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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نور شاكر محمود اأحمد - اأ. د. محمود حميد مجبل الحاتمي 

ملخص البحث باللغة العربية

تــهــدف هــذه الــدراســة الــى معرفة اإلحــاديــث 

له  ال� رحــمــه  السمعاني  ــام  اإلمـ عليها  حكم  الــتــي 

بالغرابة في تفسيره في سور )العنكبوت – الروم – 

السجدة – يس( والوقوف على منهجه بمقصوده 

بالغريب في هــذه اإلحــاديــث ومعرفة  الــمــراد  من 

حكم هــذه اإلحــاديــث التي حكم عليها اإلمــام 

وهذه  غريب(  )والخبر  منها  باإلألفاظ  السمعاني 

الحديث  ذكــر  بعد  اللفظة  لهذه  استعماله  اكثر 

او اإلثر وكذلك لفظة )وهو غريب( )وهذا الخبر 

غريب( )واإلثر غريب( )والخبر غريب جدا( من 

خالل هذا البحث نبين منهج اإلمام السمعاني 

في تفسيره هل المراد بالغريب، التفرد، او غريب 

له اسناد واحد او غريب المتن او غريب المعنى 

ــذي لــيــس لـــه اصــل  ــ او الــغــريــب الــضــعــيــف او ال

)الموضوع( والهدف منها هو معرفة صحة هذه 

اإلحاديث من عدمها وما مراد اإلمام السمعاني 

اللفظة وابــــراز مــفــهــوم حديث  مــن اطـــالق هـــذه 

الغريب عند اإلمام السمعاني . 

الكلمات المفتاحية: 

اإلحاديث، حكم، غريب، السمعاني.

* * *

Abstract

aims to know the hadiths that Imam 

Al-Samani, may God have mercy on him, 

judged strange in his interpretation in Surahs 

)Al-Ankabut – Al-Roum – Al-Sajdah – Ya-

seen( and standing on his approach to what 

is meant by what is meant by the strange in 

these hadiths and knowing the ruling on these 

hadiths that Imam Al-Samani ruled in terms 

of them )and the news is strange( and this is 

the most used of this word after mentioning 

the hadith or the effect, as well as the word 

)which is strange( )And this news is strange( 

)and the effect is strange( )and the news is 

very strange( Through this research we show 

the approach of Imam Al-Samani in his in-

terpretation, is what is meant by strange, sin-

gularity, or strange with one chain of trans-

mission, or strange in the text, or strange in 

meaning, or strange weak, or that has no ori-

gin )Mawdoo’( The aim of it is to know the 

authenticity of these hadiths or not, and what 

Imam al-Samani intended to use this word, 

and to highlight the concept of the hadith of 

the stranger according to Imam al-Samani.
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اإلأحاديث التي حكم عليها السمعاني ت )٤8٩هـ( بالغرابة في سور )العنكبوت - الروم - السجدة - يس( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

﷽

المقدمة

والسالم  والــصــالة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

اإلأولــيــن  سيد  للعالمين،  رحــمــًة  المبعوث  على 

ــــه واأصــحــابــه  واإلآخـــريـــن ســيــدنــا مــحــمــد وعــلــى اآل

اأجمعين.

اإلــى اإلطالع  سالمية بحاجة  اإلأمــة اإلإ وبعد؛ 

ــالل حــديــث  ــ ــراآن مــــن خـ ــ ــقـ ــ ــمــعــانــي الـ ــهـــم ب ــفـ  والـ

النبي ملسو هيلع هللا ىلص والوقوف على اأسراره وحكمه واأحكامه 

العصور واإلأزمــنــة من خــالل تفسيره وما  في كل 

له عز وجل للعمل به  يتعلق به لمعرفه وفهم كالم ال�

وترك نواهيه. 

وإل شك اأن الدراسات المتعلقة بتفسير القران 

والحديث هي الينبوع الفياض الذي يغذي اإلأمة، 

وينير لها طريقها لمعرفة تعاليم السماء، وفهم كتاب 

له العزيز وإلبد ان يبنى على الدليل المقبول وترك  ال�

المردود وعدم العمل به.

اأسئلة الدراسة :

١. مــا هــي اإلأحـــاديـــث الــغــريــبــة الــتــي اســتــدل 

ــره فــي  ــفــســي ــه فــــي ت لــ ــ� ــ ــه ال ــمـ بـــهـــا الــســمــعــانــي رحـ

سور)العنكبوت – الروم – السجدة – يس( . 

٢. ما نوع الحديث الغريب في تفسير اإلمام 

السمعاني من خالل هذه السور. 

اأهداف الدراسة: 

ــي اإلطــــالع   ان هــــدف الــــدراســــة يــكــمــن فـ

السمعاني  اوردهـــا  التي  الغريبة  اإلحــاديــث   على 

عليها  والحكم  وتخريجها  تفسيره  في  له  ال� رحمه 

وما نوع الغرابة في اإلحاديث ومقصوده فيها من 

خالل تفسيره لهذه اإلآيات . 

اأهمية البحث: 

بــالــوقــوف عــلــى معرفة  الــبــحــث  تكمن اهــمــيــة 

اإلحاديث الغريبة التي جاء بها اإلمام السمعاني 

في تفسيره ومنهجه في ايراد هذا المصطلح من 

خالل اإلحاديث التي ذكرها في هذه السور. 

منهجية البحث: سلكنا المنهج اإلآتي: 

بها  اســـتـــدل  الـــتـــي  اإلحــــاديــــث  ذكــــر  اأوألً: 

ــلــفــظ الـــــذي اورده  ــال لـــه ب الـــ�  الــســمــعــانــي رحـــمـــه 

في تفسيره واضع له رقما خاصا مع توزيعها على 

السور القراآنية . 

ثانياً: تخريج الحديث ثم الوقوف عند رجال 

الجرح  ائمة  اقــوال  وذكــر  لهم  ترجمة  مع  السند 

والتعديل فيهم . 

ثالثاً: الحكم على الحديث مع ذكر السبب 

الذي جعل السمعاني يحكم عليه بالغريب . 

خطة البحث: 

فــي  تــــكــــون  اأن  ــــحــــث  ــب ــ ال ــة  خــــطــ ــتــــضــــت  ــ  اق

ثالثة مباحث :
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والحكم  الحديث  تعريف  األول:  المبحث 

لغة  الحديث  تعريف  تناول  اإلول:  مطلبان  وفيه 

التعريف  تناول  الثاني:  والمطلب  واصــطــالحــاً، 

بالحكم في اللغة واإلصطالح . 

الــمــبــحــث الــثــانــي :الـــتـــعـــريـــف بــالــســمــعــانــي 

والحديث الغريب واقسامه وفيه مطلبان: اإلول: 

تناول التعريف بالسمعاني اما الثاني: فقد تناول 

التعريف بالحديث الغريب واقسامه . 

التي  ــاديـــث  اإلحـ تــنــاول  الــثــالــث:  المبحث 

التي  السور  في  تفسيره  في  السمعاني  اعتمدها 

تناولها البحث . 

المبحث اإلأول: تعريف الحديث والحكم

لغًة  الــحــديــث  تــعــريــف  األأول:  المطلب 

واصطالحًا 

الحديث لغة: ان معنى الحديث لغة ماأخوذ 

ــة  ــاَر فـــالن اأُحــدوث ــادة )حــــدث( يــقــال: صـ مــن مـ

َكــثَّــروا فيه اإلأحــاديــث. والــحــديــث: الجديد  اأي 

ِحـــْدث: كثير الحديث)١(.  من اإلأشــيــاء. ورجــل 

ــــشــــيء الـــجـــديـــد،  ــو ال ــ ــقـــديـــم وهـ ــقــيــض الـ ــو ن ــ  وهـ

وجمعه اأحاديث )٢(. 

الحديث اصطالحا: هو كل ما اأضيف الى 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص قوإلً له اأو فعاًل اأو تقريًرا اأو صفة ُخلقية 

او َخلقية حتى حركاته وسكناته في يقظته ومنامه، 

سواء كان ذلك قبل البعثة او بعدها )3( .

)١( العين، للخليل بن اأحمد الفراهيدي: 3 / ١٧٧. 

)٢( ينظر لسان العرب، إلبن منظور: ٢ / ١3١. 

)3( ينظر الفتح المغيث، للسخاوي: ١ / ٢٢. 

اللغة  في  الحكم  تعريف  الثاني:  المطلب 

واألصطالح 

الحكم لغًة:

ان الحكم في اللغة ماأخوذ من الحكمة والتي 

احكمته  والــتــجــارب  والحلم،  الــعــدل  اإلــى   ترجع 

ــال احـــكـــم عــنــي شــيء  ــقـ ــان حــكــيــم، ويـ  اإذا كــ

اي منعه )٤(.

الحكم اإصطالحًا: 

يطلق الحكم في العرف العام ويراد به اإثبات 

امر إلآخر او نفي ذلك اإلأمر عنه، اأو اإسناد امر اإلى 

اآخر ايجاباً او سلباً.

* * *

)٤( ينظر العين، للفراهيدي: 3 / 66. 
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اإلأحاديث التي حكم عليها السمعاني ت )٤8٩هـ( بالغرابة في سور )العنكبوت - الروم - السجدة - يس( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المبحث الثاني

مام السمعاني  التعريف باألإ

والحديث الغريب

مام السمعاني:  المطلب األأول: التعريف باألإ

اأوأل: اسمه ونسبه ولقبه:

هو المفسر العالمة الشيخ منصور بن محمد 

جعفر  بن  محمد  بن  اأحمد  بن  الجبار  عبد  بن 

الربيع  بن  الفضل  بن  الجبار  عبد  بن  اأحمد  بن 

له بن عبد المجيد السمعاني  بن مسلم بن عبد ال�

المروزي )١(. 

والــَســْمــعــانــي بــفــتــح الــســيــن الــمــهــمــلــة ويــجــوز 

كسرها وسكون الميم وفتح العين المهملة، وهذه 

بطون  بطن من  وهــي  اإلــى سمعان،  تعود  النسبة 

تميم وكانت كنيته اأبو المظفر )٢(. 

ثانيا: مولده ونشاأته ووفاته:

ــام، الــمــفــســر، والــعــالمــة فــي مدينة  ــ مــ  ولـــد اإلإ

مرو الشاهجان اإحدى مدن خراسان ومن اعظمها 

ــان ذلـــك فــي ذي الحجة  ــوقــت، وكـ فــي ذلـــك ال

ــام  مـ ســنــة ســت وعــشــريــن واأربـــعـــمـــائـــة)3(، وهـــو اإلإ

ثــانــيــه وبــعــده واو، وهــي  ــه وســكــون  ــ اأول الـــمـــروزي: بفتح   )١(

وتعتبر  الشاهجان  مــرو  مدينة  اإلــى  نسبة  بفارس  معروفة  مدينة 

الــيــه مــــروزي: ينظر معجم  اأشــهــر مــدن خــراســان والنسبة   مــن 

ما استعجم، للبكري: ٤ / ١٢١6، و اإلنساب، للسمعاني: 

 . ١٢ / ١٢ / ٢٠٧

نساب، للسمعاني: ٧ / ٢٢٢.  )٢( ينظر اإلأ

ثير: ٢ / ١3٩  نساب، إلبن اإلأ )3( ينظر اللباب في تهذيب اإلأ

اإإلمـــام القاضي محمد بن   ابــن اإلأئــمــة، فــوالــده 

واأمــام  عالما  كــان  والــذي  السمعاني  الجبار  عبد 

فاضل، وكان من اأئمة المذهب الحنفي)٤(. 

وعشرين  لثالث  السمعاني  المظفر  اأبــو  توفي 

يوما خلت من شهر ربيع اإلول سنة تسع وثمانين 

واأربعمائة قضاها السمعاني بطلب العلم وروايته 

وتعليمه وتصنيف الكتب)5(. 

ثالثا: مذهبه وعقيدته وشيوخه وتالميذه:

له كان  ال� مــام السمعاني رحمه  اإن اإلإ مذهبه: 

وصــار  الحنفي  المذهب  على  حياته  بــدايــة  فــي 

فقيها متمكنا حتى اأصبح بارعا في مذهب اأبي 

مــام  اإلإ وكــان  اقــرانــه،  على  وتفوق  بالفقه،  حنيفة 

له بحرا في الوعظ، ومن فحول اأهل النظر،  رحمه ال�

واأخذ يطالع كتب الحديث، واستحكم اأمره في 

اإلــى مرو،  ذلــك  بعد  عــاد  ثم  الشافعي،  مذهب 

ودرس بها في مدرسة اأصحاب الشافعي )6(. 

اأول  فــي  نشاأ  السمعاني  ــام  مـ اإلإ اإن  عقيدته: 

حياته على المعتقد الذي نشاأ عليه اأهل مرو وما 

الى  )٧(،انــتــقــل  القدرية  اأصولهم  مــن  عليه  كــانــوا 

.

نساب، للسمعاني: ٧ / ٢٢3.  )٤( ينظر اإلأ

في  والــلــبــاب   ،٢٢5  /  ٤ للسمعاني:  نــســاب،  اإلأ ينظر   )5(

تهذيب اإلأنساب ،إلبن اإلأثير: ٢ / ١3٩، ووفيات اإلعيان، 

إلبن خلكان: 3 / ٢١١.

سالم، للذهبي: ١٠ / 6٤٠.  )6( تاريخ اإلإ

انــه إل  يقولون  القدر، حيث  ينفون  الذين  وهــم  القدرية:   )٧(

قدر فمن شاء هدى نفسه ومن شاء اضلها، ومن شاء اهملها 

وبخس حقها ومن شاء كملها ووفقها للخير، وهذا كله مردود 

له عز وجل، فزعموا اأن  ال� اإلى مشيئة العبد ومقتطع من مشيئة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نور شاكر محمود اأحمد - اأ. د. محمود حميد مجبل الحاتمي 

مذهب اأهل السنة والجماعة فاأصبح يذود عنهم 

اإلأخــرى حتى  الفرق  اأصحاب  من  لهم  وينتصر 

قال عنه الذهبي »تعصب إلأهل الحديث والسنة 

والجماعة وكان شوكا في اأعين المخالفين وحجة 

إلأهل السنة« )١( .

التنقل  كثير  السمعانّي  مــام  اإلإ كان  شيوخه: 

بين البلدان طلبا للعلم والمعرفة وكان لهذا التنقل 

دور في تعرفه على الكثير من المشايخ والعلماء 

الذين  الــشــيــوخ  هـــؤإلء  العلم منهم ومــن  واأخــــذه 

تعرف بهم واخذ منهم: 

١. اأبيه اإلمام محمد بن عبدالجبار السمعاني 

العربية  اأحكم  الـــورع،  اإلمــام  الــمــروزي  التميمي 

التصانيف  مــن  الــعــديــد  فيها  وصــنّــف  و  اللغة  و 

الحنفي  المذهب  اأئمة  اإمــام من  المفيدة، وكــان 

له سنة ٤5٠ هـ )٢(  توفي رحمه ال�

احمد  الجليل  الشيخ  الكراعي  غانم  اأبــو   .٢

يعتبر  الــكــراع،  بيع  الــى  نسبه  الكراعي   بن علي 

اأربـــع واأربعين  تــوفــي سنة  فــي زمــانــه،  مسند مــرو 

واأربعمائة.)3(

له يخلق الخير وان الشيطان يخلق الشر، إلأجل هذا سماهم  ال�

نفي  على  متفقون  وهــم  اإلأمـــة،  هــذه  بمجوس  الكريم  النبي 

الــبــغــدادي:  الــقــادر  الــفــرق، لعبد  الــفــرق بين   الــصــفــات. ينظر 

اإلسفراييني:  المظفر  إلأبـــي  الــديــن،  فــي  والتبصير   ،١8  ص 

ص 6٤، وتبيين كذب المفترين، إلبن عساكر: ص ١56. 

)١( سير اأعالم النبالء، للذهبي: ١٩ / ١١6. 

سالم، للذهبي: ٩ / ٧5٤.  )٢( ينظر تاريخ اإلإ

)3( المصدر نفسه: ٩ / 65٢. 

ــن عـــلـــي بــن  ــ ــن عـــبـــد الـــمـــلـــك ب ــ 3.اأحـــــمـــــد ب

قــال عنه  الــمــؤذن  اأبــو صالح  النيسابوري  اأحــمــد 

نيسابور«  محدث  الصوفي،  »الحافظ   الذهبي 

سبعون  سنة  توفي  الحديث  السمعاني  منه  اخذ 

واأربعمائة )٤( . 

٤ - ابو الغنائم الهاشمي عبد الصمد بن علي 

الماأمون  بــن  الفضل  بــن  الحسن  بــن  بــن محمد 

وكان ابو الغنائم رئيس بيت بني الماأمون وزعيمهم 

نبيال،  ثــقــة، صــدوقــا  »كـــان  السمعاني  قــال عنه 

مهيبا، كثير الصمت، تعلوه سكينة ووقار« توفي 

سنة خمس وستين واأربعمائة )5( . 

 تالميذه :

ـــام الــســمــعــانــي الــحــديــث  ــ مـ كـــان لــســمــاع اإلإ

فــي صــغــره وعــنــدمــا كــبــر، وانــتــشــار الـــروايـــة عنه، 

كــان سببا  هــذا  ذكــره كل  اأصحابه وشيوع  وكثرة 

قبال الكثير من طلبة العلم عليه ليتفقهوا عليه   إلإ

ومن هؤإلء :

له: محمد بن اأبي بكر بن محمد  ١. اأبو عبد ال�

لــه الــطــيــان الـــمـــروزي الـــرمـــادي، وكــان  ــ� بــن عــبــد ال

السمعاني  ابــن  عنه  قــال  الــزاهــد،  بالفقيه  يعرف 

للقراآن  زاهـــداً، حافًظا  ورعــاً  له كــان  ابــو عبدال� ان 

الكريم وقراأه بالروايات، توفي سنة تسع وعشرين 

وخمسمائة.)6(

سالم، للذهبي: ١٠ / ٢86.  )٤( تاريخ اإلإ

)5( ينظر المصدر نفسه: ١٠ / ٢١6.

)6( ينظر طبقات الشافعيه، للسبكي: ٧ / ٢8. 
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اإلأحاديث التي حكم عليها السمعاني ت )٤8٩هـ( بالغرابة في سور )العنكبوت - الروم - السجدة - يس( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٢. ابو فتح الدبوسي: وهو ميمون ابن محمد 

له بن بكر بن مج الدبوسي، وكان ابو  ال� بن عبد 

مرو،  مدينة  سكن  الدبوسية،  اأهــالــي  من  الفتح 

تفقه على  وكان صدوقاً، وهوشيٌخ ورع صالح ، 

اإلمام السمعاني وسمع الحديث منه، توفي سنة 

خمس وثالثين وخمسمائة )١( . 

له البيهقي وهو الحسين   ابن فطيمة: ابو عبد ال�

بن اأحمد بن علي بن الحسين بن فطيمة، تفقه 

سنة  توفي  السمعاني،  المظفر  ابــو  اإلمـــام  على 

ست وثالثين وخمسمائة )٢( .

المطلب الثاني: الغريب واأقسامه:

اوأل: تعريف الغريب لغة واصطالًحا . 

الغريب لغة:

وهو غير المعروف اأَو الماأْلوف و الرجل غريب 

البلد. وهو الغامض  اي ليس من القوم، وإل من 

من الكالم، وجمعه غرباء ومعناه اإلباعد )3(.

الغريب اصطالحًا: 

وهـــو الــحــديــث الـــذي تــفــرد بــروايــتــه يــرويــه راٍو 

واحد، في اي موضع وقع به التفرد من السند ولم 

يكون صحيح  قد  الغريب  والحديث  غيره،  يروه 

هــو عدم  عليه  والــغــالــب  يكون غير صحيح  وقــد 

الصحة يؤيد ذلك مارواه ابن الصالح عن اأحمد 

نساب، للسمعاني: 5 / 3٠٧ .  )١( ينظر اإلأ

)٢( ينظر طبقات الشافعية، للسبكي: ٧ / ٧3 . 

)3( ينظر العين، للفراهيدي: ٤ / ٤١١، ولسان العرب، إلبن 

منظور: ١ / 6٤٠ 

بن حنبل حيث قال: قال اأحمد بن حنبل اكثر 

من مره »إل تكتبوا هذه اإلأحاديث الغرايب، فاإنها 

مناكير، وعامتها عن الضعفاء«)٤( .

ثانيًا: اأقسام الغريب :

ــي مــوضــع الــتــفــرد  ــ يــقــســم الــغــريــب بــالــنــســبــة اإل

والغريب  المطلق،  الغريب  هما:  قسمين،  اإلــى 

بالفرد  اأيضا  ويسمى  المطلق  الغريب  النسبي: 

اصل  فــي  واقــعــة  الغرابه  تكون  ان  وهــو  المطلق: 

في  بـــروايـــتـــه  ــد  ــ واحـ راو  ــتــفــرد  ي اأن  اأي   الــســنــد، 

اأصل السند. 

ــال  ــمـ ــــك حـــديـــث »اإنـــمـــا اإلأعـ مـــثـــال عــلــى ذل

له  ال� الخطاب )رضــي  تفرد عمر بن   )5( بالنيات« 

عنه( بروايته عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص .هذا وقد يستمر التفرد 

 اإلـــى اآخـــر الــســنــد، وقــد يــرويــه عــن ذلــك المتفرد 

عدة من الرواة. 

واقعة  الغرابة  تكون  اأن  هــو  النسبي:  الغريب 

في اأثناء السند، ومعناه ان يرويه في اصل السند 

راويــان فاأكثر ثم ينفرد بروايته شخص واحــد عن 

الـــرواة . مثال على ذلــك الحديث الذي  اأولــئــك 

رواه مالك، عن الزهري، عن اأنس، اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

دخل مكة وعلى راأسه المغفر« )6(. تفرد به مالك، 

)٤( ينظر مقدمة، ابن الصالح: ص ٢٧٠ ٢٧١، ونزهة النظر، 

إلبن حجر: ص 5٠. 

)5( صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي )١ / 6 حديث رقم 

مــارة باب الدعوات باب قوله  ١(، صحيح مسلم: كتاب اإلإ

الغزو وغيره من  فيه  واأنــه يدخل  بالنية«،  اإلأعمال  »اإنما  ملسو هيلع هللا ىلص: 

اإلأعمال )3 / ١5١5 رقم الحديث ١55(. 

)6( صحيح البخاري: كتاب اللباس باب المغفر )٧ / ١٤6 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نور شاكر محمود اأحمد - اأ. د. محمود حميد مجبل الحاتمي 

عن الزهري. سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل 

بالنسبة اإلى راٍو معين )١(

  والغريب النسبي له اأنواع كثيرة، فهذه الغرابة 

اإلــى  اأو  اإلـــى شــخــص مــعــيــن،   قــد تــكــون بالنسبة 

صفة معينة.

وقد تكون الغرابة قد تقع عن اأهل بلد باأكمله، 

المدنيين  اإإل عن  يــروى  الحديث إل  كــاأن يكون 

بــعــض اإلأســانــيــد  نــجــد  كــمــا فــي صحيح مسلم 

رواتها كلهم يكونون مدنيون اأو كوفيون اأو بصريون 

اأن يكون تفرد ثقة عن  اإمــا  اأو غير ذلــك. فالتفرد 

تفرد  اأو  معيّن،  راو  عــن  معيّن  راو  تــفــرد  اأو  راو، 

اأهل بلد اأو اأهل جهة بحديث وحدهم، اأو تفرد 

 اأهــل بلد اأو اأهــل جهة عن اأهــل بلد اآخــر اأو اأهل 

جهة اأخرى)٢(.

* * *

رقم الحديث 58٠8(. 

)١( ينظر نزهة النظر، إلبن حجر: ص 5٤ ـ. 

)٢( ينظر تيسير مصطلح الحديث للطحان: ص ٤٠ 

المبحث الثالث

األأحاديث التي حكم عليها 

السمعاني بالغرابة في سور

 )العنكبوت - الروم - السجدة - يس(

المطلب األأول: غرائب سورة العنكبوت. 

الحديث األول: 

له في تفسير قوله تعالى:  قال السمعاني رحمه ال�

ۈئ   ۆئ  ۆئ   ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى    ى  چ 

ۈئ چ ]العنكبوت: 5[ قال الزجاج: يخشى لقاء 
له  ال� لقاء  وقيل:  له،  ال� لقاء  ياأمل  غيره:  وقــال  له.   ال�

لــه هــو الــرجــوع  ــ�  هــو لــقــاء جــزائــه، ويــقــال: لــقــاء ال

اإليه يوم القيامة.

له  ال� وعد  اإن  معناه:  چ  ەئ وئ وئ ۇئۇئ  چ  وقوله: 

الــمــضــروب، ومعنى  الــوعــد  إلآت، واإلأجــــل هــو 

اإلآية: اأن من يخشى اأو ياأمل فليستعد. وقد روى 

اأْلآَيَة  َهِذه  نزلت  لما  قَاَل  النَِّبي  »اأَن  مكحول: 

اأنزل  قد  َفاِطَمة،  َيا  َو َعلّي،  َيا  َوَفاِطَمة:  لَعلي 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى    ى  چ  قَــْولــه:  َتَعاَلى   ال�له 

ۇئۇئ چ َفاْسَتعدوا «والخبر غريب )3(. 
تخريج الحديث: 

بعد البحث والتحري لم اأقف على من اأخرجه 

غير اإإلمام السمعاني في تفسيره وليس لها اصل 

له  في كتب السنة، ولعل اإلمام السمعاني رحمه ال�

)3( تفسير السمعاني: ٤ / ١6٧. 
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اإلأحاديث التي حكم عليها السمعاني ت )٤8٩هـ( بالغرابة في سور )العنكبوت - الروم - السجدة - يس( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قصد في قوله والخبر غريب كاأنه ليس له اصل، 

له اأعلم.  او انه موضوع لم يذكره غيره وال�

ســبــب حــكــم الــســمــعــانــي عــلــى الــحــديــث 

بالغرابة: 

الحديث  عــلــى  الــســمــعــانــي  اإن ســبــب حــكــم 

بالغرابة هو ان الحديث ضعيف، اأو موضوع ليس 

له اصل في كتب السنة. 

الحديث الحادي والعشرين: 

له في تفسير َقْوله َتَعاَلى:  قال السمعاني رحمه ال�

چ ں ڻ ڻ چ ]العنكبوت: 6٠[ ومعناه كم 

عدد الحيوانات التي تدب على اإلأرض.

وقوله: چ ڻ  ڻ ۀ چ اأي اأن هذه الحيوانات 

إل تحمل رزقها معها، وهناك من قال: اي انها إل 

تدخر رزقها للغد.

اأنــه عن  وعــن اأبــي سعيد الــخــدري والمعروف 

سفيان الثوري: »ليس من الحيوان ما يدخر شيئا 

للغد سوى ابن اآدم والفاأرة والنملة والعقعق. وذكر 

المراد من قوله: }وكاأين  اأن  النقاش في تفسيره: 

من دابة إل تحمل رزقها{ اأي: محمد: وكان إل 

يدخر شيئا للغد، وقد ثبت برواية اأنس: »اأن النبي 

كان إل يدخر شيئا لغد«. وفي بعض اإلأخبار برواية 

ابن عمر اأنه قال: “ دخلت َمَع َرُسول ال�له يلتقط 

اأأَل  َفَقاَل لي:  اآكله،  أَل  التَّْمر وياأكله، فكدت 

َفَقاَل:  اأشتهيه.  أَل  َفقلت:  اْبن عمر؟  َيا  َتاأُْكله 

ــام  اأَيَّ اأربــعــو  َراِبـــع  َوَهـــَذا صبح  اأشتهيه،  لكني 

ألأعطاني  ال�له  من  طلبت  َوَلو  َطَعاما،  اأذق  َولم 

َكيَف بك  قَاَل:  ثمَّ  َوقَْيَصر،  مثل ملك كْسَرى 

الرزق  يدخرون  قوم  فِي  بقيت  اإِذا  عمر  اْبن  َيا 

من  َنَْبَرح  َفلم  قَاَل:  اْلَيِقيِن  ويضعف  لسنتهم، 

َذلِك اْلموضع َحتَّى اأنزل ال�له َتَعاَلى: چ ں 

ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ چ “ والخبر غريب )١( .
تخريج الحديث: 

اأخـــرجـــه عــبــد بـــن حــمــيــد فـــي الــمــنــتــخــب من 

مسنده واللفظ له )٢ / ٤٤ رقم الحديث 8١٤( 

قال: اأنا يزيد بن هارون، اأنا اأبو العطوف الجراح 

بــن مــنــهــال الـــجـــزري، عــن الـــزهـــري، عــن رجــل، 

عن ابن عمر قال:« خرجت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى 

يلتقط من  دخل بعض حيطان اإلأنصار، فجعل 

 التمر، ويــاأكــل، فقال لــي: “يــاأبــن عمر، مــا لك 

اأشتهيه.  لــه، إل  الــ� قــال: قلت: يا رســول  تاأكل  إل 

قال: “لكني اأشتهيه، وهذه صبح رابعة لم اأذق 

طعاما ولم اأجده، ولو شئت لدعوت ربي فاأعطاني 

مثل ملك كسرى وقيصر، فكيف بك يا ابن عمر 

اإذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم، ويضعف 

نزلت:  حتى  اأرمــنــا  وإل  برحنا  مــا  لــه  فــوالــ�  اليقين، 

ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  چ 

اإن  لــه -ملسو هيلع هللا ىلص:  الــ� رســـول  فــقــال  چ،  ھ ھ ھ 
له -عز وجل - لم ياأمرني بكنز الدنيا، وإل اتباع  ال�

الشهوات، فمن كنز دنيا يريد بها حياة باقية، فاإن 

اإني إل اأكنز دينارا وإل درهما،  له، اأإل و الحياة بيد ال�

وإل اأخباأ رزقا لغد”. 

)١( تفسير السمعاني: ٤ / ١٩١. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نور شاكر محمود اأحمد - اأ. د. محمود حميد مجبل الحاتمي 

واأخرجه اأيضاً اأبو الشيخ في اأخالق النبي باب 

الحديث  رقــم   ٢33  /  ٤( النبي ملسو هيلع هللا ىلص  زهــد  ذكــر 

تاريخ  في  ابــن عساكر  اأخــرجــه  وكذلك   ،)8٧٩

وزهــده  تقلله  ذكــر  بــاب  النبوية  السيرة  دمــشــق: 

رقم   ١٢8  ١٢٧  / وجـــده )٤  الــعــبــادة  فــي  وتبتله 

ابــن كثير في  اأيــضــاً  الــحــديــث ٩٤٩(، واأخــرجــه 

قام  ومــمــن   ،)٢63  / الــكــريــم )6  ــقــراآن  ال تفسير 

باإخراج هذا الحديث اأيضاً البوصيري في اتحاف 

ــاب فــي عيش   الــخــيــرة الــمــهــرة: كــتــاب الــزهــد بـ

النبي ملسو هيلع هللا ىلص ) ٧ / ٤6١ رقم الحديث ٧3٤3(، وقام 

القدير  الحديث في فتح  الشوكاني بتخريج هذا 

)٤ / ٢٤5(، وقام اإلألباني بتخريج الحديث في 

ضعيف الترغيب: كتاب التوبة والزهد / فصل في 

عيش السلف )٢ / 3٢5 رقم الحديث ١٩٠١(. 

ترجمة رجال السند وهم خمسة :

ــارون بــن زاذي بــن ثــابــت،  ــد بــن هــ ــزي  1.ي

من  يزيد  لقد كان  السلمي موألهم:  اأبو خالد 

اأهل واسط، من شيوخه الذين روى عنهم يحيى 

وداود  التيمي،  وسليمان  اإلأنــصــاري،  سعيد  بــن 

له بن عون)١(، ومن تالميذه  اأبي هند، وعبدال� بن 

الجوزجاني،  يعقوب  اإبراهيم بن  رووا عنه  الذين 

والحسن  الناقد،  وعمرو  اأبي شيبة،  ْبن   واأبــو بكر 

ابــن ســعــد: »ثــقــة كثير  الــحــلــوانــي )٢(، قــال عنه 

)١( ينظر التاريخ الكبير، للبخاري: 8 / 368.، وتاريخ بغداد، 

للخطيب البغدادي: ١6 / ٤٩١. 

)٢( رجال صحيح مسلم، إلبن منجويه: ٢ / 366. 

ثبت  »ثقة  العجلي:  عنه  وقــال   ،)3( الــحــديــث« 

»ثقة،  ابــي حاتم:  عنه  ــال  )٤(،وقـ الحديث«  في 

ــاأل عــن  ــــســ  اإمـــــــام صــــــدوق فــــي الـــحـــديـــث، إل ي

 مثله« )5(، وقال عنه ابن حجر »ثقة متقن عابد من 

التاسعة« )6(، توفي سنة ست ومائتين)٧(.

2. الجراح بن منهال الجزري :كان المنهال 

من اأهل حران، وكان يكنى باأبي العطوف وبه كان 

الزهري،  عنهم  روى  الذين  شيوخه  من  يعرف، 

والحكم بن عتيبه، ومن تالميذه الذين رووا عنه 

اأبو حنيفة، واأبو المنذر الوراق، ويزيد بن هارون 

)8(، قال عنه العقيلي: «ضعيف «)٩(وقال عنه اأبو 

حاتم: »هو متروك الحديث، وإل يكتب حديثه« 

متروك  خالعة  »فيه  الدارقطني:  عنه  ــال  ــ )١٠(،وق

الــحــديــث«)١١(، وقـــال عنه ابــن شــاهــيــن: »ليس 

حديثه بشيء« )١٢(، وقال عنه البخاري ومسلم: 

المديني:  بن  علي  وقــال  الحديث«)١3(،  »منكر 

)3( الطبقات الكبرى، إلبن سعد: ٧ / ٢٢8. 

)٤( الثقات، للعجلي: ٢ / 368. 

)5( ينظر الجرح والتعديل، إلبن ابي حاتم: ٩ / ٢٩5. 

)6( تقريب التهذيب، إلبن حجر: ص 6٠6. 

)٧( ينظر الثقات، للعجلي: ٢ / 368. 

ابــي حــاتــم :٢ / 5٢3.،  الــجــرح والــتــعــديــل، إلبــن  )8( ينظر 

والمجروحين، إلبن حبان: 5 / ٢58 ٢5٩. 

)٩( ينظر الضعفاء الكبير، للعقيلي: ١ / ٢٠٠. 

)١٠( الجرح والتعديل، إلبن ابي حاتم: ٢ / 5٢3. 

)١١( ينظر الضعفاء والمتروكون، للدارقطني: ١ / ٢6٢. 

ــاريــخ اأســـمـــاء الــضــعــفــاء والــكــذابــيــن، إلبـــن شــاهــيــن:   )١٢( ت

ص 6٧. 

)١3( تعجيل المنفعة، إلبن حجر: ١ / 38١. 
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اإلأحاديث التي حكم عليها السمعاني ت )٤8٩هـ( بالغرابة في سور )العنكبوت - الروم - السجدة - يس( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وستين  ثمان  سنة  توفي  حديثه«)١(،  يكتب  »إل 

ومائة)٢(.

3. محمد بن مسلم بن عبد ال�له بن شهاب 

الزهري: من شيوخه الذين روى عنهم سهل بن 

سعد، وابن عمر، واتس ابن مالك، ومن تالميذه 

ــالـــك، وعــطــاء  ــو حــنــيــفــة، ومـ ــ الـــذيـــن رووا عــنــه اأب

»تابعي،  العجلي:  عنه  قــال  ــــاح)3(،  ربـ اأبـــي  بــن 

ثقة«)٤(، وقال عنه ابن حبان :« من احفظ اأهل 

فقيهاً  وكــان  سياقاً  لها  واحسنهم  للسنن،   زمانه 

»متفق على  حجر:  ابــن  عنه  وقــال   ،)5(» فــاضــالً

الطبقة  رؤوس  مــن  وهــو  وثــبــتــه،  اإتــقــانــه  و جاللته 

الرابعة«)6(، وقال عنه ابن المبرد: »احد اإلأعالم 

فقيها  السيوطي: »كان  وقال عنه   ،)٧( الحفاظ« 

فاضل« ،)8( توفي سنة اأربعة وعشرين ومائة.)٩(

4. عن رجل: مجهول لم يتم تسميته من هو 

فيكون مجهول العين .

القرشي  الخطاب  بن  عمر  بن  ال�له  عبد   .5

العدوي: وكان ابن عمر يكنى باأبي عبد الرحمن 

واأمه زينب بنت مظعون بن حبيب وكان اإسالمه 

)١( المصدر نفسه. 

)٢( تعجيل المنفعة، إلبن حجر: ١ / 38١. 

)3( اإسعاف المبطاأ في رجال الموطاأ، للسيوطي: ص ٢6. 

)٤( الثقات، للعجلي: ٢ / ٢53. 

مصار، إلبن حبان: ص ١٠٩.  )5( مشاهير علماء اإلأ

)6( تقريب التهذيب، إلبن حجر: ص 5٠6. 

)٧( تذكرة الحفاظ وتبصرة اإليقاظ، إلبن المبرد: ص ٢3٧. 

)8( اإسعاف المبطاأ في رجال الموطاأ، للسيوطي: ص ٢6. 

)٩( تذكرة الحفاظ وتبصرة اإليقاظ، إلبن المبرد: ص ٢3٧. 

سالم اأبيه عمر بن الخطاب ولم يكن  بمكة مع اإلإ

بلغ يومئذ )١٠( من شيوخه الذين كروى عنهم، عن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاأكثر، وعن اأبي بكر، وعمر، وعثمان، 

واأبي ذر، ومن تالميذه الذين رووا عنه بنوه وعبد 

له بن عباس، وجابر، واإلغر المزني)١١( وهو من  ال�

صغار الصحابة. 

الحكم على الحديث: 

العطوف  ابــو  اإإل  ثــقــات  كلهم  السند  رجـــال 

وقال   )١٢( العقيلي »ضعيف«  عنه  قال  الجزري. 

اأبــي حاتم »مــتــروك الحديث إل يكتب  ابــن  عنه 

خالعة  »فيه  الدارقطني  عنه  وقــال   )١3( حديثه« 

متروك الحديث«)١٤( وقال عنه ابن شاهين »ليس 

ومسلم  البخاري  عنه  وقــال   )١5( بــشــيء«  حديثه 

المديني  ابــن  عنه  وقـــال   )١6( الــحــديــث«  »منكر 

سند  يكون  هــذا  وعلى   .)١٧( حديثه«  »إليكتب 

له اأعلم.  الحديث ضعيف وال�

ومن الدإلئل التي تؤيد ضعف سند الحديث، 

وجـــود رجـــل مــجــهــول لــم يــســم مــوجــود فــي سند 

ــديـــث، وكـــذلـــك قــــول الــبــيــهــقــي عـــن سند  ــحـ الـ

)١٠( رجال صحيح البخاري، للكالباذي: ١ / 3١6. 

ثير: 3 / 336.  )١١( اأسد الغابة، إلبن اإلأ

)١٢( الضعفاء الكبير، للعقيلي :١ / ٢٠٠. 

)١3( الجرح والتعديل، إلبن ابي حاتم: ٢ / 5٢3. 

)١٤( الضعفاء والمتروكون، للدارقطني: ١ / ٢6٢. 

ــيــن، إلبـــن شــاهــيــن:   )١5( تــاريــخ اســمــاء الــضــعــفــاء والــكــذاب

ص 6٧. 

)١6( تعجيل المنفعة، إلبن حجر: ١ / 38١. 

)١٧( المصدر نفسه. 
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 الحديث »هذا اإسناد مجهول والجراح بن منهال 

كــثــيــر عنه  ابــــن  قــــول  )١( ، وكـــذلـــك  ضــعــيــف« 

ــو الــعــطــوف الــجــزري  ــ ــذا حــديــث غــريــب، واأب  »هـ

ضــعــيــف«)٢(. وقـــال عنه اإلألــبــانــي “هـــذا حديث 

ضعيف جداً، في اإسناده متروك واآخر لم يسم”)3(. 

ســبــب حــكــم الــســمــعــانــي عــلــى الــحــديــث 

بالغرابة :

له  اأجــد  لــم  الحديث  بتخريج  قمت  اأن  بعد 

هو  هنا  بالغريب  فالمقصود  ســنــاد،  اإلإ هــذا  غير 

الغريب  اإســنــاد واحــد فقط اي  الــذي له  الغريب 

اإلصطالحي. 

المطلب الثاني: غرائب سورة الروم. 

له  ال� رحمه  السمعاني  قــال  الثاني:  الحديث 

ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چ  تعالى:  قوله  تفسير  في 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ ]الروم: 8[ 

قامة الحق، وقيل: للحق.  اأي: للعدل، ويقال: إلإ

وقد روي في بعض اإلأخبار:” اأن النبي مر على 

قوم وهم يتفكرون، فقال: تفكروا في خلق ال�له، 

وأل تتفكروا في ال�له “. وهذا خبر غريب.)٤(

تخريج الحديث :

 83  / المجروحين )3  في  ابــن حبان  اأخرجه 

ترجمة رقم ١١٤٤( واللفظ له قال: روى الوازع عن 

)١( تاريخ دمشق، إلبن عساكر :٤ / ١٢٧. 

)٢( تفسير ابن كثير :6 / ٢63. 

)3( ضعيف الترغيب والترهيب، لاللباني: ٢ / 3٢5. 

)٤( تفسير السمعاني: ٤ / ١٩8. 

سالم عن ابن عمر َعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال :)تفكروا 

اأبن  واأخرجه  له(،  ال� في  تفكروا  له وإل  ال� في خلق 

اأيضاً  واأخــرجــه   .)385  / الكامل )8  فــي   عــدي 

في  بالتفكر  ــر  اإلأمـ بــاب  العظمة  فــي  الشيخ  اأبـــو 

له عز وجل وقدرته وملكه وسلطانه وعظمته  اآيات ال�

ووحدانيته، )١ / ٢3٧ رقم الحديث ٢١( قال: 

حدثنا  النيسابوري،  يعقوب  بــن  يوسف  حدثنا 

اأبو الجوزاء، قال: حدثنا عبد  اأحمد بن عثمان 

الصمد بن عبد الــوارث، حدثنا عبد الجليل بن 

عطية القيسي، حدثنا شهر بن حوشب، عن عبد 

له ملسو هيلع هللا ىلص على  ال� له بن ســالم، قــال: خــرج رســول  ال�

له،  ال�  ناس من اأصحابه، وهم يتفكرون في خلق 

في  نتفكر  قالوا:  تتفكرون؟«،  »فيم  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال 

في  تفكروا  »فــال  قــال:  وتعالى،  تبارك  له  ال� خلق 

لــه، فــاإنــه خلق  ــ� لــه، ولــكــن تــفــكــروا فيما خلق ال ــ� ال

خلقا قدماه في اإلأرض السابعة السفلى، وراأسه 

قد جاوز السماء العليا ما بين قدميه اإلى منكبيه 

مسيرة ثالث مائة عام، وما بين كتفيه اإلى اأخمص 

قدميه مسيرة ثالث مائة عام، فالخالق اأعلم من 

له العظيم«.  المخلوق، سبحان ال�

ــو نعيم فــي حلية اإلأولــيــاء  واأخــرجــه كــذلــك اب

)6 / 66(، قال: حدثنا سليمان بن اأحمد , ثنا 

ثنا   , اأبــي  اأحمد بن حنبل، حدثني  له بن  ال� عبد 

عبد الصمد بن عبد الوارث , ثنا عبد الجليل بن 

له بن سالم، قال:  عطية , عن شهر , عن عبد ال�

له ملسو هيلع هللا ىلص على ناس من اأصحابه وهم  خرج رسول ال�

له ملسو هيلع هللا ىلص: »فيم  له فقال رسول ال� يتفكرون في خلق ال�
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اإلأحاديث التي حكم عليها السمعاني ت )٤8٩هـ( بالغرابة في سور )العنكبوت - الروم - السجدة - يس( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

له قال: »إل تفكروا  ال� تتفكرون« قالوا: نتفكر في 

له فاإن ربنا خلق ملكا  له وتفكروا في خلق ال� في ال�

قدماه في اإلأرض السابعة السفلى وراأسه قد جاوز 

مسيرة  ركبتيه  اإلـــى  قدميه  بين  مــا  العليا  السماء 

قدميه  اأخمص  اإلــى  بين كعبيه  ومــا  عــام  ستمائة 

مسيرة ستمائة عام والخالق اأعظم من المخلوق«، 

واأخرجه اأبن القيسراني في تذكرة الحفاظ، باب 

واأخرجه   ،)3٩3 الحديث  رقــم   ١66 )ص  التاء 

اأيضاً الديلمي في كتابه الفردوس عن اأبن عباس، 

)٢ / 56 رقم الحديث ٢3١8(، قال: ))تفكروا 

له فاإنكم لن تقدروا  له وإل تفكروا في ال� في خلق ال�

األف  اإلــى كرسيه  السابعة  السماء  اإن من  و قــدره 

نور وهو فوق ذلك((، واأخرجه اأيضاً الزيلعي في 

تخريج اأحاديث الكشاف ولكن بلفظ مختلف 

قليالً )3 / ٢١8 رقم الحديث ١١٢٩(، قال: عن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال )إل تتفكروا في عظم ربكم ولكن 

له من المالئكة فاإن خلقا من  تفكروا فيما خلق ال�

العرش  اإسرافيل زاوية من زوايا  له  المالئكة يقال 

على كاهله وقدماه في اإلأرض السفلى وقد مرق 

له  راأسه من سبع سموات واأنه ليتضائل من عظمة ال�

حتى يصير كاأنه الوضع(، واأخرجه اأيضاً العراقي 

الفكر،  اإلأحـــيـــاء: كــتــاب  اأحــاديــث   فــي تخريج 

)ص ١٧٩٩ رقم الحديث ١ و ٢(.

قال: )خرج على قوم ذات يوم وهم يتفكرون 

نتفكر في  فقالوا:  تتكلمون؟«  فقال »ما لكم إل 

لــه، قــال »فــكــذلــك فــافــعــلــوا، تــفــكــروا في  ــ� خلق ال

خلقه وإل تــفــكــروا فيه فـــاإن بــهــذا الــمــغــرب اأرضــا 

نــورهــا، مسيرة  وبــيــاضــهــا  بياضها  نــورهــا  بــيــضــاء 

لم  له  ال� خلق  من  خلق  بها  يوما  اأربعين  الشمس 

فاأين  له  ال� رســول  يا  قالوا:  عين«  طرفة  له  ال� يعصوا 

الشياطين منهم؟ قال »ما يدرون خلق الشيطان 

اأم إل قالوا: من ولد اآدم؟ قال »إل يدرون خلق اآدم 

اأم إل«، واأخرجه كذلك السخاوي في المقاصد 

الحسنة، )ص ٢6٠ رقم الحديث 3٤٢(، واأيضاً 

اأخرجه العجلوني في كشف الخفاء )١ / 35٧ 

رقم الحديث ١٠٠5(.

ترجمة رجال السند وهم ثالثة :

1- وازع بن نافع العقيلي: من شيوخه الذين 

ــه، واأبـــــي سلمة  لـ ــ� الـ روى عــنــهــم ســالــم بـــن عــبــد 

عنه  رووا  الذين  تالميذه  ومــن  الرحمن  عبد  ابــن 

ــابــت الـــجـــزري،  مــســكــيــن بـــن بــكــيــر وعــلــى بـــن ث

اأهــل  اأيــضــاً  ابــن صــقــالب)١( وروى عنه  والمغيرة 

الجزيرة)٢(،قال عنه البخاري »منكر الحديث »)3( 

)٤(وقــال  الحديث«  »مــتــروك  النسائي:  عنه  وقــال 

عنه اأبو حاتم: »ضعيف الحديث« وقال عنه مرة 

اأخرى: »ذاهب الحديث« )5(، وقال عنه يحيى 

بن معين: »ليس بثقة« )6(، وقال عنه اأبو زرعة: 

)١( الجرح والتعديل، إلبن ابي حاتم: ٩ / 3٩. 

)٢( المجروحين، إلبن حبان: 3 / 83. 

)3( الضعفاء الصغير، للبخاري: ص ١١٧. 

)٤( الضعفاء والمتروكون، للنسائي: ص ١٠3. 

)5( الجرح والتعديل، إلبن ابي حاتم: ٩ / 3٩. 

)6( ينظر الجرح والتعديل. إلبن ابي حاتم: ٩ /3٩. 
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ضعيف الحديث جداً ليس بشيء«)١(، وقال عنه 

ابن حبان :« يروي الموضوعات عن الثقات«)٢(، 

وقال عنه الدارقطني« ضعيف الحديث«)3( 

2- سالم بن عبد ال�له بن عمر بن الخطاب 

)٤( من  الــمــدنــي:  الــعــدوي  الــقــرشــي  اأبـــو عمر 

له بن عمر،  شيوخه الذين روى عنهم اأبيه عبد ال�

اأبــي بكر، واأبــي هريرة،  ْبــن محمد بن  َّه  ال� وعبد 

ورافـــع بــن خـــديـــج)5(، ومــن تــالمــيــذه الــذيــن رووا 

بن  اأبي سفيان، وعمر  بن  الزهري، وحنظلة  عنه 

ــد)6(، قــال عنه ابــن ســعــد: »كــان  محمد بــن زيــ

ورعـــاً«)٧(،  الــرجــال  من  عاليا  الحديث  كثير  ثقة 

وقال عنه العجلي : »مدني تابعي ثقة« )8(، قال 

اأبـــاه فــي السمت  ابــن حــبــان: »كـــان يشبه   عنه 

الـــمـــزي »الــفــقــيــه« )١٠( قـــال عــنــه  والـــهـــدى” )٩( 

سنة  توفي  الهيثم  ومــائــة)١١(وقــال   توفي سنة ست 

ثمان ومائة.)١٢( 

)١( ينظر المصدر نفسه. 

)٢( المجروحين، إلبن حبان :3 / 83. 

الضعفاء  من  السنن  في كتاب  الدارقطني  فيه  تكلم  من   )3(

والمتروكين والمجهولين، إلبن زريق: 3 / ١3٩. 

)٤( رجال صحيح البخاري، للكالباذي: ١/ 3١5. 

)5( رجال صحيح مسلم، إلبن منجويه: ١ / ٢58. 

)6( المصدر نفسه. 

)٧( الطبقات الكبرى، إلبن سعد :5 / ١5٤. 

)8( الثقات، للعجلي: ١ / 383. 

)٩( الثقات، إلبن حبان: ٤ / 3٠5. 

)١٠( تهذيب الكمال، للمزي: ١٠ / ١٤5. 

)١١( التاريخ الكبير، للبخاري :٤ / ١١5. 

)١٢( رجال صحيح البخاري، للكالباذي: ١ / 3١6. 

»ثقة«  الخطاب:  بن  عمر  بن  ال�له  عبد   -3

انظر ترجمته في الحديث الحادي والعشرين. 

الحكم على الحديث: 

الــوازع  اإل  ثقات  الحديث كلهم  رجــال سند 

بن نافع العقيلي، فقد اتفق العلماء على ضعفه، 

وقال   )١3( الحديث«  »منكر  البخاري  عنه  فقال 

عنه  وقــال   ،)١٤( الحديث«  »متروك  النسائي  عنه 

قال  اأخـــرى  ومــرة  الحديث«  اأبــو حاتم »ضعيف 

وقـــال عنه يحيى   ،)١5( الــحــديــث«  »ذاهـــب  عنه 

زرعة  اأبــو  عنه  وقــال   ،)١6( بثقة«  »ليس  معين  بن 

ــداً لــيــس بـــشـــيء« )١٧(،  »ضــعــيــف الــحــديــث جــ

ــــروى الــمــوضــوعــات عن  ــال عــنــه ابـــن حــبــان »ي  وقـ

الــدارقــطــنــي »ضعيف  عنه  وقـــال   ،)١8( الــثــقــات« 

الحديث  وبناًء على هذا يكون   ،)١٩( الحديث« 

له اعلم. ضعيف وال�

اإل ان هذا الحديث روى من عدة طرق فقد 

ابن  ابــن عمر، وروى من طريق  روى من طريق 

له بن سالم، باأسانيد  عباس وروى من طريق عبد ال�

ــال الــســخــاوي فــي المقاصد  مــخــتــلــفــة، وكــمــا قـ

اجتماعها  لكن  ضعيفة،  واأســانــيــدهــا  الحسنة« 

)١3( الضعفاء الصغير، للبخاري: ص ١١٧. 

)١٤( الضعفاء والمتروكون، للنسائي: ص ١٠3. 

)١5( الجرح والتعديل، إلبن ابي حاتم: ٩ / 3٩ . 

)١6( المصدر نفسه. 

)١٧( المصدر نفسه. 

)١8( المجروحين، إلبن حبان: 3 / 83. 

)١٩( من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء 

والمتروكين والمجروحين، إلبن زريق: 3 / ١3٩. 
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اإلأحاديث التي حكم عليها السمعاني ت )٤8٩هـ( بالغرابة في سور )العنكبوت - الروم - السجدة - يس( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يكتسب قوة، والمعنى صحيح«)١(، وبهذا يصبح 

له اأعلم.  الحديث حسناً لغيره وال�

ســبــب حــكــم الــســمــعــانــي عــلــى الــحــديــث 

بالغرابة: 

الحديث  عــلــى  الــســمــعــانــي  اإن ســبــب حــكــم 

بالغرابة هو الضعف إلن هذا الحديث روى بعدة 

اسانيد كلها فيها راوي اتهم بالضعف وعلى هذا 

يكون المراد بالغريب هنا هو الضعيف.

المطلب الثالث: غرائب سورة السجدة.       

له  ال� رحمه  السمعاني  :قال  الثالث  الحديث 

چ ی ی ی ی  تــعــالــى:  ــه  قــول تــفــســيــر  فـــي 

الــمــوت  مــلــك   ]١١ ]الــســجــدة:  چ  مئ  حئ  جئ 

هــو عــزرائــيــل، وقــيــل: يــتــوفــاكــم بنفسه، ويــقــال: 

باأعوانه. وفي بعض اإلأخبار: اأن ملك الموت على 

روح  اأعــوانــه  فينزع  واإلأرض،  السماء  بين  معراج 

نسان فاإذا بلغ ثغرة نحره قبضه ملك الموت.  اإلإ

بين  الموت كطست  الدنيا عند ملك  اأن  وروى 

 رجلي اإنسان. وروى جعفر بن محمد عن اأبيه: 

“اأَن النَِّبي دخل على رجل من اأْلأَْنَصار يعودُه، 

َفَراأى ملك اْلَمْوت ِعْند َراأسه، فقتال َلُه: اْرفُْق 

نفسا  طب  َفَقاَل:  اأَْصَحاِبي،  من  الرجل  ِبَهَذا 

ــاَل:  قَ ثــمَّ  َرفِــيــق،  ُمؤمن  ِبُكل  نِّــي  َفــاإِ  وقــر عينا، 

اأرْدت قبض  َلو  ِبَيِدِه  َنفِسي  َوالَّــِذي  د،  ُمَحمَّ َيا 

ال�له  ــاأْمــر  َي َحــتَّــى  َعــَلــْيــِه  قــدرت  َمــا  روح بعوضة 

َيْوم  كل  النَّاس  ــوه  ُوُج اأتصفح  ــي  اإِنِـّ َو ِبَقْبِضِه، 

)١( المقاصد الحسنة، للسخاوي :ص ٢6١. 

ات” والخبر غريب.)٢( خمس َمرَّ

تخريج الحديث: 

 /  ٤( الكبير  المعجم  فــي  الــطــبــرانــي  اأخــرجــه 

قــال:  لــه  الــحــديــث ٤١88( والــلــفــظ  ٢٢٠ رقـــم 

اإسحاق بن داود الصواف التستري، ثنا  “حدثنا 

بن  اإسماعيل  ثنا  بن عقيل،  له  ال� بن عبد  محمد 

عــن جعفر  الجعفي،  بــن شمر  عــمــرو  ثنا  اأبـــان، 

 بن محمد، عن اأبيه، قال: سمعت الحارث بن 

الــخــزرج، يــقــول: حدثني، اأبـــي، قــال: سمعت 

لـــه ملسو هيلع هللا ىلص، يـــقـــول: ونــظــر الــنــبــي ملسو هيلع هللا ىلص اإلـــى  ــول الـــ� رســ

راأس رجــل من  الــســالم عند  عليه  الــمــوت  ملك 

اإلأنصار، فقال: »يا ملك الموت ارفق بصاحبي 

السالم:  عليه  الموت  ملك  فقال  مــؤمــن«،  فاإنه 

طب نفسا وقر عينا، واعلم اأني بكل مؤمن رفيق، 

فــاإذا  اآدم  ابــن  اأنــي إلأقبض روح  يا محمد  واعلم 

ــدار ومعي  ــ صـــرخ صـــارخ مــن اأهــلــه قــمــت فــي ال

له ما ظلمناه   روحه، فقلت: ما هذا الصارخ؟ وال�

وإل سبقنا اأجله وإل استعجلنا قدره، ومالنا في قبضه 

اإن  له تؤجروا، و من ذنب، فاإن ترضوا بما صنع ال�

تحزنوا وتسخطوا تاأثموا وتؤزروا، ما لكم عندنا من 

اإن لنا عندكم بعد عودة وعودة، فالحذر  عتبى، و

وما من اأهل بيت يا محمد شعر وإل مدر، بر وإل 

بحر، سهل وإل جبل، اإإل اأنا اأتصفحهم في كل 

يوم وليلة حتى إلأنا اأعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم 

له يا محمد لو اأردت اأن اأقبض روح  باأنفسهم، وال�

)٢( تفسير السمعاني: ٤ / ٢٤5. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نور شاكر محمود اأحمد - اأ. د. محمود حميد مجبل الحاتمي 

له هو  ال� بعوضة ما قــدرت على ذلك حتى يكون 

اأذن بقبضها قال جعفر: بلغني اأنه اإنما يتصفحهم 

عند مواقيت الصالة فاإذا نظر عند الموت، فمن 

كان يحافظ على الصلوات دنا منه الملك ودفع 

له محمد  عنه الشيطان، ويلقنه الملك إل اإله اإإل ال�

له، وذلك الحال العظيم«. واأخرجه اأيضاً  رسول ال�

اأبو الشيخ في العظمة /صفة ملك الموت )عليه 

رقم   937 /  3( وقـــوتـــه،  خلقه  وعــظــم  الـــســـالم( 

اأيضاً  الحديث  هــذا  واأخـــرج   ،)473 الحديث 

ذكر  / كتاب  المتناهية  العلل  فــي  الــجــوزي  ابــن 

الموت حديث في الرفق بالمؤمن )٢ / ٤١٤ رقم 

الحديث ١٤٩5( بسند مختلف عن ابن عباس 

قال: »اأنا محمد بن عبد الملك قال اأنا اإسماعيل 

بن مسعدة قال اأنا حمزة ابن يوسف قال اأنا ابن 

له بن نصر قال نا سليمان بن  عدي قال نا عبد ال�

عبد العزيز قال نا محمد بن اإدريس الشافعي عن 

بن  المخزومي عن سيف  الــحــارث  بن  له  ال� عبد 

دينار  بن  بن سعد عن عمرو  قيس  سليمان عن 

له ملسو هيلع هللا ىلص دخل على رجل  عن ابن عباس اأن رسول ال�

من اإلأنــصــار وهــو يموت فقال “يــا ملك الموت 

ارفق بصاحبنا هذا فقدما ما فجعت اإلأحبة فقال 

ملك الموت على لسان اإلأنصاري يا محمد اإني 

بكل رجل مسلم رفيق”، واأيضاً اأخرجه ابن كثير 

في تفسيره )6 / 3٢٢( ورواه عن ابن اأبي حاتم 

اأبــي، حدثنا  اأبــي حاتم: حدثنا  قــال: وروى ابن 

بن  عمر  حدثنا  المقري،  يحيى  اأبــي  بــن  يحيى 

اأبــي  قــال: سمعت  بــن محمد  سمرة عــن جعفر 

يقول: وذكر الحديث. 

الزوائد،  مجمع  في  الهيثمي  اأيضاً  واأخرجه   -

الــمــؤمــن وغيره  فــي مــوت  بــاب   /  كــتــاب الجنائز 

ــه  ــرجـ واأخـ  )3٩٢8 الــحــديــث  ــم  ــ رق  3٢5  /  ٢(

 اإلألباني في السلسلة الضعيفة ) ١3 / ٩٢٢ رقم 

الحديث 6٤١٠(.

ترجمة رجال السند وهم سبعة :

التستري:  الــصــواف  داود  بــن  اإســحــاق   .1 

وهو شيخ الطبراني لم اأجد من العلماء من تكلم 

بترجمته، اأو جرحه وتعديله. 

2. محمد بن عبد ال�له بن عقيل ابن صبيح 

ــو مــســعــود الــبــصــري مـــن شــيــوخــه  ــ الــهــاللــي: اأبـ

الذين روى عنهم: اإبراهيم بن سليمان الدباس، 

اإسحاق بن داود  الــوراق،، و اأبان  اإسماعيل بن  و

ــزار)١(  ــبـ الـــصـــواف الــتــســتــري، وبــشــر بــن ثــابــت الـ

،ومن تالميذه الذين رووا عنه اأبو داود والنسائي 

وابــن ماجة وابنه عبد العزيز بن محمد واأبــو بكر 

البزار)٢(، قال النسائي: »إل باأس به«)3(، وقال عنه 

ابن حجر »صدوق من الحادية عشرة« )٤(

الــوراق  اإســحــاق  اأبــو  ــان  اأب بن  اإسماعيل   .3

األأزدي: وكـــان اإســمــاعــيــل مــن اأهـــل الــكــوفــة من 

وعبد  القمي  يعقوب  عنهم  روى  الــذيــن  شيوخه 

الذين رووا عنه  ومن تالميذه  بهرام،  بن  الحميد 

)١( تهذيب الكمال، للمزي: ٢5 / 5٠6. 

)٢( تهذيب التهذيب، إلبن حجر: ٩ / ٢6٤. 

)3( تهذيب الكمال، للمزي: ٢5 / 5٠٧. 

)٤( تقريب التهذيب، إلبن حجر: ص ٤8٩. 
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اإلأحاديث التي حكم عليها السمعاني ت )٤8٩هـ( بالغرابة في سور )العنكبوت - الروم - السجدة - يس( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الكوفيون)١(، والبخاري واأيضاً ابو داود والترمذي، 

الـــبـــخـــاري  ــال عـــنـــه  ــ قـ  ،)٢( ــبــل  ــــن حــن ب  واأحــــمــــد 

»صدوق« )3(- وقال اأحمد بن حنبل »ثقة«)٤( وقال 

الحديث  اأبــي شيبة »ثقة صحيح  بن  فيه عثمان 

»ثــقــة«)6(،  الذهبي:  عنه  وقــال   ،)5( مسلم«  ورع 

وقال النسائي: »ليس به باأس«)٧(وقال ابن معين: 

اإسماعيل بن اأبان  »اإسماعيل بن اأبان الوراق ثقة و

الغنوي كــذاب«)8(. وقال عنه ابن حجر: »ثقة، 

تكلم فيه للتشيع«.)٩(

4. عمرو بن شمر الجعفي: الكوفي وكانت 

الــذيــن روى  لــه)١٠(، مــن شيوخه  الــ� اأبــا عبد  كنيته 

المالئي،  قيس  بن  وعمرو  جابرالجعفي،  عنهم 

وليث بن اأبي سليم)١١(، قال عنه النسائي »متروك 

الضعفاء  في  الدارقطني  وذكــره  الحديث”)١٢(، 

والــمــتــروكــون )١3(، قـــال عــنــه ابـــن حــبــان :«كـــان 

ممن يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل 

)١( الثقات، إلبن حبان: 8 / ٩١. 

)٢( تهذيب التهذيب، إلبن حجر: ١ / ٢6٩. 

)3( التاريخ الكبير، للبخاري: ١ / 3٤٧. 

)٤( تاريخ اأسماء الثقات، إلبن شاهين: ص ٢8. 

)5( المصدر نفسه. 

)6( الكاشف، للذهبي: ١ / ٢٤٢ . 

)٧( تهذيب التهذيب إلبن حجر: ١ / ٢٧٠ 

)8( المصدر نفسه. 

)٩( تقريب التهذيب، إلبن حجر: ص ١٠5. 

)١٠( الكامل، إلبن عدي: 6 / ٢٢6. 

)١١( ينظر الكامل، إلبن عدي: 6 / ٢٢٧ ٢٢8. 

)١٢( الضعفاء والمتروكون، للنسائي: ص 8٠. 

ترجمة   ،١65  /  ٢ للدارقطني:  والمتروكون،  الضعفاء   )١3( 

رقم 3٩٧. 

اأهل البيت وغيرها إل يحل كتابة حديثه اإإل على 

بن معين:  يحيى  عنه  وقال  التعجب«)١٤(،   جهة 

«ليس بثقة» وقال مرة : «ليس بشيء أل يكتب 

»واهــي  بن علي:  عنه عمرو  وقــال  حديثه«)١5(، 

الحديث حدث باأحاديث منكرة«)١6( ،وقال عنه 

في سنة  توفَّي  المتروكين«)١٧(  »احــد  ابن حجر: 

سبع وخمسين ومائة )١8(.

5. جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 

علي بن اأبي طالب المدني الهاشمي الصادق: 

له من شيوخه الذين روى  كان يكنى باأبي عبد ال�

له بن اأبي  عنهم اأبيه ومحمد بن المنكدر، وعبيد ال�

رافع، وعطاء وعــروة)١٩(، ومن تالميذه الذين رووا 

عنه مالك وشعبة وابن عيينة، وسفيان بن سعيد 

الثوري)٢٠( قال عنه ابن اأبي حاتم : »سمعت اأبي 

يقول: جعفر بن محمد ثقة إل يساأل عن مثله«)٢١(

وقال عنه يحيى بن معين : »ثقة ماأمون«)٢٢(، وقال 

بن اأبي خيثمة : »ثقة«)٢3(، وقال عنه ابن حجر: 

)١٤( المجروحين، إلبن حبان: ٢ / ٧5. 

)١5( الضعفاء والمتروكون، إلبن الجوزي: ٢ / ٢٢8. 

)١6( المصدر نفسه. 

)١٧( تهذيب التهذيب، إلبن حجر: 8 / 8٤. 

)١8( المجروحين، إلبن حبان: ٢ / ٧5. 

)١٩( تهذيب التهذيب، إلبن حجر: ٢ / ١٠3. 

 /  3 مغلطاي:  الدين  لعالء  الكمال،  تهذيب  اإكــمــال   )٢٠(

 . ٢٢٧

)٢١( الجرح والتعديل، إلبن ابي حاتم: ٢ / ٤8٧. 

)٢٢( تهذيب التهذيب، إلبن حجر: ٢ / ١٠3. 

)٢3( المصدر نفسه. 
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اإمــام من السادسة«)١(، توفي سنة  »صــدوق فقيه 

ثمان واأربعين ومائة )٢(

6. محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 

الذين  من شيوخه  الباقر:  اأبو جعفر  اأبي طالب 

له ومن تالميذه الذين  روى عنهم جابر بن عبد ال�

محمد)3(،  بن  وجعفر  دينار  بن  عمرو  عنه  رووا 

قال عنه العجلي: تابعي “ثقة”)٤(، قال عنه ابن 

بني هاشم علما وفضال  »وكــان سيد   : الجزري 

وسنة« )5(، وقال عنه ابن حجر: »ثقة فاضل من 

اأربــع عشرة  اأبو نعيم مات سنة  الرابعة« )6(، قال 

 ومـــائـــة)٧(، وقــيــل تــوفــّي ســنــة ثــمــانــي عــشــرة ومــائــة 

وقيل: اأربع وقيل: خمس)8(.

7. الحارث بن الخزرج األأنصاري: مجهول 

الحال لم اأقف عليه بجرح وتعديل وترجمة. 

الحكم على الحديث :

الجعفي،  بن شمر  فيهم عمرو  السند  رجــال 

وقال   ،)٩( الحديث«  »مــتــروك  النسائي  عنه  قــال 

عنه ابن حبان : »كان ممن يروي الموضوعات 

اأهـــل البيت وغــيــرهــا إل  الــثــقــات فــي فضائل  عــن 

)١( تقريب التهذيب، إلبن حجر: ص ١٤١. 

)٢( المصدر نفسه. 

)3( الثقات، إلبن حبان: 5 / 3٤8. 

)٤( الثقات، للعجلي: ٢ / ٢٤٩. 

)5( غاية النهاية في طبقات القراء، إلبن الجزري: ٢ / ٢٠٢. 

)6( تقريب التهذيب، إلبن حجر: ص ٤٩٧. 

)٧( التاريخ الكبير، للبخاري: ١ / ١83. 

)8( غاية النهاية في طبقات القراء، إلبن الجزري: ٢ /٢٠٢. 

)٩( الضعفاء والمتروكون، للنسائي: ص 8٠. 

يحل كتابة حديثه اإإل على جهة التعجب«)١٠(، 

وقال عنه يحيى بن معين: »ليس بثقة« وقال مرة 

ــثــه«)١١( ، وقــال  : »لــيــس بــشــيء إل يكتب حــدي

 عــنــه عــمــرو بــن عــلــي: »واهــــي الــحــديــث حــدث 

»احد  ابن حجر:  عنه  وقــال  منكرة«،  باأحاديث 

المتروكين «)١٢( وكذلك في سند الحديث الحارث 

الحال ليس  الخزرج اإلأنصاري وهو مجهول  بن 

تعديله،  او  بجرحه  تكلم  من  العلماء  من  إلحد 

وعلى هذا يكون سند الحديث ضعيف إلن اآفته 

هو عمرو بن شمر. وجهالة الحارث بن الخزرجي 

اأقـــوال العلماء التي تــدل على  لــه اعلم . ومــن  والــ�

ضــعــف هـــذا الــحــديــث هــو قـــول ابـــن الــجــوزي: 

“هذا حديث إل يعرف اإإل من هذه الطريق وفيه 

بن  عمر  »وفيه  الهيثمي:  وقــول   ،)١3( مجاهيل” 

شمر الجعفي والــحــارث بــن الــخــزرج ولــم اأجــد 

انه  عنه  لباني  اإلأ قول  وكذلك  ترجمها«)١٤(،  من 

حديث موضوع )١5(.

ســبــب حــكــم الــســمــعــانــي عــلــى الــحــديــث 

بالغرابة :

الحديث  عــلــى  الــســمــعــانــي  اإن ســبــب حــكــم 

بالغرابة هو ان هذا الحديث لم يرَو اإإل من هذه 

الطريق، اي ان المراد بالغريب هنا هو الحديث 

)١٠( المجروحين، إلبن حبان: ٢ / ٧5. 

)١١( الضعفاء والمتروكون، إلبن الجوزي: ٢ /٢٢8. 

)١٢( تهذيب التهذيب، إلبن حجر: 8 / 8٤. 

)١3( العلل المتناهية، إلبن الجوزي: ٢ / ٤١٤. 

)١٤( مجمع الزوائد، للهيثمي: ٢ / 3٢5. 

حاديث الضعيفة، لاللباني: ١3 / ٩٢3.  )١5( سلسلة اإلأ



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  120 مجلة العلوم األإ

اإلأحاديث التي حكم عليها السمعاني ت )٤8٩هـ( بالغرابة في سور )العنكبوت - الروم - السجدة - يس( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــد اي الغريب  ــذي لــيــس لــه ســـوى اإســنــاد واحـ الـ

له اأعلم.  اإلصطالحي وال�

المطلب الرابع: غرائب سورة يس .

له  ال� رحمه  السمعاني  :قــاَل  الرابع  الحديث 

في تفسير قوله تعالى: چ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ ]يس: ١ 
َقَتاَدة، َعن  انه روى مَقاتل بن َحيَّان، َعن   ]٤  -

اإِن  اأنس، َعن النَِّبي َقاَل: «اإِن لكل َشْيء قلبا، َو

ــَراأَ ُســوَرة يس  قلب اْلــُقــْراآن ُســوَرة يس، َومن قَ

 . ات»  َمرَّ اْلُقْراآن عشر  قـِـَراَءة  َثَواب  ال�له   اأعَطاُه 

والخبر غريب)١(. 

تخريج الحديث: 

اأبــواب   - له  واللفظ  الترمذي في سننه  اأخرجه 

ــراآن / بـــاب مــاجــاء فــي فــضــل يــس،  ــقـ  فــضــائــل الـ

ــال: حدثنا  قـ الــحــديــث ٢88٧(  رقـــم   ١٢  /  5(

قتيبة، وسفيان بن وكيع، قاإل: حدثنا حميد بن 

الرؤاسي، عن الحسن بن صالح،  الرحمن  عبد 

اأبــي محمد، عــن مقاتل بــن حيان،  عــن هـــارون 

عن قتادة، عن اأنس، قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن 

لكل شيء قلبا، وقلب القراآن يس، ومن قراأ يس 

القراآن عشر مرات«،  قــراءة  بقراءتها  له  له  ال� كتب 

الدارمي في سننه كتاب فضائل  اأخرجه  وكذلك 

الــقــراآن / بــاب في فضل يــس، )٤ / ٢١٤٩ رقم 

الحديث 3٤5٩( واأخرجه الحكيم الترمذي اأيضاً 

)١( تفسير السمعاني: ٤ / 365. 

ــول فــي اأحــاديــث الــرســول   فــي كتابه نـــوادر اإلأصــ

)3 / ٢58( من طريق اأنس اأيضاً، واأخرجه اأيضاً 

اأنــس  الــشــهــاب مــن طــريــق   القضاعي فــي مسند 

واأخــرجــه   ،)١٠35 الــحــديــث  ــم  رقـ  ١3٠  /  ٢(

اأخرجه  اأيــضــاً مــن طريق ابــي بــن كعب، واأيــضــاً 

يمان، تعظيم القراآن فصل  البيهقي في شعب اإلإ

في فضائل السور واإلآيــات ذكر سورة يس )٤ / 

٩٤ رقم الحديث ٢٢33(، وذكره ابن القيسراني 

فــي كتابه اأطـــراف الــغــرائــب واإلأفــــراد )٢ / ١68 

الــحــديــث  هـــذا  واأورد   ،)١٠3٧ الــحــديــث  رقـــم 

المنتخب من علل الخالل )١ /  المقدسي في 

١١٧ رقم الحديث 5٠(، واأورده كذلك الزيلعي 

اخر  الكشاف، من طريق  اأحــاديــث  تخريج  في 

 عن اأبي بن كعب مع اختالف وزيادة في اللفظ 

:رواه  قـــال   )١٠8١ الــحــديــث  رقـــم   ١١٩  /  3(

الشهاب من طريق محمد  القضاعي في مسند 

شبابة  ثنا  يحيى  بــن  زكــريــا  ثنا  الطبري  جرير  بــن 

الواحد عن علي بنى زيد بن  ثنا مخلد بن عبد 

جدعان وعطاء بن اأبي ميمونة عن زر حبيش عن 

له ملسو هيلع هللا ىلص )اإن لكل  اأبي بن كعب قال: قال رسول ال�

اإن قلب القراآن يس من قراأ يس وهو  شيء قلب و

له له واأعطي من  ال� له “عز وجــل” غفر  ال� يريد بها 

اإلأجر كاأنما قراأ القراآن اثنتي عشر مرة واأيما مسلم 

قرئ عنده اإذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل 

بين يديه  اأمــالك يقومون  بكل حرف منها عشرة 

ويشهدون  لــه  ويستغفرون  عليه  يصلون  صفوفا 

ويشهدون  عليه  ويصلون  جنازته  ويشيعون  عليه 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نور شاكر محمود اأحمد - اأ. د. محمود حميد مجبل الحاتمي 

دفنه واأيما مسلم قراأ يس وهو في سكرات الموت 

لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان 

خازن الجنة بشربة من الجنة فيشربها وهو على 

ــه وهـــو ريـــان  فـــراشـــه فــيــقــبــض مــلــك الـــمـــوت روحــ

القيامة  يــوم  ويبعث  ريــان  وهــو  قبره  فــي  ويمكث 

اإلــى  وهــو ريــان ويحاسب وهــو ريــان وإل يحتاج 

حــوض مــن حــيــاض اإلأنــبــيــاء حتى يــدخــل الجنة 

ابن كثير في تفسيره   وهو ريان “، واأخرجه اأيضاً 

)6 / ٤٩8(، وقال اأيضاً ابن كثير روى الحديث 

بسند اآخر فقال اأبو بكر البزار: »حدثنا عبد الرحمن 

بن الفضل، حدثنا زيد هو ابن الحباب، حدثنا 

حميد هو المكي مولى اآل علقمة عن عطاء بن 

له ملسو هيلع هللا ىلص:  اأبي رباح عن اأبي هريرة قال: قال رسول ال�

»اإن لكل شيء قلبا وقلب القراآن يس« ثم قال اي 

ابو بكر البزار: إل نعلم رواه اإإل زيد عن حميد” 

واأخرجه اإلألباني في السلسلة الضعيفة )١ / 3١٢ 

في  الحديث  اأورد  وكذلك   )١6٩ الحديث  رقم 

ضعيف الجامع )ص ٢٧٩ رقم الحديث ١٩35( 

وكذلك اأورده في ضعيف الترغيب )١ / ٤٤٢ رقم 

الحديث 885(. واأخرجه اأيضاً من طريق اأُبي بن 

٧٩١ رقم  اللفظ )١٢ /  كعب مع اختالف في 

قلبا،  شــيء  لكل  اأن   »: قــال  الحديث 58٧٠( 

اإن قلب القراآن )يس(، ومن قراأ )يس( وهو يريد  و

له له، واأعطي من اإلأجر  له« عز وجل »غفر ال� بها ال�

كاأنما قراأ القراآن اثنتي عشرة مرة، واأيما مسلم قرئ 

اإذا نزل به ملك الموت سورة )يس(، نزل  عنده 

بكل حرف من سورة )يس( عشرة اأمالك يقومون 

بين يديه صفوفا ويستغفرون له، ويشهدون غسله، 

ويشيعون جنازته، ويصلون عليه، ويشهدون دفنه. 

واأيما مسلم قراأ )يس( وهو في سكرات الموت؛ 

لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان 

خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فيشربها وهو 

على فراشه، يقبض ملك الموت روحه وهو ريان، 

ويمكث في قبره؛ وهو ريان، ويبعث يوم القيامة 

وهو ريان، ويحاسب وهو ريان، وإل يحتاج اإلى 

 حــوض مــن حــيــاض اإلأنــبــيــاء حتى يــدخــل الجنة 

وهو ريان«. 

ترجمة رجال السند وهم ثمانية: 

1. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد 

ال�له الثقفي اأبو رجاء البغالني مولى ثقيف)١(: من 

شيوخه الذين روى عنهم الليث بن سعد، ومالك 

بن اأنس، وابن لهيعة، ومن تالميذه الذين رووا عنه 

له بن الزبير بن عيسى الحميدي،  اأبو بكر عبد ال�

له اأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني،  واأبو عبد ال�

واأبو زكريا يحيى بن معين البغدادي)٢(، سئل يحيى 

بن معين عن قتيبة فقال »ثــقــة«)3(، وقــال عنه اأبو 

حاتم الرازي: »ثقة«)٤(، وقال عنه ابن حبان: »كان 

 من المتقنين في الحديث والمتبحرين في السنن 

)١( التاريخ الكبير، للبخاري: ٧ / ١٩5. 

)٢( المعلم بشيوخ البخاري ومسلم، إلبن خلفون: ص 5٠8. 

)3( الجرح والتعديل، إلبن ابي حاتم: ٧ / ١٤٠. 

)٤( ينظر المصدر نفسه. 
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اإلأحاديث التي حكم عليها السمعاني ت )٤8٩هـ( بالغرابة في سور )العنكبوت - الروم - السجدة - يس( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

سالم،  وانتحالها« )١(، قال عنه الذهبي: »شيخ اإلإ

مـــــــــام، الـــثـــقـــة، الــــجــــوال، راويــــة  ــحـــدث، اإلإ ــمـ الـ

ســـالم«)٢(، قال عنه ابن حجر: »ثقة ثبت من  اإلإ

العاشرة« )3(قال اأبو العباس السراج : »مات ليومين 

خلتا من شهر رمضان سنة اأربع ومائتين« )٤(. 

2. سفيان بن وكيع بن الجراح: كان يكنى 

بــاأبــي محمد الــرؤاســي، مــن شيوخه الــذيــن روى 

عنهم اأبيه، و جرير بن عبد الحميد، وعبد السالم 

ــر، وحــفــص بن  ــمـ ــــي خــالــد اإلأحـ ــرب، واأبـ بــن حــ

غياث)5(، ومن تالميذه الذين رووا عنه الترمذي، 

وابن ماجه، ومحمد بن جرير، واأبو عروبة)6(، قال 

البخاري:  )٧(،قــال  النسائي: »ليس بشيء«  عنه 

زرعة:  اأبــو  قال  لقنوه«)8(،  إلأشياء  فيه  »يتكلمون 

»إل يشتغل به«، وقال عنه اأبو حاتم : »لين«)٩(، 

وقال عنه ابن عدي: »ولسفيان بن وكيع حديث 

اأنــه كان يتلقن ما لقن ويقال:  اإنما بــالؤه  كثير و

يرفعه  مــوقــوف  مــن حــديــث  يلقنه  لــه وراق  كـــان 

سناد قوما  وحديث مرسل فيوصله اأو يبدل في اإلإ

بدل قوم”)١٠(، وقال عنه ابن حبان: »كان شيخا 

)١( الثقات، إلبن حيان: ٩ / ٢٠. 

)٢( سير اأعالم النبالء، للذهبي: ١١ / ١3. 

)3( تقريب التهذيب، إلبن حجر: ص ٤5٤. 

)٤( رجال صحيح مسلم، إلبن منجويه: ٢ / ١5١. 

)5( سير اأعالم النبالء، للذهبي: ١٢ / ١5٢. 

)6( المصدر نفسه. 

)٧( الضعفاء والمتروكون، للنسائي: ص 55. 

خبار ومعرفة الرجال، الكعبي: ٢ / ٢٤٢.  )8( ينظر قبول اإلأ

)٩( ينظر الجرح والتعديل، إلبن ابي حاتم: ٤ / ٢3٢. 

)١٠( الكامل في ضعفاء الرجال، إلبن عدي: ٤ / ٤8٢. 

فاضال صدوقا اإإل اأنه ابتلي بوراق سوء كان يدخل 

يقراأ  فيما  فيجيب  بــه  يثق  ــان  وكـ الــحــديــث  عليه 

عليه« )١١(، وقــال عنه ابــن حجر: »كــان صدوقا 

اإإل اأنه ابتلي بوراقه فاأدخل عليه ما ليس من حديثه 

فنصح فلم يقبل فسقط حديثه من العاشرة«)١٢(، 

مات سنة سبع واأربعين ومائتين يوم اإلأحد إلأربع 

عشر بقين من شهر ربيع اإلآخر)١3( . 

ــرحــمــن بـــن حميد  ــد بـــن عــبــد ال ــي 3.حــم

الكوفة)١٤(  اأهــل  من  عــوف  اأبــو  كنيته  الرؤاسي: 

اأبــي خالد،  اإسماعيل بن  و اإلأعــمــش،  روى عن 

اأبــي  ابنا  وعثمان  لــه  الــ� وعبد  نمير  ابــن  عنه  وروى 

شيبة”)١5(،قال عنه ابن سعد: »ثقة كثير الحديث 

ولــم يكتب الــنــاس كــل مــا عـــنـــده«)١6( ذكـــره ابن 

اأبي  بن  اأبوبكر  وقــال عنه  الثقات)١٧(،  في  حبان 

الرحمن  بــن عبد  راأيـــت مثل حميد  مــا  شيبة :« 

الـــرؤاســـي«)١8(،قـــال عــنــه ابـــن حــجــر :« ثــقــة من 

الثامنة«)١٩( قيل مات في اآخر سنة تسع وثمانين 

ومائة وقد قيل سنة ثنتين وتسعين ومائة )٢٠(. 

)١١( المجروحين، إلبن حبان :١ / 35٩. 

)١٢( تقريب التهذيب، إلبن حجر: ٢٤5. 

)١3( المجروحين إلبن حبان: ١ / 35٩. 

)١٤( الثقات، إلبن حبان: 6 /١٩٤. 

)١5( الجرح والتعديل، إلبن ابي حاتم: 3 / ٢٢5. 

)١6( الطبقات الكبرى، إلبن سعد: 6 / 36٧. 

)١٧( الثقات، إلبن حبان: 6 / ١٩٤. 

)١8( التعديل والتجريح، للباجي: ٢ / 5٠5. 

)١٩( تقريب التهذيب، إلبن حجر: ١8٢. 

)٢٠( الثقات، إلبن حبان: 6 / ١٩٤. 
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حي  بــن  صالح  بــن  صالح  بــن  الحسن   .4

الــثــوري،  الــهــمــدانــي،  لــه  الــ� عبد  اأبـــو  الهمداني: 

اأبيه،  عنهم:  روى  الــذيــن  شيوخه  مــن  الكوفي، 

له بن دينار، وعلي بن  وسلمة بن كهيل، وعبد ال�

رووا عنه مصعب  الــذيــن  تالميذه  ومــن  اإلأقــمــر، 

بن المقدام، وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، 

له بن موسى)١(، قال عنه العجلي : »ثقة  وعبيد ال�

الفقه«)٢(،  وكــان حسن  يتشيع  وكــان  متعبدا  ثبتا 

قـــال عــنــه يحيى بــن مــعــيــن: »الــحــســن بــن حي 

ثقة مستقيم الحديث« )3(،قــال عنه ابن حبان: 

وممن  الخشن  المتقشفة  من  ورعــا  فقيها  »كــان 

تجرد للعبادة ورفض الرئاسة على تشيع فيه« )٤(، 

قال عنه الذهبي : »الفقيه، العابد« )5(، قال عنه 

من  بالتشيع  رمــي  عابد  فقيه  »ثقة   :  ابــن حجر 

السابعة «)6(ومات سنة سبع وستين ومائة )٧(.

5. هارون ابو محمد: من شيوخه الذين روى 

عنهم، مقاتل بن حيان )ت(، َعْن قتادة )8(، َعْن 

القراآن  قلبا وقلب  »اإن لكل شيء  اأنس حديث: 

يس«، وَرَوى َعنه: اْلَحَسن ْبن صالح ْبن حي، 

)١( سير اأعالم النبالء، للذهبي: ٧ / 36٢. 

)٢( الثقات، للعجلي: ١ / ٢٩6. 

)3( ينظر الكامل في ضعفاء الرجال، إلبن عدي: 3 / ١٤6. 

)٤( الثقات، إلبن حبان: 6 / ١65. 

)5( سير اأعالم النبالء، للذهبي: ٧ / 36١. 

)6( تقريب التهذيب، إلبن حجر: ص ١6١. 

)٧( الثقات، إلبن حبان: 6 / ١65. 

)8( ينظر التاريخ الكبير، للبخاري: 8 / ٢٢6.، وينظر تهذيب 

الكمال، للمزي: ٢٠ / ١٢١. 

وروى له التِّْرِمِذّي وقال عنه: مجهول )٩(، قال عنه 

الذهبي : »مجهول »)١٠(، وقال عنه ابن حجر: 

»مجهول من السابعة« )١١(، وقال عنه الخزرجي 

في الخالصة : »مجهول« )١٢(

6. مقاتل بن حيان اأبو بسطام النبطي مولى 

عنهم  روى  الــذيــن  مــن شيوخه  ــل:  وائ بن  لبكر 

ومن  والشعبي،  وعكرمة،  ومجاهد،  الضحاك، 

المبارك، وبكير بن  ابن  الذين رووا عنه  تالميذه 

معروف، وعيسى غنجار)١3(، قال عنه يحيى بن 

»ليس  داود:  ــو  اأب عنه  وقــال   ،)١٤(« »ثقة  معين: 

ــال عــنــه الــدارقــطــنــي: »صــالــح  بــه بــــــاأس«)١5(، وقـ

 ،)١٧( »ثقة«  داود:  اأبو  عنه  وقال  الحديث«)١6(، 

وذكــر اأبــو الفتح، عن وكيع – اأنــه قــال: »ينسب 

ــال عــنــه الــذهــبــي: »كــان  ــــكــــذب«)١8(، وقـ اإلـــى ال

عابدا كبير القدر صاحب سنة وصدق« )١٩(، قال 

عنه ابن حجر: »صدوق فاضل اأخطاأ اإلأزدي في 

)٩( تهذيب الكمال، للمزي: ٢٠ / ١٢١. 

 ،.٢66  / لــلــذهــبــي: ٩  الــكــمــال،  تــهــذيــب  تــذهــيــب   )١٠(

والكشف، للذهبي: 8 / ٢٢6. 

)١١( تقريب التهذيب، إلبن حجر: ص 56٩. 

الـــخـــزرجـــي:  ــال،  ــمـ ــكـ الـ تــهــذيــب  تــذهــيــب  خـــالصـــة   )١٢( 

ص ٤٠8. 

)١3( ميزان اإلعتدال، للذهبي: ٤ / ١٧١. 

)١٤( ينظر الجرح والتعديل، إلبن ابي حاتم: 8 / 35٤. 

)١5( سير اأعالم النبالء، للذهبي: 6 / 3٤١. 

)١6( المصدر نفسه. 

)١٧( ميزان اإلعتدال، للذهبي: ٤ / ١٧٢. 

)١8( ينظر المصدر نفسه. 

)١٩( ميزان اإلعتدال، للذهبي: ٤ / ١٧١. 



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  124 مجلة العلوم األإ

اإلأحاديث التي حكم عليها السمعاني ت )٤8٩هـ( بالغرابة في سور )العنكبوت - الروم - السجدة - يس( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اإنما كذب الذي بعده من  زعمه اأن وكيعا كذبه و

السادسة«)١(توفي سنة خمسين ومائة تقريبا)٢(.

ــن عزيز  ــادة ب ــت ــن ق ــة ب ــن دعــام ــادة ب ــت 7. ق

من  الــخــطــاب،  بــاأبــي  يكنى  وكـــان  السدوسي: 

اأنس بن مالك، وعبد  الذين روى عنهم  شيوخه 

ابــن ســرجــس، وابـــى الطفيل، ومــن تالميذه  لــه  الــ�

الذين رووا عنه شعبة، وهشام الدستوائي، وسعيد 

بن ابى عروبة )3(، قال عنه ابن سعد : »ثقة ماأمونا 

حجة في الحديث«)٤(، وُسئل الزهري فقيل له: 

بل  له  ال� سبحان  فقال  قتادة؟  اأم  اأعلم  »مكحول 

قتادة وما كان عند مكحول اإل شيء يسير«)5(، 

وقال عنه يحيى بن معين : »قتادة ثقة«)6(، وقال 

عنه اأبو حاتم الرازي : »اأن اأكثر اأصحاب الحسن 

قتادة واثبت اأصحاب اأنس الزهري ثم قتادة«)٧(، 

ــان تــابــعــيــا وعــالــمــا  ــال عــنــه ابـــن خــلــكــان: »كــ ــ  وق

اأهــل  المبرد : »عــالــم  ابــن  وقــال عنه   ،)8( كبيراً« 

البصرة«)٩(، قال عنه ابن حجر : »ثقة ثبت يقال 

ولد اأكمه وهو راأس الطبقة الرابعة«)١٠(وتوفي سنة 

)١( تقريب التهذيب، إلبن حجر: ص 5٤٤. 

)٢( تهذيب التهذيب إلبن حجر: ١٠ / ٢٧٩

)3( الجرح والتعديل، إلبن ابي حاتم: ٧ / ١33. 

)٤( الطبقات الكبرى، إلبن سعد: ٧ / ١٧١ . 

)5( ينظر التاريخ، الكبير للبخاري: ٧ / ١86. 

)6( ينظر الجرح والتعديل، إلبن ابي حاتم: ٧ / ١35. 

)٧( ينظر المصدر نفسه. 

)8( وفيات اإلعيان، إلبن خلكان: ٤ / 85. 

)٩( تذكرة الحفاظ، إلبن المبرد: ص ١٩3. 

)١٠( تقريب التهذيب، إلبن حجر: ص ٤53. 

سبع عشرة ومائة بواسط )١١(.

بــن ضمضم  النضر  بــن  مالك  بــن  ــس  اأن  .8

األأنصاري: ثقة انظر ترجمته في الحديث اإلأول. 

الحكم على الحديث :

رجال السند كلهم ثقات اإإل هارون ابو محمد، 

فقد اجمع علماء الجرح والتعديل على جهالته، 

وقال   ،)١٢( مجهول«  »شيخ  الترمذي  عنه  فقال 

عنه الذهبي »مجهول«)١3(، وقال عنه ابن حجر: 

الخزرجي  السابعة«)١٤(، وقال عنه  »مجهول من 

في الخالصة »مجهول«)١5( .

له  وال� الحديث ضعيف  يكون سند  هــذا  وعلى 

اأعلم. ومما يؤيد ان هذا الحديث ضعيف هو اأقوال 

العلماء عنه ذلك ومنها قول اإلمــام احمد: »هذا 

كالم موضوع« )١6(، وقول اإلمام الترمذي وهو الذي 

روى الحديث: هذا حديث غريب، إل نعرفه اإإل 

من حديث حميد بن عبد الرحمن، وبالبصرة إل 

يعرفون من حديث قتادة اإإل من هذا الوجه. وهارون 

لباني  اأبو محمد شيخ مجهول)١٧(، وحكم عليه اإلأ

بـ»الوضع«)١8( في العديد من كتب تخريج السنة.

عيان، إلبن خلكان: ٤ / 85.  )١١( ينظر وفيات اإلأ

)١٢( سنن الترمذي، للترمذي: 5 / ١6٢. 

)١3( ينظر الكاشف، للذهبي: ٢ / 33٢، وتذهيب التهذيب، 

للذهبي: ٩ / ٢66. 

)١٤( تقريب التهذيب، إلبن حجر: ص 56٩. 

)١5( خالصة تذهيب تهذيب الكمال، للخزرجي: ص ٤٠8. 

)١6( المنتخب من علل الخالل، للمقدسي: ١ / ١١٧. 

)١٧( سنن الترمذي، للترمذي: 5 / ١٢. 

 3١٢  /  ١ لــاللــبــانــي:  الــضــعــيــفــة،  ــاديـــث  حـ اإلأ سلسلة   )١8(

 ،.٢٧٩ ص  ــانـــي:  ــبـ لـــاللـ الـــصـــغـــيـــر،  ــع  ــامـ ــجـ الـ ضــعــيــف   ،. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نور شاكر محمود اأحمد - اأ. د. محمود حميد مجبل الحاتمي 

الخاتمة

الــحــمــد لــلــه الـــذي بنعمته تــتــم الــصــالــحــات، 

الحمد لله الذي وفقني لكتابة هذه الرسالة بعد 

رحلة ممتعة مع اإلحاديث النبوية وتفسير القران 

الكريم تبين لي اأهم النتائج وهي:

السمعاني يعد من  المظفر  اأبــو  مــام  اإلإ اإن   .١

العلماء البارزين في عصره في العديد من العلوم 

وتناولت  والتفسير  والحديث  واصوله  الفقه  ومنها 

مصطلح في علم الحديث في تفسير السمعاني.

ــّل  اجــ مــــن  يـــعـــد  الــســمــعــانــي  تــفــســيــر  ان   .٢

المصنفات القديمة في التفسير الذي جمع فيه 

كان  وان  العقلي  والتفسير  النقلي  التفسير  بين 

فيه  تجلت  والــذي  النقلي،  التفسير  عليه  يغلب 

سالمي.  عقيدة اسالفنا الصالحين فاأغنى تراثنا اإلإ

بــاأســلــوب سهل موجز  لــه  الــ� اآيـــات  انــه فسر   .3

فصيح، تحاشى ماولع به كثير من المفسرين من 

التي  والعلوم  والفلسفية  المنطقية   المصطلحات 

إل تتعلق بالتفسير بعيداً عن التكرار والتطويل.

٤. تبين لــي مــن خـــالل الــغــرائــب الــتــي قمت 

بدراستها في )العنكبوت، والروم، والسجدة ويس( 

هي )٤( اأحــاديــث وهــذه اإلحــاديــث اإلربعةكلها 

جاءت بالغريب بمعنى الضعيف وعلى هذا فمصوده 

له اعلم. بالغريب في هذه السور الضعيف وال�

وضعيف الترغيب، لاللباني: ١ / ٤٤٢ 

اإيــراد  السمعاني بمنهج خــاص  اإلمـــام  5.بـــرز 

باإلحاديث  يستشهد  مــا  غالبا  فــاإنــه  اإلأحــاديــث 

ومن  الكريم،  الــقــراآن  إلآيـــات  تفسيره  فــي  النبوية 

هذه اإلأحاديث التي استشهد فيها هي اأحاديث 

وصفها )والخبر غريب( وهذه اكثر استعماله لهذه 

اللفظة بعد ذكر الحديث او اإلثر وكذلك لفظة 

)وهو غريب( )وهذا الخبر غريب( )واإلثر غريب( 

الحمد  ان  دعــوانــا  واآخـــر  جـــدا(.   )والخبر غريب 

لله ربِّ العالمين.

* * *
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اإلأحاديث التي حكم عليها السمعاني ت )٤8٩هـ( بالغرابة في سور )العنكبوت - الروم - السجدة - يس( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المصادر والمراجع

• الــقــراآن الكــريم.

له عبيد  بانة الكبرى، إلبن بطة اأبي عبد ال� ١. اإلإ

الُعْكَبري  بن حمدان  بن محمد  بن محمد  له  ال�

ــة الــعــكــبــري)ت:38٧هـــ(،  ــطَّ الــمــعــروف بــابــن َب

ــوبـــي،  ــيـ تــحــقــيــق: رضــــا مــعــطــي، وعـــثـــمـــان اإلأثـ

ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، وحمد 

الرياض،  والتوزيع،  للنشر  الراية  دار  التويجري، 

)د. ط. ت( . 

ــد الــغــابــة فــي مــعــرفــة الــصــحــابــة, إلأبــي  ٢. اأســ

بــن محمد  الــكــرم محمد  اأبــي  بــن  الحسن علي 

 بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري 

عز الدين ابن اإلأثير )ت: 63٠هـ(, تحقيق: علي 

محمد معوض - عادل اأحمد عبد الموجود, دار 

الكتب العلمية, ط:١, ١٤١5هـ - ١٩٩٤م.

الـــمـــوطـــاأ، لعبد  بـــرجـــال  الــمــبــطــاأ  3. اإســـعـــاف 

 الــرحــمــن بــن اأبـــي بــكــر جـــالل الــديــن السيوطي

الــكــبــرى –  الــتــجــاريــة  المكتبة  )ت: ٩١١هـــــ(، 

مصر، )د. ط. ت(.

صابة في تمييز الصحابة، إلأبي الفضل  ٤. اإلإ

بن حجر  اأحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  اأحمد 

العسقالني)ت: 85٢هـ(، تحقيق: عادل اأحمد 

عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب 

العلمية – بيروت، ط:١، ١٤١5هـ.

بن  بــن محمد  الــكــريــم  لعبد  اإلأنـــســـاب،   .5

منصور التميمي، السمعاني، المروزي اأبو سعد 

بن  الــرحــمــن  عــبــد  تــحــقــيــق:  هـــــ(،  )ت: 56٢ 

يحيى المعلمي اليماني، مجلس دائرة المعارف 

العثمانية حيدر اآباد، ط ١، ١38٢ هـ ١٩6٢ م. 

ــــي  ــاب فــــي تـــهـــذيـــب اإلأنـــــســـــاب، إلأب ــ ــبـ ــ 6.الـ

 الحسن علي بن اأبي الكرم محمد بن محمد بن 

الجزري،  الشيباني  الواحد  عبد  بن  الكريم   عبد 

عز الدين ابن اإلأثير )63٠ هـ(، دار صادر بيروت، 

)د. ت(. 

اأســمــاء الضعفاء والــكــذابــيــن, إلأبــي  ــاريــخ  ٧.ت

حــفــص عــمــر بــن اأحــمــد بــن عــثــمــان بــن اأحــمــد 

ــغـــدادي  ــبـ الـ اأزداذ  ــن  ــ ب اأيـــــــوب  ــن  ــ ب مــحــمــد  ــن  ــ ب

 المعروف بـ ابن شاهين )ت: 385هـ(, تحقيق: 

الــقــشــقــري, ط:١،  اأحــمــد  الــرحــيــم محمد  عــبــد 

١٤٠٩هـ/١٩8٩م.

سالم َوَوفيات المشاهير َواإلأعالم،  8.تاريخ اإلإ

اأحمد  بــن  لــه محمد  الــ� اأبـــي عبد  الــديــن  لشمس 

ــمــاز الـــذهـــبـــي)ت:٧٤8هــــ(،  ــاْي بــن عــثــمــان بــن َق

تحقيق: الدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب 

سالمي، ط:١، ٢٠٠3م. اإلإ

٩.الـــتـــاريـــخ الــكــبــيــر، لــمــحــمــد بـــن اإســمــاعــيــل 

له  ال� اأبـــي عبد  الــبــخــاري  المغيرة  بــن  اإبــراهــيــم   بــن 

)ت: ٢56هـ(، دائرة المعارف العثمانية، حيدر 

اآبــاد – الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد 

المعيد خان، )د. ت(.

اأحاديث كتاب  )اأطــراف  الحفاظ  ١٠.تذكرة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نور شاكر محمود اأحمد - اأ. د. محمود حميد مجبل الحاتمي 

محمد  الفضل  إلأبــي  حبان(,  إلبــن  المجروحين 

بن طاهر بن علي بن اأحمد المقدسي الشيباني 

المعروف بابن القيسراني )ت: 5٠٧هـ(, تحقيق: 

حمدي عبد المجيد السلفي, دار الصميعي للنشر 

والتوزيع، الرياض, ط:١، ١٤١5هـ - ١٩٩٤م.

)مطبوع  اإلأيقاظ  وتبصرة  الحفاظ  ١١.تذكرة 

ــادي(،  ــهــ ــ ضــمــن مــجــمــوع رســـائـــل ابــــن عــبــد ال

لــيــوســف بـــن حــســن بـــن اأحـــمـــد بـــن حــســن ابــن 

الِمْبرَد  ابن  الدين  الصالحي جمال  الهادي  عبد 

مختصة  لجنة  عــنــايــة:  الــحــنــبــلــي)ت:٩٠٩هـــ(، 

الدين طالب، دار  نور  باإشراف:  المحققين  من 

النوادر، سوريا، ط:١، ١٤3٢هـ - ٢٠١١م.

١٢.تهذيب التهذيب، إلأبي الفضل اأحمد بن 

علي بن محمد بن اأحمد بن حجر العسقالني 

النظامية-  المعارف  )ت: 85٢هـ(، مطبعة دائرة 

الهند، ط:١، ١3٢6هـ.

ــمــة  ــزوائـــد رجــــال اإلأئ ١3.تــعــجــيــل الــمــنــفــعــة بـ

اإلأربعة، إلأبي الفضل اأحمد بن علي بن محمد 

العسقالني)ت:85٢هـ(،  حجر  بن  اأحمد  بن 

له اإمداد الحق، دار البشائر -  تحقيق: د. اإكرام ال�

بيروت، ط:١،١٩٩6م.

١٤.التعديل والتجريح , لمن خرج له البخاري 

بن  سليمان  الوليد  إلأبــي  الصحيح،  الجامع  في 

التجيبي  بــن وارث  اأيــــوب  بــن  بــن ســعــد  خــلــف 

ــبــاجــي اإلأنـــدلـــســـي)ت: ٤٧٤هــــــ(،  الــقــرطــبــي ال

للنشر  الــلــواء  دار  لبابة حسين،  اأبــو  د.  تحقيق: 

والتوزيع – الرياض، ط:١، ١٤٠6هـ – ١٩86م. 

ــمــة  ــزوائـــد رجــــال اإلأئ ١5.تــعــجــيــل الــمــنــفــعــة بـ

اإلأربعة، إلأبي الفضل اأحمد بن علي بن محمد 

العسقالني)ت:85٢هـ(،  حجر  بن  اأحمد  بن 

له اإمداد الحق، دار البشائر -  تحقيق: د. اإكرام ال�

بيروت، ط:١،١٩٩6م.

إلأبي  كثير(،  )ابــن  العظيم  القراآن  ١6.تفسير 

الفداء اإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 

الدمشقي)ت:٧٧٤هـ(، تحقيق: محمد حسين 

منشورات  العلمية،  الكتب  دار  الــديــن،  شمس 

محمد علي بيضون – بيروت، ط:١- ١٤١٩ه.

١٧.تهذيب التهذيب، إلأبي الفضل اأحمد بن 

علي بن محمد بن اأحمد بن حجر العسقالني 

النظامية-  المعارف  )ت: 85٢هـ(، مطبعة دائرة 

الهند، ط:١، ١3٢6هـ. 

ــيــان كــثــيــر من  ١8.الــمــقــاصــد الــحــســنــة فـــي ب

اإلأحاديث المشتهرة على اإلألسنة، شمس الدين 

بــن محمد  الــرحــمــن  عبد  بــن  الخير محمد  اأبـــو 

السخاوي)ت:٩٠٢هـ(، تحقيق: محمد عثمان 

الخشت، دار الكتاب العربي – بيروت، ط:١، 

١٤٠5هـ - ١٩85م.

ــي نــعــيــم اأحــمــد بــن عبد  ــ ١٩.الــضــعــفــاء، إلأب

مهران  بن  موسى  بن  اإسحاق  بن  اأحمد  بن  له  ال�

اإلأصــــبــــهــــانــــي)ت:٤3٠هـــــ(، تــحــقــق: فــــاروق 

ــــدار الــبــيــضــاء، ط:١،  حــمــادة، دار الــثــقــافــة - ال

١٤٠5هــ – ١٩8٤م.

٢٠.قبول اإلأخبار ومعرفة الرجال, إلأبي القاسم 

البلخي  الكعبي  محمود  بن  اأحمد  بن  له  ال� عبد 
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اإلأحاديث التي حكم عليها السمعاني ت )٤8٩هـ( بالغرابة في سور )العنكبوت - الروم - السجدة - يس( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)ت: 3١٩ هـ(, تحقيق: اأبو عمرو الحسيني بن 

عمر بن عبد الرحيم, دار الكتب العلمية، بيروت 

– لبنان, ط:١، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.

الرجال, لشمس  نقد  في  اإلعتدال  ٢١.ميزان 

عثمان  بن  اأحمد  بن  له محمد  عبدال� اأبــي  الدين 

علي  تحقيق:  )ت:٧٤8ه(,  الذهبي  قايماز  بن 

والنشر,  للطباعة  المعرفة  دار  الــبــجــاوي,  محمد 

بيروت-لبنان, ط:١, ١38٢ه-١٩6٢م. 

من  المختصر  الصحيح  المسند  ٢٢.الجامع 

له ملسو هيلع هللا ىلص وسننه واأيامه صحيح البخاري،  اأمور رسول ال�

له البخاري الجعفي،  محمد بن اإسماعيل اأبو عبدال�

تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق 

النجاة)مصورة عن السلطانية باإضافة ترقيم ترقيم 

محمد فؤاد عبد الباقي(، ط:١، ١٤٢٢هـ. 

لشمس  الــقــراء,  طبقات  في  النهاية  ٢3.غــايــة 

الدين اأبي الخير ابن الجزري محمد بن محمد 

تيمية,  ابـــن  مكتبة  833هــــــ(,  يــوســف )ت:  بــن 

ط:١, ١35١ه.

ابــن محمود،  الــرد على  في  المعبود  ٢٤.فتح 

الرحمن  عبد  بن  بن حمود  له  ال� عبد  بن  لحمود 

الـــتـــويـــجـــري)ت:١٤١3هــــ(، مــطــبــعــة الــمــديــنــة، 

ط:١،  الــســعــوديــة،  العربية  المملكة   - الــريــاض 

١3٩٩هـ - ١٩٧٩م. 

والموضوعة  الضعيفة  اإلأحــاديــث  ٢5.سلسلة 

ــــي عــبــد الــرحــمــن  ــة، إلأب ــا الــســيــئ فــي اإلأمـــ ــرهـ واأثـ

نجاتي  بن  نــوح  الحاج  بن  الدين  ناصر  محمد 

بن اآدم اإلأشقودري اإلألباني)ت: ١٤٢٠هـ(، دار 

السعودية،  العربية  الممكلة  الرياض-  المعارف، 

ط:١، ١٤١٢هـ- ١٩٩٢م.

بــن عيسى بن  الــتــرمــذي، لمحمد  ٢6.ســنــن 

َســــْورة بــن مــوســى بــن الــضــحــاك، الــتــرمــذي اأبــي 

اأحمد  وتعليق:  تحقيق  ٢٧٩هــــ(،  عيسى)ت: 

ــؤاد عبد  فـ محمد شــاكــر )جــــ ١، ٢(، ومــحــمــد 

المدرس  عوض  عطوة  اإبراهيم  و  ،)3 )جـ  الباقي 

مكتبة  )جـــ ٤، 5(، شركة  الشريف  اإلأزهـــر  فــي 

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر، ط:٢، 

١3٩5هـ - ١٩٧5م. 

٢٧.ســيــر اأعـــالم الــنــبــالء, لشمس الــديــن اأبــي 

َقاْيماز  بن  اأحمد بن عثمان  له محمد بن  ال� عبد 

من  مجموعة  تحقيق:  ٧٤8هــــ(,  )ت:  الذهبي 

ــاؤوط,  ــ اإلأرن شعيب  الشيخ  بــاإشــراف  المحققين 

مؤسسة الرسالة، ط:3, ١٤٠5هـ - ١٩85م.

الدين  لتاج  الــكــبــرى،  الشافعية  ٢8.طــبــقــات 

عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى: 

الطناحي  ٧٧١هـــ(، تحقيق: د. محمود محمد 

للطباعة  هــجــر  الــحــلــو،  الــفــتــاح محمد  عــبــد  د. 

والنشر والتوزيع، ط:٢، ١٤١3هـ.

له محمد  ال� الكبرى، إلأبي عبد  ٢٩.الطبقات 

البصري،  بــالــوإلء،  الهاشمي  منيع  بن  سعد  بن 

الــبــغــدادي الــمــعــروف بــابــن ســعــد)ت:٢3٠هـــ(، 

الكتب  دار  عطا،  الــقــادر  عبد  محمد  تحقيق: 

العلمية – بيروت، ط:١، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

3٠.الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب 

لــه محمد بن  اأبـــي عــبــدالــ� الــديــن  الــســتــة, لشمس 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نور شاكر محمود اأحمد - اأ. د. محمود حميد مجبل الحاتمي 

اأحمد بن عثمان بن قاميز الذهبي )ت:٧٤8ه(, 

الحطيب,  محمد  اأحمد  عوامه  محمد  تحقيق: 

سالمية-مؤسسة علوم القراآن- دار القبلة شقافة اإلإ

جدة, ط:١، ١٤١3ه-١٩٩٢م.

3١.المنتخب من علل الخالل )ومعه تتمة(، 

لــه بــن اأحــمــد  ــ� إلأبـــي محمد مــوفــق الــديــن عــبــد ال

بـــن مــحــمــد بـــن قـــدامـــة الــجــمــاعــيــلــي الــمــقــدســي 

ــابــن قــدامــة  ثـــم الــدمــشــقــي الــحــنــبــلــي، الــشــهــيــر ب

الـــمـــقـــدســـي)ت:6٢٠هــــ(، تــحــقــيــق: اأبـــي معاذ 

له بن محمد، دار الراية للنشر  طارق بن عوض ال�

والتوزيع،)د. ط. ت(.

3٢.لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن علي، 

ابن منظور اإلأنصاري  الدين  اأبو الفضل، جمال 

صــادر  دار  هــــ(،  اإلأفــريــقــي )ت ٧١١  الرويفعي 

بيروت، ط: 3، ١٤١٤ هـ. 

بن  الخليل  الرحمن  عبد  إلأبــي  33.العين، 

البصري  الفراهيدي  تميم  بن  عمرو  بن  اأحمد 

)ت ١٧٠ هـ(، تحقيق: د. مهدي المخزومي، 

الــهــالل،  ومكتبة  دار  الــســامــرائــي،  اإبــراهــيــم  د. 

)د. ت(. 

في  الفكر  نخبة  توضيح  فــي  النظر  3٤.نــزهــة 

مصطلح اأهـــل اإلأثــــر، إلأبـــي الــفــضــل اأحــمــد بن 

علي بن محمد بن اأحمد بن حجر العسقالني 

)ت 85٢ هـ(، تحقيق: نور الدين عتر، مطبعة 

الصباح دمشق، ط: 3، ١٤٢١ هـ، ٢٠٠٠ م. 

35.المعلم بشيوخ البخاري ومسلم، إلأبي بكر 

اإسماعيل بن خلفون)ت: 636هـــ(،  بن  محمد 

دار  بن سعد،  عــادل  الرحمن  عبد  اأبــو  تحقيق: 

الكتب العلمية – بيروت، ط:١،)د. ت(. 

* * *




