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ُيَصلِّي بِنَا، َفيَْقَرُأ فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن َأبِي َقَتاَدَة َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: »َكاَن َرُسوُل اهللِ  - 223

ْكَعَتْيِن األُوَلَيْيِن بَِفاتَِحِة الكَِتاِب َوُسوَرَتْيِن، َوُيْسِمُعنَا اآلَيَة َأْحَيانًا،    الظُّْهرِ َوالَعْصرِ فِي الرَّ

ْكَعَة األُوَلى، َوَيْقَرُأ فِي األُْخَرَيْيِن بَِفاتَِحِة الِكَتاِب« ُمتََّفٌق عَ  ُل الرَّ  َلْيِه.َوُيَطوِّ

 : (1)الشَّرُْح

َوَعْن َأبِي َقَتاَدَة َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: »َكاَن َرُسوُل ):  للا    ه  ِْحَ رَ   لَ اقَ   الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ 

 ...(. ُيَصلِّي بِنَا ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ 

الظهر قرأ يف لبيان ماذا ي   ؛ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب صفة الصالة
 .والعصر

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
فلم  ،يدل على عظم اإلمامة (َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي بَِنا)قوله:  املسألة األوىل:

 . كمرض  ؛ عن إمامة الناس إال لعذر ملسو هيلع هللا ىلصيتخلف النيب 
أما   ،األذان عبادة لئال يزاحم الناس هبا ذلك ألنن قط، ولعل أذَّ  ملسو هيلع هللا ىلصومل ينقل أن النيب 

 اإلمامة فهي نوع من أنواع الوالية كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم رْحه للا. 
ْكَعَتْيِن األُوَلَيْيِن ِبَفاتَِحِة الكَِتاِب )قوله:  الثانية: املسألة َفَيْقَرُأ فِي الظُّْهرِ َوالَعْصِر فِي الرَّ

وال    ،قرأ فيها بفاحتة الكتاب يدل على أن الركعة األوىل والثانية من الظهر والعصر ي    (َوُسوَرَتْينِ 
 تصح الصالة إال هبا على قول اجلمهور. 

قرأ يدل على أنه يسن أن ت   ،يف كل ركعة سورة :أي (َوُسوَرَتْينِ )قوله:  الثالثة: املسألة
واتفق العلماء على أن قراءة السورتني    ،سورة بعد الفاحتة يف الركعتني األوليني من الظهر والعصر

 وقد ساق ابن قدامة اإلمجاع على ذلك. ، بعد الفاحتة سنة
رفع   ةيدل على أنه يشرع أحيااًن يسي  (َوُيْسِمُعنَا اآلَيَة َأْحَيانًا)قوله:  الرابعة: املسألة

بني عبادة    -فيجمع اإلمام بني عبادتني  فيها،  ومب يقرأ    ، قرأ فيهاالصوت لتعليم من خلفه أبنه ي  
 .- عبادة التعليمبني الصالة و 
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 القراءةيدل على أن الظهر والعصر  (َوُيْسِمُعنَا اآلَيَة َأْحَيانًا)قوله:  اخلامسة: املسألة
 . فيهما سرية

ْكَعَة األُوَلى)قوله:  السادسة: املسألة ُل الرَّ يدل على أن السنة إطالة الركعة   (َوُيَطوِّ
أبو قتادة رضي   قالأن ذلك ال أبس به، فمن أطال الصالة النتظار املصلني  :وعليه ،األوىل

 . «وكنا نظن أنه يريد أن يدرك الناس الركعة» : للا عنه
يدل على أن السنة  (َوَيْقَرُأ فِي األُْخَرَيْيِن ِبَفاتَِحِة الكَِتاِب )قوله:  السابعة: املسألة

 ولو قرأ معهما بسورة جاز.  ،االقتصار يف الركعة الثالثة والرابعة على الفاحتة
 .(ُمتََّفٌق َعَلْيهِ )قال: 

 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
 


