
 
 
 
 

  1                                            
 

92 

 

 

.netالصالةالنبوية www.alsala-alnabawya.net 

 انواع السجود

 
  سجود التالوة 

 وهي سنة على الصحيح وليس بواجب .

 

 :  مشروعيته وحكمه

وهو مشروع عند تالوة السور التي وردت فيها آيات السجود او سماعها  وكاا  النياي 

السور فيها السجدة فيسجد ويساجد مهاا المسالميت  تاى يقرأ علينا صلى هللا عليه واله 

 ما يجد ا دهم موضهاً لجيهتا.

ويشرع سجود التالوة في  ق القارئ والمستمع وعناد الصاالة ا ا أارأ أياا فيهاا ساجدة 

 أثناء الصالة ,  فإ ا لم يسجد القارئ ال يسجد المستمع أل  المستمع تيع فيها للقارئ .

  

: "إذا قرر  انرآ مدا السرج ة  النيي صلى هللا عليا والا أال عت -: فضل سجود التالوة

فسج  اعتزل الشيطان يبكر  يورول يرا ويلر   مرر انرآ ادا نالسرجود فسرج  فلره الج ر  

 .  و مرت نالسجود فأنيت فل  ال ار"

  

 صــــفــــتــــه وكـــيــــفـــيـــتـــــه
االعلااى كمااا يقااول فااي  يكياار ثاام يسااجد سااجدة وا اادة ويقااول فااي السااجدة ساايحا  ربااي

سجود الصاالة او يقاول سايحارب رباي وبحماده اللهام ا اار لاي او يقاول ساجد وجهاي 

 الذي خلقا وشق سمها وبصره بحولا وأوتا.
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 مواضع سجود التالوة ف  الورمن 

 
 مواضع سجود التالوة ت مواضع سجود التالوة ت

 (51سورة الرعد أية ) 2 (602االعراف أية ) 1
 (504-501سورة االسراء أية ) 4 (10-94النحل أية )سورة  3
 (55سورة الحجر أية ) 6 (51سورة مريم أية ) 5
 (17سورة الارأا  أية ) 8 (11سورة الحجر أية ) 7
 (51سورة السجدة أية ) 11 (62-61سورة النمل أية ) 9
 (26سورة النجم أية ) 12 (75-71سورة فصلت أية ) 11
 (54سورة الهلق أية ) 14 (69سورة ص أية ) 13
 (65-60سورة االرشقاق أية ) 15

 

 ســــــجــــود الشـــــــكـــــر 

 
يستحب لمت وردت عليا رهمة أو رفهت عنا رقمة أو بشر بماا يساره أ  ي ار            

سااجداً   اأتاداء باالنيي صالى هللا علياا والااا وال يشاترس فيهاا اساتقيال القيلاة ولكاات ا  

صرلى هللا استقيلها كأ  أفضل وأد كا  رسول هللا صلى هللا عليا والا ياهلاا  ياك كاا  

ا يسره خار سااجداً شاكراً   تيااره وتهاالى ,  و كام هاذا الساجود ا ا أتاه م عليه واله

( ثام يساجد ويسايح هللا  كبررو كم سجود التالوة هو سنة وكاذلب صااتا وكيايتاا فيكيار)

 ( .هللا  كبرهللا سيحارا وتهالى ثم يرفع مت السجود ويكير )

 

 ســـــــجــــــــــــود الســـــــــــــهـــــــــــو 
 ورتان :السهو له ص

امااا أ  يكااو  الشااب باادو  تاارجيح أل ااد اال تماااليت فاااي هااذه الحالااة يأخااذ  -           

صررلى هللا عليرره والرره " إذا كررف  حرر ك  فرر  باألأاال ويينااي عليااا ويسااجد للسااهو لقولااا 

صالته فل   ي ر ك  صلى ثالثاً  و  رنعا فليطرح الشف وليبآ على ما استوبل ث  يسج  

 . " سج تيآ قبل  ن يسل 

أمااا ا ا  لااب علااى رنااا وتاارجح أ ااد اال تماااليت فإرااا يهماال بااا ويينااي عليااا  -          

ويسجد سجدتيت للسهو لقولا صلى هللا عليا والا فمت شاب وتاردد فليتحار الصاوا  ثام 

 .ليتم عليا ثم يسلم ثم ليسجد سجدتيت بهد أ  يسلم 
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 موضع السجود

 سجود أيل التسليم  -5

ويجااوز ,  او زيااادة مشااروعيتا أياال السااالك ا ا كااا  فااي صااالتا رقاا أساام دل علااى 

 السجود أيل السالك وبهده أل  اال اديك بكال االمريت أد ورد .

 

 صف  سجود السهو 

 سجدتا  كسجود الصالة يكير في كل سجدة للسجود وللرفع منا ثم يسلم .

 

 مشروعي  سجود السهو 

 ".إذا نس   ح ك  فليسج  سج تيآسجود السهو مشروع لقولا صلى هللا عليا والا " 

 

 الزيادة والنق  والشب في الصالة. -: سبانه

 

 -سجود السهو : يكونمتى 

ا ا زاد فهالً مت جنس الصالة _ كأ  يزيد ركوعاً أو سجوداً أو أيامااً أو أهاوداً  -5

رسرول هللا صرلى هللا عليره  صرلى نالمسرلميآولو أادر جلساة االساترا ة  ياك 

والره ممسررا فلمرا انفلررت توكرو  الورروا نيرر ه  فورال : مررا كرأنك    فوررالوا: يررا 

رسررول هللا ه  ررل فيرر  فرر  الاررالة   فوررال : إ فوررالوا : ف،نررف صررليت ممسررا ه 

فانفتل ث  سج  سج تيآ ه ث  سل  ث  قال : إنمرا  نرا نشرر مر لك  ه  نسرى ه كمرا 

 ." ج  سج تيآت سون ف،ذا نس   ح ك  فليس

فااإ ا علاام بالزيااادة وهااو فااي الصااالة وجااب عليااا الجلااو   ااال علمااا ألرااا لااو 

 استمر في الزيادة مع علما لزاد في الصالة شيئاً عمداً وهذا ال يجوز.

فر  ثرال     صلى هللا عليه والره    سل  رسول هللا ا ا سلم أيل اتماك صالتا  يك  -6

ا رجررل نسرريي اليرر يآ ف رراد  يررا ركعررات مررآ العاررر ثرر  قرراا فرر مل ال جرررة فوررا

رسررول هللا  قارررت الاررالة فوررر  رسررول هللا صررلى هللا عليرره والرره فاررلى 

 .الركع  الت  كان ترك ث  سل  ث  سج  سج ت  السهو ث  سل "

صررلى رسررول هللا صررلى هللا عليرره  ا ا تااره واجياااً ماات واجيااات الصااالة  يااك  -7

ال را  معره فلمرا  وسل  ركعتريآ مرآ نعرل الارلوات ثر  قراا فلر  يجلر  فوراا

قضى صالته ونظر تسليمه كبر قبرل التسرلي  فسرج  سرج تيآ و رو جرال  ثر  

 " _ ويقا  عليا سائرالواجيات في الصالة ا ا تركت سهواً.سل 

رسرول ويجب سجود السهو ا ا شب في عدد الركهات فلم يدر كم صلّى لحديك  -9

إ ير ر  كر  هللا " إن  ح ك  إذا قاا يارل  جرا ا الشريطان فلرب  عليره حترى 

 .صلى ف،ذا وج  ذلف فليسج  سج تيآ و و جال  "

 الرانينظر ا
 

http://alsala-alnabawya.net/ShowContent.aspx?id=9#.Uew9pI03Cao

