
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2كتاب الصالة )  –بلوغ المرام 

 شرح األحاديث التي وردت في النهي عن الصالة في أوقات النهي
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 .الدرس أو في أثنائهأسئلة اليوم في آخر ، اللي هي سئلة من البارحة، من أسئلة البارحةبقي بعض األ
 

 نترك األسئلة بعد، في آخر الوقت، سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،الحمد هلل رب العالمين

 :-تعالى حمه هللار -قال الحافظ ابن حجر العسقالني 
 ال)): يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت: قال -رضي هللا تعالى عنه- الخدري  سعيد أبي وعن

 .عليه متفق ((الشمس تغيب حتى العصر بعد صالة وال ،الشمس تطلع حتى الصبح بعد صالة
 ((.الفجر صالة بعد صالة ال)): مسلم ولفظ

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان ساعات ثالث": -تعالى عنه رضي هللا- عامر بن عقبة عن وله
 الظهيرة قائم يقوم وحين, ترتفع حتى بازغة الشمس تطلع حين: موتانا فيهن نقبر وأن, فيهن نصلي أن ينهانا
 ."للغروب الشمس تتضيف وحين, الشمس تزول حتى

 ،ضعيف بسند -رضي هللا تعالى عنه- هريرة يأب حديث من -رحمه هللا تعالى-" الشافعي" عند الثاني والحكم
 .نحوه -رضي هللا تعالى عنه- قتادة أبي عن داود ألبي وكذا" الجمعة يوم إال": وزاد
 عبد بني يا)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال -رضي هللا تعالى عنه- مطعم بن جبير وعن

 وصححه, الخمسة رواه ((نهار وأ ليل من شاء ساعة أية وصلى ،البيت بهذا طاف أحدا   تمنعوا ال مناف
 .حبان وابن الترمذي

- هللا رسول سمعت: قال -رضي هللا عنه- الخدري  سعيد أبي"في حديث  -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
 صالة وال ،الشمس تطلع حتى)) ال صالة بعد الصبح ((الصبح بعد صالة ال)): يقول -صلى هللا عليه وسلم

 ((.الفجر صالة بعد صالة ال)): مسلم ولفظ، عليه متفق ((الشمس تغيب حتى رالعص بعد
الرواية المتفق عليها، ورواية مسلم  سلم تقييد وقت النهي بطلوع الصبحالفرق بين الرواية المتفق عليها ورواية م

ة العصر، فه  تقييد وقت النهي بصالة الصبح، وأيضًا جاء في الصحيحين وغيرهما تقييد الوقت الثاني بصال
أو يبدأ من صالة الصبح إلى طلوع الشمس؟ الرواية األولى  ن طلوع الصبح إلى طلوع الشمسوقت النهي يبدأ م

تدل على األول، والثانية تدل على الثاني، وهذا االختالف جع  بعض أه  العلم يجع  أوقات النهي ستة، يجع  
ركعتا الصبح،  الة بعد الصبح إال ركعتا الفجر(())ال صأوقات النهي ستة؛ ألنه جاء في حديث صحيح: 



فعلى هذا يكون النهي من طلوع الصبح إلى الصالة هذا وقت، وهو نهي خفيف فاالستثناء يدل على خفة النهي، 
ال  مخفف، بدلي  أنه تجوز فيه النافلة ابتداًء، وعلى هذا إذا دخ  أحدكم المسجد وصلى ركعتي الفجر فإنه حينئذ  

النافلة، فهي اتين الركعتين، وبعض الناس يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يصلي ركعتي الصبح يصلي غير ه
وهذه راتبة الفجر، نقول: ال، المقصود بتحية المسجد  دة، تسأله يقول: هذه تحية المسجدمن النواف  الراتبة المؤك

ن تكون من ركعتين فأكثر شغ  البقعة، شغ  الوقت، وتتأدى تحية المسجد بأي صالة، بأي صالة، على أ
 .((حتى يصلي ركعتين))

استثنى ركعتي  ،..-عليه الصالة والسالم-وأقر النبي  ،الوقت األول من طلوع الصبح إلى طلوع الشمسإذا كان 
رأى رجاًل يصلي بعد  -عليه الصالة والسالم-الصبح قبلها، وأقر من صلى ركعتي الصبح بعدها؛ ألن النبي 

 الركعتين فأقره على ذلك. فذكر أنه لم يص    أصبح أربعًا؟(())أفقال له:  الصبح
وعلى ك  حال هو وقت فيه سعة، الوقت الذي يليه من صالة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، وهو 

وجاء في بعض فيه راتبة الظهر لما فاتته،  -عليه الصالة والسالم-أيضًا وقت موسع، ولذا قضى النبي 
إذا دخ  وقت صالة العصر نقول: سنة اختصاصه بهذا، فهو وقت نهي، فراتبة الظهر  األحاديث ما يدل على

إن -كما سيأتي  ،-عليه الصالة والسالم-صه اها بعد صالة العصر في وقت النهي من خو تها، وقضاؤ فات وق
بن عامر ، هذان الوقتان الموسعان هما ما اشتم  عليه حديث أبي سعيد، واشتم  حديث عقبة -شاء هللا تعالى

صلى هللا عليه - هللا رسول كان ساعات ثالث" الذي يليه على األوقات الثالثة المضيقة، التي النهي فيها أشد
 قائم يقوم وحين, ترتفع حتى بازغة الشمس تطلع حين: موتانا فيهن نقبر وأن, فيهن نصلي أن ينهانا -وسلم

 ي إلى أن تغرب.يعن "للغروب الشمس تتضيف وحين, الشمس تزول حتى الظهيرة
لماذا ال نجع  األوقات ثالثة؟ من  قد يقول قائ : لماذا ال نجع  األوقات ثالثة بدل ما هي بخمسة أو ستة؟

، ومن صالة العصر طلوع الصبح إلى ارتفاع الشمس وقت واحد، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس
؟ ه  لماذا قال أه  العلم أنها خمسةن تداخلهم، الثنين في الثالثة، يمكثالثة، وندخ  ا إلى غروب الشمس
إدخال الوقتين الذين وردا في حديث أبي اآلن يمكن  ؟أو ألن األحكام تختلف؟ ها يا اإلخوان قصدهم بذلك البسط

إلى ارتفاع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة سعيد في األوقات الثالثة، فتكون األوقات ثالثة: من طلوع الصبح 
لماذا نقول: خمسة أو ستة؟ ألنه كلما قلت األقسام ، بعد صالة العصر حتى تغرب الشمسو  حتى تزول،

يعني هو مجرد تصريح  ؟وانحصرت القسمة سه  الضبط، فه  هذا البسط في األقسام مقصود أله  العلم لذاته
الموسعين عن ه  هو تصريح بما هو مجرد توضيح؟ أو ألن األحكام تختلف في الوقتين  ؟بما هو مجرد توضيح

الوقتين الموسعين النهي عن الصالة فقط، في في األحكام في األوقات الثالثة المضيقة؟ نعم، األحكام تختلف، 
األوقات الثالثة المضيقة النهي عن الصالة وعن دفن الموتى، وعن دفن الموتى، فدل على أن األمر أشد في 

أعني الوقتين -أه  العلم أن النهي عن الصالة فيهما األوقات المضيقة، في الوقتين الموسعين يرى جمع من 
إنما هو من باب النهي عن الوسائ ، أو من باب الوسائ ، يعني سد للذريعة، لئال يسترس  اإلنسان  -الموسعين

ولئال ضيق، وقت النهي المضيق، في الصالة بعد الصبح ثم يصلي وقت طلوع الشمس، الذي هو النهي الم
نف  بعد صالة العصر ثم يستمر في الصالة حتى يأتي الوقت المضيق حين تتضيف يسترس  المصلي المت



واألوقات الثالثة المضيقة فيها ضيق  ،الشمس للغروب إلى أن تغرب، فالوقتان الموسعان فيهما خفة في النهي
 وشدة.

وأداء  ائت والفرائضبالنسبة لقضاء الفو  في هذه األوقات، أماونفص  في مسألة التنف   ،نستكم  بقية األحاديث
الفرائض فال تدخ  في النهي، النهي إنما هو عن النواف  فقط، النواف  فقط، والخالف فيما له سبب وما ال سبب 

، لكن الحنفية واألمر عندهم أشد في هذه األوقات عندهم أن من صلى ركعة من -إن شاء هللا تعالى-سيأتي له 
، بينما من صلى ركعة قب  غروب الشمس ثم ؟ تبط  صالتهصالة الصبح ثم طلعت عليه الشمس إيش حكمه

ال ما تبط ؟ ما تبط ، إيش وجه التفريق؟ نعم؟  غابت عليه الشمس تبط  صالته وا 
 ......:.طالب
طلعت عليه الشمس دخ  وقت النهي تبط   ؟ شرع في صالة الصبح ثم صلى ركعةطيب، عرفنا المسألتيننعم 

بت الشمس عليها تبط  صالته، وجه الفرق بينهما أنه دخ  عليه وقت صالته، شرع في صالة العصر ثم غر 
))من أدرك ركعة من صالة النهي في صالة الصبح، وفي صالة العصر خرج وقت النهي، والحديث السابق: 

ركعة من صالة العصر قب  أن تغرب الشمس فقد الصبح، من أدرك الصبح قب  أن تطلع الشمس فقد أدرك 
 .الحديث صريح في الرد عليهم، هذا الحديث صريح في الرد عليهم هذا أدرك العصر((

عليه الصالة -أن النبي بيقولون: إن الفريضة ال تصح في وقت النهي ال سيما طلوع الشمس، ويستدلون هم 
لما نام عن صالة الصبح أخر قضاء الصالة وانتق  من المكان الذي نام فيه، هم يعللون بأنه إنما  -والسالم
لينتهي وقت النهي، لينتهي وقت النهي، والعلة منصوصة في سبب التأخير، وانتقاله من مكان إلى آخر؛  أخرها

وقت  ، أيضاً يخرج وقت النهيألن هذا الوادي الذي ناموا فيه حضر فيه الشيطان، فانتقلوا منه إلى غيره ال لكي 
شمس، الشمس إذا صارت لها حرارة يبقى النهي قد انتهى، ما الذي أيقظهم؟ أيقظهم حر الشمس، أيقظهم حر ال

ال ارتفع؟ ارتفع قطعاً   .وقت النهي وا 
نأتي إلى مسألة أخرى تتعلق بالحديث، إذا نام اإلنسان عن الصالة وهو في مكان، ه  نقول له: السنة أن تنتق  

 إلى مكان آخرانتق  من هذا الوادي  -عليه الصالة والسالم-النبي ألن  ؟عن هذا المكان وتصلي في مكان آخر
 كيف؟ ؟نعم ؟وقال: إنه حضر فيه الشيطان

 ......:.طالب
لسبب حضر فيه الشيطان، الشيطان حضر في هذا المكان الذي فاتت فيه الصالة، فه  يحضر الشيطان في 

ال ما يبقى أحد في  -عليه الصالة والسالم-ك  مكان تفوت فيه الصالة؟ ما يلزم، الرسول  أطلع على ذلك، وا 
عليه -وثالثة، كونه  انتق  إلى غرفة أخرى أو ثانية :شخص مستأذي من غرفة أو نائم في غرفته نقولبيته، 

أطلع على أن الشيطان حضر في هذا الوادي ال يعني أن ك  من فاتته الصالة يكون الشيطان  -الصالة والسالم
 قد حضره.

 بسند هريرة أبي حديث من" في مسنده -هللارحمه - "الشافعي عند" من حديث أبي هريرة "الثاني والحكم" يقول:
 ."الجمعة يوم إال" :ضعيف



الحكم الثاني يعني في حديث عقبة، اآلن اشتم  حديث عقبة بن عامر  ؟إيش الحكم الثاني؟ الحكم الثاني هاه
من ، يعني المتبادر ثالثة األوقات المضيقة، والنهي فيها عن أمرين: عن الصالة وعن دفن الموتىالعلى بيان 

بن  أنه دفن الموتى، أنه المقصود به دفن الموتى هو الحكم الثاني الذي دل عليه حديث عقبة نيقوله: الحكم الثا
حين يقوم  يدل على أن مراده بالحكم الثاني عامر، لكن حديث أبي هريرة الذي أشار إليه عند اإلمام الشافعي

الوقت الثاني مما اشتم  عليه حديث عقبة، واستثنى من  قائم الظهيرة، يعني الوقت الثاني، يريد بالحكم الثاني
هذا الوقت حين يقوم قائم الظهيرة الجمعة، وهو حديث ضعيف، وكذا ألبي داود عن أبي قتادة نحوه، يعني 
استثناء وقت الزوال حين يقوم قائم الظهيرة، حينما تكون الشمس في كبد السماء يوم الجمعة، والعلة أن النار ال 

يوم الجمعة، لكنه أيضًا حديث ضعيف، فهما حديثان ضعيفان، ثبت عن جمع من السلف أنهم من  تسجر في
، عة، يصلون نصف النهار يوم الجمعةالصحابة والتابعين ومن بعدهم أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجم

دة ضيقة يعني مقدار فدل على أن لالستثناء في يوم الجمعة أص ، لكن من ترك الصالة في هذا الوقت وهي م
ربع ساعة، ال شك أنه أحوط؛ ألن الحديثين الذين أشار لهما المؤلف ضعيفان، وكونه يؤثر عن الصحابة أنهم 

في النهي عن الصالة حينما يقوم  -عليه الصالة والسالم-يصلون في هذا الوقت مع صحة الخبر عن النبي 
 ة ال يثبت؛ ألن الحديثين كالهما ضعيف، وضعفهما شديد.قائم الظهيرة شام  الجمعة وغيرها، فاستثناء الجمع

))ال صالة قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -مارضي هللا تعالى عنه-سيأتي من حديث ابن عمر 
طلوع الفجر ))ال صالة بعد يعني ركعتي الفجر، في رواية عبد الرزاق على ما سيأتي:  بعد الفجر إال سجدتين((

تين بعد الظهر شغ  عن الركع -عليه الصالة والسالم-وسيأتي في آخر الباب أن النبي  لفجر((إال ركعتي ا
 وسيأتي ما فيه. ،قضاءً  فصالهما بعد العصر

واشتملت عليها هذه األحاديث، النهي فيها عن الصالة  ،على ك  حال عندنا مسألة أوقات النهي التي ذكرناها
ال تدخ  في النهي، النواف  لدفن في األوقات الثالثة المضيقة، الفرائض في جميع األوقات الخمسة، النهي عن ا

فرائض، يبقى عندنا إذا استثنينا الللنواف  المطلقة في هذه األوقات،  متفق على كراهة الصالة بالنسبة مطلقة
ب  الرواتب؛ ألن ألنها ال يعني أنها مطلقة تقا -المطلقة في مقاب  كونها ذات أسباب- استثنينا النواف  المطلقة

 ما يقاب  الرواتب. ، وتطلق ويراد بهاالنواف  المطلقة تطلق ويراد بها ما يقاب  ذوات األسباب
الذي ليس له سبب، متفق على كراهة الصالة من هذا النوع في هذه األوقات، والنهي  أنا أريد النف  المطلق

يم التنف  في هذه األوقات، وهو مقتضى النهي، صحيح صريح، وجمع من أه  العلم يرون التحريم، التحريم، تحر 
 وهي أوقات النهي. كراهة، ولذلك يقولون: إن األوقات أوقات كراهةلكن الجمهور على ال

ذوات األسباب منها تحية المسجد، منها سنة الوضوء، منها صالة ركعتي اإلحرام عند من يقول به، سبب، منها 
تفع  جزمًا، نعم، من  ذوات األسباب في أوقات النهي أو ال تفع ؟ركعتا الطواف، ذوات األسباب، ه  تفع  

 كيف؟ ..؟دون أي تردد وال
 ......:.طالب

صحيح، األئمة الثالثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، يعني المذاهب الثالثة، جمهور أه  العلم، الحنفية  فيه خالف
ألوقات حتى لو كان لها سبب، والشافعية يقولون: والمالكية والحنابلة على أنه ال تفع  شيء من النواف  في هذه ا



سباب في أوقات النهي، بمتفع  هذه الصلوات ذ يا -ترى المسألة  استدل الشافعية؟ ؟ وبماستدل الثالثة وات األ 
تفع  أو ال تفع  من غير نظر دقيق في وجهة نظر أه  العلم، ولك   :قولليست بالسهلة بحيث ن -اإلخوان

مسألة من عض  المسائ ، ه  تعلمون أن من أه  العلم من يقول: ال تدخ  المسجد في وقت وجهته؛ ألن هذه ال
))إذا  مرن تركت وجلست خالفت أحاديث األالنهي؛ ألنك إن صليت حرج، إن صليت خالفت أحاديث النهي، إ

من يقول:  ومن أه  العلميقول: ال تدخ  في هذا الوقت،  دخ  أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين((
طاف بعد الصبح كما في  -رضي هللا عنه-ال تجلس إن دخلت، تستمر واقف، حتى يخرج وقت النهي، وعمر 

، في الزاهر صالهما، البخاري معلقًا عنه طاف بعد صالة الصبح صلى ركعتي الطواف، صالهما بذي طوى 
واف بعد الصبح وبعد العصر، باب الط :من أج  إيش؟ من أج  أن يخرج وقت النهي، ترجم اإلمام البخاري 

وبعد صالة العصر خشيًة من وذكر الشارح ابن حجر أحاديث تدل على أنهم ما يطوفون بعد صالة الصبح 
ال الطواف ما فيه إشكال، حتى ذ الصالة وبعد  حبكر عن أبي الزبير أن المطاف يخلو تمامًا بعد صالة الصوا 
 .العصر

وهو مرتاح، ال  ويصلي ركعتينأذان المغرب بخمس دقائق قب   لة ليست سهلة يدخ  اإلنسانأقول: المسأ
 طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذي طوى. -رضي هللا عنه-، عمر يعني المسألة مشكلة

وذكر عن ابن عمر أنه كان يصلي ما لم تطلع الشمس،  ،ذكر هذا األثر عن عمر -تعالى رحمه هللا-البخاري 
ى هذا الكالم؟ يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، معناه أنه يصلي ما لم تطلع الشمس، إيش معن

 -رضي هللا عنه-الموسع دون المضيق، وعمر يصليها في الوقت الموسع دون المضيق، يصليهما في الوقت 
 "العصرما كنا نطوف بعد الصبح وبعد "انتظر حتى خرج وقت النهي، في المسند بإسناد حسن عن جابر يقول: 

 ر إسناده.حسن ابن حج
والناس وراء شيخ رجح مذهب الشافعية  -تعالى رحمه هللا-أقدم بهذا لئال نتعج ، يعني شيخ اإلسالم  أنا أقول:

جج ما تهدر أقوالهم، نأتي إلى ح يده، لكن يبقى أن األئمة اآلخريناإلسالم، وهو أه  ألن يقلد، تبرأ الذمة بتقل
))إذا دخ  ذوات األسباب األسباب، ودعونا نجع  الرمز ألحاديث  وأحاديث ذوات الفريقين، عرفنا أحاديث النهي

لجلوس مفاده أمر بالصالة، نعم إذا نهينا عن نهي عن ا أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين((
 معناه أمر لنا بالصالة. الجلوس حتى نصلي

عامة  ورددت كثيرًا أن أحاديث النهي ،اوسمعناه ،الشافعية التي درج عليها الناس حجة :ماذا يقول الثالثة؟ أوالً 
ال ال؟ ما هم يقولون كذا؟ يقولون: أحاديث  وأحاديث ذوات األسباب خاصة والخاص مقدم على العام صح وا 

وأحاديث ذوات األسباب خاصة بهذه الصلوات، الخاص مقدم على  ،النهي عامة، عامة في جميع الصلوات
ذا يقولون؟ يقولون: أحاديث ذوات ما يخفى، ئمة الثالثة؟ ما يمكن أنالعام، وه  مث  هذا الكالم يخفى على األ

ال األسباب عامة في جميع األوقات، وأحاديث  النهي خاصة بهذه األوقات، والخاص مقدم على العام، ظاهر وا 
ع ن أحاديث النهي عامة في جميقال الشافعي ومن يقلد الشافعي: إ يعني إذا ،مو بظاهر؟ أيهما أولى بالقبول

الصلوات، أحاديث النهي تتناول جميع الصلوات، أحاديث ذوات األسباب خاصة بهذه الصلوات التي لها سبب، 
ماذا  -وهم الجمهور-إذا قالوا مث  هذا الكالم يقول الطرف المقاب   ،مقدم على العاموالخاص  ،ربطت بسبب



 ،الظهر ،دخ  أحدكم المسجد الضحىيقولون؟ يقولون: أحاديث ذوات األسباب عامة في جميع األوقات، إذا 
هذا عام في األوقات كلها، لكن أحاديث  ، فال يجلس حتى يصلي ركعتينالعشاء في أي ساعة ،المغرب ،العصر

ال ما في النهي خاصة بهذه األوقات، والخاص مقدم على العام، اآلن عندن ا تكافؤ في الحجة، في تكافؤ وا 
إذا كان العموم والخصوص مطلق، إذا كان  م بإطالق؟ نقول مث  هذاعلى العا تكافؤ؟ ه  نقول: الخاص مقدم

نقول مث  هذا عموم والخصوص وجهيًا كما هنا، فال نستطيع أن وم والخصوص مطلق، أما إذا كان الالعم
النهي فيها عامة من وجه الكالم؛ ألن عندنا تكافؤ في االستدالل؛ ألن العموم والخصوص وجهي، أحاديث 

فالعموم والخصوص وجهي وليس  ،وأحاديث ذوات األسباب عامة من وجه خاصة من وجه خاصة من وجه،
 بمطلق.
ثبت النهي عن قت  النساء، ثبت النهي عن قت  النساء، وثبت  ال يوضح مث  هذا الكالم من السنة:نأتي بمث

عموم يشم  الرجال )من( من صيغ ال نه فاقتلوه(())من بدل دي ))من بدل دينه فاقتلوه(( األمر بقت  المرتد
خاص  ، النهي عن قت  النساءوخاص بالمرتدين لوجه، عام لشموله الرجال والنساءوالنساء، فهو عام من هذا ا

ال ما هو بواضح؟ عموم وخصوص وجهي، يعني  لمرتدات والكوافر األصليات،في النساء، لكنه شام  ل واضح وا 
قال القائ : نهى عن قت  النساء،  ))من بدل دينه فاقتلوه((ديث إذا قال: تقت  المرتدة، نعم، تقت  المرتدة لعموم ح

ذا قال: ال  تدخ  المرأة،  ))من بدل دينه فاقتلوه((جاء الطرف اآلخر يقول:  تقت  المرأة للنهي عن قت  النساءوا 
بدل ))من عموم حديث: نطلب مرجحًا خارجيًا، نطلب مرجح خارجي،  فالحجج متكافئة، الحجج متكافئة، وحينئذ  

ه  دخله تخصيص؟ ه  يوجد مرتد ال يقت ؟ محفوظ العموم هنا، لكن  ؟ه  هو مخصوص بشيء دينه فاقتلوه((
ال غير محفوظ؟ غير محفوظ؛ ألنه  دخله مخصصات كثيرة، إذا قتلت النهي عن قت  النساء عمومه محفوظ وا 

ال ما تقت ؟ إذا زنت المرأة ال تقت ؟ تقت ، نعم  ذاك إذن العموم غير محفوظ، وعموم  ،ترجموهي محصنة تقت  وا 
 محفوظ، فعلى هذا تقت  المرتدة، وكيف رجحنا؟ طلبنا مرجح خارجي.

النهي مع ذوات األسباب نبحث عن مرجح خارجي، الجمهور الذين يقولون بأن ذوات األسباب ال في أحاديث 
 بشيء فأتوا منه ما استطعتم(())إذا أمرتكم  اإلباحة، المنع تفع  في أوقات النهي قالوا: الحضر مقدم على
فإذا منعت من الصالة في هذا  ،وقد يكون المانع منها حكمياً  ،واالستطاعة القدرة قد يكون المانع منها حقيقياً 

ال ما أنت مستطيع؟ أنت ما أنت م ))فإذا أمرتكم بأمر  ولو كنت مأموراً  ستطيع إذا منعتالوقت فأنت مستطيع وا 
ال  لممنوع من الصالة في هذا الوقت غير مستطيع، غيرلمنهي واوا فأتوا منه ما استطعتم(( مستطيع حقيقة وا 

ذا نهيتكم عن شيء)) حكمًا؟ حكماً   (())إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوهفاجتنبوه(( ))في مثنوية في تساه ؟  ((وا 
عن الصالة في بعض  أمرتنا بأن نصلي إذا دخلنا المسجد لكن نهيتنا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(())

ذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه((و ))))أتوا منه ما استطعتم(( األوقات، إذن ال نستطيع أن نصلي  هذه وجهة نظر  ا 
وعلى هذا نمتنع من الصلوات في هذه األوقات، وهي حجة كما ترون  ،الحظر مقدم على اإلباحة :من يقول

 قوية.
ي ارتكاب النواهي والمحظورات أسه  عند شيخ اإلسالم من ترك شيخ اإلسالم رأيه بالنسبة لألوامر والنواه

، بدلي  أن معصية آدم ارتكاب ، ارتكاب المحظورات أسه  عنده من ترك المأمورات-رحمه هللا-المأمورات 



محظور، ومعصية إبليس ترك مأمور، أيهما أعظم؟ معصية إبليس، فكونك تترك المأمور أعظم عند شيخ 
ن كان حتى المحظور، لكن  اإلسالم من أن تفع  شيخ اإلسالم يقوله ويقرره إال أن شيخ اإلسالم ال هذا الكالم وا 

أنت مأمور بالصالة مع الجماعة، مأمور بالصالة مع  تتفاوت والمحظورات تتفاوت،ينازع في أن المأمورات 
لمسجد شباب يلعبون الجماعة، إذن يلزمك أن تذهب إلى المسجد حيث ينادى بها، لو قدر أن في طريقك إلى ا

وال تستطيع أن تغير هذا المنكر، ه  تقول: أترك المأمور اللي هو الصالة مع الجماعة لوجود المنكر في 
ندها ظالم ال بد من أن تقع نعم، لكن لو كان في طريقك إلى المسجد بغي وع ؟طريقي الذي ال أستطيع تغييره

ور وهذا محظور؟ يمكن يقول شيخ اإلسالم مث  هذا الكالم؟ ألنه مأم نقول: ال بد أن تذهب إلى الجماعة عليها
ما يمكن يقول شيخ اإلسالم بهذا الكالم، فالمأمورات تتفاوت والمحظورات تتفاوت، فإذا أطلق مث  هذا الكالم ال 

 .بد من تقييده
هي أيضًا جمهور أن الحضر مقدم على اإلباحة، وجهة نظر الشافعية ومن يقول بقولهم، و عرفنا وجهة نظر ال

أقوى  العموم المخصوص، العموم المحفوظ فيها قوة، يقولون: مث  ما نظرنا بالمرتدات العموم المحفوظ أقوى من
في  اديث النهيمن العموم المخصوص، عموم ذوات األسباب ماذا دخله من المخصصات، لم يدخله إال أح

ال ما في هذا العموم غير النهي عن الصالة في ه  هناك ما يخص  ))إذا دخ  أحدكم المسجد(( ؟غيرها وا 
عموم أحاديث النهي مخصوص بالفرائض، نعم، مخصوص بركعتي  ،األوقات الخمسة؟ لكن أحاديث النهي

ات األسباب فدخله من المخصصات أكثر مما و ذيأتي، منصوص عليها، مخصوص بجميع الطواف على ما س
 صصات ضعف العموم، ضعف العموم.وكلما كثرت المخ ،دخ  عموم ذوات األسباب من المخصصات

لو أن شخصًا من الناس قال ألوالده: ال يخرج أحد من صالة العصر إلى صالة العشاء، وبالفع  طبق بحزم، 
أريد شيء  ، ثم جاء واحد من أوالدهبهذه القوة يساوي ما لو قال: ال يخرج أحد -عموم هذا النهي-ه  هذا النهي 

كذلك، البقية منعهم، أيهما أقوى؟ األول الذي ال و ح وارجع بسرعة، جاء ثاني يسير من البقالة وأرجع، قال: رو 
من العموم الذي دخله مخصصات، وكلما كثرت  ، ال شك أن العموم المحفوظ أقوى يدخله خصوص أصالً 

من األنظمة تضعفها، كثرة االستثناءات من األنظمة تضعفها،  تالمخصصات يضعف العموم، ولذا االستثناءا
 م، وك  من يعاني هذه األمور.مر معروف عند اإلداريين وغيرههذا أ

عرفنا وجهة نظر الجمهور، ووجهة نظر الشافعية، وبعد هذا ماذا نقول لمن دخ  المسجد في وقت نهي يصلي 
ال ما يصلي؟ نعم، أواًل:  مسألة اإلنكار على من صلى مع قوة وجهة نظر الشافعية ما هو بوارد، واإلنكار على وا 

 لس مع قوة وجهة نظر الجمهور ليس بوارد.من ج
إذا دخ  في الوقتين الموسعين فاألمر أخف، األمر أخف؛ ألن من أه  العلم من  يبقى ماذا يصنع اإلنسان؟

قال: إن النهي عن الصالة في الوقتين الموسعين إنما هو من باب منع الوسائ  والنهي ليس لذات الوقت؛ لئال 
ح، لوقت المضيق، ولذا ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي بعد الصبيسترس  المصلي فيصلي في ا

يعني ركعتي الطواف، ما لم تطلع الشمس، فدل على أنه ال يصلي في الوقت المضيق، ويصلي في الوقت 
، والنهي فيها لذاتها ال لغيرها، الموسع، وعلى هذا نقول: األوقات المضيقة مدتها محدودة، والنهي فيها شديد



ألولى أال يصلي اإلنسان في األوقات الثالثة، ينتظر حتى يخرج وقت النهي، أما في الوقتين الموسعين فاألمر ا
ال ما هو بظاهر؟ ها يا اإلخوانفيه سعة، ظاهر  اليحتاج إعادة  وا   نعم؟ ؟وا 

 ......:.طالب
 ويش نعيد؟ الكالم األخير؟

 ......:.طالب
سألة كما قدمت وأسلفت ليست من المسائ  السهلة التي يتطاول عليها بعدما سمعنا حجج الفريقين، والمأقول: 

جماهير أه  العلم يرون أن تحية المسجد ليست بواجبة،  :فينكر على غيره إذا صلى أو جلس، أوالً آحاد الطلبة 
جوب، ب  هي مستحبة، كما أن الجمهور أيضًا يرون أن النهي للكراهة وليس للتحريم، وقي  بالتحريم وقي  بالو 

وجوب صالة التحية، فالمسائ  متوازنة وأشكالها كبير، فالمسألة من عض  المسائ ، وتجد آحاد الطلبة إذا 
ثم جاءت  ،والسبب معروف، السبب معروف، يعني كان البلد مقيد بمذهب، أو متقيد بمذهب معين ..،سئ 

االجتهاد من غير قيد وال شرط، والبلد معتمد على مذهب اإلمام  مسألة الثورة على التقليد، وحث الناس على
أحمد، وهم ال يصلون في أوقات النهي، ثم جاءت مسألة محاربة التقليد، وكان من المسائ  التي حصلت فيها 

نما إثبات وال نفي إال بالدلي ، ما ينساق وراء دعاوى، إ الشرشرة هذه المسألة، فعلى طالب العلم أن ال يندفع ال
 .وأه  العلميثبت ويدين هللا بالدلي ، مع احترامه لألئمة 
أن النهي عن الصالة فيهما من  ه ابن عبد البر وابن رجب وغيرهمافالخالصة أن الوقتين الموسعين على ما قرر 

قائم  باب منع الوسائ ، واألوقات الثالثة المضيقة المربوطة بالشمس، طلوعًا وغروبًا وزوااًل كونها حينما يقوم
ن كان جمع  الظهيرة، يعني كونها في كبد السماء، إذ األمر فيها أشد، وقد نهي عن الدفن فضاًل عن الصالة، وا 

صلي صالة الجنازة، فإذا دخ  غفير من أه  العلم يرون أن نقبر فيهن موتانا يعني ال نصلي صالة الجنازة، ال ن
ما دامت الشمس بيضاء نقية لك أن  ،ةمر فيه سعالمسجد في الوقتين الموسعين ال بأس أن يصلي، األ أحد

من صلى بعد الصبح  -عليه الصالة والسالم-أقر النبي  ))إال ركعتي الفجر((تصلي، ودخ  النهي استثناءات 
راتبة الظهر بعد صالة العصر، أما في  -عليه الصالة والسالم-راتبة الصبح، فيضعف عموم النهي، وقضى 

يثرب عليه مع قوة  لإلنسان أن ال يصلي، لكن لو صلى التي النهي فيها لذاتها فينبغي األوقات الثالثة المضيقة
أن من حجة الشافعية؟ ال يثرب عليه، وهي أوقات النهي فيها شديد، ومدتها محدودة، لو انتظر اإلنسان، وعرفنا 

تجلس، وتعرفون مذهب  ال أه  العلم من يقول: ال تدخ  المسجد في هذا الوقت، ومنهم من يقول: تستمر واقف
ما خالفت ال أحاديث النهي  ،يقولون: إذا دخلت المسجد في وقت النهي اضطجع، تصير ما جلست الظاهرية

 ؟وال أحاديث النهي عن الجلوس، تضطجع، فال يصدق أنك جلست، نعم
 أية البيت ابهذ وصلى طاف أحداً  تمنعوا ال مناف عبد بني يا))ال والحرم على وجه الخصوص سيأتينا حديث: 

المقصود أننا انتهينا من هذه المسألة، ر يخف في المسجد الحرام، نعم يخف، فاألم ((نهار وأ لي  من شاء ساعة
ال يبي ي الإذا كان أحد عنده إشكال وا   نعم؟ ؟ستفص  وا 

 ......:.طالب



ني قضاء يع ؟هو وقت نهي على ك  حال، كونه وقت نهي وقت نهي، لكن ه  مث  هذه الصالة تصلى إيه،
عليه الصالة -في الوقتين الموسعين األمر فيه سعة، مث  ما ذكرنا، النبي  ؟الرواتب تصلى في أوقات النهي

؛ -عليه الصالة والسالم-صه اإن هذا من خو  :قول من قال ..،وسيأتي أن هذا ،قضى راتبة الظهر -والسالم
ال ما قب  واستثنى ركعتي الصب ،ألنه إذا عم  عماًل أثبته، وأقر من صلى ح من النهي قب  صالة الصبح، وا 

 ؟صالة الصبح بعد طلوع الصبح وقت نهي، نعم
 ......:.طالب

 ؟، نعم-تعالى إن شاء هللا-سيأتي، سيأتي الحديث 
 ......:.طالب
 أيه؟ ركعتي الطواف؟ ؟أيه

 ......:.طالب
هذا ما يدخ  في النهي  تصلي في وقت النهي مهما كانت شدة النهي، الصلوات المفروضة قضاء الفوائت

 أصاًل.
 ......:.طالب
 مربوطة بوقتها. ))فليصليها إذا ذكرها(( روضة صليهاما يلزم، ما دام مف ،ال، ال
 ......:.طالب

 إيش فيه؟
 ......:.طالب

هذا ما حفظ عنه أنه صلى، نعم في  ، والذي أوى إلى حلقة وأواه هللاالثالثة الذين دخلوا ،فيه أدلة، فيه من دخ 
 سم.في صوارف معروفة، نعم،  ،أدلة

 ......:.طالب
 .نعم في البيت، إذا كان يشق عليك، إذا كان يشق عليك الذهاب إلى المسجد صلوا في رحالكم، ص   

 ......:.طالب
أنهم كانوا يصلون في وقت النهي يوم الجمعة، وهو جالس في عن بعض الصحابة ثابت الجمعة؟........

 المسجد؟
 ......:.طالب

 داخ ، أقول: إذا ضاق الوقت ال يصلي، إذا ضاق الوقت ال تصلي، نعم.
 ......:.طالب

 كلها ما تزيد على ربع ساعة، يعني وقت الصيف إذا زاد النهار زادت قلي .
 هذا يقول: نخشى من عاقبة فتح باب السؤاالت الشفوية.

فهمنا مسألة التعارض بين ذوات األسباب هو صحيح ما دام فتح الباب ما انتهى، لكن أنا أريد أن نتأكد أننا 
ليست من ، وبين أحاديث النهي؛ ألنها مسألة مشكلة حقيقة هي في غاية اإلشكال، وهي من عض  المسائ 



يتنقص أه  العلم، ويرمي من يترك  ،ألن بعضهم يتنقص أه  العلم ..؟إيش :السهولة بحيث يقول آحاد الطلبة
 صحيح، نعم.ما هو بلتقليد، الصالة في أوقات النهي بالتعصب وا

 ......:.طالب
 األوقات الموسعة من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، ومن صالة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب.

 قائم يقوم وحين, قيد رمح ترتفع حتى الشمساألوقات الثالثة المضيقة التي جاء ذكرها في حديث عقبة من طلوع 
 إلى أن تغرب، هذه أوقات مضيقة. للغروب الشمس تتضيف وحين, الشمس تزول حتى الظهيرة

 أسئلتكم؟ ؟عندكم أسئلة
 ......:.طالب

 .الساعة تسعة ،اسأل، اسأل
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ......؟األوقات الموسعة والمضيقة وعدد كل منها......السؤال األول:

 سم.
 .يقوللو وقفت 

 .....؟من يدخل إلى المسجد في وقت النهي، ترجيح الشيخما الذي رجحه الشيخ ل ......السؤال الثاني:
 ......؟إنما سد ذريعة...... النهي ليس...... إذا دخل في األوقات الموسعة

 إيش رأيكم؟
 ......:.طالب

 إيه هو اللي يتعلق بالدرس مهم.
 طاف أحدا   تمنعوا ال مناف عبد بني يا)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال مطعم بن جبير"حديث 

يعني الترمذي قال:  "الترمذي وصححه, الخمسة رواه ((نهار وأ ليل من شاء ساعة أية وصلى البيت بهذا
 هذا حديث حسن صحيح. "هذا حديث حسن صحيح"

وعرفنا أن المخصصات في أحاديث  ،هذا الحديث من المخصصات لعموم أحاديث النهي، من المخصصات
كثر من المخصصات في أحاديث ذوات األسباب، وعلى هذا فعموم أحاديث النهي أضعف من عموم النهي أ

كان يطوف بعد الصبح وال يصلي إال بذي طوى،  -رضي هللا عنه-أحاديث ذوات األسباب، وعرفنا أن عمر 
ة في أوقات وليس معنى هذا الحديث الحث على الصال ،عرفنا كالمهوهذا مثبت في الصحيح، وابن عمر أيضًا 

 ،هو في عصر الجمعة يكثر الخروج من المسجد لو يق -وهذا واقع-في المسجد الحرام؛ ألن بعض الناس  النهي
سان ال ، فكون اإلنالدخول مبرر للصالة وقت النهي ،، يكون له مبررمن المسجد الحرام لكي يصلي ك  ما دخ 

ليس  ((نهار وأ ليل من شاء ساعة أية وصلى بيتال بهذا طاف أحدا   تمنعوا ال)) ليس معناه أنه يؤمر يمنع
معنى هذا أن اإلنسان يؤمر بالصالة، أو يؤمر بالطواف، فكون اإلنسان ال يمنع ال يعني أنه يؤمر، فإذا طاف ال 



اخرج  ه  يؤمر نقول: استغ  فض  المكان وفض  الزمان يمنع من الصالة، إذا دخ  ال يمنع من الصالة، لكن
 ال يعني هذا. ؟تحية المسجد ًا وادخ  وص   مرار 

))ليلني منكم وبعض الناس يفهم بعض األحاديث على غير وجهها، على غير وجهها، حديث في الصحيح: 
ه  معنى هذا أنك إذا وجدت صبي متقدم جاء قب  الكبار وجلس قرب اإلمام أنك تطرد  األحالم والنهى(( اأولو 

ع ، وهذا فهمه، لكن المتبادر من الحديث ه  هو طرد هذا الصبي من هذا المكان؟ بعض رواة الحديث ف
حث للكبار، وليس معناه طرد الصغار، وأه  العلم يقولون: ليس للرج  أن يقيم  ؟للصغار أو حث للكبار بالتقدم

ابنه وال عبده من مكانه فيجلس فيه في المسجد؛ ألن القاعدة المطردة في الشريعة أن من سبق إلى مباح فهو 
مد إلى شخص بكر، جاء قبلك، يستحق هذا المكان فتطرده من هذا المكان ليس بالصحيح، فبعض تعأحق به، 

وقد فهمه بعض الرواة، دخ  وفي صبي في روضة المسجد فأقامه، لكن ليس معنى الحديث طرد الناس يفع ، 
كبار أن يتقدموا إلى الالم الم األمر، الالم الم األمر فهو أمر للكبار، وحث لل ،الصغار إنما هو أمر الكبار

 الصالة فيلوا اإلمام.
ومن ثم الصالة بعده، أو نقول، أو نشير، أو  ،وليس معنى هذا أننا نأمر بالطواف ))ال تمنعوا أحدًا طاف((هنا 

 نأمر أحد بأن يكثر الخروج والتردد إلى المسجد بحيث يكون له مبرر للصالة، ال.
ه  النهي عن إيش صلى؟ ه  معنى هذا أنه يصلي نواف  مطلقة؟  ((وصلى البيت بهذا طاف أحدا   تمنعوا ال))

وعندنا صالة، يتصور  ،أو عنهما معًا؟ نعم، اآلن عندنا طواف المنع عن الطواف فقط أو عن الصالة فقط
صلى العصر في الحرم، في المسجد    واحد عن الثاني، يعني شخص جالساجتماعهما ويتصور انفراد ك

 البيت بهذا طاف أحداً  تمنعوا ال)) :األذكار المتعلقة بالصالة قام يصلي يدخ  في حديث الحرام، وبعد أن أنهى
يعني لو شخص صلى  ؟ه  هي واو معية أو استئنافية ((وصلى))بعبارة أخرى نقول: الواو هذه  ،نعم ((؟وصلى

قام يصلي ركعتين بعد في المسجد وجالس في مكانه وذكر هللا وسبح وهل  وقرأ آية الكرسي والمعوذتين وانتهى 
أنا أصلي، ويتصور النهي عن منع  ))ال تمنعوا أحدًا طاف وصلى((صالة العصر في المسجد، ويقول: 

المصلي، أخذًا من هذا الحديث، أو النهي معلق بالطواف، ال تمنعوا الطائفين، لكن إذا طاف له أن يصلي 
أو ال تمنعوا  ؟أو ال تمنعوا المصلين ؟منعوا الطائفينه  نقول: ال تالمرتبطة بالطواف، أو عنهما معًا، الصالة 

 عية وليست استئنافية.فالواو هنا واو م ،نعم عد الطواف؟ االحتمال الثالث، نعم؟من صلى ب
 :حديث ابن عمرنعم،  

 رواه ((الحمرة الشفق)): قال -صلى هللا عليه وسلم- النبيأن  -مارضي هللا تعالى عنه- عمر ابن وعن
 .وقفه وغيره خزيمة ابن وصحح الدارقطني

: فجران الفجر)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال -مارضي هللا تعالى عنه- عباس ابن وعن
 رواه ((الطعام فيه ويحل -الصبح صالة: أي- الصالة فيه تحرم وفجر, الصالة فيه وتحل الطعام يحرم فجر
 .وصححاه والحاكم خزيمة ابن

 في مستطيال   يذهب إنه)): الطعام يحرم الذي في وزاد, نحوه -رضي هللا تعالى عنه- ابرج حديث في وللحاكم
 ((.السرحان كذنب إنه)): اآلخر وفي ((األفق



 يكفي.
 رواه ((الحمرة الشفق)): قال -صلى هللا عليه وسلم- النبيأن  -مارضي هللا عنه- عمر ابن"حديث 

 ابن عمر. على "وقفه وغيره خزيمة ابن هوصحح الدارقطني
عند جمهور أه  العلم الذي ينتهي وقت صالة المغرب بمغيبه هو الحمرة، عند األكثر، وعند الحنفية هو  الشفق

يستدل به الجمهور،  ))الشفق الحمرة((البياض الذي يعقب الحمرة، والحديث الذي أورده من حديث ابن عمر 
ه وقفه على ه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغير ضعيف، روا  -عليه الصالة والسالم-لكنه مرفوع إلى النبي 

 .-صلى هللا عليه وسلم-ابن عمر موقوف، لكنه ال يصح مرفوعًا إلى النبي  ابن عمر، يعني يصح عن
لكن الحديث ال كالم،  -عليه الصالة والسالم-إذا صح موقوف على ابن عمر، لو صح مرفوعًا إلى النبي 

لكلمة، يعني لو ن عمر، فه  يستدل بقول ابن عمر في تفسير مث  هذه امرفوعًا ضعيف، والصواب وقفه على اب
ل لك: الحديث ضعيف، تقول له: هذا كالم ابن عمر، يقول: موقوف عليه، هذا رأي ابن احتججت على حنفي قا

-عمر، للطرف اآلخر أن يقول: المسألة لغوية، إيش معنى الشفق في لغة العرب؟ الشفق الحمرة، وابن عمر 
من األقحاح من العرب، فإذا فسر هذه مث  هذه الكلمة اللغوية تفسيره أولى من تفسير غيره،  - عنهرضي هللا

غوية، وابن عمر حجة ولذا جاء في القاموس الشفق محركة الحمرة في األفق من الغروب إلى العشاء، فالمسألة ل
لكن غير ابن خزيمة وقفه  ،-والسالم عليه الصالة-في هذا الباب، صححه ابن خزيمة يعني مرفوعًا إلى النبي 

 على ابن عمر، فإذا تعارض الوقف مع الرفع فما الحكم؟ إذا تعارض وقف الخبر مع رفعه؟
 ......:.طالب
 نعم؟

 ......:.طالب
 كيف؟
 ......:.طالب
 الصحابة كلهم حجة، الصحابة كلهم حجة، كلهم ثقات دون استثناء، من ثبتت صحبته فهو ثقة، نعمنعم 

 :.....طالب
نعم من أه  العلم من يقول: يرجح الرفع؛ ألنه زيادة من ثقة، ومنهم من يقول: يرجح الوقف؛ الراجح رفعه،  ،نعم

ألنه المتيقن، والرفع مشكوك فيه، لكن صنيع األئمة الكبار يدل على أنهم ال يحكمون في مث  هذه المسألة 
 رحمه هللا-نحكم للوقف؟ ال، فتجد اإلمام أحمد  بأحكام مطردة، ك  ما تعارض وقف مع رفع نحكم للرفع أو

أحيانًا يحكم على الخبر بأنه موقوف، ويحكم على خبر آخر بأنه مرفوع، والبخاري بالعكس، حديث ابن  -تعالى
في رفع اليدين بعد القيام من  ،-عليه الصالة والسالم-عمر في الصحيح في صحيح البخاري يرفعه إلى النبي 

م من التشهد األول رفع يديه، هذا مرفوع في صحيح البخاري، فالبخاري رجح الرفع، اإلمام أحمد الركعتين، إذا قا
ب  يتركون الحكم  ،رجح الوقف، فاألئمة الكبار ال يحكمون بقواعد عامة ومطردة في مث  هذا -تعالى رحمه هللا-

حكموا بوقفه، إذا ترجح الوص  حكموا  للقرائن، إذا ترجح عندهم الرفع حكموا برفع الخبر، إذا ترجح عندهم الوقف



به، إذا ترجح اإلرسال حكموا به وهكذا، فالمرجح هنا الوقف، فالخبر موقوف على ابن عمر، والمسألة لغوية، 
 فقوله حجة في مث  هذه المسألة. ،وابن عمر من أه  اللسان األقحاح

: فجران الفجر)) :- عليه وسلمصلى هللا- هللا رسول قال: قال -مارضي هللا تعالى عنه-عن ابن عباس "
وهو يعني صالة الصبح، يحرم الطعام وتح  فيه الصالة  ؟فجروهو ال ((الصالة فيه وتحل الطعام يحرم فجر

 وهذا الفجر الكاذب ((الطعام فيه ويحل الصالة فيه تحرم وفجر)) الفجر الصادق الذي ينتشر في األفق
وهو صحيح ما فيه إشكال، والذي  "والحاكم خزيمة ابن"ج عند واألول مستطير، هذا الحديث مخر  ،المستطي 

الذي يذهب مستطيال   الطعام يحرمالذي " :وزاد فيه ،وهو مخرج عند الحاكم من حديث جابر ،يليه أيضًا صحيح
 كذنب إنه))في األفق مستطي  يمنة ويسرة، ليس معناه أنه مستطي  عمودي، ال، بدلي  أن الثاني:  "في األفق

كذنب السرحان، طول هكذا، فالصالة تحرم قب  طلوع الفجر الثاني وتح  بطلوعه، كما أن الصوم  ((انالسرح
ن طلع الفجر األول، ترى األحاديث  فجر الثاني لم يطلعيحرم األك  بطلوع الفجر الثاني، ويجوز األك  مادام ال وا 

 الباقية سهلة ما فيها مطالب.
 ......:.طالب

فتحرم فيه  ،ال، فجر، فجر؛ ألنه ما بعد دخ  الوقت، الفجر األول الكاذب ما دخ  الوقتتحرم فيه الصالة؟ ال، 
 صالة الفجر، لكن األك  حالل.

 ......:.طالب
 ويح  فيه الطعام(( -أي صالة الصبح- ))وفجر تحرم فيه الصالة بدلي  ما قرن إليه، نعم ،ال، ال ما هو بهذا

 بدلي  االقتران، اقتران ح  الطعام.
 ذي يليه:ال
 األعمال أفضل)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال -رضي هللا تعالى عنه- مسعود ابن وعن"

 .الصحيحين في وأصله، وصححاه ،والحاكم الترمذي رواه ((وقتها أول في الصالة
, هللا ضوانر  الوقت أول)): قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن -رضي هللا تعالى عنه- محذورة أبي وعن

 .جدا   ضعيف بسند الدارقطني أخرجه ((هللا عفو وآخره; هللا رحمة وأوسطه
 .أيضا   ضعيف وهو, األوسط دون , نحوه -مارضي هللا تعالى عنه- عمر ابن حديث من وللترمذي
 األعمال أفضل)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال -رضي هللا تعالى عنه- مسعود ابن"حديث 

 .الصحيحين في وأصله، وصححاه ،والحاكم الترمذي رواه ((وقتها أول في الةالص
ه  هو من العموم الباقي على عمومه أو من  (الصالة)هذا العموم  ))أفض  األعمال الصالة في أول وقتها((

الخصوص؟ يعني جميع الصلوات األفض  فيها أن تقدم في أول  أو العموم الذي دخله ،العموم المخصوص
هذا السؤال، أو  ))أفض  األعمال الصالة في أول وقتها((؟ إذن هو عموم مخصوص، عموم مخصوص، هاوقت

-وجاءت أجوبته  ،عن أسئلة سئ  فيها عن أفض  األعمال -عليه الصالة والسالم-هذا الجواب أجاب به النبي 
وأجاب بأجوبة  مان باهلل(())إيمتفاوتة، جاء في حديث: سئ  عن أفض  األعمال فقال:  -عليه الصالة والسالم

أخرى أجاب أن أفض  األعمال الجهاد في سبي  هللا، وأجاب بالحج، وأجاب بأجوبة كثيرة، فإما أن يقدر )من( 



فض  األعمال الجهاد في سبي  هللا، من أفض  األعمال الصالة في أول وقتها، من أ فيقال: من أفض  األعمال
ن كانت األفضلية مطلقة هنا– ال يرد إشكال، كيف يكون  حينئذ  ، فمن أه  العلم من يقدر )من( و ن باهللاإليما -وا 

األحوال الخاصة ظروف و السؤال واحد واألجوبة متعددة؟ ومن أه  العلم من يرى أن اختالف األجوبة الختالف ال
 والعامة.

نفاق في سبي  قال: اإلمن أه  العلم ما أفض  األعمال؟  فسئ  شخص ،الناس نزل بهم حاجة فاقة لو قدر أن
هللا؛ ألن الحاجة إلى اإلنفاق أشد، لو صار في أه  العلم قلة، واحتاج الناس إلى عدد كبير من المتعلمين ليفوا 

هذا بالنسبة للظروف العامة، هناك ظروف أفض  األعمال قال: طلب العلم، بحاجة الناس، وسئ  عالم عن 
نفاق في سبي  هللا؛ ألن اإلنفاق من هذا الشخص له خاصة لو شخص غني سأل عن أفض  األعمال؟ قلنا: اإل

 أثر.
ونب ، مث  هذا إذا سأل عن أفض  األعمال نقول  ه نباهةلكن في ،شخص نضو الخلقة ال يتحم  ضعيف البنية

ال طلب العلم؟ طلب العلم، لكن لو وجدنا ش :له  خص بالعكس في قوة بنية، ويظن فيهالجهاد في سبي  هللا وا 
ومع ذلك في الطرف اآلخر يكون نباهته أق  أو كذا، نقول له: أفض   ،ن أنه يجدي في الجهادويغلب على الظ

األزمان واألماكن تختلف الظروف العامة والخاصة واألحوال و ، على ك  حال األعمال الجهاد في سبي  هللا
 األجوبة بحسب اختالفها.

أصله في  "أصله في الصحيحينو اكم، لحرواه الترمذي وا ))أفضل األعمال الصالة في أول وقتها(("
صلى هللا عليه -الصحيحين، الذي في الصحيحين أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود بلفظ: "سألت النبي 

 (أول) :وليس فيه لفظ ))الصالة لوقتها(( ما في أول ))الصالة لوقتها((أي العم  أحب إلى هللا؟ قال:  -وسلم
ه، فعلى هذا ال يرد التخصيص، إذا كانت الصالة لوقتها تحب أوله أو أثناؤ سواًء كان المس ووقتها هو ما شرح،
وتأخير ما جاءت السنة  ،ثم بعد ذلكم أفض  هذا األفض  تقديم ما جاءت السنة بتقديمه ،تكون أفض  األعمال

 بتأخيره، وكلها في إطار الوقت.
 وأوسطه, هللا رضوان الوقت أول)): قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن -المؤذن- محذورة أبي" حديث
وه  يكفي أن يقال: ضعيف جدًا؟ وفيه ، جدا   ضعيف بسند الدارقطني أخرجه ((هللا عفو وآخره; هللا رحمة
كذاب، من الكذابين الكبار يعقوب بن الوليد المدني، من رواة هذا الحديث، قال فيه أحمد وغيره: "كذاب"  ،وضاع

ضعيف جدًا، لكن ما دام كذاب نقول إيش؟  :لنا؟ نعم لو كان متهم بالكذب، قيكفي أن يقال: الخبر ضعيف جداً 
ي في مث  موضوع، وآفته فالن، إذا كان الراوي متهم بالكذب أو ممن فحش غلطه نقول: ضعيف جدًا، وال يكف

 نعم؟ ؟إيش الفرق بينهم ؟إيش الفرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذبهذا أن نقول: ضعيف جدًا، 
 صيغة مبالغة؟ طالب:
 كيف؟

 ؟طالب: صيغة مبالغة
 يكذب، كذب، وضع، في فرق؟ نعم؟ ،كذاب وضاع، دجال :يعني إذا رميناه بالكذب سواًء قلناطيب، 

 ......:.طالب



ذا قلناو   متهم بالكذب؟ :ا 
 ......:.طالب

 عم؟يعني الكذاب ثبت عليه أنه كذب، والثاني مجرد تهمة، أنت أخذت هذا من لفظ كذاب ومتهم، ن
 ......:.طالب
 -عليه الصالة والسالم-تمام، يؤثر عنه الكذب في حديثه العادي، لكن ما عرف عنه أنه كذب على النبي نعم، 
ويكون الخبر مخالف إما للقواعد العامة أو  يكون الخبر ال يعرف إال من طريقهيكون متهم، أو أن  حينئذ  

 رق بين الكذاب والمتهم بالكذب.يتهم بالكذب، وف حينئذ  ألحاديث أقوى منه، فإنه 
أول الوقت رضوان هللا، " :أوسطه رحمة هللا، ما فيه إال "األوسط دون , نحوهعمر  ابن حديث من وللترمذي"

وال يكفي أن نقول: ضعيف، ب   "ضعيف وهو" هذا للترمذي، رواه الترمذي من حديث ابن عمر "وآخره عفو هللا
اآلفة الموجودة  آفته هي اآلفة السابقة يعقوب بن الوليد من كبار الكذابين،نقول: هو كسابقه موضوع، لماذا؟ ألن 

ذا اجتمع أكثموجود في الحديث الث في الحديث األول من حديث أو أكثر من طريق يجبر بعضها بعضًا  راني، وا 
ال ما تنجبر؟ نعم؟ ؟أو ال تنجبر  تنجبر وا 

 ......:.طالب
وضعف ال ينجبر؟ إذا كان  بين هناك ضعف ينجبر إيش الفرق  ال، هذه ما هي مراسي  هذه موصولة، لكن

ال ما ينجبر؟ ال ينجبر، وروده م ريق واحد، اآلفة في الط: أن ن طريق وضاع أوالً الضعف شديدًا ينجبر وا 
والثاني واحدة، فمداره على هذا الكذاب ما فيه انجبار أصاًل، لكن لو قدر أنه  -في الخبر األول- الطريق األول

 يق كذاب ثاني يستفيد قوة؟ ما يستفيد قوة، يزداد ضعف، خبر يتداوله الكذابون دلي  على أنه موضوع.من طر 
 وعن ابن عمر. 

 الفجر بعد صالة ال)): قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -مارضي هللا تعالى عنه- عمر ابن وعن"
 .النسائي إال الخمسة أخرجه ((سجدتين إال

 .((الفجر ركعتي إال الفجر طلوع بعد صالة ال)): رزاقال عبد رواية وفي
 ..-مارضي هللا تعالى عنه- العاص بن عمرو ابن عن للدارقطني ومثله

 ؟عن إيش؟ عن عمرو
 .وعندي عن ابن عمر طالب: 

 ال، عن عمرو.
 ."-عنهتعالى رضي هللا -عن عمرو بن العاص "

أن السجدة تطلق ويراد  ذا داخ  فيما سبقت اإلشارة إليهوه ((سجدتين إال الفجر بعد صالة ال))حديث ابن عمر: 
بها الركعة، يعني ال صالة بعد الفجر بعد طلوع الفجر إال هاتين الركعتين، هما ركعتا الراتبة راتبة الصبح، فهذا 

لو لم فيه إال هاتين الركعتين، و  وع الفجر وقت نهي؛ ألنه لم يستثن  دلي  على أن ما قب  صالة الفجر وما بعد طل
؟ نقول: لإلنسان أن يصلي يكن وقت نهي ما احتجنا إلى االستثناء، لو لم يكن وقت نهي نحتاج إلى أن نستثني



عشر ركعات عشرين ركعة ما شاء، لكنه وقت نهي من طلوع الصبح إلى صالة الصبح وقت نهي، ويستثنى من 
 ذلك ركعتا الفجر.

كونه يرد في الصحيح  ((الفجر ركعتي إال -هذا نص– جرالف طلوع بعد صالة ال)): الرزاق عبد رواية وفي
ال يعني أن ما قب  صالة الصبح ليس بوقت للنهي، يعني التنصيص  ))ال صالة إال بعد صالة الصبح(( :أيضاً 

على شيء ال يعني ارتفاع الحكم عن غيره، فما بعد صالة الصبح إلى طلوع الشمس ثبتت به النصوص، وما 
 طلوع الفجر أيضًا ثبتت به األدلة.قب  صالة الصبح إلى 

ال متابع " -مارضي هللا عنه-قطني عن عمرو بن العاص "ومثله للدار  ال متابع؟ هذا شاهد وا  هذا شاهد وا 
 للحديث السابق؟

 طالب: شاهد.
 شاهد ليش ما صار متابع؟

 ......:.طالب
 .ألن الصحابي اختلف وهو حديث آخر ألن الصحابي اختلف؛

 .حديث أم سلمة نعم
 دخل ثم, العصر -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول صلى": قالت -اعنهتعالى رضي هللا - سلمة أم وعن"

 إذا أفنقضيهما: قلت ((اآلن فصليتهما الظهر بعد ركعتين عن شغلت)): فقال, فسألته, ركعتين فصلى بيتي
 .أحمد أخرجه ((ال)): قال? افاتت

 ."بمعناه -اهرضي هللا تعالى عن- عائشة عن داود وألبي
 يعني في المسجد "العصر -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول صلى": تقول سلمة أم"نعم هذا الحديث حديث 

ألنه لم تكن عادته أن يصلي بعد العصر، فاحتاجت إلى سؤاله،  أم سلمة سألته "ركعتين فصلى بيتي دخل ثم"
 ((اآلن فصليتهما الظهر بعد ركعتين عن شغلت)): فقال, فسألته"وقد عرفت أن هذا الوقت وقت نهي، تقول: 

 -الرواتب- وهذا دلي  على أن قضاء النواف  "((ال)): قال? افاتت إذا أفنقضيهما: قلت" يعني قضاء لراتبة الظهر
، والحديث مختلف فيه، ه  هو ضعيف أو يص  إلى مرتبة -عليه الصالة والسالم-في أوقات النهي خاص به 
 .حسنه بعض أه  العلم، وحكم بعضهم بضعفه ،ماءالحسن؟ حسنه بعض العل

ت، النهي عن الصالة في وعلى ك  حال كونه هو مندرج تحت األص  العام وهو النهي عن الصالة في هذا الوق
ال يكون هناك إشكال، يعني يكون هذا الحديث ال يخالف  وحينئذ   ،فيدل هذا على أنه خاص به هذا الوقت

ما صار للنهي  ألمر للجميع ك  من فاته نف  يقضياديث النهي؛ ألنه لو كان اأحاديث النهي، ال يخالف أح
 معنى، فيشهد له مفهوم أحاديث النهي.

عن الصالة فذكر  -عليه الصالة والسالم-أنها سألت النبي  "بمعناه -اعنه رضي هللا- عائشة عن داود وألبي"
ذاك، ولو قي : بأن الحكم المستنبط من  أنه خاص به، وهو ضعيف أيضًا، الحديث ضعيف، لكن هذا يجبر

 عهما وقد قي  بضعف األول والثانيهذين الحديثين بمجموعهما يص  إلى درجة الحسن لذاته، الحديثان بمجمو 



لكنه ضعف منجبر؛ ألن بعض أه  العلم حكم عليه بأنه حسن األول، ودل على أن ضعفه ليس بشديد، حتى 
 .وهللا أعلميص  إلى درجة الحسن لغيره،  ئذ  وحين ،عند من يقول بضعفه فهو منجبر

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


