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ناســب أن يعتــس  :ومــن هنــا ،اشــتمل هــذا احلــديث  الشــريف علــى بعــض املســائل املتعلقــة بصــفة ســجود الســهو

 بذكره يف باب سجود السهو. -ه هللارمح–املصنف 
 -رمحهمـا هللا–وهذا احلديث يعتـرب مـن أهـم األحاديـث الـيت اشـتملت علـى أحكـام السـهو وقـد اتفـق الشـيخان 

علـى ثالثـة أوجـه  السـهو يكـونبالسهو الـذي يكـون املصـلي فيـه منتقصـاً مـن صـالته، و على إخراجه وهو يتعلق 
 ألة السهو باالنتقا  من الصالة .ذكرناها الزيادة والنقق والشك فهذا احلديث يشتمل على مس

 .مالك وعبدهللا بن مالك بن حبينة، قيل : إن حبينة أم لعبدهللا وقيل : هي أم ] عن عيندهللا بن ضينة [وقوله : 
 -كمـا تقـدم–وهـي  الصـالة األوىل  حرلى هبرم الظهرر [ أل النريب   - وكال مرن أحرحاب النريب  - ]

ألهنــا تقــع يف وقــت القائلــة حيــث  ؛ومسيــت ظهــراً لوقوعهــا يف الظهــرية ولــذلك تســمى بــاهلجري وتســمى باهلــاجرة
 الناس أعماهلم إىل الظل والفيء .يهجر  

أنــه عليــه  :أي وليررىل [فدررام س الررركعتىل األ ،حررلى هبررم الظهررر النرريب   أل ] قــال رضــي هللا عنــه وأرضــاه :
الصــالة والســالم ملــا أمت الســجدة الثانيــة مــن الركعــة الثانيــة كــان املفــروض أن جيلــس للتشــهد األول ولكنــه اســتتم 

ألهنم أهلمروا مبتابعة ؛ عليه الصالة والسالم قام الناس معه ه الصالة والسالم للتشهد فلما قامقائماً فلم جيلس علي
 :-رضـي هللا عـن اجلميـع–وقد ثبت يف األحاديث عن املغـرية بـن شـعبة ومعاويـة بـن أيب سـفيان وغريمـا  اإلمام،

روا إىل النـــاس أن أشـــا :أي ،أن قومـــوا :أهنـــم وقعـــوا يف نفـــس الســـهو فلمـــا ســـبح القـــوم أشـــاروا مـــن وراء ظهـــورهم
حـىت  -رضـي هللا عـن اجلميـع–ن أيب سـفيان واملغـرية بـن شـعبة اخلطـاب ومعاويـة بـ قوموا، أثر ذلك عن عمـر بـن

 : قوموا وال تقعدوا.إن عمر ملا سبح له الناس سبح هلم أي
فـإن اإلمـام إذا مل جيلـس للتشـهد األول فالسـنة أن يسـبح لـه القـوم مـادام أنـه مل يقـف أمـا إذا اسـتتم  :وعلى هذا

قال : )) إمنـا  -–ألن النيب  وإمنا يتابع فيقف الناس معه؛ -كما سيأيت إن شاء هللا–قائماً فإنه ال يسبح له 
جعل اإلمام ليؤمت به (( فـإذا سـقط عنـه التشـهد األول سـقط عـن املـأمومني الـذين يصـلون وراءه وحين ـذ يلـزمهم 

قـراءة ألنـه إذا اسـتتم قائمـاً لـزمهم أن يقومـوا معـه ولزمـه أن يـتم ال ؛أن يقوموا ويتابعوه وال يشوشوا عليه بالتسبيح
ويف هذا دليل حينما قام عليه الصالة والسالم وقام الناس معه  -كما سيأيت–لركن القيام وال يرجع إىل تشهده 

حلى هبم    أل النيب وكال من أححاب النيب  -عن عيندهللا بن ضينة  - 665] 
قضى الصالة، ومل جيلس، فدام الناس معه، حىت سذا  لظهر، فدام س الركعتىل األوليىلا

 . د ع دتىل قينل أل يسلم، مث علم [، فسكرب وهو جالس    وانتظر الناس تسليمه 
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فيه دليل على املتابعة مع وجود اخلطأ من اإلمام إن سـقط الفعـل املخطـأ فيـه، فـإذا كـان الفعـل الـذي أخطـأ فيـه 
 يتشهد  القوم وإمنا يقومون وراءه.ملتابعة ولذلك ال اإلمام قد سقط عن اإلمام ملكان السهو فحين ذ تلزم ا

مثـال ذلـك : لـو صـلى الفجـر  ،أما إذا كان الفعل الزماً حبيث يتعني على اإلمام  أن يرجع إليـه فـإهنم ال يتـابعوه
ألهنـا ركعـة ثالثـة فـإذا سـبحوا لـه يسـبحون لـه وهـو يهـم بـالوقوف  ؛فأمت الركعتني األوليني مث وقف فسـبح لـه القـوم

ألن هــذه األفعــال كلهــا زائــدة وال يشــرع هلــم أن  ؛يســبحون لــه وهــو واقــف ويســبحون لــه ولــو شــرع يف القــراءةو 
 ؛ ألنه ملزم بالرجوع.يقوموا ويتابعوه يف هذه الزيادة

 وع إليــه كالتشــهد األخــري يف ركعــيتوحين ــذ إذا ســبحوا لــه يف قيامــه مــن هــذا النــوع مــن التشــهد الــذي يلزمــه الرجــ
إىل الثالثــة والتشــهد األخــري يف ركعــة املغــرب إذا قــام إىل رابعــة والتشــهد األخــري يف الظهــر والعصــر  الفجــر إذا قــام

غالــب ظنــه واملــأمومون يعلمــون أنــه أخطــأ وأن هــذا  ســة فإنــه إذا أصــر اإلمــام وبــىن علــىوالعشــاء إذا قــام إىل خام
علــى مــا ظهــر لــه مــن ظنــه مث يبقــون يف املوقــف ركعــة زائــدة فــإهنم يبقــون يف التشــهد وي:كــون اإلمــام يــتم لنفســه 

أمت بالطائفـة األوىل مث قـام  -–مكاهنم يتشهدون ويطيلون الدعاء كما هو احلـال يف صـالة اخلـوف فـإن النـيب 
جلميع وسـلم فأخـذ العلمـاء مـن هـذا أنـه تني مث تشـهد بـابالطائفة الثانية على صفة األربع ركعات فصلى هبم ركع

زيــادة لوجــود الظــن اخلــاطئ واملــأموم يعلــم زيادتــه فإنــه يطيــل التشــهد والــدعاء حــىت يــتم إذا كــان اإلمــام معــذوراً بال
 لس للتشهد وتشهد سلموا بعد سالمه.اإلمام ركعته اليت يظن أهنا ناقصة من صالته، فإذا ج

الركعـــة  أيضـــاً لـــو أن املـــأموم تـــابع اإلمـــام فقـــام اإلمـــام إىل ركعـــة خامســـة فقـــام املـــأموم يتابعـــه يف ويف هـــذه احلالـــة
اخلامسـة عاملــاً أنــه قــد زاد ركعــة خامســة فــإن العلمــاء اختلفــوا فيــه علــى قــولني إن كــان جــاهاًل، أمــا إذا كــان عاملــاً 
بــاحلكم وقــام معــه وهــو يعلــم أنــه يف اخلامســة وال جيــوز لــه أن يتابعــه يف اخلامســة فصــالته باطلــة، إذا قــام اإلمــام 

لثالثة يف الفجر وعلمت أنه قد زادها وأنه ال جيوز لك أن تتابعـه فـإن للخامسة أو قام للرابعة يف املغرب أو قام ل
رمحهــم –قـام املــأموم معـه واحلــال مـا ذكــر فقـد زاد يف صــالته عاملــاً عامـداً فتبطــل صـالته يف قــول مجـاهري العلمــاء 

 .-هللا
خامسـة مـن ظهـر وعصـر وعشـاء أو ثالثـة مـن فجـر أو احلكم فقام مع اإلمام ووقف معه يف لكن لو كان جيهل 

رابعة من مغرب يظن أنه مأمور مبتابعة اإلمام ويتأول حديث املتابعة فإن هذا جهل فيكـون كمـن زاد يف صـالته 
معذوراً على أحد قويل العلماء فيغتفر ملكان اجلهل كأنه سها يف صالته فزاد ركعة، وقـال بعـض العلمـاء : تبطـل 

 وتبطل صالته باجلهل على حد سواء .صالته بالعلم 
يف  .جلس للتشهد األخري يف قيامه عليه الصالة والسالم :أي [ فلما جلس ] يف قوله رضي هللا عنه وأرضاه :

 فيه دليل على أن اإلمام إذا وقف وكان قد ترك التشهد األول ال يرجع، وهنا ثاله صور :  [ فدام] قوله : 
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مام التشهد األول أو ترك اإلنسان املصـلي وحـده وهـو املنفـرد إذا تـرك التشـهد األول الصورة األوىل : إذا ترك اإل
 فعلى ثاله صور : 

الصــورة األوىل : أن يهــم بالقيــام ويتــذكر أو يســبح لــه املــأمومون قبــل أن يســتتم قائمــاً كــأن يتحــرك وتفــارق إليتــاه 
د أن يقــوم فيتــذكر قبــل أن ينتصــب ظهــره، األرض أو يكــون مســتوفزاً أو يكــون يف حكــم الراكــع مــنحن  كأنــه يريــ

وكما يقول بعـض العلمـاء : قبـل أن يسـتتم عـوده يعـس يسـتقيم الظهـر قائمـاً فـإذا سـبح لـه النـاس قبـل أن يسـتتم 
قائماً أو تذكر أنه أخطأ وترك التشهد األول قبل أن يستتم قائماً فإنـه يلزمـه أن يرجـع وهـذا هـو مـذهب احلنفيـة 

أي مـذهب اجلمهـور أن مـن هـم بالقيـام  -رمحـة هللا علـى اجلميـع–وطائفة من أهـل احلـديث والشافعية واحلنابلة 
 أو ذهلكر فسبح له القوم فإنه يرجع.أو حصل منه التحرك ومل يستتم ومل يقف وقوفاً كامالً وتذكر 

حلـديث أيب  ؛مـذهب اجلمهـور :: إذا فارقـت إليتـاه األرض ال يرجـع، والصـحيح -رمحـه هللا–وقال اإلمام مالـك 
أنــه قــال : )) فــإذا مل يســتتم قائمــاً فلــيجلس (( فــأمر مــن قــام عــن التشــهد األول قبــل أن  -–داود عــن النــيب 
 قبل أن ينتصب عوده أن جيلس ويعود.يستتم قائماً و 

–ويف هذا دليل على وجوب التشهد األول يشـمل ذلـك القـول ويشـمل الفعـل، وهـذا هـو أصـح قـويل  العلمـاء 
أن  لــوس للتشـهد األول؛ والســبب يف هــذا:أن التشــهد األول يعتـرب واجبــاً مـن واجبــات الصـالة واجل -رمحهـم هللا
جــربه بســجديت الســهو فلــو كــان ركنــاً لرجــع إليــه، ولــو كــان ســنة ملــا ســجد عليــه الصــالة والســالم  -–النــيب 

ه ســنة؛ وعلــى للســهو فلمــا ســجد ســجديت الســهو دل علــى أنــه واجــب ولــيس بــركن وال بــدون الواجــب أعــس أنــ
 هذا فإنه إذا ذهلكر قبل أن يستتم قائماً يف الصورة األوىل لزمه الرجوع .

الصورة الثانية : أن يهلذكر بعد  أن يستتم قائماً وقبل أن يشرع يف القـراءة . فلـو أن إمامـاً صـلى الظهـر فقـام عـن 
يف صــالة املغــرب وانتهــى مــن  التشــهد األول فلمــا انتصــب عــوده ســبح لــه القــوم قبــل أن يبــدأ بــالقراءة، أو كــان

بــالقراءة فحين ــذ مــذهب مجهــور  تــدئالســجدة الثانيــة وقــام إىل الثالثــة ومل جيلــس للتشــهد فســبحوا لــه قبــل أن يب
 أنـــه رجـــع هـــل جيـــوز لـــه ذلـــك أو ال ؟ العلمـــاء مـــن احلنفيـــة واملالكيـــة والشـــافعية واحلنابلـــة أنـــه ال يرجـــع، لكـــن لـــو

عنــه أنــه لــو رجــع ال بــأس مــادام أنــه مل يبــدأ بــالقراءة، وخفــف فيــه أيضــاً  خفــف يف ذلــك اإلمــام أمحــد يف روايــةف
فقـــالوا : إن رجـــع فـــال بـــأس وذلـــك لكـــون التشـــهد األول واجبـــاً  -رمحهـــم  هللا–بعـــض أصـــحاب اإلمـــام مالـــك 

 خفف فيه ما مل يشرع بركن القراءة.ويرجع إىل هذا الواجب و 
ل قـال احلنفيـة والشـافعية : إن رجـع بطلـت صـالته إذا كـان ما ذهب إليه األولون مـن أنـه ال يرجـع بـ :والصحيح

عاملاً؛ والسبب يف هذا أنه سقط عنه التشهد األول علـى هـذا الوجـه، فـإن رجـع فقـد زاد يف صـالته ولزمـه الـركن 
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فتبطـل صـالته مـن هـذا  اً البعدي وهو قراءة الفاحتة؛ وعلى هذا قالوا : لو رجع فإنه قد زاد يف صالته عاملاً عامـد
 لوجه .ا

اســتتم قائمــاً  -–حــديث أيب داود الــيت ســبقت اإلشــارة إليــه وحــديثنا فــإن النــيب  :والــدليل علــى أنــه ال يرجــع
بعـــد أن انتصـــب فـــدل علـــى أنـــه إذا انتصـــب  -–لرســـول هللا  -رضـــوان هللا علـــيهم–ووقـــع تســـبيح الصـــحابة 

رضـي هللا عـن –كعمـر وابـن مسـعود   -–اإلمام قائماً أنه ال يرجع، وهذا هو  قول طائفة من أصـحاب النـيب 
 . -اجلميع

احلالة الثالثة أو الصورة الثالثة : أن يستتم اإلمام أو املنفرد قائماً ويبـدأ بقـراءة الفاحتـة فجمـاهري السـلف واخللـف 
علــى أنــه ال يرجــع وال جيــوز لــه أن يرجــع إذا شــرع يف قــراءة الفاحتــة، وهــذا  القــول مــروي عــن عمــر بــن اخلطــاب 

أيب وقا  وعبدهللا بن عبـاس وكـذلك عـن عبـدهللا بـن الـزبري واملغـرية بـن شـعبة ومعاويـة بـن أيب سـفيان وسعد بن 
كعطــاء وجماهــد وهــو   -رضــي هللا عنــه ورمحهــم–والنعمــان بــن بشــري وقــال بــه أيضــاً بعــض أصــحاب ابــن عبــاس 

سـتتم قائمـاً وابتـدأ بقـراءة الفاحتـة أنـه إذا ا :-رمحـة هللا علـى اجلميـع–مذهب احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة 
فإنــه ال جيــوز لــه أن يرجــع وعليــه أن  ضــي يف ركنــه وقــد ســقط عنــه التشــهد األول وجيــربه بســجود الســهو قبــل 

 السالم .
: ، ومنـه قولـه تعـاىلإذا فـرغ منهـا "قضـى الصـالة"يقـال :  ] فلمرا قضرى حرالته [قال رضـي هللا عنـه وأرضـاه : 

أتمتموها، واملراد  :أي  چٹ  ٹ  ڤ  چ تعاىل : ومنه قوله  چں  ں  ڻ  چ 
  كرررررب فسرررر د وانتظررررر النرررراس تسررررليمه] لقولــــه :  ؛أمت الصــــالة ومل يبــــق إال أن يســــلم  -–أن النــــيب  :هنــــا

فيه دليل على  سجود السهو يكرب له،  وقوله : "فسجد سجدتني"فيه دليل على أن  قوله : "كرب" ع دتىل [
أن سـجود السـهو  -رمحهـم هللا–أن سجود  السهو يشتمل على سجدتني، وهذا قول مجـاهري السـلف واخللـف 
 . -كما تقدم معنا–يشتمل على سجدتني على تفصيل هل هو قبل السالم أو  بعد السالم 

اســتدل هبــذه اجلملــة مــن قــال مــن الفقهــاء إن ســجود الســهو كلــه قبــل الســالم  ] قينررل أل يسررلم [:  قــال 
 يستدل هبا طائفتان من العلماء : واستدل به من قال : إن النقق قبل السالم، فهذه اجلملة

وقع منه السهو يف هذا احلديث فسجد قبـل السـالم فـدل علـى أن مجيـع  -–الطائفة األوىل تقول : إن النيب 
ألنـه يعارضـه حـديث ذو اليـدين حيـث سـلم   ؛كون قبـل السـالم، وهـذا املـذهب بينـا أنـه مرجـولسجود السهو ي

من الصالة وسجد سجديت  السهو بعد السالم، فلو كان األمر كما ذكـروا أن سـجود السـهو كلـه  -–النيب 
ي:جح مـذهب فإنه  :وعلى هذا م يف حديث ذي اليدين بعد السالم،قبل السالم ملا سجد عليه الصالة والسال

 أن السجود للنقق يكون قبل السالم.من قال بالتفصيل و 
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األول  ؛ ألن التشــهدومــن تســك هبــذا احلــديث علــى أن ســجود الــنقق يكــون قبــل الســالم فاحلجــة فيــه ظــاهرة
انتقصـه عليــه الصــالة والسـالم ومل جيلــس فــدل علــى أنـه جيــرب بالســجود قبــل السـالم ويف حكمــه بقيــة الواجبــات، 

ومل يتــذكر  إال بعــد فواتــه فإنــه يســجد ســجدتني قبــل  "مســع هللا ملــن محــده" :أســه مــن الركــوع ومل يقــلفلــو رفــع ر 
 ال فإنه يسجد قبل أن يسلم سجدتني.السالم، وهكذا لو سجد ومل يكرب فنسي تكبرية من تكبريات االنتق
الم فلو نسيه وسـلم قبل الس -كما ذ كرنا–ظاهر هذا احلديث يدل على أن سجود السهو إذا كان يف النقق 
سواًء الذين يقولون بلزومه كلـه قبـل  -رمحهم هللا–ومل يتذكر أن عليه سجود سهو إال بعد السالم فنق العلماء 

ســجدتني ويقضــيها، فلــو قــام مــن الالســالم أو الــذين يفصــلون علــى أنــه يســتقبل القبلــة إذا احنــرف عنهــا ويســجد 
فإنــه عنــد تــذكره يســتقبل القبلــة ويســجد ســجديت الســهو جــرباً مكانــه وتــذكر وهــو داخــل املســجد قبــل أن  ــرج 

 و واجبة ولذلك جربت هبا الواجبات.لكي تربأ ذمته من ذلك الواجب، فسجدة السه ؛لذلك
 - مث يف سجوده عليه الصالة والسالم على هذا الوجه فيه دليل على أن الصالة تنقسم أفعاهلا إىل ثالثـة أقسـام

 :-وهكذا األقوال 
كعتني ملـا ذهلكـر بـالركعتني رجـع ففعـل الـر  -–فعال هي أركان الصالة ال جترب إال بالفعل بـدليل أن النـيب فمنها أ

 ومل جيرب نقصه بسجود السهو.
كــان يقــرأ دعــاء االســتفتال   - –وكــذلك يف الصــالة ســنن ال يلــزم هلــا ســجود ســهو إن تركــت بــدليل أن النــيب 

بــأيب وأمــي أرأيــت "ألمــر بــه الصــحابة وملــا انتظــر أبــا هريــرة يقــول : و فــى عــن الصــحابة فلــو كــان واجبــاً والزمــاً 
فـدل علـى أنـه سـنة ولـيس بواجـب إذ خفـي علـى أيب هريـرة ولـو كـان  "سكوتك  بني التكبري والقراءة ما تقول ؟

 وألمر به. واجباً لبلغه عليه الصالة والسالم
هـو كجلـوس التشـهد األول فـإن و كن والسـنة ودل على أن من أفعال الصالة وأذكارها ما هو واجـب أي بـني الـر 

 أنه  ا  كن جربانه عند النقق .جربه بسجود السهو فدل على  -–النيب 
ن يرجـع فهـل وهنا مسالة وهـي : لـو أن اإلمـام حتـرك مـن أجـل أن يقـوم فسـبح لـه القـوم وقلنـا : إنـه جيـب عليـه أ

 يرجع مباشرة دون أن يتكلم ؟ يكرب ويعيد التكبري أم
أهنــم إذا حــاولوا القيــام فســبح هلــم كــربوا ثانيــة وجلســوا، والواقــع أن  :خطــاء الــيت يقــع فيهــا بعــض األئمــةاأل مــن

التكبــري األول هــو الكــايف ألن التكبــري األول انتقــال مــن الســجود إىل جلســة التشــهد وذكــر  التشــهد فهــو كــاف  
قـوالً وفعـالً قـوالً باحلركـة وذلـك مبفارقتـه  فإذا كرب ثانية خطـأ منـه وسـهواً منـه فإنـه حين ـذ يكـون قـد زاد يف صـالته

 "، فيسجد سجدتني وتتداخل الزيادة.هللا أكرب"لترض قبل أن يستتم قائماً فعالً باحلركة وقوالً بقوله 
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فمن حصلت له زيـادة يف الصـالة أكثـر مـن مـرة كـأن يكـرب أكثـر مـن تكبـرية يف موضـعني أو ثـاله مواضـع فإنـه 
وقام وقبل أن يستتم قائماً لو هـم فتحـرك للقيـام وقبـل أن يسـتتم قائمـاً سـبح لـه  يكفيه سجدتان فحين ذ لو هم

 و للزيــادة ولــو كـرب قــوالً فقــد زادالقـوم فحين ــذ قـد زاد فعــالً وهــو مـا بــني القيـام مبفارقتــه لــترض فيسـجد لــه للسـه
 الزيادات ويكفيه فيها سجود واحد. القول والفعل فيسجد بعد السالم وتتداخل

أن اإلمام أو املأموم ظن أنه يف الركعـة األوىل مـن الفجـر فلمـا سـجد السـجدتني قـام إىل الثالثـة يظنهـا  وهكذا لو
هــو  -كمــا ذكرنــا–الثانيــة مث تــذكر أو ســبح لــه القــوم فعلــم صــواهبم فإنــه يرجــع بــدون تكبــري ألن التكبــري األول 

 ة ثانية .التكبري جللوس التشهد وحين ذ ال يلزمه أن يعيد ذكر القول فيكرب مر 




