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ملخص البحث

Abstract
The beholder to prayer times, while the entry and exit shows him the greatness of this
great Islam and the exact order Vooqat prayer and timing did not come by accident but is
appreciated God's majestic gaze, and the fact that time has the effect of prayer being valid or not
and a statement prayer cases when they leave or exit portion of which it came time for this
research, which included a modest introduction and four sections and a conclusion. Which
included the importance of research and provided reasons for his choice. The first section was
Mbgesa preliminary, came second section including the times imposed Waddle legitimacy. The
third section has been allocated time to realize prayer last time. The fourth section included on
abhorred spend the obligatory prayers. Conclusion then outlined the most important findings in
this research.
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املبحث االول
متهيدي :مطالب تتعلق بالصالة.
املطلب االول :التعريف بالصالة.

املطلب الثاني -التعريف باألداء والقضاء.

املطلب الثالث -الرتغيب يف اداء الصالة لوقتها والتحذير عن اخراجها عنه.

 :ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

.1

{وَأَقِمِ الصَّالَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِين}

.2

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ
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املبحث الثاني
االوقات املفروضة ودليل مشروعيتها
املطلب االول :دليل مشروعية االوقات املفروضة.
ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ







املطلب الثاني :وقت الظهر.
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املطلب الثالث  :وقت العصر.







املطلب الرابع -وقت املغرب.
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املطلب اخلامس -وقت العشاء.

























املطلب السادس -وقت الصبح.
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املطلب السابع -وقت اجلمعة.






















املبحث الثالث
وقت ادراك الصالة يف اخر الوقت
املطلب األول -وقت ادراك سائر الصالة عدا الصبح واجلمعة.
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املطلب الثاني -وقت ادراك صالة الصبح اخر الوقت.
 





















املطلب الثالث -وقت ادراك صالة اجلمعة اخر الوقت.
 







املبحث الرابع
قضاء الصالة املفروضة
املطلب االول :قضاء الصالة يف النهار.
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املطلب الثاني -قضاء الصالة الفائتة هل يكون على الفور او الرتاخي.
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هوامش البحث
) )2لسان العرب .464/14:

191

حكم الصالة أداءً أو قضاءً فيما لو خرجت أو خرج جزء منها عن الوقت
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) (48ينظر  :العدة  :ص , 64المجموع . 42/3 :
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املصادر واملراجع

194

حكم الصالة أداءً أو قضاءً فيما لو خرجت أو خرج جزء منها عن الوقت

195

حكم الصالة أداءً أو قضاءً فيما لو خرجت أو خرج جزء منها عن الوقت

196

