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 الممخص:
رحمو اهلل  -األحاديث الضعيفة التي استدلَّ بيا اإلمام الكرماني إن موضوع الدراسة ىو)    

( وىي دراسة حديثيَّة تفسيريَّة في كتاِبِو غراِئِب التفسير وعجاِئِب التأويل , ِلَبَياِن األحكاِم الفقييَّة -
وصفية , غايتيا توضيح منيج الُمَفسَِّر والكشف عن طريقتو في إيراِد األحاديِث النبويَّة , من خالِل 

, ومن ثم الوقوف عمى غرضو من االستدالل  التخريِج والحكِم عمى الحديِث وأَثُرُه في االستدالل ِبوِ 
بالحديِث الَضعيف ِلَبَياِن الحكم الفقيي الذي تضمنتو اآلية الكريمة , والذي ىو جزٌء من منيِجِو الذي 
اتََّبَعُو في تفسيِرِه , واقتضت طبيعة البحث أن أقسمو إلى مبحثين , األول ذكرت فيو التعريف بالعنوان 

 ِلبيانِ ( اهلل رحمو) الكرماني اإلمام بيا أحاديث ضعيفة استدلَّ  ي ذكرت فيو ثالثةوحياة المؤلف , والثان
 .ائج والتوصيات التي توصمُت إليياالفقييَّة , وخاتمة تضمنت أىم النت األحكام

  ، االحاديث الضعيفة، االحكام الفقيية(.االستداللالكممات المفتاحية: )
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Abstracts: 

The subject of the study is (weak hadiths that Imam al-Kirmani - may God 

have mercy on him - inferred in his book The Strangeness of Interpretation 

and Wonders of Interpretation, to clarify the jurisprudential rulings). The 

hadith and its impact on inferring it, and then standing on its purpose of 

inferring the weak hadith to clarify the jurisprudential ruling included in the 

noble verse, which is part of his approach that he followed in his 
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interpretation, and the nature of the research required that I divide it into two 

sections by the author’s title, and the first. In it, I mentioned three weak 

hadiths that Imam al-Kirmani (may God have mercy on him) used to explain 

the jurisprudential rulings, and a conclusion that included the most important 

findings and recommendations that I reached. 

Keywords: (inference, weak hadiths, jurisprudence rulings). 

 :المقدمة
والرحمة عمى رسول اهلل وعمى آلو األطيار  والصالة والسالم الحمد هلل         

 وبعد ... ألبراروالرضوان لصحبو ا
بالدليل  لطرق الموصمة إلى الحقيقةىو أحد ا :االستدالل الحديثي فإنَّ          

سر عند تفسيره آليات القرآن الكريم جزٌء من المنيج الذي يستخدمو المف, وىو  والبرىان
اديَث قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة , ومن ثُمَّ يستدلُّ بيا فيقوم المفسُِّر بإيراد أح, 

ُحُو  يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعمم من اآلية الكريمة , لذلك فيو من المعنى المراد عمى ما ُيرجِّ
كي ؛ لالمتقدِّم إلى البحث في ىذا الموضوع فكل ىذه األمور دعتني , التفسير وأدواتو 

 . ييتدي القارئ, و  منيجاليتضح 
 أىداف البحث :       
 ييدف البحث إلى ما يمي :      
 بيان طريقة المؤلف )رحمُو اهلل( في االستدالل بالحديث الضعيف . -ٔ
 الوقوف عمى غرض المؤلف )رحمو اهلل( من إيراِد ىذه األحاديث . -ٕ
 العمماُء فييا .بذكر أقوال الحكم عمى األحاديث المذكورة  -ٖ
 منيج البحث :  
ىذا البحث يعتمد عمى المنيج االستقرائي , وذلك باستقراء ما يتعمق بموضوع البحث  

الكتب الحديثيَّة , وذلك بتحديد المشكمة والوقوف عمى أسبابيا والحصول عمى  من
 النتائج النيائيَّة ُبَناًء عمى األدلَِّة العمميَّة .

 مع مراعاة األمور التالية :   
 بالرجوع إلى المصادر األصميَّة .جمع مادة البحث وذلك  -ٔ
 عزو اآليات الُقرآنيَّة إلى ُسوِرىا بِذكر اسم السورِة ورْقِم اآليِة الكريمة . -ٕ
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تخريج األحاديث من مظانِّ الحديث األصِميَّة , ومن ثم ذكر حكم المحدثِّيَن عمييا  -ٖ
 إذا كانت في غير صحيِح البخاريُّ ومسمم .

 خطة البحث :  
: في التعريف تضت طبيعة البحث أن أقسمو إلى مبحثين , المبحث األولاق       

 الحديثي التعريف باالستداللاألول تضمن ,  ثالث مطالب ذكرت فيو بالعنوان:
المبحث أما  , كتابو تأليف من بالكرماني وغرضو التعريف الثاني تضمنو و , وشروط
 الفقييَّة األحكام المؤلف لبيانِ  تضمن دراسة ثالث أحاديث ضعيفة استدل بيافقد الثاني 

 .التي تم التوصل إلييا  النتائج وخاتمة ذكرت فييا أىم, 
 وفيو مطمبين: التعريف بعنوان البحث :بحث األولالم
 .التعريف باالستدالل الحديثي وشروطو:  طمب األولالم

 , ويكون ذلك ِمن ِخالِل اآلتي :أواًل : التعريف باالستدالل الحديثي   
,  ِبوِ  ُيْسَتَدلُّ  : َما الُمْفَرْد ُمْشَتٌق ِمْن اْسَتَدلَّ , والدَِّليُل ُىوَ :  المغةاالستدالل في  -أ

 . (ٔ)الطَِّريقِ  الدَّالُّ َعَمى َوالدَِّليلُ 
 كان سواء المدلول ، إلثبات الدليل َعرَّفُو الجرجاني : )تقريراالستدالل اصطالحًا :  -ب
 . (ٕ)اآلخر( إلى األثرين أحد من أو العكس ، أو المؤثر إلى األثر من ذلك

 . (ٖ)الُقْدمةِ  نقيُض  والُحُدوث القديم نقيُض  الَحِديثُ :  المغةالحديث : في  -ج
 َلوُ  َقْواًل  - َعَمْيِو َوَعمى آِلِو َوَسمَّمَ  المَّوُ  َصمَّى - النَِّبيِّ  ِإَلى ُأِضيفَ  ُىَو َما :اْصِطاَلًحا      
 ِمنَ  َأَعمُّ  َفُيوَ  َواْلَمَناِم ، اْلَيَقَظةِ  ِفي َوالسََّكَناتُ  اْلَحَرَكاتُ  َحتَّى ِصَفًة ، َأوْ  َتْقِريًرا َأوْ  ِفْعاًل  َأوْ 

 . (ٗ)اْلَحِديثِ  َأْىلِ  َكاَلمِ  ِفي َيَقعُ  َما َوَكِثيًرا السُّنَِّة ،
          ِبَأنَُّو :ِمْن خالِل ما َتقدم يمكن تعريف االستدالل الحديثي االستالل الحديثي :  -د

رضواُن اهلل عمييم  -والتابعين  الصحابة وآثار ، النبويَّة السنة من الحديثية األدلة
 القرآن لآليات تفسيره في - اهلل رحمو - الِكرماني اإلمام بيا استدلَّ  التي , -َأِجمعين 
 . الكريم

ْعفُ )ُمْشَتٌق ِمَن :  المغةالحديث الضعيف , في  -ه ادِ  ْتحِ ِبفَ ( الضَّ َيا الضَّ , وُىَو  َوَضمِّ
 . (٘)اْلُقوَّةِ  ِضدُّ 
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ِحيِح ، اْلَحِديثِ  ِصَفاتُ  ِفيوِ  َيْجَتِمعْ  َلمْ  َحِديثٍ  ُىَو ُكلُّ  اصطالحًا :     ِصَفاتُ  واََل  الصَّ
 . (ٙ)اْلَحَسنِ  اْلَحِديثِ 

 : ُشُروطٍ  َثاَلَثةَ  ُيشترُط لمعمل بو َلوُ  شروط االستدالل بالحديث الضعيف : -و
ْعفُ  َيُكونَ  َأنْ  :َأَحُدَىا  ِباْلَكِذِب  َواْلُمتََّيِمينَ  اْلَكذَّاِبينَ  ِمنَ  اْنَفَردَ  َمنِ  َفَيْخُرجُ  َشِديٍد ، َغْيرَ  الضَّ

 َغَمُطُو . َفُحَش  َوَمنْ  ،
 .ِبِو  َمْعُمولٍ  َأْصلٍ  َتْحتَ  َيْنَدِرجَ  َأنْ  :الثَّاِني 
 . (ٚ)َبْل ُيْؤَخُذ ِمْن َباِب ااِلْحِتَياطُ  ثُُبوُتُو ، ِبوِ  اْلَعَملِ  ِعْندَ  ُيْجَزمَ  اَل  َأنْ  :الثَّاِلُث 

 )رحمو اهلل( المطمب الثاني : التعريف باإلمام الكرماني
,  القاسم أبو,  نصر بن حمزة بن ُىَو محمود : ولقبو وكنيتو اسمو:  أوالً        
 والفضل التصانيف صاحب ، النبالء الفقياء أحُد العمماء, , الُمَفسُِّر  النحوي,  الكرماني

وُيْعَرف , النحو عمم في كان قد برع, ,  (ٛ)االستنباط وحسن الفيم دقة في عجباً  كان ،
 . (ٜ)اْلَقاِسم َأُبو الدَّين نور اْلُقرَّاء تَاجب

اإلمام الكرماني )رحمو اهلل( حاُلُو كحاِل غيرِه من  ثانيًا : شيوخو وتالميذه :      
فمو شيوخ تتممذ عمى أيدييم , ولو تالميذ أخذوا العمم عنو , سأتكمم عنيم العمماء , 

 بشيٍء من االختصار :
 من أبرز شيوخو :  -أ
 بن محمد نصر أبي عمى العشر بالقراءات قرأ,  الكرماني نصر بن حمزة,  والده -ٔ

عميو  قرأ(  : )ٖٖٛت) الجزري ابن قال( , ھٗٛٗت, ) (ٓٔ)الُكْركانجي الحامدي أحمد
  (ٔٔ)(ابنو محمود

 . (ٕٔ)(ھٓٙٗت) الطوسي عمي بن الحسن بن حامد بن محمد الشيخ -ٕ
 واستشيد,  بكثرة التأويل وعجائب التفسير غرائب في ذكره ورد:  اإلمام الشيخ -ٖ

 خالل من ولكن,  لو ترجمة عمى أقف ولم,  اسم لو يسمِ  لم ولكنو,  عديدة مرات بأقوالو
 الكرماني اإلمام قال  البريطانية المكتبة من مصورة نسخة,  التفسير لباب مخطوط
 بن الرحمن عبد بن محمد سيل أبو)  : ىو الفاتحة سورة تفسير أول في,  اهلل رحمو
 . (ٖٔ)(النيسابوري لفضل أبي
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,  يديوِ  بينَ  التَتْمُمذِ  عمى الِعْممِ  طمبة ُيْقِبلَ  َأنْ  الشيخ عاِلٌم , فال َشكَّ تالميذه :  -ب
  :أبرز ىؤالِء التالميذ  ومن ,  عُموِموِ  ِمنْ  واالِستقاءِ 

 عبد َأُبو ُمَحمَّد بن َعميّ  بن اهلل َأُبو َمْريم : َنْصر ِبْن َعمي , َقاَل السُُّيوِطيُّ )نصرُ  -ٔ
 شيراز خطيب: ياقوت  َقالَ  َمْرَيم , ِبأبي يعرف,  النَّْحِويّ  اْلَفَسِوي اْلَفاِرِسي الشِّيَراِزيّ  اهلل

 َعن َأخذ ، األدبية والمشكالت الشَّْرِعيَّة اأْلُُمور ِفي ِإَلْيوِ  والمرجوع وأديبيا، وعالميا
 سنة َعَمْيوِ  قرئَ  اْلَفاِرِسي ؛ ِإيَضاح شرح التَّْفِسير،: وصّنف,  اْلكْرَماِني َحْمَزة بن َمْحُمود
 . ( ٗٔ)(َوَخْمسِمائة َوِستِّينَ  خمس

 . (٘ٔ)(ھٖٛ٘ت) الطبرسي الحسن بن : الفضل عمي أبو -ٕ
( السادس القرن في توفي) الكرماني نصر أبي بن : محمد عبداهلل أبو الدين رضي -ٖ
 وىو,  يونس سركال شمران الدكتور بتحقيقو قام والذي( , القراءات شواذ) صاحب, 

 صاحب الكرماني أبوعبداهلل عن نقالً  شاىين عبدالصبور الدكتور قال,  واحد مجمد
 بن حمزة بن محمود القسم أبا القراء تاج اإلمام الشيخ شيخنا سمعت( : )القراءات شواذ)

 يعني  -عمرو أبي قراءة -( الصِبر) يقول العزيزة روحو اهلل قّدس – الكرماني نصر
 . (ٙٔ)(الباء بكسر

 اختمفت قد,  اهلل( )رحمو  الِكرماني لإلمام ترجمت التي المصادر إن :ثالثًا : وفاُتُو   
,  العمماء من لو ترجم من أقدم وىو,  الحموي ياقوت أن فنجد,  وفاتو تاريخ تحديد في

 األعالم صاحب وذكر,  (ٚٔ)بعدىا وتوفي الخمسمائة حدود في كانت وفاتو أن يذكر
 . (ٛٔ)(ھ٘ٓ٘)سنة توفي نحو الزركميُّ أنَّو

 كتابو تأليف من غرٌض  لو يكون أن بد ال مؤلف كل رابعًا : غرضو من تأليف كتابو : 
 غرائب)ب الُمسمَّى كتابو تأليف من( اهلل رحمو) الكرماني اإلمام غرض ُنبيِّن أن ويمكن, 

 من القصد عن,  فييا َصرَّحَ  التي الُمقِدمة خالل من وذلك( التأويل وعجائب التفسير
 غرائب في يرغبون زماننا في والمتعممين العمماء أكثرَ  إن: ) قال حيث,  الكتاب تأليف
,  أقاويمو في المعضالت المشكالتِ  إلى ويميمون ، تأويمو وعجائب القرآن تفسير
 ِلَما ، لطمبتيم ومكتفىً  لرغبتيم مقنعاً  فيو أن,  أقدر ما منيا,  ىذا كتابي في فجمعت



 هـ4111-م  2022. لسنة  الثالث العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

281 

 والتمُسوا القرآنَ  أَعِربوا" -قال  أنو - وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمي - النبي عن روي
 . (ٕٓ)((ٜٔ)"القرآن آي تعربَ  أنْ  يحب اهلل فإن ، غَرائَبو
  :  الكتاب تأليف من رئيسين سببين إلى أشار قد يكون فبيذا         

 . الغريبة األقوال:  أي,  التفسير بغرائب زمانو في والدارسون العمماء رغبة -ٔ 
عراب غرائبو التماس في,  آلو وعمى عميو اهلل صمى اهلل رسول حديث امتثال -ٕ  وا 

 . آياتو
المبحث الثاني : نماذج من األحاديث الضعيفة التي استدلَّ بيا اإلمام الكرماني 

 )رحمو اهلل( ِلبياِن األحكام الفقييَّة
 ُحْكمٍ  ِلبيانِ  َضعيفٍ  بحديثٍ ( اهلل رحموُ ) الكرماني اإلمام استدلَّ  : األول الحديث     
  - حال,   (ٕٔ){ُسَكاَرى َوَأْنُتمْ : } تعالى قوُلوُ : ) فقالَ ,  َسَندهُ  وال ُحْكَموُ  َيْذُكْر  وَلمْ ,  ِفْقيي  
 ِمنْ :  والعجيبُ ,   النَّْوم ِمنَ :  الغريبُ ,  الَخْمر ِمنَ  يريدُ ,   - ُسَكارى َأْنُتمْ  حال:  أي

" ,  (ٕٕ)َزَناءٌ  َوُىوَ  َأَحُدُكمْ  ُيَصِميَّنَ  ال: " - وسمم آِلوِ  وعمى عميو اهلل صمى - ِلَقْوِلوِ  ، الَبْول
 . (ٖٕ)(َحاِقنْ :  َأي

َناء حديثُ  : التخريج       والُمْعَجم,  (ٕٗ)اأَلْوَسط الُمْعَجم في الطََّبرانيُّ  َأْخَرَجوُ  الزَّ
 . َعْنو اهللُ  رضيَ  َمْخَرَمةَ  ْبنِ  اْلِمْسَورِ  َعنِ  (ٕ٘)الكبير
 الَواِقِديّ  وَىو ضعيف راوٍ  الحديث ىذا ِإْسنادِ  في :الُضَعفاء  اإِلْسناد رجال ترجمة       

 , وَتْرَجمُتُو كاآلتي :
 , وروى َوَمْعَمر َماِلكٍ  َعنْ  َروى,  َبْغَداد َقاِضي,  اْلواِقِديُّ  ُعَمرَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ :  الَواِقِدي   -1

 اْبنُ  قالَ ,  (ٕٙ)الَحِديث َمْتُروكُ ,  الشَّاَذُكوِنيُّ  َداُودَ  ْبنُ  ُسَمْيَمانُ  و َسَعد ِبنْ  ِإْبَراىيم َعْنوُ 
 اْبنُ  َحِديثَ  ُيْمِقي اأْلََحاِديثَ  ِيْقِمبُ  َكانَ ,  َكذَّاب ُىوَ :  َحْنَبل بن َأْحمد َقالَ : ) الَجْوِزيُّ 

 .ِبَقِبيل  َبْعدَىا َأو َوِماَئتَْينِ  تسع سنة , َماتَ  (ٕٚ)(َذا , َوَنْحوِ  َمْعَمرٍ  عمى الز ْىِري   َأِخي
سند الحديث فيو الواقدي محمد بن عمر ضعيف فيكون   : الحديث عمى الحكم  

 شَّاِىدُ ولُو ,  (ٕٛ)(َضِعيف , وُىوَ  الَواِقِدي   فيوِ : ) الييَثميُّ  قالَ , اسناده ضعيفا واهلل اعمم
َعْنو  اهللُ  رضيَ  ُأَماَمةَ  َأبي َعنْ ,  (ٖٓ)ُسَنِنو في داود وَأُبو,  (ٜٕ)ُسَنِنو في َماجو اِبنْ  َأْخَرَجوُ 

 ُنَسْير ِبنْ  السِّْفرُ  : ُنَسْير ِبنْ  السِّْفرُ  والفر ىو السِّْفر ألنَّ فيو,  َأْيضاٍ  ضعيفٌ  , ولكنَُّو 
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 ِبنْ  ُعَمرْ  َعْنوُ  روى و,  َحِبيبِ  ِبنْ  وَضُمَرة َشَرْيحٍ  ِبنْ  َيِزيدٍ  َعنْ  َروى,  الِحْمِصيُّ  اأَلْزِديُّ 
:   الدَّاَرُقْطِني   َقالَ : ) الذََّىبيُّ  قالَ ,  (ٖٔ)الَحْضَرِميُّ  َصاِلحٍ  ِبنْ  وُمَعاِوَيةَ  اأَلْحُموِسيُّ  َعْمُرو

 . (ٕٖ)(ِبو ُيْعَتبرُ  اَل 
 الُعال َأُبو وقالَ  (ٖٖ)(السََّفرِ  َضِعيٌف ؛ ِلَضْعفِ  ِإْسَناُدهُ : )َأُبو الَحَسن التَنِويُّ  قالَ     

ال يتقوَّى ؛ لَضْعِف الشَّاِىِد و وُىو حديٌث  فالحديثُ  وعميوِ ,  (ٖٗ)(َضِعيف: ) الُمَباْركُفوريُّ 
 , واهلل أعمم . َضعيفٌ 

 يُكونَ  َأنْ  َلوُ  ُبدَّ  فال الصالةَ  َأرادَ  َمنْ  َأنَّ  عمى َيُدلُّ  الحديثُ  : التفسير في الحديث أثرُ   
,  الَتَدبُّرُ  ثُمَّ  وِمنْ  الُخُشوعُ  ِلَيَتَحقَّقَ  ؛ َصالِتوِ  َعنْ  َشاِغل َيْشَغُموُ  وال ِلْمُخُشوعِ  َمْسَتْحِضراً 

 َيْنَبِغي الَ  َأنَّوُ  َعَمى اْلُعَمَماءُ  َأْجَمعَ : ) الُقْرُطِبيُّ  ُعَمرُ  َأُبو قالَ ,  الَعظيم اأَلْجرَ  الَعْبدَ  َفَيَنالُ 
 ُفُروضِ  ِمنْ  َشْيءٍ  ِإَقاَمةِ  َعنْ  َيْشَغُموُ  َذِلكَ  َحْقُنوُ  َكانَ  ِإَذا َحاِقنٌ  َوُىوَ  ُيَصمِّيَ  َأنْ  أِلََحدٍ 

 ِمنَ  الحديث بيذا استدالل في( اهلل رحموُ ) الكرماني اإلمام واَفقَ  َوَقدْ ,  (ٖ٘)(َصاَلِتوِ 
 الكرماني اإلمام ِإليوِ  َذَىبَ  ما عمى وَسارَ ,  (ٖٙ) الثَّعمبيُّ  ِإسحاقُ  َأُبو الُمتََقدِّمين الُمَفسِّرينَ 

رينَ  الُمَفسِّرينَ  ِمنَ  مجموعةٌ ( اهلل رحموُ )  َحيَّانٍ  َوَأُبو,  (ٖٚ)الرازيّ  حاِتمٍ  ُأُبو منُيم الُمتََأخِّ
 . (ٖٛ)اأَلْنُدُلسيّ 

 َغْيرِ  ِمنْ  بحديثٍ  الَمْعَنى بيان عمى استدلَّ ( اهلل رحموُ ) الكرماني اإلمام : الخالصة 
 ُبْعِدِه َوِشدَّةِ  ِإلى ِإَشاَرةً  ؛ بالَعجيب َنَعَتوُ  ولكنَّوُ ,  َدَرَجَتوُ  َبَيانِ  َغْيرِ  وِمنْ  َأْخَرَجوُ  َمنْ  َبيانِ 

 َوَجْدتُ  والَتخريج الدِّراسةُ  وِعْندَ ,  َخْيرا اهللُ  َفَجَزاهُ ,  الُمراد َىوَ  َيُكونَ  َأنْ  ِمنْ  الَمْعنى َضْعفِ 
استداللُو بالحديِث لتبيين  َضْعِفِو استدالٌل  َفِإنَّ  تََقدَّمَ  ما ِخاللِ  وِمنْ ,  ضعيف الحديثَ 

 . َأْعَمم واهللُ , استدالٌل خاطٌئ  صحيح , ولكن استدالل العمماء بوِ 
 ُحْكمٍ  ِلبيانِ  َضعيفٍ  بحديثٍ ( اهلل رحموُ ) الكرماني اإلمام استدلَّ  : الثاني الحديث    
نا ِبَوَلدِ  يتعمقُ  ِفْقيي    َذَرْأَنا َوَلَقدْ : } تعالى قوُلوُ : ) فقالَ ,  َسَندهُ  وال ُحْكَموُ  َيْذُكْر  وَلمْ ,  الزِّ
 اهلل صمى - الَنبيِّ  َعنِ  َعْمُرو ِبنْ  اهللِ  َعْبدُ  َعنْ  ُرِويَ  ما:  الغريب,  (ٜٖ){َكِثيًرا ِلَجَينَّمَ 
َنا َوَلدُ  كانَ ,  َذَرأْ  َما ِلَجَينَّمَ  (ٓٗ)َذَرأَ  َقدْ  اهللَ  ِإنَّ : "  قال َأنَّوُ  - وسمم آلو وعمى عميو  ِممَّنْ  الزِّ
 .( ٔٗ)"(َلَجَينَّم َذَرأَ 
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 في والُبْوَصْيري,  (ٕٗ)السُّنَّة في َعاِصم َأبي ِبنْ  َبْكر َأُبو َأْخَرَجوُ  الحديثُ  : التخريج   
 الَغراِئبْ  في الَعْسَقالِنيُّ  َحَجر واِبنْ ,  (ٖٗ)الَعَشَرة الَمَساِنيد ِبَزَواِئد الَمَيَرة الِخَيَرة ِإْتَحاف
 في الِيْندي الُمتَِّقي و,  (ٗٗ)الَمْشُيوَرة الُكُتبِ  في َلْيَس  ِممَّا الِفْرَدْوس ُمْسندِ  ِمنْ  الُمْمَتَقطة

 .عْنو اهللُ  رضيَ  َعْمُرو ِبنْ  َعْبُداهللِ  َعنْ  ُكمُُّيمْ ,  (٘ٗ)واأَلْفَعال اأَلْقَوالِ  ُسَننِ  في الُعمَّال َكْنزِ 
 َلم ُمْبَيمْ  راوٍ  فيوِ  ولكنْ ,  ِثَقاتٌ  ِإْسَناِدهِ  ِرَجالُ  الحديث : الُضَعَفاء اإِلْسَناد رجال ترجمة  

 ُكُتبِ  في اْسِموِ  عمى َأِقفْ  َوَلمْ ,  وَشْيِخوِ  ِإْسَحاقَ  ْبنِ  ُمَعاِوَيةَ  َجِميُس  الرَّاِوي وىذا,  ُيَسمَّ 
 . والسَِّيْر  التََّراِجمِ 

لُ  السََّببُ  ؛ ِلَسَبَبْين َضِعيفٌ  الحديثُ سند  : الحديث عمى الحكم    ُمَعاِوَيةَ  َشْيخُ  ِإْبَيام اأَلوَّ
 قالَ ,  (ِبالطَّاِئفِ  َلوُ  َجِميسٍ  َعنْ ) ىَكَذا َجاَءتْ  اإِلْسَنادِ  َفصيَغةُ ,  َوَجَيالِتوِ  ِإْسَحاقَ  ْبنِ 

 الثَّاني والسََّببُ  ؛ (ٙٗ)(َيِصحْ  : ال الُفَقَياء ِمنَ  َجْمعٌ  قالَ : ) الَقِدير فيضِ  في الَمنَّاوي
 في ثَاِبتٌ  ُىوَ  ِلَما ِلُمَخاَلَفِتوِ  ؛ ُمْنَكرٌ  ِبيا َجاءَ  التي بالِصيَغةِ  الحديث فَمْتنُ ,  الَمْتن َنَكاَرةُ 
َنا َوَلدُ  َفِإنَّ  َوَعِمْيوِ ,  اأُلْخَرى َذْنبَ  َتْحِملُ  ال َنْفسٍ  ُكلُّ  َأنَّ  ِمنْ  الَكريم الُقْرآنِ   ِمنْ  َيْحِملُ  ال الزِّ
 َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َواَل  َعَمْيَيا ِإالَّ  َنْفسٍ  ُكلُّ  َتْكِسبُ  َواَل : } وَتعالى ُسْبَحاَنوُ  قالَ ,  َشيءْ  َأَبَوْيوِ  َذْنبِ 
:  ُسْبَحاَنو َوقالَ ,  (ٚٗ){َتْخَتِمُفونَ  ِفيوِ  ُكْنُتمْ  ِبَما َفُيَنبُِّئُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  َربُِّكمْ  ِإَلى ثُمَّ  ُأْخَرى ِوْزرَ 
 ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  واََل  َعَمْيَيا َيِضلُّ  َفِإنََّما َضلَّ  َوَمنْ  ِلَنْفِسوِ  َيْيَتِدي َفِإنََّما اْىَتَدى َمنِ }

نْ  ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َواَل : } َوَعال َجلَّ  وقالَ ,  (ٛٗ){ُأْخَرى  اَل  ِحْمِمَيا ِإَلى ُمْثَقَمةٌ  َتْدعُ  َواِ 
 .واهلل اعمم َضِعيفٌ  الحديثُ سند ف وعميوِ ,  (ٜٗ){ُقْرَبى َذا َكانَ  َوَلوْ  َشْيءٌ  ِمْنوُ  ُيْحَملْ 

نا َوَلدُ  َأنَّ  عمى ِبَظاِىِرهِ  َيُدلُّ  الحديثُ  ىذا : التفسير في الحديث أثرُ   َجَيَنمَ  َنارُ  مصيُرهُ  الزِّ
 فاهللُ ,  َذَكْرَناىا التي الِكتابْ  ِبُنُصوصِ  َمْرُدودٌ  ضعيفٌ  حديثٌ  وُىوَ ,  َأَبِوْيو َذْنبِ  ِبَسَببَ  ؛

 ِإذا الَوْردِ  َذْنبُ   َفما,  اآلَخر ِبَجِريَرةِ  َأَحدٌ  ُيَعِذبَ  وال,  َأَحدٌ  َيْظِممُ  ال َرحيمٌ  َوَتعالى ُسْبَحاَنوُ 
 الُمَفسِّرينَ  ِمن مجموعة( اهلل رحموُ ) الكرماني اإلمام واَفقَ  وَقدْ  ؟ الشِّوك بينَ  َنَبتَ 

 َذَىبَ  ما عمى وَسارَ ,  (ٔ٘)الثَّعمبيّ  ِإْسحاق َأُبو و,  (ٓ٘)الطَّبريُّ  َجعَفرُ  َأُبو منيم الُمَتَقدِّمينَ 
رين الُمَفسِّرينَ  ِمن مجموعة( اهلل رحموُ ) الكرماني اإلمام إليوِ  ,  (ٕ٘)السُُّيوطيُّ  منيم الُمَتَأخِّ
 . (ٖ٘)الشَّْوَكاِنيّ  و
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 ِمنْ  الغريب المْعنى ِلَبَيانِ  ؛ بالحديث استدلَّ ( اهلل رحموُ ) الكرماني اإلمام : الخالصة  
 الحديثَ  َوَجْدتُ  والتخريج الدراسةُ  وِعْندَ ,  َدَرَجَتوُ  َبَيانِ  َغْيرِ  وِمنْ  َأْخرَجوُ  ِمنْ  َبَيانِ  َغْيرِ 

وُربَّما يُكوُن استدالُل الشيخ )رحمُو اهلل( ,  ُمْنَكر َوَمْتُنوُ  ُمْبَيم راوٍ  فيوِ  أَلنَّ  ؛ ضعيفٌ 
ِلَبَياِن  بالحديثَتَقدََّم فقْد َأْخَطَا من استدلَّ  ما ِخاللِ  وِمنْ  بالحديث ِلَبَياِن حاِلِو وُحْكِمِو ,

 . َأْعَمم واهللُ ,  خاطئٌ  استداللٌ الحكم الفقييِّ , وُىِو 
 تعميم ُحْكم ِلبيانِ  َضعيفٍ  بحديثٍ ( اهلل رحموُ ) الكرماني اإلمام استدلَّ  : الثالث الحديث  

 - َعاِئَشةَ  َعنْ : ) فقالَ ,  َسَندهُ  َوال ُحْكَموُ  َيْذُكْر  وَلمْ ,  النُّور ِلُسورةِ  َتْفِسيِرهِ  ِعْندَ ,  الَبَناتْ 
 في - َوَسمَّم آِلوِ  وعمى عميوِ  اهللِ  صمى - اهللِ  َرُسولُ  قالَ :  َقاَلتْ  َأنَّيا - َعْنَيا اهللُ  رضيَ 
 َوَعمُِّموُىنَّ  - النَِّساءَ  َيْعِني - اْلِكَتاَبةَ  ُتَعمُِّموُىنَّ  َواَل  ، (ٗ٘)اْلُغَرفَ  تُْنِزُلوُىنَّ  اَل : ) اَلبَناتْ  َحقِّ 

 . (ٙ٘)(النُّورِ  َوُسوَرةَ ,  (٘٘)الَمْغَزلْ 
 الحاِكمْ  َعْبِداهلل وَأُبو,  (ٚ٘)اأَلْوَسط الُمْعَجمِ  في الطََّبَراِنيُّ  َأْخَرَجوُ  الحديثُ  : التخريج

 الُمْؤِمِنينَ ُأم   َعاِئَشةَ  َعنْ ,  (ٜ٘)اإِليَمانِ  ُشَعبِ  في والَبْيَيِقيُّ ,  (ٛ٘)ُمْسَتْدَرِكو في النِّيَساُبوِريُّ 
 . َعْنيا اهللُ  رضيَ 

 َضعيَفْينِ  راِوَيْينِ  عدا ما ِثَقاٌت , ِإْسَناِدهِ  ِرَجالُ  الحديث : الُضَعَفاء اإِلْسناد ِرجالُ  دراسة 
اكِ  ْبنُ  اْلَوىَّابِ  َعْبدُ  وَ  الشَّاِمي   ِإْبرَاِىيمَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  وُىَما,  حَّ  , وَتْرَجَمُتُيْم كاآلتي : الضَّ
 َعنْ  روى,  َعْبُداهلل َأُبو ُكْنَيُتوُ ,  الِدَمْشِقيُّ  الشَّاميُّ  ِإْبَراِىيمُ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  : الشَّاِمي   ُمَحمَّدُ  -1

 ِبنْ  ُمَحمَّد و ِمْرَداس ِبن ُمَحمَّد ِبنْ  َأْحَمد َعْنوُ  وروى,  ِإْسَحاق بن َوُشَعْيب ُمسمم بن اْلَوِليد
:  الدَّاْرُقْطِني   قالَ : ) الَجْوِزيُّ  الَقيِّم اْبنُ  قالَ ,  (ٓٙ)الحديث روكُ َمتْ ,  ُسَمْيَمان ِبنْ  َعْبُداهلل

 . (ٔٙ)(الرَُّجل ِبْئَس 
اك ِبنْ  اْلَوىَّابِ  َعْبدُ  : الَوىَّاب َعْبدُ  -2  ُكْنَيُتوُ ,   َشاِمي  ,  اْلِحْمِصيُّ ,  الَعَرِضي,  الضَّحَّ
 َحِكيم ِبنْ  ُجَنْيد َعْنوُ  َوروى,  ُمْسِممْ  ِبنْ  َوَوِلْيد َعيَّاْش  ِبنْ  ِإْسَماِعيل َعنْ  روى,  اْلَحاِرثْ  َأُبو

 َيَضعُ :  داُود َأُبو قالَ : ) الَذَىبيُّ  قالَ ,  (ٕٙ)الَحِديث َمْتُروكُ ,  ِسَنانْ  ِبنْ  َوُمَحمَّدْ 
 . َوَماَئتَْين َوَأْرَبُعونَ  َخْمٌس  َسَنةَ  ماتَ ,  (ٖٙ)(الَحِديث

محمد الشامي وعبد الوىاب بن لضحاك فيكون فيو  الحديثُ سند  : الحديث عمى الحكم 
 اَل  الَحِديث َىَذا: ) الَمْوُضوعات في الَجْوِزيُّ  اْبنُ  قالَ  اسناده ضعيفا واهلل اعمم.
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 الَ : ) الَمْوُضوَعة اأَلحاديث في الَمْصُنوَعة الآلِلىءْ  في السُُّيوِطيُّ  َوقالَ ,  (ٗٙ)(َيِصحْ 
حُ   ضعيفٌ  فالحديثُ  وعميوِ ,  (٘ٙ)(اْلَحِديث يضعُ  َكانَ  الشَّامي ِإْبرَاِىيم ْبن ُمَحمَّد ؛ َيصِّ

 . جدا واهلل اعمم
 وَما النَِّساء َتَتَعمََّموُ  َأنْ  َيْنَبغي ما عمى يُدلُّ  الحديث َظاِىرُ  : التفسير في الحديث أثرُ  

,  اْحِتَياَجاِتُينْ  َتْوفيرِ  في وُتَساِعُدُىنَّ  َحَياِتُينَّ  في ُتعيُنُينّ  التي,  الِحَرف ِمنَ  ِبوِ  َيْنَتِفْعنَ 
 َأْعمى في َتُكونُ  فالُغَرفُ  َأَحدْ  َعْوَراِتُينَّ  عمى ِيطِِّمعَ  ِلَئالَّ  ؛ الُغَرفْ  ِإْنَزاِلِينَّ  َمْنعْ  في والِعمَّةُ 
َنا عمى َفَتَياِتِيمْ  ُيْجِبُرونَ  الَجاِىميَّةِ  َأْىلُ  َكانَ  َوَقدْ ,  الَمْنِزل ,  َضَراِئبَ  ِمنْ  َعْمْيِينَّ  ما ْفعِ ِلدَ  الزِّ
,  َأَحد عمييا َيْعتدي ال لكي ِلِعْرِضيا ِصَيانةً  ؛ الُغَرفْ  إْنَزاِليا َمْنعِ  ىو الَبديلُ  فكانَ 

 وآدابٌ  َربَّاِنيَّة َتْشِريَعاتٌ  فييا أَلنَّ  النَّور ُسورة وَتْعميميا,  المال ِلَجنيِ  ؛ الَغْزلِ  َوَتْعميُميا
ْرَشاَداتٌ ,  َزِكيَّة  قالَ ,  والرَّذيَمة الَفاِحَشةِ  ِمن والُمْجَتمع الِعْرضِ  بصيانةِ  َتَتَعمَّقُ  َواِ 

َنا ِفي َذِلكَ  َفُيوِقُعُينَّ ,  َضَراِئبَ  َعَمْيِينَّ  َتْجَعلُ  اْلَجاِىِميَّةُ  َكاَنتْ : )الشَّْوكانيُّ   َوُربََّما,  الزِّ
ْساَلمُ  َجاءَ  َفَممَّا ،َعَمْيوِ  َأْكَرُىوُىنَّ   الكرماني اإلمام واَفقَ  َوَقدْ ,   (ٙٙ)(َذِلكَ  َعنْ  َنَيى اإْلِ

 الُمَفسِّرينَ  ِمنَ  مجموعة النُّور ُسْوَرةِ  َفْضلِ  ِلبيانِ  ؛ بالحديث استدالِلوِ  في( اهلل رحموُ )
 اإلمام إليوِ  َذَىبَ  ما عمى َوَسارَ ,  (ٛٙ)والواحديُّ ,  (ٚٙ)الثَّعمبيُّ  ِإْسحاق َأُبو منيم الُمَتَقدِّمين
رين الُمَفسِِّرينَ  ِمن مجموعة( اهلل رحموُ ) الكرماني  و,  (ٜٙ)الَجْوِزيُّ  اْبنُ  منيم الُمَتَأخِّ
 . (ٓٚ)الُقْرُطِبيّ 

 النُّورِ  ُسورةِ  َفَضلِ  ِلبيانِ  بالحديثِ  استدلَّ ( اهلل رحموُ ) الكرماني اإلمام : الخالصة  
 ِمنَ  َرَواهُ  َمنْ  َوَذَكرَ ,  َسَنَدهُ  َوال ُحْكَموُ  َيْذُكْر  وَلمْ ,  الَغِزلْ  وَتْعميِمِينَّ  ِإيَّاىا الَبَناتِ  وتعميمِ 

َحاَبةِ  ,  َمْوُضوع َضِعيفٌ  الحديثَ  َوَجْدتُ  والتخريج الدِّراَسةِ  وِعْندَ ,  َعْنُيم اهللُ  رضيَ  الصَّ
َقْد َأْخَطَا َلَبياِن ُحْكِم تعميِم البنات ٌ  ِمَن الُعَمَماء ؛من استدلَّ بِو  َفِإنَّ  تََقدَّمَ  ما ِخاللِ  وِمنْ 

 . َأْعَمم واهللُ ,  خاطئٌ  استداللٌ  في استدالِلِو , وُىوَ 
من ِخالِل ما َذَكْرُتُو ِمَن األحاديث الضعيفة التي َوَرَدْت ِلَبَياِن أْحَكاَم ِفْقِييٍَّة َتَضَمَنْتَيا   

ُح َبْعُض ما اْنَتَيَجُو الُمَؤلُِّف )َرحمُو اهلل( في َكتَاِبِو َغراِئِب التفسير  اآلَية الُقْرآِنيَّْة َيَتضِّ
ُد الَمْعَنى الذي َذَىَب الضعيفة التي ُتَؤيِّ  وعجائب التأويل , ِمَن االستدالل باألحاديث

 . إَلْيو
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 :الخاتمة 
ِلُكلِّ َبْحٍث في ِنياَيِتو َثَمَرٌة تُْقَطف , وَنتيَجٌة ُتْعَرْف , ومن َأَىمِّ النتاِئِج التي َتوَصْمُت إلييا  

 في ىذا البحِث ما َيِمي : 
 ْفِسيِرِه ؛ ِلَتْقِوَية الَمْعَنى الذي َيْخَتاُرُه .قد يستدلُّ الُمَؤلُِّف ِبَأحاديَث َضِعيَفٌة في تَ  -ٔ
 األحاديث الضعيفة ال َيِصحُّ االستدالل ِبيا ِلَبَياِن ُحْكِم ِمَن األْحَكاِم الشَّْرِعيَّة . -ٕ
َبْعُض الُمَفسِّرين ُيوِرُد َمَعانَي غريبة ِعْنَد َتْفِسيِر اآليات ؛ ِلَكْي َيَناَل اإِلْقَباَل ِمَن  -ٖ

 النَّاِس عمى َتْفِسيِره , فَيْحَظى ِكَتاَبُو بالُمَداَرَسِة والَبْحث .
لمَصِحيِح والَضِعيُف  ُكُتُب التْفسير َلْيَس ُكلُّ ما َوَرَد فييا َصِحيٌح , َبْل ِإنَّيا ُمَتَضِمَنة -ٗ

 , والَمْقُبوُل والَمْرُدود .
في االستدالل باألحاديث الضعيفة الشيخ )رحمو اهلل( سمك مسمك غيره من العمماء  -٘

لبيان األحكام الفقيية , لكنو بينيا بحكمو عمييا بالغريب وما شابو ذلك , موافقة لعنوان 
 الكتاب .

 فيَق والسََّداد وِمَن اهلل التو وفي النياية َأْرُجوا َأْن َأُكوَن َقْد ُوفِّْقُت في َعَممي ىذا ,     
 

 اليوامش:
                                                           

 .     ٙٓٔ/ٔالصحاح , لمرازي ,  ( ينظر : مختارٔ)
 . ٚٔ/ٔ( التعريفات , لمجرجاني , ٕ)
 . ٜٙٚ/ٕالعرب , البن منظور ,  ( لسانٖ)
اوي ,  الحديث الفية بشرح المغيث ( فتحٗ)  . ٕٕ/ٔلمعراقي , لمسخَّ
 . ٗٛٔ/ٔ ,لمرازي ,  الصحاح مختار:  ( ينظر٘)
 . ٔٗ/ٔ، البن الصالح ,  الحديث عموم أنواع ( معرفةٙ)
 . ٖٔ٘/ٔالنواوي , لمسيوطي ,  تقريب شرح في الراوي ( ينظر : تدريبٚ)
( , ٓٗٔٔالدين ياقوت الحموي , ) األديب , لشياب معرفة إلى األريب إرشاد=  األدباء ( معجمٛ)
ٙ/ٕٙٛٙ . 
 . ٕٓٗ/ٕ,  البغدادي المصنفين , إلسماعيل وآثار المؤلفين أسماء العارفين ( ىديةٜ)
  . ٕٛٓ/ٙ,  لمزركمي واألعالم,  ٖٖٛ/ٙ,  األدباء معجم:  ( ينظرٓٔ)
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 . ٕ٘ٙ/ٔ( , ٜ٘ٔٔالجزري , ) القراء , البن طبقات في النياية ( غايةٔٔ)
 . ٗٔٔ/ٕ( , ٜٕٔ( المصدر نفسو , )ٕٔ)
 . ٗ/  ورقة,  التفسير لباب ( مخطوطةٖٔ)
 ٖٗٔ/ٕ( , ٕٕٙٓ, ) لمسيوطي,  والنحاة المغويين طبقات في الوعاة ( بغيةٗٔ)
 . ٜٕٔ/ٕ , القراء طبقات في النياية ( غاية٘ٔ)
 القراءات شواذ مخطوطة عن نقالً ,  ٙٔ:  ص,  شاىين الصبور عبد لمدكتور القرآن , تاريخ (ٙٔ)

 . ٕٓٚ:  ص,  لمكرماني
( , ٓٗٔٔ, ) الحموي الدين لشياب,  األديب معرفة إلى األريب إرشاد=  األدباء ( معجمٚٔ)
ٙ/ٕٙٛٙ . 
 . ٛٙٔ/ٚ( األعالم , لمزركمي , ٛٔ)
 العالية المطالب في حجر وابن,  ٖٙٗ/ٔٔ( , ٓٙ٘ٙ, ) مسنده في الموصمي يعمى أبو ( أخرجؤٜ)

,  ٚٔٗ/ٗٔ( , ٖٛٓ٘, ) القرآن بإعراب األمر باب,  القرآن فضائل كتاب,  الثمانية المسانيد بزوائد
, الحكم عمى الحديث , الحديُث َضعيٌف , قال  ٙٔٔ/ٙ( ,  ٕٜٜٕٔ, ) مصنفو في شيبة أبي وابن

 األحاديث في الواردة الدارقطني : )اختمف فيو , عن المقبري , وىو ضعيٌف ذاىب( , ينظر : العمل
  ٖٙٙ/ٓٔ( , ٕ٘٘ٓالنبوية , لمدارقطني , )

 .  ٛٛ/ٔ,  الكرماني القاسم ألبو ، التأويل وعجائب التفسير ( غرائبٕٓ)
 ( .ٖٗ) آية,  النساء ( سورةٕٔ)
َناءُ ) لمرازي , , الصحاح ( مختارٕٕ)  . ٖٚٔ/ٔ( , اْلَحاِقنُ ,  اْلَقَضاءِ  ِبَوْزنِ :  الزَّ
 . ٜٕٚ/ٔ,  لمكرماني,  التأويل وعجائب التفسير غرائب:  ( ينظرٖٕ)
 . ٛٙٔ/ٖ( , ٕٕٗٛ, )لمطبراني ,  األوسط ( المعجمٕٗ)
 . ٕٓ/ٕٓ, لمطبراني ,  الكبير ( المعجمٕ٘)
,  , لمنسائي والمتروكون والضعفاء,  ٗٓٔ/ٔ( , ٖٖٗ, )لمبخاري ,  الصغير الضعفاء:  ( ينظرٕٙ)
 . ٜٔٙ/ٕ( , ٜ٘ٛ٘, )لمذىبي ,  الضعفاء في والمغني,  ٕٜ/ٔ( , ٖٔ٘)
 . ٚٛ/ٖ( , ٖٖٔٔ), البن الجوزي ,  والمتروكون ( الضعفاءٕٚ)
َواِئدِ  ( َمْجَمعُ ٕٛ)  . ٕٚٗ/ٕ,  (ٕٛٛٗ, ) لمييثمي ,  الَفَواِئدِ  َوَمْنَبعُ  الزَّ
 َأنْ  لمحاَقنِ  النَّييُ  في جاءَ  ما باب,   التََّيمُّم أْبوابُ ,  وُسَنِنيا الطَّيارةِ  أبوابُ ,  ماجو ابن ( سننٜٕ)

 . ٜٖٛ/ٔ( , ٚٔٙ, ) ُيَصمِّي
 . ٕٕ/ٔ( , ٜٓ, ) َحاِقٌن؟ َوُىوَ  الرَُّجلُ  َأُيَصمِّي َبابٌ ,  الطََّياَرةِ  ِكَتابُ ,  داود أبي ( سننٖٓ)
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 . ٙٓٔ/ٗ( , ٛٛٔ, ) العسقالني حجر البن,  التيذيب ( تيذيبٖٔ)
 . ٕٛٙ/ٔ( ,ٜٕٚٗ, ) لمذىبي,  الضعفاء في ( المغنيٕٖ)
ماجو , ألبو الحسن  ابن سنن شرح في الحاجة كفاية=  ماجو ابن سنن عمى السندي ( حاشيةٖٖ)

 . ٖٕٔ/ٔ( , ٚٔٙ, ) التنوي
 . ٖٓٚ/ٔ, المباركفورى  العال ألبو,  الترمذي جامع بشرح األحوذي ( تحفةٖٗ)
 . ٜٕٙ/ٕ, لمقرطبي ,  ( االستذكارٖ٘)
 . ٕٖٔ/ٖ,  لمثعمبي,  القرآن تفسير عن والبيان ( الكشفٖٙ)
 . ٙٔٔ/ٗ, لمرازي ,  الكبير التفسير=  الغيب ( مفاتيحٖٚ)
 . ٜٙٗ/ٖ,  األندلسي حيان ألبو,  لتفسيرا في المحيط ( البحرٖٛ)
 ( .ٜٚٔ) آية,  األعراف ( سورةٜٖ)
 .ٕٔٔ/ٔ( , َلَيا ُخِمُقوا َأنَُّيمْ :  َأيْ ( النَّارِ  َذْرءَ )و,  َخَمقَ :  َذَرأَ , )لمرازي ,  الصحاح ( مختارٓٗ)
 . ٜٕٗ/ٔ,  لمكرماني,  التأويل وعجائب التفسير ( غرائبٔٗ)
 . ٔٛٔ/ٔ( , ٚٔٗ, )بكر الشيباني  ألبو,  ( السنةٕٗ)
 . ٕٕٙ/ٛ( , ٔٗٛٚ, )لمبوصيري ,  العشرة المسانيد بزوائد الميرة الخيرة ( إتحافٖٗ)
 البن حجر,  مخطوط - المشيورة الكتب في ليس مما الفردوس مسند من الممتقطة ( الغرائبٗٗ)

 . ٘ٛٙ/ٔ( , ٙٔٚ, )العسقالني 
 . ٖٖٖ/٘( , ٜٖٚٓٔ, ) اليندي لممتقي , واألفعال األقوال سنن في العمال ( كنز٘ٗ)
 . ٖٙ٘/ٗ, , لممناوي  الصغير الجامع شرح القدير ( فيضٙٗ)
 ( .ٗٙٔ) آية,  األنعام ( سورةٚٗ)
 ( .٘ٔ) آية,  اإلسراء ( سورةٛٗ)
 ( .ٛٔ) آية,  فاطر ( سورةٜٗ)
 . ٕٚٚ/ٖٔ, , البن جرير الطبري  القرآن تأويل في البيان ( جامعٓ٘)
 . ٖٓٔ/ٗ, لمثعمبي ,  القرآن تفسير عن والبيان ( الكشفٔ٘)
 . ٖٔٙ/ٖ,  لمسيوطي,  المنثور ( الدرٕ٘)
 . ٖ٘ٓ/ٕ, لمشوكاني ,  القدير ( فتحٖ٘)
,  اَوُسُكوِنيَ  َوَفْتِحَيا الرَّاءِ  ِبَضمِّ ,  ُغُرَفاتٌ :  َواْلَجْمعُ ,  اْلِعمِّيَّةُ :  اْلُغْرَفةُ , )لمرازي ,  الصحاح ( مختارٗ٘)
 . الَبْيت ِمنَ  الُمْرَتِفعْ  المكان:  أي,  ٕٙٙ/ٔ( , ُغَرفٌ  وَ 
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بيدي  ، القاموس جواىر من العروس تاج:  ( ينظر٘٘)  َيْغِزل الَّتي اآلَلةُ :  الِمْغَزلُ , )ألبو الفيض الزَّ
 . ٕٗٛ/ٔٔ( , ُيريد ما ِمْنوُ  ِلَيْصَنعَ  الّصوفَ  الرَّاِعي ِبَيا
 . ٚٛٚ/ٕ,  لمكرماني,  التأويل وعجائب التفسير ( غرائبٙ٘)
 . ٖٗ/ٙ( , ٖٔٚ٘, )لمطبراني ,  األوسط ( المعجمٚ٘)
 . ٖٓٗ/ٕ( , ٜٖٗٗ, )النيسابوري  لمحاكم,  الصحيحين عمى ( المستدركٛ٘)
 . ٜٓ/ٗ( , ٕٕٕٚ)لمبييقي , ,  اإليمان ( شعبٜ٘)
,  الضعفاء في والمغني,  ٗٗٔ/ٔ( , ٜٕٕ, )  نعيم األصبياني ألبو,   الضعفاء:  ( ينظرٓٙ)

 . ٗٗ٘/ٕ( , ٕٚٓ٘, )لمذىبي 
 ت) الجوزي محمد بن عمي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين لجمال,  والمتروكون ( الضعفاءٔٙ)

( , ٖٕٙٛ, ) ھٙٓٗٔ ، األولى ط,  بيروت  العممية الكتب دار ن,  القاضي اهلل عبد ت( , ھٜٚ٘
ٖ/ٖٛ . 
,  , لمعقيمي الكبير والضعفاء,  ٜٙ/ٔ( , ٖٙٚ, )لمنسائي ,  والمتروكون الضعفاء:  ( ينظرٕٙ)
 . ٜٓٔ/ٔ( , ٕٗٔ)  و,  ٜٓٔ/ٔ( , ٕٗٔ, )األصبياني  نعيم ألبو,  والضعفاء,  ٛٚ/ٖ( , ٗٗٓٔ)
 . ٗٚٙ/ٔ( , ٖٗٔ٘, ), لمذىبي  الستة الكتب في رواية لو من معرفة في ( الكاشفٖٙ)
 . ٜٕٙ/ٕ, البن الجوزي ,  ( الموضوعاتٗٙ)
 . ٕٗٔ/ٕ,  , لمسيوطي الموضوعة األحاديث في المصنوعة الآللىء (٘ٙ)
 . ٜٖٖ/٘, , لمشوكاني  األوطار ( نيلٙٙ)
 . ٕٙ/ٚ, لمثعمبي ,  القرآن تفسير عن والبيان ( الكشفٚٙ)
 . ٕٖٓ/ٖ, لمواحدي ,  المجيد القرآن تفسير في ( الوسيطٛٙ)
 . ٕ٘ٚ/ٖ, ألبو الفرج الجوزي ,  التفسير عمم في المسير ( زادٜٙ)
 . ٛ٘ٔ/ٕٔ,  , لمقرطبي القرآن ألحكام ( الجامعٓٚ)
 

 المصادر والمراجع:
 بعد القرآن الكريم . -
 أحمد الدين شياب العباس ألبو,  العشرة المسانيد بزوائد الميرة الخيرة إتحاف .ٔ

,  الكناني,  البوصيري عثمان بن قايماز بن سميم بن إسماعيل بن بكر أبي بن
,  الكريم عبد معبد أحمد الدكتور الشيخ فضيمة:  تقديم( , ھٓٗٛ ت) الشافعي
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 دار ن,  إبراىيم بن ياسر تميم أبو بإشراف العممي لمبحث المشكاة دار ت
 م .ٜٜٜٔ – ھٕٓٗٔ ، األولى ط,  الرياض - لمنشر الوطن

 عاصم بن البر عبد بن محمد بن اهلل عبد بن يوسف عمر ألبو,  االستذكار .ٕ
 ن,   معوض عمي محمد و عطا محمد سالم ت( , ھٖٙٗ ت) القرطبيّ  النمري
 . ٕٓٓٓ - ھٕٔٗٔ ، األولى ط,   بيروت - العممية الكتب دار

 الزركمي ، فارس بن عمي بن محمد بن محمود بن الدين لخير,  األعالم .ٖ
 - أيار - عشر الخامسة ط,  لمماليين العمم دار ن( , ھٜٖٙٔ ت) الدمشقي

 . م ٕٕٓٓ,  مايو
 بن يوسف بن عمي بن يوسف بن محمد حيان ألبو,  التفسير في المحيط البحر .ٗ

 الفكر دار ن,  جميل محمد صدقي ت( , ھ٘ٗٚ ت) األندلسي الدين أثير حيان
 .  ھٕٓٗٔ ط,  بيروت -

 جالل ، بكر أبي بن الرحمن لعبد,  والنحاة المغويين طبقات في الوعاة بغية .٘
 المكتبة ن,  إبراىيم الفضل أبو محمد ت( , ھٜٔٔ ت) السيوطي الدين

 صيدا . - لبنان - العصرية
 ، الحسيني الرّزاق عبد بن محّمد بن لمحّمد,  القاموس جواىر من العروس تاج .ٙ

 من مجموعة ت( , ھٕ٘ٓٔ ت) الزَّبيدي ، بمرتضى الممّقب ، الفيض أبو
 اليداية . دار ن,  المحققين

 مخطوطة عن نقالً ,  ٙٔ:  ص,  شاىين الصبور عبد لمدكتور,  القرآن تاريخ .ٚ
 . ٕٓٚ:  ص,  لمكرماني القراءات شواذ

 عبد بن الرحمن عبد محمد العال ألبو,  الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة .ٛ
 بيروت . – العممية الكتب دار ن( , ھٖٖ٘ٔ ت) المباركفورى الرحيم

 الدين جالل ، بكر أبي بن الرحمن لعبد,  النواوي تقريب شرح في الراوي تدريب .ٜ
 . طيبة دار ن,  الفاريابي محمد نظر قتيبة أبو ت( , ھٜٔٔ ت) السيوطي
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( , ھٙٔٛ ت) الجرجاني الشريف الزين عمي بن محمد بن لعمي,  التعريفات .ٓٔ
 الكتب دار ن,  الناشر بإشراف العمماء من جماعة وصحَّحو وضبطو حقََّقوُ 

 . مٖٜٛٔ- ھٖٓٗٔ,  األولى ط,  لبنان - بيروت - العممية
 العسقالني حجر بن محمد بن عمي بن أحمد الفضل ألبو,  التيذيب تيذيب .ٔٔ

 ، األولى ط,  اليند ، النظامية المعارف دائرة مطبعة ن( , ھٕ٘ٛ ت)
 .ھٕٖٙٔ

 غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن لمحمد,  القرآن تأويل في البيان جامع .ٕٔ
 مؤسسة ن,  شاكر محمد أحمد ت( , ھٖٓٔ ت) الطبري جعفر أبو ، اآلممي
 . م ٕٓٓٓ - ھٕٓٗٔ ، األولى ط,  الرسالة

 أبي بن أحمد بن محمد اهلل عبد ألبو,  القرطبي تفسير=  القرآن ألحكام الجامع .ٖٔ
 ت( , ھٔٚٙ ت) القرطبي الدين شمس,   الخزرجي,  األنصاري فرح بن بكر
براىيم البردوني أحمد  ، الثانية ط  القاىرة - المصرية الكتب دار ن,  أطفيش وا 

 م . ٜٗٙٔ - ھٖٗٛٔ
ماجو ,  ابن سنن شرح في الحاجة كفاية=  ماجو ابن سنن عمى السندي حاشية .ٗٔ

( , ھٖٔٔت ) السندي الدين نور الحسن ، أبو التتوي ، اليادي عبد بن لمحمد
 الثانية . –بيروت , ط  – الجيل ن دار

( ھٜٔٔ ت) السيوطي الدين جالل ، بكر أبي بن الرحمن لعبد,  المنثور الدر .٘ٔ
 بيروت . – الفكر دار ن, 
 بن عمي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين لجمال,  التفسير عمم في المسير زاد .ٙٔ

  العربي الكتاب دار ن,  الميدي الرزاق عبد ت( ,  ھٜٚ٘ ت) الجوزي محمد
 .  ھٕٕٗٔ - األولى ط,  بيروت

 مخمد بن الضحاك بن عمرو بن أحمد وىو عاصم أبي بن بكر ألبو,  السنة .ٚٔ
  اإلسالمي المكتب ن,  األلباني الدين ناصر محمد ت( , ھٕٚٛ ت) الشيباني
 . ھٓٓٗٔ ، األولى ط,  بيروت
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 شعيب , ت (ھٖٕٚ ت) القزويني يزيد بن محمد اهلل عبد أبو ماجو , ابن سنن .ٛٔ
 , ن اهلل حرز الّمطيف َعبد - بممي قره كامل محمَّد - مرشد عادل - األرنؤوط

 م .ٜٕٓٓ - ھٖٓٗٔ األولى ، العالمية , ط الرسالة دار
 شداد بن بشير بن إسحاق بن األشعث بن سميمان داود داود , ألبو أبي سنن .ٜٔ

الحميد  عبد الدين محيي , ت محمد (ىـٕ٘ٚ )ت السِِّجْستاني األزدي عمرو بن
 بيروت . – صيدا -العصرية  المكتبة , ن

 الخراساني الُخْسَرْوِجردي موسى بن عمي بن الحسين بن ألحمد,  اإليمان شعب .ٕٓ
: أحاديثو  وَخرَّج نصوصو وراجعَ  حقََّقو( , ھٛ٘ٗ ت) البييقي بكر أبو ،

:  أحاديثو وتخريج تحقيقو عمى أشرف,  حامد الحميد عبد العمي عبد الدكتور
 الرشد مكتبة ن,  اليند - ببومباي السمفية الدار صاحب الندوي، أحمد مختار
 ، األولى ط,  باليند ببومباي السمفية الدار مع بالتعاون بالرياض والتوزيع لمنشر
 م . ٖٕٓٓ  -  ھٖٕٗٔ

 بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن اهلل عبد بن أحمد نعيم ألبو,   الضعفاء .ٕٔ
 الدار – الثقافة دار ن,  حمادة فاروق ت(  , ھٖٓٗ ت) األصبياني ميران

 . مٜٗٛٔ -  ھ٘ٓٗٔ ، األولى ط,  البيضاء
 أبو ، البخاري المغيرة بن إبراىيم بن إسماعيل بن محمد,  الصغير الضعفاء .ٕٕ

 ط,  حمب - الوعي دار ن,  زايد إبراىيم محمود ت( , ھٕٙ٘ ت) اهلل عبد
 .  ھٜٖٙٔ ، األولى

 العقيمي حماد بن موسى بن عمرو بن محمد جعفر ألبو,  الكبير الضعفاء .ٖٕ
  العممية المكتبة دار ن,  قمعجي أمين المعطي عبد ت( , ھٕٕٖ ت) المكي
 م .ٜٗٛٔ -  ھٗٓٗٔ ، األولى ط,  بيروت

 ، الخراساني عمي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو,  والمتروكون الضعفاء .ٕٗ
 ط,  حمب - الوعي دار ن,  زايد إبراىيم محمود ت(  , ھٖٖٓ ت) النسائي
 .  ھٜٖٙٔ ، األولى
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 محمد بن عمي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين لجمال,  والمتروكون الضعفاء .ٕ٘
,  بيروت - العممية الكتب دار ن,  القاضي اهلل عبد ت( , ھٜٚ٘ ت) الجوزي

 .  ھٙٓٗٔ ، األولى ط
 بن أحمد بن عمر بن عمي الحسن النبوية , أبو األحاديث في الواردة العمل .ٕٙ

( , ھٖ٘ٛت ) الدارقطني البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود بن ميدي
 الرحمن محفوظ: وتخريج  عشر , تحقيق الحادي إلى األول ، من المجمدات

 م .ٜ٘ٛٔ -ھ٘ٓٗٔ الرياض , ط األولى – طيبة دار السمفي , ن  اهلل زين
 محمد ، الجزري ابن الخير أبو الدين لشمس,  القراء طبقات في النياية غاية .ٕٚ

 مرة ألول بنشره عني,  تيمية ابن مكتبة ن( , ھٖٖٛ  ت) يوسف بن محمد بن
   ھٖ٘ٔ عام

 القاسم أبو نصر، بن حمزة بن التأويل , لمحمود وعجائب التفسير غرائب .ٕٛ
 القبمة , ن دار (ھ٘ٓ٘ ت نحو) القراء بتاج ويعرف الكرماني ، الدين برىان
 بيروت . – القرآن عموم مؤسسة -جدة  – اإلسالمية لمثقافة

 مخطوط - المشيورة الكتب في ليس مما الفردوس مسند من الممتقطة الغرائب .ٜٕ
 . (ھٕ٘ٛ ت) العسقالني حجر بن عمي بن ألحمد, 
 ت) اليمني الشوكاني اهلل عبد بن محمد بن عمي بن لمحمد,  القدير فتح .ٖٓ

 األولى ط,  بيروت - دمشق - الطيب الكمم دار كثير، ابن دار ن( , ھٕٓ٘ٔ
 .  ھٗٔٗٔ, 
 بن محمد الخير أبو الدين لشمس,  لمعراقي الحديث الفية بشرح المغيث فتح .ٖٔ

( ھٕٜٓ  ت) السخاوي محمد بن عثمان بن بكر أبي بن محمد بن الرحمن عبد
  - ھٕٗٗٔ ، األولى ط,  مصر -  السنة مكتبة ن,  عمي حسين عمي  ت, 

 . مٖٕٓٓ
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 بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين لزين,  الصغير الجامع شرح القدير فيض .ٕٖ
 - بيروت العممية الكتب دار ن( , ھٖٔٓٔ ت) المناوي عمي بن العارفين تاج
 . مٜٜٗٔ - ھ٘ٔٗٔ,  األولى ط,  لبنان

 اهلل عبد أبو الدين لشمس,  الستة الكتب في رواية لو من معرفة في الكاشف .ٖٖ
 أحمد عوامة محمد ت( , ھٛٗٚ) الذىبي َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد
 - القرآن عموم مؤسسة - اإلسالمية لمثقافة القبمة دار ن,  الخطيب نمر محمد
  م ٕٜٜٔ -  ھٖٔٗٔ ، األولى ط,  جدة

 بن اهلل عبد شيبة ، أبي بن بكر واآلثار , ألبو األحاديث في المصنف الكتاب .ٖٗ
 يوسف , ت كمال (ىـٖٕ٘ت ) العبسي خواستي بن عثمان بن إبراىيم بن محمد

 .  ھٜٓٗٔ الرياض , ط األولى ، - الرشد الحوت , ن مكتبة
 أبو ، الثعمبي إبراىيم بن محمد بن ألحمد,  القرآن تفسير عن والبيان الكشف .ٖ٘

:  وتدقيق مراجعة,  عاشور بن محمد أبي اإلمام ت( , ھٕٚٗ ت) إسحاق
 ط,  لبنان - بيروت - العربي التراث إحياء دار ن,  الساعدي نظير األستاذ
 م . ٕٕٓٓ - ھٕٕٗٔ,  األولى

 ابن الدين حسام بن عمي الدين لعالء,  واألفعال األقوال سنن في العمال كنز .ٖٙ
,  فالمكي,  المدني ثم,  البرىانفوري,  اليندي الشاذلي القادري خان قاضي
 ن,  السقا صفوة - حياني بكري ت( , ھٜ٘ٚ ت) اليندي بالمتقي الشيير
 . مٜٔٛٔ- ھٔٓٗٔ ، الخامسة  ط,  الرسالة مؤسسة

 جالل بكر، أبي بن الرحمن لعبد,  الموضوعة األحاديث في المصنوعة الآللىء .ٖٚ
 بن محمد بن صالح الرحمن عبد أبو ت( ,  ھٜٔٔ ت) السيوطي الدين

 م .ٜٜٙٔ - ھٚٔٗٔ ، األولى ط,  بيروت - العممية الكتب دار ن,  عويضة
 ابن الدين جمال ، الفضل أبو ، عمى بن مكرم بن ألحمد,  العرب لسان .ٖٛ

 عمي اهلل عبد ت(  , ھٔٔٚ ت) ، اإلفريقى,  الرويفعى,  األنصاري منظور
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 – المعارف دار ن,  الشاذلي محمد ىاشم+  اهلل حسب أحمد محمد+  الكبير
 القاىرة .

َواِئدِ  َمْجَمعُ  .ٜٖ  بن بكر أبي بن عمي الدين نور الحسن ألبو,  الَفَواِئدِ  َوَمْنَبعُ  الزَّ
 .  ھٕٔٗٔ,  بيروت -الفكر دار ن( , ھٚٓٛ ت) الييثمي سميمان

 القادر عبد بن بكر أبي بن محمد اهلل عبد أبو الدين لزين,  الصحاح مختار .ٓٗ
 - العصرية المكتبة ن,  محمد الشيخ يوسف ت( , ھٙٙٙ ت) الرازي الحنفي
 م .ٜٜٜٔ - ھٕٓٗٔ ، الخامسة ط,  صيدا - بيروت - النموذجية الدار

 محمد بن اهلل عبد بن محمد الحاكم اهلل عبد ألبو,  الصحيحين عمى المستدرك .ٔٗ
 بابن المعروف النيسابوري,  الطيماني,  الضبي,  الحكم بن ُنعيم بن حمدويو بن

 - العممية الكتب دار ن,  عطا القادر عبد مصطفى ت( , ھ٘ٓٗ ت) البيع
 .  مٜٜٓٔ -  ھٔٔٗٔ ، األولى ط,  بيروت

( ھ ٖٚٓالموصمي )ت  يعمى أبو المثنى بن عمي بن يعمى , ألحمد أبي مسند .ٕٗ
 - ھٓٔٗٔ الثانية ، جدة , ط - لمتراث المأمون أسد , ن دار سميم حسين , ت

 . م  ٜٜٛٔ
 محمد بن عمي بن أحمد الفضل الثمانية , ألبو المسانيد بزوائد العالية المطالب .ٖٗ

 قدمت عممية رسالة( ٚٔ) , ت ( ھٕ٘ٛت ) العسقالني حجر بن أحمد بن
 العزيز عبد بن ناصر بن سعد. د: سعود , تنسيق  بن محمد اإلمام لجامعة

 .  ھٜٔٗٔ السعودية , ط األولى ، - الغيث دار -العاصمة  الشثري , ن دار
 اهلل عبد أبو الدين لشياب,  األديب معرفة إلى األريب إرشاد=  األدباء معجم .ٗٗ

 دار ن,  عباس إحسان ت( , ىـٕٙٙ ت) الحموي الرومي اهلل عبد بن ياقوت
 . مٖٜٜٔ - ھٗٔٗٔ ، األولى ط,  بيروت - اإلسالمي الغرب

 أبو ، الشامي,  المخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن لسميمان,  األوسط المعجم .٘ٗ
 عبد,  محمد بن اهلل عوض بن طارق ت( , ھٖٓٙ ت) الطبراني القاسم

 القاىرة . – الحرمين دار ن, الحسيني  إبراىيم بن المحسن



 هـ4111-م  2022. لسنة  الثالث العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

296 

                                                                                                                                                      

 أبو ، الشامي المخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن لسميمان,  األوسط المعجم .ٙٗ
 عبد,  محمد بن اهلل عوض بن طارق ت( , ھٖٓٙ ت) الطبراني القاسم

 . القاىرة - الحرمين دار ن,  الحسيني إبراىيم بن المحسن
 أبو ، الشامي المخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن لسميمان,  الكبير المعجم .ٚٗ

 ابن مكتبة ن,  السمفي المجيد عبد بن حمدي ت( , ھٖٓٙ ت) الطبراني القاسم
 . الثانية ط,  القاىرة - تيمية

 عبد بن لعثمان,  الصالح ابن بمقدمة وُيعرف ، الحديث عموم أنواع معرفة .ٛٗ
 نور ت( , ھٖٗٙ ت) الصالح بابن المعروف الدين تقي ، أبوعمرو الرحمن،
 ھٙٓٗٔ,  بيروت - المعاصر الفكر دار - سوريا -الفكر دار ن,  عتر الدين
 . مٜٙٛٔ  -
 بن عثمان بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو الدين لشمس,  الضعفاء في المغني .ٜٗ

 . عتر الدين نور الدكتور ت( , ھٛٗٚ ت) الذىبي َقاْيماز
 بن الحسن بن عمر بن محمد اهلل عبد ألبو,  الكبير التفسير=  الغيب مفاتيح .ٓ٘

( , ھٙٓٙ ت) الري خطيب,  الرازي,  الدين بفخر الممقب الرازي التيمي الحسين
 .  ھٕٓٗٔ,  الثالثة ط,  بيروت  العربي التراث إحياء دار ن
 ت) الجوزي محمد بن عمي بن الرحمن عبد الدين لجمال,  الموضوعات .ٔ٘

 عبد محمد ن,  عثمان محمد الرحمن عبد:  وتحقيق وتقديم ضبط( , ھٜٚ٘
 .األولى  ط,  المنورة بالمدينة السمفية المكتبة صاحب المحسن

 ت) اليمني الشوكاني اهلل عبد بن محمد بن عمي بن لمحمد,  األوطار نيل .ٕ٘
 ، األولى ط,  مصر ، الحديث دار ن,  الصبابطي الدين عصام ت( , ھٕٓ٘ٔ
 م .ٖٜٜٔ - ھٖٔٗٔ

 بن أمين محمد بن إلسماعيل,  المصنفين وآثار المؤلفين أسماء العارفين ىدية .ٖ٘
 المعارف وكالة بعناية طبع ن( , ھٜٜٖٔ ت) البغدادي الباباني سميم مير
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 دار:  باألوفست طبعو أعادت,  مٜٔ٘ٔ استانبول البيية مطبعتيا في الجميمة
 . لبنان - بيروت -  العربي التراث إحياء

 بن محمد بن أحمد بن عمي الحسن ألبو,  المجيد القرآن تفسير في الوسيط .ٗ٘
 الشيخ:  وتعميق تحقيق( , ھٛٙٗ ت) الشافعي ، النيسابوري ، الواحدي عمي
 محمد أحمد الدكتور ، معوض محمد عمي الشيخ ، الموجود عبد أحمد عادل
 قدَّمو,  عويس الرحمن عبد الدكتور ، الجمل الغني عبد أحمد الدكتور ، صيرة
 بيروت ، العممية الكتب دار ن,  الفرماوي الحي عبد الدكتور األستاذ:  وقرظو

 م . ٜٜٗٔ - ھ٘ٔٗٔ ، األولى ط,  لبنان -
 


