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 ملخص

تقديـ دراسة تأصيمية فقيية مقارنة لمكضكع أثر ضيؽ كقت العبادة عمى فعؿ لى إ تيدؼ ىذه الدراسة      
المكمؼ عند تزاحميا مع غيرىا، كذلؾ مف خالؿ بياف أقساـ العبادات، كمعنى تضيؽ كقتيا كآثاره كحاالت 

 المكمؼ معو، كما يبيف كيفية تزاحميا مع غيرىا، كالقكاعد الضابطة لذلؾ، كاألحكاـ المترتبة عميو.
أف تضيؽ كقت العبادة يككف في العبػادات المؤقتػة المكسػعة، كأنػو يمػـز منػو إلى  حيث تكصمت الدراسة      

تعيف الكقت ليا، فيقدـ حينيا فعؿ العبادة عمى غيرىا، مالـ يعارض ذلػؾ ضػرر كبيػر بػال ير، كقػد تـػ عػرض 
حمػػو كأثػػره كحػػاالت المكمػػؼ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ بيػػاف أقسػػاـ العبػػادات مػػف حيػػث الكقػػت، كمعنػػى تضػػيؽ كقتيػػا كم

 معو، كقكاعد تزاحمو مع حؽ ال ير، كاألحكاـ المترتبة عميو مف خالؿ عرض نماذج مف كتاب الصالة.

Abstract 
      The purpose of this study is to provide a comparative and doctrinal study on the 

subject of the effect of the narrow time of worship on the work of the grown man when 

they compete with others. This is done through the statement of the sections of worship 

in terms of time, the meaning of narrowing its time and its effects and the cases of the 

grown man. , And the provisions thereof. 

      The study concluded that the time of worship is limited in the extended period of 

worship, and that it is necessary for him to set the time for it, and then he does the act of 

worship over others, unless it is opposed to great harm to others. This was presented 

through the statement of sections of worship in terms of time, Its time and place and its 

impact and the cases of the grown man, and the rules of contention with the right of 

others, and the provisions resulting from the presentation of models of the book of prayer. 
 

 

 :كدمةامل

 إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستيديو كنست فره، كالصالة كالسالـ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف كبعد:       
مػا إلػى  عبػادات مؤقتػة، كغيػر مؤقتػة، كمػا تقسػـ المؤقتػةإلػى  فتقسـ العبػادات فػي اليػريعة امسػالمية مػف حيػث الكقػت       

لى ما كػاف كقتيػا ضػيقا، كلكػؿ خصػاحص كأحكػاـ، كمػف تمػؾ األحكػاـ مػا يتعمػؽ بتضػايؽ كقػت المكسػعة،  كاف كقتيا كاسعا، كا 
فمػػا األحكػػاـ حػيف ال يبقػػى مػػف كقتيػػا إال القميػػؿ، بحيػػث يخيػػى فكاتيػػا، كخاصػػة إذا كػػاف ىنػػاؾ حػػؽ لم يػػر يتعمػػؽ بالمكضػػكع، 

 التي تترتب عمى ىذه الحالة؟ ىذا ما سيعالجو ىذا البحث.
 

 :أٍنٔة البخح
 ، كىي ضيؽ كقت العبادة، ككنيا تتعمؽ بعبادات يكمية،بمسألة ميمة تيـ كؿ مسمـلذا فإف أىمية البحث تأتي مف تعمقو         

 

 .باحثة   *
 .األردنية كمية اليريعة، الجامعةأستاذ،  **



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أثر ضٔل ّقت العبادة على فعل املكلف

ٍ /2017و  111 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىٔة يف الدراشات اإلشالمٔة، مج )13(، ع )4(، 1431 

ضح بعض التطبيقات كما يك ، ككيفية الترجيح بينيا كبيف غيرىا، كحاالت المكمؼ معيا، حيث يبيف التأصيؿ الفقيي ليا
 التصرؼ اليرعي الذم يرضاه اهلل تعالى إذا كاجيتو ىذه المسألة.إلى  مكجيا المسمـ، الفقيية عميو

 
 :مشكلة البخح

 يمكف أف تتحدد ميكمة البحث في امجابة عف األسحمة التالية:        
  ما أقساـ العبادات مف حيث الكقت كما معنى تضيؽ كقتيا كحاالت المكمؼ معو. -1
 ما محؿ تضيؽ كقت العبادة كما أثر تزاحميا مع غيرىا. -2
 ما آثار ذلؾ في باب الصالة.  -3
 

 :أٍداف الدراشة
 تيدؼ ىذه الدراسة لبياف عدة أمكر أىميا:       

  تكضيح أقساـ العبادات مف حيث الكقت كتضيؽ كقتيا كحاالت المكمؼ معو. -1
 بياف محؿ تضيؽ كقت العبادة كتزاحميا مع غيرىا. -2
 نماذج مف المساحؿ التطبيقية في كتاب الصالة. ذكر -3
 

 :الدراشات الصابكة
مكضكع بحثنا كمكضكع مستقؿ إلى  كانت ىناؾ دراسات سابقة ايتركت مع بحثنا في بعض المكاضيع، لكف لـ تتطرؽ       
 نذكر منيا:، بؿ جاء فييا تبعا، رحيسي

 ، إيراؼ: السيدهـ عمييا في الفقو امسالمي، رسالة دكتكرابينسي السيد جابر بركات، حقكؽ العباد الميتركة كالتزاح -1
 ـ.1981، كمية اليريعة كالقانكف، جامعة األزىر، القاىرة، خميؿ الجراحي

مكة ، إيراؼ أحمد أبك سنة، جامعة أـ القرل، دكتكراهالكعكي، يادية محمد أحمد، الحقكؽ المقدمة عند التزاحـ، رسالة  -2
 ـ.1991/ىػ1411، المكرمة

 ـ.2118، إيراؼ: أ.د عبد المجيد الصالحيف، األردنية، الجامعة دكتكراهسعكد أبك بكر، التزاحـ في الحقكؽ، رسالة  معف -3
إيراؼ: عبد ، رسالة ماجستير، التطبيقات الفقيية لقاعدة إذا اجتمع حؽ اهلل كحؽ العبد، سمطاف بف حذيفة، الطكالة -4

 المممكة العربية السعكدية.، دجامعة امماـ محمد بف سعك ، اهلل بف ناصر السممي
 عياصرة، ركال مطمؽ محمد، اجتماع حؽ اهلل كحؽ العبد كأثره في اختالؼ األحكاـ في فقو العبادات كالعقكبات، دراسة -5

 ـ.2111، إيراؼ: د. منصكر محمكد مقدادم، رسالة ماجستير، فقيية مقارنة
 في الدراسات امسالمية، آؿ األردنية، بحث في المجمة الطكالبة، محمد محمكد، حؽ اهلل كحؽ العبد كأثره في الحدكد -6

 ـ.2111، البيت
كتناكلت تمؾ الدراسات األحكاـ اليرعية عند تزاحـ حؽ اهلل تعالى مع حؽ العبد، كبعضيا تناكؿ تزاحـ حقكؽ العباد        

عميو عمى أثر المحافظة إلى  عنصر الكقت في العبادة كأساس في البحث، كما لـ تتطرؽإلى  مع بعضيا، لكنيا لـ تنظر
 فعؿ المكمؼ، كعمى حؽ ال ير إذا زاحمو، كما لـ تبيف أثره في ت يير الحكـ اليرعي، كخاصة بالنسبة لحقكؽ ال ير، كما أنيا
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كحكـ ايت الو ، كحاالت المكمؼ مع ضيؽ كقت العبادة، أىمية عنصر الكقت في أقساـ العباداتإلى  لـ تتطرؽ كأساس
 ؾ كمو، إذ لـ يكف عنصر الكقت عنصرا معتبرا فييا، كما أف بعضيا اقتصر عمى جانب المعامالت كاألحكاؿب يرىا كآثار ذل

 اليخصية أك الحدكد دكف جانب العبادات.
في حيف ركزت ىذه الدراسة عمى عنصر الكقت كأساس، كمكانتو في العبادات، كأحكاـ تزاحميا مع غيرىا عند ضيقو،        

رىا، مف خالؿ دراسة أثر ضيقو عمى فعؿ المكمؼ في نفسو، كفي حؽ غيره، فكضحت أقساـ العبادات مف كحكـ االيت اؿ ب ي
، تزاحميا مع غيرىاحيث الكقت، كمفيـك ضيؽ كقت العبادة المؤقتة كأثره عمى فعؿ المكمؼ، كحاالت المكمؼ معو، كأحكاـ 

مكضحة اختالؼ الفقياء في ، يية في باب الصالةمع ذكر تطبيقات فق، ببياف أم الحقيف يقدـ، كمف ذلؾ حقكؽ ال ير
 الصكاب. إلى  مع ترجيح ما يراه الباحثاف أقرب، كالمناقيات التي كجيت إلييا، ذلؾ كأدلتيـ

 
 :ميَجٔة البخح

لمنيج كقد حاكؿ الباحثاف في ىذا البحث اتباع المنيج االستقراحي مف خالؿ استقراء آراء األصكلييف كالفقياء كأدلتيـ، كا       
 حؽ ال ير.غاية البحث، كىي بياف أثر ضيؽ كقت العبادة عمى إلى  التحميمي بتحميؿ أقكاليـ كاستنباط مقصكدىـ كصكال

 كقد كقع البحث في ثالث مباحث ىي:       
  أقساـ العبادات مف حيث الكقت كتضيؽ كقتيا كحاالت المكمؼ معو.المبحث األول: 
 بادة كأثره كتزاحميا مع غيره.محؿ تضيؽ كقت الع المبحث الثاني:

 نماذج مف المساحؿ التطبيقية في كتاب الصالة.المبحث الثالث: 
  

 املبخح األّل
 

 أقصاو العبادات مً حٔح الْقت ّتضٔل ّقتَا ّحاالت املكلف معُ

 
 :أقصاو العبادات مً حٔح الْقت: املطلب األّل

 كاجب عمى التعييف ككاجب عمى الكفاية،إلى  ير، كباعتبار المكمفيفمعيف كمخإلى  قسـ العمماء الكاجب باعتبار نفسو       
 .(1)بحثناكاجب مضيؽ ككاجب مكسع، كىك الذم يتعمؽ بو إلى  كاجب مطمؽ ككاجب مقيد، ثـإلى  كباعتبار الكقت

 ذكر المطمقة كالكفاراتالكاجب المطمؽ، فيك الذم لـ يقيد طمب إيقاعو بكقت محدد مف العمر يفكت بفكاتو، كذلؾ كالن فأما       
 كقضاء رمضاف.

كاجب مكسع إلى  ثـ قسمكا الكاجب المقيد بكقتكأما الكاجب المقيد فيك المقيد بكقت محدكد يفكت الكاجب بفكات كقتو،        
لى كاجب ميكؿ لى كاجب مضيؽ كىك ما يساكيو كقتو كيسمكف كقتو معيارا، كا   ،كىك ما يفضؿ عنو كقتو كيسمكف كقتو ظرفا، كا 

 .(2)كىك ما ال يعمـ زيادتو كال مساكاتو كالحج

 قسميف:إلى  فالكاجب المقيد بكقت ينقسـ       
كىذا ، كصـك رمضاف كالصالة في آخر كقتيا كنحكىما، (3)أف يككف كقتو مضيقا كيسمي الحنفية كقتو معيارا :أحدىما

  .(4)كتمـز المبادرة إليو بال نزاع، يمـز باليركع

 ، كالصالة في أكؿ كقتيا كقضاء رمضاف إذا كاف الكقت متسعا(5)ف كقتو مكسعا كيسمي الحنفية كقتو ظرفاأف يكك  :والثاني
 .(6)كيحـر الخركج منو بال عذر عند األحمة األربعة كغيرىـ، كالنذر المطمؽ كالكفارة كىذا أيضا يمـز باليركع
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 :(7)أف الكجكب إف تعمؽ بكقت كاف لو حاالت، بياف ذلؾ       
 أف يساكم الكقت الفعؿ الكاجب كذلؾ كصـك رمضاف.  ولى:األ 

 أف ينقص الكقت عف الفعؿ الكاجب، كىذا في أصمو ال يجكز ألنو تكميؼ ما ال يطاؽ إال في حاؿ القضاء، كإدراؾ الثانية:
أسمـ كما لك ، كمف زاؿ عذره كقد بقي مف الكقت قدر تكبيرة امحراـ أك ركعة، ركعة مف الصالة قبؿ خركج كقتيا

 الكافر أك أفاؽ المجنكف أك بمغ الصبي أك طيرت الحاحض كقد بقي مف الكقت مقدار ركعة أك تكبيرة.
 فيككف في ىاتيف الحالتيف مضيقا تمـز المبادرة إليو بال نزاع. 

 مى جزء،أف يزيد الكقت عف الفعؿ الكاجب، كىذا يقتضي إيقاع الفعؿ في أم جزء مف أجزاءه، لعدـ أكلكية جزء عالثالثة: 
 .كالصمكات الخمس في أكقاتيا كقضاء رمضاف كالكفارة كالنذر المطمؽ كيككف ىنا الكاجب مكسعا

و ػػػػأنكره بعض الحنفية لككن (8)كفي حيف اعترؼ جميكر الفقياء كالمتكمميف مف األيعرية كالمعتزلة بالكاجب المكسع       
كآخره ينافي الكجكب الذم ال تخيير فيو، فيككف كاجبا آخر الكقت  يناقض الكجكب، ألف التخيير فيو بيف أكؿ الكقت ككسطو

فقط عندما يتضيؽ كقتو لككنو يعاقب عمى تركو، كأما قبمو فمخير بيف فعمو كتركو مع أفضمية فعمو كىذا حد الندب ال 
زمو نية الفرض مع ، كأجيب عمييـ بانعقاد امجماع عمى أف مف أدل الصالة أكؿ كقتيا أثيب ثكاب الفرض كتم(9)الكجكب

الصالة مات ، كبامجماع عمى أف مف مات كسط الكقت بعد الفراغ مف (11)جكاز تأخيرىا، كلك كانت نفال ألجزأت نية النفؿ
 .(11)مؤديا فرض اهلل تعالى كما نكاه كأداه

 

 :معُ تضٔل ّقت العبادة ّحاالت املكلف: املطلب الجاىٕ
أصكليا مف خالؿ الحديث عف تضيؽ الكاجب المكسع، حيث ذىب جميكر يمكف الحديث عف تضيؽ كقت العبادة        

أف الكاجب المكسع سكاء محدكد الكقت ب اية كالصالة أك ما يسعو العمر كالحج كقضاء الفاحت بعذر، إلى  (12)األصكلييف
ذا يجكز تأخيره مف غير تكقيت إال إف غمب عمى الظف فكاتو لكبر أك مرض فيحـر تأخيره كيتضيؽ عميو، ك  تضيؽ الكقت ا 

 .(13)تعيف فعمو
كقت يتضيؽ بأمريف: أحدىما: بخركج كقتو. كالثاني: بتأخيره عف  -كقضاء رمضاف –فالكاجب المكسع بما دكف العمر        

 .(14)كذلؾ اتفاقا، كالمكسع بالعمر، يظف فكتو بعده
آخر إلى  بحيث ي مب عمى ظنو أنو ال يعيشكأما الكاجب المكسع بالعمر فيتضيؽ بالتأخير عف كقت يظف فكتو بعده،        
  .(15)فيتضيؽ عميو بحيث يعتبر عاصيا بتأخيره ىذا، الكقت
 :(16)ىيحاالت إلى  لذا يمكف القكؿ بأف لممكمؼ مع تضيؽ الكاجب حاالت مف حيث غمبة الظف بالفكات أك االدراؾ       

 ع غمبة الظف بعدـ إدراؾ آخره، فيذا عاص بتأخيره كلكأف يؤخر المكمؼ الكاجب المكسع عف أكؿ الكقت م :الحالة األولى
 .(17)ألنو ضاؽ عميو الكقت، لـ يمت

 ،أف يؤخره حتى يضيؽ الكقت بحيث ال يبقى منو ما يتسع لكامؿ الصالة ثـ يمكت فجأة فيذا عاص أيضان  :الحالة الثانية
 .(18)ألف األصؿ أنو ال يجكز تأخيره دكف عذر

فيذا الذم اختمؼ األصكليكف في عصيانو ، ثـ يمكت فجأة، آخرهإلى  ع غمبة الظف بالسالمةأف يؤخره م :الحالة الثالثة
 عمى قكليف:
 ما يباح لو فعمو كىك التأخير، ألف األصؿ عاصيا بمكتو، ألنو فعؿأنو ال يككف  (19)كىك لجميكر األصكلييف القول األول:



 ّعبد اجملٔد الصالحني رشا السعيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 111 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و7201/ٍ 1431، (4)، ع (13)يف الدراشات اإلشالمٔة، مج  األردىٔةاجمللة 

 .اصيا بتأخيره بنـك كنسياف كنحكىما مما ال يرفع الكجكبفكيؼ يأثـ بو؟ لكف يككف ع، في الكاجب المكسع جكاز تأخيره

 آخر الكقت، فإف لـ يبؽ لـإلى  أنو يككف عاصيا، ألنو إنما جاز لو التأخير بيرط سالمة العاقبة، أم بالبقاء القول الثاني:
 .(21)يجز لو التأخير

 أفإلى  ت إذا كاف عازما عمى الفعؿ، إضافةكاعترض عميو: بإجماع السمؼ عمى عدـ تأثيـ مف مات فجأة أثناء الكق       
 .(21)المحاؿإلى  فايتراط عدـ فكاتيا يفضي، العاقبة مستكرة ال يعمميا إال اهلل تعالى

 

 املبخح الجاىٕ
 

 حمل تضٔل ّقت العبادة ّتسامحُ مع غريِ

 

 :حمل تضٔل ّقت العبادة ّحكه االشتػال بػريٍا: املطلب األّل
كعبادات عبادات مؤقتة بكقت معيف، إلى  عمماء قسمكا العبادات سكاء منيا الكاجبة أك المستحبةسبؽ أف ذكرنا أف ال       

 .(22)غبر مؤقتة بكقت معيف )مطمقة(
كذلؾ ألف المأمكر بو تارة يعيف اآلمر كقتو كالصمكات الخمس كتكابعيا كصياـ رمضاف كزكاة الفطر، حيث قصد في        

ف جميع ذلؾ زماف معيف، كتارة يطم ب الفعؿ مف غير تعرض لمزماف، كاميماف كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كا 
كاف األمر يدؿ عمى الزماف لزكما، فمف ضركرة الفعؿ كقكعو في زماف، كلكنو ليس مقصكدا لميارع كال مأمكرا بو قصدا، 

الزماف، يككف الكقت منصكصا عميو بفعميا  فالقسـ األكؿ يسمى مؤقتا، كالقسـ الثاني يسمى غير مؤقت، ففي العبادات المؤقتة
ما تعبدا  بخالؼ ، محضافيو مف جية اليرع، كقصد اليرع فييا الفعؿ كالزماف معا، إما لمصمحة اقتضت تعييف ذلؾ الزماف كا 

 . (23)العبادات غير المؤقتة فالمقصكد فييا مجرد الفعؿ
 ، كالمراد(24)ما يتحقؽ في الفعؿ المؤقت بكقت محصكر محدكدلذا فخيية الفكات كىك مضي الكقت المحدد لمعبادة، إن       

 .(25)بحيث لك فات األداء صار الفعؿ قضاء، بو الكقت المحدكد الذم اختص جكاز أداحيا فيو
"فإف األداء كىك تسميـ عيف الثابت باألمر يفكت بمضي الكقت في الكاجبات المؤقتة مطمقا، ألف  قاؿ في فتح القدير:       

 . (26)رط ألداحيا عمى ما عرؼ في أصكؿ الفقو"الكقت ي

كقد ذكر العمماء أف كؿ عبادة مؤقتة فاألفضؿ تعجيميا أكؿ الكقت إال في صكر: الظير في يدة الحر، حيث يسف        
كخيؼ امبراد، كصالة الضحى أكؿ كقتيا طمكع اليمس كارتفاعيا قدر رمح، كيسف تأخيرىا لربع النيار، فإذا ضاؽ كقتيا 

 .(27)كاتيا كجب التعجيؿ إليياف
مف حيث ثبكت تضيؽ كقتيا مف عدمو ىما:  فإذا عممنا أف العبادة المفترضة قد تخص بأكقات، كأنيا ال تخمك مف حاليف       

أف تككف مست رقة ألكقاتيا، كىي الكاجب المؤقت المضيؽ أك المعيارم، كىك الذم يككف الكقت فيو مساكيا لمفعؿ المأمكر بو، 
ال تككف مست رقة ليا، كىك الكاجب المؤقت المكسع أك الظرفي، كىك الذم فضؿ كقتو عف أداحو، كتككف جميع أجزاء الكقت أك 

، فإف الحالة األكلى ال يتصكر فيو تراخ كفسحة تأخير، (28)كقتا ألداحو فيما يختص بسقكط الفرض، كالصالة المفركضة المؤقتة
 . (29)غركب اليمسإلى  الفجركصـك رمضاف، حيث عمؽ بما بيف مطمع إذ ىك مضيؽ بأصمو، كالكقت متعيف لو، 

 ،(31)في حيف أف الحالة الثانية ىي التي يتصكر فييا التراخي كالتأخير، كىي التي يتضيؽ كقتيا بعد سعتو، كيخيى فكاتو       
 و كقتيا، بحيث لـ يبؽ إال قدرككف المكمؼ فييا مخير في األصؿ بيف أداحيا أكؿ الكقت أك أكسطو أك آخره، مالـ يضؽ عمي

ال فاتت، فينا يرتفع التخيير كيحـر التأخير كيجب األداء مدراؾ العبادة، ادةػػػأداء تمؾ العب  اػػػػػككاف آثم، ككجب قضاؤىا، كا 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أثر ضٔل ّقت العبادة على فعل املكلف

ٍ /2017و  111 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىٔة يف الدراشات اإلشالمٔة، مج )13(، ع )4(، 1431 

  .(31)أك فاتو أجرىا إف كانت مندكبة، بتفكيتيا إف كانت كاجبة
  .(32)كيجب عميو األداء لتحقؽ المطالبة"، نتيى التخييرقاؿ في كيؼ األسرار: "فإذا ضاؽ الكقت فقد ا       

فإنو رأم المكمؼ ىذا إذا كاف في الكقت فسحة فأما إذا ضاؽ الكقت إلى  كفي المحصكؿ:" كتعييف ذلؾ الجزء مفكض       
 . (33)يتضيؽ التكميؼ كيتعيف"

 ت اؿ ب يرىا مما يزاحميا أك يعارضيا، مستدليفكقد بيف العمماء تعيف الكقت لمعبادة التي تضيؽ كقتيا، كحرمة االي       
 منيا:، عمى ذلؾ بعدة أدلة

الَة َكاَنْت َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتاًبا َمْوُقوًتاقكلو تعالى:  (1  .[113]النساء: ِإنَّ الصَّ
، مؤقتااف فرضا ف المحافظة عمى الكقت فرض بالنصكص، فال يجكز تركو إال فيما كرد اليرع بو، فكإكجو الداللة:        

 .(34)كىذا النص يكجب األداء في مطمؽ الكقت بحيث ال يفكتو عنو
 .(35)"مف ناـ عف صالة أك نسييا فميصميا إذا ذكرىا فإف ذلؾ كقتيا كال كفارة ليا إال ذلؾ" :قكلو  (2

يا في الكقت الثاني، كما ألزمو فعميا عند الذكر، فمك أخرىا كاف تاركا لمكاجب، كلزمو فعم ف النبي إكجو الداللة:        
ال جاز بيف أف كقت الذكر ىك كقتيا، فمك أخرىا فقد أخرىا عف كقتيا الكاجب، كىذا يدؿ عمى أف كقتيا ضيؽ غير متسع،  كا 

 .(36)تأخيرىا عف كقت الذكر

  كقد ضربكا لذلؾ عدة أمثمة نذكر منيا:       
 ،(37)األخرل، فإنو يقدـ أضيقيما كقتا عند الجميكر إذا اجتمعت صالتاف مثال، كتعارضتا بحيث يفكت فعؿ أحداىما -1

فمثال يقدـ الكسكؼ عمى صالة الجمعة أك العيد أك المكتكبة عند اتساع كقتيا، خكؼ انجالء اليمس، في تقدـ تمؾ 
 .(38)الصمكات عمى صالة الكسكؼ عند ضيؽ كقتيا، لتعيف الكقت ليا

، قدـ الصـك الكاجب غير القضاء مطالقو، ع كالنذرمف اجتمع عميو قضاء رمضاف مع صـك كاجب كصـك التمت -2
 كتكسع كقت القضاء، ما لـ يضؽ كقت قضاء رمضاف بأف لـ يبؽ إال قدر ما عميو مف أياـ، فينا يقدـ القضاء لتعيف

  .(41)كالحنابمة، (39)المالكية كذلؾ عند، الكقت لو
ماليا كخيكعيا، كحر أك برد أك جكع أك عطش أك مف كراىة ابتداء الصالة عمى حاؿ يمنع ك (41)ما ذىب إليو الجميكر -3

  .(42)ايت الو ب يرىاحقف مفرط، ما لـ يضؽ كقت الصالة المكتكبة، فيصمي عمى تمؾ الحاؿ، لتعيف الكقت ليا، كحرمة 
 لتعيف الكقت لمفرض الحاضر دكف (44)، كالحنفية(43)ال يصح التنفؿ عند ضيؽ كقت المكتكبة الحاضرة عند الحنابمة -4

  يقدـ.ف، غيره
 تجب الصالة في أم جزء مف الكقت المخصص ليا يرعا، فإذا لـ يصؿ حتى ضاؽ كقتيا تعيف ذلؾ الجزء لمكجكب، -5

 . (45)حتى لك أخرىا عنو أثـ
 . (47)مف أف مف ذكر فاحتة كقد ضاؽ كقت الحاضرة، بدأ بالحاضرة لزكما، ألف الكقت تعيف ليا (46)ما ذىب إليو الجميكر -6
 

 :ه ضٔل ّقت العبادة مع غريِتساح: املطلب الجاىٕ
اهلل إلى  ثالثة أقساـ: ما كاف حقا هلل سبحانو خالصا كىك ما تعمؽ بو النفع العاـ كنسبإلى  تقسـ األحكاـ في اليرع       

تعظيما، كحقا محضا لمعبد كىك ما تعمؽ بو مصمحة خاصة بالعبد، كقد يجتمعاف في بعض األحكاـ كالمكاطف، كي مب فيو 
أحدىما يفكت  ، كقد تتعارض ىذه الحقكؽ مع بعضيا، بحيث ال يمكف فعميا جميعا كالجمع بينيا، بؿ فعؿ(48)أحدىما



 ّعبد اجملٔد الصالحني رشا السعيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 111 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و7201/ٍ 1431، (4)، ع (13)يف الدراشات اإلشالمٔة، مج  األردىٔةاجمللة 

اآلخر، فيتعارض مثال حؽ اهلل تعالى مع حؽ آخر لو، كيتعارض حؽ لمعبد مع حؽ عبد آخر، كىنا ذكر العمماء قاعدة في 
، كفي ىذه الحاؿ يقدـ أككد الحقيف أك (49)و أكثر مف غيره"ذلؾ ىي: "إذا تعارضت الحقكؽ قدـ منيا ما ظير اىتماـ اليارع ب

أعظميما، فتقدـ مكتكبة حاضرة ضاؽ كقتيا عمى قضاء فاحتة، كيقدـ عيد ضاؽ كقتو عمى كسكؼ ألنو آكد، ك عميو يحمؿ 
 . (51)كالـ مف قدـ صالة عياء ضاؽ كقتيا عمى الحج كلك خاؼ فكتو بصالتيا

قاعدة: إلى   سبحانو مع حؽ العبد فالكالـ فييا ينبني عمى القاعدة السابؽ ذكرىا، إضافةكأما في حالة تعارض حؽ اهلل       
، كبالتالي يقدـ الكاجب المضيؽ عمى الكاجب المكسع؛ ألف (51)"إذا تزاحـ حؽ اهلل سبحانو مع حؽ العبد قدـ المضيؽ منيما"

مكسعا يككف دكف ذلؾ، كيقدـ الفكرم عمى المتراخي،  التضييؽ ييعر بكثرة اىتماـ اليارع بو، كأف ما أجاز تأخيره كجعمو
 .(52)كالعيني عمى الكفاحي، كما يخيى فكاتو عمى ما ال يخيى فكاتو

 : (53)قسميفإلى  فعند تزاحـ حؽ اهلل سبحانو كالعبادة التي ضاؽ كقتيا مثال مع حؽ ال ير، نجد أف الحاالت تقسـ في ذلؾ       
 

د ػػػػػعبد حد الضركرة أك الميقة البال ة، مف الضرر عمى نفسو أك مالو، فينا يقدـ حؽ العب: ما بمغ فيو حؽ الالقسم األول
لمضركرة، ألف مفسدة تضرر العبد أكبر مف مفسدة إخراج العبادة عف كقتيا، كمصمحة إنقاذ نفس معصكمة أعظـ مف مصمحة 

اء، بخالؼ إنقاذ النفس كالماؿ فإنو إذا فات فال عكض إيقاع العبادة في كقتيا، كما أف العبادة يمكف قضاؤىا كليا بدؿ بالقض
 ، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة، منيا: (54)لو
يقدـ صكف النفكس كاألعضاء كالمنافع عمى العبادات، فيقدـ إنقاذ ال ريؽ كالحريؽ كنحكىما عمى الصالة كلك كاف  -1

أداء الصالة، ك ألف الجمع بيف امنقاذ  فييا أك خيي فكات كقتيا، ألف إنقاذ النفكس المعصكمة أفضؿ عند اهلل مف
كالصالة ممكف، بأف ينقذ الميرؼ عمى اليالؾ أك التضرر ثـ يقضي الصالة، كمعمـك أف مصمحة إنقاذ نفس مسممة 
مف اليالؾ أعظـ مف مصمحة أداء الصالة في كقتيا، كمثمو لك رأل الصاحـ في رمضاف يخصا ميرفا عمى 

فإنو ، بالفطرال بالفطر، أك رأل يخصا يياجمو صاحؿ كال يمكف تخميصو إال إف تقكل اليالؾ، كال يتمكف مف إنقاذه إ
  .(55)مع أف الصـك كقتو مضيؽ، يفطر كينقذه

 يقدـ صكف ماؿ ال ير عمى الصالة إذا خيي فكاتو، فيقطع الصالة منقاذه، أك يؤخرىا كلك خرج كقتيا، فيقدـ في ىذه -2
 .(56)الحالة حؽ العبد عمى حؽ اهلل تعالى

ف فاتت الجمعة، ألف حرمة الميت آكد مف أداء الجمعة  -3 إذا خيؼ ت ير الميت قدمت الصالة عميو عمى صالة الجمعة، كا 
الميت ثـ قضاء في كقتيا، كذلؾ تقديما لحؽ العبد كالرب عمى حؽ العبد المجرد، كممكاف الجمع بيف المصمحتيف، بدفف 

 .(57)غير بدؿإلى  الميتفي حيف لك قدمنا الجمعة لسقطت حرمة ، الصالة
يقدـ حفظ النفس عند امكراه عمى ترؾ أداء العبادة في كقتيا، ألف حفظ النفكس أكلى مف إيقاع الصالة في كقتيا، خاصة  -4

 . (58)ف ىذه العبادات يمكف تداركيا بالقضاءا  ك 
 

 بادة التي تضيؽ كقتيا عمى حؽ العبد،: ما لـ يبمغ فيو حؽ العبد حد الضركرة أك الميقة البال ة، فينا تقدـ العالقسم الثاني
 كمف األمثمة عمى ذلؾ:، ألف مصمحة إيقاع العبادة في كقتيا أكبر مف مصمحة مراعاة حؽ العبد ىنا

بخالؼ ما إذا اتسع الكقت فمو ، ليس لمزكج منع زكجتو مف أداء صـك رمضاف ككذا مف قضاحو إذا ضاؽ الكقت -1
 . (59)تو بخالؼ الحالة الثانيةألنو في الحالة األكلى يخيى فكا، منعيا

 .(61)فإف تضيؽ كقتو فميس لو منعيا منو، لمزكج منع زكجتو مف حج الفرض إذا لـ يتضيؽ عمييا كقتو -2
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ف كانت طاعتو كاجبة، لكف -3  ليس لمزكج منع زكجتو مف الصالة آخر الكقت، لتضيؽ كقتيا حينحذ، كخكؼ خركجيا، كا 
 .(61)ادةلما عارض ذلؾ عبادة تضيؽ كقتيا قدمت العب

 إذا ضاؽ الكقت كىك بأرض م صكبة لك خرج منيا فاتت الصالة، فإنو يصمي إيماء أثناء خركجو، مع أف في البقاء -4
 .(62)فييا تعد عمى حؽ ال ير

 "حقكؽ اهلل كحقكؽ عباده إذا اجتمعت تقديـ األصمح، يقكؿ العز بف عبد السالـ في ذلؾ:إلى  كيرجع األمر في ذلؾ كمو       
 .(63)يا فأصمحيا كخير بيف متساكييا"قدـ أصمح

 

 املبخح الجالح
 

 مناذج مً املصائل التطبٔكٔة يف كتاب الصالة

 

أثر سيتعرض الباحثاف في ىذا المبحث لذكر نماذج مف كتاب الصالة، مف خالؿ عرض مساحؿ منتقاة، يتبيف فييا        
مع  الفقياء فييا، كأيير أدلتيـ كما كجو إلييا مف مناقيات،ضيؽ كقت العبادة عمى فعؿ المكمؼ تجاه غيره، كذلؾ بذكر أقكاؿ 

 ترجيح ما يراه الباحثاف أقرب لمصكاب.
 

 :إٓكاظ اليائه للصالة: املطلب األّل
، مف المعمـك في اليريعة أنو ييرع إيقاظ المكمؼ الناحـ لمصالة المكتكبة، لكف ما حكـ ذلؾ عند اتساع كقت المكتكبة       

 ـ عند ضيؽ كقتيا بحيث بخيى فكات كقتيا إذا لـ يكقظ؟ اختمؼ العمماء في ذلؾ، كفيما يمي بياف أقكاليـ:كىؿ يختمؼ الحك
 اختمؼ العمماء في حكـ إيقاظ الناحـ لمصالة المكتكبة عند سعة كقتيا عمى ثالثة أقكاؿ:       

 كيحـر تركو. ، لناحـ لمصالةأنو يجب إيقاظ اإلى  (65)كىك قكؿ عند الحنابمة، (64)ذىب الحنفية القول األول:
إيقاظ الناحـ لمصالة، كلـ يستبعد الحنابمة  (68)، كىك قكؿ عند الحنابمة(67)، كاليافعية(66)يستحب عند المالكية :القول الثاني

، كلـ يخصكا استحباب إيقاظو بالمكتكبات كال بضيؽ الكقت، بؿ أيضا مدراؾ جمعة (69)القكؿ بالكجكب كلكف لـ يجزمكا بو
 .(71)كقت كنحكىا مف المندكبات، لكف يتأكد االستحباب عند ضيؽ كقت المكتكبةكأكؿ 

 أنو ال يجب إيقاظو عند سعة الكقت.إلى  (71)الحنابمة في الصحيح عندىـ ذىب القول الثالث:

 

 فإن ضاق وقت الصالة فاختمفوا عمى قولين:
 و يجب إيقاظ الناحـ لمصالة، كيحـر تركو، ألنو معصيةأنإلى  (73)كالحنابمة في الصحيح عندىـ (72)ذىب الحنفية: القول األول
ف كاف غير آثـ لككنو غير قادر.، في نفسو  كا 

إال إف كاف ، خاصة إف ضاؽ كقتيا، إيقاظ الناحـ لمصالة (75)كاليافعية، (74)في حيف يستحب عند المالكية: القول الثاني
ـ بحالو، كقككا قكؿ القرطبي: بأنو ال يبعد أف يقاؿ إنو عاصيا بنكمو، كأف ناـ عند ضيؽ كقتيا، فيجب إيقاظو عمى مف عم

ف لـ يكف مكمفا، لكف مانعو سريع الزكاؿ، فيك  ، كال افؿيجب إيقاظو لما ىك كاجب، كيندب لما ىك مندكب، ألف الناحـ كا 
 .(76)كال افؿ يجب تنبييو
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 : األدلة
 أدلة القول األول: 

 منيا: ، دلةاستدؿ الحنفية كالحنابمة عمى قكليـ بأ       
« مف يكمؤنا الميمة ال نرقد عف صالة الصبح؟»قاؿ في سفر لو:  أف رسكؿ اهلل ، عف أبيو، حديث نافع بف جبير -1

 ف بالؿثـ أذ  «. تكضحكا»قاؿ بالؿ: أنا. فاستقبؿ مطمع اليمس، فضرب عمى آذانيـ حتى أيقظيـ حر اليمس فقامكا فقاؿ: 
 .(77)ا الفجرثـ صمك ، فصمى ركعتيف كصمكا ركعتي الفجر

: لك  كىك عند البخارم: عف عبد اهلل بف أبي قتادة، عف أبيو، قاؿ: سرنا مع النبي         عرست بنا ليمة، فقاؿ: بعض القـك
 .(78)آخر الحديثإلى  ...قاؿ: "أخاؼ أف تنامكا عف الصالة" قاؿ بالؿ: أنا أكقظكـ، يا رسكؿ اهلل

إيقاظ ـ لكف خيي أف تفكتو الصالة، لذا ككؿ بالال بإيقاظيـ، كفي ىذا دليؿ عمى أراد النك  ف النبي إكجو الداللة:        
  .(79)كخاصة إذا ضاؽ كقتيا، الناحـ لممكتكبة

منيا كأفعالو المجردة التي يفيـ  كقد يعترض عميو بأف ىذا الفعؿ ال يرقى لمقكؿ بالكجكب، ألنو مجرد فعؿ لمنبي        
 .(81)جكبالقربة تفيد االستحباب ال الك 

نضح ، فإف أبت، كأيقظ امرأتو، : "رحـ اهلل رجال قاـ مف الميؿ فصمىقاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  ، حديث أبي ىريرة -2
 .(81)نضحت في كجيو الماء"، فإف أبى، كأيقظت زكجيا، رحـ اهلل امرأة قامت مف الميؿ فصمت، في كجييا الماء

 . (82)فإيقاظو لصالة الفرض يككف كاجبا، الة التطكعكجو الداللة: أنو إذا استحب إيقاظ الناحـ لص       
كىذا أقصاه أف يفيد االستحباب ال ، فيك غير مكمؼ حتى نمزمو بالصالة، كيعارضو ككف الناحـ مرفكعا عنو القمـ       
 .(83)الكجكب

ف؟"، فقاؿ فقاؿ ليـ: "أال تصمك  -عمييا السالـ-طرقو كفاطمة  قاؿ: إف رسكؿ اهلل  حديث عمي بف أبي طالب  -3
كلـ ، حيف قاؿ لو ذلؾ فانصرؼ رسكؿ اهلل ، فإذا ياء أف يبعثنا بعثنا، إنما أنفسنا بيد اهلل، عمي: فقمت: يا رسكؿ اهلل

ْنَساُن َأْكَثَر َشْيٍء َجَدلً يضرب فخذه كىك يقكؿ: ، ثـ سمعو كىك مدبر، يرجع إليو ييحا  .(84)[54]الكيؼ: َوَكاَن اْلِْ
 . (85)مف سنتو أنو كاف يطرؽ عميا كفاطمة ليال كيكقظيما لمصالة : أف النبي كجو الداللة       
 .(86)كىك إنما يفيد االستحباب ال الكجكب كيعترض عميو بأف ىذا مف فعؿ النبي        

نا أسرينا حتى كنا في آخر الميؿ، كقعنا كقعة، كال كقعة قاؿ: كنا في سفر مع النبي  عف عمراف بف حصيف  -4 ، كا 
إذا  ككاف النبي ، ثـ فالف، ثـ فالف، ككاف أكؿ مف استيقظ فالف، فما أيقظنا إال حر اليمس، مى عند المسافر منياأح

 .(87)آخر الحديث"إلى  ...ألنا ال ندرم ما يحدث لو في نكمو، ناـ لـ يكقظ حتى يككف ىك يستيقظ
 -كىك خكؼ نزكؿ الكحي–ضا لمصالة؛ ألف ىذا المعنى كجو الداللة: أنو يفيـ مف الحديث أنيـ كانكا يكقظ بعضيـ بع       

 .(88)ألجمو يدؿ عمى أنو غيره يكقظ عادة فاستثناء النبي ، غير مكجكد في حؽ أحد غير النبي 
 رضي-إذا خرجا لصالة الصبح أيقظا الناس لمصالة، ركم ذلؾ في خبر مقتميما  -رضي اهلل عنيما-كاف عمر كعمي  -5

 .(89)-اهلل عنيما
 فعف عمر بف الخطاب أنو كاف يصمي مف الميؿ ما ياء اهلل حتى إذا كاف مف آخر الميؿ، أيقظ أىمو لمصالة يقكؿ ليـ:       

اَلِة َواْصَطِبْر َعَمْيَيا َل َنْسَأُلَك ِرْزًقا َنْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعاِقَبُة ِلمتَّقْ ثـ يتمك ىذه اآلية: ، الصالة الصالة  َوىَوْأُمْر َأْىَمَك ِبالصَّ
 .(91)[132]طو: 
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خاصة كقد عارضيا أصؿ أقكل ، فال ترقى لمقكؿ بالكجكب،  كيعترض عميو بأف ىذه أفعاؿ كاردة عف الصحابة       
 .(91)كىك رفع القمـ عف الناحـ

 

 أدلة القول الثاني:
 :(92)منيا، استدؿ المالكية كاليافعية عمى قكليـ بأدلة       

 .]2الماحدة: ]َمى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوىَوَتَعاَوُنوا عَ  :قكلو تعالى -1
 .(93)كالتقكلكجو الداللة: أف إيقاظ الناحـ مدراؾ المكتكبة إذا ضاؽ كقتيا، كتمكينو مف فعميا، ىك مف التعاكف عمى البر        
دراؾ الصالة كاجب، فيككف التعاكف عميو كاجب، كذلؾ لمقاعدة الفقيية: "ما         بو ال يتـ الكاجب كيعارضو أف تحصيؿ كا 

 . (94)فيك كاجب"
فإذا أراد أف يكتر ، يصمي كأنا راقدة معترضة عمى فرايو قالت: "كاف النبي  -رضي اهلل عنيا-حديث عاحية  -2

 .(96)قاؿ: قكمي فأكترم يا عاحية"، كفي ركاية " فإذا أكتر (95)أيقظني فأكترت"
غير مدراؾ صالة الكتر مع ككنيا سنة  -رضي اهلل عنيا– كاف يستحب أف يكقظ عاحية ف النبي إكجو الداللة:        
  .(97)فدؿ ذلؾ عمى أف إيقاظ الناحـ مدراؾ المكتكبة خاصة إذا ضاؽ كقتيا أكلى، فرض

 .(98)لصالة الصبح، فكاف ال يمر برجؿ إال ناداه بالصالة أك حركو برجمو" حديث أبي بكرة قاؿ: "خرجت مع النبي  -3
نضح في ، فإف أبت، كأيقظ امرأتو، : "رحـ اهلل رجال قاـ مف الميؿ فصمىرسكؿ اهلل  قاؿ: قاؿ  عف أبي ىريرة -4

 .(99)نضحت في كجيو الماء"، فإف أبى، كأيقظت زكجيا، رحـ اهلل امرأة قامت مف الميؿ فصمت، كجييا الماء
 .(111)فالفريضة أكلى، كجو الداللة: أنو إذا كاف ىذا الترغيب في قياـ الميؿ       
يقكل القكؿ بالكجكب ، كفعمو ذلؾ في المكتكبة، عمى إيقاظ الناحـ لمنافمة كيجاب عف ىذه األدلة بأف حث النبي        

دراؾ كاجب، ككسيمة تحصيؿ الكاجب كاجبة، خاصة إف خيؼ فكات كقت    .(111)الصالةال مجرد االستحباب، ألنو لتحصيؿ كا 
نما يستحب عندىـ، ح -5  تى لك ضاؽ كقتيا، ألف الناحـ غير مكمؼ، كيستثنى مف ذلؾال يجب إيقاظ الناحـ لمصالة، كا 

فإيقاظو ، فال يقر عميو، ألنو عاص بنكمو، (112)فإنو يجب عميو تنبييو، كأف ناـ عند ضيؽ الكقت، ما لك عصى بنكمو
  .(113)مف باب النيي عف المنكر

 .(114)لكف الحاضر عنده مكمؼ بإيقاظو، كيجاب بأنو صحيح أف الناحـ غير مكمؼ       
 

 :الترجيح
يتبيف لنا أف الراجح ىك ، بعد استعراض أقكاؿ أىؿ العمـ في المسألة كمعرفة أدلتيـ كالمناقيات التي كجيت إلييا       

 كذلؾ لما يمي:، القكؿ بكجكب إيقاظ الناحـ لمصالة عند ضيؽ كقت الصالة المكتكبة
مع ضعؼ ، كصحابتو الكراـ آثار عف النبي لى إ قكة األدلة التي استدؿ بيا أصحاب ىذا القكؿ كالتي استندت -1

 المناقيات التي كجيت إليو.
 ضعؼ استدالؿ الفريؽ اآلخر باألدلة التي استدؿ بيا، حيف قصر االستدالؿ عمى االستحباب فقط، مع التسميـ بكجكب -2

 ذلؾ.إلى  كتحصيؿ الكساحؿ المؤدية، إدراؾ الصالة في كقتيا ما أمكف
فعمـ منو أف مف فرط في ذلؾ ال ، كب تككيؿ مف يريد النـك قبؿ الصالة مف يكقظو لياكجإلى  (115)ذىاب الجميكر -3

  كيجب إيقاظو.، ينب ي مكافقتو عميو
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نكار المنكر كالتعاكف عمى البر كالتقكل الكاجبة في األمكر الكاجبة فينب ي عدـ التفريط فيو.إ -4  ف ذلؾ مف األمر بالمعركؼ كا 
 ك لمف يتمكف مف تحصيؿ الكاجب قدر اممكاف، كىك ىنا لميقظاف الحاضر، فال يتعذرالخطاب في ىذا األمر ىنا إنما ى -5

 . (116)كىك كما يخاطب الكلي بأمر أكالده غير المكمفيف بالصالة، بككف الناحـ غير مكمؼ
 اعاهنو القكؿ األحكط عمال كاألبرأ لذمة المرء، إذ فيو تحصيؿ الصالة عمى كقتيا كالحفاظ عمى حرمة الكقت الذم ر إ -6

 اليارع في كثير مف أحكاـ العبادات. 
 

 :قطع الصالة أّ الكالو فَٔا إلىكاذ ىفض أّ مال الػري: املطلب الجاىٕ
مف المعمـك في اليرع أنو ال يجكز لممكمؼ الكالـ في الصالة أك قطعيا إال ضركرة، فيؿ مف ىذه الضركرة أف يرل        

كتكبة، كىؿ يت ير الحكـ إذا ضاؽ كقت ىذه الصالة المكتكبة، كبالتالي ىؿ ماال ل يره يتعرض لمخطر، كىك في صالتو الم
 يقطع صالتو منقاذ ماؿ ال ير، أـ يستمر في صالتو، ككنو قد ضاؽ كقتيا، اختمؼ العمماء في ذلؾ، كفيما يمي بياف ذلؾ: 

، عمى أنو يجب قطع الصالة منقاذ (111)ة، كالحنابم(119)، كاليافعية(118)، كالمالكية(117)اتفقت المذاىب األربعة، الحنفية       
سقكط أك حياة ال ير، كلك أجنبيا، كلك كانت الصالة مفركضة، كلك ضاؽ كقتيا، كال ريؽ كالحريؽ كمف يخيى عميو نار أك 

 حيكاف مؤذم كنحك ذلؾ.
 في حيف اختمفكا في حكـ قطع الصالة منقاذ ماؿ ال ير عمى أقكاؿ:       

كاألكجو عند ، (111)ةػػػكىك قكؿ الحنفي، طع الصالة كلك مفركضة كلك ضاؽ كقتيا منقاذ ماؿ ال يركاز قػػػػ: جالقول األول
  .(113)كىك مذىب الحنابمة، (112)اليافعية
 كاستدلكا عمى ذلؾ بما يمي:       

قاؿ: "قاتؿ دكف مالؾ حتى تككف مف ييداء اآلخرة، أك تمنع  حديث قابكس بف مخارؽ عف أبيو كفيو، أف النبي  -1
 .(114)مالؾ"
يجكز كجو الداللة: ما ذكره ابف حجر: قاؿ: "فيو حجة لمفقياء في قكليـ أف كؿ ييء يخيى إتالفو مف متاع كغيره        

 .(115)قطع الصالة ألجمو"
 فال تقطع ألجمو. ، كقد يعترض عميو: بأف حرمة الصالة المكتكبة أكلى كأىـ مف حرمة الماؿ       

 ؽ بف قيس، قاؿ: كنا عمى ياطئ نير باألىكاز، قد نضب عنو الماء، فجاء أبك برزةحديث األزرؽ بف قيس، األزر  -2
األسممي عمى فرس، فصمى كخمى فرسو، فانطمقت الفرس، فترؾ صالتو كتبعيا حتى أدركيا، فأخذىا ثـ جاء فقضى 

ؿ فقاؿ: ما عنفني أحد منذ ىذا الييخ، ترؾ صالتو مف أجؿ فرس، فأقبإلى  صالتو، كفينا رجؿ لو رأم، فأقبؿ يقكؿ: انظركا
 الميؿ، كذكر أنو قد صحب النبي إلى  ، كقاؿ: إف منزلي متراخ، فمك صميت كتركتو، لـ آت أىميفارقت رسكؿ اهلل 
 .(116)فرأل مف تيسيره"

كاز ج، فدؿ عمى ف أبا برزة ترؾ الصالة مدراؾ دابتو، كبيف أف ذلؾ ىك ما فيمو مف تيسير النبي إكجو الداللة:        
  .(117)ذلؾ

تُْبِطُموا َوَل  كقد يعترض عميو بأف فعؿ الصحابي ىذا محتمؿ كمبني عمى اجتياد، كعمكمات اليريعة كقكلو تعالى:       
 تقدـ عميو. [33]محمد: َأْعَماَلُكمْ 

 أك، رةػػػقاؿ: " قاتؿ دكف مالؾ حتى تككف مف ييداء اآلخ فالنبي ، (118)ف حرمة الماؿ كحرمة النفس في اليرعإ -3
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 .(119)تمنع مالؾ"
 .(121)ف اهلل تعالى نيى عف إضاعة الماؿإ -4

 بؿ ترؾ الماؿ إيثارا لحرمة الصالة.، كينازع ىذاف الدليالف بأف ىذا ليس بإضاعة لمماؿ بالحراـ كامسراؼ       
 . (121)فال خمؼ لو، بخالؼ الماؿ إذا فات، ف الصالة يمكف قضاؤىا إذا فاتتإ -5
 .(122)مف دفع الظمـ كالنيي عف المنكرلما في إنقاذ ماؿ ال ير  -6

 لحرمة الصالة.، كيجاب عنو: بأف منكر إبطاؿ الصالة أعظـ مف منكر ترؾ السارؽ       
 

 التفصيؿ في ذلؾ عمى النحك التالي:  إلى (123): ذىب لممالكيةالقول الثاني
ف لـ يمكنو إنقاذه إال نو إذا أمكنو إنقاذ ماؿ ال ير كدابتو بحركة يسيرة ال تبطؿ صالتو، لـ إ        بحركة يجز لو قطعيا، كا 

 :(124)فعمى تفصيؿ، كثيرة لبعده عنو
 إف كاف الماؿ قميال لـ يقطع صالتو مطمقا سكاء ضاؽ الكقت أـ اتسع. -1
 إف خاؼ عمى النفس الضرر أك اليالؾ بفكات الماؿ كجب عميو قطعيا سكاء ضاؽ كقتيا أـ اتسع. -2
 فعمى تفصيؿ:، نفس الضرر أك اليالؾإف كاف الماؿ كثيرا كلـ يخؼ عمى ال -3

  إف اتسع كقت المقركضة قطعيا كأنقذ الماؿ.   - أ
 إف ضاؽ كقتيا لـ يجز لو قطعيا.  - ب

السَُّفَياَء َوَل ُتْؤُتوا  كيجاب عف ىذا: بأنو قد دلت نصكص اليريعة عمى أف حرمة الماؿ كحرمة النفس كقكلو تعالى:       
 عو حد السارؽ كعقكبة المحارب كال اصب.كبير ، ]5النساء: ]َأْمَواَلُكمُ 

 

 :الترجيح
 لعؿ الراجح بعد معرفة أقكاؿ أىؿ العمـ في المسألة كأدلتيـ، ىك قكؿ الجميكر مف جكاز قطع الصالة منقاذ الماؿ كلك       

 لما يمي: ، ضاؽ كقتيا
 لتي تضمنتيا.نصكص يرعية كمعاني التيسير اإلى  كالتي استندت، قكة األدلة التي استدلكا بيا -1
 أدلة يقكل بيا، كتفريقيـ بيف الماؿ الكثير كالقميؿ، كضيؽ الكقت كاتساعو، يخمك مف أدلةإلى  عدـ استناد القكؿ الثاني -2

 تسنده.
ف  إ -3  لـ يحصؿ بفقده ضرر لكف فيو ميقة قد تعمك عمى ميقة المريض كالمسافر التي رخص بسببيا رخص ف الماؿ كا 

 كثيرة.
 كلك كانت دكف ضرر ظاىر.، نيو برفع الحرج كالميقة الظاىرةتييد نصكص اليرع كمعا -4

 

 :الصالة مبلك الػري دٌّ إذىُ: املطلب الجالح
حرمت اليريعة التعدم عمى حقكؽ ال ير كأمالكيـ بسرقة أك غصب كنحكه، كيحـر بذلؾ أداء العبادة فييا، كمف ذلؾ        

كف ما سنبحثو ىنا ىك أنو إذا ضاؽ عميو كقت صالة مكتكبة، كىك المسألة المييكرة كىي الصالة في األرض الم صكبة، ل
في أرض ل يره، دخميا غصبا أك دكف إذف مف مالكيا مع عممو بعدـ رضاه، أييما يقدـ؟ الصالة في ىذا المكاف، مع ككنو منييا 

سبحانو؟  تعد عمى حؽ اهللعف المكث فيو لحؽ ال ير كىك المالؾ، أـ يقدـ الخركج منو كلك خرج كقت المفركضة مع أف فيو 
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و إذا ػػػػكذلؾ ب ض النظر عف الخالؼ الفقيي في صحة الصالة فيما لك صالىا؟ إنما الذم سنستعرضو ىك أييما أكجب عمي
 ضاؽ الكقت.

 اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى ثالثة أقكاؿ:       
ت الصالة المكتكبة حـر عميو الصالة في أنو إف اتسع كقإلى  (126)كالحنابمة في ركاية، (125)ذىب الحنفية: القول األول

 كاما إذا ضاؽ كقت الصالة المكتكبة صحت صالتو فييا مع امثـ.، كينب ي قطعيا، األرض الم صكبة
أنو إذا ضاؽ الكقت عميو فإنو يحـر بالصالة كىك ماش كما يصمي اليارب مف إلى  (127)ذىب اليافعية :القول الثاني
  مي إيماء.كيتكجو لمخركج كيص، حريؽ كنحكه
مف عدـ صحة الصالة في األرض الم صكبة كلك ضاؽ كقتيا، فيخرج إلى  (128)ذىب الحنابمة في المذىب: القول الثالث

 .(129)كىك مقتضى كالـ المالكية، األرض كال يصمي فييا كلك خرج كقتيا
عند مريد الطيارة ضيؽ كقت المكتكبة حيث لـ يبحث المالكية ىذه المسألة لكف بحثكا مسألة ميابية كىي أنو إذا تعارض        

 .(131)كاستعماؿ آنية ال ير، المعمـك عدـ رضاه استخداميا، فإنو يتيمـ كلك ضاؽ الكقت، كال يستخدـ ممؾ ال ير دكف إذنو
 

 :األدلة
 

 :أدلة القول األول
 ا لمكقت بأدلة منيا:استدؿ الحنفية كالحنابمة في ركاية القاحمكف بجكاز الصالة في األرض الم صكبة إدراك       

 ف أداء الصالة في كقتيا كاجب ككذلؾ الجماعة كاجبة، كفعميا حينحذ مف ارتكاب أخؼ الضرريف، فاألداء مع الكراىةإ -1
  .(131)أكلى مف القضاء

النيي كقد يعترض عميو بأف الصالة في األرض الم صكبة منيي عنيا، كىذا يعني عدـ صحتيا فييا، إذ األصؿ في        
 .(132)اهلل تعالى بما ىك معصية كالصالة بثكب نجسإلى  فال يتقرب، حة الفعؿ المنيي عنوعدـ ص

 

 أدلة القول الثاني:
 استدؿ اليافعية القاحمكف بالصالة أثناء خركجو منيا بأدلة منيا:       

 . (133)ناء خركجولذا جاز لو الصالة إيماء أث، ألنو يخاؼ فكت الكقت، نو مف الخكؼ المجكز لترؾ استقباؿ القبمةإ -1
 كقد يعترض عميو بأف الصالة بيذه الييحة في ىذه الحاؿ ال دليؿ عمييا، خاصة كأف فييا إسقاط ليركط كأركاف الصالة،       

  .(134)كليس ىذا مف الخكؼ المجيز لصالة الخكؼ
 

 أدلة القول الثالث: 
 رض الم صكبة مطمقا كلك ضاؽ الكقت بأدلة منيا:استدؿ الحنابمة في المذىب القاحمكف بعدـ جكاز الصالة في األ       

 .(135)كالمعدـك يرعا كالمعدـك حسا، ألنو معدـك يرعا، ال يجكز لممكمؼ أف يستخدـ ممؾ ال ير دكف إذنونو إ -1
ف كاف محظكرا         .(136)لكف عارضو نيي أكبر كىك إخراج المكتكبة عف كقتيا، كقد يعترض بأف ىذا االستخداـ كا 

 .(137)فال يصمي كلك ضاؽ الكقت، فصالتو فييا باطمة، تصح مطمقا فيياف الصالة ال إ -2
 كقد يعترض عميو بأف النيي عف الصالة فييا إنما ىك ألمر خارج عف حقيقة الصالة كماىيتيا، إذ تحققت يركطيا       
 .(138)كىذا ال يبطميا إنما تصح مع امثـ، كأركانيا
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 :الترجيح
 لعمـ في المسألة كأدلتيـ فييا، يتضح لنا أف القكؿ األقرب لمصكاب ىك قكؿ الحنفية كالحنابمة فيبعد معرفتنا ألقكاؿ أىؿ ا       

 ركاية، بجكاز الصالة في األرض الم صكبة عند ضيؽ كقتيا، كذلؾ لما يمي:
إذ الخركج مف األرض الم صكبة كاجب لكف إدراؾ ، كىك تأخير الكاجب لما ىك أكجب منو، مكافقتو ألصكؿ اليرع -1

 لصالة في كقتيا أكجب.ا
ف كاف منييا عنيا لكنيا صحيحة مع امثـ عمى الراجح، كتأخير الخركج مف األرض -2  الصالة في األرض الم صكبة كا 

 إنما ىك لعذر كىك إدراؾ الصالة المكتكبة.، الم صكبة في ىذه الحالة ليس دكف عذر
 فكيت المكتكبة مضيؽ أكثر منو. لكف عدـ ت، صحيح أف الخركج مف األرض الم صكبة كاجب فكرم كمضيؽ -3
 تقديـ حؽ اهلل تعالى عمى حؽ العبد فيما ال ضرر كبير فيو عمى العبد ىك الذم ينب ي. -4
 

  :اإلمامة دٌّ اإلماو الراتب :املطلب الرابع
 في أنوكمف آثار ضيؽ كقت العبادة عمى فعؿ المكمؼ، أثره عمى اممامة دكف امماـ الراتب كصكرة المسألة تتمثؿ        

مف المعمـك أنو إذا كاف لممسجد إماـ راتب أم معيف مف قبؿ الكالي كنحكه، فإف اممامة في مسجده مف حقو، لذا ال يجكز 
 ألحد أف يـؤ دكنو إال بإذنو، لكف لك حصؿ معو عذر اضطره لمتأخر عف الجماعة، كتعذر أخذ إذنو، فيؿ يجكز ألحد أف

 ي خركج كقتيا؟كخي، يـؤ دكنو إذا ضاؽ كقت المكتكبة
 .(139)الذم فيو: "كال يؤمف الرجؿ الرجؿ في بيتو إال بإذنو" كاألصؿ في ىذه المسألة ىك حديث النبي        

 حيث اختمفكا في ىذه المسألة عمى قكليف:
 ضاؽ جكاز اممامة دكنو كب ير إذنو إذاإلى  (142)، كالحنابمة(141)، كاليافعية(141): ذىب الجميكر مف المالكيةالقول األول

لكف ، جكاز اممامة دكنو إف خافكا فكات فضيمة أكؿ الكقتإلى  بؿ ذىب اليافعية، كقت الصالة المكتكبة كخيي خركجو
ال صمكا فرادل، يرطكا في ذلؾ عدـ خكؼ الفتنة   .(143)كا 

عد أك يؽ عمييـ أك كذكر الحنابمة أنيـ إف جيمكا عذره فإنيـ يراسمكنو إف قرب كلـ ييؽ عمييـ إف اتسع الكقت، فإف ب       
يجكز إال ، كنحك ذلؾ عندىـ األذاف دكف المؤذف الراتب ال (144)ضاؽ كقت المكتكبة، جاز أف يؤميـ غيره، كال حرج عمييـ

 .(145)بإذنو أك ضاؽ كقت األذاف كخيؼ فكاتو
كىذا ، مكف فرادلبؿ يص، أنو إذا كاف لممسجد إماـ راتب فإنيـ ال يصمكف دكف إذنوإلى  (146): ذىب الحنفيةالقول الثاني

 عند اتساع الكقت فأكلى إذا ضاؽ.
 

 :األدلة
 : (147)استدؿ الجميكر عمى استثناء ضيؽ كقت المكتكبة مف أحقية امماـ الراتب باممامة بأدلة منيا       

 بني عمرك بف عكؼ ليصمح بينيـ، فحانت الصالة،إلى  ذىب : أف رسكؿ اهلل حديث سيؿ بف سعد الساعدم  -1
، الصالةكالناس في  أبي بكر، فقاؿ: أتصمي لمناس فأقيـ؟ قاؿ: نعـ، فصمى أبك بكر، فجاء رسكؿ اهلل إلى  ذففجاء المؤ 

 .(148)آخر الحديث"إلى  ... فتخمص حتى كقؼ في الصؼ
 لما خافكا فكات كقت الصالة المستحب، ففيو أف امماـ إذا تأخر كخيؼ كجو الداللة: أف الصحابة لـ ينتظركا النبي        

 .(149)أك ضاؽ الكقت حتى خيؼ خركجو فألىؿ المسجد الصالة دكنو، فكات فضيمة أكؿ الكقت
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 حتى نجد الناس قد قدمكا عبد الرحمف بف عكؼ أم مع النبي  –كفيو: "فأقبمت معو  حديث الم يرة بف يعبة  -2
  ؾ رسكؿ اهلل فصمى ليـ فأدر فمما سمـ عبد الرحمف بف عكؼ قاـ ، إحدل الركعتيف فصمى مع الناس الركعة اآلخرة

"أحسنتـ" أك صالتو أقبؿ عمييـ" ثـ قاؿ:  يتـ صالتو، فأفزع ذلؾ المسمميف فأكثركا التسبيح، فمما قضى النبي  رسكؿ اهلل 
 .(151)ي بطيـ أف صمكا الصالة لكقتيا، قاؿ: "قد أصبتـ"

 .(151)فإدراؾ كقتيا الكامؿ أكلى، كجو الداللة: أف إدراؾ الصالة أكؿ الكقت آكد حتى مف الصالة خمؼ النبي        
 .(152)كجكب إدراؾ المكتكبة في كقتيا كعدـ تفكيتيا كىك مقدـ عمى حؽ امماـ في اممامة -3

يصمكف لتعدم عمييا، كقد كرد ما يفيد أنيـ كقد يعترض عمى ىذه األدلة بأف اممامة ىي حؽ امماـ الراتب فال يجكز ا       
 أفرادا ال جماعة.

 

 أدلة القول الثاني:
 استدؿ الحنفية عمى قكليـ بأدلة منيا:       

 .(153)إذا فاتتيـ الصالة بالجماعة صمكا فرادل في المسجد كاف أصحابو  -رحمو اهلل-قكؿ الحسف البصرم  -1
فكذلؾ إذا ، لتو أنيـ كانكا يصمكف فرادل بعد انتياء جماعة امماـ الراتبكجو الداللة: يمكف أف يقاؿ في كجو دال       

 .(154)لـ يحضر
، دكنوالصحابة مف الصالة جماعة  كقد يعترض عميو بأف ىذا األثر ال يقاـك ما كرد في الصحيحيف مف إقرار النبي        

 .(155)كما أف الصالة بالجماعة أفضؿ كآكد مف الصالة فرادل
  .(156)ككذلؾ المنازعة فيمف يقدـ بدال عنو، أم فتنة التقدـ دكف امماـ، عادا عف الفتنةتحرزا كابت -2

قرار النبي ، كقد يعترض بأف فضيمة الجماعة تقدـ         . (157)ليـ دؿ عمى ذلؾ فعؿ الصحابة كا 
 

  :الترجيح
 يكر بجكاز الصالة جماعة دكف امماـ الراتبيتضح لنا بعد معرفة أقكاؿ أىؿ العمـ في المسألة، أف الراجح ىك قكؿ الجم       

 كذلؾ لما يمي:، كلك دكف إذنو مدراؾ الصالة المكتكبة إذا ضاؽ كقتيا
قراره، مع افتقار أدلة المعارضيف استناده لنصكص صحيحة صريحة في المسألة، ثابتة عف النبي  -1  إلى مف فعمو كا 

 أدلة بقكتيا.
 كالتي ال يجكز التعدم عميو إال لضركرة ممجحة.، حفاظا عمى حرمة كقت الصالة المكتكبة -2
مف فعمو، حيث أقر الصحابة عمى صالتيـ جماعة دكنو كدكف إذنو مدراؾ فضيمة  نو يؤيده السنة الكاردة عف النبي إ -3

  أكؿ الكقت فأكلى مدراؾ أصمو.
 لما كرد مف فضاحؿ لصالة الجماعة الصالة جماعة دكف امماـ الراتب لحاجة إدراؾ فضيمة الكقت أكلى مف الصالة أفرادا، -4

 عمى صالة الفرد.
 صحيح أف أخذ إذف امماـ الراتب أك انتظاره حؽ كاجب لو، لكف كجكب إدراؾ كقت المكتكبة أكلى لما فيو مف تقديـ -5

 حؽ اهلل تعالى.
 نو القكؿ األحكط لديف المرء كاألبرأ لذمتو.إ -6
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 :ْبةطاعة السّجة زّجَا يف تأخري املكت: املطلب اخلامض
لكف ذلؾ ميركط بأف يككف بالمعركؼ كال معصية ، طاعتو فيما أمر، مف كاجبات الزكجة تجاه زكجيا في امسالـ       

لكف ىؿ يدخؿ في ذلؾ تأخير العبادة ، فال طاعة لمخمكؽ في معصية الخالؽ، فإف عارض أمره أمر اهلل سبحانو، فيو
اجة لو ؟ كىؿ يختمؼ الحكـ بيف اتساع كقت المكتكبة كضيقو أـ ال؟ المكسعة كالمكتكبة إذا طمبو الزكج مف زكجتو لح

 نكردىا كاآلتي:، ككذلؾ إذا كاف عمييا قضاء فكاحت ىؿ لو تأخيرىا عنيا أـ ال؟ لمعمماء أقكال كتفصيالت في ذلؾ
 لصالة المكتكبةجكاز منع الزكج لزكجتو مف تعجيؿ اإلى  (159)، كاليافعية في كجو عندىـ(158): ذىب المالكيةالقول األول

كىك ما ذىب إليو ، بخالؼ ما إذا ضاؽ كقتيا فال يجكز لو منعيا منيا أك قطعو لصالتيا، لمحاجة إذا اتسع كقتيا
كال ، في قضاء الصالة كالصياـ أنو يجكز لو منعيا قبؿ اليركع فيو كبعده بقطعو عند سعة كقتو (161)اليافعية في األصح
 يجكز عند ضيقو. 

، كىك قكؿ المالكية في قضاء رمضاف (163)، كالحنابمة(162)كاليافعية في األصح عندىـ، (161)ب الحنفيةذى: القول الثاني
أنو ليس لو إلى  أنو ليس لو منعيا مف المكتكبة كقضاء الفرض مطمقا اتسع الكقت أك ضاؽ، بؿ ذىب اليافعيةإلى  ،(164)فقط

السنف الراتبة كلك أكؿ  أنو ليس لو منعيا أيضا مفإلى  كما ذىب اليافعية كالحنابمة، منعيا مف تعجيميا أكؿ كقتيا
 . (165)كقتيا

 

 :األدلة
 أدلة القول األول:

 استدؿ المفرقكف بيف سعة الكقت كضيقو بأدلة منيا:        
فإذا ، فيجكز لو تأخيره لزكجتو، ككقت قضاء رمضاف متسع بيف الرمضانيف، ف كقت الصالة متسع بيف الصالتيفإ -1

  .(166)رب دخكؿ رمضاف اآلخر تعيف كقت القضاء لو فال يصرؼ ل يره، ككذلؾ األمر بالنسبة لمصالةكاف آخر كقتو عند ق
ر ػخصكصا كأف كقت الصالة قصير ال يؤث، كقد يعترض عميو بأف في تأخيره لزكجتو حرمانا ليا مف أجر التعجيؿ       
 . (167)في حقو

 . (168)بينما حقو عمى الفكر، تراخيف قضاء الصالة كالصياـ إف كانت تركتو بعذر فيك عمى الإ -2
 . (169)كقد يعترض عميو بأف قضاء الصالة عمى الفكر سكاء ترؾ لعذر أك ال       

 .(171)نو إذا ضاؽ كقت الصالة كقضاء الصـك صار كجكبو عمى الفكر كتضيؽ كجكبوإ -3
 .(171)ذا أمر منيي عنوكى، كقد يعترض عميو بأنكـ بيذا تجيزكف أف يقطع ليا صالتيا أك يجبرىا عمى ذلؾ       

 .(172)قياسا عمى المنع مف الحج كالعمرة بجامع اتساع كقت كؿ منيا -4
 . (173)فالحج كالعمرة كقتيما طكيؿ بخالؼ الصالة فكقتيا قصير، كقد يعترض عميو بأنو قياس مع الفارؽ

 

 أدلة القول الثاني: 
 اتسع كقتو بأدلة منيا:  استدؿ القاحمكف بعدـ جكاز منعيا مف الفرض كقضاءه مطمقا كلك       

 .(174)كلضيؽ كقتو كقصره، ف في ذلؾ تمكيف ليا مف حيازة فضيمة تعجيؿ األداء كالقضاءإ -1
 .(175)كتعجيؿ الفرض المكسع مندكب، لككنيا كاجبة، كقد يعترض بأف فضيمة االستجابة لمزكج أكبر كأعظـ       

 .(176)نيا تريد براءة ذمتيا مما كجب عمييا ككقت الصالة قصيرإ -2
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 . (177)كقد يجاب بأف ىذه المسارعة لبراءة ذمتيا معارضة بكاجب أكلى منيا ىك عمى الفكر كلك كاف كقتيا قصيرا       
  .(178)فال سمطة لمزكج عمييا، ف إيجاب الصالة كالصـك عمييا إنما ىك مف قبؿ اليرعإ -3

، عذركىذا معناه جكاز التأخير كلك دكف كقد يعترض عميو بأف ىذا اميجاب مف اليرع إنما ىك مكسع غير مضيؽ،        
  .(179)فإذا كجد عذر كاجب كىك طاعة الزكج فأكلى أف يجكز التأخير لفعؿ ىذا الكاجب

 .(181)كال طاعة لمخمكؽ في معصية الخالؽ، ف ترؾ الفرض معصيةإ -4
  .(181)فكرمإنما ىك تأخير لكاجب متراخ لتقديـ كاجب ، كقد يعترض بأف المسألة ىنا ليس تركا لمفرض       

 

 :الترجيح
في يتبيف لنا مما سبؽ مف أقكاؿ أىؿ العمـ كأدلتيـ، أف القكؿ األقرب لمصكاب ىك التفريؽ بيف ضيؽ الكقت كسعتو،        

حيث يجكز لو منعيا مف أداء الفراحض عند ، جكاز تأخير الزكج لزكجتو مف أداء الكاجبات المكسعة إذا كاف ىناؾ حاجة
 :كذلؾ لما يمي، لو ذلؾ عند ضيقو كال يجكز، سعة الكقت

، فما أستطيع أف أقضي إال في يعباف"، "كاف يككف عمي الصـك مف رمضاف :-رضي اهلل عنيا–حديث عاحية  -1
 بالي ؿ بو، إذ الظاىر أنيا فالعمماء فسركا تأخيرىا أنو مف النبي  "(182)قاؿ يحيى: الي ؿ مف النبي أك بالنبي 

 .(183)يبعد أنيا كانت ال تعممو بذلؾألنو ، كانت تستأذنو فيؤخرىا
كالصالة كقضاء ، كصاحبو في سعة في كقتو، أم يجكز لممكمؼ تأخيره، كقتو كاسع، ف الكاجب المكسع كاسموإ -2

 ما داـ كقتو كاسعا. -لحاجتو أم الزكج–رمضاف كنحكىما يجكز تأخيرىا، فيجكز لمزكج منع زكجتو مف أداء الكجب 
فال يجكز منع الزكج مف تأخير زكجتو مف أداء كاجباتيا ، كقتو يرعا دكف دليؿ ال يجكز تضييؽ ما ىك كاسع في -3

 ما داـ ىذا حقو اليرعي.، في الكقت المكسع
، لحرمة إخراج العبادة المؤقتة عف كقتيا، كلـ يجز االيت اؿ إال بو، إذا ضاؽ كقت الكاجب المكسع تعيف الكقت لو -4

لما ، لمزكج حينيا منع زكجتو مف أداء كاجباتيا اليرعية المضيقة فال يجكز، كىذا يامؿ لممكمؼ ذاتو كمف يميو
 يؤدم إليو مف إخراج العبادة أك بعضيا عف كقتيا المحدد يرعا.

ف في منع الزكج مف تأخيره زكجتو في صالتيا كقضاءىا الصـك تعسيرا عمى األزكاج فيما فيو سعة يرعا، إذ حاجة إ -5
 كغالبيا فكرم. ، ـكالزكج لزكجتو متكررة كممحة أثناء الي

 

 :خامتة
 تكصمت ىذه الدراسة لعدة نتاحج يمكف إجماليا فيما يأتي:       

، عبادات مكسعة الكقتإلى  كعبادات مؤقتة تقسـ كذلؾ، عبادات غير مؤقتةإلى  تقسـ العبادات مف حيث الكقت -1
لى مضيقة الكقت ال يتصكر فييا التأخير  كف العبادة مستكعبة لجميع كقتيا.لك، يجكز تأخيرىا ما لـ يخرج كقتيا كا 

حيث يأثـ المكمؼ إف غمب عمى ظنو ، يقع تضيؽ الكقت في العبادة المكسعة عند قرب خركج كقتيا كخكؼ فكاتو -2
 لحرمة كقتيا.، كيحـر ايت الو ب يرىا مما يزاحميا، كيتعيف بذلؾ الكقت لفعؿ العبادة ال غير، عدـ إدراكو لو

كيختمؼ بناء عميو تصرفو تجاه حؽ ، و يرعا بيف ضيؽ كقت العبادة كسعتويختمؼ فعؿ المكمؼ الكاجب عمي -3
حد إلى  ما لـ يصؿ حؽ ال ير، حيث يقدـ فعؿ العبادة التي ضاؽ كقتيا عمى غيرىا كعمى حؽ ال ير، ال ير

 كما دلت عميو النماذج التطبيقية في كتاب الصالة.، الضرر البالغ بيالكو أك ىالؾ مالو
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