
أحكام سجود السهو

من اهم النتائج :

خطة البحث :فقد قسمنا بحثنا إلى مقدمة وثالثة مباحث، وخاتمة، وهي كاآلتي:

o     المبحث األول: تعريف سجود السهو ومشروعيته:     

.
ً
 واصطالحا

ً
  المطلب األول: تعريف سجود السهو لغة

    المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية سجود السهو.   

ِتِهْم َساُهوَن).
َ

ُهْم َعْن َصال
َ
ِذين

�
   المطلبالثالث: تفسير اية (ال

o     المبحث الثاني: سجود السهو على اإلمام والمأموم، وحكم سجود السهو عند الفقهاء األربعة:

       المطلب األول: حكم سجود السهو عند الفقهاء األربعة.

     المطلب الثاني: سجود السهو على اإلمام والمأموم.

o     المبحث الثالث: أسباب سجود السهو وموضعه وكيفيته 

عند الفقهاء االربعة:  

   المطلب األول: أسباب سجود السهو.

      المطلب الثاني: موضع سجود السهو.

       المطلب الثالث: كيفية سجود السهو.

المنهج :اعتمدنا في بحثنا المنهج االستقرائي واالستداللي والمقارن،

 إننا اتبعنا الخطوات اآلتية:
ُ

 حيث

: عرض جميع أقوال فقهاء المذاهب األربعة وأدلتهم من الكتب المتخصصة
ً
أوال

بمذاهبهم.

:عزو جميع اآليات المذكورة في هذا البحث إلى سورها بأثباتها في 
ً
ثانيا

الهامش، اسم السورة ورقم آلية.

:تخريج األحاديث المذكورة في هذا البحث من مصادرها االصلية مع
ً
ثالثا

 الحكم ان أمكن، فأن كان الحديث من الصحيحين او أحدهما اكتفي بذلك عن الحكم

على الحديث، وان كان في غيرالصحيحين نقلنا ما ذكره العلماء في الحكم على

الحديث.

:ذكر اراء العلماء بالمسألة من المصادر المعتمدة.
ً
رابعا

:التعريف بالمصطلحات عند كل مذهب من المذاهب االربعة، وذكر التعريف
ً
خامسا

اللغوي من كتب االلغة.

:ترجمة لألعالم وسوف تذكر في الهامش.
ً
سادسا

:الترجيح بين اقوال المذاهب األربعة.
ً
سابعا

اسباب اختيار الموضوع:

 ال يخلو إنسان .منه وال يمكن أن يتحرز
ُ

-فإن موضوع السهو من المواضيع المهمة حيث

منه.

-توهم الكثير بأن صالتهم التقبل اال بإعادتها إال أنهم يمكن لهم أن يسجدوا للسهو

ويجبر خلل صالتهم.

-حصول السهو في صالة الجماعة فكثير من المأمومين يرى سهو إمامه ولكن 

ال يعلم أنه يمكن تدارك ذلك الشي بسجود السهو.

-ومن الناس من يجهل في موضع سجود السهو هل بعد السالم أو قبل السالم.

مقدمة:

إن الحمد لله تعالى وحده الذي رزقنا هذا العلم النافع كما، قال نبيه-صلى الله عليه 

 يفقهه في الدين» فالحمدلله على هذه النفع والخير
ً
وسلم -:«من يرد الله به خيرا

ُعْسَر)،فمن مقاصد الشريعة 
ْ
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ْ
ُم ال

ُ
 ِبك

ُ
ه

�
 العظيم،وقال تعالى: (ُيِريُد الل

رفع الحرج والتيسيرعلى هذه األمة وما يحصل منهم من عوارض كالنسيان أو الغفلة 

فكلها معفو عنها في هذه الشريعة، فإن حصل لإلنسان من غفلة أو سهو في صالته
ً
 فإن الله شرع لنا ما يسمى"بسجود السهو" فإنه يجبر ما يحدث من خلل في صالته نقصا

، فقال صّل الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان،
ً
 كان او زيادة او شكا

 وما استكرهوا عليه»، وقد وقع السهو من النبي صّل الله عليه وسلم.

 
ً
 غير مذموم، فالمذموم لمن يضيع صالته غافال

ً
 مذموم وسهوا

ً
- إن هنالك سهوا

عنها بأن ال يهتم له، وأما غير المذموم فهو الذي ال يمكن التحرز منه في أثناء صالته·  

          

 لجبر واجبات الصالةفأما األركان ال تجبر بسجود السهو وإنما باإلتيان بها.      
ً
-سجود السهو واجبا

 المأموم في سجود السهو، وإن سها اإلمام ولم يسجد للسهو
ُ

اإلمام إذا سها يتبعه

 بسبب سهو إمامه.
ً
 فإن ، المأموم يسجد لسهو إمامه ألنه حصل في صالته نقصا

ً
ناسيا

إعداد الطالبات :

رهف صالح القارحي، ود خالد اللهيبي 

روان رباعان اللقماني ، عبير سليم الصاعدي 

إشراف الدكتورة: أفنان تلمساني

- أن السنة في تنبيه الرجال لألمام يكون بالتسبيح وأما النساء فيكون بالتصفيق.    
     

- سجود السهو له أسباب فإن وجدت هذه األسباب كالزيادة والنقص والشك فإنه

يسجد للسهو.

جميع الكتب من المكتبات الرقمية مثل المكتبة الشاملة 

والباحث القرآني والباحث الحديثي، بسبب ظروف ازمة كورونا.

ومن ثم الخاتمة وفيها النتائج والتوصيات والفهارس.

من اهم المراجع :

Source
Source

-اللباب في شرح الكتاب (للميداني)، التجريد(للقدري).
-شرح مختصر خليل (للشربيني)، البيان والتحصيل(البن رشد).

-االم (للشافعي)، الحاوي الكبير(للماردوي).

-المغني (البن قدامة)، المبدع في شرح المقنع (البن مفلح).


