


 

 

 

إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا من يهده اهلل 
فال مضل لو، كمن يضلل فال ىادم لو كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف 

. محمداَ عبده كرسولو صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو كسلم 

 (()يَا َأيػُّمَها الَّلِ يَن آَمُنوا ااػَّلُ وا اللَّلَو َح َّل اُػَ ااِِو َكاَل َاُمواُنَّل ِإالَّل َكَأنُتم مُّمْسِلُموفَ )

ُهَما ِرَجاالن ) َها َزْكَجَها َكَبثَّل ِمنػْ يَا َأيػُّمَها النَّلاُس ااػَّلُ وا رَبَّلُكُم الَّلِ م َخَلَ ُكم مِّن نػَّلْفٍس َكاِحَدٍة َكَخَلَ  ِمنػْ
ـَ ۚ  َكِثيرنا َكِنَساءن   (() ِإفَّل اللَّلَو َكاَف َعَلْيُكْم رَِقيبناۚ   َكااػَّلُ وا اللَّلَو الَّلِ م َاَساَءُلوَف بِِو َكاْْلَْرَحا

ا ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َكيَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم )  َكَمن ۗ  يَا َأيػُّمَها الَّلِ يَن آَمُنوا ااػَّلُ وا اللَّلَو َكُقوُلوا قَػْوالن َسِديدن
ا  :أما بعد               (()ُيِطِع اللَّلَو َكَرُسوَلُو فَػَ ْد َفاَز فَػْوزنا َعِظيمن

 فال يسعني بعد أف ب لت جهدم حسب معرفتي كقدراي في جمع ى ا البحث ، 

إال أف أحمد اهلل سبحانو كاعالى كأشكره على عظيم نعمتو كامتنانو ، كأسألو أف يجعل عملي 
 . خالصا لوجهو الكريم ، كأف يفتح لدعائنا باب ال بوؿ كاإلجابة 

فإف الصالة ىي أفضل اْلعماؿ التي يت رب بها العبد إلى مواله جل كعال ، كقد ندب المسلم إلى 
رأس : "كىي عمود اإلسالـ كثاني أركانو كبياف ذلك قوؿ النبي صلى اهلل عليو كسلماالستكثار منها 

 4"اْلمر اإلسالـ، كعموده الصالة، كذركة سنامو الجهاد
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بني اإلسالـ على خمس شهادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان رسولو : "كقولو صلى اهلل عليو كسلم
 1"اهلل كإقاـ الصالة كإيتاء الزكاة كالحج كصـو رمضاف

كحيث ثبت عن النبي صلى اهلل عليو كسلم النهي عن الصالة في بعض اْلكقات، كاختلف العلماء 
في عدد ى ه اْلكقات كفيما يباح من الصالة فيها مما ال يباح السيما احية المسجد التي كثر 
الخالؼ في الوقت الحاضر في فعلها في كقت النهي كقد رأيت من دخل المسجد قبل أذاف 

 يجوز الصالة النهي ال م الأكقات لم يعلم بأف ى ا الوقت من المغرب فصلى احية المسجد ك
ال يتحرَّلل أحدُكم فيصلِّي عند طلوع ))فيها كمن ذالك الصالة قبيل أذاف المغرب لحديث 

،كْلنني كجدت كثير من الناس من يخلط ب كات اْلسباب عن (2)((الشمس، كال عنَد غركبها
اْلكقات المجمع عليها أحببت أف أسهم في خدمة ى ا الموضوع كذلك بجمع كدراسة موازنة من 

  . اْلحكاـ المنسية في اْلكقات المنهية : "خالؿ ى ا البحث المتواضع ال م سميتو

  : كلمة الشكر 

شكر اهلل له ه الجامعة المباركة فضلها بعد فضل اهلل بجميع منسوبيها كال ائمين عليها من مشايخ 
فضالء كإداريين نبالء ، كعلى رأسهم مدير الجامعة حفظ اهلل الجميع كنفع بهم اْلمة ، كشكر 

حساني نور    فجزاه اهلل عني خير الجزاء / خاص للمشرؼ على ى ه الرسالة فضيلة الدكتور 
 ،كأكفره ف د صبر عليا كثيران كلن أكفيو ح و كلكن لو منى خالص الدعاء كبارؾ اهلل فيو كفي علمو 

ككما ال يسعني أف أا دـ بشكر خاص لوالدم كأىل بيتي على صبرىم الدءكب طواؿ أياـ دراستي 
كأسأؿ اهلل سبحانو كاعالى أف يجزيهم خير الجزاء في الدنيا كاآلخرة ، ككما أشكر مكتبة جامعة 

الملك عبد العزيز على السماح لي من االستفادة من مكتبتهم المباركة كأسأؿ اهلل اعالى أف يجعل 
ذلك في موازين حسنااهم ، ككما أشكر كل من استفدت منو أم فائدة كانت أك ساىم أك دلني 
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/ 1 (باب بياف أركاف اإلسالـ كدعائمو العظاـ) كمسلم في كتاب اإليماف 1/8 (باب دعاؤكم إيمانكم)أخرجو البخارم كاللفظ لو في كتاب اإليماف - 1
 .16 حديث 45

باب ال يتحرل الصالة قبل غركب الشمس "ك" باب الصالة بعد الفجر حتى ارافع الشمس " أخرجو البخارم كاللفظ لو في كتاب مواقيت الصالة -2
 .825 حديث 566/باب اْلكقات التي نهر عن الصالة فيها ا"، كمسلم في كتاب صالة المسافرين كقصرىا 146-ا45/ 2

 



 

 

 

أك أفادني  أك ىيأ الجو المناسب إلكماؿ ى ا البحث كإخراجو به ه الصورة كأسأؿ  أك نصحني
 .اهلل سبحانو كاعالى أف يجزيهم خيران في الدارين ، اللهم آمين 

   :مشكلة البحث

اختلف العلماء في عدد أكقات النهي كفيما يباح من الصالة فيها مما ال يباح ، ال سيما صالة 
احية المسجد التي كثر الخالؼ في الوقت الحاضر في فعلها في أكقات النهي كخاصة قبيل أذاف 
المغرب ْلنو يكثر في ى ا الوقت الدركس الم امة بعد صالة المغرب كحل ات التحفيظ ، فكثير 

كك الك ىناؾ بعض الدكرات ،من الطالب في ى ا الوقت يبكركف كيدخلوف المسجد قبيل اْلذاف 
العلمية التي اكوف غالبان بعد صالة الفجر فيأاي بعض طلبة العلم عند طلوع الشمس كيدخل 

كجدت الكثير يخلط مابين اْلكقات المنهي عن الصالة فيهاكبين ، المسجد فيصلى التحية كبه ا
اْلكقات التي يجوز الصالة فيها، فضال عن عواـ الناس ، فأردت أف أدرس ى ا الموضوع 

 .فاهلل المعين .باستفاضة كدراسة أىم مواضيعو  كمناقشة أقواؿ أىل العلم في ذلك 

  : أىداؼ البحث

ىي جمع أقواؿ العلماء في أكقات النهي ، كفيما يباح من الصالة فيها من ذكات اْلسباب كمما ال 
 .يباح ، كدراستها

لم أجد أحد أفرد ى ه المسألة في بحث مست ل إلى أحد العلماء كىو  : الدراسات الساب ة
 بالجامعة اإلسالمية بالمدينة اْلستاذ المساعد بكلية الشريعة عيد بن سفر الحجيليالدكتور 
كعلى ،كلكني كهلل الحمد كالمنة كقفت على كثير من الشركحات للعلماء المعاصرين ،المنورة

كك الك الشيخ محمد الشن يطي ك الك ،رأسهم الشيخ محمد الصالح العثيمين في شرح الزاد 
كك الك الشيخ يوسف ، كك الك الشيخ ناصر العمر في شرح منار السبيل، في شرح الزاد

.فجزاىم اهلل عني خيرالجزاء،الشبيلي من كتاب دليل الطالب   
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 : منهجي في البحث

: كقد سلكت في إعداد ى ا البحث المنهج التالي

حاكلت جمع أىم المسائل المتعل ة بالبحث كحررت فيها الم اىب اْلربعة كقد أشير أحيانا إلى 
 ،أقواؿ بعض الصحابة كالتابعين

. كغيرىم من الف هاء رضي اهلل عنهم أجمعين

خرجت اْلحاديث الواردة في البحث فإف كاف الحديث في الصحيحين أك في أحدىما اكتفيت 
بتخريجو منهما أك من أحدىما كإف لم يكن ك لك ذكرت درجتو صحة أك ضعفا من كاقع الكتب 

. التي اعنى ب لك

   : خطة البحث

شتمل كل فصل كفهارس ، كمفصلين كخاامة م دمة ك ستشمل خطة البحث إف شاء اهلل اعالى على
 .على مباحث 

كلمة شكر ، كمشكلة البحث ، كأىداؼ البحث ، كالدراسات الساب ة ، : فالم دمة اشتمل على 
. كمنهج البحث ، كخطة البحث 

الموضوعاتفهارس  ، كلمصادر كالمراجعالنتائج كالتوصيات ، كفهرس ؿ: كالخاامة اشمل على   
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 : الخطة

: في بياف أكقات النهي كفيو مبحثاف: الفصل اْلكؿ

. حكم أكقات النهي من حيث الثبوت كعدمو: المبحث اْلكؿ

: عدد أكقات النهي كفيو مطلباف: المبحث الثاني

 اْلكقات الخمسة التي اشتهرت بالنهي: المطلب اْلكؿ .

 النهي عن الصالة بعد العصر كبعد الفجر ىل ىو متعل  بفعل الصالة أك : المطلب الثاني
. بدخوؿ الوقت

: على مبحثفي بياف ما يباح كماال يباح من الصلوات في أكقات النهي كاشتمل : الفصل الثاني

:  مطالب خمسةكفيو في كقت النهي ذكات اْلسباب حكم صالة : المبحث 

 كبعدىا . مسألة اْلصل عند قضاء الفريضة الترايب أـ ال يجب الترايب: المطلب اْلكؿ
 . عند كقت النهي قضاء الفريضة

 ىل ىي كاجبة أـ مستحبة احية المسجدحكم : المطلب الثاني . 

 .كبعدىا صالة احية المسجد في كقت النهي 

 ىل المسجد الحراـ لو حكم سائر المساجد أـ يختص بتحية طواؼ : المطلب الثالث
 .البيت

.  في كقت النهي ركعتا الطواؼحكم 

 في كقت النهي الصالة على الجنازة: المطلب الرابع . 

 .كبعدىا الصالة على ال بر كالغائب في أكقات النهي 

 التطوع في مكة كقت النهي: المطلب الخامس. 
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:  المبحث اْلكؿ

 :الخالؼ في الصلوات التي يتعل  النهي عن فعل الصالة فيها

   

اختلف العلماء في الصالة التي ال اجوز في ى ه اْلكقات ف ىب أبو حنيفة كأصحابو إلى أنها ال 
:  كال سنة كال نافلة إال عصر يومو، قالوام ضيواجوز في ى ه اْلكقات صالة بإطالؽ ال فريضة 

 .فإنو يجوز أف ي ضيو عند غركب الشمس إذا نسيو

كااف  مالك كالشافعي أنو ي ضي الصلوات المفركضة في ى ه اْلكقات، كذىب الشافعي إلى أف 
الصلوات التي ال اجوز في ى ه اْلكقات ىي النوافل ف ط التي افعل لغير سبب، كأف السنن مثل 

أعني في : صالة الجنازة اجوز في ى ه اْلكقات، ككاف و مالك في ذلك بعد العصر كبعد الصبح
السنن، كخالفو في التي افعل لسبب مثل ركعتي المسجد، فإف الشافعي يجيز ىااين الركعتين بعد 

العصر كبعد الصبح، كال يجيز ذلك مالك، كاختلف قوؿ مالك في جواز السنن عند الطلوع 
. كالغركب

كقاؿ الثورم في الصلوات التي ال اجوز في ى ه اْلكقات ىي ما عدا الفرض كلم يفرؽ سنة من 
 , 1 نفل

 

 فٌها الصالة عن المنهً األوقات:  الفصل األول

بداية المجتهد كنهاية الم تصد : الكتاب 1/103
 (ىػ595: المتوفى)أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ال رطبي الشهير بابن رشد الحفيد : المؤلف
 كتب العلميةدار اؿ: الناشر
 العاشرة: الطبعة
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، كقد 1أكثر أىل العلم كمنهم اْلئمة اْلربعة على ثبوت النهي عن الصالة في بعض اْلكقاتك
. 2حكى النوكم اإلجماع على ذلك

:  كمن اْلدلة لهم ما يأاي

- شهد عندم رجاؿ مرضيوف »قاؿ - رضي اهلل عنهما - عن عبد اهلل بن عباس  .1
نهى عن الصالة بعد الصبح - صلى اهلل عليو كسلم - أف النبي - عمر : كأرضاىم عندم

 .3« حتى اطلع الشمس، كبعد العصر حتى اغرب

ال »- صلى اهلل عليو كسلم - عن رسوؿ اهلل - رضي اهلل عنو - عن أبي سعيد الخدرم  .2
 .4« صالة بعد الصبح حتى ارافع الشمس، كال صالة بعد العصر حتى اغيب الشمس

نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن صالاين، بعد ": عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ .3
 5"الفجر حتى اطلع الشمس كبعد العصر حتى اغرب 
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 ،1/192، ركضة الطالبين 92/ 1المه ب  ،53: ، ال وانين الف هية40/ 1الهداية  -1

 ،1 1 0/ 6شرح النوكم على صحيح مسلم . 2/296، بلوغ اْلماني 59/ 2فتح البارم  -2

أخرجو ك. 826 حديث 567 -1/566 عن الصالة فيها مباب اْلكقات التي نو"مسلم في كتاب صالة المسافرين كقصرىا أخرجو  -3
فتح البارم شرح صحيح : الكتاب1/145"باب الصالة بعد الفجر حتى ارافع الشمس"البخارم كاللفظ لو في كتاب مواقيت الصالة 

البخارم 
 1379بيركت، - دار المعرفة : الناشر*أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العس الني الشافعي: المؤلف        *
محب الدين الخطيب : قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ على طبعو*محمد فؤاد عبد الباقي: رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو        *
 13: عدد اْلجزاء*عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز: عليو اعلي ات العالمة        *
باب ال يتحرل "أخرجو البخارم كاللفظ لو في كتاب مواقيت الصالة . 827 حديث 1/567سلم في الكتاب كالباب الساب  أخرجو ـ -4

 146-1/145"الصالة قبل غركب الشمس 

باب ال يتحرل الصالة قبل غركب "ك" باب الصالة بعد الفجر حتى ارافع الشمس "أخرجو البخارم كاللفظ لو في كتاب مواقيت الصالة  -5
. 825 حديث 566/باب اْلكقات التي نهر عن الصالة فيها ا"، كمسلم في كتاب صالة المسافرين كقصرىا 146-ا45/ 2الشمس 

 
 

 
 

 



 

 

 

ال احركا بصالاكم : "قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ- 4
  .1" طلوع الشمس كال غركبها

إذا طلع حاجب الشمس فأخركا الصالة : "قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: كعنو أيضا قاؿ
. 2" حتى ارافع كإذا غاب حاجب الشمس فأخركا الصالة حتى اغيب 

ثالث ساعات كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : عن ع بة بن عامر الجهني رضي اهلل عنو قاؿ- 
كسلم ينهانا أف نصلي فيهن أك أف ن بر فيهن مواانا، حين اطلع الشمس بازغة حتى ارافع كحين 

 .3" الشمس للغركب حتى اغرب ! حتى اميل الشمس كحين اضئ ي ـو قائم الظهيرة
إنها ما عدا المفركض سواء : كقوؿ. قوؿ ىي الصلوات بإطالؽ: فيتحصل في ذلك ثالثة أقواؿ

كعلى الركاية التي منع مالك فيها صالة . إنها النفل دكف السنن: كقوؿ. أكانت سنة أك نفال
الجنائز عند الغركب قوؿ رابع، كىو أنها النفل ف ط بعد الصبح كالعصر، كالنفل كالسنن معا عند 

. الطلوع كالغركب
اختالفهم في الجمع بين العمومات المتعارضة في ذلك أعني الواردة : كسبب الخالؼ في ذلك

إذا نسي أحدكم »-: عليو الصالة كالسالـ - في السنة، كأم يخص بأم؟ كذلك أف عمـو قولو 
ي تضي استغراؽ جميع اْلكقات، كقولو في أحاديث النهي في ى ه « الصالة فليصلها إذا ذكرىا

ي تضي أيضا عمـو « عن الصالة فيها- صلى اهلل عليو كسلم - نهى رسوؿ اهلل »: اْلكقات
أجناس الصلوات المفركضات كالسنن كالنوافل، فمتى حملنا الحديثين على العمـو في ذلك كقع 
بينهما اعارض ىو من جنس التعارض ال م ي ع بين العاـ، كالخاص، إما في الزماف، كإما في اسم 

. الصالة
أعني استثناء الخاص من العاـ منع الصلوات بإطالؽ في : فمن ذىب إلى االستثناء في الزماف

الك الساعات، كمن ذىب إلى استثناء الصالة المفركضة المنصوص عليها بال ضاء من عمـو اسم 
 .الصالة المنهي عنها منع ما عدا الفرض في الك اْلكقات
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كبلفظ آخر في ال يتحرل الصالة - باب الصالة بعد الفجر حتى ارافع الشمس،"أخرجو البخارم به ا اللفظ في كتاب مواقيت الصالة  -1
 .828 حديث 568 -567-1/566، كأخرجو مسلم في الكتاب كالباب الساب ين 1/145قبل غركب الشمس 

 كمسلم في الكتاب 145/ 1" باب الصالة بعد الفجر حتى ارافع الشمس "أخرجو البخارم كاللفظ لو في كتاب مواقيت الصالة كذالك  -2
 .529 حديث 1/568كالباب الساب ين 

 .83 1 حديث 569 -568-1/567أخرجو مسلم في الكتاب كالباب الساب ين - 3        
 

 



 

 

 

قاؿ : "كحكى الحافظ ابن حجر عن طائفة من السلف إباحة التطوع في كل كقت حيث قاؿ
ا كااف وا على ػػة صالة ال سبب لها في اْلكقات المنهي عنوػػػة على كراهػػػػػػػػػالنوكم أجمعت اْلـ

كما ن لو من اإلجماع كاالافاؽ متع ب، ف د : قلت: "إلى أف قاؿ".. ض المؤداة فيهاػجواز الفرائ
اىر ػػػػػػاديث النهي منسوخة، كبو قاؿ داكد كغيره من أىل الظػػػػػػا كأف أحػػة مطل ػػػحكى غيره اإلباح

، كعن طائفة أخرل المنع مطل ا في جميع الصلوات  .1"كب لك جـز ابن حـز  
كأما من رأل : "قاؿ ابن حـز. دعول النسخ ال دليل عليها فتب ى أحاديث النهى محكمة: قلت

اف ػػػا بصالاو عليو السالـ الركعتين فكػػػػػػػػػمن أصحابنا النهى عن الصالة بعد صالة العصر منسوخ
يصح ى ا لوال حديث كىب بن اْلجدع ال م ذكرنا من إباحتو عليو السالـ الصالة بعد العصر 

.فثبت به ا أف أكقات النهي ثابتة.  أىػ2"مادامت الشمس مرافعة فبطل النسخ في ذلك   

 فٌها الصالة عن المنهً األوقات:  الفصل األول

9 

 .296/ 2، بلوغ اْلماني 46/ 2 كأنظر أيضا شرح الزرقاني على موطأ االماـ مالك 259/ 2فتح البارم  -1

 .3/46 لمحلى ا -2

 



 

 

 

 :الخالؼ في عدد أكقات النهي كفيو مطلباف  :المبحث الثاني
 :  اْلكقات التي اشتهرت بالنهي : المطلب اْلكؿ

كقت طلوع : اف  العلماء على أف ثالثة من اْلكقات منهي عن الصالة فيها كىيا: ال وؿ اْلكؿ
 1. صالة الصبح حتى اطلع الشمسالشمس، ككقت غركبها، كمن لدف اصلى

ال اجوز الصالة، كسجدة التالكة، كصالة الجنازة عند طلوع الشمس كزكالها قاؿ في االختيار  ك
 2،كغركبها

فصل في أكقات النهي كىي من : "كمن الحنابلة مرعي بن يوسف في دليل الطالب حيث قاؿ
طلوع الفجر إلى ارافاع الشمس قيد رمح كمن العصر إلى غركب الشمس كعند قيامها حتى ازكؿ 

"3. 
كاكره الصالة عند االستواء إال يـو الجمعة كبعد الصبح حتى : "كمن الشافعية النوكم حيث قاؿ

. 4"ارافع الشمس كرمح كالعصر حتى اغرب 
 5إنما المنهي عنو اْلكقات الثالثة التي في حديث ع بة؛: قاؿ ابن المن ر
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 1/101بداية المجتهد كنهاية الم تصد -1

 االختيار لتعليل المختار:  الكتاب1/40 -2

 (ىػ683: المتوفى)عبد اهلل بن محمود بن مودكد الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي : المؤلف*

 (من علماء الحنفية كمدرس بكلية أصوؿ الدين ساب ا)الشيخ محمود أبو دقي ة : عليها اعلي ات      *

  (بيركت، كغيرىا- كصوراها دار الكتب العلمية )ال اىرة - مطبعة الحلبي : الناشر      *

 ـ 1937-  ىػ 1356: ااريخ النشر      *

 .1/116، كانظر أيضا منار السبيل 41دليل الطالب ص  -3

 .1/128 انظر المنهاج مع مغني المحتاج  -4

 .524/ 2، المغنى 1/83اإلقناع البن المن ر  -5

 
 

 

 



 

 

 

نهي ىي من بعد الفجر حتى اطلع الشمس، كعند طلوعها حتى ارافع، كإذا اؿأكقات :ال وؿ الثاني
. للغركب حتى اغربؼاتضاماستوت حتى ازكؿ، كبعد العصر حتى اغرب الشمس، كمن حين   

، كركل 3، كك ا الشافعية إال أنهم استثنوا كقت الزكاؿ يـو الجمعة2، كالحنابلة1حنفيةاؿؿ كؽىو ك
الترخيص يـو الجمعة عن طاكس كالحسن كمكحوؿ كاْلكزاعي كسعيد بن عبد العزيز كإسحاؽ 

كظاىر  "6:، كقاؿ ابن مفلح في الفركع5، كاختار ذلك شيخ اإلسالـ ابن ايمية4كأبي يوسف
".الجواز كلو لم يحضر الجامع   
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 ،4ا - 40/ 1، الهداية 24مختصر الطحاكم ص  -1

 ،1/572، الفركع 35، الم نع ص 4 1/ 1انظر الهداية  -2

 1/194، ركضة الطالبين 93-1/92انظر المه ب . 1/128مغنى المحتاج  -3

 1/760دار الكتاب العربي -المغني، 439/ 3، معرفة السنن كاآلثار 465/ 2السنن الكبرل  -4

 66ص : االختيارات الف هية.  20 2/ 2إلنصاؼ ا -5

 572 / 1 الفركع -6

 

 



 

 

 

أف اْلكقات المنهي عن الصالة فيها أربعة، كىي اْلكقات التي ذكرىا أصحاب :  الثال وؿ الث
 ،1 عدا كقت الزكاؿ مطل ا أم بدكف فرؽ بين يـو الجمعة كغيره، كبو قاؿ المالكيةثانيال وؿ اؿ

ف ىب مالك كأصحابو إلى أف ؛ في كقت الزكاؿ، كفي الصالة بعد العصر : كاختلفوا في كقتين
الطلوع، كالغركب، كبعد الصبح، كبعد العصر، كأجاز الصالة عند : اْلكقات المنهي عنها ىي أربعة

. الزكاؿ
كذىب الشافعي إلى أف ى ه اْلكقات خمسة كلها منهي عنها إال كقت الزكاؿ يـو الجمعة فإنو 

. 2أجاز فيو الصالة، كاستثنى قـو من ذلك الصالة بعد العصر
 

 
 

 

 فٌها الصالة عن المنهً األوقات:  الفصل األول

12 

 

 ،1/165انظر الكافي - 1

 ،53، ال وانين الف هية ص 1/102بداية المجتهد - 2

 

 



 

 

 

: اْلدلة
: ثالثةاستدؿ أصحاب ال وؿ اْلكؿ على أف أكقات النهى 

 
ثالث ساعات كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  : "حديث ع بة بن عامر ال م فيو- 1

. 1الحديث.. ينهانا أف نصلي فيهن أك ن بر فيهن مواانا     
 

:  قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ- 2
. 2" ـ طلوع الشمس كال غركبهاػػػػػػػال احركا بصالاك"     
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 .83 1 أخرجو مسلم حديث رقم -1

 .569-568-1/567أخرجو مسلم  -2

 
 

 



 

 

 

 :خمسة على أف أكقات النهى ثانياستدؿ أصحاب ال وؿ اؿك
ات نهى عن الصالة ػػػػػػػػػت على خمسة أكؽػباْلحاديث الساب ة في حكم أكقات النهى حيث دؿ

 .كذكرت في الصفحة السابعة كالثامنة .اػػػفيو
 

 :كاستدؿ الشافعية كمن معهم على استثناء يـو الجمعة بما يأاي
عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم نهى عن الصالة نصف - 1

. 1ار حتى ازكؿ الشمس إال يـو الجمعة ػػػػػػالنو
 

عن أبي قتادة عن النبي صلى اهلل عليو كسلم أنو كره الصالة نصف النهار إال يـو الجمعة - 2
. 2إف جهنم اسجر إال يـو الجمعة : "كقاؿ

 
كء، ْلف الخركج ػػػػػػا من انت اض الوضػػػػأف النعاس يغلب في ى ا الوقت فيطرد بالتنفل خوؼ- 3
. 3ف المسجد فيو مش ةػػػػػـ
 

أف الناس ينتظركف الجمعة في ى ا الوقت كليس عليهم قطع النوافل، ْلف النبي صلى اهلل - 4
عليو كسلم استحب التبكير إلى الجنة ثم رغب في الصالة إلى خركج اإلماـ من غير اخصيص كال 

 .4استثناء
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 ،329/ 3، كالبغوم في شرح السنة 2/464كالبيه ي في السنن الكبرل  -1

" كركاه اْلثـر بسند فيو الواقدم كىو متركؾ .. كإسحاؽ كإبراىيم ضعيفاف "1/188كقاؿ الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير        

 كقاؿ ىو مرسل مجاىد أكبرمن أبي الخليل كأبو 1583حديث 1/329ركاه أبو داكد في كتاب الصالة باب الصالة يـو الجمعة قبل الزكاؿ. -2
، كركاه أيضا "كفيو ليث بن أسلم كىو ضعيف : "189/ 1الخليل لم يسمع من أبي قتادة، كقاؿ الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 

!. كلو شواىد كإف كانت أسانيدىا ضعيفة:  كقاؿ464/ 2البيه ي في السنن الكبرل 
كركاية أبي ىريرة كأبي سعيد في إسنادىا من ال يحتج بو كلكنها إذا انضمت إلى ركاية أبي : "3/438كقاؿ البيه ي في معرفة السنن كاآلثار 

". قتادة أخ ت بعض ال وة
 . حديث الرخصة في الصالة يـو الجمعة عند الزكاؿ175/4كضعف النوكم في المجموع 

 .131/ 1، كفاية اْلخيار 1/93انظر المه ب  -3

  .176- 175/ 4، المجموع 536/ 2المغني  -4

 

 



  

 

بعمل أىل المدينة، حيث لم يجد :  على استثناء كقت الزكاؿلثكاستدؿ أصحاب ال وؿ الثا*
.1 مالك العمل عندىم باعتبار كقت الزكاؿ كقت نهى فاعت د أف النهى منسوخ بعلمهم  اإلماـ  

فعل النبي صلى اهلل عليو كسلم ل لك كما في حديث عائشة رضي اهلل عنها ب  ك الكاكاستدلو*
.2" ما ارؾ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ركعتين بعد العصر عندم قط : "قالت  أنها      

    ـ أفػػػػل اهلل عليو كسلػػػعن عائشة رضي اهلل عنها أنها قالت كىم عمر إنما نهى رسوؿ اهلل صل*
.3يتحرل طلوع الشمس كغركبها        
      ر إالػػػل عن الصالة بعد العصػػػػنو: " ـػػلى اهلل عليو كسلػػػػعن علي رضي اهلل عنو أف النبي ص*
.4" كالشمس مرافعة      
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 1/102 انظر بداية المجتهد 1
 حديث 1/572 أخرجو مسلم في كتاب صالة المسافرين كقصرىا باب معرفة الركعتين اللتين كاف يصليهما النبي صلى اهلل عليو كسلم بعد العصر 2

835. 
 .833 حديث 1/571 أخرجو مسلم في الكتاب الساب  باب ال اتحركا بصالاكم طلوع الشمس كال غركبها 3
، كالنسائي في كتاب المواقيت باب 1274 حديث 1/381 أخرجو أبو داكد كاللفظ لو في كتاب الصالة باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرافعة4

 .1/237كصححو اْللباني، انظر صحيح سنن أبي داكد " إسناده حسن : "4/174كقاؿ النوكم في المجموع. 280/ 1الرخصة في الصالة بعد العصر 

 

 



 

 

 

إما معارضة أثر ْلثر، كإما معارضة اْلثر للعمل عند من : كسبب الخالؼ في ذلك أحد شيئين
أعني عمل أىل المدينة كىو مالك بن أنس، فحيث كرد النهي كلم يكن ىناؾ : راعى العمل

. معارض ال من قوؿ كال من عمل ااف وا عليو، كحيث كرد المعارض اختلفوا
أما اختالفهم في كقت الزكاؿ فلمعارضة العمل فيو لألثر، كذلك أنو ثبت من حديث ع بة بن 

ينهانا أف نصلي - صلى اهلل عليو كسلم - ثالث ساعات كاف رسوؿ اهلل »: عامر الجهني أنو قاؿ
حين اطلع الشمس بازغة حتى ارافع، كحين ي ـو قائم الظهيرة حتى : فيها كأف ن بر فيها مواانا

خرجو مسلم، كحديث أبي عبد اهلل الصنابحي في معناه، « اميل، كحين اضيف الشمس للغركب
. كلكنو من طع، خرجو مالك في موطئو

فمن الناس من ذىب إلى منع الصالة في ى ه اْلكقات الثالثة كلها، كمن الناس من استثنى من 
ذلك كقت الزكاؿ، إما بإطالؽ كىو مالك، كإما في يـو الجمعة ف ط كىو الشافعي، أما مالك 

أعني : فألف العمل عنده بالمدينة لما كجده على الوقتين ف ط كلم يجده على الوقت الثالث
. الزكاؿ أباح الصالة فيو، كاعت د أف ذلك النهي منسوخ بالعمل

. كأما من لم ير للعمل اأثيرا، فب ي على أصلو في المنع، كىو ال م يدعى بأصوؿ الف و
كأما الشافعي فلما صح عنده ما ركل ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك ال رظي أنهم كانوا في 

كمعلـو أف خركج عمر كاف بعد  زمن عمر بن الخطاب يصلوف يـو الجمعة حتى يخرج عمر،
الزكاؿ على ما صح ذلك من حديث الطنفسة التي كانت اطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا 

. رضي اهلل عنو بن الخطاب غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر  
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نهى عن الصالة »-: صلى اهلل عليو كسلم - أف رسوؿ اهلل " مع ما ركاه أيضا عن أبي ىريرة 
استثنى من ذلك النهي يـو الجمعة، كقول 1« نصف النهار حتى ازكؿ الشمس إال يـو الجمعة

. ى ا اْلثر عنده العمل في أياـ عمر ب لك، كإف كاف اْلثر عنده ضعيفا
. كأما من رجح اْلثر الثابت في ذلك، فب ي على أصلو في النهي
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 ،329/ 3، كالبغوم في شرح السنة 2/464كالبيه ي في السنن الكبرل  -1

 .كركاه اْلثـر بسند فيو الواقدم كىو متركؾ .. كإسحاؽ كإبراىيم ضعيفاف "1/188كقاؿ الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 

 

 



 

 

 

:الترجيح  
من دراسة اْلقواؿ في المسألة كأدلتها يتبين أف الراجح كاهلل أعلم أف اْلكقات الخمسة كلها 
أكقات نهى لداللة اْلحاديث الصحيحة على ذلك، كيمكن جعلها ثالثة ْلف حاؿ الطلوع إلى 

ل بعد العصر ػػػػػػػر كحين اتضيف الشمس للغركب داخل في النوػػػػػػػاع متصل بما بعد الفجػػػػػػػػػػػػاالراف
.إلى الغركب، كلعلها ثالثة مجملو كخمسة مفصلو   
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: المطلب الثاني  

 :النهي عن الصالة بعد العصر كبعد الفجر ىل ىو متعل  بفعل الصالة أك بدخوؿ الوقت
نهى عن الصالة »- صلى اهلل عليو كسلم - أف رسوؿ اهلل " حديث أبي ىريرة المتف  على صحتو 

كك الك حديث .1«بعد العصر حتى اغرب الشمس، كعن الصالة بعد الصبح حتى اطلع الشمس
 ،ابن عباس كأبى سعيد الخدرم كغيرىا

أم بعد صالة العصر، " كبعد العصر " أم بعد صالة الصبح « نهى عن الصالة بعد الصبح»كقولو 
: فإف اْلكقات المكركىة على قسمين

كإف ا دـ في . ما اتعل  الكراىة فيو بالفعل، بمعنى أنو إف اأخر الفعل لم اكره الصالة قبلو: منها
كعلى ى ا يختلف كقت الكراىة في . كذلك في صالة الصبح كصالة العصر. أكؿ الوقت كرىت

. الطوؿ كال صر
كال يحسن أف . ما اتعل  فيو الكراىة بالوقت، كطلوع الشمس إلى االرافاع، ككقت االستواء: كمنها

. يكوف الحكم في ى ا الحديث معل ا بالوقت؛ ْلنو ال بد من أداء صالة الصبح كصالة العصر
كى ا الحديث معموؿ بو عند . بعد صالة الصبح، كبعد صالة العصر: فتعين أف يكوف المراد

كصيغة النفي إذا . فيو خالؼ من بعض الوجوه: كعن بعض المت دمين كالظاىرية. ف هاء اْلمصار
ال على . حملها على نفي الفعل الشرعي: دخلت على الفعل في ألفاظ صاحب الشرع، فاْلكلى

كإنما . نفيا للصالة الشرعية، ال الحسية" ال صالة بعد الصبح " فيكوف قولو . نفي الفعل الوجودم
كأيضا، فإنا إذا حملناه . كىو الشرعي. أف الشارع يطل  ألفاظو على عرفو: قلنا ذلك؛ ْلف الظاىر
كىو المسمى . إضمار لتصحيح اللفظ احتجنا إلى- كىو غير منتف - على الفعل الحسي 

. كيب ى النظر في أف اللفظ يكوف عاما أك مجمال، أك ظاىرا في بعض المحامل. بداللة االقتضاء
 2.فكاف أكلى. أما إذا حملناه على الح ي ة الشرعية لم نحتج إلى إضمار
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 1/566أخرجة مسلم  باب اْلكقات التى نهي عن الصالة فيها -1

 183إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة اْلحكاـ: الكتاب -2
 1: عدد اْلجزاء.الثانية :الطبعةدار الجيل بيركت مطبعة : الناشر. ابن دقي  العيد: المؤلف

 

 



 

 

 

أنو نهى - صلى اهلل عليو كسلم  - ثبت عن رسوؿ اهلل كقد ركيا عن اإلماـ الشافعي مثل ذالك ك
الصالة فيهما ْلجل فعل الصالة ال للوقت،  كقتاف نهى عن: عن الصالة في خمسة أكقات، منها

كثالثة أكقات نهى عن الصالة فيها ْلجل الوقت ال لفعل الصالة 
فأما الوقتاف الل اف نهى عن الصالة فيهما ْلجل فعل الصالة ال للوقت، فهما بعد فعل صالة 

ؿ فيو جائز ما لم يصل ؼالعصر، كبعد فعل صالة الصبح، كذلك أف كقت العصر إذا دخل فالتن
كالداللة على النهي على الصالة في ى ين الوقتين  العصر فإذا صلى العصر منع من التن ل بعدىا

نهى - صلى اهلل عليو كسلم  - ركاية الشافعي باإلسناد الم دـ ذكره عن أبي ىريرة أف رسوؿ اهلل 
 1"عن الصالة بعد العصر حتى اغرب الشمس

صلى اهلل عليو - كركل الزىرم عن عطاء بن يزيد الجندعي عن أبي سعيد الخدرم أف النبي 
ال صالة بعد العصر حتى اغرب الشمس كال صالة بعد الصبح حتى اطلع : " قاؿ- كسلم  

 2"الشمس 
أف رجلين لو صلى : كالداللة على النهي في ى ين الوقتين ْلجل فعل الصالة ال ْلجل الوقت

أحدىما العصر، كلم يصل اآلخر أنو يجوز لمن لم يصل أف يتنفل، كال يجوز لمن صلى أف يتنفل 
فعلم أف النهي للفعل ال للوقت؛ ْلف الوقت موجود فيمن لم يصل العصر كىو غير ممنوع من 

 3التن ل
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 1/566أخرجة مسلم  باب اْلكقات التى نهي عن الصالة فيها -1

باب ال يتحرل الصالة "أخرجو البخارم كاللفظ لو في كتاب مواقيت الصالة . 827 حديث 1/567سلم في الكتاب كالباب الساب  أخرجو  -2
 146-1/145"قبل غركب الشمس 

 2/272الحاكم الكبير في ف و م ىب اإلماـ الشافعي كىو شرح مختصر المزني: الكتاب -3
 

 (ىػ450: المتوفى)أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصرم البغدادم، الشهير بالماكردم : المؤلف* 
 

الشيخ عادؿ أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض : المح  * 

 .19:  عدد اْلجزاء1999- ىػ 1419اْلكلى، : الطبعة لبناف– دار الكتب العلمية، بيركت : الناشر*
 

 



 

 

 

بالنهي عن الصالة في ى ين الوقتين على أف النهي بعد العصر متعل  كيتبين أنهم متف وف 
قاؿ . ؿ الصالة أم أف من لم يصل العصر لو التنفل بما شاء كال عبرة بدخوؿ كقت العصرػػػػػػػػػػػػػػػبفع

كالنهي عن الصالة بعد العصر متعل  بفعل الصالة فمن لم يصل أبيح لو التنفل كإف : "ابن قدامة
ل غيره كمن صلى العصر فليس التنفل كإف لم يصل أحد سواه ال نعلم في ى ا خالفا عند ػػػػػػػػػصل

. 1"من يمنع الصالة بعد العصر
ال خالؼ أف كقت الكراىة بعد العصر ال يدخل بمجرد دخوؿ العصر بل ال : " كقاؿ النوكم

. 2"يدخل حتى يصليها
كالنهي في العصر معل  بصالة العصر فإذا صالىا لم يصل : "كقاؿ شيخ اإلسالـ ابن ايمية

. 3"ا كإف كاف غيره لم يصل، كما لم يصلها فلو أف يصلى، كى ا ثابت بالنص كاالافاؽ ػػػػػػػػبعده
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. 1/754 المغني 1
. 4/167 المجموع 2
 .200/ 23 مجموع الفتاكل 3

 



 

 

 

:كاختلفوا في اعل  النهي عن الصالة بعد الفجر على قولين  
د في ػػ، كأحم2، كالشافعي1أف النهي متعل  بفعل الصالة كالعصر كبو قاؿ الحسن البصرم: اْلكؿ
فأما قبل الفجر فال كجو للنهي، : " ... ، كماؿ إلى ذلك شيخ اإلسالـ ابن ايمية حيث قاؿ3ركاية

كع ػػػد طلػػػة بعػػػفإذا قيل ال سن: "، كقاؿ أيضا"لكن ال يسن ذلك الوقت إال الفجر سنتها كفرضها
.4الفجر إال ركعتاف فه ا صحيح كأما النهي العاـ فال  

اي ػػػػؿ بما عدا ركعػػػػكع الفجر الثاني يكره التنفػػػػأف النهي متعل  بطلوع الفجر أم أنو بعد طل: الثاني
رك بن ػػػر كعبد اهلل بن عمػػػػد اهلل بن عمػػػػ، ركل ذلك عن عب5ؿػػػالفجر سواء صل الفجر أك لم يص

.6العاص كسعيد بن المسيب كالعالء بن زياد كحميد بن عبد الرحمن كالنخعي  
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 .2/40، سبل السالـ 20 0/ 23، مجموع الفتاكل 1/755 انظر المغني  -1

 .130/ 1، كفاية اْلخيار 192 /1، ركضة الطالبين1/92 انظر المه ب  -2

 .20 2/ 2، اإلنصاؼ 572/ 1، الفركع 525/ 2 انظر المغني  -3

 .2 0 5، 2 0 2/ 23 مجموع الفتاكل  -4

 . عدـ كراىة ركعتي الفجر قبل الصالة ال خالؼ فيو ْلنو كقتهما ككرد استثناؤىما من النهي باْلحاديث اآلاية قريبا لالستدالؿ له ا ال وؿ -5

 .23/200، مجموع الفتاكل 525/ 2 انظر المغني  -6

 



 

 

 

كىو كجو للشافعية كحكاه النوكم عن 3، كأحمد في المشهور2، كمالك1كإليو ذىب أبو حنيفة
كىو ما اجتمع عليو أىل العلم كرىوا أف يصلى الرجل بعد طلوع : "، كقاؿ الترم م4أكثر العلماء

.5"الفجر إال ركعتي الفجر  
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 .41/ 1، االختيار لتعليل المختار 40/ 1، االهداية 150/ 1انظر المبسوط  -1
 .24، مختصر خليل ص 53، ال وانين الف هية ص 165/ 1انظر الكافي  -2
، شرح منتهى 41، دليل الطالب ص20 2/2، اإلنصاؼ 1/572، الفركع525/ 2، المغني 41/ 1انظر الهداية ْلبي الخطاب  -3

 .242 /1اإلرادات
 .167 /4انظر المجموع -4
 .1/344سنن الترم م  -5

 

 



 

 

 

:اْلدلة  
:استدؿ أصحاب ال وؿ اْلكؿ بما يأاي  

قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : عن عطاء بن يزيد الليثي أنو سمع أبا سعيد الخدرم ي وؿ- 1
ال صالة بعد صالة العصر حتى اغرب الشمس كال صالة بعد صالة الفجر حتى اطلع : " كسلم
.1" س مػػػالش  

ح ػػػػصل صالة الصب: "ما جاء في حديث عمرك بن عبسو أف النبي صلى اهلل عليو كسلم قاؿ- 2
.2" ثم اقصر عن الصالة حتى اطلع الشمس حتى ارافع   

نهى عن الصالة بعد العصر حتى : " عن أبي ىريرة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم- 3
.3" رب الشمس كعن الصالة بعد الصبح حتى اطلع الشمس ػػػػػػػػػػػػاغ  

ككجو الداللة من ى ا الحديث أنو نهى عن الصالة بعد الصبح كما نهى عن الصالة بعد العصر 
فدؿ ذلك على أف النهي متعل  بفعل الصالة، ْلف النهي بعد العصر متعل  بفعل الصالة بال 

.4"الؼ، كلو أنو أراد الوقت الستثنى ركعتي الفجر كالفرض ػػػػػػػػػػػػخ  
:كاستدؿ أصحاب ال وؿ الثاني بما يأاي  

ر ػػػػػػػال صالة بعد الفج: "عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ- 1
.5" إال سجداين   
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باب ال يتحرل "أخرجو البخارم كاللفظ لو في كتاب مواقيت الصالة . 827 حديث 1/567سلم في الكتاب كالباب الساب  أخرجو ـ -1
  146-1/145"الصالة قبل غركب الشمس 

 .832 حديث 570-569/ 1أخرجو مسلم في كتاب صالة المسافرين كقصرىا باب إسالـ عمرك بن عبسة  -2
 1/566أخرجة مسلم  باب اْلكقات التى نهي عن الصالة فيها -3
 .2 03-2 0 2/ 23، مجموع الفتاكل 5 26/ 2انظر المغني  -4
حديث : " كقاؿ419 حديث 2/278 أخرجو الترم م كاللفظ لو في أبواب الصالة باب ما جاء ال صالة بعد طلوع الفجر إال ركعتين -5

-  طرؽ1/256كذكر الزيلعي في نصب الراية " ابن عمر حديث غريب ال نعرفو إال من حديث قدامة بن موسى كركل عنو غير كاحد
كأخرجو ". ككل ذلك يعكر على الترم م في قولو ال نعرفو إال من حديث ابن قدامة: "أخرل لو من غير طري  قدامة بن موسى كقاؿ

، كالبيه ي في السنن الكبرل 1278حديث 58 /1أيضا أبوداكد في كتاب الصالة باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرافعة
  .2/232انظر إركاء الغليل .  كصححو اْللباني191، كالمركزم في مختصر قياـ الليل ص 1/465

 

 



 

 

 

ال صالة : "عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف ي وؿ- 2
.1" د طلوع الفجر إال ركعتي الفجرػػػػبع  
كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذا طلع الفجر ال يصلي إال : " عن حفصة قالت- 3

 ككوف النبي صلى اهلل عليو كسلم ال يزيد عليهما مع حرصو على الصالة 2" ف خفيفتين ػػػػركعتي
.3ل كراىة غيرىما في ى ا الوقتػػػؿ علػػػػدلي  

:الترجيح  
اب ػػػػػػق أصحػػػبالنظر إلى أدلة ال ولين في المسألة يظهر كاهلل أعلم أف الراجح ىو ما ذىب إلي

ؿ الصالة كأنو ػػػػػر ال بفعػػػػػػكؿ الثاني كىو أف النهي عن الصالة بعد الفجر متعل  بطلوع الفجػػػػػػال 
ع الفجر الثاني كره التنفل بما عدا ركعتي الفجر، لصراحة اْلدلة على ذلك، كال اعارضها ػػػػػػإذا طل

ة أصحاب ال وؿ اْلكؿ ْلف أكثر ما فيها أنها دلت على النهي عن الصالة بعد صالة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأدؿ
س فيها ما يدؿ على عدـ النهي عند طلوع الفجر إال بدليل الخطاب، كأدلة أصحاب ػػػػالفجر كلي
، كما ػػػػػػػػػػػػال وؿ الثاف م دلت على النهي عند طلوع الفجر بالمنطوؽ، كالمنطوؽ ي دـ على المفهـو

أف حديث عمرك بن عبسو أحد أدلة أصحاب ال وؿ اْلكؿ اختلفت ألفاظو فجاء عند ابن ماجو 
نعم جوؼ الليل اْلكسط فصل ما : "ف ساعة أحب إلى اهلل من أخرل؟ قاؿػػػػػػف لت ىل ـ"بلفظ 

.4"بدا لك حتى يطلع الصبح ثم انتو حتى اطلع الشمس   
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 كصحح أحمد 191اصر قياـ الليل ص خ، كالمركزم في ـ1/246، كالدارقطني 466، 465/ 1ركاه البيه ي في السنن الكبرل كاللفظ لو  -1
 .280/ 2محمد شاكر أسانيده في ىامش الترم م 

 .723 حديث 500/ 1 أخرجو مسلم في كتاب صالة المسافرين كقصرىا في باب استحباب ركعتي الفجر  -2

 .40/ 1 انظر الهداية للمرغيناني  -3

 .1/755كانظر المغني . 1251 حديث396/1 سنن ابن ماجة كتاب إقامة الصالة باب ما جاء في الساعات التي اكره فيها الصالة  -4

 



 

 

 

 :على مبحثفي بياف ما يباح كماال يباح من الصلوات في أكقات النهي كاشتمل : الفصل الثاني

:  مطالب خمسةكفيو في كقت النهي ذكات اْلسباب حكم صالة : المبحث 

 مسألة اْلصل عند قضاء الفريضة الترايب أـ ال يجب الترايب: المطلب اْلكؿ .
 . عند كقت النهي قضاء الفريضةكبعدىا 

 ىل ىي كاجبة أـ مستحبة احية المسجدحكم : المطلب الثاني . 

 .كبعدىا صالة احية المسجد في كقت النهي 

 ىل المسجد الحراـ لو حكم سائر المساجد أـ يختص بتحية : المطلب الثالث
 .طواؼ البيت

 . في كقت النهي ركعتا الطواؼحكم 

 في كقت النهي الصالة على الجنازة: المطلب الرابع . 

 .كبعدىا الصالة على ال بر كالغائب في أكقات النهي 

 التطوع في مكة كقت النهي: المطلب الخامس. 
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:   على مبحثكاشتمل 

: مطالب خمسة ذكات اْلسباب كفيو : المبحث اْلكؿ

 : عند كقت النهيقضاء الفريضة : المطلب اْلكؿ

 :اْلصل عند قضاء الفريضة الترايب أـ ال يجب الترايب: مسألة 
 ،مستح ىم بين الفوائت كفرض الوقت عند اْلصل فيو أف الترايبعند الحنفية 

ْلف الترايب يس ط بضي  الوقت كك ا بالنسياف "كلو خاؼ فوت الوقت ي دـ الوقتية ثم ي ضيها 
عن ا ديمها لمعنى  كيال يؤدم إلى افويت الوقتية كلو قدـ الفائتة جاز ْلف النهي ككثرة الفوائت

في غيرىا بخالؼ ما إذا كاف في الوقت سعة كقدـ الوقتية حيث ال يجوز ْلنو أداىا قبل كقتها 
 ،1 الثابت
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 الهداية في شرح بداية المبتدم: الكتاب  74 /1/72/73 -1

 اللباب في شرح الكتاب: الكتاب198/199/200/ 1/88      

 



 

 

 

إذا ذكر ذلك قبل : إف كاف ذكر صالة كنسيها بعدما صلى الظهر كالعصر، قاؿ:  مالككبهي قاؿ
أف اغيب الشمس كىو ي در على أف يصليها ثم يصلي الظهر كالعصر، فليصل التي نسي ثم ليصل 

ككقت الظهر كالعصر في ذلك النهار كلو، كإف كاف ال ي در إال على أف : قاؿ. الظهر ثم العصر
كإف كاف ي در على التي : يصلي التي نسي كإحدل الصالاين، صلى التي نسي ثم العصر، قاؿ

 ،1.نسي كيصلي الظهر كركعة من العصر صلى التي نسي ثم الظهر ثم العصر
ذىب مالك إلى أف الترايب كاجب فيها في الخمس صلوات فما دكنها، كأنو يبدأ بالمنسية كإف ك

إف ذكر المنسية كىو في الحاضرة فسدت الحاضرة عليو، : فات كقت الحاضرة حتى إنو قاؿ
كبمثل ذلك قاؿ أبو حنيفة كالثورم إال أنهم رأكا الترايب كاجبا مع ااساع كقت الحاضرة، كااف  

 2ىؤالء على س وط كجوب الترايب مع النسياف،
 ارايب الصلوات الحاضرة بعضها مع بعض كاجب إجماعا على اإلطالؽ كك لك كذكر أبو ال اسم

3شيء من كقتها الضركرم التي ب ي  
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المدكنة :  الكتاب.1/214.215.216.217 -1
بداية المجتهد كنهاية الم تصد : الكتاب1/193 -2
 الف هية ال وانين:  الكتاب1/50/51 -3

 



 

 

 

كمن ذكر أف عليو صالة كىو في أخرل، أامها، كقضى الم كورة، كأعاد :  ابن قدامو قاؿكك الك 
نص عليو . التي كاف فيها إذا كاف الوقت مب ى كجملة ذلك، أف الترايب كاجب في قضاء الفوائت

 1أحمد في مواضع،
  

 أنو ال يجب ارايبها كلكن يستحب كبو قاؿ طاككس كالحسن البصرم كخالفهم الشافعي على
  ،كمحمد بن الحسن كأبو ثور كداكد

. كيستحب في قضاء الصلوات الترايب، كال يجب في قضائها كال بين فريضة الوقت كالم ضية
فإف دخل كقت فريضة كا كر فائتة، فإف ااسع كقت الحاضرة استحب البداءة بالفائتة، كإف ضاؽ 

ا كر الفائتة بعد شركعو في الحاضرة، أامها، ضاؽ الوقت، أـ ااسع،  كجب ا ديم الحاضرة، كلو
،2.ثم ي ضي الفائتة، كيستحب أف يعيد الحاضرة بعدىا  
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  المغني1/747-748-749 -1
 المجموع شرح المه ب: الكتاب3/71 -2

ركضة الطالبين كعمدة المفتين : الكتاب270/  1/269
 



 

 

 

:  اختالؼ اآلثار في ى ا الباب: كالسبب في اختالفهم
 :أدلة المستحبوف للترايب

 أبي ىريرة، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حين قفل من غزكة خيبر، سار ليلو بعمـو حديث 
، فصلى بالؿ ما قدر لو، كناـ رسوؿ « اكأل لنا الليل»: حتى إذا أدركو الكرل عرس، كقاؿ لبالؿ

اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو، فلما ا ارب الفجر استند بالؿ إلى راحلتو مواجو الفجر، 
فغلبت بالال عيناه كىو مستند إلى راحلتو، فلم يستي ظ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كال 

بالؿ، كال أحد من أصحابو حتى ضربتهم الشمس، فكاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أكلهم 
أخ  بنفسي ال م : ف اؿ بالؿ« أم بالؿ»: استي اظا، ففزع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، ف اؿ

، فاقتادكا ركاحلهم شيئا، ثم « اقتادكا»: بنفسك، قاؿ- بأبي أنت كأمي يا رسوؿ اهلل - أخ  
اوضأ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كأمر بالال فأقاـ الصالة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى 

 1،« من نسي الصالة فليصلها إذا ذكرىا»: الصالة قاؿ

 2«من نسي صالة فليصلها إذا ذكرىا»:قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن أنس، قاؿك

 

 فً بٌان ما ٌباح وماال ٌباح من الصلوات فً أوقات النهً: الفصل الثانً

30 

 

 الحجاج بن مسلم صحٌح شرح المنهاج:  الكتاب5/181 -1

 الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة:  الكتاب1/450 -2

 



 

 

 

: كأدلة الموجبوف للترايب
عن أربع  [صلى اهلل عليو كسلم]المشركين شغلوا رسوؿ اهلل  إف: "  ابن مسعود قاؿ عبد اهلل

فصلى الظهر،  (أقاـ)صلوات يـو الخندؽ، حتى ذىب من الليل ما شاء اهلل، فأمر بالال فأذف ثم 
 1".فصلى العصر، ثم أقاـ فصلى المغرب، ثم أقاـ فصلى العشاء  (أقاـ)ثم 

يـو الخندؽ  (قاؿ)عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو أف عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو : كعنو
يا رسوؿ اهلل ما كدت أصلي العصر حتى اغرب الشمس، ف اؿ : " كجعل يسب كفار قريش قاؿ

صلى اهلل ]فنزلنا بطحاف، فتوضأ رسوؿ اهلل : قاؿ (إف صليتها) : [صلى اهلل عليو كسلم]رسوؿ اهلل 
بعدما غربت الشمس، ثم صلى [ صلى اهلل عليو كسلم]فتوضأنا، فصلى رسوؿ اهلل  [عليو كسلم

2".بعدىا المغرب 
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 ضعيف : [حكم األلباني]الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة:  الكتاب1/451 -1

 صحيح : [حكم األلباني]الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة:    الكتاب454/ 1 -2

 



 

 

 

 أف المراد قضاء الفائتة عند ال كر، كذلك ي تضي الترايب في الفوائت، بعد النضر في اْلدلة ابين 
ْلنو إذا كاف مأمورا بفعل الفائتة عند ال كر، كذلك قد يكوف في كقت صالة، فهو منهي ال محالة 
عن فعل صالة الوقت في الك الحاؿ، فأكجب ذلك فساد صالة الوقت إف قدمها على الفائتة، 

صلى اهلل عليو ]ْلف النهي ي تضي الفساد حتى ا ـو الداللة على غيره، كْلنو لما صلى النبي 
، كْلف "صلوا كما رأيتموني أصلي [ : " صلى اهلل عليو كسلم]مرابا كجب الترايب ل ولو  [كسلم

صلى اهلل عليو ]فرض الصالة مجمل في الكتاب كالترايب كصف من أكصاؼ الصالة، كفعلو 
. إذا كرد على كجو البياف فهو على الوجوب [كسلم

صلى ]العمرم عن نافع، عن ابن عمر رضي اهلل عنو أف النبي  (عبيد اهلل)عن : كركل الدارقطني
من نسي صالة ف كرىا كىو مع اإلماـ فإذا فرغ منها قضى التي فااتو ثم : " قاؿ [اهلل عليو كسلم

ابن عمر / أبو عبيدة لم يسمع من أبيو فهو حديث من طع كحديث : أعاد التي مع اإلماـ فإف قيل
رضي اهلل عنو الصحيح أنو موقوؼ ثم إنو معارض بما ركل الدارقطني، عن ابن عباس رضي اهلل 

إذا نسي أحدكم صالة ف كرىا كىو في صالة : " قاؿ [صلى اهلل عليو كسلم]عنهما أف النبي 
". فليبدأ بالتي ىو فيها، فإذا فرغ منها صلى التي نسى  (مكتوبة)

فال يضره االن طاع، كقد عضده الحديث ال م بعده، : أما حديث أبي عبيدة فركااو ث ات: قيل لو
فهو المطلوب، كإف كاف  [صلى اهلل عليو كسلم]كأما حديث ابن عمر فإف صح أنو من قوؿ النبي 

من قوؿ ابن عمر فهو أح  أف يتبع، كأما حديث ابن عباس فإنو م طوع ضعيف يركيو ب ية بن 
 1.الوليد، عن عمر بن أبي عمر، عن مكحوؿ

يجب فورا قضاء الفوائت مرابة، كيس ط الترايب بالنسياف، أك الجهل، أك   كالراجح كاهلل أعلم أنو
 .خوؼ خركج كقت الحاضرة، أك خوؼ فوات الجمعة كالجماعة
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 اللباب في شرح الكتاب: الكتاب    1/198/199/200 -1

 



 

 

 

: اختلف العلماء في قضاء الفرائض في أكقات النهي على قولينكأما  
جواز ذلك كبو قاؿ جمهور العلماء، ركل ذلك عن علي بن أبي طالب كابن عباس كالزبير : اْلكؿ

بن العواـ كالنعماف كاميم الدارم كعائشة كبو قاؿ أبو العالية كالنخعي كالشعبي كالحكم بن عتيبة 
.1كحماد بن أبي سليماف كاْلكزاعي كإسحاؽ كأبو ثور كابن المن ر  

.2كإليو ذىب مالك كالشافعي كأحمد  
جواز قضاء الفرائض بعد الصبح كبعد العصر كعدـ جوازه في اْلكقات الثالثة التي كرد : الثاني

ذكرىا في حديث ع بة بن عامر كىي عند طلوع الشمس كعند زكالها كحين اتضيف للغركب إال 
.عصر اليـو فيصلي عند الغركب  

.3كبو قاؿ الحنفية  
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، المجموع الركض المربع80,1/122/ 2، المغني3/326، شرح السنة 4 1/11، اْلكسط 1/355 انظر سنن الترم م 1
4/171 .
/ 4، المجموع 35/ ، الوجيز ا20 0/ 2 انوير الم الة 164، 1، الكافي 106/ 1، اْلشراؼ132/ 1 انظر المدكنة 2

. 204/ 2، اإلنصاؼ 515/ 2، المغني 1/42، الهداية ْلبي الخطاب 131/ 1، كفاية اْلخيار 171
 .264/ 1، البحر الرائ  41/ 1، االختيار 1/40، الهداية 152 /1، المبسوط 24 انظر مختصر الطحاكم ص 3

 



 

 

 

:استدؿ الجمهور بما يأاي  
من نسى صالة فليصل إذا ذكرىا ال كفارة لها : "عن أنس عن النبي صلى اهلل عليو كسلم قاؿ- 1

.1"إال ذلك   
.2" من نسي صالة أك ناـ عنها فكفاراها أف يصليها إذا ذكرىا: "كفي لفظ لمسلم  
.3" إذا رقد أحدكم عن الصالة أك غفل عنها فليصلها إذا ذكرىا: "كفي لفظ آخر لو  

 إنما 4أما إنو ليس في النـو افريط: "عن أبي قتادة أف النبي صلى اهلل عليو كسلم قاؿ- 2
ط على من لم يصل الصالة حتى يجىء كقت الصالة اْلخرل فمن فعل ذلك فليصلها حين ػػالتفرم
  .5"ىاػيتنبو ؿ

ت ػػػػػػػػػػػأنها نصت على قضاء الفوائت عند ذكرىا كلم افرؽ بين كؽ: كجو الداللة من ى ه اْلحاديث
ث ػػػػػػػم، كاكوف ى ه اْلحادمػػػػػػػػػكآخر، فدؿ ذلك على جواز ال ضاء في كل كقت كمنو أكقات النو

مخصصة لعمـو اْلحاديث الواردة في النهي عن الصالة في بعض اْلكقات كيب ى النهي عن 
ث على ػػػػػػل لداللة ى ه اْلحادمػػػػػػالصالة في الك اْلكقات عن مطل  النفل أما الفرائض فتصل

.جواز ذلك  
ال يتحرل أحدكم فيصلي عند طلوع : "عن ابن عمر أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ- 3

.6" الشمس كال عند غركبها  
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، كمسلم 1/148 أخرجو البخارم كاللفظ لو في كتاب مواقيت الصالة باب من نسى صالة فليصل إذا ذكرىا 1
. 684 حديث 477/ 1في كتاب المساجد كمواضع الصالة باب قضاء الصالة الفائتة كاستحباب اعجيل قضائها 

.  الموضع الساب  من صحيح مسلم2
.  أم ليس في النـو ا صير، ْلنو ي اؿ فرط في اْلمر أم قصر فيو3

. 178، المصباح المنير ص 435/ 3انظر النهاية في غريب الحديث 
.  المصدر الساب 4
. 681 حديث 474-1/472 أخرجو مسلم في الكتاب كالباب الساب ين 5
 .728 حديث 1/567 أخرجو مسلم في كتاب صالة المسافرين كقصرىا باب اْلكقات التي نهي عن الصالة فيها 6

 



 

 

 

أنو يفهم منو أف قضاء الفرائض ال يشملها النهي، ْلف النهي فيو : " كجو الداللة من ى ا الحديث
عن الصالة في ى ين الوقتين إنما ىو عن قصد التطوع، ْلف من نسي الفرض فلم ي كره إال كقت 

. 1"طلوع الشمس أك كقت غركبها لم يتحر الصالة في ذلك الوقت كإنما أدركو فرضها فيو 
 

: كاستدؿ الحنفية لعدـ جواز ال ضاء في اْلكقات الثالثة بما يأاي
عمـو اْلحاديث الدالة على منع الصالة في الك اْلكقات حيث لم افرؽ - 1

. 2 بين الفرائض كغيرىا    
أف النبي صلى اهلل عليو كسلم لما ناـ ىو كأصحابو عن صالة الفجر حتى طلعت الشمس - " 2

   أمر 
باالراحاؿ فسار بالناس حتى ارافعت الشمسي فأمر فنودم بالصالة فصلى بهم صلى اهلل       
عليو 
. 3" كسلم       
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. 410/ 2 انظر اْلكسط 1
. 4ا - 40/ 1، االختيار لتعليل المختار 40/ 1 انظر الهداية 2
، كمسلم ك لك في كتاب المساجد باب قضاء 9 0-.88/ 1 أخرجو البخارم مطوال في كتاب التيمم باب الصعيد الطيب كضؤ المسلم 3

. 682 حديث 476-474/ 1االصالة الفائتة كاستحباب اعجيل قضائها 
 

 

 



  

 

قالوا فلو جاز أف اصلى الفجر عند طلوع الشمس لما أخرىا النبي صلى اهلل عليو كسلم إلى 
.1ارافاع الشمس كىو قد استي ظ قبل ذلك  

:كاستدلوا الستثناء صالة عصر اليـو  
 بأف ى ا الوقت سبب لوجوبها، ْلنو لو أسلم الكافر أك بلغ الصبي في ى ا الوقت

كال . لزمو أداؤىا فيستحيل أف يجب عليو اْلداء في ى ا الوقت كيكوف ممنوعا من اْلداء فيو
كىو ما ب ى من الوقت - كز قضاء غيرىا من الصلوات ْلنها كجبت كاملة فال اتأدل بالناقصػػػػػػػػػيج

.2أما ى ه فجازت لب اء شيء من كقتها  
:كاستدلوا لجواز ال ضاء بعد الصبح كبعد العصر  

 بأف النهي في ى ين الوقتين لم يكن لمعنى في الوقت كإنما كاف لح  الفرض ليصير
كبأنو يؤدل فرض الوقت فيهما فك لك . 3الوقت كالمشغوؿ بو فال يظهر في ح  فرض آخر مثلو

4سائر الفرائض
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 .152 /1انظر المبسوط  -1
  .89/ 1، اللباب في شرح الكتاب 4 1/ 1، االختيار لتعليل المختار 4 0/ 1، الهداية 1 5 2/ 1انظر المبسوط  -2
 .انظر المراجع الساب ة عدا المبسوط -3
 .1/152 انظر المبسوط  -4

 

 



 

 

 

: الترجيح
بالنظر إلى أدلة الفري ين يتبين كاهلل أعلم أف الراجح قوؿ الجمهور كىو أف الفرائض ا ضى في 

ؿ كقت، لظهور أدلتو، كْلف ال وؿ بو فيو جمع بين اْلدلة، فتحمل أحاديث النهي على مطل  ػػػػػػؾ
. ؿ كأحاديث اْلمر بالصالة على الفرائضػػػػػالنف

: كأما أدلة الحنفية ف د أجيب عنها بما يأاي
عمـو اْلحاديث الدالة على المنع مخصص باْلحاديث الدالة على كجوب قضاء الفوائت - 1

. 1د ذكرىاػػعن
: حديث اأخير النبي صلى اهلل عليو كسلم لصالة الفجر حين ناـ عنها أجيب عنو بما يأاي- 2
كما كرد - أنو لم يستي ظ صلى اهلل عليو كسلم ىو كأصحابو إال حين أصابهم حر الشمس- أ

فلم اوقظنا إال الشمس : "3كفي لفظ آخر" فما أي ظهم إال حر الشمس  "2ؾ عند أبي داكدػػذؿ
كال يوقظهم حر الشمس إال كقد ارافعت كزاؿ كقت الكراىة فال يكوف التأخير إذآ " - ةػػػػػػطالع

 .4ْلجل كقت الكراىة
لو سلم أنهم استي ظوا قبل خركج كقت النهي فإف التأخير إنما كاف ْلجل المكاف، ْلف النبي - ب

 .5" ى ا كاد حضرنا فيو الشيطاف : "عبيد قاؿ
 .6أف التأخير دليل على الجواز ال على الوجوب- ج
عدـ جواز ال ضاء في اْلكقات الثالثة من وض بجوازه في الوقتين اآلخرين كبعصر - 3

.7ـكػػػػػػػػػػػػػػػػالي  
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. 29-2/28انظر سبل السالـ  -1
 43 حديث 30 1/5 في كتاب الصالة باب من ناـ عن الصالة أك نسيها  -2
 .438 حديث 30 1/6 في الكتاب كالباب الساب ين  -3
 .236 / 1 انظر سبل السالـ -4
 .180/ 23 انظر المرجع الساب ، مجموع فتاكل شيخ اإلسالـ ابن ايمية  -5
 2/452، كشاؼ ال ناع 180/ 23، مجموع الفتاكل 1/747 انظر المغني  -6

 .1/747المغني انظر  -7
 

 



 

 

 

 احية المسجد : مطلب الثانياؿ

  ....مسألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  

  :حكم احية المسجد كاجبو أـ ىي مستحبو
  1الجمهور على أف ركعتي دخوؿ المسجد مندكب إليها من غير إيجاب،

 2.كذىب أىل الظاىر إلى كجوبها
-:  عليو الصالة كالسالـ - ىل اْلمر في قولو : كسبب الخالؼ في ذلك

 3محموؿ على الندب أك على الوجوب،« إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين»
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 1/270أحمد اإلمام فقه فً الكافً. 1/144المالكٌة  السادة مذهب على الفقهٌة الخالصة. 1/218بداٌة المجتهد  -1

 .3/275/276/277المحلى باآلثار  -2

 5/225شرح النووي . 3/273/274فتح الباري  -3

 

 



 

 

 

فمن امسك في ذلك بما ااف  عليو الجمهور من أف اْلصل ىو حمل اْلكامر المطل ة على 
الوجوب حتى يدؿ الدليل على الندب، كلم ين دح عنده دليل ين ل الحكم من الوجوب إلى 

. الركعتاف كاجبتاف: الندب قاؿ
كمن ان دح عنده دليل على حمل اْلكامر ىاىنا على الندب، أك كاف اْلصل عنده في اْلكامر أف 

الركعتاف غير : قاؿ (فإف ى ا قد قاؿ بو قـو)احمل على الندب حتى يدؿ الدليل على الوجوب 
لكن الجمهور إنما ذىبوا إلى حمل اْلمر ىاىنا على الندب لمكاف التعارض ال م بينو . كاجبتين

 1كبين اْلحاديث التي ا تضي بظاىرىا أك بنصها أف ال صالة مفركضة إال الصلوات الخمس ، 
 : كقد اكلم اإلماـ الشوكاني في حكم احية المسجد بكالـ نفيس أن لو كما ىو 

أمر سليكا - صلى اهلل عليو كسلم - أف النبي »كأخرج البخارم كمسلم عن جابر بن عبد اهلل 
يخطب ف عد قبل أف يصلي - صلى اهلل عليو كسلم - الغطفاني لما أاى يـو الجمعة كالنبي 

. « الركعتين أف يصليهما
أمره لما أاى المسجد لثمن - صلى اهلل عليو كسلم - أف النبي »كأخرج مسلم عن جابر أيضا 

  كاْلمر يفيد اح ي ية« أف يصلي الركعتين- صلى اهلل عليو كسلم - جملو ال م اشتراه منو 
كقد ذىب إلى ال وؿ بالوجوب . كجوب فعل التحية كالنهي يفيد بح ي تو أيضا احريم اركها

 ،كال م صرح بو ابن حـز عدمو: قاؿ الحافظ في الفتح. الظاىرية كما حكى ذلك عنهم ابن بطاؿ
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 209-1/208بداٌة المجتهد  -1

 



 

 

 

كحكى ال اضي عياض : إنو إجماع المسلمين قاؿ: كذىب الجمهور إلى أنها سنة، كقاؿ النوكم
كااف  أئمة الفتول على أف اْلمر في ذلك : قاؿ الحافظ في الفتح. عن داكد كأصحابو كجوبها

اجلس : " لل م رآه يتخطى- صلى اهلل عليو كسلم - كمن أدلة عدـ الوجوب قولو : قاؿ. للندب
ك ا استدؿ بو الطحاكم كغيره كفيو نظر انتهى " ف د آذيت، كلم يأمره بصالة 

كاف : كمن جملة أدلة الجمهور على عدـ الوجوب ما أخرجو ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قاؿ
كمن . يدخلوف المسجد ثم يخرجوف كال يصلوف- صلى اهلل عليو كسلم - أصحاب رسوؿ اهلل 

لما سئل »أدلتهم أيضا حديث ضماـ بن ثعلبة عند البخارم كمسلم كالموطأ كأبي داكد كالنسائي 
الصلوات الخمس : عما فرض اهلل عليو من الصالة، ف اؿ- صلى اهلل عليو كسلم - رسوؿ اهلل 

كفي ركاية للبخارم كمسلم كالترم م كالنسائي « إال أف اطوع. ال: ىل علي غيرىا؟ قاؿ: ف اؿ
صلى اهلل عليو - كيجاب عن عدـ أمره ". الصلوات الخمس إال أف اطوع : " كأبي داكد قاؿ

لل م رآه يتخطى بالتحية بأنو ال مانع لو من أف يكوف قد فعلها في جانب من المسجد - كسلم 
كقبل كقوع التخطي منو، أك أنو كاف ذلك قبل اْلمر بها كالنهي عن اركها، كلعل ى ا كجو النظر 

. ال م ذكره الحافظ
كيجاب عن االستدالؿ بأف الصحابة كانوا يدخلوف كيخرجوف كال يصلوف بأف التحية إنما اشرع 

لمن أراد الجلوس لما ا دـ كليس في الركاية أف الصحابة كانوا يدخلوف كيجلسوف كيخرجوف بغير 
صالة احية، كليس فيها إال مجرد الدخوؿ كالخركج فال يتم االستدالؿ إال بعد ابيين أنهم كانوا 

،أما عند من ي وؿ بحجية اإلجماع فظاىر. يجلسوف على أنو ال حجة في أفعالهم  
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ال - صلى اهلل عليو كسلم - كأما عند ال ائل ب لك فال يكوف حجة إال فعل جميعهم بعد عصره 
كأيضا يمكن أف يكوف صدكر ذلك منهم . في حيااو كما ا رر في اْلصوؿ، كالك الركاية محتملة

قبل شرعيتها 
كيجاب عن حديث ضماـ بن ثعلبة أكال بأف التعاليم الواقعة في مبادئ الشريعة ال اصلح لصرؼ 
كجوب ما اجدد من اْلكامر كإال لـز قصر كاجبات الشريعة على الصالة كالصـو كالحج كالزكاة 

- صلى اهلل عليو كسلم - كأما المالزمة فألف النبي . كالشهاداين كالالـز باطل فك ا الملزـك
اقتصر في اعليم ضماـ بن ثعلبة في ى ا الحديث الساب  نفسو على الخمس الم كورة كما في 

كاهلل ال أزيد على ى ا : اْلمهات، كفي بعضها على أربع ثم لما سمعو ي وؿ بعد أف ذكر لو ذلك
" أفلح إف صدؽ، أك دخل الجنة إف صدؽ : " كال أن ص منو، قاؿ

كاعلي  الفالح كدخوؿ الجنة بصدقو في ذلك ال سم ال م صرح فيو بترؾ الزيادة على اْلمور 
الم كورة مشعر بأف ال كاجب عليو سواىا، إذ لو فرض بأف عليو شيئا من الواجبات غيرىا لما قرره 

كمدحو بو كأثبت لو الفالح كدخوؿ الجنة، فلو  على ذلك- صلى اهلل عليو كسلم - الرسوؿ 
: " لصرؼ اْلكامر الواردة بغير الخمس الصلوات لصلح قولو" ال، إال أف اطوع : " صلح قولو

لصرؼ اْلدلة ال اضية بوجوب ما عدا اْلمور الم كورة " أفلح إف صدؽ، كدخل الجنة إف صدؽ 
كأما بطالف الالـز ف د ثبت باْلدلة المتواارة كإجماع اْلمة أف كاجبات الشريعة قد بلغت أضعاؼ 

   :كيجاب ثانيا بأف قولو. أضعاؼ الك اْلمور، فكاف الالـز باطال بالضركرة الدينية كإجماع اْلمة
ينفي كجوب الواجبات ابتداء، ال الواجبات بأسباب يختار المكلف فعلها " إال أف اطوع "   

كدخوؿ المسجد مثال ْلف الداخل ألـز نفسو الصالة بالدخوؿ فكأنو أكجبها على نفسو فال يصح 
،شموؿ ذلك الصارؼ لمثلها  
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كيجاب ثالثا بأف جماعة من المتمسكين بحديث ضماـ بن ثعلبة في صرؼ اْلمر بتحية المسجد 
إلى الندب قد قالوا بوجوب صلوات خارجة عن الخمس كالجنازة كركعتي الطواؼ كالعيدين 

كالجمعة فما ىو جوابهم في إيجاب ى ه الصلوات فهو جواب الموجبين لتحية المسجد، ال ي اؿ 
لو كانت ك لك لم ي ع النزاع في : الجمعة داخلة في الخمس ْلنها بدؿ عن الظهر، ْلنا ن وؿ

كجوبها على اْلعياف كال احتيج إلى االستدالؿ ل لك 
 1.إذا عرفت ى ا الح لك أف الظاىر ما قالو أىل الظاىر من الوجوب

  .كالراجح كاهلل أعلم  ال وؿ بالوجوب ل وة اْلدلة
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 75-3/74نٌل األوطار  -1

 

 



 

 

 

 : كأما المسألة التي نود دراستها حكم صالة التحية في أكقات النهي
:اختلف العلماء في حكم احية المسجد لمن دخلو في أكقات النهي على قولين  

 كأحمد في ركاية اختارىا أبو الخطاب في الهداية كشيخ 1جوازىا كبو قاؿ الشافعية: اْلكؿ
اإلسالـ ابن ايمية كحكى المرداكم اختيارىا عن ابن ع يل كابن الجوزم كالسامرل كصاحب 

.2الفائ  كمجمع البحرين  
، كىو المشهور4 كالمالكية3أنها ال اصلى في أكقات النهي كبو قاؿ الحنفية: الثاني  

.5من م ىب اإلماـ أحمد كما عليو أكثر اْلصحاب فيما عدا حاؿ خطبة الجمعة  
:اْلدلة  

:استدؿ أصحاب ال وؿ اْلكلى بما يأاي  
د ػػػػإذا دخل أحدكم المسج: "عن أبي قتادة السلمي أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ- 1

.6" فليركع ركعتين قبل أف يجلس   
".فإذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يركع ركعتين: "7كفي لفظ لمسلم  
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. 132/ 1، كفاية اْلخيار 175/ 4، المجموع 193/1ركضة الطالبين : انظر- 1
. 208/2، اإلنصاؼ 19 1/ 23، مجموع الفتاكل 533/2، المغني 42/ 1الهداية ْلبي الخطاب :  انظر- 2
. 40/ 1، الهداية 161، رؤكس المسائل ص 24مختصر الطحاكم ص : انظر-  3
 4 17/1، مواىب الجليل 197/2 ، انوير الم الة 209-1/208، بداية المجتهد 165/ 1الكافي :  أنظر- 4
، كانظر الستثناء حاؿ 209/ 2، اإلنصاؼ1 9 1/ 23، مجموع الفتاكل 533/2المغني : انظر لعدـ الجواز.  أما في حالة الخطبة فإنها اصلى- 5

. 209/ 2، اإلنصاؼ 123/2، الفركع 192/3المغني : الخطبة
، كمسلم في كتاب صالة المسافرين كقمرىا باب استحباب احية 114/1أخرجو البخارم في كتاب الصالة باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين -  6

. 714 حديث 495/1المسجد بركعتين ككراىة الجلوس قبل صالاهما كأنها مشركعة في جميع اْلكقات 

 . في الموضع الساب - 7

 



 

 

 

م عن ػػػػػػػػػػػأف فيو اْلمر بركعتين قبل أف يجلس الداخل للمسجد، كالنو: كجو الداللة من الحديث
أف يجلس حتى يركعهما، كىو عاـ في كل كقت عموما محفوظا لم يخص منو صورة بنص كال 

. 1اعػػػػػػػػػػػػػػػػإجم
عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قاؿ بينا النبي صلى اهلل عليو كسلم يخطب يـو الجمعة - 2

قم : "قاؿ. ال: قاؿ". أصليت يا فالف : "صلى اهلل عليو كسلم إذ جاء رجل ف اؿ لو النبي
". ع ػػػػػػػػػػػػفارؾ

" اػػػػػػػػػػػػػػػػثم قاؿ إذا جاء أحدكم يـو الجمعة كاإلماـ يخطب فليركع ركعتين كليتجوز فيهم: "كفي لفظ
2 .

أنو فيو اْلمر بصالة احية المسجد أثناء الخطبة كىو كقت نهي، بل إف : كجو الداللة من الحديث
ى ا الوقت أشد نهيا من غيره ْلنو منهي فيو عن كل ما يشغل عن االستماع إلى الخطبة حيث 

إذا قلت لصاحبك انصت يـو الجمعة كاإلماـ : "ف النبي صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿػػػػػػثبت ع
، فإذا كاف قد أمر بتحية المسجد في ى ا الوقت فهو في سائر 3" د لغوت ػػػػػػػػػػػػػػػػػيخطب ف 

. 4لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْلكقات أكؿ
: كاستدؿ أصحاب ال وؿ الثاني

: بعمـو النهي عن الصالة في الك اْلكقات كمن ذلك
أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم نهى عن الصالة بعد : "حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو- أ

. 5" العصر حتى اغرب الشمس كعن الصالة بعد الصبح حتى اطلع الشمس
ثالث ساعات كاف رسوؿ اهلل : "حديث ع بة بن عامر الجهني رضي اهلل عنو ال م فيو- ب

 .6الحديث... " ع ينهانا أف نصلي فيهن أك ن بر فيهن مواانا ػػػػػػػػػػػجمي
 
 

 فً بٌان ما ٌباح وماال ٌباح من الصلوات فً أوقات النهً: الفصل الثانً

. 174 -173/ 4، المجموع 192/ 23مجموع الفتاكل :  انظر- 1
. 875 حديث 597-596/ 1 أخرج الحديث بعدة ألفاظ اإلماـ مسلم في كتاب الجمعة باب التحية كاإلماـ يخطب - 2
. 197 سب  اخريجو ص - 3
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أف النهي فيها عن الصالة في الك اْلكقات للتحريم كاْلمر : كجو الداللة من ى ه اْلحاديث
.1بتحية المسجد للندب كارؾ المحـر أكلى من فعل المندكب  

الةػػػػػػػػػاديث اْلمر بالصػػػػػػػػػػػػػات كأحػػػػػػػػػػػػػػػػػالة في بعض اْلكؽػػػػػػػػػػػم عن الصػػػػػػػػػػػػػػاديث النوػػػػػػػكأح: قلت  
ة في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعند دخوؿ المسجد كلها صحيحة كبينها عمـو كخصوص حيث أف أحاديث النهي عاـ

الصلوات خاصة في بعض اْلكقات كأحاديث اْلمر بالصالة عند دخوؿ المسجد عامة في 
اْلكقات خاصة في بعض الصلوات مما جعل بعض العلماء يتوقف في الترجيح في المسألة 

أم باب اْلكقات المنهي عن - كما كاف بينو كبين أحاديث الباب: "اني ال م قاؿػػػػػػػػػػكالشوؾ
ـك كخصوص من كجو كأحاديث احية المسجد كأحاديث قضاء الفوائت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعم- الصالة فيها

ف أحاديث الباب من كجو كأخص منها من كجو كليس أحد العمومين ػػػػػػػػػػػػـ ـػػػشك أنو أع فال... 
أكلى من اآلخر يجعلو خاصا لما في ذلك من التحكم كالوقف ىو المتعين حتى ي ع الترجيح بأمر 

. اىػ2" خارج   
فإف قيل حديث النهي عاـ في الصلوات خاص في بعض : "كرجح النوكم الجواز حيث قاؿ

اْلكقات كحديث التحية عاـ في اْلكقات خاص في بعض الصلوات فلم رجحتم اخصيص حديث 
النهي دكف اخصيص التحية؟ قلنا حديث النهي دخلو التخصيص باْلحاديث التي ذكرناىا في 

ر كصالة الصبح كباإلجماع ال م ن لناه في صالة الجنازة كأما حديث احية ػػػػػػػػػػػػػػػػػصالة العص
المسجد فهو على عمومو لم يأت لو مخصص، كله ا أمر النبي صلى اهلل عليو كسلم الداخل يـو 

.اىػ (3)" ةػػػػػالجمعة في حاؿ الخطبة بالتحي  
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. 1/453، كشاؼ ال ناع 1/759المغني : انظر-  1
                                                                        291إحكاـ اإلحكاـ ، 279/ 2، كأنظر أيضا بلوغ اْلماني 3/95نيل اْلكطار -  2
 130/ 1، كانظر أيضا مغني المحتاج 174-ا4/73 المجموع - 3

 



 

 

 

: ككاف و شيخ اإلسالـ ابن ايمية حيث ذكر عدة مرجحات للجواز منها
أف حديث احية المسجد عاـ محفوظ ال خصوص فيو كأحاديث النهي ليس فيها حديث - 1

. كاحد عاـ بل كلها مخصوصة فوجب ا ديم العاـ ال م ال خصوص فيو
أنو قد ثبت أف النبي صلى اهلل عليو كسلم أمر بصالة احية المسجد للداخل عند - "2

ة كالنهي عن الصالة في ى ا الوقت أشد بال ريب، ْلنو منهي عن كل ما يشغل عن ػػػػػػػػػػػػػػالخطب
فإذا " إذا قلت لصاحبك أنصت يـو الجمعة كاإلماـ يخطب ف د لغوت : "االستماع كفى الحديث

. 1"ر بتحية المسجد في كقت الخطبة فهي في سائر اْلكقات أكلى ػػػػػػػػػػػػكاف قد أـ
 كلنا، أف النهي للتحريم، كاْلمر للندب، كارؾ المحـر أكلى من :كأما اْلماـ ابن قدامو ف د قاؿ 

كلكنو عاـ في الوقت، كالنهي خاص : قلنا. إف اْلمر خاص في الصالة: كقولهم. فعل المندكب
ق، في دـ، كال يصح ال ياس على ال ضاء بعد العصر؛ ْلف حكم النهي فيو أخف، لما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي

ل قضاء الوار بعد طلوع الفجر ل لك، كْلنو كقت لو، بدليل حديث أبي بصرة، كال ػػػػػػذكرنا، كال عل
على صالة الجنازة ْلنها فرض كفاية، كيخاؼ على الميت، كال على ركعتي الطواؼ، ْلنهما 

م، مع أننا قد ذكرنا أف الصحيح أنو ال يصلى على الجنازة في ػػػاابعتاف لما ال يمنع منو النو
كك لك ال ينبغي أف يركع للطواؼ فيها، كال يعيد . ف عامرػػاْلكقات الثالثة التي في حديث ع بة ب

 2.كات المتأكدة فيها فغيرىا أكلى بالمنع، كاهلل أعلمػػػػػػػػػػػػػكإذا منعت ى ه الصل. فيها جماعة
 احية المسجد في كل كقت الصحيح أنو ال يصلىفمن ذلك يظهر كاهلل أعلم بالصواب أف ال وؿ 

.ىو اْلكلى  
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. 22ا - 21 0، 199- ا92/ 23مجموع الفتاكل : انظر -1

 1/759المغنى   -2

 



 

 

 

 :المطلب الثالث

: ركعتا الطواؼ

... مسألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

: ىل المسجد الحراـ لو حكم سائر المساجد أـ يختص بتحية طواؼ البيت 

ى ه المسألو خالفية ف د ذىب اإلماـ ابن قدامو إلى استحباب من دخل البيت الحراـ أف يبداء 
بالطواؼ بالبيت أكالن إقتداءن بالنبي صلى اهلل عليو كسلم كىو ثابت بحديث جابر رضي اهلل عنو 

 1(فرمل ثالثان كمشي أربعان ، حتى أاينا البيت معو إستلم الركن )

حين قدـ مكو )كعن عركة ابن الزبير عن عائشة رضي اهلل عنها أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
 2(اوضئ ثم طاؼ بالبيت 

كأف الطواؼ ىو احية البيت الحراـ فاستحب البداية بو كما استحب لداخل غيرة من المسجد أف 
3.يصلي ركعتين   
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 892-2/886صحٌح مسلم  -1

 2/907،صحٌح مسلم 187-2/186صحٌح البخاري  -2

 5/213المغنً  -3



 

 

 

قاؿ  (احية البيت الطواؼ )كقاؿ صاحب كتاب كشف الخفاء كم يل اإللباس معل ان على حديث 
أكؿ شيء : في الم اصد لم أره به ا اللفظ كلكن في الصحيح عن عائشة رضي اهلل عنها قالت 

كفيو أيضان قوؿ ، بدء بو النبي صلى اهلل عليو كسلم عندما قدـ مكة أنة اوضأ ثم طاؼ الحديث 
عركة الراكم عنها أنو حج مع ابن الزبير فأكؿ شْي بدء بو الطواؼ ثم رأيت المهاجرين كاْلنصار 

كارجع عليو البخارم باب من طاؼ بالبيت إذا قدـ مكة  قبل أف يرجع إلى بيتو ثم يصلي ،يفعلونو 
ركعتين كقاؿ ال ارم كذالك ْلف كل من يدخل المسجد الحراـ يسن لو أف يبدأ بالطواؼ فرضان أك 
نفالن كال يأاي بصالة احية المسجد إلى إذا كاف لدية ع ران يمنعو من الطواؼ فعليو صالة ركعتين 

،1 

بدأ فيو - صلى اهلل عليو كسلم - ذكر ابن ال يم أف احية المسجد الحراـ، الطواؼ، ْلف النبي ك 
لم يجلس، إذ التحية إنما اشرع لمن جلس كما - صلى اهلل عليو كسلم - بالطواؼ كاع ب بأنو 

ا دـ، كالداخل إلى المسجد الحراـ يبدأ بالطواؼ ثم يصلي صالة الم اـ فال يجلس إال كقد 
 2،صلى، فأما لو دخل المسجد الحراـ كأراد ال عود قبل الطواؼ فإنو يشرع لو أف يصلي التحية

 2.كالراجح كاهلل أعلم ما ذكره ابن ال يم في كتابة كرجحو 
 

 فً بٌان ما ٌباح وماال ٌباح من الصلوات فً أوقات النهً: الفصل الثانً

48 

 

 1/298/945 كشف الخفاء كم يل اإللباس -1
زاد المعاد في ىدم خير العباد * 208 -2

 (ىػ751: المتوفى)محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية : المؤلف*
مؤسسة الرسالة، بيركت  : الناشر*
 . عبد ال ادر اْلرنؤكط–شعيب اْلرنؤكط : اح ي *
 6: عدد اْلجزاء* 

 

 



 

 

 

 :  النهيحكم ركعتي الطواؼ في أكقاتأما 
:اختلف العلماء في حكم ركعتي الطواؼ في أكقات النهي على قولين  

، كأحمد قاؿ أبو الخطاب ركاية كاحدة،1جواز فعلهما كبو قاؿ الشافعي: اْلكؿ  
في المغنى ككشاؼ ال ناع غير الجواز، كقاؿ المرداكم عن ذلك أنو الصحيح من  كلم ي كر
قاؿ ابن المن ر رخص بالصالة بعد الطواؼ في كل كقت جمهور : "3، كقاؿ الزرقاني2الم ىب

.اىػ". ف بعدىم ػػػػػػػالصحابة ـك  
كممن ركل عنو أنو طاؼ بعد الصبح كالعصر كركع ركعتي الطواؼ ابن عمر كابن عباس كابن الزبير 

 كمجاىد كال اسم بن محمد، كركل عن عركة بن الزبير سكطاكككالحسن كالحسين كعطاء 
 5عن اإلماـ أبي ثور بعد الفجر كبعد العصر البر ، كحكاه ابن عبد4د الصبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبع

كأحمد في 7 كمالك6عدـ جواز ركعتي الطواؼ في أكقات النهي كبو قاؿ أبو حنيفة: الثاني
.8ةػػػركام  
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. 1/129، مغني المحتاج 170/ 4، المجموع 1/193، ركضة الطالبين 1/149اْلـ : انظر-  1
، الهداية ْلبي الخطاب 349المناسك كالكفارات ص - مسائل اإلماـ أحمد كإسحاؽ بن راىوية:  انظر- 2
. 45 2/1، كشاؼ ال ناع 2 0 5/ 2، اإلنصاؼ 38 -2/37، المبدع 749-1، المغني 4 2/ 1
. 749-1في شرح الموطأ -  3
 أنو ركل ذلك عنهم بعد العصر ثم قاؿ كبعضهم بعد الصبح 150/ 1، كذكر ابن عبد البر في االست كار 2/517حكى ذلك ابن قدامة في المغني -  4

. 61/ 5كانظر أيضا مصنف عبد الرزاؽ . أيضا
. 188، ف و اإلماـ أبي ثور ص 5 17/2، المغني 1 5 0 كانظر أيضا المصدر نفسو ص 1 49/ 1 االست كار - 5
. 89/ 1، اللباب في شرح الكتاب 40/ 1، الهداية 1/153، المبسوط 24مختصر الطحاكم ص :  انظر- 6
. 309/ 2، شرح الزرقاني على الموطأ 150/ 1، االست كار 165/ 1الكافي :  انظر- 7
 .206، 205/ 2 ذكرىا المرداكم في اإلنصاؼ - 8

 



 

 

 

:اْلدلة  
:استدؿ أصحاب ال وؿ اْلكؿ بما يأاي  

يا بنى عبد مناؼ ال امنعوا : "قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عيو كسلم: عن جبيربن مطعم قاؿ- 1
أف الطواؼ جائز في كل كقت - 2" أحدا طاؼ به ا البيت كصلى أم ساعة شاء من ليل أك نهار

.3، فك لك ركعتاه ابعا لو، ْلنو إذا أبيح المتبوع ينبغي أف يباح التبع2ع كونو صالةػػػػػػػػػـ  
:كاستدؿ أصحاب ال وؿ الثاني بما يأاي  

.عمـو أحاديث النهي عن الصالة في الك اْلكقات- 1  
ما ركل عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو أنو طاؼ بعد صالة الصبح فلم يصل كخرج من - 2

.5 فصلى بعدما طلعت الشمس4مكة حتى نزؿ ب م طول  
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حديث حسن :  كقاؿ8 6 8 حديث 220/ 3أخرجو الترم م كاللفظ لو في كتاب الحج باب ما جاء في الصالة بعد العصر كبعد الصبح لمن يطوؼ-  1
، كالنسائي في كتاب مناسك الحج باب إباحة الطواؼ في كل 1894 حديث 449/ 2صحيح، كأبو داكد في كتاب المناسك باب الطواؼ بعد العصر 

كصححو - 1 25 4 حديث 1/398، كابن ماجة في كتاب إقامة الصالة باب ما جاء في الرخصة في الصالة بمكة في كل كقت 223/5اْلكقات 
. 2 1 0/ 1، صحيح سنن ابن ماجة 2/238انظر إركاء الغليل . اْللباني

 كبلفظ 87/5كقد أخرجو به ا اللفظ البيه ي في السنن الكبرل " الطواؼ بالبيت صالة كلكن اهلل أحل فيو النط  : " ل وؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم- 2
الطواؼ حوؿ البيت : " بلفظ960 حديث 3/293كأخرجو أيضا الترم م في كتاب الحج ". الطواؼ بالبيت مثل الصالة إال أنكم اتكلموف فيو : "آخر

ال نعرفو مرفوعا إال عن حديث عطاء بن السائب كالعمل على ى ا عند أكثر أىل العلم، كصححو اْللباني في : كقاؿ" مثل الصالة إال أنكم اتكلموف فيو 
.  كقفو على ابن عباس رضي اهلل عنهما4/178، كصحح النوكم في المجموع 1/154إركاء الغليل 

. 1/452، كشاؼ ال ناع 5 17/2، المغني 1/93المه ب :  انظر- 3
، بجرك ؿ بين ال بة كريع أبى لهب:  طول- 4 . 169-ا68معا أمكة التاريخية لعاا  البالدل ص : انظر. أحد أكدية مكة، كبئر طول معركفة اليـو
، كأخرجو البيه ي في السنن الكبرل 221/ 3ذكره به ا اللفظ الترم م في كتاب الحج باب ما جاء في الصالة بعد العصر كبعد الصبح لمن يطوؼ -  5
 بسنده عن حميد بن عبد الرحمن بن عوؼ أف عبد الرحمن بن عبد ال ارم أخبره أنو طاؼ مع عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو بعد صالة الصبح 91/ 5

 .بالكعبة فلما قضى عمر رضي اهلل عنو طوافو نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ ب م طول فسبح ركعتين

 



 

 

 

:كقد ذكر شيخ اإلسالـ ابن ايمية أف الحجة مع المجوزين من كجوه منها  
عمـو " ال امنعوا أحدا طاؼ به ا البيت كصلى أم ساعة شاء من ليل أك نهار"أف قولو - أ

.كد في الوقت فكيف يجوز أف ي اؿ إنو لم يدخل ال ذلك المواقيت الخمسةػػػػم ص  
أف ى ا العمـو لم يخص منو صورة ال بنص كال إجماع كحديث النهي مخصوص بالنص - ب

.كاإلجماع، كالعمـو المحفوظ راجح على العمـو المخصوص  
 كأصحابو رضي اهلل عنهم كانوا يطوفوف بالبيت كيصلوف عنده صلى اهلل عليو كسلمأف النبي - ج

  ذلك صلى اهلل عليو كسلماي الطواؼ منهي عنهما في بعض اْلكقات لبين النبي ػػػػػػكلو أف ركع
.1كلن ل إلينا  

لوركد النهي  كلما سب  ارجيحو من جواز ركعتي الطواؼ في كل كقت عدـ كال م أراه في المسألة 
أف النوافل ال اصلى في أكقات النهي كيجوز لإلنساف أف يؤخرىا حتى ينتهي كقت النهي كبه ا 

.يخػػػػػػػػػػػرج اإلنساف من الخالؼ كاهلل اعالى أعلم   
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 .185/ 23مجموع الفتاكل : انظر-   1

 



 

 

 

: المطلب الرابع
 : الصالة على الجنازة في أكقات النهي

:في الصالة على ال بر كالغائب في أكقات النهي: مسألػػػػػػػػػةكبعده   
، كاختلفوا في حكم الصالة 1ااف  العلماء على جواز الصالة على الجنازة بعد الصبح كبعد العصر

عند طلوع : عليها في اْلكقات الثالثة التي في حديث ع بة بن عامر رضي اهلل عنو كىي
:س كعند زكالها كحين اتضيف للغركب على قولينػػػػػػػػالشم  
كرم ػػػػػػثػػػػػاؿ اؿػػػػػػػر كابن عمر كبو ؽػػػعدـ الجواز كبو قاؿ أكثر أىل العلم ركل ذلك عن جاب: اْلكؿ

.6 فيما عدا الزكاؿ5 كمالك4 كأحمد في المشهور3 كأبو حنيفة2كاْلكزاعي كإسحاؽ  
.8 كأحمد في ركاية اختارىا شيخ اإلسالـ ابن ايمية7أنها اجوز كبو قاؿ الشافعي: الثاني  
:اْلدلة  

:استدؿ أصحاب ال وؿ اْلكؿ بما يأاي  
ثالث ساعات كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ينهانا : " عن ع بة بن عامر الجهني قاؿ- 1

أف نصلي فيهن أك أف ن بر فيهن مواانا حين اطلع الشمس بازغة حتى ارافع كحين ي ـو قائم 
.9" يرة حتى اميل الشمس كحين اضيف الشمس للغركب حتى اغربػػػػػػالظو  

ككجو الداللة من الحديث أف ذكر النبي صلى اهلل عليو كسلم للصالة م ركنا بالدفن دليل على 
.10إرادة صالة الجنازة  
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. 36/ 2، المبدع191/ 23، مجموع فتاكم شيخ اإلسالـ 172/ 4، المجموع 5 18/2، المغني 1 49/ 1اْلـ : انظر- 1
. 172/ 4، المجموع 750-749-1المغني : انظر-  2
. 40/ 1، أالختيار 40/ 1، الهداية 152/ 1المبسوط :  انظر- 3
. 452/1، كشات ال ناع 206/2، اإلنصاؼ 750-749-1المغني  :  انظر- 4
. 4 1 8/1، مواىب الجليل 238/1الكافي : انظر-  5
. 267/1 كانظر أيضا التفريع 227 ْلف الزكاؿ ليس كقت كراىة عنده كما سب  ذلك ص - 6
. 131/ 1، كفاية اْلخيار 193/1، ركضة الطالبين 92/ 1المه ب : انظر-  7
 .206/2، اإلنصاؼ574/ 1، الفركع 191/ 12، مجموع فتاكم شيخ اإلسالـ 42/ 1الهداية ْلبي الخطاب :  انظر- 8

 .179 سب  اخريجو ص - 9
 .750-749-1المغني  :  انظر- 10

 



 

 

 

. 1أنها صالة من غير الصلوات الخمس فلم يجز فعلها في ى ه اْلكقات كالنوافل المطل ة- 2
: كأما أصحاب ال وؿ الثاني

فإنني لم أقف على دليل من كتب الشافعية التي أطلعت عليها يخص صالة الجنازة بالجواز 
م اْلكقات الم كورة كإنما ي كركنها ضمن ذكات اْلسباب التي يجوز فعلها في جميع ػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ

اء الفوائت كسجود التالكة كصالة الكسوؼ كنحوىا كيجملوف اْلدلة كليس فيها ػػػػػاْلكقات ك ض
. الة الجنازةػػػػػػػػػػػػػػػػػما يخص ص

كلكن ابن قدامة عند ذكره للركاية الثانية عن اإلماـ أحمد التي اجيز صالة الجنازة في ى ه 
كى ا م ىب الشافعي ْلنها صالة اباح بعد الصبح كالعصر فأبيحت في سائر : "اْلكقات قاؿ

. 2"ات كالفرائض ػػػػػػػػػػػػػػػػاْلكؽ
كأجيب عن ذلك بأنو ال يصح قياس اْلكقات الثالثة على الوقتين اآلخرين كىما ما بعد الفجر كما 

ف ػػػػػػػػػػػػػبعد العصر، ْلف اْلكقات الثالثة زمنها أقصر فال يخاؼ على الميت فيها من التغير أما الوقتي
اآلخرين فإف مداهما اطوؿ كاأخير الصالة على الميت إلى انتهائها يخاؼ منو على الجنازة من 

التغير فأبيحت الصالة عليها فيهما، كك ا ال يصح قياس صالة الجنازة على الفرائض التي اصح 
. 3في جميع اْلكقات، ْلف الفرائض آكد

عدـ جواز الصالة على الجنازة في اْلكقات الثالثة، كىو ما قاؿ بو : فمن ذلك يترجح كاهلل أعلم
ل ػػػػػػأكثر أىل العلم، ل وة الدليل على ذلك، كْلنو ال ضرر في اأخيرىا، أما إف اح   الضرر فيصل

محل الخالؼ في الصالة على الجنازة إذا لم يخف عليها أما إذا خيف : "قاؿ المرداكل. عليها
.4"عليها فإنو يصلى عليها في ى ه اْلكقات قوال كاحدا  
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 .750-1المغني : انظر-1

 .750-1المغني -2

  .المصدر الساب -3

. 367/ 1، كانظر أيضا التفريع 2 0 6/ 2اإلنصاؼ -4
 

 

 



 

 

:في الصالة على ال بر كالغائب في أكقات النهي: فرع  

الصحيح من م ىب اإلماـ أحمد كما عليو أكثر اْلصحاب احريم الصالة على ال بر كالغائب 
. م جميع أكقات النهيػػػػػػػػػػػؼ

. 1كصحح ابن الجوزم جواز الصالة على ال بر في الوقتين الطويلين كىما بعد العصر كبعد الفجر
كلم أقف على نص في المسألة لب ية الم اىب لكن الظاىر عدـ الجواز عند اإلمامين أبي حنيفة 
كمالك ْلنو سب  قريبا عدـ جواز الصالة على الجنازة في اْلكقات الثالثة عند أبي حنيفة كعدـ 

ا أيضا عند مالك عند طلوع الشمس كعند غركبها، فعدـ جواز الصالة على ال بر ػػػػػػػػػػػػػػػػػجوازه
. ا في ى ه اْلكقات من باب أكلىػػػػػػكالغائب عندىم

كما أنو ال اجوز عندىما الصالة على الغائب، كال الصالة على ال بر إال أف يكوف دفن الميت 
. 2ؿ أف يصلى عليوػػػػػقب

أما الشافعية فيحتمل عندىم صحة الصالة على ال بر كالغائب في أكقات النهي قياسا على 
ازة التي اصح الصالة عليها عندىم في كل كقت، كيحتمل عدـ الجواز قياسا على الصالة ػػػالجن

كعلى احية المسجد التي .  المتأخر سببها التي ال اصلى في أكقات النهي على اْلصح عندىم
. ق للمسجد ل صد فعلها ف طػػاكره إف كاف دخوؿ

كالغائب في جميع ، كال م أراه في المسألة كالعلم عند اهلل ىو عدـ جواز الصالة على ال بر 
ات النهي، ْلنو ال حاجة الختيار ى ه اْلكقات للصالة على ال بر أك الغائب بل يسهل على ػػػػأكؽ

اف اختيار غيرىا من اْلكقات، بخالؼ الجنازة إذا حضرت فإنو قد يضطر إلى الصالة عليها ػػػاإلنس
.ة اغيرىاػػػػػػػػػػػػػخشي  
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 .1/452، كشاؼ ال ناع 206/ 2، اإلنصاؼ 574/ 1الفركع : انظر- 1
 .93، ال وانين الف هية ص 130/ 1، اللباب في شرح الكتاب 1/92الهداية : انظر- 2

 



 

 

 

 : مطلب الخامساؿ
 التطوع في مكة كقت النهي

:اختلف العلماء في حكم صالة التطوع في مكة في أكقات النهي على قولين  
.1أنها ال اكره كى ا ىو المشهور عند الشافعية: اْلكؿ  
أنها اكره كال فرؽ بين مكة كغيرىا في المنع من التطوع في أكقات النهي، كبو قاؿ أبو : الثاني

.4، كىو كجو عند الشافعية3، كأحمد فيما عدا ركعتي الطواؼ2حنيفة، كمالك  
:اْلدلة  

:استدؿ أصحاب ال وؿ اْلكؿ بما يأاي  
سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل : عن أبي ذر رضي اهلل عنو أنو أخ  بحل ة باب الكعبة ف اؿ- 1

ال صالة بعد العصر حتى اغرب الشمس كال بعد الفجر حتى اطلع الشمس : "ق كسلم ي وؿػػػػػػػػػػػعلي
.5" إال بمكة إال بمكة  
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 ، 194/ 1، ركضة الطالبين 179-ا4/77، المجموع 1/93المه ب :  انظر1

.  حيث سب  أنهما قاال بعدـ جواز ركعتي الطواؼ في كقت النهي2
، كشاؼ ال ناع 2/535 كانظر قولو في منع الصالة في مكة المغني 267 أما ركعتا الطواؼ فيجوز فعلهما في المشهور عنو كما سب  ذلك ص 3
1/453. 
. 130/ 1، مغني المحتاج 4/179، المجموع 1/194ركضة الطالبين :  انظر4
، 425-424/1، كالدارقطني في كتاب الصالة باب جواز النافلة عند البيت في جميع اْلزماف 299/ 2 ركاه أحمد كاللفظ لو انظر الفتح الرباني 5

 .4/178، كالنوكم في المجموع 535/ 2 كضعفو، كضعفو أيضا ابن قدامة في المغني 461/ 2في السنن الكبرل  كالبيه ي 

 



 

 

 

يا بني عبد مناؼ ال امنعوا : "قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن جبيربن مطعم قاؿ- 2
1" أحد طاؼ به ا البيت كصلى أم ساعة شاء من ليل أك نهار  

كاستدؿ أصحاب ال وؿ الثاني على مساكاة مكة بغيرىا في المنع من التطوع في أكقات النهي 
ـك النهي عن الصالة في الك اْلكقات، كأنو معنى يمنع الصالة فاستوت فيو مكة كغيرىا ػػبعم

.2ضػػػػػػػػكالحي  
كاستدؿ من استثنى ركعتي الطواؼ بحديث جبير بن مطعم كغيره مما سب  في الك 

.3ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمسأؿ  
كال م أراه في المسألة ىو ال وؿ بأف مكة كغيرىا من البلداف في المنع من التطوع في أكقات 

النهي ، كْلف ال ائلين باستثناء مكة كىم الشافعية أصرح أدلتهم ىو حديث أبي ذر رضي اهلل عنو 
.ك ضعيف كما سب  قريبا في اخريجوػػػػػػػػػكه  

.كْلف ال وؿ بالمنع أحوط كاهلل أعلم بالصواب  
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 قاؿ الحافظ في بلوغ المراـ ركاه الخمسة كصححو الترم م كبن حبافاحفة اْلحوذم 465/  -1
 2/453، كشاؼ ال ناع 750-1المغني : انظر -2
 50 صفحة أم مسألة حكم ركعتي الطواؼ في كقت النهي التي سب ت  -3
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:التي اوصلت إليها من خاللو دراستي لو كاتلخص في الن اط التالية  
ثبوت النهي عن التطوع في بعض اْلكقات كأف أحاديث النهي عن الصالة في الك اْلكقات - 1

.محكمة لم يدخلها النسخ  
أف أكقات النهي التي اشتهر ذكرىا في كتب الف و خمسة ىي من بعد الفجر حتى اطلع - 2

الشمس، كعند طلوعها حتى ارافع، كإذا استوت حتى ازكؿ، كبعد العصر حتى اغرب الشمس، 
كيمكن جعلها ثالثة كذلك باعتبار ما بعد الفجر حتى . كمن حين اتضّيف للغركب حتى اغرب

ارافع الشمس كقت كاحد كما بعد العصر حتى اغرب الشمس كقت كاحد أيضا كلعل ى ا ىو 
اْلكلى كأف من جعلها خمسة إنما نظر إلى كركد اْلحاديث ب لك حيث ذكر حديث ع بة ثالثة 

أكقات ىي عند طلوع الشمس حتى ارافع كحاؿ استوائها حتى ازكؿ كحين اتضّيف للغركب حتى 
اغرب كذكرت أحاديث أخرل كقتين ىما بعد الفجر حتى اطلع الشمس كبعد العصر حتى اغرب 

.الشمس  
إجماع العلماء على عدـ جواز النفل المطل  في أكقات النهي كإجماعهم أيضا على جواز - 3

.صالة الجنازة بعد الصبح كبعد العصر  
يجوز عند الحنفية قضاء الفرائض كسجدة التالكة بعد الصبح كبعد العصر كال يجوز في - 4

اْلكقات الثالثة التي في حديث ع بة فعل شيء من الصلوات إال عصر اليـو فيصلى عند 
.الغركب  

أما المالكية فيجوز عندىم في أكقات النهي قضاء الفرائض، كإعادة الصالة مع الجماعة لمن 
كأما الشافعية كأحمد في ركاية اختارىا شيخ اإلسالـ ابن ايمية فيركف جواز جميع  .صلى كحده

. أكقات النهي فيالصلوات التي لها أسباب  
الصالة مع  كأما الحنابلة فيجيزكف في أكقات النهي قضاء الفرائض كركعتي الطواؼ كإعادة

. الجماعة  
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 أف الفرائض ا ضى في كل كقت، لظهور أدلتو، كْلف ال وؿ بو فيو جمع بين ارجح لدم - 5
دخل ذم مكاؿ،  احية المسجد في كل كقت ىو اْلكلىالصحيح أنو ال يصلىأف ال وؿ ك، اْلدلة

إلى المسجد الحراـ يبدأ بالطواؼ ثم يصلي صالة الم اـ فال يجلس إال كقد صلى، فأما لو دخل 
جواز ركعتي كعدـ ، المسجد الحراـ كأراد ال عود قبل الطواؼ فإنو يشرع لو أف يصلي التحية

لوركد النهي  كلما سب  ارجيحو من أف النوافل ال اصلى في أكقات النهي الطواؼ في كل كقت 
 كعدـ جواز الصالة على الجنازة في اْلكقات الثالثة التي في حديث ع بة بن عامر رضي ،الثالثة 

 .اهلل عنو، كعدـ جواز الصالة على ال بر كالغائب في جميع أكقات النهي
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.  ىػ683المتوفى سنة . األيف عبد اهلل بن محمود بن مودكد الموصلي الحنفي: االختيار لتعليل المختار -1

.بيركت. دار المعرفة. 1975/  ىػ1395الطبعة الثالثة . عليو اعلي ات للشيخ محمود أبو دقي ة  

 
:االست كار لم اىب ف هاء اْلمصار كعلماء اْلقطار – 2  

.اح ي  علي الجندم.  ىػ463األيف أبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر، المتوفى سنة   
.جمهورية مصر العربية. لجنة إحياء التراث اإلسالمي: الناشر*  

 
.  ىػ318لإِلماـ الحافظ محمد بن إبراىيم بن المن ر المتوفى سنة : اْلشراؼ على م اىب أىل العلم – 3

الناشر إدارة إحياء التراث اإلسالمي . ـ1986/ ىػ1406الطبعة اْلكلى . اح ي  محمد نجيب سراج الدين
.كمخطوط اوجد منو صورة بالجامعة اإلسالمية. بدكلة قطر  

 :إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة اْلحكاـ- 4
1: عدد اْلجزاء.الثانية :الطبعةدار الجيل بيركت مطبعة : الناشر. ابن دقي  العيد: المؤلف  

 :الحاكم الكبير في ف و م ىب اإلماـ الشافعي كىو شرح مختصر المزني-  5
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصرم البغدادم، الشهير بالماكردم : المؤلف* 
 (ىػ450: المتوفى)

الشيخ عادؿ أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض : المح  * 
 19:  عدد اْلجزاء1999- ىػ 1419اْلكلى، : الطبعة لبناف– دار الكتب العلمية، بيركت : الناشر*

عبد اهلل . اح ي  د.  ىػ318المتوفى سنة . لإِلماـ الحافظ أبي بكر محمد بن إبراىيم بن المن ر :اإلقناع – 6
. الرياض. مطابع الفرزدؽ.  ىػ1408الطبعة اْلكلى . بن عبد العزيز الجبرين

 
األيف شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب المتوفى سنة  :اإِلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع – 7

. بيركت. دار المعرفة: الناشر.  ىػ977
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المتوفى . األيف أبي النجا شرؼ الدين موسى الحجاكم الم دسي :اإِلقناع في ف و اإِلماـ أحمد بن حنبل – 8

. بيركت. دار المعرفة: الناشر. اصحيح كاعلي  عبد اللطيف محمد السبكي.  ىػ968سنة 

 
. دار المعرفة.  ىػ1393الطبعة الثانية .  ىػ204المتوفى سنة . لإِلماـ محمد بن إدريس الشافعي :اْلـ –9

. بيركت

 
: اإلنصاؼ في معرفة الراجح من الخالؼ على م ىب اإلماـ أحمد بن حنبل – 10

صححو كح  و محمد حامد .  ىػ855المتوفى سنة . األَيف عالء الدين أبي الحسن علي بن سليماف المرداكم
. ـ1980/  ىػ1400الطبعة الثانية . الف ي

 
المتوفى . لإِلماـ الحافظ أبي بكر محمد بن إبراىيم بن المن ر :اْلكسط في السنن كاإِلجماع كاالختالؼ – 11
 .دار طيبة الرياض.  ىػ1405الطبعة اْلكلى . اح ي  أبي حماد صفير.  ىػ318سنة 

الطبعة .  ىػ970األيف زين الدين ابن نجيم الحنفي المتوفى سنة  :البحر الرائ  شرح كنز الدقائ  – 12  
. بيركت. دار المعرفة. الثانية

: بدائع الصنائع في ارايب الشرائع – 13 
دار الكتاب .  ىػ1402الطبعة الثانية .  ىػ587المتوفى سنة . األيف عالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني

                                                                                                                     .بيركت. العربي

:بداية المجتهد كنهاية الم تصد – 14  
. ىػ1408عاشرة راجع أصولو  الطبعة اؿ.  ىػ595المتوفى سنة . األيف أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد

.لبناف. بيركت. علميةدار الكتب اؿ: الناشر  

 
. اح ي  د.  ىػ378المتوفى سنة . ْلبي ال اسم عبيد اهلل بن الحسين بن الجالب البصرم: التفريع – 15

 .بيركت. دار الغرب اإِلسالمي.  ىػ1408الطبعة اْلكلى . حسين الدىماني
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كبركة  ..  زيادة في الدينالبحث كفي الختاـ اللهم إني أسألك لي ككل من قراء ى ا 
 .. كاوبة قبل الموت.. كسعة في الرزؽ.. كصحة في الجسم.. في العمر

 كأمانا من الع اب.. كعفوا عند الحساب.. كمغفرة بعد الموت.. كشهادة عند الموت
كجعل منزلتنا عندؾ .. كجعل رزقنا مباركا غير محبوس..  كأبعد اللهم عنا شر النفوس

 كيبعد عنا الشيطاف.. أسأؿ اهلل أف يحصننا بال رآف              .. جنة الفردكس
كأف يصب علينا من نفحات اإليماف  كييسر لنا من اْلعماؿ ما ي ربنا فيها إلى عليين..

       .. كيجعل ل يانا في أعالي الجناف كعافية اْلبداف كرضا الرحمن

 أسأؿ اهلل سبحانو كاعالى أف يجعل عملي خالصا لوجهو الكريم كأف يوف ني للعمل 
ال م يرضيو عني إنو كلي ذلك كال ادر عليو كصلى اهلل كسلم على سيد خل و عبده 

                                                      .كرسولو محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين
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