
 صالة التطوع
 تحیة المسجد في أوقات النهي

 
: ما حكم صالة تحیة المسجد في أوقات النهي، وخاصة قبل صالة الظهر والمغرب السؤال

 بدقیقتین أو ثالث دقائق؟ 
 :وقتان موسعان، وثالثة مضیقة منهاخمسة،  جاء النهي عن صالة النافلة في أوقاتٍ  :الجواب
ستثنى من ذلك إال طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وال �ُ فمن : أما الوقتان الموسعان -

لشمس ف ایَّ َض تَ ومن صالة العصر إلى أن تَ . ثم صالة الفر�ضة -النافلة قبلها-ر�عتا الصبح 
 للغروب، هذان وقتان موسعان.

 ثالث": -رضي هللا عنه– قة: جاءت في حدیث عقبة بن عامروثالثة أوقات مضیَّ  -
 فیهن نقبر أن أو فیهن، نصلي أن ینهانا -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول �ان ساعات
 الشمس، تمیل حتى الظهیرة قائم �قوم وحین ترتفع، حتى �ازغة الشمس تطلع حین«: موتانا
جمهور أهل  هذه األوقات الخمسة ،]٨٣١[مسلم: " »تغرب حتى للغروب الشمسَتَضیَُّف  وحین

ذوات األسباب؛ استدالًال بهذه األحادیث التي تنهى عن حتى ، مطلًقا هافیالعلم �منعون التنفل 
والشافعیة یرون أن ذوات األسباب ُتفعل في هذه  ،غّلبوا جانب الحظرف ،الصالة في هذه األوقات

 .ت التي جاء النهي عن الصالة فیهااألوقا
الوضوء، وغیرها من  ار�عتو الطواف،  ار�عتو تحیة المسجد،  :ذوات األسبابومثال 

 النوافل المطلقة. من لیستو ت التي لها سبب، الصلوا
ومن  في هذه األوقات الخمسة،ذوات األسباب المقصود أن الجمهور یرون المنع مطلًقا من 

تغلیًبا لجانب الحظر والمنع، والشافعیة یرون أن ذوات األسباب  ؛�اب أولى النوافل المطلقة
فیرون أن أحادیثها أخص من أحادیث النهي، وجمهور أهل العلم  ،مستثناة من أحادیث النهي

أخص من فعل ذوات األسباب في سائر  الصلوات في هذه األوقات عنیرون أن أحادیث النهي 
 .األوقات
 ،خرج منها �سهولةظن أن المسألة عموم وخصوص، و�َ و�فتي �َ  و�جیبُ  ُ�سأل�عض من و 

قال فیها: الخاص لیست من المسائل السهلة التي �ُ و ئل، وال شك أن هذه المسألة من ُعَضل المسا
فالجمهور یرون  ،قدم على العام؛ ألنه ما من فر�ق إال و�قول: الخاص مقدم على العامم

�النسبة لذوات األسباب، فیقولون: ینهى عن الصلوات في  الصلواتخصوص األوقات وعموم 
ومن -الطرف الثاني من الشافعیة هذه األوقات الخاصة، فیقدمون خصوص أحادیث النهي، و 

من  �قدمون خصوص الصلوات �غض النظر عن خصوص األوقات، و�لٌّ  -�قول �قولهم
وجدنا أن العموم  ةٍ لكن إذا نظرنا إلى المسألة بدقَّ  ،الطرفین �قول: الخاص مقدم على العام



والخصوص بین نصوص أحادیث النهي ونصوص أحادیث ذوات األسباب عموم وخصوص 
عامة في جمیع الصلوات خاصة فهي  ،وخاصة من وجه فأحادیث النهي عامة من وجه ،وجهي

بهذه األوقات، وأحادیث ذوات األسباب عمومها في األوقات وخصوصها في الصلوات، وحینئٍذ ال 
 �كون خصوص أحد الطرفین أولى �الترجیح من خصوص الطرف اآلخر.

م، وأن الذي أمرك �الصلوات هو مقدَّ أن الحظر �رّجحوا خصوص أوقات النهي  الجمهورف
 الذي منعك منها.

موا خصوص الصلوات فعل في هذه األوقات؛ ورأوا أن هذه الصلوات تُ  ،والطرف الثاني قدَّ
 األوقات جاء في عموم الصلوات. في هذهوالنهي  ،ألن هذه الصلوات خاصة

األمر السهل أو الهّین أن هذه المسألة من المسائل الدقیقة، ولیس الترجیح فیها � المقصود
 خالفتَ  حتى قال �عض أهل العلم: ال تدخل المسجد في هذه األوقات؛ ألنك في حرج: إن صلیتَ 

[البخاري:  »فال �جلس حتى �صلي ر�عتین«أحادیث:  خالفتَ  أحادیث النهي، و�ن جلستَ 
١١٦٣[. 
الطواف �اب "لما ترجم في �تاب الحج من صحیحه:  -تعالى رحمه هللا-اإلمام البخاري و 

، ثم أورد أحادیث ": وصلى عمر ر�عتي الطواف بذي طوى -ثم قال- �عد الصبح والعصر
الر�عتین إلى أن وصل إلى ذي  لما طاف �عد الصبح وأّخر -رضي هللا عنه– عمرو النهي، 

رّجح هذا. وعلى �ل حال هو ینتظر ارتفاع الشمس وخروج وقت النهي، فاإلمام البخاري یُ  طوى 
 من التطوعات حتى ما له سبب في هذه األوقات. ءٌ صلى شيأهل العلم، وأنه ال �ُ قول جمهور 

صالة عند طلوع الشمس لكن إذا نظرنا إلى علة النهي وهي مشابهة الكفار في َتَحیُِّنهم ال
وجدنا أن النهي في األوقات الثالثة المضیقة نهٌي مقصوٌد �الذات، والنهي عن  وعند غرو�ها

سترسل في الصالة حتى أن �ُ  الموسعین نهي ال لذات الوقت، و�نما خشیةَ  الصالة في الوقتین
ا �الصالة، و�نما �شمل  الثالثة لیس�صل إلى الوقت المضیق، وأ�ًضا النهي في األوقات  خاص�

 نصلي أن ینهانا -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول �ان ساعات ثالث"أ�ًضا دفن الموتى: 
 فيأن النهي في هذه األوقات الثالثة أشد منه  على دلّ ف، "موتانا فیهن نقبر أن أو فیهن،

 الوقتین الموسعین. 
ن قضى راتبة أقر مَ  -علیه الصالة والسالم-أنه في الوقتین الموسعین النبي  األمر الثاني:

، ]١١٤٠٨[مسند أحمد:  »؟من یتصدق على هذا«وهو وقت نهي، وأ�ًضا قال:  ،الصبح �عدها
في الوقتین  نهيوقضى راتبة الظهر �عد صالة العصر، فدّل على أن الوهو وقت نهي، 

الموسعین أخف من النهي عن الصالة في األوقات الثالثة المضیقة، والذي یتأكد النهي عنه في 
صلى فال حرج؛ ألنه ُوجد ما  هذه األوقات الثالثة المضیقة، وأما �النسبة للوقتین الموسعین فإن

یوجد ما فال ف عموم النهي من األمثلة التي ذ�رناها، وأما �النسبة لألوقات المضیقة عِ ُ�ْض 



 قبل ر�عة الصبح من أدرك من«عموم النهي إال ما یتعلق �الفرائض، والفرائض مستثناة،  فعِ ُ�ْض 
 فقد الشمس، تغرب أن قبل العصر من ر�عة أدرك ومن الصبح، أدرك فقد الشمس، تطلع أن

 ، لكن هذا في الفرائض، والفرائض لیست في محل النزاع.]٥٧٩[البخاري:  »العصر أدرك
الذي أراه أن األوقات الثالثة المضیقة ال ُ�صلَّى فیها شيء من النوافل حتى ما له سبب، و 

طاف قبیل غروب الشمس وانتهى من  و�ذا، هذا الوقت خرجوقف حتى �و ولو لبث اإلنسان 
 هعشر دقائق، ینتظر إلى أن تغرب الشمس، وال �فوتالطواف قبل غروب الشمس �خمس أو 

 حینما أّخر ر�عتي الطواف إلى أن بلغ ذا طوى؛ -رضي هللا تعالى عنه-�ما فعل عمر  ء،شي
ینتظر حتى تغرب الشمس،  ،قبل أذان المغرب المسجد ومثله الذي یدخل لكي �خرج وقت النهي،

عتین هو الذي نهاه عن الصالة في هذا و�ن جلس فال حرج علیه؛ ألن الذي أمره �أن �صلي ر�
 الوقت.

ا، وهي مسألة سجدة التالوة في األوقات المضیَّ  قة تبقى مسألة وهي من المسائل الدقیقة جد�
 :عند طلوع الشمس وعند غرو�ها

عند الحنابلة تدخل في المنع، لكن على القول �أن السجدة المفردة لیست صالة، هل ف
ال صالة �عد الصبح حتى ترتفع «: -صلى هللا علیه وسلم–نبي في قول ال ،تناولها النهيی

رضي هللا –وقول عقبة ، ]٥٨٦[البخاري:  »الشمس، وال صالة �عد العصر حتى تغیب الشمس
 ؟"فیهن نصلي أن ینهانا -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول �ان ساعات ثالث": -عنه

 النزاع.خرجها من الذي �قول: السجدة المفردة لیست صالة، �ُ 
لكن إذا نظرنا إلى أن السجدة المفردة هي التي یتم بها تمام المشابهة لفعل المشر�ین، 

المشر�ون ال �صلون صالة �املة، إنما فعند أهل العلم،  السبب في النص قطعيٌّ  ودخولُ 
السجدة المفردة، فهذه �سجدون للشمس، وتتم المشابهة لفعل المشر�ین الذي من أجله جاء النهي �

  :ن الدقائقم
ولذا �ان ابن - فإّنا إذا نظرنا إلى تقر�ر أهل العلم وأن السجدة المفردة لیست �صالة -

غیر القبلة، وسجد المشر�ون إلى سجد تُ و  ،عمر �صلیها على غیر طهارة؛ ألنها لیست �صالة
 لیس الر�عة عند جمع من أهل العلمفي سورة النجم، فما دون  -علیه الصالة والسالم-مع النبي 

 .فیسجد متى اتفق له سبب السجود وهو قراءة آ�ة السجدة ،فال تدخل في أحادیث النهي -�صالة
مشابهة المشر�ین في سجودهم للشمس  یها من جهة أخرى، وأنه بها تتمنظر إلوالذي یَ  -

في  منع السجود في هذا الوقت؛ ألن دخول السبب قطعيٌّ : �ُ �قولعند طلوع الشمس وعند غرو�ها 
  .النص، وهذا السبب هو المشابهة، والمشابهة إنما تتم �سجدة مفردة



في هذه األوقات  -ومن ذلك سجدة التالوة- حال لو امتنع اإلنسان من الصالةعلى �ل 
من الصلوات في هذه األوقات  ءٌ فعل شيأولى من أن �ُ  -في ترجیحي–قة لكان الثالثة المضیَّ 

 فه من المخصصات.عِ ْض ا ما �ُ مهالموسعین فقد دخل عمومَ الثالثة، وأما �النسبة للوقتین 
 

 .١٩/٨/١٤٣١برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة، المصدر: 
 


