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صالتي في وقتها

الدرس الخامس الفقه

تمهيد:
الصلوات المفروضة مؤقتة بمواقيت معلومة ودقيقة في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ڤ   

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ چ  چ ﴾)1).
، فعن ابن مسعود  قال: سألت  وأداء الصالة في وقتها من أفضل األعمال عند اهلل 
؟ قال: برُّ الوالدين  الُة لوقتِها، قال: قلت: ثم أيُّ رسول اهلل �: أيُّ الَعَمِل أفضُل؟ قال: » الصَّ

قال: قلت: ثم أيُّ ؟ قال: الجهاُد في سبيِل اهللِ «)2(.
ف أوقات الصالة كما وردت في السنة النبوية: 1- أتعرَّ
لكل صالة وقت شرعي خاص بها له بداية ونهاية.

قال اهلل تعالى : ﴿  ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ﴾)3(.
 وردت أحاديث كثيرة في السنة النبوية المطهرة تبين مواقيت الصالة منها: عن جابر بن عبد 
ى الظهَر حين زالِت الشمُس، ثم  : أن النبي � جاءه جبريُل  فقال: » ُقْم فصّله، فصلَّ اهلل 
ى العصَر حين صار ظلُّ كلِّ شيء مثله أو قال صار ظّله مثله،  جاءه العصَر، فقال: قْم فصّله فصلَّ
ثم جاَءه المغرَب فقال: قْم فصّله، فصلَّى حين وجبت الشمُس، ثم جاءه العشاَء فقال: قم فصّله 
َفُق، ثم جاَءه الفجَر، فقال: قْم فصّله، َفصلَّى حيَن برَق الفجُر أو قال حين  فصلى حين غاَب الشَّ
سطَع الفجُر. ثم جاءه من الغد للظهر فقال: ُقْم فصّله، فصّلى الظهَر حين صاَر ِظلُّ كلِّ شيء 

)1( سورة اإلسراء: 78
)2( صحيح مسلم  كتاب: اإليمان  باب: بيان كون اإليمان باهلل  أفضل األعمال.

)3( سورة النساء: 103
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ى العصر حين صار ظلُّ كلِّ شيء مثليه، ثمَّ جاءه  مثله، ثم جاءه للعصَر فقال: قم فصّله، فصلَّ
للمغرَب، وقًتا واحًدا لم يزْل عنه، ثمَّ جاء للعشاَء، حيَن ذهَب نصُف الليِل أوقال: ثلث الليِل 
ه، فصّلى الفجَر، ثمَّ قاَل : ما بين فصّلى العشاَء، ثمَّ جاءه للفجر، حين أسفَر جًدا، فقال: قْم فصلِّ

 

هذين وقت «)1(.
ويفهم من قول جبريل  : » ما بين هذين وقت « أن هناك وقًتا اختيارّيًا ووقًتا ضرورّيًا 

للصالة.
الوقت الختياري للصالة:

رها عنه بال عذر شرعي. هو الوقت المحدد شرًعا ألداء الصالة فيه، ويأثم من أخَّ
الوقت الضطراري للصالة:

هو الوقت الذي يجوز تأخير الصالة إليه لمن عنده عذر كالنوم والمرض.

د مواقيت الصلوات الخمس في هذا األسبوع:  نشاط 1 ُأحدِّ
مهارة المالحظة

=  ................ : ................  ص الفجر 
=  ................ : ................  م الظهر 
=  ................ : ................  م العصر 
=  ................ : ................  م المغرب 
=  ................ : ................  م العشاء 

)1( مسند اإلمام أحمد  مسند جابر بن عبداهلل  حديث 14762.
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2- ُأبّين أوقات الصلوات الخمس من خالل الحديث السابق.

الوقت االضطراريالوقت االختياريالصالة

من طلوع الفجر الصادق إلى اإلسفار البّين الفجر
) وقت تظهر فيه الوجوه وتختفي النجوم (.     

من اإلسفار البّين إلى طلوع 
الشمس.

من زوال الشمس عن وسط السماء الظهر
بلوغ ظلِّ كل شيء مثله.إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثله.

من بلوغ ظل كل شيء مثلهالعصر
إلى أن يصير ظلُّ كل شيء مثليه

من اصفرار الشمس إلى قبيل 
الغروب بزمن يكفي ألدائها.

من غروب الشمس إلى ما بعد الغروب بقليلالمغرب   
غياب الشفق األحمر.)مدة تكفي للغسل وارتداء الثياب وأداء ثالث ركعات(.

من غياب الشفق األحمرالعشاء
إلى آخر الثلث األول من الليل.

من آخر الثلث األول من الليل 
إلى قبيل طلوع الفجر.
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المعجم صديقي: بالتعاون مع زمالئي َأبحُث عن معاني   نشاط 2
مهارة البحثالكلمات اآلتية، ثم َأكتُب تحت كل صورة ما يمثلها:

- الفجر الصادق: ............................................................................................................................. .

- اإلسفار: ............................................................................................................................................ .

- زوال الشمس: ............................................................................................................................... .

- الشفق األحمر: ............................................................................................................................. .

.................................... .................................... .................................... ....................................

ُح بعض األحكام المتعلقة بأوقات الصالة: 3- ُأوضِّ
أواًل: حكم تأخير الصالة عن وقتها:

والندم  والتوبة  االستغفار  وعليه  عظيًما،  إثًما  أثم  وقتها  خرج  حتى  عذر  لغير  رها  أخَّ من 
چ چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ      ﴿ تعالى:  قــال  ــالة،  ص من  فاته  ما   وقضاء 

چ   ڇ ﴾)1(.

ثانًيا: حكم من نام عن صالة أو نسيها:
من نسي صالة أو نام عنها وجب عليه أداؤها فور تذكرها؛ لقول الرسول � : » من نسي 

صالًة أو نام عنها فكفارتها أن ُيصلِّها إذا ذكرها «)2(.

)1( سورة الماعون: 5-4. 
)2( صحيح مسلم   كتاب: المساجد ومواضع الصالة  باب: قضاء الصالة الفائتة.

iPad


iPad


iPad


iPad




68

ثالًثا: حكم الصالة عند ظهور الفجر الكاذب:
بن جابر  فعن  وقتها،  غير  في  فصالته  الكاذب  الفجر  ظهور  عند  الفجر  صلى   من 
 عبداهلل  قال: قال رسول اهلل �: » الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان *
يحل  فإنه  األفق  في  مستطياًل  يذهب  الذي  الفجر  أما  و  الطعام،  يحرم  وال  الصالة  يحل  فال 

الصالة و يحرم الطعام «)1(.

عن   نشاط 3 والفجر  العصر  صالتي  تأخير  لمشكلة  حاًل  ُم  ــدِّ ُأق
مهارة حل المشكالتوقتيهما عند كثير من الناس.

...................................................................................................................................................................................................

4- َأتجنَُّب األوقات المنهي عن صالة النوافل فيها:
أواًل: بعَد صالة الفْجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. أي بمقدار )12- 20 دقيقة( 

ثانًيا:  عند قيام الشمس وسط السماء حتى تزول، وذلك حين ال يبَقى للقائم في الظهيرة 
ره البعض بُربع ساعة تقريًبا. ظلٌّ في المشرق وال في المغِرب، وقدَّ

ثالًثا: بعَد صالة العصر حتى تغُرب الشمس.
وذلك لحديث عقبة بن عامر  الذي قال : » ثالُث ساعاٍت كان رسول اهلل � ينهانا أن 
نصلي فيهنَّ أو أن نقبَر فيهن موتانا: حين تطلع الشمُس بازغًة حتى ترتفع، وحيَن يقوم قائُم 

يُف الشمس للغروب حتى تغرب «)2(. الظهيرة حتى تميل الشمُس، وحين َتضَّ
وحديث أبي سعيد الخدري  قال: سمعت رسول اهلل � يقول: » ال صالَة بعد الصبِح 

حتى ترتفَع الشمُس، وال صالَة بعد العصِر حتى تغيب الشمُس «)3(.
)1( صحيح الجامع الصغير لأللباني  حديث 4278.

* ذنب سرحان: أي ذنب الذئب.
* تضيف: أي تميل.

)2( صحيح مسلم  كتاب: صالة المسافرين وقصرها  باب: األوقات التي نهى من الصالة فيها.
)3( صحيح البخاري  كتاب: مواقيت الصالة  باب: ال يتحرى الصالة قبل غروب الشمس.
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  نشاط 4
قم بتثبيت عصا والحظ مسار الظل للعصا في :

) أول النهار – وسط النهار- آخر النهار (، ثم سجل 
مهارة االستنتاجسبب التغيير واربطه بمواقيت الصالة.

............................................................................................................................................................

: مُت مع إِخواني من الدرس أنَّ َتعلَّ
1- لكل صالة وقًتا شرعًيا خاًصا بها.

2- للصالة وقتين، اختيارًيا واضطرارًيا.
3- تأخير الصالة عن وقتها لغير عذر إثم عظيم.

4- ظهور الفجر الكاذب ال يحل صالة وال يحرم طعاًما على الصائم.
5- صالة النوافل في األوقات المنهي عنها مكروهة.

6 - القيمة المستفادة: ..................................................................................................................
7 - المظاهرالسلوكية: 

  أ  - ..........................................................................................................................................
ب - .........................................................................................................................................
جـ - .........................................................................................................................................
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السؤال األول: اكتب المصطلح المناسب أمام ما يأتي:
فيه، ويأثم من  الصالة  المحدد شرًعا ألداء  الوقت   )  .................................................................  (  -1 

ها عنه بال عذر شرعي. أخرَّ
2-  ) ................................................................. ( الوقت الذي يجوز تأخير الصالة إليه لَمْن عنده عذر 

كالنوم والمرض.
 السؤال الثاني: ِصْل بين الصالة والصورة التي تحدد وقتها.

العص

املغرب

الفجر

العشاء

السؤال الثالث:
استخرج األوقات المنهي عن صالة النوافل فيها من خالل الحديث الشريف اآلتي:

- عن أبي سعيد الخدري  قال:» ال صالَة بعد الّصبِح حتى ترتفَع الشمُس، وال صالَة 
بعد العصِر حتى تغيَب الشمُس «)1(.

.......................................................................................... -2  ......................................................................................... -1
)1( صحيح البخاري  كتاب: مواقيت الصالة  باب: ال يتحرى الصالة قبل غروب الشمس.
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السؤال الرابع:
ضع عالمة )✔) أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✘) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي: 

)  ( 1- يبدأ وقت صالة الظهر قبل زوال الشمس من وسط السماء.   
)  ( 2- أول وقت صالة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق.    
)  ( 3- يحرم الطعام والشراب على الصائم عند ظهور الفجر الكاذب.  
)  ( 4- وقت صالة العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل.   

السؤال الخامس: ما التصرف الواجب على المسلم في الحالت اآلتية:
1- َمْن نام عن صالة أو نسيها.

. ....................................................................................................................................................................................................

ر الصالة لغير عذر. 2- َمْن أخَّ
. ....................................................................................................................................................................................................
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