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 4 عمدة األحكام

 ثالثالدرس ال
 (ترك الجهر ببسم هللا الرحمن الرحيم بابُ  –)كتاُب الصالة 

احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد، وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين، وعلى من سار على دربه 
 ىل يوم الدين.إ

 أما بعد:
يف كتابه املبارك  -رمحه هللا تعاىل ونفعنا هللا بعلومه-سنتم ما بدأانه من التعليق على ما نقله احلافظ عبد الغين املقدسي

-"عمدة األحكام من كالم خري األانم" صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، واحلديث ال زال موصوالا يف كتاب الصالة، قال املصنف
 :-هللا تعاىل رمحه

 ابُب ترِك اجلَهِر ببسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيمِ 
ر   َوَأابَ  -وسلم عليه هللا صلى-النَِّبَّ  َأنَّ : »- عنه هللا رضي - َماِلك   ب نِ  أََنسِ  َعن    َكانُوا:  -عنهما هللا رضي-َوُعَمرَ  َبك 
ِتُحونَ  ف  ت َ َم دُ "ب الصَّالةَ  َيس  ر   َأِب  َمعَ  َصلَّي تُ : »ِرَوايَة   َوِف "«. يَ ال َعاَلمِ  َرب ِ  لِِلَِّ  اْل  ُهم   َأَحًدا َأْس َع   فَ َلم  , َوُعث َمانَ  َوُعَمرَ  َبك   يَ ق َرأُ  ِمن  

مِ  ِلم  . «الرَِّحيمِ  الرَّمح َنِ  هللاِ  ِبس  ر   َوَأِب  - وسلم عليه هللا صلى - النَِّب ِ  َخل فَ  َصلَّي تُ : »َوِلُمس   َفَكانُوا َوُعث َمانَ  َوُعَمرَ  َبك 
ِتُحونَ  ف  ت َ دُ "بِ  َيس  َم  مِ  َيذ ُكُرونَ  ال", ال َعاَلِميَ  َرب ِ  لِِلَِّ  اْل   .«آِخرَِها ِف  َوال ِقَراَءة   َأوَّلِ  ِف  الرَِّحيمِ  الرَّمح َنِ  الِلَِّ  ِبس 

 الصالة. وأورد فيه هذه األحاديث؛ لبيان حكم اجلهر ابلبسملة يف -رمحه هللا تعاىل-هذا الباب عقده املصنف
ر  َوُعَمرَ  -صلى هللا عليه وسلم-َأنَّ النَِّبَّ » -رضي هللا عنه وأرضاه-نقل عن أنس بن مالك   :  -رضي هللا عنهما-َوَأاَب َبك 

ُد لِِلَِّ َربِ  ال َعاَلِميَ  َم  ِتُحوَن الصَّالَة بِ  "اْل  ف  ت َ  «َكانُوا َيس 
ِتُحونَ قوله: ) ف  ت َ  بغري بسم هللا، أي ال يذكروهنا جهراا، بل سراا. الصالة اجلهرية يبتدئون( أي َيس 

 وف البسملة ف الصالة مسائل منها:
 حكم قراءة البسملة يف الصالة. املسألة األوىل:

أنه  -رضي هللا عنه وأرضاه-قراءة البسملة يف الصالة سنٌة عند مجهور العلماء، وقد استدلوا مبا رواه أمحد عن أيب هريرة
صلى هللا عليه -الرمحن الرحيم، حىت بلغ "وال الضالني" حىت إذا أمت الصالة قال: ألان أشبهكم صالةا برسول هللا صلى فقرأ: بسم هللا

 .-وسلم
 هل السنة فيها اجلهر أم اإلسرار؟ املسألة الثانية:

 ف هذه املسألة على قولي: -رمحة هللا عليهم-اختلف الفقهاء
رمحه -وهو مذهب أيب حنيفة وأمحد، واستدلوا هبذه النصوص اليت أوردها املصنفأن السنة اجلهر ابلبسملة،  القول األول:

 .-هللا تعاىل
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، وقد استدلوا حبديث أم سلمة أن -رمحه هللا-أنه يُستحب اجلهر ابلبسملة، وهو مذهب اإلمام الشافعي القول الثاين:
ُد لِِلَِّ َربِ  رحيم، مث يسكت، مث يقرأ  ﴿كان يقطع قراءته، يقرأ بسم هللا الرمحن ال  -صلى هللا عليه وسلم-النيب َم  اْل 

 [، فهذا القصد يقول: استحباب اجلهر ابلبسملة.1﴾]الفاحتة:ال َعاَلِميَ 
، فال أبس،  والصحيح يف هذه املسألة أن نقول:  أنه ينبغي يف األغلب األهم اإلسرار ابلبسملة، لكن لو جهر هبا أحياانا

 صلحةا شرعية كالتعليم، هذا ال أبس به.السيما إن كان يقصد من اجلهر م
 هل البسملة آيٌة من السور؟ املسألة الثالثة:

اختلف الفقهاء يف البسملة يف أوائل السور هل هي من السور أم ال مع اتفاقهم أن البسملة جزٌء من سورة النمل، وعلى 
 أن البسملة ال تكون يف أول براءة، واختلفوا فيما عدا ذلك.

ذه املسألة أن البسملة آيٌة مستقلٌة ليست اتبعة للسور، آيٌة مستقلة كان ينزل هبا جربيل للفصل بني السور، واألقرب يف ه
 فإذا نزلت البسملة علم الصحابة أهنا سورٌة جديدة.

 هل البسملة آيٌة من الفاحتة؟ املسألة الرابعة:
ملسألة أهنا ليست من الفاحتة، ويدل لذلك حديث أيب اختلف الفقهاء يف هذه املسألة اختالفاا كثرياا، والصحيح يف هذه ا

, فَِإَذا َقاَل : -تعاىل-يقول هللا»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-هريرة عند مسلم أن النيب ِ َ َعب ِدي ِنص َفي  َقَسم ُت الصَّاَلَة بَ ي ِِن َوَبي 
ُد لِِلَِّ َربِ  ال َعاَلِميَ   ال َعب دُ  َم  َدين ﴾﴿اْل   احلديث. «َعب ِدي, َقاَل: محَِ

ُد لِِلَِّ َربِ  ال َعاَلِميَ هنا الفاحتة، فابتدأها بــ  ﴿  فقوله: )قسمت الصالة( املراد ابلصالة َم  [، دل هذا 1﴾]الفاحتة:اْل 
 على أن البسملة ليست آيةا منها.

 ابُب سجوِد السَّهوإىل الباب اآلخر فقال:  -رمحه هللا تعاىل-مث انتقل املؤلف
 من أحاديث نذكر بعض املسائل املتعلقة هبذا الباب: -رمحه هللا تعاىل-فيما ذكره املصنفقبل الشروع 

 تعريف سجود السهو. املسألة األوىل:
 هو الذهول، ذهول القلب عن الشيء. السهو ف اللغة:

 سجود السهو سجداتن يسجدمها املصلي؛ جلرب ما حصل يف صالته من اخللل. وشرًعا:
 م سجود السهو.حك املسألة الثانية:

نَّ َأَحدَُكم  ِإَذا َقاَم إ»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-حكمه أنه واجٌب إذا حصل سببه؛ ملا ثبت يف الصحيحني أن النيب
ِرَي َكم  َصلَّى, َفِإَذا َوَجَد َذِلَك َأَحدُُكم , فَ ل َيس ُجد   ِ َوُهَو َجاِلس   َسج  ُيَصلِ ي َجاَء الشَّي طَاُن, فَ َلَبَس َعَلي ِه َحَّتَّ اَل َيد    «َدَتي 

ِ َوُهَو َجاِلس  »الشاهد يف قوله:  َدَتي  كان إذا   -صلى هللا عليه وسلم-وهذا أمر واألصل فيه الوجوب؛ وألن النيب «فَ ل َيس ُجد  َسج 
 حصل له خلٌل يف الصالة زايدٌة أو نقص، سجد للسهو كما سيمر معنا.

 ما احلكمة من سجود السهو؟ املسألة الثالثة:
 تتضح عدة حكم من مشروعية سجود السهو؛ جلرب اخللل يف الصالة منها:
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أن يعلم املؤمن فضل السجود وأنه من أعظم املواضع يف الصالة؛ وهلذا كان السجود هو جابراا هلذا اخللل؛ وهلذا جاء يف 
َدًة ِإالَّ َرفَ َعَك الِلَُّ ِِبَا َدرَ »احلديث:  ُجُد لِِلَِّ َسج  ففي  ,«َما َيكوُن العب ُد ِمن ربِ ِه َوَهو ساجد  »وجاء يف احلديث:  «َجةً فَِإنََّك اَل َتس 

مشروعية سجود السهو إشارة إىل فضل السجود وأنه ينبغي أن يكون السجود على اهليئة الالئقة به من استحضار القلب وحنو 
 ذلك.

 أسباب السهو يف الصالة. املسألة الرابعة:
 أسباب السهو ف الصالة ثالثة:

 الزايدة. األول:
 النقص. الثاين:

 الشك. الثالث:
 وسيأيت تفصيل ذلك.

 هل يُشرع سجود السهو يف العمد؟ املسألة اخلامسة:
صلى هللا عليه -ال يُشرع يف العمد، وإمنا هو خاصٌّ يف السهو واخلطأ وهو مذهب مجهور العلماء؛ لقول النيب اجلواب:

 «.ُجد  ِإَذا َسَهى َأَحدُُكم  فَ ل َيس  »: -وسلم
 هل يُشرع سجود السهو يف الفرض والنفل؟ أو أنه خاصٌّ يف الفرض دون النفل؟ املسألة السادسة:

الصحيح أنه يُشرع يف الفرض والنفل وهو مذهب مجهور العلماء؛ لعموم األحاديث؛ وألن ما ثبت يف الفرض ثبت يف 
 النفل إال بدليل.

 :-رمحه هللا تعاىل-مث نقل املصنف
َدى   -صلى هللا عليه وسلم -َصلَّى بَِنا َرُسوُل هللاِ »َقاَل:  -رضي هللا عنه -ِد ب ِن ِسريِيَن, َعن  َأِب ُهَري  َرةَ َعن  ُمَُمَّ  إح 

عَ  , َقاَل اب ُن ِسريِيَن: َوَْسَّاَها َأبُو ُهَري  َرَة, َوَلِكن  َنِسيُت َأََن, َقاَل: َفَصلَّى بَِنا رَك  ِ, ثَّ َصالََت  ال َعِشيِ  َسلََّم, فَ َقاَم إىَل َخَشَبة   َتي 
َرى, َوَشبََّك  ََن َعَلى ال ُيس  َها َكَأنَُّه َغض َباُن َوَوَضَع َيَدُه ال ُيم  ِجِد, َفاتََّكَأ َعَلي   َ َأَصاِبِعِه, َوَخَرَجِت السََّرَعاُن ِمن  َمع ُروَضة  ِف ال َمس  َبي 

ِجِد فَ َقاُلوا: َقُصَرِت الصَّال , يُ َقاُل َلهُ َأب  َواِب ال َمس  ِم رَُجل  ِف َيَدي ِه طُول  ر  َوُعَمُر, فَ َهااَب َأن  يَُكلِ َماُه, َوِف ال َقو  ِم َأبُو َبك  : ُة, َوِف ال َقو 
, فَ َقالَ  , َأَنِسيَت, َأم  َقُصَرِت الصَّالُة؟ َقاَل: َلَ  َأن َس َوَلَ  تُ ق َصر  َكَما يَ ُقوُل ُذو ال َيَدي ِن؟ فَ َقاُلوا: : أَ ُذو ال َيَدي ِن فَ َقاَل: ََي َرُسوَل الِلَِّ

َم َفَصلَّى َما تَ َرَك,  ثَّ َسلََّم, ثَّ َكَّبََّ َوَسَجَد ِمث َل ُسُجوِدِه َأو  َأط َوَل, ثَّ َرَفَع  رَأ َسُه َفَكَّبََّ, ثَّ َكَّبََّ َوَسَجَد ِمث َل ُسُجوِدِه َأو  نَ َعم , فَ تَ َقدَّ
َراَن ب َن ُحَصي   قَاَل: ثَّ َسلَّمَ َأط َوَل, ثَّ َرَفَع  َا َسَأُلوُه: ثَّ َسلََّم؟ َقاَل: فَ نُ بِ ئ ُت َأنَّ ِعم   «.رَأ َسُه وََكَّبََّ, فَ ُرَّبَّ

 قال: احلديث فيه بياٌن للسبب األول من أسباب سجود السهو وهو: سبب النقص، يتحدث عن النقص.
َدى َصالََت  ال َعِشي ِ  - عليه وسلمصلى هللا -َصلَّى بَِنا َرُسوُل هللاِ قوله: )  (إح 

 العشي هو ما بعد الزوال، وصاليت العشي: املراد صالة الظهر وصالة العشاء.
 (.َوَْسَّاَها أَبُو ُهَري  َرَة, َوَلِكن  َنِسيُت َأَنَ قول ابن سريين: )
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اجلليل من الشك يف هذا، وهو اعرتف فيه الصدق والتواضع، فنسب اخلطأ إىل نفسه، ومل أينف من ذلك، وبرَّأ الصحايب 
 .-رمحه هللا ورضي عنه-هبذا الشك أنه منه

ِ, ثَّ َسلَّمَ قوله: ) َعَتي   (.َفَصلَّى بَِنا رَك 
 فيه أن نية اخلروج من الصالة وقطعها إذا كانت بناءا على ظن التمام ال يوجب بطالن الصالة.

َها َكَأنَُّه َغض َباوقوله: )  (.نُ َفاتََّكَأ َعَلي  
، فلما حصل اخلطأ والنقص فيها -صلى هللا عليه وسلم-من متام عبادته -صلى هللا عليه وسلم-إمنا حصل ذلك من النيب

ا منه، شعر يف نفسه بعدم االرتياح، فقام على هذه اهليئة.  مل يكن متعمدا
َ َأَصابِِعهِ وقوله: )  (.َوَشبََّك َبي 

صلى هللا عليه -د انتهاء الصالة ال يُكره، وهنا الصالة مل تنتِه، لكن ألن النيبفيه دليٌل على أن التشبيك بني األصابع بع
كان يظن أن الصالة قد انتهت، فشبَّك بني أصابعه، فالتشبيك إمنا يُكره قبل الصالة، إذا خرج اإلنسان من بيته إىل   -وسلم

تكون أشد إذا كان يف املسجد أو متلبساا ابلصالة، فإذا  املسجد فإنه ال يُشبك بني أصابعه وهكذا إذا كان داخل املسجد والكراهية
 انتهت الصالة فال أبس من أن يُشبِ ك ولو كان يف املسجد.

ِجدِ قوله: )  (.َوَخَرَجِت السََّرَعاُن ِمن  أَب  َواِب ال َمس 
 السرعان املراد الناس الذين خيرجون بسرعة.

ر  َوُعَمُر, ف َ قوله: ) ِم َأبُو َبك   (.َهااَب َأن  يَُكلِ َماهُ َوِف ال َقو 
صلى هللا -من توقريه وتعظيمه وإجالله ومعرفة قدره وحقه -صلى هللا عليه وسلم-فيه إشارة إىل ما كان عليه أصحاب النيب

 .-صلى هللا عليه وسلم-، وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون احرتامه وتعظيمه لسنة النيب-عليه وعلى آله وسلم
ِم قوله: ) , يُ َقاُل َلُه: ُذو ال َيَدي نِ َوِف ال َقو   (.رَُجل  ِف َيَدي ِه طُول 

 (18:59اختُلف يف االسم هلذا الرجل، قيل: أن االسم )
 (.يُ َقاُل َلُه: ُذو ال َيَدي نِ قوله: )

 ( واألول هو األشهر وهو أكثر الرواايت.19:10ُُسي بذلك؛ ألن )
، ولك  ن ذلك مشروٌط بعدم كراهيته.ويف هذا دليل على جواز أن ينادى اإلنسان بلقب 

, َأَنِسيَت, َأم  َقُصَرِت الصَّالُة؟قوله: )  (.ََي َرُسوَل الِلَِّ
ِإَذا َنِسيت »قد أمر بذلك، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-فيه أنه يُشرع للمأموم تنبيه اإلمام إذا زاد أو نقص وهو

 متفٌق عليه.« َفذَكِ ُروين 
 (. تُ ق َصر  َقاَل: َلَ  َأن َس َوَلَ  قوله: )

صلى هللا -( مل ينس، النسيان ال يُعصم فيه أحد حىت األنبياء، وقد قال النيب20:21) -صلى هللا عليه وسلم-قال ذلك
 «.َنِسَي آَدُم فَ َنِسَيت  ُذر ِيَ ُتهُ »: -عليه وسلم

 (.َقاَل: َلَ  َأن َس َوَلَ  تُ ق َصر  قوله: )
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 الته انسياا فإن صالته ال تبطل.فيه أن من تكلم كالماا يسرياا قبل إمتام ص
 هنا فائدة مهمة:

 كالم املصلي إذا سلم قبل إمتام صالته َنسًيا ال خيلو من حالتي:
 أن يتكلم ملصلحة الصالة، فهذا فيه تفصيل: اْلال األوىل:

 يف احلديث الذي معنا. -صلى هللا عليه وسلم-إن كان الكالم يسرياا مل تبطل الصالة كما حصل من النيب 
 .وأما إن كان الكالم كثرياا ففيه خالٌف واألقرب أهنا ال تبطل كذلك؛ ألن املتكلم يعتقد أن صالته قد متت 

 أن يتكلم لغري مصلحة الصالة، فهنا تبطل الصالة بكل حال، سواءا طال الكالم أو قصر. اْلالة الثانية:
 ما مثال الكالم لغري مصلحة الصالة؟

نه يف الصالة أو يُسلم قبل إمتام الصالة فيطلب من شخص  أن أيتيه مباء  أو طعام، أو مثال ذلك: أن يسهو أو ينسى أ
 يعطيه شيء، فهذا ليس يف مصلحة الصالة، فتبطل به الصالة.

َم َفَصلَّى َما تَ َرَك,  ثَّ َسلََّم, ثَّ َكَّبََّ َوَسَجَد ِمث َل ُسُجوِدِه َأو  َأط َوَل, ثَّ َرَفعَ قوله: ) َقدَّ رَأ َسُه َفَكَّبََّ, ثَّ َكَّبََّ َوَسَجَد ِمث َل  فَ ت َ
 (ُسُجوِدِه َأو  َأط َوَل, ثَّ َرَفَع رَأ َسُه وََكَّبََّ, ثَّ َسلَّمَ 

 فيه أن من سلم انسياا فإن سجود السهو يكون بعد السالم.
 وهنا سؤال: ما حصل هنا يف هذا احلديث هل هو نقٌص أو زايدة؟

 ما وجه أنه زايدة؟ هذا زايدة وليس نقصاا،
ا يف غري حمله وسالماا، هو صلى ركعتني، مث جلس فتشهد وهذا التشهد  -صلى هللا عليه وسلم-ألنه زاد يف الصالة تشهدا

زائد، وسلَّم وهذا السالم زائد؛ وهلذا إذا أراد اإلنسان أن يعرف الزايدة من النقص فلينظر بعد الصالة مجيعاا بعد االنتهاء منها 
 إن كان نقصاا أو زايدةا. سيتضح له

 ابلنسبة لذي اليدين نعيد ما ذكرانه:
ِم رَُجل  ِف َيَدي ِه طُول  قلنا: أن قوله: )  (.َوِف ال َقو 

(، ُُسي هبذا، قيل: لطول مكانة يديه وقيل: لقصرمها، واألقرب واألشهر هو األول وهو الذي عليه أكثر 24:59قلنا: أن )
 واز ذكر اإلنسان بصفته، أو بلقبه بشرط أال يكون يكره ذلك.الرواايت، ويُستدل على هذا جب

 (.ثَّ َسلَّمَ يف قوله: )
سجد  -صلى هللا عليه وسلم-دليٌل على أنه ال يُشرع التشهد بعد سجود السهو، وإمنا يسجد، مث جيلس ويُسلم؛ ألن النيب

 سجدتني، مث سلم ومل يتشهد.
 مسألة:

 مىت يكون سجود السهو؟ هل يكون قبل السالم أم بعده؟: -رمحة هللا عليهم-اختلف الفقهاء
 وهذه مسألٌة مهمة، اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على عدة أقوال:

 األقرب منها التفصيل:
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 .إن كان السهو عن نقص سجد له قبل السالم 
 يار شيخناوإن كان السهو عن زايدة سجد له بعد السالم، وهو مذهب اإلمام مالك واختيار ابن تيمية واخت-

 .-رمحة هللا عليه
وجه أنه يسجد يف النقص قبل السالم؛ ألن النقص حصل يف ُصلب الصالة فناسب أن جيربها، فكان السجود قبل 

 السالم.
ووجه كون سجود السهو يف الزايدة بعد السالم أن الزايدة اليت حصلت ال يُناسبها أن يكون سجود السهو يف صلب 

 ن عندان زايدتني، الزايدة اليت حصلت وزايدة سجود السهو؛ وهلذا انسب أن تكون بعد السالم.الصالة؛ ألنه حينئذ  سيكو 
سجد يف النقص قبل السالم  -صلى هللا عليه وسلم-والدليل على هذا التفصيل هي األحاديث اليت معنا، إذ أن النيب

 وسجد يف الزايدة بعد السالم.
 اخلالصة:

مل تبطل صالته، مث إن كان ذكر قريباا وكان الفعل قصرياا فإنه يبين على ما سبق ويتم صالته من سلَّم قبل إمتام صالته سهواا 
 ويسلم ويسجد للسهو مث يسلم.

 ومقدار الفاصل القصري مرجعه إىل العادة والُعرف، وقد حدده بعض الفقهاء ابألربع دقائق أو اخلمس دقائق وحنوها.
بعد ثالث دقائق تذكر فهنا نقول له: ابِن على ما سبق، فيقوم ويُتم بقية شخٌص صلى وسلم من ركعتني، مث  مثال ذلك:

 صالته.
 أما إن طال الفصل فإن الصالة تبطل وجيب عليه استئناف الصالة من أوهلا.

شخٌص صلى وسلم من ركعتني، مث بعد ساعة كاملة تذكر، هنا نقول له: ائِت ابلصالة من أوهلا. أتصَّل من  مثال ذلك:
ن سلم قبل إمتام الصالة انسياا فإن صالته ال تبطل وأييت مبا بقي منها ويسجد للسهو بعد السالم إال يف حالتني تبطل هذا أن م

 الصالة:
 إن طال الفصل. اْلالة األوىل:
 إذا أحدث؛ ألن احلدث ال ميكن معه بناء بعض الصالة على بعضها. اْلالة الثانية:

َنَة  وََكاَن ِمن  َأص َحاِب النَِّبِ  عَ )»: -رمحه هللا تعاىل-مث نقل املصنف : َأنَّ -صلى هللا عليه وسلم -ن  َعب ِد الِلَِّ ب ِن ُُبَي  
, فَ َقاَم النَّاُس َمَعُه, َحَّتَّ إَذا قَ  -صلى هللا عليه وسلم  -النَِّبَّ  , َوَلَ  ََي ِلس  ِ ِ اأُلوَلَيي  َعَتي  َر فَ َقاَم ِف الرَّك  َضى َصلَّى ِِبِم  الظُّه 

ِ قَ ب َل َأن  ُيَسلِ َم ثَّ َسلَّمَ  َدَتي  , َفَسَجَد َسج  ِليَمُه: َكَّبََّ َوُهَو َجاِلس   «(الصَّالَة, َوان  َتَظَر النَّاُس َتس 
 يف هذا احلديث بيان ملوضع سجود السهو يف حال النقص.

 (.َوَلَ  ََي ِلس  قوله: )
ذا احلديث أنقص التشهد األول وقام إىل الثالثة، وقد سبَّح به يف ه -صلى هللا عليه وسلم-أي للتشهد األول، فالنيب

 يف صالته، مث أمتها وسجد سجدتني قبل أن يُسلم. -عليه الصالة والسالم-الناس، لكنه
, َوَلَ  ََي ِلس  قوله: ) ِ ِ اأُلوَلَيي  َعَتي   (.فَ َقاَم ِف الرَّك 
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كان ركناا لتعنيَّ اإلتيان به؛ ألن أركان الصالة ال تسقط حىت فيه أن التشهد األول ليس بركن، وإمنا هو واجب، إذ لو  
 سهواا، البد أن أييت هبا؛ ألهنا ترتكب منها ماهية العبادة، خبالف الواجب فإنه إذا تُرك سهواا سقط وجربه ابلسجود.

 (.فَ َقاَم النَّاُس َمَعهُ قوله: )
 فيه أن املأموم يتبع اإلمام إذا ترك الواجب انسياا.

ِ قَ ب َل َأن  ُيَسلِ َم ثَّ َسلَّمَ ) قوله: َدَتي   (.َفَسَجَد َسج 
 فيه دليٌل على أن من ترك التشهد األول انسياا فإن سجود السهو يكون قبل السالم؛ ألنه نقص وقد أشران إىل هذا.

 ما حكم صالة من نسي التشهد األول؟ مسألة:
 على أحوال:نقول: 

ا، فتباْلالة األوىل  طل الصالة ابالتفاق.: أن يكون عمدا
 أن يكون نسياانا ففيه تفصيل: اْلالة الثانية:

إن ذكره بعد الوصول إىل الركن الذي يليه وهو القيام، فهنا يُكره رجوعه، ولو رجع مل تبطل الصالة، وعليه سجود السهو 
 قبل السالم.

ولو رجع بطلت صالته وعليه سجود سهو  قبل وأما إن ذكره بعد الشروع يف قراءة الركعة األخرى فهنا حيرم عليه الرجوع، 
 السالم.

 أحوال املأموم مع إمامه يف سجود السهو. مسألة:
 على أقسام:

أن يكون املأموم أدرك الصالة من أوهلا، فلم يفته منها شيء مع إمامه، أو كان سجود اإلمام قبل السالم،  القسم األول:
 فهنا جيب متابعة اإلمام.
 ون املأموم مسبوقاا، وسجود اإلمام بعد السالم.أن يك القسم الثاين:

فهنا ال يتابع املأموم اإلمام إذا سجد بعد السالم؛ ألن متابعته حينئذ  متعذرة؛ ألن اإلمام انفصل عن املأموم ابلسالم، لكن 
 هل يلزم املأموم إذا أمت صالته لنفسه أن يسجد بعد السالم كما سجد اإلمام؟

 فيه تفصيل:
 إلمام فيما أدركه املأموم من الصالة وجب عليه أن يسجد بعد السالم.إن كان سهو ا

مثال ذلك: املأموم دخل مع اإلمام يف الركعة الثانية، أو دخل معه يف الركعة الرابعة، فصلى معه الركعة الرابعة، مث قام اإلمام 
 مث سيسجد بعد السالم، املأموم ماذا يفعل؟ إىل الركعة اخلامسة، فنبهه الناس فجلس، هنا اإلمام يقرأ التشهد، مث سُيسلم،

املأموم إذا سلم اإلمام انفصل عن اإلمام سيقوم يتم صالته، مث يتشهد ويسلم مث يسجد للسهو؛ ألنه أدرك السهو مع 
 اإلمام.

 إن كان سهو اإلمام فيما مضى من الصالة قبل أن يدخل معه هذا املأموم. اْلالة الثانية:
 د للسهو.فهنا ال يلزمه أن يسج
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 فيما مضى إىل سببني من أسباب السهو ومها: سبب الزايدة وسبب النقص. -رمحه هللا تعاىل-أجاب املؤلف
 الشك. والسبب الثالث من أسباب السهو للصالة:

 والشك ينقسم إىل قسمني:
السالم؛ حلديث  أن يرتجح عند املصلي أحد األمرين، فيجب أن يعمل مبا ترجح عنده ويسجد للسهو بعد القسم األول:

َوِإَذا َشكَّ َأَحدُُكم  ِف َصالتِِه فَ ل ي ََتَحرَّ الصََّواَب فَ ل يُِتمَّ َعَلي ِه ثَّ »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-ابن مسعود يف الصحيحني أن النيب
 ِ َدَتي  ُجُد َسج  له الصواب، دلَّ هذا على أن الشك صار ووجه أن سجود السهو هنا بعد السالم؛ ألنه ملا شك وتبني  «ِلُيَسلِ م  ثَّ َيس 

 أمٌر زائٌد يف الصالة فنُلحقه ابلزايدة والزايدة السجود فيها يكون بعد السالم.
 -رمحة هللا عليه-أال يرتجح عنده أحد األمرين، يبقى شاكًّا، فهنا يعمل ابليقني، واليقني كما أشار النووي القسم الثاين:

صلى -أو األمر األقل ويسجد حينئذ  قبل السالم؛ حلديث أيب سعيد  اخلدري عند مسلم أن النيب هو األمر األول الذي ال شك فيه،
, ول َينِب على ما استيَقَن, »قال:  -هللا عليه وسلم إذا شكَّ أحدُكم ف صالتِه, فلم  َيدِر كم صلَّى؟ ثالًًث أم أربًعا؟ فل َيط َرِح الشكَّ

ووجه كون سجديت السهو هنا قبل السالم؛ ألنه ملا بقي مرتدداا متحرياا شاكًّا كان ذلك نقصاا  «ثَّ َيسُجُد َسجدتِي قبل أن ُيسلِ مَ 
 يف صالته، وقد مرَّ معنا أن النقص يكون السجود فيه قبل السالم.

رور بني يدي نقف إىل هذا املقدار مما تيسر من األحاديث وأييت إن شاء هللا إن مد هللا يف أعماران يف اللقاء القادم ابب امل
أن جيعله علماا انفعاا وأن يعقبه عمل صاحل إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى هللا وسلم وابرك  -سبحانه وتعاىل-املصلي، نسأل هللا

 على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم. السؤال:
  القراءة، فلماذا يسجد قبل السالم، أليس هذه حركٌة زائدة؟تقول األخت الكرمية: إذا رجع للتشهد األول قبل أن يشرع يف

يسجد؛ ألنه زاد هذه احلركة، هذا القيام الذي قامه، هذا االنتصاب الذي فعله هو أمٌر زائد، وهذا خلٌل يف  اجلواب:
 الصالة؛ ألنه خلٌل يف هيئة الصالة؛ وهلذا يسجد للسهو من هذا الوجه.

 
 : ملاذا سجود السهو قبل السالم؟تقول األخت الكرمية السؤال:
هذا كله نبهنا عليه وبيناه وقلنا: أن السهو على حسب سببه، فإن كان سبب السهو الزايدة زاد يف الصالة، زاد  اجلواب:

 ركوعاا أو سجوداا أو قياماا، زاد فعالا يف الصالة فإنه يسجد بعد السالم، هذا ما قررانه وبينا وجه ذلك.
نقصاا يف الصالة كأن يرتك التشهد األول، أو يرتك التسبيح يف الركوع أو السجود سهواا فهذا يسجد  وأما إن كان السهو

 قبل السالم.
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 الشك يف الصالة أنه نسي وقد سلم، ماذا يفعل؟ السؤال:
 هذا املراد أنه شك بعد أن انتهت الصالة وسلم، مث شك هل سلم أم ال؟ اجلواب:

 إذا كان هذا وجه السؤال.
، ص ورة املسألة: أن رجالا صلى العشاء وبعد أن انتهت الصالة متاماا شك هل سلم أو ال، أو شك هل صلى أربعاا أو ثالًثا

 أو شك هل ترك التشهد األول، فهنا عندان قاعدة.
 القاعدة تقول: أن الشك بعد فعل العبادة ال يؤثر.

 والشك بعد العبادة ال يؤثر***وهكذا إذا الشكوك تكثر.
ك ال يؤثر هنا ويطرح هذا الشك وال يلتفت إليه، مادام أن الشك حصل بعد االنتهاء من العبادة، وإمنا املعترب هو فالش

 الشك إذا حصل يف أثناء العبادة والتلبس هبا.
 

 لو سهى يف سجود السهو ماذا يعمل؟ السؤال:
حصل له سببني للسهو يف صالة  واحدة، حصل له ذكروا مسألةا وهي أن لو أن إنساانا  -رمحة هللا عليهم-الفقهاء اجلواب:

 نقٌص وزايدة يف صالة  واحدة، فهنا أين يسجد؟ هل يسجد قبل السالم أو يسجد بعد السالم؟
ا ال يكرر السجود، لكن أين يسجد؟  هو يسجد سجوداا واحدا

يف صلب العبادة ويف خارجها، حمل خالف  بني الفقهاء واألقرب أنه يسجد قبل السالم، إذا تردد األمر بني جرب اخللل 
 فلتكن يف صلبها؛ وهلذا يسجد قبل السالم.

 
 : إذا كان ال يدري كم سجد؟السؤال

هذا يف الغالب سيكون بعد االنتهاء منها وقد قرران أن الشك بعد االنتهاء من العبادة ال يؤثر، هذا شخص  اجلواب:
فإنه جد وانتهى من سجوده، مث شك هل سجد سجدتني أو غري ذلك.سهى يف صالته زايدةا حصل سهو الزايدة، مث بعد السالم س

 بادة.اليلتفت لذلك ألن هذا الشك حاصل بعد انتهاء الع
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