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 ..  م غ ي ٌَ  ا ُ ي ةػده، والطالة والصالاحلٍد هلل وخده

 وبػد ...

ٍُطج ي  = غتارة غَ شجدحني سجود السهوفإنَّ  يصججدٍْا ال
 احلاضو يف ضالحّ ٌَ أجو الصٓٔ. جلرب اخليو

 -وأسباب السهو يف الصالة ثالثة :

 الزيادة، (1)

 اجللص، (2)

 الشم . (3)

 حكم سجود السهو : 

ٔد الصٓٔ اخخيف اىفلٓاءُ  ٔاٍل   يف خلً شج غج ي ذالذجث أكج
ٔد الصجٓٔ شجِث،  فذْب الشافعي  وذْجب أةجٔ إيل اىلٔل ةأنَّ شج

 خِيفث إيل اىلٔل ةفرعيخّ.

ا اإلٌام ٌالٌم فجيي  ٌَّ ٔد الصجٓٔأ لألفػجال  أَُّجّ إْن نن شجج
  ٔ ٌِدوٌب.اجلاكطث = فيهٔن واجًتا، وإْن نن ليزيادة = فٓ
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 موضع سجود السهو :
ٔد الصٓٔ يري الشافػيث  يلٔن كتو الصالم،  أنَّ شج

ٔد الصٓٔ يلٔن ةػد الصالم،و  يري احلِفيث أنَّ شج

ا املالهيث فػِدًْ ٌَّ ٔد جللطجاٍن = نن كتجو وأ   إْن نن الصجج
 الصالم ، وإْن نن لزيادٍة = نن ةػد الصالم.

ٔد ليصٓٔ يلٔن كتو الصجالم يف  ويري اإلٌام أمحد أنَّ الصج
ٔاعع اىيت شجد رشٔ فيٓجا كتجو الصجالم، ويلجٔن  ل اهلل امل

ٔاعجع اىجيت شججد رشجٔل اهلل  فيٓجا ةػجد  ةػد الصجالم يف امل
 الصالم.

ا أْو اىظاْر فيوَن  ٌَّ ٔاعجع وأ ٔد ليصجٓٔ إ ا يف امل أَُّّ  ا شج
وغجي ذلجم إْن فيٓا فلجػ،  شجد رشٔل اهلل اىيت  (1)اخلٍصث

 نن ُدةًا = فال يشء غييّ. نن فرًعا = أيت ةّ، وإن

                                                           
 يف نخاةث " زاد املػاد يف ْدي خي اىػتاد " :  كال اةَ اىليً  (1)

 ًَ ًّ  " وََشيّ ًَ ُث ًّ حََليّ ا اىَْػْْصُ ُث ٌّ ِ ُر َوإ
ْٓ ا اىّظ ٌّ َْ َرْكَػَخنْيِ يِف إْخَدى َضاَليَتْ اىَْػِِشّ إ ٌِ

ِم يَُلرّبُ ِخنَي يَْصُجدُ  ًّ َشَجَد َشْجَدَتنْيِ َبْػَد الّصاَلِم َواْىلََكَ ًَ ُث ًّ َشّي ا ُث َٓ ٍّ َت
َ
ًّ يَُلرّبُ ِخنَي  أ ُث

  يَْرَفُع.
ةُٔ َداُود وَ 

َ
ّن اجلّ ِيّ َوَذَنَر أ

َ
ٌِِذّي أ ًَ َوكَاَل  اىّّتْ ًّ َشيّ َد ُث ّٓ ًّ تََش َصَجَد َشْجَدَتنْيِ ُث

ًْ فَ ِٓ ِ َضّّل ة
ٌَ َغِريٌب.  ٌِِذّي: َخَص  =اىّّتْ
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 وادلحلو غ ي ذلم : 

ُّ كجال :   ضج ي جلجا رشجٔل اهلل  ٌا ُروي غَ اةَ ُُبَْيِث أَُّج
ا كيض ضالحّ   فلام اجلَّاس ٌػّ، فيً جييس، ركػخني، ذً كام ٍَّ في
ٔ جالس. شجد شجدحني  ْو

إذا كجال : )  أَن اجلج يَّ  وجاء غجَ أ  شجػيد اخلجدري 
فييطوِّ ركػجث ، كً ض ي أذالذًا أم أربًػا ض ي أخدكً فيً يدر 

ٔ جالس كتو اىتصييً، وىيصجد فإْن نُجج الركػجث  شجدحني ْو
ْا  وإْن نُج راةػث ، شفػٓا ةٓاحني الصجدحني  خامصث اىيت ضالَّ

ًٌ ليشيؽاِن (.  فالصجدحان حرغي

                                                                                                                                                                      

َُ ُعَتْيِد اهللِّ =  ُّ َؼيَْدُث ْب ْدَرَك
َ
َْ الّطاَلةِ َرْكَػٌث، فَأ ٌِ ًَ َواَُْْصََف َوكَْد ةَِِقَ  ا َفَصّي ًٌ ْٔ َوَضّّل يَ

كَاَم الّطاَلةَ فََطّّل  َفَلاَل 
َ
َمَر ةاَِل ًا فَأ

َ
ْصِجَد وَأ ٍَ ْ َْ الّطاَلةِ َرْكَػًث، فَرََجَع فََدَخَو ال ٌِ نَِصيج 

مْحَُد 
َ
اُم أ ٌَ ِّاِس َرْكَػًث . َذَنرَهُ اإْلِ  . لِي

ٔا: َضّيْيَج  ُ ا َذاَك؟ كَال ٌَ َر ََخًْصا فَِليَو ََلُ زِيَد يِف الّطاَلةِ؟ كَاَل َو
ْٓ ََخًْصا فََصَجَد  َوَضّّل اىّظ

 . ِّ ّخَفٌق َغيَْي ٌُ ا َشّيً  ٌَ  َشْجَدَتنْيِ َبْػَد
ًّ َشَجدَ  ًَ ُث ًّ َشيّ ًْ َرْكَػًث ُث ِٓ ِ َطّّل ة

ْْنََِلُ فََذَنرَهُ اجلّاُس فََخَرَج فَ ٌَ ًّ َدَخَو   َوَضّّل اىَْػْْصَ ذاََلذًا ُث
. ًَ ًّ َشّي  َشْجَدَتنْيِ ُث

 ُّ ِْ ا ُخِفَؾ َع ٌَ ُٔع  ٍُ َذا دَلْ َٓ ََ   َف ٍّ َٔاِعَع َوكَْد حََغ َٔ ََخَْصُث َم ُْ ِ يِف الّطاَلةِ َو ِٔه ْٓ َْ َش ٌِ
ِّ َبْػَدهُ "اْ. ِّ َقْتَو الّصاَلِم َوِِف َبْػِغ ُٔدُه يِف َبْػِغ   ُشُج
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ُّ  والسبب يف اختالف الفقهاء شجد كتو الصالم، وشجد    أَُّ
ٔاعع ججاززة، وأري أنَّ ، ةػد الصالم حتديجد اىظاْريجث  ا فلك امل

 دايع َل. واهلل أغيً .

 تنبيهاٌت :

ٔد الصٓٔ احفق اىفلٓاء غ ي أنَّ  (1) يلٔن غَ شنن  شج
 دون اىفرازظ ودون الراغزب. الطالة

(2)  ًٌ ٍُط ي يف ضالحّ كيا ًٔدا أو إذا زاد ال ًٔدا أو شج ا أو كػ
 ،" عًٌدا " = ةؽيج ضالحّ ركًٔع 

=   –ولً يجذنر الزيجادة خجيت فجره ٌِٓجا  – وإْن نن ُاشيًّا
ٔد الصٓٔ  .فييس غييّ إ اَّ شج

الرججٔع غِٓجا،  = وججَب غييجّ ذنر الزيادة يف أذِازٓجا وإن
ٔد الصٓٔ.  ووجَب غييّ شج

 = جيججَس يف احلججال وإْن ذنججَر الزيججادة يف الركػججث اخلامصججث
ًَّ يصجد ليصٓٔ ويُصيًّ. د ذً يُصيً ُث ّٓ  وتش
ٔد  ا ورَد غَ غتجد اهلل ةجَ مصجػ ٍَ ِ ضج ي  أنَّ اجلج يَّ  ل

ٔا  فليَو َل : أزيد يف الطالة ؟اىظٓر َخًصا،  فلال : " وٌا ذاك " كال
 . فصجد شجدحني ةػدٌا شيًّ: ضييج َخًصا، 
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، فصجد شججدحني ، فرين رجييّ واشخلتو اىلتيث وِف روايث
. ًَ  ذً شيَّ
   ذلجم نَُّجّالطالة ٌَ الزيادة فيٓا الصالم كتو حٍام (3)

ا ًٍ ًَ املط ي زاد تصيي كتو حٍجام الطجالة  يف أذِاءِ الطالةِ، فإذا شيَّ
 ٌخػًٍدا = ةؽيج ضالحّ.

ٍَ ؼٔيٍو = ولً يذنر إ اَّ وإْن نن ُاشيًّا  أعَد الطجالَة ةػد زٌ
َْ جديٍد، ٌِ 

ٍَ يصٍي = أكٍو ضالحّ يصججد ، ويصيً ذً وإْن ذنر ةػد زٌ
 ليصٓٔ، ويُصيًّ .

َْ أ  ْريرة  ض ي ةًٓ ضجالة اىظٓجر  أنَّ اجل يَّ  جاَء غ
ٔاِب  ًَ ٌجَ ركػخجني، فخجرج المجعن ٌجَ أةج أو اىػْص ، فصجيَّ

خصجتث يف إيل  : كْصت الطالة، وكجام اجلج يي  املصجِد يلٔلٔن
فلام رجٌو فلال : يا رشٔل املصجد فاحلأ غييٓا نأُّ غغتان، 

 ة ؟! فلال : " لً أنْس، ولً حلْصج " ،كْصت الطالاهلل أنصيَج أم 
: " أخٌق ٌا  ليطداةث فلال الرجو : ة ي كد نصيَج، فلال اجل يي 

مَ يلٔل ؟ "  ٔا : ُػً، فخلدَّ ًَ فط ي ٌا ةِقَّ  كال ًَّ شيَّ ًَّ  ٌَ ضالحّ ُث ذج
. ًَ ًَّ شيَّ  شجد شجدحني، ُث
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ًِا  (4) ٍُط ي ُرن َْ ضالحّ : إذا ُلص ال ٌِ 

،  كد نيس حلتية اإلخرام = إْن نن - فهأُجّ لجً يُطجوِّ
ًٔا   ٔاء حركٓا غًٍدا أو شٓ  وذلم نَن الطالة لً حِػلد ةػُد.ش

ٌخػٍجًدا =  فجإن حركجّ وإن نن غي حلتية اإلخرام، -
ًٔا  ةؽيج ضالحّ،  إيل مٔعجػّ  فإْن نن كجد وضجووإْن حركّ شٓ

، وكاٌج اىجيت = ةؽيج الركػث اىيت حركّ ٌِٓا ٌَ الركػث اثلاُيث
ًْ يطجو إيل مٔعجػّ ٌجَ الركػجث اثلاُيجث = حييٓا ٌلآٌا،  وإْن ل

َٔد إيل  فيجأيت ةجّ وبٍجا ةػجده،  الجركَ املجّتوكوجَب غييّ أْن يػ
ٔد الصٓٔ. وغييّ يف لكخا احلاتلني  شج

 إذا ُلص املط ي واجًتا ٌَ واجتات الطالة : (5)

 إن حركّ ٌخػًٍدا = ةؽيج ضالحّ،  -

ٌَ الطجالة  كتَو أْن يُفارق حميّوذنره وإن نن ُاشًيا  -
 . = أيت ةّ ، و ا يشء غييّ

اذلي  كتو أْن يطو ليركَ ذنره ةػد ٌفاركث حميّوإْن  -
 فأيت ةّ، ذً يُلٍو ضالحّ، ويصجد ليصٓٔ. يييّ = رجعَ 

= فجال يرججع ةػد وضَٔل ليركَ اذلي يييجّ وإْن ذنره -
 ، ويلٍو ضالحّ، ويصجد ليصٓٔ.إحلّ
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 :مسائل 

 : (  1) مصأىث 

وشججذَّ حيٍججو غِججّ الصججٓٔ،  إيل أنَّ اإلٌججامذْججب اجلٍٓججٔر 
َٔم  مهدٌٔل  ٔد يف خاضث ُفصّ.فألزم املأم  ةالصج

راججٌع إيل إخجخالفًٓ فيٍجا  وشتب اخلالف ةني اىفجريلني 
ٔم  ٌَ انراكن ، وٌا  ا حيٍيّ. حيٍيّ اإلٌام غَ املأم

 ( : 2مصأىث ) 

ٔم ىلغاء ٌا غييجّ ٔم ٌع إٌاٌّ، ذً يل إن نن  – يصجد املأم
ٔده كتو الصالم أو ةػده . –غييّ كغاء  ٔاء أكان شج  وش

وأةجٔ  والشػ ي، وأمحد،واحلصَ، واجلخع، وبٓذا كال غؽاء، 
ٍا ُجػو اإلٌجام : ) إَُِّ  رشٔل اهلل ىلٔل  وأضداب الرأي .ذٔر، 

ًَّ ةّ ( .  حلؤح
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ٌٔم : يليض ٌا  وبّ كجال اةجَ شجييَ، ذً يصجد،  فاحّوكال ك
 وإشداق.

 ( : 3مصأىث ) 

 ودماغث : اىتصبيح ليرجال واىنصاءِ. كال ٌالم

ليرجججال اىتصججبيح، ولينصججاء وكججال الشججافعي ودماغججث : 
 اتلطفيق.

ٔارد يف ذلجم،  وشتب إخخالفًٓ يف ذلم راجٌع إيل احلديد ال
َْ ُاةججّ يشٌء يف ضججالحّ  أكججمحً اتلطججفيق،  ) ٌججايل أراكججً جج ٌَ

ا اتلطفيق لينصاء ( .فييصتح، فإُّ إذا شتح اتلفج إحلّ ٍَ  ، وإجَّ

ا اتلطفيق لينصاء (  ٔم ) وإٍَُّ ٔا يف ٌفٓ   فٍَ ذْجب فاخخيف
خلجً لينِّصجاء  يُطجفلَ و ا  أنَّ اتلطجفيقأنَّ ٌػين ذلجم إيل 

، وٌَ فًٓ ٌَ ذلم ذم اتلطفيق ََّ  الرجال واىنصجاء ، كال :يُصتد
ٔاء.  يف اىتصبيح ش
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 ( :  4مصأىث ) 

ًَ اإلٌام  أمٌٔني ٌجَ فجاحًٓوِف املجكتو حٍام ضالحّ،  إذا شيَّ
ٔا ىلغاء ٌا فاحًٓ غييجّ أنَّ ، ذً ذنر اإلٌجام ةػظ الطالة، فلام

ٔا ىلغجاء فلام يخٍٓا  ، ُلًطا يف ضالحّ فإن املأمٌٔني اذليَ كام
ون ًٌا فاحٓ أْن يصخٍروا يف كغاء ٌا فاحًٓ ،  ةني ٌَ الطالة خميَّ

ٔا ٌجع اإلٌجام ٔه ، فجإذا  ويصجدوا ليصٓٔ، وبني أْن يرجػج فيخجاةػ
 ًَ ٔا ٌا فاحًٓ شيَّ  شجدوا ليصٓٔ. وكغ

 

 
                                  

 

 ةَ حمٍد غٍر غتد الرمحَغٍر                             
 ع نهي  ولمسلمس ن جماهلل هل ولوادلغفر                                              

 


