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 املقدمة 
صالة والسالم عـىل نبينـا املـصطفى، وعبـاده وال. احلمد هللا وكفى

 ..الذين اصطفى
 .وبعد

مـن :  الـصالة…فإن أعظم أركان الـدين العمليـة عـىل اإلطـالق
أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين ألهنا عموده كـام صـح عـن 

!  M  :وقد أمر اهللا تعاىل باملحافظة عليها فقـال . صالنبي حممد 

 (   '  &  %  $  #  "L)ــر    )١ ــذلك أم وك
 .ص رسوله

وذلـك . ومن املحافظة عىل الصالة املحافظة عىل إقامتها يف أوقاهتـا
 .يستلزم معرفة هذه األوقات

وهذه رسالة علميـة خمتـرصة جامعـة يف تعيـني األوقـات اخلمـسة  
 .صوسنة نبيه  للصلوات  اخلمس  من كتاب اهللا تعاىل

السنية والشيعية عـىل حـد ًوقد كتبتها معتمدا عىل املصادر الروائية 
سواء، ليتبني بوضوح أن هذه املصادر فيها الكثري ممـا يمكـن االسـتناد 

 . إليه لالتفاق يف مثل هذه األمور العظيمة
                                                                                                                         

 .»٢٣٨« سورة البقرة اآلية  )١(
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ًولذلك فقد ضممت إليها فصال قيام للسيد حممد اسكندر اليارسي   ً
ًالنجفي، كتبه معتمدا عىل املصادر الشيعية التي تـروي عـن أئمـة أهـل 

 .البيت
  : مـن أمـرهم يف هـذا األمـر العظـيمحتى يكون اجلميع عىل بينـة

 .الصالة
واهللا وحده أسـأل أن جيمـع قلوبنـا عـىل احلـق، وييـرس لنـا سـبيل 

 .إنه سميع قريب. الوصول إليه
                                                                                                                                         

 املؤلف            
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 تســاؤالت بني يدي الـرسالة 
 

نشأت يف بيئة يرفع األذان مـن بعـض مآذهنـا ثـالث مـرات ومـن 
 هلذا االختالف، وتولد يف نفيس تـساؤالت فتأملت. ًالبعض اآلخر مخسا

 :عديدة
 ًأليست الصلوات مخسا؟ 

 ن األوقات؟ أليست كل صالة مسامة باسم وقت م
أمل تكن هذه األوقات عنـد نـزول القـرآن معروفـة وحمـددة فلكـل 

 العرب الـذين نـزل القـرآن أنوقت حد معلوم خيتلف عن اآلخر؟ أم 
 بعـضها أنبلغتهم أطلقوا هذه األسامء أسامء األوقات دون حتديـد؟ أو 

 متداخل يف البعض اآلخر؟
 متغايرة ومعلومة؟ ال فلامذا غايروا بني األسامء إذا مل تكن مسمياهتا

سيام وأن األذان والصالة شعرية ظاهرة تعرب عن مظهر عظيم للجامعـة 
فهـل مـن صـىل . واالئتالف، فتفرقنا فيها يؤدي بنا إىل التمزق وال بـد

مخــس صــلوات يف مخــسة أوقــات متفرقــات صــالته غــري صــحيحة؟ 
فيلـزم مـن هـذا أن مجـع . كـال، صـالته صـحيحة باالتفـاق: اجلواب
 . رشطت ليس بالصلوا
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ًوإذن فهل يصح عقال أو رشعـا أن نتمـسك بـيشء غايتـه اإلباحـة   ً
 !الوحدة واالئتالف؟: ًواجلواز لنلغي به شيئا هو من أعظم الواجبات

وهو من أعظـم املخـاطر االجتامعيـة  –وهل جيوز أن نتلقى التفرق  
ً ثمنا مقابل يشء هو يف أعـىل أحوالـه ال يتعـدى -واملحرمات الرشعية

 !ه اجلواز؟حكم
إن االقتصار عىل ثالثة أوقات أقل ما فيه أنه يدع املسلم يف شك من 

أمـا تفريـق . صحة أداء أعظم أعامل الدين مهام كانت درجة هذا الشك
الصلوات عىل أوقاهتا اخلمسة فإنه يقطع هذا الشك ويبعـث يف الـنفس 

 .الطمأنينة واالرتياح
 :  نفيس أسئلة أخرىسألتثم 

 ً يصيل يوميا؟ صول اهللا كم مرة كان رس
 وكم مرة كان األذان يرفع من مسجده الرشيف؟ 

ويرفـع األذان مـن    يصيلان  أمري  املؤمنني  عيل ـرة  كـم  مـوك
مسجده يف الكوفة، أو مآذن الدولة املرتامية األطراف التي كان حيكمها 

  ؟إخوانه اخللفاء الراشدون من قبله أو كان حيكمها 
إهنم كانوا يصلون ويؤذنـون مخـس : ً املتفق عليه دائامويأيت اجلواب

إال أهنـم كـانوا يـصلون يف بعـض . مرات يف مخـسة أوقـات متفرقـات
 .احلاالت كالسفر واملرض والقتال وجيعلوهنا ثالثة



  
 مواقيت الصالة

 
١٣ 

 الـصلوات اخلمــس يف إلقامتنــاًهـل يكفــي هـذا مـسوغا : فـأقول 
ساجد ثابتـة ًمساجدنا ثالث مرات فقط هكذا دائام ومن دون عذر؟ فامل

ي ـوا فــون وليـسـوهلا مقيمــال تنتقل وال تسافر، والنـاس الـذين حـ
 !!  ؟ ، بل وال عيل صم يفعله رسول اهللا ـال، فعالم نفعل ما لـقت

=   <  M : ًكل الذي أسمعه جوابا آية واحدة هي قولـه تعـاىل

E  D  C  B  A  @  ?F        J    I  H   G  
  KL)دلــوك : وقــات املــذكورة فيهــا ثالثــةعــىل أســاس أن األ  ) ١

 .الشمس، وغسق الليل والفجر، فهي إذن ثالثة ال مخسة
 -وهو خري من يفهم أمر اهللا وينفـذه -فعل النبي  ننا إذ نظرنا لأمع 

فلو كانت اآلية حتدد األوقات بثالثة فقط : ال يتطابق وهذا التفسرينراه 
لـسمحة والرفـق  مخـسة وقـد بعـث باحلنيفيـة اصملا جعلها الرسول 

 . ً حريصا عىل هذه املعاينصوالتيسري ورفع احلرج، وكان 
:  حجـة يف تفـسري وبيـان مقـصود القـرآنصإن فعل رسول اهللا 

ــاىل ــول تع   M4  =   <  ;  :  9  8  7     6   5 : يق

>L )ففعل رسول اهللا بيان ملقصود اهللا يف القرآن  )٢. 
                                                                                                                         

 .»٧٨«سورة اإلرساء اآلية ١) (
 .»٤٤«سورة النحل اآلية )  ٢(
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 M@  ?  >      B  A :  كــام قـال تعــاىلتباعـهابونحـن مــأمورون  

H    G  F  E   D  CI L  K  J  L)١(. 
فإذا أمـر  )٢ ()صلـوا كمـا رأيتمونـي أصيل: (ل فقاصولقد أمـرنا 

اهللا بأمر ونفذه رسوله عىل صورة معينة فإن هـذه الـصورة هـي البيـان 
 .والتفسري لذلك األمر

ت، فال يعقل إذن أن يكون مراد اهللا ومقصوده يف اآليـة ثالثـة أوقـا
 .ورسوله يفرسها بخمسة

ثم شاء اهللا جـل وعـال أن هيـديني بفـضله ويـريح نفـيس ويـشفي 
إذ وجدت فيه آيات كثـرية أخـرى تبـني : صدري، وذلك بالقرآن نفسه

بوضوح ملن وقف عليها جمتمعة مواقيت الصلوات، وأن هذه املواقيـت 
 .فلله احلمد. مل يقرص اهللا تعاىل بياهنا عىل آية واحدة فقط 

 
 
 

                                                                                                                         

 .»٣١« سورة آل عمران اآلية)  ١(

وابـن أيب ). ٦٠٥( ح – باب األذان للمسافر – كتاب األذان –رواه البخاري )  ٢(
 .١/١٩٨مجهور اإلحسائي يف عوايل اللئايل 
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 الفصل األول
 آية اإلرساء

 
 ME  D  C  B  A  @  ?  >   =F  

  K        J    I  H   G  L )١( 
 

 
 
 
 

                                                                                                                         

 .»٧٨«سورة اإلرساء اآلية ١) (
  



 
 

 
مواقيت الصالة ١٦ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 مواقيت الصالة

 
١٧ 

 القرآن هو املرجع: نقطة االنطالق  
هي الفـصل والفرقـان الكريم ال خيتلف مسلامن يف أن كلمة القرآن 

 .يف كل نزاع، وأن ما خالف القرآن فمردود
 من أول الطريق ونريح أنفسنا مـن عنـاء  الكريمرآننرجع إىل القلف

 .اخلالف واجلدل
والقرآن الكريم قد قال كلمته يف حتديـد أوقـات الـصالة يف آيـات 

، كثرية، فالواجب علينا أن ننظر يف هـذه اآليـات جمتمعـة مـع بعـضها 
، اجلمـع بـني أطـراف األدلـة : ونربط بينها وهو ما يسمى يف األصول

إال أن هذه القاعـدة غائبـة عـن . نا املقصود بوضوحوحينذاك سيتبني ل
فيقترص عىل آية واحدة مـن آيـات املواقيـت الكثـرية ، أذهان الكثريين 

وجيعلهـا ، ًاملبثوثة يف القـرآن ثـم تفـرس تفـسريا خيرجهـا عـن معناهـا 
متناقضة مع مثيالهتا من اآليات التي تعزل عنهـا وال تـذكر معهـا، مـا 

َ أو الذي مل يتح له تـدبر القـرآن قبـول ذلـك يسهل عىل السامع الساذج
أمـا األسـلوب العلمـي املنـصف . التفسري بمعـزل عـن هـذه اآليـات

ال وقعنـا يف فـخ فيقتيض مجع األدلة املتفرقة ذات املوضوع الواحـد، وإ
 .)اتباع املتشابه(
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 املحكم واملتشابه 
 : قال تعاىل

 M  q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   gL  )١ ( 
. مرجعه عند االختالف لكوهنـا ال يـدخلها االحـتامل أو االشـتباهأي 

ٌوأخر متشاهبات( َ ََ ُ َُ ُ فـام اشـتبه . أي فيها اشتباه واحتامل ألكثر من وجه): َ
ًوكان حمتمال ألوجه عدة خمتلفة فال جيوز أن يتخذ مرجعا للداللـة عـىل  ً
ًا أحد هذه الوجوه دون الرجوع به إىل املحكم الـذي حيـدد بالـضبط أيـ

وإال كان الفاعل لذلك من الذين قـال اهللا  –    من الوجوه هو املقصود؟
ـــيهم   M  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u :ف

¢£  L)فمن اتبع املتشابه واحتج به يف معزل عن املحكم فهـو مـن  )٢
 أن حيـدد ال يمكـن - إذا عـزل عـن املحكـم-ألن املتشابه، أهل الزيغ 

القطع واليقني إال اهللا، وإىل هذا أشارت اآليـة حـني املراد منه عىل وجه 
أمـا   )٣( M ¨  §  ¦  ¥  ¤©   L  : عقبت عىل ذكـر املتـشابه بـالقول

وإال وكـل  -من توقف عند ما تشابه منه حتى يفهمه يف ضـوء املحكـم
                                                                                                                         

 .»٧«سورة آل عمران اآلية  )١(
  .»٧«سورة آل عمران اآلية ) ٢(
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:  فهو مـن أهـل الرسـوخ الـذين ذكـرهتم اآليـة بـالقول-األمر إىل اهللا 
M   ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª´  ³  ²    µ  º   ¹     ¸  ¶  
»Lالزيــغ يعكــسون األمــر فيتوقفــون عنــد املحكــم فأهــل ) (١ 

 وال حيتجون به ألنه ال حجة هلم فيـه، وإنـام حجـتهم وحياولون إخفاءه
يف  املحتمل واملتشابه الذي يمكن أن يستغلوه ويؤولـوه عـىل مـرادهم 

 .فرتاهم دائمي اللهج به كثريي الذكر له
 .نرجع إىل اآلية الكريمةلع آخر فه موضوتفصيل هذا ل
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 موضع االشتباه يف آية اإلرساء 
فـرسوه قـد ف) إىل(هـو حـرف اجلـر ) اآلية(إن موضع االشتباه يف 

 :ًمع اختالفهام لفظا ومعنى) الواو(بمعنى حرف العطف 
 .يفيد معرفة انتهائهاو) الغاية(حرف جر يفيد معرفة ) إىل(فإن 
اليـوم ) إلــى(لدائرة من اليوم األول يف الشهر داومت يف ا: [تقول
ًأفادنا أنك داومت أياما عديـدة ال يـومني ) إىل(فإن التعبري بـ]. الثالثني

 .فقط 
فجئـت ] اليـوم الثالثـني) و(داومـت اليـوم األول : [أما إذا قلـت
فإن املعنى هبذا احلـرف ، ) إىل(بدل حرف اجلر ) الواو(بحرف العطف 

وجيعل عدد األيـام يـومني فقـط مهـا اليـوم األول ،  ًيقلب املعنى متاما
بينام عدد أيام الدوام يف املثال األول أكثـر مـن اثنـني، . واليوم الثالثون

عىل أن العبارة مل حتدد عـدد األيـام، وإنـام حـددت الوقـت املـستغرق 
ًللدوام ابتداء وانتهاء والنهاية ) اليوم األول(أما عدد األيام بني البداية . ً

فـال يمكـن معرفتـه بالـضبط إال بـالرجوع إىل نظـام ) يوم الثالثـنيال(
فـإن كـان . الدائرة الذي به يعرف املوظف أيـام العمـل وأيـام العطـل

. النظام يقيض بأن يكون الدوام بني يوم وآخر فإن عددها مخـسة عـرش



  
 مواقيت الصالة
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ًوإن كان الدوام يوميا عدا يوم اجلمعة فإن عدد األيام يكون حوايل ستة  
 .وهكذا... ًاوعرشين يوم
ًالـدوام يف املدرسـة الـساعة الثامنـة صـباحا إىل الـساعة : [وتقـول

إن هذه العبارة مل تبني عدد الدروس بني الساعة الثامنـة ] ًالواحدة ظهرا
ًوالساعة الواحدة، وإنام حددت الوقت الذي تستغرقه الدروس ابتـداء 

 .أما عدد الدروس فالبد من دليل آخر ملعرفته. ًوانتهاء
حفظ هذا، وأعد قراءة اآلية من جديـد عـىل ضـوء هـذه األمثلـة فا

، )الواو(وليس حرف العطف ) إىل(ًمنتبها إىل أن يف تركيبها حرف اجلر 
ــإن اهللا تعــاىل يقــول  )١(M  C  B  A  @  ?  >   =L : ف

: والفرق بني العبارتني، كـالفرق بـني قولـك). وغسق الليل: (ومل يقل
داومت اليوم األول : (وقولك، )  الثالثنيداومت اليوم األول واليوم(

غـسق  وأقم الـصالة لـدلوك الـشمس: و قال اهللالف). ثالثنيإىل اليوم ال
. العـشاء –لكانت اإلقامة يف وقتني اثنـني مهـا الـدلوك والغـسق  لاللي

ِإىل غسق الليـل: (لكنه جل وعال قد قال ْ َّ َِ َ ن إقامـة الـصالة تبـدأ أأي ). ِ
غسق الليل وهو شدة ظلمته عند صالة إىل  عند دلوك الشمس وتستمر
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 الغسق أربعة أوقات حسب نظـام الـصالة إىلوما بني الدلوك . العشاء 
 .يف اإلسالم الذي عرفناه من نصوص أخرى غري اآلية

 
 اآلية حددت الوقت ومل تعني العدد

إن الرتكيب اللفظي لآلية ال يـدل عـىل عـدد األوقـات وإنـام حيـدد 
 أما الذي عني عدد أوقات الـصلوات مـا .ً وانتهاءًالوقت الكيل ابتداءا

بني الدلوك إىل الغسق وجعلها أربعة فنـصوص أخـرى مـن كتـاب اهللا 
ولو افرتضـنا أن هـذه النـصوص كانـت قـد . صتعاىل وسنة رسوله 

جعلت العدد أقل أو أكثر لكانت اآلية شاملة وحمتملـة يف لفظهـا لكـل 
 .ذلك

ًبني الـوقتني كـل سـاعة مـثال، أو فاآلية حتتمل أن تكون الصالة ما 
: كل ساعتني لو كانت النصوص الرشعية تأمر بذلك، ويبقى لفظ اآلية

 M  C  B  A  @  ?  >   =L صـــاحلا للداللـــة عـــىل ً
لكنه ملـا دلـت النـصوص الـرشعية عـىل أن . شكالإاألمرين من دون 

ولـو زادت أو نقـصت زدنـا أو نقـصنا، واآليـة . العدد أربعـة قلنـا بـه
 .ذكورة تفيدنا يف كل األحوالامل
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  M  D: وبقــي الوقــت اخلــامس واألخــري وهــو املعــني بقولــه 

EF   K        J    I  H   G  L . وهذا ما ينبغي االنتبـاه  -وهنا
 ). إىل(وليس بحرف اجلر ) الواو( جاء التعبري بحرف العطف -إليه

 فلامذا اختلف التعبري يف املوضعني؟
يـدل عـىل أن الوقـت املعطـوف ) الواو(إن التعبري بحرف العطف 

وقت واحد ال أكثر، وأنه ال صالة مفروضة بني الغسق إىل الفجر ألنـه 
ًلكـان اللفـظ داال عـىل وجـود صـلوات ) إىل قـرآن الفجـر: (لـو قـال

لكنه ملا مل يكن يشء من ذلك بـني هـذين . مفروضة بني العشاء والفجر
ومل   MD  E   L: فقـال) الـواو(الوقتني جاء بحـرف العطـف 

 . ، فتبني أن املتبقي صالة واحدة عند الفجر فقط)إىل قرآن الفجر: (يقل
، بيـنام يف )إىل(وهذا هو الرس يف أنه يف املرة األوىل جاء بحرف اجلر 

 ). الواو(املرة األخرى جاء بحرف العطف 
فاآلية إذن مل تعني العدد، وإنام حـددت الوقـت الـذي خاللـه تقـام 

والفرق واضـح بـني تعيـني العـدد وحتديـد . ً وانتهاءاًالصلوات ابتداءا
 !!فتنبه. الوقت

فقـد : وقد ورد ما يوافق هذا يف مـصادر اإلماميـة املعتـربة عنـدهم
ق ـوك الـشمس إىل غـسـفيام بني دل: الــر قـروى القمي عن أيب جعف



 
 

 
مواقيت الصالة ٢٤ 

) C  B(و .وات ســامهن اهللا وبيــنهن ووقــتهنـع صلـــالليــل أربــ 
ــ ــصافه ث ــالـانت  MD  E  FJ    I  H   G         KL :م ق

وطرفـاه  M    |  {  z  yL : فهذه اخلامسة، وقال يف ذلك
 .)١( وهي صالة العشاء اآلخرةM �       ~  }¡  L املغرب والغداة 

إن : ًإذن فمــن احــتج باآليــة دلــيال عــىل العــدد وقــال بمقتــضاها
ه وجـه فيبني لـ. األوقات ثالثة فقد اشتبه عليه األمر، وجانبه الصواب

أولئـك أهـل الزيـغ . الشبهة ووجه احلق، فإن أرص فهو متبع للمتشابه
½  ¾  ¿  M  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À . نجانــا اهللا وإيــاك مــنهم

ÈÉÌ  Ë   Ê  L)٢(. 
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 موعظة 
 !أخي املسلم

ويرجتف خشية من العرض عليـه والوقـوف ! يا من خياف مقام ربه
 !للحساب بني يديه

أحـدمها يف ! ن لك موقفني اثنني تقفهـام بـني يـدي اهللا؟هل تدري أ
وأنه عىل قدر ثباتك يف املوقـف األول يكـون . الدنيا واآلخر يف اآلخرة
 ثباتك يف املوقف الثاين؟

وأمـا اآلخـر فوقوفـك أمامـه . أما األول فوقوفك أمامه يف الصالة
 !يوم القيامة للحساب
سلم احلريص عـىل دينـه ً يسوغ عقال أن يرجع املوًفهل يصح دينا أ

اخلائف مـن ربـه يف أعظـم عمـل يـدخره ليـوم لقائـه إىل املتـشاهبات، 
 !ويعتمد عىل الظنون واالحتامالت، وقيل ويقال؟

أليس األوىل به أن يتثبت أشد التثبـت ليكـون عـىل بينـة مـن أمـره 
وحجة ظاهرة من عمله، وأن يتعرف عىل حقيقة دينه من خالل األدلـة 

. وثمنهـا هـو الـنفس.  الواضحة؟ فإهنا جنـة أو نـارالرشعية املحكمة
 فكيف خياطر عاقل بنفسه؟ ويقامر بدينه؟
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وعالم هذه املخاطرة؟ وملصلحة من هذه املقامرة؟ ووسائل الـربح  
 !املضمونة املتفق عليها معلومة ميرسة

–فإن املسلم إذا صىل كل صالة يف وقتها فال أحــد مـن املـسلمني 

إن صالتك باطلـة :  يعرتض عليه، أو يقول له يمكن أن-ًكائنا من كان
بل عىل العكس سـيكون مرتـاح البـال مطمـئن . أو فيها خمالفة رشعية

 .النفس عىل صحة صالته
لكنه لو صالها يف غري وقتهـا فـال سـبيل لـه إىل االطمئنـان، وإنـام 

فامذا هو قائل لو مات عىل هـذه احلـال ثـم . سيظل يف شك وعدم يقني
وعـالم هـذه املغـامرة  !ت مـا هـو عليـه مـن غلـط ؟تبني له بعد املـو

 سهل متفق - أداء كل صالة يف وقتها –والبديل !! ة باملخاطر؟فاملحفو
 .عليه
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 اآلية دليل عىل اإلفراد وليس عىل اجلمع 
ومع هذا فإن املتدبر لآلية جيدها دالة عىل إفراد الصلوات كل 

 .صالة يف وقت، وليس فيها داللة عىل اجلمع

ــــ ــــولف  M  C  B  A  @  ?  >   =L : إن اهللا يق
: تعـاىل قـال. الليـل املظلـم: والغاسـق. وغسق الليل شـدته وظلمتـه

MB  A  @  ?   >L )١(. 
ــه  وهــذا يعنــي أن اهللا أوجــب عــىل املــسلم أن تكــون هنايــة إقامت

ن آخـر أأي ). الغـسق(للصلوات يف كل يوم عند اشتداد ظلمـة الليـل 
والذي نـراه .  أن تؤدى عند الغسق ال قبله جيب-وهي العشاء -صالة 

 اختتــام الــصلوات بعــد غــروب املــسلمني مــساجد بعــض ًواقعــا يف 
) الغاسـق(الشمس قبل اشتداد الظلمة التي عندها يصح إطالق اسـم 

ًفيصلون صالة املغرب والعشاء مجعـا يف وقـت واحـد هـو ! عىل الليل
وهـذا خمـالف . ةوقت املغرب قبل غياب الشفق األمحر واشتداد الظلم

 MC  B  A  @  ?  >   =L : ملنطوق اآلية ألهنا تقول
 .وال يصح ألنه خمالف ألمر اهللا
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 صخري من فرس القرآن رسول اهللا  
  M3  24   5  : صًيقول اهللا جل وعال خماطبـا رسـوله 

   <  ;  :  9  8  7     6L)ــــــول. )١ M  Ó  Ò : ويق

Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  ÔÜ  L) ــان  )٢ ــي وبي  صالنب
 .يكون إما بقوله أو بفعله أو تقريره

 قـد صأليس رسـول اهللا : فلنأت إىل هذا الذي اختلفنا فيه لنسأل
ًبينه؟ أم تركه ملتبسا دون بيـان؟ بـىل لقـد بينـه بقولـه وكـذلك بفعلـه 

 .  وفعله وتقريره بيان ملا نزل من القرآنصوقول رسول اهللا . وتقريره
 يـؤدي صالتـي كـان رسـول اهللا كم عدد األوقات : واآلن نسأل

فيهـا الــصلوات املفروضــة؟ إن كانــت ثالثـة فــاألمر حمــسوم عــىل أن 
 كـان صولكـن إذا كـان املتفـق عليـه أن رسـول اهللا . األوقات ثالثة

ًيصيل مخس صلوات يف مخسة أوقات متفرقات، أو لـيس هـذا كافيـا يف 
اب خري من فهم خط ص إهناء اخلالف وحسم األمر؟ ألن رسول اهللا 

 .الرب وفرسه وعمل به
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 صىل يف مخسة أوقات متفرقات صالنبي  
 كـان يـصيل صمن املجمع عليـه بـني مجيـع املـسلمني أن النبـي 

الصلوات اخلمس يف مخسة أوقات، وأن األذان كان يرفع مـن مـسجده 
ًمخـس مــرات ال ثالثــا، ومل يكــن يـصيل ثــالث مــرات إال يف حــاالت 

 ًالربد الشديد، أو ترشيعا ألمته عنـداستثنائية كالسفر واملرض واملطر و
أما القاعـدة العامـة والقـانون املطـرد يف صـالته وأذانـه .  احلرجوقوع

وهذا بيان عمـيل وتفـسري تطبيقـي يف غايـة الوضـوح . فخمس مرات
 .واالتفاق ملا ورد يف القرآن من آيات هبذا اخلصوص

ان   وظننا يف كل مسلم معظم لرسوله ومتبوعه أن يكـون هـذا البيـ
 . ًمنه كافيا له يف الفصل يف هذا النزاع

. ُفلنقم الصالة إذن مخس مرات يف مـساجدنا يف األحـوال العاديـة
 . ًوال بأس بأن تكون ثالثا يف احلاالت االستثنائية

 أليس هذا هو املنطقي واملنسجم مع املعقول واملنقول؟
 ومـنهم سـيدنا) ريض اهللا عنهم(وعىل هذا سار اخللفاء الراشدون 

وال يعـرف . عيل فقد كان يصيل مخس مرات يف مخسة أوقات متفرقـات
ذان من مسجد الكوفة أو غـريه يف زمانـه ثـالث عنه أنه كان يرفع له األ



 
 

 
مواقيت الصالة ٣٠ 

وكـذلك فعــل املـسلمون مـن بعـده يف مــشارق األرض . مـرات قـط  
 .ومغارهبا

 اإلفراد أفضل باالتفاق
 أم  ،مـعاجل: أهيـام أفـضل: لو سألت أي عامل جييز مجـع الـصلوات
اإلفراد أفضل، واجلمـع ال : اإلفراد وأداء كل صالة يف وقتها؟ ألجاب

 .فهو ليس بواجب. ًيتعدى كونه جائزا
وعىل هذا األسـاس فمـن أراد أن يفعـل األفـضل ويفـوز بـاألجر 
األعظم أيـن يـذهب؟ واملـساجد ال تـؤذن وال تفـتح إال يف األوقـات 

ذان منهـا مخـس  نرفـع األفلـامذا ال. لظهـر واملغـربالفجـر وا: الثالثة
مرات؟ حتى نتيح ملـن يرغـب يف فعـل األفـضل أن يـصيل الـصالة يف 

ومن أراد اجلمع فذلك شأنه إذ يمكنه أن يصيل ثالث مرات من . وقتها
دون حرج عليه فلامذا ال نفعل هذا؟ ونرص عىل فعل املفضول، ونحـرم 

 !من أراد األفضل من احلصول عىل الفضيلة وال نمكنه منها؟
 
 



  
 مواقيت الصالة

 
٣١ 

 الوقوع يف احلرام حرام إىلفعل املباح إذا أدى  
الـذي هـو أعـىل درجـة مـن (ًمن املعلوم رشعا أن فعل املـستحب 

كالذي . ب وإال وقعنا يف احلرامال جيوز إذا لزم منه فوات الواج) املباح
بـت الـشمس قبـل أداء ضيق عليه وقت العرص فـإذا صـىل النافلـة غاي

 فــإذا صــىل النافلــة طلعــت ضيق عليــه وقــت الــصبحالفريــضة، أو يــ
 .الشمس

. ٍفالنافلة يف أصلها مستحبة إال أهنا يف هذه احلال تنقلـب إىل حـرام
بـل . ًكذلك املباح إذا فوت علينا واجبا أدخلنا يف حـرام، ففعلـه حـرام

ًهل يصح عقال أن تربح مائة دينار لتخـرس ألفـا؟. األمر أشد وهكـذا !ً
إال أنه أكرب مظهـر ) أو مباح (مجع الصلوات فإنه يف أحسن أحواله جائز

للفرقة ومتزيق املجتمع إىل طوائف كل طائفة هلـا صـالهتا ومـساجدها 
فكيف يصح هذا مع هذا؟ ومن يتحمل . ذاهنا، وهذا من أكرب احلرامأو

 !إثم هذا العمل؟
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 الثاينالفصل 

 

األوقات اخلمسة يف القرآن 
 الكريم
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٣٥ 

 وقات اخلمسة يف القرآن الكريماأل 
 : يقول تعاىل

 M k  j  i  h  g  f  e  dlm  
n  o      p    q  ru     t    s     v    w       x  

    yL   (١) ًبمعنـى أن لكـل صـالة وقتـا . ًأي مكتوبا حمدد األوقات
ًحمددا مفروضا وقتت به وسميت باسمه فوقـت الفجـر غـري الظهـر، : ً

 .لعرص، وكذلك املغرب غري العشاءوالظهر غري ا
 فيأتيك وقت العـرص املتعـارف عليـه ًائتني عرصا: تقول لصاحبك

دون شعور منه وال أن خيطر بباله أن املقصود هو عند صـالة الظهـر أو 
 كام يقال من دون دليل من رشع أو عقل أو عـرف –بعدها بعرش دقائق 

تيـك عنـد غـروب تعال وقت العشاء، فإنه لـن يأ:  كذلك لو قلت له-
 .وإن شئت فجرب. الشمس، وإنام بعد اشتداد الظلمة وغياب الشفق

وأمـر بأدائهـا يف . واهللا تعاىل سمى صلواته بأسـامء هـذه األوقـات
وذلك عند االطمئنان وعدم احلرج بقتال أو سفر أو . أوقاهتا املسامة هبا

 Mq  p  o  n r  L:فقـال، مطر أو مرض أو مـا شـابه 
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مواقيت الصالة ٣٦ 

M   u     t    s وقاهتا بأركاهنا ورشوطهـا وحـدودهاأي أدوها يف أ 

 y            x  w  vL.  
لقد جاءت هذه اآلية يف سياق كالم عـن أداء الـصالة يف األحـوال 
الطارئـة املختلفـة كالـرضب يف األرض ألي سـبب كـاهلجرة والــسفر 
. وطلب الرزق، أو عند حالة املرض أو حالة اخلوف يف سـاحة القتـال

وذكر اهللا ضـمنها األذى .  اجلمع يف هذه األحوال مطلوبوال شك أن
 .M q  p  o  n L: باملطر أو املرض ثم ختمها بقوله

  »  ¬   ®  ¯  °  ±  M  ²:  كلــل ذـي كـــاىل فـــعـــال تـقــف

´  ³   ¶        µ  ¸       ¹   »  º  ¼    ½     ¾     ¿        Á  À  
È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  ÂÉ  Ì  Ë  Ê  Í       Ï  Î   Ð           Ñ

Ò   Ó     Ô  Ö  Õ   ×   Ù  Ø    Û      Ú      Ü      Ý      Þ      
ßà   á      ç  æ  å   ä   ã  â    %  $  #       "  !

&   '   (   )        *   +   ,       -         .
  7      6  5  4  3  2  1  0   /

:  9  8 ;  <=    ?   >   @    A       B  
H  G  F    E   D  CIK  J       L  

Q  P     O   N  M  S  R     T   U           V     W     X  Y   
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٣٧ 

 [  Z      \]    ^     _     `     a        b       c        d     e
f       g    h      i       j         k       l       m   n  o        

p     q       r   s       t   u       v   w     x      yL)١(. 
     :وهذا يشبه قوله تعاىل

 M  )  (   '  &  %  $  #  "  !
.   -  ,  +  */1  0     5      4  3  2

 9  8  7  6L)٢(.  

 M  Ü   Û      Ú: وهـو كقولـه يف سـورة النـساء. هذا يف حال اخلـوف

ß  Þ   ÝàL ،  M6  5      4  3  2    1  0  
9  8  7Lوهـو كقولـه . وهذا يف حال األمـن واالطمئنـان

  Mm q  p  o  n  r    s: تعاىل يف ما يقابله يف سـورة النـساء

y     x  w  v  u     tL  أي إذا ذهـــب الظـــرف
!  "  M : االستثنائي فـارجعوا إىل األصـل الـذي يقـول اهللا فيـه

(   '  &  %  $  #L  
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 .»٢٣٩ - ٢٣٨  «البقرة اآليةسورة  )٢( 
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  Mn   o   p   q   r s     t  u   v :ويقــــــــول 

y      x  wL  فمن جعلها ثالثة يف غـري هـذه األحـوال
الطارئة املذكورة وما يلحق هبا فهو لـيس ممـن حـافظ عـىل الـصلوات 

 .وأقامها يف أوقاهتا
مـن عهـده إىل  جاء يف كتاب هنج البالغة عن عيل بن أيب طالب 

 وال .صل الصالة لوقتها املوقت هلـا: (حممد بن أيب بكر حني قلده مرص
واعلـم أن كـل ، تعجل وقتها لفراغ، وال تؤخرها عن وقتهـا الشـتغال

 . )١()يشء من عملك تبع لصالتك

 أسامء الصالة يف القرآن
 :يعرب اهللا تعاىل عن الصالة بعدة ألفاظ ويسميها بأكثر من اسم

 :لتضمنها قراءة القـرآن كـام يف قولـه تعـاىل) ًقرآنا( فمرة يسميها -
ME  DF  I  H   G    K    J  L أي صالة الفجر. 

ألهنا أعظم أعـامل اإليـامن كـام رد اهللا عـىل ) ًإيامنا( ومرة يسميها -
اليهود قوهلم ببطالن صالة املسلمني التي صلوها إىل بيت املقدس قبـل 

  M  L       K  J  I  H   G :نسخ التوجه منها إىل الكعبـة فقـال

                                                                                                                         

 .٣/٢٩ هنج البالغة برشح حممد عبده )١(
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٣٩ 

 
U  T  S  R     Q  P  O  N  MVY    X  W    Z  

^  ]    \  [_d  c  b      a  `  e  L)صالتكم أي .)١.  

!  M : هـألهنـا أعظـم الـذكر كـام يف قولـ)  ًذكرا( ومرة يسميها-
  " #    $   %     &       )  (  '   *       +     ,          - 

/  .0 6      5  4  3  2  1  L)إىل الصالة أي.)٢ . 
: ر التسبيح وكثرته فيها كام يف قولـهلتكرا)  ًتسبيحا( ومرة يسميها -

 M Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Û   Ü      Ý       Þ      ß           à  
    áL)أي يصيل له فيها إذ ال يعقل أن املقصود بالتسبيح هنا أن   )٣

ثـم )  سـبحان اهللا: (يأيت املسلم إىل املسجد يف أوقـات الـصالة ليقـول
: ولـذلك قـال بعـدها، ت ليـصىل فيهـا فإن املساجد إنام وضع، خيرج 

M     +   *  )  (  '      &  %  $  #  "  !L)ـــ )٤ ـــال ـوق د ق
£  ¤      ¥       ¦  M    : وصـالهتا بعدها وهو يذكر تسبيح املخلوقـات كلهـا
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 ¯  ®  ¬  «  ª  ©    ̈ §°µ  ´  ³   ²      ±  ¶  
»  º  ¹  ¸ L)١(. 

إذا : (قـال) ع(عن أيب عبـد اهللا وهذا ما رصح به الكليني يف روايته 
زالت الشمس دخل وقت الظهر إال أن بني يدهيا سـبحة وذلـك إليـك 

 .)٢()إن شئت طولت وإن شئت قرصت
:  ألن الـصالة دعـاء كـام يف قولـه تعـاىل)دعــاء( ومرة يـسميها -

M !   "    #     $     %     &       '     (         )   
*+  L ) الصالة غ التعبري اإلهلي عنتتنوع صيوهكذا  )٣. 
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  .٣/٢٧٦فروع الكايف ) ٢(

 .»٢٨« اآلية الكهف سورة  ٣)(



  
 مواقيت الصالة

 
٤١ 

 وقت صالة العرص 
 :وفيه آيات كثرية منها

 M (   '  &  %  $  #  "  !L)١( 
   واألرقـام مـن واحـد إىل مخـسة . ما له طرفـان متـساويان: ًالوسط لغة

، وصـالة العـرص مـن بـني )ثالثـة(يتوسطها الرقم ) ٥-٤-٣-٢-١(
من حيث الرتتيـب، ) ثالثة(قمها الصلوات اخلمس هي الصالة التي ر

الطـرف األول صـالة الـصبح وصـالة : وتقع بني الطرفني املتـساويني
كأصـابع اليـد . الظهر، والطرف الثاين صالة املغـرب وصـالة العـشاء

وتقع بني ) ثالثة(اإلصبع الوسطى فيها هي التي حتمل الرقم : الواحدة
سبابة واإلهبـام مـن اخلنرص والبنرص من جهة، وال: الطرفني املتساويني

 .جهة أخرى
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مواقيت الصالة ٤٢ 

 صالة املغرب صالة الصبح والظهر ـ صالة العرص ـ 
 .والعشاء

ولوجود أحاديث صـحيحة عـن . هذا التفسري هو الراجح ملا قدمنا
وبذلك وردت يف مـصادر اإلماميـة روايـات عديـدة . صرسول اهللا 

 : فهو أقوى التفاسري. عن أهل البيت 
 قال صأن النبي   بن أيب طالب روى البخاري ومسلم عن عيل

شغلونا عن حبسونا و كام ًمأل اهللا قبورهم وبيوهتم نارا: (يوم األحزاب
 .)١()حتى غابت الشمسالوسطى الصالة 

ــصالة  شــغلونا عـــن: (ورواه مــسلم وأمحــد وأبــو داود بلفــظ  ال
 .)٢ ()الوسطى صالة العرص
عـن  صحـبس املـرشكون رسـول اهللا : قال وعن ابن مسعود 

:  صاصفرت فقال رسـول اهللا  وأصالة العرص حتى امحرت الشمس 
                                                                                                                         

، ) ٢٧٧٣(رواه البخاري كتاب اجلهاد والسري ، باب الدعاء عىل املـرشكني  ح  )١(
 -٢٠٢(مسلم كتـاب املـساجد بـاب التغلـيظ يف تفويـت صـالة العـرص ح و

 .واللفظ ملسلم) ٦٢٧
رواه مسلم كتاب املساجد باب الدليل عن قول الصالة الوسـطى هـي صـالة  )٢(

ـــرص ح ـــسنده ح ). ٦٢٧-٢٠٥(الع ـــو داود ) ٦١٧(رواه أمحـــد يف م ، وأب
 ).٤٠٩(ح



  
 مواقيت الصالة

 
٤٣ 

ــأل اهللا أجــوافهم  (  ــصالة الوســطى صــالة العــرص م شــغلونا عــن ال
اإلمام  رواه )١( )ًحشا اهللا أجوافهم وقبورهم نارا : أو قال  ً ناراوقبورهم

 .مسلم
يف :  قـال رمحـه اهللا الباقروقد روى ابن بابويه القمي عن أيب جعفر 

صـالة (حـافظوا عـىل الـصلوات والـصالة الوسـطى : (قراءةبعض ال
 . )٢()يف صالة العرص(وقوموا هللا قانتني ) العرص

وأما صـالة العـرص «: أنه قال وروى القمي عن احلسن بن عيل 
وأوصاين أن أحفظها من بني  فهي من أحب الصلوات إىل اهللا عز وجل

 .)٣( »الصلوات
 . صالة العرص ال غريها الوسطى هي عىل أن الصالة وهذا يدل

 
 
 

                                                                                                                         

صالة الوسـطى هـي صـالة رواه مسلم كتاب املساجد باب الدليل عىل أن الـ )١(
 ).٦٢٨(العرص ح

 .٣/٢٧١ً، ورواه الكليني أيضا يف فروع الكايف ١/١٩٦ ال حيرضه الفقيه  من)٢(
 .١/١٣٧من ال حيرضه الفقيه ) ٥(



 
 

 
مواقيت الصالة ٤٤ 

 العرص مقرتنة مع صالة الفجر 
M   Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô:  يقــول تعــاىل

  à  ß    Þ      â  á!     "       #      $   '      &  %   (      )  
-   ,     +   *.   4  3  2  1  0  /  L  )١(  

 . )٢(مجع أصيل وهو وقت العرص إىل املغرب: اآلصال
ومن املعلوم أن األصيل ال يدخل وقته إال بعد الظهر بساعات 

فمن صىل العرص عند الظهر فليس ممن يذكر اهللا ويسبحه ويقيم 
 .الصالة بالغدو واآلصال كام أمر اهللا

 :ولقد ذكر هذان الوقتان مقرتنني يف عدة مواضع من الكتاب منها
 MÌ    Í    Î   Ñ  Ð  Ï        Ó        Ò   Ô          Õ
ÖL)فمن مل يصل الصالة وقت األصيل فليس ممـن امتثـل أمـر )٣ 

M  H : ، وهذه صفة املنافقني الذين قـال اهللا عـنهمً كثرياًاهللا فذكره ذكرا

      S  R  Q      P  O  N  M   L  K  J  I
                                                                                                                         

 .»٣٧-٣٦« سورة النور  اآلية  ١)(
  ).١/١١(خمتار الصحاح للرازي) ٢(

 .»٤٢-٤١« سورة األحزاب  اآلية  ٣)(
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٤٥ 

   U  T  W  V X       Z          Y  L)١(   Mè  é    ê         ë  

 ìL .(٢) 
 M?    @  A       B       C      D       E       F     G        H

   IL)ال يليق بك أهيا اإلنسان املسـلم أن تتخلـف عـن مجيـع ـف )٣
وقت األصـيل فـال تـسجد لربـك كـام  -اخللق يف هـذا الوقت املبارك 

 !يسجدون
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 .»٢٥«سورة اإلنسان اآلية  ٢)(
  .»١٥«سورة الرعد اآلية  ٣)(



 
 

 
مواقيت الصالة ٤٦ 

 وقبل الغروب 
ًقـرآن حمـددا هللا تعاىل وقت العـرص يف مواضـع أخـرى مـن الاذكر 

ًحتديدا دقيقا بأنه ، ولـيس عنـد الظهـر أو بعـده بعـرش )قبل الغروب: (ً
 :من ذلك قوله. دقائق

 M  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M
  X  WL)قبـل طلـوع الـشمس: (وال شك أن هذين الوقتني )١ (

 . مها وقت صالة الصبح، وصالة العرص) قبل الغروب(و
 M  ]  \  [  Z   Y  X   W  V     `    _  ^

ab   L)ممـن يـصيل العـرص وقـت ) قبـل الغـروب(فأين صالة ما . )٢
عىل وقت الظهر؟ أو ) قبل الغروب( وهل يمكن أن نطلق لفظ  الظهر؟

 .      ؟)قبل الغروب: (إنه املقصود بقوله: نقول عن هذا الوقت
 
 
 

                                                                                                                         

 .»٣٩« سورة ق اآلية  ١)(
 .»١٣٠« سورة طه اآلية ٢)(



  
 مواقيت الصالة

 
٤٧ 

 ختصيص وقتي العرص والفجر بالقسم 
دون بقيـة األوقـات اخلمـسة  ين الوقتنيلقد أفرد اهللا جل ذكره هذ

فهـام الوقتـان : وما ذاك إال لعظمهام ومتيزمهـا! بالقسم يف كتابه الكريم
اللذان جيتمع فـيهام مالئكـة الليـل ومالئكـة النهـار، وال جيتمعـون يف 

ومـن تعظـيمهام إقامـة الـصالة . صغريمها كام ثبت ذلك عن النبـي 
ىل وقـت العـرص؟ فكيف نحافظ عىل وقت الظهر وال نحافظ عـ. فيهام

ــذي أقــسم اهللا بــه  ــالال  )١(M &  %  $  #  "  !L    :فق
كـام أقـسم ). العـرص(وسمى سورة مـن القـرآن باسـمه، هـي سـورة 

ــال ــت اآلخــر فق ــورة )٢(M     $  #  "        !L : بالوق ــمى س وس
 ).الفجر(باسمه، هي سورة 

  فلامذا يؤكد اهللا عىل وقت العرص كل هذا التأكيد ونحـن نفـرط بـه
  !هذا التفريط ؟

ــا ــت أوهام ــذار وإن كان ــد األع ــرخص ونرتص ــصيد ال ــاذا نت  ًمل
  وشبهات؟

                                                                                                                         

 .»٢-١«  اآلية العرص سورة  ١)(
 .»٢-١«  اآلية الفجر سورة  ٢)(



 
 

 
مواقيت الصالة ٤٨ 

 العرص): العيش(وقت  
ويقرن بينه وبني ) العيش(باسم آخر هو ) العرص(ويسمي اهللا وقت 

يذكر ذلك يف مقام التنويه بـذكر الـذين يـدعون رهبـم يف . ًالفجر أيضا
إكرامهم وعدم اإلسـاءة ب صهذين الوقتني املعظمني مع أمره رسوله 

 : إليهم كام يف قوله
*  M  )   (  '  &  %  $  #  "  !

*+3    2  1  0  /  .  -  ,  4  8  7  6  5  
   @  ?   >  =  <  ;  :  9L)١( 

 * MÌ     Ë  Ê   É  È  Ç  Æ   Å  ÄÍ  L) ٢(. 
  ) العرص(و) الصبح(بصالة  اهللا تعاىل يأمر األنبياء

  M  m  l   k): عليه السالم(ريا ـًاطبا نبيه زكال تعاىل خمـق *

 p  o  nL )٣(. 
 

                                                                                                                         

 .»٢٨«  اآلية الكهف سورة  ١)(

  .»٥٢«  اآلية األنعام سورة  ٢)(

 .»٤١ «  اآليةآل عمران سورة  ٣)(



  
 مواقيت الصالة

 
٤٩ 

 :ًقائال) عليه السالم(وخاطب نبيه موسى  * 
 M[   ]  \       ^       _       `       a    b         c  

f     e  dL)ويف هذا دليل عـىل خـصوصية هـذين  .)١
 .الوقتني، وحث عىل املحافظة عىل الصالة فيهام

 
 ن يبني ما املقصود بالعيشالقرآ

يظن أنه  لط عىل البعض فال يعرف املقصود بوقت العيش، أوتقد خي
هو القـرآن  وخري من يفرس القرآن -ولكنه لو رجع إىل القرآن . العشاء
 :  لوجده حيدده بدقة عىل أنه وقت العرص-نفسه 

 ): عليه السالم(ًخمربا عن نبيه سليامن ) جل وعال(يقول 
 MN  M  LO Q  P     R  S        T       V  U     W        X  

  [  Z  YL)العـيش(وال يصح أن يكـون املقـصود بــ .)٢ (
ال تعرض عند الظهر وال بعد ) الصافنات اجلياد(إذ اخليل  ، غري العرص

غياب الشمس، وإنام عند العرص الـذي هـو أنـسب األوقـات مـا بـني 
وإركاضـها، ولـذلك قـال الظهر إىل مغيب الشمس الستعراض اخليل 

                                                                                                                         

  .»٥٥«  اآلية غافر سورة  ١)(

  .»٣١-٣٠«  اآلية ص سورة  ٢)(



 
 

 
مواقيت الصالة ٥٠ 

[  ^     _ ̀   M  e  d  c  b    a : تعــــــاىل بعـــــــدها 

fL)١(. 
فـالعرض اسـتمر مـن . ي حتى توارت الشمس بحجاب املغيـبأ

 .العرص حتى غروب الشمس
إن : جعفر الصادق قال مإلمااويف هذا يروي ابن بابويه القمي عن 

 اخليـل عرض عليـه ذات يـوم بالعـيش) عليه السالم(سليامن بن داود 
: فاشتغل بالنظر إليها حتى توارت الشمس باحلجاب فقـال للمالئكـة

 . )٢(ردوا الشمس عيل حتى أصيل صاليت يف وقتها
 : ويقول سبحانه يف موضع آخر

 M  6  5  4  3  2  1   0  /  .  -
    ;  :  9   8  7L )٣(  M0  / L   :

 M;  :L    الصبح،  M 2  1 L ، و )املغرب والعشاء(
فيكـون ). ًوعـشيا: (ومل يبق إال وقت العرص فعرب اهللا عنه بقوله. لظهرا

                                                                                                                         

  .»٣٢« اآلية ص سورة  ١)(

 .١/٢٠٢من ال حيرضه الفقيه )  ٢(
  .»١٨ -١٧«  اآلية الروم سورة  ٣)(



  
 مواقيت الصالة

 
٥١ 

ًحني يذكره يف كتابه موقتا به الصالة هو وقت ) العيش(مراد اهللا تعاىل بـ 
 .العرص

 

 وقت صالة العشاء
وقت صالة العشاء الذي حدده اهللا تعاىل يف كتابـه هـو بعـد غيـاب 

 .أداء صالة املغربالشفق األمحر وحلول ظلمة الليل، وليس بعد 
=   <  ?  @  M  B  A :ويف ذلك يقول جـل وعـال

 CL)ــه: وغــسق الليــل )١ ــإن أصــل الغــسق لغــة. اشــتداد ظلمت : ف
:  دمعهـا، ومنـه قولـه تعـاىلسـالأي : غـسقت العـني: يقال: السيالن

M  ¹  ¸  ¶   µL )مــن يــسيلصــديد : ومعنــى غــساق )٢ 
ُغسق اجلرح: تقول العرب. أجساد أهل النار َ َ  . منه املاءسالإذا : َ

ومنـه .  عليـه وقـت الغـسقتسيلفكأن الظلمة تنصب عىل العامل و
ــاىل ــه تع ــر )٣(MB  A  @  ?   >L     :قول ــل إذا اعتك  أي اللي

ظالمه ودخـل يف كـل يشء، فيكـون أنـسب األوقـات حلـدوث الـرش 
 .از منه فيهلصعوبة االحرت

                                                                                                                         

  .»٧٨« اآلية اإلرساء سورة  ١)(

  .»٥٧« اآلية ص سورة  ٢)(

  .»٣« اآلية الفلق سورة  ٣)(



 
 

 
مواقيت الصالة ٥٢ 

. محرتـهًفال يكـون الليـل غاسـقا إال بعـد غيـاب الـشفق وذهـاب  
. ر، ال قبلـهمحـإذن ال يدخل إال بعد غيـاب الـشفق األ) غسق الليل(فـ

إىل غـسق  ..(.. فمن أقام صالة العشاء قبل ذلك مل يكـن ممـن أقامهـا 
 .كام أمر الرب جل وعال) الليل

:  قـالجعفـر الـصادق رمحـه اهللابسنده عن ويف هذا يروى الكليني 
 . )١(وقت العشاء حني يغيب الشفق إىل ثلث الليل

:  وقد سأله سـائلجعفر الصادقعن بسنده الكليني   ًويروي أيضا
  .)٢( إذا غاب الشفق والشفق احلمرة: متى جتب العتمة؟ قال

أنـه  ص عـن رسـول اهللا حممد الباقر رمحـه اهللاويروي كذلك عن 
 ويف –لوال أن أشق عـىل أمتـي ألخـرت العـشاء إىل ثلـث الليـل : قال

  .)٣( إىل نصف الليل-رواية
من كتاب له إىل  ويروي الرشيف الريض عن أمري املؤمنني عيل 

 هبم العشاء حني يتوارى الشفق إىل ثلث َّلَصَو.. (.....  أمراء البالد
 .)٤()الليل

                                                                                                                         

 .٣/٢٧٩فروع الكايف ) ١(
 .٣/٢٨١املصدر نفسه  ) ٢(
 .٣/٢٨١املصدر نفسه  ) ٣(
 .٣/٨٣هنج البالغة  ) ٤(



  
 مواقيت الصالة

 
٥٣ 

 آية االستئذان 
 : ومن اآليات التي حددت وقت العشاء قوله تعاىل

 M  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡         �   ~    }  |
ª   ©   ̈   §« ¬    ¶        µ    ´   ³  ²  ±     °  ¯    ®  
º  ¹  ¸»¾  ½  ¼  ¿Å  Ä  Ã   Â   Á   À  Æ  

Ë   Ê  É  È  ÇÌÑ  Ð  Ï    Î           Í  Ò  Ó  
    Õ  ÔL)والعلة يف ختصيص هذه األوقات الثالثـة بالـذكر يف . )١

موضوع االستئذان لكون هذه األوقات هي التـي تغلـب فيهـا اخللـوة 
فجـاء توجيـه الـرب للعبيـد واألطفـال .  والتخفف من الثيابباألهل

ًالذين كثـريا مـا حيتـاجون إىل الـدخول واخلـروج فيكـون االسـتئذان 
ًاملتكرر كلام دخلوا وخرجوا حمرجا فسمح هلـم بـرتك االسـتئذان إال يف 

طـالع عـىل مـا ال ينبغـي هلـم االطـالع هذه األوقات الثالثة خشية اال
 . عليه

التجـرد  س مـن عـادة املـسلم اخللـوة باألهـل أووال شك أنـه لـي
واإليواء إىل الفراش بعد غياب الشمس، وإنام يكون ذلك بعـد حلـول 

                                                                                                                         

 .»٥٨«سور النور اآلية ) ١(



 
 

 
مواقيت الصالة ٥٤ 

حتديده بغياب الـشفق األمحـر، وهـذا  ُّالظالم ومرور وقت أقله يمكـن 
 .وأما قبله فال يعرف ألحد عادة للنوم فيه. عىل أقل تقدير

تهـا بعـد اشـتداد الظلمـة وهذا معناه أن صالة العشاء إنام حيـني وق
اس يف وغياب احلمـرة ألنـه الوقـت الـذي يتوقـع بعـده أن يكـون النـ

فلـو . شهم، فالناس ال ينامون بعد غياب الشمس مبارشةهتم وفراخلو
ّكانت صالة العشاء وقتها بعد الغياب ملـا وقـت اهللا االسـتئذان بعـدها 

لالسـتئذان ألنه وقت ال ينام الناس فيه وال يضعون ثياهبم فـال داعـي 
: إذن قولـه تعـاىل عـن االسـتئذان. فيه ملثل أولئك الذين ذكرهتم اآليـة

)º  ¹  ¸  ¶»   (حتديد لوقت صالة العشاء وأنه عـىل األقـل- 
 . بعد غياب الشفق واشتداد ظلمة الليل

إنـام حيـني وقتهـا بعـد اشـتداد ) صالة العـشاء(ًوهو يعني أيضا أن 
ًا بحيـث صـلح أن يكـون أصـال الظالم أمر متعارف عليه قبـل نزوهلـ

 .يوقت عليه، وهذا ال يمكن إال بعد كونه كذلك



  
 مواقيت الصالة

 
٥٥ 

 ًوزلفا من الليل 
M     |  {  z  y : ومن األدلـة عـىل ذلـك قولـه تعـاىل

�       ~  }¡  L)عىل ما رواه ابن بابويه القمي عـن زرارة بـن أعـني )١ 
اىل مـن  أخـربين عـام فـرض اهللا تعـ: حمد الباقر رمحه اهللا ملقلت : قال 

هل سـامهن اهللا : قلت. الصلوات؟ قال مخس صلوات يف الليل والنهار
=   M صقـال اهللا عـز وجـل لنبيـه . نعـم: وبينهن يف كتابـه؟ فقـال

 C  B  A  @  ?  >L ففيام بني دلـوك . ودلوكها زواهلا
. الشمس إىل غسق الليل أربـع صـلوات سـامهن اهللا وبيـنهن ووقـتهن

  ME  D  F        J    I  H   G: لثم قـا. وغسق الليل انتصافه

 KL ــذه اخلامــسة ــال يف ذلــك. فه M  {  z  y : وق

|L وطرفــاه املغــرب والغــداة. M�       ~  } ¡  L وهــي صــالة 
 . )٢(العشاء اآلخرة

 
 

                                                                                                                         

 .»١١٤« اآلية هود سورة  ١)(

 .١/١٩٦من ال حيرضه الفقيه  )٢(



 
 

 
مواقيت الصالة ٥٦ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 مواقيت الصالة

 
٥٧ 

  
 

 
 

 الفصل الثالث
 

 صتوقيت رسـول اهللا 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
مواقيت الصالة ٥٨ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 مواقيت الصالة

 
٥٩ 

 صتوقيت رسـول اهللا  
ونقارن بينهام وبني مـا  صىل صحاح أحاديث رسول اهللا ثم نأيت إ

ًمر بنا من آيات قرآنية لنرى التوافق والتطـابق ظـاهرا جليـا ً : M      P    O

X  W  V   U  T   S  R    QL)روى مــــسلم عــــن  -  )١ 
 :  أنه قالصالنبي 
إذا زالت الشمس وكـان ظـل الرجـل كطولـه مـا مل : وقت الظهر(

 .حيرض العرص
 .ما مل تصفر الشمس: العرصووقت 

 .ما مل يغب الشفق: ووقت املغرب
 .إىل نصف الليل األوسط : ووقت العشاء

 .)٢()من طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس: ووقت صالة الصبح
لن يلـج النـار أحـد صـىل قبـل : (صً وروى مسلم أيضا قوله -

 .)٣(يعني الفجر والعرص) طلوع الشمس وقبل غروهبا

                                                                                                                         

  .»٨٢«  اآلية النساء سورة  ١)(

قارن ). ٦١٢(رواه مسلم كتاب املساجد ، باب أوقات الصلوات اخلمس ، ح ) ٢(
 . هذا احلديث وما ورد يف هنج البالغة يف الفقرة الالحقة عن سيدنا عيل بني

  ).٦٣٤(رواه مسلم كتاب املساجد ، باب فضل صاليت الصبح والعرص ، ح ) ٣(



 
 

 
مواقيت الصالة ٦٠ 

صـىل رسـول اهللا :  قـال أيب برصة الغفاري  وروى مسلم عن- 
إن هـذه الـصالة عرضـت عـىل مـن كـان قـبلكم : ( العرص فقالص

 .)١( )فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتني
 قارن بني هذا احلديث وبني ما رواه القمي عن احلسن بـن عـيل 

 فهـي مـن أحـب الـصالة إىل اهللا عـز …وأما صالة العـرص : (أنه قال
 .)٢( ) وأوصاين أن أحفظها من بني الصلواتوجل
حــبس : أنــه قــال  وروى مــسلم عــن عبــد اهللا بــن مــسعود -

 عن صالة العرص حتـى امحـرت الـشمس أو صاملرشكون رسول اهللا 
 شغلونا عن الصالة الوسـطى صـالة : (صاصفرت فقال رسول اهللا 

 .)٣( )ًالعرص مأل اهللا أجوافهم وقبورهم نارا

                                                                                                                         

رواه مسلم كتاب صالة املسافرين ، باب األوقات التي هنى عن الـصالة فيهـا  ) ١(
  ).٨٣٠(ح 

 .١/٢١٣من ال حيرضه الفقيه  )٢(
 مسلم كتاب املساجد ، باب الدليل عىل قال الصالة الوسطى هي صـالة  رواه)٣(

 ).٦٢٨(العرص ح 



  
 مواقيت الصالة

 
٦١ 

أن رسـول اهللا   وروى البخاري ومسلم عن عبد اهللا بن عمـر - 
 .)١( )الذي تفوته صالة العرص كأنام وتر أهله وماله : (صقال 

كـان :  أنـه قـالعن أنس بـن مالـك ومسلم  وروى البخاري -
فيـذهب الـذاهب حية  يصيل العرص والشمس مرتفعة صرسول اهللا 

ض العوايل مـن املدينـة عـىل إىل العوايل فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبع
 .)٢( )أربعة أميال أو نحوه

كنا نـصيل العـرص ثـم : (ًعنه أيضا قولهومسلم  وروى البخاري -
 . )٣( )يذهب الذاهب منا إىل قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة

كـان : (قـال مسلم عن جـابر بـن عبـد اهللا البخاري و وروى -
ــصيل الظهــر باهلــاجرة، والعــرص واصرســول اهللا  لــشمس نقيــة،  ي

ًواملغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجـل كـان إذا : ً

                                                                                                                         

، ) ٥٢٧(  رواه البخاري كتاب مواقيت الصالة ،  باب إثم من فاتته العـرص ح)١(
 ).٦٢٦(ومسلم كتاب املساجد ، باب التغليظ يف تفويت صالة العرص ح 

،  ) ٥٢٥(ت صالة العـرص ، ح رواه البخاري كتاب مواقيت الصالة ،  باب وق)٢(
 ).٦٢١(ومسلم كتاب املساجد ، باب استحباب التبكري بالعرص ، ح

، ) ٥٢٦( رواه البخاري كتاب مواقيت الصالة ، باب وقت صـالة  العـرص ح )٣(
 ).٦٢١(ومسلم كتاب املساجد ، باب استحباب التبكري بالعرص ، ح



 
 

 
مواقيت الصالة ٦٢ 

 أو –والـصبح كـانوا . رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر 
 . )١( ) يصليها بغلس– ص قال كان النبي

: أنـه قـال  وروى البخاري ومسلم عن عبـد اهللا بـن مـسعود-
) الـصالة لوقتهـا: (ل؟ قـالأي العمـل أفـض : صسألت رسول اهللا 

: ثـم أي؟ قـال: قلـت: قـال) بـر الوالـدين: (ثم أي؟ قال: قلت: قال
 .)٢( )اجلهاد يف سبيل اهللا(

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

، ومسلم ) ٥٣٥(ملغرب ح  رواه البخاري كتاب مواقيت الصالة ، باب وقت ا)١(
 ).٦٤٦(كتاب املساجد ، باب استحباب التبكري بالصبح ح

، ) ٥٠٤( رواه البخاري كتاب مواقيت الصالة ، باب فضل الصالة لوقتهـا ح )٢(
 ).٨٥(ومسلم كتب اإليامن ، باب كون اإليامن باهللا أفضل األعامل ح 
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 توقيت أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  
من كتاب له  : [)١(تأمل هذا التوقيت املفصل كام جاء يف هنج البالغة

ما بعد فـصلوا بالنـاس الظهـر أ: ( إىل أمراء البالد يف معنى الصالة)ع(
وصـلوا هبـم العـرص والـشمس . حتى تفيئ الشمس من مربض العنز

وصـلوا هبـم . بيضاء حية يف عضو من النهار حني يسار فيها فرسـخان
وصـلوا هبـم العـشاء حـني . املغرب حني يفطر الصائم ويـدفع احلـاج

 وصلوا هبم الغداة والرجل يعرف وجـه. يتوارى الشفق إىل ثلث الليل
  )].صاحبه

هذا بيان وتفصيل ال لـبس فيـه ألوقـات الـصلوات اخلمـس كـل 
 .صالة يف وقت حمدد منفصل عن وقت الصالة األخرى

صلوا بالنـاس الظهـر حتـى تفـيء الـشمس مـن مـربض : (فقوله
أي أن صالة الظهر ينتهـي وقتهـا عنـد ذلـك، ومـربض العنـز ): العنز

: ىل أن يكون هلا فيـئأي تصل يف ميلها جهة الغرب إ): وتفيئ(حائط ، 
أي ظل من حائط املربض عىل قدر طوله وذلك حـني يكـون ظـل كـل 

وعند ذاك حيل وقت العرص الذي يستمر ما دامت الشمس ). يشء مثله
 .بيضاء مل تصفر فإنه وقت تكره فيه الصالة إال للمضطر

                                                                                                                         

 .٣/٨٢هنج البالغة ) ١(
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دليـل واضـح ) وصلوا هبم العشاء حـني يتـوارى الـشفق: (وقوله 
 . قت العشاء إنام يدخل بعد غياب الشفقوضوح الشمس عىل أن و

حفيـد املرجـع الـديني الـشيعي أيب  -وللدكتور موسـى املوسـوي 
احلسن األصفهاين وهو أحد الساعني يف طريـق اجلمـع والتـأليف بـني 
املسلمني، وأحد العلامء احلائزين عىل شهادة االجتهـاد واملرجعيـة مـن 

 يف هـذا املوضـوع كلمـة قيمـة -هــ ١٣٧١احلوزة يف النجف منذ عام 
 : أنقل مقتطفات منها

إن األكثرية من فقهاء الشيعة يفتون باستحباب إتيان الصلوات يف (
 …أوقاهتا املحددة، ولكـن مـن الناحيـة العمليـة يـذهبون إىل اجلمـع 

فوقت العرص : والصلوات اخلمس فرضت ألوقات حمددة وسميت هبا
. خيتلـف عـن املغـربخيتلف عن الظهر، والعشاء من الناحية الزمانية 

وال شــك أن هنــاك حكمــة بالغــة إهليــة يف فــرض الــصلوات يف هــذه 
، األوقات اخلمسة، وجعلها عمود الدين ومن أهم الشعائر اإلسـالمية 

يصيل يف مسجده يف املدينة وهكذا اخللفاء بعده بـام  صوكان الرسول 
ع وإذا مـا مجـ. الـشيعة، وهكذا كانت سرية األئمة  فيهم اإلمام عيل 

بـني الــصالتني مـرة أو مـرتني يف غــري سـفر فقـد كــان  صالرسـول 
. أما عمله فكان هو االلتزام باألوقات اخلمـسة. لرضورة أو للرتخيص
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وليت شعري أن أعرف هل هناك سبب جيدي باخلري من التظـاهر هبـذا  
نه عمل سـنه أنـاس أاالختالف مع األكثرية الساحقة من املسلمني، أم 

عة عـن كـل مظـاهر الوحـدة، ثـم سـار عليـه كان غرضهم عزل الشي
 .الفقهاء وأئمة املساجد وهم يعلمون أو ال يعلمون

ونحن يف العمليـة التـصحيحية هنـتم بجمـع الـشمل مـن الناحيـة 
ورسالتنا هي القضاء األبدي عىل مظاهر . النظرية والعملية عىل السواء

ال بـالعودة وهذا ال يـتم إ. الفرقة الفكرية والعملية وكل ما يدور حوهلا
عـىل الطريقـة التـي  صإىل عرص الرسالة والتمسك بسنة رسـول اهللا 

عتقد أنه يوجد بـني املـسلمني شـخص أوال . يؤدهيا صكان الرسول 
وســنته عمــل اآلخــرين  صواحــد يفــضل عــىل عمــل رســول اهللا 

 .وآراءهم
 يلتزمـوا أن ومن هنا هنيب بأئمة مساجد الشيعة وبالشيعة أنفـسهم

ويضعوا نصب أعينهم الصلوات اخلمسة التـي  ، قاهتابالصلوات يف أو
يؤدهيـا يف مـسجده باملدينـة ومعـه صـحابته مـن  صكان رسـول اهللا 

، املهاجرين واألنصار، وأن ال يشذوا عن طريق رسـمه نبـي اإلسـالم 
 .ففي االقتداء به وبسنته عزهم وكرامتهم وشوكتهم
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ة وأوقاهتـا يكتب إىل أمراء البالد حول الـصال وهذا اإلمام عيل  
أما بعد فصلوا بالناس الظهر حتى تفـيء الـشمس : (وقد جاء يف كتابه
وصلوا هبم العرص والشمس بيـضاء حيـة، وصـلوا .. من مربض العنز

وصـلوا هبـم العـشاء حـني يتـوارى .. هبم املغرب حني يفطر الـصائم
وصـلوا هبـم الغـداة والرجـل يعـرف وجـه .. الشفق إىل ثلـث الليـل

 .)١()صاحبه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

  .٣/٨٢هنج البالغة ) ١(
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  بني الصلواتصالعلة يف مجع الرسول  
حيتج الكثري ممن جييزون اجلمع الدائم بني الصلوات بأن رسـول اهللا 

مجع بني الصلوات يف السفر واملرض واملطر والربد الـشديد أو  قد ص
ً، وجيعل ذلك عذرا يف االستمرار عـىل  يف القتال، وكذلك فعل عيل 

 . اجلمع يف كل األحوال
 ال بأس يف اجلمع بني الصالتني يف مثل هذه احلـاالت :ونحن نقول

فـإذا زالـت هـذه األسـباب . االستثنائية ومنها احلـرج وأسـبابه كثـرية
 يف صوانتهت احلالة االسـتثنائية نرجـع إىل مـا كـان عليـه الرسـول 

 .احلاالت االعتيادية
ًفال يصح عقال وال رشعا أن نعكس األمـر فنجعـل مـن االسـتثناء  ً

 .ً القاعدة استثناء أو نعدمها متاماقاعدة، ومن
 كان يف حالتـه االعتياديـة يـصيل كـل صـالة يف صإن رسول اهللا 
ونحــن . ًأمــا اجلمــع فيلجـأ إليــه أو يفعلـه اســتثناء. وقتهـا املــسامة بـه

صـلوا كـام : (ًمأمورون رشعـا باتباعـه واالقتـداء بـسنته وهـو القائـل
 .)١()رأيتموين أصيل

                                                                                                                         

 ).٦٠٥(كتاب األذان باب األذان للمسافر ح ح البخاري صحي) ١(
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تطبيق أفعالـه فنجمـع الـصلوات مـن وليس من االتباع أن نعكس  
مجع أمري املؤمنني عند القتال، فنكـون كالـذي : ًونقول مثال، دون عذر 

ًيستبيح أكل امليتة دوما حمتجا بجوازه عند االضطرار كن يف : إنام نقول. ً
ولـن جتـد مـن .  الخ…قتال وأمجع صالتك، كن يف سفر، كن يف حرج

ذر وانتفى احلرج ارجـع إىل مـا يعارضك، فإذا انتهى القتال أو زال الع
 . يرجع إليه عند ذاك إذ كان يصيل كل صالة يف وقتهااملؤمننيكان أمري 
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 الفصل الرابع

 

 احلقيقة من مصادرنا
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 احلقيقة من مصادرنا 
هذا هو عنوان  صعن أهل بيت نبينا من مصادرنا د احلقيقة مما ور

بعـد  )١( كتبه فضيلة السيد حممد اسكندر اليارسي النجفـيالفصل الذي
ًوهو فصل قيم يزيد القارئ نورا عـىل نـور، . اطالعه عىل هذه الرسالة

ًوجيعله واثقا من أن مجع املسلمني عىل حقائق الدين املبـني لـيس بعيـد 
ًاملنال إذا صحت نواياهم وصدق عزمهم وبحثوا عن احلقيقة بعيدا عن 

 .التعصب
 :لسيد حممد اليارسي النجفييقول ا

إن مواقيت الصالة التي بينها الشارع موجودة يف املراجع 
ًوسوف نذكر قسام من األحاديث الدالة . واألصول املعتمدة عندنا
 -:عليها ومن املصادر التالية

 .لشيخ الطائفة فقيه الشيعة األكرب الطويس/ االستبصار -١
 .ويه القميبن بابال/ فقيه من ال حيرضه الفقيه -٢

                                                                                                                         

وهو أحد الساعني بصدق يف سبيل التصحيح واجلمع والتأليف بـني طوائـف ) ١(
 »مسجد اخللفاء«ذلك أنه يؤذن مخس مرات يف مسجده مظاهر ومن . املسلمني

ويقول . يف حي الوحدة يف حمافظة القادسية ويقيم الصلوات اخلمس يف أوقاهتا
يف مركز املحافظة منذ عام ) الرسول(وب صالة اجلمعة ويقيمها يف جامع بوج

   .م ١٩٩٣
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 .لكلينيل/ الكايف -٣ 
 .للطويس/ التهذيب -٤
 .للكاشاين/ الوايف -٥
 .للمجليس/ بحار األنوار -٦

هـي  وغريها من املراجع واألصول املعتمدة، وهذه املذكورة أعـاله
 :أمهاهتا وإليكم األحاديث

ــــت / ١٤٥ [-١ ــــري الوق ــــصالة يف غ ــــاب ال جتــــوز ال -ب
 ]١ج/االستبصار
د اهللا عن عدة مـن أصـحابنا بـسنده ي بن عبأخربين احلسني/ ٨٦٨

 أي …)من صىل يف غري الوقت فال صالة له: (قال) ع(عن أيب عبد اهللا 
من صىل العرص يف غري وقتها فصالته باطلـة، وكـذلك العـشاء وبقيـة 

 .الصلوات
 ]١ج/االستبصار-باب أن لكل صالة وقتني / ١٤٦ [-٢

: يقـول) ع(د اهللا سمعت أبا عبـ: عن عبد اهللا بن سنان قال/ ٨٧٠
لكل صالة وقتان فأول الوقت أفـضله ولـيس ألحـد أن جيعـل آخـر (

 ).ًالوقتني وقتا من غري علة
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ًلو رضبنا مثال لذلك صالة الظهر فإن وقتها يمتـد : ومعنى احلديث 
الثانيـة ) ١٢(فالـساعة ) ٣.٥ -١٢( ًملدة ثالث ساعات ونصف تقريبا

 والنـصف آخـره، فـال جيـوز الثالثة) ٣.٥(عرشة أول وقتها، والساعة 
الثالثـة والنـصف إال لعـذر أو ) ٣.٥(تأخري صالة الظهـر إىل الـساعة 

 .علة
 ]١ج/االستبصار-باب أول وقت الظهر والعرص / ١٤٧ [-٣

عليـه (أتـى جربائيـل ) : (ع(عن ابن وهب عن أيب عبد اهللا / ٩٢٢
فأتاه حني زالت الشمس فأمره فـصىل :  بمواقيت الصالةص) السالم
ثـم أتـاه حـني . ثم أتاه حني زاد الظل قامة فأمره فصىل العـرص. هرالظ

ثم أتاه حني سـقط الـشفق فـأمره . غربت الشمس فأمره فصىل املغرب
 .ثم أتاه حني طلع الفجر فأمره فصىل الصبح. فصىل العشاء

ثـم أتـاه . ثم أتاه من الغد حني زاد يف الظل قامة فأمره فصىل الظهر
ثـم أتـاه حـني غربـت .  فـأمره فـصىل العـرصحني زاد يف الظل قامتان

فـصىل ثم أتـاه حـني ذهـب ثلـث الليـل . الشمس فأمره فصىل املغرب
ثم قال ما بينهام . فأمره فصىل الصبحالعشاء ، ثم أتاه حني نور الصبح ، 

 ).وقت
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 محـد والرتمـذيأوهذا احلديث بنصه أو قريب منه رواه البخاري و 
ــسائي ــال البخــاري. والن ــتهــو أصــح يشء: ق ــى . .)١( يف املواقي معن
هذا احلديث يبني مواقيت الصلوات املفروضة كلها وحيددها : احلديث

ًحتديدا دقيقا ال حيتاج إىل رشح وهو متفق عليه بني املسلمني فهو حجة . ً
 .عىل مجيع املخالفني

احلسن موسـى  سألت أبـا: (قال عن إبراهيم الكرخي ] ٩٢٦ [-٤
متـى : فقلـت. إذا زالت الشمس: متى يدخل وقت الظهر؟ قال): (ع(

إن ] قامـة[من بعد ما يميض من زواهلا أربعة أقدام : ؟ فقال وقتهاخيرج
إن آخـر : قال: فمتى يدخل وقت العرص: قلت. أول وقت الظهر ضيق

: فمتـى خيـرج وقـت العـرص؟ فقـال: قلت. وقت الظهر وقت العرص
قلت ف. وقت العرص إىل أن تغرب الشمس، وذلك من علة وهو تضييع

ًلو أن رجال صىل الظهر بعد ما متيض من زوال الشمس أربعة أقدام : له
إن كـان تعمـد ذلـك ليخـالف الـسنة : ٍ غري مؤد هلا؟ فقـالكأكان عند

ــه ــل من ــت مل تقب ــول اهللا . والوق ــصلوات  صإن رس ــت لل ــد وق ق
ً وحد هلا حدودا يف سنة الناس، فمن رغب عن سـنة ًاملفروضات أوقاتا

 ).مثل من رغب عن فرائض اهللا عز وجلمن سننه املوجبات 

                                                                                                                         

  .)١/٩٨انظر فقه السنة لسيد سابق  (١)(
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أي ظـل ) أربعـة أقـدام من بعد ما يمـيض مـن زواهلــا: ()ع(قوله  
 .ًالزوال مضافا إليه أربعة أقدام وذلك يساوي ظل الرجل أو قامته

  )السالمام عليه( أيب احلسن عنمحد بن عمر أعن ] ٨٨٣ [-٥
ذا وقـت الظهـر إ: (سألته عن وقت الظهـر والعـرص؟ فقـال: (قال

 ).زالت الشمس إىل أن يذهب الظل قامة، ووقت العرص إىل قامتني
أن طول كل إنسان قامة فإذا وقـف الرجـل حتـت : ومعنى احلديث

الشمس بعد الزوال فإن آخر وقت الظهر إذا صار ظل الـشمس بقـدر 
ًمضافا إليها ظل الـزوال كـام هـو موضـح يف ]  )قامة(أي  [طول قامته 

 .قت العرصروايات أخرى، وهو أول و
]  أي بقدر طول قامتـه [ووقت العرص عندما يصري طول ظله قامة 

وهـو . ًمضافا إليه ظل الزوال، ويستمر إىل أن يصري طول الظل قـامتني
 .وعند العذر إىل غروب الشمس. وقت الفضيلة

من الـزوال وهـو أول  [فنالحظ أن صالة الظهر حمدد وقتها بالظل 
وكـذلك صـالة ]   إليـه ظـل الـزوالًالوقت إىل أن يصري قامـة مـضافا

أوله عندما يصري قامة مع ظل الزوال  : [ًالعرص حمدد وقتها بالظل أيضا
 ]. وآخره عندما يصري قامتني
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عـن )  ع(عبد اهللا  سألت أبـا : (قالمحد بن حممد أعـن ] ٨٩٠ [-٦ 
 ).قامة للظهر وقامة أخرى للعرص: (وقت الظهر والعرص؟ قال

 وقت الظهر من الزوال إىل أن يصبح طـول أنأي : فمعنى احلديث
إىل أن يـصبح ) وهـو قامـة(ووقت العرص من آخر الظهـر . الظل قامة

 -) :وهو وقت الفضيلة(قامتني 

     

عـن وقـت ) ع(سـألت أبـا عبـد اهللا : (قال  زرارةعن ] ٨٩١ [-٧
إذا كان ظلك مثلك فلصالة الظهر وإذا كان ظلك : (صالة الظهر فقال

 ).مثليك فلصالة العرص
إن الوقت مـن الـزوال إىل أن يـصبح طـول ظلـك : معنى احلديث

فهذا الوقت لصالة الظهر، ومن بعده إىل أن يصبح  طول  ) قامة(مثلك 
 .ة العرصظلك  مثليك  فلصال

 وقت العرص وقت الظهر

  
 قامتني                                 قامة                            قامةزوال الشمس
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) ع(سمعت العبد الـصالح : ( قالعن حممد بن احلكيم] ٩١٧ [-٨ 
إن أول وقـت الظهـر زوال الـشمس وآخـر : وهو يقـول] عيل الرضا[

وأول وقت العـرص قامـة وآخـر وقـت العـرص . وقتها قامة من الزوال
 ).يف الشتاء والصيف سواء؟ قال نعم: قلت. قامتان

القامة حتسب من الـزوال يف هذه الرواية توضيح رضوري وهو أن 
ًأي يضاف إليها ظل الزوال الذي خيتلف صيفا عنـه شـتاءا وعنـد ذاك  ً

قاعـدة مـستمرة يف ) ظـل القامـة+ ظل الـزوال : (يصبح هذا التوقيت
هذا بالنـسبة آلخـر وقـت صـالة الظهـر . الشتاء والصيف عىل السواء

 .وأول وقت صالة العرص
قلـت أليب : خليفة قـال عن يزيد بن محد بن حممدأعن ] ٩٣٢ [-٩
إذن : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت؟ فقال أبو عبـد اهللا: (عبد اهللا

إن أول وقت صـالة افرتضـها : ذكر أنك تقول: فقلت. ال يكذب علينا
=   <  M : الظهر، وهو قول اهللا عز وجـل صاهللا تعاىل عىل نبيه 

  @  ?L  فإذا زالت الشمس مل يمنعـك إال سـبحتك، ثـم ال ،
فـإذا صـار . تزال يف وقت إىل أن يصري الظل قامة، وهـو آخـر الوقـت

الظل قامة دخل وقت العرص، فلم تزل يف وقـت العـرص حتـى يـصري 
 ).صدق: قال.  وذلك املساءالظل قامتني
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ويف هذه الروايات كفاية إذ تركـت روايـات أخـرى كثـرية خـشية  
 .اإلطالة
ستبـصار اال-باب وقت املغـرب والعـشاء اآلخـرة / ١٤٩ [-١٠

 ]١ج
عليـه (أتى جربيل : (قال) ع( وهب عن أيب عبد اهللا نباعن /٩٢٢
ثـم أتـاه حـني غربــت .. بمواقيـت الـصالة صرسـول اهللا ) الـسالم

الشمس فأمره فصىل املغرب ثم أتاه حـني سـقط الـشفق فـأمره فـصىل 
ثم أتاه حـني غربـت الـشمس فـأمره . …ثم أتاه من الغد. …العشاء 

 ثم … حني ذهب ثلـث الليل فأمره فصىل العشاءفصىل املغرب ثم أتاه
 ).ما بينهام وقت: قال

يقـول وهـو  سمعت أبـا جعفـر : ( قالعن زرارة] ٩٧٣ [-١١
 املغـرب حـني تغيـب الـشمس فـإذا غـاب  : صحيكي صالة النبـي 

 .الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت العشاء ثلث الليل
ل أليب عبـد اهللا قـال رجـ: ( قالعن أيب أسامة الشامم] ٩٤٣ [-١٢

 إن !خطابيـة: أؤخر املغرب حتى تـستبني النجـوم؟ فقـال اإلمـام): ع(
 ).حني سقط القرص صنزل هبا عىل حممد ) عليه السالم(جربائيل 
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:  قـال)ع(عن إسـامعيل بـن جـابر عـن أيب عبـد اهللا ] ٩٥٠ [-١٣ 
ما بـني غـروب الـشمس إىل سـقوط : سألته عن وقت املغرب؟ فقال(

 ).الشفق
) ع(سمعت أبا عبد اهللا : ( قالعن عمرو بن أيب نرص] ٩٤٠ [-١٤

 ).إذا توارى القرص كان وقت الصالة واإلفطار: يقول يف املغرب
أي  [)ع(عن عيل بن احلكم عمن حدثه عـن أحـدمها] ٩٤٢ [-١٥

إذا غـاب : أنـه سـئل عـن وقـت املغـرب؟ فقـال]: (الباقر أو الصادق
متى يغيب قرصها؟ : قلتف. قرصها: وما كرسيها؟ قال: قلت. كرسيها

 ).إذا نظرت إليه فلم تره: قال
) ع(سمعت أبـا عبـد اهللا : ( قالعن عبد اهللا بن سنان] ٩٤٤[ -١٦
 ).وقت املغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها: يقول

ــد اهللا ] ٩٤٦ [-١٧ ــال)ع(عــن أيب عب  صكــان رســول اهللا : ( ق
 ).يصيل املغرب حني تغيب الشمس حتى يغيب حاجبها

وقت املغرب حني تغيـب : ( قال)ع(عن أيب عبد اهللا ] ٩٤٧[ -١٨
 ).الشمس
ــد اهللا ] ٩٤٩[ -١٩ ــن أيب عب ــال)ع(ع ــل : ( ق ــه (إن جربائي علي
 ).يف الوقت الثاين للمغرب قبل سقوط الشفق صأتى النبي ) السالم
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ًإن أناسا مـن ) ع(قلت أليب عبد اهللا : ( قالعن ذريح] ٩٧٠[ -٢٠ 
أبـرأ : غرب حتى تشتبك النجوم فقالأصحاب أيب اخلطاب يمسون بامل

 ).ًممن فعل ذلك متعمدا إىل اهللا
 

 )عليهم السالم(حكم من أخر املغرب عند األئمة 
فكل هذه األحاديث املتقدمة تؤكد أن من أخر املغرب حتـى تظهـر 

واتبـع اخلطابيـة الـذين  صًالنجوم متعمدا فقد خالف سنة الرسـول 
تـربأوا إىل ) عليهم السالم(وأن األئمة   ، ابتدعوا هذه البدعة يف الكوفة

 .اهللا منهم ومن فعلهم
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 اجلمع بني الصلوات لعذر 
أمــا تــأخري الــصالة أو مجعهــا لعــذر وعلــة مثــل الــسفر واحلــرب 

 صواخلــوف واملــرض، أو عنــد احلــرج فهــذا وارد بفعــل الرســول 
يتـني  وقد ذكـر اهللا بعـضها يف سـورة النـساء اآل،وكذلك بفعل األئمة 

 -:وإليك هذه األحاديث). ١٠٢-١٠١(
إن ): ع(قلـت أليب عبـد اهللا : ( قـالعن يزيد بن خليفة] ٩٦٥[ -١

إذن ال يكـذب ): ع( فقال أبو عبد اهللا .عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت
 صوقت املغرب إذا غاب القرص إال أن رسول اهللا : قال: علينا قلت

ع بينهـا وبـني العـشاء اآلخـرة كان إذا جد به السري أخر املغـرب وجيم
 ). وقت العشاء حني يغيب الشفق إىل ثلث الليل: وقال. صدق: فقال

وهـذه علـة . أي الـسفر) إذا جـد بـه الـسري: (فتالحظ قول اإلمام
 .تأخري صالة املغرب ومجعها مع العشاء

كـان يف الليلـة  صأن النبي : ()ع(عن جعفر الصادق ] ٩٦٦ [-٢
مـن : ً ويعجل بالعشاء فيصليهام مجيعا ويقـولاملطرية يؤخر من املغرب

 ).ُال يرحم ال يرحم
جعفـر [سـألته : ( قـالعن احلسن بن عـيل بـن يقطـني] ٩٦٧ [-٣

عن الرجل تدركه صالة املغرب يف الطريق أيؤخرهـا إىل )] ع(الصادق 
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ال بأس بذلك يف السفر، فأما يف احلـرض فـدون : أن يغيب الشفق؟ قال 
 ].ذلك يشء

 أنه يف احلرض ال جيوز اجلمع أو التـأخري إال بوجـود ومعنى احلديث
 .عذر أو علة

كـان : يقول  سمعت أبا جعفـر: ( قالعن أيب عبيدة] ٩٨٥ [-٤
إذا كانت الليلة مظلمة أو ممطرة صىل املغرب ثم مكث  صرسول اهللا 

 ).قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صىل العشاء اآلخرة وانرصفوا
ه األحاديـث األخـرية أن تـأخري صـالة املغـرب فاملالحظ من هـذ

ومجعها مع صالة العشاء، أو تقديم صالة العشاء ومجعها مع املغرب ال 
 ).سفر أو مطر أو خوف أو مرض أو حرب أو حرج: (جيوز إال لعذر

  إن هذه األحاديث املذكورة يف هذا الباب كلها تؤكد عـىل أن وقـت
نتهـي إىل غيـاب الـشفق صالة املغرب يبدأ بغياب قـرص الـشمس وي

 .األمحر، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء
ولقد اندثرت هذه األحاديث يف بطون الكتب، وظلت خمتفيـة عـن 
ًعامة الناس الذين ال يعرفون عنها شيئا إال مـا وجـدوه أمـامهم ورأوه 

 .ًواقعا يف املساجد فظنوه هو الصحيح الذي ال صحيح أو حق بعده
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ًإال نـسيانا  يـث يف أماكنهـا ال تزيـدها األيـاموال تزال هذه األحاد 
 .فإىل متى؟. ًوبعدا عن ذاكرة الناس وواقعهم

ملاذا ال نخرج هذه األحاديث وننفض عنها غبار الزمن؟ حتى يعلم 
املسلمون أن اخلالف بيـنهم مـصطنع، وأن أصـوهلم واحـدة، وأن مـا 
خالف هـذه األصـول فهـو ملفـق مـضاف مـن أجـل تفـريقهم، وأن 

اخرتعهـا أعـداء ) األئمـة(ت كثرية باطلة قد أضيفت ونسبت إىل روايا
اإلســالم مــن الزنادقــة والــشعوبيني عــىل اخلــصوص لكــي يــشوشوا 

لكنك لو وزنتها بميزان القرآن والسنة . وخيلطوا احلقائق عىل املسلمني
بل إهنا ختـالف مـا ورد عـنهم . لوجدهتا خمالفة هلام، وهذا دليل بطالهنا

ممـا يتفــق وكتـاب اهللا تعــاىل، فتكـون املخالفــة مــن ) علـيهم الــسالم(
: قولـه) ع(جهة الكتاب والسنة، وقد جاء عن اإلمام الصادق : اجلهتني

خمالفتهـا : واجلهة الثانيـة). كل حديث ال يوافق كتاب اهللا فهو زخرف(
 عـىل مثـل هـذه ًفكيـف نقـيم دينـا). عليهم السالم(ألحاديث األئمة 

 !الروايات املزخرفة؟
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  الصلوات يف مصادر أهل السنةمجع 
 :ًويواصل السيد حممد اليارسي النجفي قائال

الكل يعلـم أن اهللا سـبحانه وتعـاىل فـرض عـىل أمـة حممـد مخـس 
صلوات عند إرسائه ومعراجه املبـارك بعـد أن فرضـها عليـه مخـسني، 
ًوحدد لكل صالة مواقيت حمددة وحدودا موقتة ال جيوز ألي مسلم أن 

 .يتعداها
يع مواقيت الصلوات اخلمس هو ضمن ترشيع إهلي عظـيم إن ترش

ًودقيق، وإن معجزة اإلسالم هي يف ترشيعه الذي جاء صـاحلا ومالئـام  ً
جلميع البرش ويف كل زمان ومكان، وال جيوز التالعـب هبـذا التـرشيع 
ًوهذه احلدود اإلهلية أبدا ألنه وسـيلة للقـضاء عـىل معجـزة اإلسـالم، 

 . ورشعوحكم بغري ما أنزل اهللا
فهـو ال يكلـف : إن اهللا أعلم بقدرات اإلنسان مـن اإلنـسان نفـسه

ًاإلنسان أمرا فوق قدراته، ولكن قد حيدث هلذا اإلنسان أمر حيرج هـذه 
ًالقدرة ويضيقها فيحدث اهللا تغيريا يف تـرشيعه جيعـل القـدرة تتناسـب 

كأكـل ) عند الرضورات تباح املحظورات(وهذا احلرج أو الضيق، بل 
فإنــه حمــرم يف األصــل، ولكــن عنــد : ة واخلنزيــر ورشب اخلمــرامليتــ

فـإذا انقـىض وقـت احلـرج والـرضورة . الرضورة تباح هذه املحرمات
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أمـا الـذين . هذه هـي حـدود اهللا جـل وعـال . عدنا إىل أصل التحريم 
ًيتعدون احلدود ويرشبون اخلمر مثال بال رضورة أو إجلاء بحجة كونـه 

ًجائزا أو مباحا عند الرض ورة فهذا خلط بـل اسـتحالله مـن قبـل مـن ً
 .يعلم حرمته كفر خيرجه من امللة

هذا األمر حدث يف الصلوات اخلمس التي هي عامد الـدين والتـي 
ن اهللا حـدد للـصلوات إأعظم من رشب اخلمـر أو الزنـا حيـث تركها 

مواقيت مخسة حمددة بظل الشمس وأمرنا باملحافظة عىل هذه املواقيـت 
 صأو الـرضورة جـوز اهللا لنـا عـىل لـسان رسـوله ولكن عند احلرج 

أمـا . اجلمع بـني صـاليت الظهـر والعـرص وصـاليت املغـرب والعـشاء
االستمرار عىل اجلمع عند زوال احلـرج أو الـرضورة فهـذا يف حقيقتـه 

 .ترشيع غريب خيالف اإلسالم، وهو حرام
ولقد جاءت األحاديث يف دواوين حديث أهـل الـسنة كلهـا هبـذا 

ًناه إال حديثا واحدا عن ابن عبـاس الذي ذكر ً  اشـتبه عـىل الـبعض
 -مـع األسـف–فظنه جييز اجلمع من دون عذر ألن الذي يرويه يتعمد 

االقتصار عىل لفظ واحد له حيمل عىل هذا الوهم، وال يرويـه بألفاظـه 
 - كـام سـيأيت بعـد قليـل إن شـاء اهللا –كلها التي إذا مجعت إىل بعضها 

 .ًشبهة متاماذهب الوهم وزالت ال
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ًصىل ثالثة وعرشين عاما أكثر من ثالثـني ألـف  صإن رسول اهللا  
ويف املدينة وحدها صىل ما يقارب عرشين ألـف صـالة . صالة مكتوبة

يف أوقاهتا التي حددها اهللا ال جيمع بينها إال إذا كان يف سفر أو مرض أو 
ًما شاهبهام من عذر، فهل يصح رشعـا ويـستقيم عقـال أن نـتحجج أ و ً

 ولنفـرض –مجع مرة  صنتعلل بحديث واحد ورد فيه أن رسول اهللا 
 ص نقلب األمـر الـذي كـان عليـه ف كي-أنه مجع من غري عذر البتة 

 !حياتنا كلها؟ حياته كلها لنجعل من هذه املرة الواحدة حالة مستديمة
! أال نفكر يف السبب الذي من أجله كان ذلـك اجلمـع تلـك املـرة؟

ديث وغريه من األحاديـث، واألمـر أمـر عمـل هـو لنوفق بني هذا احل
 !.أعظم الدين عىل اإلطالق
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  اجلواب عن حديث ابن عباس 
أيب  وسـننإن هذا احلديث خمـرج يف صـحيحي البخـاري ومـسلم 

فـإذا .  كـل بلفظـهومـسند أمحـد هوالنسائي وابن ماجـداود والرتمذي 
مـع إنـام فعلـه ًمجعت هذه األلفـاظ إىل بعـضها تبـني متامـا أن هـذا اجل

عند احلرج يف واقعـة حـدثت لـه مـرة واحـدة يف املدينـة  صالرسول 
الـذي داوم  صفيزول اإلشكال ويظهر التوافق بينه وبني فعل النبـي 

 :َوإليك احلديث بألفاظه. عليه حياته الرشيفة كلها
 :عن ابن عباس 

 ) وثامنًمسافر سبعا ًيف املدينة مقيام غيـر  صصىل رسول اهللا  (-١
 .)١(أخرجه البخاري وأمحد واللفظ ألمحد

 واملغرب والعشاء  مجيعاالظهر والعرص صصىل رسول اهللا  (-٢
 .)٢(هذا لفظ مسلم ومالك) ًمجيعا من غري خوف وال سفر

                                                                                                                         

 كتــاب مواقيــت الــصالة بــاب تــأخري الظهــر إىل العــرص صــحيح البخــاري ١)(
 سويف مسند أمحد من مسند بني هاشم مـسند عبـد اهللا بـن عبـاس ) ٥١٨(ح
 ).١٩٢٩(ح

لم كتاب صالة املسافرين وقرصها باب اجلمـع بـني الـصالتني يف صحيح مس ٢)(
واملوطـأ كتـاب قـرص الـصالة يف الـسفر بـاب اجلمـع بـني ) ٧٠٥(احلرض ح 

  .)٣٣٠(الصالتني يف احلرض والسفر ح
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الحظ أن لفظ احلديث األول ينفي أن يكون احلرج الذي من أجله  
 .حصل اجلمع هو السفر

 . أو السفرواحلديث الثاين ينفي أن يكون هو اخلوف
فلعـل حـاالت : وهذا ال يعني النفي املطلق جلميع حاالت احلـرج

أخرى للحرج كان من أجلها اجلمع، فكأن ابـن عبـاس يـرد عـىل مـن 
والـذي . حرص السبب يف السفر، أو السفر واخلوف فقط فقال ما قـال

يؤيد هذا ويفصله وخيرجـه مـن دائـرة االحـتامل إىل الوقـوع احلـديث 
 :اآليت
صـىل  صأن النبـي  «: البخـاري عـن ابـن عبـاس خرج أ -٣

: فقيـل. ًالظهر والعرص معـا، واملغـرب والعـشاء: باملدينة سبعا وثامنيا
 .)١(»عسى:لعله يف ليلـة مطرية؟ قال ابن عباس

وهذا كالم ابن عباس وهو نفس احلديث الذي أخرجـه البخـاري 
اء جـ) ٣(ولكنـه هنـا رقـم ). ٢(، ومسلم ومالك رقم )١(وأمحد رقم 

ًمفصال إذ يبني فيه ابن عباس راوي احلديث أن هناك حرجـا ورضورة  ً
 .غري اخلوف والسفر هو املطر أو عسى أن يكون املطر

                                                                                                                         

صــحيح البخــاري كتــاب مواقيــت الــصالة بــاب تــأخري الظهــر إىل العــرص  ١)(
  .)٥١٨(ح
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٨٩ 

 اجلمع الصوري 
ومع هذا روايات أخرى حلديث ابن عباس تفصله أكثر، وتبـني أن 

 حصل بطريقـة تـسمى - باإلضافة إىل كونه لعلة فهو مجع -هذا اجلمع 
وهـو أن يـؤخر الظهـر إىل آخـر وقتهـا ). مع الـصورياجل(يف الفقه بـ

فيصليها، ثم يقدم العرص إىل أول وقتها فيصليها بعـد أن صـىل الظهـر 
 :مبارشة كام ورد يف احلديث اآليت

 صصليت مـع النبـي : (قال  أخرج النسائي عن ابن عباس -
 مجيعـا وسـبعا مجيعا ثامنيا باملدينة وسلم عليه اهللا صىل النبي مع صليت

 .)١( )العشاء لـوعج غربـامل وأخر العرص وعجل الظهر أخر
أي . كي ال حيـرج أمتـه صإن هذا اجلمع الصوري قد فعله النبي 

أن يعلم األمة أنه عند وجود حرج مـا مـن أي نـوع  صأراد الرسول 
خر قد حيدث بتطـور احليـاة آسفر، مطر، أو أي حرج [كان هذا احلرج 

وهـذا يفـصله . جلمع يف مثل هذا الظرففيجوز ا] تغري الزمان واملكان
 :أكثر احلديث اآليت

                                                                                                                         

قـال ) ٥٨٩(قت الذي جيمع فيه املقيم ح سنن النسائي كتاب املواقيت باب الو١)(
  .مدرج فإنه إلخ الظهر أخر قوله دون صحيح: عنه الشيخ األلباين



 
 

 
مواقيت الصالة ٩٠ 

الظهـر  صمجع الرسول : (قال  أخرج مسلم عن ابن عباس - 
: قيـل البـن عبـاس. والعرص واملغرب العشاء من غري خوف وال مطر

 . )١( )أراد أن ال حيرج أمته: ماذا أراد بذلك؟ قال
رد من األمة بظـرف أي إذا مر ف). أراد أن ال حيرج أمته: (تأمل قوله

ًحيرجه فيجوز له أن جيمع الصالة مجعا صوريا أما ما هـو نـوع احلـرج . ً
ًفهو ليس برشط أن يكون مطرا أو سفرا أو خوفـا، بـل حرجـا مـن أي  ً ً ً

وهـذا مـن . نوع كان يفرضه تطور احليـاة واخـتالف الزمـان واملكـان
 عظمة اإلسالم إذ أن نصوصه ليست جامدة، بل هي مرنة تتـسع لكـل

ًفجاء النص عاما غري مقترص عـىل أنـواع حمـددة مـن . ظرف بام يناسبه
احلرج مل يكن غريها يف زمـان النبـوة، فقـد حيـدث الزمـان أو الظـرف 

 .ًأنواعا أخرى مل تكن معروفة آنذاك
ًوهكذا يتفاعل الدين اإلسالمي دائام وأبدا مع تطور احلياة ً. 

م ومالـك رقـم ، ومـسل)١(البخاري رقم ومحد أومما يفرس حديث 
 :احلديث التايل الذي أخرجه البخاري ومسلم) ٢(

أبـو الـشعثاء راوي [يـا أبـا الـشعثاء : ( عن عمرو بن دينار قـال-
أظنـه أخـر )] ٢(و) ١(حديث ابن عبـاس يف البخـاري ومـسلم رقـم 

                                                                                                                         

صحيح مسلم كتاب صالة املسافرين وقرصها باب اجلمـع بـني الـصالتني يف  ١)(
 ).٧٠٥(احلرض ح 
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الظهــر وعجــل العــرص، وأخــر املغــرب وعجــل العــشاء؟ فقــال أبــو  
 .)١( )وأنا أظنه: الشعثاء

ًكان مجعا صـوريا  صيد أن اجلمع الذي فعله الرسول وهذا مما يؤ ً
 .لكي ال حيرج أمته

 :ًولكي تزداد يقينا اقرأ احلديث اآليت
 عـن عبـد اهللا بـن  وغـريهموالنـسائيمـسلم  أخرج البخاري و-

 بغـري صالة صىل وسلم عليه اهللا صىل النبي رأيت ما(: قال مسعود 
 قبــل الفجــر وصــىل ءوالعــشا املغــرب بــني مجــع صــالتني إال ميقاهتــا
 .)٢()ميقاهتا

 :ولكي نصل إىل ختام يقيني يف املسألة هاك احلديث اآليت

                                                                                                                         

   ) ١١٢٠(لبخاري أبواب التطوع باب من مل يتطـوع بعـد املكتوبـة ح صحيح ا ١)(
اب صالة املسافرين وقرصها باب اجلمع بـني الـصالتني يف احلـرص مسلم كتو
  .)٧٠٥(ح

) ١٥٧٠(لبخاري كتـاب احلـج بـاب متـى يـصيل الفجـر بجمـع ح صحيح ا ٢)(
ومسلم كتاب احلج باب استحباب زيادة التغليس بصالة الـصبح يـوم النحـر 

و سنن النسائي كتاب مناسك احلج بـاب الوقـت الـذي ) ٢٢٧٠(باملزدلفة ح
  .)٢٩٨٨( فيه الصبح باملزدلفة حيصىل
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: قــال  عــن عبـد اهللا بـن عبـاس النـسائي يف الكـربى أخـرج - 
 مجيعـا وسبعا مجيعا ثامنيا باملدينة وسلم عليه اهللا صىل النبي مع صليت(

 .)١()العشاء وعجل املغرب وأخر العرص وعجل الظهر أخر
ن استمع إىل ابن عباس الذي روى حـديث اجلمـع الـصوري واآل

 عند احلرج ماذا قال؟
مـن مجـع بـني ( :  صقـال رسـول اهللا : قال  عن ابن عباس -

ًصالتني من غري عذر فقد أتى بابا عظيام من أبواب   .)٢ ()الكبائرً
 سـلم و عليه اهللا صىل اهللا رسول صىل ما: (قالت  عن عائشـة -

 .)٣ ()جل و عز اهللا قبضه حتى مرتني آلخرا لوقتها الصالة

                                                                                                                         

 ).٣٧٦(سنن النسائي الكربى كتاب الصالة األول باب عدد صالة املغرب ح ١)(
 . )١٠٢٠( مستدرك احلاكم كتاب اإلمامة وصالة اجلامعة باب التأمني ح٢) (
مسند أمحد، باقي مسند األنـصار حـديث عائـشة أم املـؤمنني ريض اهللا عنهـا ٣) (

 ).٢٤٦٥٨(ح
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 فلـيس لـه )١(أما حديث أيب أمامة يف صالته مع عمر بن عبد العزيـز 
وقـت  –بـاب : (ًعالقة باملوضوع إطالقا ألنه يف البخـاري إنـام ورد يف

فليس له عالقة بجمع الصلوات . ، وليس يف باب اجلمع)صالة العرص
لظهـر عنـد منتـصف وقتهـا كام أن عمر بن عبـد العزيـز كـان يـصيل ا

النشغاله قبله بمناقشة شؤون املسلمني بصفته أمري املؤمنني فيقوم عنـد 
وكان يطيل القراءة والـذكر . ذاك ليصيل النافلة القبلية ثم فرض الظهر

ويتم األركان، ثم النافلة البعدية وقبلها الذكر بعد الفريضة فينتهي مـن 
يف هذا الوقت خـرج أبـو . لعرصًالنافلة البعدية قريبا من دخول وقت ا

أمامة مع أصحابه من املسجد وتوجه إىل بيت أنـس بـن مالـك فـدخل 
 .وقت العرص

كم هو الوقت الذي استغرقه عمر بن عبد العزيز يف الصالة : واآلن
حتى خرج أبو أمامة بعده مـن املـسجد؟ كـم جلـسوا يف املـسجد بعـد 

                                                                                                                         

 أمامـة أبـا سـمعت قال حنيف بن سهل بن عثامن بن بكر أيبعن (ث هواحلدي١) (
 دخلنـا حتـى خرجنـا ثم الظهر العزيز عبد بن عمر مع صلينا :يقول سهل بن
 التـي الـصالة هـذه ما عم يا :فقلت العرص يصيل فوجدناه مالك بن أنس عىل

 يلنص كنا التي وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول صالة وهذه العرص :قال صليت
 ).٥٤٩(صحيح البخاري كتاب مواقيت الصالة باب وقت العرص ح) معه
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ً مـشيا إىل بيـت انتهاء الصالة؟ كم الوقت الـذي اسـتغرقوه للوصـول 
أنس؟ كم هي املسافة بني املـسجد وبـني بيـت أنـس؟ هـذا كلـه لـيس 

ًموضحا وليس معروفا من لفظ احلديث ألنه مل يرش إليه فكيف حيـتج . ً
 ! بمثل هذا؟ وكيف نرتك الواضح إىل املشتبه؟

العـرص مجاعـة يف املـسجد؟  ملاذا مل يـصل أنـس: قد يسأل سائل
ًظرف خاص جييز له رشعـا التخلـف عنـه يبدو أنه كان يمر ب: اجلواب

 .واهللا أعلم به
فهـذا ) هذه صالة الرسول التي كنا نصيل معـه: ( أما قول أنس 

يعود عىل صفة الصالة وهيئتها من حيث القـراءة والركـوع والـسجود 
 .وقتالواخلشوع ال إىل 
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 يف املواقيت املتفق عليه) عليه السالم(حديث جربيل  
، وعن الصحايب جابر بن عبد اهللا ) ع(إلمام جعفر الصادق  عن ا-

ــصاري  ــوايف ( األن ــويس وال ــصار للط ــاب االستب ــاء يف كت ــام ج ك
للكاشاين وبحـار األنـوار للمجلـيس ومـن ال حيـرضه الفقيـه للقمـي 
 ).ووسائل الشيعة للحر العاميل ومستدرك الوسائل للنوري الطربيس

 .مذي والنسائيمحد والرتأواحلديث نفسه يرويه كذلك 
 :ًمن ذكرت آنفا روى

. قـم فـصل: فقـال لـه) عليه السالم(جاءه جربيل  صأن النبي (
قـم فـصل : ثم جاءه العرص فقال لـه. فصىل الظهر حني زالت الشمس

: ثم جاءه املغرب فقـال لـه. فصىل العرص حني صار ظل كل يشء مثله
: ل لـهثم جاءه العشاء قـا. قم فصل فصىل املغرب حني غربت الشمس
قـم : ثم جاءه الفجر فقال له. قم فصل فصىل العشاء حني غاب الشفق

: ثم جاءه من الغد للظهر فقال لـه. فصل فصىل الفجر حني برق الفجر
ثـم جـاءه العـرص . قم فصل فصىل الظهر حني صار ظل كل يشء مثله

ثم جاءه . قم فصل فصىل العرص حني صار ظل كل يشء مثليه: فقال له
ثم جاءه العشاء حـني . قم فصل فصىل املغرب يف وقته: هاملغرب فقال ل
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قـم : ثم جاءه حـني أسـفر الفجـر فقـال لـه. ذهب الليل فصىل العشاء 
 .)١( )ما بني هذين الوقتني وقت: ثم قال له جربيل. فصل فصىل الفجر

وهناك عرشات األحاديث املتفق عليها بني كل املذاهب تـدل عـىل 
وكـذلك مـا ورد يف . ا احلديث األخـريمواقيت الصالة املذكورة يف هذ

يدل عـىل املواقيـت اخلمـسة ) ] ٨٣(ص: اجلزء الثالث–هنج البالغة [
كـان يـصيل الـصلوات ) ع(للصلوات اخلمس ويـدل عـىل أن اإلمـام 

 .اخلمس يف أوقاهتا اخلمسة
 :وهذا قوله يف هنج البالغة 

،  فصلوا الظهر حتى تفيء الـشمس مـن مـربض العنـز.. أما بعد(
وصـلوا هبـم املغـرب حـني .. وا هبم العرص والشمس بيضاء حيةوصل

وصلوا هبم العشاء حني يتوارى الشفق إىل ثلث الليـل، .. يفطر الصائم
 ).فجر والرجل يعرف وجه صاحبهلوصلوا هبم ا

 
 

                                                                                                                         

ــه ١) ( ــصاري ريض اهللا عن ــد اهللا األن ــن عب ــابر ب ــسند ج ــد أمحــد يف م جتــده عن
 ١/٢٨٥واالستبـــصار ٣/١٢٥وانظـــر مـــستدرك الوســـائل ) ١٤٥٧٨(ح

 . ٤/١٥٨ والوسائل ٢/٢٥٤والتهذيب 
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 - :صوهذه طائفة من أحاديث النبي  
 وضـوءهن أحـسن مـن تعـاىل اهللا افرتضـهن صـلوات مخس (-١

 أن عهـد اهللا عـىل له كان وخشوعهن ركوعهن وأتم لوقتهن وصالهن
 شـاء وإن لـه غفـر شـاء إن عهد اهللا عىل له فليس يفعل مل ومن له يغفر
 .)١()عذبه
من حافظ عـىل الـصلوات اخلمـس وركـوعهن وسـجودهن  (-٢

 .)٢( )وعلم أهنن حق من عند اهللا دخل اجلنةومواقيتهن 
ىل الـصالة عـ: ( أفـضل؟ قـالعملأي ال : ص سئل الرسول -٣
اجلهـاد (ثم أي؟ قـال : قيل). بر الوالدين: (ثم أي؟ قال: قيل). ميقاهتا

 .)٣( )يف سبيل اهللا
 
 

                                                                                                                         

 ). ٤٢٥(ىل وقت الصلوات ح سنن أيب داود كتاب الصالة باب املحافظة ع١) (
مسند أمحد يف مسند الكوفيني حديث حنظلة الكاتب األسيدي ريض اهللا عنـه ٢) (

 إسناد وهذا بشواهده صحيحقال عنه الشيخ شعيب األرناؤوط ) ١٨٣٧١(ح
 . النقطاعه ضعيف

 ). ٢٧٨٢(صحيح البخاري كتاب اجلمعة باب من انتظر حتى تدفن ح٣) (
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 عود عىل بدء 
وخيتم فضيلة السيد حممد اليارسي كالمه بام بدأه بـه مـن أحاديـث 

 :ًعن األئمة الكرام قائال
بام أنه ال جتوز الصالة يف غري الوقت كام جاء عـن اإلمـام الـصادق 

، وأن وقـت الظهـر غـري )صىل يف غري الوقت فال صـالة لـهمن ): (ع(
وقت العرص، وكذلك العشاء غري املغرب فمن مجع بني الصلوات لغري 

ًبحيث صىل مثال العرص يف وقت الظهر أو العكس فهـو معـرض : عذر
للوقوع حتت طائلة احلديث السابق وما فيه من وعيـد بـبطالن مـا أداه 

ألحـد أن جيعـل  ولـيس): (ع( اإلمام وعليه أن يتذكر قول. صالة مـن
 ).ًآخر الوقتني وقتا من غري علة

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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٩٩ 

 املصادر 
 

ــصار • ــويس: االستب ــق - الط ــق وتعلي ــوي  حتقي ــسن املوس ح
 .الطبعة الرابعة -  طهران–دار الكتب اإلسالمية  -اخلرسان

 -  لبنـان– بـريوت - مؤسسة الوفـاء  - املجليس: بحار األنوار •
   م١٩٨٣ - ١٤٠٣ الطبعة  الثانية املصححة

 - حتقيق وتعليق حسن املوسوي اخلرسـان - الطويس: التهذيب •
 .الطبعة  الثالثة -  طهران–دار الكتب اإلسالمية 

تصحيح وتعليـق عـيل أكـرب  - القمي: فقيه من ال حيرضه الفقيه •
 – قـم –املدرسـني  مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعـة - الغفاري

 .إيران
دار  - تصحيح وتعليـق عـيل أكـرب الغفـاري - الكليني: الكايف •
 .الطبعة الثالثة -  طهران–اإلسالمية  الكتب
 دار  نـرش-  رشح حممد عبـده   - الرشيف الريض: هنج البالغة •

 . الطـبعـة األوىل– انإيـر –م ـ ق–ائر ـذخـال
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