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 التمهيد

 (1).قال القاضي عياض: السهو في الصالة: النسيان فيها

عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في وفي االصطالح: 

 صالته من اجل السهو.

 السهو: هو الغفلة والذهول عن الشيء.

أما في اصطالح الفقهاء: فالسهو هي سجدتين سجدهما المصلي إلى جبر خلل في      

الصالة وسجود السهو هو أن يأتي المصلي بسجدتين متواليتين كسجود الصالة قبل 

 بين المذاهب الفقهية األربعة.السالم أو بعده بحسب الكيفية المختلف عليها 

هو في الصالة تعليماً لنا وليكون قدوة وقد ورد عن النبي )صلى هللا عليه وسلم( س     

لنا في كل أحوالنا، فعن عبد هللا بن مسعود قال )صلى هللا عليه وسلم(، فزاد أو نقص، 

فقيل: يا رسول هللا ، أزيد في الصالة شيء؟ فقال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما 

هللا )صلى  تحول رسول هللاتنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتسن وهو جالس، ثم 

، وروى أبو هريرة عن النبي )صلى هللا عليه وسلم( إنه  (2)عليه وسلم( فسجد سجدتين

قال: )أن أحدكم إذا قام يصلي، جاء الشيطان فلبس عليه، حتى ال يدري كم صلى، فإذا 

 وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس(. 

 

 

 

 

 

                                                            

 .229/2في مشارق األنوار على صحاح األثار، عياض موسى عياض، دون طبعة،  1))
 .572رواه مسلم، في صحيحه ، رقم:  2))
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 المبحث األول

 أدلة مشروعية السجود

 (صلى هللا عليه وسلم)مر النبي أل ؛واجب ةالصال ةعمد سجود السهو لما يبطل     

ً و تركأ به سواء كان فعالً  (1)ة. من جنس الصال ا

واكمال  ،متهأهللا على  ةمن تمام نعم (صلى هللا عليه وسلم)وقد كان سهو النبي      

صلى هللا )نه فإ ؛لهم عند السهو ما يشرعهفي (صلى هللا عليه وسلم)به  وادينهم ليقتد

الى  همتأتجري على سهو  ةحكام شرعيأكان ينسى فيترتب على سهوه  (عليه وسلم

مته في سجود السهو أل عنه شرأ (صلى هللا عليه وسلم)فقد ثبت عنه  (2)ة. يوم القيام

ً احكام   :منها ا

 ،وسجد بعد السالم ما بقيم من اثنتين ثم ات (صلى هللا عليه و سلم)سلم النبي  -1

صلى هللا النبي )قال  ،يدينال ة ذيفي قص (رضي هللا عنه) ةبي هريرألحديث 

 ةثم قام الى خشب في مقدم ،سلمركعتين ثم  (3)احدى صالتي العشي (عليه وسلم

وخرج  ، فهابا أن يكلماه،وفي القوم ابو بكر وعمر ،المسجد فوضع يده عليها

 (صلى هللا عليه وسلم)ورجل يدعوه النبي  ة؟اقصرت الصال :الناس فقالوا سرعان

فقال )لم انس ولم تقصر(  ؟ام نسيت ةالصال رترسول هللا اقص : ياقالفذا اليدين 

ال: بلى، فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ق

رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر 

 (4)ثم سلم. 

سجد سجود السهو بعد ثم  ةالباقي ةتم الركعأف ،من ثالث (صلى هللا عليه وسلمسلم ) -2

صلى هللا عليه )ان رسول هللا  (هللا عنهرضي )لحديث عمران بن حصين  ،السالم

فقام اليه رجل يقال  ،ثم دخل منزله ،سلم في ثالث ركعاتفصلى العصر  (وسلم

وخرج  ،عهيذكر له صنف ،يا رسول هللا :فقال طول له الخرباق وكان في يديه

                                                            

 ./433هـ 1388المفني البن قدامة، ابو محمد موفق الدين بن قدامة، مكتبة القاهرة، بدون طبعة،  1))
 .186/1,1415، 27زاد المعاد في هدى خير العباد، محمد بن ابي بكر ابن القيم، مؤسسة الرسالة، ط 2))
 .1229الظهر والعصر، وفي صحيح البخاري قول بعض الرواة )واكثر ظني انها العصر(، برقم  3))
 .1229متفق عليه: البخاري، كتاب السهو، باب يكبر في سجدتي السهو، برقم  4))
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فصلى  ،نعم وا:قال ؟(صدق هذا)أ :حتى انتهى الى الناس فقال اءهدر ضبان يجرغ

 ،سلمالتي كان ترك ثم  ةالركع ىفصل) ةوفي رواي .ثم سجد سجدتين ثم سلم ةركع

  (1). ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم

الظهر ولم يجلس  ةوليين من صالفي الركعتين األ (صلى هللا عليه وسلم)قام  -3

حديث عبد هللا بن ل ؛سجد سجود السهو قبل السالمثم  ،حتى قضى صالته ،للتشهد

صلى بهم الظهر فقام في  (صلى هللا عليه وسلم)ان النبي  (عنهرضي هللا ) ةبحين

وانتظر الناس  ،اذا قضى صالتهحتى  وليين لم يجلس وقام الناس معهالركعتين األ

  (2). سلمالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم تسليمه كبر وهو ج

لحديث  ؛فسجد سجدتين ثم سلم ةرجليه واستقبل القبل فثنى ه،في اً صلى الظهر خمس -4

صلى  (صلى هللا عليه وسلم)ان رسول هللا  (رضي هللا عنه)عبد هللا بن مسعود 

ً  :قالوا ؟(وما ذاك) :فقال ة؟زيد في الصالأ :فقيل له الظهر خمساً   ،صليت خمسا

  (3). فسجد سجدتين بعدما سلم

مرين على حسب أمر فيه بأوقد  (صلى هللا عليه وسلم)اما الشك فلم يعرض له  -5

  :نوعيه

و الظن أكثر الوهم أتحري وهو المن رجع الى  (صلى هللا عليه وسلم)مر أ -أ

حديث ل ،ثم سجود السهو بعد السالم ،الغالب القوي بالبناء علي غالب الظن

 (،صلى هللا عليه وسلم)صلى النبي  :قال (رضي هللا عنه)عبد هللا بن مسعود 

 وا:قال ؟(وما ذاك) :قال ؟شيء ةيا رسول هللا احدث في الصال قيل له:فلما سلم 

قبل أفلما  سلم،وسجد سجدتين ثم  ةرجليه واستقبل القبل ثنىف ،صليت كذا وكذا

ولكن انما أنا بشر  به لبأتكمشيئا  ةانه لو حدث في الصال) :ه قالهعلينا بوج

فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صالته  مثلكم انسى كما تنسون،

                                                            

 .374مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب السهو في الصالة، برقم  1))
 .829متفق عليه، البخاري، كتاب األذان، باب من لم ير التشهد األول واجباً،برقم  2))
 ، ولفظه 401متفق عليه، أصله في صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان،برقم  3))

 .7249,1226من كتاب السهو باب: اذا صلى خمساً، برقم      
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، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين(. وفي رواية لمسلم فليتحر الصواب فليتتم عليه

 (1))فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب(. 

قل بالبناء على اليقين وهو األ إلى من شك ورجع (صلى هللا عليه وسلم)امر  -ب

رضي )حديث ابي سعيد ل (2). وطرح الشك ثم السجود للسهو قبل السالم ،اليقين

ً  اذا شك احدكم في صالته) :يرفعه (هللا عنه ً أو أ فلم يدر كم صلى ثالثا  ؟ربعا

 إنف ،ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم استيقن، على ما ليبينو ،فليطرح الشك

 ً ً تمامإكان صلى  وإن ،شفعن له صالته كان صلى خمسا ً  اربع كانتأل ا  ترغيما

 (3)(. للشيطان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 ، وتقدم تخريجه في الذي قبله. 572، ومسلم، برقم 401متفق عليه: البخاري، برقم  1))
 .291/1-292زاد المعاد، مصدر سابق،  2))
 .571مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب السهو في الصالة والسجود له، برقم  3))
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 الثانيالمبحث 

 حكم سجود السهو

 المطلب األول: الصالة التي يشرع لها سجود السهو

 ةالجناز ةذلك صالبفخرج  .ذات ركوع وسجود ةل صاللكيشرع سجود السهو      

  .او السهو ةوكذلك السجود اذا سها في سجود التالو ،فيها سجودفال 

  :فعالاأل ةزياد -أوالً:

و أ ،القعود في محل القيامو ،القيام في محل القعودك ة؛من جنس الصال ةزياد تاذا كان

ً وزاد رك ً إف سهواً ذا فعل ذلك إف ،وسجوداً أ عا صلى هللا )لقوله  ؛نه يسجد للسهو جوبا

و نقص في أفاذا زاد الرجل ) :(رضي هللا عنه)في حديث ابن مسعود  (عليه وسلم

  (1)(. رواه مسلم) (فليسجد سجدتين ؛صالته

علم أما إن  ،سجد للسهو: فإنه يولم يعلم اال بعد فراغه منها سهواً  ةلو زاد ركع ةلأسم

ثم يسجد للسهو  ،لم يكن تشهدإن ويتشهد  ،نه يجلس في الحالإف ةالزائد ةثناء الركعأفي 

  .ويسلم

ً إ كان إنو يسبح الرجل  نأه بهوالنقص تنبي ةالزيادبمومين أزم من علم من المل ؛ماما

 ؛نفسه ابزم بصوجالرجوع الى تنبيههم اذا لم ي ئذمام حينويلزم اإل أة،المر وتصفق

  (2) .باصوالنه رجوع الى أل

 ً   :قوالاأل ةزياد -:ثانيا

 ةالرباعيمن خيرتين في الركعتين األ ةسور ةوقراء ،في الركوع والسجود ةالقراءك

كانت  إن ماأو .استحب له السجود للسهو ؛ذا فعل ذلك سهواً فإ ،من المغرب ةوالثالثي

 ةالكثير ةكل والشرب والحركاألك ة،من جنس الصال ليست ةقوال المزادفعال واألاأل

                                                            

 مصدر سبق ذكره. 1))

هـ، 1422، 1صالح بن محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، طالشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن  2))
523-459/3. 
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ال  سهواً و ة،بطلت الصالأ ذا كانت عمداً إلكن  ،لها سجود السهو ريس فال ،والكالم

(1). لهابطت
 

ً ترك منها شي بأن ة،اذا نقص من الصال   :فال يخلو ئا

  :ركاننقص األ -1

 هال يغني عنإ ،حرام لم تنعقد صالتهوكان هذا الركن تكبير اإل اً،ن كان المتروك ركنإف

 ركعة كنه يعتبره كترفإ ،ال بعد السالمإن لم يعلم بالركن المتروك إو .سجود السهو

 ،وسجد للسهو ةكامل ةتى بركعأ ؛وهو باق على طهارته ،ن لم يطل الفصلإف ة،كامل

 ،من جديد ةف الصالنأاست ،وضوءه و انتقصأ ،ن طال الفصلإو ،بعد السالمويسجد 

يسجد للسهو و تي به وبما بعده ويسلمأنه يإف ةخيراأل ةن يكون المتروك في الركعأال إ

  (2)ق. و ينتقص وضوؤه كما سبأيطل الفصل  ما لم

  :نقص الواجبات -2

ً إو  :والسجود ونحوهماأتسبيح الركوع  كن كان المتروك واجبا

وأتى به، ثم سجد للسهو بعد السالم ألنه  فإن ذكره قبل أن يتلبس بالركن يليه رجع -أ

 زاد في الصالة.

وإن ذكره بعد أن تلبس بالركن الذي يليه سقط، وسيجد للسهو قبل السالم وجوباً؛  -ب

 ألنه نقص.

 نقص السنن: -3

وإن كان المتروك سنة، فإن كان من عادته اإلتيان بها أستحب له السجود قبل السالم، 

 (3)الحالة الثالثة: الشك في الصالة.  وإال فال،

 

 

 

 

                                                            

 .134/91، 2القاهرة، ط -المعجم الكبير، سليمان بن احمد الشامي، مكتبة ابن تيمية 1))

 .1351,/4/9/1، 1حلب، ط-معالم السنن، ابو سليمان الخطابي، المطبعة العلمية 2))
 .289/1زد المعاد، مصدر سابق،  3))
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 المطلب الثاني: صفة سجود السهو، وكيفية القبلي والبعدي

 ،هل العلمأالف كبير بين خ ،و بعدهأهل هو قبل السالم  ،سجود السهو في محل     

والنقص  ،السجود بعد السالم قتضيت سهواً  ةفي الصال ةن الزيادإ :قوالهمأظهر من واأل

حتمالين حد اإلأ هعند حذا ترجإف :عند الشك فيه تفصيل أما ،السجود قبل السالم قتضيي

   .نه يسجد قبل السالمإحتمالين فحد اإلألم يترجح عنده إن و ،نه يسجد بعد السالمإف

ن النبي أل ،صح قولي العلماءأها في واجب من واجبات ةول في الصالالتشهد األ     

تركه  اولم (،صليأيتموني أصلوا كما ر) :و يقول هكان يفعل (صلى هللا عليه وسلم)

جبره بسجود  سهواً ومن تركه  ،بطلت صالته عمداً  فمن تركه ،سجد للسهو سهواً 

  (1). السهو قبل السالم انتهى

عظم كسجود أ ةسجد على سبعفي ة،سجود الصال ؤدىكما ي ىسجود السهو يؤد     

رب )ويقول بين السجدتين  (علىسبحان ربي األ)ذكر المعروف الذكر هللا بيو ة،الصال

وهذا ما يقره أهل  ،وليس هناك ذكر خاص في سجود السهو أغفر لي(، غفر لي ربأ

 العلم.

 ماوكيفيته (2). انتهى ةسجود الصالك هما يقول فيه و بعد الرفع منوهو سجود الس     

 ةنينأوالطم ةوضع الجبهك هفي واجباته ومندوبات ةسجود الصالك (يعني سجدتي السهو)

 قولوبعض الفقهاء يستحب ان ي (3). ختصارإانتهى ب .فتراش في الجلوس بينهماواإل

المشروع هو ف ،ولكن ال دليل عليه (،سبحان من ال يسهو وال ينام)في سجود السهو 

(4). غيره وال يعتاد ذكراً  ة،االقتصار على ما يذكر في سجود الصال
 

 

 

 

                                                            

 .(8/7)فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، احمد بن عبد الرزاق،  1))

 ، بدون 2 االتصاف في معرفة الراجح من الخالف ، عالء الدين المرداوي ، دار احياء التراث العربي ، ط 2))
 .(159/2)تاريخ،      
 هـ،1404نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن ابي العباس، دار الفكر، بيروت، ط أخيرة،  3))

    (88/2). 
 .39399موقع االسالم سؤال وجواب، سؤال رقم  4))
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 المطلب الثالث: هل يجوز تأخير سجود السهو إلى الفرض القادم

لقضاء السجود  ةقدامأبن   المصنف طاشتر :في (رحمه هللا)مرداوي ال قال اإلمام     

  (1): شرطين

  .ن يكون في المسجدأ :حدهماأ

يسجد مع  :مام احمدوهو مذهب نص عليه و عن اإل .ال يطول الفصلأن  :والثاني

  .ولو خرج من المسجد ،قصر الفصل

      ً رج من المسجد وهو اختيار و خأو تكلم أيسجد وال وطال الفصل  :وعنه ايضا

  (2). سالمشيخ اإل

سجود السهو الذي محله قبل  أي نسي (سيهن نإو) :وجاء في الروض المربع     

ً وجوب (سجد)ثم ذكر  (وسلم)السالم  ً ذا إف ه(.زمن بقر)إن  ا  سلم وان طال فصل عرفا

 . صالته تو خرج من المسجد لم يسجد و صحأحدث أو أ

نه يسقط وذلك إذا طال الفصل فإنه إما ذهب اليه المؤلف رحمه هللا  :ولكن االقرب     

حتى  ةمستقل ةما واجب فيها فهو ملتصق بها وليس صالوأ ةما واجب للصالأنه أل

ذا إو نسيها فليصلها أ ةمن نام عن صال :الق (صلى هللا عليه وسلم)نقول ان النبي 

(3).ال سقط وهللا اعلمإن ذكره في وقت قريب وإغيره فل أنس. بل تابعيث دمن ح .ذكرها
 

 

 

 

 

 

                                                            

، بدون تاريخ 2االتصاف في معرفة الراجح من الخالف، عالء الدين المرداوي، دار احياء التراث العربي، ط 1))
 ،154/2. 
 .94، ص1االختيارات الفقهية، سامي بن محمد بن جاد هللا، مجمع الفقه االسالمي، ط 2))
 .(684)ومسلم  (597)رواه البخاري  3))
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 المطلب الرابع: أنواع سجود السهو وكم سجدة

  :ةفي الصال ةلزيادل وسهسجود ال

صلى هللا )قال رسول هللا  :قال (صلى هللا عليه وسلم)عن ثوبان مولى رسول هللا      

  (.لكل سهوا سجدتان) (عليه وسلم

ا تسجد) (صلى هللا عليه وسلم)رسول هللا  :قال :قالت (رضي هللا عنها) ةعن عائش     

 (1) (.و نقصانأ ةمن كل زياد ةفي الصالتجزي السهو 

يا  :قال القوم فلما سلم  خمساً،الظهر  علقمةصلى بنا ) :عن ابراهيم بن سويد قال     

القوم  ةوكنت في ناحي :بلى قال :قالوا .ما فعلت كال :قال خمساً،قد صليت  ،بلش باأ

ً  :فقال خمساً،بال قد صليت  :فقلت ،وانا غالم  ،نعم :قلت ؟عور تقولا أي وانت ايضا

صلى  (رضي هللا عنه)قال عبد هللا بن مسعود  :ثم قال ،سلمفسجد سجدتين ثم  فأنفتل

ً  (صلى هللا عليه وسلم)بنا رسول هللا  ما  :شوش القوم بينهم فقالتو انفتل افلم خمسا

ً إف ال، قالوا: :قال ة؟،هل زيد في الصال ،يا رسول هللا وا:قال ؟نكمأش  نك قد صليت خمسا

نا أنما إ :فقال ،قبل عليهم بوجههأثم  ،فسجد سجدتين ثم سلم ة،ه واستقبل القبلرجل فثنى

حدث  ةلو كان حدث في الصال :وقال ،ذا نسيت فذكرونيإف ،كما تنسون نسىأبشر 

  (.حدكم فليسجد سجدتين وهو جالسأ ىذا نسإف)كم به ئنباأ

  ة:سجود السهو للنقص في الصال

صلى هللا عليه )صلى بنا رسول هللا  :قال (رضي هللا عنه) ةعن عبد هللا بن بحين     

تدل مضى ولم أعفلما  ،سبحنا بهف ،وليين ولم يجلسفي الركعتين األ مفقا ( الظهروسلم

وسجد  ،وانتظر الناس تسليمه كبر ة،ذا قضى الصالإحتى  ه،الناس مع مفقا ،يرجع

وسجدهما  ،سهأثم رفع ر د،ثم كبر وسج ،سهأثم رفع ر ،ن يسلمأقبل  ،وهو جالس

  (2). ثم سلم ،من الجلوس ما نسىمكان  الناس معه

فلما صلى  (رضي هللا عنه) ةبن شعب ةصلى بنا المغير :قال ةعن زياد بن عالق     

ن أليهم إشار أف ،سبحان هللا :قال ،وسبح بهم ،به القوم حسبف ،ركعتين قام ولم يجلس

                                                            

 .(71/1)المعجم الكبير، مصدر سابق  1))
، 1الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، ابو بكر بن ابي شيبة، مكتبة الرشد، الرياض، ط 2))

  ,(2/178/1)هـ1409
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: ثم قال ،وسلم تي السهو وهو جالس،سجد سجدثم  ،ه سلمتصال ةبقي ىصل افلم وا،قوم

  (1)(. صلى هللا عليه و سلم)كذا صنع بنا رسول هللا ه

 (صلى هللا عليه وسلم)رسول هللا  : أمناقال (رضي هللا عنه) ةبن شعب ةعن المغير     

شار بيده يعني أو ،سبحان هللا :فقال ،سبحان هللا نا:لفق ،فقام ،و العصرأفي الظهر 

حدكم قبل ان أذكر  إذا ،ثم قال ،سجد سجدتين ،فلما فرغ من صالته ،فقمنا موا،قوم

ً تم ستي ً إو ،فليجلس قائما  ةوفي رواي و،لسها ويسجد سجدتي ،فال يجلس ذا استتم قائما

ً تمام فاسذا سها اإلإ ً  تمواذا لم يست ،السهو افعليه سجدت تم قائما   . عليه وسه فال قائما

  ة:سجود السهو للشك في الصال

يصلي  نااحد (:رضي هللا عنه)بي سعيد الخدري قلت أل :قال لعن عياض بن مال     

هم الرجل في أواذا  (صلى هللا عليه وسلم)قال رسول هللا  :فقال ؟فال يدري كم صلى

  (2). فليسجد سجدتين وهو جالس ،م نقصأ أزاد صالته فلم يدر  

ذا إ (:صلى هللا عليه وسلم)قال رسول هللا  :قال (رضي هللا عنه) ةريرعن أبي ه     

رجع  األذان، ذا قضىإذان فال يسمع األ خراط حتى دبر الشيطان ولهأ ة،نودي للصال

حتى يخطر بين  ،وسوسرجع ف ،ذا قضى التثويبإف ،دبرأ ةبالصال ذا ثوبفإ ،وسوسف

حتى  ،فيلبس عليه ،لما لم يكن يذكر من قبل ،واذكر كذا ،اذكر كذا :المرء لنفسه يقول

ً  ،كم صلى ي أحدكمال يدر فليسجد سجدتي السهو هو جالس قبل ان  ،ربعاأو أ ثالثا

  (3). ثم يسلم ،يسلم

 

 

 

 

                                                            

 . ,880هـ 1411، 1اآلحاد والمثاني، ابو بكر بن أبي عصام، دار الراية، الرياض، ط 1))
هـ، 1423، 1صحيح سنن أبي داود، الشيخ محمد ناصر األلباني، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط 2))

(954). 
هـ، 1422هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة، علي بن أحمد العسقالني، دار ابن القيم،  3))
 .1ط
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 الخاتمة

فمنهم من  ة،حكام سجود السهو في الصالأمن  من الناس يجهلون كثيراً  أكثيرإن      

ومنهم من يجعل  ،ومنهم من يسجد في غير محله ه،يترك سجود السهو في محل وجوب

كان وإن ومنهم من يسجد بعد السالم  ،ن كان موضعه بعدهإسجود السهو قبل السالم و

يقتدي الناس بهم  الذين ةالئمل  سيماال جداً  ةمهم هحكامأ ةكانت معرف لذاو ه،موقعه قبل

  .المسلمين بها ؤمونروع في صالتهم التي يسفي اتباع الم ةالمسؤولي واوتقلد

 ونقص أمن  ةتمام الصال ل فيلجبر الخل ومن المعلوم ان سجود السهو شرع     

نه لم أل ،سرتهحفي  ةوزياد ،للشيطان غيماً سجدتين ترالن في تلك أ كما كو شأ ةزياد

 ة.ول مرأبالسجود  يرض  
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