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 (1) كتاب الصالة
 تعريف الصالة: (1)

 الدعاء أو الدعاء خبري. ]وسببب التسمية/ الشتماهلا على الدعاء[. لغة: -

 . (2)[ أي ادع هلم301]التوبة:  ژ ڻ ڻ ژقال تعاىل:  •
 أقوال وأفعال خمصوصة، مفتتحة بالتكبري وخمتتمة بالتسليم. اصطالحاً/

 عال املخصوصة.عرفها )احلنفية( هي األركان املعهودة واألف •
 .س/ مالفرق بين التعريف األول وتعريف الحنفية؟

 ج/ مل يشرتط احلنفية افتتاحها بالكتبري وال ختامها بالتسليم.
 (:2/3فائدة ذكرها الماوردي في الحاوي الكبير )

 پ  پ  ٻ  ٻ ٻ     ٻ ٱ ژقيام الليل بقوله  أول ما فرض اهلل تعاىل على نبيه 

حنواً من قيام رمضان، مث نسخ احلكم  اآلية فقام   ژ ٺ ٺ    ٺ ٺ  ڀ ڀ     ڀ       ڀ پ پ
 وفرضت الصالة.

 .(1)  ( شهراً 31) قيل/ يف شّوال قبل اهلجرة بــــ •
 وجول الصالة دليل (2)
 من الكتاب: (1)      
 [.31]البقرة:   ژ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ژ •

                                 
  .ية/ االجتماعية(ه على فوائد الصالة )الدينية/ الصحينب  (3)
 : )إذا ُدِعي أحدكم فلُيِجب فإن كان مفطراً فليْطَعْم، وإن كان صائماً فلُيصلِّ( ]م[.قال  (2)
 ( سنني )املشهور عند أهل السري(.5نحو )فرضت الصالة ليلة اإلسراء قبل اهلجرة ب (1)
( من رمضان قبل اهلجرة بسنة 31قال بعض احلنفية: فرضت الصالة ليلة اإلسراء قبل السبت )• 

انظر: ( من رجب وعليه أهل األمصار )21وجزم احلافظ ابن حجر بأهنا فرضت ليلة ) ونصف.
 (.3/394الفقه اإلسالمي للزحيلي 
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 [.214]البقرة:   ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ •
 [.301]النساء:   ژ ہ           ہ ہ ہ ۀ    ۀ   ڻ ژ •
 من السنة:( 2)
: )ُبِِن اإلسالم على مخس: شهادة أن ال إله إال اهلل، قال حديث ابن عمر  •

 وإقام الصالة ...( ]متفق عليه[.
فقال: يا رسول اهلل: ُدّلِن  أن أعرابيًا جاء إىل رسول اهلل  حديث أيب هريرة  •

: )تعبد اهلل ال ُتشرِك به شيئاً، وتُقيُم الصالة ل على عمل إذا عملته دخلت اجلنة، قا
 املكتوبة( ]مسلم[.

 اإلجماع:( 3)  
انعقد إمجاع األمة على وجوب الصلوات اخلمس يف اليوم والليلة وهي فرض على 

 األعيان.
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 (1) [: عدد الواجب من الصالة )هل الوتر واجب(1مسألة ]
لصلوات اخلمس، واختلفوا هل الوتر ااتفقوا على وجوب  :الخالفمحل تحرير      

 واجب مع الصلوات اخلمس على قولني:
 األقوال:     
األول: الوتر ليس بواجب بل سنة )مؤكدة(، والواجب الصلوات اخلمس فقط  •

 ]اجلمهور[
 واختيار شيخ اإلسالم للمتهجد[. (2)الثاين: الوتر واجب ]أبو حنيفة •

 سبب الخالف:     

                                 
 أسئلة من الطلية: (3)
حكم ركعيت الفجر، وهل ما نشاهده يف احلرم من حرص بعض الباكستانيني عل الصالة قبل  -1

 الفجر ولو كان اإلمام يصلي من باب أهنم يصلون الوتر أم ركعيت الفجر.
(، والوتر عند أيب حنيفة ثالث ركعات بدرون 3/113اجلواب/ ركعيت الفجر )سنة( باتفاق )البداية • 

 ها )خارج املسجد( إذا ظّن أنه يدرك ركعة من الصبح.سالم، إال أنه قال يركع
إذا قلنا إن احلنفية يفرقون بني الفرض والواجب، فهل الواجب عندهم يف الوتر مبنزلة السنة املؤكدة  -2

 عند اجلمهور، فيكون اخلالف يف حكم الوتر لفظي )ال مثرة له(.
 اجلواب/ احلنفية يقولون:

ي( ال شبهة فيه، وحكمه ال زم اعتقادًا أو عماًل فإن أنكره أحد  )الفرض(: ما يثبت بدليل )قطع• 
 كفر، وإن تركه ومل يعمل به كان فاسقاً.

)الواجب(: ما يثبت بدليل )ظِن( فيه شبهة، وحكمه الزم عماًل ال اعتقاداً، ومن أنكره ال يكفر، • 
 ومن تركه ومل يعمل به أمث إمثاً أقّل من إمث تارك الصالة.

/ ال يفرقون بني الفرض والواجب، إال أهنم اضطروا للتفريق بينهما يف بعض العبادات، اجلمهور    
 فيفرقون بني )الركن( و)الواجب( وكذا يف )احلج(.

 واخلالصة هناك فرق فليس هناك على تارك السنة )الوتر( لكن يأمث عند احلنفية؛ ألنه )واجب(.•
 من غري أن يفصل بينهما بسالم.تنبيه/ الوتر عند أيب حنيفة )ثالث( ركعات ( 2)

 (. 111 -3/115ووقت صالة الوتر باالتفاق من بعد صالة العشاء. البداية )
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يف ظاهرها األحاديث اليت توجب الصلوات اخلمس، واألحاديث تعارض األحاديث 
 اليت مفهومها وجوب الوتر.

 األدلة:
 أدلة القول األول:

 . ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقوله تعاىل:  -1
وجه الداللة: لو كان الوتر واجبًا لكانت الصلوات )ستا(، والست ال وسطى هلا، •

لونا عن الصالة الوسطى صالة )شغ :ولو قلنا الصالة الوسطى هي صالة )العصر( حلديث
 العصر( كذلك ال تكون وسطى إن قلنا الوتر واجب.

إىل اليمن فقال له: )ادعهم إىل شهادة أن ال  ملا بعثه النيب  حديث معاذ  -2
إله إال اهلل وأين رسول اهلل، فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن اهلل قد افرتض عليهم مخس 

 صلوات يف كل يوم وليلة( ]خ/م[
لداللة: واضح، قال النووي يف اجملموع: )هذا من أحسن األدلة؛ ألن بعث وجه ا•

 بقليل جداً(. معاذ إىل اليمن كان قبل وفاة النيب 
قال: )كان رسول اهلل يسبح على الراحلة ِقَبل أي ِوجهة  حديث ابن عمر  -3

 توجه، ويوتر عليها، غري أنه ال ُيصلي املكتوبة( ]متفق عليه[.
لتفريق بني )الوتر( )واملكتوبة(، فجعل )الوتر( صنفًا ويؤدي على ا وجه الداللة:•

)هذه سنة جهلها أبو حنيفة،  :الراحلة، أما املكتوبة فال، قال ابن عبد الرب يف االستذكار
 فلم ُُيز ألحد أن يوتر على الدابة أو البعري يف احململ، وكره ذلك إال من عذر(.

 أدلة القول الثاني:
 اكم صالة، وهي الوتر فحافظوا عليها(.حديث: )إن اهلل ز  (3)

 .]الطيالسي وأمحد واملرزوي والدارقطِن وهو ضعيف، وقد ضعفه الزيلعي وابن حجر واأللباين[
قال: )يا أهل القرآن أو تروا فإن اهلل وتر ُُيب  أن النيب  حديث علي  (2)

 الوتر( ]الرتمذي وأبو داود وهو صحيح[.
فمن مل يوتر فليس  -ثالث–: )الوتر حق قال حديث عبد اهلل بن بريدة  (3)
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 منا( ]أبو داود وهو ضعيف، ذكره يف ضعيف اجلامع وقال ابن حجر سنده ضعيف[
حديث: )إن اهلل زادكم صالة فصلوها، ما بني العشاء إىل صالة الصبح، الوتر  (4)

 الوتر( ]حم، وصححه األلباين[.
 األحاديث ظاهر ومفهومها وجوب الوتر. الداللة:
 الراجح:

 القول األول )اجلمهور( عدم وجوب الوتر
 سبب الترجيح:

 من مجع بني األدلة، فتحمل أحاديث الوتر على االستحباب. -1
 أحاديث الوتر الوتر ال ختول من ضعف. -2
)زادكم صالة( ال يلزم منه الزيادة على الفرض، فقد تكون الزيادة يف  :قوله  -3

ة إىل صالتكمم أال وهي الركعتان قبل الفجر( : )إن اهلل زادكم الصالالنوافل كقوله 
 ]البيهقي واملروزي[.

: )السواك حق( فيكون املراد )الوتر حق( ال يلزم منه الوجوب، كقوله  :قوله -4
 به )الثابت(.

 ثمرة الخالف:
إن قلنا الوتر واجب، فيجب أن يصليها املسلم مع الفروض اخلمس بوقتها وإن قلنا 

 أن يصليها ولكن تبقى سنة. ليس بواجب فال ُيب عليه 
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 (1)[: حكم ترك الصالة عمداً 2مسألة ]
/ هذه املسألة اختلف الفقهاء فيها خالفًا بينا وكثرت األدلة واألقوال تمهيد       

 فيها وكثرت املؤلفات يف املوضوع.
 :الخالفتحرير محل      

جاهاًل أو مكرهاً من ترك الصالة )جاحداً( لوجوهبا كفر باإلمجاع، إال أن يكون  -1
 أو غري عاقل وحنوه. وقد حكى غري واحد كفر من أنكر شيئاً مما ُعلم من الدِّين بالضرورة.

 اخلالف فيمن ترك الصالة عمداً أو كسالً أو هتاوناً وأمر هبا ومل يصليها. -2
 :(2)األقوال في المسألة     

 يقتل لكفره )هو كافر( األول:
بارك ومجاعة من الصحابة ومجاعة من التابعني، وبه قال أمحد وإسحاق وابن امل

 ومذهب مجهور أصحاب احلديث، ونسبه ابن تيمية ألكثر السلف.
 يُقتل حداً ال كفراً )ليس بكافر لكنه مثل مرتكب حد(. الثاني:

 وبه قال مالك، والشافعي، ونسبه النووي وابن قدامة جلمهور العلماء.
 
 

 يُقام عليه احلد(. يعزر وُيبس )ليس بكافر وال الثالث:
                                 

 رك الصالة موجب للعقوبة األخروية:ت( 3)
 [.32. ]املدثر: ژمج جح   مح جخ      حخ مخ جس    حس   خس  مس   ژ  
 [.5، 3]املاعون: ژڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ژ  

 [.59]مرمي:  ژ ۓ ۓ ڭ  ےہ ہ ہ    ھ ھ ھ ھ ےژ 

 )من ترك الصالة متعمداً فقد برئت منه ذمة اهلل ورسوله( )حم(.
 الفقهي يف العقوبة الدنيوية ملن تركها بغري جحود. واخلالف

 هناك شعار رفعته وزارة األوقاف بدولة الكويت ]إال صاليت[.     

ايل أدلة القول األول الكفر( وبالت لثاين والثالث )بعدميتفق القول األول والثاين )بالقتل(، ويتفق ا( 2)
 الكفر(. م)للكفر(، والثاين )للقتل(، والثالث )لعد
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4 

 

  وأصحابه وأهل الظاهر. (3)وبه قال أبو حنيفة
 سبب الخالف:      

اختالف اآلثار األحاديث، فمنها ما هو )عام( يف حترمي دم املسلم ومنها )خاص( ما 
 نص على كفر ترك الصالة.

 األدلة:     
 )كفر تارك الصالة( :أدلة أصحاب القول األول •
 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ ژقوله تعاىل:  -1

 [.13]البقرة: ژ  ڭ ۓ
الداللة: حكم اهلل تعاىل على إبليس بالكفر المتناعه عن السجود املأمور به، وجه 

 وتارك الصالة تارك للسجود وأكثر.
 [.13]الروم: ژ ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ژقوله تعاىل:  -2

 وجه الداللة: وصف تعاىل الذي ال يقيم الصالة بأنه من املشركني.
 قال: )من ترك صالة العصر فقد حبط عمله( ]خ[. يدة أن النيب عن بُر  -3

 وجه الداللة: حبوط العمل يدل على الكفر، فكيف مبن ترك كل الصلوات.
 وهذا احلديث يدل على كفر من يصلي بعض الفروض ويرتك بعضها.

حديث: )العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر( ]حم، ت، جه،  -4
 ححه غري واحد[.واحلديث ص

حديث: )ليس بني العبد وبني الكفر )أو قال: الشرك( إال ترك الصالة( ]مسلم   -5
 واللفظ للنسائي[.

 .اخلالفوجه الداللة: احلديثان نص على كفر تارك الصالة، وهو نص يف حمل 
                                 

يصلي ويتوب أو ميوت يف السجن، حىت يسيل منه الدم لقال أبو حنيفة/ يضرب ضربًا شديدًا ( 3)
 (. 3/501الفقه اإلسالمي للزحيلي انظر: ومثله تارك الصوم )
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ِلِمْحَجن الديلمي: )ما منعك أن تصلي، ألست برجل مسلم( ]املوطأ/  قوله  -6
 واحد[.حم/ ن وصححه غري 

 تارك الصالة بأنه غري مسلم. وجه الداللة: وصف 
قالوا: أمجع الصحابة على كفر تارك الصالة، فعن شقيق العقيلي قال: )كان  -7

ال يرون شيئًا من األعمال تركه كفر غري الصالة( ]الرتمذي وقال  أصحاب رسول اهلل  
 النووي يف اجملموع إسناده وصحيح[. 

 : )ال حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة(.ول عمر ومما أثر عن الصحابة: ق
 : )من مل يصل فهو كافر(.وقول علي 

 : )من مل يصل فال دين له(.وقول ابن مسعود 
 )قتل تارك الصالة( أدلة أصحاب القول الثاني: •
 ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژقوله   -1

 [.5]التوبية: ژ ۋ ۋ ٴۇ ۈ    ۈ ۆ ۆ ۇ ۇڭ
ل املشركني وشرط ختليتهم بثالثة شروط، منها إقامة وجه الداللة: أمر تعاىل بقت

 الصالة، فمن تركها فقد أخّل بشرط التخلية فيبقى األمر بقتله باقياً.
: )أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل، وأن حممدا قوله  -2

حبق اإلسالم  رسول اهلل ويقيموا الصالة ... فإن فعلوا ذلك عصموا مىن دماءهم وأمواهلم إال
 وحساهبم على اهلل( ]متفق عليه[.

 وجه الداللة: ال تعصم دماء الناس إال بإقامة الصالة، فمفمومه أن من مل يصلِّ يُقتل.
ملا قسم القسمة: اتق اهلل، فقال خالد: يا رسول اهلل أال  قال رجل للنيب  -3

 : )ال، لعله أن يكون يصلي( ]الصحيحني[.أضرب عنقه؟، فقال 
لداللة: فيه داللة واضحة على النهي عن قتل املصلني، ومفهومه أن من مل يصلِّ وجه ا

 يـُْقَتل(.
 ]د، وصحّحه األلباين[. (يت عن قتل املصلني: )هنُِ قال  -4

بقتل من مل يصل، كما هنُِي عن قتل من صّلى، وأنه  وجه الداللة: دّل أنه قد أُِمر 
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 ال مينع القتل إال فعل الصالة.
ه ُيستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتـُْنكرون، فمن َكرَِه فقد برِئ، ومن : )إنقوله  -5

أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع(، قالوا: أال نقاتلهم يا رسول اهلل، قال: )ال، ما 
 صلوا( ]مسلم[.

 وجه الداللة: مفهومه أهنم إن ُيصلوا قوتلوا.
ديق ملانعي للزكاة، إمجاع الصحابة على قتل تارك الصالة، ودّل عليه قتال الص -6

 فمن باب أوىل من امتنع عن إقامة الصالة.
 )عدم الكفر وعدم القتل(أدلة أصحاب القول الثالث •
 األدلة على )عدم كفر( من ترك الصالة. - أ

  ژ ے ھ ھ  ھ ھ ہ   ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ژقوله تعاىل:   -1
 [.331 -34]النساء:

ن يشاء إال الشرك، وتارك الصالة أخرب تعاىل أن مجيع الذنوب يغفرها مل وجه الداللة:
 ليس مشركاً.

حديث: )إن اهلل قد حّرم على النار من قال: ال إله إال اهلل يبتغي بذلك وجهه(  -2
 ]متفق عليه[.

دخول اجلنة والتحرمي على النار على قوله )ال إله إال اهلل( ومل  علق  وجه الداللة:
 يشرتط لذلك عمالً فدّل على كفر تارك الصالة.

: )مخس صلوات كتبهن اهلل على العباد، فمن جاء هبّن مل يضيع النيب  قال -3
منهن شيئًا استحفافًا حبقهّن كان له عند اهلل عهد أن يُدخله احلنة، ومن مل يأهتّن فليس له 

 عند اهلل عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله اجلنة( ]مالك/ د/ ن/ وصححه مجع[.
 من مل يأت بالصالة فدّل ذلك على عدم كفره.حتت املشيئة  أدخل  وجه الداللة:

قال ابن قدامة: ال نعلم يف عصر من األعصار أحدًا من تاركي  اإلجماع، -4
الصالة تُرَِك تغسيله والصالة عليه ودفنه يف مقابر املسلمني وال ُمِنع من ورثته مرياثه وال فرق 
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كان كافر لثبتت هذه   ، ولوبني زوجني لرتك الصالة من أحدمها، مع كثرة تاركي الصالة
 األحكام.
 قد ثبت حكم اإلسالم يقيناً، فال خنرجه إال بيقني. عقاًل:  -5
 األدلة على )عدم قتل( تارك الصالة: - ب
: )ال ُيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث، كفر بعد إميان، أو زنا قوله  -1

 بعد إحصان، أو قتل نفس بغري نفس( ]متفق عليه[.
مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل إال بإحدى ويف لفظ: )ال ُيل دم امرئ 

 ثالث، النفس بالنفس، والثيب الزاين، واملفارق لدينه التارك للجماعة( ]خ[.
 تارك الصالة مل يأت بواحد مما سبق، فال ُيل مجه. وجه الداللة: 
القياس على ترك فروع الدين األخرى، كالصوم والزكاة واحلج، فمن تركها ال  -2

 قتل، وكذا الصالة.يُ 
عقاًل: األصل حترمي دم املسلم، وهو قبل ترك الصالة مسلم بيقني، فال ُيوز   -3

 قتله إال بيقني، وال يقني مع االختالف.
 الراجح: )التوقف(.

 عد شيخ اإٍلسالم ابن تيمية هذه املسألة بأهنا مسألة فرضية، وليست بواقعية.
م التعزيز واحلبس واألصل أنه ال بدليل على حك الثالثمل يأت أصحاب القول 

 ُيصار إىل ذلك إال بدليل.
هي أضعف األدلة، فقد استدلوا بعموميات بينما أدلة القول الثاين  الثالثأدلة القول 

 فيها نصوص صرُية. وىلواأل
ال ُُيكم على )شخص( تارك الصالة بالكفر، ولكن ُُيكم على )الفعل( بالكفر، 

 كفرا وأن ُيكم عل املعني بالكفر.  ففرق بني أن ُيكم على الفعل
تارك الصالة بناء على أصله يف عدم إدخال األعمال يف مسمى  أبو حنيفةمل يكفر 

 اإلميان؛ لعموم أحاديث الرجاء وأن اهلل تعاىل حرم على النار من قال: ال إله إال اهلل.
 تارك الصالة بناًء عل أصلهم يف عدم تكفري مرتكب مالك والشافعيمل يكفر 
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 الكبرية، فال ُيكم عندهم بكفر تارك الزكاة والصيام، وكذا الصالة.
تارك الصالة بالكفر مع اتفاقه مع اجلمهور يف عدم التكفري باالرتكاب  أحمدخص 

الكبرية، وذلك؛ ألن األعمال ال تقبل إال بالصالة واختالف الصالة عن باقي العبادات، 
فقد كفر ولو كان مقرًّا به، وكذلك من ترك  وألن اإلمجاع انعقد على أن من سبَّ نبياً 

 الصالة فقد كفر ولو كان مقراً هبا.
 

 ثمرة الخالف:
إن قلنا تارك الصالة )كافر( يرتتب عليه أحكام الكافر لو قتل، وال يقضى الفائت لو 

 تاب.
إن قلنا تارك الصالة )يقتل حداً( يرتتب عليه أنه مسلم كمن قتل بسبب حد )الزنا( 

 يقضي ما فات لو تاب.مثاًل، و 
 إن قلنا ليس بكافر وال يُقتل، فيبقى حكمه حكم املسلم، ويقضي ما فات لو تاب.

 واهلل أعلم.
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 (الشروط)اجلملة الثانية يف 
 تعريف الشرط:

 ال يتحقق إال بوجوده.ما جعله الشارع مكمالً ألمر شرعي  -1

 ما يتوقف عليه جود الشيء وال يكون داخالً يف حقيقته. -2

  .م من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاتهما يلز  -3

 شرط لصحة الصالة وليس هو جزء منها، وكذا الطهارة.ــــ مثالً  ـــــ فدخول الوقت

 شروط الصالة:
 الطهارة من احلدث )األكرب/ األصغر( -1

 اجتناب النجاسة.  -2

 سرت العورة. -3

 استقبال القبلة. -4

 النية. -5

 دخول الوقت. -6

 
  وقات:معرفة األ
 .ژ ہ           ہ ہ ہ ۀ    ۀ   ڻ ژ       قال تعاىل:

 األوقات على قسمين:
 أوقات مأمور أن نصلي فيها وهي: (1)

أوقات موسعة/ يسع أدار العبادة فيه ومثلها معها يف وقتها. وُيوز أداء العبادة  -1
 يف أي جزء منه.

ا شئت من : وقت صالة الظهر، ميكن أن تصلىى فيه الظهر، وتصلى فيه مهمثال
 الصالة.

 والوقت املوسع له أوقات )خمتارة فضيلة( وهو الوقت األفضل ألداء العبادة منه.
وله وقت )ضرورة( وهو الوقت الذي يكره أداء العبادة فيه إال ألصحاب الضرورة  

 سبق يف كتاب الطهارة 
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 كحائض تطهر، وصيب يبلغ وكافر يسلم.
 ]الصلوات اخلمس هلا أوقات، بداية وهناية وفضيلة وضرورة[.

 ت مضيقة/ ال يسع الوقت ألداء غري العبادة الواحدة فيها.أوقا -2

 : صيام رمضان واحلج.مثاله
 ألوقات المنهي عن الصالة فيها.ا (2)

)طلوع الشمس/ غروهبا/ من صالة  :على ثالثة أوقات منهي عن الصالة فيها اتفقوا
 ت النهي.الصبح إىل الشروق( واختلفوا يف غريها، واختلفوا يف الصالة اليت ال جتوز أوقا
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 الباب األول: )يف معرفة األوقات(
 األحاديث الوادرة يف )مواقيت الصالة( كثرية أمهها )ثالثة( أحاديث:

 .للنيب  يف إمامة جربيل  حديث ابن عباس  (1)

 : )أمِن جربيل عند البيت مرتني: قال
ى ]العصر[ حني كان ظل كل فصلى ]الظهر[ يف املرة )األوىل( حني كان الفيء مثل الشِّراك، مث صلى

الشمس وأفطر الصائم، مث صلىى ]العشاء[ حني غاب  وجبتشيء مثله، مث صلى ]املغرب[ حني 
وصلى املرّة )الثانية( ]الظهر[ حني   الشفق، مث صلى ]الفجر[ حني برق الفجر وحرم الطعام على الصائم.

كان ظّل كل شيء مثليه، مث كان ظل كل شيء مثله، لوقت العصر باألمس، مث صلى ]العصر[ حني  
صلى ]املغرب[ لوقته األول مث ]العشاء[ حني ذهب ثلث الليل، مث صلى ]الصيح[ حني أسفرت 
األرض، مث التفت إىّل حربيل فقال: يا حممد، هذا وقت األنبياء قبلك، والوقت ما بني هذين الوقتتني(/ 

 . وحنوه حديث جابر 
قي، جه، وصححه الرتمذي وابن حبان واحلاكم، حم، ت، ن، قضى، حكم، بيه :]صحيح رواه

 وقال البخاري: هو أصح شيء يف املواقيت[.
يف اليوم الذي يلي ليلة اإلسراء وأول صالة أديت كذلك  بالنيب  : كانت إمامة جربيل فائدة

بصالة الظهر مع أن الصالة فرضت بالليل ألن  الظهر على املشهور لذلك مسيت األوىل. وقد ابتدأ 
 ، واألداء متوقف على العلم بالكيفي.كيفيتها حىت علمه جربيل   الة الفجر مل يكن علم ص

مع  كذلك فعل النيب   مع النيب  واحلديث يف بيان للتعلم بالعمل، وكما فعل جربيل 
 السائل عن الصالة.

 :ريدة األسلمي حديث بُ  (2)

فلما زالت الشمس يومني(، الا هذين )عن وقت الصالة، فقال له: )صلِّ معن أن رجالً سأل النيب 
أمر بالاًل فأذنَّ، مث أمره فأقام ]الظهر[، مث أمر فأقام ]العصر[ والشمس مرتفعة بيضاء نقية، مث أمره فأقام 
]املغرب[ حني غابت الشمس، مث أمره فأقام ]العشاء[ حني غاب الشفق، مث أمره فأقام ]الفجر[ حني 

أن ُيربد هبا، وصلى  فأبرد هبا، فأنـَْعمْ  -أي ]بالظهر[ –اين(، أمره فلما كان اليوم )الث طلع الفجر.
فق، وصلى ]العصر[ والشمس مرتفعة آخرها، فوق الذي كان يصلي، وصلى ]املغرب[ قبل أن يغيب الش
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 ،ما ذهب ثلث الليل، وصلى ]الفجر[ فأسفر هبا. مث قال: أين السائل عن وقت الصالة؟]العشاء[ بعد
 يا رسول اهلل، قال: وقت صالتكم بني ما رأيتم ]مسلم[.فقال الرجل: أنا 

 :  حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص (3)

عن وقت الصلوات فقال: )وقت صالة ]الفجر[ ما مل يطلع  قال: ُسئل رسول اهلل 
قرن الشمس األول، ووقت صالة ]الظهر[ إذا زالت عن بطن السماء، ما مل ُيضر العصر، 

مل تصفر الشمس ويسقط قرهنا األول، ووقت صالة ]املغرب[ إذا ووقت صالة ]العصر[ ما 
 غابت الشمس مامل يسقط الشفق، ووقت ]العشاء[ إىل نصف الليل( ]مسلم[.

 

 الحديث

 

 جدول يوضح وقت بداية ونهاية كل صالة )من األحاديث(
 

 الفجر العشاء المغرب العصر الظهر

 نهاية بداية نهاية ةبداي نهاية بداية نهاية بداية نهاية بداية

ابن عباس 
)إمامة جبريل( 

 ]صحيح[

الفيء 
مثل 
 الشراك

الفيء 
 مثله

 ظل مثله
ظل 
 مثليه

وجبت 
 الشمس

وجبت 
 الشمس

هناية 
 الشفق

ثلث 
 الليل

برق 
 الفجر

أسفرت 
 األرض

 بُريدة األسلمي 
 ]م[

 
زوال 

 الشمس

 
أبرد 
 هبا

الشمس 
مرتفعة 
بيضاء 
 نقية

الشمس 
مرتفعة 
يف 

 آخرها

 
 غياب
 الشمس

 
قبل مغيب 

 الشفق

 
غياب 
 الشفق

 
بعد 
ثلث 
 الليل

 
خلف 
 الفجر

 
 أسفر

عبداهلل بن 
عمرو بن 

 العاص
 ]م[

زوال الشمس ما 
 مل ُيضر العصر

ما مل تصفر الشمس ويسقط 
 قراهنا األول

غياب 
الشمس ما 
مل يسقط 
 الشفق

 إىل نصف الليل
ما مل يطلع قرن 
 الشمس األول
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 . (3)ر(: وقت صالة الظه3مسألة )
 :  الخالفمحل تحرير 

 صالة الظهر الذي ال جتوز قبله  -صالة اجلمعة وقت يف غري  -أول( أن ) اتفقوا
اد روي عن ابن شخالف أي زواهلا. ]وفيه   ژ ڦ ڦ ڦ  ڤ ژهو )الزوال( 

 .[عباس 
  :اختلفوا يف )آخر( وقت صالة الظهر يف غري صالة اجلمعة على قولني 

 : األقوال
 مالك والشافعي لظهر أن يصري ظل كل شيء )مثله( ]قت صالة األول: آخر و ا

 . )رواية( ةوأمحد وأبو ثور والصاحبان وداود / )اجلمهور([ وأبو حنيف

  الثاين: آخر وقت صالة الظهر أن يصري ظل كل شيء )مثليه( ]أبو حنيفة
 [. (رواية)

 سبب الخالف: 
هر ومفهوم حديث ظا، مع  مامة جربيلاختالف األحاديث، وهو نص حديث إ

 األمم. 
 األدلة: 

 دليل القول األول : 

ني كان ظل كل وصلى املرَّة الثانية الظهر ح: )بالنيب   حديث إمامة جربيل -
 وغريهم[.  قطِن / ن/ مشيء مثله( ] صحيح /ح

 حلديث نص يف حمل النزاع، ومثله حديث جابر ا :وجه الداللة . 

  :دليل القول الثاني 

من األمم كما بني  (2))إمنا بقاؤكم فيما سلف قبلكم :م(، قال حديث )األم -1
                                 

الذي قال  يف إمامة النيب   بيان وقت )الظهر( أواًل حلديث جربيلب –رمحهم اهلل -ابتدأ الفقهاء  (3)
 أصح شيء يف الباب. –رمحه اهلل  –عنه البخاري 

 =]بقاؤكم فيما سلف[ / نسبة بقائكم الدنيا كنسبة وقت العصر إىل كامل النهار. واملراد من إيراد احلديث (2)
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فعملوا حىت انتصف النهار مث  التوراةَ  أُويت أهل التوراةِ  ؛صالة العصر إىل غروب الشمس
مث عجروا فعملوا إىل صالة العصر  ،اإلجنيلَ  عجروا فأعطوا قرياطًا قرياطاً. مث أهل اإلجنيلِ 

ب الشمس فأعطينا قرياطني قرياطني. أوتينا القرآن فعلمنا إىل غرو . مث عطوا قرياطًا قرياطاً فأُ 
، وأعطينا قرياطاً قرياطاً، وحنن كنا : أي ربنا أعطيت هؤالء قرياطني قرياطنيفقال أهل الكتاب

، قال اهلل تعاىل: هل ظلمُتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: ال، قال فهو فضلي أكثر عماًل ؟
 أوتيه من أشاء( ]خ[. 

، وإذا قلنا أن وقت الظهر أطول من وقت العصر وجه الداللة: ظاهر احلديث يدلـــ ـــ 
أن الظهر ينتهي إىل أن يصري ظل كل شيء مثله صار وقت الظهر وللعصر 

 متساويان. 

 المغرب          مثلين           مثل عمل النصارى عند اجلمهور الظهر            عمل اليهود         الفجر] 
   عمل النصارى عند أيب حنيفة        نصف النهار                                            

احلر من فيح  ةدحدث اإليراد: ) إذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة، فإن ش ـــــ2
 .جهنم( ]متفق عليه[

: شدة احلر إذا كان ظل كل شيء مثله، وامتداد وقت العصر ُيصل فيه داللةال 
 راد. اإلب

 لراجح: ا 
 : مهور ألنلقول األول، قول اجلا 

نص يف  ومثله حديث جابر  يف إمامة النيب   حديث جربيل -1
 حمل النزاع. 

 ــــــــــــــ
للحديث بـ )باب من أدرك ركعة من العصر بيان أن وقت العصر إىل غروب الشمس. وقد بوب البخاري  =

 قبل الغروب( . )تعليق د. مصطفى ديب البغا(.
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حديث األمم سيق مساق املثل، واألمثال مظنة التوسعات . وال يلزم من   -2
كثرة العمل كثرة الزمان، وقد يكون قوهلم )أكثر عمالً( يعِن عمل النصارى واليهود 

 )الفريقني معاً(. 

  غريه()مل يقل بقول أيب حنيفة  :ابن املنذرقال . 

 ( :خالف أبو حنيفة يف قوله اآلثار والناسوقال ابن عبد الرب)وخالفه أصحابه ، . 

 ثمرة الخالف : 

إىل أن يصري ظل كل شيء مثله، أو إىل أن الظهر يرتتب عليه جواز تأخري صالة 
، ومن صلى بني املثل واملثلني صلى خارج الوقت  يصري ظل كل شيء مثليه )وقت أطول(

 عند اجلمهور خالف للحنفية. 
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 : وقت صالة الظهر المرغب فيه والمختار )اإلبراد(. (4مسألة )

: صالة الظهر يف األماكن الباردة وكذا يف الشتاء ال الخالفمحل تحرير  -
البالد احلارة ويف  إشكال يف فضيلة تعجيلها، واخلالف يف وقت صالة الظهر املفضل يف

 الصيف، وقد اختلفوا يف وقتها على ثالثة أقوال: 

 : األقوال -

 :ءييستحب تأخريها قلياًل )مبقدار الفأفضل وقت )للمنفرد( أوله، و  القول األول 
 . لوقت يف مساجد اجلماعات ]مالك[ذراعاً( عن أول ا

 أول الوقت أفضل إال يف شدة احلر.  :لقول الثانيا 

 و حنفة وأمحد ومالك رمحهم اهلل )اجلمهور([. ]الشافعي وأب

 ة، واحلر والربد. أول الوقت أفضل بإطالق، للمنفرد واجلماع لقول الثالث:ا         

 .من الشافعية[ ، وبعض اخلرسانيني] الليث بن سعد

 : بب الخالفس
هلاجرة وعموم حديث الصالة ظاهر تعارض حديث اإلبراد مع حديث الصالة با

 . لوقتها
 : ألدلةا

 ليل القول األول: د 

كتب إىل عماله: ) ... أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعًا إىل أن   أن عمر  -
  .يكون ظل الرجل مثله ( ]املوطأ[

 فيه داللة على استحباب تأخري صالة اجلماعة يف املساجد.  :وجه الداللة 

 : دليل القول الثاني 

 فإن شدة احلر من فيح جهنم( ]متفق عليه[. إذا اشتد احلر فأبردوا، : )وله ق -

 وجه الداللة: احلديث صريح يف تأخري الصالة عن أول وقتها يف شدة احلر، وهو 
 . اخلالفنص يف حمل 
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 : دليل القول الثالث

 .صلي الظهر باهلاجرة( ]متفق عليه[كان ي  : ) أن النيب ديث جابر ح -1

 الة يف احلر وهو أول الوقت. احلديث دليل على مشروعية الص :وجه الداللة 

 قال: ) أتينا رسول اهلل فشكونا حر الرمضاء فلم ُيشكنا()م(.  ديث حباب ح -2

 كحديث جابروجه الداللة : . 

 ديث ابن مسعودح  سألت النيب : أي األعمال أفضل، قال: )الصالة :
 لوقتها، مث برُّ الوالدين، مث اجلهاد يف سبيل اهلل( ] خ/م[ . 

: )الصالة يف أول وقتها( ] قطِن واحلاكم، والزيادة متكلم فيها، فهي خمالفة يف روايةو 
 . واه مجهور الثقات من أصحاب شعبة[ملا ر 

 دليل على أفضلية الصالة ألول وقتها مطلقاً.  جه الداللة:و 
 : الراجح

 ول اجلمهور )القول الثاين( ألن: ق
فضل األعمال )املطلق( ديث اإلبراد نص يف حمل النزاع، وهو مقيد حلديث أح -3

 لو صحت الزيادة. 
ليست صرُية يف أن   )الصالة يف اهلاجرة( وكذا خباب  حديث جابر -2

 الصالة يف أول الوقت، خبالف حديث اإلبراد. 

 مرة الخالف: ث
  إذا وقع الظهر يف )احلر( فأفضل تأخريه على القول الثاين )اجلمهور( وعن

 ومثله قال أصحاب القول األول للمنفرد.  ،صحاب القول الثاين )أفضل تعجيله(أ
  .مع وجود امليكفات ووسائل النقل املكيفة؟ -اآلن –ربد بصالةالظهر هل نُ  :سؤال
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 : هل اشترك أول وقت العصر مع آخر وقت الظهر.  (5) مسألة
 : الخالفتحرير محل 

 وقت صالة )الظهر( هل يدخل مباشرة أول وقت صالة )العصر( أم  انتهىذا إ
 . ؟نهما وقت ليس من الظهر وال من العصربي

  سبق اخلالف يف آخر وقت صالة )الظهر( وأنه على قولني؛ اجلمهور وأبو حنيفة
ينتهي إىل أن يصري   ظل كل شيء )مثله( ، وأبو حنيفة )رواية(ينتهي إىل أن يصري )رواية(

 ظل كل شيء )مثليه(. 

  فيها اجلمهور، أما على روايته اخلالف هنا مفرع على رواية أيب حنيفة اليت وافق
 األخرى )املثلني( فيتفق معهم باالشرتاك وإن اختلف معهم يف وقت االشرتاك. 

 األقوال: 
وقت صالة العصر هو آخر وقت صالة الظهر ) ظل كل شيء  لأو  القول األول:

 مثله( فالوقت بينهما مشرتك. ]اجلمهور[ وفيه تفصيل عندهم. 
  (3)مشرتك بقدر أربع ركعاتوقت )مالك(: بني الوقتني . 

، وأول وقت العصر )املثالن( وما بني املثل آخر وقت الظهر هو )املثل( :القول الثاني
 ] أبو حنيفة على رواية[.   وقتاً منفرداً ال يصلح ألحدمها.واملثلني

 سبب الخالف: 
 يف مسألة سابقة، وهي آخر وقت صالة الظهر.  اخلالف -1
مع حديث عبد اهلل بن  للنيب   مامة جربيلمعارضه حديث إ اهرظ -2

 .  عمرو بن العاص

 األدلة: 

                                 
حني صار ظل كل شيء  يصلي العصر وذلكيعِن لو أن رجلني صليا معاً؛ أحدمها يصلي الظهر واآلخر  (3)

 (.1/331مثله ، لكانا مصليني الصالتني يف وقتهما )الشرح الكبري 
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  األول القولدليل : 

: ) وصلى املرَّة الثانية )الظهر( حني كان ظل  يف إمامة النيب  حديث ابن عباس 
 . [قطِنم، ت ، ن ، س ... ( ] صحيح/ حكل شيء مثله، لوقت )العصر( باألم

 آخر وقت الظهر مع أول وقت العصر اشرتاك احلديث نص على :وجه الداللة . 
 دليل القول الثاني : 

: ) ووقت صالة )الظهر( إذا زالت  حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص -
 الشمس عن بطن السماء ما مل ُيضر العصر( )م( . 

 ظاهر احلديث أن هناك فرق بني آخر وقت صالة الظهر وأول وقت : وجه الداللة
 و داخل يف الوقتني. صالة العصر ليس ه

 : الراجح
 : ور وهو االشرتاك بني الوقتني ألنقول اجلمه

 . ( نص صريح يف املسألة إمامة جربيل)   حديث ابن عباس -1

، وخالفه هنا بِن على رواية مرتددة يف هناية وقت الظهرأبو حنيفة له أكثر من  -2
 اخلالف السابق. 

  صلح ألحدمها ني الظهر والعصر وقتًا ال ي: ) ترك أبو حنيفة بعبد الرب ابنقال
 . وهذا مل يتابع عليه(

 : ثمرة الخالف
  على قول اجلمهور )الوقت املشرتك( ُيوز ملن صلى آخر وقت الظهر أن يصلي

مباشرة العصر، وُيوز للمسافر أن يصلي مجع تقدمي أو تأخري يف أي وقت من أول وقت 
 الظهر إىل آخر وقت العصر. 

 اين )أبو حنيفة( هناك وقت بني آخر وقت الظهر وأول وقت العصر لى القول الثع
 يصلي فيه ال الظهر وال العصر.  ال
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 . (1): آخر وقت العصر(6مسألة )
ر( إذا قلنا أن أول وقت )العصر( هو آخر وقت صالة )الظه :الخالفمحل تحرير 

وقت  فمىت ينتهي آخر -على قول اجلمهور  - ،وهو أن يكون )ظل كل شيء مثله(
 على ثالثة أقوال: خالف العصر؟، 

 : األقوال
 :مالك )رواية ابن  ة العصر أن يصري ظل كل شيء مثليهآخر وقت صال األول[

 . [رملشهو عبداحلكم(، والشافعي، وأمحد يف ا
 :أبو حنيفة ، ومالك )رواية  وقت صالة العصر ما مل تصفر الشمسآخر  الثاني[

 )اختارها املوفق وهي األصح( [.  ابن القاسم وعليها املذهب(، وأمحد
 :أهل الظاهر  الة العصر قبل غروب الشمس بركعةآخر وقت ص الثالث [

 وإسحاق[. 
 سبب الخالف: 

، وحديث ابن العاص  ظاهر التعارض بني ثالثة أحاديث؛ حديث ابن عباس 
 )من أدرك ركعة ...(.  :وحديث

 : األدلة
 دليل القول األول: 

: ) وصلى املرَّة الثانية العصر حني   يف إمامة جربيل حديث ابن عباس  -
 كان ظل كل شيء مثليه(. 

 :اخلالفاحلديث نص يف حمل  الداللة . 
  :دليل القول الثاني 

: ) ووقت صالة العصر ما مل تصفر الشمس  عبد اهلل بن عمرو بن العاص

                                 
 (.1/333)الشرح الكبري  الوسطى يف قول أكثر أهل العلم ة صالة العصر هي الصال (3)
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 ويسقط قرهنا األول( ]م[. 
 اخلالفاحلديث نص يف حمل  :وجه الداللة . 
  :دليل القول الثالث 
من أدرك ركعة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك : ) حديث أيب هريرة -

 العصر، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح( ]متفق عليه[.
 احلديث يدل على أن وقت صالة العصر إىل قبل الغروب.  وجه الداللة:

 الراجح: 
بينهما تقارب، فيبدأ هناية وقت صالة العصر من حني يصري ظل   القول األول والثاين

 (. تياركل شيء مثليه إىل إصفرار الشمس )وقت اإلخ
وعليه ُيمل حديث أيب  ،إما من إصفرار الشمس إىل الغروب فهو وقت )الضرورة(

ملا ورد من النهي عن تأخري صالة العصر إىل آخر وقتها: )تلك صالة املنافق  ؛ هريرة
قرها أربعاً، ال يذكر اهلل فيها إذا كانت بني قرين الشيطان قام فنس يرقب الشمس حىت ُيل

   .إال قلياًل( ]م[
 ثمرة الخالف: 

من صلى إىل بعد إصفرار الشمس فقد صلى بعد الوقت املختار على القول األول 
 والثاين، أما على القول الثالث فقد صلى يف الوقت.
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 . ؟موسع (: هل للمغرب وقت7مسألة )

  :الخالفمحل تحرير 
 على أن صالة املغرب جتب إذا غربت الشمس.  اتفقوا 

  على قولني.؟،  –كسائر الصلوات –واختلفوا هل هلا وقت موسع 

 األقوال: 
 القول األول: 

 وقت املغرب واحد غري موسع. 
/ إذا غربت الشمس ومضى قدر طهارهتا وسرت العورة وأذان وإقامة، ومخس )قدره

 . (1/13يف اجملموع ) النوويكعات ( ل: ثالث( ر )وقي
 ي[. جديد(، واألوزاعي والنوو الشافعي ) ،(مشهورمالك )]

 القول الثاني: 
، لشمس إىل غروب الشفق. ]أبو حنيفةوقت املغرب موسع، وهو ما بني غروب ا

ور، مي/ صححها غري واحد من الشافعية(، وأمحد، وأبو ثقد)رواية(، والشافعي )ومالك 
 داود والثوري، وإسحاق[. و 

 سبب الخالف: 
 .  بن العاص( حلديث ا )ابن عباس  معارضة حديث إمامة جربيل

 األدلة: 
 أدلة القول األول: 

وصلى املرَّة  : )مث صلى املغرب حني وجبت الشمس، حديث ابن عباس -1
 الثانية املغرب لوقته األول(. 

 :اخلالفاحلديث نص يف حمل  وجه الداللة . 
حديث: )ال تزال أميت خبري ما مل يؤخروا املغرب حىت تشتبك النجوم( ]حم، د،  -2
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 جه[. 

 :فيه داللة على عدم مشروعية تأخري املغرب إىل اشتباك النجوم.  وجه الداللة 
 أمجع املسلمون على فعل املغرب يف وقت واحد )أول الوقت(.  /اإلجماع -3

 أدلة القول الثاني: 
 غابت: ) ووقت صالة املغرب إذا  بن عمرو بن العاص حديث عبد اهلل -1

 الشمس ما مل يسقط الشفق( ]م[ . 

 وهو أصح من حديث إمامة جربيل اخلالفاحلديث نص يف حمل  وجه الداللة:
 . 

 : )وصلى املغرب قبل أن يغيب الشفق(.  حديث بريدة -2

سقوط : ) مث أخر املغرب حىت كان عند  حديث أيب موسى األشعري -3
 الشفق( ]م[. 

قال: ) إن للصالة أواًل وآخر، وإن أول وقت  أن النيب   حديث أيب هريرة -4
 صالة املغرب حىت تغرب الشمس، وأن آخر وقتها حني يغيب األفق( ]م[. 

 الراجح: 
، ، وهي أصحاخلالفلتهم نص يف حمل ألن أد ؛)للمغرب وقت موسع( القول الثاني:
 قدم ) كان مبكة أول الفرض(. مت  وحديث إمامة جربيل

 ثمرة الخالف: 
، بعد خروج املغرب رب وقت واحد( ال يدخل وقت العشاءعلى القول األول )املغ

من يقول جبواز اجلمع عند ويكون هناك وقت بني الوقتني مهمل، وهذا مشكل، خصوصًا 
 بني املغرب والعشاء للمسافر وللمطر. 
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  : أول وقت صالة العشاء .(8سألة )م

 : الخالفمحل تحرير 
 أن أول وقت صالة العشاء )مغيب الشفق(.  أجمعوا 

 ( على قولني. واختلفوا يف معىن )الشفق 

 األقوال: 
 القول األول: 

 أول وقت صالة العشاء مغيب احلمرة. 
 ]مالك، الشافعي، أمحد، الصاحبان، والثوري، األوزاعي )أكثر العلماء([. 

 القوال الثاني: 
 ة العشاء مغيب البياض الذي يكون بعد احلمرة. أول وقت صال
 واملزين، واختاره ابن املنذر[.  ،روزف ،] أبو حنيفة

 سبب الخالف: 
اشرتاك اسم الشفق يف لسان العرب، فإن الفجر عندهم يطلق على فجـرين )الصـادق 

 والكاذب(، والشفق يطلق على الشفقني )األمحر والبياض بعده(. 
 األدلة: 

 األول: أدلة القول 
–قـــال: ) أنـــا أعلـــم النــاس بوقـــت هـــذه الصـــالة  حــديث النعمـــان بـــن بشــري  -1

ابـــن ُيصـــليها لســـقوط القمـــر لِثَالثـــه( ]صـــحيح/ احلـــاكم و  كـــان رســـول اهلل   -صـــالة العشـــاء
 حبان والرتمذي وصححه األلباين[.

  :مغيب القمر يف الليلة الثالثة سريع، وهو وقت مغيب احلمرة. وجه الداللة 
بالعشــــاء ( وفيــــه: ) وكــــان  تم رســــول اهلل قالــــت: ) أعــــ  ديث عائشــــةحــــ -2

 يصلون فيها بني أن يغيب الشفق األول إىل ثلث الليل( ]خ[. 
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 :الشفق األول هو احلمرة.  وجه الداللة 
 )وقت املغرب ما مل يسقط ثور الشفق( ]م[ .  : حديث ابن العاص -3

 :محرته.  انثور الشفق: ثور  وجه الداللة 
ذا غـــاب الشـــفق وجبـــت الصـــالة( قـــال: )الشـــفق احلمـــرة، فـــإ عـــن ابـــن عمـــر  -4
 ، بيهقي وصحح وفقه، وروي مرفوعاً وقالوا له حكم الرفع[. ]قطِن

 :فقد فسر الشفق باحلمرة. اخلالفاألثر نص يف حمل  وجه الداللة ، 
 أدلة أصحاب القول الثاني: 

ة العشـــاء إىل ت صـــال: )لـــو ال أن أشـــق علـــى أمـــيت ألخـــر  حـــديث أيب هريـــرة -1
 ( ] حم، د، ن، جه[ . ثلث الليل أو نصفه

صـــالة  قـــال: )صـــلينا مـــع رســـول اهلل  ومثلـــه حـــديث أيب ســـعيد اخلـــدري  -2
 الَعْتَمة فلم خيرج حىت مضى حنو شطر الليل ..( ] صحيح ابن خزميه، وصحيح أبو داود[. 

 تأخريه  :وجه الداللة أول الوقـت البيـاض  لصالة العشـاء واسـتحباب ذلـك دلَّ أن
 بعد احلمرة . 

: )صــــلى العشــــاء اليــــوم األول حــــني أســــود األفــــق( ]املعجــــم حــــديث أيب مســــعود 
 األوسط والكبري[. 

 : الراجح
)أول وقــــت صــــالة العشــــاء ، مغيـــب احلمــــرة ، ل حاديــــث الــــواردة يف  القـــول األول:

 تفسري الشفق بأنه احلمرة . 
 مبكة فما ذهب إال بعد نصف الليل(.  : )راعيت البياضالخليل ابن أحمد قال 
 إن املعروف عند العرب أن الشفق احلمرة، وذلـك مشـهور يف شـعرهم وقال النووي( :

 . (األزهري والفراء وابن فارس واخلليل ؛ونثرهم، ونقله أئمة اللغة
على القول الثاين ) إن صـلى عنـد مغيـب احلمـرة وقبـل ظهـور البيـاض ثمرة الخالف: 

 قت العشاء(.فقد صلى قبل و 
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 (: آخر وقت صالة العشاء )المختار(. 9مسألة )

 : الخالفمحل تحرير 
 يف وقت العشاء خيرج إذا طلع الفجر، واختلفوا فيما قبل ذلك.  اتفقوا

 األقوال: 
 آخر وقت صالة العشاء )ثلث( الليل.  القول األول:

 (، وأمحد[. جديد(، والشافعي )مشهور]مالك )
 . (3)وقت صالة العشاء )نصف( الليلآخر  القول الثاني:

املوفــــق واجملــــد(،  (، وأمحــــد )اختارهــــاقــــدمي) (، الشــــافعيروايــــة]أبــــو حنيفــــة، ومالــــك )
 ور وابن املبارك[. والّثوري وأبو ث

 آخر وقت صالة العشاء إىل )طلوع الفجر( ]داود الظاهري[.  القول الثالث:
 سبب الخالف: 

 تعارض ظاهر نصوص األحاديث. 
  األدلة:

 أدلة القول األول: 
يف إمامة جربيل: )وصلى املرّة الثانيـة العشـاء حـني ذهـب   حديث ابن عباس -1

 ثلث الليل(. 

 : )وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل( ]م[.  ومثله حديث بريدة -2

  :بالعشاء (، وفيه تم رسول اهلل ع: ) أرضي اهلل عنها ومثله حديث عائشة -3
 بني أن يغيب الشفق األول إىل ثلث الليل( ]خ[.  وكان يصلون فيها)

                                 
: كيفية معرفة ثلث الليل اآلخر/ تكون حبساب الساعات من املغرب إىل الفجر مث قسمتها على  فائدة (3)

  ثالثة أقسام وضم قسمني منها إىل املغري
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 :وهي صحيحة متظاهرة. اخلالفاألحاديث نص يف حمل  وجه الداللة  

 أدلة القول الثاني: 
 . صالة العشاء إىل نصف الليل( ]م[ : )ووقت حديث عبد اهلل بن عمرو -1

 صالة العشاء إىل نصف الليل ]خ/م[. : )أخر رسول اهلل  حديث أنس -2

العشـــاء ذات  : )أخـــر رســـول اهلل  حـــديث أيب ســـعيد اخلـــدري، وأيب هريـــرة -1
ليلـــة إىل شـــطر الليـــل، وقـــال: لـــو ال أن أشـــق علـــى أمـــيت ألخـــرت الصـــالة إىل نصـــف الليـــل( 

 ]حم، د، ن، جه[. 

 :وهي صحيحة. اخلالفاألحاديث نص يف حمل  وجه الداللة ، 
 أدلة القول الثالث: 

 حــديث أيب قتــادة ( قــال ،):   لــيس يف النــوم تفــريط، إمنــا التفــريط علــى مــن مل(
 يصلِّ حىت ُيي وقت الصالة األخرى( ]م[. 

 :احلــديث عـام يـدل علــى بقـاء األوىل إىل أن يـدخل وقــت األخـرى وهــو  وجـه الداللـة
  فهو ناسخ له. الفجر، واحلديث متأخر عن حديث إمامة جربيل 

  :الراجح 
 القـــول الثـــاين( محـــر، وينتهـــي إىل نصـــف الليـــل، فق األيبـــدأ وقـــت العشـــاء مبغيـــب الشـــ(

لثبـــوت تـــأخري الصـــالة إىل )نصـــف( الليـــل قـــوالً وفعـــالً ويف ذلـــك إثبـــات زيـــادة علـــى 
أخبـــار الثلـــث، واألخـــذ بالزيـــادة الصـــحيحة أوىل لكثـــرة طرقهـــا وكوهنـــا صـــحيحة، ويف 

 ذلك مجع بني األحاديث. 
  ؤخرها عـن ثلـث الليـل، وإن أخرهـا أن ال ي –إن شاء اهلل  –قال ابن قدامة: )واألوىل

 إىل نصف الليل جاز، وما بعد النصف وقت ضرورة(. 
 ثمرة الخالف: 

وقت العشاء املختـار، وعنـد أصـحاب  (بعد)من صلى بعد )نصف الليل( فقد صلى 
 القول الثالث صلى يف الوقت املختار.
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 ( المختار. 11مسألة )(: وقت صالة الصبح )الفجر 
 :الخالفتحرير محل 

 على أن أول وقت صالة الصبح، طلوع الفجر الصادق.  اتفقوا

 على أن آخر وقت صالة الصبح، طلوع الشمس.  واتفقوا

 واختلفوا يف وقت صالة الصبح املختار على قولني: 

 األقوال: 
 القول األول: 

 يف الصبح أفضل.  (3))اإلسفار(
 بن عبد العزيز[. ]أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والنخعي وابن جبري، وعمر 

 القول الثاني: 
 يف الصبح أفضل.  (2)ليس()التغ

 ور، وداود )اجلمهور([. ث]مالك والشافعي وأصحابه، وأمحد، وأبو 
 سبب الخالف: 

 اختالفهم يف طريقة مجع األحاديث املختلفة الظواهر. 
 األدلة: 

 أدلة أصحاب القول األول: 
وا بالصـــبح فكلمـــا أســـفر  فهـــو : ) أســـفر قـــال  حـــديث رافـــع بـــن َخـــِديج  -1
 ، وصححه الرتمذي وابن حبان واأللباين[ . ل جر( ]صحيح/ حم، أصحاب السنن أعظم

  :اخلالفاحلديث نص يف حمل وجه الداللة.  

                                 
 ر النور وزوال الظلمة.  اإلسفار : الكشف واإلضاءة )والصبح إذا سفر( أي أضاء، وإسفار الفجر ظهو  (3)
 التغليس: ظلمة آخر الليل.  (2)
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صــلى صــالة إال مليقاهتــا  : )مــا رأيــت رســول اهلل قــال حـديث ابــن مســعود  -2
 الفجر قبل ميقاهتا( ]متفق عليه[. وصلَّ  –مزدلقة –مع جبإال صالتني؛ املغرب والعشاء 

لسـاً هبـا ووصـف الـراوي أن أدى صـالة الفجـر مبزدلفـة مغ معلـوم أنـه  وجه الداللة:
 هذا قبل ميقاهتا، فدل أن ميقاهتا يف مجيع األيام غري ذلك اليوم )اإلسفار(. 

كانـــا ُيســـفران بالصـــبح جـــداً،   وعليـــاً   فعـــل الصـــحابة، فـــإن ابـــن مســـعود -3
 ستذكار[. يف خالفته ]اال   انعثم وكذا

 وألن اإلسفار يُفيد كثرة اجلماعة واتصال الصفوف، ويتسع الوقت للتنفل قبلها.  -4
 أدلة القول الثاني: 

 عموم األدلة الدالة على استحباب املبادرة باألعمال الصاحلة:  -1

 . ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ژ
 . ژ ڦ ڦ ژ

 ول وقتها(. الصالة لوقتها( )أل ) أي العمل أفضل،حديث: 
)كــان يصــلي الصــبح فتنصــرف النســاء  :أنــه رضــي اهلل عنهــا حــديث عائشــة  -2

 لس( ]خ[ . ما يُعرفن من الغمتلّفعات مبُروِطهنَّ 
 ... والصــبح بغلــس( يصـلي الظهــر باهلـاجرة : )كـان رســول اهلل عـن جــابر  -3

 / م[. ] خ
صـالة الصـبح مـرة صـلَّى  : )أن رسـول اهلل  حديث ابن مسعود األنصـاري -4

لـيس حـىت مـات ومل يُعـد إىل ، مث كانـت صـالته بعـد ذلـك التغلس، مث مرة أخرى فأسفر هبـاغب
: رجالـه رجـال الصـحيح ، وقـال الشـوكاينالنووي يف اجملمـوع، واأللبـاين هأن ُيسفر( ]د، وحسن

 وأصله يف الصحيحني[.  

 :وهو آخر فعله  اخلالفاألحاديث نص يف حمل  وجه الداللة . 
، وحمـــال أن يفعلـــوا الـــدون ويرتكـــوا  ، أبـــو بكـــر وعمـــر وعثمـــانفعـــل الصـــحابة -5

 العمل باألفضل. )التمهيد( . 

  الراجح:
لـيس، وألن إطالـة هو التغ ليس أفضل، وميكن اجلمع بني األحاديث، بأن فعله غالت

، نيـاحالقراءة يف الفجر سنة، فيحصل اخلـروج مـن الصـالة وقـت اإلسـفار )هـذا يف أغلـب األ
 ليس واخلروج منها وقت اإلسفار(. غفيكون السنة الدخول يف الفجر وقت الت

 حصول األجر يف فعل األفضل.ثمرة الخالف: 
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 أوقات الضرورة والعذر
 أوقات الصالة تنقسم إلى ثالثة أضرب: 

)أي األعمــال أفضــل فقــال حلــديث:  (3)/ وهــو الصــالة أول الوقــتوقــت فضــيلة -3
ا( )د( .: )الصالة ألول وقته 

 / وهو الوقت الذي ُيوز تأخري الصالة إىل آخره من غري عذر. وقت احتيار -2

يباح تأخري الصالة إليه مع العذر، وإن أخرها / وهو الوقت الذي وقت الضرورة -1
 .بدون عذر أمث
 كان التأخري لعذر أو كان لغري عذر. فعلها يف هذا الوقت )أداء( سواء  ويعترب 
لشـــمس فقـــد )أدرك العصـــر( ركعـــة مـــن العصـــر قبـــل أن تغـــرب ا : ))مـــن أدركحلـــديث

  .[متفق عليه]

مــن أدرك ســجدة مــن صــالة العصــر قبــل أن تغــرب الشــمس فليــتم صـــالته، وروايــة ))
 . [عليه ن تطلع الشمس فليتم صالته(( ]متفقومن أدرك سجدة من صالة الصبح قبل أ

                                 
 : ( على خالف يف التأخري3) 

 الظهر لإلبراد.  -

العشاء حلديث: ) لوال أن أشق على أميت ألمرهتم أن يؤخروا العشاء إىل ثلث الليل أو الفحر نصفه(  -
 رتمذي وقال صحيح[. ال]

 ليس أم اإلسفار. : يصلى يف التغالفجر -
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  :أوقات الضرورة 
 من اصفرار الشمس إىل غروهبا( العصر( . 
 الفجر . 

 أوقات الضرورة والعذر: 
منـــه بعمـــوم  الً اســـتدال د الظـــاهر الـــذي مل يقـــل هبـــاو دالـــ اأثبتهـــا فقهـــاء األمصـــار خالفـــ

خل ر الصــالة حــىت يـــدؤختـــ ، إمنــا التفــريط أن: ))لــيس التفـــريط يف النــوم حيــث أيب قتــادة
ك ركعـــــة مـــــن العصــــــر قبـــــل أن تغــــــرب : )مــــــن أدر  وقـــــت األخـــــرى(، وحــــــديث أيب هريـــــرة

 . (3)الشمس(
 ما اجلمهور فجمعوا بني األدلة، وأثبتوا أوقات الضرورة والعذر. أ

 النظر ألوقات الضرورة من جهتين: 
 . ؟ما هي هذه األوقات وألي الصلوات تكون -1

 . ؟من هم أهل العذر الذين رخص هلم يف هذه األوقات -2

  ضرورة .  مسألة: الصلوات التي لها أوقات
 ( واملغرب والعشاء الظهر والعصر / )مشرتكاً بينهما(. مشرتكاً بينهما( 

يعــِن حكمهـــا واحــد يف الوقــت، فكــأن وقـــت الظهــر ميتــد مـــن زوال  ومعــىن مشــرتكاً:
ب الشـمس. وصـالة املغـرب مـن غـروب الشـمس إىل طلـوع الفجـر، و الشمس إىل غر 

 تالعصـر والظهـر، ولـو طهـر  وعلى هذا لو طهرت احلـائض مـثالً قبـل الغـروب صـلت
 قبل الفجر، صلت املغرب والعشاء. 

 ، مالك، والشافعي، وأمحد. هذا مذهب الثالثة

                                 
  حديث أيب قتادة وحديث أيب هريرة، وبني أحاديث مواقيت الصالة. اجلمهور مجعوا بني (3) 

كان   نوإ اوال تؤخر الصالة إىل خروجه زجعلوا أحاديث مواقيت الصالة دالة على وقت التوسعة واجلواف       
ك ملا ورد ، وذل وحديث أيب هريرة  وقت الصالة ما زال باقياً، وكما دل عليه حديث أيب قتادة

 ه.حنو من النهي عن تأخري الصالة إىل تلك األوقات حلديث )تلك صالة املنافق( و 
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و)للعشـاء( وقت الضرورة )للعصر( دون اشرتاك مع الظهـر  وخالف أيب حنيفة فعنده]
. وعليــه فلــو طهــرت احلــائض قبــل الغــروب صــلت العصــر فقــط، ولــو دون اشــرتاك مــع املغــرب

 . [فجر صّلت العشاء فقططهرت قبل ال
 دليل: ال
من أدرك ركعة من صالة العصر قبل مغيـب الشـمس فقـد أدرك : )عموم حديث -1
 العصر(. 

ق علـى وقـت الظهـر واملغـرب للعصـر فقـط( وينطبـ ةهذا حكم )ولـيس برخصـ لداللة:ا
 . والعشاء
 ( :ومثله حديث .)ال يفوت وقت صالة حىت يدخل وقت اآلخر 

جــواز لظهــر والعصــر يف احلكــم، واملغــرب والعشــاء مــا ورد مــن دل علــى اشــرتاك ا -2
ألن املســـافر صـــاحب ضـــرورة  ؛علـــى املســـافر أهـــل الضـــرورة اجلمـــع يف الســـفر بينهمـــا، ويقـــاس

 وعذر فجاز اجلمع له، بتأخري األوىل أو تقدمي الثانية، فدل على اشرتاك وقتها. 

 ودل علـــى االشـــرتاك حـــديث ابـــن عبـــاس  قـــال: ) أن رســـول اهلل   صـــلى الظهـــر
 والعصر مجيعاً يف غري خوف وال سفر( ]خ/م[. 
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ة( ]آخر ما يدرك بـه وقـت : آخر الوقت المشترك )الوقت الضرور [12] مسألة
 . الضرورة[
والعصــر. وإذا ل غــروب الشــمس فقــد وجــب عليــه الظهــر قبــإذا أدرك ركعــة  الــراجح:

 ء. ع الفجر فقط وجب عليه املغرب والعشاأدرك ركعة قبل انصدا 
مبعـــىن لـــو أســـلم الكـــافر وبقـــي علـــى غـــروب الشـــمس مقـــدار ركعـــة، فقـــد وجبـــت عليـــه 

 صاليت الظهر والعصر. 
 فمن أدرك آخر وقت العصر بركعة، وجب عليه الظهر أيضاً. 
 ومن أدرك آخر وقت العشاء فقد وجب عليه املغرب أيضاً. 

 )وقيل( لو أدرك )تكبرية( فقط فقد لزمه ما تقدم. 
 فعي وأمحد . الشا /النسبة
ـــذا جـــاز مجعهمـــا  :الـــدليل ألهنـــا كالصـــالة الواحـــدة، ووقـــت أحـــدها وقـــت اآلخـــر، ل

 للمسافر أول أو آخر الوقت. 
 المتفق عليه أنه من أهل الضرورة والعذر. 

 لو طهرت احلائض يف وقت الضرورة تصلي الظهر والعصر أو املغرب والعشاء.  -1

 كذا لو حاضت وهي مل تصل.  

 واحلاضر يذكر الصالة يف الصالة يف هذه األوقات وهو حاضر،  يذكراملسافر  -2
 هذه األوقات وهو مسافر. 

 . الصيب يبلغ يف أوقات الضرورة -3

 الكافر ُيسلم.  -4



 (www.drthaher.comموقع الدكتور ظاهر بن فخري الظاهر )   (كتاب الصالةشرح )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

14 

 

 . ؟: هل المغمى عليه من أهل األعذار[13]مسألة 

 .؟هل المغمي عليه يقصر الصالة

 : الخالفمحل تحرير 
قط عنــــه القضــــاء، واخلــــالف يف شــــرب مخــــر، ال يســــك  ؛إذا أغمــــي عليــــه لســــبب حمــــرم

 وقـت يفيق بعد خـروج الوقـت يف / والذيرض أو لسبب مباح كدواء احتاج لهعليه مل املغمى
 . الضرورة

 األقوال: 
 القول األول: 

 ال يقضي الصالة اليت ذهبت وقتها / إال إذا أفاق وقت الضرورة لزمته. 
زم الظـاهري، ور وابـن حـثـين وربيعـه وأبـو والزهـري واحلسـن وابـن سـري / الشـافعي، مالك

 . وهو مروي عن ابن عمر
 القول الثاني: 

، وإن زادت عــــن مخــــس يقضــــي الصــــالة يف دون مخــــس صــــلوات، فمــــىت أفــــاق قضــــى
 صلوات سقط القضاء يف الكل. 

 . ة والنوويأبو حنيف
 : القول الثالث

 يقضي مطلق وال تسقط عنه الصالة، فمىت ما أفاق قضاها. 
هـد وإبـراهيم ومحـاد بـن أيب ومروى عن عمار، وعمران بن حصـني، وعطـاء و ا أمحد،

 . سلميان
 سبب الخالف: 

 ]مل يذكره ابن رشد[.  ؟ائم أم باجملنونهل يشبه املغمي عليه بالن
 األدلة: 
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 دليل أصحاب القول األول: 
نـون القياس على )اجملنون( املتفـق عليـه أنـه ال يقضـي الصـالة، فاإلغمـاء حبـال اجل -1

 أشبه ألنه مرض. 

الرجـل يُغمـى عليـه  عـن أهنا سـألت رسـول اهلل  رضي اهلل عنهاحديث عائشة  -2
لـــــيس مـــــن ذلـــــك قضـــــاء؛ إال أن يغمـــــى عليـــــه فُيفيـــــق يف وقتهـــــا : )فيـــــرتك الصـــــالة، فقـــــال 

 . [بيهقي، وقال ابن اجلوزي: هذا حديث ال يصحال صليها( ] قطىنيف

 الصالة ]املوطأ[. ، ومل يقضِ وذهب عقله على ابن عمر  أغمي -3
 دليل أصحاب القول الثاني: 

ألن بعـــد مخـــس صـــلوات يـــدخل التكـــرار يف الصـــالة، فيســـقط القضـــاء، فيصـــبح  -1
 ن أقرب. نو باجمل هقياس

   يف القياس بني مخس صلوات أو أكثر.  فرقوالرد / ال 
 دليل أصحاب القول الثالث: 

اســـتفاق بعـــد ثـــالث،  امـــاً ال يصـــلي، مثغشـــي عليـــه أي مـــا رواه األثـــرم: أن عمـــاراً 
 . ]األثرم[ ىفصل

 وحنوه عن عمران بن احلصني.

 اإلغماء ال ُيسقط فرض القيام، وال يؤثر يف استخفاف الوالن فكذا الصالة.  -2

 ، فمىت فاق النائم قضى الصالة.القياس على النائم
  القياس على النائم، فمىت فاق النائم قضى الصالة. -3

  لذة واإلغماء مرض، والنائم ينتبه بالتنبيه خبالف املغمى عليه.  / النومالرد 
 الراجح: 

 القول الثالث يقضي الصالة. 
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 ثمرة الخالف: 
 لو أُغمي على شخص ملدة يومني: 

   .عند القول األول ال يقضي 
   .عند القول الثاين ال يقضي 
   .عند القول الثالث يقضي 
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 رورة. مسألة: لو طهرت المرأة في أوقات الض
  على وجوب الصالة اليت طهرت يف وقتها.  اتفقوا 

  ؟وهل جتب عليها الصالة اليت قبلها . 

جــزء مــن  تومثلــه لــو أدركــإن بقــي ركعــة للغــروب فيجــب العصــر والظهــر ) :الــراجح
 الركعة(.

 الدليل:
ل أن تغــرب الشــمس فقـــد أدرك مــن أدرك ركعـــة مــن العصــر قبـــ) :عمــوم حــديث -1
 ه أداء العصر )أدرك وجوب الصالة عليه(. وجب علي :. أيالعصر(

مـن أدرك ســجدة مــن العصــر : )ه بـاألكثر علــى األقــل، وقولــهيــبلتنهـذا مــن بــاب ا -2
 قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر( ]خ[. 

أنــه قــال يف احلــائض: )إذا طهــرت قبــل الفجــر بركعــة تصــلي  ابــن عبــاس  ثــرأ -3
 لي الظهر والعصر( ]بيهقي[.املغرب والعشاء، وإن طهرت قبل الغروب تص

 
ـــل أداء [15] مســـألة ـــو طـــرأ العـــذر بعـــد دخـــول الوقـــت ، كمـــن حاضـــت قب : ل

 . ؟الصالة فهل يلزم قضاؤها
 القضاء واجب عليها 

 ي أمحد عالشاف

 الصالة جتب بأول الوقت. ألن
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 األوقات المنهي عن الصالة فيها
 الكالم يف هذا املوضوع يشمل: 

 :صالة فيها، وهي مخسة أوقاتعن الاألوقات املنهي  -1

علـــى ثالثـــة أوقـــات وهـــي: وقـــت طلـــوع الشـــمس، ووقـــت غروهبـــا، ومـــن وقـــت  تفقـــواا
 صالة الصبح حىت تطلع الشمس. 

 ، وبعد صالة العصر. اختلفوا يف وقيت الزوالو 
 الصلوات املنهي عن أدائها يف أوقات النهي. -2

 
 . (؟قت منع/ هل هو و زوال ) هل يجوزالصالة وقت ال (:16مسألة )
على النهي وقت طلوع وغـروب الشـمس، ومـن صـالة  اتفقوا :الخالفمحل تحرير 
 وقت الزوال على قولني. تطلع الشمس، واختلفوا يف الصالة الصبح حىت 

 األقوال: 
 القول األول: 

 و وقت منع للصالة(. هُيوز الصالة وقت الزوال )وليس 
 .اوؤس واألوزاعيواحلسن وطمالك/ 

 ني: القول الثا
 (. وال )وهو وقت منهى عن الصالة فيهال ُيوز الصالة وقت الز 

أبــــو يســــوف وإســــحاق و أبــــو حنيفــــة/ أمحــــد/ الشــــافعي )واســــتثىن زوال يــــوم اجلمعــــة(. 
 . الم والنوري واحلسن وابن املباركواألوزاعي، واختاره شيخ اإلس

 سبب الخالف: 
 عمل أهل املدينة(. عارضة األثر للعمل )م

 األدلة: 
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 يل أصحاب القول األول: دل
ما أنا فـال أهنـى أحـداً يصـلي مـن ليـل أو هنـار املوقوف قال: ) أ أثر ابن عمر  -1

 . وال غروهبا( ] مصنف عبد الرزاق[ أي ساعة شاء، غري أنه ال يتحرى طلوع الشمس

الشــروق والغــروب ومل  عنــد ، فأهــل املدينــة علــى منــع الصــالةعمــل أهــل المدينــة -2
صـالة وقـت الـزوال )والعمـل هـذا ناسـخ ملـا يف احلـديث مـن النهـي(. وعمـل أهـل ميتنعوا عـن ال

 (. كاملدينة حجة )عند مال

   دليـــل العمـــل مـــا أخرجـــه مالـــك يف موطـــأه: ) أهنـــم كـــانوا زمـــن عمـــر بـــن اخلطـــاب و
 يصلون يوم اجلمعة حىت خيرج عمر(.

ال، كـــان بعـــد الـــزوال، فـــإذا كـــان خـــروج عمـــر بعـــد الـــزو    ومعلـــوم أن خـــروج عمـــر 
وكانت صالهتم إىل خروجه، فقد كانوا يصلون وقت استواء الشمس، وهـذا عمـل معمـول يف 

 يــوم اجلمعــة، وغــري اجلمعــة ســواء، وملو  ره منكــر، وهــو أقــوى مــن خــرب الواحــد.املدينــة وال يُنكــ
 يصح أثر وال نظر يف التفريق . 

ـــرون، ويصـــلو مالـــكوقـــال  ن نصـــف : )مـــا أدركـــت أهـــل الفضـــل والعبـــاد إال وهـــم يهجِّ
 النهار يف تلك الساعة، ما يتقون شيئاً يف تلك الساعة( ]املدونة والتمهيد[ 

 : كان خيرج بعد الزوال  عمر أن ويؤيد 
الشـمس خـرج  : )فلمـا كـان يـوم اجلمعـة وزالـت بن عباسسقيقه عن االحديث  -

 عمر فجلس على املنرب( ]فتح الباري/ شرح الزرقاين على املوطأ[. 

ن مالك عن ( عن مالك عن عمر أيب سهيل برية: )البساط واحلصسفحديث الطَّن -
جـــدار املســـجد لعقيـــل بـــن أيب طالـــب يـــوم اجلمعـــة تطـــرح إىل فســـة أبيـــه قـــال: )كنـــت أرى طن
قـال  –ر خـرج عمـر بـن اخلطـاب وصـلي اجلمعـة داة كلهـا ظـل اجلـسـفنالغريب، فـإذا غشـي الط

 ائلة الضحاء( ]املوطأ[. قمث نرجع بعد اجلمعة فنقيل  –أيب سهيل ىل وا -مالك

 دليل أصحاب القول الثاني: 
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 قـــال: )ثـــالث ســـاعات كـــان رســـول اهلل   حـــديث عقبـــة بـــن عـــامر اجلهـــِن -1
حــني تطلــع الشــمس بازغــة حــىت ترتفــع، وحــني  نصــلي فيهــا، وأن نقــرب فيهــا موتانــا؛ينهانــا أن 

 مس للغروب( ]م[. ضيف الشيقوم قائم الظهرية حىت متيل، وحني ن

 ( . ستثناء يوم اجلمعة / للشافعي)ا -2

  حـــديث أيب هريـــرة  :( أن رســـول اهلل  هنـــى عـــن الصـــالة نصـــف النهـــار حـــىت
وضــــــعفه ابــــــن عبــــــد الــــــرب يف  م للشــــــافعي والبيهقــــــيتــــــزول الشــــــمس، إال يــــــوم اجلمعــــــة( ]األ

 . االستذكار[
  عــد الــزوال( ]دليــل مــا ثبــت مــن صــالة النــاس يــوم اجلمعــة إىل خــروج عمــر للصــالة ب

 . ك املتقدم[مال
كانــا ينهــان عــن الصــالة وقــت    وابــن مســعود ] لكــن هــذا معــارض بــأن عمــر 

 الزوال يوم اجلمعة/ ذكر املوفق ابن قدامة[. 
 الراجح: 

 ويبقى االستثناء ليوم اجلمعة قائم. اخلالفالقول الثاين، وحديثهم نص يف حمل 
 ثمرة الخالف: 

 لة وقت الزوال. عند أصحاب القول األول ُيوز أن يصلي الناف
 عند أصحاب القول الثاين ال ُيوز أن يصلي النافلة وقت الزوال.
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 (. ؟نهيال)هل يجوز / هل هو وقت  (1)الصالة بعد صالة العصر(: 17مسألة )
 : الخالفمحل تحرير 
لصــبح اعلــى النهــي عــن الصــالة وقــت غــروب وشــروق الشــمس، ومــن صــالة  اتفقــوا

 واز الصالة بعد صالة العصر على قولني. حىت تطلع الشمس، واختلفوا يف ج
 األقوال: 

 القول األول: 
 ال ُيوز الصالة بعد صالة العصر وهو وقت هني. 

 تعــاىل )روايــة( وأبــو يوســف وإســحاق واألوزاعــيأبــو حنيفــة مالــك والشــافعي وأمحــد، 
 . لثوري واحلسن بن حي وابن املباركختاره شيخ اإلسالم، وااو 

 القول الثاني: 
 لصالة بعد صالة العصر وهو ليس وقت هنى. جتوز ا

س الزبري وابنه، وبه قال عطاء وطاوو علي وابن عمر وابن مسعود وعائشة وأيب أيوب و 
 . ار ابن حزمختيوعمرو بن دينار وابن جريج وا

 معارضة أثر ألثر. ظاهر  سبب الخالف:
 األدلة: 

 دليل أصحاب القول األول: 
عــن الصــالة بعــد العصــر حــىت تغــرب  اهلل  هنــى رســول) حــديث أيب هريــرة  -1

 الشمس، وعن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس( ]متفق عليه[. 

هنــى عــن الصــالة بعــد الصــبح  أن رســول اهلل : )وفيــه حــديث ابــن عبــاس  -2
 حىت ُيشرق، وبعد العصر حىت تغرب( ]متفق عليه[. 

                                 
: النهي عن الصالة بعد العصر متعلق بفعل الصالة، فمن مل يصلِّ أُبيح له التنفل وإن قال يف املغِن (3)

)ال صالة بعد  :ثصلى غريه، ال نعلم يف هذا خالفاً، أما النهي بعد الفجر فيتعلق بطلوع الفجر حلدي
 ( ]م[. الشمس صالة العصر حىت تغرب
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ح حـىت ترتفـع الشـمس، حديث ابن سعيد اخلدري مرفوعـاً: )ال صـالة بعـد الصـب -3
 وال صالة بعد العصر حىت تغيب الشمس( ] متفق عليه[. 

صــــــالة العصــــــر  حــــــديث أيب بصــــــرية الغفــــــاري قــــــال: صــــــلى بنــــــا رســــــول اهلل  -4
َُخمَّص، فقــال: )

إن هــذه الصــالة ُعرضــت علــى مــن كــان قــبلكم فضــيعوها، فمــن حــافظ بــامل
 شاهد( ]م[ والشاهد النجم. عليها كان له أجره مرتني وال صالة بعدها حىت يطلع ال

 دليل أصحاب القول الثاني: 
صـــالتني يف بيـــيت قـــط، ســـراً وال  حـــديث عائشـــة قالـــت: )مـــا تـــرك رســـول اهلل  -1

 عالنية، وركعتني قبل الفجر، وركعتني بعد العصر( ]متفق عليه[ . 

يتحــرى طلـــوع الشـــمس  أن : )وهــم عمـــر؛ إمنـــا هنــى رســـول اهلل قالــت عائشـــة -2
 . ]م[( وغروهبا

)ال تصلوا بعد العصـر؛ إال أن تصـلوا والشـمس مرتفعـة(  -مرفوعاً –حديث علي  -3
 ]د، وصححه األلباين وحسن إسناده النووي يف اجملموع[ . 

 : الراجح
 / منع الصالة بعد العصر. القول األول

  بقولها وهم: وردها على عمر   الرد على حديث عائشة
، تقول برأيهـا وعائشة  الرسول  لرواية، وهي ةكثري األحاديث الثابتة للنهي   -1

ري الصــــالة رى( علــــى أن التحــــري املنهــــى عنــــه، حممــــول علــــى تــــأخوممكــــن محــــل قوهلــــا: )يتحــــ
 املفروضة إىل هذا الوقت. 

ل هنيـــه عــن الصـــالة بعـــد العصـــر، فيكـــون علـــى أنــه كـــان قبـــ ميكــن محـــل فعلـــه  -2
 كل اآلثار(. الطحاوي يف مشلنهي عن الصالة بعد العصر ناسخ )ا

 حلديث: ميكن محله على اخلصوصية للنيب  -3
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   حدثتـــه: أن رســـول اهلل رضـــي اهلل عنهـــا ذكـــوان أن أم ســـلمة   كـــان يصـــلي بعـــد
ه فيـــل األوطـــار نيـــوصـــححه األلبـــاين وقـــال الشـــوكاين يف  بيهقـــي/ ( ]د/العصـــر وينهـــي عنهـــا

 مقال(. 
   أهنـا رأت رسـول اهللوفيـهرضي اهلل عنها حديث أم سلمة :   يصـلي ركعتـني بعـد

د العصــر، فســألته عــن ذلــك، فقــال: )إنــه أتــاين نــاس مــن عبــد قــيس فشــغلوين عــن الــركعتني بعــ
 . الظهر، وهي هاتان[ ]متفق عليه[

كانـت تلـك ركعــيت القصـر، ولــيس هنـاك سـنة للعصــر تقضـى بعــد   ال شـيخ اإلســالم:قـ
 العصر ملن فاتته. 

لظهـر بعـد العصـر مـن خصائصـه عليـه حجـة علـى أن قضـاء سـنة ا اوقال ابن باز: هذ
 السالم. 
 حــديث عائشــة   أن أبــا ســلمة   ســأهلا عــن الســجدتني اللتــني كــان رســول اهلل
  يصليهما بعد العصر فقالت: )كـان ُيصـليهما قبـل العصـر، مث إنـه ُشـغل عنهمـا أو نسـيها

 فصالها بعد العصر، مث أثبتهما، وكان إذا صلى صالة أثبتها( ]م[. 
 ن عن أم سلمة قالت للنيب حديث ذكوا  عن قضـاء صـالة مـا بعـد الظهـر إىل مـا

بعــــد العصــــر: قالــــت: )يــــا رســــول اهلل: أنقضــــيهما إذا فاتــــا؟ فقــــال: ال( . ]الطحــــاوي، وقــــال 
البيهقي: رواية ضعيفة ال نقوم هبا حجة، قال ابن بـاز: حـديث حسـن، أخرجـه أمحـد بإسـناد 

 جيد[. 
 ثمرة الخالف: 

 ول: ال ُيوز صالة النافلة بعد العصر. عند أصحاب القول األ

 عند أصحاب القول الثاين: ُيوز صالة النافلة بعد العصر. 
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 : (1)الصالة التي تجوز في أوقات النهي (18مسألة )

علـى أن النفـل املطلـق ال ُيـوز وقـت النهـي، واختلفـوا  اتفقـوا :الخـالفحـل متحرير 
 يف جواز ما عداه على أقوال. 

 :األقوال
إال ، حــىت الفريضــةع الصــلوات يف وقــت النهــي يــمجأن تصــلى ال ُيــوز  األول:لقــول ا

(. أبـــو (2)القضـــاء عصـــر يومـــه فيجـــوز قضـــاؤه إىل الغـــروب إذا نســـيه. )وفيـــه تفصـــيل عنـــدهم
 .  وأبو بكرة اعة من الصحابة منهم كعب بن عجرة،ومجحنيفة، 

 : القول الثاني
ة والكسـوف وحتيـة املسـجد وركعـيت لفريضـة وذوات األسـباب: كاجلنـاز اُيوز أن تصلى 
 الطواف قضاء السنن. 

 . مان ابن بشري ومتيم الدارينعلعلي والزبري وابنه وأيب أيوب وال ونسبالشافعي، 
 :القول الثالث
 ]الثوري[.  ط وال ُيوز غريها ال نفل وال سننلفريضة فقاُيوز أن تصلى 

 :القوال الرابع
   الفريضـــة فقـــط و ، ب )بعـــد الصـــبح والعصـــر(، وذوات األســـبالفريضـــةاُيـــوز ان تصـــلى 

                                 
 هذه املسألة من املسائل اليت يرتتب عليها فروع خالفية كثرية ، كما سنراها يف مثرة اخلالف.  تنبيه: (3)
 قال ابن عابدين:  (2)

 األوقات املكروهة نوعان: 
ا شرع هبا، وتبطل إذا طرأ عليها ال ينعقد فيه شيء من الصالة إذ /األول: الشروق واالستواء والغروب

 )وفيه تفصيل(. 
وينعقد فيه مجيع  /الثاين: ما بني طلوع الفجر وطلوع الشمس، وما بني صالة العصر إىل اإلصفرار

 الصلوات )على تفصيل أيضاً( . 
 الثاين قضاء الفرائض وصالة اجلنازة وسجدة التالوة.  الوقت قال ابن زاحم: ُيوز يف



 (www.drthaher.comموقع الدكتور ظاهر بن فخري الظاهر )   (كتاب الصالةشرح )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عند الشروق والغروب(. )
 . لى تفصيل يف ذوات األسباب عندمهاالك / أمحد عم
 : ذوات األسباب: صالة اجلنازة وسجدة التالوة، سنة الفجر بعدها.عند مالكف
 .صالة املعادة، والصالة املنذورةعند أمحد: ذوات األسباب: ركعيت الطواف والو 
 لخالف:ا ببس
خــتالفهم يف اجلمــع بــني األحاديــث العمومــات املتعارضــة ظــاهراً يف مــا يصــلى أوقــات ا

 النهي، وأيهما خيص باآلخر. 
 ألدلة : ا

 أدلة أصحاب القول األول:

هنـــى عـــن الصـــالة بعـــد العصـــر حـــىت  : )أن رســـول اهلل  حـــديث أيب هريـــرة -1
 ]متفق عليه[ . تغرب الشمس، وعن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس( 

 . يف املسألة السابقة وحديث عقبة بن عامر اجلهِن  مثله حديث ابن عباس و 
 النهي عام يشمل الفريضة والسنن والنوافل.  الداللة:جه و  

ملــا نــام عــن صــالة الفجــر حــىت طلعــت الشــمس، أخرهــا  حــديث: )إن النــيب  -2
 ق عليه[. / متفس( ]عن أيب قتادة وعمران بن حصنيحىت أبيضت الشم

أخرهـا بعـد  ملـا لـو جـاز أداء الفجـر املكتـوب وقـت طلـوع الشـمس  لداللـة:اوجه  
 االنتباه. 
: )إذا بــدأ حاجــب الشــمس فــأخروا الصــالة حــىت مرفوعــاً   حــديث ابــن عمــر -3

 تربز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصالة حىت تغيب( ]م[ . 

 شمس فقد أدرك العصر(. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الحديث )

 أصحاب القول الثاني:  دلةأ
: )مـن نسـي صـالة فليصـلها إذا ذكرهـا، : قـال  حـديث أنـس -1

 ال كفارة هلا إال ذلك( ]م[.
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 ل على قضاء الفريضة يف أي وقت حال الذكر. د
إذا ذكرهــا، فــإن اهلل  د أحــدكم عــن الصــالة أو غفــل عنهــا فليصــلهارقــ)إذا  :يف لفــظو 

 ]م[.   ژ ٺ ٺ ٺ ژ: تعاىل يقول
 يصــل الصــالة حــىت : )إمنــا التفــريط يف اليقظــة علــى مــن مل حــديث أيب قتــادة -2

 ، فمن فعل ذلك فليصلها حني ينتبه هلا( ]م[. ُيئ وقت األخرى

قـــال: )يـــا بـــِن عبـــد منـــاف، ال  أن رســـول اهلل  حـــديث جبـــري بـــن مطعـــم  -3
و هنـار( ]األثـرم والرتمـذي/ ن ليـل أمتنعوا أحداً طـاف هـذا البيـت وصـّلى يف أّي سـاعة شـاء مـ

 ./ جه/ دارمي/ حم[ند/ 

دل علـــى جـــواز )ركعـــيت الطـــواف( وهـــي مـــن ذوات األســـباب يف أي  :لداللـــةاوجـــه 
 وقت. 

وأنا أصلي ركعـيت الفجـر بعـد  : رآين رسول اهلل قال هر حديث قيس بن ف -4
أكـن صـليت ركعـيت   مل، قلـت: يـا رسـول اهللصالة الفجر فقال: مـا هاتـان الركعتـان يـا قـيس؟

 / جه[.  / د /تحمالفجر فهما هاتان( ]

 دل على جواز قضاء سنة الفجر وقت النهي وهي من ذوات األسباب.  لداللة:ا
وفيــه  /)مــن مل يصــل ركعــيت الفجــر فليصــلِّهما بعــد مــا تطلــع الشــمس( ] ت :حلــديثو 

 .[عمرو بن عاصم وثقه ابن اجلوزي
 ، ُيلـــس حـــىت يركـــع ركعتـــني( ]متفـــق عليـــه[إذا دخـــل أحـــدكم املســـجد فـــالحـــديث: )

 . ذوات األسباب وهذا يدل على صالة حتية املسجد وهي من

 حديث الكسوف: )فإذا رأيتموها فصلوا( ]خ[ . 

 النهي العام دخله التخصيص، فضعف داللته على العموم[.  /] يف كل ما تقدم
 دليل أصحاب القول الثالث:

الصـالة وأحاديــث مشـروعية صــالة الفـرض ملــن اجلمـع بــني أحاديـث عمــوم النهـي عــن 
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 نساها. 
  :الراجح

 القول الثاين: جواز ذوات األسباب لورود الدليل يف ذلك. 
 ثمرة الخالف: 

 للثالثة.  اعند أيب حنيفة خالف ئتواال تقضى الف -

 للثالثة.  الو طلعت الشمس وهو يف صالة الصبح فسدت عند أيب حنيفة خالف -

يضة وهو يف املسـجد وقـد صـالها فـال تعـاد الفجـر والعصـر عنـد أيب إذا أقيمت الفر  -
 ن صلى وحده(. إحنيفة، وتعاد عند أمحد والشافعي ) ومالك 

 اتشــبه الفــرض عنــد أيب حنيفــة خالفــ ألهنــا ؛الصــالة املنــذورة ال تصــلى وقــت النهــي -
 غريه. ل

د الشــافعي وز عنــوز عنــد أيب حنيفــة ومالــك، وجتــكعــيت الطــواف وقــت النهــي ال جتــر  -
 وأمحد. 

 /الشــــروق) املنهــــي عــــن الصــــالة فيهــــا وز يف األوقــــات الثالثــــةصــــالة اجلنــــازة ال جتــــ -
 زوال( إال عند الشافعي وأمحد. الغروب/ال

 أليب حنيفة ومالك.  اً قضاء سنة الفجر بعدها جتوز عند الشافعي وأمحد، خالف -

أليب حنيفـــة  اً د خالفـــوز عنـــد الشـــافعي وأمحـــجتـــ يالراتبـــة بعـــد العصـــر قضـــاء الســـنة  -
 ومالك. 

 قضاء السنن أوقات النهي: جتوز عند الشافعي خالف للثالثة.  -

وز عنــد الشــافعي خــالف ســبب كتحيــة املســجد والكســوف: جتــ الصــلوات الــيت هلــا -
 للثالثة. 

 النواقل املطلقة يف مكة: جتوز عندالشافعي خالف للثالثة.  -
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 قامة(الباب الثاني )معرفة األذان واإل

 : تعريف األذان
 ، أي: أعلمته. ذا: أذنت فالن بك، يقالاإلعالم :لغة

 [.1]التوبة :   ژ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ژ: قال تعاىل
 أي: إعالم. 

 [ أي أعلمتكم. 309]األنبياء :   ژ ہ ہ  ہ ژوقال تعاىل: 
 الة. صل الكلمة من )األذن( كأنه يلقي يف أذان الناس بصوته ما يدعوهم إىل الصأو 

 اإلعالم بدخول وقت الصالة أو قربه بذكر خمصوص. : اصطالحاً 
 : فائدة
 أن األذان ال ُيسن لغري الصلوات واخلمس واجلمعة.  اتفقوا

وأن النـــداء لصـــالة الكســـوف واخلـــوف واالستســـقاء وغريهـــا بقولـــه: )الصـــالة جامعـــة( 
 (. 3/32االستذكار )

 فضل األذان  
قــال: )لــو يعلـم النــاس مـا يف النــداء والصــف األول مث  عـن أيب هريــرة أن رسـول اهلل 

 مل ُيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا( ]خ/م[. 
 ]م[.  : )املؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة(وقال 
: )إذا كنت يف غنمك فأذنـت بالصـالة فـأرفع صـوتك بالنـداء فإنـه ال يسـمع وقال 

 إال شهد له يوم القيامة( ]خ[. مدى صوت املؤذن جن وال إنس وال شيء 
 
 
 



 (www.drthaher.comموقع الدكتور ظاهر بن فخري الظاهر )   (كتاب الصالةشرح )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 ( صفات األذان )أربع(: 19مسألة )
(  17أذان )أهل المدينـة( واختـارم مالـك/ ]تثنيـة التبكيـر وتربيـع الشـهادتين[ / )

 كلمة. 
أقعـــده فـــألقى عليـــه األذان حرفـــاً حرفـــاً قـــال: )اهلل  : أن النـــيب عـــن أيب حمـــذورة 

ال اهلل/ أشــهد أن ال إلــه إال اهلل/ أشــهد أن حممــداً رســول أكــرب/ أهلل أكــرب/ ]أشــهد أن ال إلــه إ
اهلل/ أشــهد أن حممــداً رســول اهلل/ ال يرفــع صــوته، مث يرجــع فيقــول[ أشــهد أن ال إلــه إال اهلل/ 
أشهد أن ال إلـه إال اهلل/ أشـهد أن حممـداً رسـول اهلل/ أشـهد أن حممـداً رسـول اهلل/ حـي علـى 

فالح/ حي على الفالح/ اهلل أكرب/ اهلل أكرب/ ال إلـه الصالة/ حي على الصالة/ حي على ال
إال اهلل( ]م[. وقــــد نبــــه النــــووي علــــى أن هــــذه الصــــفة غلــــط مــــن بعــــض الــــرواة وقــــال الشــــيخ 

 األلباين: منكر خمالف للروايات األخرى عن أيب حمذورة . 
ـــر وتربيـــع الشـــهادتين وتثنيـــة  ـــين/ واختـــارم الشـــافعي/ ]تربيـــع التكبي أذان )المكي

 ( كلمة:19ي[/ )الباق
 اهلل أكــرب/ اهلل أكــرب/ علمــه هــذا األذان )اهلل أكــرب/ : أن النــيب عــن أيب حمــذورة 

اهلل أكرب/ أشهد أن ال إله إال اهلل/ ]أشهد أن ال إلـه إال اهلل/ أشـهد أن ال إلـه إال اهلل /أشـهد 
 إلــه إال اهلل/ أن حممــداً رســول اهلل/ أشــهد أن حممــداً رســول اهلل/ مث يعــود فيقــول[ أشــهد أن ال

أشهد أن ال إلـه إال اهلل/ أشـهد أن حممـداً رسـول اهلل/ أشـهد أن حممـداً رسـول اهلل/ حـي علـى 
الصالة/ حي على الصالة/ حي على الفالح/حي علـى الفـالح/ اهلل أكـرب/ اهلل أكـرب/ ال إلـه 

 إال اهلل( ]رواه مسلم[.
(  17يـر وتثنيـة البـاقي[ )أذان )الكوفيين( اختارم أبو حنيفة وأحمد/ ]تربيع التكب

 كلمة: 
علمــــه  حدثــــه: أن رســــول اهلل  عــــن مكحــــول عــــن ابــــن حُمرييــــز أن أبــــا حمــــذورة 
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اهلل أكــرب/ أشــهد أن ال إلـه إال اهلل/ أشــهد أن ال إلــه  اهلل أكـرب/ اهلل أكــرب/ األذان: )اهلل أكـرب/
ى الصـــالة/ حـــي إال اهلل/ أشــهد أن حممـــداً رســول اهلل/ أشـــهد أن حممـــداً رســول اهلل/ حـــي علــ

 على الصالة/ حي على الفالح/حي على الفالح/ اهلل أكرب/ اهلل أكرب/ ال إله إال اهلل(.   
أذان )البصـــريين( اختـــارم الحســـن البصـــري وابـــن ســـيرين/ ]تربيـــع التكبيـــر األول 

 ( كلمة: 19/)وحي على الصالة وحي على الفالح[ وتثليث الشهادتين
كرب/ اهلل أكرب/ ]أشهد أن ال إله إال اهلل/ أشهد أن حممداً ) اهلل أكرب/ اهلل أكرب/ اهلل أ

رسول اهلل/ حـي علـى الصـالة/ حـي علـى الفـالح/ أشـهد أن ال إلـه إال اهلل/ أشـهد أن حممـداً 
رسول اهلل/ حـي علـى الصـالة/ حـي علـى الفـالح/ أشـهد أن ال إلـه إال اهلل/ أشـهد أن حممـداً 

 ح[/ اهلل أكرُب/ اهلل أكرُب/ ال إله إال اهلل(. رسول اهلل/ حي على الصالة/ حي على الفال
 

 قول الصالة خير من النوم في صالة الصبح. حكم (: 21مسألة )

مـــن يزيـــد يف أذان الصـــبح قولـــه بعـــد حـــي علـــى الفـــالح يزيـــد )الصـــالة خـــري  الـــراجح:
 . النوم(. وهذا يسمى )التثويب(

ر إىل الصالة، وأصـله مـن ثان باحلضو  ، ألنه طلب  والتثويب مأخوذ من ثاب إذا رجح
 عد يلوِّح إليه بثوبه لرياه. ء شخص من بُ دعا

 وهذا مذهب األئمة الثالثة والشافعي يف القدمي وهو الصحيح يف مذهب الشافعية. 
 الدليل: 
 يف صــالة الفجــر، فــأقول : )كنــت أؤذن لرســول اهلل قــال عــن أيب حمــذورة  -1

الصــالة خــري مــن النــوم، الصــالة خــري مــن  - إذا قلــت يف األذان األول: حــي علــى الفــالح-
 قطِن[. / والدار / والبيهقيالنوم( ]الطرباين يف الكبري/ جه

يؤذنــه بصــالة الفجــر، فقيــل هــو نــائم، فقــال:  : )أنــه أتــى النــيب  عــن بــالل -2
أذين الفجــر، فثبــت األمــر علــى فــأقرت يف تــ  مــن النــوم، الصــالة خــري مــن النــوم.الصــالة خــري
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 / وصححه األلباين[. / الدارميقي/ حم]جه/ بيه ذلك(

قــال الغمــاري )عــن اختيــار الشــافعي يف اجلديــد أنــه لــيس مبســنون، قــال: هــذا غريــب 
 نّ أمـن أوجـه عديـدة، وكـ يرو معلوم مشـهور، مـ جداً، فإن قول ذلك يف زمن النيب 

 إىل عمـر بـن اخلطـاب يؤِذنُـه ءن جـاذه ما يف موطأ مالك أنه بلغه: أن املؤ ابن رشد غرّ 
لصالة الصبح، فوجده نائماً، فقال: الصالة خري مـن النـوم. فـأمره عمـر أن ُيعلهـا يف 

 نداء الصبح(. 
 : )التثويب يف صالة الصـبح مل خيتلـف أنـه كـان يف عهـد النـيب ماري أيضاً الغقال و 

 وبأمره لوورده من طرق متعددة. 
 

 ( حكم األذان:21مسألة )

 : الخالفمحل تحير 
 ة األذان، وذهب اجلمهور إىل صحة صالة من يؤذن ومل يقيم.على مشروعي تفقواا
 اختلفوا يف حكم األذان على ثالثة أقوال: و 
 ألقوال: ا
 لقول األول: ا
 رض يف مساجد اجلماعات.ف
 .)فرض كفاية( دوأمح )رواية(الك م

 القول الثاني: 
 .نة للمنفرد، وللجماعة. وهو آكد )يف السنية(س
  .اية()رو لشافعي وأمحد ومالك ا
 لقول الثالث: ا
 اجب على األعيان ولو كان مسافراً. و 
ن نســـي اإلقامـــة أعـــاد الصـــالة، وكـــذا قـــال األوزاعـــي مـــا دام يف الوقـــت،  ال عطـــاء/ إقـــ
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 ذهب ابن حزم أنه شرط لصحة الصالة يف اجلماعة سفراً وحضراً. و 
 ر و اهد: إن نسي اإلقامة يف السفر أعاد. قال ابن املنذو 
 عارضة املفهوم لظواهر اآلثار. م بب الخالف:س
 ل املقصود باألذان االجتماع أو أنه قوالً من أقاويل الصالة. ه
 
 : ألدلةا
 : دلة أصحاب القول األولأ

ما مـن ثالثـة يف قريـة )يقول:  قال: مسعت رسول اهلل  حديث أيب الدرداء  -1
يكم باجلماعـة، فإمنـا يأكـل علـ فال يؤذن وال تقام فيهم الصـالة إال اسـتحوذ علـيهم الشـيطان،

 ب من الغنم القاصية(. الذئ

 يفهم منه الوجوب، وُيصل النجاة من استحواذ الشيطان بأذان أحدهم[. ]
قال: )فـإذا حضـرت الصـالة فليـؤذن  أن النيب   ثوير حديث مالك بن احل -2

 لكم أحدكم وليأمكم أكربكم(. 

 احد. ل على وجوب األذان ل مر، وهو مقصود على فعل و د
 غر، وإذا مل يسمعه أغار( ]متفق[ إذا مسع النداء مل يُ  كان رسول اهلل  -3

 أدلة أصحاب القول الثاني: 
الصــــالة قــــال لــــه: )إذا أردت الصــــالة  يف صــــالته ملــــا علَّمــــه  حــــديث املســــيء -1

  ( ]خ[.، فكرب، مث استقبل القبلةفأحسن الوضوء

ألعّلمه، فال ُيوز تأخري البيـان عـن وقـت  ومل يأمره باألذان، ولو كان واجب لداللة:ا
 احلاجة. 

، مث مل ُيـــــدوا إال أن النـــــاس مـــــا يف النـــــداء والصـــــف األول : )لـــــو يعلـــــمقولـــــه  -2
 ستهموا( ]خ/م[. ا عليه اليستهمو 
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لو كان األذان واجب ملا صح االستهام عليه، فإنه يلزم كل واحد القيـام بـه،  :لداللةا
 وليس فقط من ظهر سهمه. 

بــــني النــــداء والصــــف األول والوقــــوف بالصــــف األول لــــيس بواجــــب  حلــــديث قــــرن امث
 للصالة. 
 . بميكن الرد/ بأن احلديث يف معرض بيان الفضل وليس الوجو و 
 يف عرفة ومزدلفة، فقد أذن للصالة األوىل منهما، ولو كان واجباً ملا تركه.  فعله و 

 أدلة القول الثالث: 
بـــالالً أن يشـــفع األذان ويـــوتر اإلقامـــة، واألمـــر  أمـــر أن النـــيب   عـــن أنـــس -1  

 للوجوب. 

 . واألمر يدل على الوجوب.  ثيحديث مالك بن اجلور  -2

 :  حديث أيب الدرداء -3

 ألن من ترك األذان استحوذ عليه الشيطان.  ؛ل على الوجوبد
 وهو خلفاؤه وأصحابه.  داوم عليه النيب  -4

ويـــأمرهم إن مل يســـمعوا األذان أن يثنـــوا علـــيهم  كـــان يبعـــث الســـرايا  أن النـــيب  -5
 الغارة، فصارت منزلة األذان مبنزلة اإلميان. 

 ألن األذان من شعائر اإلسالم الظاهرة.  -6

 
 . واجب على اجلماعةالراجح: 

 ثمرة الخالف فيمن ترك األذان: 
 أمث عند القول األول، وعند بعضهم تبطل صالته. فهو ي

 صالته صحيحة. ال يأمث و وعند القول الثاين: 
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 ألذان للفجر قبل وقته. ا (:22مسألة )
 : حل الخالفمتحرير 

 أنه ال ُيوز أن يؤذن للظهر والعصر واملغرب والعشاء قبل وقتها.  تفقواا
 اختلفوا يف جواز األذان للصبح قبل وقته على أقوال. و 
 ألقوال: ا
 لقول األول: ا
 . ن لياًل(ن للفجر قبل وقته )األذاوز أن يؤذُي
 .وإسحاق وداود، والطربي وأبو يوسفواألوزاعي الك / الشافعي / أمحد. م
 لقول الثاني: ا

 .ال ُيوز أن يؤذن للفجر قبل وقته
هــل العــراق مــن التــابعني والنــووي/ واحلســن بــن حــي وحممــد وزفــر ومجهــور أحنيفــة، بــو أ

 .ومن بعدهم
 في المسألة أقوال أخرى: و 
 أمحد.  يكره يف رمضان خاصة/ -1

/ أي جــوز إذا كــان معــه مؤذنــان)ُيــب األذان بعــد الفجــر ولــو أذن قبــل الفجــر  -2
 . وهذا قول أهل احلديث

ُيــوز أن كــان لــه و ل الفجــر الفجــر، وُيــوز قبلــه إن كــان أذن قبــ ب األذان بعــدُيــ -3
 مؤذنني حبيث ينزل األول ويصعد الثاين )بني وقتهما قدر يسري(/ ابن حزم. 

 سبب الخالف: 
 رد يف ذلك حديثان متعارضان يف الظاهر. و 

 األدلة: 
 دليل أصحاب القول األول: 
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إن بالاًل ينادي بليل، فكلوا واشربوا حىت ينادي ابن أم مكتوم، وكـان ) :قوله  -1
ابـن أم مكتــوم رجــالً أعمــى ال ينــادي حــىت يقــال لــه أصــبحت أصــبحت( ]متفــق عليــه[ ومســاه 

 ابن رشد حديث احلجازيني. 

 . تبه نائمكم ويرجع قائمكم( ]د/ن[)إن بالالً يؤذن بليل لين :ثحدي -2

اختصــت الفجــر عــن ســائر الصــلوات ألنــه وقــت النــوم، فيــؤذن قبــل ليتأهــب  الداللــة:
 الناس للخروج للصالة وينتبهوا من النوم وهذا املعىن ال يوجد يف غريها. 

 ح أمــرين النــيب ملــا كــان أذان الصــب)قــال:  روى زيــاد بــن احلــارث الصُّــدائي  -3
إىل ناحيــة الشــرق فيقــول  فأذنــت، فجعلــت أقــول: أقــيم، أقــيم يــا رســول اهلل، فجعــل ينظــر 

 .)ال(، حىت إذا طلع الفجر نزل ... ( ] د/ ت/ جه/ حم[
 باألذان قبل طلوع الفجر.  أمره  الداللة:

 دليل أصحاب القول الثاني: 
أن  الفجـــر، فـــأمره النـــيب  قـــال: )إن بـــالالً أذن قبـــل طلـــوع عـــن ابـــن عمـــر  -1

ن العبــد قــد نــام( ] د / طحــاوي / قطــِن/ البيهقــي. وصــححه األلبــاين[ يرجــع فينــادي: إال أ
 حديث الكوفيني[.  ومساه ابن رشد]

   .الوقت يف سائر الصلوات، فيقاس عليها الصبح إمجاعهم على عدم األذان قبل -2
 .  ال إعالماً قته كان جتهيالً ن إعالم بدخول الوقت، فلو حصل قبل و األن األذ -3

ـــ4 قــال لــه: )ال تــؤذن حــىت يســتبني لــك الفجــر هكــذا(  عــن بــالل أن رســول اهلل  ــ
 ومّد يده َعْرضا ] د[. 

 : الراجح
القـــول األول: قـــال ابـــن رشـــد: حـــديث احلجـــازيني )إن بـــالالً ...( أثبـــت. واألوىل يف 

الفجـر، لكـن ال ينبغـي أن يقـدم رمضان خاصة أن يكون له مـؤذنني فيـؤذن قبـل الفجـر وبعـد 
 للفجر بوقت طويل حىت ال يرتك الناس سحورهم. 

 : ثمرة الخالف



 (www.drthaher.comموقع الدكتور ظاهر بن فخري الظاهر )   (كتاب الصالةشرح )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

10 

 

 لو أذن قبل الفجر صح عند القول األول. 
 يعيد األذان. و وعند القول الثاين ال يصح 

 (: إقامة غير المؤذن. 23مسألة )
 . ؟ل يجوز أن يؤدي رجل ويقيم آخره
 يقيم املؤذن. وهو مذهب أكثر الفقهاء.  : واألوىل: أنز ذلكُيو  لراجح:ا
 لدليل: ا

بـالالً فـأذن،  حني أدي األذان قـال: )أمـر رسـول اهلل  عن عبد اهلل بن زيد  ـــ1
 . ، وضعفه األلباين[وابن عبد الرباحلازمي  هم/ د/ وحسنحمث أمر عبد اهلل فأقام( ] 

عـــن جـــده: )أنـــه أُرَِي د اهلل بـــن زيـــد عـــن أبيـــه حـــديث عبـــد اهلل بـــن حممـــد بـــن عبـــ ــــــ2
 فأعلمتــه، فقــال: علمهــن بــالالً  ى، قــال: فأتيــت النــيب ثــى مثــى، واإلقامــة مثــى ماألذان مثــ

ــــال ابــــن حجــــر يف الدرايــــة:  ــــيم فأقمــــت( ]البيهقــــي وق ســــناده إقــــال: فتقــــدمت فــــأمرين أن أق
 صحيح[. 

دل علـــى اســـتحباب أن يكـــون املـــؤذن هـــو املقـــيم حـــديث الصُّـــداين حيـــث قـــال:  ــــــ3
بـــالل ليقـــيم،  أمـــرين فأذنـــت مث قـــام إىل الصـــالةفلمـــا كـــان أوان الصـــبح  تيــت رســـول اهلل أ)
 . ، ومن أذن فهو يُقيم(إن صّداء أذن :ال رسول اهلل فق

اإلفريقـي ألن فيـه  ؛/ جه/ وضعفه البغوي والبيهقي وابن عبد الـرب وغـريهم/ نحم/ د]
 أيضاً. ، واحلديث له شاهد لكن ضعيف وهو ضعيف عند أهل العلم
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 .  ؟(خذ األجرة على األذان )هل يجوزأ :(24مسألة )
 . نان فإنه ال يعطى غريه ماالً ليؤذإذا وجد متطوع للقيام باألذ

 ( بدون شرط. بةاهلُيوز أخذ املؤذن )للّرزق( )
 . ؟وإذا مل يوجد متطوع لإلمام فهل ُيوز استئجار رجل ليؤذن )يؤذن بأجرة(

 ة على األذان. ال ُيوز أخذ األجر  :الراجح
 . بو حنيفة وأمحد والشافعية ) وجه(وهو مذهب أ
 . الشافعي يف األصح/ فيجوز عندهم()خالفاً ملالك و 

 : األدلة
قــال: )إن مــن آخــر مــا عهــد إيلَّ رســول اهلل  حــديث عثمــان بــن أيب العــاص  -1
  ًححه / د/ ن/ جــه/ وحســنه الرتمــذي وصــال يأخــذ علــى أذان أجــراً( ]حــم أن اختــذ مؤذنــا

، وقـــال احلـــاكم: خزميـــة واأللبـــاين وقـــال أمحـــد شـــاكر: إســـناده يف غايـــة الصـــحية احلـــاكم وابـــن
 صحيح على شرط مسلم[. 

مسعــت رجــالً قــال البــن عمــر: إين أحبــك يف اهلل، )قــال:   عــن ُيــب البكــايل -2
، يف اهلل ِنك يف اهلل وتبغضــغضـك يف اهلل، فقـال: سـبحان اهلل أحبـفقـال لـه ابـن عمـر: إين ألب

 ل األوطار[ . ني/ نك تسأل على أذانك أجراً( ]حباننعم، إ قال:

قــال: )أربــع ال يؤخــذ علــيهن أجــر، األذان، وقــراءة القــرآن،  عــن ابــن مســعود  -3
 ، والقضاء( ]ت[. اسمواملق

ألنـــه عمـــل قربـــة لفاعلـــه وال يصـــح إال مـــن مســـلم، فلـــم ُيـــز أخـــذ األجـــر عليـــه   -4
 كاإلمامة. 

 : ) ال نعلم خالفاً يف جواز أخذ الرِّزق على األذان(.ال يف الشرح الكبريق
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ألذان قائماً: ا(: 25مسألة )
 ألذان قائماً سنة. ا
كل من أحفظ عنه مـن أهـل العلـم هو مذهب مجهور العلماء، قال ابن املنذر: أمجع  و 

 من السنة أن يؤذن قائماً. إن 
لعلــم ويصــح، ألنــه لــيس كرهــه أهــل ا  فقــد ن فعلــه لغــري عــذرإ: قــال يف الشــرح الكبــريو 
 من اخلطبة وهي تصح من القاعد . آكد

 الدليل: 
 قال:  -ضم احلاء وإسكان اجليم-عن وائل ابن ُحْجر  ـــ1

 )حق وسنة مسنونة: أن ال يؤذِّن إال وهو قائم، وال يؤذن إال على طهر( ]البيهقي[ . 
 ( ]خ/ م[. لبالل: )قم فأذن قال  عن ابن عمر  ـــ2

 . يؤذنون قياماً  كان مؤذنوا رسول اهلل   ال املوفق:ق
  ل على جواز األذان قاعداً )لعذر(:د ـــ3
، والبهقـي لبعـري، فينـزل )فـيقم( ]تلخـيص احلبـريكان يؤذن علـى ا إن ابن عمر  أ ـــ

 وحسنه األلباين[. 

يـؤذن قاعـداً وكانـت  قال احلسـن العبـدي: رأيـت أبـا زيـد صـاحب رسـول اهلل  ب ـــ
 . البيهقي/ وحسن إسناده األلباين[يف سبيل اهلل( ] رجله أصيبت
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