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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 أما بعد                                      بعدهاحلمد هلل وحده والصالة والسالـ على من ال نيب 

، حىت ُجعلت وأمرًا كبَتاً، وجاءت النصوص مبينة ذلك يف أمت بياف وأكملو ،فإف للصالة شأاًن عظيماً 
، لذا اعتٌت الشارع احلكيم إلدياف والنفاؽ، وابابً من أبواب اجلنةفيصاًل بُت اإلسالـ و الكفر، وعالمة على ا

 ،و أحكامها ، يف فضائلهاأتليفًا وحديثاً العلماء من الصحابة حىت يومنا ىذا اعتٌت و  ،أبحكاـ الصالة
وأثرىا على النفس واألمم ، وىي من األمهية ٔتكاف يف حياة ادلسلم ، فهي ال تنفك عنو يف  ،دقيقها وجليلها

 .أي يـو من األايـ ، ويف أي حاؿ من األحواؿ 

، والناس  ، ومن ذلك أحكاـ سجود السهو (الواتس) وقد كتبت مجلة من أحكامها من خالؿ برانمج  
ْتاجة إليها بصفة دائمة، تعلماً ومدارسة ومراجعة، وىي شلا يكثر السؤاؿ عنها،  وجيهلها كثَت من الناس ، 

طلب قد و ادلساجد، لتداخلها وتنوع حاالهتا وصورىا واخلالؼ فيها ،  وحيصل كثَت من اجلدؿ فيها يف
وقد ذكرت  فاستعنت ابهلل يف كتابتها ،  بعض الفضالء ، مجعها يف رسالة حىت تسهل قراءهتا ومراجعتها،

ًرا مذكّ  بعض األدلة واألقواؿ سلتصرة، لتسهل قراءهتا، وال ديّلها ادللوؿ يف زمن اخلالصة والسرعة واالختصار،
 هبا نفسي وإخواين، وىي امتداد لسلسلة اخلالصات الفقهية، وأصلها رسائل عرب برانمج التواصل )الواتس(.

 وأحكامها مبثوثة يف كتب العلماء على سلتلف مذاىبهم الفقهية ، ومن أراد االستزادة فيمكنو الرجوع إليها.

 ه هبا عن ردى.هبا ىدى أو يردّ وما أىدى ادلرء ألخيو ادلسلم ىدية أفضل من حكمة يزيده هللا 

م التالقي          فهما صلٌة أبحسنه من كتاب                     إذا اإلخواُن فاَته

 وقد مسيتو :  

 جزء يف أحكام سجود السهو

ة عاـ النفع والربكتقبلو هللا قبواًل حسًنا، ونفع بو العباد والبالد، واحلاضر والباد، وجعلو عماًل صاحلًا، دائًما، 
، وأف حييينا مجيًعا على العلم النافع والعمل  ، وطاليبعلى مر السنوات واألزماف ، صدقة لوالدّي وأىل بييت

عباده ادلؤمنُت، ىو خَت مسؤوؿ وأكـر و ملسو هيلع هللا ىلص كتابو وسنة نبيو الصاحل، وأف ديّتعنا متاع الصاحلُت، وأف ينصر  
 .مأموؿ
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 وسجود السهو : تعريف السهو ۞ادلسألة األوىل :

 ذىوؿ القلب عن الشيء ادلراد فعلو . لغة : هوالس

 سجداتف يفعلهما ادلصلي آخر الصالة جرباً للخلل الذي حدث يف الصالة . شرعاً :سجود السهو 

 : رمحهم هللا ما ىي الصالة اليت يشرع ذلا السجود ؟زلل خالؼ بُت العلماء : ثانية۞ادلسألة ال

 و مذىب األئمة األربعة .مشروع يف الفرض والنفل ، وى القول األول :

 وىو قوؿ الشافعي القدمي والشوكاين .، يشرع يف الفرض فقط ، وبو قاؿ ابن سرين  القول الثاين :

 .لعمـو األدلة يف سجود السهو  ،األوؿ :الراجح

 فإف قاؿ قائل كيف توجبوف سجود السهو يف النافلة ، وىي انفلة؟  

، فإذا دخل يف النفل وجب أف أييت بو على و على وفق الشريعةفاجلواب ما تلبس بو وجب عليو أف أييت ب 
فمن األصل ال يصلي،  على الوجو ادلشروع ، وإال كاف مستهزائً، وإذا كاف ال يريد الصالةالوجو ادلشروع 

، وال يتعارض ىذا مع جواز أما أف يتالعب فيأيت ابلنافلة انقصة مث يقوؿ: ال أجربىا، فهذا ال يوافق عليو
نافلة ففرؽ بُت ادلسألتُت ، وال يتصور أيضًا أف يقاؿ لو جيوز أف تصلي بسجدة واحدة يف الركعة أو قطع ال

يًتؾ الركوع وضلوىا، ألنو ال يلزمك إ٘تاـ النافلة، وألنو مل يرد من الشارع التفريق بُت الفرض والنفل ، وهللا 
 .أعلم 

 : رمحهم هللاحكمو زلل خالؼ بُت العلماء  : ثالثة۞ادلسألة ال

 وىو الصحيح عند احلنفية واحلنابلة وقوؿ للمالكية واختاره ابن حـز وابن تيمية .، واجب القول األول :

 دلالكية والشافعية ورواية عند احلنابلة .مذىب اسنة، وىو قوؿ عند احلنفية و  القول الثاين :

 وأتيت يف مواضعها . ،أدلة األمر ابلسجود للسهولعمـو ، األوؿ  الراجح :

 أسباب سجود السهو : : رابعة۞ادلسألة ال

 الشك . ��                     لنقصاف.ا ��                        الزايدة .��

 



 

3 
 

 

 يف الصالة: وتنقسم إىل قسمني : الزايدة:  األول السبب۞
 أ ـ زايدة فعل : وهي أقسام :

 القسم األوؿ : من جنس الصالة وىي أقساـ :
 يلزمو سجود السهو.فينتقل عنو وال يتّمو، و  ف جيلس للتشهد يف غَت موضعو،زايدة واجب : كأ-أ

سجدتُت ويركع ركوعُت فهذا يلزمو سجود السهو ، وىو زلل اتفاؽ يزيد على زايدة ركن : كأف -ب
 بُت األئمة األربعة .

 :صور الزايدة إذا كانت من جنس الصالة، وذلا حالتان 
 سهو، وذلا صور:األوىل: زايدة يشرع ذلا سجود ال

 إف كاف تذكر يف أثناء الصالة لزمو الرجوع يف احلاؿ،ف يف الصالة سهواً؛ زايدة ركعة الصورة األوىل:
وىو أيضاً، وال يعيد شيئاً، وإف كاف تذكر بعد الصالة فيسجد للسهو  ويسجد سجود السهو للزايدة،

د للسهو بعد السالـ .رواه عندما صلى  مخس ركعات سج ملسو هيلع هللا ىلصمذىب مجهور الفقهاء ، لفعل الرسوؿ 
 اجلماعة.

 فمحل خالؼ بُت العلماء رمحهم هللا : ،ادلسافر إذا نوى القصر مث قاـ إىل اثلثة سهواً : الصورة الثانية
 يرجع ، ويسجد للسهو ، وىو مذىب مجهور الفقهاء  . القول األول :
جو عند الشافعية  وقوؿ عند لو أف يتم ، وال يسجد للسهو ، وىو مذىب ادلالكية وو  القول الثاين :

 احلنابلة.
 لو األمراف ، ألهنا زايدة على وجو مباح . الراجح :

 قاـ إىل اثلثة فماذا يفعل؟ : يف قياـ الليل، لو الصورة الثالثة
 ىذا مبٍت على صفة صالة الليل ىل تصلى أربعاً متصلة أو البد مثٌت مثٌت ؟

  ذلك على قولُت:فعلى القوؿ أبهنا مثٌت مثٌت، فقد اختلفوا يف
يرجع وجوابً ، كصالة الفجر ، ويسجد للسهو ، وىو مذىب اإلماـ أمحد وأصحابو،  القول األول :

حلديث : ) صالة الليل مثٌت مثٌت( رواه البخاري ومسلم ، ألف اخلرب ىنا ٔتعٌت األمر أي صلوا الليل مثٌت 
 مثٌت .

هو ، وىو مذىب مالك والشافعية ووجو عند يرجع نداًب وإف أمت جاز، ويسجد للس القول الثاين :
احلنابلة، وشرطو عند ادلالكية : إف قاـ ومل يعقد ركعة رجع وسجد بعد السالـ، وإف عقد ركعة أ٘تها أربعاً 
وسجد قبل السالـ ، وأما إذا مل يفارؽ األرض بيديو وركبتيو فإنو ال سجود عليو ، وشرطو عند الشافعية 

ياـ أنو جيلس مث يقـو إىل الثالثة ، حىت يكوف نوى الزايدة قبل البدء فيها ، ألف :إف أراد الزايدة بعد الق
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 كاف يصلي الوتر سرداً مخساً وسبعاً ، وأجيب ابلفرؽ بينهما .  ملسو هيلع هللا ىلصالرسوؿ 
يكمل وال شيء عليو ، وىو فإنو   وأما على القوؿ ٔتشروعية الزايدة على الركعتُت، فلو قاـ إىل اثلثة،

 ملسو هيلع هللا ىلصأربعاً أربعاً ، حلديث عائشة اهنع هللا يضر قالت : ) كاف رسوؿ هللا  مصالة الليل عندى ، ألفاحلنفيةمذىب 
يزيد يف رمضاف وال يف غَته على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً، فال تسأؿ عن حسنهن وطوذلن، مث ال 

ف حديث وطوذلن، مث يصلي ثالاًث ( رواه البخاري ، وأجيب : أب حسنهنيصلي أربعاً، فال تسأؿ عن 
وليس الصفة ،  ،قوذلا أربًعا مث أربًعا صالة الليل مثٌت مثٌت مفسر حلديث عائشة ، وأهنا  أرادت العدد يف

 وألف القوؿ إذا عارضو الفعل قدـ القوؿ وغَت ذلك .
خروجًا من اخلالؼ، وادلسألة زلتملة، وال إنكار فيها ، وهللا رجوع، مث السجود للسهو ال :األحوط

 .أعلم
أو البد أف  يُِتمإف نوى ركعتُت وأييت ابلثالثة مفصولة لكنو قاـ انسيًا فهل  ،يف الوتر ة الرابعة:الصور 

 يرجع؟ 
ىذه ادلسألة مبنية على اشًتاط النية يف الوتر ، وىل حيتاج إىل نية مستقلة أـ نية الشفع تدخل يف نية 

 ماء .الوتر؟ وىل صالة الليل تصح بغَت مثٌت ؟ وىي زلل خالؼ بُت العل
 إىل اثلثة فماذا يفعل؟ فيها قاـمن  ،النهار انفلة يف الصورة اخلامسة:

اتفق األربعة على جواز صالة النهار أربعًا ّتلوس وتشهد واحد، واختلفوا يف األفضل، واختلفوا إذا 
 قاـ إىل اثلثة سهواً ىل يسجد للسهو أو ال ؟

 .سجد للسهو، وىو مذىب احلنابلةيكمل وال يسجد للسهو، ولو أف يرجع وي القول األول :
إف قاـ سهوًا إىل اثلثة فإنو يرجع ويسجد بعد السالـ إف فارؽ األرض بيديو وركبتيو؛  القول الثاين :

 وإال فال سجود عليو لرجوعو، وىو مذىب ادلالكية .
لزايدة إف شاء إذا نوى ركعتُت مث قاـ إىل ركعة اثلثة سهواً مث تذكر فإنو يقعد مث يقـو ل القول الثالث :

مث يسجد للسهو يف آخر صالتو لزايدة القياـ، وإف مل يشأ الزايدة قعد وتشهد وسجد للسهو وسلم ، وىو 
 مذىب الشافعية .

األوؿ ، ألنو جيوز اإل٘تاـ أربعًا متصلة ّتلوس وتشهد واحد ، وماداـ أنو جيوز ، فال جيب  الراجح :
 ىا ال يبطلها . وعمد ،سجود السهو ، ألف الزايدة ىنا مباحة

رواية ) صالة الليل والنهار مثٌت مثٌت (  ، دوف لفظ النهار صحيحة اتفاقاً ، ومع لفظ النهار  فائدة :
 سلتلف يف صحتها .

 : حالتاف ذلا متصلة أربعاً  يصلي أف أراد دلن النهار صالة وصفة : فرع۞
 ألنو أكثر عماًل. تكوف أربعاً بتشهدين كالظهر وىذه أوىل من كوهنا سرداً  : األوىل
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من األربع تطوعًا مع الفاٖتة سورة    آخرىا فجائز ، ويقرأ يف كل ركعة سرداً وال جيلس إال يف : الثانية
 كسائر التطوعات .

: أنو كاف يصلي ابلليل مثٌت مثٌت، وابلنهار أربًعا أربًعا، ويسلِّم( ، وورد -مهنع هللا يضر  -عن ابن عمر  وورد
 .1واألوزاعي وابن معُت وغَتىم عن إبراىيم النخعي 

يف مطالب أويل النهى : ) والنصوص الواردة ٔتطلق األربع سردًا : سنة الظهر القبلية والبعدية،  قاؿ
 وسنة العصر، ال تنفي فضل الفصل ابلسالـ( .

 احلال الثانية: زايدة ال يشرع ذلا سجود السهو، وذلا صور:
موضعو، أو يف موضعو مكرراً، كقراءة الفاٖتة يف القياـ مرتُت،  : زايدة قوؿ سهواً يف غَتالصورة األوىل

 فال تبطل بو الصالة، ويشرع لو سجود السهو، وال جيب عند ادلالكية واحلنابلة. 
 واختلف مشروع، غَتف ،الواحدة الركعة يف عمداً  الفاٖتة ،كتكرار قوؿ عمداً  زايدة ة:نيالصورة الثا

 ة؟ الصال فيبطل احلرمة سبيل على أـ اىةالكر  سبيل على ذلك ىل ، العلماء
 .2األوؿ والراجح:

 .متعمداً مبطل للصالة، ابإلمجاع ليعمزايدة الركن ال ة:لثالصورة الثا
 

 وهو قسمان :زايدة قول -ب

  ، وفيه مسائل:زايدة قول من جنس الصالةالقسم األول: 

ؿ ذكر الركوع يف السجود، أو العكس يف غَت موضعو سهوًا ، كأف يقو  أف يزيد ذكراً  سألة األوىل:ادل۞
 يتأيتذكر ويمث  أو بُت التشهدين، أو التشهد يف القياـ وضلوه،القراءة حُت الركوع أو السجود ذا ك، و سهواً 

 :، فقد اختلف أىل العلم يف حكم سجود السهو على أقواؿابلواجب يف زللو

                                 
/ 5(، وابن ادلنذر يف األوسط )6698(، وابن أيب شيبة يف مصنفو رقم )4226أخرجو عبد الرزاؽ يف مصنفو رقم )    1

(، وذكره الًتمذي يف جامعو يف كتاب: اجلمعة، ابب: أف صالة الليل والنهار مثٌت مثٌت، وصححو زين الدين 236
 (.67/ 3العرقي. ينظر: طرح التثريب )

لكن إذا كرَّر الفاٖتَة ال على سبيل التعبُّد، بل لفوات وصف مستحّب، فالظَّاىُر اجلواز، مثل: أف يكّرِرىا ألنو نسَي       2
أىا ِسرِّا يف حاؿ ُيشرع فيها اجلهُر .. وكذلك لو قرأىا يف غَت استحضار، وأراد أف يكّرِرىا ليحضر قلبو يف القراءة فقر 

التالية، فإف ىذا تكرار لشيء مقصود شرعاً، وىو حضور القلب، لكن إف خشَي أف ينفتح عليو ابب الوسواس فال 
ه على الشبكة بعنواف ) اإلجابة الواضحة يف حكم تكرار ، وقد كتبت مقااًل عن حكم تكرار الفاٖتة انظر يفعل

 .الفاٖتة(
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 وىو مذىب احلنفية . ،جد للسهو وإال فالإذا زاد قوالً يًتتب عليو أتخَت الواجب فيس  القول األول: 

 ادلالكية ورواية عند احلنابلة .مذىب وىو  ،يسجد ال القول الثاين:

 وىو قوؿ عند ادلالكية ومذىب الشافعية ورواية عند احلنابلة . ،يسجد للسهو القول الثالث:

 األخَت، لعمـو أدلة سجود السهو . الراجح :

  ؟  ستحبوىل ي ،ابلةال جيب السجود عند احلن :فرع ۞ 

 .، وادلذىب يستحب السجودفيو روايتاف عند احلنابلة

 وىل تبطل الصالة ابلقراءة حاؿ الركوع والسجود ؟ زلل خالؼ بُت العلماء رمحهم هللا : :فرع ۞

أال وإين هنيت أف أقرأ فيو قوالف عند احلنابلة ، وادلذىب عدـ البطالف وسبب اخلالؼ ىل حديث : )
 النهي للكراىة أو التحرمي ؟ وىل النهي يعود إىل ذات ادلنهي عنو ؟ ( رواه مسلم ، و  أو ساجداً  اً القرآف راكع

 يف كل منهما قوالف ، واألحوط ترؾ ذلك ، صيانة للصالة من خطر البطالف . 

، وذلا أف يزيد ادلصلي ذكرًا أو قراءة من جنس الصالة لتنبيو غَته ألمر ال يتعلق ابلصالة :سألة الثانيةادل۞
 :ثالث صور

:فهذا شلا اختلف فيو من جنس الصالة لتنبيو غَته ألمر ال يتعلق ابلصالة أف يزيد ذكراً  الصورة األوىل ،
 أىل العلم على أقواؿ:

 الصالة ، وىو مذىب مجهور الفقهاء  .بو تبطل  ال القول األول :

 نابلة .وىو مذىب احلنفية ووجو عند احل ،تبطل بو الصالة القول الثاين :

ح وإال أذف فإف كاف يف صالة سبّ  :) كنت إذا استأذنت على النيب  هنع هللا يضر األوؿ ، حلديث علي الراجح :
  ( رواه أمحد .

  :أف يستأذف عليو :مثلما يوافق مراده لُيفِهم غَته بتلك اآلية، القرآف من قرأ أف ي الصورة الثانية 
زلل خالؼ  ، فهذا)اي حيِت خذ الكتب بقوة( :وؿ لرجل امسو حيِتأو يق ،)ادخلوىا بسالـ ( قرأ:في أحد،

 :بُت العلماء رمحهم هللا 
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وىو مذىب احلنفية وادلالكة والشافعية ورواية يف مذىب احلنابلة ، ككالـ  ،يبطل الصالةالقول األول : 
 اآلدميُت .

ا روي عن عطاء السائب قاؿ ٔت واواستدل ،وىو مذىب احلنابلة وقوؿ بعض ادللكية ،يكره القول الثاين :
وألنو قرآف  ،منُت(آف  شاء هللا إ)ادخلوا مصر  :فقاؿ، يب ليلى وىو يصلي أاستأذان على عبد الرمحن بن 

 فلم يفسد الصالة .

 الثاين ، دلا تقدـ .الراجح :

:لماء :ففي البطالف خالؼ بُت الع ،ة والتنبيو معاً تالو قصد بو اليقرأ القرآف و ي أف الصورة الثالثة 

 وىو مذىب ادلالكية و الشافعية ووجو عند احلنابلة. ،ال تبطل القول األول :

 وىو مذىب احلنفية وىو وجو يف مذىب احلنابلة  .  ،تبطل القول الثاين : 

 لو حالتاف :ف ،السالـ لو على من بذؿرّد ادلصلي السالـ حكم  : ثالثةادلسألة ال۞

 : رمحهم هللازلل خالؼ بُت العلماء  يك السالـ(، فهذا، كأف يقوؿ: )وعلابلقوؿأف جييبو  -أ

 وىو مذىب مجهور الفقهاء . تبطل الصالة، القول األول :

 بن ادلسيب واحلسن وقتادة. وىو مذىب سعيد بطل،تال  القول الثاين : 

 األوؿ ، حلديث :) أمران ابلسكوت وهنينا عن الكالـ ( متفق عليو ، وحلديث ابن مسعود  الراجح :
وىو يف الصالة فَتد علينا فلما رجعنا من احلبشة سلمنا عليو وىو يف  ملسو هيلع هللا ىلص:)كنا نسلم على رسوؿ هللا 

وقد وحكى ابن بطاؿ اإلمجاع على عدـ  ،( متفق عليو إف يف الصالة لشغالً  :الصالة فلم يرد علينا فقاؿ
 الرد .

 : هللارمحهم  بُت العلماء فيو وقع اخلالؼ ، وىذ شلاابإلشارةأف جييبو  -ب

، وىو ، وعطاء يستحب الرد بعد الصالة، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباسو ،يكره القول األول :
 قوؿ أيب حنيفة والشافعي وأمحد وإسحاؽ وأيب ثور. 

وصحيح مذىب  ،وىو مذىب ادلالكية ،جيوز ، وروي عن سعيد بن ادلسيب وقتادة واحلسن القول الثاين :
 احلنابلة .
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 ، وىو قوؿ عند احلنابلة . وال يرده يف نفسوجيب الرد ابإلشارة ،  القول الثالث :

قلت لبالؿ كيف كاف رسوؿ هللا يرد عليهم : ) قاؿ رضي هللا عنهما  حلديث ابن عمر ،جيوز :والصحيح
عند اخلمسة  (أصبعو)ويف رواية ، يشَت بيده ( رواه اخلمسة  :حُت كانوا يسلموف عليو وىو يف الصالة قاؿ

 . عند البيهقي (فأومأ برأسوية )ويف روا

 :زلل خالؼ بُت العلماء رمحهم هللا  ، ىوعلى ادلصلي من غَت ادلصلي  إلقاء السالـحكم  :فرع۞

 وورد عن ابن عمر وىو قوؿ مالك والشافعية واحلنابلة .، مباح  القول األول :

وىو قوؿ عند احلنابلة وقواه  احلنفية وورد عن مالكو والشعيب  عطاءىو مذىب و ، يكره  القول الثاين : 
 ادلرداوي .

 وىو قوؿ عند احلنابلة. ، إف كاف يعرؼ أنو يعرؼ الرد سلم وإال يكره القول الثالث : 

 . ادلصلي على ابتداء السالـ بذؿ من على ملسو هيلع هللا ىلص، دلا تقدـ من األدلة يف ادلسألة فلم ينكر  جيوز :الراجح

 :اء رمحهم هللا بُت العلمزلل خالؼ  ،طريقة الرد للمصلي :فرع۞

دلا قدـ عبد هللا من  )فعن ابن سَتين، قاؿ: وىو مذىب مالك ، ابإلدياء ابلرأس ،  القول األول : 
 ..رواه ابن أيب شيبة(احلبشة، وأتى الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص وىو يصلى، فسلم عليو، فأومأ وأشار برأسو

 حلديث ابن عمر ادلالكية والشافعية واحلنابلة،أو األصبع ، وىو مذىب  ابإلشارة ابليد القول الثاين :
، «فجاءتو األنصار، فسلموا عليو وىو يصلي»، قاؿ: «إىل قباء يصلي فيوملسو هيلع هللا ىلص هللا خرج رسوؿ »يقوؿ: 

يرد عليهم حُت كانوا يسلموف عليو وىو يصلي؟ "، قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: " فقلت لبالؿ: كيف رأيت رسوؿ 
رواه  ف كفو، وجعل بطنو أسفل، وجعل ظهره إىل فوؽ(، وبسط جعفر بن عو «يقوؿ ىكذا، وبسط كفو»

 .أبوداود

، وىو يصلى، فأخذ  م رجل على ابن عباسسلّ  قاؿ : ) عطاءدلا ورد عن ابدلصافحة ،  القول الثالث :
 وىو ظاىر اختيار ابن مفلح احلنبلي . ،بيده فصافحو وغمز يده( رواه ابن أيب شيبة

 وىو مذىب احلنفية .يبطل ابدلصافحة ،  القول الرابع : 

                                          . وسلالفة ذليئة الصالة  ،ألف فيها إشغاؿ ،وىلصافحة أَ ادل وترؾ ، جائز كلو : الراجح 
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 زلل خالؼ بُت العلماء رمحهم هللا: ،ساعند العط (احلمد هلل) ادلصلي: حكم قوؿ : رابعةادلسألة ال۞

بشرط أال يرفع صوتو ورفع الصوت  ،وىو مذىب األئمة األربعة ،فحمد هللا جازإف عطس  القول األول :
 مكروه .

 وىو قوؿ أليب حنيفة . ،تبطل القول الثاين :

 معاوية بن احلكم قصة يف كما هللا محد دلا العاطس على ينكر مل ملسو هيلع هللا ىلصألف الرسوؿ  ،األوؿ  :الراجح
 . البخاري  يف صحيح هنع هللا يضر كما السلمي

 لو حالتاف: ،لعاطسل ادلصلي تشميت : امسةألة اخلادلس۞

 :وىي زلل خالؼ بُت العلماء رمحهم هللا بلفظ يرمحك هللا  األوىل :��

 .واحلنابلةوالشافعية وادلالكية وىو مذىب احلنفية  ،تبطل صالتو  القول األول :

 . يوسف وابن اذلماـوقوؿ أيب ،ال تبطل القول الثاين :

 و سلاطبة وكالـ .يبطل ، ألن الراجح :

 بلفظ يرمحو هللا : الثانية :��

 ألنو دعاء كسائر الدعاء. ،اتفاقاً عندىم ،وىو مذىب الشافعية ،ال تبطل

ىل يشرع التسبيح إذا مر آبية تسبيح أو التعوذ عند ذكر النار والسؤاؿ عند ذكر  : لسادسةادلسألة ا۞
  اجلنة ؟. لو حالتاف :

 رمحهم هللا : ؼ بُت العلماءيف النافلة زلل خال األوىل :
 يستحب ، وىو مذىب مجهور الفقهاء . القول األول : 

 يكره ، وىو مذىب احلنفية ورواية عن مالك . القول الثاين :
ابلليل قاؿ فكاف إذا مر آبية رمحة سأؿ وآية  ملسو هيلع هللا ىلصاألوؿ ، حلديث حذيفة يف صالتو مع الرسوؿ  والراجح :

رواه اهنع هللا يضر رواه ابن أيب شيبة وأيب موسى رواه البيهقي وأمساء اهنع هللا يضر ئشة وورد عن عا وعيد تعوذ ( رواه مسلم
 ابن أيب شيبة .
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 :رمحهم هللا إذا كاف يف الفريضة فمحل خالؼ بُت العلماء  :الثانية
 .   يستحب ، وىو مذىب مجهور الفقهاء األول : القول
 ة عن مالك ومذىب احلنابلة .يكره ، وىو مذىب احلنفية ورواي الثاين : القول

اجلواز ، سواء ادلأمـو أو اإلماـ ، للدليل السابق ،و ألف ما جاز يف النفل جاز يف الفرض إال  : والراجح 
بدليل يفرؽ ، وال دليل ، واختاره شيخنا ابن عثيمُت ، أسكنو ريب اجلناف ، وجزاه وعلماء األمة عن األمة 

 سلمُت .قدموا لإلسالـ وادل خَتاً لقاء ما
زلل  ملسو هيلع هللا ىلصحكم الصالة على رسوؿ هللا إذا مر آبية فيها الصالة على رسوؿ هللا  : لسابعةادلسألة ا۞

 رمحهم هللا :  خالؼ بُت العلماء
 وىو مذىب احلنفية إال إذا صلى عليو ابتداء . ،ال جيوز ، وتفسد صالتو األول : القول 

وىو مذىب احلنابلة ، وىو مروي عن سعيد بن جبَت يكره يف الفرض وجيوز يف النافلة ،  الثاين : القول
 وابن سَتين روامها ابن أيب شيبة .

 جيوز يف الفرض والنفل ، وىو قوؿ عند احلنابلة وادلالكية . الثالث : القول
 كما تقدـ يف ادلسألة السابقة . : الراجح

 ما يقاؿ عند بعض اآلايت : :لثامنة ادلسألة ا۞
عده يؤمنوف ( فيقاؿ بفبأي حديث ) وقولو تعاىل( فيقاؿ بلى ، أبحكم احلاكمُتتعاىل )أليس هللا  كقولو-

 وكقولو )فمن أيتيكم ٔتاء معُت ( فيقاؿ هللا ربنا .-آمنا ابهلل ، 
س قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " من قرأ منكم والتُت والزيتوف، فانتهى إىل آخرىا: }ألي هنع هللا يضر عن أيب ىريرة ورد

هللا أبحكم احلاكمُت{ ، فليقل: بلى، وأان على ذلك من الشاىدين، ومن قرأ: ال أقسم بيـو القيامة، 
ومن قرأ: وادلرسالت، فبلغ: }فبأي  ،: بلىلفانتهى إىل }أليس ذلك بقادر على أف حييي ادلوتى{ ، فليق

لرجل األعرايب، وأنظر لعلو، حديث بعده يؤمنوف{ ، فليقل: آمنا ابهلل "، قاؿ إمساعيل: ذىبت أعيد على ا
اي ابن أخي، أتظن أين مل أحفظو، لقد حججت ستُت حجة، ما منها حجة إال وأان أعرؼ البعَت »فقاؿ: 

 النووي . ضعفورواه أبوداود و « الذي حججت عليو
بعض قوؿ  وىو ،قوؿ يف قولو}أليس ذلك بقادر على أف حييي ادلوتى{، فليقل: بلىي :لتاسعةادلسألة ا۞
 ابلة يف الفرض والنفل .احلن

بُت العلماء رمحهم قوؿ ال إلو إال هللا إذا مر بذكرىا يف الصالة زلل خالؼ احلادية عشرة: ادلسألة ۞
 :هللا

 قاؿ ابن عقيل احلنبلي : ) ال يقوؿ ذلك (. األول : القول
 )يقوذلا ويسر (. :قاؿ ابن مفلح الثاين : القول
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 . األوؿ ، لعدـ موجبو الصحيح الراجح :
ىل يقوؿ ادلأمـو استعنت ابهلل أو إايؾ نعبد وإايؾ نستعُت عند قراءة اإلماـ  :لثانية عشرة ادلسألة ا ۞
 ذلا ؟

  الكراىة ، وىو مذىب احلنابلة ، ألنو جيب اإلنصات . األول : القول
 بدعة ، واختاره النووي . الثاين : القول

 الثاين ، لعدـ الدليل .  : واألقرب
 ل الصالة بذلك ؟ لو حالتاف :ىل تبط :فرع ۞

 إذا قصد بو ذكر هللا أو الدعاء؛ فإف صالتو ال تبطل ابتفاؽ األئمة. : األوىل
 إذا مل يقصد الذكر وال الدعاء فصالتو ابطلة عند بعض الشافعية . : الثانية

 :وفيه مسائل الصالة، من غري جنس زايدة قول القسم الثاين :

 :أحواؿلو و  ،لصالةالكالـ يف ا سألة األوىل:ادل۞

فصالتو ابطلة  ،أبنو يف صالة عادلاً  ،ابلتحرمي عادلاً عامًدا  تهالغَت مصلح يف الصالة تكلممن  احلال األوىل:
 . الصالة يف الكالـ عن ملسو هيلع هللا ىلصلنهيو ، الرب وابن قدامة  نقلو ابن ادلنذر وابن عبد، ابإلمجاع 

يلتبس على اإلماـ وال  كأف  عادلاً ابلتحرمي ، لصالةا دلصلحةتكلم دلصلحة الصالة عمداً من  احلال الثانية:
فمحل  ذلك، وضلو ،أو اسجد ،أو اركع ،أخطأت :يقوؿ لإلماـف يفهم ما أخطأ فيو إف نبهو ابلتسبيح،

 :بُت العلماء رمحهم هللا خالؼ

 .قهاءتصح سواء كاف الكالـ من اإلماـ أو ادلأمـو أو ادلنفرد ، وىو مذىب مجهور الف ال القول األول :

 احلنابلة وبو قاؿ األوزاعي .قوؿ عند ادلالكية و مذىب وىو ، تصح القول الثاين :

صلي ابدلاألوؿ ،وليس عليو سجود للسهو إذا كانت الصالة ابطلة ، ألف سجود السهو رفقًا  :الراجح
 ورفعاً للحرج وجرباً خللل غَت متعمد.

 فمحل خالؼ بُت العلماء: ،احلكمتكلم جاىاًل أو انسياً ابحلاؿ أو من  احلال الثالثة:

 .وىي ادلذىبوىو مذىب احلنفية ورواية عند احلنابلة  ،ال تصحالقول األول :

 وىو مذىب ادلالكية والشافعية ورواية عند احلنابلة واختاره ابن تيمية. ،تصح القول الثاين :
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قصة ذي اليدين ادلشهورة ول ) ربنا ال تؤاخذان إف نسينا أو أخطأان (: لقولو تعاىل  ،تصح الراجح :
فعطس رجل فقلت: يرمحك هللا فرماين  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: صليت مع النيب   ، بن احلكم السلمي ومعاوية

القـو أببصارىم، فقلت: واثكل أماه ما شأين؟، فجعلوا يضربوف أبيديهم على أفخاذىم فعرفت أهنم 
إف الصالة ال حيل فيها شيء من  »ٍت فقاؿ: يصمتوين فلما صلى أبيب وأمي ما ضربٍت وال كهرين وال سبّ 

 رواه مسلم . «.كالـ الناس إمنا ىي التسبيح والتكبَت، وقراءة القرآف

 :رمحهم هللا تكلم مكرىاً أو مضطراً كتحذير فمحل خالؼ بُت العلماء من  احلال الرابعة:

 وىو صحيح مذىب الشافعية ووجو عند احلنابلة . ،ال تبطل القول األول :

 ووجو عند الشافعية واحلنابلة .وادلالكية وىو مذىب احلنفية  ،تبطل القول الثاين :

 . ألنو أتى ٔتا يفسد الصالة عمداً الثاين ،  الراجح :

 على قولُت:ضابط الكالـ ادلبطل للصالة اختلف العلماء يف  :تنبيه۞

 أّف الكالـ ادلبطل للّصالة ىو حرؼ أو صوت ، وىو مذىب ادلالكية .  القول األول :

إذا تكلم ْترفُت فال تصح مطلقًا سواء أفهم أو مل يفهم أو تكلم ْترؼ واحد مفهم ؾ : ؽ  قول الثاين :ال
 اف.ألف أقل الكالـ حرف ،وىو مذىب احلنفية والشافعية واحلنابلة، من الوقاية وع من الوعي فيبطل الصالة

 .للصالة كل لفظ يفهم منو الكالـ فهو مبطل  :والراجح

 ما ىو يف معٌت الكالـ، ولو صور: :سألة الثانيةادل۞

 :وقد بكى  ،ال يبطل ، ألنو ليس بكالـ والراجح : ،البكاء زلل خالؼ بُت العلماءالصورة األوىل
) وخيروف لألذقاف يبكوف ويزيدىم خشوعاً : ومدحهم هللا يف كتابو  ،وصحابتو يف الصالة ملسو هيلع هللا ىلصالرسوؿ 

.)3 

                                 
 احلنفية : إف كاف سببو اخلشوع ال يبطل الصالة ، وإف كاف دلصيبة وضلوىا فيبطلها . 3
ما مل يكثر ذلك يف  كاف اختيارايً أـ  إف كاف البكاء بال صوت فإنو ال يبطل الصالة، سواء أكاف بغَت اختيار،  ادلالكية :  

فإنو يبطل الصالة، سواء كاف دلصيبة أـ لتخشع، وإف   الختياري، وأما إذا كاف البكاء بصوت، فإف كاف اختيارايً ا
 .مل يبطل، وإف كثر كاف بغَت اختياره، أبف غلبو البكاء ٗتشعاً 
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  :متأدلًا وضلوىا فمحل خالؼ بُت العلماء ،وآه ، متأوىاً  ،هالتأوه واألنُت : كقوؿ آالصورة الثانية، 
 ال يبطل كالبكاء . :والصحيح

التباكي ادلصطنع : يكره ، وىو غَت مشروع وال ينبغي، وخاصة إذا كاف إماماً ، وحديث ) تباكوا  ۞فرع :
اإلنساف يف نفسو  ( رواه ابن ماجة ، وىو ال يصح عند أكثر احملدثُت ، وإف صح فيحملو العلماء على فعل

 وليس أماـ الناس.

 :ألف ليس بكالـ كما تقدـ وورد يف حديث  ،ال يبطل : لصحيحوا ،النفخ زلل خالؼالصورة الثالثة
 . البخاري رواه(  أؼ أؼ فقاؿ سجوده آخر يف ملسو هيلع هللا ىلصالكسوؼ  :) مث نفخ 

 :وىو قوؿ عند  دلا تقدـ ،ال تبطل والصحيح، النحنحة زلل خالؼ بُت العلماء الصورة الرابعة ،
 .ادلالكية ووجو عند الشافعية ورواية عن أمحد وأصحابو 

  :ونقلو ابن ادلنذر وابن حـز وابن رشد  ،الضحك مبطل للصالة مطلقًا ابإلمجاعالصورة اخلامسة
وورد  ، إف ابف منو حرفاف فيبطل وإال فال يبطل :والزيلعي وروي عن أمحد واختاره ابن تيمية وقيده احلنابلة

 ن جابر وأيب موسى بطالف الصالة روامها ابن أيب شيبة.ع

  :رمحهم هللاالتبسم زلل خالؼ بُت العلماء الصورة السادسة: 

 اتفاقاً ، وقيده ادلالكية بشرط أال يكثر . ،ال يبطل الصالة القول األول :

 يبطل ، وبو قاؿ ابن سَتين وابن حـز . : الثالقول الث

: ) ال يقطع الصالة التبسم ( رواه عبدالرزاؽ  ،    ره ، وورد : عن جابرال يبطل ،ولكن يك الراجح :
ألنو حركة ال تبطل ، وألف التبسم ليس بكالـ  ، ولو قيل : أبف التبسم ينايف اخلشوع فصحيح ولكن ال و 

 .ولكن إف كثر فاألقرب البطالف ، ألنو ينايف مقصود الصالة كالكالـ والضحك يلـز منو البطالف 

وما كاف صالهتم عند البيت إال مكاء وتصدية (قاؿ تعاىل: ،َت : يكره ، وىو مذىب احلنابلةالصف( 
 ادلكاء الصفَت ، والتصدية التصفيق .

                                                                                               
.وقيل : إف ظهر بو حرفاف فإنو يبطل الصالة، لوجود ما ينافيها، حىت وإف كاف البكاء من خوؼ اآلخرةالشافعية : 

 اليبطل.
 احلنابلة : إف كاف من خشية هللا فال تبطل ، وإف كاف لغَت ذلك فباف منو حرفاف بطلت .
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قوة إال ابهلل ، سبحاف هللا  التكلم بذكر مشروع لسبب خارج عن الصالة كال حوؿ وال سألة الثالثة:ادل۞
دلخلوؽ ، فعن سهل بن  ة اتفاقًا ، ألنو مل يكن خطااًب مقصوداً إليو راجعوف: ال تبطل الصال ، إان هلل وإان

ذىب إىل بٍت عمرو بن عوؼ ليصلح بينهم، فحانت الصالة، فجاء  ملسو هيلع هللا ىلصالساعدي: أف رسوؿ هللا  سعد
ادلؤذف إىل أيب بكر، فقاؿ: أتصلي للناس فأقيم؟ قاؿ: نعم فصلى أبو بكر، فجاء رسوؿ هللا صلى هللا عليو 

لصالة، فتخلص حىت وقف يف الصف، فصفق الناس وكاف أبو بكر ال يلتفت يف صالتو، وسلم والناس يف ا
، «أف امكث مكانك: » ملسو هيلع هللا ىلصفلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فأشار إليو رسوؿ هللا

 .( رواه البخاريمن ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصفرفع أبو بكر هنع هللا يضر يديو، فحمد هللا على ما أمره بو رسوؿ هللا 

 

 حالتاف :فيها االستماع خلرب يف الصالة وللمالكية  تتمة:۞

 إف كاف قليالً ويسَتاً كرجل جاء وأخربه ٓترب فالأبس .-أ

 .، والصحيح ال يبطل ، لعدـ موجبوإف كاف كثَتاً فال جيوز ويبطلها كما يف ادلدونة -ب

الـ وىو معذور لكن شخصاً يلقنو قراءة الفاٖتة لو أف أمياً ال حيفظ الفاٖتة أو حديث عهد إبس تتمة:۞
 فما احلكم ؟.

 قاؿ النووي : ) وأما التلقُت يف الصالة فال يبطلها عندان بال خالؼ(.

 ىل يشرع للمأمـو أف يستمع إىل تالوة من ىو خارج الصالة ويبقى مستمعاً حاؿ قيامو؟  تتمة:۞

مر خارج الصالة ، وال يشرع إطالة السكوت لغَت ال يشرع ، ألنو منشغل بصالتو ، ويف ذلك انشغاؿ أب
 سبب مشروع، ألف الصالة كلها ذكر  .

 

 القسم الثاين : زايدة الفعل من غري جنس الصالة، وأحكامه كالتايل:
 ثالثة: تنقسم األفعاؿ الزائدة من غَت جنس الصالة من حيث إبطاذلا للصالة وعدمو أقساماً  أوال:

من غَت حاجة، ْتيث إذا رآه آخر ال يتصور أنو يف الصالة  توالية الكثَتة عمداً األفعاؿ ادل ۞القسم األول:
 فهنا تبطل الصالة إمجاعاً، نقلو ابن بطاؿ وابن حـز وابن عبد الرب. 

 فهذه أفعاؿ مبطلة للصالة، وال يشرع ذلا سجود السهو؛ إذ ال سجود للسهو مع احلكم ببطالف الصالة.  
ة كأف يقتل حية أو عقرب أو حُت القتاؿ أو إطفاء انر فصالتو صحيحة، فإف كانت كثَتًة لضرور    
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حلديث : ) اقتلوا األسودين يف الصالة احلية والعقرب ( رواه الًتمذي ، وورد عند ابن أيب شيبة ) أف ابن 
وبعضهم كره   عمر رضي هللا عنهما رأى ريشة وىو يصلي فضرهبا بنعلو يظنها عقراًب (وكذا عن علي

 وقاؿ: )إف يف الصالة لشغاًل( . قتلها
يوجد يف الدفاع ادلدين وطوارئ ادلستشفيات واذلالؿ األمحر جرس اإلنذار للحاالت السريعة فإذا   ۞فرع :

 كانوا يصلوف فهل يقطعوف صالهتم  ؟
 نعم إذا مل يستطيعوا إ٘تامها سريعاً فجاز ذلم قطعها. 

ة الصالة كالتحّوؿ للقبلة، أو خلع لباس تذكر صلاستو أثناء احلركة الكثَتة ادلتوالية إف كانت دلصلح ۞فرع :
 الصالة دوف أف تنكشف بو العورة، فال تبطل الصالة.   

أفعاؿ قليلة متوالية، أو كثَتة غَت متوالية، إف حصلت عمًدا، فغَت مبطلة للصالة، وال  ۞القسم الثاين:
 ملسو هيلع هللا ىلص، دلا ورد عن عائشة اهنع هللا يضر قالت: ) كاف النيب يشرع ذلا سجود السهو، وىو زلل اتفاؽ بُت األئمة األربعة

 مث رجع إىل مقامو( رواه أبوداود. ،يصلي يف البيت والباب عليو مغلق، فجئت ، فمشى حىت فتح يل
 مثل إغالؽ اجلواؿ يف الصالة ورٔتا يكوف واجباً إذا كاف فيو تشويش أو موسيقى . •
 وكفتح اجلواؿ إلمساع ادلتصل الصالة . •
 وكإغالؽ ادليكرفوف إذا أحدث تشويشاً أو إصالحو.  •

وأما الفعل القليل إف حصل سهوًا فال تبطل بو الصالة من ابب األوىل، لكن ىل يسجد للسهو،        
 :ألىل العلم رمحهم هللا  فيو قوالف

 : ال يشرع السجود، وىو مذىب الشافعية واحلنابلة .األول  القول
 سجود، وىو مذىب ادلالكية وقوؿ عند احلنابلة .يشرع ال الثاين : القول

األوؿ ، ألف عمدىا ال يبطلها، ألف احلركات اليسَتة شلا تعم هبا البلوى ولو شرع السجود لنقل ،  : الراجح
 وألف الصالة ال ٗتلو من احلركات اليسَتة ويشق التحرز منها ولوجب السجود يف غالب صالة الناس. 

 ب، كأف ينشغل بتفكَت وضلوه، فهذا زلل خالؼ بُت العلماء:عمل القل ۞القسم الثالث:
ال يبطل الصالة وإف طاؿ ، وىو مذىب الشافعية واحلنابلة واختاره ابن تيمية  ، حلديث  القول األول : 

:) إذا نودي ابلصالة أدبر الشيطاف ولو ضراط وفيو حىت يضل الرجل إف يدري كم صلى ( رواه البخاري 
ألجهز جيشي وأان يف الصالة  إيني كم صلى كما يف البخاري، وورد عن عمر هنع هللا يضر : ) ومسلم، أي ال يدر 
 ( رواه البخاري .

 تبطل إف مل يدر كم صلى، وىو مذىب ادلالكية. الثاين : القول
 يبطل إف طاؿ، واختاره ابن اجلوزي وابن حامد. الثالث : القول

العارضة يف الصالة، ورٔتا اسًتسل ذلك معو من غَت أبف ىذا من اخلواطر  وأجيب عن حديث عمر  
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أبف التفكَت الدنيوي إذا شغلو ادلالكي : )أف يقصد ذلك قالو العراقي يف طرح التثريب ، وقد نص الدسوقي 
 .(حىت ال يدري كم صلى كاف حراماً 

 األوؿ ، دلا تقدـ . :والراجح
 مسائل يف زايدة األفعال من غري جنس الصالة: ۞

 إطالة نظر يف كتاب أو جواؿ أو لوحة فيها كتابة، ىل تبطل هبا الصالة؟ ة األوىل:۞ادلسأل
 تبطل، وىو قوؿ ابن القاسم ادلالكي وقوؿ عند احلنابلة . القول األول : 

 ال تبطل إذا قرأ بقلبو ومل ينطق بلسانو، وىو مذىب الشافعية والصحيح يف مذىب احلنابلة. الثاين : القول
 ، والًتؾ أَوىل ، ويستثٌت من ذلك قراءة القراف من ادلصحف يف الصالة، وحكمها كالتايل: الثاين :الراجح

 حكم القراءة من ادلصحف سواء مباشرة أو من اجلواؿ ، لو حاالت : ۞فرع :
 كمسلم احلفظ يستطيع ال ولكن يقرأ أف يستطيع كأف:   كالفاٖتة الواجبة القراءة يف: األوىل احلاؿ��

 ركن الفاٖتة قراءة ألف ،(  منو والقراءة ادلصحف محل عليو جيب:)  هللا رمحو النووي قاؿ دفق وضلوه جديد
 لصحيح .ا على الصالة يف

 : حالتاف ذلا ادلصحف من ادلسنونة القراءة يف: الثانية احلاؿ��
 :  هللا رمحهم العلماء بُت خالؼ زلل:  وادلنفرد لإلماـ:  األوىل��

جيوز يف الفرض والنفل ، وىو مذىب عائشة اهنع هللا يضر ومن التابعُت ابن سَتين، واحلكم بن  األول : القول
 عتيبة، وعطاء، واحلسن رواىا ابن أيب شيبة، وىو مذىب الشافعية واحلنابلة . 

يكره ،وكرىو قتادة ورلاىد والنخعي رواىا ابن أيب شيبة ، وىو مذىب صاحيب أيب حنيفة ،  الثاين : القول
 نو يشغل عن اخلشوع يف الصالة .أل

حيـر ، وىو مذىب أيب حنيفة وقوؿ عند ادلالكية واحلنابلة وابن حـز ، ألف فيو تشبهاً أبىل  الثالث : القول
 الكتاب  وقيل : لكثرة احلركة .

 يكره يف الفرض ال النفل ، وىو مذىب ادلالكية . الرابع : القول
 .وأما الفرض فال جيوز ، وىو رواية يف مذىب احلنابلة جيوز ذلك يف النفل فقط اخلامس : القول

أنو كاف يؤمها عبد ذلا ابدلصحف رواه البخاري و مالك  اهنع هللا يضر جيوز مطلقًا ، وقد ورد عن عائشة : الراجح
والبيهقي ، وقاؿ الزىري : )مل يزؿ الناس يصلوف يف ادلصاحف منذ كاف اإلسالـ ( رواه ابن أيب داود يف 

هنى  أف عمر  ف ، والقاعدة ما صح يف النفل صح يف الفرض ، وأما ما ورد عن ابن عباسادلصاح
 . واألوىل ترؾ ذلك يف الفرض أف يـؤ الناس يف ادلصحف ( رواه ابن أيب داود يف ادلصاحف، وىو ضعيف
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 :  حالتاف فلو للمأمـو:  الثالثة احلاؿ��
ورد يف مصنف ابن أيب شيبة   ،جوز للحاجةفي أخطأ إذا يوعل للرد اإلماـ متابعة قصده كاف إف:  األوىل��

 يصلي وغالمو خلفو ديسك ادلصحف فإذا تعااي فتح عليو ( . كاف أنس 
 على اليد وضع سنة وتفويت احلركة، كثرة إىل يؤدي ذلك ألنو فيكره، حاجة لغَت كاف إف:  الثانية��

 .وغَتىا األوراؽ بتقليب واالنشغاؿ ، الصدر
لو أف إنسااًن كاف يصلي وبعد الصالة عنده اختبار أو أمر مهم وتذكره وخشي نسيانو  لثانية:۞ادلسألة ا

 فهل لو أف يكتبو يف الصالة ؟
نعم، وىذا الظاىر قياسًا على ما مضى، بشرط أف تكوف احلركة يسَتة ال كثَتة ، واأَلوىل ترؾ ذلك إال دلا  

 البد منو .
وىي يف الصالة فينزؿ لبنها ال تبطل صالهتا ،  وقالوا ال أثر لعمل غَته  األـ ترضع ابنها ۞ادلسألة الثالثة:

 أي ادلصلي .
 االلتفات لو حاالت : ۞ادلسألة الرابعة: 

 . فيكره ويسَت حاجة لغَت كاف إف��
 .  الصالة يف العمل يف تقدـ ما فحكمو عمداً  حاجة لغَت متوالياً  كثَتاً  كاف إف��
 لة فيصح .القب عن اضلرؼ ولو وكثَتاً  حلاجة كاف إف��
 . للسهو يسجد وال للعذر، كثر ولو يبطل فال سهواً  أو مريضاً  كاف إف��

 األكل والشرب لو حاالت  : ۞ادلسألة اخلامسة : 
 والدليل ، صالتو بطلت كثر أو قل الفرض يف  عامداً  عادلاً  والشرب األكل:  الفرض صالة يف :األوىل��

 د الرب . عب وابن حـز بنوا ادلنذر ابن ونقلو اإلمجاع
 : هللا رمحهم العلماء بُت خالؼ زلل:  النافلة يف :الثانية��

جيوز يف النفل الشرب اليسَت، فإف كاف قلياًل مل تبطل وإف كاف كثَتًا تبطل،  وىو قوؿ يف  األول : القول
لتطوع .رواه عبدالرزاؽ ، لوروده عن ابن الزبَت وسعيد بن جبَت أهنما شراب يف ا،  مذىب الشافعية واحلنابلة

 كثَتة كاألكل .  ركةوورد عن طاووس رواه عبدالرزاؽ، وألف الشرب اليسَت ال يستدعي ح
 يبطل،  وىو مذىب مجهور الفقهاء . الثاين : القول

ادلنع مطلقاً ، ألنو ينايف الصالة، وأثر ابن الزبَت ال يصح ، وإف صح فأجيب: أنو حاؿ السهو ،  : الراجح
 . وىذا بعيد
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 األكل والشرب جاىاًل أو انسياً  زلل خالؼ بُت العلماء رمحهم هللا :  : الثالثة��
 ال يبطل الصالة، وىو مذىب ادلالكية والشافعية واحلنابلة .  األول : القول
يبطل مطلقًا وال فرؽ بُت العمد والنسياف ، ألنو فعل مبطل من غَت جنس الصالة ، وىو  الثاين : القول

 فية . مذىب احلن
 . األوؿ ، لعمـو أدلة العذر ابجلهل  والراجح:
 حكم الباقي من الطعاـ يف الفم لو حاالت : ۞فرع :

إف بقي شيء يسَت من الطعاـ يف فمو أو أسنانو حيس بطعمو فقط دوف أف يكوف لو جـر ينزؿ إىل -1
 ادلعدة فابتلعو مل تفسد صالتو ، ألنو ليس أبكل .

طعاـ يف فمو أو أسنانو يكوف لو جـر ينزؿ إىل ادلعدة فابتلعو فسدت صالتو إف بقي شيء يسَت من ال -2
، وىو مذىب احلنابلة ، وقيل : إف كاف قدر حبة مل يبطل بشرط عدـ ادلضغ، وىو مذىب ادلالكية ، ألنو 

 يف احلقيقة ليس أبكل ذي ابؿ، وألنو ال ديكن التحرز منو .
ف بلع كره ذلك، ألهنا تشغلو ، وإف جلس يلوكها فهو كالعمل إف ترؾ لقمة أو علكة وضلوىا يف فمو بدو -3

 إف كثر أبطل وإال فال تبطل.
إف كاف يف فمو سكر أو حالوة شلا يتحلل ويذوب فابتلعو فسدت صالتو ، وىو مذىب الشافعية -4

 واحلنابلة، ألنو أكل .
 النقص : وينقسم إىل قسمني : لسبب الثاين:ا۞

 (:يو سائر الواجبات كما يف اإلنصاؼ)ونضرب لو مثالً ابلتشهد ويقاس عل :ولو أحواؿ :ترك الواجب -أ 

أف يتذكر ترؾ التشهد قبل أف تنهض رجاله فهذا جيب عليو الرجوع واإلتياف بو وال سجود عليو   األوىل :
 . "وال أعلم فيو خالفاً "قاؿ يف االنصاؼ 

 ا زلل خالؼ بُت العلماء  :أف يتذكر أثناء االنتقاؿ بعد أف يرفع قدميو فهذ الثانية :

 أنو جيب عليو الرجوع ، وىو مذىب احلنفية والشافعية واحلنابلة واختاره ابن تيمية. القول األول :

إف كاف أقرب إىل القياـ فإنو ال يرجع وإف كاف أقرب إىل القعود فَتجع وىو قوؿ عند   القول الثاين :
 احلنفية وادلالكية  .

فارؽ األرض بيديو وركبتيو أبف بقي ابألرض ولو يدًا أو ركبة فإنو يرجع ، وأما إذا إذا مل ي: القول الثالث 
 فارؽ األرض فإنو ال يرجع وىو مذىب ادلالكية .
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فليجلس ويسجد  إذا قاـ اإلماـ يف الركعتُت، فإف ذكر قبل أف يستوي قائماً »األوؿ ، حلديث  الراجح :
 .رواه أبوداود وصححو األلباين « سجديت السهو

 ىل يسجد للسهو عند أىل القوؿ األوؿ  ؟ :فرع ۞ 

 .، وادلسألة زلتملة وىو عند احلنابلة  ، يسجدوقيل : وىو عند الشافعية .، ال يسجد -

 علماء رمحهم هللا.بُت الوىل  يسجد للسهو عند أىل القوؿ الثاين ؟زلل خالؼ   :فرع ۞

 : رمحهم هللا اذا يفعل ؟ زلل خالؼ بُت العلماءإذا استتم قائماً وقبل أف يتلبس ابلركن م الثالثة : 

وىو قوؿ عند احلنفية وبعض ادلالكية ، حيـر الرجوع ولو عاد متعمدًا عادلًا بطلت الصالة  القول األول :
 ومذىب الشافعية ورواية عند احلنابلة .

فية ومذىب وىو قوؿ عند احلن ،يكره الرجوع إىل التشهد ولو رجع فصالتو صحيحة القول الثاين : 
 ادلالكية واحلنابلة .

 وىو رواية عند احلنابلة . ،يلزمو الرجوع إىل التشهد القول الثالث :

يعود وليسجد ( رواه أبو داود وأمحد ، وابقي  األوؿ ،  حلديث : ) فإف استتم قائماً فليمض وال الراجح :
 األقواؿ تعليالت ال تنهض أماـ الدليل .

 :رمحهم هللا كن كأف يشرع يف القراءة زلل خالؼ بُت العلماء بعد التلبس ابلر  الرابعة :

 وىو قوؿ عند احلنفية ومذىب الشافعية واحلنابلة . ،حيـر الرجوع القول األول :

 ، وىو مذىب ادلالكية . إذا قرأ مجيع الفاٖتةحيـر الرجوع  القول الثاين :

ودلا تقدـ  ،ألنو تلبس ابلركن ،أكثر العلماء وعليو ،ال جيوز الرجوع وجيب عليو السجودف األوؿ، :الراجح 
 .من األدلة

 ماذا يصنع ادلأمـو يف سهو اإلماـ يف الصور السابقة ؟ زلل خالؼ بُت العلماء:  : لثانية ادلسألة ا۞

 .وىو مذىب مجهور الفقهاء ،إذا اعتدؿ قائماً ومل يسبحوا فيلزمهم ادلتابعة وال جيوز التخلف القول األول :

 وىو رواية عند أمحد واختارىا ابن عقيل . ،يتشهد وجوابً  لثاين :القول ا 
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إذا سبحوا قبل قيامو ومل يرجع فال جيوز لو ذلك وال جيوز ذلم ادلتابعة وتبطل صالهتم ،   القول الثالث :
 وىو صحيح مذىب احلنابلة .

 إال إذا علم اإلماـ صدؽ نفسو فال يتابعوه إال بعد التشهد . ،األوؿ :والراجح

إذا قاـ اإلماـ وقاـ ادلأمـو معو مث رجع اإلماـ مع أنو ال جيوز لو الرجوع فال جيوز  : ثانيةادلسألة ال۞ 
 للمأمـو ادلتابعة كما قاؿ النووي رمحو هللا .

 ىل يسجد لًتؾ السنن سهواً ؟ زلل خالؼ بُت العلماء رمحهم هللا : : ثانيةادلسألة ال۞

 ب احلنفية ورواية عند احلنابلة .وىو مذى ،ال يسجد  القول األول :

منها ما يسجد لو كالقنوت والتشهدين ومنها ما ال يسجد لو كالتسبيح  :التفريق بُت السنن القول الثاين :
  وىو مذىب الشافعية . ،والتكبَتات والتورؾ

خففة،  يسجد للسنن ادلؤكدة كاجلهر والتشهد والتكبَت والتسميع ، وال يسجد للسنن ادل القول الثالث :
 كالتسبيح والقنوت والصالة اإلبراىيمية ، وىو مذىب ادلالكية 

إف كاف ادلًتوؾ من سنن األفعاؿ مل يشرع لو السجود؛ ألنو ديكن التحرز منو واختاره ابن  القول الرابع :
إذا نسي أحدكم »يسجد وقيل :يسجد ، لعمـو حديث:  قدامو ، وإف كاف من سنن األقواؿ فقيل : ال

 . وىو مذىب احلنابلة  ،« جدتُتفليسجد س

،  ولو قيل بذلك مل ٗتل صالة من سجود ،ديكن التحرز من تركها ألنو ال ،يسجد ال ،األوؿ والراجح:
، واألصل يف العبادات   وال الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصوألنو مل ينقل ذلك عنو  ،وألف سجود السهو جلرب الواجب

 .التوقيف

 :الشك : وينقسم إىل أقسام :  السبب الثالث

 وال مرجح ألحدمها على اآلخر . ،ىو الًتدد بُت أمرين الشك :

 الشك يف النقص : وىو أقساـ :  األول :��

 : بُت العلماء رمحهم هللا من شك يف ترؾ ركعة فهذا زلل خالؼ-أ
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وىو ، يلزمو أف أييت ٔتا شك فيو ويبٍت على اليقُت وال يتحرى، ألف األصل أنو مل أيت بو  القول األول :
 ىب أكثر ادلالكية ومذىب الشافعية ورواية عند احلنابلة .مذ

وىو  ،يبٍت على غلبة الظن وما يًتجح لديو أو اليقُت وىو األقل إذا مل يًتجح لديو شيء القول الثاين :
وىو مذىب احلنفية وقيدوه ابدلبتلى ابلشك ورواية عند  ا ،ادلروي عن علي وابن مسعود رضي هللا عنهم

 ره ابن تيمية .احلنابلة واختا

، الصواب ( متفق عليو  وىي :) إذا شك أحدكم يف صالتو فليتحرّ  ،الثاين ، مجعًا بُت األدلة الراجح :
 استيقن ( رواه مسلم . ) فليطرح الشك ولينب على ما :ثيوحد

 إنساف شك يف الركعة الرابعة : ىل ىي الرابعة أو الثالثة؟ :مثاله 

 لو حالتاف : 

 ظن والراجح لديو إف كانت الثالثة أو الرابعة.يعمل بغلبة ال - 

 يعمل ابألقل وىي الثالثة. -

إذا شك وىو يف الصالة   :والصحيحمن شك يف تكبَتة اإلحراـ فمحل خالؼ بُت العلماء  ، -ب
 ادلالكية والشافعية واحلنابلة ، ألف الشك يف الركن كًتكو .مذىب وىو  ،استأنف الصالة

  : رمحهم هللا تكبَتة اإلحراـ زلل خالؼ بُت العلماء من شك يف ترؾ ركن غَت -ج

وىو ، من شك يف الركن قبل الفراغ من الصالة بٌت على اليقُت واألصل عدـ اإلتياف بو : القول األول 
 ظاىر مذىب ادلالكية ومذىب الشافعية واحلنابلة .

وىو قوؿ  ،قل إذا مل يًتجح لديو شيءيبٍت على غلبة الظن وما يًتجح لديو أو اليقُت وىو األ القول الثاين :
 عند احلنابلة واختاره الشوكاين .

 الثاين ، وتقدمت األدلة يف ما سبق . الراجح :

 من شك يف ترؾ واجب كالتشهد األوؿ : -د

 وأدلتو ىي األدلة السابقة . ،يبٍت على اليقُت أو على غلبة الظن
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 : رمحهم هللا؟ زلل خالؼ بُت العلماء  بللشك يف ترؾ الواج يسجد للسهويلزمو أف ىل  فرع :۞

 ، وىو مذىب الشافعية واحلنابلة . لزموي القول األول :

 وىو وجو عند احلنابلة . لزمو،ي ال القول الثاين :

 .األوؿ ، دلا تقدـ من األدلة  الراجح

 : رمحهم هللا الشك بعد الفراغ من الصالة زلل خالؼ بُت العلماء   مسألة :۞

وىو مذىب احلنفية وقوؿ عند ادلالكية والشافعية وصحيح  ،ال يؤثر وال يسجد للسهو : القول األول
 مذىب احلنابلة .

عند  قوؿوىو  ،يبٍت على اليقُت إف كاف الفصل قريبًا ، ويستأنف إف كاف الفصل بعيداً  القول الثاين :
 ادلالكية والشافعية .

على وجو واألصل أنو خرج متمًا ذلا  ،لبة للوسواساألوؿ ،ألف االلتفات للشك بعد العبادة رل الراجح :
 .صحيح 

 يؤثر        وكذا إذا الشكوك تكثر والشك بعد الفعل ال

 : الشك ال يلتفت إليو يف حالتُت :وىذه قاعدة مهمة يف مجيع العبادات

 إذا كاف كثَتاً وأصبح كالوسواس . األوىل :

 بعد االنتهاء من العبادة. الثانية :

 . ، أي: طرأ على الذىن ومل يستقر، فال يلتفت إليوإذا كاف الشك ومهاً ؼ : اثلثة وىي : وديكن يضا

  الشك يف الزايدة : لو حالتاف :  الثاين :��

 ألف األصل عدـ الزايدة وال يلتفت للشك . ،حكمو ال سجود عليوفإف وقع الشك بعد الفعل -أ

 ُت ويسجد للسهو .يعمل بغلبة الظن أو اليقفشك حُت الفعل ال إف وقع-ب
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بٍت على اليقُت أو التحري، ففعل مث تيقن أنو مصيب فيما فعلو، فال سجود عليو، من شك مث  مسألة :۞ 
 احلنابلة . ذىبمعلى الصحيح من 

 كمن شك يف اثنية أو اثلثة مث بٌت على اليقُت أهنا الثانية مث تبُت أهنا الثالثة فال سجود عليو .

 فهل يسجد للسهو ؟ تبُت أنو مل يكن عليو سجودسجد لشك مث من  مسألة :۞

 : يسجد ، لزايدة سجود .والراجح فيو وجهاف عند الشافعية واحلنابلة ،  

  ىل ىو شلا يسجد لو أـ ال؟ إذا علم أنو سها يف صالتو ومل يعلم مسألة :۞

 .ألف األصل عدمو  مل يسجد، على الصحيح من ادلذىب،و  فيو قوالف عند احلنابلة ،
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 مىت يقع سجود السهو ؟ زلل خالؼ بُت العلماء رمحهم هللا   : -1

 بعد السالـ مطلقًا ، وىو مذىب مجاعة من الصحابة كابن مسعود وأنس وابن عباس  القول األول :
 وبو قاؿ احلسن والنخعي وىو مذىب احلنفية .

يرة وأيب سعيد اخلدري وابن عباس وابن ،وىو مذىب أيب ىر  يسجد قبل السالـ مطلقاً  القول الثاين : 
 وىو مذىب الشافعية ورواية عن أمحد .، الزبَت 

وىو مذىب ادلالكية وبعض  ،فبعد السالـ  زايدةسبب إف كاف بيسجد قبل السالـ إال  : القول الثالث 
 الشافعية ورواية عند احلنابلة .

 قبل السالـ إال يف موضعُت : القول الرابع: 

 .سلم عن نقص يف إ٘تاـ صالتو فيسجد بعد السالـ وكذا لو زاد ركعة فبعد السالـ إذا :األوىل 

 فليتحرّ : )إذا بٌت على غالب ظنو وترجح لديو فعل من األفعاؿ فإنو يسجد بعد السالـ ، حلديث  : الثانية
يء فإنو فإف بٌت على اليقُت وعمل ابألقل ومل يًتجح لديو ش، رواه مسلم ( مث ليسلم مث يسجد سجدتُت 

 يسجد قبل السالـ ، وىو مذىب احلنابلة واختاره ابن ادلنذر .

اجلمع بُت القوؿ الثالث والرابع ، فالنقص والشك مع العمل ابليقُت فقبل السالـ ،  القول اخلامس :
 والزايدة والشك مع العمل بغلبة الظن فبعد السالـ ، واختاره ابن تيمية .

األدلة الواردة يف السنة يف سجود السهو ، وأما حديث ) لكل سهو ؛ وىو جيمع بُت امس اخل :الراجح
 وىو متكلم يف صحتو .، سجداتف بعد السالـ ( رواه أمحد 

  ىل السجود قبل السالـ أو بعده يف ادلواضع السابقة على الوجوب أو االستحباب ؟-2

 : رمحهم هللا  زلل خالؼ بُت العلماء

  حلنفية وادلالكية ووجو عند الشافعية وصحيح مذىب احلنابلة.مستحب ، وىو مذىب ا القول األول :

جيب ، وىو قوؿ عند احلنفية وادلالكية ووجو عند الشافعية وقوؿ عند احلنابلة واختاره ابن  القول الثاين:
 تيمية .
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جيب السجود قبل السالـ إف كاف ترؾ ثالث سنن وإف كاف عن أقل وسنة خفيفة  القول الثالث :
 ىو مذىب ادلالكية .فيستحب ، و 

، األوؿ ، ألف األدلة جاءت بعدة حاالت ، ولعدـ النكَت من الصحابة والسلف على ادلخالف   الراجح :
ولصعوبة التفريق ، وألف أدلة الوجوب ليس الوجوب فيها  ،وألف يف ذلك توسيعًا على ادلصلُت وعدـ حرج

 لناس ابلسنة .وتعليماً ل ،ظاىر ولكن تطبيق السنة أوىل اتباعاً للسنة

إذا سجد قبل السالـ وكاف موضعو بعده أو سجد بعد السالـ وكاف موضعو قبلو فيصح ، ألف  :فرع ۞
 حكمو االستحباب  كما تقدـ .

  إذا اجتمع سهواف فهل تتداخل سجدات السهو ؟ -3

،  تتداخل ويكفي سجداتف سواء كاف من جنس واحد أو سلتلفُت :والصحيحزلل خالؼ بُت العلماء ، 
 فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتُت ( رواه مسلم.ملسو هيلع هللا ىلص ) وىو مذىب األئمة األربعة ،لقولو 

 إذا فعل أمراف ما يكوف سجوده قبل السالـ واآلخر بعد السالـ فماذا يفعل ؟ -4

 :رمحهم هللا زلل خالؼ بُت العلماء 

 عية واحلنابلة .يسجد قبل السالـ ،وىو مذىب ادلالكية واألصح يف مذىب الشاف القول األول :

 يسجد بعد السالـ ، وىو قوؿ عند ادلالكية والشافعية واحلنابلة . القول الثاين:

 وادلسألة زلتملة .

 : رمحهم هللا حكم نسياف سجود السهو زلل خالؼ بُت العلماء -5

 يشرع لو التدارؾ مامل خيرج من ادلسجد أو حيدث ، وىو مذىب احلنفية . :القول األول 

 يشرع تداركو ما مل يطل الفصل فإف طاؿ فال شيء عليو ، وىو مذىب احلنابلة . ين:القول الثا

وإال سقط وال شيء عليو، وإف كاف عن ثالث سنن  إف تذكره قريباً القبلي أييت بو  السجود القول الثالث :
 فتبطل، وأما البعدي فيأيت بو مىت تذكر، وىو مذىب ادلالكية .

 ذكره ، واختاره ابن تيمية . أييت بو مىت القول الرابع : 
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سجد بعد السالـ والكالـ ، ملسو هيلع هللا ىلص فالرسوؿ  يسجد ما مل يطل الفصل ، حلديث ابن مسعود  الراجح :
 سجد بعد خروجو من ادلسجد ورجوعو إليو رواه مسلم . وحلديث عمراف 

،  ال شيء عليوفوإف طاؿ الفصل فاألقرب يقاؿ إف كاف عن زايدة وإف كاف عن نقص  ومل يسجد 
 النفصالو عن الصالة .

 :رمحهم هللا حكم ترؾ سجود السهو عمداً زلل خالؼ بُت العلماء  -6

من تركو عمدًا صحت صالتو ، وىو مذىب احلنفية والشافعية وقوؿ عند ادلالكية ورواية  القول األول :
 عند احلنابلة.

و وإف كاف بعد فصالتو صحيحة من ترؾ السجود الذي زللو قبل السالـ عمداً بطلت صالت القول الثاين:
 ، وىو قوؿ عند ادلالكية واحلنابلة.

 من تركو عمداً  قبل السالـ أو بعده بطلت صالتو ، وروي عن أمحد واختاره ابن تيمية . القول الثالث :

، ولعمـو األمر ابلسجود للسهو أف الًتؾ متعمداً يبطل الصالة ، ألنو ترؾ ما جيرب النقص عمداً  الراجح :
 .وارد يف األحاديث السابقةال

فإنو يسجد ماداـ يف ادلسجد ومل يطل  سجود السهو إف صلى صالة أخرى يف نفس الوقت مث تذكر -7
 الفصل .

 : رمحهم هللاىل بعد سجود السهو تشهد ؟ زلل خالؼ بُت العلماء  -8

لكية ووجو عند يتشهد إذا كاف سجود السهو بعد السالـ ، وىو مذىب احلنفية وادلا القول األول: 
 احلنابلة واختاره الشوكاين .مذىب الشافعية و 

احلنابلة واختاره النووي و قوؿ عند شهد ، وىو مذىب الشافعية وقوؿ عند ادلالكية و يتال  القول الثاين :
 ابن تيمية .

 صلى هبم أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص») عمراف بن حصُت،  :ورد من حديث ، وماالصحيح الثاين لعدـ الدليلالراجح :
 الرب . ضعفو البيهقي وابن عبد ،رواه أبوداود فهو ضعيف« فسها، فسجد سجدتُت، مث تشهد، مث سلم

  حكم سجود السهو ابلنسبة للمأمـو لو حالتاف :-9
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 : تإف دخل مع اإلماـ من أوؿ الصالة وسها ادلأمـو فلو حاال-أ
) ليس على : وال يسجد ادلأمـو للسهو ، حلديث  ،اـإذا ترؾ واجبًا فباإلمجاع يتحمل ذلك اإلم األوىل :

 من خلف اإلماـ سهو ( رواه الدارقطٍت .
إذا ترؾ ركناً فيلزمو فعلو ، ألف األركاف ال تسقط فمن ترؾ الركوع أو السجود أو ركعة لزمو اإلتياف  الثانية :

 هبا .
وىي زلل خالؼ ليس  ،ا ابلنسبة للمأمـوإذا ترؾ قراءة سورة الفاٖتة فهذا ينبٍت على حكم قراءهت الثالثة :

 ىذا موضع ذكره .
 لو حالتاف :فإف كاف ادلأمـو مسبوقاً -ب

 :رمحهم هللاإذا سجد اإلماـ للسهو قبل السالـ فمحل خالؼ بُت العلماء  األوىل :
قوؿ عند ادلالكية وصحيح مذىب الشافعية ومذىب احلنابلة  يلـز ادلأمـو السجود ، وىو القول األول:

 الرب وابن حـز . واختاره ابن عبد
 وىو مشهور مذىب ادلالكية . ، ال يتابعو إال إذا أدرؾ ركعة فأكثر : ينالقول الثا
 األوؿ ، لعمـو وجوب متابعة اإلماـ . الراجح :
 :بُت العلماء رمحهم هللا  إذا سجد اإلماـ بعد السالـ فمحل خالؼ الثانية :

 احلنفية واحلنابلة .يتابعو ، وىو مذىب   القول األول:
 .الرب وابن حـز وىو مذىب ادلالكية والشافعية ورواية عند احلنابلة واختاره ابن عبد ،ال يتابعو القول الثاين :

 ويؤجل السالـ ، ألف العالقة بينو وبُت اإلماـ قد انتهت . ،الثاين :الراجح
 تو مث سجد اإلماـ فماذا يفعل ادلأمـو ؟فا التفريع على القوؿ األوؿ : إذا قاـ ادلأمـو لقضاء ما :فرع ۞
 يرجع . : القول األول  

 ألنو هنض إىل ركن . ،ال يعود : القول الثاين 
 وكلها رواايت يف مذىب احلنابلة . ،سلَت القول الثالث :

  التفريع على القوؿ الثاين : أبنو ال يتابعو فماذا يفعل ؟ :فرع ۞
 .يقضي بعد سالـ اإلماـ  القول األول :
 ينتهي من السجود . ىتينتظر ادلسبوؽ اإلماـ ح القول الثاين :

 سلَت بُت االنتظار حىت يسلم أو يقـو فيقضي وكلها يف مذىب اإلماـ مالك . القول الثالث :
 . إذا سها ادلأمـو فيما قضاه فإنو يسجد للسهو اتفاقاً -11
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حكاه ابن ادلنذر ،وحلديث :) ليس على  ،إمجاعإذا سها اإلماـ ومل يسو ادلأمـو لزمو ادلتابعة وىو زلل -11
 من خلف اإلماـ سهو فإف سها اإلماـ فعليو وعلى من خلفو السهو( رواه الدارقطٍت .

 :رمحهم هللا إذا ترؾ اإلماـ سجود السهو يف الصالة نسياانً فما احلكم ؟ زلل خالؼ بُت العلماء -12
 وصحيح مذىب الشافعية ورواية عند احلنابلة .وىو قوؿ ادلالكية  ،يسجد ادلأمـو القول األول :
، وىو مذىب احلنفية وقوؿ عند الشافعية ورواية عند احلنابلة وقيدوه إذا مل  القول الثاين : ال يسجد ادلأمـو

 . يسو ادلأمـو ، وأما إذا سها اإلماـ وادلأمـو ومل يسجد اإلماـ سجد ادلأمـو 
  فيجربه ادلأمـو .  ،االوؿ ، ألف اخللل حيتاج إىل جرب الراجح :

 صفة سجود السهو وجلستو وما يقاؿ فيو كسجود فرض الصالة .-13
 ىل يتورؾ فيو أو يفًتش ؟ -14

 (.ويسن يف ىيئتها االفًتاش ويتورؾ بعدمها إىل أف يسلمقاؿ النووي رمحو هللا : ) 
 . لو شك يف زلل سجوده سجد قبل السالـ-15
 الـ اتفاقاً .يكوف بعد سجود السهو البعدي الس-16
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 شروط لزـو أخذ اإلماـ بتنبيو ادلأمومُت :  : ألوىلادلسألة ا۞
 أف جيـز بقوذلم فَتجع . -1
 أف يغلب على ظنو صواهبم فَتجع . :فرع ۞
 فال يرجع . ؤىمأف يغلب على ظنو خط :فرع ۞
 أف يستوي األمراف فيأخذ بقوذلما . :فرع ۞
 : رمحهم هللابُت العلماء ب نفسو فهل لو أف يرجع ؟ زلل خالؼ أف جيـز بصوا :فرع ۞

 ال يرجع ، وىو مذىب مجهور الفقهاء . القول األول :
 وىو قوؿ بعض ادلالكية وأيب اخلطاب من احلنابلة . يرجع ،  القول الثاين : 

 يرجع إذا كثر ادلخربوف ، وىو مذىب ادلالكية . القول الثالث :
 نو سيزيد يف الصالة أو ينقص متعمداً وذلك مبطل للصالة .األوؿ ، أل :والراجح

 رمحهم هللا:بُت العلماء أف ينبهو اثناف ثقتاف ، وىل يكفي واحد ؟ زلل خالؼ  -2
 البد من اثنُت ، وىو مذىب ادلالكية واحلنابلة . القول األول :

 . يرجع لقوؿ واحد ثقة ، وىو قوؿ بعض احلنابلة  القول الثاين : 
بقوؿ ذي اليدين وحده بل سأؿ الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص فلم أيخذ  األوؿ ، حلديث قصة ذي اليدين  : الراجح

ولكن ال دينع من األخذ بقوؿ واحد ثقة إذا غلب ، رواه مسلم ( أكما يقوؿ ذو اليدين قالوا نعم  :) مهنع هللا يضر
 ودلت القرائن على ذلك . ،عليو صدقو

 م كالبينتُت إذا تعارضتا .أف يتفق ادلخربوف فإف اختلفوا سقط قوذل-3
 وىو قوؿ عند احلنابلة .، أيخذ بقوؿ موافقو  وقيل :

 . ولتصفق النساء ( رواه مسلم  ،ىل أيخذ بقوؿ النساء ؟ نعم ، حلديث : ) فليسبح الرجاؿ :فرع ۞
  لو كانت واحدة ؟ كالرجل الواحد يف ما تقدـ . :فرع ۞
 و :بّ إلماـ إذا نػُ حاالت ادلأمومُت مع ا  : لثانيةادلسألة ا۞
 أف يروا أف الصواب معو فيتابعوه . -أ

 ؟ زلل خالؼ بُت العلماء رمحهم هللا :أف يروا الصواب معهم فماذا يفعلوف-ب
 . وىو مذىب مجهور الفقهاء ورواية عند احلنابلة  ، يفارقوه وجوابً  القول األول :
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 جيب متابعتو.  القول الثاين :
 مستحب .  القول الثالث :

 كلها رواايت يف مذىب احلنابلة .، و سلَت  : قول الرابع ال
 يلـز من أفعاؿ الصالة والزايدة ليست من الصالة . األوؿ ، ألف ادلتابعة ٕتب يف ما :والراجح

  : رمحهم هللاخالؼ بُت العلماء  وىل يسلموف أـ ينتظروف ؟ زلل  :فرع ۞
 .عند ادلالكية ومذىب الشافعية ورواية عند احلنابلةوؿ ق وىو ،ال يلـز االنتظار وذلم مفارقتوالقول األول :

 وىو قوؿ عند ادلالكية ورواية عند احلنابلة . ينتظروف وال يسلموف ،  القول الثاين : 
 نفصاؿ ال مسوغ لو ، وألنو يلزمو ادلتابعة يف السالـ .ينتظر ، ألف اال الراجح :

جيوز فصالهتم ابطلة ، ألهنم زادوا يف الصالة  أف ذلك الأف يروا الصواب معهم فيتابعوه ابخلطأ ويعلموا  -ج
 عمداً وىو مقتضى مذىب مجهور الفقهاء .

 ،ٕتوز متابعتو أو نسيااًن فصالهتم تصح أف يروا الصواب معهم فيتابعوه جهاًل منهم ابحلكم أبنو ال -د
أنقص الصالة وكذا دلا  دلاملسو هيلع هللا ىلص  سلموا مع الرسوؿ لعمـو أدلة العذر ابجلهل والنسياف ، وألف الصحابة 

 زاد خامسة.
إذا سلم اإلماـ ساىياً قبل أف يتم صالتو لزمهم تنبيهو فإف أصر فليس للمأمومُت اتباعو  : لثالثةادلسألة ا۞

 وىو مذىب الشافعية واحلنابلة . ،فإف تبعوه بطلت صالهتم
 ىل جيب على ادلأمـو تنبيو إمامو ؟ :لرابعة ادلسألة ا۞ 
 .من حديث :)إذا نسيت فذكروين ( رواه مسلم وىو الظاىر ،نعم 

إذا يصلي فهل ينبهو  أو ال إذا كاف إنساف يصلي وّتواره آخر إما يصلي منفرداً  :خلامسة ادلسألة ا۞
 وىااتف الصوراتف اختلف الفقهاء فيهما على ثالثة أقواؿ: ؟أخطأ

احلنفّية، وادلالكّية، واحلنابلة ، ألنو عدـ جواز الفتح فيهما ، وىو ادلشهور من مذىب  القول األول :
 ابالستماع إىل غَت من يشرع االستماع إليو، ورٔتا أّدى بو إىل اإلخالؿ بعبادتو. يوجب انشغاؿ ادلصلِّي

 كراىة الفتح ، وىو قوؿ للحنابلة. القول الثاين :
على فتح ادلصّلي على غَت  جواز الفتح ، وىو مذىب الشافعّية، وقوؿ عند ادلالكّية ، قياساً  القول الثالث:

 إمامو بفتحو على إمامو؛ ّتامع أّف الفتح فيهما تالوة.
 ادلسألة زلتملة ، واألوىل الًتؾ احتياطاً للصالة وعدـ ادلخاطرة هبا .
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 حكم صالة الفاتح يف ادلسألة السابقة : فرع :

على من ىو يف صالة اختلف الفقهاء يف حكم صالة ادلصّلي إذا فتح على من معو يف الصالة، أو  
 على أربعة أقواؿ: أخرى، أو على غَت ادلصلِّي

وىو ادلشهور من مذىب  ،صحيحة، وال تبطل مطلقاً  -االتيف ىذه احل-أّف صالة الفاتح  القول األول: 
 احلنابلة، وقوؿ للمالكّية.

، وادلالكّية ، ورواية أّف الفتح يبطل صالة الفاتح مطلقًا ، وىو الصحيح من مذىب احلنفّية القول الثاين:
  عند احلنابلة .

أنو إف قصد بو التعليم بطلت بو الصالة، وإف قصد بو القراءة مل تبطل ، وىو مذىب  القول الثالث:
 الشافعّية، وقوؿ عند احلنفّية واحلنابلة.

يصار إليو إاّل  إمامو مطلقاً؛ ألّف البطالف ال الفاتح ال تبطل إذا فتح على غَت األوؿ ، ألّف صالة الراجح :
 بدليل ظاىر سامل من ادلناقشة وادلعارض.

 فهل يتبع من ّتواره من ادلسبوقُت إذا دخال سوايً؟ وشك  إذا سها ادلسبوؽ يف صالتو :لسادسةادلسألة ا۞
ادلسألة زلتملة ، فقد يقاؿ : إف كاف وثق يف من ّتواره فيتبعو وإال فاألصل يعمل بيقُت نفسو ، وقد ٗترج 

ة إذا طاؼ اثناف فاختلفا يف العدد ففيها قوالف عند الشافعية واحلنابلة ، فقيل: يعمل بيقُت نفسو على مسأل
 .فيعمل بقولو ، وقيل : إذا كاف اآلخر ثقة

 إذا نسي اإلماـ قراءة فاٖتة يف ركعة مث قاـ ليأيت بركعة بدذلا فهل يتبعو ادلأموموف ؟ : لسابعة ادلسألة ا۞
 بن ابز .يتبعونو ، واختاره ا القول األول :
 ال يتبعونو ، وىو ظاىر مذىب مجهور الفقهاء واختاره النووي . القول الثاين :

 : الثاين ، ألنو سيلـز من األوؿ زايدة ركعة .الراجح
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 السهو يف صالة اجلنازة : :ألوىلادلسألة ا۞

صالتو ، وكذا ادلأمـو  ، وىو إذا نسي اإلماـ  فقرأ يف الثانية الدعاء للميت أويف األوىل وضلو ذلك فتصح 
 مذىب طائفة من الفقهاء ، للعذر ابلسهو واجلهل .

 زلل خالؼ بُت العلماء رمحهم هللا : 4السهو يف تكبَتات صالة العيدين :لثانيةادلسألة ا۞
، وال  ألنو سنة فات زللها ،منو، حىت شرع يف القراءة مل يعد إليو إف نسي التكبَت أو شيئاً  القول األول:
 ، وىو مذىب الشافعية، احلنابلة .إف تذكره قبل الشروع يف القراءة فيأيت بو و ، سجود للسهو

 ،كرب حيث تذكر يف أثناء القراءة أو بعدىا ما مل يركعفي  أو بعضاً  إف نسي التكبَت كالً   القول الثاين : 
 6، وىو مذىب  احلنفية زللها، ويسجد للسهو؛ ألف القراءة األوىل وقعت يف غَت استحباابً  5ويعيد القراءة

 وادلالكية و قوؿ الشافعي القدمي .
 األوؿ ، دلا تقدـ . والراجح:

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما ٖتوؿ بيننا وبُت معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بو جنتك، ومن : أخريًا 
أحييتنا، واجعلو الوارث منا، اليقُت ما هتوف بو علينا مصائب الدنيا، ومتعنا أبمساعنا وأبصاران وقواتنا ما 

واجعل أثران على من ظلمنا، وانصران على من عاداان، وال ٕتعل مصيبتنا يف ديننا، وال ٕتعل الدنيا أكرب مهنا 
وال مبلغ علمنا، وال تسلط علينا من ال يرمحنا ، ونسألك ثبااًت وىدى وطهارة لقلوبنا وألسنتنا وأزواجنا 

ما ظهر منها وما بطن ، ومن فتنة القوؿ وغروره وزخرفو وفجوره ، وأف جيعلنا من وذرايتنا ، وعياذاً من الفنت 
ونصرًا وعزًا لإلسالـ وادلسلمُت وبالدان وبالد ،  ادلتبعُت احملافظُت الثابتُت على السنة واجملتنبُت للبدعة

اً لدينك وكتابك ونبيك ادلسلمُت ووالهتا ، ومجعًا للمسلمُت على ىداؾ ، وىالكاًً  للظادلُت ادلعتدين، ونصر 
    .وسنتو  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                                                                                              

                                 
 والتكبَت سنة عند اجلمهور ، وواجب عند احلنفية . 4
 اليت بعد الفاٖتة . 5
 وعند احلنفية يعيد القراءة وجوابً . 6

 كتبه / فهد بن حيىي العماري

 15/4/1442البلد احلرام 

Famary1@gmail.com 
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