
 الصالةشروط 

 قبل الفجر تأخیر صالة العشاء إلى ما

 

هل �جوز تأخیر صالة العشاء إلى قبل أذان الفجر �ساعة سائلة تقول:  :السؤال
 أو نصف ساعة؟

وقت صالة العشاء من مغیب الشفق األحمر إلى منتصف اللیل �ما جاء : الجواب
 ،]٦١٢[ )صحیح مسلم(في  -رضي هللا عنهما-عمرو في حدیث عبدهللا بن 

لكن جمهور  ،صر�ح في هذا الباب -رضي هللا عنهما-عمرو وحدیث عبدهللا بن 
فعلى قول الجمهور  ،أهل العلم یرون أن وقت صالة العشاء �متد إلى طلوع الفجر

ر صالة العشاء إلى قبل أذان الفجر �ساعة أو أقل من ذلك إلى ما ال مانع أن تؤخِّ 
 ،ر �عد منتصف اللیلؤخِّ تُ أن  لهاالقول اآلخر فلیس وأما على  ،قبل أذان الفجر

وفي حدیث إمامة  ،صر�ح في ذلك -رضي هللا عنهما-عمرو حدیث عبدهللا بن و 
ه صلى العشاء في الیوم الثاني �عد أن وأنَّ  -الة والسالمعلیه الص-جبر�ل للنبي 

هللا بن  شك أن حدیث إمامة جبر�ل متقدم على حدیث عبد وال ،مضى ثلث اللیل
 ه لیس �حدٍّ أو أنَّ  ،حینئٍذ �كون ناسًخا لهو فهو المتأخر  -رضي هللا عنهما-عمرو 

ن وقت صالة إ :والجمهور �قولون  ،في النها�ة و�نما هو في نها�ة وقت االختیار
لیس في النوم تفر�ط، إنما التفر�ط على من لم « ،العشاء �متد إلى طلوع الفجر

مع أن هذا  ،]٦٨١ [مسلم:» �صل الصالة حتى �جيء وقت الصالة األخرى 
ولیس إلى وقت  ،فوقتها ینتهي �طلوع الشمس ،الحدیث مخصوص �الفجر اتفاًقا

دام ُخصَّ وَضُعف عمومه فلنخصصه  وما ،الصالة األخرى التي هي صالة الظهر
 .-رضي هللا عنهما-عمرو هللا بن  �حدیث عبد

وهو  ،مسارعة في إبراء الذمة ؛الصلوات في أول وقتها ىاألصل أن تؤدَّ و 
ة العشاء و�ال صال ،الظهر إذا اشتد الحر فإن األفضل اإلبرادصالة إال في  ،أفضل

عن  -علیه الصالة والسالم-ر النبي خَّ وتأ ،فإن تأخیرها أفضل من تقد�مها
 »إنه لوقتها لوال أن أشق على أمتي« :لكنه قال لهم ،أصحا�ه حتى نام الصبیان

 ،ه أفضلماعة على تأخیرها الشك أنَّ اتفاق الجو فتأخیر العشاء  ،]٦٣٨[مسلم: 
 .و�ترك الجماعةال یؤخرها ف تأخیرها جماعةوالمقصود 
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