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 عاني بالغرابة يف سىر األحاديث التي حكم عليها السم
  ( الكىثر -العصر  -العلق )

 (ختريج ودراسة)
 نور شاكر محمود احمد .باحثةال
 الحاتمي محمود حميد مجبل .أ.د

 االنسانيةكمية التربية لمعموم  جامعة االنبار/
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  الممخص:
تيدف ىذه الدراسة الى معرفة االحاديث التي حكم عمييا االمام السمعاني رحمو اهلل بالغرابة في    

من المراد بالغريب في  ( والوقوف عمى منيجو بمقصوده الكوثر -العصر  –) العمق تفسيره في سور 
ىذه االحاديث ومعرفة حكم ىذه االحاديث التي حكم عمييا االمام السمعاني باأللفاظ منيا ) والخبر 
غريب ( وىذه اكثر استعمالو ليذه المفظة بعد ذكر الحديث او االثر وكذلك لفظة ) وىو غريب ( ) 

يج االمام منن خالل ىذا البحث نبين وىذا الخبر غريب ( ) واالثر غريب ( ) والخبر غريب جدا ( م
السمعاني في تفسيره ىل المراد بالغريب ، التفرد ، او غريب لو اسناد واحد او غريب المتن او غريب 
المعنى او الغريب الضعيف او الذي ليس لو اصل )الموضوع ( واليدف منيا ىو معرفة صحة ىذه 

طالق ىذه المفظة وابراز مفيوم حديث الغريب االحاديث من عدميا وما مراد االمام السمعاني من ا
  عند االمام السمعاني . 

 .: االحاديث ، حكم ، غرابة ، السمعاني  الكممات المفتاحية
The hadiths that Al-Samani judged strange in the surahs           

(Al-Alaq - Al-Asr - Al-Kawthar )                                   
Student: Nour Shaker Mahmoud Ahmed                             

Prof. Mahmoud Hamid Mujbil 
University of Anbar/College of Education for Human Sciences 

                               
Abstract:   

aims to know the hadiths that Imam Al-Samani, may God have mercy 
on him, judged strange in his interpretation in Surahs  (Al-Alaq - Al-
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Asr - Al-Kawthar ) and standing on his approach to what is meant by 
what is meant by the strange in these hadiths and knowing the ruling 
on these hadiths that Imam Al-Samani ruled in terms of them (and the 
news is strange) and this is the most used of this word after 
mentioning the hadith or the effect, as well as the word (which is 
strange) (And this news is strange) (and the effect is strange) (and the 
news is very strange) Through this research we show the approach of 
Imam Al-Samani in his interpretation, is what is meant by strange, 
singularity, or strange with one chain of transmission, or strange in 
the text, or strange in meaning, or strange weak, or that has no origin 
(Mawdoo’) The aim of it is to know the authenticity of these hadiths or 
not, and what Imam al-Samani intended to use this word, and to 
highlight the concept of the hadith of the stranger according to Imam 

al-Samani 
Keywords: (hadiths, judgment, strangeness, al-Samani). 

 
 المقدمة 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى المبعوث رحمًة لمعالمين ، سيد األولين 
 : واآلخرين سيدنا محمد وعمى آلو وأصحابو أجمعين، وبعد

األمة اإلسالمية بحاجة إلى االطالع والفيم بمعاني القرآن من خالل حديث 
ه وحكمو وأحكامو في كل العصور النبي صمى اهلل عميو وسمم  والوقوف عمى أسرار 

واألزمنة من خالل تفسيره وما يتعمق بو لمعرفو وفيم كالم اهلل عز وجل لمعمل بو وترك 
 .         نواىيو

وال شك أن الدراسات  المتعمقة بتفسير القران والحديث  ىي الينبوع الفياض  
كتاب اهلل العزيز والبد  الذي يغذي األمة، وينير ليا طريقيا لمعرفة تعاليم السماء، وفيم

 . بول وترك المردود وعدم العمل بوان يبنى عمى الدليل المق
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 أسئمة الدراسة :
ما ىي األحاديث الغريبة التي استدل بيا السمعاني رحمو اهلل في تفسيره في  .ٔ

 .   (الكوثر -العصر  –العمق )سور
 ما نوع الحديث الغريب في تفسير االمام السمعاني من خالل ىذه السور.  .ٕ

 أىداف الدراسة : 
في االطالع عمى االحاديث الغريبة التي اوردىا السمعاني رحمو  ييدف البحث

وتخريجيا والحكم عمييا ومعرفة الصحيح من غيره ومعرفة اهلل في تفسيره 
 .  مقصوده بالغريب في ىذه االحاديث

: تكمن اىمية البحث بالوقوف عمى معرفة االحاديث الغريبة  أىمية البحث
التي جاء بيا االمام السمعاني في تفسيره ومنيجو في ايراد ىذا المصطمح من 

 خالل االحاديث التي ذكرىا في ىذه السور. 
 المنيج اآلتي :  أتبعنا:  منيجية البحث

ي رحمو اهلل بالمفظ الذي اورده في : ذكر االحاديث التي استدل بيا السمعان اوال
 تفسيره واضع لو رقما خاصا مع توزيعيا عمى السور القرآنية . 

وبيان الجرح  : تخريج الحديث ثم الوقوف عند رجال السند مع ترجمة ليم ثانيا
 .  والتعديل ووفاتيم

: الحكم عمى الحديث مع ذكر السبب الذي جعل السمعاني يحكم عميو  ثالثا
 . بالغريب 

 : اقتضت خطة البحث ان تكون في ثالثة مباحث  خطة البحث
تناول تعريف  :: تعريف الحديث والحكم وفيو مطمبان االول المبحث االول

تناول التعريف بالحكم في المغة  :الحديث لغة واصطالحا ، والمطمب الثاني
 واالصطالح . 
 :اما الثاني ،: وفيو مطمبان : االول تناول التعريف بالسمعاني المبحث الثاني

 فقد تناول التعريف بالحديث الغريب واقسامو . 
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العمق مييا السمعاني بالغرابة في سور )األحاديث التي حكم ع:  المبحث الثالث
 ( الكوثر -العصر  –

 .المبحث األول : تعريف الحديث والحكم
 :المطمب األول : تعريف الحديث لغة واصطالحا 

ان معنى الحديث لغة مأخوذ من مادة ) حدث ( يقال: صاَر فالن ُأحدوثة :الحديث لغة 
. (ٔ)أي َكثَّروا فيو األحاديث. والحديث: الجديد من األشياء. ورجل ِحْدث: كثيرر الحرديث.

 (ٕ)وىو نقيض القديم وىو الشيء الجديد، وجمعو أحاديث 
قرروال لررو أو فعرراًل أو تقريررًرا أو  ملسو هيلع هللا ىلصىررو كررل مررا أضرريف الررى النبرري :الحددديث اصددطالحا 

صررفة ُخمقيررة او َخمقيررة حتررى حركاتررو وسرركناتو فرري يقظتررو ومنامررو، سررواء كرران ذلررك قبررل 
 . (ٖ)البعثة او بعدىا 

 :المطمب الثاني : تعريف الحكم في المغة واالصطالح 
الحكمرررة والتررري ترجرررع إلرررى العررردل والحمرررم، ان الحكرررم فررري المغرررة مرررأخوذ مرررن :الحكدددم لغدددة 

 .(ٗ) والتجارب احكمتو إذا كان حكيم، ويقال احكم عني شيء اي منعو
نفري ذلرك  يطمق الحكرم فري العررف العرام ويرراد برو إثبرات امرر آلخرر او:الحكم اصطالحا 

 .األمر عنو، أو إسناد امر إلى آخر ايجابا او سمبا
 .والحديث الغريب التعريف باإلمام السمعانيالمبحث الثاني :              

 :المطمب األول : حياتو الشخصية 
 :أوال : اسمو ونسبو ولقبو

ىررو المفسرررر العالمرررة الشررريم منصرررور برررن محمررد برررن عبرررد الجبرررار برررن أحمرررد برررن 
محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار بن الفضل بن الربيع بن مسمم بن عبرد اهلل برن 

  .(٘)المروزي  عبد المجيد السمعاني
                                                           

  .ٚٚٔ / ٖ( العين ، لمخميل بن أحمد الفراىيدي : ٔ)
 . ٖٔٔ/  ٕ( ينظر لسان العرب، البن منظور : ٕ)
 . ٕٕ/  ٔ( ينظر الفتح المغيث، لمسخاوي : ٖ)
 . ٙٙ/  ٖ( ينظر العين، لمفراىيدي : ٗ)
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ويجرررروز كسرررررىا وسرررركون المرررريم وفررررتح العررررين  الميممررررةوالَسررررْمعاني بفررررتح السررررين 
الميممررة، وىررذه النسرربة تعررود إلررى سررمعان، وىرري بطررن مررن بطررون تمرريم وكانررت كنيتررو أبررو 

  .(ٙ)المظفر 
 :ووفاتوثانيا : مولده ونشأتو 

إحرردى مرردن خراسرران  ولررد اإلمررام ، المفسررر، والعالمررة فرري مدينررة مرررو الشرراىجان
 (ٚ)ومن اعظميا في ذلك الوقت , وكان ذلك في ذي الحجة سنة ست وعشرين وأربعمائة

، وىو اإلمام ابن األئمرة، فوالرده إالمرام القاضري محمرد برن عبرد الجبرار السرمعاني والرذي 
 . (ٛ)كان عالما وأمام فاضل، وكان من أئمة المذىب الحنفي

وعشرررين يومررا خمررت مررن شررير ربيررع االول ترروفي أبررو المظفررر السررمعاني لررثالث 
سرنة تسررع وثمررانين وأربعمائررة  قضرراىا السرمعاني بطمررب العمررم وروايتررو وتعميمررو وتصررنيف 

  .(ٜ)الكتب
 وتالميذه: ثالثا : مذىبو وعقيدتو وشيوخو

إن اإلمام السمعاني رحمو اهلل كان في بداية حياتو عمى المذىب الحنفي  مذىبو :
وصار فقييا متمكنا حتى أصبح بارعا في مذىب أبي حنيفة بالفقو، وتفوق عمى اقرانو،  

وكان اإلمام رحمو اهلل  بحرا في الوعظ، ومن فحول أىل النظر، وأخذ يطالع كتب 

                                                                                                                                                      

( المررروزي : بفررتح أولررو وسرركون ثانيررو وبعررده واو، وىرري مدينررة معروفررة بفررارس نسرربة إلررى مدينررة مرررو ٘)
والنسبة اليو مروزي : ينظرر معجرم مرا اسرتعجم، لمبكرري الشاىجان وتعتبر من أشير مدن خراسان 

  . ٕٚٓ/  ٕٔ/  ٕٔ، و االنساب، لمسمعاني : ٕٙٔٔ/  ٗ: 
 . ٕٕٕ/  ٚ( ينظر األنساب، لمسمعاني : ٙ)
 . ٜٖٔ/  ٕ( ينظر المباب في تيذيب األنساب، البن األثير : ٚ)
 . ٖٕٕ/  ٚ( ينظر األنساب، لمسمعاني : ٛ)
، ٜٖٔ/  ٕ،  والمباب في تيرذيب األنسراب ،البرن األثيرر : ٕٕ٘/  ٗسمعاني : ( ينظر األنساب، لمٜ)

 .ٕٔٔ/  ٖووفيات االعيان، البن خمكان : 
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ثم عاد بعد ذلك إلى مرو، ودرس بيا في  ، واستحكم أمره في مذىب الشافعي، الحديث
   .(ٓٔ)مدرسة أصحاب الشافعي 

إن اإلمام السمعاني نشأ في أول حياتو عمى المعتقد الذي نشأ عميو أىل مررو  عقيدتو :
،انتقرل الرى مرذىب أىرل السرنة والجماعرة فأصربح (ٔٔ)وما كانوا عميو من أصوليم القدرية 

األخرررى حتررى قررال عنررو الررذىبي   تعصررب يررذود عررنيم وينتصررر ليررم مررن أصررحاب الفرررق 
 .(ٕٔ)أعين المخالفين وحجة ألىل السنة ألىل الحديث والسنة والجماعة وكان شوكا في 

كرران اإلمررام السررمعانّي كثيررر التنقررل بررين البمرردان طمبررا لمعمررم والمعرفررة شدديوخو : 
وكرران ليررذا التنقررل دور فرري تعرفررو عمررى الكثيررر مررن المشررايم والعممرراء وأخررذه العمررم مررنيم 

 ومن ىؤالء الشيوخ الذين تعرف بيم واخذ منيم  : 
، أحكرم  االمام محمد برن عبردالجبار السرمعاني التميمري المرروزي االمرام الرورعأبيو  .ٔ

العربية و المغة و وصّنف فييا العديد من التصانيف المفيدة ، وكان إمام من أئمة 
  (ٖٔ)ىر  ٓ٘ٗالمذىب الحنفي توفي رحمو اهلل سنة 

أبو غانم الكراعي الشيم الجميل احمد بن عمري الكراعري  نسربو الرى بيرع الكرراع ،   .ٕ
 (ٗٔ)وأربعين وأربعمائة  أربع سنةفي زمانو، توفي مسند مرو  يعتبر

                                                           

 . ٓٗٙ/  ٓٔ( تاريم اإلسالم، لمذىبي : ٓٔ)
( القدريررة : وىررم الررذين ينفرررون القرردر، حيررث يقولررون انرررو ال قرردر فمررن شرراء ىررردى نفسررو ومررن شررراء ٔٔ)

اضميا، ومن شاء اىمميا وبخس حقيا ومن شاء كمميا ووفقيا لمخير، وىذا كمو مرردود إلرى مشريئة 
العبررد ومقتطررع مررن مشرريئة اهلل عررز وجررل، فزعمرروا أن اهلل يخمررق الخيررر وان الشرريطان يخمررق الشررر، 

ىذا سماىم النبي الكريم بمجروس ىرذه األمرة، وىرم متفقرون عمرى نفري الصرفات. ينظرر الفررق ألجل 
، والتبصررير فرري الرردين، ألبرري المظفررر االسررفراييني : ٛٔبررين الفرررق، لعبررد القررادر البغرردادي : ص 

 . ٙ٘ٔ، وتبيين كذب المفترين، البن عساكر : ص ٗٙص 
 . ٙٔٔ/  ٜٔ( سير أعالم النبالء، لمذىبي :  ٕٔ)
 . ٗ٘ٚ/  ٜ( ينظر تاريم اإلسالم، لمذىبي : ٖٔ)
 . ٕ٘ٙ/  ٜالمصدر نفسو :  (ٗٔ)
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أحمررد بررن عبررد الممررك بررن عمرري بررن أحمررد النيسررابوري أبررو صررالح المررؤذن قررال عنررو  .ٖ
سنة توفي اخذ منو السمعاني الحديث الذىبي  الحافظ الصوفي، محدث نيسابور   

  . (٘ٔ)سبعون وأربعمائة 
عبررد الصررمد بررن عمرري بررن محمررد بررن الحسررن بررن الفضررل بررن الياشررمي  ابررو الغنررائم .4

المأمون وكان ابو الغنائم رئريس بيرت بنري المرأمون وزعريميم قرال عنرو السرمعاني   
كرران ثقرررة، صرردوقا نبررريال، مييبررا، كثيرررر الصررمت، تعمررروه سرركينة ووقرررار  ترروفي سرررنة 

 .   (ٙٔ)خمس وستين وأربعمائة 
 :تالميذه  

الحديث في صغره وعنردما كبرر، وانتشرار الروايرة عنرو، كان لسماع اإلمام السمعاني 
وكثرة أصحابو وشيوع ذكره كل ىذا كان سببا إلقبال الكثير من طمبة العمم عميو ليتفقيوا 

 عميو ومن ىؤالء :
أبو عبد اهلل : محمد بن أبي بكر بن محمد بن عبد اهلل الطيان المروزي الرمرادي،  .ٔ

ابن السمعاني ان ابو عبداهلل كان ورعًا زاىدًا، وكان يعرف بالفقيو الزاىد، قال عنو 
 (ٚٔ)حافًظا لمقرآن الكريم وقرأه بالروايات، توفي سنة تسع وعشرين وخمسمائة 

ابو فتح الدبوسي : وىو ميمون ابن محمد بن عبد اهلل بن بكر بن مرج الدبوسري،   .ٕ
ٌم  وكرران ابررو الفررتح مررن أىررالي الدبوسررية، سرركن مدينررة مرررو، وكرران صرردوقًا، وىوشرري

ورع صرالح  ، تفقررو عمررى االمررام السررمعاني وسررمع الحررديث منررو، ترروفي سررنة خمررس 
  . (ٛٔ)وثالثين وخمسمائة 

ابررن فطيمررة : ابررو عبررد اهلل البييقرري وىررو الحسررين بررن أحمررد بررن عمرري بررن الحسررين بررن  
 .(ٜٔ)ي، توفي سنة ست وثالثين وخمسمائةفطيمة، تفقو عمى االمام ابو المظفر السمعان

                                                           

  .ٕٙٛ/  ٓٔتاريم اإلسالم، لمذىبي :  (٘ٔ)

 .ٕٙٔ/  ٓٔينظر المصدر نفسو :  (ٙٔ)
 . ٕٛ/  ٚ( ينظر طبقات الشافعيو، لمسبكي : ٚٔ)
  . ٖٚٓ / ٘ :  ( ينظر األنساب، لمسمعانيٛٔ)
  . ٖٚ/  ٚي : ( ينظر طبقات الشافعية، لمسبكٜٔ)
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 .: الغريب وأقساموثانيطمب الالم
 : تعريف الغريب لغة واصطالًحا .  اوالً 

وىرو غيرر المعرروف َأو المرْألوف و الرجرل غريرب اي  لريس مرن القروم، وال  :الغريب لغدة
 .(ٕٓ)الغامض من الكالم، وجمعو غرباء ومعناه االباعد  من البمد.  وىو

وىو الحديث الذي تفرد بروايتو يرويو راٍو واحرد، فري اي موضرع وقرع : الغريب اصطالحاً 
بو التفرد من السند ولم يروه غيره ،   والحديث الغريب قد يكون صحيح وقرد يكرون غيرر 

ابررن الصررالح عررن أحمررد بررن  همررا رواصررحيح والغالررب عميررو ىررو عرردم الصررحة يؤيررد ذلررك 
، الغرائرب تكتبروا ىرذه األحاديرث حنبل حيث قال : قال أحمد بن حنبل اكثرر مرن مرره   ال

 . (ٕٔ)فإنيا مناكير، وعامتيا عن الضعفاء   
 :: أقسام الغريب  ثانيا

يقسررم الغريررب بالنسرربة إلرري موضررع التفرررد إلررى قسررمين، ىمررا: الغريررب المطمررق، 
 ويسرمى أيضرا برالفرد المطمرق: وىرو ان تكرون الغرابرو الغريدب المطمد والغريب النسبي : 

 واقعة في اصل السند، أي أن يتفرد  راو واحد بروايتو في أصل السند. 
تفررررد عمرررر برررن الخطررراب  (ٕٕ)مثرررال عمرررى ذلرررك حرررديث  إنمرررا األعمرررال بالنيرررات  

.ىذا وقرد يسرتمر التفررد إلرى آخرر السرند، وقرد  ملسو هيلع هللا ىلصرضي اهلل عنو( بروايتو عن النبي )
 يرويو عن ذلك المتفرد عدة من الرواة. 

: ىو أن تكون الغرابرة واقعرة فري أثنراء السرند، ومعنراه ان يرويرو  الغريب النسبي
فرري اصررل السررند راويرران فررأكثر ثررم ينفرررد بروايتررو شررخص واحررد عررن أولئررك الرررواة . مثررال 

دخررل  ملسو هيلع هللا ىلصعمررى ذلررك  الحررديث الررذي رواه مالررك، عررن الزىررري، عررن أنررس ، أن النبرري 

                                                           

  ٓٗٙ/  ٔ، ولسان العرب، البن منظور : ٔٔٗ/  ٗ( ينظر العين، لمفراىيدي : ٕٓ)
 . ٓ٘، ونزىة النظر، البن حجر : ص ٕٔٚر  ٕٓٚ( ينظر مقدمة، ابن الصالح : ص ٕٔ)
(، صرحيح مسرمم : كتراب اإلمرارة ر ٔحرديث رقرم  ٙ/  ٔ( صرحيح البخراري :  كتراب بردء الروحي ) ٕٕ)

 ٖ، وأنو يدخل فيو الغزو وغيره من األعمال ) «إنما األعمال بالنية: »ملسو هيلع هللا ىلصباب الدعوات باب قولو 
 (. ٘٘ٔرقم الحديث  ٘ٔ٘ٔ/ 
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ي نسربيا لكرون التفررد فيرو سرم . تفرد برو مالرك، عرن الزىرري.(ٖٕ)مكة وعمى رأسو المغفر  
 (ٕٗ)حصل بالنسبة إلى راٍو معين 

والغريب النسبي لو أنواع كثيررة، فيرذه الغرابرة قرد تكرون بالنسربة إلرى شرخص معرين،      
 أو إلى صفة معينة.

وقد تكون الغرابرة قرد تقرع عرن أىرل بمرد بأكممرو، كرأن يكرون الحرديث ال يرروى إال 
بعض األسرانيد رواتيرا كميرم يكونرون مردنيون أو عن المدنيين كما في صحيح مسمم نجد 

كوفيررون أو بصررريون أو غيررر ذلررك. فررالتفرد إمررا أن يكررون تفرررد ثقررة عررن راو، أو تفرررد راو 
معّين عن راو معّين، أو تفرد أىل بمد أو أىل جية بحديث وحردىم، أو تفررد أىرل بمرد أو 

 .(ٕ٘)أىل جية عن أىل بمد آخر أو أىل جية أخرى
  : المبحث الثالث

  (والكوثر – والعصر – معاني بالغرابة في سور ) العم األحاديث التي حكم عمييا الس
 : غرائب سورة العم  :  المطمب االول
  ڳ  ڳ  ڳگ  گ    چ :  قال السمعاني رحمو اهلل في تفسير قولو تعالى: الحديث االول

 قال انو ملسو هيلع هللا ىلصجيل، وقد ورد في بعض األخبار عن النبي  [ نزل في أبيٙالعمق: ] چ
  .(ٕٙ) وىو خبر غريب: " ِإن لكل أمة ِفْرَعْون، َوفْرَعْون َىِذه اأْلمة َأو جيل " 

 تخريج الحديث : 
رقم الحديث  ٖٗٚ/  ٙأخرج ىذا الحديث احمد بن حنبل في مسنده  ) 

( مع اختالف يسير عن لفظ السمعاني حيث قال : حدثنا أسود بن عامر، حدثنا ٕٖٗٛ
شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن أبيو، قال: أتيت أبا جيل وقد جرح، 

قيل لشريك: في  - وقطعت رجمو. قال: فجعمت أضربو بسيفي، فال يعمل فيو شيئا
، قال: فمم أزل حتى أخذت سيفو، فضربتو بو، -الحديث: وكان يذب بسيفو؟ قال: نعم 

                                                           

 (. ٛٓٛ٘يث رقم الحد ٙٗٔ/  ٚ( صحيح البخاري : كتاب المباس ر باب المغفر ) ٖٕ)
 ر.  ٗ٘( ينظر نزىة النظر، البن حجر : ص ٕٗ)
 ر  ٓٗ(  ينظر تيسير مصطمح الحديث لمطحان : ص ٕ٘)
 .ٕٚ٘/  ٙتفسير السمعاني :  (26)
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وربما قال شريك:  – جيل أبو قتل قد: فقمت ،ملسو هيلع هللا ىلصحتى قتمتو . قال: ثم أتيت النبي 
مرتين؟ قمت: نعم. قال: « آهلل»قمت: نعم. قال: « أنت رأيتو؟»قد قتمت أبا جيل، قال: 

فذىب، فأتاه، وقد غيرت الشمس منو شيئا، فأمر بو « . نظر إليوفاذىب حتى أ»
كان ىذا »وبأصحابو، فسحبوا حتى ألقوا في القميب، قال: وأتبع أىل القميب لعنة. وقال: 

وأخرجو أيضًا أبو إسحاق في سيرتو من طريق الحسن البصري ) «. فرعون ىذه األمة
عن الحسن أن رسول اهلل  ( حيث قال : نا يونس عن المبارك بن فضالةٕٓٔص 
 عبد أيضاً  وأخرجو .  جيل أبو األمة ىذه فرعون فإن فرعون، أمة لكل إن:  قال ملسو هيلع هللا ىلص
( ٖ٘٘ٙ الحديث رقم ٖٗٗ/  ٖ)  قتادة طريق من القرآن تفسير في الصنعاني الرزاق
  ۀ      ۀ  ڻ   ڻچ : تعالى قولو في,  قتادة عن,  معمر عن الرزاق عبد نا:  قال حيث

قال: قال أبو جيل: إن رأيت محمدا يصمي ألطأن عمى [ ٓٔ]العمق:  چ  ہ  ہ     ہ  ہ
عنقو , قال: وكان يقال لكل أمة فرعون , وفرعون ىذه األمة أبو جيل  . وذكره الشاشي 

( حيث قال : حدثنا أبو قالبة قال: وجدت ٕٕٜرقم الحديث   ٖٖٔ/  ٕفي مسنده ) 
شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة بن عبد اهلل، عن أبيو قال:  عن أبي داود، نا
 . الحديث وذكر: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل 

 ترجمة رجال السند وىم خمسة :
وكان يكنى بأبي عبد الرحمن وىو شامي األصل، األسود بن عامر بن شاذان :  .1

وقد سكن األسود في بغداد، من شيوخو الذين روى عنيم شريك بن عبد اهلل بن 
الحارث، وحماد بن زيد، وسفيان الثوري، ومن تالميذه الذين رووا عنو عبد اهلل 

، وقال عنو (ٕٛ)وثقو احمد بن حنبل ، (ٕٚ)وعثمان ابنا أبي شيبة، وأحمد بن حنبل 
، (ٖٓ)وثقو كل من أبي حاتم وعمي بن المديني ، (ٜٕ)ابن سعد :   صالح الحديث  

                                                           

 .ٖٓٔ/  ٛالبن حبان :  والثقات، .ٜٕٗ/  ٕحاتم :  ينظر الجرح والتعديل، البن ابي (27)
 . ٕٛ٘/  ٙٔينظر الجامع لعموم االمام أحمد ر ألحمد بن حنبل :  (28)
 .ٕٕٗ/  ٚسعد :  الطبقات الكبرى، البن (29)
 .ٜٕٗ/  ٕينظر الجرح والتعديل، البن ابي حاتم :  (30)
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وقال عنو ابن حجر :   ثقة من ، (ٖٔ)وقال عنو يحيى بن معين :   ال بأس بو   
 .(ٕٖ)التاسعة  

بن عبد اهلل النخعي القاضي : شريك بن عبد اهلل بن الحارث بن أبي شريك  .2
من شيوخو الذين روى عنيم سممة بن كييل، ، (ٖٖ)وكان شريك يكنى بأبي عبداهلل 

، وعمي بن األقمر، وأبو إسحاق اليمذاني، ومن تالميذه الذين رووا عنو أبو نعيم
الجوزجاني : إن شريك  قال عنو، (ٖٗ)ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن ميدي 

، وقال عنو أبو حاتم : إن شريك (ٖ٘)، وحديثو مائل ومضطرب ءكان حفظو سي
، (ٖٙ)من أبي االحوص  وان كان صدوقًا، إال أنو كانت لو اغاليط وىو احب اليَّ 

وقال عنو أبو زرعة : كان لو حديث كثير، وأيضًا كان صاحب اوىام، ويغمط في 
وقال عنو الذىبي :   احد ، (ٖٛ)وثقو يحيى بن معين ، (ٖٚ)بعض األحيان 

وقال عنو ابن حجر :   صدوق يخطأ كثيرًا، تغير حفظو منذ ولي ، (ٜٖ)األعالم  
 .(ٓٗ)القضاء بالكوفة من الثامنة  

ىو عمرو بن عبداهلل بن عمي وقيل ىو أبو إسحا  السبيعي اليمداني الكوفي :  .3
من شيوخو الذين روى عنيم عبد اهلل بن عباس،  ،(ٔٗ)عمرو بن عبداهلل بن عبيد 

وعبد المَّو ْبن عمر بن الخطاب، والبراء بن عازب، ومن تالميذه الذين رووا عنو 
                                                           

 نفسو. المصدر (31)
 .ٔٔٔالتيذيب، البن حجر : ص  تقريب (32)
 .ٖ٘٘/  ٙسعد :  الطبقات الكبرى، البن (33)
 .ٖ٘ٙ/  ٗوالتعديل، البن ابي حاتم : الجرح  (34)
 . ٓ٘ٔينظر أحوال الرجال، لمجوزجاني : ص  (35)
 .ٖٚٙ/  ٗينظر المصدر نفسو :  (36)
 .المصدر نفسو (37)
 .المصدر نفسو (38)
 .٘ٛٗ/  ٔالكاشف، لمذىبي :  (39)
 .ٕٙٙتقريب التيذيب، البن حجر : ص  (40)
 .ٖ٘ٛر  ٖٗٛ/  ٔالبر :  البن عبد االستغناء، (41)
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قال عنو الذىبي :   ،  (42)الثوري شريك بن عبد اهلل بن أبي شريك، واألعمش، و 
وقال عنو ابن حجر :   ثقة مكثر عابد من الثالثة، اختمط ، (ٖٗ)احد االعالم  

وقيل توفي سنة سبع  ،(٘ٗ)قيل توفي سنة ثمان وعشرين ومائة ، (ٗٗ)باخره  
 .(ٚٗ)وقيل توفي سنة تسع وعشرين ومائة ، (ٙٗ)وعشرين ومائة 

من شيوخو الذين روى عنيم ابو عبيدة بن عبداهلل بن مسعود اليذلي الكوفي :  .4
، (ٛٗ)والده عبداهلل بن مسعود، وسعيد بن زيد األنصاري، وأبو موسى األشعري 

براىيم النخعي  وثقو ابن ، (ٜٗ)ومن تالميذه الذين رووا عنو أبو إسحاق السبيعي، وا 
ي ثقة وىو من التابعين لم يسمع من ، وقال عنو العجمي : ابو عبيدة كوف(ٓ٘)سعد 

وقال عنو ابن حجر :   ثقة من كبار الثالثة ، (ٔ٘)أبيو عبداهلل بن مسعود شيئًا 
 .(ٕ٘)والراجح انو ال يصح سماعو من أبيو  

كان عبداهلل يكنى ابو عبد الرحمن عبداهلل بن مسعود بن غافل ابن حبيب :  .5
و عبد الرحمن بن غافل، كان قد حالف اليذلي، وكان حميفًا لبني زىرة، اما ابوه في

في زمن الجاىمية عبداهلل بن الحارث ابن زىرة، أسمم في أول اإلسالم، وكان 
قال عنو ،  (ٖ٘)إسالمو في نفس الوقت الذي أسمم فيو سعيد بن زيد وزوجتو 

                                                           

 .ٖٗٛ/  ٔ. االستغناء، البن عبد البر : ٚٚٔ/  ٘الثقات، البن حبان :  (42)
 .ٕٛ/  ٕالكاشف، لمذىبي :  (43)
 .ٖٕٗتقريب التيذيب، البن حجر :  (44)
 .ٕٖٔ/  ٙسعد :  الكبرى، البن الطبقات (45)
 .ٚٚٔ/  ٘البن حبان :  الثقات، (46)
 .ٖٕٗتقريب التيذيب، البن حجر : ص  (47)
 .ٖٕٚ/  ٙالكبرى، البن سعد : الطبقات  (48)
 .ٕٖٛ/  ٕرجال صحيح البخاري المعروف باليداية، لمكالباذي :  (49)
 .ٖٕٚ/  ٙينظر الطبقات الكبرى، البن سعد :  (50)
 .ٗٔٗ/  ٕينظر الثقات، لمعجمي :  (51)
 .ٙ٘ٙتقريب التيذيب، البن حجر : ص  (52)
 .ٜٚٛ/  ٖينظر االستيعاب، البن عبد البر :  (53)
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وقال عنو ابن حجر : إن ابن ، (ٗ٘)الذىبي : أنو كان من السابقين األولين 
 .(٘٘)عمماء الصحابة مسعود كن من كبار 

 الحكم عمى الحديث :
رجال السند فييم شريك بن عبد اهلل تكمموا فيو، وفي السند أيضًا أبو عبيدة بن عبداهلل 
بن مسعود قال غالبية العمماء انو لم يسمع من أبيو، بناًء عمى ىذا يكون سند الحديث 

 .واهلل اعمم ضعيف
ومن المتابعات لو ان ىذا الحديث أخرجو البخاري في صحيحو ر كتاب المغازي / باب 

( ولكن بدون الزيادة   إن لكل ٖٜٖٙر  ٕٜٖٙرقم الحديث  ٗٚ/  ٘قتل أبي جيل ) 
قوم فرعون وفرعون ىذه األمة ابو جيل  حيث قال : حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا 

 عمرو وحدثني ح: ملسو هيلع هللا ىلصدثيم قال: قال النبي زىير، حدثنا سميمان التيمي، أن أنسا، ح
 من»: ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال: قال ، أنس عن التيمي، سميمان عن زىير، حدثنا خالد، بن

 برد، حتى عفراء ابنا ضربو قد فوجده مسعود ابن فانطمق. «جيل أبو صنع ما ينظر
 قتمو رجل أو قتمتموه، رجل فوق وىل: قال بمحيتو، فأخذ: قال جيل؟ أبو أأنت،: قال

، أورده مسمم في صحيحو ولكن بدون «أنت أبو جيل»قومو قال أحمد بن يونس: 
الزيادة أيضًا   إن لكل قوم فرعون وفرعون ىذه األمة ابو جيل ، حيث ذكره في كتاب 

( حيث قال : ٛٔٔرقم الحديث  ٕٗٗٔ/  ٖالسير والجياد / باب قتل ابو جيل ) 
ني ابن عمية، حدثنا سميمان التيمي، حدثنا عمي بن حجر السعدي، أخبرنا إسماعيل يع

 جيل؟ أبو صنع ما لنا ينظر من»: ملسو هيلع هللا ىلصحدثنا أنس بن مالك، قال: قال رسول اهلل 
: فقال بمحيتو، فأخذ: قال برك، حتى عفراء، ابنا ضربو قد فوجده مسعود، ابن فانطمق
مز: مج أبو وقال: قال ، قومو قتمو: قال أو قتمتموه رجل فوق وىل: فقال جيل؟ أبو آنت

قال أبو جيل: فمو غير أكار قتمني  . فنالحظ ان ىذا الحديث أصمو في الصحيحين 
لكن بدون الزيادة، فال تقوى ىذه المتابعة عمى تغيير حكم الحديث لخموىا من الزيادة، 

                                                           

 .ٜٚ٘/  ٔ، لمذىبي : فينظر الكاش (54)
 .ٖٕٖينظر تقريب التيذيب، البن حجر : ص  (55)
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نما تمت اضافتيا.  وربما تؤكد ىذه المتابعة ان ىذه الزيادة ليس من الحديث األصل وا 
كرىا البوصيري في االتحاف ومن طرق عدة ) كتاب سيرة ولمحديث أيضًا شواىد ذ

 روى حيث ،( ٔ/  ٖ٘٘ٗ الحديث رقم)  جيل أبي قتل باب/  ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا الرسول 
 أبو ثنا: الطيالسي داود أبو قال:  قال حيث الطيالسي داود ابو طريق من الحديث
بدر  يوم كان لما:  قال اهلل عبد عن ميمون، بن عمرو عن إسحاق، أبي عن وكيع،

وانتييت إلى أبي جيل وىو مصروع فضربتو بسيفي فما صنع شيئا، وندر سيفو 
 األرض، من أقل كأنما حار يوم في - ملسو هيلع هللا ىلص -فأخذتو، فضربتو بو، ثم أتيت النبي 

 لقد آهلل: - ملسو هيلع هللا ىلص - النبي فقال. قتل قد جيل أبو اهلل عدو ىذا اهلل، رسول يا: فقمت
ا فأرناه. فجاءه فنظر إليو، فقال: ىذا كان بن فانطمق: قال. قتل لقد آهلل: قمت قتل؟

، سند ىذا الحديث ضعيف الن رجال السند فييم ابو وكيع، (ٙ٘)فرعون ىذه األمة  
، ويبدو ان ابو (ٚ٘)وىو والد وكيع بن الجراح، قال عنو ابن حجر :  صدوق ييم   

من البوصيري  هوكيع توىم بعمرو بن ميمون. ومن شواىد ىذا الحديث أيضًا ما روا
( حيث قال : رواه مسدد: ثنا أبو األحوص، عن ٕ/ ٖ٘٘ٗطريق مسدد ) حديث رقم 

 يا: فقمت - ملسو هيلع هللا ىلص -سعيد بن مسروق، عن عبد اهلل بن مسعود قال:  أتيت النبي 
. فأرنيو انطمق: فقال -ثالثا -اهلل: قمت: قال اهلل؟: قال. جيل أبا قتمت إني اهلل، رسول
. إن سند ىذا الحديث فيو (ٛ٘)فرعون ىذه األمة   قتمت: فقال. فأريتو فانطمقت: قال

انقطاع الن سعيد بن مسروق يكون والد سفيان الثوري، وانو لم يدرك عبداهلل بن مسعود 
، ولم تكن لو (ٜ٘)وذلك الن سعيد من الطبقة السادسة توفي سنة ستة وعشرين وماَئة 

أيضًا من الشواىد ليذا رواية عن عبداهلل بن مسعود إال أن يروي الحديث عنو مرساًل. و 
( ٚ/  ٖ٘٘ٗالحديث ان البوصيري أخرجو من طريق ابو عبيدة مرساًل ) رقم الحديث 

 -حيث قال : وحدثنا أسود، ثنا زىير، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن النبي 
                                                           

 .ٕٔٔ/  ٘اتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة، لمبوصيري :  (56)
 .ٖٛٔتقريب التيذيب، البن حجر : ص  (57)
 .ٕٔٔ/  ٘اتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة، لمبوصيري :  (58)
 .ٕٔٗالتيذيب، البن حجر : ص تقريب  (59)
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وىذا يؤكد ضعف ىذا السند. وان ىذا  .أنو قال:  إن ىذا فرعون أمتي   - ملسو هيلع هللا ىلص
 لحديث مضطرباً . الوصل واالرسال يجعل ا

  وكما الحظنا ىذه الشواىد في سندىا ضعف فإنيا ال تقوى عمى تغيير حكم الحديث.
 سبب حكم السمعاني عمى الحديث بالغرابة :

إن المراد بالغريب ىنا ىو الضعف فالحديث وان روى بطرق عدة لكنيا كميا 
 ضعيفة. 

 المطمب الثاني : غرائب سورة العصر 
  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻچ  قال السمعاني رحمو اهلل في تفسير قولو تعالى ::  ثانيالحديث ال

معناه: لفي غبن، ويقال: في شر، ويقال: في ىالك، والخسران ىو   [ٕالعصر: ] چ
ذىاب رأس المال، ورأس مال اآلدمي ىو عمره ونفسو، فإذا كفر فقد ذىب رأس مالو، 
واإلنسان ىو الكافر، وقيل: واحد بمعنى الجمع، وقيل: ىو في كافر بعينو، فقيل: إنو 

يل بن ىشام  . وقد ورد خبر غريب أبي بن خمف، وقيل: وليد بن المغيرة، وقيل: أبو ج
چ ُىَو َأُبو جيل بن ِىَشام. َوَقولو:  چ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻچ  برواية أبي أمامة أن قولو: 
 ُىَو َأُبو بكر چ     ڀپ  پ  

 ُىَو َعمّي چ        ہ  ۀچ ُىَو ُعْثَمان  چ  ۀ  ڀچ ُىَو عمر  چ ڀ  ڀچ  
 (ٓٙ)) رضي اهلل عنيم(. 
 تخريج الحديث : 

( والمفظ لو ٕٗٛ/  ٓٔىذا الحديث أخرجو الثعمبي في تفسيره الكشف والبيان ) 
قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن عمي بن محمد بن حمدان الخطيب، قراءة عميو في 
رجب سنة ست وثمانين وثالثمائة قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن دالن، قال: 

دثنا محمد بن أحمد البزاز، قال: حدثنا أبو أخبرنا القاضي منصور بن محمد، قال: ح
بكر محمد بن إبراىيم بن داود بن سميمان الدينوري قال: حدثنا عمي بن إسماعيل قال: 
حدثنا الحسن بن عمقمة قال: حدثنا سباط بن محمد عن القاسم بن رفيعة عن أبي أمامة 

                                                           

 .ٜٕٚ/  ٙتفسير السمعاني :  (60)
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وأمي يا  بأبي: فقمت والعصر ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي بن كعب قال:   قرأت عمى رسول اهلل 
  ٻ  ٻچ  قسم من اهلل أقسم لكم بآخر  النيار چ    ٱچ رسول اهلل وما تفسيرىا ؟ فقال: 

 چ ڀ  ڀچ  أبو بكر الصديق چ     ڀپ  پ  چ  جيل بن ىشام وقال: أب چ  پ  پ  ٻ
. عمي بن أبي طالب چ  ہ  ۀچ عثمان بن عفان  چ  ۀ  ڀچ  عمر بن الخطاب

( ، وأيضًا ذكره القرطبي في ٔ٘٘/  ٗوكذلك أورده الواحدي في التنزيل الوسيط ) 
 (. ٓٛٔ/  ٕٓتفسيره ) 
 رجال السند وىم إحدى عشرة :  تراجم
بحثت عنو فمم أجد أحدا ترجم :  الحسن بن عمي بن محمد بن حمدان الخطيب .ٔ

 لو أو قام بجرحو وتعديمو 
كنيتو ابو حامد الزوزني الفقيو، لم أجد أحدا :  احمد بن محمد دالن بن ىارون .ٕ

من العمماء من قام بترجمتو او جرحو وتعديمو، توفي سنة تسع وستون وثالثمائة 
(ٙٔ). 

تكمم عميو بحثت عنو فمم أجد أحدا ترجم لو أو  : منصور بن محمد القاضي .ٖ
 . بجرح وتعديل

لذين روى عنيم من شيوخو ا:  محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل ابن النقور .ٗ
أبيو، وابو إسحاق البرمكي، وأبو القاسم التنوخي، ومن تالميذه الذين رووا عنو 

، قال عنو أبو طاىر (ٕٙ)ابنو ابو بكر عبد اهلل بن محمد، وأبو طاىر السمفي 
، توفي سنة سبع  (ٖٙ)السمفي :   لم يكن بذاك، لكنو سمع الحديث الكثير  

 .(٘ٙ)، وقيل توفي سنة ثمان وتسعين وأربعمائة (ٗٙ)وتسعين وأربعمائة 

                                                           

 .ٖٓٓ/  ٛلمذىبي :  تاريم اإلسالم، (61)
 .ٖٗٚ/  ٛٔلمذىبي :  سير أعالم النبالء، ينظر (62)
  .المصدر نفسو (63)
 .المصدر نفسو (64)
 .ٜٗ/  ٘لسان الميزان، البن حجر :  (65)
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وكررران الرررردينوري يعتبرررر شرررريم :  محمدددد بددددن داود بدددن سددددميمان الددددينوري الدددددقي .٘
الشرراميين، مررن شرريوخو الررذين روى عررنيم سررعيد بررن عبررد العزيررز الحمبرري، وأبررو بكررر 
الخرائطرري، ومررن تالميررذه الررذين رووا عنررو عبررد الوىرراب الميررداني، وأبررو الحسررن بررن 

، قرررال عنرررو الرررذىبي :   شررريم الصررروفية والزىررراد (ٙٙ)عبررردان المنبجررري جيضرررم، و 
 .(ٛٙ)، توفي سنة ستون وثالثمائة (ٚٙ)بالشام  

، فيكررون بجرررح وتعررديل او تكمررم عميررو لررم أجررد مررن ترررجم لررو، : عمددي بددن إسددماعيل .ٙ
 مجيول الحال. 

، فيكون او تكمم عميو بجرح وتعديل  لم أجد من ترجم لو،:  الحسن بن عمقمة .ٚ
 الحال. مجيول

، فيكون او تكمم عميو بجرح وتعديل لم أجد من ترجم لو، :  سباط بن محمد .ٛ
 مجيول الحال.

، فيكون او تكمم عميو بجرح وتعديل لم أجد من ترجم لو، :  القاسم بن رفيعة .ٜ
 مجيول الحال.

 ونزيل حمص. - ملسو هيلع هللا ىلص-وكان الباىمي صاحب رسول اهلل :  ابو إمامة الباىمي .ٓٔ
من العمم من شيوخو الذين روى عنيم عمر ، ومعاذ، وأبي روى ابو إمامة الكثير 

ومن تالميذه الذين رووا عنو  خالد بن معدان، والقاسم أبو عبد الرحمن،  عبيدة.
 . (ٜٙ)الجعد        وسالم بن أبي 

ُأبيَّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن  .ٔٔ
بي الطفيل، وكان ُأبي سيد القراء. ومن وكان يكنى بأبي المنذر وأ:   النجار

ليينك : »ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب العقبة الثانية، وشيد بدرا والمشاىد كميا، قال لو النبي 
 « إن اهلل أمرني أن أقرأ عميك»؛ وقال لو أيضًا : «العمم أبا المنذر

                                                           

 .ٖٛٔ/  ٙٔالنبالء، لمذىبي :  أعالم وسير .،ٗ٘ٔ/  ٛلمذىبي :  اإلسالم، ينظر تاريم (66)
 ينظر المصدر نفسو. (67)
 المصدر نفسو. (68)
 . ٖٔٙ/  ٖسير أعالم النبالء، لمذىبي :  (69)
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 الحكم عمى الحديث :
رجررال السررند فررييم الحسررن بررن عمرري الخطيررب، ومنصررور بررن محمررد القاضرري، وعمرري بررن 
إسماعيل، والحسن ْبن عمقمة، وسرباط برن محمرد، والقاسرم برن رفيعرة، كميرم مجاىيرل 

وبنرراًء عمرى ىررذا يكررون سررند  تكمررم عمرييم بجرررح او تعررديل،لرم أجررد مررن تررجم ليررم، لررو 
يررث اخرررج ىررذا الحررديث الثعمبرري الحررديث ضررعيف جرردًا واهلل أعمررم. ولمحررديث شرراىد ح

في تفسيره من طريق رفاعة حيث قال : وأخبرنا عبد الخالق ]بن عمري[ قرال: أخبرنرا 
أبرو بكررر محمررد برن يوسررف بررن حرراتم برن نضررر قررال: حرردثنا الحسرن بررن عثمرران قررال: 
حدثنا أبو ىشام محمد بن يزيد بن رفاعة قال: حدثنا عمي عمي بن رفاعة عن أبيرو 

جت فوافيت عمي بن عبد اهلل بن عباس يخطب عمرى منبرر رسرول رفاعة قال:   حج
 جيررل أبررو خسررر لفرري اإلنسرران إن والعصررر الرررحيم الرررحمن اهلل بسررم: فقرررأ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
 الخطرراب بررن عمررر الصررالحات وعممرروا الصررديق بكررر أبررو آمنرروا الررذين إال ىشررام ابررن

ن ىرذا لكر   طالرب أبري برن عمري بالصربر وتواصروا عفران برن عثمران بالحق وتواصوا
واهلل  قرروى عمررى تغييررر الحكررم ألنررو أيضررًا ضررعيف لضررعف رجررال سررندهتالشرراىد ال ي

 . اعمم
 سبب حكم السمعاني عمى الحديث بالغرابة :

إن المررراد بالغريررب ىنررا ىررو الضررعف، فكمررا نالحررظ ان سررند الحررديث كثررر فيررو المجاىيررل 
 فتكون الغرابة ىنا بمعنى الضعف.

 :وثر المطمب الثالث : غرائب سورة الك
 چ  ڈ  ڈ  ڎ    ڎ چ قررال السررمعاني رحمررو اهلل فرري تفسررير قولررو تعررالى :: ثالددثالحددديث ال

ان المختررار بررن فمفررل روى عررن أنررس بررن مالررك قررال:   بينررا رسررول اهلل  [ٔالكرروثر: ]
ذات يوم بين أظيرنا، إذا أغفى إغفاءه، ثم رفع رأسو مبتسمًا، فقمت: ما أضحكك يا 

  ڈ  ڎ    ڎچ  عمي آنفا سورة   فقرأ: بسم اهلل الررحمن الررحيمرسول اهلل؟ فقال: أنزلت 
قرررال: أتررردرون مرررا الكررروثر؟ قمنرررا:  چ   گ    ک  ک  ک     ک   ڑ     ڑ  ژ  ژ  ڈ

اهلل ورسررولو أعمررم؟ قررال: فإنررو نيررر وعدنيررو ربرري خيرررا كثيرررا، ىررو حوضرري ترررد عميررو 
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نيم، فرأقول: رب إنرو مرن أمتي يوم القيامة، آنيتو عدد نجوم السماء، فيخرتمج العبرد مر
 أمتي، فيقول: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك .

رواه مسمم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عمي بن مسير عن المخترار برن فمفرل. وفري 
أن النبررري قرررال:  مرررن َأَراَد َأن  -رضررري اهلل عنيرررا  -بعرررض التفاسرررير بروايرررة عائشرررة 

 . (ٓٚ)يسمع خرير اْلَكْوَثر، َفْميْدخْل ُأْصُبعو ِفي ُأُذنو   والخبر غريب جدًا 
 تخريج الحديث : 

( والمفرظ لرو قرال :  ثنرا وكيرع، عرن ٙٗٙ/  ٕٗأخرجو الطبري في تفسريره ) ىذا الحديث 
أبي جعفر الرازّي، عن ابن أبي نجيح، عن عائشة قالت:  من أحّب أن يسمع خرير 
الكوثر، فميجعل أصبعيو في ُأذنيو . وأخرجو البييقي في البعث والمنشرور / براب مرا 

طينرررراك الكرررروثر(  مررررع اع انررررا)  وجررررل عررررز اهلل قررررال ملسو هيلع هللا ىلصجرررراء فرررري حرررروض النبرررري 
( حيررث قررال : أخبرنررا أبررو ٖٓٔرقررم الحررديث  ٙٔٔاخررتالف يسررير فرري المفررظ ) ص 

عبد اهلل الحافظ , وأبو سعيد بن أبي عمر قاال: ثنرا أبرو العبراس محمرد برن يعقروب , 
ثنا أحمد بن عبد الجبرار , ثنرا يرونس برن بكيرر , عرن عيسرى برن عبرد اهلل التميمري , 

ح , قررال فرري قولررو: عإنررا أعطينرراك الكرروثري قررال: نيررر فرري عررن عبررد اهلل بررن أبرري نجرري
ىو نير في الجنة , ليس أحد يدخل إصبعو في أذنيدو إال »الجنة , وقالت عائشة: 

( ٗٚٗ/  ٛ. وأيضررًا ذكررر ابررن كثيررر ىررذا الحررديث فرري تفسرريره ) «سددمذ ذلددك النيددر
نجريح  حيث قال : حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن ابن أبي

 عن عائشة   رضي اهلل عنيا  قالت: وذكر الحديث. 
 ترجمة رجال السند وىم أربعة :

: مرن شريوخو الرذين روى عرنيم  وكيذ بن الجدراح بدن ممدين بدن عددي الر اسدي .1
سررماعيل بررن أبرري خالررد،  ومررن تالميررذه  ىشررام بررن عررروة، وسررميمان األعمررش، وا 

                                                           

 .ٜٕٔ/  ٙتفسير السمعاني :  (70)
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ىاشم الطوسي، وأحمد بن عبد الذين رووا عنو أبو ىشام الرفاعي، وعبد اهلل بن 
 (ٕٚ)قال عنو الذىبي   أحد االعالم  (ٔٚ)الجبار العطاردي ،

: قيرل ان مولرده كران بالبصررة،  عيسى بن ماىان بن عبداهلل ابدو جعفدر الدرازي .ٕ
وكان في زمانو الذي ولد فيو بقايا مرن الصرحابة، واصرمو يرجرع إلرى مررو، لكنرو 
كررران يتررراجر ويرررذىب إلرررى الرررري. مرررن شررريوخو الرررذين روى عرررنيم عطررراء برررن أبررري 
ربرراح، وعمرررو بررن دينررار، والربيررع بررن أنررس ومررن تالميررذه الررذين رووا عنررو ابنررو 

فر، وأبرو احمرد الزبيرري، وعمرى برن الجعرد، ووكيرع محمد بن عبد اهلل بن أبي جع
، قررال (ٗٚ)، قررال عنررو ابررن حنبررل :   لرريس قويررًا فرري الحررديث  (ٖٚ)بررن الجررراح

، (ٙٚ)، وقال عنو أبو زرعة :   صدوق  (٘ٚ)عنو أبو حاتم :   صدوق، ثقة  
وقررال عنررو ابررن حبرران :   كرران ممررن ينفرررد بالمنرراكير عررن المشرراىير ال يعجبنرري 

ه إال فيمرررا وافرررق الثقرررات وال يجررروز االعتبرررار بروايترررو إال فيمرررا لرررم االحتجررراج بخبرررر 
، وقرررال عنررو يحيرررى برررن (ٛٚ)، وثقرررو الخطيررب البغررردادي (ٚٚ)يخررالف األثبرررات  

، وقرررررال عنرررررو ابرررررن حجرررررر :   (ٜٚ)معرررررين :   يكترررررب حديثرررررو، إال أنرررررو ُيخطررررر   
 .(ٓٛ)صدوق، سيء الحفظ خصوصاً  عن المغيرة، من كبار السابعة   

                                                           

 . ٔٗٔ/  ٜسير أعالم النبالء، لمذىبي :  (71)
 . ٖٓ٘/  ٕالكاشف، لمذىبي :  (72)
 .ٖٚٗر  ٖٙٗ/  ٚأعالم النبالء، لمذىبي :  . وينظر سيرٕٓٔ/  ٕالمجروحين، البن حبان :  (73)
 .ٖٛٛ/  ٖالضعفاء الكبير، لمعقيمي :  (74)
 .ٕٚٔ/  ٘البن ابي حاتم :  الجرح والتعديل، (75)
 .ينظر المصدر نفسو (76)
 .ٕٓٔ/  ٕالمجروحين، البن حبان :  (77)
 .ٔٙٗ/  ٕٔينظر تاريم بغداد، لمخطيب البغدادي :  (78)
 نفسو. المصدر (79)
 .ٜٕٙتقريب التيذيب، البن حجر : ص  (80)
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: واسم ابرو نجريح ىرو يسرار، وكران ابرن أبري نجريح يكنرى  أبي نجينعبداهلل بن  .ٖ
، مرن شريوخو الرذين (ٕٛ)، وكان مولى لألخنس الثقفري (ٔٛ)بأبي يسار الثقفي 

روى عرررنيم مجاىرررد، وعطررراء، وطررراووس، ومرررن تالميرررذه الرررذين رووا عنرررو شرررعبة، 
، وثقرررو يحيرررى برررن معرررين وأبرررو زرعرررة الررررازي (ٖٛ)والثررروري، وسرررفيان برررن عيينرررة 

وسأل عبد الررحمن أبراه عرن عبرداهلل ىرل ىرو أحرب إليرك ام خصريف فري  ،(ٗٛ)
روايتيمررا عررن مجاىررد؟ فقررال لررو : إن ابررن أبرري نجرريح أحررب إلرري، لكررن يقررال فيررو 

، وقررال (ٙٛ)، وقررال عنررو الررذىبي :  ثقررة   (٘ٛ)القرردر، وىررو صررالح الحررديث   
، توفي سرنة (ٚٛ)عنو ابن حجر :  ثقة رمي بالقدر، وربما دلس من السادسة   

 .(ٛٛ)إحدى او اثنين وثالثين ومائة 
  صحابية. : الصديق عائشة بنت أبي بكر .ٗ

 الحكم عمى الحديث :
، وعبرداهلل برن أبري نجريح مختمرف فرييم. كمرا أن رجال السند فييم عيسرى برن ماىران     

الحديث ذكره ابن نجيح موقوفًا عمى عائشة؛ وىو مع وقفو فيو انقطاع لوجرود شراىد 
لمحديث برواية أخرى فييا مجاىد ورجل مجيول لم يسمى برين ابرن أبري نجريح وبرين 

أبري عائشة وىذا الشاىد ذكرره الطبرري أيضرًا فري تفسريره حيرث قرال: حردثنا أحمرد برن 
سررريج الرررازي، قررال: ثنررا أبررو النضررر وشرربابة، قرراال : ثنررا أبررو جعفررر الرررازي، عررن ابررن 
أبي نجيح، عن مجاىد، عن رجرل، عرن عائشرة قالرت:  الكروثر نيرر فري الجنرة لريس 

                                                           

 .ٕ٘ٔ/  ٙلمذىبي :  . وينظر سير أعالم النبالء،٘/  ٚالبن حبان :  الثقات، (81)
 .ٖٕٓ/  ٘البن ابي حاتم :  الجرح والتعديل (82)
 .ٕ٘ٔ/  ٙسير أعالم النبالء، لمذىبي :  (83)
 .ٖٕٓ/  ٘حاتم :  البن ابي ينظر الجرح والتعديل،(84)
 المصدر نفسو. ينظر (85)
 .ٖٓٙ/  ٔالكاشف، لمذىبي :  (86)
 .ٕٖٙتقريب التيذيب، البن حجر : ص  (87)
 . ٘/  ٚالثقات، البن حبان :  (88)
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أحد يدخل أصبعيو في أذنيو إال سمع خرير ذلك النير  . وىذا االنقطاع يؤكرد عمرى 
متابعررات أيضررًا منيررا مرراذكره المنرراوي فرري . ولمحررديث واهلل اعمررم ضررعف سررند الحررديث

( قال :   إذا جعمت اصبعيك في اذنيك ٖ٘٘رقم الحديث  ٕٖٚ/  ٔفيض القدير ) 
 سمعت خرير الكوثر  )قط عن عائشة( قال إنما ىو رمز لضعفو. 

رقرم  ٛٔٔ/  ٔومن المتابعات أيضًا ليذا الحديث مراذكره العجمروني فري كشرف الخفراء ) 
عررزاه  السررييمي إلررى الرردارقطني حيررث رواه عررن عائشررة مرفوعررا ( وقررال ٕٜٕالحررديث 

قررال :  إن اهلل أعطرراني نيرررا يقررال لررو الكرروثر فرري الجنررة, ال يرردخل أحررد إصرربعيو فرري 
أذنيررو، إال سررمع خريررر ذلررك النيررر، قالررت: فقمررت: يررا رسررول اهلل, وكيررف ذلررك؟ قررال: 

وثر  ، قال ابن أدخمي إصبعيك في أذنيك وسدي، فالذي تسمعين منيا من خرير الك
كثير: يدل معنى الحديث انو من أراد أن يسرمع خريرر الكروثر، اي مرا يشرابو صروتو 
ويكررون مماثرررل لرررو ، ال أنرررو يسرررمعو بعينرررو، برررل شررربو دوي النيرررر بررردوي مرررا يسرررمع إذا 

 وضع اإلنسان أصبعيو في أذنيو.
( ٜ٘ٛٙالحرديث رقرم  ٘ٛٓٔ/  ٗٔوذكر األلباني ىذا الحديث في السمسمة الضعيفة )     

رقررم الحررديث  ٘ٙوقررال عنررو ان ىررذا الحررديث منكررر. ودكررره فرري ضررعيف الجررامع ) ص 
( وقررال عنررو : إن ىررذا الحررديث موضرروع. فالحررديث بمررا لررو مررن شررواىد ومتابعررات ٗ٘ٗ

. وكررررذلك فررررإن األحاديررررث ا واهلل اعمررررمعمررررى تغييررررر حكمررررو ويبقررررى ضررررعيف ىفإنيررررا ال تقررررو 
و كثيررة جردًا لرم يررد منيرا شريء بمثرل ىرذا الحرديث المترواترة فري بيران نيرر الكروثر وصرفت

 وىذا ما يؤكد عمى عدم صحة ىذا الحديث. 
 سبب حكم السمعاني عمى الحديث بالغرابة :

إن المراد بالغريب ىنرا ىرو التفررد بروايرة الحرديث اي الغريرب االصرطالحي فقرد تفررد ابرو 
 جعفر الرازي بروايتو عن ابن أبي نجيح فالغريب ىنا ىو الغريب االصطالحي. 
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 :ةددددددالخاتم
الحمررد هلل الررذي بنعمتررو تررتم الصررالحات، الحمررد هلل الررذي وفقنرري لكتابررة ىررذه الرسررالة بعررد 

 مع االحاديث النبوية وتفسير القران الكريم تبين لي أىم النتائج وىي:رحمة ممتعة 
إن اإلمام أبو المظفر السمعاني يعد من العمماء البارزين في عصرره فري العديرد مرن  .ٔ

العمرروم ومنيررا الفقررو واصررولو والحررديث والتفسررير وتناولررت مصررطمح فرري عمررم الحررديث 
 في تفسير السمعاني.

ان تفسررير السررمعاني يعررد مررن اجررّل المصررنفات القديمررة فرري التفسررير الررذي جمررع فيررو  .ٕ
برررين التفسرررير النقمررري والتفسرررير العقمررري وان كررران يغمررري عميرررو التفسرررير النقمررري، والرررذي 

 تجمت فيو عقيدة اسالفنا الصالحين فأغنى تراثنا اإلسالمي. 
كثيررررر مررررن  انررررو فسررررر آيررررات اهلل بأسررررموب سرررريل مرررروجز فصرررريح، تحاشررررى مرررراولع بررررو .ٖ

المفسرين من المصطمحات المنطقية والفمسفية والعموم التي ال تتعمق بالتفسير بعيردًا 
 .اال انو جاء باحاديث غرائب وبين حكميا في تفسيره عن التكرار والتطويل

 التري  ( احاديث ٖىي ) عدد االحاديث الغرائب في سورة)العمق ،والعصر، والكوثر( .ٗ
ومقصروده بالغريرب فري  فييا جاء الغريب بمعنى الضرعكم   الثالثةوىذه االحاديث 

 .ىذه السور الضعف واهلل اعمم
بررررررز االمرررررام السرررررمعاني بمرررررنيج خررررراص إيرررررراد األحاديرررررث فإنرررررو غالبرررررا مرررررا يستشررررريد  .٘

باالحاديرررث النبويرررة فررري تفسررريره آليرررات القررررآن الكرررريم ، ومرررن ىرررذه األحاديرررث التررري 
ه اكثرر اسرتعمالو ليرذه المفظرة استشيد فييا ىي أحاديرث وصرفيا )والخبرر غريب(وىرذ

بعد ذكر الحديث او االثر وكذلك لفظرة)وىو غريرب( )وىرذا الخبرر غريرب ( )واالثرر 
التفررررد أي الغريرررب جرراءت أحيانرررًا بمعنررى والغرابرررة  غريررب() والخبرررر غريررب جررردا (

   واهلل اعمم. غالبا الضعففي ىذه االحاديث وكانو ارد بيا ،االصطالحي 
 الحمد هلل رب العالمينواخر دعوانا ان 
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 المصادر والمراجذ
 .الررقرررآن الكررريم 

بن محمد بن محمد بن حمدان الُعْكَبرري  اهللاإلبانة الكبرى، البن بطة أبي عبد اهلل عبيد 
ىر(، تحقيق: رضرا معطري، وعثمران األثيروبي، ٖٚٛالمعروف بابن َبطَّة العكبري)ت:

ويوسررررف الوابررررل، والوليررررد بررررن سرررريف النصررررر، وحمررررد التررررويجري، دار الرايررررة لمنشررررر 
 .  والتوزيع، الرياض، )د. ط. ت(

بي الكرم محمد بن أسد الغابة في معرفة الصحابة, ألبي الحسن عمي بن أ .ٔ
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري عز الدين ابن األثير 

عادل أحمد عبد الموجود, دار  -ىر(, تحقيق: عمي محمد معوض ٖٓٙ)ت: 
 م.ٜٜٗٔ -ىر ٘ٔٗٔ, ٔالكتب العممية, ط:

إسعاف المبطأ برجال الموطأ، لعبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين  .ٕ
 مصر،)د. ط. ت(. –ىر(، المكتبة التجارية الكبرى ٜٔٔالسيوطي)ت: 

 
اإلصابة في تمييز الصحابة، ألبي الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن  .ٖ

ىر(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعمى محمد ٕ٘ٛحجر العسقالني)ت: 
 ىر.٘ٔٗٔ، ٔبيروت، ط: –معوض، دار الكتب العممية 

بن منصور التميمي، السمعاني، المروزي أبو  األنساب، لعبد الكريم بن محمد .ٗ
ىر(، تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعممي اليماني، مجمس  ٕٙ٘سعد ) ت : 

 م.  ٕٜٙٔىر  ر   ٕٖٛٔ، ٔدائرة المعارف العثمانية ر  حيدر آباد، ط 
الباب في تيذيب األنساب، ألبي الحسن عمي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن  .٘

ىر(،  ٖٓٙبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير ) عبد الكريم بن ع
 دار صادر ر بيروت، ) د. ت(. 

تاريم أسماء الضعفاء والكذابين, ألبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد  .ٙ
ىر(, ٖ٘ٛبن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بر ابن شاىين )ت: 

 م.ٜٜٛٔىر/ٜٓٗٔ، ٔي, ط:تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقر 
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تاريم اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالم، لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن  .ٚ
ىر(، تحقيق: الدكتور بشار عّواد ٛٗٚأحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي)ت:

 م.ٖٕٓٓ، ٔمعروف، دار الغرب اإلسالمي، ط:
يرة البخاري أبي عبد اهلل التاريم الكبير، لمحمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغ .ٛ

الدكن، طبع تحت مراقبة:  –ىر(، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ٕٙ٘)ت: 
 محمد عبد المعيد خان،)د. ت(.

تذكرة الحفاظ )أطراف أحاديث كتاب المجروحين البن حبان(, ألبي الفضل محمد  .ٜ
ي )ت: بن طاىر بن عمي بن أحمد المقدسي الشيباني المعروف بابن القيسران

ىر(, تحقيق: حمدي عبد المجيد السمفي, دار الصميعي لمنشر والتوزيع، ٚٓ٘
 م.ٜٜٗٔ -ىر ٘ٔٗٔ، ٔالرياض, ط:

تذكرة الحفاظ وتبصرة األيقاظ)مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عبد اليادي(،  .ٓٔ
ليوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد اليادي الصالحي جمال الدين ابن 

ىر(، عناية: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور ٜٜٓالِمْبَرد الحنبمي)ت:
 م.ٕٔٔٓ -ىر ٕٖٗٔ، ٔالدين طالب، دار النوادر، سوريا، ط:

تيذيب التيذيب، ألبي الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر  .ٔٔ
، ٔاليند، ط: -ىر(، مطبعة دائرة المعارف النظاميةٕ٘ٛالعسقالني )ت: 

 ىر.ٕٖٙٔ
رجال األئمة األربعة، ألبي الفضل أحمد بن عمي بن تعجيل المنفعة بزوائد  .ٕٔ

ىر(، تحقيق: د. إكرام اهلل إمداد ٕ٘ٛمحمد بن أحمد بن حجر العسقالني)ت:
 م.ٜٜٙٔ،ٔبيروت، ط: -الحق، دار البشائر 

التعديل والتجريح , لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح، ألبي الوليد  .ٖٔ
سميمان بن خمف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي 

 –ىر(، تحقيق: د. أبو لبابة حسين، دار المواء لمنشر والتوزيع ٗٚٗاألندلسي)ت: 
  م.ٜٙٛٔ –ه ٙٓٗٔ، ٔالرياض، ط:
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األئمة األربعة، ألبي الفضل أحمد بن عمي بن  تعجيل المنفعة بزوائد رجال .ٗٔ
ىر(، تحقيق: د. إكرام اهلل إمداد ٕ٘ٛمحمد بن أحمد بن حجر العسقالني)ت:

 م.ٜٜٙٔ،ٔبيروت، ط: -الحق، دار البشائر 
تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  .٘ٔ

مد حسين شمس الدين، دار ىر(، تحقيق: محٗٚٚالقرشي البصري الدمشقي)ت:
 ه.ٜٔٗٔ -ٔبيروت، ط: –الكتب العممية، منشورات محمد عمي بيضون 

تيذيب التيذيب، ألبي الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر  .ٙٔ
، ٔاليند، ط: -ىر(، مطبعة دائرة المعارف النظاميةٕ٘ٛالعسقالني )ت: 

  ىر.ٕٖٙٔ
المشتيرة عمى األلسنة، شمس المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث  .ٚٔ

ىر(، تحقيق: ٕٜٓالدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي)ت:
 -ىر ٘ٓٗٔ، ٔبيروت، ط: –محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي 

 م.ٜ٘ٛٔ
الضعفاء، ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  .ٛٔ

الدار  -فاروق حمادة، دار الثقافة ىر(، تحقق: ٖٓٗميران األصبياني)ت:
 م.ٜٗٛٔ –ه ٘ٓٗٔ، ٔالبيضاء، ط:

قبول األخبار ومعرفة الرجال, ألبي القاسم عبد اهلل بن أحمد بن محمود الكعبي  .ٜٔ
ىر(, تحقيق: أبو عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم, دار  ٜٖٔالبمخي )ت: 

 .م ٕٓٓٓ -ىر  ٕٔٗٔ، ٔلبنان, ط: –الكتب العممية، بيروت 
ميزان االعتدال في نقد الرجال, لشمس الدين أبي عبداهلل محمد بن أحمد بن  .ٕٓ

ه(, تحقيق: عمي محمد البجاوي, دار المعرفة ٛٗٚعثمان بن قايماز الذىبي )ت:
 م. ٕٜٙٔ-هٕٖٛٔ, ٔلبنان, ط:-لمطباعة والنشر, بيروت

 -صمى اهلل عميو وسمم-الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  .ٕٔ
وسننو وأيامو = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري 
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الجعفي، تحقيق: محمد زىير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة)مصورة عن 
  ىر.ٕٕٗٔ، ٔالسمطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط:

ري محمد بن غاية النياية في طبقات القراء, لشمس الدين أبي الخير ابن الجز  .ٕٕ
 ه.ٖٔ٘ٔ, ٔىر(, مكتبة ابن تيمية, ط:ٖٖٛمحمد بن يوسف )ت: 

فتح المعبود في الرد عمى ابن محمود، لحمود بن عبد اهلل بن حمود بن عبد  .ٖٕ
المممكة العربية  -ىر(، مطبعة المدينة، الرياض ٖٔٗٔالرحمن التويجري)ت:

 م. ٜٜٚٔ -ىر ٜٜٖٔ، ٔالسعودية، ط:
الموضوعة وأثرىا السي  في األمة، ألبي عبد سمسمة األحاديث الضعيفة و  .ٕٗ

الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم األشقودري 
الممكمة العربية السعودية،  -ىر(، دار المعارف، الرياضٕٓٗٔاأللباني)ت: 

 م.ٕٜٜٔ -ىرٕٔٗٔ، ٔط:
سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي  .ٕ٘
(، ومحمد ٕ، ٔىر(، تحقيق وتعميق: أحمد محمد شاكر )جر ٜٕٚبي عيسى)ت: أ

براىيم عطوة عوض المدرس في األزىر الشريف )جر ٖفؤاد عبد الباقي )جر  (، وا 
ىر ٜٖ٘ٔ، ٕمصر، ط: –(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي ٘، ٗ
  م.ٜ٘ٚٔ -
بن أحمد بن عثمان بن  سير أعالم النبالء, لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد .ٕٙ

ىر(, تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيم َٛٗٚقاْيماز الذىبي )ت: 
 م.ٜ٘ٛٔ -ىر ٘ٓٗٔ, ٖشعيب األرناؤوط, مؤسسة الرسالة، ط:

طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي  .ٕٚ
بد الفتاح محمد ىر(، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عٔٚٚ)المتوفى: 

 ىر.ٖٔٗٔ، ٕالحمو، ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع، ط:
الطبقات الكبرى، ألبي عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الياشمي بالوالء،  .ٕٛ

ىر(، تحقيق: محمد عبد القادر ٖٕٓالبصري، البغدادي المعروف بابن سعد)ت:
 م.ٜٜٓٔ -ىر ٓٔٗٔ، ٔبيروت، ط: –عطا، دار الكتب العممية 
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ف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة, لشمس الدين أبي عبداهلل الكاش .ٜٕ
ه(, تحقيق: محمد ٛٗٚمحمد بن أحمد بن عثمان بن قاميز الذىبي )ت:

-مؤسسة عموم القرآن-عوامو أحمد محمد الحطيب, دار القبمة شقافة اإلسالمية
 م.ٕٜٜٔ-هٖٔٗٔ، ٔجدة, ط:

مد موفق الدين عبد اهلل بن المنتخب من عمل الخالل )ومعو تتمة(، ألبي مح .ٖٓ
أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيمي المقدسي ثم الدمشقي الحنبمي، الشيير 

ىر(، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض اهلل بن ٕٓٙبابن قدامة المقدسي)ت:
 محمد، دار الراية لمنشر والتوزيع،)د. ط. ت(.

ابن منظور  لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن عمي، أبو الفضل، جمال الدين .ٖٔ
، ٖىر(، دار صادر ر بيروت، ط :  ٔٔٚاألنصاري الرويفعي األفريقي ) ت 

 ىر.  ٗٔٗٔ
العين، ألبي عبد الرحمن الخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراىيدي  .ٕٖ

ىر(، تحقيق : د. ميدي المخزومي، د. إبراىيم السامرائي،  ٓٚٔالبصري ) ت 
  دار ومكتبة اليالل، ) د. ت(. 

ظر في توضيح نخبة الفكر في مصطمح أىل األثر، ألبي الفضل أحمد نزىة الن .ٖٖ
ىر(، تحقيق : نور  ٕ٘ٛبن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ) ت 

 م.  ٕٓٓٓىر،  ٕٔٗٔ، ٖالدين عتر، مطبعة الصباح ر دمشق، ط : 
المعمم بشيوخ البخاري ومسمم، ألبي بكر محمد بن إسماعيل بن خمفون)ت:  .ٖٗ

 –تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن سعد، دار الكتب العممية ىر(، ٖٙٙ
  ،)د. ت(.ٔبيروت، ط:

 


