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الرحيم الرحمن ال بسم

المـقـدمـة
ـشـرور ـمـن ـبـال ونـعـوذ ونستغفره ونستهديه ونستعينه نحمده ل الحمد إن

ـلـه ـهـادي فل يـضـلل وـمـن له مضل فل ال يهده من أعمالنا وسيئات أنفسنا
ورـسـوله عـبـده اا محـمـد أن وأـشـهد لـه شريك ل وحده ال إل إله أل وأشهد
:- بعد أما ثم كثيراا تسليماا وسلم آله وعلى وسلم عليه ال صلى
ـبـالركن لتعلـقـه وذـلـك العظيـمـة المهـمـة الـبـواب ـمـن السهو سجود باب فإن

عـعـدد فـهـو ، بالمجبور الجابر تعلق الصل�ة هو الذي السل م أركان من الثاني يي
بـعـض ولـصـعوبة ـشـك أو نـقـص أو زـيـاد�ة من الصل�ة في حصل لخلل جابراا

ـمـن المـهـم الـبـاب هذا صار فيه التعقيد وعد م وفروعه صوره وكثر�ة مسائله
فـيـه فـكـثرت الئـمـة وخصوـصـاا فيـهـا وزـهـدوا الطلب هجرـهـا اـلـتي البواب
ال يكون قد مما ، البينة والمخالفات الواضحة الخطاء من أصل بالصل�ة مخ

والحرص الباب هــذا مسائل تعلم عليهم لزاماا فكان ، النسان يشعر ل حيث
، وتـطـبيق حـفـظ ـضـبط أدلـتـه وـضـبط فيـهـا يـشـكل ـمـا عن السؤال على التا م

دماا بالغـاا اهتماماا بـه والهتما م يحتـاج ل الـتي المسـائل مـن غيـره علـى مق
بعـضـها ينـقـص لـكـن مؤلـفـات ذـلـك في ألقيت وقد ، النادر القليل في إل إليها

ولـغـره وـلـذلك ، أـصـولها ـعـن مجرد�ة المسائل تذكر وبعضها للدليل الرجوع
اجتـهـادي ـفـي ـهـي بـضـوابط وـضـبطه الباب هذا تيسير في أشارك أن أحببت
تـلـز م ـمـا عن الجابة مع والمعقول المنقول من أدلتها ذكر مع للدليل موافقة
ضـوابط ( تحقيـق وأسـميته ، وضـعفاا صـحة الدلة حال وبيان عليه الجابة
ـمـن يخـلـوا ل بـشـر وعـمـل مـقـل جـهـد أـنـه فـيـه الـنـاظر ليعـلـم ) ولكن السهو
ال وـجـد إن فـيـه الناظر من فأرجو ، والزياد�ة والخطأ والتقصير النقص أن زل
أن اـسـأل ـفـال ، الحـبـة بـيـن الواجـبـة بالنصيحة يبادر وأن لصاحبه يستغفر

ال يكتـبـه وأن المـهـم الـبـاب ـهـذا في مرجعاا يجعله وأن المسلمين به ينفع عم
واـلـ المقـصـود وإـلـى علـيـه والـقـادر ذـلـك وـلـي إنه قبري في ينفعني صالحاا

: فأقول التكلن وعليه المستعان
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الولى المسألة
السل م قبل وسجوده سهواا محله بفوات يفوت فإنه واجب (كل

(

التـكـبير وهي الفقهاء عند المعروفة الصل ة واجبات كل في عام الضابط وهذا
وـسـوآل والـسـجود الرـكـوع وتـسـبيحات والتحمـيـد والتـسـميع التحريمـيـة غـيـر

فإذا الصل ة واجبات هي فهذه ، وجلسته الول والتشهد السجدتين بين المغفر ة
فإن سهواا أو عمداا يكون أن إما يخلو فل الواجبات هذه من شيئاا السنسان ترك
ـفـي للـسـهو ـسـجود ل لسنه للسهو يسجد ول تبطل حينئذذ صلته فإن عمداا كان
يفوت أن إما يخلو فل سهواا تركه كان وإن تعالى ال شاء إن سيأتي كما عمد
ول ـبـه ـيـأتي أن علـيـه ـبـه المطالبة تفوت ل فإسنه محله يفت لم فإن ل أو محله

محـلـه بـفـوات يـفـوت حينئذذ فإسنه فيه شرع الذي محله فات إن وأما عليه سجود
قـبـل للـسـهو ويـسـجد ـصـلته يكمل بل ، به ليأتي يرجع أن للسنسان يشرع ول

ـبـن عـبـدال ـحـديث ـمـن الـشـيخان رواه ـمـا الـضـابط هذا على والدليل ، السلم
ـي فقام الظهر بهم صلى وسلم عليه ال صلى النبي أن عنه ال رضي بحينة ـف

واسنتـظـر الـصـل ة قـضـى إذا حتى معه الناس فقام يجلس ولم الوليين الركعتين
.ولمـسـلم ـسـلم ـثـم يـسـلم أن قـبـل ـسـجدتين فسجد جالس وهو كبر تسليمه الناس

من سنسي ما فكان معه الناس وسجد جالس وهو ويسجد سجدذ ة كل في (( يكبر
: منها أمور عد ة من وبه الستشهاد )) ووجه الجلوس

، واـجـب الول والتـشـهد ، الـسـلم قبل للسهو وسجد الول التشهد ترك أن0-
. الصل ة في واجب كل عليه فقسنا

-ㄱـاء في وهو الول التشهد سنسي أسنه ذكر وسلم عليه ال صلى النبي أن أثـن
ـفـي طرأ أسنه ظنوا لسنهم وإسنما منهم سهواا ليس أحد به يسبح لم لسنه الصل ة
يفـوت فـإسنه محلـه فـات إن الول التـشـهد أن علـى يدل مما ، شيء الصل ة
ـصـلى الـنـبي لرـجـع محله بفوات يفت لم المتروك التشهد كان لو إذا بفواته

لم لسنه الصل ة أثناء له ذكره مع إليه يرجع لما لكن به وأتى وسلم عليه ال
علسه فقسنا واجب وهو ، محله بفوات سقط أسنه على ذلك دل أحد به يسبح

. الصل ة في واجب كل
-ㄴـفـدل الجـلـوس ـمـن سنسي ما مكان من الناس (( وسجد قال الراوي أن ((

لسهذو ل وجلسته الول التشهد لترك هي إسنما السجدتين هاتين أن على ذلك
. أعلم ،وال واجب كل في ذلك فقلنا السلم قبل وهما ، آخر

3



فقام أحدكم شك (( إذا مرفوعاا شعبة بن المغير ة حديث أيضاا عليه الدلة ومن
قائماا يستتم لم فإن سجدتين ويسجد يعود ول فليمض قائماا فاستتم الركعتين في
واللـفـظ قطـنـي واـلـدار ماجة وابن داوود أبو )) رواه عليه سهو ول فليجلس ،
ـن جداا ضعيف وهو الجعف جابر على مداره لن ، ضعيف بسند له ـابعه لـك ـت

أيـضـاا وـتـابعه الطـحـاوي أخرـجـه ، ـبـه ـشـبيل ـبـن المغير ة عن الربيع بن قيس
المغـيـر ة فـحـديث ، ـصـحيح وإـسـناده ، ـبـه ـشـبيل اـبـن ـعـن طهمان بن إبراهيم
ـه ، لغيره الصحيح مرتبة إلى ويرتقي طرقه بمجموع يتقوى ـهاد ووـج الستـش

ـقـال فـكـأسنه الول التشهد سنسيان في فصل وسلم عليه ال صلى النبي أن هو به
: حالتين من يخلو : ل

التـشـهد محـلـه أن تـعـرف  وأسـنـت ، محـلـه ـفـات أن إي قائـمـاا اـسـتتم  إذا: الول
)) أي يـعـود ول فليـمـض قائماا استتم (( إن فقال ، القيام باستتمام ينتهي الول

علـيـه فقـسـنا بفواته ففات محله فات قد لسنه به ليأتي التشهد محل إلى يرجع ل
ـسـجدتين : (( وليـسـجد ـقـال ـثـم ، بفواته يفوت فإسنه محله فات إذا ، واجب كل

. الجلوس من ترك لما سجود أسنه )) وظاهره
للتشهد الجلوس ذكر إذا )) أي فليجلس قائماا يستتم لم (( وإن  قوله:  الثانية 

ـفـواته قـبـل ذـكـره ـفـإن ، القـيـام اـسـتتمام بـعـد إل يفوت ل لسنه محله فوات قبل
قبل السنسان ذكره إذا واجب كل عليه وقسنا به ليأتي يجلس أن عليه فالواجب

ـه ـسـجود (( ول قال ثم ، به يأتي أن عليه يجب أسنه محله فوات إذا )) أي علـي
لسنه عليه للسهو سجود ل حينئذذ فإسنه به جاء ثم محله فوات قبل الواجب ذكره
وـجـاء السنسان ذكره إذا أسنه واجب كل عليه وقسنا صفته على به أمر بما جاء

الـحـديث ـفـي ذكر : إسنه يقال أن وبقي ، عليه للسهو سجود ل فإسنه محله في به
: إن فـأقول ، بعـده أو السـلم قبـل الجود هل يبين )) ولم سجدتين (( وليسجد

داوود وأـبـو المـسـند ـفـي أحـمـد الـمـام رواه ـمـا : وـهـي قـصـة ـلـه الحديث هذا
ـشـعبة بن المغير ة بنا قال: صلى علقة بن زياد حديث من وغيرهم والترمذي

فلما قوموا أن إليهم فأشار خلفه من به فسبح يجلس ولم قام ركعتين صلى فلما
اـلـ رـسـول بـنـا ـصـنع : هـكـذا ـقـال ـثـم وـسـلم سجدتين ثم سلم صلته من فرغ

الول التـشـهد ـتـرك لـمـا ـسـجد عنه ال رضي فالمغير ة ، وسلم عليه ال صلى
الحديث هذا فظاهر وسلم عليه ال صلى النبي بنا صنع هكذا وقال السلم بعد

السلم قبل لذلك سجد وسلم عليه ال صلى النبي وأن بحينه ابن حديث يخالف
صــنع : (( هكذا قال لسنه الرفع حكم وله لحديثه مفسر المغير ة فعل أن ومع ،

ابن حديث بين واضح تعارض هناك : إذاا وسلم عليه ال صلى ال رسول بنا
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ـتـرك عـمـن السجود بأن يقضي المغير ة حديث لن المغير ة حديث وبين بحينه
؟ العمـل فمـا قبلـه أسنـه يقضـي بحينـه ابـن وحـديث ، السلم بعد الول التشهد
الـمـر يـجـوز : أسـنـه بعـضـهم فذك بينهما الجمع العلماء بعض حاول قد : أقول

والمغـيـر ة رأى ـمـا روى يحيـنـه ـفـابن وـسـلم علـيـه اـلـ ـصـلى عنه لثبوتهما أن
عـلـى ـشـرعت اـلـتي العـبـادات ـمـن ـهـذا فيكون صحيح وكلهما رأى ما روى
ـاا ، متنوـعـة أوـجـه ـذلك السنـسـان يـسـجد فأحياسـن ـل ـل ـاا الـسـلم قـب ، بـعـده وأحياسـن

فـي مخـرج بحيـنـه اـبـن ـحـديث فـإن الترجـيـح مسـلك سنسلك : بل قال وبعضهم
عـبـدالرحمن ـعـن السنـصـاري سعيد بن ويحيى الزهري رواية من الصحيحين

ـضـعيف ـحـديث ـفـإسنه المغـيـر ة ـحـديث وأـمـا ، بحيـنـه ـبـن عـبـدال ـعـن العرج
عـنـد فهـمـا ، ـضـعف بعـضـها ـفـي أيـضـااا ـهـي بمتابـعـات تـقـوى وإسنـمـا ـبـاسنفراده

ابن حديث وكذلك ، صحة أرجح بحينة ابن حديث لن طحان لتينا التعارض
فـعـل ـفـإسنه المغـيـر ة ـحـديث وأـمـا ، يجملـهـا ولم بحذافيرها القصد لنا سنقل بحنية
هـل سنـدري ول ، وسـلم عليـه الـ صلى ال رسول بنا صنع هكذا قال ثم شيئاا

وأرـضـاه عـنـه اـلـ رـضـي المغـيـر ة فإن وأيضاا ، بعضه أم الفعل جميع المراد
ال وـسـلم عليـه اـلـ صـلى النـبي مـن سـمعه مـا روى لـمـا (( وليسـجد قـال قـو

عليــه ال صلى النبي من يحفظها مما كان فلو السلم بعد يقل )) ولم سجدتين
بفعـلـه ،أـخـذ ولن ، بـقـوله يبنـهـا ول بفعلـهـا يبينـهـا كـيـف إذ ، ـلـذكرها وـسـلم

الجمــال جهة على فعله بنقل سنأخذ أن من أفضل عنه رواية المنقول الصريح
ـقـوله ـمـن فـهـم عـنـه اـلـ رـضـي المغـيـر ة لـعـل وأيـضـاا ، الصحابي تفصيل مع

، الـسـلم بـعـد أسنهـمـا منه فهم )) لعله سجدتين (( وليسجد وسلم عليه ال صلى
وسـلم علـيـه اـلـ ـصـلى الـنـبي فـعـل خـالف لسنـه حـجـة ليـس هـذا فهمـه فيكون

علـيـه اـلـ ـصـلى الـنـبي ـقـول أو فـعـل مع قوله أو أحد بفعل حجة ول الصريح
أعـنـي ذـلـك فـعـل وـسـلم عليه ال صلى النبي أن الروايات من شيء في وليس
وال عندي والرجح ، عنه ال رضي بحينة أبن سنقلها كما الفعل تفاصيل بنقل

، ـشـعبة ـبـن المغـيـر ة فعل على بحينة بن عبدال حديث ترجيح هو أعلم تعالى
ـات التسليم بعد سجد المغير ة أن فيها التي الروايات لن وذلك ، ضــعيفة رواـي
وـهـو عـبـدالرحمن ـبـن عـبـدال وهو المسعودي رواية في إل ذلك يذكر لم فإسنه

ـط ـة ، مختـل ـس ورواـي ـن قـي ـع ـب ـو الربـي ـيئ وـه ـظ ـس ـة الحـف ـد ورواـي ـن محـم ـب
لغـيـره ـصـحيح الـحـديث أن ـمـع ، الحـفـظ ـسـيئ وهو ليلى أبي ابن عبدالرحمن

فل ـهـولء رواـيـة ـمـن ـهـو إسنـمـا السلم بعد سجد وأسنه المغير ة فعل أقصد لكن
ـهـذه لمـثـل السهو سجود أصول من أصل هو الذي من بحينة ابن حديث يترك
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ـبـن عـبـدالرحمن ـحـديث الـضـابط ـهـذا عـلـى الدـلـة وـمـن الـضـعيفة الرواـيـات
الـنـاس فقـال جـلـوس وعلـيـه فقـام الجهنـي عقبـة بـنـا صلى قال المهدي شماسة
ـصـلته آخر في كان فلما قيامه على ومضى يجلس فلم ال سبحان ال سبحان

ال) (سبحان تقولون آسنفاا سمعتكم :إسني قال سلم فلما جالس وهو سجدتين سجد
ـشـرط عـلـى ـصـحيح وـقـال الحاكم "رواه صنعت الذي السنة لكن أجلس لكيما

رضي وقاص أبي بن سعد حديث أيضاا الدلة ومن ، الذهبي ووافقه الشيخين
وـقـاص أـبـي ـبـن ـسـعد بـنـا : ـصـلى قـال حازم أبي بن قيس رواية من عنه ال

ـال فرغ حتى قيامه في فمضى قال قائماا فاستتم فسجدسنا الركعتين في فنهض ـق
وـسـلم علـيـه ال صلى ال رسول رأيت كما صنعت إسنما أجلس أن ترون أكنتم

" الزوائد مجمع في الهيثمي "رواه
والدار الثر معاسني شرح في الطحاوي رواه ما ذلك على أيضاا الدلة ومن

مولى عجلن بن محمد طريق من المعرفة في والبيهقي سننه في قطني
سفيان أبي ببن معاوية أن أبيه عن عثمان مولى يوسف بن محمد عن فاطمة
سجدتين سجد صلته آخر في كان فلما يجلس فلم جلوس وعليه فقام بنا صلى

وأيضاا ، يصنع وسلم عليه ال صلى ال رسول رأيت هكذا وقال يسلم أن قبل
العزيز عبد بن وعمر حصين بن وعمران والضحاك عباس ابن بذلك أفتى

 ، وأرضاهم الجميع عن ال رضي
لن وذلك الصريحة العقول توافق الصحيحة الدلة ،فإن أيضاا العقل ومن

أن فناسب الصل ة في سنقص هذا فإن محله وفات الواجب ترك إذا السنسان
، السابقة للدلة موافق صحيح قياس وهذا النقص لهذا جبراا السلم قبل يسجد

السنسان تركه واجب فكل ، والعقلي النقلي بالدليل الضابط هذا صح إذاا
فإسنه محله فات إذا وأما عليه سهو ول به يأتي فإسنه محله فوات قبل وذكره
قبل  ويكون السهو بسجود يجبره وإسنما به ليأتي الرجوع له يجوز ول يفوت
الواجبات جميع قياس فإن للتشهد بالجلوس خاصة كاسنت وإن والدلة ، السلم
بب منها واحد كل كون هو وبينها بينه فالجامع صحيح قياس عليه فلما واج
ذلك على قسنا السلم قبل السهو السجود وجبر الول للتشهد الجلوس سقط
:  يلي ما منها فنذكر التفريع وأما التنظير سناحية من هذا ، الواجبات جميع
عنه : سقط فنقول محله فوات بعد إل يذكره ولم الول التشهد   سنسي:منها
 محله بفوات يفوت الواجب لن السلم قبل للسهو ويسجد به ليأتي يرجع ول
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الهوي بعد إل يذكرها ولم حمده لمن ال سمع يقول أن المام  سنسي:ومنها
من لسنها السلم قبل للسهو ويسجد لها يرجع ول عنه : سقطت فنقول للسجود

.  الواجبات
ربي سبحان قول أو السجود في العلى ربي سبحان قول  ترك:ومنها
فنقول والسجود الركوع من السنتهاء بعد إل يذكرها ولم الركوع في العظيم
. السلم قبل السهو بسجود ويجبرها عنه سقطت
فإسنه السجود في إل يذكره )ولم الحمد ولك (ربنا قول المصلي  تركومنها:
. السلم قبل السهو بسجود ويجبره عنه يسقط

الركن في شرع حتى السنتقال تكبيرات من  تكبير ة المصلي  تركومنها:
فقس ،وهكذا السلم قبل السهو بسجود ويجبرها عنه تسقط فإسنه بعدها الذي

سهواا محله بفوات يفوت الواجب  (أن: الولأمران:  الكلم عليه،وخلصة
.(

       أعلم تعالى . وال السلم قبل واجب لفوات السهو سجود  أنالثاني:
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الثانية) (المسألة
السل م) بعد وسجوده بعده وبما به جاء سهواا ركنا ترك (من

الواجبات في الول أن ،إل الول عن الهمية في يقل ل أيضاا الضابط وهذا
الركان في وهذا

واستفادوها ركنيتها على وسنصوا كتبهم في الصل ة أركان الفقهاء :ذكر فأقول
،وقراء ة الحرام :تكبير ة يلي كما وهي صلته المسيء حديث من بعضها أو

بعد والجلوس والجلوس منه والرفع والسجود منه والرفع والركوع الفاتحة
والقيام ، والترتيب والتسليمتان وجلسته الخير والتشهد والطمأسنينة السجدتين

الخير التشهد في وسلم عليه ال صلى النبي على والصل ة القدر ة مع
السنسان تركها إذا الركان فهذه ،  فيه مختلف والباقي سبعة عليه ،والمتفق

: - أمور عليه يترتب فإسنه سهواا
ل بها  المطالبة تسقط ل -أي بالسهو تسقط ل الركان هذه جميع أن:   الول
 . كالواجبات السهو  سجود يجبرها -  فل سهواا ول عمداا

فإسنه غيره ركن إلى واسنتقل الركان هذه من ركناا ترك إذا    أسنه: الثاني
،لسنضباط بعده فعلها التي الركان وبجميع به ويأتي إليه يرجع أن يلزمه
اء ، وترتيبها الصل ة صفة أول. ذلك تليها التي الركعة قراء ة في شرع سوا
الوجه على بها جاء أركان المنسي الركن قبل فعلها التي الركان لن

العلم أهل أقوال من الصحيح هو ،هذا لبطلسنها وجه فل شرعاا به المأمور
لم إن بعده وبما به وجاء رجع ركناا ترك إذا فإسنه المذهب من المشهور وأما
التي الركعة فإن فيها شرع إذا .وأما تليها التي الركعة قراء ة في شرع قد يكن
مكاسنها قراءتها في وشرع إليها قام التي الركعة وتقوم تبطل منها الركن سنسي

في وهذا ، بعدها التي بالركعة لتلبسه استدراكه يمكنه ولم ركناا ترك لسنه ،
 عليل تعليل الحقيقة

ـى عاد :إن ،وقولهم بعده وبما به والثبات عليه بالرجوع تداركه يمكن فإسنه إـل
ـا التي الركعة قراء ة في شروعه بعد الركن فيها سنسي التي الركعة ـت تليـه بطـل
اـلـتي العـبـاد ة ،ـفـإن ـكـبير ة مجازـفـة فيه هذا عامداا،قولهم عالماا كان إن صلته
هـذا علـى الـدال الـدليل ،وأيـن آخـر بـدليل إل إبطالهـا يجوز ل بدليل اسنعقدت
التي الركان بطلت لماذا بل سنة ول كتاب من ل دليل له أعلم ل فإسني القول
إن تـعـالى اـلـ ـشـاء إن الراـجـح فـالقول ، المنـسـي الرـكـن قـبـل السنـسـان فعلـهـا

وـيـأتي إلـيـه يرجع أن يجب فإسنه ذكر ثم آخر في وشرع ركناا ترك إذا السنسان
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ـفـي ـشـرع ـقـد ـكـان وإن ـحـتى فـقـط بعده فعلها التي الركان بجميع يأتي ثم به
بـه أمـر الـذي الـوجه علـى قبلـه  الركان فعل لسنه ذلك ، أخرى ركعة قراء ة
 بدليل إل فعله لبطال وجه فل شرعاا به أمر ما فعل ومن شرعاا
عد ة ذلك على والدليل السلم بعد يكون الحالة هذه في السجود  أن: الثالث

: أدلة
عليه ال صلى ال رسول صلى قال عنه ال رضي هرير ة أبي : حديثمنها
معروضة خشبة إلى قام ثم سلم ثم ركعتين فصلى العشي صلتي إحدى وسلم

أن فهاباه وعمر بكر أبو القوم وفي غضبان كأسنه عليها فاتكأ المسجد مقدم في
القوم وفي ، الصل ة فقالوا: قصرت المسجد من الناس سرعان وخرج يكلماه
أم أسنسيت ال رسول يا فقال اليدين ذا وسلم عليه ال صلى النبي يدعوه رجل

فصلى ،قال سنسيت قد بلى فقال تقصر ولمم أسنس :لم فقال الصل ة قصرت
ثم فكبر رأسه رفع ثم أطول أو سجوده مثل سجد ثم كبر ثم سلم ثم ركعتين

عليه متفق سلم ثم فكبر رأسه رفع ثم أطول أو سجوده مثل فسجد كبر
صليت فقيل ركعتين الظهر وسلم عليه ال صلى ال رسول وللبخاري:صلى

(وله العصر )صل ة (ولمسلم سجدتين سجد ثم سلم ثم ركعتين فصلى ركعتين
وهو سجدتين سجد ثم الصل ة من بقي ما وسلم عليه ال صلى النبي ) فأتم
بعد هما سجد وسلم عليه ال صلى النبي (أن للترمذي ،و التسليم بعد جالس

وسلم عليه ال صلى النبي أن الحديث هذا من الستشهاد    السلم) ووجه
فلما العشي صلتي أجدى من ركعتين بمقدار الصل ة من كثير ة أركاسناا ترك
ل الركان فوات أن على يدل مما المشروعة الصفة على بهما أتى بهما ذكر

النبي ،وأن المشروع الوجه على بها بالتيان إل الذمة تبرأ ل بل يسقطها
بالركان جاء إذا أسنه على يدل مما السلم بعد لذلك سجد وسلم عليه ال صلى
في سنص الحديث وهذا ، السلم بعد السهو سجدتي يسجد ثم يسلم فإسنه الفائتة

: المسألة
صلى وسلم عليه ال صلى ال رسول أن الحصين بن عمران ومنها:حديث

فقام الحجر ة فدخل لفظ وفي منزله دخل ثم ركعات ثل ث في فسلم العصر
له فذكر –  ال رسول يا فقال طول يده في وكان الحزباق له يقال رجل إليه

فقالوا هذا " أصدق فقال الناس إلى حتى ردائه يجر غضبان فخرج – صنيعه
إل الجماعة " رواه سلم ثم سجدتين سجد ثم سلم ثم ركعة فصلى ، : سنعم

وهي كاملة ركعة ترك وسلم عليه ال صلى .فالنبي والترمذي البخاري
سلم ثم الشرعية صفتها على بها جاء بها ذكر فلما أركان جملة من مكوسنة
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أن على يدل وهذا السلم بعد السهو سجدتي فسجد كبر ثم الصل ة من
بها التيان من بد ل . بل محلها وفوات عنها بالسهو تسقط ل الركان

هذا في سنص أيضاا الحديث وهذا السلم بعد يكون عنها للسهو والسجود
. الضابط

الزبـيـر اـبـن أن عـطـاء ـعـن مـسـنده فـي أحـمـد رواه ـمـا أيضاا عليه الدلة ومن
ـمـا فـقـال الـقـوم فـسـبح الحـجـر ليـسـتلم فنـهـض ركعتين في فسلم المغرب صلى
: فـقـال عـبـاس لـبـن ذلك فذكر قال سجدتين وسجد بقي ما قال: فصلى  شأسنكم

رضــي الزبير ابن : أن " والشاهد وسلم عليه ال صلى سنبيه سنة عن أماط ما
أسـنـه الرواـيـات بـعـض ـفـي بل ، المغرب صل ة من عليه بقي ما صلى عنه ال
للدليل بالنسبة " هذا وسلم عليه ال صلى ال رسول بنا فعل " هكذا بعدها قال

ـبـه يأتي أن يلزم فإسنه ذكره ثم ركناا ترك إذا السنسان فإن العقل من وأما النقلي
ـفـي الـصـل ة فإن بها فأتى كاملة ركعة كان أو بعده وبما به أتي فإذا بعده وبما
الـسـجود جـعـل المناسب من يكن فلم أركاسنها بجميع كملت قد تكون الحالة هذه
ل صــلبها على زياد ة فيها السهو سجود فيكون كاملة لسنها وذلك سلمها  قبل

ال المناـسـب ـمـن فكان ، الواجب كفوات فيها لنقص الزـيـاد ة ـهـذه تجـعـل أن عق
والدليل الثري الدليل فتوافق بالنقل تأيد إذا بالك فما ، السلم بعد صلبها على

الـفـروع بـعـض وإليك ، يشاء من لنوره ال يهدي سنور على سنور فهما النظري
: فأقول  السهو باب في المهم الضابط هذا على
بهما يأتي فإسنه ركعتين أو ركعة صلته من بقي وقد السنسان سلم إذا   :     منها
. يسلم ثم للسهو يسجد ثم يسلم ثم ، الشرعية صفتهما على

فإسنه القيام بعد إل يذكره ولم سجوداا أو ركوعاا السنسان ترك  إذا:   ومنها
الركان من بعده بما ويأتي ، ساجداا يهوي أو راكعاا فيهوي به يأتي مباشر ة

هو الذي الترتيب لختلل لها حكم ل تركه بعد فعلت التي الركان أن ،أي
ثم يسلم ثم فقط بعده وبما المتروك بالركن فيأتي ، الصل ة أركان من ركن
.  يسلم ثم السهو سجدتي يسجد
بها يأتي فإسنه القيام  بعد إل يذكرها ولم السجدتين بين الجلسة : ترك   ومنها
ثم سلم صلته من اسنتهى فإذا بعدها وبما الثاسنية بالسجد ة ويأتي فيجلس فوراا
: أمور ثل ث الضابط هذا وخلصة ، فقس وهكذا ، سلم ثم للسهو سجد
بالسهو بها المطالبة تسقط ل أي محلها بفوات تفوت ل الركان  أن: الول
. ذكرها إذا السنسان بها يأتي أن بد ل بل عنها
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على فعل فقد قبله ما وأما فقط بعده وبما المنسي بالركن يأتي  أسنه: الثاني
. بطلسنه على دليل فل المشروع الوجه
، يسلم ثم سجدتين فيسجد يكبر ثم ، يسلم فإسنه الصل ة أتم إذا  أسنه: الثالث
يبقى لكن ، الصل ة أركان جميع في عام الحكم وهذا السنة وردت هكذا

الحرام تكبير ة عن السنسان سها إذا الحكم فما الحرام تكبير ة عن السؤال
يدخل سنعم الجواب ؟ ل أم قررته الذي الضابط هذا تحت فرعها يدخل فهل

الحرام تكبير ة عن سها )) فمن بعده وبما به (( يأتي سنقول أسننا ذلك وبيان
ال الصل ة في يدخل لم فإسنه بها يأتي أن حينئذذ فيلزمه الصل ة مفتاح لسنها أص
وال عليه غبار ل قاعدتنا يحي داخل الفرع فهذا الركان من بعدها وبما
أعلم.

فيه يشرع فهل الضابط هذا في كما السلم بعد السجود كان ) إذا (مسألة
إل والتوقيف الحظر العيادات في : الصل أقول ، ل أم وتشهد وتحليل تكبير
والتوقيف الحظر العبادات شروط في والصل ذلك عن سناقل شرعي بدليل
الفهام تلقيح كتابي في القاعدتين هاتين شرحت وقد سناقل بدليل إل أيضاا
السهو سجود أن على دلت السنة أن والمقصود ، الفقهية القواعد بشرح العلية

بعد سلم لما وسلم عليه ال صلى النبي فإن وتحليل تحريم فيه السلم بعد
كل في يكبر وصار التحريم هو وهذا السهو لسجود فكبر عاد بقي ما إتمام

وهو ، المتقدم هرير ة أبي حديث في كما ، سلم منه اسنتهى فلما ورفع خفض
الخير والتسليم تحريم الول فالتكبير التأويل يحتمل ل صحيح صريح سنص

، جداا كبير اختلف محط فهذا ، تشهد فيه هل لكن فيه شك ل فهذا ، تحليل
ألفاظ فلختلف يذكر ل وبعضها التشهد ليثبت الحاديث بعض لن ذلك

أسنه والشافعية المالكيه وبعض مذهبنا من فالمشهور العلماء أختلف الحاديث
بن عمران بحديث يتشهد بأسنه قال من واستدل يتشهد ل بعضهم وقال يتشهد

النبي بنا :صلى قال وغيرهما والحاكم والترمذي داود أبي عند الحصين
قوله هو " والشاهد سلم ثم تشهد ثم سجدتين فسجد فسها وسلم عليه ال صلى
في داود أبو رواه بما أيضاا واستدلوا المراد في صريح )) فهو تشهد (( ثم
عنه ال رضي مسعود بن عبدال عن عبيد ة أبي عن خصيف عن بسنده سننه

ثل ث في فشككت الصل ة في كنت إإا قال وسلم عليه ال صلى ال رسول أن
قبل جالس وأسنت سجدتين سجدت ثم تشهدت أربع على ظنك وأكثر أربع أو
قولي غير : وهذا بعده البيهقي قال ، سلمت ثم أيضاا تشهدت ثم تسلم أن

الحاديث عندسنا قالوا فيه تشهد ل إسنه قالوا والذين ومتنه دفعة في ومختلف
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الذي السجود في تشهد أسنه طرقها من شيء في يذكر لم فإسنه ، الصحيحة
في مسعود ابن وحديث ، تشهداا فيه يذكر ولم السلم بعد أو السلم قبل محله

فيه يذكر )) ولم يسجد ثم يسلم ثم عليه (( فليتم قال أسنه فيه أيضاا الصحيحين
وليس ذلك وتقدم مسلم اإمام رواه قد أصله هذا عمران حديث إن بل تشهداا

وهشيم والثقفي علية وابن ووهيب شعبة رواه قد فإسنه ، التشهد ذكر فيه
منهم أحد يذكر ولم الحذاء خالد عن وغيرهم زريع بن ويزيد زيد بن وحماد

بها مخالف ثقة وهو الحمراسني عبدالملك بن أشعث زادها وإسنما التشهد لفظ
قد إسنه بل ، الفتح في الحافظ وأيده البيهقي قاله الشاذ قسم من فهي الثقات
لبن قلت القصة هذه في أيضا علقمة بن سلمة طريق من السراج روى

الزياد ة هذه في الراجح فالقول ، شيئاا التشهد في أسمع لم قال فالتشهد سيرين
حديث فهو مسعود ابن حديث وأما الضعيف قسم من والشاذ شاذ ة زياد ة أسنها

وفيه بل أبداا وسلم عليه ال صلى النبي إلى مرفوعاا يصح ل فإسنه ضعيف
في قاله ، أبيه من يسمع لم – الروا ة أحد – عبيد ة أبا فإن ، أيضاا اسنقطاع
بآخره خلط الحفظ : سيء التقريب في الحافظ عنه قال وخصيف التهذيب
غير كوسنه مع هذا مسعود ابن حديث : أن والخلصة ، بالرجاع ورمي
إن ذلك بعد فالراجح يصح ل به فالحتجاج أيضاا ضعيف فإسنه السناد متصل

فيسلم ، بعده ول السلم قبل ل فيه تشهد ل السهو سجود أن تعالى ال شاء
.         أعلم . وال وغيره الدين تقي الشيخ واختاره يتشهد ول

) الثالثة ( المسألة
الظن غالب على والبناء السل م قبل اليقين على البناء ( سجود

) بعده

لك أبين شرحها وقبل الصحيحة الدلة عليه دلت قد الذي الصحيح هو وهذا
احتمال هو الشك إن العلماء فقال الظن وعنى الشك معنى وهو مهما شيئا

لحدهما أمرين احتمال فهو الظن وأما آخر على لحدهما مزية ل أمرين
وأما أبدا به العمل وعدم إطراحه هي الشك في والقاعد ة الخر على مزية
يثبت الضابط هذا أن فاعلم هذا عرفت إذا واجب به فالعمل الغالب الظن

تركه أو شئ فعل بين صلتك في لك عرض إذا الشك أن أحدهما أمرين
فالصل يفعل لم أو فعل هل شك من تقول القاعد ة لن فعله عدم فيه فالصل

فهو واجب ترك في شك ومن كتركه فهو ركن ترك في شك فم يفعل لم أسنه
والخذ فيه المشكوك المر إطراح هو فالصل عدمه الصل لن كتركه
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فاليقين النقصان أو الزياد ة في شك فمن يزول ل اليقين لن المتيقن بالمر
والدليل بالقل والعمل إطراحها فالصل فيها مشكوك والزياد ة النقصان هو

ويعمل يطرحه فإسنه شك صلته في له عرض من أن على أي ذلك على
ال رسول : قال قال عنه ال رضي الخدري سعيد أبي حديث المتيقن بالمر
أربعا أم أثلثا صلى يدر فلم الصل ة في أحدكم شك إذا وسلم عليه ال صلى

كان فإن يسلم أن قبل سجدتين وليسجد استيقن ما على واليقين الشك فليطرح
للشيطان ترغيما كاسنتا تماما صلى كان وإن صلته له شفعن خمسا صلى
شك لنا عرض إذا وسلم عليه ال صلة ال رسول لنا شرع فهنا ، مسلم رواه
وفي ، السلم قبل له السجود ويكون القل على سنبني أن الكثر أو القل في

أحدكم شك قال: (( إذا وسلم عليه ال صلى ال رسول ان يسار عن الموطأ
وهو سجدتين ويسجد ركعة فليصل أربعاا؟ أم ثلثاا صلى يدرك فلم صلته في

بهاتين شفعها خامسة صلها التي الركعة كاسنت فإن ، التسليم قبل جالس
أن داود )) ولبي للشيطان ترغيم فالسجدتان رابعة كاسنت وإن السجدتين

وليبن الشك فليلق صلته في أحدكم شك قال: إذا وسلم عليه ال صلى النبي
كاسنت تامة صلته كاسنت فإن سجدتين سجد التمام أستيقن فإذا اليقين على

وكاسنت لصلته تماماا الركعة كاسنت سناقصة كاسنت وإن والسجدتان سنافلة الركعة
ال أيضاا )) وله الشيطان مرغمتي السجدتان (( بلفظ يسار بن عطاء عن مرس

فإذا فيتشهد يجلس ثم بسجودها ركعة فليتم فليقم ثلثاا صلى قد أن أستيقن فإن
الحديث فهذا يسلم ثم جالس وهو سجدتين فليسجد يسلم أن إل يبقى فلم افرغ
تقضي بعضاا بعضها ويشد بعضاا بعضها يفسر التي المتعدد ة الروايات بهذه
فإسنه القل على بنى وإذا القل على ويبني يطرحه أسنه الكثر في شك من أن

عوف بن عبدالرحمن حديث أيضاا عليه الدلة ومن ، السلم قبل للسهو يسجد
سها (( إذا يقول وسلم عليه ال صلى ال رسول سمعت قال عنه ال رضي
لم فإن ، واحد ة على فليبن اثنتين أو صلى واحد ة يدر فلم صلته في أحدكم

أربعاا أو صلى ثلثاا يدر لم فإن ثنتين على فليبن ؟ ثلثاا أو صلى ثنتين يدر
حديث وهذا ، الترمذي أخرجه يسلم أن قبل سجدتين وليسجد ثل ث على فليبن
لسنه دائماا بالقل الشك في السنسان يأخذ أن ويقضي تعالى ال شاء إن حسن

للبناء السهو سجود فإن القل على بنى وإذا فمطرح الشك وأما ، المتيقن هو
التي الحاديث هذه في به مصرح هو كما السلم قبل يكون القل على

هرير ة أبي حديث أيضاا الدلة ومن دللتها في وصرحت سندها في صحت
وبين آدم أبن بين يدخل الشيطان (( إن قال وسلم عليه ال صلى النبي أن
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" يسلم أن قبل سجدتين " فليسجد ذلك وجدتم فإذا صلى كم يدري فل سنفسه
أن (( قبل قوله بل لكن مسلم ورواه ، ماجة وابن داود أبو اللفظ بهذا رواه
إذا السنسان وأن المر اتضح .فإذا بها أتيت الشاهد تمام من (( ولسنها يسلم

وإذا يفعله لم أسنه فالصل عدمه أو شيء فعل في الصل ة في الشك له عرض
والبنا الشك اطراح وهو العمل فهذا بالقل فليأخذ القل أو الكثر في شك
ذا‘و النقلي للدليل بالنسبة هذا ، السلم قبل له السجود يكون اليقين على

في خلل الشك لن وذلك التفاق كل النقل مع يتفق وجدسناه العقل إلى سنظرسنا
مصيب أهو يدري ل البناء هذا مع فإسنه القل على السنسان بنى فإذا ، الصل ة

لم الصل ة وخلل موجود زال ل إذاا فالشك زائد هو أم متم أهو مخطئ أم
الخلل لهذا جبراا السلم قبل لذلك السهو سجود يكون أن فناسب بعد يجبر

هو وهذا ، بالشك حصل الذي النقص لهذا وجبراا الصل ة صلب في الحاصل
باليقين إما بل بالشك يتعبد أن له يجوز ل السنسان فإن وكذلك ، الحكمة عين
شيء عقائدسنا في ول شريعتنا في فليس ، فل بالشك أما ، الظن بغالب وإما
فإن الصل ة في الشك عرض إذا فإسنه كذلك هذا كان فإذا بالشك التعبد من

إل يحصل ل الشك في واليقين الظن بغالب أو باليقين والخذ دفعه الواجب
الشك أبعدسنا قد تكون وبهذا ، الفعل عدم الصل يكون أ، أو القل على بالبناء

فإن أربعاا أم ثلثاا صلى هل شك إذا السنسان فإن وكذلك ، التعبد أمور عن
واحد ة صلى هل شك ومن الرابعة في الشك وإسنما أبداا للثل ث يتطرق لم الشك

بالشك يزول ل واليقين الثنتين في وإسنما الواحد ة في ليس الشك فإن اثنتين أو
في واليقين ثلثاا سنجعلها أن الولى في فاليقين ، مثله بيقين إل يزول ل بل

مشكوك فهما الصورتين في والثاسنية الرابعة وأما واحد ة يجعلها أن الثاسنية
، العقلي الدليل مع النقلي الدليل توافق كيف فاسنظر ، عدمهما والصل فيهما
) السلم قبل اليقين على للبناء ( السجود الضابط هذا في قولي معنى هو فهذا

:  أمرين اليقين بهذا وأعني
. الزياد ة في الشك كان إن بالقل : الخذ أحدهما
من السنتهاء قبل لكن ، الفعل في الشك كان إذا الفعل عدم الصل : أن الثاسني
بكمالهما مهمين أمرين على التنبيه أود القاعد ة من الول الشطر على الكلم

:- وهما الضابط هذا فهم
ال وسلم عليه ال صلى النبي أن جعفر بن عبدال حديث في تقول : ماذا أو
وأبو أحمد ) رواه يسلم بعدما سجدتين فليسجد صلته في شك : ( من قال

قضى وسلم عليه ال صلى النبي فإن ، خزيمة ابن وصححه والنسائي داود
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بين سنجمع فكيف السلم بعد ويكوسنان سجدتان عليه أن صلته في شك من أن
: هذا يلي كما الحديث هذا عن الجواب فأقول ؟ سابقاا قررته ما وبين هذا

عنه قال ، شيبة أبي بن مصعب رواية من لسنه ، ضعيف حديث الحديث
وقال ، المناكير : يروي أحمد المام وقال ، الحديث لين التقريب في الحافظ

ذلك ومع ، ضعيف حديث إذاا فالحديث بالحافظ ول بالقوي : ليس قطني الدار
ال ، منكر فحديثه الثقات خالف إذا والضعيف الثقات روايات خالف فقد فمث
بالنسبة فهذا ، الصحيحة الحايث من علمت لما معارضاا يجعل ل هذا

الجزء أو  الثاسني للشطر باسنسبة وأما ، المقرر الضابط من الول للشطر
السهو سجود كان إذا ) أي بعده الظن غالب على ( وللبناء قولنا وهو الثاسني

أحد ظننا على غلب أي الطرفين أحد وترجيح للحق وطلب تحر عن
: إذا سنقول أوضح وبعبار ة ، السلم بعد السجود يكون حينئذذ فإسنه الحتمالية

على يبني أن قبل لكنه به يعمل ل فإسنه ، شك الصل ة في للسنسان حصل
تذكر من بمقرئيه إما يتذكر فلعله الراجح الحتمالية أي يتحرى أن عليه القل

ذء أو بخشوع أو يخبره بمخبر أو به قرأ ما أن المهم بعده ما على يدله بكا
عليه وغلب ترجح فإن الصواب ويتحرى يجتهد أن القل إلى البناء قبل عليه
منازل من منزلة الظن غلبة لن به يعمل أن حينئذذ عليه يجب فإسنه أمر ظنه

شيء له يترجح لم فإذا ، ظنه على غلب بما متعبد السنسان ولن اليقين
بغالب عمل فإذا القل وهو اليقين على يبني سنقول فحينئذذ الحتمالت لستواء

قلت فإن قبله ل السلم بعد يكون حينئذذ السجود فإن عنده ترجح وما ظنه
في مسعود ابن فلحديث الثري فأما ، والثري النظري : للدليل قلت ؟ لماذا

سلم ) فلما سنقص أو : زاد إبراهيم (قال وسلم عليه ال قال: صلى الصحيحين
كذا : صليت قالوا ذاك وما قال شيء الصل ة في أحد ث ال رسول يا له قيل

علينا أقبل ثم سلم ثم سجدتين فسجد القبلة واستقبل رجليه فثنى قال وكذا
كما أسنسى بشر أن إسنما ولكن به أسنبأتكم الصل ة في حد ث لو إسنه فقال بوجهه
ثم عليه فليتم الصواب فليتحر صلته في أحدكم شك وإذا سنسيت فإذا تنسون
سجدتي جعل وسلم عليه ال صلى النبي أن له رواية " وفي سجدتين ليسجد
يسلم ثم عليه ولتم الصواب (( فليتحر وللبخاري ، والكلم السلم بعد السهو

أخرى (( وفي الصواب ذلك أخرى " فلينظر لمسلم رواية )) " وفي يسجد ثم
عليه ال صلى النبي (( أن )) وللترمذي الصواب إلى ذلك أقرب فليتحر
)) سلم بعدم سجدتين فسجد الصل ة في أزيد له فقيل خمساا الظهر صلى وسلم
عرض من أمر وسلم عليه ال صلى النبي أن الحديث هذا من الدلله ووجه
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ال يتحرى أن صلته في الشك له له اتضح فإذا الصواب إلى ذلك أقرب أو
ثم سلم صلته قضى فإذا ظنه غالب على بنى قد بهذا فيكون عليه فليتم شيء
وأما ، المراد في صريح صحيح سنص وهو ، السلم بعد السهو سجدتي يسجد
عليه فأتم شيء ظنه على وغلب وتحرى شك إذا السنسان فلن النظري الدليل

الشك أن ، الكلم وخلصة ، ظنه غالب على صلته أتم قد بهذا يكون فإسنه
على البناء مع فالشك ، اليقين على البناء مع وشك التحري مع شك سنوعان
مع والشك ، السلم قبل فيه يكون فالسجود ، الول الضابط شطر هو اليقين

وهذا السلم بعد فيه السجود يكون الضابط من الثاسني الجزء هو التحري
أحمد المام عن رواية وهو بينها ويؤلف الدلة جميع يعمل الذي هو القول

بعض وأضرب تعالى ال رحمه تيمية ابن السلم شيخ العباس أبو واختاره
: أكثر ليتضح عليه الفروع

ال ركع هل : شك منها الظن بهذا عمل ركع أسنه ضنه على فغلب تحرى ثم أو
بعد يكون الظن لغلبة السهو سجود لن للسهو يسجد ثم يسلم ثم عليه وأتم

. السلم
الطرفين أحد له يترجح ولم ، وسنحوه أربعاا أم ثلثاا صلى هل : شك ومنها

قبل للسهو ويسجد ثلثاا فليجعلها القل وهو اليقين على يبني فهنا بالتحري
. فقس وعليهما ، السلم
الشك حدود العلم طالب يعرف أن هو عليه التنبيه أود الذي الثاسني والمر
يكون أن إما يخلو فل رجل من الشك صدر إذا فأقول ، غيره من المعبر

ل فهذا والوساوس الشكوك كثير الرجل هذا كان فإن ، ل وإما الشكوك كثير
، إليه اللتفات عدم علجه مرض سنوع الشك كثر ة لن أبداا شكه إلى يلتفت

اء أبداا إليه ينظر ول عنه يله أن الرجل هذا على فالواجب الشك حصل سوا
معتل رجل من صدر قد الشك كان إذا وأما ، خارجها أو العباد ة أثناء في

السنتهاء بعد يكون أن وإما العباد ة أثناء أيكون إما يخلو ل شكه فهذا الشكوك
لن وفي شرعاا معتبر غير شك فهذا منها السنتهاء بعد الشك كان فإن منها

ذلك وفي ، شرعاا به مأمور ذ وجه على بالعباد ة أتى قد السنسان أن الصل
:- الناظم قال

مفتقر أيضاا الشك كثير ومنيعتبر ليس الفعل بعد والشك
. أعلم وال الفقهية للقواعد شرحنا في القاعد ة هذه على الكلم استوفينا وقد
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الرابعة المسألة
بعد سهواا وسجوده فقط الفعلي الركن تكرار بتعمد الصل�ة ( تبطل

) السل م

أرـكـان ـمـن مركـبـة الـصـل ة أن ، مرـضـاته وطرـيـق لـطـاعته ال أرشدك اعلم
، والـسـنن الواجـبـات ل ، خاـصـة الرـكـان عن هنا والكلم ، وسنن وواجبات

الفاتحـة مـثـل فـالقوال أفعـال ـهـو ـمـا ومنـهـا أـقـوال هو ما منها الركان وهذه
الفعـال وأمـا الثـاسني التشـهد فـي وـسـلم عليـه اـلـ صـلى النـبي على والصل ة

ـكـرر إذا السنـسـان أن فاعلم هذا علمت إذا والقعود والقيام والسجود فكالركوع
ركنــاا كان إذا فإما فعلياا أو قولياا ركناا الركن هذا يكون أن إما يخلو فل الركن
اء تكـراره يضـر ل فإسنه قولياا فـي يجـب سـجود ول عمـداا أو سـهواا كـان سـوا
الـصـل ة وكإـعـاد ة الـقـوال أركان من لسنها الصل ة يبطل ل عمده لن ، سهوه

أسنـه مـع الصـل ة يبطـل ل ذلـك فكـل عمـداا الثاسني التشهد إعاد ة أو البراهيمية
، يضـر ل القوليـة الركان وزياد ة ، قولية زياد ة لكنها عمداا الصل ة في زياد ة
يـكـرره أن إـمـا حالتين من يخلو ل فهذا فعلياا ركناا المكرر الركن كان إذا وأما
كـمـن بإجماع الصل ة يبطل فإسنه عمداا كان فإن عمداا كان فإن ، سهواا أو عمداا
ذء غير عمداافي ركعة في ركوعين ركع ـقـام أو ـسـجدات أرـبـع سجد أو استسقا
فـعـل ـفـإذا ، العـكـس أو ـسـجود مـحـل ـفـي ركع أو العكس أو جلوس محل لي
لـيـس ـشـيئاا فـعـل ولسنـه الـصـل ة هيـئـة لختلف وذلك صلته بطلت عمداا ذلك
الـحـديث ـفـي كـمـا رد فـهـو ذلك فعل ومن وسلم عليه ال صلى النبي أمر عليه

ال يـكـون ل فهذا سهواا الفعلي الركن كرر إذا وأما الصحيح لسـنـه للـصـل ة مبط
ـاد ة أثناء في يتذكر أن إما حالتان له وهذا بالسهو يوآخذ ل والسنسان سهو الزـي
فمن ، عنها الرجوع حينئذذ عليه وجب الزياد ة أثناء في تذكر فإن ، بعدها وإما

المـشـروعة الـصـفة عـلـى زاد لسـنـه ـصـلته بطـلـت عامداا عالماا عنها يرجع لم
إـلـى ـقـام أو ثنائـيـة ـفـي ثالـثـة إـلـى قـلـم كـمـن ، المطلوـبـة هيئتها عن واخراجها

علـيـه وـجـب أثناءـهـا في ذكر لن فهذا رباعية في خامسة أو ثلثية في رابعة
فل الصــل ة صلب على زياد ة لسنها قراءتها في شرع وإن حتى فوراا الرجوع
قررسنـا فإسننـا الثالثـة إلـى وقـام الول التشـهد تـرك كمـن ذلك وليس بها اعتداد
ـمـن ـهـي الول التـشـهد بعد الثالثة الركعة وذلك الرجوع له يجوز ل أسنه سابقاا
مـن ليسـت فإسنهـا الزاـئـد الركعـة هـذه أمـا ، أجزائها من وجزء الصل ة صلب
ذء ول الصل ة صلب أن أثنائـهـا ـفـي ذـكـر إن علـيـه فيـجـب ، أجزائـهـا ـمـن بجز
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الـصـل ة ـمـن السنتـهـاء بعد إل لها ينتبه ولم الزياد ة هذه يذكر لم إذا وأما يجلس
ـغـالب فـي بـمـا العـبـادات فـي فعلها لسنه صلته تبطل ول تضر ل أيضاا فإسنها
أن يـجـب حينئذذ وسجوده للسهو يسجد أن عليه يجب الحالتين كل وفي ، الظن
والعقلي: النقلي للدليل وذلك السلم بعد يكون
عليه ال صلى النبي أن عنه ال رضي مسعود ابن : فحديث النقلي فأما

صليت فقالوا ذاك وما قال الصل ة في : أزيد فقيل خمساا الظهر صلى وسلم
. الجماعة سلم" رواه ما بعد سجدتين فسجد خمساا
مشتملة وهي كاملة ركعة الصل ة صلب في زاد وسلم عليه ال صلى فالنبي
فيه يكن ولم الصل ة اسنتهاء بعد إل بالزياد ة يذككر ولم وفعلية قوليه أركان على

يتذكر لم فيمن صريح صحيح سنص الحديث وهذا ، سجدتين سجد أسنه إل
الدليل ما لكن حينئذذ السلم قبل السجود لتعذر وذلك السلم بعد إل الزياد ة

لو سندري ل فإسننا ؟ السلم قبل لها واسنتبه أثنائها في الزياد ة ذكر إن أسنه على
: ؟فأقول سيصنع ماذا السلم قبل ذكرها وسلم عليه ال صلى النبي أن

وليس لمته المشرع هو وسلم عليه ال صلى النبي أن هو هذا على الجواب
ول ، تبين والبلغ واضحة فالدلة التأويل أو الحتمال يدخله ما تشريعه في

، الحاجة وقت الشرعي الحكم بيان وسلم عليه ال صلى النبي يؤخر أن يمكن
ذلك علم إذا وسلم عليه ال صلى بالمصطفى الظن أساء فقد ذلك جكوز ومن

رضوان الصحابة : ذكره سنقول أو عرف وسلم عليه ال صلى : النبي فنقول
عليه ال صلى له المر فاتضح كاملة ركعة الصل ة في زاد أسنه عليهم ال

عنه ينقل ولم ، السلم بعد كان وذلك سجدتين سجد أسنه إل منه يكن فلم وسلم
قال: سجدهما لما أسنه موضوع ول بل ضعيف ول صحيح ل واحد حديث في

لحدكم حصلت فإذا قبله السجود لتعذر الزياد ة لهذه السلم بعد سجدت إسنني
لتوفرت سنحوه أو الكلم هذا مثل قال ولو السلم قبل فليسجد صلته في زياد ة
بعد الزياد ة لهذه سجد فلما ، ذلك دون هو ما سنقلوا فإسنهم لنقله والدواعي اهمم

هو هذا أن واضحة دللة ذلك دل بشيء ذلك على ينبه ولم وسكت السلم
الحديث في السلم قبل السجود إن سنقول سنحن ،سنعم السنة وهو المشروع

ويسجد السلم قبل يكون الحالة هذه في السجود أن لو أيضاا سنقول لكن متعذر
بعد سجد إسنما أسنه يعلموا حتى بإشارذ ة ولو ذلك لهم يذكر ول السلم بعد هو

أن وأيقنا عفنا ذلك من شيء يحصل لم فلما ، قبله السجود لتعذر السلم
اء السلم بعد يكون الفعلية للزياد ة السجود هذا بعده أو السلم قبل ذكرها سوا

سنبه قد وسلم عليه ال صلى النبي : إن قيل فإن به وعل جل ال سندين الي هو
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سجد فقد بحينة ابن حديث في كما وذلك السلم قبل يكون السجود أن على
تقول فكيف ، السلم قبل بالسجود أمر فإسنه سعيد أبي حديث وفي السلم قبل
شك ل جازماا اعترافاا وسنعترف سنقر سنحن : سنعم فنقول ؟ ذلك على ينبه لم أسنه

بحينة ابن الحديث في كما به وأمر السلم قبل سجد أسنه مراء ول معه
بحينة ابن حديث في السهو أن تعرف أسنت لكن ، وغيرهما سعيد أبي وحديث

سعيد أبي حديث وفي الول للتشهد الجلوس وهو واجب سنقص عن كان إسنما
عن ل الزياد ة عن فإسنه فيه سنحن ما أما ، الركعات عدد في الشك عن كان

التي الصور ة عن تختلف الحديثين هذين في فالصور ة الشك عن ول النقص
لختلف ذلك على هذا يقاس ول ، حالة وتلك ، حالة فهذه بصددها سنحن

سجد ثم ركعة أو ركناا زاد وسلم عليه ال صلى النبي أن : لو سنعم ، الصور
، الكل في الزياد ة وهي السبب لتفاق به تقولون بم حينئذذ لقلنا السلم قبل لها

عنده ثبت ومن ، السهو أحاديث من يدي بين مما شيء في يثبت لم ذلك لكن
لسنني يثبت أظنه ل لكن ، أقررسناه الذي القول هذا عن لنرجع به فليسعفنا ذلك

بحينة ابن حديث أما ، أثراا لذلك أجد فلم المعتمد ة الحديث كتب في بحثت
حديثنا وأما الشك هو فيه السبب سعيد أبي وحديث النقص هو فيه فالسبب
المعارضة من سالم عليه هو ما على استدللنا فبقي الزياد ة هو فيه فالسبب

الركن تكرار أن وهو التأييد كل ذلك يؤيد لوجدته العقلي للدليل أتيت وإذا بل
قبل يكون الزياد ة عن السجود بأن قلنا فلو ، الصل ة في زياد ة يعتبر الفعلي
ليس – الزيادتين كل أعني – وكلهما ، زيادتان الصل ة في لجتمع السلم

لجتماع درءاا السلم بعد للزياد ة السجود يكون أن فناسب الصل ة صلب من
ال رحمه ، تيمية ابن السلم شيخ العباس أبو ذلك واختار الزيادتين هاتين
. وأعلم أعلى وال واسعة رحمة تعالى
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الخامسة المسألة
جنس من كان إن الصل�ة عمده يبطل فيما يجب السهو (سجود

) الصل�ة

: مسائل وفيه السهو سجود حكم في الضابط وهذا
؟ بالتفصيل السهو سجود حكم :ما الولى

؟ السنن ترك في السهو سجود حكم الثاسنية: ما
مع ؟ الصل ة جنس من ليست زياد ة في السهو سجود يشرع : هل الثالثة

أحكامها. بعض توضيح
؟ والعكس السلم قبل سجوده ترك لو الحكم : ما الرابعة

والعكس؟ السلم قبل سجوده سهو في السلم بعد سجد لو الحكم : ما الخامسة
محرراا جوابها الن وإليك ، الضابط هذا تحت داخلة الخمس المسائل فهذه

: فأقول تعالى ال شاء إن بالدلة مؤيداا
السهو سجود حكم في تعالى ال رحمة عليهم العلماء : أختلفالولى المسألة

والذي ، واجب السهو سجود أن تعالى ال شاء إن منها : والراجح أقوال على
والقاعد ة ، به أمر وسلم عليه ال صلى النبي أن هو القول ذلك على يدل

والدلة ، صارفة بقرينه إل الوجوب يقتضي المر : أن تقول الصولية
، الندب إلى بابه عن المر تصرف عندسنا قرينة ول المر مخرج خرجت

صلته في شك فيمن عنه ال رضي الخدري سعيد أبي : حديث ذلك ومن
ما على وليبن الشك (( فليطرح وسلم عليه ال صلى قال أربعاا أم أثلثاا

للوجوب وهو أمر وهذا ، )) الحديث يسلم أن قبل سجدتين وليسجد استيقن
عليه ال صلى النبي أن مسلم المام صحيح في هرير ة أبي حديث ذلك ومن
بن عبدالرحمن حديث ذلك ومن ، للوجوب وهو أمر : (( وهذا قال وسلم
أمر وهذا يسلم أن قبل جالس وهو سجدتين ليسجد (( ثم وفيه المتقدم عوف
عنه ال رضي مسعود ابن عبدال حديث أيضاا ذلك ومن ، للوجوب وهو
ثم عليه فليتم الصواب : ((فليتحر قال وسلم عليه ال صلى النبي أن وفيه

بقوله متأيد فإسنه وسلم عليه ال صلى فعله ذلك )) ومن سجدتين ليسجد
مذهب وهذا ، واجبة فهي الوجوب على يدل قولي بأمر اقترسنت إذا والفعال
من رأيت لما ريب بل الراجح هو وقولهم وأحمد حنيفة وأبي مالك الجمهور

ال رحمه تيمية بن الدين تقي الشيخ واختاره وجوبهما على الدالة الدلة
كل في أعني سهو كل في واجب هو : هل فنقول ذلك لك تبين وإذا ، تعالى
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إلى سنظرسنا إذا فنحن تفصيل فيه الجواب ؟ تفصيل فيه أم سنقصان أو زياد ة
من فلبد للسهو السجود في المر مخرج خرجت وجدسناها السابقة الدلة
عليها وليقاس ، بينها الرابط سنعرف حتى حصلت التي السهو أحوال دراسة
ال فأقول بالتفصيل دراستها فإلى غيرها لكنه فعل حكاية بحينة ابن حديث أو

وسلم عليه ال صلى قوله ولعموم للوجوب حكم فيأخذ بقول اقترن فعل
ال صلى النبي أن وفيه للوجوب الفعل ))فهذا أصلي رأيتموسني كما (( صلوا

، الجلوس لترك كان إسنما وهذا فالسجود ، للتشهد الجلوس ترك قد وسلم عليه
لو النقص وهذا ، النقص هذا ليجبر شرع فالسجود الصل ة في سنقص وهو

الصل ة تبطل الصل ة في سنقص : كل سنقول إذاا ، الصل ة لبطلت السنسان تعمده
. بحينة ابن لحديث بالنسبة فهذا ، السهو سجود له يجب فإسنه بتعمده

صلى وسلم عليه ال صلى النبي أن الصحيحين في  ة هرير ابي : حديث ثاسنياا
فأتم اليدين ذو ذكره ثم ، ركعتين من فسلم العشي صلتي إحدى بهم

النقص لهذا كان إسنما السجود وهذا ، سلم ثم للسهو سجد ثم وسلم الركعتين
تعمد لو السنسان أن أعني ، الصل ة لبطلت السنسان تعمده لو سنقص وهو

: سنقول إذاا ، صلته لبطلت رباعية أو ثلثية صل ة في ركعتين من السلم
هذه يحمل سنقص كل عليه فيقاس ، الصل ة تعمده يبطل سنقص في للسهو سجد

بأمر قرن لكنه فعل حكاية كان وإن هرير ة أبي حديث في وسجوده ، الصفة
فليسجد سنقص أو زاد (( إذا وسلم عليه ال صلى قوله في كما آخر حديث في

)) إذاا أصلي رأيتموسني كما ((صلوا وسلم عليه ال صلى )) وبقوله سجدتين
 واجب له فالسجود الصل ة تعمده يبطل سنقص كل
ركعات ثل ث من العصر صل ة في سلم أسنه الحصين بن عمران : حديث ثالثاا
" للسهو سجد ثم سلم ثم تذكيره بعد أتمها وسلم عليه ال صلى النبي وأن
، مضى كما قولي بأمر قرن لكنه ذ فعل حكاية كان وإن واجب السجود وهذا
تعمد لو أي ، الصل ة تعمده يبطل سنقصاسناا الصل ة في سنقص قد هنا وهو

ذص فكل ،إذاا صلته لبطلت ركعات ثل ث العصر يصلي أن السنسان يبطل سنق
. واجب له فالسود الصل ة عمده
: له فقيل خمساا الظهر صلته في عنه ال رضي مسعود ابن :حديث رابعاا
))رواه سجدتين فسجد خمساا صليت فقالوا ذاك وما ل قال الصل ة في أزيد

قرن )) حكم ((فسجد قوله لن الزياد ة لهذه هو إسنما السجود فهذا ، الجماعة
ذف بعد بالفاء المقرون خمساا)) والحكم (( صليت قوله بعد بالفاء علته وص
لو التي الركعة هذه زياد ة هو الحديث هذا في السجود فعلة ، الوصف ذلك

22



الصل ة صلب في يزيد أن تعمد لو أسنه بمعنى صلته لبطلت عمداا فعلها
من الزياد ة وهذه واجب الحديث هذا في والسجود تبطل صلته فإن ركعة
من زياد ة فهي  وقعود وسجود وركوع قياذم من مكوسنة لسنها ، الصل ة جنس
عمدها يبطل جنسها من الصل ة في زياد ة : كل سنقول فإذاا الصل ة جنس

الحاديث هذه من استنبطنا قد سنكون هذا وعلى ، واجب لها فالسجود الصل ة
: أمرين الربعة

من زياد ة وكل ، واجب له فالسجود الصل ة عمده يبطل سنقص كل  أن: الول
أن شئت وإن ، واجب لها فالسجود الصل ة عمدها يبطل الصل ة جنس

عمده يبطل ما كل في السجود : يجب فنقول واحد ضابط في لك سنجمعهما
سنحن الذي ضابطنا هو وهذا ، الصل ة جنس من زياد ة أو سنقص من الصل ة
. شرحه بصدد
عليه ال صلى النبي فإن بالقل الخذ مع الشك في سعيد أبي  حديث: ثانياا
وسلم عليه ال صلى النبي فإن بالقل الخذ مع صلته في شك من أمر وسلم
ما على ويبني يطرح أن أربعاا أم ثلثاا أصلى ، صلته في شك من أمر

عند عنه ال رضي هرير ة أبي حديث مع ، السلم قبل للسهو ويسجد استيقن
حتى صلته عليه فلبس الشيطان جاء يصلي أحدكم قام (( إذا قوله في مسلم

فحديث جالس وهو سجدتين فليسجد ذلك أحدكم وجد فإذا صلى كم يدري ل
فيه هرير ة أبي وحديث الشك طرح إذا فيما بالسجود المر فيه سعيد أبي

فالسجود ، واجب وجبره الصل ة في خلل والشك الشك لمجرد بالسجود المر
لبطلت الخلل هذا تعمداا لو السنسان فإن ، الصل ة لخلل جابر لن واجب إذاا له

الصل ة عمده يبطل فيما واجب السهو سجود أن جلياا لك تبين إذاا ، صلته
الصل ة عمدها يبطل الصل ة جنس من زياد ة وكل ، واجب له فالسجود
الصل ة عمدها يبطل سنقصان أو زياد ة في شك وكل ، واجب لها فالسجود
ما هو وهذا ، الصل ة عمده يبطل فيما واجب فالسجود ، واجب لها فالسجود

، تعالى ال رحمة عليهم الصحاب مذهب وهو الصحيحة الدلة عليه دلت
اء له يجب فل عمده الصل ة يبطل ل الصل ة في سنقص كل فإن هذا على وبنا

لكن ، السجود لها يجب فل عمدها الصل ة يبطل ل فيها زياد ة وكل ، السجود
الثاسنية المسألة هذه سنقول ؟ ل أم الستحباب يبقى فهل الوجوب اسنتفى إذا

عمده يبطل ل السنن ترك لن ، السنن بترك السجود يشرع وهي: هل
القولية الركان تكرار بل ، عمدها الصل ة يبطل ل أيضاا وزيادتها ، الصل ة

الصل ة عمدها يبطل ل وسلم عليه ال صلى النبي على والصل ة كالفاتحة
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الفعلية السنة في يرد : لم أقول ؟ ل أم يشرع هل لكن يجب ل لها فالسجود
وأما ، زيادتها أو سنة سنقص في للسهو سجد أسنه وسلم عليه ال صلى عنه

ابن ال عبد حديث من مسلم المام رواه ما إل فيها يرد فلم القولية السنة
: قال وسلم عليه ال صلى النبي أن عنه ال رضي مسعود
وهو سجدتين فليسجد أحدكم سنسي فإذا تنسون كما أسنسى مثلكم بشر أسنا (( إسنما
فإن ، السبب بخصوص ل اللفظ بعموم العبر ة إن قلنا وإن )) لسيما جالس

هذا فعلى ، والسنن والواجبات الركان سنسيان ) يعم أحدكم سنسي قوله( فإذا
، بأس فل سجد إن لكن السهو سجود لها يجب ل فنه سنة ترك من سنقول
عزم أو هم التي أو فعلها عادته من التي بالسنة ذلك سنقيد أن لنا ينبغي ولكن
ليس التي السنة ترك أو عمداا السنة ترك إن أما سهواا تركها ثم فعلها على
يسمى ل حينئذذ لسنه السجود حقه في يشرع ل هذا فإن يفعلها أن عادته من

زاد إن وأما ، غيره في ل السهو حال في يشرع إسنما والسجود عنها ساهياا
جنس من كاسنت فإن ، ل وإما الصل ة جنس من تكون أن إما يخلو فل شيئاا

عمدها يبطل كان ،فإن ل وإما الصل ة عمدها يبطل أن إما يخلو فل الصل ة
عمدها يبطل ل كان وإن ، الرابع الضابط في عنها تكلمنا فهذه الصل ة
في اليدين كرفع ،فالفعلية قوليه أو فعليه تكون أن إما يخلو فل الصل ة
له يشرع أسنه أرى فل الول فأما ، وسنحوه قيام في تشهد أو الرفع مواضع
، الصل ة هيئة يغير ل الصل ة جنس من عرفاا قليل عمل ،لسنه للسهو السجود

عدم الصل ولن النقل لعدم السهو سجود له يشرع ل فكذلك الثاسني وأما
كاسنت إن وأما بذلك صلته إبطال على سنجرؤ فل سجد إن لكن ، الوجوب
تكون أن إما تخلو فل الثالثة المسألة وهي الصل ة جنس غير من الزياد ة
أسنه فالصواب الصل ة في الكلم مسألة وهي القولية فأما ، فعلية أو قوليه
الصحيح في الحكم بن معاوية لحديث ، عامداا عالماا كاسنا إن الصل ة يبطل

هو إسنما الناس كلم من شيء فيها يصلح ل الصل ة هذه (( إن مرفوعاا
ال الصل ة في (( إن ولقوله )) الحديث …والتكبير التسبيح إن )) وأما لشغ

مسألة وهي الصل ة جنس من ليس فعل زياد ة أعني – فعلية الزياد ة كاسنت
وتوالت عرفاا كثرت إذا أسنها هو فيها الصحيح فالقول الصل ة في الحركة
اليسير التأخر أو شيئاا كالتقدم عرفاا يسير ة كاسنت إذا أما الصل ة أبطلت

إن وأما ، تعالى ال شاء إن يضر ل فهذا وسنحوه ووضعه الصبي وكحمل
ما على يبني فإسنه الجهر موضع في أخفت أو الخفات موضع في جهر

بأس فل له سجد وإن ، الصل ة يبطل ل لسنه السجود فيه يجب ول مضى
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)) وال سجدتين فليسجد أحدكم سنسي (( فإذا وسلم عليه ال صلى قوله لعموم
. أعلم تعالى

 ؟ السهو سجود ترك لو الحكم : ما الخامسة المسألة 
، ل وإما فيها يجب التي المواضع السجود يترك أن إما يخلو ل هذا أقول
لسنه عليه شيء ل فهذا السجود فيها يجب ل التي المواضع في تركه إن فأما

هذا من بد ل فإسنه الواجب السجود  ترك إن وأما واجب، شيء في يفرط لم
اء سجد قريباا وذكر سهواا تركه فإذا ، الصل ة إعاد ة أو السجود محله أكان سوا

المشروع محله غير في ولو به يأتي أن عليه فالواجب ، بعده أو السلم قبل
أعني لسنه وذلك تيمية بن العباس أبو القول هذا واختار سهواا تركه لسنه

ولجبر الصل ة لتمام وسلم عليه ال صلى النبي به أمر واجب للسهو السجود
تبرأ ل فإسنه شرعاا به أمر بما يأتي ل والذي ، به إل العبد ذمة تبرأ فل خللها
الصل ة من الذمة تبرأ فل والنسيان بالجهل تسقط ل والمأمورات ، ذمته

ال قريباا وذكر السجود سنسي فمن ، بفعلها إل الواجبة أجزائها من ول أص
إن أسنه تعالى ال شاء إن والصحيح خلف فيه فهذا الفصل طال وإذا سجد
ال رحمة عليه تيمية بن العباس أبو واختاره ذلك ويجزئه يسجد فإسنه ذكره
عليه ال صلى النبي أن مسعود أبن حديث من مسلم صحيح في لما تعالى
أسنه عمران حديث وفي والكلم السلم بعد السهو سجود سجدتي جعل وسلم
خرج ثم فكلمه الخرباق له يقال رجل إليه قام ثم منزله فدخل ثل ث من سلم

وهذا ترك ما فصلى : صدق فقالوا فسألهم مغضباا وسلم عليه ال صلى النبي
إلى قام ثم ركعتين من سلم أسنه هرير ة أبي حديث وفي عرفاا طويل فصل
المسجد من الناس سرعان وخرج عليها فاتكأ المسجد في معروضة خشبه
بلى فقال تقصر ولم أسنس لم فقال الصل ة قصرت أم أسنسيت اليدين ذو له فقال

داود ولبي ، سنعم فقالوا ذلك عن وسلم عليه ال صلى النبي فسألهم سنسيت قد
وسرعان ،عاد عرفاا طويل فصل ،وهذا ذلك تعالى ال يقنه حتى يسجد : ولم
بعد الصل ة معه فأتموا المسجد إلى بعضهم أو عادوا يكوسنوا أن إما الناس

لسنفسهم أتموا يكوسنوا أن وإما الصل ة قصرت وقولهم المسجد من خروجهم
من والخروج الكثير العمل بعد أتموا فقد التقديرين كل وعلى السنة علموا لما

أمرهم وسلم عليه ال صلى النبي أن صحيح طريق من في ينقل ولم المسجد
وسجود الصل ة بين الفاصل فتحديد وبالجملة ، الفصل لطول الصل ة بإعاد ة
ول بزمان ول بمكان ل يحد ولم دليل عليه يدل لم النسيان مع بعدها السهو
ال الشرع في له أصل فطول مضبوط غير الزمان كان إذا لسيما ، أص
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يدل ولم إليه ليرجع الناس عادات في معروف حد له ليس وقصره الفصل
طول بين والبناء السجود في الشرعي الدليل يفرق ولم شرعي دليل ذلك على

ثبت سبق كما بل ، فيه والمكث المسجد من الخروج بين ول وقصره الفصل
القوم وتوشوش منزلة ودخل المسجد من خرج وسلم عليه ال صلى النبي أن

ذلك ومع المسجد من الناس سرعان ،وخرج صلته على بنى فقد ذلك ومع
ولن ، بلغتهم السنة بأن علمنا مع صلتهم باستئناف أمرهم أسنه ينقل لم

شاء إن الصحيح فالقول ، بدليل إل فعل أو بقول الصل ة بطلن عدم الصل
عليه الواجب بل عنه يسقط ل فإسنه الواجب السجود ترك من أن هو تعالى ال
يسجد أن إل عليه فما الفصل طول بعد أو قريباا ذكره فإن به يأتي أن

لم إذا بما حده لمن وسنقول ، الصحيحة السنة عليه دلت ما هو هذا سجدتين
المسجد من وسلم عليه ال صلى النبي خرج فقد له سنقول ، المسجد من يخرج
فالتحديد ، جميعاا صلتهم على بنوا وقد ، المسجد من الناس سرعان وخرج

ول الصل ة يستأسنف لم وسلم عليه ال صلى النبي لن  ، للسنة مخالف بذلك
بما حده لمن وسنقول ، باستئنافها المسجد من خرجوا الذين الناس سرعان أمر
ما قال فإن ، به سنعمل معين بزمن ذلك لنا حدد له ،سنقول  الفصل يطل لم

على زاد وما طويل بفصل فليس وسلم عليه ال صلى فعله وما حاله وافق
الزمن مقدار سنعرف ل فإسننا  دقيق شيء إلى ترجعنا : لم له فنقول فطويل ذلك

سنعرف ول للناس وسواله خروجه ثم لمنزله دخوله في استغرقه الذي والوقت
فصل فهذا ذلك الخ … المعروضة الخشبة إلى فيه قام الذي الوقت مقدار
في تختلف الناس وأعراف ، غيره عليه سنقيس حتى زمنه سنعرف ل فصا لكنه

: إن كله ذلك فوق سنقول بل ، ينضبط يكاد ل مما فهذا وقصره الفصل طول
صلى النبي لن وذلك شرعي مستند له ليس وقصره الفصل بطول العتبار

سجدت إسني يقل لم وسجودها وإتمامها الصل ة بين فصل لما وسلم عليه ال
ذلك قال لو فإسنه ، فاستأسنفوا الفصل طال إذا لكن قصير الفصل لن وأتممت

عن البيان وتأخير إليه الحاجة شد ة مع يقله لم لما لكن وأطعنا سمعنا لقلنا
كان لو إذ ، اعتباره عدم على ذلك دل يقله لم لما يجوز ل الحاجة وقت

عليه ال صلى التشريع مقام في لسنه لذكره الستئناف أو البناء في معتبراا
فيما : هذا قلت فإن ، مضى ما رجحنا التأمل مع بين مم ولغيره فلهذا ، وسلم

سجود : إن فأقول تركه تعمد أي عمداا تركه لو الحكم ما لكن سهواا تركه إذا
إما و بزياد ة إما أثنائها في حصل الصل ة في خلل لجبر به مأمور السهو
فإذا ، فعله على وداوم به أمر وسلم غليه ال صلى فالنبي بشك وإما بنقص
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من شيئاا ترك ومن أجزائها من جزءاا ترك فكان عمداا السجود السنسان ترك
وقتها خرج حتى عمداا الصل ة ترك كمن ، بذلك تبطل فإسنها عمداا أجزائها

عمداا وقتها بفوات تفوت بوقت المؤقتة العباد ة لن قضاؤها له يشرع ل فإسنه
فيما السلم بعد بالسجدتين أمر وسلم عليه ال صلى النبي ولن سهواا ل

" يسجد ثم يسلم ثم عليه وليتم الصواب "فليتحرا فقال السلم بعد سجوده
الحديث في كما السلم قبل الصل ة آخر في السلم قبل بالسجدتين وأمر

الذكر مع ذلك وجوب على دليل )) فهذا يسلم أن قبل سجدتين (( وليسجد
قد فهذا والناس الجاهل أما الوامر هذه مقتضى مخالفة له يجوز ل فالمتعمد

قد يكون فإسنه السلم قبل سجود عن عالماا عامداا سلم فإن ، عليه الكلم تقدم
تبطل فصلته عالماا متعمداا يجبره بما يأتي ولم واجباا الصل ة من سنقص

سجود في السلم بعد يسجد لم ومن ، وسلم عليه ال صلى النبي أمر لمخالفته
والسجود السلم بين بالموالة لخلله تبطل صلته فإسنه السلم بعد محله
النبي أمر عليه ليس بشيء وأتى النبوي المر خالف قد فيكون عالماا عامداا
وأمر فقط بالسلم إل الصل ة عن فصلهما يشرع لم إذ ، وسلم عليه ال صلى
ذلك غير أو قام أو عمداا تكلم فمتى السابق الحديث في كما السلم عقب بهما
ترك إذا تبطل كما صلته بطلت عذر بل عامداا عالماا التتابع يقطع مما

ال ليس للمخالفة المتعمد ولن عامداا عالماا السلم قبل السجدتين للعذر أه
في تسببه من التوبة وجوب مع الصل ة استئناف عليه وحينئذذ والمسامحة

العامة للدلة موافقاا أراه ما هو فهذا ، وعلم بعمذد الولى صلته إبطال
وهو الزلل عن يتجاوز وال الخطأ من إليه وأتوب ال وأستغفر والخاصة

وأعلم. أعلى
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) السادسة (المسألة
من وعلى فعليه الما م سها فإن سهو المأمو م على ( ليس

) معه أدركه

للمأموم يجوز فل ، لمام تابع المأموم أن هي ، الفقهاء عند الساسية القاعد ة
((  وسلم عليه ال صلى النبي قال كما الفعال من بفعل إمامه على الختلف

حتى تكبروا ول فكبروا كبر فإذا عليه تختلفوا فل به ليؤتم المام جعل إسنما
ول فاسجدوا سجد وإذا يركع حتى تركعوا ول فاركعوا ركع وإذا يكبر

القاعد ة وهذه الصحيحين في وأصله داود أبو )) رواه يسجد حتى تسجدوا
ول قياذم في إمامه يخالف أن للمأموم يجوز فل ، الدليل خصه فيما إل مطرد ة

، الصل ة أفعال جميع في متابعته عليه الواجب بل سجود أو ركوع ول قعود
فلو ، عنه يعفى فإسنه ، ركن زياد ة أو واجب تفويت إلى ذلك أدى وإن حتى

حينئذذ سيفوته فإسنه ركعة فاته وقد رباعية في المام مع دخل المأموم أن
زياد ة من الثاسنية الركعة بعد معه وجلوسه بل ، إمامه متابعة أجل من التشهد
هو لكن المام حق في الول التشهد هو القعود هذا لن محله غير في ركن
بعد يكون ل الول التشهد لن أول بتشهد ليس ركعة فاتته من حق في

المام ويتحمله لمامه متابعة القعود هذا فزاد ركعة إل يصل لم وهو ركعتين
عمداا ولو وجلسته الول للتشهد يجلس ولم سهواا الثالثة إلى المام قام لو بل

المأموم متابعة إن على يدل مما كثير ة والصور ، قيامه في "موافقة" لمامه
تابعة المأموم فصل ة ، به إل المأموم صل ة تصح ل فرض إمامه لفعال
صل ة في خلل كل أن فاعلم ذلك علم إذا ، القتداء وجوب في المام لصل ة
ععدد فإسنه المام ال اي في الخلل وليس الظاهر الخلل أعني المأموم صل ة في خل
ال يكون المأموم صل ة تابع والمأموم متبوع المام لن المام صل ة في خل
المأموم من يقع أن إما الصل ة في السهو أن فاعلم جلياا فهماا هذا فهمت ،فإذا
وذلك المام عنه يتحمله بل المأموم على السجود يجب ل فإسنه إمامه خلف

سهو المام خلف من على (( ليس مرفوعاا الخطاب بن عمر : حديث لمور
بمثله تقوم ل ، ضعيف حديث )) لكنه خلفه من وعلى فعليه المام سها فإذا

النبي خلف للسهو يسجد كان الصحابة من أحد أن ينقل لم : أسنه ومنها ، حجة
يحصل قد بعضهم أن سنجزم أسننا مع ، أبداا سنفسه لسهو وسلم عليه ال صلى

بالسجود الستقلل منهم أحد عن يثبت لم فإسنه ذلك ومع الصل ة في سهو منه
لنفسه بالسجود ينفرد ل فإسنه سها إذا المأموم أن إجماعهم على هذا بل ولنفسه
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يخلوا فل خلف سها إذا المأموم :أن ومنها ، المام عنه يتحمله مما هذا بل
سجوده فإن السلم قبل كان فإن ، بعده أو السلم قبل سجوده يكون أن إما

وسلم عليه ال صلى النبي قال وقد به للتمام وترك لمامه مخالفة حينئذذ
واختلف به التمام ترك وهذا ، عليه تختلفوا فل به ليؤتم المام جعل (( إسنما

فهو إمامه يفعله لم بشيء قد يكون فإسنه السلم بعد السجود كان وإن ، عليه
صلى النبي قول مسلم صحيح في ثبت أسنه ومنها ، أيضاا عليه الختلف من
أو النقص من خلفه من لصل ة حافظاا )) أي جنة المام (( إسنما وسلم عليه ال

من المشهور وهو معتبر غير المأموم سهو أن على تدل الدلة فهذه ، إبطال
السهو هذا فإن المام سها إذا وأما ، العلم أهل جماهير مذهب هو بل المذهب

النبي ولن ، بصلته صلتهم لتعلق خلفه من وصل ة صلته في م}ثراا يكون
أن مع للسهو وسجد أتم وسلم الثنتين عن سهى لما وسلم عليه ال صلى

له حصلت التي السهو مخالت ذلك وغير سهو منهم يحصل لم الصحابة
وإسنما عليهم ال رضوان الصحابة فيها سها قد يكن لم وسلم عليه ال صلى
لن ، منه سنقص أو فيه زيد المر أن منهم ظناا الصل ة أثناء في التنبيه تركوا

في وسلم عليه ال صلى النبي تابعوا فقد ذلك ومع ، تشريع عصر العصر
صلى قوله ولعموم بصلته صلتهم لرتباط ذلك ومع ، معه وسجدوا سهو
ولم سجد )) فلو عليه تختلفوا فل به ليؤتم المام جعل (( إسنما وسلم عليه ال

ذر في عليه لختلف المأموم يسجد الصل ة سجود في كمخالفة فيكون واجب أم
:  أمران عندسنا تقرر قد : إسنه سنقول هذا وبعد
. إمامه خلف سها إذا سهو عليه ليس المأموم  أن: الول
سؤالن بقي ،لكن خلفه من وعلى عليه سهو فإسنه سها إذا المام أن:  الثاني
: مهمان
؟ ل أم السجود خلفه من جميع على يجب المام سها إذا  هل: الول
؟ المام خلف المسبوق سها إذا الحكم  ما: الثاني

، الـضـابط ـهـذا عـلـى الكلم تـمـام ـمـن وهما مهمين سؤالين هذين أن فالجواب
المسبوقين من معه أدركه من وعلى عليه فإسنه سها إذا المام : فإن الول فأما

ل ـفـإسنه الصل ة أول من إمامه مع دخل فمن ، المذكور الضابط سنص هو وهذا
للـسـهو مـعـه الـسـجود علـيـه يـجـب الحالة هذه ففي السهو في يوافقه سوف شك

اء بـعـد إل مـعـه ـيـدخل ـلـم بحـيـث السهو فاته إن وأما ، بعده أو السلم قبل سوا
الثاسنـيـة ـفـي إل مـعـه ـيـدخل ولم الولى الركعة في السهو حصل إذا كما السهو
ال ـجد فل السلم قبل كان إذا وإل السجود يلزمه ل الحالة هذا ففي مث ـه يـس مـع
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يـجـب ول ـشـيء صلته من عليه بقي وقد معه سلم إن لصلته إبطال فيه لن
ـمـع الـسـهو ـيـدرك ـلـم لسنه السلم بعد السجود كان إذا فيما السجود عليه أيضاا

فـصـارت حينـئـذذ الـسـجود يلزـمـه فل إـمـامه ـصـل ة خـلـل ـيـدرك ـلـم أي إـمـامه
: ثل ث عندسنا الحوال

فهذا إمامه صل ة من شيء يفوته ول الصل ة في إمامه مع يدخل : أن الول
اء فيها متابعة وتلزمه إمامه سها إن السجود يلزمه قبل السجود كان سوا
. بعده أو السلم
السجود في متابعته يلزمه أيضاا فهذا إمامه سهو أدرك الذي : المسبوق الثاسنية
اء الذي السهو كان إن لكن المام سهو أدرك لسنه بعده أو السلم قبل سوا
صلته من عليه بقي لسنه معه يسجد فل السلم بعد سجوده إمامه مع أدركه

. السلم بعد السجود عليه وجب وسلم صرته أتم إذا لكن بعضها
قبل إمامه سجود كان إن فهذا إمامه سهو يدرك لم الذي : المسبوق الثالثة
بينهما ينقطع لم القتداء ولن المخالفة لتحريم فيه متابعته عليه وجب السلم

من عليه بقي لسنه فيه متابعته يجوز ل فهذا السلم بعد السجود كان إن وأما
ل الجواب ؟ ل أم السجود يلزمه فل صلته أتم إذا لكن ، بعضها صلته
يدركه لم فيه الخلل حصل الذي فالجزء إمامه، سهو يدرك لم لسنه يلزمه

قولنا: وهو الثاسني وأما ، الول للسؤال بالنسبة فهذا ، به يطالب فل المسبوق
أن إما حالتين من يخلوا ل هذا سنقول ؟ المام خلف المسبوق سها لو الحكم ما

يجب فإسنه مفارقة بعد السهو وقع فإن ، قبلها أو إمامه مفارقة بعد السهو يقع
لسنقطاع المنفرد حكم في حينئذذ لسنه ، فيه يجب فيما للسهو عليه السجود عليه

خلف وهو السهو له وقع إن وأما ، إمامه بسلم إمامه وبين بينه القتداء
: فنقول إمامه

وهذا ، له السجود عليه يجب فإسنه السجود يوجب سهواا سها من كل إن
الواجبات لن العجز مع ويسقط المكان مع به التيان من بد ل الواجب

ذص لمامه خلف سها المسبوق وهذا ، عنها بالعجز تسقط شك أو زياد ة أو بنق
ل السلم بعد هو لمامه المتابعة على المحافظة مع السجود عليه فيجب
سجود وعليه صلته أتم فإذا المنفرد أحكام يأخذ أي منفرداا بل مأموما يكون

للسهو فيسجد ، بالمأمور التيان عليه وجب به التيان من ماسنع ول واجب
؟ المأموم على واجب السهو سجود فهل قلت فإن ، منه حصل الذي
) مأموم على سجود ( ل الضابط في تقول : فلماذا قلت فإن ؟ سنعم قلت

فأقول ؟ عليه سجود ل فإسنه إمامه خلف سها إذا المأموم أن بالدليل وقررت
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بالمتابعة مخل المأموم لسهو السجود كان إذا فيما لكن سابقاا ذلك قررسنا قد سنعم
سقط واجب حينئذذ السجود فيكون الصل ة أول من معه ادخل إذا فيما وهو

يأتي إسنه فقلنا الواجب هذا يسقط عذر ل فإسنه المسبوق حال في وأما ، للعذر
. أعلم وال به

: أمرين من مكون الضابط هذا أن إذاا الكلم هذا من فنخلص
الـسـجود ـكـان إن إـمـامه خـلـف سها إذا فيما المأموم على سجود ل أسنه:  الول
. بالمتابعة يخل

أدرك من جميع على وكذلك ، السجود فعليه سها إذا المام أن:   الثاني
. أعلم تعالى . وال واضح وهذا ، يدركه لم من دون معه السهو
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