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 پیشگفتار

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات 
أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ونشهد أن ال إله إال اهللا 

 وحده ال رشيك له ونشهد أن حممداً عبده ورسوله.

﴿ 
َ
ِي َخلََقُ�م ّمِن �َّْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق يَا � َها ا�َّاُس ا�َُّقوا َر�َُّ�ُم ا�َّ ُّ�

ِي �ََساَءلُوَن بِهِ  َ ا�َّ ِمنَْها َزوَْجَها َوَ�ثَّ ِمنُْهَما رَِجاً� َكثًِ�ا َو�َِساًءۚ  َوا�َُّقوا ا�َّ
َ َ�َن َعلَيُْ�ْم َر�ِيًبا  رَْحاَمۚ  إِنَّ ا�َّ

َ
 .]١[النساء:  ﴾١َواْ�

و  ید،تن آفر یککه شما را از  یآن کس ید،مردم از پروردگارتان بترس یا«
پراکنده کرد، و از  یاریو از آن دو، مردان و زنان بس ید،) از او آفریزھمسرش را (ن

) از (گسستن) ینو (ھمچن ید،کن یدرخواست م یگرکه به (نام) او از ھمد ییخدا
بر شما مراقب (و نگھبان)  ھموارهگمان خداوند  ی. بیزیدبپرھ یشاوندیخو یوندپ

 .»است
در بین فقھا اختالفاتی  ،رفتن از قیام نماز  سجده ی و اما بعد: در شیوه

ای را برای خود انتخاب کرده  ای که دارند شیوه باشد و ھرکدام طبق ادله می
 کنند. و برطبق آن عمل می

باشد  ه قوی میاز نظر ادلّ م آنچه را که یا ما ھم در این تحقیق سعی نموده
 ه تقویت نماییم. را انتخاب کرده و با براھین و ادلّ 

ند نکته اشاره کنیم و آن باید به چ ،اما قبل از آنکه به بحث بپردازیم
 اینکه: 

در بررسی رجال حدیث گاھی ممکن است حدیثی را در چند جا نقد  -١
ھم به این آن  ،بکنیم و ترجمه رجال آن را ھم چند بار تکرار کنیم
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تر به نقد رجال آن بپردازیم و خواننده  باشد تا بتوانیم راحت دلیل می
 آن نیز خود بتواند در آن به فکر و تأمل بپردازد. 

ایم به این دلیل بوده  نیاوردهھا اگر ترجمه رجال را  در بعضی قسمت -٢
ترجمه آن گفته شده و یا  بوده، یا اینکه قبالً » ثقه«یا آن فرد  که

ای حسن مانند  فرد صدوق و حسن الحدیثی بوده اما متابعهاینکه 
 ایم و از نظر عللی ھم مشکل نداشته است.  خود برایش ذکر کرده

باشند را به کتب علم الرجال  می» ثقة«ترجمه بعضی از راویانی که  -٣
ایم  ایم و بعضی دیگر را چون با روات دیگر مقایسه کرده حواله کرده

 ایم.  ھمانجا مطرح کرده
یکی از علومی که متأسفانه محدثان امروزی به آن بسیار کم توجه  -٤

علم علل  ،اند اند و به دلیل آن در نقد احادیث به اشتباه رفته کرده
باشد. گاھی ممکن است که سند حدیثی صحیح یا حسن  حدیث می

اما راوی در آن دچار خطا و اشتباه گردیده باشد و لذا از اعتبار  ،باشد
ا راھی که برای پیدا کردن خطای آن وجود دارد این بیفتد. و تنھ

است که تمام طرق آن حدیث را با طرق ثقاتی که آن حدیث را 
اگر متن حدیثش با احادیث ثقات و  .اند مطابقت دھند روایت کرده

گویم که حدیث را خوب ضبط کرده  حفاظ دیگر مطابق بود، می
به درجه حفظ و اتقان  ،ای را زیاد یا کم کرده بود اما اگر جمله ،است

اگر اتقان و حفظ وی طوری بود که این تفرد وی  .کنیم وی نگاه می
باشد و در غیر این صورت  را بتواند تحمل کند حدیثش مقبول می

باشد. اگر خداوند منان توفیق دھد قصد  حدیثش غیر محفوظ می
داریم در مورد علل حدیث از نگاه علمای علم علل تألیفی بنویسیم 

 ھا را ندارد.  ا که این قسمت گنجایش آن بحثچر
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ھای علل مھم  به کتاب ،خواست که به صدق ادعای ما بپردازد کسیاگر 
باشد) و علل ابو  مانند علل دارقطنی (که به حق بزرگترین کتاب علل می

حاتم و علل ترمذی بپردازد تا بداند که چگونه حدیثی را که به خاطر تفرد 
حکم به ضعف و غیر محفظ  و ق و احفظ از خود آوردهای در مقابل اوث ثقه

 اند.  بودن آن داده
ولی متأسفانه در تحقیقات و تخریجات حدیثی که علمای امروزی انجام 

در  ؛کند باشد حدیثش را تصحیح می به دلیل اینکه وی ثقۀ می ،دھند می
 حالی که باید بدانند که: 

نی مانند: بخاری، ابو حاتم ما در جرح و تعدیل راویان، از اقوال اماما
حنبل، یحیی بن معین، علی بن المدینی، عمرو بن علی فالس،  رازی، احمد

کنیم و اگر کسی احادیثی را که این بزرگان  دارقطنی و نسایی استفاده می
ای بوده که در مقابل اوثق از خود  اند گاھی به خاطر تفرد ثقه معلول دانسته

ای تفرداتش زیاد تکرار گردد احادیث  هوی ثقمتنی را آورده است؛ و اگر را
اند. اکنون بعضی  وی را به درجه حسن بودن و یا حتی ضعف رسانده

کنند که یکی از ھمان راویانی که  حدیثی را تحقیق می محدثان امروز مثالً 
 ،باشد و اگر بپرسند سندش چیست اند در آن می تضعیف یا تحسین شده

باشد و امامان ابو حاتم،  آن راوی در آن می چون ؛باشند گویند ضعیف می می
اند. آیا  بخاری، احمد حنبل، یحیی بن معین و... وی را ضعیف دانسته

اند که در اصل وی فرد صادقی بوده است و علت ضعف وی  فراموش کرده
خواھید  توسط آن امامان به خاطر زیاد بودن تفرداتش بوده است؟ اگر می

باید ھمچنین راویانی که آن امامان احادیثش  ،ریدتفردات ثقۀ را بپذی مطلقاً 
اند را پیدا کنند و دوباره  را به خاطر تفرد داشتن تحسین یا تضعیف کرده

است. از کجا بداند که این راوی توسط ھا را ثقه بدانند که این غیر ممکن  آن
آن امامان چرا تضعیف یا تحسین گردیده است؟ حال که این غیر ممکن 
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باشد به  ید به طریق و روش آن امامان که حق ھم ھمان میپس با ،است
تحقیق و تخریج احادیث بپردارند. و در مورد تفرد ثقات، به ترجیح بپردازند 
و ھر جاییکه راوی، اتقان و ضبط وی توانایی تحمل تفردش را در برابر آن 

ن ثقات دارد آن را بپذیرند و در غیر این صورت آن زیاده را نفی کنند. و إ
کنیم در جایی دیگر به بحث در مورد زیادات ثقات و علل  شاءالله سعی می
 حدیث بپردازیم. 

ام که برای تأیید مذھب فقھی  متأسفانه در بعضی کتب فقھا دیده -٥
کند که متروک و یا حتی متھم به کذب  خود به راویانی استناد می

آورند  یاند و در مورد ترجمه آن راوی تنھا نقل قول کسانی را م شده
اند و فقط به سوء حفظ متھم  که در مورد وی نقد شدیدی نکرده

اما سخن علمایی که وی را به کذب یا متروک بودن و منکر  ؛اند شده
آورند که این مخالف شأن یک  اند را نمی الحدیث بودن متھم کرده

باشد و وظیفه یک عالم این است که برای حفاظت از  عالم دینی می
رسول الله فراتر از یک مذھب بیندیشد و ھیچ چیز  دین خدا و سنت

علمی را کتمان نکند تا مبادا علم دروغ و سنت مخالف به مردم 
ای است که خداوند از عالمان گرفته  تلقین گردد و این ھمان وعده

 است که: 

وتُوا الِْكَتاَب َ�ُبَّيِنُنَُّه لِلنَّ ﴿
ُ
ِيَن أ ُ ِميَثاَق ا�َّ َخَذ ا�َّ

َ
اِس َوَ� تَْ�ُتُمونَُه �ذْ أ

وَن  ْوا بِهِ َ�َمًنا قَلِيً�ۖ  فَبِئَْس َما �َْشَ�ُ  ﴾١٨٧َ�َنَبُذوهُ َوَراَء ُظُهورِهِْم َواْشَ�َ
 .]١٨٧عمران:  [آل

) به آنھا یکه کتاب (آسمان یرا که خداوند، از کسان ی) ھنگامیاوریدب یادو (به «
و آن را کتمان  ید،کن یانمردم ب یگرفت، که حتمًا آن را برا یمانداده شده، پ

فروختند، چه بد  یکم یپس آن (عھد) را پشت سر خود انداختند، و به بھا ید،نکن
 .»خرند یاست آنچه م
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نَزْ�َا ِمَن اْ�َّيَِناِت َوالُْهَدٰى ِمن َ�ْعِد َما بَيَّنَّاهُ ﴿
َ
ِيَن يَْ�ُتُموَن َما أ إِنَّ ا�َّ

ِعُنونَ لِلنَّاِس ِ� الِْكَتاِبۙ   ُ َوَ�لَْعُنُهُم ال�َّ وَ�ٰ�َِك يَلَْعُنُهُم ا�َّ
ُ
ِيَن تَابُوا   ١٥٩أ إِ�َّ ا�َّ

نَا ا�َّوَّاُب الرَِّحيُم 
َ
تُوُب َعلَيْهِْم َۚو�

َ
وَ�ٰ�َِك �

ُ
ْصلَُحوا َو�َيَّنُوا فَأ

َ
 .]١٦٠-١٥٩[البقرة:  ﴾١٦٠َوأ

بعد از  یم،کرده ا نازل یتکه آنچه را که از دالئل روشن و ھدا یھمانا کسان«
کنند، خدا آنھا را  یکتمان م یم،نمود یانمردم ب یآنکه آن را در کتاب (تورات) برا

. کنند ی) آنھا را لعنت میزکند، و لعنت کنندگان (از مؤمنان و فرشتگان ن یلعنت م
که توبه کردند و (اعمال خود را) اصالح نمودند (و آنچه را کتمان  یمگر کسان

و من توبه  یرم،پذ یرا م یشانکه توبه ا ینانندکرده بودند) آشکار ساختند، پس ا
 . »مھربانم یرپذ

ایم که عبارتند از:  در تخریج احادیث ما از چند اختصار استفاده کرده -٦
ره جلد کتاب؛ (ص) (ش) به معنی شماره حدیث؛ (ج) به معنی شما

 به معنی شماره صفحه کتاب. 

 وآخر دعوانا أن احلمدهللا رب العاملني.



 

 

 :فصل اول
 رفتن  ی سجده مورد شیوه نظر فقها در

 دانند  ها را مستحب می اول گذاشتن دست ،رفتن  فقهایی که در سجده
 ،ھا در سجده رفتن است که آنآمده  / و امام اوزاعی / از امام مالک

 ٢ب ابن عمر از و این روایتی ١دانند ھا را افضل می اول گذاشتن دست
و امام  ٣یثو بعضی اصحاب حد / ، روایتی از امام احمد/ ابن حزم
 باشد.  ھم می ٤طحاوی

دالیل کسانی که اول گذاشتن «البته باید بگوییم: ھمچنانکه در قسمت 
نسبت این قول به  ،آید می» دانند سجده رفتن مستحب میدست را ھنگام 

آن را روایت  / باشد و ھرچند که امام بخاری صحیح نمی ب ابن عمر
 کرده است. 

                                           
) / ١١٩ص ٢) / مبارکفوری، تحفة األحوذي (ج٢٩١ص ٢ابن حجر، فتح الباری (ج -١

شوکانی، ) / ٨٩) / ابن القیم، زاد المعاد (ص٥٠ص ٣عظیم آبادی، عون المعبود (ج
 ).٢٨١ص ٢نیل األوطار (ج

 ).٢١٣ص ٢بخاری (ج -٢
) / ٥٠ص ٣) / عظیم آبادی، عون المعبود (ج١١٩ص ١مبارکفوری، تحفة األحوذي (ج -٣

 ).٢٨١ص ٢) / شوکانی، نیل األوطار (ج٨٩ابن القیم، زاد المعاد (ص
 ).١٠٠ص ١طحاوی، شرح مشکل اآلثار (ج -٤



 ٧ ی سجده رفتن فصل اول: نظر فقها درمورد شیوه

 دانند.  اول گذشتن زانوها را مستحب می ،رفتن  فقهایی که در سجده
باشد  اما جمھور فقھا بر این نظر ھستند که برای نمازگذار مستحب می

ھایش  اول زانوھایش را به زمین بگذارد و آنگاه دست ،رفتن  سجدهکه ھنگام 
، روایتی از ٢س و این مذھب عبدالله بن مسعود ١را بگذارد

، / ، مسلم بن یسار/ ، ابراھیم نخعیس ، عمر٣ب عمر بن  عبدالله
امام ابن  ٤/ ، روایتی دیگر از امام احمد حنبل/ امام سفیان ثوری

، ٨مذھب حنیفه ٧/ امام اسحاق بن راھویه ٦/ امام شافعی ٥/ منذر
 باشد.  نیز نیز می ١١و اھل کوفه ١٠/ ، ابن سیرین٩شافعیه

                                           
) / ٣٥ص ٣) / تھانوی، إعالء السنن (ج٥١ص ٣عظیم آبادی، عون المعبود (ج -١

 ).٢٨١ص ٢شوکانی، نیل األوطار (ج
 ).٢٨١ص ٢) / شوکانی، نیل األوطار (ج٣٥ص ٣تھانوی، إعالء السنن (ج -٢
 ).٢٩٥ص ١ابن ابی شیبه (ج -٣
 ).٣٤ص ٣تھانوی، إعالء السنن (ج -٤
 ).٢٨١ص ٢شوکانی، نیل األوطار (ج -٥
 ).٨٩ابن القیم، زاد المعاد (ص -٦
 ).٨٩ابن القیم، زاد المعاد (ص -٧
) / ٢٩١ص ٢) / ابن حجر، فتح الباری (ج٣٤ص ٣تھانوی، إعالء السنن (ج -٨

 ).١٢١ص ٢مبارکفوری، تحفة األحوذي (ج
 ).١٢١ص ٢) / مبارکفوری، تحفة األحوذي (ج٢٩١ص ٢ابن حجر، فتح الباری (ج -٩

 ).٢٩٥ص ١ابن ابی شیبه (ج -١٠
 ).٨٩اد (صابن القیم، زاد المع -١١
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 دانند  ها را منسوخ می گذاشتن دست ،فقهایی که در سجده رفتن
گوید بعضی از اصحاب و یاران ما بر این نظر  می / امام ابن منذر

 / ابن خزیمهو امام  ١باشد ھا منسوخ می ھستند که اول گذاشتن دست
 ٢باشد. ھم قائل به منسوخ بودن آن می

 دانند  فرد را مخیر می ،فقهایی که در سجده رفتن
ھا در  آمده است که آن / و امام مالک / در روایتی از امام احمد

گویند  ھم می / امام نووی ٣.باشند ھنگام سجده رفتن قائل به تخییر می
 ٤باشند. از نظر سنت ھیچکدام بر دیگری ترجیح ندارد و ھردو یکسان می

 

                                           
 ).٢٨١ص ٢) / شوکانی، نیل األوطار (ج٨٩ابن القیم، زاد المعاد (ص -١
 ).٣١٩ص ١ابن خزیمه (ج -٢
 ).٢٩١ص ٢ابن حجر، فتح الباری (ج -٣
 ).٢٩١ص ٢ابن حجر، فتح الباری (ج -٤



 

 

 فصل دوم:
 بررسی دالیل این اقوال و نقد و ترجیح آرا 

 دانند  ها را مستحب می اول گذاشتن دست ،رفتن  دالیل فقهایی که در سجده
 کند:  روایت می / امام بیھقی دلیل اول)

َة اهللا احلافظ  أبو عبد أخربنا« مْحََد بِْن َ�طَّ
َ
ُد ْ�ُن أ ِ ُ�َمَّ بُو َ�بِْد ا�َّ

َ
َ�نَا أ َحدَّ

ِد بِْن َزَ�ِر�َّا  ِ ْ�ُن ُ�َمَّ ، ثنا َ�بُْد ا�َّ ْصبََهاِ�ُّ
َ ْ
، ثنا ُ�ِْرُز ْ�ُن َسلََمَة، األ ْصبََهاِ�ُّ

َ ْ
األ

نَُّه اَكَن 
َ
ِ بِْن ُ�َمَر، َ�ْن نَافٍِع، َعِن ابِْن ُ�َمَر، � ، َ�ْن ُ�بَيِْد ا�َّ َراَورِْديُّ ثنا ادلَّ

  ١.»َذلَِك  َوقَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْفَعُل » يََضُع يََديِْه َ�بَْل ُرْكبَتَيْهِ «
ھایش را قبل از زانوھایش بر زمین  دست ب گوید: ابن عمر نافع می

   داده است. ھم این کار را انجام می ج گفت که پیامبر داد و می قرار می
چرا که راوی آن عبدالعزیز بن محمد بن  ،باشد اما این حدیث منکر می

 عبید دراوردی است که: 
ھای دیگران  باشد اما از کتاب ی میفرد صدوق«گوید:  امام ابن حجر می

کرده و نسایی ھم گفته احادیثش از  لذا خطا می ؛کرده حدیث روایت می
حدیثش از درجه « :گوید امام ذھبی می .»باشد عبیدالله بن عمر منکر می

امام احمد  ،»باشند باشد و محدثان دیگر از وی قویتر می حسن کمتر نمی
إذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس وهم، «گوید:  می

وكان يقرأ من كتبهم فيخطیء، وربام قلب حديث عبداهللا بن عمر يروهيا عن 

                                           
) / ٣٤٤ص ١) / دارقطنی (ج٢٧٤٤) / بیھقی، سنن کبری (ش٨٢١مستدرک (ش -١

 ).٢٥٤ص ١(جطحاوی، شرح معاني اآلثار 
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كان الدراوردی إذا حدث من « :گوید و در جایی دیگر می »عبيداهللا بن عمر
ه و در روایتی دیگر آمد .»حفظه هيم، ليس هو بشیء، وإذا حدث من كتابه فنعم

عامة أحاديث « :گوید و ھمچنین می »إذا حدث من حفظه جاء ببواطيل« :که
حاديث عبداهللا العمری مقلوبة و لدراوردی أالدراوردی عن عبيداهللا العمری 
امام  »سيیء احلفظ«گوید:  امام ابو زرعه می .»عنده عن عبيد اهللا العمری مناكري

گوید:  امام نسایی می ،»به ال حيتج«و در روایتی  »حمدث«گوید:  ابو حاتم می
كان «گوید:  امام ساجی می .»منكرحاديثه عن عبيداهللا بن عمر أليس به بأس، «

امام  »يليس بالقو«و در روایتی  »من أهل الصدق واألمانة، إال أنه كثري الوهم
سعد  امام ابن .»کند گوید خطا ھم می آورده و می الثقات«را در ابن حبان او 

ليس «گوید:  امام یحیی بن معین می ،»ثقة كثري احلديث يغلطكان «گوید:  می
امام ابن مدینی » ثقة« گوید: امام عجلی می ،»ثقة حجة«و در روایتی  »به بأس

 .١»ثقة ثبت«گوید:  می
باشد اما احادیش از عبیدالله بن عمر  حسن الحدیث می«لذا نزد ما 

ليس به بأس، «د: گوی ھمچنانکه امام نسایی می .»باشد العمری ضعیف می
إذا حدث من «گوید:  حنبل میامام احمد  .»احاديثه عن عبيداهللا بن عمر منكر

كتابه فهو صحيح وإذا حدث من كتب الناس وهم وكان يقرأ من كتب غريه 
فيخطیء وربام قلب حديث عبداهللا بن عمرالعمری يروهيا عن عبيداهللا بن عمر 

                                           
 ٥) / ابن ابی حاتم، الجرح و التعدیل (ج٣٥٣ص ٦ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج -١

) / ٩٧ص ٢) / عجلی، معرفة الثقات (ج١١٦ص ٧) / ابن حبان، الثقات (ج٣٩٥ص
) / ابن ٦٣٣ص ٢) / ذھبی، میزان االعتدال (ج٤٢٨ص ١فسوی، المعرفة والتاریخ (ج
) / احمد، ٣٦٨ص ٨سیر أعالم النبالء (ج ) / ذھبی،٤١١٩حجر، تقریب التھذیب (ش

 ).٢٢٢سواالت ابو داود الحمد (ص
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يداهللا العمری أحاديث عبداهللا عامة أحاديث الدراوردی عن عب«و  »العمری
 ١.»العمری مقلوبة ولدراوردی عنده عن عبيداهللا العمری مناكري

 کند.  و این حدیث را ھم در اینجا از عبیدالله بن عمر العمری روایت می
داند و در  درست می ب وقف آن را بر ابن عمر / و امام بخاری

و امام  ٢را به صورت موقوف آورده است. ب صحیح خود روایت ابن عمر
 ٣داند. را اصح می ب ھم وقف این قول بر ابن عمر / دارقطنی
ھم صحیح  / و امام دارقطنی / ل امام بخاریار نزد ما أقواما د

باشد و خطا  این روایت از اصل درست نمی باشد و در نزد ما اصالً  نمی
اما  ،باشد حسن الحدیث می عبدالعزیز بن محمد دراوردی«چرا که  ،باشد می

و ھمچنانکه گفتیم  ٤».باشد احادیثش از عبیدالله بن عمر العمری ضعیف می
امام  ،»ليس به بأس، احاديثه عن عبيداهللا بن عمر منكر«گوید:  امام نسایی می

من كتابه فهو صحيح وإذا حدث من كتب  إذا حدث«گوید:  احمد حنبل می
الناس وهم وكان يقرأ من كتب غريه فيخطیء وربام قلب حديث عبداهللا بن عمر 

عامة أحاديث الدراوردی عن «و  »العمری يروهيا عن عبيداهللا بن عمر العمری
عبيداهللا العمری أحاديث عبداهللا العمری مقلوبة ولدراوردی عنده عن عبيد اهللا 

                                           
 ٥) / ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج٣٥٣ص ٦ابن حجر، تھذیب التھدیب (ج -١

 ٨) / ذھبی، سیر أعالم النبالء (ج٤١١٩) / ابن حجر، تقریب التھذیب (ش٣٩٥ص
 ).٣٦٨ص

 ).٢١٣ص ٢بخاری (ج -٢
 ).٢٣ص ١٣الوارده فی االحادیث النبویة (جدار قطنی، العلل  -٣
 ٥) / ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج٣٥٣ص ٦ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج -٤

) / ٩٧ص ٢/ عجلی، معرفة الثقات (ج ١١٦ص ٧) / ابن حبان، الثقات (ج٣٩٥ص
) / ابن ٦٣٣ص ٢) / ذھبی، میزان االعتدال (ج٤٢٨ص ١فسوی، المعرفة والتاریخ (ج

 ).٤١١٩یب التھذیب (شحجر، تقر
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و این حدیث را ھم در اینجا از عبیدالله بن عمر روایت کرده  ١»كريالعمری منا
است و اگر قرار باشد به حدیث ضعیف قولی ثابت گردد، در روایت ضعیفی از 

 آمده است که:  ب ابن عمر
أنه كان « يعقوب بن ابراهيم عن ابن أبی ليلی عن نافع عن ابن عمر حدثنا

 ٢.»يه إذا رفع قبل ركبتيهيضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه ويرفع يد

کرد اول زانوھایش را بر زمین قرار  ھرگاه که سجده می ب ابن عمر
 کرد.  ھایش را قبل از زانوھایش بلند می شد دست داد و ھرگاه که بلند می می

و محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلی: بیشتر به ضعف بودن نزدیک 
  ٣باشد. می

 کند:  روایت می / دلیل دوم) امام ابو داود

ُد ْ�ُن « ثَِ� ُ�َمَّ ٍد، َحدَّ َعِز�ِز ْ�ُن ُ�َمَّ
ْ
َ�نَا َ�بُْد ال َ�نَا َسِعيُد ْ�ُن َمنُْصوٍر، َحدَّ َحدَّ

يِب ُهَر�َْرَة، قَاَل: قَاَل 
َ
ْعَرِج، َ�ْن أ

َ ْ
نَاِد، َعِن األ يِب الزِّ

َ
ِ بِْن َحَسٍن، َ�ْن أ َ�بِْد ا�َّ

ِ َص�َّ اهللاُ  َحُدُ�ْم فََال َ�رْبُْك َكَما َ�رْبُُك «َعلَيِْه وََسلََّم:  رَُسوُل ا�َّ
َ
إَِذا َسَجَد أ

ََضْع يََديِْه َ�بَْل ُرْكبَتَيْهِ  َِعُ�، َويلْ  .٤»ابلْ

                                           
 ٥) / ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج٣٥٣ص ٦ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج -١

) / احمد، سواالت ابو داود الحمد ٤١١٩) / ابن حجر، تقریب التھذیب (ش٣٩٥ص
 ).٣٦٨ص ٨) / ذھبی، سیر أعالم النبالء (ج٢٢٢(ص

 ).٢٩٥ص ١ابن ابی شیبه (ج -٢
 ).٦٠٨١) / ابن حجر، تقریب التھذیب (ش٣٠١ص ٩(جابن حجر، تھیب التھذیب  -٣
) / ١٠٩١) / نسایی (ش٢٧٤٠ - ٢٧٣٩) / بیھقی، سنن کبری (ش٨٤٠ابو داود (ش -٤

) ١٠٠ص ١) / طحاوی، شرح مشکل اآلثار (ج٣٤٥و  ٣٤٤ص ١دار قطنی (ج
 ).٢٥٤ص ١طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج
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فرمودند: ھرگاه که یکی از شماھا به  ج گوید که پیامبر می س ابو ھریره
ھایش به ھایش را قبل از زانو مانند شتر به پایین نرود و دست ،سجده رفت

 زمین بگذارد. 

جز عبدالعزیز بن محمد بن  ،باشند می »ثقة«اما رجال این حدیث ھمگی 
اما  ،باشد حسن الحدیث می«اش در نزد ما  عبید دراوردی که درجه

ھرچند که روایتش  .»باشد الله بن عمر العمری ضعیف می احادیثش از عبید
اما ھمین حدیث را عبدالله بن نافع  ،باشد در اینجا از عبیدالله بن عمر نمی

الصائغ از محمد بن عبدالله بن حسن روایت کرده و فقط قسمت اول حدیث 

ََضْع يََديِْه َ�بَْل ُرْكبَتَيْهِ « :را دارد و قسمت آخر حدیث یعنی را ندارد و  »َويلْ

باشد و از عبدالعزیز  می »ثقة يغلط«اش نزد ما  عبدالله بن نافع الصائغ درجه
 باشد. حدیث قویتر میمحمد بن عبید دراوردی در روایت بن 

امام یحیی  ،»ثقة صحيح الكتاب، فی حفظه لني«گوید:  امام ابن حجر می
امام ابو زرعه  ،»باشد ثقة و در امام مالک ثبت می« :گوید بن معین می

گوید:  و در جایی دیگر می» ثقة« گوید: امام نسایی می ،»ال بأس به« :گوید می
غرائب وهو يف  كروی عن مال«گوید:  امام ابن عدی می ،»به بأسليس «

كان « :گوید ثقات آورده و میامام ابن حبان او را در  ،»رواياته مستقيم احلديث
 ،»ثقة«گوید:  امام عجلی می ،»صحيح الكتاب، وإذا حدث من حفظه ربام أخطأ

، كان حيفظ وحديثه كوأعلم الناس برأی مال كليس بذا«گوید:  امام احمد می
مل يرضوا «گوید:  امام خلیلی می ،»ككله ثم دخله بآخرة ش كحديث مال

امام  ،»مدنی صالح«گوید:  امام ابن قانع می ،»حفظه، هو ثقة أثنی عليه شافعی
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امام  ،»ليس باحلافظ، هو لني يف حفظه، وكتابه أصح«گوید:  ابو حاتم می
 .١»يف حفظه شیء«گوید:  امام بخاری میو  »يعترب به«گوید:  دارقطنی می

» ِ ِد بِْن َ�بِْد ا�َّ ِ ْ�ُن نَافٍِع، َ�ْن ُ�َمَّ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيٍد، َحدَّ َحدَّ
 ِ يِب ُهَر�َْرَة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ْعَرِج، َ�ْن أ

َ ْ
نَاِد، َعِن األ يِب الزِّ

َ
بِْن َحَسٍن، َ�ْن أ

ََمُل «�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َص 
ْ
َحُدُ�ْم يِف َصَالتِِه، َ�يرَْبُُك َكَما َ�رْبُُك اجل

َ
 ٢.»َ�ْعِمُد أ

بینم که بعضی از شما  فرمودند: می ج گوید که پیامبر می س ابو ھریره
  زند. در نماز مانند شتر زانو می

ََضْع يََديْهِ «و لذا در نزد ما این قسمت از حدیث:  سخن  .»َ�بَْل ُرْكبَتَيْهِ  َويلْ
خود عبدالعزیز بن محمد دراوردی است که برای شرح حدیث آن را بیان 

ده را باشد و عالوه بر اینکه عبدالله بن نافع الصائغ این زیا کرده و مدرج می
چیزی که وقوع ادراج در حدیث را نزد ما  در روایت حدیث خود نیاورده.

از تشابه به شتر در  ج حدیث رسول الله کند این است که در این بیشتر می
اند و سیاق لفظ و کالم ھمچنانکه معلوم  ھنگام پایین رفتن نھی کرده

ََمُل « :باشد می
ْ
َحُدُ�ْم يِف َصَالتِِه، َ�يرَْبُُك َكَما َ�رْبُُك اجل

َ
از  ج پیامبر .»َ�ْعِمُد أ

اگر ما به  حال ،ویمبه پایین نرد که مانند شتر ان تشابه ظاھری نھی کرده
شتری در ھنگام پایین رفتن دقت کنیم و سپس به دو نمازگذار که یکی اول 

دھد نگاه  نوھایش را قرار میگذارد و دیگری اول زا ھایش را زمین می دست
 باشد؟  کدام یک شبیه پایین رفتن شتر می کنیم،

                                           
) / ٣٦٥٩تقریب التھذیب (ش) / ابن حجر، ٥١ص ٦ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج -١

) / بخاری، ٥١٣ص ٢) / ذھبی، میزان االعتدال (ج٦٣ص ٢عجلی، معرفة الثقات (ج
) / ابن ابی حاتم، ٣٤٨ص ٨) / ابن حبان، الثقات (ج٣٠٩ص ٢التاریخ الصغیر (ج

 ).١٨٣ص ٥الجرح و التعدیل (ج
 ). ١٠٩٠) / نسایی (ش٢٧٤٢) / بیھقی، سنن کبری (ش٨٤١ابو داود (ش  -٢
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آنچه بدیھی است و ھر فردی چه عالم یا جاھل و چه کودک و بزرگ در 
ھایش را به  فھمد، تشابه آن با فردی است که اول دست ه کردن میاین نگا

 گذارد.  زمین می
اند و متأسفانه وقتی به  در اینجا از تشابه ظاھری نھی کرده ج و پیامبر

اند که بفھمانند که زانوی شتر  کتب بعضی فقھا نگاه کردم بعضی سعی کرده
زانوی شتر در اند که  ای دیگر ھم گفته باشد و عده در پاھایش می

باشد و ھر کدام برای این حرف خود به لغت عرب استناد  ھایش می دست
اند:  باشد گفته ھایش می مثال برای اثبات اینکه زانوی شتر در دست .اند کرده

ھایش  آمده است که زانوی شتر در دست ٢و تھذیب اللغة ١در لسان العرب
 قرار دارد؛ 

برای اینکه ثابت کنند زانوی شتر در  / ھم مانند امام ابن القیم ای عده
داند و این  اند: اھل لغت ھمچنین معنایی را از زانو نمی باشد گفته پاھایش می

 ٣باشد. قول نادرست می
روایت  / با سند صحیح از امام ابراھیم نخعی / و یا امام طحاوی

 کند:  می

شعبة عن بن جرير عن براهيم بن مرزوق بن دينار قال: ثنا وهب إحدثنا «

سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد فقال أو «مغرية قال: 

 ٤.»يضع ذلك إال أمحق أو جمنون

                                           
 ).٤٣٢ص ١ابن منظور، لسان العرب (ج -١
 ).٤٣٢ص ١٠ازھری، تھذیب اللغة (ج -٢
 ).٨٧ابن القیم، زاد المعاد (ص -٣
 ).٢٥٦ص ١) / طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج٢٩٥ص ١ابن ابی شیبه (ج -٤
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در مورد اینکه فردی  / گوید از ابراھیم نخعی مغیرۀ بن مقسم می
گذارد پرسیدم؛ و ایشان  ھا را بر زمین می ھنگام سجده رفتن اول دست

 دھد! یا دیوانه کسی این کار را انجام میگفتند: مگر جز انسان احمق 
از تشابه ظاھری به شتر  ج اند که پیامبر اما اینان گویی فراموش کرده

نباید مانع عدم  ،اند و دانستن اینکه زانوی شتر در کجا قرار دارد نھی کرده
حدیث ربطی به اینکه زانوی شتر کجا قرار دارد  اصالً  تشابه به شتر گردد و

لم به نقاط ندارد. البته در نزد من این خلط و اشتباه آنان ناشی از عدم ع
بوده و اگر ضعف این قسمت از روایت  ج بیر پیامبرضعف این دو روایت و تع

 ؛رسیدند به این نتیجه می ،گذاشتند ھم میرا با نھی از تشابه ظاھری کنار 
اند که زانوی شتر کجا قرار دارد تا مانند وی   ھا فقط به این توجه کرده اما آن

از تشابه ظاھری  ج اند که پیامبر اما این نکته را فراموش کرده ؛زانو نزنیم
 اند و نه تشابه قرار دادن زانو.  پایین رفتن نھی کرده

ه سایر ھای دیگر نماز از تشابه ظاھری ب در بعضی از قسمت ج و پیامبر
 کند:  روایت می / امام مسلم مثالً  ،اند حیوانات نھی کرده

َ�نَا« مْحََر، َ�ْن  َحدَّ
َ ْ
بُو َخادِلٍ َ�ْعِ� األ

َ
َ�نَا أ ، َحدَّ ُد ْ�ُن َ�بِْد اِهللا بِْن ُ�َمْ�ٍ ُ�َمَّ

َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن إِبَْراِهيَم  ُ  -ُحَسْ�ٍ الُْمَعلِِّم، ح قَاَل: وََحدَّ
َ

قَاَل:  - َواللَّْفُظ هل
َة، َ�ْن  َ�نَا ُحَسْ�ٌ الُْمَعلُِّم، َ�ْن بَُديِْل بِْن َميرَْسَ نَا ِعيىَس ْ�ُن يُو�َُس، َحدَّ ْخرَبَ

َ
أ

َْوَزاِء، َ�ْن اَع�َِشَة، قَالَْت: اَكَن رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ 
ْ
يِب اجل

َ
َ�نَْ�  ...أ

ْن َ�ْفرَتَِش الرَُّجُل ِذَرا�َ 
َ
بُعِ أ  .١»يِْه افرِْتَاَش السَّ

نھی کردند که در سجده نماز مانند  ج گوید: پیامبر می ل عایشه
  ھا را پھن نماییم.  درندگان دست

                                           
 ).١١٣٨مسلم (ش -١
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ھا  از تشبه ظاھری به پھن کردن دست ج بینیم که پیامبر و در اینجا می
 اند.  مانند درندگان نھی کرده

 کند:  با اسناد صحیح روایت می / و امام ابو یعلی

َ�نَا [ص:« : َحدَّ
َ

�ِيِع، قَاال َقاِسِم، وََسِعيُد ْ�ُن الرَّ
ْ
نَا َهاِشُم ْ�ُن ال ْخرَبَ

َ
] ٨٣٥أ

ِ َص�َّ  �ََس ْ�َن َمالٍِك، َ�ُقوُل، قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ُشْعبَُة، َ�ْن َ�تَاَدَة، قَاَل: َسِمْعُت أ

َحُدُ�ْم ِذَراَ�يِْه اْ�تَدِ «اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
 يَبُْسْط أ

َ
ُجوِد، َوال ُكوِع َوالسُّ لُوا يِف الرُّ

ِب 
ْ
لَك

ْ
 ١.»�َِساَط ال

فرمودند که در رکوع آرام بگیرید و  ج گوید: پیامبر می س انس بن مالک
 ھا پھن نکنید.  (در سجده) ساعدھایتان را مانند ساعدھای سگ

  . اند ھا نھی کرده و در اینجا از تشابه به سگ
 کند:  روایت می / و امام احمد

يِب ِز�َاٍد، َ�ْن ُ�َاِهٍد، «
َ
�ٌك، َ�ْن يَِز�َد بِْن أ َ�نَا رَشِ َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن آَدَم، َحدَّ َحدَّ

َمَرِ� رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم بِثََالٍث، َوَ�َهاِ� 
َ
يِب ُهَر�َْرَة، قَاَل: أ

َ
َ�ْن أ

ىَح لُكَّ يَْوٍم، َوالِْوتِْر َ�بَْل انلَّْوِم، وَِصيَاِم ثََالثَِة َ�ْن ثََالٍث:  َعيَتِ الضُّ
ْ
َمَرِ� بَِر�

َ
"أ

ِب، 
ْ
لَك

ْ
يِك، َو�ِْ�َعاٍء َكإِْ�َعاِء ال يَّاٍم ِمْن لُكِّ َشْهٍر، َوَ�َهاِ� َ�ْن َ�ْقَرٍة َكنَْقَرِة ادلِّ

َ
�

 ِ
ْ

َِفاِت اثلَّْعلَِب َواتل
ْ

 .٢»َفاٍت اَكتل
مرا نھی کردند که در نماز مانند  ج گوید که: پیامبر می س ابو ھریره

باشد) و مانند سگ بشینم  خروس نوک بزنم (کنایه از تند نماز خواندن می
(یعنی مقعد فرد بر زمین باشد و کف دو پایش را به زمین بگذارد و 

                                           
 ).١٣٢٢ابو یعلی (ش -١
 ).٨١٠٦احمد (ش -٢
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ھایش را راست کند) و مانند روباه نگاه کنم (کنایه از نگاه کردن به  ساق
 .باشد) میاطراف 

باشند جز شریک بن عبدالله نخعی که  می» ثقة«حدیث راویان این 
اما  ؛باشد می ٢»ضعیف«ابی زیاد که باشد و یزید بن  می ١»حسن الحدیث«

آمده است  / ای در سنن کبری امام بیھقی برای یزید بن ابی زیاد متابعه
  گردد:  می نلذا حدیث حس

  رٍ اهِ و َط بُ أا نَ رَبَ خْ أ«
ْ
َ بُ أا نَ �َ دَّ حَ  يهُ قِ قَ ال

ْ
ُّ  نْ سَ و احل  ةَ �َ اوِ عَ مُ  ِن بْ  مَ يْ اهِ رَ بْ إ نُ �ْ  يلَعِ

َ  دِ بْ �َ  نُ �ْ  دُ مْحَ أا نَ رَبَ خْ أ يُّ ورِ ابُ انليسَ 
ْ
  ارِ بَّ اجل

ْ
 اٍث يَ �ِ  نُ �ْ  ُص فْ ا حَ نَ �َ دَّ حَ  يُّ دِ ارِ َط عُ ال

َ�ْن  ج َوَ�َهاِ�  : ...القَ  هُ نْ �َ  اهللاُ  يِضَ رَ  ةَ رَ �ْ رَ  هُ يِب أ نْ �َ  دٍ اهِ ُ�َ  نْ �َ  ٍث يَلْ  نْ �َ 
يِْك  ِقرِْد، أْو أْ�ُقَر َ�ْقَر ادلِّ

ْ
َِفاِت اثلَّْعلَِب، أْو أقىِْعَ إْ�َعاَء ال

ْ
َِفاِف يِف َصَاليِت اتل

ْ
 ٣.»االتل

باشد  می ٤»ضعیف«سلیم که باشند جز لیث بن ابی  می »ثقة«و راویانش 
 ولی برای متابعه یزید بن ابی زیاد کافی است. 

ضعيف و سامعه «گوید  و احمد بن عبدالجبار عطاردی: امام ابن حجر می
و در جایی دیگر  »الشيخ املعمر املحدث«گوید:  امام ذھبی می .»لسريه صحيح

ليس بالقوی تركه ابن « :گوید امام حاکم می ،»روايته صدوق يف« :گوید می
ال « :گوید میامام ابن عدی  ،»ليس بالقوی« :گوید امام ابو حاتم می ،»عقده

امام سری بن  ،»يعرف له حديث منكر وإنام ضعفوه أنه مل يلق من حيدث عنهم
امام خطیب  ،»ال بأس به« :گومید امام دارقطنی می ،»ثقة«گوید:  یحیی می

                                           
 ).٣٣٣ص ٤ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج -١
 ).٣٢٩ص ١١ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج -٢
 ).٢٨٤٩بیھقی، سنن کبری (ش -٣
 ).٤٦٥ص ٨ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج -٤
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امام ابن حبان  ،»حسن حاله و جتوز روايته النه وثق وعدل« :گوید بغدادی می
امام  ،»کند گوید گاھی مخالف روایت می او را در ثقات آورده است و می«

 ١»كعن القدماء فاهتموه لذل يحديثه مناكري، لكنه رو ليس يف«گوید:  خلیلی می
 ».باشد حسن الحدیث می«و در نزد ما ھم 

 کند:  و امام نسایی با سند صحیح روایت می

» ٍّ نَا َ�ْمرو بِْن يلَعِ َ�نَاأْخرَبَ بُو ُ�َعيٍْم،  قَال: َحدَّ
َ
َ�ْن ِمْسَعٍر، َ�ْن ُ�بَيِْد اِهللا  أ

ِقبِْطيَِّة، َ�ْن َجابِِر بِْن َسُمَرَة قَاَل: ُكنَّا إَِذا َصلَّيْنَا َخلَْف انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا 
ْ
بِْن ال

بَابَ  َِشاَرَة بِإِْصبَِعِه السَّ
ْ

َالُم َعلَيِْه وََسلََّم، قُلَْنا: َ�ْعِ� اإل َالُم َعلَيُْ�ْم، السَّ ِة، السَّ
قَْواٍم يَْرُموَن " َعلَيُْ�ْم، َ�َقاَل نَلَا َ�ْعِ� انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:

َ
َما بَاُل أ

ْو 
َ
َحَدُ�ْم أ

َ
 يَْ�يِف أ

َ
ال

َ
ْمِس، أ َيِْل الشُّ

ْ
ْذنَاُب اخل

َ
َها أ َّ�

َ
َالِة َك� يِْديِهْم يِف الصَّ

َ
بِأ

َحَدهُ 
َ
ِخيِه ِمْن َ�ْن يَِميِنِه، َوَ�ْن أ

َ
ْن يََضَع يََدُه ىلَعَ فَِخِذهِ ُ�مَّ �َُسلَِّم ىلَعَ أ

َ
ْم أ

 ٢.»ِشَماهِلِ 
نماز  ج گوید: ما زمانیکه پشت سر پیامبر می س جابر بن سمره

ھایمان را ھم  السالم علیکم دست نماز ھمراه مھنگام اتمادر  ،خواندیم می
به ما گفت: چه شده  ج کنیم؛ پس پیامبر بردیم گویی که سالم می باال می
ھا تکان  ھایشان را مانند دم اسب ای ھنگام اتمام نماز دست بینم عده که می

                                           
) / ابن ابی ٤٥ص ٨) / ابن حبان، الثقات (ج٥٧ص ١٣ذھبی، سیر أعالم النبالء (ج  -١

) / خطیب ١٩١ص ١) / ابن عدی، الکامل (ج٦٢ص ٢حاتم، الجرح و التعدیل (ج
) / ابن ٥١ص ١) / ابن حجر، تھذیب التھیب (ج٢٦٢ص ٤بغداد (ج تاریخبغدادی، 

 ).٦٤حجر، تقریب التھذیب (ش
االلمعجم ) / ٣١١١ - ٣١٠١ – ٣٠٨٠) بیھقی، سنن کبری (ش ١٣١٨نسایی (ش -٢

 - ٢٠٨٠٦) / احمد (ش ١٨٣٩ - ١٨٣٦(ش  المعجم الکبیر) / ٨٥٩(ش  األوسط
٢٠٩٧٢.( 
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ھایتان روی زانوھایتان باشد و از طرف راست  دھند؟ کافی است که دست می
 و چپ سالم دھید. 

 ج بینیم که پیامبر کنیم می تی ما خوب به این احادیث نگاه میحال وق
اند که در نماز حاالتی به خود بگیریم که به حیوانات شبیه باشد و  نھی کرده

الزم نیست که بفھمیم که نوک خروس، ذراع سگ، عقب درندگان، دم اسب، 
ین افعال ھا ا باشند؛ بلکه باید ببینیم که آن گردن روباه و زانوی شتر کجا می

ھا عمل کنیم؛ و گرنه ما دم یا  دھند و سپس مخالف آن را چطوری انجام می
عدم  ج ھا انجام دھیم بلکه ھدف پیامبر نوک نداریم که مخالف دم و نوک آن

 تشبه ظاھری بوده است. 

 دانند  گذاشتن زانوها را مستحب می ،دالیل فقهایی که در سجده رفتن اول
 اما این دسته از فقھا برای این قول خود چند دلیل دارند که عبارت است از: 

 آمده است که:  / دلیل اول) در سنن امام ابو داود

َ�نَا يَِز�ُد ْ�ُن « : َحدَّ
َ

، وَُحَسْ�ُ ْ�ُن ِعيىَس، قَاال ٍّ ََسُن ْ�ُن يلَعِ
ْ
َ�نَا احل َحدَّ

�ٌك، َ�ْن اَعِصِم  نَا رَشِ ْخرَبَ
َ
�ِيِه، َ�ْن َوائِِل بِْن ُحْجٍر، َهاُروَن، أ

َ
بِْن لُكَيٍْب، َ�ْن أ

يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم إَِذا َسَجَد وََضَع ُرْكبَتَيِْه َ�بَْل يََديِْه، «قَاَل: 
َ
َرأ

 ١.»َو�َِذا َ�َهَض َرَ�َع يََديِْه َ�بَْل ُرْكبَتَيْه
م که ھرگاه به سجده را دید ج گوید: پیامبر می س وائل بن حجر

داد و ھرگاه که  ھایش بر زمین قرار می زانوھایش را قبل از دست ،رفت می
 کرد.  ھایش را قبل از زانوھایش بلند می شد دست بلند می

                                           
 - ١٠٨٩) / نسایی (ش ٢٦٨) / ترمذی (ش٨٨٢(ش  ) / ابن ماجه٨٣٨ابو داود (ش -١

) / ٣٤٥ص ١) / دار قطنی (ج١٣٢٠) / دارمی (ش ١٩١٢) / ابن حبان (ش ١١٥٤
 ).٣٩ص ٢٢(ج المعجم الکبیر
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چرا که راوی این حدیث شریک بن عبدالله  ،باشد اما این حدیث منکر می
ی در مقابل اما تفرد و ١،باشد باشد که ھرچند حسن الحدیث می نخعی می

گردد و این حدیثی که او از عاصم بن کلیب روایت  احادیث ثقات مقبول نمی
 ٣ثوری، سفیان ٢شعبة بن الحجاج،«ثقات دیگری مانند  ،کرده است

 ٧قیس بن ربیع، ٦خالد بن عبدالله، ٥عبدالله بن ادریس، ٤عبدالواحد بن زیاد،
بشر بن  ١٠زھیر بن معاویة، ٩زائدة بن قدامة، ٨ابواالحوص سالم بن سلیم،

عاصم «از  »١٤ابو عوانة، و ١٣غیالن بن جامع، ١٢عنبسة بن سعید، ١١مفضل،
» علقمه بن وائل«اند و ھمچنین  روایت کرده» بن کلیب عن ابیه عن وائل

                                           
 ).٣٣٣ص ٤ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج -١
 ).٣٥ص ٢٢(ج المعجم الکبیر) / ١٨٨٧٧) / احمد (ش ٦٩٨ابن خزیمه (ش  -٢
 ).١٧٥ص ٢عبدالرزاق (ج -٣
 ).٢٧٩٨ - ٢٦١٧) / بیھقی، سنن کبری (ش ١٨٨٥٠احمد (ش  -٤
) / ١٩٤٥) / ابن حبان (ش ٢٩٢) / ترمذی (ش ٢٠٢ابن الجارود، المنتقی (ش  -٥

 ).١١٠٢نسایی (ش 
 ).٢٨٩٥بیھقی، سنن کبری (ش  -٦
 ).٣٣ص ٢٢(ج المعجم الکبیر -٧
 ).١١١٣) / طیالیسی، المسند (٣٤ص ٢٢(ج المعجم الکبیر -٨
) ١٣٥٧) / دارمی (ش٢٠٨) / ابن الجارود، المنتقی (ش٣٥ص ٢٢(ج المعجم الکبیر -٩

 ).١٨٨٧٠) / احمد (ش١٨٦٠) / ابن حبان (ش٨٨٩/ نسایی (ش
 ).١٨٨٧٦) / احمد (ش٣٦ص ٢٢(ج المعجم الکبیر -١٠
 ).١٢٦٥) / نسایی (ش٧٢٦) / ابو داود (ش٣٧ص ٢٢(ج المعجم الکبیر -١١
 ).٣٧ص ٢٢(ج المعجم الکبیر -١٢
 ).٣٧ص ٢٢(ج المعجم الکبیر -١٣
 ).٣٨ص ٢٢(ج المعجم الکبیر -١٤
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ھا فقط  اما تمامی این ١.نقل کرده است» پدرش وائل«را از  این حدیث
از چگونگی سجده رفتن  به سجده رفته و بحثی ج اند که پیامبر گفته

 باشد.  لذا منکر بودن این روایت واضح می ؛اند نکرده ج الله رسول
 / ای در سنن امام ابو داود شریک بن عبدالله متابعه البته برای این

 اند که:  آورده

اُج ْ�ُن ِمنَْهاٍل،« َ�نَا َحجَّ ُد ْ�ُن َمْعَمٍر، َحدَّ َ�نَا ُ�َمَّ اٌم:  َحدَّ َ�نَا َوقَاَل َهمَّ وَحدَّ
�ِيِه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّم

َ
ثَِ� اَعِصُم ْ�ُن لُكَيٍْب، َ�ْن أ  َشِقيٌق، َحدَّ

اهُ  ْن َ�َقَع َكفَّ
َ
رِْض َ�بَْل أ

َ ْ
 األ

َ
ا َسَجَد َوَ�َعتَا ُرْكبَتَاُه إِىل  ٢.»فَلَمَّ

کرد  میھرگاه که سجده  ج کند که: پیامبر نقل می ج کلیب از پیامبر
 گرفت.  ھایش بر زمین قرار می زانوھایش قبل از دست

اما علتی که این حدیث  ،باشند می» ثقة«رجال این روایت ھم ھمگی 
و ھمچنین شقیق ابو  ٣باشد ت که کلیب بن شھاب تابعی میدارد این اس

 باشد.  باشد و لذا این حدیث مرسل و ضعیف ضعیف می لیث مجھول می
 کند:  روایت می / داوددلیل دوم) امام ابو 

َ�نَا « اٌم، َحدَّ َ�نَا َهمَّ اُج ْ�ُن ِمنَْهاٍل، َحدَّ َ�نَا َحجَّ ُد ْ�ُن َمْعَمٍر، َحدَّ َ�نَا ُ�َمَّ َحدَّ
�ِيِه، 

َ
َبَّاِر بِْن َوائٍِل، َ�ْن أ

ْ
ُد ْ�ُن ُجَحاَدَة، َ�ْن َ�بِْد اجل انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا  أنَّ ُ�َمَّ

َالِة قَاَل  َعلَيِْه وََسلَّمَ  رِْض : فََذَكَر َحِديَْث الصَّ
َ ْ
 األ

َ
ا َسَجَد َوَ�َعتَا ُرْكبَتَاُه إِىل فَلَمَّ

اهُ  ْن َ�َقَع َكفَّ
َ
 ٤».َ�بَْل أ

                                           
) / ابو نعیم، ١٨٨٦٦) / احمد (ش٢٦١٦) / بیھقی، سنن کبری (ش٩٢٣مسلم (ش -١

 ).٨٨٩المستخرج علی مسلم (ش
 ).٢٧٣٥) / بیھقی، سنن کبری (ش٨٣٩ابو داود (ش -٢
 ).٤٤٥ص ٨ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج -٣
 ).٢٧٣٤بیھقی، سنن کبری (ش) / ٨٣٩ابو داود (ش -٤
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رفت  را دیدم که ھرگاه به سجده می ج گوید: پیامبر می س وائل بن حجر
  داد.  ھایش بر زمین قرار می زانوھایش را قبل از دست

باشد  اما علتی که دارد این می ،باشند می» ثقة« رجال این روایت ھمگی
چرا  ؛چیزی نشنیده است س که عبدالجبار بن وائل از پدرش وائل بن حجر

گوید که من  که پدرش در زمان کودکی وی فوت کرده است و خودش می
 حتی نماز خواندن پدرم را ھم به یاد ندارم. 

 کند: امام ابو داود با سند صحیح روایت می

َ�نَا َ�بُْد الَْوارِِث ْ�ُن  َ�نَاَحدَّ « ، َحدَّ َُشِ�ُّ
ْ
َة اجل ِ ْ�ُن ُ�َمَر بِْن َميرَْسَ ُ�بَيُْد ا�َّ

َبَّاِر ْ�ُن َوائِِل بِْن ُحْجٍر، 
ْ
ثَِ� َ�بُْد اجل ُد ْ�ُن ُجَحاَدَة، َحدَّ َ�نَا ُ�َمَّ َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ

ْعِقُل َصَالَة 
َ
 أ

َ
يِب قَاَل: ُكنُْت ُغَالًما ال

َ
ثَِ� َوائُِل ْ�ُن َعلَْقَمَة، َ�ْن أ يِب قَاَل: فََحدَّ

َ
أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فاََكنَ   ١ .»...َوائِِل بِْن ُحْجٍر، قَاَل: َصلَّيُْت َمَع رَُسوِل ا�َّ
من بچه بودم و نماز خواندن پدرم را به یاد «گوید:  عبدالجبار بن وائل می

کرد که من با روایت علقمة بن وائل از پدرم وائل برایم ندارم و لذا برادرم 
  ».نماز خواندم... ج رسول الله

 کند:  روایت می / دلیل سوم) ھمچنین امام داود

اُج ْ�ُن ِمنَْهاٍل،« َ�نَا َحجَّ ُد ْ�ُن َمْعَمٍر، َحدَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا  َحدَّ اٌم: وَحدَّ َوقَاَل َهمَّ
ثَِ� اَعِصمُ  �ِيِه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّم َشِقيٌق، َحدَّ

َ
 ْ�ُن لُكَيٍْب، َ�ْن أ

اهُ  ْن َ�َقَع َكفَّ
َ
رِْض َ�بَْل أ

َ ْ
 األ

َ
ا َسَجَد َوَ�َعتَا ُرْكبَتَاُه إِىل  ٢.»فَلَمَّ

                                           
 المعجم الکبیر) / ٨٨٩) / ابو نعیم، المستخرج علی مسلم (ش٧٢٣ابو داود (ش -١

) / ١٨٦٢) / ابن حبان (ش٢٥٧ص ١) / طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج٢٨ص ٢٢(ج
 ).٩٠٥ابن خزیمه (ش

 ).٢٧٣٥) / بیھقی، سنن کبری (ش٨٣٩ابو داود (ش -٢
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کرد  ھرگاه که سجده می ج کند که: پیامبر نقل می ج کلیب از پیامبر
 گرفت. ھایش بر زمین قرار می دست زانوھایش قبل از

و  ١باشد ت که کلیب بن شھاب تابعی میعلتی که این حدیث دارد این اس
  باشد. باشد و لذا این حدیث مرسل و ضعیف می شقیق ابو لیث ھم مجھول می
 کند:  روایت می / دلیل چھارم) امام بیھقی

َفِقيهُ «
ْ
َارِِث ال

ْ
بُو بَْ�ِر ْ�ُن احل

َ
نَا أ ْخرَبَ

َ
ِد ْ�ُن َحيَّاَن، َوأ بُو ُ�َمَّ

َ
ثنا حد، أنبأ أ

ُد ْ�ُن َ�َْ�،  بُو ُكَر�ٍْب، حدُ�َمَّ
َ
ُد ْ�ُن ُحْجٍر، حدثنا أ ثنا َسِعيُد ْ�ُن حدثنا ُ�َمَّ

ِه، َ�ْن َوائِِل بِْن ُحْجٍر قَاَل:  مِّ
ُ
َبَّاِر بِْن َوائٍِل، َ�ْن أ

ْ
َبَّاِر، َ�ْن َ�بِْد اجل

ْ
َ�بِْد اجل

َل َما وََص "َصلَّيُْت َخلْ  وَّ
َ
َل َف رَُسوِل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، ُ�مَّ َسَجَد َوَ�َن أ

رِْض ُرْكبَتَاهُ 
َ ْ
 األ

َ
 ٢.»"إِىل

نماز خواندم و  ج گوید که پشت سر رسول الله می س وائل بن حجر
رسید زانوھایش  ایشان به سجده رفتند و اول چیزی که از ایشان به زمین می

  بود. 
 باشد چرا که:  اما این حدیث ھم قابل استناد نمی

امام ابن حبان  ،»فيه نظر«گوید:  محمد بن حجر حضرمی: امام بخاری می

اجلبار بنسخة منكرة، ال جيوز االحتجاج  يروی عن عمه سعيد بن عبد« :گوید می

و نزد  ٣»شیخ« :گوید امام ابو حاتم می ،»ريله مناك« :گوید امام ذھبی می ،»به

 باشد.  می »ضعيف«ھم  ما

                                           
 ).٤٤٥ص ٨(جابن حجر، تھذیب التھذیب  -١
 ).٢٧٣٧بیھقی، سنن کبری (ش -٢
) / ٢٣٩ص ٧) / ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج٦٩ص ١بخاری، التاریخ الکبیر (ج -٣

 ).٥١١ص ٣) / ذھبی، میزان االعتدال (ج٢٠٨ص ٢ابن حبان، المجروحین (ج



 ٢٥ فصل دوم: بررسی دالیل این اقوال و نقد و ترجیح آرا

امام  ،»ليس بالقوی« :گوید سعید بن عبدالجبار بن وائل: امام نسایی می

ليس له كثري حديث «گوید:  امام ابن عدی می ،»ليس بثقة«گوید:  ابن معین می

و امام  »انام له عن ابيه عبداجلبار عن وائل احاديث يسرية نحو اخلمسة او الستة
 .١»او را در ثقات آورده است«ابن حبان 

موردش نیافتم فقط در أم عبدالجبار: در کتب جرح و تعدیل چیزی در 
 با لفظ ام یحیی آمده است.  ٢معجم الکبیر

 کند:  روایت می / دلیل پنجم) امام ابن ابی خیثمه

 حد«
ْ

َعَالُء ْ�ُن إِْسَماِ�يَل اال
ْ
بفيد، قال: وم�هل ، لكو� أبو احلسنثنا ال

�ٍَس قَاَل:حد
َ
ْحَوِل، َ�ْن أ

َ ْ
يُْت رَُسوَل " ثنا َحْفُص ْ�ُن ِ�يَاٍث، َ�ْن اَعِصٍم األ

َ
َرأ

ُذَ�يِْه، ُ�مَّ َرَ�َع َحىتَّ اْستََقرَّ لُكُّ 
ُ
َ فََحاَذى بِإِْ�َهاَميِْه أ اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َكربَّ

َسُه َحىتَّ اْستََقرَّ لُكُّ َمْفِصٍل ِمنُْه يِف َموِْضِعِه، َمْفِصٍل ِمنُْه يِف َموِْضِعِه، َورَ 
ْ
َ�َع َرأ

َطَّ بِاتلَّْكِبِ� َحىتَّ َسبََقْت ُرْكبَتَاُه يََديْهِ 
ْ

  ٣.»ُ�مَّ ا�
ھایشان  را دیدم که تکبیر را گفتند و دست ج گوید که پیامبر می س انس

سپس به رکوع رفتند تا اینکه ھر کدام  ،ھایشان باال آوردند را تا موازات گوش
از مفاصلشان آرام گرفت و سپس سرش را بلند نمودند تا اینکه ھمه مفاصل 

                                           
) / ذھبی، ٣٨٧ص ٣) / ابن عدی، الکامل (ج٥٢نسایی، الضعفاء والمتروکین (ص -١

) / ابن حبان، ٥٨ص ١) / ابن معین، معرفة الرجال (ج١٤٧ص ٢االعتدال (ج میزان
 ).٥٣ص ٤) / ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج٣٥٠ص ٦الثقات (ج

 ).٤٩ص ٢٢(ج المعجم الکبیر -٢
) / ٣٤٥ص ١) / دار قطنی (ج٨٢٢) / مستدرک (ش٢٧٣٨بیھقی، سنن کبری (ش -٣

ضیاء المقدسی، احادیث المختاره ) / ٥٥ص ١ابن ابی خیثمة، التاریخ الکبیر (ج
 ).٢٣١٠(ش
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سپس با گفتن تکبیر به سجده رفتند و  ؛بدنشان سر جای خود قرار گرفت
 ھایشان افتاد. زانوھایش جلوی دست

طار جز عالء بن اسماعیل الع ،باشند می» ثقة«راویان این حدیث ھمگی 
باشد و  اما عینش معلوم می ،باشد که تعدیل نشده است و مجھول العدالة می

اصل  ،در نزد ما انسان مسلمان اگر عینش معلوم باشد و مجھول العین نباشد
و امام  / باشد و امام حاکم بودن می» صدوق و حسن الحدیث«بر 

اشد ب که غلو می ١اند را بر شرط شیخین تصحیح کرده روایت وی / ذھبی
باشد و نه صحیح؛ لذا سند این حدیث نزد ما  و احادیثش در درجه حسن می

 باشد.  حسن می
 فرماید:  می أ خداوند

ْ ُشَهَدآَء َ�َ ﴿ َُكونُوا ٗة وََسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
َوَ�ُ�وَن  ٱ�َّاِس َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

 .]١٤٣[البقرة:  ﴾َعلَۡيُ�ۡم َشهِيٗد�ۗ  ٱلرَُّسوُل 
شما را امت وسط قرار دادیم تا گواه مردمان باشید و رسول ھم بر گمان  و بی«

 . »شما گواه باشد
در تفسیر  ج کند که پیامبر در صحیح خود روایت می / و امام بخاری

لذا اصل در  ؛٢»الوسط العدل«باشد  این آیه فرمودند که وسط ھمان عدل می
 باشد.  انسان مسلمان بر عدالت می

اوند توفیق دھد قصد داریم که در مورد جھالت و إن شاءالله اگر خد
 در آنجا به بررسی این مطلب بپردازیم.  عدالت راوی تألیفی بنوسیم و کامالً 

  کند:  روایت می / دلیل ششم) امام ابو یعلی

                                           
 ).٨٢٢مستدرک (ش -١
 ).٣٣٣٩ - ٤٤٨٧بخاری (ش -٢
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عن عبد اهللا بن سعيد عن جده، عن أبو ب�ر حدثنا ابن فضيل حدثنا «
"إذا سجد أحد�م، فليبدأ عن انليب ص� اهللا عليه وسلم أيب هر�رة: 

 ١.»بر�بتيه قبل يديه، وال يربك بروك اجلمل
ھرگاه که یکی از شما به سجده رفت  ج گوید: که پیامبر می س ابو ھریره

 ھایش به زمین بگذارد و مانند شتر زانو نزند.  زانوھایش را قبل از دست
ید بن چرا که راوی آن عبدالله بن سع ،باشد اما سند این روایت واھی می

  ٢باشد. ابی سعید مقبری است که متروک الحدیث می

 دانند  ها را منسوخ می گذاشتن دست ،دالیل فقهایی که در سجده رفتن
 کند:  روایت می / امام بیھقی

نَا« ْخرَبَ
َ
بُو  أ

َ
َفِقيُه، أنبأ أ

ْ
ْصبََهاِ�ُّ ال

َ ْ
َارِِث األ

ْ
ِد بِْن احل مْحَُد ْ�ُن ُ�َمَّ

َ
بُو بَْ�ٍر أ

َ
أ

مْحََد بِْن َزَ�ِر�َّا، 
َ
ُد ْ�ُن أ نَا ُ�َمَّ ْخرَبَ

َ
ْهَراِ�ِّ (ح) َوأ ِد ْ�ُن َحيَّاَن، ثنا اْ�ُن الظَّ ُ�َمَّ

َفْضِل بِْن إِْسَحاَق بِْن خُ 
ْ
ُد ْ�ُن ال : أنبأ ُ�َمَّ

َ
ي قَاال ثنا إِبَْراِهيُم حدَز�َْمَة، أنبأ َجدِّ

يِب َسلََمَة بِْن ُكَهيٍْل، 
َ
�ِيِه، َ�ْن حدْ�ُن إِْسَماِ�يَل بِْن َ�َْ� بِْن أ

َ
يِب، َ�ْن أ

َ
ثنا أ

ََديِْن 
ْ

َسلََمَة بِْن ُكَهيٍْل، َ�ْن ُمْصَعِب بِْن َسْعٍد، َ�ْن َسْعٍد قَاَل: " ُكنَّا نََضُع ايل
ََديِْن َ�بَْل الرُّ 

ْ
ْكبَتَْ�ِ َ�بَْل ايل ِمْرنَا بِالرُّ

ُ
، فَأ  ٣.»ْكبَتَْ�ِ

                                           
) / طحاوی، شرح معاني اآلثار ٦٥٤٠) / ابو یعلی (ش٢٧٤١بیھقی، سنن کبری (ش -١

 ).٢٩٤ص ١) / ابن ابی شیبه (ج٢٥٥ص ١(ج
بخاری، ) / ١٦٢ص ٤) / ابن عدی، الکامل (ج٢٣٧ص ٥ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج -٢

 ).١٠٥ص ٥التاریخ الکبیر (ج
 ).٦٢٨) / ابن خزیمه (٢٧٤٣بیھقی، سنن کبری (ش -٣
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 باشد چرا که راویان آن:  اما اسناد این حدیث واھی می
 ١ باشد. ن اسماعیل بن یحیی: ضعیف میإبراھیم ب

 ٢باشد. اسماعیل بن یحیی بن سلمة: متروک می
  ٣باشد. یحیی بن سلمة بن کھیل: متروک می

 دانند  فرد را مخیر می ،در سجده رفتندالیل فقهایی که 
باشد که ھنگام سجده  گویند فرد مخیر می اما این دسته از علما که می

ھمچنانکه  .باشد رفتن چگونه به سجده برود، عدم ترجیح بین دو روایات می
نقل گردیده که گفته است از نظر سنت ھیچکدام بر  / از امام نووی

و یا به علت نبود حدیث  ٤باشند.  ان میدیگری ترجیح ندارد و ھر دو یکس
 اند.  صحیح در این باره این قول را پذیرفته

 ترجیح بین آرا 
اصح در مورد چگونگی به  ،ھا مشاھده کردیم بحثھمچنانکه در این 

باشد؛ و ھمانطور که دیدیم  ھا می سجده رفتن، گذاشتن زانوھا قبل از دست
 ج وھا، حدیث صحیحی از رسول اللهھا قبل از زان در مورد جلو افتادن دست

  و ھیچیک از صحابه نداریم. 

                                           
ي الکتب الستة ) / ذھبی، من له روایة ف١٠٦ص ١ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج -١

 ).١١٧(ش
) / ذھبی، من له روایة في الکتب الستة ٣٣٦ص ١ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج -٢

 ).٤١٢(ش
) / ذھبی، من له روایة في الکتب الستة ٢٢٤ص ١١التھذیب (جابن حجر، تھذیب  -٣

 ).٦١٧٨(ش
 ).٢٩١ص ٢ابن حجر، فتح الباری (ج -٤



 ٢٩ فصل دوم: بررسی دالیل این اقوال و نقد و ترجیح آرا

ھا ھم دلیلی برای  آن ،باشد اند منسوخ می ای گفته ھمچنین اینکه عده
 این گفته خود ندارند. 

ھا  باشند، دلیل این ھایی که قائل به تخییر و برابری ھر دو حالت می و آن
چرا که تخییر موقعی درست است که راجحیت  ،باشد ھم چندان قوی نمی

اما ھمچنانکه خواھیم دید این برابری و  ؛دو طرف برابر و مساوی باشد
 باشد.  تساوی موجود نمی

باشد که نماز گذار به ھنگام سجده رفتن،  اما در نزد ما قول راجح این می
جیح ھایش را؛ و علت این تر اول زانوھایش را به زمین بگذارد و سپس دست

 باشد که عبارتند از:  ما چند دلیل می
ھیچ روایتی با سند مقبول در  ش دلیل اول) ھمچنانکه دیدیم از صحابه

با اسناد  س ھا قبل از زانوھا وجود ندارد؛ اما از عمر مورد گذاشتن دست
داده  درستی روایت شده که ھنگام سجده رفتن اول زانوھایش را قرار می

روایتی ھم آمده است که ضعیف  ب د و ابن عمرالبته از ابن مسعو ؛است
 باشند؛  می

 کند:  روایت می س از ابن مسعود / امام طحاوی

حدثنا أبو ب�رة قال: حدثنا أبو عمر الرض�ر قال: أنا محاد بن سلمة أن «
اهللا بن  احلجاج بن أرطاة أخربهم قال: قال إبراهيم انلخيع حفظ عن عبد

 ١.»عان إىل األرض قبل يديه": "أن ر�بتيه اكنتا تقس مسعود
بو زرعه و ابن ارطأه: امامان ابو حاتم و ابن خزیمة و عجلی و احجاج بن 

امام احمد  ،»صدوق مدلس« :گویند الخراش می ابنالمبارک و بزار و 
صدوق و ليس « :گوید امام یحیی بن معین می ،»من حفاظ احلديث« :گوید می

                                           
 ).٢٥٦ص ١طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج -١
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امام ذھبی  ،»حافظ و يثنی عليه« :گوید امام شعبة می ،»بالقوی و مدلس
صدوق كثري «گوید:  امام ابن حجر می »احد االعالم علی لني فيه« :گوید می

امام  ،»صدوق سیء احلفظ و مدلس« :گوید امام ساجی می ،»اخلطأ و التدليس
و  ،»ال حيتج به« :گوید امام دار قطنی می ١»يليس بالقو« :گوید نسایی می

باشد و در اینجا گفته که  می »ط و كثري التدليسثقة يغل«اش نزد ما  درجه
 لذا تھمت تدلیس وی بر طرف نشده است.  ؛»قال«

 باشد.  لذا سند این روایت به علت تدلیس حجاج ضعیف می
 کند:  ھم روایت می / و امام ابن ابی شبیه

أنه يعقوب ابن إبراهيم عن ابن أيب يل� عن نافع عن ابن عمر "حدثنا «
 ٢.»"ر�بتيه إذا سجد قبل يديه و�رفع يديه إذا رفع قبل ر�بتيهاكن يضع 

و محمد بن عبدالرحمن بن أبی لیلی بیشتر به ضعف بودن نزدیک 
 ٣باشد. می

 کند:  با سند صحیح روایت می / و امام ابن شبیه

حدثنا يع� عن االعمش عن إبراهيم عن األسود "أن عمر اكن يقع ىلع «
 ٤.»ر�بتيه"

                                           
) / ٣٧٨ص ٢) / بخاری، التاریخ الکبیر (ج١٩٦ص ٢ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج -١

) / ١٥٤ص ٣الجرح والتعدیل (ج) / ابن أبی حاتم، ٢٨٤ص ١عجلی، معرفة الثقات (ج
 ).٤٥٨ص ١ذھبی، میزان االعتدال (ج

 ).٢٩٥ص ١ابن ابی شیبه (ج -٢
 ).٦٠٨١) / ابن حجر، تقریب التھذیب (ش٣٠١ص ٩ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج -٣
 ).٢٥٦ص ١) / طحاوی، شرح مشکل اآلثار (ج٢٩٤ص ١ابن ابی شیبه (ج -٤
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در حالی که این بزرگوار  ،از کبار صحابه اینگونه نقل شده حال که از یکی
در حضر و سفر نماز خوانده و سخن  ج روزی پنج بار پشت سر رسول الله

مخالفی از سایر صحابه ھم روایت نگردیده است، آیا منطقی است که 
 عمل کند؟  ج را ندیده باشد و یا دیده باشد اما مخالف پیامبر ج پیامبر

گفتیم پس حجیت ندارد و  اگر سخنی مخالف ایشان از صحابه بود می
گفتیم حدیث به آنان نرسیده  اند یا اگر حدیث صحیحی بود می اجتھاد کرده

  است اما حاال چه؟ 
ام برای تذکر و یاد آوری  دلیل دوم) در صفحات قبل این دلیل را گفته

 باشد؛  نقل آن سودمند می
 کند:  روایت می / امام ابو داود

» ِ ِد بِْن َ�بِْد ا�َّ ِ ْ�ُن نَافٍِع، َ�ْن ُ�َمَّ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيٍد، َحدَّ َحدَّ
 ِ يِب ُهَر�َْرَة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ْعَرِج، َ�ْن أ

َ ْ
نَاِد، َعِن األ يِب الزِّ

َ
بِْن َحَسٍن، َ�ْن أ

ََمُل «وََسلََّم: َص�َّ اُهللا َعلَيِْه 
ْ
َحُدُ�ْم يِف َصَالتِِه، َ�يرَْبُُك َكَما َ�رْبُُك اجل

َ
  ١.»َ�ْعِمُد أ

بینم که بعضی از شما  فرمودند: می ج گوید که پیامبر می س ابو ھریره
 زند.  در نماز مانند شتر زانو می

از تشابه به شتر در ھنگام پایین رفتن نھی  ج در این حدیث رسول الله

َحُدُ�ْم يِف « :باشد و سیاق لفظ و کالم ھمچنانکه معلوم میاند  کرده
َ
َ�ْعِمُد أ

ََمُل 
ْ
اند که  از تشابه ظاھری نھی کرده ج پیامبر .»َصَالتِِه، َ�يرَْبُُك َكَما َ�رْبُُك اجل

حال اگر ما به شتری در ھنگام پایین رفتن دقت  .مانند شتر به پایین نرویم
گذارد و  ھایش را زمین می کنیم و سپس به دو نماز گذار که یکی اول دست

                                           
 ).١٠٩٠) / نسایی (ش٢٧٤٢ش) / بیھقی، سنن کبری (٨٤١ابو داود (ش -١
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دھد نگاه کنیم؛ کدام یک شبیه پایین رفتن  دیگری اول زانوھایش را قرار می
 باشد؟  شتر می

آنچه بدیھی است و ھر فردی چه عالم یا جاھل و چه کودک و بزرگ در 
ھایش را به  فھمد، تشابه آن با فردی است که اول دست ن نگاه کردن میای

 گذارد.  زمین می
اند و متأسفانه وقتی به  در اینجا از تشابه ظاھری نھی کرده ج و پیامبر

اند که بفھمانند که زانوی  بعضی سعی کرده ،کتب بعضی فقھا نگاه کردم
ند که زانوی شتر در ا ای دیگر ھم گفته باشد و عده شتر در پاھایش می

باشد و ھر کدام برای این حرف خود به لغت عرب استناد  ھایش می دست
اند:  باشد گفته میھایش  مثال برای اثبات اینکه زانوی شتر در دست .اند کرده

ھایش  زانوی شتر در دستآمده است که  ٢اللغةو تھذیب  ١در لسان العرب
  قرار دارد.

برای اینکه ثابت کنند زانوی شتر در  / ھم مانند امام ابن القیم ای عده
  اند: باشد گفته پاھایش می

 ٣باشد. داند و این قول نادرست می اھل لغت ھمچنین معنایی را از زانو نمی
 کند:  روایت می / و یا امام طحاوی با سند صحیح از امام ابراھیم نخعی

قال، حدثنا وهب بن جر�ر عن إبراهيم بن مرزوق بن دينار حدثنا «
سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ر�بتيه إذا شعبة عن مغ�ة قال: "

 ٤.»"سجد فقال أو يضع ذلك إال أمحق أو �نون

                                           
 ).٤٣٢ص ١ابن منظور، لسان العرب (ج -١
 ).٤٣٢ص ١٠ازھری، تھذیب اللغة (ج -٢
 ).٨٧ابن القیم، زاد المعاد (ص -٣
 ).٢٥٦ص ١) / طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج٢٩٥ص ١ابن ابی شیبه (ج -٤



 ٣٣ فصل دوم: بررسی دالیل این اقوال و نقد و ترجیح آرا

در مورد اینکه فردی  / گوید از ابراھیم نخعی مغیرة بن مقسم می
ن گذارد پرسیدم؛ و ایشا ھا را بر زمین می ھنگام سجده رفتن اول دست

 دھد! گفتند: مگر جز انسان احمق یا دیوانه کسی این کار را انجام می
ھایش  ای از تابعین زانوی شتر را در دست اما انصاف بر این است که: عده

دانند و علمای لغت  دانند و عده ای دیگر ھم زانوی شتر را در پاھایش می می
 ج ند که پیامبرا ھم در این مورد مختلفند؛ لیکن اینان گویی فراموش کرده

در کجا اند و دانستن اینکه زانوی شتر  از تشابه ظاھری به شتر نھی کرده
حدیث ربطی به اینکه  نباید مانع عدم تشابه به شتر گردد و اصالً  ،قرار دارد

 ج زانوی شتر کجا قرار دارد ندارد و باید مانند شتر به پایین نرویم. و پیامبر
از تشابه ظاھری به سایر حیوانات نھی  ھای دیگر نماز در بعضی از قسمت

 کند:  روایت می / امام مسلم مثالً  ،اند کرده

مْحََر، َ�ْن «
َ ْ
بُو َخادِلٍ َ�ْعِ� األ

َ
َ�نَا أ ، َحدَّ ُد ْ�ُن َ�بِْد اِهللا بِْن ُ�َمْ�ٍ َ�نَا ُ�َمَّ َحدَّ

َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن  ُ  -إِبَْراِهيَم ُحَسْ�ٍ الُْمَعلِِّم، ح قَاَل: وََحدَّ قَاَل:  -َواللَّْفُظ هلَ
َة، َ�ْن  َ�نَا ُحَسْ�ٌ الُْمَعلُِّم، َ�ْن بَُديِْل بِْن َميرَْسَ نَا ِعيىَس ْ�ُن يُو�َُس، َحدَّ ْخرَبَ

َ
أ

َْوَزاِء، َ�ْن اَع�َِشَة، قَالَْت: اَكَن رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ 
ْ
يِب اجل

َ
ْن  أ

َ
�ََ�نَْ� أ

بُع�َ   ١.»ْفرَتَِش الرَُّجُل ِذَراَ�يِْه افرِْتَاَش السَّ
نھی کردند که در سجده نماز مانند  ج گوید: پیامبر می ل عائشه

  ھا را پھن نماییم.  درندگان دست
ھا  از تشبه ظاھری به پھن کردن دست ج بینیم که پیامبر و در اینجا می

 اند.  ھنگام نماز مانند درندگان نھی کرده

                                           
 ).١١٣٨مسلم (ش -١
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 کند:  با اسناد صحیح روایت می / ابو یعلی و امام

هاشم بن القاسم وسعيد بن الر�يع قاال: حدثنا شعبة عن قتادة أخربنا «
اعتدلوا يف الر�وع وال : "ج قال: سمعت أ�س بن مالك يقول قال: رسول اهللا

 ١.»"يبسط أحد�م ذراعيه �ساط اللكب
فرمودند که در رکوع آرام بگیرید و  ج گوید: پیامبر می س انس بن مالک

 ھا پھن نکنید.  (در سجده) ساعدھایتان را مانند ساعدھای سگ
 اند.  ھا نھی کرده و در اینجا از تشابه به سگ

 کند:  روایت می / و امام احمد

يِب ِز�َاٍد، َ�ْن «
َ
�ٌك، َ�ْن يَِز�َد بِْن أ َ�نَا رَشِ َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن آَدَم، َحدَّ ُ�َاِهٍد، َحدَّ

يِب ُهَر�َْرَة، قَاَل:
َ
ِب، "...َ�ْن أ

ْ
لَك

ْ
يِك، َو�ِْ�َعاٍء َكإِْ�َعاِء ال َ�َهاِ� َ�ْن َ�ْقَرٍة َكنَْقَرِة ادلِّ

َِفاِت اثلَّْعلَِب 
ْ

َِفاٍت اَكتل
ْ

  ٢.»"َواتل
مرا نھی کردند که در نماز مانند  ج گوید که: پیامبر می س ابو ھریره

باشد) و مانند سگ بشینم  خروس نوک بزنم (کنابه از تند نماز خواندن می
(یعنی مقعد فرد بر زمین باشد و کف دو پایش را به زمین بگذارد و 

ھایش را راست کند) و مانند روباه نگاه کنم (کنابه از گناه کردن به  ساق
 باشد). اطراف می

باشند جز شریک بن عبدالله نخعی که  می» ثقة«یث راویان این حد
اما برای یزید  ؛باشد می ٤»ضعیف«و یزید بن ابی زیاد که  ٣»حسن الحدیث«

                                           
 ).١٣٢٢ابو یعلی (ش -١
 ).٨١٠٦احمد (ش -٢
 ).٣٣٣ص ٤تھذیب التھذیب (جابن حجر،  -٣
 ).٣٢٩ص ١١ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج -٤
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لذا اسناد  ؛آمده است / ای در سنن کبری امام بیھقی بن ابی زیاد متابعه
 گردد:  این حدیث حسن می

  رٍ اهِ و َط بُ أا نَ رَبَ خْ أ«
ْ
َ بُ أا نَ �َ دَّ حَ  يهُ قِ قَ ال

ْ
ُّ  نْ سَ و احل  ةَ �َ اوِ عَ مُ  ِن بْ  مَ يْ اهِ رَ بْ إ نُ �ْ  يلَعِ

َ  دِ بْ �َ  نُ �ْ  دُ مْحَ أا نَ رَبَ خْ أ يُّ ورِ ابُ انليسَ 
ْ
  ارِ بَّ اجل

ْ
 اٍث يَ �ِ  نُ �ْ  ُص فْ ا حَ نَ �َ دَّ حَ  يُّ دِ ارِ َط عُ ال

َ�ْن  ج : ... َوَ�َهاِ� القَ  هُ نْ �َ  اهللاُ  يِضَ رَ  ةَ رَ �ْ رَ  هُ يِب أ نْ �َ  دٍ اهِ ُ�َ  نْ �َ  ٍث يَلْ  نْ �َ 
يِْك  ِقرِْد، أْو أْ�ُقَر َ�ْقَر ادلِّ

ْ
َِفاِت اثلَّْعلَِب، أْو أقىِْعَ إْ�َعاَء ال

ْ
َِفاِف يِف َصَاليِت اتل

ْ
  ١.»االتل

 ٢»ضعیف«جز لیث بن ابی سلیم که  ،باشند می» ثقة«و راویانش 
ولی برای متابعه یزید بن ابی زیاد کافی است حدیثش را حسن  ،باشد می
ضعيف و «گوید:  لجبار عطاردی: امام ابن حجر میکند و احمد بن عبدا می

و در  »الشيخ املعمر املحدث« :گوید امام ذھبی می ،»سامعه لسريه صحيح
ليس بالقوی « :گوید امام حاکم می ،»صدوق فی روايته« :گوید جایی دیگر می
امام ابن عدی  ،»ليس بالقوی« :گوید امام ابو حاتم می ،»تركه ابن عقده

 ،»يعرف له حديث منكر وإنام ضعفوه أنه مل يلق من حيدث عنهمال « :گوید می
 ،»ال بأس به« :گوید امام دارقطنی می ،»ثقة« :گوید امام سری بن یحیی می
 ،»حسن حاله و جتوز روايته ألنه وثق وعدل« :گوید امام خطیب بغدادی می

گاھی مخالف ثقات « :گوید او را در ثقات آورده است و میامام ابن حبان 
عن  يحديثه مناكري، لكنه رو ليس يف«گوید:  امام خلیلی می ،»کند روایت می

 .باشد می» حسن الحدیث«و در نزد ما ھم  ٣»كالقدماء فاهتموه لذل

                                           
 ).٢٨٤٩بیھقی، سنن کبری (ش -١
 ).٤٦٥ص ٨ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج -٢
) / ابن ابی ٤٥ص ٨) / ابن حبان، الثقات (ج٥٧ص ١٣ذھبی، سیر أعالم النبالء (ج -٣

) / خطیب ١٩١ص ١) / ابن عدی، الکامل (ج٦٢ص ٢حاتم، الجرح و التعدیل (ج
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 کند:  و امام نسایی با سند صحیح روایت می

َ�نَا« ٍّ قَال: َحدَّ نَا َ�ْمرو بِْن يلَعِ بُو ُ�َعيٍْم، أْخرَبَ
َ
ُ�بَيِْد اِهللا َ�ْن ِمْسَعٍر، َ�ْن  أ

ِقبِْطيَِّة، َ�ْن َجابِِر بِْن َسُمَرَة قَاَل: ُكنَّا إَِذا َصلَّيْنَا َخلَْف انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا 
ْ
بِْن ال

َالُم  َالُم َعلَيُْ�ْم، السَّ بَابَِة، السَّ َِشاَرَة بِإِْصبَِعِه السَّ
ْ

َعلَيِْه وََسلََّم، قُلَْنا: َ�ْعِ� اإل
قَْواٍم يَْرُموَن " نَلَا َ�ْعِ� انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:َعلَيُْ�ْم، َ�َقاَل 

َ
َما بَاُل أ

ْو 
َ
َحَدُ�ْم أ

َ
 يَْ�يِف أ

َ
ال

َ
ْمِس، أ َيِْل الشُّ

ْ
ْذنَاُب اخل

َ
َها أ َّ�

َ
َالِة َك� يِْديِهْم يِف الصَّ

َ
بِأ

ْن يََضَع يََدُه ىلَعَ فَِخِذهِ ُ�مَّ �َُسلَِّم ىلَعَ 
َ
َحَدُهْم أ

َ
ِخيِه ِمْن َ�ْن يَِميِنِه، َوَ�ْن  أ

َ
أ

 ١.»ِشَماهِلِ 
نماز  ج گوید: ما زمانیکه پشت سر پیامبر می س جابر بن سمره

ھایمان را ھم  ھمراه السالم علیکم دست نماز مھنگام اتمادر  ،خواندیم می
به ما گفت: چه شده  ج کنیم؛ پس پیامبر بردیم گویی که سالم می باال می
ھا تکان  ھایشان را مانند دم اسب ی ھنگام اتمام نماز دستا بینم عده که می

ھایتان روی زانوھایتان باشد و از طرف راست  دھند؟ کافی است که دست می
 و چپ سالم دھید. 

 ج بینیم که پیامبر می ،کنیم حال وقتی ما خوب به این احادیث نگاه می
باشد و انات شبیه اند که در نماز حاالتی به خود بگیریم که به حیو نھی کرده

الزم نیست که بفھمیم که نوک خروس، ذراع سگ، عقب درندگان، دم اسب، 
ا این افعال ھ باشند؛ بلکه باید ببینیم که آن گردن روباه و زانوی شتر کجا می

                                                                                           
) / ابن ٥١ص ١) / ابن حجر، تھذیب التھیب (ج٢٦٢ص ٤بغدای، تاریخ بغداد (ج

 ).٦٤حجر، تقریب التھذیب (ش
 المعجم األوسط) / ٣١١١ - ٣١٠١ – ٣٠٨٠) بیھقی، سنن کبری (ش ١٣١٨نسایی (ش -١

 ).٢٠٩٧٢ - ٢٠٨٠٦) / احمد (ش ١٨٣٩ - ١٨٣٦(ش  المعجم الکبیر) / ٨٥٩(ش 
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ھا عمل کنیم؛ و گرنه ما دم یا  ھند و سپس مخالف آند را چطوری انجام می
 ج بلکه ھدف پیامبر ؛نجام دھیمھا ا نوک نداریم که مخالف دم و نوک آن

 عدم تشبه ظاھری بوده است. 
البته در نزد من این خلط و اشتباه این علما ناشی از عدم علم به نقاط 

ھا این بوده که حتما یکی از دو روایت را  ضعف این دو روایت بوده و ھدف آن
تصحیح کنند و اگر ضعف این قسمت از روایت را با نھی از تشابه ظاھری 

ھا فقط به این توجه  اما آن ؛رسیدند به این نتیجه می ،گذاشتند کنار ھم می
اما این نکته را  .اند که زانوی شتر کجا قرار دارد تا مانند وی زانو نزنیم کرده

اند و  از تشابه ظاھری پایین رفتن نھی کرده ج اند که پیامبر فراموش کرده
 نه تشابه قرار دادن زانو. 

 کند:  روایت می / ابن ابی خیثمهدلیل سوم) امام 

 حد«
ْ

َعَالُء ْ�ُن إِْسَماِ�يَل اال
ْ
وم�هل بفيد، قال: ، لكو� أبو احلسنثنا ال

�ٍَس قَاَل:حد
َ
ْحَوِل، َ�ْن أ

َ ْ
يُْت رَُسوَل " ثنا َحْفُص ْ�ُن ِ�يَاٍث، َ�ْن اَعِصٍم األ

َ
َرأ

َ فََحاَذى بِإِ�ْ  ُذَ�يِْه، ُ�مَّ َرَ�َع َحىتَّ اْستََقرَّ لُكُّ اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َكربَّ
ُ
َهاَميِْه أ

َسُه َحىتَّ اْستََقرَّ لُكُّ َمْفِصٍل ِمنُْه يِف َموِْضِعِه، 
ْ
َمْفِصٍل ِمنُْه يِف َموِْضِعِه، َوَرَ�َع َرأ

َطَّ بِاتلَّْكِبِ� َحىتَّ َسبََقْت ُرْكبَتَاُه يََديْهِ 
ْ

   ١.»ُ�مَّ ا�
ھایشان  را دیدم که تکبیر را گفتند و دست ج گوید که پیامبر می س انس

سپس به رکوع رفتند تا اینکه ھر کدام از  ،ھایشان باال آورند را تا موازات گوش
مفاصل  ی مفاصلشان آرام گرفت و سپس سرش را بلند نمودند تا اینکه ھمه

                                           
) / ٣٤٥ص ١) / دار قطنی (ج٨٢٢) / مستدرک (ش٢٧٣٨سنن کبری (شبیھقی،  -١

 / ضیاء المقدسی، احادیث المختارة )٥٥ص ١ابن ابی خیثمة، التاریخ الکبیر (ج
 ).٢٣١٠(ش
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تند و سپس با گفتن تکبیر به سجده رف ،بدنشان سر جای خود قرار گرفت
 ھایشان افتاد.  زانوھایش جلوی دست

جز عالء بن اسماعیل العطار  ،باشند می» ةثق«راویان این حدیث ھمگی 
باشد و  اما عینش معلوم می ؛باشد که تعدیل نشده است و مجھول العدالة می

در نزد ما انسان مسلمان اگر عینش معلوم باشد و مجھول العین نباشد اصل 
و امام  / باشد و امام حاکم بودن می» یثصدوق و حسن الحد«بر 

باشد  که غلو می ١اند ر شرط شیخین تصحیح کردهروایت وی را ب / ذھبی
باشد و نه صحیح؛ لذا سند این حدیث نزد ما  و احادیثش در درجه حسن می

 باشد.  حسن می
اما موجب تقویت  ؛باشد البته ھرچند این روایت صریح بر دلیل ما نمی

شود و چون مخالفان ما دلیل صحیحی برای قول  جیح ما میه مورد ترادلّ 
 توانند به این روایت استناد کنند.  خود ندارند، لذا آنان به ھیچ وجه نمی

ای اشاره کنیم: بعضی از علماء، احادیث تقدیم  در اینجا باید به نکته
ین اند ا اند و گفته باشند، تقویت کرده دست را با توجه به اینکه دو روایت می

گوییم که: اگر  اما ما ھم می ،باشند دو روایت، متابعه قوی برای یکدیگر می
ما ھم چندین روایت را در آن قسمت  ،اید شما دو روایت برای متابعه آورده

بیند که احادیثی که برای  ھا را مالحظه کند می ایم و اگر کسی آن آورده
 د. اند برای متابعه بیشتر قوی ھستن تقدیم زانوھا آمده

پذیریم و اگر متابعات در یک  لیکن ما مطلقا متابعات اینگونه را نمی
دانیم که إن شاءالله در مورد آن  قسمت از سند باشند آن را مقبول می

تألیفی جداگانه بنویسم تا میزان صحت قول ما معلوم گردد. و اگر در اینجا 
را در مورد  بحث متابعات پیش بیاید، به علت تعدد روایات باز ھم قول ما

                                           
 ).٨٢٢مستدرک (ش -١
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اما چون اینگونه متابعات را از نظر علمی و  .کند تقدیم زانوھا تأیید می
آوریم و  لذا بحثی از متابعات در موردش به میان نمی ،پذیریم حدیثی نمی

 پردازیم.  در بحثی دیگر به متابعات می ،الله اگر خداوند توفیق دھد شاء إن

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني. 



 

 

 منابع و مآخذ

ازی، حاتم، عبدالرحمن بن ابو حاتم محمد بن ادریس رابن ابی  -١
 ھـ ١٣٧١، األولی، الطبعة يحیاء التراث العربالجرح والتعدیل، دارإ

بن ابی خیثمة زھیر بن حرب، التاریخ ابن أبی خیثمة، أبو بکر احمد  -٢
  .الکبیر، دار الفاروق، بی تا

ابن ابی شیبه، عبدالله بن محمد بن ابی شیبه، المصنف، تعلیق:  -٣
 ھـ  ١٤٠٩سیعد اللحام، بیروت، دارالفکر، 

ابن جارود، عبدالله بن علی بن الجارود النیشابوری، المنتقی من  -٤
بارودی، بیروت، مؤسسة السنن المسنده، تحقیق: عبدالله عمر ال

 ھـ  ١٣٨٦، األولی، الطبعة ةالکتاب الثقافی
 ابن حبان، محمد بن حبان بن احمد البستی، صحیح ابن حبان -٥

رنؤوط، بیروت، مؤسسة الرسالة، بترتیب ابن بلبان، تحقیق: شعیب أ
 ھـ  ١٤١٤الطبعة الثانیة، 

د ابن حبان، محمد بن حبان بن احمد البستی، الثقات، تحقیق: سی -٦
 ھـ  ١٣٩٥، األولیة شرف الدین احمد، دارالفکر، الطبع

حمد البستی، المجروحین، تحقیق: ابن حبان، محمد بن حبان بن أ -٧
 ھیم زاید، حلب، دار الوعی، بی تا.محمود ابرا

ابن حجر، احمد بن علی بن محمد ابن حجر العسقالنی، تقریب  -٨
 ھـ  ١٤٠٦، األولیالتھذیب، حلب، طبعة دار الرشید، الطبعة 

ابن حجر، احمد بن علی بن محمد بن حجر العسقالنی، تھذیب  -٩
 .ھـ  ١٣٢٦، األولیالمعارف النظامیه، الطبعة  ةالتھذیب، ھند، دائر



 ٤١  منابع و مآخذ

ابن حجر، احمد بن علی بن محمد بن حجر العسقالنی، فتح الباری،  -١٠
تحقیق: عبدالعزیز بن عبدالله بن باز و محب الدین الخطیب، دار 

 عن الطبعة السلفیة)، بی تا. (مصورالفکر 
ابن خزیمه، محمد بن اسحاق، صحیح، تحقیق: محمد مصطفی  -١١

 .ھـ  ١٣٩٠اعظمی، بیروت، المکتب اإلسالمی، 
ابن عدی، عبدالله بن عدی بن عبدالله بن محمد الجرجانی، الکامل  -١٢

فی ضعفاء الرجال، تحقیق: یحیی مختار غزاوی، بیروت، دار الفکر، 
 ھـ  ١٤٠٩الطبعة الثانیة، 

ابن قیم، شمس الدین محمد بن ابی بکر دمشقی، زاد المعاد فی  -١٣
ھدی خیر العباد، تحقیق: عبدالرزاق مھدی، بیروت، دارالکتاب 

 ھـ  ١٤٢٧، يالعرب
ابن معین، یحیی بن معین، معرفة الرجال، تحقیق الجزء األول:  -١٤

، األولیمحمد کامل القصار، دمشق، مجمع اللغة العربیة، الطبعة 
 .ھـ  ١٤٠٥

ت، ابن منظور، محمد بن مکرم االفریقی المصری، لسان العرب، بیرو -١٥
 دارصادر، الطبعة االول، بی تا.

ابو نعیم، احمد بن عبدالله بن احمد بن اسحاق بن موسی بن مھران  -١٦
الھرانی األصبھانی، المسند المستخرج علی صحیح االمام مسلم، 

ر الکتب العلمیة، تحقیق: محمد حسن اسماعیل الشافعی، بیروت، دا
 ھـ  ١٤١٧، األولیالطبعة 

ابو یعلی، احمد بن علی بن المثنی الموصلی، تحقیق: حسین سلیم  -١٧
  ١٤٠٤، األولیاسد، دمشق، دارالمأمون للتراث، الطبعة 
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احمد حنبل، احمد بن محمد بن حنبل بن ھالل الشیبانی، سؤاالت  -١٨
ابی داود لإلمام احمد بن حنبل فی جرح الرواة وتعدیلھم، تحقیق: 

 زیاد محمد منصور، المدینة المنورة، مکتبة العلوم والحکم، بی تا 
احمد حنبل، احمد بن محمد بن حنبل بن ھالل الشیبانی، المسند،  -١٩

، و آخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیةتحقیق: شعیب ارنؤوط 
 ھـ  ١٤٢٠

ازھری، محمد بن احمد، تھذیب اللغة، تحقیق: محمد عوض مرعب،  -٢٠
 م  ٢٠٠١، األولیدار أحیاء التراث العربی، الطبعة 

بخاری، محمد بن اسماعیل، التاریخ الصغیر، تحقیق: محمود ابراھیم  -٢١
، األولیلقاھره، الطبعة حلب، ا –زاید، دار الوعی، مکتبة دار التراث 

 ھـ  ١٣٩٧
بخاری، محمد بن اسماعیل، التاریخ الکبیر، تحقیق: سید ھاشم  -٢٢

 ندوی، دارالفکری، بی تا 
  بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع المسند الصحیح، تحقیق: -٢٣

 ھـ١٤٢٢، األولیطوق النجاه، الطبعة محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار 
بیھقی، ابو بکر احمد بن الحسین، السنن الکبری و فی ذیله الجوھر  -٢٤

النقی، حیدر آباد ھند، مجلس دائره المعارف النظامیه الکائنه، الطبعة 
 ھـ  ١٣٤٤، األولی

ترمذی، محمد بن عیسی الترمذی، الجامع الصحیح السنن، تحقیق:  -٢٥
 بی تا  احمد محمد شاکر و آخرون، بیروت، دار احیاء التراث العربی،

تھانوی، ظفر احمد، إعالء السنن، کراتشی، ادارة القرآن والعلوم  -٢٦
 ھـ  ١٤١٥االسالمیة، الطبعة الثالثة، 



 ٤٣  منابع و مآخذ

حاکم النیشابوری، محمد بن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین،  -٢٧
تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیة، الطبعة 

 ھـ  ١٤١١، األولی
احسان، چاپ ششم،  یر نور، تھران، نشرخرمدل، مصطفی، تفس -٢٨

 ھـ  ١٣٧٨
دار قطنی، علی بن عمر البغدادی، السنن، تحقیق: سید عبدالله  -٢٩

ھـ دار قطنی، علی بن عمر  ١٣٨٦ھاشم یمان، بیروت، دارالمعرفه، 
األحادیث النبویة، تحقیق: محفوظ  يالبغدادی، العلل الواردة ف

 ھـ ١٤٠٥، األولیبة، الطبعة ، دار طیالرحمن زین الله السلفی، الریاض
دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن، سنن، تحقیق: فواز احمد زمرلی و  -٣٠

  ھـ١٤٠٧، األولیتاب العربی، الطبعة خالد السبع العلمی، بیروت، دارالک
ذھبی، شمس الدین محمد بن احمد، سیر اعالم النبالء، تحقیق:  -٣١

 الة، بی تا مجموعه محققین بإشراف شعیب اإلرناؤوط، مؤسسة الرس
ذھبی، شمس الدین محمد بن احمد، العبر فی خبر من غبر،  -٣٢

 ھـ ١٩٨٤الناشر مطبعة حکومة الکویت، تحقیق: صالح الدین المنجد، 
ذھبی، شمس الدین محمد بن احمد، من له روایة فی الکتب الستة،  -٣٣

تحقیق: محمد عوامة احمد محمد نمر الخطیب، جدة، دار القبلة 
 ھـ  ١٤١٣، األولیللثقافة االسالمیة مؤسسة علوم القرآن، الطبعة 

نقد  يذھبی، شمس الدین محمد بن احمد، میزان االعتدال ف -٣٤
ی المجلد االول، بیروت، دار الرجال، تحقیق علی محمد البجاو

 المعرفة، بی تا 
 سرار منتقیبن علی بن محمد، نیل األوطار من أشوکانی، محمد  -٣٥

 ، بی تا األخبار، إداره الطباعة المنیریة
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ألحادیث المختارة، ضیاء المقدسی، محمد بن عبدالواحد بن احمد، ا -٣٦
عة دھیش، بیروت، دار خضر، الطببن عبدالله بن  تحقیق: عبدالمالك

 ھـ  ١٤٢٠الثانیة، 
حمد، المعجم الکبیر، تحقیق: حمدی بن أطبرانی، سلیمان بن  -٣٧

العلوم والحکم، الطبعة الثانیة،  ة، الموصل، مکتبيعبدالمجید السلف
 ھـ ١٤٠٤

، شرح طحاوی، احمد بن محمد بن سالمه بن عبدالملک بن سلمه -٣٨
 رنووط، دار نشر، بی تا مشکل اآلثار، تحقیق: شعیب أ

طحاوی، احمد بن محمد بن سالمه بن عبدالملک بن سلمه، شرح  -٣٩
معانی اآلثار، تحقیق: محمد زھری النجار، بیروت، دارالکتب العلمیة، 

 ھـ  ١٣٩٩، األولیالطبعة 
طیالیسی، سلیمان بن داود بن الجارود، المسند، تحقیق: محمد بن  -٤٠

 ھـ  ١٤١٩، األولیعبدالمحسن ترکی، دار ھجر، الطبعة 
زاق، ابو بکر بن عبدالرزاق بن ھمام الصنعانی، مصنف، عبدالر -٤١

تحقیق: حبیب الرحمن األعظمی، بیروت، المکتب اإلسالمی، الطبعة 
 ھـ  ١٤٠٣الثانیة، 

عجلی، احمد بن عبدالله بن صالح ابو الحسن العجلی الکوفی، معرفة  -٤٢
الثقات، تحقیق: عبدالعلیم عبدالعظیم البستوی، المدینة المنورة، 

 ھـ  ١٤٠٥، األولیلدار، الطبعة مکتبة ا
عظیم آبادی، ابو الطیب محمد شمس الحق، عون المعبود فی شرح  -٤٣

 ھـ  ١٤١٥سنن ابو داود، بیروت، دارالکتب العلمیة، 
الفسوی، یعقوب بن سفیان، المعرفه والتاریخ، تحقیق: اکرم العمری،  -٤٤

 م  ١٩٨١، األولیبیروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة 



 ٤٥  منابع و مآخذ

عبدالرحمن بن عبدالرحیم المبارکفوری ابو العال،  مبارکفوری، محمد -٤٥
  تا تحفة األحوذی بشرح جامع الترمذی، بیروت، دار الکتب العلمیة، بی

نسایی، احمد بن شعیب، الضعفاء والمتروکین، تحقیق: محمود  -٤٦
 ھـ  ١٣٦٩، األولیابراھیم زاید، حلب، دار الوعی، الطبعة 

ن، تحقیق: عبدالفتاح نسایی، احمد بن شعیب، المجتبی من السن -٤٧
 ھـ.١٤٠٦سالمیة، الطبعة الثانیة، ابوغدة، حلب، مکتب المطبوعات اإل
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