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 داولــــــج

 .ســـجـود الـسهــو ومــســائــلـــه
 

 

 
 

 جدوله ورتبه: 
 .بدر بن نايف الرغيان 

 وضوابطه ، وأحكامه ، وجداوله ، وتقسيماته .  ( سجود السهو):  لمسائلفهذا عرض  -1
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 عناصر البحث.
 أمور مهمة في الصالة .  ]شروط ، أركان ، سنن...[. -1

= 
 [. مسألة .16مسائل عامة . وعددها ] -5

 عدة مشايخ. للشيخ : ابن عثيمين ، وخالد المشيقح ، وغيرهم . 

 أحكام الزيادة والنقص والشك : في األركان والواجبات والسنن.  -2
 عبد هللا الطيار.

تحقيق سمير الزهري. وأراء العالمة  أحاديث سجود السهو الضعيفة . في البلوغ . -6
 األلباني.

مسااائل مهمااة . كزيااادة األفعااا  ماان غياار جاانا الصااالة ، وأ سااام  -3
 عبد هللا الطيار. الكالم. 

 صر تحقيق ضوابط سجود السهو .مخت -7
 وليد السعيدان. [.6وعدد هذه الضوابط :] 

 أحكام سجود السهو . وبحاشيته بعض األ وا  األخرى .  -4
 سعيد القحطاني.

 إعالم األنام بما للسهو من أحكام . -8
 أبو يعقوب . ) مختصر رسالة في السهو للعثيمين ( . 

 واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.
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 . [الةــــصـــالنقاط مهمة يف  ]  -1
 

 :شروط الصالة -1
 .تسعة

 :ركان الصالةأ -2
 .أربعة عشر ركنا

 :واجبات الصالة  -3
 .ثمانية

 :مبطالت الصالة -4
 .ثمانية

 . اإلسالم -1
 . والعقل -2
 . والتمييز -3
 .والطهارة  -4
 .وستر العورة -5
 . واجتناب النجاسة -6
 .دخول الوقت -7
  . تقبال القبلةواس -8
 والنية . -9

 .القيام مع القدرة -1
 .وتكبيرة اإلحرام  -2
 . وقراءة الفاتحة -3

 .والرفع منه ، والركوع -4،5
  .واالعتدال -6
 .والسجود، والرفع منه -7-8

  .  والجلوس بين السجدتين -9
 . والطمأنينة في الجميع -10
  . والترتيب -11
  . لجلوس لهوا -13.  والتشهد األخير -12
 .سليم  والت -14

 . التكببرات غير تكبيرة اإلحرام -1
 .  إلمام ومنفرد (سمع الله لمن حمده)قول  -2

  .  (ربنا ولك الحمد)قول  -3

 .  تسبيح الركوع -4
  .  تسبيح السجود  -5
  .  بين السجدتين والواجب مرة(رب اغفر لي)قول  -6

 .التشهد األول   -7

م على فعله وأمر به وسجد فعله وداو ألنه 
 . للسهو حين نسيه

 الجلوس له. -8

 . الكالم العمد -1
 . والضحك -2
 . واألكل -3
 . والشرب -4
 . وكشف العورة -5
 . واالنحراف عن جهة القبلة -6
 . والعبث الكثير -7
  وحدوث النجاسة. -8
ــور] ــد  ظهـ ــ ر الحـ ــر أو األصـ ــو األكبـ ــن ولـ ــد مـ  فاقـ

 [ً  سهوا أو عمدًا الطهورين

 

  وهي كثيرة ؛ منها :  .مكروهات الصالة  -6 وسنن الصالة نوعان::  لصالةسنن ا -5

 ؛ منها:  النوع األول: سنن األقوال، وهي كثيرة
 .  االستفتاح -1
 . والتعوذ -2
 .  البسملة -3
 . والتأمين -4
 .والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن -5

شئت من  رض وملء ماملء السماء وملء األقول: "و -6
 ."بنا ولك الحمدر" ؛ بعد قوله: "شيء بعد

ركوع الوما زاد على المرة الواحدة في تسبيح  -7
 . سجودالو

"؛ بين رب اغفر ليوالزيادة على المرة في قول: " -8

 . الجدتين

اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن وقوله: " -9
من فتنة عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، و

 ." المسيح الدجال

  والدعاء بعد التشهد األخير . -10

  : والنوع الثاني: سنن األفعال
 :كرفع اليدين عند  -1

     تكبيرة اإلحرام، -أ

 وعند الهوي إلى الركوع، -ب

   وعند الرفع منه،-ج

 وعند القيام من التشهد األول .  -د

 .ووضع اليد اليمنى على اليسرى -2

 . لى صدره في حال القيامووضعهما ع -3

 . والنظر إلى موضع سجوده -4

 . ووضع اليدين على الركبتين في الركوع -5

 . ومجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود -6

 ومد ظهره في الركوع معتدال ، وجعل رأسه حياله؛ -7

 . فال يخفضه وال يرفعه 

 .ضع السجودوتمكين جبهته وأنفه وبقية األعضاء من مو -8

 ة .  تكرار الفاتح-1
بجملته أو يستدبر  يستدروال تبطل الصالة بالتفاته ما لم  .االلتفات لغير حاجة  -2

 .الكعبة 
 يحرم.أنه :  والراجح. رفع البصر إلى السماء  -3
 حمل مشغل له عن الصالة ألنه يذهب الخشوع  -4
 العبث باللحية وافترش الذراعين في السجود . -5
 .ى خاصرتهلن يصلي واضعا يده عأ -6
 .كف الشعر أو الثياب أو تشمير الكمين  -7
  .كما تكره فرقعة األصابع  .تشبيك األصابع  -8
 التروح بمروحة ونحوها ألنه من العبث إال لحاجة كغم شديد .  -9
 .أما المراوحة بأن يرتاح على رجل دون أخرى فمكروهة إذا كثرت  •

 . مسح الحصى   -10
 .أن يصلي وبين يديه ما يلهيه . أو النظر إلى ما يلهيه  -11
 تغميض العينين نص عليه اإلمام أحمد وقال : إنه من فعل اليهود   -12
الصالة خلف صف فيه فرجة ومعه آخرين أما إن كان يصلي وحده فصالته  -13

 باطلة 
  .اإلقعاء في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه  -14
 مما ونحوهما.أو تائق للطعام   )بول أو غائظ(ن يبتدئ الصالة وهو حاقن  أ -15

 .القلب يشغل
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 ]من : عبد هللا الطيار.[. أحكام سجود السهو[. يف ]مقدمات -2
 والزيادة يف الركن ضربان : زيادة أركان.

 زيادة األقوال :  -1
 ]أ[ أن يأتي بذكر مشروع يف غري حمله سهوًا : 

 اتحة في الركوع ، أو تشهد بعد  راءة الفاتحة .كمن يقرأ الف
فال تبطل صالته ، وال يجب عليه سجود السهو . وأما هل يسن السجود للسهو ، فيه 

  والن.
  ]ب[ أن يسلم يف الصالة قبل إمتامها :

 عمدًا : بطلت صالته . -1
 :سهوًا  -2

 ديد.ولم يذكر إال بعد زمن طويل : بطلت الصالة ، وأعادها من ج  -أ
وأما إن ذكر  ريبًا ، ولم يطل الفصل عرفًا ، بنى على ما سبق ، فيتم   -ب

 . (1) صالته ويسلم ، ويسجد للسهو ويسلم

 األفعال :  زيادة  -2
 في موضع قيام عمدًا بطلت صالته.فإذا زاد المصلي ركنًا أو ركعة، كأن يزيد ركوعًا في موضع جلوس،أو جلوس 

 ،  ليلة أو كثيرة ، سجد بعد السالم ، وصالته صحيحة .  فإن كانت الزيادة سهواً  •
 وحاله ال خيلو من أمرين : 

 : فليزمه الجلوس متى ما ذكر ، ويتشهد إن لم يكن تشهد ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم.  يعلم أثناء الصالة -أ
 فصالته باطله.  ،فإن ذكر أثناء فعله للزيادة ، ولم يجلا عمدًا 

 : سجد للسهو وسلم.  السالم وإن علم بعد -ب
ويجب على المأمومين عدم متابعة إمامهم في زيادة الركن ، إذا تيقنوا من الزيادة ، ويلزمهم تنبيهه. ويتابعونه في  •

 بقية الصالة . 
الصالة ، ويجب على اإلمام ترك الزيادة بعد علمه بها ، ويتم صالته بانيًا على فعله  بل تلك الزيادة ، لئال يغير هيئة  •

 ويسجد للسهو بعد السالم . 
 زيادة واجبات : والزيادة يف الواجب ضربان :

 زيادة األقوال :  -1
 ]أ[ وذلك بأن يأتي بذكر مشروع يف غري حمله سهوًا : 

 مثاله : شخٌص سها ، فقا  بعد الفاتحة : " سبحان ربي العظيم".
 سن له السجود .  والن. فال تبطل صالته ، وال يجب عليه سجود السهو . وهل ي

 ]ب[ وكذا من يأتي بزيادة يف األذكار مبا مل يرد به الشرع : 
 فال يشرع له سجود السهو . 

 مثاله : كأن يقو  المصلي في تكبير االنتقا  " هللا أكبر كبيرًا " . 

 زيادة األفعال :  -2
 فإذا زاد املصلي فعال من الواجبات يف غري موضعه : 

 لت صالته ، لفوات الترتيب ، ولتعمد ترك الواجب .بط ]أ[ عمدًا :
 : لزمه السجود لجبر ما حدث من خلل . ]ب[ فإن فعله سهوًا 

 : شخٌص يصلي الظهر ، فقام إلى الثالثة ، وجلا يظنها الثانية ، ثم ذكر أنها الثالثة .مثاله 
 فإنه يقوم ويتم صالته ويسلم ، ويسجد للسهو ثم يسلم. 

  لسنن تنقسم إىل قسمني :زيادة سنن : وا
 زيادة قولية : -1

 ومن زاد سنة  ولية في الصالة فال يخلو : 
 ]أ[ أن يأتي بذكر مسنون يف الصالة يف غري حمله : 

 كأن يقو  : " ملء السماء وملء األرض...". في الركوع ... فهل يشرع له السجود؟.
 نه جبر لغير واجب. فإذا  لنا يشرع له السجود ، فذلك مستحب غير واجب ؛ أل 

 : ]ب[ أن يأتي بذكر أو دعاء يف الصالة مل يرد الشرع به فيها 
 كقوله : " آمين رب العالمين". فهذا ال يشرع له السجود للسهو .

 زيادة فعليه :  -2
 فمن زاد فعالً من السنن يف الصالة يف غري موضعه : 

 بطل الصالة بعمده ، وال يشرع السجود لسهوه .كرفع اليدين حذو المنكبين في غير مواضع الرفع ، فال ت

                                                

 بالقيام عن جلوس مع النية . الشيخ : عبد هللا الطيار : فإن ذكر  ريبًا وهو  ائم ، فهل يبني على قيامه ويتم صالته أو يقعد ثم يقوم ؟. الصحيح : أنه يجب أن يأتي •  ( 1)
 .  فإن ذكر  ريبًا أتم الصالة وسجد للسهو ، ما لم يحدث ، فإن أحدث فسدت الصالة

 تمامها بكالم يسير : فإنها ال تبطل في األحوا  الثالثة . .  فإذا فعل ما ينافي الصالة بعد سالمه سهوًا  بل تمامها ، فال بأس أن يبني على ما سبق . فإن تكلم لمصلحة الصالة بعد سالمه سهوًا  بل
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 نقص أركان. 

  إذا ترك املصلي ركنًا من صالته :  •
 ]أ[ فإن كان تكبيرة اإلحرام ، فال صالة له ، سواء تركها عمدًا أو سهوًا ؛ ألن صالته لم تنعقد . 

 ]ب[ وإن ترك ركنًا غير تكبيرة اإلحرام : 
 بطلت صالته .  متعمداً  -1
 ، فال يخلوا : هوًا س -2

 ]أ[ إن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية ، لغت الركعة التي تركه منها ، و امت التي تليها مقامها ، وسجد للسهو بعد السالم . 
 ، ويسجد للسهو بعد السالم . ]ب[ وإن لم يصل إلى موضع الركن الذي تركه من الركعة الثانية ، وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك ، فيأتي به وبما بعده 

 ة :]ج[ وإن ذكر الركن المتروك بعد الصال
 و ويسلم.  ريبًا منها ، بأن لم يفصل فاصل طويل ، كمن نسي الركوع أو السجود ، فإنه يعيد ركعة كاملة مع التشهد األخير ، ويسلم ، ثم يسجد للسه  -1
 ة كلها ، وتكون األولى غير صحيحة . بعد الصالة ، لكن مضى زمن طويل ، فإنه يعيد الصال -2

 .واجبات  نقص
 بطلت صالته.  إذا ترك املصلي واجبًا من واجبات الصالة متعمدًا : -1
 : فال يخلو من ثالثة أمور :  ترك املصلي واجبًا من واجبات الصالة ناسياً إذا  -2

  ]أ[ فإن ذكره  بل أن يفارق محله من الصالة : أتى به وال شيء عليه .
 ]ب[ وإن ذكر الواجب بعد مفار ة محله ،  بل أن يصل إلى الركن الذي يليه ، رجع فأتى به ثم يكمل صالته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم.

 ]ج[ وإن ذكر الواجب بعد وصوله إلى الركن الذي يليه ، سقط ، فال يرجع إليه ، فيستمر في صالته ويسجد للسهو  بل أن يسلم  . 
 .سنن  نقص

 : أن سجود السهو لما يبطل عمده واجب . القاعدة األساسية •
 فهل جيب عليه سجود السهو ؟.فلو أن شخصًا ترك دعاء االستفتاح سهوًا ، 

 ال يجب عليه سجود السهو ؛ ألنه لو تعمد تركه لم تبطل صالته . 
 ولكن ، هل يسن له السجود ؟.  •

 مشروع يجبره سجود السهو . نعم يسن له السجود إن تركه سهوًا ؛ ألنه  و  
 هذا إذا كان من عادته أن يأتي بها ، بخالف ما إذا من عادته تركها ، فال يسجد لجبرها.

 دعاء االستفتاح وذكر أثناء التعوذ ، هل يعود إليه ؟. •
ُ
 لو ترك شخص

 الصحيح : أنه ال يعود إليه ، فإن عاد ، فصالته صحيحة ؛ ألن كليهما سنة. 
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 يف ترك ركن أو زيادته : حكم من شك

 : فال يلتفت إليه .  إذا كان الشك بعد السالم -1
، فال يفعل فعاًل إال  وإذا كان الشك مالزمًا لإلنسان -2

 وشك فيه ، فال يعتد بهذا الشك ، وال ُيبنى عليه حكم . 
 .  وال يلتفت إىل الوسوسة -3

  : الشك أثناء الصالة ، وال خيلو صاحبه من حالني بقي •
، فيترجح عنده أحد األمرين : إما الزيادة وإما النقص  يشك وميكنه التحري أن -1

 .  فهذا يأخذ بالمترجح ، سواء أكان زيادة أم نقصانًا : ويسجد للسهو بعد السالم . 
، فيستوي عنده األمران : فيأخذ باأل ل ، وبنى  أن يشك ، وال ميكنه التحري -2

 عليه ، وسجد  بل السالم .
 نقص واجبات .

 : فال يلتفت إليه .  إذا كان الشك بعد السالم -1  
 : وال يخلو صاحبه من حالين :  الشك يف أثناء الصالة -2

ويترجح عنده أحد األمرين :إما الزيادة وإما النقص : ]مثاله : شخص يصلي الظهر ، وفي إحدى الركعات  ]أ[ أن يشك وميكنه التحري
 شك: أ ا  سبحان ربي األعلى. أم لم يقل. بعد أن رفع من السجود 

 وفي هذه الحالة يعمل بمقتضى ما ترجح لديه .
 فإن ترجح لديه أنه لم يقله : سجد للسهو  بل السالم ؛ ألنه عن نقص .  -1:  فإنه يتحرى

 وإن ترجح لديه أنه  اله : فال سجود عليه  ألنه لم ينقص من الصالة .  -2                     
 ، فيستوي عنده األمران ، وفي هذه الحالة يأخذ باأل ل ، فإنه يسجد  بل السالم .  أن يشك وال ميكنه التحري ]ب[
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 زيادة األفعال : تنقسم إىل قسمني : -3    

 والحديث عنها مفصل في األركان والواجبات. من جنس الصالة : -1
 ... كالمشي والمراوحةمن غري جنس الصالة :  -2
 إذا توفرت فيها أربعة شروط :  األفعا  تبطل الصالة بها  فهذه •
 أن تكون كثيرة ، -1
 ، من غير جنا الصالة -2
 لغير ضرورة ، -3
  . (1)متوالية  -4

والصحيح في العمل اليسير : أنه ال يبطل الصالة ،  حكم العمل اليسري من غري جنس الصالة ؟. •
 : امثاهل     والصالة صحيحة.

 بي أثناء الصالة ليمسك عن الصياح. حمل الص -1
فال بأس إن تقدم مستقبل القبلة ، أو تأخر  فتح الباب القريب ، كأن يقرع الباب والمصلي خلفه . -2

 مستقبلها ، أو تحرك عن يمينه أو يساره وهو مستقبل القبلة. 
 الصعود على المنبر والنزو  منه .    -3
ن معه دابة يمسك بزمامها أثناء الصالة ، فتنازعه ، فإما أن ما يحدث من حركة المصلي عندما يكو -4

 يجذبها ، وإما أن ينقاد معها ، فهذا يسير .

 مسائل :
 إذا قام املصلي إىل ثالثة يف الفجر سهوًا :  -1
يجب عليه الجلوس متى ما ذكر بغير تكبير ، ويبني على صالته على فعله  بل  

 الصالة . ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.  تلك الزيادة ، حتى ال تتغير هيئة
 إذا قام املصلي إىل ثالثة يف صالة مقصورة سهوًا :  -2

الصحيح : وجوب القصر ؛ ألنه دخل الصالة بينة صالة ركعتين ، فال يزيد عليهما ، 
 ويسجد للسهو بعد السالم . 

 إذا قام اإلمام إىل ثالثة أو رابعة يف صالة الرتاويح :  -3
جب على المأمومين تنبيهه ، ويجب عليه الجلوس متى ما ذكر بغير تكبير ، فإنه ي

ويبني صالته على ما فعله  بل تلك الزيادة ، حتى ال تتغير هيئة الصالة ، فيتشهد 
 إن لم يكن تشهد ويسلم ، ويسجد للسهو بعد السالم ويسلم. 
بعة ، فصالته باطلة ، فإن أصر اإلمام وأتى بالثالثة ، أو ازداد إصراره ، وأتى بالرا

 وكذلك صالة من تبعه عالمًا عامدًا . 
 

 إذا قام املصلي إىل ثالثة يف نافلة :  -4
فعليه أن يرجع ؛ ألنه نوى ركعتين ، والنافلة ال تشرع أكثر من ركعتين بسالم واحد إال في الوتر ؛ لكن لو 

 أتمها أربعًا ، فهل هذا جائز ؟. 
 ار : األفضل أن يتمها أربعًا وال يسجد للسهو ، إلباحة ذلك .في النه -1في األنصاف  ا  : 

وإن كان لياًل فرجوعه أفضل ، فيرجع ويسجد للسهو ، فلو لم يرجع ففي بطالنها  -2                   
 وجهان. 

 حكم السهو يف الوتر :  -5
 ن. األولى أن يجلا ، ويسجد للسهو بعد السالم ؛ ألنه نوى أن يوتر بثالث بسالمي

 وكذا لو نوى أن يوتر بواحدة ثم  ام إلى ثانية ! .
 فاألولى أن يجلا ويسجد للسهو بعد السالم ؛ ألنه نوى أن يوتر بواحدة.

                                                

 الكثير سهوًا ، ما لم يغير الصالة عن هيئتها تغييرًا بينًا ؛ ألن المصلي معذور بنسيانه. الشيخ : عبد هللا الطيار : الصحيح : أن الصالة ال تبطل بالعمل  •  ( 1)
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 مسائل أخرى متعلقة بالسابق.

 أقسام الفعل من غري  جنس الصالة : ينقسم إىل مخسة أقسام :  •
ي إلى غير القبلة بعد اجتهاد ثم هو ما يتوقف عليه صحة الصالة : كأن يصلواجب :  -1

 يخبره شخص بجهتها : فيجب عليه أن يستقبل القبلة.
وهو ما يتوقف عليه كما  الصالة ، كمن تحرك ليستر أحد عاتقيه النكشافه ،  مندوبة : -2

 أو سد فرجة بينه وبين جاره في الصف ،أو تقدم أو تأخر ليحاذي من بجواره في الصف . 
ان يسيرًا لحاجة أو كثيرًا لضرورة : كمن يلف عمامته على عادته ، إذا هو ما ك مباحة : -3

انحلت ولم تشغله بانحاللها ، وكلف الغترة إلى الخلف ، وكمن يتقدم أو يتأخر أو يتحرك 
 لمجرد الدفء ، لينتقل من مكان مظلل بارد إلى مكان مشما . عن يمينه أو يساره ، 

 ال بهذا االنتقا  ، فهو سنة. فإن كان الخشوع في الصالة ال يتم إ

 هو ما كان يسيرًا لغير حاجة ، وال يتوقف عليه كما  الصالة :  مكروه : -4 
كمن ينظر إلى الساعة أثناء الصالة ، أو يضع يده  في جيبه ليأخذ  لمًا ، أو يزر 

 األزرار.
 وهو ما يبطل الصالة ، بشروطه التي ذكرناها :حمرمة :  -5
 ًا ،بأن يكون كثير  -أ 
 من غير جنا الصالة ، -ب 
 لغير ضرورة ، -ج 
 متواليًا .  -د 
 بحيث يغلب على ظن من يراه أنه ليا في صالة لمنافاته لها . •

 مسائل تتعلق بالكالم يف صلب الصالة : أقسام الكالم :
 الراجح : أنها ال تبطل .  حكم من تكلم جاهالً بتحريم الكالم يف الصالة : -1
 : الصحيح أنه ال تبطل الصالة .  تكلم ناسيًا أثناء الصالةحكم من  -2
 : حكم من تلكم مغلوبًا على الكالم -3

 خرجت الحروف من فيه بغير اختياره صالته صحيحة . [أ]     
 إذا كان مكره على الكالم . والصحيح : أن هذا تفسد صالته . [ب]     
 حكم من تكلم بكالم واجب :  -4

 صبي أن يقع في بئر ، أو ضرير يسقط من مكان مرتفع . تبطل به  كما لو خاف على 
 الصالة.فإن كان التنبيه بالتسبيح لغير اإلمام : فال بأس .

   : مثاله : لو أن رجاًل  ا  لإلمام و د  تفسد صالتهحكم من تكلم إلصالح الصالة :  -5
 جهر بالقراءة في العصر : إنها العصر. 

 يه : سبَّح إن كان رجاًل ، وصفقت إن كانت امرأة .إذا احتاج إلى تنب •   

إذا عطس املصلي فحمد اهلل ، أو لسعة عقرب فقال : بسم اهلل ، أو قيل له : مات  -1
 ولدك ، فقال :} إنا هلل وإنا إليه راجعون{.  

 فالصحيح : أن صالته صحيحة . 
 تشميت العاطس أثناء الصالة ؟. -2

لناس الذي يحرم في الصالة ، وتفسد به إذا أتى به  ا  النووي : وأنه من كالم ا
 عالمًا عامدًا.

هذا إن  ا  : يرحمك هللا . ]بكاف الخطاب[. وأما إن  ا  : يرحمه هللا : لم تبطل 
 صالته.

 إذا ألقي السالم على املصلي ، فهل له رد السالم ؟. -3
 .ليا للمصلي أن يرد السالم بالكالم ، فإذا فعل ذلك بطلت صالته 

 وله أن يرد باإلشارة  .
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 .(1)أحكام سجود السهو[ 4]
 

 بيانه. العنوان.
 عن النبي  -1

َ
فِظ
ُ
ح

  يف السهو أشـياء
 :(2)منها

 

 ما بقي وسجد بعد السالم سلم النبي  – 1
ّ
 :من اثنتني، ثم أمت

ثم سلم، ثم  ام إلى خشبة في مقدم المساجد فوضاع ياده عليهاا، وفاي القاوم أباو بكار وعمار، فهاباا أن ( ركعتين 3إحدى صالتي العشي) في  صة ذي اليدين،  ا : صلى النبي  لحديث أبي هريرة  
تين ثام سالم، ثام  ا : بلى، فصلى ركع ((لم أنا ولم تقصر))ذا اليدين، فقا : يا رسو  هللا أ صرت الصالة أم نسيت؟ فقا :  رت الصالة؟ ورجل يدعوه النبي ص   ُ يكلماه، وخرج َسَرعاُن الناس فقالوا: أَ 

 ]متفق عليه[. .((كبر فسجد مثل سجوده أو أطو ، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطو  ثم رفع رأسه فكبر ثم سلم
 :من ثالث، فأمت الركعة الباقية ثم سجد سجود السهو بعد السالم سلم  - 2
رَباُق، وكان في يدياه طاوٌ  فقاا صلى العص أن رسو  هللا  لحديث عمران بن حصين   ياا رساو  هللا، فاذكر لاه صانيعه، وخارج  :ر فسلم في ثالث ركعات، ثم دخل منازله، فقام إليه رجل يقا  له: الخ 

التاي كاان تارك ثام سالم، ثام ساجد ساجدتي الساهو ثام  فصالى الركعاة)) الوا: نعم، فصلى ركعة ثم سجد سجدتين ثم سلم. وفي رواية:  ((أصدق هذا؟))غضبان يجرُّ رداءه حتى انتهى إلى الناس فقا : 
 .]مسلم[((سلم

 :يف الركعتني األوليني من صالة الظهر ومل جيلس للتشهد، حىت قضى صالته، ثم سجد سجود السهو قبل السالم قام  - 3
م الناس معه حتى إذا  ضى صالته، وانتظر الناس تساليمه كبار وهاو جاالا فساجد ساجدتين  بال وليين لم يجلا فقاصلى بهم الظهر فقام في الركعتين األُ  أن النبي )) لحديث عبد هللا بن بحينة  

 .]متفق عليه[((أن يسلم، ثم سلم
4 -  

 
 صل

َ
ه
ِّ
ب
ُ
ن
َ
ا ف
ً
 : فثىن رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتني ثم سلم ،ى الظهر مخس

 .]متفق عليه[؟  الوا: صليت خمًسا، فسجد سجدتين بعدما سلم((وما ذاك)) : أزيد في الصالة؟ فقا :صلى الظهر خمًسا، فقيل له أن رسو  هللا  لحديث عبد هللا بن مسعود  
 ، وقد أمر فيه بأمرين على حسب نوعيه:أما الشك فلم يعرض له  - 5

 :عد السالممن رجع إىل التحري وهو أكثر الوهم أو الظن الغالب القوي بالبناء على غالب الظن، ثم السجود للسهو ب أمر  - أ
ه واساتقبل القبلاة وساجد يا االوا: صاليت كاذا وكاذا، فثناى رجل ((وماا ذاك))، فلما سلم  يل له: يا رسو  هللا أحدث في الصالة شيء؟  اا :  ا : صلى النبي  لحديث عبد هللا بن مسعود  

ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنساى كماا تنساون، فاإذا نسايت فاذكروني، وإذا شاك أحادكم فاي صاالته  إنه لو حدث في الصالة شيء لنبأتكم به،))ينا بوجهه  ا : لسجدتين ثم سلم، فلما أ بل ع
 .]متفق عليه[.((ذلك إلى الصواب أ ربَ  فليتحرَّ )) . وفي رواية لمسلم:((فليتحرَّ الصواب فليتم عليه، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين

 :(4)على اليقني، وطرح الشك ثم السجود للسهو قبل السالمبالبناء  –وهو األقل  –من شك ورجع إىل اليقني  أمر  -ب 
ثام يساجد ساجدتين  بال أن يسالم، فاإن كاان صالى خمًساا  ،، وليابن  علاى ماا اساتيقنكَّ شال ى ثالًثا أم أربًعا؟ فليطرح  صلَّ  كم   ر  إذا شك أحدكم في صالته فلم يد  ))يرفعه:  لحديث أبي سعيد  

 ]وانظر إلى زاد المعاد[. .]مسلم[.((ا ألربع كانتا ترغيًما للشيطانشفعن له صالته، وإن كان صلى إتمامً 
                                                

 تعريف سجود السهو:  ( 1)
 لغة : السهو والنسيان والغفلة ألفاظ مترادفة ، معناها : ذهو  القلب عن معلوم ، و يل: الناسي إذا ذكرته تذكر بخالف الساهي . -1
 جدهما المصلي ؛ لجبر الخلل الحاصل في صالته سهوًا .واصطالحًا : سجدتان يس -2

 ا هو مذكور في الحاشية من اختيارات أهل العلم. والله الموفق[. ]هذه المسائل واألحكام من كتاب : سجود السهو في ضوء الكتاب والسنة : للشيخ : سعيد بن وهف القحطاني . اختصرتها منه ، وزدت عليها مم  ( 2)
 .2/350، و د جمع بينهما بأنها تعددت القصة، سبل السالم للصنعاني، 573بر م  ((،صالة العصر))، وفي رواية لمسلم 1229بر م  ((،وأكثر ظني أنها العصر))صر، وفي صحيح البخاري  و  بعض الرواة: ( الظهر والع3)
 .((ن فسجد، وسلم من ثالث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، و ام من اثنتين ولم يتشهدخمسة أشياء: سلم من اثنتي فظ عن النبي ))يح : -رحمه هللا  – ا  اإلمام أحمد  (4)

 .  ((يعني حديثي ابن مسعود، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن بحينة)): -رحمه هللا  –،  ا  اإلمام ابن  دامة  ((والمعتمد عند أهل العلم هذه األحاديث الخمسة)) :-رحمه هللا  –و ا  الخطابي     
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 سجود السهو قبل السالم يف مواضع وبعده يف مواضع: •

 ]زاد المعاد[. . سجد للسهو قبل السالم في مواضع، وبعده في مواضع ثبت أن النبي 
 بعد السالم. -2 قبل السالم . -1

 قبل ا فما سجد فيه النبي  -1
ُ
  :  سجد فيه قبلهلسالم أو أمر به، ي

 .كسجود السهو لمن ترك التشهد األو  -أ
  . وسجود السهو لمن شك وبنى على اليقين -ب

  وما سجد فيه النبي  -2
ُ
 سجد فيه بعده: بعد السالم أو أمر به، ي

 كسجود السهو لمن سلم  بل تمام الصالة، -أ
 م، أو ُذك  ر بالزيادة في صالته بعد السال -ب
 .أو شك وبنى على غالب ظنه، كما دل ت عليه األحاديث في أو   المبحث -ج

 : واألمر يف ذلك واسع، فيجوز السجود قبل السالم وبعده  •
 ]يكون بعد السالم[ :  لكن األفضل أن يكون السجود قبل السالم إال في حالتين:

 . ]متفق عليه[.وعبد هللا بن مسعود .]مسلم[.وعمران بن حصين ]متفق عليه[.في ذلك؛ لحديث أبي هريرة ، ا تداء بالنبي المبعد السإذا سلم عن نقص أو ُذك  ر بالزيادة  احلالة األوىل:

 (.1عند أهل العلم لكن هذا هو األفضل). والمسألة خالفية –رحمه هللا  –واختار هذا اإلمام ابن باز  ]متفق عليه[.إذا شك ولكنه بنى على غالب ظنه؛ لحديث عبد هللا بن مسعود  احلالة الثانية:

                                                

فإذا كان السجود لنقص أو شك وبنى على اليقين سجد  بل  -1واية عن أحمد و و  مالك  ريب منه. (واختار اإلمام ابن تيمية: أن األظهر: التفريق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع التحري، والشك مع البناء على اليقين، و ا : هذا ر 1)
 ]وتفصيل الشيخ : خالد المشيقح مع زيادات ابن عثيمين:   .3/466 ،، والشرح الممتع البن عثيمين 23/24 ،على غالب ظنه سجد بعد السالم. انظر: فتاوى ابن تيميةوإذا كان السجود لزيادة أو بنى  -2السالم، 

 بعد السالم : -ب قبل السالم : -أ
 إن كان عن نقص كما لو نقص تسبيح الركوع أو السجود .حديث ابن بحينة. -1
 [ .ووصل إلى الواجب أو الركن الذي يليهثيمين : إذا كان نقص واجب ]ابن ع •
 أو شك ولم يترجح له شيء كما في حديث أبي سعيد السابق . -2

 إن كان عن زيادة كما لو زاد ركوعًا ، أو سجودًا أو قيامًا أو  عودًا : -1
 متفق عليه .  لما زاد سالمًا في الصالة سجد بعد السالم ، كما في حديث أبي هريرة  
أو شك وترجح له شيء كما لاو شاك هال صالى ثالثاًا أو أربعاًا وتارجح لاه أنهاا ثاالث فياأتي بركعاة ويساجد للساهو بعاد الساالم ، -2

 لحديث ابن مسعود السابق .
 .  ولم يصل إلى الواجب أو الركن الذي يليه فيرجع لإلتيان بها إن كان عن نقص واجب  3]ابن عثيمين :  •

 . [ا إن كان عن نقص ركن سواء وصل إلى موضعه من الركعة الثانية أو لم يصل 4                  

 . [حا  النقص يكون  بل السالم عملية الرجوع لإلتيان بالركن أو الواجب النا ص تعتبر من الزيادة في الصالة , فلذلك يكون السجود للسهو بعد السالم , مع أن السهو فيابن عثيمين : •
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 التفصيل يف أسباب السجود وأحكامها: •

 :، وأحكام هذه األسباب على النحو اآلتي ظهر من األحاديث الواردة في سجود السهو أن أسباب السجود ثالثة: الزيادة، والنقص، والشك بنوعيه

 : الزيادة، وهي نوعان:السبب األول
 ة األفعال، وهي على ثالثة أحوال:النوع األول: زياد

 :: زيادة من جنس الصالةاحلال األوىل
 : كزيادة قيام أو  عود، أو ركوع، أو ركعة، فهذه زيادة فعلية 
 .إن تعمدها المصلي بطلت صالته -1
 :وإن كان سهًوا سجد له وصحت صالته -2
ا إن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلا في أم -. ب وإن زاد ركعة سهًوا ولم يعلم حتى فرغ منها سجد للسهو -أ 

 الحا  بغير تكبير، ثم يتشهد إن لم يكن تشهد ثم يسجد للسهو ويسلم.
إنماا أناا بشار ماثلكم ))يرفعه وفيه:  ويجب على من علم بزيادة اإلمام أو نقصه تنبيهه؛ لحديث عبد هللا بن مسعود  •

 . ((أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني
إذا ناابكم أمار فليسابح )) يرفعه وفيه: تنبيه الرجا  بالتسبيح، والنساء بالتصفيق؛ لحديث سهل بن سعد الساعدي و  •

 . ((الرجا ، وليصفق النساء
 ويلزم اإلمام الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه؛ ألنه رجوع إلى الصواب. •

والحك، والت روُّح، والحركة، فهذه الحركات ال سجود لها، وهي  ، كالمشي،: زيادة من غري جنس الصالةةاحلال الثاني
 ثالثة أ سام:

 حركة مبطلة للصالة، وهي الكثيرة عرًفا، المتوالية لغير ضرورة. القسم األول:
 حركة مكروهة،وهي اليسيرة لغير حاجة.القسم الثاني:
صلى وهو حامل أمامة بنات  أن النبي )) حركة جائزة، وهي اليسيرة لحاجة؛ لحديث أبي  تادة  القسم الثالث:
 . ((ألبي العاص إذا  ام حملها، وإذا سجد وضعها زينب بنت رسو  هللا 

 ]حسنه األلباني في أبي داود[.أنه فتح الباب لعائشة رضي هللا عنها وهو في الصالة. وثبت عن النبي 
 ة، وال يشرع لها سجود سهو.ألنها من غير جنا الصال ؛وال فرق بين العمد والسهو في الحركات •

عفاي ألمتاي )) ، إن كان عمًدا أبطل الصالة، وإن كان سهًوا لم يبطلها؛ لعماوم حاديث:األكل والشرب :ةالثالث ةاحلال
 .[نه النووي في األربعينوحس  رواه ابن ماجة ،  ((]عن الخطأ والنسيان

 النوع الثاني: زيادة األقوال: وهي على ثالث حاالت:
 :ىل: زيادة من جنس الصالةاحلال األو

كأن يأتي بقو  مشروع في الصالة في غير محله: كالقراءة في الركوع والسجود، 
والجلوس، وكالتشهد في القيام، فإن كان عمًدا فهو مكروه، وال يجب السجود له، وإن كان 

جل إذا زاد الر )) يرفعه وفيه: سهًوا استحب السجود له؛ لعموم حديث عبد هللا بن مسعود 
 ((]رواه مسلم[.أو نقص فليسجد سجدتين

إال إذا جاء بهذا الذكر مكان الذكر الواجب، ولم يقل الواجب: كالتسبيح في الركوع  • 
بل ؛ والسجود، فإنه يجب عليه أن يسجد لتركه الواجب إال إذا جمع بينهما فال يجب

 .]ابن باز[يستحب لعموم األدلة
 :لصالة: أن يسلم قبل إمتام اةاحلال الثاني

 .فإن كان عمًدا بطلت؛ ألنه تكلم فيها -1
 : وإن كان سهًوا -2
 .وطا  الفصل أو نقض الوضوء بطلت صالته وأعادها -أ

سجد للسهو؛ لحديث أبي هريرة  ثمأما إن ذكر  بل أن يطو  الفصل أتم صالته  -ب
.]البخاري[.. 

 : : الكالم من غري جنس الصالةةاحلال الثالث
 ]عند مسلم[ .ا غير جاهل أبطل الصالة إجماًعا؛ لحديث زيد بن أر م فإن كان عمدً  -1
و جهاًل فالصحيح أنه ال يبطلها، وال سجود عليه؛ ألنه من غير جنا أوإن كان سهًوا  -2

 الصالة.
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 :الثاني: النقص، وهو ثالثة أنواع:السبب  
 النوع األول: ترك ركنٍ: 

 :كركوع أو سجود
 وا
ُ
 :جب من واجبات الصالةالنوع الثاني: ترك

 كالتكبير لغير اإلحرام، أو تسبيح الركوع والسجود، وغير ذلك من الواجبات
 :النوع الثالث: ترك مسنون

 ]كاالستفتاح[
 .فإن كان عمًدا بطلت الصالة -1
 :وإن كان سهًوا  -2

وكان تكبيرة اإلحارام لام تنعقاد صاالته وال يغناي عناه ساجود  -أ
 السهو شيًئا، 

 فله ثالثة أحوال:ن كان ركًنا غير تكبيرة اإلحرام أما إ -ب
إن ذكااره  باال أن يشاارع فااي  ااراءة ركعااة أخاارى وجااب  احلــال األوىل:

 (. 1. )]ابن باز[عليه أن يرجع فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده
إن ذكااره بعااد شااروعه فااي  ااراءة ركعااة أخاارى لغاات  :ةاحلــال الثانيــ

]ابن الركعاة التااي تليهاا مقامهاااالركعاة التااي تارك الااركن فيهاا و اماات 
 (.2). باز[

 :إن ذكره بعد السالم :ةاحلال الثالث
ركعااة كاملااة، فيااأتي بركعااة، ويسااجد للسااهو إال أن  ه  ك اار  تَ فكَ  -1

يكون المتروك تشاهًدا أخياًرا أو جلوًساا لاه أو ساالًما فياأتي باه 
 وعليه سجود السهو في هذه الصور كلها، 

]اباان  ث فيعيااد الصااالة كاملااة.إال إن طااا  الفصاال أو أحااد -2
 . (3) باز[.

 .فإن كان عمًدا بطلت الصالة -1
 فعلى أحوال:وإن تركه سهًوا  -2

 إن ذكره  بل الوصو  إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع ويأتي به. احلال األوىل:
إن ذكاره بعاد أن وصال إلاى الاركن الاذي يلياه فاال يرجاع وعلياه ساجود  :ةاحلـال الثانيـ

 و. السه
 كالتشهد األول فإنه إذا تركه ال خيلو من أربعة أمور: •

أن يذكره  بل أن تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم  ا :  بل أن تفارق ركبتااه  األمر األول:
األرض، والمعنى متقارب، ففي هذه الحا  يستقر وليا عليه سجود؛ ألناه لام يازد شايًئا 

 في صالته.
ناء النهوض ذكر  بل أن يستتم  ائًماا فإناه يرجاع، إذا نهض ولكن في أث األمر الثاني:

 ويأتي بالتشهد وعليه سجود السهو.
إذا نهض واستتم  ائًما فقد وصل إلى الركن الذي يليه، فيكره له الرجاوع  األمر الثالث:

 فإن رجع لم تبطل صالته وعليه سجود السهو.
رجع عمًدا عالًما حرم عليه إذا ذكر بعد الشروع في القراءة فال يرجع فإن  األمر الرابع:

 ذلك وبطلت صالته؛ ألنه تعمد المفسد وهو زيادته فعاًل من جنسها.

فااااإذا تاااارك مساااانوًنا لاااام تبطاااال •
الصالة بتركه عمًدا وال سهًوا، وال 

 .(4)سجود عليه

                                                

 .523-3/459وتبعه تلميذه العالمة ابن عثيمين في الشرح الممتع، .واختار هذا القو  الثاني العالمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي  و يل: إن ذكره  بل أن يصل إلى محله وجب عليه الرجوع فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده  (1)
 .49ص ،، وفي إرشاد أولي البصائر واأللباب47ص ،اختاره العالمة السعدي، في المختارات الجلية ليه فال يرجع، وتقوم هذه الركعة مقام الركعة التي ترك فيها الركنو يل: إن ذكره بعد أن وصل إلى محله من الركعة التي ت (2)

 وإن كان ركنًا غير تكبيرة اإلحرام ؛ كركوع أو سجود ونحوهما:خالد المشيقح :  •
 وإن ذكره بعد أن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي تركه منها ، و امت التي تليها مقامها . -إلى موضعه في الركعة التي تليها عاد وجوبًا فأتى به وبما بعده ، ب وذكر هذا المتروك  بل أن يصل -أ 

 .523 -459 /3واختار هذا القو  الثاني العالمة السعدي ، وتلميذه العالمة ابن عثيمين، في الشرح الممتع،  يعيد الصالة كاملةو يل: إن ذكره بعد السالم أتى بالركن المتروك وما بعده، إال إن طا  الفصل، أو أحدث ف (3)
 وإال فال .  -2فإن كان من عادته اإلتيان بها استحب له السجود  بل السالم .  -1وإن كان المتروك سنة :  خالد المشيقح : • ( 4)
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 :(1) : النقصالثالسبب الث
 .دةفإذا كان بعد السالم فال يلتفت إليه، إال إذا تيقن النقص أو الزيا -1

 .ولم يستقر فال يلتفت إليه، وإذا كان الشك وهًما بحيث طرأ على الذهن   -2

 .وإذا كثرت الشكوك ال يلتفت إليها-3

 

 :وإن مل يكن الشك كذلك  •
 .فالشك إما أن يكون في زيادة ركن أو واجب في غير المحل الذي هو فيه فال يلتفت له  -1
 .د لهوأما الشك في الزيادة و ت فعلها فيسج -2
 :وأما الشك في  -3

نقص األركان فكتركها فيأتي بالركن على التفصيل الذي سبق في إكما  األركان، إال إذا غلب على ظنه ]أ[ 
 أنه فعله فال يرجع، ولكن عليه سجود السهو، 

 .(2والشك في ترك الواجب بعد أن فارق محله ال يوجب سجود السهو)]ب[ 
 . قين وهو األ لوإذا حصل له شك بنى على الي -1 
 .إال إذا كان عنده غلبة ظن فإنه يتحرى ويبني على غالب ظنه، فيأخذ به.  -2

 مسائل عامة : 
كماه حكام القاائم عان إماماه للساهو، بعاد الساالم فحوال سجود على مأموم دخل مع اإلمام من أو  الصالة، إال تبًعا إلمامه؛ فإن  ام الماأموم المسابوق لقضااء ماا فاتاه بعاد ساالم إماماه، فساجد  •

 التشهد األو : 
 .وإن شرع في القراءة لم يكن له الرجوع -3وإن انتصب  ائًما ولم يشرع في القراءة لم يرجع وإن رجع جاز،  -2إن سجد إمامه  بل انتصابه  ائًما لزمه الرجوع،  -1
 (.3) . ]ابن باز[.ويسجد للسهو بعد  ضاء ما عليه بعد السالم •

                                                

 الد المشيقح : تفصيل الشيخ : خ( 1)
 أن ال يرتجح عنده شيء : - 2 أن يغلب على ظنه شيء : - 1

 فإن غلب على ظنه شيء عمل به ، وسجد للسهو بعد السالم ؛ 
 ) فليتحر الصواب فليتم عليه ( . متفق عليه . وفيه  وله  لحديث ابن مسعود 

 فيبني على اليقين ، ويأتي بالنا ص .
د الركعات ؛ بأن شكَّ أصلَّى ثنتين أم ثالثًا مثاًل فإن ترجَّح له شيٌء عمل به وبنى عليه ، وإال فإنه يبني على األ ل مثا  ذلك : إذا شكَّ في عد

 ؛ ألنه المتيقن ، ثم يسجد للسهو  بل السالم ؛ 
ح الشك ، وليبن على ما استيقن ، ثم : ) إذا شكَّ أحدكم في صالته ، فلم يدر  أصلى ثالًثا أو أربًعا ، فليطر   ا  ،  ا    لحديث أبي سعيد 

 يسلم ، ثم يسلم. يسجد سجدتين  بل أن 
 

  .522-3/521يمين في الشرح الممتع، و يل: الشك في ترك الواجب كتركه وعليه سجود السهو إال إذا غلب على ظنه أنه جاء به فال سجود عليه. واختار هذا القو  العالمة ابن عث   (2)
 .3/526، والشرح الممتع البن عثيمين، 2/170، والروض المربع، 2/441البن  دامة، (   انظر: المغني 3)
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 . ة يف سجود السهومسائل عام -5 
 بيانها. المسألة: 

 .(1)ويشرع سجود السهو إ ذا وجد سببه ، سواء كانت الصالة فريضة أو نافلة ؛ لعموم األدلة  خالد املشيقح : • السهو يف الفريضة والنافلة. -1

 سجود السهو لكل صالة ذات ركوع وسجود . ضابط الصالة التي يشرع فيها سجود السهو :  يشرع  خالد املشيقح : • ضابط يف سجود السهو. -2
 فخرج بذلك صالة الجنازة ، فال سجود للسهو فيها ، وكذا ال سجود إذا سها في سجود التالوة ، أو السهو .

 سهو املأموم : -3
 

 إن كان المأموم غير مسبوق ، فسهوه يتحمله اإلمام ، فال يسجد للسهو . -أ خالد املشيقح : •
 وإن كان مسبو ًا ، سجد بعد  ضاء ما فاته . -ب                   

 صفة سجود السهو :  -4
 وبعض املسائل املتعلق به.

 

 صفته كصفة سجود الصالة . خالد املشيقح : •
 ال ينظر المصلي للشك في ثالثة مواضع : •
 كان بعد الفراغ من العبادة . وإذا -3وإذا كان مجرد وهم .               -2إذا كثر مع اإلنسان .                -1
 وإذا اجتمع سجود  بل السالم وآخر بعده ، سجد  بل السالم . -2 من سها مرارًا كفاه سجدتان . -1 مسألة : •

فعله ال زيادة فيه وال :  إذا شك المصلي في صالته ولم يترجح لديه احد األمرين فبنى على األ ل وأتم صالته ثم تبين له إن ما  ابن عثيمني • شك ومل يرتجح. -5
 .: عليه سجود السهو ليراغم به الشيطان لقوله  فالراجحنقصان . 

شــك ثــم علــم بــاليقني ثــم  -6
 تبني له أنه مطابق للواقع.

زيادة في إذا شك في صالته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده حسب التفصيل المذكور ثم تبين له أن ما فعله مطابق للوا ع وأنه ال  ابن عثيمني •
 .صالته وال نقص 

وألنه أدى جزءًا من صالته شاكًا فيه حين  .وإن كان صلى إتمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان":" ال يسقط عنه ليراغم به الشيطان لقو  النبي  الراجح:
 .أدائه 

عدد سجدات السهو ، وهـل  -7
 له تشهد . 

  ابن عثيمني : •
يكون في الفرض وفي النفل إذا وجد سببه وسؤاله هل فيه تشهٌد أم ال نقو  إن كان السجود  بل السالم فإنه سجود السهو سجدتان ال سجدًة واحدة و 

 .  وإنما فيه التسليم (2)وإن كان بعد السالم فإنه على القو  الراجح أيضًا ال تشهد فيه ، ال تشهد فيه
 

                                                

 .  و  ضعيف اليعتد به . لذا بوب البخاري في الصحيح : باب سجود السهو في الفرض والتطوع وذهب جماعة إلى أنه ال يسجد في النافلة وهو:  الشيخ اهلويسني •  ( 1)

 . في صحيحه كتاب السهو عنهما أنه سها في صالة الوتر وسجد للسهو ذكره البخاري  صح عن ابن عباس رضي هللا        
 ]وكذلك  ا  الشيخ : عبد الكريم الخضير[. . شاذ . فإنه ال يعتد به لمخالفته النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك كل حديث أن بعد سجدتي السهو تشهد ضعيف أو:  خالد اهلويسني •  ( 2)
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 بيانها. املسألة:
  يمني :ابن عث • السجود قبل أو بعد السالم. -8

 :أما فيما إذا سجد قبل السالم يف سجودٍ حمله بعد السالم أو بالعكس نقول 
 إن أكثر أهل العلم على أن كون السجود  بل السالم أو بعده من باب األفضلية فقط وليا من باب الوجوب وبناًء على ذلك فإنه لو ساجد فيماا[ 1]ق

 .الم  بله فال إثم عليهمحله  بل السالم بعد السالم أو فيما محله بعد الس
ولكن ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية أنماا كاان محلاه  بال الساالم يجاب أن يكاون محلاه  بال الساالم وماا كاان محلاه بعاد [ 2]ق

ا محله  بله لكان بذلك آثمًا وأما السالم يجب أن يكون بعد السالم وبناًء على ذلك فإن اإلنسان لو سجد  بل السالم فيما محله بعده أو بعد السالم فيم
 .(1)ما أشرت إليه من  و  العامة بأن اإلنسان مخير فهذا ال أصل له وال وجه له من حيث األدلة الشرعية

 . [ل ، فسهوه يوجب السجودفمثاًل : زيادة ركعة سهوًا ، عمد ذلك يبط] الوجوب إذا كان عمده يبطل الصالة ، وإال لم يجب . خالد املشيقح :•  حكم سجود السهو ؟. -9

 ابن عثيمني :    • ما يقال يف سجود السهو . -10
 )سبحان ربي األعلى ثالث مرات( )سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي(.  -مثالً -يقا  فيهما ما يقا  في سجود الصالة، فيقا   

 .   ."(2) (....هم اكتب لي بها أجرًا وحط عني بها وزرًا ( )الل...وفي سجود التالوة: )اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت

 .مسألة إذا طال الفصل  -11
 : وإذا نسي سجود السهو

  ابن عثيمني : •

 .إذا نسي اإلنسان سجود السهو حتى سلم فليسجد
 .(3)سجد ويسلمالذي يظهر لي: أنه ال يسجد إذا طا  الفصل، أما إذا كان أربع أو خما د ائق فيو  أما إذا طا  الفصل 

                                                

 ته صحيحة, لكن الخالف في األفضل.وعلى كل حا  األمر فيه سعة, وهم يتفقون على أن من سجد للسهو  بل السالم في جيمع الصور فصالته صحيحة, ومن سجد للسهو بعد السالم فصال :  عبد الكريم اخلضري الشيخ : •  ( 1)
 . على أن من جعله  بل السالم أو بعده فإنه يصح جمع العلماءالصواب في مكان السجود بحسب ما جاء في السنة . أ:  الشيخ : خالد اهلويسني •     

 سجودكم( يعني )سبحان ربي األعلى(.  ُيسبَّح في سجود السهو كما ُيسبَّح في سجود الصالة ألنه يشمله ما يشمل سجود الصالة من نصوص كقوله عليه الصالة والسالم )اجعلوها في:شيخ : عبد الكريم اخلضري ا  •  ( 2)
 أن يقو  )سبحان من ال يسهو سبحان من ال يغفل(, وهذا ال دليل عليه. -وهذا من باب االستحسان  -عضهم يستحسن وب •

 : " فليسجد. سجوده ؛ لقوله النصوص . ولو سجد ولم يقل شيئا في سجوده ، فإنه يصح  يقا  في سجود السهو ؟ سبحان ربي األعلى ، وليا عندنا نص في ذلك ، ولكن يؤخذ من عموم : ماذا خالد اهلويسني• 
 السابقة. القو  الرابع: أنه يتم صالته ويسجد للسهو ولو طا  الفصل أو تكلم أو خرج من المسجد. وهذا أ رب األ وا  كما يظهر من منا شة األ وا  :  الشيخ : يوسف األمحد •  ( 3)

 د وتباعد، وهو  و  للشافعي وهذا هو األظهر؛ وعن أحمد رواية أخرى أنه يسجد وإن خرج من المسج»: قال ابن تيمية •
ت الناس ليرجع إليه ولم يد  على ذلك دليل شرعي ولم يفرق الدليل الشارعي فاي الساجود فإن تحديد ذلك بالمكان أو بزمان ال أصل له في الشرع، ال سيما إذا كان الزمان غير مضبوط؛ فطو  الفصل و صره ليا له حد معروف في عادا

 .  [( 23/43مجموع الفتاوى )« ] إلى منزله وخرج السرعان من الناس كما تقدم   ن طو  الفصل و صااره، وال بين الخروج من المسجد والمكث فيه، بل  د دخل هووالبناء بي
فأتموا معه الصالة بعد خاروجهم مان المساجد، و اولهم  صارت الصاالة،  صارت الصاالة. وإماا أن يكوناوا أتماوا  ال ريب أنه أمرهم بما يعملون. فإما أن يكونوا عادوا أو بعضهم إلى المسجد،»عن خروج السرعان من المسجد:  وقال أيضاً  •
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 بيانها. املسألة:
هل يعتد املأموم املسـبو   -12

 بالركعة الزائدة؟.

  ابن عثيمني : •
[ 2]ق[ 2]قيرى بعض العلماء أنه ال يعتد بها، وأن المأموم إذا سلم اإلمام و د فاتته ركعة يجب أن يقوم ويأتي بركعة، لكن هذا القو  ضعيف. [ 1]ق

كالمثا  الذي ذكار -إلمام الزائدة للمأموم الذي فاته بعض الصالة، فمثاًل: إذا دخل مع اإلمام في الركعة الثانية في المغرب أنه يعتد بركعة ا والصواب:
 . ثم زاد اإلمام ركعة سهوًا فيكون هذا المأموم المسبوق بركعة  د أتى بثالث ركعات، إذًا: انتهت صالته ويجب عليه أن يسلم -األخ

 .(1) ، وإليه ذهب شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه هللااجح والصواب واملتعنيفهذا هو القول الر •
ملـــا ســـجد اإلمـــام ورفـــع،مل  -13

يعلمـــوا برفعـــه حـــىت قضـــيت 
 الصالة. 

  ابن عثيمني : •
قو  الواحد منهم: إن صاحبنا أصابته سكتة فيقوم أواًل: إنني أستبعد أن المأمومين بقوا مدة سجود اإلمام ومدة تشهده وهم ساجدون، أ لَّ ما يكون سي

 أحدهم. فعلى كل حا : إذا و ع هذا الشيء فإنهم إذا سلم اإلمام يقومون ويتشهدون ويسلمون، وليا عليهم سجود السهو.

 القيام؟ إىل هبوصول أو قيامه، مبجرد السهو سجود يسجد أن الرباعية الصالة يف لإلمام يشرتط هل • حد الزيادة يف الصالة. -14
 أن لاو: فمثالً  منه،  متَ  الذي بعد الذي الركن إلى وصلتَ  إذا إال تتحقق ال الزيادة: الشيخ. الزيادة نعم،: السائل الزيادة؟  صُدك: ابن عثيمني الشيخ

 .يليه الذي الركن إلى لينتق لم ألنه عليه؛ سهو وال يجلا فإنه يعتمد، أن  بل ذكر ثم الخامسة، إلى ليقوم الرباعية في نهَض  اإلنسان

الفــــر  بــــني الســـــهو  -15
 والنسيان.

  ابن عثيمني : •
أن الناسي إذا ذكرته تذكر والساهي إذا ذكرته ال يتذكر هذا الفرق فيما إذا كان السهو سهوا  عن الشيء وأما السهو فاي  والفر  بينه وبني النسيان:

 الشيء فهو بمعنى النسيان، كذا  ا  العلماء.
 -، فالسهو في الشيئ ليا بمذموم، بخالف السهو عن الشيء فإنه مذموم، ولاذا  اا  هللا العلما بني السهو يف الشيء والسهو عن الشيءكما فر  
م  َساُهوَن(، ]سورة المااعون، اآليتاان: -عز وجل  يَن ُهم  َعن  َصالت ه  ُمَصل  ينَ *الَّذ  ٌل ل ل  ذلاك ألن الساهو فاي [ و 4،5ذامًا الساهين عن الصالة فقا : )َفَوي 

 الشيء ترك له من غير  صد، والسهو عن الشيء ترك له مع القصد.

وأما احلكمة من مشروعية  -16
 . سجود السهو

 

 .ابن عثيمني 
، ةفإن من محاسن الشريعة النبوية مشروعية سجود السهو حيث إن كل إنسان ال يمكنه التحرز منه، فالبد مان و وعاه مناه فاي هاذه العباادة العظيما

غيار ولما كانت هذه العبادة مطلوبة على وجه مخصوص، وكان اإلنسان معرضًا للزيادة والنقص، والشك فيها وبذلك يكون اإلنسان  د أتاى بهاا علاى 
 وعيته.فينقص ثوابها، لذلك شرع سجود السهو فيها من أجل أن يتالفى النقص في ثوابها، أو بطالنها، ولذلك أجمع العلماء على مشر الوجه المشروع 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 .« لنقال، وال ذنب لهم فيما فعلواة: فهذا لم ينقله أحد ولو أماار باه ألنفسهم لما علموا السنة، وعلى التقديرين فقد أتموا بعد العمل الكثير، والخروج من المسجد. وأما أن يقا : إنهم أمروا باستئناف الصال

ه ال يجوز له أن يتابعه عليها ألنها ركعة باطلة, إذا دخل اإلنسان مع اإلمام وهو في الركعة الثانية ثم زاد اإلمام ركعة: إذا عرف هذا الداخل أن هذه الركعة زائدة في صالة اإلمام فإن:  الشيخ : عبد الكريم اخلضري •  ( 1)
 أو ينوي االنفراد ويكمل صالته بنفسه. بل عليه أن يجلا
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 . الضعيفةأحاديث سجود السهو  -6
بلوغ المرام[ في]

 (1)
. 

 .الـــــــــــحـــــــــــــــديــــــــــــــث 
َرَة  -331 ُ َتَعاَلى َعن هُ -َوَعن  َأب ي ُهَري  َي ّللََاَّ َعَتي ن   َ اَ  : } َصلَّى َالنَّب يُّ  -َرض  َرك  ي    َدى َصاَلت ي َال َعش   ....إ ح 

ُ َتَعاَلى َذل َك {وَ  • َنُه ّللََاَّ ُجد  َحتَّى َيقَّ َواَيٍة َلُه : } َوَلم  َيس   . (2)ه َي ف ي ر 
َراَن ب ن  ُحَصي ٍن  -332  م  َد , ُثمَّ َسلََّم { َرَواُه َأُبو َداوُ  } َأنَّ َالنَّب يَّ  َوَعن  ع  َدَتي ن  , ُثمَّ َتَشهَّ م  , َفَسَها َفَسَجَد َسج  َحُه َصلَّى ب ه  اَنُه , َوال َحااك ُم َوَصاحَّ م ذ يُّ َوَحسَّ َد , َوَالت  ر 
. (3) . 

ُفوعًا : } َمن  َشكَّ ف ي َصاَلت ه   - 336 د  ب ن  َجع َفٍر َمر  يث  َعب  َمَد , َوَأب ي َداُوَد , َوالنََّسائ ي   ; م ن  َحد  َح  َدَتي ن  َبع َدَما ُيَسل  ُم {َوأل  ُجد  َسج   ., َفل َيس 
َمَة وَ   َحُه ا ب ُن ُخَزي   . (4)َصحَّ

َبَة  - 337 يَرة  ب ن  ُشع  َدَتي ن   َأنَّ َرُسوَ  ّللََاَّ   َوَعن  ال ُمغ  اُجد  َساج  َتَتمَّ َ ائ ًماا , َفل اَيم ض  , َول َيس  َعَتي ن  , َفاس  ك  اَتت م   َ َ اَ  } إ َذا َشكَّ َأَحُدُكم  , َفَقاَم ف ي َالرَّ ائ ًماا  , َوإ ن  َلام  َيس 
َو َعَلي ه  {  ل ا  َواَل َسه  يٍف . َفل َيج  ُظ َلُه ب َسَنٍد َضع  اَرُ ط ن يُّ , َواللَّف   . (5)َرَواُه َأُبو َداُوَد , َواب ُن َماَجه  , َوَالدَّ

                                                

َهْيِري   ]الحاشية : من تحقيق الشيخ :   ( 1) ُ َعْنهُ  -سَُمْير اَلزُّ  [.. رحمه هللا تعالى.. مع ذكر آراء العالمة األلباني-َعفَا ّللََاه
 ]وكذلك ضعفه األلباني[. ]هذا الحكم لهذه الرواية ال أصل الحديث[. األوزاعي ، وهذا منها . ( في سنده محمد بن كثير بن أبي عطاء يروي مناكير ، خاصة عن1012منكر رواه أبو داود )   ( 2)
 ( و ا  الترمذي : " حسن غريب صحيح " .  323/  1( ، والحاكم )  395( ، والترمذي )  1039شاذ . رواه أبو داود )   ( 3)

( : " زيادة أشعت شاذة  99/  3رد به أشعت بن عبد الملك الحمراني ، فلم يذكرها غيره ، ولذلك ردها غير واحد من أهل العلم . فقا  الحافظ في " الفتح " )  لت : اإلسناد صحيح ، إال أن  وله : " ثم تشهد" شاذ تف     
غيرهما أيضا، وجاء التشهد في ثبوت السهو في خبرين غير خبر عمران هذا لكنهما ال ( : " ال أحسب يثبت "  لت : يعني التشهد في ثبوت السهو . وذهب إلى ذلك  317/  3" . و ا  ابن المنذر في " األوسط " ) 

 .]( 1019" المشكاة  227/  1039" عندنا بر م  193، ضعيف أبي داود  403شاذ بذكر التشهد اإلرواء  .شاذ // ضعيف سنن الترمذي ]األلباني:   يثبتان كما هو مبين " باألصل " .
توثيق رجاله ، ومن َثامَّ  -رحمه هللا-( ، بسند ضعيف ، وإن حاو  الشيخ أحمد شاكر  1033( ، وابن خزيمة )  30/  3( ، والنسائي ) 1033( ، وأبو داود )  206 - 205و  205/  1حمد ) ضعيف . رواه أ  ( 4)

 ]وضعفه الشيخ : وليد السعيدان[.  ( ، وفي " األصل " بيان ذلك . 1747تصحيحه ) 
 م ( طبعة غراس \ 945ثم صحيح : صحيح أبي داود " الكتاب الكبير " ) . (1033ضعيف :ضعيف أبي داود ):  (55/ ص  7)ج  -ب )اإلعالم بآخر أحكام األلباني اإلمام( مختصركتا •    

الحافظ ما  ا ؛ ألن مدار الحديث عندهم على جابر الجعفي ، وهو متروك . و ا  أبو داود في ( ، وإنما  ا   2/  379 - 378/  1( ، والدار طني )  1208( ، وابن ماجه )  1036ضعيف جدا . رواه أبو داود )   ( 5)
 " السنن " : " وليا في كتابي عن جابر الجعفي إال هذا الحديث " .

 .[. 623 ا  الشيخ األلباني : ) صحيح ( انظر حديث ر م :  ) طب ( عن المغيرة .  : صحيح وضعيف الجامع الصغير ]  •    
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ٌو َفاإ ن   َعن  النَّب ي    َوَعن  ُعَمَر  - 338 َمااَم َساه  َا َعَلى َمن  َخَلَف َاإل   َفاُه" { َ اَ  : } َلي  اه  َوَعَلاى َمان  َخل  َمااُم َفَعَلي  َهق ايُّ ب َساَنٍد ؟َساَها َاإل   َبي  َبازَّاُر َوال  َرَواُه َال 
يفٍ    . (1)َضع 

َباَن  - 339 َدَتان  َبع َدَما ُيَسل  ُم {  َأنَّ َالنَّب يَّ  َوَعن  َثو  ٍو َسج  يٍف َرَواُه َأُبو َداُوَد , َواب ُن مَ  .َ اَ  : } ل ُكل   َسه   . (2)اَجه  ب َسَنٍد َضع 
 

                                                                                                                                                                                                                                                    

تكاد تجدها في كتاب التخريجاات ككتااب  على متابع لجابر الجعفي عند الطحاوي في " شرح معاني اآلثار" وصححه من هذا الطريق ، ثم  ا  في " اإلرواء " : " وتلك فائدة عزيزة ال -حفظه هللا-" تنبيه " : وقف شيخنا 
 ...الزيلعي والعسقالني فضاًل عن غيرها " .

التراجم ُيالحاظ أنهام ياذكرون أ و  : ولكنه في الظاهر فقط ، وإال فإنني في شك كبير من ذلك ؛ ألن إبراهيم بن طهمان ال تعرف له رواية عن مغيرة بن شبيل ، ومن كتب  -ا جزم بذلك شيخنا كم -وهذا سند صحيح  •
طهمان ذكرا للمغيرة بن شبيل ، وال نجد في تالميذ المغيرة ذكرا البن طهمان . فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحاديث ماداره علاى  جابر بن يزيد الجعفي في شيوخ ابن طهمان ، وفي تالميذ المغيرة ، بينما ال نجد في شيوخ ابن

 وهللا أعلم . ان يخطئ وال يرجع .جابر الجعفي ، علمنا أن خطأ و ع في هذا السند إما من الناسخ أو من الطابع وذلك بسقوط الجعفي ، وإما من شيخ الطحاوي فإنه مع ثقته ك
( وزاد : "وإن سها من خلف اإلمام فليا عليه سهو ، واإلمام كافيه " .  لت : وهو ضعيف جدا ، إن لم يكن موضوعا ،  1/  377/  1( معلقا ، رواه الدار طني مسندا )  352/  2ضعيف جدا . رواه البيهقي )   ( 1)

 .،  ا  عنه الحافظ : " متروك ، وكان يدلا عن الكذابين ، ويقا  : إن ابن معين كذَّبه " .  ارجة بن مصعبففي سنده أبو الحسين المديني وهو مجهو  ، وفيه أيضا خ
ا للترمذي ، وهو خطأ فاحش ، وليا ذلك مان الحاافظ ، البلوغ ، " سبل السالم " َمع زو   وأخيرا : لم أجد الحديث في "زوائد البزار ، وال ذكره الهيثم ، فاهلل أعلم . ومما تجدر اإلشارة إليه أن الحديث و ع في المطبوع من "

 ( فلم يذكر الترمذي . 6/  2لوغ المرام " . وأيضا خرَّجه الحافظ في " التلخيص " ) وإنما من غيره يقينا ؛ وذلك لصحة األصو  التي لديَّ ؛ وألن الطيب آبادي  ا  في التعليق المغني : " أخرجه البيهقي والبزار كما في ب
 فه األلباني[.]وكذلك الشيخ : وليد السعيدان[. ]ضع

 ، عن ثوبان به . ( من طريق إسماعيل بن عياش ، عن عبيد هللا بن عبيد الكالعي ، عن زهير بن سالم العنسي ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ]عن أبيه [ 1219( ، وابن ماجه )1038ضعيف . رواه أبو داود ) ( 2)
فصاحيح ، وهاذا الحاديث مان  -يعناي : الشااميين  -إذا حادث عان أهال بلاده بي داود وعقَّب الصنعاني على  و  الحافظ : بسند ضعيف بقوله : "ألن في إسناده إسماعيل بن عياش ، وفيه مقا  وخالف ،  ا  البخاري : والزيادة في السنن أل

( .  لت : سلمنا بذلك ، وأن إساماعيل بان عيااش لايا علاة الحاديث ، ولكان علتاه زهيار بان ساالم  338/  2لتركماني على البيهقي كما في " الجوهر النقي " ، ) روايته عن الشاميين ، فتضعيف الحديث به فيه نظر " . وبمثل هذا رد ابن ا
 . " العنسي ، فقد  ا  عنه الدار طني : " حمصي منكر الحديث ، روى عن ثوبان ولم يسمع منه

 في صحيح الجامع . 5166) حسن ( انظر حديث ر م : . تحقيق األلباني ) حم د ها ( عن ثوبان .. تخريج السيوطي.  (444/ ص  19)ج  -صحيح وضعيف الجامع الصغير  •
This file was downloaded from QuranicThought.com



-20- 

 

 حتقيق ضوابط سجود السهو يف الصالة . خمتصر :  -7
 ]للشيخ : وليد السعيدان[.

 بيانها. املسألة:
كــل واجــب فإنــه يفــوت  -1

ــــهوًا  ــــه س ــــوات حمل بف
 وسجوده قبل السالم

 :فإذا ترك اإلنسان شيئًا من هذه الواجبات فال خيلو •
 .هوًا فإن كان عمدًا فإن صالته حينئٍذ تبطل وال يسجد للسهو ألنه ال سجود للسهو في عمد إما أن يكون عمدًا أو س -1
  : إما أن يفوت حمله أو ال :فال خيلو وإن كان تركه سهوُا  -2
 .فإن لم يفت محله فإنه ال تفوت المطالبة به عليه أن يأتي به وال سجود عليه -أ

 .بل يكمل صالته ويسجد للسهو  بل السالمحينئٍذ يفوت بفوات محله وال يشرع لإلنسان أن يرجع ليأتي به ، وأما إن فات محله الذي شرع فيه فإنه  -ب

)مــن تــرك ركنــا ســهوًا  -2
جاء به ومبا بعده وسـجوده 

 .(بعد السالم

 وخالصة هذا الضابط ثالث أمور : •
 هو عنها بل ال بد أن يأتي بها اإلنسان إذا ذكرها .أن األركان ال تفوت بفوات محلها أي ال تسقط المطالبة بها بالس األول :

 . (1)أنه يأتي بالركن المنسي وبما بعده فقط وأما ما  بله فقد فعل على الوجه المشروع فال دليل على بطالنه الثاني :
 .عام في جميع أركان الصالة  أنه إذا أتم الصالة فإنه يسلم ، ثم يكبر فيسجد سجدتين ثم يسلم ، هكذا وردت السنة وهذا الحكم الثالث :

 .؟لكن يبقى السؤال عن تكبرية اإلحرام فما احلكم إذا سها اإلنسان عن تكبرية اإلحرام فهل يدخل فرعها حتت هذا الضابط الذي قررته أم ال  
في الصالة أصااًل ألنهاا مفتااح الصاالة فيلزماه  الجواب نعم يدخل وبيان ذلك أننا نقو  )) يأتي به وبما بعده (( فمن سها عن تكبيرة اإلحرام فإنه لم يدخل 

 ..حينئذ  أن يأتي بها وبما بعدها من األركان فهذا الفرع داخل يحي  اعدتنا ال غبار عليه وهللا أعلم

ســجود البنــاء علــى  -أ)  -3
 ،اليقني قبل السالم 

والبنـــاء علـــى غالـــب  -ب
 .الظن بعده (

 قبل السالم ( وأعني بهذا اليقني أمرين : هذا الضابط ) السجود للبناء على اليقني  •
 .أن األصل عدم الفعل إذا كان الشك في الفعل الثاني :         األخذ باأل ل إن كان الشك في الزيادة . أحدهما :
ياة الاراجح فلعلاه يتاذكر إماا إذا حصل لإلنسان في الصالة شك ، فإنه ال يعمل به لكنه  بل أن يبناي علاى األ ال علياه أن يتحارى أي االحتمال : ضابط ]ب[

ى الصواب فإن ترجح بمقرئيه من تذكر ما  رأ به أو بمخبر يخبره أو بخشوع أو بكاٍء يدله على ما بعده المهم أن عليه  بل البناء إلى األ ل أن يجتهد ويتحر 
ألن اإلنسان متعبد بما غلب على ظنه ، فإذا لم يترجح له وغلب عليه ظنه أمر فإنه يجب عليه حينئٍذ أن يعمل به ألن غلبة الظن منزلة من مناز  اليقين و 

 .]اختاره ابن تيمية. رمحه اهلل[. شيء الستواء االحتماالت فحينئٍذ نقو  يبني على اليقين
 

                                                

ة التي نسي الركن منها تبطل وتقوم الركعة التي  ام فإنه إذا ترك ركنًا رجع وجاء به وبما بعده إن لم يكن  د شرع في  راءة الركعة التي تليها .وأما إذا شرع فيها فإن الركع وأما املشهور من املذهب  ( 1)
 ]وسبق بيان الراجح[. .إليها وشرع في  راءتها مكانها ، ألنه ترك ركنًا ولم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها
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 بيانها. املسألة:
) تبطل الصـالة بتعمـد  -4

 ،  تكرار الركن الفعلي فقـط
وًا بعـــد ـوســـجوده سهـــ

 .  السالم (

 .، ال الواجبات والسنن  األركان خاصة والكالم هنا عن•
 ،في التشهد الثاني  ما هو أ وا  ومنها ما هو أفعا  فاأل وا  مثل الفاتحة والصالة على النبي  وهذه األركان منها •

 .وأما األفعا  فكالركوع والسجود والقيام والقعود 
 :يكون هذا الركن ركنًا قوليًا أو فعليًا  إذا علمت هذا فاعلم أن اإلنسان إذا كرر الركن فال خيلو إما أن •
 .فإما إذا كان ركنًا  وليًا فإنه ال يضر تكراره سواًء كان سهوًا أو عمدًا وال سجود يجب في سهوه -1
 :فهذا ال خيلو من حالتني إما أن يكرره عمدًا أو سهوًا وأما إذا كان الركن المكرر ركنًا فعليًا  -2

 . في غير استسقاٍء أو سجد أربع سجدات عمدًا فإنه يبطل الصالة بإجماع كمن ركع ركوعين في ركعة عمداُ  فإن كان عمدًا فإن كان  -أ
 : وهذا له حالتان آخذ بالسهوو ال يوأما إذا كرر الركن الفعلي سهوًا فهذا ال يكون مبطاًل للصالة ألنه سهو واإلنسان  -ب

 :فإن تذكر يف أثناء الزيادة [ 1]
الرجوع عنها ، فمن لم يرجع عنها عالمًا عامدًا بطلت صالته ألنه زاد على الصفة المشروعة واخراجها عن هيئتها المطلوبة ، كمن  لم  وجب عليه حينئذٍ 

 ...إلى ثالثة في ثنائية
 :وأما إذا مل يذكر هذه الزيادة ومل ينتبه هلا إال بعد االنتهاء من الصالة[2]
نه فعلها في العبادات بما في غالب الظن ، وفي كال الحالتين يجب عليه أن يسجد للسهو وسجوده حينئٍذ يجب أن فإنها أيضًا ال تضر وال تبطل صالته أل  

 .  يكون بعد السالم
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)ســجود الســهو جيـــب  -5
فيما يبطـل عمـده الصـالة 
 .إن كان من جنس الصالة (

 
 

 ]فيه مسائل[.

 .والراجح منها إن شاء هللا تعالى أن سجود السهو واجبيف حكم سجود السهو على أقوال :  املسألة األوىل: أختلف العلماء عليهم رمحة اهلل تعاىل
فنه ال يجب لها سجود السهو لكن إن سجد فال بأس ، ولكن ينبغي لنا أن نقيد ذلك بالسنة التي من عادته فعلها أو  نقول من ترك سنةاملسألة الثانية : 

 .وًا أما إن ترك السنة عمدًا أو ترك السنة التي ليا من عادته أن يفعلها فإن هذا ال يشرع في حقه السجودالتي هم أو عزم على فعلها ثم تركها سه
 فال تخلو إما أن تكون  وليه أو فعلية ،  :وأما إن كانت الزيادة من غري جنس الصالة املسألة الثالثة : 

 .صالة إن كانا عالمًا عامداً وهي مسألة الكالم في الصالة فالصواب أنه يبطل ال فأما القولية
وهي مسألة الحركة في الصالة فالقو  الصحيح فيها هو أنها إذا كثرت عرفًا وتوالت أبطلت الصالة أما إذا كانات يسايرة عرفاًا كالتقادم  :وأما الزيادة فعلية 

  .شيئًا أو التأخر اليسير وكحمل الصبي ووضعه ونحوه فهذا ال يضر إن شاء هللا تعالى 
 .إن جهر في موضع اإلخفات أو أخفت في موضع الجهر فإنه يبني على ما مضى وال يجب فيه السجود ألنه ال يبطل الصالة ، وإن سجد له فال بأسوأما 

 .: ما احلكم لو ترك سجود السهو ؟  رابعةاملسألة ال
 :أقول هذا ال خيلو إما أن يرتك السجود املواضع التي جيب فيها وإما ال 

 .ركه في المواضع التي ال يجب فيها السجود فهذا ال شيء عليه ألنه لم يفرط في شيء واجبفأما إن ت -1
 :وأما إن ترك  السجود الواجب فإنه ال بد من هذا السجود أو إعادة الصالة  -2
في غير محله المشروع ألنه تركه سهوًا واختار فإذا تركه سهوًا وذكر  ريبًا سجد سواًء أكان محله  بل السالم أو بعده ، فالواجب عليه أن يأتي به ولو   -أ

 .هذا القو  أبو العباس بن تيمية
أناه إن ذكاره فإناه يساجد ويجزئاه ذلاك واختااره أباو  والصحيح إن شـاء اهلل تعـاىلفهذا فيه خالف  وإذا طال الفصلسجد  فمن نسي السجود وذكر قريباً  •

 . (1) العباس بن تيمية عليه رحمة هللا تعالى
 :  ما احلكم لو تركه عمدًا أي تعمد تركه فأقوللكن  •

أمار باه وداوم علاى فعلاه ، فاإذا تارك  إن سجود السهو مأمور به لجبر خلال فاي الصاالة حصال فاي أثنائهاا إماا بزياادة و إماا بانقص وإماا بشاك فاالنبي 
هاا تبطال باذلك ، كمان تارك الصاالة عمادًا حتاى خارج و تهاا فإناه ال اإلنسان السجود عمدًا فكان ترك جزءًا من أجزائها ومن ترك شيئًا من أجزائها عمادًا فإن

 .  يشرع له  ضاؤها ألن العبادة المؤ تة بو ت تفوت بفوات و تها عمدًا ال سهواً 
 

                                                

 بمكان وال بزماان وال أصال لاه فاي الشارع أصااًل ، السايما إذا كاان الزماان غيار مضابوط فطاو  الفصال و صاره لايا لاه حاد لم يد  عليه دليل ولم يحد ال وباجلملة فتحديد الفاصل بني الصالة وسجود السهو بعدها مع النسيان  ( 1)
خرج من المسجد ودخال منزلاة فيه ، بل كما سبق ثبت أن النبي ن الخروج من المسجد والمكث معروف في عادات الناس ليرجع إليه ولم يد  على ذلك دليل شرعي ولم يفرق الدليل الشرعي في السجود والبناء بين طو  الفصل و صره وال بي

 .نة بلغتهم ، وألن األصل عدم بطالن الصالة بقو  أو فعل إال بدليل وتوشوش القوم ومع ذلك فقد بنى على صالته ،وخرج سرعان الناس من المسجد ومع ذلك لم ينقل أنه أمرهم باستئناف صالتهم مع علمنا بأن الس
 . جدتين هذا هو ما دلت عليه السنة الصحيحةهو أن من ترك السجود الواجب فإنه ال يسقط عنه بل الواجب عليه أن يأتي به فإن ذكره  ريبًا أو بعد طو  الفصل فما عليه إال أن يسجد س:  حيح إن شاء اهلل تعاىلفالقول الص 
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 فنخلص من هذا الكالم إذًا أن هذا الضابط مكون من أمرين :  ( 1)
 ]انتهى[..أن اإلمام إذا سها فعليه السجود ،وكذلك على جميع من أدرك السهو معه دون من لم يدركه ، وهذا واضح . وهللا تعالى أعلم الثاني :أنه ال سجود على المأموم فيما إذا سها خلف إمامه إن كان السجود يخل بالمتابعة . : األول

) ليس على املـأموم  -6
 ،سهو 

فإن سها اإلمـام فعليـه 
وعلى من أدركـه معـه 

). 

 ...ع إلمام ، فال يجوز للمأموم االختالف على إمامه بفعل من األفعا  ، هي أن المأموم تاب القاعدة األساسية عند الفقهاء •
، فال يجوز للمأموم أن يخالف إمامه في قياٍم وال  عود وال ركاوع أو ساجود بال الواجاب علياه متابعتاه فاي جمياع أفعاا   وهذه القاعدة مطردة إال فيما خصه الدليل •

زيادة ركن ، فإنه يعفى عنه ، فلو أن المأموم دخل مع اإلمام في رباعية و د فاته ركعة فإناه سايفوته حينئاٍذ التشاهد الصالة ، حتى وإن أدى ذلك إلى تفويت واجب أو 
 ...من أجل متابعة إمامه

  : ى من خلفه أن اإلمام إذا سها فإنه سهو عليه وعل الثاني :  أن المأموم ليا عليه سهو إذا سها خلف إمامه . األول :  نه قد تقرر عندنا أمران :إ •
 األحوال عندنا ثالث :. هل إذا سها اإلمام يجب على جميع من خلفه السجود أم ال ؟ األول :  لكن بقي سؤاالن مهمان : •
 الم أو بعده.الس أن يدخل مع إمامه في الصالة وال يفوته شيء من صالة إمامه فهذا يلزمه السجود إن سها إمامه وتلزمه متابعة فيها سواًء كان السجود  بل: 1
لكن إن كان السهو الذي أدركه مع إمامه  ؛ المسبوق الذي أدرك سهو إمامه فهذا أيضًا يلزمه متابعته في السجود سواًء  بل السالم أو بعده ألنه أدرك سهو اإلمام : 2

 ه السجود بعد السالم .ته وسلم وجب عليال ألنه بقي عليه من صالته بعضها لكن إذا أتم ص ؛ سجوده بعد السالم فال يسجد معه
 :: المسبوق الذي لم يدرك سهو إمامه فهذا 3
 .إن كان سجود إمامه  بل السالم وجب عليه متابعته فيه لتحريم المخالفة وألن اال تداء لم ينقطع بينهما   -1
 .وأما إن كان السجود بعد السالم فهذا ال يجوز متابعته فيه ألنه بقي عليه من صالته بعضها -2
 .فال يطالب بهن إذا أتم صالته فال يلزمه السجود أم ال ؟ الجواب ال يلزمه ألنه لم يدرك سهو إمامه، فالجزء الذي حصل الخلل فيه لم يدركه المسبوق لك 

 :ما احلكم لو سها املسبو  خلف اإلمام ؟ نقول هذا ال خيلوا من حالتني  الثاني:
 :ا إما أن يقع السهو بعد مفار ة إمامه أو  بله •

 .فإنه يجب عليه السجود عليه للسهو فيما يجب فيه ، ألنه حينئٍذ في حكم المنفرد النقطاع اال تداء بينه وبين إمامه بسالم إمامه: فإن وقع السهو بعد مفارقة ]أ[
 وأما إن وقع له السهو وهو خلف إمامه فنقول :]ب[ 

، وهذا الواجب ال بد من اإلتيان به مع اإلمكان ويسقط مع العجز ألن الواجبات تسقط بالعجز عنهاا ، إن كل من سها سهوًا يوجب السجود فإنه يجب عليه السجود له 
مأموماا بال منفاردًا أي يأخاذ وهذا المسبوق سها خلف إلمامه بنقٍص أو زيادة أو شك فيجب عليه السجود مع المحافظة علاى المتابعاة إلماماه هاو بعاد الساالم ال يكاون 

 .أتم صالته وعليه سجود واجب وال مانع من اإلتيان به وجب عليه اإلتيان بالمأمور ، فيسجد للسهو الذي حصل منه  أحكام المنفرد فإذا
 . لت نعم .فإن قلت فهل سجود السهو واجب على املأموم ؟ •
 . فإنه ال سجود عليه ؟ فإن قلت : فلماذا تقول يف الضابط ) ال سجود على مأموم ( وقررت بالدليل أن املأموم إذا سها خلف إمامه•

سجود حينئٍذ واجب سقط للعذر فأ و  نعم  د  ررنا ذلك سابقًا لكن فيما إذا كان السجود لسهو المأموم مخل بالمتابعة وهو فيما إذا ادخل معه من أو  الصالة فيكون ال
 . (1)، وأما في حا  المسبوق فإنه ال عذر يسقط هذا الواجب فقلنا إنه يأتي به وهللا أعلم
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 .. وأخريًا : جدول خمتصر ألحكام السهو -8
 .(1)د بن صالح العثيمينللشيخ : محم

                                                

 ..  رسالة في السهو للعثيمين ( . أبو يعقوب إعالم األنام بما للسهو من أحكام . ) مختصر  ( 1)

 موضع السجود ما يفعله يف حال التذكر نوع السهو سبب السهو

 .الزيادة -1

إمااا قياااام أو جلاااوس أو ركاااوع 
 أو سجود أو ركعة أو سالم

 .   بل إتمام الصالة

  .إن تذكر وهو في أثنائها وجب عليه الرجوع عن الزيادة  -1
حتااى فاارغ منهااا أكماال صااالته وفااي الحااالتين لاايا  وإذا لاام يتااذكر -2

 .  عليه إال سجود السهو

 بعد السالم

 .النقص -2

 .  نقص واجب[ 1]

 بعد السالم .  إن لم يصل إلى الركن الذي يليه رجع واتى به -1

 قبل السالم .  إذا وصل إلى الركن الذي يليه ال يرجع لسقوطه عنه -2

 .نقص ركن [ 2]
 . ة اإلحرام () إال تكبير 

 .إن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية رجع واتى به  -1
وان وصاال إلااى موضااعه ماان الركعااة الثانيااة تلغااى الركعااة األولاااى  -2

 .  وتقوم الركعة الثانية محلها

 بعد السالم

 . الشك -3

إذا تااااااااارجح لدياااااااااه احاااااااااد -1
 .  األمرين

صالى أرباع فيبناي ناه أإذا شك أصلى ثالثة أو أربع ثام تارجح لدياه  -1
 .  على ما ترجح لديه وعليه سجود السهو

 بعد السالم 

إذا لااام يتااارجح لدياااه احاااد  -2
 .  األمرين

إذا شك أصلى ثالثاة أو أرباع ولام يتارجح لدياه احاد األمارين فيبناي  -2
 .  على األ ل ويكمل صالته

 قبل السالم
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