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 ارَبِنة اأَلَعاِمَجة لََّجَم

 يف سطور ةالميَّم اإلِسِوُلللُع

 

 ، مجلت جامعت ألاهبار للعلىم ؤلاسالميت
 
 علمي   مجلت

 
 فصلي   ت

 
 م   ت

 
 حك

 
جصدر ، مت

 ىِت، أربعت أعداد في الس  / جامعت ألاهبار، بعً كليت العلىم ؤلاسالميت
 
عن

 
 ى بح

 
 ي

ْ
 رش

غِت العربيِت في العلىم ؤلاسالميت البحىث 
ّ
 .بالل

 

سست اإلا
 
 ببغداد: والىجائم الكخب دار في ؤلاًداع وركم (م،2009سىت )جلت أ

 الدولي اإلاركم: اإلاعياري  الخصييف على (م، وحصلت2009( لسىت )1235)

ISSN (Print): 2071-6028       
ISSN (Online): 2706-8722 

 

سهم في العلىم ؤلاسالميت بما ئلى وشِر اإلاجلت تهدف  قي باإلاسخىي العلمي ٌ  الرُّ

م وشر  في  البحىث العلميت ألاصيلت واإلاخميزةللخخصصاث الشرعيت، وذلك عً طٍر

، ال سيما البحىث التي حعالج اإلاشاكل، وجضع جميع فروعهابالعلىم ؤلاسالميت 

 ئسالميت هليت.الحلىل إلاسخجداث العصر، كل ذلك وفم رؤٍت 
 

تها اباصدار  مسخمرة اإلاجلت الباحثين مً العراق وخارجه، وهي اسخلطبت

 مهمت في اإلاكخبت  الباحثين واإلاإسساث التي جرفد
ً
ت

 
ِبى

 
عدُّ ل

 
بالدراساث والبحىث التي ح

 العلميت كادًميتألا ، ومىكع اإلاجالثاإلاجلتمىكع ، وهي مخىفرة على ؤلاسالميت

 .العراكيت

 

 ييئة التحرير
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 ُشُرِوُط الهَِّصر الِعِلِميَّة
 

د    في البحىث  الب 
 
 جحلم الشروط العلميت آلاجيت: مً مت لليشر لد  اإلا

  البدثأن ًيىن  .1
 
.بالل

ً
 غت العشبُت خطشا

ِشش   كذ البدث ًيىن  ال أن .2
ُ
ِبل   أو ،و

ُ
خشي  مجلت   في لليششِ  ك

ُ
 .أ

 .ؤلاظالمُت العلىماث خططج خذأ في يىن ً أن البدث في شترطٌُ  .3

ال جلبل بدىر جدلُم اإلاخطىطاث، إال إرا اعخمذث على وسخخين ازيخين،  .4

لبل الخدلُم على وسخت واخذة إال  ًُ  ضىابط معُىت.بخدلم وال 

فيال الطابع راث البدىر جلبل ال .5  أو هُئاث أو إلاىظماث جيٍتروال أو خعٍش

 .معُىت حهاث

ذ ال أن على (Turnitin) برهامجب فدظجخضع البدىر لل .6  وعبت جٍض

 وفم ،(%30 )، ووعبت الاكخباط عً: (%20 ): عً البدث في الاظخالٌ

 .الىافزة الخعلُماث

دم  لها أن ب  مً كِ  جخضع البدىر إلى فدظ أوليّ  .7 ش، ٍو ل هُئت الخدٍش

، على أن ال جخجاوص مذة دون بُان ألاظبابحعخزس عً كبٌى البدث مً 

 هظش الهُئت أظبىع
ً
 ، ا

ً
ٌ  بالضشوسة حعني ال الهُئت مىافلت أن   علما  كبى

 .اإلادىمين على عشضه ضالخُت حعني ماإه   لليشش، البدث

م  البدثًخضع  .8 ً لب  كِ  مًللخلٍى  العلمي الخخطظ في ازىين خبيًر

 إلىالبدث  شظلًُ  الخلُُم في اخخالفهما خاٌ وفي، البدث إلاىضىع الذكُم

ِ د  ُم 
ّ
 عً ج زالث، مى

ً
  خبير   لب  كِ  مً البدث مٍلى فضال

ُ
 ل

 
في مذة ال ، ّي ىِ غ

ً  .جخجاوص: شهٍش

شظل .9
ُ
مين مالخظاث ج ِ

ّ
ى د 

ُ
يشش إلى الباخث، وال اإلا  بها. بعذ ألاخز إال البدث ًُ

وألاخز  خلُُمال بعذ بدِث مً ال حذًذة وسخت إسظاٌ الباخِث  على .11

 .الخظاثاإلاب



 

 

ذ ال للبدث بملخظ الباخث طالبًُ  .11 ، وولماث ولمت (200)عً  ًٍض

ذ عً   ولماث، و  (3)مفخاخُت ال جٍض
 
ت، العشبُت غخينبالل  أن على وؤلاهجليًز

 ًيىن اإلالخظ ؤلاهيليزي مطادك
ً
اإلاىخب الاظدشاسي بجامعت علُه مً  ا

 .وعاهُتولُت التربُت للعلىم ؤلا -ألاهباس

12. ً ً  ؤلا  اإلالخظخضم 
 
 .تؤلاهيليًزغت هيليزي عىىان البدث واظم الباخث بالل

طالب الباخث بئسفاق ظيرة راجُت  .13  .عىه ُمىحضةًُ

 لذم الباخث ًُ  .14
ً
ا  ُ  خط

ً
 فُه ًخعهذ  إكشاسا

ُ
 هى حهذ  لليشش م لذ  بأن  البدث اإلا

الاعخذاء على  إلاعؤولُت اللاهىهُت واملت في خاٌاٍخدمل خالظ له، و 

.ً ت لآلخٍش  الحلىق الفىٍش

 ما جمثل سأي أصحابها فلط.جمثل سأي اإلاجلت، وإه  البدىر اإلايشىسة ال  .15

  ظىاء، البدىر معىداثاإلاجلت غير ملضمت بئعادة  .16
ُ
 لم أم البدث ش  ِش و

 ًُ 
ْ
 .ششي
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 الَفهِّيَّةُشُرِوُط الهَِّصر 

 

ر  ر الشروط اً 
ْ

ش
 
لدمت للي

 
يتعى في البحىث اإلا ِ

ّ
ى
 
 آلاجيت: الف

  إسظاٌو مع اإلاجلت،  الخخاطب ًيىن  .1
ً
ذ البدىر إلىتروهُا م بٍش ، عً طٍش

 issccoll@uoanbar.edu.iq:   ؤلالىترووي إلاجلتا

 .مىفشدة وبمعافاث، الحاظىبعلى ( Word)برهامج الُىسد ب البدث طبعًُ  .2

 ، (سم2) وأظفل أعلى: الىدى آلاحي على الطفدت إعذادًيىن  .3
ً
  ًمُىا

ً
عاسا  َو

، و  (سم2)
ً
 .الطفداث مُجشكمع مشاعاة  ،(B5): الىسكت حجمأًضا

، وباللىن ، للمتن والهامش(Simplified Arabic) :بخطجيىن الىخابت  .4

 .ألاظىد

الطفدت ألاولى: : آلاحي الىدى على لبدثا هخابتضفداث  حعلعل ًيىن  .5

بعذ رلً  ،وإًمُالتهم وعىىاهاتهم الباخثين أظماء الشئِغ، البدث عىىان

ت العشبُت باللغخين البدث ملخظ م   ،مع اليلماث اإلافخاخُت وؤلاهيليًز
ُ
ز

م   اإلالذمت،
ُ
م   اإلاطالب، أو اإلاباخثز

ُ
  الخاجمت،ز

ً
 اإلاطادس كائمت واخيرا

 .واإلاشاحع

 ألاهباس حامعت مجلت) :عباسة البدث مً فلط ألاولى الطفدت على ىخبًُ  .6

يىن  الطفدت، ًمين أعلى (ؤلاظالمُت للعلىم  (22) بحجم: خط جدتها ٍو

 .هاٌعاس  إلى الطفدت ًمين مً (Bold) غامم ظىدأ

 الطفدت وظط غامم سىدأ (21) بالحجم الشئِغ البدث عىىان ًيىن  .7

 .ألاولى

8.  
ُ
 (Bold) غامم سىدأ (23) بالحجم، وعىىاهاتهم الباخثين أظماء ىخبج

 ، أظفل  عىىان البدث.ألاولى الطفدت وظط
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9.  
ُ
 واظم الباخث. ترن معافت بين عىىان البدثج

ىخب إًمُل الباخث جدذ اظمه  .11  مباششة، مع مشاعاة الذكت في رلً.ًُ

11.  
ُ
 الخاجمت، اإلاطالب، أو اإلاباخث اإلالذمت،: )ألاولُت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت وظط (Bold) غامم أسىد (23) بالحجم( اإلاطادس الهىامش،

12.  
ُ
 ًمين (Bold) غامم سىدأ (21) بالحجم الثاهىٍت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت

 ، الطفدت ضبط مع، (21) بالحجم البدث متن ىخبًُ  .13
ُ
 معافت ترنوج

ٌ  للعطش (سم2) كذسها بادئت  .اإلاتن مً فلشة ليل فلط ألاو

14.  
ُ
)حىاش ي هفعها  الطفدت فيوجيىن ، (22) حجمالهىامش البدث ب ىخبج

 هىزا: كىظين بين الهامش سكم ًيىن على أن ، البدث متنأظفل  سفليت(

 .خذة على التركُم ليل ضفدت، مع خُاس (2)

شترط هخابت الىطىص اللشآهُت بالشظم العثماوي، ببرهامج:  .15 )مصحف ٌُ

 .(الىبىٍت لليشر الحاسىبياإلادًىت 

:  العشبُت الحشوف بدعب اإلاطادس جشجِب ًيىن  .16
ً
)أ، ب، ث، ر، ج، هجائُا

 ، ح، خ، .... (
ً
 جللائُمشكمت جشكُما

ً
 فُه ًيىن  الزي الخيعُم باظخخذام ا

 ..(2)، هىزا فلط هلطت مع الشكم

 (03)اإلاجلت غير ملضمت بلبٌى البدىر التي ًخجاوص عذد ضفداتها عً  .17

 ضفدت، ظىي ضفداث: العىىان واإلالخظ واإلاطادس.

 

 

 

 

 

 



 

 رــر  الهَِّصِوــُجُأ

ر 
ْ

ش
 
 الىحى آلاحي:على في اإلاجلت  أجىر الي

ْعخىفى مً الباخثين  .1  مبلغداخل العشاق ٌُ
ً
مائت وخمعت وعششون كذسُه:  ا

مً البدث، فئن ضفدت ألاولى  (22)، عً الـدًىاس  عشاقي (125000)ألف 

ضاف مبلغ كذسُه: ألفان وخمعمائت  رلًعلى صاد  عشاقي عً  دًىاس   (2500)ًُ

 .وّلِ ضفدت  

ْعخىفى مً الباخثين  .2  مبلغخاسج العشاق ٌُ
ً
كذسُه: مائت وخمعت وعششون  ا

 رلًلى مً البدث، فئن صاد عضفدت ألاولى  (22)، عً الـ($ 125) دوالس،

ضاف مبلغ كذسُه:  . ($ 3) زالزت دوالساثًُ  عً وّلِ ضفدت 

غ الباخث باليلفت النهائُت  .3
 
بل خدمل أحىس ل ًُ شش لدعذًذها، ٍو

 
حىس الي

ل وافت.ال  خدٍى

عاد اإلابلغ الزي جم  هبدثالباخث سحب إرا  .4 ٌُ بعذ إسظاله إلى الخبراء، 

 ح
ّ
 مىُه أحىس الخبراء فلط.مُه مً عل

ً
 الباخِث مخطىما

 بعذ دفع  .5
ّ

يشش بدثه إال ًُ ش، وال 
ْ

ش
 
ضود الباخث بىخاب كبٌى الي ًُ حىس ألا ال 

 .واملت

 جتراوح مذة خالٌ والفىُت العلمُت الششوط اظخىماٌ بعذ البدث ًيشش .6

خ مً أشهش( 9-3)حععت  إلى زالزت مً ٌ  هخاب ضذوس  جاٍس  اليشش، كبى

 .اليشش ظشوف وبدعب

ض   .7 م ، إلىتروهُت مً بدثه (معخلتبيسخت )ود الباخث ًُ جشظل عً طٍش

لها مً ًمُلؤلا  مىً جٍض   مىكع اإلاجلت، ٍو
ً
 .أًضا
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 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

1 
ستدالل باألحادٓث ميَج الظعساّٖ يف اال

ّاملْضْع٘ ّأثسٍا يف تفشريِ  الضعٔف٘
 منْذجاأسْزٗ البكسٗ 

 الشٔد علٕ حشً عبٔد
 38-1 حدٓث أ.د.ذلنْد محٔد دلبل

2 
 السّاٗ الرًٓ تهله فَٔه 

 اإلماو البدازٖ يف الضعفاٛ الصغري 
 ّأخسج هله يف الصخٔح

 88-39 حدٓث سسمد فؤاد طفٔل أ.و.د.

 و الدزداٛ الهربٚ أأحادٓث  3
 دزاس٘ ىكدٓ٘

 144-89 حدٓث خلدٌّ ىْزٖ إمساعٔل. و.د

4 
تطبٔكات أصْلٔ٘ علٙ أحادٓث صف٘ 

 الْضْٛ مً نتاب عندٗ األحهاو
 دزاس٘ تطبٔكٔ٘

عبدالٍْاب بً عبداهلل . أ.د
 192-145 أصْل فكُ السسٔين

5 
الكاعدٗ األصْلٔ٘ مفَْمَا، ضْابطَا، 

 226-193 أصْل فكُ عنس حشني غّزاٖ. أ.و.د ّظاٜفَا، مشتيداتَا، أىْاعَا

 حل املسٓض يف العيآ٘ الطبٔ٘  6
 ّحفظ الهسام٘ يف الظسٓع٘ اإلسالمٔ٘

ذلند بً عبداهلل بً عابد . أ.د
 268-227 فكُ الصْاط

7 
اليزاعات احلسبٔ٘ بني البالد اإلسالمٔ٘ 

 ّطسم فضَا يف الفكُ اإلسالمٕ
بسأٍه ذلنْد إالشٔدٗ إٓياض 

 326-269 فكُ صادم خلف أْٓب. أ.د

 املشاٜل االفرتاضٔ٘ للنشح علٙ اخلف  8
 يف حاطٔ٘ الباجْزٖ

 و. و. صالح صادم دلٔد
 368-327 فكُ أ. د. عبد السمحً محدٖ طايف

9 
آزاٛ أبٕ احلشً السستغفين احليفٕ 

 ٍـ( 345الفكَٔ٘ )ت: 
 فٔنا عدا العبادات

 412-369 فكُ أ.و.د.فساض دلٔد عبداهلل

 اخلالفٔاتتسجٔخات البَٔكٕ يف نتابُ  11
 دزاس٘ فكَٔ٘ مكازى٘ نتاب الصدقات

 قٔص سعدٖ مجٔلالشٔد 
 466-413 فكُ أ.و.د. أمحد عبٔد جاسه

 

 

 



 

 

 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

11 
 طَادٗ املشتدفٕ دزاس٘ فكَٔ٘ تأصٔلٔ٘

مع دزاس٘ تطبٔكٔ٘ يف احملانه »
 «الشعْدٓ٘

 514-467 فكُ عنس بً عبد اهلل الفآز. أ.و.د

حهه إثبات اليشب بسؤٓا الييب صلٙ اهلل  12
 536-515 فكُ عادل محاد سامل. د.و علُٔ ّسله

13 
 لٔعكْب باطا: حاطٔ٘ علٙ طسح الْقآ٘

 51-46دزاس٘ ّحتكٔل مً اللْح٘: 
 )مشاٜل يف الصٔاو ّاالعتهاف(

 581-537 فكُ ذلند لإمساعٔعبد احلنٔد . و.و

14 
 األىبٔاٛ ّعصن٘ تعاىل اهلل زؤٓ٘

 الهسماسيت حشني بً ْٓسف اإلماو عيد
 (ٍـ916ت)

 الشٔدٗ زىا جرب جفال
 618-581 عكٔدٗ إبسأٍه زجب عبداهلل. أ.د

15 
 ىْز العٌْٔ يف تلدٔص سريٗ األمني املأمٌْ 

 ٍـ(734البً سٔد الياض )ت
 )حبث يف امليَج ّاملْازد (

 654-619 سريٗ و.د. جياٌ قخطاٌ مجٔل

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 



 

 2 

1 

 باللغُ العربًُ: ملخص
 السًد علٌ حسن عبًد

 ل بذلنىد محًد دل. أ.د

ييدف ىذا البحث إلى معرفة المنيج الذي سار عميو الشعراوي في االستدالل باألحاديث الضعيفة 
والموضوعة، من خالل جمع ودراسة األحاديث الضعيفة والموضوعة التي استدل بيا في تفسيره لسورة 

واسع بين  البقرة، وأثر ىذه األحاديث في تفسيره لمسورة الكريمة؛ كون تفسير الشعراوي يتمتع بقبول
سموبو السيل والشيق الذي طغى عميو، ومعموم أن أالمسممين، ونال حظو الكبير من الشيرة؛ بسبب 

لكل عالم اجتيادات واستدالالت ربما لم يصب فييا؛ كونو بشرا يخطئ ويصيب، وتفسير الشعراوي 
بب دفعني لدراسة رغم اشتياره إال أنو لم يحظى بالدراسة الحديثية التي تميق باشتياره، وىذا الس

منيجية الشعراوي في االستدالل باألحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا في تفسيره، واخترت سورة 
البقرة؛ لكونيا أطول سورة في القرآن الكريم، والنفع سيكون أكبر، ولعل أن يأتي من بعدي من يكمل 

 .عمل، وأسأل اهلل التوفيق والسدادىذا ال
 . الشعراوي، الضعيف والموضوع، األثر الكممات المفتاحية: منهج

AL-SHAARAWI'S APPROACH TO INFERENCE IN THE WEAK 
AND FABRICATED HADITHS AND THEIR EFFECT ON HIS 
INTERPRETATION.SURAT AL-BAQARAH AS A MODEL. 

Mr. Ali H. Ubaid 
Prof. Dr. Mahmood H. Mejbel 

Summary: 
This research aims to know the method that Al-Shaarawi followed in 

inferring weak and fabricated hadiths, by collecting and studying the weak 

and fabricated hadiths that were inferred in his interpretation of Surah Al-

Baqarah, and the effect of these hadiths on his interpretation of the Noble 

Surah. The fact that Al-Shaarawi's tafsir enjoys wide acceptance among 

Muslims and gained his great fame. Because of his easy and interesting style 

that overwhelmed him, and it is known that every scientist has 

interpretations and arguments that he may not been achieved. As a human 

who sometimes right or wrong and the interpretation of Al-Shaarawi, despite 

his fame, he did not receive the hadith study that befits his reputation, and 

this reason prompted me to study Al-Shaarawi's methodology in inferring 

weak and fabricated hadiths and their effect on his interpretation, and I 

chose Surat Al-Baqarah. Because it is the longest surah in the Holy Qur’an, 

and the benefit will be greater, and perhaps someone will come after me to 

complete this work, and I ask God for success and success. 

Key words: Al-Shaarawi reference, The weak and fabricated Hadith and Al Hadith effect. 
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 املقدمُ

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو 
 وبعد: ...أجمعين

فإن عمم الحديث النبوي الشريف من أجل العموم وأشرفيا بعد عموم القران 
الكريم؛ وألىمية الحديث النبوي في تفسير القرآن الكريم، باعتباره المنيج الثاني من 

)منهج الشعراوي في االستدالل باألحاديث مناىج المفسرين، وقع اختياري عمى دراسة 
 . وأسأل اهلل العون والسداد(، أنموذجاه سورة البقرة الضعيفة والموضوعة وأثرىا في تفسير 

 أسئلة الدراسة:
 تسعى ىذه الدراسة لإلجابة عن عدد من التساؤالت وىي:

 . ما ىي منيجية الشعراوي في االستدالل بالحديث الضعيف أو الموضوع؟ٔ
 . ماىي األمثمة التي استدل بيا في تفسيره لسورة البقرة؟ٕ
 يث في تفسيره لسورة البقرة؟. ما أثر ىذه األحادٖ

 أىداف الدراسة:
تيدف الدراسة إلى معرفة منيج الشعراوي في االستدالل بالحديث الضعيف 

  . والموضوع من خالل سورة البقرة، وتعزيز ذلك باألمثمة
تكمن أىمية الدراسة في خطورة االستدالل باألحاديث الضعيفة أىمية البحث: 

 والموضوعة.
 نى الباحث في بحثو المنيج التالي:تبمنهجية البحث: 

 . .  ذكر المنيج الذي سار عميو الشعراوي معززا بالمثالٔ
. أسوق الحديث الذي أورده الشعراوي رحمو اهلل وأضعو بين قوسين ىاللين ٕ

))...(( . 



 

 4 

1 

.  تخريج الحديث، ودراسة إسناده، فمن ىو موثق أكتفي بقولي الذىبي وابن ٖ
كان متفقا عمى ضعفو أكتفي بقولي ابن حجر حجر في  توثيقيما، ومن 

والذىبي أيضا، ومن مختمفا فيو فإني أتوسع في دراستو بما يجزم عمى 
والحكم عمى  وأدرس أحوال رجال السند )مدار الحديث(، ضعفو أو تقويتو،

الحديث معززا بأقوال العمماء المتقدمين والمتأخرين، وبيان أثره في تفسير 
 . اآلية الكريمة

 راسات السابقة:الد
، فقد تعددت (أما الدراسات السابقة التي تناولت صاحب الشخصية )الشعراوي

 نذكر منيا:
موقف الشعراوي من قضايا العقيدة، عرض ونقد، رسالة ماجستير، الطالب  .ٔ

، غزة، الجامعة اإلسالمية، ماجد إبراىيم حمدان، كمية أصول الدين
 . مٕٕٓٓ-هٖٖٗٔ فمسطين،

طروحة دكتوراه، الطالب مقدم أمنيج الشعراوي في تفسير القران الكريم،  .ٕ
الجزائر،  ن،جامعة وىرا ،محمد، كمية العموم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية

 . مٕٕٔٓ
. التفكير المغوي عند الشيخ محمد متولي الشعراوي، دراسة في تفسيره، ٖ

 ،ب، جامعة محمد خيضرطروحة دكتوراه، الطالب العيد عالوي، كمية اآلداأ
 . مٕٗٔٓ-هٖ٘ٗٔتونس، 

 خطة البحث: 
 اقتضت خطة البحث أن تتكون من مبحثين:

 التعريف بالعنوان، ويشتمل عمى ثالثة مطالب:: المبحث األول
 . حياة الشيخ الشعراوي رحمو اهلل :المطلب األول
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التعريف بالحديث الضعيف والموضوع، والمنيج، واالستدالل،  :المطلب الثاني
 واألثر.

 والموضوع.حكم العمل بالحديث الضعيف  :المطلب الثالث
منيج الشعراوي في االستدالل بالحديث الضعيف والموضوع : المبحث الثاني

 وأثره في تفسيره، ويشتمل عمى مطمبين: 
منيج الشعراوي في االستدالل بالحديث الموضوع وأثره في  :المطلب األول

 . تفسيره
منيج الشعراوي في االستدالل بالحديث الضعيف وأثره في  :المطلب الثاني

 . تفسيره
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 :املبحث األول
 التعريف بالعنىان

 املطلب األول: 
 حًاَ الشًخ الشعراوٍ رمحه اهلل

عمى دراسة حياتو الشخصية فقط؛ وذلك و اهلل تشتمل حياة الشيخ الشعراوي رحم
اسمو، وكنيتو، ونسبو، وتشمل: )فال داعي إلعادتيا،  لكثرة الدراسات حول شخصيتو

 . (ومولده، ووفاتو
 . اسمو وكنيتو:1

؛ نسبة االسم، وسمي الشعراوي بيذا (ٔ)ىو محمد متولي عبد الحافظ الشعراوي
بمصر، وتنسب ىذه القرية إلى  (ٕ)(المنوفية)إلى ساقية أبي شعيرة، وىي إحدى قرى 

 . (ٖ)أحد الصالحين الذي ُدفن فييا، واسميا الشعراني أو الشعراوي
 نسبو: .2

وىذا  يمتد نسب الشعراوي إلى أىل البيت، وينتيي نسبو بالحسين بن عمي 
)حبيبة( ينتيي نسبيا من جية أبييا إلى  مدون في شجرة نسب الشعراوي، وأمو واسميا

 .(ٗ)اإلمام الحسين 
 
 
 

                                  
 . ٕٚ: ص، محمد زايد، مذكرات إمام الدعاة  ((ٔ
)المنوفية( ىي من قرى مصر القديمة، ويضاف ليا كورة، فيقال ليا كورة منوف ورمسيس، ينظر: معجم  (ٕ)

 . ٕٙٔ/٘، البمدان، ياقوت الحموي
 . ٜٖٗ/ٔ، موفق الدين الشارعي، قبور األبرارلى إينظر: مرشد الزوار   (ٖ)
 . ٜ-ٚينظر: الشعراوي أنا من ساللة أىل البيت، سعيد أبو العينين، ص:   (ٗ)
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 مولده: . 3
، مركز ميت غمر من محافظة الدقيمية (ٔ))دقادوس( ولد الشعراوي رحمو اهلل في

بمصر، في السابع عشر من شير ربيع الثاني سنة تسع وعشرين وثالثمائة وألف 
الموافق: الخامس عشر من أبريل سنة  ،ىـ(ٜٕٖٔ ربيع الثاني/ /ٚٔلميجرة النبوية )

 .  (ٕ)م(ٜٔٔٔ أبريل/ /٘ٔإحدى عشرة وتسعمائة وألف لمميالد )
 وفاتو:  .4

توفي الشعراوي رحمو اهلل في الثاني والعشرين من شير صفر سنة تسع عشرة 
ىـ( الموافق السابع عشر من شير يونيو سنة ٜٔٗٔ صفر ٕٕوأربعمائة وألف لميجرة )

م(، ودفن في مسقط رأسو في ٜٜٛٔيونيو ٚٔتسعمائة وألف لمميالد )ثمان وتسعين و 
 . (ٖ)قرية )دقادوس( من محافظة )الدقيمية(

 :املطلب الثانٌ
 التعريف باحلديث الضعًف واملىضىع واملنهج واالستدالل واألثر

سيتناول الباحث في ىذا المطمب التعريف بمصطمحات العنوان، وىي كل من 
 واألثر.الحديث الضعيف والموضوع، والمنيج واالستدالل 

 أوال: تعريف الحديث لغة واصطالحا:
الجديد من األشياء، وىو نقيض القديم، والحديث ما يحدث بو . الحديث لغة: 1

كثير الحديث، جمعو أحاديث، ويطمق عمى  المحدث تحديثا، تقول: رجل ِحْدٌث بمعنى
 . (ٗ)كثير الكالم وقميمو

                                  
 .ٛ٘ٗ/ٕجم البمدان، ياقوت الحموي، ( )دقادوس(: ىي بمدة في كورة الشرقية من نواحي مصر، ينظر: معٔ)
 . ٕٔ( ينظر: الشعراوي الذي ال نعرفو، سعيد أبو العينين، ص:ٕ)

 . ٜٔ، محمد عبد المنعم، ص: ينظر: قالو عن الشعراوي بعد رحيمو  (ٖ)

، ٖٕٗ/ٗ، وتيذيب المغة، أبو منصور األزىري، مادة )حدث(، ٖٚٚ/ٖينظر: العين، لمفراىيدي، (ٗ)
 . ٕٛٚ/ٔوالصحاح تاج المغة وصحاح العربية، اسماعيل بن حماد الجوىري، 
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من قول أو فعل أو تقرير أو  ما أضيف إلى النبي ) الحديث اصطالحا:. 2
أن الحديث  :، وىو عند عمماء ىذا الفن مرادف لمخبر، وقيل(ٔ)(صفة خمقية أو ُخُمقية

 ، واألثر فيو  قوالن: (ٕ)(، والخبر ما جاء عن غيرهما جاء عن النبي )
 .أن األثر مرادٌف لمحديث أحدىما:

ما أضيف لمصحابة والتابعين من قول أو فعل، ويجوز )أن األثر  :والثاني
 . (ٖ)(أيضا إطالقو عمى كالم النبي 

يقسم الحديث من حيث القبول والرد إلى قسمين: )الخبر المقبول، والخبر 
ىو الخبر المردود الذي يندرج تحتو الحديث  المردود( والذي ييمنا في موضوع بحثنا

 . الضعيف والموضوع
ىو الذي لم يترجح صدق المخبر بو، لتوقف االستدالل بيا ) الخبر المردود:

 .(ٗ)(عن أحوال رواتيا
والحديث المردود يطمق عميو عمماء الحديث بـ)الضعيف(، والضعيف إما يكون 

وي، وتحت كل سبب من ىذين السببين بسبب سقط في اإلسناد، أو بسبب طعن في الرا
، سيقتصر الباحث عمى تعريف الحديث الضعيف والموضوع، ويشير إلى أنواع متعددة

  . أنواع الخبر المردود في اليامش

                                  
 . ٕٕ/ٔفتح المغيث بشرح ألفية الحديث، لمسخاوي،  ( ٔ)
 . ٖ٘ص: ، العسقالنينزىة النظر، ابن حجر (  ٕ)
 . ٔٙينظر: قواعد التحديث من فنون مصطمح الحديث، جمال الدين القاسمي، ص:(  ٖ)

ويقسم إلى مردود بسبب سقط في اإلسناد، وأنواعو ) سقط ظاىر، ، ٔ٘نزىة النظر، البن حجر، ص:  ( ٗ)
وأنواع السقط الخفي وسقط خفي( وأنواع السقط الظاىر ىي: ) المعمق، والمرسل، والمنقطع، والمعضل( 

ىي: ) المدلس، والمرسل الخفي(، وأما الحديث المردود بسبب طعن في الراوي فأنواعو: ) الموضوع، 
 . ٕٗالمنكر، الشاذ، المعمل، المدرج، المقموب، المضطرب( ينظر: مقدمة ابن الصالح، ص: 
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ىو كل حديث لم تجتمع فيو شروط الحديث الصحيح، )الحديث الضعيف: . 1
 . (ٔ)(وال شروط الحديث الحسن فيو حديث ضعيف

وىو  ىو المختمق المصنوع المكذوب عمى رسول اهلل  الموضوع: . الحديث2
شر الضعيف، ويحرم روايتو مع العمم بو إال مبينًا، ويعرف الوضع بإقرار واضعو، أو 
قرينة في الراوي أو المروي، أو ركاكة في المفظ أو المعنى، وحكمو ال تجوز روايتو 

 . (ٕ)ألحد عمم بوضعو إال مقرونا ببيان وضعو
 ثانيا: المنهج:

الطريق الواضح، أنيج الطريق: أي استبان وصار واضحا المنهج  لغة: . 1

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں :، ومنو قولو تعالى(ٖ)بينا
، أي: لكل قوم منكم جعمنا (ٗ)

 . (٘)ا يؤمو ويعمل بوطريقا وسبيال واضحً 
 . (ٙ)(ىو السبيل التي يصل بيا اإلنسان إلى حقيقة) المنهج اصطالحا:. 2

 أو المحدث، ،الطرق التي يمتزم بيا مفسر كالم اهلل  بأنيا ويعرفو الباحث:
ي سمكيا، وبعض المفسرين توىذه الطرق واألساليب تتعدد وتتنوع كٌل حسب الطريقة ال

 . قد يصرح بطريقتو ومنيجو في مقدمة تفسيره، وبعضيم ال يصرح بذلك
 
 

                                  
 .ٖٔالتقريب والتيسير، لمنووي، ص: ( ٔ)
 .ٙٗص:  مصدر نفسو،( ينظر: الٕ)
 .ٖٜٖ/ٕ، ولسان العرب، البن منظور، ٖٙٗ/ٔ( ينظر: الصحاح، لمجوىري، ٖ)
 .ٛٗسورة المائدة، من اآلية:  (ٗ)
 .ٖٗٛ/ٓٔينظر: تفسير الطبري،  (٘)
 .٘٘/ٔأصول التفسير ومناىجو، فيد الرومي،  (ٙ)
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 ثالثا: االستدالل:
استدَل، مصدره استَدَل َيستِدُل استدالاًل، والدليل: ىو مفرده االستدالل لغة : . 1

ڦ  ڦ   ما ُيستدل بو، والدليل: الحجة والبرىان والبينة والشاىد، ومنو قولو تعالى:

ڦ  ڦ  ڄ
، ومنو قوليم: استَدَل بالنجوم، أي: جعميا دليال في صالتو أو في (ٔ)

لتجربة عمى صدق أبحاثو، سفره، وقوليم: استدل بالبصمات عمى المجرم، واستدل با
 . (ٕ)ومن  ذلك: داللة القران والسنة وداللة اإلجماع وداللة القياس

ىو طمب الدليل، وُيطمق في الُعرف عمى إقامة الدليل االستدالل اصطالحا: . 2
مطمقا، سواء كان نصا أو إجماعا أو غيرىما، وعمى نوع خاص من الدليل، وىو في 

الدليل إلثبات المدلول، سواء كان ذلك من األثر إلى المؤثر أو تقرير )عرف أىل العمم: 
 . (ٖ)(العكس

  رابعا: األثر: 
بقية الشيء، وجمعو آثار، وأثور، ومنو قوليم: )جئتك عمى أثر . األثر لغة: 1

فالن(، بمعنى: جئت تطأ أثره، ومنو: )خرج فالن في إثره( ومنو )أثر فيو( إذا ترك فيو 
 . (ٗ))العالمة(أثرا، واإلثارة ىب 

  

                                  
 . ٘ٗمن اآلية: ، ( سورة الفرقانٔ)

،  ٖٖٕ/ٔوالفروق المغوية، أبو الحسن العسكري، ، ٜٛٙٔ/ٗينظر: الصحاح، الجوىري الفارابي،  (ٕ)
 .ٗٙٚ-ٙٚصأحمد مختار، ، ومعجم المغة العربية المعاصرة

 . ٗٔٔ، الكميات، أبو البقاء الكفوي، ص: ٚٔ(  ينظر: التعريفات، لمجرجاني، ص: ٖ)
 . ٛ/ٔ، والمصباح المنير، لمفيومي، ٘/ٔ(  ينظر: مختار الصحاح، لمرازي، ٗ)
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األول، بمعنى: النتيجة، وىو الحاصل من )لو ثالثة معاٍن:  . األثر اصطالحا:2
 . (ٔ)(الشيء، والثاني بمعنى العالمة، والثالث بمعنى الجزء

 :املطلب الثالث
 واملىضىع احلديث الضعًف حكه روايُ

 أوال: حكم رواية الحديث الموضوع:
 . (ٕ)إال مبينا وضعو، وىذا باتفاق أئمة العممال تجوز رواية الحديث الموضوع 

 : شروط رواية الحديث الضعيف:ثانيا
أن ال تتعمق ىذه األحاديث  وضع العمماء شروطا لرواية الحديث ومنيا،

 الشرعية.أن ال تتعمق ببيان حكم من األحكام  ،بالعقائد
حمل قال الخطيب البغدادي: )قد ورد عن غير واحد من السمف أنو ال يجوز 

والتحريم إال عمن كان بريئا من التيمة، بعيدا عن الظنة،  األحاديث المتعمقة بالتحميل
 . (ٖ)وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنو يجوز كتُبيا عن سائر المشايخ(

 ثانيا: حكم العمل بالحديث الضعيف:
لمك تساىل الكثير من العمماء في العمل بالحديث الضعيف، ولكن وضعوا 

 شروطا نذكرىا:
، والسير والشمائل، . أن يكون الحديث الضعيف في باب الترغيب والترىيبٔ

 والمواعظ.

                                  
 . ٜلمجرجاني، ص:  (  التعريفات،ٔ)
 . ٕٔٔ (  ينظر: نزىة النظر، البن حجر، ص:ٕ)
 . ٖٖٔالكفاية في عمم الرواية، لمخطيب البغدادي، ص: (  ٖ)
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فيخرج منو ما انفرد بحديث راٍو من المكذبين،  . أن ال يكون الضعف شديدا،ٕ
فإن كان الضعف شديدا ال تجوز روايتو حتى لو كان  ومن فحش غمطو،

 في الترغيب والترىيب.
 الشرع.ج الحديث الضعيف تحت أصل معمول بو من أصول . أن يندر ٖ
ألنو ال يجوز أن يعتقد  االحتياط،بل ُيعتقد  . أن ال ُيعتقد ثبوتو عن النبي ٗ

 .(ٔ)قال قوال إال بما يصح عنو ذلك أن النبي 
  

                                  
 . ٕ٘تحفة األبرار بنكت األذكار لمنووي، جالل الدين السيوطي، ص: ( ينظر: ٔ)
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 :املبحث الثانٌ
 منهج الشعراوٍ يف االستدالل 

 باحلديث الضعًف واملىضىع وأثره يف تفسريه
يشتمل ىذا المبحث عمى دراسة منيجية الشعراوي رحمو اهلل في االستدالل 
بالحديث الضعيف والموضوع من خالل سورة البقرة، مع دراسة نماذج تطبيقية، ويشتمل 

 عمى مطمبين:
 املطلب األول:

 وأثره يف تفسريه ىضىعمنهج الشعراوٍ يف االستدالل باحلديث امل
 االستدالل بالحديث الموضوع المنيج اآلتي:انتيج الشعراوي رحمو اهلل في 

. أحيانا يستدل الشعراوي رحمو اهلل بحديث )موضوع( من دون معرفة أنو ٔ
حديث موضوع ال يجوز االستدالل بو إال مبينا وضعو، فمعل الشعراوي قد وىم 

 باالستدالل بو دون معرفة حكم الحديث، كما في المثال التالي:
))إذا كانت آخر ليلة من رمضان  قال رسول اهلل  قال الشعراوي رحمو اهلل:

 . (ٔ)تجلى الجبار بالمغفرة((
 تخريج الحديث:

، جميعيم بأسانيدىم عن (ٕ)أخرجو قاضي المارستان، وقوام السنة، وابن الجوزي
حماد بن مدرك، عن عثمان بن عبد اهلل الشامي، عن مالك بن أبي الزناد، عن األعرج، 

 . رفعو عن أبي ىريرة 
))أخبرنا عاصم قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن  والمفظ لقاضي المارستان قال:

أحمد بن أبي الفوارس الحافظ قال حدثنا األمير أبو بكر محمد بن بدر الكبير، قال 

                                  
 . ٔٓٔ/ٔ(  تفسير الشعراوي، ٔ)
(، ٙٙٚٔ)برقم  ٖٙ٘/ٕ(، والترغيب والترىيب، ٕٖٗ)برقم  ٜٗٓ/ٕ(  مشيخة قاضي المارستان، ٕ)

 . ٜٓٔ/ٕوالموضوعات، 



 

 04 

1 

حدثنا حماد بن مدرك قال حدثنا عثمان بن عبد اهلل الشامي قال حدثنا مالك عن أبي 
: إذا كان أول ليمة من شير قال رسول اهلل  ،الزناد عن األعرج عن أبي ىريرة

ذا نظر اهلل إلى عبد لم يعذبو أبدا. وهلل في كل يوم ألف  رمضان نظر اهلل إلى خمقو وا 
ألف عتيق من النار فإذا كانت ليمة تسع وعشرين أعتق اهلل فييا مثل جميع ما أعتق في 

الجبار بنور مع أنو ال يصفو الشير كمو، فإذا كانت ليمة الفطر ارتجت المالئكة وتجمى 
الواصفون فيقول لممالئكة وىم في عيدىم من الغد: يا معشر المالئكة يوحي إلييم ما 
جزاء األجير إذا أوفى عممو؟ يقول المالئكة: يوفى أجره فيقول اهلل تعالى: أشيدكم أني 

 .قد غفرت ليم((
 ستة: دراسة رجال اإلسناد: وعددىم

لفارسي الفسنجاني، روى عن أبي عمرو حماد بن مدرك أبو الفضل ا .ٔ
الحوضي، وعنو محمد بن بدر األمير، قال عنو الذىبي: )الحافظ الكبير( توفي سنة 

 . (ٔ)ه(ٖٔٓ)
عثمان بن عبد اهلل بن عمرو الشامي أبو عمرو، روى عن مالك، وعنو  .ٕ

، قال عنو ابن عدي: )لو أحاديث موضوعة وحدث بالمناكير عن (ٕ)حماد بن مدرك
الثقات(، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين، وقال الذىبي: )كان يسرق 
الحديث ويضع عن الميث ومالك الحديث(، وقال عنو الخطيب البغدادي: )أحاديثو 

 .(ٖ)منكرة(

                                  
 (.ٕٙ)برقم  ٜٔٔ/ٗٔسير أعالم النبالء، ( ٔ)
 . (ٕٖٔ٘) ٜٜٖ/٘لسان الميزان، البن حجر،   (ٕ)
ميزان ، و (ٕٕٕٚ) ٓٚٔ/ٕالضعفاء والمتروكون، ، و (ٖٖٙٔ) ٖٔٓ/ٙالكامل في ضعفاء الرجال،  (ٖ)

 .ٚ٘ٔذيل ميزان االعتدال، ص: و  ،(ٖٕ٘٘) ٕٗ/ٖاالعتدال، 
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مام روى مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر األصبحي، أبو عبد اهلل اإل .ٖ
عنو الذىبي: )اإلمام الحافظ فقيو األمة شيخ عن أبي الزناد عبد اهلل بن ذكوان، قال 

اإلسالم إمام دار اليجرة(، وقال ابن حجر: )الفقيو إمام دار اليجرة رأس المتقنين وكبير 
 . (ٔ)ه(ٜٚٔالمثبتين( من الطبقة السابعة، توفي سنة )

عبد اهلل بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بـ)أبي الزناد(،  .ٗ
عرج، وعنو مالك بن أنس ، قال عنو الذىبي: )ثقة ثبت(، وقال ابن حجر: روى عن األ

 . (ٕ)ه(ٖٓٔ)ثقة فقيو( من الطبقة الخامسة توفي سنة )
، ة عبد الرحمن بن ىرمز االعرج أبو داود المدني، روى عن أبي ىرير  .٘

ابن قال عنو الذىبي: )كان يكتب المصاحف(، وقال ، وعنو أبو الزناد عبد اهلل بن ذكوان
 . (ٖ)ه(ٚٔٔحجر: )ثقة ثبت عالم( من الطبقة الثالثة، توفي سنة )

 .(ٗ)، صحابي جميلعبد الرحمن بن صخر، أبو ىريرة  .ٙ
  كم على الحديث:حال

الحديث إسناده ضعيف؛ فيو عثمان بن عبد اهلل الشامي منكر الحديث، واهلل 
والمتيم بو عثمان بن ، قال ابن الجوزي: )ىذا حديث موضوع عمى رسول اهلل  أعمم.

 . (٘)قال األلباني: )موضوع(، و قال السيوطي: )موضوع(و  ،عبد اهلل(
                                  

 ٙٔ٘تقريب التيذيب، ص: و  ،ٗ٘ٔ/ٔتذكرة الحفاظ،  ،(ٕٛٚ٘) ٜٔ/ٕٚينظر: تيذيب الكمال،  (ٔ)
(ٕٙٗ٘) . 

 ٕٖٓتقريب التيذيب ص: و  (،ٕٓٔٚ) ٜٗ٘/ٔ(، والكاشف، ٖٕٖ٘) ٛٚٗ-ٙٚٗ/ٗٔتيذيب الكمال،   (ٕ)
(ٖٖٕٓ) . 

 ٕٖ٘تقريب التيذيب، ص: و  ،(ٖٖٖ٘) ٚٗٙ/ٔالكاشف، ، و (ٖٜٖٛ) ٜٙٗ-ٚٙٗ/ٚٔتيذيب الكمال،   (ٖ)
(ٖٖٗٓ) . 

 .ٖٛٗ/ٚاإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر،  ( ٗ)
السمسمة الضعيفة، و  ،٘ٛ/ٕالآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة، و  ،ٜٓٔ/ٕالموضوعات،  (٘)

ٔٔ/ٕٛٙ (٘ٗٙٛ) . 
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 أثر االستدالل بالحديث:
ڀ   ڀ    پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پ أورده الشعراوي رحمو اهلل في تفسيره لقولو تعالى:

ىدى لممتقين، والمتقون: ىم الذين  ، حيث بين أن القران الكريم أنزلو اهلل (ٔ)ڀ
يتركون المعاصي ويفعمون الخير، فكيف نتقي اهلل ونحن نطمب منو كل النعم، فكيف 

لو صفات الجمال وصفات الجالل، فصفات الجمال ىي  نتقي من نحب؟ فاهلل 
الغفار والرحيم وكل الصفات التي تنزل بيا رحمة اهلل  عمى خمقو، وأما صفات الجالل 

لجبار والقيار والمذل والمنتقم ونحوىا، فمن اتقى صفات جالل اهلل أخذ صفات فيي ا
))إذا كانت آخر ليمة من رمضان تجمى الجبار  :جمالو، ولذلك يقول الرسول 

بالمغفرة((، فما دام  ىناك ذنوب فالمقام لصفة الجبار، فكان المنطق أن يقول )تجمى 
عند صفة الجبار، فعندما تسمع )تجمى الجبار الرحمن بالمغفرة( فكأن صفة الغفار تشفع 

 . (ٕ)بالمغفرة( يدخل السرو إلى قمبك؛ ألنك عممت أن صاحب العقوبة القادر قد غفر لك
انفرد الشعراوي رحمو اهلل بيذا االستدالل، فمم يسبقو أحد من المفسرين،  قمت:

والحديث موضوع ال يجوز االستدالل بو إال مبينا وضعو، فمعل الشعراوي رحمو اهلل قد 
 . َوِىم في إيراده في تفسره ليذا اآلية الكريمة، واهلل أعمم

ل، ومثالو الحديث . أحيانا يستدل الشعراوي رحمو اهلل بجزء من حديث طويٕ
السابق، فيو جزء من حديث طويل كما بينتو في التخريج، وىذا المنيج قد سار عميو 
من سبقو من المفسرين، فيم يوردون موطن الشاىد من الحديث، أو يوردوا جزءا من 

 . سواء كان الحديث صحيحا أو ضعيفا الحديث عند التكرار
 
 

                                  
 . ٕسورة البقرة، اآلية  (ٔ)
 . ٔٓٔ/ٔينظر: تفسير الشعراوي،  (ٕ)
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 :املطلب الثانٌ
 االستدالل باحلديث الضعًف وأثره يف تفسريهمنهج الشعراوٍ يف 

يشتمل ىذا المطمب عمى بيان المنيجية التي سار عمييا الشعراوي رحمو اهلل في 
االستدالل بالحديث الضعيف، وأثر ىذا االستدالل في تفسيره، مع ضرب األمثمة من 

 . األحاديث التي استدل بيا في سورة البقرة
 االستدالل بالحديث الضعيف المنيج التالي:انتيج الشعراوي رحمو اهلل في 

. أحيانا يستدل الشعراوي رحمو اهلل بحديث ضعيف، ولكن لو أصل معمول ٔ
 بو، كما في المثال اآلتي:

قال الشعراوي رحمو اهلل: يقول اهلل في الحديث القدسي: ))أنا أىل أن أتقى فال 
 . (ٔ)لو((يجعل معي إلو، فمن اتقى أن يجعل معي كان أىال أن أغفر 

 تخريج الحديث:
أخرجو أحمد بن حنبل،  والدارمي، وابن ماجة، والترمذي، وابن أبي عاصم، 

، جميعيم بأسانيدىم عن سييل بن أبي حزم القطعي، (ٕ)والنسائي، وأبو يعمى الموصمي
 . رفعو عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك 

بسندييما عن ىدبة بن خالد، ، كالىما (ٖ)وأخرجو الطبراني، وأبو طاىر المخمص
 . سييل بن أبي حازم، بو

                                  
 . ٕٔٗ/ٔ( تفسير الشعراوي، ٔ)
سنن الدارمي، كتاب الرقاق، باب في ، و (ٕٕٗٗٔ) ٖٓٗ/ٜٔ، مسند أحمد، مسند أنس بن مالك  (ٕ)

باب ما يرجى من رحمة اهلل يوم القيامة، ، سنن ابن ماجة، كتاب الزىد، و (ٕٙٙٚ) ٜٔٚٔ/ٖتقوى اهلل، 
 ،(ٕٖٖٛ) ٖٓٗ/٘القران، باب ومن سورة المدثر، جامع الترمذي، أبواب تفسير و  ،(ٜٜٕٗ) ٖٚٗٔ/ٕ
مسند أبي و  ،(ٙٙ٘ٔٔ) ٖٚٔ/ٓٔ لمنسائي، السنن الكبرى، ،(ٜٜٙ) ٜٙٗ/ٕ البن أبي عاصم السنة،و 

 . (ٖٖٚٔ) ٙٙ/ٙيعمى الموصمي، 
 . (ٖٗٔٔ) ٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٕالمخمصيات، (، و ٘ٔ٘ٛ) ٕٓٗ/ٛالمعجم األوسط،  (ٖ)
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، كالىما بسندييما عن سريح بن النعمان، عن (ٔ)وأخرجو الحاكم، وابن بشران
 . سييل بن أبي حازم، بو

))َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن اْلُحَباِب، َأْخَبَرِني ُسَيْيٌل، َأُخو َحْزٍم،  والمفظ لإلمام أحمد قال:
، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقَرَأ َرُسوُل اهلِل  ڌ  ڌ  ڎ   َىِذِه اآْلَيَة: َحدَّثََنا ثَاِبٌت اْلُبَناِنيُّ

ڎ  ڈ   ڈ
َفاَل ُيْجَعْل َمِعي ِإَلٌو، َفَمْن اتََّقى َقاَل: َقاَل َربُُّكْم: َأَنا َأْىٌل َأْن ُأتََّقى، ، (2)

 . َأْن َيْجَعَل َمِعي ِإَلًيا، َكاَن َأْىاًل َأْن َأْغِفَر َلُو((
 ة:ثالثدراسة رجال اإلسناد، وعددىم 

سييل بن أبي حزم، واسمو ميران، وقيل عبد اهلل القطعي، أبو بكر  .ٔ
قال عنو البخاري: )ليس ، (ٖ)البصري، روى عن ثابت البناني، وعنو زيد بن الحباب

بالقوي(، وقال العجمي: )ثقة(، وقال أبو حاتم: )ليس بالقوي يكتب حديثو وال يحتج بو(، 
وقال ابن حبان: )ينفرد عن الثقات بما ال يشبو حديث األثبات(، وقال الذىبي: )ليس 

 . (ٗ)بالقوي(،  وقال ابن حجر: )ضعيف( من الطبقة السابعة
، أبو محمد البصري، )روى عن أنس بن مالك ثابت بن أسمم البناني،  .ٕ

وعنو سييل بن أبي حزم القطعي(، قال عنو الذىبي: )كان رأسا في العمم والعمل(، وقال 
 . (٘)ه(ٕٚٔابن حجر: )ثقة عابد( من الطبقة الرابعة، توفي سنة )

                                  
 . (ٜٖٗ) ٕٚٔ/ٔأمالي ابن بشران، ، و (ٖٙٚٛ) ٕ٘٘/ٕالمستدرك عمى الصحيحين،  (ٔ)
 . ٜ٘من اآلية  ،سورة المدثر (ٕ)
 . (ٕٕٙٙ) ٕٛٔ-ٕٚٔ/ٕٔتيذيب الكمال،  (ٖ)
 ٕٛٗ/ٗالجرح والتعديل، و  ،(ٖٙٙ) ٕٓٔالثقات، ص: ومعرفة  ،(ٕٕٛٔ) ٙٓٔ/ٗالتاريخ الكبير،  (ٗ)

تقريب التيذيب،  و ،(ٕٕٛٔ) ٔٚٗ/ٔالكاشف، و  ،(ٚ٘ٗ) ٖٖ٘/ٔالمجروحين، البن حبان، ، و (ٗٙٓٔ)
 . (ٕٕٚٙ) ٜٕ٘ص:

 ٕٖٔتقريب التيذيب، ص: و  ،(ٔٛٙ) ٕٔٛ/ٔالكاشف، ، و (ٔٔٛ) ٖ٘ٗ-ٕٖٗ/ٗتيذيب الكمال،  (٘)
(ٛٔٓ) . 
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 . (ٔ)صحابي جميل أنس بن مالك بن النضر  .ٖ
 الحكم على الحديث:

 . تفرد بو سييل بن أبي حزم وىو ضعيف، واهلل أعممالحديث إسناده ضعيف، 
قال الترمذي: )ىذا حديث غريب، وسييل ليس بالقوي بالحديث، وقد تفرد سييل 

وقال العقيمي: )تفرد بو سييل بن أبي حزم، ولم يتابع عميو، ، بيذا الحديث عن ثابت(
وقال الحاكم: )ىذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه( ووافقو ، وال يعرف إال بو(

وقال ابن القيسراني: )رواه سييل عن ثابت عن أنس، ولم يتابع عميو، وفيو ، الذىبي
، وقال ابن حجر: )ىو ضعيف؛ لضعف سييل بن أبي حزم، وقد تفرد بو(، ضعف(

و سييل بن أبي وقال شعيب األرنؤوط: )إسناده ضعيف؛ في، وقال األلباني: )ضعيف(
وقال الحويني: )إسناده ، وقال حسين سميم أسد: )إسناده ضعيف(، حزم وىو ضعيف(

 . (ٕ)ضعيف(
 أثر االستدالل بالحديث:

ڦ  ڦ  أورد الشعراوي رحمو اهلل ىذا الحديث في تفسيره لقولو تعالى: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
وبين أن اهلل تعالى عندما يخاطب بني إسرائيل يخاطبيم ، (ٖ)

بقولو: )اذكروا نعمتي( وعندما يخاطب المسممين ال يقول ليم )اذكروا نعمتي( بل يقول 
ليم )اذكروا اهلل(؛ ألن بني إسرائيل أمة مادية ودنيوية، ونحن المسممون أمة غير مادية، 

                                  
 . ٕ٘ٚ/ٔ البن حجر، في تمييز الصحابة، اإلصابة  (ٔ)
الصحيحين، المستدرك  عمى ، و (ٙ٘ٙ) ٗ٘ٔ/ٕالضعفاء الكبير، و  ،(ٕٖٖٛ) ٖٓٗ/٘جامع الترمذي،  (ٕ)

تحاف الميرة، ، و (ٜٚٗٔ) ٗٗٚ/ٕذخيرة الحفاظ، و  ،(ٖٙٚٛ) ٕ٘٘/ٕ ضعيف ، و (ٚٙٙ) ٖٙ٘/ٔا 
 ،(ٕٕٗٗٔ) ٖٓٗ/ٜٔعمى مسند أحمد،  ، تعميق شعيب األرنؤوط(ٔٙٓٗ) ٕٜ٘/ٔالجامع الصغير، 

 ٙٙ/ٙومسند أبي يعمى الموصمي، ، (ٕٙٙٚ) ٜٔٚٔ/ٖعمى سنن الدارمي،  حسين سميم تعميقو 
 . (ٖٖ) ٖٛ/ٔعمى األحاديث القدسية األربعينية، لممال عمي القاري،  الحويني ميقتعو  ،(ٖٖٚٔ)

 . ٓٗمن اآلية:  ،سورة البقرة (ٖ)
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ن يكون اإلنسان مع المنِعم، والحديث ففرق كبير بين أن يكون اإلنسان مع النعمة، وأ
القدسي يقول: ))أنا أىل أن ُأَتقى، فال ُبجعل معي إلو، فمن اتقى أن يجعل معي إليا 

 . (ٔ)واجب العبادة، حتى لو لم يخمق الجنة والنار كان أىال أن أغفر اهلل((، فاهلل 
حد من وىذا االستدالل قد انفرد بو الشعراوي رحمو اهلل فمم يسبقو أ قمت:

المفسرين، والحديث كما مر معنا ىو حديث ضعيف، ولكن معناه صحيح؛ ألنو ما دام 
أىٌل لمعبادة وأن ال ُيشرك معو إلو،  اإلنسان مع الُمنعم فإنو يستحق المغفرة، فاهلل 

وأىٌل أن ُيتقى عقابو، وأىل لعمل الصالحات التي تؤدي إلى مغفرتو ورحمتو، قال 
واهلل  واآلية الكريمة تؤيد معنى الحديث، ،(ٕ)ڈ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈتعالى: 

 . تعالى أعمم
 . أحيانا يستدل الشعراوي رحمو اهلل بحديث ال إسناد لو، كما في المثال التالي:ٕ

: ))أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها: رحمو اهلل: قال رسول اهلل  قال الشعراوي
الغنى والفقر وأن أعفو عمن  أوصاني باإلخالص في السر وفي العالنية، والقصد في

ظلمني، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا، 
 . (ٖ)ونظري عبرا((

 تخريج الحديث:
، وقال: ))َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة (ٗ)أخرجو التبريزي في مشكاة المصابيح من دون إسناد

: َأَمَرِني َربِّي ِبِتْسٍع: َخْشَيِة اهلِل ِفي السِّرِّ َواْلَعاَلِنَيِة َوَكِمَمِة اْلَعْدِل َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل 
ِفي اْلَغَضِب َوالرَِّضى َواْلَقْصِد ِفي اْلَفْقِر َواْلِغَنى َوَأْن َأِصَل َمْن َقَطَعِني َوُأْعِطي َمْن 

                                  
 . ٕٔٗ/ٔ( ينظر: تفسير الشعراوي، ٔ)
 . ٙ٘من اآلية:  ،سورة المدثر (ٕ)
 . ٕٕٚ/ٔ( تفسير الشعراوي، ٖ)
 . (ٖٛ٘٘) ٕٚٗٔ/ٖمشكاة المصابيح، لمتبريزي،  (ٗ)
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ْمِتي ِفْكًرا َوُنْطِقي ِذْكًرا َوَنَظِري ِعْبَرًة َوآُمُر َحَرَمِني َوَأْعُفو َعمَّْن َظَمَمِني َوَأْن َيُكوَن صَ 
 . ِباْلَمْعُروِف " َرَواُه رزين((« َوِقيلَ »ِباْلُعْرِف 

ى ولم أعثر فيما يتوفر عندي من مصادر عمى سند ليذا الحديث، فيذا يدل عم
 أن الحديث ال يصح، واهلل أعمم 

يف إسنادا، ولكنو مشيور . أحيانا يستدل الشعراوي رحمو اهلل بحديث ضعٖ
 جدا، ومثالو:

قال الشعراوي رحمو اهلل: وفي الدعاء: ))اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة 
  .(ٔ)حيلتي وىواني على الناس((

 تخريج الحديث:
، جميعيم  بأسانيدىم عن (ٕ)والخطيب البغدادي، ، وابن عدي أخرجو الطبراني

بن إسحاق، عن ىشام بن عروة، عن وىب بن جرير بن حازم، عن أبيو، عن محمد 
 . أبيو، عن عبد اهلل بن جعفر، رفعو

، َقاَل: ثنا  ))َحدَّثََنا والمفظ لمطبراني قال: َأُبو َصاِلٍح اْلَقاِسُم ْبُن المَّْيِث الرَّاِسِبيُّ
، َقاَل: ثنا َوْىُب ْبُن َجِريٍر، َقاَل: ثنا َأبِ  ي، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َصْفَواَن الثََّقِفيُّ

ِإْسَحاَق، َعْن ِىَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِو، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َجْعَفٍر، َقاَل: َلمَّا ُتُوفَِّي َأُبو 
ْساَلِم، َفَمْم ُيِجيبُ  َطاِلٍب َخَرَج النَِّبيُّ  وُه ِإَلى الطَّاِئِف َماِشًيا َعَمى َقَدَمْيِو، َفَدَعاُىْم ِإَلى اإْلِ

ِتي، َوِقمََّة  َفاْنَصَرَف، َفَأَتى ِظلَّ َشَجَرٍة َفَصمَّى َرْكَعَتْيِن، ثُمَّ َقاَل: المُيمَّ ِإَلْيَك َأْشُكو َضْعَف ُقوَّ
 . ِحيَمِتي، َوَىَواِني َعَمى النَّاِس َأْرَحَم الرَّاِحِميَن... الحديث((

 

                                  
 . ٕ٘ٛ/ٔالشعراوي،  تفسير (ٔ)
الجامع ألخالق الراوي وآداب ، و ٜٕٙ/ٚ(، والكامل في ضعفاء الرجال، ٔٛٔ) ٖٚ/ٖٔالمعجم الكبير،  (ٕ)

 .(ٜٖٛٔ) ٕ٘ٚ/ٕالسامع، 
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 ة:ستترجمة رجال السند وعددىم 
بن زيد بن عبد اهلل بن شجاع األزدي، أبو العباس . وىب بن جرير بن حازم ٔ

 ( ووافقوقال عنو الذىبي: )ثقة ،البصري، روى عن أبيو جرير ، وعنو محمد بن عثمان(
 .(ٔ)ه(ٕٙٓمن الطبقة التاسعة، توفي سنة )، ابن حجر
جرير بن حازم بن زيد بن عبد اهلل بن شجاع األزدي، أبو النضر  البصري،  .ٕ

روى عن محمد بن إسحاق بن يسار، وعنو ابنو وىب بن جرير(، قال عنو الذىبي: )ثقة 
وقال ابن حجر: )ثقة لكن في حديثو عن قتادة ضعف، ولو  ،لما اختمط حجبو ولده(

 . (ٕ)ه(ٓٚٔ، توفي سنة )أوىام إذا حدث من حفظو(، من الطبقة السادسة
محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، أبو بكر المدني، روى عن ىشام بن  .ٖ

وقال ابن عدي: )قد فتشت  ،، قال النسائي: )ليس بالقوي((ٖ)عروة، وعنو جرير بن حازم
أحاديثو الكثيرة فمم أجد في أحاديثو ما يتييأ أن يقطع عميو بالضعف، وربما أخطأ أو 

ء بعد الشيء كما يخطئ غيره، وىو ال بأس بو(، قال عنو الذىبي: )كان وىم في الشي
صدوقا من بحور العمم، ولو غرائب في سعة ما روى، وحديثو حسن وصححو بعضيم(، 
وقال ابن حجر: )صدوق مشيور بالتدليس عن  الضعفاء والمجيولين وعن شر منيم، 

 . (ٗ)ه(ٓ٘ٔمسة، توفي سنة )وصفو بذلك أحمد والدارقطني وغيرىما(، من الطبقة الخا

                                  
 ٘ٛ٘(، وتقريب التيذيب، ص:٘ٓٔٙ) ٖٙ٘/ٕ(، والكاشف، ٖ٘ٚٙ) ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٖٔ( تيذيب  الكمال، ٔ)

(ٕٚٗٚ) . 
 ٖٛٔ(، و تقريب التيذيب، ص:ٛٙٚ) ٜٕٔ/ٔ(، والكاشف، ٖٜٔ) ٕٚ٘-ٕٗ٘/ٗ( تيذيب الكمال، ٕ)

(ٜٛ٘) . 
 . (ٚ٘ٓ٘) ٓٔٗ-٘ٓٗ/ٕٗ( تيذيب الكمال، ٖ)
(، ٖٕٙٔ) ٕٓٚ/ٚ(، والكامل في  ضعفاء الرجال، ٖٔ٘) ٜٓ/ٔ( الضعفاء والمتروكون، لمنسائي، ٗ)

 ٔ٘(، وطبقات المدلسين، ص:ٕ٘ٚ٘) ٚٙٗتقريب التيذيب، ص:  ،(ٛٔٚٗ) ٛ٘ٔ/ٕوالكاشف، 
(ٕٔ٘) . 
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ىشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي األسدي، روى عن أبيو عروة بن  .ٗ
الزبير، وعنو محمد بن إسحاق بن يسار، قال عنو الذىبي: )اإلمام الحافظ الحجة(، 

ه( وقيل ٙٗٔوقال ابن حجر: )ثقة فقيو ربما دلس( من الطبقة الخامسة، توفي سنة )
  . (ٔ)غير ذلك
عروة بن الزبير بن العوام بن خويمد القرشي األسدي، أبو عبد اهلل المدني،  .٘

قال عن  ،، وعنو ابنو ىشام بن عروةروى عن عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب 
حجر: )ثقة فقيو مشيور(، من الطبقة الثالثة،  وقال ابن ،الذىبي: )اإلمام عالم المدينة(

 . )ٕ(ه(ٜٗتوفي سنة )
 . (ٖ)صحابي جميل عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب الياشمي  .ٙ

 الحكم على الحديث:
الحديث إسناده ضعيف؛ بسبب عنعنة محمد بن إسحاق، فيو مدلس كثير 

قال  أعمم.، ولم يصرح بالسماع من ىشام بن عروة، واهلل (ٗ)من المرتبة الرابعة ،التدليس
وقال األلباني: ، وبقية رجالو ثقات(الييثمي: )فيو ابن إسحاق وىو مدلس ثقة، 

 . (٘))ضعيف(

                                  
 ٖٛ٘، وتقريب التيذيب، ص:ٛٓٔ/ٔ(، وتذكرة الحفاظ، ٘ٛ٘ٙ) ٖٕٙ-ٕٖٕ/ٖٓ( تيذيب الكمال، ٔ)

(ٕٜٚٚ) . 
 . (ٔٙ٘ٗ) ٜٖ٘تقريب التيذيب، ص: و  ،ٓ٘/ٔتذكرة الحفاظ، ، و (ٜٖ٘ٓ) ٘ٔ-ٔٔ/ٕٓتيذيب الكمال،  (ٕ)
 . (ٜٓٙٗ) ٖ٘/ٗ( اإلصابة في تمييز الصحابة، ٖ)
عة: ) من اتفق عمى أنو ال يحتج بشيء من حديثيم إال بما صرحوا فيو بالسماع؛ المقصود بالمرتبة الراب (ٗ)

 .ٗٔينظر: طبقات المدلسين، البن حجر، ص: لكثرة  تدليسيم عن الضعفاء والمجاىيل(، 
 . (ٖٖٜٕ) ٚٛٗ-ٙٛٗ/ٙالسمسمة الضعيفة، و  ،(ٜٔ٘ٛ) ٖ٘/ٙمجمع الزوائد ومنبع الفوائد،  (٘)
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وىو من األحاديث المشتيرة في كتب المغازي والسير، وبعض العمماء قد  قلت:
في قبول الحديث الضعيف في السير والشمائل والترغيب  بعض العمماء تساىل

 . والترىيب، ولكن الحديث موضوع الدراسة ضعيف، واهلل أعمم
 يث:أثر االستدالل بالحد

ک  ک  ک   أورد الشعراوي رحمو اهلل ىذا الحديث في تفسيره لقولو تعالى:

ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

ۀ   ہ  ہ  ہ      ہ  ۀں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
ال بد أن  وبين أن اهلل ، (ٔ)

يمانيم، فكانت فتنة بني إسرائيل عبادة العجل الذي  يمتحن خمقو؛ ليرى مدى صدقيم وا 
صنعوه من الحمي التي سرقوىا، وكانت ىذه الفتنة بسبب السامري، والسامري ولد يتيما 
فرباه جبريل، وكان جبريل يأتيو عمى حصان حامال لو الطعام والشراب، فكان السامري 

ا مشى وقع من أقدامو تراب فتخضر األرض وتنبت بعد ىذا التراب، يرى الحصان كمم
فأيقن أن ىناك  سرا  في  حافر الحصان، فأخذ قبضة من أثر ذلك الحصان ووضعيا 

 .  في العجل الذي صنعوه من الذىب، فأخذ العجل يحدث خوارا كأنو حي
ممون قبل اليجرة، تعرض ألنواع الفتن والمصائب ومعو المس وكذلك النبي 

أصحابو، ومنيا عندما ذىب إلى الطائف ليدعوا أىميا لإلسالم، لكنيم أعرضوا وسمطوا 
عميو الغممان فقذفوه في الحجارة حتى أدميت قدميو الشريفتين، فأخذ يدعوا بالدعاء 

 . (ٕ)المشيور: ))الميم أشكوا إليك ضعف قوتي، وقمة حيمتي، وىواني عمى الناس((
واالستدالل بيذا الحديث قد انفرد بو الشعراوي رحمو اهلل فمم يسبقو إليو  قلت:

ن كان  أحد من المفسرين في تفسير اآلية الكريمة، وىو استدالل صحيح، فالحديث وا 
 . ضعيفا فيصح االستشياد بو في باب الترغيب والترىيب والسير والشمائل، واهلل أعمم

                                  
 . ٗ٘اآلية  ،سورة البقرة (ٔ)
 . ٕ٘ٛ-ٕٗٛ/ٔ( ينظر: تفسير الشعراوي، ٕ)
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فضائل اآليات، أو أسمائيا كما في  . قد يستدل الشعراوي بحديث ضعيف فيٗ
 المثال التالي:

: ))سورة البقرة فيها سيدة آي القرآن، قال الشعراوي رحمو اهلل قال رسول اهلل 
 . (ٔ)آية الكرسي(( ،ال تقرأ في بيت فيو شيطان إال خرج منو

 تخريج الحديث:
، جميعيم بأسانيدىم عن حكيم بن جبير، (ٕ)أخرجو الترمذي، والحاكم، والبييقي

 . رفعو عن أبي صالح، عن أبي ىريرة 
، حدثنا َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد اهلِل اْلَحاِفُظ، حدثنا َعِميُّ ْبُن َحْمَشاذٍ والمفظ لمبييقي قال: ))

، َعْن  ، حدثنا ُسْفَياُن، َحدَّثَِني َحِكيُم ْبُن ُجَبْيٍر اأْلََسِديُّ ِبْشُر ْبُن ُموَسى، حدثنا اْلُحَمْيِديُّ
َقاَل:  ُسوَرُة اْلَبَقَرِة ِفيَيا آَيٌة َسيِّدُة آِي اْلُقْرآِن  َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل اهلِل 

 . ((آَيُة اْلُكْرِسيِّ  ،ِفي َبْيٍت ِفيِو َشْيَطاٌن ِإالَّ َخَرَج ِمْنوُ  اَل ُتْقَرأُ 
 دراسة رجال اإلسناد وعددىم ثالثة:

قال ، (ٖ)حكيم بن جبير األسدي الكوفي، روى عن ذكوان أبي صالح السمان .ٔ
وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين، وقال  عنو النسائي: )ضعيف(، وذكره الدارقطني

 .(ٗ)الذىبي: )ضعفوه(، وقال ابن حجر: )ضعيف(، من الطبقة الخامسة

                                  
 . ٜٖٚ/ٕ( تفسير الشعراوي، ٔ)
 ٚ٘ٔ/٘( جامع الترمذي، أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي، ٕ)

 ٕٙٛ/ٕ(، والمستدرك عمى الصحيحين، كتاب التفسير، بسم اهلل الرحمن الرحيم سورة البقرة، ٕٛٚٛ)
 (. ٕٕٚٔ) ٗ٘/ٗ(، وشعب اإليمان، ٖٖٓٓ)

 (. ٕ٘ٗٔ) ٙٙٔ-٘ٙٔ/ٚتيذيب الكمال،  (ٖ)
(، ٔٙٔ) ٛٗٔ/ٕ، ي(، والضعفاء والمتروكون، لمدارقطنٜٕٔ) ٖٓء والمتروكون، لمنسائي، ص: ( الضعفاٗ)

(، وتقريب ٜٚٔٔ) ٖٚٗ/ٔ(، والكاشف، ٜٗٚ) ٖٕٚوالضعفاء والمتروكون، البن الجوزي، ص: 
 (. ٛٙٗٔ) ٙٚٔالتيذيب، ص: 



 

 26 

1 

، وعنو ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، روى عن أبي ىريرة  .ٕ
قال عنو الذىبي: )ثقة(، ووافقو ابن حجر، من الطبقة الثالثة توفي سنة حكيم بن جبير، 

 . (ٔ)ه(ٔٓٔ)
 . (ٕ)صحابي جميل أبو ىريرة  .ٖ

 الحكم على الحديث:
جبير األسدي وىو  تفرد بو حكيم بن صل، لكنو ضعيف؛سناده متالحديث إ
قال الترمذي: )ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث حكيم بن . ضعيف، واهلل أعمم

 . (ٖ)وقال األلباني: )ضعيف(جبير وقد تكمم شعبة في حكيم وضعفو(، 
 االستدالل بالحديث:أثر 

ستدل الشعراوي رحمو اهلل بيذا الحديث عمى أن من أسماء آية الكرسي ىي ا
)سيدة آي القرآن(، وأن من فضائل اآلية الكريمة أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ 

 . (ٗ)فيو آية الكرسي
المفسرين، وبينوا أن من فضائل اآلية  ل بيذا الحديث بعضقد استدقمت: 

الكريمة أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيو، وأن من أسمائيا )سيدة آي القرآن(، 
  . (٘)ولكنيم بينوا أن الحديث ضعيف

  

                                  
 ٖٕٓ(، وتقريب التيذيب، ص:ٜٛٗٔ) ٖٙٛ/ٔ(، والكاشف، ٗٔٛٔ) ٘ٔ٘-ٖٔ٘/ٛ( تيذيب الكمال، ٔ)

(ٔٛٗٔ .) 
 ( سبقت ترجمتو. ٕ)
 (. ٖٛٗٔ) ٕٗ٘/ٖ(، والسمسمة الضعيفة، ٕٛٚٛ) ٘ٚٔ/٘( جامع الترمذي، ٖ)
 . ٜٖٚ/ٕينظر: تفسير الشعراوي،  (ٗ)
 . ٖٗٔ/ٔط العممية، وفتح القدير، لمشوكاني،  ٙٔ٘/ٔ( ينظر: تفسير ابن كثير، ٘)
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 اخلامتُ
وصحبو وحزبو  الحمد هلل عمى إتمامو، ثم صالة اهلل مع سالمو، عمى النبي وآلو

 وكل مؤمن بو، بعد أن منَّ اهلل عمّي بإتمام ىذا البحث فقد توصمت لمنتائج التالية:
الشعراوي رحمو اهلل قد يستدل بأحاديث ضعيفة وموضوعة في تفسيره  .ٔ

)خواطر الشعراوي(، وىذا ربما يعود إللقاء المحاضرات؛ ألن تفسيره عبارة 
في مصنف واحد، وقد يحصل فيو عن محاضرات ألقاىا ارتجاال، ثم جمعت 

وىم، لذلك تفسيره يحتاج لدراسة حديثية، كما حصل مع من سبقو من 
المفسرين فقد ُوجد في تفاسيرىم أحاديث ضعيفة وموضوعة، والخطأ وارد 

 . فيو بشر يخطئ ويصيب
بعض األحاديث ضعيفة إسنادا، ولكن متنيا لو أصل معمول بو، فأوردىا  .ٕ

ا ىو المعمول بو عند كثير من المفسرين، فقد في فضائل األعمال، وىذ
تساىل بعض المفسرين في قبول الحديث الضعيف في فضائل األعمال 

 . والترغيب والترىيب، والسير والشمائل
غالب األحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي استدل بيا ال يذكر تخريجيا  .ٖ

 . وال سندىا
د أغمب المفسرين، فيم استدل بجزء من حديث طويل، وىذا المنيج ىو عن .ٗ

يستدلون بموطن الشاىد، أو عند تكرار الحديث يذكرون طرفو خشية 
 . االستطراد

استدل بحديث ضعيف إسنادا، ولكنو مشيور متنا، وقد انتيج ىذا النيج  .٘
جماعة من المفسرين، كالقرطبي، والزمخشري، لذلك تعقبيا عمماء الحديث، 

 . وبينوا ضعفيا
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رحمو اهلل في استداللو بالحديث الضعيف والموضوع، قد ُيالم الشعراوي  .ٙ
ولكن ىذا صدر من كبار المفسرين كالقرطبي، والزمخشري، وابن كثير ففي 
تفاسيرىم الكثير من األحاديث الضعيفة والموضوعة، ولكن العمماء بينوىا 
وحكموا عمييا، وال يمكن أن نغفل الخير الغالب في تفسير الشعراوي، فقد 

ديث كثيرة جدا كميا صحيحة أو حسنة، فيو بشر يخطئ استدل بأحا
   . ويصيب، واهلل أعمم
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 املصادر واملراجع
 . القرآن الكريم* 
إتحاف الميرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، أبو الفضل أحمد بن  .ٔ

: مركز حىـ(، تٕ٘ٛعمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت
زىير بن ناصر الناصر، مجمع الممك  .دخدمة السنة والسيرة، بإشراف 

ومركز خدمة السنة والسيرة  ،فيد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة
 . مٜٜٗٔ-ىـ٘ٔٗٔ، ٔبالمدينة، ط النبوية

األحاديث القدسية األربعينية، عمي بن سمطان بن محمد، أبو الحسن نور  .ٕ
ه(، خرج أحاديثو: أبو إسحاق ٗٔٓٔالدين المال اليروي القاري )ت

 . ت.، د.ط .جدة، د، الحويني، مكتبة الصحابة
اإلصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن  .ٖ

: عادل أحمد عبد الموجود، حه(، تٕ٘ٛأحمد بن حجر العسقالني )ت
 . ه٘ٔٗٔ، ٔبيروت، ط، وعمي محمد معوض، دار الكتب العممية

بن سميمان الرومي، أصول التفسير ومناىجو، د. فيد بن عبد الرحمن  .ٗ
 . ت.ط، د.مكتبة التوبة، د

أمالي ابن بشران، أبو القاسم عبد الممك بن محمد بن عبد اهلل بن بشران  .٘
ه(، ضبط نصو: أبو ٖٓٗبن محمد بن بشران بن ميران البغدادي )ت

، ٔالرياض، ط، عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن
 . هٛٔٗٔ

سماعيل بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهلل، التأريخ الكبير، محمد بن إ .ٙ
الدكن، طبع تحت  ،حيدر آباد ،ه(، دار المعارف العثمانيةٕٙ٘)ت

 . ت.ط، د.مراقبة: محمد عبد المعين خان، د
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تحفة األبرار بنكت األذكار لمنووي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين  .ٚ
مستو، ه(، حقق نصوصو وعمق عميو: محيي الدين ٜٔٔالسيوطي )ت

 . مٜٚٛٔ-هٚٓٗٔ، ٔالمدينة المنورة، ط، مكتبة دار التراث
تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن  .ٛ

، ٔلبنان، ط ،ىـ(، دار الكتب العممية، بيروتَٛٗٚقاْيماز الذىبي )ت
 . مٜٜٛٔ-هٜٔٗٔ

الترغيب والترىيب، إسماعيل بن محمد بن الفضل بن عمي القرشي  .ٜ
ه(، ٖ٘٘لطميحي التيمي األصبياني، أبو القاسم، الممقب بقوام السنة )تا
-هٗٔٗٔ ،ٔالقاىرة، ط ،: أيمن بن صالح شعبان، دار الحديثحت

  . مٖٜٜٔ
تعريف أىل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، أبو الفضل أحمد بن  .ٓٔ

: عاصم بن حىـ(، تٕ٘ٛعمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت
 .مٖٜٛٔ-هٖٓٗٔ، ٔعمان، ط، عبد اهلل القريوتي، مكتبة المنار

ىـ(، ٙٔٛ)ت التعريفات، عمي بن محمد بن عمي الزين الشريف الجرجاني .ٔٔ
 ،بيروت ،دار الكتب العممية ،ضبطو وصححو: مجموعة من العمماء

 . مٖٜٛٔ-ىـٖٓٗٔ، ٔلبنان، ط
ه(، ٜٔٗٔعراوي، )تتفسير الشعراوي خواطر الشعراوي، محمد متولي الش .ٕٔ

 . مٕٙٔٓالجيزة،  ،شركة ميديا بروتك، مصر
سماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي إتفسير القرآن العظيم، أبو الفداء  .ٖٔ

بيروت، ، : محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العمميةحه(، تٗٚٚ)ت
 . هٜٔٗٔ، ٔط
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تقريب التيذيب، أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر  .ٗٔ
، ٔسوريا، ط، : محمد عوامة، دار الرشيدحه(، تٕ٘ٛالني )تالعسق

 . مٜٙٛٔ-هٙٓٗٔ
بو زكريا محيي الدين يحيى أالتقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير،  .٘ٔ

ىـ(، تحقيق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب ٙٚٙ)ت بن شرف النووي
 . مٜ٘ٛٔ–ه٘ٓٗٔ، ٔلبنان، ط ،العربي، بيروت

تيذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو  .ٙٔ
الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي اْلِمزِّّي 

، ٔبيروت، ط ،: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالةحىـ(، تٕٗٚ)ت
  . مٜٓٛٔ-هٓٓٗٔ

 تيذيب المغة، محمد بن احمد بن األزىري اليروي أبو منصور .ٚٔ
 ،حياء التراث العربيإىـ(، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار ٖٓٚت)

 . مٕٗٓٓ، ٔلبنان، ط ،بيروت
جامع البيان في تأويل القران، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  .ٛٔ

ه(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ٖٔٔاآلممي، أبو جعفر الطبري )ت
 .مٕٓٓٓ، ٔمؤسسة الرسالة، ط

 بن سورة بن الضحاك، الترمذي،  جامع الترمذي، محمد بن عيسى .ٜٔ
ه(، أحمد محمد شاكر، ومحمد  فؤاد عبد الباقي، ٜٕٚأبو عيسى )ت

براىيم عطوة، مط -هٜٖ٘ٔ، ٕمصر، ط، عة مصطفى البابي الحمبيبوا 
 . مٜ٘ٚٔ
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الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر  .ٕٓ
ه(، طبعة مجمس دائرة ٕٖٚتالتميمي، الحنظمي، الرازي ابن أبي حاتم )

بيروت،  ،اليند، دار إحياء التراث العربي، حيدر آباد ،المعارف العثمانية
 . مٕ٘ٛٔ-هٕٔٚٔ، ٔط

ذخيرة الحفاظ، أبو الفضل محمد بن طاىر بن عمي بن أحمد المقدسي  .ٕٔ
: عبد الرحمن حه(، تٚٓ٘الشيباني، المعروف بابن القيسراني )ت

 . مٜٜٙٔ-هٙٔٗٔ، ٔالرياض، ط، الفريوائي، دار السمف
ذيل ميزان االعتدال، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين عبد  .ٕٕ

عمي محمد  :حه(، تٙٓٛالرحمن بن أبي بكر بن إبراىيم العراقي )ت
 . مٜٜ٘ٔبيروت، ، معوض، وعمي أحمد عبد الموجود، دار الكتب العممية

يئ في األمة، محمد سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا الس .ٖٕ
المممكة  ،ناصر الدين بن الحاج نوح األلباني، مكتبة المعارف، الرياض

 . مٕٜٜٔ-ىـٕٔٗٔ، ٔالعربية السعودية، ط
السنة، أبو بكر بن أبي عاصم، أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخمد  .ٕٗ

: محمد ناصر الدين األلباني، المكتب حه(، تٕٚٛالشيباني )ت
 . هٓٓٗٔ، ٔبيروت، ط، اإلسالمي

 سنن ابن ماجة، ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني .ٕ٘
حياء الكتب العربية، إه(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار ٖٕٚ)ت
 . ت.ط، د.د

السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي الخراساني،  .ٕٙ
: حسن عبد المنعم شمبي، وآخرون، مؤسسة حه(، تٖٖٓالنسائي )ت

 . مٕٔٓٓ-هٕٔٗٔ، ٔبيروت، ط، لرسالةا
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سير أعالم النبالء، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان  .ٕٚ
–هٕٚٗٔمصر،  ،ه(، دار الحديث، القاىرةٛٗٚين قايماز الذىبي )ت

 . مٕٙٓٓ
أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  ،شعب اإليمان .ٕٛ

حققو وراجع نصوصو وخرج ، (ىـٛ٘ٗتالخراساني، أبو بكر البييقي )
ف مختار أحمد اشر إ ،أحاديثو: الدكتور عبد العمي عبد الحميد حامد

، مكتبة الرشد لمنشر والتوزيع ،اليند ،بومباي ،الندوي، الدار السمفية
 . مٖٕٓٓ-ىـٖٕٗٔ، ٔ، طالرياض

 . ت.، دٙالشعراوي، أنا من ساللة أىل البيت، سعيد أبو العينين، ط .ٜٕ
المغة وصحاح العربية، أبو نصر اسماعيل بن حماد الصحاح تاج  .ٖٓ

ىـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العمم ٖٜٖالجوىري الفارابي )ت
  . مٜٚٛٔ-ىـٚٓٗٔ، ٗبيروت، ط ،لمماليين

الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيمي  .ٖٔ
بيروت، ، ة العممية: عبد المعطي أمين، دار المكتبحه(، تٕٕٖالمكي )ت

 . مٜٗٛٔ-هٗٓٗٔ، ٔط
الضعفاء والمتروكون، أبو الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن  .ٕٖ

: عبد حه(، تٖ٘ٛمسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت
 . المدينة المنورة ،الرحيم القشقري، مجمة الجامعة اإلسالمية

بن شعيب بن عمي الضعفاء والمتروكون، أبو عبد الرحمن أحمد  .ٖٖ
، : محمود إبراىيم زايد، دار الوعيحه(، تٖٖٓالخراساني، النسائي )ت

 . هٜٖٙٔ، ٔحمب، ط
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الضعفاء والمتروكون، جمال الدين عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي  .ٖٗ
، ٔبيروت، ط، : عبد اهلل القاضي، دار الكتب العمميةحه(، تٜٚ٘)ت

 . هٙٓٗٔ
ضعيف الجامع الصغير وزيادتو، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن  .ٖ٘

ىـ(، أشرف ٕٓٗٔالحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني )ت
 . ت.ط، د.عمى طبعو: زىير الشاويش، المكتب اإلسالمي، د

ىـ(، تحقيق: د. ٓٚٔالعين، أبو عبد اهلل الخميل بن احمد الفراىيدي )ت .ٖٙ
  . ت.ط، د.براىيم السامرائي ، دار مكتبة اليالل، دإد.  ميدي المخزومي،

ه(، ٕٓ٘ٔفتح القدير، محمد بن عمي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني )ت .ٖٚ
 . هٗٔٗٔ، ٔط ،بيروت، دار ابن كثير، دار الكمم الطيب،  دمشق

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لمعراقي، شمس الدين أبو الخير محمد بن  .ٖٛ
مد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي عبد الرحمن بن مح

، ٔمصر، ط ،ىـ(، تحقيق: عمي حسين عمي، مكتبة السنةٕٜٓ)ت
 . مٖٕٓٓ-ىـٕٗٗٔ

الفروق المغوية، أبو ىالل الحسن بن عبد اهلل بن سييل بن سعد بن يحيى  .ٜٖ
براىيم سميم، دار العمم إىـ(، تحقيق: محمد ٜٖ٘بن ميران العسكري )ت

 . ت.ط، د.صر، دم ،والثقافة، القاىرة
قواعد التحديث من فنون الحديث، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن  .ٓٗ

لبنان،  ،بيروت ،ىـ( دار الكتب العمميةٕٖٖٔقاسم الحالق القاسمي )ت
 . ت.ط، د.د
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الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة، شمس الدين أبو عبد  .ٔٗ
: محمد حىـ(، تٛٗٚالذىبي )ت اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز

جدة، ، عوامة أحمد، دار القبمة لمثقافة اإلسالمية، مؤسسة عموم القران
 . مٕٜٜٔ-هٖٔٗٔ، ٔط

ه(، ٖ٘ٙالكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي الجرجاني )ت .ٕٗ
عمي محمد عوض، الكتب العممية،  ،: عادل أحمد عبد الموجودحت

 . مٜٜٚٔ-هٛٔٗٔ، ٔلبنان، ط، بيروت
الكفاية في عمم الرواية، أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن  .ٖٗ

 براىيما  : أبو عبد اهلل السورقي، و حه(، تٖٙٗميدي الخطيب البغدادي )ت
 . ت.ط، د.المدينة المنورة، د، المدني، المكتبة العممية

الكميات، أيوب بن موسى الحسيني القزويني الكفوي أبو البقاء  .ٗٗ
 ،عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة ىـ(، تحقيق:ٜٗٓٔ)ت

 . ت.ط، د.لبنان، د ،بيروت
الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة، عبد الرحمن بن أبي بكر،  .٘ٗ

: أبو عبد الرحمن صالح بن محمد حه(، تٜٔٔجالل الدين السيوطي )ت
 . مٜٜٙٔ-هٚٔٗٔ، ٔبيروت، ط، بن عويضة، دار الكتب العممية

مد بن مكرم بن عمي أبو الفضل ابن منظور األنصاري لسان العرب، مح .ٙٗ
، ٖلبنان، ط ،ه(، دار صادر، بيروتٔٔٚالرويفعي األفريقي )ت

 . هٗٔٗٔ
لسان الميزان، أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر  .ٚٗ

اليند، مؤسسة ، : دائرة المعرفة النظاميةحه(، تٕ٘ٛالعسقالني )ت
 . مٜٔٚٔ-هٜٖٓٔ، ٕلبنان، ط، األعممي لممطبوعات، بيروت
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المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، محمد بن حبان بن أحمد  .ٛٗ
: محمود حه(، تٖ٘ٗبن معاذ بن َمعبدـ أبو حاتم الدارمي البستي )ت

 . هٜٖٙٔ، ٔحمب، ط، إبراىيم زايد، دار الوعي
ن مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدين عمي بن أبي بكر ب .ٜٗ

: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، حه(، تٚٓٛسميمان الييثمي )ت
 . مٜٜٗٔ-هٗٔٗٔالقاىرة، 

مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  .ٓ٘
: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، حت ،ىـ(ٙٙٙالحنفي الرازي )ت

 . مٜٜٜٔ-ىـٕٓٗٔ، ٘ط، صيدا ،الدار النموذجية، بيروت
المخمصيات، محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا  .ٔ٘

: نبيل سعد الدين، وزارة األوقاف حه(، تٖٜٖالبغدادي المَخِمص )ت
 . مٕٛٓٓ-هٜٕٗٔ، ٔوالشؤون اإلسالمية القطرية، ط

 . مٜٜٛٔ ،ٔالقاىرة، ط ،مذكرات إمام الدعاة، محمد زايد، دار الشروق .ٕ٘
قبور األبرار، موفق الدين أبو محمد بن عبد الرحمن  مرشد الزوار إلى .ٖ٘

 . ىـ٘ٔٗٔ، ٔالقاىرة، ط ،ىـ(، الدار المصرية ٘ٔٙالشارعي )ت
المستدرك عمى الصحيحين، أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن  .ٗ٘

محمد بن حمدوية بن نعيم بن الحكم الضبي  الطيماني النيسابوري 
: مصطفى عبد القادر عطا، دار حه(، ت٘ٓٗالمعروف بابن البيع )ت

 . مٜٜٓٔ-هٔٔٗٔبيروت، ، الكتب العممية
مسند أبي يعمى، أبو يعمى أحمد بن عمي بن المثنى بن يحيى بن عيسى  .٘٘

: حسين سميم أسد، دار حه(، تٖٚٓبن ىالل التميمي، الموصمي )ت
 . مٜٗٛٔ-هٗٓٗٔ، ٔدمشق، ط، المأمون لمتراث
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محمد بن حنبل بن ىالل بن أسد أبو عبد اهلل أحمد بن  مسند أحمد، .ٙ٘
 عادل مرشد، وآخرون، ،: شعيب األرنؤوطحىـ(، تٕٔٗالشيباني )ت

 ،ٔعبد اهلل بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط .إشراف: د
 . مٕٔٓٓ-ىـٕٔٗٔ

مشيخة قاضي المارستان، محمد بن عبد الباقي بن محمد األنصاري  .ٚ٘
ه(، تحقيق: ٖ٘٘ان )تالكعبي، أبو بكر، المعروف بقاضي المارست

، ٔالشريف حاتم بن عارف العوني، دار الم الفوائد لمنشر والتوزيع، ط
 . هٕٕٗٔ

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن عمي  .ٛ٘
 . ت.ط، د.بيروت، د، ه(، المكتبة العمميةٓٚٚالفيومي، أبو العباس )ت

ر المخمي الشامي، المعجم األوسط، سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطي .ٜ٘
: طارق بن عوض اهلل، وعبد حه(، تٖٓٙأبو القاسم الطبراني )ت

 . ت.ط، د.القاىرة، د ،المحسن بن إبراىيم الحسيني، دار الحرمين
 معجم البمدان، شياب الدين أبو عبد اهلل ياقوت ين عيد اهلل الحموي .ٓٙ

 . مٜٜ٘ٔ، ٕبيروت، ط ،ىـ(، دار صادرٕٙٙ)ت
بو القاسم أبن احمد بن أيوب بن مطير المخمي،  المعجم الكبير، سميمان .ٔٙ

ه(، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السمفي، مكتبة ابن ٖٓٙ)ت الطبراني
 . القاىرة، تيمية

ىـ(، ٕٗٗٔمعجم المغة العربية المعاصرة، د. احمد مختار عبد الحميد )ت .ٕٙ
 . مٕٛٓٓ-ىـٜٕٗٔ، ٔعالم الكتب، ط
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والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاىبيم معرفة الثقات من رجال أىل العمم  .ٖٙ
وأخبارىم، أبو الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجمي الكوفي 

المدينة ، : عبد العميم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدارحه(، تٕٔٙ)ت
 . مٜ٘ٛٔ-ه٘ٓٗٔ، ٔالسعودية، ط ،المنورة

ن، ، عثمان بن عبد الرحم(معرفة أنواع عموم الحديث)مقدمة ابن الصالح  .ٗٙ
: نور الدين حىـ(، تٖٗٙأبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصالح )ت

 . مٜٙٛٔ-ىـٙٓٗٔسوريا،  ،عتر، دار الفكر
الموضوعات، جمال الدين عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي  .٘ٙ

: عبد الرحمن محمد عثمان، محمد عبد المحسن صاحب حه(، تٜٚ٘)ت
 . مٜٜٜٔ-ٜٛٙٔ ، ٔالمدينة المنورة، ط ،المكتبة السمفية

ميزان االعتدال في نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد  .ٙٙ
: عمي محمد البجاوي، دار حىـ(، تٛٗٚبن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )ت
 . مٖٜٙٔ-هٕٖٛٔ، ٔلبنان، ط ،المعرفة لمطباعة والنشر، بيروت

فضل نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطمح أىل األثر، أبو ال .ٚٙ
ىـ(، ٕ٘ٛ)ت احمد بن عمي بن محمد بن احمد بن حجر العسقالني

، ٔالرياض، ط ،تحقيق: عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيمي، مطبعة سفير
 . ىـٕٕٗٔ
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