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 الصلوات المفروضة واوقاتها

 

  )الفرائض( الصلوات المفروضة

 

  -: صالة الفجر -1

وأول وقتهااب واااوف ر إلااأ   اار أال ض ااإأ رلجو ووقاا  ر لاا ر  ق اا    اا   

  .   ر شمس

 يلهأ وب قأرءة فيهب وي تحب فيهب   ل ر قيبم  ركعتان -: عدد ركعاتها         

  قال رسول هللا صلى هللا عليه واله "من صلى الفجر   -: فضل صالة الفجر         

 " .في جماعة فهوة في ذمة هللا حتى يمسي         

               لقوله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز  وصالة الفجر تشهدها المالئكة         

 (  78( رآلية )رلسأرء س جة )  ) وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا(         

 

  -: صالة الظهر -2

ووقتهب عندمب ضااول ر شامس رت ضميا  وااد رلعتادرل وواار وا  ر  قا  رلف ا  

ألدرئهب رل  ذر كبال ر حأ شديد في أد وب صالة أت يؤخأ حتر ياوب حأ ر شامس 

   ر شيء مث هووق  ر ل ر  ق   أال يص ح ض

 ي أ وهب في ر قأرءة. أربع :عدد ركعاتها

 

   -: صالة العصر -3

ووقتهب عندمب يص ح ضا  ر شايء مث اه   ار أال يضا ال ضا  ر شايء مث ياه ووا  

 وق  رلدرء ووق  ر ل ر   ااج ق   غأوب ر شمس .

قلال تعلالى )حلافظوا عللى الصللوات والصلالة الوسلل ى :  فضلل صلالة العصلر

وقال صلى هللا عليله والله "ملن .  (  232( رآلية )ر  قأة س جة )  وقوموا هللا قانتين(

 وومااااااااااب ر إلااااااااااأ ور اصااااااااااأ.  صلللللللللللى البللللللللللرديين د للللللللللل الج للللللللللة"

" وقال صلى هللا عليه واله: "من فاتته صالة العصلر فكننملا وتلر أهلله ومالله

 .  بأت خ أومب أو و ضت

 ي أ وب قأرءة فيهب. أربع : عدد ركعاتها
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 -: صالة المغرب -4

 ووقتهب عند غيبب ر شمس   ر ظه ج ر شإق رلحمأ. 

 يلهأ وب قأرءة في رلو ر ور ثبنية وي أ في ر ثب ثة . ثالث : عدد ركعاتها

 

 

 -:صالة العشاء  -5

 ووقتهب عند مغيب ر شإق رلحمأ   ر ث ث ر  ي  رلول.  

يلهااأ وااب قأرءة فااي رلو اار ور ثبنيااة وي ااأ فااي ر ثب ثااة  أربللع : عللدد ركعاتهللا

 ور أرواة .

مللن صلللى العشللاء فللي جماعللة  ر ااه"وف اا هب قاابل جساا ل هللا عاا ر هللا ع يااه و

وقال صللى هللا عليله والله "بشلر المشلاءين بلالظل  ".  فكننما قام نصف الليل

 ور ظ م وي وق  عالة ر إلأ ور اشبء . بال ور التام يوم القيامة"

 

 اصل مواقيت الصالة  

 
 : عن ر ن ي ع ر هللا ع يه ور ه قبل

"أّم ي  جبريل ع د البيلت ملرتين فصللى الظهلر فلي الملرة ايوللى حلين كلان الفليء  

مثل الشلرا  ثل  صللى العصلر حلين كلان كلل  ليء مثلل ىلله ثل  صللى المغلرب حلين 

الفجلر وجبت الشمس واف لر الصلائ  ثل  صللى العشلاء حلين شلاب الشلفى. ثل  صللى 

وصلى بي المرة الثانية الظهر حين كلان  ,حين بزق الفجر وحرم ال عام على الصائ 

ىل كل  ليء مثلله لوقلت العصلر بلاممس ثل  صللى العصلر حلين كلان ىلل كلل  ليء 

مثليه ث  صلى المغرب لوقته ايول ث  صلى العشاء اي لرة حلين ذهلل ثللل الليلل ثل  

ي جبريلل وقللال يلا محملد هل ا وقللت ثلل  التفلت الل -صللى الصلبح حلين اسلفرت اير 

 اينبياء قبلك والوقت فيما بين ه ين الوقتين". 
 

 الرابطانظر 
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