
المواقيت      في52     ح     الحأكام     عمدة     شرح

صلىجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان النبي  عن
، والعصُر والشمسالظهر بالهاجرة ُيصُلي  وسلم عليه الله

نقية ، والمغرب إذا َوَجبت ، والعشاء أحأيانا وأحأيانا ، إذا رآهم
اجتمعوا عّجلّ ، وإذا رآهم أبطؤوا أّخـّر ، والصُبح كان النبي

ُيصُليها بغلس . وسلم عليه الله صلى

:  مسائلّ الحديث في

:  الهاجرة  = تعريف1
والهجير والهجيرة والهجر والهاجرة ::  آبادي الفيروز قال

نصُف النهار عند زوال الشمس مع الظهر ، أو من عند زوالها
ّنون في بيوتهم ، كأنهم قد إلى العصُر ؛ لن الناس يستك

تهاجروا ، وشدة الحر ، وهّجرنا تهجيرا ، وأهجرنا وتهجرنا ،
، والتهجير في قوله : " المهّجر إلى الجمعةالهاجرة ِسرنا في 

كالمهدي بدنة " وقوله : " ولو يعلمون ما في التهجير لستبقوا
إليه " بمعنى التبكير إلى الصُلوات ، وهو المضي في أوائلّ

. . اهـّ الهاجرةأوقاتها ، وليس من 

والهجير والهاجرة اشتداد الحر نصُف النهار ،:  الثأير ابن وقال
.الهاجرةوالتهجير والتهجر والهجار السير في 

. الشمس زوال بعد النهار نصُف به والمقصُود
. يليه الذي الحديث في الظهر لوقت بيان مزيد وسيأتي

ُيطلق2 :  الظهر صلة على  = 
. للوقت نسبة ، الظهر
. الوقت وهو ، الهاجرة إلى نسبة ، الهجير

. يليه الذي الحديث في سيأتي كما ، والولى
ُيطلق . الَعِشّي : صلتي العصُر مع عليها و

صلى بنا رسول الله:  عليه المتفق هريرة أبي حأديث وفي
. صلتي الَعشيإحأدى  وسلم عليه الله صلى

يريدصلتّي العشّي " إحأدى : "  : قوله عياض القاضي قال
ُيصُلون الظهر بَعشّي ، والَعشّي ما بعد الظهر والعصُر ، وكانوا 
زوال الشمس إلى غروبها . قال الباجي : إذا فاء الفئ ذراعا

فهو أول العشّي . اهـّ .
ُكْرومنه قوله سبحانه وتعالى : (  ْذ ّبَك َواَ ِثيًِراَ َر ّبْح َك َعِشّي َوَس ْل ِباِ

ِر َكاِ ْب ِل  )َواَ
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على فيه ُنصُ وإنما ، الوقت نهاية ُيذكر لم الحديث هذا  = في3
. النهار نصُف هو الظهر وقت أن

والعصُر والشمس:  قال وإنما ، العصُر وقت على ُينصُّ ولم
. نقية

. الوقات تحديد – الله شاء إن – وسيأتي

ّير لم صافية " أي والعصُر والشمس نقية: "   = قوله4 تتغ
. بالصُّـّفرة
. الحديث هذا يلي الذي الحديث في وقتها على الكلم وسيأتي

َطْت إذا " يعنيوالمغرب إذا َوَجبت : "   = قوله5 . َسَق
: وتعالى تبارك قوله في كما ، السقوط بمعنى الوجوب ويأتي

ْدَن(  ُب ْل َهاِ َواَ َناِ ْل َع ُكْم َج ِر ِمْن َل ِئ َعاِ ِه َش ّل ُكْم اَل َهاِ َل ْيٌِر ِفيِ ُكُرواَ َخ ْذ ِه اَْسَم َفاِ ّل َهاِ اَل ْيِ َل َع
َواَّف َذاَ َص ِإ َبْت َف َهاِ َوَج ُب ُنو ُلواَ ُج ُك َهاِ َف ْن ِعُمواَ ِم ْط َأ َع َو ِن َقاِ ْل َتّر اَ ْع ْلُم . )36) (الحج: َواَ

على "  يعودوالمغرب إذا َوَجبت : "  قوله في والضمير
. الشمس

الصُوم في الشمس قرص بسقوط العبرة أن يعني وهو
. والصُلة

ْذ: (  تعالى قوله ومنه ِرَض ِإ ِه ُع ْيِ َل َعِشّي َع ْل َناُِت ِباِ ِف ُد اَلّصاِ َيِاِ ْلِج )31( اَ
َقاَِل ّني َف ْبُت ِإ َب ِر ُحّب َأْح ْيِ ْلَخ ِر َعْن اَ ْك ّبي ِذ ّتىَّ َر َواََرْت َح ْلِحَجاِِب َت ) . ِباِ

. وغابت الشمس توارت : حأتى والمعنى

 المغرب تعجيلّ  = السنة6
عن مرثأد بن عبد الله قال : لما داود وأبو أحأمد المام روى

قدم علينا أبو أيوب غازيا ، وعقبة بن عامر يومئذ على مصُر ،
فأّخـّر المغرب ، فقام إليه أبو أيوب فقال له : ما هذه الصُلة يا

الله صلىعقبة ؟ فقال : ُشغلنا . قال : أما سمعت رسول الله 
يقول : ل تزال أمتي بخير - أو قال على الفطرة - وسلم عليه

؟ تشتبك النجومما لم يؤّخروا المغرب إلى أن 

رافع بن َخِديج رضي الله عنه قال : كنا عن الصُحيحين وفي
فينصُرف أحأدنا وسلم عليه الله صلىُنصُلي المغرب مع النبي 

ِلهوإنه ليبصُر  ْب َن . مواقع 

مراعاة حأال المأمومين في صلة العشاء ، ففي = 7
الحديث : " والعشاء أحأيانا وأحأيانا ، إذا رآهم اجتمعوا عّجلّ  وإذا

"  رآهم أبطؤوا أّخـّر
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وجه على العشاء صلة في الناس حأال مراعاة على يدّل وهذا
: منها ، لمور وذلك ، الخصُوص

لم ما أفضلّ وتأخيرها ، الوقت موّسعة العشاء صلة  كون– 1
. الناس على يشق

– الناس ويكون ، كاملّ يوم ُجهد بعد تقع العشاء صلة  كون– 2
ًا ّدة في – غالب . وإجهاد ِش

: عنه الله رضي لمعاذ وسلم عليه الله صلى النبي قال ولذا
فلول صليت بـّ : سبح اسم ربك ، والشمس وضحاها ، والليلّ إذا
ُيصُلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة . رواه يغشى ، فإنه 

 البخاري ومسلم .
ًا رضي الله عنه  كان يصُلي مع النبي  أن ذلك وسبب صلىمعاذ

ّلى ليلة مع النبي وسلم عليه الله ثأم يأتي فيؤم قومه ، فصُ
العشاء ثأم أتى قومه فأّمهم ، فافتتح وسلم عليه الله صلى

ّلم ثأم صلى وحأده وانصُرف ، بسورة البقرة ، فانحرف رجلّ فس
فقالوا له : أنافقت يا فلن ؟ قال : ل والله ، ولتين رسول الله

عليه الله صلىفلخبرنه فأتى رسول الله  وسلم عليه الله صلى
فقال : يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعملّ بالنهار ، وسلم

ًا صلى معك العشاء ، ثأم أتى فافتتح بسورة البقرة . وإن معاذ
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال .

وقد ل يكون من المناسب في هذا الوقت تأخير العشاء إل أن
يكونوا جماعة في مكان واحأد ، أو أهلّ قرية صغيرة ونحو ذلك ،

أما في المدن فيصُعب ذلك لما فيه من المشقة ، ومراعاة
أحأوال الناس لرفع الحرج ودفع المشقة

صلىوالصُبح كان النبي : "  وسلم عليه الله صلى  = قوله8
ّدمُيصُليها بغلس  وسلم عليه الله الكلم عائشة حأديث في " تق

. الغلس على
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