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F  
  

ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا و من       ،  إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره       
وأشهد أن  ،  ومن يضلل فال هادي له    ،  من يهديه اهللا فال مضل له     ،  سيئات أعمالنا 

صلى اهللا عليه  ،  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله    ،  ال إله إال اهللا وحده ال شريك له       
  .وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اجه األطهار البررةوعلى آله وأزو

 فقد من اهللا الكريم ذو الفضل علي بأن وفقني لجمع ما ثبـت مـن            :أما بعد   
رأيـت أن ُأتمـم     ،  وبعد الفـراغ منـه    ،  في بحث سابق  ،  أحاديث سجود السهو  

مـع   ،) في سجود الـسهو    )e(مالم يثبت مرفوعاً إلى النبي      (فأجمع  ،  الموضوع
  .دراستها دراسة حديثية

والذي دعاني لهذا البحث هو أني لم أجد من قام بخدمـة أحاديـث مـسألة         
، وبيـان درجتهـا  ، بتتبع طرقها، سجود السهو مجتمعة في مكان واحد مستوعبة 

وقد خصصت هذا البحث في جمـع مـالم يثبـت           ،  مع حاجة الناظر الفقيه إليها    
  . الثابت في بحث سابقبعد أن ذكرت قَسيمه، )e(مرفوعاً إليه 

  :وهي كالتالي، وقد جعلت البحث مقسماً إلى أحد عشر باباً من أبواب الفقه  
  . باب من شك في صالته ولم يترجح عنده شيء-١  
 باب من صلى الرباعية خمساً أو شك في صالته وترجح عنـده أحـد               -٢  

  .األمرين
  . باب التشهد لسجود السهو-٣  
  ٤-قائماً باب من سها فلم يستتم .  
 باب من كثر عليه السهو في صالته فسجدتا السهو تجزيان عن ذلك - ٥  
  .كله



     اي/  ار 
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  . باب من قال بتكرار السجود إذا تكرر السهو-٦  
  . باب من قال يعيد الصالة إذا سها فيها ولم يدر كم صلى-٧  
  . باب من قال سجود السهو كله قبل السالم-٨  
  .سالم باب من قال سجود السهو كله بعد ال-٩  
 باب من قال كل نقص يسجد له قبل السالم وكل زيـادة يـسجد لهـا      -١٠  

  .بعدالسالم
  . باب من سها خلف اإلمام-١١  
مـع تخريجهـا ودراسـة      ،  وذكرت تحت كل باب ما يتعلق به من أحاديث          

  .أسانيدها وبيان مرتبتها من الضعف
فهـم  ،  - ما وجدت إلى ذلك سبيالً     -وعطرت بحثي بنقل كالم أهل الحديث         

  .مصابيح الدجى أهل الذكر
ثـم  ، مقتصراً على الصحابي فـي أولـه      ،  وقد أبتدأت في كل حديث بذكره       

إن -وتوسعت في التخريج لمعرفة حال المتابعات       ،  ذكرت بعده من أخرجه عنه    
مـسترشداً بهـم    ،  وأذكر ما وجدته من كالم العلماء علـى الحـديث         ،  -وجدت

  .ومرجحاً بحسب ما تقتضيه قواعد الفن
وأتبعتهـا بالفهـارس    ،  لخصت فيها أهم النتـائج    ،  ثم أنهيت البحث بخاتمة     

  .العلمية
، أن يمنـى علـي بـالقبول   ، هذا وأسأله سبحانه وتعالى الكـريم الـرحمن     

وأن ،  وأن يجعل عملي خالصاً لوجهـه الكـريم       ،  ويرحمني تفضالً منه وإحساناً   
إنـه  ،  وأن يعم النفع به   ،  ينفعني به ووالدي وجميع أهلي األحياء منهم واألموات       

وحـسبنا اهللا ونعـم   ، وباإلجابـة جـدير  ، وهو على كل شيء قدير   ،  جواد كريم 
وعلـى أزواجـه   ، وصلى اهللا وسلم على من بعثه ربه رحمة للعـالمين     ،  الوكيل

  .وذريته ومن تبعهم إلى يوم الدين



   ا إ   و  ا د ا  
 

 - ٥ - 

  باب من شك يف صالته ومل يرتجح عنده شيء
إذا صلى أحدكم فال يـدري       ":)e(هللا  قال رسول ا   :بن عمر قال  اعن     -١  

ثـم يـسجد   ، فليركع ركعة يحسن ركوعها وسـجودها   ،   أم أربعاً  كم صلى ثالثاً  
   ."سجدتين

  بن يحيى ثنا إسماعيل بـن نا محمد  :قال )١(أخرجه ابن خزيمة في صحيحه      
 ثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكـر        وثنا محمد أيضاً   )ح( )٢(أويس حدثني أخي  

بن زيد عن سـالم     ا عن سليمان بن بالل عن عمر بن محمد وهو           بن أبي أويس  
  ).الحديث(بن عمر بهبن عبد اهللا عن عبد اهللا 

 من طريق إسـماعيل بـن إسـحاق         )٤(وابن عبد البر  ،  )٣(وأخرجه البيهقي   
  .القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس به مثله

ل أبـي    من طريق محمد بن إسماعي     -)٦(وعنه البيهقي - )٥(وأخرجه الحاكم   
  . هذا حديث صحيح: وقال.إسماعيل القاضي عن أيوب بن سليمان به مثله

وسليمان بن بـالل    ،  )٧("ثقة"وأبو بكر بن أبي أويس هو عبد الحميد بن عبد اهللا            
  .)٩("ثقة"وعمر بن محمد ، )٨("ثقة"هو أبو محمد التيمي 

                                                             
)١٠٢٦)(٢/١١٢() ١(. 

 .هو أبو بكر بن أبي أويس المفصح عنه في السند الثاني بعده) ٢(

 .)٢/٢/٣٣٣(السنن ) ٣(

 .)٥/٣٨(التمهيد ) ٤(

  .)١٢٠٣)(١/٤٦٨(، )٩٥٩)(١/٣٩٢(درك المست) ٥(
 .)٢/١٦٧(والمعرفة ، )٢/٣٣٣(السنن ) ٦(

 .)٣٧٦٧(التقريب ) ٧(

 .)٢٥٣٩(التقريب ) ٨(

 .)٤٩٦٥(التقريب ) ٩(



     اي/  ار 
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بـه   فرواه عن عمر بـن محمـد         )١( وخالف سليمان بن بالل اإلمام مالك       
إذا شَك أحدكم في صالَِتِه فَلْيتَوخَّ الذي        ":ولفظه،  موقوفاً على ابن عمر من قوله     

اِلسِو وهو جهتَِي السدجس دجسِلي لِِّه ثُمصالَِتِه فَلْيمن ص نَِسي َأنَّه ظُني".  
   قـال ابـن   ،  الموقوف أصح فمالك أتقن وأحفظ من سليمان بن بـالل       :قلت  

ال يصح رفع هذا الحديث واهللا أعلم ألن مالكاً رواه عن عمـر بـن                ":بد البر ع
وخـالف أيـضاً    ،  جعله من قوله  ،  محمد عن سالم عن أبيه فوقفه على ابن عمر        

  .)٢(.".والمعنى واحد، لفظه
  ."وقد وقفه مالك بن أنس، رواته ثقات ":)٣(وقال البيهقي  
ي موضع آخر   ذا الخبر ف  وجدت ه ": وقال محمد بن يحيى شيخ ابن خزيمة        

  .واهللا أعلم،  وهذا مما يقوي رواية الوقف:قلت، )٤("في كتاب أيوب موقوفاً
  

                                                             
  .باب ِإتْماِم الْمصلِّي ما ذَكَر إذا شَك في صالَِتِه، كتاب الصالة، )٢١٥)(١/٩٥( الموطأ )١(

 

  .)٥/٣٩(التمهيد ) ٢(
 .)٢/٣٣٣(ن السن) ٣(

 .)١٠٢٦)(٢/١١٢(صحيح ابن خزيمة ) ٤(
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وترجح عنده أحد  ًباب من صلى الرباعية مخسا أو شك يف صالته
  األمرين

  

 :قال،   السهو في الصالة   )e(شكوت إلى رسول اهللا      :عن عائشة قالت   -٢  
ثـم  ، نت في شك فتشهدي وانصرفيأت صالتك وتممأنك قد أإذا صليت فرأيت   "

   ."ثم تشهدي بينهما وانصرفي، نت قاعدةأاسجدي سجدتين و
  

نا غـسان    :حدثنا عبد اهللا بن محمد بن عزيز قال        :قال )١(أخرجه الطبراني   
  .)الحديث(أبيه عن عائشة نا موسى بن مطير عن  :بن الربيع قال

ئشة إال بهذا اإلسناد من حديث      ال يروى هذا الحديث عن عا      :قال الطبراني   
  .موسى بن مطير

  .وعليه فالحديث ضعيف جداً، )٢( موسى متروك الحديث:قلت  
  

***  

                                                             
 .)٤٣٩٢ )(٤/٣٤٥(المعجم األوسط ) ١(

 .)٦/١٣٠(واللسان ، )٦/٥٦٤(والميزان ، )٨/١٦٢(انظر الجرح والتعديل ) ٢(
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  باب التشهد لسجود السهو
  

 صلى ِبِهم فَسها فَسجد سجدتَيِن      )e( َأن النبي    عن ِعمران بن حصينٍ    -٣  
لَّمس ثُم دتَشَه ثُم.  

حدثنا محمد بن يحيى بن فَاِرٍس ثنا محمد بن عبد اللَّـِه     :)١(ودأخرجه أبو دا    
بن الْمثَنَّى حدثني َأشْعثُ عن محمِد بن ِسيِرين عن خَاِلٍد يعِني الْحذَّاء عـن أبـي        

  .)وذكر الحديث (.عن ِعمران بن حصيٍن ِقلَابةَ عن أبي الْمهلَِّب
  .داود من طريق أبي )٢(وأخرجه البيهقي  
وابـن  ،  -"ثـم تـشهد   "ولـيس عنـده     - )٤(والنسائي،  )٣(وأخرجه الترمذي   

 كلهم من طريق محمد بن      )٨(والحاكم،  )٧(وأبو عوانة ،  )٦(وابن خزيمة ،  )٥(الجارود
  .يحيى بن فارس الذهلي به

من طريق أبي حـاتم      )١١(والحاكم،  )١٠(وابن المنذر ،  )٩(وأخرجه ابن خزيمة    
  .مد بن عبد اهللا بن المثنى بهمحمد بن إدريس الرازي عن مح
                                                             

 .باب سجدتَي السهِو ِفيِهما تَشَهد وتَسِليم، كتاب الصالة، )١٠٣٩)(١/٢٧٣() ١(

 .)٣٧١٣)(٢/٣٥٥(السنن ) ٢(

 .باب ما جاء في التَّشَهِد في سجدتَي السهِو ، كتاب أبواب الصالة، )٣٩٥)(٢/٢٤٠ ()٣(

 .ِذكْر اِلاخِْتلَاِف على أبي هريرةَ في السجدتَيِن، كتاب السهو، )١٢٣٦)(٣/٢٦() ٤(

 .)٢٤٧)(١/٧٢(المنتقى ) ٥(

 .)١٠٦٢)(٢/٣٤(في صحيحه ) ٦(

)١٩٢٦)(١/٥١٥() ٧(. 

)١٢٠٧)(١/٤٦٩() ٨(. 

)١٠٦٢)(٢/٣٤( )٩(. 

 .)١٦٦٧)(٣/٣١٦(األوسط ) ١٠(

)١٢٠٧)(١/٤٦٩( )١١(. 
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 من طريـق    )٣(والطبراني في الكبير  ،  )٢(وابن حبان ،  )١(وأخرجه ابن خزيمة    
  .سعيد بن محمد ابن ثواب عن محمد بن عبد اهللا بن المثنى به

وأخرجه ابن خزيمة أيضاً من طريق العباس بن يزيد البحراني عـن ابـن              
  .المثنى به

تفرد بها أشـعث    ،  فإنها زيادة شاذة  " م تَشَهد ثُ" دون قوله    )٤(الحديث صحيح     
 ابن المنـذر ومحمـد بـن    :وقد أنكرها أهل العلم، دون جماعة من كبار الحفاظ 

واتهموا بها أشعث فجعلوهـا     ،  يحيى الذهلي وابن عبد البر والبيهقي وابن حجر       
بينما أنكرها الذهبي وابن رجب ونسبا الوهم فيها إلى محمـد بـن            ،  )٥(من وهمه 

  .عبد اهللا بن المثنى األنصاري
  .)٦("وال رواه عن أشعث سوى األنصاري فلعل الخطأ منه ":قال الذهبي  
ولـيس  ،  وعندي أن نسبة الوهم إلى األنصاري فيه أقرب        ":وقال ابن رجب    

  .)٧("وقد غمزه ابن معين وغيره، هو بذاك المتقن جداً في حفظه
رواه شعبة ووهيب وابن عليـة  تفرد به أشعث الحمراني وقد     " :قال البيهقي   

والثقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر              
خبـرت  ُأ :ورواه أيوب عن محمد قال    ،  أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه       

                                                             
)١٠٦٢)(٢/٣٤()١(. 

)٢٦٧٠)(٦/٣٩٢() ٢(. 

)٤٦٩)(١٨/١٩٥() ٣(. 

 .)٧(رقم ) ما ثبت من أحاديث سجود السهو(أودعته في بحثي ) ٤(

ـ   ،  )٢/٣٥٥(سنن البيهقي   ،  )٣١٧-٣/٣١٦(انظر األوسط   ) ٥( ، )٢/١٧٣(سنن  ومعرفـة ال
 .)٩٩-٣/٩٨(الفتح البن حجر ، )٤٨١-٦/٤٨٠(الفتح البن رجب 

 .)٢/٧٨٨(المهذب في اختصار السنن الكبير ) ٦(

 .)٦/٤٨١(الفتح ) ٧(
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وفي رواية هـشيم ذكـر التـشهد قبـل          ،  عن عمران فذكر السالم دون التشهد     
      ."فيما رواهالسجدتين وذلك يدل على خطإ أشعث 

 صلى )e(رسول اهللا أن  :ثم ساق البيهقي بسنده رواية هشيم، ولفظه    
الظهر أو العصر ثالث ركعات فقال له رجل يقال له الخرباق يا رسول اهللا إنما 
صليت ثالث ركعات قال أكذلك قالوا نعم قال فقام فصلى ثم سجد ثم تشهد وسلم 

  .وسجد سجدتي السهو ثم سلم
  .)١("هذا هو الصحيح بهذا اللفظ واهللا أعلم ":قيقال البيه  

ذكر التشهد في ، هذا هو الصحيح في حديث عمران ":وقال ابن رجب       
  .)٢("ال في سجدتي السهو، الركعة المقضية

  . ال أحسب التشهد في سجود السهو يثبت:)٣(وقال ابن المنذر  
  .)٤("زيادة أشعث شاذة ":وقال ابن حجر  

  

                                                             
 .)٢/٣٥٥(السنن ) ١(

 .)٦/٤٨١(الفتح ) ٢(

 .)٣/٣١٦(األوسط ) ٣(

 .)٣/٩٩(الفتح ) ٤(
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إذا  ": قال)e(عن أبي عبيدةَ بن عبد اللَِّه عن أبيه عن رسول اللَِّه  - ٤  
ثُم ، تَشَهدتَ، كُنْتَ في صلَاٍة فَشَكَكْتَ في ثَلَاٍث أو َأربٍع وَأكْبر ظَنِّك على َأربٍع

لِّمتُس قبل َأن اِلسَأنْتَ جِن وتَيدجتَ سدجس ،تَ َأيدتَشَه اثُمض ،لِّمتُس ثُم".  
  

وذكـر  ( بهثنا محمد بن سلَمةَ عن خُصيٍف عن أبي عبيدةَ           :)١(أخرجه أحمد   
  ).الحديث

كالهمـا  ،   عن عمرو بن هشام    )٣(والنسائي،   عن النفيلي  )٢(وأخرجه أبو داود    
  .عن محمد بن سلمة به

  . )٥(والدارقطني، )٤( البيهقي:وأخرجه من طريق أبي داود  
وخصيف بـن عبـد الـرحمن    ، )٦("ثقة"د بن سلمة بن عبد اهللا الباهلي      محم  

 :قـال الـذهبي   ،  )٧("ورمي باإلرجاء ،  صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة    "الجزري  
،  لم يصف خصيفاً بـالتخليط االصـطالحي       :قلت،  )٨("حديثه يرتقي إلى الحسن   "

وقـد أشـار إلـى هـذا        ،  )٩(وإن شئتَ فانظر تهذيب التهـذيب     ،  غير ابن حجر  
   .)١٠(الطرابلسي في اإلغتباط

                                                             
)٤٠٧٥)(١/٤٢٨() ١(. 

 .اب من قال يِتم على َأكْبِر ظَنِِّهب، كتاب الصالة، )١٠٢٨)(١/٢٧٠()٢(

 .التشهد بعد سجدتي السهو، كتاب الصالة، )٦٠٥)(١/٢١٠(في الكبرى ) ٣(

 .)٢/٣٣٦(في السنن ) ٤(

 .)١/٣٧٨(السنن ) ٥(

 .)٥٩٢٢(التقريب ) ٦(

 .)١٧١٨(التقريب ) ٧(

 .)٦/١٤٦(السير ) ٨(

)٣/١٢٣() ٩(. 

 .٤٣ص) معجم المختلطين(حمد طلعت في كتابه م: ونبه عليه األخ الفاضل ، .٥٧ص) ١٠(



     اي/  ار 
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، مشهور بكنيتـه   ":وأبو عبيدة هو ابن عبد اهللا بن مسعود، قال ابن حجر            
والراجح أنـه ال    ،  كوفي ثقة ،   اسمه عامر  :ويقال،  واألشهر أنه ال اسم له غيرها     

  .)١("يصح سماعه من أبيه
  :وقد اختلف على خُصيف  
، ه عبد الواحد بن زيـاد     وخالف،   فرواه محمد بن سلمة عنه فرفعه كما تقدم         

فـإنهم رووه عـن     ،  ومحمد بـن فـضيل    ،  وإسرائيل،  وشريك،  وسفيان الثوري 
  .خصيف وأوقفوا الحديث على ابن مسعود

في حديثه عن األعمـش وحـده       ،  ثقة"البصري  ،  موالهم،  عبد الواحد بن زياد العبدي      
شـك الرجـل فـي      إذا   ": ولفظه عن ابن مسعود أنه قال      )٣(أخرج روايته الطبري  ،  )٢("مقال

ـلم   ،  إن كان أكبر ظنه أنه صلى أربعاً      ،  بنى على أكبر ظنه   ،  وهو جالس ،  صالته ، تشهد ثم س
ثـم  ،  قام فركع ركعة  ،  وإن كان أكبر ظنه أنه صلى ثالثاً      ،  ثم سلم ،  ثم تشهد ،  ثم سجد سجدتين  

  ."ثم سلم، ثم تشهد، ثم سجد سجدتين، ثم سلم، تشهد
 عن  -  )٥(ومن طريقه ابن المنذر   -  )٤(زاقعبد الر  :وأخرج رواية سفيان الثوري     

-  أيـضاً    )٦( وأخرج عبد الـرزاق    ."أنه تشهد في سجدتي السهو     ":خصيف عن ابن مسعود   
 من طريق الثوري عـن خـصيف        )٩(والبيهقي،  )٨( والطحاوي -  )٧(ومن طريقه الطبراني  

                                                             
 .)٨٢٣١(التقريب ) ١(

   .)٤٢٤٠(التقريب  )٢(

 .) الجزء المفقود٤٧ص(تهذيب اآلثار )٣(

)٣٤٩٩)(٢/٣١٤( )٤(. 

 .)٣/٣١٥(في األوسط  )٥(

)٣٤٩١)(٢/٣١٢( )٦(. 

 .)٩٣٦٤)(١٠/٣١٤(في الكبير  )٧(

 .)١/٤٤١(في شرح معاني اآلثار  )٨(

 .)٢/٣٤٥(في السنن  )٩(



   ا إ   و  ا د ا  
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السهو إذا قام فيما يجلس فيه، أو قعـد         : "عن أبي عبيدة عن ابن مسعود أنه قال       
وهـو جـالس   سجدتين  ويسجد،  فإنه يفْرغ من صالته   ،  أويسلِّم في ركعتين   يما يقام فيه،  ف

، "ويـسلم  ":وزاد فـي آخـره    ،  وعند الطحاوي نحوه  ،  لعبد الرزاق  واللفظ". يتشهد فيها 
  ".يتشهد فيهما ويسلم: "ولفظ البيهقي مثله إال أن في آخره

وابـن أبـي    ،  )٢(حمد أ :- )١()ثقة( وهو   -وأخرج رواية محمد بن فضيل        
  . عن خصيف به موقوفاً)٤(والطبري، )٣(شيبة
فـي   ":موقوفاً على ابن مسعود ولفظه    ،  )٥(ابن الجعد : وأخرج رواية شريك    

قال الذهبي عـن  ،  وشريك هو ابن عبد اهللا النخعي     ."سجدتي السهو تشهد وتسليم   
  .)٦("وحديثه من أقسام الحسن ":رتبته
ن خصيف الموقوفة التي أشار إليهـا أبـو         ولم أقف على رواية إسرائيل ع       
  .داود
النقطاعه بين أبـي    ،   أنه ضعيف ألمرين   :وخالصة القول في حديث الباب      

 :ولمخالفة محمد بن سلمة ألصـحاب خُـصيف  ،  عبيدة وأبيه عبد اهللا بن مسعود     
، فإنهم أوقفوا الحديث على ابن مـسعود      ،  الثوري وشريك وإسرائيل وابن فضيل    

  .ن خصيف هو وقفه للحديثوعليه فالمحفوظ ع

                                                             
 .)٩/٣٥٩(وانظر أيضاً تهذيب التهذيب البن حجر ، )٥١١٥( في الكاشف الذهبيقاله ) ١(

)٤٠٧٥)(١/٤٢٨() ٢(. 

)٤٤٥٨)(١/٣٨٨() ٣(. 

 .)٤٦ (٤٨ص) الجزء المفقود(تهذيب اآلثار ) ٤(

 .)٢٣٥٦ (٣٤٢في المسند ص) ٥(

 .)١/٢٣٢(تذكرة الحفاظ ) ٦(
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وأشاروا إلـى   ،  )٤( وابن رجب  )٣( والذهبي )٢( والنووي )١(وضعف الحديث البيهقي  
وضـعف إسـناده أيـضاً      ،  االنقطاع واالختالف في رفعه   : األمرين المذكورين 

  .)٥(الحافظ ابن حجر في الفتح
  

  
  

                                                             
 .)٣/٢٨٢(معرفة السنن واآلثار ) ١(

 .)٢/٦٤٤(الخالصة ) ٢(

 .)٢/٧٧٢(اختصار السنن ) ٣(

 .)٦/٤٧٧(فتح الباري له ) ٤(

)٣/٩٩() ٥(. 



   ا إ   و  ا د ا  
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تشهد بعد أن رفع رأسه من  )e(أن النبي : عن المغيرة بن شعبة - ٥  
  .جدتي السهوس

  

 حدثنا موسى نا محمد بن عمران بن أبي ليلى حـدثني         :)١(أخرجه الطبراني   
  .)وذكر الحديث(أبي عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة به 

 من طريق أحمد بن يحيى الحلواني عن محمد بن          )٢(وأخرجه أيضاً البيهقي    
  .عمران بن أبي ليلى به مثله

تفرد بـه   ،   الحديث عن الشعبي إال ابن أبي ليلى        لم يرو هذا   :قال الطبراني   
  .ولده عنه

وهذا يتفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبـي ليلـى عـن               :وقال البيهقي   
  .وال يفرح بما يتفرد به واهللا أعلم، الشعبي
 وال حجة فيما يتفرد به لسوء حفظه        :فقال )٣(وزاد في معرفة السنن واآلثار      

  .وكثرة خطأه في الروايات
 ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبـي ليلـى األنـصاري                :تقل  

، )٤(ضعفه يحيى القطان وأحمد وابن معين وزائدة والدارقطني وغيرهم        ،  القاضي
وذكـر  ،  وعليه فالحديث ضعيف  ،  وقد تفرد بالحديث كما بينه الطبراني والبيهقي      

عـن  ،   أبي ليلـى   تفرد به عمران بن محمد بن     ،  التشهد في سجدتي السهو منكر    

                                                             
 .)٨١٢٤)(٨/١١١(في األوسط ) ١(

 .)٣٧١٦)(٢/٣٥٥(السنن ) ٢(

)٣/٢٨٢() ٣(. 

المجروحين البـن حبـان     ،  )١٠٠-٤/٩٨(الضعفاء للعقيلي   ،  )٧/٣٢٢(الجرح والتعديل   ) ٤(
تهـذيب التهـذيب   ، )٣٠)(١/٣٤١(والسنن لـه    ) ٣/١٨٦(العلل لدارقطني   ،  )٢/٢٤٣(
)٩/٢٦٨(. 
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وعمران هذا قال عنه    ،  دون كل الرواة عن أبيه فإنهم لم يذكروا فيه التشهد         ،  أبيه
 مـن   )٢(أخرج الترمذي ،  وهشيم،   سفيان الثوري  :وممن خالفه ،  )١("مقبول"الحافظ  

 عن الثـوري  )٣(وأخرجه عبد الرزاق،  أخبرنا ابن أبي ليلى به    :طريق هشيم قال  
فـنهض فـي    ،  صلى بنا المغيره بـن شـعبة       ":اولفظهم،  عن ابن أبي ليلى به    

ثـم سـجد    ،  فلما صلى بقية صالته سـلم     ،  فسبح به القوم وسبح بهم    ،  الركعتين
 فعل بهم مثـل الـذي       )e(سجدتين السهو وهو جالس ثم حدثهم أن رسول اهللا          

  ."فعل
 :قال،   السهو في الصالة   )e(شكوت إلى رسول اهللا      :عن عائشة قالت   -٦  

ثم ،  فتشهدي وانصرفي ،  نت في شك  أتممت صالتك و  أك قد   نأإذا صليت فرأيت    "
  ."ثم تشهدي بينهما وانصرفي، نت قاعدةأاسجدي سجدتين و
  .)٤(سبق تخريجه، الحديث ضعيف جداً

  

                                                             
 .)٢٣٨(التقريب ) ١(

باب ما جاء في الِْإماِم يـنْهض فـي الـركْعتَيِن      ،  كتاب أبواب الصالة  ،  )٣٦٤)(٢/١٩٨() ٢(
 .نَاِسيا

 .)٣٤٥)(٢/٣٠١(المصنف ) ٣(

 .)٢(انظر رقم ) ٤(



   ا إ   و  ا د ا  
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ًباب من سها فلم يستتم قائما َّ
  

  

ال سـهو  " : قال)e( عن سالم بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن النبي         -٧  
  ."إال قيام عن جلوس وجلوس عن قيام،  الصالة)١(في وثبة

حدثنا محمد بن حمدويه المروزي ثنا عبـد اهللا بـن            :)٢(أخرجه الدارقطني   
سي عن يزيد بن أبـي حبيـب        نبن صالح ثنا أبو بكر الع     احماد اآلملي ثنا يحيى     

  .)الحديث(به عن سالم 
  . من طريق يحيى بن صالح به)٤( والبيهقي)٣(وأخرجه الحاكم  
ورجح أنه هو ابـن     ،  )٦( وابن حجر  )٥(قاله الذهبي " ضعيف"نسي  أبو بكر الع    

قال ابن حجر بعد أن نقـل       ،  "مجهول ":)٨( والبيهقي )٧(وقال ابن عدي  ،  أبي مريم 
وهـو  ،  والظاهر أنه هو  ،  ومقتضاه أنه غير أبي بكر بن أبي مريم        ":قول البيهقي 

  .)٩("ضعيف
  . فالحديث ضعيف:قلت  

                                                             
مـادة  ) ١/٧٢٩( لسان العرب    .وض والقيام وعند غيرهم النه  ،  القعود بلغة حمير  : الوثب) ١(

 .)وثب(

 .)١/٢٧٧(السنن ) ٢(

 .)١٢١٢)(١/٤٧١(المستدرك ) ٣(

 .)٢/٣٤٤(السنن ) ٤(

 .)٦٥٤٦(الكاشف ) ٥(

 .)٣٨١-٢/٣٨٠(التلخيص الحبير ) ٦(

 .وحصل في المطبوع تصحيف في نسبه) ٧/٢٩٨(الكامل ) ٧(

 .)٢/٣٤٤(السنن ) ٨(

 .)٣٨١-٢/٣٨٠(التلخيص ) ٩(
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بينمـا قـال   ، )١(به أبو بكر العنسي وهو مجهولهذا حديث ينفرد  :قال البيهقي   
قـال   [":وتعقبه النـووي فقـال    ،  )٢("هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه      ":الحاكم

وغلطوا الحاكم في   ،  "وهو مجهول ،  بالنون،   تفرد به أبو بكر العنسي     :البيهقي وغيره 
ادعـى أن   و،  ورواه الحـاكم   ": )٤(وقال في المجموع  ،  )٣(]دعواه أنه صحيح اإلسناد   

، تفرد به أبو بكر العنسي بـالنون      ،  بل هو ضعيف  ،  إسناده صحيح وليس كما ادعى    
  ."كذا قاله البيهقي والمحققون واهللا أعلم، وهو مجهول

  
  
  
  

                                                             
 .)٢/٣٤٤(السنن  )١(

 .)١/٤٧١(المستدرك  )٢(

 .)٢/٦٤٥(خالصة األحكام  )٣(

)٤/١٣٦( )٤(. 



   ا إ   و  ا د ا  
 

 - ١٩ - 

رأيته تحرك للقيام في  :)١(قال، عن أنس بن مالك،  يحيى بن سعيد عن - ٨
  .فجلس وسجد سجدتين وهو جالس، فسبحوا به، الركعتين من العصر

  

 حدثني  :عن سفيان قال  ،   ثنا عبد اهللا   :حدثنا علي قال   :)٢(أخرجه ابن المنذر    
  .)وذكره(به يحيى بن سعيد 

  . عن سفيان الثوري به نحوه من فعل أنس)٣(وأخرجه عبد الرزاق  
،  عن ابن فضيل عن يحيى بن سـعيد بـه  )٤(وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة      
  .من فعل أنس، بمعناه
 : حدثنا عبد اهللا بن محمد بن سـعيد قـال          :)٥( العلل وأخرجه الدارقطني في    

 حدثنا ابن المبـارك عـن       : حدثنا نعيم بن حماد قال     :حدثنا هاشم بن الجنيد قال    
 صلى بنا العصر فتحرك للقيـام فـسجد   :قال، يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك     

  .سجدتين
  .السنَّةُهذا  :وجاء في رواية أن أنساً قال*   
تفرد بها سليمان بن بالل عـن يحيـى بـن           ،  ي تفيد الرفع  وهذه الزيادة الت    
قال ،  إال أن الحفاظ من أصحاب يحيى بن سعيد لم يذكروها         ،  )٦("ثقة"وهو  ،  سعيد

وابـن  ، ويزيد بن هارون ،  والليث بن سعد  ،  وابن عيينة ،   يرويه مالك  :الدارقطني

                                                             
وكما هو صريح البيهقي    ،  كما يفهم من تعليق الدارقطني بعده     ،  القائل هو يحيى بن سعيد    ) ١(

 .)٢/٨٣٨(والحافظ ابن حجر في التلخيص ، )٢/٣٤٣(في السنن 

 .)١٦٣٢)(٣/٢٩١(األوسط ) ٢(

 .)٣٤٨٩)(٢/٣١١(المصنف ) ٣(

 .)٤٤٨٥)(١/٣٩٠(المصنف ) ٤(

)١٢/٢٢٢() ٥(. 

 .)٢٥٣٩(التقريب ) ٦(



     اي/  ار 
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 بالل  ورواه سليمان بن  ،  وحفص بن سليمان عن يحيى بن سعيد موقوفاً       ،  المبارك
، ولم يقل هذا غيره   ،   هذا السنة  :وقال،  عن يحيى بن سعيد عن أنس أنه فعل ذلك        

  . اهـ)١("وزيادة الثقة مقبولة
لكن القول بوقفه أولى ذهاباً لرواية الجماعة       ،   والحديث صحيح اإلسناد   :قلت  

بداللة حديث المغيـرة  ،  وإن كان فعل أنس من السنة     ،  الحفاظ من أصحاب يحيى   
عن ابن مرزوق عن أبي عامر عن إبـراهيم   )٢(ي أخرجه الطحاويبن شعبة الذ  

صلى ِبنَا الْمِغيرةُ    ":قَيِس بن أبى حاِزٍم قال    بن طهمان عن المغيرة بن شبيل عن        
، سبحان اللَّهِ  :فََأومى وقال ،  سبحان اللَّهِ  :فَقُلْنَا،  فَقَام من الركْعتَيِن قَاِئما   ،  بن شُعبةَ 

الَِتهِ  فَمى في صض  ،       اِلسِن وهو جتَيدجس دجوسلم س الَتَهى صقال ،  فلما قَض ثُم: 
فلمـا  ،  فَمضى في صالَِتهِ  ،  فَاستَوى قَاِئما من جلُوِسهِ   ،  )r(صلى ِبنَا رسول اللَِّه     

     اِلسِن وهو جتَيدجس دجس الَتَهى صقال ،  قَض ـ      :ثُم ام مـن   إذَا صلى أحـدكم فَقَ
ـ ،  الْجلُوِس فان لم يستَِتم قَاِئما فَلْيجِلس ولَيس عليه سجدتَانِ         ن اسـتَوى قَاِئمـا     إف

اِلسِن وهو جتَيدجس دجسلْيالَِتِه وِض في صمفَلْي".   
  .واهللا تعالى أعلم، ورجاله كلهم ثقات، وهذا إسناد صحيح  

  

                                                             
 .)١٢/٢٢١(العلل ) ١(

 .)١/٤٤٠(في شرح معاني اآلثار  )٢(



   ا إ   و  ا د ا  
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   يف صالته فسجدتا السهو جتزيان عن ذلك كلهباب من كثر عليه السهو
  

سجدتا الـسهو تجـزئ فـي       " :)e( قال رسول اهللا   :عن عائشة قالت   -٩  
  ."الصالة من كل زيادة ونقصان

  

حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم حدثنا حكيم بـن           :)١(أخرجه أبو يعلى    
  .)وذكر الحديث(به نافع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

حدثنا أبو كريب حدثنا حفص بـن بـشر    :أيضاً )٢(أخرجه في موطن آخر   و  
فـي   ":ولـم يقـل   ،  "تجرئان ":وقال،  به مثله ،  حدثنا حكيم بن نافع    :األسدي قال 

  ."الصالة
  . عن أبي كريب به مثله)٣(وأخرجه الطبري  
، - )٦( ومـن طريقـه البيهقـي   -،  )٥(وابـن عـدي   ،  )٤(وأخرجه الطبراني   

مثـل  ،  طريق أبي إبراهيم الترجماني عن حكيم بن نافع به     كلهم من  )٧(والخطيب
  .إال الطبراني فبنحوه، لفظ أبي كريب

  .)٨(ضعيف الحديث، حكيم بن نافع أبو جعفر القرشي الرقي  

                                                             
 .)٤٥٩٢)(٨/٦٨(المسند ) ١(

 .)٤٦٨٤)(٨/١٤٠(المسند ) ٢(

 .)الجزء المفقود)(٧٩ (٦٠تهذيب اآلثار ص) ٣(

 .)٧١٥٤)(٧/١٥٩(األوسط ) ٤(

 .)٢/٢٢٢(الكامل ) ٥(

 .)٣٦٧٦)(٢/٣٤٦(السنن ) ٦(

 .)٨/٢٦٢(تاريخ بغداد ) ٧(

تـاريخ  ، )٢/٢٢٢(الكامـل  ، )١/٢٤٨(المجـروحين   ،  )٣/٢٠٧(انظر الجرح والتعديل    ) ٨(
 .)٨/٢٦٢(بغداد 



     اي/  ار 
 

 - ٢٢ - 

وبيبـي بنـت عبـد    ، )٣(والقزوينـي ، )٢(والخطيـب ، )١(وأخرجه ابن عدي    
  .ه مثلهكلهم من طريق أبي جعفر الرازي عن هشام بن عروة ب، )٤(الصمد
  .)٥ ( يقال إنه كنية حكيم بن نافع:وأبو جعفر هذا، قال ابن عدي فيه  
  . ال أعلم رواه عن هشام بن عروة غير حكيم بن نافع:لذلك قال  
لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إال حكـيم            :)٦(وكذلك قال الطبراني    

  .بن نافع
  .بن نافع الرقيوهذا الحديث يعد من أفراد حكيم  :)٧(وقال البيهقي  
  .واهللا أعلم، لضعف حكيم،  وعليه فالحديث ضعيف:قلت  

  
*****

                                                             
 .)٢/٢٢٢(الكامل ) ١(

 .)١٠/٨٠(تاريخ بغداد ) ٢(

 .)٢/٣٤٩(تاريخ قزوين ) ٣(

 .)٩٧ (٧١في جزئها ص )٤(

 .)٢/٢٢٢(الكامل ) ٥(

 .)٧١٥٤)(٧/١٥٩(األوسط ) ٦(

 .)٢/٣٤٦(السنن ) ٧(



   ا إ   و  ا د ا  
 

 - ٢٣ - 

  باب من قال بتكرار السجود إذا تكرر السهو
  

   ."ِلكُلِّ سهٍو سجدتَاِن بعدما يسلِّم" : َأنَّه قال)e(عن ثَوبان عِن النبي  -١٠
  

د اللَِّه بن   ياِعيُل بن عياٍش عن عب    ثنا الْحكَم بن نَاِفٍع ثنا ِإسم      :)١(أخرجه أحمد   
عبيٍد الكالعي عن زهيٍر عن عبد الرحمن بن جبيٍر عن أبيه جبيِر بن نُفَيٍر عـن         

 انبوذكر الحديث(به ثَو(.  
 من طريق عمرو بن عثمان عن إسماعيل        )٣(والبيهقي،  )٢(وأخرجه أبو داود    

  .بن عياش به مثله
، -)٦( ومن طريقه المزي   - )٥(وأبو داود الطيالسي  ،  )٤(وأخرجه عبد الرزاق    

والـد عبـد    ) جبير(إال أنه لم يذكر في إسناده       ،  عن إسماعيل بن عياش به مثله     
  .الرحمن

وأيضاً ،   عن عثمان بن أبي شيبة     )٨(وابن ماجه ،  )٧( أبو داود  :وأخرجه كذلك   
 هشام بـن    وأيضاً ابن ماجه عن   ،  أبو داود عن الربيع بن نافع وشجاع بن مخلد        

                                                             
 .)٢٢٤٧٠)(٥/٢٨٠(المسند ) ١(

 .باب من نَِسي َأن يتَشَهد وهو جاِلس، كتاب الصالة، )١٠٣٨)(١/٢٧٢() ٢(

 .)٣٦٣٨)(٢/٣٣٧(السنن ) ٣(

 .)٣٥٣٣)(٢/٣٢٢(المصنف ) ٤(

 .)٩٩٧)(١/١٣٤(المسند ) ٥(

 .)٩/٤٠٧(تهذيب الكمال ) ٦(

 .باب من نَِسي َأن يتَشَهد وهو جاِلس، كتاب الصالة، )١٠٣٨)(١/٢٧٢(السنن ) ٧(

باب ما جاء ِفيمن سـجدهما بعـد        ،  كتاب إقامة الصالة والسنة فيها    ،  )١٢١٩)(١/٣٨٥() ٨(
 .السلَاِم



     اي/  ار 
 

 - ٢٤ - 

كلهم عـن   ،   عن سعيد بن سليمان    )١(وأخرجه حنبل بن إسحاق في جزئه     ،  عمار
  .)بدون ذكر جبير في السند(كرواية عبد الرزاق ، إسماعيل بن عياش به

 من طريق المعلـى بـن منـصور         )٣(والروياني،  )٢(وأخرجه ابن أبي شيبة     
 زهير بن سـالم     الرازي عن الهيثم بن حميد عن عبيد اهللا بن عبيد الكالعي عن           

  .)بدون ذكر عبد الرحمن ابن جبير وأبيه في السند(، عن ثوبان به
قال ،  زهير بن سالم العنسي بالنون أبو المخارق الشامي        :إسناد الحديث فيه    

  .)٤( منكر الحديث:الدارقطني
فقـد رواه عـن     ،  وفي إسناده أيضاً اختالف على إسـماعيل بـن عيـاش            

بين ابنه عبـد    " جبير بن نفير  "و بن عثمان بذكر      الحكم بن نافع وعمر    :إسماعيل
 عبد الرزاق وأبـو داود      :بينما رواه عن إسماعيل كٌل من     ،  الرحمن وبين ثوبان  

الطيالسي وسعيد بن سليمان وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار والربيع بـن              
 علـى أن    )٥(وقد نص االمزي  ،  "جبير بن نفير  "نافع وشجاع بن مخلد بدون ذكر       

  . عن أبيه عن ثوبان:ح في رواية عبد الرحمن بن جبير هيالصحي

                                                             
 .)٥١ (٩١ص) ١(

 .)٤٥١٧(وانظره بتحقيق محمد عوامة ، )٤٤٨٣)(١/٣٩٠(المصنف ) ٢(

 .)٦٥٨(مسنده ) ٣(

 .)٣/٢٩٧(وتهذيب التهذيب ، )٣/١٢١(انظر الميزان  )٤(

 .)٦/١٣٩(وانظر تهذيب التهذيب البن حجر ، )١٧/٢٧(تهذيب الكمال ) ٥(



   ا إ   و  ا د ا  
 

 - ٢٥ - 

ورواه الهيثم بن حميد عن عبيد اهللا بن عبيد الكالعي ولم يذكر في إسـناده                 
وزهير ،  بل عن زهير بن سالم عن ثوبان      ،  عبد الرحمن بن جبير وال أباه جبيراً      

  .)١(نص عليه االدارقطني، مع ضعفه لم يسمع من ثوبان
وأشار ابن حجر إلـى االخـتالف       ،  )٣( والمناوي )٢(ه النووي والحديث ضعف   

  .)٤(الواقع في سنده
  
  
  

  

                                                             
 .)٣/٢٩٧(وتهذيب التهذيب ، )٣/١٢١(انظر الميزان ) ١(

 .)١٤٦، ٤/١٣٩(المجموع ) ٢(

 .)٢/٣٥١(فيض القدير ) ٣(

 .)١/٢٠٧(الدراية ) ٤(



     اي/  ار 
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  ومل يدر كم صلى باب من قال يعيد الصالة إذا سها فيها
  

 سئل عن رجل سها فـي  )e(وعن عبادة بن الصامت أن رسول اهللا         -١١  
  ."ليعد صالته وليسجد سجدتين قاعداً" :قال، كم صلى صالته فلم يدر

  

ولـيس هـو فـي      ،  - )١(كما في مجمع الزوائد   -اه الطبراني في الكبير     رو  
   .بل يعد من جملة المفقود من المعجم، المطبوع

 عبادة بن   :-)٢(جده األعلى -لم يسمع من    ،  لكن في إسناده إسحاق بن يحيى       
   .)٥(والهيثمي، )٤(والبيهقي، )٣(كما قاله الدارقطني، الصامت

  
  

                                                             
)٢/١٥٣() ١(. 

الميـزان  ،  )١/٤٠٥(التاريخ الكبير للبخـاري     : انظر ترجمته ،   ومنهم من يجعله عماً له     )٢(
 .)١/٢٢٤(تهذيب التهذيب ، )١/٣٦٠(

 .)٢٦٩)(٣/١٧٥(السنن ) ٣(

 .)٤/٣٦٨(مختصر خالفيات البيهقي ) ٤(

 .)٢/١٥٣(مجمع الزوائد ) ٥(



   ا إ   و  ا د ا  
 

 - ٢٧ - 

َأفِْتنَا يا رسوَل اللَِّه في رجٍل سها في  : بنِت سعٍد أنها قالتعن ميمونَةَ -١٢  
ثُم يقُوم في صالِتِه حتى يعلَم كَم ، ينْصِرفُ" :قال، ؟صالِتِه فَال يدِري كَم صلى

  ."فَيسهيِه عن صالِتِه، يعِرض له، فَِإنَّما ذلك الْوسواس، صلى
  

حدثنا َأحمد بن النَّضِر الْعسكَِري ثنا ِإسحاقُ بن زريِق  :)١(انـي أخرجه الطبر   
               رمعن آِمنَةَ بنِت ع ِزيدِميِد بن يبن عبد الرحمن عن عبد الْح انثْمثنا ع اِسِبيالر

  .)الحديث( به بن عبد الْعِزيِز عن ميمونَةَ بنِت سعٍد
كـان مـن   "،  بن بحر أبو جعفر العـسكري أحمد بن النضرشيخ الطبراني    

وإسحاق بن زريق الراسبي لم أجد مـن        ،  )٢(قاله الخطيب البغدادي  " ثقات الناس 
عثمان بن عبدالرحمن بن مـسلم الحرانـي المعـروف بـالطرائفي          و،  ترجم له 

بسبب ذلك حتـى نـسبه       صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف      "
، وعبد الحميد بن يزيد هو الخـشني ، )٣("بن معيناة  بن نمير إلى الكذب وقد وثق     ا

 أمينة بنت عمر بن عبـد العزيـز خـامس           :ويقال،  وآمنة،  لم أجد من ترجم له    
 ولم يذكرها بجرح وال     )٤(ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق     ،  الخلفاء الراشدين 

  .)٥(صحابية )e(ميمونة بنت سعد أو سعيد خادم النبي و، تعديل
 فـي إسـناده     :قال الهيثمـي  ،  ضعيف لجهالة بعض رواته   وعليه فالحديث     

  .)٦(مجاهيل
*****

                                                             
 .)٦٧)(٢٥/٦٦(المعجم الكبير ) ١(

)٥/١٨٥() ٢(. 

 .)٤٤٩٤(التقريب ) ٣(

)٦٩/٤١() ٤(. 

 .)٨/١٢٩(اإلصابة ، )٨٦٨٩(التقريب ) ٥(

 .)٢/١٥١(مجمع الزوائد ) ٦(



     اي/  ار 
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  باب من قال سجود السهو كله قبل السالم
  

ِإن الشَّيطَان يْأِتي َأحـدكُم فـي      " : قال )e(عن أبي هريرةَ َأن النبي        -١٣  
، فإذا كان ذلـك   ،  زاد أو نَقَص  ،  حتى لَا يدِري  ،  فَيدخُُل بينَه وبين نَفِْسهِ   ،  صلَاِتِه

لِّمسي ِن قبل َأنتَيدجس دجسفَلْي ،لِّمسي ثُم".   
بـن  احدثنا سفْيان بن وِكيٍع ثنا يونُس بن بِكيـٍر ثنـا             :)١(أخرجه ابن ماجه    

  .)وذكر الحديث( به إسحاق حدثني الزهِري عن أبي سلَمةَ عن أبي هريرةَ
 عن حجاج بن أبي يعقوب عن يعقوب بـن إبـراهيم            :)٢(جه أبو داود  وأخر  

  .عن أبيه عن ابن إسحاق به مثله
 عن حجاج بن أبي يعقوب عن يعقوب عن ابن          :)٣(وأخرجه أبو داود أيضاً     

  .أخي الزهري عن الزهري به نحوه
 ثنـا  حدثنا سفْيان بن وِكيٍع ثنا يونُس بن بِكيٍر :)٤(وأخرجه ابن ماجه أيـضاً    

: ولفظـه ،  به مثله بن إسحاق أخبرني سلَمةُ بن صفْوان بن سلَمةَ عن أبي سلَمةَ            ا
فال يـدِري كَـم     ،  ِإن الشَّيطَان يدخُُل بين بن آدم وبين نَفِْسهِ        ": قال )e(َأن النبي   

  ."فَلْيسجد سجدتَيِن قبل َأن يسلِّم، فإذا وجد ذلك، صلى

                                                             
باب ما جاء في سجدتَي السهِو قبل       ،  كتاب إقامة الصالة والسنة فيها    ،  )١٢١٦)(١/٣٨٤() ١(

 .السلَاِم

 .ِر ظَنِِّهباب من قال يِتم على َأكْب، كتاب الصالة، )١٠٣٢)(١/٣٧١() ٢(

 .باب من قال يِتم على َأكْبِر ظَنِِّه، كتاب الصالة، )١٠٣١)(١/٣٧١() ٣(

باب ما جاء في سجدتَي السهِو قبل       ،  كتاب إقامة الصالة والسنة فيها    ،  )١٢١٧)(١/٣٨٤() ٤(
 .السلَاِم



   ا إ   و  ا د ا  
 

 - ٢٩ - 

، عن سريج قال حدثنا فليح عن سلمة بـن صـفوان بـه             )١(وأخرجه أحمد   
  ."فليسلِّم ثم يسجد سجدتين وهو جالس "..: فقالوخالف في لفظه

وفـي الـسنن    ،   من طريقه  )٣( في المعرفة  والبيهقي،  )٢(وأخرجه الدارقطني   
 من طُرق عن عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن            )٥(والطحاوي،  )٤(أيضاً
فَلَم ،   ِإذَا صلَّى َأحدكُم   " :بنحو حديث الباب  ،   بن أبي كثير عن أبي سلمة به       يحيى

  َأم ادِر َأزدي نَقَص  ،   اِلسج وهِن وتَيدجس دجسفَلْي  ، لِّمسي ٦( وأخرجه أحمـد   . "ثُم( ،
من طُرق عن   ،  )١٠(وابن حبان في صحيحه   ،  )٩(والنسائي،  )٨(ومسلم،  )٧(والبخاري

وعبـد  ،   من طريق شـيبان )١١(وأخرجه أحمد، شام بن أبي عبد اهللا الدستوائي ه
وأبـو  ، )١٤(والبـزار ، )١٣(وابن أبي شـيبة  ،    عن معمر   )١٢(الرزاق في المصنف  

                                                             
)١٠٢٦٨)(٢/٤٨٣( )١(. 

 .)٢٥)(١/٣٧٤(السنن ) ٢(

)٣/٢٧٩ ()٣(. 

)٢/٣٤٠() ٤(. 

 .)١/٤٣٢(شرح معاني اآلثار ) ٥(

)١٠٧٧٩)(٢/٥٢٢ ()٦(. 

)١١٧٤)(١/٤١٣ ()٧(. 

)٣٨٩)(١/٣٩٨ ()٨(. 

)١٢٥٣)(٣/٣١ ()٩(. 

)١٦)(١/١٩٣ ()١٠(. 

)٩٤٥٨)(٢/٤٢٣ ()١١(. 

)٣٤٦٢)(٢/٣٠٣ ()١٢(. 

)٤٤٢٠)(١/٣٨٥ ()١٣(. 

)٨٥٩٣)(١٥/١٩٩ ()١٤(. 



     اي/  ار 
 

 - ٣٠ - 

 مـن طُـرق عـن     )٤(والحـاكم ،  )٣(والسراج في مـسنده   ،  )٢(والطبري،  )١(يعلى
   .األوزاعي

، نحـوه ، كثير بهعن يحيى بن أبي -هشام ومعمر وشيبان واألوزاعي -كلهم  
، هكـذا فقـط  ، "فليسجد سجدتين وهو جالس   ":وفي آخره   ،  وعند بعضهم مطوالً  

ولم تأتي عنـد النـسائي      ،  وال موضع سجود السهو   ،  ولم يذْكر فيه لفظ التسليم    
                                                                                ."وهو جالس ":أيضاً لفظة

، )٨(وأبـو داود  ،  )٧(ومـسلم ،  )٦(ومن طريقـه البخـاري    - )٥(وأخرجه مالك   
وابـن  ،  )١١( ومـن طريقـه أحمـد      - )١٠(وأخرجه عبد الرزاق  ،  - )٩(والنسائي

وابـن  ،  )١٤(والبـزار ،  )١٣( وأخرجه أحمـد   . عن عبد األعلى ومعمر    - )١٢(حبان
                                                             

)٥٩٩٣)(١٠/٣٩٢ ()١(. 

 .)٥٢الجزء المفقود ص( تهذيب اآلثار )٢(

 .٥٩ ص)٣(

 .)١٢٤٧)(٢/١٦٦( المستدرك )٤(

 .باب الْعمِل في السهِو، كتاب السهو، )٢٢٤)(١/١٠٠( الموطأ )٥(

بـن عبـاٍس    اباب السهِو في الْفَرِض والتَّطَوِع وسجد       ،  أبواب السهو ،  )١١٧٥)(١/٤١٣()٦(
 .سجدتَيِن بعد ِوتِْرِه

 .باب فَضِل الَْأذَاِن وهرِب الشَّيطَاِن ِعنْد سماِعِه، ةكتاب الصال، )٣٨٩)(١/٣٩٨()٧(

 .باب من قال يِتم على َأكْبِر ظَنِِّه، كتاب الصالة، )١٠٣٠)(١/٢٧١( )٨(

 .باب التَّحري، كتاب السهو، )١٢٥٢)(٣/١٣٠ ()٩(

 .)٣٤٦٥)(٢/٣٠٥(المصنف  )١٠(

)٧٨٠٩)(٢/٢٨٤ ()١١(. 

)١٦٦٢)(٤/٥٤٧ ()١٢(. 

)٧٢٨٤)(٢/٢٤١ ()١٣(. 

)٧٨٥٣)(١٤/٢٦٥ ()١٤(. 



   ا إ   و  ا د ا  
 

 - ٣١ - 

ـ  ،    من طريق الليث    )٢(ه الترمذي  وأخر،    عن ابن عيينة    )١(خزيمة ن وأخرجه اب
   .  من طريقي ابن أبي ذئب وابن جريج)٣(خزيمة
 مالك وعبد األعلى ومعمر وابن عيينة والليث وابن أبـي ذئـب وابـن               - كلهم  
ِإن َأحـدكُم إذا قـام يـصلِّي جـاءه           ": عن أبي سلمة به بلفظ     الزهري عن   - جريج

طَانصلى      ،  الشَّي كَم ِريدعليه حتى لَا ي سفَلَب  ،  ـدجذلـك أحـدكم    فإذا و   ،  دجـسفَلْي
اِلسِن وهو جتَيدجذكر فيه لفظ التسليم،  "سوال موضع سجود السهو، ولم ي.  

 من طُرق عـن     )٧(وابن المنذر ،  )٦(والسراج،  )٥(والطبري،  )٤(وأخرجه أحمد   
وال ،  دون ِذكْر التسليم  ،  نحوه،   عن أبي سلمة به    محمد بن عمرو بن واقد الليثي     

َأدبر الشَّيطَان لـه    ،  إذا ثُوب ِبالصالَةِ    ":ولفظه عند أحمد  ،  وموضع سجود السه  
فَالَ ،  خَطَر بين َأحِدكُم وبين نَفِْسِه حتى ينِْسيه صالَتَه       ،  وإذا سكَتَ الْمَؤذِّن  ،  ضراطٌ

  . "فَلْيسجد سجدتَيِن، فَمن وجد من ذلك شَيئاً، يدري كَم صلى
  

  :  اا  

أخرجه البخاري ومسلم في صـحيحيهما      ،  حديث أبي هريرة حديث صحيح      
ال قبـل وال بعـد      " التسليم"دون ذكر   ،  من رواية يحيى بن أبي كثير والزهري      

ــسهو ــسجود لل ــة ، ال ــادة مرجوح ــي زي ــك ، وه ــصيل ذل ــك تف                                                                : وإلي

                                                             
)١٠٢٠)(٢/١٠٩ ()١(. 

)٣٩٧)(٢/٢٤٤ ()٢(. 

)١٠٢٠)(٢/١٠٩ ()٣(. 

)١٠٥٥٠)(٢/٥٠٣ ()٤(. 

 .)٥٠الجزء المفقود ص( تهذيب اآلثار )٥(

 .٦١مسنده ص) ٦(

 .)٣/٢٨٣( األوسط )٧(



     اي/  ار 
 

 - ٣٢ - 

وأبو سلمة هذا يرويـه عنـه أربعـة         ،  يرويه أبو سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً      
  .]ومحمد بن عمرو، وسلمة بن صفوان، ويحيى بن أبي كثير، الزهري[

   :فاختلف عنهأما الزهري   
مالك وعبد األعلى ومعمر وابن عيينة والليـث وابـن          :فرواه جماهير الحفاظ    

ِإن َأحدكُم إذا قام يـصلِّي   ": عن أبي سلمة به بلفظالزهري جريج عن أبي ذئب وابن  
فَلْيـسجد  ،  فإذا وجد ذلك أحدكم   ،  حتى لَا يدِري كَم صلى    ،  جاءه الشَّيطَان فَلَبس عليه   

اِلسِن وهو جتَيدجوال موضع سجود السهو، ولم يذكروا فيه لفظ التسليم،  "س.   
 وابن أخي الزهري عن الزهري      -في إحدى الروايتين عنه    -بن إسحاق ورواه ا 

   .وذكرا فيه السجود للسهو قبل التسليم، عن أبي سلمة به
هي الرواية األولـى التـي رواهـا جماعـة          ،  والذي يترجح عن الزهري     

مضطرب في حـديث الزهـري       ":وأما ابن إسحاق فقد قال ابن رجب      ،  الحفاظ
 تابعه في هذا الحـديث ابـن        :قلت،  )١("ال يتابع عليه  وينفرد عنه بما    ،  خصوصاً

لكـن هـذه   ، )٢("صدوق لـه أوهـام  " محمد بن عبد اهللا بن مسلم   :أخي الزهري 
   .المتابعة ال تُغني شيئاً أمام أولئك الحفاظ

   :فاختلف عنه أيضاً، )٣("ثقة ثبت"وأما يحيى بن أبي كثير   
ان عن يحيى بن أبي كثيـر       فرواه هشام الدستوائي ومعمر واألوزاعي وشيب       

، هكذا فقط ،  "فليسجد سجدتين وهو جالس    ":بلفظ جاء في آخره   ،  عن أبي سلمة به   
   . ال قبل وال بعد السجود للسهو" التسليم "ولم يذْكروا فيه

                                                             
 .)٦/٥٠٣( قاله في كتابه فتح الباري )١(

 .)٦٠٤٩(التقريب  )٢(

 .)٧٦٣٢(التقريب  )٣(



   ا إ   و  ا د ا  
 

 - ٣٣ - 

فليـسجد   ":وذكر فيـه  ،  ورواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير به           
        ."سجدتين وهو جالس ثم يسلِّم

، فرواتها ثقات ،  هي الرواية األولى  ،  يترجح عن يحيى بن أبي كثير     والذي    
قال ابـن   ، ،   أما عكرمة بن عمار فهو مضطرب الحديث في يحيى بن أبي كثير           

كان يحيـى بـن    ،  مناكير،  أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير ليست بذاك         ":المديني
ب الحديث فـي يحيـى   عكرمة بن عمار مضطر   ":وقال أحمد بن حنبل   ،  "سعيد يضعفها 
ولم يكن عنـده    ،  مضطرب في حديث يحي بن أبي كثير       ":وقال البخاري ،  "بن أبي كثير  

   .)١("كتاب
 :فقد فاختلف عنـه   ،  فروايته مضطربة ،  - )٢("ثقة"-وأما سلمة بن صفوان       

 عن سلمة بن صفوان عن أبـي     - وهي الرواية األخرى عنه    -فرواه ابن إسحاق  
 ورواه  ."ثم يسلم ،  د سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم      فليسج ":وذكر فيه ،  سلمة به 

فليسلِّم ثم يسجد سجدتين وهو      "..:فقال،  فليح بن سليمان عن سلمة بن صفوان به       
 في لفظه فجعـل     - وهما في مرتبة واحدة      - فقد خالف فليح ابن إسحاق     ."جالس

وعليه فتعد روايـة سـلمة بـن صـفوان ضـعيفةٌ            ،  سجدتي السهو بعد التسليم   
   .ضطرابهاال

، - )٣("صدوق له أوهـام    "-وأما رواية محمد بن عمرو بن علقمة الليثي         
 ولـم يـذْكر فيهـا     هكذا فقـط    " فليسجد سجدتين  ":فجاء فيها ،  عن أبي سلمة به   

فهي موافقةٌ للـراجح عـن الزهـري        ،  ال قبل وال بعد السجود للسهو      "التسليم"
   .ويحيى بن أبي كثير

  

                                                             
 .)٧/١٣٥(السير للذهبي ، )٢٠/٢٥٨(تهذيب الكمال ، )٧/٤١(انظر الجرح والتعديل  )١(

 .)٢٤٩٧(التقريب  )٢(

 .)٦١٨٨(التقريب  )٣(



     اي/  ار 
 

 - ٣٤ - 

      وا :  

زيـادة  ، فـي حـديث أبـي هريـرة    " وموضع سجود السهو، التسليم"أن ذكر     
وقد وافقهـم  ،  الزهري ويحيى بن أبي كثير:مرجوحة شاذة لم تثبت في رواية الثقات 
   .محمد بن عمرو فلم يذكرها في روايته

   .)١("في ثبوت هذه الزيادة نظر ":قال ابن رجب  
ورواه محمد بـن     ":حيث قال ،  له فيرى أنها زيادة ثقة مقبو     :وأما الدارقطني   

ثـم   [:وقـال فيـه  ، إسحاق عن سلمة بن صفوان عن أبي سلمة عن أبي هريرة        
 )٢("وزيادة الثقة مقبولـة   ،  وهما ثقتان ،  كما قال عكرمة بن عمار عن يحيى      ] يسلم
    .اهـ
فَقَِويـتْ   ":- بعد ما ذكر الروايات السابقة التي فيها الزيادة          -وقال العالئي   

   . اهـ)٣("واهللا أعلم، دة حينئٍذ بمجموع هذه الرواياتهذه الزيا
مـع أن ابـن     ،  -رحمهما اهللا تعـالى   -هكذا قال الدارقطني والعالئي      :قلت  

وبهذا االختالف  ،  كما تقدم بيانه  ،  إسحاق قد خُوِلف في روايته عن سلمة بن صفوان        
  .)٤(رد ابن رجب رواية سلمة بن صفوان

كمـا  ،  ب الحديث في يحيى بن أبي كثير      أما عكرمة بن عمار فهو مضطر       
 وأما رواية سلمة بن     .ونبه عليه ابن رجب أيضاً في المصدر السابق       ،  تقدم بيانه 

   .واهللا تعالى أعلم وأحكم، صفوان فقد بينتُ لك اضطرابها

                                                             
 .)٦/٥٠٣(فتح الباري له  )١(

 .)٩/٢٨٠( العلل )٢(

 .٣٠٧نظم الفرائد ص )٣(

 .)٦/٥٠٣(فتح الباري  )٤(



   ا إ   و  ا د ا  
 

 - ٣٥ - 

   :تنبيه  
 المبينة لموضع سجود    - " ثم يسلم " ما سبق تحريره يتعلق بعدم ثبوت لفظ        ] ١[  

 أن  :أما من حيث اإلستنباط الفقهي فـإن النظـر يقـضي          ،  ن حيث النقل   م - السهو  
فليـسجد   ":وذلـك أن قولـه    ،  سجود السهو في حديث أبي هريرة يكون قبل السالم        

ومعلـوم أن التـشهد     ،  مراده وهو جالس في تشهده األخيـر      " سجدتين وهو جالس  
ه العبـارة فـي      من هـذ   )١(وهذا هو الذي فَِهمه ابن حبان     ،  األخير يكون قبل السالم   

  .)t(حديث أبي سعيد الخدري 
ـا  ،  حديث أبي هريرة يستدل به من يرى أن سجود السهو كله قبل السالم            ] ٢[   بينم

 أنه من قبيل المجمل الذي يفسره غيره من األحاديث الواردة في هـذا              )٢(يرى ابن حبان  
   .الباب

  
  

                                                             
 .)٦/٣٩١(انظر صحيحه  )١(

 .)١/١٩٥(ان صحيح ابن حب )٢(



     اي/  ار 
 

 - ٣٦ - 

رسول اهللا سجد " : عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال-١٤  
)r(وآخر األمرين قبل السالم ،  قبل السالم وبعده".  

وذكره أيضاً فـي     ":للشافعي في القديم، وقال     )١(عزاه البيهقي في السنن     
، قول الزهري منقطع لم يسنده إلى أحـد مـن الـصحابة           إال أن   ،  رواية حرملة 

  ."ومطرف بن مازن غير قوى
أنه مـن مراسـيل    ،  ية هذا وغا،  ضعيف،  ومطرف هذا  ":)٢(وقال ابن رجب    

  ."وهي من أوهى المراسيل، الزهري
  

  
  

                                                             
 .)٢٧٩، ٣/٢٧٨(والمعرفة ، )٢/٣٤٠( )١(

 .)٦/٤٩٣(فتح الباري ) ٢(



   ا إ   و  ا د ا  
 

 - ٣٧ - 

 r يَأن النَِّب،  ساِعدةَيِمن النُّقَباِء ِمن بِن وكَان، عِن الْمنِْذِر بِن عمٍرو -١٥  
  . السهِو قَبَل التَّسِليِميسجد سجدتَ

  

 عبـد اللَّـِه بـن      نا يماِعيَل الْمحاِملِ  الْحسين بن ِإس    نا :)١(أخرجه الدارقطني   
 عبد الْمهيِمِن بن عباٍس عن َأِبيِه عن جدِه عـِن       نا ذَُؤيب بن ِعمامةَ     يشَِبيٍب حدثَنِ 

  ).وذكر الحديث(به الْمنِْذِر 
 عن الحسين بن إسماعيل المحاملي وعصام بن غياث         )٢( أخرجه ابن قانع   و  
   .هما عن عبد اهللا بن شبيب به مثلهكال

   .وعزاه أيضاً البن السكن )٣(وذكره ابن حجر في اإلصابة  
أحـد  "، يخبـار أبو سعيد المدني األ  ،  الحافظ المكثر ،  عبد اهللا بن شبيب الربعي      

  ."واٍه ":)٥(وقال في الميزان، )٤(قاله الذهبي في التذكرة" أوعية العلم على ضعفه
ضـعفه   ":قال الـذهبي  ،  أبو عبد اهللا  ،  عمرو السهمي ذؤيب بن عمامة بن     و  

وقـال ابـن   ، "واٍه ":وقال في تلخيص المـستدرك    ،  "الدارقطني وغيره ولم يهدر   
   .)٦("يجب أن يعتبر حديثه من غير رواية شاذان عنه ":حبان
قـال  ، المـدني ، األنـصاري ،  عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الـساعدي  و  

وقـال  ،   متـروك  :وقال النسائي وابن كثير   ،  "منكر الحديث " :البخاري وأبو حاتم  

                                                             
 .)٢٤)(١/٣٧٤(السنن ) ١(

 .)٣/١٠٤( معجم الصحابة )٢(

)٦/٢١٧( )٣(. 

)٢/٦١٣()٤(. 

)٤/١١٨( )٥(. 

الثقـات  ،  )١/٢٧٥(والبن الجـوزي    ،  )٢١٥(الضعفاء والمتروكون للدارقطني    : انظر  ) ٦(
 .)٢/٥٧(درك تلخيص المست، )٨/٢٢٨(



     اي/  ار 
 

 - ٣٨ - 

بن البرقي في طبقة من كـان األغلـب علـى           اوذكره  ،   ليس بثقة  :النسائي مرة 
لما فحش الوهم في روايته بطـل االحتجـاج          ":بن حبان اوقال  ،  روايته الضعف 

متفـق   ":وقال ابن القـيم   ،   روى عن آبائه أحاديث موضوعة     :وقال الحاكم ،  "به
وقال ،   ضعيف :ونقل العقيلي عن ابن معين أنه قال      ،  "تركه واطِّراح حديثه  على  

  .)١(ضعيفٌ جداً والذي يظهر مما سبق أنه ،  واٍه:الذهبي
 ابـن شـبيب وذؤيـب    :فإنه مسلسل بالضعفاء، ضعيف جداً  :وعليه فالحديث   

  .وهذا األخير ضعيفٌ جداً ، وعبد المهيمن
   .)٣("سنده واٍه ":وقال الذهبي، ضعفه  إلى )٢(وأشار ابن حجر في اإلصابة  

  
  

  

                                                             
، )٣٨٦(الضعفاء والمتـروكين للنـسائي      ،  )١/٧٩(الضعفاء الصغير   ،  )٦/١٣٧(التاريخ الكبير   : انظر) ١(

ـبهاني    ،  )٢/١٤٩(المجروحين  ،  )٦/٦٧(الجرح والتعديل   ،  )٣/١١٤(الضعفاء للعقيلي    ضـعفاء األص
ـام ص   ،  )٣/٥٠٩(تفسير ابن كثير    ،  )١٣٦(المدخل إلى الصحيح    ،  ١٠٧ص ـذيب  ،  ٥٥جالء األفه ته

 .)١/٢٦٩(تلخيص المستدرك ، )٣٤٩٧(الكاشف ، )٦/٣٨٣(التهذيب 

)٦/٢١٧ () ٢(. 

 .)١/٣٠١( التنقيح )٣(



   ا إ   و  ا د ا  
 

 - ٣٩ - 

  باب من قال سجود السهو كله بعد السالم
  

   ."ِلكُلِّ سهٍو سجدتَاِن بعدما يسلِّم" : َأنَّه قال)e(عن ثَوبان عِن النبي  -١٦  
  

  .)١(وقد سبقت دراسته، الحديث ضعيف  
  

  
  

  

                                                             
  .)١٠(انظر رقم ) ١(



     اي/  ار 
 

 - ٤٠ - 

  ١٧-        فٍَر َأنعوَل اللَِّه   عن عبد اللَِّه بن جسر)e( لَاِتِه    " : قالفي ص من شَك
لِّمسِن بعد ما يتَيدجس دجسفَلْي".  

  

ن أأخبرني عبد اللَِّه بن مـساِفٍع        :بن جريجٍ اثنا حجاج قال     :)١(أخرجه أحمد   
بن جعفٍَر رث عن عبد اللَِّه   ا بن محمِد بن الح    )٢(مصعب بن شَيبةَ أخبره عن عقْبةَ     

  .)الحديث(به 
بـن جـريٍج    احدثنا َأحمد بن إبراهيم ثنا حجاج عـن          :)٣(وأخرج أبو داود    

أخبرني عبد اللَِّه بن مساِفٍع َأن مصعب بن شَيبةَ أخبره عن عتْبةَ  بن محمِد بـن              
ـ )٤(وكذلك أخرجه النسائي، بهرث عن عبد اللَِّه بن جعفٍَر    االح ن محمـد بـن    ع

  .إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج به مثله
 به بن جريٍج أخبرني عبد اللَِّه بن مساِفٍعاثنا روح حدثنا  :)٥(وأخرجه أحمـد    

وبمثلـه أخرجـه    ،  "فَلْيسجد سجدتَيِن وهو جـاِلس      ":مثله إال أنه قال في آخره     
  .من طرق عن روح به، )٧(والطبري، )٦(النسائي

  وأخرجه أبو ، والوليد،  من طريق عبد اهللا بن المبارك:)٨(جه النسائيوأخر  

                                                             
)١٧٥٢)(١/٢٠٥() ١(. 

 .)٣٣/٤٥(وتاريخ دمشق ، )١٦/١١٩(تهذيب الكمال : انظر، عتبة: ويقال) ٢(

 . على َأكْبِر ظَنِِّهباب من قال يِتم، كتاب الصالة، )١٠٣٢)(١/٢٧١() ٣(

 .باب التحري، كتاب السهو، )١٢٥٠)(٣/٣٠() ٤(

)١٧٤٧)(١/٢٠٤() ٥(. 

)١٢٥١)(٣/٣٠() ٦(. 

 .)٧٨ (٦٠في تهذيب اآلثار الجزء المفقود ص) ٧(

 / من شـك فـي صـالته      ،  كتاب السهو ،  )١١٧٢)(١/٣٧١(،  )٥٩٣)(١/٢٠٧(الكبرى  ) ٨(
 .التحري
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إال أنه لم يـذكر     ،  ثالثتهم عن ابن جريج به بلفظ روح      ،   من طريق مخلد   )١(يعلى
ويالحظ في رواية هؤالء أن ابـن جـريج     ،  )مصعب بن شيبة  (في السند عندهم    

ورواية ابن  ،  )٢(لسوابن جريج مد  ،  رواها بالعنعنة بين عبد اهللا بن مسافع وعقبة       
في السند قد رويت عنه بالسماع      )مصعب بن شيبة  (جريج األولى التي فيها ذكر      

) مصعب( ذكر   )٣(وقد صحح المزي  ،  فهي أولى ،  كما تقدم ،  في الموطن المذكور  
    .في السند

ووثقـه  ، ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي والـدارقطني   ،  ومصعب بن شيبة    
  .)٥("هذا اإلسناد ال بأس به" :وقال البيهقي، )٤(ابن معين

وعبـد اهللا   ،  لضعف مصعب هذا  ،  والذي يترجح عندي أن الحديث ضعيف       
والحديث ضعفه النووي حيث أورده في      ،  بن مسافع لم أجد فيه جرحاً وال تعديالً       

واهللا ، )٧( ال يثبـت :وقـال األثـرم  ،  في فصل الضعيف)٦(كتابه خالصة األحكام 
  .أعلم

  

                                                             
 .)٦٨٠٢)(١٢/١٧٥(المسند ) ١(

 .)٨٣(مراتب أهل التقديس ) ٢(

 .)١٦/١١٩(انظر تهذيب الكمال ) ٣(

 .)٨/٣٠٥(الجرح والتعديل ، )١٠/١٢٧(انظر تهذيب التهذيب ) ٤(

 .)٢/٣٣٦(السنن ) ٥(

)٢/٦٤١() ٦(. 

 .)٢٣/٢٢(نقله عنه ابن تيمية في المجموع ) ٧(



     اي/  ار 
 

 - ٤٢ - 

نقص يسجد له قبل السالم وكل زيادة يسجد هلا بعد باب من قال كل 
ُ

  السالم
  

فسجد سجدتي السهو قبـل     ،   سها قبل التمام   )e(عن عائشة أن النبي      -١٨  
وإذا ، سجد  سجدتي السهو قبل أن يـسلم ، من سها قبل التمام" :وقال،  أن يسلم 

  ."سجد سجدتي السهو بعد أن يسلم، سهى بعد التمام
  

 حدثنا محمد بن إسماعيل نا إسماعيل بن عبـد اهللا نـا          :)١(أخرجه الطبراني   
حاتم بن عبيد اهللا  النمري عن عيسى بن ميمون عن هشام بن عروة عن أبيـه                 

  .)الحديث(عن عائشة 
 عن عبد اهللا بن جعفر عن إسـماعيل         )٢(وأخرجه أيضاً أبو نعيم األصبهاني      

  .بن عبد اهللا به مثله
 عن هشام بن عـروة بهـذا اللفـظ إال           لم يرو هذا الحديث   " :قال الطبراني   

  ."عيسى بن ميمون تفرد به حاتم
وعليـه  ، )٣("ضـعيف "يعـرف بالواسـطي     ،  عيسى هو ابن ميمون المدني      

  .فالحديث ضعيف
  

  

                                                             
  .)٧٥٩٣)(٧/٣١١(األوسط ) ١(
 .)١/٣٤٩(تاريخ أصبهان ) ٢(

 .)٢٧٨١(التقريب ) ٣(
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  باب من سها خلف اإلمام
  

 يا رسول اهللا على الرجـل سـهو         :)e( بن عباس قلت للنبي   اعن    -١٩  
   ."و على االمامإنما السه، ال" :قال! ؟خلف اإلمام 

  

ثنا محمد بن إسماعيل بن أسد النيسابوري بمصر ثنـا           :)١(أخرجه ابن عدي    
إبراهيم بن أبي سفيان ثنا أبو حفص عمر بن عمرو ثنا صدقة عن مكحول عـن    

  .)الحديث (بن عباسا
ولعمر بن عمرو هذا غير ما ذكرت من األحاديـث وهـو    :وقال ابن عدي   

  .في عداد من يضع الحديث
وهذا يرويه عمر بن عمرو أبـو حفـص العـسقالني            :)٢( ابن الملقن  قال  

واإلسناد منقطع أيضا ؛ ألنـه عـن   ،  في عداد من يكذب   ،  وهو متروك ،  الطحان
  .عن ابن عباس، مكحول

  
  

                                                             
 .)٥/٦٦(الكامل ) ١(

 .)٤/٢٣٠(البدر المنير ) ٢(
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، إن الِْإمام يكِْفي من وراءهe(: "(قال رسول اللَِّه  :عن عمر قال -٢٠  
اما الِْإمهس ِو، فَِإنهتَا السدجِه سلَيوا معه، فَعدجسي َأن هاءرلَى من وعو ، ِإنو

خَلْفَه نِمم دا َأحهس ،دجسي عليه َأن سكِْفيِه، فَلَيي امالِْإمو".  
  

 نـا  ي بن الْحسِن بِن هارون بِن رستُم السقَطِ       ي علِ نا :)١(أخرجه الدارقطني   
 خَاِرجةُ بـن مـصعٍب عـن أبـي     نا شَبابةُ نايحيى الْعطَّار    محمد بن سِعيٍد َأبو   

  .)الحديث( به  عن ساِلِم بِن عبِد اللَِّه بِن عمر عن َأِبيِه عن عمريالْحسيِن الْمِديِن
متروك وكـان   " بن مصعب بن خارجة أبو الحجاج السرخسي      فيه خارجة وهو ا   
 لمجيئـه   ،  ضعيفٌلكن الحديث   ،  )٣(وأبو الحسين مجهول  ،  )٢("يدلس عن الكذابين  

 الحسين أبي عن بالل بن سليمان فرواه،  من وجه آخر مخاِلفٌ في سنده لخارجة      
 ابـن  إلى مطعم بن جبير جاء :قال اهللا عبد بن سالم عن اهللا عبد بن الحكم عن

 القوم يؤم اإلمام في عمر المؤمنين أمير قال كيف الرحمن عبد أبا يا :فقال عمر
 أخرجـه   . بنحـوه  فـذكره  .)r( اهللا رسـول  قال :عمر قال :عمر ابن فقال ؟

  .والحكم بن عبد اهللا ضعيف،  أبو الحسين هذا مجهول: وقال)٤(البيهقي
رواه الترمـذي والبيهقـي بـسنٍد        ":وقـال  )٥(وأورده ابن حجر في البلوغ      

  .اهـ" ضعيف
   ."أعلم واهللا النساخ بعض من لعله وهم للترمذي وعزوه ":)٦(نيقال األلبا  

*****  
                                                             

 .)١/٣٧٧(السنن ) ١(

 .)١٦١٢(التقريب ) ٢(

 .)٢/٣٥٢(قاله البيهقي في السنن ) ٣(

 .)٢/٣٥٢(السنن ) ٤(

 .)٣٦٠(٣٦١ص )٥(

 .)٢/١٣٢(اإلرواء  )٦(
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E  
  

  :وفيها أسطر أهم النتائج  
  . حديثا١٨ً احتوى البحث على دراسة -١  
  .)e( كلها لم ثبت عن النبي -٢  
  .)٨(و، )١(رقم ،  ثبت منها حديثان موقوفان على الصحابة-٣  
كـورود التـشهد   ، د فيهـا  بعض األحاديث تضعيفها لشذوذ محل الشاه    -٤  

وكزيادة التسليم وموضع سـجود     ،  لسجدتي السهو في حديث عمران بن حصين      
  .السهو في حديث أبي هريرة

  
  

  
أ و آ و  م  ا و  
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Fو K 
 . طباعة مجمع الملك فهد، بالمدينة المنورةالمصحف الشريف، ·

 أحمد بن أبي بكر بن إسـماعيل        :إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة      ·
 : تحثيـق  ، األولى : الطبعة ،هـ١٤٢٠ – الرياض   – الوطن   : دار النشر  ،البوصيري

 .دار المشكاة للبحث العلمي

اهللا محمد بن عبد الواحد بـن أحمـد الحنبلـي    أبو عبد  :األحاديث المختـارة   ·
ـ ١٤١٠ - مكـة المكرمـة   - مكتبة النهضة الحديثة    : دار النشر  ،المقدسي  ،هـ
 . عبد الملك بن عبد اهللا بن دهيش: تحقيق، األولى:الطبعة

 مؤسـسة   : دار النشر  ،محمد بن إدريس أبو عبداهللا الشافعي      :اختالف الحديث  ·
 عـامر  : تحقيـق ، األولى: الطبعة،١٩٨٥ - ١٤٠٥ - بيروت  -الكتب الثقافية   

 .أحمد حيدر

 ، محمد ناصر الـدين األلبـاني  :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل    ·
 . الثانية: الطبعة،هـ١٤٠٥ – بيروت – المكتب اإلسالمي :دار النشر

 أبو عمر يوسـف بـن عبـد اهللا          :االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار     ·
، ودار – بيـروت  ، دمشق– دار قتيبة : دار النشر، البر النمري القرطبيبن عبد 
 الـدكتور عبـد     : تحقيـق  ، األولى : الطبعة ،هـ١٤١٤ القاهرة   ، حلب –الوعي  

 .المعطي أمين قلعجي

أحمد بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقالني            :اإلصابة في تمييز الصحابة    ·
 ، األولى : الطبعة ،م١٩٩٢- هـ١٤١٢ – بيروت   -  دار الجيل    : دار النشر  ،الشافعي
 . علي محمد البجاوي:تحقيق

       اإلمـام الحـافظ أبـو الفـضل محمـد       :أطراف الغرائب واألفراد للدارقطني  ·
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 ،م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ – الرياض   - دار التدمرية    : دار النشر  ،بن طاهر المقدسي  
 . جابر بن عبد اهللا السريع: تحقيق، األولى:الطبعة

 دار  ، عمر بن علي المعـروف بـابن الملقـن         :عمدة األحكام اإلعالم بفوائد    ·
 . تحقيق عبد العزيز بن أحمد المشيقحـ،ه١٤١٧العاصمة ط األولى 

        أبـي بكـر محمـد بـن إبـراهيم           :األوسط في السنن واإلجماع واالختالف     ·
 : الطبعـة  ،م١٩٨٥ - الرياض   - دار طيبة    : دار النشر  ،بن المنذر النيسابوري  

 . أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. د: تحقيق،األولى

 ،أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار         :]مسند البزار [البحر الزخار    ·
 – المدينـة    ، بيـروت  - مكتبة العلوم والحكم     ، مؤسسة علوم القرآن   :دار النشر 

     ، وعادل  ٩-١محفوظ الرحمن زين اهللا     .  د : تحقيق ، األولى : الطبعة ،هـ١٤٠٩
 .١٥-١٠ بن سعد

سـراج   :البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير          ·
الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد األنصاري الشافعي المعـروف بـابن              

 -الـسعودية   - الريـاض  - دار الهجرة للنـشر والتوزيـع        : دار النشر  ،الملقن
     لغـيط و عبـداهللا      مصطفى أبو ا   : تحقيق ، االولى : الطبعة ،م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

 .بن سليمان وياسر بن كمال

الحافظ نـور   / الحارث بن أبي أسامة      :بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث      ·
 المدينة المنورة   -لنبوية   مركز خدمة السنة والسيرة ا     : دار النشر  ،الدين الهيثمي 

حـسين أحمـد صـالح      .  د : تحقيـق  ، األولى : الطبعة ،١٩٩٢ -هـ١٤١٣ –
 .الباكري

 : دار النشر  ،أحمد بن علي بن حجر العسقالني     : لوغ المرام من أدلة األحكام    ب ·
 محمـد   : تحقيق ، األولى : الطبعة ،هـ١٤٠٧ – بيروت   –مؤسسة الكتب الثقافية    
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 .حامد الفقي

 : دار النـشر   ،يحيى بن معين أبو زكريـا     : )رواية الدوري (تاريخ ابن معين     ·
ـ ١٣٩٩ – مكة المكرمة    -ي  مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالم      -هـ

 .أحمد محمد نور سيف.  د: تحقيق، األولى: الطبعة،م١٩٧٩

ـبهاني            : تاريخ أصبهان  ·  دار  ،أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن مهـران المهرانـي األص
 : تحقيـق  ، األولـى  : الطبعة ،م١٩٩٠- هـ١٤١٠-  بيروت -  دار الكتب العلمية     :النشر

 .سيد كسروي حسن

        شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد           :وفيات المشاهير واألعالم  تاريخ اإلسالم و   ·
ـ ١٤٠٧- بيـروت /  لبنان -  دار الكتاب العربي     : دار النشر  ،بن عثمان الذهبي   - هـ

 .عمر عبد السالم تدمرى. د: األولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٨٧

محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبـداهللا البخـاري           ):األوسط(التاريخ الصغير    ·
 - هـ١٣٩٧ – القاهرة   ، حلب -  مكتبة دار التراث     ، دار الوعي  :ر النشر  دا ،الجعفي
 . محمود إبراهيم زايد: تحقيق، األولى: الطبعة،١٩٧٧

 ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبداهللا البخاري الجعفـي          :التاريخ الكبير  ·
 . السيد هاشم الندوي: تحقيق، دار الفكر:دار النشر

 دار  : دار النـشر   ، علي أبو بكر الخطيـب البغـدادي       أحمد بن  :تاريخ بغداد  ·
 الدكتور بشار عـواد     : تحقيق ، األولى : الطبعة -هـ  ١٤٢٢ – بيروت   -الغرب  
 .معروف

 دار الكتب   : دار النشر  ،أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي       :تاريخ بغداد  ·
 . بيروت،العلمية

 ،ريم بن محمـد القزوينـي      عبد الك  ،"التدوين في أخبار قزوين   "تاريخ قزوين    ·
 .م١٩٨٧ ، بيروت،ـه٢٣ـ٦
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أبي القاسـم    :تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل          ·
 - دار الفكـر     : دار النـشر   ،علي بن الحسن إبن هبة اهللا بن عبد اهللا الـشافعي          

 . محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري: تحقيق،م١٩٩٥ –بيروت 

        جمال الدين أبـو الحجـاج يوسـف بـن     :شراف بمعرفة األطـراف تحفة األ  ·
 – القـاهرة    – دار الكتاب اإلسالمي     : دار النشر  ،عبد الرحمن بن يوسف المزي    

 .عبد الصمد شرف الدين: الثانية، تعليق: هـ، الطبعة١٤١٤

      عبد الرحمن بن علي بـن محمـد بـن الجـوزي             :التحقيق في أحاديث الخالف    ·
ـ ١٤١٥ – بيـروت    -دار الكتب العلمية    : شرأبو الفرج، دار الن    : ، الطبعـة  هـ

 .مسعد عبد الحميد محمد السعدني: األولى، تحقيق

     سـليم   :التخريج المحبر الحثيث ألحاديـث كتـاب المحـرر فـي الحـديث             ·
 :الطبعـة  -هـ١٤٢٥ - بيروت   - دار ابن حزم     : دار النشر  ،بن عيد  الهاللي   

 .األولى

 دار الكتـب  : دار النشر، شمس الدين محمد الذهبي أبو عبد اهللا   :تذكرة الحفاظ  ·
 . األولى: الطبعة، بيروت-العلمية 

 دار  ،إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبـو الفـداء          :تفسير القرآن العظيم   ·
 .هـ١٤٠١ – بيروت - دار الفكر :النشر

 دار ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الـشافعي       :تقريب التهذيب  ·
 : تحقيـق  ، األولى : الطبعة ،م١٩٨٦-هـ١٤٠٦ – سوريا   - دار الرشيد    :لنشرا

 .محمد عوامة

             أحمـد بـن علـي بـن حجـر           :تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير      ·
 :هـ الطبعة ١٤٢٨– الرياض -أضواء السلف  : دار النشر  ،أبو الفضل العسقالني  

 . الدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى: تحقيق،األولى



     اي/  ار 
 

 - ٥٠ - 

 الفـاروق   : دار النـشر   ، محمد بن أحمد الـذهبي     :التلخيص لمستدرك الحاكم   ·
 وهو بذيل المـستدرك لهـذه       ، وهو مصور عن الطبعة الهندية القديمة      ،الحديثة
 .الطبعة

أبو عمر يوسف بن عبـد اهللا        :التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد       ·
 -األوقاف والشؤون اإلسـالمية      وزارة عموم    : دار النشر  ،بن عبد البر النمري   

محمد عبـد الكبيـر       ، مصطفى بن أحمد العلوي    : تحقيق ،هـ١٣٨٧ –المغرب  
 .البكري

 مكتبـة   : دار النـشر   ،مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسين       :التمييز ·
محمـد  .  د : تحقيـق  ، الثالثـة  : الطبعة ،هـ١٤١٠ – السعودية   -  المربع   - الكوثر  

 .مصطفى األعظمي

           : دار النـشر   ،مسلم بن الحجاج القـشيري النيـسابوري أبـو الحـسين           :التمييز ·
ـ ١٤٣٠– الـسعودية  -  الـدمام    - ابن الجوزي                         : تحقيـق  ، األولـى  : الطبعـة  ،هـ

 .عبد القادر مصطفى المحمدي. د

شمس الدين محمد بن أحمد بـن عثمـان       :تنقيح كتاب التحقيق في أحاديث التعليق      ·
ـ ١٤٢١ - الرياض   -دار الوطن   :  النشر الذهبي، دار  : م، تحقيـق  ٢٠٠٠-هـ

 .مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

 دار  ،أبو جعفر محمد بـن جريـر الطبـري         :)الجزء المفقود (تهذيب اآلثار    ·
 ،م١٩٩٥ -هــ  ١٤١٦ -سـوريا   /  دمـشق    - دار المأمون للتـراث      :النشر

 . رضا علي رضا بن عبد اهللا بن علي: تحقيق، األولى:الطبعة

 دار ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الـشافعي     :تهذيب التهذيب  ·
 . األولى: الطبعة،م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ – بيروت - دار الفكر :النشر

 : دار النـشر   ،يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المـزي        :تهذيب الكمال  ·



   ا إ   و  ا د ا  
 

 - ٥١ - 

ـ  : الطبعـة  ،م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠ – بيروت   - مؤسسة الرسالة                 : تحقيـق  ،ى األول
 .بشار عواد معروف. د

 دار : دار النـشر ،محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البـستي         :الثقات ·
 الـسيد شـرف الـدين       : تحقيق ، األولى : الطبعة ،م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥ –الفكر  
 .أحمد

أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد         :جامع التحصيل في أحكام المراسيل     ·
ـ ١٤٠٧ – بيروت   -عالم الكتب   : نشرالعالئي، دار ال   : ، الطبعـة  م١٩٨٦ -هـ
 .حمدي عبدالمجيد السلفي: الثانية، تحقيق

عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريـس أبـو محمـد              :الجرح والتعديل  ·
-هـ١٢٧١ – بيروت   - دار إحياء التراث العربي      : دار النشر  ،الرازي التميمي 

 . األولى: الطبعة،م١٩٥٢

بيبي بنت عبد الصمد الهروية      :بنت عبد الصمد الهروية الهرثمية    جزء بيبي    ·
 ،م١٩٨٦ – الكويـت    - دار الخلفاء للكتـاب اإلسـالمي        : دار النشر  ،الهرثمية
 . عبدالرحمن بن عبد الجبار الفريوائي: تحقيق، األولى:الطبعة

محمد بـن أبـي بكـر     :جالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنام  ·
ـ ١٤٠٧ – الكويت   - دار العروبة    : دار النشر  ،الزرعي أبو عبد اهللا   أيوب   -هـ
 . عبد القادر األرناؤوط- شعيب األرناؤوط : تحقيق، الثانية: الطبعة،م١٩٨٧

 :المتـوفى ( الشهير بابن التركمـاني      ،عالء الدين علي بن عثمان     :الجوهر النقي  ·
بـذيل الـسنن الكبـرى       وهـو    -  القاهرة – الفاروق الحديثة    : دار النشر  ،)هـ٧٥٠

 . لهذه الطبعة،للبيهقي

 : تخـريج  ، أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي الشهير بالـسراج         :حديث السراج  ·
 – القـاهرة    – الفاروق الحديثة    : دار النشر  ،)هـ٥٣٣ت  (زاهر بن طاهر الشحامي     



     اي/  ار 
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 . حسين بن عكاشة: تحقيق، األولى: الطبعة،هـ١٤٢٥

الحـافظ الفقيـه     :"ب الكمال في أسماء الرجال    خالصة تذهيب تهذي  "الخالصة   ·
 مكتـب   : دار النشر  ،صفي الدين أحمد بن عبد اهللا الخزرجي األنصاري اليمني        

ـ ١٤١٦-بيـروت / حلـب   -ار البشائر د/المطبوعات اإلسالمية   : الطبعـة  ،هـ
 . عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق،الخامسة

ى بن مري بن حسن يحي :خالصة االحكام في مهمات السنن وقواعد االسـالم   ·
بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام الحزامي، الحوراني، أبو زكريا، محيـي       

 - بيـروت - لبنـان  -مؤسسة الرسـالة     : الدين الدمشقي الشافعي ، دار النشر     
حـسين  : حققه وخرج أحاديثه: االولى ، تحقيق  : م ، الطبعة  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨

 .إسماعيل الجمل

              أحمد بن علـي بـن حجـر العـسقالني       : الهداية الدراية في تخريج أحاديث    ·
 السيد عبـد اهللا هاشـم       : تحقيق ، بيروت - دار المعرفة    : دار النشر  ،أبو الفضل 

 .اليماني المدني

 دار  ،أحمد بن علي بن منجويه األصـبهاني أبـو بكـر          : رجال صحيح مسلم   ·
  عبـد اهللا   : تحقيق ، األولى : الطبعة ،هـ١٤٠٧ – بيروت   - دار المعرفة    :النشر
 .الليثي

 - دار الفكر    : دار النشر  ،محمد بن يزيد أبو عبداهللا القزويني      :سنن ابن ماجه   ·
 . محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق،بيروت

 : دار النشر  ،سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي       :سنن أبي داود   ·
 . محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق،-دار الفكر

 ، عامر حـسن صـبري  :بتحقيق الدكتور ،حمد بن محمد األثرم    أ :سنن األثرم  ·
 .هـ١٤٢٥دار البشائر عام 



   ا إ   و  ا د ا  
 

 - ٥٣ - 

 ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقـي      :سنن البيهقي الكبرى   ·
ـ ١٤١٤ – مكة المكرمة    - مكتبة دار الباز     :دار النشر   : تحقيـق  ،م١٩٩٤-هـ

 .محمد عبد القادر عطا

 ،د بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقـي     أحم :سنن البيهقي الكبرى   ·
 . القاهرة- الفاروق الحديثة :دار النشر

محمد بن عيسى أبو عيـسى       :"الجامع الصحيح سنن الترمذي   "سنن الترمذي    ·
 : تحقيـق  ،- بيـروت  - دار إحياء التراث العربي      : دار النشر  ،الترمذي السلمي 

 .أحمد محمد شاكر وآخرون

 : دار النـشر   ،علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي       :سنن الدارقطني  ·
 السيد عبـد اهللا هاشـم       : تحقيق ،م١٩٦٦-هـ١٣٨٦ – بيروت   -دار المعرفة   
 .يماني المدني

 دار الكتاب   : دار النشر  ،عبداهللا بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي      :سنن الدارمي  ·
 خالـد  ،واز أحمد زمرلي  ف : تحقيق ، األولى : الطبعة ،هـ١٤٠٧ – بيروت   - العربي  

 .السبع العلمي

 دار  : دار النـشر   ،أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النـسائي        :السنن الكبرى  ·
     : تحقيـق  ، األولـى  : الطبعـة  ،م١٩٩١-هـ١٤١١ – بيروت   -الكتب العلمية   

 . سيد كسروي حسن،عبد الغفار سليمان البنداري.د

 ،ب أبو عبد الرحمن النـسائي     أحمد بن شعي   :"المجتبى من السنن  "سنن النسائي    ·
 : الطبعـة  ،م١٩٨٦- هـ١٤٠٦ – حلب   -  مكتب المطبوعات اإلسالمية     :دار النشر 

 . عبدالفتاح أبو غدة: تحقيق،الثانية

 أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا الختلـي         :سؤاالت ابن الجنيد ليحيى بن معين      ·
هــ،  ١٤٠٨ –منورة   المدينة ال  –مكتبة الدار   :  دار النشر  ،المشهور بابن الجنيد  



     اي/  ار 
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 . الدكتور أحمد محمد نور سيف: تحقيق،األولى :الطبعة

علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغـدادي،         :سؤاالت البرقاني للدارقطني   ·
     : األولى، تحقيق : ، الطبعة هـ١٤٠٤ – باكستان   -كتب خانه جميلي    : دار النشر 

 .عبدالرحيم محمد أحمد القشقري. د

 دار  ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبـو عبـد اهللا             :النبالءسير أعالم    ·
 شـعيب   : تحقيـق  ، التاسـعة  : الطبعة ،هـ١٤١٣ – بيروت   -  مؤسسة الرسالة    :النشر

 . وآخرون،األرناؤوط

 مكتبـة   : دار النـشر   ،اإلمام الحافظ ابن رجب الحنبلي     :شرح علل الترمذي،   ·
 : تحقيـق ، األولى: الطبعة،م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ - األردن   - الزرقاء   -المنار  

 .الدكتور همام عبد الرحيم سعيد

ـلمة أبـو جعفـر                :شرح معاني اآلثار،   · أحمد بن محمد بن سالمة بن عبدالملك بـن س
 : تحقيـق ، األولـى : الطبعـة ،١٣٩٩ -  بيروت -  دار الكتب العلمية     : دار النشر  ،الطحاوي

 .محمد زهري النجار

ـاتم التميمـي            :بن بلبان صحيح ابن حبان بترتيب ا     · محمد بن حبان بن أحمد أبـو ح
 ، الثانيـة : الطبعة،م١٩٩٣- هـ١٤١٤ – بيروت  -  مؤسسة الرسالة    : دار النشر  ،البستي
 . شعيب األرنؤوط:تحقيق

 ،محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر الـسلمي النيـسابوري           :صحيح ابن خزيمة   ·
محمـد  .  د : تحقيق ،م١٩٧٠- هـ١٣٩٠ – بيروت   -  المكتب اإلسالمي    :دار النشر 

 .مصطفى األعظمي

 مؤسسة غـراس    : الناشر ، محمد ناصر الدين األلباني    ":األم"صحيح أبي داود     ·
 . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ ، األولى: الطبعة، الكويت،للنشر والتوزيع

محمد بـن إسـماعيل أبـو عبـداهللا          :الجامع الصحيح المختصر   صحيح البخاري،  ·



   ا إ   و  ا د ا  
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ـ ١٤٠٧ – بيروت   -  اليمامة   ، دار ابن كثير   : دار النشر  ،البخاري الجعفي   ،م١٩٨٧- هـ
 .مصطفى ديب البغا.  د: تحقيق، الثالثة:الطبعة

 : دار النشر  ،مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري       :صحيح مسلم  ·
 . محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق، بيروت-دار إحياء التراث العربي 

 ،أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النـووي         :ووي،صحيح مسلم بشرح الن    ·
 الطبعـة   : الطبعة ،هـ١٣٩٢ – بيروت   - دار إحياء التراث العربي      :دار النشر 

 .الثانية

 دار  ،أحمد بن عبد اهللا بن أحمد أبو نعـيم األصـبهاني الـصوفي             :الضعفاء ·
 ، األولـى  : الطبعـة  ،م١٩٨٤-هـ١٤٠٥ – الدار البيضاء    - دار الثقافة    :النشر

 . فاروق حمادة:حقيقت

 دار المكتبـة  : دار النشر،أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي  :الضعفاء الكبير  ·
 عبـد المعطـي     : تحقيـق  ، األولى : الطبعة ،م١٩٨٤ - هـ  ١٤٠٤ -  بيروت   - العلمية  

 .أمين قلعجي

 : دار النـشر ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي      :الضعفاء والمتروكين  ·
 محمـود إبـراهيم     : تحقيق ، األولى : الطبعة ،-هـ١٣٩٦ - حلب   -وعي  دار ال 
 .زايد

 ،عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج          :الضعفاء والمتروكين  ·
 : تحقيق ، األولى : الطبعة ،هـ١٤٠٦ – بيروت   - دار الكتب العلمية     :دار النشر 

 .عبد اهللا القاضي

 مؤسـسة   : دار النـشر   ،الدين األلبـاني   محمد ناصر    ":األم"ضعيف أبي داود     ·
 . هـ١٤٢٣ - األولى : الطبعة- الكويت –غراس للنشر و التوزيع 

      علي بن عمر بـن أحمـد بـن مهـدي            :العلل الواردة في األحاديث النبوية     ·



     اي/  ار 
 

 - ٥٦ - 

 – الريـاض    - دار طيبـة     : دار النـشر   ،أبو الحـسن الـدارقطني البغـدادي      
 محفـوظ الـرحمن زيـن اهللا        . د : تحقيق ، األولى : الطبعة ،م١٩٨٥-هـ١٤٠٥
 .)١١-١( األجزاء ،السلفي

            علي بن عمر بـن أحمـد بـن مهـدي            :العلل الواردة في األحاديث النبوية     ·
 – الريـاض    - دار التدمريـة     : دار النـشر   ،أبو الحسن الدارقطني البغـدادي    

 محمد بن صـالح بـن محمـد         : تحقيق ، االثانية : الطبعة ،م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨
 محفـوظ الـرحمن     :وهي تكملة لتحقيق الـدكتور    ) ١٥-١٢( األجزاء   ،الدباسي

 .رحمه اهللا، مع الفهارس

شيخ اإلسالم أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بـن      :الفتاوى الكبرى  ·
 قدم له حسنين محمد     : تحقيق ، بيروت - دار المعرفة    : دار النشر  ،تيمية الحراني 

 .مخلوف

مد بن علي بن حجـر أبـو الفـضل          أح :فتح الباري شرح صحيح البخاري     ·
 محـب الـدين     : تحقيق ، بيروت - دار المعرفة    : دار النشر  ،العسقالني الشافعي 

 .الخطيب

زين الدين أبي الفرج عبـد الـرحمن      :فتح الباري في شرح صحيح البخاري      ·
     دار  : دار النـشر   ،ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بـابن رجـب          

 أبـو   : تحقيق ، الثانية : الطبعة ،هـ  ١٤٢٢ -الدمام  / ة   السعودي -ابن الجوزي   
 .معاذ طارق بن عوض اهللا بن محمد

 - مكتبـة الرشـد      : دار النـشر   ،تمام بن محمد الرازي أبو القاسـم       :الفوائد ·
 . حمدي عبد المجيد السلفي: تحقيق، األولى: الطبعة،هـ١٤١٢ –الرياض 

 جاسم بن سـليمان     ":فوائد تمام الروض البسام بترتيب وتخريج     "فوائد تمام    ·
ـ ١٤٠٨ – بيـروت    – دار البشائر اإلسالمية     : دار النشر  ،الفهيد الدوسري   ،هـ
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 - ٥٧ - 

 . األولى:الطبعة

ـ ١٠٣١ ، عبد الـرؤوف المنـاوي     :فيض القدير شرح الجامع الصغير     ·  ،ـه
 .ـه١٣٥٦ ،١ ط ، مصر،المكتبة التجارية الكبرى

 دار الغـرب    ،ربـي المـالكي    أبو بكر بـن الع     :القبس في شرح موطأ مالك     ·
 . تحقيق الدكتور محمد عبد اهللا ولد كريم،م١٩٩٢ ط األولى ،اإلسالمي

حمد بن أحمد أبـو عبـداهللا       : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب، الستة         ·
 – جـدة    - مؤسسة علـو    ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية   :  دار النشر  ،الذهبي الدمشقي 

 .محمد عوامة: األولى، تحقيق: الطبعة،م١٩٩٢ –هـ١٤١٣

عبداهللا بن عدي بن عبداهللا بـن محمـد أبـو أحمـد           :الكامل في ضعفاء الرجال    ·
ـ ١٤٠٩ – بيـروت  - دار الفكـر  : الجرجاني، دار النشر   : ، الطبعـة م١٩٨٨- هـ

 .يحيى مختار غزاوي: الثالثة، تحقيق

ـ  :كتاب المختلطـين   · يف الـدين  الحافظ صالح الدين أبو سعيد خليل بن األمير س
 -  مـصر    -  القـاهرة    - مكتبة الخـانجي    : كيكلدي بن عبد اهللا العالئي، دار النشر      

/ رفعت فوزي عبـد المطلـب       . د: األولى، تحقيق : م، الطبعة ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧
 .علي عبد الباسط مزيد

ـيبة             :الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار     · أبو بكر عبد اهللا بن محمد بـن أبـي ش
 : تحقيـق  ، األولـى  : الطبعة ،هـ١٤٠٩ – الرياض   -  مكتبة الرشد    :شر دار الن  ،الكوفي

 .كمال يوسف الحوت

ـات الـذهبي الـشافعي، دار              :الكواكب النيرات  · محمد بن أحمد بن يوسف أبو البرك
  : الثانيـة، تحقيـق   : هـ، الطبعـة  ١٤٢٠ – مكة   -  السعودية   - المكتبة اإلمدادية   : النشر

 .عبد القيوم عبد رب النبي

ـادر  : دار النشر،محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري    : العرب لسان ·  دار ص
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 . األولى: الطبعة، بيروت- 

 دار  ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الـشافعي          :لسان الميزان  ·
 : الطبعة ،م١٩٨٦-هـ١٤٠٦ – بيروت   - مؤسسة األعلمي للمطبوعات     :النشر
 .- الهند -ظامية  دائرة المعرف الن: تحقيق،الثالثة

          اإلمام محمد بـن حيـان       :المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين     ·
 - حلـب  -دار الـوعي  : بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البـستي، دار النـشر         

 .محمود إبراهيم زايد: األولى، تحقيق: هـ، الطبعة١٣٩٦

 دار :ر النـشر  دا،علي بن أبي بكـر الهيثمـي   :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ·
 .هـ١٤٠٧ – بيروت ، القاهرة-دار الكتاب العربي  /الريان للتراث

محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميـد بـن عبـد               :المحرر في الحديث   ·
 دار  ، أبو عبد اهللا الجماعيلي    ،الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي        

 ، الثالثـة  : الطبعة ،م  ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢١ - بيروت  /   لبنان   -  دار المعرفة    :النشر
يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبـراهيم سـمارة، جمـال            .  د :تحقيق

 .حمدي الذهبي

  عمـر   :مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد اهللا الحـاكم           ·
 – الريـاض  – دار العاصـمة  : دار النـشر   ،بن علي المعروف بـابن الملقـن      

 عبد اهللا بن حمد اللحيدان وسعد بن عبد اهللا          : تحقيق ، األولى :ة الطبع ،هـ١٤١١
 .آل حميد

 أبي علـي الحـسن      :مختصر األحكام مستخرج الطوسي على جامع الترمذي       ·
 المدينة المنورة   -ية   مكتبة الغرباء األثر   : دار النشر  ،بن علي بن نصر الطوسي    

حمـد بـن طـاهر     أنيس بن أ   : تحقيق ، األولى : الطبعة ،هـ١٤١٥- السعودية -
 .األندونوسي
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 دار ،أحمد بن فرج اللخمـي اإلشـبيلي الـشافعي         :مختصر خالفيات البيهقي   ·
ـ ١٤١٧ -الرياض  /  السعودية   - مكتبة الرشد    :النشر : م، الطبعـة  ١٩٩٧-هـ
 .ذياب عبد الكريم ذياب عقل.  د: تحقيق،األولى

حمد بن علي   أ / :مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد         ·
 – مؤسسة الكتب الثقافيـة  : دار النشر، المشهور بابن حجر العسقالني   ،بن محمد 
 . صبري بن عبد الخالق أبو ذر: تحقيق، األولى: الطبعة،هـ١٤١٢ –بيروت 

          محمد بن عبد اهللا بن حمدويـه الحـاكم النيـسابوري            :المدخل إلى الصحيح   ·
ـ ١٤٠٤ –بيـروت    - مؤسسة الرسالة    : دار النشر  ،أبو عبد اهللا    : الطبعـة  ،هـ

 .ربيع هادي عمير المدخلي. د : تحقيق،األولى

 ،محمد بن عبداهللا أبو عبداهللا الحاكم النيـسابوري       :المستدرك على الصحيحين   ·
ـ ١٤١١ - بيـروت  - الكتب العلميـة   دار:دار النشر   : الطبعـة ،م١٩٩٠-هـ

 . مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق،األولى

 ، دار الكتب العلميـة    : دار النشر  ، بن الزبير أبو بكر الحميدي     عبداهللا :المسند ·
 . حبيب الرحمن األعظمي: تحقيق، القاهرة، بيروت-مكتبة المتنبي 

سليمان بن داود أبـو داود الفارسـي البـصري     :مسند أبي داود الطيالـسي   ·
 .- بيروت - دار المعرفة : دار النشر،الطيالسي

 : دار النشر  ،أبي عوانة يعقوب بن إسحاق االسفرائني     اإلمام  : مسند أبي عوانة   ·
 . بيروت–دار المعرفة 

 دار  ،أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلـى الموصـلي التميمـي            :مسند أبي يعلى   ·
 ، األولـى  : الطبعـة  ،م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ – دمشق   -  دار المأمون للتراث     :النشر
 . حسين سليم أسد:تحقيق

 : دار النـشر   ،أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباني      :مسند اإلمام أحمد بن حنبل     ·
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 . مصر–مؤسسة قرطبة 

 رتبـه   ، ترتيب مسند اإلمـام    :مسند اإلمام محمد بن إدريس الشافعي، ويليه       ·
 دار البشائر اإلسالمية    : دار النشر  ،)هـ١٢٤٥ت  (سنجر بن عبد اهللا الناصري      

ـ    : تحقيـق  ، األولى : الطبعة ،هـ١٤٢٦ – بيروت   –              ت فـوزي    الـدكتور رفع
 .عبد المطلب

 مؤسـسة  : دار النـشر ،محمد بن هارون الروياني أبو بكـر    :مسند الروياني  ·
 . أيمن علي أبو يماني: تحقيق، األولى: الطبعة،هـ١٤١٦ – القاهرة -قرطبة 

 دار  ، محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج الثقفي النيـسابوري         :مسند السراج  ·
ـ ١٤٢٣ -باكـستان   / فيصل آباد    -ية   أدارة العلوم األثر   :النشر  ،م٢٠٠٢-هـ

 . إرشاد الحق األثري: تحقيق، األولى:الطبعة

دار الكتب  : محمد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعي، دار النشر         :مسند الشافعي  ·
 . بيروت–العلمية 

 ،ابن حـزم   ،ـه٢٨٠ ، أحمد بن محمد البرتي    :مسند عبد الرحمن بن عوف     ·
 .ـه١٤١٤ ، ط،بيروت

 مكتبة العلـوم  : دار النشر ،أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي      :مسند للشاشي ال ·
محفـوظ  .  د : تحقيـق  ، األولى : الطبعة ،هـ١٤١٠ – المدينة المنورة    -والحكم  

 .الرحمن زين اهللا

 ،محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البـستي          :مشاهير علماء األمصار   ·
ـ ١٤١٦  -يـروت   ب- دار الكتب العلميـة  :دار النشر                 مجـدي  : تحقيـق ،هـ

 .بن منصور الشوري

 مشيخة الشيخ األجل    : أحمد بن محمد السلفي، الكتاب     -مشيخة ابن الحطاب     ·
 : الناشـر  ، أحمد بن محمد بن أحمد السلفي      : المؤلف ،محمد الرازي ابن الحطاب   
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ـ ١٤١٥ ،الطبعة األولى،   الرياض –دار الهجرة                  حـاتم  :، تحقيـق م١٩٩٤-هـ
 .ونيبن عارف الع

 المكتـب   : دار النـشر   ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام الـصنعاني        :المصنف ·
 حبيـب الـرحمن     : تحقيـق  ، الثانيـة  : الطبعـة  ،١٤٠٣ - بيروت   -اإلسالمي  
 .األعظمي

 دار ،أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة الكـوفي          :المصنف في األحاديث واآلثار    ·
ـال يوسـف     : تحقيق ، األولى : الطبعة ،ـه١٤٠٩ – الرياض   -  مكتبة الرشد    :النشر  كم

 .الحوت

 دار ،أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة الكـوفي          :المصنف في األحاديث واآلثار    ·
 . محمد عوامة: تحقيق، األولى: الطبعة،هـ١٤٢٧ – جدة -  شركة دار القبلة :النشر

بن درهـم البـصري   أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر     :معجم ابن األعرابي   ·
هــ  ١٤١٨ -  السعودية – دار ابن الجوزي     : دار النشر  ،)هـ٣٤٠ :المتوفى(الصوفي  

 . عبد المحسن إبراهيم الحسيني: تحقيق، األولى:الطبعة

 دار الحـرمين    : دار النشر  ،أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني      :المعجم األوسط  ·
            بن محمد وعبـد المحـسن        طارق بن عوض اهللا    : تحقيق ،هـ١٤١٥ – القاهرة   - 

 .بن إبراهيم الحسيني

: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرانـي، دار النـشر        : المعجم الكبير  ·
   حمـدي  : الثانية، تحقيق : ، الطبعة ١٩٨٣-هـ١٤٠٤ –الموصل-مكتبة الزهراء 

 .بن عبدالمجيد السلفي

 .هـ١٤٢٥لى  الطبعة األو، أضواء السلف، محمد طلعت:معجم المختلطين ·

 :تجريد أسانيد الكتب المـشهورة واألجـزاء المنثـورة   =  المعجم المفهرس  ·
 – مؤسـسة الرسـالة      : دار النشر  ، الشهير بابن حجر العسقالني    ،أحمد بن علي  
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 محمد شكور محمـود الحـاجي       : تحقيق ، األولى : الطبعة ،هـ١٤١٨ –بيروت  
 .أمرير المياديني

  المام أبو بكر أحمـد بـن الحـسين بـن علـي            الحافظ ا  :معرفة السنن واآلثار   ·
- المنـصورة /  القـاهرة  -  دار الوفـاء     : دار النـشر   ،بن موسى أبو أحمد البيهقي    

 . الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي: تحقيق،األولى : الطبعة،هـ١٤١١

              أحمد بن علي بـن حجـر    :معرفة أهل التقديس بأسماء الموصوفين بالتـدليس   ·
ـ ١٤٠٣ – عمـان   -  مكتبة المنار    : دار النشر  ،افعيأبو الفضل العسقالني الش    - هـ

 .عاصم بن عبداهللا القريوتي.  د:األولى، تحقيق : الطبعة،م١٩٨٣

 ط  ، دار الغـرب اإلسـالمي     ، محمد بن علي المـازري     :المعلم بفوائد مسلم   ·
 . تحقيق محمد الشاذلي النيفر،م١٩٩٢الثانية 

 ، بن نصر أبو محمد الكـسي      عبد بن حميد   :المنتخب من مسند عبد بن حميد      ·
 ، األولـى  : الطبعـة  ،م١٩٨٨-هـ١٤٠٨ – القاهرة   - مكتبة السنة    :دار النشر 

 . محمود محمد خليل الصعيدي، صبحي البدري السامرائي:تحقيق

عبد اهللا بن علـي بـن الجـارود أبـو محمـد              :المنتقى من السنن المسندة    ·
ـ ١٤٠٨ –بيـروت    - مؤسسة الكتاب الثقافيـة      : دار النشر  ،النيسابوري -هـ

 . عبداهللا عمر البارودي: تحقيق، األولى: الطبعة،م١٩٨٨

 أبو عبد اهللا محمد بـن أحمـد بـن عثمـان            :المهذب في اختصار السنن الكبير     ·
 دار  : تحقيـق  ، األولى : الطبعة ،هـ١٤٢٢ – الرياض   – الوطن   : دار النشر  ،الذهبي

 .المشكاة للبحث العلمي

 ، محمد علوي المالكي   : تحقيق :، وتلخيص القابسي  الموطأ، رواية ابن القاسم    ·
 .م١٩٨٨ بيروت ،ط دار الشروق

 قطعة منه بتحقيـق عبـد الحفـيظ         ، رواية عبد اهللا بن مسلم القعنبي      :الموطأ ·
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 .م١٩٧٩ ط الدار التونسية للنشر ،منصور

 يحيى الليثي، القعنبي، أبي مـصعب       :برواياته "لإلمام مالك بن أنس   طالموطأ   ·
مجموعـة  : ، دار النـشر   "، الحدثاني، ابن بكير، ابن القاسم، ابن زيـاد        الزهري

 .أبو أسامة سليم بن عيد الهاللي: هـ، تحقيق١٤٢٤ – دبي –الفرقان التجارية 

 : دار النـشر   :"رواية سويد بن سعيد الحدثاني    "الموطأ لإلمام مالك بن أنس       ·
 عبد المجيـد    :قيق تح ، األولى : الطبعة ،م١٩٩٤–بيروت –دار الغرب اإلسالمي  

 .تركي

 تحقيق بشار معروف عـواد ومحمـود        :الموطأ، رواية أبي مصعب الزهري     ·
 .م١٩٩٣ بيروت ط الثانية ، ط مؤسسة الرسالة،محمد خليل

 دار  ،شمس الدين محمد بن أحمـد الـذهبي        :ميزان االعتدال في نقد الرجال     ·
تحقيق  الشيخ    ولى، األ : الطبعة ،م١٩٩٥ – بيروت   - دار الكتب العلمية     :النشر

 .علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود
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  فهرس األحاديث
ف ااوي  طا   ر

ا  

إذا صلى أحدكم فال يدري كم صلى ثالثاً أم 
  أربعاً

  ١٤  ابن عمر

إذا صليت فرأيت أنك قد أتممت صالتك وأنت 
  في شك

  ٢٠، ١٦  عائشة

إذا كنت في صالة فشككت في ثالث أو أربع 
  وأكبر ظنك

  ١٨  ابن مسعود

  ٣٥  عمر  إن اإلمام يكفي من وراءه فإن سها
إن الشيطان يأتي أحدكم في صالته فيدخل بينه 

  وبين نفسه
  ٢٨  أبو هريرة

هد بعد أن رفع رأسه من  تش)e(أن النبي 
  سجدتي السهو

المغيرة بن 
  شعبة

١٩  

المنذر بن    سجد سجدتي السهو قبل التسليم)e(أن النبي 
  عمرو

٣٠  

  ٣٦  ابن عباس   سمى سجدتي السهو المرغمتين)e(أن النبي 
 صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم )e(أن النبي 

  تشهد
عمران بن 

  حصين
١٧  

فلما سلم سجد  صلى بهم فسها )e(أن النبي 
  سجدتين 

  ٣٧  أبو هريرة
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رأيته تحرك للقيام في ركعتين من العصر 
  فسبحوا به

  ٢٣  أنس بن مالك

  ٢٩  الزهري   قبل السالم وبعده)e(سجد رسول اهللا 
  ٢٤  عائشة  سجدتا السهو تجزئ في الصالة من كل زيادة

  ٣٤  ابن عباس  ال إنما السهو على اإلمام
  ٢٢   عمرابن  ال سهو في وثبة الصالة

  ٣١، ٢٥  ثوبان  لكل سهو سجدتان
عبادة بن   ليعد صالته وليسجد سجدتين

  الصامت
٢٦  

  ٣٣  عائشة  من سها قبل التمام سجد سجدتي السهو
عبد اهللا بن   من شك في صالته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم

  جعفر
٣٢  

ميمونة بنت   ينصرف ثم يقوم في صالته حتى يعلم كم صلى
  سعد

٢٧  

 



     اي/  ار 
 

 - ٦٦ - 

  وضوعاتاملفهرس 
 

 

اع  ا  

  ٣  المقدمة

  ٥  باب من شك في صالته ولم يترجح عنده شيء

باب من صلى الرباعية خمساً أو شك في صالته وتـرجح عنـده             
  أحد األمرين

٧  

  ٨  باب التشهد لسجود السهو

  ١٧  باب من سها فلم يستتم قائماً

باب من كثر عليه السهو في صالته فسجدتا السهو تجزيان عـن            
   كلهذلك

٢١  

  ٢٣  باب من قال بتكرار السجود إذا تكرر السهو

  ٢٦  باب من قال يعيد الصالة إذا سها فيها ولم يدر كم صلى

  ٢٨  باب من قال سجود السهو كله قبل السالم

  ٣٩  باب من قال سجود السهو كله بعد السالم

باب من قال كل نقص يسجد له قبل السالم وكل زيادة يسجد لهـا              
  بعدالسالم

٤٢  

  ٤٣  باب من سها خلف اإلمام



   ا إ   و  ا د ا  
 

 - ٦٧ - 

  ٤٥  الخاتمة

  ٤٦  ثبت المصادر والمراجع

  ٦٤  فهرس األحاديث

  ٦٦  فهرس الموضوعات
  
  
  
  

k 

B 
  


