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َيْقَرُأ فِي  ملسو هيلع هللا ىلص َوَعْن ُجبَيْرِ بِْن ُمطِْعٍم َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: »َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ  - 226

 الَمْغرِِب بِالطُّوِر« ُمتََّفٌق َعَليِْه.

َيْقَرُأ فِي َصََلةِ الَفْجرِ   ملسو هيلع هللا ىلص َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: »َكاَن َرُسوُل اهللِ  - 227

ْجَدَة، وَ   ﴿َهْل َأَتى َعَلى اإِلْنَساِن﴾« ُمتََّفٌق َعَليِْه. َيْوَم الُجْمَعِة: ﴿الم * َتنِْزيُل﴾ السَّ

 دٍ َرِضَي اهللُ َعنُْه: »ُيِديُم َذلَِك«.َولِلطَّبََرانِيِّ ِمْن َحِديِث ابِْن َمْسُعو

 :(1)الشَّرْحُ

َوَعْن ُجبَيْرِ بِْن ُمطِْعٍم َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: »َسِمْعُت ):  للا    ه  ِْحَ رَ   لَ اقَ   الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ 

 (.َيْقَرُأ فِي الَمْغرِِب بِالطُّوِر« ُمتََّفٌق َعَليْهِ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل اهللِ 
أ يف صالة قرَ ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب صفة الصالة؛ لبيان ما ي  

 املغرب.
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

ية، ر يدل على أن صالة املغرب جه(  َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْقَرأُ )قوله:    املسألة األوىل:
غابت الشمس  سر ابلقراءة وإذا أن الشمس إذا كانت طالعة ي   :ابط يف اجلهر واإلسرارضوال

  تكون الصالة جهرية.
أحياانً ال يقرأ   ملسو هيلع هللا ىلصيدل على أن النيب  (بِالطُّورِ َيْقَرُأ فِي الَمْغرِِب )قوله:  الثانية: املسألة

 . يف املغرب من قصار املفصل
حديث سليمان   -مع احلديث السابق    ملسو هيلع هللا ىلصيدل على أن من هدي النيب    الثالثة:  املسألة

وإن قرأ بغريه  ،قصار املفصلبأن النيب عليه الصالة والسالم كان يقرأ يف املغرب  -بن يسار 
 أحياانً فهو سنة. 
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 :(3)وعند الطرباين  ،(2)وقرأ ابألعراف  ،(1)قرأ يف املغرب ابملرسالت  ملسو هيلع هللا ىلصأيضاً أن النيب    وثبت
؛ ألن وقت املغرب قصري، فلو حيدر يف قراءته ملسو هيلع هللا ىلصوكل ذلك يدل على أن النيب  ،قرأ ابألنفال

 كان يرتسل خلرج الوقت. 
َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: »َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْقَرُأ فِي  َوَعْن )بعد ذلك قال:  مث

 ....(َصََلةِ الَفْجرِ 

قرأ يف الفجر يوم لبيان ما ي   ؛املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب صفة الصالة ساق
 .اجلمعة

 احلديث يدل على عدة مسائل: وهذا
يدل على أن صالة  (َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْقَرُأ فِي َصََلةِ الَفْجرِ َكاَن )قوله:  األوىل: املسألة
 الفجر جهرية.
إذ خص من بني   ؛معةيدل على أن فضيلة يوم اجل (َيْوَم الُجْمَعةِ )قوله:  الثانية: املسألة

 األايم بسور معينة كما سيأيت. 
ْجَدةَ لم * َتنِْزيُل﴾ ا﴿)قوله:  الثالثة: املسألة يدل على أن السنة يف الفجر يوم  (السَّ

 اجلمعة يف الركعة األوىل يقرأ السجدة كاملة.
يدل على أنه يقرأ يف الركعة الثانية   (﴿َهْل َأَتى َعَلى اإِلْنَساِن﴾ وَ )قوله:  الرابعة: املسألة

 .سورة اإلنسان كاملة
 مما سبق من السورتني يف الركعتني يدل على أن قراءة سورة واحدة  اخلامسة: املسألة

 خالف السنة.
، كانت حدراً ليس فيها تكلف يف القراءة  ملسو هيلع هللا ىلصيدل على أن قراءة النيب    السادسة:  املسألة

أيمر كان كيف وهو الذي    لشق على املؤمنني يف التطويل، متطيط فيها إذ لو كان كذلك وال
 .ابلتخفيف

 

 .الفضل رضي للا عنها( من حديث أم 462( ومسلم )763البخاري )رواه ( 1)
 ( من حديث زيد بن اثبت رضي للا عنه.764البخاري ) واهر ( 2)
 ( من حديث زيد بن اثبت رضي للا عنه.4824نظر: املعجم الكبري للطرباين )ي( 3)
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  ، ألن فيهما مبدأ خلق اإلنسان ؛ من احلكم يف قراءة تلك السورتني السابعة: املسألة
ففيه  ، معةأن الساعة تقوم يوم اجل :معةومناسبة ذلك ليوم اجل، ودخوله اجلنة أو النار ،ومماته

بعد الظهر أو قبل الظهر، والعلم عند للا،  ها الفجر مث تقوم الساعةؤ قد يقر ف تذكري ابلتوبة
 أي: يستعد. ا، وهكذ

 (ُمتََّفٌق َعَليْهِ )قال: 
 (َولِلطَّبََرانِيِّ ِمْن َحِديِث ابِْن َمْسُعودٍ َرِضَي اهللُ َعنُْه: »ُيِديُم َذلَِك«)مث بعد ذلك قال: 

 .لكن هذه الرواية ضعيفة
 مام ال يداوم على ذلك لئال ي ظن أهنا واجبة،وذهب شيخ اإلسالم رْحه للا إىل أن اإل

 .ن ذلك سنة وال يلتبس عليهمأبماعة يعلمون إال إذا كان اجل
 وعلى آله وأصحابه أمجعني. ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم

 


