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  أوقات الضرورة للصلوات الخمس

  فھد بن عبد هللا بن محمد المزعل

راسات اإلسالمیة ، المملكة  ، جامعة طیبة آلداب والعلوم اإلنسانیة، كلیة ا قسم الدِّ

  .العربیة السعودیة

  Fiqreasercher@gmail.com :البرید اللكتروني

  : الملخص

لدراسة المسائل المتعلقة بأوقات الضرورة للص�لوات الخم�س، وم�نھج  :یھدف ھذا البحث

. ورة وع�ددھاالفقھاء في تقسیم أوقات الصلوات الخمس، ومسلكھم في اعتبار وقت الض�ر

م��ا یحص��ل عن�د ال��بعض م��ن اللَّ�بس ف��ي تحدی��د وق�ت الض��رورة ابت��داًء وانتھ��اًء،  :مش�كلتھ

دراسة ما یتعل�ق  :مجالھ .والتساھل في تأخیر الصالة لمثل ھذا الوقت من غیر عذر مبیح

بأوقات الضرورة للص�لوات الخم�س، وم�ا ذك�ره الفقھ�اء ف�ي ابت�دائھا وانتھائھ�ا، والمعتب�ر 

أنَّھ یجب على المكلَّف رعایة مواقیت  ـ:ومن أھم النتائج .تأخیر الصالة إلیھا منھا، وحكم

د مواقی�ت الص�لوات ابت�داًء وانتھ�اءً .الصلوات الخمس أنَّ : ــ�ـ ال�راجح.ـــــــ أنَّ الشارع حدَّ

أنَّ : ــــ�ـ ال�راجح.وقت الضرورة لصالة العص�ر م�ن ح�ین اص�فرار الش�مس إل�ى غروبھ�ا

ـــ .العشاء من نھایة النصف األول من اللَّیل، إلى طلع الفجر الثانيوقت الضرورة لصالة 

أنَّھ یحرم تأخیر الصالة إلى : ــــ الراجح.أنَّ صالة الصبح لیس لھا وقت ضرورة: الراجح

أنَّ إدراك : ــــــــ�ـ ال�راجح.وقت الضرورة من غیر ع�ذر، وأنَّ اإلث�م یلح�ق م�ن فع�ل ذل�ك

��ةٍ الص��الة ف��ي وقتھ��ا؛ إنَّم��ا یك��و أنَّ ص��احب الض��رورة إذا زال : ــــ��ـ ال��راجح.ن بركع��ة تامَّ

  .عذره؛ لزمھ صالة الوقت وما ُیجمع إلیھا، وهللا تعالى أعلم

، مواقی�ت  ، الص�لوات الیومی�ة الص�لوات الخم�س،  أوقات الض�رورة :الكلمات المفتاحیة

  .الصالة
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The times of necessities for the five daily prayers 
Fahd bin Abdullah bin Muhammad al-Mazal. 
Department of Jurisprudence And Islamic Studies, 
College of Arts and Humanities, University taiba, KSA. 
Email: Fiqreasercher@gmail.com 
Abstract: 
This research aims: to study issues related to the times of 
necessity for the five daily prayers, and to explain the jurists in 
dividing the times of the five daily prayers, and their ways 
regarding the time of necessity and their numbers. The 
problem: the confusion that happens to some people in 
determining the time of necessity starting and ending, and 
being lenient in delaying prayer for such time without a 
permissible excuse. Scope: Study what is related to the times 
of necessity for the five daily prayers, and what the jurists 
mentioned about the  beginning and end , and what 
considered of them, and the ruling on delaying prayer to 
them. Among the most important results that emerged: 1.That 
the person must observe the times of the five daily prayers. 2. 
The law (Islamic law) determined the times of the prayers, 
starting and ending. 3. The most correct: The time of 
necessity for Asr prayer is from the time when the sun turns 
yellowish until sunset. 4. The most correct: The time of 
necessity for Isha prayer is from the end of the first half of the 
night until the second dawn. 5. The most correct: that the 
morning prayer has no time of necessity. 6. The most correct: 
that it is forbidden to delay prayer until the time of necessity 
without an excuse, and that the sin is on the one who does 
that. 7. The most correct: that you should be aware that for 
you reaching the prayer on time; It shoupd be a complete 
rakaat. 8. The most correct: that the person who is necessary 
if his excuse is removed; He must pray the time he realises 
and what passed him. God Almighty knows best. 
Keywords: The Times Of Necessities, The Five Daily 
Prayers, Delay Prayer, The Times Of The Prayers .  
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  :املقدمة

إنَّ الحم��د �، أحم��ده، وأس��تعینھ، وأس��تغفره، وأص��لي وأس��لم عل��ى م��ن بعث��ھ رب��ھ رحم��ة 

  :للعالمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد

ع على عباده أوقات عبادتھم؛ رفًعا للحرج عنھم، وتیسیًرا  فإنَّ من رحمة هللا تعالى أن وسَّ

  ..علیھم

یھا المكلَّ : ومن ذلك ف ف�ي یوم�ھ ولیلت�ھ خم�س م�رات، وخ�صَّ م�ن وقتھ�ا الصالة التي ُیؤدِّ

  :جزًء ألھل الضرورات، مراعاًة لحالھم، وقد رغبت الكتابة فیھ ألسباب، منھا

 .أنَّھ یتعلق بعبادة ھي من أركان الدین القویم.١
 .)١(أنَّھ مختص بوقت ھذه العبادة، الذي ھو أصل كبیر من أصولھا.٢
من جھة ابت�دائھا وانتھائھ�ا، وم�ا ھ�و  أنَّ مسائل أوقات الضرورة یحصل فیھا لبس.٣

 .معتبر منھا وما لیس كذلك
أنَّ الخطأ یقع من بعض المكلَّف�ین م�ن جھ�ة التس�اھل ف�ي ت�أخیر الص�الة إل�ى وق�ت .٤

 .الضرورة من غیر عذٍر مبیح
ولما یحصل عند بعض المكلفین م�ن جھ�ة م�ا یل�زم الواح�د إذا زال ع�ذره ف�ي ھ�ذا .٥

 .الوقت، وَحّد لزومھ
  :ثمنھج البح

استقصاء أقوال أئمة المذاھب األربعة، وبعض أقوال المحققین من أھ�ل العل�م، ف�ي .١
 .مسائل البحث

 .مراعاة الترتیب الزمني لمذاھب األئمة، عند عرض األقوال في المسألة.٢
 .االستدالل لكل قول، ومناقشة أوجھ االستدالل حسب ما یقتضیھ المقام.٣
 .ذكر القول الراجح، وسبب الترجیح.٤
 .المذاھب، واألدلة، والنُّقول، من مصادرھا األصلیةتوثیق .٥
اس��م الس��ورة، ورق��م اآلی��ة، : ع��زو اآلی��ات القرآنی��ة الكریم��ة إل��ى مواض��عھا؛ ب��ذكر.٦

 .وكتابتھا ِوْفَق الرسم العثماني
تخریج األحادیث واآلثار من مصادرھا؛ بذكر اسم الكت�اب، والب�اب، ورق�م الج�زء .٧

 والصفحة،
حین أو أح���دھما؛ اقتص���رت علیھم���ا، وإن ك���ان ف���ي ف���إن ك���ان الح���دیث ف���ي الص���حی 

                                      
 ).٧- ٦ص : (ینظر) ١(
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جتھ من مظانھ من كتب السنة، مع ذكر الحكم علیھ  .غیرھما؛ خرَّ
فت باأللفاظ الغریبة التي یِرد ذكرھا في البحث.٨  .عرَّ
عن��د توثی��ق المس��ألة؛ یك��ون ترتی��ب المراج��ع حس��ب أقدمی��ة وف��اة مؤلِفیھ��ا، فُیق��ّدم .٩

 .المتقدم، وُیؤخر المتأخر
  

  :خطة البحث

  .مقدمة، وتمھید، وسبعة مباحث، وخاتمة: انتظم ھذا البحث في
مة   .وفیھا بیان أسباب اختیار الموضوع، منھج البحث، خطة البحث: المقدِّ
  .في تعظیم أوقات الصلوات، ووجوب المحافظة علیھا: التمھید

اصطالح الفقھاء في تقسیم أوقات الصلوات الخم�س، ومس�لكھم : المبحث األول
  :أوقات الضرورة، والمراد بھا، وعددھا، وفیھ أربعة مطالب في اعتبار

  .اصطالح الفقھاء في تقسیم أوقات الصلوات الخمس: المطلب األول
  .مسلك الفقھاء في اعتبار أوقات الضرورة: المطلب الثاني
  .المراد بأوقات الضرورة: المطلب الثالث
  .عدد أوقات الضرورة: المطلب الرابع
  .ت الضرورة لصالة العصروق: المبحث الثاني
  .وقت الضرورة لصالة العشاء: المبحث الثالث
  .وقت الضرورة لصالة الصبح: المبحث الرابع

  .حكم تأخیر الصالة إلى وقت الضرورة: المبحث الخامس
  .القدر الذي یكون بھ إدراك الصالة في وقتھا: المبحث السادس
إذا زال ع�ذره ف�ي وق�ت الصلوات التي تل�زم ص�احب الض�رورة : المبحث السابع

  .الضرورة
  .وفیھا أھم نتائج البحث: الخاتمة

�ھ أك�رم مس�ؤول،  وهللاَ عزَّ وجلَّ أسأُل أن یجعلھ خالًص�ا لوجھ�ھ، وأن ینف�ع ب�ھ، إنَّ
  .وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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  التمهيد

  يف تعظيم أوقات الصلوات، ووجوب احملافظة عليها

َم هللاُ جّال  َدٍة، أوج�ب عظَّ �َم أوقاتھ�ا، ففرض�ھا ف�ي أوق�ات مح�دَّ  وع�ال الص�الة وعظَّ
ر  فعلھا فیھ�ا، وجع�ل ذل�ك برھاًن�ا عل�ى تم�ام إقامتھ�ا والمحافظ�ة علیھ�ا، وھم�ا أم�ران تك�رَّ

 جئ يي ىي ني{: ق�ال ج�ّال وع�ال :التأكید علیھما في آیات عدیدة م�ن كت�اب هللا تع�الى

ا ُوقِّ�َت لھ�م َوْق�َت وج�وب كانت على المؤمنین فرضً : أي .)١( } مئ خئ حئ

نھ لھم   . )٢(أدائھ، فبیَّ

 حئ جئ يي ىي ني{روى عب��د ال��رزاق ع��ن معم��ر ع��ن قت��ادة ف��ي قول��ھ

للص��الة وق��ت كوق��ت الح��ج، فص��لُّوا الص��الة «: ق��ال اب��ن مس��عود   }مئ خئ

  .)٣(»لوقتھا

ًم�ا، كلم�ا « } مئ خئ {: ف�ي قول�ھ -رحم�ھ هللا  -وقال زید ب�ن أس�لم  منجَّ

  .)٤(»كلما مضى وقت؛ جاء وقت آخر: خر، یقولمضى نجم؛ جاء نجم آ
وھذا كلھ؛ ألنَّ فعل الص�الة ف�ي وقتھ�ا ف�رض، «: -رحمھ هللا  -قال شیخ اإلسالم 

فتأخیرھ�ا ع�ن الوق�ت ح�رام باتف�اق العلم�اء، ف�إنَّ  -وقال  -والوقت أوكد فرائض الصالة، 
ص�الة النھ�ار إل�ى اللی�ل، العلماء متفقون على أنَّ تأخیر صالة اللیل إلى النھار، أو ت�أخیر 

  .ـھ.ا )٥(»بمنزلة تأخیر صیام شھر رمضان إلى شوال

واظب��وا : أي .)٦( }جم يل ىل مل خل{: وق��ال ج��الَّ وع��ال

، وعل�ى الص�الة الوس�طى  ، والزموھنَّ ، وتعاھدوھنَّ على الصلوات المكتوبات في أوقاتھنَّ
  .)٧(منھنَّ 

                                      
 ).١٠٣(سورة النساء، من اآلیة ) ١(
 ).٥/١٦٨(تفسیر ابن جریر ) ٢(
، وابن )٥/١٦٧(، وابن جریر في تفسیره )١/٥٣٥(ه عبد الرزاق في الصالة، باب المواقیت روا) ٣(

 ).٢/٣٨٦(المنذر في األوسط 
، ومحمد بن نصر في تعظیم قدر الصالة )٥/١٦٧(رواه اإلمام ابن جریر في تفسیره بسنده إلیھ ) ٤(

 ).٥١-٥٠ص (
 ).٢٢/٣٠،٢٩(مجموع الفتاوى ) ٥(
 ).٢٣٨(آلیة سورة البقرة، من ا) ٦(
 ).٢/٣٤٢(تفسیر ابن جریر ) ٧(
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حافظ��ة الم«: ق��ال }ىل مل خل{: ف��ي قول��ھ -رحم��ھ هللا  -ق��ال مس��روق 

  .)١(»علیھا؛ المحافظة على وقتھا، وعدم السھو عنھا

}حص مس خس حس مخجس جخ مح جح{: وقال تعالى
 )٢(.  

ویدخل في وجوب األمر بإقامتھا والمحافظة علیھ�ا دخ�وًال أولی�اً؛ المحافظ�ة عل�ى 
  .)٣(وقتھا، وتمام التعھد لھ، فھو ركن عظیم من أركانھا وأصل كبیر

 يف ُّ إنَّ هللا أكث�ر ذك�ر الص�الة ف�ي : قیل لھ أنَّھ وقد ُرِوَي عن ابن مسعود 

َّ لك اك يق ىق
 َّ  حك جك مق حق مف  ُّ  و )٤(

)٥(
ذل���ك عل���ى «: ق���ال. 

ا نرى یا أبا عبد الرحمن إالَّ على تركھا، فقال: قالوا. »مواقیتھا   .)٦(»تركھا كفر«: ما كنَّ
دة لتلك المواقیت، موجبة لفعلھا فیھا، منھا هللا  قول: وقد جاء في القرآن آیات محدِّ

 يئ ىئ  نئمئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ  :تع�������الى

  .)٧(َّ َّزب رب

  
رین؛ إشارة إل�ى «: -رحمھ هللا -قال اإلمام القرطبي  وھذه اآلیة بإجماع من المفسِّ

  .ـھ.ا )٨(»الصلوات المفروضة

  .زوالھا عن كبد السماء، فیدخل في ذلك الظھر والعصر َّ َّ ٍّ ُّ : فقولھ

  .لك صالة المغرب والعشاءظالمھ، ویدخل في ذ َّّٰ ِّ ُّ ُّ : وقولھ

أي صالة الصبح، وعبََّر عنھا بالقرآن؛ بمعن�ى الق�راءة، ألنَّھ�ا  َّزئ رئ ُّ  :وقولھ

  .)٩(ركن فیھا

                                      
، وابن جریر في )١/٣١٦(أفضل الصالة لمیقاتھا : رواه ابن أبي شیبة في الصالة، باب من قال) ١(

 ).٢/٣٤٢(تفسیره 
 ).٧٢(سورة األنعام، اآلیة ) ٢(
 ).٤/١٩٣(، وفتح الباري البن رجب )٢/٩٢(التمھید : ینظر) ٣(
 ).٢٣(سورة المعارج، اآلیة ) ٤(
 ).٣٤(سورة المعارج، اآلیة ) ٥(
  ).٦٤ص(، ومحمد بن نصر في تعظیم قدر الصالة )٢/٣٨٦(رواه ابن المنذر في األوسط ) ٦(

 .وروى طرًفا منھ ابن أبي شیبة في الموضع السابق
 ).٧٨(سورة اإلسراء، اآلیة ) ٧(
 ).١٠/٣٠٣(الجامع ألحكام القرآن ) ٨(
، وأضواء البیان )٩٤-١٥/٩٠(، وتفسیر ابن جریر )٣٠٦-٣٠٣/- ١(المصدر السابق : ینظر) ٩(

)١/٤٤٠.( 
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��ٌل ألوق��ات الص��لوات الخم��س، وك��ذلك ) ١(فھ��ذه اآلی��ة وم��ا ف��ي معناھ��ا دلی��ل مفصِّ
  .)٢(األحادیث

لوات الخم�س أجم�ع المس�لمون عل�ى أنَّ الص�«: -رحم�ھ هللا  -قال اإلم�ام الموفَّ�ق 
دة، وقد ورد ذلك في أحادیث صحاح جیاد   .ـھ.ا) ٣(»مؤقَّتة بمواقیت معلومة محدَّ

والمحافظ���ة عل���ى أوق���ات ھ���ذه الص���لوات، ورعایتھ���ا، وع���دم االش���تغال عنھ���ا، 

��ال ذك��ره  مل خل  ُّ : وتفویتھ��ا، م��ن أس��باب الف��الح، والف��وز ب��النعیم المق��یم، كم��ا ق��ال جَّ

 َّمث  زث رث يت ىت  ُّ  :، منھاثم ذكر جملة من أوصافھم) ٤( َّ ىل

ث��م أتبع��ھ بم��ا أع��ده للق��ائمین بھ��ا، المح��افظین عل��ى مواقیتھ��ا م��ن جزی��ل . )٥( َّمث

 َّىك مك لك اك  يق ىفيفىق يث ىثُّ : الث���واب، فق���ال

)٧)(٦(.  
ولم نجد هللا عزَّ وج�ل م�دَح «: -رحمھ هللا  -قال اإلمام محمد بن نصر المروزي 

؛ َمْدَح من واظ�ب عل�ى الص�لوات ف�ي أحًدا من المؤمنین بمواظبتھ على شيٍء من األعمال
وم��دحھم بالمحافظ��ة علیھ��ا، لی��دوموا علیھ��ا، ك��ل ذل��ك تأكی��ًدا لھ��ا، وتعظیًم��ا ... أوقاتھ��ا
  .ـھ.ا )٨(»لشأنھا

: یعن��ي قول��ھ  -وف��ي ھ��ذا الح��دیث «: -رحم��ھ هللا-وق��ال الح��افظ اب��ن عب��د الب��ر 
م لعم�ل الص�الة ف�ي وقتھ�ا، تعظ�ی. )٩(»الذي تفوتھ صالة العصر؛ كأنَّما ُوِتَر أھل�ھ ومال�ھ«

                                      
و ) ١٤/١٤(، والجامع ألحكام القرآن )٢/٣٢٤،٣٢١(، واألوسط )١/٤٤١(المصدر السابق : ینظر) ١(

)١٧/٢٤.( 
 ).٥٤-٢/٥٣(، وشرح العمدة )١٢٢-١/١٢١(بدائع الصنائع : ینظر) ٢(
 ).٢/٨(المغني ) ٣(
 ).١(سورة المؤمنون، اآلیة ) ٤(
 ).٩(سورة المؤمنون، اآلیة ) ٥(
 ).١١- ١٠(سورة المؤمنون، اآلیة ) ٦(
 ).٦٣ص(، وتعظیم قدر الصالة )١٩/٥٣،٢٩،٥(تفسیر ابن جریر : ینظر) ٧(
 ).٦٤- ٦٣ص(المصدر السابق ) ٨(
، واإلمام مسلم )١/٩٦(رواه اإلمام البخاري في مواقیت الصالة وفضلھا، باب إثم من فاتتھ العصر ) ٩(

 ).٢/٨٤(المساجد ومواضع الصالة، باب التغلیط في تفویت صالة العصر في 
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 وق�د ُس�ِئَل . )١(»واعلم�وا أنَّ خی�ر أعم�الكم الص�الة« : وھي خیر أعمالنا، كما ق�ال 
  .ـھ.ا) ٣( )٢(»الصالة في وقتھا«: عن أيِّ العمل أحبُّ إلى هللا؟ فقال

شدید الرعایة لمواقیتھا، والعنایة واالھتمام بتعلیمھ�ا ألص�حابھ وألمت�ھ،  وكان 
  ..بالمحافظة علیھا ووصیتھ لھم

: ، فسألھ عن مواقی�ت الص�الة؟ فق�الأنَّ رجًال أتى النبيَّ : ففي حدیث ُبَرْیَدة 
أن�ا ی�ا : ؟ فق�ال الرج�ل»أی�ن الس�ائل ع�ن الوق�ت«: ث�م ق�ال -وفی�ھ  -» اشھد معنا الصالة«

  .)٤(»وقت صالتكم بین ما رأیتم«: قال! رسول هللا

: تعلیم السائل عن المواقیت، وفي قولھ ؟ اھتمام منھ ب»أین السائل«: فقولھ 
  .)٥(تعلیم للسائل ولألمة جمیًعا» وقت صالتكم«

ص�لِّ «: فما ت�أمرني؟ ق�ال : وغیره، لما قال لھ ، ألبي ذرٍّ وفي وصیتھ 
  .)٦(الحدیث» الصالة لوقتھا

ومن بع�دھم م�ن س�لف األم�ة، ك�انوا یتعاھ�دون مواقی�ت الص�الة،  وكذا خلفاؤه 
إّن��ي موص��یك بوص��یٍِّة إن «: لعم��ر  یتھ��ا، فف��ي وص��یة أب��ي بك��ر ویوص��ون برعا

أنَّ � حًق��ا ف��ي اللی��ل ال یقبل��ھ ف��ي النھ��ار، وأنَّ � حًق��ا ف��ي النھ��ار ال یقبل��ھ ف��ي : حفظتھ��ا
  .)٧(»اللیل

�اب كت�ب : -رحم�ھ هللا  -فیم�ا رواه ن�افع  وفي وصیة عمر  أنَّ عم�ر ب�ن الخطَّ
ال�ھ ركم عن�دي الص�الة، فم�ن حفظھ�ا وح�افظ علیھ�ا؛ حف�ظ دین�ھ، إنَّ أھ�م أم�و«: )٨(إلى ُعمَّ

                                      

، وابن ماجھ في الطھارة، باب المحافظة )٢٧٧- ٥/٢٧٦( رواه اإلمام أحمد من حدیث ثوبان ) ١(

ھذا حدیث صحیح على شرط «: ، وقال)١/١٣٠(، والحاكم في الطھارة )١/٥٦(على الوضوء 
جاه  ).٢/١٣٥(یخ األلباني في اإلرواء وصححھ الش. »الشیخین ولم یخرِّ

، واإلمام مسلم )١/٩٣(رواه اإلمام البخاري في مواقیت الصالة وفضلھا، باب إثم من فاتتھ العصر ) ٢(
 ).١/١٢٥(في اإلیمان، باب كون اإلیمان با� أفضل األعمال 

 ).٢/٢١٨(التمھید ) ٣(
 )٧٦-٢/٧٥(ات الخمس رواه اإلمام مسلم في الكتاب السابق، باب أوقات الصلو) ٤(
، وشرح النووي على صحیح اإلمام مسلم )٢/٥٧٦(، وإكمال الـُمعلِم )١/٨(المنتقى : ینظر) ٥(

)٥/١١٤.( 
رواه اإلمام مسلم في الكتاب السابق، باب كراھیة تأخیر الصالة عن وقتھا المختار، وما یفعلھ ) ٦(

رھا اإلمام   ).٢/٩٨/٩٩(المأموم إذا أخَّ

، وابن المبارك )٢٦٠-١٣/٢٥٩( ي شیبة في الزھد، باب كالم أبي بكر الصدیق رواه ابن أب) ٧(

  ).٨٨٦-١/٨٨٥(في الزھد 
 ).٣٨-٤٠،  ٢٢/٢٨(مجموع الفتاوى لشیخ اإلسالم : وینظر أیًضا

ال؛ ألنَّ الناس تبع لھم،«: -رحمھ هللا  -قال الحافظ ابن عبد البر ) ٨( وكان عمر ... وإنَّما خاطب العمَّ
 ).٢/١٤٧(االستذكار . »ھ كاألب الَحِدِب، ألنَّھ یعلم أنَّ كلَّ راٍع مسؤول عن رعیتھلرعیَّت
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أن ص���لُّوا الظھ���ر إذا ك���ان الف���ئ : -ث���م كت���ب  -وم���ن ض���یَّعھا؛ فھ���و لم���ا س���واھا أض���یع 
  .)١(»...ذراًعا

  .)٢(أي حافظ على أوقاتھا، والبدار والمسابقة إلیھا» وحافظ علیھا«: قولھ
ْئُت أنَّ «: قال -رحمھ هللا  -وروى ابن سیرین  كان�ا یعلِّم�ان  أبا بكر، وعم�ر  ُنبِّ

تعبد هللا وال تشرك بھ شیًئا، وتقیم الصالة التي افترضھا هللا لمواقیتھا، فإنَّ : الناس اإلسالم
  .)٣(»في تفریطھا الھلكة

ا بعد«: -رحمھ هللا  -وفي وصیة عمر بن عبد العزیز  فإنَّ عزَّ ال�دین، وق�وام : أمَّ
ص��الة، وإیت��اء الزك��اة، فص��لِّ الص��الة لوقتھ��ا، وح��افظ اإلس��الم؛ اإلیم��ان ب��ا�، وإق��ام ال

  .)٤(»علیھا

 -، وم��ن ت��بعھم م��ن س��لف األم��ة ، وم��ن بع��ده م��ن خلفائ��ھ فھ��ذا ھ��دي النب��ي 
وتم�ام .. تعاُھُد مواقیت الصلوات، ألنَّھا من أعظم ف�رائض الص�الة وأوك�دھا -رحمھم هللا 

  .مأمور بھما في كتاب هللا تعالىالرعایة لھا؛ برھان على إقامتھا والمحافظة علیھا، ال

                                      

، وعبد الرزاق في )١/٢٦(في وقوت الصالة  رواه اإلمام مالك عن نافع مولى ابن عمر ) ١(

 ).٥٣٧-١/٥٣٦(الصالة، باب المواقیت 
 ).١/١١(، والمنتقى )٢/١٤٨(االستذكار : ینظر) ٢(
، ومحمد بن نصر في تعظیم )١١/٣٣٠(الرزاق في كتاب الجامع، باب السمع والطاعة رواه عبد ) ٣(

  ).٥٨٤ص(قدر الصالة 
 ).٤/١٩٧(وصحح إسناده الحافظ ابن رجب في الفتح 

  ).١/٣١٦(أفضل الصالة لمیقاتھا : رواه ابن أبي شیبة في الصالة، باب من قال) ٤(
- ٤/١٨٣(، وفتح الباري البن رجب )٢/٩٢) (٦٠-٢/٦٣(التمھید : وینظر ما یتعلق بوصیتھ أیًضا

١٨٢.( 
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  املبحث األول

اصطالح الفقهاء يف تقسيم أوقات الصلوات اخلمس، ومسلكهم يف 

  اعتبار أوقات الضرورة، واملراد بها، وعددها

  :وفیھ أربعة مطالب

  اطب اول

   اطح اء  م أوت اوات اس

الص��لوات الخم��س مجمل��ة ف��ي آی��اٍت  ورد ف��ي محك��م الكت��اب العزی��ز ذك��ر أوق��ات

  .بقولھ، وفعلھ حدود ھذه المواقیت بأوائلھا وأواخرھا ، وبیَّن النبي )١(معدودةٍ 
م��ة اب��ن الق��یم  ف��ي   )٢(بع��د أن س��اق ح��دیث جبری��ل -رحم��ھ هللا  -ق��ال العالَّ

وھ�ذه أحادی�ث «: ق�ال )٤(، وح�دیث ُبری�دة )٣(المواقیت، وح�دیث عب�د هللا ب�ن عم�رو
صحیحة، صریحة في تفصیل األوقات، مجمع علیھا بین األمة وجمیعھم احتجوا محكمة، 

  .ـھ.ا )٥(»بھا في أوقات الصالة
فمن ھذه األحادیث وغیرھا مما ھو متعل�ق بمواقی�ت الص�لوات، كاألحادی�ث الت�ي 

، )٦(تحضُّ على فضیلة أول الوقت، واألحادیث التي تنھى عن تأخیرھا عن وقتھا المخت�ار
صة في الجمع بین الص�التین، م�ن مجم�وع ھ�ذه األحادی�ث؛ ، واألحادیث ا)٦(المختار لمرخِّ

استنبط الفقھاء تقسیمات وتسمیات ألوقات الصلوات اصطلحوا علیھا، وھي ال تخرج عما 

ه النبي  لوقت كلِّ صالة ابتداًء وانتھاًء، وقد ذكر اإلمام النووي عن اإلم�ام الغزال�ي  حدَّ
ھ�ل للمغ�رب وق�ت؟ أو : حابھم المتق�دمین ق�ولھمأنَّھ أنكر عل�ى بع�ض أص� -رحمھما هللا  -

عبارتھم ھذه غل�ط، ب�ل للص�لوات كلھ�ا وق�ت واح�د، ولك�ن المغ�رب یقص�ر : وقتان؟ وقال
�نجي ع�ن ھ�ذا اإلنك�ار -قال النووي  -وقتھا، وغیرھا یطول  : وأجاب الشیخ أب�و عل�ي السِّ

ولك�ن وق�ت واح�د للصبح وغیرھا وقتان، أن یكون وقت�ان منف�ردین، : لیس المراد بقولنا«
أول طل��وع الفج��ر، ووقتھ��ا الث��اني م��ا ل��م تطل��ع الش��مس، : ل��ھ أول وآخ��ر، كالص��بح، وقتھ��ا

  .ـھ.ا )٧(»وحینئذ ال إنكار على طائفة اصطلحت على ھذا

                                      
 .ذكر بعضھا، واإلشارة إلیھا) ٨-٧ص (تقدم في التمھید ) ١(
 .إن شاء هللا) ٢٧ص (یأتي تخریجھ ) ٢(
 .إن شاء هللا) ٢٥ص (یأتي تخریجھ ) ٣(
 .، وھو عند اإلمام مسلم)٩ص (تقدم تخریجھ ) ٤(
 ).٢/٤٢٣(أعالم الموقعین ) ٥(
  .یجوز تأخیر الصالة إلیھ من غیر عذر وھو الذي) ٦(

 ).١/٤٦٨(شرح الزركشي : ینظر
 ).٣/٣٧(المجموع ) ٧(
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الفقھاء متفاوتون في تعداد ھذه التقسیمات والتسمیات قلة وكثرة، : ومن وجھ آخر
وانتھ�اًء لك�ل ص�الة، ث�م یتبع�ھ باألوق�ات  فمنھم من یقتصر على ذكر مطل�ق الوق�ت ابت�داءً 

، وبع�ض )١(المستحبة واألوقات المكروھة لكل صالة، وھذا منھج كثیر من فقھ�اء الحنفی�ة
  .)٣(، وھو منھج فقھاء الحنابلة)٢(المالكیة

ع في تعداد تلك األوقات، وھو منھج كثی�ر م�ن فقھ�اء المالكی�ة ، )٤(ومنھم من یتوسَّ
  .)٥(والشافعیة

                                      
في بیان : یقع في ثالث مواضع - یعني الوقت  -والكالم فیھ «): ١/١٢١بدائع الصنائع (قال في ) ١(

أصل أوقات الصلوات المفروضة، وفي بیان حدودھا بأوائلھا وأواخرھا، وفي بیان األوقات 
  .ـھ.ا» تحبة منھا، وفي بیان الوقت المكروه لبعض الصلوات المفروضةالمس

لما فرغ من ذكر مطلق األوقات؛ شرع في بیان الكامل منھا «): ١/٢٢٥العنایة على الھدایة (وقال في 
  .ـھ.ا» والناقص، وجعل لكل منھا فصًال على حده

- ١/٢٩٤(الجوھرة النیِّرة  ، ومختصر القدوري وشرحھ)٢٤- ٢٣ص (مختصر الطحاوي : وینظر أیًضا
 ).٦٢٣-١/٦٤٦(، ومنیة المصلي وشرحھا َحْلَبة المجلّي )٢٨٦

وقتان  -وهللا أعلم  -فاألوقات في ترتیب السنن «: حیث قال - رحمھ هللا  - منھم الحافظ ابن عبد البر ) ٢(
. ـھ.ا. »في الحضر، وقت رفاھیة وسعة، ووقت عذر وضرورة، یبین لك ذلك ما ذكرنا من اآلثار

  ).٢/١١٩(التمھید 
 ).١٩٠-١/١٩٦(، والكافي في فقھ أھل المدینة )٢/١٢٥(وینظر منھ أیًضا 

» وقت فضیلة، وجواز، وضرورة: أنَّ األوقات ثالثة أضرب: وجملتھ«): ٢/٣٢المغني (قال في ) ٣(
  .ـھ.ا

- ١/٤٣(ى ، والمنتھ)١٢٥-١/١٢٨(، واإلقناع )١٥٧- ١/١٥٩(، والوجیز )٢٤ص(المقنع : وینظر أیًضا
٤٢.( 

ا أوقات األداء؛ فعلى خمسة أضرب«): ١/٨١التلقین (قال في ) ٤( وقت اختیار وفضیلة، ووقت : أمَّ
إباحة وتوسعة، ووقت عذر ورخصة، ووقت سنة یأخذ شبًھا من وقت الفضیلة والعذر، ووقت 

  .ـھ.ا» تضییق من ضرورة
  .وتبعھ كثیر من المالكیة في ھذا التقسیم

، والفواكھ )١/٣٨٢(، ومواھب الجلیل )٢/١٢،١٠(، والذخیرة )١/١٠٧(ن رشد مقدمات اب: وینظر
 ).١/١٩٢(الدواني 

دة) ٥(   .وھم یذكرون لكل صالة بعینھا أوقاًتا محدَّ
قال القاضي حسین، والصیدالني، وإمام الحرمین، والرویاني، : فرع«): ٣/٣١(قال في المجموع 

ت اختیار، ووقت جواز بال كراھة، ووقت جواز وقت فضیلة، ووق: للعصر خمسة أوقات: وغیرھم
  .ه.ا» وكراھة، ووقت عذر

  .ویذكرون لسائر الصلوات نحو ذلك
، وشرح النووي على صحیح اإلمام )١/٢٩٣،٢٩٠(، وروضة الطالبین )٦١٩-٢/٦١٨(التعلیقة : ینظر

لمحتاج ، ونھایة ا )١/١٢٤،١٢٣،١٢٢(، ومغني المحتاج  )١/٥١(وكفایة األخیار ) ٥/١١٠(مسلم 
، واإلقناع وحاشیتھ تحفة الحبیب  )١/٣٧١،٣٦٩،٣٦٥،٣٦٤(
)١/٣٤٩،٣٤٨،٣٤٤،٣٤٣،٣٤٢،٣٤١.(  
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ن ھ��ذه التقس��یمات والتس��میات؛ ض��بط وتقری��ب ك��ل ج��زء م��ن وق��ت والمقص��ود م��
  .الصالة، حتى یكون متمیًزا عن الجزء اآلخر، وھي اصطالحات، وال مشاحة في ذلك

  

ب اطا  

  ك اء  ار أوت ارورة

  
م في المطلب األول أنَّ المالكیة، والحنابلة جعلوا  من أقسام » وقت الضرورة«تقدَّ

قت الصلوات، وھذا مسلك عامة فقھ�ائھم، فعن�دھم وق�ت حقیق�ي ھ�و ج�زء م�ن وق�ت ك�ل و
  .صالة لھا وقت ضرورة عندھم

أن یصیر ظل ُّكلِّ شيٍء مثلھ بع�د : فمثًال وقت صالة العصر؛ وقتھا ابتداًء وانتھاءً 
  .الفيء الذي زالت علیھ الشمس، إلى غروب الشمس
الكیة، والحنابلة وقت ضرورة، إذا َفَع�َل ھذا الوقت الممتد منھ جزء یسمى عند الم

ق�ون بین�ھ وب�ین  فیھ المكلَّف ص�الة الوق�ت فق�د أدركھ�ا، وإن ل�م یك�ن مع�ذوًرا، إالَّ أنَّھ�م یفرِّ
  .)١(المعذور من جھة جواز التأخیر وتعلق اإلثم وعدمھ

مة الزركشي  والمع�روف عن�د األص�حاب، وعن�د عام�ة «: -رحمھ هللا  -قال العالَّ
ویس�مون ھ�ذا ... أنَّ وقت العصر یبق�ى إل�ى الغ�روب، ف�ي ح�ق المع�ذور وغی�ره،العلماء؛ 
وق�ت إدراك،  -أعني من وقت االختی�ار، أو وق�ت الج�واز، إل�ى غ�روب الش�مس  -الوقت 

  .ـھ.ا )٢(»ووقت ضرورة، وال یفترق المعذور عندھم وغیره إالَّ في اإلثم وعدمھ
  .)٤)(٣(دھموھكذا في كل صالة من الخمس؛ لھا وقت ضرورة عن

                                      
 ).٦٢- ٥٦ص (في المبحث الخامس  -إن شاء هللا  -ستأتي المسألة ) ١(
 ).١/٤٧٢(شرحھ على الِخرقي ) ٢(
وقت اختیار : دھماأنَّ لصالة العصر وقتین، أح: فثبت بھذا«): ١/١٠المنتقى شرح الموطأ (قال في ) ٣(

  .ـھ.ا» وقت ضرورة وكراھیة، ویجري مجرى الِعشاء اآلخر: واستحباب، واآلخر
فإذا دخل وقت االصفرار؛ صار الوقت ضرورًیا، وھذا ھو «): ١/١٩٦الفواكھ الدواني (وقال في 
  .ـھ.ا» المعتمد

حكام الشرعیة ، وقوانین األ)١٠٥-١/١٠٦(، ومقدمات ابن رشد )٨٥-١/٨٦(التلقین : وینظر أیًضا
 ).١/٣٩٨،٣٩٦،٣٨٩(، ومواھب الجلیل )٥٩ص(

ثم ... ثم العصر، ووقتھا من خروج وقت الظھر، إلى اصفرار الشمس،«): ٢٤المقنع ص(قال في ) ٤(
  .ـھ.ا» یذھب وقت االختیار، ویبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس

 ).١/٤٢(، والمنتھى )١/١٢٧(، واإلقناع )٢/٤٢٨(، والفروع )٢/١٦٥(شرح العمدة : وینظر أیًضا
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أیًض��ا م��ن جھ��ة االش��تراك ب��ین ال��وقتین، كم��ا ب��ین » الض��روري«وھ��م یعتب��رون 
الظھر والعصر، فوقت الثانیة؛ وقت ضرورة لألولى، وكما بین المغرب والعش�اء، وذل�ك 

  .)٣(، كالحائض تطھر ونحوھا)٢)(١(في حق أھل األعذار
����ا الحنفی����ة؛ ف����إنَّھم موافق����ون للمالكی����ة والحنابل����ة ف����ي  م����آل االعتب����ار األول وأمَّ

  .)٤(وحكمھ في الجملة» للضروري«
  .وقت جواز -ما بعد وقت االختیار  -والحنفیة والشافعیة ُیطلِقون على 

إذا صار ظل كل شيٍء مثلھ أو مثلیھ بعد : فصالة العصر مثًال وقتھا عندھم ابتداءً 
وآخ�ره  -الجمی�ع رح�م هللا  - )٥(فيء الزوال، على خالف بین الجمھور واإلمام أبي حنیفة

  .غروب الشمس
فھذا الوقت الممتد، لیس منھ وقًتا ُیسمَّى وقت ضرورة، وإنَّما جمیعھ وقت اختیار 

، إالَّ أنَّ )٧)(٦(وجواز، ف�إذا ذھ�ب وق�ت االختی�ار؛ یبق�ى وق�ت الج�واز إل�ى غ�روب الش�مس
م آنًفا؛ یوافقون المالكیة والحنابلة في الجملة ف�ي حك�م ت� أخیر الص�الة إلی�ھ، الحنفیَّة كما تقدَّ

  .وإن اختلفوا معھم في التسمیة

                                      
في أوقات الضرورة، وھي تمتد إلى أكثر من : الفصل الثاني«): ٥٩قوانین األحكام الشرعیة ص(قال في ) ١(

، وذلك الظھر والعصر مشتركتان بینھما، والمغرب والعشاء مشتركتان بینھما، ولیس للصبح ...وقت االختیار
الحیض، والنفاس، والجنون، وإغماء، : ھل األعذار، وھيوقت ضرورة على المشھور، وتختص الضرائر بأ

  .ـھ.ا» والكفر، والصبا، والنسیان
، ومواھب الجلیل )٣٦-٢/٣٤(، والذخیرة )١٠٦- ١/١٠٥(، والمقدمات )٩٠- ١/٨٨(التلقین : وینظر أیًضا

 ).١/٤٢٧(، والخرشي على الخلیل )١/٤٠٦(
أیًضا؛ بإدراك آخر جزٍء من الوقت، فإذا أسلم الكافر، وتجب الصالة «): ٢٣٠- ٢/٢٢٩شرح العمدة (قال في ) ٢(

وإن كان اإلدراك في وقت الثانیة من ... ولو أنَّھ بقدر تكبیرة، فعلیھما فعلھا أداء،... أو طھرت الحائض،
وھذا ألنَّ مواقیت الصالة خمسة في حال االختیار، وثالثة في حال ... المجموعتین؛ وجبت األولى أیًضا،

  .ه.ا» ورةالعذر والضر
، والمبدع )١/٤٣٨(، والفروع )٤٩٥-١/٤٩٦(، وشرح الزركشي )١٧٩- ٣/١٨٠(الشرح : وینظر أیًضا

 ).١/٤٤(، والمنتھى )١/٣٥٤(
 .إن شاء هللا تعالى) ٧٤- ٦٩ص (سیأتي ما الذي یلزمھم من الصلوات إذا زال العذر في المبحث السابع ) ٣(
 .إن شاء هللا) ٦٢- ٥٦ص (ر عذر، وتعلق اإلثم بھ، وتأتي المسألة أي من جھة عدم جواز التأخیر إلیھ من غی) ٤(
 ).٢٣ص (ینظر ) ٥(
ا وقت العصر فعلى االختالف الذي ذكرنا في آخر وقت «): ١/١٢٤،١٢٣بدائع الصنائع (قال في ) ٦( أمَّ

ا آخر وأ... وأول وقت العشاء حین یغیب الشفق بال ِخالف،... وآخره حین تغرب الشمس عندنا،... الظھر، مَّ
  .ه.ا» وقت العشاء؛ فحین یطلع الفجر الصادق عندنا

  .ـھ.ا» الذي تقدم من األوقات؛ ھو وقت الجواز«: بعد أن ذكرھا) ١/٢٩٢الجوھرة النّیرة (وقال في 
- ١/٢٢٣(، وفتح القدیر )١/٣٩(، واالختیار )١/١٢٦(، وبدائع الصنائع )١/١٤٥،١٤٤(المبسوط : وینظر أیًضا

 ).١/٢٤٦،٢٤١(، وحاشیة ابن عابدین )٦٣٤، ٦٣١- ١/٦٣٢(صلي وشرحھا َحْلَبة المجلّي ، ومنیة الم)٢٢٠
وال یزال وقت االختیار للعصر باقًیا، حتى یصیر ظل كل شيٍء مثلیھ، ثم «): ١/١٦حلیة العلماء (قال في ) ٧(

  .ـھ.ا» یبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس
، وروضة الطالبین )٤٣-٤٢،  ٣٢- ٣/٣١(، والمجموع )١/٥٢(ب ، والمھذَّ )٦٢١- ٢/٦١٨(التعلیقة : وینظر أیًضا

 ).١/١٢٤،١٢٢(، ومغني المحتاج )١/٢٩٠(
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ا الشافعیة، فھم وإن قالوا بكراھیة التأخیر إلى وقت الجواز في وقت العص�ر : وأمَّ
، وھكذا األمر في كل صالة )٢(، إالَّ أنَّھم یخالفونھم في حرمة ذلك وتعلق اإلثم بھ)١(خاصة

  .یعتبر عند الجمیع أنَّ لھا وقت ضرورة، أو جواز
ا مسلكھم في و بالنظر إلى االشتراك بین الصالتین في وقت » وقت الضرورة«امَّ

  :إحداھما
یوافق��ون المالكی��ة والحنابل��ة ف��ي الق��ول بھ��ذا االعتب��ار، فوق��ت العص��ر؛ : فالش��افعیة

  .)٣(وقت ضرورة للظھر، ووقت العشاء؛ وقت ضرورة للمغرب ألصحاب األعذار
��ا الحنفی��ة ��ھ ال فیعتب��رون ذل��ك أیًض��ا، ل: وأمَّ ك��ن ب��النظر إل��ى وق��ت ك��ل ص��الة، ألنَّ

تداخل عندھم بین الوقتین، بل كل واحد منھما مختص بوقتھ، فإذا زال الع�ذر قب�ل خ�روج 
وقت الصالة؛ لزمتھ صالة الوقت، ولو لم یب�ق من�ھ إالَّ م�ا یس�ع تكبی�رة اإلح�رام، دون م�ا 

  .)٤(ُیجمع إلیھا
وق��ت : ون م��ا بع��د وق��ت االختی��ارأنَّ المالكی��ة، والحنابل��ة یس��مُّ : تب��ین مم��ا س��بق

  .)٥(»ضرورة«
  .»جواز«وقت : وأنَّ الحنفیة، والشافعیة یسمونھ

متفقون في الجملة على أنَّ تأخیر الص�الة إل�ى : وأنَّ الحنفیة، والمالكیة، والحنابلة
  .ال یجوز: ما بعد وقت االختیار من غیر عذر

                                      
 ).٣٠ص (ینظر ) ١(
 ).٥٩ص (ینظر ) ٢(
العذر والضرورة وقت واحد، وھو في حق : ومنھم من قال«): ١/٢٩حلیة العلماء (قال في ) ٣(

اللفظین اآلخر، والمقصود بیان حكمھم في  المجنون، والصغیر، والنفساء، والكافر یسلم، فاتبع أحد
ھذا الفصل، فإذا زال عذر من ھذه األعذار من شخص، وقد یبقى في الوقت قدر ركعة، وجب علیھ 

وھل یلزمھ المغرب بإدراك جزء من وقت العشاء، والظھر بإدراك جزء من وقت ... صالة الوقت،
  .ـھ.ا» العصر؟

، وروضة )٦٩- ٣/٦٨(، والمجموع )٢٨- ٢/٢٧(الوسیط ، و)٦٢٨-٢/٦٢٦(التعلیقة : وینظر أیًضا
 ).٢٩٩-١/٢٩٨(الطالبین 

ا وقت اإلدراك؛ فیمتد إلى طلوع الفجر الثاني، حتى إذا أسلم «): ١/١٤٥المبسوط (قال في ) ٤( فأمَّ
  .ـھ.ا» الكافر، أو بلغ الصبي قبل طلوع الفجر؛ فعلیھ صالة العشاء، وھذا عندنا

  ).١/٢٣٨(، وحاشیة ابن عابدین )١/١٢١(، والفتاوى الھندیة )١/٢٤٦(بدائع الصنائع : وینظر
 .من المبحث السابع، إن شاء هللا) ٧٢ص : (وینظر أیًضا ما یأتي

  .أوقات اإلدراك والضرورة: یسمیھا بعض الحنابلة) ٥(
 ).١/٤٨٢،٤٧٩،٤٧٢،٤٧١(، وشرح الزركشي )٢/٢٣٠،١٧٩،١٦٦(شرح العمدة : ینظر
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�ھ یو: وتبین أیًضا ج�د وق�ت خ�اصٌّ بأھ�ل األع�ذار أنَّھم متفقون في الجمل�ة عل�ى أنَّ
ى    .، والحنابلة)٢(، والشافعیة)١(، كما عند المالكیة»وقت ضرورة«یسمَّ

ا الحنفیة اه اإلم�ام : وأمَّ م أنَّھم ُیثبتون حك�م ھ�ذا الوق�ت ألرب�اب األع�ذار، وس�مَّ فتقدَّ
َرْخِسي   .)٣(»وقت اإلدراك« -رحمھ هللا  -السَّ

  اطب اث

  اراد وت ارورة

  :المراد بأوقات الضرورة عند أھل اللغة :أوًال 
  .جمع وقت: األوقات
  .مقدار من الزمان مفروض ألمر ما: والوقت

د للفعل وقًتا ُیفعل فیھ: ُیقال   .َوَقَتُھ فھو َمْوقُوٌت، إذا بیَّن وحدَّ

} مئ خئ حئ جئ يي ىي ني{: ومن��ھ قول��ھ ج��الَّ وع��ال
أي  )٤( 

ًرا   .ُمَؤقًَّتا ُمقدَّ
ة: أقیتوالتَّوقیت والت   .)٥(أن یجعل للشيء وقٌت یختصُّ بھ، وبیان مقدار المدَّ

  .)٦(»والمواقیت كلُّھا حدوٌد للعبادات«: قال في المشارق
ا الضرورة   .فھي اسم مصدر من االْضِطرار: وأمَّ

  .َحَملَْتني الضرورة على كذا وكذا: تقول
  .وقد اْضَطرَّ فالن إلى كذا وكذا، أي أُلِجَئ إلیھ

  .الحاجة: والضرورة
  .)٧(رجل ذو ضارورٍة وضرورة، أي ذو حاجة: ُیقال

                                      
  .ات ضرورة وتضییقأوق: ویسمیھا بعضھم) ١(

 ).١/١٠٧(، ومقدمات ابن رشد )١/٨٨(التلقین : ینظر
  .وقت أرباب األعذار: ویسمونھ أیًضا) ٢(

  .ووقت أصحاب األسباب المانعة من وجوب الصالة
 ).٣/٧٠(، والمجموع )١/٢٩٨(، والروضة )٢/٢٧(الوسیط : ینظر

 ).١/١٤٥(المبسوط : ینظر) ٣(
 ).١٠٣(من اآلیة : سورة النساء) ٤(
، والمصباح المنیر )١٥/٣٦١(، واللسان )٥/٢١٢(، والنھایة )٢٧٠-١/٢٦٩(الصحاح : ینظر) ٥(

)٢/٦٦٧.( 
 ).٢/٢٩٣(مشارق األنوار ) ٦(
 ).٢/٣٦٠(، والمصباح المنیر )٨/٤٦(، واللسان )٢/٧٢٠(الصحاح : ینظر) ٧(
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مة الَعدوي  والمراد بالضرورة ھنا الحاجة، وإن لم تص�ل «: -رحمھ هللا-قال العالَّ
  .ـھ.ا )١(»إلى االضطرار

  .المراد بأوقات الضرورة عند الفقھاء :ثانًیا
  :ذكر الفقھاء في حدِّ أوقات الضرورة عبارات، منھا

ر الوقت ال: ھو.١ ذي ال یجوز لغیر أصحاب الضرورات تأخیر الصالة إلیھ، وَمن أخَّ
 .)٢(إلیھ من غیر عذر من األعذار؛ فھو آثم

رھا لغی�ر ع�ذٍر أِث�َم، .٢ ھو الوقت الذي إنَّما ُیباح تأخیر الصالة إلیھ مع العذر، فإن أخَّ
 .)٣(ومتى فعلھا فیھ؛ فھو ُمدِرٌك لھا أداًء في وقتھا، سواًء كان لعذٍر أو غیره

 .)٤(الوقت الذي تقع الصالة فیھ أداًء، ویأثم فاعلھا بالتأخیر إلیھ لغیر عذرٍ : ھو.٣

نت التعاریف السابقة معنى    :باعتبار» الضروري«تضمَّ

 أنَّھ جزء حقیقيٌّ من وقت الصالة، تقع فیھ أداًء من المعذور وغیره، وأنَّھما یفترقان
  .من جھة اإلثم

ه باعت ا عبارتھم في حدَّ   :)٥(بار أصحاب الضرورة والعذروأمَّ

ر إلی��ھ، وھ��ذا الوق��ت : ھ��و.١ الوق��ت ال��ذي یتعقَّب��ھ الف��وات، ل��وال الض��رورة ل��م ی��ؤخَّ
 .)٦(لخمسة

 .)٧(الوقت الذي یصیر الشخص فیھ من أھل وجوب الصالة علیھ بزوال العذر: ھو.٢

 .)٧(العذر
ه باعتباریھ، وهللا أعلم  .وعبارتھم ظاھرة في حدَّ

                                      
 ).١/٤٢٧(حاشیتھ على الخرشي ) ١(
اب في مواھب) ٢( مة الحطَّ  ).١/٤٠٦(الجلیل  ذكره العالَّ
مة ابن أبي عمر في الشرح ) ٣(  ).١/١٤٩(ذكره العالَّ
مة برھان الدین ابن مفلح في المبدع ) ٤(  ).١/٣٤١(ذكره العالَّ
وقت : یطلق علیھ: - رحمھ هللا  -اإلمام السرخسي » المبسوط«أنَّ صاحب ) ١٨ص : (تقدم) ٥(

 .وال مشاحة في االصطالح. اإلدراك
  ).١/٨٣(بد الوھاب في التلقین ذكره القاضي ع) ٦(

 ).١/١٨١(الشرح الكبیر : وینظر أیًضا
  ).٢/٦٢٨(ذكره القاضي حسین في التعلیقة ) ٧(

 ).١/٣٩٤(نھایة المحتاج : وینظر أیًضا     
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راب اطا  

  ورةدد أوت ار

، وھو أنَّ للصالة الواحدة؛ »للضروري«ھي ثالثة أوقات، سواء باالعتبار األول 
وق��ت ض��رورة خ��اص بھ��ا، ھ��و ج��زء حقیق��ي م��ن وقتھ��ا ال��ذي ل��ھ أول وآخ��ر، وھ��ي بھ��ذا 

  :االعتبار

وقت ضرورة لصالة العصر. 
وقت ضرورة لصالة العشاء. 
١(وقت ضرورة لصالة الصبح، على خالف في ذلك(. 

الصلوات على ضربین، منھا م�ا ل�یس ل�ھ «: -رحمھ هللا  -مة الزركشي قال العالَّ 
إالَّ وقت واحد، وھي الظھر، والمغرب، والصبح على المختار، ومنھا ما لھ وقتان، وھ�ي 

  .ـھ.ا )٢(»العصر، والعشاء، والفجر على قول
باالش��تراك ب��ین : وھ��و الق��ول» للض��روري«وھ��ي أیًض��ا ثالث��ة باالعتب��ار الث��اني 

  :، في حال العذر والضرورة، وھي بھذا االعتبارالوقتین

وقت العصر؛ وقت ضرورة للظھر باالشتراك. 
وقت العشاء؛ وقت ضرورة للمغرب باالشتراك. 
 ا الصبح فضروریتھ إدراك ج�زء م�ن وقتھ�ا یس�ع ركع�ة فأق�ل، عل�ى خ�الف ف�ي وأمَّ

 .)٣(ذلك

�ا أص�حاب الض�رو«: -رحم�ھ هللا  -قال الحافظ اب�ن عب�د الب�ر  رات؛ فأوق�اتھم وأمَّ
  .ـھ.ا )٤(»كأوقات المسافر، لعذر السفر وضرورتھ

ونقول بم�ا دلَّ علی�ھ الكت�اب والس�نة واآلث�ار، «: -رحمھ هللا  -وقال شیخ اإلسالم 
وق�ت اختی�ار، وھ�و خم�س مواقی�ت، ووق�ت اض�طرار، وھ�و ثالث�ة : من أنَّ الوق�ت وقت�ان

 -اب��ن عب��اس وغیرھم��ا كعب��د ال��رحمن ب��ن ع��وف و -مواقی��ت، ولھ��ذا أم��رت الص��حابة 
الحائض إذا طھرت قبل الغروب أن تصلي الظھ�ر والعص�ر، وإذا طھ�رت قب�ل الفج�ر أن 

                                      
، )٢٩٣- ١/٢٩٠(، وروضة الطالبین )١٠٧-١/١٠٥(، مقدمات ابن رشد )٨٧-١/٨٥(التلقین : ینظر) ١(

  ).٢/٣٠،٢٨،١٦(، والمغني )١٩ص(، ومختصر الِخَرقي )١٢٢-١/١٢٤(ومغني المحتاج 
في المبحث الرابع، إن ) ٥٥-٥٠ص (ویأتي الخالف في صالة الصبح، وھل لھا وقت ضرورة أو ال 

 .شاء هللا
 ).١/٤٦٨(شرح الزركشي على الِخَرقي ) ٢(
ب ، والم)٢/٦٢٨(، والتعلیقة )١/١٠٧(، ومقدمات ابن رشد )٩٠- ١/٨٨(التلقین : ینظر) ٣( - ١/٥٣(ھذَّ

 ).٢/٤٦(، والمغني )١٩-٢٠(، ومختصر الِخَرقي )٥٤
 ).٢/٧٢(التمھید ) ٤(



  أوقات الضرورة للصلوات الخمس
  

- ٢١٩٨ - 

 

وزائد علیھ  -رحمھ هللا  -وأحمد موافق في ھذا المسألة لمالك . )١(تصلي المغرب والعشاء
ھو دون مال�ك ف�ي ذل�ك، وأب�و حنیف�ة أص�لھ  -رحمھ هللا  -بما جاءت بھ اآلثار، والشافعي 

  .ـھ.ا )٣)(٢(»لجمع معروففي ا
الكالم عن صاحب العذر والضرورة، إذا زال ع�ذره ف�ي  -إن شاء هللا  -وسیأتي 

 .)٤(الوقت، ما الذي یلزمھ من الصلوات

                                      
 .إن شاء هللا) ٧١ص (یأتي تخریجھا ) ١(
ال یقول بالجمع بین الصالتین في وقت إحداھما بعذر السفر والمطر، فال  - رحمھ هللا  - وھو أنَّھ ) ٢(

بوقتھا، وعلیھ فأصحاب الضرورات إذا زال عذر  تداخل بین الوقتین عنده، وإنَّما كلُّ صالة تختصُّ 
  .أحدھم في الوقت؛ لزمتھ صالة الوقت دون التي تجمع إلیھا

 ).١٢٦-١/١٢٧(، وبدائع الصنائع )١/١٥٢،١٥٠(المبسوط : ینظر
 ).٧٦-٢٢/٧٥(مجموع الفتاوى ) ٣(
 ).٧٤-٦٩ص (ینظر ) ٤(
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  املبحث الثاني

  وقت الضرورة لصالة العصر

والك��الم عن��ھ؛ مبن��يٌّ عل��ى معرف��ة آخ��ر وقتھ��ا المخت��ار، وھ��و مح��ل خ��الٍف عل��ى 
  :)١(قولین

  .ھ إلى اصفرار الشمسأنَّ  :األول
��ھ إل��ى ص��یرورة ظ��ّل ك��لِّ ش��يٍء مثلی��ھ، بع��د الف��يء ال��ذي زال��ت علی��ھ  :الث��اني أنَّ

  .الشمس
وأكث�ر م�ن ق�ال بھ�ذا «: بعد أن حكى القولین -رحمھ هللا  -قال الحافظ ابن رجب 

ال یخرج وقت العصر بالكلیة باصفرار الشمس، وال بمصیر ظلِّ : القول والذي قبلھ، قالوا
  .ـھ.ا) ٢(»يء مثلیھ؛ إنَّما یخرج وقت االختیار، ویبقى ما بعده وقت ضرورةكل ش

  :وخالف أھل العلم في وقت الضرورة للعصر على أربعة أقوال
���������������ھ م���������������ن اص���������������فرار الش���������������مس :الق���������������ول األول إل���������������ى  )٣(أنَّ

  ........................................غروبھا،

                                      
ا أول وقتھا) ١( لكیة، والشافعیة، والحنابلة، وھو قول محمد بن الحسن وأبي فمحلُّ وفاق بین الجمھور من الما: وأمَّ

ل وقتھا من مصیر ظلِّ الشيء مثلھ سوى الفيء الذي زالت علیھ: یوسف، مذھبھم جمیًعا   .أنَّ أوَّ
ل وقتھا من مصیر ظل الشيء مثلیھ غیر فيء الزوال - رحمھ هللا  -وقال اإلمام أبو حنیفة    .أوَّ

أول وقت العصر حتى یصیر الظلُّ مثلین، وھذا خالف : وقال أبو حنیفة«: - حمھ هللا ر-قال الحافظ ابن عبد البر 
  ).٢/٧٠(التمھید . ه.ا» اآلثار، وخالف الجمھور

-٢/٥٧٣(، وإكمال الـُمعلِم )١٤٣-١/١٤٤(، والمبسوط )١/١٩٤(مختصر اختالف العلماء : وتنظر المسألة في
، والمغني )٢/٢٦(، وفتح الباري البن حجر )٣٢٩- ٢/٣٣٠(، واألوسط )١٣-٢/١٤(، والذخیرة )٥٧٢

 ).٢٨٦-٤/٢٨٧(، وفتح الباري البن رجب )٢/١٣(
 ).٤/٢٩٠(فتح الباري ) ٢(
  .فمن حین بدء اصفرارھا إلى غروبھا؛ ھذا وقت الضرورة، المنھي عن تأخیر الصالة إلیھ من غیر عذر) ٣(

  ؟وھل المعتبر في الصفرة كونھا في قرص الشمس، أو على األرض
  .تغیر القرص، وھو أن یصیر بحال ال تحار فیھ األعین إذا نظرت إلیھ: المعتبر: قال الحنفیة

االصفرار في األرض والُجْدِر، وھو وقت میلھا إلى الغروب، ال في عین الشمس، إذا ال : المعتبر: وقال المالكیة
  .تزال نقیة حتى تغرب

مة األقفھسي من الشافعیة س ال تصفر، وإنَّما یحمر ویصفر ضوؤھا الواقع على األرض، ونفس الشم: وقال العالَّ
  .فكأنَّھ یمیل إلى قول المالكیة. بمخالطة حمرة الشفق وصفرتھ

مة ابن مفلح   .قول الحنفیة واقتصر علیھ: وذكر العالَّ
  .لقولینأنَّ المعنى الذي ذكره المالكیة، ھو أثر ما قالھ الحنفیة، فال تنافي بین ا - وهللا أعلم  -والظاھر 

، والقول التمام في )١/٣٨٩(، ومواھب الجلیل )١/١٢(، والمنتقى )١/٤٢(، والھدایة )١/١٤٤(المبسوط : ینظر
  ).١/٤٢٨(، والفروع )٤١٠ص(أحكام المأموم واإلمام 

ر  وبدء االصفرار یتفاوت ویختلف باختالف البلدان، والفصول، وطول النھار وقصره، فكلَّما طال النھار؛ تأخَّ
  .االصفرار والعكس صحیح، فال ُبدَّ من اعتبار ذلك عند تحدیر أمدهوقت 

 ).١٣٠٢- ٧/١٣٠٤(، وسلسلة األحادیث الصحیحة )١٣٦-١٤١،  ١١٢-٦/١١٥(فتاوى اللجنة الدائمة : ینظر
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  .)٣(، وھو مقتضى قول الحنفیة)٢(مام أحمد، واإل)١(وھو إحدى الروایتین عن اإلمام مالك
  :واستدلُّوا لھ بأدلٍَّة، منھا

وق��ت الظھ��ر م��ا ل��م «: ق��ال ع��ن النب��ي  م��ا رواه عب��د هللا ب��ن عم��رو  :أوًال 
  .الحدیث» ...یحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس،

                                      
فإذا دخل وقت االصفرار، صار الوقت ضرورًیا، وھذا ھو المعتمد، «): ١/١٩٦الفواكھ الدواني (قال في ) ١(

َر ب وھو أول وقت العصر : ھ ابن الحاجب، ورواه ابن القاسم عن مالك، واقتصر علیھ خلیل، حیث قالوصدَّ
  .ـھ.ا» لالصفرار

نة : وینظر ، وإكمال الـُمعلِم )١/١٠٨(، ومقدمات ابن رشد )١/١٤(، والمنتقى )٢/٧٢(، والتمھید )١/٦٠(المدوَّ
 ).١/٣٨٩(، ومواھب الجلیل )٢٠ص(، ومختصر خلیل )٥٩ص(، وقوانین األحكام الشرعیة )٢/٥٧٣(

آخر وقتھا ما دامت الشمس : ونقل األثرم، وصالح، وابن منصور«: -رحمھ هللا  - قال القاضي أبو یعلى ) ٢(
ت خرج وقتھا المختار   ).١/١٠٩(المسائل الفقھیة من كتاب الروایتین . ه.ا» بیضاء، فإذا اصفرَّ

حھاواختارھا اإلمام الموفَّق، والشیخ مجد الدین، و : ابن تمیم، وابن أبي عمر في الشرح، وذكر شیخ اإلسالم: صحَّ
  .أنَّ أكثر الروایة عن اإلمام أحمد على ھذا، واستظھرھا في الفروع

، ومسائل اإلمام أحمد روایة إسحاق بن منصور )٢٨٨،٢٥ص(مسائل اإلمام أحمد روایة ابنھ صالح : ینظر
، وشرح )٣/١٤٨(، والشرح )٢/٢٤(مختصر ابن تمیم ، و)١/٧٣(، والمحرر )٢/١٥(، والمغني )١/٤٢٥(

 ).٣/١٤٥،١٤٢(، واإلنصاف )١/٤٢٨(، والفروع )١/٤١٨(، وشرح الزركشي )١/١٦٢(العمدة 
حوا -رحمھم هللا  -فإنَّھم ) ٣(   ..بكراھة تأخیر صالة العصر إلى ھذا الوقت، وأطلقوا الكراھة في ذلك: صرَّ

  ).١/١٤٤(المبسوط . ه. ا» ولكن ُیكره تأخیر العصر إلى أن تتغیر الشمس«: -رحمھ هللا  - قال اإلمام السرخسي 
ا الوقت المكروه لبعض الصلوات المفروضة، فھو «): ١/١٢٧البدائع (في  - رحمھ هللا  -وقال اإلمام الكاساني  وأمَّ

» الثالثةوقت تغیر الشمس للمغیب ألداء صالة العصر، ُیكره أداؤھا للنھي عن عموم الصلوات في األوقات 
  .ـھ.ا

  .ـھ.ا» وُیكره التأخیر إلى تغیر الشمس«): ١٥/٧٣فتاواه (في  -رحمھ هللا  - وقال قاضي خان 
  .كراھة التحریم: بأنَّ المراد بھا: »وتنویر األبصار» «القنیة«وقد قیََّد صاحب 

كره كراھة وتأخیر العصر إلى وقت اصفرار الشمس، یُ : »القنیة«وفي «): ١/٢٦١البحر الرائق (قال في 
  .ـھ.ا» تحریم
رھا إلى ما زاد عن النصف «): ١/٢٤٦تنویر األبصار وشرحھ (وقال في  وتأخیر عشاء إلى ثلث اللیل، فإن أخَّ
: مشتقة من. اسم الشمس: بالضم: وُذَكاءُ . ه.ا» ُكِرَه تحریًما إالَّ بعذر... ، والعصر إلى اصفرار ُذَكاُء،...ُكِرهَ 

  .َذَكت النَّار َتْذُكو
  ). ٥/٥١(اللسان : نظری

مة ابن عابدین في الحاشیة في أنَّ الكراھة للتحریم، واعترضھ في وقت العشاء، كما سیأتي  ولم یعترضھ العالَّ
  .إن شاء هللا) ٣٩ص (

في رتبة الواجب، وھي إن كانت للنقصان في الوقت، منعت الصحة فیما سببھ كامل، : وكراھة التحریم عندھم
  .مع اإلساءةوإالَّ أفادت الصحة 

  ).١/٣٤٨(حاشیة ابن عابدین : ینظر

ر أداء : قالوا» تلك صالة المنافقین«: واستدلوا على ذلك بما یأتي من حدیث أنس  وھو وعید خاصٌّ لمن أخَّ

  .الصالة إلى ھذا الوقت
م أخیر وقت ضرورة، أو ھو وقت جواز في الجملة ال یجوز ت: أنَّ ما بعد االصفرار عندھم: فمقتضى ما تقدَّ

  .الصالة إلیھ إالَّ من عذر، وهللا أعلم
، والجوھرة )١/٤٠(، واالختیار )١/٢٢٦(، وفتح القدیر )٤٣- ١/٤٢(الھدایة : وتنظر المسألة عندھم أیًضا في

 ).١/٢٦٤،٢٦٠(، والبحر الرائق )١/٢٢٧(، والعنایة )١/٦٤٩،٦٤٠(، وَحْلبة المجلِّي )١/٢٩٣(النیِّرة 
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  .الحدیث )١(»...فإذا صلیتم العصر؛ فإنَّھ وقت إلى أن تصفرَّ الشمس،«: وفي لفظ

ب��ي  م��ا رواه ُبَرْی��َدة  :ثانًی��ا : ، فس��ألھ ع��ن المواقی��ت؟ فق��الأنَّ رج��ًال أت��ى النَّ
��ة ل��م ُتخالطھ��ا «: -وفی��ھ  -» اش��ھد معن��ا الص��الة« ث��م أم��ره بالعص��ر والش��مس بیض��اء نقیَّ

  .الحدیث) ٢(»...ُصْفرة

آخ�ًرا، إنَّ للص�الة أوًال و«: قال رس�ول هللا : قال ما رواه أبو ھریرة  :ثالًثا
ل وقت الظھر حین تزول الشمس، وإنَّ آخر وقتھا حین ی�دخل وق�ت العص�ر، وإنَّ  وإنَّ أوَّ

ل وقت العصر حین یدخل وقتھا، وإنَّ آخر وقتھا حین تْصفّر الشمس   .الحدیث) ٣(»...أوَّ
�ھ م�ن ح�ین اص�فرار الش�مس،  :وجھ الداللة منھا أنَّھ�ا نص�وص ص�ریحة عل�ى أنَّ

  .)٤(فلیس بوقت اختیار لھا
  

  إلى غروب  )٥(أنَّ وقت الضرورة؛ من مصیر ظل ِّ الشيء مثلیھ :القول الثاني

                                      
اإلمام مسلم في المساجد ومواضع الصالة، باب أوقات الصلوات الخمس الحدیث بلفظیھ رواه ) ١(

)٢/٧٤.( 
  ).٩ص (رواه اإلمام مسلم، وتقدم ) ٢(

في المساجد ومواضع الصالة، باب أوقات  اإلمام مسلم من حدیث أبي موسى : ورواه أیًضا

 ).٢/٧٧(الصلوات الخمس

، )١/١٠١(، باب منھ صالة عن رسول هللا ، والترمذي في أبواب ال)٢/٢٣٢(رواه اإلمام أحمد ) ٣(
ارقطني في الصالة، باب إمامة جبریل  ، والبیھقي في الصالة، باب آخر وقت العشاء )١/٢٦٢(والدَّ

)٣٧٦- ١/٣٧٥.(  
 ).٢٨- ٧/٢٧(والحدیث صححھ الشیخ أحمد شاكر في شرح المسند 

 ).١/٤٧١(، وشرح الزركشي )١/١٤(المنتقى : ینظر) ٤(
وقد أجمع العلماء أنَّ من صلَّى العصر والشمس بیضاء نقّیة لم «: -رحمھ هللا  - ابن عبد البر قال الحافظ ) ٥(

الھا في وقتھا المختار  یعني اإلمام مالك  - وھذا محمول عندنا من قولھ  -وقال  - تدخلھا ُصْفَرةٌ،؛ فقد صَّ
تار لصالة العصر عنده وعند على وقت االختیار، وما دامت الشمس بیضاء نقّیة، فھو وقت مخ -رحمھ هللا 

  ).٧١- ٢/٧٠(التمھید . ـھ.ا» سائر العلماء، والحمد �
وقت جواز بال كراھة،  - وھو المذھب عندھم في آخر وقت االختیار  - إنَّ ما بعد المثلین : ولھذا الشافعیة یقولون

  .والكراھة من االصفرار
  ).٣١-٣/٣٢(، والمجموع )٢/١٠(الوسیط في المذھب : ینظر

اغب (من الحنابلة، فخر الدین محمد بن الخضر بن تیمیة، قال في " التلخیص، والُبلغة"الھ صاحب وق بلغة السَّ
ثم وقت االختیار إلى أن یصیر ظلُّ كل شيء مثلیھ غیر ظلِّ الزوال، ثم وقت الجواز؛ إلى «): ٦١ص

  .ـھ.ا» االصفرار، ثم وقت الكراھة إالَّ في حقِّ ذوي األعذار إذا زال
مة الزركشي  قال فكأنَّھ جمع بین األحادیث، فحمل حدیث جبریل على الوقت المطلوب «: -رحمھ هللا-العالَّ

. ـھ.ا» المرغوب فیھ، وغیره على الوقت الجائز، الذي یجوز التأخیر إلیھ من غیر عذر بال إثم، وهللا أعلم
 ).١/٤٦٩(شرحھ على الِخرقي 
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  .)٢(، واإلمام أحمد، وھو المذھب)١(الشمس، وھو الروایة الثانیة عن اإلمام مالك
  :واستدلُّوا لھ

ني جبری�ل «: قال رسول هللا : قال بما رواه ابن عباٍس  عن�د البی�ت   أمَّ
�ا ك�ان الغ�ُد ص�لَّى ب�ي  -وفی�ھ  -ى بي العصر حین كان ظلھ مثلھ فصلَّ  -وفیھ  -مرتین  فلمَّ

: ثمَّ التفت إليَّ فقال... الظھر حین كان ظلھ مثلھ، وصلَّى بي العصر حین كان ظلھ مثلیھ،
  .)٣(»یا محمد، ھذا وقت األنبیاء من قبلك، والوقت ما بین ھذین الوقتین

ب�ین ال�وقتین؛ وق��ت للص�الة، وأنَّ م��ا دلَّ ظ�اھره أنَّ جمی�ع م��ا  :وج�ھ الدالل�ة من��ھ
  .)٤(دونھا لیس بوقت لھا، والحدیث ورد بیاًنا لتعلُّم أوقات الصالة

  :ویناقش وجھ استداللھم بالتالي

أص�حُّ وأص�رح دالل�ة م�ن ح�دیث جبری�ل : أنَّ األحادیث األخرى ف�ي المواقی�ت 
نت زیادة، فھي أولى بالتقدیم علیھ   .وقد تضمَّ

                                      
، )١/١٤(، والمنتقى )٢/١٢١،٧٠(، والتمھید )١٩١-١/١٩٠(، والكافي )١/٨٥(التلقین : ینظر) ١(

، وقوانین األحكام )٢/١٤(، والذخیر )١/٢٠٨(، وعارضة األحوذي )١/١٠٥(ومقدمات ابن رشد 
 ).١/٣٨٩(، ومواھب الجلیل )٥٩ص(الشرعیة 

الِخرقي، وأبو بكر، والقاضي، : وھو المذھب، وعلیھ الجمھور، منھم«): ٣/١٤٣(قال في اإلنصاف ) ٢(
  .ـھ.ا» أكثر أصحابھو

  .أنَّ ما بعد وقت االختیار؛ وقت جواز إلى الغروب): ١/٢٠٦في الكافي (وذكر اإلمام الموفَّق 
وھو غریب، وقال في : »حواشي الفروع«قال ابن نصر هللا في «): ٣/١٤٦: (قال في اإلنصاف

كراھة لكان لھ وجھ، فإنَّ لنا إنَّھ أراد الجواز مع ال: لو قیل: قلت. ولعلَّھ أراد األداء باقٍ : الفروع
. وجًھا بجواز تأخیر الصالة إلى وقت الضرورة مع الكراھة، فیكون كالمھ موافًقا لذلك القول

مع أنَّ المصنَِّف لم ینفرد بھذه الِعبارة، بل قالھا في . واختاره ابن حمدان وغیره، على ما یأتي
ویبقى وقت : »المستوعب«ل في وغیرھم، وقا» مسبوك الذھب«، و »المذھب«، و »الھدایة«

  .ـھ.ا» ھو وقت جواز في الجملة ألجل المعذور: ونقول. الضرورة والجواز، انتھى
  .وذكر نحوه في وقت العشاء

  ).٣/١٦٠(اإلنصاف : ینظر
، )١/١٠٩(، والمسائل الفقھیة من الروایتین )١٩ص(مختصر الِخرقي : وینظر أصل المسألة في

عایة )٢/٢٤(، ومختصر ابن تمیم )٢/١٥(، والمغني )٢/٣١( ، والمستوعب)١/٢٦(والھدایة  ، والرِّ
، )١/٤٢٨(، والفروع )١/٤٦٨(، وشرح الزركشي )٢/١٦٢(، وشرح العمدة )١/٦٩(الصغرى 
 .واقتصر علیھ) ١/٤٣(، والمنتھى )١/١٢٧(واإلقناع 

، والترمذي في )١/١٠٧(، وأبو داُود في الصالة، باب في المواقیت )١/٣٣٣(رواه اإلمام أحمد ) ٣(
ورواه ابن . »حسن صحیح«: ، وقال)١/١٠٠(أبواب الصالة، باب ما جاء في مواقیت الصالة 

 خزیمة في الصالة، باب ذكر الدلیل على أنَّ فرض الصالة كان على األنبیاء قبل محمد 
صحیح ولم «: ، وقال)١/١٩٣(، والحاكم في الصالة، باب في مواقیت الصالة )١٦٨- ١/١٦٧(

حھ اإلمام النووي في المجموع . »جاهُیخرِّ  ، والشیخ أحمد شاكر في شرح المسند )٣/٢١(وصحَّ
)٣/٣٣٩.( 

 ).١/٤٦٨(شرح الزركشي : ینظر) ٤(
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األحادیث متأخرة، وحدیث جبریل  ھذه: ومن وجٍھ آخر  ،كان بمكة قبل الھجرة
  .)١(والعمل بالمتأخر متعّینٌ 

�ا  :القول الثال�ث أنَّ م�ا بع�د االختی�ار وق�ت ض�رورة خ�اصٌّ بأص�حاب الع�ذر، وأمَّ
، )٢(الحسن بن زی�اد م�ن الحنفی�ة: غیرھم فیفوت الوقت في حقھم وتكون قضاًء، وھو قول

، وھ��و ظ��اھر ك��الم الِخَرق��ي، واب��ن أب��ي موس��ى )٣(فعیةوأب��و س��عید االص��طخري م��ن الش��ا
  .)٤(وغیرھما من الحنابلة

  :واستدلُّوا لھ بأدلَّة، منھا

م م��ن ح��دیث اب��ن عب��اس  :أوًال  : وفی��ھ للنب��ي  ف��ي إمام��ة جبری��ل  م�ا تق��دَّ
ا كان الغُد صلَّى بي الظھر حین ك�ان ظل�ھ ... فصلَّى بي العصر حین كان ظلھ مثلھ،« فلمَّ

ی�ا محم�د، ھ�ذا وق�ت : ثمَّ التفت إليَّ فق�ال... صلَّى بي العصر حین كان ظلھ مثلیھ،مثلھ، و
  .)٥(»األنبیاء من قبلك، والوقت ما بین ھذین الوقتین

 أنَّ النب�ي : وما في معناه، وفی�ھ ما تقدم من حدیث عبد هللا بن عمرو  :ثانًیا
  .)٦(»ووقت العصر ما لم تصفر الشمس«: قال

نَّ ظاھرھم��ا یقتض��ي أنَّ م��ا بع��د ذل��ك ل��یس بوق��ت لھ��ا، وق��د جع��ل أ :وج��ھ الدالل��ة
  .)٧(الشارع الصالة في ذلك الوقت ممن ال عذر لھ؛ صالة المنافق

                                      
 ).١/٤٦٨(، وشرح الزركشي )٢/٧٥(التمھید : ینظر) ١(
ا آخر وقت العصر؛ غروب الشمس عندنا، وقال الحسن بن زیاد «): ١/١٤٤المبسوط (قال في ) ٢(  -فأمَّ

  .ه.ا» تغیر الشمس إلى الصفرة: -رحمھ هللا 
 ).١/٢٥٨(، والبحر الرائق )١/٦٣٢(َحْلبة المجلّي : وینظر أیًضا

آخره إذا صار ظلُّ الشيء مثلیھ، فإنَّ : وقال أبو سعید االصطخري«): ٣/٣١المجموع (قال في ) ٣(
ر عن ذلك أثم وكان قضاءً    .ه.ا» أخَّ

 ).٦٢٠-٢/٦١٩(لتعلیقة ، وا)٢/١٨(الحاوي : وینظر أیًضا
ومن أدرك منھا ركعة قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدركھا، «): ١٩مختصره ص(قال الِخرقي في ) ٤(

  .ه.ا»وھذا مع الضرورة
ظاھر ھذا، وكذلك ظاھر كالم ابن أبي موسى أنَّ إدراك العصر «): ١/٤٧١شرحھ (قال الزركشي في 

م مختصٌّ بمن لھ ضرورة، كالحائض طھرت وعلى ھذا َمن ال عذر لھ ال ... ، وصبي بلغ،بما تقدَّ
یدركھا بذلك، بل تفوت بفوات وقتھا المختار، وتقع منھ بعد ذلك قضاًء، وھذا قول بعض العلماء، 

ھ   .ه.ا» وأحد احتمالي ابن عبدوس، وھو متوجِّ
  .»الروضة«ظاھر كالم صاحب : وھو أیًضا

 ).١/٣٤١(، والمبدع )١/٤٣٣(، والفروع )١/٢٧(مختصر ابن تمیم : وینظر أیًضا
 .، وھو عند اإلمام أحمد وأبي داُود، والترمذي، وابن خزیمة، والحاكم)٢٧ص (تقدم تخریجھ ) ٥(
 .، وھو عند اإلمام مسلم)٢٥ص (تقدم تخریجھ ) ٦(
 ).١/٤٧١(شرح الزركشي : ینظر) ٧(
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  :ویناقش وجھ استداللھم بالتالي

ا ما یتعلق بوجھ استداللھم من حدیث جبریل .١ فقد مضى مناقش�تھ، والج�واب  أمَّ
 .)١(عنھ

��ا وج��ھ اس��تداللھم م��ن ح��دیث عب��.٢ ونح��وه، فھ��ي أحادی��ث  د هللا ب��ن عم��رو وأمَّ
ص��حیحة ثابت��ة، ب��ل ھ��ي أص��حُّ ش��يٍء ف��ي مواقی��ت الص��الة، وعلیھ��ا العم��ل ف��ي وق��ت 

مة علیھ، لكن م�ا دلَّ�ت علی�ھ؛  العصر وغیره، وھي أولى من حدیث جبریل  وُمقدَّ
 ..ھو وقت االختیار

ر ال یفوت فقد دلَّت األحادیث الصحیحة على أنَّ وقت صالة العص: ومن وجھ آخر.٣

أنَّ  بمضي وقت االختیار، ب�ل ھ�و مبق�يٌّ إل�ى غ�روب الش�مس، فع�ن أب�ي ھری�رة 

َم�ن أدرك ركع�ًة م�ن الص�بح قب�ل أن تطل�ع الش�مس؛ فق�د أدرك «: ق�ال رسول هللا 
 .)٢(»الصبح، وَمن أدرك ركعًة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر

ا إدراكھا بإدراك ركعة منھا، فیس�توي فی�ھ «: -رحمھ هللا  -قال اإلمام الموفَّق  فأمَّ
وال أعلم ... المعذور وغیره، وكذلك سائر الصلوات یدركھا بإدراك ركعة منھا في وقتھا،

  .ـھ.ا) ٣(»في ھذا خالًفا
وال یفت��رق المع��ذور وغی��ره إالَّ ف��ي اإلث��م وعدم��ھ، فالمع��ذور ل��ھ الت��أخیر، وغی��ره 

رَ    .)٤(»لیس لھ ذلك، ویأثم إذا أخَّ
  .ـھ.ا )٥(»وقد ُیحمل كالم الِخَرقي على ھذا«: -رحمھ هللا  -ال الزركشي ق

�ھ یس�وغ ل�ھ تأخیرھ�ا إل�ى ھ�ذا  ولیس كون غیر المعذور مدرًكا لصالة العصر؛ أنَّ

  .اآلتي، وھو دلیلھم الثالث ، كما في حدیث أنس )٦(الوقت، بل ھو منھي عنھ

تل�ك ص�الة «: یق�ول ول هللا سمعت رس: قال واستدلُّوا بما رواه أنس  :ثالًثا
المنافقین، یجلس یرقب الش�مس حت�ى إذا كان�ت ب�ین قرن�ي ش�یطان؛ ق�ام فنقرھ�ا أربًع�ا، ال 

  .)٧(»یذكر هللا فیھا إالَّ قلیًال 

                                      
 ).٢٧ص (ینظر ) ١(
، )١/١٠٠(أدرك من الفجر ركعة  رواه اإلمام البخاري في مواقیت الصالة وفضلھا، باب من) ٢(

واإلمام مسلم في المساجد ومواضع الصالة، باب من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة 
)٢/٧١.( 

  ).٢/١٧(المغني ) ٣(
 ).٥/١٠٦(، وشرح النووي على صحیح اإلمام مسلم )١١٧-٢/١١٨(التمھید : وینظر أیًضا

 ).١/٣٤٢(، والمبدع )١/٤٧٢(، وشرح الزركشي )٢/٢٢٦(المفھم : ینظر) ٤(
 ).١/٤٧٢(شرحھ على الِخَرقي ) ٥(
 ).٥/١٠٦(، وشرح النووي على صحیح اإلمام مسلم )١/٥٦١(إكمال الـُمعلِم : ینظر) ٦(
 ).٨٣- ٢/٨٢(رواه اإلمام مسلم في المساجد ومواضع الصالة، باب استحباب التبكیر بالعصر ) ٧(
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أنَّھ استحقَّ الذمَّ، فجعل فعلھ للصالة في ذلك الوقت م�ن غی�ر ع�ذر؛  :وجھ الداللة
عل���ى أنَّ َم���ن ال ع���ذر ل���ھ؛ ال یج���وز ل���ھ  فع���ل المن���افقین، لتھاون���ھ بھ���ا وتض���ییعھا، ف���دلَّ 

  .)١(تأخیرھا
ر الصالة إلى ھذا الوقت مستحقٌّ للذمِّ، ألنَّھ  وما دلَّ علیھ حقٌّ ومعتبر، فالذي یؤخِّ
ا ضروریھا فھو مبقيٌّ إلى غروب الش�مس، لقول�ھ  قد أخرج الصالة عن وقتھا المختار، أمَّ

 :»وال ُب�دَّ . »مس؛ فق�د أدرك العص�روَمن أدرك ركعًة من العص�ر قب�ل أن تغ�رب الش�
م آنًف�ا إنَّم�ا : من القول بھذا؛ حتى یحصل التوفیق والجمع بین األحادیث، والف�ارق كم�ا تق�دَّ

  .)٢(ھو في اإلثم وعدمھ، فالمعذور ال یأثم وغیره یأثم، لكن الجمیع مدِرًكا لھا
  

؛ وق�ت ج�واز أنَّ صالة العصر ال ضروريَّ لھا، فما بعد اختیاریھا :القول الرابع
إل�����������ى غ�����������روب الش�����������مس، وھ�����������و م�����������ذھب الش�����������افعیة عل�����������ى تفص�����������یل 

  .)٤(ووجھ عند الحنابلة .....................................................،)٣(عندھم

                                      
 ).١/٤٧٢(شي ، وشرح الزرك)٦٢-٢/٦١(التعلیقة : ینظر) ١(
 ).١٦٧- ٢/١٦٦(، وشرح العمدة )٢٢٦- ٢/٢٢٥(المصدر السابق، والمفھم : ینظر) ٢(
إذا صار ظلُّ كلِّ شيٍء مثلیھ، ثم یعقبھ وقت جواز بال : المذھب عندھم، أنَّ آخر وقت االختیار) ٣(

  .كراھة إلى االصفرار، ومن االصفرار إلى غروب الشمس وقت جواز مع الكراھة
أن یصیر ظّل كلِّ شيٍء مثلیھ، : آخر وقت العصر من طریق االختیار«): ١/٣٨١المذھب  بحر(قال في 

وما بعد ھذا وقت الجواز من غیر كراھة إلى أن تصفرَّ الشمس، وما بعدھا وقت الجواز مع الكراھة 
  .ه.ا» إلى أن تغرب الشمس، فإن صلَّى قبل غروب الشمس؛ ال یكون عاصًیا وال قاًضا

م  -) ٢/١٩وي الحا(وقال في    .ه.ا» وإن كان فعلھا في وقت االختیار أولى«: - بعد أن ذكر نحو ما تقدَّ
رھا إلى ما بعد وقت االختیار رھا جًدا : فمن أخَّ ال یكون عندھم عاصًیا وال آثًما، وإنَّما اختلفوا فیما إذا أخَّ

  .وقت الحرمة: ولم ُیدرك منھا إال ركعة قبل الغروب، ھل یكون عاصًیا أو آثًما؟ ویسمونھ
المراد بوقت الفضیلة ما یزید فیھ الثواب من حیث الوقت، وبوقت : تنبیھ«): ١/١٥١تحفة المحتاج (وفي 

االختیار ما فیھ ثواب دون ذلك من تلك الحیثیة، وبوقت الجواز ما ال ثواب فیھ منھا، وبوقت 
  .ـھ.ا» الكراھة ما فیھ مالم منھا، وبوقت الحرمة ما فیھ إثم منھا

الة العصر لھا سبعة أوقات عندھم، الخمسة المتقدمة، ووقت العذر، ووقت الضرورة، وبعضھم وص
ى واحًدا   .یجعل المسمَّ
ب )٦١٨-٢/٦١٩(، والتعلیقة )١/٧٣(كتاب األم : تنظر المسألة عندھم في ، والوسیط )١/٥٢(، والمھذَّ

، وكفایة )٣٢-٣/٣١(، والمجموع )٢/٣٦٩(، وفتح العزیز )١/٥١(، وحلیة العلماء )٩-٢/١٠(
 ).١/٣٦٥(، ونھایة المحتاج )١/١٢٢(، ومغني المحتاج )١/٥١(األخیار 

. فإنَّ لنا وجًھا بجواز تأخیر الصالة إلى وقت الضرورة، مع الكراھة«): ٣/١٤٨اإلنصاف (قال في ) ٤(
  .ه.ا. »وغیره» ابن حمدان«واختاره 

  ).٣/١٦٣(منھ أیًضا : وینظر
فإذا صار فيء الشيء مثلیھ بعد فيء الزوال، كره التأّخر بال «): ١/٦٩ الرعایة الصغرى(وقال في 
 .ـھ.ا» عذر
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  :واستدلُّوا بأدلٍَّة، منھا
  :استدلُّوا على اختیاریھا

  .)١(وقد تقدم، ومناقشة وجھ االستدالل منھ بحدیث جبریل 
  

  :وا على أنَّ ما بعد االختیار وقت جواز بالتاليواستدلُّ 

َم���ن أدرك ركع���ًة م���ن «: ق���ال أنَّ رس���ول هللا  م���ا رواه أب���و ھری���رة  :أوًال 
الص�بح قب�ل أن تطل��ع الش�مس؛ فق�د أدرك الص��بح، وَم�ن أدرك ركع�ًة م��ن العص�ر قب��ل أن 

  .)٢(»تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر
  

على أنَّ من أدرك م�ن العص�ر ركع�ة : حأنَّھ نصٌّ صحیح صری :وجھ الداللة منھ
قبل غروب الشمس؛ فإنَّھ یكون مدرًكا لھا، فدلَّ على أّن وقتھا ممتدٌّ إلى غ�روب الش�مس، 

ا حدیث جبریل    .)٣(فھو لبیان وقت االختیار، ال الستیعاب وقت الجواز وأمَّ
  

  :ویناقش وجھ استداللھم بالتالي

ا كونھ ُمدِرًكا لھا، فھذا محل ِوف.١  .)٤(اٍق بین أھل العلمأمَّ
د وقت العصر .٢ ا كونھ دلیًال على امتداد وقتھا مطلًقا فغیر ُمَسلَّم، ألنَّ الشارع حدَّ وأمَّ

نھ بالقول والفعل في أحادیث صحیحة صریحة، ومنھا قولھ  ووق�ت العص�ر «: وبیَّ
فھي نصٌّ على أنَّ ما بعد وقت االصفرار لیس بوقت لھا على . »ما لم تصفّر الشمس

إلطالق، وإنَّما ھو وقت لھا في الجملة، وذلك في حال العذر والضرورة، وال ُبدَّ من ا
 .)٥(المصیر إلى ذلك حتى یحصل التوفیق بین األحادیث

م�ن أدرك م�ن العص�ر ركع�ًة «: ق�ال النب�ي «: -رحم�ھ هللا  -قال اإلمام أحم�د 
ص��ر إل��ى ھ��ذا ھ��ذا عل��ى الف��وت، ل��یس عل��ى أن یت��رك الع: ق��ال. »قب��ل أن تغ��رب الش��مس

  .ـھ.ا )٦(»الوقت

�ھ ل�یس ف�ي «: قال أنَّ النبي  واستدلُّوا أیًضا بما رواه أبو قتادة  :ثانًیا أم�ا إنَّ
  .)٧(»النَّوم تفریط، إنَّما التفریط على من لم ُیصلِّ الصالة حتى یجئ وقت الصالة األخرى

  .)٧(»األخرى

                                      
 ).٢٧ص (ینظر ) ١(
 .، وھو في الصحیحین)٢٩ص (تقدم تخریجھ ) ٢(
 ).٥/١٠٤(شرح النووي على صحیح اإلمام مسلم : ینظر) ٣(
 ).٢٩ص (ینظر ما تقدم ) ٤(
 ).٢/١٦٦(، وشرح العمدة )٢/٥٦١(م ، وإكمال الـُمعلِ )١١٨-٢/١١٧(التمھید : ینظر) ٥(
 ).٢٨٨ص(مسائل اإلمام أحمد روایة ابنھ صالح ) ٦(
رواه اإلمام مسلم في المساجد ومواضع الصالة، باب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجیل ) ٧(

 ).١٣١- ٢/١٢٨(قضائھا 
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الخم�س، حت�ى الحدیث دلیل على امتداد وق�ت ك�لِّ ص�الٍة م�ن : قالوا :وجھ الداللة
یدخل وقت األخرى، وھذا مستمر على عمومھ في الصلوات إال الصبح، فدلَّ على أنَّ م�ا 

، وھو وقت جواز ألدائھا إلى غروب الشمس   .)١(»بعد وقت االختیار للعصر ممتدٌّ
  

  :وُیناقش بالتالي
إنَّم�ا ُی�راد ب�ھ امت�داد وق�ت الص�الة ف�ي ح�ال الع�ذر  أنَّ ظاھر حدیث أبي قتادة 

ق�د ب�یَّن  ضرورة، فامتداد وقت الصالة إلى التي تلیھا لیس عل�ى إطالق�ھ، ألنَّ النب�ي وال
�ھ ُیحم�ل عل�ى  ھا أوًال وآخًرا، فھي األصل في ذلك، وما كان زائًدا عنھ�ا فإنَّ المواقیت وحدَّ

  .)٢(حال العذر والضرورة للتوفیق بین األحادیث
  :الراجح في المسألة، وسبب الترجیح

أنَّ وق��ت الض��رورة للعص��ر یب��دأ م��ن ح��ین : الق��ول األول - أعل��م وهللا -ال��راجح 
م روایة ع�ن اإلم�ام مال�ك، والمعتم�د )٣(اصفرار الشمس إلى غروب الشمس ، وھو كما تقدَّ

  .عند المالكیة

                                      
 ).٥/١٨٧(شرح النووي على صحیح اإلمام مسلم : ینظر) ١(
 ).١٨٠- ٢/١٧٩( شرح العمدة: ینظر) ٢(
  وھل یوجد فارق زمني بینھ وبین القول بالمثلین؟) ٣(

الظاھر حسب المشاھدة أنَّھ یوجد فرق، قد یكون متقارًبا في بعض الفصول، ویكون متباعًدا في أحایین 

  .في بعض الفصول

مة الشیخ محمد بن عثیمین  ت العصر وق« رحمھ هللا بعد ما ذكر حدیث عبد هللا بن عمرو  -قال العالَّ

ما لم تكن صفراء، وھذا في الغالب یزید على مصیر ظلِّ شيٍء : أي«: قال - » ما لم تصفّر الشمس

  ).٢/١٠٨(الشرح الممتع . ـھ.ا. »مثلیھ

ویتفاوت زمن ھذا الفارق تبًعا لطول اللیل وقصره، بحسب اختالف الفصول، وتقدیره یحتاج إلى رصد 

بب حركة الشمس في نزولھا نحو جنوب الغرب، وفي وتتبع لوقت فيء الزوال، الذي یختلف بس

  .ارتفاعھا نحو شمال الغرب

ویوجد دراستان یعمل علیھما المرصد الفلكي التابع لجامعة المجمعة، تعنیان بھذا الموضوع وما لھ تعلٌُّق 

  :بھ

  .تغّیر الظل واتجاھھ: إحداھما

  .وقت صالتي الظھر والعصر: الثانیة

عبد هللا بن محمد الخضیري، المستشار في : ریق متخّصص یرأسھ الشیخوالقائم على الدراستین ف

  .المرصد المذكور

  .وقد أفادني بھذه المعلومات، جزاه هللا خیًرا

  :ومما لھ تعلّق بوجود الفارق الزمني بین االصفرار، وبین المثلین وعدمھ

أنَّ الفارق بین المثلین : فھم منھكالًما قد یُ ) ٢/١٦المغني (ذكر في  -رحمھ هللا  -أنَّ اإلمام الموّفق 

  .واالصفرار متقارب، وأنَّ أحدھما یوجد قریًبا من اآلخر على وجھ اإلطالق
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مة ابن الھمام  وأول وقت العصر عند «: فقال) ١/٢٢٧فتح القدیر (في  - رحمھ هللا  - وذكر نحوه العالَّ

  . ـھ.ا. »تغیر لیس كثیًرا جًداأبي حنیفة؛ من صیرورة الظلِّ مثلین مع فيء الزوال، ومنھ إلى ال

مة الشیخ عبد العزیز بن باز : وذكر نحو ذلك   .في شرحھ على كتاب المنتقى -رحمھ هللا  -سماحة العالَّ

مة الشیخ عبد العزیز بن باز  مة ابن الھمام، وسماحة العالَّ  -رحمھم هللا  - وما ذكره اإلمام الموفَّق، والعالَّ

أَمُدهُ یكون تبًعا الختالف الفصول، وطول النھار وقصره، فكلَّما قصر  ظاھر منھ إثبات الفارق، الذي

  .كان الفارق متقارًبا، بل قد ینعدم في بعض األماكن واألوقات

  ..ھذا وجھھ ومحملھ: فكالمھم

إنَّھم یقصدون ذلك على إطالقھ، لكان لھ وجھ أیًضا، ألنَّ مبنى ھذه المعاني على االجتھاد : ولو قیل

  .والنظر

ا قاطًعا لزمن حدوثھا » االصفرار«و » المثلین«: لشارع لما ذكرفا وغیرھا من المعاني، لم یحد فیھا حًدّ

ا  وأَمِدِه، وإنَّما جعل األمر فیھا إلى االجتھاد والنظر، ومحصلھ وقوع التفاوت المتقارب، لذلك لـمَّ

حدوثھا، وقدره، یعقِّبونھ زمن : عن ھذه المعاني من جھة -رحمھم هللا  -ُیعّبر الفقھاء األقدمون 

» وھو كلھ أمر متقارب«، »كلھا حدود للوقت یقرب بعضھا من بعض«، »ھذا كلھ تقریب«: بقولھم

ونحو ذلك، وال یقطعون بشيء، ألنَّ مبناھا على النظر واالجتھاد، وعلى ھذا یحمل كالم اإلمام 

مة الشیخ عبد الع مة ابن الھمام وسماحة العالَّ   .، وهللا أعلم- رحمھم هللا  -زیز بن باز الموفَّق والعالَّ

  ).٢/٢٣٦(، والمفھم )٢/٧٢(، وإكمال الـُمعلِم )١/١٢(، والمنتقى )٢/٧٠(التمھید : ینظر

فإنَّ كالم اإلمام الموفَّق ذكره في لحاق نقلھ لكالم الحافظ ابن عبد البر إلجماع العلماء : ومن وجھ آخر

ھا في وقتھا على أنَّ من صلَّى العصر والشمس بیضاء  وھذا «: -ثم قال الحافظ  -نقیَّة، فقد صالَّ

: انتھى كالم الحافظ، ثم قال اإلمام الموفَّق في لحاقھ. »دلیل على أنَّ مراعاة المثلین عندھم استحباب

  ).٢/١٦(المغني . ه.ا» ولعلَّھما متقاربان یوجد أحدھما قریب من اآلخر«

  ).٧٠-٢/٧١(التمھید : وینظر

أنَّ وقت المثلین مقارب لزمن كون الشمس بیضاء نقّیة، : یقصد - رحمھ هللا  -اإلمام الموفٌّق  فالظاھر أنَّ 

ره اإلمام ابن العربي حیث قال إذا صار ظلَّ كّل شيٍء : وآخر وقت العصر عند مالك«: وبھذا فسَّ

عن والشمس بیضاء نقّیة، والقوالن مرویان : مثلیھ في روایة أكثر أصحابھ عنھ، وروى بعضھم

، متساویان في المعنى، ألنَّ الشمس ال یزال بیاضھا ناصًعا حتى ینتھي ثنّي الظل، فإذا   النبي 

ن الصفرة، فإذا أخذت الزیادة ... أخذ في التثلیث؛ نقص البیاض حتى تأخذ الشمس في التطفیل فتتمكَّ

  ).١/٢٠٨(عارضة األحوذي . ه.ا» في التثلیث؛ فات وقت االختیار

  ). ٢/٣٨٩(، ومواھب الجلیل )٢/٢٣٦(المفھم : وینظر أیًضا

فالمعنى الذي ذكره الحافظ، وقصده اإلمام الموفَّق؛ ھو الفارق بین المثلین، وكون الشمس بیضاء نقّیة، 

 .وذلك قبل اصفرارھا، وقطًعا ھما متقاربان
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  .)١(»وباالصفرار؛ قال جمھور أئمة الفتوى«: -رحمھ هللا  -قال القاضي عیاض 
اإلم��ام الموفَّ��ق، والش��یخ مج��د ال��دین ب��ن وھ��و روای��ة ع��ن اإلم��ام أحم��د، اختارھ��ا 

حھا شیخ اإلسالم وغیره   .تیمیة، وغیرھما من محققي المذھب، وصحَّ
إنَّ : آخر وقت العصر عندي م�ا ل�م تص�فر الش�مس، وال أق�ول«: قال اإلمام أحمد

  .ـھ.ا )٢(»آخر وقتھا أن یكون ظّل كلِّ شيء مثلیھ، ھذا أكثر
، )٤(، وابن المنذر)٣(ابن خزیمة: لشافعیة، منھمواختار ھذا القول جماعة من أئمة ا

  وھو اختیار سماحة
مة الشیخ عبد العزیز بن باز مة الشیخ محمد بن عثیمین)٥(العالَّ ، رحم هللا تعالى )٦(، والعالَّ

  .الجمیع
  :وذلك لما یلي

لكثرة أدلَّتھ وصحتھا، وداللتھا الصریحة على المراد، فیتعّین األخذ بھ�ا، وتق�دیمھا .١
 .)٧(ما سواھاعلى 

قول مبین، وھو أتم تحدیًدا، وأصرح  أنَّ حدیث عبد هللا بن عمرو، وأبي ھریرة .٢
م علیھ  .)٨(داللة من حكایة الفعل، فُیقدَّ

كان بمكة قبل  أنَّ أدلة ھذا القول متأخرة، ألنَّھا كانت بالمدینة، وحدیث جبریل .٣
 .)٩(الھجرة، والعمل بالمتأخر متعّین

نت زیادات في صالة المغرب، والفجر، والعشاء، وقد أعملوھا وألنَّ أدلتھ قد .٤ تضمَّ
 .في تلك المواضع، فوجب العمل بھا ھنا

نت زیادة في وقت العصر على ما ف�ي ح�دیث جبری�ل  ، فتع�ّین وألنَّھا أیًضا تضمَّ
  .)١٠(األخذ بھا ألنَّ األخذ بالزائد؛ أخٌذ بالزائد والناقص، واألخذ بالناقص؛ إلغاء للزائد

ونح��وھم، أت��ّم بیاًن��ا،  ألنَّ ح��دیث عب��د هللا ب��ن عم��رو، وأب��ي ھری��رة، وُبری��دة و.٥
وأصرح داللة، فھي األصل ف�ي تحدی�د مواقی�ت الص�لوات الخم�س، ف�دلَّ عل�ى أنَّ م�ا 

مة الزركشي  : -رحمھ هللا  -كان خارًجا عنھا؛ فلیس بوقت لھا في االختیار، قال العالَّ
أنَّ وق�ت العص�ر مبق�ي إل�ى غ�روب : العلم�اءوالمعروف عند األصحاب وعن�د عام�ة 

                                      
 ).٢/٥٧٣(إكمال الـُمعلِم ) ١(
 ).٢٨٨ص(مسائل اإلمام أحمد روایة ابنھ صالح : ینظر) ٢(
 ).١/١٧١(صحیحھ : ینظر) ٣(
 ).٢/٣٣٣(ینظر األوسط ) ٤(
 ).١/٣٨٤(مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة : ینظر) ٥(
 ).١٠٩-٢/١٠٨(الشرح الممتع : ینظر) ٦(
 ).٢/١٦٤(شرح العمدة : ینظر) ٧(
 ).١/٤٦٨(المصدر السابق، وشرح الزركشي : ینظر) ٨(
 ).١/٤٦٩(، وشرح الزركشي )٢/١٦٤(، وشرح العمدة )٢/٧٦،٧٥(التمھید : ینظر) ٩(
 ).٢/١٠٨(المصدران السابقان، والشرح الممتع : ینظر) ١٠(
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: الشمس في حق المعذور وغیره، حمًال لحدیث جبری�ل ونح�وه عل�ى أنَّ الم�راد ب�ذلك
وقت االختیار أو وقت الجواز، وحدیث أبي ھریرة على وقت اإلدراك، ویسّمون ھذا 

وق��ت  -أعن��ي م��ن وق��ت االختی��ار، أو وق��ت الج��واز، إل��ى غ��روب الش��مس  -الوق��ت 
ووق��ت ض��رورة، وال یفت��رق المع��ذور عن��دھم وغی��ره إالَّ ف��ي اإلث��م وعدم��ھ،  إدراك،

ر  .ـھ.ا )١(»فالمعذور لھ التأخیر، وغیره لیس لھ ذلك، ویأثم إذا أخَّ
 
 .ولما تقدم من مناقشة ألوجھ استدالل أدلة األقوال األخرى والجواب عنھا.٦

ص��فرار إل��ى فتب��یَّن بم��ا تق��دم أنَّ ال��راجح ف��ي وق��ت الض��رورة للعص��ر؛ م��ن اال
غروبھ�ا، وق��در الف�ارق الزمن��ي بین�ھ وحت��ى غ�روب الش��مس ف�ي مختل��ف من�اطق المملك��ة 

 -العربیة السعودیة، وما قاربھا من البلدان؛ قدر ما ب�ین عش�ر دق�ائق واثن�ي عش�رة دقیق�ة 
في المتوسط، وعل�ى م�دار الع�ام؛ یزی�د قل�یًال وی�نقص، تبًع�ا  -قدر درجتین ونصف تقریًبا 

  .)٢(صره في كل فصللطول النھار وق

                                      
 ).١/٤٧٢(شرحھ على الِخَرقي ) ١(
ذكر ھذا لي المستشار في المرصد الفلكي التابع لجامعة المجمعة؛ الشیخ عبد هللا بن محمد ) ٢(

 .الخضیري، جزاه هللا خیًرا
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  املبحث الثالث

  وقت الضرورة لصالة العشاء

والكالم عنھ مبن�يٌّ عل�ى معرف�ة آخ�ر وقتھ�ا االختی�اري، وھ�و مح�ل خ�الف عل�ى 
  :قولین

  .أنَّھ یمتد إلى انقضاء النصف األول من اللیل :األول
  .أنَّھ یمتد إلى انقضاء الثلث األول من اللیل :الثاني

  .ة للعشاء مبنيٌّ في الجملة على ھذافخالفھم في وقت الضرور
بعد أن ذكر أقوال العلماء، وأدلّ�تھم ف�ي آخ�ر  -رحمھ هللا  -قال الحافظ ابن رجب 

: وھذا كلھ یدل على أنَّ ما بعد ذلك ل�یس بوق�ت، والم�راد«: قال -وقت العشاء االختیاري 
  .)١(»أنَّھ لیس بوقت اختیار، بل وقت ضرورة

  :ربعة أقولواختلفوا في تحدیده على أ
، إل�ى طل�وع الفج�ر )٢(أنَّھ من انقضاء وتمام النصف األول من اللیل :القول األول

  ........ ............................................،)٤(، وھو قول عند المالكیة)٣(الثاني

                                      
 ).٤/٤١١(فتح الباري ) ١(
أن ُتحسب الساعات من مغیب الشمس، إلى طلوع الفجر الثاني، فنصف ما بینھما ھو : معرفتھ بالساعة وكیفیة) ٢(

  .آخر وقت العشاء االختیاري
فإذا كانت الشمس تغرب الساعة السابعة، والفجر الثاني یطلع عند الساعة الرابعة، فمجموع ما بینھما تسع 

لى التي غربت عندھا الشمس، وھي السابعة، یكون ساعات، نصفھا أربع ساعات ونصف الساعة، تضاف إ
 .إحدى عشرة ساعة ونصف الساعة، عند تمامھا ینتھي الوقت االختیاري للعشاء: مجموع الساعات

  .وُیسمَّى الصادق، ألنَّھ َصَدَقك عن الصبح، وبّینھ لك) ٣(
ا الفجر الثاني؛ فھو المستطیر ال«: - رحمھ هللا  -قال اإلمام األزھري  َي مستطیًراوأمَّ النتشاره في : صادق، ُسمِّ

  ).٧٥ص(الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي . ه.ا. »األفق
  .وھو ینتشر في اآلفاق، ویزداد البیاض إلى أن تطلع الشمس، وھو الذي تتعلّق بھ األحكام

 ).٢/٣٠(، والمغني )١/٦٢٣(، والتعلیقة )١/٤٩٩(، ومواھب الجلیل )١/١٢٢(بدائع الصنائع : ینظر
  ..أنَّ ما بعد وقت االختیار للعشاء على االختالف فیھ، وقت ضرورة: ال خالف في مذھب المالكیة) ٤(

اتفق أصحاب مالك على أنَّھ ال یجوز تأخیر الصالة عن الوقت المختار «: -رحمھ هللا  -قال اإلمام ابن رشد 
َر ھن - المستحب، إلى ما بعده من وقت الضرورة، إالَّ من ضرورة  أنَّ وقت الضرورة للعشاء؛ بعد : اوقد قرَّ

  ..وھو خالف المذھب عندھم. ه.ا» وانقضاء نصف اللیل في العشاء األخیرة: فقال -انقضاء النصف األول 
ابن حبیب، وابن المواز، وابن : بأنَّ آخر وقت العشاء المختار؛ انقضاء النصف األول من اللیل، ھو قول: والقول

  .العربي
وال تختلف األمة أنَّ وقتھا االختیاري ممتد، واختلفوا : »الطراز«وقال في «): ١/٣٩٨ مواھب الجلیل(قال في 

  .ـھ.ا. »إلى نصف اللیل: وقال ابن حبیب وابن المواز... في منتھاه،
بعد أن ذكر الخالف في آخر وقت العشاء، وأنَّ التأخیر إلى النصف قد ثبت  -رحمھ هللا  -وقال اإلمام ابن العربي 

  ).١/٢٢٥(عارضة األحوذي . ه.ا» فال قول بعد ھذا، وهللا أعلم«: وقولھ، قال بعد ذلك لنبي من فعل ا
، وإكمال الـُمعلِم )١/١٠٦(، ومقدمات ابن رشد )١/١٥(، والمنتقى )١/١٩١(الكافي في فقھ أھل المدینة : وینظر
 ).٥٩ص(، وقوانین األحكام الشرعیة )٢/١٨(، والذخیرة )٢/٥٧٤(
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  .)٢(، وھو مقتضى قول الحنفیة)١(وروایة عند الحنابلة
  

  :واستدلُّوا لھ بأدلة، منھا

ف�ي تحدی�د مواقی�ت الص�لوات،  عن النب�ي  ما رواه عبد هللا بن عمرو  :أوًال 
  .»فإذا صلَّیتم العشاء، فإنَّھ وقت إلى نصف اللیل«: وفیھ

  .)٣(»ووقت العشاء إلى نصف اللیل«: وفي لفظ

                                      
  ..ي المذھب أنَّ ما بعد وقت االختیار للعشاء على خالف فیھ؛ وقت ضرورةال خالف ف) ١(

  .اختارھا القاضي أبو یعلى، واإلمام الموفَّق، والشیخ مجد الدین ابن تیمیة وغیرھم: وروایة النصف
متى ذھب نصف اللیل أو ثلثھ، على الخالف فیھ؛ خرج وقت االختیار، وما «): ٣/١٦٠الشرح (قال في 

  .ـھ.ا» ضرورة إلى طلوع الفجر الثانيبعده وقت 
ثم یذھب وقت االختیار، ویبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر : قولھ«): ٣/١٦٠اإلنصاف (وقال في 
  .ه.ا» ھذا المذھب، وعلیھ جماھیر األصحاب، وقطع بھ كثیر منھم. الثاني

ایة ابنھ عبد هللا ، ورو)٢٦ص(مسائل اإلمام أحمد روایة ابنھ صالح : وتنظر المسألة عندھم في
، )٢٩-٢/٢٨(، والمغني )١/١١٠(، والمسائل الفقھیة من الروایتین والوجھین )١/١٨٢،١٧٩(

-٢/١٧٧(، وشرح العمدة )٢٧-٢/٢٥(، ومختصر ابن تمیم )١/٧٣(، والمحرر )٢٤ص(والمقنع 
 ).١/١٢٨(، واإلقناع )١/٤٣٢(، والفروع )٤٨٠-١/٤٧٨(، وشرح الزركشي )١٨٠

وا جمیًعا -رحمھم هللا  -فإنَّھم ) ٢( على أنَّ تأخیرھا إلى ما بعد انقضاء النصف األول من اللیل؛ : نصُّ
  .مكروه من غیر عذر، وأطلقوا الكراھة

بل . ه.ا» وتأخیرھا إلى نصف اللیل مباح، وما بعده مكروه من غیر عذر«): ١/٤٠االختیار (قال في 
  ..أنَّ الكراھة ھنا للتحریم: قطع جماعة منھم

رھا إلى ما زاد على النصف؛ ُكِره، أي التأخیر «): ١/٢٤٦تنویر األبصار وشرحھ (في قال  فإن أخَّ
  .ـھ.ا» تحریًما إالَّ بعذر

تأخیر العشاء إلى ما زاد على نصف اللیل؛ ُیكره : »القنیة«وفي «): ١/٢٦١البحر الرائق (وقال في 
  .ـھ.ا» كراھة تحریم

: قال -أن ذكر خالفھم في الكراھة، ھل ھي للتحریم أو للتنزیھ  بعد - ) ١/٦٤٦َحْلبة المجلّي (وقال في 
رھا إلى ما بعد « ثم إنَّما وقع تقیید كراھة تأخیرھا إلى ما بعد النصف بكونھ بغیر عذر، ألنَّھ لو أخَّ

  .ـھ.ا» النصف بعذر ال ُیكره
وا أیًضا ة، وإنَّما ھو وقت إدراك، ، وأنَّ ما بعده لیس بوقت إباح»مباح«أنَّ التأخیر إلى النصف : ونصُّ

  .خاصٌّ بأھل العذر
أنَّ ما بعد النصف لیس بوقت جواز لصالة العشاء على إطالقھ، إنَّما : فمقتضى ما تقدم آنًفا من كالمھم

  .ھو وقت جواز في الجملة، خاصٌّ بأھل الضرورة والعذر، وهللا أعلم
  ).١/٢٤٦رد المحتار (افقھ في وو. أنَّھا للتنزیھ): ١/٦٤٦َحْلبة المجلّي (واستظھر صاحب 

، )٢٤ص(، ومختصر الطحاوي )١/١٩٥،١٩٤(مختصر اختالف العلماء : تنظر المسألة عندھم في
، وفتح القدیر )١/٤٣(، والھدایة )١/١٢٦،١٢٤(، وبدائع الصنائع )١/١٤٧،١٤٥(والمبسوط 

، )١/٢٩٤(ة النّیرة ، والجوھر)١/٢٢٩(، والعنایة على الھدایة )١/٦٤٦(، ومنّیة المصلّي )١/٢٣٠(
 ).١/٢٤٦(وحاشیة ابن عابدین 

 .، وھو عند اإلمام مسلم)٢٥ص (تقدم تخریجھ بلفظیھ ) ٣(
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 -إنَّ للص�الة أوًال وآخ�ًرا «: قال رس�ول هللا : قال ما رواه أبو ھریرة  :ثانًیا
ل وق��ت العش��اء اآلخ��رة ح��ین یغی��ب األف��ق، وإنَّ آخ��ر وقتھ��ا ح��ین ینتص��ف وإنَّ أو -وفی��ھ 
  .)١(الحدیث» اللیل

ال یبالي بعض تأخیر صالة  كان رسول هللا «: قال ما رواه أبو َبْرَزَة  :ثالًثا
  .)٢(الحدیث» ...العشاء إلى نصف اللیل

�َر النب�ي : ق�ال ما رواه أن�س  :رابًعا للی�ل، ث�م ص�الة العش�اء إل�ى نص�ف ا أخَّ
  .)٣(»قد صلَّى الناس وناموا، أما إنَّكم في صالة ما انتظرتموھا«: صلَّى، ثم قال

حت جمیعھا ب�أنَّ آخ�ر وق�ت العش�اء المخت�ار؛ ُمض�يُّ  :وجھ الداللة منھا أنَّھا صرَّ
  .)٤(نصف اللیل

ر الص��الة إلی��ھ إالَّ م��ن  واس��تدلُّوا عل��ى أنَّ م��ا بع��د نص��فھ، وق��ت ض��رورة، ال ُت��ؤخَّ

، ون�ومھم ع�ن ص�الة ف�ي قص�ة مس�یر النب�ي  ما رواه أبو قت�ادة : خامًساوھو  عذر،
أما إنَّھ لیس في النوم تفریط؛ إنَّما التفریط على من لم ُیص�لِّ الص�الة حت�ى «: الفجر، وفیھ

  .الحدیث )٥(»یجئ وقت الصالة األخرى
م���ا التف���ریط ف���ي الیقظ���ة، أن ت���ؤخر الص���الة حت���ى ی���دخل وق���ت «: وف���ي لف���ظ إنَّ

  .)٦(»خرىاأل
ظاھره یدلُّ على أنَّ ما بعد ذھاب وقت االختیار، وقت للص�الة  :وجھ الداللة منھ

  .)٧(في الجملة، من أجل الضرورة والعذر
��ا وق��ت اإلدراك والض��رورة؛ فیمت��دُّ إل��ى «: -رحم��ھ هللا  -ق��ال ش��یخ اإلس��الم  وأمَّ

-ث�م ق�ال   قت�ادة وذكر ح�دیث أب�ي  ثم ساق أدلَّة عن الصحابة  -طلوع الفجر الثاني 
، )٨(فإنَّھ یقتضي امتداد كلِّ صالة إلى وقت التي تلیھا، وإنَّم�ا اس�تثنى الفج�ر لظھ�ور وقتھ�ا

 ِّ ُّ ُّ : ، وقول���ھ س���بحانھ)٩( َّمب خب حبُّ : وظ���اھر الق���رآن ف���ي قول���ھ تع���الى

                                      
 .، وھو عند اإلمام أحمد والترمذي وغیرھما، وھو حدیث صحیح)٢٥ص (تقدم تخریجھ ) ١(
وقتھا رواه اإلمام مسلم في المساجد ومواضع الصالة، باب استحباب التبكیر بالصبح في أول ) ٢(

)٩٨-٢/٩٧.( 
، واإلمام مسلم )١/٩٩(رواه اإلمام البخاري في مواقیت الصالة وفضلھا، باب وقت العشاء إلى نصف اللیل ) ٣(

 ).٢/٩٣(في المساجد ومواضع الصالة، باب وقت العشاء وتأخیرھا 
 .،)٤/٣٩٨(، وفتح الباري البن رجب )٢/٥٢،٥١(، وفتح الباري البن حجر )٢/٢٦٦(المفھم : ینظر) ٤(
 .، وھو عند اإلمام مسلم)٣٢ص (تقدم تخریجھ ) ٥(
، والترمذي )١/١٢١(، وأبو داُود في الصالة، باب من نام عن الصالة أو نسیھا )٥/٢٩٨(رواه اإلمام أحمد ) ٦(

 .»حدیث أبي قتادة حدیث حسن صحیح«: ، وقال)١/١١٤(في الصالة، باب ما جاء في النوم عن الصالة 
 ).١/٤٧٢(، وأضواء البیان )١/٤٧٩(، وشرح الزركشي )٢/١٥٤(كار االستذ: ینظر) ٧(
وھذا عندھم فیما عدا الصبح، لإلجماع في الصبح أنَّھا تفوت «: -رحمھ هللا  -قال الحافظ ابن عبد البر ) ٨(

 ).٢/٦٨(التمھید . ه.ا» ویخرج وقتھا بطلوع الشمس
 ).١١٤(سورة ھود، من اآلیة ) ٩(
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، )٣(، یع������م ذل������ك الجمل������ة)٢(َّ َّ ىل مل يك ىك ُّ : ، وقول������ھ تع������الى)١( َّّٰ

  .............................................................................وتأخیر
  .ـھ.ا )٤(»الصالة إلى ھذا الوقت لغیر عذر ال یجوز كما تقدم في صالة العصر

  
أنَّ وق�ت الض�رورة لص�الة العش�اء؛ م�ن انقض�اء وتم�ام ثل�ث اللی�ل  :القول الث�اني

ة الثانیة عن اإلمام أحمد، ، والروای)٥(األول، إلى طلوع الفجر، وھو المشھور عند المالكیة
  .)٦(أحمد، وھو المذھب

                                      
 ).٧٨(آلیة سورة اإلسراء، من ا) ١(
 ).١٣٠(سورة طھ، من اآلیة ) ٢(
أنَّ ظاھر ھذه اآلیات یدل على أنَّ ما بعد النصف وقت إلدراك صالة العشاء في  -رحمھ هللا  - یعني ) ٣(

  .الجملة، وأنَّھا ال تفوت حتى یطلع الفجر الثاني
  .ساعات اللیل القریب بعضھا من بعض: »فالّزلفى«

تفسیر . »الساعات من اللیل صالة العتمة«: قال َّمب خب حبُّٱ: في قولھ وروى ابن جریر بسنده عن مجاھد
  ).١٢/٧٧(ابن جریر 

  .سواد اللیل: والغسق. اجتماع اللیل وظلمتھ: »والغسق«
  .ھي ساعات اللیل: »واآلناء«

  .إٌنى وإًنى وأًنى: واحدھا
  .فالساعات التي بعد ذھاب نصف اللیل ومضیھ؛ وقت إلدراك صالة العشاء في الجملة

، ) ١٠/٣٠٤(، ) ٩/١١٠(، والجامع ألحكام القرآن )١٦/١٦٨(، ) ١٢/٧٧(تفسیر ابن جریر : ینظر
)١١/٢٦١.( 

  ).١٨٠-٢/١٧٩(شرح العمدة ) ٤(
 ).٢/١٦٧(وینظر منھ 

أنَّ آخر وقت العشاء في السفر والحضر، : مشھور مذھب اإلمام مالك«): ٢/٨٦التمھید (قال في ) ٥(
  .ـھ.ا» اللیل األول لغیر أصحاب الضرورات؛ ثلث

  .ه.ا» من الثلث األول، ویستمر للفجر: وضروري العشاء«): ١/١٨١الشرح الكبیر (وقال في 
، ومقدمات ابن رشد )١/١٥(، والمنتقى )١/١٩١(، والكافي )١/٨٦(التلقین : وتنظر المسألة عندھم في

، وقوانین األحكام )٢/١٨(، والذخیرة )٢/٢٣٩(، والمفھم )٢/٥٧٤(، وإكمال الـُمعلِم )١/١٠٦(
، والخرشي )١/٤٠٦،٣٩٨(، ومواھب الجلیل )٢١،٢٠ص(، ومختصر خلیل )٥٩ص(الشرعیة 

 ).١/٤٢٨(على خلیل 
  .ـھ.ا» وھذا المذھب، نصَّ علیھ، وعلیھ الجمھور«): ٣/١٥٨اإلنصاف (قال في ) ٦(

م عند ذكر القول األول ختیار على الروایتین في آخره، أنَّھ ال خالف في المذھب أنَّ ما بعد وقت اال: وتقدَّ
  .وقت ضرورة

، وروایة )١/١٨٢،١٧٩(، وروایة ابنھ عبد هللا )٢٦ص(مسائل اإلمام أحمد روایة ابنھ صالح : ینظر
، )٢٨-٢/٢٧(، والمغني )١/١١٠(، والمسائل الفقھیة من الروایتین والوجھین )١/٣٩(ابنھ ھانئ 

، وشرح الزركشي )٢/١٧٧(وشرح العمدة ، )٣/١٥٩(، والشرح )٢٧- ٢/٢٦(ومختصر ابن تمیم 
، والمنتھى )١/١٢٨(، واإلقناع )٣/١٦٠،١٥٨(، واإلنصاف )١/٤٣٢(، والفروع )١/٤٧٨(
 .، واقتصر على الثلث)١/٤٣(
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  : واستدلُّوا لھ بأدلة، منھا
ني جبریل عن�د البی�ت «: قال رسول هللا : قال ما رواه ابن عباس  :أوًال   -أمَّ

ث�م ص�لَّى ب�ي ... ث�م ص�لَّى الغ�د، -وفی�ھ  -ثم ص�لَّى ب�ي العش�اء ح�ین غ�اب الش�فق  -وفیھ 
  .حدیثال )١(»العشاء إلى ثلث اللیل األول

أنَّھ أتاه سائل یسألھ عن  عن رسول هللا  ما رواه أبو موسى األشعري  :ثانًیا
فأقام الفج�ر ح�ین انش�ق الفج�ر، والن�اس ال یك�اد : مواقیت الصالة؟ فلم یردَّ علیھ شیًئا، قال

ر الفجر من الغد حتى انصرف منھ�ا، والقائ�ل یق�ول -وفیھ  -یعرف بعضھم بعًضا  : ثم أخَّ
ر العشاء حتى كان ثلث اللیل األول، ث�م أص�بح ف�دعا ... مس أو كادت،قد طلعت الش ثم أخَّ
  .)٢(»الوقت بین ھذین«: السائل، فقال
  .)٣(»وصلَّى العشاء بعدما ذھب ثلث اللیل«: وفي حدیث ُبَرْیدة  :ثالًثا

ظاھرھا یدلُّ على أنَّ غایة الوقت االختیاري للعش�اء؛ انقض�اء  :وجھ الداللة منھا
  .ألول، وأنَّ ما بعده لیس بوقت لھاالثلث ا

  :وُیناقش وجھ استداللھم من ھذه األحادیث بالتالي

، وأحادی�ث النص�ف م�ن فعل�ھ وأم�ره، وال تع��ارض أنَّ ھ�ذه األحادی�ث م�ن فعل�ھ .١
 .بینھما، فالمصیر إلیھما متعّین

رھ�ا وق�د ثب�ت ع�ن النب�ي «: -رحم�ھ هللا  -قال اإلمام ابن العربي  �ھ أخَّ  فع�ًال أنَّ
ف�ي ص�حیح مس�لم، ف�ال » وقت العشاء إلى ش�طر اللی�ل«: قال. إلى شطر اللیل، وقوًال منھ

  .)٤(»قول بعد ھذا، وهللا أعلم

َن األخ�ذ بھ�ا، .٢ نت زیادة عل�ى م�ا ف�ي ھ�ذه األحادی�ث، فتع�یَّ أنَّ أحادیث النَّصف تضمَّ
 .)٥(ألنَّھ أخذ باألمرین مًعا

وھ��ذا ك��الم «: -حادی��ث النص��ف بع��د أن ذك��ر أ -رحم��ھ هللا  -ق��ال ش��یخ اإلس��الم 

یقضي بھ على ما سواه من الحكای�ات المحتمل�ة، وف�ي ھ�ذه األحادی�ث  مفّسر من النبي 
  .)٦(»زیادة، فیجب األخذ بالزائد

                                      
، وھو عند اإلمام أحمد، وأبي داُود، والترمذي، وابن خزیمة، والحاكم )٢٧ص (تقدم تخریجھ ) ١(

 .وغیرھم
 ).٢/٧٧(مساجد ومواضع الصالة، باب أوقات الصلوات الخمس رواه اإلمام مسلم في ال) ٢(
 .، وھو عند اإلمام مسلم)٩ص (تقدم تخریجھ ) ٣(
 ).١/٢٢٥(عارضة األحوذي ) ٤(
، ونیل األوطار )١/٣٤٦(، والمبدع )١/١١٠(المسائل الفقھیة من الروایتین والوجھین : ینظر) ٥(

)٢/١١.( 
 ).٢/١٧٨(شرح العمدة ) ٦(
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  .أنَّ صالة العشاء ینقضي وقتھا االختیاري بمضیِّھ :القول الثالث
  :ثم اختلف أصحاب ھذا القول فیما بعد االختیاري

عده وقت ضرورة في حقِّ أص�حاب الع�ذر، وأم�ا غی�رھم فیف�وت ما ب :فقال فریق
أبي سعید االصطخري من الشافعیة، واحتمال : الوقت في حقِّھم، وتكون قضاًء، وھو قول

، وھ��و ظ��اھر ك��الم الِخرق��ي، واب��ن عب��دوس المتق��دم، وص��احب )١(ف��ي الم��ذھب عن��دھم
وضة«   .)٢(من الحنابلة» الرَّ

س بوق�ت لھ�ا مطلًق�ا، ب�ل تف�وت وتك�ون قض�اًء، ما بعد االختیاري ل�ی :وقال فریق
وَم��ن ص��ار ِم��ن أھ��ل الواج��ب م��ن أص��حاب الض��رورة بع��د ھ��ذا؛ ل��م تلزم��ھ، ول��م یج��ز أن 

م�ة محم�د ب�ن عثیم�ین)٣(یصلیھا، وھو قول اإلمام اب�ن ح�زم ، وإلی�ھ می�ل )٤(، والش�یخ العالَّ
  .، رحم هللا تعالى الجمیع)٥(الحافظ ابن حجر

                                      
قد خرج وقتھا اختیاًرا وجواًزا، وَمن فعلھا : وقال أبو سعید االصطخري«): ٢/٢٥لحاوي الكبیر ا(قال في ) ١(

یاً، وإنَّما یكون بعد ذلك وقًتا ألصحاب األعذار دون الرفاھیة، وقد أشار إلیھ الشافعي  بعده یكون قاضیاً ال مؤدِّ
  .ـھ.ا» في موضع من كتاب األم

إذا ذھب وقت االختیار فاتت العشاء، ویأثم بتركھا، : سعید االصطخري وقال أبو«): ٣/٤٢المجموع (وقال في 
إذا مضى : وقد قال الشافعي في باب استقبال القبلة... وھذا الذي قالھ ھو أیًضا أحد احتمالین،. وتصیر قضاءً 

  .ـھ.ا» فمن أصحابنا من وافق االصطخري لظاھر ھذا النص. ثلث اللیل فال أراھا إالَّ فائتة
ولم أجده في الموضع الذي أشار إلیھ اإلمام ) ١/٧٤كتاب األم (مام الشافعي ذكره في وقت العشاء من نصُّ اإل

  .فلعلَّھ خطأ من الناسخ. النووي
ل الجمھور من الشافعیة أنَّ مراد اإلمام بالفوات   .وقت االختیار دون وقت الجواز: وتأوَّ

بأنَّ أصحاب العذر، كالحائض تطھر، ونحوھا قبل طلوع : بعض الشافعیة یذكر ھنا قول أبي سعید من غیر تقیید
ى إلى أنَّ البعض قد َوِھَم في تحقیق قول أبي سعید، فقرنھ بقول  الفجر الثاني، غیر مراد في كالمھ، مما أدَّ
اإلمام ابن حزم، ومن قال بھ، ممَّن یرى أنَّ العشاء إذا فات وقتھا المختار، فإنَّھا ال تلزم أصحاب العذر إذا 

وھذا غیر مراد لھ، كما ھو ظاھر في نقل اإلمام الماوردي، ونقل .. زال عذرھم قبل طلوع الفجر الثاني
ر ذلك في درسھ: عن اإلمام الغزالي) ٤٣- ٤٢، ٣/٣١المجموع (اإلمام النووي في    ..أنَّ أبا سعید كان ُیقرِّ

ب )٢/٦٢٢(التعلیقة : ینظر أیًضا ، )١/٢٩٣(، وروضة الطالبین )١٨- ٢/١٩(، وحلیة العلماء )١/٥٢(، والمھذَّ
 ).١١١- ٥/١١٢(وشرح النووي على صحیح اإلمام مسلم 

یخرج الوقت مطلًقا بخروج وقت االختیار، وھو ظاھر كالم : وقیل«): ٣/١٦١اإلنصاف (قال في ) ٢(
  .ـھ.ا» المتقدم» البن عبدوس«وأحد االحتمالین » الِخَرقي«
أنَّ وقت العصر، ووقت العشاء، یخرج بالكلِّیة : حب كالم الروضةوظاھر صا«): ٢/٢٧مختصر ابن تمیم (وفي 

  .ـھ.ا» بخروج وقت االختیار
 ).١/٣٤٦(، والمبدع )١/٤٣٣(، والفروع )١٩ص(مختصر الِخَرقي : وینظر

  .إالَّ أنَّھ یستثني من أول النصف الثاني قدر ما یسع تكبیرة اإلحرام) ٣(
ھا في أول النصف الثاني من اللیل، فقد أدرك صالة العتمة بال كراھة وال فمن كبَّر ل«): ٢/١٩٨المحلَّى (قال في 

 .ـھ.ا» ضرورة، فإذا زاد على ذلك؛ فقد خرج وقت الدخول في صالة العتمة
  .ـھ.ا» أنَّ وقت العشاء نصف اللیل: الصواب«): ٢/١١٥الشرح الممتع (قال في ) ٤(

 ).٢٣٩،٢٣٠، ٢٠٨- ١٢/٢١٠(د بن صالح العثیمین مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محم: وینظر أیًضا
ة مقیَّدة بالثلث، وأخرى بالنصف، «): ٢/٥٢الفتح (قال في ) ٥( ا جاءت مرَّ أحادیث التأخیر والتوقیت لـمَّ

» كان الّنصف غایة التأخیر، ولم أَر في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حدیًثا صریًحا یثبت
 .ـھ.ا
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  :استدلَّ الفریق األول
ث�م ص�لَّى ب�ي العش�اء إل�ى ثل�ث «: ، وفی�ھفي إمامتھ للنب�ي  بحدیث جبریل 

  .الحدیث )١(»اللیل األول
ا جاء فیھ، فمن أخرجھا عن ھذا : قالوا فآخر وقت العشاء االختیاري ال یخرج عمَّ

الوقت، وھو من غیر أصحاب العذر، كالح�ائض طھ�رت، أو ص�بي بل�غ ونحوھم�ا؛ فإنَّھ�ا 
  .)٢(ًء، وھو آثم بإخراجھا عن وقتھاتكون في حقِّھ قضا

  : ویناقش بالتالي
إنَّم�ا ھ�و بی�ان لوق�ت االختی�ار، ول�م یس�توعب  أنَّ ما جاء ف�ي ح�دیث جبری�ل 

غیره من وقت اإلدراك والضرورة، وقد ورد ما یدل على امتداد وقت العشاء إل�ى طل�وع 
�وم تف�ریط، أَم�ا إ«: قال أنَّ النبي  الفجر الثاني، ففي حدیث أبي قتادة  �ھ ل�یس ف�ي النَّ نَّ

  .)٣(»إنَّما التفریط على من لم یصلِّ الصالة حتى یجئ وقت الصالة األخرى
فداللتھ ظاھرة على أنَّ ما بعد ذھاب وقت االختیار، وقت إلدراك الص�الة، وأنَّھ�ا 
ال تفوت حتى یجئ وقت الصالة األخرى، وعمومھ یشمل صالة العشاء، فال یف�وت وق�ت 

  .)٤(حتى یطلع الفجر الثاني، وال ُبدَّ من المصیر إلى ھذا جمًعا بین األحادیث اإلدراك لھا
  :واستدلَّ الفریق الثاني

مم�ا فی�ھ دالل�ة عل�ى تحدی�د وق�ت  )٥(وم�ا ف�ي معن�اه بحدیث عبد هللا ب�ن عم�رو 
  .العشاء بآخر النصف األول من اللیل

ف اللی�ل، ول�یس ف�ي فھ�ذه األحادی�ث ت�دل عل�ى أنَّ وقتھ�ا ینتھ�ي عن�د منتص�: قالوا
  .)٦(األدلة األخرى ما یدلُّ على أنَّ وقتھا یمتدُّ إلى طلوع الفجر

  
بأنَّ ظ�اھر الق�رآن ی�دلُّ عل�ى أنَّ وقتھ�ا ال یمت�دُّ إل�ى طل�وع لفج�ر  :واستدلُّوا أیًضا

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّ : الث������اني، ف������إنَّ هللا تع������الى ق������ال

س، أق�����م الص�����الة م�����ن دل�����وك الش�����م: أي. )٧( َّزب رب يئ ىئ نئمئزئ

غسق اللیل، وھو عن�د : الغائیة، فابتداؤھا دلوك الشمس، وغایتھا» من«بمعنى » الالم«فـ

                                      
 .، وھو عند اإلمام أحمد، وأبي داُود، والترمذي، وابن خزیمة، وغیرھم)٢٧ص (تقدم تخریجھ ) ١(
 ).١١٢-٥/١١١(، وشرح النووي على صحیح اإلمام مسلم )٣/٤٢(المجموع : ینظر) ٢(
 .، وھو عند اإلمام مسلم)٣٢ص (تقدم تخریجھ ) ٣(
م مسلم ، وشرح النووي على صحیح اإلما)٢/١١(الوسیط ومشكالت الوسیط للحموي : ینظر) ٤(

)٥/١٨٧.( 
جھا ) ٥(  ).٣٩،٢٥ص (تقدمت األحادیث في ھذا المعنى ومن خرَّ
 ).٢/١١٤(، والشرح الممتع )٢/٥٢(فتح الباري البن حجر : ینظر) ٦(
 .٧٨سورة اإلسراء، اآلیة ) ٧(
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منتصفھ، أشد ما یكون اللیل ظلمة في ھذا الوقت، حینما تكون الشمس منتصفة ف�ي األف�ق 
من نصف النھار الذي ھو زوالھا، إلى نصف اللیل جعلھ : من الجانب اآلخر لألرض، إًذا

ھ��ر، فالعص��ر، ف��المغرب، فالعش��اء إل��ى منتص��ف اللی��ل نھای��ة الغای��ة، فم��ا للظ: وقًت��ا واح��ًدا

، ف�دلَّ ھ�ذا َّزئ رئ ُّ : بعدھا خارج، لھذا َفَص�َل، فق�ال أنَّ : فجع�ل الفج�ر مس�تقًالّ

  .)١(الصلوات الخمس، األربع منھا متتالیة، وواحدة منفصلة
  :ویناقش وجھ استداللھم بالتالي

 .ى أنَّ وقتھا ینتھي عند منتصف اللیلإنَّ ھذه األحادیث تدلُّ عل: قولھم.١

، لك�ن ھ�ذا وقتھ�ا االختی�اري عن�د ..فھذا محل وفاق، وداللتھ�ا ص�ریحة عل�ى ھ�ذا
  .الجمیع، كما دلَّت علیھ السنة من فعلھ 

ا قولھم.٢  .إنَّ األدلة األخرى لیس فیھا ما یدل على غیر ھذا الوقت: وأمَّ

���ّنة الص���حیحة دلَّ��� ا ل���إلدراك فھ���و غی���ر مَس���لَّم، ألنَّ السُّ ت عل���ى أنَّ لھ���ا وقًت���ا ممت���ّدً
  .)٢(والضرورة، كما دلَّ علیھ ظاھر السنة الصحیحة في حیث أبي قتادة

ا قولھم.٣ ، لقول�ھ تع�الى: وأمَّ  ٰىُّ  إنَّ ظاھر القرآن یدل عل�ى أنَّ وقتھ�ا غی�ر ممت�دٍّ

 .اآلیة ٌَّّ

اللغة اختلف�وا ف�ي  بأنَّ داللة اآلیة على ما ُذِكَر محتملة، فأھل التفسیر وأھل: فُیقال

  . َّّٰ ِّ   ُّ معنى

  .مغیب الشفق: وقال غیرھم. سواد اللیل: وقال آخرون. أول اللیل: فقال بعضھم
  .واختلفوا في المراد بالصالة التي ُتقام في ھذا الوقت

  .)٣(فاآلیة محتملة الداللة على ما ُذِكرَ . َّ ٍّ ُّ  في قولھ» الالمّ «واختلفوا في معنى   

  .)٣(ُذِكرَ 

                                      
 ).١١٥-٢/١١٤(الشرح الممتع : ینظر) ١(
 .، وھو عند اإلمام مسلم)٣٢ص (تقدم تخریجھ ) ٢(
، ومعاني )٩٤- ١٦/٩٣(تفسیر اإلمام ابن جریر : اآلیة، وما قالھ أھل التفسیر واللغة فيینظر معنى ) ٣(

، والزاھر )١٠/٣٠٤(، والجامع ألحكام القرآن )٥٤-٥/٥٣(، وزاد المسیر )٤/١٨٢(القرآن للنحاس 
 ).٤/١٥٣٧(، والّصحاح )٧٤ص(في غریب ألفاظ الشافعي 
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فإنَّ ظاھر القرآن أیًضا یدل على امتداد وق�ت ص�الة العش�اء ف�ي  :ومن وجٍھ آخر

 حب جب هئ مئ خئ{: حال اإلدراك والضرورة، كما في قولھ ج�ال وع�ال

  .)٢(  َّىل مل يك ىكُّ : ، وقال تعالى)١(}مب خب

  .، وهللا أعلم)٣(ھي ساعات اللیل، وھذا یعم أولھ وآخره» اآلناء«و » والّزلفى«
ة للعشاء، بل وقتھا واحد ممتدٌّ إلى طلوع الفجر أنَّھ ال وقت ضرور :القول الرابع

، )٦(، والمذھب عند الشافعیة على تفصیل عن�دھم)٥(، وھو مرويٌّ عن اإلمام مالك)٤(الثاني
  .)٧(وقول داُود الظاھري

  :استدلُّوا بأدلة، منھا
اس��تدلَّ الش��افعیة عل��ى أنَّ آخ��ر وقتھ��ا االختی��اري، عل��ى الخ��الف بی��نھم فی��ھ  :أوًال 

: وجمیعھ��ا ح��دیث اب��ن عب��اس، وُبَرْی��دة، وأب��ي موس��ى : ی��ث الت��ي تق��دمت، وھ��يباألحاد

                                      
 ).١١٤(سورة ھود، من اآلیة ) ١(
 ).١٣٠(من اآلیة  سورة طھ،) ٢(
 ).٤١-٤٠ص (ما تقدم : ینظر) ٣(
ولم یقل أحد من العلماء أنَّ تأخیرھا إلى ما بعد نصف اللیل «: -رحمھ هللا  -قال اإلمام النووي ) ٤(

  ).٥/١٣٨(شرحھ على صحیح اإلمام مسلم . ـھ.ا» أفضل
 ).٤/٤١٠(فتح الباري البن رجب : وینظر أیًضا

وقتھا من حین یغیب : وروى ابن وھب عن مالك قال«: -رحمھ هللا - ر قال الحافظ ابن عبد الب) ٥(
  ).٢/٨٧(التمھید . ـھ.ا» وھو قول داُود. الشفق، إلى أن یطلع الفجر

  .وحمل المالكیة قول اإلمام مالك ھذا على حال أھل العذر والضرورة
ال على صحیح اإلمام البخاري : ینظر  ).٢/٥٧٤( ، وإكمال الـُمعلِم)٢/١٩٨(شرح ابن بطَّ

  .أنَّ وقت االختیار إلى نھایة ثلث اللیل، وما بعده وقت جواز إلى طلوع الفجر الثاني: المذھب عندھم) ٦(
  .أنَّ وقتھا االختیاري بعد ُمِضّي نصف اللیل: والقول اآلخر عندھم
لجواز إلى فإذا ذھب وقت االختیار؛ بقي وقت ا«: -رحمھ هللا بعد أن ذكر القولین  -قال اإلمام النووي 

طلوع الفجر الثاني، ھذا ھو المذھب، نصَّ علیھ الشافعي، وقطع بھ جمھور أصحابنا المتقدمین 
  ).٣/٤٢(المجموع . ـھ.ا» والمتأخرین

- ٢/٦٢٢(، والتعلیقة )٢٥- ٢/٢٦(، والحاوي الكبیر )٣٤٣-٢/٣٤٧(األوسط : وتنظر المسألة عندھم في
ب )٦٢١ ، وروضة الطالبین )١٧- ٢/١٨(، وحلیة العلماء )١٧-٢/١٨(، والوسیط )١/٥٢(، والمھذَّ

 ).١/٣٧١(، ونھایة المحتاج )١/١٢٤(، ومغني المحتاج )٥٢ص(، وكفایة األخیار )٢٩٢- ١/٢٩٣(
ة من قال بامتداد وقتھا، ) ٢/٢١١المحلَّى (في  -رحمھ هللا  -أشار إلیھ اإلمام ابن حزم ) ٧( ا ذكر حجَّ لـمَّ

  .وھو حدیث أبي قتادة 

  .فذكره» وقد احتجَّ في ھذا بعض من ذھب إلى ذلك من أصحابنا«: فقال
 .وتقدم آنًفا التصریح بنسبة القول لھ في كالم الحافظ ابن عبد البر
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 وبح��دیث عب��دهللا اب��ن عم��رو، وأب��ي ھری��رة، وأب��ي َب��ْرَزة، وأن��س . »بالثل��ث«وردت 
  .)١(»بالنصف«وجمیعھا وردت 

إنَّ آخ��ر وقتھ��ا االختی��اري ُمض��يُّ الثل��ث األول م��ن : وتق��دم مناقش��ة وج��ھ م��ن ق��ال
  .)٢(اللیل

، واإلم�ام )٣(اإلم�ام اب�ن الص�الح: أنَّ محقِّقي الشافعیة، ومنھم: لى ما تقدموُیزاد ع
حوا أنَّ آخر وقتھا االختیاري إلى انقضاء النصف األول من اللیل، : النووي، وغیرھم رجَّ

  .، رحم هللا تعالى الجمیع)٤(وھو أحد القولین عن اإلمام الشافعي
  :واز إلى طلوع الفجر الثانيواستدلُّوا على أنَّ ما بعده وقت ج :ثانًیا

ونومھم عن صالة  وصحابتھ  الطویل في قصة مسیره  بحدیث أبي قتادة 
أما إنَّھ لیس في النوم تفریط، إنَّما التفریط على من لم یصلِّ الصالة حتى «: الصبح، وفیھ

  .الحدیث )٥(»یجئ وقت الصالة األخرى
ن الخم�س حت�ى ی�دخل وق�ت فالحدیث دلی�ل عل�ى امت�داد وق�ت ك�ل ص�الة م�: قالوا

األخرى، وھذا مستمر على عمومھ في الصلوات إالَّ الصبح، فإنَّھا ال تمتد إلى الظھر، بل 
  .)٦(یخرج وقتھا بطلوع الشمس

   :وُیناقش وجھ استداللھم بالتالي

 أنَّ ظاھر حدیث أب�ي قت�ادة امت�داد وق�ت الص�الة ف�ي ح�ال الع�ذر، : إنَّم�ا ُی�راد ب�ھ
نومھم عن صالة الص�بح دلی�ل عل�ى ذل�ك، فامت�داد وق�ت الص�الة : وقصة إیراده وھي

  .)٧(إلى التي تلیھا؛ لیس على إطالقھ، إنَّما في حاالت العذر والضرورة

 وألنَّ النبي  د أوائلھ�ا قد بیَّن مواقیت الصلوات ومنھا العشاء، بقولھ وفعل�ھ، وح�دَّ

وھ�و أب�ین  ن عم�رو وأواخرھا، والوقت الذي ُتفعل فیھ، كما في ح�دیث عب�د هللا ب�

ونحوھما، فھذه األحادیث بیَّنت وقت  شيٍء في المواقیت، وكذا حدیث أبي ھریرة 
العش��اء المعتب��ر وس��ائر الص��لوات، ف��دلَّ عل��ى أنَّ م��ا ك��ان خارًج��ا عنھ��ا فل��یس بوق��ت 

  .)٨(اختیار للصالة، لكنھ وقت عذر وضرورة، ال تؤخر الصالة إلیھ إالَّ من أجل ذلك

  .)٨(ذلك

                                      
 ).٣٩،٢٧،٢٥ص (تقدم تخریجھا ) ١(
 ).٤٢ص (ینظر ) ٢(
 ).٢/١٨(شرح مشكل الوسیط : ینظر) ٣(
: قوالن -رحمھ هللا  -وللشافعي «): ٥/١١٦(قال اإلمام النووي في شرحھ على صحیح اإلمام مسلم ) ٤(

 .ه.ا» وھو األصح. إلى النصف: والثاني. أنَّ وقت االختیار یمتد إلى ثلث اللیل: أحدھما
 .، وھو عند اإلمام مسلم)٣٢ص (تقدم تخریجھ ) ٥(
 ).٥/١٨٧(شرح النووي على صحیح اإلمام مسلم ) ٦(
 ).١٨٠- ٢/١٧٩(شرح العمدة : ینظر) ٧(
 ).٤١١-٤/٤١٠(، وفتح الباري البن رجب )٢/١٧٧،١٦٤،١٥٢(صدر السابق الم: ینظر) ٨(
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روھ�ا إل�ى نص�ف اللی�ل، ل�م «: -رحمھ هللا  -م قال شیخ اإلسال ا العشاء فلو أخَّ وأمَّ
یك��ن ذل��ك مكروًھ��ا، وتأخیرھ��ا إل��ى م��ا بع��د ذل��ك؛ ل��م یك��ن یفعل��ھ أح��د، وال ھ��و مم��ا یفعل��ھ 

  .ـھ.ا )١(»األمراء
  :الراجح في المسألة، وسبب الترجیح

؛ م���ن أنَّ وق���ت الض���رورة لص���الة العش���اء: الق���ول األول -وهللا أعل���م  -ال���راجح 
انقضاء النصف األول من اللیل إلى طلوع الفجر الثاني، وھو كما تقدم قول عند المالكیة، 

، والقاض�ي اب�ن العرب�ي، )٢(ابن حبیب، وابن المواز، ونصَّ علیھ اإلمام اب�ن رش�د: قال بھ
القاضي أبو یعلى، واإلمام الموفَّ�ق، والش�یخ مج�د : وھو روایة في مذھب الحنابلة، اختاره

م��ة الش��یخ عب��د العزی��ز ب��ن ب��ازال��دین  ، )٣(اب��ن تیمی��ة وغی��رھم، وھ��و اختی��ار س��ماحة العالَّ
  .ومقتضى قول الحنفیة، رحم هللا تعالى الجمیع

  :وذلك لما یلي 

 .أنَّھ قول أكثر أھل العلم.١

واختلف�وا ف�ي ت�أخیر العش�اء اختی�اًرا إل�ى «: -رحم�ھ هللا  -قال الحافظ ابن رج�ب 
مال��ك، وأب��و حنیف��ة، وألص��حابنا وجھ��ان ف��ي : رون، م��نھمبع��د نص��ف اللی��ل، فكرھ��ھ األكث��

  .ـھ.ا )٤(»كراھتھ وتحریمھ

أنَّ في اعتبار ھذا الق�ول؛ إعم�ال لألحادی�ث الص�حیحة، وحم�ل لك�ل منھ�ا عل�ى م�ا .٢
 .)٥(یقتضیھ

 .ولصحة أدلتھ وكثرتھا، وداللتھا الصریحة والظاھرة.٣
والج�واب عنھ�ا، وهللا ولما سبق من مناقشة ألوج�ھ اس�تدالل أدل�ة األق�وال األخ�رى .٤

  .تعالى أعلم

                                      
 ).٢٢/٨٦(مجموع الفتاوى ) ١(
 ).١/١٠٨(المقدمات : ینظر) ٢(
وقت العشاء إلى نصف اللیل، وما بعد نصف اللیل وقت ضرورة لوقت «: -رحمھ هللا  - قال ) ٣(

اھا في الوقت، لكن فلو صالَّ ... العشاء، فال یجوز التأخیر لما بعد نصف اللیل، ھا بعد نصف اللیل أدَّ
رھا إلى وقت الضرورة  ).٣٨٤-١٠/٣٨٥(مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة . ه.ا» یأثم، ألنَّھ أخَّ

 ).٤/٤٠٩(فتح الباري ) ٤(
 ).١/٤٧٢(أضواء البیان : ینظر) ٥(
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  املبحث الرابع

  وقت الضرورة لصالة الصبح

  ھل لھا وقت ضرورة أو ال؟: واختلف أھل العلم
  :وخالفھم على قولین

  

��ھ ال وق��ت ض��رورة للص��بح، ب��ل وقتھ��ا واح��د ممت��دٌّ إل��ى طل��وع  :الق��ول األول أنَّ
، )٣(م�ن الحنفی�ة ، وھ�و ق�ول الجمھ�ور)٢(ف�ي ح�ال االختی�ار واالض�طرار )١(الشمس

  .)٦(،والحنابلة)٥(، والشافعیة)٤(والمالكیة

                                      
  .طلوع بعضھا، فإذا بدا حاجب الشمس خرج وقتھا: والمراد) ١(

رواه . الحدیث» فإذا صلَّیتم الفجر؛ فإنَّھ وقت إلى أن یطلع قرن الشمس األول«: عمرو وفي حدیث عبد هللا بن 
  ).٢/٧٤(اإلمام مسلم في المساجد ومواضع الصالة، باب أوقات الصلوات الخمس 

 ).٢/١٨٣(، وشرح العمدة )١/١٢٤(، ومغني المحتاج )١/١٤٢(المبسوط : وینظر
 .وع الشمسإدراك ركعة منھا قبل طل: فضروریھا) ٢(
حین یطلع الفجر الثاني، وآخره حین تطلع : أول وقت صالة الفجر«): ١/١٢٢بدائع الصنائع(قال في ) ٣(

  .ـھ.ا»الشمس
، ومختصر القدوري وشرحھ الجوھرة )١/١٩٥(، ومختصر اختالف العلماء )٢٣ص(مختصر الطحاوي : وینظر

، والمختار )١/٤١(تدي وشرحھا الھدایة ، وبدایة المب)١٤٢-١/١٤١(، والمبسوط )٢٨٧- ١/٢٨٦(النّیرة 
، وتنویر األبصار وشرحھ )٦٢٥-١/٦٢٤(، ومنیة المصلي وشرحھا َحْلبة المجلّي )١/٣٨(وشرحھ االختیار 

 ).٢٣٨-١/٢٤٠(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین علیھ 
مالكیة، حتى قال أبو بكر ھذا أحد القولین عن اإلمام مالك رواه ابن وھب عنھ، وھو المشھور، وعلیھ أكثر ال) ٤(

  ).١/٢١٢(عارضة األحوذي . ـھ.ا» وما ُروَي عنھ خالفھ ال یصح«: -رحمھ هللا  - ابن العربي 
وھو مشھور مذھب مالك، وعلى ھذا ال یكون لھا عنده وقت ضرورة، وال «: - رحمھ هللا  - وقال الحافظ القرطبي 

  ).٢/٢٤٠(المفھم . ـھ.ا» ُیؤثَّم تارك الصالة إلى ذلك الوقت متعّمًدا
  ).١/١٩٣الرسالة (، وابن أبي زید في )٨٧-١/٨٦التلقین (القاضي عبد الوھاب في : واقتصر علیھ
، )٢/٥٦٩(، وإكمال الـُمعلِم )١/١٠٦(، ومقدمات ابن رشد )٧- ١/٨(، والمنتقى )٢/٨٩(التمھید : وینظر أیًضا

 ).١/١٩٣( ، والفواكھ الدواني)١/٤٩٩(، ومواھب الجلیل )٢/١٩(والذخیرة 
)

٥
إذا طلع الفجر الثاني، وال یزال وقتھا المختار باقًیا إلى أن یسفر، : وأول وقت الصبح«: - رحمھ هللا  -قال اإلمام الشاشي ) 

  ).٢/١٩(حلیة العلماء . ه.ا» ثم یبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس، خالًفا لالصطخري
وا على ذلك تھم نصُّ   .وعامَّ

ب )٦٢٣-٢/٦٢٢(، والتعلیقة )٢/٣٠(والحاوي الكبیر  ،)١/٧٤(كتاب األم : ینظر ، )٢/١٩(، والوسیط )٥٣-١/٥٢(، والمھذَّ
 ).١/٣٧١(، ونھایة المحتاج  )١/١٢٤(، ومغني المحتاج )١/٥٢(، وكفایة االختیار )٣/٤٦(والمجموع 

)
٦

وجبت صالة الصبح، والوقت  فإذا طلع الفجر الثاني؛«): ١٩المختصر ص(في  -رحمھ هللا  -قال أبو القاسم الِخَرقي ) 
  .ـھ.ا» مبقيٌّ إلى أن تطلع الشمس

مة الزركشي  أنَّ جمیع وقتھا اختیاًرا، كما في المغرب،  -رحمھ هللا  -ومقتضى كالم الِخَرقي «: -رحمھ هللا  - قال العالَّ
  ).١/٤٨١(شرحھ على الِخَرقي . ه.ا» والظھر، وھو المذھب

مة المرداوي  الصحیح من المذھب، أنَّھ لیس لھا وقت ضرورة، بل وقت فضیلة وجواز، كما في «: -  رحمھ هللا -وقال العالَّ
  ).٣/١٦٧(اإلنصاف . ـھ.ا» ابن تمیم«، و »الفروع«المغرب، والظھر، قدمھ في 

، ومختصر ابن تمیم )١/٧٣(، والمحرر )١/٢١٠(، والكافي )٢٤ص(مسائل اإلمام أحمد روایة ابنھ صالح : وینظر أیًضا
 ).١/٤٣(، والمنتھى )١/١٢٨(، واإلقناع )١/٤٣٤(، والفروع )٢/١٨٣(، وشرح العمدة )٣/١٦٥(، والشرح )٢/١٩(
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  :واستدلُّوا بأدلة، منھا

ووق�ت الفج�ر م�ا ل�م «: ، وفی�ھع�ن النب�ي ما رواه عب�د هللا ب�ن عم�رو  :أوًال 

  .»تطلع الشمس

ووق��ت ص��الة الص��بح م��ن طل��وع الفج��ر، م��ا ل��م تطل��ع الش��مس، ف��إذا «: وف��ي لف��ظِ 

  .)١(»، فإنَّھا تطلع بین قرني شیطانطلعت الشمس؛ فأمسك عن الصالة

، أنَّھ أتاه سائل یسألھ عن مواقیت عن رسول هللا  ما رواه أبو موسى  :ثانًیا

فأق�ام الفج�ر ح�ین انش�ق الفج�ر، والن�اس ال یك�اد یع�رف : الصالة؟ فلم یردَّ علیھ شیًئا، ق�ال

�ر الفج�ر م�ن الغ�د حت�ى انص�رف منھ�ا، وال -وفی�ھ  -بعضھم بعًض�ا  ق�د : قائ�ل یق�ولث�م أخَّ

  .)٢(»الوقت بین ھذین«: ثم أصبح فدعا السائل، فقال... طلعت الشمس أو كادت،

 -إنَّ للصالة أوًال وآخ�ًرا «: قال رسول هللا : قال ما رواه أبو ھریرة  :ثالًثا

  .)٣(»وإنَّ وقت الفجر حین یطلع الفجر، وإنَّ آخر وقتھا حین تطلع الشمس -وفیھ 

أنَّھا نص�وص ص�ریحة عل�ى أنَّ وق�ت الص�بح ممت�دٌّ إل�ى ح�ین  :وجھ الداللة منھا

  .)٤(طلوع الشمس

  

                                      
ا الثاني)٢٥ص (الحدیث بلفظیھ عند اإلمام مسلم، واألول تقدم ) ١( فرواه في المساجد ومواضع : ، وأمَّ

 ).٧٤-٢/٧٥(الصالة، باب أوقات الصلوات الخمس 
 .عند اإلمام مسلم، وھو )٤٢ص (تقدم تخریجھ ) ٢(
، وھو عند اإلمام أحمد، والترمذي، والدارقطني، والبیھقي، وھو حدیث )٢٥ص (تقدم تخریجھ ) ٣(

 .صحیح
 ).٥/١٠٩(شرح النووي على صحیح اإلمام مسلم : ینظر) ٤(
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إل��ى  )١(أنَّ ص��الة الفج��ر لھ��ا وق��ت ض��رورة، ومبت��داه م��ن اإلس��فار :الق��ول الث��اني
، وق�ول أب�ي س�عید االص�طخري م�ن )٢(طلوع الشمس، وھو القول الثاني عن اإلمام مال�ك

  .)٤(، وبعض الحنابلة)٣(الشافعیة
  :لھواستدلُّوا 

ثم صلَّى بي الفجر «: ، وفیھللنبي  في إمامة جبریل  بحدیث ابن عباس 
َم الطع��ام والش��راب عل��ى الص��ائم، ث��م ص��لَّى الغ��د  ث��م ص��لَّى ب��ي الفج��ر  -وفی��ھ  -ح��ین ُح��رِّ

                                      
  .بأن ینجاب الظالم كلھ، وتنتشر الشخوص) ١(

الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي . جھھاإذا كشفتھ حتى ُیرى و: َسَفَرت المرأة نقابھا: ومنھ ُیقال
  ).٧٦ص(

  .اإلسفار األعلى، الذي یمیز فیھ الشخص الذكر من األنثى: ویسمیھ المالكیة
 ).١/١٩٣(الفواكھ الدواني : ینظر

ا آخر وقتھا عنده : قلت«: رواه ابن القاسم في روایة سحنون عنھ، قال) ٢( : قال -یعني اإلمام مالك  -فأمَّ
  ).١/٦١(المدونة . ـھ.ا» إذا أسفر

رحمھ  -وھو قول معتبر عند المالكیة، ذكَرْتھ كتب الخالف عندھم، واقتصر علیھ الحافظ ابن عبد البر 
مة خلیل في )١٩٢- ١/١٩١الكافي (في  - هللا  ، واقتصرت علیھ بعض )٢٠مختصره ص(، والعالَّ

  ).١٧٩-١/١٧٨الشرح الكبیر (، و )١/٤٢٠الخرشي (شروحھ كـــــ 
و » المدونة«إن كان َثمَّ وجھ ُیلجئ إلى كالم «: قال ابن عطاء هللا«): ١/٤٩٩مواھب الجلیل (قال في 

  .ـھ.ا» ال یصح» المدونة«في نقل : ، وإالَّ فال ُیمكن أن ُیقال»المختصر«
فإنَّ تأخیر الصالة لوقت الضرورة ممن ال عذر لھ، ال یجوز ویلحقھ اإلثم، إالَّ أنَّھا : وعلى ھذا القول

العصر، والعشاء، وھو مراد من قال بھذا القول من : بر منھ أداًء ال قضاًء، كما ھو مذھبھم فيتعت
  .الحنابلة، كما سیأتي، بخالف مذھب أبي سعید االصطخري، فإنَّھ یعتبره قاضًیا آثًما

  .وقت االستحباب: على أنَّ المراد بھ: وحمل الحافظ ابن عبد البر كالم اإلمام مالك ھنا
آخر وقت صالة الصبح : فبان بذلك أنَّ قولھ في روایة ابن القاسم عنھ«): ٢/١٠٠التمھید (قال في 

  .ـھ.ا» اإلسفار، أنَّھ أراد الوقت المستحب
ره )١٠٦-١/١٠٧(، ومقدمات ابن رشد )٧- ١/٨(، والمنتقى )٢/٨٩(التمھید : وتنظر المسألة في ، وصدَّ

، )٥٩ص(، وقوانین األحكام الشرعیة )٢/١٨(خیرة ، والذ)٢/٥٦٩(وإكمال الـُمعلِم . »وقیل«: بقولھ
 ).١/١٩٣(، والفواكھ الدواني )٤٩٩-١/٥٠٠(ومواھب الجلیل 

قد خرج وقت الصبح باإلسفار، في : وقال أبو سعید االصطخري«): ٢/٣٠الحاوي (قال في ) ٣(
  .ـھ.ا» االختیار والجواز، حتى یكون فاعلھا قاضًیا

فھ الشافعیة، ووصفوه بعدم    .الصحةوضعَّ
، وشرح النووي على صحیح اإلمام )٢/١١(المصدر السابق، وشرح مشكالت الوسیط للحموي : ینظر

 ).٥/١٨٧(مسلم 
مة الزركشي ) ٤( ، »التذكرة«، وابن عقیل في »المجرد«وجعل القاضي في «: - رحمھ هللا  - قال العالَّ

. ـھ.ا» طلوع الشمس لھا وقتین، اختیار وھو اإلسفار، وضرورة وإدراك، وھو: وابن عبدوس
  ).٤٨١- ١/٤٨٢(شرحھ على الِخَرقي

، )٢/١٨٤(، وشرح العمدة )٢/١٩(ومختصر ابن تمیم  ، )٤٣ص(التذكرة البن عقیل : وینظر
 ).٣/١٦٧(واإلنصاف 
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ی�ا محم�د ھ�ذا وق�ت األنبی�اء م�ن قبل�ك، الوق�ت فیم�ا ب�ین ھ�ذین : فأسفر، ثم التفت إليَّ فق�ال
  .)١(»الوقتین

ظاھره یدل على أنَّ ما بین الوقتین؛ وق�ت ألداء ص�الة الفج�ر،  :لة منھوجھ الدال
  .)٢(وأنَّ ما دونھ لیس بوقٍت لھا، وعلیھ فما بعد اإلسفار لیس بوقت ألداء صالة الفجر

  :وُیناقش وجھ استداللھم بالتالي
حت بأنَّ وقتھا ممت�دٌّ اختی�اًرا إل�ى ح�ین طل�وع : أنَّ األحادیث الصحیحة :أوًال  صرَّ

، وف��ي ح��دیث أب��ي »م��ا ل��م تطل��ع الش��مس«: لش��مس، فف��ي ح��دیث عب��د هللا ب��ن عم��رو ا

: ، وف�ي ح�دیث أب�ي ھری�رة »والقائل یق�ول ق�د طلع�ت الش�مس أو ك�ادت«: موسى 
ت على وقت االختیار، ألنَّ اإلط�الق . »وإنَّ آخر وقتھا حین تطلع الشمس« فھي إنَّما نصَّ

حت بھفیھا یقتضي ذلك، فیتعّین تقدیمھا والعم   .)٣(ل بما صرَّ
�ھ أس�فر بھ�ا ج�ًدا، فف�ي  أنَّھ ق�د ورد ف�ي ح�دیث جبری�ل  :ثانًیا م�ا ی�دل عل�ى أنَّ

  .)٤(»وصلَّى الصبح حین كادت الشمس تطلع«: روایة أبي سعید 
  .)٥(فظاھره أنَّھ سلَّم قبل طلوع الشمس، فُتحمل الروایة األخرى على ذلك

ل الھج��رة، وھ��ذه األحادی��ث كان��ت ك��ان بمك��ة قب�� أنَّ ح��دیث جبری��ل  :ثالًث��ا
  .)٦(بالمدینة، فھي متأخرة، وھي من قولھ وفعلھ، فالعمل بھا متعّین

  :الراجح في المسألة، وسبب الترجیح
أنَّ صالة الصبح لیس لھا وقت ضرورة ، بل : القول األول -وهللا أعلم  -الراجح 

العل��م، واخت��اره  ك��لُّ وقتھ��ا اختی��اًرا إل��ى ح��ین طل��وع الش��مس، وھ��و ق��ول جمھ��ور أھ��ل
م��ة الش��یخ عب��د العزی��ز ب��ن ب��از ، )٧(المحقِّق��ون م��ن أھ��ل العل��م، وھ��و اختی��ار س��ماحة العالَّ

  .، رحم هللا تعالى الجمیع)٨(والشیخ محمد بن عثیمین

                                      
، وھو عند اإلمام أحمد، وأبي داُود، والترمذي، وابن خزیمة، والحاكم، وھو )٢٧ص (تقدم تخریجھ ) ١(

 .حدیث صحیح
، وشرح الزركشي )٥/١٠٩(، وشرح النووي على صحیح اإلمام مسلم )٢/١٩(الذخیرة : ینظر) ٢(

)١/٤٧١.( 
 ).٢/١٨٤(شرح العمدة : ینظر) ٣(
 ).٣/٣٠(رواه اإلمام أحمد ) ٤(

: قال ، وفیھ قال بعد أن ذكر روایة أبي سعید )٢/١١(شرح مشكالت الوسیط للحموي : ینظر) ٥(
» الف االصطخري، وال یكون قضاًء باإلجماع لما ال یخفىفعلى ھذا ال یجوز على الصحیح خ«
  .ـھ.ا

 ).٢/١٨٥(شرح العمدة : وینظر أیًضا
 ).٢/٧٥(، والتمھید )٢/١٨٥(المصدر السابق : ینظر) ٦(
ا الفجر«: - رحمھ هللا  -قال ) ٧( فكلُّ وقتھا اختیاري، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ھذا كلھ : أمَّ

 ).١٠/٣٨٥(ى ومقاالت متنوعة مجموع فتاو. »اختیاري
 ).٢/١١٨(، والشرح الممتع )٢/٢٣٩(مجموع فتاوى ورسائل الشیخ : ینظر) ٨(
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  :وذلك لما یلي

 .لقوة أدلتھ، وكثرتھا، وصراحتھا في الداللة.١
ة أھل العلم.٢  .أنَّھ قول عامَّ

آخ�ر وقتھ�ا : وقال ابن وھ�ب ع�ن مال�ك«: -حمھ هللا ر -قال الحافظ ابن عبد البر 
  .ـھ.ا) ١(»طلوع الشمس، وھو قول الثوري، والنَّاس

أنَّ آخر وقتھا : وكافة العلماء وأھل الفتوى«: -رحمھ هللا  -وقال القاضي عیاض 
  .ـھ.ا )٢(»طلوع الشمس، وھو مشھور قول مالك

، والج�واب عن�ھ، وهللا تع�الى ولما سبق من مناقشة وجھ استدالل دلیل القول الث�اني.٣
 .أعلم

ر عن�ھ، : وعلى القول الراجح فإنَّ األفض�ل أن تص�لَّى ف�ي أول وقتھ�ا وأن ال ُت�ؤخَّ
  .)٣(المالكیة، والشافعیة، والحنابلة: وھو مذھب الجمھور من

  .إلى أنَّ األفضل اإلسفار بھا: وذھب الحنفیة
  .)٤(ما دام في النصف األول من الوقت: وحّده

، وأب�ي بك�ر، ص�حَّ ع�ن رس�ول هللا «: -رحم�ھ هللا  -افظ ابن عب�د الب�ر قال الح
ون، وھ�م )٥(وعمر، وعثمان، أنَّھم ك�انوا ُیَغلِّس�ون ، وُمَح�اٌل أن یترك�وا األفض�ل وی�أتوا ال�دُّ

  .ـھ.ا )٦(»النھایة في إتیان الفضائل

                                      
 ).٢/٨٩(التمھید ) ١(
  ).٢/٥٦٩(إكمال الـُمعلِم ) ٢(

 ).٤/٤٣١(فتح الباري البن رجب : وینظر أیًضا
والمجموع ، )٣٨١-٢/٣٧٤(، واألوسط )١/١٠٨(، ومقدمات ابن رشد )١/٩(المنتقى : ینظر) ٣(

 ).٤٩١-١/٤٩٤(، وشرح الزركشي )٤٤-٢/٤٥(، والمغني )٥٦-٣/٥٤(
 ).٢٢٦- ١/٢٢٥(، وفتح القدیر )١٢٥-١/١٢٤(بدائع الصنائع : ینظر) ٤(
  .بقیَّة الظالم في آخر اللیل: الَغلَسُ ) ٥(

  .خرج فالن بَغلَسٍ : ومنھ ُیقال
 ).٧٦ص(الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي : ینظر

  ).٢/١٠٣(التمھید ) ٦(
 ).٢/٥٥(، وفتح الباري البن حجر )٤٣٢-٤/٤٥٥(فتح الباري البن رجب : وینظر أیًضا
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  املبحث اخلامس

  حكم تأخري الصالة إىل وقت الضرورة

  :لمسألةتحریر محل النزاع في ا

الوق�ت ب�اٍق ف�ي : عل�ى أنَّ أص�حاب الع�ذر والض�رورة -رحمھ�م هللا  -اتف�ق األئم�ة .١
حقھم، وال شيء علیھم بتأخیر الصالة إلى آخر الوقت، ویأتي ف�ي س�یاق كالمھ�م ھن�ا 

 .)١(ما یدلُّ على ذلك
واتفقوا أیًضا على أنَّ َمن أدرك منھا ركعة في وقت الضرورة، فإنَّھ یك�ون ُم�دِرًكا .٢
 .)٣(، وأنَّھا تقع منھ أداءً )٢(الھ
ًم�ا، وأنَّ فاعل�ھ .٣ واختلفوا في كون التأخیر إلى وق�ت الض�رورة م�ن غی�ر ع�ذر محرَّ

 آثم أو ال؟ 

 :وخالفھم في المسألة على قولین
أنَّھ یحرم تأخیر الصالة إلى وقت الضرورة من غیر عذر، وھو آثٌم  :القول األول

بت�����������������������������أخیر الص�����������������������������الة إلی�����������������������������ھ، وھ�����������������������������و ق�����������������������������ول 
  ...........................................................................،)٤(الحنفیة

                                      
لوقت الضرورة في المطلب الثالث من المبحث : وتقدم أیًضا ما یدل على ذلك، عند تعریف الفقھاء) ١(

 ).٢٠ص(األول 
وا على) ٢( االتفاق : نقل اإلمام النووي أنَّھ ال یجوز تأخیرھا إلى ھذا الوقت، بل: وأكثر أھل العلم نصُّ

  .على ذلك
، وفتح )٥/١٠٦(، وشرح النووي على صحیح اإلمام مسلم )٢/٢٤(، والذخیرة )١/١٠(المنتقى : ینظر

 ).٥/٦(، ) ٤/٣٣٠(، وفتح الباري البن رجب )٢/٤٥(، والمغني )٢/٥٧(الباري البن حجر 
  .لموفَّق وغیرھماالحافظ ابن عبد البر، واإلمام ا: نقل اإلجماع على ذلك) ٣(

  ).٢/١٧(، والمغني )١١٧- ٢/١١٨(التمھید : ینظر
 ).٣/٦٦(، والمجموع )٢/٨٤(البحر الرائق : وینظر أیًضا

حوا بكراھة التأخیر إلى ما بعد وقت االختیار ) ٣٩-٣٨،  ٢٥- ٢٤ص (وقد تقدم ) ٤(  -أنَّھم صرَّ
: »تنویر األبصار«و » القنیة«صاحب  إالَّ من عذر، وأطلقوا الكراھة في ذلك، وقیَّدھا -االستحباب 

  .بكراھة التحریم
مة ابن نجیم  تأخیر العشاء إلى ما زاد على نصف اللیل، : »القنیة«وفي «: - رحمھ هللا  -قال العالَّ

  ).١/٢٦١(البحر الرائق . ه.ا» یكره كراھة تحریم... والعصر إلى وقت اصفرار الشمس،
مة الحصكفي  رھا إلى ما زاد على « :-رحمھ هللا  - وقال العالَّ وتأخیر العشاء إلى ثلث اللیل، فإن أخَّ

  ).١/٢٤٦(تنویر األبصار وشرحھ . ه.ا» النِّصف، والعصر إلى اصفرار ذكاء، ُكِره تحریًما
وكراھة التحریم عندھم في رتبة الواجب، وھي إن كانت لنقصان في الوقت، منعت الصحة، فیما سببھ 

  .اإلساءةكامل، وإالَّ أفادت الصحة مع 
 ).١/٣٤٨(حاشیة ابن عابدین : ینظر



  أوقات الضرورة للصلوات الخمس
  

- ٢٢٢٨ - 

 

  .)٢(، والحنابلة)١(والمذھب عند المالكیة
  :واستدلُّوا لھ بأدلة، منھا

ووق�ت العص�ر م�ا ل�م : ، وفی�ھع�ن النب�ي  ما رواه عب�د هللا ب�ن عم�رو  :أوًال 
  .»ووقت العشاء إلى نصف اللیل... تصفّر الشمس،

ف�إذا ص�لَّیتم ... إذا صلَّیتم العصر، فإنَّھ وق�ت إل�ى أن تص�فّر الش�مس،«: وفي لفظٍ 
  .)٣(»العشاء، فإنَّھ وقت إلى نصف اللیل

وإنَّ أول وق��ت «: ، وفی��ھق��ال رس��ول هللا : ق��ال م��ا رواه أب��و ھری��رة  :ثانًی��ا
وق�ت العش�اء  وإنَّ أول... العصر حین یدخل وقتھا، وإنَّ آخر وقتھا ح�ین تص�فّر الش�مس،

  .)٤(»اآلخرة حین یغیب األفق، وإنَّ آخر وقتھا حین ینتصف اللیل
، فس��ألھ ع��ن مواقی��ت الص��الة؟ أنَّ رج��ًال أت��ى النب��ي  م��ا رواه ُبَرْی��َدة  :ثالًث��ا

ث�م أم�ره بالعص�ر والش�مس بیض�اء نقّی�ة ل�م ... ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة،«: وفیھ
  .)٥(»أین السائل؟ بین ما رأیت وقت«: قال -وفیھ  -تخالطھا ُصْفَرة 

حت بح�دود مواقی�ت الص�لوات، بأوائلھ�ا وأواخرھ�ا،  :وجھ الداللة منھا أنَّھا ص�رَّ
بالقول والفعل، فدلَّ على أنَّ ما كان خارًجا عن ھذه الحدود؛ فلیس بوقٍت لھا اختیاًرا، وإذا 

ر إلیھ من غیر عذرٍ    .)٦(لم یكن وقًتا لھا؛ فال یجوز أن ُتأخَّ

                                      
واتفق أصحاب مالك على أنَّھ ال یجوز تأخیر الصالة عن «: - رحمھ هللا  -قال اإلمام ابن رشد ) ١(

فمن فعل ذلك فھو مضّیع ... الوقت المستحب إلى ما بعده من وقت الضرورة إالَّ من ضرورة،
ط فیما أمره هللا بھ من حفظھا و ًیا لھا لصالتھ، مفرِّ رعایتھا، آثم لتضییعھ، وتفریطھ، وإن كان مؤدِّ

  ).١/١٠٨(المقدمات . ه.ا» غیر قاٍض 
، )١/٤٠٩(، ومواھب الجلیل )٦١ص(، وقوانین األحكام الشرعیة )٢٣-٢/٢٤(الذخیرة : وینظر أیًضا

 ).١/١٨٣(، والشرح الكبیر )١/٤٣٢(والخرشي على خلیل 
مة المرداوي ) ٢( ال یجوز تأخیر الصالة وال بعضھا إلى وقت الضرورة، ما «: - رحمھ هللا - قال العالَّ

ویحرم التأخیر بال عذر إلى وقت : »الفروع«لم یكن عذر، على الصحیح من المذھب، قال في 
وابن تمیم، والزركشي، ... »الشرح«و » المغني«وجزم بھ المصنف في ... الضرورة، في األصح

  ).١٦١-٣/١٦٢(اإلنصاف . ه.ا» وغیرھم
رھا لغیر عذر أِثَم، ومتى فعلھا فیھ فھو ُمدرك لھا أداًء في وقتھا«): ٣/١٤٩الشرح (قال في و » فإن أخَّ

  .ه.ا
، والشرح )٢/٢٩(، ومختصر ابن تمیم )٢/٤٥،٢٨،١٦(المغني : وتنظر المسألة أیًضا في

، )١/٤١٥(، والفروع )١/٤٧٢(، وشرح الزركشي )٢/١٨٠،١٦٥(، وشرح العمدة )٣/١٦٠،١٤٩(
 ).١/١٢٨(، واإلقناع )١/٣٤٦،٣٤١(لمبدع وا

 .، وھو عند اإلمام مسلم)٢٥ص (تقدم تخریجھ بلفظیھ ) ٣(
، وھو عند اإلمام أحمد، والترمذي، والدارقطني، والبیھقي، وھو حدیث )٢٥ص (تقدم تخریجھ ) ٤(

 .صحیح
 .، وھو عند اإلمام مسلم)٩ص (تقدم تخریجھ ) ٥(
 ).٢/١٦٦(العمدة ، وشرح )٢/٢٢٦(المفھم : ینظر) ٦(
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مة ابن القّیم قا وھذه أحادیث محكمة صحیحة صریحة في «: -رحمھ هللا  -ل العالَّ
�وا بھ�ا ف�ي أوق�ات الص�الة  )١(»تفصیل األوقات، مجم�ع علیھ�ا ب�ین األم�ة، وجم�یعھم احتجُّ

  .ـھ.ا
واستدلُّوا على النھي عن تأخیر العصر إلى وقت الضرورة بما رواه أن�س  :رابًعا

 سمعت رسول هللا : قال تلك صالة المنافقین، یجلس یرقب الشمس حتى إذا «: لیقو
  .)٢(»كانت بین قرني شیطان؛ قام فنقرھا أربًعا، ال یذكر هللا فیھا إالَّ قلیًال 

: تل��ك ص��الة المن��افقین، تل��ك ص��الة المن��افقین، تل��ك ص��الة المن��افقین«: وف��ي لف��ظٍ 
ت الشمس، فكانت بین قرني شیطان، أو عل ى قرني شیطان، یجلس أحدھم حتى إذا اصفرَّ

  .)٣(»قام فنقرھا أربًعا ال یذكر هللا فیھا إالَّ قلیًال 
مِّ ال�وارد ف�ي الح�دیث عل�ى مجم�وع الخص�ال، ف�دلَّ  :وجھ الداللة أنَّ اس�تحقاق ال�ذَّ

  .)٤(على عدم جواز التأخیر إلى وقت االصفرار
�ة لم�ن ی�ر«: -رحمھ هللا  -قال القاضي عیاض  ى الح�دیث ذمٌّ لفاع�ل ھ�ذا، أو حجَّ

  .ـھ.ا) ٥(»التأثیم بھذا التأخیر، وردٌّ على من أجاز تأخیرھا لغیر عذر إلى ذلك الوقت
�ھ ُیك�ره ت�أخیر الص�الة إل�ى م�ا بع�د وق�ت االختی�ار، وھ�و م�ذھب  :القول الثاني أنَّ

  .)٧(، ووجھ مرجوح في مذھب الحنابلة)٦(الشافعیة
االختی��ار ف��ي فق��د س�بق أنَّھ��م یعتب��رون م��ا بع�د وق��ت : بخص�وص م��ذھب الش��افعیة

یجوز ت�أخیر الص�الة إلی�ھ، وس�بق أیًض�ا مناقش�ة وج�ھ : العصر والعشاء، وقت جواز، أي
حوا بكراھة التأخیر إالَّ في وقت العصر)٨(استداللھم   .)٩(، ولم ُیصرِّ

                                      
 ).٢/٤٢٣(أعالم الموّقعین ) ١(
 .، وھو عند اإلمام مسلم)٣٠ص (تقدم تخریجھ ) ٢(
، وأبو داُود واللفظ لھ في الصالة، باب في وقت صالة العصر )٣/١٤٩(رواه اإلمام أحمد ) ٣(

)١١٣- ١/١١٢.( 
 ).٢/١٦٦(شرح العمدة : ینظر) ٤(
  ).٢/٥٨٧(إكمال الـُمعلِم ) ٥(

، وشرح النووي على صحیح اإلمام مسلم )٢/١٠(شرح مشكل الوسیط البن الصالح : اوینظر أیضً 
)٥/١٢٤.( 

فإذا :-وقال  -والجواز مع الكراھة حال االصفرار حتى تغرب «): ٣/٤٢،٣٢المجموع (قال في ) ٦(
 .ـھ.ا» ذھب وقت االختیار؛ بقي وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني

مھ في . ُیكره: وقیل« ):٣/١٦٣اإلنصاف (قال في ) ٧( . »اإلفادات«وجزم بھ في . »الرعایتین«قدَّ
  .ـھ.ا» الحاویین«وأطلقھما في 
 ).٣/٢٧: (وینظر منھ أیًضا

 ).٤٩- ٤٧،  ٣٢-٣٠ص (ینظر ) ٨(
 ).٣٠ص  (ینظر ) ٩(
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ا من قال ال : ب�أنَّ الت�أخیر مك�روه م�ن الحنابل�ة، فحمل�ھ األص�حاب أنَّ الم�راد: وأمَّ
رھاال ُیك: ُیكره األداء؛ أي   .)١(ره فعلھا في ذلك الوقت، ألنَّھ مأموٌر بأدائھا إذا أخَّ

مة ابن قندس  أنَّھ ممنوع م�ن تأخیرھ�ا، ف�إذا : والحاصل«: -رحمھ هللا  -قال العالَّ
رھا؛ لم ُیكره فعلھا، ألنَّھ مأمور بفعلھا، فال یكون مكروًھا   .ـھ.ا )٢(»أخَّ

  :)٣(ذلك مكروهاستدلَّ الشافعیة على أنَّ التأخیر إلى ما بعد 
تلك صالة المنافقین، یجلس یرقب الشمس حت�ى «: المتقدم، وفیھ بحدیث أنس 

  .ـھ.ا) ٤(»إذا كانت بین قرني شیطان؛ قام فنقرھا أربًعا، ال یذكر هللا فیھا إالَّ قلیًال 
فیھ تصریح بذمِّ تأخیر الصالة بال عذر، لقولھ «: -رحمھ هللا  -قال اإلمام النووي 

 :»ـھ.ا )٥(»قب الشمسیجلس یر.  
م أنَّ وقت الكراھ�ة عن�دھم �ھ ال یك�ون : وتقدَّ م�ا فی�ھ مالم�ة م�ن حی�ث الت�أخیر، وأنَّ

ھا قبل الغروب   .)٦(عاصًیا إذا صالَّ
  :وُیناقش ما ذكروه

بأنَّ الحدیث دلیل على عدم جواز تأخیرھا إلى وقت االصفرار، ألنَّ تأخیرھا إلى 
، وع�دم مباالت�ھ بھ�ا، فھ�و فع�ل م�ذموم، وعالم�ة ھذا الوق�ت دلی�ل عل�ى تھاون�ھ، وتض�ییعھ

  .)٧(فتأخیرھا لغیر عذر؛ ممنوع غیر جائز، وفاعلھ آثم: للنفاق، وعلیھ
م��ة الش��وكاني  وف��ي الح��دیث دلی��ل عل��ى كراھ��ة ت��أخیر «: -رحم��ھ هللا  -ق��ال العالَّ

�ر ص�الة العص�ر ب�ال ع�ذر، والحك�م  الصالة إلى وقت االص�فرار، والتص�ریح ب�ذمِّ م�ن أخَّ
ى صالتھ بأنَّھا صالة المنافق، وال أردع لذوي اإلیمان، وأفزع لقلوب أھل العرفان من عل

وقد نقل بعضھم االتفاق على عدم جواز التأخیر إلى ھذا الوق�ت لم�ن ال ع�ذر ل�ھ، ... ھذا،
ة الجمع بین األحادیث   .ـھ.ا )٨(»وھذا من أوضح األدلة القاضیة بصحَّ

ت «: -رحم��ھ هللا  -وق��ال ش��یخ اإلس��الم  ��ھ ل��م ی��رد أنَّ م��ن أدرك ركع��ة ص��حَّ فإنَّ
�ھ أم�ر ب�أن  صالتھ بال إثم، ب�ل ی�أثم بتعّم�د ذل�ك، كم�ا دلَّ�ت علی�ھ األحادی�ث الص�حیحة، فإنَّ
ر العصر إلى ما بع�د االص�فرار، فِفْعلُھ�ا قب�ل  ه، وأن ال ُیؤخَّ ُتَصلَّى الصالة لوقتھا الذي حدَّ

                                      
 ).٣/٢٧(، واإلنصاف )١/٤١٥(الفروع : ینظر) ١(
 ).١/٤١٥(حاشیة ابن قندس ) ٢(
 ).٣/٣٢(، والمجموع )٢/١٠(ط البن الصالح شرح مشكل الوسی: ینظر) ٣(
 .، وھو عند اإلمام مسلم)٣٠ص (تقدم تخریجھ ) ٤(
 ).٥/١٢٤(شرح النووي على صحیح اإلمام مسلم ) ٥(
 ).٣٠ص (ینظر ) ٦(
، ومنھاج السنة )٣/١٥٠(، والشرح )٢٥٠-٢/٢٤٩(، والمفھم )٢/٥٨٩،٥٨٨(اكمال الـُمعلِم : ینظر) ٧(

 ).٤/٣٣١(البن رجب ، وفتح الباري )٥/٢١٠(
 ).٣٠٨- ١/٣٠٧(نیل األوطار ) ٨(
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فعلم أنَّ ھذا اإلدراك ال یرفع . )١(»لوقتھاصلُّوا الصالة «: االصفرار واجب بأمره، وقولھ
ھا مع اإلثم   .ـھ.ا )٢(»اإلثم عن غیر المعذور، بل یكون قد صالَّ

  :الراجح في المسألة، وسبب الترجیح
أنَّھ ال یجوز تأخیر الصالة عن وقت االختیار : القول األول -وهللا أعلم  -الراجح 

ما تقدم قول الحنفیة، ومذھب المالكیة، إلى وقت الضرورة، ومن فعل ذلك فھو آثم، وھو ك
، واإلمام ابن )٣(الحافظ ابن عبد البر: والحنابلة، وھو اختیار المحققین من أھل العلم، منھم

م�ة الش�یخ عب�د العزی�ز ب�ن )٤(ابن رشد، واإلمام ابن المنذر ، وشیخ اإلسالم، وسماحة العالَّ
  .، رحم هللا تعالى الجمیع)٥(باز

  :وذلك لما یلي

حت بھ النص�وص الص�حیحة، واألخ�ذ بھ�ا إعم�ال لھ�ا جمیًع�ا، انَّھ ال.١ موافق لما صرَّ
 ..وتحقیق للجمع بینھا

�ا م�ن ُتمِكُن�ُھ الص�الة قب�ل ھ�ذا الوق�ت، ف�ال «: -رحم�ھ هللا  -قال ش�یخ اإلس�الم  فأمَّ
ھا فھي أداء مع كونھ آثًم�ا، ألنَّ م�ن یق�در عل�ى  رھا وصالَّ یجوز لھ تأخیرھا البتَّة، فإنَّ أخَّ

أما ... صالة؛ فإنَّھ ال یحل لھ تأخیرھا عن وقت االختیار، إالَّ أن یكون مغلوًبا على عقلھ،ال
بیَّن المواقیت في حدیث  أنَّھ ال یحل لھ التأخیر البتَّة لمن یقدر على الصالة، فألنَّ النبي 

  .ـھ.ا )٦(»والسائل وذكرھا بكالمھ جبریل 

 ..)٧(ولم ُیعھد عن السلف ،وألنَّ القول بخالف ذلك؛ مخالف لھدیھ .٢

بع�د أن ذك�ر اتف�اق أص�حاب مال�ك عل�ى ع�دم  -رحم�ھ هللا  -قال اإلمام اب�ن رش�د 
فم�ن فع�ل ذل�ك؛ فھ�و ُمَض�ّیع «: ق�ال - جواز التأخیر، وأنَّ ذلك لم ُیعل�م م�ن س�نة النب�ي 

ط فیما أمره هللا بھ من حفظھ�ا ورعایتھ�ا، آث�م لتض�ییعھ وتفریط�ھ، وإن ك�ان  لصالتھ، ُمفرِّ
ًیا لھا غیر قاٍض    .ـھ.ا )٨(»مؤدِّ

  .ولما سبق من مناقشة لما ذكره أصحاب القول الثاني، والجواب عنھ، وهللا أعلم.٣

                                      
 .، وھو عند اإلمام مسلم)٩ص (وتقدم تخریجھ  وھو حدیث أبي ذرٍّ ) ١(
 ).٢٢٠- ٥/٢١٩(منھاج السنة ) ٢(
 ).٢/١٢٦،١١٨(التمھید : ینظر) ٣(
 ).٢/٢٤٥(األوسط : ینظر) ٤(
 ).١٠/٣٨٥،٣٨٤(مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة : ینظر) ٥(
 ).١٦٦-٢/١٦٥(العمدة  شرح) ٦(
 ).٢/٢٤(، والذخیرة )١/١٧(المنتقى : ینظر) ٧(
 ).١/١٠٨(مقدمات ابن رشد ) ٨(



  أوقات الضرورة للصلوات الخمس
  

- ٢٢٣٢ - 

 

  املبحث السادس

  القدر الذي يكون به إدراك الصالة يف وقتها

  :تحریر محل النزاع

�ًة م�ن الص�الة -رحمھ�م هللا  -ال خالف بین األئم�ة .١ ل قب� )١(أنَّ م�ن أدرك ركع�ًة تامَّ
��ھ یك��ون ُم��دِرًكا لھ��ا، وھ��ذا ف��ي س��ائر الص��لوات، ویس��توي ف��ي ذل��ك  خ��روج وقتھ��ا، أنَّ

 .المعذور وغیره

  .ـھ.ا )٢(»وال أعلم في ھذا خالًفا«: -رحمھ هللا  -قال اإلمام الموفَّق 

على كال القولین  -على أنَّ البعض من الصالة، الواقع خارج الوقت : واتفقوا أیًضا.٢
 .)٣(أداء ال قضاء على الصحیح عندھم جمیًعا ھو -فیما دون الركعة 

 واختلفوا فیما إذا أدرك دون ذلك، ھل یكون ُمدِرًكا لھا في الوقت أو ال؟.٣

                                      
  .بسجدتیھا) ١(

قدر ما یكبر لإلحرام، : ومقدار ھذه الركعة«): ٢/٥٦الفتح (في  - رحمھ هللا  -قال الحافظ ابن حجر 
  .ه.ا» ویقرأ أم القرآن، ویركع، ویرفع، ویسجد سجدتین بشروط كل ذلك

 ).٢/١٨٦(، وشرح العمدة )٢/٢٢٦(المفھم : وینظر
  ).٢/١٧(المغني ) ٢(

 ).٥٦ص (ما تقدم : وینظر
، والتمھید )١/٤٨٥(، وحاشیة ابن عابدین )١/٤٨٥(، والدر المختار )٢/٨٤(البحر الرائق : ینظر) ٣(

ي ، وشرح النوو)٣/٦٦(، والمجموع )١/٤٠٨(، ومواھب الجلیل )١/١٠(، والمنتقى )٢/١٨٧(
، وشرح )٢/١٨٨(، وشرح العمدة )١/١٢٦(، ومغني المحتاج )٥/١٠٥(على صحیح اإلمام مسلم 

  ).٣/١٧١(، واإلنصاف )٤٧٠-١/٤٧١(الزركشي 
لو طلعت الشمس وھو في خاللھا؛ بطلت صالتھ، وعلیھ : فقالوا» الصبح«استثنوا : إالَّ أنَّ الحنفیة

  .عن الصالة في ھذا الوقتاستقبالھا بعد ارتفاع الشمس، لما ورد من النھي 
من أدرك ركعة من «: والحجة علیھم فیما ذھبوا إلیھ؛ قولھ «: - رحمھ هللا  - قال الحافظ ابن عبد البر 

الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، 
ة المفروضة عند طلوع الشمس وعند ومعلوم أنَّ ظاھر ھذا الحدیث یبیح الصال. »فقد أدرك العصر

  ).٢/٢٧٠(التمھید . ـھ.ا» غروبھا، وھذا نصٌّ یقطع االرتیاب في ھذا الباب
  .الحافظ ابن عبد البر وأطال، وكذا الحافظ ابن رجب، رحم هللا الجمیع: وقد ناقشھم

  ).٥-٥/١٣(، وفتح الباري البن رجب )٢/٢٥٣،٢٥٠،١٤٥،١٣٩(التمھید : ینظر
  ).٢/٥٦(، وفتح الباري البن حجر )٣٤٨-٢/٣٤٩(، واألوسط )٢/٥٦٢(إكمال الـُمعلِم  :وینظر أیًضا

، والجوھرة النّیرة )١/١٢٧(، وبدائع الصنائع )١/١٥٢(المبسوط : وتنظر المسألة عند الحنفیة في
 ).١/٢٤٩(، وحاشیة ابن عابدین )١/٢٦٤(، والبحر الرائق )١/٦٦٧(، وَحْلبة المجلّي )١/٤١٦(
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  :وخالفھم في المسألة على قولین

  

، )١(أنَّھ ال یكون ُمدِرًكا للصالة بأقلَّ من ركعة، وھو مذھب المالكی�ة :القول األول

  .)٣(حمد، وروایة عن اإلمام أ)٢(والشافعیة

  :واستدلُّوا بالتالي

م��ن أدرك ركع��ة م��ن « : ق��ال أنَّ رس��ول هللا  م��ا رواه أب��و ھری��رة  :أوًال 

الص�بح قب�ل أن تطل��ع الش�مس، فق�د أدرك الص��بح، وم�ن أدرك ركع�ة م��ن العص�ر قب��ل أن 

  .)٤(»تغرب الشمس، فقد أدرك العصر

اك ركع�ة، ف�دلَّ عل�ى أنَّ ظاھره یدلُّ عل�ى أنَّ اإلدراك مخ�تصٌّ ب�إدر :وجھ الداللة

  .)٥(أنَّھ ال یحصل بدونھا

  .)٦(وألنَّھ إدراك للصالة، فال یحصل بأقلَّ من ركعة، كإدراك الجمعة :ثانًیا

                                      
، ومواھب الجلیل )٦١ص(، وقوانین األحكام الشرعیة )١/١٠(، والمنتقى )١/٨٩(التلقین : ینظر) ١(

 ).١/١٩٨(، والفواكھ الدواني )٤٢٨-١/٤٢٩(، والخرشي على خلیل )٤٠٧- ١/٤٠٦(
وھذا عندھم في غیر أصحاب الضرورة، كالحائض، ونحوھا، فإنَّ ھؤالء إذا أدركوا قدر تكبیرة فما ) ٢(

 -رحمھ هللا  -یكونوا ُمدركین، فیلزمھم أداء تلك الصالة، وھو مذھب اإلمام الشافعي فوقھا؛ فإنَّھم 
  .في الجدید، وھو الصحیح عن عندھم

  ).٧٠ص : (وینظر ما یأتي
، )٢/٣٩٣(، وبحر المذھب )٢/٦٤٢(، والتعلیقة )٢/٣٤(الحاوي : ینظر أصل المسألة عندھم في

، وشرح النووي على صحیح اإلمام مسلم )١/٣٩٥(، وروضة الطالبین )٣/٦٩،٦٦(والمجموع 
، وبجیرمي على )١/٣٧٨(، ونھایة المحتاج )١٢٧-١/١٢٦(، ومغني المحتاج )٥/١٠٦،١٠٥(

 ).١/٣٥٤(الخطیب 
ابن أبي «، وكذلك »الِخَرقي«وظاھر كالم «): ١/٤٧٠(في شرحھ  -رحمھ هللا  -قال الزركشي ) ٣(

  .ه.ا» ل بأقلَّ من ركعة، وھو إحدى الروایتینأنَّ اإلدراك ال یحص: »ابن عبدوس«، و »موسى
، )٢/١٨٧(، وشرح العمدة )٣/١٧٢(، والشرح )١٨-٢/١٧(، والمغني )١٩ص (الِخرقي : وینظر أیًضا

 ).٣/١٧٠(واإلنصاف 
 .، وھو في الصحیحین)٢٩ص (تقدم تخریجھ ) ٤(
 ).٣/١٧٢(الشرح : ینظر) ٥(
 .المصدر السابق) ٦(
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�ر لإلح�رام ف�ي  :القول الثاني أنَّھ یكون ُمدِرًكا للصالة بإدراك جزء منھ�ا، ف�إذا كبَّ
�ھ یك�ون ُم�دِرًك لھ�ا ف�ي وقتھ�ا، وھ�و م�ذ ، والق�ول )١(ھب الحنفی�ةآخر الوق�ت ث�م خ�رج؛ فإنَّ

  .)٣(، والروایة الثانیة عند الحنابلة، وھو المذھب)٢(الثاني عند الشافعیة
إذا أدرك أح�دكم «: قال رسول هللا : قال بما رواه أبو ھریرة  :واستدلُّوا لھ

سجدة من صالة العصر قبل أن تغرب الشمس فلیتم صالتھ، وإذا أدرك سجدة من الصالة 
  .)٤(»لع الشمس فلیتم صالتھالصبح قبل أن تط

ح ب�أنَّ م�ن أدرك : ق�الوا :وج�ھ الدالل�ة وھ�ي داخل�ة ف��ي  -» س�جدة«الح�دیث ص�رَّ
ى الجزء  فقد أدرك الصالة، وھو منطوق أول�ى بالتق�دیم عل�ى مفھ�وم الح�دیث ال�ذي  -مسمَّ

  .)٥(استدلَّ بھ أصحاب القول األول
  :وُیناقش بالتالي

بكمالھ�ا، فكن�ى ب�ذكر الس�جدة عنھ�ا، » الركع�ة«في الح�دیث » بالسجدة«أنَّ المراد .١
ى  تعبیًرا عنھا بركنھا، » ركعة«الثانیة » السجدة«وھذا كثیر في ُعرف الشارع، تسمَّ

 .)٦(وذلك أنَّھ ال یصّح حتى یقع الركوع وسجدتان

                                      
، وحاشیة )١/٤٨٥(، والدر المختار )٢/١٤٩،٨٩(، والبحر الرائق )١/٩٦(بدائع الصنائع : ینظر) ١(

 ).١/٤٨٥(ابن عابدین 
  ..وھو قول مرجوح عندھم) ٢(

جھ على قولھم -رحمھ هللا  -إالَّ أنَّ القاضي حسین  في صاحب العذر ُیدرك قدر تحریمة من : خرَّ
  الصالة، ھل تلزمھ أو ال؟

  ).٢/٦٢٤(التعلیقة . ه.ا» العصر، فھاھنا تكون أداًء، وإالَّ فالتلزمھ صالة : إن قلنا ھناك«: ثم قال
والصحیح أنَّ ھذا الخالف ال یجئ فیما إذا كان البعض الواقع «: - رحمھ هللا  - قال اإلمام ابن الصالح 

  ).٢/٢٢(شرح مشكل الوسیط . ه.ا» في الوقت دون ركعة، بل نقطع بكونھ قضاًء، وهللا أعلم
أنَّ المعتبر عندھم في صاحب العذر إذا أدرك من الوقت قدر : - إن شاء هللا  -سابع وسیأتي في المبحث ال

  ).٧٠ص : (تحریمھ؛ أّنھا تلزمھ، ینظر
، وشرح النووي على )١/٢٩٥(، وروضة الطالبین )٣/٦٦(المجموع : وتنظر المسألة عندھم أیًضا في

 ).٥/١٠٦(صحیح اإلمام مسلم 
ا المذھب، وعلیھ جماھیر األصحاب، وقطع بھ كثیر منھم، وھذ«): ٣/١٧٠اإلنصاف (قال في ) ٣(

  .ه.ا» وعلیھ العمل في المذھب
، وشرح العمدة )٣/١٧٢(، والشرح )٢/٢٨(، ومختصر ابن تمیم )٢/١٨(المغني : وتنظر المسألة في

، والمنتھى )١/١٢٩(، واإلقناع )١/٤٣٧(، والفروع )١/٤٧٠(، وشرح الزركشي )٢/١٨٦(
)١/٤٤.( 

اإلمام البخاري في مواقیت الصالة وفضلھا، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب رواه ) ٤(
في المساجد ومواضع الصالة،  -رضي هللا عنھا  - ورواه اإلمام مسلم من حدیث عائشة ). ١/٩٧(

 .»والسجدة إنَّما ھي الركعة«: ، وفیھ)٢/٧٠(باب من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة 
 ).١٨٧-٢/١٨٦(، وشرح العمدة )٢/١٨(المغني : ینظر) ٥(
ال على صحیح اإلمام البخاري )٢/١٨٧(المصدر السابق ) ٦(  ).٢/١٨٢(، وشرح ابن بطَّ
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��ابي  الركع��ة : معن��ى الس��جدة ف��ي ھ��ذا الح��دیث«: -رحم��ھ هللا  -ق��ال اإلم��ام الخطَّ
الركعة إنَّم�ا یك�ون تمامھ�ا بس�جودھا، فس�ّمیت عل�ى ھ�ذا المعن�ى و... بركوعھا وسجودھا،

  .ـھ.ا )١(»سجدة

كما تقدم آنًفأ في روایتھ من » الركعة«بأنَّھا » السجدة«أنَّ الحدیث ورد فیھ تفسیر .٢
 .)٢(وتفسیر الرواي أولى من تفسیر غیره -رضي هللا عنھا  -حدیث عائشة 

م���ن أدرك «: بلف���ظ ھری���رة  وأیًض���ا ثب���ت م���ن روای���ة اإلم���ام مس���لم ع���ن أب���ي
  .)٣(»ركعة

فدلَّ على أنَّ االختالف في األلفاظ وقع من «: -رحمھ هللا  -قال الحافظ ابن حجر 
ولم ُیختل�ف » من أدرك ركعة«: الرواة، وستأتي روایة مالك في أبواب وقت الصبح بلفظ

  .ـھ.ا )٤(»على راویھا في ذلك، فكان علیھا االعتماد

عن�دھم ل�یس متعلًّق�ا ب�إدراك س�جدة م�ن س�جدتین، فعل�م أنَّھ�م ل�م  ف�إنَّ الحك�م: وأیًضا.٣
 .)٥(یقولوا بالحدیث

  :الراجح في المسألة، وسبب الترجیح
أنَّھ ال یكون ُمدِرًكا للصالة في وقتھا بأقلَّ م�ن : القول األول -وهللا أعلم  -الراجح 

یة، وروای��ة ع��ن إدراك ركع��ة كامل��ة بس��جدتیھا، وھ��و كم��ا تق��دم م��ذھب المالكی��ة، والش��افع
، والح��افظ اب��ن )٦(ش��یخ اإلس��الم: اإلم��ام أحم��د اختارھ��ا ع��دد م��ن محقق��ي الم��ذھب، م��نھم

م��ة الش��یخ عب��د العزی��ز ب��ن ب��از )٧(رج��ب ، )٨(وغیرھم��ا، وھ��و أیًض��ا اختی��ار س��ماحة العالَّ
مة الشیخ محمد بن عثیمین الحافظ اب�ن : ، واختاره عدد من محققي المالكیة، منھم)٩(والعالَّ

  .وغیرھم، رحم هللا تعالى الجمیع )١١(، واإلمام ابن العربي)١٠(برعبد ال

                                      
 ).١/٤٣٨(أعالم الحدیث ) ١(
 ).٢/١٨٨(القبس : ینظر) ٢(
 .، وھو في الصحیحین)٢٩ص (تقدم تخریجھ ) ٣(
 ).٢/٣٨(فتح الباري ) ٤(
 ).٢٣/٢٥٧(مجموع الفتاوى ) ٥(
 ).٢٣/٢٥٧،٢٥٦(مجموع الفتاوى : ینظر) ٦(
 ).٤/٣٣٢(فتح الباري : ینظر) ٧(
 .شرح سماحتھ على كتاب المنتقى، موقع اإلمام ابن باز: ینظر) ٨(
 ).٢/١٢١(الشرح الممتع : ینظر) ٩(
 ).٢/١٣١(التمھید : ینظر) ١٠(
 ).١/٢٤٤(، وعارضة األحوذي )١٨٨- ٢/١٨٧(القبس : ینظر) ١١(
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  :وذلك لما یلي

تحدی��د لھ��ا . »م��ن أدرك ركع��ة«: أنَّ دلیل��ھ ظ��اھر الدالل��ة عل��ى الم��راد، فقول��ھ .١
 .)١(وتخصیص لإلدراك بھا

أنَّ لفظ الحدیث الذي استدلَّ بھ أصحاب القول الثاني؛ لم یسلم لھم متعلَّق بھ من أي .٢
 .قد سبق مناقشة وجھ استداللھم منھ، والجواب عنھوجھ، و

 ..ھو قول أكثر أھل العلم، وجمھور المحققین: أنَّ ھذا القول.٣

ال  وأئمة الفتوى متفقون على أنَّ من ل�م ُی�درك «: -رحمھ هللا  -قال اإلمام ابن بطَّ
  .)٢(»الركعة؛ لم ُیدرك السجدة

  :ثمرة الخالف في المسألة

لم ی�درك وق�ت ركع�ة م�ن أص�حاب الض�رورة، كالح�ائض من : على القول الراجح.١
 .ونحوھا، فتسقط عنھم تلك الصالة

  .)٣(یلزمھم أداؤھا: وعلى القول المرجوح

من لم ی�درك م�ن غی�ر أص�حاب الع�ذر والض�رورة ركع�ة ف�ي : على القول الراجح.٢
 .الوقت، فإنَّھا تكون في حقھ قضاءً 

  .)٤(تكون أداءً : وعلى القول المرجوح

إذا أدرك المس�افر ركع�ة م�ن الص�الة فل�ھ القص�ر، وإن أدرك : ال�راجحعلى الق�ول .٣
 .أقلَّ من ذلك لم یجز لھ ذلك، ألنَّھا صارت في حقِّھ قضاءً 

  .)٥(یجوز لھ ذلك: وعلى القول المرجوح

إذا أدرك صاحب العذر من وقت الصالة ما یس�ع ركع�ة فق�ط؛ : على القول الراجح.٤
 .ا ُیجمع إلیھافإنَّھ یلزمھ صالة الوقت فحسب دون م

تلزم وما ُیجمع إلیھا، على خالف بی�نھم ف�ي ذل�ك، س�یأتي : وعلى القول المرجوح
  .بیانھ في المبحث السابع، إن شاء هللا

                                      
 .صدر السابقالم: ینظر) ١(
 ).٢/١٨٢(شرحھ على صحیح اإلمام البخاري ) ٢(
ال : ینظر) ٣( ، ومواھب )٢/١٣٥،١٣١(، والتمھید )٢/١٨٢(شرح صحیح اإلمام البخاري البن بطَّ

 ).١/٤٠٨(الجلیل 
 .المصدر السابق: ینظر) ٤(
 ).٣/٦٦(، والمجموع )١٢٧-٢/١٢٦(المصدر السابق، والتمھید : ینظر) ٥(
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  املبحث السابع

الصلوات التي تلزم صاحب الضرورة إذا زال عذره يف وقت الضرورة
)١(

  

��ھ الوق��ت ال�� ذي یص��یر تق��دم تعری��ف الوق��ت الض��روري باعتب��ار أص��حابھ، وأنَّ

  .)٢(الشخص فیھ من أھل وجوب الصالة علیھ، بزوال العذر

  :وھؤالء األشخاص ھم

  .)٣(الصبي یبلغ، والكافر یسلم، والمجنون یفیق، والحائض ومثلھا النفساء تطھر

فإذا زال عذر واحد من ھؤالء في أحد أوقات الض�رورة للص�لوات الت�ي تق�دمت، 

  فما الذي یلزمھ من الصلوات؟

أنَّ صالة الوقت الزمة لھ، فیجب علیھ أدؤھا،  -رحمھم هللا  -ن األئمة ال خالف بی.١

عل�ى حس��ب الخ��الف بی��نھم ف�ي الق��در ال��ذي یك��ون ب�ھ اإلدراك كم��ا تق��دم ف��ي المبح��ث 

: السابق، فإذا زال العذر في وقت الضرورة؛ یلزم أن یؤدي فرض الوقت، سواًء كان

 .)٤(عصًرا، أو عشاًء، أو صبًحا

م الصلوات التي ُتجمع إلى غیرھا، وھ�ي الظھ�ر، والمغ�رب، ھ�ل واختلفوا في لزو.٢

 تلزم بزوال العذر في وقت العصر والعشاء؟

                                      
ید باعتبار تعلقھ بعنوان البحث، وإالَّ فلو زال العذر في أول الوقت، أو وسطھ، فالحكم ھذا التقی) ١(

 .واحد
 ).٢٠ص : (ینظر ما تقدم) ٢(
، ومختصر الِخَرقي  )٢/٦٢٨(، والتعلیقة )١/٩٠(، والتلقین )٢/١٤٩(البحر الرائق : ینظر) ٣(

 ).٢٠- ١٩ص(
، والتمھید )١/٩٠(، والتلقین )١/١٥٢،١٥٠،١٤٥(، والمبسوط )٢٤ص(مختصر الطحاوي : ینظر) ٤(

، )٣/٦٨(، والمجموع )٢/٢٩(، وحلیة العلماء )٢/٢٤٥(، واألوسط )١٢٦،  ١٢١- ٢/١٢٠(
 ).١/٤٩٥(،وشرح الزركشي )٣/١٧٩(والشرح 
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  :وخالفھم في المسألة على قولین

أنَّھا تلزمھ؛ فإذا زال العذر وقت صالة العصر؛ لزمتھ الظھ�ر، وإذا  :القول األول

، )١(ر م��ن المالكی��ةزال الع��ذر وق��ت ص��الة العش��اء؛ لزمت��ھ المغ��رب، وھ��و ق��ول الجمھ��و

  .)٣(، والحنابلة)٢(والشافعیة

  :استدلَّ الجمھور على وجوب الصالتین بأدلة، منھا
ل وقت��ي الص��التین المجم��وعتین ح��ال الع��ذر منزل��ة الوق��ت  :أوًال  أنَّ الش��ارع ن��زَّ

  .)٥(، فكل ضرورة وعذر كذلك، بل ما نحن فیھ أشد وأقوى)٤(الواحد

إذا «: ق�ال وغی�ره ع�ن عب�د ال�رحمن ب�ن ع�وف ما رواه اإلمام البیھق�ي  :ثانًیا
طھرت الحائض قبل أن تغرب الشمس؛ صلَّت الظھر والعص�ر جمیًع�ا، وإذا طھ�رت قب�ل 

  .»الفجر؛ صلَّت المغرب والعشاء جمیًعا

                                      
إالَّ أنَّ الظھر ال تلزم إالَّ أن یدرك خمس ركعات قبل غروب الشمس، أربع للظھر وواحدة للعصر، ) ١(

شاء إدراك أربع ركعات على الصحیح، قبل طلوع الفجر الثاني، ثالث للمغرب وللمغرب مع الع
  .وواحدة للعشاء، فإن لم ُیدرك ذلك فقد فاتھ وقت الظھر والمغرب

  وھذه المسألة مبنیة عندھم على قولھم في وقت االشتراك بین الصالتین، ھل ھو لألولى منھما أو للثانیة؟
أن یكون ذلك بعد فراغھم من الطھارة، وتمكنھم من : الء أیًضاویعتبرون للزوم الصالة في حقِّ ھؤ

  .الشروع في الصالة
ال على صحیح اإلمام البخاري )٩١-١/٩٠(التلقین : تنظر المسألة عندھم في ، وشرح ابن بطَّ

، وبدایة المجتھد )٢٥- ١/٢٤(، والمنتقى )١/١٩٢(، والكافي )١٢٨- ٢/١٢٧(، والتمھید )٢/١٨٢(
 ).٦١ص(، وقوانین األحكام الشرعیة )٣٥-٢/٣٤(خیرة ، والذ)١٠١-١/٩٨(

  .وتجب الثانیة عندھم بما تجب بھ األولى، وھو إدراك قدر تكبیرة) ٢(
  .»وھو األظھر«): ٣/٦٩في المجموع (قال 

أن یمتد السالمة من المانع قدر إمكان الطھارة، وفعل تلك : ویشترط لوجوب الصالة في حقِّ ھؤالء
  .ع قبل ذلك لم تجبالصالة، فإن عاد مان

ب )٧٣٢-٢/٦٢٨(، والتعلیقة )٣٧- ٢/٣٤(الحاوي : تنظر المسألة عندھم في ، )٥٤-١/٥٣(، والمھذَّ
، وفتح العزیز )٣٠- ٢/٢٨(، وحلیة العلماء )٢٩-٢/٢٧(، والوسیط )٣٩٦- ٢/٣٩٣(وبحر المذھب 

 ).٧٠-٣/٦٨(، والمجموع )٣٨٨- ٢/٣٨٤(
  .رةوتجب الصالتان عندھم بإدراك قدر تكبی) ٣(

  .ه.ا» على الصحیح من المذھب، وعلیھ أكثر األصحاب«): ٣/١٧٩اإلنصاف (قال في 
  .وال ُیشترط عندھم زمن یتسع للطھارة

، )١٨١- ٣/١٧٩(، والشرح )٢/٣٠(، ومختصر ابن تمیم )٤٧-٢/٤٦(المغني : تنظر المسألة عندھم في
 ).١/١٣٠(واإلقناع ، )١/٣٥٤(، والمبدع )١/٤٣٨(، والفروع )٤٩٦-١/٤٩٥(وشرح الزركشي 

  .كحال السفر مثًال، وھذا محل وفاق بین الجمھور من المالكیة، والشافعیة، والحنابلة) ٤(
، والمجموع )٧٨- ١/٧٧(، وكتاب األم )١/١٣٥(، ومقدمات ابن رشد )٤٨٥-٥/٤٦٥(التمھید : ینظر
 ).٨٦-٥/٨٤(، واإلنصاف )١٣١-٣/١٢٧(، والمغني )٢٥٢- ٤/٢٤٩(

 ).١/٤٩٦(، وشرح الزركشي )٢/٢٨(، والوسیط )٢/١٢٢(التمھید : ینظر) ٥(
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إذا طھ�رت الم�رأة ف�ي وق�ت ص�الة «: ق�ال ورواه بسنده أیًضا إلى اب�ن عب�اس 
العص��ر، ف��إذا طھ��رت ف��ي وق��ت العش��اء  العص��ر؛ فالتبت��دء ب��الظھر فلتص��لَّھا، ث��م لتص��لِّ 

  .)١(»اآلخرة؛ فلتصلِّ المغرب والعشاء
یناه عن جماعة م�ن الت�ابعین«: قال بعد أن ذكرھما ، وع�ن الفقھ�اء الس�بعة )٢(وُروِّ

  .ـھ.ا )٣(»من أھل المدینة
ة التابعین یقولون بھذا القول«: -رحمھ هللا  -وقال اإلمام أحمد    .ـھ.ا )٤(»عامَّ

أنَّھ��ا ال تلزم��ھ؛ وإنَّم��ا علی��ھ أن ی��ؤدي الص��الة الت��ي أدرك وقتھ��ا  :انيالق��ول الث��
فحس��ب، ف��إن أدرك وق��ت العص��ر لزم��ھ أداؤھ��ا فق��ط، وك��ذا إذا أدرك وق��ت العش��اء، وھ��و 

  .)٥(مذھب الحنفیة
  :واستداللھم ھنا

مبني على أصلھم في الجمع، وأنَّھ ال یج�وز ب�ین ص�التین ف�ي وق�ت إح�داھما ف�ي 
خال عرفة ومزدلفة، وفیما سوى ھذین ال ُیجمع بینھما، فال یجمع بین حضر وال سفر، ما 

ظھ���ر م���ع عص���ر، وال ب���ین المغ���رب م���ع العش���اء، ف���ال ت���داخل وال اش���تراك ب���ین وقت���ي 
  .)٦(الصالتین، بل كلُّ واحد منھما مختصٌّ بوقتھ

                                      
رواھما اإلمام البیھقي في الصالة، باب قضاء الظھر والعصر بإدراك وقت العصر، وقضاء ) ١(

  ).١/٣٨٧(المغرب والعشاء بإدراك وقت العشاء 

، )١/٣٣٣(رواه أیًضا عبد الرزاق في الطھارة، باب صالة الحائض  وأثر عبد الرحمن بن عوف 
، ورواه أیًضا عن ابن )٢/٣٣٦(وابن أبي شیبة في الصالة، باب في الحائض تطھر آخر النھار 

  ).٢٤٤-٢/٢٤٣(، ورواھما ابن المنذر في األوسط )٢/٣٣٧(في الموضع نفسھ  عباس 
 ).١/١٩٢(التلخیص : وینظر عنھما أیًضا

طاء، وطاُوس، ومجاھد، ع: عن) ٣٣٧-٢/٣٣٦(، وابن أبي شیبة )٣٣٣-١/٣٣٢(رواه عبد الرزاق ) ٢(
 .والنخعي، في الموضع السابق

 ).١/٣٨٧(السنن الكبرى ) ٣(
  ).٢/٤٦(المغني ) ٤(

، وروایة )١٨٧- ١/١٨٨(، وابنھ عبد هللا )٣٠٤ص(مسائل اإلمام أحمد روایة ابنھ صالح : وینظر أیًضا
 ).٣١٩-١/٣٢٢(، ومسائل حرب الكرماني )١/٣١(ابن ھانئ 

حاو) ٥( ومن طھرت من الحیض، أو بلغ من الصبیان، أو أسلم من «: -رحمھ هللا  -ي قال اإلمام الطَّ
المختصر . ه.ا» الكفَّار؛ لم یكن علیھ أن یصلي شیًئا مما فات وقتھ، وإنَّما یقضي ما أدرك وقتھ

  ).٢٤ص(
، وبدائع )٢/١٥(، ) ١/١٥٠،١٤٥(، والمبسوط )١/٢٦٢(مختصر اختالف العلماء : وینظر أیًضا

، وحاشیة ابن عابدین )٢/١٤٩(، ) ١/٢١٤(، والبحر الرائق )١/٢٤٦(الصنائع 
)١/٥٣٢،٢٤٣،٢٣٨،١٩٧،١٩٦.( 

 ).١٢٧-١/١٢٦(، وبدائع الصنائع )١/١٥٠،١٤٩(المبسوط : ینظر) ٦(
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  :وُیناقش
ب��أنَّ الجم��ع ب��ین الص���التین ف��ي وق��ت إح��داھما رخص���ة، وق��د ثب��ت باألحادی���ث 

�ھ الصحی جم�ع ب�ین الص�التین ف�ي الس�فر  حة الصریحة، التي ال یتط�رق إلیھ�ا تأوی�ل أنَّ
  .)١(بغیر عرفة ومزدلفة، وھو قول أكثر أھل العلم

: وقد ثبت الجمع بین الصالتین م�ن ح�دیث«: -رحمھ هللا  -قال الحافظ ابن حجر 
  .ـھ.ا )٢(»ابن عمر، وأنس، وابن عباس وغیرھم

ومن حفظ «: بعد أن ساق أحادیث الجمع -رحمھ هللا  -وقال الحافظ ابن عبد البر 
  .ـھ.ا )٣(»حجة على من لم یحفظ ولم یشھد

  
  :الراجح في المسألة، وسبب الترجیح

أنَّ أصحاب الضرورة إذا زال عذر الواحد منھم؛ لزمتھ صالة الوق�ت وم�ا ُیجم�ع 
  :إلیھا، وذلك لما یلي

 .)٤(ین في حال العذرالعتماده على أصل معتبر، وھو الجمع بین الصالت.١

السنَّة مضت بذلك ف�ي ح�ال الع�ذر، حت�ى ج�از «: -رحمھ هللا  -قال شیخ اإلسالم 
أن یصلي الظھر والعصر ما بین الزوال إلى غروب الشمس، ویص�لي المغ�رب والعش�اء 
ر األولى بنیة الجمع،  ما بین الغروب إلى طلوع الفجر، وھو الجمع بین الصالتین، إذا أخَّ

رھم�ا بس�ببھ إل�ى وق�ت الض�رورة، وھ�ذا وق�ت ض�رورة، فل�ذلك ك�ان ثم حدث ل�ھ  ع�ذر أخَّ
  .ـھ.ا )٥(»ُمدِرًكا لألولى بما أدرك بھ الثانیة

��ھ الم��روي ع��ن جماع��ة م��ن الص��حابة، م��نھم.٢ عب��د ال��رحمن ب��ن ع��وف، واب��ن : وألنَّ

�ة   )٦(عباس، وأبي ھریرة ولم ُیعرف لھم مخالف، وعلیھ عمل من بعدھم م�ن عامَّ
 .رحمھم هللالتابعین، 

�ا ال�ذي نعتم�د علی�ھ، وعلی�ھ أكث�ر أھ�ل «: -رحمھ هللا  -قال إسحاق بن راھویھ  أمَّ

إذا طھ�رت قب�ل غ�روب الش�مس؛ ص�لَّت الظھ�ر : وم�ن بع�دھم العلم من أصحاب النبي 
  .ـھ.ا )٧(»والعصر جمیًعا، وإذا طھرت قبل طلوع الفجر؛ صلَّت المغرب والعشاء جمیًعا

                                      
 ).٥٨٢-٢/٥٨٠(، وفتح الباري البن حجر )٥/٢١٣(شرح النووي على صحیح اإلمام مسلم : ینظر) ١(
 ).٣/٥٢٦(فتح الباري ) ٢(
 ).٥/٤٧٨(تمھید ال) ٣(
 ).٤٣٥-٢١/٤٣٤(، ومجموع فتاوى شیخ اإلسالم )٢/٣٧(الحاوي : ینظر) ٤(
 ).٢٣١-٢/٢٣٠(شرح العمدة ) ٥(

 .بسنده إلیھ) ١/٣٢١مسائلھ (حرب في  رواه عن أبي ھریرة ) ٦(
 ).١/٣١٩(المصدر السابق ) ٧(
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بأن ُیدرك صاحب العذر ركعة تام�ة م�ن ص�الة الوق�ت، لعم�وم : لكن ما تقدم مقیَّد
  .)١(»من أدرك ركعة من الصالة؛ فقد أدرك الصالة«: قولھ 

فھ�ذا ن�صٌّ ع�امٌّ ف�ي جمی�ع ص�ور إدراك ركع�ة «: -رحمھ هللا  -قال شیخ اإلسالم 
  .ـھ.ا )٢(»من الصالة، سواًء كان إدراك جماعة، أو إدراك الوقت

تین ب��إدراك ركع��ة م��ن وق��ت الثانی��ة، ھ��و ق��وٌل ف��ي م��ذھب وتقیی��د اإلدراك للص��ال
مة الشیخ عبد العزیز بن باز)٣(الشافعیة رحم هللا تعالى الجمیع  - )٤(، واختیار سماحة العالَّ
  .وهللا تعالى أعلم -الجمیع 

                                      
، )١/١٠٠(الصالة ركعة رواه اإلمام البخاري في مواقیت الصالة وفضلھا، باب من أدرك من ) ١(

واإلمام مسلم في المساجد ومواضع الصالة، باب من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تلك الصالة 

 .من حدیث أبي ھریرة ) ٢/٧٠(
 ).٢٣/٢٥٧(مجموع الفتاوى ) ٢(
 ).٣/٦٩(، والمجموع )٢/٣٩٥(، وبحر المذھب )٣٦-٢/٣٥(الحاوي : ینظر) ٣(
والعصر جمیًعا إذا كان طھرھا قبل غروب الشمس بركعة فأكثر،  تصلي الظھر«: قال سماحتھ) ٤(

وھكذا إذا طھرت قبل الشمس بقلیل بركعة تصلي الفجر، لو طھرت قبل طلوع الفجر آخر اللیل 
  .ـھ.ا» تصلي المغرب والعشاء

  .فتاوى نور على الدرب، موقع اإلمام ابن باز، على الشبكة العالمیة
 .وض المربع، موقع اإلمام ابن باز، على الشبكة العالمیةشرح سماحتھ للر: وینظر أیًضا
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  :الخاتمة

  :بعد النَّظر والتأّمل في مسائل الموضوع، ظھرت لي نتائج من أھمھا

یة مواقیت الصلوات الخمس، والمحافظ�ة علیھ�ا عل�ى أت�مِّ أنَّ الواجب على المكلَّف رعا.١
 .وجھ وأكملھ

د مواقیت الصلوات وبیَّن أوائلھا وأواخرھا.٢  .أنَّ الشارع حدَّ

دوا بھ��ا ك��لَّ ج��زء م��ن وق��ت .٣ أنَّ الفقھ��اء ف��ي ك��لِّ م��ذھب اص��طلحوا عل��ى تس��میات، ح��دَّ
 .الصالة الواحدة

�ا م�ن وق�ت  من :األولى :أنَّ الوقت الضروري معتبر من جھتین.٤ جھة كون�ھ ج�زًء حقیقّیً
  .الصالة

  .من جھة أصحابھ :الثانیة

 .أنَّ وقت الضرورة لصالة العصر؛ من حین اصفرار الشمس إلى غروبھا: الراجح.٥

أنَّ وق��ت الض��رورة لص��الة العش��اء؛ م��ن نھای��ة النص��ف األول م��ن اللی��ل إل��ى : ال��راجح.٦
 .طلوع الفجر الثاني

 .وقت ضرورة أنَّ صالة الصبح لیس لھا: الراجح.٧

أنَّھ یحرم تأخیر الصالة إلى وق�ت الض�رورة م�ن غی�ر ع�ذر، وأنَّ اإلث�م یلح�ق : الراجح.٨
 .من فعل ذلك

 .أنَّ إدراك الصالة في الوقت؛ إنَّما یكون بركعة تامة: الراجح.٩

 .أنَّ صاحب الضرورة إذا زال عذره، لزمھ صالة الوقت وما ُیجمع إلیھا: الراجح.١٠

ى هللا على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، والحمد � وهللا تعالى أعلم، وصلَّ 
  .ربِّ العالمین
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  )١(فھرس المصادر والمراجع

ألب��ي عب��د هللا ب��ن محم��ود ب��ن م��ودود الموص��لي الحنف��ي، : االختی��ار لتعلی��ل المخت��ار.١
 .بیروت -دار المعرفة : نشر

ناص��ر ال��دین لأللب��اني، محم��د ب��ن : إرواء الغلی��ل ف��ي تخ��ریج أحادی��ث من��ار الس��بیل.٢
 .بیروت -ه، المكتب اإلسالمي  ١٣٩٩، الطبعة األولى )ه١٤٢٠ت(األلباني 

، ض��من )ه ٤٦٣ت (ألب��ي عم��ر، یوس��ف ب��ن عب��د هللا ب��ن عب��د الب��ر : االس��تذكار.٣
عبد هللا بن عبد المحسن التركي، بالتعاون م�ع . موسوعة شروح الموّطأ، تحقیق د

میة، ی��وزع مجاًن��ا عل��ى نفق��ة مرك��ز ھج��ر للبح��وث والدراس��ات العربی��ة واإلس��ال
الطبع�ة  -رحم�ھ هللا-صاحب السمو الملكي األمیر نایف بن عب�د العزی�ز آل س�عود 

 .ه ١٤٢٦األولى 

ت (لمحمد بن األمین بن محم�د الش�نقیطي : أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن.٤
، مطبوع على نفقة صاحب السمو الملكي األمیر أحمد ب�ن عب�د العزی�ز، )ه ١٣٩٣

 .ه ١٤٠٣قف � تعالى و

لإلم��ام أب��ي س��لیمان حْم��د ب��ن محم��د : أع��الم الح��دیث ف��ي ش��رح ص��حیح البخ��اري.٥
��ابي  ال��دكتور محم��د ب��ن س��عد آل س��عود، : ، تحقی��ق ودراس��ة)ه ٣٨٨-٣١٩(الخطَّ

 .ه١٤٠٩جامعة أم القرى، الطبعة األولى 

 ٧٥١ت (البن القّیم محمد بن أبي بكر بن أی�وب : أعالم الموقعین عن رب العالمین.٦
 .بیروت -، دار الجیل )ه

للش��یخ محم��د الش�ربیني الخطی��ب، وھ��و بھ��امش : اإلقن�اع ف��ي ح��لِّ ألف��اظ أب�ي ش��جاع.٧
 .ه ١٣٧٠حاشیة بجیرمي، مصطفى البابي الحلبي، الطبعة األخیرة 

لشرف الدین موسى بن أحمد بن موسى ب�ن س�الم أب�و النج�ا : اإلقناع لطالب االنتفاع.٨
اوي، المقدسي  عب�د . ، ضمن موسوعة الفق�ھ الحنبل�ي، تحقی�ق د)ھـ ٩٦٨ت (الحجَّ

هللا بن عبد المحسن التركي، تفضل بتوزیعھا صاحب السمو الملكي األمیر سلطان 
 .على طلبة العلم على نفقتھ الخاصة -رحمھ هللا  -بن عبد العزیز آل سعود 

عی�اض لإلمام الحافظ، أبي الفضل عیاض بن موسى بن : إكمال الـُمعلم بفوائد مسلم.٩
یحیى إسماعیل، دار الوفاء، مكتبة الرشد : ، تحقیق الدكتور)ھـ ٥٤٤ت(الیحصبي 

 .ھـ ١٤١٩الریاض، الطبعة األولى  -

                                      
 مرتب على حروف المعجم) ١(
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، مكتب�ة المع�ارف )ھ�ـ ٢٠٤(لإلمام محمد بن إدریس الشافعي، المتوفى س�نة : األم.١٠
 .بالریاض

وي للمرداوي، عل�ي ب�ن س�لیمان الم�ردا: اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف.١١
عب�د هللا ب�ن عب�د المحس�ن . ضمن موسوعة الفقھ الحنبل�ي، تحقی�ق د) ھـ ٨٨٥ت (

التركي، تفضل بتوزیعھا صاحب السمو الملكي األمیر سلطان ب�ن عب�د العزی�ز آل 
 .على طلبة العلم على نفقتھ الخاصة -رحمھ هللا  -سعود 

یم ب��ن الب��ن المن��ذر، محم��د ب��ن إب��راھ: األوس��ط ف��ي الس��نن واإلجم��اع واالخ��تالف.١٢
أب�و حم�اد، ص�غیر أحم�د ب�ن محم�د حنی�ف، الطبع�ة . ، تحقیق د)ھـ٣١٨ت(المنذر 
 .الریاض -ھـ، دار طیبة  ١٤١٤الثانیة 

، )ھ�ـ ٩٧٠ت (البن نج�یم، زی�ن ال�دین ب�ن نج�یم : البحر الرائق شرح كنز الدقائق.١٣
 .الطبعة الثانیة، دار الكتاب العربي

م�ة فخ�ر اإلس�الم ت�ألیف : بحر الم�ذھب ف�ي ف�روع الم�ذھب الش�افعي.١٤ القاض�ي العالَّ
 ٥٠٢ت (شیخ الشافعیة، اإلمام أب�ي المحاس�ن عب�د الواح�د ب�ن إس�ماعیل الّروی�اني 

 .طارق فتحي السید، دار الكتب العلمیة: ، تحقیق)ه

تألیف شیخ اإلسالم برھان الدین، أبي الحسن، علي بن أبي بكر بن : بدایة المبتدي.١٥
: ه، نش��ر ١٤١٠، الطبع��ة األول��ى، )ه ٥٩٣ت (عب��د الجلی��ل الرش��داني المرغن��اني 

 .بیروت-دار الكتب العلمیة 

ت���ألیف اإلم���ام محم���د ب���ن رش���د القرطب���ي، دار : بدای���ة المجتھ���د ونھای���ة المقتص���د.١٦
 .المعرفة

للكاس��اني، ع��الء ال��دین أب��ي بك��ر ب��ن مس��عود : ب�دائع الص��نائع ف��ي ترتی��ب الش��رائع.١٧
 .بیروت -، دار الكتب العلمیة )ھـ ٥٨٧ت(

تص�نیف أب�ي الوف�اء : ي الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن محمد بن حنب�لالتذكرة ف.١٨
: ، تحقی�ق وتعلی�ق)ه ٥١٣ت (علي بن عقیل ابن محمد بن عقیل البغدادي الحنبلي 

 .الدكتور ناصر بن سعود السالمة، دار إشبیلیا

جھ وحققھ )ھـ ٢٩٤ت (لإلمام محمد بن نصر المروزي : تعظیم قدر الصالة.١٩ ، خرَّ
 .كمال ابن السید سالم، مكتبة العلم، القاھرةأبو مالك 

الش��یخ عل��ي : للقاض��ي أب��ي محم��د الحس��ین ب��ن محم��د الم��روزي، تحقی��ق: التعلیق��ة.٢٠
محمد عوض، والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، مكتبة نزار مصطفى الب�از، مك�ة 

 .المكرمة

، )ھ�ـ ٨٥٢ت (البن حجر، أحمد بن عل�ي ب�ن حج�ر العس�قالني : التلخیص الحبیر.٢١
 .بیروت -ر المعرفة دا
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للقاضي أبو محمد عبد الوھاب البغدادي المالكي، تحقی�ق : التلقین في الفقھ المالكي.٢٢
مكتب��ة ن��زار مص��طفى الب��از، مك��ة : محم��د ثال��ث س��عید الغ��اني، الناش��ر: ودراس��ة
 .المكرمة

الب�ن عب�د الب�ر، یوس�ف ب�ن عب�د هللا : التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید.٢٣
عبد هللا بن . ، تحقیق د"موسوعة شروح الموطأ"، ضمن )ھـ٤٦٣ت(لبر بن عبد ا

عب��د المحس��ن الترك��ي، بالتع��اون م��ع مرك��ز ھج��ر للبح��وث والدراس��ات العربی��ة 
واإلسالمیة، یوزع مجاًنا عل�ى نفق�ة ص�احب الس�مو الملك�ي األمی�ر ن�ایف ب�ن عب�د 

 .ھـ ١٤٢٦، الطبعة األولى -رحمھ هللا  -العزیز آل سعود 

: ت�ألیف الش�یخ: ألبصار ف�ي فق�ھ م�ذھب اإلم�ام األعظ�م أب�ي حنیف�ة النعم�انتنویر ا.٢٤
 -دار إحی��اء الت��راث العرب��ي : ، نش��ر)ه ١٠٠٤ت (محم��د ب��ن عب��د هللا التمرتاش��ي 

 .»حاشیة ابن عابدین«بیروت، وھو بھامش 

تألیف اإلمام أبي جعفر محم�د ب�ن جری�ر الطب�ري، : جامع البیان في تفسیر القرآن.٢٥
 .لبنان -ھـ، دار المعرفة، بیروت  ١٣٩٨یة الطبعة الثان

ألب��ي عیس��ى، محم��د ب��ن عیس��ى ب��ن َس��ْورة : س��نن الترم��ذي= الج��امع الص��حیح .٢٦
 .بیروت -ھـ، دار الفكر ١٤٠٣، الطبعة الثانیة )ھـ٢٧٩ت(الترمذي 

، نش�ر )ھ�ـ ٦٧١ت (للقرطبي، محمد بن أحم�د األنص�اري : الجامع ألحكام القرآن.٢٧
 .ھـ ١٤٠٥بیروت  دار إحیاء التراث العربي،

في الفقھ الحنفي، لإلم�ام أب�ي بك�ر : الجوھرة النّیرة شرح لمختصر اإلمام القُُدوري.٢٨
س�ائد بك�داش، . د.أ: ، رحم�ھ هللا تع�الى، تحقی�ق)ه ٨٠٠ - ٧٢٠(بن علي الحدادي 

 .ه ١٤٣٦الناشر، دراسات، الطبعة األولى 

المحققین محمد أم�ین  لخاتمة: رد المختار على الدر المختار= حاشیة ابن عابدین .٢٩
 .مصر -ھـ، مطبعة مصطفى الحلبي  ١٣٨٦الشھیر بابن عابدین، الطبعة الثانیة 

لتقي الدین أبي بكر بن إب�راھیم ب�ن یوس�ف البعل�ي : حاشیة ابن قندس على الفروع.٣٠
عب�د هللا ب�ن عب�د المحس�ن . ، ضمن موس�وعة الفق�ھ الحنبل�ي، تحقی�ق د)ھـ٨٦١ت(

السمو الملكي األمیر سلطان ب�ن عب�د العزی�ز آل  التركي، تفضل بتوزیعھا صاحب
 .على طلبة العلم على نفقتھ الخاصة -رحمھ هللا  -سعود 

للعالم العالمة شمس الدین الشیخ محمد عرفة : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر.٣١
 .الدسوقي، دار الفكر

 -نجی�ب الماج�دي، المكتب�ة العص�ریة : اعتن�ى بھ�ا: حاش�یة الع�دوي عل�ى الخرش�ي.٣٢
 .صیدا، بیروت، وھي مطبوعة مع شرح الخرشي على خلیل
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لسلیمان البجیرمي، نشر مكتب�ة ومطبع�ة مص�طفى : حاشیة بجیرمي على الخطیب.٣٣
 .مصر -البابي الحلبي 

: ، وھ�و ش�رح مختص�ر المزن�ي الحاوي الكبیر في فقھ م�ذھب اإلم�ام الش�افعي .٣٤
، )ھ��ـ ٤٥٠ ت(تص��نیف اإلم��ام أب��ي الحس��ن عل��ي ب��ن محم��د الم��اوردي البص��ري 

عل�ي محم�د مع�وض، والش�یخ ع�ادل عب�د الموج�ود، الطبع�ة األول�ى : تحقیق الشیخ
 .بیروت -ھـ، دار الكتب العلمیة  ١٤١٤

مة شمس الدین محمد بن .٣٥ َحْلَبة المجلّي وبغیة المھتدي في الفقھ الحنفي، تألیف العالَّ
ب�ن أحم�د : ، اعتن�ى ب�ھ وض�بطھ)ھ�ـ ٨٧٩ت (محمد المع�روف ب�ـ اب�ن أمی�ر ح�اج 

 .لبنان -محمد الغالییني الحنفي، منشورات دار الكتب العلمیة، بیروت 

للشاش�ي، محم�د ب�ن أحم�د الشاش�ي القف�ال : حلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھ�اء.٣٦
 .ھـ ١٤٠٠یاسین أحمد درادكة، نشر مؤسسة الرسالة . ، تحقیق د)ھـ ٥٠٧ت(

 ١٠٨٨ت (الحص�ني  للش�یخ محم�د ب�ن عل�ي: الدّر المختار ش�رح تن�ویر األبص�ار.٣٧
 ".حاشیة ابن عابدین"مصر، وھو بھامش  -، طبعة مصطفى الحلبي )ھـ

: ، تحقی�ق األس�تاذ)ھ�ـ ٦٨٤ت (لشھاب الدین، أحمد ب�ن إدری�س القراف�ي : الذخیرة.٣٨
 .م١٩٩٤بیروت، الطبعة األولى  -سعید أعراب، دار الغرب اإلسالمي 

ألحمد بن حمدان بن : حنبلالرعایة الصغرى في الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن .٣٩
ان�ي الحنبل�ي  ال�دكتور ناص�ر : ، تحقی�ق)ه ٦٩٥ت (شبیب بن حمدان النم�ري الحرَّ

 .ه ١٤٢٣دار إشبیلیا، الطبعة األولى : بن سعود بن عبد هللا السالمة، نشر

عب�اس : ، توزی�ع)ھـ ٦٧٦ت (للنووي، یحیى بن شرف النووي : روضة الطالبین.٤٠
 .أحمد الباز، مكة

لإلمام أبي الفرج جمال ال�دین عب�د ال�رحمن ب�ن عل�ي : في علم التفسیر زاد المسیر.٤١
أحم��د ش��مس ال��دین، توزی��ع مكتب��ة دار : ، تحقی��ق)ه ٥٩٧ت (ب��ن محم��د الج��وزي 

 .الباز

اھر في غریب ألفاظ الشافعي.٤٢ فھ أب�و منص�ور األزھ�ري، تحقی�ق ال�دكتور : الزَّ ص�نَّ
رة األوق��اف والش��ؤون وزا: ه، نش��ر ١٤٣٣محم��د جب��ر األلیف��ي، الطبع��ة الثانی��ة 

 .الكویت -اإلسالمیة 

لإلم��ام ش��یخ اإلس��الم عب��د هللا ب��ن المب��ارك الم��روزي، تحقی��ق : الزھ��د والرق��ائق.٤٣
 .ه١٤١٥أحمد فرید، دار المعارج الدولیة، الطبعة األولى : وتعلیق

 ١٤٢٠ت (لأللباني، محمد ب�ن ناص�ر ال�دین األلب�اني : سلسلة األحادیث الصحیحة.٤٤
 .الریاض -ة المعارف مكتب: ، الناشر)ه
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مكتبة الریاض : ، الناشر)ھـ٢٧٥ت (لسلیمان بن داُود السجستاني : سنن أبي داُود.٤٥
 .الحدیثة

محمد : ، تحقیق)ه ٣٧٢ت (ألبي عبد هللا محمد بن یزید القزویني : سنن ابن ماجھ.٤٦
 .ه١٤٠٤األعظمي، الطبعة الثانیة 

تص�حیح عب�د هللا ھاش�م ، )ھـ ٣٨٥ت (لعلي بن عمر الدارقطني : سنن الدارقطني.٤٧
 .القاھرة -دار المحاسن : یماني، الناشر

، توزی�ع مكتب�ة )ھ�ـ ٤٥٨ت (للبیھقي، أحمد ب�ن الحس�ین ب�ن عل�ي : السنن الكبرى.٤٨
 .الریاض -المعارف 

لإلم��ام محم��د ب��ن عب��د هللا ب��ن عل��ي : ش��رح الخرش��ي عل��ى مختص��ر س��یدي خلی��ل.٤٩
، نشر المكتبة العصریة نجیب الماجدي: ، اعتنى بھ)ھـ١١٠١ت(الخرشي المالكي 

 .ه١٤٢٧بیروت، الطبعة األولى  -

لسماحة الشیخ عبد العزیز بن ب�از، موق�ع اإلم�ام اب�ن ب�از، : شرح الروض المربع.٥٠
 .الشبكة العالمیة

ت (لمحمد بن عب�د هللا الزركش�ي الحنبل�ي : شرح الزركشي على مختصر الخرقي.٥١
 ١٤١٣رین، الطبعة األولى عبد هللا بن عبد الرحمن الجب: ، تحقیق الشیخ)ھـ ٧٧٢

 .ھـ، نشر مكتبة العبیكان بالریاض

خال�د ب�ن عل�ي المش�یقح، : لشیخ اإلسالم ابن تیمی�ة، اعتن�ى بإخراج�ھ: شرح العمدة.٥٢
 .الریاض -ھـ، دار العاصمة  ١٤١٨الطبعة األولى 

ألب��ي البرك��ات س��یدي أحم��د ال��دردیر، دار الفك��ر، : الش��رح الكبی��ر لمختص��ر خلی��ل.٥٣
 .ة الدسوقي علیھوھو بھامش حاشی

لشمس الدین أبي الفرج، عبد الرحمن بن أحم�د ب�ن قدام�ة المقدس�ي : الشرح الكبیر.٥٤
عب�د هللا ب�ن عب�د المحس�ن . ، ضمن موس�وعة الفق�ھ الحنبل�ي، تحقی�ق د)ھـ٦٨٢ت(

التركي، تفضل بتوزیعھا صاحب السمو الملكي األمیر سلطان ب�ن عب�د العزی�ز آل 
 .علم على نفقتھ الخاصةعلى طلبة ال -رحمھ هللا  -سعود 

ألحمد بن محمد ش�اكر، نش�ر دار الح�دیث بالق�اھرة، الطبع�ة األول�ى : شرح المسند.٥٥
 .ـھ ١٤١٦

البن عثیمین، محمد بن صالح العثیمین، الطبعة : الشرح الممتع على زاد المستقنع.٥٦
ھـ، دار ابن الجوزي، ُطبَع بإشراف مؤسسة الشیخ محمد بن صالح ١٤٣٥الرابعة 

 لخیریةالعثیمین ا
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لسماحة الشیخ عبد العزی�ز ب�ن ب�از، موق�ع اإلم�ام اب�ن ب�از، الش�بكة : شرح المنتقى.٥٧
 .العالمیة

، )ھـ ٦٧٦ت (یحیى بن شرف النووي : للنووي: شرح النووي على صحیح مسلم.٥٨
 .نشر دار الفكر

ال، أبي الحسن علي بن خل�ف ب�ن عب�د المل�ك ب�ن : شرح صحیح البخاري.٥٩ البن بطَّ
ال البكري، الق ابي تمیم، یاسر بن إبراھیم، الناشر مكتب�ة الرش�د : رطبي، تحقیقبطَّ

 .ھـ ١٤٢٢

لإلمام أبي عمرو عثم�ان ب�ن الص�الح، بھ�امش الوس�یط ف�ي : شرح مشكل الوسیط.٦٠
 .ـھ ١٤١٧المذھب، دار السالم، الطبعة األولى 

لإلم�ام موفَّ�ق ال�دین، حم�زة ب�ن یوس�ف الحم�وي، بھ�امش : شرح مشكالت الوسیط.٦١
 .ـھ ١٤١٧مذھب، دار السالم، الطبعة األولى الوسیط في ال

 ٤٠٠(للج��وھري، إس��ماعیل ب��ن حم��اد الج��وھري، المت��وفي ف��ي ح��دور : الص��حاح.٦٢
ھ�ـ، الناش�ر دار العل�م  ١٤٠٤أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الثالث�ة : ، تحقیق)ھـ

 .للمالیین

، تحقی�ق )ھ�ـ ٣١١ت (لمحمد بن إسحاق بن خزیمة األس�لمي : صحیح ابن خزیمة.٦٣
 .ھـ، المكتب اإلسالمي١٣٩٥محمد األعظمي، الطبعة األولى . د

: مجموع�ة م�ن العلم�اء، الناش�ران: تحقی�ق وتعلی�ق: صحیح أب�ي عب�د هللا البخ�اري.٦٤
 .مكتبة الریاض الحدیثة، ومكتبة النھضة الحدیثة

 ١٤٠٧، الطبع�ة األول�ى )ھ�ـ ٢٦١ت (صحیح اإلمام مس�لم ب�ن الحج�اج القش�یري .٦٥
 .بیروت -ھـ، مؤسسة عز الدین 

لإلمام الحافظ أبي بكر، محم�د ب�ن عب�د : عارضة األحوذي شرح صحیح الترمذي.٦٦
، وض�ع )ھ�ـ ٥٤٣ت (هللا بن محمد ب�ن عب�د هللا المع�روف ب�ابن العرب�ي، الم�الكي 

 .بیروت -حواشیھ الشیخ جمال مرعشلي، الطبعة الثانیة، دار الكتب العلمیة 

، )ھ�ـ ٧٨٦ت (د ب�ن محم�ود الب�ابرتي لإلمام أكمل الدین محم: العنایة على الھدایة.٦٧
ھ���ـ،  ١٣٨٩مص���ر، الطبع���ة األول���ى  -مكتب���ة ومطبع���ة مص���طفى الب���ابي الحلب���ي 

 .مطبوعة مع فتح القدیر

الفتاوى الھندیة في مذھب اإلمام األعظم أبي حنیفة النعمان، تألیف العالمة الھم�ام .٦٨
 -لتراث العرب�ي موالنا الشیخ نظام، وجماعة من علماء الھند األعالم، دار إحیاء ا

 .بیروت
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وھو بھامش الفتاوى الھندیة، نشر دار إحیاء الت�راث العرب�ي، : فتاوى قاضي خان.٦٩
 .ـھ ١٤٠٠بیروت، الطبعة الثالثة  -لبنان 

 -فتاوى نور على الدرب لسماحة الشیخ عبد العزیز بن باز، موقع اإلمام ابن ب�از .٧٠
 .-رحمھ هللا 

ج��ر، أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر الب��ن ح: ف��تح الب��اري بش��رح ص��حیح البخ��اري.٧١
 .بیروت -دار المعرفة : ، نشر)ھـ٨٥٢ت(العسقالني 

البن رجب، عبد الرحمن ب�ن أحم�د ب�ن رج�ب : فتح الباري شرح صحیح البخاري.٧٢
 .المدینة المنورة -دار الغرباء : ھـ، نشر ١٤١٧، الطبعة األولى )ھـ ٧٩٥ت (

اإلمام أبي القاس�م عب�د  تألیف: فتح العزیز شرح الوجیز، المعروف بالشرح الكبیر.٧٣
: ، تحقی��ق وتعلی��ق)ـھ�� ٦٢٣ت (الك��ریم ب��ن محم��د عب��د الك��ریم القزوین��ي الش��افعي 

دار الكت�ب : الشیخ علي محم�د مع�وض، والش�یخ ع�ادل أحم�د عب�د الموج�ود، نش�ر
 .بیروت -العلمیة 

 ٦٨١ت (البن الھمام، محم�د ب�ن عب�د الواح�د السیواس�ي : فتح القدیر شرح الھدایة.٧٤
 .مصطفى البابي الحلبي: ھـ، الناشر ١٣٨٥، الطبعة األولى )ھـ

 ٧٦٣ت (للعالمة، الفقیھ، المحدث، شمس الدین محمد بن مفل�ح المقدس�ي : الفروع.٧٥
المحس�ن الترك�ي، عب�د هللا ب�ن عب�د . ، ضمن موسوعة الفق�ھ الحنبل�ي، تحقی�ق د)ھـ

 -تفضل بتوزیعھا صاحب السمو الملكي األمیر سلطان ب�ن عب�د العزی�ز آل س�عود 
 .على طلبة العلم على نفقتھ الخاصة -رحمھ هللا 

 ١١٢٠ت (شرح الشیخ أحمد بن غنیم بن سالم النفراوي المالكي : الفواكھ الدواني.٧٦
 .بیروت -، لرسالة ابن أبي زید القیرواني، المكتبة الثقافیة )ھـ

، ض��من )ھ��ـ ٥٤٣ت (ألب��ي بك��ر محم��د ب��ن عب��د هللا ب��ن العرب��ي الم��الكي : الق��بس.٧٧
عبد هللا بن عبد المحسن التركي، بالتعاون م�ع . موسوعة شروح الموطأ، تحقیق د

مرك��ز ھج��ر للبح��وث والدراس��ات العربی��ة واإلس��المیة، ی��وزع مجاًن��ا عل��ى نفق��ة 
، الطبعة -رحمھ هللا  -آل سعود  صاحب السمو الملكي األمیر نایف بن عبد العزیز

 .ھـ، القاھرة ١٤٢٦األولى 

تألیف محمد بن أحم�د ب�ن ج�زي : قوانین األحكام الشرعیة ومسائل الفروع الفقھیة.٧٨
 .م١٩٧٩بیروت،  -دار العلم للمالیین : الغرناطي المالكي، نشر

ش�عبان  :أحمد بن الھائم األفقھس�ي، تحقی�ق: القول التمام في أحكام المأموم واإلمام.٧٩
 .القاھرة -سعد، دار الحدیث 
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ت (البن عب�د الب�ّر، یوس�ف ب�ن عب�د هللا ب�ن عب�د الب�ّر : الكافي في فقھ أھل المدینة.٨٠
ھ�ـ، نش�ر مكتب�ة  ١٤٠٦محم�د محم�د أحی�د، الطبع�ة الثالث�ة، . د: ، تحقیق)ھـ ٤٦٣

 .بالریاض -الریاض 

قدام�ة المقدس�ي، لموفق الدین، أبي محمد عب�د هللا ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن : الكافي.٨١
، ض��من موس��وعة الفق��ھ )ھ��ـ ٦٢٠ت (الجم��اعیلي، الدمش��قي، الص��الحي، الحنبل��ي 

عب��د هللا ب��ن عب��د المحس��ن الترك��ي، تفض��ل بتوزیعھ��ا ص��احب . الحنبل��ي، تحقی��ق د
عل�ى طلب�ة  -رحم�ھ هللا  -السمو الملكي األمی�ر س�لطان ب�ن عب�د العزی�ز آل س�عود 

 .العلم على نفقتھ الخاصة

لإلمام تقي الدین، أب�ي بك�ر ب�ن محم�د الحس�ني : ر في غایة االختصاركفایة األخیا.٨٢
  .مكة المكرمة -دار الباز: الحصني الدمشقي الشافعي، توزیع

، الطبع�ة )ھ�ـ ٧١١ت (الب�ن منظ�ور، محم�د ب�ن مك�رم ب�ن منظ�ور : لسان العرب.٨٣
 .بیروت -ھـ، نشر دار إحیاء التراث العربي ١٤٠٨األولى 

ت (ب�ن مفل�ح، إب�راھیم ب�ن محم�د ب�ن عب�د هللا ب�ن مفل�ح ال: المبدع في شرح المقنع.٨٤
 .ھـ ١٤٠٠، نشر المكتب اإلسالمي )ھـ ٨٨٤

، نشر دار المعرف�ة )ھـ ٤٨٣ت (للسرخسي، محمد بن أحمد السرخسي : المبسوط.٨٥
 .ھـ ١٤٠٩بیروت،  -

: ، نش�ر)ھ�ـ ٦٧٦ت (للنووي، یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي : المجموع شرح المھذَّب.٨٦
 .لعربيدار إحیاء التراث ا

عبد ال�رحمن ب�ن محم�د ب�ن : جمع وترتیب: مجموع فتاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیة.٨٧
، توزی��ع الرئاس��ة العام��ة إلدارات البح��وث العلمی��ة واإلفت��اء )ـھ�� ١٣٩٢ت (قاس��م 

 .والدعوة واإلرشاد، بالمملكة العربیة السعودیة

ب�ن فھ�د : جم�ع وترتی�ب: مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد اب�ن عثیم�ین.٨٨
 .دار الوطن: ناصر بن إبراھیم السلمان، الناشر

عبد العزی�ز ب�ن عب�د : تألیف الفقیر إلى عفو ربھ: مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة.٨٩
محم�د ب�ن س�عد الش�ویعر، توزی�ع رئاس�ة . د: هللا ب�ن ب�از، جم�ع وترتی�ب وإش�راف

بعة الثالثة الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الط -إدارة البحوث العلمیة واإلفتاء 
 .ھـ ١٤٢٣

، ض��من موس��وعة الفق��ھ الحنبل��ي، )ـھ�� ٦٥٢ت (لمج��د ال��دین اب��ن تیمی��ة : المح��رر.٩٠
عبد هللا بن عبد المحسن التركي، تفضل بتوزیعھا صاحب السمو الملكي . تحقیق د

على طلب�ة العل�م عل�ى نفقت�ھ  -رحمھ هللا  -األمیر سلطان بن عبد العزیز آل سعود 
 .الخاصة
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ث، الفقی�ھ، األص�ولي، أب�ي محم�د عل�ي ب�ن : رالمحلّى باآلث�ا.٩١ لإلم�ام الجلی�ل، المح�دِّ
عب�د الغف�ور س�لیمان البن�داري، نش�ر . د: أحمد بن سعید بن حزم األندلسي، تحقی�ق

 .بیروت -دار الكتب العلمیة، لبنان 

مختصر ابن تمیم على مذھب اإلمام الرب�اني أب�ي عب�د هللا أحم�د ب�ن حنب�ل، للفقی�ھ .٩٢
علي بن إبراھیم ب�ن : ، دراسة وتحقیق)ھـ تقریًبا ٦٧٥ت (راني محمد بن تمیم الح

 .ھـ١٣٢٩محمد الصغیر، مكتبة الرشد، الطبعة األولى 

تألیف اإلمام، المحدث، الفقیھ، المفسر، أبي جعفر أحم�د : مختصر اختالف العلماء.٩٣
أب�ي بك�ر أحم�د ب�ن عل�ي : ، اختص�ار)ھ�ـ ٣٢١ت (بن محمد بن سالمة الطح�اوي 

عب��د هللا ن��ذیر أحم��د، دار . د: ، دراس��ة وتحقی��ق)ھ��ـ٣٧٠ت(ي الجص��اص ال��راز
 .ھـ ١٤١٧بیروت، الطبعة الثانیة  -البشائر اإلسالمیة 

: مطب�وع م�ع ش�رحھ: ، في الفقھ الحنفي)ه ٤٢٨ - ٣٦٢(مختصر اإلمام القُُدوري .٩٤
 .الجوھرة النّیرة

ث الفقی�ھ أب�ي جعف�ر الطح�اوي الحن: مختصر الطحاوي.٩٥ ت (ف�ي تألیف اإلمام المحدِّ
م��ة المحق��ق الش��یخ محم��ود ش��اه الق��ادري، )ـھ�� ٣٢١ ، عن��ى ب��التعلیق علی��ھ العالَّ

 .كراتشي، باكستان

: للعالم��ة الش��یخ خلی��ل ب��ن إس��حاق الم��الكي، ص��ححھ وعل��ق علی��ھ: مختص��ر خلی��ل.٩٦
 .دار إحیاء الكتب العربیة: الشیخ طاھر أحمد الزاوي، نشر

م�ام س�حنون ب�ن س�عید التن�وخي، لإلمام مالك بن أن�س، روای�ة اإل: المدونة الكبرى.٩٧
 .ـھ ١٤٠٦بیروت،  -دار الفكر : عن عبد الرحمن بن قاسم، نشر

زھیر الشاویش، نشر : ، تحقیق)ھـ ٢٧٥ت (روایة ابن ھانئ : مسائل اإلمام أحمد.٩٨
 .المكتب اإلسالمي

طارق : ، بإشراف)ـھ ٢٦٦ت (روایة ابنھ أبي الفضل صالح : مسائل اإلمام أحمد.٩٩
 .محمد، دار الوطن بن عوض هللا ابن

عل�ي ب�ن س�لیمان . د: ، تحقی�ق)ھـ ٢٩٠ت (روایة ابنھ عبد هللا : مسائل اإلمام أحمد.١٠٠
 .المدینة المنورة -ھـ، مكتبة الدار ١٤٠٦المھنا، الطبعة األولى 

للقاضي أب�ي یعل�ى، محم�د ب�ن الحس�ن ب�ن : المسائل الفقھیة من الروایتین والوجھین.١٠١
اء  ه، نش�ر  ١٤٠٥عب�د الك�ریم الالح�م، الطبع�ة األول�ى . د: ، تحقیق)ـھ ٤٥٨ت (الفرَّ

 .الریاض-مكتبة المعارف 

، نس��خھا، وص�ححھا، وق��دم )الطھ��ارة والص�الة(إس��ماعیل الكرم�اني : مس�ائل ح�رب.١٠٢
رّیع، مؤسسة الرسالة : لھا  .بیروت -محمد بن عبد هللا السُّ
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- ٢٢٥٢ - 

 

ت (ري، للح��اكم، محم��د ب��ن عب��د هللا الح��اكم النیس��ابو: المس��تدرك عل��ى الص��حیحین.١٠٣
 .بیروت -دار الكتاب العربي : ، ومعھ التلخیص للذھبي، تصویر)ھـ ٤٠٥

مس�اعد : ، تحقی�ق)ـھ� ٦١٦ت (للسامري، محمد ب�ن عب�د هللا الس�امري : المستوعب.١٠٤
 .الریاض -، نشر دار العارف ـھ ١٤١٣بن قاسم الفالح، الطبعة األولى 

 -المكت��ب اإلس��المي  ھ��ـ، ١٤٠٥لإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل، الطبع��ة الخامس��ة : المس��ند.١٠٥
 .بیروت

 ٥٤٤ت (للقاضي عیاض بن موسى الیحصبي : مشارق األنوار على صحاح اآلثار.١٠٦
 .القاھرة -تونس، ودار التراث  -المكتبة العتیقة : ، طبع ونشر)ـھ

ت (البن أبي شیبة، عبد هللا بن محمد بن أبي ش�یبة : المصنف في األحادیث واآلثار.١٠٧
مة إلدارة البحوث العلمیة واإلفت�اء وال�دعوة واإلرش�اد، ، توزیع الرئاسة العا)ھـ ٢٣٥

 .بالمملكة العربیة السعودیة

حبی�ب األعظم�ي، : تحقی�ق) ھ�ـ ٢١١ت (المصنف لعبد الرزاق بن ھمام الصنعاني .١٠٨
طبع��ة المكت��ب اإلس��المي، توزی��ع الرئاس��ة العام��ة إلدارة البح��وث العلمی��ة واإلفت��اء 

 .السعودیةوالدعوة واإلرشاد، بالمملكة العربیة 

ّح�اس : معاني القرآن.١٠٩ ، تحقی�ق الش�یخ محم�د عل�ي )ـھ� ٣٣٨ت (لإلمام أبي جعف�ر النَّ
 .الصابوني، جامعة أم القرى

شرح الشیخ محمد الشربیني الخطیب على : مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج.١١٠
 .بیروت -متن المنھاج، دار إحیاء التراث العربي 

، )ھ�ـ ٦٢٠ت (د هللا ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن قدام�ة للموف�ق اب�ن قدام�ة، عب�: المغني.١١١
عب�د الفت�اح محم�د الحل�و، طبع�ة دار . عبدهللا اب�ن عب�د المحس�ن الترك�ي، ود. تحقیق د

 .القاھرة -ھجر 

ت (للقرطبي، أحمد ب�ن عم�ر ب�ن إب�راھیم : المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم.١١٢
دار الكل�م الطی�ب، دمش�ق، دار اب�ن كثی�ر، و: ھـ، نشر١٤١٧الطبعة األولى ) ھـ ٦٥٦

 .وبیروت

، تحقی��ق )ھ��ـ ٣٩٥ت (ألب��ي الحس��ین، أحم��د ب��ن ف��ارس ب��ن زكری��ا : مق��اییس اللغ��ة.١١٣
 .عبدالسالم ھارون، دار الفكر: وضبط

 ٥٢٠ت (تألیف الفقیھ اإلمام أبي الولید محمد بن أحمد ب�ن رش�د : مقدمات ابن رشد.١١٤
 .بیروت -، دار صادر )ـھ

دار : ، نش�ر)ھ�ـ ٦٢٠ت (للموف�ق اب�ن قدام�ة : ن حنب�لالمقنع في فقھ اإلم�ام أحم�د ب�.١١٥
 .بیروت -الكتب العلمیة 



  
  ثالثالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

        

- ٢٢٥٣ - 

 

ت (للب�اجي، س�لیمان ب��ن خل�ف ب�ن س�عد الب��اجي : المنتق�ى ش�رح موط�أ اإلم��ام مال�ك.١١٦
 .بیروت -دار الكتاب العربي : ، نشر)ھـ ٤٩٤

البن النج�ار، محم�د ب�ن أحم�د : منتھى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقیح وزیاداتھ.١١٧
عب��د هللا ب��ن عب��د . ، ض��من موس��وعة الفق��ھ الحنبل��ي، تحقی��ق د)ھ��ـ٩٧٢ت(لفت��وحي ا

المحس��ن الترك��ي، تفض��ل بتوزیعھ��ا ص��احب الس��مو الملك��ي األمی��ر س��لطان ب��ن عب��د 
 .على طلبة العلم على نفقتھ الخاصة -رحمھ هللا  -العزیز آل سعود 

أب�ي العب�اس تق�ي  الب�ن تیمی�ة،: منھاج السنة النبویة ف�ي نق�ض ك�الم الش�یعة القدری�ة.١١٨
 ١٤٠٦محمد رشاد س�الم، الطبع�ة األول�ى : الدین أحمد بن عبد الحلیم، تحقیق الدكتور

 .ـ ھ

م�ة محم�د ب�ن محم�د ب�ن عل�ي : ُمنَیة المص�لي وغنی�ة المبت�دي ف�ي الفق�ھ الحنف�ي.١١٩ للعالَّ
 .، مطبوع مع شرحھ َحْلَبة المجلّي، دار الكتب العلمیة)ـھ ٧٠٥ت (الكاشفري 

ت (للش�یرازي، إب�راھیم ب�ن عل�ي ب�ن یوس�ف الش�یرازي : فقھ الشافعيالمھّذب في ال.١٢٠
 .مصر -، طبع عیسى الباب الحلبي وشركاءه )ھـ ٤٧٦

�اب، محم�د ب�ن محم�د ب�ن عب�د ال�رحمن، : مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل.١٢١ للحطَّ
اب   .ھـ، دار الفكر ١٣٩٨، الطبعة الثانیة )ھـ ٩٥٤ت (المعروف بالحطَّ

قسم الدراسات ب�دار : فھرسة وتقدیم) ھـ١٧٩-٩٥( بن أنس  لإلمام مالك: الموطأ.١٢٢
 .ھـ١٤١٦دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة : الكتاب العربي، الناشر

ت (للرملي، محمد ب�ن أحم�د ب�ن حم�زة المص�ري : نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج.١٢٣
 .مكة -ھـ، توزیع مكتبة دار الباز  ١٤١٤، نشر دار الكتب العلمیة )ھـ ١٠٠٤

ت (الب��ن األثی��ر، المب��ارك ب��ن محم��د الج��زري : النھای��ة ف��ي غری��ب الح��دیث واألث��ر.١٢٤
طاھر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، نشر المكتبة العلمیة : ، تحقیق)ھـ ٦٠٦

  .ھـ١٣٩٩بیروت  -

للش�وكاني، محم�د ب�ن عل�ي ب�ن محم�د الش�وكاني : نیل األوطار شرح منتقى اإلخبار.١٢٥
 .بیروت -قلم ، نشر دار ال)ھـ ١٢٥٠ت (

شیخ اإلسالم برھان الدین أبي الحسن، علي ب�ن : تألیف: الھدایة شرح بدایة المبتدي.١٢٦
 ١٤١٠، الطبع�ة األول�ى )ھـ ٥٩٣ت (أبي بكر بن عبد الجلیل الرشداني، المرغیناني 

 .بیروت -دار الكتب العلمیة : ھـ، نشر

�اب محف�وظ ب�ن أحم�د الكل�وذاني : الھدایة.١٢٧ ، الطبع�ة األول�ى )ـھ� ٥١٠ت (ألب�ي الخطَّ
 .، مطابع القصیم١٣٩٠



  أوقات الضرورة للصلوات الخمس
  

- ٢٢٥٤ - 

 

تألیف سراج الدین، أبي عبد هللا : الوجیز في الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل.١٢٨
، دراس��ة وتحقی��ق )ھ��ـ ٧٣٢ت (الحس��ین یوس��ف ب��ن أب��ي الس��ري ال��دجیلي، الحنبل��ي 

 .ھـ١٤١٦عبد الرحمن بن سعدي الحربي، الطبعة األولى . د: وتعلیق

الي : الوسیط في المذھب.١٢٩ تصنیف اإلمام حجة اإلسالم محمد بن محمد بن محمد الغزَّ
أحم��د محم��ود إب��راھیم، ومحم��د محم��د ث��امر، دار : ، حقق��ھ وعل��ق علی��ھ)ھ��ـ ٥٠٥ت (

 .ھـ ١٤١٧القاھرة، الطبعة األولى  -السالم 
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