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ُف  - 225 َوَعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر َقاَل: »َكاَن ُفََلٌن ُيطِيُل األُوَلَيْيِن ِمَن الظُّْهرِ، َوُيَخفِّ

ِل، َوفِي الِعَشاِء بَِوَسطِه، ْبِح بِ  الَعْصَر، َوَيْقَرُأ فِي الَمْغرِِب بِِقَصاِر الُمَفصَّ طَِوالِِه، َفَقاَل َوفِي الصُّ

ْيُت َوَراَء َأَحٍد َأْشَبَه َصََلًة بَِرُسوِل اهللِ  عنَأُبو ُهَرْيَرَة رضي اهلل ِمْن َهَذا« َأْخَرَجُه  ملسو هيلع هللا ىلصه: َما َصلَّ

يُّ بِإِْسنَاٍد َصِحيٍح.
 النََّسائِ

 : (1)الشَّرُْح

ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر َقاَل: »َكاَن ُفََلٌن ُيطِيُل َوَعْن ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ اقَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

ُف الَعْصرَ   ( ...األُوَلَيْيِن ِمَن الظُّْهرِ، َوُيَخفِّ
ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب صفة الصالة؛ لبيان مقدار القراءة يف اجلهرية  

 املفروضة. 
لِ )، وقوله:  يعين: إماماً يف املدينة  (َكاَن ُفََلنٌ )قال:   املراد بقصار املفصل:   (بِِقَصاِر الُمَفصَّ
ْمُس إَِذا ﴿ :وسط املفصل من (بَِوَسطِه) ، وقوله: «الناس»إىل  «الضحى»من سورة  الشَّ

َرْت  ْيِل إَِذا َيْغَشى﴿ :إىل  ، [1ر: التكوي] ﴾ُكوِّ طوال املفصل  (بِطَِوالِهِ )، وقوله: [1الليل: ] ﴾َواللَّ
 «عبس»إىل  «ق»من سورة 

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
يدل على إطالة صالة الظهر (  َكاَن ُفََلٌن ُيطِيُل األُوَلَيْيِن ِمَن الظُّْهرِ )قوله:    املسألة األوىل:

كما يف    -أنه أحياانً جيعل األوىل أطول من الثانية  ملسو هيلع هللا ىلص ابلنسبة للعصر، وسبق أن هدي النيب 
  يف الظهر  الثانيةالركعة  األوىل ك  الركعة  ، وأحياانً جيعل-  السابق  رضي للا عنه  حديث أيب قتادة

 حديث أيب سعيد السابق.والدليل على ذلك 
ُف الَعْصرَ )قوله:  الثانية: املسألة ابلنسبة لصالة الظهر وقد سبق بيان ما   :أي (َوُيَخفِّ

 مقدار مخس عشرة آية.  العصر أبن الركعة األوىل والثانية من صالةالظهر والعصر يف  يقرأ
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لِ )قوله:  الثالثة: املسألة دل على أن السنة يف ي (َوَيْقَرُأ فِي الَمْغرِِب بِِقَصاِر الُمَفصَّ
يف املغرب   ملسو هيلع هللا ىلصاز فقد قرأ النيب  جولو قرأ أحياانً من غري املفصل    ،املغرب أن يقرأ بقصار املفصل

 . - يف التطويل فيها :أي -األعراف وهذا قليل 
عيَشاء َويَ ْقَرُأ ِفي ال» : ولفظ النسائي (َوفِي الِعَشاِء بَِوَسطِه)قوله:  الرابعة: املسألة

َها لشَّْمسي َوُضَحاَها َوَأْشَباهي  . (1) «ِبي
إمساع   :يقرأ من غريه، واملقصود ملسو هيلع هللا ىلصبل كان النيب  ؛ ولو قرأ من خارج املفصل جاز أيضاً 

 .املصلني القرآن من غري تطويل
ْبِح بِطَِوالِهِ )قوله:    اخلامسة:  املسألة دل على أن السنة يف الصبح القراءة من  ي  (َوفِي الصُّ
قراءة حدر  وما يليها ب «ق»فسورة  ،قرأ من غري املفصل ملسو هيلع هللا ىلصوثبت أن النيب  ،طوال املفصل

لقول النيب  ؛وال يطيل على املأمومني يقرأ بنحوها،فمن قرأ من خارج املفصل  ،ليس فيها طول
   .(2) «إيَذا َأمَّ َأَحدُُكُم النَّاَس، فَ ْلُيَخف يفْ » ملسو هيلع هللا ىلص

ْيُت َوَراَء َفَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة رضي اهلل)قوله:  السادسة: املسألة َأَحٍد َأْشَبَه  عنه: َما َصلَّ

 االقتداءعلى  والتابعني  دل على حرص الصحابة رضي للا عنهم    (ِمْن َهَذا  ملسو هيلع هللا ىلصَصََلًة بَِرُسوِل اهللِ  
 وعدم التطويل يف القراءة.، ملسو هيلع هللا ىلصبصالة النيب 

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

 

 (. 983سنن النسائي )( 1) 
 ( من حديث أيب هريرة رضي للا عنه. 467واه مسلم )ر( 2) 


