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 بسم هللا الرمحن الرحيم
للعـــاملني وعلـــى آلـــه وصـــحبه  احلمـــد هلل رب العـــاملني، والصـــالة والســـالم األتـــان األكمـــالن علـــى املبعـــوه رمحـــة

 أما بعد : أمجعني،
–ربعي فارس رسول  هللا  احلاره بن -رضي هللا عنه وأرضاه–حديث أيب قتادة -رمحه هللا–فقد ذكر املصنف 

- هللا عنه وأرضاه صالة رسول هللا  ترمجته يف كتاب الطهارة، وصف رضي، وقد تقدمت معنا–- الظهـر 
 .يف قراءته - الصالة والسالم عليه - والعصر والصبح فهذه ثاله صلوات بني فيها ما كان عليه

وإسناد القول أو ما يوجب  -–إسناد الفعل إىل رسول هللا  [ كال النيب   ]وقوله رضي هللا عنه وأرضاه : 
فـإذا أضـاف الصـحايب  الفعـل أو  -–التقرير ويدل عليه هذه الثالثـة تـدل علـى رفـع  احلـديث إىل رسـول هللا 

 .مرفوعاً فإنه حين ذ يكون حديثاً  -–القول أو  التقرير إىل رسول هللا 
فعل يشعر بالدوام واالستمرار ومن هنا قـال العلمـاء : إن  تعبـري الصـحايب  [ كال رعو: هللا ]  :  وقوله 

 أو كل حاله. -–هبذا الفعل يدل على أنه غالب حال رسول هللا 
 صــالة الظهــر هــي الصــالة األوىل بالنســبة للنهــار وتســمى بــالظهر وتســمى بــاألوىل [يصررلل الظهررر  ]وقولــه : 

عليـه –وعـن رسـول هللا  -–وتسمى باهلجري وكلها أمساء ثبتت هبا األحاديث الصـحيحة عـن أصـحاب النـيب 
ألهنـا  تقـع يف  ؛فسميت ظهراً من الظهرية وذلك ألهنا تقع يف وقت الظهـرية، ومسيـت بـاهلجري -الصالة والسالم
ألن النـــاس يف وقــت الظهـــر تشــتد علـــيهم الشــمس فيهجـــرون  هلـــاجرة شــدة احلـــر مــأخوذة مـــن اهلجــر؛اهلــاجرة وا

 ا أول الصلوات يف  النهار.ألهن ؛وتسمى باألوىل ،أعماهلم ويعودون إىل الفيء والظالل
تقــدم أن القـــراءة  "يقــرأ"قولـــه :  [يدررررأ س الررركعتىل األوليررىل  كررال النرريب   ]: وقولــه رضــي هللا عنــه وأرضـــاه 

بس بشـفتيه بـاحلروف الـيت ينبغـي إظهارهـا مـن الشـفتني فإنـه مل حيـرك لسـانه ومل ينـلسان وأن مـن تستلزم حتريك ال
ألن  ؛ال يصدق عليه أنه مؤد  ملا أوجب هللا عليه من القراءة يف الصالة، ولذلك قالوا : ال يصح أن يقرأ يف سره

–بـاب بـن األرت فحـديث خ :كان يقرأ باللفظ، وأما الدليل على كونه كان يـتلفظ وحيـرك اللسـان  -–النيب 

يدرأ س الركعتىل األوليىل من    كال رعو: هللا قا: عن أيب قتادة األنصاري  - 666] 
. س الثانية، ُيسمع اآلية أحياناً حالة الظهر بفاحتة الكتاب وعورتىل، يطو: س األوىل، ويدصر 

وكال يدرأ س العصر بفاحتة الكتاب وعورتىل، يطو: س األوىل ويدصر س الثانية، وس الركعتىل 
 .[ خريىل بأم الكتاب، وكال يطو: س الركعة األوىل الصينح، ويدصر س الثانيةاأل
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لعصـــر يف صـــاليت الظهـــر وا -–أهنـــم كـــانوا يعرفـــون قـــراءة رســـول هللا  :يف الصـــحيح -رضـــي هللا عنـــه وأرضـــاه
فيعلمون أنه  ها؛ ألنه ملا كان ينطق باحلروف تتحرك الشفة ومن مث تضطرب حليته وتتحركركحليته وحت باضطراب
 يقرأ.

؛ ألن ركعتنييف قيـــام الـــ :أي "يف الـــركعتني"واملـــراد بقولـــه :  ،الركعتـــان مثـــىن ركعـــة [يدررررأ س الرررركعتىل  ]وقولـــه : 
حــال  القيــام وال تكــون يف ركــوع وال ســجود والركعــة تصــدق علــى اجلميــع فــإن الركعــة تشــمل القــراءة إمنــا تكــون 

يــه، وقــد تطلــق القيــام والركــوع والســجود ولــذلك قصــد هنــا قيامــه قبــل ركوعــه بــأيب وأمــي صــلوات هللا وســالمه عل
الركعـــة علـــى الركـــوع وهـــذا مـــن بـــاب تســـمية الشـــيء بـــاجلزء الـــذي يقـــع فيـــه كقـــوهلم : ســـجديت الضـــحى وركعـــة 

 ا هو معلوم يف لغة العرب.وحنو ذلك   ،الضحى
الرباعيـة فيهـا ركعتـان أوليـان وركعتـان أخريـان،  [كال يدرأ س الركعتىل األوليىل   ] هللا عنه وأرضاه : وقوله رضي

ـــ س الرررركعتىل  ]بعـــدما، وقولـــه :  ل التشـــهد األول واألخريـــان مـــنوالركعتـــان األوليـــان تكـــون يف أول الصـــالة قب
مــن عادتــه وهديــه أن جيمــع بــني الفاحتــة والســورة وذلــك يف  كــان   :أي [ رتىلاألوليررىل بفاحتررة الكترراب وعررو 

 عة الثانية من صالة الظهر. والركالركعة األوىل
–فاحتــة الشــيء مــا يســتفتح بــه ومسيــت هــذه الســورة الكر ــة العظيمــة هبــذا االســم  ] بفاحتررة الكترراب [وقولــه : 
 تمه يفتتح قراءته  ألن هللا افتتح هبا القرآن وألن كاتب القرآن وقارئ القرآن إذا أراد أن ؛-فاحتة الكتاب :أعس

 هبذه السورة.
يقرأ يف الركعتني األوليـني بفاحتـة الكتـاب يف كـل ركعـة  كان   :أي [وعورتىل  ]هللا عنه وأرضاه :  وقوله رضي

وبســورة يف كــل ركعــة، والســورة قــال بعــض العلمــاء : إهنــا مــأخوذة مــن الســور والســور يف لغــة العــرب يطلــق علــى 
 ؛: مسيـت سـور القـرآن هبـذا  االسـم قـالوا "سـورة"الشيء املرتفع، ومن هنا مسـوا العـايل مـن األرض والناشـز منهـا 
 .-–ألجل هذا املعىن أعس علو قدرها وشرفها وعلوها عند هللا 

وقال بعض العلماء : إن السورة مأخوذة من السور وهو احلائط املعروف والسبب يف ذلك علوها،  أمـا بالنسـبة 
مــن الســور بنــاًء علــى االرتفــاع؛ فعلــى للمعــىن األول فــإهنم قــالوا للشــرف، وكــذلك بالنســبة لقــوهلم : إهنــا مــأخوذة 

 مسماة هبذا االسم لعلوها وشرفها. هذا املعىن تكون سور القرآن
أنـه  :ليس املراد به أنه يف كل ركعة يقرأ سورتني مع الفاحتـة وإمنـا املـراد ] بفاحتة الكتاب وعورتىل [:  وقوله 

أنـه كـان جيمـع بـني الفاحتـة  -–يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب وسورة معهـا، وهـذا يـدل علـى أن هـدي النـيب 
 والسورة ويف هذه اجلملة مسائل :
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واختلفـوا يف هـذه املشـروعية  -كمـا  ذكرنـا–املسألة األوىل : مشروعية قراءة الفاحتة يف الصالة وهـذا دـل إمجـاع 
 . -كما بيناه يف اجمللس املاضي–ومنهم من يراها على الفضل والندب واالستحباب فمنهم من يراها ركناً 

كـان يقـرأ يف صـالة الظهـر، وخـالف يف   -–حيـث دل علـى أن النـيب  [كرال يدررأ   ]املسألة الثانية يف قولـه : 
حيث كـان  نـع وكـان يهلنكـر قراءتـه  -رضي هللا عنهما–هذه املسألة حرب األمة وترمجان القرآن عبدهللا بن عباس 

   كمـــا روى ذلـــك عنـــه أبـــوداود يف ســـننه وكـــان  نـــع كـــون النـــيب–- هـــر واجلمـــاهري علـــى يقـــرأ يف صـــالة الظ
 خالف هذا القول.

دالـة علـى أن هديـه القـراءة، وقولـه رضـي هللا عنـه وأرضـاه  -–وذلك ألن النصو  الصحيحة عن رسول هللا 
كاملة   هللا وسالمه عليه لقراءة  السورةفيه دليل على مراعاته صلوات   [كال يدرأ بفاحتة الكتاب وعورتىل   ]: 

والــذي داوم عليــه صــلوات هللا وســالمه عليــه قــراءة الســورة كاملــة،   وأمــا قــراءة جــزء الســورة فــذلك نــادر منــه 
مـن السـور والسـبب يف  اكاملـة وأن ال يقـرأوا جـزءً ومن هنا قال العلماء : األفضـل لتئمـة أن يراعـوا قـراءة السـور  

َكــن املــأمومني و كـــن القــارئ مــن املـــرور علــى مــا تضـــمنته مــن احلكـــم و  الــدالئل  هــذا أن قــراءة الســورة كاملـــة  هل
مـر أقـل فضـالً  ـا لـو قرأهـا  فإنه يكون األ اواملعان وحين ذ ينتفع اإلنسان من السورة بكماهلا وأما إذا اقتطع جزءً 

 ة.كامل
من هذا املداومة على قراءة السور كاملة، وقال بعض العلماء : جيوز أن يتخري  -رمحهم هللا–واستحب العلماء 

جيـوز للمنفـرد علـى أنـه جيـوز لإلمـام و  العلمـاء  السـورة، وقـد نـق مجـاهري من السور فيقرأها وال يتم قراءة مواضع
ففــي احلــديث الصــحيح أنــه كــان يقــرأ يف ركعــيت فعــل ذلــك،  -–ألن النــيب  ؛أن يقتصــر علــى جــزء مــن الســورة

فقـد ثبـت  ،كان يقرأ يف الركعة األوىل آية من البقرة ويف الركعة الثانيـة آيـة مـن آل  عمـران  -أعس الرغيبة–الفجر 
ڤ  چ اآليـة يف الركعـة األوىل، وقولـه تعـاىل :  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ عنه أنه قرأ قـول هللا تعـاىل : 

ــــة چڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ــــات ،يف الركعــــة الثاني ــــة :  :ويف بعــــض الرواي قــــرأ يف الركعــــة الثاني
كمـا هـو منصـو  عليـه يف   وكره بعض العلماء قـراءة  جـزء مـن السـورة،  چەئ   ەئ   وئ  وئ   ۇئ   چ

إال أن بعــض  العلمــاء يقــول : إذا كــان اإلمــام  شــع يف بعــض املــواطن مــن  ،-رمحــه هللا–مــذهب اإلمــام مالــك 
القرآن ويرى أهنا تؤثر يف املـأمومني أو رأى شـدة حـال املـأمومني إىل املوعظـة وإىل التـذكري أو شـدة حـاجتهم إىل 

تخــري مــن  بــأس أن ي فإنــه ال :معرفــة حكــم كةيــة الــدين مــن ســورة البقــرة وحنــو ذلــك مــن آيــات املســائل واألحكــام
أمثــال هــذه اآليــات لوجــود املناســبة خاصــة إذا كـان النــاس يتــأثرون وكــان يتــأثر بقــراءة شــيء  - –كتـاب هللا 
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فيقـرأه يف بعـض صـلواته مـن السـور  ابـأس أن يقتطـع جـزءً  وعلى هذا قالوا : ال ،-: اجلزء منهاأعس–من السورة 
 أو جيهلَزئه على ركعات الصالة.

 -–ألنــه هــدي النــيب  ؛إال أن األفضــل واألكمــل أن يقــرأ الســورة كاملــة - تعــاىلإن شــاء  هللا–واألمــر واســع 
من السورة  االذي داوم عليه، وفيه األحاديث الصحيحة الكثرية عنه عليه الصالة والسالم، وقد يقرأ اإلمام جزءً 

يف آيـة الكرسـي  علـى غـريه مـن بقيـة السـورة كمـا اهب -–لفضله وشرفه وما فيه من اخلصائق اليت فضله هللا 
قـال يف آخـر سـورة آل عمـران : )) ويـل ملـن  -–وخوامت سورة البقرة وخوامت سورة آل عمران فإن رسـول  هللا 

قــرأهن ومل يــتعظ هبــن ويــل ملــن قــرأهن ومل يــتعظ هبــن (( فهــن آيــات وأي آيــات اشــتملت علــى مجلــة عظيمــة مــن 
 آليـات وأمثاهلـا للتـذكري هبـا والعظـة أو لفضـلها وشـرفها فـالالتذكري باهلل واليوم اآلخـر فحينمـا  تـار اإلمـام هـذه ا

 .-إن شاء هللا-اسع بأس بذلك واألمر و 
كــذلك جيــوز لإلمــام أن يقســم الســورة إىل قســمني فيقــرأ مــثالً نصــفها يف الركعــة األوىل ونصــفها البــاقي يف الركعــة 

أشـبه بشـدة اخلشـوع   :وهـارون أدركتـه سـعلة أيقـرأ سـورة املؤمنـون وملـا بلـث آيـة موسـى  -–ألن النـيب  ؛الثانيـة
كأنه يريد أن يبكي صلوات هللا وسالمه عليه فركع ومل يتم السورة، فيجوز له أن يقتصر على بعض السورة هلذه 

 كذا جيزئها فيجعلها على الركعتني.السنة وه
كـــل ركعـــة ولــو جعـــل يف   أن جيعــل لكـــل ركعـــة ســـورة :إن املـــراد :قلنـــا [ ] بفاحترررة الكتررراب وعرررورتىلويف قولــه : 
ن معـه السـورة مث  ـتم بسـورة ان يف سرية يقرأ مبأقر الصحايب الذي ك -–ألن النيب  ؛بأس بذلك سورتني فال

ذلــك فــدل  -–فكــان جيمــع بــني الســورتني يف ركعــة واحــدة فلــم ينكــر عليــه النــيب  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
ثانيـة أو كـان يقـرأ جبـزء السـورة أنـه ال حـرج يف ذلـك على أنه لو اقتصر اإلمام على سورة أو أضـاف إليهـا سـورة 

 وال بأس عليه .
كـان يقـرأ يف صـالة العصـر بفاحتـة   :أي [وس العصر بفاحتة الكتاب وعرورتىل  ]وقوله رضي هللا عنه وأرضاه : 

    قولـــه :  .[يطرررو: س األوىل ويدصررر س الثانيرررة  ]الكتــاب وســورتني كصـــالة الظهــر وهـــذا يف الــركعتني األوليـــني 
أطول من اآليات اليت يف الركعة الثانية إمـا  عـدداً وإمـا وقتـاً فقـد  كانت قراءته آليات    :أي [يطو: س األوىل  ]

 آلية أطول ولكنها أقصر يف الزمان.تكون ا
إذا صــلى  أن الســنة لإلمــام وللمصــلي منفــرداً فيــه دليــل علــى  [يطررو: س األوىل ويدصررر س الثانيررة  ]وقولــه : 
 وللعلماء وجهان يف هذه املسألة :ة الظهر أن جيعل الركعة األوىل أطول من الركعة الثانية، صال
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فمنهم من يقول : السنة أن يطـول األوىل ويقصـر الثانيـة فيكـون العـدد الـذي يقـرأه مـن اآليـات يف الركعـة الثانيـة 
الثانيـــة أقصـــر مـــن الســـورة الـــيت للركعـــة أقـــل مـــن العـــدد الـــذي يقـــرأه يف الركعـــة األوىل وتكـــون الســـورة الـــيت  تارهـــا 

 ، وهذا هو مذهب احلنابلة وطائفة.ها للركعة األوىل تار 
وقال بعض العلماء : السنة أن يسوي بني الركعتني يف املقرأ فيكون ما يقرأه يف الركعة الثانية مساوياً للذي يقـرأه 

رمحـة هللا علـى –أصحاب اإلمام الشـافعي يف الركعة األوىل وهو اختيار طائفة من أصحاب اإلمام مالك وبعض 
 .-اجلميع

كـان جيعـل   -–واستدل الذين قالوا إنه يطول يف األوىل ويقصر يف الثانية حبديثنا حيث إنه دل على أن النيب 
الركعة األوىل أطول من الركعة  الثانية، وهو ظاهر يف داللته، واستدل الذين قالوا بالتسوية بـني الـركعتني مبـا ثبـت 

أنـــه ملـــا اشـــتكاه أهـــل الكوفـــة حـــىت قـــالوا إنـــه ال حيســـن  -–يف احلـــديث الصـــحيح عـــن ســـعد بـــن أيب وقـــا  
أركد يف  -–كنت آلو أن أصلي هبم صالة رسول هللا وهللا ما  ":  -رضي هللا عن اجلميع–الصالة قال لعمر 

لتفصـــيل بقصـــر الثانيـــة دون  أنـــه جيعـــل األوليـــني طويلـــة ومل يصـــرل با :أي "أركـــد يف األوليـــني"وقولـــه :  األوليـــني"
 األوىل.

 ال  لو من أمرين: [يطو: س األوىل ويدصر س الثانية  ]أن الصحايب يف قوله :  :-وهللا أعلم–والذي يظهر 
يف الركعـة الثانيـة هـي أقـل مـن اآليـات الـيت تهلقـرأ يف الركعـة  -–ا أن يكون مراده أن اآليات اليت يقرأها النيب إم

 شكال يف كونه دليالً على ما ذهلكر.األوىل وحين ذ ال إ
وهــذا  «كــان يقــرأ يف كــل ركعــة ثالثــني آيــة   »وإمــا أن يكــون مــراده طــول الزمــان واآليــات متســاوية بــدليل قولــه : 

 يدل على التساوي يف عدد اآليات.
أن يسوي بني الركعتني يف عدد  فحين ذ نقول : إن السنة : ،يطول يف الزمان كان  فإن كان الوجه الثان وهو أنه
أنه كان يقرأ فيهما يف كـل ركعـة ثالثـني آيـة أو قـدر ثالثـني آيـة مث يكـون الفـرق بـني  :اآليات للحديث الصحيح

كعــة الثانيــة مــن جهــة زيــادة دعــاء االســتفتال فــإن دعــاء االســتفتال أزيــد يف الركعــة األوىل يزيــد الركعــة األوىل والر 
مع بـني النصـو  وبـني األحاديـث مـن هـذا الوجـه، فمـا كـان وارداً عـن  الركعة األوىل عن الركعة الثانية وحين ذ جيهل

مــا نــق فيــه الصــحايب علــى مســاواة يف تطويلــه للركعــة األوىل علــى الثانيــة لوجــود دعــاء االســتفتال و  -–النــيب 
ركعتـه الثانيـة بـاألوىل مــن جهـة عـدد اآليــات دمـول علـى املسـاواة مــن جهـة القـدر يف املقــرأ ولكـن تفضـل الركعــة 

 . -كما ذكرنا–األوىل بدعاء االستفتال 
الـــركعتني يقـــرأ يف  -–كـــان النـــيب   :أي [وس األخرررريىل بفاحترررة الكتررراب  ]:  -وقولـــه رضـــي هللا عنـــه وأرضـــاه

أنــه مل يكــن  :األخريتــني مــن صــالة الظهــر وصــالة العصــر بفاحتــة الكتــاب، وظــاهر حــديث أيب قتــادة الــذي معنــا
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وهــذا القــول قــال بــه مجــع مــن العلمــاء علــى أن الســنة أن يقتصــر علــى الفاحتــة يف  ،يقــرأ مــع الفاحتــة شــي اً آخــر
وهكــذا املغــرب فإنــه  ،-الرباعيــات :أعــس–ء الــركعتني األخريتــني مــن صــالة الظهــر وصــالة العصــر وصــالة العشــا

 الركعة األخرية منها على الفاحتة.يقتصر يف 
وقال بعض العلماء : يسن أن يقرأ يف األخريتني مـن الظهـر بفاحتـة الكتـاب وسـورة وقـد ثبتـت بـذلك السـنة عـن 

ٱ  چ  و چٱ  ٻ  ٻ  چ أنــه كــان يقــرأ بســوريت اإلخــال   :فقــد صــح عنــه ،-–رســول هللا 

يقرأما يف الركعة الثالثـة ويف الركعـة الرابعـة ومـا مـن أعظـم سـور القـرآن ولـذلك أنعـم عليهمـا  چٻ  ٻ  ٻ  
: )) لقـد آمـن بربـه  قال  چٱ  ٻ  ٻ  چ ، وملا مسع الرجل يقرأ بسورة الكافرون -–النيب 
ه (( فـــاملراد أن هـــاتني قـــال : )) لقـــد عـــرف ربـــ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ يف الركعـــة الثانيـــة مسعـــه يقـــرأ بــــ  (( مث

 هبما يف األخريتني من صالة الظهر.يقرأ  السورتني هلما شأن عظيم ولذلك كان 
علـــى صـــالة الظهـــر فـــال يقـــرأ هبمـــا يف صـــالة العصـــر وال يف صـــالة  ختلـــف العلمـــاء، فقـــال بعضـــهم : يقتصـــروا

 .ألن النق ورد يف الظهر، وهذا القول أقوى وأوىل وهو أقرب إىل سنة النيب  ؛العشاء
ر وقال بعـض العلمـاء : يقـاس علـى الظهـر العصـر ويقـاس عليـه كـذلك صـالة العشـاء فيقـرأ يف األخـرية مـن الظهـ

 وهو ال  لو من نظر . ،اإلخال  وهذا من باب القياس والعصر والعشاء يقرأ فيها بسوريت
مرن حرالة الصرينح ويدصرر س الثانيرة  كال يطو: س الركعرة األوىل  ] النيب  : أني اجلملة الثالثةق وقوله 
أنــه كــان يطــول الركعــة األوىل مــن صــالة الصــبح ويقصــر الركعــة  :هــذه هــي الســنة ابفوظــة عــن رســول هللا  [

أنه كان يقرأ بالستني إىل املائة آية، وقد ثبت عنه عليه  -رضي هللا عنه وأرضاه–الثانية، وجاء يف حديث جابر 
الصــالة والســالم أنــه ســوى بــني الــركعتني مــن جهــة الســور فقــرأ يف الركعــة األوىل بســورة الزلزلــة ويف الركعــة الثانيــة 

اء االسـتفتال، واألمـر يف بسورة الزلزلة فسوى بينهما يف عدد  اآليات ويف السـورة وجعـل للركعـة األوىل فضـل دعـ
وأما يف صـالة الظهـر  .التطويل -صالة الصبح :أعس-يف هذه الصالة  -–هذا واسع والسنة عن رسول هللا 

فكان يطول إال أهنا كانت سراً وصالة الصبح كانت جهراً ويف صالة العصر كـان جيعـل قراءتـه نصـف قراءتـه يف 
م يقــرأ قرابــة ثالثــني آيــة يف الركعــة األوىل مــن الظهــر وهكــذا صــالة الظهــر، كــان مــن هديــه عليــه الصــالة والســال

ان يقـرأ مـن الركعة الثانية من الظهر مث يقرأ يف العصر نصف مـا يقـرأه يف صـالة الظهـر وأمـا يف صـالة الصـبح فكـ
وكـان يقـرأ مـن  السـتني إىل  »كما يف الصحيح عنه عليـه الصـالة والسـالم مـن حـديث جـابر :   الستني إىل املائة

وثبـت عنـه أنـه قـرأ سـورة السـجدة وسـورة اإلنسـان وهاتـان السـورتان سـتون آيـة، وهـذا يـدل علـى أن  «ملائة آية ا
سـورة بوكـذلك قـرأ   چڀ  ڀ  ٺ    چ هديه ما بني الستني إىل املائة آية،  وثبت عنه أنه قـرأ أقـل مـن ذلـك 
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ڎ    چ الطارق وهذا يدل على أن األمر واسع وثبت عنه أنه قرأ باملعوذتني يف صالة الصبح، وثبـت عنـه أنـه قـرأ 

 رفقاً بأمته صلوات وجود املوجب للتخفيف ففعله يف صالة الصبح وهذا كله عند  چڎ  ڈ  
 هللا وسالمه عليه إىل يوم الدين.

لعصــر وصــالة الصــبح فهــذا ذكــر العلمــاء فيــه مناســبة فــإن صــالة وأمــا بالنســبة لتطويلــه يف صــالة الظهــر وصــالة ا
الصبح يكون الناس قد قاموا من النوم وحين ذ تكون النفوس مستعدة لقبول التذكري والعظة، فاإلنسان يف راحـة 

كــون جهريــة حــىت هلــذه الصــالة أن ت -–واســتجمام وخلــو بــال خاصــة عنــد اســتيقاظه مــن النــوم فاختــار هللا 
 القرآن.تهلسمع آيات 

وإذا وهلفق اإلمام الختيار املقرأ وحسن أداء القراءة فإن املوعظة تبلث القلوب والنـاس يف مثـل هـذا الوقـت مهيـأون 
چ  ڇ  چ يطيل يف هذه الصالة وفيها هذه املناسبة الظاهرة وقد قـال هللا تعـاىل :   لقبول العظة، فكان 

أمــــر نبيــــه أن يتهجــــد بــــالقرآن  -–فــــاهلل   چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  
يكـــون والتهجـــد إمنـــا يكـــون بعـــد اهلجـــود والنـــوم، فـــالقراءة بعـــد اهلجـــود والنـــوم ومســـاع القـــرآن بعـــد اهلجـــود والنـــوم 

 اإلنسان فيه مستعداً للتأثر.
و النـاس وفـراغهم مـن أشـغاهلم  وفـراغهم مـن أعمـاهلم ويناسـب أن ل ـوأما بالنسبة لصالة الظهر فإهنـا تقـع بعـد خ  

لكي يكـون ذلـك معينـاً هلـم علـى إدراك الركعـة كمـا ثبـت يف الصـحيح عنـه عليـه الصـالة  ؛يطيل يف الركعة األوىل
مـن تطويلـه  -رمحهـم هللا–والسالم أنه كـان يطـول الركعـة األوىل حـىت ال يهلسـمع قـرع نعـال، وأخـذ بعـض العلمـاء 

شــغلني بأعمــاهلم الدنيويــة فطــول يف الركعــة لصــالة الظهــر للركعــة األوىل منهــا حــىت يــدرك النــاس ملكــان كــوهنم من
أخـذوا منـه دلـيالً علـى املسـألة املشـهورة وهـي : إذا مسـع اإلمـام رجـالً داخـالً  .األوىل رفقاً هبم حىت يدركوا الركعـة

 ع حىت يدركوا الركوع معـه أو ال ؟أو جمموعة من املصلني داخلني وهو يف الركوع هل يشرع له أن يطول يف الركو 
 لماء يف هذه املسألة على قولني :العاختلف 

يف صـالة الظهـر أنـه كـان  -–عـن رسـول هللا  شـرع لـه أن يطـول وذلـك لثبـوت السـنةفقال مجهور العلمـاء : ي
 ة األوىل حىت ال يسمع قرع نعال .يطول الركع

 فنــدب هللا عبــاده إىل أن يعــني بعضــهم بعضــاً  چ ەئ  وئ  وئ  ۇئچ وثانيــاً : ألن هللا تعــاىل يقــول : 
فـــإذا طـــول يف ركوعـــه فإنـــه يعـــني املصـــلني علـــى إدراك  -–علـــى الـــرب والصـــالة مـــن أعظـــم الـــرب وأحبـــه إىل هللا 

 لصالة وإدراك الركعة األوىل منها.فضيلة ا
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ال يشرع تأخري الناس للداخل وأن على اإلمام أن يصلي هلل  :- كما هو مذهب املالكية  - وقال بعض الفقهاء
–-  ينشــغل باملــأمومني وإمنــا يركــع ركوعــه املعتــاد ويرفــع يف وقتــه الــذي اعتــاد فيــه الرفــع وال وال يتعلــق قلبــه وال

ڃ   چ  : حــد كائنــاً مــن كــان كمــا قــال ســبحانهوليســت أل -–قــالوا : ألن الصــالة هلل  ،يتكلــف باالنتظــار

ن هلل ال والصالة إمنا تكو فقالوا : إنه إذا طول كأنه يطول من أجل الناس  چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
 للنا س.

 ،وكـــذلك أيضـــاً قـــالوا : إنـــه إذا طـــول يف ركوعـــه فإنـــه ينتظـــر الرجـــل والـــرجلني وحين ـــذ يشـــق علـــى الـــراكعني وراءه
: اد قـدم مـا يتعلـق باجلماعـة فقـالواأنه إذا تعارضت مفسدة متعلقة باجلماعة مع مفسدة متعلقـة بـاألفر  :والقاعدة

علــى مفســدة داخل فحين ــذ يقــدم مفســدة اجلماعــة إذا رفــع أضــر بالــضــر باملــأمومني و أكــوع إنــه إذا أطــال يف الر 
 الداخل.

أنــه يشــرع لإلمــام أن يطــول يف ركوعــه بشــرك أن ال يكــون هنــاك حــرج علــى  :-والعلــم عنــد  هللا–والــذي يظهــر 
 :يؤذي الناس بإطالة الركوع، ومن أمثلة ذلك له أن املأمومني فإن كان هناك حرج فإنه ال جيوز

الة كصالة التهجد فإنه يطيـل يف ركوعـه يف األصـل وإذا انتظـر الـداخل يـزداد الركـوع طـوالً فيكـون إذا كان يف ص
احلرج أعظم فإذا كان دخول الناس يف وقت ال حرج أن ينتظـرهم فيـه انتظـر والعكـس بـالعكس، وأمـا قـوهلم إننـا 

لنــاس لكــي يصــلوا ال مــن أجــل  لــو أجزنــا لــه االنتظــار كــان منتظــراً ألجــل النــاس قلنــا : إن االنتظــار مــن أجــل ا
وعلــى هــذا كأنــه حينمــا انتظــرهم أعــان علــى طاعــة هللا وأعــان  دنيويــة والفــرق ظــاهر بــني األمــرين، النــاس ملصــلحة

 لنصيحة اليت تكون لعامة املسلمني.على اخلري وأعان على الرب وهذا من ا
اصة يف املساجد الصغرية إذا دخل الرجل وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه وهو أن بعض العوام إذا دخلوا متأخرين خ

الصــابرين واصـرب ومـا صــربك إال بـاهلل أو  اطبـه خطابــاً يـأمره فيـه باالنتظــار  أخراً صـال علــى اإلمـام إن هللا مـعمتـ
وهذا ال ينبغي فعله ألمور : أوهلا : أنه سوء أدب مع األئمة واملنبغي إجالل طالب العلم وتوقري األئمـة وحفـظ 

احتقــارهم والتطــاول داء العبــادة وتــوقري العبــادة الــيت يؤدوهنــا و تــوقري األئمــة يــدفع إىل تــوقريهم يف أ مكــانتهم ألنــه
عليهم أمام الناس والتدخل يف شؤوهنم فيما نيط هبم من أمانة ومسؤولية فيه غض من مكـانتهم  عليهم والكالم

لك األئمــة فــإن النفــوس جبلــت وانتقــا  مــن قــدرهم وأهــل الــدنيا ال يرضــون أن يتــدخل أحــد يف شــؤوهنم فكــذ
يدلــه علــى عملــه إال إذا أخطــأ فإنــه  وال يطلــب مــن أحــد أن علــى أن اإلنســان جيتهــد فيمــا أســند إليــه االجتهــاد

حين ـذ جيــوز أن يبصــر رط ــه، أمــا أن يكـون يف ركوعــه بــني يــدي هللا وهــذا يصــيح وهـذا يلغــط فــال شــك أنــه مــن 
 لقدر اإلمامة. حلق األئمة وانتقا سوء األدب وفيه انتقا  
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ألن هــذا مــن  ؛والواجــب علــى املــأمومني وعلــى املســلمني مجيعــاً أن يتــأدبوا مــع األئمــة وأن يــوقروهم وأن جيلــوهم
تعظــيم شــعائر هللا وهــو مــن تقــوى القلــوب، ومــن َعظَّــم اإلمــام يف احلــدود الشــرعية وأجلــه وقــدره فــإن هــذا جيعــل 

فــإذا أصـبح أثنــاء الصــالة يصــيح  .يقــوم بـه، والعكــس بــالعكساإلمـام يشــعر مبكانــة اإلمامــة ويقـدر العمــل الــذي 
عليه هذا ويصيح عليه العوام ورعاع النـاس ال يـأمن بعـد فـ:ة أن يصـيح عليـه هـذا طـول ويصـيح عليـه هـذا قصـر 

قصـود الشـرع حفـظ ويقول له هذا افعل والثان يقول له ال تفعل األمر الذي يضيع ويغض من مكانـة األئمـة وم
 متهم.مكانتهم وكرا

ألن الصــيال يف املســجد ورفــع الصــوت يف املســجد فيــه تشــوي  علــى  ؛كــذلك أيضــاً فيــه تشــوي  علــى املصــلني
كيــــف وهــــو يف ركوعــــه يســــبح هللا ويــــذكره فهــــذا ال ينبغــــي، وعلــــى هــــذا إذا قلنــــا   -–مــــن فيــــه مــــن ذاكــــر هلل 

مبشـــروعية االنتظـــار فعلـــى املـــأمومني أن يـــدخلوا فـــإن تيســـر وانتظـــر هلـــم اإلمـــام فاحلمـــد هلل وإن مل يتيســـر فـــإهنم 
 بذلك . - –يقضون ما فاهتم ويتمون صالهتم كما أمرهم النيب 

 -–وحــــبهم للخـــري وعلمهــــم هبــــدي رســــول هللا  -–اب النــــيب يف هـــذا احلــــديث دليــــل علــــى فضـــل أصــــح
وحفظهــم لســـنته حيــث حفظـــوا ســنته يف الصـــالة وكيــف كـــان يصــلي وكيـــف كانــت تقـــع ركعاتــه طـــوالً وقصـــراً . 

إنـــه ويل ذلـــك  ،وأن يثقـــل يف مـــوازين اآلخـــرة ثـــواهبم ،فنســـأل هللا العظـــيم رب العـــرش الكـــرمي أن يعظـــم أجـــورهم
 .-تعاىل أعلم وهللا  - والقادر عليه




