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حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، ًاحلمد هللا رب العاملني، وأصلي وأسلم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا 
 :ا بعدأم

ُ نواصل يف هذا اجمللس إن شاء اهللا تعاىل ما قد بدأناه يف التعليق على ،فالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
ودقة   واختصارهاته وما متيز به من حيث سهولتهيز وهذا الكتاب تقدم احلديث عن مم،كتاب فروع الفقه

  .ترتيبه
 املؤلف يف  أن نعرض املسائل على حنو ما ذكرومقصودنا من قراءة هذا الكتاب حىت يتبني لإلخوة

ًالرتتيب، والتنسيق، والتنظيم، والعرض، وأما ما يتعلق ببحث املسائل ترجيحا، ومناقشة، واستدالال فإن  ً ً
سع له الوقت إال ما دعت احلاجة إىل اإلشارة إليه، وإال فاألصل أننا نعرض ما ذكره  وال يت،ذلك له حمله

ُاملؤلف رمحه اهللا، ونبني جممالت ما يف هذا املنت من مهمات املسائل اليت حتتاج إىل تعليق، فأسأل اهللا 
ا الفقه يف الدين، ُالعظيم رب العرش الكرمي أن يرزقين وإياكم العلم النافع والعمل الصاحل، وأن ييسر لن

 .ًوالعمل بالتنزيل، وأن جيعلنا هداة مهتدين
 حيث قسم عرض مسائل الصالة على ، ذكره املؤلف رمحه اهللا يف كتاب الصالةماكنا قد قرأنا في

 هكذا سردها ، واملباح،مَّ مث احملر، مث املكروه،املستحبمث  ، مث الواجب، مث الركن، فبدأ بالشرط؛أحكامها
 . على هذا النحو من العرض-رمحه اهللا-

ا فتح مب يهوالتعليق عل الوقت، فنستعني اهللا تعاىل يف قراءته،: وبلغنا الشرط الثالث من شروط الصالة وهو
اية اجمللس إن شاء اهللا تعاىل نستعرض كل َاهللا تعاىل، وم ن كان عنده سؤال أو مناقشة فليسجلها، ويف 

 . شكلتما حيتاج إىل إجابة من املسائل اليت أ
 . احلمد هللا، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 .أما بعد
 الشيء ِّ الوقت في الظهر بالزوال، ويليه وقت العصر من مصير ظل:الثالث":قال املصنف رمحه اهللا 

 ثم ضرورة، ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس، ويليه وقت العشاء من مغيب ،ًمثله مختارا
 ثم ضرورة، ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى ،ًق األحمر إلى ثلث الليل مختاراالشف

 .ُطلوع الشمس، وتدرك الصالة بتكبيرة، والجمعة بركعة
ٍستر العورة بما ال يصف البشرة ما بين سرة رجل وركبته، و: الرابع  ا، وحرة كلها ً ما يظهر غالبةَمأُ

  . وقدمٍغير وجه وكف
  . على راحلة في السفرٍ القبلة في غير شدة خوف، ونافلةاستقبال: الخامس
 ".بيرك للتالنية مقارنة: السادس

  . يف شروط الصالة-رمحه اهللا-ُهذه جممل املسائل اليت ذكرها 
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  .الطهارة، وقد تقدم الكالم عليها، وهي الطهارة من احلدث واخلبث: الشرط األول
م خيصون ؛ة به قبل غريهٍعمل كثري من املؤلفني يف البداء الوقت، وهو ما جرى: الشرط الثاين ُ إذ إ

ُ حيث إن مسائل الطهارة كثرية، وفيها من التفصيل ما قد ال يتناسب أن تدرج ؛لِالطهارة بكتاب مستق
ً لكن املؤلف ملا كان كتابه خمتصرا ذكر الطهارة ومسائلها ضمن ،ضمن شروط الصالة يف باب الصالة

  .شروط الصالة
َ﴿إن الصالة كانت على اْلمؤمنين :  اهللا تعاىل الوقت، والوقت هو الزمان، ودليله قوله:الشرط الثالث ِ ِ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َّ ِ
ًكتابا موقوتا﴾ ُ ْ َ ً  .]١٠٣ :النساء[ َِ

ا يف هدي النيب صلى اهللا عليه   ًوقد جاء ذكر أوقات الصالة يف القرآن إمجاال، وجاء تفصيلها وبيا
  .هِتَّنُوسلم وس

َّ﴿أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقـرآن اْلفجر إن : ما اإلمجال ففي قول اهللا تعاىلأ ِِ ِِ ْ َْ َ ْ ُ َ ِ َّ ِ َ َ َ ُِ ْ َّ ِ ُ ِ َ َّ َِ
ًقـرآن اْلفجر كان مشهودا﴾ ُ ْْ َ َ ََ ِ َ ْ  .  هذه اآلية أمجل اهللا تعاىل فيها أوقات الصلوات اخلمسة]٧٨ :اإلسراء[ ُ

نه أل ذاك ؛، والوقت أهم شروط الصالةاهللا عليه وعلى آله وسلمصلى وأما تفصيل ذلك ففي سنة النيب  
ا، ولذلك كان ؛ٌم على غريه يف األصلَّمقد ُ إذ إن الصالة هلا مواقيت إضاعتها تفضي إىل اإلخالل 

ا يف وقتها من آكد شروط الصالة، وهلذا يتسامح يف بقية الشروط حمافظة على الوقت ًاإلتيان   كما ؛ُ
َ﴿حافظوا على الصلوات والصال: عالجل وقال اهللا  َّ ََّ ِ ََ َ َُ ِ َة اْلوسطى وقوموا لله قانتين﴾َ ِِ َ َُِِّ ُِ َ َ ْ  .]٢٣٨ :البقرة[ ُ

 دليله قوله ، هي احملافظة على الصالة يف كل أحواهلا، والوقت على وجه اخلصوص:واحملافظة هنا املذكورة
َ﴿فإن خفتم فرجاال أو ركبانا فإذ :تعاىل ِ َِ َ ًَ َ ُْْ َ ً َ ِ ْ ُ ْ ِ َا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تـعلمون﴾ْ ُ َ ََ ْ َ َُ ُ ُْ ْ َْ َ َّ ََّ َ َُ ُُ ْ َ َِ 

  .]٢٣٩ :البقرة[
ً حال كان عليه اإلنسان حمافظة على الوقت، وما ذكره املؤلف فأمر اهللا بالصالة على أي   من رمحه اهللاٍ

ة َّة بذكر وقت الظهر، وعلءني البداٍاألوقات بدأ فيه بالظهر، وهذا مما جرى عليه عمل كثري من املصنف
وقت كل صالة مبدأ ّ ملا صلى به جربيل الصلوات اليت بني فيها صلى اهللا عليه وسلمهذا أن النيب 

ة بصالة الظهر، وأوىل من هذا يف املستند أن اهللا إمنا ء هذا مستند البدا، بدأ فيه بصالة الظهر،ومنتهاه
َ﴿أقم الصال: ا الصالة صالة الظهر فقالذكر يف إقامة الصالة عندما ذكر أوقا َّ ِ ِة لدلوك الشمس﴾َِ ْ َّ ِ ُ ُ ِ َ 

ا، فالبدا أي. ]٧٨ :اإلسراء[  : أوقات الصلوات هلا مستنداتِّدَة بالظهر يف عء لزواهلا، وهذا أول أوقا
َ﴿أقم الصال: القرآن الكرمي يف قوله: األول َّ ِ ِة لدلوك الشمس﴾َِ ْ َّ ِ ُ ُ ِ  .، مث ذكر بقية األوقات]٧٨ :اإلسراء [َ
مه جربيل مبدأ وقت كل صالة ومنتهاه بدأ فيه بصالة َّ ملا علصلى اهللا عليه وسلمأن النيب : والثاين

  .الظهر، وقد جاء يف بعض الروايات أنه بدأه بصالة الفجر لكن احملفوظ أنه بدأه بصالة الظهر
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ي ُِّسماء إىل جهة الغروب، ومسهو ميل الشمس من وسط ال: ، الزوال"الظهر بالزوال":قوله رمحه اهللا
 ًزواال؛ ألنه انتقال،

 خيرج وقت "من مصير ظل الشيء مثله" :يف بيانه:  مث قال،"ويليه وقت العصر" :قوله رمحه اهللا
َ﴿أقم الصال دليل ذلك ،الظهر، ويدخل وقت العصر َّ ِ ِة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾َِ َّْ ِ َ َ َ ُِ ِ ْ َّ ِ ُ ِ  :اإلسراء [َ

٧٨[ . 
 بل خيرج ،ٍوقت واآلخر فاصلكل  ليس بني -، والعصر، واملغرب، والعشاءالظهر-فاألوقات األربعة  

الظهر ويدخل العصر، خيرج العصر ويدخل املغرب، خيرج املغرب ويدخل العشاء، ولذلك ذكرها يف 
َ﴿أقم الصال :ٍسياق واحد َّ ِ ِة لدلوك الشمس﴾َِ ْ َّ ِ ُ ُ ِ ِ﴿إلى غسق الليل﴾أي؛ لزواهلا  َ َّْ ِ َ َ لليل  وهو اشتداد ظلمة اَِ

  .يف منتصف الليل خبروج وقت صالة العشاء
ٍ أو بداية وقت كل صالة من .ٍ كل صالة ينتهي ببداية الوقت اآلخرُتْكلها صلوات متتابعة، وهلذا وق

 . الصلوات التالية للظهر يكون بنهاية الوقت السابق
 ، "من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل الشيء مثليه": قوله رمحه اهللا

  ، هذا وقت االختيار:أي "ًمختارا": اهللاقوله رمحه 
ُ ضرورة، وهذا يبني أن وقت صالة العصر ، بعد ذلك إىل غروب الشمس:أي "ضرورةثم ":رمحه اهللاقوله 

 . اختيار، وضرورة:ينقسم إىل قسمني
ٍ إىل مصري كل شيء مثليه، وما بعد ذلك ،لهمث مصري ظل كل شيء ، خروج وقت الظهرمن: االختيار 

ِّ ال يؤخ:أي ،وقت ضرورة ٍا، وهذا جار يف كالم احلنابلة ًّر اإلنسان الصالة إليه إال إذا كان مضطرُ
  . وقت ضرورة ووقت اختيار، ليس مثةً وخالف غريهم فجعلوا الوقت واحدا من أوله إىل آخره،والشافعية

 من سقوط قرصها، ومل يذكر منتهاه؛ :أي "ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس":قوله رمحه اهللا 
 .وقت العشاء ألنه ينتهي بدخول 

ُاحلمرة اليت تكون : و، الشفق األمحر ه"ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق األحمر" :قوله رمحه اهللا
ًد غروب الشمس، وهذه احلمرة تستمر بعد غروب الشمس زمنا حىت إذا سقطت هذه يف األفق بع

ألمحر إىل ى الشفق األبيض، فمبدأ وقت صالة العشاء مبغيب الشفق اَّسمُها بياض، ويدُاحلمرة جاء بع
 حيث ذكر للعشاء وقتني؛ وقت ؛َ مث ضرورة، وهذا مما خالف فيه املصنف املذهب،ًثلث الليل خمتارا

  والصواب أن.ُضرورة، ووقت اختيار، وجعل االختيار إىل ثلث الليل، ومبدأ الضرورة من بعد ثلث الليل
عبد اهللا  عليه حديث َّملا دل ؛ٌوقت العشاء وقت واحد يكون من مغيب الشفق األمحر إىل منتصف الليل

 .بن عمرو
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 لكنه ضرورة، ،ُ هذا يشري إىل أن وقت العشاء ميتد إىل طلوع الفجر،"ويليه وقت الفجر":قوله رمحه اهللا
  .وهذا هو املذهب وقول مجهور العلماء

 ، حلديث عبد اهللا بن عمرو؛ الليلُوذهب طائفة من أهل العلم إىل أن منتهى وقت صالة العشاء نصف 
َ﴿أقم الصال: لقول اهللا تعاىل ؛ واهللا تعاىل أعلم،جحوهو الرا َّ ِ ِة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾َِ َّْ ِ َ َ َ ُِ ِ ْ َّ ِ ُ ِ َ 

هو اشتداد ظلمته، وقد جاء بيان ذلك يف حديث عبد اهللا بن عمرو أن  ، وغسق الليل]٧٨:اإلسراء[
 .ً ومل يذكر وقتا بعده،صالة العشاء إىل منتصف الليل األوسط، وهذا منتهى

ٍوتدرك الصالة بتكبيرة، والجماعة بركعة":قوله رمحه اهللا ُ".  
ُ يدرك وقتها، ويدرك فضلها، ويدرك ما يتعلق :أيُ تدرك الصالة بتكبرية ،هذا ما يتعلق باإلدراكات ُ ُ

 وأما . كل اإلدراكات على املذهب حتصل بتكبرية اإلحرام، وهذا أحد القولني يف املسألة،باجلماعة
 . وبني بقية الصلواتاجلمعة ففارق املؤلف بني ،كعةِاجلمعة فرب

 ُ املكتوبات وسائر ما له وقت ينتهي به يدرك:أي "ُتدرك الصالة":قوله رمحه اهللا
ِّ بأن يكرب، بتكبرية اإلحرام:أي ،"بتكبيرة" :قوله رمحه اهللا  قبل خروج الوقت أو قبل انتهاء الصالة فيما ُ

 .إذا كان مجاعة، واجلمعة بركعة
ً والصالة عموما يف  ذكره املؤلف التفريق بني اجلمعةً إمجاال ما،ثة مذاهبواملسألة فيها للعلماء ثال

ُاإلدراك، فالصالة تدرك بتكبرية، واجلمعة تدرك بركعة، وهذا هو قول اجلمهور ُ. 
 فطردوا ،ً سواء كانت مكتوبة أو كانت مجعة،ُإن الصالة تدرك بتكبرية: وخالف يف ذلك احلنفية فقالوا

 ذهبوا إىل أن اإلدراك ال ؛ُ يقابلهم املالكية.فكل اإلدراكات عندهم بتكبرية اإلحرام ،القول يف اإلدراك
يكون إال بإدراك ركعة يف الصالة، ويف اجلمعة، وهذا القول أقرب األقوال إىل الصواب، فاملسألة فيها 

  .ثالثة أقوال
 


