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السؤال

نعرف أن هناك سنة 4 ركعات قبل الظهر فهل تصلى متصلة أم ركعتين ركعتين؟

اإلجابــة

 
الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

 

1- فاألفضل أن تصلى راتبة الظهر القبلية كل ركعتين بسالم، ويجوز صالتها أربعاً بسالم واحد، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وللحافظ

العراقي بحث جيد لهذا الموضوع في طرح التثريب عند شرحه للحديث المتفق عليه: "صالة الليل مثنى مثنى" نرى إلحاقه بالفتوى

 
للفائدة.

 
قال رحمه الله: 

ْربَعًا،
َ
َْربَعًا أ �يَهَا أ َْن يَُصل َفَْضُل أ �ُم فِيهَا ِمْن كُل� َركْعَتَيِْن، بَْل اْأل �هَارِ َال يَُسل ن� نَوَافَِل الن

َ
ادَِسُة - من فوائد الحديث -: اُْستُدِل� بَِمْفهُوِمهِ عَلَى أ (الس�

ْربَعًا
َ
َْربَعًا أ �هَارِ أ �ُه كَاَن يَُصل�ي بِالن ن

َ
َبُو يُوُسَف وَُمَحم�دٌ وََرج�َح ذَلَِك بِِفعِْل ابِْن عَُمَر َراوِي الَْحدِيِث فََقدْ َصح� عَنُْه أ َبُو َحنِيَفَة وََصاِحبَاهُ أ وَبِهَذَا قَاَل أ

نَْصارِي� وََحكَاهُ ابُْن الُْمنْذِرِ عَْن إِْسَحاقَ بِْن
َ
�َخعِّي وَيَْحيَى وَهُوَ ابُْن َسعِيدٍ اْأل �ِفهِ عَنُْه وَعَْن نَافٍِع َموَْالهُ وَإِبَْراهِيَم الن َبِي َشيْبََة فِي ُمَصن َروَاهُ ابُْن أ

�ْسلِيُم ِمْن كُل� �هَارِ الت فَْضَل فِي نَوَافِِل الن
َ
َن� اْأل َْحَمدُ وَالُْجْمهُوُر إلَى أ افِعِي� وَأ َوَْزاِعي� وَذَهََب َمالٌِك وَالش� َراهْوَيْهِ وََحكَاهُ ابُْن عَبْدِ الْبَر� عَْن اْأل

�يِْث َبِي ُسلَيَْماَن وََحكَاهُ ابُْن الُْمنْذِرِ عَْن الل َبِي هَُريَْرةَ وَالَْحَسِن وَابِْن ِسيرِيَن وََسعِيدِ بِْن ُجبَيْرٍ وََحم�ادُ بُْن أ َبِي َشيْبََة عَْن أ َركْعَتَيِْن وََروَاهُ ابُْن أ

ْربٍَع
َ
�هَارِ تَْرِجيُح أ بِي يُوُسَف وَُمَحم�دٍ فِي نَوَافِِل الن

َ
بِي ثَوْرٍ وَدَاوُد وَالَْمعُْروُف عَْن أ

َ
َبِي يُوُسَف وَُمَحم�دٍ وَأ َبِي لَيْلَى وَأ وََحكَاهُ ابُْن عَبْدِ الْبَر� عَْن ابِْن أ

 
عَلَى َركْعَتَيِْن كََما تََقد�م.

�اَن فِي َصِحيَحيْهَِما ِمْن طَرِيِق ُشعْبََة عَْن يَعْلَى بِْن عَطَاءٍ عَْن عَلِي� بِْن َْربَعَُة وَابُْن ُخَزيَْمَة وَابُْن ِحب نَِن اْأل َْصَحاُب الس� وَاْحتَج� الُْجْمهُوُر بَِما َروَاهُ أ

�ْرِمذِي�: بُو دَاوُد، وَقَاَل الت
َ
�هَارِ َمثْنَى َمثْنَى" َسكََت عَلَيْهِ أ �يِْل وَالن �َم قَاَل: "َصَالةُ الل �ُه عَلَيْهِ وََسل �بِي� َصل�ى الل �هِ الْبَارِقِي� عَْن ابِْن عَُمَر عَْن الن عَبْدِ الل

، وَُسئَِل الْبَُخارِي� عَْن
ٌ
�َسائِّي: هَذَا الَْحدِيُث ِعنْدِي َخطَأ َْصَحاُب ُشعْبََة فِي َحدِيِث ابِْن عَُمَر فََرفَعَُه بَعُْضهُْم وَوَقََفُه بَعُْضهُْم وَقَاَل الن اْختَلََف أ

 
ََصِحيٌح هُوَ ؟ فََقاَل: نَعَْم.  َحدِيِث يَعْلَى هَذَا أ

�هُْم ثَِقاٌت، �اِت َحدِيٌث َصِحيٌح ُروَاتُُه كُل َهُْل الَْحدِيِث ِمثْلَُه، َحكَاهُ الْبَيْهَِقي� فِي الَْمعْرِفَةِ وَقَاَل الْبَيْهَِقي� فِي الِْخَالفِي �ُه َخبٌَر يُثْبُِت أ : إن افِعِي� وَقَاَل الش�

 
�َقةِ َمْقبُولٌَة.  يَادَةُ ِمْن الث َْزدِي� وَالز� فََقدْ اْحتَج� ُمْسلٌِم بِعَلِي� بِْن عَبْدِ الل�هِ الْبَارِقِي� اْأل

َْربَعٌ َال يَْفِصُل بَيْنَهُن� وََصَالةُ �هَارِ أ �هَارِ فََقاَل َصَالةُ الن �يِْل وَالن َلَْت يَْحيَى بَْن َمعِيٍن عَْن َصَالةِ الل وَذَكََر ابُْن عَبْدِ الْبَر� عَْن ُمَضَر بِْن ُمَحم�دٍ قَاَل َسأ
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ي� َحدِيٍث ؟ فَُقلْت بَِحدِيِث ُشعْبََة عَْن
َ
�هَارِ َمثْنَى َمثْنَى فََقاَل بِأ �يِْل وَالن َْحَمدَ بَْن َحنْبٍَل يَُقوُل َصَالةُ الل �هِ أ َبَا عَبْدِ الل �يِْل َركْعَتَيِْن فَُقلْت لَُه إن� أ الل

ْزدِي�
َ
�هَارِ َمثْنَى َمثْنَى" فََقاَل وََمْن عَلِي� اْأل �يِْل وَالن �َم قَاَل: "َصَالةُ الل �ُه عَلَيْهِ وََسل �بِي� َصل�ى الل ن� الن

َ
َْزدِي� عَْن ابِْن عَُمَر أ يَعْلَى بِْن عَطَاءٍ عَْن عَلِي� اْأل

َْربَعًا َال يَْفِصُل بَيْنَهُن� وَآُخذُ بَِحدِيِث عَلِي� �هَارِ أ �ُه كَاَن يَتَطَو�عُ بِالن ن
َ
َنَْصارِي� عَْن نَافٍِع عَْن ابِْن عَُمَر أ َدَعُ يَْحيَى بَْن َسعِيدٍ اْأل َقْبََل ِمنُْه هَذَا، أ َحت�ى أ

�َما لَْم يَْرفَعُْه قَاَل ابُْن عَبْدِ الْبَر� َْزدِي� َصِحيًحا لَْم يَُخالِْفُه ابُْن عَُمَر قَاَل وَكَاَن ُشعْبَُة يَنِْفي هَذَا الَْحدِيَث وَُرب َْزدِي�، لَوْ كَاَن َحدِيُث عَلِي� اْأل اْأل

�َه بَْن عَُمَر كَاَن يَُقوُل َن� عَبْدَ الل �ُه بَلَغَُه أ َن �ئِهِ أ َن� َمالِكًا قَدْ ذَكََر فِي ُموَط ُُصوِل ِأل َْزدِي� َال نَكَاَرةَ فِيهِ وََال َمدْفَعَ لَُه فِي َشْيءٍ ِمْن اْأل وََحدِيُث عَلِي� اْأل

�ُه َسِمعَ ابَْن َن ْحَمِن بِْن ثَوْبَاَن أ ََشج� عَْن ُمَحم�دِ بِْن عَبْدِ الر� �هَارِ َمثْنَى َمثْنَى وََروَاهُ ابُْن وَهٍْب عَْن عَْمرِو بِْن الَْحارِِث عَْن بُكَيْر بِْن اْأل �يِْل وَالن َصَالةُ الل

�َم كَاَن يَُصل�ي قَبَْل الظ�هْرِ َركْعَتَيِْن �ُه عَلَيْهِ وََسل �هِ َصل�ى الل َن� َرُسوَل الل �هَارِ َمثْنَى َمثْنَى وَِمْن الد�لِيِل عَلَى ذَلَِك: "أ �يِْل وَالن عَُمَر يَُقوُل َصَالةُ الل

 
وَبَعْدَهَا َركْعَتَيِْن وَبَعْدَ الَْمغْرِِب َركْعَتَيِْن وَبَعْدَ الُْجُمعَةِ َركْعَتَيِْن". 

 
ََحدُكُْم الَْمْسِجدَ فَلْيَْركَعْ َركْعَتَيِْن".  وَقَدْ ُروِيَ: "قَبَْل الْعَْصرِ َركْعَتَيِْن". وَقَاَل: "إذَا دََخَل أ

َْجَمعُوا عَلَيْهِ ِمْن هَذَا �هَارِ وََما أ �هَا َصَالةُ الن َْضَحى وَاِالْستِْسَقاءِ َركْعَتَاِن وَهَذِهِ كُل "وَكَاَن إذَا قَدَِم ِمْن َسَفرٍ نَهَاًرا َصل�ى َركْعَتَيِْن". وََصَالةُ الِْفطْرِ وَاْأل

َحدٌ
َ
�هِ بُْن عَُمَر لَْم يَذْكُْر فِيهَا أ وََجَب َرد� َما اْختَلَُفوا فِيهِ إلَيْهِ قِيَاًسا وَنَظًَرا انْتَهَى . وَقَاَل الَْخط�ابِي� َروَى هَذَا عَْن ابِْن عَُمَر نَافِعٌ وَطَاوٌُس وَعَبْدُ الل

�َم ِمْن �َم َصَالةَ الض�َحى يَوَْم الَْفتِْح ثََمانِي َركَعَاٍت َسل �ُه عَلَيْهِ وََسل �هِ َصل�ى الل َْن تُْقبََل وَقَدْ: "َصل�ى َرُسوُل الل يَادَاِت أ َن� َسبِيَل الز� �هَارِ إال� أ َصَالةَ الن

 
�هَارِ انْتَهَى.  �هَا ِمْن َصَالةِ الن كُل� َركْعَتَيْن". وََصَالةُ الْعِيدِ َركْعَتَاِن وَاِالْستِْسَقاءِ َركْعَتَاِن وَهَذِهِ كُل

�يِْل َمثْنَى َمثْنَى"، وَكَاَن ابُْن عَُمَر يَُصل�ي �َم: "َصَالةُ الل �ُه عَلَيْهِ وََسل �بِي� َصل�ى الل وَقَاَل الد�اَرقُطْنِي� فِي الْعِلَِل الَْمْحُفوُظ عَْن ابِْن عَُمَر عَْن الن

 
َْحَفُظ ِمنُْه انْتَهَى.  َْزدِي� عَْن ابِْن عَُمَر وََخالََفُه نَافِعٌ وَهُوَ أ �هَارِ عَْن يَعْلَى بِْن عَطَاءٍ عَْن عَلِي� اْأل �َما تُعَْرُف َصَالةُ الن َْربَعًا، وَإِن �هَارِ أ بِالن

 
وَايَةِ الَْمْشهُوَرةِ بَِجوَابَيِْن:  ََجابُوا عَْن َمْفهُومِ الر� وَأ

 
َكْثَرِيَن.  �ُه َمْفهُوُم لََقٍب وَلَيَْس بُِحج�ةٍ ِعنْدَ اْأل َن ََحدُهَُما: أ أ

ؤَاَل َال لِتَْقيِيدِ الُْحكْمِ بِهَا كَيَْف، وَقَدْ �يِْل لَيُطَابِقَ الَْجوَاُب الس� �ْقيِيدَ بَِصَالةِ الل ن� الت
َ
�يِْل فَكَأ ََل عَْن َصَالةِ الل �ُه َخَرَج َجوَابًا لُِسؤَاِل َمْن َسأ َن وَثَانِيهَِما: أ

َم�ا فِعُْل َراوِي الَْحدِيِث ابِْن عَُمَر وَهُوَ �يِْل. وَأ �هَارِ ِمثُْل ُحكْمِ الَْمنْطُوِق بِهِ وَهُوَ َصَالةُ الل َن� ُحكَْم الَْمْسكُوِت عَنُْه وَهُوَ َصَالةُ الن ُْخَرى أ �َن بِرِوَايَةٍ أ تَبَي

 
�هَارِ َمثْنَى َمثْنَى".  �يِْل وَالن َْربَعًا فََقدْ عَاَرَضُه قَوْلُُه: "إن� َصَالةَ الل �هَارِ أ َصَالتُُه بِالن

 
َعْلَُم.  �ُه أ وَقَدْ تََقد�َم ذَلَِك فِي كََالمِ ابِْن عَبْدِ الْبَر� ثُم� إن� الْعِبَْرةَ ِعنْدَ الُْجْمهُورِ بَِما َروَاهُ الص�َحابَي َال بَِما َرآهُ وَفَعَلَُه وَاَلل

َْن يَْجَمعَ بَيَْن َركَعَاٍت َفَْضُل فِيهَا ذَلَِك وَلَُه أ �ُن كَوْنُهَا َمثْنَى بَْل اْأل �ُه يَتَعَي َن َيًْضا َمثْنَى فَلَيَْس الُْمَرادُ بِذَلَِك أ �هَارِ أ َن� َصَالةَ الن ابِعَُة: وَإِذَا قُلْنَا بِأ الس�

 
َْصَحابُنَا وَغَيُْرهُْم.  َح بِذَلَِك أ بِتَْسلِيَمةٍ وَاِحدَةٍ، وَقَدْ َصر�

َْربَعًا، فََال �هَارِ أ َْختَاُر فََمثْنَى َمثْنَى، وَإِْن َصل�ى بِالن �ذِي أ َم�ا ال �افِلَةِ، فََقاَل: أ �هَارِ فِي الن �يِْل وَالن َْحَمدَ بَْن َحنْبٍَل عَْن َصَالةِ الل َلْت أ َثَْرُم: َسأ وَقَاَل اْأل

َْزدِي� فََقاَل: لَوْ كَاَن ذَلَِك الَْحدِيُث يَثْبُُت وََمعَ هَذَا فَإِن� ابَْن عَُمَر �قَ عَلَيْهِ، فَذَكَْرت لَُه َحدِيَث يَعْلَى بِْن عَطَاءٍ عَْن عَلِي� اْأل َْن َال يَُضي َْرُجو أ َْس، وَأ بَأ

�ُه كَاَن يَُصل�ي َن ْربَعًا، فََقدْ ُروِيَ عَْن ابِْن عَُمَر أ
َ
َحب� إلَي�، وَإِْن َصل�ى أ

َ
�هَارِ قَبَْل الظ�هْرِ َركْعَتَيِْن وََركْعَتَيِْن بَعْدَهَا فَهُوَ أ كَاَن يَُصل�ي فِي تَطَو�ِعهِ بِالن

 
�هَارِ.  َْربَعًا بِالن أ

�َفِق عَلَيْهِ يَدُل� عَلَى َْس فَعََل ذَلَِك ابُْن عَُمَر وََمْفهُوُم الَْحدِيِث الُْمت َْربٍَع، فََال بَأ �هَارِ بِأ �ُه إْن تَطَو�عَ فِي الن ن
َ
وَقَاَل ابُْن قُدَاَمَة فِي الُْمغْنِي الص�ِحيُح: أ

ْ َروَاهُ عَْن ابِْن عَُمَر نَْحوٌ ِمْن وَاةِ، وَقَد �هَارِ ِمْن بَيِْن َسائِرِ الر� دَ بِزِيَادَةِ لََفظ�ةِ الن �ُه تََفر� َم�ا َحدِيُث الْبَارِقِي� فَإِن َْربَِع َال عَلَى تَْفِضيلِهَا، وَأ َجوَازِ اْأل

َن� الُْمَرادَ بِذَلَِك الَْفِضيلَُة َمعَ وْ عَلَى أ
َ
َْربَعًا فَيَدُل� ذَلَِك عَلَى َضعِْف رِوَايَتِهِ أ ََحدٌ ِسوَاهُ، وَكَاَن ابُْن عَُمَر يَُصل�ي أ َخْمَسَة عََشَر نَْفًسا لَْم يَُقْل ذَلَِك أ

 
َجوَازِ غَيْرِهِ انْتَهَى. والله أعلم.

الفتوى التالية   الفتوى السابقة
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