
المواقيت      في53      ح     الحأكام     عمدة     شرح

سيار بن سلماة قال : دخلت أنا وأبي على المنهال أبي عن
أبي برزة السلمي فقال له أبي : حأّدثّنا كيف كان رسول الله

يصلي المكتوبة ؟  وسلم عليه الله صلى
تدحأضفقال : كان يصلي الهجير التي تدعونها الولى حأين 

ُيصلي العصر ثّم يرجع أحأدنا إلى رحأله في أقصىالشمس  ، و
المدينة والشمس حأية ، ونسيت ماا قال في المغرب ، وكان

يستحب أن يؤّخر مان العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره
النوم قبلها والحديث بعدها ، وكان ينفتل مان صلة الغداة حأين

. يعرف الرجل جليسه ، ويقرأ بالستين إلى المائة

:  ماسائل الحديث في
عليه الله صلى النبي صلة كيفية عن السؤال يكن  = لم1

. الصحابي فهمه ماا وهذا ، أوقاتها عن وإنما ، وسلم
الله صلى النبي هدي عن السؤال على الماة سلف  = حأرص2

شؤونهم مان شأن كل وفي ، أماورهم مان أمار كل في وسلم عليه
.

لم ولو ، العلم ماجالس إلى أبنائهم اصطحاب على وحأرصهم
وِصلتهم ، البناء نفوس في الِعلم تعظيم إل  ذلك في يكن

. لكفى بالعلماء
ذلك كان – كبيرا أو كان صغيرا – ابنه اصطحب إذا الرجل أن كما
هم أنهم على العلماء إلى والنظر ، والعلماء الِعلم لتوقير أدعى

ّيبت أو – غابت زمان في القدوات ، الصلحة القدوات فيه – ُغ
مان المجتمعات حأثالة هم القدوات – الحأيان مان كثير في – وأصبح

. المستعان والله ، الرياضة أو الفن أهل
: تعالى لقوله ، المفروضة الصلة " يعني " المكتوبة  = قوله3

َة إإّن(  َنْت الّصلَّ َلىَ َكاَ إنيَِن َع إم ْؤ ْلُم ًباَ ا َتاَ ًتاَ إك ُقوُ ْوُ ) . َم
ِبدّقـّة  = 4 مان الحأاديث التي جاء فيها تحديد الوقات 

ماا رواه ماسلم عن بريدة رضي الله عنه أن رجل سأل النبي
عن وقت الصلة ، فقال له : صّل ماعنا وسلم عليه الله صلى

ّذن ثّم هذين - يعني اليوماين - فلما زالت الشمس أمار بلل فأ
أماره فأقام الظهر ، ثّم أماره فأقام العصر والشمس مارتفعٌة
ُء نقيٌة ، ثّم أماره فأقام المغرب حأين غابت الشمس ، ثّم بيضا

ثّم أماره فأقام الفجر حأينالشفق أماره فأقام العشاء حأين غاب 
طلع الفجر ، فلما أن كان اليوم الثاني أماره فأبرد بالظهر ،

ُيبرد بها ، وصلى العصر والشمس مارتفعة فأبرد بها فأنعم أن 
الشفق ،أّخرها فوق الذي كان ، وصلى المغرب قبل أن يغيب 

وصلى العشاء بعد ماا ذهب ثّلث الليل ، وصلى الفجر فأسفر بها
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، ثّم قال : أين السائل عن وقت الصلة ؟ فقال الرجل : أنا يا
رسول الله . قال : وقت صلتكم بين ماا رأيتم .

ثّم أماره الغد فنّور بالصبح ، ثّم أماره:  لمسلم رواية وفي
بالظهر فأبرد ، ثّم أماره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم

، ثّمالشفق تخالطها ُصفرة ، ثّم أماره بالمغرب قبل أن يقع 
أماره بالعشاء عند ذهاب ثّلث الليل أو بعضه .

عبد الله بن عمرو أن رسول الله حأديث مان ماسلم صحيح وفي
قال : وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان وسلم عليه الله صلى

كطوله ماا لم يحضر العصر ، ووقت العصر ماا لمظل الرجل 
تصّفر الشمس ، ووقت صلة المغرب ماا لم يغب الشفق ،

ووقت صلة العشاء إلى نصف الليل الوسط ، ووقت صلة
الصبح مان طلوع الفجر ماا لم تطلع الشمس ، فإذا طلعت

. الشمس فأماسك عن الصلة فإنها تطلع بين قرني شيطان
قال : قال رسول الله عنهما الله رضي عباس ابن حأديث وفي

ِني جبريل عليه السلم عند البيت:  وسلم عليه الله صلى أمّا
مارتين ، فصلى بي الظهر حأين زالت الشمس وكانت قدر

الشراك ، وصلى بي العصر حأين كان ظله ماثله ، وصلى بي -
يعني المغرب - حأين أفطر الصائم ، وصلى بي العشاء حأين غاب

الشفق ، وصلى بي الفجر حأين حَأُرم الطعام والشراب على
الصائم ، فلما كان الغد صلى بي الظهر حأين كان ظله ماثله ،

وصلى بي العصر حأين كان ظله ماثليه ، وصلى بي المغرب حأين
أفطر الصائم ، وصلى بي العشاء إلى ثّلث الليل ، وصلى بي

الفجر فأسفر ، ثّم التفت إلّي فقال : يا ماحمد هذا وقت لنبياء
بين هذين الوقتين . رواه الماام أحأمدمان قبلك ، والوقت ماا 

وأبو داود والترماذي .
"  الشمس تدحأض " حأين  = قوله5

.  السماء كبد عن الشمس تزول حأين يعني
. . اهـّ زلقت أي دحأضت : كأنها الثّير ابن قال
ثّلثا ساعات كان:  عنه الله رضي عامار بن ُعقبة قال وقد

فيهن أو أنينهانا أن نصلي  وسلم عليه الله صلىرسول الله 
ماوتانا : حأين تطلع الشمس بازغة حأتى ترتفع ،نقبر فيهن 

 وحأين تضيفوحأين يقوم قائم الظهيرة حأتى تميل الشمس
الشمس للغروب حأتى تغرب . رواه ماسلم .

ّير الظل فيبدأ ، المغرب جهة تميل حأتى أي ُيسّمى ماا وهو ، بالتغ
" . " الفـّيء بـّ

إلى الشمس طلوع مان فاحأسب الزوال ماعرفة أردت وإذا
النهار مانتصف في الظهر فصلة  ،2 على اقسمه ثّم غروبها

. وشتاء صيفا
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، نهي وقت هو تقريبا دقائق بعشر الظهر صلة وقت قبل وماا
. النار فيه ُتسجر وقت أنه ذلك في والسبب
ٍم َصِحيِح َوِفي ِل َبَسَة ْبِن َعْمِرو َعْن مُاْس ّلُه َرِضَي َع ْنُه ال : َقاَل َع

ْلت َيا: ُق ِبّي   ّلِه َن ِني ال ِبْر َة  َصّل: َقال ؟ الّصلِة َعْن َأْخ ْبِح َصل ، الّص
ّتى الّصلِة َعْن َأْقِصْر ُثّّم ُلَع حَأ ْط ّتى الّشْمُس َت َتِفَع حَأ ّنَها ، َتْر ِإ ُلُع َف ْط َت

ُلُع حِأيَن ْط ْيَن َت َنْي َب َطاٍن َقْر ْي ِئٍذ َش َن ُد َوحِأي ُكّفاُر َلَها َيْسُج ْل ، َصّل ُثّّم ، ا
ِإّن َة َف ٌة الّصل َد ٌة مَاْشُهو ّتى مَاْحُضوَر َتِقّل حَأ ّظّل َيْس ُثّّم ، ِبالّرمْاِح ال

ِإّن ، الّصلِة َعْن َأْقِصْر ِئٍذ َف َن ّنُم ُتْسَجُر حِأي َذا ، َجَه ِإ َبَل َف ُء َأْق ْلَفْي ا
ِإّن ، َفَصّل َة َف ٌة الّصل َد ٌة مَاْشُهو ّتى مَاْحُضوَر ّلَي حَأ ْلَعْصَر ُتَص . ا

. الحديث
ُيقبل حأين مان وهو ، الظهر وقت بداية على دّل الحديث فهذا
ّير يبدأ أي ، الفيء . الشرق جهة بالتغ
وصلة الظهر صلة بين وقت ل أنه على لحديث هاذا دّل كما

ِإّن"  لقوله ، العصر َة َف ٌة الّصل َد ٌة مَاْشُهو ّتى مَاْحُضوَر ّلَي حَأ ْلَعْصَر ُتَص ا
. "

. السماء كبد عن الشمس زوال هو الظهر صلة وقت فبداية
. ماثله شيء كل ظل يصير حأين الظهر صلة وقت ونهاية

. وشتاء صيفا يختلف وهذا
ظل مان بقي ماا أن أي ، الزوال عند كان بما ُيعتبر الظل وقياس

المثلية لمعرفة الظل قياس إلى ُيضاف الزوال - عند ماثل – العصا
. هنا

ّدم وقت الظهر إذا زالت"  عمرو بن الله عبد حأديث في وتق
" . كطوله ماا لم يحضر العصرظل الرجل الشمس وكان 

إلى ماثله شيء كل ظل يصير أن مان ، العصر صلة  = ووقت6
 اختيار وقت هذا ، ماثليه شيء كل ظل يصير أن

. بالصفرار الشمس بدأت ماثليه شيء كل ظل صار وإذا
عليه لقوله ، اضطرار وقت الشمس غروب إلى الصفرار ومان
مان الصبح ركعة قبل أن تطلعمان أدرك :  والسلم الصلة

الشمس فقد أدرك الصبح ، ومان أدرك ركعة مان العصر قبل أن
تغرب الشمس فقد أدرك العصر . رواه البخاري وماسلم . 

عمرو بن الله عبد حأديث وبين الحديث هذا بين تعارض ول
ّدم . المتق

ووقت العصر ماا لم تصّفر"  فيه عمرو بن الله عبد فحديث
الشمس " وفي هذا الحديث بيان أن " مان أدرك ركعة مان

سبق كما " وهذا العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
. اختيار وقت ل اضطرار وقت

ركعة ولصلة للطهارة يكفي ماا الوقت مان بقي حأتى نام فمن
. للوقت مُادِركا ويكون ، بالصلة يؤمار فإنه
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الشمس تصّفر حأتى الصلة تؤّخر بحيث اختيار وقت ليس ولكنه
ذر لبي والسلم الصلة عليه قال كما الصلة إمااتة مان هذا فإن ،

كيف أنت إذا كانت عليك أماراء يؤّخرون الصلة عن وقتها ، أو: 
الصلة عن وقتها ؟ قال : قلت : فما تأمارني ؟ قال :يميتون 

صل الصلة لوقتها ، فإن أدركتها ماعهم فصل فإنها لك نافلة .
رواه ماسلم . 

الصلة عليه أنه ماسعود ابن حأديث مان أيضا ماسلم صحيح وفي
عنيؤخرون الصلة إنه ستكون عليكم أماراء :  قال والسلم

مايقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى ، فإذا رأيتموهم قد فعلوا
ذلك فصلوا الصلة لميقاتها ، واجعلوا صلتكم ماعهم سبحة . 

ماعناه يؤخرونها عن وقتها المختار ، وهو أولقال النووي : 
ُنقونها " بضم النون وقتها ل عن جميع وقتها . وقوله " يخ

ُيقال : ُهم في خناق ّيقون وقتها ويؤّخرون أداءها ،  ُيض ماعناه : 
ّيق . و" َشَرق الموتى " مان كذا ، أي في ضيق ، والمختنق المض

بفتح الشين والراء ، قال ابن العرابي : فيه ماعنيان : 
أحأدهما : أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما

تبقى ساعة ثّم تغيب .
والثاني : أنه مان قولهم شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده

إل يسيرا ثّم يموت . اهـّ .
 = كان مان هديه صلى الله عليه وسلم تعجيل العصر في7

أول وقتها .
عن أنس بن ماالك رضي الله عنه قال : كنا الصحيحين ففي

ّنا إلى قباء ، فيأتيهميذهب الذاهب نصلي العصر ، ثّم  مِا
والشمس مارتفعة .

الله صلىوفي رواية في الصحيحين قال : كان رسول الله 
ُيصلي العصر والشمس مارتفعة حأية ، فيذهب وسلم عليه

العواليفيأتيهم والشمس مارتفعة ، وبعض العوالي الذاهب إلى 
مان المدينة على أربعة أمايال أو نحوه .

قال العراقي : وفيه استحباب تقديم صلة العصر في أول
وقتها .

وقال : فيه الرّد على مان قال : ل يدخل وقت العصر إل
بصيرورة ظل الشيء ماثليه ، فإنه لو كان كذلك لما وصل

ّلي بالمدينة إلى ُقباء إل بعد نزول الشمس . اهـّ . المص
ّيـّة وماعنى . تصفّر لم " أي " حأ

. السابق الحديث في وقتها بيان سبق فقد المغرب  = أماا8
ماغيب مان وهو ، ماوّسع وقتها أن أحأاديث مان أوردته فيما وتبين
. الحأمر الشفق ماغيب إلى الشمس
ّلون عنهم الله رضي الصحابة وكان . المغرب صلة قبل ُيص
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أنس بن ماالك رضي الله عنه قال : كنا عن ماسلم صحيح ففي
بالمدينة فإذا أّذن المؤذن لصلة المغرب ابتدروا السواري
فيركعون ركعتين ركعتين ، حأتى إن الرجل الغريب ليدخل

. مان يصليهمامان كثرة المسجد فيحسب أن الصلة قد ُصليت 
. رواه صلة أذانين كل : بين والسلم الصلة عليه وقال
. والقاماة الذان بين . أي وماسلم البخاري
إقاماة وبين الشمس غروب بين يسير وقت وجود يعني وهذا

. المغرب صلة
وكان يستحب أن يؤّخر مان العشاء التي تدعونها"   = قوله9

" العتمة 
َتمـّة تدعونها : التي قال لماذا ؟ الَع

َتمة بـّ العشاء تسمية عن النهي جاء قد صلى قوله " في " الَع
العراب على اسم صلتكم ، أل إنهاتغلبنكم ل :  وسلم عليه الله

ُيعتمون بالبل . رواه ماسلم .  العشاء ، وهم 
والذي يظهر أن النهي للكراهة لورود ذلك عن بعض السلف ،

أي تسمية العشاء بالعتمة .
 = ليس في الحديث بيان لوقت العشاء ، ووقتها مان ماغيب10

الشفق الحأمر إلى مانتصف الليل .
ّدم وقد – عمرو بن الله عبد حأديث في جاء وقد صلى قوله – تق

:  وسلم عليه الله
َيِغب الشفق ، ووقت صلة العشاء ووقت صلة المغرب ماا لم 

. إلى نصف الليل الوسط
الحأمر الشفق ماغيب مان يبدأ العشاء صلة وقت أن هذا وماعنى

 فاصل وقت والعشاء المغرب وقت بين وليس ،
. العشاء وقت ويدخل يخرج المغرب وقت أن بمعنى

عليه الله صلىقالت عائشة رضي الله عنها : أعتم رسول الله 
بالعشاء حأتى ناداه عمر : الصلة ! نام النساء والصبيان ، وسلم

فخرج فقال : ماا ينتظرها أحأد مان أهل الرض غيركم . قال :
ول يصلى يومائذ إل بالمدينة وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب

رواه البخاري ..  إلى ثّلث الليل الولالشفق 
"  وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها: "   = قوله11

ّنـّة لنه العشاء صلة قبل النوم يكره ِظ ، العشاء صلة تضييع ما
. العشاء فاتته المغرب بعد نام إذا النهار في يعمل كان مان فإن

في أصبح ، المستعان ! والله السهر مان لنه بعدها الكلم ويكره
! حأاله ُيستغرب يسهر ل الذي الزماان هذا

لخشية إماا ، فعلها بعد أي بعدها الحديث : وكِره الملّقن ابن قال
لخشية وإماا ، الليل أول سهره بسبب الصبح صلة عن ينام أن

وهذا ، اليقظة به َيختم أن ينبغي ل وماا ، اللغو اللغط في الوقوع
. ونحوه الِعلم كمذاكرة ، خير في كان إذا مانه ُيستثنى العموم
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فينام خطاياه كّفرت قد الصلة أن بعدها الكراهة : سبب وقال
ِتم وقد ، سلماة على . . اهـّ بالعبادة صحيفته كتاب ُخ
وكان ينفتل مان صلة الغداة حأين يعرف الرجل: "   = قوله12

" جليسه ، ويقرأ بالستين إلى المائة
كان لقد"  عائشة حأديث وبين الحديث هذا بين تعارض هناك هل

ُد ماعه ّلي الفجر ، فيشه ُيص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ٌء مان المؤمانات  ّ ، ثّم يرجعن إلى بيوتهنهنِوطُرُِمبٌ ماتلفعاتنسا

َلِس  ٌد مان الَغ َيعرُفُهّن أحأ  ؟"، ماا 
الله صلى النبي كان فقد ، الحديثين بين تعارض يوجد : ل الجواب

انصرفوا القراءة أطال فإذا ، بغلس الصلة يفتتح وسلم عليه
ِطل لم وإذا ، جليسه يعرف والرجل يعرف ول انصرفوا القراءة ُي

. الغلس مان الخر أحأد
:  بقوله ذلك عن الملقن ابن وأجاب

ُبـّعـّد مِان النساء رؤية عن إخبار وذلك ، جليِسه رؤية عن إخبار هذا
. . اهـّ

. ينصرف أي ينفتل وماعنى
– الله شاء إن – أوانه في وِقصرا طول بالقراءة يتعلق ماا وسيأتي

.
والله تعالى أعلى وأعلم .
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