
   

 
 
 

  

 

 السَّهو سجود
(3) 

ّ إعداد:
 

 يخ مباركنايف آل الش

 44 النـشـرة:
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ّ أحكامعلى  النشرتين السابقتينفنا في تعرّ  بنوعيه )القبلي والبعدي(، وكانت  هّوسجود الس 

ة على الزيادة، وعلى نقص السنن، الخفيفة واملؤكدة ّ.األحكام منصب 

هو عن أركان الصالة(،  م أحكام سجود السهو، ومن بين هذه األحكام: )الس  وفي نشرتنا هذه نتم 

ّ.والشك  في السهو

ر لدينا أن سجود السهو ال يجزئ عن أركان الصالة، وأن  ولنبدأ نشرتنا بسؤال، بعدما تقر 

ّ؟فما هو املطلوب في مثل هذه الحالةمن نس ي ركًنا ال بد  أن يأتي به، وإال بطلت صالته، 

  :وجوًبا املطلوب
كن املنس ي  باإلتيان به قبل فوات هذا التدارك، هو أن يّ  ّّوتم  تدارك الر  دارك هذا التّ  إمكان 

 ّ
هل في  ؟النسيان هذا )الفاتحة أو الركوع أو السجود(، ومتى كان يختلف بحسب الفعل املنس ي 

ّ.بتفصيل سنتعرف عليه بحول هللا ؟الركعة األخيرة أم قبل األخيرة

ّ ، وفوات التدارك، وطول الزمن بعد تركه وعدم تداركه تبطل هو عن الركنوهذا يعني أن الس 

ّالصالة به، وأما ترك الركن عمًدا فتبطل الصالة به بمجرد الترك، ولو لم يطل الزمن.

 :حاالت التدارك في غير الركعة األخيرة -

ا بين األركان املنسيّ أوال
ً
نوع ة، يختلف إمكان تداركها بحسب : ال بد  أن نعرف أن هنالك فرق

رك في أي ركعة.
 
ّالركن، وكذلك كونه ت

ّولنرجئ الحديث عن الفاتحة، فإن فيها اختالفا في املذهب، نتناوله في آخر النشرة.
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ّ: أما الركوع

فقد يسهو املصلي عن الركوع، بأن ينتهي من قراءة السورة، ثم يخرُّ ساجًدا، ففي هذه الحالة 

ر الركوع أثناء
 
سجدته األولى، أو بين السجدتين، أو في سجدته  ركعته التي سها فيها، في إذا تذك

ما الثانية، أو بعد قيامه للركعة التالية ولو بعد قراءة الفاتحة، فإنه يمكنه أن يتدارك ركوعه 

ّ ّللركوع لم ينحن 
 
د انحنائه للركوع من الركعة التالية، فات تدارك الركوع من الركعة  هّ ، فبمجر 

ّوتنقلب الركعات، أي تصير هذه الركعة عوض  الركعة السابقة، حسبما كان ترتيبها.السابقة، 
ا نس ي الركوع في الركعة الثانية، ثم لم يتذكر ذلك حتى انحنى للركوع فلو افترضنا أن مصليّ 

ّ
ً
، ويأتي بعد ذلك بركعتين، في الركعة الثالثة، فإن الركعة الثانية بطلت، وتنقلب الثالثة ثانية

ّ ليّ 
  .باعيةم صالته الرُّّتم 

هو عن الركن ويفوت  وهكذا الحكم في بقية الصلوات، أو بقية الركعات التي يقع فيها الس 

أو  للركن في الركعة التالية تركهتداركه، تلغى الركعة الناقصة، ثم تنقلب الركعات، سواٌء تذكر 

، فتبطل الركعة الرابعة، وال يتذكر ذلك إال في ركوع الركعة األولىبعدها بعدة ركعات، كأن ينس ى 

، ويأتي بركعة رابعة
ً
 ثالثة

ً
، والرابعة

ً
 ثانية

 
 أولى، والثالثة

 
ّ.األولى، وتنقلب الثانية

ّ: أما الرفع من الركوع

د االنحناء للركوع كما هو الحال  تداركه فيفوت بالرفع من ركوع الركعة التالية، وليس بمجر 

ّفي الركوع.

ّ
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ّ: وأما السجود

ّفيفوت تداركه كذلك بالرفع من ركوع الركعة التالية، ال بمجرد االنحناء.

ّ.جميع ما سبق إن كان السهو وقع في أي ركعٍة غير الركعة األخيرة

 ة األخيرة:كعالسهو عن األركان في الر   -

ّ د السالم من الصالة، إن كان الركن  إن  املنس ي  في الركعة األخيرة فإن التدارك يفوت بمجر 

م 
 
يفوت كما  التدارك فإنا كمال صالته ثم تذكر ترك الركن منها، األخيرة معتقًدّالركعة من سل

ّ.ركعة بدلها إذا لم يطل، فإن طال بطلت صالتهب ويأتي الساهي تبين قبل قليل،

ّهذا يعني أنه متى تذكر الساهي عن الركن في الركعة األخيرة قبل سالمه رجع إليه، وأتى به. 

ّةوهنا مسألة مهم   سلم، عليه أال يّ  : وهو أنه في حال عدم اعتقاد املصلي كمال صالته يجب 

ّ م الساهي وهو معتقٌدّ ويأتي بما شك 
 
صالته فإن صالته  عدم كمال أو اعتقد أنه تركه، ومتى سل

ّ.باطلة

 إذن: في حال عدم سالم الساهي في الركعة األخيرة: 

ّ: رجع قائًما، ثم يركع ويتم  ركعته.إن كان املتروك الركوع-

ّ: رجع محدودًبا، ثم يطمئن  في ركوعه ويرفع بعد ذلك.إن كان املتروك الرفع من الركوع-

م.: سجد وهو جالس، وأعاد الإن كان املتروك السجود-
 
ّتشهد وسل

ّ

ّتلخيٌص ملا سبق:جدوٌل فيه وهذا 
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 ما يفعله عند التدارك فوات تداركه كعةالر   كن املنس ي  الر  

 الركوع
ّاألولى أو الثانية أو الثالثة

بمجرد االنحناء للركوع في 

هو ّالركعة التي تلي ركعة الس 
 يرجُع قائًما ثم يركع.

وفي غير األخيرة يندب له أن 

ّالقرآنيقرأ شيئا من  ّبّاألخيرة ّالمالس 

الرفع من 

 الركوع

ّاألولى أو الثانية أو الثالثة
الرفع من ركوع الركعة 

ّالتي تلي ركعة السهو

يرجع محدودًبا، وإذا 

وصل حد  الركوع اطمئن  

ّ.ثم يرفع ّبّاألخيرة ّالمالس 

 السجود
ّاألولى أو الثانية أو الثالثة

الرفع من ركوع الركعة 

ّركعة السهوالتي تلي 
يجلس ليأتي بالسجدة 

ّمن جلوس
ّبّاألخيرة ّالمالس 

 هو عن الفاتحة:الس   -

23ّمر  معنا في النشرة: ) مشهور األقوال من املذهب  ( حكم قراءة الفاتحة، وعلمنا حينها أن 

ل  الركعات، أي: أكثرها، فلو كانت  كونها واجبة في كل  الركعات، وهناك قوٌلّ  في ج 
ٌ
آخر أنها واجبة

ّال
 
ّ صالة

ً
ّ.4ركعات من  3فإنها تجب في  رباعية

، وبناًء على ذلك، جرى الخالف ومنشأ الخالف هذا هو الخالف في املسألة عند إمامنا مالك 

أنه ال يأتي  فيمن سها عن الفاتحة وفاته التدارك، والذي استقر  عليه رأي أكثر فقهاء املذهب

ا، وهذا السجود  م من صالته، ثم يسجد سجوًدا قبلي 
 
بالفاتحة )أي: ال يتداركها( حتى لو لم يسل
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 للقائلين بوجوبها في ج ّ
ً
ّمراعاة  

 من سنن الصالة، ثم بعد  ل 
ً
الصالة، أي أنه بهذا الحكم ترك سنة

ا، وهذه اإلعادة مراعاة للقائلين
ً
ّ سالمه يعيد الصالة وجوًبا احتياط

 
ّبوجوبها في ك  

ّالركعات. ل 

هو: -  الشك  الس 

ّ أي: ، فمن شك  هل سجد واحدة أو هل سجده أم لم يسجده املصلي في سجود السهّو شكُّ

سهوٍ لسهوه أثناء سجود  فإنه يأتي بالسجدة الثانية، وال يسجد سجودّ القبلي،  السجود اثنتين من

ّ ّ فإنهأو شك  هل سجد أصال أو لم يسجد،  هو.الس  جدتين إن شك  فيهما، وال يسجد يسجد الس 

ا ّ.سجوًدا بعدي 

ّ أي: ّ سجود هو فيأن الس  ّهو يّ الس  الحتمال  فيه، وال يسجد ألجله سجود سهوٍّ ؤتى فيه بما شك 

ّ ّ الزيادة كما هو الحال لو شك 
ً
ّ هل نس ي سجدة

ً
كاملة، فهناك قلنا يبني على  واجبة، أو ركعة

ّ
 

ّاليقين، ويأتي بما ش   ا ليتحقق، ويسجد سجوًدا بعديّ  فيه ك 
ّسجود ، أما في يادةالحتمال الز  هو الس 

ّ.يسجد لهذا السهو سجود سهوال و فيأتي بما شك  فيه، 

۞۞۞۞۞۞۞ 
ه نفسك( وملزيد من التّ   

وضيحي على قناة )فق  رس الت  فصيل، يمكن مشاهدة هذا الد 

هو عن الركن، وما يترتب على انقالب الركعات  م بالرُّسوم لحاالت الس  باليوتيوب، ففيها شرح مدع 

 .غط على رمز اليوتيوب ّبالض  بسبب السهو. 

هو في املذهب املالكي | تدارك الركن املوهو بعنوان: ) ّنس ي  أحكام الس 
 
ّن من الضغط على الرمز.( ملن لم يتمك

 أعلم وأحكم. وهللا

https://youtu.be/ic7SLI87BxQ
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ّ

 

 على شبكة الإنترنته نفسك فق    موقع
nafsak.comfaqih 

 

  

 

 

 

 

ّ ه نفسكسلسلة   يف املذهب املاليك فقِّ
ّ فقهية، مستقاة من الكتب املعتمدة باملذهب املالكي مسائل

 
غير رح الصّ )الش

وترتيب املسائل،  ، ليس فيها سوى إعادة الصياغة،ردير مرجع رئيس(للعالمة الد ّ

 لتكون معينة على الفهم واالستذكار..

 

00966532622213 

http://www.faqihnafsak.com/

