
 عن القراءة يف الصالة االستفتاء

 يف فقد ذكر فقيه العرص و جماهد العرص املفتي رشيد اللدهيانوي  ما موقف االحناف والقول الراجح يف مسألة القراءة يف الصالة؟

 ،نآ القر مجيع من أ يقر وال( الفجر يف الربوج سورة إىل احلجرات سورة نحو) السور عني يأ املفصالت من القراءة هي السنة أن فتاواه

 يف يضاأو القاري حتفة يف ذكر ترمذي العرص الشيخ املفتي سعيد البالن بوري  لكن ، همأكثر بل علامءنا من كثري عن مروي وهكذا

 يف الطحاوي اإلمام حنافاأل وكيل ذكر فقد ذلك ومع ،املفصالت من السور عني ال مقدارها هو باملفصالت املراد أن ملعياأل حتفة

 .بينوا توجروا املسألة؟ هذه يف السنة فام، أن شاءالقر يأ من الفاحتة بعد يقرء اإلمام أن القراءة يف التوقيت باب

 العبد الفقري عمر الربيطاين

 اجلواب حامدا ومصليا ومسلام

قراءة غري املفصالت بال كراهة، كام ثبت عن رسول اهلل جيوز ووفيه التيسري. قراءة املفصالت وقراءة سورة كاملة يف ركعة،  تستحب

، لكن أو سنة مؤكدة ن قراءة املفصالت واجبأغري املفصالت تارة ال عادة كي ال يظن العامي  أ ن يقرأوينبغي صىل اهلل عليه وسلم. 

  . الوقوف دون االرتباط عنمع مراعاة املضمون والرتتيب، احرتازا 

عن جابر بن سمرة أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان يقرأ يف الظهر والعرص بالسامء والطارق والسامء ما روي  ما قلناوالدليل عىل 

أن النبي صىل  هعنو (.١٨٢٧( وصححه ابن حبان )٣٠٧( وحسنه الرتمذي )٨١١، رواه أبو داود )ذات الربوج ونحومها من السور

عن سامك قال: سألت و (.٤٦٠، رواه مسلم )ويف الصبح بأطول من ذلك، سم ربك األعىلاهلل عليه وسلم كان يقرأ يف الظهر بـ سبح ا

جابر بن سمرة عن صالة النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال: كان خيفف الصالة وال يصيل صالة هؤالء. قال: وأنبأين أن رسول اهلل 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: و (.٤٥٨مسلم )، رواه صىل اهلل عليه وسلم كان يقرأ يف الفجر بـ ق والقرآن ونحوها

، رواه أبو ما من املفصل سورة صغرية وال كبرية، إال وقد سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يؤم الناس هبا يف الصالة املكتوبة

ي صىل اهلل عليه وسلم من قراءة سور هذا يدل عىل إكثار النب(: ٧/٢٩قال ابن رجب يف فتح الباري )(. ٨١٤( والبيهقي )٨١٤داود )

قصارها، وطواهلا، ومتوسطها، فإن كان يقرأ يف الصبح بطول املفصل ويف املغرب بقصاره  ،املفصل يف الصلوات اجلهريات الثالث

قسم فال أ :فسمعته يقرأ  ،عن عمرو بن حريث قال: صليت خلف النبي صىل اهلل عليه وسلم الفجرو، انتهى. ويف العشاء بأوساطه

عن أيب هريرة قال: ما صليت وراء أحد أشبه صالة برسول اهلل صىل اهلل عليه و(. ٤٧٥، احلديث، رواه مسلم )باخلنس اجلوار الكنس

فصلينا وراء ذلك اإلنسان وكان يطيل األوليني من الظهر، وخيفف يف األخريني، وخيفف يف العرص، ويقرأ يف املغرب ، وسلم من فالن

( وصححه ٩٨٣، رواه النسائي )املفصل، ويقرأ يف العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها، ويقرأ يف الصبح بسورتني طويلتنيبقصار 

كان يقرأ يف األوليني من املغرب بقصار املفصل، ويف األوليني من ( ويف سياقهام ترصيح بأنه ١٨٣٧( وابن حبان )٥٢٠ابن خزيمة )

الرباء قال: سمعت النبي صىل اهلل عليه وسلم يقرأ والتني والزيتون يف العشاء، وعن . املفصل العشاء بوسط املفصل، ويف الصبح بطول



( أنه قرأها يف إحدى الركعتني يف ٤٦٤ويف سياق عند مسلم ) (.٧٦٩، رواه البخاري )وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة

أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس العشاء:  وقال النبي صىل اهلل عليه وسلم ملعاذ بن جبل يف صالةالسفر. 

 (. ٤٦٥، رواه مسلم )وضحاها، وسبح اسم ربك األعىل، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى

ينا أنه قرأ والدليل عىل اجلواز ما روي  ، تنزيل السجدة عن ابن عمر أن النبي صىل اهلل عليه وسلم سجد يف صالة الظهر، ثم قام فركع فرأ

 عن أم الفضل بنت احلارث قالت: سمعت النبي صىل اهلل عليه وسلمو. ( وأقره الذهبي٨٠٦وصححه احلاكم ) (٨٠٧رواه أبو داود )

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: و(. ٤٤٢٩، رواه البخاري )يقرأ يف املغرب باملرسالت عرفا، ثم ما صىل لنا بعدها حتى قبضه اهلل

، رواه البخاري النبي صىل اهلل عليه وسلم يقرأ يف اجلمعة يف صالة الفجر امل تنزيل السجدة، وهل أتى عىل اإلنسان حني من الدهركان 

، رواه البخاري قرأ يف املغرب بالطور عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمو(. ٨٩١)

كم قال قال يل زيد بن ثابت: ما لك تقرأ يف املغرب بقصار، وقد سمعت النبي صىل اهلل عليه وسلم يقرأ عن مروان بن احلو(. ٧٦٥)

 (. ٧٦٤، رواه البخاري )بطوىل الطوليني

وقال . العامة عىل أن القراءة ختفف يف صالة املغرب، يقرأ فيها بقصار املفصل(: ٢٤٧قال حممد يف املوطأ )أما كالم مشاخينا احلنفية ف

ز والتنبيه عىل أن وقت املغرب ممتد، وعىل أن قراءة القصار فيه ليس (: ١/٦٤٤اللكنوي يف التعليق املمجد ) قرأ بالطوال لتعليم اجلوا

عن يعقوب عن أيب حنيفة قال يف القراءة يف الصالة يف السفر سواء تقرأ (: ٩٥وقال حممد يف اجلامع الصغري )ص ، انتهى. بأمر حتمي

وكذلك يف الظهر  ،احلرض يف الفجر يف الركعتني بأربعني أو مخسني آية سوى فاحتة الكتاب ويقرأ يف .كتاب وأي سورة شئتبفاحتة ال

 ؟أرأيت اإلمام كم يقرأ يف صالة الفجر :قلت(: ١/١٦٢) وقال يف األصل، انتهى. ويف املغرب دون ذلك،والعرص والعشاء سواء 

 .يقرأ بنحو من ذلك أو دونه :قال ؟فكم يقرأ يف الركعتني من الظهر :قلت .يقرأ بأربعني آية مع فاحتة الكتاب يف الركعتني مجيعا :قال

يقرأ يف الركعتني يف كل  :قال ؟فكم يقرأ يف املغرب :قلت .بعرشين آية مع فاحتة الكتاب :قال ؟كم يقرأ يف الركعتني من العرص :قلت

يف الركعتني مجيعا بعرشين آية  أ يقر :قال ؟فكم يقرأ يف العشاء :قلت .ة مخس آيات أو ست آيات مع فاحتة الكتابركعة بسورة قصري

السفر يف هؤالء الصلوات التي  فكيف قلت يقرأ يف :قلت .نعم :قال ؟وكلام ذكرت فهو بعد فاحتة الكتاب :قلت .مع فاحتة الكتاب

وقال ( ملقدار القراءة يف السفر. ١/٢٩٠، انتهى. وراجع فيه )شاء وال يشبه احلرض السفريقرأ بفاحتة الكتاب وبام  :قال ؟ذكرت لك

وقدر القراءة يف الفجر للمقيم  :وروى الكرخي عن املعىل عن أيب يوسف عن أيب حنيفة يف خمترصه(: ١/١٣١السمرقندي يف التحفة )

ويف الظهر يف الركعتني مجيعا سوى الفاحتة مثل القراءة ، ويف الثانية ما بني عرشين إىل ثالثني ،ثالثون آية إىل ستني سوى الفاحتة يف األوىل

ويف املغرب بفاحتة الكتاب  ،ويف العرص والعشاء يقرأ يف كل ركعة قدر عرشين آية سوى فاحتة الكتاب، يف الركعة األوىل من الفجر

ويقرأ يف احلرض يف الفجر يف (: ١/٥٥وقال املرغيناين يف اهلداية )، انتهى. إيلوهذه الرواية أحب الروايات . وسورة من قصار املفصل

ووجه  .وبكل ذلك ورد األثر .ويروى من أربعني إىل ستني ومن ستني إىل مائة. الركعتني بأربعني آية أو مخسني آية سوى فاحتة الكتاب



وقيل ينظر إىل طول الليايل وقرصها وإىل كثرة  ،بني مخسني إىل ستني التوفيق أنه يقرأ بالراغبني مائة وبالكساىل أربعني وباألوساط ما

أو دونه ألنه وقت االشتغال فينقص عنه  :وقال يف األصل .الستوائهام يف سعة الوقت ،األشغال وقلتها.قال: ويف الظهر مثل ذلك

واألصل فيه  .ذلك يقرأ فيها بقصار املفصلوالعرص والعشاء سواء يقرأ فيهام بأوساط املفصل ويف املغرب دون  .حترزا عن املالل

ويف العرص والعشاء بأوساط  ،أن اقرأ يف الفجر والظهر بطوال املفصل اهلل عنه إىل أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه كتاب عمر ريض

الفجر والظهر طوال املفصل، ويف والسنة أن يقرأ يف (: ١/٥٦وقال املوصيل يف املختار ) ، انتهى.ويف املغرب بقصار املفصل ،املفصل

، ويف احلرض طوال املفصل لو فجرا أو ظهرا (: ١٦٦، انتهى. وقال النسفي يف الكنز )ص العرص والعشاء أوساطه، ويف املغرب قصاره

 (. ١/٥٤١وراجع رد املحتار ) ، انتهى.وقصاره لو مغربا، وأوساطه لو عرصا أو عشاء

( واملوصيل يف االختيار ١/٣٠٤وابن مازة يف املحيط الربهاين )( ١/٢٠٦كاساين يف البدائع )ذكره الالسورة التامة ف فضليةأأما و

عبد اهلل بن أيب قتادة عن  فقد روى، وكان ذلك عادة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. وغريهم( ٢/٣٠٥( والعيني يف البناية )١/٥٦)

يطول يف األوىل ويقرص  ،تني األوليني من صالة الظهر بفاحتة الكتاب وسورتنيأبيه، قال: كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يقرأ يف الركع

يف الثانية ويسمع اآلية أحيانا، وكان يقرأ يف العرص بفاحتة الكتاب وسورتني، وكان يطول يف األوىل، وكان يطول يف الركعة األوىل من 

ريهم فيه دليل ملا قاله أصحابنا وغ(: ٤/١٧٤قال النووي يف رشح مسلم )(. ٧٥٩، رواه البخاري )صالة الصبح، ويقرص يف الثانية

ن يبتدىء من أول الكالم املرتبط ويقف عند أن املستحب للقارئ أل ،أن قراءة سورة قصرية بكامهلا أفضل من قراءة قدرها من طويلة

، انتهى. فندب منهم إىل إكامل السورة ليحرتز عن الوقوف دون االرتباط ،وقد خيفى االرتباط عىل أكثر الناس أو كثري ،انتهاء املرتبط

 ،كأنه مأخوذ من قوله كان يفعل ،ولو قرصت السورة عن املقروء :وزاد البغوي( بعد ذكر قول النووي: ٢/٢٤٤يف الفتح ) قال احلافظ

 (. ٦/٢١واستحباب سورة قصرية كاملة ذكره العيني يف رشح البخاري ) ، انتهى.ألهنا تدل عىل الدوام أو الغالب

فاستفتح  ،عبد اهلل بن السائب قال: صىل لنا النبي صىل اهلل عليه وسلم الصبح بمكة حديثجواز قراءة قطعة من السورة عىل دليل الو

أخذت النبي صىل اهلل عليه  -حممد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه  -أو ذكر عيسى  ،سورة املؤمنني حتى جاء ذكر موسى وهارون

باب اجلمع بني السورتني قال اإلمام البخاري يف الصحيح:  (.٤٥٥، رواه مسلم )حارض ذلكوسلم سعلة فركع وعبد اهلل بن السائب 

تيم، وبسورة قبل سورة، وبأول سورة ،يف الركعة قرأ النبي صىل اهلل عليه وسلم : ويذكر عن عبد اهلل بن السائب .والقراءة باخلوا

وقرأ عمر يف الركعة األوىل بامئة  .أخذته سعلة فركع -يسى أو ذكر ع -املؤمنون يف الصبح، حتى إذا جاء ذكر موسى، وهارون 

وذكر أنه صىل  ،وقرأ األحنف بالكهف يف األوىل، ويف الثانية بيوسف أو يونس .وعرشين آية من البقرة، ويف الثانية بسورة من املثاين

وقال قتادة: فيمن يقرأ  .نية بسورة من املفصلوقرأ ابن مسعود بأربعني آية من األنفال، ويف الثا .مع عمر ريض اهلل عنه الصبح هبام

وكان (: ١/٢٠٨وقال احلافظ ابن القيم يف زاد املعاد )، انتهى. سورة واحدة يف ركعتني أو يردد سورة واحدة يف ركعتني كل كتاب اهلل



السور وأوساطها فلم حيفظ عنه. وأما من هديه قراءة السورة كاملة، وربام قرأها يف الركعتني، وربام قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر 

 ، انتهى. قراءة السورتني يف ركعة فكان يفعله يف النافلة، وأما يف الفرض فلم حيفظ عنه

 واهلل أعلم بالصواب

 ١٤٤٠رجب  ٢٠حرره يوسف شبري أمحد الربيطاين عفا اهلل عنه، 

 الواديوصوبه املفتي شبري أمحد الربيطاين والصويف املفتي حممد طاهر 


