


1 

ِفي  ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن َأبِي َسِعيٍد الُخْدِريِّ َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: »ُكنَّا َنْحُزُر قَِياَم َرُسوِل اهللِ  - 224

ْكَعَتْيِن األُوَلَيْيِن ِمَن الظُّْهرِ َقْدَر: ﴿الم َتنِْزيُل الكَِتاِب﴾   * الظُّْهرِ َوالَعْصرِ، َفَحَزْرَنا قَِياَمُه فِي الرَّ

ْجَدِة، َوفِي األُْخَرَيْيِن َقْدَر النِّْصِف ِمْن َذلَِك، َوفِي األُوَلَيْيِن ِمَن الَعْصرِ َعَلى َقْدِر األُْخَرَيْينِ   السَّ

 ِمَن الظُّْهرِ، َواألُْخَرَيْيِن َعَلى النِّْصِف ِمْن َذلَِك« َرَواُه ُمْسِلٌم.

 :(1) الشَّرُْح

َوَعْن َأبِي َسِعيٍد الُخْدِريِّ َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ ا قَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

 ...(.فِي الظُّْهرِ َوالَعْصرِ  ملسو هيلع هللا ىلص»ُكنَّا َنْحُزُر قَِياَم َرُسوِل اهللِ 
مقدار القراءة يف الظهر صفة الصالة؛ لبيان  ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب  

 .والعصر
ْكَعَتْيِن األُوَلَيْينِ ) :وقوله، أي: نقدر (َنْحُزرُ )قوله:  وقوله:  ، والثانية ،أي: األوىل (فِي الرَّ

 . والرابعة ،أي: الثالثة (َوفِي األُْخَرَيْينِ )
 عدة مسائل:وهذا احلديث يدل على 

يدل على حرص الصحابة رضي   (ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا َنْحُزُر قَِياَم َرُسوِل اهللِ ) ه:قول املسألة األوىل:
 يف عباداته.  ملسو هيلع هللا ىلص  متابعة النيب علىللا عنهم 

يدل على أن صاليت   (فِي الظُّْهرِ َوالَعْصرِ  ملسو هيلع هللا ىلصقَِياَم َرُسوِل اهللِ )قوله:  الثانية: املسألة
 وإمنا علموا قدرها ابلسماع.  ،فلو كانت جهراً مل حيزروها ،اهب ر  سَ الظهر والعصر ي  

ْكَعَتْيِن األُوَلَيْيِن ِمَن الظُّْهرِ َقْدَر: ﴿المَفَحَزْرَنا قَِياَمُه فِي )قوله:  الثالثة: املسألة  * الرَّ

ْجَدةِ   َتنِْزيُل الكَِتاِب﴾ إذ يعلقون   ؛يدل على تعلق الصحابة رضي للا عنهم ابلقرآن العظيم  (السَّ
 للقرآن. قراءهتميف الزمن على قدر  ممقاديره

ْكَعَتْيِن األُوَلَيْينِ )قوله:  الرابعة: املسألة أن   ملسو هيلع هللا ىلصأن من هدي النيب يدل على  (فِي الرَّ
تطويل  أحيانً  أيضاً  أن من هديه -إبذن للا  -وسيأيت  تني األوىل والثانية متساويتان،الركع

 األوىل على الثانية. 
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ْجَدةِ  * َقْدَر: ﴿الم)قوله:  اخلامسة: املسألة يدل على أن آايت  (َتنِْزيُل الكَِتاِب﴾ السَّ
الركعة   أن مقدار :وعدد آايهتا ثالثون آية أي  ،سورة السجدة من اآلايت املتوسطة يف الطول

 .  وهو ليس بطويل ،وجهني تقريباً من املصحف مقدار قراءة األوىل والثانية يف هذا احلديث
يدل على أنه يقرأ يف   (األُْخَرَيْيِن َقْدَر النِّْصِف ِمْن َذلَِك َوفِي )قوله:  السادسة: املسألة

 الركعة الثالثة والرابعة من الظهر زايدة على الفاحتة.
يدل على أن الركعة الثالثة  (  َوفِي األُْخَرَيْيِن َقْدَر النِّْصِف ِمْن َذلَِك )قوله:    السابعة:  املسألة

 من املصحف.واحداً يقرأ يف كل ركعة تقريباً وجهاً  : أي ، أقصر من األوىل والثانية ؛والرابعة
دل ي( َوِفي األُوَلَيْيِن ِمَن الَعْصِر َعَلى َقْدِر األُْخَرَيْيِن ِمَن الظُّْهرِ )قوله:  الثامنة: املسألة

 ن الظهر.على أن القراءة يف صالة العصر على النصف من صالة الركعة الثالثة والرابعة م 
يف الركعة األوىل والثانية من العصر قرابة  يدل على أن مقدار القراءة التاسعة: املسألة

 ليس بطويل. أيضاً وهذا  ،وجه واحد
يدل على أنه يقرأ يف الركعة    (َواألُْخَرَيْيِن َعَلى النِّْصِف ِمْن َذلَِك )قوله:    العاشرة:  املسألة

 الثالثة والرابعة من صالة العصر مبا يزيد عن قراءة الفاحتة. 
ة من صالة العصر قرابة نصف  مقدار ما يقرأ يف الثالثة والرابع :احلادية عشرة املسألة

 وجه. 
يف   ل الصالةمل يكن يط ملسو هيلع هللا ىلص: يدل هذا احلديث على أن النيب عشرة الثانية املسألة

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

 


