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 الملّخص 

هو علم مهم ال بد ألهل الفقه والحديث من الحصول عليه في استنباط األحكام وفهم قصد النبي )ص(. في   علم غريب الحديث

اشتغالنا بكالم النبي )ص( والغريب في الفاظه لقد رأينا أن الناس تتكلم في مفردات النبوي بغير علم ومعرفة بمذاهب أصحاب  

ِّ صلَّى هللا عليه  أردنا أن نضع التنبيه على أن الكوالغريب من اللغة   الم في غريب الحديث بغير علم يُدخل في الكذب على النبي 

وسلَّم. فقد حاولنا في هذا البحث أن ننبه على عدة نقاط تتعلق بأهمية علم غريب الحديث في تعريفه كوجوب التثبت فيه، سبب  

 وضع الغريب وطرق تفسيره وبيان اختالف ضبطه وتفسيره ومعانيه.

 .تفسير ،الفقه ،غريب الحديث ،الحديث الكلمات المفتاحية:
 

Garîbu’l-hadîs İlminin Hadis İlminin Anlaşılmasındaki Yeri: Nesnel, Tanımlayıcı ve 

Uygulamalı Bir Çalışma 

 

Öz 

Garîbu’l-hadîs, fıkıh ve hadis ilimleriyle ilgilenen kimselerin, hüküm çıkarırken ve Hz. Peygamber’in (s.a.s.) 

kelâmındaki maksadı açıklarken müstağni kalamayacakları derecede önem arz eden bir ilimdir. Biz, Hz. 

Peygamber’in (s.a.s.) kelâmıyla ve onun lafızlarındaki garîb ifadelerle meşgul olduğumuz süreç içerisinde, 

 
  najmissa@hotmail.com .كتـور عضـو هيئـة التدريـس فيكليـة العلـوم اإلسـالمية بجامعـة يالوا د *



Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi, 1 (1) (2020): 120-147 

121 
 

insanların, lügat âlimlerinin garîb lafızlarla ilgili görüşlerini bilmeksizin Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kelamındaki 

birtakım kelimeler hakkında konuştuklarını gördük ve garîbu’l-hadîs hakkında bilgisizce konuşmanın, insanı, Hz. 

Peygamber (s.a.s.) hakkında yalan konuşmaya götüreceği hususunda bir uyarıda bulunmak istedik. Bu meyanda 

kaleme aldığımız araştırmamızda, bu ilme bağlı kalmanın gerekliliği, garîb lafzın vazedilme sebepleri, zabtı, tefsiri 

ve manası çerçevesinde ortaya çıkan ihtilaflar gibi bu ilmin ehemmiyeti ile alakası bulunan belli noktalara dikkat 

çekmeye çalıştık. 

Anahtar Kelimeler: Hadis, Garîbu’l-hadîs, Fıkıh, Tefsir. 
 مقدمة 

 اقتفى.   تهن  بس  ن د وعلى آله وصحبه وم  ه املصطفى حمم  الة والس الم على نبي   احلمد هلل وكفى، والص  
بعد:   وأكمل ها   علمفإن  أم ا  ذكرًا،  وأحسن ها  ق درًا،  اإلسالمية   العلوم   أشرف   من  واآلاثر   احلديث  

نفًعا، وأعظم ها أجرًا، وأن ه أح د  أ قطاب  اإلسالم  اليت ي د ور  عليها، وأنه ف رٌض من ف روض  الك فاايت  جيب  
وعلم واعتز امه ،  إ حكامه   يتعني   الد  ين   ح قوق   من  وحقٌّ  العلوم،    التزام ه،  أشرف   من  العربية  ال  ألنه  اللُّغة 

ودراستها، لذا كان    مبعرفتهاإال     رسوله صلى هللا عليه وسلم  كالمة  معرفو ،  كتاب هللا تعاىلسبيل  إىل فهم  
ه أبهل ح جهل  فنٌّ مهمٌّ يقب  فهو    ،غريب احلديث  علم  وخاصةً تعلُّمه ا من األمور املطلوبة، والسنن احملبوبة،  

ث  خاص    ديث  احل عام    ًة،  العلم  ابهلني   أبهل  ليس  فيه  واخلوض  حقيٌق  ًة،  فيه  واخلائض  جديٌر    ابلت حري ، 
 ي.  وق   ابلت  

 : أمران اثنان هذا البحث لكتابة ومما دفعين 
احلديث  الناس    كالم    :األول مفردات  معاين  أصحاب النبوي  يف  مبذاهب  ومعرفة  علم  بغري 

اللغة  الغريب لفظ  فإن،  من  اتفقوا يف  رمبا  الغريب  على أصحاب  وبناء  آخر،  لفظ  واختلفوا يف   ،
 ذلك اختلف الفقهاء يف بناء األحكام.  

عياض   القاضي   : فقالش    (1)« الشََّفق    َغابَ   ِحيَ   اْلِعَشاءَ   فََأقَامَ »قوله:  ":  (544ت: )قال 
 

وأبو ( 614)   رقم   اخلمس،   الصلوات   أوقات   ابب   املساجد،   يف   مسلم   رواه     (  1)  ،  ( 395)   رقم   املواقيت،   يف   ابب   الصالة،   يف   داود   ، 
،  ( هـ 261:  ت )   النيسابوري   القشريي   احلسن   أبو   احلجاج   بن   مسلم .  ( 523املغرب، رقم )   وقت   آخر   ابب   املواقيت،   يف   والنسائي 
  إحياء  الباقي، دار  عبد  فؤاد  حممد : احملقق وسلم،  عليه  للا  صلى  للا  رسول  إل  العدل  عن  العدل  بنقل  املختصر  الصحيح  املسند 
سنن أيب    ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السجستاين   ، أبو داود  بريوت.   –  العرب   الرتاث 
  الرمحن   عبد  أبو   النسائي،   . م1994(، احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا ـ بريوت.  هـ 275: ت)  ، داود
غدة،   أبو  الفتاح  عبد: ، حتقيقللنسائي  الصغرى السنن =   السنن   من  اجملتىب، (هـ 303: ت)  اخلراساين، علي بن  شعيب  بن  أمحد
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 هذا قول أهل اللُّغة وفقهاء   ،هاعاع  ة ش  وه ي بق ي    ،الش مس  غيب  ماء بعد م  ال يت  تبقى يف  الس    مرة  احل  
 ،مرة وه و قول الف قهاء من أهل العراقيبقى بعد احل    الذي  ه و البياض    :وقال بعضهم   ،أهل احلجاز

، واألول مشه ور قوله، وقال بعض أهل اللُّغة: الش فق ينطلق على البياض ك  وح   ى عن مالك القوالن 
ع  ق  مرة، لك ن تعلُّ واحل   ره؟ وه و موض  سم أو آخ  ي  ه ما، هل ه و مبغيب أول ما ينطلق عليه  اال  الع بادة أب 

الق   األمحر غري  األلوان  الش فق من  اللُّغة،  أهل  بعض  وقال  األصل،  الف قهاء يف  هذا   ، ايناخت الف 
 .  (2) "اصعواألبيض غري الن  

: )شفق(:  مادة"  واألثر  غريب احلديثيف  النهاية  "يف    ( 606  ت:)ابن األثري  جمد الدين  قال  و 
يغيبَ » غرب   يف    ت رى  ال يت    احل مرة  ع ل ى  يق ع  ،ضداد  األ  م ن  :لش ف ق  ا  "«  فقالشَّ   حىت 

 
  م غ يب   ب عد    امل

،   أخ ذ    و ب ه    املذكورة ،   احل مرة   ب عد    الغ رب      األفق    يف    الب اق ي  البـ ي اض    ىوعل   الش اف ع يُّ،  خ ذ  أ  و ب ه    الش مس 
َا و  »  ل  بال  حديث  ويف  . ح ن يف ة    ب وأ  الش ف ق    «املَوت    ي درِكه  َأن  ِمن  َشَفقا    َذِلكَ   يَفَعل    َكانَ   ِإَّنَّ

ي    إ شف اقاً،  أ شف ق    شف قت  أ  يـ ق ال: .  اخلوف  :  واإل شف اق  
 ش ف قت  :  د ر يد  ابن    و ح ك ى.  العالية    اللُّغ ة    و ه 

   .(3)" اهـش ف قاً  أ شف ق  
املعاين اليت ذا عرفت  إف  ،فقة مبعىن اخلوفوهو الش    ،فق ملعىن آخرهنا جاء لفظ الش    قلت:

ف اختالوقع    ، وقدأمهية معرفة الغريب ومذاهب تفسريهجلًيا  ظهر لك    ر هبا العلماء الش فق،فس  
 تفسري الغريب.  هم يفاختالفيف األحكام بناء على الفقهاء 

يف  قلت:   اتفقوا  عند  ورمبا  الراجح  هو  ما  معرفة  جيب  وهنا  اختلفوا،  ورمبا  املفردات  ضبط 
ا  احملققني. الن  إلقال  مسلم" يف    (676  ت:)ووي  مام  صحيح  حديث  "شرح  تفسري    ة  َثر َوِمئ»  يف 
واجليمن  األ رج َواا  وأمَّ ":  (4) «األ رج َوانِ  اهلمزة  بضم  فهو  رواايت   ،:  يف  املعروف  الصواب  هو  هذا 

 

 . م1986 –  1406 الثانية، حلب، الطبعة – اإلسالمية  املطبوعات مكتب

  ودار   العتيقــة   املكتبــة :  النشــر   ، دار ( هـــ 544  ت: )   الفضــل   أبــو   الســبيت،   اليحصــ    ن بــ  عمــرو   بــن   عيــاض   بــن   موســى   بــن   القاضــي، عيــاض     (  2) 
مـادة )  ف    ( 256/ 2)     (. م 1978الـرتاث. )   ودار   العتيقـة،   ، املكتبـة اآلاثر   صاحا    علاى   األناوار   مشاار  ،  مـادة )  ف ق( الرتاث. 

 . ق( 

،  ( هــ 606:  املتـو  )   األثـري   ابـن   اجلـزري   الشـيباين   الكـر    عبـد   بن   حممد   بن   حممد   بن   حممد   بن   املبارك   السعادات   أبو   الدين   ابن األثري، جمد   ( 3) 
 (. 407/ 2، مادة )شرق( ) مواقيت الصالة   . م 1979  ـ   هـ 1399  بريوت،   -  العلمية   ، املكتبة واألثر   احلديث   غريب   ف   النهاية 

:  فقالـت   عمـر،   بـن   هللا   عبـد   إىل   أمسـاء   أرسـلتين :  قـال   عطـاء،   ولـد   خـال   وكـان   بكر،   أب   بنت   أمساء   موىل   هللا،   عبد   ولفظ احلديث: "عن     ( 4) 



Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi, 1 (1) (2020): 120-147 

123 
 

ويف شرح    "، املشارق"ح به القاضي يف  وكذا صر    ،احلديث ويف كتب الغريب ويف كتب اللغة وغريها
ساخ ال من  وهذا غلط ظاهر من النُّ   ،القاضي عياض يف موضعني منه أنه بفتح اهلمزة وضم اجليم

واب، وال يغرت  وهذا هو الص   ،واجليم والواو ، ... ث إن أهل اللغة ذكروه يف ابب الراءالقاضي عياض
بن األثري له يف الراء واجليم  ا وال بذكر    ،يف ابب اهلمزة والراء واجليم  " املشارق"بذكر القاضي له يف  

 . (5)اهـ" وهللا أعلم ،والنون
ى صل    دخل يف الكذب على الن    الكالم يف غريب احلديث بغري علم ي    نبيه على أن  الت    :الثاين
وسل   عليه  ابن كثري مهللا  احلافظ  قال  احلديث"يف    ( 774)ت:  ،  علوم  لطالب  " :  "اختصار  ينبغي 

ابلعربية العربية أن  (216)ت:  قال األصمعيُّ   .احلديث أن يكون عارفاً  إذا مل يعرف  : أخشى عليه 
ا،   َعَليَّ   َكَذبَ   َمنْ »يدخل يف قوله:   ، فإن الن  صلى هللا عليه  (6) «النَّارِ   ِمنَ   َمْقَعَده    فَاْليَاتَابَاوَّأْ   م تَاَعمِ د 

 .(7) اهـ "وحلنت فيه كذبت عليه فمهما رويت عنه  ،وسلم مل يكن يلحن
 .وخامتةمباحث  ثالثةمقدمة و  علىلبحث قد جعلت او 

و   :املقدمة البحث  أمهية  فيها  فيه    :األول  املبحث.  اختياره   سبب ذكرت  تعريف  ذكرت 
سبب  ذكرت فيه    املبحث الثاين:  .وبني احلديث الغريب  ه الغريب، ووجوب التثبت فيه، والفرق بين

طرق تفسري الغريب،  ذكرت فيه  املبحث الثالث:    .وضع الغريب، ووجوه استعماله، والتصنيف فيه
ومعانيه وتفسريه  اختالف ضبطه  البحث.  اخلامتة: .  وبيان  نتائج  أهم  فيها  البحث  وذي    ذكرت  لت 

 املصادر واملراجع. ثبت ب
  

 

  حتــر    ابب   اللبــاس،   يف   مســلم   احلــديث. رواه   « كلــه...   رجــب   وصــوم   األرجــوان،   وميثــرة   الثــوب،   يف   العلــم :  ثالثــة   أشــياء   حتــرم   أنــك   بلغــين 
 . ( 2069)   والنساء، رقم   للرجال   والفضة   الذهب   إانء   استعمال 

دار إحيـاء الـرتاث    ، املنهاا  شار  صاحيح مسالم بان احل اا  (،  هــ 676أبو زكراي حميي الـدين ىيـب بـن شـرف النـووي )املتـو : النووي،   ( 5) 
 (. 42/ 14)   . هـ 1392بريوت، الطبعة الثانية،    ـ العرب  

، ومســلم يف املقدمــة، ابب (1291 ،106،107، رقــم )علــى النــ  صــلى هللا عليــه وســلمرواه البخــاري يف العلــم، ابب إث مــن كــذب  ( 6)
: دار صاحيح البخاار (، هــ256ت: حممد بن إمساعيـل ) :. البخاري(3، رقم )تغليظ الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 . حتقيق: د. مصطفى ديب البغا.م1987هـ ـ1407اليمامة، بريوت  ،ابن كثري
، احملقق: أمحد حممد  اختصار علوم احلديث   ( هـ 774:  ت أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري ث الدمشقي ) ابن كثري،    (  7) 

 (. 144ص )   . م 2008  شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية 
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 املبحث األول:
 . احلديث الغريببي و  هبين، الفر  الغريب، وجوب التثبت فيه تعريف

   :احلديث ريبغتعريف  : املطلب األول
 .  (8) من الفهم البعيد   ،من الكالم الغامض  و ه: لغة الغريب  

ة من األلفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقل     األحاديث    ون  متا وقع يف  عم    بارة عو  هاصطالحاً: و و 
 . (9)داوة، البعيدين عن املدن واألمصاراربني يف الب  ها من كالم العرب الض  ـأو لكون استعماهلا 

 ف غريب احلديث:  تالتثب  وجوب  :املطلب الثاين
ت، فال ينبغي ملن تكل م يف غريب احلديث أن خيوض  التثب  تون فيه أشد  قد كان السلف الصاحل يثب  

سئل عن حرف  من  قد  و  ،رمحه هللا  اإلمام أمحد بن حنبل  عن    نقلفيه رمجاً ابلظن  ، وليس أدل  على هذا مما  
  َعَلْيهِ   اّللَّ    َصلَّى   اّللَِّ   َرس ولِ   قَاْولِ   ِف   أََتَكلَّمَ   َأنْ   َأْكَره    فَِإين ِ   اْلَغرِيِب،   َأْصَحابَ   َسل وا غريب احلديث، فقال: » 

غريب جون من القول يف  ها كانوا يتحر  ـ . وحىت علماء اللغة أنفسهم العارفون ب ( 10) « ئ خطِ فأ    ِِبلظَّن ِ   َوَسلَّمَ 
رسول هللا وهو من علماء اللغة الكبار عن معىن حديث    ، رمحه هللا  ألفاظ األحاديث، فقد سئل األصمعيُّ 

صلى للا عليه  فقال: أان ال أفسِ ر حديَث رسول للا    (11)«اجلار  أحق  ِبَسَقِبهِ : »صلى هللا عليه وسلم
 .(12) " َب اللَّزيق  ولكنَّ العرب تزع م أنَّ السَّقَ  وسلم،

 : احلديث واحلديث الغريب  غريبالفر  بي   :املطلب الثالث
 

  دار ،  لسان العرب (.  هـ711:ت )  اإلفريقي   األنصاري  منظور  ابن  الدين  مجال  الفضل،   أبو  على،  بن   مكرم  بن  حممد  ( ابن منظور،8) 
 . ( 640ص/1)ج  مادة )غرب( .هـ 1414 ، الثالثة بريوت، الطبعة  ،صادر 

، ويعرف  أنواع علوم احلديث   معرفة ،  (هـ643الدين املعروف اببن الصالح )املتو :    تقيعثمان بن عبد الرمحن،    ابن الصالح،  (9) 
نور  و   .(272ص)  ،م1986  ـهـ  1406بريوت،    ـ  الفكرـ سوراي، دار الفكر املعاصرمبقدمة ابن الصالح، احملقق: نور الدين عرت، دار  

 .  (332ص) .م1997-هـ 1418، دار الفكر دمشق ـ سورية، الطبعة الثالثة منهج النقد ف علوم احلديث  ،عرت احلل   حممدالدين  
 (.  332ص« )منهج النقد ف علوم احلديث (، ونور الدين عرت يف »272ص« )أنواع علوم احلديث معرفة الصالح يف »( ابن 10) 
  (، 6977والشفعة، رقم )  اهلبة يف  ابب احليل، ويف  ، (2258رقم )البيع،  قبل صاحبها   على الشفعة عرض ابب الشفعة، يف  البخاري (11) 

 (. 6981له، رقم ) ليهدى   العامل احتيال وابب 
   (.332ص« )منهج النقد ف علوم احلديث (، ونور الدين عرت يف »272ص« )أنواع علوم احلديث معرفة ( ابن الصالح يف »12) 



Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi, 1 (1) (2020): 120-147 

125 
 

 الغريب: حلديث بتعريف انبدأ  لتفصيل ذلك بني غريب احلديث واحلديث الغريب، و مهم هناك فرق 
مع د به عن إمام جي  د به راويه، سواء تفر  هو احلديث الذي تفر    :واصطالح ا.  لغة، هو املنفرد    الغريب  

 . (13) "غري إمام ه أو عن راو  حديث  
 العلماء الغريب حبسب موضع الغرابة فيه أقساما كثرية، ترجع إىل قسمني:وقد قسم 

وإسناد ا: متن ا  الغريب  ي    األول:  ال  الذي  احلديث  حديث  وهو  مثاله:  واحد.  وجه  من  إال  روى 
عن أب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا    ،عةر  عن أب ز    ،اععق  ارة بن الق  م  عن ع    ،لي  ض  حممد بن ف  

»   صلى وسلم:  عليه  :  امِليَزانِ   ِف   ثَِقيَلَتانِ   اللِ َساِن،  َعَلى  َخِفيَفَتانِ   الرَّْْحَِن،  ِإَل   َحِبيبَاَتانِ   َكِلَمَتانِ هللا 
 .  (14) «الَعِظيمِ  اّللَِّ  س ْبَحانَ  َوِبَْمِدِه، اّللَِّ  س ْبَحانَ 

د به  وتفر    ، وتفرد به عن أب زرعة عمارة د به أبو هريرة، ث تفرد به عنه أبو زرعة،  فهذا احلديث تفر  
 الرتمذي عن هذا القسم مبثل قوله: "غريب ال نعرفه إال من هذا  ضيل. ويعب   بن ف    ارة حممد  م  ا عن ع  أيضً 

 الوجه". 
وهو احلديث الذي اشتهر بوروده من عدة طرق عن راو أو    القسم الثاين: الغريب إسناد ا المتن ا:

 هر به احلديث.  ما اشت   بغريمن وجه آخر  راو   د به ث تفر   ،عن صحاب
الرتمذي    :ذلك   مثال العلل"يف  (  279)ت:ما ذكره   ،عن أب موسى األشعري  بسنده  (15) "كتاب 

.  (16)«َواِحد    ِمع ى  ِف   ََيك ل    َوامل ؤِمن    َأمَعاء    َسبَعةِ   ِف   ََيك ل    الَكاِفر  عن الن  صلى هللا عليه وسلم قال: »
 

   (.496ص« )منهج النقد ف علوم احلديثنور الدين عرت يف »  (13) 
  أو   فصلى  اليوم،  أتكلم  ال  وهللا:  قال  إذا  ابب  والنذور،  األميان  ويف   التسبيح،  فضل  ابب  الدعوات،  يف  البخاري  رواه( متفق عليه،  14) 

)القسط   املوازين   ونضع : } تعاىل   هللا   قول  ابب  التوحيد،   ويف  قرأ،  برقم    والدعاء، ابب   الذكر  يف(  2694)  رقم  ومسلم  ،( 6406{ 
 (.  2694برقم )  والتسبيح، التهليل  فضل

عيسى حممد بن عيسى بن    . الرتمذي، أبو ( 1819)  واحد، رقم  معي   يف   أيكل   املؤمن   أن   جاء  ما  ابب   األطعمة،   يف الرتمذي    رواه  (15) 
،  عطوة عوض  ، وإبراهيموحممد فؤاد عبد الباقي   ، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر  ،سنن الرتمذ  (،  هـ 279:ت الرتمذي، )  ةسور 

 . م1975 ،هـ 1395كتبة ومطبعة مصطفى الباب احلل ، الطبعة الثانية، شركة م
  يف   أيكل   املؤمن   ابب  يف األشربة،   ، ومسلم، (5395رقم )  واحد،  معي   يف   أيكل   املؤمن   ابب   األطعمة،   يف   البخاري، ( متفق عليه،  16) 

 . (2062)  رقم واحد،   معي



 علم غريب الحديث وأثره في فهم النَّص الحديثي دراسة موضوعية وصفية تطبيقية  :نجم الدين العيسى

فهذا املنت معروف عن الن  صلى هللا عليه وسلم    : " يف »شرح علل«  (795ت:)  احلافظ ابن رجبقال  
الن    ابن عمر عن  الصحيحني من حديث أب هريرة، ومن حديث  من وجوه متعددة، وقد خرجاه يف 

واحد يب، وقد استغربه غري  ر  صلى هللا عليه وسلم. وأما حديث أب موسى هذا فخرجه مسلم عن أب ك  
 .(17) اهـرعة".خاري وأبو ز  د به، منهم الب  يب تفر  ر  من هذا الوجه، وذكروا أن أاب ك  
الناس وكثري    أم ا غريب احلديث: فهو ما وقع يف األحاديث من كلمات  خيفى معناها على أكثر 

 من طلبة العلم بسبب غرابة تلك الكلمات وقل ة تداوهلا عندهم.
احلديث،  العربية ال من فروع علم  فرٌع من فروع  احلقيقة  الباب هو يف  املختصُّ مبعرفة هذا  والفن  

 هم. ـواملفسر يف فنونولكنه مما ال يستغين عنه احملدث والفقيه 
ر والفقيه فحاجتهما إليه يف فن  هما ظاهرٌة ال خفاء ب ها، فإن ه ال ميكن معرفة معىن احلديث ـ أم ا املفس  

وال االحتجاج به وال استنباط أحكامه إال مبعرفة معاين كلماته. وأم ا املشتغل بعلم احلديث فإن كان راوايً  
قائماً   أو  الفن، وأم ا إن كان    هوحتقيقتب احلديث  من ك  بدراسة كتاب ابملعىن  له من معرفة هذا  بد   فال 

انقداً فال بد  له منه أيضاً؛ ألنه يعينه على معرفة ما يقع يف األحاديث من الشذوذ والنكارة وسائر أنواع  
 . (18)االختالف بني املتون، وبدونه ال يتمكن من اجلمع أو املوازنة بني متون الرواايت إذا اختلفت

 املبحث الثاين: 
 والتصنيف فيه.، ووجوه استعماله، وضع الغريبسبب 

 سبب  وضع الغريب:  : املطلب األول
 هناك مذهبان يف سبب وضع غريب احلديث:

القائل   األول:  بغريهم:  أبناملذهب  العرب  الغريب اختالط  إليه    سبب وضع  جمد  وممن ذهب 
األثري اجلزري  الدين   قال:  (606  )ت:ابن  الع رب     صلى هللا عليه وسلمكان  ر س ول  هللا  " ، حيث  أفصح  

 

البغدادي، ث الدمشقي، احلنبلي )   الدين زين  ابن رجب،    (17)  (،  هـ795  ت: عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الس المي، 
  .م1987 -هـ 1407األردن الطبعة األوىل،  –الزرقاء   -مكتبة املنار   ،احملقق: الدكتور مهام عبد الرحيم سعيد ،شر  علل الرتمذ  

 (. 645ص /2ج )
 (.  397ص« )يف علوم احلديث  ( نور الدين عرت يف »منهج النقد18) 
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ب   وأعذ  بيااًن،  وأوض ح ه م  مبواقع ـل سااًن،  وأعر فـ ه م  وأقوم هم ح جًة،  ًة،  هل ج  وأبيـ ن هم  لفظًا،  وأس د هم  ن طًقا،  هم 
اهم إىل ط ر ق  الص واب، أتييداً   ، وأهد  نية،  ر ياً، ول طًفا مساواًي، وعناي ًة  إهلاخلطاب  اطب  خي  ًة ر وحانية،  ورعاياب 

ش ع وب اختالف   على  ب طونـالعرب   وتـ ب اين   وقبائلهم،  و ـهم  يفهمون ،  هم  مبا  منهم  وفصائ ل هم، كالا  أفخاذ هم 
فيه من  أب يه، ومجع  بين  ي عل م ه غري ه م ن  يكن  ما مل  أعل مه  قد  يعلمون . فكأن  هللا  عز  وجل   مبا  وىيادثهم 

علي  املعارف ي ف د   وم ن  عنه م  ي  هللا   ر ض  أصحاب ه  ود ان يه، وكان  الع ر ب  ي  ق اص  يوجد يف  ومل  تفر ق  ه من  م ا 
إىل   صلى هللا عليه وسلمالع ر ب يعرفون  أكثر  ما يقوله ، وما ج ه لوه سألوه عنه  فيوضحه  هلم، واستمر  عصره  

  .  حني  وفاته على هذا الس ن ن  املستقيم 
جاراًي على هذا الن مط سالًكا هذا املنهج، فكان اللسان    ، وهو عصر  الص حابة   ، وجاء الع صر  الث اين 

، وخالط    ر وًسا ال يتداخله  اخللل ، وال يتطر ق  إليه الز ل ل، إىل أن ف تحت األمصار  العربُّ عندهم صحيًحا حم 
، وغريهم من أنواع األمم ال ذين فت   املسلمنيح  هللا على  العرب  غري  جنسهم من الرُّوم  والف رس  واحل بش والنـ ب ط 

، ونشأ بينهم ـ بالد هم، وأفا ء  عليهم أمواهل م ورقاب   ، وامتزجت األلس ن، وتداخ لت  اللغات  ه م، فاختلطت  الف رق 
 احملاورة األوالد ، فتعلموا من اللسان العرب ما ال بدُّ هلم يف اخلطاب  منه، وحفظوا من اللغة م ا ال غىن هلم يف  

اه لعدم  احلاجة إليه، وأمه لوه لقل ة الر غبة يف الباعث  عليه، فصار بعد كونه من أهم   املعارف عنه، وتركوا ما عد 
ي ته  الالزمة كأن مل يكن شيًئا مذكورًا، ومتادت  األايم  واحلالة  هذه على م ا فيها من  م ط ر حاً مهجوراً، وبعد ف رض 

م س ن ن   على  واست مر ت  والثـ ب ات  االستقامة   الت ماس ك  والشأن   ح  والص ال ن  الص حابة   عصر   انقرض  أن  إىل 
 قريٌب، والقائم  بواجب  هذا األمر لقل ته  غريٌب.  

فسلك وا سبيل هم لكن هم قلُّوا يف اإلتقان عدًدا، واقتف وا هديهم وإن كانوا    ،وجاء الت ابعون هلم إبحسان  
هم إال  واللسان  العربُّ قد استحال  أعجمًيا أو كاد ،  ـ هم على إحسانـ  م دُّوا يف البيان  ي ًدا، فما انقضى زمان

فجه ل الناس من هذا امله م   ما كان يلزم هم معرفت ه، وأخ روا    فال ترى املست ق ل  به واحملاف ظ  عليه إال  اآلحاد... 
ن سياً  فص ار  ظ هر ايا  وراء هم  واختذوه  ت قد م ت ه،  عليهم  ما كان جيب  بعيًدا   منه  عندهم  به  واملشتغل   منسياً، 

الب صائر   والنـُّه ى وذوي  املعارف   الد واء ، أهلم  هللا عز  وجل  مجاعًة من أوِل   الد اء  وعز   قصي اً، فلم ا أعض ل  
ومه دوا  ،  مواردواحل ج ى أن صرفوا إىل هذا الش أن ط ر فاً م ن عن ايتهم وجانًبا م ن رعايتهم، فشر عوا فيه للناس  
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راسًة هلذا العلم الش ريف من الض ياع، وحفظًا هلذا املهم   العزيز  من االختاللمعاهدفيه هلم   .  (19) " اهـ. ، ح 
القائل   الثاين:  الرواة:    أبنواملذهب  اختالف  هو  الغريب  وضع  اإلمام  سبب  إليه  ذهب  وممن 

السبب الذي من أجله كثر غريب حديث   "الغريب"، فقد ذكر يف مقدمة كتابه يف  (388  ت:)اخلطاب  
 لقد بعث صل ى هللا عليه وسل م مبلًغا ومعلًما، فهو ال يزال يف كل   "  رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م فقال:  

فيت يف انزلة، واألمساع شرع يف حادثة، وي  أيمر مبعروف وينهى عن منكر، وي    ،مقام يقومه وموطن يشهده 
د عليها من قوله واعية، وقد ختتلف عنها عباراته، ويتكرر فيها بيانه، ليكون  ر  صغية، والقلوب ملا ي  إليه م  

واإلتقان من    أوقع للسامعني، وأقرب إىل فهم من كان منهم أقل فقًها وأقرب ابإلسالم عهًدا، وأولو احلفظ
ها، فيجتمع لذلك ـ ها على اختالف جهاتـها حفظًا، ويؤدونـها كلها مسًعا، ويستوفونـفقهاء الصحابة يرعون

،  (20) «َولِلَعاِهِر احَلَ ر    ،الَوَلد  لِلِفَراشِ يف القضية الواحدة عدة ألفاظ، حتتها معىن واحد، وذلك كقوله: »
أخرى:   رواية  «ويف  األ ثل ب  و»  ،(21)   »...و للع اه ر   عندي:  يثبت  ومل  مبسامعي  مر  لِلَعاِهر  وقد 

 

  النهاية ،  ( هـ606:  ت )  اجلزري  الشيباين  الكر   عبد   ابن  حممد  بن   حممد  بن  حممد  بن  املبارك  السعادات  أبو  الدين  جمد  ،األثري  ابن  (19) 
الطناحي.    حممد  حممود   -  الزاوى   أمحد   طاهر :  ، حتقيقم1979  -  هـ 1399  بريوت،  -  العلمية   ، املكتبة واألثر  احلديث   غريب   ف

 (. 5ص/ 1ج )من مقدمة املؤلف، بتصرف. 
  الرضاع،   يف  ومسلم  (،6749للفرا ، رقم )   الولد  ابب  الفرائض،  ويف  (،6817احلجر، رقم )  للعاهر  ابب  احلدود،  يف  البخاري  رواه(  20) 

  أن  جاء   ما   ابب   الرضاع،   يف   ، والرتمذي ( 2274)  للفرا ، رقم  الولد   ابب   الطالق   وأبو داود يف   ، (1458)   رقم   للفرا ،   الولد   ابب 
. ومعىن قوله )الولد للفرا  وللعاهر  ( 3482ابلفرا ، رقم )  الولد  إحلاق  ابب   الطالق،   يف   والنسائي  ،( 1157)  للفرا ، رقم  الولد

 احلجر( قال العلماء العاهر الزاين، ومعىن له احلجر وهو الرتاب، أي له اخليبة وال حق له يف الولد.  
، عن أبيه، عن جد ه، أن  رسول هللا صل ى هللا  17687يف املصنف برقم )أخرجه ابن أب شيبة  (  21)  (. بسنده عن عمرو بن شعيب 

أبو بكر بن أب شيبة، عبد    شيبة،   أب   ابن عليه وسل م قال: »الولد للفرا ، وللعاهر األثلب« قيل: وما األثلب؟ قال: »احلجر«.  
، احملقق: كمال يوسف  املصنف ف األحاديث واآلاثرهـ(  235هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي )ت:  

 م. 1409احلوت، مكتبة الرشد ـ الرايض، الطبعة األوىل، 
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اس قبائلهم شىت،  وازل حبضرته أخالط من الن  م يف بعض الن  ى هللا عليه وسل  . وقد يتكلم صل  (22) «الَكثَكثْ 
اللفظ وحصره، أو  يتيسر لضبط  ولغتهم خمتلفة، ومراتبهم يف احلفظ واإلتقان غري متساوية، وليس كلهم 

حلفظه ووعيه، وإمنا يستدرك املراد ابلفحوى ويتعل ق منه ابملعىن، ث يؤديه بلغته، ويعب عنه بلسان  يتعمد  
   .(23) اهـ". عدة ألفاظ خمتلفة موجبها شيء واحد  قبيلته، فيجتمع يف احلديث الواحد إذا انشعبت طرقه

وهذا القول من اخلطاب أقرب إىل الفهم وأجدر ابلقياس مما قاله ابن االثري يف النهاية، فعندما نقارن  
الرواة عند اخلطاب الغريب يف احلديث يرجع إىل اختالف  السبب يف كثرة  القولني يظهر جلًيا أن    ، بني 

ه ما مل يكن يعلمه غريه، وما ذهب إليه ابن االثري  االثري يرجع إىل أن هللا تعاىل أعلم نبي  والسبب عند ابن  
بذلوا  العلماء  ألن   الفن،  هذا  أتليف  سبب  يالئم  وال  يناسب  ال  فهو  ابألعاجم  العرب  اختالط  من 

كالم تبع التابعني جهودهم يف مجع غريب احلديث ونوادره إلدراك معىن احلديث والتفقه يف الدين ال ملعرفة  
 . (24) "االثري ابن زعم كما  عصرهم يف الذين أصبح اللسان العرب أعجمًيا

   :ل الغريباستعماوجوه : املطلب الثاين
   :ن الغريب من الكالم يستعمل على وجهنيأ " ا وجوه استعماله: فقد ذكر اخلطايبأمَّ 

 . فكر   معاانة   إال  بعد   ال يتناوله الفهم   ،أن يراد أنه بعيد املعىن غامضه :أحدمها
ار من شواذ قبائل العرب، فإذا وقعت الكلمة من  دت به الد  ع  أن يراد به كالم من بـ    : خراآلوالوجه  

 

(: ومنه احلديث اآلخر »وللعاهر الكثكث« قال  مادة )كثكث(  4/153ج )  يف غريب احلديث واألثر"  النهاية "قال ابن األثري يف    (22) 
اب. ولعل هذه الرواية تفسريية  " اخلطاب:   قد مر مبسامعي، ومل يثبت عندي. قلت: العرب تقول: »بفيك الكثكث«، تعين: الرت 

 الكتب احلديثية، ها رواية، لكنها مل تثبت يف كتاب من  ـأدرجت يف آخر احلديث من قبل الرواة فنقلت يف بعض الكتب على أن
 . " كما قال اخلطاب 

  عبد : احملقق احلديث،  غريب، (هـ388: ت )  ابخلطاب  املعروف البسيت اخلطاب بن إبراهيم  بن حممد  بن  محد  سليمان اخلطاب، أبو  (23) 
. ابب: السبب  م 1982  -  هـ1402:  الفكر، الطبعة  دار: الن ، الناشر  رب  عبد  القيوم  عبد:  أحاديثه  وخرج  الغرابوي،  إبراهيم  الكر 

 (. 68ص/1ج الذي من أجله كثر غريب حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )
م، أبو(.  5ص/ 1ج )  ، م»غريب احلديث« للقاسم بن سال    ته علىخان يف مقدمعبد املعيد  حممد  من مقدمة د.  (  24)    ع بيد   ابن سال 

مطبعة  املعيد  عبد  حممد .  د :  احملقق احلديث،    غريب  ( هـ224:  ت)   اهلروي  هللا   عبد  بن   سال م   بن  القاسم   املعارف   دائرة  خان، 
   .  م 1964 - هـ 1384 األوىل، الدكن، الطبعة  -آابد حيدر  العثمانية، 
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قائٌل: أسألك  هم. وعلى هذا ما جاء عن بعضهم، وقال له  ـوإمنا هي كالم القوم وبيان  ،هم استغربناها ـلغات
ا الغريب أنت، وأمثالك من الدُّخالء فيه   .(25)   ". اهـعن حرف من الغريب  فقال: هو كالم القوم، إمن 

وليس خيفى عليك من بيان "اخلطاب" أن مفردات القرآن الكر  لن تكون البتة من الوجه األول من 
ها، الذين ارحتلت بنا العجمة عن داير  ـ بيانوجهي الغريب، وإمنا هي من الوجه اآلخر، فنحن الغرابء عن  

ال  ج ن ان  ولسان  وأخالق  ال ارحتال   وداير  وأزمان.  د  أجساأجدادان الفرسان ار حت 
أحد مها: معرفة  ألفاظه، والث اين: معرفة   ":  الغريب ينقسم  قسمي  فذهب إل أن  ابن األثري   أمَّا

الرُّتبة ؛ ألن  معرفمعانيه. وال شك  أن   ألفاظه م ق د مٌة يف  ، وبـ  ة   الت فاه م، ـها األصل  يف اخلطاب  ها ىيص ل 
ببيان االهتمام  فكان  عليها،  املعاين  ت رت بت   ع ر ف ت  .ـفإذا  أوىل  وم رك ها  م فردة   إىل  تنق سم  األلفاظ  بة ،  ث 

واأللفاظ  املفردة  تنقسم قسمني :   مقد مٌة على معرفة املرك بة؛ ألن  الرتكيب  ف رٌع ع ن اإلفراد .  املفردةومعرفة   
هور  أهل  اللسان  العرب   مما يد ور  بينهم   أحدمها خاصٌّ واآلخر عامٌّ. فالع امُّ، هو ما يشرتك يف معرفته مج 

اٌء أو قريٌب من الس واء، تناقلوه فيما بينهم وتداولوه، وتلق ف وه من حال  يف اخلطاب، فه م يف معرفته س و  
وتعل موه. الت فاهم  لضرورة   غ ر  الغريبة     الص   والكلمات   اللُّغ وية   األلفاظ   من  فيه  ورد  ما  فهو   ، اخلاصُّ وأم ا 

واستخر ج ها   عليها  وحافظ  هبا،  ع ين    م ن  إال  يعرفها  ال  اليت  فكان   احل وشي ة،  ـ  ه م  ما   وقليٌل  ـ  ا  مظاّن  من 
اه   . (26) " اهـ االهتمام  مبعرفة  هذا الن وع اخلاص   من األلفاظ أهم  مما سواه، وأوىل ابلبيان  مم ا عد 

املفرد:  اللفظ  الن سائي   أم ا  اس رضي هللا  عن عبد هللا بن عب   ...  ( 303)ت:  فمثاله ما رواه 
قال:     طََلَعتِ   َحىتَّ   َيسَتيِقظ  فَاَلم   َعرَّسَ   ث َّ   َوَسلََّم،   َعَليهِ   للا    َصلَّى  اّللَِّ   َرس ول    َأدلََ »عنهما: 

 .  (27) «الو سَطى َصاَلة   َوِهيَ  َفَصلَّى الشَّمس   ارتَاَفَعتِ  َحىتَّ  ي َصل ِ  فَاَلم  بَعض َها،  َأو الشَّمس  
( الس ري  (:  َأْدلََ فقوله:  الد ال:  ومشدد   الليل،  أول  من  الس ري  من   خمفًفا:  وهي  آخره.  من 
 .، ومبعرفة معناها نفهم املعىن العام للحديثاأللفاظ املفردة

عن   بسندمها  ( 289ت:)  والرتمذي (،  275)ت:أبو داود    رواه : فمثاله ما  وأمَّا اللفظ املركب

 

 (. 70ص/1ج »غريب احلديث« )اخلطاب يف  (  25) 
 (. 4/ص1ج « )واألثر ( ابن األثري يف »النهاية يف غريب احلديث26) 
          (.625)رقم   الصالة، من الفائت  يقضي  كيف  ابب املواقيت،  يف  رواه النسائي ( 27) 
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، ابن عباس رضي هللا عنهما قال:   جاء أعرابٌّ إىل الن     صل ى هللا عليه وسل م فجعل يتكل م بكالم 
 .   (28) «م اح كْ  الشِ عرِ  ِمنَ  َوِإنَّ  ِسحر ا،  البَاَيانِ  ِمنَ  ِإنَّ »فقال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م: 

. واملعىن: أن الرجل قد يكون والكشف    : هو اإلفصاح  البيان  «:  ِسْحر ا  اْلبَاَيانِ   ِمنَ   نَّ إفقوله: »
السحر: قلب   ببيانه إىل نفسه، ألن معىن  أقوم حبجته من خصمه، فيقلب احلق  عليه احلق، وهو 
قلوب  فيصرف  اإلنسان  البليغ ميدح  أن  ترى  أال  بقلب األعيان،  اإلنسان، وليس  الشيء يف عني 

فظ املركب الذي ىيتاج ل مه حىت يصرفها إىل بغضه. وهذا من الاملمدوح، ث يذ  امعني إىل حب   الس  
 ، ومبعرفة معناها نفهم املعىن العام للحديث. إىل بيان معىن تركيبه

إن من الشعر كالًما مينع عن    :واملعىن  .احلكمة مجع  احلكم:    «ح ْكم ا  الشِ ْعرِ   ِمنَ   َوِإنَّ وقوله: »
عنهما وينهى  والس فه  ال  ،اجلهل  من  تركيبهل وهذا  معىن  بيان  إىل  ىيتاج  الذي  املركب  ومبعرفة فظ   ،

 .معناها نفهم املعىن العام للحديث
 واللفظ املفرد ينقسم إىل خاص وعام:  

فأم ا العام، فهو ما يشرتك يف معرفته مجهور أهل اللسان العرب مما يدور بينهم يف اخلطاب، 
َرَك ِمَن  َمن َأدْ : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »رضي هللا عنه  فمثاله: ما رواه أبو هريرة

َأدْ  فَاَقد   ، َأدْ َرَك الص بَح، َومَ الص بِح رَكَعة  قَبَل َأن َتطل َع الشَّمس  الَعصِر قَبَل َأن  ن  َرَك رَكَعة  ِمَن 
، فَاَقد َأدْ   .  (29) «َرَك الَعصرَ َتغر َب الشَّمس 

: وهو   ما ورد فيه من األلفاظ  اللُّغوية والكلمات  الغريبة  احل وشي ة، اليت ال يعرفها إال م ن ع ين    واخلاصُّ
رواه أبو هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا  ، مثاله: ما  ها ـ ها، وحافظ عليها واستخرجها من مظان ـ ب 

« قال:  وسلم  احلقو َ ؤ  اتَ لَ عليه  يا    د نَّ  حىتَّ  القيامة،  يوم  أهلها  اجلَلحَ قَ إل  للشَّاة  الشَّاة  اد  من  اء، 

 

  رقم   حكمة،  الشعر  من   إن   جاء   ما  ابب   األدب،  يف  ، والرتمذي( 5011)  الشعر، رقم  يف  جاء   ما  ابب   األدب،  يف   داود  أبو   رواه(   28) 
 وله شواهد عند الشيخني. . (2848)

  ، (580رقم )  املغرب،   قبل   العصر   من  ركعة  أدرك  من   وابب   ركعة،  الفجر  من  أدرك   من  ابب  الصالة،  مواقيت   يف   البخاري  رواه  (29) 
   .( 608)  رقم الصالة،  تلك   أدرك فقد  الصالة  من ركعة  أدرك  من  ابب   املساجد، يف  ومسلم
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 .  (30) «انءالَقرْ 
 ومبعرفة معناها نفهم املعىن العام للحديث.  ،اء( الش اة اليت ال قرن هلا لح  ومعىن )اجل  

 : اتريخ التصنيف ف الغريب وأول من صنف فيه :املطلب الثالث
قيل م ا  على  احلديث   غ ريب   يف  صن ف  م ن  َمعْ :  أول   ع بيدَة  التَّميمي  مَ أبو  املثَّنَّ  بن     الب صريُّ   ر  

( مجع  فيه كتااًب صغريًا، ومل تكن ق ل ت ه جلهله  بغريه ؛ بل ألن  كل  مبتدئ يف شيء  يكون مقالا فيه  210ت:)
، فلعل ه الناس  عادًة؛ وألن   إىل ما خيفى على بعض    قصدكانت ال تزال فيهم بقيٌة من معرفة ، وأاثرٌة من علم 

  ، .  تركو الن اس  َيل املازين  النَّحو   ث مجع     ما يعرفه  كلُّ الناس  النَّضر  بن  ُش  ه  204ت:)  أبو احلسِن  ( بعد 
كتااًب أحسن  فيه وأجاد ، وكان يف عصر  أب (  216)ت:  ي  عِ مَ عبد  امللِك بِن َقريب  األصْ ث مجع     أكثر  منه.
أبو عبيد     بعد همم ن    أل ف  ث    ،( 206ت:)  ر بحممَّد  بن  املستنرِي املعروف  بق طْ وكذلك مجع  فيه    عبيدة .

: إن ه أفىن فيه عمره،  هذا الفن، اختذه الناس  الع مدة  يف  ( كتااًب جليالً هـ224  ت: )  م  سالَّ القاسم  بن    ، ويقال 
أبو حممد  عبد  للا بن     فيما أمه هم حىت  جاء   الناسيرجع  فيه    الكتاب سنة، بقي هذا  أربعني  إذ مجعه يف  
بِن   ناملشهور   كتابه ( فصن ف  276  ت: )  َور   يناَ لد ِ ا قتيبَة   مسلِم  فجاء  ـ،  القاسم،  عبيد   أب  منهج   فيه  هج  

كتاب ه مثل  كتابه أو أكب، ومل يودعه من كتاب أب عبيد  شيًئا، إال م ا تدعو إليه احلاجة، كزايدة شرح  أو  
ا بقي  بعد هذ ين  ، وقال يف مقدمته: »أرجو أال يكون   ، ما يكون  غريب احلديثلكتابني  من  بيان  لفظ 

مقاٌل«. فيه  ذلك     ألحد   يف  صن ف  احلريب  وممن  إبراهيم   يف كتابه،  285  ت:)  اإلمام   القول  بسط    )
 واستقصى األحاديث  وأطال  بذكر املتون  وأسان يدها، مما زه د الناس  فيه . 

(،  378  )ت:   ت  سْ د  اخلطايب  الب  مَ اَ اإلمام  أبو س ليماَن ح   جاء إىل أن  الفن  الت صنيف  هلذا  الناس  ث أكثر   
، سلك  فيه طريقة  أب عبيد ، وابن  قتيبة ، ووج ه  مهت ه إىل اجلمع  م ا بني  غريب احلديث فصن ف كتاب ه  املشهور  يف 

تلك  يف كتابيهما، فكانت هذه الكتب  الثالثة  تعدُّ أمهات  كتب  غريب  احلديث  املتداولة ، غري أنه مل يكن بني  
عليه. ا  االطالع   يسهل   مرتٌب  الكتب  كتاٌب  من  وغريه ا  اهلَرَ   جاءحىت     لثالثة   حممد   بن  أْحد        وِ اإلمام 
«، مرتًبا له على  401ت:)  شهور يف »اجلمع  بني غري  القرآن واحلديث 

املعجم    حروف( فصنف  كتابه  امل
ما يف كتب    غريب احلديثعلى وضع  مل يسبق إليه، ومل ي شحنه ابملتون  واألسانيد  والرُّواة ، ومجع  فيه من  

 

 . (2582)  رقم  الظلم، حتر   ابب  الب،  يف  مسلم  رواه (30) 
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.  فجاء،  م ن ت قد م ه، وزاد عليه ( كتااًب يف  514ت:)  ابن  اجلوز  ِ وكذلك صن ف    كتااًب جامًعا حسن  الوضع 
إال   يزيد  عليه  ، ال  اهلروي   إن  كتابه  خمتصٌر من كتاب   بل   ، اهلروي   فيه منهج   احلديث  خاصًة ّنج   غريب  

، فإنه ال يذكر  منه إال ما دعت إليه احلاجة .    الكلمة  الش اذة ، خبالف  كتاب  أب موسى املديين  
ه   اختار ه    وضع  (، فصن ف كتابه »الفائق«، ورت به على  538  ت: ) ،     رِ شَ خْ ا مَ حممود  بن  عمَر الزَّ   جاء بعد 

، ولكن يف الع ثور  على معرفة  الغ ريب منه  مشقٌة، وإن كانت أقل  م ن غريه مم ا سبقه؛   مقفى على حروف  املعجم 
فيه م ن غر  م ا  بعضه، ث شرح   أو  احلديث  م سروًدا مجيعه  إيراد  بني  التقفية  فيجيء  شرح   ألنه مجع  يف   ، يب 

يف   الغريبة   وأسهل     حرف كلماته   متناواًل،  أقرب   اهلروي    فكان كتاب   حروفها،  غري  يف  الكلمة   فرتد   واحد ، 
( كتااًب مجع  فيه على طريقة  581ت:)،  أبو موسى حممد  بن  أيب بكر املديين  األصفهاين  وقد أل ف    مأخًذا. 

.اهلروي   ما فاته  من غريب     القرآن  واحلديث 
الشيباين  ث   بِن حممد   بن  حممِد  مبارك   السَّعاداِت  أبو  اإلمام   األثري ،  جاء  ِببِن    ت: )،  املعروف  

يف    عليه(، فجمع  ما يف كتاب  اهلروي   وأب موسى م ن غريب  احلديث  واألثر ، وأضاف  إليه  ما عثر   هـ606
ت  ومسانيد ، وقد رمز  ملا يف كتاب اهلروي   بـ »اهلاء«، وملا  من صحيح  وسنن  وجوامع  ومصنفاكتب السنة  

ني«، ومس ى كتابه  »الن  هاية  يف غريب  احلديث  واألثر «.  يف كتاب أب موسى املديين بـ »الس  
قال  السيوطيُّ: وهو أحسن  كتب  الغريب  وأمجع ها وأشهر ها اآلن وأكثر ها تداواًل، وقد فاته الكثري ،  و 
الص ف يُّ فذي   عليه  نقف723  ت:)،  األ ر م و ي    ل  مل  بذ يل   النهاية    .عليه  (  خل ص   السيوطيُّ   وقد   احلافظ  
، وهو  وزاد  هاية  ابن  األثري «،  ـ، يف كتاب مس اه »الدُّر  الن ثري  تلخيص  ن(911)ت: اآلن مع    مطبوعٌ فيه زايدات 
   .(31)على هامشهالنهاية 

 

»النهاية31)  يف  األثري  ابن  واألثر   (  احلديث  غريب  املقدمة يف  واحملدثون«  (5/ص1)ج   «  »احلديث  يف  زهو  أبو  حممد  وحممد   ،
 هـ.1378 العرب، الطبعة الثانية، القاهرة الفكر دار ، واحملدثون  احلديث  ، زهو أبو  حممد  حممد (. 478)ص
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 املبحث الثالث: 
 طر  تفسري الغريب، وبيان اختالف ضبطه وتفسريه ومعانيه. 

 : طر  تفسري الغريب : األولاملطلب 
ها الغريب أن أييت التفسري يف نفس الرواية من الن  صلى هللا عليه  ـرق اليت يفسر بأحسن الطُّ من  

للص  إم    ،وسلم بسؤاله  ذلك ا  اإلجابة على  ث  الغريب  له عن معىن   ،حابة عن معىن  الصحابة  بسؤال  أو 
، أو أن يكون مفسرًا من  اللفظ الغريب، أو أن أييت مفسرًا عن الن  صلى هللا عليه وسلم يف رواية أخرى

    أو التابعي يف معرض إدراجه لذلك يف احلديث. ،قبل الصحاب راوي احلديث
 :  وايةالر  ف نفسعن النيب صلى للا عليه وسلم  ر ا مفس ما جاء  :أوال  
 : من حيث اللفظ ما جاء مفسر ا من النيب صلى للا عليه وسلم (1

  َعَليهِ   للا    َصلَّى  اّللَِّ   َرس ولَ   َأنَّ ث،  أن ه كان ىيد     ،رضي هللا عنه  ي   ع  ب  مثال ذلك: عن أب قتادة بن ر  
،   َرس ولَ   يَ :  قَال وا  «ِمنه    َوم سرَتَا     م سرَتِيح  »:  فَاَقالَ   ِبَِنازَة ،  َعَليهِ   م رَّ   َوَسلَّمَ    َوامل سرَتَا     امل سرَتِيح    َما  اّللَِّ
نَيا   َنَصبِ   ِمن  َيسرَتِيح    امل ؤِمن    الَعبد  »:  قَالَ   ِمنه ؟ ،   َرَْحةِ   ِإَل   َوَأَذاَها  الد   ِمنه    َيسرَتِيح    الَفاِجر    َوالَعبد    اّللَِّ
 . (32)«َوالدََّواب   َوالشََّ ر   د ،َوالِبال  الِعَباد  

م املعىن الذي أشكل على الصحابة الكرام يف تفسري ى هللا عليه وسل  صل     الن ُّ ففي هذه الرواية بني  
نْاَيا   َنَصبِ   ِمنْ   َيْسرَتِيح    امل ْؤِمن    الَعْبد  »م:  ى هللا عليه وسل  املسرتيح واملسرتاح بقوله صل    َرْْحَةِ   ِإَل   َوَأَذاَها  الد 

،  .«َوالدََّواب   َوالشََّ ر   د ،َوالِبال  الِعَباد   ِمْنه   َيْسرَتِيح   الَفاِجر   َوالَعْبد   اّللَِّ
 ِمنَ   َوَجْيَشان    َجْيَشاَن،  ِمنْ   َقِدمَ   رَج ال    َأنَّ   ، رضي هللا عنه  عن جابر    ما ورد   ، وهو آخر  اًل مثاوإليكم  

  اْلِمْزر ، :  َله    يا َقال    الذ رَِة،  ِمنَ   أبَِْرِضِهمْ   َيْشَرب ونَه    َشَراب    َعنْ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   للا    َصلَّى   النَّيبَّ   َفَسَألَ   اْلَيَمِن،
:  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  للا   َصلَّى للاِ   َرس ول   قَالَ  نَاَعْم،: قَالَ  « ه َو؟ م ْسِكر   َأوَ »: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  للا   َصلَّى النَّيب   فَاَقالَ 
ا   َوَجلَّ   َعزَّ   للاِ   َعَلى  ِإنَّ   َحَرام ،   م ْسِكر    ك ل  »  «اخْلََبالِ   ِطيَنةِ   ِمنْ   َيْسِقَيه    َأنْ   اْلم ْسِكرَ   َيْشَرب    ِلَمنْ   َعْهد 

 

  رقم   منه،   ومسرتاح   مسرتيح   يف  جاء   ما   ابب   اجلنائز،  يف   ومسلم  ، (6512)املوت، رقم    سكرات  ابب   الرقاق،   يف  البخاري   رواه(  32) 
 (. 2392رقم )   ،الكفار  من االسرتاحة وابب  ابملوت،  املؤمن اسرتاحة  ابب اجلنائز،  يف  ، والنسائي (950)
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 . (33) «النَّارِ  َأْهلِ  ع َصارَة  » َأوْ  «النَّارِ  َأْهلِ  َعَر   »: قَالَ  اخْلََباِل؟ ِطيَنة   َوَما للِا،  َرس ولَ   يَ : قَال وا
م املعىن الذي أشكل على الصحابة الكرام رضوان هللا  ى هللا عليه وسل  صل     الن ُّ ويف هذه الرواية بني  
بتفسري   املتعلق  وسل م:  اخل  ب ال    ط ين ة  عليهم،  عليه  هللا  صل ى  بقوله  ل    ع ر ق  »،  ل    ع ص ار ة  »  أ و    «الن ار    أ ه   أ ه 

 . «الن ار  
 ما جاء مفسر ا عن النيب صلى للا عليه وسلم من حيث املعَّن: (2

ذلك:   أن    أبعن  مثال  صل    هريرة،  وسل  رسول هللا  عليه  »ى هللا  قال:  ؟  َما  أََتْدر ونَ م،   «اْلم ْفِلس 
 ِبَصاَلة ،   اْلِقَياَمةِ   يَاْومَ   َيَِْت   أ مَِّت   ِمنْ   اْلم ْفِلسَ   ِإنَّ »:  فَاَقالَ   َمَتاَع،  َواَل   َله    ِدْرَهمَ   اَل   َمنْ   ِفيَنا  اْلم ْفِلس  :  قَال وا

،   َهَذا،   َوَضَربَ   َهَذا،  َدمَ   َوَسَفكَ   َهَذا،  َمالَ   َوَأَكلَ   َهَذا،  َوَقَذفَ   َهَذا،  َشَتمَ   َقدْ   َوَيَِْت   َوزََكاة ،  َوِصَيام 
  ِمنْ   أ ِخذَ   َعَلْيهِ   َما  يا ْقَضى  َأنْ   قَاْبلَ   َحَسَنات ه    فَِنَيتْ   فَِإنْ   َحَسَناتِِه،  ِمنْ   َوَهَذا  َحَسَناتِِه،  ِمنْ   َهَذا  فَايا ْعَطى 
    .(34) «النَّارِ   ِف  ط رِ َ  ث َّ   َعَلْيِه، َفط رَِحتْ  َخطَاَيه مْ 

ا  أ ن    م عن اه  "  :معناه  ي س مُّون ه  م فل ًسا   ف الن اس    م ال ه    ق ل    و م ن  م الٌ   ل ه    ل يس    م ن  و أ م ا  املفل س    ح ق يق ة    ه ذ 
ا  أل  ن    املفل س    ح ق يق ة    ه و    و ل يس   ص ل    ب ي س ار    ي نق ط ع    و ر مب  ا   مب  وت ه    و ي نق ط ع    يـ ز ول    أ مرٌ   ه ذ  ي ات ه   يف    ذ ل ك    ب عد    ل ه    ىي    ح 
ا  فل س  امل  ح ق يق ة    و إ من  ا  ذك ور    ه ذ 

ك    اهل ال ك    فـ ه و    احل د يث    يف    امل  عد وم    الت ام    اهل ال 
ام    و امل  فـ ت ؤخ ذ    املق ط ع    اإل عد 

ذ    ح س ن ات ه    فـ ر غ ت  ف إ ذ ا  ل غ ر م ائ ه    ح س ن ات ه   ع    س ي  ئ اِت  م  م ن  أ خ  ي    ث     ع ل يه    فـ و ض 
  خ س ار ت ه    فـ ت م ت  الن ار    يف    أ لق 

س ه   ك ه  و ه ال    . (35) "و إ فال 
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  رضي هللا عنها  عائشة    السيدة  روتهما  هو  و   ،مثال آخر  ـ

  : قَالَ   َأْعَلم ،   َوَرس ول ه    َوَجلَّ   َعزَّ   للا  :  قَال وا  اْلِقَياَمِة؟  يَاْومَ   َوَجلَّ   َعزَّ   للاِ   ِظل ِ   ِإَل   السَّاِبق ونَ   َمنِ   أََتْدر ونَ »
 . (36)«أِلَنْاف ِسِهمْ  ح ْكَمه مْ  لِلنَّاسِ  َوَحَكم وا َبَذل وه ، س ِئل وه   َوِإَذا  قَِبل وه ، احْلَقَّ  أ ْعط وا  ِإَذا  الَِّذينَ 

 

  وجل   عز  هللا  أعد  ما   ذكر  ابب   األشربة،  يف  والنسائي  (، 2002)  رقم  مخر،  مسكر   كل   أن  بيان   ابب  األشربة،  يف   مسلم  رواه(   33) 
 (. 5709رقم )  ،املسكر  لشارب

 .  ( 2581) رقم  الظلم، حتر   ابب  الب،  يف  مسلم  رواه (34) 
 (. 136ص/16ج( النووي يف شرحه على »صحيح مسلم«، )35) 
أمحد بن حممد بن    . (24398(، رقم )442ص/40جمسند السيدة عائشة رضي هللا عنها )  « مسنده»  يف   حنبل   بن   أمحد   أخرجه (  36) 

ـ عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن  ،  املسند  (،هـ241:  تحنبل الشيباين )  احملقق: شعيب األرنؤوط 
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التفسري من   ابق إىل  ، بسؤاله عن الس  الن  صلى هللا عليه وسلم هلذا ملعىن هذا الرتكيبوهنا جاء 
ل وه ، س ئ ل وه   و إ ذ ا ق ب ل وه ، احل ق   أ عط وا إ ذ ا ال ذ ين  هم بقوله: »ـأجابهللا تعاىل، ث  ظل      ح كم ه م  ل لن اس   و ح ك م وا ب ذ 

ه م  . «أل  نف س 
  يَوَمِئذ  : }َوَسلَّمَ   َعَليهِ   اّللَّ    َصلَّى  اّللَِّ   َرس ول    قَاَرأَ قال: »   ،عن أب هريرة رضي هللا عنه مثال آخر:  

  َأن   َأخَبارََها  فَِإنَّ :  قَالَ   َأعَلم ،  َوَرس ول ه    اّللَّ  :  قَال وا  َأخَبار َها؟  َما  أََتدر ونَ :  قَالَ   [4:  الزلزلة]{  َأخَبارََها  ُت َدِ ث  
:  قَالَ   وََكَذا،  َكَذا   يَومَ   وََكَذا  َكَذا   َعِملَ :  تَاق ولَ   َأن  َظهرَِها  َعَلى  َعِملَ   ِبَا  َأَمة    َأو   َعبد    ك ل ِ   َعَلى  َتشَهدَ 
 .  (38)والرتمذي ( 37) رواه أمحد «َأخَبار َها  فَاَهِذهِ 

أتدرون ما  وهنا أيًضا جاء التفسري من الن  صلى هللا عليه وسلم هلذا ملعىن هذا الرتكيب، بسؤاله،  
:  تـ ق ول    أ ن  ظ هر ه ا  ع ل ى  ع م ل    مب  ا  أ م ة    أ و  ع بد    ك ل     ع ل ى  ت شه د    أ ن  أ خب ار ه ا  ف إ ن  ث أجاهبم بقوله: »  ؟أخبارها
ا  ع م ل   ا ك ذ  ا  ي وم   و ك ذ  ا، ك ذ   . «أ خب ار ه ا فـ ه ذ ه  : ق ال   و ك ذ 
 : لمعَّنل المفاهيم وتوجيه  ل اتصحيح  ما كان  (3

مسعود  (  1 بن  للا  عبد  عنه  عن  للا  صل    ،رضي  هللا  رسول  قال  وسل  قال:  عليه  هللا  »ى   َما م: 
 لَْ   الَِّذ   الرَّج ل    َوَلِكنَّه    ِِبلرَّق وبِ   َذاكَ   لَْيسَ :  قَالَ   َله ،  ي وَلد    اَل   الَِّذ :  قا ْلَنا  قَالَ   ِفيك ْم؟  الرَّق وبَ   تَاع د ونَ 
مْ  ئ ا  َوَلِدهِ   ِمنْ   يا َقدِ  ،  َيْصَرع ه    اَل   الَِّذ  :  قا ْلَنا  قَالَ   ِفيك ْم؟  الص َرَعةَ   تَاع د ونَ   َفَما:  قَالَ   ،َشياْ :  قَالَ   الر َِجال 
 . (39)«اْلَغَضبِ  ِعْندَ  نَاْفَسه   ََيِْلك    الَِّذ   َوَلِكنَّه   ِبَذِلَك، لَْيسَ 

م    يف    الر ق وب    و أ صل  : "(676)ت:  قال النووي   أ ن ك م   احل د يث    و م عىن    و ل دٌ   ل ه    ي ع يش    ال    ال ذ ي  الع ر ب    ك ال 
د ه    مب  وت    املص اب    ه و    احملز ون    الر ق وب    أ ن    ت عت ق د ون    م ن  أ ح دٌ   مي  ت  مل    م ن  ه و    ب ل   ش رًعا   ك ذ ل ك    ه و    و ل يس    أ وال 
د ه   ي ات ه   يف   أ وال  ب ه   ح  يب ت ه   ثـ و اب   ل ه   ي كت ب   فـ ي حت س   . (40) "و س ل ًفا فـ ر طًا ل ه   و ي ك ون   ع ل يه   ص ب ه   و ثـ و اب    ب ه   م ص 

 

 . م2001هـ ـ  1421الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
 (. 8867رقم ) ، ( 455ص/14ج مسند أب هريرة رضي هللا عنه، ) «مسنده» يف  حنبل  بن أمحد   أخرجه (37) 
 غريب.  صحيح  حسن حديث : وقال(  3350)  رقم زلزلت،  إذا  سورة ومن   ابب   ،التفسري يفرواه الرتمذي   (38) 
 (. 2608)  رقم  الغضب، عند  نفسه  ميلك من  فضل ابب  الب،  يف  مسلم  رواه( 39) 
 (. 162ص/16ج ) لنووي يف شرحه على »صحيح مسلم« ا (40) 



Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi, 1 (1) (2020): 120-147 

137 
 

م    يف  ة(  ع  ر  )الصُّ و احلديث    ،ك ث ريًا  الن اس    ي صر ع    ال ذ ي  الع ر ب    ك ال  تعتقدون  أنكم  ومعىن    أ ن  كذلك 
ل   الق و يُّ  املمد وح   الصُّر ع ة    ب ل  ش رًعا ك ذ ل ك    ه و   و ل يس   ي صر ع ه م ب ل الر  ج ال   ي صر ع ه   ال   ال ذ ي الق و يُّ  ه و   الف اض 
ل ك    م ن  ه و   ا  الغ ض ب    ع ند    ن فس ه    مي  ل    ه و    فـ ه ذ   خب  ل ق ه    الت خ لُّق    ع ل ى  ي قد ر    م ن  ق ل    ال ذ ي  املمد وح    الف اض 

ت ه   يل ت ه   يف   و م ش ار ك  ف   ف ض   .(41) "األ و ل   خب  ال 
  َقربِهِ   ِف   امل ؤِمنَ   ِإنَّ » ، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  رضي للا عنه  عن أيب هريرة(  2

  أ نزَِلت   ِفيَما  أََتدر ونَ   الَبدرِ   لَيَلةَ   َكالَقَمرِ   َله    َويا نَاوَّر    ِذرَاع ا،   َسبع ونَ   َقرب ه    َله    َوي رَحب    َخضَراَء،   َروَضة    َلِفي
}اآليَة    َهِذهِ   املَِعيَشة    َما  أََتدر ونَ   [124:طه]  {َأعَمى  الِقَياَمةِ   يَومَ   َوََنش ر ه    َضنك ا  َمِعيَشة    َله    فَِإنَّ : 

  ي َسلَّطَ   ِإنَّه    بَِيِدِه،   نَفِسي  َوالَِّذ   َقربِِه،   ِف   الَكاِفرِ   َعَذاب  »:  قَالَ   َأعَلم    َوَرس ول ه    اّللَّ  :  قَال وا  «الضَّنَكة ؟
  َوََيِدش ونَه    لَسع ونَه ،يَ   ر ء وس    َسبع    َحيَّة    ِلك ل ِ   َحيَّة ،  َسبع ونَ   التِ نِ ي ؟   َما  أََتدر ونَ   تِنِ ين ا،   َوِتسع ونَ   ِتسَعة    َعَليهِ 
 . (42)«الِقَياَمةِ  يَومِ  ِإَل 

  حابة رضوان هللا عليهم إىل عبارة غريبة وهي املعيشة  الن  صلى هللا عليه وسلم انتباه الص    ت  ف  فقد ل  
نني الذي ال يعلم يف قبه ابلت    ب  وهو الكافر يعذ   ،نيان أعرض عن ذكر هللا يف الدُّ م   ث بني هلم أن   ،نكة  الض  
 ذي يف عقوهلم.   نني غري ال  م فذكر هلم وصًفا للت   ى هللا عليه وسل  صل   ه إال الن ُّ وصف  
 :حايبما جاء مفسر ا عن الصَّ  (4

 ِمنرَبِ   ِإنَّ »:  قال  وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أن  عنه  هللا  رضي  سعد  بن  سهل  عن  :مثال ذلك 
َعة ؟  َما  أََتدر ونَ   َسعد    بن    َسهل    فَاَقالَ :  قَالَ "    اجلَنَّةِ   تا رَعِ   ِمن  ت رَعة    َعَلى  َهَذا   أَبَوابِ   ِمن  الَباب    ِهيَ   الرت 
 .  (43) بيد : وهذا هو الوجه عندان . قال أبو ع  «اجلَنَّةِ 

هذا   الص  ففي  من  التفسري  جاء  ما    ه، نع  هللا  رضي  س عد    بن    س هل    حاباحلديث  أتدرون  بقوله: 
 

 (. 161ص/16ج ) وي يف شرحه على »صحيح مسلم« ( النو 41) 
  بن   حبان   بن   ابن حبان، حممد (.  3122ان، يف »اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان« برقم )ب  ل  األمري عالء الدين علي بن بـ  (   42) 

  ابن   صحيح  تقريب  ف  اإلحسان ،  (هـ354:  املتو  )  الب سيت  الدارمي،  حامت،  أبو  التميمي،  م ع بد ،  بن  معاذ  بن  حبان  بن  أمحد
األرنؤوط،    شعيب:  عليه  وعلق  أحاديثه  وخرج  ، حققه(هـ  739:  املتو  )  الفارسي   بلبان  بن  علي  الدين  عالء   األمري:  ، ترتيب حبان
 . م1988 - هـ 1408 األوىل،  بريوت، الطبعة الرسالة،  مؤسسة 

 (. 6صم يف »غريب احلديث« )أبو عبيد القاسم بن سال  و (، 22841( أمحد يف »املسند« برقم )43) 



 علم غريب الحديث وأثره في فهم النَّص الحديثي دراسة موضوعية وصفية تطبيقية  :نجم الدين العيسى

 ة.؟ هي الباب من أبواب اجلن  ةع  ـر  التُّ 
  َبْيَ   ي ْصِلح    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   للا    َصلَّى  النَّيب    َخَر َ عنه، قال: »  هللاهل بن سعد  رضي  سن  ع  :مثال آخر

ه َما،  اّللَّ    َرِضيَ   َبْكر    َأِبَ   ِباَلل    َفَ اءَ   الصَّاَلة ،  َوَحاَنتِ   ،«احلَاِرثِ   ْبنِ   َعْوفِ   ْبنِ   َعْمِرو  َبيِن  :  فَاَقالَ   َعناْ
ت ْم،  ِإنْ   نَاَعْم،:  قَالَ   النَّاَس؟   فَاتَاؤ م    َوَسلََّم،   َعَلْيهِ   للا    َصلَّى  النَّيب    ح ِبسَ    أَب و   فَاتَاَقدَّمَ   الصَّاَلَة،  ِباَلل    فََأقَامَ  ِشئاْ
 َحىتَّ   َشقًّا،  َيش ق َها  الص ف وفِ   ِف   ََيِْشي  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   للا    َصلَّى  النَّيب    َفَ اءَ »  َفَصلَّى  َعْنه ،  اّللَّ    َرِضيَ   َبْكر  
 التَّْصِفيق    ه وَ   التَّْصِفيح ؟  َما  َتْدر ونَ   َهلْ :  َسْهل    قَالَ   -  ِِبلتَّْصِفيحِ   النَّاس    فََأَخذَ   ، «اأَلوَّلِ   الصَّف ِ   ِف   قَامَ 
 َعَلْيهِ   للا    َصلَّى   النَّيب    فَِإَذا   التَاَفَت،  َأْكثَار وا   فَاَلمَّا   َصالَتِِه،  ِف   يَاْلَتِفت    الَ   َعْنه ،   اّللَّ    َرِضيَ   َبْكر    أَب و   وََكانَ   -

،  ِف   َوَسلَّمَ    َورَاَءه ،   الَقْهَقَرى  رََجعَ   ث َّ   اّللََّ،  َفَحِمدَ   َيَدْيهِ   َبْكر    أَب و   فَاَرَفعَ   َمَكاَنَك،  ِإلَْيهِ   فََأَشارَ   الصَّفِ 
 . (44) «َفَصلَّى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  للا   َصلَّى  النَّيب   َوتَاَقدَّمَ »

احلديث راوي  الصحاب  من  للغريب  التفسري  جاء  احلديث  هذا  ر ون    ه ل  »بقوله:    : يف    م ا   ت د 
 .«الت ص ف يق   ه و   الت ص ف يح ؟

 ما جاء مفسر ا عن التابعي: (5
ذلك  الزهري    :مثال  عائشة (  125)ت:قول  السيدة  يرويه عن  الذي  الوحي  بدء  رواية حديث    يف 
  ِف   الصَّاحِلَة    الر ْؤيَ   الَوْحيِ   ِمنَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   للا    َصلَّى  اّللَِّ   َرس ول    ِبهِ   ب ِدئَ   َما  َأوَّل  »قالت    رضي هللا عنها 

  ِحَراء    ِبَغارِ   ََيْل و  وََكانَ   اخَلاَلء ،  ِإلَْيهِ   ح بِ بَ   ث َّ   الص ْبِح،  فَاَلقِ   ِمْثلَ   َجاَءتْ   ِإالَّ   ر ْؤيَ   يَاَرى   الَ   َفَكانَ   الناَّْوِم،
 .  (45)...« َأْهِلهِ   ِإَل  يَاْنزِعَ  َأنْ  قَاْبلَ   الَعَددِ  َذَواتِ   اللََّياِلَ  - التاََّعب د   َوه وَ  - ِفيهِ   فَايَاَتَحنَّث  

 

رقم    الصالة،  جازت  يتأخر  مل  أو  األول  فتأخر  األول  اإلمام  فجاء   الناس  ليؤم  دخل  من   ابب  اجلماعة،  صالة  يف  البخاري  رواه  (44) 
رقم    للنساء،  التصفيق   وابب  (،1201للرجال، رقم )  الصالة  يف   واحلمد  التسبيح   من  جيوز   ما   ابب  الصالة،  يف   العمل   (، ويف 137)
  ويف   (، 1234الصالة، رقم )  يف   اإلشارة  ابب   السهو،   ويف   (،1218به، رقم )  ينزل   ألمر   الصالة   يف   األيدي   رفع  (، وابب 1204)

  األحكام،   (، ويف2693رقم )  نصلح،   بنا   اذهبوا:  اإلمام   قول  وابب   (، 2690الناس، رقم )  بني   اإلصالح   يف   جاء   ما   ابب   الصلح،
 . ( 421) رقم  هبم،  يصلي من   اجلماعة تقد  ابب  الصالة،  يف  ومسلم  (،7190بينهم، رقم )  فيصلح قوماً  أييت اإلمام  ابب

  ،{ خملصاً   كان   إنه  موسى   الكتاب  يف   واذكر}  ابب   األنبياء،   ( ويف3ابب كيف بدء الوحي، رقم )  الوحي،   بدء   يف   البخاري   رواه    (45) 
  هللا   صلى  هللا  رسول  به   بدئ   ما  أول   ابب  التعبري،  (، ويف 4953)  ،{ خلق  الذي  ربك   ابسم  اقرأ}  سورة  تفسري  (، ويف3392رقم )
  وسلم، رقم  عليه   هللا  صلى   هللا   برسول  الوحي  بدء   ابب   اإلميان،   يف  ومسلم  (،6982الصاحلة، رقم )  الرؤاي  الوحي  من  وسلم  عليه 
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الزُّ   :«عبد  الت  وهو  »فقوله   هري راوي احلديث، وهو داخل يف ابب اإلدراج يف هذا تفسري من قبل 
   املنت لبيان الغريب.

 ى: أخر َما جاَء مفسر ا ف رواية  اثني ا ا 
ر به مفسرًا ف  احلديث: أن ي ظ  وأقوى ما يعتمد عليه يف تفسري غريب  ":  (643  )ت:   الحقال ابن الص  

م قال له:  ى هللا عليه وسل  أن الن  صل  من  اد  ي  يف حديث ابن ص    ورديف بعض رواايت احلديث، حنو ما  
الد    فما هو؟،  َخِبيَئا    َلكَ   َخبأت    َقدْ » يصحُّ «خ  قال:  مبا ال  قوم  وفسره  وأعضل،  معناه  فهذا خفي   . ،  
أنه الدخ مبعىن الزخ الذي هو اجلماع، وهذا ختليط فاحش يغيظ  يف معرفة علوم احلديث  جاء  و  للحاكم 

لك ضمري ا، فما    قد أضمرت  وإمنا معىن احلديث أن الن  صلى هللا عليه وسلم قال له:    العامل واملؤمن.
، إذ يف بعض رواايت احلديث ما  خان يف لغة  خ هو الدُّ خان، والدُّ ال، يعين الدُّ ، بضم الد  خ  هو؟ فقال: الد  

  السََّماء    ِت تَ   مَ يَو }  َله    َوَخَبأَ   «َخِبيئ ا  َلكَ   َخَبْأت    َقدْ   ِإين ِ » نصه: ث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  
  اْخَسْأ، » :  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   للا    َصلَّى   النَّيب    فَاَقالَ   الد خ ،  ه وَ :  َصيَّاد    اْبن    فَاَقالَ .  [10:  الدخان ]{  م ِبي    ِبد َخان  
خر  «َقْدَركَ   تَاْعد وَ   فَاَلنْ  اثبت صحيح،  وهذا  الرت   ،  صي    (46)مذيجه  ابن  فأدرك  هذه وغريه.  ذلك  من  اد 

على متام    ياطني، من غري وقوفان يف اختطاف بعض الشيء من الش  ه  الكلمة فحسب، على عادة الك  
له:   قال  وهلذا  الك    ،أي  «َقْدَركَ   تَاْعد وَ   فَاَلنْ   اْخَسْأ،»البيان.  إدراك  قدر  على  لك  مزيد  وهللا  ه  فال  ان، 

 . (47) "أعلم
  لَْ   فَِإنْ  قَائِم ا،  َصل ِ » مرفوعاً:  يف صالة املريض  رضي هللا عنه   ني  ص  ان بن ح  مر  حديث ع    :آخرمثال  

ا، َتْسَتِطعْ     .(48) «َجْنب   فَاَعَلى  َتْسَتِطعْ  لَْ  فَِإنْ  فَاَقاِعد 
 

(160) . 
 . (2236)  الدجال، رقم عالمة يف  جاء  ما  ابب الفنت،  ويف (، 2250)  رقم  صائد،  ابن ذكر يف  جاء  ما   ابب  الفنت، الرتمذي يفرواه  (46) 
ابن  47)   ) « احلديث« الصالح يف  أنواع علوم  عليه،  274ص)  معرفة  متفق    ابن   خب   يف   ابب   املالحم،   يف   داود   أبو ورواه  (، واحلديث 

  عالمة   يف   جاء   ما  ابب   الفنت،   ويف (،  2250)  صائد، رقم  ابن   ذكر   يف   جاء   ما   ابب   الفنت،   يف   ، والرتمذي ( 4329)  رقم   صائد،
 . (2236)  الدجال، رقم

  يطق   مل  إذا   وابب   (،1115القاعد، رقم )  صالة   وابب  ، (1117رقم )ابإلمياء،    القاعد  صالة   ابب  الصالة،  تقصري  يف   البخاري  رواه  (48) 
  الصالة،   يف  والرتمذي  (،952)و (  951)  رقم  القاعد،  صالة  يف   ابب  الصالة،  يف  داود  وأبو  (،1117جنب، رقم )  على  صلى  قاعداً 



 علم غريب الحديث وأثره في فهم النَّص الحديثي دراسة موضوعية وصفية تطبيقية  :نجم الدين العيسى

ف    م ْستَاْقِبلَ   اأْلََْيَنِ   َجْنِبهِ   َعَلىولفظه »  ،رضي هللا عنهعلي      « حديث  َجْنب    َعَلىه: »قول  ر  س  وقد 
َلةَ   .(49) «اْلِقباْ

 اْغَتَسلَ   َمنِ »حديث أب هريرة رضي هللا عنه: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:    :مثال آخر
َا  رَاَ ، ث َّ   اجلََنابَةِ  غ ْسلَ  اجل م َعةِ  يَاْومَ   .  (50)«َبَدنَة   قَارَّبَ  َفَكَأَّنَّ

تطلق على اإلبل والبقر، قال العلماء: املراد هنا اإلبل، وقد ورد يف   :يف لفظ احلديث  «دنة  البَ »و
الر زاق   عبد  »،  (هـ211)الصنعاينمصنف  الذي  فهذا    .(51) «اجْلَز ورِ   ِمْثل    اأْلَْجرِ   ِمنَ   فَاَله  بلفظ:  احلديث 
 . اجلزور  و، وهر املراد ابلبدنة يفس   أورده عبد الرزاق  

  :ما جاء مفسر ا من قبل علماء اللغة :اثلث ا
النبويةففي    ، روح احلديثيةري تعجُّ به كتب الشُّ وهذا كث اللفظ   كثري من األحاديث    ؛ يذكرون غريب 
 هم عن اللغة. عد  زمان يصبح اللفظ البني الواضح غريًبا لديهم بسبب ب   الناس يف كل    وذلك ألن  

  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   للا    َصلَّى  للاِ   َرس ول    َكانَ : »هللا عنهما قالجابر بن عبد هللا رضي  مثاًل: يف حديث  
  يا َؤخِ ر َها،   َأْحَياان    َواْلِعَشاءَ   َوَجَبْت،  ِإَذا  َواْلَمْغِربَ   نَِقيَّة ،  َوالشَّْمس    َواْلَعْصرَ   ِِبهْلَاِجَرِة،   الظ ْهرَ   ي َصلِ ي
  َأوْ   -  َكان وا  َوالص ْبحَ   َأخََّر،  أَْبطَئ وا  َقدْ   رَآه مْ   َوِإَذا  َع ََّل،  اْجَتَمع وا  َقدِ   رَآه مْ   ِإَذا   َكانَ   يا َع ِ ل ،  َوَأْحَياان  
 .(52) «ِبَغَلس   ي َصلِ يَها -  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ   للا    َصلَّى النَّيب   َكانَ :  قَالَ 

 

  على   القاعد  صالة  فضل   ابب  الليل،  قيام يف  والنسائي   ، (372) القائم، رقم  صالة  من  النصف  على   القاعد  صالة  أن   جاء   ما ابب
 (.  1660برقم ) النائم صالة 

 (. 2/377(  أخرجه الدارقطين يف »سننه« ) 49) 
  اجلمعة، يف  ومسلم  ،( 894رقم )غسل،   اجلمعة يشهد  مل من على  هل  وابب (،3اجلمعة، رقم ) فضل  ابب اجلمعة،  يف  البخاري رواه( 50) 

  يف   ابب   الطهارة،   يف   داود  وأبو  (،587اجلمعة، رقم )  يوم   التهجري   فضل   وابب   ،( 850)  اجلمعة، رقم  يوم   والسواك   الطيب  ابب
  اجلمعة،   يف   والنسائي (،  499)  اجلمعة، رقم  إىل   التبكري  يف   جاء   ما   ابب   الصالة،  يف   والرتمذي   ،( 351)  اجلمعة، رقم   يوم  الغسل
 (. 1388رقم ) اجلمعة،  وقت وابب   اجلمعة، إىل التبكري ابب

الرزاق يف »مصنفه« )51)  الرزاق   (. 258ص/3ج ( أخرجه عبد    الصنعاين   اليماين   احلمريي   انفع  بن   مهام   بن   الرزاق   عبد   بكر   أبو ،  عبد 
 .هـ1403  الثانية،  بريوت، الطبعة  – اإلسالمي  األعظمي، املكتب  الرمحن  حبيب: ، احملققاملصنف ، (هـ211: ت)

  (، 565أتخروا، رقم )  أو  الناس  اجتمع  إذا   العشاء  وقت   وابب   (، 560املغرب، رقم )  وقت   ابب   الصالة،  مواقيت  يف   البخاري   رواه   (52) 



Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi, 1 (1) (2020): 120-147 

141 
 

احلديث "غريب  الزوالاهلاجرة:  بعد  احلر  شدة  هي  لشدة   ،":  أعماهلم  الناس  هجر  من  مأخوذة 
" الشمس. نقيةاحلر.  يعىن  وغابت،  سقطت  وجب ت":  "إذا  تغري.  وال  صفرة  تدخلها  مل  صافية،   :"

   . (53) ""الغلس": بفتح الغني والالم، ظالم آخر الليل مع ضياء الصبح

 ومعانيه. ،وتفسريه ، االختالف ف ضبط الغريب  :املطلب الثاين
   :الغريب  ضبطاالختالف ف  :أوال  

  َما  أ نَابِ ئ ك مْ   َأاَل »  ق ال:  و س ل م    ع ل ي ه    هللا    ص ل ى  حم  م ًدا  إ ن  :  قال،  رضي هللا عنه   عن عبد هللا بن مسعود
   .(54) « النَّاسِ  َبْيَ  اْلَقاَلة   النَِّميَمة   ِهيَ  ه ؟الَعض

بكسر العني وفتح الضاد املعجمة    "ةض  الع  "": هذه اللفظة رووها على وجهني أحدمها  ه  ض  فلفظ "الع  
" بفتح العني وإسكان الضاد على وزن الوجه، وهذا الثاين هو أشهر  هض  على وزن العدة والزنة، والثاين "الع  

نقل القاضي د قو  ،يف رواايت بالدان، واألشهر يف كتب احلديث وكتب غريبه، واألول أشهر يف كتب اللغة
 . (55)التحر ؟ الغليظ   الفاحش   ه  ض  أال أنبئكم ما الع   ،وهللا أعلم ،رواية أكثر شيوخهم وتقدير احلديثأنه 

 : الغريب ف تفسري  االختالف :اثني ا
: »ابب بيان مشكل ما روي عن «شرح مشكل اآلاثر»يف    :(321ت:)  نقل أبو جعفر الطحاوي

عليه   بعًضارسول هللا صلى هللا  بعضهم  يعضه  أن ال  إايهم  بيعته  أصحابه يف  على  أخذه  من   ، «وسلم 
َنا   َأَخذَ »بسنده عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال:    َكَما   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اّللَّ    َصلَّى  للاِ   َرس ول    َعَلياْ

ئ ا،  ِِبللِ   ت ْشرِك وا  اَل   َأنْ   النِ َساءِ   َعَلى   َأَخذَ    يَاْعَضهَ   َواَل   َأْواَلدَك ْم،   تَاْقتا ل وا  َواَل   تَاْزن وا،  َواَل   َتْسرِق وا،   َواَل   َشياْ
 

  الن    صالة   وقت  ابب  الصالة،  يف  داود   وأبو(،  646)   وقتها، رقم  أول  يف   ابلصبح   التبكري  استحباب  ابب  املساجد،  يف   ومسلم
 . ( 527العشاء، رقم )  تعجيل  ابب  املواقيت،  يف  والنسائي (،  397) وسلم، رقم  عليه  هللا  صلى

عبد هللا بن عبد    ، أبو عبد الرمحن،  ( 87ص)البسام  »تيسري العالم شرح عمدة األحكام« عبد هللا بن عبد الرمحن بن صاحل  انظر:    (53) 
، حققه وعلق عليه وخرج  م شر  عمدة األحكام تيسري العالَّ (،  هـ1423  ت:الرمحن بن صاحل بن محد بن حممد بن محد البسام )

مكتبة التابعني، القاهرة، الطبعة العاشرة،    -مارات  أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبحي بن حسن حالق، مكتبة الصحابة، اإل
 م.  2006 / هـ  1426

 (. 2606رقم )   النميمة، حتر   ابب  والصلة، الب يف( أخرجه مسلم  54) 
 (. 2012ص/4ج مسلم )صحيح  . وانظر تعليق عبد الباقي على  ( 254ص/3ج )  (ـ ه ض ع) ( ابن األثري يف »النهاية«، مادة  55) 



 علم غريب الحديث وأثره في فهم النَّص الحديثي دراسة موضوعية وصفية تطبيقية  :نجم الدين العيسى

ه نَّ   ِمْنك مْ   َأَصابَ   َفَمنْ   ِبِه،  َأَمْرت ك مْ   َمْعر وف    ِف   تَاْعص وين   َواَل   بَاْعض ا،  بَاْعض ك مْ    ع ق وبَات ه    فَاع  ِ َلتْ   َواِحَدة    ِمناْ
بَه ،   َشاءَ   ِإنْ   َوَجلَّ،  َعزَّ   للاِ   ِإَل   فََأْمر ه    ع ق وبَات ه    أ خِ َرتْ   َوَمنْ   َكفَّارَت ه ،   فَاه وَ  عندما ف  «. َله    َغَفرَ   َشاءَ   َوِإنْ   َعذَّ

لنقف على املراد    «بـ ع ًضا  بـ ع ض ك م    يـ ع ض ه    و ال  »  :أتملنا قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث
  َمنْ :  (204)ت:افعي  قد حدثنا قال: قال الش  (  264ت:)ين  املز  اإلمام أاب إبراهيم  به إن شاء هللا. فوجدان  

  ن  ب  ك ث ري  قد حدثنا قال: مسعت سعيد بن    مح  يد    بن    حم  م د    قـ ر ة  ووجدان أاب    ،َعَضَهه    فَاَقدْ   َأِخيهِ   َعَلى   َكَذبَ 
املز  السَّاِحَرة    َعاِضَهة  اليقول:    ع ف ري   الش  . فكان فيما ذكران عن  به    افعي أن  ين، عن  ، وكان  الكذباملراد 

ث وجدان يف ذلك ما هو أعلى من هذين    ،حرالس ِ ري أن املراد به هو  ف  ة، عن ابن ع  ر  فيما ذكرانه عن أب قـ  
  أ نَابِ ئ ك مْ   َأاَل "  بن مسعود رضي هللا عنه: إن حممًدا صلى هللا عليه وسلم قال:    القولني. وهو قول عبد هللا 

وقول عبد هللا أيًضا، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه   "  النَّاسِ  َبْيَ  اْلَقاَلة   النَِّميَمة   ِهيَ : قَالَ  اْلَعْضه ؟ َما
أيًضا:    ." النَّاسِ   َبْيَ   اْلَفارَِقة    النَِّميَمة    ِهيَ   اْلَعْضه    ِِبْلَعْضِه؟  أ نَابِ ئ ك مْ   َأاَل "  وسلم:     ِف   نَاق ول    ك نَّا"وقوله 
،  ه وَ   اْلَعْضهَ   ِإنَّ :  اجْلَاِهِليَّةِ    ، . وقول أنس بن مالك رضي هللا عنه"اْلَقاَلة    اْليَاْومَ   يك م  فِ   اْلَعْضهَ   َوِإنَّ   السِ ْحر 

صلى للا عليه   قالوا: للا عز وجل ورسوله اْلَعْضه ؟ َما أََتْدر ونَ »أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
نَاه مْ  لِيا ْفِسد وا بَاْعض   ِإَل  النَّاسِ  بَاْعضِ  ِمنْ  احْلَِديثِ  نَاْقل   وَ ه  وسلم أعلم. قال:   .  «بَاياْ

أبو جعفر:   عبيد يف  قال  أب  أنه مسعه من  لنا  ما ذكر  لنا  أجاز  قد  العزيز  عبد  بن  ووجدان علي 
:  قَالَ .  للاِ   َرس ولَ   يَ   بَاَلى:  قَال وا"    اْلَعْضه ؟  َما   أ نَابِ ئ ك مْ   َأاَل "  حديث الن  صلى هللا عليه وسلم حني قال:  

وهللا أعلم حبقيقة األمر يف ذلك. وهللا    ... : وكذلك هي عندان(124)ت:  يدب  ل أبو ع  . قا"  النَِّميَمة    ِهيَ "
 . (56) "نسأله التوفيق
 : االحتماالت املختلفة ملعاين اللفظ الغريب :اثلث ا

عنها  ففي حديث  الَِّذ    َمَرِضهِ   ِف   يَاق ول    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   للا    َصلَّى  النَّيب    َكانَ »   :عائشة رضي هللا 
  ِمنْ   َأْْبَِر   اْنِقطَاعَ   َوَجْدت    َأَوان    فَاَهَذا  ِبَْيرَبَ،  َأَكْلت    الَِّذ   الطََّعامِ   َألََ   َأِجد    َأزَال    َما  َعاِئَشة    يَ :  ِفيهِ   َماتَ 

 

  بن   امللك  عبد   بن  سالمة   بن  حممد  بن   أمحد  جعفر  الطحاوي، أبو   (. 170ص/6ج ( أبو جعفر الطحاوي يف »شرح مشكل اآلاثر« )56) 
مؤسسة  شعيب:  حتقيق اآلاثر،    مشكل   شر ،  (هـ 321:  ت)   ابلطحاوي   املعروف   املصري   احلجري   األزدي   سلمة    األرنؤوط، 

 م.  1494 هـ،  1415 األوىل  الرسالة، الطبعة 
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 .  (57) «الس م ِ  َذِلكَ 
ن    مه  ا  و ق يل  .  أ هب ر ان  و مه  ا  الظ هر ،  يف    ع رقٌ   األ هب ر"  :«النهاية»قال ابن األثري يف   ان    األ كح ال   يف    الل ذ 

ي اةٌ   م ع ه    ت بق    مل    انق ط ع    ف إ ذ ا  الق لب    م ست بط ن    عرقٌ   ه و    و ق يل  .  الذ  ر اع ني     الر أس    م ن    م نش ؤ ه    ع رقٌ   األ هب ر    و ق يل  .  ح 
ت دُّ  ،  إ ىل    و مي  ل    شرايني    و ل ه    الق د م  ،  األ طر اف    أب  كث ر    تـ ت ص    و م نه    الن أم ة ،  ي س م ى  م نه    الر أس    يف    ف ال ذ ي   و الب د ن 
م ت ه    اّلل     أسك ت  :  ق وهل  م ت دُّ   أ م ات ه ،  أ ي  َن  ت دُّ   الو ر يد ،   ف يه    فـ ي س م ى  احل لق    إ ىل    و مي    األ هب ر،   فيسم ى   الص در    إ ىل    و مي 
ت دُّ  ذ    إ ىل    وميتدُّ   ب ه ،  معل قٌ   والف ؤ اد    الو ت ني ،  فيسم ى  الظ هر    إ ىل    و مي  ت دُّ  الن س ا،  فيسم ى  الف خ    فيسم ى  الس اق    إ ىل    و مي 

 . (58)اهـ ."الص اف ن  
   .(59)«َبِشَق امل َساِفر  َوم ِنَع الطَّرِيق  يف حديث االستسقاء »و ـ 

األثري:   ابن   م عن اه    و ق يل  .  ب ش ك   م ثل    أ سر ع ، :  ب ش ق  :  د ر يد    ابن    و ق ال    انس د    أ ي  :  الب خ ار يُّ   ق ال  قال 
: الل ث ق  م ن    ل ث ق  ه و    و إ من  ا  ب ش يء    ل يس    ب ش ق"  وقال اخلطاب:  .ضع ف    و ق يل  .  م ل    وقيل  .  ح ب س    و ق يل  .  أت  خ ر  

ا  الو حل ،   أ ن    أل  ن س    أ خر ى  ر و اي ة    و يف  .  الن اس    ع ل ى  الث  ي اب    ل ث ق  ر أ ى  فـ ل م ا:  ق ال ت  ع ائ ش ة ،  ر و اي ة    يف    ه و    و ك ذ 
ثـ ر    ل م ا  ق ال    ر ج اًل  ت م ل    ق ال  .  املال    ل ث ق  إ ن ه    اّلل     ر س ول    اي  :  املط ر    ك    وز ل قا،   م ز ل ة  ص ار    أ ي  م ش ق،  ي ك ون    أ ن  و ىي 
ن    و الب اء    و امل يم   لب اء    ه و    إ من  ا:  غ ري ه    و ق ال  .  يـ تـ ق ار اب  ف ة،   يف    قطعت ه  إ ذ ا  وب ش كت ه  الثوب    ب ش قت    م ن  اب    ق ط ع   أ ي  خ 

ملس اف ر   ائ زٌ . اب  ،   ي ك ون   أ ن  و ج  لنُّون  ق ق وهل  م م ن اب  قٌ  ورجل. فيها علق إ ذ ا حل بالةا يف   الظ   ن ش    مم  ن   ك ان    إ ذ ا: ب ش 
 

البخاري  57)  رواه  يف(  ابب  تعليًقا  )  وسلم  عليه   هللا  صلى   الن   مرض  املغازي  رقم    "   الفتح"  يف   احلافظ   قال   . (4428ووفاته، 
  علي   بن  ابن حجر، أمحد  . اإلسناد"  هبذا  يونس   عن  خالد  بن   عنبسة  طريق   من  واإلمساعيلي   واحلاكم  البزار  "وصله:  (131/ص8ج )
  ، رقم1379  بريوت،  -  املعرفة  دار  البخار ،  صحيح  شر   البار   فتح(،  852الشافعي )ت:  العسقالين  الفضل  أبو  حجر   بن
 اخلطيب.  الدين حمب : طبعه  على وأشرف  وصححه  إبخراجه الباقي، قام  عبد فؤاد حممد: وأحاديثه وأبوابه كتبه

هذه  ـ. واحلديث رواه أبو بكر البزار يف »مسنده« ب( 61ص/1ج )  (ل   ل   أ  )   «، مادة يف غريب احلديث واألثر   ( ابن األثري يف »النهاية 58) 
  عبيد   بن  خالد  بن  اخلالق  عبد  بن  عمرو  بن  أمحد  بكر  أبوالبزار،    .الصحيحني وغريمها( وله شواهد كثرية يف  8007الرواية برقم )

  بن   وعادل هللا،    زين   الرمحن   حمفوظ:  احملقق ،  الزخار   البحر  ِبسم   املنشور  البزار   مسند   (هـ292:  ت)  ابلبزار   املعروف   العتكي  هللا
  وانتهت   ،م 1988  بدأت )   األوىل،   الطبعة،  املنورة  املدينة  -  واحلكم  العلوم  مكتبة :  الناشر،  الشافعي  اخلالق  عبد   وصبي ،  سعد
 . ( م2009

 (. 1029برقم )االستسقاء،   يف  اإلمام  مع أيديهم   الناس رفع االستسقاء، ابب يفالبخاري   ( رواه59) 
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نـ ه ا خيل ص ي ك اد   ال   أ م ور   يف   ي دخ ل    .(60)  "م 
: قال ابن األثري". ِإنَّ َهَذا َل ََير   ِمن ِإل   قال: " ،ةم  سيل  م   ض عليه كالم  ر  يق ملا ع  يف حديث الصد   و 

، هو األصل اجليد، أي مل جيئ من األصل   ،أي  " ، ابلكسر هو هللا تعاىل. وقيل : اإللُّ من ربوبية. واإللُّ
، الن سب والق رابة. فيكون املعىن: إن هذا كالم غري صادر عن مناسبة  الذي جاء منه القرآن. وقيل: اإللُّ

 .(61) "احلق واإلدالء بسبب  بينه وبني الصدق
ا  أَسر وا  َخيرب   َأهلَ   ِإنَّ :  فَاَقالَ   قا َريش    ِإَل   َجاءَ   رج ال   إنَّ »ديث:  احلويف     ي رِسل وا   َأن  َوي رِيد ونَ   حم َمَّد 

 .  «العبَّاس  ِبهِ  ي رِبس ونَ   امل شرِك ونَ  ف َعل لَِيقتا ل وه ، َقوِمهِ  ِإَل  ِبهِ 
األثري:   ابن  تمل"قال  س    م ن    ي ك ون    أ ن  ىي  طه  م ا  ي سم عونه   أ ي :  املراغ مة  و ه و    اإل راب  .  وي غ يظ ه  ي سخ 

ت م ل   ت ون ه   ي عين   س ود، أ ي: ر بس   أبمور   واج اؤ  ق وهل  م م ن ي ك ون   أ ن و ىي  ت م ل  . بداه ية  أي    الر ب يس   م ن   ي ك ون   أ ن و ىي 
يبون  أ ي: غ ري ه   أ و مبال   املصاب  و ه و    . (62) "ي س وءه مب  ا  العب اس ي ص 

 اخلامتة:
 الذي وفقين جلمع هذا البحث وترتيبه، وأصلي وأسلم علىو ، مد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات احل

 : أييتفيما  أذكر أهم نتائج البحثأود أن وبعد: فإنين ، واألرض دامت السموات  سيدان حممد ما
ألنه به تعرف معاين األحاديث وعلى ، احلديث ثبت يف القول قبل الكالم يف غريبوجوب الت  : أواًل 

  ، وليس رمجًا ابلغيب   بناء على أصول واضحات،  فهذا علم يقوم به فحول الرجالذلك تقام األحكام.  
  بعيًدا عن احلق والصواب.

 

 . ( 130ص/1ج )  «، مادة )بشق( يف غريب احلديث واألثر ( ابن األثري يف »النهاية 60) 
. واحلديث ذكره ابن كثري يف »تفسريه«،  ( 61ص/1ج ، )«، مادة )أ ل ل( النهاية يف غريب احلديث واألثر  »النهاية ( ابن األثري يف  61) 

العظيم،    القرآن   تفسري   ( هـ774:  ت )  الدمشقي   ث   البصري   القرشي   كثري   بن  عمر   بن   إمساعيل   الفداء   أبو   ابن كثري،   (. 255ص/4ج )
وانظر: أمحد اخلراط يف »بيان منهج  م،    1999  -  هـ1420  الثانية  والتوزيع، الطبعة   للنشر   طيبة   سالمة، دار  حممد  بن   سامي :  احملقق
فه  منهج ابن األثري اجلزر  ف مصنَّ (. أمحد بن حممد اخلراط، أبو بالل،  55صيف مصنفه النهاية يف غريب احلديث« )  األثريابن  

 . م 2010،  لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورة، جممع امللك فهد  »النهاية ف غريب احلديث واألثر«
»النهاية    (62)  األثري يف  واألثرابن  احلديث  مادة )ر ب س( يف غريب  ومل  ( 184ص/2ج ، )«،  املصادر    على  أقف.  احلديث يف  هذا 

 (. 55صاحلديثية اليت بني يدي. وانظر: أمحد اخلراط يف كتابه املذكور آنفاً )
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غريبة وردت يف حديث رسول هللا صلى هللا عليه    لفظة  ريفس قطع بتيعامل أن    ال جيوز ألي     :اثنًيا 
، الختالف علماء الغريب يف حتديد داللة بعض األلفاظ فيها  إال بعد االطالع على أقوال العلماء  وسلم

 . الغريبة ومعانيها
على    هلل يف االستدالل به الز  يوجينب الفق  ،لل يف فهم احلديثب احملدث الز  العلم ابلغريب جين     اثلثا: 

 إثبات حكم أو نفيه أو توجيهه بشكل صحيح. 
 احلمد هلل رب   العاملني. وآخر دعواان أن  

 
 املصادر واملراجع ثبت 

 . القرآن الكري  .1
املصنف ف  هـ(  235)ت:    بن عثمان بن خواسيت العبسي  بكر بن أب شيبة، عبد هللا بن حممد بن إبراهيم  و أب شيبة، أب  ابن .2

 م. 1409، احملقق: كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد ـ الرايض، الطبعة األوىل، األحاديث واآلاثر
حتقيق طاهر أمحد    النهاية ف غريب احلديث واألثر، هـ(،  606  ت: ) أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري،  ابن األثري،   .3

 م.1979  /هـ 1399الزاوي ـ حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية ـ بريوت، 
ت:  ) جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكر  الشيباين اجلزري ابن األثري  ابن األثري،   .4

الرسول،  هـ(،  606 اجامع األصول ف أحاديث  القادر  التتمة حتقيق بشري عيون، مكتبة احللواينحتقيق عبد  ـ    ، ألرنؤوط 
 . م 1969 هـ،  1389 ،مكتبة دار البيان، الطبعة األوىل  ، مطبعة املالح

أبو عمرو،   .5 ، حتقيق نور الدين عرت، دار  معرفة أنواع علوم احلديثهـ(،  643  ت: )ابن الصالح عثمان بن عبد الرمحن، 
 م. 1986هـ ـ 1406ت، الفكرـ سوراي، دار الفكر املعاصر ـ بريو 

الب سيت )  ، ابن حبان  .6 الدارمي  التميمي، أبو حامت  ابن حبان هـ(،  354  ت: حممد بن حبان  ،  اإلحسان ف تقريب صحيح 
الفارسي ) بلبان  الدين علي بن  هـ(، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط،    739  ت: ترتيب: األمري عالء 

 م.  1988 -هـ  1408مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
  دار   البخار ،   صحيح   شر    البار    فتح (،  852)ت:  الشافعي   العسقالين   الفضل   أبو   حجر  بن  علي   بن   ابن حجر، أمحد  .7

:  طبعه   على   وأشرف  وصححه  إبخراجه  الباقي، قام  عبد  فؤاد   حممد:  وأحاديثه   وأبوابه  كتبه  ، رقم1379  بريوت،  -  املعرفة
 اخلطيب.  الدين حمب

حتقيق د. نور الدين عرت، دار املالح،  شر  علل الرتمذ ،  ابن رجب احلنبلي، أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد البغدادي،   .8
 دمشق. 

القرشي  ابن كثري،   .9 بن كثري  بن عمر  إمساعيل  الفداء  )املتو :  أبو  الدمشقي  ث  احلديث   هـ( 774البصري  علوم  ،  اختصار 
 (. 144ص )   . م 2008  احملقق: أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية 
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