
 سجود السھو وأجكام المسبوق
 الحدیث:" إذا شك أحدكم...., والحدیث:" إذا أتیتم الصالة....  :النص المعتمد

  :شرح المفردات
 یبعده , یزیلھ, ینزعھ :یطرح الشك

 تأكد, تثبت  :استیقن
  أي إن الركعة الزائدة والسجدتان تصیران نافلة:شفعن صالتھ

 إھانة للشیطان . ا:ترغیم
  

 السھو في الصالة  :أوال
  :تعریف سجود السھو

سجود السھو سجدتان یسجدھما المصلي إلصالح خلل وقع لھ في الصالة بسبب النسیان , فترقیع 
 الصالة خیر من إعادتھا .

  :حكم سجود السھو
 سجود السھو سنة مؤكدة في حق من زاد في صالتھ أو أنقص منھا .

  :حاالت السھو
  :حاالت سھو بالنقصان- 1

 أ- ترك  سنة مؤكدة أو سنتین خفیفتین فأ كثر .
 ب- السر في محل الجھر .

  :حالة سھو بالزیادة - 2
 أ- زیادة فرض عملي  كالركوع .

 ب- زیادة تترتب عن إتمام الصالة في حالة الشك في عدد الركعات والبناء على  األقل.
 ج- زیادة السالم سھوا .

 د- الجھر في موضع السر .
 ه- حالة إصالح الصالة عند إلغاء ركعة ترك فیھا فرض وتعویضھا بركعة أخرى .

 و- حالة السھو بالنقصان والزیادة  .
  :محل سجود السھو

 - نسجد سجود السھو قبل السالم في حالة النقصان وفي حالة النقصان والزیادة معا .1
 ـ ونسجد بعد السالم في حالة الزیادة2

  :كیفیة سجود السھو
 أسجد سجدتین مكبرا عند الخفض والرفع ثم أتشھد وأسلم .

 المسبوق في الصالة  :ثانیا
  :تعریف المسبوق

المسبوق في الصالة ھو من انظم إلى جماعة ووجد اإلمام قد دخل في الصالة فیكبر ویتابع اإلمام 
 في أي وضعیة یجده فیھا.



  :حاالت المسبوق
- المسبوق الذي دخل في الصالة وأدرك الركوع مع اإلمام قبل أن یرفع رأسھ من الركوع في 1

 الركعة األولى تحسب لھ ھذه الركعة و یدرك الصالة كاملة.
- المسبوق الذي دخل في الصالة و وجداإلمام قد رفع رأسھ من الركوع في الركعة األخیرة 2

 یفوتھ فضل الجماعة وعلیھ أن یقوم بعد سالم اإلمام لیأتي بصالتھ كاملة.
- المسبوق الذي دخل في الصالة ووجد اإلمام قد رفع رأسھ من الركوع في ركعة من الركعات 3

 الثالتة األولى ال تحسب لھ ھذه الركعة ویقوم بعد سالم اإلمام لیقضي ما فاتھ .
 :تنبیھ

 - یكفي أن یدرك المسبوق ركعة واحدة مع اإلمام لیحصل على  فضل الجماعة .1
- إذا وجد المأموم اإلمام قد رفع رأسھ من الركعة األخیرة فمعناه أن الصالة فاتتھ وعلیھ أن 2

 یقوم بعد سالم اإلمام لیأتي بھا كاملة.
 : في الصالة الرباعیة-3

 أ- إذا أدرك المأموم الركعة األولى مع اإلمام فمعناه أنھ أدرك الصالة كاملة. 
ب- إذا أدرك المأموم الركعة الثانیة مع اإلمام وجب علیھ أن یقوم بعد سالم اإلمام  لیقضي ما 

 فاتھ (الركعة األولى).
ج- إذا أدرك المأموم الركعة الثالثة مع اإلمام وجب علیھ أن یقوم بعد سالم اإلمام  لیقضي ما فاتھ 

 (الركعتان األولى والثانیة).
د- إذا أدرك المأموم الركعة الرابعة مع اإلمام وجب علیھ أن یقوم بعد سالم اإلمام  لیقضي ما 

 فاتھ (الركعات الثالثة األولى).
 :في الصالة الثالثیة- 3

 أ- إذا أدرك المأموم الركعة األولى مع اإلمام فمعناه أنھ أدرك الصالة كاملة.
ب- إذا أدرك المأموم الركعة الثانیة مع اإلمام وجب علیھ أن یقوم بعد سالم اإلمام  لیقضي ما 

 فاتھ (الركعة األولى).
ج- إذا أدرك المأموم الركعة الثالثة مع اإلمام وجب علیھ أن یقوم بعد سالم اإلمام  لیقضي ما فاتھ 

 (الركعتان األولى والثانیة).
  :أمثلة عن قضاء ما ما فات من الصالة

 ما یفعلھ بعد سالم اإلمام ما أدرك المسبوق مع اإلمام

الركعة األخیرة من صالة 
 رباعیة

+ ركعة(فاتحة وسورة)+ ركعة(فاتحة وسورة)+تشھد
 ركعة(فاتحة)+ تشھد + سالم.

الركعة األخیرة من صالة 
 المغرب

+ركعة(فاتحة وسورة ركعة(فاتحة وسورة جھرا)+تشھد
 جھرا)+تشھد+ سالم.               

 


