
 األوقات المنھي عن الصالة فیھا، والحكمة في ذلك

 عبده قاید الذریبي

األصُل في المسلم أنَّھ یستسلم ألوامر هللا، وَیجتِنب نواھَیھ، فیلتزم بما أْلَزمھ 
في سنتھ  -صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -هللا في كتابھ، أو ألزمھ رسولُھ 

شيء انتھى، فال یتعبَّد ہلل الصحیحة، فإذا أُِمر بشيء ائتَمر، وإذا ُنھي عن 
إال بما شَرعھ هللا، وھذا ما تمیَّز بھ اإلسالم عن بقیة األدیان: أنَّھ ِدین قائم 
على االتباع ال االبتداع، فال ُیزاد فیھ ما لیس منھ، وال ینقص عنھ ما ھو 

َعلَْیُكْم ِنْعَمِتي ?  فیھ؛ ألنَّھ ِدین أكملھ هللا: ? اْلَیْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدیَنُكْم َوأَْتَمْمتُ 
]، وبإكمالھ تمَّت نعمة هللا على عباده، وھو ِدین ارتضاه هللا 3[المائدة: 

]، ولن َیقبل ِدیًنا 3للبشریة جمعاء: ? َوَرِضیُت لَُكُم اإلِْسالََم ِدیًنا ? [المائدة: 
ُھَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن سواه: ? َوَمن َیْبَتِغ َغْیَر اإلِْسالَِم ِدیًنا َفلَْن ُیْقَبَل ِمْنُھ وَ 

 .[85اْلَخاِسِریَن ? [آل عمران: 
 

ین، فیمتِثل أوامر هللا، ویجتنب  ك بھذا الدِّ فالمسلِم الصادُق في إسالمھ یتمسَّ
نواھیھ، وِمن ھذه النواھي التي ُنِھي المسلم عنھا: الصالة في أوقاٍت نَھى 

 .قْد ال نعلمھاالشرع الحكیم عن الصالة فیھا؛ لِحكم جمة، قْد نعلمھا و
 

د ھذه األوقات المنھي عن الصالة فیھا، ننبِّھ إلى أنَّ المقصود  وقبل أن ُنعدِّ
بالصالة المنھي عنھا في ھذه األوقات، ھي: النوافل المطلَقة، أو الصالة 

 .إن شاء هللا -التي ال سبَب لھا، كما سیأتي بیاُن ذلك 
 

 :أتيوِمن ھذه األوقات المنھي عن الصالة فیھا ما ی
 

 .بعَد صالة الفْجر إلى طلوع الشمس: أوالً 
 

عنَد طلوع الشمس حتى ترتفع قْدر رمح في رأي العین؛ أي: بمقدار : ثانًیا
 .اثنتي عشرة دقیقة تقریًبا



 
حین یقوم قائُم الظھیرة حتى تزوَل الشمس، وذلك حین ال یبَقى للقائم : ثالًثا

ره البعض بُربع ساعة  في الظھیرة ظلٌّ في المشرق وال في المغِرب، وقدَّ
 .تقریًبا

 
 .بعَد صالة العْصر حتى تغُرب الشمس: رابًعا

 
 .عنَد اصفرار الشمس حتى تغُرب: خامًسا

 
فھذه خمسُة أوقات جاءِت األحادیث الصحیحة بالنھي عن الصالة فیھا، 

 :وِمن ھذه األحادیث ما یأتي
 

 -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنھ  -حدیث أبي عبدهللا الصنابحي : أوالً 
قال: ((إنَّ الشمس تطلُع بْین قرني الشیطان، فإذا  -صلَّى هللا علیھ وسلَّم 

ارتفعْت فارقھا، فإذا كانْت في وسِط السماء قارَنھا، فإذا زالْت فارقھا، فإذا 
دنت للغروب قارَنھا، فإذا غربْت فارقھا، فال تصلُّوا ھذه الساعات 

حھ األلباني 18591)، وأحمد (1253الثالث))؛ رواه ابن ماجھ ( )، وصحَّ
 .(1048في المشكاة (

 
قال: رآني ابُن عمَر  -رضي هللا عنھما  -حدیث َیسار مولَى ابن عمر : ثانًیا

صلَّى هللا علیھ  -وأنا أُصلِّي بعَد طلوع الفْجر، فقال: یا یسار، إنَّ رسوَل هللا 
فقال: ((لیبلغ شاھُدكم خَرج علینا ونحن ُنصلِّي ھذه الصالة،  -وسلَّم 

)، 1278غائَبكم، ال ُتصلُّوا بعَد الفْجر إال سجدتین))؛ رواه أبو داود (
حھ األلباني في صحیح أبي داود (  .(1159وصحَّ

 
قال: سمعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنھ  -وحدیث أبي سعید الُخدري : ثالًثا

بح حتى تطلَع الشمس، یقول: ((ال صالَة بعَد الصُّ  -صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -
)، واللفظ 586وال صالَة بعَد العصر حتى تغیَب الشمس))؛ رواه البخاري (



 .) بمعناه825لھ، ومسلم (
 

"ثالُث ساعات كان \قال:  -رضي هللا عنھ  -حدیث ُعقبة بن عامر : رابًعا
، أو أن نْقبُ  -صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -رسوُل هللا  ر فیھن ینھانا أن ُنصلِّي فیھنَّ

موتانا: حین تطلُع الشمس بازغًة حتى ترتفع، وحین یقوم قائُم الظھیرة 
الشمس  -أي: تمیل إلى ِجھة الغروب  -حتى َتمیل الشمس، وحین َتَضیَُّف 

 .(831للغروب حتى تغرب))؛ رواه مسلم (
 

صلَّى  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنھما  -حدیث ابن عمر : خامًسا
ى أحُدكم فیصلِّي عند طلوع الشمس، وال عنَد -سلَّم هللا علیھ و : ((ال یتحرَّ

)، وفي روایة قال: ((إذا 828)، ومسلم (585غروبھا))؛ رواه البخاري (
ل ما َیغیب  -َطلَع حاجُب الشمس  ل ما یبدو منھا في الطلوع، وھو أوَّ أوَّ

 -ھرة أي: حتى تصیَر الشمس بارزًة ظا -فدُعوا الصالة حتى تبرز  -منھا 
فإذا غاب حاجُب الشمس فدُعوا الصالة حتى تغیَب، وال تحیَّنوا بصالتكم 

طلوَع الشمس وال غروبھا، فإنَّھا تطلع بْین قرني شیطان))؛ رواه البخاري 
)، وغیر ذلك ِمن األحادیث التي جاءْت بالنھي عن الصالِة في ھذه 3273(

 .األوقات
 

 :قاتالِحكمة من النھي عن الصالة في ھذه األو
 

ًدا ہلل، وال یتوقَّف  األصُل أنَّ المسلِم یستسلم ألواِمر هللا، ویجتنب نواھَیھ تعبُّ
لَع على الِحكمة أو الِعلَّة ِمن األمر بكذا، أو النھي عن  عن التعبُّد حتى یطَّ

ذلك، بل علیھ أن ینقاد، ولھ أن یبَحث على الُحكم والِعلل أثناء العمل؛ 
أنَّ الشرع  -رحمھم هللا تعالى  -وقد ذكر العلماء  لیزداَد إیماًنا وثباًتا،

ة، علِمھا َمن علِمھا،  الحكیم نھى عن الصالِة في ھذه األوقات لِحكم عدَّ
 :وجھلھا َمن جھلھا، ومن ھذه الِحكم التي ُعلمت في ھذه المسألة ما یأتي

 
یًغا؛ أنَّ في وقت الظھیرة قُبیل الزوال ُیوقد فیھ على جھنم إیقاًدا بل: أوالً 



صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -أنَّ النبي  -رضي هللا عنھ  -لحدیث عمرو بن عبسة 
قال: ((ثم صلِّ؛ فإن الصالة مشھودةٌ محضورة حتى یستقلَّ الظل  -

بالرمح، ثم أْقِصر عن الصالة؛ فإنھ حینئٍذ ُتسجر جھنم))؛ رواه مسلم 
)832). 
 

ا الِحكمة من النھي عِن الصالة ع: ثانًیا نَد طلوع الشمس وعنَد غروبھا، وأمَّ
فھي مشابھة المشركین، فإنَّھم یسجدون للشمس عنَد طلوعھا وعنَد 

صلَّى هللا  -أنَّ النبي  -رضي هللا عنھ  -غروبھا؛ لحدیث عمرو بن عبسة 
قال: ((صلِّ الصبح، ثم أَْقِصْر عن الصالة حتى تطلُع الشمس  -علیھ وسلَّم 

ني شیطان، وحینئٍذ یسجد لھا الكفَّار))، ثم حتى ترتفع؛ فإنھا تطلع بین قرْ 
: ((حتى تصلِّي العصر، ثم أقِصْر عن الصالة -علیھ الصالة والسالم  -قال 

حتى تغرَب الشمس؛ فإنَّھا تغرب بین قرني شیطان، وحینئٍذ یسجد لھا 
 .(832الكفار))؛ رواه مسلم (

 
 -هللا علیھ وسلَّم صلَّى  -أنَّ النبي  -رضي هللا عنھما  -وحدیث ابن عمَر 

وا بصالتكم طلوَع الشمس وال ُغروبھا؛ فإنَّھا تطلع بقْرني  قال: ((ال َتَحرَّ
 .(828شیطان))؛ رواه مسلم (

 
ا النھي عِن الصالة بعَد صالة الفْجر إلى طلوع الشمس، وبعَد : ثالًثا وأمَّ

الم صالة العْصر إلى غروب الشَّمس، فِمن باب سدِّ الذریعة؛ قال شیُخ اإلس
في بیان ِحكمة النھي عن الصالة في ھذه األوقات:  -رحمھ هللا  -ابن تیمیة 

كفَّار، فالمصلِّي حینئٍذ یتشبھ "الشیطاُن یقارن الشمس، وحینئٍذ یسجد لھا ال\
ُجوُد وإْن لم یكونوا یعبدون معبوَدھم، وال  بھم في ِجنس الصالة، فالسُّ

ورة، فنَھى عن الصالة في ھذین  یقصدون مقصودھم، لكن یشبھھم في الصُّ
ُھ بالكفَّار، وال یتشبھ بھم المسلِم في  ا للذریعة؛ حتى ینقِطع التشبُّ الوقتین سّدً

 .(23/186موع الفتاوى ("؛ مج\ِشْركھم
 

"... األصل في النھي أنَّھ عنَد الطلوع والغروب... \: -رحمھ هللا  -وقال 



ا للذریعة؛ فإنَّ المتطوع قد یصلِّي  لكن ُنِھي عن الصالة بعَد الصالتین سّدً
" \"مجموع الفتاوى\"؛ \بعدھما حتى ُیصلِّي وقَت الطلوع والغروب

)23/203). 
 

أُخرى في النَّھي عن الصالة في ھذه األوقات عموًما،  وھناك ِحكمة: رابًعا
وھي إجماُم النفوس، وتنشیطھا حتى ُتقبل بعد وقت المْنع بنشاط ورْغبة، 

"في النھي \فقال:  -رحمھ هللا  -كما أشار إلى ذلك شیُخ اإلسالم ابن تیمیة 
عنھ بعض األوقات مصالِح أَُخر؛ من إجمام النفوس بعض األوقات ِمن ثقل 

لعبادة، كما یجم بالنَّْوم وغیره... وِمن تشویقھا وتحبیب الصالة إلیھا إذا ا
ُمنِعت منھا وقًتا، فإنَّھ یكون أنشَط وأرغب فیھا؛ فإنَّ العبادة إذا ُخصت 

ا تنشط للشيِء الدائم، ومنھا:  ببعض األوقات نشطِت النفوس لھا أعظَم ممَّ
ذا نھى عنھ بعَض األوقات أنَّ الشيء الدائم تسأم منھ وتملُّ وتضجر، فإ

 .(23/187" (\"مجموع الفتاوى\"؛ \زال ذلك الملل
 

 :صلوات ُتصلَّى في أيِّ وقت
 

كنَّا قد نبْھنا في بدایة المقال إلى أنَّ المقصود بالصالة المنھي عنھا في ھذه 
ع المطلَق، وھي التي ال سبَب لھا، وأما  األوقات ھي: صالة التطوُّ

سیاًنا، أو بسبب نوم، أو الصلوات التي لھا سبب، الصلوات التي ُتركت ن
فإنھا ُتصلَّى في أي وقت ِمن لیل أو نھار، وِمن ھذه الصلوات التي ُتصلَّى 

 :في أي وقت ما یلي
 

قال:  -رضي هللا عنھ  -قضاء الفرائض الفاِئتة؛ لحدیِث أنس بن مالك : أوالً 
صالًة أو نام عنھا، فكفَّارتھا : ((َمن نِسي -صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -قال النبي 

 .) واللفظ لھ684)، ومسلم (597أن ُیصلَِّیھا إذا ذَكَرھا))؛ رواه البخاري (
 

قال: قال  -رضي هللا عنھ  -قضاء ُسنَّة الفجر؛ لحدیث أبي ھریرة : ثانًیا
: ((َمن لم یصلِّ ركعتي الفجر، -صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -رسوُل هللا 



)، والحاكم في 423تطلع الشَّْمس))؛ رواه الترمذي ( فلیصلِّھما بعَدما
"ھذا حدیٌث صحیح على شْرط الشیخین ولم \)، وقال: 1015المستدرك (

جاه حھ األلبانيُّ في 2472"، ورواه ابن حبَّان في صحیحھ (\یخرِّ )، وصحَّ
 .(2361" (\"السلسلة الصحیحة\
 

أنَّھ صلَّى  -مھملة بالقاف المفتوحة وسكون فدال  -ولحدیث قیس بن َقْھد 
الصبح، ولم یكن َرَكع ركعتي  -صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -مع رسوِل هللا 

ا سلَّم رسوُل هللا  سلَّم معھ، ثم قام فَرَكع  -صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -الفجر، فلمَّ
ینُظر إلیھ، فلم ینكر  -صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -ركعتي الفجر، ورسوُل هللا 

)، وابن 2471)، وابن حبان في صحیحھ (23812اه أحمد (ذلك علیھ؛ رو
حھ 1267)، وأبو داود (1116خزیمة في صحیحھ ( ) بمعناه، وصحَّ

 .(1151األلباني في صحیح أبي داود (
 

قال: قال  -رضي هللا عنھ  -ركَعتي الطواف؛ لحدیث ُجَبیر بن مطِعم : ثالًثا
ني عبِد مناف، ال تمنعوا أحًدا : ((یا ب-صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -رسوُل هللا 

طاَف بھذا البیت وصلَّى، أیَّة ساعة شاَء ِمن لیل أو نھار))؛ رواه الترمذي 
)، 16294)، وأحمد (1254)، وابن ماجھ (585)، والنسائي (868(

حھ األلبانيُّ في   .(1045" (\"مشكاة المصابیح\وصحَّ
 

تحیَّة المسجد، وصالة الصلوات ذواُت األسباب؛ كصالِة الجنازة، و: رابًعا
الكسوف، وركعتي الوضوء، وإعادة الجماعة، وصالة االستخارة لَما 

یفوت، وغیر ذلك؛ لألدلَّة الدالة على ِفعل ھذه الصلوات دون التقیید بزَمن، 
صلَّى هللا  -أنَّ النبي  -رضي هللا عنھ  -كما یشھد لذلك حدیُث أبي قتادة 

ُدكم المسجد، فال یجلْس حتى یصلَِّي قال: ((إذا دَخل أح -علیھ وسلَّم 
 .(714) واللفظ لھ، ومسلم (1167ركعتین))؛ رواه البخاري (

 
 :صالة النافلة في وقت الزوال یوم الجمعة

 



ذَھب بعُض العلماء إلى استثناء یوِم الُجُمعة، فقالوا: یوم الُجُمعة لیس فیھ 
لحدیث سلماَن وقت نْھي عند منتصف النَّھار حین یقوم قاِئم الظھیرة؛ 

: -صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنھ -الفارسي 
ھن من  ((ال یغتسل رجٌل یوَم الُجُمعة، ویتطھَّر ما استطاع ِمن طھر، ویدَّ
ق بین اثنین، ثم یصلِّي ما  ُدھنھ، أو یمس من ِطیب بیتھ، ثم یخُرج فال یفرِّ

اإلمام، إال ُغِفر لھ ما بْینھ وبْین الُجُمعة ُكِتب لھ، ثم ینصت إذا تكلَّم 
 .(883األخرى))؛ رواه البخاري (

 
ث  -رحمھ هللا  -وممَّن ذَھب إلى ھذا القول العالَّمة ابُن القیِّم  فقال وھو یتحدَّ

وال عند \عن خصائِص یوم الُجُمعة:  "ال ُیكره ِفعُل الصالة فیھ وقت الزَّ
ھ، وھو اختیار شیِخنا أبي العباس ابن وَمن وافق -رحمھ هللا  -الشافعي 

تیمیة، ولم یكن اعتماُده على حدیث لیث، عن مجاھد، عن أبي خلیل، عن 
أنھ َكِره  -صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -عِن النبي  -رضي هللا عنھ  -أبي قتادة 

َم ُتسجر إال یوَم  الصالة ِنصف النھار إال یوم الُجُمعة، وقال: ((إنَّ جھنَّ
)، وضعفھ األلباني في ضعیف أبي داود 1083)؛ [رواه أبو داود (الُجُمعة)

)]؛ أي: لم یكن اعتماُده على ھذا الحدیث لضْعفھ، وإنَّما كان اعتماده 200(
على أنَّ َمن جاء إلى یوم الُجُمعة ُیستحبُّ لھ أن ُیصلِّي حتى یخُرج اإلمام، 

تطھَّر ما استطاع وفي الحدیِث الصحیح: ((ال یغتسُل رجٌل یوم الُجُمعة وی
ق  ھن من ُدھنھ، أو یمسُّ ِمن ِطیب بیتھ، ثم یخُرج فال یفرِّ ِمن طھر، ویدَّ
بین اثنین، ثم ُیصلِّي ما ُكتب لھ، ثم ینصت إذا َتكلَّم اإلمام إال ُغِفر لھ ما 

)]، فنَدب إلى الصالة 883بینھ وبْین الُجُمعة األخرى))؛ [رواه البخاري (
ھ عنھا إال في وقِت خروج اإلمام؛ ولھذا قال غیُر ما ُكِتب لھ، ولم یمنعْ 

وتبعھ علیھ  -رضي هللا عنھ  -واحد من السلف، منھم عمُر بن الخطاب 
اإلماُم أحمُد بن حنبل: خروُج اإلمام َیْمَنع الصالة، وُخطبتھ تمَنع الكالم، 

 .فجَعلوا الماِنع من الصالة خروَج اإلمام ال انتصاف النھار
 

لناس یكونون في المسجد تحَت السقوف، وال یشعرون بوقِت وأیًضا فإنَّ ا
جل یكون متشاغالً بالصالة ال َیدري بوقت الزوال، وال ُیمكنھ  الزوال، والرَّ
ى ِرقاب الناس، وینظر إلى الشمس، ویرِجع وال یشرع لھ  أن یخُرج ویتخطَّ
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د وعلى آلھ وصْحبھ أجمعینوهللا الموفِّق، وصلَّى  نا محمَّ  .هللا وسلَّم على نبیِّ


