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 أقسام السجود -13

 :جوابر الصالة 

 للصالة ثالثة جوابر:

 الذكر واالستغفار بعد السالم.  -1

 السنن الراتبة والنوافل. -2

 سجود السهو. -3

 :أقسام السجود المشروع 

 ينقسم السجود المشروع إلى أربعة أقسام:

 سجود السهو. -1

 سجود التالوة. -2

 سجود الشكر. -3

 ا سبق.السجود في الصالة كم -4

 سجود السهو -1

 هو سجدتان عند حدوث السهو في الفريضة أو النافلة، سجود السهو :

 يؤتى بهما من جلوس، يسلم بعدهما وال يتشهد، وتسن إطالتهما.

 :أسباب سجود السهو 

 أسباب سجود السهو في الصالة ثالثة:

 الزيادة.. أو النقص.. أو الشك.

 :حكمة مشروعية سجود السهو 
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سنسان عرةة للغفلة والنساان، والصالة أعمم مقاما  العبد خلق هللا اإل

بان يدي ربه، والشاطان حريص على إفساد هذه الصالة التي يناجي فاها 

 العبد ربه إما بزيادة، أو سنقص، أو شك، أو وسوسة.

وقد شرع هللا عز وجل سجود السهو إرغاماً للشاطان، وجبراً للنقصان، 

 وإرةاء للرحمن.

 جود السهو:ما يقول في س 

 يقال في سجود السهو ما يقال في سجود الصالة من الذكر والدعاء.

 :حاالت سجود السهو 

؛ ألسنه مقتضى الطباعة البشرية، ويقع ملسو هيلع هللا ىلصالسهو في الصالة وقع من النبي 

 من كل إسنسان في الفريضة والنافلة.

 وسجود السهود في الصالة له أربع حاالت:

من جنس الصالة سهواً كقاام، أو ركوع، أو  : إذا زاد المصلي فعالً األولى -1

سجود، كأن يركع مرتان، أو يقوم في محل القعود، أو يصلي الرباعاة 

 خمس ركعا  وسنحو ذلك. 

سجود السهو للزيادة بعد السالم، سواء ذكر  فاجب علاه هنا أن يسجد

 ذلك قبل السالم أو بعده.

ى: صَ قالَ  بِن مْسعُوٍد َرِةَي هللاُ َعْنـهُ  ٬َعْن َعْبِدا الم ْهَر ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  النَّ  لَـّ

ً سَخـمْ  اْ قَالُوا: صَ «. َوَما ذَاكَ »الصَّالةِ؟ قال:  فِـي، فَقَالُوا: أِزيدَ ا َت لَـّ

ً سَخـمْ   .(1)متفق علاه ِن.تَـاْ ، َوَسَجدَ َسْجدَ لَـْاـهِ ِرجْ  نَـى، فَثَ ا
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 : إذا سنقص المصلي ركناً من أركان الصالة. الثانية -2

علاه  ل أن يصل إلى محله من الركعة التي بعده وجبفإن ذكره قب

وإن ذكره بعد أن وصل إلى محله فإسنه ال الرجوع لاأتي به وبما بعده، 

يرجع، وتبطل الركعة هذه، وإن ذكره بعد السالم أتى به وبما بعده فقط 

وإن سلم عن سنقص كمن صلى ثالثاً أو اثنتان  ويسجد للسهو بعد السالم،

، فإسنه يقوم بدون تكبار بناة الصالة، ثم يأتي ب ِـهلم، ثم سنُ من الرباعاة ثم س

 بالركعة الناقصة، ثم يتشهد ويسلم، ثم يسجد للسهو.

ى: صَ قالَ  َرِةَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ ِن، تَـاْ الم ْهَر َرْكعَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  النَّ  لَـّ

اْ فَِقاَل: صَ  ىِن، فَصَ تَـاْ َت َرْكعَ لَـّ مَ ِن، ثُمَّ سَ ـاْ تَ َرْكعَ  لَـّ  ِن.تَـاْ ، ثُمَّ َسَجدَ َسْجدَ لَـّ

 .(1)متفق علاه

 : إذا سنقص المصلي واجباً من واجبا  الصالة. لثالثةا -3

ويجب علاه  ،مثل أن ينسى التشهد األول فاقوم، فحانئٍذ يسقط عنه التشهد

 سجود السهو قبل السالم.

ىصَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َرِةَي هللاُ َعْنـهُ  بَُحْانَةَ  بن ٬اَعْبدِ َعْن  ْهَر، الم   بِـِهـمُ  لَـّ

ْكعَ  فِـيفَقَاَم  ىِلْس، فَقَاَم النَّاُس َمعَهُ، حَ يَـجْ  لَـمْ ِن، لَـاَـاْ ِن األُوتَـاْ الرَّ إذَا  تَـّ

ِن تَـاْ َمهُ، َكبََّر َوُهَو َجاِلٌس، فََسَجدَ َسْجدَ ِلـاقََضى الصَّالةَ، َواسْنتََمَر النَّاُس تَسْ 

مَ ، ثُمَّ سَ ل ِـمَ أْن يُسَ قَْبَل   .(2)متفق علاه .لَـّ

 

 : إذا شك المصلي في عدد الركعا . الرابعة -4
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هل صلى ثالثاً... أم صلى أربعاً.. فاأخذ باألقل، ويتم ما سنقص، ويسجد 

 للسهو قبل السالم. 

 فإن غلب على ظنه اإلتمام عمل به، وسجد للسهو بعد السالم.

ى النَّبِـي   قَالَ : َعْن َعْلقََمةَ قالَ   - ال أْدِريقَاَل إِْبَراِهاُم: - ملسو هيلع هللا ىلصَعْبدهللُاِ: َصلَـّ

مَ ا سَ لَـمَّ ، فَ - َزادَ أْو سنَقَصَ  الصَّالِة  فِـي، أَحدََث ٬: يَا َرُسوَل الَـهُ قِاَل  لَـّ

اْ قَالُوا: صَ «. َوَما ذَاكَ »َشْيٌء؟ قال:  ، لَـْاـهِ ِرجْ  نَـىَت َكذَا َوَكذَا، فَثَ لَـّ

مَ ِن، ثُمَّ سَ تَـاْ ِقْبلَةَ، َوَسَجدَ َسْجدَ البََل َواْستَقْ  نَا بَِوْجِهِه قال: لَـاْ ا أْقبََل عَ لَـمَّ ، فَ لَـّ

هُ إ» ، َولَِكْن إسنََّما أسنَا بََشٌر ِمثْلُُكْم، بِـهِ الصَّالةِ َشْيٌء لَنَبَّأْتُُكْم  فِـيلَْو َحدََث  سنَـّ

، تِـهِ َصال فِـي، َوإذَا َشكَّ أَحدُُكْم سنِـيُروأسْنَسى َكَما تَْنَسْوَن، فَإذَا سنَِساُت فَذَك ِ 

َواَب فَ تَـحَ ْلـاَ فَ  متفق . «نِ تَـاْ ، ثُمَّ يَْسُجدُ َسْجدَ ل ِـمْ سَ ِلـاُ ، ثُمَّ لَـْاـهِ عَ  تِـمَّ ْلـاُ رَّ الصَّ

 .(1)علاه

 :مواضع سجود السهو بعد السالم ثالثة 

إذا خرج من الصالة قبل إتمامها، وإذا زاد ركعة ولم يعلم بها حتى سلم،  -1

 وإذا شك في صالته أتم ثم سلم ثم سجد للسهو.

ً أتمها وسلم، ثم سجد للسهو،  -2 إذا سلم سهواً قبل تمام الصالة وذكر قريبا

وإن سنسي سجود السهو ثم سلم وفعل ما ينافي الصالة من كالم وغاره 

 سلم. سجد للسهو ثم

 إن لزمه سجودان قبل السالم وبعد السالم سجد لهما قبل السالم.  -3
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 :متى يسجد المسبوق للسهو 

 المأموم يسجد للسهو تبعاً إلمامه.

فإن كان المأموم مسبوقاً، وسجد اإلمام بعد السالم، فال يسلم معه؛ ألسنه لو 

لصالة سلم لبطلت صالته، ولكن إن كان سهو اإلمام فاما أدرك معه من ا

وجب علاه أن يسجد بعد السالم، وإن كان سهو اإلمام قبل أن يدخل معه 

 فال سجود علاه للسهو.

 سجود التالوة -2

 .سجود التالوة سجدة واحدة في الصالة وخارجها 

 :حكم سجود التالوة 

سجود التالوة سنة في الصالة وخارجها، ويسن للقارئ والمستمع، فإن  -1

جد وإذا رفع، وإن كان خارج الصالة سجد بال كان في الصالة كبر إذا س

 قاام وال تكبار، وال تشهد وال تسلام. 

يسن سجود التالوة على طهارة، ويجوز للمحدث والحائض والنفساء  -2

 السجود للتالوة لمن مر  بآية سجدة، أو استمع إلاها. 

السجود إذا سجد اإلمام في الصالة للتالوة لزم المأموم متابعته، سواء كان  -3

في صالة جهرية أو سرية، ويقول في سجود التالوة ما يقال في سجود 

 الصالة من الدعاء. 

ْقَرأُ فَـاَ َكاَن يَْقَرأُ القُْرآَن، ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  اْنـُهـمَ َرِةَي هللاُ عَ  َعِن اْبِن ُعَمرَ 

ىْسُجدُ َوسنَْسُجدُ َمعَهُ، حَ فَـاَ َها َسْجدَةٌ، فِـاُسوَرةً  دُ بَْعُضنَا َمْوِةعاً يَـجِ َما  تَـّ

 .(1)متفق علاه .تِـهِ ْبـهَ َمَكاِن جَ ـلِ 

                                                 

 واللفظ له. ،(575(, ومسلم برقم )1075أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



أقسام                                                                                                كتاب الصالة 

  السجود
476 

 :فضل سجود التالوة 

إذَا قََرأ اْبُن آدََم ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  َرِةَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ

 بِـيِرَوايَِة أ فِـي)وَ ، لَـهُ السَّْجدَةَ فََسَجدَ، اْعتََزَل الشَّْاَطاُن يَْبِكي، يَقُوُل: يَا َويْ 

َجنَّةُ، َوأِمْرُ  ال لَـهُ (، أُِمَر اْبُن آدََم بِالس ُجوِد فََسَجدَ فَ ِلـيُكَرْيٍب: يَا َويْ 

 .(1)سلممأخرجه  «.النَّارُ  ِلـيَ ُت فَ بَـاْ بِالس ُجوِد فَأ

 :عدد السجدات في القرآن 

 في القرآن خمس عشرة سجدة، وهي:

النحل، واإلسراء، ومريم، وفي الحج في سورة األعراف، والرعد، و

سجدتان، والفرقان، والنمل، والسجدة، وص، وفصلت، والنجم، 

 واالسنشقاق، والعلق.

 :آيات السجود في القرآن نوعان 

إما خبر من هللا عن سجود مخلوقاته العمامة له عموماً وخصوصاً، فاسن  -1

 للتالي والمستمع أن يتشبه بهم.

ان بالسجود هلل سبحاسنه، فابادر لطاعة أمر ربه عز وإما آيا  تأمر اإلسنس -2

 وجل.
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 سجود الشكر -3

 سجود الشكر سجدة واحدة بال تكبار وال تسلام.

ومحل سجود الشكر خارج الصالة، ويسجد حسب حاله قائماً، أو قاعداً، 

 طاهراً أو محدثاً، والطهارة أفضل.

 :متى يشرع سجود الشكر 

ر بهداية أحد، أو إسالمه، أو يسن سجود الشكر عند تجدد ا -1 لنعم كمن بُش ِ

ر بمولود وسنحو ذلك.   بنصر المسلمان، أو بُش ِ

ويسن سجود الشكر عند اسندفاع النقم كمن سنجا من غرق، أو حرق، أو  -2

 قتل، أو مهلكة، أو لصوص وسنحو ذلك.

َر  َكاَن إِذا أَتَاهُ  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ النَّبيَّ  َرِةَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أَبي بَْكَرةَ  هُ أَْو بُش ِ أَْمٌر يَُسر 

 .(1) أخرجه أبو داود وابن ماجه .لَـىتَبَاَرَك َوتَعَا ٬بِه َخرَّ َساِجداً ُشْكراً 
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