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 العربية باللغة ملخص
  براهيم إفائق موسى 

 أ.م.د.باسم حممد عبيد 
وكانت  ،عدة مسائل تناولت باب الصالة رحمه اهلل تضمن لبيهقيا لإلمام كتاب الخالفيات نإ

عرض قمت بثم  في هذا البحث.ها تمن جملة هذه المسائل التي تناول وآخره وقت صالة العشاء ولأمسألتا 
والذي هو  وال،أ مام البيهقيإلبالقول الذي رجحه اورد المسألة أثم  ة،لى حدكل مطلب ع ينفي مطلب تينمسألال

عرض أثم  ،فعي رحمه اهلل ومن خالفهمام  الشاإلقوال الفقهاء ممن وافق اأعرض أثم بعد ذلك  ،قول الشافعية
تناولت  ذاك.أو  يراد هذا الدليلإصحاب كل مذهب من أه اير  ممادلة كل مذهب وعرضت وجه الداللة أباقي 

 ماميةإلحنابلة والظاهرية والزيدية ثم االشافعية والحنفية والمالكية والإلى  ضافةالمسألة على سبعة مذاهب باإل
تيانها على إالة العشاء من الصلوات الخمسة التي ال تصح صالة المسلم بص ودراسته دراسة فقهية مقارنة.

ال تفوت بفواتها فوات دائها على الوجه الصحيح حتى أضبط وقت  عرض اولت بهذا البحثحكمل وجه، و أ
 جر الكبير.ألا

 فقهية مقارنة ، كتاب الخالفيات، العشاءصالة وقت : الكلمات المفتاحية
THE FIRST AND LAST TIME FOR ESHA'A PRAYER IS BETWEEN THE 

TWO IMAMS ABU HANIFA AND AL-SHAFI’I IN THE BOOK OF  
AL-KHELAFIAT: A COMPARATIVE STUDY 

Faeq M. Ibrahim 
Ass. Prof. Dr. Basem M. Obaid 

 Summary 
Controversy book for Al Bayhaqi   On several issues addressed the door of 

prayer and were issues at the time of the evening prayer of these issues addressed   

Forward Al Bayhaqi  In his book Controversies. This is the view of the Shaafa'is 

and then the view of the fuqaha 'who agreed with Imam al-Shaafa'i (may Allaah 

have mercy on him) and those who disagreed with him. Then he presented the rest 

of the evidence of each sect and offered the face of significance. The income of this 

or that guide, it addressed the issue of seven doctrines in addition to the Shafi'i and 

Hanafi, Maliki and Hanbali and virtual Zaidi then the front and his doctrinal 

comparative study. Thelah dinner of the five prayers that is not valid, the Muslim 

prayer Botaanha to the fullest, and this research Kholt adjust the time of their 

performance properly so do not miss Bfouatha too big pay. 

Key words: prayer time for Esha'a, book of controversies, comparative 

jurisprudence 
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 املقدمة
الحمد هلل رب العالمين حمدًا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه والصالة والسالم 

في  هراد اهلل به خيرًا يفقهأ، القائل: )من على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد 
 ...يوم الدينإلى  ، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان(1)الدين(
 وبعد:

الق والقيم اإلسالمية من هجمة شرسة على الدين واألخمتنا أفلقد عانت 
ن يتصدى لها المخلصون ويدافع عنها كل العاملين والمجتهدين أوالثوابت، وال بد من 

 بدًا.أفي سائر العلوم؛ ليبقى سورها منيع وحصنها متين ال ينال منه األعداء 
بة العصر مواكإلى  تمر، فال بد من االنطالقوألن العالم كله في تغير مس

العصرية بثوابته وُأصوله التي ال تتزحزح إلى  نطالقواال، ت هذا الدين العظيمبثواب
بنشر علومه وهي أهم ، والخالص من الجمود فواجب نشر حقائق هذا الدين العظيم

 واجبات العلماء العاملين على خدمته .
كثرها التصاقا بحياة الناس أالفقه الذي هو انبل علومها و ومن هذه العلوم علم 

ن يسود شك في صالحية هذا الدين أكيد الكائدين وتربص المثبطين من كي يكفوا 
 وواقعيته في معالجة شؤون الناس والمجتمع المختلفة. 

حوال الناس وتغير أعراف أم الفقه حاجة ضرورية ملحة لتجدد فيبرز عل
إلى  مجموع اآلراء الفقهية المعتبرةوأخصه علم الفقه المقارن الذي يخلص من ، المجتمع

مواجهة متغيرات وأحوال الناس المتغيرة والمتجددة، فيضع لها الحلول بتصور علمي 
مث  ىث       جثمب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يت مصادقا لقوله تعالى: ، فقهي واقعي

                                                      

 يرد اهلل به خيرا يفقهه في الدين.  (، باب: من11، برقم )1/35صحيح البخاري:  (1)
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يث  حج
إلى  )َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما، َسهََّل اللَُّه َلُه َطِريًقا :وقوله ، (1)

 .(3)اْلَجنَِّة(
هذا وبعد توفيق اهلل تعالى وتيسيره وقع االختيار على مسائل في العبادات من  

الذي كان عالمًا ومحدثا  -رحمه اهلل–باب الصالة في كتاب الخالفيات لإلمام البيهقي 
اد البالد عرضًا وطواًل طلبًا للعلم متصديًا لما كان يشوب المجتمع من الجهل في فقد ج

علمه في ثنايا مؤلفاته الوفيرة ومنها هذا الكتاب القيم الذي يعد جهدًا كبيرًا  زمانه؛ ليظهر
 وفقه اهلل تعالى إليه.

ول الوقت الذي تدخل به صالة أمطلبين األول منهما إلى  قمت بتقسيم البحث
هناك العشاء، والمطلب الثاني آخر وقت صالة العشاء ومن أدركه أدرك العشاء، 

تها من أقوال المخالفين المعترضين على الدليل، فإن دعتراضات على بعض األدلة أور ا
عتراض أدرجه تحته وبهذا تكون مناقشة ممزوجة كان هناك ثمة جواب على هذا اال

كل حسب ما يوظفه الفهم للدليل الذي ، لكتب الفقهية ومن شروح الحديثواردة من ا
ليه، مستفيدًا بهذا كله من التجربة الناجحة ألستاذنا العالمة إستند عليه فيما ذهب أ

 الدكتور هاشم جميل حفظه اهلل وأطال اهلل في عمرة.
وُأدرج  ،سلوب مفهوم واضح  الداللةأبعد أن اعرض المسألة أصوغ لها عنوانًا ب

من شروح أو  سواء من كتب المذهب، ثم ُأبين وجه الداللة لألدلة، أقوال الفقهاء وأدلتهم
 من أحدهم.أو  التفاسيرأو  الحديث

سم المصدر والجزء والصفحة ثم رقمه، ثم في المصادر والمراجع ااكتفي بإيراد 
 ُأثبت بطاقة الكتاب، مرتبا حسب الحروف األبجدية. 

                                                      

 .11المجادلة:   (1)
(، باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم، قال شعيب 332، برقم )1/11سنن ابن ماجة:  (3)

 . 13/66األرنؤوط، إسناد صحيح، ينظر مسند أحمد: 
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واألقوال ووجهات النظر ورسم صورة متكاملة لما تناوله بعد عرض األدلة 
الترجيح من إلى  الفقهاء في المسالة وما اعترض عليه مخالفوه وجوابهم عليه، اخلص

 نحيازلضعفها، دون االأو  قوة الحججإلى  بين تلك األدلة واألقوال لكل مسألة بالنظر
 .؛ كي أكون منصفًا في دراستي هذهمذهب معينإلى 

وبيان الحكم ، تخريجهابوقمت  كتبهاإلى  سورها واألحاديثإلى  اآلياتعزوت 
 فإن لم أجد فإلى المعاصرين. ينعليها مع مصادرها بادئا بالمتقدم

صطالحيًا وفقهيا؛ اطلحات وتوضيحها لغويًا و صقمت بالتعريف لبعض الم
ثم المصادر  النتائج،هم ثم الخاتمة وأ ،ليسهل فهم المراد منها؛ حسب ما تقتضيه الحاجة

 والفهرست.
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 : ولاأل طلبامل
 أول وقت العشاء: وىلاملسألة األ

، لكنهم اختلفوا (1)ن أول وقت اْلعَشاء حين يغيب الشَّفقأال خالف بين الفقهاء 
 به وقت العشاء على قولين:و في تفسير الشفق الذي يدخل بغر 

ليه ا  ، و (2)يدخل وقت العشاءهو الحمرة الذي بغيابه : (3)الشفق القول األول:
حدى الروايتين ال وابن مسعود  وابن عمر ، وعلي، ذهب عمر ، عباس  بنوا 

حدى الروايتين ألبي حنيفة، والثوري ، والمالكية، ومحمد، وأبو يوسف، وابن أبي ليلى، وا 
 .(3)والزيدية  واألمامية، والظاهرية، والحنابلة، والشافعية

 أدلة أصحاب القول األول:
اَلِة َكاَن  َعْن النُّْعَماِن ْبِن َبِشير  -1 َقاَل: )َأَنا َأْعَلُم النَّاس ِبَوْقِت َهِذِه الصَّ

 .(5)ُيَصلِّيَها ِلُسُقوِط الَقَمِر ِلثَاِلَثٍة( َرُسوُل اللَِّه 
ال عند ثلث إن البياض ال يذهب أقد علم لكل من له بالمطالع  وجه الداللة:

ول ألن وقتها قد دخل قبل ثلث الليل اكثر الوقت به فاأخروج  ول وهو الذي حد األ

                                                      

، نيل 1/311 ، المغني:2/25، المجموع: 1/131، المقدمات والممهدات: 1/136األصل للشيباني:  (1)
 .1/356، الخالف للطوسي: 3/13وطار: األ

الشفق: هو بقية ضوء الشمس و حمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة، والشفق الحمرة من غروب  (3)
، باب: 1/166: غاب الشفق، ينظر: مختار الصحاح: الشمس إلى وقت العشاء األخير فإذا ذهب، قيل

 )ش ف ق(.  
 .  3/31ينظر: الخالفيات للبيهقي:  (2)
، المحلى: 3/311، المغني: 3/33، الحاوي الكبير: 1/365، المدونة: 1/333العناية شرح الهداية:  (3)

 . 1/351، الخالف للطوسي:3/13وطار: ، نيل األ3/335
( باب: ما جاء في وقت صالة العشاء واالخرة، قال شعيب 165، برقم )1/322سنن الترمذي:  (5)

 . 23/265سناد صحيح، ينظر: مسند اإلمام أحمد بن حنبل: إرنؤوط: األ
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تلك الحمرة في األفق يعني دخول  ن وقت العشاء دخل بغياب الشفق وبغيابإبيقين ف
 ول وقت العشاء.أ

وسقوط القمر لثالثة، أي: مضي ليلة ثالثة من الشهر وسقوطه يعني وقوعه 
فهو ر تارة ويعجل من العشاء ومع ذلك فانه كان يؤخ .للغروب وغيابه هذا هو الغالب

 .(1)ول الوقتأيستدل به على 
: )الشََّفُق اْلُحْمَرُة َفِإَذا َغاَب َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ،  َعِن اْبِن ُعَمرَ  -3

اَلُة(  .(2)الشََّفُق َوَجَبِت الصَّ
ن في المغرب بعد سقوط الشمس يبدأ الشفق، إالشفق هو الحمرة فوجه الداللة: 

الشفق فأن الشفقة على اإلنسان تأتي من رقة القلب عليه : يقال، وكأنه رقيقا كماويبدأ 
فإذا غاب الشفق وجبت الصالة ودخل  هاهي الحمرة التي تلي الشمس عند سقوط قرص

 .(2)قامتها عند غياب الشفق وغياب الُحمرةإجماع على إلوهذا ما عليه ا، وقت العشاء
َكاَن ِإَذا َجدَّ ِبِه السَّْيُر َجَمَع َبْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء َبْعَد  ،وعن اْبَن ُعَمرَ  -2

َكاَن ِإَذا َجدَّ ِبِه السَّْيُر َجَمَع   َأنَّ َيِغيَب الشََّفُق، َوَيُقوُل: )ِإنَّ َرُسوَل اهللِ 
 .(3)َبْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء(

عشاء وصالهما ر جمع بين المغرب والإذا جد به المسير وأراد السف وجه الداللة:
، ن الحمرة هي عند أول مغيب الشفقأن يغيب الشفق  ومعلوم أفي وقت العشاء بعد 

 .(5)وعلى هذا فالقول ببياض الشفق يدخل وقت العشاء مردود بهذا االستدالل
                                                      

، حاشية السندي على سنن النسائي: 3/311، شرح أبي داود للعيني: 3/13وطار: ألينظر: نيل ا (1)
1/363 . 

، قال ابن حجر: باب دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق (،1133، برقم )1/531للبيهقي: السنن الكبرى  (3)
، 1/1، تنقيح التحليل البن عبد الهادي:1/322قال البيهقي: الصحيح موقوف، ينظر: نصب الراية: 

 . 1/132حاديث الهداية: أالدراية في تخريج 
 .3/111، فيض القدير: 33 – 3/32ينظر: الحاوي الكبير:  (2)
 (، باب: جواز الجمع بين الصالتين. 132، برقم )1/311صحيح مسلم: (3)
 .5/313ينظر: شرح النووي على مسلم:  (5)
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 وُأعترض على ذلك:
فكل ما فيه انه جمع  ،نه لم يصليها بعد مغيب البياضأليس فيه داللة على 

وبعد مغيب الشفق فال يصدق هذا ، عند المسير بين المغرب والعشاء في وقت العشاء
 . (1)ال بغياب ما تعلق بالنهار من حمرة وبياض بعد مغيب الشفقإ، المغيب

 والجواب على ذلك: 
ن غيبوبة الشفق هو الحمرة الباقية في جهة المغرب من بقايا شعاع الشمس إ

يصح  الففإذا لم يبق في المغرب صفرة وال حمرة  دخل وقت العشاء ، من ضوئها
 البياض الظاهر في المغرب.إلى  رالنظ

)كان  بدليل أنه ، (والعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث األولل: )قال الخلي
سم الحمرة إذا تناول ان إ، ومع ذلك ف(3)ثلث الليل ويكره النوم قبلها(إلى  يؤخر العشاء

األشهر في لسان  هو على السواء كان حمله على أشهرهما أولى واألحمرشيئين 
 .العرب

وم أن القمر يسقط ومعل، (2))يصليها لسقوط القمر لثالثة( وكان رسول اهلل 
ول الشهر قبل الشفق األبيض، وباإلجماع أنها ال تجوز قبل األحمر أفي الثالثة من 

 .(3)ذ هو أول العشاءإالها بعد حمرة الشفق وقبل بياضه فثبت أنه ص
َقاَل: )َوْقُت الظُّْهِر َما َلْم َيْحُضِر  َعِن النَِّبيِّ   َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو -3

اْلَعْصُر، َوَوْقُت اْلَعْصِر َما َلْم َتْصَفرَّ الشَّْمُس، َوَوْقُت اْلَمْغِرِب َما َلْم َيْسُقْط 

                                                      

 .1/133، بدائع الصنائع: 1/11ينظر: تبيين الحقائق: (1)
 (، باب: وقت العصر.531) ، برقم1/113صحيح البخاري: (3)
خرة، قال شعيب آلفي وقت صالة العشاء وا ( باب: ما جاء165، برقم )1/322سنن الترمذي:  (2)

 . 23/265مام احمد بن حنبل: سناد صحيح، ينظر: مسند اإلإاالرنؤوط: 
 .1/333، الشرح الكبير على متن المقنع: 3/32، الحاوي الكبير:1/161ينظر: الفواكه الدوائي: (3)
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ِنْصِف اللَّْيِل، َوَوْقُت اْلَفْجِر َما َلْم َتْطُلِع إلى  الشََّفِق، َوَوْقُت اْلِعَشاءِ َثْوُر 
 .(1)الشَّْمُس(
ن وقت إتساع وقت العشاء وأوله غياب الشفق حيث ايدل على  وجه الداللة:

نتشار حمرته وهي صفة األحمر ال االمغرب ممتد مالم يسقط ثور الشفق وثورانه 
أن  حيث انتهاء وقت المغرب بمعنى بدء أول وقت العشاء، فعن أبي قتادة ، األبيض
قال: )َأَما ِإنَُّه َلْيَس ِفيَّ النَّْوِم َتْفِريٌط، ِإنََّما التَّْفِريُط َعَلى َمْن َلْم ، من خطبة طويلة النبي 

اَلَة اأْلُْخَرى، َفَمْن َفعَ  اَلَة َحتَّى َيِجيَء َوْقُت الصَّ َل َذِلَك َفْلُيَصلَِّها ِحيَن َيْنَتِبُه َلَها، ُيَصلِّ الصَّ
، فعند سقوط ثور الشفق ينتهي وقت المغرب (3)َفِإَذا َكاَن اْلَغُد َفْلُيَصلَِّها ِعْنَد َوْقِتَها(

ويدخل العشاء وتأخيرها سيكون تفريطا منهي عنه وهذا ما ذهب إليه العلم وأهل 
 .(2)اللغة

 .(3)ُل: )الشََّفُق اْلُحْمَرُة(كان َيُقو   وعن اْبَن ُعَمرَ  -5
 من حديث ابن عباس  عليه السالم ما يدل عليه حديث جبريل وجه الداللة:

 .(5))ثُمَّ َصلَّى الِعَشاَء ِحيَن َغاَب الشََّفُق(
  

                                                      

 (، باب: أوقات الصلوات الخمس.113، برقم )1/331صحيح مسلم:  (1)
 (، باب: قضاء الصالة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها.611) ، برقم1/313صحيح مسلم:  (3)
 .2/26، المجموع: 1/636، معالم السنن: 1/111ينظر: شرح النووي على مسلم:  (2)
(، باب دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق، قال ابن حجر: 1133، برقم )1/531السنن الكبرى للبيهقي:  (3)

، 1/1، تنقيح التحليل البن عبد الهادي:1/322ي: الصحيح موقوف، ينظر: نصب الراية: قال البيهق
 . 1/132الدراية في تخريج احاديث الهداية: 

، وقال الترمذي: (، باب: ما جاء في مواقيت الصالة عن النبي 131) ، برقم:1/311سنن الترمذي: (5)
 .1/311حديث ابن عباس حديث حسن، سنن الترمذي: 
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فق ول غيابه هو ظهور الحمرة في األأن أنه صلى العشاء حين غاب الشفق و إف
فقال:  الثوب األحمر،إلى  األعرابي نظر :اللغةفقال أهل  ،(1)ليه الخليلإوهو ما ذهب 

ھ  ھ   ھ: وعلى هذا يستدل المفسرون لقوله تعالى كأنه شفق،
يدل على أن ، (3)

 .(2)وقت العشاء أوله هذه الحمرة
 عترض عليه:وأُ 
ن هذا غير مسلم على أن بعض التفاسير تقول بان غياب الشفق اختفاء أب

ن الشفق يعني هو النهار إبقوله: ) (3)يه ابن جريرإلالبياض وليس الحمرة كما ذهب 
 .(5)القول بان الشفق مناسبته لمعنى البياض أكثرف، (كله

ن الحمرة موجودة بعد غياب األفق ن ا  و  لكن هذه الحمرة هي بقية أثر الشمس، وا 
البياض الذي يليها هو من أثر النهار وصالة العشاء ال يختلف عليها أهل العلم أنها 

                                                      

دي األزدي، سيد أهل األدب قاطبة في يهاالخليل بن أحمد، فهو أبو عبد الرحمن بن أحمد البصري الفر  (1)
علمه وزهده، عالم زمانه في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله. وكان من تالميذ أبي 

أول من استخرج  عمرو بن العالء، وأخذ عنه سيبويه؛ وعامة الحكاية في كتاب سيبويه عن الخليل، وهو
علم العروض، وضبط اللغة، وأملى كتاب العين على الليث بن المظفر، وكان أول من حصر أشعار 

ه، ينظر: المتفق 163العرب، وكان رحمه اهلل تعالى من الزهاد في الدنيا المعرضين عنها، توفي سنة 
 . 1/35، نزهة األلباب: 3/161والمفترق: 

 . 16 نشقاق:االسورة  (3)
 . 1/251، تفسير بن كثير: 21/131، تفسير الرازي: 1/216ينظر: مواهب الجليل مختصر خليل:  (2)
جرير: هو جرير بن عبد الحميد بن قرط أبو عبد اهلل الرازي ولد بآبه قرية من قرى أصبهان ونشأ بالكوفة  (3)

في مسائل منها مسألة جناية المدبر على سيده وسمع يحيى بن سعيد  وأخذ الفقه عن أبي حنيفة 
األنصاري ومالكا والثوري واألعمش روى عنه ابن المبارك وقتيبة وأحمد وابن المديني قال ابن سعد ثقة 

روى له الشيخان، ينظر: الجواهر المضية  ،ه113كثير العلم يرحل إليه و يجمع على ثقته مات سنة 
 . 1/111فية: في طبقات الحن

 . 13/213، روح البيان: 33/326ينظر: اللباب في علوم الكتاب: ( 5)
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فما أن تظهر هذه الحمرة ال يصير شيء من الليل مطلقا بل هو أثر  الليل، من صالة
 .من بقية ضوء النهار، وبذهاب البياض يخرج وقت المغرب يدخل أول وقت العشاء
 ودخل معه أول الليل؛ ألن صالة العشاء صالة ليل فوجب دخول وقتها بيقين، هو

 . (1)ختفاء الحمرة والبياض معاإ
ن غروب الشمس يعني أول المغرب وعند غياب الشفق إ :والجواب على ذلك

ن أل وال يمكن القول بالبياض، أول وقت العشاء أالحمرة وهنا قد بد عندئذ ستظهر
 .(3)والحمرة تسبقه وهو الوقت المختار لهذه الصالة ،البياض متأخر عن الحمرة

)الشفق: الحمرة التي في المغرب ليس البياض رأيت العرب  :قال الشافعي -6
 . (2)تسمي الشفق: الحمرة، والدين عربي، فكان هذا من أول معانيه(

وبغيابه يدخل وقت ، ةالشفق: هو البياض الذي يكون بعد الحمر  القول الثاني:
حدى الروايتين  أبو بكر وعائشة: وبه قال، العشاء وعمر ، بن عباسالومعاذ بن جبل وا 

 .(3)وأقوى الروايتين ألبي حنيفة، وزاعيليه ذهب واألا  و ، بن عبد العزيز 
 أدلة أصحاب القول الثاني:

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄقال تعالى:  -1
، فيدخل تحت دلوك (5)

وعن ، وتحت غسق الليل صالة العشاء ،الشمس صالة الظهر والعصر
 .(6)(وظلمتهوغسق الليل اْجتماع الليل )قال:  ابن عباس 

                                                      

 . 1/135ينظر: المبسوط للسرخسي: ( 1)
 . 1/12ينظر: المنتقى شرح الموطأ: ( 3)
 (، باب: الشفق.  3213، برقم )3/335معرفة السنن واآلثار:  (2)
 . 3/36، البناية شرح الهداية: 1/133المبسوط للسرخسي:  (3)
 . 11اإلسراء:  (5)
 . 13/233، تفسير القرطبي: 6/3365لى بلوغ النهاية: إالهداية  (6)
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نتهاء وقت المغرب وال غسق ما بقي النور جعل الغسق غايه ال وجه الداللة:
  :المعترض في اآلفاق وعلى هذين استداللين

، ن الشفقة رقة القلب ومنه رقة نور الشمس باقية ما بقي البياضأوهي  :ماأوله
 سم لرديء الشيء وباقيه ونور الشمس باقية ما بقي البياض. اوقيل الشفق: 

معروف عند أهل العلم أن صالتين تؤديان أثر الشمس هما الفجر والثاني: 
والمغرب وصالتين في وضح النهار هما الظهر والعصر، وصالتين تؤديا في غسق 

يبقى  بياض الالليل حتى لما يبقى أثر من النهار هما العشاء والوتر، وعند غيبوبة ال
نه أن البياض مستمر بل أ :حجة لمن يقول أثر للشمس وهو أول وقت العشاء، وال

 .(1)يغيب قبل مضي ثلث الليل دائما 
َر النَِّبيُّ : ، َقالَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  -3 ِنْصِف إلى  َصاَلَة الِعَشاءِ  )َأخَّ

 .(3)اللَّْيِل(
، فق للشفقثر في األأنصف الليل فلم يبق إلى  خر العشاءآ ه ن  إ وجه الداللة:

، فلما أخرها صار يقينا ذهاب الحمرة و البياض معا مما يدل على دخول وقتها يقينا
وأيضا ال تفوت معنى فضل تأخير العشاء وال يعارضه أفضلية أول الوقت لما في 

 .(2)االنتظار من الفضل أيضا
)َكاَن َيْسَتِحبُّ  أن رسول اهلل ، سلمي من حديث طويلبي برزة األأعن  -2

َر الِعَشاءَ  ، َوَكاَن َيْكَرُه النَّْوَم َقْبَلَها، َوالَحِديَث (3)الَِّتي َتْدُعوَنَها الَعَتَمةَ ، َأْن ُيَؤخِّ
 .(5)َبْعَدَها(

                                                      

 . 1/133ينظر: بدائع الصنائع:  (1)
 لى نصف الليل. إ(، باب: وقت العشاء 513، )1/111صحيح البخاري:  (3)
 . 3/31 ينظر: فتح الباري البن حجر: (2)
 ،1/333العتمة: الثلث األول من الليل بعد غيبوبة الشفق وعتمته، أي: ظالمه، ينظر: مختار الصحاح:  (3)

 )عتم(.
 (، باب: وقت العصر. 531، )1/113صحيح البخاري:  (5)
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ِفي  َقاَلْت: )َأْعَتَم َرُسوُل اللَِّه ، َعْن السيدة َعاِئَشَة: رضي اهلل عنها -3
 .(1)الِعَشاِء(

َذاَت َلْيَلٍة َحتَّى َذَهَب َعامَُّة  َأْعَتَم النَِّبيُّ (: قالت، يضا رضي اهلل عنهاأوعنها 
 .(3)اللَّْيِل( الحديث

يؤخر صالة العشاء حتى تدخل العتمة التي هي ظلمة أول الليل  وجه الداللة:
 :حتى قيل بغيابهال باختفاء الشفق تماما وال يدخل وقت العشاء إال إوال يحل هذا الظالم 

، حتى (هي الثلث األول بعد مغيب الشفق)وقال الخليل: ، عن العتمة التأخير واإلبطاء
 .سميت بصالة العتمة لتأخرها وانفصالها عن وقت المغرب

هو ما  ،(2)مغيبه اختفاء البياض وتأخير العشاءبوبانتهاء وقته ومغيب الشفق 
َلْواَل ( َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ   مما يروى عن َأِبي ُهَرْيَرةَ  دلت عليه سنته فقد صح عنه 

ُروا الِعَشاءَ   .(3)ِنْصِفِه(أو  ثُُلِث اللَّْيلِ إلى  َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَِّتي أَلَمْرُتُهْم َأْن ُيَؤخِّ
ثمَّ  -فذكر الحديث–قال: )أمني جبريل ، ن النبي أ ابن عباس عن  -5

 .(5)ِحيَن َغاَب الشََّفُق(َصلَّى الِعَشاَء 
، ريد بغياب الشفق هو ذهاب البياض وال يبقى شيء من الحمرةأُ و وجه الداللة: 

ن آثار لذلك الشفق الذي هو من آثار النهار وضوء الشمس فال بد من إوحتى البياض ف
 . (6)ول وقت العشاءأ أال بغياب البياض حتى يبدإوال يغيب الشفق  اختفاء الشفق تماماً 

                                                      

باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، (، 163) ، برقم1/112صحيح البخاري: (1)
 ن والجنائز، وصفوفهم.وحضورهم الجماعة والعيدي

 .باب وقت العشاء وتأخيرها(، 621، برقم )1/333صحيح مسلم: (3)
 . 6/323ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح: ( 2)
بي أخرة، قال الترمذي: حديث (: ما جاء في تأخير صالة العشاء اآل161، )1/323سنن الترمذي:  (3)

 . 1/323هريرة حديث حسن صحيح، سنن الترمذي: 
 سبق تخريجه.( 5)
 . 1/11ستذكار: ينظر: اال( 6)
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نَّ : َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل   َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ  -6 اَلِة َأوَّاًل َوآِخًرا، َواِ  )ِإنَّ ِللصَّ
َل َوْقِت َصاَلِة الظُّْهِر ِحيَن َتُزوُل الشَّْمُس، َوآِخَر َوْقِتَها ِحيَن َيْدُخُل َوْقُت  َأوَّ

نَّ آِخَر  َل َوْقِت َصاَلِة الَعْصِر ِحيَن َيْدُخُل َوْقُتَها، َواِ  نَّ َأوَّ َوْقِتَها  الَعْصِر، َواِ 
نَّ آِخَر ِحيَن َتْصفَ  َل َوْقِت اْلَمْغِرِب ِحيَن َتْغُرُب الشَّْمُس، َواِ  نَّ َأوَّ رُّ الشَّْمُس، َواِ 

َل َوْقِت الِعَشاِء اآلِخَرِة ِحيَن َيِغيُب األُُفُق،  نَّ َأوَّ َوْقِتَها ِحيَن َيِغيُب األُُفُق، َواِ 
نَّ َأوَّ  نَّ آِخَر َوْقِتَها ِحيَن َيْنَتِصُف اللَّْيُل، َواِ  َل َوْقِت الَفْجِر ِحيَن َيْطُلُع َواِ 

نَّ آِخَر َوْقِتَها ِحيَن َتْطُلُع الشَّْمُس(  .(1)الَفْجُر، َواِ 
بة الشفق األبيض، قال الخليل غياب األفق ظاهره يؤيد أنه غيبو  وجه الداللة:

نصفها أيضًا في بعض إلى  ثلث الليل بلإلى  الشفق األبيض يبقى إن  ): حمدأبن 
ن (األحيان  مثل الطوالع فإنها أربعة، أما الطوالع:  الغوارب أربعة، وا 

فكذلك الحال في ، فالصبح األول والثاني األبيض ثم األحمر ثم طلوع الشمس
 يالغوارب غروب الشمس ثم الحمرة ثم البياض وشيء آخر بدل الصبح الكاذب المتماد

دخل بانتهاء البياض؛ ن الليل قد أفليس انتهاء الحمرة بمعنى ، نصفهأو  ثلث الليلإلى 
البياض يعقب الحمرة وكالهما آثار للشمس والنهار وهما ليسا من الليل فغياب  نأل

 .(3)؛ ليتمكن الليل من الظهور وهو يعني بدء أول وقت صالة العشاءااختفائهمالشفق 
 عترض على ذلك: او 

كان هذا ، إن (ثلث الليلإلى  رقبُت هذا البياض فوجدته يبقى)قال:  إن الخليل،
ألن أول العشاء مغيب  يصح؛ وهذا ال آخرهأو  نصف الليلإلى  فانه يلزم تأخير العشاء

: )َأنَُّه َصلَّى الشفق واختفاء الحمرة وهو وجه رواية حديث جبريل وحديث ابن عباس 

                                                      

( باب: صالة المغرب. قال محمد بن إسماعيل الصنعاني: قال 151، برقم )1/333سنن الترمذي:  (1)
 .5/11الترمذي: حديث حسن، التحبير إليضاح معاني التيسير: 

 .1/113ينظر: العرف الشذي في شرح صحيح الترمذي:  (3)
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حتى قيل: نظر ، فالشفق اسم مختص باستعمال الحمرة، (1)اْلِعَشاَء ِحيَن َغاَب الشََّفُق(
 .(3)فقال: كأنه شفق، حمرأثوب إلى  إعرابي

ن الشفق هو الحمرة أليس مقطوع من ناحية اللغة على  والجواب على ذلك:
ن القول بانه اختفاء إكثر من معنى فأنها البياض وما دام يحمل إ فكذلك من، قال:

 الحمرة ال البياض أمر فيه نظر.
وهو العمدة لما  ما احتجاج أصحاب القول األول برواية النعمان بن بشير أو 

فأنه ال تصريح يحمله هذا الحديث على أن الشفق ، ذهبوا إليه من أن الشفق هو الحمرة
 قل.ن سقوط القمر لثالث إذ هو ربع الليل على األا  و ، هو الحمرة

بدليل هناك ، الحمرة وعندها يمكن القول أن هذا وقت اختفاء البياض الذي يلي
أيضا دليال على أن غياب الشفق هو اختفاء البياض   من جعل نص رواية النعمان 

حتى أن اإلمام مالك رحمه اهلل يرى غياب الشفق اختفاء البياض للخروج من 
 .(2)الخالف

 حمد رحمه اهلل يرى أن الحمرة في السفر، والبياض في الحضر؛أوأيضا فاإلمام 
ن غاب البياض فقد إف تكون موجودة فتحجب األبنية والجدران رؤيتها، ن الحمرة قدأل

ن المشهور عندهم قولهم بالحمرة فأن من أصحاب القول أدخل وقت العشاء، بيقين مع 
 .(3)األول من يقول بالبياض

                                                      

 سبق تخريجه. (1)
 .1/211ينظر: مواهب الجليل:  (3)
 .3/11ينظر: الذخيرة للقرافي:  (2)
 .1/311ينظر: المغني: ( 3)
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، ن عباسواب، كروايات ابن عمر، ن الشفق هو الحمرةأأما الروايات التي روت ب
حتى قال  ،(1)كلها روايات موقوفة، وس وعبادة رضي اهلل عنهمأوشداد بن ، وأبو هريرة

، فال يصح أن نحملها نصوصا في محل ءفيه شي يصح عن النبي  عنها البيهقي: ال
ينا أن نقدمها النزاع، مادام للشفق يحمل كال من المعنيين الحمرة والبياض، وال يجب عل

اء عند مغيب صلى العش النبي  نأام مسلم  رحمه اهلل وغيره بإلمعلى ما صح عند ا
سماها أو  أخر العشاء ن النبي أاهلل من مام البخاري رحمه إلوما رواه ا، الشفق

نتشار ان انتهاء النهار به و أيظن ال على دخول وقتها بالظلمة التي إبالعتمة ال يدل 
ومادام لم يرد نصا  الظالم، وأيضا فلو كان الشفق هو الحمرة لصرح به النبي 

 صريحا فاألمر فيه نظر.
ليه العلم الحديث الذي يعينننا على تفسير إعلى أن الذي يحسم النزاع ما توصل 

مسألة  إن، ستاذ علم الفلكأالدكتور مجيد خلف جراد  ، ويرىالنصوص وبما ال تعارضه
صالة والصوم هتم المسلمون بها لما لها عالقة بمواقيت الأالشفق من أهم مسائل التي 

هو نتيجة تشتت ضوء الشمس في الطبقات الذي )حيث تناول تعريف الشفق: ، وغيرها
العليا لجو األرض وعند اصطدامه بمختلف أنواع الذرات والجسيمات العالقة فيه 

المدني والبحري إلى : يقسم الشفق(، فوانعكاسه علينا يظهر ذلك الضوء في األفق
أول ما يبدأ باللون األصفر ثم ال يلبث حتى يتغير بزيادة ن الشفق المسائي وا  ، والفلكي

اللون الضارب للحمرة  وعندما يلفظ الضوء إلى  ليتحول انخفاض الشمس تحت األفق؛
 أنفاسه األخيرة بابتداء الليل ينتهي باللون األبيض. 

                                                      

من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم وال  الحديث الموقوف: هو ما يروى عن الصحابة  (1)
 . 1/36ينظر: مقدمة ابن الصالح:  .يتجاوز به إلى رسول اهلل 
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نتهاء انتهاء النهار بان فإفنلخص من هذه كله أنه ال تناقض مع النصوص، 
وألن صالة العشاء صالة ليل فيجب إن  ؛س بالحمرة حتى يبدأ أول الليلالبياض ولي

 .(1)تؤدى وال أثر للنهار من حمرة وبياض
 :الراجح

، لما ذهب إليهالفقهاء وأدلتهم عدم موافقة اإلمام البيهقي  اآلراءبعد عرض 
ن أول أترجيحه هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني الذين يرون إلى  فالذي أميل

ليه إ القوة ما ذهبو ؛ ختفاء البياض الذي يلي الحمرةابو وقت العشاء هو مغيب الشفق 
ن جل ما أستدل به أصحاب القول األول هي روايات موقوفة، عند استداللهم ال ، وا 

ستدل بها مما صح عن تستطيع مجابهة النصوص التي قطع بصحتها كتلك التي أُ 
َر الِعَشاَء، الَِّتي  :اإلمام البخاري رحمه  اهلل كان رسول اهلل  )َكاَن َيْسَتِحبُّ َأْن ُيَؤخِّ

.يستحب تأخيرها للعتمة، أي: (3)َتْدُعوَنَها الَعَتَمَة، َوَكاَن َيْكَرُه النَّْوَم َقْبَلَها، َوالَحِديَث َبْعَدَها(
وهو يصليها  :ال يمكن القولو  للنهار وضوء الشمس أثرلدخول شدة الظالم فال يبقى 
 لما أم   عليه السالمن جبريل آثار للشمس موجودة؛ ألأو  على هذا الحال وبقية من ضوء

وال يتحقق   ،كما في صحيح اإلمام مسلم رحمه اهلل ،صالها عند مغيب الشفق النبي 
ن عندئذ يدخل أول العشاء؛ أل هذا المغيب إال باختفاء ما تبقى من آثار النهار والشمس

وصالة العشاء صالة ليل وهذا مما أيده العلم الحديث والتقى مع ، الليل قد بدأ
، قوة يترجح به ما يراه األمام أبو حنيفة رحمه اهلل في المشهور عنه فأعطاهاالنصوص 

 واهلل تعالى أعلم.
  

                                                      

 .16-15ينظر: مواقيت الصالة وحساباتها بالطرق العلمية الفلكية الدقيقة:  (1)
 (، باب: وقت العصر.531، )1/113صحيح البخاري: ( 3)
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 الثاني طلبامل
 آخر وقت العشاء: املسألة الثانية

 اختلف الفقهاء في آخر وقت العشاء على ثالثة أقوال:
، (1)ن ال يتجاوز ثلث الليلإالوقت المختار لصالة العشاء،  آخرالقول األول: 

ليه ذهب األوزاعي، والثوري ،وبه قال: عمر، وأبو هريرة رضي اهلل عنهما ، ومالك، وا 
 .(3)في قولواألمامية ، والحنابلة في المشهور عنهم، والشافعي في الجديد

 أدلة أصحاب القول األول:
َلَواِت، َفَقاَل: )َكاَن النَِّبيُّ --إن َأِبا َبْرَزَة اأَلْسَلِميِّ  -1  ُسئْل َعْن َوْقِت الصَّ

َأْقَصى إلى  ُيَصلِّي الظُّْهَر ِحيَن َتُزوُل الشَّْمُس، َوالَعْصَر، َوَيْرِجُع الرَُّجلُ 
َواَل ُيَباِلي ِبتَْأِخيِر  -َوَنِسيُت َما َقاَل ِفي الَمْغِربِ -الَمِديَنِة َوالشَّْمُس َحيٌَّة 

ُثُلِث اللَّْيِل، َواَل ُيِحبُّ النَّْوَم َقْبَلَها، َواَل الَحِديَث َبْعَدَها، َوُيَصلِّي إلى  الِعَشاءِ 
ْكعَ  ْبَح، َفَيْنَصِرُف الرَُّجُل، َفَيْعِرُف َجِليَسُه، َوَكاَن َيْقَرُأ ِفي الرَّ أو -َتْيِن الصُّ

 .(2)الِماَئِة(إلى  َما َبْيَن السِّتِّينَ  -ِإْحَداُهَما
ثلث الليل األول بعد ما غاب إلى  فالعتمة معناها أنه أخر الصالة وجه الداللة:

 رضي اهلل عنها َقاَلْت: ، بدليل أن السيدة َعاِئَشةَ (3)الشفق وهو آخر وقت العشاء المختار
ُثُلِث اللَّْيِل إلى  َوَكاُنوا ُيَصلُّوَن ِفيَما َبْيَن َأْن َيِغيَب الشََّفقُ ، ِبالِعَشاءِ   )َأْعَتَم َرُسوُل اللَّهِ 

ِل(  .(5)اأَلوَّ
                                                      

 . 3/25ينظر: الخالفيات للبيهقي:  (1)
،  المبسوط 1/311، المغني: 3/35، الحاوي الكبير: 3/21، المجموع: 1/21التلقين في الفقه المالكي:  (3)

 .1/11: للطوسي
 (، باب: القراءة في الفجر.111برقم ) ،1/152صحيح البخاري:  (2)
 .5/62ينظر: عمدة القارئ:  (3)
 (، باب: فضل العشاء. 561برقم ) ،1/111 صحيح البخاري: (5)
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اَلِة، فذكر  َعِن النَِّبيِّ  عن ُبَرْيَدَة  -3 َأنَّ َرُجاًل َسَأَلُه َعْن َوْقِت الصَّ
ُثُلُث اللَّْيِل، َوَصلَّى )َوَصلَّى اْلِعَشاَء َبْعَدَما َذَهَب ، فأمره من الغد الحديث،

اَلِة( َفَقاَل الرَُّجُل: ، اْلَفْجَر َفَأْسَفَر ِبَها(، ثُمَّ َقاَل: )َأْيَن السَّاِئُل َعْن َوْقِت الصَّ
 .(1)َأَنا، َيا َرُسوَل اهلِل، َقاَل: )َوْقُت َصاَلِتُكْم َبْيَن َما َرَأْيُتْم(

الثاني وهو بيان وقت االختيار  في اليوم  لما صالها رسول اهلل وجه الداللة:
قد سيق باعتبار آخر ، ن وقت آخر صالة العشاء هو ثلث الليل وقت آخر العشاءإف

 .(3)الوقت هو ثلث الليل الذي ينتهي به وقتها
 عترض على ذلك:وأُ 
 رع في الصالة وحينئذ يمتد فعلهاي: شأ، أخر العشاء حتى كان ثلث الليلنه إ

 العشاء تأخيرقريب نصف الليل وهذا ال تعارض بينه وبين الروايات الدالة على إلى 
نصف إلى  ن آخر وقتها ممتدأل ن المراد منه انتهاء أداها وفعلها؛ا  نصف الليل و إلى 
 .(2)الليل

َتْيِن،  َأنَّ النَِّبيَّ   وعن اْبُن َعبَّاسٍ  -2 -َقاَل: )َأمَِّني ِجْبِريُل ِعْنَد الَبْيِت َمرَّ
ثُمَّ َصلَّى الِعَشاَء اآلِخَرَة ِحيَن َذَهَب ُثُلُث اللَّْيِل، ثُمَّ َصلَّى  -فذكر الحديث

ْبَح ِحيَن َأْسَفَرِت اأَلْرُض، ثُمَّ الَتَفَت ِإَليَّ ِجْبِريُل، َفَقاَل: َيا ُمَحمَُّد، َهَذا  الصُّ
 .(3)ْيِن الَوْقتَْيِن(َوْقُت اأَلْنِبَياِء ِمْن َقْبِلَك، َوالَوْقُت ِفيَما َبْيَن َهذَ 

                                                      

 (، باب: أوقات الصلوات الخمس.                612، برقم: )1/331 صحيح مسلم: (1)
 .5/116مسلم: شرح النووي على ينظر:  (3)
 .3/361، شرح السيوطي على مسلم: 1/211،  نيل األوطار: 3/333ينظر: المحلى  (2)
وقال الترمذي:  ،(، باب: ما جاء في مواقيت الصالة عن النبي 131) ، برقم:1/311سنن الترمذي:(3)

 .1/311حديث ابن عباس حديث حسن، سنن الترمذي: 



 

  
213 

10 

فإذا مضى ثلث  إن آخر وقت لعشاء هو مضي ثلث الليل األول وجه الداللة:
أنها ال  ولم يثبت عن النبي ، الليل بعد ذلك ولم تؤدى فهي عندئذ ال تكون فائتة

ثُْلِث اللَّْيِل على أنه آخر وقت االبتداء بها، إلى  ن من روىفأ ال بعد ذلك الوقتأتفوت 
تجاوز هذا القدر فان وقت االختيار قد خرج، ومن صالها بعد ذلك الوقت فهي إذن فإذا 

الذي بدأ بأوله عند مغيب الشفق  رألصحاب األعذار الذين تعذر إدراك وقتها المختا
 .(1)وآخره ثلث الليل وقت االختيار ،وهو وقت الفضيلة

 وأعترض على ذلك:
وقت صالة العشاء عند طلوع أي: وآخر ، إن آخر وقتها ما لم يطلع الفجر

، ولكن أوقاته (2)فثبت بذلك أن الليل كله وقت له ، (3)الفجر الصادق وعليه قام اإلجماع
أن يتم إلى  والثاني:، أن يمضي ثلث الليلإلى  من حين يدخل وقتها :أوله :ثالثة

 َعَلى التَّْفِريطُ  ِإنََّماقال: ) فان معنى أن النبي ، بعد نصف الليل والثالث:، نصف الليل
اَلةَ  ُيَصلِّ  َلمْ  َمنْ  اَلةَ  َوْقتُ  َيِجيءَ  َحتَّى الصَّ هو أن يؤخر صالة حتى ، (3)(اأْلُْخَرى الصَّ

أن يدخل وقت األخرى وهو طلوع الفجر إلى  يدخل وقت األخرى فدل بقاء األولى
 الثاني.

ال ينفي  فعند تعارض اآلثار، الثلث غير مسلم بهإلى  فالقول بان آخر وقتها
وهو أيضا ما ذهب إليه ، الوقت الثابت يقينا بالشك بل إثبات ما عضدته الروايات أولى

                                                      

 . 35/ 3الحاوي الكبير: ، 1/12ينظر: األم:  (1)
 .  1/13، التمهيد في الموطأ من المعاني:1/11ينظر: إلقناع البن المنذر:  (3)
انه آخرها حتى ذهب ثلثا الليل، وروت  ن آخرها ثلث الليل، وابن عمرأرووا ب نس أإن أبا هريرة، و  (2)

حتى ذهب عامة الليل، وذلك كله في الصحيح، فثبت بذلك  السيدة عائشة رضي اهلل عنها انه أعتم بها
 فضلية وقت عن وقت.  أأن الليل كله وقت لصالة العشاء مع 

 سبق تخريجه.  (3)
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نصف إلى  اإلمام الشافعي  رحمه اهلل في القديم من أن آخر وقت العشاء المختار
 .(1)الليل

)ِإنَّ َأَهمَّ َأْمِرُكْم ِعْنِدي  ُعمَّاِلِه:إلى  كَتبَ  نَّ سيدنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب إ -3
اَلُة. َفَمْن َحِفَظَها َوَحاَفَظ َعَلْيَها، َحِفَظ ِديَنُه. َوَمْن َضيََّعَها َفُهَو ِلَما  الصَّ

ُثُلِث اللَّْيِل. َفَمْن َناَم إلى  َواْلِعَشاَء ِإَذا َغاَب الشََّفقُ ، َأْضَيُع، ثُمَّ ذكر ِسَواَها
َمْن َناَم َفاَل َناَمْت َعْيُنُه َفَمْن َناَم َفاَل َناَمْت َعْيُنُه(. َفاَل َناَمْت َعْيُنُه. فَ 

ْبَح َوالنُُّجوُم َباِدَيةٌ َوا  .(3)ُمْشَتِبَكةٌ  لصُّ
إن من واجبات من ُأتمن أمور المسلمين أن عليه رعاية مصالحهم وجه الداللة: 

خاطب  ن سيدنا عمر بن الخطاب ا  و  ،جلها حثهم على الصالة وأدائها في وقتهاأو 
ثلثه وهو إلى  ن ال يفوت آخر وقت العشاءبأالنصيحة لهم  هالزمو ممن استرعاه اهلل 

 .(2)وقت االختيار فلو كان غير هذا الوقت ألبان وقته
 وُأعترض على ذلك:

إن آخر وقت اختيار العشاء نصف الليل، وأما وقت الجواز واالضطرار فهو 
اَلةَ  ُيَصلِّ  َلمْ  َمنْ  َعَلى التَّْفِريطُ  ِإنََّما) الفجر لحديث أبي قتادة إلى  ممتد  َحتَّى الصَّ
اَلةَ  َوْقتُ  َيِجيءَ  ما بين ثلث الليل وهذا إلى  . فإذا كنت في أول الوقت(3)(اأْلُْخَرى الصَّ

يعني تأخرها لضرورة مانعة من  فإن ُأخرت فإلى شطر الليل، هو وقت الصالة المختار
ن كانت الضرورة ال توقيت لها معين فلربما يكون أن  الصالة عن الوقت المختار وا 

                                                      

 .3/21ينظر: البناية شرح الهداية: ( 1)
تحاف المهرة: إحديث موقوف، ينظر: (، باب: وقوت الصالة، قال ابن حجر: 6، برقم )1/6الموطأ: ( 3) 

13/216. 
 .   1/12، المنتقى شرح الموطأ: 33/311، التمهيد لما في الموطأ: 1/51 ستذكار:ينظر: اال (2)
 .سبق تخريجه (3)
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 فأمره سيدنا عمر ، نصف الليل مما ساغ فيه االجتهادإلى  وقت صالة العشاء
عتقد من جواز التأخير فإلى شطر الليل يُ خرت عن الذي بالصواب ثم قال له: فإن أُ 

 ويدل على امتداد وقت كل صالة، (1)اجتهادا منه وليس هو الوقت المختاروذلك كان 
دخول وقت الصالة األخرى إال صالة الفجر فإنها مخصوصة من هذا العموم إلى 

 .باإلجماع
 ِبالَهاِجَرِة، الظُّْهرَ  ُيَصلِّي  النَِّبيُّ  َكانَ قال: ) ولما ُسئل جابر بن عبداهلل  
 اْجَتَمُعوا َرآُهمُ  ِإَذا َوَأْحَياًنا، َأْحَياًنا َوالِعَشاءَ  َوَجَبْت، ِإَذا َوالَمْغِربَ  َنِقيٌَّة، َوالشَّْمُس  َوالَعْصرَ 
َل، َذا َعجَّ َر، َأْبَطُؤوا َرآُهمْ  َواِ  ْبحَ  َأخَّ  .(3)(ِبَغَلسٍ  ُيَصلِّيَها  -َكانَ أو - َكاُنوا َوالصُّ

والحديث يدل على استحباب تأخير صالة العشاء ، ظلمة آخر الليلهو  :والغلس
 ن ماا  و ، ما بعد نصف الليل أفضلإلى  إن تأخيرهافلكنه مقيدا بعدم اجتماع المصلين 
ن ال تفوت صالة أربما يدل على الحرص على  ذهب إليه سيدنا عمر بن الخطاب 

تأخيرها لتطول ويستحب ، العشاء ألكثر من الثلث حتى ال يستخف الناس ويتهاونون بها
 .(2)مدة االنتظار للصالة ومنتظر الصالة في صالة

، نصف الليل ،وبه قال:  ابن مسعود إلى  يبقى وقت العشاء القول الثاني:
ليه ذهب قتادة سحاق بن راهويه، وأبو ثور، والثوري، ومجاهد ،وا  بو حنيفة في أو ، وا 

حمد في أو ، والشافعي في القديم، ومحمد بو يوسف،أو ، وابن المبارك، المشهور عنه
 .(3)والزيدية، والظاهرية، قول

                                                      

 .11-1/16 ينظر: المنتقى شرح الموطأ:( 1)
(، 636، برقم )1/336(، باب: وقت المغرب، وصحيح مسلم: 563برقم ) 1/116البخاري: صحيح (3)

 باب: استحباب التبكير بالصبح. 
 .11-3/16نيل االوطار: ،1/13، والتمهيد لما في الموطأ: 1/11األقناع البن المنذر: ينظر:  (2)
 ، نيل األوطار:3/333المحلى: ، 1/311المغني:، 3/35، الحاوي الكبير: 1/135المبسوط للشيباني:( 3)

1/16 . 
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 أدلة أصحاب القول الثاني:  
َر َلْيَلًة  َهِل اتََّخَذ َرُسوُل اللَِّه   ُسِئَل َأَنُس ْبُن َماِلكٍ  -1 َخاَتًما؟ َفَقاَل: َنَعْم َأخَّ

ِبَوْجِهِه َبْعَد َما َصلَّى، َفَقاَل: َشْطِر اللَّْيِل، ثُمَّ َأْقَبَل َعَلْيَنا إلى  َصاَلَة الِعَشاءِ 
)َصلَّى النَّاُس َوَرَقُدوا َوَلْم َتَزاُلوا ِفي َصاَلٍة ُمْنُذ اْنَتَظْرُتُموَها(، َقاَل: َفَكَأنِّي 

 .(1)َوِبيِص َخاَتِمهِ إلى  َأْنُظرُ 
الشطر، أي: النصف على ما صرحت به هذه الرواية وهو ب فالقول وجه الداللة:

، (3)وهم يشاهدون وبيص الخاتم نه أنه بهذا آخر وقت االختيار،أو ، شاءآخر وقت الع
النصف بال كراهة، إلى  الثُلث، وجائزإلى  وهو مستحبٌ  بريق ولمعان خاتمه أي 

إال َأنَّهم استثنوا منه المسافر، ، ، واختار بعُضهم التحريم(2)وبعدُه مع كراهة تنزيهية
 .(3)فيجوز له بعد النصف وال كراهة فيه

َلْيَلًة َحتَّى َكاَن َقِريٌب ِمْن  َنَظْرَنا َرُسوَل اهلِل )َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل:  -3
إلى  َعَلْيَنا ِبَوْجِهِه، َفَكَأنََّما َأْنُظرُ  ِنْصِف اللَّْيِل، ثُمَّ َجاَء َفَصلَّى، ثُمَّ َأْقَبلَ 

ٍة(  . (5)َوِبيِص َخاَتِمِه ِفي َيِدِه ِمْن ِفضَّ
إن الوقت هو قريب من نصف الليل حتى كان الزمان قريبا منها  الداللة:وجه 

ولو لم يجز ، وهذا يدل على أن آخر وقت العشاء وهو آخر وقت العشاء جاء فصلى 
نصف الليل لما آخرها رسول اهلل إلى  امتداد وقتها

(6). 

                                                      

 (، باب: من جلس في المسجد ينظر الصالة وفضل المساجد.661، برقم )1/122صحيح البخاري:  (1)
الوبيص: البريق، وبص الشيُء يبص وْبصًا، و َوِبيصًا وبَصًة: َبَرَق ولَمع، و وَبَص البرُق وغيره، ينظر: ( 3)

 ، باب: الواو.1/133لسان العرب: 
المكروه: هو ما طلب الشارع تركه والكف عنه ال على وجه الحتم واإللزام، ويقسمه الحنفية إلى  (2)

 .333التحريمي، والتنزيهي، ينظر: ُأصول األحكام: ص
 .3/112، فيض الباري: 3/53، فتح الباري البن حجر: 5/111ينظر: عمدة القاري:  (3)
 (، باب: وقت صالة العشاء وتأخيرها.633) ، برقم1/332صحيح مسلم:  (5)
 .5/133ينظر: شرح النووي على مسلم:  (6)
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الظُّْهِر َما َلْم َيْحُضِر َقاَل: )َوْقُت   َعِن النَِّبيِّ   َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍروعن  -2
اْلَعْصُر، َوَوْقُت اْلَعْصِر َما َلْم َتْصَفرَّ الشَّْمُس، َوَوْقُت اْلَمْغِرِب َما َلْم َيْسُقْط 

ِنْصِف اللَّْيِل، َوَوْقُت اْلَفْجِر َما َلْم َتْطُلِع إلى  َثْوُر الشََّفِق، َوَوْقُت اْلِعَشاءِ 
 .(1)الشَّْمُس(
ختيار وحتى يتم الوهو لبيان آخر وقت ا نصف الليل؛إلى  وقته وجه الداللة:

ونصفه آخر  التوفيق بين روايات الثلث والنصف فالمختار بأن الثلث أول ابتداء الوقت،
 .(3))نصف الليل( ظاهره انه آخر الوقت المختار قوله  وقت انتهائها؛ ألن

ْبَح َوَأَحُدَنا َيْعِرُف َجِليَسُه،  َكاَن النَِّبيُّ   َعْن َأِبي َبْرَزةَ  -3 وُيَصلِّي الصُّ
الِماَئِة، َوُيَصلِّي الظُّْهَر ِإَذا َزاَلِت الشَّْمُس، إلى  َوَيْقَرُأ ِفيَها َما َبْيَن السِّتِّينَ 

َوَنِسيُت َما -َأْقَصى الَمِديَنِة، َرَجَع َوالشَّْمُس َحيٌَّة إلى  َوالَعْصَر َوَأَحُدَنا َيْذَهبُ 
ثُُلِث اللَّْيِل، ثُمَّ َقاَل: )ِإَلى إلى  َواَل ُيَباِلي ِبَتْأِخيِر الِعَشاءِ  -اَل ِفي الَمْغِربِ قَ 

 .(2)َوَقاَل ُمَعاٌذ: َقاَل ُشْعَبُة: َلِقيُتُه َمرًَّة، َفَقاَل: )َأْو ُثُلِث اللَّْيِل( ،َشْطِر اللَّْيِل(
إلى  أفضل قد ثبت تأخيرهاهذه الرواية لمن أحتج بأن التأخير  وجه الداللة:

ثبت عنه قوال وفعال، وهو يثبت زيادة   نصف الشيء وجزؤه وأنه شطرالشطر الليل، و 
 .(3)على أخبار ثلث الليل واألخذ بالزيادة أولى

َصاَلَة اْلَعَتَمِة  َقاَل: َصلَّْيَنا َمَع َرُسوِل اللَِّه ،  عن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  -5
َفَلْم َيْخُرْج َحتَّى َمَضى َنْحٌو ِمْن َشْطِر اللَّْيِل َفَقاَل: )ُخُذوا َمَقاِعَدُكْم(، َفَأَخْذَنا 
نَُّكْم َلْن َتَزاُلوا ِفي  َمَقاِعَدَنا َفَقاَل: )ِإنَّ النَّاَس َقْد َصلَّْوا َوَأَخُذوا َمَضاِجَعُهْم َواِ 

                                                      

 (، باب: أوقات الصلوات الخمس.613، برقم )331/ 1صحيح مسلم:  (1)
 .5/116شرح النووي على مسلم: ينظر: ( 3)
 (، باب: وقت الظهر عند الزوال.531، برقم )1/113صحيح البخاري:  (2)
 .                        3/11ينظر: نيل األوطار:   (3)
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ْرُت َهِذِه  َصاَلٍة َما اْنَتَظْرُتمُ  ِعيِف َوَسَقُم السَِّقيِم أَلَخَّ اَلَة َوَلْواَل َضْعُف الضَّ الصَّ
اَلةَ   .(1)َشْطِر اللَّْيِل(إلى  الصَّ
وذي  ، فلوال أن الضعف والسقمرأي: هذا تصريح بأفضلية التأخي وجه الداللة:

إلى  العتمةصالة : لوال أنهما َموجودان َبين الناس ألخرُت هذه الصالة أيفالحاجة 
نصف الليل إلى  ولكن تركه لوجود الضعف والسقم  أخر الصالة ،نصف الليل كل َوقت

 .(3)وهو ما يعني أنه آخر وقتها المختار
طلوع الفجر وهو ما يسمى وقت إلى  آخر وقت العشاء يمتد القول الثالث:

بو وأس وعكرمة، و ليه ذهب عطاء وطاو ا  في رواية، و   بن عباساوبه قال: ، دراكاإل
مامية في إلهذا الوقت، واإلى  حنيفة في غير المشهور عنه مع الكراهة أن تؤخر

 .(2)قول
 أدلة أصحاب القول الثالث: 

 ِإنََّما) :َفَقالَ ، فذكر الحديث، قال: َخَطَبَنا َرُسوُل اهلِل  عن أبي قتادة  -1
اَلةَ  ُيَصلِّ  َلمْ  َمنْ  َعَلى التَّْفِريطُ  اَلةَ  َوْقتُ  َيِجيءَ  َحتَّى الصَّ  .(3)(اأْلُْخَرى الصَّ
نصف العشاء مردود بما إلى  ن آخر وقت العشاءإإن من قال:  وجه الداللة:
النصف صحيح إن ُأريد به وقت إلباحة التأخير وليس هو إلى  ُأستدل، فوقت العشاء

إن اسلم  بدليل .طلوع الفجرإلى  نهاية الوقت، ونهاية وقته هو وقت اإلدراك الممتد

                                                      

، قال: ابن حجر: حديث (، باب: في وقت صالة العشاء اآلخرة333، برقم)1/133سنن أبي داود:  (1)
 .1/331، وفتح الغفار الجامع: 5/315 تحاف المهرة:إسناده صحيح، ينظر: إ

 .3/311للعيني:، شرح أبي داود 3/11ينظر: نيل األوطار:  (3)
، األوسط في السنن واإلجماع واالختالف: 1/135 :، المبسوط للسرخسي1/136المبسوط للشيباني:  (2)

 .1/11المبسوط للطوسي: ، 3/235
 سبق تخريجه. (3)
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إلى  ألن وقتها ممتد؛ طهرت الحائض فعليهم أداء صالة العشاءأو  بلغ الطفلأو  رالكاف
 .(1)ما قبل طلوع الفجر

 وُأعترض عليه :
لكان من صلى الصبح بعد ؛ بأنه لو كان هذا الكالم معموال به في كل األحوال

قائم على أنه قد أصبحت  مع أن اإلجماع، طلوع الشمس وقبل الزوال قد أداها في وقتها
 .في حقه منذ طلوع الشمس قضاءاً 

َذاَت   َعْن َعاِئَشَة ُأمِّ اْلُمْؤِمِنيَن َرِضَي اهلُل َعْنَها َأنََّها َقاَلْت: )َأْعَتَم النَِّبيُّ  -3
َقاَل: َلْيَلٍة َحتَّى َذَهَب َعامَُّة اللَّْيِل، َوَحتَّى َناَم َأْهُل اْلَمْسِجِد ثُمَّ َخَرَج َفَصلَّى وَ 

 .(3)َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَِّتي(، )ِإنَُّه َلَوْقُتَها
ففي هذا أنه صالها بعد مضي أكثر الليل وأن ذلك وقت لها فثبت  وجه الداللة:
أن يمضي إلى  أن أول وقت العشاء اآلخرة من حين يغيب الشفق بتصحيح هذه اآلثار

 .الليل كله لكنه على أوقات ثالثة
فيه،  ىصليأن يمضي ثلث الليل هو أفضل وقت إلى  حين يدخل وقتهافأما من 

 وما بعد نصف الليل ففيه ،أن يتم نصف الليل فهو في الفضل دون ذلكإلى  وبعد ذلك
في وقتها ما يدل على آخر  صحاب رسول اهلل أالفضل دونهما، وقد روي أيضا عن 

 .(2)العشاء ذهاب عامة ليله
ُر َصاَلَة اْلِعَشاِء  َقاَل: )َكاَن َرُسوُل اهلِل   َسُمَرةَ َعْن َجاِبِر ْبِن  -1 ُيَؤخِّ

 . (3)اآْلِخَرِة(

                                                      

 .         1/135ينظر: المبسوط للسرخسي:  (1)
 (، باب: وقت العشاء وتأخيرها.621، برقم )1/333صحيح مسلم:  (3)
 .1/151ينظر: شرح معاني اآلثار:  (2)
                     (، باب: وقت العشاء وتأخيرها.632) ، برقم1/335 صحيح مسلم: (3)
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وعليه أن آخر وقت  وهو عام يستوعب الثلث والنصف والشطر وجه الداللة:
بدليل  ،الفجرإلى  اختيار العشاء نصف الليل، وأما وقت الجواز واالضطرار فهو ممتد

على امتداد وقت كل  عند اإلمام مسلم رحمه اهلل الذي فهو يدل  حديث أبي قتادة
 .(1)دخول وقت الصالة األخرى إال صالة الفجرإلى  صالة

)ِإَذا َطُهَرِت اْلَمْرَأُة ِفي َوْقِت َصاَلِة اْلَعْصِر  َقاَل:  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  -3
اْلَعْصَر، َفِإَذا َطُهَرْت ِفي َوْقِت اْلِعَشاِء َفْلَتْبَتِدْئ ِبالظُّْهِر َفْلُتَصلَِّها، ثُمَّ ِلُتَصلِّ 

َذا َطُهَرْت َقْبَل اْلَفْجِر  :وَعِنه أيضا َقالَ  ،اآْلِخَرِة َفْلُتَصلِّ اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء( )َواِ 
 .(3)َصلَِّت اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء(

إلى  أنه ال يفوت وقت العشاء يه  ابن عباس إلوهو ما ذهب  وجه الداللة:
ن كان آخره ما قبل طلوع الفجر مكروه ا  و ، ن يحضر الفجر وهذا يدل على اتساع وقتهاأ
 آخره هو طلوع الفجر؛ فإذا، لكن ال ينفي أن خروج وقت العشاء، فيه أداء الصالةف

ألن وقت ؛ ةفعليه أداء الصال، سلم المرء قبل الفجرأطهرت المرأة وفاق المغمى عليه و 
 .(2)ال بطلوع الفجرإالعشاء لم ينته بعد 

 :الراجح
مام البيهقي رحمه اهلل فيما بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم، هو عدم موافقة اإل

صحاب المذهب الثالث، القائلين: بأن أترجيحه ما ذهب إليه إلى  ، والذي أميلذهب إليه
                                                      

 . 3/16 ينظر: نيل األوطار: (1)
(، باب: قضاء الظهر والعصر بإدراك وقت العصر 1116، برقم )1/513السنن الكبرى للبيهقي:  (3)

روي من طريق يزيد بن أبي زياد، عن طاووس عنه وقضاء المغرب والعشاء بإدراك وقت العشاء، 
وتابعه ليث بن أبي سليم، عن طاووس، وعطاء، وقال: قال أبو بكر بن إسحاق: ال أعلم أحدا من 

بة خالفهما، قال: ورويناه عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وعن جماعة من التابعين، وروي الصحا
 . 1/315هذا األثر مرفوعا، ينظر: التلخيص الحبير: 

 . 1/136، معالم السنن: 1/313ينظر: المحيط البرهاني:  (2)
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آخر وقت العشاء مالم يطلع الفجر؛ ألن ما استدلوا به يحمل العموم الذي يجمع بين 
قيل: في حديث اليقظة وهو ، النصوص التي روت الثلث والنصف ويستوعبها حتى

وقد يكون ناسخا لما قبله كرواية، سيدنا جبريل  بأنه عام ومتأخرو العمدة لما ذهبوا إليه 
فال يصح القول ، خل وقت األخرى، فال ينتهي وقت صالة حتى يد(1)وغيره عليه السالم

ذا سلمنا بهذا القول ف، اءلعشن الثلث والنصف آخر وقت اأب ن معناه ال تصح الصالة إوا 
 بعدهما وهذا مما لم يقل به أهل العلم.

ما ، الُثلث والنصف ال يصح أن نعملهما ونهمل رواية عامة الليل روايتابل إن 
وهو في مقام التعليم والتشريع يوجه  فالنبي ، دامت رواية كل واحد منهم في الصحيح

، نصف الليلأو إلى  رالُثلث وهو وقت االختياإلى  المسلمين ألداء الصالة ألول الوقت
وقت أو  طلوع الفجر التي يسميه الحنفية وقت اإلباحةإلى  الممتدأو  وهو المستحب

الوتر الذي  ، وحتى(3)كما ذهب إليه الشافعي، هو ألهل األعذار والضروراتأو  الكراهة
هو أفضل وقته هو وقت السحر من توابع العشاء وهذا يدل على أنه آخر وقت 

 .(2)العشاء
ن روايات الثلث والنصف هي للحث على أداء الصالة عند أوعلى هذا يستدل ب

دائها ألول األوقات؛ التي فيها الحث على المبادرة والمواظبة على أو أول دخول الليل 
أو  سلم البالغألو : حتى قالوا،  تصح الصالة في غير هذين الوقتيننه الأوليس معناه 

؛ فاق المغمى عليه قبل طلوع الفجر فأن عليه أداء صالة العشاءأو  طهرت الحائض
 ألن آخر وقتها مالم يطلع الفجر، واهلل تعالى أعلم .

  

                                                      

 . 3/16، نيل األوطار: 1/136بداية المجتهد: ينظر:  (1)
 . 3/35الحاوي الكبير: ينظر:  (3)
 .                                        1/133ينظر: بدائع الصنائع:  (2)
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 اخلامتة 
وصحبه آله الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى 

 وبعد:  ...جمعينأ
 يها في هذا البحث وهي كما يلي:إلهم النتائج التي توصلت أفيما يلي 

مام الشافعي رحمه اهلل  إلمام البيهقي رحمه اهلل لمذهب اإلشدة ميل ا -1
ن أخرى مع قوال واآلراء األألوتمسكه به، مما يجعله مرجحًا جهته على ا

دلة، وهذا ما تبين في أليراد الحجج واإقوى في ألاآلراء المخالفة قد تكون ا
 هاتين المسألتين.

اء البياض الذي ختفاول وقت العشاء هو مغيب الشفق الذي يصدق بأن إ -3
يل، فال ن صالة العشاء صالة لإفق، مما ثبت، حيث أليلي الحمرة في ا
هي بقية ضوء  ثار النهار، وهذه الحمرةآثر من أي أبد من انتهاء 
ول أليل وهو ثار النهار، وال بد من انتهائها ليبدأ الآثر من أالشمس، وهو 

 وقت صالة العشاء.
الفجر، وهو ما يخالف ما رجحه  يطلع لم ن آخر وقت العشاء هو ماإ -2

 مام الشافعي في الجديد منإليه اإلمام البيهقي رحمه اهلل وهو ما ذهب إلا
ي القديم نصفه، وز ثلث الليل، وفن ال يتجاأآخر وقت العشاء المختار  نأ
ذ ال يمكن القول لمن يصلي العشاء قبل مطلع الفجر بأن الصالة غير إ

 صحيحة بروايات دلة صحة الصالة قبل الفجر وردتأألن ؛ صحيحة
ن القول بالثلث ، فال يمكخرىألقوال األة اب، وهي مستكملة مستوعيضاً أ

وردت في يضًا أما قبل الفجر إلى  دلة صحة الصالةأوبالنصف ما دامت 
ن آخر العشاء ما لم يطلع من أ هذا القول جامعًا لألدلة الصحيحين فكان

 .الفجر
 جمعين.أه وصحبه آلوصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى 
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكريم 
أبو الفضل أحمد بن : إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة -1

مركز : هـ(، تحقيق153تالعسقالني )علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
زهير بن ناصر الناصر، مجمع الملك فهد  .إشراف د، خدمة السنة والسيرة

مركز خدمة السنة والسيرة  المنورة، المدينة ،لطباعة المصحف الشريف
 م.1113-هـ1315، 1النبوية، ط

ستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم اال -2
هـ(، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي 362تي القرطبي )النمر 

 .م3333–ه1331، 1بيروت، ط ،معوض، دار الكتب العلمية
األصل المعروف بالمبسوط: أبو عبد اهلل محمد بن الحسن بن فرقد  -3

هـ(، المحقق: أبو الوفا األفغاني، إدارة القرآن والعلوم 111تالشيباني )
 كراتشي. ،اإلسالمية

البن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري اإلقناع  -4
، 1ط تحقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز الجبرين، هـ(،211ت)

 هـ.1331
الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن : األم -5

هـ(، 333تشافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )
 م. 1113-هـ1313بيروت،  ،المعرفةدار 

األوسط في السنن واإلجماع واالختالف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن  -6
تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد ، هـ(211تالمنذر النيسابوري )
 م.1115-هـ1335 ،1ط السعودية، ،الرياض ،حنيف، دار طيبة
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أحمد بن محمد بن  أبو الوليد محمد بن: بداية المجتهد ونهاية المقتصد -7
 ،ر الحديثهـ(، دا515تأحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )

 م.3333-هـ1335القاهرة، 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن  -8

-هـ1336، 3هـ(، دار الكتب العلمية، ط511تأحمد الكاساني الحنفي )
 م.1116

البناية شرح الهداية: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  -9
 ،هـ(، دار الكتب العلمية155ت) يبدر الدين العين يالحنف يحسين الغيتاب

 م.3333-هـ1333، 1بيروت، لبنان، ط
ْلِبيِّ: عثمان بن علي بن  -11 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

هـ(، الحاشية: شهاب 132تيلعي الحنفي )محجن البارعي، فخر الدين الز 
ْلِبيُّ  الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ

 هـ.1212، 1طبوالق، القاهرة،  ،هـ(، المطبعة الكبرى األميرية1331ت)
التَّحبير إليَضاح َمَعاني التَّيسير: محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد  -11

الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف الحسني، الكحالني ثم 
هـ(، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط 1113تكأسالفه باألمير )

ق أبو مصعب، َمكَتَبُة الرُّشد، الرياض  ،نصه: مَحمَّد ُصْبحي بن َحَسن َحال 
 م.3313-هـ1322، 1المملكة اْلَعَربيَّة السعودية، ط

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(: -12
هـ(، المحقق: محمد حسين شمس 113تالقرشي البصري ثم الدمشقي )

 ،1طبيروت،  ،الدين، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون
 هـ.1311
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المالكي: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر  هالتلقين في الفق -13
بي أويس محمد بو خبزة ألمحقق: ا هـ(،333تالثعلبي البغدادي المالكي )

 م.3333-هـ1335 ،1الحسني التطواني، دار الكتب العلمية، ط
التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل  -14

هـ(، تحقيق: 362تبن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )
، وزارة عموم األوقاف مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري

 هـ. 1211المغرب،  ،والشؤون اإلسالمية
شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق -15

سامي بن محمد بن جاد اهلل وعبد : هـ(، تحقيق133تالهادي الحنبلي )
-هـ1331، 1الرياض، ط ،العزيز بن ناصر الخباني، أضواء السلف

 م.3331
لشرح الجامع الصحيح: المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو التوضيح  -16

هـ(، المحقق: 133تحفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )
سوريا،  ،دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادر، دمشق

 م.3331-هـ1331، 1ط
وسننه وأيامه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  -17

: محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي، «صحيح البخاري»
المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن 

 هـ.1333، 1طالسلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، 
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: أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن «تفسير القرطبي»الجامع ألحكام القرآن  -18
هـ(، 611تفرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )أبي بكر بن 

براهيم أطفيش، دار الكتب المصرية القاهرة،  ،تحقيق: أحمد البردوني وا 
 م.1163-هـ1213، 3ط

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: عبد القادر بن محمد بن نصر اهلل  -19
هـ(، مير محمد كتب 115تالقرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي )

 كراتشي. ،خانه
عبد الرحمن بن أبي : حاشية السندي على سنن النسائي )مطبوع السنن( -21

 ،هـ(، مكتب المطبوعات اإلسالمية111نبكر، جالل الدين السيوطي )
 .م1116–ه1336، 3حلب، ط

: الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني -21
يب البصري البغدادي، الشهير أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حب

الشيخ عادل  ،هـ(، المحقق: الشيخ علي محمد معوض353تبالماوردي )
-هـ1311، 1لبنان، ط ،أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت

 م. 1111
 الشيخ الطوسي.: الخالف -22
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني : الخالفيات -23

فريق البحث العلمي شركة : (، تحقيقه351تبيهقي )ابو بكر ال
 .ت إشراف محمد عبد الفتاح النحالالروضة، تح

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن : الدراية في تخريج أحاديث الهداية -24
السيد عبد اهلل هاشم : هـ(، المحقق153تأحمد بن حجر العسقالني )
 بيروت. ،اليماني المدني، دار المعرفة
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: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الذخيرة -25
المحقق: محمد حجي، سعيد أعراب، محمد  ،هـ(613تالشهير بالقرافي )

 م.1113، 1بيروت، ط ،بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي
سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن  -26

هـ(، المحقق: محمد محيي 315تالسِِّجْستاني )شداد بن عمرو األزدي 
 بيروت. ،الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا

سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن  -27
هـ(، المحقق: شَعيب 315تشداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني )

-هـ1323، 1عالمية، طمَحمَّد كاِمل قره بللي، دار الرسالة ال ،األرنؤوط
 م.3331

سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك،  -28
هـ(، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، 311تالترمذي، أبو عيسى )

براهيم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة  ومحمد فؤاد عبد الباقي، وا 
 م.1115-هـ1215، 3مصر، ط ،مصطفى البابي الحلبي

السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  -29
هـ(، المحقق: محمد عبد القادر 351تالخراساني، أبو بكر البيهقي )
 م.3332-هـ1333، 2، طنلبنا ،عطا، دار الكتب العلمية، بيروت

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة : الشرح الكبير على متن المقنع -31
هـ(، دار 613تيلي الحنبلي، أبو الفرج شمس الدين )المقدسي الجماع

 الكتاب العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا.
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شرح سنن أبي داود: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  -31
هـ(، المحقق: أبو المنذر 155ت) يبدر الدين العين يالحنف يحسين الغيتاب

-هـ1333، 1الرياض، ط ،المصري، مكتبة الرشدخالد بن إبراهيم 
 م.1111

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى  -32
هـ(، دار 155ت) يبدر الدين العين يالحنف يبن أحمد بن حسين الغيتاب

 بيروت. ،إحياء التراث العربي
و عبد اهلل العناية شرح الهداية: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أب -33

ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي 
 هـ(، دار الفكر،.116ت)

فتح الباري شرح صحيح البخاري: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن  -34
هـ(، 115ترجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )

ي بن عبد الخالق مجد ،تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود
محمد بن  ،السيد عزت المرسي ،إبراهيم بن إسماعيل القاضي ،الشافعي

عالء بن مصطفى بن  ،صالح بن سالم المصراتي ،عوض المنقوش
المدينة  ،مكتبة الغرباء األثرية ،صبري بن عبد الخالق الشافعي ،همام

 م.1116-هـ1311، 1القاهرة، ط ،النبوية، مكتب تحقيق دار الحرمين
فتح الغفار الجامع ألحكام سنة نبينا المختار: الحسن بن أحمد بن يوسف  -35

مجموعة : المحقق، هـ(1316تبن محمد بن أحمد الرُّباعي الصنعاني )
 ه.1331، دار عالم الفوائد، بإشراف الشيخ علي العمران
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أحمد بن غانم )أو : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -36
غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي 

 م. 1115-هـ1315هـ(، دار الفكر، 1136ت)
فيض الباري على صحيح البخاري: محمد أنور شاه بن معظم شاه  -37

هـ(، المحقق: محمد بدر عالم 1252تالكشميري الهندي ثم الديوبندي )
 م.3335-هـ1336، 1لبنان، ط ،ية بيروتالميرتهي، دار الكتب العلم

اللباب في علوم الكتاب: المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي  -38
هـ(، المحقق: الشيخ عادل 115تبن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )

 ،أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية
 م.1111-هـ1311، 1طلبنان،  ،بيروت

أبو الفضل جمال الدين ابن منظور  يرب: محمد بن مكرم بن عللسان الع -39
 ،2بيروت، ط ،هـ(، دار صادر111ت) ياإلفريق ياألنصاري الرويفع

 هـ.1313
المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي  -41

 م.1112-هـ1313بيروت،  ،هـ(، دار المعرفة312ت)
ثابت الخطيب البغدادي  المتفق والمفترق: أبو بكر أحمد بن علي بن -41

، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي، دار (هـ362ت)
 م.1111-هـ1311، 1طالقادري للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 

المحلى باآلثار: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي  -42
 بيروت.  ،هـ(، دار الفكر356تالقرطبي الظاهري )
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: أبو المعالي برهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة المحيط ال -43
برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري 

هـ(، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب 616تالحنفي )
 م.3333-هـ1333، 1لبنان، ط ،العلمية، بيروت

بد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر مختار الصحاح: زين الدين أبو ع -44
هـ(، المحقق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة 666تالحنفي الرازي )

 م.1111-هـ1333، 5صيدا، ط ،الدار النموذجية، بيروت ،العصرية
هـ(، 111تالمدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني ) -45

 م.1113-هـ1315، 1دار الكتب العلمية، ط
اإلمام أحمد بن حنبل: أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن مسند  -46

عادل  ،هـ(، المحقق: شعيب األرنؤوط331تهالل بن أسد الشيباني )
مرشد وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، مؤسسة 

 م.3331-هـ1331، 1الرسالة، ط
: مسلم  رسول اهللإلى  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل -47

هـ(، المحقق: محمد 361تبن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )
 بيروت. ،فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي

معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود: أبو سليمان حمد بن محمد بن  -48
هـ(، المطبعة 211تإبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي )

 م.1123-هـ1251 ،1حلب، ط ،العلمية
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معرفة السنن األثار: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  -49
هـ(، المحقق: عبد المعطي أمين 351تالخراساني أبو بكر البيهقي )

، باكستان، دار قتيبة ،كراتشي، قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية
 ،المنصورة، دمشق، دار الوفاء ،حلب، بيروت، دار الوعي ،دمشق

 م.1111-هـ1313، 1القاهرة، ط
معرفة أنواع علوم الحديث، وُيعرف بمقدمة ابن الصالح: عثمان بن عبد  -51

المحقق:  هـ(،632تالرحمن أبوعمرو تقي الدين المعروف بابن الصالح )
، بيروت ،سوريا، دار الفكر المعاصر ،دار الفكر نور الدين عتر،

 م.1116-هـ1336
المغني البن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن  -51

قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ابن قدامة المقدسي 
 م.1161-هـ1211 ،هـ(، مكتبة القاهرة633ت)

: أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن «التفسير الكبير»مفاتيح الغيب  -52
هـ(، دار 636تالملقب بفخر الدين الرازي )بن الحسين التيمي الرازي 

 هـ.1333 ،2طبيروت،  ،إحياء التراث العربي
هـ(، 533تالمقدمات الممهدات: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ) -53

، 1لبنان، ط ،تحقيق: الدكتور محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت
 م.1111-هـ1331
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بن أيوب بن وارث المنتقى شرح الموطأ: سليمان بن خلف بن سعد  -54
، 1ط ،هـ(، مطبعة السعادة313تالتجيبي القرطبي الباجي األندلسي )

 هـ.1223
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن  -55

، 3طبيروت،  ،هـ(، دار إحياء التراث العربي616تشرف النووي )
 . ه1213

مجيد محمود : الفلكية الدقيقةمواقيت الصالة و حساباتها بالطرق العلمية  -56
 ،1ط ،المملكة األردنية الهاشميةعوني محمد الخصاونة،  ،جراد

 م.3316-ه1321
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: شمس الدين محمد بن محمد بن  -57

عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي 
 م.1113-هـ1313، 2هـ(، دار الفكر، ط153ت)

نزهة األلباب في قول الترمذي وفي الباب: حسن بن محمد بن حيدر  -58
،  تقريظ: عبد اهلل بن محمد الحاشدي، دار ابن الجوزي،  الوائلي  الصنعاني 

 هـ.1336، 1، طالمملكة العربية السعودية
نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج  -59

: جمال الدين أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيلعي الزيلعي
 هـ(، صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني،163ت)

محمد يوسف الكاملفوري، المحقق: محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة 
، 1السعودية، ط ،جدة ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،لبنان، بيروت ،والنشر
 م.1111-هـ1311
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هـ(، تحقيق: 1353تنيل األوطار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني ) -61
 م.1112 -هـ1312، 1عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط

بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل إلى  الهداية -61
من فنون علومه: أبو محمد مكي بن أبي طالب َحم وش بن محمد بن 

 هـ(،321تالقيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي )مختار 
المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، 

 م.3331-هـ1331، 1ط، مجموعة بحوث الكتاب والسنة
 

 

 
 

 
 
 
 


