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 11المحاضرة رقم 

         عبادات -المادة: فقه 

   المرحلة: األولى/مسائي

 المصدر: كتاب االختيار في الفقه الحنفي

 األوقات - الخمس الصلوات أوقات - الصالة تعريف :الصالة كتاب عنوان الدرس:

 للصالة المستحبة

 

 لهم، ادع أي[ 103: التوبة{ ]علٌهم وصل: }تعالى هللا قال الدعاء،: اللؽة فً الصالة

 وقال لكم، دعت: أي «المالئكة علٌكم وصلت: »- والسالم الصالة علٌه - وقال

 :األعشى

 وارتسم دنها على وصلى

 .دعا أي

 فً محصورة بشرائط معلومة وأذكار مخصوصة أركان عن عبارة: الشرع وفً

 فرضٌتها ثبتت تركها، ٌسع وال جاحدها ٌكفر محكمة فرٌضة وهً. مقدرة أوقات

 على كانت الصالة إن: }تعالى فقوله الكتاب أما. األمة وإجماع والسنة بالكتاب

 هللا صلى - فقوله السنة وأما. موقتا فرضا أي[ 103: النساء{ ]موقوتا كتابا المؤمنٌن

 رسول محمدا وأن هللا إال إله ال أن شهادة: خمس على اإلسالم بنً: » - وسلم علٌه

 إجماع وعلٌها ، «رمضان وصوم البٌت، وحج الزكاة، وإٌتاء الصالة، وإقام هللا،

 الزنا، كحد السببٌة، داللة وهً إلٌه، إضافتها بدلٌل الوقت وجوبها وسبب. األمة

 لم إذا أنه إال باألداء، تعٌٌنه للمكلؾ مطلق الوقت من جزء فً وٌجب الٌمٌن، وكفارة

 ألنه;  أثم عنه أخرها لو حتى للوجوب الجزء ذلك تعٌن الوقت ضاق حتى ٌصل

 .معٌن بجزء ٌتقٌد فال الوقت مطلق فً بالصالة أمر تعالى

 [الخمس الصلوات أوقات]

: فجران الفجر( الشمس طلوع إلى المعترض الثانً الفجر طلع إذا الفجر وقت: )قال

 ٌحرم وال العشاء، وقت به ٌخرج فال ظلمة، تعقبه ثم طوال ٌبدو الذي وهو كاذب،

 السحور، به فٌحرم األفق، فً المعترض البٌاض وهو وصادق،. الصائم على األكل

 وال بالل أذان ٌؽرنكم ال: »- والسالم الصالة علٌه - قال. الفجر وقت به وٌدخل
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 هللا صلى - النبً أن هرٌرة أبً وعن.  «المستطٌر الفجر ولكن المستطٌل، الفجر

 ٌطلع حٌن الفجر صالة وقت أول وإن وآخرا أوال للصالة إن: »قال - وسلم علٌه

 . «الشمس تطلع حٌن وقتها وآخر الفجر،

( الزوال فًء سوى مثلٌه الظل ٌبلػ أن إلى الشمس زوال من الظهر ووقت: )قال

 أبو وقال. حنٌفة أبً قول فالمذكور آخره، فً واختلفوا الوقت، أول فً خالؾ وال

 فً وذكر. حنٌفة أبً عن الحسن رواٌة وهو مثله، الظل صار إذا: ومحمد ٌوسؾ

 وقت خرج مثله شًء كل ظل صار إذا أنه حنٌفة أبً عن أسد رواٌة المنتقى

 لهما. مهمل وقت بٌنهما فٌكون مثلٌه ٌصٌر حتى العصر وقت ٌدخل وال الظهر،

: قال أنه - وسلم علٌه هللا صلى - النبً عن عباس ابن روى ما وهو جبرٌل، إمامة

 زالت حٌن األول الٌوم فً الظهر بً فصلى البٌت، عند مرتٌن جبرٌل أمنً»

 الظهر الثانً الٌوم فً بً وصلى مثله، شًء كل ظل صار حٌن والعصر الشمس،

 ما: وقال مثلٌه، شًء كل ظل صار حٌن والعصر مثله، شًء كل ظل صار حٌن

: - والسالم الصالة علٌه - قوله حنٌفة وألبً.  «وألمتك لك وقت الوقتٌن هذٌن بٌن

 كل ظل ٌصٌر أن قبل إبراد وال «جهنم فٌح من الحر شدة فإن بالظهر أبردوا»

 حجة اإلمامة حدٌث آخر وكذا الحجاز، فً خصوصا قبله الحر شدة ألن مثلٌه، شًء

 العصر وقت ال الظهر وقت أنه دلٌل مثله الظل صار حٌن الظهر إمامته ألن له;

 .بالشك ٌخرج ال خروجه فً التعارض وقع وإذا الخالؾ، محل وهو

 تؽرب لم ما وقتها وآخر العصر، وقت دخل االختالؾ على الظهر وقت خرج وإذا)

 الشمس ؼابت حتى العصر فاتته من: »- والسالم الصالة علٌه - لقوله( الشمس

 .وقتها آخر أنه فدل بالؽروب فائتة جعلها ، «وماله أهله وتر فكأنما

 هللا صلى - النبً أن هرٌرة أبً لرواٌة( المؽرب وقت دخل الشمس ؼابت وإذا)

 .فٌه خالؾ وال ، «الشمس تسقط حٌن المؽرب وقت أول: »قال - وسلم علٌه

 لم ما المؽرب وقت: »- والسالم الصالة علٌه - لقوله( الشفق ٌؽب لم ما وآخره)

 وهو الحمرة، هو: وقاال. الحمرة بعد ٌبقى الذي البٌاض: والشفق ، «الشفق ٌؽب

 حنٌفة وألبً كذلك، عمر ابن وعن الخلٌل، عن نقل كذلك حنٌفة أبً عن أسد رواٌة

 ثعلب وعن.  «األفق اسود إذا المؽرب وقت وآخر: »- والسالم الصالة علٌه - قوله

 .ومعاذ وعائشة بكر أبً مذهب وهو البٌاض، أنه

 .خالؾ بال( العشاء وقت دخل المؽرب وقت خرج وإذا)

 ما العشاء وقت وآخر: »- والسالم الصالة علٌه - لقوله( الفجر ٌطلع لم ما وآخره)

 . «الفجر ٌطلع لم
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 بعد الوتر وقت أول: وقاال. العشاء بتقدٌم مأمور أنه إال( العشاء وقت الوتر ووقت)

 صفتها، فً اختالفهم على بناء االختالؾ وهذا الفجر، ٌطلع لم ما وآخره العشاء،

 بتقدٌم أمر وإن وقتهما، فهو واجبتٌن صالتٌن جمع إذا والوقت واجبة، هً فعنده

 كسائر الفرض من بالفراغ وقتها فٌدخل سنة هً وعندهما والفائتة، كالوقتٌة إحداهما

 صالة زادكم تعالى هللا إن: »- والسالم الصالة علٌه - قوله فٌه واألصل السنن،

 . «الوتر وهً أال الفجر، طلوع إلى اآلخرة العشاء بٌن ما فصلوها

 

 [للصالة المستحبة األوقات]

 «بالفجر أسفروا: »- والسالم الصالة علٌه - لقوله( بالفجر اإلسفار وٌستحب) فصل

 بالتؽلٌس، ٌبدأ: الطحاوي وقال.  «لألجر أعظم فإنه بالفجر نوروا: »رواٌة وفً ،

 .واإلسفار التؽلٌس أحادٌث بٌن جمعا باإلسفار وٌختم

 .روٌنا لما( الصٌؾ فً بالظهر واإلبراد)

 كان إذا: - وسلم علٌه هللا صلى - النبً كان: »أنس لحدٌث( الشتاء فً وتقدٌمها)

 . «بها أبرد الصٌؾ كان وإذا بالظهر، بكر الشتاء

 - النبً أن: »خدٌج بن رافع لحدٌث( الشمس تتؽٌر لم ما العصر وتأخٌر: )قال

 أنه قالبة أبً عن الحذاء خالد وروى.  «العصر بتأخٌر أمر - وسلم علٌه هللا صلى

 كاجتماعهم شًء على - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول أصحاب اجتمع ما: »قال

 القرص تؽٌر والمعتبر ، «بالفجر والتنوٌر بالمؽرب، والتبكٌر العصر، تأخٌر على

 .الحٌطان على الذي الضوء ال

: - والسالم الصالة علٌه - ولقوله تقدم، لما كله الزمان وفً( المؽرب وتعجٌل: )قال

 . «النجوم تشتبك أن إلى المؽرب ٌؤخروا لم ما بخٌر أمتً تزال ال»

 أن لوال: »- والسالم الصالة علٌه - قال( اللٌل ثلث قبل ما إلى العشاء وتأخٌر: )قال

 أفضل، أنه على فدل ، «اللٌل ثلث إلى العشاء بتأخٌر ألمرتهم أمتً على أشق

 ؼٌر من الجماعة ٌقلل ألنه مكروه بعده ما وإلى مباح، اللٌل نصؾ إلى وتأخٌرها

 .عذر

 جابر روى لما( أوله أوتر باالنتباه ٌثق لم فإن اللٌل، آخر الوتر فً وٌستحب: )قال

 أوله، فلٌوتر اللٌل آخر ٌقوم ال أن خاؾ من: »قال - وسلم علٌه هللا صلى - النبً أن
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 محضورة اللٌل آخر صالة فإن آخره، فلٌوتر اللٌل آخر ٌقوم أن طمع ومن

 .أفضل وذلك ، «المالئكة

( الؽٌم ٌوم والعشاء العصر وتعجٌل والمؽرب، والظهر الفجر تأخٌر وٌستحب: )قال

 قبل ٌقع فلئال المؽرب وأما الزوال، قبل ٌقع فلئال الظهر وأما روٌنا، فلما الفجر أما

 ٌؤدي فلئال العشاء وأما المكروه، الوقت فً ٌقع فلئال العصر تعجٌل وأما الؽروب،

 .والثلج المطر لمجًء الجماعة تقلٌل إلى

 

 


