
Time of Ṣalāh does not occur or Ṣalāh time re-enters 

Question 

(1) If Ṣalāh time re-enters for example because of travelling on an aeroplane, and a person 
has already performed Ṣalāh on time, will it be necessary to perform the Ṣalāh again? 

(2) In the summer months in the UK, ʿIshāʾ time does not occur. Will ʿIshāʾ Ṣalāh remain 
obligatory?   



Answer 

(1) If an obligatory Ṣalāh is performed on time, and the Ṣalāh time re-enters, it is not 
necessary to perform the Ṣalāh again. This is because Allah Almighty has made five Ṣalāh 
obligatory during the day, as affirmed in various ḥadīths and by the scholarly consensus. 
Accordingly, once the Ṣalāh is performed on time, the obligation is discharged. This is 
further evident from the following ḥadīth of the Prophet , “Do not perform [obligatory] 
Ṣalāh twice in one day [with the intention of discharging the obligation twice]” (Sunan Abī 
Dāwūd, 579). It is however permissible for a person to perform the Ṣalāh again with the 
intention of Nafl (supererogatory) Ṣalāh, as long as it is not makrūh (disliked) to perform 
Nafl Ṣalāh, such as after Fajr Ṣalāh, ʿAṣr Ṣalāh and also in the case of Maghrib Ṣalāh due to 
the three Rakʿah.  

(2) Based on the same principle of the five Ṣalāh being obligatory on a daily basis, if the time 
of one or more Ṣalāh does not occur in a particular place, for example in the summer months 
in the UK for ʿ Ishāʾ Ṣalāh, the Ṣalāh will remain obligatory. This is the correct view. Similarly, 
in the areas where there is night and day for six months, it will be necessary to perform five 
Ṣalāh in a 24-hour period.    

 . الليل من وزلفا الهنار طريف الصالة وأ مقوقال تعاىل: قال هللا تعاىل: حافظوا عىل الصلوات والصالة الوسطى. 

 يسمع الرأ س، اثئر جند أ هل من وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ا ىل رجل جاء: يقول هللا عبيد بن طلحة( عن ٤٦روى البخاري )و 

ذا دان، حىت يقول، ما يفقه وال صوته دوي  اليوم يف صلوات مخس: وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فقال .اال سالم عن يسأ ل هو فا 

ال ال،: قال غريها؟ عيل هل: فقال .والليةل ( حديث أ نس بن ماكل يف جميء ضامم بن ثعلبة، ٦٣، احلديث. وروى البخاري )تطوع أ ن ا 

( حديث ٣٤٩وروى البخاري ). نعم اللهم: قال والليةل؟ اليوم يف امخلس الصلوات نصيل أ ن أ مرك أ هلل ابهلل، أ نشدك: قالوفيه أ نه قال: 



 تبارك ريب بني أ رجع أ زل فمل(: ١٦٢ولفظ مسمل ). دلي القول يبدل ال مخسون، ويه مخس، يه قول هللا عز وجل اال رساء، وفيه

هنن محمد، اي: قال حىت السالم عليه موىس وبني وتعاىل احلديث.  صالة، مخسون فذكل عرش، صالة للك وليةل، يوم لك صلوات مخس ا 

 هذه فيصيل عليه هللا كتب اذلي الطهور فيمت يتطهر مسمل من ما( عن عامثن قال النيب صىل هللا عليه وسمل: ٢٣١وروى مسمل )

ال امخلس، الصلوات  امخلس، الصلوات: قال وسمل عليه هللا صىل النيب عن هريرة أ يب عن( ٢٣٣. وروى مسمل )بيهنا ملا كفارات اكنت ا 

ىل وامجلعة نك( أ ن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال ملعاذ: ١٩وروى مسمل ). بيهنن ملا كفارات امجلعة، ا   الكتاب، أ هل من قوما تأ يت ا 

ىل فادعهم هل ال أ ن شهادة ا  ال ا   يوم لك يف صلوات مخس علهيم افرتض هللا أ ن فأ علمهم ذلكل، أ طاعوا مه فا ن هللا، رسول وأ ين هللا ا 

 عىل حديث البيعة، وفيه أ ن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال: ال جشعي ماكل بن عوف عن( ١٠٤٣وروى مسمل )احلديث.  وليةل،

( وأ بو ١٤وروى ماكل ). شيئا الناس تسأ لوا وال - خفية لكمة وأ رس - وتطيعوا امخلس، والصلوات شيئا، به ترشكوا وال هللا تعبدوا أ ن

 رسول مسعت قال الصامت بن عبادة عن واللفظ هل( ٢٤١٧، ١٧٣٢وحصحه ابن حبان )( ١٤٠١( وابن ماجه )١٤٢٠، ٤٢٥داود )

 هللا فا ن حبقهن، اس تخفافا شيئا، مهنن ينتقص مل هبن جاء مفن عباده، عىل هللا افرتضهن صلوات مخس: يقول وسمل عليه هللا صىل هللا

ن عهد، هللا عند هل يكن مل حبقهن، اس تخفافا شيئا، مهنن انتقص قد هبن جاء ومن اجلنة، يدخهل أ ن عهدا القيامة يوم هل جاعل  شاء ا 

ن عذبه، س ناد حسن عن ١٤٠٣( وابن ماجه )٤٣٠وروى أ بو داود ). هل غفر شاء وا   صىل هللا رسول قال قال ربعي بن قتادة أ يب( اب 

ين: تعاىل هللا قال: وسمل عليه هللا  أ دخلته لوقهتن علهين حيافظ جاء من أ نه عهدا عندي وعهدت صلوات مخس أ متك عىل فرضت ا 

 وسمل عليه هللا صىل هللا رسول مسعت يقول أ مامة أ يب( عن ٦١٦وروى الرتمذي ). عندي هل عهد فال علهين حيافظ مل ومن ،اجلنة

. حصحه ربمك جنة تدخلوا أ مرمك ذا وأ طيعوا أ موالمك، زاكة وأ دوا شهرمك، وصوموا مخسمك، وصلوا ربمك، هللا اتقوا: فقال الوداع جحة يف خيطب

ويف الباب أ حاديث كثرية ذكر بعضها ( عىل رشط مسمل ووافقه اذلهيب. ١٤٧١، ١٤٣٦، ١٩( واحلامك )٤٥٦٣الرتمذي وابن حبان )

 (. ٢٤٥ املرجاين يف انظورة احلق )ص

قلنا: اي رسول هللا وما لبثه يف ال رض؟ قال: أ ربعون يوما، يوم ( حديث النواس بن مسعان يف ادلجال، وفيه: ٢٩٣٧وروى مسمل )

قلنا: اي رسول هللا فذكل اليوم اذلي كس نة، أ تكفينا فيه صالة يوم؟ قال: ال،  .كس نة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أ ايمه ك ايممك

محمد زكراي الاكندهلوي يف هامش  ش يخ مشاخينا احملدثل ، انهتىى. وأ فاد الوادل املفيت ش بري أ محد حفظه هللا ورعاه تبعا اقدروا هل قدره

ىل أ نه 1غري اتملوجوب الصالة عىل فاقد الوقت ( أ ن الاس تدالل هبذا احلديث ٣/١٦٠الكوكب ادلري ) ن ذهب أ كرث الرشاح ا  ، ل نه وا 

كامل املعمل )( ٩/٨٤عىل ظاهره، اكبن العريب يف عارضة ال حوذي ) اجلوزي يف كشف املشلك وابن ( ٨/٤٨٣والقايض عياض يف ا 

( ١٧/١٥٤( وابن رسالن يف رشح أ يب داود )١٨/٦٥والنووي يف رشح مسمل )( ٧/٢٧٩وأ يب العباس القرطيب يف املفهم )( ٤/٢٠٣)

، ٣٧وابن الشحنة يف اذلخائر ال رشفية )خمطوط، ( ١/٢٦وابن أ مري حاج يف حلبة اجمليل )( ١/٢٢٤وابن اهلامم يف فتح القدير )

وال يب والس نويس يف رشهحام عىل ( ٨/٦٢١وابن عالن يف دليل الفاحلني )( ٦/٢٥٥والس يوطي يف رشح مسمل )والكتاب مطبوع( 

( ٢/٩٥٠والس ندي يف حاش ية سنن ابن ماجه )( ٨/٦٩٢وعبد احلق احملدث ادلهلوي يف ملعات التنقيح )( ٧/٢٧٠حصيح مسمل )

                                                           
(: أ ما عىل قول من محهل عىل السحر والتخييل فميكن أ ن يقال: ا ن اال نسان ملكف مبا ٦/١٩٢وقال ش يخنا املفيت محمد تقي العامثين يف تمكةل فتح امللهم )  1

ن اكن سببه السحر والتخييل. فلام أ مره النيب صىل هللا عليه نه يعامهل معامةل الهنار، وا  وسمل بتقدير ال وقات للصلوات،  يشاهده، مفن شاهد أ ن الهنار قامئ فا 

نه يصىل العشاء مع أ نه مل يدخل هل وقت العشاء يف الظاهر. فتقاس عىل ذكل املن اطق اليت ال تبني أ ن ذكل حمك للك من طال هناره عىل خالف العادة، فا 

هتىى. لكن بيهنام فرق، ل ن الشفق ال يغيب يف صورة يغيب فهيا الشفق طول الليل، وال يدخل فهيا وقت العشاء يف الظاهر، فيصلون العشاء ابلتقدير، ان 

لراحج محهل عىل فاقد الوقت البتة، حيامن يغيب يف الواقع يف صورة السحر والتخييل، وذلا قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: اقدروا هل قدره. هذا، وا

ذا     الاس تدالل به.    ال ا شاكل يف الظاهر، فا 



ىل أ نه ليس عىل احلقيقة، ٦/٤١٥واملباركفوري يف حتفة ال حوذي ) ما  هو محمولو (، فقد ذهب جامعة ا   والهول عىل شدة احلزن والغما 

ليه احلافظ أ بو احلسني بن املنادي ، وذكره املظهري يف املفاتيح (١/٤٤٠والش يخ حمي ادلين بن عريب يف الفتوحات ) كام ذهب ا 

. ورده ابن اجلوزي كام يف املفهم قول ال ولال رتجيحه أ وب اأ حد الوهجني ومل يفصح( ٥/٥٦٧مث ابن املكل يف رشح املصابيح )( ٥/٤١٩)

ىل ع( بقوهلم: أ تكفينا فيه صالة يوم وليةل. أ و هو محمول ٨/٦٩٢احلق احملدث ) ( وعبد  ١٧/١٥٤( ورشح ابن رسالن )٧/٢٨٠)

( ٣/١٦٠( ورش يد أ محد اجلنجويه يف الكوكب ادلري )٤/١١٦٥التوربش يت يف رشح املصابيح )به جزم  كامالتخييل والسحر، 

وأ رشف عيل الهتانوي كام يف جمالس حكمي ال مة  (١٢/٣٧٣وخليل أ محد السهارنفوري يف بذل اجملهود )( ١٥٢وابقيات فتاويه )ص 

ليه ميل عيل القاري يف املرقاة )، (١١٢)ص  وقيل: ذكل لسحر : عبد احلق ، قالاحملدث عبد احلقابن عالن و  هورد(. ٨/٣٤٥٩وا 

ول وال ابلقول ال ول وجه ذكل اللعني واختالل حواسهم وقوامه بذكل، فريى الظالم ضياء والضياء ظالما. وال خيفى أ نه ال يظهر هبذا الق

ال أ ن حيمل ذكل عىل طريق المتثيل، وهو  ختصيص ال ايم الثالثة عىل هذا القدر اخملصوص دون غريها من ال ايم ودون غري هذا القدر، ا 

ثبات الظاهر من هجة النقل والعقل انهتىى. ،بعيد مام أ يب بكر بن العريب الكم طويل يف ا  يراد ادلكتور مل أ جده عند غريه، ، ولال  وبه يندفع ا 

منا اليوم طول أ ن عندي املعىن وقال: معقول غريجزم بأ نه ( اذلي ١٠/٥٣٨موىس شاهني الشني يف فتح املنعم )  حيث من هو ا 

  ، انهتىى. كثريا صلوا أ ي هل اقدروا من املطلوب وأ ن الزمن طول حيث من ال اال حساس

(: ١/٩٥وقال السمرقندي يف حتفة الفقهاء )، انهتىى. فرائض امخلس الصلوات أ ن عىل اتفقوا(: ٢٤وقال ابن حزم يف مراتب اال جامع )ص 

جامع والس نة ابلكتاب فرضيهتا عرفت والليةل اليوم يف صلوات مخس فرض تعاىل هللا بأ ن اعمل وقال الاكساين يف البدائع . انهتىى. ال مة وا 

جامع وعليه(: ١/٩٠)  ، انهتىى.الصلوات هذه فرضية عىل أ مجعت ال مة فا ن ،ال مة ا 

 فيه الفجر يطلع بدل يف اكن بأ ن والوتر العشاء وقت جيد مل من أ ي( جيبا مل وقهتام جيد مل ومن)(: ١/٨١وقال الزيلعي يف تبيني احلقائق )

 أ فىت الكبري ادلين برهان الش يخ أ ن املرغيناين وذكر .الوقت وهو ،السبب لعدم عليه جيبا مل الشفق يغيب أ ن قبل أ و الشمس تغرب كام

 (. ٣٣٧، انهتىى. وراجع انظورة احلق )ص العشاء صالة عليه بأ ن

 عندمه، الشفق غيبوبة قبل الفجر يطلع قيل كام العشاء وقت عندمه يوجد ال ومن(: ١/٢٢٤وقال العالمة ابن اهلامم يف فتح القدير )

 .املرفقني من مقطوعهام عن الوضوء من اليدين غسل يسقط كام الكزن صاحب خمتار وهو السبب، لعدم علهيم الوجوب بعدم البقايل أ فىت

مام وأ فىت .وافقه مث احللواين وأ نكره  اجلعيل سببه وبني الفرض حمل عدم بني الفرق ثبوت يف متأ مل يراتب وال .بوجوهبا الكبري الربهاين اال 

 ادلليل وانتفاء املعرف، انتفاء الوقت فانتفاء لليشء، املعرفات تعدد وجواز ال مر نفس يف الثابت اخلفي الوجوب عىل عالمة جعل اذلي

 أ مروا ما بعد مخسا الصالة تعاىل هللا فرض من اال رساء أ خبار تواطأ ت ما وهو .وجد وقد أ خر دليل جلواز انتفاء يس تلزم ال يشء عىل

 رسول ادلجال ذكر روي وما ،وقطر قطر أ هل بني فيه تفصيل ال ال فاق، ل هل عاما رشعا امخلس عىل ال مر اس تقر مث ،خبمسني أ وال

 اي: فقيل .ك ايممك أ ايمه وسائر كجمعة ويوم كشهر ويوم كس نة يوم يوما أ ربعون: قال ال رض؟ يف لبثه ما :قلنا ،وسمل عليه هللا صىل هللا

 صريورة قبل عرص ثلامثئة من أ كرث أ وجب فقد .مسمل رواه ،هل اقدروا ال: قال يوم؟ صالة أ يكفينا كس نة اذلي اليوم فذكل هللا رسول

 عند ال وقات تكل عىل توزيعها أ ن غري العموم، عىل مخس ال مر نفس يف الواجب أ ن فاس تفدان .عليه وقس مثلني، أ و مثال الظل

 القضاء؟ ينوي هل مث .العباد عىل هللا كتهبن صلوات مخس: وسمل عليه هللا صىل قال وكذا .الوجوب بعدهما يسقط وال وجودها،

وراجع انظورة احلق )ص ، انهتىى. أ يضا الوتر قوهل عىل جيب العشاء بوجوب أ فىت ومن .ال داء وقت لفقد القضاء ينوي ال أ نه الصحيح

٣٥٧ .) 



 أ هنام واحلاصل. قامس والش يخ حاج أ مري ابن احملققان العالمتان تلميذاه احملقق ذكره ما أ قر قد(: ١/٣٦٥قال ابن عابدين يف رد احملتار )و 

مام به قال بأ نه ابلوجوب القول ويتأ يد مصححان، قوالن مام وهو جمهتد ا    ، انهتىى.عنه املتويل عن ةباحلل  يف نقهل كام الشافعي اال 

وقد نقل املتويل من الشافعية القول ابلوجوب عن الشافعي أ يضا، بعد نقل الكم ابن اهلامم:  (١/٢٦قال ابن أ مري حاج يف حلبة اجمليل )و 

لهيم، ومل  ونقل الرافعي عن فتاوى القايض حسني، والنووي عن املتويل أ نه يعترب يف حقهم قدر ما يغيب فيه الشفق يف أ قرب البالد ا 

  يتعقبا ذكل برد، ومىش عليه غريهام، انهتىى.  

ن قيل: أ ي رجل ال جتب عليه العشاء والوتر مع أ نه ابلغ  (:، والكتاب مطبوع٣٧)خمطوط، ية وقال ابن الشحنة يف اذلخائر ال رشف  ا 

ن  عاقل حصيح ليس به عةل مانعة. فاجلواب أ نه رجل مقمي يف بدل تطلع فهيا الشمس قبل مغيب الشفق عىل ما اختاره صاحب الكزن، وا 

ىل قول ابن حشنة وابن اهلامم معر  بن جنمي يف الهنر الفائق )اكن الصحيح خالفه. انهتىى.     (. ١/١٦١ومال ا 

ن كبلغار،( وقهتام وفاقد)(: ١/٣٦٢وقال احلصكفي يف ادلر اخملتار )  ملكف) الش تاء أ ربعينية يف الشفق غروب قبل الفجر يطلع فهيا فا 

 فزمع فصححه، أ لغازه يف الشحنة ابن وتبعه الكامل، واختاره الكبري الربهان أ فىت به .ال داء وقت لفقد القضاء ينوي وال (هلام فيقدر هبام

 واملرغيناين احللواين ووافقه البقايل، أ فىت وبه وامللتقى وادلرر الكزن يف جزم وبه سبهبام، لعدم هبام يلكف( ال وقيل). املذهب أ نه املصنف

ىل هذا القول . الكم احلصكفي . انهتىىالكامل ذكره ما ومنعا املقال وأ وسعا واحلليب، الرشنباليل ورحجه الش يخ  جنح -أ ي عدم الوجوب  -وا 

ليه حاكه املفيت محمد شفيع أ رشف عيل الهتانوي كام رش يد أ محد اجلنجويه والش يخ    (. ١١٢يف جمالس حكمي ال مة )ص ومال ا 

ن يوم ادلجال مقداره س نة، ففي لك أ ربع وعرشين ساعة يصيل مخس ١/١٧٧وقال العالمة الطحطاوي يف حاشيته عىل ادلر اخملتار ) (: ا 

صلوات، ويوم بلغار مع ليلته أ ربع وعرشون ساعة، فيجب أ ن يصيل فيه مخس صلوات، فقد وجد الزمان، فاكن يف معىن يوم ادلجال، 

 اصل أ هنام قوالن مصححان غري أ ن دليل التقدير مرشق، انهتىى. فأ حلق به دالةل. قلت: واحل

مداد الفتاح )ص  (: وأ ما سبهبا ال صيل خفطاب هللا ال زيل وترادف نعمه اليت ال حتىص، وجعل هللا تعاىل ١٦٧وقال الرشنباليل يف ا 

جيابه تعاىل غيب عنا ال نطلع عليه، جفعل ال وقات أ مارات عىل ذكل اال جياب. وملا اكنت  ال وقات أ س بااب ظاهرة تيسريا عىل العباد، ل ن ا 

لهيا فسميت أ س بااب، وأ طلق الفقهاء علهيا امس السبب، وعند ال صوليني ال وقات عالمة وليست ال وقات معر  فة للوجوب، أ ضيفت ا 

ىل  فضاء وال تأ ثري، فهو بأ س باب. والفرق بيهنام أ ن السبب هو املفيض ا  احلمك بال تأ ثري. والعالمة يه ادلال عىل احلمك من غري توقف وال ا 

  احلقيقة النعم املرتادفة يف الوقت، وهو رشط حصة متعلقة ابلرضورة. انهتىى. عالمة عىل الوجوب. والعةل يف

ن العشاء فرضية يف احلق انظورة يف املرجاين ادلين شهابوقال العالمة  ن من أ قبح املبدعات وأ فضح (: ٧٤ صـ) الشفق يغب مل وا  ا 

ن صالة العشاء ساقطة عن  ىل غاية احملداثت ما يتقوهل رهط من أ حداث ال مة: ا  ساكن بالد يف أ ايم من الس نة، ينهتىي اقتصار ليالهيا ا 

جامع ال مة عىل لك واحد ٣١٠)ص  ال يغيب فهيا الشفق. وقال (: قد ثبت فرضية لك واحدة من الصلوات امخلس ابلكتاب والس نة وا 

 قدم سواء يف معوم الفرضية من امللكفني من غري اختصاص بأ هل قطر دون قطر، وحرصها عىل عرص دون عرص، ولك واحدة مهنا عىل

  ومشول الوجوب ودخولها حتت لكيات ادلالئل القطعية ومعومات الرباهني اليقينية.

وابن أ مري احلاج، ومعر بن جنمي، والعالمة  –يعين ابن قطلوبغا  -(: وممن ذهب ا ىل وجوبه ورحجه الش يخ قامس امجلايل ٤١٨وقال )ص 

سامعيل الطحطاوي، ومحمد أ مني بن عابدين، ومرتىض بن قطلغش القورصاوي، واملفيت حسن احلليب، وشها ب ادلين أ محد بن محمد بن ا 

ِنيازق يِل بن شاه نياز اخللجي، وعبد هللا بن عبد الرمحن بن معر القزاين السميت أ خريا، ورفيق بن طيب القورصاوي، والش يخ أ بو صاحل 



براهمي البريكامليك رساج ادلين، والش يخ محمد  وي، وال مري حيدر بن معصوم البخاري، ومحمد بن احلسني الربنديق املفيت، وعبد رشيف بن ا 

هللا بن حيىي اجلرتويش، وشاه أ محد بن رفيق الساميك، ومحمد أ مني بن س يف هللا الصباوي، ومحزة بن محمود بن احلسني الربزوي 

حساق بن سعيد، والش يخ َدولَتش اه بن عَاِدلشاه، ونعمة هللا بن بيكتمير الصالويج، ورشف احليسوب، ومحمد اير بن عبد هللا احلاج، وا 

براهمي بن خوجش، وفضل بن س يف هللا الكزيلوي، واملفيت عبد  ادلين بن زين ادلين الاسرتيل، ومحمد بن محيد بن مرتىض القزاين، وا 

ري، وأ بو عبد اخلالق أ عظم بن عبد السالم بن عبد الرحمي، وسعيد بن أ محد الرشداين أ خريا، ومشس ادلين بن عبد الرش يد القَشقا

الرمحن التنيك، واملفيت عبد الواحد بن سلامين، وعياض بن ظهري اخل َجنِدي مفيت خبارى، وخفر ادلين السوين، وعبد اللطيف بن س بحان 

يف الهامش: وممن قال  القريج، وهبة هللا الصالويج أ خريا، وِنياز بن بنيامني البلخي مفيت خبارى، انهتىى الكم املرجاين. قال احملقق

(، والش يخ مصطفى ١/٢٩٨ابلوجوب: الش يخ محمد مراد الرمزي يف تلفيق ال خبار وتلقيح ال اثر يف وقائع قازان وبلغار وملوك التتار )

(، انهتىى ٦/١١٩( والش يخ املفيت محمد تقي العامثين يف تمكةل فتح امللهم )١١٩أ محد الزرقاء يف العقل والفقه يف فهم احلديث النبوي )ص 

    ملخصا.     

احلق يف هذه املسأ ةل هو وجوب العشاء كام حققه ابن اهلامم (: ١٦٢ص ة )ه عىل الفوائد الهبياتمة عبد احلي اللكنوي يف تعليقوقال العال

 ىى. ، انهت يل وغريهام من حمققي الفقهاءة اجملبيف فتح القدير وتلميذه يف حل 

ن القول بفرضية العشاء يف مثل هذه املناطق راحج عىل القول ٦/١٩٤وقال ش يخنا املفيت محمد تقي العامثين يف تمكةل فتح امللهم ) (: ا 

ن النصوص القطعية املتواترة انطقة بفرضية مخس صلوات يف اليوم والليةل، وال ميكن نسخها أ و ختصيصها  ال ول من حيث ادلليل، وا 

رجاين رمحهام هللا تعاىل يف هذا املبحث قوي جدا، عىل أ ساس كون عالمة الوقت سببا لفرضية الصالة. وما ذكره احملقق ابن اهلامم وامل

مام جمهتد، وهو  فينبغي أ ن يكون التعويل عليه. وهو اذلي رحجه ابن عابدين، فقال يف رد احملتار: ويتأ يد القول ابلوجوب بأ نه قال به ا 

مام الشافعي، كام  املتويل عنه. وكذكل  عن -( موضع أ خره يف فصلت)قال جامع هذا الفتوى: والصحيح احللبة كام  –ة ينقهل يف احلل اال 

 رحجه الطحطاوي يف رشح ادلر، فقال: دليل التقدير مرشق. انهتىى. 

( ٢٣٩٦( وابن حبان )١٦٤١( وحصحه ابن خزمية )٤٦٨٩( وأ محد )٦٦٧٥( وابن أ يب شيبة )٨٦٠( والنسايئ )٥٧٩وروى أ بوداود )

ين صليت، قد: قال ؟معهم تصيل أ ال: فقلت .يصلون ومه البالط عىل معر ابن أ تيت: قال مميونة موىل يعين يسار بن سلامين عن  ا 

 لكتاهام: أ ي(: ٢/٤٣١قال البهيقي يف السنن الكربى ). مرتني يوم يف صالة تصلوا ال: يقول وسمل، عليه هللا صىل هللا رسول مسعت

ذا أ نت كيف: صىل هللا عليه وسمل هللا رسول يل قال قال ذر أ يب ( عن٦٤٨ويدل عليه ما روى مسمل )انهتىى.  ،الفرض وجه عىل  ا 

ن لوقهتا، الصالة صل: قال تأ مرين؟ مفا: قلت: قال وقهتا؟ عن الصالة مييتون أ و وقهتا عن الصالة يؤخرون أ مراء عليك اكنت  أ دركهتا فا 

هنا فصل، معهم، نه( عن عبد هللا بن مسعود قال: ٥٣٤. وكذا ما روى مسمل )انفةل كل فا   عن الصالة يؤخرون أ مراء عليمك س تكون ا 

ذا املوىت، رشق ا ىل وخينقوهنا ميقاهتا  (. ٥٣٤، رواه مسمل )س بحة معهم صالتمك واجعلوا مليقاهتا، الصالة فصلوا ذكل، فعلوا قد رأ يمتومه فا 

حساق حنبل بن أ محد اتفق: (٣/٤٤٦وحاكه خليل أ محد السهارنفوري يف بذل اجملهود ) (٢/١٥٦الاس تذاكر )قال ابن عبد الرب يف و   وا 

 عليه مكتوبة صالة الرجل يصيل أ ن ذكل أ ن مرتني يوم يف صالة تصلوا ال وسمل عليه هللا صىل هللا رسول قول معىن أ ن عىل راهويه بن

 صىل هللا برسول اقتداء انفةل هل أ هنا عىل امجلاعة مع الثانية صىل من وأ ما :قاال. أ يضا الفرض هجة عىل فيعيدها مهنا الفراغ بعد يقوم مث

عادة أ مرمه لذلي وسمل عليه هللا صىل وقوهل بذكل أ مره يف وسمل عليه هللا هنا جامعة يف الصالة اب   الصالة أ عاد ممن ذكل فليس ،انفةل لمك ا 

قال السهارنفوري: ولعهل مل يدخل يف صالهتم ل نه صىل جامعة، أ و اكن الوقت  انهتىى. ،انفةل والثانية فريضة ال وىل ل ن مرتني يوم يف

  ، وهللا أ عمل. وبياان للجواز أ و فعهل تعلامي عمومصبحا أ و عرصا أ و مغراب. انهتىى. أ و محهل عىل ال



سأ ةل من نوادر أ حاكم ال وقات: قال القرايف يف كتاب اليواقيت: م نسخة دار الرضوان(:  ٢/١٨وقال احلطاب املاليك يف مواهب اجلليل )

ىل بدل من بالد املغرب فوجد الشمس كام طلعت ذا زالت الشمس ببدل من بالد املرشق وفهيا ويل فطار ا  احلق فقال بعض العلامء:  ،ا 

اذلي زالت قلت: وانظر عىل هذا لو صىل الظهر يف البدل  انهتىى. ،نه خماطب بزوال البدل اذلي يوقع فيه الصالة؛ ل نه صار من أ ههلأ  

ىل البدل ال خر عادة الصالة .عليه فيه الشمس مث جاء ا  ل نه اكن خماطبا بزوال البدل اذلي أ وقع فيه الصالة  ،والظاهر أ نه ال يطالب اب 

يقاعها فيه، ومل يلكف هللا بصالة يف يوم واحد مرتني  ، انهتىى. فانظره ،وسقط عنه الوجوب اب 

ےس ولعمم وہا ہک اکی رفض امنز بج اس : بعد نقل حديث أ يب داود (١/٤٠٥وقال ش يخنا املفيت أ محد اخلانفوري يف محمود الفتاوى )

دا رک یل یئگ وت رھپ دوابرہ تیثیحب رفض اس اک ااعدہ درتس ںیہن ےہاکی رم راکن وواابجت وریغہ یک راعتی ےک اسھت ا ، انهتىى. ہبت امتم رشاطئ وا

(: مث ههنا شيئان: نفس الوجوب ووجوب ال داء، فنفس الوجوب سببه احلقيقي هو ٥٣ونقل الكم املال جيون من نور ال نوار )ص 

ووجب یک تبسن اابسب یک رطف اظرہی ےہ، ورہن در تقیقح ومبج وت (: ١/٤٠٧ببه الظاهري وهو الوقت. مث قال )اال جياب القدمي، وس 

ور ابری اعتیل ےن )اسیج ہک دحثی رعماج ںیم ےہ( رفامدای ےہ:   ت يه مخس ويه مخسون ال يبدل القول دلي.  اہلل یک ذات ےہ، ا زین ٓارضحن

ور ببس اظرہی ےک ووجد ںیم ٓااجےن یلص اہلل ہیلع وملس ےن ربخ ددیی ہک سمخ ءۃ  ولصات یف اویلم واۃلیلل ا ال ارم ایہل رکدای وت ربا

ث
ت

رپ بج دنبہ ےن ام

ل سمش )ینعی دوخل وتق رہظ( ےک دعب ڑپیھ یھت وت اوکس (: ١/٤٠٨وقال ) ذہم وہیئگ، اب اس رپ ایس دن ووجب رکمر ہن وہاگ۔ ارگ وہ امنز زوا

ہ ہب تین لفن واہں واولں ےک اس ھت اب دوابرہ رہظ ڑپےنھ یک رضورت ںیہن ےہ ، اس ےئل ہک اس اک ذہم رفِض رہظ ےس ربی وہاکچ ےہ ۔ اہتبل ارگ و

 رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےک ےئل رد سمش ےک سج واہعق وک دلیل ںیم زین اس ہگج(: ١/٤٠٩وقال )امجتع ںیم رشکی رکان اچےہ وت رکاتکس ےہ۔ 

رد ںیہن ےہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع وملس ای درگی احصہب ےن امنز رصع اک  ااعدہ رفامای وہ۔شیپ ایک ایگ ےہ اس ںیم یھب یسک ہگج یسک رواتی ںیم ہی وا
2 

                                                           
 قال العبد الضعيف عفا هللا عنه يف كتاب ال ربعني يف حب النيب ال مني صىل هللا عليه وسمل:   2

ليه يوىح وسمل عليه هللا صىل هللا رسول اكن: قالت معيس بنت ا سامء عن  هللا رسول فقال الشمس، غربت حىت العرص يصل فمل عيل، جحر يف ورا سه ا 

نه اللهم: وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فقال ال،: قال عيل؟ اي صليت: وسمل عليه هللا صىل  قالت الشمس، عليه فاردد رسوكل وطاعة طاعتك يف اكن ا 

 والعقييل( ١٤٧ و ٢٤/١٤٤) الكبري يف والطرباين( ٣/٩٢) ال اثر مشلك يف الطحاوي رواه غربت، ما بعد طلعت را يهتا مث غربت، فرا يهتا: ا سامء

 التوضيح يف امللقن ابن وعزاه اجلوزي، ابن ذكره كام شاهني وابن( ١/٣٥٥) املوضوعات يف اجلوزي وابن( ٧٠/٣٦ و ٤٢/٣١٤) عساكر وابن( ٣/٣٢٧)

 حديث من حنوه وروي. فلينظر وادلالئل املس تدرك يف أ جده ومل ادلالئل، يف والبهيقي احلامك ا ىل( ٦/٢٢١) الفتح يف جحر وابن احلامك ا ىل( ١٨/٤٣٥)

 جزء( ١/٣٠٩) اللآلئ يف الس يوطي ورسد(. ١/٢٢٥) املتشابه تلخيص يف واخلطيب( ١٦٤) الطاهرة اذلرية يف ادلواليب عند عنه هللا ريض احلسني

 احلسن أ يب طرق من ولك: اجلونفوري يونس محمد ش يخنا قال. وجابر ذر وأ يب وعيل وأ سامء هريرة أ يب رواية من فيه احلديث هذا أ ورد شاذان، احلسن أ يب

 . انهتىى قادح، عن خيلو ال شاذان

( ومحمد بن احلسني أ بو ٣/۹۲وحديث رد الشمس هذا اختلف فيه ال مئة قدميا وحديثا. فأ ثبته أ محد بن صاحل املرصي والطحاوي يف رشح مشلك اال اثر )

القامس عبيد هللا بن عبد هللا بن أ محد بن محمد بن حساكن وأ بو  -( ٧/۹۰كام يف اللسان ) -ه ۳۷٤الفتح بن بريدة ال زدي املوصيل احلافظ املتویف س نة 

( وتذكرة ٣/٣٩٢كام يف طبقات علامء احلديث ) -الشمس  النواصب وترغمي عنه هللا ريض لعيل الشمس رد خرب القايض احلنفي النيسابوري يف تصحيح

( وابن امللقن يف اال عالم ٦/٤٤٤اجلوزي يف مرأ ة الزمان )( وس بط ابن ١/٢٨٣وعياض يف الشفا ) -( ٣٢/٣٠٦( واترخي اال سالم )٣/٢٥٨احلفاظ )

( والعيين ٦/۲۲۱( وابن جحر يف الفتح )٨/۲۹٦( والهيمثي يف مجمع الزوائد )٧/٢٤٧( والويل العرايق يف طرح الترثيب )١٨/٤٣٦( والتوضيح )٢/٢٨٨)



Allah knows best 
Yusuf Shabbir 
30 Rabīʿ al-Thānī 1439 / 17 January 2018 
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir 

ه عن رأ ي وادله املفيت محمد شفيع رمحه ١٤٣٩سأ لت ش يخنا ش يخ اال سالم العالمة املفيت محمد تقي العامثين يف شهر رجب س نة  تمتة:

ىل  .لفاقد الوقتهللا، حفدثين بأ نه رمحه هللا اكن مييل أ خريا ا ىل وجوب صالة العشاء  وحدثين أ يضا أ نه سافر قبل س نوات من لندن ا 

، غربت الشمس، فصىل صالة املغرب مث انم، وملا استيقظ رأ ى الشمس وضوء الهنار، مث بقليل قالع الطائرةالوالايت املتحدة، فبعد ا  

أ نه جاء عندان هذا السؤال قبل أ شهر، ب أ خربتهغربت الشمس. قال: كنت مرتددا أ أ صيل صالة املغرب مرة اثنية أ م ال؟ فصليت. ف

 ا أ قره وال نفاه، بل سكت. ليوم والليةل مخس صلوات، وأ ن الصالة ال يعاد وجواب. مفأ ن الفرض يف ابفسأ لين: مباذا أ جبمت؟ فقلت: أ جبنا 

 

                                                           
( ١/٣٠٨( واللآلئ املصنوعة )٢/۱۳۷ص الكربی )( والس يوطي يف كشف اللبس يف حديث رد الشمس ويف اخلصائ١٥/٤۳يف معدة القاري )

( ١/۳۷۸( وابن عراق يف تزنيه الرشيعة )۳٦٥( والسخاوي يف املقاصد احلس نة )ص ٦/٤۸٤و  ١/۳۲۱والقسطالين يف املواهب والزرقاين يف رشحه )

( ١/٥۹۳( ورشح الشفا )٦/۲٦۰۲قاري يف املرقاة )( وعيل ال١/١٥٩( ومعر بن جنمي يف الهنر الفائق )٢/۳۷٥وابن جحر الهيمتي يف الصواعق احملرقة )

( ومحمد بن يوسف الشايم يف مزيل اللبس عن حديث رد الشمس والعجلوين يف ۹٦( والفتين يف تذكرة املوضوعات )ص ۲۰۸وال رسار املرفوعة )ص 

وظفر أ محد ( ١/٤۰۷ي يف فيض الباري )( والكشمري ٤٢٨( واللكنوي يف ظفر ال ماين )ص ٧/١٩١( والزبيدي يف اال حتاف )١/۲۲۰كشف اخلفاء )

ىل هذا مال التقي الس بيك يف الس يف املسلول )ص وغريمه (٤٤١العامثين يف قواعد يف علوم احلديث )ص   .  (٥١٠و  ٤٥٢، وا 

براهمي ونفاه أ بو حنيفة وأ محد بن حنبل وعيل بن املديين وأ بو بكر محمد بن حامت بن زجنويه البخاري ومحمد بن عبيد الطنافيس ويعىل  بن عبيد الطنافيس وا 

( وابن حزم يف الفصل ٤٢/۳۱٤( وابن عساكر يف اترخي دمشق )١/۱٥بن يعقوب اجلوزجاين ومحمد بن انرص البغدادي وابن اجلوزي يف املوضوعات )

( وتذكرة احلفاظ ٣٢/۳۰٦اال سالم )( واذلهيب يف اترخي ٥۷( وابن تميية يف مهناج الس نة وجامل ادلين املزي وابن القمي يف املنار املنيف )ص ۳/٥)

ىل هذا مال العقييل يف الضعفاء ٦/۷۷( وابن كثري يف البداية والهناية )٣/١٧٠( واملزيان )۱۱۷( وتلخيص كتاب املوضوعات )ص ۲٥۷/٣) ( وغريمه. وا 

 الكم الش يخ ابن تميية رمحه هللا تعاىل جيزم (. قال: اذلي يقف عىل٥۹( والش يخ عبد الفتاح أ بو غدة يف تعليقه عىل املنار املنيف )ص ٣/٣٢٧الكبري )

ه، فرتدد يف ثبوت احلديث لكنه مل جيزم بنفيه وال بثبوته. والكم ١٤٣٦بوضع احلديث، انهتى . وسأ لت ش يخنا حمدث العرص محمد يونس اجلونفوري س نة 

ن مل يرصح ( يدل عىل ميالنه ا ىل نف ٣١٢٤( حتت احلديث رمق )٤٤٠ش يخنا يف تعليقاته عىل الصحيح )ص  يه بقرينة أ نه خمت البحث بالكم ابن كثري، وا 

ورسول هللا صىل هللا عليه وسمل أ عظم جاها وأ جل منصبا وأ عىل قدرا من يوشع بن نون، بل من سائر ال نبياء عىل (: ٦/٧٩به، وهذا الكم ابن كثري )

ليه ما ليس بصحيح، ولو حص لكنا من أ ول القائلني به واملعتقدين هل ،اال طالق ال ما حص عندان عنه وال نس ند ا   ، انهتىى.ولكن ال نقول ا 

 وتبعهم نعم،: التذكرة صاحب والقرطيب الشافعية قالت ال؟ أ م الوقت يرجع فهل غروهبا بعد الشمس رجعت لو: اجلونفوري يونس محمد ش يخنا قال :فائدة

 راجع قضاء، ويصري الوقت يرجع ال بأ نه مرصح احلنابةل من اجلوزي ابن والكم الشايم، يف والبسط ا سامعيل الش يخ وخالفه احلنفية، من الهنر صاحب

 الكم الش يخ والكيم من كتاب ال ربعني. انهتىى(. ٧/١٩٢) اال حتاف


