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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١٠٦

سجود السهو والشكر ١٠
والتالوة 

المحتويـــات
سجود السهو

تعريف سجود السهو

أسباب سجود السهو

صفة سجود السهو

سجود الشكر

تعريف سجود الشكر

صفة سجود الشكر

سجود التالوة

تعريف سجود التالوة

صفة سجود التالوة

آيات سجدات التالوة

 أوًال: سجود السهو 
تعريف سجود السهو

سجود السهو: 
عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي؛ 
لجبر الخلل الحاصل في صالته من أجل 

السهو. 

الشك:
 وهو التردد بين شيئين أيهما الذي وقع. 

أسباب سجود السهو 
أسباب سجود السهو ثالثة: الشك والزيادة والنقص. 

الشك: . ١

والشك بالنسبة للصالة ينقسم إىل قسمني: 
شك بعد الصالة: . ١

وهذا الشك ال يُلتفت إليه.
مثاله: رجل شك بعد صالة الفجر أصالها ركعتني أم ثالثا؟ 

فهذا ال يَلتفت إىل هذا الشك، إال أن يتيقن فيعمل بام تيقن. 
شك أثناء الصالة: . ٢

وهذا الشك ال خيلو من حالتني: 
أن يترجح لديه أحد ا+مرين:أ. 

وهنا يعمل بام ترجح عنده، ويسجد للسهو بعد السالم.
مثالـه: رجل يصيل الظهر فشـك يف الركعة هل هي الثانية أو 
الثالثة، لكن ترجح عنـده أهنا الثالثة، فهذا جيعلها الثالثة، ويتم 

صالته، ثم يسجد للسهو بعد السالم.
التِهِ  مْ يفِ صَ كُ دُ كَّ أَحَ ا شَ والدليل عىل ذلك قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ
» (رواه ابن حبان).  ِ تَنيْ دَ جْ دْ سَ جُ يَسْ مَّ لْ ، ثُ لِّمْ يُسَ مَّ لْ ، ثُ ابَ وَ رَّ الصَّ يَتَحَ لْ فَ
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١٠٧ فقه العبادات المصور

سجود السهو والشكر والتالوة 

يسلم

يسلم

أن ال يترجح لديه أحد ا+مرين: ب. 

وهنا يبني عىل األقل، فيتم صالته ويسجد للسهو قبل السالم.
مثاله: رجل يصيل الظهر فشك يف الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، ومل يرتجح لديه يشء؟ فهذا يبني عىل األقل، ويعتربها الثانية، 

ويتم صالته، ويسجد للسهو قبل السالم. 
ا  ىلَ مَ يَبْنِ عَ لْ ، وَ ـكَّ حِ الشَّ يَطْرَ لْ ا، فَ عً بَ ا أمْ أَرْ ثً ، ثَالَ ىلَّ مْ صَ رِ كَ دْ لَمْ يَ تِهِ فَ الَ مْ يفِ صَ كُ دُ ـكَّ أَحَ ا شَ والدليل عىل ذلك قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إذَ

» (رواه مسلم).  لِّمَ سَ بْلَ أَنْ يُ ، قَ ِ تَنيْ دَ جْ دُ سَ جُ مَّ يَسْ ، ثُ نَ تَيْقَ اسْ

يسجد للهسو

يسجد للهسو
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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١٠٨

الزيادة: . ٢
وهي أن يزيد املصيل يف صالته ركوعا أو سجودا.... إلخ.

والزيادة ال ختلو من حالني: 
أن يتذكرها المصلي أثناء فعلها. أ. 

وهنا جيب عليه الرجوع عنها، ويتم صالته، ثم يسجد للسهو 
بعد السالم.

مثاله: رجل يصيل الظهر وقام ليأيت بركعة خامسـة، ثم تذكر 
أثنـاء الركعة، وهنا جيب عليه اجللوس فـورا، ويتم صالته، ثم 

يسجد للسهو بعد السالم. 
 أن يتذكرها المصلي بعد فعلها. ب. 

وهنا يتم صالته، ثم يسجد للسهو بعد السالم.
رَ  ـىلَّ الظُّهْ ودليـل ذلك حديـث ابن مسـعود  أَنَّ النبي  صَ
يْتَ  لَّ : صَ الَ ؟ قَ اكَ ا ذَ مَ : وَ الَ قَ ةِ؟ فَ الَ يدَ يفِ الصَّ : «أَزِ هُ يلَ لَ قِ ا، فَ ْسً مخَ

لَّمَ » (رواه البخاري).  ا سَ دَ مَ عْ ِ بَ تَنيْ دَ جْ دَ سَ جَ ا». فَسَ ْسً مخَ
النقص: . ٣

وهـو أن ينقص املصيل ركنا أو واجبـا من أركان أو واجبات 
الصالة. 

نقص ركن: . ١
إذا كان هـذا الركن هـو تكبرية اإلحرام فـإن الصالة باطلة؛ 
ألهنـا مل تنعقد أصال، وإن كان الركن غـري تكبرية اإلحرام فإنه 

ال خيلو من حالتني: 
 أن يتذكره المصلي بعد أن يصل إلى موضعه أ. 

من الركعة التالية. 

وهنـا يلغـي الركعـة التي ترك منهـا هذا الركـن، ويقيم التي 
تليها مقامها.

مثاله: رجل نيس الركوع يف الركعة األوىل، ثم تذكر يف الركعة 
الثانيـة وهو يف الركوع أنه نيس الركـوع يف الركعة األوىل، فهذا 
يعتـرب تلك الركعة الركعـة األوىل، وال يعتد بالركعة السـابقة، 

ويتم صالته، ثم يسجد للسهو بعد السالم. 

أن يتذكره المصلي قبل أن يصل إلى موضعه ب. 
من الركعة التالية. 

وهنا جيب عليه أن يعود إىل الركن املرتوك فيأيت به وبام بعده، 
ويتم صالته، ثم يسجد للسهو بعد السالم.

مثاله: رجل نيس السـجدة الثانية واجللوس قبلها من الركعة 
األوىل، فذكـر ذلـك بعد أن قام مـن الركوع يف الركعـة الثانية، 
فإنه يعود وجيلس ويسـجد، ثم يتم صالته، ثم يسـجد للسـهو 

بعد السالم. 
نقص واجب: . ٢

إذا نـيس املصـيل واجبا من واجبات الصـالة فإنه ال خيلو من 
ثالث حاالت: 

أن يتذكره قبل أن يفارق محله من الصالة. أ. 

و هنا يأيت به وال يشء عليه. 
أن يتذكره بعد أن يفارق محله من الصالة ب. 

قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه. 

وهنـا يرجـع فيأيت بـه، ثم يتم صالته، ويسـجد للسـهو بعد 
السالم. 

أن يتذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه. ج. 

وهنا يسـتمر يف صالته، وال يرجع إليه، ويسـجد للسهو قبل 
السالم.

يسلم يسجد للهسو
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١٠٩ فقه العبادات المصور

سجود السهو والشكر والتالوة 

مثاله: رجل رفع من السجود الثاين يف الركعة الثانية ليقوم إىل الثالثة ناسيًا التشهد األول، فذكر قبل أن ينهض أنه نيس التشهد، 
ا فيتشهد، ثم يكمل صالته وال يشء عليه. فهذا يستقر جالسً

فإن ذكر بعد أن هنض قبل أن يستتم قائامً رجع فجلس وتشهد، ثم يكمل صالته، ويسجد للسهو بعد السالم.
فإن ذكر بعد أن استتم قائامً سقط عنه التشهد فال يرجع إليه، ويكمل صالته، ويسجد للسهو قبل أن يسلم.

امَ النَّاسُ  قَ ، فَ ْلِسْ ْ جيَ ِ ملَ يَنيْ ُولَ ِ األْ تَنيْ عَ كْ امَ يفِ الرَّ قَ رَ فَ ِمُ الظَّهْ ىلَّ هبِ يْنَةَ  «أَنَّ النَّبِيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص صَ والدليـل عـىل ذلك حديث عبد اهللا بن بُحَ
لَّمَ »(رواه البخاري).  مَّ سَ ، ثُ لِّمَ بْلَ أَنْ يُسَ ِ قَ تَنيْ دَ جْ دَ سَ جَ ، فَسَ الِسٌ وَ جَ هُ َ وَ ربَّ هُ كَ لِيمَ رَ النَّاسُ تَسْ تَظَ انْ ةَ وَ الَ ا قَىضَ الصَّ تَّى إِذَ ، حَ هُ عَ مَ

مما سبق يتبني لنا أن سجود السهو يكون قبل السالم، وبعد السالم. 

بعد السالم قبل السالم

موضع سجود السهو

أ- عنــد نقــص واجــب تذكــره المصلــي بعد 
وصوله للركن الذي يليه.

ب- عنــد الشــك الــذي لــم يترجح فيــه أحد 
ا+مرين المشكوك فيهما.

أ- عند الزيادة.

ب- عند الشــك الــذي ترجح فيه أحــد ا+مرين 
المشكوك فيهما.

ج- عند نقص ركن تذكره المصلي قبل وصوله 
إلى موضعه من الركعة التالية.

د- عند نقص واجب تذكره بعد أن يفارق محله 
من الصالة وقبل وصوله للركن الذي يليه.
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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١١٠

مسائل
 إذا سلم املصيل قبل متام الصالة ومل يذكر إال بعد زمن طويل أعاد الصالة من جديد، وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتني . ١

وثالث فإنه يكمل صالته، ويسجد للسهو بعد الصالة.
 جيب عىل املأموم متابعة اإلمام يف سجود السهو حتى ولو أدركه بعد السهو.. ٢
 إذا اجتمع عىل املصيل سهوان، موضع أحدمها قبل السالم، وموضع الثاين بعد السالم، فإنه يسجد للسهو مرة واحدة . ٣

قبل السالم. 

يسجد للهسوتكبرية اإلحرام

صفة سجود السهو 
سجود السهو كالسجود يف صلب الصالة؛ يف التكبري عند السجود، والرفع منه، وما يقال فيه حال السجود، وبني السجدتني. 

https://www.al-feqh.com/ar

ht
tp

s:
//w

w
w

.a
l-f

eq
h.

co
m

/a
r



١١١ فقه العبادات المصور

ثانًيا: سجود الشكر 

ودليـل مرشوعيـة سـجود الشـكر: حديث أيب بكـرة  أن 
ا  ا شاكرً النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إِذا جاءه أمر رسور أو بُرشّ به خرّ سـاجدً

هللا (رواه أبو داود). 
صفة سجود الشكر 

ال يشـرتط الوضـوء لسـجود الشـكر، وإنـام يكرب سـاجدا، 
ويقول: «سـبحان ريب األعىل» وحيمد اهللا ويشكره عىل ما أنعم 

به عليه، ثم يقوم من سجوده، وال يُكربِّ وال يُسلِّم. 
ثالًثا: سجود التالوة 

رَ –ريض  مَ نِ ابْنِ عُ ودليل مرشوعية سجود التالوة ما ثبت عَ
ةُ  دَ ـجْ ا السَّ ةَ فِيهَ ـورَ يْنَا السُّ لَ أُ عَ رَ قْ انَ النَّبِيُّ يَ : «كَ ـالَ اهللا عنهـام- قَ

» (رواه البخاري).  دُ جُ نَسْ دُ وَ جُ يَسْ فَ
ويكون السـجود إِذا مـرّ القارئ بآية فيها سـجدة يف الصالة 
لـه  يشـرتط  وال  خارجهـا،  أو  اجلهريـة-  أو  الرسيـة  -سـواء 

الوضوء. 
صفة سجود التالوة 

- يكرب القارئ أو املستمع للقرآن للسجود، ويقول: «سبحان 
ريب األعىل»، ويدعو بقوله: «سـجد وجهي للذي خلقه، وشق 

سمعه وبرصه بحوله وقوته» (رواه الرتمذي). 

سجود الشكر:
نعمة  حصول  عند   I شكًرا  السجود   

أو أمر سار أو دفع مكروه، ونحو ذلك.

سجود التالوة
هي سجدة يسجدها القارئ إذا مر بآية 

فيها سجدة.

ا،  ا، وضـع عنـي هبـا وزرً «اللهـم اكتـب يل هبـا عنـدك أجـرً
ا، وتقبلهـا مني كام تقبلتهـا من عبدك  واجعلهـا يل عنـدك ذُخرً

داود» (رواه الرتمذي). 

- ثـم يكـرب ويرفع من السـجود -إِن كان يف صـالة- وإِن مل 
يكن يف صالة رفع من غري تكبري وال تسليم. 

سجود السهو والشكر والتالوة 
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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١١٢

(٢٠٦) (١٥) سورة ا+عراف آية رقم:  سورة الرعد آية رقم: 

 (٤٩) (١٠٧) سورة النحل آية رقم:  سورة اسراء آية رقم: 

 (٥٨) (١٨) سورة مريم آية رقم:  سورة الحج آية رقم: 

 (٧٧) (٦٠) سورة الحج آية رقم:  سورة الفرقان آية رقم: 

 (٢٥) (١٥) سورة النمل آية رقم:  سورة السجدة آية رقم: 

 (٢٤) (٣٧) سورة ص آية رقم:  سورة فصلت آية رقم: 

 (٦٢) (٢١) سورة النجم آية رقم:  سورة االنشقاق آية رقم: 

 (١٩) سورة العلق آية رقم: 

ا�يات المشتملة على سجدات التالوة هي: 
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١١٣ فقه العبادات المصور

سجود السهو والشكر والتالوة 

مسائل 
املسافر عىل الراحلة إذا قرأ آية سجدة ينزل من راحلته، ويسجد للتالوة، فإن مل يتيرس له ذلك أومأ برأسه للسجود.. ١
إذا كرر القارئ آية السجدة أجزأه أن يسجد مرة واحدة.. ٢
 ال حرج يف السجود للتالوة يف األوقات املنهي عن الصالة فيها.. ٣
تَدٍ به تابع له يف التالوة.. ٤ قْ  إذا مل يسجد القارئ مل يسجد املستمع؛ ألنه مُ
 السـامع للقارئ من غري قصد لالسـتامع، كأن يكون مارا به، أو منشـغال عنه، فال يتابعه عىل السـجود؛ ألنه مل يأتم . ٥

ويقتدِ به يف التالوة. 
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