
 ١

 
  

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سـيئات              
  .أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له

  .وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
  .�وأشهد أن حممداً عبده ورسوله 

�      قح قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيونَ         يملـسم مـتأَنإِلَّـا و نوتمال تو هقَاتآل  (� ت
  ).١٠٢:عمران
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ              �

      الَّذ قُوا اللَّهاتاًء ونِسرياً واالً كَثا رِجمهنم          كُملَـيكَـانَ ع إِنَّ اللَّه امحالْأَرو اَءلُونَ بِهسي ت
  ).١:النساء (�رقيباً

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم     . يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سديداً        �
  ).٧١-٧٠:األحزاب (�ه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماًذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَ

  .أال وإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم
  .وشر األمور حمدثاا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار

 احلاجـة   ، قد رأيت  )غريب احلديث وعناية املسلمني به    (فهذه دراسة عن     :أما بعد   
إليها ماسة، ملا شاهدته من عدم معرفة بعض أبنائي وإخواين كيفية التعامل مع هذا العلم،               

  :واالستفادة منه على وجهه، وقد قسمته إىل 
  . وبالغته�فصاحة الرسول يف : مدخل 

  مبادئ علم غريب احلديثيف : املقصد األول 
يف  و   يف وضع القواعد والـضوابط     ،مظاهر عناية املسلمني ذا العلم    يف  : املقصد الثاين 

  .التصنيف فيه
  .وصية لطالب العلميف : اخلامتة 

واهللا اسأل أن يتقبل مجيع عملي خالصاً لوجهه الكرمي، وداعياً إىل سنة نبيه املبعـوث               
  .�رمحة للعاملني 



 ٢

  مدخل
   وبالغته�فصاحة الرسول 

  
لّمة اليت ال خيتلف فيهـا      بالغة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وفصاحته، من األمور املس         

واملتفقه يف احلديث الشريف حيتاج من ضمن ما حيتاج إليه، أن يتذكر دائماً هـذا               ! اثنان
فيتأدب يف شرحه وبيانه    . األصل، فال خيوض يف جمال البحث عن املراد دون تنبه إىل ذلك           

ضـروب   بذلك؛ فإذا ذكر فقه احلديث ومعانيه، نبه إىل ما تضمنه من             �لكالم الرسول   
الفصاحة، والبيان، وبالغة القول واللسان، مما يعزز ما استنبطه من معىن، ويطري ما جاء              

  .به من تقرير
  . أويت جوامع الكلم�ومن مهمات املتفقه مراعاة أنه 

وامـعِ  بعثْت بِج : "عن أيب  هريرةَ قَالَ سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ            
  " ونصرت بِالرعبِ وبينا أَنا نائم أُتيت بِمفَاتيحِ خزائنِ الْأَرضِ فَوضعت في يديالْكَلمِ

   د اللَّهبو عي كَا          : ")١(قَالَ أَبةَ الَّتريالْكَث ورالْأُم عمجي مِ أَنَّ اللَّهالْكَل عامونِي أَنَّ جلَغبو تن
كذَل وحن نِ أَويرالْأَمو داحرِ الْوي الْأَمف لَهبِ قَبي الْكُتف بكْت٢("ت(.  

 جبوامع  �إن اهللا سبحانه وتعاىل بعث حممداً       : "رمحه اهللا ) هـ٧٩٥ت(قال ابن رجب    
بعثت : " قال �الكلم، وخصه ببدائع احلكم، كما يف الصحيحني عن أيب هريرة عن النيب             

أن اهللا جيمع له األمور الكثرية اليت       : جوامع الكلم فيما بلغنا     : قال الزهري " وامع الكلم جب
  .كانت تكتب يف الكتب قبله، يف األمر الواحد واألمرين وحنو ذلك

 بعثَنِي رسولُ : "ويف صحيح مسلم عن سعيد بنِ أَبِي بردةَ حدثَنا أَبو بردةَ عن أَبِيه قَالَ             
ادعوا الناس وبشرا ولَا تنفِّرا ويسرا ولَا       : اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ومعاذًا إِلَى الْيمنِ فَقَالَ        

  .تعسرا

                                      
وهو الصواب، ألن هذا قول حممد ". قال حممد: "كذا وقع يف رواية أيب ذر لصحيح البخاري، ويف رواية كرمية  ) ١(

ظر فتح  ان. بن مسلم بن شهاب الزهري، أحد رواة احلديث، وقد ثبت عنه هذا القول يف تفسري جوامع الكلم                
  ).١٢/٤٠١(الباري 

، ومسلم يف كتاب املـساجد      )٧٠١٣(أخرجه البخاري يف كتاب التعبري، باب املفاتيح يف اليد، حديث رقم            ) ٢(
  ).٥٢٣(ومواضع الصالة، يف أوله، حديث رقم 



 ٣

ع وهو من الْعـسلِ     فَقُلْت يا رسولَ اللَّه أَفْتنا في شرابينِ كُنا نصنعهما بِالْيمنِ الْبِت          : قَالَ
  ينبذُ حتى يشتد والْمزر وهو من الذُّرة والشعريِ ينبذُ حتى يشتد؟

:  فَقَالَوكَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَد أُعطي جوامع الْكَلمِ بِخواتمه      : قَالَ
  . ...)١("عن كُلِّ مسكرٍ أَسكَر عن الصلَاةأَنهى 

  : نوعان�فجوامع الكلم اليت خص ا النيب 
إِنَ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ واإلحسان وإِيتآِء ذي       {: ما يف القرآن كقوله عزوجل    : أحدمها  

]. ٩٠:النحـل [}  يعظُكُم لَعلّكُم تذَكّرونَ   الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ والْبغيِ     
  .مل تترك هذه اآلية خرياً إال أمرت به، وال شراً إال ت عنه: قال احلسن
  .)٢(اهـ ."�، وهو منتشر موجود يف السنن املأثورة عنه �ما هو يف كالمه : والثاين 

 وضع رسوله موضـع     إن اهللا جلّ وعز، ملّا    : "عليه رمحة اهللا  ) هـ٣٨٨ت(قال اخلطايب   
البالغ من وحيه، ونصبه منصب البيان لدينه؛ اختار له من اللغات أعرا، ومن األلـسن               

.  )٣(أفصحها وأبينها؛ ليباشر يف لباسه مشاهد التبليغ، وينبذ القول بأوكد البيان والتعريف           
قليل منها الكثري،   مث أمده جبوامع الكلم اليت جعلها ردءاً لنبوته، وعلماً لرسالته، لينتظم يف ال            

  .فيسهل على السامعني حفظه واليؤودهم محله
ومن تتبع اجلوامع من كالمه مل يعدم بياا، وقد وصفت منها ضروباً، وكتبت لك من               

  .أمثلتها حروفاً، تدل على ما وراءها من نظائرها، واخواا
هم أدنـاهم،   املؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمت    : "فمنها يف القضايا واألحكام، قوله    

                                      
  ).  ١٧٣٣(أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب األشربة، باب كل مسكر مخر، وكل مخر حرام، حديث رقم ) ١(
  .باختصار وتصرف يسري)  ٥٦-١/٥٣(جامع العلوم واحلكم ) ٢(
واهللا جلّ ذكره يتعاىل عـن أن       ): "٦-١/٥) (بوالق(ويف تقرير هذا املعىن يقول الطربي رمحه اهللا يف تفسريه           ) ٣(

خياطب خطاباً أو يرسل رسالة ال توجب فائدة ملن خوطــب، أو أرسلت إليه؛ ألن ذلك فينا من فعل أهل                   
وما أرسلنا من رسول إال {: ث، واهللا تعاىل عن ذلك متعال؛ ولذلك قال جلّ ثناؤه يف حمكم ترتيلهالنقص والعب

وما أنزلنا عليك الكتـاب إال      {: ، وقال لنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم       ]٤:إبراهيم[} بلسان قومه ليبني هلم   
 جائز أن يكون به مهتدياً مـن        ؛ فغري ]٦٤:النحل[} لتبني هلم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورمحة لقوم يؤمنون        

أن كل رسول هللا جلّ ثناؤه أرسله إىل قوم         : فقد تبني إذا مبا عليه دللنا من الداللة       . كان مبا يهدي إليه جاهالً    
فإمنا أرسله بلسان من أرسله إليه، وكل كتاب أنزله على نيب، ورسالة أرسلها إىل أمة فإمنا أنزله بلسان من أنزله 

تضح مبا قلنا ووصفنا أن كتاب اهللا الذي أنزله إىل نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، بلـسان                  وا. أو أرسله إليه  
وإذا كان لسان حممد صلى اهللا عليه وسلم عربياً فبين أن القرآن عريب؛ وبـذلك               . حممد صلى اهللا عليه وسلم    

: ، وقـال  ]٢:يوسـف [}  تعقلون إنا انزلناه قرآناً عربياً لعلكم    {: أيضاً نطق حمكم ترتيل ربنا فقال جلّ ذكره       
} وإنه لترتيل رب العاملني نزل به الروح األمني على قلبك لتكون مـن املنـذرين بلـسان عـريب مـبني                    {
 اهـ]."١٩٥ـ١٩١:الشعراء[



 ٤

  .)١("وهم يد على من سواهم
املنيحة مردودة، والعارية مردودة، والعارية مؤداة، والدين مقـضي والـزعيم           : "وقوله

  . )٢("غارم
  .فهذان احلديثان على خفة الفاظهما يتضمنان عامة أحكام األنفس واألموال

  . )٣("سلوا اهللا اليقني والعافية: "ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم
فتأمل هذه الوصية اجلامعة جتدها حميطة خبري الدنيا واآلخرة؛ وذلك أن مالك أمر اآلخرة              
اليقني، ومالك ألمر الدنيا العافية، فكل طاعة ال يقني معها هدر، وكل نعمة مل تـصحبها                

فجمع هذا الكالم على وجازته وقلة حروفه أحد شطريه حميطاً جبوامع أمـر             . العافية كدر 
  .اآلخر متضمناً عامة مصاحل الدنياالدين، وشطره 
  :ضرب آخر

ومن فصاحته وحسن بيانه؛ أنه قد تكلم بألفاظ اقتضبها، مل تسمع من العرب قبله، ومل               
  :توجد يف متقدم كالمها

                                      
  .عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، حديث الصحيفة. حديث صحيح)  ١(

د باب فكاك األسري، ويف الديات باب العاقلة،        أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب كتابة العلم، ويف اجلها           
وباب ال يقتل مسلم بكافر، وأخرجه مسلم يف احلج باب فضل املدينة، ويف العتق باب حترمي تويل العتيق غري                   

 ). ٨/٢٨(وانظر جامع األصول   ). ١٣٧٠(مواليه، حديث رقم 
  .عن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه. حديث حسن) ٢(

، وأبوداود يف كتاب البيوع، )٢١٢١(ي يف كتاب الوصايا، باب ال وصية لوارث، حديث رقم أخرجه الترمذ   
العارية مؤداة واملنحة مردودة، والـدين مقـضي،        : "ولفظه). ٣٥٦٥(باب يف تضمن العارية، حديث رقم       

  "والزعيم غارم
 ).١١/٧٥١(واحلديث حسنه الترمذي، ووافقه حمقق جامع األصول   

  .أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهحديث حسن عن ) ٣(
يا أيها : "، بلفظ)١/٨(، ويف "سلوا اهللا العفو والعافية واليقني يف األوىل واآلخرة: "، بلفظ)١/٣(أخرجه أمحد   

وبنحوه أمحد يف املسند أيضاً ". الناس إن الناس مل يعطوا يف الدنيا خرياً من اليقني واملعافاة فسلومها اهللا عزوجل         
، والترمـذي يف    )٧٢٤( والبخاري يف األدب املفرد باب من سأل اهللا العافية، حتت رقم             ،)١/٣،٥،٧،١١(

، وابن ماجة يف كتاب الدعاء، باب الدعاء بـالعفو          )٣٥٥٣(، حديث رقم    ١١٨كتاب الدعوات، باب رقم     
  ).٩٥٠،٩٥٢(، حديث رقم )٣/٢٣٠،٢٣٢اإلحسان (، وابن حبان )٣٨٤٩(والعافية، حديث رقم 

، ٢٦ه الترمذي وصححه ابن حبان، وابن حجر يف االمتاع باألربعني املتباينـة الـسماع ص              واحلديث حسن   
، وقوى اسناده حمقق اإلحسان، وقـال       )٦(، حديث رقم    )١/٥٧(بنحوه،  وأمحد شاكر يف حتقيقه للمسند        

، ٢٦٨، وصححه يف صـحيح األدب املفـرد ص        )٣/١٨٠(خمتصر سنن الترمذي    " حسن صحيح : "األلباين
  ).٤/٣٣٩(ناد الترمذي حمقق جامع األصول وصحح إس

هـ، طبع  ١٣٩٩مث رأيت احلديث بلفظه يف مسند أيب بكر للمروزي حتقيق شعيب األرنؤوط، الطبعة الثالثة                 
لكن يتقوى مبا أوردته سابقاً فريتقي      : ، وحكم احملقق على سنده باالنقطاع، قلت      ١٣٨املكتب اإلسالمي، ص  

 .احلسن لغريه، فاحلمد هللا على توفيقه، وأسأله املزيد من فضلهذا اللفظ من هذا الطريق إىل 



 ٥

  . )١("مات حتف نفسه: "كقوله
  .)٢("محي الوطيس: "وقوله

  .)٣("ال تراءى نارامها: "وقوله يف املسلم والكافر
وقد يدخل يف هذا النـوع      . )٤(دد من هذا الباب جتري جمرى األمثال      يف ألفاظ ذات ع   

  . )٥(احداثه األمساء الشرعية، ولذكرها موضع غري هذا
  :ضرب آخر

أنه قد يوجد يف كالمه الغريب الوحشي الذي يعيا به قومه           : ومن فصاحته وسعة بيانه   
  .وأصحابه، وعامتهم عرب صرحاء، لسام لسانه، ودارهم داره

يارسول اهللا من أهل    : إن رجالً قال  : "عن فرات البهراين، عن أيب عامر     ) بسندهوساق  (

                                      
  .جزء من حديث عن عبداهللا بن عتيك رضي اهللا عنه. حسن لغريه) ١(

، وابن أيب عاصم يف اآلحـاد واملثـاين         )٢٩٤ـ٥/٢٩٣(، وابن أيب شيبة يف املصنف       )٤/٣٦(أخرجه أمحد     
،  والفسوي يف املعرفـة      )٢٣٦(، حديث رقم    )٢/٥٧٦(، ويف اجلهاد له     )٢١٤٣(، حديث رقم    )٤/١٥٩(

، )٢/٨٨(، واحلاكم يف املستدرك     )١٧٧٨(، حديث رقم    )٢/١٩١(، والطرباين يف الكبري     )١/٢٦١(والتاريخ  
  ).٩/١٦٦(ومن طريقه البيهقي يف السنن الكبري 

 إسحاق مدلس وقد رواه أمحد والطرباين وفيه حممد بن: "عنه) ٥/٢٧٧(واحلديث قال اهليثمي يف جممع الزوائد   
حمقـق كتـاب اجلهـاد البـن أيب عاصـم           ) سـلمه اهللا  (أفاد الشيخ مساعد الراشـد      : اهـ، قلت "عنعن

، فزالت  )ب:٢٤ق:٢(، أن ابن إسحاق صرح بالتحديث عند أيب نعيم يف معرفة الصحابة             )٥٧٨ـ٢/٥٧٧(
جاء ما يشهد لروايتـه     : قلت. شبهت تدليسه، كما أفاد جبهالة ابن عبداهللا بن عتيك، راوي احلديث عن أبيه            

، وكـالم حمققـه عليـه،       )٥٤ـ٥٣(، حديث رقم    )٢٢٣ـ١/٢٢٢(فانظر كتاب اجلهاد البن أيب عاصم       
 ".بأي حتف شاء اهللا: "فاحلديث ا حسن لغريه، ولفظه يف هذه الشواهد

  .جزء من حديث العباس بن عبداملطلب رضي اهللا عنه، يف يوم حنني. حديث صحيح) ٢(
وانظر جامع األصـول    ). ١٧٧٥( يف كتاب اجلهاد والسري، باب يف غزوة حنني، حديث رقم            أخرجه مسلم   

)٨/٣٩٢.( 
  .مروي عن جرير بن عبداهللا رضي اهللا عنه. حديث حسن لغريه) ٣(

، وأبوداود  )١٦٠٤(أخرجه الترمذي يف كتاب السري، باب يف كراهية املقام بني أظهر املشركني، حديث رقم                 
وأخرجه عن قيس عـن رسـول اهللا   ). ٢٦٤٥(اب على ما يقاتل املشركون، حديث رقم        يف كتاب اجلهاد ب   

  ).٨/٣٦(النسائي يف كتاب القسامة، باب القود بغري حديدة : مرسال، دون ذكر جرير
، حديث رقم   )٥/٣٠(واحلديث حسن لغريه يف معىن مفارقة املشركني، وصححه األلباين، انظر ارواء الغليل               

)١٢٠٧.( 
هذا كتاب يشتمل على فنون شىت من األخبـار         : "قال يف مقدمته  " اتىن" البن دريد كتاب ومسه بـ       :قلت) ٤(

: مث قال .. املونقة واأللفاظ املسترشقة، واألشعار الرائقة، واملعاين الفخمة واحلكم املتناهية، واألحاديث املنتخبة          
 ألفاظه اليت ال يشوا كدر الغي، و ال يطمس          فأول ما نستفتح به ما جاءنا عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم من            

  .."رونقها التكلف و ال ميحو طالوا التفيهق
ـ  ٣٥ـ٢١مث عقد باباً ص        ، أورد  "ما مسع من النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يسمع من غريه قبله            "، ترمجه بـ

 . ت هذا الضربفيه مجلة من األحاديث اليت ذا املعىن، ومنها ما ذكره اخلطايب رمحه اهللا حت
 .، حملمد بازمول، دار اهلجرة، الدمام"احلقيقة الشرعية يف تفسري القرآن والسنة النبوية: "انظر فيها كتاب) ٥(



 ٦

الشديد علـى العـشرية،     : ؟ قال "القعربي"يارسول اهللا وما    : قال! كل قعربي : النار؟ قال 
  .)١("الشديد على الصاحب

أال انبئكم بأهل   : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : عن أيب هريرة  ) وساق بسنده (
. الـضخم : ما اجلظ؟ قـال   : قلت! كل جظ جعظ  : قال. بلى يا رسول اهللا   : نار؟ قالوا ال

  . )٢("العظيم يف نفسه: ما اجلعظ؟ قال: قلت
  :ضرب آخر

  .ترتيب الكالم وترتيله منازله: ومن حسن بيانه
جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وسـلم         : عن الرباء بن عازب قال    ) وساق بسنده (
أو ليـســـا   : قال. اعتق النسمة وفك الرقبة   : فقال! الً يدخلين اجلنة  علمين عم : فقال

                                      
  .إسناده ضعيف) ١(

، وذكـر حمقـق   )٥/٢٧٧(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )٧/١٢٩(أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري      
حممد بن الوليد الزبيدي عن : مجيعهم من طريق). ب/٢/٢٧٧( معرفة الصحابة أن أبا نعيم أخرجه يف   : االحاد

  .سليم بن عامر، عن فرات البهراين، عن أيب عامر، به
وفرات هو ابن ثعلبة البهراين، أورده البخاري يف تارخيه الكبري، وابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل، ومل يذكرا                    

. حبان يف الثقات، فهو جمهول احلال، يقبل يف املتابعات، وال متابع له هنـا       فيه جرحاً وال تعديالً، وذكره ابن       
: من أهل النار؟ فقـال    : إن رجالً سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : "ولفظ احلديث عند ابن أيب عاصم     

 على  الشديد على العشرية والشديد   : وما القعربي؟ قال  : فقال. كل قعربي . لقد سألت عن عظيم   ! سبحان اهللا 
، "سبحان اهللا سألت عن عظيم، كل ضـعيف مزهـد  : ومن أهل اجلنة يا رسول اهللا؟ فقال     : فقال. الصاحب

  .وبنحوه لفظ البخاري يف التاريخ الكبري
ضعف هذا احلديث ال يقصر كالم اخلطايب رمحه اهللا، فهناك أحاديث أخرى صحيحة تؤيد كالمه انظر                : قلت  

  .ختريج احلديث التايل
  .�منكر، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، وصح بنحوه عن حارثة بن وهب حديث ) ٢(

وساق احلديث احلافظ العقيلي يف ترمجة أيب حيي هذا، من          . يف السند عند اخلطايب أبوحيي القتات لني احلديث         
". كل جعظري جـواظ : "، ومساه عبدالرمحن بن دينار، ولفظ احلديث عند العقيلي  )١/٣٣٠(الضعفاء الكبري   

  ".كل جعظري جواص: "،  ولفظه عنده)٤/٥٨٦(وساقه الذهيب يف ترمجة أيب حيي هذا من امليزان 
، حديث رقم   }عتل بعد ذلك زنيم   {: وأخرج البخاري يف كتاب التفسري تفسري سورة النور باب قوله تعاىل            

ء، حديث رقـم    ، ومسلم يف كتاب صفة اجلنة، باب النار يدخلها احلبارون واجلنة يدخلها الضعفا            )٤٩١٨(
)٢٨٥٣(                  كُمبِـرقُولُ أَلَا أُخي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تعمقَالَ س ياعزبٍ الْخهو نارِثَة بمن حديث ح ،

  "أَهلِ النارِ كُلُّ عتلٍّ جواظ مستكْبِرٍبِأَهلِ الْجنة كُلُّ ضعيف متضعف لَو أَقْسم علَى اللَّه لَأَبره أَلَا أُخبِركُم بِ
من أنه صلى اهللا عليه وسلم يأيت يف كالمه ما يعيا به : ومما يدخل يف املعىن الذي ذكره اخلطايب رمحه اهللا : قلت  

ج خير: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ما جاء عن جابر بن عبداهللا: قومه وأصحابه وهم العرب الصرحاء
  "الضغابيس: ما الثعارير؟ قال: قلنا! من النار قوم بالشفاعة كأم الثعارير

  ".إن اهللا خيرج ناساً من النار فيدخلهم اجلنة: "ويف رواية  
  ".إن اهللا خيرج قوماً من النار بالشفاعة: "ويف رواية  
ن باب أدىن أهل اجلنة مرتلة      أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق، باب صفة اجلنة والنار، ومسلم يف كتاب اإلميا              

 ). ١٠/٥٤٧(وانظر جامع األصول ). ١٩١(فيها، حديث رقم 



 ٧

  . )١("وفك الرقبة أن تعني يف مثنها. ال؛ عتق النسمة أن تفرد بعتقهــا: واحداً؟ قال
نضر : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       : عن عبداهللا بن مسعود   ) وساق بسنده (

  . )٢(احلديث... وأداها اهللا عبداً مسع مقاليت فحفظها ووعاها 
فتأمل كيف رتب الوعي على احلفظ، فاشترط عليه احلفظ أوال، وهو تلقف الفاظهـا،    
ومجعها يف صدره، مث أمره بالوعي وهو مراقبتـه إياهـا بالتـذكر، وختوهلـا بالرعايـة                 

  .واالستصحاب هلا إىل أن يؤديها فيخرج من العهدة فيها
  . )٣(اهـ"ن يتقصاه، وإمنا نريد اإلذكار ال اإلكثاروهذا الباب يطول على من يريد أ

وأما فصاحة اللسان وبالغة القول؛ فقد      : "رمحه اهللا ) هـ٥٤٤ت(وقال القاضي عياض    
سالسة طبـع،  : كان صلى اهللا عليه وسلم من ذلك باحملل األفضل، واملوضع الذي الجيهل     

أويت . معان، وقلة تكلف  وبراعة مرتع، وإجياز مقطع، ونصاعة لفظ، وجزالة قول، وصحة          
جوامع الكلم، وخص ببدائع احلكم، وعلم السنة العرب؛ خياطب كل أمة منها بلـساا،              
وحياورها بلغتها، ويباريها يف مرتع بالغتها، حىت كان كثري من أصحابه يسألونه يف غـري               

  .موطن عن شرح كالمه وتفسري قوله
مه مع قريش واألنصار وأهـل      ومن تأمل حديثه، وسريه؛ علم ذلك وحتققه وليس كال        

احلجاز وجند ككالمه مع ذي املشعار اهلمداين، وطهفة النهدي، وقطن بن حارثة العليمي،            
واألشعث بن قيس، ووائل بن حجر الكندي، وغريهم من أقيال حضرموت، وملوك اليمن            

...  
ناس فيها  وأما كالمه املعتاد، وفصاحته املعلومة، وجوامع  حكمه املأثورة؛ فقد ألف ال           

الدواوين، ومجعت ألفاظها ومعانيها الكتب، وفيها ما ال يوازى فـصاحة، وال يبـارى              
  . )٤(اهـ"بالغة

                                      
  .اسناده صحيح) ١(

 ).٤/٢٩٩(أخرجه أمحد يف املسند   
  .حديث متواتر)  ٢(

هـ، والكتاين يف نظم املتناثر     ١٤١٤، بتحقيق بدر البدر، طبعة      ٢١حكم بتواتره السيوطي يف مفتاح اجلنة ص        
 .٢٥ـ٢٤ص

 ).٦٨ـ١/٦٤(ب احلديث للخطايب غري) ٣(
  ).١٠٧ـ١/٩٥(الشفا ) ٤(

، تـاريخ آداب    )١٣/٢٤٧(، فتح الباري    )٢/١٤(البيان والتبيني   : وانظر حول فصاحته صلى اهللا عليه وسلم        
= 



 ٨

  : البالغة اليت يشهد هلا ومن ذلك غري ما تقدم�ولرسول اهللا 
ـ : "ما جاء عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَـالَ              جِبح   ـارالن ت

كَارِهةُ بِالْمنالْج تجِبحو اتوه١("بِالش(.  
هذا من جوامع الكلم ومعناه ال يوصل إىل اجلنـة إال           : قالوا: "قال الكرماين رمحه اهللا   

وال يوصـل إىل    ...] حنو االجتهاد يف العبادات والصرب على مشاقها      [بارتكاب املكرهات   
وبتان ما فمن هتك احلجاب وصل إىل احملجوب، فهتـك          النار إال بالشهوات، ومها حمج    

  .)٢(اهـ"حجاب اجلنة باقتحام املكاره وهتك حجاب النار باملشتهيات
هو من جوامع كلمه : "رمحه اهللا يف شرحه هلذا احلديث    ) هـ٨٥٢ت(وقال ابن حجر    

 على  صلى اهللا عليه وسلم وبديع بالغته يف ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس، واحلض             
  .)٣(اهـ"الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها

وما جاء يف حديث عبد اللَّه بن عباسٍ، ملّا ذكر قصة أيب سفْيانَ بن حربٍ مع هرقْـلَ،                  
 بـصرى   وفيه نصِ كتابِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الَّذي بعثَ بِه دحيةُ إِلَى عظيمِ              

     يهفَإِذَا ف أَهقْلَ فَقَررإِلَى ه هفَعإِلَى          : فَد هولسرو اللَّه دبع دمحم نيمِ محنِ الرمحالر مِ اللَّهبِس
لْإِسـلَامِ أَسـلم   هرقْلَ عظيمِ الرومِ سلَام علَى من اتبع الْهدى أَما بعد فَإِني أَدعوك بِدعاية ا      

تسلَم يؤتك اللَّه أَجرك مرتينِ فَإِنْ تولَّيت فَإِنَّ علَيك إِثْم الْأَرِيِسيني و يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا                
           رِكشلَا نو إِلَّا اللَّه دبعأَنْ لَا ن كُمنيبا وننياٍء بوس ةما        إِلَى كَلـضعا بنضعذَ بختلَا يئًا ويش بِه 
  .)٤("أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ

                                      
=  

احلديث النبوي مصطلحه،   : "، دراسة مطولة للشيخ حممد لطفي الصباغ، يف كتابه        )٢٨٧ـ٢/٢٨١(العرب  
من بالغة احلديث الشريف للدكتور عبدالفتاح ال شني، طبع شركة مكتبات           ،  ١١٣ـ٤٣ص" بالغته، كتبه 

للدكتور كمال  " احلديث النبوي الشريف من الوجهة البالغية     "هـ،  ١٤٠٢عكاظ، السعودية، الطبعة األوىل     
" السنة النبوية تعريفها وحجيتـها وبالغتـها     "هـ، ورسالة   ١٤٠٤عزالدين، دار اقرأ، بريوت، الطبعة األوىل       

الطبعـة األوىل  / القـاهرة / دار الـصحوة  / دكتور صاحل بن أمحد رضا، والدكتور أمحد السيد احلسيـسي         لل
 هـ ١٤٠٩

  .حديث صحيح) ١(
 �وعن أنـس  ). ٦٤٨٧(أخرجه البخـاري يف كتاب الرقاق، باب حجبت النار بالشهوات، حديث رقم        

  ).٥٨٢٣(أخرجه مسلـم يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب، حديث رقم 
  .بتصرف يسري) ٢٣/١١(شرح الكرماين على صحيح البخـاري ) ٢(
  (   /   ).  فتح الباري ) ٣(
  .حديث صحيح ) ٤(

= 



 ٩

وقد اشتملت هذه اجلمل القليلة اليت تضمنها هذا الكتـاب          : "قال ابن حجر رمحه اهللا      
  :على

  ".أسلم: " ـ األمر بقوله
  ".تسلم ويؤتك: "غيب بقولهـ والتر

  ".فإن توليت: "ـ والزجر بقوله
  ".فإن عليك: "ـ والترهيب بقوله
  ".يا أهل الكتاب: "ـ والداللة بقوله

ويف ذلك من البالغة ما ال خيفى وكيف ال وهو كالم من أويت جوامع الكلم صلى اهللا                 
  . )١(اهـ!"عليه وسلم

      هنع اللَّه يضسٍ رأَن نوما جاء ع       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر " :   ـاكأَخ رصان
: يا رسولَ اللَّه هذَا ننصره مظْلُوما فَكَيف ننصره ظَالمـا؟ قَـالَ           : قَالُوا! ظَالما أَو مظْلُوما  
هيدي قذُ فَوأْخ٢("ت( .  

النصر عند العرب اإلعانة ، وتفسريه لنـصر        : "ن بطال قال اب : "قال ابن حجر رمحه اهللا    
قال البيهقي  . الظامل مبنعه من الظلم من تسمية الشيء مبا يؤول إليه، وهو من وجيز البالغة             

معناه أن الظامل مظلوم يف نفسه فيدخل فيه ردع املرء عن ظلمه لنفسه حسا ومعىن، فلو                : 
يل مفسدة طلبه الزنا مثال منعه من ذلـك         رأى إنسانا يريد أن جيب نفسه لظنه أن ذلك يز         

  .)٣(اهـ"وكان ذلك نصرا له ، واحتد يف هذه الصورة الظامل واملظلوم
قَالَ النبِي صلَّى اللَّه : ومن ذلك ما جاء عن أَبِي سلَمةَ عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ        

 لَّمسو هلَيلَا  : "عى وودلَا ع     ابِيرةَ فَقَالَ أَعاملَا هو فَركُونُ       :  صالُ الْإِبِلِ تا بفَم ولَ اللَّهسا ري
              هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا؟ فَقَالَ رهرِبجفَي برالْأَج ريعا الْبطُهالخاُء فَيا الظِّبهلِ كَأَنمي الرف

                                      
=  

، ومسلم يف كتاب اجلهاد والـسري       )٧(أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي حديث رقم              
  .)١٧٧٣( إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم، حديث رقم �باب كتاب النيب 

  ).٤٠ـ١/٣٩(فتح الباري ) ١(
  .حديث صحيح) ٢(

  ).٢٤٤٤(أخرجه البخاري يف كتاب املظامل والغصب باب أعد أخاك ظاملً أو مظلوماً، حديث رقم   
  ).٥/٩٨(فتح الباري ) ٣(



 ١٠ 

لَّمسى: ودأَع نلَ؟فَم١(!" الْأَو( .  
" فيدخل فيها وجيرـا     "يف رواية مسلم    ) فيجرا  : ( قوله  : "قال ابن حجر رمحه اهللا    

بضم أوله ، وهو بناء على ما كانوا يعتقدون من العدوى ، أي يكون سببا لوقوع احلرب                 
ا ، وهذا من أوهام اجلهال ، كانوا يعتقدون أن املريض إذا دخل يف األصحاء أمرضـهم           
فنفى الشارع ذلك وأبطله ، فلما أورد األعرايب الشبهة رد عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم                

وحاصله من أيـن  . وهو جواب يف غاية البالغة والرشاقة      "  فمن أعدى األول؟  : " بقوله  
اجلرب للذي أعدى بزعمهم ؟ فإن أجيب من بعري آخر لزم التسلسل أو سـبب آخـر                 

الذي فعله يف األول هو الذي فعله يف الثاين ثبت املـدعي،            فليفصح به ، فإن أجيب بأن       
وهو أن الذي فعل باجلميع ذلك هو اخلالق القادر على كل شـيء وهـو اهللا سـبحانه                  

  .)٢(اهـ."وتعاىل
             ـكالـنِ مسِ بأَن نةَ علَابأَبِي ق نومن بالغته يف التشبيه والكناية واملعاريض ما جاء ع

  هنع اللَّه يضمٍ             : " قَالَ رـلَيس أُم نهعمو هائضِ نِسعلَى بع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيى النأَت
  "ويحك يا أَنجشةُ رويدك سوقًا بِالْقَوارِير: فَقَالَ

م بِكَلمة لَو تكَلَّم بِها بعضكُم لَعبتموها       فَتكَلَّم النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ     : قَالَ أَبو قلَابةَ  
لُهقَو هلَيارِيرِ: "عبِالْقَو قَكو٣("س(.  

رويدك سوقك  : "يف رواية هشام عن قتادة    " بالقوارير: "قوله  : "قال ابن حجر رمحه اهللا    
 النـساء ، ففـي   يعين: وزاد محاد يف روايته عن أيوب قال أبو قالبة   " وال تكسر القوارير  

يعين ضعفة النساء والقوارير مجـع      : قال قتادة " وال تكسر القوارير  "رواية مهام عن قتادة     
  . قارورة وهي الزجاجة مسيت بذلك الستقرار الشراب فيها

كين عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن احلركة ، والنـساء           : وقال الرامهرمزي   
                                      

  .حديث صحيح) ١(
، ومسلم يف كتاب السالم بـاب ال        )٥٧٧١(، حديث رقم    "الهامة"أخرجه البخاري يف كتاب الطب باب         

  ).٢٢٢٠(، حديث رقم ...وى و ال طرية وال هامةعد
  ).٢٤٢ـ١٠/٢٤١(فتح الباري ) ٢(
  .حديث صحيح) ٣(

أخرجه البخاري يف كتاب األدب، باب ما جيوز من الشعر والرجز واحلداء وما يكره فيـه، حـديث رقـم                      
 بالرفق ن،    بالنساء، وأمر السواق مطايهن    �، وأخرجه مسلم يف كتاب الفضائل باب رمحة النيب          )٦١٤٩(

  ).٢٣٢٣(حديث رقم 



 ١١ 

املعىن سقهن كسوقك القوارير لو : وقيل . فة وضعف البنيةيشبهن بالقوارير يف الرقة واللطا
  . كانت حممولة على اإلبل

شبههن بالقوارير لسرعة انقالن عن الرضا، وقلة دوامهن على الوفـاء،           : وقال غريه   
  كالقوارير يسرع إليها الكسر وال تقبل اجلرب ، وقد استعملت الشعراء ذلك، 

  :قال بشار 
ارفق بعمرو إذا حركت 

  سبتهن
  فإنه عريب من قوارير

فتكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم بكلمة لو تكلم ا بعضكم لعبتموها            : قال أبو قالبة    "
هذا قاله أبو قالبة ألهل العراق ملا كان عندهم         : قال الداودي   " سوقك بالقوارير : "عليه  

  . من التكلف ومعارضة احلق بالباطل
رط االستعارة أن يكون وجه الشبه جليا ، ولـيس          لعله نظر إىل أن ش    : وقال الكرماين   

بني القارورة واملرأة وجه للتشبيه من حيث ذاما ظاهر، لكن احلق أنه كـالم يف غايـة                 
احلسن والسالمة عن العيب؛ وال يلزم يف االستعارة أن يكون جالء وحه الشبه من حيث               

وحيتمل أن  : قال  .  كذلك ذاما، بل يكفي اجلالء احلاصل من القرائن احلاصلة، وهو هنا         
يكون قصد أيب قالبة أن هذه االستعارة حتسن من مثل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف                 

وهذا هو الالئق مبنصب أيب     : قال. البالغة، ولو صدرت من غريه ممن ال بالغة له لعبتموها         
  .)١(قالبة

العبارة ويتجنـب   وليس ما قاله الداودي بعيدا ولكن املراد من كان يتنطع يف            : قلت  
وقريب من ذلك قول شداد بن أوس الـصحايب         . األلفاظ اليت تشتمل على شيء من اهلزل      

   . )٢(، فأنكرت عليه ، أخرجه أمحد والطرباين"ائتنا بسفرة نعبث ا: "لغالمه 
                                      

  ). ٢٣ـ٢٢/٢٢(كالمه يف شرحه على صحيح البخــاري ) ١(
  .حديث حسن لغريه) ٢(

، )٣٤٠٧(، والترمذي يف كتاب الدعوات باب منه، حديث رقـم           )١٢٥،  ٤/١٢٣(أخرجه أمحد يف املسند       
اإلحـسان  (ابن حبان   ، و )١٣٠٣ حديث رقم    ٣/٥٤(والنسائي يف كتاب السهو باب نوع آخر من الدعاء،          

، ٧١٣٥،٧١٥٧: (، حتت األرقام التالية)٢٩٤، ٧/٢٧٩،٢٨٧(، وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )٥/٣١٠
، وليس يف   )٦٣٢ـ٦٢٦: (، حتت األرقام التالية   )١٠٨٣ـ٢/١٠٨٠(، ويف كتاب الدعاء     )٧١٨٠ـ٧١٧٨

حلاكم يف املستدرك كتاب الـدعاء      سياق احلديث عنده يف املعجم ويف الدعاء ذكر قصة السفرة، وأخرجه  ا            
، و أبـونعيم يف احلليـة       )١٩١٥ حديث رقم    ٢/١٨٦(والتكبري باب الدعاء بعد أكل الطعام ولس الثوب،         

= 



 ١٢ 

وقيل . كان أجنشة أسود وكان يف سوقه عنف ، فأمره أن يرفق باملطايا             : قال اخلطايب   
 باحلداء فكره أن تسمع النساء احلداء فإن حسن الصوت حيرك من            كان حسن الصوت  : 

النفوس ، فشبه ضعف عزائمهن وسرعة تأثري الصوت فيهن بالقوارير يف سـرعة الكـسر        
  . إليها 

القوارير كناية عن النساء الاليت كن على اإلبـل الـيت    : وجزم ابن بطال باألول فقال      
اء ألنه حينث اإلبل حىت تسرع فإذا أسـرعت مل       تساق حينئذ، فأمر احلادي بالرفق يف احلد      

وهذا مـن   : يؤمن على النساء السقوط، وإذا مشت رويدا أمن على النساء السقوط، قال             
االستعارة البديعة، ألن القوارير أسرع شيء تكسريا، فأفادت الكناية من احلض على الرفق             

   .بالنساء يف السري ما مل تفده احلقيقة لو قال أرفق بالنساء
هي استعارة ألن املشبه به غري مذكور ، والقرينة حالية ال مقالية ، ولفظ              : وقال الطييب   

                                      
=  

من طرق، أحدها عـن     ) ٤١٩٤ـ٤١٨٨، حتت األرقام    ٤٠٥ـ٣/٤٠٢(تقريب البغية   ) ٢٦٧ـ١/٢٦٥(
، وهـو    "حسان بن عطية عن شداد    "ريق  وسند امحد يف املوضع األول من ط      . الطرباين وليس فيه قصة السفرة    

منقطع حسان بن عطية مل يسمع من أحد من الصحابة كما يدل عليه تصرف ابن حبان إذ أدرجه يف طبقـة                     
هكذا رواه عامة أصحاب ): "١/٢٦٦(، وقد قال أبونعيم يف احللية ٦٦أتباع التابعني، وانظر حتفة التحصيل ص

اهـ، وسويد ضعيف، فالسند ضعيف من هذا الطريق، "بن عبدالعزيزاألوزاعي عنه مرسالً، وجوده عنه سويد    
وعنـد  " وسند الطريق الثاين من طريق أيب العالء بن الشخري عن احلنظلي عن شداد، واحلنظلـي               . واهللا اعلم 
ظَلَةَ قَالَ صحبت شداد بن     عن الْجريرِي عن أَبِي الْعلَاِء بنِ الشخريِ عن رجلٍ من بنِي حن           ): "٣٤٠٧(الترمذي  

قَالَ أَبـو   ...  أَوسٍ رضي اللَّه عنه في سفَرٍ فَقَالَ أَلَا أُعلِّمك ما كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يعلِّمنا                   
        و هجذَا الْوه نم رِفُهعا نميثٌ إِندذَا حى هيسلَـاِء           عو الْعأَبو رِييرالْج ودعسو ماسٍ أَبإِي نب يدعس وه رِييرالْج

، فهذا الرجل احلنظلي مبهم، وإن كان الظاهر أنه يف حيز القبول إذ صحبته "اسمه يزِيد بن عبد اللَّه بنِ الشخريِ
لصحبة مما يقوي حاله، واهللا اعلم، غري أنه يالحظ أن السقط يف            هلذا الصحايب يف السفر، وكونه معروفاً ذه ا       

امساعيل بن  : السند األول يف موضع اإلام يف السند الثاين، لكن أحد الطرق اليت أخرجها الطرباين من طريق               
هذا سند حـسن  : "عياش عن حممد بن يزيد الرحيب عن أيب األشعث الصنعاين عن شداد، قال حمقق اإلحسان        

، ومل يذكر فيه جرحاً و ال تعديالً، وروى         )٨/١٢٧(ثقات غري حممد بن يزيد فقد أورده ابن أيب حامت           رجاله  
اهـ و سند احلديث عند احلاكم، من طريق عمر اليمامي عن عكرمـة   "عنه مجع، فمثله يكون حسن احلديث     

 فاحلـديث   بن عمار عن شداد، وصححه احلاكم على شرط مسلم، وحسن إسناد احلاكم حمقق اإلحـسان،              
مبجموع الطرق يترقى إىل درجة الصحيح لغريه، دون ذكر موضع الدعاء، و دون ذكر قصة السفرة،  فإا يف          

  .مرتبة احلسن لغريه فقط، واهللا اعلم
: يةَ قَالَ حدثَنا روح قَالَ حدثَنا الْأَوزاعي عن حسانَ بنِ عط        : "،  )٤/١٢٣(ولفظ احلديث عند أمحد يف املسند         

         هلَامغزِلًا فَقَالَ لنلَ مزفَرٍ فَني سسٍ فأَو نب اددفَقَالَ      : كَانَ ش هلَيع تكُرا فَأَنثْ بِهبعن ةفْرا بِالشنائْت :  تكَلَّما تم
        ا إِلَّا كَلهمأَزا وهمطا أَخأَنإِلَّا و تلَمذُ أَسنم ةمبِكَل           ا أَقُولُ لَكُـمي منفَظُوا ماحو لَيا عفَظُوهحفَلَا ت هذي هتم

إِذَا كَنز الناس الذَّهب والْفضةَ فَاكْنِزوا هؤلَاِء الْكَلمات اللَّهم         : سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ       
   أَلُكي أَسا              إِنقَلْب أَلُكأَسو كتادبع نسح أَلُكأَسو كتمنِع كْرش أَلُكأَسو دشلَى الرةَ عزِميالْعرِ وي الْأَمف اتالثَّب

              لَمعا تم رش نم وذُ بِكأَعو لَمعا ترِ ميخ نم أَلُكأَسقًا وادا صانسل أَلُكأَسا ويملس      ـكإِن لَمعا تمل كرفغتأَسو 
  "أَنت علَّام الْغيوبِ



 ١٣ 

  . الكسر ترشيح هلا
شبه النساء بالقوارير لضعف عزائمهن، والقوارير      : وجزم أبو عبيد اهلروي بالثاين وقال       

 فأمره  يسرع إليها الكسر، فخشي من مساعهن النشيد الذي حيدو به أن يقع بقلون منه،             
  . بالكف ، فشبه عزائمهن بسرعة تأثري الصوت فيهن بالقوارير يف إسراع الكسر إليها

ورجح عياض هذا الثاين فقال هذا أشبه مبساق الكالم، وهو الذي يدل عليه كالم أيب               
  . قالبة ، وإال فلو عرب عن السقوط بالكسر مل يعبه أحد 

بههن بالقوارير لسرعة تأثرهن وعـدم      ش: األمرين فقال   " املفهم  " وجوز القرطيب يف    
جتلدهن، فخاف عليهن من حث السري بسرعة السقوط أو التأمل مـن كثـرة احلركـة                

  . واالضطراب الناشئ عن السرعة، أو خاف عليهن الفتنة من مساع النشيد
، " باب املعاريض "والراجح عند البخاري الثاين، ولذلك أدخل هذا احلديث يف          : قلت  

  .)١(اهـ"ىن األول مل يكن يف القوارير تعريضولو أريد املع
           رمنِ عب اللَّه دبع نومن بالغة التشبيه ما جاء ع" :       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر

أَو يهراق رأْسه مـاًء     بينا أَنا نائم أَطُوف بِالْكَعبة فَإِذَا رجلٌ آدم سبطُ الشعرِ ينطُف            : قَالَ
ذَا قَالُوا  : قُلْته نم : ميرم ناب .          روأْسِ أَعالر دعج رمأَح ِسيملٌ ججفَإِذَا ر تفأَلْت تبذَه ثُم

بها ابن قَطَنٍ رجـلٌ مـن   هذَا الدجالُ أَقْرب الناسِ بِه ش: الْعينِ كَأَنَّ عينه عنبةٌ طَافيةٌ قَالُوا  
  . )٢("خزاعةَ

بياء غري مهموزة أي بـارزة ،       " كأن عينه عنبة طافية   : "قوله: "قال ابن حجر رمحه اهللا    
وعينـه  :  "وقع يف حديث أيب سعيد عند أمحـد       ... ولبعضهم باهلمز أي ذهب ضوؤها،      

ـ             ه اليـسرى كأـا     اليمىن عوراء جاحظة ال ختفى كأا خناعة يف حائط جمصص ، وعين
 وتشبيهها بالنخاعة يف احلائط اـصص يف غايـة          )٣("فوصف عينيه معا  " كوكب دري 

                                      
  ).٥٤٦ـ١٠/٥٤٥(فتح الباري ) ١(
  .حديث صحيح) ٢(

، ومسلم يف كتاب اإلميان بـاب       )٧١٢٨(أخرجه البخاري يف كتاب الفنت باب ذكر الدجال، حديث رقم             
  ).١٦٩(ذكر املسيح ابن مرمي، حديث رقم 

   .حديث حسن لغريه) ٣(
، واحلـاكم يف املـستدرك      )١١٧٥٢، حـديث رقـم      ١٨/٢٧٥الرسالة  ) (٣/٧٩(أخرجه أمحد يف املسند       

جمالـد  : "خمتصراً مل يذكر فيه حمل الشاهد، وقال الذهيب يف خمتصر املـستدرك           ) ٤٢٢٤، حتت رقم    ٤/٤٩٣(
ترقيه إىل مرتـة    لكن حمل الشاهد له شواهد كثرية       : قلت). الرسالة(اهـ، وضعفه حمققو مسند أمحد      "ضعيف

= 



 ١٤ 

البالغة ، وأما تشبيهها بالزجاجة اخلضراء وبالكوكب الدري فال ينايف ذلك فإن كثريا ممن              
حيدث له يف عينه النتوء يبقى معه اإلدراك فيكـون الـدجال مـن هـذا القبيـل واهللا                   

  .)١(اهـ"أعلم
أَنَّ أَبـا   : ومن بالغته صلى اهللا عليه وسلم يف املقابلة، ما جاء عن سعيد بنِ الْمـسيبِ              

لَو تعلَمونَ مـا    : "قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      : هريرةَ رضي اللَّه عنه كَانَ يقُولُ     
  . )٢("بكَيتم كَثرياأَعلَم لَضحكْتم قَليلًا ولَ

مقابلة الـضحك بالبكـاء     : البديع  ] صناعة[فيه نوعان من    : "قال الكرماين رمحه اهللا   
  .)٣(اهـ"والقلة بالكثرة ومطابقة كل منهما باآلخر

  :من كالم األئمة يف اإلشارة إىل بعض األحاديث اجلوامع ما يلي
  :لى ثالثة أحاديثأصول اإلسالم تدور ع: "قال أمحد بن حنبل رمحه اهللا

  .)٤("احلالل بين واحلرام بين: "قوله
  .)٥("إمنا األعمال بالنيات: "وقوله

                                      
=  

حدثَنا عبد الْمتعالِ بن عبد الْوهابِ حدثَنا يحيى بن سعيد        : "ولفظه عند أمحد  .  احلسن لغريه إن شاء اهللا تعاىل     
             الْخ رقلْ يه يدعو سي أَبقَالَ قَالَ ل اكدأَبِي الْو نع دالجا مثَندح وِيلَا فَقَـالَ قَـالَ        الْأُم الِ فَقُلْتجبِالد ارِجو

         ي قَدإِنالَ وجالد هتأُم ذَّرح إِلَّا قَد عبتي بِيثَ نعا بم أَكْثَرو بِين أَلْف ماتي خإِن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر
م يبين لأَحد وإِنه أَعور وإِنَّ ربكُم لَيس بِأَعور وعينه الْيمنى عوراُء جاحظَةٌ ولَا تخفَـى                بين لي من أَمرِه ما لَ     

          انسكُلِّ ل نم هعم يرد كَبا كَوهى كَأَنرسالْي هنيعصٍ وصجم طائي حةٌ فامخا النهكَأَن  ـةنةُ الْجورص هعمو
ناخداُء تدوارِ سةُ النورصاُء وا الْميهرِي فجاُء يرضخ."  

  .باختصار) ٩٨ـ١٣/٩٧(فتح الباري ) ١(
  .حديث صحيح) ٢(

، )٦٤٨٥(لوتعلمون ما أعلم لضحكتم حـديث رقـم         : أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق، باب قول النيب         
  ).٢٣٥٩(لفضائل باب توقريه وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه، حديث رقم ومسلم يف كتاب ا

  ). ٢٣/١٠(شرح الكرماين على صحيح البخـاري ) ٣(
  .�حديث صحيح، عن النعمان بن بشري ) ٤(

، ومسلم يف كتاب املساقاة، )٥٢(أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان، باب فضل من استربأ لدينه، حديث رقم   
عن عـامرٍ قَـالَ     : "، ولفظ احلديث عند البخاري    )١٥٩٩( احلالل، وترك الشبهات، حديث رقم       باب أخذ 

سمعت النعمانَ بن بشريٍ يقُولُ سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ الْحلَالُ بين والْحرام بين وبينهما 
بشاعٍ                  مكَـر اتهبي الشف قَعو نمو هضرعو ينِهدأَ لربتاس اتهبشقَى الْمات ناسِ فَمالن نم ريا كَثهلَمعلَا ي اته

              ى اللَّهمى أَلَا إِنَّ حمح كلكُلِّ مإِنَّ لأَلَا و هعاقوأَنْ ي كوشى يملَ الْحوى حعري       يإِنَّ فأَلَا و هارِمحم هضي أَرف 
الْقَلْب يهأَلَا و كُلُّه دسالْج دفَس تدإِذَا فَسو كُلُّه دسالْج لَحص تلَحةً إِذَا صغضم دسالْج."  

  .حديث صحيح عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه) ٥(
بدء الوحي عليه صلى اهللا عليه وسلم، وهو أول حديث فيه، أخرجه البخاري يف بدء الوحي، باب كيف كان   

، "إمنا األعمال بالنيات  : "ويف مواضع أخرى، وأخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة باب قوله صلى اهللا عليه وسلم             
  ).  ١١/٥٥٥(انظر جامع األصول ). ٢٢٠١(حديث رقم 



 ١٥ 

  .".)١("من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد: "وقوله
. فإن األعمال إما مـأمورات وإمـا حمظـورات        : "قال ابن تيمية رمحه اهللا، مبيناً ذلك      

ا قصد القلب والنية، وإما العمل الظـاهر، وهـو          واملأمورات إم . واألول فيه ذكر احملظور   
  .)٢(اهـ"املشروع املوافق للسنة

  :أربعة أحاديث هي من أصول الدين : عن إسحاق بن راهوية قال[
: وحـديث ". احلالل بين واحلرام بين   : "وحديث". إمنا األعمال بالنيات  : "حديث عمر 

ن صنع يف أمرنا شيئاً ليس منه فهو        م: "وحديث. )٣("إن خلق أحدكم يجمع يف بطن أمه      "
  ".رد

:  مجيع أمر اآلخرة يف كلمـة      �مجع النيب   : وروى عثمان بن سعيد عن أيب عبيد قال       
إمنا األعمـال   : "ومجع أمر الدنيا كله يف كلمة     ". من أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو رد        "

  .يدخالن يف كل باب" بالنيات
سند، فإذا هـو أربعـة آالف حـديث، مث          نظرت يف احلديث امل   : وعن أيب داود، قال   

: حديث النعمان بن بـشري    : نظرت، فإذا مدار األربعة اآلف حديث على أربعة أحاديث        
إن : "وحديث أيب هريرة  ". إمنا األعمال بالنيات  : "وحديث عمر ". احلالل بني واحلرام بني   "

: وحديث.  احلديث )٤("نياهللا طيب ال يقبل إال طيباً، وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسل             
                                      

  .�عن عائشة . حديث صحيح) ١(
، ومـسلم يف    )٢٦٩٧( إذا اصطلحوا على صلح جور، حديث رقم         أخرجه البخاري يف كتاب الصلح، باب       

: ولفظ البخـاري  ). ١٧١٨(كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة، ورد حمدثات األمور، حديث رقم            
"         ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نع دمحنِ ممِ بالْقَاس نع :    لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر  لَّمسو هلَيثَ  : " عدأَح نم

در وفَه يهف سا لَيذَا ما هرِني أَمف."  
، حتت أصول منقوله من كتب ٢٠٠-١٩٩طريق الوصول إىل العلم املأمول البن سعدي نقالً عن ابن تيمية ص) ٢(

  ) .  ٦٤٠(ابن تيمية وفتاويه رقم 
  .�حديث صحيح عن ابن مسعود ) ٣(

، ومسلم يف كتاب القـدر،      )٣٢٠٨(خاري يف كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة، حديث رقم           أخرجه الب   
عن زيد : "ولفظ البخاري   ). ٢٦٤٣(باب كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله، حديث رقم             

    اللَّه دببٍ قَالَ عهنِ وب" :     ع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رثَندقَالَ     ح وقدصالْم قادالص وهو لَّمسو هلَي :   كُمـدإِنَّ أَح
يجمع خلْقُه في بطْنِ أُمه أَربعني يوما ثُم يكُونُ علَقَةً مثْلَ ذَلك ثُم يكُونُ مضغةً مثْلَ ذَلك ثُم يبعثُ اللَّه ملَكًا                     

كَلمات ويقَالُ لَه اكْتب عملَه ورِزقَه وأَجلَه وشقي أَو سعيد ثُم ينفَخ فيه الروح فَإِنَّ الرجلَ منكُم                 فَيؤمر بِأَربعِ   
           معفَي هابتك هلَيع بِقسفَي اعرإِلَّا ذ ةنالْج نيبو هنيكُونُ با يى متلُ حمعكُونُ لَيا يى متلُ حمعيارِ ولِ النلِ أَهملُ بِع

ةنلِ الْجلِ أَهملُ بِعمعفَي ابتالْك هلَيع بِقسفَي اعرارِ إِلَّا ذالن نيبو هنيب ."  
  .�حديث صحيح، عن أيب هريرة ) ٤(

). ١٠١٥(الطيب، وتربيتها، حديث رقـم      أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب             
= 



 ١٦ 

  .فكل حديث من هذه ربع العلم: قال. )١("من حسن إسالم املرء تركه ما اليعنيه"
 مخس مئة ألف حديث، انتخبت      �كتبت عن رسول اهللا     : "وعن أيب داود أيضاً، قال    
 مجعت فيه أربعة آالف ومثان مئـة        -" السنن" يعين كتاب    -منها ما ضمنته هذا الكتاب      

  :اإلنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديثحديث، ويكفي 
  ".األعمال بالنيات: "�قوله : أحدها
  ".من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه: "�قوله : "والثاين

                                      
=  

أَيها الناس إِنَّ اللَّه طَيب لَا يقْبلُ       : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   : "ولفظ احلديث   
يا أَيها الرسلُ كُلُوا من الطَّيبات واعملُوا صـالحا         {: ه الْمرسلني فَقَالَ  إِلَّا طَيبا وإِنَّ اللَّه أَمر الْمؤمنِني بِما أَمر بِ        

   يمللُونَ عمعا تي بِمإِن {َقَالو :}        اكُمقْنزا رم اتبطَي نوا كُلُوا منآم ينا الَّذها أَيي {    فَريلُ السطلَ يجالر ذَكَر ثُم 
أَشعثَ أَغْبر يمد يديه إِلَى السماِء يا رب يا رب ومطْعمه حرام ومشربه حرام وملْبسه حرام وغُذي بِـالْحرامِ                   

كذَلل ابجتسى يفَأَن  ."  
  .حديث حسن لغريه) ١(

، ومـن طريقـه     )١٦٧١(جاء يف حسن اخللق، حتت رقم       أخرجه مالك يف املوطأ يف كتاب اجلامع باب ما            
، الترمـذي يف  )٢٣١٧(الترمذي يف كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك ا الناس، حديث رقـم         

، من طريق  الزهرِي عن علي       )٢٣١٧(كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك ا الناس، حديث رقم            
   يلنِ عنٍ بيسنِ حقَالَ        ب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسبٍ أَنَّ رنِ أَبِي طَالا لَا : " بم كُهرِء ترلَامِ الْمنِ إِسسح نم

نِيهعي"  
ن علي بنِ حسينٍ عن وهكَذَا روى غَير واحد من أَصحابِ الزهرِي عن الزهرِي ع: "و قَالَ أَبو عيسى الترمذي  

النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نحو حديث مالك مرسلًا وهذَا عندنا أَصح من حديث أَبِي سلَمةَ عن أَبِي هريـرةَ          
  اهـ"وعلي بن حسينٍ لَم يدرِك علي بن أَبِي طَالبٍ

 : �، من طريق شعيب بن خالد عن حسني بن علي قال قال رسول اهللا               )١/٢٠١(خرجه أمحد يف املسند     وأ  
  ".من حسن إسالم املرء تركه الكالم فيما ال يعنيه"
، ويف الكبري   )١٠٨١ حتت رقم    ٢/٢٣١الروض الداين   (، والطرباين يف الصغري     )١/٢٠١(وأخرجه أمحد أيضاً      

، من طريق ابن شهاب عن علـي بـن          )١٠٩٨ حتت رقم    ٣/٣٢٨بدر التمام   ال(، ومتام يف فوائده     )٢٨٨٦(
  "من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه: "�حسني عن أبيه قال رسول اهللا 

 الترمذي يف كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك ا الناس، حديث رقم   �وأخرجه عن أيب هريرة       
، وأخرجه ابن حبان )٣٩٧٦(ف اللسان يف الفتنة، حديث رقم ، وابن ماجة يف كتاب الفنت، باب ك)٢٣١٧(

 حتت رقـم    ٥٥-٥٤، وأبو الشيخ يف كتاب األمثال ص      )٢٢٩ حديث رقم    ١/٤٦٦اإلحسان  (يف صحيحه   
، والقضاعي يف )١١٠١-١٠٩٩، حتت رقم ٣٢٢-٣/٣٢٩البدر التمام (، ومتام الرازي يف فوائده )٥٤-٥٣(

عن الزهرِي عن أَبِي سلَمةَ عن أَبِي هريرةَ قَالَ         : "ولفظ الترمذي   ). ١٩٢ حتت رقم    ١/١٤٤(مسند الشهاب   
نِيهعا لَا يم كُهرِء ترلَامِ الْمنِ إِسسح نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر"  

من حديث أَبِي سلَمةَ عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه            قَالَ هذَا حديثٌ غَرِيب لَا نعرِفُه       : "قال الترمذي   
هجذَا الْوه نإِلَّا م لَّمسو."  

، والقـضاعي يف  )٨٨٤ حتت رقم ٢/١١٨الروض الداين (ومن حديث زيد بن ثابت عند الطرباين يف الصغري           
  ، )١٩١ حتت رقم ١/١٤٣(مسند الشهاب 

): ١/١٧٣(واحلديث حسنه النووي يف األربعني، و قال صاحب فتح الوهاب بتخريج أحاديـث الـشهاب                  
اهـ، وصححه لغريه األلبـاين يف      "وأخطأ من ضعفه  ... وصححه مجاعة منهم ابن عبدالرب واحلافظ هليثمي        "

، وحسنه لغريه حمقق اإلحسان يف تقريـب صـحيح ابـن حبـان              )٢٦٩-٢/٢٦٨(صحيح سنن الترمذي    
  ). ٣/٣٣١(، وصاحب البدر التمام )١/٤٦٧(



 ١٧ 

ال يكون املرء مؤمناً حىت يدع ما ال يرضى ألخيه إال ما يرضـى              : "�قوله  : والثالث
  ".لنفسه

  ."احلالل بين واحلرام بين: "�قوله : والرابع 
احلالل بين واحلـرام    : "الفقه يدور على مخسة أحاديث    : ويف رواية أخرى عنه، أنه قال     

الـدين  : "، وقولـه  "األعمال بالنيـات  : "�، وقوله   "ال ضرر و ال ضرار    : "، وقوله "بين
  ".وما يتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم: "، وقوله"النصيحة

األعمال : "حديث عمر : أربعة أحاديث : أصول السنن يف كل فن    : لويف رواية عنه، قا   
من حسن إسالم املرء تركه ما ال       : "وحديث". وحديث احلالل بين واحلرام بين    ". بالنيات

  .)١("]ازهد يف الدنيا حيبك اهللا، وازهد فيما يف أيدي الناس حيبك الناس: "وحديث". يعنيه
مطل الغين ظلم، وإذا اتبع أحدكم      : "�قوله  : "رمحه اهللا ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية    
وـى  . من جوامع الكلم؛ مجع فيه بني حسن الوفاء وحسن االستيفاء         " على مليء فليتبع  
فأمر املدين بالوفاء، واه عن املطل، وبني أنه ظامل إذا مطل وأمر الغـرمي  . عما يضاد ذلك 

} ٍاع بِالْمعروف وأَدآٌء إِلَيه بِإِحسانفَاتب{: بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء، وهذا كقوله
  .)٢(اهـ"أمر املستحق أن يطالب باملعروف وأمر املدين أن يؤدي بإحسان]. ١٧٩:البقرة[

 �وقد مجع العلماء مجوعاً مـن كلماتـه         : "رمحه اهللا ) هـ٧٩٥ت(قال ابن رجب    
از وجوامع الكلم من الـسنن      اإلجي: "اجلامعة، فصنف احلافظ أبوبكر ابن السين كتاباً مساه       

: ومجع القاضي أبوعبداهللا القضاعي من جوامع الكلم الـوجيزة كتابـاً مسـاه              " املأثورة
 وصنف على منواله آخرون، فزادوا على ما ذكره زيادة          )٣("الشهاب يف احلكم واآلداب   "

                                      
  ).   ٦٣-١/٦٢(ما بني معقوفتني نقلته من جامع العلوم واحلكم ) ١(
، حتت أصول منقوله من كتب ابـن        ٥٣طريق الوصول إىل العلم املأمول، البن سعدي نقال عن ابن تيمية ص           ) ٢(

  .   ١٢٧تيمية وفتاويه رقم 
وقد طبع مسند الشهاب،     " مسند الشهاب " ما فيه من األحاديث ومساه       وهو كتاب حمذوف األسانيد، مث أسند     ) ٣(

  .هـ١٤٠٥الطبعة األوىل /مؤسسة الرسالة/ بتحقيق محدي عبدايد السلفي
جالء : أما بعد فإن يف األلفاظ النبوية واآلداب الشرعية       : "قال القاضي القضاعي رمحه اهللا يف مقدمة الشهاب         

دواء اخلائفني؛ لصدورها عن املؤيد بالعصمة، واملخصوص بالبيان واحلكمة، الذي          لقلوب العارفني، وشفاء أل   
، افضل ما صلى على أحد من عبـاده الـذين           �يدعو إىل اهلدى، ويبصر من العمى، و ال ينطق عن اهلوى            

 ألف كلمة من احلكمـة يف الوصـايا   �وقد مجعت يف كتايب هذا مما مسعته من حديث رسول اهللا   . اصطفى
اب، واملواعظ واألمثال، قد سلمت من التكلف مبانيها، وبعدت عن التعسف معانيها، وبانت بالتأييد عن واآلد

فصاحة الفصحاء، ومتيزت دي النبوة عن بالغة البلغاء، وجعلتها مسرودة يتلو بعـضها بعـضاً، حمذوفـة                 
 مقدمة حتقيقه ملسند الشهاب     نقلها محدي السلفي يف   ..." األسانيد، مبوبة أبواباً على حسب تقارب األلفاظ        

= 



 ١٨ 

  .)١(معةإىل يسري من األحاديث اجلا" غريب احلديث"وأشار اخلطايب يف أول كتابه . كثرية
، مجـع فيـه     "األحاديث الكلية "وأملى اإلمام احلافظ أبوعمرو بن الصالح جملساً مساه         

إن مدار الدين عليها، وما كان يف معناها مـن الكلمـات            : األحاديث اجلوامع اليت يقال   
  .اجلامعة الوجيزة، فاشتمل  جملسه هذا على ستة وعشرين حديثاً

أبا زكريا حيي النووي رمحة اهللا عليـه أخـذ هـذه            مث إن الفقيه اإلمام الزاهد القدوة       
األحاديث اليت أمالها ابن الصالح، وزاد عليها متام اثنني وأربعني حديثاً، ومسـى كتابـه               

، واشتهرت هذه األربعون اليت مجعها، وكثر حفظها، ونفع اهللا ا بربكة نيـة          )٢(باألربعني
  .)٣(اهـ"جامعها وحسن قصده رمحه اهللا

  

                                      
=  

)١/١٢.(  
هذا كتاب مجعت فيه أسانيد ما تضمنه كتاب الشهاب من األمثال : "وجاء يف مقدمة مسند الشهاب للقضاعي  

واملواعظ واآلداب، فمن أراد املتون مسرودة نظرها هناك، ومن أراد مطالعـة اسـانيدها نظرهـا يف هـذا                   
  . اهـ"الكتاب

  .  ه اهللا فيما سبقوقد نقلت كالمه رمح) ١(
  ".    األربعني النووية"وهي املعروفة بـ ) ٢(
  .  ، باختصار وتصرف يسري)٥٧-١/٥٦(جامع العلوم واحلكم ) ٣(



 ١٩ 

  ولاملقصد األ
  مبادئ علم غريب احلديث

  
  
 كان عربياً وكذلك مجهور أصحابه وتابعيهم، فوقع يف كالمهم من �إن رسول اهللا [

اللغة ما كان مشهوراً بينهم، مث وقعت خمالطة األعاجم ففشى اللحن، وجهل مجهور الناس 
  . )١(]معظم اللغة، فافتقر الكالم إىل التفسري

 فيما اشتملت عليه من ألفاظ حتتاج إىل �ول  هو أحاديث الرسفموضوع هذا العلم
  .تفسري وتوضيح وبيان

  .  علم غريب احلديث:وامسه 
   :غريب احلديثعلم  تعريف

الغريب من الكالم إمنا هو الغامض البعيد من : "رمحه اهللا) هـ٣٨٨ت(قال اخلطايب 
منه قولك إمنا هو البعيد عن الوطن، واملنقطع عن األهل، و: الفهم، كالغريب من الناس

  .)٢(اهـ"أبعد: أغرب عين، أي: للرجل إذا حنيته وأقصيته
ن املتون لقلة استعماله، ودورانه حبيث يبعد فهمه مما خيفى معناه [فغريب احلديث هو 

  .  و ال يظهر إال بالتنقري عنه من كتب اللغة
اية به وهو من املهمات لتوقف التلفظ ببعض األلفاظ فضالً عن فهمها عليه، وتتأكد العن

  .)٣(]ملن يروي باملعىن
  " :علم"لفظة و

  .اإلدراك واملعرفة: يف اللغة
  .)٤(جمموعة املسائل املتعلقة جبهة ما: ويف اصطالح التدوين

                                      
 ).١/١( من كالم ابن اجلوزي يف كتابه غريب احلديث ) ١(
 ).٠١/٧٠غريب احلديث للخطايب ) ٢(
 ).٤/٢٢(من كالم السخاوي يف فتح املغيث ) ٣(

  ).١/٤٣(، وقارن بـ أجبد العلوم )١/٦(نون كشف الظ) ٤(



 ٢٠ 

مبعرفة ما خيفى معناه من جمموعة املسائل املتعلقة هو : علم غريب احلديثوعليه؛ فإن 
  ".عن املتون لقلة استعماله، ودورانه حبيث يبعد فهمه

  :حكم تعلمه
تعلمه ملن يروي احلديث ويفسره فرض عني، إذ ال ميكنه القيام مبا هو يف صدده على 

  .الصحيح، إال مبعرفته
  . قام به بعضهم سقط عن اآلخرينإذاوتعلمه على األمة فرض كفاية 

  !وهو من العلوم املستحبة لطالب العم، ويتأكد تعلمه على طالب احلديث
  : وفضل معرفتهديث ومن فوائد معرفة غريب احل

  . تفسري األلفاظ الغريبة يف احلديث والوقوف على فهمها -
  . ضبط األلفاظ الواردة يف احلديث إذ يتوقف ضبطها على تفسريها-
فإن هذا من .  دفع اإلشكال والرد على ما يشنع به أهل األهواء على أهل احلديث-

فال يتوهم [يث، ارتفع اإلشكال، األبواب اليت يدسون فيها شبههم، فإذا علم معىن احلد
على نقلة احلديث ما يشنع به ذوو األهواء، عليهم يف مثل هذه األحاديث، من محل 

   .  )١(]الكذب واملتناقض
) هـ٧٢٨ت( الوقوف على سبب من أسباب اختالف العلماء؛ فقد ذكر ابن تيمية             -

: ل عليه الصالة والسالم رمحه اهللا، من أسباب خمالفة بعض األئمة األعالم ألحاديث الرسو   
  السبب السادس   عدم معرفته بداللة احلديث؛ "

و ) احملاقلـة (و  )  املزابنـة (تارة لكون اللفظ الذي يف احلديث غريبا عنده مثل لفـظ            
، إىل  غري ذلك من الكلمات الغريبة الـيت           )٢()الغرر(و  ) املنابذة(و  ) املالمسة(و) املخابرة(

،  )٣("ال طالق وال عتاق يف إغالق     : "ريها، وكاحلديث املرفوع  قد خيتلف العلماء يف  تفس     
                                      

  ).١/٤(من كالم ابن قتيبة يف غريب احلديث البن قتيبة ) ١(
هذه األلفاظ كلها متعلقة بالبيوع، انظر الفصل الذي عقده ابن قتيبة يف أول كتابه غريب احلديث يف ذكـر                   ) ٢(

 ).٣٣-١/٢٩(األلفاظ يف الفقه واألحكام واشتقاقها 
، وأبوداود يف كتاب الطالق، باب الطالق على الغلط، )، الرسالة٢٦٣٦٠، حتت رقم ٤٣/٣٧٨ (أخرجه أمحد) ٣(

). ٢٠٥٦(، وابن ماجة يف كتاب الطالق، باب طالق املكره والناسي، حديث رقـم              )٢١٩٣(حديث رقم   
خرجت مع عدي بنِ عدي     : يليا قَالَ عن محمد بنِ عبيد بنِ أَبِي صالحٍ الَّذي كَانَ يسكُن إِ          : "ولفظ أيب داود  

الْكندي حتى قَدمنا مكَّةَ فَبعثَنِي إِلَى صفيةَ بِنت شيبةَ وكَانت قَد حفظَت من عائشةَ قَالَت سمعت عائشةَ تقُولُ 
     و هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمقُولُسي لَّملَاقٍ: "سي غف اقتلَا عو ويف السند حممد بن عبيد بن  ".".لَا طَلَاق

= 



 ٢١ 

  .فإم قد فسروا اإلغالق باإلكراه، ومن خيالفه ال يعرف هذا التفسري
وتارة لكون معناه يف لغته وعرفه غري معناه يف لغة النيب صلى اهللا عليه وسـلم، وهـو                  

 كما مسع بعـضهم آثـارا يف        حيمله على ما يفهمه يف لغته بناء على أن األصل بقاء اللغة،           
فظنوه بعض أنواع املسكر، ألنه لغتهم وإمنا هو ما ينبذ لتحلية املاء قبل           ) النبيذ(الرخصة يف   

أن يشتد فانه جاء مفسرا يف أحاديث كثرية صحيحة، ومسعوا لفظ اخلمـر يف الكتـاب                
 كان قـد  والسنة، فاعتقدوه عصري العنب املشتد خاصة بناء على انه كذلك يف اللغة، وإن           

  .جاء من األحاديث أحاديث صحيحة تبني أن اخلمر اسم لكل شراب مسكر
وتارة لكون اللفظ مشتركا أو جممال أو مترددا بني حقيقة وجماز فيحمله على األقرب               
عنده، وإن كان املراد هو اآلخر، كما محل مجاعة من الـصحابة يف أول األمـر اخلـيط                  

فَامـسحوا بِوجـوهكُم    ﴿: ما محل آخرون قوله   األبيض واخليط األسود على احلبل، وك     
يكُمدأَيعلى اليد إىل اإلبط)٦املائدة من اآلية(، )٤٣من اآلية: النساء(﴾ و ،.  

ن جهات دالالت األقوال متسعة جدا يتفاوت       إوتارة لكون الداللة من النص خفية، ف      
اهبه، مث قد يعرفهـا     الناس يف إدراكها وفهم وجوه الكالم حبسب منح احلق سبحانه ومو          

الرجل من حيث العموم وال يتفطن لكون هذا املعىن داخال يف ذلك العام، مث قد يتفطن له                 
تارة مث ينساه بعد ذلك، وهذا باب واسع جدا ال حييط به إال اهللا، وقد يغلط الرجل فيفهم                  

  . )١(اهـ"من الكالم ماال حتمله اللغة العربية اليت بعث الرسول صلى اهللا عليه وسلم ا
  :نشأة هذا العلم ومراحل التصنيف فيه

ثري املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري، أبو              ابن األ قال  
رمحه اهللا يف مقدمة كتابه     )٢()هـ٦٠٦ ت صويلاحملدث اللغوي األ  : السعادات، جمد الدين  

                                      
=  

أيب صاحل ضعيف، وقد ضعف احلديث بسببه حمققو املسند، لكن معىن احلديث صحيح، فإن من صدر منه ما                  
الْغلَاق أَظُنه  : "د عقبه وقد قال أبوداو  .ال يريده و ال يقصده، فقد أغلق عليه، وهو يف حكم املكره، واهللا اعلم             

 . من بلغ به الغضب هذا احلد، الذي يكون فيه حبكم املكره: ، يعين"في الْغضبِ
 ).٢٤٥-٢٠/٢٤٤(، جمموع الفتاوى ٤٢-٣٦رفع املالم عن األئمة األعالم ص) ١(

 حممد بن حممد بـن عبـد    الكرموبأثري العالمة احلافظ فخر العلماء عز الدين أبو احلسن على بن األ    وهو أخو    )٢(
" نـساب األ"و  " معرفة الصحابة "و  " التاريخ" صاحب   ي احملدث اللغو  يالكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزر     

الوزير العالمة الصاحب ضياء الدين أبو الفتح نصر اهللا بن حممد بن حممد بن وأخو  ،)هـ٦٣٠ت(، وغري ذلك
= 



 ٢٢ 

أن رسول اللّه صلى     : -لُطفه وتوفيقه    أيدك اللّه وإيانا ب    -قد عرفْت   : "يف غريب احلديث  
. وأعذَبهم نطقا وأسدهم لفظا   . اللّه عليه وسلم كان أفصح العرب لسانا وأوضحهم بيانا        

تأييداً . وأعرفَهم مبواقع اخلطاب وأهداهم إىل طُرق الصواب      . وأبينهم لَهجة وأقومهم حجة   
فكان صلى اللّه عليه وسلم يخاطـب       .  ورعايةً روحانية  وعنايةً ربانية . إهلياً ولُطفا مساويا  

العرب على اختالف شعوم وقبائلهم وتباين بطوم وأفخاذهم وفصائلهم كال منهم مبا            
فكأنّ اللّه عز وجل قد أعلَمه ما مل يكن يعلَمه غريه مـن             . يفهمون ويحادثُهم مبا يعلمون   

  . ارف ما تفرق ومل يوجد يف قَاصي العرب ودانِيهبين أبِيه ومجع فيه من املع
وكان أصحابه رضي اللّه عنهم ومن يفد عليه من الْعرب يعرفون أكثر ما يقوله ومـا                

 واستمر عصره صلى اللّه عليه وسلم إىل حني وفاته على           .جهِلوه سألوه عنه فيوضحه هلم    
  . هذا السنن املستقيم 
.  جاريا على هذا النمط سالكا هذا املَنهج       - وهو عصر الصحابة     -اين  وجاء العصر الث  

فكان اللسان العريب عندهم صحيحا محروسا ال يتداخلُه اخلَلل وال يتطرق إليه الزلَـل إىل         
أن فُتحت األمصار وخالطَ العرب غري جنسهم من الروم والفرس واحلبش والنبط وغريهم             

مم الذين فتح اللّه على املسلمني بالدهم وأفاََء علـيهم أمـوالَهم ورقـابهم              من أنواع األ  
فاختلطت الفرق وامتزجت األلسن وتداخلت اللغات ونشأ بينهم األوالد فتعلمـوا مـن             
اللسان العريب ما ال بد هلم يف اخلطاب منه وحفظوا من اللغة ماَالَ غنى هلم يف احملاورة عنه                  

ليه وأمهَلوه لقلّة الرغبة يف الباعث عليه فصار بعد كونه من           إ عداه لعدم احلاجة      ما اركوتو
  .  كأن مل يكن شيئا مذكورا؛ وبعد فَرضيته الالزمة. مطّرحاً مهجوراً؛أهم املعارف

ومتادت األيام واحلالة هذه على ما فيها من التماسك والثَّبات واستمرت على سننٍ من              
الستقامة والصالح إىل أن انقرض عصر الصحابة والشأنُ قريب والقائم بواجب هذا األمر         ا

  . لقلّته غريب 
             مها هديفَووجاء التابعون هلم بإحسان فسلكوا سبيلهم لكنهم قلُّوا يف اإلتقان عددا واقْت

                                      
=  

  ).هـ٦٣٧ت (ائرثري اجلزرى صاحب املثل السعبد الكرمي ابن األ
 



 ٢٣ 

للسانُ العـريب قـد     وإن كانوا مدوا يف البيان يدا فما انقضى زمانهم على إحسام إالّ وا            
   .استحال أعجميا أو كَاد فال ترى املُستقلَّ به واحملافظَ عليه إالّ اآلحاد

              الكرمي فجهِل الناس من هذا املُهِم ذلك العهد هدالقدمي والع ذلك العصر هذا والعصر 
 ظهرِيا فصار نِسياً ما كان يلزمهم معرفَته وأخروا منه ما كان جيب تقْدمته واختذوه وراَءهم

منسياً واملشتغل به عندهم بعيدا قصياً فلما أعضلَ الداء وعز الدواء أهلم اللّه عـز وجـل                 
مجاعة من أولي املعارف والنهى وذوي البصائر واحلجى أن صرفوا إىل هذا الشأن طَرفاً من 

مواردا ومهدوا فيه هلم معاَهدا حراسةً هلذا       عنايتهم وجانبا من رِعايتهم فشرعوا فيه للناس        
  .العلم الشريف من الضياَع وحفظا هلذا املهِم العزيز من االختالل

 ،إن أولَ من جمع يف هذا الفن شيئاَ وألَّف أبو عبيدة معمر بن املثنى التميمـي               : فقيل  
  .فجمع من ألفاظ غريب احلديث واألثر كتابا صغريا ذا أوراق معدودات

أن : أحـدمها   : مل تكن قلَّته جلهله بغريه من غريب احلديث وإمنا كان ذلك ألمرين             و
كل مبتدئ لشىء مل يسبق إليه ومبتدعٍ ألمر مل يتقَدم فيه عليه فإنه يكون قليال مث يكثـر                  

  . وصغريا مث يكرب 
 فلم يكن اجلهلُ قد عـم وال        أنَّ الناس يومئذ كان فيهم بقيةٌ وعندهم معرفة       : والثاين  

قد طَم اخلطب.   
 مث جمع أبو احلسن النضر بن شميل املازينّ بعده كتابا يف غريب احلديث أكـرب مـن               

  .  وبسطَ على صغر حجمه ولُطفه،كتاب أيب عبيدة وشرح فيه
        يب األصمعيامللك بن قُر بيدة وتأخر عنه         -مث مجع عبدكتابا  - وكان يف عصر أيب ع

  .أحسن فيه الصنع وأجاد ونيف على كتابه وزاد
  .وكذلك حممد بن املُستنري املعروف بِقُطْرب

              كَلموا على لغتها ومعناها يف أوراق ذواتوغريه من أئمة اللغة والفقه مجعوا أحاديث ت
  ،عدد

   .ومل يكَد أحدهم ينفرد عن غريه بكبري حديث مل يذكره اآلخر
مبيد القاسم بن سالّم وذلك بعد املائتني فجمع كتابـه                واستاحلال إىل زمن أيب ع تر

 أوال ملا حـواه مـن       - وإن كان أخرياً     -املشهورَ يف غريب احلديث واآلثار الذي صار        



 ٢٤ 

األحاديث واآلثار الكثرية واملعاين اللطيفة والفوائد اجلمة فصار هو القدوةَ يف هذا الـشأن              
إين جمعت كتـايب    ":  حىت لقد قال فيما يروى عنه        ،عمره وأطاب به ذكره   فإنه أفْىن فيه    

  . "هذا يف أربعني سنة وهو كان خالصة عمري
ولقد صدق رمحه اللّه فإنه احتاج إىل تتبع أحاديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسـلم                

 مجع منها ما احتـاج إىل       على كَثْرا وآثار الصحابة والتابعني على تفَرقها وتعددها حىت        
  . بيانه بطرق أسانيدها وحفظ روا وهذا فن عزيز شريف ال يوفّق له إال السعداء

 أنه قد أتى على معظم غريب احلديث        - على كَثرة تعبه وطول نصبه       -وظن رمحه اللّه    
  .واملنهل معني) أي بعيد ( وأكثرِ اآلثار وما علم أن الشوطَ بطني 

على ذلك كتابه يف أيدي الناس يرجعون إليه ويعتمدون يف غريب احلديث عليه             وبقي  
إىل عصر أيب حممد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينورِي رمحه اللّه فصنف كتابه املـشهور         
يف غريب احلديث واآلثار حذا فيه حذْو أيب عبيد ومل يودعه شيئا من األحاديث املودعة يف    

 عبيد إال ما دعت إليه حاجةٌ من زيادة وبيان أو استدراك أو اعتـراض فجـاء                 كتاب أيب 
  . كتابه مثل كتاب أيب عبيد أو أكرب منه 

وقد كنت زمانا أرى أن كتاب أيب عبيد قد مجع تفسري غريب ": وقال يف مقدمة كتابه 
ش واملذاكرة فوجدت ما    مث تعقبت ذلك بالنظر والتفتي    . احلديث وأن النظر فيه مستغنٍ به     

ترك نحوا مما ذكر فتتبعت ما أغفل وفَسرته على نحو مما فَسر وأرجو أن ال يكون بقـي                  
  ".بعد هذين الكتابني من غريب احلديث ما يكون ألحد فيه مقال

وقد كان يف زمانه اإلمام إبراهيم بن إسحاق احلَريب رمحه اللّه ومجع كتابه املشهور يف               
   . احلديث وهو كتاب كبري ذو جملدات عدة جمغريب

 مثَّ صنف الناس غري من ذكَرنا يف هذا الفن تصانيف كثرية منهم شمر بن حمدويـه                
  . وأبو العباس أمحد بن حيي اللغوي املعروف بثعلب

  . وأبو العباس حممد بن يزيد الثُّمايل املعروف باملربد
  . األنباري وأبو بكر حممد بن القاسم
  .وأمحد بن احلسن الكندي

  . وأبو عمر حممد بن عبد الواحد الزاهد صاحب ثعلب
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  وغري هؤالء من أئمة اللغة والنحو والفقه واحلديث 
ومل يخلُ زمانٌ وعصر ممن مجع يف هذا الفن شيئا وانفرد فيه بتـأليف واسـتبد فيـه                  

  .بتصنيف
سليمان أمحد بن حممد بن أمحد اخلطَايب الْبـسيت          واستمرت احلال إىل عهد اإلمام أيب       

رمحه اللّه وكان بعد الثلثمائة والستني وقبلها فألف كتابه املشهور يف غريب احلديث سلك              
 بعد أن ذكر كتابيهما     -فيه ج أيب عبيد وابن قُتيبة واقتفى هديهما وقال يف مقدمة كتابه             

 صبابةٌ للقول فيها متبرض توليت مجعهـا وتفـسريها          وبقيتْ بعدمها " : -وأَثْىن عليهما   
        ِسب أنه مل يبقزمان وأنا أح سال حبسن هدايتهما وفضل إرشادمها بعد أن مضى عليرتسم
يف هذا الباب ألحد متكلَّم وأن األولَ مل يترك لآلخر شيئا وأتكلُ على قول ابن قُتيبـةَ يف                  

  ". يبق ألحد يف غريب احلديث مقالإنه مل: خطْبة كتابه 
إال أن هذه   ": يضا بعد أن ذكر مجاعة من مصنفي الغريب وأثْىن عليهم           أوقال اخلَطايب   

إذ كانَ مصنفوها إمنا    . الكُتب على كثرة عددها إذا حصلت كان مآلُها كالكتاب الواحد         
فيما بينهم مث يتبـاروا يف تفـسريه        سبيلهم فيها أن يتوالوا على احلديث الواحد فَيعتوِروه         

ويدخل بعضهم على بعض ومل يكن من شرط املسبوق أن يفَرج للسابق عما أحرزه وأن               
يقْتضب الكالم يف شيء مل يفَسر قبله على شاَكلة ابن قُتيبة وصنيعه يف كتابه الذي عقَّبـه                 

يت ذكرناها أن يكون شيئا منها على       كتاب أيب عبيد مث إنه ليس لواحد من هذه الكتب ال          
منهاج كتاب أيب عبيد يف بيان اللفظ وصحة املعىن وجودة االستنباط وكثرة الفقه وال أن               
يكون من جنس كتاب ابن قتيبة يف إشباع التفسري وإيراد احلُجة وذكر النظائر وختلـيص               

 يورد يف كتابـه إال أطْرافـاً        املعاين وإمنا هي أو عامتها إذا تقسمت وقعت بني مقَصر ال          
وسواقطَ من احلديث مث ال يوفِّيها حقها من إشباع التفسري وإيضاح املعىن وبـني مطيـل                

. يسرد األحاديث املشهورة اليت ال يكاد يشكل منها شيء مث يتكلف تفسريها ويطْنب فيها          
كانا قد أتيا على مجـاع مـا        ويف الكتابني غىن ومندوحةٌ عن كلِّ كتاب ذكرناه قبلُ إذ           

تضمنت األحاديث املودعة فيهما من تفسري وتأويل وزادا عليه فصارا أحق به وأملك لـه               
  .ولعل الشيَء بعد الشيء منها قد يفُوتهما

وأما كتابنا هذا فإين ذكرت فيه ما مل يرد يف كتابيهما فصرفْت إىل مجعه              : قال اخلطايب 
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نها وألتقط آحادها حىت اجتمع منها ما أحب اللّه أن يوفِّق لـه             عناييت ومل أزل أتتبع مظا    
   .واتسق الكتاب فصار كنحوٍ من كتاب أيب عبيد أو كتاب صاحبه

 عبيد مكث يف تصنيف كتابه أربعني سنة يسأل العلماء عما أودعه            اوبلغين أن أب  :  قال  
         مآلن  من تفسري احلديث واألثر والناس إذ ذاك متوافرون والروضة أُن مث قـد   . ف واحلوض

مث سعى له أبو حممد سعي اجلَواد فأسأر القَدر الذي مجعنـاه يف  . غادر الكثري منه ملن بعده    
كتابنا وقد بقي من وراء ذلك أحاديث ذوات عدد مل أتيسر لتفسريها تركتها ليفتحها اللّه               

وإنْ من شيء   �: عاىلقال اللّه ت  . على من يشاء من عباده ولكل وقت قوم ولكل نشئ علم          
   ".�إالّ عندناَ خزائنه وما ننزلُه إالّ بِقَدرٍ معلُومٍ

لقد أحسن اخلطايب رمحة اللّه عليه وأنصف عرف احلق فقاله وحتـرى            : قال ابن األثري   
الصدق فنطق به فكانت هذه الكتب الثالثة يف غريب احلديث واألثر أمهات الكتب وهي              

ئرة يف أيدي الناس واليت يعولُ عليها علماء األمصار إال أا وغريها من الكتب املصنفة               الدا
اليت ذكرتاها أو مل نذكرها مل يكن فيها كتاب صنف مرتباً ومقفَّى يرجع اإلنسان عنـد                
طلب احلديث إليه إال كتاب احلريب وهو على طوله وعسر ترتيبه ال يوجد احلديث فيه إال                

 وعناء والخفاء ملا يف ذلك من املشقة والنصب مع كون احلديث املطلـوب ال               بعد تعبٍ 
يعرف يف أي واحد من الكتب هو فيحتاج طالب غريب حديث إىل اعتبار مجيع الكتب               

  .أو أكثرِها حىت جيد غرضه من بعضها
ي فلما كان زمن أيب عبيد أمحد بن حممد اهلَروي صاحب اإلمام أيب منـصور األزهـرِ        

ئر يف اجلمع بني    االلغوي وكان يف زمن اخلطايب وبعده ويف طبقته صنف كتابه املشهور الس           
غرييب القرآن العزيز واحلديث ورتبه مقفى على حروف املعجم على وضع مل يـسبق يف               

فاستخرج الكلمات اللغويةَ الغريبة من أماكنها وأثبتـها يف         . غريب القرآن واحلديث إليه   
ر معانيها إذ كان الغرض واملقصد من هذا التصنيف معرفةَ الكلمة الغريبة لغةً             حروفها وذك 

وإعراباً ومعنى ال معرفةَ متون األحاديث واألحاديث واآلثار وطُرق أسانيدها وأمساء رواا            
  .فإن ذلك علم مستقبل بنفسه مشهور بني أهله

د وابن قتيبةَ وغريمها ممن تقَدمـه  مث إنه مجع فيه من غريب احلديث ما يف كتاب أيب عبي    
عصره من مصنفي الغريب مع ما أضاف إليه مما تتبعه من كلمات مل تكن يف واحد مـن                  
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فإذا أراد اإلنسانُ   . الكتب املصنفة قَبله فجاء كتابه جامعا يف احلُسن بني اإلحاطة والوضع          
احلديث مفَرقاً يف حروف كلماتـه      كلمةً غريبةً وجدها يف حرفها بغري تعب إال أنه جاء           

 ،حيث كان هو املقصود والغرض فانتشر كتابه ذا التسهيل والتيسري يف البالد واألمصار            
  . وصار هو العمدة يف غريب احلديث واآلثار 

اته وما زال الناس بعده يقْتفُون هديه ويتبعون أَثَره ويشكُرون له سعيه ويستدرِكُون ماَ فَ          
من غريب احلديث واآلثار وجيمعون فيه جماميع.  

واأليام تنقَضى واألعمار تفْنى وال تنقضى إال عن تصنيف يف هذا الفن إىل عهد اِإلمام               
أيب القاسم حممود بن عمر الزخمشري اخلُوارزمي رمحه اللَّه فصنف كتابه املشهور يف غريب           

  ".الفائق"احلديث ومساه 
ذا االسم مسمى وكشف من غريب احلديث كل معمى ورتبه علـى            ولقد صادف ه  

وضعٍ اختاره مقَفَّى على حروف املعجم ولكن يف العثُور على طلب احلديث منه كُلْفَـةً               
ومشقة وإن كانت دون غريه من متقدم الكتب ألنه جمع يف التقْفية بني إيراد احلـديث                

أو أقله مث شرح ما فيه من غريب فيجيء شرح كل كلمة غريبـة              مسروداً مجيعه أوأكثره    
يشتمل عليها ذلك احلديث يف حرف واحد من حروف املعجم فترِد الكلمة يف غري حرفها               

  ؛وإذا تطَلَّبها اِإلنسان تعب حىت يجدها
ا فكان كتاب اهلروي أقرب متناوال وأسهل مأخذاً وإن كانت كلماته متفرقة يف حروفه      

وكان النفع به أمتَّ والفائدة منه أعم.   
 فلما كان زمن احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر بن أيب عيسى املديين األصـفهاين                
وكان إماما يف عصره حافظا متقنا تشد إليه الرحال وتناط به من الطلبة اآلمال قد صنف                

ناسبه قَدراً وفائـدة ويماَثلـه      كتابا مجع فيه ما فات اهلروي من غريب القرآن واحلديث ي          
واعلم ": حجماً وعائدة وسلك يف وضعه مسلَكه وذهب فيه مذهبه ورتبه كما رتبه مث قال             

  . "أنه سيبقى بعد كتايب أشياء مل تقع يل وال وقفت عليها ألن كالم العرب ال ينحصر
ات سـنة إحـدى ومثـانني     ولقد صدق رمحه اللَّه فإن الذي فَاته من الغريب كثري وم          

  .ومخسمائة
 وكان يف زماننا أيضا معاصر أيب موسى اإلمام أبو الفرج عبد الرمحن بن علـي ابـن                 
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               بلغعا يف معارفه فاضال لكنه كان يونتناً يف علومه مفنتزِي البغدادي رمحه اللَّه كان ماجلو
ة نهج فيه طريق اهلَروي يف كتابـه       وقد صنف كتابا يف غريب احلديث خاص      . عليه الوعظ 

وهذا لفظه يف مقدمته بعد أن ذكـر مـصنفي   . وسلك فيه حمجته جمردا من غريب القرآن     
فَقَوِيت الظُّنون أنه مل يبق شيء وإذاً قد فاتهم أشياء فرأيت أن أبذلَ الوسع              ": قال،  الغريب

ه وسلم وأصحابه وتابعيهم وأرجو أالّ يشذَّ يف مجع غريب حديث رسول اللّه صلى اللّه علي
   .هذا قوله". عين مهِم من ذلك وأن يغنِي كتايب عن مجيع ما صنف يف ذلك

 ولقد تتبعت كتابه فرأيته خمْتصراً من كتاب اهلروي منتزعا من أبوابـه شـيئاً فـشيئاً                
ولقد قايـست مـازاد يف      . ظَة الفاذّة ووضعاً فوضعاً ومل يزد عليه إال الكلمة الشاذّةَ واللف        

   .كتابه على ما أخذَه من كتاب اهلروي فلم يكن إال جزءاً يسريا من أجزاٍء كثرية
 وأما أبو موسى األصفهاين رمحه اللّه فإنه مل يذكر قي كتابه مما ذكره اهلروي إال كلمة                

ر يف معناه ومع ذلك فإن      اضطر إىل ذكرها إما خلَلل فيها أو زيادة يف شرحها أو وجه آخ            
   .كتابه يضاهي كتاب اهلروي كما سبق ألن وضع كتابه استدراك ما فات اهلَروي

 وملا وقفت على كتابه الذي جعله مكمال لكتاب اهلروي ومتمما وهو يف غاية مـن               
 أحـد   احلسن والكمال وكان اإلنسان إذا أراد كلمة غريبة يحتـاج إىل أن يتطلّبـها يف              

الكتابني فإن وجدها فيه وإال طَلَبها من الكتاب اآلخر ومها كتابان كبريان ذَوا جملـدات               
عدة وال خفاء مبا يف ذلك من الكلفة فرأيت أن أمجع ما فيهما من غريب احلديث مجردا                 
من غريب القرآن وأضيف كل كلمة إىل أختها يف باا تسهيال لكُلْفة الطلب ومتـادت يب      

يام يف ذلك أُقدم رجال وأُؤخر أخرى إىل أن قَوٍيت العزمية وخلَصت النية وحتقّقـت يف                األ
إظهار ما يف القوة إىل الفعل ويسر اللّه األمر وسهله وسناه ووفق إليه فحينئذ أمعنت النظر                

 نظـريه يف    وأَنعمت الفكر يف اعتبار الكتابني واجلمع بني ألفاظهما وإضافة كل منهما إىل           
 قد فَاتهما الكثري    - على كثرة ما أُدع فيهما من غريب احلديث واألثر           -بابه فَوجدتهما   

الوافر فإين يف بادئ األمر وأول النظر مر بِذكري كلمات غريبة من غرائـب أحاديـث                
  مل يـرِد   - وكفاك ما شهرةً يف كتب احلـديث         -الكتب الصحاح كالبخاري ومسلم     

شيء منهما يف هذين الكتابني فحيث عرفت ذلك تنبهت العتبار غري هذين الكتابني مـن     
فتتبعتها واسـتقْريت مـا     . كتب احلديث املدونة املصنفة يف أول الزمان وأوسطه وآخره        
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ها حضرين منها واستقْصيت مطالَعتها من املَسانيد وااميع وكتب السنن والغرائبِ قـدمي           
وحديثها وكتب اللغة على اختالفها فرأيت فيها من الكلمات الغريبة مما فات الكتـابني              
كثريا فَصدفْت حينئذ عن االقتصار على اجلمع بني كتابيهما وأضفت ما عثَـرت عليـه               

   .ووجدته من الغرائب إىل ما يف كتابيهما يف حروفها مع نظائرها وأمثاهلا
اخلطّايب وأبو موسى رمحة اللّه عليهما يف مقَدمتي كتابيهما وأنـا            وما أحسن ما قال     
كم يكونُ قد فَاتنِي من الكلمات الغريبة اليت تـشتملُ عليهـا            ": أقول أيضا مقْتدياً ما     

أحاديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وأصحابِه وتابِعيهم رضي اللّه عنهم جعلَها اللّه سبحانه              
  . ي يظْهِرها على يده ليذْكر ا ذَخرية لغري

   ".كم ترك األول لآلخر: ولقد صدق القائل الثَّاين 
        وأنا أرغب إىل كرم اللّه تعاىل أن جيعل سعيي فيه خالصا لوجهه الكـرمي وأن يتقبلَـه 

وخفيـات  وجيعله ذخريةً يل عنده يجزِيين ا يف الدار اآلخرة فهو العامل مبودعات السرائر              
. إنه مسيـع قريـب   . وأن يتغمدين بفضله ورمحته ويتجاوز عني بسعة مغفرته    . الضمائر  

١(اهـ"وعليه أتوكل وإليه أنيب(.  
  :واستمداد هذا العلم 

يف األصل من كالم العرب ولساا، مع مراعاة القواعد الشرعية يف بيان املـراد مـن                
فصار استمداد هذا العلم مـن عـدة        ! ا من نصوص الشرع   األلفاظ الغريبة حبسب مواقعه   

  :جهات
إما باستقرائها ومعرفة ما جاء فيها حبيث يكشف املراد من اللفظ،           . نصوص الشرع  -

  . أو من الصحابة أو راوي احلديث حتته�أو مبا جاء من تفسري مباشر من الرسول 
 .ما جرى عليه عرف الصحابة  -

 .ما جاء يف لغة العرب -

  

                                      

)١ (مة النهاية يف غريب احلديث واألثر باختصارمقد. 



 ٣٠ 

  الثانياملقصد 
  مظاهر عناية املسلمني بهذا العلم

  
  ؛من أهم مظاهر العناية ذا العلم وضع القواعد، واملصنفات فيه

  :ولعل من هذه القواعد املهمات التالية
  : يف هذا الباب ما يلي�من املهمات اليت حيتاجها املتفقه يف حديث الرسول 

ليس باهلني، واخلائض فيه [فإنه  اعتماد أهل املعرفة فيه، وترك اخلوض فيه بالظن؛ - ١
 – رمحه اهللا ، وناهيك به –حقيق بالتحري، جدير بالتوقي، وقد قال أمحد بن حنبل 

سلوا أصحاب الغريب فإين أكره أن أتكلم يف : "حيث سئل عن حرف من غريب احلديث
  . بالظن فأخطي�قول رسول اهللا 

م؛ ألن من مل يكن من أهله أخطأ و ال تقلد غري أهل الفن وأجالئه إن كانوا، وإال كتبه
أنا ال أفسر حديث : " وهو من علمت جاللته يقول– ييف تصرفه، وإذا كان مثل األصمع

، فكيف بغريه ممن ال يعرف "اللزيق) : السقب(، ولكن العرب تزعم أن �رسول اهللا 
ذلك ؛ وما كان ك )١(!]أم كيف مبا يرى من ذلك وامش الكتب مما جيهل كاتبه؟! بالفن؟

  .فإنه حقيق أن ال يعتمد إال بعد التثبت فيه
 ومن أوىل ما فسر به غريب لفظ احلديث ما جاء يف احلديث نفسه ورواياته، - ٢

  .واعتماد ذلك هو األصل 
باملعىن الوارد ) الغريب: أي(وخري ما فسرته : "رمحه اهللا) هـ٩٠٢ت(قال السخاوي 

  .)٢(اهـ"يف بعض الروايات مفسراً لذلك اللفظ
  .)٣(اهـ"إن من الغريب ما ال يعرف تفسريه إال من احلديث: "بل قال 

  :ومن تفسري الغريب مبا جاء يف روايات احلديث نفسه ما جاء 
                هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر بِيحٍ الْكَعيرأَبِي ش نع رِيقْبالْم يدعنِ أَبِي سب يدعس نع

                                      
 ).٣١-٤/٣٠(من كالم السخاوي يف فتح املغيث ) ١(
 ).٢/١٨٦(، وانظر تدريب الراوي )٤/٣١(فتح املغيث ) ٢(
 ).٤/٣٥(فتح املغيث ) ٣(



 ٣١ 

  لَّمسافَةُ             : "قَالَويالـضلَةٌ ولَيو موي هتزائج فَهيض كْرِمرِ فَلْيمِ الْآخوالْيو بِاللَّه نمؤكَانَ ي نم
هرِجحى يتح هدنع ثْوِيأَنْ ي لُّ لَهحلَا يقَةٌ ودص وفَه كذَل دعا بامٍ فَم١("ثَلَاثَةُ أَي(.  

  :  جاء تفسريه يف رواية احلديث عند مسلم، ولفظه" رجهحي: "وقوله 
 قَالَ رسولُ اللَّه صـلَّى      :عن سعيد بنِ أَبِي سعيد الْمقْبرِي عن أَبِي شريحٍ الْخزاعي قَالَ          

  لَّمسو هلَيع اللَّه" :     لَيو موي هتزائجامٍ وافَةُ ثَلَاثَةُ أَييالض        دنع يمقمٍ أَنْ يلسلٍ مجرلُّ لحلَا يلَةٌ و
 يقيم عنده ولَا شيَء لَه يقْرِيـه        : قَالَ ؟ يا رسولَ اللَّه وكَيف يؤثمه     :أَخيه حتى يؤثمه قَالُوا   

٢("بِه(.  
أا غلط، حيـث    رمحه اهللا هذه الرواية املفسرة، ورأى       ) هـ٣٨٨ت(و أنكر اخلطايب    

وأنا أنكر هذا التفسري، وأراه غلطاً، كيف يأمث يف ذلـك،           : "قال بعد روايته هلذا احلديث    
ال ﴿: وهو ال يتسع لقراه، وال جيد سبيالً إليه، وإمنا الكلفة على قدر الطاقة، قال اهللا تعاىل               

  ؟)٧من اآلية: الطالق(﴾ يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما آتاها
أنه إمنا كره له املقام عنده بعد الثالث لئال يضيق صدره مبقامه، فتكون             :  احلديث ووجه

ال تبطلُوا صـدقَاتكُم    ﴿: الصدقة منه على وجه املن واألذى، فيبطل أجره، قال اهللا تعاىل          
  .)٣(اهـ)."٢٦٤من اآلية: البقرة(﴾ بِالْمن والْأَذَى

  : ووجه كالم اخلطايب رمحه اهللا هو : قلت
  . أن خمرج الروايتني واحد، مما يؤيد أن إحدى الروايتني هي من تصرف الرواة-
حـىت  : " وأن إحداها أخرجها البخاري دون األخرى، ففي إحدامها جاءت بلفـظ           -

 يا رسولَ   :قَالُوا،  حتى يؤثمه : "وهذا اللفظ الذي أخرجه البخاري، ويف األخرى        " حيرجه
  ؤي فكَيو اللَّههمقَالَ ؟ث :       بِه قْرِيهي َء لَهيلَا شو هدنع يمقوهذا اللفظ أخرجه مـسلم يف      "  ي

  .صحيحه
 أن يف لفظ الرواية اليت عند مسلم إيهام أن سبب اإلمث إقامة الضيف فوق ثالثة أيام،                 -

 وليس عند املضيف ما يقريه به، فجعل اإلمث بسبب عدم وجود ما يقريه به، وهذا يتنـاىف                
  .مع األصل يف أن ال يكلف اهللا نفساً إال ما آتاها

                                      
 ).٦١٣٥( رقم أخرجه البخاري يف كتاب األدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، حديث) ١(
 ).٤٨(أخرجه مسلم يف كتاب اللقطة، باب الضيافة وحنوها، حديث رقم ) ٢(
 ).١/٣٥٣(غريب احلديث للخطايب ) ٣(



 ٣٢ 

يقيم عنده ولَا شيَء لَه يقْرِيه      "من أجل هذا رأى خطا الرواية اليت فيها تفسري اإلمث بـ            
بِه."  

  :ويتعقب هذا باألمور التالية
  . أن توهيم الثقة خالف األصل؛ إذ األصل عدم توهيم الثقة-
ال يأمث املضيف من جهة عدم وجدانه ما        : ن اجلمع بينهما، بأن يقال     أن الروايتني ميك   -

يقري به ضيفه، إمنا يأمث من جهة ما قد ينتج من ضيقه وحرجه بسبب ذلك، مما قد حيصل                  
  .معه ما يأمث به يف قول أو فعل؛ فليس املراد أنه يأمث بترك قراه مع عجزه عنه، واهللا اعلم

يح، ألنه حيصل به العمل جبموع الروايات، وألننـا         واألصل أن اجلمع مقدم على الترج     
  .نسلم به من توهيم الثقات

وهذا الذي قاله   : "رمحه اهللا متعقباً قول اخلطايب املذكور     ) هـ٧٩٥ت(قال ابن رجب    
وإمنا وجهه أنه إذا أقـام عنـده و ال     . فيه نظر؛ فإنه قد صح تفسريه يف احلديث مبا أنكره         

 ضيق صدره به وحرجه إىل ما يأمث به يف قول أو فعل وليس              شيء له يقريه به، فرمبا دعاه     
  .)١(اهـ"املراد أنه يلثم بترك قراه مع عجزه عنه، واهللا اعلم

  . )٢( تفسري الراوي للحديث للغريب الذي فيه مما يعتمد-٣
راوي احلديث أعرف باملراد به من غريه، و ال    : "رمحه اهللا ) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر    
٣(اهـ"تهدسيما الصحايب ا(.  
مما ينبغي أن يعتمد يف الغريب تفسري الراوي، و         : "رمحه اهللا ) هـ٩٠٢(قال السخاوي   

ال يتخرج على اخلالف يف تفسري اللفظ بأحد حمتمليه؛ ألن هذا إخبار عن مدلول اللغـة،                
  .)٤(اهـ"وهو من أهل اللسان، وخطاب الشارع حيمل على اللغة ما أمكن موافقته هلا

 أدري مبرويه، وهو حينما يفسر اللفظ إمنا يبني املراد منه، فكالمـه يف              الراوي: قلت  
تفسري مرويه معتمد، فالقضية يف تفسريه ليست فقط لكونه من أهل اللسان؛ نعم خطاب              

                                      
 ).١/٣٦٠(جامع العلوم واحلكم ) ١(
ولو ينهد أحد إىل مجع األلفاظ اليت جاء تفسريها يف احلديث أو من راويها، مع مقدمة يبسط فيها الكالم عن                    ) ٢(

  .  الراوي ملرويه وفوائده وأحواله، فإن هذا مما يفيد، وحيسن التصنيف فيه، واهللا املوفقحجية تفسري
 ).١/٤٤٥(فتح الباري ) ٣(
 ) ).٤/٣٥(فتح املغيث ) ٤(



 ٣٣ 

  !الشارع حيمل على اللغة ما أمكن موافقته هلا
  أليس العربة مبا رواه الراوي ال مبا رآه؟: فإن قيل
، أما إذا جاء كالمـه  )١(بلى، وهذا حمله إذا خالف كالمه خمالفة تضاد ملرويه     : فاجلواب

  .مفسراً فإن كالمه يف تفسري مرويه مقدم على كالم غريه
نهى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم        : "عن عامر بن سعد أَنَّ أَبا سعيد الْخدرِي قَالَ        

نعِعيي الْبف ذَةابنالْمو ةسلَامالْم نى عهنِ نيتعيب نعنِ ويتسبل .  
  .لَمس الرجلِ ثَوب الْآخرِ بِيده بِاللَّيلِ أَو بِالنهارِ ولَا يقَلِّبه إِلَّا بِذَلك: والْملَامسةُ 

جبِذَ الرنذَةُ أَنْ يابنالْمرِ وغَي نا عمهعيب ككُونَ ذَليو هبثَو ربِذَ الْآخنيو بِهلِ بِثَوجلُ إِلَى الر
  .نظَرٍ ولَا تراضٍ
والصماُء أَنْ يجعلَ ثَوبه علَى أَحد عاتقَيه فَيبـدو أَحـد           : اشتمالُ الصماِء   : واللِّبستينِ  

 هقَّيش بثَو هلَيع سلَي.  
  .)٢("احتباؤه بِثَوبِه وهو جالس لَيس علَى فَرجِه منه شيٌء: واللِّبسةُ الْأُخرى

هذا احلديث جاء فيه تفسري ألفاظه، والظاهر أنه مرفوع، وعلى تقدير أن يكون موقوفاً              
  .ويهفهو حجة؛ ألنه من تفسري الراوي والراوي أدرى مبر

، ذكر فيه النهي عن اشتمال الـصماء، دون         )٣(وقد جاء هذا احلديث يف رواية خمتصراً      
وبِالصاد ) عن اشتمال الصماء  : (قَوله  : " رمحه اهللا ) هـ٨٥٢ت(تفسري، فقال ابن حجر     

   دالْملَة ومهة    ، الْمل اللُّغقَالَ أَه :    ده بِالثَّوسلِّل جخأَنْ ي وي       هقبلَا يا وانِبج هنفَع مربِ لَا ي
  . ما يخرِج منه يده 
لأَنه يسد الْمنافذ كُلّها فَتصري كَالصخرة الصماء الَّتـي         ؛ سميت صماء : قَالَ ابن قُتيبة    
  . لَيس فيها خرق

ف بِالثَّوبِ ثُم يرفَعه من أَحد جانِبيه فَيضعه علَى منكبيـه           هو أَنْ يلْتح  : وقَالَ الْفُقَهاء   
                                      

وقد عد العلماء مما يعلل به احلديث خمالفة فتوى راويه له، وهذا عند أهل احلديث علة تبعية غري مستقلة، وتفيد ) ١(
. ديث من طريق هذا الراوي، ال إعالل أصل احلديث، وهذا خالفاً للفقهاء يف تعليلهم بذلك              إعالل رواية احل  

/ الشريعة والدراسات اإلسـالمية   / جملة جامعة أم القرى   / تعليل حديث الراوي إذا جاء عنه ما خيالفه         : انظر
 . هـ١٤١٨/ ١٦العدد 

 ).٥٨٢٠(ث رقم أخرجه البخاري يف كتاب اللباس، باب اشتمال الصماء، حدي) ٢(
  ).٣٦٧(عند البخاري يف كتاب الصالة باب ما يستر العورة، حديث رقم ) ٣(



 ٣٤ 

  . فَيصري فَرجه باديا
               ـهلَير عسعتة فَياجح رِض لَهعئَلَّا يا لوهكْركُون مة يل اللُّغفِْسري أَهلَى تفَع وِيوقَالَ الن

  . وعلَى تفِْسري الْفُقَهاء يحرم لأَجلِ انكشاف الْعورة، لضررإِخراج يده فَيلْحقه ا
 أَنَّ التفْـِسري    )١(ظَاهر سياق الْمصنف من رِواية يونس في اللِّبـاس        ): ابن حجر (قُلْت  

والصماء أَنْ يجعل ثَوبـه     : "ظه  ولَفْ. وهو موافق لما قَالَ الْفُقَهاء      ، الْمذْكُور فيها مرفُوع    
هقَّيد شو أَحدبفَي هقَياتد علَى أَحيح ". عحلَى الصة عجح وقُوفًا فَهوكُون مير أَنْ يقْدلَى تعو

  .)٢(اهـ"لأَنه تفِْسري من الراوِي لَا يخالف ظَاهر الْخبر ؛ 
  . بني تفسري اللفظ واملعىن املراد االنتباه إىل الفرق-٤

إن بيان معىن اللفظ يراد به بيانه حبسب اللغة، وذلك بالرجوع إىل كتـب اللغـة، أو                 
أما املراد من اللفظ فهو ما يظهر أنه املقصود من اللفـظ حبـسب              . كتب غريب احلديث  

 و ال يلزم أن يكـون املعـىن       . السياق، وذلك يعرف بالرجوع إىل كتب شروح احلديث       
  .اللغوي هو املعىن املراد من اللفظ الوارد يف احلديث

معناها يف اللغة الدعاء، ويف الشرع هلا معىن خاص، ويعتمـد           ) الصالة(خذ مثالً كلمة    
  .الشراح يف بيان املراد من اللفظ على تطبيق ما تراه يف طرق شرح احلديث

 رسول قول معىن ما د،سعي أبا  يا :لألصمعي قلت : حممد بن امللك عبد قالبة أبوقال  
 اهللا رسول حديث أفسر ال أنا: فقال. )٣("بسقبه أحق اجلار" – وسلم عليه اهللا صلى - اهللا
  .)٤(اهـ"اللزيق السقب أن تزعم العرب ولكن- وسلم عليه اهللا صلى -

 مما ينبغي مراعاته عند تفسري األلفاظ الواردة يف القرآن الكرمي واحلديث النبـوي،              -٥
أن اللفظ الوارد يف اآليـة أو       : عدة احلقيقة الشرعية يف تفسري النص، وخالصتها        مراعاة قا 

احلديث ينظر هل له معىن خاص يف الشرع، فإن وجد فسر به، فإن مل يوجد نظر يف عرف 
الصحابة هل له عندهم معىن خاص، فإن وجد فسر به، فإن مل يوجد فسر حبسب اللغة ،                 

  .ألا اللغة اليت جاء فيها الشرع
                                      

  .وهي الرواية اليت سقتها هنا) ١(
 ).١/٤٧٧(فتح الباري ) ٢(
 ).٢٢٥٨(أخرجه البخاري يف كتاب الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، حديث رقم ) ٣(
 .٢٧٣ص) مة ابن الصالحمقد(معرفة أنواع علم احلديث ) ٤(



 ٣٥ 

إذا ورد لفظ قد وضع يف اللغة ملعىن،     : "رمحه اهللا ) هـ٤٧٦(قال أبو إسحاق الشريازي     
ويف العرف ملعىن، حمل على ما ثبت له يف العرف، ألنه طارئ على اللغة، فكان احلكـم                 

  .له
وإن كان قد وضع يف اللغة ملعىن ويف الشرع ملعىن، محل على عرف الشرع، ألنه طارئ               

  .)١(اهـ"قصد بيان حكم الشرع، فاحلمل عليه أوىلعلى اللغة، وألن ال
، وأهل احلديث يراعوا فإم يـسعون إىل  )٢(وهذه قاعدة عامة ال ختتص بأصول الفقه      

طلب املراد الشرعي للفظ جبمع الروايات، فإن مل يتيسر نظروا يف اآلثـار الـواردة عـن           
دة يف موضوع واحد، فـإم  الصحابة، كما تراه جلياً يف تصانيفهم، وخاصة األجزاء املفر  

 – واهللا اعلم –جيمعون فيه كل ما جيدونه من األحاديث واآلثار، ومن مقاصدهم يف ذلك            
بيان املراد الشرعي من اللفظ إما حبسب ما قد يكون يف الروايات مت تفـسري لـه، أو                  
حبسب ما يكون يف كالم الصحابة من بيان له، وتلمس هذا أيضاً يف تـراجم البخـاري                 

  .اً، واهللا املوفقكثري
إذا أصاب ثوب إحداكن الـدم      : "�ومن األمثلة ما جاء عن أيب عبيد يف تفسري قوله           
  "من احليضة، فلتقرصه، مث لتنضحه باملاء مث لتصل فيه

: فلتقطعه باملاء، وكل مقطع فهو مقرص، يقال منـه        : يقول" فلتقرصه: ""قال أبوعبيد 
  .إذا قطعته: املرأة قرصت العجني

 يف هذا بعيد، وخري منـه، قـول         – عندي   -قول أيب عبيد    : "ابن عبدالرب بقوله  فتعقبه  
سئل عن هذه الكلمة فأراهم كيف ذلك القرص، فضم أصبعيه اإلام والسبابة،            : األخفش

هكذا يفعل باملاء يف موضع الدم، مث كما يقرص الرجـل         : وأخذ ما شيئاً من ثوبه، فقال     
  .قرس بالسني، فهو قرس الربدجاريته، هو كذلك القرص، وأما ال

هؤالء إمنا فسروا اللفظة يف اللغة، وأما املعىن املقصود إليه ذا احلديث يف             : قال أبو عمر  
الشريعة، فهو غسل دم احليض من الثـوب إذا أصـابه، واخلـرب بأنـه جيـب غـسله                   

  .)٣(اهـ"لنجاسته
                                      

 .٤٤-٤٣اللمع يف أصول الفقه ص) ١(
 .طبع دار اهلجرة) احلقيقة الشرعية يف تفسري ألفاظ القرآن العظيم والسنة النبوية(انظر مقدمة كتاب ) ٢(
 ).١/٤٩٨(فتح املالك بترتيب التمهيد على موطأ اإلمام مالك ) ٣(
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غ لغة من وعدم مراعاة هذه القاعدة واهلجوم على تفسري اللفظ حبسب ما يسو
  .أسباب وقوع اخلطأ يف االستدالل

وقد يكون املعىن باطالً فيقع اخلطأ يف الدليل ويف املدلول، وقد يكون املعىن صـحيحاً               
  .فيقع اخلطأ يف الدليل ال يف املدلول

وعلى من يتفقه يف احلديث أن ال يهجم على املراد من احلديث مبجرد تفسري الغريب مـن جهـة                   
  . ما ساغ لغة ساغ أن يكون تفسرياً للحديثاللغة، فإنه ليس كل

  .فإن العلم إما نقل مصدق، أو نظر حمقق[
وتفسري اللفظ النبوي من جهة اللغة حيتاج إىل نقل صحيح، يثبت فيه أن هذا من معاين اللفظ لغة،                  

   .وإىل استدالل صحيح يثبت به أن هذا هو املراد من احلديث، وإال فسر اللفظ مبا هو املراد منه
   :أكثر ما فيه اخلطأ من جهتنيوهذا الباب 

  .عليها واحلديث لقرآن الفاظأ مث أرادوا محل قوم اعتقدوا معاين: إحدامها
النـاطقني   مبجرد ما يسوغ أن يريده بكالمه من كان من        ديث  احلالقرآن و   قوم فسروا   : و الثانية   

  . )١(، وما أوتيه من السنةاطب بهىل املتكلم بالقرآن واملرتل عليه واملخإبلغة العرب من غري نظر 
 من الداللـة سنة الالقرآن و لفاظ أىل ما تستحقه إرأوه من غري نظر ي األولون راعوا املعىن الذف

 .اآلخرون ذلكيف كما يغلط السنة  فسروا به يصحة املعىن الذيف كثريا ما يغلطون مث هؤالء  .والبيان
ىل مـا يـصلح     إ من غري نظـر      أن يريد به العريب    و اآلخرون راعوا جمرد اللفظ وما جيوز عندهم       

كمـا  ،  اللغةيف  احتمال اللفظ لذلك املعىن     يف  ما يغلطون    مث هؤالء كثريا  . للمتكلم به ولسياق الكالم   
   .ذلك الذين قبلهميف يغلط 

 .أسبق ىل اللفظإرين آلخىل املعىن أسبق ونظر اإوان كان نظر األولني 
  :واألولون صنفان
  .دل عليه وأريد به ماوالسنة ظ القرآن  تارة يسلبون لف

  .وتارة حيملونه على ما مل يدل عليه ومل يرد به
 الـدليل   يف من املعىن باطال فيكون خطـؤهم        إثباتهيكون ما قصدوا نفيه أو       وىف كال األمرين قد   

                                      
يفهم القرآن العظيم والسنة النبوية على ضوء فهم الصحابة          :  األصل السادس :  انظر ما سبق يف أصول الفهوم      )١(

تفهم  : األصل الثامن  .يفهم حديث رسول اهللا على ما هو أهدى واتقى         : األصل السابع  .رضوان اهللا عليهم  
أقوال العلماء   : األصل التاسع  .نصوص الشرع على الظاهر، مقيداً بفهم السلف الصاحل من الصحابة والتابعني          

عة حلديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وليس ألحد أن حيمل كالم الرسول صلى اهللا عليه وسلم على غري    تاب
: األصل احلادي عـشر      .إذا عرِف املراد من اللفظ اتبع، وال جيمد على جمرد الظاهر           : األصل العاشر  .املراد

 .موارد الغلط يف معرفة املراد
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  .واملدلول
  . املدلوليف الدليل ال يفيكون حقا فيكون خطؤهم  وقد

  .احلديث تفسري يفأيضا  نه وقعإفقرآن ل تفسري ايفوهذا كما أنه وقع 
 الـذي اعتقدوا مذهبا خيالف احلق   الدليل واملدلول مثل طوائف من أهل البدعيف ئوافالذين أخط

والـسنة   القـرآن  إىلاألمة وأئمتها وعمدوا  عليه األمة الوسط الذين ال جيتمعون على ضاللة كسلف
وال داللة فيها وتارة يتأولون مـا خيـالف          هبهم على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذ       افتأولومه

حسان وال من   إهلم ب   وليس هلم سلف من الصحابة والتابعني      .عن مواضعه مذهبهم مبا حيرفون به الكلم      
  .تفسريهميف  رأيهم وال يفأئمة املسلمني ال 

  .ومن هؤالء فرق اخلوارج والروافض واجلهمية واملعتزلة والقدرية واملرجئة وغريهم
  :ال وبطالنه يظهر من وجوه كثرية وذلك من جهتنيإتفاسريهم الباطلة  ن تفسري منوما م

  .بفساد قوهلم  تارة من العلم
  ؛أو السنةوتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن 

  .ما دليال على قوهلمإ
  .على املعارض هلم  أو جوابا

 يف ما خيالف ذلك كان خمطئا ىلإوالتابعني وتفسريهم   اجلملة من عدل عن مذاهب الصحابةيفو 
  .مغفورا له خطؤه ذلك بل مبتدعا وان كان جمتهدا

قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأم كانوا أعلم بتفسريه ومعانيه كما أم            وحنن نعلم أن القرآن   
تفـسريهم   خبالفأو السنة    فمن خالف قوهلم وفسر القرآن       �  بعث اهللا به رسوله    الذيباحلق   أعلم

  .الدليل واملدلول مجيعايف د أخطأ فق
  .ما مسعيةإما عقلية وإيذكرها  ومعلوم أن كل من خالف قوهلم له شبهة
 دعت  ن من أعظم أسبابه البدع الباطلة اليت      إ التفسري و  يف و املقصود هنا التنبيه على مثار االختالف      

غري  ما أريد به وتأولوه على     بغري   �مواضعه وفسروا كالم اهللا ورسوله       ىل أن حرفوا الكلم عن    إأهلها  
  ؛تأويله

  . خالفوه وأنه احلقينسان القول الذإلصول العلم بذلك أن يعلم اأفمن 
  .يعرف أن تفسري السلف خيالف تفسريهم وأن

  .وأن يعرف أن تفسريهم حمدث مبتدع
 .بالطرق املفصلة فساد تفسريهم مبا نصبه اهللا من األدلة على بيان احلق مث أن يعرف
وتفسريه من املتأخرين من جنس ما وقـع فيمـا    شرح احلديثيف قع من الذين صنفوا وكذلك و

 صنفوه من شرح القرآن وتفسريه
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فمثل كثري من الصوفية والوعاظ والفقهـاء وغريهـم          املدلوليف  الدليل ال   يف  وأما الذين خيطئون    
 يبو عبدالرمحن الـسلم   القرآن ال يدل عليها مثل كثري مما ذكره أ         يفسرون القرآن مبعان صحيحة لكن    

 القـسم األول وهـو   ن ذلك يدخل يفإكان فيما ذكروه ما هو معان باطلة ف  حقائق التفسري وانيف
  . قصدوه فاسدايواملدلول مجيعا حيث يكون املعىن الذ  الدليلاخلطأ يف

 يف تفسري بعض اآليـات      )١(]ومما هو صحيح املعىن واالستدالل ما يقوله بعض الصوفية        
مما جيعل بعضه من باب االعتبار والقياس وهذه طريقـة صـحيحة علميـة،              واألحاديث  

ال ينال فهم معاين القرآن العظيم والسنة املطهرة إال من طهر قلبه عن درن الشرك      : كقوهلم
 ﴾ال يمـسه إِلَّـا الْمطَهـرونَ      ﴿: واملعصية، وشاغل الدنيا وشهواا، كما يف قوله تعاىل       

فإذا كان ورقه ال ميسه )٢("ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب : "�لنيب ، وقول ا)٧٩:الواقعة(
إال املطهرون، فمعانيه ال يهتدي ا إال القلوب الطاهرة وإذا كان امللك ال يدخل بيتا فيه                
كلب فاملعاين اليت حتبها املالئكة ال تدخل قلبا فيه أخالق الكالب املذمومـة وال تـرتل                

  .(٣)املالئكة على هؤالء
  . عند تفسري اللفظ يراعى تفسريه بأوضح منه، وهذا هو األصل-٦

  .وقد يتغري العرف فيصري التفسري غريباً
                ـها أَنمهربةَ أَخريرا هبِ أَنَّ أَبيسالْم نب يدعسةَ ولَمو سنِي أَبربابٍ قَالَ أَخهنِ شاب نع

    لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر عمقُولُ سي لَّمسو هلَياٍء إِلَّـا   : " عكُـلِّ د نفَاٌء ماِء شدوالس ةبي الْحف
ام٤("الس(.  

  .الشونِيز: والْحبةُ السوداُء . الْموت: والسام: قَالَ ابن شهابٍ 

                                      
، تـصرفت فيـه     ٨٣-٧١من كالم ابن تيمية يف مقدمة يف أصول التفسري ص         هذا التقرير الذي بني معقوفتني      ) ١(

 .واختصرته، فقد ساقه يف تفسري القرآن، وأشار إىل أنه يقع مثله يف تفسري احلديث
، ومسلم يف كتاب اللبـاس    )٤٠٠٢(أخرج البخاري يف كتاب املغازي باب شهود املالئكة بدراً،حديث رقم           ) ٢(

، ولفظ البخاري عن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ )٢١٠٦(احليوان، حديث رقم والزينة، باب حترمي صورة 
              ولِ اللَّهسر عا مردب هِدش كَانَ قَدو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر باحص هنع اللَّه يضةَ رو طَلْحنِي أَبربأَخ

  . يرِيد التماثيلَ الَّتي فيها الْأَرواح" لَا تدخلُ الْملَائكَةُ بيتا فيه كَلْب ولَا صورةٌ: "ه علَيه وسلَّم أَنه قَالَصلَّى اللَّ
  .التمثال هو الصورة سواء كان له ظل أو ال ظل له: تنبيه 

تفسري اإلشاري يف القرآن والسنة جممـوع الفتـاوى         وانظر حول ال  ). ٥٥٢-٥/٥٥١(انظر جمموع الفتاوى    ) ٣(
 ).٤٠٦-٣/٤٠٣(، واملوافقات )٢٤٣-١٣/٢٤٠(

، ومسلم يف كتاب السالم، باب      )٥٦٨٨(أخرجه البخاري يف كتاب الطب، باب احلبة السوداء، حديث رقم           ) ٤(
 ).٢٢١٥(التداوي باحلبة السوداء، حديث رقم 
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رة الشونيز  تفسري احلبة السوداء بالشونيز لشه    : "رمحه اهللا ) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر    
واحلبة السوداء أشهر عند أهل هذا العصر من        . عندهم إذ ذاك، وأما اآلن فاألمر بالعكس      

  .)١(اهـ"الشونيز بكثري
  .وكذا يف عصرنا، بل الشونيز ال يكاد يعرف ما هو اليوم عند عامة الناس: قلت

                                      
 ).١٠/١٤٥(فتح الباري ) ١(



 ٤٠ 

  :أهم الكتب املصنفة يف غريب احلديث
  

  :ثالثة مناحي يف التصنيفالكتب املصنفة يف غريب احلديث أخذت 
  .التصنيف يف بيان غريب أحاديث معينة، باعتبار وصف هلا: األول 
  .التصنيف يف بيان غريب أحاديث باعتبار أحاديث كتب معينة: الثاين 

  .التصنيف يف بيان غريب احلديث مطلقاً دون أي اعتبار: الثالث 
  :فمن املصنفات يف غريب أحاديث معينة، باعتبار وصف هلا

، د الدين أيب السعادات املبارك بن )١("منال الطالب يف شرح طوال الغرائب" -
النهاية يف "رمحه اهللا، وقد ألفه بعد تصنيفه لكتاب ) هـ٦٠٦ت(حممد بن األثري 

، وأورد فيه غريب ألفاظ األحاديث الطويلة اليت كثر يف "غريب احلديث واألثر
  .لفظها الغريب، واحتاجت إىل بيان

 للبعلي أيب عبداهللا مشس الدين حممد بن أيب الفتح بن )٢("حديث أم زرعشرح " -
  ).هـ٧٠٩(أيب الفضل احلنبلي البعلبكي الفقيه احملدث النحوي اللغوي 
  :ومن املصنفات يف غريب احلديث باعتبار أحاديث كتب معينة

) هـ٤٨٨ت(، أليب عبداهللا حممد احلميدي )٣("تفسري غريب ما يف الصحيحني "-
  .ه اهللارمح

) هـ٥٢١ت(، لعبداهللا بن السيد البطليوسي )٤("مشكالت موطأ مالك بن نس "-
رمحه اهللا، وهذا الكتاب شامل ملا إشكاله بسبب الغريب، ولغريه، ولكن مادة الغريب فيه 

  .كثرية
، أليب الفضل عياض بن موسى بن عياض )٥("مشارق األنوار على صحاح اآلثار "-

                                      
 .حقيق الدكتور حممود حممد الطناحي، ضمن مطبوعات مركز البحث العلمي ، جبامعة أم القرىمطبوع، بت) ١(

البعلي اللغوي (سليمان بن إبراهيم العايد، نشر مكتبة الطالب اجلامعي ضمن دراسة بعنوان         . مطبوع بتحقيق د  ) ٢(
 ).وكتاباه شرح حديث أم زرع، واملثلث ذو املعىن الواحد

لدكتور شعبان حممد مرسي، منشورات مكتبة السنة بالقاهرة، لصاحبها شرف حجـازي،            مطبوع، بتحقيق ا  ) ٣(
  .هـ١٤١٥الطبعة األوىل 

  .هـ١٤٢٠مطبوع، بتحقيق طه بن علي بن بو سريح التونسي، دار ابن حزم، الطبعة األوىل ) ٤(
  . تراثنا اإلسالميمطبوع، طبع ونشر املكتبة العتيقة ، تونس، دار التراث، القاهرة، ضمن سلسلة  من) ٥(



 ٤١ 

، يف تفسري غريب موطأ مالك وصحيح البخاري )هـ٥٤٤ت (اليحصيب السبيت املالكي
  . ومسلم

  : وختم كتابه بثالثة أبواب
  .أوهلا يف اجلمل اليت وقع فيها التصحيف وطمس معناها التلفيف

يف تقومي ضبط مجل املتون واألسانيد وتصحيح إعراا وحتقيق هجاء : والباب الثاين
أخري الالحق هلا، ليستبني وجه صواا، وينفتح كتاا وشكل كلماا وتبيني التقدمي والت

  .لألفهام مغلق أبواا
يف إحلاق ألفاظ سقطت من أحاديث هذه األمهات، أو من بعض : والباب الثالث

الروايات أو بترت اختصاراً أو اقتصاراً على التعريف بطريق احلديث ألهل العلم به، ال 
  . الكالم إال باستدراكهايفهم مراد احلديث إال بإحلاقها، و ال يستقل

  :ومن املصنفات اجلامعة يف تفسري غريب احلديث  
. ، رمحه اهللا)هـ٢٢٤ت(، أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي )١("غريب احلديث "-

  .وقد محد له أهل احلديث فعله وأثنوا عليه
  .رمحه اهللا) هـ٢٧٦ت(، البن قتيبة عبداهللا بن مسلم الدينوري )٢("غريب احلديث "-
) هـ٣٨٨ت(، أليب سليمان محد بن حممد اخلطايب البسيت )٣("غريب احلديث "-

  .رمحه اهللا
، أليب موسى حممد بن أيب بكر بن )٤("اموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث "-

  . رمحه اهللا) هـ٥٨١ت(أيب عيسى املديين األصبهاين 
) هـ٥٨٣ت(ر الزخمشري ، جلار اهللا حممود بن عم)٥("الفائق يف غريب احلديث "-

  .رمحه اهللا
                                      

 .هـ١٤٠٦مطبوع، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل ) ١(
  .هـ١٤٠٨مطبوع، صنع فهارسه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل ) ٢(
 عبد رب النيب، ضمن مطبوعات مركز إحيـاء التـراث، جامعـة أم القـرى،                ممطبوع، بتحقيق عبد القيو   ) ٣(

  .هـ١٤٠٢
مطبوع، بتحقيق عبد الكرمي العزباوي، ضمن مطبوعات مركز إحياء التراث، جامعة أم القرى، الطبعة األوىل               ) ٤(

 .هـ١٤٠٦
مطبوع ، بتحقيق علي حممد البجاوي، وحممد أبوالفضل إبراهيم، دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعـة الثالثـة       ) ٥(

 .هـ١٣٩٩



 ٤٢ 

) هـ٥٩٧ت(، أليب الفرج عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )١("غريب احلديث "-
  .رمحه اهللا

السعادات املبارك بن حممد   د الدين أيب،)٢("النهاية يف غريب احلديث واألثر "-
  . رمحه اهللا، وهو أوسع الكتب املصنفة يف غريب احلديث)ـه٦٠٦ت(اجلزري 
 مظان تفسري غريب احلديث الرجوع إىل كتب شرح احلديث، فإن من مقاصدها ومن

  .تفسري الغريب من األلفاظ وبيان املراد، واهللا املوفق

                                      
ق عليه، الدكتور عبداملعطي أمني قلعجي، دار الكتب العلمية، الطبعة    مطبوع، وثق أصوله، وخرج حديثه، وعل     ) ١(

 هـ١٤٠٥األوىل 
  . نشر املكتبة اإلسالمية،تحقيق طاهر الزواوي وحممود الطناحي مطبوع ب)٢(



 ٤٣ 

  اخلامتة
  

هذه الدراسة تؤكد على أمهية االهتمام بكتب غريب احلديث، وروافدها من كتب 
  .شروح احلديث، يف طباعتها وقراءا والعناية ا

  .ى طالب العلم أمهية االهتمام ذا العلمكما تؤكد عل
  :-رمحه اهللا تعاىل-ابن عبد الرب النمري قال ذكر 

طلب العلم درجات ومناقل ورتب، ال ينبغي تعديها، ومن تعدها مجلة؛ فقد تعدى سبيل "
  .  ومن تعدى سبيلهم عامدا؛ ضل، ومن تعداه مجتهدا؛ زل-رمحهم اهللا-السلف 

، وكل ما يعني على فهمه فواجب طلبه معه،  اهللا تعاىل وتفهمهحفظ كتاب: فأول العلم
إن ذلك واجب الزم على من أحب أن يكون : إن حفظه كله فرض، ولكن أقول: وال أقول

  .  ليس من باب الفرضعالما
 ما يستعني به على فهمه من لسان العرب؛ كان له عونا إلَى فرغ ثُمفمن حفظه قبل بلوغه 

  . جده منه، ومن سنن رسول اهللا كبريا على مرا
ي ينظر ثُمي ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، ويقف على اختالف العلماء واتفاقهم فف 

  . ذلك، وهو أمر قريب على من قربه اهللا عليه
ي ينظر ثُمجل – مراد اهللا إلَى؛ فبها يصل الطالب ج السنن املأثورة الثابتة عن رسول اهللا ف
 تنبيه على كثري من ج سري رسول اهللا وفي، ، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا كتابهفي -وعز

ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث األئمة الثقات احلفاظ ،  السننفيالناسخ واملنسوخ 
  . جالذين جعلهم اهللا خزائن لعلم دينه، وأمناء على سنن رسول اهللا 

ذكرناه من العون على كتاب اهللا، وهو العلم  ما : يستعان به على فهم احلديثومما
بلسان العرب، ومواقع كالمها، وسعة لغتها، واستعارتها، ومجازها، وعموم لفظ 

  .)١(اهـ."مخاطبتها وخصوصه، وسائر مذاهبها؛ لمن قدر فهو شيء ال يستغنِي عنه
  : وختاماً 

                                      

 .باختصار وتصرف يسري جدا) ١٧٢ -١٦٦/ ٢(جامع بيان العلم وفضله ) ١(



 ٤٤ 

ما قرأته يف كتب عود نفسك أيها الطالب أن ال جم على تفسري احلديث مبجرد 
الغريب إال بعد النظر يف كتب الشروح، أو إدارة املعىن يف الذهن مع استحضار النصوص 
يف الباب الذي فيه احلديث الذي وردت فيه هذه اللفظة الغريبة، فإن هذا حري بإذن اهللا 

  .أن يوفقك اهللا عزوجل فيه إىل الصواب
  .د واهلدى والسدادغفر اهللا يل ولك، وأيدين وإياك بتوفيقه، والرش
  ! وصل اللهم على حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 

  
  
  
  
  
  
  
  


