
  

مل يعلم احلمد هلل  احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما
الذي خلق اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على الذي 

إال وحي يوحى   أما بعد. فهذه  ينطق عن اهلوى إن هو ال
  :فوائد من أحاديث النيب

ِ رضي هللا عنه َقاَل:  َعْن أَِبي َقَتادََة الأَْنَصارِي 

رَُسوُل اللَِّه صلى هللا عليه وسلم يَْقَرُأ  )كَانَ 

ْهِر  ِفي الرَّْكَعَتْيِن الُأوَليَْيِن ِمْن َصلاِة الظُّ

ُل ِفي الُأوَلى ,  ِبَفاتَِحِة اْلِكَتاِب َوُسورََتْيِن , ِ ُيَطو 

ُيْسِمُع الآيََة أَْحَياناً ،  اِنيَِة , َو ُر ِفي الثَّ ُيَقص ِ َو

َوكَاَن يَْقَرُأ ِفي اْلَعْصِر ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب 

ُر ِفي  ُيَقص ِ ُل ِفي الُأوَلى , َو ِ َوُسورََتْيِن ُيَطو 

يَْيِن ِبُأم ِ  انِيَِة َوِفي الرَّْكَعَتْيِن الُأْخَر اْلِكَتاِب . الثَّ

ُل ِفي الرَّْكَعِة الُأوَلى ِمْن َصلاِة  ِ َوكَاَن ُيَطو 

انِيَِة ( ُر ِفي الثَّ ُيَقص ِ ْبِح , َو  الصُّ

 رواه البخاري ومسلم

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 شرح الكلمات :

كان :فعل ماضي ناقص واذا كان خربها فعال مضارعا دلت غالبا على 
 االستمرار 

 األوليني : تثنية األوىل واملراد األوىل والثانية .
 وسورتني : أي يف الركعتني يف كل ركعة سورة .

والسورة : آيات من القران مستقلة منفصلة عما قبلها مبدوءة بالبسملة 
ابة رضي هللا عنهم أشكل عليهم هل هي اال يف سورة  براءة الن الصح

 مستقلة أو بقية سورة األنفال ففصلوا بينهما بدون بسملة .
 يطول يف األوىل : يزيد يف قراءهتا على الثانية .

ويسمع اآلية : جيهر هبا حىت يسمعها من خلفه واآلية يف اللغة العالمة 
م هللا والن له ومسي هبا اجلزء من القران ألنه عالمة على أن القران كال

  عالمة ابتداء وانتهاء

أحياناااااااا : عاااااااع حاااااااني  عاااااااي وقااااااات واملعاااااااي أن النااااااايب  ااااااالى هللا علياااااااه 
وساااااااااالم جيهاااااااااار يف  ااااااااااالة الساااااااااار باآليااااااااااة يف بعاااااااااا  األحيااااااااااان حااااااااااىت 

 تسمع .
 يف العصر : أي يف  الة العصر .

 ويف الركعتني األخريتني : أي الثالثة والرابعة من  اليت الظهر والعصر .
 الكتاب : أي الفاحتة مسيت بذلك الن أ ول معاين القران ترجع إليها .أم 

 املعي اإلعايل:
كان النيب  لى هللا عليه وسلم يراعي يف  الته املصلحة العامة للمصلني 
لذا كان من عادته أن يقرأ بعد سورة الفاحتة غريها من القرآن يف الركعتني 

الناس يف أول العبادة أنشط، ويف األوليني من  الة الظهر والعصر، لكون 
الركعتني األخريني يقتصر على الفاحتة، خشية السأم وامللل من املصلني هلذه 

وأيضا ليدرك املتخلفون كل الصالة، كأن يطيل الركعة األوىل على  احلكمة.
الثانية يف كيفية القراءة كميتها. وإن وراء هذا التشريع احلكيم من األسرار 

 ما جيعل املممن يطمنن وتقر عينه. واضخضو  والطاعة واحلكم واملصاحل
وكان  لى هللا عليه  ألحكام هللا تعاىل هي املقصد األمسى من العبادة.

 وسلم يفعل ذلك أيضا يف  الة الصبح، فيطيل قراءة األوىل على الثانية.
وكانت قراءته يف الظهر والعصر سرا، إال أنه قد جيهر ببع  اآليات، 

 لموا أنه يقرأ فيقتدوا به.أحيانا، ليع
  : وسنل الشيخ ابن عثيمني

 مامإذا فرغ املصلي يف الصالة السرية من قراءة الفاحتة وسورة واإل
  مل يركع فهل يسكت ؟

 " ال يسكت املأموم إذا فرغ من قراءة الفاحتة وسورة قبل أن يركعفأجاب :
الركعتني اللتني بعد اإلمام , بل يقرأ حىت يركع اإلمام ، حىت لو كان يف 

 التشهد
األول وانتهى من الفاحتة ومل يركع اإلمام فإنه يقرأ سورة أخرى حىت يركع 
 اإلمام ؛
ألنه ليس يف الصالة سكوت إال يف حال استما  املأموم لقراءة إمامه " 
 انتهى .

 (51/501"جممو  فتاوى ابن عثيمني" )
 
 

 ما يمخذ من احلديث من األحكام:
مشروعية القراءة بعد الفاحتة يف الركعتني األوليني من  الة الظهر  -5

 والعصر.
 استحباب االقتصار على الفاحتة يف الركعتني األخريني منهما. -2
 تطويل الركعة األوىل على الثانية، من  الة الظهر والعصر. -3
 اإلسرار هباتني الصالتني.استحباب  -4
 جواز اجلهر ببع  اآليات، وخا ة لقصد التعليم. -1
 استحباب تطويل الركعة األوىل على الثانية، من  الة الصبح. -6
قال النووي: الوجه الثاين أنه يستحب تطويل القراءة يف الركعة  -7

 األوىل قصدًا. وهذا املختار، و هو املوافق لظاهر السنة.
املخافتة ، وأن ُيسِمع اإلمام املأمومني اآلية أو بع  اآلية جواز  -1

 أحيانًا .

 وبّوب اإلمام البخاري : باب من خافت القراءة يف الظهر والعصر .
مث روى بإسناده إىل أيب معمر قال : قلت ضخّباب : أكان رسول هللا  لى 
ين هللا عليه وسلم يقرأ يف الظهر والعصر ؟ قال : نعم . قلنا : من أ

 علمت ؟ قال : باضطراب حليته .
اإلطالاااااة يف الركعاااااة األوىل مااااان  اااااالة الص ااااابح أطاااااول مااااان الركعاااااة  -9

  الثانية 
وِقصاااااار الركعااااااة الثانيااااااة ماااااان الصاااااابح نساااااابة إىل الركعااااااة األوىل ، ال أنااااااه 

رها حبيث تكون كصالة العشاء .   يُقصِّ
ااااافر فخفااااا  يف قاااااراءة  وقاااااد  ااااالى النااااايب  ااااالى هللا علياااااه وسااااالم يف س 

   الة الفجر ، فقرأ سورة الزلزلة .
روى أبااااااو داود ماااااان طريااااااق معاااااااذ باااااان عبااااااد هللا اجلهاااااا  أن رجااااااال ماااااان 
جهيناااة أخاااربه أناااه مساااع النااايب  ااالى هللا علياااه وسااالم يقااارأ يف الصااابح إذا 
زلزلااااااات األرك يف الاااااااركعتني كلتيهماااااااا ، فاااااااال أدري أنساااااااي رساااااااول هللا 

   لى هللا عليه وسلم أم قرأ ذلك عمداً ؟
ن القااااايم : كاااااان يطيااااال الركعاااااة األوىل علاااااى الثانياااااة مااااان  اااااالة قاااااال ابااااا

الصااابح ومااان كااال  اااالة ، ور اااا كاااان يطيلهاااا حاااىت ال يسااامع وقاااع ق اااد م 
. 
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أن السورة اليت تُقرأ بعد الفاحتة يستحب قراءهتا يف الركعتني  -50
يف بع  األحيان بسورة يف األوليني من  الة الظهر والعصر ، وهل يقرأ 

 الركعتني األخريني ؟
السنة جاءت هبذا كما عند مسلم ، فبع  األحيان لو زاد على الفاحتة 
يف الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة لو زاد عليها بقراءة سورة فالسنة قد 

 جاءت هبذا .
أن السنة أن يطوِّل اإلمام يف الركعة األوىل من  الة الظهر  -55
ر والصبح ، فقد جاء سبب ذلك كما عند أيب داود ) أن والعص

الصحابة رضي هللا عنهم قالوا كنا يظن من أجل أن يدرك الناس الركعة 
 األوىل( .
أن على اإلمام أن يراعي حال املأمومني ، فإذا مسع  وتا وكان يف  -52

الركو  وأطال من أجل أن يُدرك املأموم الركعة فال بأس بذلك مراعاة هلم 
شريطة أال يشق على املتقدمني فال نراعي حال املتأخر على حال املتقدم 

 . 
اااااااِمع الصاااااااحابة رضاااااااي  -53 أناااااااه علياااااااه الصاااااااالة والساااااااالم كاااااااان ُيس 

هللا عاااااااااانهم كااااااااااان يساااااااااامعهم أحيانااااااااااا يف  ااااااااااالة الظهاااااااااار يساااااااااامعهم 
بعااااااا  اآلياااااااات مااااااان أجااااااال أن ينقلاااااااوا عناااااااه علياااااااه الصاااااااالة والساااااااالم 

 ما كان يقرأه يف الصالة السرية .
أن اإلسااااااااااااااااارار باااااااااااااااااالقراءة يف الصاااااااااااااااااالة السااااااااااااااااارية واجلهااااااااااااااااار  -54

باااااااااالقراءة يف الصاااااااااالة اجلهرياااااااااة سااااااااانة وليسااااااااات واجباااااااااة ألن  اااااااااالة 
الظهااااااار  اااااااالة سااااااارية وماااااااع ذلاااااااك كاااااااان جيهااااااار أحياناااااااا فااااااادل علاااااااى 
أن األمااااااااااار يساااااااااااري يف هاااااااااااذا ، فلاااااااااااو أن شخصاااااااااااا  ااااااااااالى املغااااااااااارب 
والعشاااااااااااء دون أن يقاااااااااارأ بااااااااااالقراءة فصااااااااااالته  ااااااااااحيحة ولااااااااااو كااااااااااان 

جهااااااااار بقاااااااااراءة ساااااااااورة الفاحتاااااااااة يف  ااااااااااليت الظهااااااااار أو متعمااااااااادا ، أو 
 العصر ال بأس بذلك لكنه ترك األفضل . 

أن الفاحتاااااااااااااة تسااااااااااااامى باااااااااااااا ) أم الكتااااااااااااااب ( ومسيااااااااااااات هباااااااااااااذا  -51
االسااااااااااام ألن مقا اااااااااااد القااااااااااارآن وأ اااااااااااوله موجاااااااااااود كااااااااااال ذلاااااااااااك يف 

 الفاحتة 
  
 

" بيان حرص الصحابة رضي هللا عنهم على ضبط ما كان يفعله  لى  -56
 هللا عليه وسلم يف  الته حىت لو مل يتمكنوا من ذلك إال بالتخمني 

على اإلمام أن يكون حكيما ، ويتعاهد حاجة الناس ليحببهم يف اضخري  -57
 –والسيما مع وقت املدارس  –، ففي هذا الزمن لو أنه أطال إطالة عظمى 

لشق على الناس ، فالناس يذهبون لإلتيان بأوالدهم من املدارس ، فليكن 
اإلمام على جانب من احلكمة يف هذا األمر ، فالنيب  لى هللا عليه وسلم  

 كما يف الصحيحني :
) كان يدخل يف  الة الفجر يريد أن يطيلها فيقصر الصالة ملا يسمع بكاء 

 الصيب خيفة من أن جتد عليه أمه (
عاة الناس يف مثل هذا األمر مطلوب ، لكن مراعاة الناس من حيث فمرا

السنية أن  الة الظهر يطال يف الركعة األوىل إطالة واضحة ، ويف الركعة 
 الثانية أقل .

" أن من يقرأ يف الصالة السرية تكون قراءته مرتلة كقراءته يف الصالة -51
 اجلهرية "
 ما الدليل ؟

  مخنوا أنه  لى هللا عليه وسلم يقرأ بقدر سورة الصحابة رضي هللا عنهم كي
 السجدة أو بقدر ثالثني آية ؟

 إال ملا عهد يف أذهاهنم من قراءته  لى هللا عليه وسلم يف الصالة اجلهرية .
 ووردت أحاديث ) أن النيب  لى هللا عليه وسلم كان جيهر باآلية أحيانا (

إن السنة يف حقه أحيانا أن فإذا  لى اإلمام  الة الظهر أو  الة العصر ف
 يظهر اآلية اليت يقرأ هبا .

ويمخذ من هذا أن اجلهر يف الصالة اجلهرية وان اإلسرار يف الصالة السرية " 
 أنه سنة " 

فلو أنه جهر يف  الة العصر بالقراءة أو يف  الة الظهر فال إشكال ، ولو 
فجر بالقراءة أنه أسرَّ يف  الة املغرب أو  الة العشاء أو يف  الة ال

 فصالته  حيحة
 وهللا اعلم

 و لى هللا على نبينا حممد وعلى آله و حبه وسلم .
 
 
 

  احلديث:عنوان 

 كيفية القراءة في الصلاةبيان 
 

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم

 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (14اإلصدار رقم )    تهدى وال تباع

 

 عزيزعزمي إبراهيم أعّدها 
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