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الباب الثالث

«كتاب الصالة»

يتضمن البــاب:
الفصــل األول :مقدمات فريضة الصالة.
•املبحث األول :معنى الصالة يف اللغة واالصطالح والفقه.
* املسألة األوىل :معنى الصالة يف اللغة واالصطالح.
* املسألة الثانية :معنى الصالة عند فقهاء اإلمامية.
* املسألة الثالثة :معنى الصالة يف املذاهب االخرى.
* املسألة الرابعة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب اإلسالمية يف معنى الصالة.

•املبحث الثاين :يف حتريم إضاعة الصالة ووجوب املحافظة عليها.
* املسألة األوىل :فضل الصالة يف املذهب اإلمامي ووجوب املحافظة عليها.
* املسألة الثانية :فضل الصالة يف املذاهب االخرى ووجوهبا.
* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب السبعة.
* املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

•املبحث الثالث :يف استحباب االبتداء بالنوافل.
* املسألة األوىل :استحباب التقرب بالنوافل مع الفرائض يف املذهب اإلمامي.
* املسألة الثانية :استحباب االبتداء بالنوافل والتقرب هبا يف املذاهب االخرى .
* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب.
* املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

•املبحث الرابع :جواز ترك النوافل لعذر أو لغريه
* املسألة األوىل :أقوال فقهاء اإلمامية يف جواز ترك النوافل عند ادبار القلب.
* املسألة الثانية :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

•املبحــث اخلامــس :كراهــة النافلــة يف وق��ت الفريض��ة غ�ير الروات��ب ومــع الرواتــب يف
وقــت الفضيلــة للفريضــة

* املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي
* املسألة الثانية :خالصة القول فيام أورده الفقهاء يف املسألة
* املسألة الثالثة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة
* املسألة الرابعة :قاعدة املشقة :موجبة لليرس

الفصـل الثــاين :أوقات الصلوات اليومية.
•املبحث األول :أوقات الصلوات اليومية يف املذهب اإلمامي.
* املسألة األوىل :ما أورده العالمة ابن املطهر احليل (عليه رمحة اهلل ورضوانه) (ت 726هـ).
* املسألة الثانية :ما أورده السيد حممد كاظم اليزدي (عليه رمحة اهلل ورضوانه) (ت1337هـ) يف مواقيت
الصلوات اليومية.

•املبحث الثاين :أوقات الصلوات اليومية عند فقهاء املذاهب الستة.
* املسألة األوىل :املذهب الزيدي.
* املسألة الثانية :املذهب املالكي.
* املسألة الثالثة :املذهب احلنفي.

* املسألة الرابعة :املذهب الشافعي.
* املسألة اخلامسة :املذهب احلنبيل.
* املسألة السادسة :املذهب اإلبايض.

•املبحــث الثالــث :خالصــة القــول فيــا أورده فقهــاء املذاهــب يف مواقيــت الصــاة
ودليــل اإلماميــة يف املســألة وتفرعاهتــا.

* املسألة األوىل :تطابق الوقت والفعل يف وقت الرفاهية للفرائض اليومية.
* املسألة الثانية :لكل صالة وقتان يف املذهب اإلمامي (الفضيلة واإلجزاء).
* املسالة الثالثة :اإلختالف يف عدد أوقات الصالة يف املذاهب االخرى.
* املسألة الرابعة :معنى الدلوك يف املذهب اإلمامي.
* املسالة اخلامسة :معنى الدلوك يف املذاهب االخرى.
* املسألة السادسة :حتقق دخول وقت صالة الظهر إذا زالت الشمس.
* املسألة السابعة  :ما خيتص بصالة الظهر من الوقت ومقدار ما يشرتك معها من صالة العرص.
* املسألة الثامنة :أول وقت العرص وما يشرتك معها من وقت الظهر.
* املسألة التاسعة:حتديد وقت فضيلة العرص.
* املسألة العارشة  :أول وقت املغرب الذي تتعلق به الفريضة ،و وقت فضيلتها.
* املسألة احلادية عرش :حتديد وقت فريضة العشاء وفضيلتها.
* املسألة الثانية عرش :وقت الغداة .
* املسألة الثالثة عرش :بيان الفجر الثاين ووقت فضيلة صالة الصبح.

•املبحث الرابع :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.
* املسألة األوىل :ما أورده قطب الدين الراوندي (رمحه اهلل) (ت573 :هـ).
* املسألة الثانية :ما أورده ابن ميثم البحراين (ت679هـ).

الفصــل الثــالث :استحباب ختفيف اإلمام صالته
وبيان حكم السفر يوم اجلمعة.
•املبحث األول :استحباب ختفيف اإلمام صالته.
* املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي.
* املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى.
* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.
* املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

•املبحث الثاين :حكم السفر يوم اجلمعة قبل الفجر وبعده وبعد الزوال.
* املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي.
* املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى.
* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسالة.
* املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة

الفصل األول
«مقدمات فريضة الصالة»

قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (:)
َ َ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ
«تعاهدوا أمر الصل ِة ،وحافِظوا
َ ََْ َ ْ َ ْ ُ َْ َََ
ُ
ّ
َ
عليها ،واستك ِثوا ِمنها ،وتقربوا
َ َ َّ َ َ ْ َ َ
ع ال ْ ُم ْؤمننيَ
بِها ،ف ِإنها اكنت
ِِ
ً َُْ ً
ِكتابا موقوتا.»...

توطئة:
لقــد احتــوى كتــاب هنــج البالغــة عــى بعــض املســائل الرشعيــة التــي انضــوت

حتــت عنــوان الصــاة؛ وللوقــوف عــى آراء الفقهــاء يف هــذه املســائل يف املذاهــب
الفقهيــة الســبعة ،ومــا ارتبــط هبــا مــن قواعــد فقهيــة ،ورشوح لألحاديــث التــي

تعلقــت هبــا هــذه املســائل مــن رشوح هنــج البالغــة ،وذلــك لتقديــم دراســة علميــة
بينيــة يف املســألة الواحــدة.

ســنتناول أوالً معنــى الصــاة يف اللغــة واصطــاح الفقهــاء ،ثــم نعــرج إىل مــا

اســتطعنا مجعــه مــن مســائل حــول فريضــة الصــاة يف كتــاب هنــج البالغــة.
ِ ِ
وما تَوفِ ِ
يب
يقي إِ َّل بِاللَِّ َع َل ْي ِه ت ََو َّك ْل ُ
ت َوإِ َل ْيه ُأن ُ
ََ ْ

15

املبحث االول
معنى الصالة يف اللغة واصطالح الفقهاء
املسألة األوىل :معنى الصالة يف اللغة واالصطالح:

ورد لفــظ (الصــاة) يف اللغــة بمعــان عــدة ،أوردهــا ابــن منظــور يف معجمــه،

فــكان منهــا:

 -1الصالة :الركوع والسجود.

 -2الدعاء واالستغفار ،قال األعشى:

وص ـهـ ـ ـ ـب ـ ــاء ط ـ ـ ــاف يهـ ـ ــوديها
وقـ ـ ـ ـ ــابـ ــلها الـ ــريح يف دنـ ـ ــها

وأب ـ ــرزهـ ـ ـ ـ ـ ــا وع ـ ـ ــلي ــها خـ ـ ـ ــتم

وصلــى ع ـ ــلى دن ـ ـ ـ ـ ــها وأرتس ـ ــم

 -3والصالة من اهلل تعاىل :الرمحة.

 -4وصالة اهلل عىل رسوله :رمحته له وحسن ثنائه عليه.
 -5وكل دا ٍع فهو ّ
مصل؛ ومنه قوله األعشى:

نوم ـ ًا فــإن جلنــب املــرء مضطجع ـ ًا

عليــك مثــل الــذي صليــت فأغتمضــي

 -6ومــن الصــاة بمعنــى االســتغفار ،حديــث ســودة أهنــا قالــت :يــا رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) إذا متنــا صــى لنــا عثــان بــن مظعــون حتــى تأتينــا،
فقــال هلــا:
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الفصـل األول :مقدمات فريضة الصالة

«إن املوت أشد مما تُقدَّ رين».

قــال شــمر :قوهلــا صــى لنــا ،اي :أســتغفر لنــا عنــد ربــه ،وكان عثــان مــات

حــن قالــت ســودة ذلــك.

قــال ابــن االعــرايب :الصــاة مــن اهلل عليــه الرمحــة و ،ومــن املخلوقــن املالئكــة

واألنــس واجلــن ،القيــام والركــوع والســجود ،والدعــاء والتســبيح ،والصــاة مــن

18

الطــر واهلــوام التســبيح(((.

املسالة الثانية :معنى الصالة عند فقهاء اإلمامية .

تنــاول فقهــاء املذهــب اإلمامــي واملذاهــب االخــرى معنــى الصــاة يف

الرشيعــة فكانــت أقواهلــم ترشــد إىل أهنــا تلــك االفعــال واالذكار املنصــوص عليهــا
واملخصوصــة هبــا.

(وهــي يف اصطــاح الفقهــاء :أقــوال وأفعــال مفتتحــة بالتكبــر ،خمتتمــة

بالتســليم ،برشائــط خمصوصــة ،وهــذا التعريــف يشــمل كل صــاة مفتتحــة بتكبــرة
االحــرام ،وخمتتمــة بالســام ،وخيــرج عنــه ســجود التــاوة ،وهــو ســجدة واحــدة

عنــد ســاع آيــة مــن القــرآن املشــتملة عــى مــا يرتتــب عليــه ذلــك الســجود مــن غــر

تكبــر ،أو ســام ،كــا ســيأيت يف مبحثــه ،فهــذا الســجود ال يقــال لــه :صــاة عنــد
احلنفيــة والشــافعية)(((.
وعليه:

((( لسان العرب :ج ،14ص.465

((( الفقــه عــى املذاهــب االربعــة ومذهــب أهــل البيــت (عليهــم الســام) ،للجزيــري الغــروي :ج،1
ص.266

املبحـ��ث األول :معنى الص�لاة يف اللغة واصط�لاح الفقهاء

فان معنى الصالة لدى فقهاء املذهب اإلمامي كانت كااليت:
ً
أوال :احملقق احللي (ت676هـ)
قال (عليه رمحة اهلل ورضوانه ) :

(وهــي يف الــرع عبــارة عــن عبــادة خمصوصــة ،تــارة تكــون ذكــر ًا ((حمضـ ًا))

كالصــاة بالتســبيح ،وتــارة فعـ ً
ا جمــرد ًا كصــاة األخــرس ،وتــارة جتمعهــا كصــاة
الصحيــح ،ووقوعهــا عــى هــذه املــوارد وقــوع اجلنــس عــى أنواعــه ،ويف وقوعهــا
باحلقيقــة عــى صــاة اجلنائــز تــردد ،أشــبهه أنــه عــى احلقيقــة اللغويــة ،واملجــاز

الرشعــي؛ إذ ال يفهــم عنــد اإلطــاق ذات الركــوع والســجود ،ومــا قــام مقامهــا.
أمــا صــاة اجلنــازة إالّ فهــي دعــاء للميــت ،كدعــاء اإلنســان ألخيــه احلــي،

فكــا ليــس هــذا صــاة رشعيــة باإلطــاق ،فكــذا ذلــك)(((.
ثانياـ الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت 1228هـ):
قال (عليه الرمحة والرضوان) يف بيان معنى الصالة:

(وهلــا معــان كثــرة ،ك الرمحــة و ،واالســتغفار ،واملــدح ،والثنــاء ،والدعــاء،

عــى وجــه االشــراك لفظيــ ًا أو معنويــ ًا ،يف حــد ذاهتــا أو باعتبــار املتعلــق .وبــن
اجلميــع واملعنــى اجلديــد عالقــة املجــاز املرســل فيمكــن مالحظــة كل واحــد منهــا

عــى وجــه النقــل مــن الشــخص متحــدا أو متعــددا أو اجلنــس إىل املعنــى اجلديــد،
وأظهــر معانيهــا يف اللغــة الدعــاء ،ولعلــه هــو امللحــوظ بالنســبة إىل وضــع الــرع،

بــل هــي مــن مبــدأ رشيعــة ســيد املرســلني ،بــل رشائــع األنبيــاء الســالفني ،بــل منــذ
((( املعترب :ج ،2ص .9
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خلــق القــرآن املبــن مــن أوضــاع رب العاملــن.

ثــم وضعــت وضعــا أصليــا تع ّينيــا ال هجريــا تعينيــا لعمــود األعــال الدينيــة

وأول أصــول الفــروع الرشعيــة والعبــادة املرشوطــة بالطهــارة طبيعتهــا أو

باســتقبال فاعلهــا أو فاعــل مــا يســمى باســمها أو مــا يتبعهــا القبلــة أو مــا كان
الركــوع والســجود مــن أركاهنــا أو مــا كانــت القــراءة مــن واجباهتــا باألصالــة أو مــا
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اشــتملت عــى األقــوال واالفعــال وتفصيالهتــا املعلومــة أو مــا كان التكبــر ابتدائها
والتســليم ختامهــا إىل غــر ذلــك مــن مميزاهتــا املعلومــة والتقييــد بوصــف الصحــة
داخــل يف حقيقتهــا دون القيــد وهــي املقومــة هلــا كيــف كانــت أفعاهلــا وهيئتهــا.

ولذلــك يــدور االطــاق مدارهــا فيصــدق عــى مــا اجتمعــت مجيــع األركان أو

بعضهــا االســم مــرة مــع اجتــاع الواجبــات فقــط أو مــع املندوبــات وقــد يصــدق عىل
جمــرد األركان ومــرة عــى بعــض األركان حتــى تنتهــي إىل تكبــرة عــوض الركعــة

ويكتفــى مــع الصحــة عــن ركوعهــا وســجودها يف صحة اطالقهــا بتغميــض العينني؛
ويــدور عليهــا حكــم الفاعــل والتــارك وغريمهــا مــن األعــال و ال شــك يف دخوهلــا

حتــت االســم معهــا وعــدم دخوهلــا مــع عدمهــا وجيــري مثــل هــذا الــكالم يف مجيــع
العبــادات الرصفــة كــا ال خيفــى فليســت عبــارة عــن األركان وال مطلــق الواجبــات
وال جممــوع مــا بــن التكبــر والتســليم مــن الواجبــات واملســتحبات وليســت باقيــة

عــى الوضــع األول واالفعــال خــوارج وال مــع التقييــد باألعــال حتــى يدخــل
التقييــد وختــرج القيــود وال جمــازا يف املعــاين اجلديــدة املتكــررة وال حقيقــة بنحــو

الوضــع اهلجــري التعينــي عــى نحــو غريهــا مــن العبــادات املشــهورة املتكــررة.

فقــد اتضــح هبــذا ان ألفــاظ العبــادات مــن املجمــات املوضوعــة يف الــرع
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ملعــان جديــدة يتوقــف بياهنــا عــى تعريــف الشــارع كاألحــكام الرشعيــة؛ كــا أن

املوضوعــات النحويــة والرصفيــة والبيانيــة والنجوميــة واحلســابية واملوضوعــات
يف مجيــع الصناعــات معرفتهــا ومعرفــة احكامهــا موقوفــة عــى بيــان مؤسســها ثــم

البيــان قــد يكــون بالقــول كــا يف الوضــوء والتيمــم وقــد يكــون بالفعــل مقصــودا

بــه التعلــم كصالتــه (عليــه الســام) لتعليــم محــاد أو غــر مقصــود بــه ذلــك متبــوع
بالقــول كقولــه (صــى اهلل عليــه وآلــه):

«صلوا كام رأيتموين أصيل ،وحجوا كام رأيتموين أحج».

أو غــر متبــوع كــا إذا رأينــاه (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــد عمــل عمــا أو نقــل

عنــه بطريــق معتــر فإنــه يقــوم مقــام القــول إال أن يقــوم دليــل عــى اخلــاف أو

بالتقريــر كــا إذا كان العمــل بحضــوره فارتضــاه أو ســكت عنــه يف مقــام ال ينبغــي
الســكوت عنــه ويف حكــم ذلــك مــا قــى بــه مجــع مجيــع مــا ذكــر يف الروايــات

وكالم األصحــاب مــن األجــزاء والــروط واملوانــع فيحكــم لذلــك بنفــي
مــا عداهــا وهــذا النحــو جممــع عليــه والســرة قاضيــة بــه ال بأصــل عــدم شــغل
الذمــة املــردود بأصالــة بقائــه بعــد اليقــن (وألنــه يف حكــم تعــدد االفــراد املتفاوتــة

ولوضــوح الفــرق بــن األجــزاء واجلزئيــات) وال بأصــل (ال تثبــت) عــدم حتققــه
وال بأصــل عــدم دخــول يشء يف االســم اال مــا علــم دخولــه فيــه فيكــون موضوعــا

للمعلــوم دون غــره الن اللغــة اال بطــرق خاصــة وليــس أصــل لعــدم منهــا فليــس
حالنــا اال كحــال العبيــد يف االهتــداء إىل طــرق معرفــة إرادة مواليهــم وكحــال
الصــدر األول يتلقــى األحــكام الرشعيــة وموضوعاهتــا عــى نحــو تلقيهــم وال

جيــب معرفــة حقيقتهــا عــى املكلفــن وال الفــرق بــن واجبهــا وندهبــا كــا ال تلــزم
معرفــة حقيقــة غريهــا مــن العبــادات وال يتوقــف عليهــا صحــة النيــة ولــوال ذلــك
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لفســدت أكثــر عبــادات املكلفــن إذ ال يعــرف حقيقــة الصــاة والصيــام واحلــج

والعمــرة واالحــرام ســوى األوحــدي مــن النــاس.

وإذا تتبعــت كلــات أهــل الفــن وجدهتــا خمتلفــة يف بيــان معانيهــا أشــد اختالف

فلــو جــاء العامــل بأحــد هــذه األعــال مــن غــر علــم بداخلهــا وخارجهــا وندهبــا
وواجبهــا مل يكــن عليــه بــاس وجيــرى نحــو مــا حررنــاه بدايــة وهنايــة يف تكليــف كل
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مطــاع بــا وضــع لــه اســا وعــن معنــاه فيجــرى فيــه وجــوب االحتيــاط وادخــال

مــا حيتمــل دخولــه)(((.

ثالثا :املريزا القمي (ت1231هـ)
قال (عليه الرمحة والرضوان):

(فالصــاة يف اصطــاح املترشعــة :هــو جممــوع االفعــال والصــور املعهــودة يف

ســنة املترشعــة ،املــروط صحتهــا بالقبلــة والقيــام؛ أو أهنــا جممــوع املذكــورات،
مــع رشائطهــا التــي ال يصــح إال هبــا أو نقــول :إهنــا جممــوع املذكــورات ،مــع كوهنــا

ذات ركــوع وســجود واألظهــر ذلــك ،مــع االعتبــار االول مــن االعتباريــن،
فكيــون إدراج صــاة االمــوات بعنــوان املجــاز.
ويؤيده قوهلم (عليه السالم):

«ال صالة إال بطهور»((( و «ال صالة إال بفاحتة الكتاب»(((.

((( كشف الغطاء :ج ،2ص .11

((( من ال حيرضه الفقيه :ج ،1ص  ،33ح .67
((( عوايل الآليل :ج ،3ص  ،82ح .65
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وهــذا هــو رصيــح العالمــة يف التذكــرة(((؛ وظاهــر املحقــق يف املعتــر(((؛ ظاهــر

بعضهــم ،كالشــهيد يف مجلــة مــن كتبــه كوهنــا حقيقــة فيهــا((( ،والنــزاع يف ذلــك قليل
اجلــدوى؛ واحلــق؛ أن ذلــك ،كذلــك عنــد الشــارع ايضـ ًا ،ســيام يف زمــان الصادقــن

ومــن بعدمهــا (عليهم الســام)(((.

املسالة الثالثة :معنى الصالة يف املذاهب االخرى.

أوال :معنى الصالة يف املذهب الزيدي.
قال إمام الزيدية أمحد املرتىض (ت 840 :هـ) يف بيان معنى الصالة يف الرشع:

هي (عبادة ذات أذكار وأركان حتريمها التكبري وحتليلها التسليم)(((.
ثانيا -معنى الصالة يف املذهب املالكي.
قال احلطاب الرعيني (ت 954هـ) يف بيان معنى الصالة:

(وأمــا يف الــرع ،فقــال يف املقدمــات :هــي واقعــة عــى دعــاء خمصــوص يف

اوقــات حمــدودة تقــرن هبــا افعــال مرشوعــة.

وقــال بعضهــم :هــي أقــوال وأفعــال مفتتحــة بالتكبــر خمتتمــة بالتســليم مــع

النيــة برشائــط خمصوصــة)(((.
((( تذكرة الفقهاء :ج ،2ص .25
((( املعترب :ج ،2ص .9

((( ذكرى الشيعة :ج ،2ص .7

((( مناهج االحكام ـ املريزا القمي :ص .12
((( رشح األزهار :ج ،1ص .167
((( مواهب اجلليل :ج ،2ص .3
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ثالثا :معنى الصالة يف املذهب احلنفي.
قال الرسخيس (ت 484هـ) يف معنى الصالة يف الرشيعة:

(ويف الرشيعــة :عبــادة عــن أركان خمصوصــة ،كان فيهــا الدعــاء أو مل يكــن،

فاالســم رشعــي ليــس فيــه معنــى اللغــة)(((.

رابعا :معنى الصالة يف املذهب الشافعي.
24

قال النووي (ت 676هـ) يف بيان معنى الصالة رشع ًا:

(الصــاة يف اللغــة الدعــاء ،وســميت الصــاة الرشعيــة صــاة الشــتامهلا

عليــه هــذا هــو الصحيــح ،وبــه قــال اجلمهــور يف أهــل اللغــة وغريهــم مــن أهــل
التحقيــق)(((.

خامسا :معنى الصالة يف املذهب احلنبلي.
قال ابن قدامة املقديس يف بيان معنى الصالة:

(وهــي يف الــرع عبــارة عــن االفعــال املعلومــة فــإذا ورد يف الــرع أمــر بصالة

أو حكــم معلــق عليهــا أنــرف بظاهــرة إىل الصالة الرشعيــة)(((.
سادسا :معنى الصالة يف املذهب اإلباضي.

قــال الشــيخ حممــد أطفيــش (ت 2331 :هـــ) يف بيــان معنــى الصــاة
رشع ـ ًا:
((( املبسوط :ج ،1ص.4

((( املجموع :ج ،3ص .2

((( املغني :ج ،1ص .376

املبحـ��ث األول :معنى الص�لاة يف اللغة واصط�لاح الفقهاء

(قربــة ذات إحــرام وتســليم أو ســجود ،فدخلــت صــاة اجلنــازة،
وســجود التــاوة)(((.
املس��ألة الرابع��ة :خالص��ة الق��ول فيما أورده فقه��اء املذاهب اإلس�لامية يف
معنى الصالة.

اختلــف فقهــاء املذهــب اإلمامــي يف بيــان معنــى الصــاة وتعــدد األقــوال

والتعريفــات يف ذلــك.

وال يمكن مجعها يف أطار واحد تتحدد فيه املفاهيم.

ذهــب الشــافعية إىل أهنــا (دعــاء) وجزمــوا يف صحتــه؛ وتبعهــم يف هــذا املعنــى

املالكيــة مقــرون بالوقــت واألفعــال املخصوصــة.

وقــال الزيديــة واحلنفيــة :إهنــا عبــادة ذات أركان خمصوصــة وال مدخليــة

للدعــاء يف معناهــا.

وقال اإلباضية :بأهنا قربة أو سجود.

وقال احلنابلة :إهنا عبارة عن أفعال معلومة أو حكم معلق عليها.

فهــذه أقــوال فقهــاء املذاهــب اإلســامية يف بيــان معنــى الصــاة رشعـ ًا؛ أمــا مــا

يتعلــق بمباحــث الصــاة التــي وردت يف كتــاب هنــج البالغــة فســنوردها فيــا يــأيت.

((( رشح كتاب النيل وشفاء العليل :ج ،2ص.5
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املبحث الثاني
يف حتريم إضاعة الصالة ووجوب احملافظة عليها
قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):
ِ
ِ
واس ـ َتكْثِ ُروا ِمن َْهــا و َت َق َّر ُبــوا ِ َبــا -
الصـ َـاة َ
اهــدُ وا َأ ْمـ َـر َّ
« َت َع َ
وحاف ُظــوا َع َل ْي َهــا ْ -
ون إِ َل َجـ َـو ِ
اب َأ ْهـ ِ
ـل
َفإِنَّ َــا كانَـتْ عَ َلــى الْمُؤْمِنِي ـنَ كِتاب ـ ًا مَوْ ُقوت ـ ًاَ ،أ َل ت َْسـ َـم ُع َ
الن ِ ِ
كمْ فِــي سَ ـ َقرَ* قَا ُلــوا َل ـمْ نَ ـكُ مِ ـنَ الْمُصَِّلــن﴾
ك ُ
ــن ُســئِ ُلوا ﴿مَــا سَ ـ َل َ
َّــار ح َ
ِ
الر َبـ ِـقَ ،و َش ـ َّب َه َها َر ُسـ ُ
ـت ُّ
ـول
ـوب َحـ َّ
وإِنَّ َــا َلت َُحـ ُّ
الذ ُنـ َ
ـت ا ْلـ َـو َر ِق  -و ُت ْطل ُق َهــا إِ ْطـ َـا َق ِّ
ـون َعـ َـى َبـ ِ
الر ُجـ ِ
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) بِ َْ
ـل َ -ف ُهـ َـو َي ْغت َِسـ ُـل ِمن َْهــا ِف
ال َّمـ ِـة َت ُكـ ُ
ـاب َّ
ِ
ٍ
ف
ا ْل َيـ ْـو ِم وال َّل ْي َلـ ِـة َ ْ
ـن الــدَّ َر ِن  -و َقــدْ َعـ َـر َ
ـس َمـ َّـرات َ -فـ َـا َع َســى َأ ْن َي ْب َقــى َع َل ْيــه مـ َ
خـ َ
ِ
ِِ
ح َّقهــا ِرجـ ٌ ِ
ول ُقـ َّـر ُة َعـ ْ ٍ
ـن َل ت َْش ـ َغ ُل ُه ْم َعن َْهــا ِزينَ ـ ُة َم َتــا ٍع َ
ـن
ـن ا ُْل ْؤمنـ َ
َ َ
ـن  -ا َّلذيـ َ
ـال مـ َ
َ
ٍ
ِ
ول م ٍ
ــال َ -ي ُق ُ
ــول اللَّ ُســ ْب َحانَهِ ﴿ :رجَـ ٌ
ـال َل ُت ْل ِهي ِه ـمْ تِجَــارَةٌ و ََل بَيْ ـعٌ عَ ـنْ
م ْــن َو َلــد َ َ

َان َر ُس ُ
ذ ْ
ــول اهلل (صــى اهلل عليــه
ـام الصَّ ـاَةِ وَإِي َتــاءِ ال ـز َ
َّكاة﴾((( .وك َ
ِك ـ ِر ا ِ
هلل وَإِ َقـ ِ
ِ
الصـ َـا ِة َب ْعــدَ ال َّت ْب ِشـ ِ
ـر َلــه بِ َْ
النَّـ ِـة لِ َقـ ْـو ِل اللَّ ُس ـ ْب َحانَه﴿ :وَأْمُ ـرْ َأهْ َل ـكَ
وآلــه) نَصب ـ ًا بِ َّ
َان َي ْأ ُمـ ُـر َبِــا َأ ْه َلــه و َي ْصـ ُ ِ
ـر َع َل ْي َهــا َن ْف َســه»(((.
بِالصَّ ـاَةِ وَاص َْطبِ ـرْ عَ َليْهَــا﴾(((؛ َف ـك َ

يكشــف احلديــث الرشيــف عــن مكانــة الصــاة يف اإلســام وبيــان فضلهــا،

((( النور.38 :
((( طه.132 :

((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح :ص .316
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ووجــوب املحافظــة عليهــا ،وأثرهــا يف حتديــد مصــر اإلنســان يف يــوم القيامــة ،وقــد

تنــاول الفقهــاء يف املذاهــب اإلســامية الســبعة فريضــة الصــاة وأحكامهــا يف كتبهــم
مســتدلني يف ذلــك عــى مجلــة مــن النصــوص اخلاصــة يف الصــاة ،فكانــت اقواهلــم

كااليت:

املسألة االوىل :فضل الصالة يف املذهب األمامي ووجوب احملافظة عليها.
28

زخــرت كتــب فقهــاء املذهــب اإلمامــي (أعــى اهلل شــأهنم) يف بيــان فضــل

الصــاة واثارهــا الدنيويــة واألخرويــة وأحكامهــا الكثــرة جــد ًا ،ويكفــي يف ذاك

داللــة عــى اهتــام فقهــاء اإلماميــة بالصــاة ،كتــاب األلفيــة والنفليــة((( للشــهيد
األول شــمس الديــن حممــد بــن مكــي العامــي (ت786هـــ).

أمــا مــا خيــص املســالة فســنورد مــن أقــوال فقهــاء املذهــب قولــن فقــط لبيــان

فضــل الصــاة التــي ورد يف قولــه (عليــه الســام) مــورد البحــث ،فكانــت هــذه

االقــوال كااليت:

ً
أوال :احملقق البحراني (ت 1186هـ).
قال (عليه الرمحة والرضوان) يف فضل الصلوات اليومية.

الــذي جيمــع فيــه النصــوص الرشيفــة عــن أئمــة العــرة النبويــة (عليهــم

((( قــال املحقــق الشــيخ اغــا بــزرك الطهــراين (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف وصــف الكتاب(:ألفيــة
الشــهيد ،املشــتملة عــى ألــف واجــب يف الصــاة للشــيخ أيب عبــد اهلل بــن حممــد بــن مكــي الشــامي

العامــي اجلزينــي الشــهيد ســنة (786هـــ) ،مرتبــة عــى مقدمــة وثالثــة فصــول وخامتــة؛ وطبعــت
مكــررا ،وعليهــا حــوايش وتعليقــات كثــرة ،ينظــر :األلفيــة والنفليــة :ص  29مــن املقدمــة
التحقيقيــة ملركــز التحقيقــات اإلســامي؛ حتقيــق الشــيخ عــي الفاضــل القاشــيني النجفــي.

املبحث الثاني :يف حتريم إضاعة الصالةو ووجوب احملافظة عليها

الســام)؛ فضــ ً
ا عــن أقــوال علــاء الطائفــة (أعــى اهلل شــأهنم)؛ فيقــول:

(إهنــا أفضــل االعــال الدينيــة وأن قبــول ســائر االعــال موقــوف عــى قبوهلــا،

وانــه ال يقبــل منهــا إال مــا أقبــل عليــه بقلبــه ،وانــه جيــب املحافظــة عليهــا يف أوائــل

أوقاهتــا واالتيــان بحدودهــا ،وأن مــن أســتخف هبــا كان يف حكــم التــارك هلــا،
وينتظــم ذلــك يف فصــول:

روى ثقة اإلسالم والصدوق يف الصحيح عن معاوية بن وهب ،قال:

ســألت أبــا عبــد اهلل (عليــه الســام) عــن أفضــل مــا يتقــرب بــه العبــاد إىل رهبــم

وأحــب ذلــك إىل اهلل تعــاىل مــا هــو؟ فقــال:

«مــا أعلــم شــيئا بعــد املعرفــة أفضــل مــن هــذه الصــاة أال تــرى أن العبــد
الصالــح عيــس بــن مريــم قــال﴿ :وَ َأوْصَانِــي بِالصَّ ـاَةِ﴾(((».
وزاد يف الكايف «وال َّزك ِ
ت َح ًّيا».
َاة َما ُد ْم ُ
َ

وروى املشــايخ الثالثــة يف الصحيــح عــن معاويــة بــن وهــب((( .أنــه ســأل أبــا

عبــد اهلل (عليــه الســام) عــن أفضــل مــا يتقــرب بــه العبــاد إىل رهبــم؟ فقــال:
«ما أعلم شيئا بعد املعرفة أفضل من الصالة».
قال املحقق البحراين:

بيــان :يف هــذا اخلــر الرشيــف فوائــد حيســن التنبيــه عليهــا والتعــرض إليهــا

ألن كتابنــا هــذا كــا يبحــث عــن األحــكام الفقهيــة يبحــث أيضــا عــن حتقيــق معــاين
األخبــار املعصوميــة:

((( مريم.32 :

((( رواه يف الوسائل يف الباب  10من أعداد الفرائض.
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(الفائــدة األوىل)  -حيتمــل أن يكــون املــراد باملعرفــة يف اخلــر معرفــة اهلل عــز

وجــل وحيتمــل احلمــل عــى معرفــة اإلمــام (عليــه الســام) فــإن هــذا املعنــى ممــا

شــاع يف األخبــار كــا تكاثــر يف أخبارهــم مــن اطــاق العــارف عــى مــا قابــل
املخالــف ،وحيتمــل األعــم منهــا بــل ومــن ســائر املعــارف الدينيــة واألصــول
اليقينيــة واألول يســتلزم األخرييــن غالبــا ،ويف كتــاب الفقــه الرضــوي(((:

30

«واعلم أن أفضل الفرائض بعد معرفة اهلل عز وجل الصلوات اخلمس».

وهــو ظاهــر يف تأييــد املعنــى األول ،واملــراد بالصلــوات هــي اليوميــة واإلشــارة

هبــذه إنــا هــو إليهــا ألهنــا الفــرد املتعــارف املتكــرر املنســاق إىل الذهــن عنــد
االطــاق ،ويف العــدول إىل اإلشــارة عــن التســمية تنبيــه عــى مزيــد التعظيــم ومتييــز

بذلــك هلــذا الفــرد أكمــل متييــز كــا قــرر يف حملــه مــن علــم املعــاين.

(الثانيــة)  -ظاهــر اخلــر يقتــي نفــي أفضليــة غــر الصــاة عليهــا واملطلــوب

ثبــوت أفضليتهــا عــى غريهــا وأحدمهــا غــر اآلخــر فــإن نفــى وجــود األفضــل
منهــا ال يمنــع املســاواة ومعهــا ال يتــم املطلــوب ،قــال شــيخنا البهائــي زاده اهلل هبــا ًء
ورشفــا يف كتــاب احلبــل املتــن:
(مــا قصــده (عليــه الســام) مــن أفضليــة الصــاة عــى غريهــا مــن األعــال

وإن مل يــدل عليــه منطــوق الــكالم إال أن املفهــوم منــه بحســب العــرف ذلــك كــا

يفهــم مــن قولنــا ليــس بــن أهــل البلــد أفضــل مــن زيــد أفضليتــه عليهــم ،وإن كان

منطوقــه نفــى أفضليتهــم عليــه وهــو ال يمنــع املســاواة) .انتهــى.

أقــول :ويؤيــده أن الســؤال يف اخلــر عــن أفضليــة مــا يتقــرب بــه العبــد وأحبــه

((( عيون اخبار الرضا (عليه السالم) للصدوق :ص.6
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إىل اهلل عــز وجــل فلــو مل حيمــل عــى املعنــى الــذي ذكــره شــيخنا املشــار إليــه للــزم

عــدم مطابقــة اجلــواب للســؤال.

(الثالثــة)  -ظاهــر اخلــر أن الصــاة أفضــل مطلقــا ســواء كانــت يف أول وقتهــا

أو يف وقــت االجــزاء إال أنــه روي عنــه (صــى اهلل عليــه وآلــه)(((:
«أفضل األعامل الصالة يف أول وقتها».

فيجــب أن يقيــد بــه إطــاق هــذا اخلــر عمــا بقاعــدة وجــوب محــل املطلــق

عــى املقيــد وعــى هــذا ال يتــم املدعــى .وأجيــب بــأن اخلــر األول دل عــى أهنــا
أفضــل مطلقــا وقعــت يف أول الوقــت أو آخــره واخلــر اآلخــر دل عــى كوهنــا يف

أول الوقــت أفضــل األعــال وال منافــاة بينهــا ليحتــاج إىل احلمــل املذكــور فــإن
الصــاة مطلقــا إذا كانــت أفضــل مــن غريهــا مــن العبــادات كان الفــرد الكامــل

منهــا أفضــل األعــال قطعــا بالنســبة إىل باقــي أفرادهــا وإىل غــره.

(الرابعــة)  -قــال بعــض مشــاخينا (قــدس رسه) يف جعلــه (عليــه الســام) قــول

عيســى (عليــه الســام) عــى نبينــا (صــى اهلل عليــه وآلــه) وأوصــاين بالصــاة..
اآليــة((( .مؤيــدا ألفضليــة الصــاة بعــد املعرفــة عــى غريهــا نــوع خفــاء ،ولعــل

وجهــه مــا يســتفاد مــن تقديمــه (عليــه الســام) مــا هــو مــن قبيــل االعتقــادات يف
مفتتــح كالمــه ثــم اردافــه ذلــك باألعــال البدنيــة واملاليــة وتصديــره هلــا بالصــاة

مقدمــا هلــا عــى الــزكاة ،وال يبعــد أن يكــون التأييــد ملجــرد تفضيــل الصــاة عــى

غريهــا مــن األعــال مــن غــر مالحظــة تفضيــل املعرفــة عليهــا ويؤيــده عــدم ايــراده
((( رواه السيوطي يف اجلامع الصغري ج 1ص .48
((( مريم.31 ،
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هلل
(عليــه الســام) صــدر اآليــة يف صــدر التأييــد ،واآليــة هكــذا قــال﴿ :إِِّنــي عَبْـدُ ا ِ
َكا َأيْـنَ مَــا ُ
كنْـتُوَ َأوْصَانِــي بِالصَّـاَةِ
َآتَانِـيَ الْكِ َتــابَ وَجَعَ َلنِــي نَ ِبيًّــا وَجَعَ َلنِــي مُبَــار ً
َّكاةِ مَــا دُمْـتُ حَيًّا﴾(((.انتهــى كالمــه زيــد مقامــه.
وَالـز َ

وروى يف الــكايف عــن زيــد الشــحام عــن أيب عبــد اهلل (عليــه الســام)((( قــال:

ســمعته يقــول:
32

«أحــب األعــال إىل اهلل تعــاىل الصــاة وهــي آخــر وصايــا األنبيــاء فــا أحســن

مــن الرجــل أن يغتســل أو يتوضــأ فيســبغ الوضــوء ثــم يتنحــى حيــث ال يــراه أنيــس
فيــرف عليــه وهــو راكــع أو ســاجد ،أن العبــد إذا ســجد فأطــال الســجود نــادى
إبليــس يــا ويلــه أطــاع وعصيــت وســجد وأبيــت» .ورواه يف الفقيــه مرســا((( .

قــال يف الــوايف يف بعــض نســخ الــكايف إبليــس مــكان أنيــس وهــو تصحيــف ويف

بعــض نســخ الفقيــه أنــي ويف بعــض نســخه فيــرف اهلل عليــه باثبــات لفــظ اجلاللــة
ولــكل وجــه وإن كان اثبــات اجلاللــة واالنــي أوجــه واملســترت يف يرشف بــدون اجلاللة
يعــود إىل األنــي أو األنيــس ،والغــرض عــى التقاديــر البعــد عــن شــائبة الريــاء.

وروى يف الكايف عن الوشاء((( قال :سمعت الرضا (عليه السالم) يقول:

«أقــرب مــا يكــون العبــد مــن اهلل عــز وجــل وهــو ســاجد وذلــك قولــه﴿ :وَاسْـجُدْ

وَا ْق َت ِربْ﴾(((».

((( مريم.31 - 30 ،

((( رواه يف الوسائل يف الباب  10من أعداد الفرائض.

((( رواه عنه يف الوسائل يف الباب  10من أعداد الفرائض.
((( رواه يف الوسائل يف الباب  23من أبواب السجود.
((( العلق.19 ،

املبحث الثاني :يف حتريم إضاعة الصالةو ووجوب احملافظة عليها

وعــن يزيــد بــن خليفــة((( قــال :ســمعت أبــا عبــد اهلل (عليه الســام) يقــول« :إذا

قــام املصــي إىل الصــاة نــزل عليــه الرمحــة و مــن أعنــان الســاء إىل أعنــان األرض
وحفــت بــه املالئكــة ونــاداه ملــك لــو يعلــم هــذا املصــي مــا يف الصــاة مــا انفتــل».

وعــن أيب محــزة عــن أيب جعفــر (عليــه الســام)((( .قــال :قــال رســول اهلل (صىل

اهلل عليــه وآله):

«إذا قــام العبــد املؤمــن يف صالتــه نظــر اهلل إليــه ،أو قــال :أقبــل اهلل عليــه حتــى

ينــرف وأظلتــه الرمحــة ومــن فــوق رأســه إىل أفــق الســاء واملالئكــة حتفــه مــن

حولــه إىل أفــق الســاء ووكل اهلل بــه ملــكا قائــا عــى رأســه يقــول لــه أهيــا املصــي

لــو تعلــم مــن ينظــر إليــك ومــن تناجــي مــا التفــت وال زلــت مــن موضعــك أبــدا».
وروى املشايخ الثالثة بأسانيدهم عن أيب عبد اهلل (عليه السالم)((( .قال:

«صــاة فريضــة خــر مــن عرشيــن حجــة ،وحجــة خــر مــن بيــت مملــوء ذهبــا

يتصــدق منــه حتــى يفنــى» .ويف بعضهــا خــال مــن قولــه (مملــوء) ،ويف بعــض (حتــى

ال يبقــى منــه شــيئ) عــوض يفنــى.

بيــان :احلجــة املــرة مــن احلــج بالكــر عــى غــر قيــاس واجلمــع حجــج،

كســدرة وســدر ،قــال ثعلــب قياســه الفتــح ومل يســمع مــن العــرب.

أقــول :وهــذا اخلــر بحســب ظاهــره ال خيلــو مــن اشــكاالت :منهــا  -أن احلجة

مشــتملة عــى صــاة فريضــة وهــي ركعتــا الطــواف وإن كانــت احلجــة ندبــة فــإن
((( رواه يف الوسائل يف الباب  8من أعداد الفرائض.
((( رواه يف الوسائل يف الباب  8من أعداد الفرائض.

((( رواه يف الوسائل يف الباب  10من أعداد الفرائض.
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الصــاة فيهــا واجبــة فيلــزم تفضيــل الــيء عــى نفســه بمراتــب .ومنهــا  -أنــه قــد
ورد أن احلــج أفضــل مــن الصــاة(((.

ومنها  -أنه قد ورد «أفضل األعامل أمحزها»(((.

ً
ثانيا -السيد اليزدي (ت1337 :هـ):
قال (علية رمحة اهلل ورضوانه) :
34

(اعلــم أن الصــاة أحــب االعــال إىل اهلل تعــاىل ،وهــي آخــر وصايــا االنبيــاء

(عليهــم الســام) ،وهــي عمــود الديــن ،إذا قبلــت قبــل مــا ســواها ،وإن ردت رد
مــا ســواها ،وهــي أول مــا ينظــر فيــه مــن عمــل ابــن آدم ،فــإن صحــت نظــر يف

عملــه ،وإن مل تصــح مل ينظــر يف بقيــة عملــه ،ومثلهــا كمثــل النهــر اجلــاري ،فكــا أن
مــن اغتســل فيــه كل يــوم مخــس مــرات مل يبــق يف بدنــه يشء مــن الــدرن كذلــك كلــا
صــى صــاة كفــر مــا بينهــا مــن الذنــوب ،وليــس مــا بــن املســلم وبــن أن يكفــر
إال أن يــرك الصــاة ،وإذا كان يــوم القيامــة يدعــى بالعبــد ،فــأول يشء يســأل عنــه

الصــاة ،فــإذا جــاء هبــا تامــة وإال ذخ يف النــار.

ويف الصحيح قال موالنا الصادق (عليه السالم):

«مــا أعلــم شــيئا بعــد املعرفــة أفضــل مــن هــذه الصــاة ،أال تــرى إىل العبــد

الصالــح عيســى ابــن مريــم (عليــه الســام) قــال :وأوصــاين بالصــاة والــزكاة مــا
دمــت حيــا».

((( رواه يف الوسائل يف الباب  41من أبواب وجوب احلج.

((( هو حديث ابن عباس كام يف هناية ابن األثري وجممع البحرين مادة (محز).

املبحث الثاني :يف حتريم إضاعة الصالةو ووجوب احملافظة عليها

وروى الشيخ يف حديث عنه (عليه السالم) قال:

«وصــاة فريضــة تعــدل عنــد اهلل ألــف حجــة وألــف عمــرة مــرورات

متقبــات».

وقــد اســتفاضت الروايــات يف احلــث عــى املحافظــة عليهــا يف أوائــل األوقات،

وأن مــن اســتخف هبــا كان يف حكــم التــارك هلا.
قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله):
«ليس مني من استخف بصالته».

وقال« :ال ينال شفاعتي من استخف بصالته».

وقــال« :ال تضيعــوا صالتكــم ،فــإن مــن ضيــع صالتــه حــر مــع قــارون

وهامــان ،وكان حقــا عــى اهلل أن يدخلــه النــار مــع املنافقــن».

وورد :بينــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) جالــس يف املســجد إذ دخــل

رجــل فقــام فصــى ،فلــم يتــم ركوعــه وال ســجوده ،فقــال (عليــه الســام):
«نقر كنقر الغراب ،لئن مات هذا وهكذا صالته ليموتن عىل غري ديني».

وعــن أيب بصــر قــال :دخلــت عــى أم محيــدة أعزهيــا بــأيب عبــد اهلل (عليــه

الســام) ،فبكــت وبكيــت لبكائهــا ،ثــم قالــت:

(يــا أبــا حممــد لــو رأيــت أبــا عبــد اهلل عنــد املــوت لرأيــت عجبــا ،فتــح عينيــه

ثــم قــال« :امجعــوا كل مــن بينــي وبينــه قرابــة» ،قالــت :فــا تركنــا أحــدا إال مجعنــاه،
فنظــر إليهــم ثــم قــال:

«إن شفاعتنا ال تنال مستخفا بالصالة».
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وباجلملــة :مــا ورد مــن النصــوص يف فضلهــا أكثــر مــن أن حيــى ،وهلل در

صاحــب الــدرة حيــث قــال:

(تنهى عن املنكر والفحشاء

أق ـص ــر فـه ــذا منتـ ـهـى الث ـنـ ــاء)

(((

املسألة الثانية :فضل الصالة يف املذاهب االخرى ووجوبها.

ً
أوالـ املذهب الزيدي.
36

قال إمام الزيدية أمحد املرتىض (ت 840هـ):

(ووجوهبــا عــى االمجــال معلــوم مــن الديــن رضورة فاالســتدالل عليــه فيــه

نــوع مناقضــة ان قصــد أثباهتــا بــه؛ فأمــا عــى وجــه تبــن املســتند يف علــم ذلــك فــا
بــأس ،وذلــك نحــو قولــه تعــاىل﴿ :أقِـمِ الصَّـاَةَ﴾ ﴿حَاف ُِظــوا عَ َلــى الصَّ َلـوَاتِ﴾ وقولــه
(صــى اهلل عليــه والــه):

«بني اإلسالم عىل مخسة أركان» اخلرب)(((.

ثانيا :املذهب املالكي.
قال احلطاب الرعيني (ت954هـ):

(والصــاة أفضــل العبــادات بعــد االيــان بــاهلل تعــاىل ،وقــد ورد يف فضلهــا

واحلــث عــى اقامتهــا واملحافظــة عليهــا ومراعــاة حدودهــا الباطنــة ،آيــات

واحاديــث كثــرة مشــهورة ،وحكمــة مرشوعيتهــا التذلــل واخلضــوع بــن يــدي اهلل
((( العروة الوثقى :ج 2ص .242
((( رشح األزهار :ج 1ص .167

املبحث الثاني :يف حتريم إضاعة الصالةو ووجوب احملافظة عليها

عــز وجــل املســتحق للتعظيــم ،ومناجاتــه تعــاىل بالقــراءة والذكــر والدعــاء وتعمــر
القلــب بذكــره واســتعامل اجلــوارح يف خدمتــه)(((.

ً
ثالثا :املذهب احلنفي.
قال الرسخيس (ت483هـ):

(الصالة من أقوى االركان بعد االيامن باهلل تعاىل ،قال اهلل تعاىل:
﴿ َف ِإنْ تَابُوا وَ َأقَامُوا الصَّلَةَ﴾؛ وقال (صىل اهلل عليه وآله)- :

«الصالة عامد الدين».

فمــن أراد نصــب خيمــة بــدأ بنصــب العــاد .والصــاة مــن أعــى معــامل الديــن

مــا خلــت عنهــا املرســلني صلــوات اهلل وســامه عليهــم امجعــن ،وقــد ســمعت
شــيخنا احللــواين يقــول يف تأويــل قولــه تعــاىل﴿ :وَ َأقِ ـ ِم الصَّ ـاَةَ لِذ ْ
ِك ـ ِري﴾.

أي :ألين ذكرهتــا يف كل كتــاب منــزل عــى لســان كل نبــي مرســل؛ ويف قولــه
كمْ فِــي سَ ـ َقرَ * قَا ُلــوا َل ـمْ نَ ـكُ مِ ـنَ الْمُصَِّل ـنَ﴾ مــا يــدل
ك ُ
عــز وجــل﴿ :مَــا سَ ـ َل َ

عــى وكادهتــا؛ فحــن وقعــت هبــا البدايــة ،دل عــى اهنــا يف القــوة بأعــى النهايــة)(((.
ويف وجوهبا قال:

(فالدالئل من الكتاب والسنة عىل فرضيته مشهورة يكثر مقدارها)(((.

((( مواهب اجلليل :ج 2ص .8
((( املبسوط :ج 1ص .4
((( املصدر السابق.
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ً
رابعا :املذهب الشافعي.
قال إمام املذهب الشافعي:

كانَـتْ عَ َلــى
(أصــل فــرض الصــاة ،قــال اهلل تبــارك وتعــاىل﴿ :إِنَّ الصَّـاَةَ َ
الْمُؤْمِنِـنَ كِتَابًــا مَوْقُوتًــا﴾ ،وقــال﴿ :وَمَــا ُأمِـرُوا إَِّل لِيَعْبُـدُوا ا َ
هلل مُخْ لِصِـنَ َلـهُ الدِّيـنَ﴾،
اآليــة مــع عــدد آي فيــه ذكــر فــرض الصــاة.
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قال :وسأل رسول اهلل ( -صىل اهلل عليه وآله)  -عن اإلسالم فقال:

عيل غريها؟ قال:
«مخس صلوات يف اليوم والليلة» فقال السائل :هل َّ
«ال ،إال أن تطوع»)(((.

ً
خامسا :املذهب احلنبلي:
جاء بيان وجوهبا يف الفقه احلنبيل ما اورده ابن قدامة املقديس ،قائالً:

(وهي واجبة بالكتاب والسنة واإلمجاع ،أما الكتاب فقول اهلل تعاىل:

﴿وَمَــا ُأمِ ـرُوا إَِّل لِيَعْبُ ـدُوا ا َ
هلل مُخْ لِصِ ـنَ َل ـهُ الدِّي ـنَ حُنَ َفــاءَ وَيُقِيمُــوا الصَّ ـاَةَ وَيُؤْ ُتــوا
َّكاةَ وَ َذلِ ـكَ دِي ـنُ الْ َقيِّمَ ـةِ﴾(((.
ال ـز َ
وأما السنة فام روى ابن عمر عن النبي (صىل اهلل عليه وآله) أنه قال:

«بنــي اإلســام عــى مخــس شــهادة أن ال إلــه اال اهلل وأن حممــد ًا رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) رســول اهلل ،وأقامــة الصــاة ،وإيتــاء الــزكاة ،وصيــام

رمضــان وحــج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيال» .منتفــق عليــه ،أي وأخبــار كثــرة
((( كتاب االم :ج 1ص .50
((( التوبة.31 :

املبحث الثاني :يف حتريم إضاعة الصالةو ووجوب احملافظة عليها

نذكــر بعضهــا يف غــر هــذا املوضــع إن شــاء اهلل تعــاىل.

وأمــا االمجــاع فقــد امجعــت االمــة عــى وجــوب مخــس صلــوات يف اليــوم

والليلــة)(((.

ً
سادسا :املذهب اإلباضي.
ذهــب فقهــاء اإلباضيــة إىل بيــان حكمهــا بقوهلــم( :الصــاة املفروضــة ((مــن

أركان الديــن)) ،أي :مــن جوانبــه القويــة)(((.

املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب السبعة.

ذهــب فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) يف بيــان وجــوب املحافظــة عــى

ر ثالثــة أمــور:
الصــاة وحتريــم اضاعتهــا وتعظيمهــا عــ َّ

األول :يف فضلهــا ،ويكفــي مــن ذاك البيــان هــو الرجــوع إىل احلديــث الرشيــف

الــوارد عــن اإلمــام الصــادق (عليه الســام):

((ما أعلم شيئ ًا بعد املعرفة أفضل من هذه الصالة.))...
والثاين  :يف املحافظة عىل أدائها يف أول وقتها.

والثالث :يف أن حكم املستخف هبا كالتارك هلا.

وقــال الزيديــة :إن وجوهبــا – عــى اإلمجــال -معلــوم مــن الديــن رضورة
كقولــه تعــاىلَ  :أقِـ ِم ال ّصَـاَةَ ،…وقولــه (صــى اهلل عليــه وآلــه)(( :بنــي اإلســام
عــى مخســة أركان.))...

((( املغني البن قدامة ج 1ص .276

((( كتاب رشح النيل وشفاء العليل ،حممد أطفيش :ج ،2ص.5
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وقال املالكية :بإهنا أفضل العبادات بعد اإليامن باهلل تعاىل.

وقد ورد يف احلث عىل إقامتها واملحافظة عليها أحاديث وآيات كثرية.

وقال احلنفية :بإهنا أقوى األركان بعد اإليامن باهلل تعاىل.

وقــال الشــافعية :أصــل فرضهــا يف القــران والســنة ،كقولــه تعــاىلَ  :أقِ ـ ِم

ال ّصَ ـاَةَ ،…وقولــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف جوابــه للســائل عــن اإلســام؟
40

فقــال(( :مخــس صلــوات))...

وقال احلنابلة :أهنا واجبة بالكتاب ،والسنة ،واإلمجاع.

وقال اإلباضية :أهنا ركن من أركان الدين ،أي جوانبه القوية.
املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة.

تنــاول رشاح كتــاب هنــج البالغــة هــذا احلديــث وبينــوا دالالت االلفــاظ

ومعانيهــا ،فكانــت وبحســب القــدم الزمنــي ،كااليت:
ً
أوال :ابن أبي احلديد املعتزلي ( ت : ) 655

جــاء يف رشحــه للنهــج( :أحلــت :نــر الــورق مــن الغصــن ،وانحــات ،أي

تناثــر ،وقــد جــاء هــذا اللفــظ يف اخلــر النبــوي بعينــه.

والربــق :مجــع ربقــة ،وهــي احلبــل ،أي تطلــق الصــاة الذنــوب كــا تطلــق

احلبــال املعقــدة اي :حتمــل مــا أنعقــد عــى املكلــف مــن ذنوبــه؛ وهــذا مــن بــاب

االســتعارة.

ويــروي( :تعهــدوا أمــر الصــاة) بالتضعيــف :بالتضعيــف ،وهــو لغــة ،يقــال:

تعاهــدت ضيعتــي وتعهدهتــا وهــو القيــام عليهــا ،وأصله مــن جتديد العهــد باليشء،

املبحث الثاني :يف حتريم إضاعة الصالةو ووجوب احملافظة عليها

كانَـتْ عَ َلــى الْمُؤْمِنِـنَ كِ َتابًا
واملــراد املحافظــة عليــه ،وقوله تعــاىل﴿ :إِنَّ الصَّـاَةَ َ

مَوْ ُقو ًتــا﴾((( .أي واجبــا ،وقيــل موقوتــا ،أي منجــا كل وقــت لصــاة معينــة ،وتؤدى

هــذه الصــاة يف نجومها.

وقوله( :كتابا) أي فرضا واجبا ،كقوله تعاىل:

﴿ك َتبَ رَب ُ
ُّكمْ عَ َلى نَ ْفسِهِ الرَّحْمَةَ﴾(((.أي أوجب.
َ

واحلمــة :احلفــرة فيهــا احلميــم وهــو املــاء احلــار ،وهــذا اخلــر مــن األحاديــث

الصحــاح ،قــال (صــى اهلل عليــه وآلــه):

(«أيــر أحدكــم أن تكــون عــى بابــه محــة يغتســل منهــا كل يــوم مخــس مــرات،

فــا يبقــى عليــه مــن درنــه يشء»! قالــوا نعــم ،قــال« :فإهنــا الصلــوات اخلمــس»).

والــدرن :الوســخ .والتجــارة يف اآليــة ،إمــا أن يــراد هبــا :ال يشــغلهم نــوع مــن

هــذه الصناعــة عــن ذكــر اهلل.

ثــم أفــرد البيــع بالذكــر ،وخصــه وعطفــه عــى التجــارة العامــة ،ألنــه أدخــل

يف اإلهلــاء ،الن الربــح يف البيــع بالكســب معلــوم ،والربــح يف الــراء مظنــون،
وإمــا أن يريــد بالتجــارة الــراء خاصــة إطالقــا الســم اجلنــس األعــم عــى النــوع

األخــص ،كــا تقــول رزق فــان جتــارة رابحــة ،إذا اجتــه لــه رشاء صالــح ،فأمــا إقــام

الصــاة فــإن التــاء يف (إقامــة) عــوض مــن العــن الســاقطة لإلعــال ،فــإن أصلــه

(إقــوام) مصــدر أقــام ،كقولــك :أعــرض إعراضــا ،فلــا أضيفــت أقيمــت اإلضافــة
مقــام حــرف التعويــض ،فأســقطت التــاء.

((( النساء.103 :
((( األنعام.3 :
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قولــه عليــه الســام« :وكان رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه نصبــا بالصــاة أي
تعبــا ،قــال تعــاىل﴿ :مَــا َأنْزَلْنَــا عَ َليْـكَ الْ ُقـرْآنَ لِ َتشْـقَى﴾»(((.
وروى أنه عليه السالم قام حتى تورمت قدماه مع التبشري له باجلنة.
وروى أنه قيل له يف ذلك فقال« :أفال أكون عبدا شكورا!».

ويصــر نفســه :مــن الصــر ،ويــروى( :ويصــر عليهــا نفســه) أي حيبــس ،قــال

42

ســبحانه:

﴿وَاصْ ِبـرْ نَ ْفسَـكَ مَـعَ َّالذِيـنَ يَدْعُــونَ رَبَّهُـمْ﴾((( .وقــال عنــرة يذكــر حربــا كان

فيها :

فصربت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس اجلبان تطلع)(((.

ً
ثانيا :ابن ميثم البحراني (ت 679هـ):
ّ
واحلث عليها:
قال( :وحاصل الفصل الوصية باملحافظة عىل أمور ثالثة

ّأوهلــا :الصــاة فأمــر بتعاهــد أمرهــا واملحافظــة عليهــا وذلــك بافتقــار اإلنســان

ألحــوال نفســه حــال الصــاة ومراقبتهــا حــذرا أن تشــوهبا نزعــات الشــيطان بريــاء

ـم
ـم باملحافظــة عــى أوقاهتــا وأداء أركاهنــا كــا هــي .ثـ ّ
فيهــا أو التفــاوت عنهــا .ثـ ّ
ـم
باالســتكثار منهــا والتقـ ّـرب هبــا إىل اهلل لكوهنــا أفضــل العبــادات والقــرب إليــه .ثـ ّ

أشــار إىل فضيلتهــا ووجــه وجوهبــا:

فإنــا كانــت عــى املؤمنــن كتابــا موقوتــا وهــو لفــظ القــرآن
أحدهــا :قولــهّ :

((( طه.2 :

((( الكهف.28 :

((( رشح هنج البالغة :ج 10ص .204

املبحث الثاني :يف حتريم إضاعة الصالةو ووجوب احملافظة عليها

منجــا يف ّ
كل وقــت صــاة مع ّينــة.
الكريــم .وموقوتــا :مفروضــ ًا ،وقيــل ّ

الثــاين :التحذيــر لتاركهــا بالتنبيــه عــى اســتلزام تركهــا لدخــول النــار بقولــه :ال

تســمعون .إىل قولــه :مــن املص َّلــن.

ـت الــورق ،وهــو تشــبيه للمعقــول باملحســوس
ـت الذنــوب حـ ّ
الثالــثّ :أنــا حتـ ّ

ووجــه الشــبه ظاهــر ،وكذلــك وتطلقهــا إطــاق الربــق :أي وتطلــق أعنــاق

النفــوس مــن أغالهلــا كــا تطلــق الربقــة مــن عنــق الشــاة.

باجلمــة تكــون عــى بــاب
الرابــع :تشــبيه رســول اهلل (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه) هلــا
ّ

الرجــل .وصــورة اخلــر عنــه (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه) :أيـ ّـر أحدكــم أن يكــون عــى
مجــة يغتســل منهــا ّ
مــرات فــا يبقــى عليــه مــن درنــه يشء
بابــه ّ
كل يــوم مخــس ّ
فإنــا الصلــوات اخلمــس.
فقالــوا :نعــم .قــالّ :

اخلامــس :تنبيهــه بذكــر عرفــان رجــال مــن املؤمنــن وهــم املوصوفــون يف اآليــة

بقدرها.

َّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) فيهــا وأمــر اهلل تعــاىل
الســادس :نصــب الرســول
باملواظبــة عليهــا بعــد تبـ ّـره لــه باجلنّــة وذلــك يف قولــه﴿ :وأْمُ ـرْ َأهْ َل ـكَ بِالصَّــاةِ

واص َْطبِـرْ عَ َليْهــا﴾ ،وامتثالــه لذلــك األمــر يف نفســه وأمــره أهلــه ،وروى أ ّنــه (صـ َّـى
اهلل عليــه وآلــه) قــام يف الصــاة حتّــى تورمــت قدمــاه.

فقيــل لــه يف ذلــك .فقــال :أفــا أكــون عبــدا شــكورا ،وذلــك مــن أوضــح

وقــوة فضيلتهــا)(((.
الدالئــل عــى كثــرة فوائدهــا ّ
((( رشح هنج البالغة :ج 3ص .464
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ً
ثالثا :السيد حبيب اهلل اخلوئي (ت1324 :هـ):
جاء يف رشحه لنهج البالغة ،أنه قال:

تعهــدت الــيء
تعهــدوا بدلــه يقــال ّ
«تعاهــدوا أخــر الصــاة»( :وروى ّ

وتعاهدتــه تــر ّددت إليــه وتف ّقدتــه وأصلحتــه ،وحقيقتــه جتديــد العهــد بــه ،وىف
تعهدتــه لتشــهد يل باملوافــاة يــوم القيامــة ،ويف
الدّ عــاء عنــد احلجــر األســود :ميثاقــي ّ
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الســام تعاهدتــه بدلــه ،أي جــدّ دت العهــد
روايــة العلــل عــن أيب عبــد اهلل عليــه ّ

تعهدتــه أفصــح مــن تعاهدتــه ،وقــال ابــن فارس
بــه ،قــال الفيومــي  :قــال الفــارايبّ :
وال يقــال تعاهدتــهّ ،
ألن التعاهــد ال يكــون َّإل مــن اثنــن ويــر ّده كالم أمــر املؤمنــن

الســام عــى روايــة السـ ّيد ،ودعــاء احلجــر عــى روايــة العلــل ومــا يف احلديث
عليــه ّ
مــن قولــه :تعاهــدوا نعالكــم عنــد أبــواب مســاجدكم.

الرجــل الــورق مــن الشــجر حتــا مــن بــاب مــدّ أســقطه وأزالــه،
ّ
و(حــت) ّ

وحتاتــت ّ
(الربــق) وزان عنــب مجــع ربــق بالكــر وزان
الشــجرة تســاقط ورقهــا و ّ
محــل حبــل فيــه عــدّ ة عــرى يشــدّ بــه البهــمّ ،
وكل عــروة ربقــة و (احلمــة) بفتــح

احلــاء املهملــة ّ
ـار ينبــع يستشــفى هبــا األعــاء ،ويف بعــض
كل عــن فيهــا مــاء حـ ّ

حمركــة الوســخ.
النّســخ باجليــم وهــي البئــر الكثــرة املــاء و (الــدّ رن) ّ

الصــاة) أصلــه إقــوام مصــدر أقــوم مثــل أكثــر أكــرم إكرامــا ،وال ّتــاء
و (أقــام ّ

الســاقط باألعــال ،فلــا أضيفــت أقيمــت اإلضافــة
يف إقامــة عــوض مــن العــن ّ
مقــام حــرف التّعويــض و (نصــب) نصبــا كتعــب وزنــا ومعنــى فهــو نصــب.

صبتــه أي محلتــه
و (يصـ ّـر عليهــا نفســه) بالتثقيــل أي يأمرهــا ّ
بالصــر مــن ّ

الصــر بوعــد األجــر ،وقلــت لــه :اصــر ويــروى بالتّخفيــف أي حيبــس عليهــا
عــى ّ

املبحث الثاني :يف حتريم إضاعة الصالةو ووجوب احملافظة عليها

ر.
نفســه و (القربــان) كفرقــان اســم ملــا يتقـ ّـرب بــه إىل اهلل مــن أعــال ال ـ ّ

وقولــه (فــا يتبعنّهــا) بنــون التّوكيــد مث ّقلــة مــن اتبعــت فالنــا حلقتــه قــال تعــاىل

﴿ف ََأتْبَعَهُ ـمْ فِرْعَ ـوْنُ بِجُنُــودِه﴾ أي حلقهــم و (العيــان) بالكــر املعاينــة يقــال لقــاه

عيانــا أي معاينــة مل يشــك رؤيتــه إيــاه)(((.
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((( منهاج الرباعة :ج 12ص .319

املبحث الثالث
يف استحباب االبتداء بالنوافل
قال أمري املؤمنني (عليه الصالة السالم)
«الص َ
ان ك ُِّل ت َِق ّي»(((.
ال ُة ُق ْر َب ُ
َّ

نتنــاول يف هــذا املبحــث موضــوع التقــرب إىل اهلل تعــاىل بالنوافــل وبيــان مــا

ورد عن فقهاء املذاهب اإلسالمية ،وهو كااليت:

املسألة االوىل :استحباب التقرب بالنوافل مع الفرائض يف املذهب اإلمامي.

أورد فقهــاء املذهــب اإلمامــي احلديــث يف اســتحباب التقــرب إىل اهلل تعــاىل

بالنوافــل فكانــت اقواهلــم يف ذلــك كثــرة لكثــرة مــا كتــب يف الصــاة ،ولذلــك

ســنورد أقــوال علمــن مــن أعــام املذهــب اإلمامــي (عليهــا الرمحــة والرضــوان)
ففيهــا الكفايــة لبيــان اســتحباب التقــرب بالنوافــل والتعريــف هبــا واوقاهتــا
وعددهــا ،فكانــت كااليت:

ً
أوال :العالمة احللي (ت 726هـ).
قال (عليه الرمحة والرضوان) يف بيان النوافل التابعة للفرائض:
((( هنــج البالغــة :بتحقيــق الشــيخ قيــس العطــار احلكمــة  129ص  736ط العتبــة العلويــة ،
وبتحقيــق صبحــي الصالــح ،احلكمــة ،136 :ص .494
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(والنوافــل إمــا راتبــة أو غــر راتبــة ،ثــم الراتبــة إمــا أن تتبــع الفرائــض أو ال،

فالتابعــة للفرائــض عندنــا ثــاث وعــرون ركعــة :قبــل الصبــح ركعتــان ،وقبــل

الظهــر ثــان ،وكــذا قبــل العــر ،وبعــد املغــرب أربــع ،وبعــد العشــاء ركعتــان مــن
جلــوس يعــدان بركعــة لقــول الصــادق (عليــه الســام):

«كان رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يصــي مــن التطــوع مثــي الفــرض،
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ويصــوم مــن التطــوع مثــي الفــرض».
وقال عليه السالم:

«كان النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) يصــي ثامين ركعــات للــزوال ،وأربعا األوىل،

وثــاين بعدهــا ،وأربعــا العــر ،وثالثــا املغــرب ،وأربعــا بعدهــا ،والعشــاء أربعــا،
وثــاين صــاة الليــل ،وثالثــا الوتــر ،وركعتــي الفجــر ،وصــاة الغــداة وركعتــن».
ويف خرب آخر:

وركعتــن بعــد العشــاء ،وســأل البزنطــي أبــا احلســن عليــه الســام عــن النوافل

فقــال« :أنــا أصــي واحــدة ومخســن ثــم عــد بأصابعــه حتــى قــال :وركعتــن مــن

قعــود يعــدان بركعــة مــن قيــام»(((.

وقال :النوافل الغري تابعة للفرائض:

(وغــر التابعــة للفرائــض ،منهــا :صــاة الليــل وفيهــا فضــل كثــر ،نــزل

جربئيــل عــى النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) فقــال لــه« :يــا جربئيــل عظنــي»؟
قــال( :يــا حممــد عشــت مــا شــئت فإنــك ميــت ،واحبــب مــا شــئت فإنــك

مفارقــه ،واعمــل مــا شــئت فإنــك مالقيــه ،رشف املؤمــن صالتــه بالليــل ،وعــزه
((( تذكرة الفقهاء :ج ،2ص .261

املبحـث الثالث :يف استحباب االبتداء بالنوافل

كــف االذى عــن النــاس)(((.

وقال الصادق (عليه السالم):

«إن البيــوت التــي يصــي فيهــا بالليــل بتــاوة القــران تضيــئ ألهــل الســاء كــا

تضيــئ نجــوم الســاء إلهــل االرض»(((.

ومدح اهلل تعاىل أمري املؤمنني (عليه السالم) بقيام الليل بقوله عز وجل:
َاجدًا وَقَائِمًا يَح َْذرُ ْ َ
﴿ َأمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ َآنَاءَ َّ
الخِرَةَ وَيَرْجُو رَبِّهِ﴾(((.
اللي ِْل س ِ

وآناء الليل ساعاته؛ وقال النبي (صىل اهلل عليه وآله) أليب ذر:

«يــا أبــا ذر احفــظ وصيــة تنفعــك ،مــن ختــم لــه بقيــام الليــل ثــم مــات فلــه

اجلنــة»(((.

واملشــهور عندنــا أن صــاة الليــل أحــدى عــرة ركعــة :ثــان صــاة الليــل،

وثنتــان للشــفع ،ويوتــر بواحــدة)(((.

ً
ثانيا :الشهيد االول (حممد بن مكي العاملي) (ت786 :هـ):
وقــد مجــع مــا يتعلــق بالصــاة يف كتــاب خــاص افــرد لــه مجيــع مــا يتعلــق

بالصــاة مــن أحــكام يف الوجــوب والنــدب واملكروهــات فــكان مفخــرة مــن

مفاخــر املكتبــة اإلماميــة الفقهيــة بنحــو خــاص واملكتبــة اإلســامية بنحــو عــام.

((( من ال حيرضه الفقيه :ج ،2ص .263
((( التهذيب للطويس :ج ،2ص .122
((( الزمر.9 :

((( من ال حيرضه الفقيه للصدوق :ج ،1ص.300
((( تذكرة الفقهاء ،2 :ص261ـ.263
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ومما جاء فيه بخصوص النوافل فقال(عليه الرمحة والرضوان ):

(فالصــاة املندوبــة افعــال غــر حمتومــة ،حترهيــا التكبــر ،والتســليم ،تقربـ ًا إىل

اهلل تعــاىل ،وثواهبــا عظيــم.

قال اهلل تعاىلَّ :
﴿الذِينَ هُمْ عَ َلى صَلَتِ ِهمْ دَائِمُونَ﴾(((.

ثم قال اهلل تعاىل﴿ :و ََّالذِينَ هُمْ عَ َلى صَلَتِ ِهمْ يُحَاف ُِظونَ﴾(((.
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قال االمام أبو جعفر الباقر (عليه الصالة والسالم):
«اآلية االوىل يف النافلة ،والثانية يف الفريضة»(((.

وهو(((؛ أوىل من احتاد املوضع(((؛ ومحل الدوام عىل املواظبة عىل األداء

(((

واملحافظة عىل الرشائط واألركان ،لكثرة الفائدة بتغاير املوضوع).

وعن النبي (صلوات اهلل عليه وسالمه وعىل آله):

«الصالة خري موضوع ،فمن شاء استقل((( ومن شاء استكثر»(((.

وعــن الباقــر (عليــه الســام)« :إن العبــد لريفــع لــه من صالتــه نصفهــا ،وثلثها،
((( املعارج.23 : ،
((( املعارج.34: ،

((( وسائل الشيعة :ج ،3ص 51حديث.1
((( اي قول اإلمام.

((( أي موضوع اآليتني ،بمعنى أن يكون املراد بام وضع له هاتان اآليتان مجيعا يف الفريضة.
((( الفرائض.

((( هذا احلديث يدل عىل الندبية ،ألن االزدياد واالستقالل ال يكون يف الفريضة.
((( بحار األنوار  307 : 82ح .3

املبحـث الثالث :يف استحباب االبتداء بالنوافل

وربعهــا ،و مخســها ،وال يرفــع لــه إال مــا أقبــل منهــا بقبلــة((( وإنــا أمــروا بالنوافــل
ليتــم هلــم هبــا مــا نقصــوا مــن الفريضــة»(((.
وقال الصادق (عليه السالم):
«إن الرجل ليصيل الركعتني يريد هبا وجه اهلل فيدخله اهلل اجلنة»(((.
ثــم النوافــل قســان :راتبــة ،وهــي أربــع وثالثــون ركعــة حــرا ،ونصفهــا

ســفرا ومــا رواه عبــد اهلل بــن ســنان(((عن الصــادق (عليــه الســام) :أهنــا ســبع
وعــرون((( وحييــى بــن حبيــب عن الرضا (عليه الســام) :أهنا تســع وعــرون(((.
بنقــص العرصيــة ســتا((( أو أربعــا((( والوتــرة حممــول عــى املؤكــد منهــا .وأفضــل

الرواتــب راتبــة الفجــر ،ثــم الوتــر ،ثــم الــزوال ثــم راتبــة املغــرب ،ثــم نافلــة الليــل،

ثــم النهــار ،وقيــل((( أفضلهــا الليليــة ،وقرصهــا تابــع لقــر الفريضــة .والقســم
الثــاين :مطلقــة ،وهــي مخســة:

((( يعنــي لــو كان حــن االســتقبال مهتــه وإرادتــه بالصــاة الكاملــة مــع الرشائــط واألركان ،فريفــع
لــه ذلــك ،وإال يرفعــه مــا كان بــه مهتــه وإرادتــه.

((( الوسائل  52 :3ح  3و  335 : 5ح .1
((( الوسائل 44 :1ح .8

((( عبد اهلل بن سنان بن طريف .كان خازنا للمنصور واملهدي واهلادي والرشيد.
((( الوسائل  43 :3ح .4
((( الوسائل  43 :3ح .5

((( بناء عىل الرواية األوىل.
((( بناء عىل الرواية الثانية.

((( القائل ابن أيب عقيل كام يف الفوائد امللية .11 /
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األول :املتعلقــة باألشــخاص ،كصــاة النبــي (صــى اهلل عليه وآلــه)((( ،وصالة

عــي((( ،وفاطمــة((( ،وأبنائهام ،وجعفــر ،واألعرايب(((.

الثــاين :املرشوعــة بســبب خــاص ،كاالستســقاء ،والزيــارة ،والشــكر،

واالســتخارة واحلاجــة ،والنــذر املنــدوب((( ،ونــدب الطــواف ،والتحيــة.

الثالــث :املتعلقــة باألزمــان ،كنافلــة شــهر رمضــان ،واملبعــث((( ،والغديــر(((،
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ونصفــي رجــب وشــعبان ،والكاملــة (((،والعيــد ندبــا.

الرابــع :املتعلقــة باألحــوال ،كإعــادة اجلامعــة((( ،والكســوف واجلنائــز،

واالحتيــاط يف موضــع الغنــي(.((1
((( ذكرها املحدث القمي يف املفاتيح .39 /

((( صــاة أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) أربــع ركعــات بتســليمني ،يف كل ركعــة احلمــد مــرة،
والتوحيــد مخســن مــرة.

((( صــاة فاطمــة (عليهــا الســام) أربــع ركعتــان يف األوىل بعــد احلمــد القــدر مائــة مــرة ،ويف الثانيــة
بعــد احلمــد اإلخــاص مائــة مــرة.

((( تقــرأ عنــد ارتفــاع النهــار ،وهــي عــر ركعــات تصــى كل ركعتــن بتســليمة ،يقــرأ يف األوىل
احلمــد مــرة ،والعلــق ســبع مــرات ،ويف الثانيــة احلمــد مــرة ،والنــاس ســبع مــرات.

((( النــذر املنــدوب حيصــل بأمــور ثالثــة :أمــا أن يكــون حــال كفــره ،فيســتحب لــه الوفــاء بــه بعــد
اإلســام ،أو يكــون نــذر بالضمــر ،أو مــن غــر تلفــظ باجلاللــة.

((( وهو السابع والعرشون من رجب.
((( وهو الثامن عرش من ذي احلجة.

((( أي نافلــة الكاملــة وهــي أربــع ركعــات يــوم اجلمعــة ،فإهنــا خمتصــة بيــوم اجلمعــة قبــل وجــه
تســميتها كاملــة لتكــرار احلمــد يف كل ركعــة منهــا عــر مــرات ،ومل ينقــل ذلــك يف غريهــا.

((( أي إعادة الصالة ألجل اجلامعة.

( ((1وهــي املواضــع األربعــة أعنــي  :مكــة ،ومســجد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه ومســجد أمــر
املؤمنــن (عليــه الســام) وهــو جامــع الكوفــة ،واحلائــر بحــرة احلســن الشــهيد (عليــه الســام)

املبحـث الثالث :يف استحباب االبتداء بالنوافل

اخلامــس :مــا عــدا ذلــك كابتــداء النافلــة ،فــإن الصــاة قربــان كل تقــي.

ويشــبه التمريــن لســت((( مطلقــا((( ،ووقتهــا حــن اإلرادة مــا مل يكــن وقــت فريضــة

مطلقــا((( ،وجيــوز إيقــاع الرواتــب ألوقاهتــا يف وقــت الفريضــة املوســع ،وكــذا ســنة
اإلحــرام ،واألقــرب جــواز إيقــاع ذوات األســباب((( بحيــث ال يــر بالفرائــض،

وهــو مــروي يف نافلــة شــهر رمضــان((( وركعتــي الغفيلــة(((.

وروايــة عــي بــن جعفــر عــن أخيــه (عليــه الســام) :صــاة يف وقــت

صــاة((( .حممولــة عــى مــا يرضهبــا ،كعنــد تكامــل الصفــوف ،وحضــور اإلمــام.

الوتــر بتســليمة ،وصــاة األعــرايب كالصبــح ،والظهريــن واملعــادة تابعــة(((،
والبواقــي ركعتــان بتســليمة ،إال قضــاء العيــد يف قــول((( .ورشوطهــا وأفعاهلــا

كالواجبــة ،إال أنــه ينــوي النفــل ،والســبب املخصــوص ،والقيــام والقــرار( ((1مــن
فإنه إذا شك يف أحد هذه املواضع بني االثنني واألربع يستحب له االحتياط.

((( أي لست سنني.

((( ذكرا كان أو أنثى.
((( أي أداءا وقضاءا

((( كتحية املسجد وصالة الزيارة والشكر وغريها.

((( أي جيــوز إيقاعهــا يف وقــت الفريضــة حيــث ال تــر الفرائــض ،فإنــه يصــي ثــان منهــا بعــد
املغــرب قبــل العشــاء اآلخــرة ،ويصــي اثنــى عــر ركعــة بعــد العشــاء اآلخــرة.

((( أي فيام بني صالة املغرب إىل صالة العشاء
((( الوسائل  808 : 2ح .3

((( للمتبوعة يف اهليئة والكيفية والعدد.

((( القائــل هــو عــي بــن بابويــه كــا يف الفوائــد املليــة  14 /يعنــي ليــس قضــاء لعيــد بركعتــن
بتســليمة ،بــل أربــع ركعــات بتســليمة ،وإنــا قــال عــى قــول ألنــه قيــل يقــي ركعتــن.

(((1

أي قرار األعضاء.
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مكمالهتــا((( ،إال الوتــرة ،فيجــوز الســنن قعــودا ،وركوبــا ،واالســتقبال رشط يف

غــر الســفر ،والركــوب عــى األصــح ،وال تتعــن الســورة فيهــا ،ويكــره القــرآن،
واالحتيــاط فيهــا البنــاء عــى اليقــن ،وال مجاعــة فيهــا إال يف العيدين ،واالستســقاء،
واإلعــادة((( ،والغديــر يف قــول الشــيخ أيب الصــاح((( وال أذان فيهــا ،وال إقامــة،

ويكــره ابتدائهــا((( عنــد طلــوع الشــمس .وغروهبــا وقيامهــا((( ،وبعــد صــاة
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الصبــح والعــر ،ويف التوقيــع الرشيــف ال يكره(((وقيــل بكراهــة غــر املبتــدأة

أيضــا .بــل روي نــادرا كراهــة قضــاء الفريضــة فيهــا((( ومل يثبــت)((( .

ً
ثالثـا :السيد اليزدي (ت 1337هـ) مع بيان بعض تعليقات الفقهاء.
قال (عليه رمحه اهلل ورضوانه) يف العروة الوثقى يف كتاب الصالة:

(وأمــا النوافــل فهــي كثــرة ،اكدهــا الرواتــب اليوميــة ،وهــي يف غــر يــوم اجلمعــة

أربــع وثالثــون ركعــة((( :ثــان ركعــات قبــل الظهــر ،وثــان ركعــات قبــل العــر،
وأربــع ركعــات بعــد املغــرب ،وركعتــان بعــد العشــاء مــن جلــوس تعــدان بركعــة،

((( ال من رشوطها فلو تركهام املتنفل مل يرض.

((( يعني يف موضع يستحب إعادة الصالة فيه جيوز أن يصليها بجامعة.

((( الكايف  160 /أليب الصالح تقي الدين بن نجم الدين ( 447 - 374ه ).
((( أي النوافل.

((( إىل نصف النهار.

((( الوسائل  172 :3ح .8

((( الوسائل 177 :3ح .19

((( األلفية والنفلية :ص 82ـ.247

((( كل ركعتــن بســام وال يرتبــط بعضهــا ببعــض ،فيجــوز لــه مثــا مــن نافلــة الظهــر اإلتيــان بأربــع
ركعــات أو ركعتــن وهكــذا ولــه مــن األجــر بحســاهبا قلــة وكثــرة( .كاشــف الغطــاء).

املبحـث الثالث :يف استحباب االبتداء بالنوافل

وجيــوز فيهــا القيــام((( بــل هــو األفضــل ،وإن كان اجللــوس أحــوط((( وتســمى
بالوتــرة ،وركعتــان قبــل صــاة الفجــر ،وإحــدى عــر ركعــة :صــاة الليــل ،وهــي
ثــان ركعــات ،والشــفع ركعتــان ،والوتــر ركعــة واحــدة ،وأمــا يف يــوم اجلمعــة فيــزاد

عــى الســت عــر ،أربــع ركعــات ،فعــدد الفرائــض ســبعة عــر ركعــة ،وعــدد
النوافــل ضعفهــا بعــد عــد الوتــرة بركعــة ،وعــدد جممــوع الفرائــض والنوافــل إحــدى
ومخســون ،هــذا ويســقط يف الســفر((( نوافــل الظهريــن والوتــرة عــى األقــوى(((.
(مسألة  :)1جيب اإلتيان بالنوافل ركعتني ركعتني إال الوتر ،فإهنا ركعة.

ويســتحب يف مجيعهــا القنــوت حتــى الشــفع عــى األقــوى يف الركعــة الثانيــة

(((

وكــذا يســتحب يف مفــردة الوتــر.

(مســألة  :)2األقــوى((( اســتحباب الغفيلــة ،وهــي ركعتــان بــن املغــرب

والعشــاء((( ولكنهــا ليســت مــن الرواتــب((( يقــرأ فيهــا يف الركعــة األوىل بعــد
((( فيه إشكال ،بل األظهر عدم جوازه( .اخلوئي).
((( ال يرتك( .الربوجردي).

((( وهــل تســقط يف املواضــع األربعــة مطلقــا أو ال تســقط مطلقــا أو تتبــع الفريضــة فــإن أتــم صالهــا
وإن قــر ســقطت؟ وجــوه أقواهــا األول( .كاشــف الغطــاء).

((( يف سقوط الوترية إشكال إلطالق دليله وضعف سند مقابله( .آقا ضياء).
((( األحوط اإلتيان به برجاء املطلوبية( .احلكيم).

((( القــوة نظــر لضعــف ســند الروايــة واحتــال انطباقــه عــى نافلــة املغــرب ،فاألحــوط أن يــأيت هبــا
عــى خصوصيتهــا بقصــد مــا يف الذمــة ال بقصــد كونــه نافلــة املغــرب أو غفيلــة ،وهكــذا األمــر يف
صــاة الوصيــة( .آقــا ضيــاء).

((( قبل ذهاب الشفق الغريب عىل األحوط ،وكذا صالة الوصية( .الربوجردي ).

((( لكــن جيــوز إتيــان نافلــة املغــرب عــى هــذه الكيفيــة وال يبعــد إجزائهــا عنهــا ،بــل األحــوط ذلــك
وإن كان األقــوى جــواز اإلتيــان هبــا مســتقال واألحــوط األوىل حينئــذ اإلتيــان هبــا رجــاء وكذلــك
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احلمــد :وذا النــون إذ ذهــب مغاضبــا فظــن أن لــن نقــدر عليــه فنــادى يف الظلــات

أن ال إلــه إال أنــت ســبحانك إين كنــت مــن الظاملــن فاســتجبنا لــه ونجينــاه مــن
الغــم وكذلــك ننجــي املؤمنــن ويف الثانيــة بعــد احلمــد :وعنــده مفاتــح الغيــب ال
يعلمهــا إال هــو ويعلــم مــا يف الــر والبحــر ومــا تســقط مــن ورقــة إال يعلمهــا وال
حبــة يف ظلــات األرض وال رطــب وال يابــس إال يف كتــاب مبــن ويســتحب أيضــا
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بــن املغــرب والعشــاء صــاة الوصيــة((( وهــي أيضــا ركعتــان ،يقــرأ يف أوالمهــا

بعــد احلمــد ثالثــة عــر مــرة ســورة إذا زلزلــت األرض زلزاهلــا ،ويف الثانيــة بعــد
احلمــد ســورة التوحيــد مخســة عــر مــرة)(((.

فهــذه ثالثــة اقــوال لبعــض فقهــاء املذهــب اإلمامــي (أعــى اهلل شــأهنم) رتبــت

بحســب التسلســل الزمنــي وقــد ظهــر فيهــا تفصيــل النوافــل الراتبــة وغــر الراتبــة
وامهيــة االتيــان هبــا مــن خــال االستشــهاد بالروايــات الرشيفــة الكاشــفة عــن

اثارهــا الدنيويــة واالخرويــة.

أمــا بقيــة املذاهــب األخــرى ،فقــد تنــاول فقهائهــا موضــوع النوافــل والتقــرب

هبــا إىل اهلل تعــاىل يف مصنفاهتــم ،كــا يف املســالة القادمــة.

املسالة الثانية :استحباب االبتداء بالنوافل والتقرب بها يف املذاهب االخرى.

نــورد يف املســالة اقــوال بعــض فقهــاء املذاهــب اإلســامية يف اســتحباب

االبتــداء بالنوافــل والتقــرب هبــا إىل اهلل تعــاىل ومــا تعلــق بعددهــا واوقاهتــا
صالة الوصية واالحتياط فيها آكد.

((( األحوط اإلتيان هبا رجاء( .اإلصفهاين ).
((( العروة الوثقى :ج ،2ص.247-244
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وتفضيلهــا ،وهــي كااليت:
اوال :أقوال فقهاء املذهب الزيدي .
 -1حييى بن احلسني (298هـ)

ذهــب حييــى بــن احلســن إىل القــول بوجــوب نافلــة الوتــر كوجــوب أصــل

الصــاة املكتوبــة والــزكاة ال فــرق بينهــا ،فقــال:

(ويف أن الليــل كلــه وقــت لصــاة الليــل مــن املغــرب والعشــاء اآلخــرة مــا

يقــول اهلل لنبيــه (صــى اهلل عليــه والــه):

﴿يَــا َأيُّهَــا الْمُزَّمِّـ ُـل * ُق ـ ِم َّ
الليْــلَ إَِّل َقلِي ـاً * نِصْ َف ـهُ َأ ِو انْ ُق ـصْ مِنْ ـهُ َقلِي ـاً * َأوْ ِزدْ عَ َليْ ـهِ
وَرَِّتـ ِـل الْ ُق ـر َْآنَ تَرْتِي ـاً﴾((( فــكان ذلــك مــن اهلل عــز وجــل توقيتــا ملــا افــرض مــن
الصــاة يف الليــل مــن املغــرب والعتمــة فرضــا ،والدليــل عــي أنــه عنــى بذلــك
الفــرض قــول اهلل ســبحانه مــن بعــد ذلــك ﴿و ُ
َاهلل يُ َقـدِّرُ َّ
الليْــلَ وَالنَّهَــارَ عَلِـمَ َأنْ َلـنْ

ْكـمْ
َكونُ مِن ُ
ن عَلِـمَ َأنْ سَـي ُ
ُتحْصُــوهُ َف َتــابَ عَ َلي ُ
ْكـمْ فَا ْقـرَءُ وا مَــا تَيَسَّـرَ مِـنَ الْ ُقـر َْآ ِ
مَر َْضــى و ََآخَ ـرُونَ ي َْض ِربُــونَ فِــي ْ َ
هلل و ََآخَ ـرُونَ يُقَاتِ ُلــونَ
ْض يَبْ َتغُ ــونَ مِ ـنْ ف َْضـ ِـل ا ِ
الر ِ

َّكاةَ﴾(((.
هلل فَا ْق ـرَءُوا مَــا تَيَسَّ ـرَ مِنْ ـهُ وَ َأقِيمُــوا الصَّ ـاَةَ و ََآ ُتــوا ال ـز َ
يل ا ِ
فِــي سَ ـ ِب ِ
َّكاةَ﴾ عــى أن ذلــك مــن
فــدل ســبحانه بقولــه ﴿وَ َأقِيمُــوا الصَّ ـاَةَ وَآ ُتــوا ال ـز َ

الصــاة فــرض كفــرض إيتــاء الــزكاة إذ ضمــه إليهــا ،ولــو كانــت صــاة النافلــة مل

يضمهــا إىل الــزكاة املؤكــدة ،وكذلــك وجدنــا اهلل ســبحانه يقــول يف كل مــا ذكــر فيــه
الصــاة والــزكاة مــن القــرآن ،فلــم يذكــر صــاة مــع زكاة إال وهــي صــاة فريضــة

((( املزمل.4 ،3،2،1 :
((( املزمل.20 :
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مؤكــدة كتأكيــد الــزكاة ،فــدل بذلــك عــى أهنــا صــاة الفريضــة املفرتضــة ،ولــو كان
ذلــك ذكــر نافلــة لذكــر اهلل ســبحانه أمرهــا ،كــا ذكــر أمــر غريهــا مــن النوافــل ،ومــا

جعــل لنبيــه هبــا وفيهــا مــن القربــة إليــه فقــال ســبحانه:
(((
﴿وَمِـنَ َّ
الليْـ ِـل َف َتهَجَّـدْ بِـهِ نَافِ َلـ ًة َلـكَ عَسَــى َأنْ يَبْعَ َثـكَ رَبُّـكَ مَقَامًــا مَحْمُوداً﴾

فجعــل تبــارك وتعــاىل بــن أمــره بالفريضــة والنافلــة واإلباحــة فصــوال بينــة،
وحــدودا واضحــة)(((.

58

 -2الشيخ أمحد املرتضى (ت840هـ).

ذهــب إمــام الزيديــة أمحــد املرتــى إىل القــول بوجــوب الوتــر وانــه أفضــل

النوافــل ثــم يليــه مــن حيــث الفضــل الرواتــب اليوميــة مســتدال بذلــك عــى محلــة
ـن ان صــاه الرتاويــح هــي بدعــة؛ وغرهيــا
مــن اقــوال الفقهــاء واســتدالهلم ثــم بـ َّ

مــن اوقــات النوافــل ووقــت ادائهــا؛ فجــاء قولــه يف رشح االزهــار ،بــا يــي:

(واملســنون النفــل يف عــرف أهــل الــرع هــو مــا الزمــه الرســول (صــى اهلل

عليــه والــه) وأمــر بــه وذلــك كرواتــب الفرائــض ،وغريهــا ممــا ورد فيــه أثــر خيصــه

بعينــه وان يــرد فيــه أثــر خــاص لــه (فمســتحب) ألنــه قــد ورد يف النوافــل عــى
ســبيل اجلملــة مــا يقــى بندهبــا وهــو قولــه (صــى اهلل عليــه وآلــه):
«الصالة خري موضوع يستكثر منه من شاء».

والنفــل (أقلــه مثنــى فــا جتــزى الركعــة الواحــدة وأمــا أكثــره ففــي االنتصــار

ان زاد عــى أربــع يف النهــار بطلــت وأمــا يف الليــل فيجــوز أن حيــرم بســت أو ثــان
((( االرساء.79 :

((( االحكام ليحيى بن احلسني :ج 1ص .91-90
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وال جتــوز الزيــادة عــى الثــان واختلــف يف األفضــل مــن النافلــة هــل هــي مثنــى
مثنــى أو ربــاع .فــروى النــرويس عــن القاســم (عليــه الســام) أن النوافــل مثنــى
مثنــى وســواء صــاة الليــل والنهــار ،وقــال هــذا مــا صــح عندنــا عــن النبــي (صــى

اهلل عليــه وآلــه).

وقالــت احلنفيــة :صــاة الليــل مثنــى وصــاة النهــار ربــاع؛ وقــد يؤكــد النفــل

مــن الصلــوات وذلــك (كالرواتــب) التــي مــع الفرائــض وهــي الوتــر وســنة الفجــر

وســنة املغــرب وســنة الظهــر وكصــاة الكســوفني واالستســقاء يف قــول ،والعيــد يف

قــول ،فهــذه مجلــة الســنن املؤكــدة.

واختلــف يف تعيــن األفضــل منهــا فقــال يف مهــذب الشــافعي مــا ســن لــه

اجلامعــة فهــو أفضــل وأفضلــه صــاة العيديــن ثــم الكســوف ثــم االستســقاء وهــذا

بنــاء عــى مذهبهــم يف العيديــن واالستســقاء واملذهــب يف هــذه التــي ليســت مضافة

أهنــا آكــد مــن املضافــة.

قــال يف االنتصــار :وقيــل الرواتــب أفضــل ألهنــا تكــرر * نعــم وأفضــل

الرواتــب الوتــر ثــم ركعتــا الفجــر ثــم ركعتــا املغــرب ثــم ركعتــا الظهــر * وقيــل:

ان ســنة الظهــر آكــد مــن ســنة املغــرب.

(تنبيــه) اختلــف يف حكــم صــاة الوتــر وعددهــا؛ أمــا حكمهــا فعندنــا أهنا ســنة

وقيــل :أهنــا واجبــة غري فــرض؛ وروى ذلك عــن النارص أيضــا وعندنــا ان الواجب

والفــرض بمعنــى واحــد وعنــد احلنفيــة ان الواجــب مــا ثبــت وجوبــه بدليــل ظنــي

والفــرض مــا ثبــت وجوبــه بدليــل قطعــي؛ قيــل والفــرض يكفــر مســتحل تركــه
ويفســق املخــل بــه وجيــب قضــاؤه؛ والواجــب عكســه يف مجيــع ذلــك.

59

الفصـل األول :مقدمات فريضة الصالة

وأمــا عددهــا فعدنــا أهنــا ثــاث ركعــات متصلــة يســلم يف آخرهــا وقيــل :أقلــه

ركعــة واحــدة وأكثــره إحــدى عــرة واألفضــل أن يســلم بــن كل ركعتــن وان

وصــل جــاز وقالــت اإلماميــة هــو ثــاث ركعــات لكــن يســلم عــى ركعتــن ثــم
ركعــة قــال يف االنتصــار وقــد حكــى ذلــك عــن عــي بــن احلســن والصــادق والباقــرـ
(عليــه الســام)..
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وممــا ورد فيــه أثــر خمصــوص ركعــات (مكمــات) لصــاة اليــوم والليلــة حتــى

تبلــغ مجلــة صــاة اليــوم والليلــة (اخلمســن ركعــة فالفرائــض ســبع عــرة؛ وثــان

قبــل الفجــر وثــان قبــل الظهــر وهــي صــاة األوابــن وأربــع بعــد الظهــر بســنته
وأربــع قبــل العــر وأربــع بعــد املغــرب بســنته والوتــر وســنة الفجــر.

(فأمــا) صــاة (الرتاويــح مجاعــة) فبدعــة عنــد القاســم والنــارص وهــي عرشون

ركعــة بعــر تســليامت يف كل ليلــة مــن ليــايل رمضــان؛ وقــال زيــد بــن عــي ،وعبــد
اهلل بــن احلســن ،وعبــد اهلل بــن موســى بــن جعفــر :أهنــا ســنة ،وهــو قــول الفقهــاء،
واختــاره يف االنتصــار قولــه مجاعــة يعنــى وأمــا فــرادى فمســتحب.

وصــاة (الضحــى) وهــي مــن ركعتــن إىل ثــان ووقتهــا مــن زوال الوقــت

املكــروه إىل قبــل الــزوال إذا صالهــا املصــى (بنيتهــا) أي بنيــة كوهنــا ســنة (فبدعــة)

وقــال يف االنتصــار املختــار أهنــا ســنة كــا هــو رأى عــي بــن احلســن زيــد العابديــن
والباقــر (عليهــا الســام) .وإدريــس بــن عبــد اهلل.
(فائدة:

قــال املصنــف ويكــره عنــد أئمــة اآلل النــوم بعــد صــاة الفجــر إىل طلــوع

الشــمس وبعــد العــر إىل غــروب الشــمس وىف االنتصــار كان (صــى اهلل عليــه
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وآلــه) يكــره النــوم قبــل العشــاء والــكالم بعــده اال بخــر)(((.
ً
ثانيا :أقوال فقهاء املذهب املالكي .
 -1احلطاب الرعيين (ت954هـ).

قال يف مواهب اجلليل:

(النفــل :مــا زاد عــى الفرائــض والســنن املؤكــدة مــن الصلــوات فحكمــه

النــدب ،اي االســتحباب ومنــه مــا يتأكــد اســتحبابه كــا اشــار إليــه بقولــه( :وتأكــد

بعــد مغــرب كظهــر وقبلهــا كعــر بــا حــد).

ومل يذكــر العشــاء اكتفــاء بــا يذكــره يف الشــفع والوتــر وعد صاحب الوغليســية

مــع املواضــع املذكــورة بعد العشــاء.

قــال الشــيخ زروق :وأمــا مــا قبــل العشــاء فلــم يــرد فيــه يشء معــن لكــن قولــه

(عليــه الصــاة والســام)(( :بــن كل أذانــن صــاة)).

احلديــث يف مســلم واملــراد باألذانــن األذان واإلقامــة ألهنــا إعالمــان ،وقيــل

تغليبــا ،أو املغــرب مســتثناة مــن ذلــك عــى املشــهور واهلل أعلــم .وأمــا الصبــح
فمعلــوم أنــه ال نفــل بعدهــا وال قبلهــا إال ركعتــي الفجــر)(((.
 -2اآلبي األزهري (ت 1330 :هـ).

قــال يف الثمــر الــداين بعــد بيــان صفــة صــاة الصبــح ومــا يلحــق هبــا مــن أمــور

كاالبتــداء بصــاة الفجــر والتعقيــب إىل أن يصــل إىل صــاة الظهــر ،فيقــول:
((( رشح االزهار :ج 1ص 392ـ .399
((( مواهب اجلليل :ج 2ص .370
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(ويتنفــل بعدهــا ،أي بعــد صــاة الظهــر ويســتحب لــه أن يتنفل بأربــع ركعات

يســلم مــن كل ركعتــن) لقولــه (عليــه الصالة والســام):

«مــن حافــظ عــى أربــع ركعــات قبــل الظهــر وأربــع بعدهــا حرمــه اهلل عــى

النــار» ،أي فتكــون املداومــة املذكــورة ســببا يف عــدم ارتــكاب الكبائــر ،وحينئــذ

حيــرم جســده عــى النــار.
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واحلديــث رواه اإلمــام أمحــد وأصحــاب الســنن أي الرتمــذي والنســائي وابــن

ماجــة وأبــو داود ،فــإن قلــت حيــث ورد احلــث باملحافظــة عــى أربــع قبــل وأربــع

بعــد فلــم اقتــر املصنــف عــى أربــع بعــد قلــت :تنبيهــا عــى املخالفــة بينهــا وبــن

العــر ،فإنــه إنــا يتنفــل قبلهــا فقــط ،ذكــره التتائــي (ويســتحب لــه) أي للمصــي
(مثــل ذلــك) التنفــل بأربــع ركعــات بعــد صــاة الظهــر أن يتنفــل بأربــع ركعــات

(قبــل صــاة العــر) ملــا صــح أنــه (عليــه الصــاة والســام) قــال:

«رحــم اهلل امــرأ صــى قبــل العــر أربعــا» مجلــة خربيــة لفظــا إنشــائية معنــى،

أي اللهــم ارحــم الــخ ،وال شــك أن دعــاءه مســتجاب.

(ويفعل يف) صالة (العرص) كام وصفنا يف صفة الظهر

ســواء ال يســتثنى منــه يشء (ال أنــه يقــرأ يف الركعتــن األولتــن مــع أم القــرآن

بالقصــار مــن الســور مثــل والضحــى وإنــا أنزلنــاه ونحومهــا) فلــو افتتحهــا بســورة
مــن طــوال املفصــل تركهــا وقــرأ ســورة قصــرة.

(وأمــا املغــرب فيجهــر بالقــراءة يف الركعتــن األولتــن منهــا) فقــط ويــر يف

الثالثــة (ويقــرأ يف كل أربعــة منهــا) أي األولتــن (بــأم القــرآن وســورة مــن الســور
القصــار) الن العمــل اســتمر عــى ذلــك ،ومــا روي بخالفــه فمــؤول أي ،فقــد

املبحـث الثالث :يف استحباب االبتداء بالنوافل

روى النســائي وأبــو داود أن النبــي (صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم) كان يقــرأ يف

املغــرب باألعــراف ،فــأول بأنــه حممــول عــى أنــه عــرف أن مــن خلفــه ال يتــررون

بذلــك ،وإال فالــذي اســتمر عليــه العمــل التخفيــف.

(و) يقــرأ (يف الثالثــة بــأم القــرآن فقــط) أي قــط بمعنــى حســب ،أي والفــاء

لتزيــن اللفــظ ،وقــط التــي بمعنــى حســب مفتوحــة الفــاء ســاكنة الطــاء ،فــإذا

كانــت بمعنــى الزمــن املــايض فهــي مضمومــة الطــاء مــع التشــديد ،تقــول :مــا
فعلتــه قــط بالفعــل املــايض.

وقول العامة ال أفعله قط حلن ،كام قال ابن هشام.

واحلاصــل أن قــط مضمومــة الطــاء مــع التشــديد ختتــص بالنفــي تقــول مــا

فعلتــه قــط مشــتقة مــن قططتــه أي قطعتــه ،فمعنــى مــا فعلتــه قــط مــا فعلتــه فيــا

انقطــع مــن عمــري الن املــايض منقطــع عــن احلــال واالســتقبال ،وبنيــت لتضمنهــا

معنــى مــذ وإىل إذ املعنــى مــذ أن خلقــت إىل اآلن ،وعــى حركــة لئــا يلتقي ســاكنان
وكانــت الضمــة تشــبيها بالغايــات وقــد تكــر عــى أصــل التقــاء الســاكنني ،وقــد

تتبــع قافــه طــاءه يف الضــم ،وقــد ختفــف طــاؤه مــع ضمهــا أو إســكاهنا ،ذكــره ابــن
هشــام.

(و) إذا رفــع رأســه مــن ســجود الركعــة الثالثــة (يتشــهد) ويصــي عــى النبــي

(صــى اهلل عليــه وآلــه] وســلم) ويدعــو (و) بعــد ذلــك (يســلم) عــى الصفــة
املتقدمــة (ويســتحب) لــه (أن يتنفــل بعدهــا) أي بعــد صــاة املغــرب أي بعــد

فراغــه مــن الذكــر عقبهــا (بركعتــن) أي عــى جهــة اآلكديــة لقولــه ومــا زاد عــى

الركعتــن فهــو خــر.
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ودليل االستحباب فعله (عليه الصالة والسالم).

(ومــا زاد) عــى الركعتــن (فهــو خــر) لــه لقولــه تعــاىل َ  :فمَــن يَعْمَـ ْـل مِ ْث َقــالَ

َذ ّرَةٍ خَيْ ـرًا يَ ـرَهُ( ،(((وإن تنفــل) بعدهــا (بســت ركعــات فحســن) أي مســتحب

لقولــه (صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم):

«مــن صــى بعــد املغــرب ســت ركعــات مل يتكلــم بينهــن بســوء  -أي حــرام -
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عدلــن لــه عبــادة ثنتــي عــرة ســنة».

رواه ابــن خزيمــة يف صحيحــه والرتمــذي والــذي يف التتائــي عــن صحيــح ابــن

خزيمــة عدلــن بعبــادة الــخ قــال بعضهــم :مــن عبــادة بنــي إرسائيــل.

ويف معجــات الطــراين مرفوعــا(( :مــن صــى بعــد املغــرب ســت ركعــات

غفــرت ذنوبــه ولــو كانــت مثــل زبــد البحــر)) أي رغوتــه.
(والتنفل بعد املغرب والعشاء مرغب فيه)

قــال الغــزايل :ســئل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم) عــن قولــه
اجـ ِـع فقــال  :الصــاة بــن العشــاءين).
تعــاىل :تَ َتجَا َفــىٰ جُنُوبُهُ ـمْ عَـ ِ
ـن الْم ََض ِ
ومعنــى تتجــاىف أي ترتفــع وتتنحــى جنوهبــم عــن املضاجع ،الفــرش ومواضع
النــوم ،وعنــه (عليــه الصــاة والســام) :أنــه قال:

«عليكــم بالصــاة بــن العشــاءين فإهنــا تذهــب بمالغــات  -بضــم امليــم –

النهــار وهتــذب آخــره».

املالغــات مجــع ملغــاة مــن اللغــو ،أي تطــرح مــا عــى العبــد مــن الباطــل ،أي

((( الزلزلة.7 :

املبحـث الثالث :يف استحباب االبتداء بالنوافل

تطــرح مــا اقرتفــه مــن مكــروه قــوال أو فعــا بحيــث ال يــام عليــه أو ال جيــره إىل
فعــل حمــرم أو مــن ذنــب صغــر إىل كبــرة أو يكــون ســببا يف العفــو عــن كبــرة كــا

هــو مقــرر ،ومعلــوم أن الكبــرة ال يكفرهــا إال التوبــة أو عفــو اهلل)(((.اىل ان يقــول :
(ثــم) بعــد أن (يصــي) العشــاء يصــي بعدهــا (الشــفع) ركعتــن ،وهــل يشــرط

أن خيصهــا بنيــة أو يكتفــي بــأي ركعتــن كانتــا؟ قــوالن.

الظاهر منهام الثاين ملا صح أنه (صىل اهلل عليه [وآله] وسلم) قال:

«صــاة الليــل مثنــى مثنــى ،فــإذا خــي أحدكــم صــاة الصبــح صــى ركعــة

توتــر لــه مــا قــد صــى».

(و) بعــد أن يصــي ركعتــي الشــفع يصــي (الوتــر) بفتــح الــواو وكرسهــا

وبتــاء مثنــاة فــوق ،وأمــا باملثلثــة مــع كــر الــواو فالفــراش للوطــئ ومــع فتحهــا

مــاء الفحــل جيتمــع يف رحــم الناقــة إذا أكثــر الفحــل رضاهبــا ومل تلقــح ،ذكــره
التتائــي ،وهــو ســنة آكــد الســنن عــى املشــهور ،أي ســنة مؤكــدة عــى املشــهور،

وقيــل بوجوبــه(((.

ً
ثالثا :أقوال فقهاء املذهب احلنفي .
 -1أبو بكر الكاشاني (ت 587هـ)

قال أبو بكر الكاشاين يف بيان فضل النوافل ووقتها وعددها وترتيبها:

(أمــا األول :فوقــت مجلتهــا ،وقــت املكتوبــات ألهنــا توابــع للمكتوبــات
((( الثمر الداين :ص.135-132
((( املصدر السابق :ص.139
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فكانــت تابعــة هلــا يف الوقــت ومقــدار مجلتهــا اثنــا عــر ركعــة ركعتــان وأربــع

وركعتــان وركعتــان وركعتــان يف ظاهــر الروايــة.

وأمــا مقــدار كل واحــدة منهــا ووقتهــا عــى التفصيــل فركعتــان قبــل الفجــر

وأربــع قبــل الظهــر ال يســلم اال يف آخرهــن وركعتــان بعــده وركعتــان بعــد املغــرب
وركعتــان بعــد العشــاء كــذا ذكــر حممــد يف األصــل وذكــر يف العــر والعشــاء ان

66

تطــوع بأربــع قبلــه فحســن.

وذكــر الكرخــي هكــذا اال أنــه قــال يف العــر وأربــع قبــل العــر وىف العشــاء

وأربــع بعــد العشــاء.

وروى احلســن عــن أيب حنيفــة وركعتــان قبــل العــر والعمــل فيــا روينــا

عــى املذكــور يف األصــل واألصــل يف الســنن مــا روى عــن عائشــة عــن رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم) أنــه قــال:

«مــن ثابــر عــى أثنــي عــرة ركعــة يف اليــوم والليلــة بنــى اهلل لــه بيتــا يف اجلنــة

ركعتــن قبــل الفجــر وأربــع قبــل الظهــر وركعتــن بعدهــا وركعتــن بعــد املغــرب

وركعتــن بعــد العشــاء».

وقــد واظــب رســول اهلل (صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم) عليهــا ومل يــرك

شــيئا منهــا اال مــرة أو مرتــن لعــذر وهــذا تفســر الســنة)(((.
وأما يف بيان فضل صالة الوتر وكيفية آدائها ،فقال:

(فالكالم يف الوتر يقع يف مواضع يف بيان صفة الوتر أنه واجب أم سنة؟

ويف بيــان مــن جيــب عليــه ويف بيــان مقــداره ويف بيــان وقتــه ويف بيــان صفــة

((( بدائع الصنائع :ج ،1ص.284
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القــراءة التــي فيــه ومقدارهــا ويف بيــان مــا يفســده ويف بيــان حكمــه إذا فســد أو

فــات عــن وقتــه ويف بيــان القنــوت.

أمــا األول فعنــد أيب حنيفــة فيــه ثــاث روايــات روى محــاد بــن زيــد عنــه أنــه

فــرض.

وروى يوسف بن خالد السمتي أنه واجب.

وروى نــوح بــن أيب مريــم املــروزي يف اجلامــع عنــه أنــه ســنة ،وبــه أخــذ أبــو

يوســف وحممــد والشــافعي وقالــوا إنــه ســنة مؤكــدة آكــد مــن ســائر الســنن املؤقتــة

واحتجــوا بــا روى عــن النبــي (صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم) أنــه قــال:
عيل ومل تكتب عليكم الوتر والضحى واألضحى».
«ثالث كتبت َّ

عيل وهي لكم سنة الوتر والضحى واألضحى».
وىف رواية« :ثالث كتبت َّ

وعــن عبــادة بــن الصامــت عــن النبــي (صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم) أنــه

قــال« :إن اهلل كتــب عليكــم يف كل يــوم وليلــة مخــس صلــوات»

وقال (صىل اهلل عليه [وآله] وسلم) :يف خطبة الوداع «صلوا مخسكم».
وكذا املروى يف حديث معاذ أنه ملا بعثه إىل اليمن قال له:

«أعلمهــم ان اهلل افــرض عليهــم مخــس صلــوات يف كل يــوم وليلــة ولــو كان

الوتــر واجبــا لصــار املفــروض ســت صلــوات يف كل يــوم وليلــة».

والن زيــادة الوتــر عــى اخلمــس املكتوبــات نســخ هلــا الن اخلمــس قبــل

الزيــادة كانــت كل وظيفــة اليــوم والليلــة وبعــد الزيــادة تصــر بعــض الوظيفــة
فينســخ وصــف الكليــة هبــا وال جيــوز نســخ الكتــاب واملشــاهري مــن األحاديــث

باآلحــاد والن عالمــات الســنن فيهــا ظاهــرة فإهنــا تــؤدى تبعــا للعشــاء والفــرض
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مــا ال يكــون تابعــا لفــرض آخــر وليــس هلــا وقــت وال أذان وال إقامــة وال مجاعــة
ولفرائــض الصلــوات أوقــات وأذان وإقامــة ومجاعــة.
ولذا يقرأ يف الثالث كلها وذا من امارات السنن.

وأليب حنيفــة مــا روى خارجــة بــن حذافــة عــن النبــي (صــى اهلل عليــه [وآلــه]

وســلم) أنــه قــال
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«إن اهلل تعــاىل زادكــم صــاة اال وهــي الوتــر فصلوهــا مــا بــن العشــاء إىل طلوع

الفجر».

واالستدالل به من وجهني:

أحدمها :إنه أمر هبا ومطلق االمر للوجوب.

والثــاين :إنــه ســاها زيــادة والزيــادة عــى الــيء ال تتصــور اال مــن جنســه؛

فأمــا إذا كان غــره فإنــه يكــون قرانــا ال زيــادة والن الزيــادة إنــا تتصــور عــى املقــدر
وهــو الفــرض فأمــا النفــل فليــس بمقــدر فــا تتحقــق الزيــادة عليــه وال يقــال إهنــا

زيــادة عــى الفــرض لكــن يف الفعــل ال يف الوجــوب ألهنــم كانــوا يفعلوهنــا قبــل
ذلــك اال تــرى أنــه قــال اال وهــي الوتــر ذكرهــا معرفــة بحــرف التعريــف ومثــل هذا
التعريــف ال حيصــل اال بالعهــد ولــذا مل يســتفرسوها ولــو مل يكــن فعلهــا معهــودا

الســتفرسوا فــدل أن ذلــك يف الوجــوب ال يف الفعــل وال يقــال إهنــا زيــادة عــى
الســنن ألهنــا كانــت تــؤدى قبــل ذلــك بطريــق الســنة.

وروى عن عائشة عن النبي (صىل اهلل عليه [وآله] وسلم) أنه قال:

«أوتروا يا أهل القران فمن مل يوتر فليس منا».

ومطلق االمر للوجوب وكذا التوعد عىل الرتك دليل الوجوب.

املبحـث الثالث :يف استحباب االبتداء بالنوافل

وروى أبــو بكــر أمحــد بــن عــي الــرازي بإســناده عــن أيب ســليامن بــن أيب بــردة

عــن النبــي (صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم):

«أنه قال الوتر حق واجب فمن مل يوتر فليس منا».

وهــذا نــص يف البــاب وعــن احلســن البــري أنــه قــال امجــع املســلمون عــى أن

الوتــر حــق واجــب وكــذا حكــى الطحــاوي فيــه امجــاع الســلف ومثلهــا ال يكــذب

وألنــه إذا فــات عــن وقتــه يقــى عندمهــا وهــو أحــد قــويل الشــافعي ووجــوب
القضــاء عــن الفــوات ال عــن عــذر يــدل عــى وجــوب األداء ولــذا ال يــؤدى عــى
الراحلــة باإلمجــاع عنــد القــدرة عــى النــزول وبعينــه ورد احلديــث وذا مــن أمــارات

الوجــوب والفرضيــة وألهنــا مقــدرة بالثــاث والتنفــل بالثــاث ليــس بمــروع.

وأمــا األحاديــث  :امــا األول ففيــه نفــى الفرضيــة دون الوجــوب الن الكتابــة

عبــارة عــن الفرضيــة ونحــن بــه نقــول إهنــا ليســت بفــرض ولكنهــا واجبــة وهــي
آخــر أقــوال أيب حنيفــة.

والروايــة األخــرى حممولــة عــى مــا قبل الوجــوب وال حجة هلــم يف األحاديث

االخــر ألهنــا تــدل عــى فرضيــة اخلمــس والوتــر عندنــا ليســت بفــرض بــل هــي
واجبــة وىف هــذا حكايــة وهــو مــا روى أن يوســف بــن خالــد الســمتي ســأل أبــا

حنيفــة عــن الوتــر فقــال :هــي واجبــة؛ فقــال يوســف :كفــرت يــا أبــا حنيفــة وكان

ذلــك قبــل أن يتلمــذ عليــه كأنــه فهــم مــن قــول أيب حنيفــة أنــه يقــول إهنــا فريضــة؛
فزعــم أنــه زاد عــى الفرائــض اخلمــس.

فقــال أبــو حنيفــة ليوســف أهيولنــي اكفــارك إيــاي وأنــا أعــرف الفــرق بــن

الواجــب والفــرض كفــرق مــا بــن الســاء واألرض.
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ثــم بــن لــه الفــرق بينهــا فاعتــذر إليــه وجلــس عنــده للتعلــم بعــد أن كان مــن

أعيــان فقهــاء البــرة وإذا مل يكــن فرضــا مل تــر الفرائض اخلمس ســتا بزيــادة الوتر

عليهــا وبــه تبــن ان زيــادة الوتــر عــى اخلمــس ليســت نســخا هلــا ألهنــا بقيــت بعــد
الزيــادة كل وظيفــة اليــوم والليلــة فرضــا أمــا قوهلــم إنــه ال وقــت هلــا فليــس كذلــك

بــل هلــا وقــت وهــو وقــت العشــاء اال ان تقديــم العشــاء عليهــا رشط عنــد التذكــر
70

وذا ال يــدل عــى التبعيــة كتقديــم كل فــرض عــى مــا يعقبــه مــن الفرائــض وهلــذا

اختــص بوقــت استحســانا فــان تأخريهــا إىل آخــر الليــل مســتحب وتأخــر العشــاء
إىل آخــر الليــل يكــره أشــد الكراهــة وذا أمــارة األصالــة إذ لــو كانــت تابعــة للعشــاء

لتبعتــه يف الكراهــة واالســتحباب مجيعــا وأمــا اجلامعــة واألذان واإلقامــة فألهنــا مــن
شــعائر اإلســام فتختــص بالفرائــض املطلقــة وهلــذا ال مدخــل هلــا يف صــاة النســاء
وصــاة العيديــن والكســوف وأمــا القــراءة يف الركعــات كلهــا فلــرب احتيــاط

عنــد تباعــد األدلــة عــن ادخاهلــا حتــت الفرائــض املطلقــة عــى مــا نذكــر.

(فصــل) وأمــا بيــان مــن جتــب عليــه فوجوبــه ال خيتــص بالبعــض دون البعــض

كاجلمعــة وصــاة العيديــن بــل يعــم النــاس أمجــع مــن احلــر والعبــد والذكــر
واألنثــى بعــد أن كان أهــا للوجــوب الن مــا ذكرنــا مــن دالئــل الوجــوب ال
يوجــب الفصــل.

(فصــل) وأمــا الــكالم يف مقــداره فقــد اختلــف العلــاء فيــه قــال أصحابنــا

الوتــر ثــاث ركعــات بتســليمة واحــدة

يف األوقــات كلهــا وقــال الشــافعي هــو باخليــار ان شــاء أوتــر بركعــة أو ثــاث

أو مخــس أو ســبع أو أحــد عــر يف األوقــات كلهــا.

املبحـث الثالث :يف استحباب االبتداء بالنوافل

وقــال الزهــري يف شــهر رمضــان ثــاث ركعــات وىف غــره ركعــة احتــج

الشــافعي بــا روى عــن النبــي (صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم) أنــه قــال:
«من شاء أوتر بركعة ومن شاء أوتر بثالث أو بخمس».

ولنــا مــا روى عــن ابــن مســعود وابــن عبــاس وعائشــة اهنــم قالــوا كان رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم) يوتــر بثــاث ركعــات.

وعــن احلســن قــال امجــع املســلمون عــى أن الوتــر ثــاث ال ســام اال يف

آخرهــن ومثلــه ال يكــذب والن الوتــر نفــل عنــده والنوافــل اتبــاع الفرائــض فيجب

أن يكــون هلــا نظــرا مــن األصــول والركعــة الواحــدة غــر معهــودة فرضــا وحديــث
التخيــر حممــول عــى مــا قبــل اســتقرار امــر الوتــر بدليــل مــا روينــا)(((.
 -2ابن عابدين (ت 1252هـ)

ذهــب ابــن عابديــن يف بيــان فضــل النوافــل إىل أن أفضلهــا هــي نافلــة الفجــر،

وذلــك ملــا يف الصحيحــن عــن عائشــة ،اهنــا قالــت:

(مل يكــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) عــى يشء مــن النوافــل أشــد تعاهــد ًا منــه

عــى ركعتي الفجــر)(((.

ً
رابعا :أقوال فقهاء املذهب الشافعي.
نكتفــي يف بيــان هــذه املســألة بــا قالــه احلافــظ النــووي (ت 676هـــ) يف فضــل

النوافــل ،وبعــده نــورد مــا قالــه املليبــاري الفنــاين (ت 987 :هـــ).
((( بدائع الصانع ج ،1ص.272-270
((( حاشية رد املختار :ج 2ص .15

71

الفصـل األول :مقدمات فريضة الصالة

 -1النووي ( ت :) 676

(أختلــف اصحابنــا يف حــد التطــوع والنافلــة والســنة ،عــى ثالثــة أوجــه

(أحدهــا) أن تطــوع الصــاة مــا مل يــرد فيــه نقــل بخصوصيتــه بــل يفعلــه اإلنســان

ابتــداء والذاهبــون إىل هــذا قالــوا مــا عــدا الفرائــض ثالثــة أقســام (ســنن) وهــي

التــي واظــب عليهــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) (ومســتحبات) وهــي التــي
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فعلهــا أحيانــا ومل يواظــب عليهــا (وتطوعــات) وهــي التــي ذكرنــا أوال والوجــه

الثــاين أن النفــل والتطــوع لفظــان مرتادفــان معنامهــا واحــد ومهــا مــا ســوى
الفرائــض والوجــه الثالــث أن الســنة والنفــل والتطــوع واملنــدوب واملرغــب فيــه

واملســتحب ألفــاظ مرتادفــة وهــي مــا ســوى الواجبــات قــال العلــاء التطــوع يف

األصــل فعــل الطاعــة وصــار يف الــرع خمصوصــا بطاعــة غــر واجبــة .
قال املصنف:

(أفضــل عبــادات البــدن الصــاة ملــا روى عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص عــن

النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) أنــه قــال:

«استقيموا واعلموا ان خري أعاملكم الصالة ».

وال حيافــظ عــى الوضــوء اال مؤمــن وألهنــا جتمــع مــن القــرب مــا ال جيمــع

غريهــا مــن الطهــارة واســتقبال القبلــة والقــراءة وذكــر اهلل تعــاىل والصــاة عــى

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ويمنــع فيهــا مــن كل مــا يمنــع منــه يف ســائر

العبــادات وتزيــد عليهــا باالمتنــاع مــن الــكالم واملــي وســائر األفعــال وتطوعهــا
أفضــل التطــوع)(((.

((( املجموع للنووي :ج ،4ص .2
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ويف الوتر قال النووي:

(الوتــر ســنة عندنــا بــا خــاف وأقلــه ركعــة بــا خــاف وادنــى كاملــه ثــاث

ركعــات ،واكمــل منــه مخــس ثــم ســبع ثــم تســع ثــم أحــدى عــرة ركعــة وهــي
اكثــره عــى املشــهور يف املذهــب وبــه قطــع املصنــف واالكثــرون)(((.
 -2املليباري الفناني اهلندي:

(وصــاة النفل قســان :قســم ال تســن لــه مجاعــة كالرواتــب التابعــة للفرائض،

وهــي مــا تــأيت آنفا.

(يســن) لألخبــار الصحيحــة الثابتــة يف الســنن (أربــع ركعــات قبــل عــر)،

وأربــع قبــل (ظهــر) وأربــع بعــده( ،وركعتــان بعــد مغــرب) ونــدب وصلهــا

بالفــرض .وال يفــوت فضيلــة الوصــل بإتيانــه قبلهــا الذكــر املأثــور بعــد املكتوبــة.
(و) بعــد (عشــاء) ركعتــان خفيفتــان (وقبلهــا) ،إن مل يشــتغل هبــا عــن إجابــة

املــؤذن .فــإن كان بــن األذان واإلقامــة مــا يســعهام فعلهــا ،وإال أخرمهــا.
(و) ركعتان قبل (صبح) ،ويسن ختفيفهام.

وقــراءة الكافــرون واالخــاص فيهــا ،خلــر مســلم وغــره ،وورد أيضــا فيهــا
كيْ ـفَ ،(((وأن مــن داوم عــى قراءهتــا
أَلَ ـمْ نَشْ ـرَحْ لَ ـكَ ،(((و َ أ َل ـمْ تَ ـرَ َ

فيهــا زالــت عنــه علــة البواســر ،فيســن اجلمــع فيهــا بينهــن لتتحقــق االتيــان

بالــوارد ،أخــذا ممــا قالــه النــووي يف :إين ظلمــت نفــي ظلــا كثــرا كبــرا.
((( املجموع :ج ،4ص.12
((( االنرشاح.1 :
((( الفيل.1:
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ومل يكــن بذلــك مطــوال هلــا تطويــا خيــرج عــن حــد الســنة واالتبــاع ،كــا قالــه

شــيخنا ابــن حجــر وزيــاد.

وينــدب االضطجــاع بينهــا وبــن الفــرض إن مل يؤخرمهــا عنــه ،ولــو غــر

متهجــد .واألوىل كونــه عــى الشــق األيمــن ،فــإن مل يــرد ذلــك فصــل بنحــو كالم
أو حتــول.
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(تنبيه) جيوز تأخري الرواتب القبلية عن الفرض وتكون أداء.

وقــد يســن كأن حــر والصــاة تقــام أو قربــت إقامتهــا بحيــث لــو اشــتغل هبــا

يفوتــه حتــرم اإلمــام فيكــره الــروع فيهــا ،ال تقديــم البعديــة عليــه لعــدم دخــول
وقتهــا ،وكــذا بعــد خــروج الوقــت عــى األوجــه.

واملؤكــد مــن الرواتــب عــر ،وهــو ركعتــان قبــل صبــح وظهــر وبعــده وبعــد

مغــرب وعشــاء)(((.

ً
خامسا :أقوال فقهاء املذهب احلنبلي.
وذهــب فقهــاء املذهــب احلنبــي إىل تقســيم النوافــل إىل قســمني وادراجهــا

حتــت عنــوان التطــوع ويف ذلــك يقــول :
 -3ابن قدامة املقدسي (620هـ):

والتطوعات قسامن:

(أحدمهــا) مــا تســن لــه اجلامعــة وهو صــاة الكســوف واالستســقاء والرتاويح

ونذكرهــا إن شــاء اهلل يف مواضعها.
((( فتح املعني :ج ،1ص.287-284
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(والثــاين) مــا يفعــل عــى االنفــراد وهــي قســان ســنة معينــة ونافلة مطلقــه فأما

املعينــة فتتنــوع أنواعــا (منهــا) الســنن الرواتــب مــع الفرائــض وهــي عــر ركعــات

 -ركعتــان قبــل الظهــر وركعتــان بعدهــا ،وركعتــان بعــد املغــرب ،وركعتــان بعــد

العشــاء وركعتــان قبــل الفجــر.

وقــال أبــو اخلطــاب وأربــع قبــل العــر ملــا روى ابــن عمــر قــال ،قــال رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم)« :رحــم اهلل امــرأ صــى قبــل العــر أربعــا».
رواه أبــو داود.

وقــال الشــافعي قبــل الظهــر أربــع ملــا روى عبــد اهلل بــن شــقيق قــال ســألت

عائشــة عــن صــاة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه) فقالــت :كان يصــي يف بيتــه

قبــل الظهــر أربعــا ثــم خيــرج فيصــي بالنــاس ثــم يدخــل فيصــي ركعتــن وكان
يصــي بالنــاس املغــرب ثــم يدخــل فيصــي ركعتــن ثــم يصــي بالنــاس العشــاء

ويدخــل بيتــي فيصــي ركعتــن رواه مســلم.

ولنــا مــا روى ابــن عمــر قــال حفظــت عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه)

عــر ركعــات ركعتــن قبــل الظهــر وركعتــن بعدهــا وركعتــن بعــد املغــرب يف
بيتــه وركعتــن بعــد العشــاء يف بيتــه ،وركعتــن قبــل الصبــح كانــت ســاعة ال يدخــل

عــى النبــي صــى اهلل عليــه وســلم فيهــا ،حدثتنــي حفصــة أنــه كان إذا أذن املــؤذن
وطلــع الفجــر صــى ركعتــن .متفــق عليــه ،وملســلم بعــد اجلمعــة ســجدتني ،ومل

يذكــر ركعتــن قبــل الصبــح.

وروى الرتمــذي عــن عائشــة عــن النبــي (صــى اهلل عليــه والــه) مثــل ذلــك

وقــال :هــو حديــث صحيــح وقولــه رحــم اهلل امــرأ صــى قبل العــر أربعــا ترغيب
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فيهــا ومل جيعلهــا مــن الســنن الرواتــب بدليــل أن ابــن عمــر روايــة ومل حيفظهــا عــن

النبــي صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم وحديــث عائشــة قــد اختلــف فيــه فــروي عنهــا

مثــل روايــة ابــن عمــر)(((.

املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب.

ً
أوال :يف استحباب النوافل.
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ذهــب اإلماميــة :اىل تقســم النوافــل إىل قســمني ،األول :الرواتــب اليوميــة

والثــاين :غــر الرواتــب ،ويســتحب اإلتيــان بالرواتــب اليوميــة اســتحباب ًا موكــد ًا.
وقــال الزيديــة :يســتحب اتيــان الرواتــب اليوميــة ،وبوجــوب الوتــر ،وببدعــة

صــاة الرتاويــح.

وقــال املالكيــة :حكــم النفــل ،االســتحباب ،ويتأكــد يف الظهــر والعــر،

والوتــر.

وقال احلنفية :مستحبة ،ولكن الوتر واجب ،وقيل :إهنا فريضة.
وقال الشافعية :بإهنا سنة.

وقــال احلنابلــة :إهنــا مســتحبة؛ ويتأكــد االســتحباب يف صــاة الوتــر ويكــره

تركهــا ،وقــد أســقط أمحــد بــن حنبــل شــهادة تــارك صــاة الوتــر ألنــه ((رجــل

ســوء)).

((( الغني البن قدامة :ج ،1ص  762ـ .763
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ً
ثانيا :يف عدد النوافل وترتيبها.
1ـ قال فقهاء اإلمامية:

إن عــدد النوافــل الرواتــب هــو أربــع وثالثــون ركعــة ،وهــي :ثــان قبــل

الظهــر ،وثــان قبــل العــر ،وأربعــة بعــد املغــرب  ،واثنــان مــن جلــوس بعــد

العشــاء ،وهــي صــاة الوتــرة ،وتعــد بركعــة واحــدة؛ واثنــان بعــد الفجــر ،واحــد

عــر ركعــة بعــد منتصــف الليــل :وهــي صــاة الليــل ،منهــا ثــان ركعــات نافلــة
الليــل واثنــان صــاة الشــفع ،وركعــة واحــدة هــي الوتــر؟ وأفضــل الرواتــب صالة

الليــل ثــم الفجــر.

2ـ قال فقهاء الزيدية:

أفضــل النوافــل :الرواتــب اليوميــة ألهنــا تتكــرر ،وأفضــل الرواتــب الوتــر ثــم

ركعتــا الفجــر ،ثــم املغــرب ثــم الظهــر.

وأمــا عددهــا :فهــي مثنــى مثنــى ال يزيــد يف النهــار عــى أربــع ،ويف الليــل عــى

ثامنيــة.

وعــدد ركعــات صــاة الوتــر ،هــي ثالثــة ركعــات متصلــة يســلم يف أخرهــا،

وأقــل صــاة الوتــر ركعــة واحــدة وأكثرهــا أحــد عــر ركعــة يســلم يف كل ركعتني.
أما ترتيبها:

ثــان ركعــات قبــل الفجــر ،وثــان قبــل الظهــر ،وهــي صــاة األوابــن ،وأربــع

بعــد الظهــر بســنته ،وأربــع قبــل العــر ،وأربــع بعــد املغــرب ،بســنته والوتــر،
وســتة الفجــر.
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3ـ قال فقهاء املالكية:

وهــي أربــع ركعــات بعــد الظهــر ،واملغــرب بعدهــا باثنــن ،وقيــل :بأربــع

وقيــل بســتة وهــو االحســن عندهــم.

وقيــل العــر بأربــع ،ومل يــرد عنهــم يشء يف العشــاء ،وامــا الصبــح فمعلــوم

انــه ال نفــل بعدهــا وال قبلهــا اال ركعتــي الفجــر وصــاة الليــل قيــل أحــد عــر
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ركعــة وقيــل ثالثــة عــر كــا عــن عائشــة يف املوطــأ وثنـ ًا مثنــا ،منهــا ركعتــا الشــفع
وبعدهــا الوتــر ،وقيــل :ان الوتــر ثالثــة ركــع.

ووقتها بعد صالة العشاء؛ وقيل :بوجوب الوتر.
4ـ قال فقهاء احلنفية:

وعددهــا أثنــى عــر ركعــة ،وترتيبهــا اثنــان قبــل صــاة الفجــر ،واربعــة قبــل

الظهــر ال يســلم اال يف أخره ـ َّن ،وركعتــان قبــل العــر ،وركعتــان بعــد املغــرب،

وركعتــان بعــد العشــاء.
وأما صالة الليل.

فقــد ذهــب أبــو حنيفــة إىل وجــوب الوتــر ،وقبــل ذلــك كان يقــول بفريضــة

الوتــر؛ أمــا عددهــا فقيــل :أهنــا ثــاث ركعــات بتســلميه واحــدة وامجعــوا عليــه.
وامــا وقتهــا ،فوقــت العشــاء ويشــرط تقديــم العشــاء عليهــا ،ويســتحب

تأخريهــا إىل آخــر الليــل.

5ـ قال فقهاء الشافعية:

إن صــاة النفــل تنقســم إىل قســمني ،األول :ال تســن لــه مجاعــة كالرواتــب

املبحـث الثالث :يف استحباب االبتداء بالنوافل

التابعــة للفرائــض ،والثــاين :مــا تســن لــه اجلامعــة كالرتاويــح.

أمــا الرواتــب فهــي أربــع ركعــات قبــل الظهــر ،وأربعــة بعــده ،وأربعــة بعــد

العــر ،واثنــان بعــد املغــرب ،وركعتــان بعــد العشــاء ،وركعتــان قبــل الصبــح.

أمــا صــاة الوتــر فاقلــه ركعــة واحــدة ،ويف كهلــه ثالثــة ركعــات ،واعمــل منــه

مخــس ،ثــم ســبع ،ثــم أحــد عــرة ركعــة ،وهــو املشــهور عندهــم.
6ـ قال فقهاء احلنابلة:

تنقســم النوافــل عنــد املذهــب احلنبــي إىل قســمني ،األول مــا تســن لــه اجلامعــة

كاالستســقاء ،والرتاويــح ،والثــاين :مــا ال يســن لــه اجلامعــة كالرواتــب اليوميــة.

وأمــا عددهــا فعــرة ،ركعتــان قبــل الظهــر وركعتــان بعــده ،وركعتــان بعــد

املغــرب وركعتــان بعــد العشــاء ،وركعتــان قبــل الصبــح؛ وامــا صــاة الوتــر فركعــة
واحــدة.

املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة .

نــورد يف هــذه املســألة بعــض االقــوال يف بيــان معنــى احلديــث الرشيــف

ودالالتــه التــي تناوهلــا رشاح هنــج البالغــة وذلــك اعاممــ ًا للفائــدة واحاطــة بــا

تضمنــه احلديــث مــن فقــه االخــاق والســلوك ،فكانــت هــذه االقــوال كااليت:
 -1علي بن زيد البيهقي (ت565 :هـ).
قال البيهقي ( رمحه اهلل ) بعد أن أورد احلديث الرشيف:

(اعلــم أن الصلــوة مثــل شــخص ،وآداهبــا كاحلــواس ،وفرايضهــا كاالعضــاء،

الصلــوة اســتقامة القلــب وجتديــد
وروحهــا اخلشــوع واخلضــوع واملقصــود مــن ّ
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ذكــر اهلل عــى ســبيل اهليبــة والتعظيــم ،قــال اهلل تعــاىل﴿ :إَِّننِــي َأنَــا اهلل﴾.

ومــن كان قلبــه حــارضا يف وقــت التّكبــر فحســب كان كشــخص بــه رمــق.

الصيحــة باحلـ ّـق.
فتف َّكــر مــن االذان يف نــداء القيامــة ،حيــث قــال قــوم يســمعون ّ
الســؤال حيــث قــال﴿ :وقِ ُفوهُ ـمْ إَِّنهُ ـمْ
ومــن القيــام يف حــال الوقــوف يف حالــة ّ
مَسْ ـؤُ ُلو نَ﴾.
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ّشهد يف قوله﴿ :وتَرى ُ
الركوع يف قوله ،تعاىل:
ومن الت ّ
ك َّل ُأمَّةٍ جاثِيَةً﴾ .ومن ّ

﴿ناكِسُــوا رُؤُسِـ ِهمْ عِنْـدَ رَبِّ ِهـمْ﴾ .ومــن فــرح عنــد ســاع االذان ،ابتهــج عنــد نــداء
القيامــة).

والقربان :بالضم ما تقربت به إىل اهلل ،ومنه قربة هلل قربان ًا)(((.
ُ

 -2السيد حبيب اهلل اهلامشي اخلوئي (ت1324 :هـ)
جــاء يف منهــاج الرباعــة بيــان آخــر للحديــث الرشيــف فقــد قــال الســيد حبيــب

اهلل اخلوئــي:

(قــرب ،قربانــ ًا مــن الــيء :دنــا منــه؛ واملعنــى ـ للحديــث هــو أن ـ اهلــدف

الغائــي مــن العبــادات ردع النفــوس مــن الشــهوات والتوجــه إىل املا ّديــات

وتوجيههــا إىل حــره القــدس األهليــة وحظــرة االنــس الربانيــة ،فــروح العبــادة

التقــرب إىل اهلل واالنخــاع عــن ظلــات الطبيعــة الكامنــة يف الغرائــز البرشيــة.
واكــال العبــادات وعمودهــا الصــاة فإهنــا رشعــت لقيــام العبــد بــن يــدي

ر ّبــه واالشــتغال باملناجــاة معــه بنفســه مــن دون وســيط وحاجــب ،ولكنهــا تؤثــر يف
((( معارج هنج البالغة :ص .425

املبحـث الثالث :يف استحباب االبتداء بالنوافل

والتوجــه إىل اهلل بالعبوديــة واالخــاص وقطــع
التقـ ّـرب باعتبــار حضــور القلــب
ّ

النظــر عــن النــاس واالتّقــاء مــن ّ
كل مــا يوجــب التشــويش والوســواس مــن
ـري لقبــول العبــادة وقــد قــال اهلل تعــاىل:
اخلنّــاس ،فالتقــوى رشط جوهـ ّ

﴿إَِّنمــا يَ َت َقبَّـ ُـل ُ
الصــاة يف التقـ ّـرب إليــه تعــاىل مــروط
اهلل مِـنَ الْمَُّتقِـنَ﴾ فتأثــر ّ

بالتقــوى)(((.

ونكتفــي هبذيــن القولــن يف بيــان معنــى احلديــث وداللتــه العرفانيــة والرتبويــة

يف إثــر الصــاة عــى اإلنســان املؤمــن ال ســيام مــن بلــغ درجــة املتقــن فهــو موضــع

قربــه مــن اهلل تعــاىل وحمــل أنســه وهبجتــه.

((( منهاج الرباعة :ج ،21ص .209
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املبحث الرابع
جواز ترك النوافل لعذر أو لغريه
قال أمري املؤمنني (عليه الصالة والسالم):
ـت َف ِ
«إِ َّن لِ ْل ُق ُلـ ِ
وهــا َعـ َـى الن ََّوافِـ ِ
ـوب إِ ْق َبـ ً
ـل ،وإِ َذا َأ ْد َبـ َـر ْت
ـال وإِ ْد َبــار ًاَ ،فـإِ َذا َأ ْق َب َلـ ْ ْ
اح ُل َ
ِ
ـروا ِ َبا َعـ َـى ا ْل َف َرائِـ ِ
ـض»(((.
َفا ْق َتـ ُ
وقال عليه الصالة والسالم :
يل تَدُ وم َع َليه َأر َجى ِم ْن كَثِ ٍري َم ْ ُل ٍ
« َقلِ ٌ
ول ِمنْه»(((.
ُ ْ ْ

أختلــف عنــوان احلكــم يف احلديثــن الرشيفــن يف املذهــب اإلمامــي عنــه يف

بقيــة املذاهــب اإلســامية،فقد حــر فقهــاء املذاهــب العــذر يف تــرك النوافــل

بالســفر وهــو مــا ســنتناوله يف املســالة القادمــة .

املس��ألة االوىل :أقوال فقهاء اإلمامية يف جواز ترك النوافل عند إدبار القلب
عن العبادة لتوارد اهلموم.

يــدل احلديثــان وعنــوان املســألة :إن اإلماميــة تنفــرد بــه عــن بقيــة املذاهــب

اإلســامية فقــد ذهــب إمــام الشــافعية إىل أن عنــوان تــرك النافلــة مرتكــز ًا عــى هنــي
النبــي (صــى اهلل عليــه والــه) يف أوقــات حمــددة:

((( هنج البالغة ،احلكمة ،312 :ص .530
((( هنج البالغة ،احلكمة ،278 :ص .525
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(وان املــراد بالنهــي هــو النوافــل ،وذلــك أنــه ال يكــون أن جيعــل املــرء مــدرك ًا

لصــاة يف وقــت هنــي فيــه عــن الصــاة)(((.

وعنــد املذهــب احلنفــي( :بانــه ال يأثــم بــرك النافلــة وهــو الصحيــح فــا يكــون

مانعـ ًا بخــاف صــاة الفــرض فإنــه يأثم برتكهــا)(((.
وعليه:
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ســنورد بعــض اقــوال فقهــاء االماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) يف جــواز تــرك

النوافــل إذا كانــت لعــذر كــورود اهلمــوم عــى القلــب أو مطلــق اجلــواز لغــر عــذر
إال أن ذلــك قطعـ ًا اي بــدون عــذر ســيؤدي إىل حرمــان املؤمــن عــن الثــواب الكثــر
املخصــوص بــأداء النوافــل.

ولكــن مــا هــو يف غايــة االمهيــة تفــرد االماميــة بتنظيــم العالقــة القلبيــة بــن

عــز شــأنه فلــو أكــره اإلنســان نفســه عــى التنفــل وقلبــه مثقــل
العبــد ومــواله ّ

باهلمــوم والغمــوم وقــد اعــرض عــن االقبــال عــى اهلل تعــاىل ســيؤدي إىل نتيجــة
عكســية تظهــر اثارهــا يف اداء الفريضــة فيقبــل عليهــا العبــد إمــا مرغــا ألســقاط

ا فيحــرم الثــواب يف ادائهــا يف أوقاهتــا فضــ ً
مــا ألــزم بــه نفســه أو متثاقــ ً
ا عــن
انشــغال القلــب آنــذاك عــن الصــاة وحرمانــه مــن اخلشــوع وتوابــع االمــر مــن اداء
التعقيبــات وغريهــا بعــد الفريضــة.
من هنا:

كانــت كلــات فقهــاء االماميــة يف مصنفاهتــم الفقهيــة تظهــر العلــة يف احلكــم
((( الرسالة :ص .323

((( البحر الرائق البن نجم املرصي :ج ،3ص .268

املبحـث الرابع :جواز ترك النوافل لعذر أو لغريه

وداللــة احلديــث الرشيــف ومــراده ،وهــو كااليت:
ً
أوال :احملقق البحراني (ت1244 :هـ) .
قال (عليه الرمحة والرضوان) يف احلدائق:

(املفهــوم مــن كالم مجلــة مــن االصحــاب (رضــوان اهلل عليهــم) تــرك النافلــة

لعــذر ومنــه اهلــم والغــم ،واســتدلوا عــى ذلــك بروايــة عــي بــن أســباط عــن عــدة

مــن أصحابنــا((( أن أبــا احلســن موســى (عليــه الســام) كان إذا اهتــم تــرك النافلــة.
وعــن معمــر بــن خــاد عــن أيب احلســن الرضــا (عليــه الســام)((( أن أبــا

احلســن (عليــه الســام ) كان إذا اغتــم تــرك اخلمســن قــال يف التهذيــب  :يريــد بــه

متــام اخلمســن ألن الفرائــض ال جيــوز تركهــا عــى حــال .

واعرتضهــم يف املــدارك بــأن يف الروايتــن قصــورا مــن حيــث الســند ،قــال

واألوىل أال تــرك النافلــة بحــال للحــث األكيــد عليهــا يف النصــوص املعتمــدة.
وقــال أيب جعفــر الصــادق (عليــه الســام)(((« :وأن تــارك هــذا ليــس بكافــر»

-يعنــي النافلــة -ولكنهــا معصيــة ألنــه يســتحب إذا عمــل الرجــل عمــا مــن اخلــر

أن يــدوم عليــه.

وقــول الصــادق (عليــه الســام) يف صحيحــة ابــن ســنان الــواردة يف مــن فاتــه

يشء مــن النوافــل(((:

((( رواه يف الوسائل يف الباب  16من أعداد الفرائض.
((( رواه يف الوسائل يف الباب  16من أعداد الفرائض.
((( رواه يف الوسائل يف الباب  14من أعداد الفرائض.

((( التهذيب ج 1ص  136ويف الوسائل يف الباب  18من أعداد الفرائض.
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«إن كان شــغله يف طلــب معيشــة ال بــد منهــا أو حاجــة ألخ مؤمــن فــا يشء

عليــه وإن كان شــغله لدنيــا يتشــاغل هبــا عــن الصــاة فعليــه القضــاء وإال لقــي اهلل
عــز وجــل مســتخفا متهاونــا مضيعــا لســنة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)».

أقــول :فيــه (أوال) إن مــا طعــن بــه يف اخلربيــن املذكوريــن فهــو ال يقــوم حجــة

عــى املتقدمــن كــا ســلف بيانــه يف غــر موضــع.
86

و(ثانيــا)  -إنــه ممــا يؤيــد هذيــن اخلربيــن أيضــا مــا رواه ثقــة اإلســام يف الــكايف

بســنده عــن أحدمهــا (عليهــا الســام)((( :قــال :قــال النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه):

«إن للقلــوب اقبــاال وادبــارا فــإذا أقبلــت فتنفلــوا وإذا أدبــرت فعليكــم بالفريضــة».
ومثله عن أمري املؤمنني (عليه السالم) يف كتاب هنج البالغة(((:

قــال« :إن للقلــوب اقبــاال وادبــارا فــإذا أقبلــت فامحلوهــا عــى النوافــل وإن

أدبــرت فاقتــروا هبــا عــى الفرائــض» وال ريــب أن اهلم والغــم موجبــان إلدبارها.
و (ثالثــا)  -أن مــا ذكــره مــن اخلربيــن معــارض بــا تكاثــر يف األخبــار مــن أن

مــن لقــي اهلل عــز وجــل بالفرائــض اخلمــس مل يســأله عــا ســواهن.

وقــد تقــدم الــكالم يف ذلــك قريبــا وذكرنــا وجــه اجلمــع بــن األخبــار بأحــد

وجهــن ،ونزيــد هنــا وجهــا ثالثــا ولعلــه األقــرب وهــو محــل أخبــار جــواز تــرك

النافلــة عــى ظاهرهــا ومحــل أخبــار الــذم وجعلهــا معصيــة يســتحق عليهــا العــذاب

عــى جمــرد التأكيــد ،فإنــه ال خيفــى عــى مــن أحــاط خــرا بأخبارهــم (عليهــم الســام)
أهنــم كثــرا مــا يؤكــدون يف املســتحبات عــى وجــه يــكاد يلحقهــا بالواجبــات ويف

((( رواه يف الوسائل يف الباب  16من أعداد الفرائض.
((( رواه يف الوسائل يف الباب  16من أعداد الفرائض.
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النهــي عــن املكروهــات بــا يــكاد يدخلهــا يف حيــز املحرمــات ،ويؤيــد هــذا التوجيــه
ســوق الصــاة يف قــرن الصــوم الواجــب والــزكاة الواجبــة يف تلــك األخبــار الدالــة

عــى اجلــواز مــع أن تــارك الصــوم املســتحب والــزكاة املســتحبة بــأي نحــو كان ال

يكــون مؤاخــذا فإنــه مل يــرد فيهــا مــا يــدل عــى أن تركهــا معصيــة أو يكــون موجبــا
الســتحقاق العقــاب وحينئــذ فذكــر ذلــك يف الصــاة دوهنــا حممــول عــى جمــرد
التأكيــد واحلــث عــى النوافــل؛ واهلل العــامل)(((.

ً
ثانيا :احملقق النراقي (ت1244هـ):
قــال (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف مســتند الشــيعة يف املســألة الثامنــة مــن

مســائل النوافــل اليوميــة:

رصح مجلــة مــن االصحــاب بــرك النافلــة لعــذر ،ومنــه اهلــم والغــم؛
(قــد ّ

وليــس مرادهــم عــدم اســتحباهبا حينئــذ ،لإلمجــاع عــى أن فاعلهــا مــع ذلــك آت

باملســتحب مثــاب وال أن بــدون العــذر ال جيــوز تركهــا لألمجــاع عــى اجلــواز أيضــا.
بــل املــراد نقصــان التأكيــد الــوارد يف حقهــا -حتــى إنــه جعــل تركهــا معصيــة،

تأكيــدا يف فعلهــا -وأقليــة املطلوبيــة حينئــذ .وهــو كذلــك ،ملــا يف الروايــة« :إن

للقلــوب إقبــاال إدبــارا ،فــإذا أقبلــت فتنفلــوا ،وإذا أدبــرت فعليكــم بالفريضــة»(((.
ـت َف ِ
واملــروي يف النهــج« :إِ َّن لِ ْل ُق ُلـ ِ
ـوب إِ ْق َبـ ً
وهــا َعـ َـى
ـال وإِ ْد َبــار ًا َ -فـإِ َذا َأ ْق َب َلـ ْ ْ
اح ُل َ

((( احلدائق الناظرة :ج ،6ص .51

((( الــكايف  454 : 3الصــاة ب  90ح ،16الوســائل  69 : 4أبــواب أعــداد الفرائــض ونوافلهــا ب
 16ح .58
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ِ
َ
ـروا ِ َبــا َعـ َـى ا ْل َف َرائِـ ِ
الن ََّوافِـ ِ
ـض»(((.
ـل  -وإِ َذا أ ْد َبـ َـر ْت َفا ْق َتـ ُ

ويف روايــة عــي بــن أســباط :إن أبــا احلســن (عليــه الســام) إذا اغتــم تــرك

النافلــة)(((.

ً
ثالثا :الشيخ حسني آل عصفور (ت1216 :هـ).
يذهــب الشــيخ حســن آل عصفــور (عليــه الرمحــة الرضــوان) إىل القــول

88

بكراهــة اتيــان نافلــة حــال ورود اهلمــوم عــى القلــب ،فقــد قــال:

(فالصــاة خــر موضــوع فمــن شــاء أســتقل ومــن شــاء اســتكثر ،لكــن يكــره

للعبــد أن يــأيت مــن النوافــل مــا يورثــه الســآمة والضجــر ومــا يــر بالفرائــض؛ فــإن

للقلــوب أقبــاالً وادبــار ًا ،فــإن أقبلــت فلتحمــل عــى النوافــل وعنــد أدبارهــا فليقتــر

عــى الفرائــض ،وأحــب االعــال مــا داوم عليــه العبــد وأن كان قليـاً ،وأقله ســنة)(((.
فهــذا بعــض اقواهلــم (رضــوان اهلل عليهــم) فيــا جــاء يف املســألة أمــا مــا خيــص

احلديــث مــن رشوح وبيــان يف فقــه االخــاق والرتبيــة ،وهــو مــا ســنتناوله يف

املســألة القادمــة.

املسألة الثانية :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة .

تنــاول رشاح كتــاب هنــج البالغــة احلديــث الرشيــف مظهريــن مكنونــه

االخالقــي والرتبــوي فــكان ممــا ورد عنهــم (عليهــم الرمحــة والرضــوان) مــا يــي:
((( هنج البالغة  ،312 / 228 :3الوسائل 70 :4أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب  16ح.11

((( مستند الشيعة :ج ،5ص .428
((( سداد العباد :ص.138

املبحـث الرابع :جواز ترك النوافل لعذر أو لغريه

ً
أوال :قطب الدين الرواندي (ت573 :هـ).
قال (رمحه اهلل) يف منهاج الرباعة:

وقوله (عليه السالم):

«إن للقلوب إقباالً وإدبار ًا» يعني:

(إهنــا تقبــل بالنشــاط بالطاعــات مــرة وربــا أدبــرت فإذا كانــت مقبلــة فامحلوها

عــى النوافــل اي ،كقولــه وأدعوهــا ،اي فعــل النوافــل؛ والنافلــة مــن العبــادات
الزائــدة عــى الواجبــات؛ والفرائــض هــي الواجبــات الســمعية)(((.

ً
ثانيا :ابن أبي احلديد املعتزلي (ت656 :هـ).
قال الشارح املعتزيل يف رشحه يف بيان معنى احلديث وداللته:

(ال ريــب أن القلــوب متــل كــا متــل األبــدان ،وتقبــل تــارة عــى العلــم وعــى

العمــل ،وتدبــر تــارة عنهــا.

«فــإذا رأيتموهــا مقبلــة ونشــطة وارتاحــت للعمــل فأمحلوهــا عــى النوافــل،

ليــس يعنــي اقتــروا هبــا عــى النافلــة ،بــل أدوا الفريضــة وتنفلــوا بعــد ذلــك؛ واذا
رأيتموهــا قــد ملــت العمــل وســئمت فاقتــروا هبــا عــى الفرائــض ،فإنــه ال انتفــاع

بعمــل ال حيــر القلــب فيــه)(((.

ً
ثالثا :الشيخ حممد جواد مغنية (ت1400هـ).
قــال الشــيخ مغنيــة (رمحــه اهلل) يف رشحــه للنهــج يف بيــان معنــى احلديــث فــكان
((( منهاج الرباعة  :ج ،3ص.390

((( رشح هنج البالغة :ج ،9ص .219

89

الفصـل األول :مقدمات فريضة الصالة

كااليت:

وتصــور املــوت وســكراته ،والقــر
(املــراد باألقبــال هنــا حضــور القلــب
ّ

ووحشــته ،وهــول املوقــف غــدا وحســابه ،واخلــوف مــن اهلل وعظمتــه ،واهليبــة مــن

خماطبتــه ،واملــراد باإلدبــار الذهــول عــن ذلــك واالنــراف إىل دنيــا شــاغلة الهيــة.
ويف املناجــاة والعبــادة نكهــة وحــاوة ال حيســها أحــد كائنــا مــن كان إال مــع

90

هــذا اإلقبــال متامــا كالطعــام الطيــب ال تشــعر بلذتــه إال مــع اهلــوى فيــه .ويقــول
اإلمــام :إذا صادفتــك ســاعة رمحانيــة ،تصــورت فيهــا مصــرك وآخرتــك ،وخفــت
مــن عــذاب اهلل ،ورجــوت ثوابــه  -فاغتنــم هــذه الفرصــة الذهبيــة ،وأكثــر مــن ذكــر
اهلل ،وادعــه وناجــه ،واتــل مــن آياتــه ،وصـ ّـل النوافــل وع ّقــب وسـ ّبح ،وال تقتــر

عــى الفريضــة وحدهــا . .وإذا كنــت يف مشــغلة شــاغلة عــن اهلل ونــاره وجنتــه فــا
تتعــب نفســك بحــركات جافــة جامــدة ال تدفــع عنــك رضا ،وال جتلــب لــك نفعــا.
ولكــن إيــاك والتهــاون يف الفريضــة مقبــا كنــت أم مدبــرا ،ألن اهلل أمــر هبــا بــا قيــد

اإلقبــال ،وال بــد مــن الطاعــة عــى كل حــال.

ويتفــق هــذا مــع قــول الفقهــاء بــأن العبــادة عــى قســمني :عبــادة تؤدهيــا عــى

رشطهــا ،ولكــن بــا إقبــال ،وهــذه صحيحــة جمزيــة كافيــة ،ولكنهــا غــر مقبولــة
أي تســقط عنــك التكليــف وحتــررك مــن العقــاب واملســئولية ،ولكــن ال تســتحق
الثــواب عليهــا.

وعبــادة جتمــع كل مــا يعتــر فيهــا مــع اإلقبــال التــام ،وهــذه صحيحــة وجمزيــة

ومقبولــة أيضــا أي تســتحق عليهــا األجــر والثــواب مــن اهلل تعــاىل)(((.
((( يف ظالل هنج البالغة :ج ،4ص .403

املبحث اخلامس
كراهة النافلة يف وقت الفريضة غري الرواتب
ومع الرواتب يف وقت الفضيلة للفريضة
قال (عليه الصالة والسالم):
ِ
َ
ض ْت بِا ْل َف َرائِ ِ
َ
ض»(((.
«ل ُق ْر َب َة بِالن ََّواف ِل إِ َذا أ َ َّ

يتضــح مــن خــال البحــث يف املســألة إن اإلماميــة تنفــرد يف هــذا التفصيــل

والبيــان حلكــم املســألة.
ولذا:

ســنورد بعــض اقــوال فقهــاء اإلماميــة ثــم نردفهــا بــا جــاء يف رشوح النهــج

الرشيــف مــن بيــان عنــد الــراح يف فقــه الرتبيــة واالخــاق بمضامــن احلديــث.
املسألة االوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي.

ً
أوال :املريزا القمي (ت1231 :هـ).
قــال املــرزا القمــي (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف كتــاب الصــاة ،املواقيــت

يف املبحــث العــارش وقــد عنونــه (املشــهور حتريــم النافلــة يف وقــت الفريضــة غــر
((( هنج البالغة ،احلكمة  ،39ص .475
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الرواتــب) مســتند ًا يف ذلــك اىل:

(عمــوم الروايــات املســتفيضة ،مثــل صحيحــة زرارة املرويــة يف الذكــرى يف

مباحــث الفوائــت عــن الباقــر (عليــه الســام) ،قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه

والــه):

«إذا ادخــل وقــت صــاة مكتوبــة فــا صــاة نافلــة حتــى يبــدأ باملكتوبــة»
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احلديــث.

وصحيحته األُخرى املرو ّية يف التهذيب ،ويف آخرها:

يتطوع بركعة حتّى يقيض الفريضة»(((.
«وال ّ

(((
احلــر عــن الصــادق (عليــه
حممــد بــن مســلم  ،وروايــة أديــم بــن ّ
وروايــة ّ

الســام):

«ال يتن ّفل الرجل إذا دخل وقت الفريضة» قال ،وقال:

«إذا دخــل وقــت الفريضــة فابــدأ هبــا»((( إىل غــر ذلــك مــن الروايــات ،خــرج

مــن عمومهــا النوافــل الرواتــب وبقــي الباقــي .

واألوىل محــل تلــك األخبــار عــى الكراهــة وتعميمهــا للرواتــب كــا يظهــر مــن

مجاعــة مــن ّ
املتأخريــن((( مــع ختصيــص الوقــت بوقــت الفضيلــة .

((( التهذيــب  172 :2ح  ،685وص  ،1059 : 266وانظــر الــكايف  292 : 3ح ،3واالســتبصار
 286 :1ح  ،1046والوســائل  206 : 3أبــواب املواقيــت ب  61ح .3

((( الكايف  289 : 3ح  ،5الوسائل  167 : 3أبواب املواقيت ب  36ح 2

((( التهذيب  167 : 2ح  ،663الوسائل  165 : 3أبواب املواقيت ب  35ح 6
((( كالشهيد يف الدروس .142 : 1

املبحـث اخلامس :كراهة النافلة يف وقت الفريضة غري الرواتب ومع الرواتب ...

حممــد بــن مســلم
ويســتفاد ذلــك مــن مالحظــة جممــوع الروايــات مثــل حســنة ّ

قــال ،قلــت أليب عبــد اهلل (عليــه الســام) :إذا دخــل وقــت الفريضــة أتن ّفــل أو أبــدأ
بالفريضــة؟ فقــال:

«إن الفضــل أن تبــدأ بالفريضــة ،وإ ّنــا ُأ ّخــرت الظهــر ذراعـ ًا مــن عنــد الــزوال
ّ

األوابــن»(((.
مــن أجــل صــاة ّ

وصحيحــة زرارة املتقدّ مــة يف وقــت نافلــة الفجــر املشــتملة عــى املقايســة

(((

ومــا يف معناهــا(((.

وأنــا بمنزلــة اهلد ّيــة
وقــد مـ ّـرت األخبــار الدالــة عــى وســعة وقــت النافلــة ّ

ُقبلــت متــى أتيــت هبــا(((.

وظهــر مــن مالحظــة األخبــار املتقدّ مــة يف مباحــث األوقــات ّ
أن تلــك

التحديــدات للمتن ّفلــن ،مثــل صحيحــة زرارة قــال ،قــال يل:
(أتــدري ِل َ جعــل الــذراع والذراعــان؟» قــال ،قلــتِ :ل َ ؟ قــال« :ملــكان
الفريضــة ،لــك أن تتن ّفــل مــن زوال الشــمس إىل أن يبلــغ الفــيء ذراع ـ ًا ،فــإذا بلــغ

الفــيء ذراعــ ًا بــدأت بالفريضــة وتركــت النافلــة»(((.

((( الكايف  289 : 3ح  ،5الوسائل  167 : 3أبواب املواقيت ب  36ح .3 ،2

((( التهذيب  133 :2ح  ،513االســتبصار  283 :1ح  ،1031الوســائل  192 : 3أبواب املواقيت
ب 50ح.3

((( روض اجلنان  ،184 :مستدرك الوسائل  160 : 3أبواب املواقيت ب  46ح .3
((( الوسائل  168 : 3أبواب املواقيت ب .37

((( التهذيب  245 : 2ح  ،974االســتبصار  249 :1ح  ،893علل الرشائع  349 :ح  ،2الوســائل
 106 :3أبــواب املواقيــت ب  8ح .20
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فبمالحظــة تلــك الروايــات منضـ ّ ً
ـا إىل األخبــار املانعــة تظهــر كراهــة الرواتــب

بعــد خــروج أوقاهتــا املحــدودة أيضـ ًا.

وتؤ ّيــده روايــة منهــال قــال :ســألت أبــا عبــد اهلل عليــه الســام عــن الوقــت

الــذي ال ينبغــي يل إذا جــاء الــزوال ،قــال:
«الذراع إىل مثله»(((.
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والظاهر ّ
أن املراد بالزوال نافلته.

ومو ّثقــة ســاعة عنــه (عليــه الســام) ،قــال :ســألته عــن الرجــل يــأيت املســجد

وقــد صـ َّـى أهلــه ،أيبتــدئ باملكتوبــة أو يتطـ ّـوع ؟ فقــال:

«إن كان يف وقــت حســن فــا بــأس بالتطـ ّـوع قبــل الفريضــة ،وإن كان خــاف

حــق اهلل ،ثــم
الفــوت مــن أجــل مــا مــى مــن الوقــت فليبــدأ بالفريضــة ،وهــو ّ

ليتطـ ّـوع بــا شــاء»(((.

تتمــة هــذه الروايــة يف الــكايف ويف غريهــا مــن الروايــات الفــرق بــن اجلامعة
ويف ّ

واملنفــردّ ،
وأن األفضــل للمنفرد تقديــم الفريضة.

ويظهــر منهــا عــدم كراهــة املبــادرة بالنافلــة يف وقــت فضيلــة الفريضــة أيضـ ًا إذا

كان منتظــر ًا للجامعة(((.

((( الكايف  288 :3ح ،2الوسائل  167 : 3أبواب املواقيت ب  36ح .4

((( الــكايف  288 :3ح  ،3الفقيــه  257 :1ح  ،1165التهذيــب  264 : 2ح  ،1051الوســائل :3
 164أبــواب املواقيــت ب  35ح .1

((( الــكايف  289 : 3ح  ،4التهذيــب  264 : 2ح  ،1052الوســائل  165 : 3أبــواب املواقيــت
ب 35ح.2

املبحـث اخلامس :كراهة النافلة يف وقت الفريضة غري الرواتب ومع الرواتب ...

ويؤ ّيــد مــا ذكرنــا أيض ـ ًا صحيحــة زرارة املرو ّيــة يف الذكــرى ،فــإن يف آخرهــا

يف حكايــة فعــل رســول اهلل (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه) مــن قضــاء النافلــة قبــل قضــاء
فريضــة الفجــر حــن نــام عنهــا ،فقــد قــال الباقــر (عليــه الســام) تعليـ ًا لــزرارة يف

ر ّد حكــم بــن عتيبــة وأصحابــه حيــث ر ّدوا عليــه ذلــك وأخــذوا عليــه بالتناقــض
حيــث روى ذلــك بعــد مــا روى مــا ذكرنــا يف ّأول احلديــث ،فقــال« :يــا زرارة ،إال

أخربهتــم أ ّنــه قــد فــات الوقتــان»(((.

مفوتــ ًا للفريضــة
وباجلملــة احلكــم باحلرمــة يف غايــة اإلشــكال َّإل مــا كان ّ

رأســ ًا ،فــإن أردت محــل أخبــار املنــع عــى التحريــم فــا بــد مــن إرادة ذلــك.
ويف هنج البالغة عن أمري املؤمنني (عليه السالم) أنّه قال:
ِ
َ
ض ْت بِا ْل َف َرائِ ِ
َ
ض»(((.
«ل ُق ْر َب َة بِالن ََّواف ِل إِ َذا أ َ َّ
وقال (عليه السالم):

أرضت النوافل بالفرائض فارفضوها»(((.
«إذا ّ

ً
ثانيا :الشيخ اجلواهري (ت1266 :هـ).

قــال (عليــه الرمحــة والرضــوان) وقــد أغنــى يف البيــان واالســتدالل يف (جــواز

قضــاء الفرائــض اخلمــس يف وقــت مــا مل يتضيــق وقــت الفريضــة احلــارضة) نص ـ ًا
وامجاعـ ًا .فقــال:

وكــذا (يصــي بقيــة الصلــوات املفروضــات) لوجــود املقتــى وارتفــاع املانع)؛

((( الذكرى  ،134 :الوسائل  207 : 3أبواب املواقيت ب  61ح .6
((( هنج البالغة  475 :قصار احلكم رقم .39

((( غنائم االيام يف مسائل احلالل واحلرم  /ج 2ص  195ـ .197
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و(تصــي النوافــل مــا مل يدخــل وقــت الفريضــة وكــذا قضاؤهــا) ،وقــد أفــاد يف
املســألة فقــال:

(بــا خــاف وال إشــكال ،أي :يف صــاة النوافــل مــا مل يدخــل وقــت الفريضــة

وكــذا قضاؤهــا إلطــاق األدلــة وعمومهــا أمــا إذا دخــل فاألقــوى يف النظــر جوازه
أيضــا وفقـ ًا للشــهيد ،واملحقــق الثــاين ،والكاشــاين ،واخلراســاين ،وظاهــر القــايض
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فيــا حكــي عنــه ،واملــدارك وربــا مــال إليــه يف كشــف اللثــام ،بــل لعلــه مذهــب

الكلينــي وغــره ممــن روى أخبــار اجلــواز ،بــل يف الــدروس أنــه األشــهر ،بــل عــن

التذكــرة نفــي العلــم باخلــاف عــن عــدم كراهيــة التنفــل قبــل العــر والصبــح ملــن
مل يصلهــا ،ولعلــه مــن التطــوع وقــت الفريضــة.

بــل قيــل إنــه قــد يفهــم ذلــك مــن امجــاع اخلــاف هنــاك وشــهرة املنتهــى القريبــة

مــن االمجــاع ،وستســمعه إن شــاء اهلل ،لألصــل واطــاق األمــر هبــا((( وعمومات

(((

قضــاء الرواتــب منهــا متــى شــاء التــي اعــرف يف الريــاض بتكثرهــا كثــرة قريبــة مــن

التواتــر ،وأن فيهــا الصحــاح وغريهــا ،وإلشــعار التعريــض((( بــن النفــل واالمتــام
يف صــاة االحتيــاط.

بــل قــد تتمحــض لــأول كــا إذا ظهــر التــام يف أثنائهــا ،ولكثري مــن النصوص

املتفرقــة يف األبــواب وكتــب األدعيــة يف خصــوص بعــض نوافــل يف أوقــات

((( الوسائل  -الباب  - 61 -من أبواب املواقيت  -احلديث  5من كتاب الصالة
((( الوسائل  -الباب  - 18 -من أبواب أعداد الفرائض من كتاب الصالة

((( الوســائل  -البــاب  - 11 -مــن أبــواب اخللــل الواقــع يف الصــاة  -احلديــث  3و  2مــن كتــاب
الصــاة.
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الفرائــض ،مثــل الصلــوات الــواردة((( بــن الظهريــن خصوصــا يــوم اجلمعــة ،وبني

املغــرب والعشــاء مطلقــا كالغفيلــة((( وغريهــا ممــا عرفــت ،أو يف بعــض األزمنــة

كشــهر رمضــان((( وليــايل اجلمــع((( وغريهــا كثــرة يعــر اســتقصاؤها ،ويبعــد
معهــا دعــوى اختصاصهــا ككثــر مــن النصــوص املتقدمــة ســابقا يف الرواتــب،
ومزامحتهــا للفرائــض ،خصوصــا مــع اختالفهــا يف حتديــد أوقاهتــا واألمــر هبــا يف

أوقــات الفرائــض مــن دون حتديــد بأمــر منضبــط صالــح إلناطــة احلرمــة.

وغــر ذلــك ممــا يظهــر منــه التســامح والتســاهل فيــه ظهــورا تامــا ،رضورة

عــدم اعتيادهــم (عليهــم الســام) أمثالــه يف احلرمــة ،وال االكتفــاء يف بياهنــا
بنحــو مــا ســتعرفه ممــا هــو يف نفســه غــر صالــح إلفادهتــا ،فضــا عنــه بمالحظــة

معارضــه ،خصوصــا مثــل احلرمــة يف املقــام التــي ربــا يســتغرهبا أذهــان العــوام مــن

جهــة جــواز تأخــر الفريضــة لالشــتغال ببعــض املباحــات بــل املكروهــات وعدمــه

لالشــتغال بالنوافــل التــي ورد((( احلــث الشــديد والرتغيــب البالــغ والتأكيــد عــى
فعلهــا أداء وقضــاء ،وأهنــا مــن الصــاة التــي هــي خــر موضــوع ،وقــرة عــن النبــي

(صــى اهلل عليــه وآلــه) وخــر العمــل ،وأفضــل مــا يتقــرب بــه العبــد ،وغــر ذلــك

ممــا إذا ســمعه املكلــف مل خيطــر يف بالــه املنــع عنهــا بوجــه مــن الوجــوه ،بــل أذهــان
اخلــواص أيضــا.

((( مصباح املتهجد  -ص .264

((( الوسائل  -الباب  - 20 -من أبواب بقية الصلوات املندوبة من كتاب الصالة.
((( الوسائل  -الباب  - 7 -من أبواب نافلة شهر رمضان من كتاب الصالة.
((( الوسائل  -الباب  - 45 -من أبواب صالة اجلمعة من كتاب الصالة.
((( الوسائل  -الباب  17 -و  18و  - 19من أبواب أعداد الفرائض

97

الفصـل األول :مقدمات فريضة الصالة

ولــذا :اســتدل يف كشــف اللثــام عــى اجلــواز هنــا باألولويــة ،قــال :وجلــواز

التأخــر مــن غــر اشــتغال بصــاة ،فمعهــا أوىل ،وإن كان يف دعــوى القطــع

باألولويــة املزبــورة كــي تكــون مثمــرة نظــر واضــح ،اللهــم إال أن يدعــى حصولــه
بمالحظــة مــا ذكرنــا وغــره مــن القرائــن الكثــرة التــي منهــا أنــه لــو كان احلكــم

كذلــك الشــتهر بــن مجيــع املترشعــة الــرواة واملتفقهــة واملقلــدة وأتباعهــم غايــة
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االشــتهار ،بــل كانــت اخلطبــاء خطبــت بــه عــى رؤوس املنابــر ،وحــذرت منــه،

ألنــه مظنــة وقــوع النــاس فيــه.

بــل مــن املقطــوع بــه بســبب مــا اشــتهر مــن أمــر الصــاة واحلــث عليهــا كــا

هــو واضــح ،وألن ســاعة((( ســأل الصــادق (عليــه الســام) يف موثقــة املــروي يف
الكتــب الثالثــة (عــن الرجــل يــأيت املســجد وقــد صــى أهلــه أيبتــدئ باملكتوبــة أو
يتطــوع؟ فقــال:

«إن كان يف وقــت حســن فــا بــأس بالتطــوع قبــل الفريضــة ،وإن كان خــاف

الفــوت مــن أجــل مــا مــى مــن الوقــت فليبــدأ بالفريضــة ،وهــو حــق اهلل ،ثــم
ليتطــوع بــا شــاء األمــر موســع أن يصــي اإلنســان يف أول دخــول وقــت الفريضــة
النوافــل إال أن خيــاف فــوت الفريضــة ،والفضــل إذا صــى اإلنســان وحــده أن يبــدأ

بالفريضــة إذا دخــل وقتهــا ،ليكــون فضــل أول الوقــت للفريضــة ،وليــس بمحظــور

عليــه أن يصــي النوافــل مــن أول الوقــت إىل قريــب مــن آخــر الوقــت».

وهــو دال عــى املطلــوب مــن وجــوه حتــى صــدره مــع التأمــل ،فــا يقــدح فيــه

حينئــذ احتــال كــون قولــه (عليــه الســام)( :والفضــل) إىل آخــره مــن الكلينــي،
((( الوسائل  -الباب  - 35 -من أبواب املواقيت  -احلديث  1من كتاب الصالة

املبحـث اخلامس :كراهة النافلة يف وقت الفريضة غري الرواتب ومع الرواتب ...

مــع أنــه خــاف الظاهــر.

وابن مسلم يف احلسن كالصحيح((( قال للصادق (عليه السالم) أيضا:

(إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو ابدأ بالفريضة قال:
«إن الفضل أن تبدأ بالفريضة» احلديث.

واملناقشــة فيــه بــأن الفضــل جيامــع الوجــوب إذ هــو غــر األفضــل كــا تــرى،

وقــال (عليــه الســام) أيضــا يف خــر عــار(((:

«إذا أردت أن تقــي شــيئا مــن الصــاة مكتوبــة أو غريهــا فــا تصــل شــيئا

حتــى تبــدأ فتصــي قبــل الفريضــة التــي حــرت ركعتــن نافلــة ،ثــم اقــض مــا

شــئت».

وخلرب منهال((( قال:

(ســألت أبــا عبــد اهلل (عليــه الســام) عــن الوقــت الــذي ال ينبغــي يل إذا جــاء

الــزوال  -أي نافلتــه كــا أطلــق كذلــك يف غــره  -قــال:
«ذراع أو مثله».

فــإن يف قولــه فيــه (ال ينبغــي) اشــعارا باجلــواز مــع تقريــر اإلمــام (عليــه

الســام) إيــاه ،بــل ويف ترديــده (عليــه الســام) بــن الــذراع واملثــل ،وإن قــال يف

الــوايف :أراد بــه مــا يقــرب منــه ،فإنــه يتفــاوت بتطويــل النافلــة وتقصريهــا.
((( الوسائل  -الباب  - 36 -من أبواب املواقيت  -احلديث  2من كتاب الصالة
((( الوسائل  -الباب  - 61 -من أبواب املواقيت  -احلديث  5من كتاب الصالة

((( الوســائل  -البــاب  - 36 -مــن أبــواب املواقيــت  -احلديــث  4مــن كتــاب الصــاة وفيــه «الذراع
إىل مثله».
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ومثلــه صحيــح عمــر بــن يزيــد((( ســأل الصــادق (عليه الســام) (عــن الرواية

التــي يــروون أنــه ال ينبغــي أن يتطــوع يف وقــت فريضــة مــا حــد هــذا الوقــت ؟ قال:

«إذا أخــذ املقيــم يف اإلقامــة» ،فقــال لــه :إن النــاس خيتلفــون يف اإلقامــة ،قــال:

«املقيــم الــذي تصــي معــه».

بــل مقتضــاه أن أصــل الروايــة بلفــظ (ال ينبغــي) أو بمعنــاه املشــعر بعــدم
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احلرمــة ،وليــس املــراد مــن قولــه( :يــروون) العامــة ،إذ الظاهــر كــا يســتفاد مــن

غــره مــن األخبــار عــدم وجــود روايــة هلــم هبــذا املعنــى ،عــى أن يف حتديــد ذلــك

كخــر إســحاق بــن عــار((( املتقــدم يف ركعتــي الفجــر بــا إذا أخــذ املقيــم املختلــف
غايــة االختــاف كــا اعــرف بــه الســائل ايــاء ظاهــرا إىل عــدم احلرمــة ،بــل ويف
جوابــه (عليــه الســام) أخــرا بأنــه املقيــم الــذي تصــي معــه ،وهــو غــر مضبــوط
أيضــا يف نفســه باعتبــار األحــوال واألوقــات ،مــع اقتضائــه اختــاف التحديــد
بحســب اختــاف املكلفــن فيمــن يصلــون معــه .

وملوثق إسحاق بن عامر((( ( قلت :أصيل يف وقت فريضة نافلة ،قال:

«نعــم يف أول الوقــت إذا كنــت مــع إمــام يقتــدى بــه ،فــإذا كنــت وحــدك فابــدأ

باملكتوبــة» بنــاء عــى إرادتــه وقــت فضيلــة الفريضــة بعــد مــي وقــت النافلــة كــا
هــو املعهــود مــن هــذا االطــاق يف غــره مــن النصــوص ،بــل ينبغــي اجلــزم هبــا هنــا

بمالحظــة تفصيلــه يف اجلــواب ،أو يريــد نافلــة غــر الراتبــة كــا يومــي إليــه تنكريهــا.

((( الوسائل  -الباب  - 35 -من أبواب املواقيت  -احلديث  9من كتاب الصالة
((( الوسائل  -الباب  - 52 -من أبواب املواقيت  -احلديث  5من كتاب الصالة
((( الوسائل  -الباب  - 35 -من أبواب املواقيت  -احلديث  2من كتاب الصالة

املبحـث اخلامس :كراهة النافلة يف وقت الفريضة غري الرواتب ومع الرواتب ...

وملوثق أيب بصري((( عن الصادق (عليه السالم):

«إن فاتــك يشء مــن تطــوع النهــار والليــل فاقضــه عنــد زوال الشــمس ،وبعــد

الظهــر عنــد العــر ،وبعــد املغــرب ،وبعــد العتمــة ،ومــن آخــر الســحر» بــل لعلــه

قرينــة عــى إرادة التطــوع مــن صــاة النهــار.

أيضا يف صحيح ابن مسلم((( (سألته عن الرجل تفوته صالة النهار قال:

«يقضيهــا إن شــاء بعــد املغــرب ،وإن شــاء بعد العشــاء» واحلســن كالصحيح

(((

(ســئل أبــو عبــد اهلل (عليــه الســام) عــن رجــل فاتتــه صــاة النهــار متــى يقضيهــا؟

قال:

«متــى شــاء ،إن شــاء بعــد املغــرب وإن شــاء بعــد العشــاء» بــل ينبغــي اجلــزم

بــه بنــاء عــى املضايقــة يف قضــاء الفرائــض وترتــب احلــوارض عليهــا ،للقطــع حينئــذ

بعــدم إرادتــه منهــا ،عــى أن يف تــرك االســتفصال فيــه كفايــة ،وخلــر عــي بــن
جعفــر((( املــروي عــن قــرب اإلســناد عــن أخيــه موســى (عليهــا الســام) (ســألته

عــن رجــل نــي صــاة الليــل والوتــر ويذكــر إذا قــام يف صــاة الــزوال قــال:

«ابتــدأ بالظهــر ،فــإذا صــى صــاة الظهــر صــى صــاة الليــل ،وأوتــر مــا بينــه

وبــن صــاة العــر أو متــى أحــب».

ولصحيــح ســليامن بــن خالــد((( (ســألت أبــا عبــد اهلل (عليــه الســام) عــن

((( الوسائل  -الباب  - 57 -من أبواب املواقيت  -احلديث  10من كتاب الصالة.

((( الوسائل  -الباب  - 39من أبواب املواقيت  -احلديث  7 - 6من كتاب الصالة.
((( الوسائل  -الباب  - 39من أبواب املواقيت  -احلديث  7 - 6من كتاب الصالة.
((( الوسائل  -الباب  - 49من أبواب املواقيت  -احلديث  1من كتاب الصالة.

((( الوسائل  -الباب  - 56من أبواب صالة اجلامعة  -احلديث  1من كتاب الصالة.
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رجــل دخــل املســجد وافتتــح الصــاة فبينــا هــو قائــم يصــي إذ أذن املــؤذن وأقــام
الصــاة قــال« :فليصــل ركعتــن ،ثــم ليســتأنف الصــاة مــع اإلمــام ،ولتكــن
الركعتــان تطوعــا».

وللصحيح((( عن الصادق (عليه السالم):

«إذا دخــل املســافر مــع أقــوام حارضيــن يف صالهتــم فــإن كانــت األوىل
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فليجعــل الفريضــة يف الركعتــن األولتــن ،وإن كانــت العــر فليجعــل األولــن

نافلــة واألخريتــن فريضــة».

قــال يف كشــف اللثــام :فــإن هــذه النافلــة إمــا قضــاء أو ابتــداء ،فــإذا جــاز ابتــداء

النافلــة وقــت الفريضــة فقضاؤهــا أوىل ،ثــم قــال :وفيــه أنــه إلدراك فضيلــة اجلامعــة

مــع التجنــب عــن التنفــل بعــد العــر لكراهتــه ،ثــم النافلــة ليســت إال الفريضــة

املعــادة ،لكــن قــد يناقــش بأطــاق اخلصــم املنــع ،وكراهــة العبــادة ال تقــدم عــى
احلرمــة ،وكــون النافلــة ليســت إال الفريضــة املعــادة  -ألن الفــرض بقــاء العــر

عــى املســافر وقــد جعلهــا يف الركعتــن األخريتــن ،فــا صــاه مــن الركعتــن
األولــن نفــا ليــس إال الفريضــة املعــادة ،لعــدم صالحيــة اجلامعــة يف غريهــا ،وإال

كان مــن الشــواذ التــي جيــب طرحهــا  -ال يقتــي ختصيصــا ألدلــة حرمــة التطــوع
يف وقــت الفريضــة بعــد أن أطلقــت الفتــوى بمضموهنــا.

ومــا يف الريــاض  -مــن أنــه ال ربــط هلــذا الصحيــح يف املقــام بنــاء عــى إرادة

الفريضــة املعــادة ،كــا ال ربــط للصحيــح الــذي قبلــه بــه أيضــا ،لكــون هــذه النافلــة

مســتثناة امجاعــا كــا ســيأيت يف حملــه إن شــاء اهلل  -يدفعــه أنــه ال امجــاع قطعــا عــى
((( الوسائل  -الباب  - 18 -من أبواب صالة اجلامعة  -احلديث  4من كتاب الصالة.

املبحـث اخلامس :كراهة النافلة يف وقت الفريضة غري الرواتب ومع الرواتب ...

خصــوص مضمــون الصحيــح املزبــور ،ورضورة أن مــا ذكــروه يف بحــث اجلامعــة

مــن اســتحباب اإلعــادة ملــن صــى وحــده أعــم مــن ذلــك وممــا ال يســتلزم تطوعــا

يف وقــت فريضــة ،كــا إذا كان قــد صــى الفرضــن ،أو أنــه جعــل مــا فعلــه منفــردا
نافلــة عــى أحــد الوجهــن املذكوريــن هنــاك ،أو غــر ذلــك.

عــى أنــك قــد عرفــت اطــاق املانــع ،وعــدم إشــعار يف كالمــه باســتثناء مثــل

ذلــك ،كــا أنــه ال اشــعار يف األدلــة الدالــة عــى اجلــواز كهذيــن الصحيحــن

(((

وغريمهــا بــه أيضــا ،فجعلهــا خمصصــن ليــس بــأوىل ممــا ستســمعه مــن محــل النهــي

عــن التطــوع عــى بيــان املرجوحيــة ونحوهــا ممــا ال ينافيهــا ،بــل هــذا أوىل قطعــا.
كــا أن تلــك النصــوص الدالــة عــى مرشوعيــة مجلــة مــن النوافــل يف أوقــات

الفرائــض التــي أرشنــا إليهــا يف أول البحــث كذلــك أيضــا ،فــا يف الريــاض -مــن

أهنــا ال ربــط هلــا باملقــام أيضــا ،ألنــه ارتضاهــا األصحــاب واســتثنوها باخلصوص-

كــا تــرى.

عــى أن أكثرهــا مل يتعــرض هلــا األصحــاب يف كتــب الفقــه ،ومــا تعرضــوا

لــه كالغفيلــة ربــا شــكك فيهــا بعضهــم ،عــى أن خلــو هــذه األدلــة وغريهــا مــع
تعددهــا وكثرهتــا عــن اإلشــارة بوجــه مــن الوجــوه إىل التخصيــص ،وأنــه مســتثنى
مــن تلــك الكليــة أكــر شــاهد عنــد الفقيــه املاهــر عــى عدمــه وعــدم إرادة املنــع مــن

هــذا النهــي والنفــي ،خصوصــا مــع عــدم رصاحــة يشء ممــا ذكــر يف أدلــة املنــع فيــه

كــي يرتكــب ألجلــه أمثــال ذلــك ،إذ هــو ليــس إال أخبــار((( الــذراع والذراعــن
((( الوســائل  -البــاب  - 56 -مــن أبــواب صــاة اجلامعــة  -احلديــث  1والبــاب  18احلديــث  4مــن
كتــاب الصالة.

((( الوسائل  -الباب  - 8 -من أبواب املواقيت  -احلديث  2و  18و .19
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املتقدمــة يف نوافــل الــزوال التــي ال رصاحــة فيهــا يف احلرمــة ،الحتــال كــون

التقديــر لرفــع الكراهــة ،وللجمــع بــن فضيلتــي الفريضــة والنافلــة ،ومفهــوم قولــه

يف بعضهــا(((( :فــإن لــك) إىل آخــره.

مــع أنــه ضعيــف جــدا يمكــن إرادة الرخصــة املجــردة عــن تفويــت فضيلــة أول

وقــت الفريضــة وعــن املرجوحيــة منــه ،وإال بعــض النصــوص املتقدمــة يف ركعتــي
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الفجــر التــي قــد عرفــت معارضتــه فيهــا بــا هــو أقــوى منــه ،وأنــه مل يفــت به هنــاك إال
النــادر ،بــل هــي عنــد التأمــل اجليــد شــاهدة للمختــار هنــا ،رضورة موافقــة مضموهنا

للنصــوص املذكــورة هنــا حتــى يف معظــم األلفــاظ كقولــه (عليــه الســام)(((:
«ال صالة نافلة حتى تبدأ باملكتوبة».

وغــره مــن أمــر املقايســة ونحوهــا ،والفــرض إرادة الكراهــة منهــا هنــاك حتــى

مــن اخلصــم ،إذ مل حيــك الفتــوى هبــا إال مــن اإلســكايف والشــيخ ،بــل قــد عرفــت
أن الطباطبائــي نفــى اخلــاف هنــاك أصــا ،فليكــن املــراد الكراهــة هنــا كذلــك.
ومنــه يعلــم حــال اســتدالهلم هنــا باملــروي((( عــن حبــل املتــن وغــره املوصــوف

بالصحــة وإن مل نتحققهــا عــن زرارة قــال ( :قلــت أليب جعفــر (عليــه الســام):
أصــي نافلــة وعــي فريضــة أو يف وقــت فريضــة؟ قــال:

«ال ،إنــه ال يصــي نافلــة يف وقــت فريضــة ،أرأيــت لــو كان عليــك صــوم مــن

شــهر رمضــان كان لــك أن تتطــوع حتــى تقضيــه»؟ قــال :قلــت :ال ،قــال« :فكذلــك
((( الوســائل  -البــاب  - 8 -مــن أبــواب املواقيــت  -احلديــث  2مــن كتــاب الصــاة وليــس فيــه
لفظــة «فــإن».

((( الوسائل  -الباب  - 61 -من أبواب املواقيت  -احلديث  6من كتاب الصالة.

((( املستدرك  -األبواب  - 46من أبواب املواقيت  -احلديث  3من كتاب الصالة.

املبحـث اخلامس :كراهة النافلة يف وقت الفريضة غري الرواتب ومع الرواتب ...

الصــاة» ،قــال :فقايســني ومــا كان يقايســني).

إذ هــو مثــل صحيحــه املتقــدم يف ركعتــي الفجــر الــذي قــد عرفــت تنزيلــه

عــى غــر احلرمــة عنــد أكثــر األصحــاب وأن املقايســة تعليــا لــزرارة كيفيــة البحــث
معهــم لــو أرادوا انــكار املرجوحيــة ،أو أرادوا لــزوم االتيــان ببعــض النوافــل يف

أوقــات الفرائــض كنافلــة الفجــر ،أو نحــو ذلــك ،بــل لعلــه هــو ذلــك اخلــر ،ورواه
هــؤالء باملعنــى كــا يومــي إليــه عــدم وجــوده يف الكتــب األربــع.

فدعــوى رصاحــة هذيــن الصحيحــن يف احلرمــة مــن جهــة املقايســة والتنظــر

بــا هــي معلومــة فيــه  -بــل يف الريــاض االمجــاع عليهــا فيــه عــى وجــه ال يمكــن
محلهــا عــى الكراهــة  -يف غايــة الغرابــة بعــد أن وافــق يف ركعتــي الفجــر اللتــن

ورد فيهــا أحــد هذيــن الصحيحــن عــى جــواز وقوعهــا بعــد الفجــر ،خصوصــا
واملعلــوم أن املــراد هبــذا القيــاس الــذي بطالنــه مــن رضوريــات مذهبهــم جمــرد

االلــزام بــه ،وأن مقتضــاه احلرمــة عــى مذاقهــم.

بــل لعــل املــراد التبكيــت بــه يف بــادئ النظــر ،وإال فاملقيــس النافلــة يف وقــت

الفريضــة الظاهــرة يف احلــارضة ســيام مــع قرينــة الســؤال ،واملقــاس عليــه التطــوع

بالصــوم ملــن عليــه قضــاء شــهر رمضــان ،وكان الــذي ينبغــي قيــاس الشــق األول
مــن الســؤال عليــه.

اللهــم إال أن يريــد بــه مــن دخــل عليــه نفــس شــهر رمضــان كــا فهمــه يف

الذخــرة مــع محــل القضــاء فيــه عــى مطلــق الفعــل والتأديــة عــى مــا هــو املعــروف

يف النصــوص ال املقابــل لــأداء املشــهور يف لســان املترشعــة ،لكــن فيــه حينئــذ أنــه

أيضــا غــر تــام باعتبــار عــدم التمكــن مــن اجلمــع بــن النفــل والفــرض يف أيــام
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شــهر رمضــان بخــاف مــا نحــن فيــه مــن الصــاة ،ومــن هنــا يعلــم كــون املــراد
منــه االلــزام يف بــادئ النظــر ،واهلل أعلــم.

وسوى موثق ابن مسلم((( عن أيب جعفر ( عليه السالم ) قال:

(قــال يل رجــل مــن أهــل املدينــة :يــا أبــا جعفــر مــايل ال أراك تتطــوع بــن األذان

واإلقامــة كــا يصنــع النــاس؟ فقلــت :إنــا إذا أردنــا أن نتطــوع كان تطوعنــا يف غــر
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وقــت فريضــة ،فــإذا دخلــت الفريضــة فــا تطــوع).

وهــو  -مــع قــراءة مــا بعــد (ال) فعــا ال اســا منصوبــا كــا يشــهد لــه الســياق -

ال رصاحــة فيــه باحلرمــة ،بــل وال ظهــور ،بــل لــو قــرئ اســا كان املــراد منــه بمعونــة
الســياق أيضــا ذلــك ،مضافــا إىل تعــارف هــذا الرتكيــب يف نفــي الكــال ،وإىل إرادته

مــن دخــول الوقــت رشوع املــؤذن يف األذان ،وهــو ال يقــول بــه اخلصــم ،كــا أنــه ال
يقــول يف شــمول النهــي ملثــل الرواتــب التــي هــي املــراد عــى الظاهــر هبــذا اخلــر

قبــل مــي أوقاهتــا ،وليــس هــو املانــع هنــا ،بــل رشوع املــؤذن يف األذان ،مــع أنــه
جعــل احلــد لركعتــي الفجــر يف خــر إســحاق ابــن عــار املتقــدم((( قــول املــؤذن:
(قــد قامــت الصــاة) فتأمــل جيــدا وســوى بعــض النصــوص((( التــي ســتعرف

حاهلــا يف التطــوع ملــن عليــه فائتــة .

ومــن ذلــك كلــه يعلــم احلــال يف خــر أيب بكــر((( عــن جعفــر بــن حممــد (عليهــا

السالم):

((( الوسائل  -الباب  - 35 -من أبواب املواقيت  -احلديث  3من كتاب الصالة.
((( الوسائل  -الباب  - 52 -من أبواب املواقيت  -احلديث  5من كتاب الصالة.
((( الوسائل  -الباب  - 61 -من أبواب املواقيت من كتاب الصالة.

((( الوسائل  -الباب  - 35 -من أبواب املواقيت  -احلديث  6 - 7من كتاب الصالة.

املبحـث اخلامس :كراهة النافلة يف وقت الفريضة غري الرواتب ومع الرواتب ...

«إذا دخل وقت صالة مفروضة فال تطوع».

بل وخرب أديم بن احلر((( عن الصادق (عليه السالم):

«ال يتنفــل الرجــل إذا دخــل وقــت فريضــة» -إىل أن قــال :-إذا دخــل وقــت

فريضــة فابــدأ هبــا).

إذ مهــا مــع قصــور ســندهيام غــر رصحيــن أيضــا ،فــا بــأس بحمــل النهــي

واألمــر فيهــا ويف غريمهــا كصحيحــي زرارة((( أيضا املروية أحدمها يف مســتطرفات

الرسائــر خصوصــا بقرينــة مــا ذكرنــاه مــن األدلــة عــى الكراهــة والنــدب الذيــن مها

مــن أشــهر املجــازات فيهــا.

بــل ادعــي مســاواهتام للحقيقــة ،ويكــون احلاصــل ترجيــح مراعــاة فضــل أول

الوقــت للفريضــة الــذي هــو كفضــل اآلخــرة عــى الدنيــا ،بــل خــر للمؤمــن مــن

مالــه وولــده ،بــل ال يقابلــه يشء أبــدا ،مــع أنــه ال بــدل لــه ،إذ غــره أمــا أدنــى منــه

فضــا ،أو ال فضــل فيــه أصــا عــى النافلــة التــي هلــا بــدل ،وهــو القضــاء ،بــل لعلــه

أرجــح منهــا ببعــض االعتبــارات التــي ال تنــايف قاعــدة رجحــان األداء عــى القضاء.
وهلذا أمر أبو جعفر (عليه السالم) نجبة هبام (((قال:

قلت له :تدركني الصالة فابدأ بالنافلة فقال:
«ال ،ولكن أبدأ باملكتوبة واقض النافلة».

((( الوسائل  -الباب  - 35من أبواب املواقيت  -احلديث  6 - 7من كتاب الصالة.

((( الوســائل  -البــاب  - 35مــن أبــواب املواقيــت  -احلديــث  8والبــاب  61احلديــث  3مــن كتــاب
الصالة.

((( الوسائل  -الباب  - 35 -من أبواب املواقيت  -احلديث  4 - 1 - 5من كتاب الصالة.
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ولعــل هــذا وشــبهه هــو الــر يف النهــي عــن التطــوع يف أوقــات الفرائــض كــا

رصح بــه يف اجلملــة موثــق ســاعة املتقــدم((( بــل يومــي إليــه ظهــور نصــوص املنــع
أو أكثرهــا يف إرادة الوقــت الفضيــي مــن وقــت الفريضــة ال مــا يشــمل االجزائــي،

وهــو مضعــف آخــر لداللتهــا عــى مــا يقــول اخلصــم .

بــل قــد يومــي إليــه زيــادة عــى ذلــك وعــى خــر نجبــة املتقــدم آنفــا خــر زيــاد
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بــن أيب عتــاب((( قــال( :ســمعت الصــادق (عليــه الســام) يقــول:

«إذا حرضت املكتوبة فابدأ هبا ،فال يرضك أن ترتك ما قبلها من النوافل».

إذ الظاهــر منــه إرادة إمــكان جــر رضر الــرك بالقضــاء ،بخــاف عــدم البــدأة

باملكتوبــة يف أول الوقــت ،فإنــه رضر ال جابــر لــه ،بــل لعــل يف هــذا التعليــل يف

اخلــر املزبــور اشــعارا أيضــا باملختــار ،بــل مــا عــن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)

(((

يف النهج:

«ال قربة بالنوافل إذا أرضت بالفرائض».
وقوله (عليه السالم)((( أيضا:

«إذا أرضت النوافل بالفرائض فارفضوها» مبني عىل ذلك أو نحوه.

فمــن العجيــب بعــد ذلــك كلــه املبالغــة يف االنــكار مــن فاضــل الريــاض هلــذا

القــول ،فتــارة بدعــوى االمجــاع املمنــوع أشــد املنــع عليــه عــى خالفــه ،مــع أنــه مل
((( الوسائل  -الباب  - 35 -من أبواب املواقيت  -احلديث  4 - 1 - 5من كتاب الصالة.
((( الوسائل  -الباب  - 35 -من أبواب املواقيت  -احلديث  4 - 1 - 5من كتاب الصالة.
((( الوسائل  -الباب  - 61من أبواب املواقيت  -احلديث  8 - 7من كتاب الصالة.
((( الوسائل  -الباب  - 61من أبواب املواقيت  -احلديث  8 - 7من كتاب الصالة.

املبحـث اخلامس :كراهة النافلة يف وقت الفريضة غري الرواتب ومع الرواتب ...

يدعــه أحــد قبلــه ،نعــم ظاهــر املعتــر نســبته إىل علامئنــا مشــعرا بــه ،مــع أن الظاهــر

عــدم إرادتــه منــه ذلــك ،بــل مقصــوده ذكــر الشــيخني وابنــي محــزة وإدريــس إيــاه،

كــا حكــى عنهــم غــره ذلــك أيضــا ،وزاد نســبته لــه وللفاضــل يف أكثــر كتبــه ،ومــن
املعلــوم عــدم بلــوغ ذلــك حــد الشــهرة فضــا عــن االمجــاع كــا هــو واضــح.

وأخــرى بحمــل نصوصــه عــى التقيــة مســتنبطا هلــا مــن صحيحــي املقايســة

(((

وموثــق ابــن مســلم((( املتقدمــة التــي هــي يف غايــة البعــد بالنســبة إىل أخبارهــم كــا
اعــرف هــو بذلــك يف ركعتــي الفجــر ،وأهنــا ال ترتكــب إال عنــد الــرورات ،مــع
امــكان دعــوى قرائــن هنــا تنفيهــا أيضــا ،وأهنــم (عليهــم الســام) مل يســتعملوا

التقيــة كــا أومــأ إليــه موثــق ابــن مســلم املزبــور.

إمــا لظهــور القيــاس الــذي يمكــن أن يفحــم بــه اخلصــم أو لغــره ،عــى أنــه

يمكــن كــون مذهبهــم يف ذلــك اجلــواز مــن غــر كراهــة ،وأنــه ال فــرق بينهــا يف

وقــت الفريضــة وعدمهــا ،فتأبــى حينئــذ احلمــل عليهــا ،رضورة رصاحــة بعضهــا

وظهــور آخــر بخالفــه ،وثالثــة بدعــوى القصــور يف أســانيد البعــض الــذي هــو
غــر قــادح مــع التعاضــد املزبــور وكفايــة البعــض اآلخــر ،ورابعــة بدعــوى عــدم
مقاومتهــا ألدلــة املنــع مــن وجــوه كالشــهرة ونحوهــا ،وقــد عرفــت أهنــا أوىل

منهــا بعــدم املقاومــة مــن وجــوه ال ختفــى عليــك بعــد اإلحاطــة بجميــع مــا ذكرنــا
أو بعضــه ،ال أقــل مــن اقتضــاء العمــل بتلــك طــرح هــذه أو كالطــرح بخــاف

((( الوســائل  -البــاب  - 50 -مــن أبــواب املواقيــت  -احلديــث  3مــن كتــاب الصــاة؛ واملســتدرك
 -البــاب  - 46مــن أبــواب املواقيــت  -احلديــث .3

((( الوسائل  -الباب  - 35 -من أبواب املواقيت  -احلديث  3من كتاب الصالة.
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العكــس ،فــإن الكراهــة جمــاز شــائع)(((.
املسألة الثانية :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة .

نــورد يف هــذه املســألة قولــن مــن أقــوال رشاح هنــج البالغــة ،ونبتــدأ يف ذلــك

بالبحــراين ثــم نردفــه بقــول الســيد حبيــب اهلل اخلوئــي (عليهــا رمحــة اهلل ورضوانــه)
وهــي كااليت:

110

ً
أوال :ابن ميثم البحراني (ت  679هـ).
قال (عليه الرمحة والرضوان) يف رشحه للحديث:

(اإلرضار بالفــراض :تنقيــص بعــض أركاهنــا ورشائطهــا ،وقــد يفعــل اإلنســان

ذلــك لتعبــة باالشــتغال بالنافلــة أو ملــا يريــد أن يســتقبله منهــا؛ وال قربــة فيام يســتلزم
تــرك الواجــب الســتلزامه املعصيــة والعقــاب ومنافاهتام للقربــة)((( .

ً
ثانيا :السيد حبيب اهلل اخلوئي (ت 1324هـ).
قال (عليه الرمحة والرضوان) يف بيان معنى احلديث:

(النافلــة ،النوافــل مــا تفعلــه ممــا مل يفــرض ومل جيــب عليــك ) وقــد ر َّد عــى ابــن

أيب احلديــد املعتــزيل يف قولــه (بعــد جــواز التنفــل ملــن عليــه فائتــه عنــد اإلماميــة)

فــرد قــاالً( :ونســبة عــدم جــواز التنفــل ملــن عليــه فائتــه إىل مذهــب اإلماميــة حمــل
اشــكال ،قــال العالمــة املجلــي (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف رشحــه عــى فــروع

الــكايف يف بــاب التطــوع يف وقــت الفريضــة يف رشح احلديــث االول مــن هــذا الباب:

((( جواهر الكالم :ج 7ص .251 - 241
((( رشح هنج البالغة :ج 5ص .263

املبحـث اخلامس :كراهة النافلة يف وقت الفريضة غري الرواتب ومع الرواتب ...

وأختلــف االصحــاب يف جــواز التنفــل ملــن عليــه فريضــة فقيــل :باملنــع،

وذهــب ابــن بابويــه وابــن اجلنيــد إىل جــواز ،أنتهــى)(((.

املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده الفقهاء يف املسألة.

مــر بيــان تفصيــل املســألة يف كتــب الفقهــاء ال ســيام مــا اورده الشــيخ
قــد َّ

اجلواهــري يف اجلواهــر فضـ ً
ا عــن ذلــك؛ فالــرر املتوقــع يف هــذه النوافــل ســواء

كانــت يف الصــاة أو الصيــام فهــو رضر الغفلــة عــن ابــراء الذمــة يف الفرائــض أو

االشــغال بالثــواب اليســر والغفلــة عــن الثــواب اجلزيــل يف ابــراء الذمــة ممــا كلفــت
بادئــه.

ولعــل مــدار حديــث الفقهــاء بــا يمليــه مفهــوم الفقــه ومصداقــه هــو البحــث

يف التزاحــم يف املواقيــت املخصوصــة بالرواتــب والفرائــض إداء ًا وقضــاء ًا ،وال

خيفــي أن دائــرة كالم املعصــوم واســعة االثــار متعــددة املقاصــد؛ ومــن املقاصــد
دخــول احلديــث الرشيــف يف التأصيــل لقاعــدة:

(املشقة موجبة لليرس) كام سيمر بيانه يف املسألة القادمة.

املسألة الرابعة :قاعدة املشقة :موجبة لليسر.

إن مــن املقاصــد التــي يرشــد إليهــا النــص الرشيــف ،أي قولــه (عليــه الصــاة

والســام):

«إذا أرضت النوافل بالفرائض فرفضوها».

وكذا قوله (عليه الصالة والسالم):

((( منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة :ج 21ص .75
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«إن للقلــوب اقبــاالً وادبــار ًا فــإذا أقبلــت فامحلوهــا عــى النوافــل ،وإذا أدبــرت

فاقتــروا هبــا عــى الفرائــض».

هو التأصيل للقاعدة الفقهية( :املشقة موجبة لليرس).

وذلــك إن محــل القلــوب عــى التنفــل وقــد اثقلــت باهلمــوم والغمــوم ملــا

يعــرض اإلنســان مــن شــؤون حيــاة خمتلفــة تدفــع باإلنســان إىل النفــور مــن العبــادة
112

والتثاقــل مــن اداء الواجــب ممــا ينعكــس ســلب ًا عــى عالقــة اإلنســان بــاهلل تعــاىل.
أو حيلقــه ،اي اإلنســان رضرا نفســي ًا ،أو يف أداء التزاماتــه املعيشــية رغبــة يف

التنفــل ،أو حيلــق يف االصــل رضر ًا يف الفريضــة مــن حيــث التزاحــم يف اوقاهتــا أو

قضــاء مــا يف الذمــة والــذي يقتــي ابراءهــا مــن التكاليــف الرشعيــة التــي هــي

أقــرب إىل اهلل تعــاىل.
وعليه:

فقــد تنــاول الفقهــاء هــذه القاعــدة وبينــوا أصلهــا ومــا ارتبــط يف أثارهــا

وفوائدهــا ال ســيام مــا اجــاد بــه الشــهيد األول (ت 687 :هـــ) ،فقــال (عليــه الرمحــة
والرضــوان):

ـن مِ ـنْ
(املشــقة موجبــة لليــر؛ لقولــه تعــاىل﴿ :وَمَــا جَعَــلَ عَ َلي ُ
ْك ـمْ فِــي الدِّيـ ِ
حَ ـرَج﴾((( ﴿ ،يُ ِري ـدُ ُ
ك ـمُ الْعُسْ ـرَ﴾(((.
ك ـمُ الْيُسْ ـرَ و ََل يُ ِري ـدُ بِ ُ
اهلل بِ ُ
ٍ
وقول النبي (صىل اهلل عليه وآله):

((( احلج.78 :

((( البقرة.185 :

املبحـث اخلامس :كراهة النافلة يف وقت الفريضة غري الرواتب ومع الرواتب ...

«بعثت باحلنفية السمحة السهلة»(((.

وقوله (صىل اهلل عليه وآله):

«ال رضر وال رضار»((( ،بكرس الضاد وحذف اهلمزة .

وهــذه القاعــدة تعــود إليهــا مجيــع رخــص الــرع كأكل امليتــة يف املخمصــة،

وخمالفــة احلــق للتقيــة قــوال وفعــا ،ال اعتقــادا ،عنــد اخلــوف عــى النفــس أو
البضــع ،أو املــال ،أو القريــب ،أو بعــض املؤمنــن ،كــا قــال اهلل تعــاىل:

َ
ُون الْمُؤْمِنِـنَ وَمَـنْ يَ ْفعَـ ْـل َذلِكَ
﴿ل يََّتخِـذِ الْمُؤْمِنُــونَ الْ َ
كافِ ِريـنَ َأوْلِيَــاءَ مِـنْ د ِ
هلل فِــي شَـيْءٍ إَِّل َأنْ تََّت ُقــوا مِنْهُـمْ ُت َقــاةً﴾(((.
َف َليْـسَ مِـنَ ا ِ

بــل جيــوز إظهــار كلمــة الكفــر عنــد التقيــة .واألقــرب أنــه غــر واجــب هنــا ملــا

يف قتلــه مــن اعــزاز اإلســام ،وتوطئــة عقائــد العــوام.

ومــن هــذه القاعــدة :رشعيــة التيمــم عنــد خــوف التلــف مــن اســتعامل املــاء ،أو

الشــن ،أو تلــف حيوانــه أو مالــه.

ومنهــا :إبــدال القيــام عنــد التعــذر يف الفريضــة ،ومطلقــا يف النافلــة ،وصــاة

االحتيــاط غالبــا.

ومنها :قرص الصالة والصوم ،وإن كان فرض السفر مستقال يف نفسه .

((( ورده هبــذا النــص املحقــق احلــي يف :معــارج األصــول  :ورقــة  / 53 :أ (خمطــوط بمكتبــة الســيد
احلكيــم العامــة يف النجــف برقــم  ،) 371ورواه أمحــد جمــردا عــن لفظــه (الســهلة) .انظــر  :مســند

أمحــد.266 / 5 :

((( انظر  :سنن ابن ماجة  ،784 / 2 :باب  17من أبواب األحكام ،حديث .2341 :
((( آل عمران 28 :
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ومنهــا :املســح عــى الــرأس والرجلــن بأقــل مســاه .ومــن ثــم أبيــع الفطــر

مجيــع الليــل بعــد أن كان حرامــا بعــد النــوم((( .وكل ذلــك للرتغيــب يف العبــادات
وحتبيبهــا إىل النفــس .

ومــن الرخــص مــا خيــص ،كرخــص الســفر ،واملــرض ،واالكــراه ،والتقيــة.

ومنهــا مــا يعــم ،كالقعــود يف النافلــة .وإباحــة امليتــة عنــد املخمصــة تعــم عندنــا
114

احلــر والســفر .ومــن رخــص الســفر :تــرك اجلمعــة ،والقــر ،وســقوط القســم

بــن الزوجــات لــو تركهــن ،بمعنــى عــدم القضــاء بعــد عــوده ،وســقوط القضــاء

للمتخلفــات لــو اســتصحب بعضهــن  .والظاهــر أن ســقوط القســم تابــع ملطلــق
الســفر وإن مل تقــر فيــه الصــاة .

ومــن الرخــص :إباحــة كثــر مــن حمظــورات االحــرام مــع الفديــة ،وإباحــة

الفطــر للحامــل ،واملرضــع ،والشــيخ ،والشــيخة ،وذي العطــاش ،والتــداوي

بالنجاســات واملحرمــات عنــد االضطــرار ،ورشب اخلمــر إلســاغة اللقمــة،
وإباحــة الفطــر عنــد االكــراه عليــه مــع عــدم القضــاء ،ســواء وجــر يف حلقــه أو

خــوف حتــى أفطــر يف األصــح.

ولــو أكــره عــى الــكالم يف الصــاة فوجهــان ،مــع القطــع بعــدم االثــم .والقطع

بالبطــان لــو أكــره عــى احلــدث .امــا االســتدبار وتــرك الســتارة اســتعامل النجاســة
فكالكالم.

ومنــه :االســتنابة يف احلــج للمعضــوب واملريــض املأيــوس مــن برئــه ،وخائــف

العــدو ،واجلمــع بــن الصالتــن يف الســفر ،واملرض ،واملطــر ،والوحــل ،واالعذار،
((( انظر :القرايف  /الفروق .187 / 2 :

املبحـث اخلامس :كراهة النافلة يف وقت الفريضة غري الرواتب ومع الرواتب ...

بغــر كراهية.

ومنــه((( :إباحــة نظــر املخطوبــة املجيبــة للنــكاح ،وإباحــة أكل مــال الغــر مــع

بــذل القيمــة مــع االمــكان ،وال معهــا مــع عدمــه ،عنــد االرشاف عــى اهلــاك.
ومنــه :العفــو عــا ال تتــم الصــاة فيــه منفــردا مــع نجاســته ،وعــن دم القــروح

واجلــروح التــي ال ترقــا .وعــد منــه الشــيخ((( :دم الرباغيــث -بنــاء عــى نجاســته-

ومــا ال يدركــه الطــرف مــن الــدم يف املــاء القليــل .وطــرده بعــض األصحــاب((( يف

كل نجاســة غــر مرئيــة.

ومنــه :قــر الصــاة يف اخلــوف ،كميــة وكيفيــة ،وفعلهــا مــع احلــركات الكثرية

املبطلــة مــع االختيــار ،وقــر املريــض الكيفية.

ثــم التخفيــف قــد يكــون ال إىل بــدل كقــر الصــاة ،وان اســتحب اجلــر

بالتســبيح ،وتــرك اجلمعــة والظهــر فــرض قائــم بنفســه ،وصــاة املريــض وقــد
يكــون إىل بــدل كفديــة الصائــم وبعــض الناســكني يف بعــض املناســك كبدنــة عرفــة،

وشــاة املزدلفــة ،وشــاة مبيــت منــى.

وعــد الشــيخ مــن التخفيــف :تعجيــل الــزكاة املاليــة قبــل احلــول ،والبدنيــة قبــل

اهلــال((( .والرخصــة قــد جتــب ،كتنــاول امليتــة عنــد خــوف اهلــاك ،واخلمــر عنــد
((( أي مــن التخفيــف .ويف (م) هنــا ومــا يــأيت بعــد ذلــك  :منهــا ،فالضمــر عــى هــذا يرجــع إىل
القاعــدة أو الرخــص.

((( انظر  :الشيخ الطويس  /املبسوط.35 / 1 ،
((( انظر  :املصدر السابق .7 / 1 :

((( ذهــب الشــيخ الطــويس إىل عــدم جــواز تقديــم الــزكاة املاليــة قبــل حلــول وقتهــا إال عــى ســبيل
القــرض ،وجــوز ذلــك يف البدنيــة .انظــر :النهايــة .191 ،183 :
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االضطــرار إىل اإلســاغة بــه ،وقــر الصــاة يف الســفر واخلــوف ،وقــر الصيــام

يف الســفر عندنــا.

وقــد تســتحب ،كنظــر املخطوبــة .وقــد تبــاح كالقــر يف األماكــن األربعــة(((.

واالبــراد((( بالظهــر يف شــدة احلــر (حمتمــل لالســتحباب) واإلباحة.
وهنا فوائد:
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األوىل :املشــقة املوجبــة للتخفيــف هــي :مــا تنفــك عنــه العبــادة غالبــا ،أمــا

مــا ال تنفــك عنــه فــا ،كمشــقة الوضــوء والغســل يف الســرات ،وإقامــة الصــاة

يف الظهــرات ،والصــوم يف شــدة احلــر وطــول النهــار ،وســفر احلــج ،ومبــارشة
اجلهــاد ،إذ مبنــى التكليــف عــى املشــقة ،إذ هــو مشــتق مــن الكلفــة ،فلــو انتفــت

انتفــى التكليــف ،فتنتفــي املصالــح املنوطــة بــه ،وقــد رد اهلل عــى القائلــنَ :
﴿ل
تَنْفِ ـرُوا فِــي الْحَ ـرِّ﴾((( بقولــه ﴿ ُقـ ْـل نَــارُ جَهَنَّ ـمَ َأشَ ـدُّ حَ ـرًّا﴾(((.

ومنــه :املشــاق التــي تكــون عــى جهــة العقوبــة عــى اجلــرم وإن أدت إىل تلــف

النفــس ،كالقصــاص واحلــدود بالنســبة إىل املحــل والفاعــل وإن كان قريبــا يعظــم
أملــه باســتيفاء ذلــك مــن قريبــه ،لقولــه تعــاىل﴿ :و ََل تَ ْأخ ُْذ ُ
ـن
كـمْ بِ ِهمَــا رَأْ َفـ ٌـة فِــي دِيـ ِ
هلل إِنْ ُ
هلل وَالْيَ ـو ِْم ْالخِ ـ ِر﴾((( .
كنْ ُت ـمْ ُتؤْمِنُــونَ بِــا ِ
ا ِ
((( وهــي  :املســجد احلــرام ،واملســجد النبــوي ،ومســجد الكوفــة ،واحلائــر احلســيني .انظر  :الشــهيد
األول  :اللمعــة الدمشــقية  /طبعــت مــع الروضــة البهيــة للشــهيد الثــاين .375 / 1 :

((( االبــراد لغــة  :انكســار الوهــج واحلــر .انظــر  :ابــن األثــر  /النهايــة 71 / 1 ،بــاب البــاء مــع
الــراء ،مــادة (بــرد).

((( التوبة.81 :
((( التوبة.81 :
((( النور.2 :

املبحـث اخلامس :كراهة النافلة يف وقت الفريضة غري الرواتب ومع الرواتب ...

والضابــط يف املشــقة مــا قــدره الشــارع .وقــد أبــاح الــرع حلــق املحــرم

للقمــل ،كــا يف قصــة كعــب بــن عجــرة((( ســبب نــزول اآليــة(((.
وأقــر النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) عمــرا

(((

عــى التيمــم خلــوف الــرد(((،

فلتقارهبــا املشــاق يف باقــي حمظــورات االحــرام ،وباقــي مســوغات التيمــم .وليــس

ذلــك مضبوطــا بالعجــز الــكيل بــا فيــه تضييــق عــى النفــس ،ومــن ثــم قــرت
الصــاة ،وأبيــح الفطــر يف الســفر وال كثــر مشــقة فيــه وال عجــز غالبــا .فحينئــذ
جيــوز اجللــوس يف الصــاة مــع مشــقة القيــام وإن أمكــن حتملــه عــى عــر شــديد،
وكــذا باقــي مراتبــه .ومــن ثــم حتلــل املصــدود واملحصــور وإن أمكنهــا املصابــرة ملــا

يف ذلــك مــن العــر.

الثانية :يقع التخفيف يف العقود كام يقع يف العبادات.

ومراتب الغرر فيها ثالث(((:

إحداهــا :مــا يســهل اجتنابــه ،كبيــع املالقيــح واملضامــن((( ،وغــر املقــدور
((( جــاء يف صحيــح مســلم  ،861 - 860 / 2 :بــاب  10مــن كتــاب احلــج ،حديــث  ،82 :عــن
عبــد الرمحــن بــن أيب ليــى عــن كعــب بــن عجــرة ( :أن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وقــف

عليــه ورأســه يتهافــت قمــا فقــال :أيؤذيــك هوامــك؟ قلــت  :نعــم .قــال  :فاحلــق رأســك.) ..
((( وهــو قولــه تعــاىل َ  :فمـن ك َ ِ
يضــا َأ ْو بِـ ِـه َأ ًذى ِمـ ْن َر ْأ ِسـ ِـه َف ِفدْ َيـ ٌة ِمـ ْن ِص َيــا ٍم َأ ْو َصدَ َقـ ٍـة
ـم َم ِر ً
َ ْ
َان منْ ُكـ ْ
َأو نُسـ ٍ
ـك البقــرة .196 :
ْ ُ
((( هو أبو حممد عمرو بن العاص القريش .كان واليا عىل مرص يف خالفة عمر .مات سنة 43ه.

((( انظــر  :احلاكــم النيســابوري  /املســتدرك عــى الصحيحــن  ،177 / 1 :والبيهقــي  /الســنن
الكــرى .225 / 1 :

((( ذكرها ابن عبد السالم يف  /قواعد األحكام .11 / 2 :

((( املضامــن  :مــا يف أصــاب الفحــول ،وهــي مجــع مضمون.واملالقيــح :مجــع ملقــوح ،وهــو مــا يف
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عــى تســليمه ،وهــذا ال ختفيــف فيــه ،ألنــه أكل مــال بالباطــل .

وثانيهــا :مــا يعــر اجتنابــه وإن أمكــن حتملــه بمشــقة ،كبيــع البيــض يف قــره،

والبطيــخ والرمــان قبــل االختبــار ،وبيــع اجلــدار وفيــه االس وهــذا يعفي عنــه ختفيفا.
وثالثهــا :مــا توســط بينهــا ،كبيــع اجلــوز واللــوز يف القــر االعــى ،وبيــع

األعيــان الغائبــة بالوصــف ،والظاهــر صحتــه ملشــاركته يف املشــقة.
118

ومنــه :االكتفــاء بظاهــر الصــرة املتامثلــة ،وبظهــور مبــادئ النضــج يف بــدو

الصــاح وإن مل ينتــه.

ومــن التخفيــف :رشعيــة خيــار املجلــس ملــا كان العقــد قــد وقــع بغتــة فيتعقبــه

النــدم ،فــرع ذلــك ليــروى .ثــم ملــا كان مــدة الــروي قــد تزيــد عــى ذلــك جــوز
خيــار الــرط بحســبه وأن زاد عــى ثالثــة أيــام ،ليتــدارك فيــه مــا عســاه حيصــل فيــه

مــن غبــن يشــق حتملــه.

ومنــه :رشعيــة املزارعــة واملســاقاة والقــراض وإن كانــت معاملــة عــى معــدوم،

لكثــرة احلاجــة إليهــا.

ومنه :إجارة األعيان ،فان املنافع معدومة حال العقد.

ومنــه :جــواز تزويــج املــرأة مــن غــر نظــر وال وصــف ،دفعــا للمشــقة الالحقــة

لألقــارب بذلــك( ،وإيثــار احليــاء) ،وســد بــاب التــرج عــى النســاء ،بخــاف املبيع
وإن كان أمــة ،لعــدم املشــقة فيــه.

ومــن ذلــك :رشعيــة الطــاق واخللــع ،دفعــا ملشــقة املقــام عىل الشــقاق ،وســوء

بطــن الناقــة ،وهــي األجنــة .وفرسمهــا مالــك بالعكــس .انظــر  :ابــن األثــر  /النهايــة ،26 / 3 :
مــادة (ضمــن ) ،ومالــك  /املوطــأ .70 / 2 :

املبحـث اخلامس :كراهة النافلة يف وقت الفريضة غري الرواتب ومع الرواتب ...

األخــاق .ورشعيــة الرجعــة يف العــدة غالبــا ،ليــروى كــا قــال اهلل تعاىل:
﴿ َلع ََّل ا َ
هلل يُحْدِثُ بَعْدَ َذلِكَ َأمْرًا ﴾(((.

ومل يرشع يف الزيادة عىل املرتني ،دفعا للمشقة عن الزوجات.

ومنــه :رشعيــة الكفــارة يف الظهــار ،واحلنــث ،تيســرا مــن االلــزام باملشــقة،

الســتعقابه النــدم غالبــا.

ومنــه :التخفيــف عــن الرقيــق بســقوط كثــر مــن العبــادات((( ،لئــا جيتمــع

عليــه مــع شــغل العبوديــة أمــر .ومنــه :رشعيــة الديــة بــدال عــن القصــاص مــع

الــرايض كــا قــال اهلل تعــاىل:

﴿ َذلِكَ تَخْ فِيفٌ مِنْ رَب ُ
ِّكمْ وَرَحْم ٌَة﴾((( .

فقــد ورد :أن القصــاص كان حتــا يف رشع موســى عــى نبينــا وعليــه الســام،

كــا أن الديــة كانــت حتــا يف رشع عيســى عــى نبينــا وعليــه الســام((( ،فجــاءت
احلنيفيــة بتســويغ االمريــن ،طلبــا للتخفيــف ،ووضعــا لآلصــار((( ،وصيانــة للدمــاء

عــن أيــدي املورسيــن الفجــار.

الثالثــة :التخفيــف عــى املجتهديــن إمــا اجتهــادا جزئيا كــا يف الوقــت ،والقبلة،

((( الطالق.1 :

((( كاجلهــاد ،وصــاة اجلمعــة ،والــزكاة ،واحلــج .انظــر :الشــهيد د\األول  /اللمعــة الدمشــقية
طبعــت مــع الروضــة البهيــة للشــهيد الثــاين.382 ،962 ،12 / 2 ،302 / 1 :

((( البقرة.178 :

((( انظر  :الشيخ الطويس  /تفسري التبيان .103 / 2 :

((( اآلصــار  :مجــع إرص ،وهــو الثقــل والذنــب .انظــر  :ابــن منظــور  /لســان العــرب ،23 / 4 :
حــرف الــراء ،فصــل األلــف ،مــادة (أرص ).
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والتوخــي يف األشــهر عنــد الصــوم ،واجتهــاد احلجيــج يف الوقــوف فيخطئــون

بالتأخــر ،دفعــا للحــرج يف ذلــك .قيــل :بالقضــاء(((.

أمــا لــو غلطــوا بالتقديــم ،فالفضــاء ،لنــدوره ،إذ ينــدر فيــه الشــهادة زورا يف

هــال رمضــان .وهــال شــوال ،وذلــك قليــل الوقــوع.

وإمــا اجتهــادا كليــا ،كالعلــاء يف األحــكام الرشعيــة ،فــا إثــم عــى غــر
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املقــر وإن أخطــأ ،ويكفيهــم الظــن الغالــب املســتند إىل إمــارة معتــرة رشعــا،

وذلــك تســهيل.

ومنه :اكتفاء احلكام بالظنون يف العدالة واألمانة.

الرابعــة :احلاجــة قــد تقــوم ســببا مبيحــا يف املحــرم لوالهــا ،كاملشــقة -كــا

قلنــا -يف نظــر املخطوبــة ،وحملــه :الوجــه ،والكفــان ،واجلســد مــن وراء الثيــاب.
ونظــر املســتامة مــن اإلمــاء فينظــر إىل مــا يــرى مــن العبيــد.

وقيــل((( :ينظــر إىل مــا يبــدو حــال املهنــة .وقيــل((( :يقتــر عــى الوجــه

والكفــن ،كاحلــرة .وجيــوز النظــر إىل املــرأة للشــهادة عليهــا ،أو املعاملــة إذا احتــاج

إىل معرفتهــا ،ويقتــر عــى الوجــه .والفــرق بينــه وبــن النظــر املبــاح عــى االطــاق

مــن وجهــن:

أحدمهــا :حتريــم التكــرار يف ذلــك بخالفــه هنــا ،فإنــه ينظــر حتــى يســتثبت

وحيــرم الزائــد.

((( انظر :العالمة احليل  /تذكرة الفقهاء .373 / 1 :

((( انظر  :ابن قدامة  /املغني  ،560 / 6 :وشمس الدين الرميل  /هناية املحتاج .185 / 6 :
((( هو قول للشافعية ذكره الغزايل يف  :الوجيز .2 / 2 :

املبحـث اخلامس :كراهة النافلة يف وقت الفريضة غري الرواتب ومع الرواتب ...

والثــاين :أن ذلــك قــد يصــدر مــن غــر قصــد حتــى قيــل((( :بتحريمــه مــع

القصــد ،بخالفــه هنــا .ولــو خــاف الفتنــة حــرم مطلقــا.

ومنــه :نظــر الطبيــب والفاصــد إىل مــا حيتــاج إليــه بحيــث ال يعــد املتكشــف

فيــه هتــكا للمــرأة ،ويعــذر فيــه ألجــل هــذا الســبب عــادة ،وهــو مطــرد يف مجيــع
األعضــاء .نعــم يف الســوءتني مزيــد تأكيــد يف مراعــاة الــرورة .والظاهــر جــواز

نظــر الشــهود إىل العورتــن ليتحملــوا الشــهادة عــى الزنــا ،وإىل فــرج املــرأة لتحمــل

الــوالدة ،وإىل الثــدي لتحمــل االرضــاع)(((.

فهــذه املــوارد الكثــرة كلهــا تنضــوي حتــت مظلــة هــذه القاعــدة الفقهيــة ومنهــا

جــواز تــرك النافلــة إذا أرضت بالفريضــة كــا مـ َّـر البحــث.

((( ينظــر  :الشــرازي  /املهــذب  ،34 / 2 :والنــووي  /منهــاج الطالبــن  ،78 :وابــن قدامــة /
املغنــي .559 - 558 / 6 :

((( القواعد والفوائد :ج 1ص 123ـ 132
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«أوقات الصلوات اليومية»

قال أمري املؤمنني (عليه الصالة والسالم):

ِ
ِ
َ
ـن َم ْربِـ ِ
«أ َّمــا َب ْعــدُ َف َص ُّلــوا بِالنَّـ ِ
ـيء َّ
ـض ا ْل َعنْـ ِـز،
الشـ ْـم ُس مـ ْ
ـاس ال ُّظ ْهـ َـر َح َّتــى تَفـ َ
ــو ِمــن النَّه ِ ِ
ــر َّ
ــار
ــار ح َ
ــاء َح َّيــ ٌة ِف ُع ْض ٍ َ َ
َ
ــن ُي َس ُ
والش ْ
وص ُّلــوا ِبِ ُ
ــم ُس َب ْي َض ُ
ــم ا ْل َع ْ َ
ِ
ِ
ان ،وص ُّلــوا ِبِــم ا َْلغ ِ ِ
ِ
ــع َْ
ــاج إِ َل
ْــر َب ح َ
ال ُّ
ــم ،و َيدْ َف ُ
ــر َّ
ف َيهــا َف ْر َســخَ ِ َ
الصائ ُ
ــن ُي ْفط ُ
ُ
الش ـ َف ُق إِ َل ُث ُلـ ِ
ِمنًــى ،وص ُّلــوا ِبِــم ا ْل ِع َشـ ِ
ـث ال َّل ْيـ ِ
ـن َي َتـ َـو َارى َّ
ـم
ـاء حـ َ
ـلَ ،
َ
وص ُّلــوا ِبِـ ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ـم َ
ول َتكُو ُنــوا
والر ُجـ ُـل َي ْعـ ِـر ُ
ف َو ْجــه َصاحبِــهَ ،
ـم َصـ َـا َة َأ ْض َعف ِهـ ْ
وص ُّلــوا ِبِـ ْ
ا ْل َغــدَ ا َة َّ
ِ
ــن»(((.
َفتَّان َ
تنــاول فقهــاء املذاهــب اإلســامية مواقيــت الصــاة وبحثــوا يف حتقيــق وجوهبــا

عنــد دخــول وقتهــا ،وبينــوا وقــت الفضيلــة ،ووقــت اجزائهــا ،وحتقــق الــراءة يف ادائها.
كــا اهنــم اختلفــوا يف مصاديــق هــذه االوقــات املرتبطــة هبــذه الفرائــض اليوميــة

كــا ســيمر بيانــه يف املســائل انشــاء اهلل تعــاىل.

((( هنج البالغة ،من كتاب له إىل امراء البالد يف معنى الصالة :ص .426
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املبحث األول
أوقات الصلوات اليومية يف املذهب اإلمامي.
إن الناظــر إىل مصنفــات اإلماميــة يف الفقــه جيــد أن الفقهــاء (اعــى اهلل شــأهنم)

قــد اســتفاضوا يف البيــان والتحقيــق والتفصيــل يف املســألة فجزاهــم اهلل كل خــر،
وســنورد بعــض هــذه االقــوال بحســب التسلســل الزمنــي لينظــر الباحــث عمــق
االســتدالل ووضــوح البينــة ،وهــو كااليت:

املسألة األوىل :ما أورده العالمة ابن املطهر احللي (ت 726هـ):

قــال (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف التذكــرة يف أوقــات الصلــوات مــن كتــاب

الصــاة مــن املســالة  32إىل املســألة73 ،وقــد جــاء فيهــا مــا يــي:
ً
أوال :وقت الفضيلة ووقت اإلجزاء.

(لــكل صــاة وقتــان :أول وآخــر ،فــاألول :وقــت الفضيلــة ،واالخــر وقــت

االجــزاء ،وبــه قــال املرتــى ،وابــن اجلنيــد(((؛ لقــول الباقــر (عليــه الســام):

«أحــب الوقــت إىل اهلل حــن يدخــل وقــت الصــاة؛ فــإن مل تفعــل فإنــك يف

وقــت منهــا حتــى تغيــب الشــمس»(((.

وقــال الشــيخان :األول وقــت مــن ال عــذر لــه ،والثــاين ملــن لــه عــذر((( ،وبــه

((( حكى قوهلام املحقق يف املعترب :ص .134
((( التهذيب للطويس :ج ،2ص .24

((( املقنعة :ص  ،14املبسوط للطويس :ج ،1ص .72
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قــال الشــافعي((( ،لقــول الصــادق (عليــه الســام):

«لــكل صــاة وقتــان ،وأول الوقــت أفضلــه ،وليــس ألحــد أن جيعــل آخــر

الوقتــن وقتــا إال مــن عــذر»(((؛ وهــو حممــول عــى الفضيلــة لداللــة قولــه :أول

الوقــت أفضلــه و (أفعــل) يقتــي الترشيــك يف اجلــواز.
ً
ثانيا :وقت صالة الظهر:
128

قــال (رمحــه اهلل) يف املســألة  :42أول وقــت الظهــر زوال الشــمس بإمجــاع علامء

اإلســام لقــول رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآله):
«وقت الظهر زوال الشمس»((( .

ومن طريق اخلاصة قول الصادق (عليه السالم):
«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر»(((.

ومعنــى زواهلــا :ميلهــا عــن كبــد الســاء ،فــإن الشــمس إذا طلعــت وقــع لــكل

شــاخص ظــل طويــل يف جانــب املغــرب ،وكلــا ارتفعــت الشــمس انتقــص الظــل،
فــإذا اســتوت انتهــى نقصانــه ،وقــد ال يبقــى منــه يشء يف بعــض البــاد يف أطــول

أيــام الســنة ،فــإن الظــل ينتفــي بمكــة قبــل أن ينتهــي طــول الســنة بســتة وعرشيــن
((( فتح العزيز :ج ،3ص  ،3املغني :ج ،1ص ،415 - 414الرشح الكبري :ج ،1ص.464

((( الــكايف :ج ،3ص ،3 /274التهذيــب :ج ،2ص  ،124 /40 – 39االســتبصار :ج،1
ص .870 /244

((( ســنن الرتمــذي :ج ،1ص ،151/ 283ســنن الــدار قطنــي :ج ،1ص  ،22 / 262مســند أمحــد:
ج ،2ص .223

((( الكايف :ج ،3ص  ،2 / 276التهذيب :ج ،21ص ،57االستبصار :ج ،1ص.898 ،250
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يومــا ،وكــذا بعدمــا انتهــى بســتة وعرشيــن يومــا ،وقــد يبقــى ،وخيتلــف باختــاف
البــاد والفصــول ،فــإذا مالــت الشــمس إىل املغــرب زاد الظــل الباقــي وحتــول
إىل املــرق وحيــدث يشء مــن الظــل مائــا إىل املــرق حيــث مل يبــق يشء عنــد

االســتواء ،وذلــك هــو الــزوال.

والفــيء عنــد الــزوال يقــل يف الصيــف ،ويكثــر يف الشــتاء ،لقــرب الشــمس

مــن ســمت الــرأس وبعدهــا عنــه ،وكل يــوم يزيــد الظــل أو ينقــص.

وقــد روي عــن الصــادق (عليــه الســام) تقديــر ذلــك يف أوســاط الشــهور

فقــال:

«تــزول الشــمس يف نصــف حزيــران عــى نصــف قــدم ،ويف النصــف مــن متــوز

وأيــار عــى قــدم ونصــف ،ويف النصــف مــن آب ونيســان عــى قدمــن ونصــف ،ويف
النصــف مــن أيلــول وآذار وزاد عــى ثالثــة ونصــف ،ويف النصــف من ترشيــن األول

وشــباط عــى مخســة ونصــف ،ويف النصــف مــن ترشيــن الثــاين وكانــون اآلخــر عــى
ســبعة ونصــف ،ويف النصــف مــن كانــون األول عــى تســعة ونصــف»(((.
وقال بعض الفضالء:

الشــمس تــزول يف حزيــران عــى قــدم وثلــث وهــو أقــل مــا يــزول عليــه

الشــمس ،ويف نصــف متــوز ونصــف أيــار عــى قــدم ونصــف وثلــث ،ويف نصــف
آب ونيســان عــى ثالثــة أقــدام ،ويف نصــف آذار وأيلــول عــى أربعة أقــدام ونصف،
وهــو وقــت اســتواء الليــل والنهــار ،ويف نصــف ترشيــن األول وشــباط عــى ســتة

أقــدام ونصــف ،ويف نصــف ترشيــن الثــاين وكانــون الثــاين عــى تســعة أقــدام ،ويف
((( الفقيه :ج ،1ص ،672 /144التهذيب :ج ،2ص ،1096 /276اخلصال :ج ،3ص.460
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نصــف كانــون األول عــى عــرة أقــدام وســدس ،وهــذا أهنــى مــا تــزول عليــه
الشــمس يف إقليــم العــراق والشــام ومــا ســامتهام مــن البلــدان(((.

وال تنــايف بينهــا ،الحتــال أن يكــون قصــد الصــادق (عليــه الســام) بلــد

املدينــة.

ً
ثالثا :يف معنى الدلوك.
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قــال (رمحــه اهلل) يف املســألة ( :25الدلــوك يف اآليــة هــو الــزوال ويطلــق عــى
ْس﴾((( وهــو
الغــروب واملــراد األول يف قولــه تعــاىلَ ﴿ :أقِ ـ ِم الصَّ ـاَةَ لِدُ ُلــوكِ الشَّ ـم ِ

قــول أكثــر العلــاء((( ،ألن ابــن عمــر قــال:

دلــوك الشــمس ميلهــا ،وكــذا عــن ابــن عبــاس ،وأيب هريــرة(((؛ وألنــه لنظــم

مجيــع الصلــوات ،وألن الدلــوك االنتقــال والتحويــل.

وقــال عبــد اهلل بــن مســعود( :الدلــوك الغــروب) ،ونقلــه اجلمهــور عــن عــي

(عليــه الســام)((( القتضــاء اآليــة إقامــة الصــاة مــن الدلــوك إىل غســق الليــل
فيحمــل عــى الغــروب ألن إقامــة الصــاة ال يمكــن مــن الــزوال إىل الغســق

لوجــود النهــي عــن الصــاة عنــد اصفــرار الشــمس ،والنهــي إنــا يتنــاول النــدب .
((( املغني :ج ،1ص ،414الرشح الكبري :ج ،1ص.463
((( اإلرساء.78 :

((( تفسري القرطبي :ج ،10ص  ،303أحكام القرآن البن العريب :ج ،3ص.1219

((( املجمــوع :ج ،3ص ،25تفســر القرطبــي :ج ،10ص ،303أحــكام القــرآن البــن العــريب :ج،3
ص  ،1219أحــكام القــرآن للجصــاص :ج ،2ص  ،266املبســوط للرسخــي :ج ،1ص.141

((( املجمــوع :ج ،3ص  ،25تفســر القرطبــي :ج ،10ص ،303أحــكام القــرآن البــن العــريب:
ج ،3ص .1219
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ً
رابعا :يف وقت الفضيلة للظهر:
قــال (رمحــه اهلل) يف املســألة  :26آخــر وقــت الفضيلــة للظهــر إذا صــار ظــل كل

يشء مثلــه ،وآخــر وقــت األجــزاء إذا بقــي للغــروب قــدر العــر ،وهــو اختيــار
املرتــى وابــن اجلنيــد((( وبــه قــال مالــك ،وطــاوس((( لقولــه تعــاىلَ ﴿ :أقِـ ِم الصَّـاَةَ
ـق َّ
الليْـ ِـل﴾((( والغســق الظلمــة فجعــل الزمــان ظرفــا
لِدُ ُلــوكِ الشَّ ـم ِ
ْس إِ َلــى َغسَـ ِ

للصــاة ،وألن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) مجــع بــن الظهريــن يف احلــر((( ومــن
طريــق اخلاصــة قــول الباقــر (عليــه الســام):

«أحــب الوقــت إىل اهلل عــز وجــل أولــه حــن يدخــل وقــت الصــاة فــإن مل تفعل

فإنــك يف وقــت منهــا حتــى تغيب الشــمس»(((.

وقال الشيخ  :آخر وقت املختار إذا صار ظل كل يشء مثله(((.

وحتقيقــه :أن الفــيء إذا زاد عــى مــا زالــت عليــه الشــمس مــن الظــل بقــدر

الشــخص فذلــك آخــر وقــت الظهــر ،ومعرفتــه بــأن يضبــط مــا زالــت عليــه
الشــمس وهــو الظــل الــذي بقــي بعــد تناهــي النقصــان ،ثــم ينظــر قــدر الزيــادة

((( النارصيات :ص  229املسألة  ،72وحكى املحقق قول ابن اجلنيد يف املعترب :ص .135
((( املغني :ج ،1ص  ،416الرشح الكبري :ج ،1ص.465
((( اإلرساء.78 :

((( صحيــح مســلم :ج ،1ص  ،705/ 490 - 489ســنن النســائي :ج ،1ص ،290ســنن
الرتمــذي :ج ،1ص ،187 / 355مســند أمحــد :ج ،1ص ،223املوطــأ :ج ،1ص،4/144

ســنن البيهقــي :ج ،3ص.166

((( التهذيب :ج ،2ص ،69/ 24االستبصار :ج ،1ص.935 /260
((( املبسوط للطويس :ج ،1ص.72
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عليــه فقــد انتهــى وقــت الظهــر ،وقــد قيــل :

إن مثــل اإلنســان ســتة أقــدام ونصــف بقدمــه ،فــإذا أردت أن تعتــر املثــل فقدر

الزيــادة مــن الفــيء بقدمــك بــأن تقــف يف موضــع مســتو مــن األرض ،وتعلــم عــى
املوضــع الــذي انتهــى إليــه الفــيء ،وتعــرف قــدر مــا زالــت عليــه الشــمس ويقــدر
فيــه باألقــدام ،فيضــع قدمــه اليمنــى بــن يــدي قدمــه اليــرى ويلصــق عقبــة
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بإهبامــه ،فــإذا مســحه باألقــدام أســقط منــه القــدر الــذي زالــت عليــه الشــمس،
فــإذا بلــغ الباقــي ســتة أقــدام ونصــف فقــد بلــغ املثــل ،فــإذا بلــغ ذلــك فقــد خــرج

وقــت الظهــر ،ومــا زاد عليــه فهــو مــن وقــت العــر .

وبــه قــال الشــافعي ،واألوزاعــي ،والليــث بــن ســعد ،والثــوري ،وأمحــد ،وأبــو

يوســف((( ألن ابــن عبــاس روى أن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــال:

«أمنــي جربئيــل عنــد البيــت مرتــن فصــى يب الظهــر األول منهــا حــن كان

الفــيء مثــل الــراك ،ثــم صــى العــر حــن صــار ظــل كل يشء مثلــه ،ثــم صــى
املغــرب حــن وجبــت الشــمس وأفطــر الصيــام ،ثــم صــى العشــاء حــن غــاب
الشــفق ،ثــم صــى الفجــر حــن بــرق الفجــر ،وحــرم الطعــام عــى الصائــم ،وصــى

يف املــرة الثانيــة الظهــر حــن صــار ظــل كل يشء مثلــه كوقــت العــر باألمــس ،ثــم
صــى العــر حــن صــار ظــل كل يشء مثليــه ،ثــم صــى املغــرب لوقتــه األول ،ثــم
صــى العشــاء اآلخــرة حــن ذهــب ثلــث الليــل ،ثــم صــى الصبــح حــن أســفرت
األرض ،ثــم التفــت جربئيــل فقــال :يــا حممــد هــذا وقــت األنبيــاء مــن قبلــك،

((( املجمــوع :ج ،3ص  ،21أحــكام القــرآن للجصــاص :ج ،2ص ،269املغنــي :ج ،1ص،416
الــرح الكبــر :ج ،1ص .465

املبحـث األول :أوقات الصلوات اليومية يف املذهب اإلمامي

والوقــت فيــا بــن هذيــن»(((.

ومعنــى قولــه( :حــن كان الفــيء مثــل الــراك) أنــه إذا حــدث الظــل أو زاد

وإن كان قليــا مثــل الــراك فقــد زالــت الشــمس.

ومن طريق اخلاصة قول الصادق (عليه السالم):

«أتــى جربئيــل (عليــه الســام) باملواقيــت فأمــر النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)

أن يصــي الظهــر حــن زالــت الشــمس ،والعــر حــن زاد الظــل قامــة ،واملغــرب

حــن غربــت الشــمس ،والعشــاء حــن ســقط الشــفق.

ثــم أتــاه مــن الغــد حــن زاد الظــل قامــة فأمــره فصــى الظهــر ،ثــم ملــا زاد قامتــن

أمــره فصــى العــر ،ثــم ملــا غربــت الشــمس أمــره فصــى املغــرب والعشــاء حــن
ذهــب ثلــث الليــل» ،وقــال« :مــا بينهــا وقــت»(((.

وال دليــل فيــه إذ وصــف ذلــك بكونــه وقتــا ،وكــذا مــا بينهــا ال يــدل عــى نفــي

مــا زاد إال بدليــل اخلطــاب ،أو حيمــل عــى الفضيلــة.

وقــال أبــو حنيفــة :يبقــى وقــت الظهــر إىل أن يصــر الفــيء مثليــه((( ألن النبــي

(صــى اهلل عليــه وآلــه) قــال:

«إنــا أجلكــم يف أجــل مــن خــا مــن األمــم كــا بــن صــاة العــر إىل مغــرب

الشــمس يف النهــار ،وإنــا مثلكــم ومثــل أهــل الكتابــن مــن قبلكــم كمثــل رجــل
((( سنن الرتمذي  ،149 / 279 : 1سنن أيب داود .393 / 107 : 1

((( التهذيب :ج ،2ص  ،1001 / 252االستبصار :ج ،1ص.922/ 257

((( املبســوط للرسخــي :ج ،1ص ،142فتــح العزيــز :ج ،3ص  ،10 - 9املغنــي :ج ،1ص،417
الــرح الكبــر :ج ،1ص ،465املحــى :ج ، 3ص.175
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اســتأجر أجــرا فقــال :مــن يعمــل يل مــن الغــداة إىل نصــف النهــار بقــراط؟
فعملــت اليهــود ،ثــم قــال :مــن يعمــل يل مــن الظهــر إىل صــاة العــر بقــراط؟

فعملــت النصــارى ،ثــم قــال :مــن يعمــل يل إىل آخــر النهــار بقرياطــن؟ فعملتــم
أنتــم ،فغضــب اليهــود والنصــارى وقالــوا :نحــن أكثــر عمــا وأقــل أجــرا .فقــال:

هــل نقصتكــم مــن حقكــم شــيئا؟ ذلــك فضــل اهلل يؤتيــه مــن يشــاء»(((.
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قالــوا :وهــذا يــدل عــى أن مــن الظهــر إىل العــر أكثــر مــن العــر إىل

املغــرب((( ونحملــه عــى وقــت الفضيلــة.

وقال عطاء :ال يفرط بتأخريها حتى تدخل يف الشمس صفرة(((.

وقــال املــزين ،وأبــو ثــور ،وإســحاق ،وابــن جريــر :إذا صــار ظــل كل يشء

مثلــه دخــل وقــت العــر ومل خيــرج وقــت الظهــر حتــى يمــي قــدر أربــع ركعــات
يشــرك فيهــا الوقتــان((( ألن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه قــال:

«صــى يب جربئيــل الظهــر يف اليــوم الثــاين حــن صــار ظــل كل يشء مثلــه قــدر

العــر باألمــس»((( فــدل عــى اشــراك الوقتــن ،وهــو حممــول عــى أنــه فــرغ منها.
ً
خامسا :آخر وقت الظهر.
قــال (رمحــه اهلل) يف املســألة  :72األكثــر عــى أن املعتــر بزيــادة الظــل قــدر
((( صحيح البخاري :ج ،4ص  ،207سنن الرتمذي :ج ،5ص.2871/ 153
((( املغني :ج ،1ص ،417الرشح الكبري :ج ،1ص.465

((( املغني :ج ،1ص  ،416الرشح الكبري :ج ،1ص  ،465حلية العلامء :ج ،2ص .14

((( املجمــوع :ج ،3ص ،21فتــح العزيــز :ج ،3ص  ،12 - 11املغنــي :ج ،1ص ،418الــرح
الكبــر :ج ،1ص ،469حليــة العلــاء :ج ،2ص .14

((( سنن الرتمذي :ج ،1ص ،149/ 279سنن أيب داود :ج ،1ص.393/ 107
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الشــخص املنصــوب ألن يزيــد بــن خليفــة قــال للصــادق عليــه الســام :إن عمــر
بــن حنظلــة نبأنــا عنــك بوقــت ،فقــال:
«إذن ال يكذب علينا».

قلــت :ذكــر أنــك قلــت :إذا زالــت الشــمس مل يمنعــك إال ســبحتك ثــم ال تــزال

يف وقــت الظهــر إىل أن يصــر الظــل قامــة ،وهــو آخــر الوقــت ،ثــم ال تــزال يف وقــت
العــر حتــى يصــر الظــل قامتــن وذلــك املســاء ،قــال:
«صدوق»((( .

وعن الصادق (عليه السالم) قال:

«إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر ،وإذا صار مثليك فصل العرص»(((.

وقــال الشــيخ  :املعتــر قــدر الظــل األول ال قــدر الشــخص((( ،ألن يونــس

روى عــن بعــض رجالــه ،عــن الصــادق (عليــه الســام) ،قــال :ســألته عــا جــاء يف
احلديــث أن( :صــل الظهــر إذا كانــت الشــمس قامــة وقامتــن ،وذراعــا وذراعــن،

وقدمــا وقدمــن) كيــف هــذا وقــد يكــون الظــل يف بعــض األوقــات نصــف قــدم؟
قــال:

«إنــا قــال :ظــل القامــة ،ومل يقــل :قامــة الظــل ،وإذا كان الزمــان يكــون فيــه ظــل

القامــة ذراعــا كان الوقــت ذراعــا مــن ظــل القامــة ،وإذا كان ظــل القامــة أقــل أو
أكثــر كان الوقــت حمصــورا بالــذراع والذراعــن ،فهــذا تفســر القامــة والقامتــن،

((( الكايف :ج ،3ص ،1/ 275التهذيب :ج ،2ص ،56/ 20االستبصار :ج ،1ص.932/260
((( التهذيب :ج ،2ص ،62/ 22االستبصار :ج ،1ص.891/ 248
((( املبسوط للطويس :ج ،1ص.73
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والــذراع والذراعــن»((( .والروايــة مرســلة ،ويف طريقهــا صالــح بــن ســعيد ،وهــو
جمهــول.

ً
سادسا :يف أول وقت صالة العصر.
قــال (رمحــه اهلل) يف املســألة  :82أول وقــت العــر عنــد الفــراغ مــن فريضــة

الظهــر ،والتحقيــق أنــه إذا زالــت الشــمس اختــص الوقــت بالظهــر إىل أن يمــي
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مقــدار أربــع ركعــات يف احلــر ،وركعتــن يف الســفر وهــو قــدر أدائهــا ،ثم يشــرك

الوقتــان إىل أن يبقــى للغــروب مقــدار العــر إمــا أربــع ركعــات أو ركعتــان
فيختــص هبــا ،ذهــب إليــه أكثــر علامئنــا(((  -وبــه قــال مالــك يف روايــة((( ألن أبــا

أمامــة قــال :صلينــا مــع عمــر بــن عبــد العزيــز الظهــر ثــم دخلنــا عــى أنــس وهــو
يصــي العــر فقلنــا  :يــا أبــا عمــرة مــا هــذه الصــاة ؟ ! قــال :العــر وهــذه صــاة

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) التــي كنــا نصــي معــه(((.

وال حيتمــل وقوعهــا بعــد الظــل ،النتفــاء املوجــب للتعجــب حينئــذ ،وألن

النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) مجــع بــن الصالتــن يف احلــر مــن غــر عــذر(((،
((( الكايف :ج ،3ص  ،7/ 277التهذيب :ج ،2ص .67 /24

((( منهــم :الشــيخ الطــويس يف املبســوط :ج ،1ص ،72وســار يف املراســم :ص  ،62وابــن إدريــس
يف الرسائــر :ص  ،39واملحقــق يف رشائــع اإلســام :ج ،1ص.60

((( املغني :ج ،1ص ،416حلية العلامء :ج ،2ص.14
((( صحيح البخاري :ج ،1ص  144وص .145

((( صحيــح مســلم :ج ،1ص  705 /489وص  ،54/ 491ســنن الرتمــذي :ج ،1ص
 ،187 /355ســنن النســائي :ج ،1ص ،290ســنن البيهقــي :ج ،3ص  ،166املوطــأ :ج،1
ص .4 /144
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وألنــه جيــوز اجلمــع بينهــا يف الســفر ،ولــو مل يكــن وقتــا هلــا ملــا جــاز ،كــا ال جيــوز

اجلمــع بــن العــر واملغــرب يف وقــت إحدامهــا.

وقــال ابــن عبــاس :أال أخربكــم بصــاة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)

يف الســفر؟ كان إذا زالــت الشــمس وهــو يف منزلــه مجــع بــن الظهــر والعــر يف
الــزوال ،وإذا ســافر قبــل الــزوال أخــر الظهــر حتــى جيمــع بينهــا وبــن العــر يف

وقــت العــر(((.

ومن طريق اخلاصة قول الصادق (عليه السالم):

«صــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) بالنــاس الظهــر والعــر حــن زالــت

الشــمس يف مجاعــة مــن غــر علــة»(((.

وقــال بعــض علامئنــا :إذا زالــت الشــمس دخــل وقــت الصالتــن إال أن الظهــر

قبــل العــر((( وبــه قــال ربيعــة((( لقــول العبــد الصالــح (عليــه الســام) :
«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصالتني»(((.

وقــال الشــافعي :أول وقــت العــر مــن حــن الزيــادة عــى املثــل متصــا

بوقــت الظهــر فــا يدخــل الوقــت إال بعــد أن يصــر ظــل كل يشء مثلــه((( حلديــث
((( سنن البيهقي :ج ،3ص.163

((( الكايف :ج ،3ص ،1/ 286التهذيب :ج ،2ص .53 /19
((( الفقيه :ج ،1ص .647 /139

((( املغني :ج ،1ص ،418الرشح الكبري :ج ،1ص.469

((( التهذيب :ج ،2ص  ،966 / 244االستبصار :ج ،1ص .876 / 246

((( املجمــوع :ج ،3ص ،21األم :ج ،1ص ،73فتــح العزيــز :ج ،3ص  14و ،19املغنــي :ج،1
ص ،417الــرح الكبــر :ج ،1ص .469
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جربئيــل عليــه الســام((( وهــو يــدل عــى األفضليــة.

وقــال أبــو حنيفــة  :يدخــل وقــت العــر إذا صــار ظــل كل يشء مثليــه وزاد

عليــه أقــل زيــادة لقولــه تعــاىل( :أقــم الصــاة طــريف النهــار)((( ولــو كان وقتهــا إذا

صــار ظــل كل يشء مثلــه كان وســط النهــار(((.

ويضعــف بــأن الطــرف إن قصــد احلقيقــي فهــو آخــر النهــار كــا يذهــب إليــه،
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وإن كان مــا تراخــى عــن الوســط مل يبطــل بــه قــول الشــافعي.
ً
سابعا :آخر وقت فضيلة العصر.

قــال (رمحــه اهلل) يف املســألة  :29آخــر وقــت العــر للفضيلــة إذا صــار ظــل

كل يشء مثليــه ،ولألجــزاء إىل الغــروب عنــد أكثــر علامئنــا((( وبــه قــال الشــافعي،
ـق َّالليْـ ِـل﴾((( .
وأبــو حنيفــة((( لقولــه تعــاىلَ ﴿ :أقِ ـ ِم الصَّ ـاَةَ لِدُ ُلــوكِ الشَّ ـم ِْس إِ َلــى َغسَـ ِ
وقوله تعاىل﴿ :وَ َأقِ ِم الصَّلَةَ َطرَف َِي النَّهَا ِر﴾((( .

((( ســنن الرتمــذي :ج ،1ص  ،149/ 279ســنن أيب داود :ج ،1ص ،393/ 107ســنن البيهقــي:
ج ،1ص.366

((( هود.114 :

((( املبســوط للرسخــي :ج ،1ص ،142املغنــي :ج ،1ص ،417الــرح الكبــر :ج ،1ص،469
املحــى :ج ،3ص.165

((( منهــم :املرتــى يف النارصيــات :ص  229املســألة  ،72ابــن زهــرة يف الغنيــة :ص ،494
واملحقــق يف املعتــر :ص ،137وحييــى بــن ســعيد يف اجلامــع للرشائــع :ص.60

((( املجمــوع :ج ،3ص ،21كفايــة األخيــار :ج ،1ص ،51بدائــع الصنائــع :ج ،1ص ،123حليــة
العلــاء :ج ،2ص.15

((( اإلرساء.78 :
((( هود.114 :
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وقوله (عليه السالم):

«من أدرك ركعة من العرص قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العرص»(((.
ومن طريق اخلاصة قول الباقر (عليه السالم):

«وقت العرص إىل غروب الشمس»(((.

وقــال الشــيخ يف اخلــاف :إذا صــار ظــل كل شــئ مثليــه للمختــار ،وللمعــذور

إىل الغــروب((( ،وهــو وجــه الشــافعي(((.

وقــال أبــو ســعيد األصطخــري :إذا جــاوز املثلــن فقــد خــرج وقــت العــر -

وبــه قــال مالــك ،والثــوري ،وأمحــد يف روايــة((( حلديــث جربئيــل (عليــه الســام):
«أنــه صــى العــر يف اليــوم الثــاين حــن صــار ظــل كل يشء مثليــه ،ثــم قــال:

الوقــت فيــا بــن هذيــن الوقتــن »(((.

ومن طريق اخلاصة قول أيب احلسن (عليه السالم):

((( صحيح مسلم :ج ،1ص ،608/ 424املوطأ :ج ،1ص  ،5/ 6سنن النسائي :ج ،1ص،258
ســنن ابــن ماجــة :ج ،1ص  699/ 229وص ،700ســنن الدارمــي :ج ،1ص ،278ســنن
الرتمــذي :ج ،1ص  ،186/ 353مســند أمحــد :ج ،2ص  ،462ســنن أيب داود :ص/112

.412

((( التهذيب :ج ،2ص ،71 /25االستبصار :ج ،1ص.937/ 261

((( اخلالف  259 : 1مسألة  5و  271مسألة  13وانظر املبسوط للطويس .72 : 1

((( املجموع  ،27 : 3عمدة القارئ  ،33 : 5املهذب للشريازي  ،59 : 1حلية العلامء .15 : 2

((( بدايــة املجتهــد  ،94 : 1القوانــن الفقهيــة  ،50 :مقدمــات ابــن رشــد  ،105 : 1املغنــي 418: 1
و  ،419الــرح الكبــر  ،470 : 1املجمــوع  25 : 3و .26

((( ســنن الرتمذي  ،149 / 280 - 279 : 1ســنن أيب داود  ،393 / 107 : 1ســنن الدارقطني:1
.1 / 256
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«كــا أن رجــا لــو أخــر العــر إىل قــرب أن تغيــب الشــمس مل تقبــل منــه»

(((

ومهــا حممــوالن عــى األفضليــة.

قــال ابــن عبــد الــر :أمجــع العلــاء عــى أن مــن صــى العــر والشــمس بيضــاء

نقيــة فقــد صالهــا يف وقتهــا(((.

وقــال أمحــد يف روايــة :آخــر وقتهــا اصفــرار الشــمس  -وبــه قــال أبــو ثــور،
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وأبــو يوســف ،وحممــد ،واألوزاعــي((( لقــول النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) :
«وقت العرص ما مل تصفر الشمس»(((.

وحيمل عىل الفضيلة ألنه جمهول فال يناط به الفعل.
ً
ثامنا :أول وقت املغرب.
قــال (رمحــه اهلل) يف املســألة  :30أول وقــت املغــرب غــروب الشــمس بإمجــاع

العلــاء ،واختلــف علامؤنــا يف عالمتــه فاملشــهور  -وعليــه العمــل  -إذا ذهــب

الشــفق املرشقــي لقــول النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه):

«إذا أقبــل الليــل مــن هنــا ،وأدبــر النهــار مــن هنــا ،وغربــت الشــمس ،أفطــر

الصائــم» (((.

وقول الصادق (عليه السالم):

((( التهذيب  ،74 / 26 : 2اإلستبصار .926 / 259 - 258 : 1
((( املغني  ،419 : 1الرشح الكبري .470 : 1
((( املغني  ،419 : 1الرشح الكبري .470 : 1

((( سنن أيب داود  ،396 / 109 : 1سنن النسائي  ،260 : 1مسند أمحد  210 : 2و .223

((( صحيح مسلم ،1100 /772 :2سنن أيب داود ،2351 / 304 :2سنن البيهقي .216 : 4

املبحـث األول :أوقات الصلوات اليومية يف املذهب اإلمامي

«وقــت املغــرب إذا تغــرت احلمــرة يف األفــق وذهبــت الصفــرة وقبل أن تشــتبك

النجوم»(((.

وعنه (عليه السالم)« :وقت املغرب إذا ذهبت احلمرة من املرشق»(((.

وقــال بعضهــم :ســقوط القــرص((( وهــو ظاهــر يف الصحــارى ،وأمــا يف

العمــران واجلبــال فيســتدل عليــه بــأن ال يبقــى يشء مــن الشــعاع عــى رؤوس
اجلــدران ،وقلــل اجلبــال ،وعليــه اجلمهــور كافــة(((.

ً
تاسعا :آخر وقت فضيلة املغرب.
قــال (رمحــه اهلل) يف املســألة  :31وآخــره للفضيلــة إىل ذهاب الشــفق ،ولألجزاء

إىل أن يبقــى النتصــاف الليــل قــدر العشــاء ،ألن عبــد اهلل بــن عبــاس قــال :احلائــض

تطهــر قبــل طلــوع الفجــر فتصــي املغــرب والعشــاء((( ،ولــو مل يكــن الوقــت ممتــدا
ملــا وجــب ،ألن عذرهــا قــد عــم الوقــت  .ومــن طريــق اخلاصــة قــول الصــادق

(عليــه الســام):

«إن اهلل افــرض أربــع صلــوات ،صالتــان أول وقتهــا مــن عنــد زوال الشــمس

إىل غروهبــا إال أن هــذه قبــل هــذه واثنتــان وقتهــا مــن غــروب الشــمس إىل انتصــاف
((( التهذيب .1024 / 257 : 2

((( الــكايف  ،1 / 278 : 3التهذيــب  ،83 / 29 : 2اإلســتبصار  ،959 / 265 : 1علــل الرشائــع:
 349بــاب  60احلديــث .1

((( قاله الشيخ يف املبسوط :ج ،1ص.74

((( املجمــوع :ج ،3ص ،29فتــح العزيــز :ج ،3ص20و  ،21املغنــي :ج ،1ص  ،424الــرح
الكبــر :ج ،1ص ،472بدايــة املجتهــد :ج ،1ص.95

((( سنن البيهقي :ج ،1ص.376
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الليــل إال أن هــذه قبــل هــذه»(((.

وألن وقــت العشــاء ممتــد إىل االنتصــاف فتكــون املغــرب مســاوية هلــا ألهنــا

صالتــا مجــع فيشــرك وقتامهــا كالظهــر والعــر.

وقــال الشــيخ ،واملرتــى ،وابــن أيب عقيــل :آخــره للمختــار إىل ذهــاب

الشــفق ،وللمضطــر إىل االنتصــاف بقــدر العشــاء((( ويف قــول آخــر للشــيخ :آخــره
142

ثلــث الليــل((( ويف روايــة إىل ربــع الليــل((( ،وبــه قــال ابــن اجلنيــد ،وهــو قــول

للمرتــى(((.

وللمضطر إىل أن يبقى لطلوع الفجر قدر العشاء.

وقــال الثــوري ،وأبــو حنيفة ،وأمحــد ،وإســحاق ،وداود ،وأبو ثو ،وابــن املنذر،

والزهــري :آخــره غيبوبــة الشــفق املغــريب ،وحــكاه أبــو ثــور عــن الشــافعي((( ،ألن

النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــال:

(وقــت املغــرب مــا مل يســقط ثــور الشــفق)((( وثــور الشــفق هو انتشــار الشــفق،

وقــال الشــافعي يف اجلديــد والقديــم  :إن هلــا وقتــا واحــدا  -وهــو قــول مالــك -
((( التهذيب :ج ،2ص ،72/25االستبصار :ج ،1ص.938 /261

((( املبسوط :ج ،1ص 75 - 74وحكاه عنهم املحقق يف املعترب :ص .137
((( مل نجده يف املصادر املتوفرة لدينا.

((( التهذيب :ج ،2ص ،94 /31االستبصار :ج ،1ص.964 /267
((( حكى قوهلام املحقق يف املعترب :ص.137

((( اللبــاب :ج ،1ص  ،56املغنــي :ج ،1ص ،424الــرح الكبــر :ج ،1ص ،472املنتقــى :ج،1
ص  ،14املجمــوع :ج ،3ص ،290حليــة العلــاء :ج ،2ص .16

((( صحيح مســلم :ج ،1ص ،172 /427ســنن أيب داود :ص  ،396 /109ســنن النســائي :ج،1
ص.260
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وهــو يدخــل بســقوط مجيــع القــرص(((.

واختلفــت الشــافعية يف قــدره ،فبعضهــم قــال :قــدره بقــدر الطهــارة ،ولبــس

الثيــاب ،واألذان واإلقامــة ،وفعــل ثــاث ركعــات بســور قصــار ،والســنة ركعتــن
خفيفتــن ،فــإذا جــاز ذلــك فقــد خــرج وقــت املغــرب وصــارت قضــاء.

وقــال آخــرون :مقــدار األذان واإلقامــة ،ومخــس ركعــات قصــار ،فأمــا الطهــارة،

ولبــس الثيــاب فيمكــن تقديمهــا عــى الوقــت فــا يكــون قــدر إمكاهنــا مــن الوقت

(((

ألن جربيــل (عليــه الســام) صــى املغــرب يف اليومــن يف وقــت واحد(((.

وقــال مالــك :يمتــد وقتهــا إىل طلــوع الفجــر  -وبــه قــال عطــاء ،وطــاوس

(((

كــا يقــول يف الظهــر والعــر.
ً
عاشرا :أول وقت العشاء.

قــال (رمحــه اهلل) يف املســألة  :32أول وقــت العشــاء عنــد الفــراغ مــن فريضــة

املغــرب ،لكــن األفضــل تأخريهــا إىل ســقوط الشــفق ،وهــو اختيــار املرتــى يف
اجلمــل ،وابــن اجلنيــد((( ملــا رواه ســعيد بــن جبــر عــن ابــن عبــاس أن النبــي (صــى

((( املجمــوع :ج ،3ص 29و ،34فتــح العزيــز :ج ،3ص  ،23املنتقــى :ج ،1ص ،14املغنــي :ج،1
ص ،424الــرح الكبــر :ج ،1ص  ،472ســنن الرتمــذي :ج ،1ص 305ذيــل احلديــث .164

((( املجمــوع :ج ،3ص 31و ،32فتــح العزيــز :ج ،3ص 23و ،24كفايــة األخيــار :ج ،1ص،52
حليــة العلــاء :ج ،2ص .16

((( سنن أيب داود :ج ،1ص.393/107

((( مقدمــات ابــن راشــد :ج ،1ص  ،106املجمــوع :ج ،3ص ،34املغنــي :ج ،1ص ،424الــرح
الكبــر :ج ،1ص.472

((( حــكاه عنهــا املحقــق يف املعتــر :ص 138ويوجــد قــول الســيد يف اجلمــل :ص( 30ضمــن
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اهلل عليــه وآلــه) مجــع بــن املغــرب والعشــاء مــن غــر خــوف وال ســفر((( ،ويف رواية
أخــرى :مــن غــر خــوف وال مطــر(((.

ومن طريق اخلاصة قول الصادق (عليه السالم):

«إذا غربــت الشــمس فقــد دخــل وقــت الصالتــن إىل نصــف الليــل إال أن هــذه

قبــل هــذه»(((.

وعن الصادق (عليه السالم)
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«صــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) املغــرب والعشــاء قبــل الشــفق مــن

غــر علــة يف مجاعــة»(((.

وللشــيخ قــول آخــر :إن أول وقتهــا ســقوط الشــفق  -وهــو قــول آخــر

للمرتــى((( ،وقــول اجلمهــور كافــة((( ألن جربئيــل أمــر النبــي (صــى اهلل عليــه
املجموع الرائق).

((( صحيح مســلم :ج ،1ص ،705/489ســنن النســائي :ج ،1ص ،290املوطأ :ج ،1ص/144
 ،4ســنن البيهقــي :ج ،3ص .166

((( ســنن النســائي :ج ،1ص ،290ســنن الرتمــذي :ج ،1ص ،187 /355ســنن البيهقــي :ج،3
(((

ص .167

الــكايف :ج ،3ص ،12/281التهذيــب :ج ،2ص ،78 /27االســتبصار :ج،1

ص .9 4 1 /2 6 2

((( الــكايف :ج ،3ص ،1 /286التهذيــب :ج ،2ص ،1046/263االســتبصار :ج ،1ص271
.981/

((( املبســوط للطــويس :ج ،1ص ،75النهايــة :ص  ،59اخلــاف :ج ،1ص ،262املســألة ،7
املســائل النارصيــة (اجلوامــع الفقهيــة) :ص  ،229املســألة .74

((( املجمــوع :ج ،38 /3فتــح العزيــز :ج ،3ص ،27املغنــي :ج ،1ص ،426الــرح الكبــر :ج،1
ص ،474بدايــة املجتهــد :ج ،1ص.96

املبحـث األول :أوقات الصلوات اليومية يف املذهب اإلمامي

وآلــه) أن يصــي العشــاء حــن غــاب الشــفق ،ويف اليــوم الثــاين حــن ذهــب ثلــث
الليــل((( .وهــو حممــول عــى االســتحباب.

حادي عشر :يف معنى الشفق.
قــال (رمحــه اهلل) يف املســألة  :33واختلفــوا يف الشــفق ،فذهــب أصحابنــا إىل أنــه

احلمــرة ال البيــاض ،وبــه قــال ابــن عمــر ،وابــن عبــاس ،وعطــاء ،وجماهــد ،وســعيد

بــن جبــر ،والزهــري ،ومالــك ،والشــافعي ،والثــوري ،وابــن أيب ليــى ،وأمحــد،
وإســحاق ،وأبــو ثــور ،وداود ،وأبــو يوســف ،وحممــد((( لقــول النبــي (صــى اهلل

عليــه وآلــه):

«الشفق :احلمرة ،فإذا غاب الشفق وجبت الصالة»(((.

وقــال أبــو حنيفــة ،وزفــر ،واألوزاعــي ،واملــزين :إنه البيــاض((( ألن أبا مســعود

األنصــاري قــال :رأيــت النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه يصــي هــذه الصــاة حني يســود

األفــق((( .وال حجــة فيــه ألنــه إذا غابــت احلمــرة اســود األفــق ،ألن البيــاض ينــزل

وخيفــى ،عــى أنــه جيــوز تأخريهــا إىل ذلــك.

((( ســنن النســائي :ج ،1ص ،263ســنن الرتمــذي :ج ،1ص ،149/279ســنن أيب داود :ج،1
ص ،393 /107ســنن الــدار قطنــي :ج ،1ص.256

((( األم :ج ،1ص ،74املجمــوع :ج ،3ص 38و 42و ،43عليــه الرمحــة واألمــة :ج ،1ص37
و ،38املغنــي :ج ،426 ،1الــرح الكبــر :ج ،1ص ،473اهلدايــة للمرغينــاين :ج ،1ص.39

((( سنن البيهقي :ج ،1ص ،373سنن الدار قطني :ج ،1ص.3/269

((( املجمــوع :ج ،3ص  ،43املبســوط للرسخــي :ج ،1ص ،144اهلدايــة للمرغينــاين :ج ،1ص
 ،39املغنــي :ج ،1ص ،426الــرح الكبــر :ج ،1ص.473

((( سنن أيب داود :ج ،1ص ،394 /108سنن الدار قطني :ج ،1ص.1 /250
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وحكــي عــن أمحــد :أن الشــفق :البيــاض يف احلــر ،ألن يف احلــر قــد تنــزل

احلمــرة فتوارهيــا اجلــدران ،فــإذا غــاب البيــاض علــم الدخــول(((.
ثاني عشر :آخر وقت الفضيلة للعشاء.

قــال (رمحــه اهلل) يف املســألة  :34وآخــر وقــت العشــاء للفضيلــة إىل ثلــث

الليــل ،ولألجــزاء إىل نصفــه  -وهــو قــول املرتــى ،وابــن اجلنيــد((( ،وهــو أحــد
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قــويل الشــافعي ،وبــه قــال ابــن املبــارك ،والثــوري ،وأبــو ثــور ،وأمحــد يف روايــة

(((

حلديــث عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص (ووقــت العشــاء إىل نصــف الليــل)(((،

وعــن أنــس قــال:

أخر النبي (صىل اهلل عليه وآله) العشاء إىل نصف الليل(((.
ومن طريق اخلاصة قول الصادق (عليه السالم):

«أول وقــت العشــاء ذهــاب احلمــرة ،وآخــر وقتهــا غســق الليــل»((( .وهــو

نصــف الليــل.

وللشــيخ قــول آخــر :أنــه ثلــث الليــل)((( ،وهــو القــول الثــاين للشــافعي  -وبــه

((( املغني :ج ،1ص  ،425مسائل أمحد :ص .27
((( حكى قوهلام يف املعترب :ص .138

((( املجمــوع :ج ،3ص  ،39فتــح العزيــز :ج ،3ص ،28املغنــي :ج ،1ص ،428الــرح الكبــر:
ج ،1ص.474

((( صحيح مسلم :ج ،1ص.172/427
((( صحيح البخاري :ج ،1ص.150

((( الفقيه :ج ،1ص ،657/ 141التهذيب :ج ،2ص ،88/ 30االستبصار :ج.953/264 ،1
((( النهاية :ص.59

املبحـث األول :أوقات الصلوات اليومية يف املذهب اإلمامي

قــال أبــو هريــرة ،وعمــر بــن عبــد العزيــز ،ومالــك ،وأمحــد يف روايــة((( ألن جربيــل
(عليــه الســام) صــى العشــاء يف اليــوم الثــاين حــن ذهــب ثلــث الليــل

(((

الثلــث متيقــن ،والزائــد عليــه مشــكوك فيــه فــا يصــار إليــه.

وألن

وقــال أبــو حنيفــة :آخــره طلــوع الفجــر((( وهــو روايــة لنــا((( لقولــه (عليــه

الســام):

(ال خيــرج وقــت صــاة حتــى يدخل وقت أخــرى)((( ونحــن نقــول بموجبه إذ

بعــد نصــف الليــل يدخــل وقت صــاة الليل ،ومل يتعــرض يف احلديــث للوجوب.

واختلفــت الشــافعية فقــال بعضهــم :إذا خــرج النصــف ،أو الثلــث فقــد خــرج

وقــت االختيــار ،ووقــت األداء بــاق إىل طلــوع الفجــر((( ،وعــى قيــاس قــول أيب

ســعيد خيــرج الوقــت((( ،وقــال أبــو حامــد :إذا خــرج ثلــث الليــل فــات الوقــت(((.
((( املجمــوع :ج ،3ص ،39فتــح العزيــز :ج ،3ص ،28الوجيز :ج ،1ص ،33املهذب للشــرازي:
ج ،1ص ،59بدايــة املجتهــد :ج ،1ص ،97القوانــن الفقهيــة :ص ،50أقرب املســالك :ص،12
املغنــي :ج ،1ص ،427الــرح الكبري :ج ،1ص.474

((( ســنن الرتمــذي :ج ،1ص ،149/279ســنن أيب داود :ج ،1ص ،393/107ســنن الــدار
قطنــي :ج ،1ص.1/256

((( املبســوط للرسخــي :ج ،1ص ،145رشح فتــح القديــر :ج ،1ص ،197اهلدايــة للمرغينــاين:
ج ،1ص ،39رشح العنايــة :ج ،1ص ،196بدائــع الصنائــع :ج ،1ص ،124اللبــاب :ج،1
ص.57

((( التهذيب :ج ،2ص.1076/ 270

((( املبسوط للرسخيس :ج ،1ص.145

((( املجموع :ج ،3ص ،40 - 39الوجيز :ج ،1ص ،33كفاية األخيار :ج ،1ص.52
((( املجموع :ج ،3ص.36

((( انظر الوجيز :ج ،1ص.33

147

الفصـل الثاني :أوقات الصلوات اليومية

ثالث عشر :أول وقت الغداة.
قــال (رمحــه اهلل) يف املســألة  :35أول وقــت الغــداة طلــوع الفجــر الثــاين -وهــو

البيــاض املعــرض يف أفــق الســاء  -ويســمى الصبــح الصــادق ،ألنــه صدقــك عــن
الصبــح ،وســمي صبحــا ألنــه مجــع بــن محــرة وبيــاض ،وال عــرة بــاألول الــكاذب
اخلــارج مســتدقا صاعــدا كذنــب الرسحــان ،ويســمى اخليــط األســود -وهــو قــول
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العلــاء كافــة -وال يتعلــق بالفجــر األول حكــم بحــال.
قال الباقر (عليه السالم):

«الفجــر هــو اخليــط األبيــض ،وليــس هــو األبيــض صعــدا ،وال تصــل يف ســفر

وال حــر حتــى تتبينــه»(((.

رابع عشر :آخر وقت الفضيلة لصالة الصبح.
قــال (رمحــه اهلل) يف املســألة  : 36وآخــر وقتهــا للفضيلــة حــن يســفر الصبــح،

ولألجــزاء إىل طلــوع الشــمس  -وبــه قــال أبــو حنيفــة((( ألن النبــي (صــى اهلل عليــه

وآلــه) قــال:

«وقــت الفجــر مــا مل تطلــع الشــمس»((( ومــن طريــق اخلاصــة قــول الباقــر

((( التهذيــب :ج ،2ص ،115/ 37 - 36االســتبصار :ج ،1ص ،994/ 274والــكايف :ج،3
ص 1/ 282وفيــه عــن أيب جعفــر الثــاين (عليــه الســام).

((( بدائع الصنائع :ج ،1ص ،122بداية املجتهد :ج ،1ص.97

((( صحيــح مســلم :ج ،1ص ،172/ 427ســنن أيب داود :ج ،1ص ،396/ 109ســنن البيهقــي:
ج ،1ص .378
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(عليــه الســام) « :وقــت الغــداة مــا بــن طلــوع الفجــر إىل طلــوع الشــمس»(((.
وقــال الشــيخ :وقــت املختــار إىل أن يســفر الصبــح ،وللمضطــر إىل طلــوع

الشــمس((( ،وبــه قــال الشــافعي وأمحــد((( ألن جربئيــل (عليــه الســام) صــى
الصبــح يف اليــوم الثــاين حــن أســفر((( ،وهــو يــدل عــى األفضليــة)(((.

املس��ألة الثانية :ما أورده الس��يد حمم��د كاظم الي��زدي (عليه رمحة اهلل
ورضوانه) (ت1337ه��ـ) يف مواقيت الصالة املفروضة.

قــال (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف العــروة يف كتــاب الصــاة ،يف أوقــات

اليوميــة ونوافلهــا :جامع ـ ًا ألحكامهــا يف أحــد عــرة مســالة ،فقــد اوردهتــا مــع
بيــان تعليقــات مجلــة مــن علــاء املذهــب وهــي كااليت:

ً
أوال :وق��ت الظهري��ن والعش��ائني والصب��ح ،واجلمع��ة والفضيل��ة هل��ذه
الصل��وات.
قــال (رمحــه اهلل)(:وقــت الظهريــن مــا بــن الــزوال واملغــرب((( وخيتــص الظهــر

بأولــه بمقــدار أدائهــا بحســب حالــه ،وخيتــص العــر بآخــره كذلــك .ومــا بــن
املغــرب ونصــف الليــل وقــت للمغــرب والعشــاء ،وخيتــص املغــرب بأولــه بمقــدار

((( التهذيب :ج ،2ص ،114/ 36االستبصار :ج ،1ص.998 / 275
((( اخلالف :ج ،1ص  267املسألة .10

((( املجموع :ج ،3ص  ،43املغني :ج ،1ص.429

((( سنن الرتمذي :ج ،1ص ،149/ 280سنن أيب داود :ج ،1ص.393/ 107
((( تذكره الفقهاء :ج ،2ص 300ــ .316

((( قــال الســيد اخلوئــي :األحــوط إن مل يكــن أقــوى عــدم جــزاز تأخــر الظهريــن عــن ســقوط
الفــرض.
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أدائــه ،والعشــاء بآخــره كذلــك((( هــذا للمختــار.

وأمــا املضطــر لنــوم أو نســيان أو حيــض أو نحــو ذلــك((( مــن أحــوال

االضطــرار فيمتــد وقتهــا إىل طلــوع الفجــر((( وخيتــص العشــاء مــن آخــره

(((

بمقــدار أدائهــا دون املغــرب مــن أولــه ،أي مــا بعــد نصــف الليــل ،واألقــوى أن
العامــد يف التأخــر إىل نصــف الليــل أيضــا كذلــك ،أي يمتــد وقتــه((( إىل الفجــر وإن

كان آثــا بالتأخــر ،لكــن األحــوط أن ال ينــوي((( األداء والقضــاء ،بــل األوىل

(((
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ذلــك يف املضطــر أيضــا.

ومــا بــن طلــوع الفجــر الصــادق إىل طلــوع الشــمس وقــت الصبــح .ووقــت

اجلمعــة مــن الــزوال إىل أن يصــر الظــل مثــل الشــاخص فــإن أخرهــا عــن ذلــك

مــى وقتــه ،ووجــب عليــه اإلتيــان بالظهــر .ووقــت فضيلــة الظهــر مــن الــزوال

(((

إىل بلــوغ الظــل احلــادث بعــد االنعــدام ،أو بعــد االنتهــاء مثــل الشــاخص .ووقــت

((( اشرتاك الوقت يف الفرائض األربع ال خيلو من قوة( .اجلواهري).
((( يف إحلاق غري األعذار الثالثة هبا نظر لعدم الدليل( .آقا ضياء).

((( فيــه إشــكال ،وكــذا يف العامــد فــا يــرك االحتيــاط باإلتيــان بعــده بقصــد مــا يف الذمــة.
(اخلمينــي).

((( األحوط إتياهنا رجاء وقضاؤها بعد املغرب ،وكذلك العامد يف التأخري( .احلائري).
((( فيه نظر لظهور رواية فرقد يف انتهاء وقتها بنصف الليل( .آقا ضياء).
((( ال يرتك االحتياط( .الفريوزآبادي).

((( ال يــرك ،ويف آخــر الوقــت يقــدم العشــاء ثــم يقضيهــا بعــد قضــاء املغــرب احتياطــا.
(الگلپايــگاين).

((( بل األوىل واألحوط ملن أراد الفضل تأخري الظهر عن الزوال بمقدار نافلتها( .آل ياسني).
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فضيلــة العــر مــن املثــل إىل املثلــن عــى املشــهور((( ولكــن ال يبعــد أن يكــون

مــن الــزوال إليهــا((( .ووقــت فضيلــة املغــرب مــن املغــرب إىل ذهــاب الشــفق،
أي احلمــرة املغربيــة .ووقــت فضيلــة العشــاء مــن ذهــاب الشــفق إىل ثلــث الليــل،
فيكــون هلــا وقتــا إجــزاء قبــل ذهــاب الشــفق ،وبعــد الثلــث إىل النصــف .ووقــت
فضيلــة الصبــح مــن طلــوع الفجــر إىل حــدوث احلمــرة يف املــرق((( .

ً
ثانيا :يف معرفة الزوال وحتديده.
قــال (رمحــه اهلل) يف (املســألة  :)1يعــرف الــزوال بحــدوث ظــل الشــاخص

املنصــوب معتــدال يف أرض مســطحة بعــد انعدامــه ،كــا يف البلــدان التــي متــر

الشــمس عــى ســمت الــرأس كمكــة يف بعــض األوقــات ،أو زيادتــه بعــد انتهــاء
نقصانــه كــا يف غالــب البلــدان ومكــة يف غالــب األوقــات ،ويعــرف أيضــا بميــل
الشــمس إىل احلاجــب األيمــن ملــن واجــه نقطــة اجلنــوب ،لكــن هــذا التحديــد
تقريبــي كــا ال خيفــى .ويعــرف أيضــا بالدائــرة اهلنديــة ،وهــي أضبــط وأمتــن.

ويعــرف املغــرب بذهــاب احلمــرة املرشقيــة((( عــن ســمت الــرأس((( واألحوط

((( وهو األحوط( .الفريوزآبادي).

((( بل ال خيلو عن بعد( .آل ياسني).

((( ولعــل حــدوث تلــك احلمــرة مســاوق لزمــان التجلــل واألســفار وتنــور الصبــح املنصــوص هبــا.
(اخلمينــي).

((( واألحــوط إتيــان الظهــر والعــر قبــل ســقوط القــرص ،وإن كان األقــوى مــا يف املتــن.
(احلائــري).

((( بــل يعــرف بــزوال احلمــرة املرشقيــة ،وأمــا الذهــاب عــن ســمت الــرأس فــا ألهنــا ال متــر عــن
ســمت الــرأس بــل تــزول عــن جانــب املــرق بعــد ارتفاعهــا مقــدارا وحتــدث محــرة أخــرى
مغربيــة حماذيــة ملــكان ارتفــاع املرشقيــة تقريبــا ،وال تــزال تنخفــض عكــس املرشقيــة ،فاحلمــرة
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زواهلــا مــن متــام ربــع الفلــك مــن طــرف املــرق .ويعرف نصــف الليــل بالنجــوم

(((

الطالعــة أول الغــروب إذا مالــت عــن دائــرة نصــف النهــار إىل طرف املغــرب ،وعىل

هــذا فيكــون املنــاط نصــف مــا بــن غــروب الشــمس وطلوعهــا ،لكنــه ال خيلــو
عــن إشــكال((( الحتــال أن يكــون نصــف((( مــا بــن الغــروب وطلــوع الفجــر،

كــا عليــه مجاعــة((( .واألحــوط ((( مراعــاة االحتيــاط هنــا ويف صــاة الليــل التــي
[ أول ] وقتهــا بعــد نصــف الليــل .ويعــرف طلــوع الفجــر((( باعــراض البيــاض
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احلــادث يف األفــق املتصاعــد يف الســاء الــذي يشــابه ذنــب الرسحــان ،ويســمى

بالفجــر الــكاذب ،وانتشــاره عــى األفــق

(((

وصريورتــه كالقبطيــة البيضــاء وكنهــر

ســوري بحيــث كلــا زدتــه نظــرا أصدقــك بزيــادة حســنه ،وبعبــارة [أخرى] انتشــار
البيــاض عــى األفــق بعــد كونــه متصاعــدا يف الســاء.

ً
ثالثا :اختصاص أول الوقت وآخره.
قــال (رمحــه اهلل) يف (املســألة  :)2املــراد باختصــاص أول الوقــت بالظهــر
املرشقيــة ال تــزول عــن ســمت الــرأس إىل املغــرب ،ومرســلة ابــن أيب عمــر ال ختلــو مــن إمجــال،
ويمكــن تطبيقهــا عــى ذلــك( .اخلمينــي).

((( هذا إنام يتم فيام إذا كان مدار النجم متحدا مع مدار الشمس( .اخلوئي).
((( الظاهر أنه ال إشكال فيه ،ورعاية االحتياط أوىل( .اخلوئي).

((( هــذا هــو األقــوى ،وأنــا يــدل انحــدار النجــوم عــى ســبق االنتصــاف ال عــى حدوثــه حينــه،
فيجــوز اإلتيــان بصــاة الليــل عنــده لكــن ال جيــوز تأخــر العشــاء إليــه( .الربوجــردي).

((( قوهلم ال خيلو عن قوة( .اجلواهري).
((( ال يرتك( .اخلميني).

((( وهو األظهر( .الفريوزآبادي).

((( ويعترب التأخري ليايل القمر حتى يقهره ضوء الفجر وال يكفي التقدير( .كاشف الغطاء).
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وآخــره بالعــر وهكــذا يف املغــرب والعشــاء عــدم صحــة الرشيكــة((( يف ذلــك

الوقــت ،مــع عــدم أداء صاحبتــه ،فــا مانــع مــن إتيــان غــر الرشيكــة فيــه ،كــا إذا
أتــى بقضــاء الصبــح أو غــره مــن الفوائــت يف أول الــزوال ،أو يف آخــر الوقــت .

وكــذا ال مانــع مــن إتيــان الرشيكــة إذا أدى صاحبــة الوقــت((( فلــو صــى الظهــر

قبــل الــزوال بظــن دخــول الوقــت فدخــل الوقــت يف أثنائهــا ولــو قبــل الســام

حيــث إن صالتــه صحيحــة ال مانــع مــن إتيــان العــر((( أول الــزوال ،وكــذا
إذا قــدم العــر عــى الظهــر ســهوا وبقــي مــن الوقــت مقــدار أربــع ركعــات ال

مانــع مــن إتيــان الظهــر يف ذلــك الوقــت ،وال تكــون قضــاء((( ،وإن كان األحــوط
عــدم التعــرض((( لــأداء والقضــاء بــل عــدم التعــرض لكــون مــا يــأيت بــه ظهــرا

((( مع إتياهنا فيه( .الفريوزآبادي).

((( بــل قــد تصــح مــع عــدم أدائهــا أيضــا كــا لــو زعــم أنــه صــى الظهــر فأتــى بالعــر ثــم تبــن أنــه مل
يصــل الظهــر وأن العــر وقــع يف الوقــت املختــص بالظهــر ولكــن وقــع جــزء منهــا يف املشــرك،

أو زعــم أنــه صــى العــر قبــل الظهــر ســهوا فأتــى بالظهــر يف الوقــت املختــص بالعــر قضــاء

عــى القــول بــه ثــم تبــن أنــه مل يصــل العــر فــإن األقــوى صحتهــا ويــأيت بالرشيكــة بعدمهــا أداء
أو قضــاء( .الربوجــردي).

((( ال خيلو من شبهة وإشكال( .احلكيم).

((( أقــول :ذلــك مبنــي عــى محــل االختصــاص عــى االختصــاص بالنســبة إىل مــن مل يــأت بالفريضــة
بشــهادة أنــه لــو أتــى ولــو بجــزء منــه يف أول الوقــت جيــوز أن يــأيت بالعــر بعــده مــع أن مــي هذا
املقــدار غــر كاف لــو مل يــأت بــه أصــا ،وهكــذا األمــر يف صــورة الســهو مــن أفعالــه وأمثاهلــا،
ولكــن احلمــل املزبــور خــاف اإلطــاق ،واالستشــهاد املذكــور أيضــا يف غايــة الفســاد ،ولقــد

رشحنــاه يف كتــاب الصــاة فراجــع( .آقــا ضيــاء).

((( يعنــي تفصيــا وإن كان ال بــد مــن قصــد مــا يف الذمــة إذا أريــد رعايــة االحتــال املزبــور ،ولكــن
ذلــك االحتــال بعيــد جــدا( .األصفهــاين).
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أو عــرا ،الحتــال احتســاب العــر املقــدم ظهــرا((( وكــون هــذه الصــاة

عــرا(((.

ً
رابعا :وجوب تأخري الالحقة على السابقة.
قــال (رمحــه اهلل) يف (املســألة  :)3جيــب تأخــر العــر عــن الظهــر والعشــاء

عــن املغــرب ،فلــو قــدم إحدامهــا عــى ســابقتها عمــدا بطلــت ،ســواء كان يف
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الوقــت املختــص((( أو املشــرك ولــو قــدم ســهوا فاملشــهور((( عــى أنــه إن كان يف

الوقــت املختــص بطلــت ،وإن كان يف الوقــت املشــرك فــإن كان التذكــر بعــد الفراغ
صحــت ،وإن كان يف األثنــاء عــدل بنيتــه إىل الســابقة إذا بقــي حمــل العــدول ،وإال

كــا إذا دخــل يف ركــوع الركعــة الرابعــة مــن العشــاء بطلــت((( وإن كان األحــوط
اإلمتــام((( واإلعــادة بعــد اإلتيــان باملغــرب .وعنــدي فيــا ذكــروه إشــكال بــل

األظهــر يف العــر املقــدم عــى الظهــر [ســهوا] صحتهــا واحتســاهبا ظهــرا((( إن
((( هذا االحتامل غري معتمد عليه( .اخلميني).

((( وهو الذي جعله أظهر القولني يف املسألة اآلتية لكنه مشكل جدا( .آل ياسني).
((( أي :املختص باألوىل( .اخلميني).

((( األقــوى هــو صحــة الصــاة ،ولــو وقعــت يف الوقــت املختــص وحتســب عــرا وعشــاء لــو تذكــر
بعــد الفــراغ فيصــي الظهــر واملغــرب ويســقط الرتتيــب ،لكــن األحــوط الــذي ال ينبغــي تركــه بــل
ال يــرك فيــا إذا وقعــت يف الوقــت املختــص بجميعهــا ومل تقــع كال أو بعضــا يف الوقــت املشــرك
معاملــة بطــان العــر والعشــاء فيــأيت هبــا بعــد إتيــان الظهــر واملغــرب( .اخلمينــي).

((( األظهر الصحة( .احلكيم).

((( ال يرتك االحتياط( .احلائري).

((( أي قهــرا عــى خــاف قصــده ،وال دليــل عــى هــذا إال مــا أعــرض األصحــاب عنــه ،وهــو
موهــون كــا قــرر يف حملــه فيكشــف عــن عــدم إرادة ظاهــر النــص ،وكلــا زاد صحــة زاد وهنــا
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كان التذكــر بعــد الفــراغ لقولــه (عليــه الســام):
«إنام هي أربع مكان أربع» يف النص الصحيح

(((

لكــن األحــوط اإلتيــان بصــاة أربــع ركعــات((( بقصــد مــا يف الذمــة مــن دون

تعيــن أهنــا ظهــر أو عــر ،وإن كان يف األثنــاء عــدل مــن غــر فــرق يف الصورتــن
بــن كونــه يف الوقــت املشــرك أو املختــص((( وكــذا يف العشــاء إن كان بعــد الفــراغ
صحــت ،وإن كان يف األثنــاء عــدل إن بقــي حمــل العــدول((( عــى مــا ذكــروه ،لكــن
مــن غــر فــرق بــن الوقــت املختــص واملشــرك((( أيضــا .

وعــى مــا ذكرنــا يظهــر فائــدة((( االختصــاص فيــا إذا مــى مــن أول الوقــت

مقــدار أربــع ركعــات فحاضــت املــرأة فــإن الــازم حينئــذ قضــاء خصــوص الظهر،

وكــذا إذا طهــرت مــن احليــض ،ومل يبــق مــن الوقــت إال مقــدار أربــع ركعــات ،فــإن
وكلام زاد ظهورا زاد خفاء( .الفريوزآبادي).

((( يشكل ذلك مع إعراض األصحاب عنه ،نعم ال بأس باالحتياط املذكور( .احلائري).
((( هذا االحتياط ال يرتك( .الشريازي).

((( يعنــي املختــص بالظهــر ،وإال ففــي فــرض اختصــاص الوقــت بالعــر ال جمــال للعــدول إىل
الظهــر بــل يصــح عــرا بنــاء عــى مــا ذكرنــا مــن عــدم اختصــاص االختصــاص بمــن أتــى

بالفريضــة( .آقــا ضيــاء).

((( وإذا تعدى عن حمل العدول مىض وصحت كام تقدم( .احلكيم).

((( يف املختــص إذا ذكــر قبــل دخــول الوقــت املشــرك بطلــت وال جمــال للعــدول كــا تقــدم.
(احلكيــم).

((( يلــزم عــى القــول باالختصــاص بطــان الظهــر لــو صالهــا ســهوا يف الوقــت املختــص بالعــر
ومل يكــن صــى العــر ،وكــذا لــو صــى املغــرب ســهوا يف الوقــت املختــص بالعشــاء وقــد بقــي

منــه مقــدار ثــاث ركعــات ،ومــا ذكــره مــن فوائــد االختصــاص يمكــن أن يكــون مــن فوائــد

الرتتيــب( .اجلواهــري).
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الــازم حينئــذ إتيــان العــر فقــط .وكــذا إذا بلــغ الصبــي ومل يبــق إال مقــدار أربــع

ركعــات ،فــإن الواجــب عليــه خصــوص العــر فقــط.

وأمــا إذا فرضنــا عــدم زيــادة الوقــت املشــرك عــن أربــع ركعــات فــا خيتــص

بأحدمهــا((( ،بــل يمكــن أن يقــال بالتخيــر بينهــا((( كام إذا أفــاق املجنــون األدواري

يف الوقــت املشــرك مقــدار أربــع ركعــات ،أو بلــغ الصبــي يف الوقــت املشــرك ثــم
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جــن أو مــات بعــد مــي مقــدار أربــع ركعــات ونحــو ذلــك.

ً
خامسا :يف تضايق وقت الظهرين إىل املغرب.
قــال (رمحــه اهلل) يف (املســألة  :)4إذا بقــي [مقــدار] مخــس ركعــات إىل الغــروب

قــدم الظهــر ،وإذا بقــي أربــع ركعــات أو أقــل قــدم العــر .ويف الســفر إذا بقي ثالث
ركعــات قــدم الظهــر ،وإذا بقــي ركعتــان قــدم العــر .وإذا بقــي إىل نصــف الليــل

مخــس ركعــات قــدم املغــرب ،وإذا بقــي((( أربــع أو أقــل قــدم العشــاء ويف الســفر إذا

بقــي أربــع ركعــات قــدم املغــرب ،وإذا بقــي أقــل قــدم العشــاء((( وجيــب املبــادرة إىل
املغــرب بعــد تقديــم العشــاء إذا بقــي بعدهــا ركعــة أو أزيــد ،والظاهــر أهنــا((( حينئــذ

أداء ،وإن كان األحــوط عــدم نيــة األداء والقضــاء.

((( األظهــر اختصاصــه بالظهــر فلــو بلغــت الصبيــة ثــم مــى مقــدار أربــع ركعــات ثــم حاضــت
قبــل أن تصــي فعليهــا قضــاء خصــوص الظهــر( .األصفهــاين).

((( بل األقوى تعني الظهر أو املغرب إن كان بمقدار الثالثة حفظا للرتتيب( .آقا ضياء).
((( األظهر تقديم املغرب( .اجلواهري).

((( وحيتمــل وجــوب الــروع يف املغــرب بمقــدار يبقــى مــن الوقــت ركعتــان فيــرع يف العشــاء
وبعــد إمتامهــا يتــم مــا بقــي مــن املغــرب( .األصفهــاين).

((( فيه ما تقدم من اإلشكال( .آقا ضياء).

املبحـث األول :أوقات الصلوات اليومية يف املذهب اإلمامي

ً
سادسا :عدم جواز العدول من السابقة إىل الالحقة ،والعكس جائز.
قــال (رمحــه اهلل) يف (املســألة  :)5ال جيــوز العــدول مــن الســابقة [إىل الالحقــة]،

وجيــوز العكــس ،فلــو دخــل يف الصــاة بنيــة الظهــر ثــم تبــن لــه يف األثنــاء أنــه
صالهــا ال جيــوز لــه((( العــدول إىل العــر بــل يقطــع ويــرع يف العــر ،بخــاف

مــا إذا ختيــل أنــه صــى الظهــر فدخــل يف العــر ثــم تذكــر أنــه مــا صــى الظهــر فإنــه

يعــدل إليهــا(((.
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ً
سابعا :يف تضايق الوقت للمسافر وتردده يف نية اإلقامة يف الصالة.
قــال (رمحــه اهلل) يف (املســألة  :)6إذا كان مســافرا وقــد بقــي مــن الوقــت أربــع

ركعــات فدخــل يف الظهــر بنيــة القــر ثــم بــدا لــه يف اإلقامــة فنــوى اإلقامــة

(((

بطلــت صالتــه ،وال جيــوز لــه((( العــدول إىل العــر ،فيقطعهــا ويصــي العــر،

وإذا كان يف الفــرض ناويــا لإلقامــة فــرع يف الصــاة بنيــة العــر لوجــوب

تقديمهــا حينئــذ ثــم بــدا لــه فعــزم عــى عــدم اإلقامــة فالظاهــر أنــه يعــدل هبــا إىل

الظهــر قــرا(((.

((( ال يبعد جواز العدول( .اجلواهري).

((( فيــا إذا بقــي مــن الوقــت بمقــدار يمكــن إدراك ركعــة مــن العــر منــه ،وإال فــا جيــوز.
(اخلمينــي).

((( لكن يف جواز هذه النية إشكال( .اخلميني).
((( جواز العدول غري بعيد أيضا (اجلواهري).
((( ال خيلو من إشكال( .احلكيم).

الفصـل الثاني :أوقات الصلوات اليومية

ً
ثامنا :استحباب التفريق بني الظهرين والعشائني.
قــال (رمحــه اهلل) يف (املســألة  :)7يســتحب التفريــق بــن الصالتــن املشــركتني

يف الوقــت كالظهريــن والعشــاءين ،ويكفــي مســاه((( ويف االكتفــاء بــه بمجــرد فعــل
النافلــة وجــه((( وإن كان ال خيلــو عــن إشــكال(((.

ً
تاسعا :األحوط يف إدراك الفضيلة.
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قــال (رمحــه اهلل) يف (املســألة  :)8قــد عرفــت أن للعشــاء وقــت فضيلــة،

وهــو مــن ذهــاب الشــفق إىل ثلــث الليــل ،ووقتــا إجــزاء مــن الطرفــن ،وذكــروا

أن العــر أيضــا كذلــك ،فلــه وقــت فضيلــة وهــو مــن املثــل إىل املثلــن ،ووقتــا
إجــزاء مــن الطرفــن ،لكــن عرفــت نفــي البعــد((( يف كــون ابتــداء وقــت فضيلتــه

هــو الــزوال((( نعــم األحــوط((( يف إدراك الفضيلــة الصــر إىل املثــل.
ً
عاشرا :استحباب إدراك وقت الفضيلة واإلجزاء.

قــال (رمحــه اهلل) يف (املســألة  :)9يســتحب التعجيــل يف الصــاة يف وقــت

الفضيلــة ،ويف وقــت األجــزاء ،بــل كلــا هــو أقــرب إىل األول يكــون أفضــل ،إال
((( فيه تأمل( .اخلميني).

((( وجيه ال بأس به( .اجلواهري).

((( بل األقوى عدمه ،واألفضل من التفريق ما كان عىل أوقات الفضيلة( .النائيني).
((( وقد عرفت أنه ال خيلو عن البعد( .آل ياسني).
((( تقدم الكالم فيه( .اخلميني).

((( بــل األحــوط أن يصــي بعــد الذراعــن لكــن األقــوى أن وقــت الفضيلــة يدخــل بعــد الــذراع.
(النائينــي).

املبحـث األول :أوقات الصلوات اليومية يف املذهب اإلمامي

إذا كان هنــاك معــارض كانتظــار اجلامعــة أو نحــوه.
حادي عشر :استحباب أداء صالة الصبح يف الظلمة.
قــال (رمحــه اهلل) يف (املســألة  :)10يســتحب الغلــس بصــاة الصبــح أي

اإلتيــان هبــا قبــل اإلســفار يف حــال الظلمــة.

ثاني عشر :من أدرك ركعة يف آخر وقت الفريضة.
قــال (رمحــه اهلل) يف املســألة  :)11كل صــاة أدرك مــن وقتهــا يف آخــره مقــدار

ركعــة فهــو أداء ،وجيــب اإلتيــان بــه ،فــإن مــن أدرك ركعــة مــن الوقــت فقــد أدرك

الوقــت((( لكــن ال جيــوز التعمــد يف التأخــر إىل ذلــك)(((.

واملتتبــع هلــذه االقــوال جيــد دقــة التفصيــل وســعة البحــث يف املســألة ،وكيــف

ال والفقــه االمامــي ينهــل مــن الثقلــن اللــذان لــن يفرتقــا حتــى يــردا عــى رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه والــه) احلــوض وســيجد الباحــث مــا هــو أعظــم يف املســائل
القادمــة مــن أبــواب الفقــه.

((( كلــه أداء ال قضــاء وال ملفقــا ،واملــدار عــى إدراك ركعــة صحيحــة بحســب مــا هــو مكلــف بــه
يف ذلــك الوقــت مــن الطهــارة املائيــة أو الرتابيــة لــو اقتــى تكليفــه ذلــك ال لضيــق الوقــت بــل
ملــرض ونحــوه ،أمــا لــو كان تكليفــه مــن حيــث هــو الطهــارة املائيــة ولكــن أدرك مــن الوقــت
مــا يســع ركعــة مــع الرتابيــة مل يــرع لــه التيمــم بــل جيــب الوضــوء والصــاة ولــو قضــاء خــارج

الوقــت( .كاشــف الغطــاء).

((( العروة الوثقى :ج ،2ص  248ــ .263
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املبحث الثاني
أوقات الصلوات اليومية عند فقهاء املذاهب األخرى
نتنــاول يف هــذه املســألة أقــوال فقهــاء املذاهــب اإلســامية االخــرى وهــي

كااليت:

املسألة األوىل :املذهب الزيدي.

جاء يف كتاب رشح االزهار ألمحد املرتىض (ت840:هـ) يف باب األوقات:
ً
أوال -وقت الظهر.
اختيــار الظهــر أي الوقــت الــذي رضب لتأديــة صــاة الظهــر مقــدر (مــن

الــزوال أي زوال الشــمس.

وعالمته زيادة ظل كل منتصب يف ناحية املرشق بعد تناهيه يف النقصان.
قال املصنّف :هكذا جاء يف كالم أهل املذهب.

واختلــف املتأخــرون يف تفســره فقيــل :املــراد زيــادة الظــل إىل ناحيــة املــرق

بعــد تناهيــه يف النقصــان مــن جهــة املغــرب.

قــال املصنّــف :ويف هــذا ضعــف ألنــه لــو أريد ذلــك كان يكفيــه أن يقــول زيادة

ظــل كل منتصــب يف ناحيــة املــرق وال حيتــاج إىل قوله بعــد تناهيــه يف النقصان.

وقيــل :املــراد بعــد تناهيــه يف النقصــان مــن ناحيــة الشــام وذلــك يف الشــتاء

فحســب الن الشــمس فيــه تكــون يف جهــة اليمــن والظــل إىل نحــو الشــام فكيفــا
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الفصـل الثاني :أوقات الصلوات اليومية

ارتفعــت الشــمس نقــص الظــل حتــى تســتوي الشــمس ويف حــال نقصانــه ينتقــل
الظــل إىل املــرق فعنــد متيــل الشــمس إىل املغــرب يزيــد الظــل يف ناحيــة املــرق

ألنــه قــد انتقــل إليهــا ونظــر ذلــك.

قــال املصنّــف مــن وجهــن :أحدمهــا أن املــراد ذكــر عالمــة الــزوال يف كل وقت

وهــذا الــذي ذكــر خيتــص الشــتاء والوجــه الثــاين ذكــره يف الغيــث وقيــل املــراد بعــد
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تناهيــه يف النقصــان مــن ناحيــة املــرق أيضــا وان جهــة الزيــادة والنقصــان واحــدة
وذلــك ألنــه ذكــر أن الشــمس عنــد زواهلــا يزيــد الظــل إىل ناحيــة املــرق ثــم يقهقــر
فينقــص ثــم يزيــد بعــد القهقــري فالزيــادة األوىل ال عــرة هبــا ألهنــا تنقــص بعــد
وإنــا عالمــة الــزوال بعــد ذلــك النقصــان.

قــال املصنّــف :وقــد حكــى بعــض معارصينــا عــن بعــض الثقــات أنــه رصــد

الشــمس عنــد زواهلــا فوجدهــا كذلــك وهــذا ان صــح هــو املالئــم للــكالم اال أن يف

ذلــك اشــكاال مــن وجــوه ثالثــة كرهــا املصنّــف يف الغيــث.

ثــم قــال يف آخــر كالمــه فــاألوىل محــل الــكالم عــى مــا ذكــره أهــل القــول األول

وهــو أن املــراد بعــد تناهيــه يف النقصــان مــن جهــة املغــرب ألنــه الظاهــر قــال وأبلــغ
مــا يكــون أن يتضمــن تكــرارا مــن جهــة املعنــي فذلــك واقــع يف كثــر مــن الــكالم

امــا لزيــادة يف ايضــاح التقريــر يف الذهــن أو غريمهــا نعــم فوقــت اختيــار الظهــر

ممتــد مــن الــزوال وآخــره مصــر ظــل الــيء املنتصــب مثلــه ســوى يفء الــزوال
واختلــف يف تقديــر املثــل يف القامــة فقيــل إذا بلــغ الظــل ســتة أقــدام ونصفــا ســواء

القــدم التــي قــام عليهــا فذلــك قــدر القامــة.

وقــال أبــو جعفــر :االعتبــار باملثــل دون االقــدام وهــذا هــو ظاهــر املذهــب

املبحـث الثاني :أوقات الصلوات اليومية يف عند فقهاء املذاهب الستة

فــكأن االقــدام ليســت اال تقريبــا وذكــر النــارص يف كتابــه الكبــر أنــه يعتــر باإلقــدام

فكأنــه جعلهــا حتقيقــا.
ً
ثانيا :وقت العصر:

وفائــدة اخلــاف فيمــن قــدم ســتة أقــدام ونصفــا هــل يصــي العــر مــن دون

نظــر يف مســاواة ذلــك الظــل للقامــة أو البــد منــه؛ فمــن أعتــر االقــدام قــال مــا عليه
إال ذلــك ومــن اعتــر املثــل قــال عليــه النظــر يف املامثلــة ومصــر ظــل الــيء مثلــه

ســواء يف الــزوال هــو أول وقــت اختيــار العــر وآخــر املثــان أي مثــا املنتصــب
ســوي يفء الــزوال.

وقيــل ان أول اختيــار العــر بعــد أن يزيــد الظــل عــى املثــل أدنــى زيــادة

ووقــت االختيــار للمغــرب ابتــداؤه مــن رؤيــة كوكــب ليــى ال هنــاري والنهــاري

هــي الزهــرة واملشــري والشــعري وهــي علــب.

قــال القــايض حممــد بــن محــزة هــذه املجمــع عليهــا واخلــاف يف الســاك وقيــل:

إن املختلــف فيــه املريــخ وقيــل الســاك األعــزل نعــم فــا يدخــل وقــت املغــرب يف

الصحــو حتــى يظهــر كوكــب ليــي وحتصــل رؤيتــه أو مــا يف حكمهــا والــذي يف
حكــم الرؤيــة تقليــد املــؤذن خــر املخــر بظهــوره والتحــري يف الغيــم.

ً
ثالثا :وقت املغرب.
وقــال زيــد بــن عــي ،وأمحــد بــن عيســى ،والفقهــاء واختارهــا اإلمــام إن أول

اختيــار املغــرب ســقوط قــرص الشــمس ويعــرف بتوارهيــا احلجــاب.

قــال موالنــا فأمــا مــن يف بطــن واد أو يف أوهــاط األرض فلعلهــم يقولــون يعترب
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بذهــاب شــعاعها عــن رؤوس اجلبــال (وآخــره ذهــاب الشــفق األمحــر فــإذا ذهــب

فذلــك آخــر اختيــار املغــرب.
ً
رابعا :وقت العشاء.

آخــره ذهــاب الشــفق األبيــض وكــذا يف رشح اإلبانــة عــن الباقــر وذهــاب

الشــفق األمحــر هــو أول وقــت اختيــار العشــاء اآلخــرة وآخــره ذهــاب ثلــث الليــل
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فللشــافعي قــوالن اجلديــد إىل الثلــث والقديــم إىل النصــف.

ً
خامسا :وقت الصبح.
وأول وقــت االختيــار للفجــر مــن طلــوع النــور املنتــر يف ناحيــة املــرق

ال النــور األول املســتطيل إىل بقيــة تســع ركعــة كاملــة قبــل طلــوع الشــمس قولــه
كاملــة يعنــى بقرائتهــا.

ً
سادسا :وقت االضطرار.
وقيــل مــن غــر قــراءة ووقــت اضطــرار الظهــر أي الوقــت الــذي رضب

للمضطــر أن يصــي فيــه الظهــر وســيأيت تعيــن املضطــر إن شــاء اهلل تعــاىل وذلــك
الوقــت ابتــداؤه مــن آخــر اختيــاره وهــو مصــر ظــل الــيء مثلــه ويمتــد إىل بقيــة

مــن النهــار تســع العــر واىل هنــا لالنتهــاء فــا يدخــل احلــد يف املحــدود وللعــر
وقتــان اضطراريــان:

األول اختيــار الظهــر مجيعــه اال مــا يســعه أي يســع الظهــر عقيــب الــزوال فإنــه

خيتــص بالظهــر.

والثــاين مــن وقتــي اضطــرار العــر ابتــداؤه مــن آخــر اختيــاره وهــو مصــر
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ضــاع الــيء مثليــه حتــى ال يبقــى مــن النهــار مــا يســع ركعــة وهــذا أجــود؟ مــن

عبــارة التذكــرة ألنــه قــال فيهــا إىل قبــل الغــروب بركعــة الن إىل ال تســتقيم هنــا

لالنتهــاء وال بمعنــى مــع وكذلــك املغــرب والعشــاء.

أي مهــا يف االضطــرار نظــر الظهــر والعــر يف التقديــر وحتقيــق ذلــك أن

وقــت االضطــرار للمغــرب مــن آخــر اختيــاره إىل بقيــة مــن الليــل تســع العشــاء
ويكفــي مــا يســع ركعــة بعــد املغــرب.

وللعشــاء وقتــان اضطراريــان األول وقــت اختيــار املغــرب مجيعــه اال قــدرا

منــه يســع املغــرب وعقيــب غــروب الشــمس فإنــه خيتــص املغــرب.

الوقــت الثــاين :مــن اضطــرار العشــاء ابتــداؤه مــن آخــر اختيــاره وآخــره بقيــة

مــن الليــل تســع ركعــة ووقــت االضطــرار للفجــر هــو ادراك ركعــة منــه كاملــة

قبــل طلــوع الشــمس)(((.

املسألة الثانية :املذهب املالكي.

روى احلطاب الرعيني ،والسيوطي يف وقت الصالة فقاال:

(إن جربائيــل جــاء إىل النبــي (صــى اهلل عليــه والــه) حــن دلكــت الشــمس

فقــال« :يــا حممــد صــل الظهــر ،فصــى ،ثــم جــاءه حــن كان ظــل كل يشء مثلــه،
فقــال :يــا حممــد صــل العــر ،فصــى ،ثــم جــاءه حــن غربــت الشــمس ،فقــال :يــا

حممــد صــل املغــرب فصــى ،ثــم جــاءه حــن غــاب الشــفق ،فقــال :يــا حممــد صــل

العشــاء ،فصــى ثــم جــاءه حــن انشــق الفجــر ،فقــال :يــا حممــد صــل الصبــح فصىل،
((( رشح األزهار :ج ،1ص  141ــ .209
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ثــم جــاءه الغــد حــن كان ظــل كل يشء مثلــه ،فقــال :يــا حممــد صــل الظهــر ،فصــى

ثــم أتــاه حــن كان ظــل كل يشء مثليــه ،فقــال :يــا حممــد صــل العــر فصــى ،ثــم

أتــاه حــن غربــت الشــمس ،فقــال :يــا حممــد صــل املغــرب فصــى ،ثــم أتــاه حــن
ذهــب ســاعة مــن الليــل ،فقــال يــا حممــد صــل العشــاء فصــى ،ثــم أتــاه حــن أضــاء
الفجــر وأســفر ،فقــال :يــا حممــد صــل الصبــح فصــى ،ثــم قــال :مــا بــن هذيــن
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وقــت يعنــي أمــس واليــوم)(((.
وروي ايض ًا:

(إن ســائ ً
ال ســأل النبــي (صــى اهلل عليــه والــه وســلم) عــن مواقيــت الصــاة فلــم

يــرد عليــه شــيئا حتــى أمــر بــاال فأقــام الفجــر حــن انشــق الفجــر ثــم أمــر بــاال
فأقــام الظهــر حــن زالــت الشــمس ثــم أمــر بــاال فأقــام العــر والشــمس بيضــاء

مرتفعــة فأمــر بــاال فأقــام املغــرب حــن غابــت الشــمس وأمــر بــاال فأقــام العشــاء

حــن غــاب الشــفق فلــا كان الغــد صــى الفجــر فانــرف فقلــت أطلعــت الشــمس
وأقــام الظهــر يف وقــت العــر الــذي كان قبلــه وصــى العــر وقــد اصفــرت
الشــمس وقــال :أمســى وصــى املغــرب قبــل أن يغيــب الشــفق وصــى العشــاء إىل

ثلــث الليــل ثــم قــال أيــن الســائل عــن وقــت الصــاة :الوقــت فيــا بــن هذيــن)(((.
املسألة الثالثة :املذهب احلنفي.

تناول الرسخيس (ت483 :هـ) مواقيت الصالة يف املبسوط فقال:

(إن الصالة فرضت ألوقاهتا ،قال اهلل تعاىل:
((( تنوير احلوالك :ص 17مواهب اجلليل :ج 2ص .12
((( الصدر السابق :ص .21
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ْس﴾.
﴿ َأقِ ِم الصَّلَةَ لِدُ ُلوكِ الشَّم ِ

وهلــذا تكــرر وجوهبــا بتكــرار الوقــت وتــؤدي يف مواقيتهــا ،قــال اهلل تعــاىل:
كانَتْ عَ َلى الْمُؤْمِنِنيَ كِ َتابًا مَوْ ُقو ًتا﴾ ،أي فرضا مؤقتا.
﴿إِنَّ الصَّلَةَ َ
وقال (صىل اهلل عليه وآله وسلم):

«مــن حافــظ عــى الصلــوات اخلمــس يف مواقيتهــا كان لــه عنــد اهلل عهــدا يغفــر
ـن عَهْـدًا﴾.
ـن ات َ
َّخـ َـذ عِنْـدَ الرَّحْمَـ ِ
لــه يــوم القيامــة وتــا قولــه تعــاىل﴿ :إَِّل مَـ ِ
وللمواقيــت إشــارة يف كتــاب اهلل تعــاىل فســبحان اهلل حــن متســون وحــن

تصبحــون أي صلــوا هلل فقولــه حــن متســون املــراد بــه العــر وعنــد بعضهــم
املغــرب وحــن تصبحــون الفجــر وعشــيا العشــاء وحــن تظهــرون الظهــر.
وقال اهلل تعاىل:

ـق َّ
الليْـ ِـل وَ ُق ـرْآنَ الْ َفجْ ـ ِر﴾ ،قــال ابــن
﴿ َأقِ ـ ِم الصَّ ـاَةَ لِدُ ُلــوكِ الشَّ ـم ِ
ْس إِ َلــى َغسَـ ِ

عبــاس :دلــوك الشــمس الــزوال فاملــراد بــه الظهــر.

وقــال ابــن مســعود :دلوكهــا غروهبــا واملــراد املغــرب إىل غســق الليــل العشــاء
وقــرآن الفجــر صــاة الفجــر وقــال اهلل تعــاىل﴿ :حَاف ُِظــوا عَ َلــى الصَّ َل ـوَاتِ وَالصَّ ـاَةِ
الْوُسْـ َـطى﴾ وهــو العــر.

وقال اهلل تعاىل﴿ :وَ َأقِ ِم الصَّلَةَ َطرَف َِي النَّهَا ِر﴾.

وقال احلسن الفجر وزلفا من الليل قال حممد بن كعب املغرب والعشاء.
ً
أوال :وقت الفجر.
ثم بدأ الباب ببيان وقت الفجر ألنه متفق عليه مل خيتلفوا يف أوله وال يف آخره.
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قــال (وقــت صــاة الفجــر من حــن يطلــع الفجر املعــرض يف األفــق إىل طلوع

الشــمس) والفجــر فجــران كاذب تســميه العــرب ذنــب الرسحــان وهــو البيــاض
الــذي يبــدو يف الســاء طــوال ويعقبــه ظــام والفجــر الصــادق وهــو البيــاض املنترش

يف األفــق فبطلــوع الفجــر الــكاذب ال يدخــل وقــت الصــاة وال حيــرم األكل عــى
الصائــم مــا مل يطلــع الفجــر الصــادق لقولــه (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم):
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«ال يغرنكــم الفجــر املســتطيل ولكــن كلــوا وارشبــوا حتــى يطلــع الفجــر

املســتطري» .يعنــى املنتــر يف األفــق وقــال الفجــر هكــذا ومــد يــده عرضــا ال هكــذا
ومــد يــده طــوال.

واألصــل حديــث ابــن عبــاس أن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)

قــال« :أمنــى جربيــل (عليــه الســام) عنــد البيــت فصــى يب الفجــر يف اليــوم األول
حــن طلــوع الفجــر وىف اليــوم الثــاين حــن أســفر جــدا ثــم قــال مــا بــن هذيــن وقــت

لــك والمتــك وهــو وقــت األنبيــاء قبلــك».

ويف حديث أيب هريرة قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم):

«ان للصــاة أوال وآخــرا وان أول وقــت الفجــر حــن يطلــع الفجــر وآخــره

حــن تطلــع الشــمس».

ويف حديــث أبــى موســى أن رجــا ســأل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه

وســلم) عــن مواقيــت الصــاة فلــم جيبــه ولكنــه صــى الفجــر يف اليــوم األول حــن
طلــع الفجــر وىف اليــوم الثــاين حــن كادت الشــمس تطلــع ثــم قــال:

«أيــن الســائل عــن الوقــت؟ الوقــت بــن هذيــن والدليــل عــى أن آخــر الوقــت

حــن تطلــع الشــمس قولــه (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) مــن أدرك ركعــة مــن
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الفجــر قبــل طلــوع الشــمس فقــد أدرك».

ويف حديث جرير بن عبد اهلل قال ،قال (صىل اهلل عليه وآله وسلم):

«إنكــم ســرون ربكــم يــوم القيامــة كــا تــرون القمــر ليلــة البــدر ال تضامــون يف

رؤيتــه فــان اســتطعتم أن ال تغلبــوا عــى صــاة قبــل طلــوع الشــمس وقبــل غروهبــا
الشـ ْـم ِ
﴿و َس ـ ِّب ْح بِ َح ْمـ ِـد َر ِّبـ َ
ـك َق ْبـ َـل ُط ُلــو ِع َّ
س َو َق ْبـ َـل
فافعلــوا ثــم تــا قولــه تعــاىلَ :

وبــا﴾».
ُغ ُر ِ َ

ً
ثانيا :وقت الظهر والعصر.
قــال (ووقــت الظهــر مــن حــن تــزول الشــمس إىل أن يكــون ظــل كل يشء

مثلــه) يف قــول أبــى يوســف وحممــد.

وقــال أبــو حنيفــة ال يدخــل وقــت العــر حتــى يصــر الظــل قامتــن وال

خــاف يف أول وقــت الظهــر أنــه يدخــل بــزوال الشــمس اال يشء نقــل عــن بعــض
النــاس إذا صــار الفــيء بقــدر الــراك حلديــث أمامــة جربيــل (عليــه الســام) قــال

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم):

«صىل يب الظهر يف اليوم األول حني صار الفيء بقدر الرشاك».
ْس﴾ أي لزواهلا.
ولكنا نستدل بقوله تعاىل﴿ :لِدُ ُلوكِ الشَّم ِ

واملــراد مــن الفــيء مثــل الــراك الفــيء األصــي الــذي يكــون لألشــياء وقــت

الــزوال وذلــك خيتلــف باختــاف األمكنــة واألوقــات فاتفــق ذلــك القــدر يف ذلــك
الوقــت وقــد قيــل البــد أن يبقــى لــكل يشء يفء عنــد الــزوال يف كل موضــع اال

بمكــة واملدينــة يف أطــول أيــام الســنة فــا يبقــى بمكــة ظــل عــى األرض وباملدينــة
تأخــذ الشــمس احليطــان األربعــة وذلــك الفــيء األصــي غــر معتــر يف التقديــر
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بالظــل قامــة أو قامتــن باالتفــاق وأصــح مــا قيــل يف معرفــة الــزوال.

قــول حممــد بــن شــجاع أنــه يغــرز خشــبة يف مــكان مســتو وجيعــل عــى مبلــغ

الظــل منــه عالمــة فــا دام الظــل ينقــص مــن اخلــط فهــو قبــل الــزوال وإذا وقــف
ال يــزداد وال ينتقــص فهــو ســاعة الــزوال وإذا أخــذ الظــل يف الزيــادة فقــد علــم أن

الشــمس قــد زالــت.
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واختلفــوا يف آخــر وقــت الظهــر فعندمهــا إذا صــار ظــل كل يشء مثلــه خــرج

وقــت الظهــر ودخــل وقــت العــر وهــو روايــة حممــد عــن أيب حنيفــة وإن مل يذكــره

يف الكتــاب نصــا يف خــروج وقــت الظهــر.

وروى أبــو يوســف عــن أيب حنيفــة أنــه ال خيــرج وقــت الظهــر حتــى يصــر

الظــل قامتــن.

وروى احلســن عــن أيب حنيفــة أنــه إذا صــار الظــل قامــة خيــرج وقــت الظهــر

وال يدخــل وقــت العــر حتــى يصــر الظــل قامتــن وبينهــا وقــت مهمــل وهــو

الــذي تســميه النــاس بــن الصالتــن كــا أن بــن الفجــر والظهــر وقتــا مهمــا.
واستدل بحديث امامة جربيل (صلوات اهلل وسالمه عليه) فإنه قال:

«صــى يب العــر يف اليــوم األول حــن صــار ظــل كل يشء مثلــه وصــى يب

الظهــر يف اليــوم الثــاين حــن صــار ظــل كل يشء مثلــه أو قــال حــن صــى العــر
باألمــس وهكــذا».

يف حديــث أيب هريــرة وأيب موســى يف بيــان املواقيــت قــوال وفعــا وأبــو حنيفــة

اســتدل باحلديــث املعــروف قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم):

«إنــا مثلكــم ومثــل أهــل الكتابــن مــن قبلكــم كمثــل رجل اســتأجر أجــرا فقال
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مــن يعمــل يل مــن الفجــر إىل الظهــر بقــراط فعملــت اليهــود ثــم قــال مــن يعمــل يل

مــن الظهــر إىل العــر بقــراط فعملــت النصــارى ثــم قــال مــن يعمــل يل مــن العــر
إىل املغــرب بقرياطــن فعملتــم أنتــم فغضبــت اليهــود والنصــارى وقالــوا نحــن أكثــر

عمــا وأقــل أجــرا قــال اهلل تعــاىل فهــل نقصــت مــن حقكــم شــيئا قالــوا ال قــال فهــذا

فضــي أوتيــه مــن أشــاء بــن أن املســلمني أقــل عمــا مــن النصــارى».

فــدل أن وقــت العــر أقــل مــن وقــت الظهــر وإنــا يكــون ذلــك إذا امتــد

وقــت الظهــر إىل أن يبلــغ الظــل قامتــن.
وقال (صىل اهلل عليه [وآله]وسلم):

«أبردوا بالظهر فان شدة احلر من فيح جهنم».

وأشــد مــا يكــون مــن احلــر يف ديارهــم إذا صــار ظــل كل يشء مثلــه وألنــا

عرفنــا دخــول وقــت الظهــر بيقــن ووقــع الشــك يف خروجــه إذا صــار الظــل قامــة
الختــاف اآلثــار واليقــن ال يــزال بالشــك.

واألوقــات مــا اســتقرت عــى حديــث امامــة جربيــل (عليــه الســام) ففيــه أنــه

صــى الفجــر يف اليــوم الثــاين حــن أســفر والوقــت يبقــى بعــده إىل طلــوع الشــمس
وفيــه أيضــا انــه صــى العشــاء يف اليــوم الثــاين حــن ذهــب ثلــث الليــل والوقــت

يبقــى بعــده.

وقــال مالــك إذا زالــت الشــمس دخــل وقــت الظهــر فــإذا مــى بقــدر مــا

يصــى فيــه أربــع ركعــات دخــل وقــت العــر فــكان الوقــت مشــركا بــن الظهــر

والعــر إىل أن يصــر الظــل قامتــن لظاهــر حديــث إمامــة جربيــل (عليــه الســام)
فإنــه ذكــر أنــه صــى الظهــر يف اليــوم الثــاين يف الوقــت الــذي صــى العــر يف اليــوم
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األول وهــذا فاســد عندنــا فــان النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) قــال:
«ال يدخل وقت صالة حتى خيرج وقت صالة أخرى».

وتأويــل حديــث امامــة جربيــل صــى يب الظهــر يف اليــوم الثــاين حــن صــار

ظــل كل يشء مثلــه أي قــرب منــه وصــى يب العــر يف اليــوم األول حــن صــار

ظــل كل يشء مثلــه أي تــم وزاد عليــه وهــو نظــر قولــه تعــاىل فــإذا بلغــن أجلهــن
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فأمســكوهن أي قــارب بلــوغ أجلهــن وقــال تعــاىل فبلغــن أجلهــن فــا تعضلوهــن

أي تــم انقضــاء عدهتــن.

وحكــى أبــو عصمــة عــن أيب ســليامن عــن أيب يوســف قــال خالفــت أبــا حنيفــة

يف وقــت العــر فقلــت أولــه إذا زاد الظــل عــى قامــة اعتــادا عــى اآلثــار التــي
جــاءت بــه وهــو إشــارة إىل مــا قلنــا فأمــا آخــر وقــت العــر غــروب الشــمس
عندنــا.

وقــال احلســن بــن زيــاد عنــه تغــر الشــمس إىل الصفــرة وهــو قــول الشــافعي

حلديــث امامــة جربيــل عليــه الســام وصــى يب العــر يف اليــوم الثــاين حــن كادت

الشــمس تتغــر.

(ولنــا) قولــه (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)« :مــن أدرك ركعــة مــن العــر

قبــل غــروب الشــمس فقــد أدرك» .أي أدرك الوقــت ولكــن يكــره تأخــر العــر

إىل أن تتغــر الشــمس لقــول رســول (اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم):

«تلــك صــاة املنافقــن يقعــد أحدهــم حتــى إذا كانــت الشــمس بــن قــرين

الشــيطان قــام ينقــر أربعــا ال يذكــر اهلل تعــاىل فيهــا اال قليــا».

وقال ابن مسعود ما أحب أن يكون يل صالة حني ما حتمر الشمس بفلسني.
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واختلفــوا يف تغــر الشــمس ان العــرة للضــوء أم للقــرص فــكان النخعــي

يعتــر تغــر الضــوء والشــعبي يقــول العــرة لتغــر القــرص وهبــذا أخذنــا الن تغــر

الضــوء حيصــل بعــد الــزوال فــإذا صــار القــرص بحيــث ال حتــار فيــه العــن فقــد

تغــرت.

ً
ثالثا :وقت املغرب.
قال (ووقت املغرب من حني تغرب الشمس إىل أن يغيب الشفق عندنا).

وقــال الشــافعي ليــس للمغــرب اال وقــت واحــد مقــدر بفعلــه فــإذا مــى بعــد

غــروب الشــمس مقــدار مــا يصــى فيه ثــاث ركعــات خرج وقــت املغــرب حلديث

امامــة جربيــل (عليــه الســام) فإنــه صــى املغــرب يف اليومــن يف وقــت واحــد.
(ولنا) حديث أيب هريرة قال رسول (اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم):

«إن أول وقت املغرب حني تغيب الشمس وآخره حني يغيب الشفق».

وتأويــل حديــث امامــة جربيــل عليــه الســام أنــه أراد بيــان وقــت اســتحباب

األداء وبــه نقــول إنــه يكــره تأخــر املغــرب بعــد غــروب الشــمس اال بقــدر ما يســتربئ
فيــه الغــروب رواه احلســن عــن أيب حنيفــة لقولــه (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم):
«ال تزال أمتي بخري ما عجلوا املغرب وأخروا العشاء».

وأخــر ابــن عمــر عنهــا أداء املغــرب يومــا حتــى بــدا نجــم فأعتــق رقبــة وعمــر

عنــه رأى نجمــن طالعــن قبــل أدائــه فأعتــق رقبتــن فهــذا بيــان كراهيــة التأخــر.

فأمــا وقــت االدراك يمتــد إىل غيبوبــة الشــفق والشــفق البيــاض الــذي بعــد

احلمــرة يف قــول أيب حنيفــة وهــو قــول أبــى بكــر وعائشــة وإحــدى الروايتــن عــن
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ابــن عبــاس وىف قــول أيب يوســف حممــد والشــافعي احلمــرة التــي قبــل البيــاض
وهــو قــول عمــر وعــى وابــن مســعود عنهــم وإحــدى الروايتــن عــن ابــن عبــاس

وهكــذا روى أســد بــن عمــرو عــن أيب حنيفــة.

ووجــه هــذا أن الطوالــع ثالثــة والغــوارب ثالثــة ثــم املعتــر لدخــول الوقــت

الوســط مــن الطوالــع وهــو الفجــر الثــاين فكذلــك يف الغــوارب املعتــر لدخــول
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الوقــت الوســط وهــو احلمــرة فبذهاهبــا يدخــل وقــت العشــاء وهــذا الن يف اعتبــار
البيــاض معنــى احلــرج فإنــه ال يذهــب اال قريبــا مــن ثلــث الليــل.

ً
رابعا :وقت العشاء.
(وقــال) اخلليــل بــن أمحــد راعيــت البيــاض بمكــة فــا ذهــب اال بعــد نصــف

الليــل وقيــل ال يذهــب البيــاض يف ليــايل الصيــف أصــا بــل يتفــرق يف األفــق ثــم
جيتمــع عنــد الصبــح فلدفــع احلــرج جعلنــا الشــفق احلمــرة وأبــو حنيفــة قــال احلمــرة

أثــر الشــمس والبيــاض أثــر النهــار فــا مل يذهــب كل ذلــك ال يصــر إىل الليــل مطلقــا
وصــاة العشــاء صــاة الليــل كيــف وقــد جــاء يف احلديــث وقــت العشــاء إذا مــا

الظــام الظــراب وىف روايــة إذا أدهلــم الليــل أي اســتوى األفــق يف الظــام وذلــك ال

يكــون اال بعــد ذهــاب البيــاض فبذهابــه خيــرج وقــت املغــرب ويدخــل وقت العشــاء.
فأمــا آخــر وقــت العشــاء فقــد قــال يف الكتــاب إىل نصــف الليــل واملــراد بيــان

وقــت إباحــة التأخــر فأمــا وقــت االدراك فيمتــد إىل طلــوع الفجــر الثــاين حتــى إذا

أســلم الكافــر أو بلــغ الصبــي قبــل طلــوع الفجــر فعليــه صــاة العشــاء وهــذا عندنــا

وقــال الشــافعي آخــر وقــت العشــاء حــن يذهــب ثلــث الليــل حلديــث امامــة جربيــل

(عليــه الصــاة والســام) وصــى يب العشــاء يف اليــوم الثــاين حــن ذهــب ثلــث الليل.
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(ولنــا) حديــث أيب هريــرة قــال ،قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآله وســلم):

«وآخــر وقــت العشــاء حــن يطلــع الفجــر وصــاة العشــاء صــاة الليــل فيبقــى
وقتهــا مــا بقــي الليــل».

وقوله (صىل اهلل عليه وآله وسلم):

«ال خيــرج وقــت صــاة حتــى يدخــل وقــت صــاة أخــرى» دليــل لنــا أيضــا ان

ثبــت هــذا اللفــظ ولكنــه شــاذ واملشــهور اللفــظ الــذي روينــا)(((.
املسألة الرابعة :املذهب الشافعي.

تناول الشافعي مواقيت الصالة يف كتاب األم مبتدأ املسألة بقوله:

(أحكــم اهلل عــز وجــل كتابــه أن فــرض الصــاة موقــوت واملوقــوت واهلل أعلم

الوقــت الــذي يصــي فيــه وعددهــا فقــال عــز وجل:

كانَتْ عَ َلى الْمُؤْمِنِنيَ كِ َتابًا مَوْ ُقو ًتا﴾.
﴿إِنَّ الصَّلَةَ َ

وقــد ذكرنــا نقــل العامــة عــدد الصــاة يف مواضعهــا ونحــن ذاكــرون الوقــت؛

أخربنــا ســفيان عــن الزهــري قــال :آخــر عمــر بــن عبــد العزيــز فقــال له عــروة إن رســول
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) قــال« :نــزل جربيــل فأمنــى فصليــت معــه ثــم نــزل
فأمنــى فصليــت معــه ثــم نــزل فأمنــى فصليــت معــه حتــى عــد الصلــوات اخلمــس.

فقــال عمــر بــن عبــد العزيــز اتــق اهلل يــا عــروة وانظــر مــا تقــول فقــال عــروة

أخربنيــه بشــر بــن أيب مســعود عــن أبيــه عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم) أخربنــا عمــرو بــن أيب ســلمة عــن عبــد العزيــز بــن حممــد عــن عبــد الرمحــن

((( املبسوط للرسخيس :ج ،1ص  141ــ .145
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بــن احلــارث عــن حكيــم بــن حكيــم عــن نافــع بــن جبــر عــن ابن عبــاس أن رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) قــال:

«أمنــى عــن جربيــل عنــد بــاب الكعبــة مرتــن فصــى الظهــر حــن كان الفــيء

مثــل الــراك ثــم صــى العــر حــن كان كل يشء بقــدر ظلــه وصــى املغــرب حــن
أفطــر الصائــم ثــم صــى العشــاء حــن غــاب الشــفق ثــم صــى الصبــح حــن حــرم
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الطعــام والــراب عــى الصائــم ثــم صــى املــرة اآلخــرة الظهــر حــن كان كل يشء

قــدر ظلــه قــدر العــر باألمــس ثــم صــى العــر حــن كان ظــل كل يشء مثليــه ثــم
صــى املغــرب القــدر األول مل يؤخرهــا ثــم صــى العشــاء اآلخــرة حــن ذهــب ثلــث

الليــل ثــم صــى الصبــح حــن أســفر ثــم التفــت فقــال يــا حممــد هــذا وقــت األنبيــاء
مــن قبلــك والوقــت فيــا بــن هذيــن الوقتــن».

(قــال الشــافعي) وهبــذا نأخــذه وهــذه املواقيــت يف احلــر فاحتمــل مــا

وصفتــه مــن املواقيــت أن يكــون للحــارض واملســافر يف العــذر وغــره واحتمــل أن

يكــون ملــن كان يف املعنــى الــذي صــى فيــه جربيــل بالنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم) يف احلــر ويف غــر عــذر فجمــع رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)

باملدينــة غــر خائــف فذهبنــا إىل أن ذلــك يف مطــر ومجــع مســافرا فــدل ذلــك عــى

أن تفريــق الصلــوات كل صــاة يف وقتهــا إنــا هــو عــى احلــارض يف غــر مطــر فــا
جيــزئ حــارضا يف غــر مطــر أن يصــى صــاة إال يف وقتهــا وال يضــم إليهــا غريهــا
إال أن ينســى فيذكــر يف وقــت إحدامهــا أو ينــام فيصليهــا حينئــذ قضــاء وال خيــرج

أحــد كان لــه اجلمــع بــن الصالتــن مــن آخــر وقــت اآلخــرة منهــا وال يقــدم وقــت
األوىل منهــا والوقــت حــد ال جيــاوز وال يقــدم وال تؤخــر صــاة العشــاء عــن

الثلــث األول يف مــر وال غــره ،حــر وال ســفر.
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ً
أوال :وقت الظهر:
(قــال الشــافعي) وأول وقــت الظهــر إذا اســتيقن الرجــل بــزوال الشــمس عــن

وســط الفلــك وظــل الشــمس يف الصيــف يتقلــص حتــى ال يكــون لــيء قائــم

معتــدل نصــف النهــار ظــل بحــال وإذا كان ذلــك فســقط للقائــم ظــل مــا كان الظــل
فقــد زالــت الشــمس وآخــر وقتهــا يف هــذا احلــن إذا صــار ظــل كل يشء مثلــه فــإذا

جــاوز ظــل كل يشء مثلــه بــيء مــا كان فقــد خــرج وقتهــا ودخــل وقــت العــر ال
فصــل بينهــا إال مــا وصفــت والظــل يف الشــتاء والربيــع واخلريــف خمالــف لــه فيــا

وصفــت مــن الصيــف وإنــا يعلــم الــزوال يف هــذه األوقــات بــأن ينظــر إىل الظــل
ويتفقــد نقصانــه فإنــه إذا تناهــى نقصانــه زاد فــإذا زاد بعــد تناهــى نقصانــه فذلــك

الــزوال وهــو أول وقــت الظهــر ثــم آخــر وقتهــا إذا علــم أن قــد بلــغ الظــل مــع خالفه

ظــل الصيــف قــدر مــا يكــون ظــل كل يشء مثلــه يف الصيــف وذلــك أن تعلــم مــا بــن
زوال الشــمس وأول وقــت الظهــر أقــل ممــا بــن أول وقــت العــر والليــل فــإن بــرز

لــه منهــا مــا يدلــه وإال توخــى حتــى يــرى أنــه صالهــا بعــد الوقــت واحتــاط.

(قــال الشــافعي) فــإن كان الغيــم مطبقــا راعــى الشــمس واحتــاط بتأخريهــا ما

بينــه وبــن أن خيــاف دخــول وقــت العــر فــإذا توخــى فصــى عــى األغلــب عنــده

فصالتــه جمزئــة عنــه وذلــك أن مــدة وقتهــا متطــاول حتــى يــكاد حييــط إذا احتــاط
بــأن قــد زالــت وليســت كالقبلــة التــي ال مــدة هلــا إنــا عليهــا دليــل ال مــدة وعــى

هــذا الوقــت دليــل مــن مــدة وموضــع وظــل فــإذا كان هكــذا فــا إعــادة عليــه حتــى
يعلــم أن قــد صــى قبــل الــزوال فــإذا علــم ذلــك أعــاد وهكــذا إن توخــى بــا غيــم
(قــال) وعلمــه بنفســه وأخبــار غــره ممــن يصدقــه أنــه صــى قبــل الــزوال إذا

177

الفصـل الثاني :أوقات الصلوات اليومية

مل يــر هــو أو هــم يلزمــه أن يعيــد الصــاة فــإن كــذب مــن أعلمــه أنــه صــى قبــل
الــزوال مل يكــن عليــه إعــادة واالحتيــاط لــه أن يعيــد وإذا كان أعمــى وســعه خــر

مــن يصــدق خــره يف الوقــت واالقتــداء باملؤذنــن فيــه وإن كان حمبوســا يف موضــع
مظلــم أو كان أعمــى ليــس قربــه أحــد توخــى وأجــزأت صالتــه حتــى يســتيقن أنــه

صــى قبــل الوقــت والوقــت خيالــف القبلــة الن يف الوقــت مــدة فجعــل مرورهــا
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كالدليــل وليــس ذلــك يف القبلــة فــإن علــم أنــه صــى بعــد الوقــت أجــزأه وكان أقــل
أمــره أن يكــون قضــاء.

(قــال الشــافعي) وإذا كان كــا وصفــت حمبوســا يف ظلمــة أو أعمــى ليــس قربــه

أحــد مل يســعه أن يصليهــا بــا تــأخ عــى األغلــب عنــده مــن مــرور الوقــت مــن هنــار

وليــل وإن وجــد غــره تأخــى بــه وإن صــى عــى غــر تــأخ أعــاد كل صــاة صالهــا

عــى غــر تــأخ وال يفــوت الظهــر حتــى جيــاوز ظــل كل يشء مثلــه فــإذا جــاوزه فهــو
فائــت وذلــك أن مــن أخرهــا إىل هــذا الوقــت مجــع أمريــن ،تأخريهــا عــن الوقــت

املقصــود ،وحلــول وقــت غريهــا .تعجيــل الظهــر وتأخريهــا.

(قــال الشــافعي) وتعجيــل احلــارض الظهــر إمامــا ومنفــردا يف كل وقــت إال

يف شــدة احلــر فــإذا اشــتد احلــر أخــر إمــام اجلامعــة الــذي ينتــاب مــن البعــد الظهــر
حتــى يــرد باخلــر عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)

أخربنــا ســفيان عــن الزهــري عــن ســعيد بــن املســيب عــن أيب هريــرة أن

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) قــال:

«إذا اشــتد احلــر فأبــردوا بالصــاة فــإن شــدة احلــر مــن فيــح جهنــم .وقــد

اشــتكت النــار إىل رهبــا فقالــت رب أكل بعــي بعضــا فــأذن هلــا بنفســن نفــس يف
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الشــتاء ونفــس يف الصيــف فأشــد مــا جتــدون مــن احلــر مــن حرهــا وأشــد مــا جتــدون

مــن الــرد مــن زمهريرهــا».

أخربنــا مالــك عــن أيب الزنــاد عــن األعــرج عــن أيب هريــرة أن رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم):

«قال إذا اشتد احلر فأبردوا عن الصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم».

أخربنــا الثقــة حييــى بــن حســان عــن الليــث بــن ســعد عــن ابــن شــهاب عــن

ســعيد بــن املســيب وأبــى ســلمة ابــن عبــد الرمحــن عــن أيب هريــرة أن رســول اهلل
(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) قــال:

«إذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم».

(قــال الشــافعي) وال يبلــغ بتأخريهــا آخــر وقتهــا فيصليهــا مجيعــا معــا ولكــن

االبــراد مــا يعلــم أنــه يصليهــا متمهــا وينــرف منهــا قبــل آخــر وقتهــا ليكــون بــن
انرصافــه منهــا وبــن آخــر وقتهــا فصــل فأمــا مــن صالهــا يف بيتــه أو يف مجاعــة بفنــاء

بيتــه ال حيرضهــا إال مــن بحرضتــه فليصلهــا يف أول وقتهــا ألنــه ال أذى عليهــم يف
حرها.

(قــال الشــافعي) وال تؤخــر يف الشــتاء بحــال وكلــا قدمــت كان ألــن عــى

مــن صالهــا يف الشــتاء وال يؤخرهــا إمــام مجاعــة ينتــاب إال ببــاد هلــا حــر مــؤذ

كاحلجــاز ،فــإذا كانــت بــاد ال أذى حلرهــا مل يؤخرهــا ألنــه ال شــدة حلرهــا يرفــق

عــى أحــد بتنحيــة األذى عنــه يف شــهودها.
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ً
ثانيا :وقت العصر:
(قــال الشــافعي) ووقــت العــر يف الصيــف إذا جــاوز ظــل كل يشء مثلــه

بــيء مــا كان وذلــك حــن ينفصــل مــن آخــر وقــت الظهــر وبلغنــي عــن بعــض
أصحــاب ابــن عبــاس أنــه قــال معنــى مــا وصفــت وأحســبه ذكــره عــن ابــن عبــاس
وأن ابــن عبــاس أراد بــه صــاة العــر يف آخــر وقــت الظهــر عــى هــذا املعنــى أنــه
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يعنــي حــن تــم ظــل كل يشء مثلــه ثــم جــاوز ذلــك بأقــل مــا جيــاوزه وحديــث

ابــن عبــاس حمتمــل لــه وهــو قــول عامــة مــن حفظــت عنــه وإذا كان الزمــان الــذي ال
يكــون الظــل فيــه هكــذا قــدر الظــل مــا كان ينقــص فــإذا زاد بعــد نقصانــه بذلــك زوالــه

ثــم قــدر مــا لــو كان الصيــف بلــغ الظــل أن يكــون مثــل القائــم فــإذا جــاوز ذلــك قليــا
فقــد دخــل أول وقــت العــر ويصــى العــر يف كل بلــد وكل زمــان وإمــام مجاعــة

ينتــاب مــن بعــد وغــر بعــد ومنفــرد يف أول وقتهــا ال أحــب أن يؤخرهــا عنــه.

وإذا كان الغيــم مطلقــا أو كان حمبوســا يف ظلمــة أو أعمــى ببلــد ال أحــد معــه

فيهــا صنــع مــا وصفــت يصنعــه يف الظهــر ال خيتلــف يف يشء ومــن أخــر العــر

حتــى جتــاوز ظــل كل يشء مثليــه يف الصيــف وقــدر ذلــك يف الشــتاء فقــد فاتــه وقــت
االختيــار وال جيــوز عليــه أن يقــال قــد فاتــه وقــت العــر مطلقــا كــا جــاز عــى

الــذي أخــر الظهــر إىل أن جــاوز ظــل كل يشء مثلــه مطلقــا ملــا وصفــت مــن أنــه حتــل
لــه صــاة العــر يف ذلــك الوقــت وهــذا ال حيــل لــه صــاة الظهــر يف هــذا الوقــت

وإنــا قلــت ال يتبــن عليــه مــا وصفــت مــن أن مالــكا أخربنــا عــن زيــد بــن أســلم

عــن عطــاء بــن يســار وعــن بــر بــن ســعيد وعــن األعــرج حيدثونــه عــن أيب هريــرة
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أن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) قــال :

«مــن أدرك ركعــة مــن الصبــح قبــل أن تطلــع الشــمس فقــد أدرك الصبــح ومــن

أدرك ركعــة مــن العــر قبــل أن تغــرب الشــمس فقــد أدرك العــر».

(قــال الشــافعي) فمــن مل يــدرك ركعــة مــن العــر قبــل غــروب الشــمس فقــد

فاتتــه العــر والركعــة ركعــة بســجدتني وإنــا أحببــت تقديــم العــر الن حممــد بن
إســاعيل أخربنــا عــن ابــن أيب ذئــب عــن ابــن شــهاب عــن أنــس بــن مالــك قــال

كان رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يصــي العــر والشــمس صاحيــة ثــم
يذهــب الذاهــب إىل العــوايل فيأتيهــا والشــمس مرتفعــة.

أخربنــا حممــد بــن إســاعيل ابــن أيب فديــك عــن ابــن أيب ذئــب عــن ابــن شــهاب

عــن أيب بكــر بــن عبــد الرمحــن بــن احلــرث بــن هشــام عــن نوفــل بــن معاويــة الديــي

قــال :قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم):
«من فاته العرص فكأنام وتر أهله وماله».

ً
ثالثا :وقت املغرب:
(قــال الشــافعي) :ال وقــت للمغــرب إال واحــد ذلــك حــن جتــب الشــمس

وذلــك بــن يف حديــث إمامــة جربيــل النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ويف

غــره ،أخربنــا إبراهيــم بــن حممــد عــن حممــد بــن عمــرو بــن علقمــة عــن أيب نعيــم
عــن جابــر قــال:

كنــا نصــى املغــرب مــع رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ثــم نخــرج

نتناضــل حتــى نبلــغ بيــوت بنــي ســلمة ننظــر إىل مواقــع النبــل مــن األســفار.

أخربنــا حممــد بــن إســاعيل عــن ابــن أيب ذئــب عــن ســعيد بــن أيب ســعيد
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املقــري عــن القعقــاع ابــن حكيــم قــال دخلنــا عــى جابــر بــن عبــد اهلل فقــال جابــر :
كنــا نصــي مــع النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ثــم ننــرف فتــأيت بنــى

ســلمة فنبــر مواقــع النبــل.

أخربنــا حممــد بــن إســاعيل عــن ابــن أيب ذئــب عــن صالــح مــوىل التوأمــة عــن

زيــد بــن خالــد اجلهنــي قــال :كنــا نصــى مــع النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)
182

املغــرب ثــم ننــرف فنــأيت الســوق ولــو رمــى بنبــل لــرؤى مواقعهــا.

(قــال الشــافعي) وقــد ال قيــل تفــوت حتــى يدخــل أول وقــت صــاه العشــاء

قبــل يصــى منهــا ركعــة كــا قيــل يف العــر ولكــن ال جيــوز الن الصبــح تفــوت بــأن
تطلــع الشــمس قبــل يصــى منهــا ركعــة فــإن قيــل فتقيســها عــى الصبــح قيــل ال

أقيــس شــيئا مــن املواقيــت عــى غــره وهــي عــى األصــل واألصــل حديــث إمامــة
جربيــل النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) إال مــا جــاء فيــه عــن النبــي (صــى اهلل

عليــه وآلــه وســلم) خاصــة داللــة أو قالــه عامــة العلــاء مل خيتلفــوا فيــه.

(قــال الشــافعي) ولــو قيــل تفــوت املغــرب إذا مل تصــل يف وقتهــا كان واهلل

أعلــم أشــبه بــا قــال ويتأخاهــا املصــى يف الغيــم واملحبــوس يف الظلمــة واألعمــى

كــا وصفــت يف الظهــر ويؤخرهــا حتــى يــرى أن قــد دخــل وقتهــا وقــت العشــاء.
ً
رابعا :وقت العشاء.
(قــال الشــافعي) أخربنــا ســفيان عــن ابــن أيب لبيــد عــن أيب ســلمة ابــن عبــد

الرمحــن عــن ابــن عمــر أن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) قــال:

«ال يغلبنكــم االعــراب عــى اســم صالتكــم هــي العشــاء إال أهنــم يعتمــون

باإلبــل».
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(قــال الشــافعي) فأحــب أن ال تســمى إال العشــاء كــا ســاها رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه وســلم) وأول وقتهــا حــن يغيــب الشــفق والشــفق احلمــرة التــي يف

املغــرب فــإذا ذهبــت احلمــرة فلــم يــر منهــا يشء حــل وقتهــا ومــن افتتحهــا وقــد

بقــي عليــه مــن احلمــرة يشء أعادهــا وإنــا قلــت الوقــت يف الدخــول يف الصــاة
فــا يكــون الحــد أن يدخــل يف الصــاة إال بعــد دخــول وقتهــا وإن مل يعمــل فيهــا
يشء إال بعــد الوقــت وال التكبــر الن التكبــر هــو مدخلــه فيهــا فــإذا أدخلــه التكبــر

فيهــا قبــل الوقــت أعادهــا وأخــر وقتهــا إىل أن يمــى ثلــث الليــل فــإذا مــى ثلــث
الليــل األول فــا أراهــا إال فائتــة ألنــه آخــر وقتهــا ومل يــأت عــن النبــي (صــى اهلل

عليــه وآلــه وســلم) فيهــا يشء يــدل عــى أهنــا ال تفــوت إال بعــد ذلــك الوقــت (قــال)
املواقيــت كلهــا كــا وصفــت ال تقــاس ويصنــع املتأخــي هلــا يف الغيــم ويف احلبــس

املظلــم واألعمــى ليــس معــه أحــد كــا وصفتــه يصنعــه يف الظهــر والتأخــي يف الليــل
أخــف مــن التأخــي لصــاة النهــار لطــول املــدة وشــدة الظلمــة وبيــان الليــل .

ً
خامسا :وقت الفجر:
كانَ مَشْهُودًا﴾.
قال اهلل تبارك وتعاىل﴿ :وَ ُقرْآنَ الْ َفجْ ِر إِنَّ ُقرْآنَ الْ َفجْ ِر َ

وقال (صىل اهلل عليه وآله وسلم):

«مــن أدرك ركعــة مــن الصبــح والصبــح الفجــر فلهــا اســان الصبــح والفجــر

ال أحــب أن تســمى إال بأحدمهــا وإذا بــان الفجــر األخــر معرتضــا حلــت صــاة
الصبــح ومــن صالهــا قبــل تبــن الفجــر األخــر معرتضــا أعــاد ويصليهــا أول مــا
يســتيقن الفجــر معرتضــا حتــى خيــرج منهــا مغلســا».

(قــال الشــافعي).وأخربنا مالــك بــن أنــس عــن حييــى بــن ســعيد عــن عمــرة
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بنــت عبــد الرمحــن عــن عائشــة قالــت إن كان رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه

وســلم) ليصــى الصبــح فتنــرف النســاء متلفعــات بمروطهــن مــا يعرفــن مــن
الغلــس وال تفــوت حتــى تطلــع الشــمس قبــل أن يصــي منهــا ركعــة والركعــة

ركعــة بســجودها فمــن مل يكمــل ركعــة بســجودها قبــل طلــوع الشــمس فقــد فاتتــه
الصبــح لقــول النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم):
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«من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح»(((.

املسألة اخلامسة :املذهب احلنبلي.

ً
أوال :صالة الظهر.
تنــاول أبــن قدامــة املقــديس اوقــات الفرائــض اليوميــة يف كتابــه املغنــي متبــدأ

هــذه األوقــات بصــاة الظهــر فقــال:

(وإذا صــار ظــل كل يشء مثلــه فهــو آخــر وقتهــا؛ يعنــي :إذا زاد عــى مــا زالــت

عليــه الشــمس قــدر ظــل طــول الشــخص فذلــك آخــر وقــت الظهــر ،قــال االثــرم:

قــال :أن يصــر الظــل مثلــه قيــل لــه فمتــى يكــون الظــل مثلــه؟ قــال :إذا زالــت

الشــمس فــكان الظــل بعــد الــزوال مثلــه فهــو ذاك .ومعرفــة ذلــك أن يضبــط مــا

زالــت عليــه الشــمس ثــم تنظــر الزيــادة عليــه فــإن كانــت قــد بلغــت قــدر الشــخص
فقــد انتهــى وقــت الظهــر.

ومثــل شــخص اإلنســان ســتة أقــدام ونصــف بقدمــه أو يزيــد قليــا فــإذا

أردت اعتبــار الزيــادة بقدمــك مســحتها عــى مــا ذكرنــاه يف الــزوال ثــم أســقطت
((( كتاب األم :ج ،1ص  89ـ.93
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منــه القــدر الــذي زالــت عليــه الشــمس فــإذا بلــغ الباقــي ســتة أقــدام ونصــف فقــد

بلــغ املثــل فهــو آخــر وقــت الظهــر وأول وقــت العــر.

وهبــذا قــال مالــك والثــوري والشــافعي واألوزاعــي ونحــوه قــال أبــو يوســف

وحممــد وأبــو ثــور وداود ،وقــال عطــاء :ال تفريــط للظهــر حتــى تدخــل الشــمس

صفــرة.

ً
ثانيا :وقت العصر ،وإنها الصالة الوسطى.
وقال طاوس:

وقــت الظهــر والعــر إىل الليــل ،وحكــي عــن مالــك وقــت االختيــار إىل أن

يصــر ظــل كل يشء مثلــه ووقــت األداء إىل أن يبقــى مــن غــروب الشــمس قــدر
مــا يــؤدى فيــه العــر ألن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) مجــع بــن الظهــر

والعــر يف احلــر .وقــال أبــو حنيفــة وقــت الظهــر إىل أن يصــر ظــل كل يشء
مثلــه ألن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) قــال:

«إنــا مثلكــم ومثــل أهــل الكتابــن كمثــل رجــل اســتأجر أجــرا فقــال :مــن

يعمــل يل مــن غــدوة إىل نصــف النهــار عــى قــراط؟ فعملــت اليهــود ثــم قــال :مــن

يعمــل يل مــن نصــف النهــار إىل صــاة العــر عــى قــراط؟ فعملــت النصــارى ثــم
قــال :مــن يعمــل يل مــن العــر إىل غــروب الشــمس عــى قرياطــن؟ فأنتــم هــم،
فغضــب اليهــود والنصــارى وقالــوا :مــا لنــا أكثــر عمــا وأقــل عطــاء :قــال هــل

نقصتكــم مــن حقكــم؟ قالــوا :ال؟ قــال :فذلــك فضــي أوتيــه مــن أشــاء» .أخرجــه

البخــاري.

وهــذا يــدل عــى أن مــن الظهــر إىل العــر أكثــر مــن العــر إىل املغــرب ولنــا
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أن جربيــل (عليــه الســام) صــى بالنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) الظهــر حــن

كان الفــيء مثــل الــراك يف اليــوم األول .ويف اليــوم الثــاين حــن صــار ظــل كل
يشء مثلــه ثــم قــال« :الوقــت مــا بــن هذيــن».

وحديــث مالــك حممــول عــى العــذر بمطــر أو مــرض ،ومــا احتــج بــه أو حنيفة

ال حجــة لــه فيــه ألنــه قــال :إىل صــاة العــر ،وفعلهــا يكــون بعــد دخــول الوقــت
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وتكامــل الــروط عــى أن أحاديثنــا قصــد هبــا بيــان الوقــت وخربهــم قصــد بــه
رضب املثــل فاألخــذ بأحاديثنــا أوىل قــال ابــن عبــد الــر :خالــف أبــو حنيفــة يف

قولــه هــذا اآلثــار والنــاس وخالفــه أصحابــه .
(مسألة) قال :

(وإذا زاد شــيئا وجبــت العــر) ومجلتــه أن وقــت العــر مــن حــن الزيــادة

عــى املثــل أدنــى زيــادة متصــل بوقــت الظهــر ال فصــل بينهــا .وغــر اخلرقــي قــال:
إذا صــار ظــل الــيء مثلــه فهــو آخــر وقــت الظهــر وأول وقــت العــر وهــو قريب

ممــا قــال اخلرقــي وهبــذا قــال الشــافعي.

وقــال أبــو حنيفــة :إذا زاد عــى املثلــن ملــا تقــدم مــن احلديــث ولقولــه تعــاىل:

﴿وَ َأقِ ِم الصَّلَةَ َطرَف َِي النَّهَا ِر﴾ ولو كان عىل ما ذكرمتوه لكان وسط النهار.

وحكــي عــن ربيعــة أن وقــت الظهــر والعــر إذا زالــت الشــمس .وقــال

إســحاق .آخــر وقــت الظهــر أول وقــت العــر يشــركان يف قــدر الصــاة فلــو أن
رجلــن يصليــان معــا أحدمهــا يصــي الظهــر واآلخــر العــر حــن صــار ظــل كل

يشء مثلــه كان كل واحــد منهــا مصليــا هلــا يف وقتهــا.

وحكــي ذلــك عــن ابــن املبــارك لقــول النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يف
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حديــث ابــن عبــاس :صــى يب الظهــر لوقــت العــر باألمــس ولنــا مــا تقــدم يف
حديــث جربيــل عليــه الســام.

وقولــه تعــاىل ﴿:وَ َأقِـ ِم الصَّـاَةَ َطرَ َفـ ِـي النَّهَــا ِر﴾ ال ينفــي مــا قلنــا فــإن الطــرف مــا

تراخــى عــن الوســط وهــو موجــود يف مســألتنا وقــول النبــي صــى اهلل عليــه [وآلــه]
وســلم):

«لوقت العرص باألمس».

أراد مقاربــة الوقــت يعنــي أن ابتــداء صالتــه اليــوم العــر متصــل بوقــت

انتهــاء صــاة الظهــر يف اليــوم الثــاين أو مقــارب لــه ألنــه قصــد بــه بيــان املواقيــت
وإنــا تبــن أول الوقــت بابتــداء فعــل الصــاة وتبــن آخــره بالفــراغ منهــا وقــد بينــه

قــول النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يف حديــث عبــد اهلل بــن عمــرو وقــت
الظهــر مــا مل حيــر وقــت العــر رواه مســلم وأبــو داود .

ويف حديث رواه أبو هريرة أن النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) قال:

«ان للصــاة أوال وآخــرا وأن أول وقــت الظهــر حــن تــزول الشــمس وآخــر

وقتهــا حــن يدخــل وقــت العــر» .أخرجــه الرتمــذي.

(مســألة) قــال (وإذا صــار ظــل كل يشء مثليــه خــرج وقــت االختيــار)

اختلفــت الروايــة عــن أمحــد يف آخــر وقــت االختيــار فــروي حــن يصــر ظــل كل
يشء مثليــه وهــو قــول مالــك والثــوري والشــافعي لقولــه يف حديــث ابــن عبــاس
وجابــر :الوقــت مــا بــن هذيــن.

وروي عــن أمحــد أن آخــره مــا مل تصفــر الشــمس وهــي أصــح عنــه حــكاه عنــه

مجاعــة منهــم األثــرم قــال  :ســمعته يســأل عــن آخــر وقــت العــر ،فقــال هــو تغــر
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الشــمس  .قيــل وال تقــول باملثــل واملثلــن؟ قــال ال هــذا عنــدي أكثــر ،وهــذا قــول

أيب ثــور وأيب يوســف وحممــد ونحــوه عــن األوزاعــي حلديــث عبــد اهلل ابــن عمــرو

أن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) قــال:

«وقت العرص ما مل تصفر الشمس» رواه مسلم.

ويف حديث أيب هريرة عن النبي صىل اهلل عليه [وآله] وسلم:
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«وان آخر وقتها حني تصفر الشمس».

ويف حديــث بريــدة أن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) صــى العــر يف

اليــوم الثــاين والشــمس بيضــاء نقيــة مل ختالطهــا صفــرة ،قــال ابــن عبــد الــر :أمجــع
العلــاء عــى أن مــن صــى العــر والشــمس بيضــاء نقيــة فقــد صالهــا يف وقتهــا،

ويف هــذا دليــل عــى أن مراعــاة املثلــن عندهــم اســتحباب ولعلهــا متقاربــان يوجــد

أحدمهــا قريبــا مــن اآلخــر .

(فصــل) وال جيــوز تأخــر العــر عــن وقــت االختيــار لغــر عــذر ملــا تقــدم من

االخبــار ،وروى مســلم وأبــو داود بأســنادمها عــن أنــس بــن مالــك قــال ســمعت

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يقــول :

«تلــك صــاة املنافقــن تلــك صــاة املنافقــن تلــك صــاة املنافقــن جيلــس

أحدهــم حتــى إذا اصفــرت الشــمس فكانــت بــن قــرين شــيطان  -أو عــى قــرين
شــيطان  -قــام فنقــر أربعــا ال يذكــر اهلل فيهــا إال قليــا» ولــو أبيــح تأخريهــا ملــا ذمــه
عليــه وجعلــه عالمــة النفــاق .

(مســألة) قــال (ومــن أدرك منهــا ركعــة قبــل أن تغــرب الشــمس فقــد أدركهــا

مــع الــرورة) ومجلــة ذلــك أن مــن أخــر الصــاة ثــم أدرك منهــا ركعــة قبــل
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غــروب الشــمس فهــو مــدرك هلــا ومــؤد هلــا يف وقتهــا ســواء أخرهــا لعــذر أو لغــر
عــذر إال أنــه إنــا يبــاح تأخريهــا لعــذر ورضورة كحائــض تطهــر أو كافــر يســلم أو
صبــي يبلــغ أو جمنــون يفيــق أو نائــم يســتيقظ أو مريــض يــرأ وهــذا معنــى قولــه مــع

الــرورة .

فأمــا إدراكهــا بــادراك ركعــة منهــا فيســتوي فيــه املعــذور وغــره وكذلــك ســائر

الصلــوات يدركهــا بــادراك ركعــة منهــا يف وقتهــا لقــول النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه

وسلم):

«من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة» متفق عليه.

ويف روايــة «مــن أدرك ركعــة مــن العــر قبــل أن تغــرب الشــمس فقــد أدرك

العــر» متفــق عليــه وال أعلــم يف هــذا خالفــا .

(فصل) وهل يدرك الصالة بادراك ما دون ركعة فيه روايتان:

( إحدامهــا ) ال يدركهــا بأقــل مــن ذلــك وهــو ظاهــر كالم اخلرقــي ومذهــب

مالــك لظاهــر اخلــر الــذي روينــاه فــإن ختصيصــه االدراك بركعــة يــدل عــى أن
االدراك ال حيصــل بأقــل منهــا وألنــه إدراك للصــاة فــا حيصــل بأقــل مــن ركعــة

كادراك اجلمعــة.

(والثانيــة) يدركهــا بــادراك جــزء منهــا أي جــزء كان ،قــال القــايض :ظاهــر

كالم أمحــد أنــه يكــون مــدركا هلــا بادراكــه .وقــال أبــو اخلطــاب :مــن أدرك مــن
الصــاة مقــدار تكبــرة االحــرام قبــل أن خيــرج الوقــت فقــد أدركهــا وهــذا مذهــب

أيب حنيفــة ،وللشــافعي قــوالن كاملذهبــن والن أبــا هريــرة روى عــن النبــي (صــى
اهلل عليــه وآلــه وســلم) أنــه قــال:
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«مــن أدرك ســجدة مــن صــاة العــر قبــل أن تغــرب الشــمس فليتــم صالتــه

وإذا أدرك ســجدة مــن صــاة الصبــح قبــل أن تطلــع الشــمس فليتــم صالتــه» متفــق
عليــه.

وللنســائي فقــد أدركهــا والن االدراك إذا تعلــق بــه حكــم يف الصــاة اســتوى

فيــه الركعــة ومــا دوهنــا كادراك اجلامعــة وادراك املســافر صــاة املقيــم  .ولفــظ
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احلديــث األول يــدل بمفهومــه واملنطــوق أوىل منــه والقيــاس يبطــل بــادراك ركعــة

دون تشــهدها.

(فصــل) وصــاة العــر هــي الصــاة الوســطى يف قــول أكثــر أهــل العلــم مــن

أصحــاب النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) وغريهــم منهــم عــي بــن أيب طالــب

(عليــه الســام) وأبــو هريــرة وأبــو أيــوب وأبــو ســعيد وعبيــدة الســلامين واحلســن
والضحــاك وأبــو حنيفــة وأصحابــه.

وروي عــن زيــد بــن ثابــت وعائشــة أهنــا صــاة الظهــر وبــه قــال عبــد اهلل ابــن

شــداد ملــا روي عــن زيــد بــن ثابــت قــال:

كان رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم يصــي الظهــر باهلاجــرة ومل يكــن يصــي

صــاة أشــد عــى أصحــاب رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) منهــا فنزلــت
﴿حَاف ُِظــوا عَ َلــى الصَّ َلـوَاتِ وَالصَّـاَةِ الْوُسْـ َـطى﴾ رواه أبــو داود.
وروت عائشة عن النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) أنه قرأ:

﴿حَاف ُِظــوا عَ َلــى الصَّ َل ـوَاتِ وَالصَّ ـاَةِ الْوُسْـ َـطى﴾ رواه أبــو داود والرتمــذي وقــال

حديــث صحيــح.

وقــال طــاوس وعطــاء وعكرمــة وجماهــد والشــافعي  .هــي الصبــح لقــول
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اهلل تعــاىل﴿ :وَالصَّ ـاَةِ الْوُسْـ َـطى وَ ُقومُــوا لَِّل ـهِ قَانِتِ ـنَ﴾ والقنــوت طــول القيــام وهــو

خمتــص بالصبــح وألهنــا مــن أثقــل الصــاة عــى املنافقــن وهلــذا اختصــت بالوصيــة
ْس وَ َقبْــلَ
ـوع الشَّـم ِ
وباملحافظــة عليهــا ،وقــال اهلل تعــاىل﴿ :وَسَـبِّحْ بِحَمْـدِ رَبِّـكَ َقبْــلَ ُط ُلـ ِ
ُوب﴾ يعنــي صــاة الفجــر والعــر.
الْغُ ـر ِ

وروى جريــر بــن عبــد اهلل قــال :كنــا جلوســا عنــد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه

وآلــه وســلم) إذ نظــر إىل القمــر ليلــة البــدر فقــال:

«أمــا انكــم ســرون ربكــم كــا تــرون هــذا القمــر ال تضامــون يف رؤيتــه فــإن

اســتطعتم أن ال تغلبــوا عــى صــاة قبــل طلــوع الشــمس وقبــل غروهبــا» متفــق عليه.
وللبخــاري «فافعلــوا» ثــم قــرأ جريــر (فســبح بحمــد ربــك قبل طلوع الشــمس

وقبــل غروهبــا) وقــال النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يتعاقبــون فيكــم مالئكــة

بالليــل ومالئكــة بالنهــار وجيتمعــون يف صــاة الفجــر وصــاة العــر ثــم يعــرج
الذيــن باتــوا فيكــم فيســأهلم وهــو أعلــم هبــم كيــف تركتــم عبــادي ؟ فيقولــون

تركناهــم وهــم يصلــون ،وأتيناهــم وهــم يصلــون.
وقال النبي (صىل اهلل وآله عليه وسلم):

«من صىل الربدين دخل اجلنة» يريد هاتني الصالتني.

وقال (صىل اهلل وآله عليه وسلم):

«لــو يعلمــون مــا يف صــاة العتمــة والصبــح التومهــا ولــو حبــوا» متفــق عــى

هــذه األحاديــث ،وقيــل هــي املغــرب ألن األوىل هــي الظهــر فتكــون املغــرب الثالثة
والثالثــة مــن كل مخــس هــي الوســطى وألهنــا وســطى يف عــدد الركعــات ووســطى

يف األوقــات ألن عــدد ركعاهتــا ثــاث فهــي وســطى بــن األربــع واالثنــن ووقتهــا
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يف آخــر النهــار وأول الليــل وخصــت مــن بــن الصــاة بأهنــا وتــر واهلل وتــر حيــب
الوتــر وبأهنــا تصــى يف أول وقتهــا يف مجيــع األمصــار واالعصــار .ويكــره تأخريهــا

عنــه وكذلــك صالهــا جربيــل بالنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يف اليومــن

لوقــت واحــد ولذلــك ذهــب بعــض األئمــة إىل أهنــا ليــس هلــا إال وقــت واحــد

لذلــك.
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وقال :النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم)

«ال تــزال أمتــي  -أو قــال  -هــذه األمــة بخــر  -أو قــال  -عــى الفطــرة مــا مل

يؤخــروا املغــرب إىل أن تشــتبك النجــوم».

رواه أبــو داود .وقيــل هــي العشــاء ملــا روى ابــن عمــر قــال :مكثنــا ليلــة ننتظــر

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) لصــاة العشــاء اآلخــرة فخــرج إلينــا حني

ذهــب ثلــث الليــل أو بعــده وقــال:

«انكــم لتنتظــرون صــاة مــا ينتظرهــا أهــل ديــن غريكــم ولــوال أن أشــق عــى

أمتــي لصليــت هبــم هــذه الســاعة؟ وقــال ان أثقــل الصــاة عــى املنافقــن صــاة
الغــداء والعشــاء اآلخــرة ولــو يعلمــون مــا فيهــا التومهــا ولــو حبــوا» متفــق عليهــا.
ولنــا مــا روي عــن عــي [عليــه الســام] قــال :قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه

[وآلــه] وســلم):

«يــوم األحــزاب شــغلونا عــن صــاة الوســطى صــاة العــر مــا اهلل بيوهتــم

وقبورهــم نــارا» متفــق عليــه.

وعــن ابــن مســعود قــال :قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم):

«صــاة الوســطى صــاة العــر».
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وعــن ســمرة مثلــه قــال الرتمــذي يف كل واحــد منهــا :هــذا حديــث حســن

صحيــح .وهــذا نــص ال جيــوز التعريــج معــه عــى يشء خيالفــه ،والن النبــي (صــى
اهلل عليــه وآلــه وســلم) قــال:

«الــذي يفوتــه صــاة العــر فكأنــا وتــر أهلــه ومالــه» متفــق عليــه ،وقــال:

«مــن فاتتــه صــاة العــر حبــط عملــه» رواه البخــاري وابــن ماجــة وقــال« :ان
هــذه الصــاة عرضــت عــى مــن كان قبلكــم فضيعوهــا فمــن حافــظ عليهــا كان

لــه أجــره مرتــن وال صــاة بعدهــا حتــى يطلــع الشــاهد» -يعنــي النجــم -رواه
البخــاري.

ومــا ذكــر يف صــاة الصبــح فقــد شــاركته صــاة العــر يف أكثــره .وروايــة

عائشــة وصــاة العــر فالــواو زائــدة كالــواو يف قولــه تعــاىل:

﴿وَلِيَكُــونَ مِ ـنَ الْمُوقِنِ ـنَ﴾ ويف قولــه﴿ :وَخَاتَ ـمَ النَّبِيِّ ـنَ﴾ وقولــه ﴿وَ ُقومُــوا

لَِّل ـهِ قَانِتِ ـنَ﴾ فالقنــوت قيــل هــو الطاعــة أي قومــوا هلل مطيعــن .وقيــل القنــوت
الســكوت.

قــال زيــد بــن أرقــم كنــا نتكلــم يف الصــاة حتــى نزلــت ﴿وَ ُقومُــوا لَِّلـهِ قَانِتِـنَ﴾

فأمرنــا بالســكوت وهنينــا عــن الــكالم ،ثــم مــا روينــا نــص رصيــح فكيــف يــرك

بمثــل هــذا الوهــم أو يعــارض بــه.
ً
ثالثا :وقت املغرب.

(مســألة) قــال (وإذا غابــت الشــمس وجبــت املغــرب وال يســتحب تأخريها إىل

أن يغيــب الشــفق) أمــا دخــول وقــت املغــرب بغــروب الشــمس فإمجــاع أهــل العلــم
ال نعلــم بينهــم خالفــا فيــه واألحاديــث دالــة عليــه وآخــره مغيــب الشــفق وهبــذا
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قــال الثــوري وإســحاق وأبــو ثــور وأصحــاب الــرأي وبعــض أصحــاب الشــافعي.
وقــال مالــك واألوزاعــي والشــافعي :ليــس هلــا إال وقــت واحــد عنــد مغيــب

الشــمس ألن جربيــل (عليــه الســام) صالهــا بالنبــي (صــى اهلل عليــه وآله وســلم)

يف اليومــن لوقــت واحــد يف بيــان مواقيــت الصــاة.
وقال النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم):
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«ال تــزال أمتــي بخــر مــا مل يؤخــروا املغــرب إىل أن يشــتبك النجــم والن

املســلمني جممعــون عــى فعلهــا يف وقــت واحــد يف أول الوقــت».

وعــن طــاوس ال تفــوت املغــرب والعشــاء حتــى الفجــر ونحــوه عــن عطــاء ملــا

ذكرنــاه يف الظهــر والعــر.

ولنــا حديــث بريــدة أن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) صــى املغــرب يف

اليــوم الثــاين حــن غــاب الشــفق ،ويف لفــظ رواه الرتمــذي فأخــر املغــرب إىل أن

يغيــب الشــفق ،وروى أبــو موســى أن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) أخــر

املغــرب يف اليــوم الثــاين حتــى كان عنــد ســقوط الشــفق ،رواه مســلم وأبــو داود،
وحديــث عبــد اهلل بــن عمــرو أن

النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) قال:

«وقت املغرب ما مل يغب الشفق» رواه مسلم.

ويف حديث أيب هريرة أن النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) قال:

«ان للصــاة أوال وآخــرا ،وان أول وقــت املغــرب حــن تغــرب الشــمس وان

آخــر وقتهــا حــن يغيــب األفــق» .رواه الرتمــذي.

وهــذه نصــوص صحيحــة ال جيــوز خمالفتهــا بــيء حمتمــل ،وألهنــا إحــدى
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الصلــوات فــكان هلــا وقــت متســع كســائر الصلــوات ،وألهنــا إحــدى صــايت مجــع

فــكان وقتهــا متصــا بوقــت التي جتمــع إليهــا كالظهر والعــر والن ما قبــل مغيب

الشــفق وقــت الســتدامتها فــكان وقتــا البتدائهــا كأول وقتهــا وأحاديثهــم حممولــة

عــى االســتحباب واالختيــار وكراهــة التأخــر ولذلــك قــال اخلرقــي وال يســتحب
تأخريهــا ،فــإن األحاديــث فيهــا تأكيــد لفعلهــا يف أول وقتهــا وأقــل أحواهلــا تأكيــد

االســتحباب وان قــدر أن األحاديــث متعارضــة وجــب محــل أحاديثهــم عــى أهنــا
منســوخة ألهنــا يف أول فــرض الصــاة بمكــة وأحاديثنــا باملدينــة متأخــرة فتكــون

ناســخة ملــا قبلهــا ممــا خيالفهــا واهلل أعلــم.
ً
رابعا :وقت العشاء.

(مســألة) قــال (فــإذا غــاب الشــفق وهــو احلمــرة يف الســفر ،ويف احلــر

البيــاض ألن يف احلــر قــد تنــزل احلمــرة فتوارهيــا اجلــدران فيظــن أهنــا قــد غابــت
فــإذا غــاب البيــاض فقــد تيقــن ووجبــت عشــاء اآلخــرة إىل ثلــث الليــل).

ال خــاف يف دخــول وقــت العشــاء بغيبوبــة الشــفق وإنــا اختلفــوا يف الشــفق

مــا هــو فمذهــب إمامنــا أن الشــفق الــذي خيــرج بــه وقــت املغــرب ويدخــل بــه

وقــت العشــاء هــو احلمــرة وهــذا قــول ابــن عمــر وابــن عبــاس وعطــاء وجماهــد
وســعيد بــن جبــر والزهــري ومالــك والثــوري وابــن أيب ليىل والشــافعي وإســحاق
وصاحبــي أيب حنيفــة.

وعــن أنــس وأيب هريــرة الشــفق البيــاض وروي ذلــك عــن عمــر بــن عبــد

العزيــز ،وبــه قــال األوزاعــي وأبــو حنيفــة وابــن املنــذر ألن النعــان بــن بشــر قــال:
أنــا أعلــم النــاس بوقــت هــذه الصــاة صــاة العشــاء كان رســول اهلل (صــى
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اهلل عليــه وآلــه وســلم) يصليهــا لســقوط القمــر الثالثــة .رواه أبــو داود.
وروي عن ابن مسعود قال:

رأيــت رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يصــي هــذه الصــاة حــن يســود

األفــق ولنــا مــا روت عائشــة قالــت :أعتــم رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)

بالعشــاء حتــى نــاداه عمــر بالصــاة نــام النســاء والصبيــان فخــرج رســول اهلل (صــى اهلل
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عليــه وآلــه وســلم) فقــال« :مــا ينتظرهــا أحــد غريكــم».

قــال :وال يصــى يومئــذ اال باملدينــة وكان يصلــون فيــا بــن أن يغيــب الشــفق

األول إىل ثلــث الليــل ،رواه البخــاري.

والشفق األول هو احلمرة وقال النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) :

«وقــت املغــرب مــا مل يســقط فــور الشــفق» رواه أبــو داود .وروي (ثور الشــفق)

وفــور الشــفق فورانــه وســطوعه وثــوره ثــوران محرتــه وإنــا يتنــاول هــذا احلمــرة،
وآخــر وقــت املغــرب أول وقــت العشــاء.

وروي عن ابن عمر عن النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) أنه قال:

«الشفق احلمرة فإذا غاب الشفق وجبت العشاء» رواه الدار قطني.

ومــا رووه ال حجــة هلــم فيــه فقــد كان النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)

يؤخــر الصــاة عــن أول الوقــت قليــا وهــو األفضــل واألوىل وهلــذا روي عنــه

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) أنــه قــال لبــال :

«اجعــل بــن أذانــك واقامتــك قــدر مــا يفــرغ اآلكل مــن أكلــه ،واملتوضــئ مــن

وضوئــه ،واملعتــر إذا دخــل لقضــاء حاجتــه» إذا ثبــت هــذا فإنــه إن كان يف مــكان

يظهــر لــه األفــق ويبــن لــه مغيــب الشــفق فمتــى ذهبــت احلمــرة وغابــت دخــل
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وقــت العشــاء وإن كان يف مــكان يســترت عنــه األفــق باجلــدران واجلبــال اســتظهر
حتــى يغيــب البيــاض ليســتدل بغيبتــه عــى مغيــب احلمــرة فيعتــر غيبــة البيــاض

لداللتــه عــى مغيــب احلمــرة ال لنفســه.

(مســألة) قــال (فــإذا ذهــب ثلــث الليــل ذهــب االختيــار ووقــت الــرورة

مبقــى إىل أن يطلــع الفجــر الثــاين وهــو البيــاض الــذي يــرى مــن قبــل املــرق
فينتــر وال ظلمــة بعــده).

اختلفــت الروايــة يف آخــر وقــت االختيــار فــروي عــن أمحــد أنــه ثلــث الليــل

نــص عليــه أمحــد يف روايــة اجلامعــة وهــو قــول عمــر بــن اخلطــاب وأيب هريــرة وعمر
بــن عبــد العزيــز ومالــك ألن يف حديــث جربيــل أنــه صــى بالنبــي (صــى اهلل عليــه
وآلــه وســلم) يف املــرة الثانيــة ثلــث الليــل وقــال الوقــت مــا بــن هذيــن.

ويف حديــث بريــدة أن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) صالهــا يف اليــوم

الثــاين ثلــث الليــل وعــن عائشــة أن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) قــال:
«صلوا فيام بني أن يغيب الشفق إىل ثلث الليل».

ويف حديثهــا اآلخــر وكانــوا يصلــون فيــا بــن أن يغيــب الشــفق األول إىل ثلــث

الليــل ،والن ثلــث الليــل جيمــع الروايــات والزيــادة تعارضــت االخبــار فيهــا فــكان

ثلــث الليــل أوىل.

(الروايــة الثانيــة) ان آخــره نصــف الليــل وهــو قــول الثــوري وابن املبــارك وأيب

ثــور وأصحــاب الــرأي وأحــد قــويل الشــافعي ملــا روي عــن أنــس بــن مالــك قــال:
أخــر رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) صــاة العشــاء إىل نصــف الليــل»،
رواه البخــاري.
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وعن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم):

«لــوال ضعــف الضعيــف وســقم الســقيم ألمــرت هبــذه الصــاة أن تؤخــر إىل

شــطر الليــل» .رواه أبــو داود والنســائي.

ويف حديث عبد اهلل بن عمر عن النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) قال:
«وقت العشاء إىل نصف الليل» .رواه أبو داود.
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واألوىل  -إن شــاء اهلل تعــاىل  -أال يؤخرهــا عــن ثلــث الليــل وان أخرهــا إىل

نصــف الليــل جــاز ومــا بعــد النصــف وقــت رضورة احلكــم فيــه حكــم وقــت
الــرورة يف صــاة العــر عــى مــا مــى رشحــه وبيانــه ثــم ال يــزال الوقــت ممتــدا

حتــى يطلــع الفجــر الثــاين.

(فصل) وتسمى هذه الصالة العشاء وال يستحب تسميتها العتمة.

وكان ابــن عمــر إذا ســمع رجــا يقــول العتمــة صــاح وغضــب وقــال :إنــا هــو

العشــاء ،وروي عــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) أنــه قــال:

«ال تغلبنكم االعراب عىل اسم صالتكم فإهنا العشاء واهنم يعتمون باإلبل».

وعــن أيب هريــرة مثلــه روامهــا ابــن ماجــة .وإن ســاها العتمــة جــاز فقــد روى

أبــو داود بإســناده عــن معــاذ أنــه قــال :أبقينــا يعنــي انتظرنــا رســول اهلل (صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم) يف صــاة العتمــة والن هــذا نســبة هلــا إىل الوقــت الــذي جتــب
فيــه فأشــبهت صــاة الصبــح والظهــر وســائر الصلــوات.

املبحـث الثاني :أوقات الصلوات اليومية يف عند فقهاء املذاهب الستة

ً
خامسا :وقت الصبح.
(مســألة) قــال (وإذا طلــع الفجــر الثــاين وجبــت صــاة الصبــح والوقــت

مبقــى إىل مــا قبــل أن تطلــع الشــمس ،ومــن أدرك منهــا ركعــة قبــل أن تطلــع فقــد

أدركهــا وهــذا مــع الــرورة) ومجلتــه أن وقــت الصبــح يدخــل بطلــوع الفجــر
الثــاين إمجاعــا.

وقــد دلــت عليــه أخبــار املواقيــت وهــو البيــاض املســتطري املنتــر يف األفــق

ويســمى الفجــر الصــادق ألنــه صدقــك عــن الصبــح وبينــه لــك ،والصبــح مــا

مجــع بياضــا ومحــرة ومنــه ســمي الرجــل الــذي يف لونــه بيــاض ومحــرة أصبــح .فأمــا

الفجــر ب األول فهــو البيــاض املســتدق صعــدا مــن غــر اعــراض فــا يتعلــق بــه
حكــم ويســمى الفجــر الــكاذب ثــم ال يــزال وقــت االختيــار إىل أن يســفر النهــار ملــا

تقــدم يف حديــث جربيــل وبريــدة ومــا بعــد ذلــك وقــت عــذر ورضورة حتــى تطلــع
الشــمس لقــول النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يف حديــث عبــد اهلل بــن عمــر:
«ووقــت الفجــر مــا مل تطلــع الشــمس ومــن أدرك منهــا ركعــة قبــل أن تطلــع

الشــمس كان مــدركا هلــا» ويف إدراكهــا بــا دون ذلــك اختــاف قــد ذكرنــاه.

وقــال أصحــاب الــرأي :فيمــن طلعــت الشــمس وقــد صــى ركعــة تفســد

صالتــه ألنــه صــار يف وقــت هنــي عــن الصــاة فيــه .وهــذا ال يصــح لقــول رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم):

«مــن أدرك ركعــة مــن الصبــح قبــل أن تطلــع الشــمس فقــد أدرك الصبــح»

متفــق عليــه.

ويف روايــة «مــن أدرك ســجدة مــن صــاة الصبــح قبــل أن تطلــع الشــمس
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فليتــم صالتــه» متفــق عليــه.

وألنــه أدرك ركعــة مــن الصــاة يف وقتهــا فــكان مــدركا هلــا يف وقتهــا كبقيــة

الصلــوات وإنــا هنــي عــن النافلــة ،فأمــا الفرائــض فتصــى يف كل وقــت بدليــل أن

قبــل طلــوع الشــمس وقــت هنــي أيضــا وال يمنــع مــن فعــل الفجــر فيــه)((( .
املسألة السادسة :املذهب اإلباضي.
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تناول الشامخي مواقيت الصالة لدى املذهب اإلبايض فقال:
ً
أوال :حتديد مواقيت الصالة عرب صالة رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله).
(وقــد بينهــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) جعــل لــكل صــاة وقتــا

وبلغنــا (أن جربيــل (عليــه الســام) أتــى النبــي ـ (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ـ

يف وقــت فــاء الفــيء قــدر الــراك صــى بــه الظهــر ،ثــم صــى بــه العــر يف وقــت

كان ظــل كل يشء مثلــه ،ثــم صــى بــه املغــرب حــن غابــت الشــمس ،ثــم صــى بــه
العتمــة حــن غــاب الشــفق ،ثــم صــى بــه الغــداة حــن طلــع الفجــر ،ثــم جــاءه مــرة
أخــرى فصــى بــه الظهــر يف وقــت كان ظــل كل يشء مثلــه ،ثــم صــى بــه العــر

يف وقــت كان ظــل كل يشء مثليــه ،ثــم صــى بــه املغــرب عنــد غيــاب الشــفق ،ثــم
صــى بــه العتمــة عنــد ثلــث الليــل ،ثــم صــى بــه الغــداة عندمــا امحــر الفجــر ودنــا

وقــت طلــوع الشــمس)(((.

((( املغني البن قدامة :ج 1ص .396 - 382

((( حديــث جابــر املشــهور :رواه محــد والنســائي والرتمــذي وقــال البخــاري :هــو اصــح يشء يف
املواقيــت.
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روي (أن رجــا أتــى النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) فســأله عــن األوقات

فأمــره أن يصــي معهــم ،فصــى بــه رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) الظهــر

حــن زالــت الشــمس ،ثــم صــى بــه العــر حــن ذهــب وقــت الظهــر ،ثــم صــى

بــه حيــث غابــت الشــمس ،ثــم صــى بــه العتمــة حــن غــاب الشــفق ،ثــم صــى بــه
الفجــر حــن انفجــر الصبــح ،ويف اليــوم الثــاين صــى بــه الظهــر حــن أبــرد وكاد

وقــت الظهــر يفــوت ،وصــى العــر قبــل غــروب الشــمس ،وصــى بــه املغــرب

قبــل أن يغيــب الشــفق ،وصــى بــه العتمــة قبــل ثلــث لليــل أو نصفــه ،وصــى بــه
الفجــر قبــل أن تطلــع الشــمس ،ثــم قــال للســائل :الصــاة مــا بــن الوقتــن)(((.

ً
ثانيا :وقت الظهر.
وحلديــث إمامــة جربيــل املتقــدم الــذي صــى بــه (عليــه الســام) الظهــر يف

اليــوم األول حــن مالــت الشــمس قــدر الــراك ،والــزوال هــو انحطــاط الشــمس

عــن كبــد الســاء إىل جانــب الغــريب ،وكبــد الســاء وســطها الــذي تقــوم فيــه
الشــمس عنــد الــزوال ،ويقــال عنــد انحطاطهــا زالــت ومالــت ،وأمــا قولــه حــن

مالــت الشــمس قــدر الــراك يريــد أهنــا زالــت فصــار للشــخص يفء يســر قــدر
الــراك ،وليــس يكــون هــذا يف كل بلــد وانــا يكــون يف البلــدان التــي ينتقــل فيهــا
الظــل عنــد زوال الشــمس وال يكــون للشــخص يفء أصــاً ،وأحســب احلجــاز

ومــا يليهــا كذلــك قــال الشــاعر:

إذا زفـ ـ ـ ــا احل ـ ــادي ال ـ ــمطي اللغبـ ـ ــا

((( رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي.

وان ـتـ ــقل ال ـظ ـ ــل فصـ ـ ــار جوربـ ـ ـ ــا
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وقال األعرايب:

«خرجنــا حفــاة والشــمس يف قلــب الســاء حــن انتقــل كل يشء ظلــه ومــا

زادنــا إال التوكيــل ومــا مطايانــا إال األرجــل حتــى حلقنــا القــوم».

وأمــا البلــدان التــي تــزول فيهــا الشــمس وللشــخص ظــل فإنــه يعــرف قــدر

الظــل الــذي زالــت عليــه الشــمس ،فــإذا زاد عليــه مثــل ظــل الشــخص فذلــك
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آخــر وقــت الظهــر فــإن زاد عليــه مثـ ً
ا طــول الشــخص فذلــك آخــر وقــت العــر
ويســتدل عــى دخــول وقــت الظهــر أيض ـ ًا يف الشــتاء أن تســتقبل القبلــة وتغمــض

عينــك اليمنــى فــإن مل يــر الشــمس فصــل الظهــر ،واســتقبال القبلــة هــو أن جتعــل

بنــات نعــش الصغــرى بــن كتفيــك ،وتســتقيل القبلــة.

ويســتدل أيضــا عــى وقــت الظهــر يف الشــتاء بقطــع الشــمس مــن الســاء

األكثــر يف مســرها وأمــا العــر فإنــه يســتدل عليــه إذا اســتقبل القبلــة فرضبتــه
الشــمس يف العظــم الــذي قــدام األذن يف الشــتاء ،ويف الصيــف يف العظــم الــذي
خلــف األذن ألن الشــمس يف الشــتاء ،هابطــة يف اجلنــوب ويف الصيــف بخالفــه،
ويســتدل أيضــا عــى العــر إن اســتقبل الشــمس ورضبتــه حرارهتــا بــن احلاجبــن

ســواء هــذا يف الشــتاء والصيــف واهلل أعلــم.

وهــذا كلــه عنــدي عــى التقريــب ،وأقــرب مــن هــذا كلــه عنــدي أن تأخــذ عود ًا
معتــدالً وتوقفــه يف مــكان مسـ ٍ
ـتو وتنظــر إىل ظلــه مــا دام ينتقــص فــإذا وقــف ظلــه
ومل ينتقــص فخــط عــى طرفــه خطــا مســتدير ًا بــه أعنــي بالعــود ،فــإذا رأيــت طــرف

الظــل قــد نــزل يف اخلــط خارجـ ًا منــه فصــل الظهــر ،وإذا زاد الظــل عــى هــذا املقــدار
ســبعة أقــدام وهــو طــول القامــة فصــل العــر حلديــث إمامــة جربيــل املتقــدم.
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وعنــدي واهلل أعلــم أنــه جيــوز أن يصــي الظهــر عــى أربعــة أقــدام يف النصــف

مــن (أيلــول ـ ســبتمرب) ثــم تزيــد قدمـ ًا واحــد ًا يف كل مخســة عــر يومـ ًا حتــى تصــي

عــى عــرة أقــدام يف النصــف مــن (كانــون األول  -ديســمرب) وذلــك حــن ترجــع
الشــمس ويأخــذ النهــار يف الزيــادة والليــل يف النقصــان ،ثــم بعــد ذلــك تنقــص يف

كل مخســة عــر يومـ ًا قدمـ ًا واحــد ًا حتــى تصــي عــى أربعــة أقــدام يف النصــف مــن
(آذار  -مــارس) وذلــك حــن يســتوي الليــل والنهــار.

ثــم بعــد ذلــك تنقــص يف كل شــهر قدم ـ ًا واحــد يف النصــف مــن (حزيــران -

يونيــه) وذلــك عنــد رجــوع الشــمس ،ويأخــذ الليــل مــن النهــار ،ثــم تزيــد يف كل

شــهر قدمـ ًا واحــد ًا حتــى تصــي الظهــر عــى أربعــة أقــدام يف النصــف مــن (أيلــول ـ
ســبتمرب) كــا قدمنــا.

وإن شــئت أن تعــرف مــا يزيــد ومــا ينقــص يف كل يــوم فاقســم القــدم عــى اثنــي

عــر إصبعــا وقســم اإلصبــع عــى مخــس حبــات واعــط لــكل يــوم يف الشــتاء أربــع
حبــات ولــكل يــوم يف الصيــف حبتــن أعنــي مــن اخلمســة عــر يوم ـ ًا يف الشــتاء

ومــن الشــهر يف الصيــف واهلل أعلــم.
ً
ثالثا :وقت العصر:

وأمــا آخــر وقــت العــر فإهنــم اختلفــوا فيــه ،قــال بعضهــم :إذا صــار ظــل كل

يشء مثليــه بعــد القــدر الــذي زالــت عليــه الشــمس حلديــث إمامــة جربيــل املتقــدم،

وقــال آخــرون :إن وقــت العــر عنــد اصفــرار الشــمس ملــا روي أنــه قــال (صــى

اهلل عليــه وآلــه) يف العــر« :مــا مل تصفــر الشــمس».

وملــا روي مــن طريــق عائشــة (أن النبــي (صــى اهلل عليــه والــه وســلم) كان
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يصــي العــر والشــمس يف حجرهتــا قبــل أن تظهــر)((( أي قبــل أن ختــرج ،وظاهــر
هــذا احلديــث أنــه كان (صــى اهلل عليــه وآلــه) :
«يصيل العرص قبل أن تصفر الشمس»(((.

وقــال آخــرون اصفــرار الشــمس غيــوب قــرن منهــا واســتدلوا بحديــث أيب

هريــرة أن النبــي (صــى اهلل عليــه والــه) قــال:
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«مــن أدرك مــن الصبــح ركعــة قبــل أن تطلــع الشــمس فقــد أدرك الصبــح،

ومــن أدرك مــن العــر ركعــة قبــل أن تغــرب الشــمس فقــد أدرك العــر»(((.
واستدلو أيض ًا بقوله تعاىل:

﴿وَ َأقِ ـ ِم الصَّ ـاَةَ َطرَ َفـ ِـي النَّهَــا ِر و َُز َل ًفــا مِ ـنَ َّ
الليْـ ِـل إِنَّ الْحَسَ ـنَاتِ ي ُْذهِبْ ـنَ السَّ ـيِّ َئاتِ
ِك ـرَى ل َّ
َذلِ ـكَ ذ ْ
ِلذاكِ ِري ـنَ﴾((( .

وقولــه طــريف النهــار يــدل عــى بقــاء وقتهــا إىل غيــوب الشــمس واهلل أعلــم،

وقــال بعــض أصحابنــا :الظهــر والعــر مشــركان يف وقــت ،وكذلــك يف املغــرب
والعشــاء ،والدليــل عــى هــذا القــول حديــث ابــن عبــاس قــال( :صــى رســول اهلل

صــى اهلل عليــه وآلــه):

«الظهــر والعــر واملغــرب والعشــاء مجيعــ ًا مــن غــر خــوف وال ســفر وال

ســحاب وال مطــر»(((.

((( رواه أبو داود والنسائي.
((( متفق عليه.
((( متفق عليه.

((( هود.114 :

((( رواه مسلم من طريق ابن عباس.
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ويؤيــد هــذا احلديــث مــا روي أنــه قــال (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف قولــه عــز
ْس﴾ قــال:
وجــل ﴿ َأقِ ـ ِم الصَّ ـاَةَ لِدُ ُلــوكِ الشَّ ـم ِ
«يعنــي بدلــوك الشــمس الظهــر والعــر إىل غســق الليــل يعنــي املغــرب

والعشــاء وقــرآن الفجــر يعنــي صــاة الفجــر»(((.

هــذا مــا روي عنــه (صــى اهلل عليــه والــه) دليــل عــى اشــراك وقــت الظهــر،

فكذلــك املغــرب والعشــاء ،والدليــل أيض ـ ًا قولــه تبــارك وتعــاىلَ ﴿ :فسَ ـبِّحْ بِحَمْ ـدِ

رَبِّـكَ﴾ معنــاه فصــل بأمــر ربــك قبــل طلــوع الشــمس يعنــي صــاة الصبــح (وقبل

غروهبــا) يعنــي صــاة العــر ،واألوىل ذكرمهــا مجيعـ ًا ألهنــا مقرونتــان يف الوقــت.
(ومــن آنــاء الليــل) يعنــي ســاعة الليــل (فســبح) يقــول :فصــل لــه املغــرب

والعشــاء ،فذكرمهــا مجيعـ ًا و (أطــراف النهــار) يعنــي صــاة الصبــح والعــر كــرر

عليهــا واهلل أعلــم.

ً
رابعا :وقت املغرب.
وأمــا وقــت املغــرب فمــن حــن تغــرب الشــمس إىل أن يغيــب الشــفق األمحــر،

الدليــل مــا روي أنــه قــال (صــى اهلل عليــه وآلــه):

«املغرب من حني تغرب الشمس إىل أن يغيب الشفق»((( .

وقــال آخــرون :املغــرب مــن حــن تغــرب الشــمس إىل أن يغيــب الشــفق

األبيــض ،وســبب اختالفهــم اشــراك اســم الشــفق يف لســان العــرب ،وذلــك أنــه
((( رواه أبو داود.
((( متفق عليه.
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يقــع عــى األمحــر ويقــع عــى األبيــض ،كــا أن الفجــران األبيــض واألمحــر كذلــك

الشــفق شــفقان ،والصحيــح أن وقــت املغــرب مــا مل يغــرب الشــفق األمحــر ،ألنــه

لــو أراد الثــاين وهــو األبيــض لقــال الشــفقان ،والدليــل أيضــا أنــه أراد األمحــر ،مــا
روي أنــه قــال (صــى اهلل عليــه وآلــه):

«املغرب ما مل يذهب محرة الشفق»((( .
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وقــال آخــرون :وقــت املغــرب غــر موســع ولــه وقــت واحــد ،ويــدل عــى هــذا

مــا روي (أن عمــر ابــن اخلطــاب قعــد هبــا حتــى كانــت ثالثــة أنجــم فأعتــق ثالثــة

أعبد).

ويدل أيض ًا عىل هذا ما روي أنه قال (صىل اهلل عليه وآله):

«ال تــزال طائفــة مــن أمتــي عــى الفطــرة مــا صلــوا صــاة املغــرب قبــل أن يــروا

النجــوم»((( .

ويســتدل عــى وقــت املغــرب بطلــوع الليــل مــن املــرق وتعرضــه إىل القبلــة أو

إذا مل يعــرف موضــع مغيــب الشــمس مــن غــره أو إذا نظــرت إىل القمــر ولــه شــعاع

أو إذا كان للنــار يف البيــت ضــوء واهلل أعلــم.
ً
خامسا :وقت العشاء.

وأمــا وقــت العشــاء فمــن حــن يغيــب الشــفق إىل ثلــث الليــل حلديــث إمامــة

جربيــل املتقــدم ،وقــال آخــرون :آخــر وقــت العشــاء نصــف الليــل ،ملــا روي أنــه
((( رواه مسلم.

((( رواه امحد وأبو داود من طريق عقبه بن عامر.

املبحـث الثاني :أوقات الصلوات اليومية يف عند فقهاء املذاهب الستة

(صــى اهلل عليــه وآلــه):

«صــى العشــاء مــن حــن يغيــب الشــفق إىل ثلــث الليــل»((( أو قــال( :اىل نصف

الليل).

وقــال آخــرون :وقــت العشــاء طلــوع الفجــر ،والدليــل مــا روي أنــه قــال

(صــى اهلل عليــه وآلــه):

«ليــس يف النــوم تفريــط إنــا التفريــط يف اليقظــة أن يؤخــر إحــدى الصلــوات

حتــى يــأيت وقــت االخــرى»(((.

وأهــل هــذا الــرأي قالــوا اتفــق اجلميــع أن طلــوع الفجــر خيــرج بــه وقــت

العشــاء واختلفــوا هــل خيــرج قبلــه فتمســكا بــا أمجعــوا عليــه عنــد التعــارض،
ويقــال ألهــل هــذا الــرأي فنحــن أوىل باإلمجــاع منكــم وذلــك أنــا قــد امجعنــا نحــن

وأنتــم أن مــن صــى قبــل ثلــث الليــل أو نصفــه فقــد صــى يف الوقــت املأمــور فيــه،
واختلفنــا فيمــن صــى بعــد نصــف الليــل هــل صــى يف الوقــت أم ال؟ فنحــن عــى
مــا أمجعنــا عليــه واهلل املســتعان ،وقــال آخــرون :املغــرب والعشــاء مشــركان يف
الوقــت كــا قدمــن يف األول والعــر واهلل أعلــم.

ً
سادسا :وقت الصبح.
وأمــا وقــت صــاة الصبــح فمــن حــن يطلــع الفجــر الصــادق إىل طلــوع

الشــمس ،ملــا روي أنــه قــال (عليــه الســام):
((( رواه النسائي من طريق عائشة.
((( رواه مسلم عن أيب قتادة.
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«صالة الفجر ما مل تطلع الشمس»(((.

إعلم أن الفجر فجران:

الفجــر األول هــو املســتطيل الــذي يشــبه بذنــب الرسحــان ،وإنــا يشــبه بذنــب

الرسحــان ألنــه مســتدق صاعــد يف غــر اعــراض ،وهــو الفجــر الــكاذب الــذي ال
حيلــل شــيئا وال حيرمــه.
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والفجــر الثــاين هــو املســتطري الصــادق ســمي مســتطري ًا ألنــه منتــر يف األفــق،

وكل يشء انتــر فقــد اســتطار قــال حســان الشــاعر:
هلـ ــا علــى ســراة بــي لـ ــؤي

حـ ــريق بال ـ ــفو يــرة مســتطري

ويقــال للفجــر الثــاين الصــادق واملصــدق ألنــه صدقــك عــى الصبــح وبينــه

لــك ،قــال أبــو ذؤيــب:
شــغف الــكالب الضاريــات فــؤاده

فــإذا رأى الصبــح املصــدق يفــزع

ً
سابعا :الوقت املختار من أوقات الصلوات.
اعلــم أن الوقــت املختــار مــن هــذه األوقــات أول الوقــت بدليــل قولــه (صــى اهلل

عليــه وآلــه):

«أول الوقت رضوان اهلل وأوسطه رمحة واهلل وآخره عفو اهلل»((( .
وهذا احلديث يدل عىل أن املستحب أول الوقت.

وقــال بعضهــم :يســتحب تأخــر وقــت الظهــر يف وقــت احلــر الشــديد إىل

((( رواه احلاكم من حديث جابر.

((( اخرجــه الدارقطنــي عــن ايب حمــذورة ،واســمه (أوس) ،وكان مــؤذن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)
عــام الفتح.

املبحـث الثاني :أوقات الصلوات اليومية يف عند فقهاء املذاهب الستة

اإلبــراد ،ودليلهــم مــا روي مــن طريــق أيب هريــرة أن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)

قــال:

«إذا اشــتد احلــر فأبــردوا بالظهــر فــإن شــدة احلــر مــن فيــح جهنــم»((( ومــا روي

(انــه كان (صــى اهلل عليــه وآلــه) يعجــل بالظهــر يف وقــت الشــتاء الشــديد ،ويؤخــر
يف احلــر الشــديد ويــرد هبــا إىل وســط الوقــت)((( وكذلــك العتمــة عندهم يســتحب
تأخريهــا ملــا روي أنــه قــال (صــى اهلل عليــه وآلــه):

«لــو ال أن أشــق عــى أمتــي ألمرهتــم بتأخــر صــاة العتمــة»((( ألنــه روي عنــه

(صــى اهلل عليــه وآلــه) قــال:

«إنكــم لفــي صــاة منحــن انتظرمتوهــا ولــو ال أن أشــق عــى أمتــي ألمرهتــم

بتأخريهــا إىل ثلــث الليــل أو نصــف الليــل»(((.

يعني العتمة فكان هذا ختصيص للحديث األول واهلل أعلم)(((.

((( رواه اجلامعة.

((( رواه النسائي والبخاري نحوه.

((( رواه أمحد وابن ماجة والرتمذي.
((( رواه أمحد وأبو داود.

((( كتاب اإليضاح للشامخي :ج ،1ص.378-371
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املبحث الثالث
خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف مواقيت
الصالة ودليل اإلمامية يف املسألة وتفرعاتها
إن خــر مــا يمكــن الرجــوع إليــه بعــد عــرض هــذه االقــوال التــي أوردهــا أئمــة

املذاهــب وفقهائهــا مــا خلــص إليــه الشــيخ الطــويس يف اخلــاف والعالمــة احلــي

يف التذكــرة (عليهــا الرمحــة والرضــوان) فضـ ً
ا عــا أوردنــاه عــن فقهــاء املذاهــب
الســبعة وهــو كااليت:

املسألة األوىل :تطابق الوقت والفعل يف وقت الرفاهية للفرائض اليومية.

قال العالمة احليل (عليه الرمحة والرضوان) :

(ال خــاف يف جــواز تطابــق الوقــت والفعــل؛ كالصــوم ،ومنــع القصــور عنــد

العدليــة إال مــع قصــد القضــاء.

واختلــف يف جــواز تطابــق الوقــت والفعــل؛ فمنعــه مجاعــة منهــم أبــو حنيفــة

وجعــل الوجــوب خمتص ـ ًا يف توســيع الوقــت((( وآخــرون بأولــه((( ،وآخــرون أي
الشــافعية واحلنابلــة -قالــوا :إن بقــي عليــه صفــة املكلفــن إىل آخــر الوقــت ،فــافعلــه واجــب وإال كان نف ـ ً
ا(((.

((( املجموع :ج 3ص 47؛ فتح العزيز :ج 3ص .41

((( املغني البن قدامة :ج 1ص  :415بدائع الصنائع اليب بكر الكاشاين :ج 1ص .95
((( املجموع :ج 3ص 47؛ املغني ج 1ص .414
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والــكل خطــأ نشــأ بســبب اجلهــل بمعنــى الواجــب املوســع ،والتحقيــق أنــه

كالواجــب املخــر ،فــإن اهلل تعــاىل أوجــب عــى املكلــف اإلتيــان بــه يف هــذا الوقــت،

ال بمعنــى شــغل مجيــع الوقــت بالفعــل ،وال اختصــاص بجــزء معني النتفــاء املرجح.
بــل بمعنــى وجــوب اإلتيــان هبــذا الفعــل يف أي جــزء كان مــن الوقــت وال

جيــوز اخالئــه عنــه؛ وأختلــف مثبتــوه ،فالســيد املرتــى عــى وجــوب العــزم ،ليقــع
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الفصــل بينــه وبــن النــدب والتحقيــق أن وجــوب العــزم مــن أحــكام االيــان ال

باعتبــار التوســعة ،والفــرق بينــه وبــن النــدب ظاهــر)(((.

املسألة الثانية :لكل صالة وقتان يف املذهب اإلمامي (الفضيلة واإلجزاء).

ذهــب اإلماميــة (أعــى اهلل شــاهنم) إىل أن لــكل صــاة وقتــان :أول وآخــر وهــو

مــا جــاء يف التذكــرة((( ،واالول :وقــت الفضيلــة واآلخــر وقــت األجــزاء ،وبــه قــال

املرتــى ،وابــن اجلنيــد((( ،لقــول االمــام الباقــر (عليه الســام):

«أحــب الوقــت إىل اهلل حيــث يدخــل وقــت الصــاة ،فــإن مل تفعــل فإنــك يف

وقــت منهــا حتــى تغيــب الشــمس»(((.

وقــال الشــيخان ـ أي املفيــد والطــويس ـ االول وقــت مــن ال عــذر لــه ،والثــاين

ملــن لــه عــذر((( وبــه ،اي هبذيــن الوقتــن قــال الشــافعي ايضـ ًا(((.
((( تذكرة الفقهاء :ج 2ص  299ـ .300

((( تذكرة الفقهاء للعالمة احليل :ج 2ص .300

((( حكى قوهلام املحقق احليل يف املعترب :ص .134
((( التهذيب للطويس :ج 2ص .24

((( املقنعة للشيخ املفيد :ص  ،14املبسوط للطويس :ج 1ص .72
((( فتح العزيز :ج 3ص .3

املبحـث الثالث :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف مواقيت الصالة ...

لقول االمام الصادق (عليه السالم):

«لــكل صــاة وقتــان ،وأول الوقــت أفضلــه ،وليــس ألحــد أن جيعــل آخــر

الوقتــن وقتــا إال مــن عــذر»(((.

وهــو حممــول عــى الفضيلــة لداللــة قولــه :أول الوقــت أفضلــه ،و(أفضــل)

يقتــي الترشيــك يف اجلــواز.

املسالة الثالثة  :اإلختالف يف عدد أوقات الصالة يف املذاهب االخرى.

أوال :املذهب احلنبلي.
ذهــب احلنابلــة إىل ّ
إن لــكل صــاة ثالثــة أوقــات ،وقــت فضيلــة ،ووقــت

جــواز ،ووقــت رضورة(((.
ثانيا :املذهب الشافعي.

ذهب فقهاء الشافعية إىل أن وقت فضيلة مجيع الصلوات أول أوقاهتا(((.
ثالثا :املذهب املالكي.
وذهــب املالكيــة إىل أن الوقــت املختــار ينقســم إىل وقــت فضيلــة ووقــت
توســعة ،ويقــع وقــت الفضيلــة مطلق ـ ُا يف أول أوقاهتــا لقولــه تعاىلحَاف ُِظــوا عَ َلــى
الصَّ َل ـوَاتِ.

((( الكايف :ج 3ص 274؛ التهذيب :ج 2ص .39
((( املغني البن قدامة :ج 1ص .397

((( فتح العزيز للرافعي :ج ،3ص.19
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ومن املحافظة عليها اإلتيان هبا أول وقتها(((.
املسألة الرابعة :معنى الدلوك يف املذهب اإلمامي.

أوال :حتقيق الشيخ الطوسي (رمحه اهلل) .
قال الشيخ الطويس يف معنى الدلوك الذي ورد يف قوله تعاىل:
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ْس﴾
﴿ َأقِ ِم الصَّلَةَ لِدُ ُلوكِ الشَّم ِ

قال:

(الدلــوك عندنــا هــو الــزوال ،وبــه قــال ابــن عبــاس ،وابــن عمــر ،وابــو هريــرة،

والشــافعي واصحابــه((( ورووا عــن عــي (عليــه الســام) وابــن مســعود اهنــا قــاال:

الدلــوك هو الغــروب(((.

واآليــة عندنــا حممولــة عــى صــاة الظهــر ،وعنــد مــن خالــف عــى صــاة

املغــرب.

دليلنا:إمجاع الفرقة واخبارهم)(((.

ثانيا :حتقيق العالمة احللي والشيخ اجلواهري.
أقول:
((( مواهب اجلليل للحطاب الرعيني :ج ،2ص.38

((( املجموع للنووي :ج 3ص  ،25األم للشافعي :ج 1ص .68

((( املجموع للنووي :ج 3ص  ،25التفسري الكبري للرازي :ج 21ص .25

((( الــكايف للكلينــي :ج 3ص  ،271احلديــث االول ،ومــن ال حيــره الفقيــه للصــدوق :ج 1ص
124؛ تفســر القمــي :ص .386

املبحـث الثالث :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف مواقيت الصالة ...

وقــد أورد العالمــة احلــي والشــيخ اجلواهــري (عليهــا الرمحــة والرضــوان)

الكثــر مــن هــذه النصــوص الرشيفــة كــا مـ ّـر بيانــه ســابق ًا ومــن ثــم فــا حاجــة

لالستشــهاد هبــا مــرة اخــرى.

املسالة اخلامسة :معنى الدلوك يف املذاهب االخرى.

أوال :املذهب الزيدي.
ْس﴾:
قال فقهاء الزيدية يف بيان قوله تعاىلَ ﴿ :أقِ ِم الصَّلَةَ لِدُ ُلوكِ الشَّم ِ
(فرض ًا لصالة الظهر ،ودلوكها زواهلا)(((.

ثانيا :املذهب الشافعي.
(دلوكها زواهلا)(((.
ثالثا :املذهب املالكي.
ذهــب فقهــاء املالكيــة يف معنــى الدلــوك إىل القــول بــأن( :املــراد بــه زوال

الشــمس وميلهــا عــن وســط الســاء مغربــة)(((.
ً
رابعا :املذهب احلنفي.

((( األحكام ليحيى بن احلسني :ج ،1ص.87
((( كتاب األم :ج ،1ص.86

((( مواهب اجلليل للرعيني :ج ،2ص.17
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وقال فقهاء احلنفية( :إنه زوال الشمس)(((.
ً
خامسا :املذهب احلنبلي.
أورد فقهــاء احلنابلــة ثالثــة أقــوال للدلــوك وهــي( :غروهبــا ،طلوعهــا ،إذا فــاء

الفــيء) وهــو مــا رواه ابــن عبــاس واختــاره احلنابلــة(((.

املسألة السادسة :حتقق دخول وقت صالة الظهر إذا زالت الشمس.
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ً
أوال :حتقيق الشيخ الطوسي وبيان اقوال املذاهب االخرى.
وقــد حقــق يف املســألة الشــيخ الطــويس (عليــه رمحــة اهلل ورضوانــه) وبـ َّـن دليــل

اإلماميــة يف دخــول وقــت صــاة الظهــر وإذا زالــت الشــمس ،فقــال:

(مل يقــع اخلــاف بــن املذاهــب اإلســامية يف هــذه املســألة فقــد (قــال بــه

مجيــع الفقهــاء((( ،ويف النــاس مــن قــال :ال جيــوز الصــاة حتــى يصــر الفــيء مثــل
الــراك بعــد الــزوال((( حكــي ذلــك عــن مالــك وأنــه قــال :أحــب أن يؤخــر الظهــر

بعــد الــزوال مقــدار مــا يزيــد الظــل ذراعــا((( .وهــذا الــذي ذكــره مالــك مذهبنــا يف
((( املبسوط للرسخيس :ج ،1ص.142

((( كشف القناع للبهويت :ج ،1ص.293

((( األم  ،72 : 1 :واألم (خمتــر املــزين )  ،11 :واألصــل  ،144 : 1واهلدايــة  ،38 : 1والنتــف : 1
 ،53وأحــكام القــرآن للجصــاص  ،268 : 2ومقدمــات ابــن رشــد  ،105 : 1ومغنــي املحتــاج:1
 ،121ورشح فتــح القديــر  ،152 : 1وخمتــر العالمــة خليــل  ،23 :واملنهــج القويــم ،106 : 1
واملجمــوع  18 : 3واملغنــي البــن قدامــة  ،371 : 1واملبســوط .142 : 1

((( املبسوط  ،142 : 1واملجموع .24 : 3

((( قــال مالــك يف املدونــة الكــرى « ،55 : 1وأحــب أن يصــي النــاس الظهــر يف الشــتاء والصيــف
والفــيء ذراع».

املبحـث الثالث :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف مواقيت الصالة ...

اســتحباب تقديــم النوافــل إىل احلــد الــذي ذكــره ،وإذا صــار كذلــك بــدأ بالفــرض.
دليلنــا :عــى دخــول الوقــت عنــد الــزوال  :إمجــاع الفرقــة ،وأمــا األخبــار التــي

رويــت يف هــذا املعنــى فأكثــر مــن أن حتــى)(((.

ً
ً
فضال عما حققه الشيخ الطوسي يف املسالة.
ثانيا:
فأقول:

وذهــب فقهــاء الزيديــة :إىل أن اختيــار وقــت صــاة الظهــر مقــدور مــن

الــزوال ،أي مــن زوال الشــمس وعالمتــه ،أي الــزوال :زيــادة ظــل كل منتصــب يف
ناحيــة املــرق بعــد تناهيــه يف النقصــان(((.

وذهــب اإلباضيــة :يف حتديــد وقــت صــاة الظهــر بالــزوال ،وهــو (وقــت فــاء

الفــيء)(((.

املس��ألة الس��ابعة  :م��ا خيتص بص�لاة الظهر م��ن الوقت ومقدار ما يش�ترك
معها من ص�لاة العصر .

ً
أوال :حتقيق العالمة ابن املطهر احللي (رمحه اهلل)وبيان اقوال املذاهب االخرى.
أختلف فقهاء املذاهب اإلسالمية يف هذه املسألة.

وقــد بحثهــا وحققهــا العالمــة ابــن املطهــر احلــي (عليــه رمحــة اهلل ورضوانــه)

مســتعرض ًا ألقــوال فقهــاء املذاهــب اخلمســة ،أي :اإلمامــي ،واحلنفي ،والشــافعي،
((( اخلالف للشيخ الطويس :ج 1ص  256ـ .257

((( كتاب رشح األزهار ،ألمحد املرتىض :ج ،1ص.141
((( كتاب اإليضاح للشامخي :ج ،1ص.376
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واملالكــي ،واحلنبــي؛ فضـ ً
ا عــن أقــوال بعــض الفقهــاء مــن العامــة ،ومن ثم ســنتبع

مــا أورده العالمــة بأقــوال املذهــب الزيــدي واإلبــايض التزام ـ ًا بمنهــج الكتــاب،
فقــال (رمحــه اهلل) وقــد ابتــدأ بقــول فقهــاء االماميــة (أعــى اهلل مقامهــم) يف مقــدار

وقــت صــاة الظهــر هــو:

(مقــدار مــا يصــي فيــه أربــع ركعــات ،ثــم بعــد ذلــك مشــرك بينــه وبــن
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العــر إىل أن يصــر ظــل كل يشء مثلــه ،فــإذا صــار كذلــك خــرج وقــت الظهــر
وبقــي وقــت العــر(((.

وقــال قــوم :آخــر وقــت الظهــر إذا صــار ظــل كل يشء مثلــه ،ويعتــر الزيــادة

مــن موضــع زيــادة الظــل ال مــن أصــل الشــخص بــا خــاف .فــإذا زاد عــى ذلــك
زيــادة يســرة خــرج وقــت الظهــر ،وبــه قــال الشــافعي ،واألوزاعــي ،والليــث بــن

ســعد والثــوري ،واحلســن بــن صالــح بــن حــي ،وأبــو يوســف ،وحممــد ،وأبــو ثور،
و أمحــد بــن حنبــل إال أهنــم قالــوا :ال يدخــل وقــت العــر إال بعــد أن خيــرج وقــت

الظهــر الــذي هــو ظــل كل شــئ مثلــه(((.

وقــال قــوم :وقــت الظهــر ممتــد مــن حــن الــزوال إىل غــروب الشــمس .وبــه

((( يف مجيــع النســخ زيــادة عبــارة نصهــا  « :إىل أن يبقــى مــن النهــار مقــدار أربــع ركعــات فيختــص
بالعــر» وليــس هلامعنــى يف هــذا املوضــع.

((( األم  ،72 :1وبدايــة املجتهــد  89 : 1و  ،91واملنهــج القويــم  ،107 : 1ومغنــي املحتــاج :1
 .122واملغنــي البــن قدامــة  .374 : 1املجمــوع  ،21 : 3ويف اإلقنــاع « مــن خــروج وقــت الظهــر
إىل أن يصــر ظــل كل شــئ مثليــه» .أحــكام القــرآن للجصــاص .269 : 2

املبحـث الثالث :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف مواقيت الصالة ...

قــال عطــاء وطــاووس ومالــك((( واختــاره املرتــى مــن أصحابنــا ريض اهلل عنــه

(((

وذهــب إليــه قــوم مــن أصحــاب احلديــث مــن أصحابنــا .وقــال ابــن جريــر وأبــو

ثــور واملــزين :إذا صــار ظــل كل شــئ مثلــه فقــد دخــل وقــت العــر ،ومل خيــرج
وقــت الظهــر إىل أن يمــي مــن الوقــت مقــدار مــا يصــي أربــع ركعــات ،ثــم خيــرج
وقــت الظهــر ويكــون باقــي النهــار إىل غــروب الشــمس وقــت العــر(((.
وعن أيب حنيفة ثالث روايات:

إحداهــا وهــي املشــهورة رواهــا أبــو يوســف وغــره وعليهــا يناظــرون :إن

آخــر وقتهــا إذا صــار ظــل كل شــئ مثليــه ،ثــم مــا بعــد ذلــك وقــت العــر(((.

وروى أبــو يوســف يف روايــة شــاذة  :آخــر وقــت الظهــر دون أن يصــر ظــل

كل شــئ مثليــه ،ومل حيــد ذلــك املقــدار(((.وروى احلســن بــن زيــاد اللؤلــؤي

(((

((( املجمــوع  .21 : 3وقــال يف النتــف  53 : 1مــا لفظــه  « :ويف قــول مالــك والشــافعي إىل غــروب
الشــمس ،و زعمــوا أن وقــت الظهــر والعــر واحــد « ،ويف مقدمــات ابــن رشــد  105 : 1مــا
نصــه  « :وللــرورة إىل غــروب الشــمس» ،وأحــكام القــرآن للجصــاص .269 : 2

((( اختــاره يف مجــل العلــم والعمــل  ،61 :والنارصيــات يف املســألة  ،72وقــال العالمــة احلــي قــدس
رسه يف تذكــرة الفقهــاء  : 75وهــو اختيــار املرتــى وابــن اجلنيــد.

((( املجموع .21 : 3

((( اهلدايــة  ،38 : 1 :ورشح معــاين اآلثــار  ،159 : 1والنتــف  ،53 : 1وبدايــة املجتهــد ،89 : 1
ورشح فتــح القديــر .152 : 1

((( يف أحــكام القــرآن للجصــاص  : 269 : 2وقــال أبــو يوســف وحممــد وزفــر واحلســن بــن زيــاد
واحلســن بــن صالــح والثــوري والشــافعي هــو أن يصــر ظــل كل يشء مثلــه.

((( احلســن بــن زيــاد اللؤلــؤي الكــويف ،أبــو عــي ،مــن أصحــاب أيب حنيفــة النعــان بــن ثابــت ،لــه
كتــاب أدب القــايض وغــره ويل القضــاء يف الكوفــة ســنة  194هجريــة ،وأخــذ عنــه حممــد بــن

ســاعة وحممــد بــن شــجاع ،واختلــف يف وثاقتــه .تــويف ســنة ( 204هـ) الفوائــد البهيمــة يف تراجــم
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روايــة ثالثــة :إن آخــر وقــت الظهــر أن يصــر ظــل كل يشء مثلــه((( كقولنــا ،إال

أنــه ال جيعــل مــا بعــد ذلــك مــن وقــت العــر بــل يقــول أن أول وقــت العــر إذا

صــار ظــل كل يشء مثليــه ،ومــا يكــون بينهــا ليــس بوقــت لواحــدة مــن الصالتــن.
دليلنــا :عــى صحــة مــا ذهبنــا إليــه :أن مــا اعتربنــاه ال خــاف أنــه وقــت للظهــر

وهــو مــا بــن الــزوال إىل أن يصــر ظــل كل يشء مثلــه ومــا زاد عليــه ليــس عــى
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كونــه وقتــا دليــل ،فوجــب االحتيــاط واألخــذ بــا قلنــاه)((( ،ـ انتهــى كالم العالمــة
عليــه الرمحــة والرضــوان ـ .

ً
ً
فضال عما حققه العالمة ابن املطهر احللي (رمحه اهلل)
ثانيا:
فأقول:

وقــد أفــاد (رضــوان اهلل تعــاىل عليــه) يف بيــان مقــدار اختصــاص وقــت صــاة

الظهــر يف الســفر فقــال( :إذا زالــت الشــمس أختــص الوقــت بالظهــر إىل أن يمــي

مقــدار أربــع ركعــات يف احلــر ،وركعتــن يف الســفر وهــو قــدر إدائهــا)(((.
أما ما ورد عن فقهاء املذهب الزيدي واإلبايض فهو كااليت:

املذهب الزيدي.

وذهــب فقهــاء الزيديــة يف تقريــر وقــت صــاة الظهــر بقوهلــم( :فقوهلــم اختيــار
احلنفية  ،60 :الفهرست البن النديم  ،258 :واألنساب للسمعاين  / 497أ.

((( املجمــوع  .21 : 3وقــال يف النتــف  53 : 1مــا لفظــه « :ويف قــول مالــك والشــافعي إىل غــروب
الشــمس ،و زعمــوا أن وقــت الظهــر والعــر واحــد» ،ويف مقدمــات ابــن رشــد  105 : 1مــا

نصــه  « :وللــرورة إىل غــروب الشــمس» ،وأحــكام القــرآن للجصــاص .269 : 2

((( اخلالف للطويس :ج 1ص 257ـ .259

((( تذكرة الفقهاء :للعالمة احليل ج 2ص .306

املبحـث الثالث :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف مواقيت الصالة ...

الظهــر ممتــد مــن الــزوال ،وآخــره مصــر ظــل الــيء املنتصــب مثلــه ،ســوى يفء
الــزوال ،واختلــف يف تقديــر املثــل يف القامــة.

فقيــل :إذا بلــغ الظــل ســت اقــدام ونصفــ ًا ســواء القــدم التــي قــام عليهــا،

فذلــك قــدر القامــة)(((.
املذهب اإلبايض:

ذهــب اإلباضيــة يف حتديــد وقــت صــاة الظهــر إىل القــول مــن (وقــت فــاء

الفــيء ،قــدر الــراك إىل أن يصــر ظــل كل يشء مثلــه)(((.

املسألة الثامنة :أول وقت العصر وما يشرتك معها من وقت الظهر .

ً
أوال :حتقيق الشيخ الطوسي (رمحه اهلل) يف املسألة وبيان اقوال املذاهب االخرى.
أختلــف فقهــاء املذاهــب يف املســألة وقــد تناوهلــا الشــيخ الطــويس (رضــوان

اهلل تعــاىل عليــه) يف فقــه اخلــاف مســتعرض ًا ألقــوال فقهــاء املذاهــب ومبينـ ًا لدليــل
اإلماميــة يف حتديــد وقــت صــاة العــر ومــا يشــرك معهــا مــن وقــت الظهــر.

فيقــول( :أول وقــت العــر اذا مــى مــن الــزوال مقــدار مــا يصــي مــن الظهــر

أربــع ركعــات ،وآخــره إذا صــار ظــل كل يشء مثليــه ،ويف أصحابنــا مــن قــال :إنــه
ممتــد إىل غــروب الشــمس ،وهــو اختيــار املرتــى ( قــدس اهلل روحــه )((( ،وبــه قــال

مالــك يف إحــدى الروايتــن((( ،والروايــة األخــرى إن أول وقــت العــر إذا صــار
((( رشح األزهار ملحمد املرتىض :ج ،1ص.143-142
((( كتاب اإليضاح للشامخي :ج ،1ص.376

((( مجل العلم والعمل ،61 :والنارصيات :مسألة .72

((( قــال ابــن رشــد يف مقدماتــه  « 105 : 1وآخــر وقــت العــر للــرورة إىل غــروب الشــمس»،
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ظــل كل يشء مثلــه((( ،وقــال الشــافعي وأصحابــه  :إذا صــار ظــل كل يشء مثلــه،
وزاد عليــه أدنــى زيــادة خــرج وقــت الظهــر ،ودخــل وقــت العــر ثــم ال يــزال

وقــت العــر للمختــار إىل أن يصــر ظــل كل يشء مثليــه ،فــإذا جــاوز ذلــك خــرج
وقــت املختــار ويبقــى وقــت اجلــواز إىل أن تصفــر الشــمس((( ،وبــه قــال األوزاعــي
والليــث بــن ســعد ومالــك واحلســن بــن صالــح وأبــو يوســف وحممــد(((.
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وقــال أبــو حنيفــة :أول وقــت العــر إذا صــار ظــل كل يشء مثليــه وآخــره إذا

اصفــرت الشــمس(((.

دليلنــا عــى مــا قلنــاه مــن أول وقــت العــر :إمجــاع الفرقــة ،فإهنــم ال خيتلفــون

يف أن الشــمس إذا زالــت فقــد وجبــت الصالتــان ،إال أن الظهــر قبــل العــر ،وإنــا
اخلــاف يف آخــر الوقــت.

وأمــا مــا روي مــن أخبــار القــدم ،والقدمــن ،والــذراع ،والقامــة وغــر ذلــك

واملجموع  21: 3و .26

((( مقدمــات ابــن رشــد  ،105 : 1وخمتــر العالمــة خليــل  ،23 :وبدايــة املجتهــد ،91 : 1
واملجمــوع 21 : 3وعمــدة القــاري .33 - 29 : 5

((( األم  ،73 - 72 : 1واألم (خمتــر املــزين )  ،11 :ومغنــي املحتــاج  ،122 : 1واملجمــوع : 3
 ،25وعمــدة القــاري ،33 : 5وبدايــة املجتهــد  ،91 : 1واملنهــج القويــم  ،107 : 1واملغنــي البــن
قدامــة .376 : 1 :

((( األصــل  ،145 : 1وعمــدة القــاري  29 : 5و  ،33ومراقــي الفــاح  ،29 :ومقدمــات ابــن رشــد
 ،105 : 1وبدايــة املجتهــد  ،91 : 1واملجمــوع  ،21 : 3وفتــح الرحيــم  ،62 : 1واملغنــي البــن
قدامــة  ،376 : 1وخمتــر العالمــة خليــل .23 :

((( األصــل  ،145 : 1 :واهلدايــة  ،38 : 1وأحــكام القــرآن للجصــاص  ،272 : 2والنتــف ،53 : 1

ورشح فتــح القديــر  ،153 : 1ومراقــي الفــاح  ،29 :واملجمــوع  ،28 : 3وعمــدة القــاري : 5

 29و  ،33ورشح العنايــة  ،153 : 1وبدايــة املجتهــد .91 : 1

املبحـث الثالث :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف مواقيت الصالة ...

فقــد بينــا الوجــه فيهــا يف الكتابــن املقــدم ذكرمهــا((( ،وبينــا أن ذلــك تقديــر للنوافــل
ال للفريضــة فكأهنــم قالــوا :جيــوز النوافــل ذلــك القــدر فــإذا خــرج وجبــت البــدأة

بالفــرض .دليلنــا عــى أن آخــر الوقــت مــا قلنــاه :هــو أن مــا قلنــاه جممــع عــى أنــه

مــن وقــت العــر ،ومــا ذكــروه ليــس عــى كونــه وقتــا لــأداء دليــل)((( .

ً
ثاني��ا :حتقي��ق العالمة احللي (رمحه اهلل) يف أول وق��ت العصر وبيان أقوال
املذاهب االخرى.
وقال العالمة احليل يف بيان أول وقت العرص:

(بعــد االنتهــاء مــن صــاة الظهــر يف احلــر والســفر وهــو قــدر ادائهــا اربعـ ًا يف

احلــر واثنــان يف الســفر ثــم يشــرك الوقتــان إىل ان يبقــى للغــروب مقــدار العرص؛

امــا اربــع ركعــات او ركعتــان فيختــص هبــا ،ذهــب اليــه اكثــر علامئنــا)(((.

وبــه قــال مالــك يف روايــة ((( ألن أبــا أمامــه قــال  :صلينــا مــع عمــر بــن عبــد

العزيــز الظهــر ثــم دخلنــا عــى أنــس وهــو يصــي العــر فقلنــا  :يــا أبــا عمــرة مــا

هــذه الصــاة ؟ ! قــال:

العــر وهــذه صــاة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) التــي كنــا نصــي

معــه((( .وال حيتمــل وقوعهــا بعــد الظــل ،النتفــاء املوجــب للتعجــب حينئــذ ،وألن
((( التهذيب  ،27 - 18 : 2واالستبصار .262 - 258 : 1
((( اخلالف للشيخ الطويس :ج 1ص .261

((( منهــم :الشــيخ الطــويس يف املبســوط :ج 1ص 72؛ وســار يف املراســم :ص 62؛ واملحقــق احلــي
يف الرشائــع :ج 1ص .60

((( املغني البن قدامة :ج 1ص .416

((( صحيح البخاري  144 : 1و .145
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النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) مجــع بــن الصالتــن يف احلــر مــن غــر عــذر(((،
وألنــه جيــوز اجلمــع بينهــا يف الســفر ،ولــو مل يكــن وقتــا هلــا ملــا جــاز ،كــا ال جيــوز
اجلمــع بــن العــر واملغــرب يف وقــت إحدامهــا .

وقــال ابــن عبــاس :أال أخربكــم بصــاة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)

يف الســفر؟ كان إذا زالــت الشــمس وهــو يف منزلــه مجــع بــن الظهــر والعــر يف
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الــزوال ،وإذا ســافر قبــل الــزوال أخــر الظهــر حتــى جيمــع بينهــا وبــن العــر يف
وقــت العــر((( .

ومن طريق اخلاصة قول الصادق (عليه السالم):

«صــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) بالنــاس الظهــر والعــر حــن زالــت

الشــمس يف مجاعــة مــن غــر علــة»(((.

وقــال بعــض علامئنــا :إذا زالــت الشــمس دخــل وقــت الصالتــن إال أن الظهــر

قبــل العــر(((  -وبــه قــال ربيعــة(((  -لقــول العبــد الصالــح (عليــه الســام) :
«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصالتني»((( .

وقــال الشــافعي :أول وقــت العــر مــن حــن الزيــادة عــى املثــل متصــا
((( صحيــح مســلم  705 / 489 : 1و  ،54 / 491ســنن الرتمــذي  ،187 / 355 : 1ســنن
النســائي  ،290 : 1ســنن البيهقــي  ،166 : 3املوطــأ .4 / 144 : 1

((( سنن البيهقي .163 : 3

((( الكايف  ،1 / 286 : 3التهذيب .53 / 19 : 2
((( الفقيه .647 / 139 : 1

((( املغني  ،418 : 1الرشح الكبري .469 : 1

((( التهذيب  ،966 / 244 : 2اإلستبصار .876 / 246 : 1

املبحـث الثالث :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف مواقيت الصالة ...

بوقــت الظهــر فــا يدخــل الوقــت إال بعــد أن يصــر ظــل كل يشء مثلــه((( حلديــث
جربئيــل (عليــه الســام)((( وهــو يــدل عــى األفضليــة .

وقــال أبــو حنيفــة :يدخــل وقــت العــر إذا صــار ظــل كل يشء مثليــه وزاد
عليــه أقــل زيــادة لقولــه تعــاىل﴿ :وَ َأقِـ ِم الصَّـاَةَ َطرَ َفـ ِـي النَّهَــا ِر﴾((( ولــو كان وقتهــا إذا
صــار ظــل كل يشء مثلــه كان وســط النهــار ((( .
ويضعــف بــأن الطــرف إن قصــد احلقيقــي فهــو آخــر النهــار كــا يذهــب إليــه،

وإن كان مــا تراخــى عــن الوســط مل يبطــل بــه قــول الشــافعي)((( .
املسألة التاسعة :حتديد وقت فضيلة العصر.

ً
أوال :حتقيق العالمة احللي (رمحه اهلل ) وبيان أقوال املذاهب االخرى .
تنــاول العالمــة احلــي (رضــوان اهلل تعــاىل عليــه) يف التذكــرة هــذه املســالة

فقــال:

(آخــر وقــت العــر للفضيلــة اذا صــار كل يشء مثليــه ،ولالجــزاء إىل

((( املجمــوع  ،21 : 3األم  ،73 : 1فتــح العزيــز  14 : 3و  ،19املغنــي  ،417 : 1الــرح الكبــر:1
.469

((( سنن الرتمذي  ،149 / 279 : 1سنن أيب داود  ،393 / 107 : 1سنن البيهقي .366 : 1
((( هود.114 :

((( املبسوط للرسخيس  ،142 : 1املغني  ،417 : 1الرشح الكبري  ،469 : 1املحىل .165 : 3
((( تذكرة الفقهاء :ج 2ص .308
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الغــروب عنــد اكثــر علامئنــا((( ،وبــه قــال الشــافعي وابــو حنيفــة((( لقولــه تعــاىل:
﴿وَ َأقِ ِم الصَّلَةَ َطرَف َِي النَّهَا ِر﴾.
ً
ً
فضال عما حققه العالمة .
ثانيا:
فأقول:

بقــي أن نــورد مــا ذهــب إليــه فقهــاء املذهــب الزيــدي واإلبــايض يف أول وقــت
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صــاة العــر ووقــت فضيلتهــا ،وهــو كاآليت:
املذهب الزيدي.

ذهب فقهاء الزيدية إىل معرفة الزوال عرب أمرين:

األول :مصري ظل اليشء املنتصب مثله.

الثاين :يف حتديد املثل ،فقيل :إذا بلغ الظل ستة أقدام ونصف ًا.

ويف حتديد وقت صالة العرص ،قالوا:

فمــن أعتــر اإلقــدام ،قــال :مــا عليــه إال ذلــك ومــن أعتــر املثــل ،قــال عليــه

النظــر يف املامثلــة ومصــر ظــل الــيء مثلــه ســواء يف الــزوال هــو أول وقــت اختيــار

العــر ،وآخــر املثــان ،أي :مثـ ً
ا املنتصــب ســوي يفء الــزوال.

وقيل :إن أول اختيار العرص بعد أن يزيد الظل عىل املثل أدنى زيادة)(((.

املذهب اإلبايض.

((( منهــم :املرتــى يف النارصيــات :ص  ،229املســالة 72؛ ابــن زهــرة يف الغنيــة :ص 494؛ املحقــق
احلــي يف املعتــر :ص  137؛ اجلامــع يف الرشائــع :ص .60

((( املجموع للنووي :ج 3ص 21؛ بدائع الصنائع :ح  1ص .123
((( رشح األزهار ألمحد املرتىض :ج ،1ص.206

املبحـث الثالث :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف مواقيت الصالة ...

ذهــب اإلباضيــة إىل حتديــد وقــت العــر :إذا زاد عــى الظــل مثليــه فهــو آخــر

وقتهــا ،وإذا زاد الظــل عــى قامــة الشــخص ســبعة أقــدام فصــل العــر.
وقيل :إن وقت العرص عند اصفرار الشمس.

وقيــل :إن الظهــر والعــر مشــركان يف وقــت ،وكذلــك يف املغــرب والعشــاء

وأســتدلوا بحديــث ابــن عبــاس (صــى رســول اهلل [صــى اهلل عليــه وآلــه] الظهــر

والعــر واملغــرب والعشــاء مجيع ـ ًا مــن غــر خــوف وال ســفر ،وال ســحاب وال

مطــر) وقولــه عــز وجــل:

ْس﴾.
﴿ َأقِ ِم الصَّلَةَ لِدُ ُلوكِ الشَّم ِ

فهــذا يــدل عــى اشــراك وقــت الظهــر والعــر ،فكذلــك وقــت املغــرب

والعشــاء)(((.

املس��ألة العاش��رة  :أول وق��ت املغ��رب ال��ذي تتعل��ق ب��ه الفريض��ة ،و وق��ت
فضيلته��ا.

تُعــدُ هــذه املســألة يف أوقــات الصــاة مــن أكثــر املســائل اختالف ـ ًا بــن فقهــاء

املذاهــب اإلســامية ،وقــد مجــع الشــيخ الطــويس والعالمــة احلــي (عليهــا الرمحــة
والرضــوان) بعــض هــذه األقــوال وحتقيقهــا وهــي كااليت:

ً
أوال :حتقيق الشيخ الطوسي يف ا ملسألة وبيان اقوال املذاهب االخرى.
قال (عليه الرمحة والرضوان):

(أول وقــت املغــرب اذا غابــت الشــمس ،وآخــره اذا غــاب الشــفق وهــو

((( كتاب اإليضاح للشامخي :ج ،1ص.374
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احلمــرة ،وبــه قــال ابــو حنيفــة ،والثــوري ،وامحــد ،واســحاق بــن راهويــه ،وأبــو

ثــور ،وابــو بكــر بــن املنــذر((( يف ختيــاره ،وحكــى أبــو ثــور هــذا املذهــب عــن
الشــافعي ،ومل يصححــه أصحابــه((( ،إال أن أبــا حنيفــة قــال :الشــفق هــو البيــاض،

لكنــه كــره تأخــر املغــرب(((.

وقــال الشــافعي وأصحابــه :إن وقــت املغــرب وقــت واحــد ،وهــو إذا غابــت
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الشــمس ،وتطهــر وســر العــورة وأذن وأقــام فإنــه يبتــدئ بالصــاة يف هــذا الوقت،

فــإن أخــر االبتــداء هبــا عــن هــذا الوقــت فقــد فاتــه(((.

وقال أصحابه :ال جيئ عىل مذهبه غري هذا .وبه قال األوزاعي(((.

وذهــب مالــك إىل أن وقــت املغــرب ممتــد إىل طلــوع الفجــر الثــاين ،كــا أن

وقــت الظهــر ممتــد إىل املغــرب((( ،ويف أصحابنــا مــن قــال بذلــك ،ومنهــم مــن قــال:
((( ابــو بكــر حممــد بــن املنــذر النيســابوري مــن اصحــاب الوجــوه عنــد الشــافعية ،روى عــن حممــد
بــن ســيمون وحممــد بــن اســاعيل الصائــغ وغريمهــا ،وروى عنــه ابــن املغــري والدمياطــي
وغريهــم ولــه االرشاف عــى مناهــب اجلنــاب :ج 2ص  261وغــره ،تــويف ســنة (310هـــ)

«طبقــات الشــافعية  :ج 2ص  126؛ مــرآة اجلنــان  :ج 3ص .261

((( قــال الشــوكاين يف نيــل األوطــار« 402 : 1ونقــل عنــه أبــو ثــور إن هلــا وقتــن ،الثــاين منهــا
ينتهــي إىل مغيــب الشــفق» .وانظــر مغنــي املحتــاج ،122 :1واملنهــج القويــم ،108 :1وبدايــة
املجتهــد.92 :1

((( األصــل  ،145 : 1ورشح معــاين اآلثــار  ،155 : 1واهلدايــة  ،38 : 1وأحــكام القــرآن
للجصــاص ،274 : 2ورشح فتــح القديــر .154 : 1

((( األم  ،73 : 1 :واملجموع  ،28 : 3ومغني املحتاج  ،123 : 1والرساج الوهاج .34 : 1
((( املجموع .34 : 3

((( مقدمــات ابــن رشــد  ،106 : 1وفتــح الرحيــم  ،62 : 1وخمتــر العالمــة خليــل  ،23 :وأحــكام
القــرآن للجصــاص  274 : 2واملجمــوع  ،34 : 3ونيــل األوطــار .403 : 1

املبحـث الثالث :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف مواقيت الصالة ...

أن وقته ممتد إىل ربع الليل(((.

دليلنــا :إن مــا اعتربنــاه جممــع عليــه بــن الفرقــة املحقــة أنــه مــن الوقــت ،وإنــا

اختلفــوا يف آخــره)(((.

ً
ثانيا :حتقيق العالمة احللي (قدس) يف املسألة:
اختلــف علامؤنــا يف عالمــة املغــرب ،فاملشــهور عليــه ـ وعليــه العمــل ـ إذا ذهب

الشــفق املرشقــي لقــول النبــي (صــى اهلل عليــه واله):

«اذا اقبل الليل من هنا ،وغربت الشمس ،افطر الصائم»(((.

وقــول الصــادق (عليــه الســام) « :وقــت املغــرب إذا تغــرت احلمــرة يف األفــق

وذهبــت الصفــرة وقبــل أن تشــتبك النجــوم» ((( .
وعنه (عليه السالم):

((( ذهــب إليــه الشــيخ املفيــد يف املقنعــة  ،14 :مقيــد إيــاه بالســفر حيــث قــال ( :واملســافر إذا جــد
بــه الســر عنــد املغــرب فهــو يف ســعة مــن تأخريهــا إىل نصــف الليــل ) ،ومــال إليــه الصــدوق يف
الفقيــه 141 : 1مــع التقييــد حيــث قــال ( :ووقــت املغــرب ملــن كان يف طلــب املنــزل يف ســفر
إىل ربــع الليــل ،واملفيــض مــن عرفــات إىل مجــع كذلــك) .وقــال علــم اهلــدى الســيد املرتــى يف
النارصيــات مســألة  74مــا نصــه « :وآخــر وقتهــا مغيــب الشــفق ...وروي ربــع الليــل» .ولعلــه

إشــارة إىل خــر عمــر بــن يزيــد املــروي يف التهذيــب 31 : 2حديــث  ،94واالســتبصار 267 : 1
حديــث  964وغــره .وذهــب إليــه أيضــا أبــو الصــاح احللبــي يف الــكايف  137 :حيــث قــال :

«وآخــر وقــت املضطــر ربــع الليــل».

((( اخلالف للطويس :ج 1ص .262
((( صحيح مسلم :ج 2ص .772
((( التهذيب .1024 / 257 : 2
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«وقت املغرب إذا ذهبت احلمرة من املرشق»(((.

وقــال بعضهــم :ســقوط القــرص((( وهــو ظاهــر يف الصحــارى ،وأمــا يف

العمــران واجلبــال فيســتدل عليــه بــأن ال يبقــى يشء مــن الشــعاع عــى رؤوس
اجلــدران ،وقلــل اجلبــال ،وعليــه اجلمهــور كافــة)(((.
أما وقت الفضيلة  ،فقد قال:
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(واخــره للفضيلــة إىل ذهــاب الشــفق ولألجــزاء إىل ان يبقــى النتصــاف الليــل

قــدر العشــاء ،ألن عبــد اهلل بــن عبــاس قــال  :احلائــض تطهــر قبــل طلــوع الفجــر
فتصــي املغــرب والعشــاء((( ،ولــو مل يكــن الوقــت ممتــدا ملــا وجــب ،ألن عذرهــا قــد

عــم الوقــت.

ومن طريق اخلاصة قول الصادق (عليه السالم):

«إن اهلل افــرض أربــع صلــوات ،صالتــان أول وقتهــا مــن عنــد زوال الشــمس

إىل غروهبــا إال أن هــذه قبــل هــذه واثنتــان وقتهــا مــن غــروب الشــمس إىل انتصــاف

الليــل إال أن هــذه قبــل هــذه»(((.

وألن وقــت العشــاء ممتــد إىل االنتصــاف فتكــون املغــرب مســاوقة هلــا ألهنــا

صالتــا مجــع فيشــرك وقتامهــا كالظهــر والعــر.

((( الــكايف  ،1 / 278 : 3التهذيــب  ،83 / 29 : 2اإلســتبصار  ،959 / 265 : 1علــل الرشائــع :
 349بــاب  60احلديــث .1

((( قاله الشيخ يف املبسوط .74 : 1
((( تذكرة الفقهاء :ج 2ص .310
((( سنن البيهقي .376 : 1

((( التهذيب  ،72 / 25 : 2اإلستبصار .938 / 261 : 1

املبحـث الثالث :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف مواقيت الصالة ...

وقــال الشــيخ ،واملرتــى ،وابــن أيب عقيــل :آخــره للمختــار إىل ذهــاب

الشــفق ،وللمضطــر إىل االنتصــاف بقــدر العشــاء((( ويف قــول آخــر للشــيخ :آخــره
ثلــث الليــل((( ويف روايــة إىل ربــع الليــل((( ،وبــه قــال ابــن اجلنيــد ،وهــو قــول

للمرتــى((( .وللمضطــر إىل أن يبقــى لطلــوع الفجــر قــدر العشــاء.

وقــال الثــوري ،وأبــو حنيفــة ،وأمحــد ،وإســحاق ،وداود ،وأبــو ثــور،

وابــن املنــذر ،والزهــري :آخــره غيبوبــة الشــفق املغــريب ،وحــكاه أبــو ثــور عــن

الشــافعي((( ،ألن النبــي (صــى اهلل عليــه والــه) قــال:
«وقت املغرب ما مل يسقط ثور الشفق»

(((

وثــور الشــفق هــو انتشــار الشــفق ،وقــال الشــافعي يف اجلديــد والقديــم :إن هلــا

وقتــا واحــدا  -وهــو قــول مالــك  -وهــو يدخــل بســقوط مجيــع القــرص(((.

واختلفــت الشــافعية يف قــدره ،فبعضهــم قــال :قــدره بقــدر الطهــارة ،ولبــس

الثيــاب ،واألذان واإلقامــة ،وفعــل ثــاث ركعــات بســور قصــار ،والســنة ركعتــن
خفيفتــن ،فــإذا جــاز ذلــك فقــد خــرج وقــت املغــرب وصــارت قضــاء.

((( املبسوط  75 - 74 : 1وحكاه عنهم املحقق يف املعترب .137 :
((( مل نجده يف املصادر املتوفرة لدينا.

((( التهذيب  ،94 / 31 : 2اإلستبصار .964 / 267 : 1
((( حكى قوهلام املحقق يف املعترب .137 :

((( اللبــاب  ،56 : 1املغنــي  ،424 : 1الــرح الكبــر  ،472 : 1املنتقــى  ،14 : 1املجمــوع ،290: 3
حليــة العلــاء .16 : 2

((( صحيح مسلم  ،172 / 427 : 1سنن أيب داود  ،396 / 109سنن النسائي .260 : 1

((( املجمــوع  29 : 3و  ،34فتــح العزيــز  ،23 : 3املنتقــى  ،14 : 1املغنــي  ،424 : 1الــرح الكبــر
 ،472 : 1ســنن الرتمــذي  305 : 1ذيــل احلديــث .164
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وقــال آخــرون :مقــدار األذان واإلقامــة ،ومخــس ركعــات قصــار ،فأمــا الطهارة،

ولبــس الثيــاب فيمكــن تقديمهــا عــى الوقــت فال يكــون قــدر إمكاهنام مــن الوقت

(((

ألن جربيــل (عليــه الســام) صىل املغــرب يف اليومني يف وقــت واحد(((.

وقــال مالــك :يمتــد وقتهــا إىل طلــوع الفجــر  -وبــه قــال عطــاء ،وطــاووس

(((

 كــا يقــول يف الظهــر والعــر)((( .232

ً
ً
فضال عما حققه الشيخ الطوسي والعالمة.
ثالثا:
فأقول:

أما حكم املسألة يف املذهب الزيدي واإلبايض  ،فهي:

املذهب الزيدي:

ذهــب فقهــاء الزيديــة يف حتديــد وقــت صــاة املغــرب فيبتــدأ مــن رؤيــة كوكــب

ليــي ال هنــاري ،والنهــاري هــي الزهــرة ،واملشــري ،والشــعري ،وهــي علــب.

وقيــل :إن الــذي عليــه مشــهور فقهــاء الزيديــة ،إن أول اختيــار املغرب ســقوط

قــرص الشــمس ،ويعــرف بتوارهيــا احلجاب.

فأمــا مــن يف بطــن واد أو يف أوهــاط األرض فلعلهــم يقولــون يعتــر بذهــاب

شــعاعها عــن رؤوس اجلبــال ،وآخــره ذهــاب الشــفق األمحــر فــإذا ذهــب فذلــك

((( املجموع 31 :3و  ،32فتح العزيز 23 :3و  ،24كفاية األخيار ،52 : 1حلية العلامء.16 :2

((( سنن أيب داود .393 / 107 : 1

((( مقدمات ابن راشد  ،106 : 1املجموع  ،34 : 3املغني  ،424 : 1الرشح الكبري .472 : 1
((( تذكرة الفقهاء :ج 2ص 311ـ .312

املبحـث الثالث :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف مواقيت الصالة ...

آخــر اختيــار املغــرب)(((.
املذهب اإلبايض:

حدد فقهاء املذهب اإلبايض وقت صالة املغرب ،فقالوا :

( من حني تغرب الشمس إىل أن يغيب الشفق األمحر.

وقــال آخــرون :املغــرب مــن حــن تغــرب الشــمس إىل أن يغيــب الشــفق

األبيــض ،وســب اختالفهــم اشــراك اســم الشــفق يف لســان العــرب يف أنــه يقــع

عــى األمحــر واألبيــض.

وقيل :إن الصحيح هو ذهاب الشفق األمحر.

وقال آخرون :إن وقت املغرب غري موسع وله وقت واحد.

وقيــل :يســتدل عــى وقــت املغــرب بطلــوع اليــل مــن املــرق وتعرضــه إىل

القبلــة.

أو إذا مل يعــرف موضــع مغيــب الشــمس مــن غــره أو إذا نظــرت إىل القمــر ولــه

شــعاع ،أو إذا كان لنــار يف البيــت ضــوء ،واهلل أعلــم)(((.

املسألة احلادية عشر :حتديد وقت فريضة العشاء و فضيلتها.

ً
أوال :حتقي��ق العالم��ة احلل��ي (رمح��ه اهلل) يف املس��الة وبي��ان أق��وال فقه��اء
املذاه��ب االخرى :
أورد العالمــة احلــي (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف التذكــرة أقــوال فقهــاء
((( رشح األزهار ألمحد املرتىض :ج ،1ص.207
((( كتاب اإليضاح الشامخي :ج ،1ص.375
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اإلماميــة واملذاهــب االخــرى يف بيــان وقــت العشــاء الــذي يتعلــق فيــه احلكــم يف

وجــوب الفريضــة.
فقال:

(أول وقــت العشــاء عنــد الفــراغ مــن فريضــة املغــرب ،لكــن األفضــل

تأخريهــا إىل ســقوط الشــفق ،وهــو اختيــار املرتــى يف اجلمــل ،وابــن اجلنيــد

(((

234

ملــا رواه ســعيد بــن جبــر عــن ابــن عبــاس أن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) مجــع

بــن املغــرب والعشــاء مــن غــر خــوف وال ســفر((( ،ويف روايــة أخــرى :مــن غــر
خــوف وال مطــر((( .

ومن طريق اخلاصة قول الصادق (عليه السالم):

«إذا غربــت الشــمس فقــد دخــل وقــت الصالتــن إىل نصــف الليــل إال أن هــذه

قبل هــذه»(((.

وعن الصادق (عليه السالم):

«صــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) املغــرب والعشــاء قبــل الشــفق مــن

غــر علــة يف مجاعــة»((( .

((( حــكاه عنهــا املحقــق يف املعتــر 138 :ويوجــد قــول الســيد يف اجلمــل( 30 :ضمــن املجمــوع
الرائــق).

((( صحيــح مســلم  ،705 / 489 : 1ســنن النســائي  ،290 : 1املوطــأ  ،4 / 144 : 1ســنن
البيهقــي.166 : 3

((( سنن النسائي  ،290 : 1سنن الرتمذي  ،187 / 355 : 1سنن البيهقي .167 : 3
((( الكايف  ،12 / 281 : 3التهذيب  ،78 / 27 : 2اإلستبصار .941 / 262 : 1

((( الكايف  ،1 / 286 : 3التهذيب  ،1046 / 263 : 2اإلستبصار .981 / 271 : 1

املبحـث الثالث :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف مواقيت الصالة ...

وللشــيخ قــول آخــر :إن أول وقتهــا ســقوط الشــفق  -وهــو قــول آخــر

للمرتــى((( ،وقــول اجلمهــور كافــة(((  -ألن جربئيــل أمــر النبــي (صــى اهلل عليــه
وآلــه) أن يصــي العشــاء حــن غــاب الشــفق ،ويف اليــوم الثــاين حــن ذهــب ثلــث
الليــل((( .وهــو حممــول عــى االســتحباب

واختلفــوا يف الشــفق ،فذهــب أصحابنــا إىل أنــه احلمــرة ال البيــاض ،وبــه

قــال ابــن عمــر ،وابــن عبــاس ،وعطــاء ،وجماهــد ،وســعيد بــن جبــر ،والزهــري،
ومالــك ،والشــافعي ،والثــوري ،وابــن أيب ليــى ،وأمحــد ،وإســحاق ،وأبــو ثــور،
وداود ،وأبــو يوســف ،وحممــد((( لقــول النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه):
«الشفق :احلمرة ،فإذا غاب الشفق وجبت الصالة»(((.

وقــال أبــو حنيفــة ،وزفــر ،واألوزاعــي ،واملــزين :إنه البيــاض((( ألن أبا مســعود

األنصــاري قــال :رأيــت النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) يصــي هــذه الصــاة حــن

((( املبســوط للطــويس  ،75 : 1النهايــة  ،59 :اخلــاف  ،262 : 1املســألة  ،7املســائل النارصيــة
(اجلوامــع الفقهيــة)  ،229 :املســألة .74

((( املجمــوع  ،38 : 3فتــح العزيــز  ،27 : 3املغنــي  ،426 : 1الــرح الكبــر  ،474 : 1بدايــة
املجتهــد .96 : 1

((( ســنن النســائي  ،263 : 1ســنن الرتمــذي  ،149 / 279 : 1ســنن أيب داود ،393 / 107 : 1
ســنن الدارقطنــي .256 : 1

((( األم  ،74 : 1املجمــوع  38 : 3و  42و  ،43عليــه الرمحــة و األمــة  37 : 1و  ،38املغنــي : 1
 ،426الــرح الكبــر  ،473 : 1اهلدايــة للمرغينــاين .39 : 1

((( سنن البيهقي  ،373 : 1سنن الدارقطني .3 / 269 : 1

((( املجمــوع  ،43 : 3املبســوط للرسخــي  ،144 : 1اهلدايــة للمرغينــاين  ،39 : 1املغنــي ،426: 1
الــرح الكبــر .473 : 1
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يســود األفــق((( .وال حجــة فيــه ألنــه إذا غابــت احلمــرة اســود األفــق ،ألن البيــاض

ينــزل وخيفــى ،عــى أنــه جيــوز تأخريهــا إىل ذلــك.

وحكــي عــن أمحــد :أن الشــفق :البيــاض يف احلــر ،ألن يف احلــر قــد تنــزل

احلمــرة فتوارهيــا اجلــدران ،فــإذا غــاب البيــاض علــم الدخــول)(((.
واما وقت فريضة العشاء:
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فقال (عليه الرمحة والرضوان):

(وآخــر وقــت العشــاء للفريضــة إىل ثلــث الليــل ،ولالجــزاء إىل نصفــه -

وهــو قــول املرتــى ،وابــن اجلنيــد((( ،وهــو أحــد قــويل الشــافعي ،وبــه قــال ابــن
املبــارك ،والثــوري ،وأبــو ثــور ،وأمحــد يف روايــة(((  -حلديــث عبــد اهلل بــن عمــرو

بــن العــاص (ووقــت العشــاء إىل نصــف الليــل)((( ،وعــن أنــس قــال :أخــر النبــي

(صــى اهلل عليــه وآلــه):

«العشاء إىل نصف الليل»(((.

ومن طريق اخلاصة قول الصادق (عليه السالم):

«أول وقت العشاء ذهاب احلمرة ،وآخر وقتها غسق الليل»(((.
((( سنن أيب داود  ،394 / 108 : 1سنن الدارقطني .1 / 250 : 1
((( تذكرة الفقهاء :ج 2ص .312
((( حكى قوهلام يف املعترب .138 :

((( املجموع  ،39 : 3فتح العزيز  ،28 : 3املغني  ،428 : 1الرشح الكبري .474 : 1
((( صحيح مسلم .172 / 427 : 1
((( صحيح البخاري .150 : 1

((( الفقيه  ،657 / 141 : 1التهذيب  ،88 / 30 : 2اإلستبصار .953 / 264 : 1

املبحـث الثالث :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف مواقيت الصالة ...

وهو نصف الليل.

وللشــيخ قــول آخــر :أنــه ثلــث الليــل((( ،وهــو القــول الثــاين للشــافعي  -وبــه

قــال أبــو هريــرة ،وعمــر بــن عبــد العزيــز ،ومالــك ،وأمحــد يف روايــة((( ألن جربيــل
(عليــه الســام) صــى العشــاء يف اليــوم الثــاين حــن ذهــب ثلــث الليــل((( وألن
الثلــث متيقــن ،والزائــد عليــه مشــكوك فيــه فــا يصــار إليــه.

وقــال أبــو حنيفــة :آخــره طلــوع الفجــر(((  -وهــو روايــة لنــا(((  -لقولــه (عليــه

الســام):

«ال خيرج وقت صالة حتى يدخل وقت أخرى»

(((

ونحــن نقــول بموجبــه إذ بعــد نصــف الليــل يدخــل وقــت صــاة الليــل ،ومل

يتعــرض يف احلديــث للوجــوب .

واختلفــت الشــافعية فقــال بعضهــم :إذا خــرج النصــف ،أو الثلــث فقــد خــرج

وقــت االختيــار ،ووقــت األداء بــاق إىل طلــوع الفجــر((( ،وعــى قيــاس قــول أيب
((( النهاية .59 :

((( املجمــوع  ،39 : 3فتــح العزيــز  ،28 : 3الوجيــز  ،33 : 1املهــذب للشــرازي  ،59 : 1بدايــة
املجتهــد  ،97 : 1القوانــن الفقهيــة  ،50 :أقــرب املســالك  ،12 :املغنــي  ،427 : 1الــرح

الكبــر .474 : 1

((( سنن الرتمذي ،149 /279 :1سنن أيب داود  ،393 /107 :1سنن الدارقطني.1 /256 :1

((( املبســوط للرسخــي  ،145 : 1رشح فتــح القديــر  ،197 : 1اهلدايــة للمرغينــاين  ،39 : 1رشح
العنايــة  ،196 : 1بدائــع الصنائــع  ،124 : 1اللبــاب .57 : 1

((( التهذيب .1076 / 270 : 2

((( املبسوط للرسخيس .145 : 1

((( املجموع  ،40 - 39 : 3الوجيز  ،33 : 1كفاية األخيار .52 : 1
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ســعيد خيــرج الوقــت((( ،وقــال أبــو حامــد :إذا خــرج ثلــث الليل فــات الوقــت)(((.
ً
ً
فضال عما حققه العالمة (رمحه اهلل) .
ثانيا:
فأقول:

أما حتديد وقت صالة العشاء يف املذهب الزيدي واإلبايض ،فهو ما ييل:

املذهب الزيدي.
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ذهــب فقهــاء الزيديــة إىل أن العشــاء (وقتــان اضطراريــان ،األول :وقــت

اختيــار املغــرب مجيعــه إال قــدر ًا منــه يســع املغــرب ،وعقيــب غــروب الشــمس فإنــه

خيتــص املغــرب.

الوقــت الثــاين :مــن اضطــرار العشــاء ابتــداؤه مــن آخــر اختيــار ،وآخــره بقيــة

مــن الليــل تســع ركعــة ووقــت االضطــرار لفجــر هــو إدراك ركعــة منــه كاملــة قبــل
طلــوع الشــمس)(((.

املذهب اإلبايض.

حدد فقهاء اإلباضية وقت صالة العشاء:
(من حني يغيب الشفق إىل ثلث الليل.

وقال آخرون :آخر وقت العشاء نصف الليل.

وقال آخرون :آخر وقت العشاء طلوع الفجر.
((( املجموع .36 : 3

((( تذكرة الفقهاء :ج 2ص  313ـ .314

((( رشح األزهار ألمحد املرتىض :ج ،1ص.209

املبحـث الثالث :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف مواقيت الصالة ...

وامجعــوا عــى أن مــن صــى قبــل ثلــث اليــل أو نصفــه فقــد صــى يف الوقــت

املأمــور فيــه.

وقال آخرون :املغرب والعشاء مشرتكان يف الوقت ،واهلل أعلم)(((.

ً
ثالث��ا :الدلي��ل عل��ى ما ذه��ب إلي��ه االمامية (أعل��ى اهلل ش��انهم) يف حتديد
وقت صالة العش��اء ووق��ت الفضيلة.
وقد تناول الشيخ الطويس (رمحه اهلل) املسالة يف فقه اخلالف فقال:

(إن مــا أعتربنــاه مــن ذلــك ال خــاف بــن الطائفــة املحقــة أنــه مــن الوقــت

وليــس هاهنــا إمجــاع عــى أن مــا قبلــه وقــت فوجــب االحتيــاط لئــا يصــي قبــل
دخــول الوقــت)(((.

املسألة الثانية عشر :وقت الغداة .

وهــذه املســألة أتفــق عليهــا أغلــب فقهــاء املذاهــب اإلســامية ال ســيام املذهــب

اإلمامــي ،فقــد أتفــق فقهــاء االماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) عــى أن أول وقــت الغــداة

هــو مــا يســمى بالصبــح الصــادق أو بالفجــر الثــاين.
وقال العالمة احليل (ت726هـ):

(أول وقــت الغــداة طلــوع الفجــر الثــاين وهــو البيــاض ،املعــرض يف أفــق الســاء

ـ ويســمى بالصبــح الصــادق ،ألنــه صدقــك عــن الصبــح ،وســمي صبح ـ ًا ألنــه مجــع
بــن محــرة وبيــاض ،وال عــرة بــاألول الــكاذب اخلــارج مســتدقا صاعــدا كذنــب

((( كتاب االيضاح للشامخي :ج ،1ص.376
((( اخلالف :ج 1ص
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الرسحــان ،ويســمى اخليــط االســود ـ وهــو قــول العلــاء كافــة ـ وال يعلــق بالفجــر

األول حكــم بحــال.

قال االمام (عليه السالم):

«الفجــر هــو اخليــط االبيــض وليــس هــو االبيــض صعــد ًا وال تصــل يف ســفر

وال حــر حتــى تتبينــه»(((.
240

املسألة الثالثة عشر :بيان الفجر الثاني ووقت فضيلة صالة الصبح .

ً
أوال :الرد على من خالف اإلمجاع ودليل ما قال به اإلمامية.
وهــذه املســألة مل تشــهد خالف ـ ًا يعتــد بــه بــن فقهــاء املذاهــب إال مــن ذهــب

منهــم إىل القــول بــأن مــا بــن طلــوع الفجــر الثــاين إىل طلــوع الشــمس ليــس مــن
الليــل وال مــن النهــار ،وهــو زمــان منفصــل.

وقال آخرون :إن أول النهار طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل .

وقــد تنــاول الشــيخ الطــويس (عليــه الرمحــة والرضــوان) هــذه األقــوال

وأبطلهــا يف فقــه اخلــاف فقــال:

(الفجــر الثــاين هــو أول النهــار وآخــر الليــل فينفصــل بــه الليــل مــن النهــار

وحتــل بــه الصــاة وحيــرم بــه الطعــام والــراب عــى الصائــم وتكــون الصــاة

الصبــح مــن صــاة النهــار ،وبــه قــال عامــة أهــل العلــم(((.

وذهبــت طائفــة إىل أن مــا بــن طلــوع الفجــر الثــاين إىل طلــوع الشــمس ليــس

((( تذكرة الفقهاء  :ج 2ص .316

((( أحكام القرآن للجصاص .269 : 2

املبحـث الثالث :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف مواقيت الصالة ...

مــن الليــل وال مــن النهــار ،بــل هــو زمــان منفصــل بينهــا(((.

وذهبــت طائفــة إىل أن أول النهــار هــو طلــوع الشــمس ومــا قبــل ذلــك مــن

الليــل ،فتكــون صــاة الصبــح مــن صــاة الليــل ،وال حيــرم الطعــام والــراب عــى

الصائــم إىل طلــوع الشــمس ذهــب إليــه األعمــش((( وغــره ،وروي ذلــك عــن
حذيفــة(((.

دليلنا :عىل فساد قول الفرقة األوىل :قوله تعاىل:

الليْلَ فِي النَّهَا ِر وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي َّ
يُولِجُ َّ
اللي ِْل. (((

وهــذا ينفــي أن يكــون بينهــا فاصــل ،ويــدل عــى فســاد قــول األعمــش قولــه

تعــاىل:

َ أقِ ِم الصَّلَةَ َطرَف َِي النَّهَا ِر. (((

((( حــكاه النــووي يف املجمــوع  45 : 3عــن الشــيخ أيب حامــد يف تعليقــه عــن قــوم أهنــم قالــوا ( :مــا
بــن طلــوع الشــمس والفجــر ال مــن الليــل وال مــن النهــار بــل زمــن مســتقل فاصــل بينهــا قالــوا:
وصــاة الصبــح ال يف الليــل وال يف النهــار ) .وانظــر اهلدايــة للمرغينــاين  ،38 : 1واملبســوط : 1

 ،141ورشح فتــح القديــر .152 : 1

((( األعمــش  :أبــو حممــد ســليامن بــن مهــران األســدي موالهــم الكــويف معــروف بالفضــل والثقــة
واجلاللــة والتشــيع واالســتقامة ،عــده الشــيخ يف الرجــال مــن أصحــاب اإلمــام الصــادق عليــه

الســام ،وذكــره الســمعاين يف أنســابه بعنــوان الكاهــي وأثنــى عليــه علــاء العامــة وأقــروا بفضلــه
وثقتــه وجاللتــه مــع اعرتافهــم بتشــيعه .قــال ابــن حجــر يف هتذيبــه ( :قــال العجــي  :كان ثقــة

ثبتــا ...وكان فيــه تشــيع .تــويف ســنة  148ه ـ ) .رجــال الطــويس  ،206 :الكنــى واأللقــاب : 2

 ،45وتنقيــح املقــال  ،65 : 2واألنســاب للســمعاين  ،473 :وهتذيــب التهذيــب .222 : 4

((( املجموع .45 : 3
((( احلج .61 :

((( هود .114:
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ومل خيتلفــوا أن املــراد بذلــك صــاة الصبــح والعــر ،فلــا كانــت صــاة

الصبــح تقــام بعــد طلــوع الفجــر وقبــل طلــوع الشــمس َّ
دل ذلــك عــى أن هــذا

الوقــت طــرف النهــار وعنــده أنــه مــن الليــل.

وأيضــا أمجعــت الفرقــة املحقــة عــى حتريــم األكل والــرب بعــد طلــوع الفجــر

الثــاين ،وقــد بينــا أن ذلــك حجــة عــى أن هــذا اخلــاف قــد انقــرض ،وأمجــع عليــه
242

املســلمون((( فلــو كان صحيحــا ملــا انقــرض)(((.

ً
ثانيا :وقت فضيلة صالة الفجر يف املذاهب االخرى.
وقد تناوله العالمة (عليه الرمحة والرضوان ) يف التذكرة ،فقال:

(وآخــر وقتهــا للفضيلــة حــن يســفر الصبــح ،ولإلجــزاء إىل طلــوع الشــمس -

وبــه قــال أبــو حنيفــة(((  -ألن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــال:
«وقت الفجر ما مل تطلع الشمس»(((.

ومن طريق اخلاصة قول الباقر (عليه السالم):

«وقت الغداة ما بني طلوع الفجر إىل طلوع الشمس»(((.

وقــال الشــيخ  :وقــت املختــار إىل أن يســفر الصبــح ،وللمضطــر إىل طلــوع

((( قــال النــووي يف املجمــوع ( : 305 : 6هــو مذهبنــا ومذهــب أيب حنيفــة ومالــك وأمحــد ومجاهــر
العلــاء مــن الصحابــة والتابعــن فمــن بعدهــم ،قــال ابــن املنــذر  :وبــه قــال عمــر بــن اخلطــاب
وابــن عبــاس وعلــاء األمصــار وبــه نقــول ).

((( اخلالف للشيخ الطويس :ج 1ص  266ـ .267

((( بدائع الصنائع  ،122 : 1بداية املجتهد .97 : 1

((( صحيح مسلم  ،172 / 427 : 1سنن أيب داود  ،396 / 109 : 1سنن البيهقي .378 : 1
((( التهذيب  ،114 / 36 : 2اإلستبصار .998 / 275 : 1

املبحـث الثالث :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف مواقيت الصالة ...

الشــمس((( ،وبــه قــال الشــافعي وأمحــد((( ألن جربئيــل عليــه الســام صــى الصبــح

يف اليــوم الثــاين حــن أســفر((( ،وهــو يــدل عــى األفضليــة)(((.
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((( اخلالف  267 : 1املسألة .10

((( املجموع  ،43 : 3املغني .429 : 1

((( سنن الرتمذي  ،149 / 280 : 1سنن أيب داود  ،393 / 107 : 1سنن.
((( تذكرة الفقهاء :ج 2ص .316

املبحث الرابع
ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة
تنــاول رشاح هنــج البالغــة احلديــث الرشيــف ـ موضــع الدراســة ـ يف رشوحهم

وبينــوا معــاين االلفــاظ ودالالت النــص  ،فكانت كااليت :

املسألة األوىل :ما أورده قطب الدين الراوندي (رمحه اهلل) (ت573 :هـ)

قــال (عليــه الرمحــة والرضــوان) بعــد أن تنــاول بيــان املــراد مــن كالمــه (عليــه

الصــاة والســام) يف هــذه اخلطبــة حتــى وصــل إىل قولــه (عليــه الســام):
«فصلوا بالناس الظهر».

قــال :ثــم بــن أوقــات الصــات للمتآمريــن عــى الكنايــة إذا مجعــوا ،فقــال

صلــوا الظهــر حــن تفــيء الشــمس :أي ترجــع وتــزول.

وقولــه «مثــل مربــض العنــز» إشــارة إىل أن رحــل رســول اللَّ (صــى اهلل عليــه

وآلــه) كان طولــه ذراعــا فلــا وقــع ظلــه مثلــه فذلــك آخــر وقــت املختــار للظهــر.

وقولــه «وصلــوا هبــم العــر والشــمس بيضــاء حيــة يف عضــو مــن النهــار»

كنايــة عجيبــة ،أي صلــوا هبــم هــذه الصــاة واحلــال أن الشــمس بيضــاء مل تصفــر

بعــد ،ومل يــرض بذلــك حتــى قــال «وهــي حيــة» أي وللشــمس قــوة ،وزاد التعجيــل

بقولــه «يف عضــو مــن النهــار» أي يبقــى كثــر مــن النهــار ،وزاد املبالغــة يف رسعــة
أدائهــا بــأن قــال «حــن يســار فيهــا فرســخان».

وإذا أنعمــت النظــر كان عــى مــا حــدوا عليهــم الســام يف الفقهيــات للمختــار
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إذا صــار ضــل كل يشء مثليــه عــرا.

«وصلــوا هبــم املغــرب حــن يفطــر الصائــم» :أي حــن وقــوع القــرص وغيبوبة

الشــمس حتــى يفيــض احلــاج مــن عرفــات يــوم عرفــة ،وذلــك إذا ســقط قــرص

الشــمس وغــاب عــن العيــون يف تلــك اآلفــاق.

«وصلــوا هبــم العشــاء حــن يتــوارى الشــفق» :أي إذا غابــت احلمــرة التــي
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تقلصــت مــن جانــب املــرق قليـ ً
ا قليــا يف املغــرب ،وذلــك ملــن جيمــع بالنــاس.
وهــو عــى ســبيل األفضــل ،ولــو صــى قبــل ذلــك أو بعــده منفــردا مل يكــن بــه

بــأس ،وكــذا يف اجلامعــة إىل أن يذهــب مــن الليــل ثلثــه.

«وصلــوا هبــم الغــداة والرجــل يعــرف وجــه صاحبــه» :وذلــك إذا طلــع الفجــر

الصــادق ،ليكتــب مرتــن يكتبهــا مالئكــة الليــل ومالئكــة النهــار ،وال تكونــوا

للنــاس فتنــة بــأن تطيلــوا الصــاة إذا صليتــم بالنــاس مجاعــة ،فأمــا إذا صليتــم
فــرادى فأطيلوهــا إذا شــئتم(((.

املسألة الثانية :ما أورده ابن ميثم البحراني (ت679هـ).

قال:

(بـ ّـن ـ أي :اإلمــام أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ـ يف هــذا الكتــاب أوقــات

الصــاة املفروضــة:

فــاألول :وقــت الظهــر وحــدّ ه بوقــت يفء الشــمس أي رجوعهــا وميلهــا إىل

ـم ن ّبــه بتقديــره بمربــض العنــز وهــو ّأول وقــت الظهــر وذلــك ممّــا خيتلــف
املغــرب ثـ ّ
((( منهاج الرباعة للراوندي :ج ،3ص.164-163

املبحـث الرابع :داللة احلديث عند شراح نهج البالغة

باختــاف البــاد.

الثاين :وقت العرص وقدّ ره ببقاء الشمس بيضاء مل تصفر للمغيب ،وح ّية.

واســتعار لفــظ احليــاة لظهورهــا عــى األرض ملــكان املشــاهبة ،ويف عضــو مــن

ـم قــدّ ر ذلــك العضــو بمقــدار أن يســافر فيــه
النهــار ،وأراد القســم والقطعــة منــه .ثـ ّ

فرســخان الســر املعتــاد.

وعرفــه بأمريــن :أحدمهــا :حــن يفطــر الصائــم ،وذلك
الثالــث :وقــت املغــرب ّ

احلجــاج ويفيــض مــن عرفــات.
عنــد ســقوط القــرص .والثــاين :حــن يدفــع ّ
عرفــه هبــا.
ولشــهرة هاتــن العالمتــن وتعارفهــا مــع املخاطبــن ّ

عرفــه بتــواري الشــفق وذلــك مــن ناحيــة
الرابــع :وقــت العشــاء اآلخــرة ّ

املغــرب ،وحــدّ آخــره بثلــث الليــل ،وإ ّنــا حــدّ آخــر هــذا الوقــت دون أوقات ســائر
ألن الفرائــض يتبـ ّـن آخــر ّ
الفرائــض ّ
كل وقــت منهــا ببيــان ّأول وقــت األخــرى.

وال كذلــك آخــر وقــت العشــاء اآلخــرة التّصالــه بالليــل اخلــايل عــن الفرائــض،
وأ ّمــا آخــر وقــت الصبــح فحــدّ ه بطلــوع الشــمس أيضــا ظاهــر.

اخلامــس :وقــت صــاة الغــداة ،وحــدّ ه بحــن يعــرف الرجــل وجــه صاحبــه،

وذلــك حــن طلــوع الفجــر الثــاين وهــو احلمــرة املعرتضــة مــن ناحيــة املــرق،
ـم أوصاهــم بفعــل وتــرك :أ ّمــا
والعالمــة التــي ذكرهــا أوضــح لســائر النــاس .ثـ ّ

الفعــل فــأن يص َّلــوا بالنــاس صــاة أضعفهــم ،وهــو أن ال يطيلــوا يف القــراءة ويف
ـإن ذلــك ال يســتطيع القيــام بــه ّ
الفرائــض كقــراءة البقــرة والســور الطــوال فـ ّ
كل

النــاس فيــؤ ّدي ذلــك إىل املشـ ّقة وعجــز بعضهــم عــن أداء الفريضــة يف اجلامعــة وهو

ـى يف الديــن ،وأ ّمــا الــرك فــأن ال يكونــوا فتّانــن بإطالــة الصــاة ،ووجــه
رضر منفـ ّ
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الفتنــة هنــا ّأنــم يكونــون صارفــن للنــاس عــن االتّفــاق والتســاعد عــى اجلامعــة

بإطالتهــا املســتلزمة لتخ َّلــف العاجزيــن والضعفــاء .واهلل أعلــم)(((.
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((( رشح هنج البالغة البن ميثم البحراين :ج 5ص .134

الفصل الثالث
استحباب ختفيف اإلمام صالته
وبيان حكم السفر يوم اجلمعة

املبحث األول
استحباب ختفيف اإلمام صالته
قال أمري املؤمنني (عليه الصالة والسالم) يف عهده ملالك االشرت:
ول ُم َض ِّيعـ ًا َفـإِ َّن ِف النَّـ ِ
ـك لِلنَّـ ِ
ـن ُمنَ ِّفــر ًا َ
«ص َلتِـ َ
ـن بِــه ا ْل ِع َّلـ ُة
ـاس َمـ ْ
ـاس َفـ َـا َتكُو َنـ َّ
َ
ِ
و َلــه َْ
ت َر ُسـ َ
ـن َو َّج َهنِــي إِ َل ا ْل َي َم ِن
اجـ ُة و َقــدْ َسـ َـأ ْل ُ
ـول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) حـ َ
ال َ
ِِ
ِ
ِ
ـم َف َقـ َ
َك ْيـ َ
ـن َر ِحيـ ًا»(((.
ـن بِا ُْل ْؤمنـ َ
ـم و ُكـ ْ
ـالَ :
ـم ك ََصـ َـاة َأ ْض َعف ِهـ ْ
«صـ ِّـل ِبِـ ْ
ـف ُأ َصـ ِّـي ِبِـ ْ
أتفــق فقهــاء املذاهــب اإلســامية عــى اســتحباب ختفيــف االمــام صالتــه

وخاصــة إذا كان فيهــم الضعيــف واملريــض وصاحــب احلاجــة ،وهــذه بعــض

أقواهلــم يف املســألة.

املسألة االوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي.

ً
أوال :العالمة احللي (ت726 :هـ).
قال (عليه الرمحة والرضوان) يف التذكرة:

(وال يســتحب لــه التطويــل كثــر ًا فيشــق عــى مــن خلفــه ،لقولــه (صــى اهلل

عليــه والــه):

«من أم الناس فليخفف»(((.

وللمنفــرد اإلطالــة؛ ولــو عــرض عــارض لبعــض املأموريــن يقتــي خروجــه

((( كتابه (عليه السالم) إىل مالك االشرت :ص  440حتقيق صبحي الصالح.
((( صحيح البخاري :ج 1ص .180
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الفصـل الثالث :استحباب ختفيف اإلمام صالته ...

اســتحب لإلمــام التخفيــف ،قــال (عليــه الســام):

«إين ألقــوم يف صــاة وأنــا أريــد أن أطــول فيهــا فاســمع بــكاء الصبــي فأجتــوز

فيهــا كراهيــة أن يشــق عــى أبيــه»((((((.
وقال يف املنتهي:

(يســتحب لإلمــام أن يكمــل افعــال صالتــه مــن القيــام واجللــوس والركــوع
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والســجود ،وخي ّفــف أذكارهــا.
وهو إمجاع أهل العلم.

روى اجلمهــور عــن أنــس بــن مالــك قــال  :مــا ص َّليــت خلــف أحــد قـ َّ
ـف
ـط أخـ ّ

ـم صــاة مــن رســول اهلل (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه)(((.
[ صــاة ] وال أتـ ّ
وعن أيب هريرة ّ
النبي َّ
صل اهلل عليه وآله قال :
أن ّ

فــإن فيهــم الســقيم والضعيــف ،فــإذا َّ
«مــن َّ
صــى
صــى للنــاس فليخ ّفــفّ ،

لنفســه فليطــل مــا شــاء»(((.

اخلاصــة  :مــا رواه الشــيخ((( عــن إســحاق بــن عـ ّار ،عــن أيب عبــد
ومــن طريــق
ّ

اهلل (عليــه الســام) قال:

((( سنن ايب داوود :ج 1ص  ،209ح .789

((( تذكرة الفقهاء :ج 3ص .157
ـاري  181 : 1بتفــاوت يف اللفــظ ،صحيــح مســلم  342 : 1احلديــث  ،469مســند
((( صحيــح البخـ ّ
ـي .114 : 3
أمحــد  ،276 : 3ســنن البيهقـ ّ
ـاري  ،180 : 1صحيــح مســلم  341 : 1احلديــث  ،467ســنن أيب داود 211 : 1
((( صحيــح البخـ ّ
ـي : 3
ـائي  ،94 : 2املو َّطــأ  134 : 1احلديــث  ،13ســنن البيهقـ ّ
احلديــث  ،795 ،794ســنن النسـ ّ
 115و  ،117مســند أمحــد .486 : 2
((( غ بزيادة  :يف الصحيح.

املبحـث األول :استحباب ختفيف اإلمام صالته

«ينبغي لإلمام أن تكون صالته عىل أضعف من خلفه»

(((

.

وحلديــث جابــر وقــد تقــدّ م((( ،أل ّنــه ر ّبــا كان يف اجلامعــة مــن يتــأ ّذى بالتطويــل

ملــرض أو حاجــة تفــوت ،فيحصــل األذى بالتطويــل ،فــكان اإلرساع مرشوعــا)(((.
ً
ثانيا :احملقق البحراني (ت1186 :هـ).
قال (عليه الرمحة والرضوان) يف احلدائق يف آداب صالة اجلامعة:

(ومنهــا ت أن األفضــل لإلمــام أن يصــي بصــاة أضعــف من خلفــه ،واالخبار

بــه مســتفيضة ومنهــا مــا رواه الشــيخ والصــدوق عــن إســحاق بــن عــار عــن أيب
عبــد اهلل (عليــه الســام)

(((

قــال:

«ينبغي لإلمام أن تكون صالته عىل صالة أضعف من خلفه».

ومــا رواه الشــيخ يف التهذيــب مســندا عــن الســكوين عــن جعفــر عــن أبيــه عــن

عــي (عليهــم الســام)  -ورواه الصــدوق مرســا عــن عــي (عليــه الســام)((( -
قــال :آخــر مــا فارقــت عليــه حبيــب قلبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) أنــه قــال:
«يا عيل إذا صليت فصل صالة أضعف من خلفك» .احلديث.

ومــا رواه يف الــكايف والتهذيــب يف الصحيــح عــن عبــد اهلل بــن ســنان عــن أيب
((( التهذيــب  274 : 3احلديــث  ،795الوســائل  469 : 5البــاب  69مــن أبــواب صــاة اجلامعــة
احلديــث .3

((( يراجع  :ص .302

((( منتهى املطلب :ج 6ص .304

((( الوسائل الباب  69من صالة اجلامعة.
((( الوسائل الباب  69من صالة اجلامعة.
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عبــد اهلل (عليــه الســام)((( قــال :

«صــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) الظهــر والعــر فخفــف الصــاة يف

الركعتــن األخريتــن فلــا انــرف قــال لــه النــاس :يــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه

وآلــه) أحــدث يف الصــاة يشء؟
قال :وما ذاك؟ قالوا:
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خففــت يف الركعتــن األخريتــن؟ فقــال هلــم :أمــا ســمعتم رصاخ الصبــي؟

ورواه يف كتــاب عــدة الداعــي((( ثــم قــال :ويف حديــث آخــر خشــيت أن يشــتغل بــه
خاطــر أبيــه».

وقــال يف كتــاب الفقيــه((( :كان معــاذ يــؤم يف مســجد عــى عهــد رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه) ويطيــل القــراءة وأنــه مــر بــه رجــل فافتتــح ســورة طويلــة
فقــرأ الرجــل لنفســه وصــى ثــم ركــب راحلتــه فبلــغ ذلــك النبــي (صــى اهلل عليــه

وآلــه) فبعــث إىل معــاذ فقــال:

«يا معاذ إياك أن تكون فتانا عليك بالشمس وضحاها وذواهتا».

ويف كتاب هنج البالغة((( يف عهده (عليه السالم) لألشرت (ريض اهلل عنه):

«إذا قمــت يف صالتــك للنــاس فــا تكونــن منفــرا وال مضيعــا فــإن يف النــاس

مــن بــه العلــة ولــه احلاجــة وقــد ســألت رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) حــن
وجهنــي إىل اليمــن كيــف أصــي هبــم؟ فقــال صــل هبــم كصــاة أضعفهــم وكــن

((( الوسائل الباب  69من صالة اجلامعة.

((( مستدرك الوسائل الباب  53من صالة اجلامعة.
((( الوسائل الباب  69من صالة اجلامعة.
((( الوسائل الباب  69من صالة اجلامعة.
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باملؤمنــن رحيــا».

وقال يف كتاب الفقه الرضوي(((:

«إذا صليت فخفف هبم الصالة وإذا كنت وحدك فثقل فإهنا العبادة».

وقــال يف الذكــرى :يســتحب لإلمــام ختفيــف الصــاة واالقتصــار عــى الســور

القصــار والتســبيح يف الركــوع والســجود ثالثــا ال أزيــد.

ثــم نقــل روايــة إســحاق بــن عــار املتقدمــة .ثــم قــال :ولــو أحــس بشــغل

لبعــض املأمومــن اســتحب التخفيــف أزيــد مــن ذلــك.

ثــم نقــل صحيحــة عبــد اهلل بــن ســنان يف بــكاء الصبــي .وباجلملــة فاحلكــم

املذكــور اتفاقــي نصــا وفتــوى ،واســتثنى بعــض األصحــاب مــن ذلــك مــا إذا علــم

منهــم حــب التطويــل وال بــأس بــه ،ألن الظاهــر مــن األخبــار هــو مراعــاة حاهلــم
يف االســتعجال ألغراضهــم وحوائجهــم وأمراضهــم فــإذا أحبــوا ذلــك فــا منافــاة

فيــه ملــا دلــت عليــه النصــوص املذكــورة)(((.
ً
ثالثا :السيد حممد كاظم اليزدي (ت1337 :هـ).

قال (عليه الرمحة والرضوان) يف مستحبات اجلامعة ومكروهاهتا:

(الثامــن :أن يصــي اإلمــام بصــاة أضعــف مــن خلفــه ،بــأن ال يطيــل يف أفعــال

الصــاة مــن القنــوت والركــوع والســجود إال إذا علــم حــب التطويــل مــن مجيــع

املأمومــن)(((.
((( ص .14

((( احلدائق النارضة :ج11ص .171
((( العروة الوثقى  :ج 3ص .195
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ً
رابعا :التعليق على قول السيد اليزدي (عليه الرمحة والرضوان):
(إال إذا علم حب التطويل من مجيع املأمومني).

أقــول :بحمــد اهلل تعــاىل ،قــد أورد الســيد اليــزدي (عليــه الرمحــة والرضــوان)

يف املســتحبات املناطــة باإلمــام التخفيــف يف الصــاة الحتــال أن يكــون يف املصلــن
الضعيــف والســقيم وصاحــب احلاجــة.
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ويف حــال حصــول العلــم بحــب املأمومــن لإلطالــة فينقــل االســتحباب مــن

التخفيــف إىل االطالــة.

لكــن الســؤال املطــروح :كيــف يتحقــق العلــم مــن اجلميــع وفيهــم مــن يلتحــق

باجلامعــة بعــد تكبــرة االحــرام أو يف الركعــة االوىل والثانيــة وهــو ضعيــف البــدن

أو لــه حاجــة كفــوات الرفقــة أو تــرك الــدكان مفتوحــ ًا او تعلــق الصبــي بابيــه
وغريهــا.

ال شــك أن هــذا العلــم متعــذر حصولــه وقــد دخــل االمــام يف الصــاة ،بــل

متعــذر حتــى قبــل دخولــه ملــا قــد حيلــق اإلمــام مــن تــرب الريــاء أو العجــب أو

الســمعة وتلبــس العمــل بالنيــة وتبعيتــه لــه؛ وعليــه:

1ـ يقتــي االســتحباب :التوســط يف التخفيــف لوجــود الضعيــف الــذي قــد

يــره االرساع والتخفيــف أيضــ ًا يف الوقــت نفســه؛ وذلــك لصعوبــة الركــوع
والســجود والنهــوض ،كــا يــره القنــوت والركــوع والســجود.

2ـ ويقتــي االســتحباب التوســط يف اإلطالــة لوجــود مــن حيــب اطالــة

القنــوت والدعــاء والركــوع والســجود.

إال أن النصــوص الرشيفــة ترشــد إىل اســتحباب التخفيــف واالعتــدال يف
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وقــت القــراءة والركــوع والســجود.

ولــذا :قــد اســتثنى هــذا االســتحباب ،اي اإلطالــة حلــب املصلــن ورغبتهــم

فيــه كثــر مــن الفقهــاء وذلــك (لقصــور النصــوص عــن شــمول ذلــك)((( كــا علــق

الســيد حمســن احلكيــم (عليــه الرمحــة والرضــوان).
املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى .

مل خيتلــف فقهــاء املذاهــب يف اســتحباب ختفيــف الصــاة يف اجلامعــة واالطالــة

للمنفــرد؛ وهــذه اقواهلــم:
ً
أوال :املذهب احلنفي.

ذهــب فقهــاء احلنفيــة إىل كراهــة التطويــل إال يف صــاة الكســوف وصــاة

الفجــر ،ويســتحب التخفيــف لوجــود االضعــف.
قال ابن نجم املرصي (ت 970هـ):

(وكــره لإلمــام تطويلهــا للحديــث« :إذا أم أحدكــم النــاي فليخفف» واســتثنى

املحقــق يف فتــح القديــر صــاة الكســوف فإنــه الســنة فيهــا التطويــل حتــى تنجــي

الشــمس .وأراد بالتطويــل مــا زاد عــى القــدر املســنون كــا يف الــراج الوهــاج ال

كــا قــد يتومهــه بعــض األئمــة فيقــرأ يســرا يف الفجــر كغريهــا.

ويف املضمــرات رشح القــدوري :أي ال يزيــد عــى القــراءة املســتحبة وال يثقــل

عــى القــوم ولكــن خيفــف بعــد أن يكــون عــى التــام واالســتحباب اهـ.

وذكــره يف فتــح القديــر بحثــا وعلــل لــه بأنــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) هنــى عــن

((( مستمسك العروة الوثقى :ج 7ص .357
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التطويــل وكانــت قراءتــه هــي املســنونة فــا بــد مــن كــون مــا هنــى عنــه غــر مــا

كان دأبــه إال لــرورة كــا روي عنــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) أنــه قــرأ باملعوذتــن يف

الفجــر ،فلــا فــرغ قيــل لــه أو جــزت؟ قــال:

«سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتتن أمه».

ويف منيــة املصــي :ويكــره لإلمــام أن يعجلهــم عــن إكــال الســنة ،والظاهــر أهنــا
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يف تطويــل الصــاة كراهــة حتريــم لألمــر بالتخفيــف وهــو للوجــوب إال لصــارف
وإلدخــال الــرر عــى الغــر.

وأطلقــه فشــمل مــا إذا كان القوم حيصــون أو ال رضوا بالتطويــل أو ال إلطالق

احلديــث .وأطلــق يف التطويــل فشــمل إطالــة القــراءة أو الركــوع أو الســجود أو
األدعيــة واختــار الفقيــه أو الليــث أنــه يطيــل الركــوع إلدراك اجلائــي إذا مل يعرفــه

فــإن عرفــه فــا ،وأبــو حنيفــة منــع منــه مطلقــا ألنــه رشك أي ريــاء)(((.
ثانيا :املذهب املالكي.

ذهــب مالــك ابــن انــس إىل كراهــة االطالــة واســتحباب التخفيــف لإلمــام يف

صالتــه واختلفــوا يف اطالــة ركــوع االمــام إذا أحســن بمجيــئ أحــد املصلــن كــي

يلحــق بالصــاة؛ كــا يســتحب االطالــة للمنفــرد.
قال احلطاب الرعيني (ت954 :هـ):

(وال يطال ركوع لداخل ،قال يف توضيحه :وال يطيل اإلمام إلدراك أحد.

قــال يف النــوادر مــن العتبيــة مــن ســاع ابــن القاســم :وال ينتظــر االمــام مــن رآه
((( البحر الرائق :ج 1ص .614
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أو أحســه مقبــا .قــال ابــن حبيــب :إذا كان راكعــا فــا يمــد يف ركوعــه.

وكذلك قال اللخمي :ومن وراءه أعظم عليه حقا ممن يأيت .انتهى.

وجــوز ســحنون اإلطالــة واختــاره عيــاض .وحديــث مــن يتصــدق عــى هــذا

وختفيفــه عليــه الصــاة والســام مــن أجــل بــكاء الصغــر والوقــوف يف صــاة

اخلــوف ألجــل إدراك الطائفــة الثانيــة يــدل لــه .وانظــر هــل جتــوز إطالــة الصــاة

كلهــا هلــذا أم ال؟ انتهــى كالم التوضيــح.

ففهــم الشــيخ أن كالم ابــن حبيــب مفــر لســاع ابــن القاســم وكــذا ابــن عرفــة

قــال :ويف مــد االمــام ركوعــه ملــن أحــس بدخــول نفــل الصقــي عــن ســحنون يف
الســليامنية قائــا .ولــو طــال .والشــيخ عــن ابــن حبيــب ومل حيــك غــره مــع ســاعه

ابــن القاســم ففــره ابــن رشــد بالكراهــة .قــال :وأجــازه بعــض العلــاء يف اليســر
الــذي ال يــر بمــن معــه .قلــت :ويقــوي األول إن كانــت األخــرة .انتهــى .وفهــم

الشــارح هبــرام أهنــا ثالثــة أقــوال ورصح هبــا يف شــامله واهلل أعلــم.

وقــال الــرزيل يف مســائل الصــاة قــال أبــو حممــد بــن أيب زيــد فيمــن يــرى

رجــا مقبــا يريــد الدخــول معــه يف الصــاة فيطيــل القــراءة أو يبطــئ هبــا ولــوال
انتظــاره مــا فعــل ذلــك :إنــه أخطــأ يف فعلــه وال يعيــد وتصــح صالتــه.

قــال الــرزيل :املســألة املختلــف فيهــا هــي مــن أتــى واالمــام راكــع وأحــس بــه،

هــل يطيــل يف ركوعــه حتــى يــدرك مــع الركعــة ؟ قــال ابــن يونــس عــن ســحنون:
إنــه جيــوز أن ينتظــره ولــو طــال .

وعــن ابــن حبيــب وهــو يف ســاع ابــن القاســم :ال ينتظــره .ابــن رشــد :وحمملــه

عنــدي عــى الكراهــة وأجــازه بعــض العلــاء يف اليســر الــذي ال يــر بمــن معــه.
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ومحــل املــازري قــول ابــن حبيــب عــى املنــع واختــار إن كانــت الركعــة األخــرة جاز
وإال مل جيــز فيحتمــل أن يتخــرج هــذا اخلــاف يف صــورة الســؤال مــن بــاب أحــرى

ألن الركــوع ليــس بمحــل اإلطالــة ،فــإذا جــاز فيــه فهــو يف حــال القيــام والقــراءة
أجــوز .وحيتمــل أن يتخــرج اخلــاف فيــه مــن وجــه آخــر وهــو مــن أنصــب ملخــر

خيــره ويف صحــة صالتــه قــوالن)(((.
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ً
ثالثا :املذهب احلنبلي .
يــرى فقهــاء املذهــب احلنبــي كراهــة االطالــة لإلمــام وتســتحب للمفــرد

ولإلمــام لوجــود الضعيــف بــن املصلــن.
قال ابن قدامة (ت026هـ):

(وال يســتحب لــه التطويــل كثــر ًا فيشــق عــى مــن خلفــه لقــول النبــي (صــى

اهلل عليــه والــه):

«من أم الناس فليخفف».

وأمــا املتفــرد فلــه اإلطالــة يف ذلــك كلــه مــا مل خيرجــه إىل حالــه خيــاف الســهو

فتكــره الزيــادة عليــه ،فقــد روي عــن عــار بــن يــارس ،انــه صــى صــاة أوجــز فيهــا

فقيــل لــه يف ذلــك؟ فقــال( :أنــا أبــادر الوســواس).

ويســتحب لإلمــام إذا عــرض عــارض لبعــض املأمومــن يقتــي خروجــه ان

خيفــف فقــد جــاء عــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،انــه قــال:

«إين ال أقــوم يف الصــاة وأنــا أريــد أن أطــول فيهــا فأســمع بــكاء الصبــي فأجتــوز

((( مواهب اجلليل :ج 2ص 405؛ حاشية الدسوقي :ج 1ص .247
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كراهيــة أن أشــق عىل أمــه»(((.
ً
رابعا :املذهب الشافعي .
وذهــب الشــافعي إىل االســتحباب يف التخفيــف ،ويف ذلــك يقــول النــووي

(ت676 :هـــ):

(ويســتحب أن خيفــف يف القــراءة واألذكار ملــا روي أبــو هريــرة عــن النبــي

(صــى اهلل عليــه وآلــه) أنــه قــال:

«إذ صــي أحدكــم للنــاس فليخفــف فــان فيهــم الســقيم والضعيــف والكبــر

وإذا صــى لنفســه فليطــول مــا شــاء فــان صــى بقــوم يعلــم أهنــم يؤثــرون التطويــل مل

يكــره التطويــل الن املنــع ألجلهــم وقــد رضــوا».

(الــرح) هــذا احلديــث رواه البخــاري ومســلم وروينــاه أيضــا عــن مجاعــة من

الصحابــة غــر أيب هريــرة عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم وىف بعــض رواياهتــم
وذا احلاجــة قــال الشــافعي واألصحــاب يســتحب لإلمــام ان خيفــف القــراءة
واألذكار بحيــث ال يــرك مــن األبعــاض واهليئــات شــيئا وال يقتــر عــى األقــل
وال يســتوىف األكمــل املســتحب للمنفــرد مــن طــوال املفصــل وأوســاطه وأذكار

الركــوع والســجود .قــال صاحــب التتمــة وآخــرون التطويــل مكــروه وقــد أشــار
إليــه املصنــف بقولــه ان آثــروا التطويــل مل يكــره.

وقــد نــص عليــه الشــافعي يف األم قــال يف األم يف بــاب مــا عــى االمــام مــن

التخفيــف قــال وأحــب لإلمــام ان خيفــف الصــاة ويكملهــا فــان عجــل عــا
أحببــت مــن االكــال أو زاد عــى مــا أحببــت مــن االكــال كرهــت ذلــك لــه وال

((( املغني ألبن قدامة :ج 1ص .587
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إعــادة عليــه وال عــى مــن خلفــه إذا جــاء بأقــل ممــا عليــه قــال أصحابنــا فــان صــي

بقــوم حمصوريــن يعلــم مــن حاهلــم أهنــم يؤثــرون التطويــل مل يكــره التطويــل بــل

قــال أبــو إســحاق املــروزي والشــيخ أبــو حامــد وغريمهــا أنــه يســتحب التطويــل
حينئــذ وعليــه حتمــل األحاديــث الصحيحــة يف تطويــل النبــي (صــى اهلل عليــه

[وآلــه] وســلم) يف بعــض األوقــات فــان جهــل حاهلــم أو كان فيهــم مــن يؤثــر
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التطويــل وفيهــم مــن ال يؤثــره مل يطــول اتفــق عليــه أصحابنــا.

ويؤيــده األحاديــث الصحيحــة منهــا حديــث أنــس أن النبــي (صــى اهلل عليــه

وآلــه وســلم) قــال:

«إين ألقــوم يف الصــاة أريــد أن أطــول فيهــا فاســمع بــكاء الصبــي فأجتــوز يف

صــايت كراهــة أن أشــق عــى أمــه» رواه البخــاري ومســلم.

وإن كانــوا يؤثــرون التطويــل ولكــن املســجد مطــروق بحيــث يدخــل يف

الصــاة مــن حــر بعــد دخــول االمــام فيهــا مل يطــول وىف فتــاوى الشــيخ أبــى

عمــرو بــن الصــاح أن اجلامعــة لــو كانــوا يؤثــرون التطويــل إال واحــدا أو اثنــن

ونحومهــا فــان ال يؤثــره ملــرض ونحــوه فــإن كان ذلــك مــرة ونحوهــا خفــف وإن

كثــر حضــوره طــول مراعــاة حلــق الراضــن وال يفــوت حقهــم هلــذا الفــرد املــازم
وهــذا الــذي قالــه تفصيــل حســن متعــن)(((.

املسالة الثالثة  :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة .

اتفــق فقهــاء املذاهــب اإلســامية عــى اســتحباب التخفيفــي يف صــاة اجلامعــة

لتــوارد النصــوص يف ذلــك عــن النبــي (صــى اهلل عليــه والــه)؛ والعــرة النبويــة التــي
((( املجموع :ج 4ص .229
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تأخــذ بأعنــاق االماميــة (اعــى اهلل شــأهنم) واختلفــوا يف االطالــة فذهــب االماميــة إىل

االســتحباب إذا علــم االمــام ان املأمومــن حيبــون االطالــة ،وذهــب املالكيــة واحلنابلــة
واحلنفيــة إىل كراهــة االطالــة؛ واختلفــوا يف االطالــة يف الركــوع إلدراك املحبــن إىل

اجلامعــة بــن اجلــواز واحلرمــة ألهنــا جتــر إىل الريــاء وهــو الــرك وتبطــل بــه الصــاة.
املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة .

تتنــاول رشاح هنــج البالغــة هــذا اجلــزء مــن عهــده ملالــك األشــر ( رضــوان

اهلل تعــاىل عليــه ) وبينــوا مــا ينبغــي للــوايل مراعاتــه مــع العامــة مــن اآلداب  ،ومنهــا
صــاة اجلامعــة  ،وهــو كااليت:

ً
أوال :ابن ميثم البحراني (ت679 :هـ) :
قــال (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف املــورد العــارش مــن رشح العهــد الرشيــف

وبيــان معانيــه:

متوســطا
(مــن اآلداب الراجعــة إىل حــال اإلمامــة بالنــاس يف الصــاة أن يكون ّ

ـر املض ّيــع ألركان الصالة
يف صالتــه بــن املطـ ّـول املن ّفــر للنــاس بتطويلــه وبــن املقـ ّ
واحتــج لنفــى التثقيــل والتطويــل باملعقــول واملنقــول :أ ّمــا املعقــول
وفضيلتهــا،
ّ
ـإن يف النــاس .إىل قولــه :احلاجــة .وتقديــر كــراهّ :
فضمــر صغــراه :قولــه :فـ ّ
وكل

مــن كان فيــه مــن ذكــر فيجــب أن يرفــق بــه وخي ّفــف عنــه ،وأ ّمــا املنقــول فــا رواه
عــن رســول اهلل (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه) مــن اخلــر ،ووجه التشــبيه بصــاة األضعف
ختفيــف الصــاة بعــد حفــظ أركاهنــا وواجباهتــا)((( .

((( رشح هنج البالغة البن ميثم :ج 5ص .173
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ثانيا  -ابن ابي احلديد املعتزلي (ت656 :هـ) :
(ملــا فــرغ (عليــه الســام) مــن وصيتــه بأمــور رعيتــه ،رشع يف وصيتــه بــأداء

الفرائــض التــي افرتضهــا اهلل عليــه مــن عبادتــه ،ولقــد أحســن (عليــه الســام) يف

قولــه :وإن كانــت كلهــا هلل ،أي أن النظــر يف أمــور الرعيــة مــع صحــة النيــة وســامة
النــاس مــن الظلــم مــن مجلــة العبــادات والفرائــض أيضــا.
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ثــم قــال لــه :كامــا غــر مثلــوم ،أي ال حيملنك شــغل الســلطان عــى أن ختترص

الصــاة اختصــارا بــل صلهــا بفرائضهــا وســننها وشــعائرها يف هنــارك وليلــك ،وإن

أتعبــك ذلــك ونــال مــن بدنــك وقوتك.

ثــم أمــره إذا صــى بالنــاس مجاعــة أال يطيــل فينفرهــم عنهــا ،وأال خيــدج

الصــاة وينقصهــا فيضيعهــا((( .ثــم روى خــرا عــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)،
وهــو قولــه (عليــه الســام) لــه:

«صل هبم كصالة أضعفهم» ،وقوله:

«وكن باملؤمنني رحيام»

حيتمــل أن يكــون مــن تتمــة اخلــر النبــوي ،وحيتمــل أن يكــون مــن كالم أمــر

املؤمنــن (عليــه الســام) ،والظاهــر أنــه مــن كالم أمــر املؤمنــن مــن الوصيــة

لألشــر ،الن اللفظــة األوىل عنــد أربــاب احلديــث هــي املشــهور يف اخلــر)((( .

((( د  :فيضعفها

((( رشج هنج البالغة البن أيب احلديد املعتزيل 17 :ص .90

املبحث الثاني
حكم السفر يوم اجلمعة قبل الفجر وبعده ،وبعد الزوال
قال أمري املؤمنني (عليه الصالة السالم) يف كتاب إىل احلارث اهلمداين:
«ول تُســافِر ِف يــو ِم جعـ ٍـة ح َّتــى ت َْشــهدَ الصـ َـا َة  -إِلَّ َف ِ
اصـ ًـا ِف َسـبِ ِ
يل اللَّ َأ ْو ِف
َ
َّ
َ َ ْ َ ْ َُُ َ
َأ ْمـ ٍـر ُت ْعـ َـذ ُر بِــه»(((.
اختلفــت املذاهــب اإلســامية يف حكــم الســفر يف يــوم اجلمعــة قبــل الفجــر

وبعــده ،وقبــل الــزوال بــن اجلــواز والكراهــة واحلرمــة ،وتفصيــل املســألة كــا يــي:
املسألة االوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي.

ً
أوال :العالمة احللي (ت726هـ):
بحــث العالمــة املســألة يف التذكــرة واظهــر مــوارد اجلــواز وعدمــه ملــن اراد

الســفر يــوم اجلمعــة قبــل الــزوال وبعــده ملــن وجبــت عليــه ،وهــو كــا يــي:
قال (عليه الرمحة والرضوان):

(ال جيــوز إنشــاء الســفر ملــن وجبــت عليــه اجلمعــة ،واســتكملت الرشائــط فيــه

بعــد الــزوال قبــل أن يصليهــا عنــد علامئنــا أمجــع؛ لقــول النبــي (صــى اهلل عليــه واله):

«مــن ســافر مــن دار إقامــة مــن يــوم اجلمعــة دعــت عليــه املالئكــة ،ال يصحــب

((( هنج البالغة ،حتقيق صحبي الصالح :ص .460
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يف ســفره ،وال يعــان عــى حاجتــه»(((.

والوعيــد ال يلحــق املبــاح؛ والن ذمتــه مشــتغلة فــا جيــوز لــه االشــتغال بــا

يمنــع عنهــا كاللهــو والتجــارة)(((.

وقد ّفرع العالمة املسألة إىل فروع أربعة ،وهي:

 1ـ ال جيوز السفر بعد الزوال ألجل اجلهاد إال مع الرضورة.
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 2ـ جيــوز الســفر بعــد الــزوال ألصحــاب االعــذار املتجــددة بعــد الوجــوب،

كمريــد الصحبــة إذا خــاف فوهتــا مــع رضورتــه إليهــا ،إلهنــا تســقط الوجــوب،
وباجلملــة كل مــا خيــاف معــه عــى نفســه أو مالــه فهــو عــذر ،وكــذا لــو ضــل لــه

ولــد أو رفيــق أو حيــوان.

 3ـ جيوز السفر قبل الزوال بعد الفجر ،لكنه مكروه عند علامئنا.
 4ـ ال يكره السفر ليلة اجلمعة امجاع ًا(((.

ً
ثانيا :الشيخ اجلواهري (ت1266 :هـ).
قال (عليه الرمحة والرضوان):

(إذا زالــت الشــمس مل جيــز الســفر ونحــوه قبــل أدائهــا لتعــن اجلمعــة عليــه بــا

خــاف أجــده فيــه إال مــا حيكــى عــن القطــب الراونــدي مــن الكراهــة ،وال ريــب

يف ضعفــه ،بــل يمكــن إرادة احلرمــة منهــا كــا يومــي إليــه عــدم تعــارف نقــل خالفه،
((( كنز العامل للمتقي اهلندي :ج 6ص  715احلديث .17540
((( تذكرة الفقهاء :ج 4ص .17

((( تذكره الفقهاء :ج 4ص  17ـ .19

املبحـث الثاني :حكم السفر يوم اجلمعة قبل الفجر وبعده وبعد الزوال

بــل حكــى االمجــاع عليــه غــر واحــد ،بــل يمكــن حتصيلــه ،وهــو احلجــة بعــد ظهور
اآليــة((( ومــا شــاهبها مــن النصــوص((( يف األمــر بــرك ســائر املنافيــات لفعلهــا،

رضورة عــدم اخلصوصيــة للســعي والبيــع ونحومهــا يف الــرك ،وخصوصــا مــع
مالحظــة جممــوع اآليــة واالتفــاق املزبــور معهــا ومــا تســمعه ،فليــس احلرمــة حينئــذ
مبنيــة عــى مســألة الضــد التــي عــى القــول هبــا تكــون دليــا آخــر بنــاء عــى إرادة
مطلــق املفــوت مــن الضــد ال خصــوص املنــايف عقــا ولــو مــن الــرع كالصــاة

بالنســبة إىل إزالــة النجاســة إن قلنــا بحرمــة إبطاهلــا يف هــذا احلــال أيضــا ،وحرمــة
الســفر بــأول وقتهــا وإن مل نقــل بتضيقهــا فيــه ،ألنــه مانــع مــن إقامتهــا يف دوامــه،
ففيــه إســقاط للواجــب بعــد حصــول ســببه ،ويف الذكــرى وألن التضيــق غــر

معلــوم ،فــإن النــاس تابعــون لإلمــام ،ووقــت فعلــه غــر معلــوم.
كام أن قول أمري املؤمنني (عليه السالم) يف هنج البالغة(((:

«ال تســافر يــوم مجعــة حتــى تشــهد الصــاة إال ناضــا يف ســبيل اهلل أو يف أمــر

تعــذر بــه» والنبــوي(((« :مــن ســافر مــن دار إقامتــه يــوم اجلمعــة دعت عليــه املالئكة

ال يصحــب يف ســفره وال يعــان عــى حاجتــه» وقــول الصــادق (عليــه الســام)(((:

«إذا أردت الشــخوص يف يــوم عيــد فانفجــر الصبــح وأنــت يف البلــد فــا ختــرج

حتــى تشــهد ذلــك العيــد».
((( اجلمعة .9 -

((( الوسائل  -الباب  - 57 -من أبواب الصالة اجلمعة.

((( الوسائل  -الباب  - 52 -من أبواب صالة اجلمعة  -احلديث .6

((( املستدرك  -الباب  - 44من أبواب صالة اجلمعة  -احلديث  2مع االختالف يف اللفظ.
((( الوسائل  -الباب  - 27 -من أبواب صالة العيد  -احلديث .1
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بنــاء عــى أولويــة حرمــة الســفر بعــد الــزوال يــوم اجلمعــة منهــا بعــد الفجــر يف

العيــد ،وغريهــا مــن النصــوص التــي ســمعتها يف الكراهــة قبــل الــزوال دليــل آخــر
ولــو باالنجبــار ســندا وداللــة بــا ســمعت ،وإن كان مــع ذلــك ال خيلــو مــن نظــر إال

أنــا يف غنيــة عنــه بــا عرفــت ،كــا أن بــه يســتغنى عــن إثبــات احلرمــة بالنهــي عــن
الضــد كــي يــرد عليــه منــع االقتضــاء أوال ،وأنــه يلــزم مــن حتريمــه عدمــه ثانيــا ،إذ

268

ال مقتــي لتحريــم الســفر إال اســتلزامه لفــوات اجلمعــة كــا هــو املفــروض)(((.

ً
ثالثا :السيد أمحد اخلونساري (ت 1405هـ).
قــال (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف جامــع املــدارك يف لواحــق مســائل صــاة

اجلمعــة:

(االوىل :إذا زالــت الشــمس وهــو حــارض ،حــرم الســفر لتعــن اجلمعــة ويكــره

بعــد الفجــر؛ الظاهــر عــدم اخلــاف يف حرمــة الســفر بعــد الــزوال واســتدل عليــه
بأنــه بعــد الــزوال قــد تنجــز التكليــف باجلمعــة فــا جيــوز إجيــاد مــا يكــون ســببا

لفوهتــا وفيــه نظــر ألنــه بعــد خــروج املســافر عــن احلكــم مل يكــن املســافرة موجبــة

لتفويــت الواجــب ،ومــا يقــال مــن انــراف مــا دل عــى عــدم وجــوب اجلمعــة
عــى املســافر عــن هــذه الصــورة بعيــد كــا ال خيفــى الزمــه وجوهبــا عــى مــن طــرأ

لــه أحــد العناويــن املخرجــة كالعمــى واملــرض بعــد الــزوال وال أظــن أن يلتــزم بــه .
واحلاصــل أن املســلم تنجــز التكليــف عــى الواجــد للعناويــن املعتــرة يف تعلــق

الوجــوب مــن أول الــزوال إىل مقــدار أداء اجلمعــة ال تنجــزه بمجرد دخــول الوقت

ثــم إنــه يقــع االشــكال يف حرمــة الســفر لــوال االمجــاع مــن جهــة أنــه ال نجــد وجهــا
((( جواهر الكالم :ج 11ص  282ـ .283

املبحـث الثاني :حكم السفر يوم اجلمعة قبل الفجر وبعده وبعد الزوال

هلــا إال املضــادة بــن الســفر واحلــر واملضــادة ال تقتــي احلرمــة ،وعــى فــرض
احلرمــة فــإن قلنــا بانــراف األدلــة إىل خــروج املســافر الغــر املحــرم املوجــب

للقــر فيلــزم مــن احلرمــة عــدم احلرمــة و اســتدل أيضــا ببعــض الروايــات الناهيــة

عــن الســفر يــوم اجلمعــة مثــل النبــوي:

«مــن ســافر مــن دار إقامتــه يــوم اجلمعــة دعــت عليــه املالئكــة ال يصحــب يف

ســفره وال يعــان عــى حاجتــه»((( .
واملروي يف هنج البالغة(((:

«وال تســافر يف يــوم مجعــه حتــى تشــهد الصــاة إال فاصــا يف ســبيل اهلل((( أو

يف أمــر تعــذر بــه» .واســتدل بصحيحــة أيب بصــر عــن أيب عبــد اهلل (عليــه الســام)
قــال:

«إذا أردت الشــخوص يف يــوم عيــد فانفجــر الصبــح وأنــت بالبلــد فــا ختــرج

حتــى تشــهد ذلــك العيــد»(((.

بدعــوى أولويــة حرمــة بعــد الــزوال يــوم اجلمعــة منهــا بعــد الفجــر يف العيــد.

واستشــكل يف اجلميــع أمــا االســتدالل بالروايتــن فمــن جهــة أنــه بعــد تســليم

الســند ليــس ختصيصهــا بــا بعــد الــزوال أوىل مــن احلمــل عــى الكراهــة.

وأمــا خــر أيب بصــر فعــى فــرض االلتــزام بظاهــره فهــو حكــم تعبــدي

((( املستدرك ج 1ص  425باب كراهة السفر بعد طلوع الفجر يوم اجلمعة.

((( قسم الكتب والرسائل حتت رقم  69من كتاب له (عليه السالم) إىل احلارث اهلمداين.
((( أي خارجا ذاهبا يف سبيل اهلل تعاىل.

((( الوسائل أبواب صالة العيد ب  27ح .1
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خمصــوص بمــورده ،وإحلــاق اجلمعــة بــه قيــاس ال نقــول بــه فالعمــدة عــدم
اخلــاف ،واالمجــاع إن تــم ومل يناقــش فيــه باحتــال كــون نظــر القائلــن باحلرمــة إىل

اجلهــة العقليــة املذكــورة ومعــه ال يستكشــف رضــا املعصــوم صلــوات اهلل عليــه،

وأمــا الكراهــة بعــد طلــوع الفجــر فيــدل عليهــا روايــة الــري عــن أيب احلســن عــي

بــن حممــد (عليهــا الســام) قــال:
270

(يكــره الســفر والســعي يف احلوائــج يــوم اجلمعــة بكــرة مــن أجــل الصــاة ،فأمــا

بعــد الصــاة فجائــز يتــرك بــه)(((.

وعن مصباح الكفعمي عن الرضا (عليه السالم) قال:

(مــا يؤمــن مــن ســافر يــوم اجلمعــة قبــل الصــاة أن ال حيفظــه اهلل يف ســفره وال

خيلفــه يف أهلــه وال يرزقــه مــن فضلــه)((( وحيتمــل أن يكــون املــراد مــن هــذه الروايــة
كراهــة الســفر يــوم اجلمعــة قبــل الصــاة ولــو مل يكــن مؤديــا لصــاة اجلمعــة)(((.
املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى .

أختلــف فقهــاء املذاهــب يف حكــم الســفر بعــد الــزوال بــن اجلــواز واحلرمــة،

وهــو كــا يــي:

ً
اوال :املذهب احلنفي.
ذهب فقهاء املذهب احلنفي إىل جواز السفر بعد الفجر أو الزوال.
((( الوسائل أبواب صالة اجلمعة ب  51ح  1و .5
((( الوسائل أبواب صالة اجلمعة ب  51ح  1و .5
((( جامع املدارك :ج 1ص .533 - 532

املبحـث الثاني :حكم السفر يوم اجلمعة قبل الفجر وبعده وبعد الزوال

قــال ابــن عابديــن (ت2521 :هـــ) يف احلاشــية يف بيــان رشوط وجــوب صــاة

اجلمعــة:

(قولــه( :ختتــص هبــا) إنــا وصــف التســعة باالختصــاص الن املذكــور يف املتــن

أحــد عــر ،لكــن العقــل والبلــوغ منهــا ليســا خاصــن كــا نبــه عليــه الشــارح.
قوله( :إقامة) خرج به املسافر)(((.

اي :مل جيعل السفر بعد الزوال حمرم ًا ألنه خارج عن الرشوط.

ثانيا :املذهب الشافعي.
ذهــب فقهــاء املذهــب الشــافعي إىل عــدم جــواز الســفر بعــد الــزوال مــن يــوم

اجلمعــة وحتريمــه مــا بــن طولــع الفجــر والــزوال؛ قــال النــووي (ت676 :هـــ) يف

املجمــوع:

(يف مذاهب العلامء يف السفر يوم اجلمعة وليلتها:

أما ليلتها قبل طلوع الفجر فيجوز عندنا وعند العلامء كافة.

وأمــا الســفر يــوم اجلمعــة بعــد الــزوال إذا مل خيــف فــوت الرفقــة ومل يصــل

اجلمعــة يف طريقــه فــا جيــوز عندنــا.

وأمــا الســفر بــن الفجــر والــزوال فقــد ذكرنــا أن األصــح عندنــا حتريمــه ،وبــه

قــال عمــر وعائشــة والنخعــي وجــوزه عمــر بــن اخلطــاب والزبــر بــن العــوام وأبــو
عبيــدة واحلســن وابــن ســرين ومالــك وابــن املنــذر ،واحتــج هلــم بحديــث ابــن

((( حاشية رد املختار :ج 2ص 165؛ املجموع للنووي :ج 4ص .499
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رواحــة وهــو حديــث ضعيــف جــد ًا وليــس يف املســالة حديــث صحيــح)(((.
ً
ثالثا :املذهب املالكي:
يــرى فقهــاء املذهــب املالكــي أن الســفر يــوم اجلمعــة بعــد الفجــر مكــروه

وجيــوز قبلــه اي قبــل الفجــر ،أمــا الســفر بعــد الــزوال فهــو حــرام(((.
ً
رابعا :املذهب احلنبلي.
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ذهــب فقهــاء املذهــب احلنبــي إىل عــدم جــواز الســفر ملــن وجبت عليــه اجلمعة،

اي بعــد دخــول وقتهــا ويــراد بــه الــزوال؛ وعــى اجلــواز مطلق ًا قبــل الزوال.
قال ابن قدامة (ت620هـ):

(ومــن جتــب عليــه اجلمعــة ال جيــوز لــه الســفر بعــد دخــول وقتهــا ،وبــه قــال

الشــافعي واســحق وابــن املنــذر .وقــال أبــو حنيفــة جيــوز ،وســئل األوزاعــي عــن
مســافر يســمع أذان اجلمعــة وقــد أرسج دابتــه فقــال ليمــض يف ســفره ألن عمــر

ريض اهلل عنــه قــال اجلمعــة ال حتبــس عــن ســفر؛ ولنــا مــا روى ابــن عمــر ان رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــال:

«مــن ســافر مــن دار إقامــة يــوم اجلمعــة دعــت عليــه املالئكــة ال يصحــب

يف ســفره وال يعــان عــى حاجتــه» .رواه الدارقطنــي يف االفــراد ،وهــذا وعيــد ال
يلحــق باملبــاح ،والن اجلمعــة قــد وجبــت عليــه فلــم جيــز لــه االشــتغال بــا يمنــع

((( املجموع :ج 4ص  499ـ .500

((( خمتــر خليــل اخلليــل بــن اســحاق اجلنــدي :ص 38؛ مواهــب اجلليــل للخطــاب الرعينــي :ج2
ص 549؛ الــرح الكبــر اليب الــركات :ج 1ص .387

املبحـث الثاني :حكم السفر يوم اجلمعة قبل الفجر وبعده وبعد الزوال

منهــا كاللهــو والتجــارة ،ومــا روي عــن عمــر فقــد روى عــن ابنــه وعائشــة أخبــار

تــدل عــى كراهيــة الســفر يــوم اجلمعــة فتعــارض قولــه ثــم نحملــه عــى الســفر قبــل

الوقــت (فصــل) وان ســافر قبــل الوقــت فذكــر أبــو اخلطــاب فيــه ثــاث روايــات:
إحداهــا املنــع حلديــث ابــن عمــر ،والثانيــة اجلــواز وهــو قــول احلســن وابــن

ســرين وأكثــر أهــل العلــم لقــول عمــر والن اجلمعــة مل جتــب فلــم حيــرم الســفر
كالليــل.

(والثالثــة  :يبــاح للجهــاد دون غــره وهــذا الــذي ذكــره القــايض ملــا روى ابــن

عبــاس ان النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) وجــه زيــد بــن حارثــة وجعفــر بــن أيب

طالــب  -عليــه الســام  -وعبــد اهلل بــن رواحــة يف جيــش مؤتــة فتخلــف عبــد اهلل
فــرآه النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) فقــال:

(ما خلفك؟) قال اجلمعة  ،فقال النبي (صىل اهلل عليه وآله):

«لروحة يف سبيل اهلل  -أو قال :غدوة  -خري من الدنيا وما فيها».

قــال فــراح منطلقــا رواه اإلمــام أمحــد يف املســند .واألوىل اجلــواز مطلقــا ألن

ذمتــه بريئــة مــن اجلمعــة فلــم يمنعــه امــكان وجوهبــا عليــه كــا قبــل يومهــا)(((.
املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسالة .

نــورد يف هــذه املســالة خالصــة القــول الــذي خيتــزل مــا تكلــم فيــه فقهــاء

املذاهــب اإلســامية ثــم نردفــه ببيــان مــا ورد عــن رشاح هنــج البالغــة بغيــة امتــام

املنفعــة وحتصيــ ً
ا لآلجــر :يف خدمــة العلــم وأهلــه.
((( املغني :ج 2ص  217ـ .218
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1ـ أمجــع فقهــاء االماميــة :عــى عــدم جــواز الســفر بعــد الــزوال مــن يــوم

اجلمعــة إال ألصحــاب االعــذار املتجــددة بعــد الوجــوب وهــو كل مــا خيــاف معــه

عــى نفســه أو مالــه فهــو عــذر.

2ـ أمجــع فقهــاء االماميــة :عــى جــواز الســفر قبــل الــزوال بعــد الفجــر لكنــه

مكــروه.
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3ـ ذهــب فقهــاء املذهــب (الشــافعي ،واملالكــي ،واحلنبــي) :إىل عــدم جــواز

الســفر بعــد الــزوال يــوم اجلمعــة

4ـ امــا املذهــب احلنفــي :فقــد خالــف يف ذاك املذاهــب االربعــة (االماميــة

واملالكيــة والشــافعية واحلنبليــة).

فقد قال فقهاء املذهب احلنفي بجواز السفر بعد الزوال يوم اجلمعة.

املسالة الرابعة :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة.

تنــاول رشاح هنــج البالغــة احلديــث الرشيــف ببيــان معانيــه واظهــار داللتــه،

ومنهــم:

أوال :الشيخ ابن ميثم البحراني (ت679هـ).
قــال (عليــه الرمحــة والرضــوان) (ومــن كتــاب لــه (عليــه الســام) إىل احلــارث

اهلمداين:

«ومتســك بحبــل القــرآن وانتصحــه واحــل حاللــه وحــرم حرامــه ».....إىل ان

يقــول (عليــه الصــاة والســام):

«وال تســافر يــوم اجلمعــة حتــى تشــهد الصــاة إال فاصــا يف ســبيل اهلل أو يف

املبحـث الثاني :حكم السفر يوم اجلمعة قبل الفجر وبعده وبعد الزوال

أمــر تعــذر بــه؛ واطــع اهلل يف مجيــع امــوك »....إىل اخــر الوصيــة الرشيفــة.

وقــد وصفهــا ابــن ميثــم بقولــه (هــذا فصــل مــن كتــاب طويــل إليــه ،وقــد امــره

فيــه بأوامــره ،وزجــره بزواجــره ،مدارهــا عــى تعليــم مــكارم االخــاق وحماســن
اآلداب.

وفيــا حيــص موضــع املســألة ،اي النهــي عــن الســفر بعــد الــزوال وبيــان االثــر

الرتبــوي لصــاة اجلمعــة عــى اإلنســان املؤمنــن يقــول ابــن ميثــم البحــراين:

(ورسه ـ اي :رس النهــي عــن الســفر بعــد الــزوال يــوم اجلمعــة ـ ّ
إن صــاة

اجلمعــة عظيمــة يف الديــن وهــو حمــل التأهــب هلــا والعبــادة فوضعــه للســفر وضــع

للــيء يف غــر موضعــه)(((.

ثانيا :السيد حبيب اهلل اخلوئي (ت1324هـ).
قــال (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف بيــان مــا احتــواه الكتــاب عــى منهــج قيمــي

وتربــوي وتقوائــي عــام دون التفصيــل يف مقرراتــه ،فقــال:

ـي
(وقــد مجــع (عليــه الســام) يف هــذا الفصــل كلــا يلــزم ملســلم معتقــد إهلـ ّ
التمســك بالقــرآن ومالزمــة أحكامــه مــن
يف الرابطــة بينــه وبــن اهلل تعــاىل مــن
ّ
احلــال واحلــرام ويف املواجهــة مــع الدنيــا واالعتبــار عــن فنائهــا وعــدم الركــون

التوجــه إىل املــوت والته ّيــؤ ملــا بعــده با ّدخــار
عليهــا واالتّعــاظ بــا ســلف منهــا ويف
ّ
األعــال الصاحلــة واالجتنــاب عــن األعــال املهلكــة.

ثــم نظــم وصايــا اجتامع ّيــة يف الروابــط بــن املســلم وســائر إخوانــه وأبنــاء
ّ

((( رشح هنج البالغة البن ميثم البحراين :ج 5ص .220
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ّ
ويرضهــم وعــن النفــاق،
وحــذر عــن االســتئثار بــا يكــره ســائر النــاس
نوعــه
ّ
ـم معانيهــا إىل أن
وأمــر بصيانــة العــرض وحفــظ اللســان عــن حكايــة الكــذب بأعـ ّ

بلــغ الوصايــة بالتضحيــة يف ســبيل اهلل ،واالجتنــاب عــن املعــارشة والصحابــة مــع
الفســاق وضعفــاء الــرأي والســكونة يف األمصــار لإلحلــاق بجامعــة املســلمني  -إىل
ّ

الســام)(((.
آخــر مــا أفــاده عليــه ّ
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وهبــذا نكــون قــد أمتمنــا كتــاب الصــاة ومــا جــاء فيــه مــن فصــول ومباحــث

ومســائل مــن فقــه هنــج البالغــة .فللــه احلمــد عــى فضلــه وفضــل رســوله (صــى

اهلل عليــه وآلــه).

رَبَّنَا تَ َقب َّْل مِنَّا إَِّنكَ َأنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وصىل اهلل عىل خري خلقه ايب القاسم حممد واله الطيبني الطاهرين

((( منهاج الرباعة :ج 20ص .319
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