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مقدمة أستاذ املادة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ,أما بعد:
فإن أعظم ما يطلبه املرء يف دنياه تعلم أحكام دينه والسيما ما يتصل بالفقه يف عبادة ربه,
وخصوص ًا يف أمر طهارته وصالته .وهو الذي يدرس يف هذا املستوى:
فأما ما يتصل باملطلوب من طالب العلم الدارس للفقه يف هذا املستوى فيما يتعلق بكتاب
الصالة:
- 1هو الكتاب (الروض املربع) بفهم مسائله ,ومعرفة أحكام كل مسألة مع دليلها.
- 2اإلضافات على الكتاب اليت تبني بعض املعاني ,واملتعلقة بالرتجيح يف بعض املسائل مع أدلة
الرتجيح ومناقشة قول املذهب,مع اإلشارة لبعض املسائل املعاصرة.
وقد جاءت هذه املذكرة لتضع العناصر لكتاب الروض املربع شرح زاد املستقنع ,مع بعض
التعليقات عليه.
واملطلوب منها :ما ميز بلون غامق ,وأغلب ذلك بيان القول الراجح بدليله يف بعض املسائل اليت
اشتهر فيها اخلالف ,أو تبني للشارح أن القول الراجح خبالف ما ذكره علماؤنا احلنابلة رمحهم
اهلل ,وميكن للطالب أن يستفيد من العناصر اليت ترتب له مسائل الكتاب.
فيطلب من الطالب أن يتخذ كتاب الروض املربع أصالً ملذاكرته ومراجعته,مع االستفادة من
هذه املذكرة.
ومن اجليد بطالب العلم احلريص أن ينقل هذه اإلضافات يف كتابه ليسهل عليه مراجعتها,
ولتبقى حمفوظة يف كتابه على مدى األعوام مع الرتكيز على فهم املسائل ال حفظها؛ ألن الفقه
الفهم الدقيق للمسائل مع معرفة الدليل .
فالكتاب ميثل  %90من املنهج تقريباً ,وهذه اإلضافات  ,%10وهناك شرائح عرض توهب ملن
أراد أن تعينه يف الفهم.
واهلل نسأل أن يزيدنا علم ًا وهدى
وأن يرزقنا مجيعاً العلم النافع والعمل الصاحل

أخوكم  /عبد الرمحن بن عبد اهلل احمليسن
الربيد اإللكرتوني MOHISEN727@gmail.COM
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أحكام سجود السهو
* مقدمات يف سجود السهو :
 تعريف السهو :1تعريف سجود السهو شرعاً  :سجدتان يسجدهما املصلي جلربرب مربا حصربل يف صربالته مربن اخللربل
سهواً بزيادة أو نقصان أو شك .
 مشروعية سجود السهو : احلكمة من مشروعية سجود السهو : - 1من حماسن شريعة اإلسالم شرعية سجود السهو ألن املسلم مطالب بأن يربددي الصربالة وهربي
أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني على الوجه الصحيح السامل من األخطاء .
 - 2ولئال يفوت املسلم األجر العظيم املرتب على أداء الصالة .
 - 3لتجرب ما قد حيصل للمسلم من سهو يف صالته .
 - 4رفع احلرج عن األمة مبا شرع من جرب النقص بالسجود للسهو .
 - 5ترغيم للشيطان . 2
حكم سجود السهو يف العمد :حكم سجود السهو يف النافلة:يشرع سجود السهو يف صالة النافلة لعموم األدلة وألن املتنفل جيب عليه إذا دخل يف النفل أن
يكمله ويتمه حتى ال يكون مستهزئا ,وألن ما ثبت يف الفرض ثبت يف النفل إال بدليل.
 حكم سجود السهو يف صالة اجلنازة :3* أسباب سجود السهو )1 :الزيادة.

)3الشك.

)2النقص.

الزيادة
جنس الصالة (هذا الذي يشرع له السجود)
فعل
عمد

قول
سهو

عمد

ركعة
سهو

غري جنس الصالة
مل يعلم حىت فرغ منها -أن يعلم يف أثناء الركعة

 -السبب األول مما يشرع له سجود السهو  :الزيادة  :وتفصيل ذلك :

النوع األول من الزيادة  :زيادة األفعال /
 -حكم زيادة فعل من جنس الصالة :

 1قال ابن األثري  :السهو يف الشيء تركه عن غري علم والسهو عنه تركه مع العلم  ,فإن عدي السهو بعربن فهربو مربذموم قربال تعربا   :فَوَيْربل
لِلْمُصَلِّنيَ الَّذِينَ ُهمْ عَنْ صَالتِ ِهمْ سَاهُونَ . 
 2ال يشرع هلا ,ألنه ال يسجد يف أصلها فال يسجد يف جربها .
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احلالة الثانية  :أن يكون سهواً :

احلالة األو  :أن يكون متعمداً :

 النوع الثاني من الزيادة  :زيادة ركعة يف الصالة : حكم زيادة ركعة يف الصالة املفروضة: مسألة  :حكم إمتام املسافر الذي نوى القصر : حكم زيادة ركعة ثالثة يف النافلة :* أحكام تنبيه اإلمام إذا نابه شيء يف صالته :
يشربربرع ملربربن وراء اإلمربربام مربربن الرجربربال أن يسربرببحوا إذا نربرباب اإلمربربام شربربيء يف صربربالته كربربأن زاد فيهربربا أو
نقص  ,وإن كان من ورائه نساء شرع هلن التصفيق ملا يف صحيح مسلم عن أبي هريرة قال  :قال
رسول اهلل  ( : من نابه شيء يف صالته فليسبح الرجل  ,ولتصفق املرأة) .
واشربربرتا املربربذهب يف املنبربربه ل مربربام  :أن ينبهربربه ثقتربربان ليلزمربربه الرجربربوع إليهمربربا  ,اسربربتدالالً بقصربربة ذي
اليدين فإن الرسول  مل يأخذ بقول ذي اليدين .
والروايربربة األخربربرى – وهربربي اختيربربار ابربربن قدامربربة  : -جربربواز رجوعربربه إ قربربول واحربربد إن ظربربن صربربدقه ,
جلواز البناء على غلبة الظربن  ,كمربا لربو كربان املربأموم واحربدًا  .وجيرباب عربن قصربة ذي اليربدين بربأن
النيب  قصد التثبت .
-

حكم التنبيه من املأمومني إلمامهم  :يلزم املأموم تنبيه إمامه على ما جيب السربجود لسربهوه

 .ألمر النيب  : كما يف قوله( :فإن نسيت فذكروني) [مسلم] .
-

ما يكون به التنبيه :

 أحوال اإلمام إذا نبهه ثقتان  :املسألة هلا مخس حاالت : - 1أن جيزم اإلمام بصواب نفسه :
 - 2أن جيزم بصوابهما :
 - 3أن يغلب على ظنه صدقهما :
 - 4أن يغلب على ظنه خطدهما  :املذهب  :يرجع إليهما  ,والراجح  :أنه ال يرجع إليهما ؛ عمالً
بغلبة ظنه .
* أحوال املأموم مع اإلمام الذي أبى الرجوع :
 )1أن
يربربربربربربربرى
أن

أحوال املأموم مع اإلمام الذي أىب الرجوع
أن يرى أن الصواب معه

الصربربوا

أن يتابع اإلمام

عاملاُ باحلكم واحلال –وهو اخلطأ-

أن يفارق اإلمام
جاهالً أو ناسياً

ب معه  :فصالته صحيحة .
 )2أن يتابع اإلمام  :وهو ال خيلو :
-أن يرى أنه خمطئ فيتابعه عاملاً باحلال واحلكم  :تبطل صالته .
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 أن يكون جاهالً – باحلال أو احلكم  -أو ناسياً  :ال تبطل ألنه معذور كما تابع الصربحابةالنيب  يف اخلامسة حيث مل يعلموا  ,وتوهموا النسخ  ,ومل يدمروا باإلعادة .
)3

أن يفارقه  :هذه هو الواجب على من علم أن اإلمام زاد يف الصالة

 اعتداد املسبوق بالركعة الزائدة : 1أمثلة  :املشي  ,اللبس  ,حتريك العمامة والشماغ  ,إطفاء اجلوال .
 حكم العمل من غري جنس الصالة  :ال خيلو :- 1إذا كان يسرياً  :ال تبطل صالته  ,وال يسجد للسهو .
ويدل لذلك  :محل النيب  أمامة بنت الربيع يف الصالة كان حيملها إذا قام ويضعها إذا سربجد,
وفتحه الباب لعائشة . 2
وهو مكروه لغري حاجة ألنه عبث ويذهب اخلشوع .
وقد يكون فعله أو كحكة تشغل املصلي وتذهب خشوعه أو إطفاء جوال يشغل املصلي . 3
- 2إذا كان كثرياً  :تبطل صالته مطلقاً سواء كان عمداً أو سهواً أو جهالً .

 شروا العمل الكثري الذي تبطل به الصالة : - 1أن يكون من غري جنس الصالة .
 - 2أن يكون مستكثراً يف العادة  .أي الذي يراه يقول إنه كثري  ,ويراه أنه غري مصل حبيربث
من يرى هذا الشخص يتحرك يغلب على ظننا أنه ليس يف صالة ألن هذا هو الذي ينربايف الصربالة .
فال يضبط بثالث حركات لعدم الدليل فنرجع إ العرف .
 - 3أن يكون متوالياً  .فلو فرق بني العمل مل تبطل .
 - 4أال يكون لضرورة  .فإذا كان لضرورة مل تبطل ألن الضرورات تبيح احملظورات كهربروب
من عدو وخوف كما قال تعا   :فربإن خفربتم فرجرباالً أو ركبانرباً والرجربال الربذي ميشربون علربى
أرجلهم  ,وقتل عقرب وحية .
 حكم عمل القلب يف الصالة :تصح الصالة وإن حصل فيها فكر واشتغال القلب بغريها أو إدامة نظر إ شي.
حلديث ( :إن اهلل جتاوز ألميت ما حدثت به أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم) .
1والقول اآلخر  - :وهو اختيار ابن قدامة والسعدي – يعتد بها ألنه لو مل حيسب له بها للزمه أن يصلي مخساً مع علمه بذلك  .وحلديث :
(يصلون لكم  ,فإن أصابوا فلكم وهلم  ,وإن أخطأوا فلكم وعليهم ) [البخاري].
2أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي وحسنه األلباني .
3فائدة  :أقسام الفعل من غري جنس الصالة مخسة :
 - 1واجب  ,ما يتوقف عليه صحة الصالة  ,التحول إ القبلة  ,خلع العمامة اليت فيها جناسة .
 - 2مستحب  ,ما يتوقف عليه كمال الصالة كمن حترك لسد الفرجة يف الصف.
 - 3مباح  ,ما كان يسرياً حلاجة  ,أو كثرياً لضرورة .
 - 4مكروه  ,ما كان يسرياً لغري حاجة .
 - 5حمرم  ,ما يبطل الصالة  .وهو ما كان كثرياً لغري ضرورة متوالي ًا .
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وحربربربديث
( :إنهربربربربربربربا
أشربربغلت
آتفربربربربرباً يف

أحوال األكل
والشرب يف الصالة

كثرياً
يسرياً

سهواً
عمداً

فرضاً
نفالً

صربربالتي)

أكل
شرب

.1
 حكم األكل والشرب اليسري سهواً : حكم األكل والشرب اليسري عمداً :أما الشرب يف النفل  :فاملذهب  :ال يبطل .
الرواية الثانية وهي الراجحة  :بطالن النفل بالشرب اليسربري عمربداً  .ألن األصربل تسرباوي الفربرض
والنفل .
وأما ما ورد من فعل ابن الزبري فإسناده ضعيف  . 2وما ذكروه من التخفيف يف النفل فنقف فيربه
على ما دل عليه الدليل كالصالة قاعداً ويف الراحلة ل غري القبلربة  ,ومل يربدل الربدليل علربى جربواز
الشرب بل هو مما ينايف الصالة .

النوع الثالث من الزيادة  :زيادة األقوال يف الصالة :
 -اإلتيان بقول مشروع يف غري موضعه :

 1وقفة  :املطلوب من املسلم  :اخلشوع وإحضار قلبه يف الصالة ومدافعة الوساوس واخلواطر  ,فهو لب الصالة وروحها وعدم اخلشربوع
والغفلة سبب لذهاب األجر أو نقصربه (.إن العبربد ليصربلي الصربالة ومل يكتربب لربه منهربا إال نصربفها أو ثلثهربا أو ربعهربا ..حتربى بلرب عشربرها)
ويقول النيب ( : إن الشيطان خيطر بني املرء ونفسه يذكره ما مل يكن يربذكر حتربى ال يربدري كربم صربلى) وال يعتربد لربه فيهربا إال مبربا
كان قد خشع فيه من صالته قال ابن عباس ( :ليس لك من صالتك إال ما عقلت منها)  ,وقيل لعامر بن عبد القيس أحتربدثك نفسربك
يف الصالة ؟ قال  :أو شيء أحب إل ي من الصالة أحدث به نفسي قربالوا  :إنربا لتحربدثنا أنفسربنا يف الصربالة فقربال  :أباجلنربة واحلربور و ربو
ذلك ؟! فقالوا  :ال  ,ولكن بأهلينا وأموالنا  ,فقال  :ألن ختتلف األسنة يف أحب إلي .
ورجربربح ابربربن تيميربربة وجربربوب اخلشربربوع يف الصربربالة  .وليحربربري املربربرء علربربى مربربا يعنربربه علربربى اخلشربربوع  :وقربربد مجعهربربا ابربربن تيميربربة يف أمربربرين  :قربربوة
املقتضي  ,وضعف الشاغل  .فأما األول  :فاجتهاد العبد يف أن يعقل ما يقوله ويفعله  ,ويتدبر القراءة والذكر والدعاء ويستحضر أنه
مناج هلل كأنه يراه  .وأما الثاني  :فهو االجتهاد يف دفع ما يشغل القلب من تفكر اإلنسربان فيمربا ال يعنيربه  ,وكثربرة الوسرباوس حبسربب
كثرة الشهوات والشبهات وتعليق القلب باحملبوبات اليت ينصرف القلب إ طلبها .
وليتذكر العبد أن الشيطان مبنزلة قاطع الطريق كلما أراد العبد أن يسري إ اهلل أراد قطع الطريق عليه  ,وهلذا قيل لبعض السلف
 :إن اليهود والنصارى يقولون  :ال نوسوس فقال  :صدقوا  ,وما يصنع الشيطان بالبيت اخلرب .
ومما يعني كذلك  :تذكر املوت يف الصالة  ,وأن يصلي العبد صالة مودع  .يقول النيب ( : اذكر املوت يف صالتك فإن الرجربل إذا
ذكر املوت يف صالته حلري أن حيسن صالته وصل صالة رجل ال يظن أنه يصل صالة غريها) .
والتبكري إ الصال ة واالشتياق إليها وتعليق القلب باملسجد واحلري على العبادة من الصالة والذكر وقراءة القرآن قبل الصالة .
قال ابن القيم  " :وقد قال اهلل تعا   :فويل للمصلني الذين هم عن صالتهم ساهون وليس السهو عنها تركهربا  ,وإاربا السربهو عربن
واجبها إما عن الوقت وإما عن احلضور واخلشوع والصواب أنه يعم النوعني".
2أخرجه ابن املنذر يف األوسط ].
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أمثلة  :قراءة يف سجود وركوع وقعود  ,وتشربهد يف قيربام  .فربالقراءة منهربي عنهربا يف حربال الركربوع
والسجود (أال وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً) [مسلم]
وال تبطل صالته ألنه مل يفعل حمرماً لعينه وإاا ملوضعه فالقراءة مشروعة يف الصربالة يف اجلملربة
.1
 حكم السالم قبل إمتام الصالة  :ال خيلو :)1

أن يكون عمداً :

)2

أن يكون سهواً  :ال خيلو :
 أن يذكر قريباً :2 -أن يطول الفصل :

 حكم الكالم يف صلب الصالة :أما يف العمد يف غري مصلحة الصالة فهذا باإلمجرباع  ,قربال ابربن املنربذر  :أمجربع أهربل العلربم علربى أن
من تكلم يف صالته عامربدًا وهربو ال يريربد إصربالح شربيء مربن أمرهربا أن صربالته فاسربدة  ,ونقربل ابربن
تيمية االتفاق على ذلك .
أما الساهي واجلاهل فاملذهب  :تبطل صالته .
والرواية األخرى وهي اختيار ابن تيمية  :ال تبطل صالة املتكلم يف صلب الصالة إذا كان ناسياً
أو جاهالً  .لقصة ذي اليدين  ,وكذلك ملا تكلم معاوية بن احلكم ومشت العاطس يف الصالة
مل يأمره النيب  باإلعادة  .وهذا هو القول الراجح.

 حكم من تكلم ملصلحة الصالة بعد ما سلم ناسياً  :ال خيلو :)1

أن يكون كثرياً  :تبطل صالته على املذهب .

والرواية الثانية وهي اختيار ابن تيمية  :ال تبطل إذا كان ملصلحة الصالة لقصة ذي اليدين  .وألنه
ال يعتقد أنه يف صالة فهو مل يتعمد اخلطأ .3
)2

أن يكون يسرياً  :ال تبطل ؛ لقصة ذي اليدين .

 حكم السالم على املصلي وكيفية رده له .1أما متثيل املدلف هلذا  :بقراءة سورة يف الركعتني األخريتني من رباعية فغري صحيح لوروده عن النيب  كما ورد يف حربديث أبربي سربعيد :
(كنربربا

ربربرز قيربربام رسربربول اهلل  يف الظهربربر والعصربربر فحزرنربربا قيامربربه يف الربربركعتني األولربربيني مربربن الظهربربر قربربدر قربربراءة أمل تنزيربربل السربربجدة ويف

األخريني قدر النصف من ذلك ) ويف لفظ ( :قدر ثالثني يف األوليني وقدر مخس عشرة آية يف األخريني) [مسلم] وهذا يفعل أحياناً.
 2اشرتا املذهب ملن قام أن جيلس ليقوم بنية الصالة  ,واشرتاا ذلك فيه نظر  ,ألن االنتقاالت إ األركان مرادة لغريها إرادة وسربائل ,
ولقصة ذي اليدين فلم ينقل عنه  أنه جلس ثم نهض .
 3وحتى لغري مصلحة الصالة إذا كان قد سلم سهواً على القول الراجح ألنه تكلم وهو يعتقد أنه ليس يف صالة .
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والرد يكربون باإلشربارة ملربا روى ابربن عمربر عربن بربالل ( :يشربري بيربده)  , 1وعربن بربالل ( :يقربول هكربذا
وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إ فوق ) . 2
 حكم القهقهة  .وقع اإل مجرباع علربى اإلبطربال بهربا  ,وملربا فيهربا مربن االسربتخفاف والتالعربب مربايناقض مقصود الصالة .
 حكم النفخ ورفع الصوت بالبكاء والتنحنح .أما النفخ  :فإن بان حرفان  :فاملذهب تبطل صالته .
والروايربربة الثانيربربة وهربربي اختيربربار ابربربن تيميربربة  :ال تبطربربل صربربالته بربربالنفخ ألن هربربذا ال يسربربمى كالمرباً ,
و الكالم ال بد فيه من لفظ دال على املعنى داللة وضعية تعرف بالعقل .
وملا ثبت من أن النيب  يف صالة الكسوف نفخ يف آخر سجوده .3
رفع الصوت بالبكاء  ,ففرق املدلف :
 إذا غلبه البكاء أو كان من خشية اهلل  :ال يضره وإن بان أكثر من حرفني .لقوله تعا  :خروا سجداً وبكيا  وعن مطرف بن الشخري عن أبيه قربال  :رأيربت رسربول اهلل 
يصلي ويف صدره أزيز كأزيز املرجل من البكاء . 4
وكان أبو بكر إذا قرأ غلبه البكاء  ,وعمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف .
 إن مل يكن من خشية اهلل  :فإن بان حرفان بطلت ألنه من جنس كالم اآلدميني .والربراجح :أنها ال تبطل ألنها ليست بكالم . 5
 التنحنح  :الراجح فيه  :عدم البطالن وإن زاد على حرفني ؛ ألنه إاا حرم الكالم يف الصالة ,والنحنحة ال تدخل يف مسمى الكالم .

1أخرجه أبو داود والرتمذي وصححه .
 2وما ذكره املدلف من حديث ابن مسعود فهذا أصله يف الصحيحني أن ابن مسعود سلم على النيب وهو يف الصالة فلم يرد عليربه  ,وجرباء
عند أبي داود وغريه بإسناد حسن أنه رد عليه بعد السالم .
 3أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود وصححه يف اإلرواء [.]393
 4أخرجه أمحد وأبو داود والنسائي والرتمذي وصححه ابن حبان .
 5قال شيخ اإلسالم  " :فأما ما يغلب على املصلي مربن عطرباس وبكرباء وتثرباؤب فالصربحيح عنربد اجلمهربور أنربه ال يبطربل  ,وهربو منصربوي أمحربد
وغريه ألن هذه أمور معتادة ال ميكنه دفعها ..والقول أنه يبطل من األقوال احملدثة اليت ال أصل هلا عند السلف.
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السبب الثاني مما يشرع له السجود :النقص يف الصالة
 ترك تكبرية اإلحرام : أحوال من ترك ركناً يف الصالة غري تكبرية اإلحرام  :له أحوال :أن يذكره بعد شروعه يف قراءة ركعة أخرى :

)1

 حكم ما لو رجع إ الركعة األو عاملاً عمداً : 1 )2أن يذكره قبل شروعه يف قراءة األخرى :
 احلكم إذا مل يعد ل تيان بالركن املرتوك :)3أن يذكره بعد السالم :
 إذا ذكر ترك ركن وجهله أو حمله :كالتشهد األول .
 حكم من نسي التشهد األول وأحواله:وهل يلزمه الرجوع فيجلس للتشهد ؟ ال خيلو :
- 1

أن ينهض للقيام ومل ينتصب قائماً  :يلزمه الرجوع .

- 2

أن يستتم قائماً ومل يبدأ بالقراءة  .املذهب  :يكره رجوعه .

والقول األقرب يف هذه احلالة  :ال يرجع وجوباً وهو اختيار ابن قدامة وابن سربعدي حلربديث املغربرية
 ,2وألنه انتقل إ ركن وهو القيام مع قدرته عليه.
- 3أن يشرع يف القراءة  :حيرم عليه الرجوع .
 احلكم فيما لو رجع إ التشهد األول :حال املأمومني إذا قام اإلمام ومل جيلس للتشهد :جيب عليهم متابعته إذا قام ناسربي ًا التشربهد األول ومل ينبربه حتربى شربرع يف القربراءة أو بعربد أن اسربتتم
حلديث ( :إاا جعل اإلمام ليدمت به) وألنه عليه الصالة والسالم ملا قام من التشهد قام الناس معه
.
فملخص الكالم يف من ترك واجباً سواء كان تشهداً أول أو تسبيح ركوع أو سجود:
أن يذكره قبل أن يفارق حمله من الصالة  :أتى به وال شيء عليه .
وإن ذكره بعد مفارقة حمله قبل أن يصل إ الركن الذي يليه رجع فربأتى بربه ثربم يكمربل صربالته
ويسجد للسهو .
1

الوجه الثاني  :ال تبطل الركعة بشروعه بقراءة ركعة أخرى  .وهو اختيار ابن سعدي وابن عثيمني  .وتفصيله :

فإن ذكر بعد أن وصل إ موضعه من الركعة الثانية  :لغت الركعة اليت تركه منها وقامت اليت تليها مقامها.
وإن مل يصل إ موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إ الركن املرتوك فيأتي به ومبا بعده  ,وجيب عليه سربجود السربهو  .ومثالربه
 :نسربربي السربربجدة الثانيربربة مربربن األو فربربذكرها وهربربو جربربالس بربربني السربربجدتني يف الثانيربربة فتلغربربو األو وتقربربوم الثانيربربة مقامهربربا  .مثربربال آخربربر  :نسربربي
السجدة الثانية من األو فذكرها يف الركوع من الثانية فيعود إ الركن املرتوك فيأتي به ومبا بعده .
2أخرجه أبو داود وابن ماجه  .واحلديث صحيح بطرقه وصححه يف اإلرواء .
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وإن ذكره بعد وصوله إ الركن الذي يليه  :سقط فربال يرجربع إليربه فيسربتمر يف صربالته ويسربجد
للسهو .
أمثلربة علربربى هربربذه احلربرباالت  :شربربخص رفربربع مربن السربربجود الثربرباني يف الركعربربة الثانيربربة ليقربربوم إ الثالثربربة
ناسياً التشهد فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالساً فيتشهد ويكمل صالته وال شيء عليه .
وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائماً رجع فجلس وتشهد ثم يكمل صالته ويسجد للسهو .
وإن ذكر بعد أن استتم قائماً  :سقط عنه التشهد فال يرجع إليه فيكمل صالته ويسجد للسهو
ودليل ذلك ما رواه البخاري عن عَبْداللَّ ِه بن بُحَ ْينَةَ رضي اهلل عنه  « :أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهلل عليربه وسربلم
صَ ربلَّى بِهِربمُ الظَّهْربرَ فَقَربربامَ فِربربي الربربرَّكْعَتَ ْينِ األُولَيَ رب ْينِ لَربمْ يَجْلِ ربسْ  ,فَقَربربامَ النَّربرباسُ مَعَ ربهُ حَتَّربربى ِإذَا َقضَربربى
س َتسْلِيمَهُ كَبَّرَ َو ُهوَ جَالِس ؛ َفسَجَدَ سَجْ َدتَ ْينِ قَ ْبلَ َأ ْن ُيسَلِّ َم ثُمَّ سَلَّمَ » .
الصَّالةَ وَانْتَظَرَ النَّا ُ

السبب الثالث مما يشرع له السجود :الشك .
* مقدمات يف الشك :
 الشك  :الرتدد بني أمرين أيهما الذي وقع . الشك ال يلتفت إليه يف العبادات يف ثالث حاالت : - 1إذا كان الشك بعد انتهاء العبادة  ,فال عربة به إال أن يتيقن النقص أو الزيادة .
 - 2إذا كان الشك وهماً أي طرأ على الذهن ومل يستقر .
 - 3إذا كثرت الشكوك مع اإلنسان حتى صار ال يفعربل فعربالً إال شربك فيربه  .ألن هربذا مربرض
وعلة .
أن يرتجح عنده أحد األمرين
أن ال يرتجح عنده أحد األمرين
عدد الركعات
يأخذ باألقل

ترك ركن

ترك واجب

كأنه تركه

زيادة
ال سجود عليه

بعدها

أثنائها

الربربراجح يف هربربذه املسربربائل الربربثالث  :أنربربه يتحربربرى ويربربب علربربى غالربربب ظنربربه مربربن
الركعات  ,ومن فعل الركن أو عدمه  ,ومن فعل الواجب أو عدمه .

 -الشك يف عدد الركعات :

وظاهر كالم املدلف  :أنه يأخذ باألقل سواء ترجح لديه الزيادة أو النقص أو تساوى األمران .
حترير حمل النزاع :
 من شك ومل يرتجح له أحد الطرفني  :فيب


ومن شك وترجح له أحد الطرفني فهل يب

على األقل باإلمجاع .
على غلبة ظنه أو يب

على األقل ؟

املذهب  :يب على األقل ألنه املتيقن  ,والزائد مشكوك يف وجوده واألصل عدمه.
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واستدلوا :
حبربربديث َأبِربربي سَربعِيدُ الْخُربدْرِي رضربربي اهلل عنربربه قَربربالَ  :قَربربالَ رَسُربربولُ اللَّ ربهِ ِ « : إذَا شَربكَّ أَحَربدُكُمْ فِربربي
ربم َيسْربجُدْ
صَالتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَربمْ صَربلَّى  :ثَالثربا أَمْ أَ ْربَعربا ؛ فَلْيَطْربرَحِ الشَّربكَّ َولْيَرب ْبنِ عَلَربى مَربا اسْربتَيْ َق َن  ,ثُ َّ
خمْسا شَفَ ْعنَ لَهُ صَالتَهُ  ,وَ ِإنْ كَربانَ صَربلَّى ِإ ْتمَامربا ألرْبَربع
سَجْ َدتَ ْينِ قَ ْبلَ َأنْ ُيسَلِّمَ  ,فَ ِإنْ كَانَ صَلَّى َ
كَانَتَا تَرْغِيما لِلشَّيْطَانِ » [مسلم]
ح َم ِن بْ ربنِ عَ رب ْوفُ رضربربي اهلل عنربربه قَربربالَ  :سَ ربمِعْتُ النَّبِربربيَّ  يَقُربربولُ :
وحربربديث عَبْ ربدِ الربربرَّ ْ

« ِإذَا سَ ربهَا

أَحَدُكُمْ فِي صَالتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ِثنْتَ ْينِ فَلْيَ ْبنِ عَلَى وَاحِدَةُ  ,فَ ِإنْ لَ ْم يَدْرِ ِ :ثنْتَ ْينِ صَلَّى أَوْ
ج َد َت ْي ِن
سرب ْ
ج ْد َ
سرب ُ
ث َ ,و ْل َي ْ
صربلَّى َأ ْو َأ ْربَعربا َف ْل َيرب ْب ِن َعَلربى َثربال ُ
ثَالثا فَلْيَ ْبنِ عَلَى ِثنْتَ ْينِ َ ,ف ِإ ْن َل ْم َي ْد ِر  :ثالث ًا َ
قَ ْبلَ َأ ْن ُيسَلِّمَ »

1

الرواية الثانية وهو مذهب احلنفية  :يب

على غالب ظنه فيب

على ما ترجح لديه .سواء كربان

الناقص أو الزائد  .وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمني وهو الراجح .
حلديث ابربن مسربعود ( :إذا شربك أحربدكم يف صربالته فليتحربر الصربواب  ,فليربتم عليربه ثربم يسربجد
سجدتني ) [متفق عليه]
وحيمل حديث أبي سعيد وعبد الرمحن بن عوف على استواء األمرين فإنه ال خالف يف البناء على
اليقني .
فاخلالصة  :أن مربن شربك يف صربالته فعليربه أن ي تحربرى الصربواب أو ًال ؛ فربإن تربرجَّح لربه أحربد األمربرين
عمل به  ,وإن مل يرتجح له شيء بنى على اليقني وهو األقل .2
ويربدل حربديث ابربن مسربعود علربى أن املصربلي يربربب علربى غالربب ظنربه سربواء كربان إمامرب ًا أو مأمومرب ًا أو
منفرداً . 3
 لو شك املأموم :وهذا التفريع على املذهب  ,والراجح  :أن يب على غالب ظنه .
إن شك هل دخل معه يف األو أو الثانية جعله يف الثانية ألنه املتيقن .
إن شك هل أدرك اإلمام راكعاً أم ال مل يعتد بتلك الركعة  ,ويسجد للسهو .
وعلى القول بغلبة الظن  ,فإن ترجح عنده أحد األمرين عمل مبا ترجح فربأمت عليربه صربالته وسربجد
للسهو  ,وإن غلب على ظنه أنه أدرك اإلمام يف الركوع فيحسرببها لربه ركعربة  ,وال يسربجد للسربهو
ألنه مل يفته شيء من صالته .
والقول الثاني وهو الراجح :يتحرى ويعمل بغلبة الظن كالركعة ويسجد للسهو.

1أخرجه أمحد وأبو داود و الرتمذي  ,وقال  « :هذا حديث حسن غريب صحيح »  ,وصححه النووي يف اجملموع ( , )101/4وصححه
األلباني (صحيح سنن الرتمذي  ,ح .)399
2واليقني يف املعدودات األقل  ,والعدم يف غري املعدودات (عدم القول أو الفعل)
 3ومما يرجح به تذكر املصلي ملا قرأه يف الركعة األو والثانية أو حصول موقف حصل له أو سعال أو

وه .
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-

وعلى القول الراجح  :أن يتبع غالب ظنه  ,فإن غلب على ظنه أنربه تشربهد مربثالً فربال سربجود عليربه ,
وإن غلب على ظنه أنه مل يتشهد فعليه السجود .
مثال  :شخص يصلي الظهر  ,ويف إحدى الركعات بعد أن رفربع مربن السربجود شربك أقربال (سرببحان
ربي األعلى) أم مل يقل ؟
فإنه يتحرى  ,فإن ترجح لديه أنه مل يقله سجد للسهو  ,وإن ترجح لديه أن قاله فال سربجود عليربه
ألنه مل ينقص الصالة .
إذا شك يف زيادة  :فال خيلو :


أن يكربربون الشربربك بعربربد فعلربربه هلربربا بربربأن شربربك هربربل زاد ركوعرباً أو سربربجوداً  ,أو شربربك يف تشربربهده

األخري هل صلى أربعاً أو مخساً ؟ ال يسجد للسهو  ,فال عربة بالشك بعد العبربادة  ,فاألصربل عربدم
الزيادة .


أن يكون الشك يف وقت فعل الزيادة بأن شك وهو يف أثناء الركعربة األخربرية أهربي رابعربة أم

خامسة ؟ يسجد للسهو .

مسائل متفرقة يف سجود السهو :
 حكم السجود على املأموم :إذا سهى املأموم دون اإلمربام ومل يفتربه شربيء مربن الصربالة فربال سربجود عليربه ؛ ألن سربجوده يربددي إ
االختالف على اإلمام واختالل متابعته  .والواجب يسقط عن املأموم من أجل املتابعة .
فإذا سهى اإلمام وجب على املأموم متابعته يف سجود السهو لقوله ( : إاا جعل اإلمام ليدمت به
 ..وإذا سجد فاسجدوا) .
 حكم السجود على املسبوق :ال خيلو من أحوال :


أن يكون على اإلمام سجود بعد السالم فيقوم املسبوق لقضاء ما سبق به:

رجع املسبوق فسجد معه ما مل يستتم قائماً .
والرواية الثانية وهي الراجحة و اختيار الشيخ ابن عثيمني  :أن املسبوق ال يتابع اإلمربام يف سربجود
السهو بعد السالم لتعذر ذلك ؛ بسبب انقطرباع املتابعربة بسربالم اإلمربام ؛ إذ املسرببوق ال ميكربن أن
يسلم مع إمامه  ,فيقضي ما فاته ويسجد للسهو بعد السالم .


أن يكون سجود اإلمام قبل السالم  :جيب متابعته .



إن سلم املسبوق مع اإلمام سهواً أو سها مع إمامه  :يسجد للسهو .



إن سها املسبوق فيما انفرد به  :سجد للسهو وإن سجد إمامه .

 -احلكم فيما لو مل يسجد اإلمام :

 -حكم سجود السهو :
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ال خالف يف مشروعية سجود السهو عند حصول سببه .
وقعد احلنابلة احلكم بناء على حالتني:
احلالة األو  :ما يبطل تعمده الصالة (تعمد تركه أو فعله):
فسجود السهو ملا يبطل الصالة تعمده واجب .
كرتك التشهد األول  ,قول رب اغفر لي  ,أو فعله كزيادة ركوع أو ركعة .
واألصل عند احلنابلة ومجهور العلماء وجوبه ملا ورد من األدلة أن النيب  مل يرتك سجدتي السهو
 ,وأمره به  ,ومن تلك األحاديث :
حديث عبد اهلل بن حبينة أنه قال ( : :صلى لنا رسول اهلل  ركعتني من بعض الصلوات ثربم قربام
فلربربم جيلربربس فقربربام النربرباس معربربه  ,فلمربربا قضربربى صربربالته ونظرنربربا تسربربليمه كربربرب قبربربل التسربربليم فسربربجد
سجدتني وهو جالس ثم سلم ) [متفق عليه]
شكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَالتِهِ فَلَمْ
َعنْ َأبِي سَعِيدُ الْخُدْرِي رضي اهلل عنه قَالَ  :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ِ « :إذَا َ
ربم َيسْربجُدْ سَربجْ َدتَ ْينِ قَبْربلَ
الشكَّ َولْيَ ْبنِ عَلَى مَربا اسْربتَيْ َق َن  ,ثُ َّ
يَدْرِ كَمْ صَلَّى  :ثَالثا أَمْ أَ ْربَعا ؛ فَلْيَطْرَحِ َّ
خمْسا شَفَ ْعنَ لَهُ صَالتَهُ  ,وَ ِإنْ كَانَ صَلَّى ِإ ْتمَاما أل ْربَع كَانَتَربا تَرْغِيمربا
َأنْ ُيسَلِّمَ  ,فَ ِإنْ كَانَ صَلَّى َ
لِلشَّيْطَانِ ».
فتبني بهذا أن سجود السهو واجب على من سربها يف صربالته بزيربادة أو نقربص أو شربك يف األركربان
والواجبات  .قال ابن تيمية بعد أن أورد األدلة مربن فعربل الربنيب وأمربره يف السربجود  « :وهربذه دالئربل
بينة واضحة على وجوبهما  ,وهو قول مجهور العلماء  ,وهو مذهب مالك و أمحد و أبربي حنيفربة ,
وليس مع من مل يوجبهما حجة تقارب ذلك »

[جمموع الفتاوى]

وقال رمحه اهلل  " :فعلى هذا كل مأمور به يف الصالة إذا تركه ساهياً فإما أن يعيده إذا ذكره
وإما أن يسجد للسهو ال بد من أحدهما " .
احلالة الثانية  :ما ال يبطل الصالة تعمده كرتك السنن وزيادة قول مشروع يف غري موضعه:1

* حمل سجود ا لسهو قبل السالم أو بعده :
ذكر املدلف  :أن كونه قبل السالم أو بعربده نربدب لربورود األحاديربث بكربل مربن األمربرين  .وهربذا
مذهب احلنابلة ومجاهري أهل العلم وبعضهم نقل االتفاق على أن من عليه سجود السهو جاز له أن
يسجد قبل السالم أو بعده  ,وإاا اخلالف يف األفضل  .ونقل ابن عبد الرب االتفاق على صحة من
فعل أحد األمرين . 2
 1قال ابن سعدي  " :وأما املسنون الذي مل خيطر له على بال  ,أو كان من عادته تركه فال حيل السجود لرتكه ألنه ال موجب هلذه
الزيادة".
2

والرواية الثانية عند احلنابلة وهي اختيار ابن تيمية وابن عثربيمني  :أن اخلربالف لربيس يف األفضربل  ,بربل مربا كربان حملربه قبربل السربالم فيجربب

كذلك  ,وما كان بعد السالم فيجب بعد السالم .
قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل  « :ذهب كثري من أتباع األئمة األربعة إ أن النزاع إاا هو يف االستحباب  ,وأنه لو سجد للجميع قبربل السربالم
 ,أو بعده جاز  .والقول الثاني  :أن ما شرعه قبل السالم جيب فعله قبله  ,وما شرعه بعده ال يفعربل إال بعربده  .وعلربى هربذا يربدل كربالم أمحربد
وغريه من األئمة وهو الصحيح  ..فهذا أمر فيه بالسربالم ثربم بالسربجود  ,وذلربك أمربر فيرب ه بالسربجود قبربل السربالم  ,وكالهمربا أمربر منربه يقتضربي
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وأهم األقوال يف حمل السجود :
القول األول  :أن األصل يف السجود أن يكون قبل السالم  ,إال ما جاءت السنة بالسجود فيه بعد
السالم ؛ فإنه يسجد بعده

1

 .وهو املشهور عن اإلمام أمحد .

القول الثاني  :إذا كان السربهو عربن ن قربص سربجد قبربل السربالم .وإذا كربان عربن زيربادة سربجد بعربد
السالم  .وإذا كان عن شك فإنه يتحرى الصواب ؛ فإن غلب على ظنه شيء عمل به وسجد بعد
السالم  ,وإن مل يغلب على ظنه شيء بنى على اليقني وهو األقل  ,وسجد قبل السالم  .وهو رواية
عن اإلمام أمحد واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن عثيمني .
وهذا أرجح األقوال وأقربها إ الصواب وبه جتتمع األدلة وال تتعارض .
فالنيب صلى اهلل عليه وسلم سجد قبل السالم جرباً للنقص حني تربرك التشربهد األول ؛ كمربا يف
حديث عبد اهلل بن حبينة  .وسجد بعد السالم حني زاد يف الصالة ركعة خامسة كما يف حديث
عبد اهلل بن مسعود  ,وسجد بعد السالم أيضاً حني زاد سالماً بعد الثانية يف صالة الظهر كما
يف قصة ذي اليدين  .وأمر بالسجود قبل السالم عند الشك يف عربدد الركعربات بعربد البنرباء علربى
اليقني كما يف حربديث أبربي سربعيد  ,وحربديث ابربن عربوف رضربي اهلل عنهمربا وأمربر بالسربجود بعربد
السالم إذا شك ثم حترى وعمل مبا ترجح له بعد التحري  .قال شيخ اإلسالم ابن تيميربة  « :فهربذا
القول الذي نصرناه هو الربذي يسربتعمل فيربه مجيربع األحاديربث  ,ال يربرتك منهربا حربديث مربع اسربتعمال
القياس الصحيح فيما مل يرد فيه نص  ,وإحلاق ما ليس مبنصوي مبا يشبهه من املنصوي ».
ومما يدكده من املعنى قول ابن تيمية  " :فإذا كان السجود لنقص كان قبل السالم ألنه جابر
لتتم الصالة به  ,وإن كان لزيادة كان بعد السالم ألنه إرغام للشيطان لئال جيمع بني زيادتني
يف الصالة  ,وكذلك إذا شك وحترى فإنه أمت صالته وإاا السجدتان إرغام للشيطان فتكون
بعده  ,وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صالته ثم أكملها وقد أمتها والسالم فيها زيادة ,
والسجود يف ذلك ترغيم للشيطان  ,وأما إذا شك ومل ينب له الراجح فيعمل هنا على اليقني فإما
أن يكون صلى مخساً أو أربعاً فإن كان صلى مخساً فالسجدتان يشفعان له صالته ليكون
كأنه صلى ستاً ال مخساً " .
* حكم من تعمد ترك سجود السربهو :والربراجح  :تبطربل صربالته بتعمربد تربرك سربجود واجربب سربواء
كان أفضليته قبل السالم أو بعده ألنه واجب أمر به النيب  لتمام الصالة فال تربأ ذمة العبد إال
به كما اختار هذا ابن تيمية [ .جمموع الفتاوى ] .
 حكم من نسي سجود السهو وسلم : -احلكم فيمن سها مراراً : 1

اإلجياب ,ولكن من سجد قبل السالم مطلق ًا  ,أو بعده مطلق ًا متربأو ًال فربال شربيء عليربه  ,وإن ترببني لربه فيمربا بعربد السربنة اسربتأنف العمربل فيمربا
تبني له  ,وال إعادة عليه » .
 1وهو يف موضعني  :ما إذا سلم عن نقص  ,وإذا شك وبنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السالم على املذهب .
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 الذكر الذي يقال يف سجود السهو ( :صفة سجود السهو) حكربربم التشربربهد بعربربد سربربجود السربربهو  :إن كربربان السربربجود قبربربل السربربالم  :أتربربى بربربه بعربربد التشربربهدويسلم  ,فال يتشهد بعده إمجاعاً.
وإن أتى به بعد السالم فهل يتشهد ؟ املذهب  :يأتي بالتشهد األخري وجوبرباً ثربم يسربلم  .لزيربادة يف
حديث عمران (ثم تشهد) القول الثاني  :يسلم وال يتشهد  .وهو اختيربار ابربن قدامربة وابربن تيميربة .
لعدم وروده يف األحاديث الصحيحة  .ولفظة ( :ثم تشهد) يف حديث عمران بن حصني حكم أهل
احلديث 2بشذوذها.

 1كفاه جلميع سهوه سجدتان ولو اختلف حمل السجود .ألن الواجب هنربا مربن جربنس واحربد (وهربو وجربود السربهو) فربدخل بعضربه يف بعربض
كما لو أحدث أكثر من حدث .
2كالبيهقي وابن حجر وابن املنذر واأللباني .

