
  

 :  ومجلة أركاهنا أربعة عشر: فصل
 ، والفاحتة(3، والتحرمية(2، القيام(1
 عنه، واالعتدال (5، والركوع(4
 عنه، واالعتدال (7، والسجود(6
، والطمأنينة(9بني السجدتني، واجللوس (8

، وجلسته(11األخري، والتشهد (10
على النيب عليه السالم، والصالة (12
 .والرتتيب(14، والتسليمتان(13



  

 :  مثانيةوواجباهتا 
، والتسميع(2، التحرميةغري التكبري (1
، وسجود(5ركوع، وتسبيح (4، والتحميد(3
 ،مرةيل مرة رب اغفر : وقول(6
 ، وجلسته(8األول، والتشهد (7

 .عدا ذلك والشروط سنة  وما 
فالركن والشرط ال يسقطان سهواً وجهاًل، ويسقط 

 .الواجب هبما



  

النسيان فيها: السهو يف الصالة: قال صاحب املشارق . 
(يشرع ) تفصيلهأي جيب تارة ويسن أخرى على ما يأتي : 

1(.لزيادة ) سهوا 

2( .ونقص ) سهوا 

3( . شكأو ) اجلملة   يف 

(ال يف عمد ) إذا سها )لقوله صلى اهلل عليه وسلم

 . السهوفعلق السجود على ( أحدكم فليسجد

(يف ) متعلق بـ يشرع ( الفرض والنافلة)صالة 

 صالة جنازة وسجود تالوة وشكر وسهوسوى.   

 

املصلي جلرب ما  يسجدهماسجدتان : السهو شرعًا سجود 

 بزيادة أو نقصان أو شك , حصل يف صالته من اخللل سهوًا

 

 



احلكمة من مشروعية 

 :سجود السهو 

من حماسن شريعة اإلسالم شرعية سجود السهو ألن املسلم مطالب بأن يؤدي الصالة  -1

 .وهي أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني على الوجه الصحيح السامل من األخطاء 

 .لتجرب ما قد حيصل للمسلم من سهو يف صالته  -3





 جوامع أحاديث سجود السهو

 َصلَّى ِبَنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه : اْبِن ِسرِييَن, َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة, َقاَلَعِن

َسمَّاَها َأُبو ُهَرْيَرَة َوَلِكْن : َقاَل اْبُن ِسرِييَن -َوَسلََّم ِإْحَدى َصاَلَتِي الَعِشيِّ 

, َفَقاَم ِإَلى َخَشَبٍة َمْعُروَضٍة ُثمَّ َسلََّمَفَصلَّى ِبَنا َرْكَعَتْيِن, : َقاَل -َنِسيُت َأَنا 

ِفي امَلْسِجِد, َفاتََّكَأ َعَلْيَها َكَأنَُّه َغْضَباُن, َوَوَضَع َيَدُه الُيْمَنى َعَلى الُيْسَرى, 

َوَشبََّك َبْيَن َأَصاِبِعِه, َوَوَضَع َخدَُّه اأَلْيَمَن َعَلى َظْهِر َكفِِّه الُيْسَرى, َوَخَرَجِت  

َقُصَرِت الصَّاَلُة؟ َوِفي الَقْوِم َأُبو َبْكٍر  : السََّرَعاُن ِمْن َأْبَواِب امَلْسِجِد, َفَقاُلوا

ُذو  : َوُعَمُر, َفَهاَبا َأْن ُيَكلَِّماُه, َوِفي الَقْوِم َرُجٌل ِفي َيَدْيِه ُطوٌل, ُيَقاُل َلُه

َلْم َأْنَس َوَلْم »: َيا َرُسوَل اللَِّه, َأَنِسيَت َأْم َقُصَرِت الصَّاَلُة؟ َقاَل: الَيَدْيِن, َقاَل

َنَعْم, َفَتَقدََّم َفَصلَّى َما َتَرَك,  : َفَقاُلوا« َأَكَما َيُقوُل ُذو الَيَدْيِن»: َفَقاَل« ُتْقَصْر

ِمْثَل ُسُجوِدِه َأْو َأْطَوَل, ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه َوَكبََّر, ُثمَّ َّ َكبََّر َوَسَجَد , ُثمُثمَّ َسلََّم

ُثمَّ  : َكبََّر َوَسَجَد ِمْثَل ُسُجوِدِه َأْو َأْطَوَل, ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه َوَكبََّر, َفُربََّما َسَأُلوُه

 .َسلََّمُثمَّ : ُنبِّْئُت َأنَّ ِعْمَراَن ْبَن ُحَصْيٍن, َقاَل: َسلََّم؟ َفَيُقوُل

 



 جوامع أحاديث سجود السهو

 َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  : اللَُّه َعْنُهبن مسعود َرِضَي َعْبِد اللَِّه اَعْن

َأِزيَد : , َفِقيَل َلُهَصلَّى الظُّْهَر َخْمًساَصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم 

َصلَّْيَت َخْمًسا, : َقاَل« َوَما َذاَك؟»: ِفي الصَّاَلِة؟ َفَقاَل

 .َسلََّمَفَسَجَد َسْجَدَتْيِن َبْعَد َما 

 

 ِإنَّ »: َعْبِد اللَِّه اْبِن ُبَحْيَنَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه, َأنَُّه َقاَلَعْن

َقاَم ِمَن اْثَنَتْيِن ِمَن الظُّْهِر َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم 

َسَجَد َسْجَدَتْيِن, ُثمَّ َصاَلَتُه َقَضى , َفَلمَّا َلْم َيْجِلْس َبْيَنُهَما

 «َبْعَد َذِلَكَسلََّم 

 



 جوامع أحاديث سجود السهو

َصلَّى َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه : عن َعْبد اهلِل ابن مسعود قال 
:  َيا َرُسوَل اهلِل َأَحَدَث ِفي الصََّلاِة َشْيٌء؟ َقاَل: َسلََّم ِقيَل َلُهَفَلمَّا َوَسلََّم 

َفَثَنى ِرْجَلْيِه, َواْسَتْقَبَل : َصلَّْيَت َكَذا َوَكَذا, َقاَل: َقاُلوا« َوَما َذاَك؟»
ِإنَُّه َلْو »: اْلِقْبَلَة, َفَسَجَد َسْجَدَتْيِن, ُثمَّ َسلََّم, ُثمَّ َأْقَبَل َعَلْيَنا ِبَوْجِهِه َفَقاَل

َحَدَث ِفي الصََّلاِة َشْيٌء َأْنَبْأُتُكْم ِبِه, َوَلِكْن ِإنََّما َأَنا َبَشٌر َأْنَسى َكَما 
 َفْلَيَتَحرََّوِإَذا َشكَّ َأَحُدُكْم ِفي َصَلاِتِه َتْنَسْوَن, َفِإَذا َنِسيُت َفَذكُِّروِني, 

 .«الصََّواَب, َفْلُيِتمَّ َعَلْيِه, ُثمَّ ِلَيْسُجْد َسْجَدَتْيِن

 

ِإَذا »: َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ, َقاَل
َشكَّ َأَحُدُكْم ِفي َصَلاِتِه, َفَلْم َيْدِر َكْم َصلَّى َثَلاًثا َأْم َأْرَبًعا, َفْلَيْطَرِح 

, َفِإْن  الشَّكَّ َوْلَيْبِن َعَلى َما اْسَتْيَقَن, ُثمَّ َيْسُجُد َسْجَدَتْيِن َقْبَل َأْن ُيَسلَِّم
َكاَن َصلَّى َخْمًسا َشَفْعَن َلُه َصَلاَتُه, َوِإْن َكاَن َصلَّى ِإْتَماًما ِلَأْرَبٍع 

 «َكاَنَتا َتْرِغيًما ِللشَّْيَطاِن



 الزيادة

 النقص

 الشك

 سهوًا عمدًا

فعل 

 كسجود
 ركعة

أن 

يذكر 

 بعد

أن يذكر 

 أثنائهايف 

 قول

 فعل



  

 ( فمتى زاد فعال من جنس الصالة قياما )  يف حمل

يف حمل قيام ولو قل كجلسة ( أو قعودا ) , قعود

 :سجوداأو ركوعا أو ) , االسرتاحة

قاله يف الشرح. صالته إمجاعا(  عمدا؛ بطلت -أ . 

لقوله صلى ( سهوا يسجد له ) إن فعله (  و) -ب

فإذا زاد ): مسعوداهلل عليه وسلم يف حديث ابن 

 .  رواه مسلم( الرجل صالته فليسجد سجدتني

 ولو نوى القصر فأمت سهوا ففرضه الركعتان

 .ويسجد للسهو استحبابا

وإن قام فيها, أو سجد إكراما إلنسان بطلت. 

 

 

 



  

(وإن زاد ركعة ) ,كخامسة يف رباعية, أو رابعة يف مغرب

 :  فجرأو ثالثة يف 

1- ( يعلم حتى فرغ منها سجدفلم )أن  »: ملا روى ابن مسعود

صلى مخسا فلما انفتل,   -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -النيب 

قالوا إنك صليت مخسا فانفتل, ثم سجد سجدتني, ثم  

 .  متفق عليه« سلم

2-( علموإن ) جلس يف )أي يف الركعة ( فيها)بالزيادة

بغري تكبري؛ ألنه لو مل جيلس لزاد يف الصالة عمدا ( احلال

؛ ألنه ركن مل  ( فيتشهد إن مل يكن تشهد)وذلك يبطلها 

لتكمل صالته, وإن كان ( وسلم)للسهو ( وسجد)يأت به 

قد تشهد سجد للسهو وسلم, وإن كان تشهد ومل يصل  

صلى, ثم سجد   -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -على النيب 

 للسهو, ثم سلم,  

 



  

 قام إىل ثالثة وإن: 

رجع : نفال, وقد نوى ركعتني نهارا -أ

وله أن يتمها أربعا, للسهو, إن شاء وسجد 

 وال يسجد, وهو أفضل,  

كان ليال فكما لو قام إىل وإن  -ب

ألنها صالة عليه؛ نص ثالثة يف الفجر 

 .الفجرأشبهت شرعت ركعتني 

 



  

 ( وإن سبح به ثقتان ) ويلزمهم  -نبهاه بتسبيح أو غريهأي

لزمه الرجوع إليهما سواء سبحا به إىل زيادة أو   -تنبيه

خطؤهما, واملرأة وسواء غلب على ظنه صوابهما أو , نقصان

 .كالرجل

 (فـ  ) ومل جيزم بصواب ) على عدم الرجوع (  أصر) إن

 .ألنه ترك الواجب عمدا(  نفسه بطلت صالته

ألن قوهلما , وإن جزم بصواب نفسه مل يلزمه الرجوع إليهما

 .  واليقني مقدم عليه, إمنا يفيد الظن

وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قوهلم  . 

ويرجع منفرد إىل ثقتني  . 

 



   :أحوال اإلمام إذا نبهه ثقتان 
 املسألة هلا أربع حاالت: 

 .  أن جيزم اإلمام بصواب نفسه 1.

 .أن جيزم بصوابهما 2.

 .أن يغلب على ظنه صدقهما 3.

 .يرجع إليهما : املذهب : أن يغلب على ظنه خطؤهما  4.

 .أنه ال يرجع إليهما ؛ عماًل بغلبة ظنه : والراجح 



  

 (و  ) أي تبع ( صالة من تبعه ) بطلت

إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع 

(  جاهال أو ناسيا ) من تبعه ( عاملا ال)

جلواز املفارقة ( وال من فارقه ) للعذر 

 .  ويسلم لنفسهللعذر, 

إذا , وال يعتد مسبوق بالركعة الزائدة

 .جاهالتابعه فيها 

 

 
 

بها ألنه لو مل حيسب له  يعتد : والرواية الثانية واختارها ابن قدامة 

يصلون : )وحلديث . بها للزمه أن يصلي مخسًا مع علمه بذلك 

 .    ( لكم , فإن أصابوا فلكم وهلم , وإن أخطئوا فلكم وعليهم 



 المأمومونأحوال المأموم مع اإلمام الذي نبهه 

 

 .  فصالته صحيحة : أن يرى أن الصواب معه  -1
 

 -:وهو ال خيلو : أن يتابع اإلمام  -2

أن يرى أنه خمطئ فيتابعه عاملًا 

تبطل صالته : باحلال واحلكم 

. 

  -باحلال أو احلكم –أن يكون جاهاًل 
ال تبطل ألنه معذور كما تابع : أو ناسيًا 

يف اخلامسة حيث مل  الصحابة النيب 
يعلموا , وتوهموا النسخ , ومل يؤمروا 

 .باإلعادة 
 

 هذا هو الواجب على من علم أن اإلمام زاد يف الصالة : أن يفارقه  -3

 



  
 

 الصالة جنس غري من     الصالة جنس من
  باب يف يدرس]

 [السهو سجود
                
 قليل                  كثري              

 
 

 حاجة لغري        حلاجة    لضرورة         ضرورة لغري         

   



  

 (وعمل  ) مستكثر عادة ) يف الصالة متواليا

,  واللبس, كاملشي(  من غري جنس الصالة

وجهله إن  ( يبطلها عمده وسهوه ) ولف العمامة 

 . مل يكن ضرورة وتقدم

 ( وال يشرع ليسريه )  أي يسري عمل من غري

 .  ولو سهوا(  سجود) جنسها 

العمل اليسري من غري جنسها فيها ويكره. 

 شيءوإطالة نظر إىل , تبطل بعمل قلبوال. 

 

 

 



 ...حكم العمل من غير جنس الصالة 

سواء كان عمدًا أو سهوًا أو جهالً تبطل صالته مطلقًا : إذا كان كثيرًا 

  . 
 

 :شروط العمل الكثير الذي تبطل به الصالة 
 

 

أن يكون من 

غري جنس 

 .الصالة 
 

 
أن يكون مستكثرًا يف العادة  

أي الذي يراه يقول إنه . 

كثري ، ويراه أنه غري مصل 

حبيث من يرى هذا 

الشخص يتحرك يغلب  

على ظننا أنه ليس يف 

صالة ألن هذا هو الذي  

فال يضبط . ينايف الصالة 

بثالث حركات لعدم  

 .الدليل فنرجع إىل العرف 

 

 
فإذا . أال يكون لضرورة 

كان لضرورة مل تبطل ألن 

الضرورات تبيح 

احملظورات كهروب من 

كما قال عدو وخوف 

فإن خفتم  : تعاىل 

 فرجااًل أو ركبانًا
والرجال الذي ميشون 

على أرجلهم ، وقتل 

 .عقرب وحية 

 

 

أن يكون متواليًا 

فلو فرق بني 

 العمل مل تبطل 
 



 أقسام الفعل من غري جنس الصالة مخسة: 

 
ما يتوقف عليه صحة الصالة ، التحول إىل القبلة ، خلع العمامة اليت فيها ،واجب1.

 .جناسة 

 .ما يتوقف عليه كمال الصالة كمن حترك لسد الفرجة يف الصف،مستحب2.

 .ما كان يسريًا حلاجة ، أو كثريًا لضرورة ،مباح3.

 . ،ما كان يسريًا لغري حاجة مكروه4.

 .وهو ما كان كثريًا لغري ضرورة متواليًا . ما يبطل الصالة ،محرم5.

 فائدة



  

 ( وال تبطل ) لعموم ( بيسري أكل أو شرب سهوا أو جهال ) الصالة

وعلم منه أن الصالة تبطل ( . عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان)

 .بالكثري عرفا منهما كغريهما

(وال ) ملا روي أن ابن الزبري شرب يف ( نفل بيسري شرب عمدا)يبطل

وألن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إىل جرعة ماء  , التطوع

 كاجللوسلدفع العطش فسومح فيه 

وأن الفرض يبطل بيسري . وظاهره أن يبطل بيسري األكل عمدا•

وال  كأكل, وبلغ ذوب سكر وحنوه بفم , األكل والشرب عمدا

 .  تبطل ببلع ما بني أسنانه بال مضغ

 .إن جرى به ريق: قال يف اإلقناع•

 .ويف التنقيح واملنتهى ولو مل جير به ريق•

 

ألن األصل  . بالشرب اليسري عمدًا بطالن النفل : الرواية الثانية وهي الراجحة 

 .  تساوي الفرض والنفل 

 . ضعيف وأما ما ورد من فعل ابن الزبري فإسناده 



  

( وإن أتى بقول مشروع يف غري موضعه كقراءة

وقعود وتشهد يف قيام )وركوع ( يف سجود

من ( األخريتني)الركعتني ( وقراءة سورة يف

(  مل تبطل): مغربرباعية, أو يف الثالثة من 

اجلملة, بتعمده؛ ألنه مشروع يف الصالة يف 

أي ( سجود بل يشرع)أي للسهو ( ومل جيب له)

 .  الصالةيسن كسائر ما ال يبطل عمده 

 

  لوروده عن النيب صحيح؛ بقراءة سورة يف الركعتني األخريتني من رباعية فغري : أما متثيل املؤلف هلذا 
يف الظهر والعصر فحزرنا قيامه يف  كنا حنرز قيام رسول هللا : )كما ورد يف حديث أيب سعيد 

 (  الركعتني األوليني من الظهر قدر قراءة أمل تنزيل السجدة ويف األخريني قدر النصف من ذلك 
 .وهذا يفعل أحيانا  [ مسلم( ]قدر ثالثني يف األوليني وقدر مخس عشرة آية يف األخريني: )ويف لفظ 



  

(وإن سلم قبل إمتامها ) صالتهأي إمتام  : 

إمتامها؛ ألنه تكلم فيها قبل ( بطلتعمدا )-أ  . 

سهوا )السالم ( كانوإن ) -ب: 

 احنرف عن القبلة, أو خرج من وإن , ( أمتها: قريباذكر ثم

 .  اليدينللسهو لقصة ذي ( وسجد)املسجد 

 فعليه أن جيلس لينهض إىل  : قامإن مل يذكر حتى لكن

اإلتيان مبا بقي عليه من جلوس؛ ألن هذا القيام واجب  

 للصالة فلزمه اإلتيان به مع النية,  

 كان أحدث استأنفها,  وإن 

(فإن طال الفصل عرفا ) إًذابطلت لتعذر البناء. 

 



  

(أو تكلم ) كقوله يا ( لغري  مصلحتها)يف هذه احلالة

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه   -صالته؛ لقوله ( بطلت)غالم اسقين 

إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من »: -َوَسلََّم 

ال " مكان : , رواه مسلم وقال أبو داود« كالم اآلدميني

 .«حيلال " " يصلح

(ككالمه يف صلبها )  أي يف صلب الصالة فتبطل به

للحديث املذكور سواء كان إماما, أو غريه سواء كان 

الكالم عمدا, أو سهوا, أو جهال طائعا, أو مكرها, 

وسواء كان ملصلحتها, . أو وجب لتحذير ضرير وحنوه

 .نفالأو ال والصالة فرضا, أو 

 

ال تبطل صالة املتكلم يف صلب الصالة إذا كان ناسيا  : والرواية األخرى وهي اختيار ابن تيمية 
لقصة ذي اليدين ، وكذلك ملا تكلم معاوية بن احلكم ومشت العاطس يف الصالة مل . أو جاهال  

 .  وهذا هو القول الراجح.  باإلعادة  يأمره النيب 



  

(و ) فإن كثر  ( ملصلحتها)إن تكلم من سلم ناسيا ,

املوفق هذا : , قال( إن كان يسريا مل تبطل)بطلت و 

َصلَّى اللَُّه  -؛ ألن النيب "الشرح " أوىل, وصححه يف 

وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا  -َعَلْيِه َوَسلََّم 

 على صالتهم, 

 تبطل مطلقا, " املنتهى " وتبعه يف " التنقيح " يف وقدم 

 بأس بالسالم على املصلي, ويرده باإلشارة, فإن رده وال

َصلَّى   -بالكالم بطلت ويرده بعدها استحبابا, لرده 

 .  السالمعلى ابن مسعود بعد  -اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

 صافح إنسانا يريد السالم عليه مل تبطلولو. 

 

 



  

(وقهقهة ) قه قه: , فإن, قال( ككالم), وهي ضحكة معروفة 

, وقدمه "املغين " فاألظهر أنها تبطل به, وإن مل ينب حرفان ذكره يف 

 , وال تفسد بالتبسم,  "املبدع " األكثر, قاله يف 

(وإن نفخ )  ,فبان حرفان بطلت 

(أو انتحب ) فبان ( من غري خشية اهلل تعاىل)بأن رفع صوته بالبكاء

حرفان بطلت؛ ألنه من جنس كالم اآلدميني لكن إذا غلب صاحبه مل 

يضره لكونه غري داخل يف وسعه, وكذا إن كان من خشية اهلل 

 تعاىل,  

(أو تنحنح من غري حاجة فبان حرفان بطلت ) فإن كانت حلاجه مل ,

كان لي مدخالن من »: تبطل ملا روى أمحد وابن ماجه عن علي قال

دخلت  بالليل والنهار فإذا  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -رسول اهلل 

وللنسائي معناه, وإن غلبه سعال, أو « عليه, وهو يصلي تنحنح لي

 .عطاس, أو تثاؤب وحنوه مل يضره ولو بان حرفان

 

 

 والكالم ، كالما    يسمى ال هذا ألن بالنفخ صالته تبطل ال : تيمية ابن اختيار وهي الثانية والرواية
 . بالعقل تعرف وضعية داللة املعىن على دال لفظ من فيه بد ال

 .األلباين وصححه أبوداود رواه .سجوده آخر يف نفخ الكسوف صالة يف  النيب أن من ثبت وملا





  

[فصل يف الكالم على السجود لنقص] 

صالتهمل تنعقد  التحرمية, فإن كان ( ترك ركناومن )-أ  . 

غريهاكان وإن  -ب : 

1( . بعد شروعه يف قراءة ركعة أخرى بطلتفذكره ) اليت )الركعة

وقامت الركعة اليت تليها مقامها وجيزيه االستفتاح األول, ( ترك منها

 . صالتهفإن رجع إىل األوىل عاملا عمدا بطلت 

2( .و ) أي قبل الشروع يف قراءة األخرى ( قبله)إن ذكر ما تركه

؛ ألن الركن ال يسقط ( ومبا بعده)أي باملرتوك ( يعود وجوبا فيأتي به)

بالسهو وما بعده قد أتى به يف غري حمله, فإن مل يعد عمدا بطلت  

 صالته, وسهوا بطلت الركعة واليت تليها عوضها, 

3( . علموإن ) فيأتي ( بعد السالم فهو كرتك ركعة كاملة)املرتوك

بركعة ويسجد للسهو ما مل يطل الفصل ما مل يكن املرتوك تشهدا 

 أخريا, أو سالما فيأتي به ويسجد ويسلم,  

4. باألحوطذكر ترك ركن وجهله, أو حمله عمل ومن  , 

 

أن يذكره بعد الشروع يف 
 قراءة ركعة أخرى

أن يذكره قبل الشروع يف 
 قراءة ركعة أخرى

 أن يذكره بعد السالم

 أن جيهله أو جيهل حمله



  

(وإن نسي التشهد األول ) لهوحده, أو مع اجللوس : 

1( .ونهض ) ما مل ينتصب قائما,  )إليه ( لزمه الرجوع)للقيام 

2 . َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -؛ لقوله ( استتم قائما كره رجوعهفإن-

قائما فليجلس, فإن فلم يستتم إذا قام أحدكم من الركعتني »: 

, رواه أبو داود وابن ماجه « استتم قائما فال جيلس وليسجد سجدتني

 .شعبةمن حديث املغرية بن 

-( لزمه الرجوع: قائمامل ينتصب وإن )لزمه الرجوع : مكرر مع قوله

  -قائماما مل ينتصب 

3( . شرع يف القراءة حرموإن ) ؛ ألن القراءة ركن ( الرجوع)عليه

مقصود يف نفسه خبالف القيام, فإن رجع عاملا عمدا بطلت صالته ال 

 ناسيا, أو جاهال ويلزم املأموم متابعته,  

 كل واجب فريجع إىل تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال ال وكذا

 .بعده

(وعليه السجود ) أي كل ما تقدم( للكل)أي سجود السهو. 

 
أن يذكره بعد النهوض 
 وقبل أن ينتصب قائما

أن يذكره بعد أن يستتم 
 قائماً 

أن يذكره بعد الشروع يف 
 القراءة



 جوامع أحاديث سجود السهو

 

 َعْبِد اللَِّه اْبِن ُبَحْيَنَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه, َعْن
 :  َأنَُّه َقاَل

« َقاَم ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم
, ِمَن اْثَنَتْيِن ِمَن الظُّْهِر َلْم َيْجِلْس َبْيَنُهَما

َسَجَد َسْجَدَتْيِن, ُثمَّ َصاَلَتُه َقَضى َفَلمَّا 
 «َبْعَد َذِلَكَسلََّم 

 





 جوامع أحاديث سجود السهو

َصلَّى َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه : عن َعْبد اهلِل ابن مسعود قال 
:  َيا َرُسوَل اهلِل َأَحَدَث ِفي الصََّلاِة َشْيٌء؟ َقاَل: َسلََّم ِقيَل َلُهَفَلمَّا َوَسلََّم 

َفَثَنى ِرْجَلْيِه, َواْسَتْقَبَل : َصلَّْيَت َكَذا َوَكَذا, َقاَل: َقاُلوا« َوَما َذاَك؟»
ِإنَُّه َلْو »: اْلِقْبَلَة, َفَسَجَد َسْجَدَتْيِن, ُثمَّ َسلََّم, ُثمَّ َأْقَبَل َعَلْيَنا ِبَوْجِهِه َفَقاَل

َحَدَث ِفي الصََّلاِة َشْيٌء َأْنَبْأُتُكْم ِبِه, َوَلِكْن ِإنََّما َأَنا َبَشٌر َأْنَسى َكَما 
 َفْلَيَتَحرََّوِإَذا َشكَّ َأَحُدُكْم ِفي َصَلاِتِه َتْنَسْوَن, َفِإَذا َنِسيُت َفَذكُِّروِني, 

 .«الصََّواَب, َفْلُيِتمَّ َعَلْيِه, ُثمَّ ِلَيْسُجْد َسْجَدَتْيِن

 

ِإَذا »: َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ, َقاَل
َشكَّ َأَحُدُكْم ِفي َصَلاِتِه, َفَلْم َيْدِر َكْم َصلَّى َثَلاًثا َأْم َأْرَبًعا, َفْلَيْطَرِح 

, َفِإْن  الشَّكَّ َوْلَيْبِن َعَلى َما اْسَتْيَقَن, ُثمَّ َيْسُجُد َسْجَدَتْيِن َقْبَل َأْن ُيَسلَِّم
َكاَن َصلَّى َخْمًسا َشَفْعَن َلُه َصَلاَتُه, َوِإْن َكاَن َصلَّى ِإْتَماًما ِلَأْرَبٍع 

 «َكاَنَتا َتْرِغيًما ِللشَّْيَطاِن



1)  ليه يلتفت ال الشك - :فائدة  : حاالت ثالث يف العبادات يف ا 

ذا ال به عربة فال ، العبادة انهتاء بعد الشك اكن ا   . الزايدة أ و النقص يتيقن أ ن ا 

ذا  . يس تقر ومل اذلهن عىل طرأ   أ ي وهما  الشك اكن ا 

ذا ال فعالا  يفعل ال صار حىت اال نسان مع الشكوك كرثت ا   مرض هذا ل ن . فيه شك ا 

 .وعةل

2) الزناع حمل حترير : 

 . ابال جمع ال قل عىل فيبين : الطرفني أ حد هل يرتحج ومل شك من-1•

 ؟ ال قل عىل يبين أ و ظنه غلبة عىل يبين فهل الطرفني أ حد هل وترحج شك ومن-2•

عدمه وال صل وجوده يف مشكوك والزائد ، املتيقن ل نه ال قل عىل يبين : املذهب.  

 



 سواء .دليه ترحج ما عىل فيبين ظنه غالب عىل يبين : احلنفية مذهب وهو الثانية الرواية

 . الراحج وهو تميية، ابن اختيار وهو . الزائد أ و الناقص اكن

ذا) : مسعود ابن حلديث  مث عليه فليمت ، الصواب فليتحر صالته يف أ حدمك شك ا 

نه ال مرين اس تواء عىل سعيد أ يب حديث وحيمل[عليه متفق] (جسدتني يسجد  ال فا 

 . اليقني عىل البناء يف خالف

ح فا ن ؛ أ والا  الصواب يتحرى أ ن فعليه صالته يف شك من أ ن : فاخلالصة  أ حد هل ترجَّ

ن ، به معل ال مرين  .ال قل وهو اليقني عىل بىن يشء هل يرتحج مل وا 

ماماا  اكن سواء ظنه غالب عىل يبين املصيل أ ن عىل مسعود ابن حديث ويدل  أ و ا 

 .منفرداا  أ و مأ موماا 

 



  

(ومن شك يف عدد الركعات ) بأن تردد أصلى اثنتني

 . املتيقن؛ ألنه ( أخذ باألقل)أم ثالثا مثال 

 واملنفردفرق بني اإلمام وال. 

 يرجع مأموم واحد إىل فعل إمامه, فإذا سلم أتى وال

 . وسلممبا شك فيه وسجد 

 شك هل دخل معه يف األوىل, أو الثانية جعله يف وإن

 .املتيقنالثانية؛ ألنه 

 شك من أدرك اإلمام راكعا أرفع اإلمام رأسه وإن

يعتد بتلك الركعة؛ مل : قبل إدراكه راكعا أم ال 

 .ألنه شاك يف إدراكها ويسجد للسهو

 

إن شك املأموم يف 
وقت دخوله مع 

 اإلمام

 العدم: األقل ، ويف غري املعدودات: اليقني يف املعدودات



  

(وإن شك ) أي فكما ( يف ترك ركن فهو كرتكه)املصلي

لو تركه يأتي به ومبا بعده إن مل يكن شرع يف قراءة اليت  

 .  عنهابعدها, فإن شرع يف قراءتها صارت بدال 

(وال يسجد ) كتسبيح ركوع  ( لشكه يف ترك واجب)للسهو

 . وحنوه

(أو ) إال إذا شك يف الزيادة وقت فعلها؛ ( زيادة)لشكه يف

 .  عدمهألنه شك يف سبب وجوب السجود واألصل 

 أهي رابعة أم خامسة : األخريةشك يف أثناء الركعة فإن

سجد؛ ألنه أدى جزءا من صالته مرتددا يف كونه منها وذلك  

 . النيةيضعف 

 شك يف عدد الركعات وبنى على اليقني, ثم زال شكه ومن

 .وعلم أنه مصيب فيما فعله مل يسجد

 

من شك وبىن على 
 اليقني مث زال شكه 

 العدم: األقل ، ويف غري املعدودات: اليقني يف املعدودات



  

(وال سجود على مأموم )  دخل مع اإلمام من أول

إن سها على اإلمام فيتابعه, ( إال تبعا إلمامه)الصالة 

 .يتمهوإن مل يتم ما عليه من تشهد, ثم 

 قام بعد سالم إمامه رجع فسجد معه ما مل فإن

يستتم قائما فيكره له الرجوع, أو يشرع يف القراءة  

 .فيحرم

 مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه, أو  ويسجد

للسهو سجد مسبوق يسجد اإلمام فيما انفرد به مل 

 .سجودهمن  إياسهوغريه بعد فرغ, إذا 

 

 «وإذا سجد فاسجدوا.. به ليؤمتإمنا جعل اإلمام 



 ال خيلو من أ حوال: 

 :أ ن يكون عىل اال مام جسود بعد السالم فيقوم املس بوق لقضاء ما س بق به •

رجع املس بوق فسجد معه ما مل يستمت قامئاا : املذهب . 

 أ ن املس بوق ال يتابع اال مام يف جسود السهو بعد السالم لتعذر ذكل ؛ : الرواية الثانية

مامه ، فيقيض ما فاته  ذ املس بوق ال ميكن أ ن يسمل مع ا  بسبب انقطاع املتابعة بسالم اال مام ؛ ا 

 .ويه اختيار الش يخ ابن عثميني . ويسجد للسهو بعد السالم 

 .جيب متابعته : أ ن يكون جسود اال مام قبل السالم •

مامه • ن سمل املس بوق مع اال مام سهواا أ و سها مع ا   .يسجد للسهو : ا 

ن سها املس بوق فامي انفرد به • مامه: ا  ن جسد ا   جسد للسهو وا 

 

 



  

(وسجود السهو ملا )  أي لفعل شيء, أو تركه

أي تعمده, ومنه اللحن ( عمده)الصالة ( يبطل)

لفعله ( واجب)للمعنى سهوا, أو جهال  احمليل

وأمره به يف غري   -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -

 .  حديث, واألمر للوجوب

 ال يبطل عمده كرتك السنن وزيادة قول وما

مشروع غري السالم يف غري موضعه ال جيب له 

 .السجود بل يسن يف الثاني

 

 إن سها أحدكم فليسجد سجدتني



  

(وتبطل ) ترك سجود)تعمد ( بـ)الصالة 

فال ( أفضليته قبل السالم فقط)واجب ( سهو

تبطل بتعمد ترك سجود مسنون, وال واجب 

أفضليته بعد السالم, وهو إذا سلم قبل حمل 

إمتامها؛ ألنه خارج عنها فلم يؤثر يف إبطاهلا  

وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السالم, 

أو بعده ندب لورود األحاديث بكل من 

 األمرين,

 

 !ال تتعب نفسك : قل ملن ال خيلص 

 

أ ن من عليه جسود السهو جاز هل أ ن يسجد قبل السالم أ و بعده ، عىل أ هل العمل جمهري 

منا اخلالف يف ال فضل  .ونقل ابن عبد الرب االتفاق عىل حصة من فعل أ حد ال مرين. وا 



السجود حمل يف الراحج:   

ذا    .السالم قبل جسد نقص عن السهو اكن ا 

ذا   . السالم بعد جسد زايدة عن اكن وا 

ذا نه شك عن اكن وا  ن ؛ الصواب يتحرى فا   معل يشء ظنه عىل غلب فا 

   ، السالم بعد وجسد به

ن  قبل وجسد ، ال قل وهو اليقني عىل بىن يشء ظنه عىل يغلب مل وا 

  . السالم

عثميني وابن تميية ابن اال سالم ش يخ واختيار أ محد اال مام عن رواية وهو .  

 

أ ن من عليه جسود السهو جاز هل أ ن يسجد قبل السالم أ و بعده ، عىل أ هل العمل جمهري 

منا اخلالف يف ال فضل  .ونقل ابن عبد الرب االتفاق عىل حصة من فعل أ حد ال مرين. وا 



 بعد السالم

للشك مع العمل 
 للزيادة بغلبة الظن

 قبل السالم

للشك مع العمل 
 للنقص باليقني

 



ىل وأ قرهبا ال قوال أ رحج وهذا    . تتعارض وال ال دةل جتمتع وبه الصواب ا 

حبينة بن هللا عبد حديث يف كم ؛ ال ول التشهد ترك حني للنقص جرباا  السالم قبل جسد ملسو هيلع هللا ىلص فالنيب :فائدة . 
 أ يضاا  السالم بعد وجسد ، مسعود بن هللا عبد حديث يف كم خامسة ركعة الصالة يف زاد حني السالم بعد وجسد

 يف الشك عند السالم قبل ابلسجود وأ مر . اليدين ذي قصة يف كم الظهر صالة يف الثانية بعد سالماا  زاد حني
 ابلسجود وأ مر عهنم هللا ريض عوف ابن وحديث ، سعيد أ يب حديث يف كم اليقني عىل البناء بعد الركعات عدد

ذا السالم بعد  اذلي القول فهذا » : تميية ابن اال سالم ش يخ قال . التحري بعد هل ترحج مبا ومعل حترى مث شك ا 
 فيه يرد مل فامي الصحيح القياس اس تعمل مع حديث مهنا يرتك ال ، ال حاديث مجيع فيه يس تعمل اذلي هو نرصانه

حلاق ، نص  .« املنصوص من يش هبه مبا مبنصوص ليس ما وا 

ذا " : تميية ابن قول املعىن من يؤكده ومما ن ، به الصالة لتمت جابر ل نه السالم قبل اكن لنقص السجود اكن فا   وا 
رغام ل نه السالم بعد اكن لزايدة اكن ذا وكذكل ، الصالة يف زايدتني بني جيمع لئال للش يطان ا  نه وحترى شك ا   فا 

منا صالته أ مت رغام السجداتن وا  ذا وكذكل ، بعده فتكون للش يطان ا   وقد أ مكلها مث صالته بعض عليه بقي وقد سمل ا 
ذا وأ ما ، للش يطان ترغمي ذكل يف والسجود ، زايدة فهيا والسالم أ متها  عىل هنا فيعمل الراحج هل ينب ومل شك ا 

ما اليقني ن أ ربعاا  أ و مخساا  صىل يكون أ ن فا   س تاا  صىل ك نه ليكون صالته هل يشفعان فالسجداتن مخساا  صىل اكن فا 
 . " مخساا  ال



  

(وإن نسيه ) ثم ( وسلم)أي نسي سجود السهو الذي حمله قبل السالم

وإن شرع يف صالة أخرى فإذا  ( إن قرب زمنه)وجوبا ( سجد)ذكر . 1

 سلم,  

2 . طال الفصل عرفا, أو أحدث, أو خرج من املسجد مل يسجد وإن

 .وصحت صالته

(ومن سها ) ولو اختلف  ( سجدتان)جلميع سهوه ( مرارا كفاه)يف صالة

 .لسبقهحمل السجود ويغلب ما قبل السالم 

  ,وسجود السهو وما يقال فيه ويف الرفع منه كسجود صلب الصالة

فإن سجد قبل السالم أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه, وإن 

أتى به بعد السالم جلس بعده مفرتشا يف ثنائية ومتوركا يف غريها 

وتشهد وجوبا التشهد األخري, ثم سلم؛ ألنه يف حكم املستقل يف 

 .  نفسه

 

 !ال تتعب نفسك : قل ملن ال خيلص 

 

 

 لعدم . تيمية وابن قدامة ابن اختيار وهو . يتشهد وال يسلم : الثاين القول
 بن عمران حديث يف (تشهد مث) : ولفظة . الصحيحة األحاديث يف وروده

 . بشذوذها واأللباين حجر كابن  احلديث أهل حكم حصني



 

 :احلكمة من صالة التطوع 
الفرائض تمكيل .   

كل وحفظه هللا حمبة .   

اخلطااي وحط ادلرجات رفعة. 

النيب مرافقة  .   

العبادات من أ نواع مجمع. 



كالنا على 
خري وبر

منا ، التفضيل يف عامة قاعدة هناك ليس  التفضيل وا 

 أ فضل واحد لك يكون فقد والزمن الشخص حال حبسب

 واملصلحة احلاجة حبسب وحصابته  النيب كفعل حال يف

.   

معايري يف اختيار األفضل

أ فضلهم أ هل التعبد املطلق وهو من حيرص عىل فعل ما يرىض الرب 

.يف ذكل الوقت مبا هو مقتىض ذكل الوقت ووظيفته



على االنفراد والعمل وترك  حيضهكتب عبد اهلل العمري العابد إىل مالك *

 :  مالكاجتماع الناس عليه يف العلم فكتب اليه 

فرب رجل فتح له يف الصالة األرزاق، اهلل عز وجل قسم األعمال كما قسم ان »

وآخر الصوم، وآخر فتح له يف الصدقة ومل يفتح له يف الصوم، ومل يفتح له يف 

ونشر العلم وتعليمه من أفضل الصالة، فتح له يف اجلهاد ومل يفتح له يف 

وما أظن ما أنا فيه بدون ما ذلك، وقد رضيت مبا فتح اهلل لي من الرب، أعمال 

وجيب على كل واحد منا أن يرضى خري، وأرجو أن يكون كلنا على فيه، أنت 

 ((والسالمله، مبا قسم اهلل 

 :  قال: وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم*

من أنفق زوجني يف سبيل اهلل نودي من أبواب اجلنة يا عبد اهلل هذا خري فمن ) *

كان من أهل الصالة دعي من باب الصالة ومن كان من أهل اجلهاد دعي من باب 

اجلهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة 

بأبي وأمي يا رسول اهلل ما على : عنهفقال أبو بكر رضي اهلل . الصدقةدعي من باب 

.  من دعي من تلك األبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك األبواب كلها ؟ 

 متفق عليه(. نعم وأرجو أن تكون منهم) قال 



ىل وينظر ، أ مر لك من الواجب القدر تمكيل. اال نسان به يبدأ   ما وأ ول ليه ومييل يرغبه ما ا   ويقدر ا 

 الزمن هذا يف ال مة حتتاجه وما ، "فافعهل لقلبك أ صلح هو ما ا ىل انظر" : أ محد قال فيه اال جادة عىل

 . . خالهل من وينفع ويربز فيه فيتخصص

 ملن يشء يعدهل ال العمل" : أ محد اال مام قال ال عمل أ فضل من به الوقت وشغل العمل أ ن شك وال

 هذه بني يوازن مث ،اجلهل عنه وينفي فيه يتواضع ينوي : قال ؟ نيته يصحح يشء أ ي : قيل "نيته حصت

   وغريها القرأ ن وقراءة واذلكر ابلصالة التطوع من احملضة العبادة وخصوصاا  مهنا يس تطيعه ما ويمكل ال مور

 

 

   :القمي ابن قال

 مقتىض هو مبا الوقت ذكل يف الرب يرىض ما فعل عىل حيرص من وهو املطلق التعبد أ هل أ فضلهم

جابة يشء أ فضل ال ذان سمع فعند .ووظيفته الوقت ذكل  يشء فأ فضل الضيف نزول وعند ، املؤذن ا 

كرامه حضار يشء أ فضل عمل جملس حضور وعند ، ادلعاء يشء أ فضل امجلعة ساعة ويف ، ا   القلب ا 

 ..وهكذا ، لدلرس

 



  

 [باب صالة التطوع وأوقات النهي]
 .  طاعة غري واجبة: فعل الطاعة، وشرعا: والتطوع لغة

ما يتطوع به اجلهاد، مث النفقة فيه، مث العلم تعلمه وأفضل 
 .وتعليمه من حديث وفقه وتفسري مث الصالة

 كسوف،   وآكدها)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -؛ ألنه ( استسقاءمث  مل ينقل عنه أنه  -َصلَّى اَّللَّ

ترك صالة الكسوف عند وجود سببها خبالف االستسقاء، 
 فإنه كان يستسقي تارة ويرتك أخرى، 

 ألهنا تسن هلا اجلماعة، ( مث تراويح)
 ؛ ألنه تسن له اجلماعة بعد الرتاويح، ( مث وتر)



  

 ؛ ألنه تسن له اجلماعة بعد الرتاويح، وهو سنة مؤكدة ( مث وتر)
من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ال ينبغي أن تقبل له شهادة، : عن اإلمامروي 

 .  بواجبوليس 
فوقته من صالة العشاء ولو جمموعة ( الفجر)طلوع ( العشاء و)صالة ( يفعل بني)

 .مع املغرب تقدميا إىل طلوع الفجر وآخر الليل ملن يثق بنفسه أفضل
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -؛ لقوله ( وأقله ركعة) ، « الوتر ركعة من آخر الليل»: -َصلَّى اَّللَّ

رواه مسلم، وال يكره الوتر هبا لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر 
ُهْم  -وعمر وعثمان وعائشة  ُ َعن ْ  -َرِضَي اَّللَّ

أي يسلم من  ( مثىن مثىن)ركعة يصليها ( إحدى عشرة)أي أكثر الوتر ( وأكثره)
ُ َعَلْيِه  -كان رسول هللا »: لقول عائشة( ويوتر بواحدة)كل ثنتني  َصلَّى اَّللَّ

: ويف لفظ« يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة -َوَسلََّم 
 . هذا هو األفضل« يسلم بني كل ركعتني ويوتر بواحدة»

وله أن يسرد عشرا، مث جيلس فيتشهد، وال يسلم، مث يأيت بالركعة األخرية ويتشهد 
 ويسلم،

 

 



  

لقول أم ( مل جيلس إال يف آخرها)سردها و ( وإن أوتر خبمس، أو سبع)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -كان رسول هللا »: سلمة يوتر بسبع  -َصلَّى اَّللَّ

 ، رواه أمحد ومسلم « وخبمس ال يفصل بينهن بسالم، وال كالم
الثامنة )الركعة ( جيلس عقب)يسرد مثانية، مث ( بتسع)إن أوتر ( و)

وال يسلم، مث يصلي التاسعة ويتشهد )التشهد األول، ( ويتشهد
ويصلي تسع ركعات ال جيلس فيها إال يف »: لقول عائشة( ويسلم

الثامنة فيذكر هللا وحيمده ويدعوه وينهض، وال يسلم، مث يقوم فيصلي 
التاسعة، مث يقعد فيذكر هللا وحيمده ويدعوه، مث يسلم تسليما 

 .« يسمعناه
فيصلي ركعتني ( ثالث ركعات بسالمني)يف الوتر ( وأدىن الكمال)

ويسلم، مث الثالثة ويسلم؛ ألنه أكثر عمال، وجيوز أن يسردها بسالم 
 واحد

 

 



  

سبح )سورة ( األوىل ب )الركعة ( يف)من أوتر بثالث ( يقرأ)
( قل يا أيها الكافرون ويف)سورة ( الثانية ب )الركعة ( ويف

 .  الفاحتةبعد ( اإلخالص)سورة ( الثالثة ب )الركعة 
ندبا؛ ألنه صح عنه ( بعد الركوع)أي الثالثة ( ويقنت فيها)

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  - من رواية أيب هريرة وأنس  -َصلَّى اَّللَّ
وابن عباس، وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز ملا 

ُ  -أن النيب »روى أبو داود عن أيب بن كعب  َصلَّى اَّللَّ
كان يقنت يف الوتر قبل الركوع فريفع يديه  -َعَلْيِه َوَسلََّم 

ولو كان « إىل صدره ويبسطهما وبطوهنما حنو السماء
 .مأموما

 

 



  

الداللة، وهي من هللا التوفيق : أصل اهلداية« اللهم اهدين فيمن هديت»: جهرا( ويقول)
الناس هللا من أي من األسقام والباليا، واملعافاة أن يعافيك « وعافين فيمن عافيت»واإلرشاد 

إذا اعتنيت به، : الويل ضد العدو من توليت الشيء« وتولين فيمن توليت»ويعافيهم منك، 
وقين شر »أي أنعمت « وبارك لنا فيما أعطيت»إذا مل يكن بينك وبينه واسطة : أو من وليته

ما قضيت إنك تقضي، وال يقضى عليك، إنه ال يذل من واليت، وال يعز من عاديت، 
:  ، رواه أمحد والرتمذي وحسنه من حديث احلسن بن علي، قال« تباركت ربنا وتعاليت

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -علمين النيب » وال »وليس فيه، « قنوت الوترأقوهلن يف  كالمات -َصلَّى اَّللَّ
وصلى هللا »: ورواه البيهقي وأثبتها فيها ورواه النسائي خمتصرا ويف آخره« يعز من عاديت

إظهارا « اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك وبك منك« »على حممد
ثناء عليك أنت كما أثنيت على )أي ال نطيق، وال نبلغ وننهي ( ال حنصي»للعجز واالنقطاع 

اعرتافا بالعجز عن الثناء وردا إىل احمليط علمه بكل شيء مجلة وتفصيال، روى « نفسك
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -اخلمسة عن علي أن النيب  كان يقول ذلك يف آخر وتره، ورواته  -َصلَّى اَّللَّ

 ثقات 
الدعاء موقوف " حلديث احلسن السابق، وملا روى الرتمذي عن عمر « اللهم صل على حممد»

 »التبصرة " وزاد يف " بني السماء واألرض ال يصعد منه شيء حىت تصلي على نبيك 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -واقتصر األكثرون على الصالة عليه ( وعلى آل حممد)   ،-َصلَّى اَّللَّ

 

 



  

 (  وميسح وجهه بيديه)
كان »: فرغ من دعائه هنا وخارج الصالة لقول عمرإذا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -رسول هللا  إذا رفع يديه يف  -َصلَّى اَّللَّ
، رواه « الدعاء مل حيطهما حىت ميسح هبما وجهه

 الرتمذي، 
 . إخل... اللهم اهدنا : اإلمامويقول 
 .مأموم إن مسعهويؤمن 

 

 
 



  

روي ذلك عن ابن مسعود وابن ( ويكره قنوته يف غري الوتر)
ُهْم  -عباس وابن عمر وأيب الدرداء  ُ َعن ْ ، وروى -َرِضَي اَّللَّ

أشهد أين مسعت ابن : عن سعيد بن جبري، قال الدارقطين
 .بدعةإن القنوت يف صالة الفجر : عباس يقول

غري )من شدائد الدهر ( إال أن ينزل باملسلمني نازلة) 
(  يف الفرائض)األعظم استحبابا ( الطاعون فيقنت اإلمام
 .  يف اجلهريةغري اجلمعة، وجيهر به 

 .  وأمنبقانت يف فجر تابع اإلمام  ائتمومن 
سبحان امللك القدوس ثالثا، وميد هبا صوته : بعد وترهويقول 

 .يف الثالثة
 

 
 

 



  

سنة مؤكدة مسيت بذلك ألهنم يصلون أربع ركعات ويرتوحون ( والرتاويح)
 .  يسرتحيون: ساعة أي

: ملا روى أبو بكر عبد العزيز يف الشايف عن ابن عباس( عشرون ركعة)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أن النيب » كان يصلي يف شهر رمضان  -َصلَّى اَّللَّ

 . «عشرين ركعة
بعد )باملسجد أول الليل ( يف مجاعة مع الوتر) ركعتنيركعتني ( تفعل)

ملا روي يف الصحيحني من ( يف رمضان)واألفضل، وسنتها ( العشاء
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أنه »حديث عائشة  صالها ليايل فصلوها  -َصلَّى اَّللَّ

إين خشيت أن تفرض : معه، مث تأخر وصلى يف بيته باقي الشهر وقال
ويف البخاري أن عمر مجع الناس على أيب بن  « عليكم فتعجزوا عنها

من قام »كعب فصلى هبم الرتاويح وروى أمحد، وصححه الرتمذي 
 « مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام ليلة



  

 -أي بعد هتجده؛ لقوله ( بعده)أي الذي له صالة بعد أن ينام ( ويوتر املتهجد)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   .  متفق عليه« اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا»: -َصلَّى اَّللَّ

فأوتر معه، أو أوتر منفردا، مث أراد التهجد مل ينقض وتره وصلى ومل ( فإن تبع إمامه)
أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز وحتصل له ( شفعه بركعة)يوتر، وإن 

 ،فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صالته
أي بني الرتاويح روى األثرم عن أيب الدرداء أنه أبصر قوما ( ويكره التنفل بينها)

ما هذه الصالة؟ أتصلي وإمامك بني يديك؟ ليس منا : يصلون بني الرتاويح، قال
 .  عنامن رغب 

(  يف مجاعة)أي بعد الرتاويح والوتر ( بعدها)، وهو الصالة ( التعقيب)يكره ( ال)و 
 .  الرتاويحال ترجعون إال خلري ترجونه، وكذا ال يكره الطواف بني : لقول أنس

يستحب لإلمام الزيادة على ختمة يف الرتاويح إال أن يؤثروا زيادة على ذلك، وال وال 
 .يستحب هلم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها

 

 



  

اليت تفعل مع الفرائض، وهي عشر ركعات ( السنن الراتبة)يلي الوتر يف الفضيلة ( مث)
ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد املغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل )

عشر  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -حفظت عن رسول هللا »: لقول ابن عمر( الفجر
ركعات ركعتني قبل الظهر وركعتني بعدها وركعتني بعد املغرب يف بيته وركعتني بعد العشاء 

 -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -يف بيته وركعتني قبل الصبح كانت ساعة ال يدخل على النيب 
متفق « وطلع الفجر صلى ركعتنيأذن املؤذن كان إذا »حدثتين حفصة أنه « فيها أحد

 .  عليه
َها  -أي أفضل الرواتب لقول عائشة ( آكدها)أي ركعتا الفجر ( ومها) مل »: -َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -يكن النيب  على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعيت  -َصلَّى اَّللَّ
 .متفق عليه« الفجر

فيما عدامها وعدا الوتر سفرا ويسن ختفيفهما واضطجاع بعدمها على األمين، ويقرأ يف فيخري 
ُقْل ُهَو اَّللَُّ }ويف الثانية [ 1: الكافرون]{ ُقْل يَا َأي َُّها اْلَكاِفُرونَ }األوىل بعد الفاحتة 

اآلية ويف [ 136: البقرة]{ ُقوُلوا آَمنَّا بِاَّللَِّ }، أو يقرأ يف األوىل [ 1: اإلخالص]{ َأَحد  
اآلية ويلي الفجر ركعتا [ 64: آل عمران]{ ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوا ِإىَل َكِلَمة  }الثانية 

 ،"اإلخالص " و " الكافرون " املغرب ويسن أن يقرأ فيهما ب  

 

 



 !ماذا تلحظ؟

 بن سالم عن عمرو بن أوٍس، قاَل حدَّثني َعنبسةُ بُن عن النعمان

:  أبي ُسفياَن في َمرضِه الذي ماَت فيِه، بحديٍث يَتساّر إليِه، قالَ 

  -ملسو هيلع هللا ىلص-تقوُل سمعُت رسوَل هللاِ  -رضَي هللاُ عنها-سمعُت أّم حبيبةَ 

َمْن صلى ثنتَي عشرةَ ركعةً في يوٍم وليلٍة بنى هللاُ لهُ بيتاً : "يقولُ 

فما تركتُهّن منذُ سمعتُهّن ِمْن في : ، قالت أّم حبيبةَ "في الجنِّة 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-رسوِل هللاِ 

  

 ُما تركتُهّن منذُ سمعتُهّن ِمْن أّم حبيبةَ، وقاَل َعمُرو : وقاَل عنبسة

ما تركتُهّن منذُ سمعتُهن ِمْن عنبسةَ، وقاَل النُّعماُن بُن : بن أوٍس 

 .ما تركتُهن منذُ سمعتُهن ِمْن َعمِرو بِن أوٍس : سالمٍ 



  

 -كالوتر؛ ألنه ( سن له قضاؤه)أي من الرواتب ( ومن فاته شيء منها)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  قضى ركعيت الفجر مع الفجر حني نام عنها  -َصلَّى اَّللَّ

:  وقضى الركعتني اللتني قبل الظهر بعد العصر وقس الباقي، وقال
، رواه « من نام عن الوتر، أو نسيه فليصله إذا أصبح، أو ذكره»

.  فجرالرتمذي لكن ما فات مع فرضه وكثر فاألوىل تركه إال سنة 
ووقت كل سنة قبل الصالة من دخول وقتها إىل فعلها وكل سنة بعد 

بعدمها  األولةالصالة من فعلها إىل خروج وقتها فسنة فجر وظهر 
 .  قضاء
غري الرواتب عشرون أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل والسنن 

العصر وأربع بعد املغرب وأربع بعد العشاء غري السنن الرواتب، قال 
 .حيافظ عليها وتباح ركعتان بعد أذان املغرب: مجع

 

 



  

 [فصل يف صالة الليل]
ُ  -؛ لقوله ( وصالة الليل أفضل من صالة النهار)فصل  َصلَّى اَّللَّ

، رواه « أفضل الصالة بعد املكتوبة صالة الليل»: -َعَلْيِه َوَسلََّم 
مسلم عن أيب هريرة فالتطوع املطلق أفضله صالة الليل؛ ألنه أبلغ 

ثلث )أي الصالة ( وأفضلها)يف اإلسرار وأقرب إىل اإلخالص 
أفضل الصالة »مطلقا ملا يف الصحيح مرفوعا ( الليل بعد نصفه

 «صالة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه
قيام الليل وافتتاحه بركعتني خفيفتني ووقته من الغروب إىل ويسن 

 طلوع
 الفجر، وال يقومه كله إال ليلة عيد ويتوجه ليلة النصف من شعبان



كيف حنسب نصف الليل ؟ 

 

 ويطلع  5.00كانت الشمس تغرب الساعة لو ،

وهو  –فإن منتصف الليل  5.00الفجر الساعة 

فيبدأ  11.00هو  –نصف جمموع ساعات الليل 
الوقت الفاضل لقيام الليل وحيسب ثلث الليل 

فيكون هو وقت قيام داود وهو ثلث الليل بعد 

 .منتصفه 

 



  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -؛ لقوله ( وصالة ليل وهنار مثىن مثىن) صالة الليل مثىن »: -َصلَّى اَّللَّ
ومعناه  اثنني، رواه اخلمسة، وصححه البخاري ومثىن معدول عن اثنني « مثىن

معىن املكرر وتكريره لتوكيد اللفظ ال للمعىن، وكثرة ركوع وسجود أفضل من 
 طول قيام فيما مل يرد تطويله، 

ملا روى أبو داود وابن ( كالظهر فال بأس)بتشهدين ( وإن تطوع يف النهار بأربع)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أنه »ماجه عن أيب أيوب  كان يصلي قبل الظهر أربعا  -َصلَّى اَّللَّ

، وإن مل جيلس إال يف آخرهن فقد ترك األوىل، ويقرأ يف  « ال يفصل بينهن بتسليم
كل ركعة مع الفاحتة بسورة، وإن زاد على اثنتني ليال، أو أربع هنارا ولو جاوز 

 .وحنوهاهنارا بسالم واحد صح، وكره يف غري الوتر ويصح التطوع بركعة  مثانيا
ُ  -؛ لقوله ( على نصف أجر صالة قائم)بال عذر ( وأجر صالة قاعد)  َصلَّى اَّللَّ

من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر »: -َعَلْيِه َوَسلََّم 
 .ويسن تربعه مبحل قيام وثين رجليه بركوع وسجود. متفق عليه« القائم



  

أوصاين خليلي رسول هللا »لقول أيب هريرة ( وتسن صالة الضحى)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  - بثالث صيام ثالثة أيام من كل شهر  -َصلَّى اَّللَّ

، رواه أمحد ومسلم « وركعيت الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -وتصلى يف بعض األيام دون بعض؛ ألنه  َصلَّى اَّللَّ

 .عليهامل يكن يالزم  -
ملا روت أم هانئ ( وأكثرها مثان)حلديث أيب هريرة ( وأقلها ركعتان)

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أن النيب »  عام الفتح صلى مثاين -َصلَّى اَّللَّ
ووقتها من خروج وقت )، رواه اجلماعة « ركعات سبحة الضحى

أي ( إىل قبيل الزوال)أي من ارتفاع الشمس قدر رمح ( النهي
 .إىل دخول وقت النهي بقيام الشمس وأفضله إذا اشتد احلر



  



  



  

؛ ألنه سجود يقصد ( صالة)والشكر ( وسجود التالوة)
به التقرب إىل هللا تعاىل له حترمي وحتليل فكان صالة  

كسجود الصالة فيشرتط له ما يشرتط لصالة النافلة 
من سرت العورة واستقبال القبلة والنية وغري ذلك 

لقول ابن ( للقارئ واملستمع)سجود التالوة ( ويسن)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -كان النيب »: عمر يقرأ  -َصلَّى اَّللَّ

علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حىت 
:  وقال عمر. متفق عليه« ما جيد أحدنا موضعا جلبهته

، رواه « إن هللا مل يفرض علينا السجود إال أن نشاء»
 البخاري،



  

حمدث بشرطه ويسجد مع قصره، وإذا  ويتيمميف طواف مع قصر فصل ويسجد 
نسي سجدة مل يعد اآلية ألجله وال يسجد هلذا السهو ويكرر السجود بتكرار 

وكذا يتوجه يف حتية املسجد إن ": الفروع " التالوة كركعيت الطواف، قال يف 
 . املسجدومراده غري قيم . تكرر دخوله اه 

ُ  -الذي مل يقصد االستماع ملا روي أن عثمان بن عفان ( دون السامع) َرِضَي اَّللَّ
إمنا : مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال -َعْنُه 

السجدة على من استمع وألنه ال يشارك القارئ يف األجر فلم يشاركه يف 
مل )، أو كان ال يصلح إماما للمستمع ( وإن مل يسجد القارئ)السجود، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -؛ ألنه ( يسجد أتى إىل نفر من أصحابه فقرأ » -َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -رجل منهم سجدة، مث نظر إىل رسول هللا  :  فقال -َصلَّى اَّللَّ

مرسال، " مسنده " ، رواه الشافعي يف « ولو سجدت سجدناكنت إمامنا إنك  
وال يسجد املستمع قدام القارئ، وال عن يساره مع خلو ميينه، وال رجل 

 لتالوة امرأة ويسجد لتالوة أمي وصيب، 



  

يف األعراف والرعد والنحل ( أربع عشرة سجدة)أي سجود التالوة ( وهو)
والفرقان والنمل وامل تنزيل وحم ( يف احلج منها ثنتان)واإلسراء ومرمي و 

السجدة والنجم واالنشقاق واقرأ باسم ربك وسجدة ص سجدة شكر، وال 
 .جيزئ ركوع وال سجود الصالة عن سجدة التالوة

 (إذا رفع)تكبرية ( إذا سجد)تكربتني تكبرية ( يكرب)إذا أراد السجود فإنه ( و)
وجوبا ( ويسلم)إن مل يكن يف الصالة ( وجيلس)سواء كان يف الصالة، أو خارجها 

كصالة اجلنازة ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو يف ( وال يتشهد)وجتزئ واحدة، 
 .صالة وسجود عن قيام أفضل

أي سجود ( سجوده)كره ( سجدة يف صالة سر و)آية ( ويكره لإلمام قراءة)
أي يف صالة سرية كالظهر؛ ألنه إذا قرأها إما أن يسجد ( فيها)اإلمام للتالوة 

هلا، أو ال، فإن مل يسجد هلا كان تاركا للسنة، وإن سجد هلا أوجب اإلهبام 
أي غري الصالة ( ويلزم املأموم متابعته يف غريها. )والتخليط على املأموم

 .السرية، ولو مع ما مينع السماع كبعد وطرش وخيري يف السرية



  

سجود الشكر عند جتدد )يف غري الصالة ( ويستحب)
َرِضَي  -مطلقا ملا روى أبو بكر ( النعم واندفاع النقم

ُ َعْنُه  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أن النيب »: -اَّللَّ   -َصلَّى اَّللَّ
رواه أبو داود « كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا

 احلاكموغريه، وصححه 
( صالة غري جاهل وناس)أي سجود الشكر ( وتبطل به)

؛ ألنه ال تعلق له بالصالة خبالف سجود التالوة 
 .وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التالوة

 



  

 ( : وأوقات النهي مخسه)
ُ  -؛ لقوله ( من طلوع الفجر الثاين إىل طلوع الشمس)األول  َصلَّى اَّللَّ

احتج « إذا طلع الفجر فال صالة إىل ركعيت الفجر»: -َعَلْيِه َوَسلََّم 
 .به أمحد

يف ( رمح)بكسر القاف أي قدر ( من طلوعها حىت ترتفع قيد)الثاين ( و)
 .رأي العني

ثالث »: لقول عقبة بن عامر( عند قيامها حىت تزول)الثالث ( و)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ساعات هنانا رسول هللا  أن نصلي فيهن،  -َصلَّى اَّللَّ

حني تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع وحني : وأن نقرب فيهن موتانا
يقوم قائم الظهرية حىت تزول وحني تضيف الشمس للغروب حىت 

 .، رواه مسلم وتضيف بفتح املثناة فوق أي متيل« تغرب



  

  -؛ لقوله ( من صالة العصر إىل غروهبا)الرابع ( و)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ال صالة بعد الفجر حىت »: -َصلَّى اَّللَّ

، وال صالة بعد صالة العصر حىت تطلع الشمس
 .  سعيدعن أيب . متفق عليه« تغيب الشمس

ولو فعلت يف فيها، بالفراغ منها ال بالشروع واالعتبار 
 .وقت الظهر مجعا لكن تفعل سنة الظهر بعدها

أي يف الغروب ( فيه)الشمس ( إذا شرعت)اخلامس ( و)
 .ملا تقدم( حىت يتم)

 



  

 :وجيوز )
ُ َعَلْيِه  -أي يف أوقات النهي كلها لعموم قوله ( الفرائض فيهاقضاء 1. َصلَّى اَّللَّ

 .  متفق عليه« من نام عن صالة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»: -َوَسلََّم 
 .  واجبةفيها ألهنا صالة  املنذورةأيضا فعل وجيوز 2.
 -؛ لقوله ( فعل ركعيت الطواف)القصرية ( يف األوقات الثالثة)جيوز حىت ( و)3.

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ال متنعوا أحدا طاف هبذا البيت وصلى فيه يف أي »: -َصلَّى اَّللَّ
 رواه الرتمذي، وصححه، « ساعة شاء من ليل، أو هنار

أقيمت، وهو باملسجد ملا روى يزيد بن األسود، ( إعادة مجاعة)فيها ( وجتوز)4.
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -صليت مع النيب »: قال صالة الفجر فلما قضى  -َصلَّى اَّللَّ

يا : صالته إذا هو برجلني مل يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقاال
ال تفعال إذا صليتما يف رحالكما، مث : رسول هللا قد صلينا يف رحالنا، قال

رواه الرتمذي، وصححه، « أتيتما مسجد مجاعة فصليا معهم فإهنا لكما نافلة
 .الدخولفإذا وجدهم يصلون مل يستحب 



  

 :وجيوز )
ُ َعَلْيِه  -أي يف أوقات النهي كلها لعموم قوله ( الفرائض فيهاقضاء 1. َصلَّى اَّللَّ

 .  متفق عليه« من نام عن صالة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»: -َوَسلََّم 
 .  واجبةفيها ألهنا صالة  املنذورةأيضا فعل وجيوز 2.
 -؛ لقوله ( فعل ركعيت الطواف)القصرية ( يف األوقات الثالثة)جيوز حىت ( و)3.

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ال متنعوا أحدا طاف هبذا البيت وصلى فيه يف أي »: -َصلَّى اَّللَّ
 رواه الرتمذي، وصححه، « ساعة شاء من ليل، أو هنار

:  أقيمت، وهو باملسجد ملا روى يزيد بن األسود، قال( إعادة مجاعة)فيها ( وجتوز)4.
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -صليت مع النيب » صالة الفجر فلما قضى صالته إذا  -َصلَّى اَّللَّ

يا رسول هللا قد : هو برجلني مل يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقاال
ال تفعال إذا صليتما يف رحالكما، مث أتيتما مسجد مجاعة : صلينا يف رحالنا، قال

رواه الرتمذي، وصححه، فإذا وجدهم يصلون مل « فصليا معهم فإهنا لكما نافلة
 .الدخوليستحب 

 .الصالة على اجلنازة بعد الفجر والعصر دون بقية األوقات ما مل خيف عليهاوجتوز 5.
 



  

أي غري املتقدمات من حنو إعادة ( وحيرم تطوع بغريها)
يف شيء من )مجاعة وركعيت طواف وركعيت فجر قبلها 

وسنة مسجد، كتحية ( األوقات اخلمسة حىت ما له سبب
وصالة على قرب، أو غائب تالوة، وسجدة وضوء، 
وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر كسوف، وصالة  

 .إليهااجملموعة 
ينعقد النفل إن ابتدأه يف هذه األوقات ولو جاهال إال وال 

 .مطلقاحتية مسجد إذا دخل حال خطبة اجلمعة فتجوز 
 .ومكة وغريها يف ذلك سواء 



قولني على سبب له فيما واختلفوا ، املطلق التطوع حترمي على العلم أهل اتفق : 
املذهب يف املعتمد وهو ، العلماء مجهور قول وهو . النهي وقت يف األسباب ذوات تفعل ال : األول القول. 
احلنابلة عند ورواية الشافعية مذهب وهو . النهي أوقات يف األسباب ذوات مشروعية : الثاين القول 

 . الراجح وهو . تيمية ابن واختيار
بينها اجلمع كيفية  يف واخلالف األدلة بني الظاهر التعارض هو : اخلالف سبب : 
يصلي حىت جيلس فال املسجد أحدكم دخل إذا) : مرفوعا   قتادة أيب حديث هو : األول فالدليل 

  النهي أوقات يف الصالة عن النهي أحاديث : الثاين والدليل . األدلة من معناه يف وما [عليه متفق(]ركعتني
 .(..فيهن نصلي أن  هللا رسول هنانا ساعات ثالث) : قال عنه هللا رضي عامر بن عقبة كحديث

بأوقات خاص صالة كل  يف عام : الثاين واحلديث ، املسجد بتحية خاص وقت كل  يف عام األول فالدليل 
  اجلواز بعدم قال الثاين قدم ومن النهي، وقت يف األسباب ذوات فعل جبواز قال األول قدم فمن ، حمددة

 ا .حاظرة لكوهنا النهي عمومات نقدم : وقالوا.
بصالتكم تتحروا ال) : مرفوعاً  عمر ابن حديث ويقويه ، االدلة بني جيمع وبه ، الثاين القول : الراجح 

 بفعل يكون وهذا ، النهي أوقات بصالته املرء يتحرى أن التحرمي مناط فجعل (غروهبا وال الشمس طلوع
 سبب حلصول فيه يصلي بل ، ويقصده الوقت هذا املرء يتحر فلم سبب له ما أما ، املطلقة النوافل
 .اتفاقاً  الوقت ذلك يف الصالة



 عموم الصلوات
ثالث أوقات نهانا أن نصلي » 

 «...فيهن

 عموم األوقات
إذا دخل أحدكم المسجد فال »

 «يجلس حتى يصلي ركعتين


