدارقسني وأبا علي النيساب ري ثم قال: واجتمال بؤالء الحفاص عل  

 التيما ولم يروبا مسندة في صحيح .

 ( 219/ 1( ن وتنن أبي داود )4/140( ن وتنن النسا ي )110/ 4مسلم بارح الن وي ) (14)

 (.648/ 1الفق  اإلتالمي وأدلت ، للزةيلي ) (15)
 (.648/ 1ت  )ن والفق  اإلتالمي وأدل 90( ن والعدة شرح العمدة ص263-262/ 3الملني ) (16)

 (.13-12/ 2( ن ونصب الرا ة )47/ 11( ن والتمهيد )163/ 2السنن الكعرا للعيهقي ) (17)

 ( .332-331/ 1تنن الدارقسني ) (18)
( ن وانظىىر: االتىىتذكار    412/ 1( وقىىال: أخرجىى  ععىىد الىىرزاق وابىىن أبىىي شىىيعة ) 13/ 2نصىىب الرا ىىة ) (19)

 ( وقال: إن  منقسع ال ةهة في .470/ 1)

 (.30/ 3( ن والمحل  )466/ 1( ن واالتتذكار )364/ 3المهم ل للن وي ) (20)

 (.164/ 2( ن والسنن الكعرا للعيهقي )365-364/ 3( ن والمهم ل )467-466/ 1االتتذكار ) (21)

 (.101/ 4مسلم بارح الن وي ) (22)

 (.466/ 1( ن واالتتذكار )366/ 3المهم ل ) (23)

( رقىم 231/ 1(، قال ابن ةهر في االتلخىيصا )227/ 2وتنن الترمذي )( ن 217/ 1تنن أبي داود ) (24)
: أخرجىى  العخىىاري فىىي جىىزء القىىراءة، وصىىحح  أبىى  داود والترمىىذي والىىدارقسني، وابىىن ةعىىان والحىىاكم 344

والعيهقي من طرلق ابىن إتىحاق، ةىدثني مرحى ل عىن محمى د بىن ربيعىة عىن ععىادة، وتابعى  زلىد بىن واقىد 
ن ش ابد : مىا روا  أةمىد مىن طرلىق خالىد الحىذاء عىن أبىي قالبىة، عىن محمىد بىن وغير ، عن مرح ل، وم
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: ))لعلكىىم تقىرفون واإلمىىام  قىىرأج((  قىىال: قىال رتىى ل هللا   أبىي عا اىىة عىن رجىىل مىىن أصىحاب النعىىي 
 قال ا: إنا لنفعل، قال: ))ال، إال أن  قرأ أةدكم بفاتحة الكتاب(( إتناد  ةسن.

 (.350/ 1) تعل السالم، للصنعاني (25)

 .631( رقم 111/ 2العخاري مع الفتح ) (26)

 (.261/ 2( ن والملني )43، 11( ن وانظر: التمهيد )468/ 1االتتذكار ) (27)

 (.261/ 2الملني ) (28)

 (.217/ 1( ن وتنن أبي داود )136/ 2( ن والنسا ي )101/ 4مسلم بارح الن وي ) (29)

 (.170، 169، 167، 165، 164/ 2تنن العيهقي ) (30)

 ( 444/ 1( ن والارح الصلير )247/ 1( ن وةاشية الدت قي )471، 467، 464/ 1االتتذكار ) (31)

 (.471، 467، 464/ 1االتتذكار ) (32)

 (.265/ 2الملني ) (33)

 (.230/ 4االتتذكار ) (34)

 (.265/ 2( ن والملني )471/ 1االتتذكار ) (35)

 (.265/ 1االتتذكار ) (36)

 (.29-28/ 11التمهيد ) (37)

 ( وقال: تفرد ب  زكرلا ال قاد وب  منكر الحديم ومتروك.333/ 1تنن الدارقسني ) (38)

 ( 142، 141/ 4( وتنن النسا ي)231/ 2( وتنن الترمذي )218/ 1تنن أبي داود ) (39)
 ( 25/ 11( والتمهيد )218/ 1( وتنن أبي داود )231/ 2تنن الترمذي بارح التحفة ) (40)

 (.464/ 1االتتذكار ) (41)

 (.27/ 11التمهيد ) (42)

 (.322/ 1( ن وتنن الدارقسني )171، 170، 169/ 2تنن العيهقي ) (43)

 (.465/ 1االتتذكار ) (44)

 (.465/ 1االتتذكار ) (45)

 (.465/ 1االتتذكار ) (46)

 (.34/ 11التمهيد ) (47)

 (.46/ 11التمهيد ) (48)

 (.100/ 4الن وي ) ن ومسلم بارح 757( رقم 237/ 2العخاري مع الفتح ) (49)

 (.31-30/ 11التمهيد ) (50)

 (.38/ 11التمهيد ) (51)

 ( 142، 141/ 4( وتنن النسا ي )231/ 2( وتنن الترمذي  )218/ 1تنن أبي داود ) (52)

 (.451/ 1مسند أةمد ) (53)

 (.50-49، 32/ 11التمهيد ) (54)

 (.51، 50، 49، 35/ 11المصدر نفس  ) (55)
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 .(52/ 11المصدر نفس  )(56)

 (.470/ 1االتتذكار ) (57)

 (.53/ 11التمهيد ) (58)

 (.52/ 11التمهيد ) (59)

 (.470/ 1االتتذكار ) (60)

 (.47/ 11التمهيد ) (61)

 (.230/ 2تنن الترمذي بارح التحفة ) (62)

 (.472/ 1االتتذكار ) (63)

 (.54/ 11( ن والتمهيد )471/ 1االتتذكار ) (64)

 (.262/ 2الملني ) (65)

 (.47/ 11التمهيد ) (66)

 (.155/ 2( ن والسنن الكعرا للعيهقي )367/ 3المهم ل ) (67)

 ( 227/ 2ن وتنن الترمذي بارح التحفة ) 37-36القراءة خلف اإلمام، للمام العخاري ص (68)

 (.267/ 1االتتذكار ) (69)

أ ن وصىىحيح مسىىلم لفىىظ: ))وإذا قىىر  846( رقىىم 276/ 1( ن وتىىنن ابىىن ماجىىة )142/ 1تىىنن النسىىا ي ) (70)
 (.123-122/ 4فأنصت ا(( من ةديم تليمان التميمي. انظر: مسلم بارح الن وي )

 (.157/ 2( ن والسنن الكعرا )368-367/ 3( ن والمهم ل )123/ 4شرح الن وي عل  مسلم ) (71)

 وما بعدبا(. 160/ 2( ن والسنن الكعرا للعيهقي )367/ 3المهم ل ) (72)

 (.159/ 2السنن الكعرا للعيهقي ) (73)

 (.367/ 3المهم ل ) (74)

 (.163/ 2السنن الكعرا للعيهقي ) (75)

 (.162/ 2المصدر نفس  )(76)

 (.162/ 2المصدر نفس  )(77)

 (.49/ 11التمهيد ) (78)

 (.365/ 3( ن والمهم ل )230/ 2تنن الترمذي بارح التحفة ) (79)

 (.163/ 2تنن العيهقي ) (80)

 (.53/ 11( ن والتمهيد )471/ 1االتتذكار ) (81)

 (.53/ 11( ن والتمهيد )471/ 1االتتذكار ) (82)

( ةديم جىابر: ))مىن كىان لى  إمىام فقىراءة اإلمىام لى  قىراءة((، وقىال 159/ 2صحيح في اله بر النقي ) (83)
 : أن  ةسن لا ابد.89الايخ ععد الرزاق المهدي في تحقيق االعدةا ص

 (.162-159/ 2اله بر النقي ) (84)

 (175/ 1( ن وم طأ مالك بارح الزرقاني )240/ 2فة )تنن الترمذي بارح التح (85)

 (.316/ 5مسند أةمد ) (86)
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 (.39/ 2الروف الن ير ) (87)

 ( وتىىىىىىىىنن النسىىىىىىىىا ي 231/ 2( وتىىىىىىىىنن الترمىىىىىىىىذي باىىىىىىىىرح التحفىىىىىىىىة )218/ 1تىىىىىىىىنن أبىىىىىىىىي داود ) (88)
(4 /141-142 ) 

 (.274/ 23مهم ل فتاوا ابن تيمية ) (89)

 (.133/ 4ن ومسلم بارح الن وي ) 722قم ( ر 209/ 2العخاري بارح الفتح ) (90)

 (.133/ 4ن ومسلم بارح الن وي ) 722( رقم 209/ 2العخاري مع الفتح ) (91)

 (.39/ 2الروف الن ير ) (92)

 (.123-122/ 4مسلم بارح الن وي ) (93)

 (.100/ 4ن ومسلم بارح الن وي ) 757( رقم 237/ 2العخاري مع الفتح ) (94)

 (.240/ 2لتحفة )تنن الترمذي بارح ا (95)

 ( بتصرف.39/ 2انظر: الروف الن ير ) (96)

 (.471/ 1( ن واالتتذكار )162-161/ 2تنن العيهقي ) (97)

 .26رقم  28القراءة خلف اإلمام، للعخاري ص (98)

 30رقم  28المرجع السابق ص (99)

 حم.ولم أجد  مع كررة الع  ( أورد في كتب الفق  ةديرًا عن النعي 367/ 2الملني ) (100)

      ( 268/ 4( ن والمهم ل )228/ 1( ن وةاشية الدت قي )139/ 1بدا ع الصنا ع ) (101)

 ( .3/386المهم ل، )  (102)
 ( .23/276مهم ل فتاوا ابن تيمية،   (103)
( وصىحيح مسىلم لفظىة: )وإذا قىرأ فأنصىت ا( مىن 1/276(ن وتنن ابن ماجىة )1/142تنن النسا ي، ) (104)

 ( .123، 4/122ر: مسلم بارح الن وي )ةديم تليمان التيمي ن أنظ
 ( .1/247( والارح الكعير   )2/119( ومع نة أولي النه ،  )3/385المهم ل )  (105)
 ( .3/365(ن والمهم ل )2/230تنن الترمذي بارح التحفة )  (106)
 (ن وقال تفرد ب  زكرلا ال قاد وب  منكر الحديم ومتروك.1/333تنن الدارقسني )  (107)

 (.2/262) الملني، (108)
 (.2/265المصدر نفس  )  (109)
 (. 2/265المصدر نفس  )  (110)
 (.3/386المهم ل، ) (111)
 . 843(، رقم 1/275تنن ابن ماجة، )  (112)
 (.268 -2/267( ن والملني )386-3/385المهم ل )  (113)

 (.11/38التمهيد )  (114)

 (.2/267الملني، ) (115)
 (.1/444( ن والارح الصلير )1/247)(ن وةاشية الدت قي 38، 11/37التمهيد )  (116)
 (.11/37التمهيد ) (117)
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 (.2/243نيل ادوطار للا كاني، )  (118)
 ( بتصرف.11/38التمهيد ) (119)
 (.2/23االتتكار )  (120)
 (.12/159(ن وةاشية ابن عابدين )2/67الهدا ة بارح فتح القدير )  (121)
 (.3/197( ن والملني )524، 4/523المهم ل، ) (122)
 (.1/387(ن وةاشية الدت قي )2/21(ن واالتتذكار )2/28ظر: المعس ط )ان  (123)
 (. 4/523المهم ل )  (124)
 (.2/28أنظر: المعس ط )  (125)
 (.2/28االتتذكار )  (126)
 (.3/196(ن والملني )2/21االتتذكار ) (127)
 (.1/163بدا ة المهتهد )  (128)
 (.1/187ةاشية الدت قي )  (129)
 (.2/21االتتذكار )  (130)
 (5/384ن ومسند اةمد )1351( رقم 2/429تنن ابن ماجة )  (131)
 ( .2/159ةاشية ابن عابدين )  (132)

 ( .1/385ةاشية الدت قي )  (133)
 (.3/197(ن والملني )2/28(ن والمعس ط )2/159ةاشية ابن عابدين )  (134)
 (.2/214ن وتند اةمد ) 1113( رقم 1/29تنن أبي داود )  (135)

 (.2/181مسند دةمد )  (136)
 (.239، 23/238مهم ل فتاوا ابن تيمية )  (137)
 (2/267الملني )  (138)
 .1951( رقم 394/ 1( ن وصحيح الهامع الصلير )344/ 4مسند أةمد ) (139)

 .34رقم  29القراءة خلف اإلمام، للعخاري  ص (140)
 .2788( رقم 133/ 2مصنف ععد الرزاق ) (141)

( ، 797-796/ 1(  والهىامع الكعيىر للسىي طي )39/ 11( والتمهيىد )133/ 2مصنف ععد الىرزاق ) (142)
 وقال السي طي: ةسن.

 (.797-796/ 1الهامع الكعير للسي طي ) (143)

 (.468/ 1( واالتتذكار )365/ 2( والملني )364/ 3( والمهم ل )198/ 1معالم السنن للخسابي ) (144)
 (.265/ 2ادوطار )( ونيل 266/ 2( ن والملني )364/ 3( ن والمهم ل )40/ 11التمهيد ) (145)

 ( 207/ 1( وأب  داود )227/ 2( ن والعخاري مع الفتح )96/ 5مسلم بارح الن وي ) (146)
 .35رقم  29القراءة خلف اإلمام، للعخاري ص (147)
( وبىىى  فىىىي تىىىنن الترمىىىذي باىىىرح التحفىىىة       275/ 1( وتىىىنن ابىىىن ماجىىىة )207/ 1تىىىنن أبىىىي داود ) (148)

 حيح.(  بلفظ  خر، وقال: ةسن ص79/ 2)
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 (.198/ 1معالم السنن للخسابي ) (149)
 (.266/ 2الملني ) (150)

 ( وقال: ةديم ةسن  79/ 2( وتنن الترمذي بارح التحفة )207/ 1تنن أبي داود ) (151)
 ( 275/ 1( وقال: ةديم ةسن ن وتنن ابن ماجة )79/ 2تنن الترمذي بارح التحفة )(152)

 (.266/ 2( ن والملني )134/ 2مصنف ععد الرزاق ) (153)
 (.494/ 1، ط: مصسف  العابي الحلعي، ونها ة المحتاج )49-48ادذكار، للن وي ص (154)

(: وأما مالك فأنكر السرتا ، ولم  عرفها. قىال: ال  قىرأ أةىد مىع اإلمىام إذا 469/ 1قال في االتتذكار ) (155)
سىرت إذا كعىر، وال إذا جهر، ال قعل القىراءة وال بعىدبا.. وقىال أبى  ةنيفىة وأصىحاب : لىيس على  اإلمىام أن  

فىرغ مىن قىراءة أم القىر ن، وال إذا فىرغ مىن القىراءة، وال  قىرأ أةىد خلىف إمامى ، ال فيمىا أتىر وال فيمىا جهىىر. 
 (، ط: المرتعة العلمية.198/ 1( ن وانظر: معالم السنن للخسابي )187/ 2وانظر: الذخيرة للقرافي )

 (.469/ 1االتتذكار ) (156)
 (.123/ 1بدا ة المهتهد ) (157)
 (.123/ 1بدا ة المهتهد ) (158)
 (.187، 179/ 2الذخيرة للقرافي ) (159)

 (.45/ 11التمهيد ) (160)
 ( 136/ 2( والنسا ي )101/ 4، ومسلم بارح الن وي ) 40القراءة خلف اإلمام، للمام العخاري ص (161)
 (.205/ 1معالم السنن دبي تليمان الخسابي ) (162)
 .66و 63رقم  37-36ري صالقراءة خلف اإلمام العخا (163)
 ( وقال: إتناد  ةسن 319-318/ 1( وتنن الدارقسني )217/ 1تنن أبي داود ) (164)
 (.205/ 1معالم السنن للخسابي ) (165)
 (.108/ 3تهذيب ادتماء والللا  ) (166)
 (.180/ 3( ن وتهذيب ادتماء والللا ، للن وي ، )320-319/ 1تنن الدار قسني ) (167)
 (.265/ 2( ن ونيل ادوطار )226/ 2( ن والملني )364/ 3( ن والمهم ل )40/ 11التمهيد ) (168)

 ( 207/ 1( وأب  داود )227/ 2( ن والعخاري مع الفتح )96/ 5مسلم بارح الن وي ) (169)

  29القراءة خلف اإلمام للعخاري ص (170)
 (.196/ 2( ن والسنن الكعرا للعيهقي )97/ 5مسلم بارح الن وي ) (171)
 (.197-196/ 2الكعرا للعيهقي ) السنن (172)

 (.277/ 23مهم ل فتاوا ابن تيمية ) (173)

 (.266/ 2الملني ) (174)
 4/217اةرام القران للهصاص (175)

( 797-796/ 1( ن والهىامع الكعيىر للسىي طي  )39/ 11( والتمهيىد )133/ 2مصنف ععد الىرزاق ) (176)
 وقال السي طي: ةسن.

 (.40-39/ 11التمهيد ) (177)
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 (.40/ 11نفس  ) المصدر(178)
 .35رقم  29القراءة خلف اإلمام للعخاري ص (179)
 (.117/ 19وانظر: ما  قال بعدبا في تفسير القرطعي ) (180)
 (.277/ 23مهم ل فتاوا ابن تيمية ) (181)

 (.364/ 3المهم ل ) (182)
 (. 3/359(ن والمهم ل )268، 2/264الملني ) (183)

 (. 7/354تفسير القرطعي ) (184)

 (. 11/45التمهيد ) (185)

 . 32، 31القراءة خلف اإلمامن للعيهقي، تحقيق: محمد تعيد بسي ني زغل ل ص (186)

 (.2/280انظر: ةاشية النهدي عل  الروف المربع ) (187)

 (.2/263الملني ) (188)

 (.2/196السنن الكعرا للعيهقي ) (189)

 (.2/281انظر: ةاشية النهدي عل  الروف المربع ) (190)

(     1/314( وتىىىنن ابىىىن ماجىىى  )1/614( وتىىىنن الترمىىىذي باىىىرح التحفىىىة )1/143تىىىنن ابىىىي داود ) (191)
 (.2/232ومسند اةمد )

العنا ىىىىة شىىىىرح الهدا ىىىىة: للعىىىىابرتي، مسعىىىى ل مىىىىع فىىىىتح القىىىىديرن البىىىىن الهمىىىىام، ط: مصىىىىسف  العىىىىابي                (192)
 (.1/330الحلعي )

 (.3/364المهم ل ) (193)

 (.3/364المصدر نفس  )(194)

 (.3/364) المصدر نفس (195)
 

 المصادر والمراجع
أةرىىام القىىر نن دبىىي برىىر أةمىىد بىىن علىىي الهصىىاص، تحقيىىق: محمىىد الصىىادق  (1

 القابرة. –ط: دار المصحف  قمحاوي،
 ادذكارن للن وي، ط: مصسف  العابي الحلعي. (2

االتتذكارن دبي عمر ي تف ابن ععد العر، تحقيق: محمىد تىالم عسىا، حمحمىد  (3
 علمية.علي مع ف، ط: دار الكتب ال

أقرب المسالك إل  مذبب اإلمام مالك، عل  مختصر خليل للاىيخ أبىي العركىا ن  (4
 أةمد الدردير، مسع ل مع الارح الصلير، للدردير، ط: عيس  العابي الحلعي.
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العحر الرا ق شرح كنز الدقا قن لزلن الدين محمد بىن محمىد بىن محمىد بىن برىر  (5
 الاهير بابن نهيم الحنفي.

 ترتيب الارا عن للكاتاني.بدا ع الصنا ع في  (6

بدا ة المهتهد ونها ة المقتصدن دبي ال ليد محمد بن اةمد بن محمىد بىن اةمىد  (7
 بن رشد، الحفيد، ط: مصسف  العابي الحلعي.

تحفة ادة ذي شرح جامع الترمذين للحىافظ: محمىد ععىد الىرةمن المعىاركف ري،  (8
 نار: محمد ععد المحسن الكتعي بالمدينة المن رة.

 .1لفقهاءن للسمرقندي، ط: دار الكتب العلمية، بيرو ، طتحفة ا (9

تفسىىىىير الهىىىىامع دةرىىىىام القىىىىر نن لمحمىىىىد بىىىىن أةمىىىىد ادنصىىىىاري القرطعىىىىي                    (10
 بى(، ط: دار الفكر.671)  

 تكملة فتح القدير شرح الهدا ةن لقاضي زاد ، ط: مصسف  العابي الحلعي. (11

 الكعيرن ط: ععد هللا باشم  ماني. تلخيص الحعير في تخرلج أةاديم الرافعي (12

 التمهيد لما في الم طأ من ادتانيدن البن ععد العر، ط: الملرب. (13

تهىىذيب ادتىىماء والللىىا ن للمىىام محيىىي الىىدين بىىن شىىرف النىى وي، ط: دار  (14
 الكتب العلمية، بيرو .

 الهامع الكعيرن للسي طي، مخس ط في دار الكتب المصرلة. (15

مىىاني، مسعىى ل بىىذيل السىىنن الكعىىرا للعيهقىىي، ط: الهىى بري النقىىين البىىن الترك (16
 بى، تص لر دار المعرفة.1346

ةاشية ابن عابدين المسماة )رد المحتار على  الىدر المختىار(ن لمحمىد أمىين  (17
 م.1979بى/1399بن عمر عابدين، ط: دار الفكر 

ةاشية الدت قي عل  الارح الكعيىرن للاىيخ محمىد بىن عرفىة الدتى قي، ط:  (18
 لعي.عيس  العابي الح

الحهىىة علىى  أبىىل المدينىىة: للمىىام محمىىد بىىن الحسىىن الاىىيعاني، ط: عىىالم  (19
 الكتب.
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 الذخيرن للمام القرافي، ط: دار اللرب. (20

 روضة السالعينن للمام  حي  بن شرف الن وي، ط: المرتب اإلتالمي. (21

الىىروف المربىىع شىىرح زاد المسىىتقنعن للاىىيخ: منصىى ر بىىن يىى نس العهىى تي،  (22
 .2ععد الرةمن بن محمد بن قاتم النهدي، طمسع ل مع ةاشية للايخ 

الروف الن يرن لارف الدين أةمد بن الحسين السياغي، ط: مرتعة المؤلىد  (23
 بالسا ف.

تعل السالم في شرح أةاديم ادةرىامن لمحمىد إتىماعيل الصىنعاني، ط: دار  (24
 بيرو . –الكتاب العربي 

 عد العاقي.تنن ابن ماجةن محمد بن يزلد القزولني، تحقيق: محمد فؤاد ع (25

تنن أبي داودن تليمان بن ادشعم السهستاني، تحقيق: محيي الىدين ععىد  (26
 بيرو . –الحميد، ط: دار الكتب العلمية 

تنن الترمذين محمد بن عيس  بن ت رة الترمذي، مسع ل مع شرح التحفىة  (27
 –بىىىى( ، ط: مرتعىىىة المعرفىىىة 1353محمىىىد بىىىن ععىىىد الىىىرةمن المعىىىاركف ري ) 

 القابرة.

قسنىىي، علىىي بىىن عمىىر الىىدار قسنىىي، تحقيىىق: ععىىد هللا باشىىم  تىىنن الىىدار (28
  ماني، ط: دار المحاتن بالقابرة.

السنن الكعران للحافظ أةمد بن الحسين بىن علىي العيهقىي، ط: دار المعرفىة  (29
 بيرو .  –

تنن النسا ين أةمد بىن شىعيب النسىا ي، باىرح اإلمىام السىي طي، وةاشىية  (30
 السندي، ط: دار الكتاب العربي.

رح الصلير عل  أقرب المسالكن دبي العركا  أةمىد بىن محمىد بىن أةمىد الا (31
 الدردير المالكي، ط: عيس  العابي الحلعي.

الاىىىرح الكعيىىىر علىىى  المقنىىىعن للمىىىام ععىىىد الىىىرةمن بىىىن محمىىىد بىىىن قدامىىىة  (32
المقدتىىىىىي، مسعىىىىى ل مىىىىىع اإلنصىىىىىافن للعالمىىىىىة علىىىىىي بىىىىىن تىىىىىليمان المىىىىىرداوي 

 عد الفتاح الحل .بى(، تحقيق: ععد هللا التركي، وع885) 
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شىىرح النىى وي علىى  صىىحيح مسىىلمن للمىىام  حيىى  بىىن شىىرف النىى وي، ط: دار  (33
 بيرو . –إةياء الترار العربي 

صحيح العخارين محمد بن إتماعيل بن إبرابيم بن المليرة العخىاري، مسعى ل  (34
مىع فىىتح العىىاري، للحىىافظ: أةمىىد بىىن ةهىىر العسىىقالني، تصىى لر دار المعرفىىة عىىن 

 السععة السلفية.

صىىىىحيح ابىىىىن خزلمىىىىةن تحقيىىىىق: محمىىىىد مصىىىىسف  ادعظمىىىىي، ط: المرتىىىىب  (35
 اإلتالمي.

صحيح مسىلم بىن الحهىاج القاىيري النيسىاب رين مسعى ل مىع شىرح النى وي:  (36
  حي  بن شرف الن وي، ط: دار إةياء الترار العربي.

 العدة شرح العمدةن تحقيق: ععد الرزاق المهدي، ت زلع: دار الهدا. (37

عخارين للمام الحافظ أةمد بن علي الماه ر بىى: فتح العاري شرح صحيح ال (38
 بى(، تص لر: دار المعرفة عن السععة السلفية.852ابن ةهر العسقالني )  

 فتح القديرن للكمال ابن الهمام، ط: مصسف  العابي الحلعي. (39

 الفق  اإلتالمي وأدلت ن للدكت ر وبعة الزةيلي، ط: دار الفكر. (40

 حقيق: تعيد بسي ني زغل ل.القراءة خلف اإلمامن للعيهقي، ت (41

القىىراءة خلىىف اإلمىىامن للمىىام محمىىد بىىن إتىىماعيل العخىىاري، تحقيىىق: تىىعيد  (42
 بسي ني زغل ل، طعع: المرتعة التهارلة بمرة المررمة.

 بيرو . –المعس طن للمام محمد بن تهل السرخسي، ط: دار المعرفة  (43

 لعلماء المهم ل شرح المهذبن للمام  حي  بن شرف الن وي، ط: شركة ا (44

مهم ل فتىاوا ابىن تيميىةن أةمىد بىن ععىد الحلىيم يىن ععىد السىالم بىن تيميىة  (45
 الحراني، ط: وزارة الاؤون اإلتالمية وادوقاف بالمملكة العربية السع د ة.

 القابرة. –المحل ن لعلي بن أةمد بن تعيد بن ةزم، ط: مرتعة الهمه رلة  (46

 اق.دم –مختار الصحاحن للرازي، ط: المرتعة ادم لة  (47
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القىىىابرة،  –مختصىىىر السحىىىاوين أةمىىىد بىىىن محمىىىد، ط: دار الكتىىىاب العربىىىي  (48
 بى.1370

 مسند أةمدن للمام اةمد بن ةنعل الايعاني، ط: دار صادر. (49

معىىالم السىىننن دبىىي تىىليمان الخسىىابي، طىىك المرتعىىة العلميىىة. مع نىىة أولىىي  (50
 .النه ، شرح منته  اإلرادا ن البن النهار، تحقيق: ععد الملك بن دبيع

الملني في الفق ن للمام م فق الدين ععد هللا بن أةمد بن محمىد بىن قدامىة  (51
 المقدتي الحنعلي، تحقيق: ععد هللا ععد المحسنة التركي، وععد الفتاح الحل .

ملنىي المحتىىاج فىىي شىرح المنهىىاجن للخسيىىب الاىربيني، ط: مصىىسف  العىىابي  (52
 الحلعي

مسعىىى ل مىىىع شىىىرة  المهىىىذبن دبىىىي إتىىىحاق إبىىىرابيم بىىىن علىىىي الاىىىيرازي،  (53
 )المهم ل(.

 م طأ اإلمام مالك بارح الزرقانين ط: دار الفكر. (54

 .2نصب الرا ة في تخرلج أةاديم الهدا ةن للزللعي، ط (55

 الهدا ة وشروةهان مسع ل مع فتح القدير، ط: مصسف  العابي الحلعي. (56

نها ة المحتاج شرح المنهىاجن للمىام محمىد بىن أةمىد الرملىي، ط: مصىسف   (57
 لعي.العابي الح

( نيىىل ادوطىىارن للمىىام محمىىد بىىن علىىي الاىى كاني، ناىىر إدارة العحىى ر العلميىىة 58
 واإلفتاء بالسع د ة.

 
 


