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 كورتةى سوجدةى سةهوو

 
 ثيَشةكى

ِفُرُه، َوَنُعوُذ بِاّلِلَِّ ِمنح  َتغح َتِعينُُه، َوَنسح َمُدُه، َوَنسح َد ّلِلَِِّ، َنحح َمح إِنَّ اْلح

ََملِنَا، َمنح ََيحِدِه اّلِلَُّ،  ُفِسنَا َوِمنح َسيَِّئاِت َأعح وِر َأنح َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُُشُ

يَك َلُه،  َدُه ََل َُشِ َهُد َأنح ََل إَِلَه إَِلَّ اّلِلَُّ َوحح لِلح َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأشح ُيضح

ًدا َعبحُدُه َوَرُسوُلهُ  َهُد َأنَّ ُُمَمَّ  .َوَأشح

 [ڦٿ ٿٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤڤڤڦ  ]
{4  :102}. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ]

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        

ڦ    .{1:  6} [ڦڤ  

ے   ے    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ]

ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  

 .{71-70:  2} [ٴۇ
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 ثَيشةكى
 

م   ،د  ع  ا ب  م  أ  » َل  ِديِث ك  ق  اْل   د  إِن  أ ص  ي   اَّلل ِف  خ  د   ، و  ي  ُم  م  د  ِي ه  د   اْل  

 ،ا اُت   ث  وِر ُم  د  م 
ُّ اْل   َش  ل ةٌ ، و  َل  ة  ض  ع  ل  بِد  ك  ٌة، و  ع   بِد 

ة  ث  ل  ُم  د  ك  ، و 

ل   ك   يف ال ن ارِ  و 
ل ة  َل  «ض 

(1)
. 

دُ   :َوَبعح
طومامنان نيية كة نويَذ باشرتين كردار و رِوكن و كؤَلةكةى 

وة ئيسالمة، وة كةسيَك بةشى نيية لة ئيسالمدا طةر نويَذ نةكات، 
ليَثرسينةوةى لةسةر دةكريَت كة  خوادا  يةكةم كارة لة مافى
هةموو كردةوةكانى تر  ؛طةر نويَذةكان ضاك بيَتلة رِؤذى دواييدا، 

 ضاك دةبيَت.
ضةندةها نويَذخويَن هةية بةر ئةو هةرِةشةية دةكةويَت كة  بةآلم
ل  »فةرمووى:  ثيَغةمبةر  ص  ِجع  ف  ل   ،ار  إِن ك  َل   ت ص  «ف 

(2)
. 

واتة: بطةرِيَرةوة نويَذةكةت بكة، لةبةرئةوةى تؤ نويَذت 
 نةكردووة.

كةسيَكيش ئةطةرضى سيماى ئادةميزاد ناتةواوى و كةموكورتيية و 
 ووشىـت ةمـة و كادـوون بة زيـضـيَتيَكـو ل هةَلة ذيداـويَـاو نـنيية لةن

                                                             
 .لأللباين "اْلاجةخطبة "وانظر  (،1799) "الكربى"(، والنسائي يف 867مسلم ) رواه (1)

 .(397) ، ومسلم(757رواه البخاري ) (2)
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 كورتةى سوجدةى سةهوو

دا دروست كيش نيية كيَشة و دةمةقاَليَى تيَوة مزطةوتيَنةبووبيَت، 
تةنانةت ضةندةها جار بووةتة هؤكارى نةبووبيَت لةسةر ئةم بابةتة، 
ياخود بةجيَهيَشتنى بة كةموكورتى و دووبارةبوونةوةى نويَذةكان، 

نةطرتنى لةبةر هؤكارى تويَشووى كةمى زانستى شةرعى و ناتةواوى، 
بؤ زاَلبوون بةسةر رِا  )التحقيق العلمي(بينى زانستى دورورِيَطةى 

لة  )الرأي الراجح(جياوازةكان و نزيكبوونةوة ياخود دؤزينةوةى 
ئةم بابةتة يةن كةسانى تايبةتى خؤى، بابةتة ئيجتيهادييةكاندا لةال
، زؤر دةطةرِام بةدواى كويَرى ماوةتةوةوةكوو خؤى بة كورت و 

كراو لةم بارةيةوة،  علمي()حتقيق نووسراويَكى كؤكةرةوةى زانايان و 
وردى زانستى وئةمة بووة هؤكارى ئةوةى نووسني و شةرحيَكى 

 سجود السهو()بةناوى  T ُممد بن صالح العثيمني(الشيخ )

كورت بكةمةوة و بة  "الرشح املمتع عىل زاد املستقنع"لة كتيَبى 
 .ضاثى بطةيةمن بة (دام 2006لة ساَلى ) زمانى عةرةبى

بةآلم هةستم كرد بابةتةكة ثيَويستى بة نووسينى كوردى هةية، بؤية 
بة بةَلطة و رِاى  بةهيَزكردنىهةستام بة كورتكردنةوة و رِيَكخسنت و 

 زانايانى زياتر، بؤ حةقثيَدان و دةوَلةمةندتركردنى بابةتةكة.
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 ثَيشةكى
 

، ثاشان سوودمةندى داواخوازى وةرطرتنى خواييم 

زيادبوونى توَيشووى ضاكةى زاناى ثايةبةرز مانان و ــَموسول

 .ِرةمحةتى خواى لَيبَيت حممد بن صاحل العثيمني(الشيخ )
 

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم ِهُمَحمٍَّد َوَعل ى آِلَنِبْيَناَعل ى َوَسلِّْم َوَبار ْك الل َُّهمََّ َصل َّ 

 

   
 
 
 

 

 

 
 

 

21  /  /1439 هـ 

 جمعةال -م  2018/  4/  6

 مانىسليَ
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 كورتةى سوجدةى سةهوو

 فةرموودةكانى سوجدةى سةهوو

 زيادكردن لةناو نوَيذدا: .1

 ِركات: كردنى نوَيذى نيوةِرؤ بة )ثَينج( -

، َقاَل: َصَّله النهبِيُّ َصَّله اَّلُل َرِِضَ اَّللهُ َعنْهُ  َعْن َعْبِد اَّللهِ ْبِن َمْسُعْود  

اَلِة؟ َقاَل:  َم: الظُّْهَر ََخًْسا، َفَقاُلوا: َأِزيَد ِِف الصه  «َوَما َذاكَ »َعَلْيِه َوَسله

ْيَت ََخًْسا، َفَثنَى ِرْجَلْيِه َوَسَجَد َسْجَدَتْيِ  َقاُلوا: َصله
(1). 

 ا دةَليَت: ثيَغةمبةرى خو ( مسعود ى كورِىاهلل عبد)
ئةوة  كرد، وتيان: ئةى ثيَغةمبةرى خوا  ىثيَنج رِكات ؤنويَذى نيوةرِ

زياد كرا لة نويَذ؟ فةرمووى: ضى بووة؟ وتيان: ثيَنج رِكاتت كرد، 
 ى برد.(سوجدةى سةهوو)ى جووت كرد و دوو ثاشان قاض

 :نوَيذدا كةم و كورتكردن لة .2

َصَّله بِنَا َرُسوُل اَّللِ َصَّله  َقاَل: َرِِضَ اَّللهُ َعنُْه، ُهَرْيَرةَ  ِبْ َعْن أ أ.

 ، َم إِْحَدى َصاَلََتِ اْلَعِِشِّ ا اْلَعْصَ )اَّلُل َعَلْيِه َوَسله ا الظُّْهَر، َوإِمه ، (إِمه

                                                             
 .(572) ، ومسلم(404رواه البخاري ) (1)
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 سوجدةى سةهوو فةرموودةكانى
 

، ُثمه َأَتى ِجْذًعا ِِف ِقْبَلِة اْلَْْسِجِد، َفاْسَتنََد إَِلْيَها 
َم ِِف َرْكَعَتْيِ َفَسله

َعاُن ُمْغَضًبا، َوِِف اْلَقوْ  ََم، َوَخَرَج ََسَ ِم َأُبو َبْكر  َوُعَمَر، َفَهاَبا َأْن َيَتَكله

اَلُة، َفَقاَم ُذو اْلَيَدْيِن، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اَّللِ  ِت الصه النهاِس، ُقِصَ

اَلُة َأْم َنِسيَت؟  ِت الصه (َأُقِصَ ْ ْ َتْقٌصر ْ َأْنَسى َوََل َفنََظَر النهبِيُّ  )َفَقاَل: ََل

، َفَقاَل: َصَّله  ًً ََم ِِ َم َيِمينًا َو  «َما َيُقوُل ُذو اْلَيَدْيِن؟» اَّلُل َعَلْيِه َوَسله

،  «َأَحقٌّ َما َيُقوُل ُذو اْلَيَدْيِن؟» ًه َرْكَعَتْيِ ْ ُتَصلِّ إِ َقاُلوا: َصَدَق، ََل

« َ ، ُثمى َسَجَد، ُثمى َكَّبى َ َم، ُثمى َكَّبى َ  َفَصَّلى َرْكَعَتْْيِ َوَسلى َفَرَفَع، ُثمى َكَّبى

َ َوَرَفعَ  «َوَسَجَد، ُثمى َكَّبى
(1). 

ياخود  نيوةرِؤ نويَذى دةَليَت: ثيَغةمبةرى خوا  ( أبو هريرة)
لة دووةم رِكاتدا  ،دا عةسر( بوو"مسلم"عةسر )لة رِيوايةتةكةى 

 وة الى بنة دارخورمايةك كة لة ثيَشىثاشان ضو سةالمى دايةوة،
مزطةوت دانرابوو، ثاَلى ثيَوة دا، ثيَش ئةوةى خةَلك هةستيَت ثياويَك 

ثيَيان دةوت خاوةن دوو دةستةكة، لةبةرئةوةى  بوو )خرباق(كة ناوى 
هةردوو دةستى دريَذتر بوون لة خةَلكى، وتى: ئةى ثيَغةمبةرى خوا 

  ثيَغةمبةر ئةوة نويَذ كورت بووةتةوة ياخود لةبريت ضوو؟ 

                                                             
 .(16707، وأمحد )(573) ، ومسلم(714رواه البخاري ) (1)
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 كورتةى سوجدةى سةهوو

رِاست و ضةثى خةَلكى كرد و فةرمووى: )لةبريم نةضوو  سةيرى الى
، )ئةوة رِاست (ذو اليدينو كورتيش نةكراوةتةوة(، ئةوة ضى دةَليَت )

(؟، وتيان: بةَلآ، بةس دوو رِكات نويَذت كرد، ذو اليديندةكات 
ثاشان هةستا و دوو رِكات نويَذةكةى تريشى كرد و سةالمى 

 سوجدةكةى سةهووى برد.نويَذةكةى دايةوة و ثاشان دوو 

َأنه َرُسوَل اَّللِ َصَّله  َرِِضَ اَّللهُ َعنُْه، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْي   ب.

، ُثمه َدَخَل 
َم ِِف َثاَلِث َرَكَعات  ، َفَسله َم َصَّله اْلَعْصَ اَّلُل َعَلْيِه َوَسله

ْرَباُق، وَ  َكاَن ِِف َيَدْيِه ُطوٌل، َفَقاَل: َيا َمنِْزَلُه، َفَقاَم إَِلْيِه َرُجٌل ُيَقاُل َلُه اْْلِ

رُّ ِرَداَءُه، َحتهى اْنَتَهى  َرُسوَل اَّللِ َفَذَكَر َلُه َصنِيَعُه، َوَخَرَج َغْضَباَن ََيُ

َفَصَّلى َرْكَعًة، ُثمى َسلىَم، »َقاُلوا: َنَعْم،  ؟إََِل النهاِس، َفَقاَل: َأَصَدَق َهَذا

، ُثمى  «َسلىمَ  ُثمى َسَجَد َسْجَدَتْْيِ
(1). 

لة نويَذى عةسردا لة سيَيةم رِكاتدا سةالمى  ثيَغةمبةرى خوا 
بوو، ثيَيان  )خرباق(دايةوة و ثاشان ضووة ماَلةوة، ثياويَك ناوى 

لةبةر دريَذييةك كة لة هةردوو دةستيدا هةبوو، ، )ذو اليدين(دةوت 
، بؤى باس كرد كارةكةى، بة ثةلة وتى: ئةى ثيَغةمبةرى خوا 

                                                             
 .(1215(، وابن ماجه )1018داود ) ، وأبو(574) رواه مسلم (1)
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 سوجدةى سةهوو فةرموودةكانى
 

وةكوو توورِة عةباكةى سةر شانى رِادةكيَشا، تا طةيشتة ناو خةَلك و 
ثاشان رِكاتةكةى كرد و  ئةمة رِاست دةكات؟ وتيان: بةَلآ، فةرمووى:

 سةالمى دايةوة و دوو سوجدةى سةهووى برد و سةالمى دايةوة.

النهبِيه َصَّله اَّلُل َعَلْيِه َأنه »َرِِضَ اَّللهُ َعنُْه،  ُبَحْينَةَ  اَّللهِ اْبنِ  َعْبدِ َعْن  .ج

ْ ََيْلِْس، َفَقاَم   ََل
ْكَعَتْيِ األُوَلَيْيِ َم َصَّله ِِبُِم الظهْهَر، َفَقاَم ِِف الره َوَسله

َ َوُهَو  يَمُه َكَّبه
اَلَة َواْنَتَظَر النهاُس َتْسلِ النهاُس َمَعُه َحتهى إَِذا َقََض الصه

َم، ُثمه َسلهمَ  َجالٌِس، َفَسَجَد َسْجَدَتْيِ  «َقْبَل َأْن ُيَسلِّ
(1). 

نويَذى نيوةرِؤى بؤ كردين، لة دووةم رِكاتدا  ثيَغةمبةرى خوا 
، خةَلكيش نةخويَند( يةكةمى )واتة تةحياتى هةستايةوة دانةنيشت

لةطةَلى هةستانةوة، تاوةكوو نويَذةكةى كةوتة كؤتايي و خةَلكى 
)اهلل أكرب(ى كرد و دوو  ثيَغةمبةر سةالمدانةوة بوون، ضاوةرِيَى 

سوجدةى سةهووى برد ثيَش ئةوةى سةالم بداتةوة، ثاشان سةالمى 
)لةبةرئةوةى تةحياتى يةكةمى  (،دواى دوو سوجدة سةهووةكة)دايةوة 

 لةبريضوو(.

 

                                                             
 .(570) مسلم(، و829البخاري )رواه  (1)
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 كورتةى سوجدةى سةهوو

 دوو جؤرة: ،بؤ طومان دروستبوون لةناو نوَيذدا .3

واتة بؤ خستنى طومانةكة بة اليةكى بةهَيزدا:  أ.
يةكالبوونةوةيةك بة ِرَيذةيةكى زؤر، طةر دَلنيايى تةواويش نةدات 

 بةدةستةوة:

َصَّله بِنَا َرُسوُل  َعْن َعْبِد اَّللهِ ْبِن َمْسُعْود  َرِِضَ اَّللهُ َعنُْه، َقاَل:

َم ِقيَل َلُه: َيا َرُسوَل اَّللهِ، َأَحَدَث ِِف  ،اَّللِ َصَّله اَّلُل َعَلْيِه َوَسلهمَ  َفَلَمه َسله

ٌء؟ َقاَل:  اَلِة ََشْ ْيَت َكَذا َوَكَذا، َفَثنَى «َوَما َذاكَ »الصه ، َقاُلوا: َصله

َم، َفَلَمه َأْقَبَل َعَلْينَا  ، ُثمه َسله
ِرْجَلْيِه، َواْسَتْقَبَل الِقْبَلَة، َوَسَجَد َسْجَدَتْيِ

ََم َأَنا »بَِوْجِهِه، َقاَل:  ءر َلنَبىْأُتُكْم بِِه، َوَلكِْن إِنى الَةِ ََشْ ُه َلْو َحَدَث ِِف الصى إِنى

ُروِِن،  َوإَِذا َشكى َبََشر ِمْثُلُكْم، َأْنَسى َكََم َتنَْسْوَن، َفإَِذا َنِسيُت َفَذكِّ

َواَب َفْلُيتِمى َعَلْيِه، ُثمى لُِيَسلِّْم، ُثمى  َأَحُدُكْم ِِف َصاَلتِِه، َفْلَيَتَحرى الصى

َواِب َفْلَيَتَحرى َأْقَرَب َذلَِك إَِل »، وِف مسلم: «َيْسُجُد َسْجَدَتْْيِ  « الصى
(1). 

نويَذى بؤ كردين، كاتيَك سةالمى دايةوة  ثيَغةمبةرى خوا 
، ا؟ فةرمووى: ضيية؟ وتيان: ئةوة بووةوتيان: شتيَك رِوويداوة لة نويَذد

                                                             
 .(572) ، ومسلم(401رواه البخاري ) (1)
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 سوجدةى سةهوو فةرموودةكانى
 

ثاشان قاضى جووت كرد و رِووى كردة قيبلة و دوو سوجدةى برد و 
رِووى  طةر كاريَكسةالمى دايةوة و رِووى كردةوة ئيَمة و فةرمووى: 

بداية لة نويَذدا ئاطادارم دةكردنةوة بةسةريدا، بةآلم من وةكوو ئيَوة 
ئيَوة لةبريتان دةضيَت، طةر ضؤن ئادةميزادم، لةبريم دةضيَت وةكوو 

لةبريم ضوو بريم خبةنةوة، وة طةر كةسيَك طومانى بؤ دروست بوو 
لةسةر تةواو لةناو نويَذدا، با بة اليةكدا بيخات، ثاشان نويَذةكةى 

بكات و سةالم بداتةوة و ثاشان دوو سوجدةى سةهوو ببات، لة 
 دا: با بةدواى نزيكرتين يةكالبوونةوةدا بطةرِيَت.)مسلم(رِيوايةتةكةى 

بؤ يةكالنةبوونةوةى طومانةكة و خستنةوة سةر  ب.
 كة كةمةكةيانة: )يقني(

 اْْلُْدِريِّ 
َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللِ َصَّله ، َرِِضَ اَّللهُ َعنْهُ  َعْن َأِب َسِعيد 

َم:  إَِذا َشكى َأَحُدُكْم ِِف َصاَلتِِه، َفَلْم َيْدِر َكْم َصَّلى َثاَلًثا »اَّلُل َعَلْيِه َوَسله

كى َوْلَيْبِن َعََّل َما اْسَتْيَقَن، ُثمى َيْسُجُد َسْجَدَتْْيِ  َأْم َأْرَبًعا، َفْلَيْطَرِح الشى

ًسا َشَفْعَن َلُه َصاَلَتُه، َوإِْن َكاَن َصَّلى  َقْبَل َأْن ُيَسلَِّم، َفإِْن َكاَن َصَّلى ََخْ

ْيَطانِ  «إِْْتَاًما ِِلَْرَبٍع َكاَنَتا َتْرِغيًَم لِلشى
(1). 

                                                             
 .(571) رواه مسلم (1)
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 كورتةى سوجدةى سةهوو

فةرموويةتى: طةر يةكيَك طومانى بؤ دروست  ثيَغةمبةرى خوا 
بوو لة نويَذدا، نةيزانى سآ رِكاتى كردووة ياخود ضوار رِكات، با 

بوو )كة كةمةكةية، سةر دَلنيالة بنةماى كاتنيَت و بطومان وةالوة 
لةبةرئةوةى ئةوة دَلنيايية و زيادة طومانى دروست كردووة( و ثاشان 

طةر ثيَنج لةو كاتةدا  ،المدانةوةدوو سوجدةى سةهوو ببات ثيَش سة
دوو سوجدةى سةهووةكة دةيكات بة شةش و ئةوا  ؛رِكاتى كردبيَت

جووتى دةكاتةوة )واتة لةطةأل ذمارةى نويَذةكةدا رِيَك دةبيَتةوة، طةر 
جووت بوو ئةوا جووت دةبيَت، وة تاك بوو تاك دةبيَتةوة(، وة طةر 

سوجدةية بؤ لووت شكاندنى ذمارةى نويَذةكة تةواو بوو ئةوا ئةو دوو 
)واتة ئةو ويستى هةَلة و كةليَن دروست بكات لة نويَذةكةدا،  شةيتانة

 بةآلم بة باشرت كارى نويَذ ثرِ بووةوة كة سوجدةية(.
 

 بة شيَوةيةكى طشتى
 ثيَش سةالمدانةوةية سوجدةى سةهوو

ُه َرِِضَ اَّللهُ َعنْهُ  َعْن َأِب ُهَرْيَرةَ  َم َأنه ، َعِن النهبِيِّ َصَّله اَّلُل َعَلْيِه َوَسله

اطر َحتىى ََل َيْسَمَع »َقاَل:  ْيَطاُن َلُه ُُضَ اَلةِ، َأْدَبَر الشى إَِذا ُنودَِي بِالصى

َب، َأْدَبَر،اِْلََذاَن، َفإَِذا ُقِِضَ اِْلََذاُن، َأْقَبَل، َوإَِذا  ْثِويُب،  ُثوِّ َفإَِذا ُقِِضَ التى
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 سوجدةى سةهوو فةرموودةكانى
 

ْ َيُكْن أَ  َِا ََل ْقَبَل َحتىى ََيْطَِر َبْْيَ اْلَْْرِء َوَنْفِسِه، َفَيُقوُل: اْذُكْر َكَذا َوَكَذا، ْل

«َيْذُكُر َقْبَل َذلَِك 
(1). 

، َفإَِذا َرَأى »: عند النسائي وِف رواية ... َحتىى ََل َيْدِرَي َكْم َصَّلى

«َأَحُدُكْم َذلَِك َفْلَيْسُجْد َسْجَدَتْْيِ 
(2). 

«َفْلَيْسُجْد َسْجَدَتْْيِ َوُهَو َجالِسر  »...وِف رواية: 
(3). 

ْيَطاَن َيْأِِت َأَحَدُكْم ِِف َصاَلتِِه، َفَيْدُخُل َبْينَُه »وِف رواية:  إِنى الشى

َوَبْْيَ َنْفِسِه َحتىى ََل َيْدِرَي َزاَد َأْو َنَقَص، َفإَِذا َكاَن َذلَِك، َفْلَيْسُجْد 

«َل َأْن ُيَسلَِّم، ُثمى ُيَسلِّمْ َسْجَدَتْْيِ َقبْ 
(4). 

دةفةرمويَت: طةر بانط درا شةيتان ثشت هةَلدةكات  ثيَغةمبةر 
و دةنطيَك بةردةدات تاوةكوو طويَى لة بانطةكة نةبيَت، كاتيَك 

رِوو دةكاتةوة نويَذخويَنان، ئةطةر باويَشكى دا  ؛بانطةكة تةواو بوو
دةكةويَتة نيَوان ثشت هةَلدةكات، كة تةواو بوو رِووى تيَدةكاتةوة و 

                                                             
 .(389) مسلم(، و608البخاري )رواه  (1)

 .وصححه األلباين (1253) "اْلجتبى"النسائي ِف رواه  (2)

 .وصححه األلباين (2683(، وابن حبان )1252، والنسائي )(1030) أبو داودرواه  (3)

 .وصححه األلباين (1216) ابن ماجهرواه  (4)
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 كورتةى سوجدةى سةهوو

كةسةكة و نةفسيةوة و دةَليَت: بريى ئةوة بكةرةوة، بريى ئةوة 
وة لةوةوثيَش، تاوةكوو ى كة بريى ناكةويَتةبكةرةوة، ئةو كارانة

ت ضةندة نويَذى كردووة، طةر كةسيَكتان ليَديَت نازانيَكةسةكة واى 
با دوو سوجدة ببات كاتيَك دانيشتووة،  ؛نةيزانى ضةند نويَذى كردووة

 ثيَش سةالمدانةوة.

إَذا »َوْلَها َذَكَر َما َيُعمُّ اْلِقْسَمْيِ َقاَل:  دةَليَت: T ()ابن تيمية

ْ َيْدِر َأَحُدُكْم َكْم »َوَقاَل:  ،«َزاَد َأْو َنَقَص َفْلَيْسُجْد َسْجَدَتْْيِ  َفإَِذا ََل

«َصَّلى َفْلَيْسُجْد َسْجَدَتْْيِ َوُهَو َجالِسر 
(1). 

كاتيَك بة شيَوةيةكى طشتى هةردوو بةشةكة بطريَتةوة 
با دوو  ؛فةرموويةتى: طةر كةسيَك نةيزانى ضةندة نويَذى كردووة

 ببات كاتيَك دانيشتووة، واتة ثيَش سةالمدانةوة.سوجدة 

 تيَبينييةك لةسةر سوجدةى سةهووضةند 

دوو سوجدةى سةهوو بؤ )زياد و كةم و طومان( ى ناو نويَذ  .1
كى ئةو سآ جؤرة دةبريَت، ئةمة ماناى ئةوة نيية بؤ هةموو جؤري

 .(2)دةبريَت، بةَلكوو ئةو سيانة هؤكارى سوجدةى سةهوون
                                                             

 .(3/337للعثيمي ) "الرشح اْلمتع عَّل زاد اْلستقنع"    (2) .(23/37) "جمموع الفتاوى" (1)
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 سوجدةى سةهوو فةرموودةكانى
 

)واجب(ة حوكمةكةى و بؤ ثرِكردنةوةى سوجدةى سةهوو  .2
واجبةكانى ناو نويَذة، بةآلم رِوكن و سوننةت ثيَويستى بة سوجدةى 
سةهوو نيية، لةبةرئةوةى واجبة و رِوكنى ثآ ثرِناكريَتةوة، وة 

كةمبوونيةتى و سوننةتيش ثلة و ثاداشتى تةواوى نويَذة، بة نةكردنى 
 .(1)ناتةواوى واجباتى تيادا دروست ناكات

ئةوا  ؛رِوكنيَك يان واجبيَكى نةكرد )عمًدا(ئةنقةست طةر بة  .3
نويَذةكةى بةتاأل دةبيَتةوة، بةآلم بؤ سوننةت لةبةرئةوةى تةواوكارى 

بةتاَلى ناكاتةوة، وةكوو بة ئةنقةست تةحياتى يةكةم نةخويَنيَت،  ؛نويَذة
لةبةرئةوةى هؤكارةكانى سوجدةى سةهوو بؤ هةَلة و سةهووى ناو 

 .(2)نويَذة، نةك ئةنقةست

نويَذى سوننةت و فةرز يةك حوكميان هةية، سوجدةى سةهوو  .4
يَذةوة بآ جياوازى هةردووكيان دةطريَتةوة، لةبةرئةوة كة ضووة ناو نو

 ؛دةبيَت ئةجنامى بدات بةو شيَوةيةى كة داواى ليَكراوة، طةر نا
 و كة وةكوو يةكن ،دةبيَتة طاَلتة و جياوازيكردن لة دوو كاردا

 .(3)جياواز نني

                                                             
 .(3/315للعثيمي ) "الرشح اْلمتع عَّل زاد اْلستقنع" (1)

 .(392، 3/328للعثيمي ) "الرشح اْلمتع عَّل زاد اْلستقنع" (2)

 .(3/339للعثيمي ) "الرشح اْلمتع عَّل زاد اْلستقنع" (3)
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 كورتةى سوجدةى سةهوو

 سوجدةى سةهوو حوكمى

َوَهِذِه َدََلئُِل َبيِّنٌَة َواِضَحٌة َعََل ...  دةَليَت: T ()ابن تيمية

  ،ُوُجوِِبَِم 
ِ
َوُهَو َمْذَهُب َمالٍِك َوَأْْحَد َوَأِِب  ،َوُهَو َقْوُل ُُجُْهوِر اْلُعَلَمء

ٌة ُتَقاِرُب َذلَِك  ،َحنِيَفةَ   َوَلْيَس َمَع َمْن ََلْ ُيوِجْبُهَم ُحجَّ
(1). 

ُجوُد: َفَهْل ُيْفَعُل ُمْفَرًدا َبْعَد ُطوِل  وة دةَليَت: ا َهَذا السُّ َوَأمَّ

ََلةِ اْلَفْصِل؟ فِيِه نَِزاٌع. َوَنْحُن ُقْلنَا: ََل ُبدَّ ِمنْ   ُه َأْو ِمْن إَعاَدِة الصَّ
(2). 

وة بةَلطةى رِوون و ئاشكراى لةسةرة و  سوجدةى سةهوو واجبة،
ية، )مالك وأمحد وأبو حنيفة(ئةمة كؤدةنطى زانايانة و رِاى مةزهةبى 

طةر ضةندة نيَوان  ، وةوا نيية بةوانةى كة بة واجبى نازاننبةَلطةيةكى 
نويَذةكة و سوجدةكةش بكةويَت، دةبيَت هةركات بريى كةوتةوة 

 ثرِكةرةوةى نويَذة. ة بكاتةوة، لةبةرئةوةىبيكات، ياخود نويَذةك

 فإن َذَكَر يف زمن قريب دةَليَت: T ()الشيخ العثيمنيبةآلم 

يس صَلة مستقلَّة حتى نقول ال الفصُل َسَقَط ... ولَ َسَجَد، وإْن طَ 

                                                             
 .(23/28) "جمموع الفتاوى" (1)

 .(23/35) "جمموع الفتاوى" (2)
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 سوجدةى سةهوو حوكمى
 

َها إَِذا »: اَل قَ  َصَلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ يَّ بِ النَّ  نَّ إِ  َمْن َناَم َعْن َصََلةٍ َفْلُيَصلِّ

«َذَكَرَها
(1)

. 

وو سوجدةكة دةبات، وة د ؛طةر لة كاتيَكى نزيكدا بريى كةوتةوة
 لةسةرى ناميَنيَت، لةبةرئةوةى ئةمة نويَذيَكى ؛زؤر كةوت طةر نيَوانى

 تا داواى ليَبكريَت كاتيَك بريى ضوو يا خةوتبوو سةربةخؤ نيية
 بيكاتةوة. كاتيَك بريى كةوتةوةهةر

 ئةم دوو رِاية كؤكةرةوةى دوو رِاى زانايانة لةسةرى.

                                                             
 .(3/398للعثيمني ) "الرشح املمتع عَل زاد املستقنع" (1)
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 سوجدةى سةهوو شويَنى

بة طويَرةى فةرموودةكان دةركةوت كة لة هةنديَك كاتدا دوو 
سوجدةى سةهوو ثيَش سةالمدانةوةية، وة لة هةنديَك كاتدا دواى 

 ()ابن تيميةسةالمدانةوةية، وة لة بوونى طوماندا جؤريَكى تر، بؤية 
T  رِاى لة رِاوبؤضوونةكةيدا توانيويةتى هةموو فةرموودةكان و

شةرعييةكان،  و مةبةستة زانايان رِيَكبخات، بة شيَوة زانستى و رِيَطة
 كة دةتوانريَت بوتريَت تاكة رِا و يةكالكةرةوةية لةم بوارةدا.

ُق  دةَليَت: T ()ابن تيمية يٌم ََل ُيَفرِّ
اِرُع َحكِ ِ الشَّ ينَئْين َ الشَّ َبْين

ق   َدهُ  ،بََِل َفرن ُجوِد َبعن َض السُّ َضُه َقبنَلهُ  ،َفََل ََينَعُل َبعن إَلَّ لِِفَرِق  ،َوَبعن

َ  َبيننَُهَم  ِص َوَبْين َياَدِة َوالنَّقن َ الزِّ ُق َبْين َفرن َواِل الن َقن  َفَأظنَهُر اْلن
... َوِحينَئِذ 

كِّ مَ  ي َوالشَّ كِّ َمَع التََّحرِّ َيِقِْي ... الشَّ  َعََل الن
ِ
بِنَاء َفإِنَّ َهَذا َمَع َما َع الن

ُه إَذا  ُقوُل؛ َوَذلَِك َأنَّ ُق اْلنَعن َفرن َمِل النُُّصوِص ُكلَِّها: فِيِه الن تِعن فِيِه ِمنن اسن

ََلُة إََل َجْبن   َتاَجتن الصَّ ِل احن َوَّ ِد اْلن ِك التََّشهُّ ص  َكََتن َكاَن ِِف َنقن

ََلِم ... َوَجابُِرَها َيكُ  َمعن ِِف وُن َقبنَل السَّ ن ََين َعِة ََل  َكَركن
َوإَِذا َكاَن ِمنن ِزَياَدة 

ََلِم؛ ... َوَكَذلَِك إَذا  َد السَّ ُجوُد َبعن  َبلن َيُكوُن السُّ
ِ
َ ِزَياَدَتْين ََلِة َبْين الصَّ
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 سوجدةى سةهوو شوَينى
 

َدَتاِن لََِتن  جن َم السَّ ُه َأَتمَّ َصََلَتُه َوإِنَّ ى َفإِنَّ رَّ ينَطاِن َشكَّ َوََتَ ِغيِم الشَّ

اِجُح ... َوَهَذا  ن َلُه الرَّ ن َيتََبْيَّ ا إَذا َشكَّ َوََل ََلِم ... َوَأمَّ َد السَّ َفَيُكوُن َبعن

ََلِم ...  َم َيُكوُن َقبنَل السَّ َناُه ُهَو الَِّذي إنَّ ِذي َنََصن ُل الَّ َقون َفَهَذا الن

ََحاِديِث ََل  َمُل فِيِه ََجِيُع اْلن َتعن َمِل ُيسن تِعن ُك ِمننَها َحِديٌث َمَع اسن َ ُيَتن

ِحيِح  ِقَياِس الصَّ الن
 (1). 

دانايى شةريعةت لةوةداية كة جياوازى ناخاتة نيَوان دوو شتةوة 
هةنديَك جار سوجدة لةثيَش سةالمدانةوة و بةبآ بوونى جياوازى، 

 رِاهؤكارى جياوازيية لةنيَوانياندا، بؤية بةهيَزترين  ؛هةنديَك لة دواييدا
بوونى جياوازيية لةنيَوان )زيادة و كةمدا(، وة لةنيَوان )طومان و 
يةكالبوونةوة( و )طومان و كار لةسةر دَلنيايى(، ئةمة لةطةأل 

 جياوازييةكى عةقَلى بةديدةكريَت.كاركردن بة هةموو فةرموودةكان 

ئةوا ثيَويستى بة  ؛طةر كةمى لة نويَذدا دروست ببيَت
بؤية ئةويش دةبيَت خبريَتة ناو نويَذةوة، وة طةر ثرِكردنةوةيةك هةية، 

ئةوا بؤئةوةى دوو زيادة لة نويَذدا كؤنةبيَتةوة دةخريَتة  ؛زيادة بكريَت
 ؛دةرةوةى نويَذ، وة طةر طومانى بؤ دروست بوو، ثاشان يةكالبووةوة

شةيتانة، تةواوة و دوو سوجدةكة بؤ لووتشكاندنى ئةوا نويَذةكةى 
                                                             

 .(25 - 23/22) "جمموع الفتاوى" (1)
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ويَذ، وة طةر يةكال نةبووةوة دةخريَتة ناو نويَذةوة، دةرةوةى ندةخريَتة 
ئةمة كؤكةرةوة و بةكارهيَنانى هةموو فةرموودةكانة لةشويَنى خؤيدا، 

 بة ثيَوانةيةكى دروست.

 )النووي(وة بؤضوونى زانايانيش بةم شيَوةيةية، وةكوو ئيمامى 
T :ُجوُد َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة َرِِضَ اَّللَُّ َعننُه  دةَليَت ُل ُهَو السُّ َصن اْلن

ََلمِ  َد السَّ ... َبعن
 (1). 

 )أبو حنيفة( T  :دواى سةالمدانةوةية.دةَليَت 

 (الشافعي) T  :ثيَش سةالمدانةوةية.دةَليَت 

 (مالك) T  :طةر زيادة بوو دواى دةَليَت
 سةالمدانةوة، وة طةر ناتةواو بوو ثيَش سةالمدانةوة.

 (محد)أ T  :ثيَش سةالمدانةوةية، بيَجطة لة دةَليَت
طةر سةالمى دايةوة ناتةواو بوو، يا دوو شويَن نةبيَت: 

 .(2) ئةوا دواى سةالمدانةوةية ؛لةسةر طومان بوو

                                                             
 .(5/56) "رشح النووي عَل مسلم" (1)

َلبن تيمية  "جمموع الفتاوى"(، 2/321للشوكاين ) "نيل اْلوطار" (،2/415َلبن قدامة ) "اْلغني" (2)

 .(3/466للعثيمْي ) "الرشح اْلمتع"(، 1/289َلبن القيم ) "زاد اْلعاد"(، 23/17)
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 سوجدةى سةهوو شوَينى
 

سوجدةى سةهوو بة شيَوةيةكى طشتى دروستة لةثيَش 
بةآلم باشرتين شيَواز ئةوةى )ابن سةالمدانةوة و دواى سةالمدانةوة، 

 .)واجب(نةك  ،)استحباب( باشرت بة شيَوةى Tتيمية(ية 

اْلمر واسع ِف ذلك فكَل اْلمرين دةَليَت:  T)ابن باز( 

جائز
(1). 

 فراوانى لةم كارةدا هةية و هةردوو شيَوازةكة دروستة.

                                                             
وة (، 3/131َلبن حجر ) "فتح الباري"(، و 3/394) "الرشح اْلمتع"، وانظر 117ص "َتفة اإلخوان" (1)

 .(2/193) "اْلوسوعة الفقهية"نقَلا عن حسْي العوايشة ِف  Tية  الشيخ اْللباين()ئةمة رِاى 
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 هؤكارةكانى سوجدةى سةهوو و حوكمةكانى

 ذداـويَـادة لة نـزي يةكةم:
 ( الزيادة في الصالة )

 زيادةكارى لة نويَذدا دوو جؤرة: :هؤكارى يةكةم

 :)األفعال واألقوال(زيادةى كار و قسةكردن  .1

  لة هاوشَيوةى كارةكانى  :دوو شَيوةية )األفعال( كارزيادةى
 جياواز لة كارى نوَيذ. وة نوَيذ،

 :(1)لة هاوشَيوةى كارةكانى نوَيذزيادةيةك  أ.

: وةستان لة شويَنى دانيشتندا، ياخود بة ثيَضةوانةوة، ياخود وةك
 ؤيدا نةبيَت ... .رِكووع و سوجدة لة شويَنى خ

نويَذةكة بةتاَلة، بة كؤدةنطى  ؛بكريَتئةم كارانة طةر بة ئةنقةست 
َمْن َعِمَل َعَمًلا »دةفةرمويَت:  زانايان، بةَلطةش ثيَغةمبةرى خوا 

«َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َرد  
(2). 

                                                             
 .(344 - 3/339للعثيمني ) "الرشح املمتع عىل زاد املستقنع" (1)

 .(1718) ، ومسلم(3/69رواه البخاري ) (2)
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 / زيادة كردن لة نوَيذدا و حوكمةكانى سوجدةى سةهوو هؤكارةكانى
 

 هةركاريَك فةرمانى ئيَمةى لةسةر نةبيَت رِةتكراوةية.

و ، دانيشتنيَك و رِكووعيَك )قيام(بةآلم هةركاتيَك وةستانيَك 
ئةوا سوجدةى سةهووى  ؛سوجدةيةكى زياد كرد بة هةَلة و سةهوو
 .بؤ دةبريَت، بة بةَلطةى كردارى ثيَغةمبةر 

   ،طةر رِكاتيَكى زياد كرد و ثيَى نةزانى تا لة نويَذةكة بووةوة
، وة طةر ثيَش سةالمدانةوة ئةوا واجبة سوجدةى سةهووى بؤ ببات

بة ئةوا سوجدةى سةهووى بؤ دةبات ثاش سةالمدانةوة،  ؛انىثيَى ز
نويَذى  كة ثيَغةمبةر   )ابن مسعود(بةَلطةى رِيوايةتةكةى 

 نيوةرِؤى كرد بة ثيَنج رِكاتى و سوجدةى سةهووى لة دةرةوةى نويَذ
برد، وة نةيفةرموو هةركاتيَك ثيَش سةالمدانةوة ثيَتان زانى بؤ

ببةن، بةوة دةركةوت كة بؤ زيادة  سوجدةى سةهوو ثيَش سةالمدانةوة
 )ذو اليدين(وة هةروةها فةرموودةكةى ةالمدانةوةية، دواى س

 ثشتطريى ئةمة دةكات.

   ؛رِكاتيَكى زياد كرد و لة هةركاتيَكى رِكاتةكةدا ثيَى زانىطةر 
دةبيَت بةبآ دواكةوتن دانيشيَت بؤ تةحيات و بةردةوام نةبيَت 

 يان رِكووع ... بيَت. {0}لةسةرى، طةر كاتى خويَندنى 



   29 
 كورتةى سوجدةى سةهوو

دوو  نويَذيَكى ضوار رِكاتى بيَت، ئةم لة ثيَنجةمدا بيَت، يا وةكوو:
رِكاتى بيَت ئةم لة سيَيةمدا بيَت، وةكوو نويَذى بةيانى، ياخود 
)مسافر( بيَت و هةستيَتةوة بؤ سيَيةم، لةبةرئةوةى لة سةرةتاى 

.. دةبيَت رِاستةوخؤ نويَذةكةيدا نييةتى وا بووة كة دوو رِكاتى بكات .
مةطةر تةحياتى دانيشيَت بؤ خويَندنى تةحيات،  كاتيَك ثيَى زانى

ئةوا  ؛خويَندبيَت ثاش ئةوة طومانى بؤ دروست بووة و هةستاوةتةوة
لةم حاَلةتى زيادانةدا دوو ناخيويَنيَت و بةس سةالم دةداتةوة، 

ئةمة بؤ شةونويَذيش سوجدةى سةهوو لة دةرةوةى نويَذ دةبات، 
لة دووةمدا بيَجطة لة نويَذى )وتر( نةبيَت كة هةمان شيَوةية، 

 هةَلدةستيَتةوة، دةتوانيَت بة سآ رِكاتى بةسةر يةكةوة بيكات.

ُم بعُض َطَلَبِة الِعلم يف هذه املسألة أن حكمها  تَيبينى: وقد يتوهَّ

د األول، ...  حكم من قام عن التشهُّ
(1)

. 

ئةم بابةتة تابيانى زانستى شةرعى وا طومان دةبةن هةنديَك لة قو
رِكاتى دووةم حوكمةكةى هةمان حوكمى كةسيَكى هةية كة لةدواى 

هةَلدةستيَتةوة و تةحيات ناخويَنيَت، كاتيَك هةستايةوة و دةستى كرد 
حةرامة بطةرِيَتةوة، ئةم جؤرة تيَطةيشتنة  ؛ {0}بة خويَندنى 

                                                             
 .(3/342للعثيمني ) "الرشح املمتع عىل زاد املستقنع" (1)
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 / زيادة كردن لة نوَيذدا و حوكمةكانى سوجدةى سةهوو هؤكارةكانى
 

هةَلةية، لةبةرئةوةى ئةوة بؤ كةموكورتهيَنانى نويَذة، بةآلم ئةمة 
زيادةكردنة لة نويَذدا و نابيَت بةردةوام بيَت لةسةرى، لةكاتيَكدا 

 هؤكارى بةتاَلبوونةوةى نويَذة. ؛دَلنيايى بة زيادةكردنى نويَذ

ألنه لو استمر يف الزيادة مع ِعْلِمِه هبا لزاد يف الصالة شيئًا عمدًا، 

الة  وهذا ال جيوز؛ وتبطل به الصَّ
(1)

. 

 دةَليَت: T ()النوويئيمامى 
اَلِم َعاَد إََِل َوإِْن َذَكَر َقْبَل  السَّ

َها ،ُقُعْودِ الْ  َسَواٌء َكاَن يِف ِقَياٍم َأْو ُرُكوٍع َأْو ُسُجوٍد َأْو َغْْيِ
(2). 

 ضؤنيَتى ئاطاداركردنةوةى ئيمام لة نويَذدا

   ََِّصىلَّ بِنَا  ْبِن َمْسُعْوٍد َرِِضَ اَّللَُّ َعنُْه، َقاَل:َعْن َعْبِد اَّلل

ََم َأَنا َبََشٌ ِمْثُلُكْم،  ...»َقاَل: ...  ،َرُسوُل اَّللِ َصىلَّ اَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ  إِنَّ

ُروِِن،  «...َأْنَسى َكََم َتنَْسْوَن، َفإَِذا َنِسيُت َفَذكِّ
(3). 

لةبريم دةضيَت وةكوو ئيَوة ضؤن واتة: من ئادةميزادم وةكوو ئيَوة، 
 لةبريتان دةضيَت، ئةطةر لةبريم ضوو بريم خبةنةوة.

                                                             
 .(3/342للعثيمني ) "الرشح املمتع عىل زاد املستقنع" (1)

 .(572) ، ومسلم(401رواه البخاري )    (3)  .(5/64) "رشح النووي عىل مسلم" (2)
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  :َرُسوُل  َقاَل  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعْوٍد َرِِضَ اَّللَُّ َعنُْه، َقاَل

ٌء، َفْلُيَسبِِّح »: اَّللِ َصىلَّ اَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ًَلةِ ََشْ إَِذا َناَبُكْم ِِف الصَّ

ِق النَِّساءُ ال َجاُل، َوْلُيَصفِّ ٌء ِِف َصًَلتِِه َفْلُيَسبِّْح »: ولفظ ،«رِّ َمْن َناَبُه ََشْ

ُه إَِذا َسبََّح اْلُتِفَت إَِلْيِه َوإِنَََّم  «التَّْصِفيُح لِلنَِّساءِ َفإِنَّ
(1). 

بكةن،  )سبحان اهلل(با ثياوان  ؛لة نويَذدا رِوويدا طةر كاريَك واتة:
 دةن بة ثشتى دةست.وة ئافرةتان ضةثَلة ليَب

بؤ هةَلة و دا لة نويَذدا ةية و دان بة ثشتى دةست)سبحان اهلل(ئةم 
 .)األفعال(رِووداوى كرداريية 

َعْن َعْبِد اَّللَِّ  :رِاستكردنةوةىبةآلم بؤ هةَلةى خويَندنى قورئان و 

َم: َصىلَّ َصاَلًة، َفَقَرَأ فِيَها َفُلبَِس  ْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

 : َف َقاَل أِلََُبٍّ ْيَت َمَعنَا؟»َعَلْيِه، َفَلَّمَّ اْنََصَ َفََم »َنَعْم، َقاَل:  َقاَل: «َأَصلَّ

؟ «َمنََعَك َأْن َتْفَتَح َعََلَّ
(2). 

كاتيَك نويَذيَكى كرد و لة قورئاخنويَندنةكةدا وةستا،  ثيَغةمبةر 
"كة لةبةركارى قورئان  )أبي بن كعب(نويَذ تةواو بوو رِووى كردة 

                                                             
 .(22817، وأمحد )(421) ، ومسلم(684رواه البخاري ) (1)

 .(843) "صحيح أَب داود"، وصححه األلباين يف (13216) "الكبْي"والطرباين يف ، (907) أبو داودرواه  (2)
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 / زيادة كردن لة نوَيذدا و حوكمةكانى سوجدةى سةهوو هؤكارةكانى
 

َلآ، فةرمووى: ضى وتى: بةبوو" فةرمووى: نويَذت كرد لةطةَلمان؟ 
 ى خويَندنةكةم بؤ بكةيتةوة )واتة بؤم رِاست كةيتةوة(؟رِيَطرى ليَكرد

ئةم جؤرة رِووداوانة )لةبريضوون و هةَلة و ليَتيَكضوون ...( لة 
هؤكارى  ؛ئادةميزادة وةكوو ئيَمة كة بةدةر لةوةى ثيَغةمبةرةوة 

، طةر ئةوانة رِووى لةو بوارانةدا ةو ياساى ئيسالم تةواوبوونى شةرع
 )تشريع(، بؤ تةواوبوونى ئةوا حوكمة شةرعييةكةى نةدةزانرا ؛نةداية
 .بووة

 (1)شيَوازى دروستى ئاطاداركردنةوةى ئيمام لة نويَذدا: 

وةكوو هةستيَتةوة بؤ ثيَنجةم لة ضوار رِكاتييةكدا: ئةوا دةبيَت 
، وة )سبحان اهلل(ئاطادار بكريَتةوة لةاليةن نويَذخويَنانةوة بة وتنى 

 دةبيَت ئيماميش بةم شيَوةية رِةضاوى ئةم رِووداوة بكات:

ئةوا طوآ  ؛بوو لة نويَذى خؤى كة تةواوةئةطةر ئيمام دَلنيا  .1
 نادات بة ئاطاداركردنةوةى نويَذخويَنان.

ئةطةر ئيمام طومانى هةبوو، دَلنيا نةبوو، يا طومانى بؤ دروست  .2
ئةوا دةبيَت  ؛بوو، هةستى كرد كة رِاستييةكان زياتر الى نويَذخويَنانة

 رِاستكردنةوةىردنةوةكةيان بةطوآ بكات و بطةرِيَتةوة بؤ ـاداركـئاط
                                                             

 .(347 - 3/344للعثيمني ) "الرشح املمتع عىل زاد املستقنع" (1)
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 نويَذةكة.
راو بن و شويَنى متمانةى دينى زياتر وة تاوةكوو كةسةكان ناس .3

دَلنيايى زياتر بة ئيمام دةدات،  ؛بن و ذمارةيان زياتر لة يةك كةس بيَت
 يان لة كارةكةدا.يدةبيَت رِةضاويان بكات، لةبةر بةشدارى يةكرت

بيَت كةسة هةر بؤية لة شةرعيشدا ئةوة رِةضاو كراوة كة دة
 كامَلةكان لةثشت ئيمامةوة نويَذ بكةن، وةكوو ثيَغةمبةر 

نِي ِمنُْكْم ُأوُلو اْْلَْحًَلِم َوالنَُّهى»دةفةرمويَت: 
«لَِيلِ

(1). 

ئةوا  ؛دَلنيا بوووة طةر كةسةكان نةناسراو بوون، ياخود ئيمام  .4
بة دَلنيايى خؤى كار دةكات، طةر دة كةسيش بن، وة طةر يةك كةس 
بوو بة هةمان شيَوة، مةطةر ئيمام دَلنيا نةبيَت لة خؤى و طومانى 

 هةبيَت.

، هةواَلى ثيَدا )ذو اليدين(كاتيَك  لةبةرئةوةى ثيَغةمبةر 
، لةبةر «أصدق هذا؟»قسةكةى وةرنةطرت، تا ثرسى بة هاوةآلن كرد 

و  لةبريم نةضووة، «َلْم َأْنَسى َوَلْم َتْقٌصْر»دَلنيايى خؤى كة فةرمووى: 
 نويَذيش كورت نةبووةتةوة.

 ةىـةى، بةآلم زؤربـارةكـوو لةسةر كـيا بـيمام دَلنـةر ئـوة ط .5
                                                             

 .( 976(، وابن ماجه )674، وأبو داود )(432) رواه مسلم (1)
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 / زيادة كردن لة نوَيذدا و حوكمةكانى سوجدةى سةهوو هؤكارةكانى
 

ئةوا رِاكةى دةبيَتة  ؛دانويَذخويَنان يا هةموويان هةواَليان بة هةَلةكةى 
طومانى نةبوو،  وةك ثيَغةمبةر طومان و رِاى ئةوان دةبيَتة دَلنيايى، 

ُكلُّ َذِلَك َلْم » ،«َأْنَسى َوَلْم َتْقٌصْرَلْم »دَلنيا بوو لة كارةكةى 
ئةوا  ؛بةآلم بريت ضوو ،(2)«َبَلى َقْد َنِسيَت» بةآلم ثيَيان وت:، (1)«َيُكْن

 قسةى ئةوان رِةضاو دةكريَت و تةواوكار و بةشداريكارى يةكن.

  دا ئيمام هةستايةوة بؤ رِكاتيَكى )مجاعة(ئةطةر لة نويَذى
 :(3)زيادة

 لةم حاَلةتانة بةدةر نني:نويَذخويَنان 

، )متابعة(هةموويان رِايان واية كة زياد نيية، شويَنكةوتةى دةبن  .1
 ئةوا نويَذةكةيان دروستة.

ئةوا نويَذةكةيان بةتاَلة،  ؛ياخود دةزانن هةَلةية و لة زيادةداية .2
 زيادة دةكةن. )عمدي(لةبةرئةوةى بة ئةنقةست 

لةبةرئةوةى ئةوانيش نازانن ، )متابعة(ياخود شويَنكةوتةى دةبن  .3
و لة طوماندان، ياخود دةزانن زيادةية، بةآلم شارةزا نني بةسةر 

ې  ]ئةوا نويَذةكةيان دروستة، لةبةر نةزانني  ؛حوكمة شةرعييةكةدا

                                                             
 .(1229)البخاري رواه     (2)  .(573) رواه مسلم (1)

 .(349 - 3/347للعثيمني ) "الرشح املمتع عىل زاد املستقنع" (3)
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، هةروةكوو هاوةآلن {286:  2}[ ې  ې  ى    ى  ائ  ائ
)رواية  وةرِؤداكرد لة ثيَنج رِكاتةكةى ني ى ثيَغةمبةريان )متابعة(

َم ّصَّلَّ الظُّْهَر َأنَّ » : (ابن مسعود َرُسْوَل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ا،... «ََخْسا
(1). 

بنةوة دةزانن و دَلنيان كة ئيمام زياد دةكات، ئةوا جيا دة ياخود .4
مةرجيش يات( و شويَنكةوتةى ئيمام نابن، و دادةنيشن بؤ خويَندنى )حت

هةموويان كؤدةنط بن لةثشت ئيمامةوة بة دَلنيايى، دةبنة دوو نيية 
 بةش و هةريةكةى بةطويَرةى يةكيَك لةو حاَلةتانةى ثيَشوو دةبيَت.

ئايا سةالم دةداتةوة لةدواى خويَندنى تةحيات، ياخود  ثرسيار:
ا تةوة حاَلةتى ئةو و سةالمى لةطةَلدضاوةرِيَى ئيمام دةكات تا دةطا

 دةداتةوة؟

َوَمَتى ََلْ َيْرِجْع، َوَكاَن املَْْأُموُم  دةَليَت: T ()ابن قدامة: وةآلم

ْ ُيَتابِْعهُ  َماِم، ََل
اَلِة، َوَلْيَس َهَذا  َعىَل َيِقنٍي ِمْن َخَطأِ اْْلِ يِف َأْفَعاِل الصَّ

َماِم، َصِحيَحٌة، ََلْ َتْفُسْد  ِمنَْها. َوَينَْبِغي َأْن َينَْتظَِرُه َهاُهنَا، أِلَنَّ َصاَلَة اْْلِ

َماُم املَْْأُموِمنَي يِف َصاَلِة اْْلَْوِف  ُر اْْلِ
َفإِنَّ  بِِزَياَدٍة، َفَينَْتظُِرُه َكََّم َينَْتظِ

                                                             
 .(572) ، ومسلم(404رواه البخاري ) (1)
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 / زيادة كردن لة نوَيذدا و حوكمةكانى سوجدةى سةهوو هؤكارةكانى
 

َتاَبُعوُه   َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اَّللَُّ ؛ أِلَنَّ َأْصَحاَب النَّبِي  َصِحيَحةٌ  َصاَلََتُمْ 

يِف التَّْسلِيِم يِف َحِديِث ِذي اْلَيَدْيِن، َويِف اْْلَاِمَسِة يِف َحِديِث اْبِن 

َمْسُعوٍد، َفَلْم َتْبُطْل َصاَلَُتُمْ 
(1). 

 ؛يا بوون لة هةَلةى ئيمامئةطةر ئيمام نةطةرِايةوة و نويَذخويَنان دَلن
شويَنكةوتةى نابن، ثيَويستة ضاوةرِيَى بكةن لة تةحياتدا، وةكوو ضؤن 

وة ئيمام ضاوةرِيَيان دةكات لة نويَذى كاتى ترسدا )صالة اخلوف(، 
نويَذى ئيمام بةتاأل نيية، وة طةر نةزانيش بوون بة حوكمةكة يا 

شويَنكةوتةى ئيمام دةبن، وةكوو ضؤن هاوةآلن  ؛نويَذةكة
)عبد لة ثيَنجةم رِكاتدا لة رِيوايةتةكةى شويَنكةوتةى ثيَغةمبةر بوون 

 . اهلل بن مسعود(
ْ َتْبُطْل  دةَليَت: T ()ابن تيميةوة  نَي ََل

إْن َقاُموا َمَعُه َجاِهلِ

ْم؛ َلكِْن َمَع اْلِعْلِم ال َينَْبِغي ََلُْم  َأْن ُيَتابُِعوُه َبْل َينَْتظُِروَنُه َحتَّى َصاَلَُتُ

ُموا َقْبَلهُ  َم هِبِْم َأْو ُيَسل  َوااِلْنتَِظاُر َأْحَسُن. َوَاَّللَُّ َأْعَلمُ  ،ُيَسل 
(2). 

نويَذةكةيان بةتاأل  ؛ةوة بة نةزاننيئةطةر لةطةأل ئيمام هةستان
 ةَلكوو ضاوةرِيَىبنابيَتةوة، بةآلم ثيَويستة كة زانييان شويَنكةوتةى نةبن، 

                                                             
 .(2/17) "املغني" (1)

 .(23/53) "جمموع الفتاوى" (2)
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بكةن تا سةالميان ثيَدةداتةوة، ياخود ثيَش ئيمام سةالم بدةنةوة، بةآلم 
 ضاوةرِيَبوون ضاكرتة.

  كة لةوةى ثيَويستة ئيمام دَلنيا بيَت  ئةو بابةتةى ثيَشوو وة
وةكوو كةم نيية، نابيَت بةردةوام بيَت لةسةرى و بة  زيادة

لة طةرِانةوةى،  رِيَطرى ليَناكريَت {0}هةستانةوةى و خويَندنى 
)كة بة  ئةوة بؤ كورتهيَنانى نويَذ و نةخويَندنى تةحياتى يةكةمة

 .رِيَطرى ليَدةكريَت لة طةرِانةوةى( {0}هةستانةوةى و خويَندنى 

  ثيَويستة لةم حاَلةتى زيادةيةدا ئيمام دوو سوجدةى سةهوو  وة
:  )ابن مسعود(بباتة دةرةوةى نويَذ، بةطويَرةى رِيوايةتةكةى 

«َفَسَجَد َسْجَدَتْْيِ َبْعَد َما َسلَّمَ »
(1). 

  ئاطادار بكريَتةوة بةسةر هةَلةى نويَذدا، لةبةرئةوةى واجبة ئيمام
ُروِِن  إَِذا»دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةر  طةر لةبريم ضوو بريم  «َنِسيُت َفَذكِّ

 .خبةنةوة

لة  يان كؤمةَليَك وة طةر كةسانيَك لة تةنيشت نويَذخويَنيَكدا
 ؛نويَذخويَنان بوون، هةَلةيان كرد و زانيارييان بةسةر هةَلةكةدا هةبوو

                                                             
 .(1014)أبو داود ، و(1226رواه البخاري ) (1)
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 / زيادة كردن لة نوَيذدا و حوكمةكانى سوجدةى سةهوو هؤكارةكانى
 

ئةوا دةتوانن بة هةرشيَوةيةك بيَت ئاطاداريان بكةنةوة لة هةَلةكة، 
بةيةكةوة نيية، لةبةر بةطشتى ان شيثةيوةندى كاريئةطةرضى 

ەئ  ]كة دةفةرمويَت:   خويَندنةوةى فةرمانى خوايى

 .{2:  8}[ وئ  وئ  ۇئ
ثشتيوانى يةكرت بن لةسةر ضاكة و خواثةرستى، با هةَلةيةكى 

 .(1)دةستنويَذطرتنيش بيَت

 :(2)لة هاوشَيوةى كارةكانى نوَيذ جياواز زيادةيةك .ب

بكريَت لةناو نويَذدا و هاوشيَوةى ئةو كارةى تيَدا هةركاريَك 
 ئةوا بؤ بةتاَلبوونةوةى ئةم مةرجانةى هةية: ؛نةبيَت

 زؤر بَيت. .1
 هاوشَيوةى كارى نوَيذ نةبَيت. .2
 بؤ ثَيويستى نةبَيت. .3
 بةسةريةكةوة بَيت. .4

ئةو كارة دةطةرِيَتةوة بؤ ثيَناسةى زؤرى و كةمى زؤر بيَت:  .1
خةَلك و هيض ثيَناسة و ثةيوةستبوونيَكى شةرعى لةسةر نيية، واتة 

                                                             
 .(3/349للعثيمني ) "الرشح املمتع عىل زاد املستقنع" (1)

 .(357 - 3/350للعثيمني ) "الرشح املمتع عىل زاد املستقنع" (2)
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وا طومان بينةريَك  بةجؤريَك كةسيَك لة نويَذدا ئةوةندة جبووَليَت
ئةوة زؤرة، ئةو كاتة دةتوانيَت  ببات كة ئةو كةسة لة نويَذدا نيية.

 يَذة.برِيار بدريَت لةسةر بةتاَلى ئةو نو

ى كارةكةدا بة )عادة(بةآلم طةر بةشيَوةيةك بوو كة خةَلك لة 
 ئةو كاتة زيان بة نويَذةكة ناطةيةنيَت. ؛كةميان زانى

كةسيَك منداَليَك لة نويَذدا باوةش دةكات، بؤئةوةى  منوونة:
نويَذخويَنان سةرقاأل نةكات بة طريان و جووَلة و خؤيشى دَلى الى 

انى بؤ كاتى سوجدة و بةرزكردنةوةى لة نويَذةكة بيَت، ئةوا دان
هةَلسانةوةدا ... ئةمانة بؤخؤى وا دادةنريَت كة كةمة، نويَذى ثآ 

 بةتاأل نابيَتةوة.

َكاَن ُيَصَلِّ َوُهَو َحاِمٌل ُأَماَمَة بِنَْت َزْينََب »: هةروةك ثيَغةمبةر 

َم، َفإَِذا َسَجَد َوَضَعَها، َوإَِذا َقاَم  بِنِْت َرُسوِل اهللَِّ َصَّلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َلَها «ََحَ
(1). 

ى كضى زةينةبى هةَلطرتبوو، )أمامة(لةكاتى نويَذدا كضةزاكةى 
 هةَلى دةطرت. تةوةايةتسية بؤ سوجدة دايدةنا، وة طةر هةطةر بضوا

                                                             
 .(1212) ، ومسلم(516رواه البخاري ) (1)
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 / زيادة كردن لة نوَيذدا و حوكمةكانى سوجدةى سةهوو هؤكارةكانى
 

ِجْئُت َوَرُسوُل اهللَِّ َصَّلَّ اهللَُّ »دةَليَت:   )عائشة(هةروةك 

َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصَلِّ ِِف الَبْيِت، َوالَباُب َعَلْيِه ُمْغَلٌق، َفَمَشى َحتَّى َفَتَح ِِل، 

"َوَوَصَفِت الَباَب ِِف الِقْبَلةِ "، «ُثمَّ َرَجَع إََِل َمَكانِهِ 
(1). 

رد و دةرطاكة نويَذى لة ماَلةوة دةك من دةهامتةوة، ثيَغةمبةر 
هات  داخرابوو، رِووى دةرطاكة لة قيبلة بوو، ثيَغةمبةر 

بةرةورِووى دةرطاكة تا بؤى كردمةوة و ثاشان طةرِايةوة شويَنى 
 خؤى.
ُكنَّا ُنَصَلِّ َمَع النَّبِيِّ »َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َرِِضَ اَّللَُّ َعنُْه، َقاَل: وَ 

َم ِِف  َن  َصَّلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ ، َفإَِذا ََلْ َيْسَتطِْع َأَحُدَنا َأْن ُيَمكِّ  احَلرِّ
ةِ ِشدَّ

«َوْجَهُه ِمَن اْلَْرِض َبَسَط َثْوَبُه، َفَسَجَد َعَلْيهِ 
(2). 

ئيَمة لة كاتى طةرمادا نويَذمان لةطةأل دةَليَت:  ئةنةس 
دةكرد، طةر كةسيَكمان نةيتوانياية ناوضةوانى لةسةر  ثيَغةمبةر 

جلةكةى لةسةر رِادةخست و سوجدةى لةسةر  ؛زةوى دابنيَت
 دةبرد.

 دا،ـؤيـنى خـويَـوون لة شـكى ثيَويست بـاريَـووى كـانة هةمـئةم
                                                             

 .( وحسنه األرنؤوط24027، وأمحد )(601)الرتمذي ، ووحسنه األلباين (922) أبو داودرواه  (1)

 .(620)مسلم ، و(1208) البخاريرواه  (2)
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بؤية بة زؤر نةزانراوة و بةطويَرةى توانا لة بةطويَرةى ثيَويستى خؤى، 
 بووة.خزمةتى نويَذةكةدا 

كةواتة كةم و زؤر رِيَذةيةكى دياريكراوى بؤ نيية، بةطويَرةى 
، وة )صالة اخلوف(ثيَويستى كارةكة برِيارى لةسةر دةدريَت، وةكوو 

لةسةر مينبةرةكة نويَذى كرد بة هاتنةخوارةوة و ضوونة  ثيَغةمبةر 
، ياخود نويَذى سوننةتى كرد بة سوارى (1)سةرةوةى، بؤ فيَربوون

، هةموو (3)ياخود حةجكردن بة سوارى حوشرتةوة، (2)حوشرتةوة
 هةية. ئةمانة لة كارى ثيَغةمبةردا 

حوكمى ئاسانرتة، وةك: دةست : هاوشيَوةى كارى نويَذ .2
...، وة  دانيشنتبةرزكردنةوة و دةستطرتن و رِكووع و سوجدة و 

طةر بؤ ثيَويستى بيَت ئةوا دروستة، بةآلم ئةطةر هاوشيَوةى كارى نويَذ 
 ثشتكردنة قيبلة و ئاورِدانةوةنةبيَت، وةكوو رِؤيشنت و ثاَلكةوتن و 

نويَذ بةتاأل دةكاتةوة،  ؛... طةر بؤ ثيَويستييةكى ئيَجطار زؤر نةبيَت

 2}[ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ]: )صالة اخلوف(بؤية بؤ نويَذى 

 :239}. 
                                                             

 .(1/113لأللباين ) "صفة صالة النبي" (1)

 .(1/83لأللباين ) "صفة صالة النبي" (2)

 .51لأللباين ص "حجة النبي" (3)
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 / زيادة كردن لة نوَيذدا و حوكمةكانى سوجدةى سةهوو هؤكارةكانى
 

كاتى شةرِ و ترس بة ثآ رِيَكردن و سوارى رِيَطة دراوة نويَذ 
 بكريَت.

كاريَكة شةرع رِةضاوى : بؤ ثيَويست و ثيَويست نةبوون .3

، {16:  2}[ ہ  ہ  ہ  ھ]كردووة لة هةموو كاتيَكدا 

ۋ] وة  ،{185:  2}[ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   
 دةدات.بةطويَرةى ئةوةش شةرع برِيارى لةسةر 

حوكميان جياوازة، طةر هةموو : بةسةريةكةوة بوون و جياجيا .3
جووَلةكانى ضوار رِكات خبريَتة سةر يةك و لة يةك رِكاتدا بكريَت ئةوا 
هةر لة نويَذ ناضيَت، بةآلم طةر دابةش بيَت بةسةر ضوار رِكاتةكةدا، 

 ئةوا كارئاسانة، وة شةرع ضاوثؤشى ليَدةكات.

 لة نويَذداردنيَك زيادةى قسةك
 قسةكردنى نوَيذ دوو جؤرة زيادة: 
 :(1)نوَيذ قسةكردنةكانى ناولة هاوشَيوةى  زيادة قسةكردنَيك أ.

تيَك كة لة شويَنى خؤيدا نةبيَت، وةكوو: وو خويَندنى بابةوةك
دا يا بة ثيَضةوانةوة، ياخود {0}خويَندنى )تةحيات( لة شويَنى 
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خويَندنى قورئان لة رِكووع يا سوجدةدا و بة ثيَضةوانةشةوة، ياخود 
دةنطى تيَدا و ... بة دةنطى بةرز لةو نويَذانةدا كة  {0}خويَندنى 

بةرز ناكريَتةوة يا بة ثيَضةوانةوة، طةر ئةم هةآلنة رِوويدا و بةآلم 
 ؛و زيكرى شويَنةكةى خؤى خبويَنيَت ءة()قرالةطةَليدا فريا كةوت 

حةرام نيية، بةَلكوو ا زانايان دةَليَن بةطويَرةى خودى خؤى ئةو
ش هؤكارة بؤئةوةى بةطويَرةى شويَنةكةى حةرامة و سةهووكردنةكة

 ئةمة رِاى بةهيَزى زانايانة.كاتةوة، نويَذ بةتاأل نة

ى )ذكر وقراءة(بةآلم ئةطةر نةيزانى تا شويَنةكةى بةجيَهيَشت و 
ئةوا واجبيَكى ناو نويَذى ناتةواوة و ثيَويستة  ؛شويَنةكةى نةخويَند

 سوجدةى سةهووى بؤ ببات لةناو نويَذدا بؤ ثرِكردنةوةى.

إَِذا »دةفةرمويَت:   )عبد اهلل بن مسعود(وةك فةرموودةكةى 

ُجُل َأْو َنَقَص، َفْلَيْسُجْد َسْجَدَتْْيِ  «َزاَد الرَّ
(1). 

با دوو سوجدةى  ؛طةر كةسيَك زياد يان كةمى كرد لة نويَذدا
 سةهوو ببات.

 ؛ادانةشـةو زيـامدا و ئـذى ئةجنـويَـانى نـبةكـارة واجـةر كـوة ط
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بةَلطةكان دةتوانيَت سوجدةى سةهوو ببات بة بةطويَرةى طشتى 
 .(1)ى، واتة باش واية)مستحب(

 :(2)نوَيذ قسةكردنةكانى ناو زيادة قسةكردنَيك جياواز لة .ب

سةالم بداتةوة لة نويَذةكةى و وايزانى  بة هةَلة ئةطةر كةسيَك
 تةواو بووة و قسة بكات، لة سآ حاَلةت بةدةر نيية:

 قسةكردنةكانى ثةيوةندى بة نويَذ و تةواوبوونييةوة نيية. .1

قسةكردنةكان ثةيوةندى بة نويَذةكةوة هةية بة رِيَذةيةكى كةم،  .2
ْ »: وةكوو قسةكردنةكةى ثيَغةمبةر  ْ َأْنَسى َوََل َما َيُقوُل »، «َتْقٌصْ ََل

ْ ُتَصل  ) ،«َأَحق  َما َيُقوُل ُذو اْلَيَدْيِن؟» ،«ُذو اْلَيَدْيِن؟ َقاُلوا: َصَدَق، ََل

 .(إاِلَّ َرْكَعَتنْيِ 

 قسةكردنيَكى زؤر كة ثةيوةندى بة نويَذةكةوة بوو. .3

الة ال  القول الثاني:دةَليَت:  T ()العثيمني9 أن الصَّ

تبطل هبذه املسائل الثالث كلها؛ ألن هذا املتكل م ال يعتقد أنه يف 
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د اْلطأ، وقد قال اَّلل تعاَل:  ہ  ہ  ]صالة، فهو َل يتعمَّ

ھ  ے  ے  ۓ ھ    ، {5:  2}[ ہ  ھ  ھ   

وهذا هو الصحيح
(1)

. 

رِاى دووةم: نويَذ بةتاأل نابيَتةوة بة يةكيَك لةم سيانةى ثيَشوو، 
لةبةرئةوةى نويَذخويَن نازانيَت لةناو نويَذداية و بة ئةنقةست هةَلةى 

لةسةر دةفةرمويَت:  نةكردووة، بؤية خواى طةورة 
ئةجنامى هةَلةكان تاوانبار نابن، مةطةر بة مةبةستى دَلى و ئةنقةست 

 اى دروستة لة بابةتةكةدا.رِئةمةيان  بدةن.

حيح ال وة دةَليَت: تبطل باألكل  وكذلك عىل القول الصَّ

َم ناسياً  ب ونحومها؛ إذا َسلَّ د فِْعَل املبطل، ،والرشُّ ... ألنه َل يتعمَّ
(2)

. 
رِاى دروستى زانايان ئةوةية نة بة خواردن و نة بة خواردنةوة و 

طةر بة  بةتاأل ناكاتةوة، قسةكردن و ... كة ثيَضةوانةى نويَذن، نويَذ
لةو  كة مةطةر دةستنويَذى بشكيَت، لةبريضوون سةالمى دايةوة،

بة شكانى  كريَنةوةبينا نا هةنديَكى نويَذ لةسةر هةنديَكى ترىحاَلةتةدا 
 .دةستنويَذ
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وة هةروةها قسةكردن طةر لة ناوةرِاستى نويَذيشدا بيَت، طةر 
نويَذ بةتاأل ناكاتةوة، بة بةَلطةى ئايةتةكة و  ؛نةزان و لةبريضوو بيَت

َبْينَا َأَنا ُأَصيل  َمَع »: كة دةَليَت  )معاوية بن احلكم(فةرموودةكةى 

َم، إِْذ َعَطَس َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم، َفُقْلُت:  َرُسوِل اَّللِ َصىلَّ اَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

َياْه، َما َيْرمَحَُك اَّلُل َفَرَمايِن اْلَقْوُم بَِأْبَص  اِرِهْم، َفُقْلُت: َواُثْكَل ُأم 

ُبوَن بَِأْيِدهيِْم َعىَل َأْفَخاِذِهْم، َفَلَّمَّ  ، َفَجَعُلوا َيْْضِ َشْأُنُكْم؟ َتنُْظُروَن إََِلَّ

، ُتوَننِي َلكِن ي َسَكتُّ «... َرَأْيُتُهْم ُيَصم 
(1). 

بة جةماعةت، ثياويَك ثذمى،  من نويَذم دةكرد لةطةأل ثيَغةمبةر 
خةَلكةكة بة تيلةى ضاو سةيريان دةكردم، ، )يرمحك اهلل(منيش ومت: 

منيش ومت: دايكتان شينتان لةسةر بكات، ضيتانة وا سةيرم دةكةن؟ 
 ئةوانيش دةياندا بة رِانياندا بيَدةنطيان دةكردم، ... ثاشان ثيَغةمبةر 

 ةَلكى تيادا بكريَت.ابيَت قسةى خى ثيَدام كة نويَذ نهةواَل

نةدا كة نويَذةكة دووبارة بكاتةوة،  فةرمانى ثآ ثيَغةمبةرى خوا 
 ياخود سوجدةى سةهووى بؤ ببات.

 

                                                             
 .(537) رواه مسلم (1)
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 نويَذ بةتاأل دةكاتةوة. :قاقا لَيدان لة نوَيذدا 

ا إَذا  دةَليَت: T ()ابن تيمية اَلَة َوَأمَّ ُم َفاَل ُيْبطُِل الصَّ ا التََّبسُّ َأمَّ

َا َتْبُطُل َواَل ُينَْتَقُض ُوُضوُءُه ِعْنَد اْْلُْمُهوِر َكََّملِِك  َقْهَقَه يِف  اَلِة َفإَِّنَّ الصَّ

َأ يِف َأْقَوى اْلَوْجَهنْيِ  افِِعي  َوَأمْحَد؛ َلكِْن ُيْسَتَحبُّ َلُه َأْن َيَتَوضَّ َوالشَّ

اَلِف   لَِكْونِِه َأْذَنَب َذْنًبا َولِْلُخُروِج ِمْن اْْلِ
(1). 

نويَذ بةتاأل ناكاتةوة، بةآلم قاقا ليَدان نويَذ بةتاأل زةردةخةنة 
دةكاتةوة، وة الى كؤى زانايان دةستنويَذ ناشكيَنيَت، بةآلم باش واية 

، لةبةرئةوةى تاوانيَكى كردووة، وة بؤ دةرضوونى دةستنويَذ بطريَتةوة
 لة رِاجياوازى زانايان.

 نويَذ بةتاَلكردنةوةىواتة ثرِ دةم كردن لة هةوا و  :فووكردن ،
 .(2)بةتاأل ناكاتةوة

... َفَجَعَل » يِف َصاَلِة اْلُكُسْوِف:  َعْن َعْبِد اَّللِ ْبِن َعْمرو

«َينُْفُخ يِف آِخِر ُسُجوِدهِ 
(3). 
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لة سوجدةى كؤتايى  لة نويَذى رِؤذطرياندا ثيَغةمبةرى خوا 
 ، وة دةطريا.فووى دةكرد دووةم رِكاتدا

، ... َفَقْد َجاَءْت َوالنَّْفُخ اَل ُيْبطُِل  دةَليَت: T ()ابن تيمية

اَلُة َصِحيَحٌة بَِيِقنِي َفاَل  ...َأَحاِديُث بِالنَّْحَنَحِة َوالنَّْفِخ  َوَأْيًضا َفالصَّ

ك   جَيُوُز إْبَطاَُلَا بِالشَّ
 (1). 

ثرِدةم كردن لة هةوا و بةتاَلكردنةوةى نويَذ بةتاأل ناكاتةوة، 
 هاتووة لةسةر كؤكة و فووكردن كاتيَك لة نويَذدا بوويتفةرموودة 

 نويَذ بةتاأل نابيَتةوة. ؛بة دَلنيايى و بة طومان

 باشرت واية زاَلبيَت بةسةر طرياندا،  :هةنسك هةَلكَيشان و طريان
 تا دةبيَتة هةنسك، نويَذ بةتاأل ناكاتةوة.

خواى طةورة هيض بابةتيَك لةمانة سوجدةى سةهووى بؤ نةبراوة، 

 :[ ں  ڻ    ڻ  ڻ        ڻ  ڱ   ڱ      ں ] دةفةرمويَت
{a  :58} ، طةر ئايةتةكانى خوايان بؤ خبويَنرايةتةوة بةرةو سوجدة

 شؤرِ دةبوونةوة و دةطريان.

                                                             
 .(622، 22/621) "جمموع الفتاوى" (1)
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ِْي، َعْن َأبِيِه، َقاَل:  خ  ِف ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الش  َرَأْيُت َرُسوَل »َعْن ُمَطر 

َم ُيَصَلِّ َوِِف َصْدِرهِ َأِزيٌز َكَأِزيِز اْلِْْرَجِل ِمَن اهللَِّ  َصَّلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

«اْلُبَكاءِ 
(1). 

نويَذى دةكرد، دةنطى طريان لة سنطيدا وةكوو  ثيَغةمبةر 
 طيزةطيزى مةجنةأل وابوو.

 ...َما َكاَن فِينَا َفاِرٌس َيْوَم َبْدٍر »، َقاَل: َرِِضَ اَّللَُّ َعنْهُ  َعْن َعيِلٍّ وَ 

، َوَيْبكِي، َحتَّى َأْصَبح «ُيَصَلِّ
(2)

. 

هةموويان خةوتبوون، بيَجطة  لة شةوى شةرِى بةدردا هاوةآلن 
نةبيَت كة نويَذى دةكرد و دةطريا تا بةيانى  لة ثيَغةمبةرى خوا 

 كردةوة.

َا َقاَلْت:َعْن َعائَِشَة ُأم  املُْؤِمننَِي َرِِضَ وَ  إِنَّ َأَبا َبْكٍر » اَّللَُّ َعنَْها، َأَّنَّ

«إَِذا َقاَم ِِف َمَقاِمَك ََلْ ُيْسِمِع النَّاَس ِمَن الُبَكاءِ 
(3)

. 

وت: )ئةبو بةكر(  دةَليَت: بة ثيَغةمبةرم   )عائشة(
 ويَذ بكات خةَلك طويَيان لة هيض نابيَت بيَجطةـةتدا نـطةر لة شويَنةك
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 لة طريان.

 كؤكةكردن لةناو نوَيذدا: 

طةر بؤ قورط ثاككردنةوة بيَت، ياخود ئيزندانى كةسيَك بيَت، يا 
 ئاطاداركردنةوة بؤ كاريَك بيَت، نويَذ بةتاأل ناكاتةوة.

 ثذمني و باوَيشك: 

طةرضى هةندآ كةس بةدواى باويَشكدا بةتاَلى ناكاتةوة، 
ئةمانة هةمووى  ،دةثذميَت بةرز ست بة دةنطىت، ياخود بة مةبةدةرِوا

 .(1)رِيَطرى ليَكراوة

الُعَطاُس ِمَن اهللَِّ َوالتََّثاُؤُب ِمَن »دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةر 

ْيَطاِن، َفإَِذا َتثَاَءَب َأَحُدُكْم َفْلَيَضْع َيَدُه َعََّل فِيِه،  َوإِنَّ اهللََّ ُُيِبُّ  ...الشَّ

«الُعَطاَس َوَيْكَرُه التَّثَاُؤَب 
(2). 

ثذمني لةاليةن خواوةية، وة باويَشك لةاليةن شةيتانةوةية، ئةطةر 
خواى طةورة يةكيَكتان باويَشكى دا، با دةست بة دةميةوة بطريَت، 

 ناخؤشة.ثذمينى خؤشدةويَت و باويَشكى ثيَ
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َعاُف، »، َقاَل: َرِِضَ اَّللَُّ َعنْهُ  َعْن َعيِلٍّ وَ  ْيَطاِن: الرُّ َسْبٌع ِمَن الشَّ

ُة اْلُعَطاِس، َوالتََّثاُؤُب، َوالنَُّعاُس ِعنَْد اْلَْْوِعَظِة،  َواْلَقْيُء، َوِشدَّ

«َواْلَغَضُب، َوالنَّْجَوى
(1)

. 

حةوت شت لة شةيتانةوةية: لةوانة باويَشك و ثذمني بة دةنطى 
 بةرز.

هةموو ئةمانة سوجدةى سةهوويان بؤ نةبراوة و نايةويَت، بةآلم لة 
دةفةرمويَت:  وةك ثيَغةمبةر كامَلى و ثاداشتى نويَذ كةم دةكةنةوة، 

ُف َوَما ُكتَِب َلُه إَِّلَّ ُعَْشُ َصًَلتِِه ُتْسُعَها ُثْمنَُها » ُجَل َلَينَْصِ إِنَّ الرَّ

«ا ُثُلُثَها نِْصُفَهاُسْبُعَها ُسْدُسَها َُخُْسَها ُرْبُعهَ 
(2). 

كةسيَك لة نويَذةكةى ليَدةبيَتةوة، هيضى بؤ نةنووسراوة بيَجطة لة 
نويَذةكةى ياخود لة نؤى، هةشتى و حةوتى و شةشى و  يةك لة دةى

 .نةبيَت نيوىو ثيَنجى و ضوارى و سآ لة دةى 

                                                             
 "رشح السنة"(، والبغوي يف 7940) "الشعب"، والبيهقي يف (3319) "مصنفه"عبد الرزاق يف رواه  (1)

(3347). 

 .(615( وصححه األرنؤوط، والنسائي )18894( وحسنه األلباين، وأمحد )796أبو داود )رواه  (2)
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 و حوكمةكانى / ناتةواوى لة نوَيذدا سوجدةى سةهوو هؤكارةكانى
 

 هؤكارةكانى سوجدةى سةهوو و حوكمةكانى

 ذداـويَـلة ن ناتةواوى ةم:دوو
 ( في الصالة النقص )

 جؤرة: نويَذدا سآلة  ناتةواوى
 نةكردنى ِروكنَيكى نوَيذ. .1
 نةكردنى واجبَيك. .2
 نةكردنى سوننةت. .3

 :(1)نةكردنى ِروكنَيكى نوَيذ .1

، وةستان بةثيَوة، خويَندنى تكبرية اإلحرام) وةك: ى نوَيذِروكنةكان
رِكووع، وةستانى دواى رِكووع، سوجدة، دانيشتنى نيَوان ، {0}

لة هةمووياندا، خويَندنى تةحيات و دانيشنت  طمأنينةهةردوو سوجدة، 
 .(2) بؤى، سةالمدانةوة(

نويَذةكةى بةتاأل  ؛بة ئةنقةست نةكاتئةطةر يةكيَك لةمانة 
 دةىـبة سوجوة اتةوة، ـدةيك ؛بةآلم ئةطةر بة هةَلة نةيكرديَتةوة، ـدةب

                                                             
 .(376 - 3/371للعثيمني ) "الرشح املمتع عىل زاد املستقنع" (1)

 .90لعبد العظيم بدوي ص "الوجيز يف فقه السنة والكتاب العزيز" (2)
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 سةهوو ثرِ نابيَتةوة.

   بة سةهوو  ،ى دابةستنى نويَذى نةكرد)تكبرية اإلحرام(ئةطةر
ئةوا نويَذةكةى دانةبةسرتاوة، دةبيَت  ؛بيَت يان بة ئةنقةست

 دةستثيَبكاتةوة.

   طةر نةكردنةكةى سوجدةيةك بيَت ياخود رِكووع ...، وةك
بؤ رِكاتيَكى تر، ئةوا كةسيَك لةدواى سوجدةى يةكةم هةَلدةستيَتةوة 

 بةم شيَوةيةى خوارةوة دةبيَت:

بريى كةوتةوة  ثيَش ئةوةى ضووة ناو رِكاتةكةى دواى ئةو طةر  أ.
ردووة، ئةويش ئةوا دةبيَت بطةرِيَتةوة، لةبةرئةوةى دوو رِوكنى نةك

دانيشتنى نيَوان دوو سوجدةكة و سوجدةى دووةمة، دةبيَت 
و  )بني السجدتني(، بةوةى كة دانيشيَت بؤ هةردووكيان بكات

 زيكرةكةى خبويَنيَت و سوجدةى دووةميش ببات.

ئةو )ثيَش ئةوةى بطاتة شويَنى كاتيَك بريى كةوتةوة  طةر .ب
 برد يةكةمى وةك ئةوةى كة سوجدةى ؛لة رِكاتى دواى ئةودا (كارة

لة رِكاتى يةكةم و هةستايةوة بؤ رِكاتى دووةم و بريى نةكةوتةوة تا 
ئةوا ناطةرِيَتةوة  ؛طةيشتةوة سوجدةى يةكةم يا دووةمى رِكاتى دووةم

بؤى، بةَلكوو ئةو رِكاتةى يةكةمى هةذمار ناكات و رِكاتى دووةم 
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 و حوكمةكانى / ناتةواوى لة نوَيذدا سوجدةى سةهوو هؤكارةكانى
 

وة سوجدةى دةوام بيَت، دةبيَت بة رِكاتى يةكةم دابنيَت و بةر
 سةهووى لة دةرةوةى نويَذ بؤ ببات.

لةبةرئةوةى طةر بطةرِيَتةوة بؤى، ئةوا دةطةرِيَتةوة بؤ هةمان شويَن 
 .(1)و سوودى نابيَت و رِكاتيَكى تيَكةَلكراو دةبيَت

بةآلم لةدواى هةستانةوةى بؤ رِكاتى دواى ئةو، طةر لة خويَندنى 
وةستانى دواى رِكووع بريى  دا، ياخود رِكووع، ياخود{0}

دةبيَت بطةرِيَتةوة بؤ دواى  ئةوا ؛كةوتةوة كة يةك سوجدةى بردووة
ئةو سوجدةيةى و لةويَوة دةستثيَبكاتةوة، لةبةرئةوةى ئةوانةى كة 

لة شويَنى خؤيدا نةبووة، وة لةدواى سوجدةى يةكةمةوة كراوة 
بةدةوام  ى رِوكنةكان مةرجة و نابيَت)ترتيب(بةدواى يةكةوةكردن 

 .(2))وهذا القول هو الراجح(بيَت لةسةر ئةو كارةى، 

دواى سةالمدانةوة بريى كةوتةوة رِوكنيَك يان دوانى  طةر .ج
ئةوا رِكاتيَك دةكاتةوة و سوجدةى سةهووى بؤ دةبات لة  ؛نةكردووة

 دةرةوةى نويَذ.

 ؤتاييدا يةك سوجدةى بردبيَت وـى كـاتـةسيَك لة رِكـةر كـوة ط
                                                             

ا َجْعُل ُسُجوِد الثَّانِيَِة ََتَاًما لِْْلُوََل: َفََل َنظرَِي َلُه يِف  (:21/417) "جمموع الفتاوى"هذا ما أيده ابن تيمية يف  (1) َوَأمَّ

عِ  ْ  .الرشَّ

 .(3/374) "الرشح املمتع"، و 47لنارص السعدي ص "املختارات اجللية" (2)
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ئةوا دادةنيشيَت بؤ )بني  ؛و ثاشان بريى كةوتبيَتةوة دابيَتةوةسةالمى 
السجدتني والتحيات والسالم( دةكات و ثاشان سوجدةى سةهووى 

 ، مةطةر(1)()هذا القول هو الصحيحلة دةرةوةى نويَذ بؤ دةبات، 
نيَوانى زؤر كةوتبيَت، يا دةستنويَذى شكابيَت، ئةوا نويَذةكة هةمووى 

، ياخود رِكووع ... {0}بةتةواوى دةكاتةوة، وة طةر خويَندنى 
 .(2)ئةوا رِكاتيَك دةكاتةوة ؛ئةمانةى نةكردبيَت

 :(3)نةكردنى واجبَيكى ناو نوَيذ .2

زيكرةكانى  ةكانى ناو نويَذ،اهلل أكرب) وةك: ى نوَيذةكانواجب
زيكرى نيَوان دوو رِكووع و سوجدة و هةستانةوة لة رِكووع، 

 سوجدةكة و تةحياتى يةكةم ...(.

، وة زيكرى رِكووع يا هةر واجبيَك لة واجبةكانى نويَذى نةكرد
 سوجدة ... ئةوا دوو حاَلةتى هةية:

طةر ثيَش ئةوةى بضيَتة رِوكنى دواى ئةو بريى كةوتةوة، واتة  أ.
 ؛دةـلة سوجهةستيَتةوة  )حتيات(ا ـي )بني السجدتني(يا  اهلل()مسع ثيَش 

                                                             
 .(3/374للعثيمني ) "الرشح املمتع عىل زاد املستقنع" (1)

 .21للقحطاين ص "سجود السهو"رأي ابن باز رمحه اهلل  (2)

 .(378 - 3/376للعثيمني ) "الرشح املمتع عىل زاد املستقنع" (3)
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 و حوكمةكانى / ناتةواوى لة نوَيذدا سوجدةى سةهوو هؤكارةكانى
 

 ئةوا دةطةرِيَتةوة بؤى و زيكرةكة دةخويَنيَت.

ئةوا  ؛هةستايةوة بؤ رِوكنى دواى ئةو بةتةواوى طةر .ب
 سةهووى بؤ دةبات ثيَش سةالمدانةوة. ناطةرِيَتةوة و سوجدةى

وةرطرياوة بؤ هةموو ى يةكةم )حتيات(ئةم حوكمة شةرعيية لةسةر 
 واجبةكانى ناو نويَذ.

 ى يةكةم:(ايت )حتحوكمى 
َم:  َعِن املُِْغرَيِة ْبِن ُشْعَبَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

َيجإ » َتِوَي َقائًِما َفلإ ، َفإِنإ َذَكَر َقبإَل َأنإ َيسإ ِ َعَتْيإ كإ َماُم ِِف الرَّ ِ ، إَِذا َقاَم اْلإ لِسإ

وِ  هإ َدََتِ السَّ ُجدإ َسجإ ، َوَيسإ َتَوى َقائًِما َفََل ََيإلِسإ «َفإِِن اسإ
(1). 

ئةطةر ئيمام لةدواى دوو رِكات دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةر 
هةستايةوة )واتة تةحياتى نةخويَند(، طةر بريى كةوتةوة ثيَش ئةوةى 

ئةوا با دابنيشيَت، طةر هةستايةوة و رِاست  ؛بةتةواوى هةستايةوة
با دانةنيشيَت و دوو سوجدةى سةهووى بؤ ببات )واتة ثيَش  ؛بووةوة

 سةالمدانةوة(.

                                                             
 .(321) "الصحيحة"(، وصححه األلباين يف 992، وابن ماجه )(1036) أبو داودرواه  (1)
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ُه َقاَل:  َصَّلَّ َلنَا َرُسوُل »َعْن َعْبِد اهللَِّ اْبِن ُبَحْينََة َرِِضَ اهللَُّ َعنُْه، َأنَّ

َلَواِت، ُثمَّ َقاَم، َفَلمإ اَّللَِّ َصَّلَّ اَّللُ َعَليإِه َوَسلََّم رَ  ِض الصَّ ِ ِمنإ َبعإ َعَتْيإ كإ

َ َقبإَل  لِيَمُه َكَّبَّ َنا َتسإ ، َفَقاَم النَّاُس َمَعُه، َفَلًمَّ َقََض َصََلَتُه َوَنَظرإ ََيإلِسإ

ِ َوُهَو َجالٌِس، ُثمَّ َسلَّمَ  َدَتْيإ لِيِم، َفَسَجَد َسجإ «التَّسإ
(1). 

ةدواى دووةم رِكاتةوة هةستايةوة، نويَذيَكى كرد و ل ثيَغةمبةر 
كاتيَك هةستايةوة دانةنيشتةوة، ثاشان دوو سوجدةى سةهووى بؤ برد 

 و ثاشان سةالمى دايةوة.

 ئةم ضوار حاَلةتة حوكمةكةيةتى:

ثيَش ئةوةى هةردوو ئةذنؤى لة  ،طةر لة هةستانةوةدا بوو .1
دادةنيشيَت و ئةوا  ؛زةوى جيابيَتةوة، ياخود رِانى لة قاضى جيابيَتةوة

 .سوجدةى سةهووى ناويَت

لة هةستانةوةدا بوو، ثيَش ئةوةى رِاست بيَتةوة بؤ  طةر .2
هةستانةوة، ئةوا واجبة دانيشيَتةوة و تةحيات خبويَنيَت و سوجدةى 

 سةهووى بؤ دةبات.

                                                             
 .(397) ، ومسلم(757رواه البخاري ) (1)
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 و حوكمةكانى / ناتةواوى لة نوَيذدا سوجدةى سةهوو هؤكارةكانى
 

بة تةواوى هةستايةوة و هيَشتا دةستى نةكردبوو بة  طةر .3
نابيَت بطةرِيَتةوة، طةر طةرِايةوة بؤ  )مكروه(، ئةوا {0}خويَندنى 

ئةوة نويَذةكةى بةتاأل نيية و سوجدةى سةهووى بؤ  ؛تةحياتى يةكةم
 دةبات.

ئةطةر بةتةواوى هةستايةوة و دةستى كردبوو بة خويَندنى  .4
، ئةوا حةرامة بطةرِيَتةوة، وة طةر حوكمةكةى بزانيَت و هةر {0}

كة بطةرِيَتةوة نويَذةكةى بةتاَلة، بةآلم طةر نةزان بوو بة حوكمةكةى 
سوجدةى سةهووى بؤ حةرامة، ئةوا نويَذةكةى بةتاأل نابيَتةوة، وة 

 Tالشيخ العثيمني دةبات )لة حاَلةتى سيَيةم و ضوارةمدا 
وجدةى سةهوو دةبات، ثيَش سةالمدانةوة ياخود نةيوتووة لةكويَدا س

دواى سةالمدانةوة، هةردوو الى ثيَدةضيَت دروست بيَت، بة 
ِ َوُهَو َجالٌِس »فةرموودةى:  َدَتْيإ ُجدإ َسجإ َيسإ «َفإَِذا َنِِسَ َأَحُدُكمإ َفلإ

(1) ،

ِ َوُهَو » َدَتْيإ ُجدإ َسجإ َيسإ «َجالٌِس َمنإ َنِِسَ َشيإئاا ِمنإ َصََلتِِه، َفلإ
(2). 

 ؛وة لة رِووى ئةوةى كة زيادةيةكى هةستانةوةى كردووة
 بؤئةوةى دوو زيادة لة نويَذدا كؤنةبيَتةوة.دةتوانيَت دواى نويَذ بيَت، 

                                                             
 .(572) رواه مسلم (1)

(، وحسنه األلباين 772) "الكبري"، والطرباين يف (1033) "صحيحه"(، وابن خزيمة يف 16915أمحد )رواه  (2)

 .(6570) "صحيح اجلامع الصغري"يف 
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ئةمة بؤ ناتةواوى و نةكردنى واجبيَكى ناو نويَذة، ناكريَت  تَيبينى:
 هةستانةوة بؤ رِكاتيَكى زياد كة رِوكنة ئةم حوكمةى بؤ جيَبةجآ

ئةو  بةآلم ،بكريَت لة هةستانةوة و هةَلنةسانةوة، ئةمة ناتةواوى نويَذة
الشيخ )زيادةية، كة زؤر جياوازن لة يةكرت، وةكوو لةوةوثيَش 

 ئاماذةى بةم هةَلةية كرد. T (العثيمني

 :نوَيذ ةكردنى سوننةتَيكىن .3

، االستفتاح، {0} دواى ندنىخويَ) وةك: ى نوَيذةكانسوننةت
 (.... االفرتاش، التوركدةست بةرزكردنةوة، 

سوجدةى سةهووى  ؛طةر بة ئةنقةست و بة سةهوو نةكريَن
 ناويَت.

أن السجود لرتك مسنون ال يكون  دةَليَت: T ()الشوكاني

واجبا لئَل يزيد الفرع عىل أصله ... ومل يرد يف ترك املسنون ما يدل 

عىل وجوب سجود السهو
(1). 

 وو واجب نيية، تاوةكوو لقةكان زيادـدةى سةهـبؤ سوننةت سوج
                                                             

عبد العظيم ل "الوجيز" انظر، و272ص "َتام املنة"، وأيد هذا القول الشيخ األلباين يف 168ص "السيل اجلرار" (1)

 .129بدوي ص
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 و حوكمةكانى / ناتةواوى لة نوَيذدا سوجدةى سةهوو هؤكارةكانى
 

نيية كة سوجدةى سةهوو نةبيَت بةسةر بنةماكاندا، وة هيض بةَلطةيةك 
 بربيَت بؤ سوننةت.

فإذا ترك اإلنسان سهوًا دةَليَت:  T )الشيخ العثيمني(بةآلم 

هو هلا ُسنَّة ُسنَّة من عادته أن يأيت هبا، فسجود السَّ
(1). 

وابوو كة سوننةتةكانى دةكرد بةردةوام، بةآلم طةر يةكيَك عادةتى 
كاتيَك لةبريى دةضيَت جاريَك لة جارةكان، ئةوا سوجدةى سةهوو 

 سوننةتة بؤى.

                                                             
 .(3/392للعثيمني ) "الرشح املمتع عىل زاد املستقنع" (1)
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 هؤكارةكانى سوجدةى سةهوو و حوكمةكانى
 ذداـويَـلة ن طـومـان :سيَيةم

 ( في الصالة الشك )
 :(1)طومان دوو حاَلةتى هةية

حاَلةتيَك لة طومان بة ئاستيَكى يةكسان لة نيَوانى دروستبوونى  .1
كار لةسةر اليةنة بةهيَزةكة دةكريَت، طةر زيادةكة يا دوو كاردا، 

 كةمةكة بيَت و ثاشان سوجدةى سةهوو لة دةرةوةى نويَذ.

كة ثيَشرت باسكراوة،   )ابن مسعود(لةسةر فةرموودةكةى 
َوإَِذا َشكَّ َأَحُدُكْم ِِف َصاَلتِِه، َفْلَيَتَحرَّ » فةرمووى: ثيَغةمبةر 

َواَب َفْلُيتِمَّ  «َعَلْيِه، ُثمَّ لُِيَسلِّْم، ُثمَّ َيْسُجُد َسْجَدَتْيِ الصَّ
(2). 

و يةكالنةبوونةوة بة اليةكدا، لةم  ةوةبة طومان مانةوة َلةتيَكحا .2
حاَلةتةدا كار بة كةمةكة دةكريَت و سوجدةى سةهوو ثيَش 

إَِذا »: )أبو سعيد اخلدري( لةسةر فةرموودةكةى ، يةسةالمدانةوة

 َرِح ـًعا، َفْليَطْ ـاَلًثا َأْم َأْربَ ـَّلَّ ثَ ـَلْم َيْدِر َكْم َص ـْم ِِف َصاَلتِِه، فَ ـَشكَّ َأَحُدكُ 
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كَّ َوْلَيْبِن َعََّل َما اْسَتْيَقَن، ُثمَّ َيْسُجُد َسْج  مَ الشَّ «َدَتْيِ َقْبَل َأْن ُيَسلِّ
(1). 

 ثيَويستة بؤ طومان ئةم سآ بنةماية ليَكبدريَتةوة:

طةر دواى نويَذ طومانةكةى بؤ دروست بوو، ئةوا  يةكةم:
خويَندنةوةى بؤ ناكريَت، مةطةر دَلنيابوونيَكى بؤ دروست ببيَت 
لةسةرى، لةبةرئةوةى بة دَلنيايى تؤ لة نويَذ دةرضووى بة شيَوةيةكى 

 شةرعى.

وةكوو طومانةكة واهيمةيةك بوو بة خةياَلدا هات،  طةر ةم:دوو
 ية، ئةوا رِةضاو ناكريَت وةكوو ثيَشوو.ضؤن الى وةسوةسةكاران هة

الى كةسةكة طومانةكان زؤر بوو، تاوةكوو  طةر :سَييةم
لة هةموو كاريَكدا طومانى هةبوو، ئةوة نةخؤشيية و طويَى وايليَهات 

 نادريَتآ.
 :(2)بؤ دوو حالَةتة واجب( ،)ركنطومان لةسةر 

 طومان لةسةر زيادةكردن: يةكةم:

)ركن، زيادةكردنى طةر طومان دروست بوو لةسةر  أ.
وةكوو رِكووعيَك يا  ،يَكى نويَذ، بةآلم شويَنةكةى بةجيَهيَشتبووواجب(
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 خويَندنى طومانى بردن لة رِكاتى ثيَشوويدا، ياخودزياد سوجدةيةك
لة رِكاتى ضوارةمدا بؤ دروست بوو، لةبةرئةوةى  ىيةكةمى )حتيات(

زيادةية و شويَنةكةيت بةجيَهيَشتووة، وة طومانت هةية لةسةر 
إذا شك يف )هؤكارى سوجدةى سةهوو، بنةماش ئةوةية كة بوونى نيية 

ى )حتيات(، وةكوو لة سبب وجوب السجود السهو، واألصل عدمه(
دةبيَت ثيَنجةمة يا  كؤتايى نويَذى نيوةرِؤدا طومانى بؤ دروست

 .(1))األصل عدم الزيادة، فال سجود عليه(ضوارةمة 

لةكاتى كردنيدا،  )ركن، واجب(ومانيَك لةسةر زيادةكردن ط .ب
سوجدةى سةهووى بؤ دةبريَت لة دةرةوةى نويَذ، وةك طومانى بؤ 
دروست بوو لة رِكاتى ضوارةمدا، ئايا ثيَنجةمة يا ضوارةمة، سوجدةى 

 دةويَت، لةبةرئةوةى ئةو رِكاتةى بة دوودَلى كردووة.

 :َيك)ركن، واجب(نةكردن و كةمكردنى  طومان لةسةر ةم:دوو

رِوكنيَكى نويَذ لةكاتى طومان لةسةر نةكردنى  :)ركن( أ.
كةيدا وةكوو نةكردنى واية، لةبةرئةوةى )رِوكنة و بةجيَهيَشتنى شويَنة

نةكردنة(، وة هةركاتيَك كردن و نةكردن وةكوو يةك بوون، ئةوا 
 بنةما تيايدا نةكردنة لة تؤدا، بؤية بة نةكردن دةدريَتة قةَلةم.
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مدا طومانت بؤ دروست بوو كة ئايا طةر لة رِكاتى دووة منوونة:
 لة رِكاتى يةكةمدا يةك سوجدةت بردووة ياخود دووان؟!

اجح: يرجع مطلقا  )عدةَلَيني:  (ىل القول الرَّ
: رِاى بةهيَز (1)

، يا {0}ئةوةية طةر هةستابيتةوة و ضووبويتة ناو خويَندنى 
 بطةرِيَيتةوة بؤى،رِكووع بردن، يا هةستانةوةى رِكاتى دووةم، دةبيَت 

بةآلم طةر طةيشتيتة ئةو كارةى طومانت بؤ دروست بووة لة رِكاتى 
يةكةم لة نةكردنى، وةكوو منوونةى سوجدةكة، ئةوا ناطةرِيَتةوة بؤى، 

 و رِكاتى دووةم بة يةكةم دادةنيَت. ئةو رِكاتة هةَلدةوةشيَنيَتةوة

ة بةآلم طةر طومانى زؤرى بؤ دروست بوو كة دوو سوجدةى ل
تةوة بؤى و سوجدةى سةهووى بؤ ئةوا ناطةرِيَ ؛يةكةم رِكاتدا بردووة

دةبات لة دةرةوةى نويَذ، لةبةرئةوةى ئةو رِكاتةى بة طومانةوة 
، وفيه أيضاً كردووة، ئةم رِاية ) وهذا القول دليله وتعليله قويٌّ

بةَلطةو هؤكارةكةى  .(2)(ترجيح من وجه ثالث، وهو االحتياط
 بةهيَزة، وة لةاليةكى تريشةوة دةرضوونة لة رِاى جياواز.

                                                             
 .(3/384للعثيمني ) "الرشح املمتع عىل زاد املستقنع"    (2، ) (1)



   65 
 كورتةى سوجدةى سةهوو

َيك لةكاتى بةجَيهَيشتنى )واجب(طومان لةسةر نةكردنى  .ب
 :(1) شوَينةكةيدا

طومان لةسةر نةكردنى واجبيَك وةكوو نةكردنى واية كاتيَك 
شويَنةكةى بةجيَدةهيََليَت، لةبةرئةوةى طومانى هةية لةسةر بوونى 

بنةما لةم حاَلةتةدا نةبوونة،  )واألصل العدم(كاريَك و نةبوونيدا 
، )هذا هو القول الراجح(كةواتة واجبة سوجدةى سةهووى بؤ ببات، 

سوجدةى  ؛كة كردوويةتىبؤ دروست بوو  وة طةر طومانى زؤرى
 ناويَت.

كةسيَك لة سوجدة هةَلدةسيَتةوة و طومانى بؤ دروست  وةكوو:
كة زيكرةكةى خويَندبيَت يان نا، ياخود لة تةحياتى يةكةم  دةبيَت

كة خويَندوويةتى يان نا، هةَلدةستيَتةوة و طومانى بؤ دروست دةبيَت 
 ئةوا سوجدةى سةهووى دةويَت.
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 ضةند رِوونكردنةوةيةك

دا، )مجاعة(ئةطةر نويَذخويَن واجبيَكى نةكرد لة نويَذى  يةكةم:
سوجدةى سةهوو نابات و ئيمام بؤى ثرِدةكاتةوة، بةمةرجيَك ئةو 
كاتةى كة ئةو واجبةى نةكردووة لةطةأل ئيمامدا بووبيَت، وةكوو 

لة نويَذيَكى ئةوةى لةبريى ضوو زيكرى رِكووع يان سجوود 
 دا خبويَنيَت.)مجاعة(

ؤ بةآلم ئةطةر رِكاتيَك لةطةأل ئيمام فريا نةكةوتبوو، هةستايةوة ب
، ئةوا سوجدةى سةهووى لةويَدا واجبيَكى ئةجنام نةدا كردنى و
 .(1)لةبةرئةوةى تؤ تةنيايت لةو رِكاتةدا و لةسةر شانى خؤتةدةويَت، 

طةر ئيمام سوجدةى سةهووى برد، واجبة شويَنكةوتة ئة دووةم:
بيت، وةكوو ضؤن طةر رِكاتى دووةم فريا كةوتى لةطةأل ئيمامدا 

ى )حتيات(ى يةكةميان، لةطةأل ئةوةشدا )حتيات(دادةنيشيت بؤ 
دواى سيَهةم رِكاتى ئةوانة و بؤشى دانانيشيت، لةبةر يةكةمى تؤ 

، ئةمة ئةطةر سوجدةى سةهووى ئيمام ثيَش (2)ى ئيمام)متابعة(
 سةالمدانةوة بيَت.
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سوجدةى سةهووى ئيمام دواى سةالمدانةوة بوو،  ئةطةر سيَيةم:
ئةوا  ؛وة نويَذخويَنيش لة دووةم رِكاتةوة لةطةأل ئيمامدا بوو

شويَنكةوتةى ئيمام نابيَت، لةبةرئةوةى ئيمام سةالم دةداتةوة و ئةميش 
 وة طةر سةالم بداتةوة نويَذةكةى بةتاأل دةبيَتةوة.رِكاتيَكى ماوة، 

 تةواوبوونى نويَذةكةى سوجدةى سةهوو دةبات؟بةآلم ئايا دواى 
، ئةطةر هةَلةكةى ئيمام ئةم )فيه تفصيل على القول الراجح(

ئةوا واجبة سوجدةى سةهوو دواى  ؛نويَذخويَنة لةطةَلى بووة
سةالمدانةوة ببات، وة طةر لة رِكاتى يةكةمدا ئيمام هةَلةكةى 

ئةوا واجب نيية سوجدةى سةهوو  ؛ئةم لةطةَلى نةبووةكردووة و 
 .(1)ببات

كةسيَك طومانى بؤ دروست بوو كة سآ رِكاتى  ئةطةر ةم:ضوار
كردووة يا ضوار و بؤى يةكال نةبووةوة و لةسةر كةمةكة بنيادى نا و 
هةستايةوة بؤ رِكاتى ضوارةم، بةآلم لةكاتى ئةجنامدانى رِكاتى 

مة ضوارةمة، زانايان دوو ضوارةمدا دَلنيا بوو كة نويَذةكةى تةواوة ئة
 رِايان هةية:
يَت، لةبةرئةوةى نة زيادى سوجدةى سةهووى ناو يةكةم:

 كردووة، نة ناتةواو.
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سوجدةى سةهووى دةويَت، لةبةرئةوةى بةشيَك لة  دووةم:
 .(1))االحتياط(نويَذةكةى بة طومانةوة كردووة، وة بؤ متمانةى زياتر 

ى {0}كةسيَك لةبريى دةضيَت سوورةتى  ةم:ثيَنج
تةحياتى  {0}خويَندنى خويَندبيَت لة رِكاتيَكدا، ياخود لةجياتى 

خويَندووة، لة كؤتايى نويَذدا بريى دةكةويَتةوة، ئةوا دةبيَت رِكاتيَكى 
تر بكاتةوة لةجياتى و سوجدةى سةهووى لة دةرةوةى نويَذ بؤ ببات، 

ةم »دةفةرمويَت:  لةبةرئةوةى ثيَغةمبةر  ا
اِتم ْأ بمفا ْقرا ْ يا ةا ِلماْن َلا َلا َلا صا

تاابم 
«اْلكم

 لةطةأل وةستاندا. .(2)

ئةطةر كةسيَك ضةند واجبيَكى نويَذى نةكردبوو، وةكوو  ةم:شةش
)مسع اهلل ملن زيكرى رِكووع و خويَندنى تةحياتى يةكةم، وة وتنى 

يةكجار دوو سوجدةى ... ئةوا بة هةموو ئةم لةبريضوونانة ، محده(
سةهووى دةويَت، نةك بؤ هةر لةبريضوونيَك و سوجدةيةكى سةهووى 

 .(3)تايبةت بةخؤى
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َثَر  دةَليَت: T ()النووي ِن َفَأكج َويج ُهوُر َلوج َسَها َسهج ُمج َقاَل اْلج

افِِعيُّ َوَمالٌِك َوَأُبو َحنِيَفَة  َجِميِع َوِِبََذا َقاَل الشَّ َدَتاِن لِلج َكَفاُه َسجج

َواُن اَّللَِّ َعَليجِهمج َوُُججُهوُر التَّابِِعنَي ... َوفِيِه َحِديٌث  َُد ِرضج َوَأْحج

َضِعيٌف 
(1). 

ن لةسةر ئةوةية كة يةك جار سوجدةى دةويَت، رِاى كؤى زانايا
فةرموودةيةكى  (بؤ هةر سةهوويةك و دوو سوجدةى سةهوو) وتةى وة

 ى لةسةرة.)ضعيف(
لِّمُ »فةرموودةكةش:  ا ُيسا ْعدا ما انم با تا ْجدا ْهٍو سا ضعفه ، «لمُكلِّ سا

النووي
(2)

، وابن تيمية
(3)

َِديِث، ، وقال:  ِل احلج َفاِق َأهج َضِعيٌف بِاتِّ

ولكن حسنه األلباين بشواهد
(4)

. 

هيض زيكريَكى تايبةت نيية بؤ سوجدةى سةهوو،  ةم:حةوت
بةَلكوو هةر زيكريَكى سوجدةى نويَذ خبويَنيت دروستة، وة ئةو بةناو 

هيض  «سبحان من َل يسهو وَل ينا»زيكرةى كة لةناو خةَلكدا بآلوة 
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 بؤ ئةم بابةتة، بنةمايةكى نيية، بةَلكوو خةوى يةكيَكة لة سؤفييةكان
السنن "، و 142ملشهور حسن ص "القول املبني")بكريَت لة تيَرِوانني 

 .(75لعبد السالم الشقريي ص "واملبتدعات
)تكبرية ئايا بؤ سوجدةى سةهووى دواى نويَذ  ةم:هةشت
 ى دةويَت؟اإلحرام(

برَِيِة  دةَليَت: T ()ابن حجر  بَِتكج
ِ
تَِفاء ُهوُر َعىَل اِِلكج ُمج َفاْلج

ََحاِديِث  ُجوِد، َوُهَو َظاِهُر َغالِِب األج السُّ
(1). 

ى ضوونة )اهلل أكرب(كؤى زانايان رِايان لةسةر ئةوةية كة تةنها 
 سوجدةى دةويَت، ئةوة رِووكةشى فةرموودةكانيشة.

ى ضوونة سوجدة و )اهلل أكرب(سوجدةى سةهوو  ةم:نؤي
بةرزبوونةوةى هةردوو سوجدةكة و سةالمدانةوة و دةستنويَذ و رِووةو 

 .(2)ى ناويَت)حتيات(قيبلةى دةويَت، بةآلم خويَندنى 

َتاَد َلَبيَّنَهُ  دةَليَت: T ()النووي  َفَلوج َخاَلَف املجُعج
(3). 

طةر شيَوازى سوجدةى سةهوو ثيَضةوانةى سوجدةى نويَذ بواية، 
 رِوونى دةكردةوة. ثيَغةمبةر 
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ئةطةر رِكاتيَك، يا دوو رِكاتى مابوو، سةالمى دايةوة و  ةم:يدة
ت و ثاشان ئاطاداريان كردةوة، ياخود بريى كةوتةوة، ئةوا با دابنيشيَ

نويَذةكةى، لةبةرئةوةى بة نى ثامشاوةى ثاشان هةستيَتةوة بؤ تةواوكرد
دانيشتنانةوة سةالمى داوةتةوة، هةستانةوةى نةكردووة بؤ ثامشاوةى 

: ِل ُبدَّ أن يقعد، ثم يقوم؛ ... قال الفقهاء رْحهم اَّلل) رِكاتةكانى ترى

َجَلَس، ثم َقاَم، ... أحوط، فنقول:  أنَّ ما َذَكَره الفقهاء رْحهم اَّلل

الة  .(1)(وأتمَّ الصَّ

ى )اهلل أكرب(وة ئايا طةر ثامشاوةى نويَذةكةى دةستثيَكردةوة 
 دابةستنى نويَذى دةويَت؟

أما إن سلم من ثالث ثم ُنبه عىل ذلك  دةَليَت: T ()ابن باز

 فإنه يقوم بدون تكبري بنية الصالة
(2). 

ى دابةستنى نويَذى ناويَت و رِاستةوخؤ دادةنيشيَت و )اهلل أكرب(
دةكات و هةَلدةستيَتةوة، وة طةر بةثيَوة باقيةكةى  )اهلل أكرب(ثاشان 

تةواوكرد، ئةوا رِاستةوخؤ دةوةستيَت و دةست دةكات بة 
 تةواوكردنى نويَذةكةى.

                                                             
 .(3/362للعثيمني ) "الرشح املمتع عىل زاد املستقنع" (1)

 .(1/322) "فتاوى إسالمية" (2)
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 ِروونكردنةوةيةكضةند 
 

هةر كاريَكى حةرامى ناو نويَذ طةر بة ئةنقةست  ةم:يانزةي
بكريَت، نويَذةكة بةتاأل دةكاتةوة، طةر بة سةهوو بكريَت وةكوو 

وجدةى زيادة، ئةوا سوجدةى سةهووى قسةكردن و رِكووع و س
 .(1)دةويَت

نويَذى كرد و سةالمى  )مجاعة(نويَذخويَن بة  ئةطةر ةم:دوانزةي
دايةوة، وايزانى كة ئيمام سةالمى داوةتةوة، ثاشان بؤى دةركةوت كة 

 .(2)وانيية، رِاستةوخؤ دةضيَتةوة ناو نويَذ و سوجدةى سةهووى ناويَت

 

 

   

                                                             
 .(4/126)للنووي  "املجموع" (1)

 .للنووي "املجموع"ِلبن قدامة، و  "املغني"نقالً من  (1/429)لعادل بن يوسف  "متام املنة" (2)
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