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السؤال

إذا أخطأ المصلي في سجود السهو كأن نسي قول سبحان ربّي األعلى في السجود، أو تأخر في تكبيرة االنتقال حتى وصل للسجدة أو

الجلوس. ما هو الواجب عليه فعله في مثل هذه الحالة؟

اإلجابــة

 
الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

فقد نص الفقهاء على أن من سها أو أخطأ في سجود السهو فال شيء عليه وال يلزمه إعادة سجود السهو لئال يلزم من ذلك التسلسل،

فمن نسي التسبيح في سجود السهو أو نسي تكبير االنتقال أو أتى به في غير موضعه فإنه ال سهو عليه وصالته صحيحة.

 قال في مطالب أولي النهى في تعداد المواطن التي ال يشرع فيها سجود السهو: و ) سوى سجود ( سهو ) كما لو سها في سجدتيه .

حكاه إسحاق إجماعا لئال يفضي إلى التسلسل . وهكذا لو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك . انتهى.

هْوِ فيه ثَانِيًا �ُه لو َسَجدَ َال يَْسلَُم عن الس� َن هْوِ في َصَالةٍ وَاِحدَةٍ غَيُْر َمْشُروٍع على ما نَذْكُُر وَِأل  وفي بدائع الصنائع للكاساني: تَكَْراَر ُسُجودِ الس�

َن� ُمَحم�دَ بن الَْحَسِن قال لِلْكَِسائِي� وكان الْكَِسائِي� ابَْن َخالَتِهِ لَِم َال تَْشتَغُِل بِالِْفْقهِ مع هذا الَْخاطِرِ وَثَالِثًا فَيُؤَد�ي إلَى ما َال يَتَنَاهَى،  وَُحكَِي أ

�ْحوِ فقال هَاِت ْج َجوَابَُه من الن ُلِْقي عَلَيْك شيئا من َمَسائِِل الِْفْقهِ فََخر� َْحكََم ِعلًْما فَذَاَك يَهْدِيهِ إلَى َسائِرِ الْعُلُومِ فقال ُمَحم�دٌ أنا أ فقال من أ

ْجَت هذا الَْجوَاَب؟ فقال �ْحوِ َخر� ي� بَاٍب من الن
َ
�َر َساعًَة ثُم� قال َال َسهْوَ عليه،  فقال من أ   فَتََفك هْوِ قال فما تَُقوُل فِيَمْن َسهَا في ُسُجودِ الس�

�َر من فِطْنَتِهِ. انتهى. �ُه َال يَُصغ�ُر الُْمَصغ�ُر فَتََحي َن من بَاِب أ

 وقال النووي في المجموع: ولو سجد للسهو ثالثا لم يسجد لهذا السهو، ونقل العبدرى إجماع المسلمين على أنه إذا سها في سجود  

السهو لم يسجد لهذا السهو. انتهى.

والله أعلم.
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