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 ملخص البحث:
ف البحث إلى بيان مكانة جابر بن يزيد الجعفي الحديثية, وأقوال أهل العلم هد

فيه, ثم دراسة مروياته والحكم عليها. وقد اعتمدت في دراسته على المنهج 
االستقرائي في جمع مروياته من السنن ومسند أحمد, وقمت بترتيبها حسب 

مع طرقها , ورودها, ثم استعنت بالمنهج النقدي في دراسة أسانيدها وج
 والحكم عليها مستشهدًا بأقوال العلماء المتقدمين والمعاصرين.

وكانت نتيجة هذه الدراسة هو تباين واختالف العلماء في جابر بن يزيد الجعفي 
بين ُمّكّذٍب له, وتارٍك له, وبين  ُمضعٍِّف وواصف له بالتدليس, وبين ُموثٍِّق له 

ما بأن الثوري ليس من مذهبه ترك كالثوري, وشعبه , وقد أجيب عن توثيقه
الرواية عن الضعفاء, وأما توثيق شعبة فشاذ, ومع ذلك كله فإن مروياته 
ن توبع فهي على  تخضع للسبر واالختبار، فإن تفرد بها كانت مردودة, وا 
ن كان ثقة  قولين , فإن كان المتابع له مثله في الضعف فال تقبل روايته, وا 

انت مقبولة ,وقد سار البحث على ذلك وأجريت هذه ولم يخالف رواية الثقات ك
( أحاديث صحيحة  9( حديثًا, فكان منها)81الدراسة على مروياته البالغة)
( أحاديث 7( حديثين حسنين لغيرهما , )2لغيرها بالمتابعات والشواهد, )

 ضعيفة.
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Abstract: 
The research aimed to highlight the narrative position of Jaber 

bin Yazeed Al-Jaafi, the modern narrator, and to know his 

narrations in Sunan and the judging them. 
I followed the inductive approach in the collection of narrations 

of Sunan and Musnad Imam Ahmad, I have arranged them 

according to mention then I used the critical approach in 

studying and collection of Asaneed and judging them with the 

words of modern scholars. 
The result of this study is the difference and variety between 

scholars about Jabir ibn Yazeed Al-Jaafi between opposes, let 

him, those who said he is meddling, and others who supported 

him like Al-Thawri, his people, I have mentioned them that 

Al-Thawri does not have the dogma let the narration about 

the weak, But if the follower is like him in weakness, he does 

not accept his narration, although he trusts and does not 

contradict the narration of the trusts was acceptable, and the 

search went for that the study was carried out in the (18) 

narrations, and there were (9) right conversations for others 

to follow and evidence, (2) correct narrations for others, (7) 

weak narration 
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 المقدمة:
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً  
أما بعد: فإن السنة النبوية نقلت إلينا عن طريق الرواة, وال طريق لمعرفة صحة 
الحديث من عدمه، إال بعد معرفة حال رواته، َمْن مقبول الرواية منهم ِمَن المردود، 

تطبيق ما قيل فيهم من جرح أو تعديل ومن هؤالء الرواة)جابر وال يمكن ذلك إال ب
بن يزيد الجعفي(الذي أردت البحث عن مروياته من خالل السنن األربع, ومسند 
اإلمام أحمد, وقد أسميته )مرويات جابر بن يزيد الجعفي في السنن, ومسند اإلمام 

 دراسة نقدية(.-أحمد 
 أوال: أهمية البحث وسبب اختياره:

 ن أهمية البحث فيما يأتي:تكم
أن العناية  بدراسة الرواة وبيان ما قيل فيهم من أجل أنواع علوم الحديث  -

وأدقه, وثمرته حفظًا للسنة النبوية  وصيانتها وتمييز الضعيف من الثقة والمتكلم 
 فيه ,وما قد يدخل على رواتها من الخطأ والوهم. 

 بن يزيد الجعفي. تباين واختالف العلماء في الكالم على جابر -
ن صرح بالسماع. -  ما اشتهر به جابر الجعفي من التدليس  وعدم فبول ذلك وا 
 دراسة مروياته ومعرفة المقبول منها من المردود. -

 ثانيًا : أهداف البحث:
 يهدف البحث إلى اآلتي:

 التعرف على مكانة جابر بن يزيد الجعفي الحديثية.-
 بيان أقوال أهل العلم فيه.  -
 سات مروياته الحديثية وعرضها على أقوال العلماء .درا -

 ثالثًا: الدراسات السابقة:
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بعد البحث واالستقراء وجدت بحثًا عنوانه)الحارث بن عبداهلل األعور, وجابر بن 
يزيد الجعفي بين التوثيق والتجريح( للدكتور. علوي بن حامد بن محمد بن شهاب 

 م,2187الدين, منشور في مجلة األندلس 
وقد توصل في نتيجة بحثه إلى أنه اشتهر بالتدليس فال تقبل روايته مالم يصرح  

بالسماع.  كماضعف ألمر آخر وهو إيمانه بالرجعة , ولكونه شيعيًا مغاليًا , ورغم 
 ذلك يقبل حديثه لالعتبار.

 ولي تعقيبات على  نتيجة هذه الدراسة تمثلت في أمرين:
ن صرح بالسماع األول: كونه أشتهر بالتدليس أمر  مسلم به لكنه ال تقبل روايته وا 

وهذا مذهب اإلمام  ابن حجر إذ عده من أصحاب الطبقة الخامسة الذين ال تقبل 
ن صرحوا بالسماع.  روايتهم وا 

األمر اآلخر : كونه ُضّعف إليمانه بالرجعة ولكونه شيعيًا مغاليًا أمر مسلم  به 
 الكذب ألمور أخرى سيظهرها البحث.كذلك , لكن أكثر العلماء ضعفوه ووصفوه ب

وأما الجديد في هذه الدراسة : هو دراسة مروياته  وعرضها على أقوال العلماء 
 مقتصرًا في ذلك على السنن ومسند اإلمام أحمد .

 رابعًا: منهج البحث وطبيعة عملي فيه:
 اتبعت المنهج االستقرائي في جمع مروياته في سنن أبي داود , والترمذي, وابن
ماجة , ومسند اإلمام أحمد, ثم استعنت بالمنهج النقدي في الحكم عليها, واتبعث 

 منهجًا تفصيليًا خالل عملي في البحث تمثل في النقاط اآلتية:
رتبت األحاديث التي قمت بدراستها فبدأت  بسنن أبي داود , ثم سنن الترمذي  -8

 , ثم سنن ابن ماجة, ثم مسند اإلمام أحمد.
 متسلسلة لتلك األحاديث.وضعت أرقامًا  -2
 قمت بدراسة األسانيد, وجمع طرقها, ثم ذكرالمتابعات والشواهد . -3
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حكمت على األحاديث بما يليق بها رتبة مستشهدًا بأقوال العلماء  -4
 المتقدمين والمعاصرين.

 خامسًا: خطة البحث : يتكون البحث من مقدمة ومبحثين:
 , ومنهج البحث , والدراسات السابقة. أما المقدمة ففيها: أهمية البحث , وأهدافه 

 وأما المبحثان فهما:
 المبحث األول: وفيه: ترجمة لجابر بن يزيد الجعفي: وفيه أربعة مطالب.

 المطلب األول: اسمه ونسبه وكنيته, وطبقته , ووفاته. 
 المطلب الثاني: مشايخه وتالميذه.
 المطلب الثالث: أقوال العلماء فيه.

 القة جابر بن يزيد الجعفي بالتدليس.المطلب الرابع : ع
 المبحث الثاني: مروياته في السنن ومسند اإلمام أحمد , وفيه أربعة مطالب:

 المطلب األول: مروياته في سنن أبي داود.
 المطلب الثاني : مروياته في سنن الترمذي.
 المطلب الثالث: مروياته في سنن ابن ماجة.

 إلمام أحمد.المطلب الرابع: مروياته في مسند ا
 الخاتمة:

 المطلب األول: اسمه ونسبه وكنيته, وطبقته, ووفاته:   
أوال : اسمه: هو جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث بن كعب بن الحارث بن 

 .(2) , الكوفي أحد علماء الشيعة(8) معاوية بن وائل بن مرئي الجعفي
نسبة إلى ُجْعفى بن سعد  –ء ثانيًا : نسبه: الُجْعِفي بمضمومة وعين مهملة وبفا

 , الكوفي نسبة إلى أرض الكوفة من أرض العراق.(8) العشيرة األصل

                                 
 .4/464(تهذيب الكمال: للمزي, (8
 . 2/813( ميزان االعتدال في نقد الرجال : للذهبي, (2
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ثالثًا: كنيته: له أكثر من كنية , فكان يكنى بأبي محمد , وبأبي يزيد, وبأبي 
 عبداهلل.

 .(2) قال اإلمام مسلم : أبو محمد, ويقال أبو يزيد, جابر بن يزيد الجعفي
"جابر بن يزيد, أبو يزيد ,وقيل :أبو محمد, وقيل: أبو عبد اهلل وقال ابن الجوزي :

 .(3) الجعفي الكوفي
رابعًا: طبقته: لقد التقى ببعض الصحابة أمثال أبو الطفيل عامر بن واثلة , وروى 
عنه , لذلك فهو من صغار التابعين , حيث عده ابن حجر من أصحاب الطبقة 

 بعين.الخامسة أي من الطبقة الصغرى من التا
 ,  وأبونعيم(4), وابن سعد (4)هـ, وبه قال: البخاري 821خامسًا: وفاته: توفى سنة 

 : وهو رأي أكثر العلماء .(7), والذهبي  (6)
 المطلب الثاني :مشايخه وتالميذه:

أواًل" مشايخه : له مشايخ ُكثر من أشهرهم: الحارث بن مسلم, وخيثمة بن أبي 
سالم بن عبد اهلل بن عمر, وطاووس بن كيسان, خيثمة البصري, وزيد العمي , و 

 وعامر بن شراحيل الشعبي, وأبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي الصحابي 
 .(1) وغيرهم

                                                                             
هر الفتني ( المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم: محمد طا(8

 (. 66الهندي.ص )
 .2/724(  الكنى واألسماء: الدوالبي, (2
 . 8/864( الضعفاء والمتروكين: ابن الجوزي (3
  2/281( التاريخ الكبير: للبخاري, (4
 . 6/344(  الطبقات الكبرى: ابن سعد بن منيع, , (4
 . 4/471( تهذيب الكمال: للمزي(6
 (. 826( المغني في الضعفاء: للذهبي, ص )(7
 . 4/467( تهذيب الكمال(1
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ثانيًا :تالمذته: له تالميذ ُكثر من أشهرهم: إسرائيل بن يونس, وحسان بن إبراهيم 
, وزهير  الكرماني ,والحسن بن صالح بن حيي, وحفص بن عمر البرجمي األزرق

بن معاوية, وسفيان الثوري , وسفيان بن عيينة, وسالم بن أبي مطيع, وشريك 
 .(8) بن عبد اهلل , وشعبة بن الحجاج, وغيرعم

 المطلب الثالث: أقوال العلماء فيه:
كذبه: زائدة, وابن معين, وأبو حنيفة, وأحمد بن خراش, والجوزجاني, وليث بن أبي 

 .(2) سليم, وأيوب,  وابن عيينة
قال عباس الدوري عن يحي بن يعلى المحاربي:" قيل لزائدة ثالثة ال تروي عنهم لم 
ال تروي عنهم؟ ابن أبي ليلى , وجابر الجعفي , والكلبي , قال : أما جابر الجعفي 

 .(4) "(3) فكان واهلل كذابًا يؤمن بالرجعة
ائدة وكان جابرًا وقال عباس الدوري عن يحي بن معين:"لم يدع جابرًا ممن رآه إال ز 

 .(4) كذابًا , وقال في موضع آخر: ال يكتب حديثه وال كرامة"
وقال زهير بن معاوية:" سمعت جابر يقول: عندي خمسون ألف حديث ما حدثت 

 .(8) منها بحديث, ثم حدثت يومًا, فقال: هذا من الخمسين األلف

                                 
 . 461-4/467( تهذيب الكمال (8
,  الكامل في ضعفاء الرجال: البن عدي 2/497(  الجرح والتعديل : البن أبي حاتم, (2

(, المجروحين من المحدثين والضعفاء 41, أحوال الرجال: للجوزجاني, ص)2/882
, ميزان االعتدال 4/461ل , تهذيب الكما8/211والمتروكين: البن حبان البستي, 

 . 8/892, الضعفاء الكبير: للعقيلي, 814-2/813في نقد الرجال : 
( يؤمن بالرجعة : مذهب طائفة من فرق المسلمين من أولي البدع واألهواء يقولون : (3

إن الميت يرجع إلى الدنيا ويكون فيها حيًا كما كان , لسان العرب: البن منظور 
1/884. 

 .4/461ال (تهذيب الكم(4
 . 4/461( تهذيب الكمال (4



 

 
1025 

باب من العلم وقال سالم بن أبي مطيع قال لي جابر الجعفي: عندي خمسون ألف 
 .(2) ما حدثت به أحدًا, فأتيت أيوب فذكرت هذا له فقال: أما اآلن فهو كذاب

وروى إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال: يا جابر ال تموت حتى تكذب 
 .(3)على النبي صلى اهلل عليه وسلم, فما مضت األيام والليالي حتى اتهم بالكذب

حنيفة يقول: ما رأيت أفضل من عطاء وال أكذب  وقال أبو يحي الحماني: سعت أبا
من جابر الجعفي , ما أتيته بشيء إال جاءني فيه بحديث, وزعم أن عنده كذا وكذا 

 .(4) ألف حديث لم يظهرها
وعن جرير بن عبد الحميد عن ثعلبة قال: أردت جابرًا الجعفي , فقال لي ليث بن 

 أبي سليم ال تأته فإنه 
 .(1), والنسائي (7) وعبدالرحمن بن مهدي (6)يحي بن القطان,وتركه:  ( 4) كذاب"

 , (82) ,  وأبوداود(88) , وأبوزرعة(81) , والعجلى(9) وضعفه: ابن سعد

                                                                             
 (. 41( أحوال الرجال ص)(8
  8/211( المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (2
 2/281( التاريخ الكبير: للبخاري(3
  2/814( ميزان االعتدال في نقد الرجال(4
, 814-2/813, ميزان االعتدال في نقد الرجال 2/883(  الكامل في ضعفاء الرجال (4

 . 4/461تهذيب الكمال 
 . 4/467(تهذيب الكمال (6
  2/497( الجرح والتعديل (7
 (.88( الضعفاء والمتروكين: للنسائي, ص)(1
 . 6/344( الطبقات الكبرى(9

 . 4/461( تهذيب الكمال (81
 . 2/42( تهذيب التهذيب: البن حجر (88
 2/887( الكامل في ضعفاء الرجال (82
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 .(3). ووثقه: الثوري وشعبة(2), والحاكم (8) والترمذي 
قال شعبة: جابر الجعفي صدوق في الحديث, وكان جابر إذا قال: حدثنا وسمعت 

 .(4)"فهو من أوثق الناس
وقال سفيان الثوري: كان جابر ورعًا في الحديث ما رأيت أورع في الحديث من 

 .(4) جابر"
 . (6)وقال أبو حاتم :" جابر الجعفي يكتب حديثه على االعتبار وال يحتج به"

وقال ابن حبان:" كان سبئيًا من أصحاب عبداهلل بن سبأ وكان يقول: إن عليا عليه 
.... فإن احتج محتج بأن شعبة والثوري رويا عنه قلنا: السالم يرجع إلى الدنيا.

الثوري ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاء ..... وأما شعبة وغيره من 
شيوخنا فإنهم رأوا عنده أشياء لم يصبروا عنها وكتبوها ليعرفوها فربما ذكر أحدهم 

 عنه الشيء بعد الشيء على جهة التعجب.
أن محمد بن المنذر قال: ثنا أحمد بن منصور ,ثنا  والدليل على صحة ما قلنا 

نعيم بن حماد, قال: سمعت وكيعًا يقول: قلت لشعبة: مالك تركت فالنًا وفالنًا 
ورويت عن جابر الجعفي قال: روى أشياء لم نصبر عنها, حدثنا ابن فارس ,ثنا 

اب محمد بن رافع, قال: رأيت أحمد بن حنبل في مجلس يزيد بن هارون ومعه كت

                                 
 .4/469(تهذيب الكمال (8
 (.312( معرفة علوم الحديث: البي عبداهلل الحاكم  ص )(2
 . 4/467( تهذيب الكمال(3
 . 4/467( تهذيب الكمال(4
 .2/813,  ميزان االعتدال2/887( الكامل في ضعفاء الرجال(4
 . 2/497( الجرح والتعديل(6
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زهير عن جابر وهو يكتبه فقال: يا أبا عبداهلل تنهوننا عن حديث جابر وتكتبونه 
 .(8)قال لنعرفه"

وقال ابن عدى: "ولجابر حديث صالح وقد روى عنه الثوري الكثير وشعبة أقل 
رواية عنه من الثوري..... وقد احتمله الناس ورووا عنه, وعامة ما قذفوه أنه كان 

دثه عنه الثوري مقدار خمسين حديثًا ولم يتخلف أحد في يؤمن بالرجعة, وقد ح
الرواية عنه, ولم أر له أحاديث جاوزت المقدار في اإلنكار, وهو مع هذا كله أقرب 

 .(2) الى الضعف منه إلى الصدق"
وقال الذهبي :" من أكبر علماء الشيعة وثقه شعبة فشذ, وتركه الحفاظ, قال أبو 

. وقال ابن حجر: "ضعيف (3)وى حديث السهو"داود ليس في كتابي له شيء س
 .(4)رافضى"

 المطلب الرابع : عالقة جابر بن يزيد الجعفي بالتدليس:
اشتهر جابر بن يزيد الجعفي بالتدليس وقد جعله ابن حجر من أصحاب الطبقة 

ن صرحوا بالسماع , بينما يرى سفيان الثوري (4)الخامسة الذين ال يقبل تدليسهم وا 
ذا قال: قال :فكأنه يدلس" أنه إذا قال  .(6) لك :حدثني أو سمعت، فذاك، وا 

 . (7)وقال شعبة: كان جابر إذا قال: حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس 
 

                                 
  219-8/211( المجروحين(8
 . 2/889( الكامل في ضعفاء الرجال(2
 .8/211عرفة من له رواية في الكتب الستة: للذهبي, ( الكاشف في م(3
 (.837( تقريب التهذيب: البن حجر: ص)(4
 (. 43( تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس البن حجر ص )(4
  6/344( الطبقات الكبرى(6
 . 4/467( تهذيب الكمال(7
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 خالصة  ما قيل في جابر الجعفي: 
بعد ذكر أقوال العلماء فيه قال أبو حفص بن شاهين:" وهذه الروايات في جابر  

أر أورع منه في الحديث, ويقول أيوب السختياني: مختلفة جدًا , يقول الثوري:لم 
هو كذاب, ويقول زائدة  وأبو حنيفة: هو كذاب, ويقول يحي بن معين : كذلك, 
وأقل ما في هذا الرجل, ان يكون حديثه ال يحتج به إال أن يروي حديثًا يشاركه  

 8فيه الثقات , فإذا انفرد  هو بحديث لم يعمل به لتفضيل سفيان عليه"
بحث الثاني : مرويات جابر الجعفي في السنن ومسند أحمد, وفيه أربعة الم

 مطالب:
 المطلب األول :مروياته في سنن أبي داود :

لم أجد له إال حديثًا واحدًا, وقد أشار إلى ذللك َأُبو َداُوَد قائاًل: َوَلْيَس ِفي ِكتَاِبي َعْن 
 َجاِبٍر اْلُجْعِفي ِإالَّ َهَذا اْلَحِديث: 

َيْعِنى  -َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعْمٍرو َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْلَوِليِد َعْن ُسْفَياَن َعْن َجاِبٍر َحدَّ -8
َقالم بن محمَد: َحدََّثَنا اْلُمِغيَرُة ْبُن ُشَبْيٍل اأَلْحَمِسيُ, َعْن َقْيِس ْبِن َأِبى  –الجعفي 

  :َرُسوُل اللَّهِ  َحاِزٍم َعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة َقاَل: َقالَ 
" ِإَذا َقاَم اإِلَماُم في الركعتين َفِإْن َذَكَر َقْبَل َأْن َيْسَتِوَى َقاِئًما َفْلَيْجِلْس َفِإِن اْسَتَوى 

 َقاِئًما َفاَل َيْجِلْس َوَيْسُجُد َسْجَدَتي 
 (.2) السَّْهِو "

 
 
 

                                 
الرحيم بن محمد (.  تحقيق:د/عبد 22-28( المختلف فيهم  : عمر بن شاهين ص)(8

 م(.8999-هـ8421)8مكتبة الرشد :الرياض ط –القشقري 
 (.8136ح) 8/331( سنن أبي داود: سليمان بن األشعث (2
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 تخريج الحديث:
, (8) جة , والدار قطني , والبيهقيأخرجه عبد الرزاق , وأحمد, والترمذي, وابن ما 

من طرق عن  جابر الجعفي, عن المغيرة بن شبيل, عن قيس بن أبي حازم ,عن 
 المغيرة بن شعبة.

 وهذا إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي , وتدليسه وقد عنعنه هنا .
قال الترمذي:" وجابر الجعفي, قد ضعفه بعض أهل العلم, تركه يحيى بن سعيد, و 

 .(2) حمن بن مهدي وغيرهما"عبد الر 
براهيم بن طهمان(.  وقد توبع من طريق )قيس بن الربيع , وا 

أما طريق قيس بن الربيع فقد أخرجها الطحاوي بلفظ :"صلى بنا المغيرة بن شعبة -
فقام في الركعتين فسبح الناس خلفه, فأشار إليهم أن قوموا فلما قضى صالته 

:" إذا استتم أحدكم قائمًا فليصل اهلل  سجد سجدتي السهو ثم قال: قال رسول
ن لم يستتم قائما فليجلس وال سهو عليه"  . (3)وليسجد سجدتي السهو وا 

وقيس بن الربيع قال فيه ابن حجر:" صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما 
 ليس من حديثه فحدث

 .(4) به" 

                                 
( , مسند أحمد: أحمد 3413ح)2/381( مصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق الصنعاني, (8

(, سنن   8124ح)4/244( ,81241ح)4/243بن محمد بن حنبل الشيباني, 
( سنن ابن ماجة: محمد بن 394ح) 2/891محمد بن عيسى الترمذي, الترمذي: 

(, سنن الدار قطني: علي بن عمر الدار قطني, 8211ح)8/318يزيد بن ماجة 
 (.3668ح) 2/343( , سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين 8ح)8/371

 (. 364ح)2/891( سنن الترمذي(2
 (. 2368ح) 8/441( شرح معاني اآلثار:للطحاوي, (3
 (. 447( تقريب التهذيب ص)(4
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:" صلى بنا المغيرة وأما طريق إبراهيم بن طهمان فكذلك أخرجها الطحاوي بلفظ   
بن شعبة, فقام من الركعتين قائمًا فقلنا سبحان اهلل فأومئ وقال: سبحان اهلل 
فمضى في صالته فلما قضى صالته وسلم سجد سجدتين وهو جالس ثم قال: 

فاستوى قائمًا من جلوسه فمضى في صالته فلما قضى  صلى بنا رسول اهلل 
ذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فان صالته سجد سجدتين وهو جالس ثم قال:" إ

لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان فان استوى قائما فليمض في صالته 
 ,(8)وليسجد سجدتين وهو جالس"

براهيم بن طهمان الخرساني قال فيه ابن حجر:" ثقة"   .(2)وا 
 وللحديث طرق ورد بها: 

ياد بن عالقة قال : األولى : من طريق يزيد بن هارون ,عن المسعودي, عن ز 
صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من 

خلفه ,فأشار إليهم أن قوموا ,فلما فرغ من صالته سلم وسجد سجدتي السهو 
 "  وسلم وقال: هكذا صنع رسول اهلل

رجاله , وهذا إسناد (3) أخرجها  أحمد , وأبو داود , والترمذي, والدارمي, والطحاوي
 ثقات.

قال الترمذي:" هذا حديث حسن صحيح", لكن المسعودي: واسمه: عبد الرحمن بن 
عبد اهلل بن عتبة بن عبد اهلل بن مسعود الكوفي قال ابن حجر:" صدوق اختلط 

 .(8)قبل موته"

                                 
 (. 2368ح) 8/441( شرح معاني اآلثار (8
 (. 91( تقريب التهذيب ص)(2
(, سنن الترمذي 8137ح)8/331(, سنن أبي داود 81811ح)4/247( مسند أحمد (3

(, شرح 8418ح)8/428(, سنن الدارمي:عبداهلل بن عبدالرحمن 364ح) 2/218
 (.2341ح) 8/439معاني اآلثار
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الثانية: من طريق ابن أبي ليلي عن الشعبي قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة 
به القوم وسبح بهم, فلما صلى بقية صالته سلم ثم فنهض في الركعتين فسبح 

فعل بهم مثل الذي سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم حدثهم أن رسول اهلل
 فعل".

أخرجها الترمذي وقال:" وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل  
 حفظه" قال أحمد: ال يحتج بحديث ابن أبي ليلى , وقال محمد بن إسماعيل:" ابن
أبي ليلى هو صدوق وال أروي عنه ألنه ال يدري صحيح حديثه من سقيمه وكل 
من كل مثل هذا فال أروي عنه شيئا", وفي الباب عن عقبة بن عامر, وسعد, و 

عبد اهلل بن بحينة, والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا اقام في الركعتين 
التسليم, ومنهم من رأى بعد مضي في صالته وسجد سجدتين منهم من رأى قبل 

 التسليم 
ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح لما روى الزهري, ويحيى بن سعيد األنصاري,  

 .(2) عن عبد الرحمن األعرج, عن عبد اهلل بن بحينة 
 الحكم على الحديث:

 صحيح لغيره بشواهده.
 المطلب الثاني : مروياته في سنن الترمذي:

الرازي ,حدثنا أبو تميله, حدثنا أبو حمزة ,عن جابر, حدثنا محمد بن حميد  -2
قال:" من أذن سبع  عن مجاهد ,عن ابن عباس رضي اهلل عنهما : أن النبي 

 .(3) سنين محتسبًا كتبت له براءة من النار"

                                                                             
 (. 344( تقريب التهذيب ص)(8
 (. 364ح) 2/891( سنن الترمذي (2
 (.216ح) 8/411( سنن الترمذي (3
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قال الترمذي:" وفي الباب عن  عبد اهلل بن مسعود, وثوبان ,ومعاوية, و أنس, و  
وحديث ابن عباس حديث غريب, وأبو تميلة: اسمه أبي هريرة و أبي سعيد , 

يحيى بن واضح, و أبو حمزة السكري: اسمه محمد بن ميمون, و جابر بن يزيد 
الجعفي: ضعفوه تركه يحيى بن سعيد, و عبد الرحمن بن مهدي ,قال الترمذي : 
سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: لوال جابر  الجعفي  لكان أهل الكوفة 

 حديث ولوال حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه . بغير
 تخريج الحديث:

أخرجه ابن ماجة , والطبراني, وابن الجوزي, وابن عدي , والخطيب البغدادي,   
, من طرق عن جابر الجعفي , عن مجاهد, عن عكرمة , عن ابن (8)والمزي

 عباس. 
 وهذا إسناد ضعيف  لضعف جابر الجعفي, وتدليسه, وقد عنعنه.

قال :"من أذن للحديث شاهد من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النبي و 
اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل مرة ستون حسنة, و 

 بإقامته ثالثون حسنة".
, من طرق عن عبد اهلل بن  (2) أخرجه البخاري , وابن ماجة, والحاكم , والبيهقي

أيوب, عن ابن جريج, عن نافع, به.  وقال  صالح المصري, حدثني يحيى بن
 الحاكم:" هذا حديث صحيح على شرط البخاري, 

                                 
(, 88191ح) 88/71(,  المعجم الكبير: للطبراني, 727ح)8/241( سنن ابن ماجة (8

, الكامل في ضعفاء 8/394العلل المتناهية في األحاديث الواهية: البن الجوزي 
 .                                                                                7/42, تهذيب الكمال 8/247للخطيب البغدادي ,  , تاريخ بغداد:2/377الرجال 

(, المستدرك على 721ح)8/248, سنن ابن ماجة 1/881( التاريخ الكبير(2
(, سنن البيهقي الكبرى 736ح)8/322الصحيحين: للحاكم النيسابوري, 

 (.3147ح)3/889(, شعب اإليمان: للبيهقي 8118)ح8/433
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 وله شاهد من حديث عبد اهلل بن لهيعة, وقد استشهد به مسلم رحمه اهلل "
 .(8)وقال الذهبي:" على شرط البخاري"

قلت في هذا السند :علتان األولى: عبد اهلل بن صالح المصري, قال ابن حجر:" 
 .(2)ب الليث صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة"كات

وقال ابن الجوزي:" هذا حديث ال يصح قال أحمد بن حنبل: أبو صالح ليس بشيء 
 وقال النسائي: 

 .(3) ليس بثقة"
الثانية:  عنعنة ابن جريج : قال البيهقي عقبه :"وقد رواه يحيى بن المتوكل, عن 

 .(4) افع , قال البخاري : وهذا أشبه "ابن جريج عمن حدثه , عن ن
وقد عده ابن حجر في طبقات المدلسين  من أصحاب الطبقة الثالثة  "الذين لم   

 . (4) يحتج االئمة من أحاديثهم اال بما صرحوا فيه بالسماع"
قال األلباني:" فتبين أن هذا اإلسناد ال تقوم به حجة, لكن ذكر له الحاكم شاهدًا 

هب , أخبرني ابن لهيعة  عن عبد اهلل بن أبي جعفر , عن نافع من طريق ابن و 
ن كان فيه كالم من قبل ,(6) به وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات, وابن لهيعة وا 

 حفظه فذلك خاص بما إذا كان من غير رواية العبادلة عنه , وابن وهب أحدهم

(7) . 
                                 

 (. 736ح)8/322تعليقات الذهبي في التلخيص (8)
 (. 311( تقريب التهذيب ص) (2
 . 8/396( العلل المتناهية (3
 (. 8118ح)8/433( سنن البيهقي الكبرى(4
 (. 83( تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ص )(4
( , سنن البيهقي 737ح)8/322حيحين( المستدرك على الص(6

 (.  8118ح)8/433الكبرى
 . 8/48( سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: لأللباني)(7
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ذا روى العبادلة عن ابن قال عبد الغني بن سعيد األزدي والساجي وغيرهما : "إ
 . (8)لهيعة فهو صحيح : ابن المبارك, وابن وهب, والمقري "

 الحكم على الحديث : 
 حسن لغيره.

حدثنا زيد بن أخزم الطائي, حدثنا أبو داود, عن شعبة, عن جابر عن أبي -3
كنت  (2) ببقلة نصر ,عن أنس رضي اهلل عنه قال: " كناني رسول اهلل 

لترمذي :"هذا حديث ال نعرفه إال من حديث جابر الجعفي, عن أبي أجتنيها" ,قال ا
 . (3)نصر,  وأبو نصر: هو خيثمة البصري, روى عن أنس أحاديث

 تخريج الحديث:
, من طرق عن جابر عن أبي  (4)أخرجه أحمد , وأبو يعلى, والطبراني, والمزي 

 نصر عن أنس .
 الحكم على الحديث:

تدليسه. قال الهيثمي :"رواه الطبراني وفيه جابر إسناده ضعيف, لضعف جابر , و 
 .(4)الجعفي وهو ضعيف"

                                 
 . 4/331( تهذيب التهذيب (8
( أي َكناه أبا َحْمَزة . وقال األزهري : البْقلة التي َجَناها أنس كان في طْعمها َلْذٌع (2

. يقال ُرّمانة حاِمزة : أي فيها ُحموضة , النهاية في غريب  فُسّميت َحْمزًة بفعلها
 .  8/8144.-الحديث واألثر: البن األثير 

 ( 3131ح)4/612( سنن الترمذي (3
( , 83447ح)3/232(,82641ح)3/868(,82311ح)3/827( مسند أحمد (4

(, مسند أبي يعلى: أحمد بن علي بن المثنى 83763ح)3/261
(, تهذيب 661ح)8/239, المعجم الكبير(4147ح)7/881الموصلي

 .3/363الكمال
 .9/441( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي (4
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 المطلب الثالث :مروياته في سنن ابن ماجة:
حدثنا علي بن محمد , حدثنا عبيد اهلل بن موسى, عن الحسن بن صالح,  - 4

:" من عن جابر, عن أبي الزبير, عن جابر رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل 
 . (8)فقراءة اإلمام له قراءة" كان له إمام

ورد هذا الحديث عن ثمانية من الصحابة وهم :عبد اهلل بن عمر ، وأبي سعيد 
الخدري ، وأبي هريرة ، وعبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن مسعود، وأنس، وعلي 

 بن أبي طالب, وجابر بن عبداهلل.
 نه.وأشهرها وأكثرها طرقًا حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل ع

وقد أخرجها البخاري , وابن أبي شيبة , وأحمد, والبيهقي , وابن عدي , وعبد بن 
 حميد, وأبو نعيم من طرق عن الحسن بن صالح , عن جابر, عن أبي الزبير به

(2). 
سناده ضعيف قال البوصيري:" جابر هو ابن يزيد الجعفي متهم, والحديث مخالف   وا 

 .(3)لما رواه األئمة الستة "
،  وقال الزيلعي:" ُرِوَي َعْن َأِبي َحِنيَفَة َأنَُّه َقاَل: َما رََأْيت َأْكَذَب ِمْن َجاِبٍر اْلُجْعِفيِّ

ْن َكاَنْت َمْدُخوَلًة، َوَلِكْن َيُشدُّ َبْعُضَها بعضاً   , ومنها:(4) َوَلِكْن َلُه ُطُرٌق ُأْخَرى، َوِهَي َواِ 

                                 
 (.141ح)8/272( سنن ابن ماجة (8
( جزء القراءة خلف اإلمام : للبخاري, تحقيق: فضل الرحمن الثوري، المكتبة السلفية, (2

البن أبي شيبة,  (, المصنف في األحاديث واآلثار:1م(. ص )8911-ه8411)8ط
ح 8/338(, سنن الدار قطني 84614ح)3/339(, مسند أحمد 3112ح)8/338
( , المنتخب من مسند عبد بن حميد: 2724ح)2/861(, سنن البيهقي الكبرى 2)

 .2/889(, الكامل في ضعفاء الرجال8141( ح)321عبد بن حميد, ص)
 . (816( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة: للبوصيري, ص)(3
 .2/7( نصب الراية ألحاديث الهداية: للزيلعي, (4
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اق األزرق, عن أبي األولى: من طريق محمد بن حرب الواسطي ,ثنا إسح
حنيفة ,عن موسى بن أبي عائشة ,عن عبد اهلل بن شداد, عن جابر, أحرجها 

, وقال الدار قطني:" يسنده عن موسى بن أبي عائشة (8) الدار قطني, والبيهقي
 غير أبي حنيفة والحسين بن عمارة وهما ضعيفان".

لية, عن أيوب, الثانية: من طريق سهل بن العباس الترمذي, ثنا إسماعيل بن ع
:" من صلى خلف اإلمام فقراءة عن أبي الزبير, عن جابر قال :قال رسول اهلل 

 اإلمام له قراءة".
, وقال الدار قطني:" هذا حديث منكر وسهل بن (2) أخرجها الدار قطني , والطبراني

 العباس متروك".
سهل بن  وقال الطبراني:" لم يرفع هذا الحديث أحد ممن رواه عن ابن علية إال

 العباس, ورواه غيره موقوفا". 
 الحكم على الحديث:

ضعيف , قال البخاري:" هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل 
 العراق وغيرهم إلرساله 

 . (3) وانقطاعه"
شيء ، إنما اعتمد مشايخنا فيه وقال البيهقي: "لم يصح فيه عندنا عن النبي 

د اهلل بن مسعود ، والصحابة قال أبو عبد اهلل : أعجبني الروايات عن علي ، وعب
 .(4)هذا لما سمعته ، فإن أبا موسى، أحفظ من رأينا من أصحاب الرأي "

                                 
 (. 2723ح)2/861(, سنن البيهقي الكبرى8ح)8/323( سنن الدار قطني(8
 (.7913ح)1/43(  , المعجم األوسط: للطبراني, 8ح) 8/412( سنن الدار قطني(2
 (. 1( جزء القراءة خلف اإلمام: للبخاري ص )(3
 . 2/832ي, ( معرفة السنن واآلثار: للبيهق(4
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وقال ابن الجوزي:" ولهذا الحديث طرق عن جابر, وعن علي, وابن عمر ,وابن 
 .(8) عباس, وعمران بن حصين ليس فيها ما يثبت"

ا الحديث من طرق، وال يصح شيء منها عن وقال ابن كثير:" وقد روي هذ
 ." (2)النبي

ِحيُح َأنَُّه وقال ابن تيمية:" َوَقْد ُرِوَي ُمْسَنًدا ِمْن ُطُرٍق ُكلَِّها ِضَعاٌف  ، َوالصَّ
 .   (3)"ُمْرَسلٌ 

 .(4)وقال النووي :" ضعيف" 
وقال ابن حجر:" لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ وقد استوعب طرقه وعلله الدار 

 .(4)طني"ق
وقال أيضًا:" مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها 

 .(6) معلولة"
سحاق بن منصور, قاال: حدثنا يزيد بن هارون ,  -4 حدثنا أحمد بن سنان وا 

يصلي في  أنبأنا شعبة, عن جابر, عن سالم, عن أبيه, قال:" كان رسول اهلل 
وكان يتهجد من الليل , قلت: وكان يوتر ؟ قال: السفر ركعتين, ال يزيد عليهما , 

 . (7) نعم"
 تخريج الحديث:

                                 
  8/427( العلل المتناهية(8
 . 8/819( تفسير القرآن العظيم: ابن كثير, (2
  2/846( نيل األوطار شرح منتقى األخبار: للشوكاني, (3
 .8/377( خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم: للنووي (4
 . 2/242( فتح الباري شرح صحيح البخاري : ال بن حجر: (4
 .8/232ص الحبير في تخريج في أحاديث الرافعي الكبير البن حجر( تلخي(6
 (.8144ح) 8/378( سنن ابن ماجة  (7
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, من طرق عن محمد بن جعفر, ثنا شعبة, عن (8) أخرجه أحمد , وعبد بن حميد
ال  جابر, سمعت سالم بن عبد اهلل يحدث عن ابن عمر قال :" كان رسول اهلل 

يل, قال جابر: فقلت يصلي في السفر إال ركعتين غير أنه كان يتهجد من الل
 لسالم :كانا يوتران؟ قال: نعم".

 الحكم على الحديث:
 إسناده ضعيف ,فيه جابر الجعفي كذاب. ولكنه قد صح من طرق أخرى:

األولى: من طريق يحيى القطان, عن ابن أبي ذئب ,عن عثمان بن عبد اهلل بن 
بعد يريد قبل كان ال يصلي في السفر قبلها وال سراقة, عن ابن عمر أن النبي 

 الفرائض وال بعدها".
سناده صحيح.(2) أخرجها أحمد,  وابن خزيمة وابن حبان  , وا 

الثانية: من طريق حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب, عن أبيه قال :"صحبت 
ابن عمر في طريق مكة قال: فصلى لنا الظهر ركعتين, ثم أقبل وأقبلنا معه حتى 

منه التفاتة حيث صلى فرأى ناسًا قيامًا جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت 
فقال: ما يصنع هؤالء ؟ قلت :يسبحون, قال: لو كنت مسبحًا ألتممت صالتي يا 

في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه  ابن أخي, إني صحبت رسول اهلل 
اهلل, وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اهلل, وصحبت عمر فلم يزد 

ن حتى قبضه اهلل, ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه على ركعتي

                                 
 (.736ح)8/241(, المنتخب من مسند عبد بن حميد4491ح)2/16( مسند أحمد(8
(,  صحيح ابن خزيمة: ال بن خزيمة, 4674ح)2/81( مسند أحمد (2

بان :البن حبان (, صحيح ابن حبان بترتيب ابن بل8244ح) 2/244
 (.2743ح)6/461
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َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن َيْرُجو اللََّه اهلل وقد قال اهلل 
 .(8)[ أخرجها مسلم28]األحزاب:َواْلَيْوَم اآلِخَر َوَذَكَر اللََّه َكِثيرًا

ميد بن بيان الواسطي , حدثنا إسحاق األزرق, عن سفيان, عن حدثنا عبد الح -6
صلى جابر, عن أبي حريز عن وائل بن حجر رضي اهلل عنه قال :"رأيت النبي 

 . (2) جالسا على يمينه وهو وجع"
 تخريج الحديث:

, من طريق جابر الجعفي, عن أبي حريز, عن وائل (3)أخرجه المزي , وابن حجر
 بن حجر.

 لحديث:الحكم على ا
 إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي, وتدليسه , وقد عنعنه هنا. 
حدثنا محمد بن إسماعيل, حدثنا وكيع , حدثنا المسعودي, عن جابر, عن  -7

أبي الضحى عن مسروق عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه أنه قال: أشهد 
,  (4) خالبة (4)أنه حدثنا قال:"بيع المحفالت على الصادق المصدوق أبي القاسم 

 .(6)وال تحل الخالبة لمسلم "
 تخريج الحديث: 

                                 
 (.619ح)8/497( صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج :  (8
 (.8224ح)8/317( سنن ابن ماجة  (2
 . 82/74, تهذيب التهذيب 33/241( تهذيب الكمال(3
( المحفالت: التي ُجِمع لبنها في َضْرعها ليتوهم أنها كثيرة اللبن , النهاية في غريب (4

 2/837الحديث بتصرف
 .2/827, 2/837خالبة: أي خديعة , النهاية في غريب الحديث  (4)
 (2248ح) 2/743( سنن ابن ماجة (6
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أخرجه ابن أبي شيبة, والطيالسي, وأحمد, وابن القطان, والبيهقي, والطبراني, 
, من طرق عن جابر عن أبي الضحى, عن مسروق, عن عبد اهلل (8) والطحاوي

 بن مسعود.
هذا إسناد فيه جابر  وهذا إسناد ضعيف من أجل جابر الجعفي, قال البوصيري:"

 (                                           2) الجعفي وقد اتهموه"
وقال البيهقي:" رفعه جابر الجعفي بهذا اإلسناد عن ابن مسعود, وروي بإسناد 

 صحيح عن ابن مسعود
 . (3) موقوفاً" 

 وللحديث شواهد:
ال تستقبلوا  قال:" من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النبي  -

 , وال ينفق بعضكم ببعض"(8) , وال تحفلوا(4)السوق

                                 
(,مسند أبي داود الطيالسي: ألبي 21181ح)4/339(المصنف في االحاديث واآلثار (8

(, بيان الوهم 4824ح)8/433( , مسند أحمد 291ح)8/234داود الطيالسي, 
, سنن البيهقي الكبرى 4/877القطان, تحقيق  واإليهام في كتاب األحكام: البن

(, شرح معاني 6474ح)6/348 (,  المعجم األوسط81492ح)4/387
 (4838ح)4/21اآلثار

 . 3/21( مصباح الزجاجة (2
 . 4/387( سنن البيهقي الكبرى(3
(ال تستقبلوا السوق: أي ال تستقبلوا السلع فتتساوموا عليها قبل أن تصل إلى السوق (4

نما نه ى عن ذلك ألن فيه غشًا لصاحب السلعة، ألن سلعته ربما كانت تساوي وا 
بأضعاف ما اشتراها من يتلقاها قبل وصولها إلى السوق، والسوق تظهر فيها قيم 
األشياء: نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار: بدر الين 

 .88/367العيني, 
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أخرجه الترمذي :" وقال:" وفي الباب عن ابن مسعود ,و أبي هريرة, وحديث ابن 
عباس حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحفلة, 

بن في ضرعها فيغتر وهي المصراة ال يحلبها صابحها أيامًا أو نحو ذلك ليجتمع الل
 .(2)بها المشتري وهذا ضرب من الخديعة والغرر"

:" من اشترى غنما ومن حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل -
ن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر ".  مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها, وا 

 .(3)أخرجه البخاري , ومسلم
 الحكم على الحديث:

 شواهدهصحيح لغيره ب
حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل , وقاال: حدثنا وكيع, حدثنا سفيان,  -1

عن جابر, عن القاسم بن عبد الرحمن ,عن أبيه, عن عبد اهلل بن مسعود  رضي 
:"إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا , كراهية أن اهلل عنه قال :"كان النبي 

                                                                       .( 4)يفرق بينهم"
 
 
 
 

                                                                             
ن يترك اللبن في ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة، وال ( وال تحفلوا: من التحفيل وهو أ(8

يحلب إياها حتى يراها المشتري ويحسبها غزيرة اللبن، وهي المصراة: نخب األفكار 
 .88/361في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار:

 (.8261ح) 3/461( سنن الترمذي (2
 (.8424ح)3/8841م(, صحيح مسل2144ح)2/746( صحيح البخاري: للبخاري (3
 ( 2241ح)2/744( سنن ابن ماجة (4
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 تخريج الحديث:
, من طرق عن جابر, (8)أخرجه ابن أبي شيبة, والطيالسي, والطبراني, والبيهقي 

 عن القاسم بن عبد الرحمن, عن أبيه, عن عبد اهلل بن مسعود.
 الحكم على الحديث:

بوصيري :" هذا إسناد فيه جابر إسناده ضعيف بسبب جابر الجعفي,  قال ال
 .(2)الجعفي, وهو ضعيف"

حدثنا محمد بن يحيى , ثنا عبد الرزاق , أنبأنا معمر, عن جابر الجعفي, عن  -9
:" الضرر  عكرمة, عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال:  قال رسول اهلل 

 .(3) والضرار"
  تخريج الحديث:

 هذا الحديث له ثالث طرق :
, (4)يق  جابر الجعفي , عن عكرمة, به . أخرجها  أحمد, والطبرانياألولى: من طر 

سناده ضعيف,   وا 
 .(4) قال البوصيري ": هذا إسناد فيه جابر وقد انهم"

الثانية : من طريق داود بن الحصين عن عكرمة به وزاد : " ولجارك أن يضع في 
 . (6) جدارك خشبته " " أخرجها الدار قطني,  والطبراني بدون الزيادة

                                 
(, مسند 22184ح)4/426( المصنف في االحاديث واآلثار(8

(,سنن البيهقي 81349ح)81/872(, المعجم الكبير216ح) 8/238الطيالسي
 (.81813ح)9/821الكبرى

 . 3/38( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة (2
 ( 2348ح)2/714( سنن ابن ماجة (3
 (. 2167ح)8/382( مسند أحمد(4
 . 3/41( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة (4
 (. 88618ح)88/221(, المعجم الكبير14ح)2/221( سنن الدار قطني(6
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وقال األلباني:" هذا سند ال بأس به في الشواهد فإن ابن الحصين هذا احتج به 
نما تكلم في روايته عنه (8)الشيخان, لكنه قال الحافظ: " ثقة إال في عكرمة " , وا 

من قبل حفظه وليس في صدقه فهو َتَقّوى بالطريق اآلتية: رواه ابن أبي شيبة, 
زائدة, عن سماك, عن عكرمة به ذكره  قال: حدثنا معاوية بن عمرو, ثنا

وسكت عليه , ورجاله ثقات رجال مسلم غير أن سماكًا وهو ابن حرب (2)الزيلعي
شأنه في روايته عن عكرمة شأن داود بن الحصين تمامًا قال الحافظ :" صدوق, 

 .(4) (3) وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره : فكان ربما تلقن"
هد من حديث  عبادة بن الصامت, وأبي سعيد الخدري , وجابر بن وللحديث شوا

عبد اهلل ,وعائشة بنت أبي بكر الصديق, وثعلبة بن أبي مالك القرظي, وأبي لبابة 
 رضي اهلل عنهم . 

أما حديث عبادة فيرويه موسى بن عقبة, ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد, عنه -
.وهذا سند ضعيف قال ان (4) أبو نعيممرفوعا به. أحرجه ابن ماجة , وأحمد , و 

, يعني بين إسحاق, وعبادة كما يأتي, وفيه علة أخرى: (6) حجر: " وفيه انقطاع "
 .  (7) وهي جهالة حال إسحاق هذا, قال الحافظ :" مجهول الحال"

 , (1) وقال البوصيري: " هذا إسناد رجاله ثقات إال أنه منقطع"

                                 
 (. 891( تقريب التهذيب ص)(8
 .4/314( نصب الراية ألحاديث الهداية (2
 (.244( تقريب التهذيب ص)(3
 . 3/481ر السبيل: لأللباني ( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منا(4
(, تاريخ 22311ح)327-4/326(, مسند أحمد 2341ح)2/714( سنن ابن ماجة (4

 .8/344أصبهان: ألبي نعيم األصبهاني, تحقيق
 (. 8148ح)2/212( الدراية في تخريج أحاديث الهداية :البن حجر, (6
 (. 813( تقريب التهذيب ص)(7
 . 3/41جة ( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ما(1
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عف إسحاق بن يحيى بن الوليد ,وأيضًا لم يدرك وقال أيضًا:" هذا إسناد ضعيف لض
 .(8) عبادة بن الصامت قاله البخاري والترمذي"

وأما حديث أبي سعيد الخدري فيرويه عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن  -
أبي عبد الرحمن الرأي ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي, عن عمرو بن يحيى 

"من ضار ضره اهلل ومن شاق شق اهلل عليه " المازني, عن أبيه عنه وزاد : 
 .(2)أخرجه الدار قطني دون الزيادة , والحاكم , والبيهقي 

وقال الحاكم:" هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم و لم يخرجاه" ووافقه 
 الذهبي.

وقال األلباني:" قلت : وهذا وهم منهما معًا فإن عثمان هذا مع ضعفه لم يخرج له 
, وأورده الذهبي نفسه وقال : قال عبد الحق في أحكامه :" الغالب (3) مسلم أصال

 .(4)على حديثه الوهم " 
ولقد تابعه عبد الملك معاذ النصيبي, عن الدراوردي به, أخرجه ابن عبد البر كما 
قال الزيلعي وقال : قال ابن القطان في كتابه : وعبد الملك هذا ال يعرف له حال 

 .(4)وال يعرف من ذكره "
, وقال األلباني:"  (6)ورواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني, عن أبيه مرفوعًا 
 .(7) وهذا مرسل صحيح اإلسناد وهذا هو الصواب من هذا الوجه"

                                 
 . 3/28الزجاجة في زوائد ابن ماجة 3( مصباح إرواء الغليل(8
(, سنن 2344ح)2/66( , المستدرك على الصحيحين211ح)3/77( سنن الدارقطني (2

 (.88866ح)6/69البيهقي الكبرى
 . 3/481( إرواء الغليل(3
 . 4/67( ميزان االعتدال(4
 .4/314(نصب الراية ألحاديث الهداية : للزيلعي(4
 (.  8429ح)2/744(موطأ مالك: مالك بن أنس االصبحي, (6
 . 3/488( إرواء الغليل (7
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وأما حديث أبي هريرة فيرويه أبو بكر بن عياش, قال : أراه قال : عن ابن  -
ة, وأخرى: وال يمنعن عطاء, عن أبيه ,عنه مرفوعًا بلفظ: " ال ضرر وال ضرور 

 أحدكم جاره أن يضع خشبته على جداره "
, وفي إسناده أبو بكر بن عياش قال الزيلعي:" مختلف  (8) أخرجه الدارقطني -

 .(2) فيه"
قلت :وللحديث علة هي ابن عطاء واسمه: يعقوب بن عطاء بن أبي رباح.قال ابن 

 .(3) حجر:" ضعيف"
إسحاق, عن محمد بن يحيى بن حبان, عن وأما حديث جابر فيروبه محمد بن  -

عمه واسع بن حبان عنه مرفوعا بلفظ : " ال ضرر وال ضرار في اإلسالم " . 
. وهو ثقة  (4) أخرجه الطبراني, وقال:"لم يروه عن محمد بن يحيى إال ابن إسحاق "

 ولكنه مدلس وقد عنعنه.
قدي , نا خارجة بن وأما حديث عائشة فله عنها طريقان : األولى : يرويه الوا -

عبد اهلل بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال, عن عمرة عنها. أخرجها 
. وسنده واه جدا من أجل" محمد بن عمر بن واقد األسلمي الواقدي, (4) الدار قطني
 .(6) فإنه متروك"

والطريق األخرى: يرويها نافع بن مالك قال حدثنا أبو سهيل, عن القاسم بن 
 ن عائشة  وله عنه طريقان:محمد, ع

                                 
 (.16ح)4/221( سنن الدار قطني(8
 . 4/314( نصب الراية(2
 (. 611( تقريب التهذيب ص)(3
 (. 4893ح)4/231( المعجم األوسط(4
 ( 3ح)4/227( سنن الدار قطني(4
 (. 491( تقريب التهذيب ص)(6
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األولى : قال الطبراني :حدثنا أحمد بن رشدين, ثنا روح بن صالح, ثنا سعيد بن  
 أبى أيوب, عن أبي سهيل 

. قلت : وهذا سند واه جدًا,  فيه : أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين,  (8) به
 قال ابن عدي :

 .(3):" هو ضعيف". وفيه :روح بن الصالح, قال ابن عدي(2)" كذبوه "
الثانية : قال الطبراني أيضًا : حدثنا أحمد ثنا عمرو بن مالك الراسبي, ثنا محمد 

.  (4) بن سليمان بن مسعود, عن أبي بكر بن أبي سبرة, عن نافع بن مالك به
 (4)وفيه عمرو بن مالك الراسبي, قال ابن حجر:"ضعيف"

ى مزينة, عن صفوان بن وأما حديث ثعلبة فيرويه إسحاق بن ابراهيم مول -
 سليم , به مرفوعًا . 

 (.6) أخرجه الطبراني

وهذا سند فيه ضعف, إسحاق بن إبراهيم هو ابن سعيد الصواف, قال ابن حجر :" 
 .(7)لين الحديث "

وأما حديث أبي لبابة فيرويه محمد بن إسحاق, عن محمد بن يحيى بن حبان,  -
 عن عمه واسع بن حبان.  

 . (8) , وقال ابن حجر : " وهو منقطع بين واسع وأبي لبابة "(1) أخرجه أبو داود 
                                 

 (.261ح)8/91األوسط ( المعجم (8
 . 8/891( الكامل في ضعفاء الرجال (2
  3/846( الكامل في ضعفاء الرجال(3
 (. 8133ح)8317( المعجم األوسط (4
 (. 426( تقريب التهذيب ص)(4
 (. 8317ح)2/16( المعجم الكبير(6
 (.99( تقريب التهذيب ص) (7
 (. 417(ح)434( المراسيل :ألبي داود  ص)(1
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 .(2)وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن واسع ابن حبان عن جابر موصواًل 
 الحكم على الحديث:

 حسن لغيره.
ن كانت  قال األلباني:" فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر وهي وا 

لم يشتد ضعفها فإذا ضم بعضها إلى بعض ارتقى ضعيفة مفرداتها فإن كثيرًا منها 
 .(4),والحديث حسنه النووي " (3)الحديث إلى درجة الصحيح 

حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي , ثنا أبو عاصم, عن سفيان, عن جابر,  -81
قال :" ال  عن أبي عازب, عن النعمان بن بشير  رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 

 . (4) قود إال بالسيف "
 تخريج الحديث:

 ورد الحديث من عدة طرق:
األولى : من طريق عن جابر الجعفي عن أبي عازب, به , أخرجها  الطيالسي, 

 . (6)والطحاوي, والبيهقي
وهذا إسناد واه جدًا ,أبو عازب: قال الذهبي:" ال يعرف, اسمه مسلم بن عمرو, 

 بر الجعفي متهم بالكذب .. وجا(7) روى عنه جابر الجعفي وليس بمعتمد مرفوعا:"

                                                                             
 . 2/218ي تخريج أحاديث الهداية( الدراية ف(8
 (. 4893ح)4/231( المعجم األوسط(2
 . 3/482( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (3
 (. 97( األربعين النووية: للنووي, ص)(4
 (.2667ح)2/119( سنن ابن ماجة (4
, سنن 46479ح)3/814(, شرح معاني اآلثار139ح)2/841( مسند الطيالسي(6

 (. 84167ح)1/62الكبرىالبيهقي 
 . 7/217( ميزان االعتدال(7
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الثانية: من طريق: موسى بن داود, عن مبارك, عن الحسن, به أخرجها الدار 
 .(8) قطني , والبيهقي

الثالثة : من طريق قيس بن الربيع, عن أبي حصين, عن إبراهيم بن بنت النعمان 
 بن بشير, عن النعمان ابن بشير به نحوه.

مدار هذا الحديث على جابر الجعفي, وقيس أخرجها البيهقي , وضعفه بقوله : " 
 .(2)بن الربيع وال يحتج بهما"

وللحديث شواهد من حديث أبي بكرة, وعبداهلل بن مسعود, وأبي هريرة, وعلي بن 
 أبي طالب.

أما حديث أبي بكرة فيرويه المبارك بن فضالة عن الحسن, به. أخرجه ابن  -
 . (3) ماجة, والبزار

ْعَلُم َأَحًدا َقاَل: َعْن َأِبي َبْكَرَة ِإالَّ اْلَحرُّ ْبُن َماِلٍك َوَلْم َيُكْن ِبِه َبْأٌس وقال البزار:" َواَل نَ 
 َوَأْحَسُبُه َأْخَطَأ ِفي َهَذا اْلَحِديِث؛ أِلَنَّ النَّاَس َيْرووَنُه َعِن اْلَحَسِن ُمْرَساًل".

ن فضالة . وقد تابعه في وصله الوليد بن محمد بن صالح األيلي, عن مبارك ب 
 .(4) أخرجه ابن عدي ,والدار قطني , والبيهقي

, وأعله البيهقي (4) وأعله ابن عدي بالوليد هذا وقال : " أحاديثه غير محفوظة "
 .(6) بالمبارك بن فضالة

                                 
 ( 84161ح) 1/62(, سنن البيهقي الكبرى13)816/ 3( سنن الدار قطني(8
 (84768ح)1/42( سنن البيهقي الكبرى(2
 (.3663ح)9/884(, مسند البزار2661ح)2/119( سنن ابن ماجة (3
, وسنن (12ح)3/814, سنن الدر قطني7/12( الكامل في ضعفاء الرجال(4

 1/63البيهقي
 . 7/17( الكامل في ضعفاء الرجال (4
 .1/62( سنن البيهقي الكبرى (6
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 .(8)وقال ابن أبي حاتم:" : هذا حِديٌث ُمنكٌر"
معاذ ,عن وأما حديث عبد اهلل بن مسعود , فيرويه بقية بن الوليد, عن أبي  -

عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم عن علقمة عنه مرفوعًا . أخرجه ابن أبي 
 . (2) عاصم, والدار قطني , والطبراني, وابن عدي

وهذا إسناد فيه  أبو معاذ , قال الدار قطني:" هو سليمان بن أرقم متروك " , وفيه 
كريم بن أمية من الحديث عبد الكريم بن أبي المخاريق, قال ابن عدي:" ولعبد ال

 .(3) غير ما ذكرت والضعف َبيِّْن على كل ما يرويه"
وأما حديث أبي هريرة , فيرويه بقية أيضًا, عن أبي معاذ, عن الزهري, عن  –

سعيد بن المسيب عنه, به مرفوعا . أخرجه ابن أبي عاصم, والدار قطني, وابن 
 مكان " سعيد بن المسيب " . , إال أنه قال :" أبي سلمة "(4) عدي, والبيهقي

وكذا أخرجه البيهقي من طريق ابن عدي , وقد تابعه عامر بن سيار, نا سليمان 
, وفيه سليمان بن  (4) بن أرقم, عن الزهري عن سعيد به . أخرجه الدارقطني

 . (6) أرقم , قال ابن حجر:" ضعيف"
اصم بن وأما حديث علي: فيرويه معلى بن هالل, عن أبي إسحاق, عن ع -

 ضمرة عنه به . 

                                 
 (. 364( علل الحديث: البن أبي حاتم, ص)(8
(, 23ح)3/11( , سنن الدار قطني 26( الديات : البن أبي عاصم الشيباني, ص)(2

 .4/341(, الكامل في ضعفاء الرجال81144ح)81/19المعجم الكبير 
 . 4/341لكامل في ضعفاء الرجال( ا(3
(, الكامل في 22ح)3/11( , سنن الدار قطني 26( الديات: البن أبي عاصم ص)(4

 (.84171ح)1/43, سنن البيهقي الكبرى3/242ضعفاء الرجال , 
 (.21ح)3/17( سنن الدار قطني(4
 (.249( تقريب التهذيب ص)(6
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, وقال:" معلى بن هالل متروك " , وقال البيهقي :" (8) أخرجه الدارقطني , والبيهقي
وهذا الحديث لم يثبت له إسناد, معلى بن هالل الطحان متروك , وسليمان بن 

أرقم, ضعيف, ومبارك بن فضالة ال يحتج به ,وجابر بن زيد الجعفي مطعون فيه 
." 
, وقال الزيلعى :" وَرَواُه َأْحَمُد  (2) حسن : فقد أخرجه ابن أبي شيبةوأما حديث ال -

ِفي ُمْسَنِدِه َحدَّثََنا ُهَشْيِم َثَنا َأْشَعُث ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك َعْن اْلَحَسِن، َمْرُفوًعا: اَل َقَوَد إالَّ 
 .   (3) ِبَحِديَدٍة"

مرسل فهو علة هذا  وقال األلباني: " وهذا إسناد صحيح إلى الحسن ولكنه 
 .(4) األسناد"

، َوَقاَل  وقال ابن حجر:" َقاَل َعْبُد اْلَحقِّ: ُطُرُقُه ُكلَُّها َضِعيَفٌة؛ َوَكَذا َقاَل اْبُن اْلَجْوِزيِّ
: َلْم َيْثُبْت َلهُ   اْلَبْيَهِقيُّ

 .(4) إْسَناٌد" 
 الحكم على الحديث:

 ضعيف.
لملك أبو بكر, قاال: حدثنا عبد حدثنا محمد بن يحيى, ومحمد بن عبد ا -88  

الرزاق, عن الثوري, عن جابر بن يزيد ,عن محمد بن قرظة األنصاري, عن أبي 

                                 
 (.84178ح)1/63(, سنن البيهقي الكبرى28ح)3/17( سنن الدار قطني (8
 (.27722ح)4/432( المصنف في االحاديث واآلثار(2
  4/348( نصب الراية ألحاديث الهداية(3
 .7/219( إرواء االغليل(4
, التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 2/397( السنن الصغرى: للبيهقي (4

 4/63الكبير :البن حجر 
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سعيد الخدري رضي اهلل عنه قال:" ابتعنا كبشًا نضحي به , فأصاب الذئب من 
 .(8) فأمرنا أن نضحي به" إليته أو أذنه , فسألنا النبي 

 تخريج الحديث: 
, من طرق (2) حمد , وابن عبد البر, وابن حبان , والبيهقيأخرجه الطيالسي, وأ

سناده ضعيف, فيه جابر الجعفي , قال ابن  عن جابر, عن محمد بن قرظه, به. وا 
 حزم : "جابر الجعفي كذاب"  

 وقال البيهقي: " وجابر غير محتج به ".
 وقال البوصيري:" هذا إسناد ضعيف, فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف وقد

 .(3) اتهم"
وقال البيهقي:" رواه حماد بن سلمة ,عن حجاج, عن عطية عن أبي سعيد أن 

 عن شاة قطع الذئب ذنبها يضحي بها قال ضح بها", رجال سأل النبي 
سناده ضعيف , فيه الحجاج بن أرطاة قال ابن حجر:" صدوق كثير الخطأ  وا 

 .(4) والتدليس"
 
 
 

                                 
 (. 3846ح)2/8148( سنن ابن ماجة (8
(, مسند 2348ح) 3/816الطيالسي ( مسند (2

(, التمهيد لما في الموطأ من المعاني 88131ح)3/16(,88292ح)3/32أحمد
, سنن البيهقي 4/366, الثقات: البن حبان: 21/861واألسانيد : البن عبد البر, 

 .9/219(.81974ح)9/219الكبرى
 . 3/227( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة (3
 (. 842)( تقريب التهذيب ص(4
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 الحكم على الحديث:
 ضعيف.

محمد بن يحيى, حدثنا أبو الوليد , قال أبو عوانة , حدثنا عن جابر,  حدثنا -82
عن عمار هو الدهني عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: 

 .(8) :"من رآني في المنام فقد رآني, فإن الشيطان ال يتمثل بي"قال رسول اهلل 
 تخريج الحديث:

عن جابر الجعفي, عن عمار الدهني, عن , من طرق (2) أخرجه أحمد , والطبراني
 سعيد بن جبير, به.

سناده ضعيف من أجل جابر الجعفي.  وا 
 وله شواهد من حديث أبي هريرة, وأنس , وأبي قتادة , وجابر . 
بلفظ:" من رآني في المنام  (3) أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري ومسلم-

 فسيراني في اليقظة وال يتمثل الشيطان بي"
 .(4) وأما حديث أنس فأخرجه البخاري -
بلفظ" من رآني فقد رأى  (4) وأما حديث أبي قتادة فقد أخرجه البخاري ومسلم -

 الحق"
بلفظ:" من رآني فقد رأى الحق فإن  (6) وأما حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري -

 الشيطان ال يتكونني"

                                 
 (. 3914ح)2/8214( سنن ابن ماجة (8
 (. 82413ح)82/31(, المعجم الكبير2424ح)8/279( مسند أحمد (2
 (.2266ح)4/8774(, صحيح مسلم 6472ح)6/2467( صحيح البخاري(3
 (. 6493ح)6/2461( صحيح البخاري(4
 (. 2267ح)4/8776(, صحيح مسلم6494ح)2461/ 6( صحيح البخاري(4
 (.6496ح)6/2461اري ( صحيح البخ(6
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ي النوم فقد رآني, إنه ال بلفظ:" من رآني ف (8) وأما حديث جابر فأخرجه مسلم -
ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي وقال: إذا حلم أحدكم فال يخبر أحدًا بتلعب 

 الشيطان به في المنام"
 الحكم على الحديث:

 صحيح.
 المطلب الرابع :مروياته في مسند اإلمام أحمد:

, عن حدثنا عبد اهلل, حدثني أبي, ثنا عبد الرازق, أنبأنا سفيان, عن جابر -83
آكل الربا,  الشعبي, عن الحارث عن على رضي اهلل عنه قال :"لعن رسول اهلل 

وموكله, وشاهديه, وكاتبه, والواشمة, والمستوشمة للحسن, ومانع الصدقة, 
 .(2)"والمحل ,والمحلل له, وكان ينهى عن النوح 

 تخريج الحديث:
سناده  ,(3) أخرجه عبد الرزاق من طريق جابر, عن الشعبي ,عن الحارث ,به , وا 

 ضعيف , فيه ضعيفان: جابر الجعفي, والحارث بن عبداهلل األعور.
, من طرق عن حصين بن عبد الرحمن, عن (4) وأخرجه أحمد , والنسائي
 الشعبي ,عن الحارث, به.

سناده ضعيف, فيه الحارث األعور, قال ابن حجر:" صاحب علي كذبه ال شعبي وا 
 .(4)في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف "

                                 
 (.2261ح) 4/8776( صحيح مسلم(8
 (.144ح)8/817( مسند أحمد (2
 ( .81798ح)6/269( مصنف عبد الرزاق(3
(, سنن النسائي الكبرى: احمد بن علي بن شعيب, 8211ح)8/841( مسند أحمد(4

 (. 9391ح)4/424
 (. 846( تقريب التهذيب ص)(4
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, من طرق عن مجالد بن سعيد, عن (8) وأخرجه ابن أبي شيبة , وأبو يعلى
 الشعبي, عن الحارث األعور, به.

سناده ضعيف , فيه مجالد بن سعيد, قال ابن حجر:"ليس بالقوي"  . (2) وا 
 وللحديث شواهد :

نهى اً حجاماً فقال:" إن النبي صلى من حديث أبي جحيفة: أنه اشترى غالم -
, (3)عن ثمن الدم, وثمن الكلب ,وكسب البغي, ولعن آكل الربا ,وموكله ,والواشمة

 .(4)والمستوشمة, والمصور" أخرجه البخاري
آكل الربا, ومؤكله , ومن حديث  عبداهلل بن مسعود قال :"لعن رسول اهلل  -

 .(4) حدث بما سمعنا" أخرجه مسلمقال: قلت: وكاتبه وشاهديه ؟ قال: إنما ن
آكل الربا, وموكله, وكاتبه, ومن حديث جابر بن عبداهلل قال :"لعن رسول اهلل  -

 .(6) وشاهديه, وقال: هم سواء" أخرجه مسلم
 
 
 
 

                                 
( , مسند أبي 22111)ح4/411( المصنف في األحاديث واآلثار(8

 (. 412ح)8/323يعلى
 (. 421( تقريب التهذيب ص)(2
( الواشمة: الَوْشُم : أن ُيْغَرز الِجْلُد بإْبرة ثم ُيْحَشى بُكْحل أو ِنيٍل فَيزَرّق أَثُره أو (3

َيْخَضرُّ . وقد َوَشمت َتَشُم َوْشمًا فهي واشمة . والُمْسَتْوِشمة والُموَتِشمة التي ُيْفعل 
 . 4/486ذلك, النهاية في غريب الحديث واألثربها 

 (. 4687ح)4/2223( صحيح البخاري(4
 (. 8497ح)3/8281( صحيح مسلم(4
 (. 8491ح)3/8289( صحيح مسلم(6
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 الحكم على الحديث: 
 صحيح لغيره.

حدثنا عبد اهلل, حدثني أبي ,ثنا محمد بن جعفر, ثنا شعبة, عن جابر, قال:  -84
أن  عت أبا بردة يحدث عن على رضي اهلل عنه قال :" نهاني رسول اهلل سم

 . (8)أضع الخاتم في الوسطى"
 وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر الجعفي.

 تخريج الحديث:
,من طرق عن عاصم ( 2)أحرجه مسلم, وأبو داود, والترمذي والنسائي , وأبو يعلى

أن أجعل خاتمي في النبي بن كليب, عن أبي بردة عن علي قال :نهاني يعني 
  –لم يدر عاصم في أي الثنتين  -هذه أو التي تليها 

 .(4)وعن جلوٍس على المياثر" (3) ونهاني عن لبس القسي

                                 
 ( 8298ح)82242/424ح)3/231( مسند أحمد(8
(,سنن 4224ح)2/498( , سنن أبي داود2171ح)3/8649( صحيح مسلم (2

(, مسند أبي 9448ح)4/444النسائي الكبرى(, سنن 8761ح) 4/249الترمذي 
 (.218ح)8/242يعلى

( القسي : وهي ثياب من َكتَّان َمْخلوط بَحرِير ُيؤَتى بها من مصر ُنِسَبت إلى َقْرية على (3
شاطىء البحر قريبًا من ِتنِّيس يقال لها الَقسُّ بفتح القاف وبعض أهل الحديث 

 .4/892يْكِسرها, النهاية في غريب الحديث واألثر
( المياثر: هو جمع مئثرة بكسر الميم وهى وطاء كانت النساء يضعنه ألزواجهن على (4

السروج وكان من مراكب العجم ويكون من الحرير ويكون من الصوف وغيره, 
وقيل :أغشية للسروج تتخذ من الحرير, وقيل: هي سروج من الديباج ,وقيل: هي 

بقطن أو صوف يجعلها الراكب على شيء كالفراش الصغير تتخذ من حرير تحشى 
البعير تحته فوق الرحل قال العلماء :فالمئثرة إن كانت من الحرير كما هو الغالب 
فيما كان من عادتهم فهي حرام ألنه جلوس على الحرير واستعمال له وهو حرام 
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ولفظ أبي داود:" قال ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى 
 شك عاصم"

 ر إلى السبابة الوسطى".ولفظ الترمذي:" وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشا
 الحكم على الحديث: 

 صحيح لغيره.
حدثنا عبد اهلل ,حدثني أبي, ثنا هشيم, أنا جابر الجعفي, ثنا أبو جعفر  - 84 

مر بقدر فأخذ محمد بن على, عن ابن عباس رضي اهلل عنهما , أن رسول اهلل 
 . (2) , وكتفا فأكله ثم صلى ولم يتوضأ"(8) منها عرقاً 
 عيف من أجل جابر الجعفي.إسناده ض

 تخريج الحديث:
 ورد  الحديث من طرق عدة:

من طريق حماد, حدثنا أيوب ,عن محمد, عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  -
 كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ"قال :" تعرق رسول اهلل 
 عرقًا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ" أخرجه البخاري وفي لفظ:" انتشل النبي

(3). 
أكل كتف  ومن طريق عطاء بن يسار عن عبد اهلل بن عباس : أن رسول اهلل -

   .(8)شاة ثم صلى فلم يتوضأ " أخرجه البخاري , ومسلم 

                                                                             
على الرجال سواء كان على رحل أو سرج أو غيرهما, شرح النووي على صحيح 

 .84/23مسلم
عرقًا: هو بفتح العين واسكان الراء وهو العظم عليه قليل من اللحم, شرح النووي  ((8

 .4/44على صحيح مسلم
 (.2843ح)8/248مسند أحمد (2 )   

 (.4119ح)4/2164( صحيح البخاري (3
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ومن طريق محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النبي  -
  (2)يتوضأ ولم يمس ماًء"أكل عرقا ) أو لحمًا ( ثم صلى ولم. 
كتفا ثم  سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال " أكل رسول اهلل ومن طريق  -

 مسح يده بمسح كان تحته ثم قام 
 . (3) فصلى " 

 وللحديث شواهد  :
أكل عندها كتفًا ثم صلى ولم من حديث ميمونة رضي اهلل عنها أن النبي  -

 . (4) يتوضأ" أخرجه مسلم
رأيت رسول اهلل  ":قال ومن حديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه  -
  يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصالة فقام وطرح السكين وصلى ولم

 . (4) يتوضأ" أخرجه مسلم
 الحكم على الحديث:

 صحيح لغيره. 
حدثنا عبد اهلل, حدثني أبي, ثنا محمد بن جعفر, ثنا شعبة, عن جابر, عن -86

كان إذا احتجم,   رسول اهلل الشعبي, عن ابن عباس رضي اهلل عنهما, أن 

                                                                             
 (.344ح)8/273(, صحيح مسلم214ح)8/16(  صحيح البخاري (8
 (.344ح)8/273( صحيح مسلم (2

 (.411ح)8/864, وسنن ابن ماجة  819ح)8/96( سنن أبي داود(3
 (.346ح)8/274( صحيح مسلم (4
 (. 344ح)8/273( صحيح مسلم (4
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,قال: فدعا غالمًا لبني بياضة فحجمه ,وأعطى الحجام  (8)احتجم في األخدعين
 . (2) أجره مدًا ونصفًا, قال: وكلم مواليه فحطوا عنه نصف مد وكان عليه مدان"

 تخريج الحديث:
من طرق عن شعبة, عن جابر الجعفي, عن (3)أخرجه الترمذي, والطبراني 

سناده ضعيف من أجل جابر الجعفي.  الشعبي,  به, وا 
وقد توبع من طريق عاصم, عن الشعبي, عن ابن عباس ولفظه "حجم النبي 

 عبد لبني بياضه فأعطاه النبي أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان
 .(4) " أخرجه مسلمسحتًا لم يعطه  النبي

 وللحديث شاهد من حديث أنس: وله عدة طرق:
ى: من طريق إسماعيل بن جعفر, عن حميد الطويل, به , ولفظه :"احتجم األول

حجمة أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلَّم أهله فوضعوا عنه رسول اهلل 
 من خراجه وقال:" إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم".

 .(4) أخرجها البخاري ومسلم 
دثنا شعبة , عن حميد الطوبل , به ,ولفظه:" دعا الثانية: من طريق شبابة, ح 

غالمًا لنا حجامًا  فحجمه فأمر له بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف النبي
 . (6) عن ضريبته" أخرجها مسلم

                                 
 .2/34( األخدعين : ِعْرقان في َجاِنَبِي الُعُنق, النهاية في غريب الحديث واألثر(8
 (. 2844ح)8/248( مسند أحمد(2
هذيب اآلثار وتفصيل (, ت214( الشمائل المحمدية والخصائل المصفوية: للترمذي, )(3

(, المعجم 126ح)8/422الثابت عن رسول اهلل من األخبار: للطبري 
 (.82417ح)82/96الكبير

 (.66( )82112ح)3/214( صحيح مسلم(4
 (.8477ح)3/8214(, صحيح مسلم 4378ح)4/2846( صحيح البخاري (4
 (.8477ح)3/8214( صحيح مسلم (6
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احتجم  الثالثة: من طريق جرير بن حازم ,عن قتادة , به, ولفظه:" أن النبي 
 في األخدعين وعلى 

 . (2) ترمذي,  وابن ماجة,أخرجها ال(8) الكاهل 
الرابعة: من طريق خالد بن عبد اهلل ,عن يونس, عن ابن سيرين, به , ولفظه أن 

سناده صحيح .(3) احتجم وأعطى الحجام أجره "  أخرجها ابن ماجة النبي  , وا 
 الحكم على الحديث:

 صحيح لغيره.
عن عامر, حدثنا عبد اهلل ,حدثني أبي, ثنا حجاج, أنا شريك ,عن جابر,  -87

احتجم ثالثًا في األخدعين ,وبين عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  أن النبي 
 .(4) الكتفين, وأعطى الحجام أجرته ولو كان حرامًا لم يعطه إياه"

 تخريج الحديث:
, من طرق عن جابر , عن الشعبي , (4)أخرجه الترمذي, والطبراني , وأبو يعلى 

 به. 
بن عبداهلل النخعي قال ابن حجر: " صدوق وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك 

, وكذلك جابر الجعفي ضعيف. وقد ورد الحديث من طرق صحيحة (6) يخطئ كثيراً"

                                 
ْلب, لسان العرب ( الكاهل: من اإِلنسان ما بين كتفيه و (8 قيل هو َمْوِصل العُنق في الصُّ

88/611 
 (.3413ح)2/8842(, سنن ابن ماجة 214(  الشمائل المحمدية ص)(2
 (.2864ح)2/732( سنن ابن ماجة (3
 (. 2198ح)8/234( مسند أحمد (4
(, مسند 131ح)8/423( , تهذيب اآلثار: للطبراني 214( الشمائل المحمدية ص)(4

 (.4378ح)4/2846أبي يعلى
 (. 366( تقريب التهذيب ص)(6
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وأعطى الحجام أجره ولو كان  عن عكرمة, عن ابن عباس  قال :"احتجم النبي
 . (8)حرامًا لم يعطه", أخرجه البخاري 

 .(2)وفي لفظ:" ولو علم كراهية لم يعطه" 
 م على الحديث:الحك

 صحيح .
حدثنا عبد اهلل ,حدثني أبى ,ثنا هاشم, ثنا إسرائيل, عن جابر عن عامر,  -81

يقبل وهو  عن مسروق, عن عائشة  رضي اهلل عنها قالت :" كان رسول اهلل 
 .(3) صائم ولكنه كان أملككم إلربه"

 وهذا إسناد ضعيف  لضعف جابر الجعفي .
 تخريج الحديث:

 عن عائشة من عدة طرق:ورد الحديث   
يقبل ويباشر وهو صائم  االولى : من طريق األسود عنها , ولفظه:" أن النبي

 , واللفظ للبخاري.(4) وكان أملككم إلربه" أخرجها البخاري,  ومسلم
كان يقبل وهو الثانية : من طريق علقمة عن عائشة , ولفظه:" أن رسول اهلل 

 صائم وكان أملككم إلربه" 
 .(4) مسلم, وأبو داود, والترمذي, وأحمدأخرجها 

                                 
 (.2841ح)2/796(, 8997ح)2/748( صحيح البخاري (8
 (. 2849ح)2/796( صحيح البخاري(2

 (. 24269ح)6/846( مسند أحمد(33
 ( . 8816ح)2/776(, صحيح مسلم8126ح)2/611( صحيح البخاري(4
ن (, سن2312ح)8/724(  , سنن أبي داود8816ح)2/776( صحيح مسلم  (4

 (.24211ح)6/42(, مسند أحمد 729ح)3/817الترمذي 
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الثالثة: من طرق عن شعبة, عن الحكم, عن علقمة وشريح بن أرطأة, عن 
 , وهذا سند صورته اإلرسال .(8) عائشة, أخرجها الطيالسي, وأحمد , والبيهقي

كان يقبل وهو  الرابعة: من طريق مسروق عن عائشة, ولفظه" أن رسول اهلل 
صائم ولكنه أملككم إلربه" أخرجها مسلم وابن ماجة, وابن صائم ويباشر وهو 

 .(2) خزيمة
يقبل وهو صائم ,  الخامسة : من طريق القاسم عنها ولفظه:" كان رسول اهلل 

يملك إربه ؟" أخرجها أحمد,  وابن ماجة, ,  وأيكم يملك إربه كما كان رسول اهلل 
 .(3) والطحاوي, والبيهقي

 .(4), عنها,  أخرجها مسلم, وابن أبي شيبة , وأحمد السادسة :من طريق عروة 
يقبل في شهر  السابعة : من طريق عمرو بن ميمون عنها, ولفظه:" كان 

 الصوم".
 . (4) أخرجها مسلم, وأبو داود, وابن ماجة, والطيالسي, وأحمد 

 .(8)الثامنة : من طريق علي بن الحسين عنها, أخرجها مسلم , والطحاوي 

                                 
(, سنن البيهقي 24994ح)6/826(, مسند أحمد 8412ح)3/27( مسند الطيالسي(8

 (. 7164ح)4/229الكبرى
(, صحيح 8617ح)8/431(, سنن ابن ماجة64()8816ح)2/776( صحيح مسلم(2

 (. 8991ح)3/243ابن خزيمة
( , 3834ح)2/98( , شرح معاني اآلثار8614( مسند أحمد , سنن ابن ماجة ح)(3

 (.7112ح)8/233سنن البيهقي الكبرى
(, المصنف في األحاديث واآلثار 62()8816ح)2/776( صحيح مسلم (4

 (. 24644ح)6/893(, مسند أحمد9398ح)2/384
(, سنن ابن 2313ح)8/734(, سنن أبي داود71()8816ح)2/776صحيح مسلم(4)

(, مسند أحمد 8631ح)3/822السي(, مسند الطي8613ح)8/437ماجة 
 (.24133ح)6/831
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ن طريق طلحة بن عبد اهلل بن عثمان القرشي عنها: أخرجها أبو داود, التاسعة: م
 .(2) وابن خزيمة

كان يقبل وهو صائم ولكم  العاشرة : من طريق عكرمة عنها: ولفظه:" أن النبي
 .(3) في رسول اهلل أسوة حسنة" أخرجها أحمد

 الحكم على الحديث:      
 صحيح لغيره.

 الخاتمة:
 البحث توصلت إلى اآلتي:بعد االنتهاء من هذا 

أن جابر بن يزيد الجعفي  أحد رواة الحديث من أهل الكوفة ,كان شيعيًا مغاليًا  -
يؤمن بالرجعة , وصفه أيوب السختياني , وزائدة , وأبو حنيفة بالكذب  ,  وتركه 
يحي بن القطان , وعبد الرحمن بن مهدي ,ويحي بن معين , والنسائي, وضعفه 

تضعيفَا قويًا معتمدًا على تضعيف يحي يبن سعيد, وعبدالرحمن بن اإلمام الترمذي 
                                                                                                                                                                                                                                              مهدى,                                                                                                                        

وثقه الثوري وشعبة , وقد أجاب ابن حبان عن توثيق الثوري قائاًل : ليس من -
رواية عن الضعفاء , وأجاب الذهبي عن توثيق شعبة  بأنه مذهب الثوري ترك ال

 شاذ..
                                                                             

 (.3829ح)2/98( ,شرح معاني اآلثار72()8816ح)2/776( صحيح مسلم (8
 (.2114ح)3/246( , صحيح ابن خزيمة2314ح)8/724( سنن أبي داود (2
 (. 24638ح)892( مسند أحمد /(3
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وصفه الثوري ,والعجلي, وابن سعد بالتدليس , وعده ابن حجر من أصحاب -
ن صرحوا بالسماع.   الطبقة الخامسة من طبقات المدلسين الذين ال تقبل روايتهم وا 

ثه ال يحتج به إال والذي يراه ابن شاهين: أن أقل ما في هذا الرجل , أن يكون حدي
 أن يروي حديثًا يشاركه فيه الثقات , فإذا انفرد هو بحديث لم يعمل به.

( حديثًا منها :حديث واحد في 81بلغت مروياته في السنن ومسند اإلمام أحمد ) -
( أحاديث في سنن ابن 9( حديثين في سنن الترمذي , )2سنن أبي داود,)

 (أحاديث في مسند أحمد.6ماجة ,)
 يات:التوص

 دراسة الرواة المختلف فيهم  ودراسة مروياتهم. -
دراسة مرويات الذين اشتهروا بالتدليس سواء كان تدليسهم عن الثقات أو  -

 الضعفاء والمجاهيل .
 صالح الحديث(. –جائز الحديث  –دراسة المصلحات الحديثية ) يكتب حديثه  -
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 فهرس المصادر والمراجع
الجوزجاني, تحقيق: صبحي البدري أحوال الرجال: إبراهيم بن يعقوب  -8

 هـ(.8414بيروت) -السامرائي, مؤسسة الرسالة
األربعين النووية: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ,  -2

اعتنى به: قصي محمد نورس الحالق، أنور بن أبي بكر الشيخي, دار المنهاج 
 م(. 2119 -هـ  8431)8بيروت,ط –للنشر والتوزيع، لبنان 

الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين  إرواء -3
 م(.89144-هـ8414)2بيروت ط -األلباني, المكتب اإلسالمي

بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام: علي بن محمد بن عبد الملك  -4
الرياض ,  –أبو الحسن القطان, تحقيق: د. الحسين آيت سعيد, دار طيبة 

 م(.8997-ه8481)8ط
صبهان: أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد األصبهاني, تاريخ أ -4

-ه8481)8بيروت,ط –تحقيق: سيد كسروي حسن, دار الكتب العلمية 
 م(.8991

التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبداهلل البخاري,  -6
 ت(-تحقيق : السيد هاشم الندوي, دار الفكر.بدون)ط

علي بن ثابت الخطيب البغدادي ,  تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن -7
 –تحقيق :د/ بشار عواد  معروف,  دار الغرب اإلسالمي 

 م(.2112-ه8422)2بيروت ,ط
تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: أحمد بن علي بن  -1

األردن  -حجر العسقالني, تحقيق: د/عاصم بن عبد اهلل القريوتي, مكتبة المنار
 ش(-.بدون)ت 8ط



 

 
1005 

القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير, تحقيق: سامي بن  تفسير -9
 (.8999-ه8421)2محمد بن سالمة, دار طيبة للنشر والتوزيع , ط

تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقالني, تحقيق محمد  -81
 م(.8916-هـ8416سوريا) -عوامة, دار الرشيد

حمد بن علي بن التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أ -88
 م(.8919-ه8489)8بيروت, ط –حجر العسقالني, دار الكتب العمية 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد  -82
اهلل بن عبد البر, تحقيق: , مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير 

 ش(.-البكرى, مؤسسة قرطبة.بدون )ت 
لثابت عن رسول اهلل من األخبار: ألبي جعفر تهذيب اآلثار وتفصيل ا -83

 ت(.-القاهرة.بدون)ط –محمد بن جرير الطبري, مطبعة المدني 
 –تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقالني, دار الفكر  -84

 م(.8914-هـ8414)8بيروت,ط
: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو  تهذيب الكمال في أسماء الرجال -84

 –: د. بشار عواد معروف, مؤسسة الرسالة الحجاج المزي, تحقيق 
 م(.8911-هـ8411)8بيروت,ط

الثقات: محمد بن حبان البسني, تحقيق: السيد شرف الدين أحمد ,دار  -86
 م(.8974-ه8394)8الفكر , ط

الجرح والتعديل : عبد الرحمن بن أبي حاتم, دار إحياء التراث العربي  -87
 م(.8942-هـ8372)8بيروت,ط –

اإلمام: أبو عبد اله محمد بن إسماعيل البخاري, جزء القراءة خلف  -81
 م(.8911-ه8411)8تحقيق: فضل الرحمن الثوري، المكتبة السلفية, ط



 

 
1002 

خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم: محي الدين بن  -89
بيروت,  –شرف النووي, تحقيق: حسين إسماعيل الجمل, مؤسسة الرسالة 

 م(.8997-ه8481)8ط
يج أحاديث الهداية : أحمد بن علي بن حجر الدراية في تخر  -21

-بيروت.بدون)ط –العسقالني,تحقيق: السيد عبداهلل هاشم يماني, دار المعرفة 
 ش(.
الديات: أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني, تحقيق: عبد المنعم زكريا,  -28

 م(.2113-ه8424)8الرياض, ط –دار الصميعي 
ئدها: محمد ناصر سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوا -22

ه(, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 8421الدين األلباني)ت:
  م(.8994-ه8484الرياض)

سنن الدار قطني: علي بن عمر الدار قطني, تحقيق: السيد عبد اهلل   -23
 م(.8966-ه8316بيروت )–هاشم يماني, دار المعرفة 

مد سنن ابن ماجة : محمد بن يزيد بن ماجة القزويني, تحقيق: مح -24
 ت(-بيروت, بدون)ط –فؤاد عبد الباقي, دار الفكر 

سنن أبي داود: سليمان بن األشعث السجستاني, تحقيق : محمد  -24
 ت(-محيي الدين عبد الحميد, دار الفكر.بدون)ط

سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي, تحقيق:  -26
-ه8484,)مكة المكرمة  -محمد عبد القادر عطا, مكتبة دار الباز 

 م(.8994
سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي, تحقيق : أحمد محمد شاكر  -27

 ت(.-بيروت.بدون)ط –وآخرون, دار إحياء التراث العربي 



 

 
1001 

سنن الدارمي: عبداهلل بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي, تحقيق :  -21
بيروت,  –فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي, دار الكتاب العربي 

 ه(.8417)8ط
السنن الصغرى: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي,, تحقيق: محمد  -29

-ه8422الرياض ) –السعودية  –ضياء الرحمن األعظمي, مكتبة الرشد 
 م(.2118

سنن النسائي الكبرى: أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب, تحقيق :  -31
 –د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن, دار الكتب العلمية 

 م(.8998-ه 8488)8ت,طبيرو 
شرح النووي على صحيح مسلم: يحيى بن شرف النووي, دار إحياء  -38

 ه(.8392)2بيروت,ط –التراث العربي 
شرح معاني اآلثار: أحمد بن محمد بن سالمة أبو جعفر الطحاوي,  -32

 م(.8399)8بيروت,ط –تحقيق : محمد زهري النجار, دار الكتب العلمية 
ن بن علي البيهقي,تحقيق: محمد شعب اإليمان: أحمد بن الحسي -33

 (.8481)8بيروت, ط–السعيد بسيوني زغلول, دار الكتب العلمية 
الشمائل المحمدية والخصائل المصفوية: محمد بن عيسى الترمذي,  -34

 بيروت. –دار إحياء التراث 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: أبو حاتم محمد بن حبان البستي,  -34

-ه8484)2بيروت, ط –مؤسسة الرسالة  تحقيق : شعيب األرنؤوط, :
 م(.8993

صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة, تحقيق: د. محمد  -36
 م(.8971 – 8391بيروت ،)  -مصطفى األعظمي, المكتب اإلسالمي 



 

 
1002 

صحيح البخاري: أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل, نحقيق: دمصطفى  -37
 م(.8917-ه8417)3بيروت, ط –ديب البغا, دار ابن كثير ، اليمامة 

صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري,  -31
 بيروت. –تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي 

الضعفاء الكبير: محمد بن عمر بن موسى العقيلي, تحقيق: عبد  -39
 م(.8914-ه8414)8المعطي أمين قلعجي, ط

رحمن أحمد بن شعيب النسائي, الضعفاء والمتروكون: أبو عبد ال -41
 ه(.8391)8حلب, ط -تحقيق: محمود إبراهيم زايد , دار الوعي

الضعفاء والمتروكين : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي,  -48
 ه(.8416بيروت ) -تحقيق: عبد اهلل القاضي, دار الكتب العلمية

 بيروت. –الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع, دار صادر  -42
الترمذي الكبير: محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى, تحقيق:  علل -43

صبحي السامرائي , أبو المعاطي النوري , محمود خليل الصعيدي, عالم 
 ه(.8419)8بيروت,ط –الكتب , مكتبة النهضة العربية 

علل الحديث: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم, تحقيق:  -44
ة د/ سعد بن عبد اهلل الحميد و د/ خالد بن فريق من الباحثين بإشراف وعناي

 م(.2116-ه8427)8عبد الرحمن الجريسي, مطابع الحميضي,ط
العلل المتناهية في األحاديث الواهية: عبد الرحمن بن علي الجوزي,  -44

 –تحقيق: إرشاد الحق األثري, إدارة العلوم األثرية , فيصل أباد 
                                                                 م(.                8918-ه8418)3باكستان,ط

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقالني,  -46
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي, دار المعرفة  

 ه(.8379بيروت)



 

 
1002 

د بن الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السنة : محمد بن أحم -47
مؤسسة  -عثمان الذهبي, تحقيق: محمد عوامة , دار القبة للثقافة اإلسالمية

 م(. 8992-ه8483)8جدة , ط-علو
الكامل في ضعفاء الرجال: عبداهلل بن عدي أبو أحمد الجرجاني,  -41

 م(.8911-هت8419)3بيروت,ط –تحقيق : يحيى مختار غزاوي, دار الفكر 
اد الدوالبي, تحقيق: أبو قتيبة الكنى واألسماء: محمد بن أحمد بن حم -49

 م(.2111-ه8428بيروت) –نظر بن محمد الفارابي, دار ابن حزم 
 –لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور األفريقي, دار صادر  -41

 بيروت.
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: أبو حاتم محمد بن  -48

 حلب. -عيحبان البستي, تحقيق : محمود إبراهيم زايد, دار الو 
 –مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي, دار الفكر  -42

 ه(.8482بيروت ,)
المختلف فيهم: عمر بن شاهين , تحقيق: د. عبدالرحيم محمد  -43

 م(.8999هـ8421)8الرياض, ط -القشقري, مكتبة الرشد
المراسيل: أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني, تحقيق: شعيب  -44

 ه(.8411)8بيروت,ط –وط, مؤسسة الرسالة األرناؤ 
المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبداهلل أبو عبداهلل الحاكم  -44

 م(.8991-ه8488)8النيسابوري, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاط
مسند أحمد : أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني, األحاديث مذيلة  -46

 رة.القاه –بأحكام شعيب األرنؤوط عليها, مؤسسة قرطبة 
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مسند أبي داود الطيالسي: سليمان بن داود بن الجارود, تحقيق: د/  -47
-ه8489)8محمد بن عبد المحسن التركي, هجر للطباعة والنشر, ط

 م(.8999
مسند أبي يعلى :أحمد بن علي بن المثنى الموصلي, تحقيق : حسين  -41

 م(.8914-ه8414)8دمشق,ط –سليم أسد, دار المأمون للتراث 
ي زوائد ابن ماجة: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل مصباح الزجاجة ف -49

 ه(.8413بيروت,) –الكناني, تحقيق :محمد المنتقى الكشناوي, دار العربية 
مصنف عبدالرزاق: عبدالرزاق بن همام الصنعاني, تحقيق: حبيب  -61

 ه(.8413)2بيروت, ط –الرحمن األعظمي, المكتب اإلسالمي 
 بن محمد بن أبي المصنف في األحاديث واآلثار: عبد اهلل -68

 ه(.8419)8الرياض, ط –شيبة,تحقيق: كال يوسف الحوت, مكتبة الرشد 
المعجم األوسط: سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني, تحقيق: طارق  -62

 ه(.8484القاهرة) –بن عوض اهلل , عبد المحسن بن إبراهيم, دار الحرمين 
يق : حمدي المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني, تحق -63

-ه8414)2الموصل, ط –بن عبدالمجيد السلفي, مكتبة العلوم والحكم 
 م(.8913

معرفة السنن واآلثار: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي, تحقيق:  -64
 -بيروت(، دار الوعي )حلب -عبد المعطي أمين قلعجي, دار قتيبة )دمشق 

 م(.8998-ه8482)8دمشق(، ط
 محمد بن عبد اهلل الحاكم, تحقيق: معرفة علوم الحديث: أبو عبد اهلل -64

 م(8977-ه8397)2بيروت, ط –السيد معظم حسين, دار الكتب العلمية 
المغني في الضعفاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, تحقيق :  -66

 م(.2119قطر,) –د/نور الدين عتر, إدارة إحياء التراث 



 

 
1002 

محمد  المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم: -67
 ه(.8439باكستان,) –كراتشي  -طاهر الفتني الهندي, الرحيم اكاديمي 

مقدمة ابن الصالح: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري,  -61
 م(.8914)8مكتبة الفارابي, ط

المنتخب من مسند عبد بن حميد: عبد بن حميد, تحقيق: السيد  -69
, مكتبة النهضة محمود محمد خليل الصعيدي -صبحى البدرى السامرائي 

 م(.8911-ه8411)8العربية, ط
موطأ اإلمام مالك: مالك بن أس األصبحي, تحقيق: محمد فؤاد عبد  -71

 مصر. -الباقي, دار إحياء التراث العربي
ميزان االعتدال في نقد الرجال : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي,  -78

دار  تحقيق: الشيخ علي محمد معوض, والشيخ عادل أحمد عبد الموجود,
 م(.8994بيروت) -الكتب العلمية

نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار: بدر  -72
الدين محمود بن أحمد العيناني, تحقيق:أبو تميم ياسر بن إبراهيم, وزارة 

 م(.2111-ه8429)8قطر,ط –األوقاف والشؤون اإلسالمية 
هلل بن يوسف بن نصب الراية ألحاديث الهداية : جمال الدين عبد ا -73

 -محمد الزيلعي, تحقيق: محمد عوامة, مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
 م(.8997-ه8481)8بيروت , ط

النهاية في غريب الحديث واألثر: المبارك بن محمد الجزري, تحقيق:  -74
بيروت  -محمود محمد الطناحي, المكتبة العلمية  -طاهر أحمد الزاوى 

 م(.8979 -هـ 8399،)
ار شرح منتقى األخبار: محمد بن علي الشوكاني, تحقيق: نيل األوط -74

 م(.8993-ه8483)8عصام الدين الصبابطي, دار الحديث، مصر, ط


