
 

 

 

 

 

 
 مذاهب التفسري اللغوي أللفاظ غزيب احلديث

 دراسة حتليلية نقدية مقارنة 
 
 
 
 
 
 

 د/ عبد الزؤوف وليد العزفج

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مذاهب التػسري اللغوي أللػاظ غريب احلديث دراسة حتليلية نؼدية مؼارنة

﴿َِّٓ﴾ 

  COM@YAHOO.COM-AbdulRaouf

أف الغرابة نسبٌيةه فما كاف غريبا في بمد كزمف مما ال شٌؾ فيو 
آخػػػر كبمػػػد أخػػػرلج ك ميػػػو ف مػػػ  الغريػػػػب معػػػيف الػػػد ال يكػػػكف غريبػػػا فػػػي زمػػػػف 

معرفػة غريػب ك  كتحديده أمر ا تيادم يختمؼ مف بمد ألخرل كمػف زمػف رخػر 
الحػػػديث تعتمػػػػد  مػػػػغ  ػػػػدة أمػػػػكر غيػػػػر المعرفػػػػة المغكيػػػػةج منيػػػػا  معرفػػػػة الكاالػػػػ  

ك كب الر كع إلغ آراء الفقيػاء لبيػاف مػدلكالت ك  اال تما ي حيف البياف النبكم 
لكػػػي   - خاصػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ باألحكػػػاـ الفقييػػػة –نبػػػكم بعػػض ألفػػػاظ الحػػػديث ال

ي ػد النػاظر ك  يذىب إلغ ت كيز ما لـ ي كزه الفقياء ا تمادا  مغ ت ػكيز المغػة 
في غريب الحديث دالة اخت ؼ العمماء في بياف بعض مػدلكالت الحػديثج كىػك 

ينبغػػػي االسػػػتعانة فػػػي تفسػػػير مػػػدلكالت بعػػػض ك  أمػػػر ناشػػػد مػػػف شػػػدة تحػػػرييـ 
إلػػغ أصػػحاب مينتيػػاج ميػػؿ  غريػػب ألفػػاظ الزرا ػػة يسػػتعاف بمػػف يػػزاكؿ األلفػػاظ 

خيػر مػا يفسػػر بػو الحػديث ىػػك الحػديث باالسػتفادة مػػف ك  ىػذه المينػة  مػغ ذلػػؾ 
ال يصػػا اال تمػػاد  مػػغ الت ػػكيز المغػػكم كحػػدهج دكف الر ػػكع ك  ركاياتػػو األخػػرل 

دبيػػػة يسػػػتعاف  مػػػغ بيػػػاف األلفػػػاظ الغريبػػػة بالنصػػػكص األك  إلػػػغ السػػػياؽ العػػػاـ 
بعػػػض األلفػػػاظ التػػػي سػػػ ميا أىػػػؿ الغريػػػب فػػػي مصػػػنفاتيـ مػػػا تػػػزاؿ ك  األخػػػرل 

تستعمؿ بمدلكليا في المفظ النبكم في بعض البمداف مف غير غرابةج كىػذا يبػيف 
ك ػػػكب الر ػػػكع إلػػػغ المي ػػػات العربيػػػة فػػػي فيػػػـ مػػػدلكؿ األحاديػػػث كالنصػػػكص 

الدينيةج ك دـ إىمالياج لما فييا مف إرث لغكم فصيا 
التفسػػػػير  -ألفػػػػاظ غريػػػب الحػػػديث   -  مػػػذاىب التفسػػػير  مااااتمالمحيا  اااا الكم

  الكاال  اال تما ي -المغكم 
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ABSTRACT: 

The research was summarized in that the strangeness 

is relative, so what was strange in a certain country and 

time may not be strange in another time or another country, 

and accordingly, collecting the stranger and defining it is a 

discretionary matter that varies from one country to another 

and from time to time. Knowledge of Gharib al-Hadith 

depends on several things other than linguistic knowledge, 

including: Knowledge of the social reality at the time of the 

prophetic statement. The necessity of referring to the 

opinions of the jurists in order to clarify the implications of 

some of the words of the Prophet’s hadith - especially with 

regard to the jurisprudential rulings - so as not to go to 

permissible unless it is permissible by the jurists depending 

on the permissibility of language. The beholder finds in 

Gharib al-Hadith the accuracy of the scholars differing in 

explaining some The implications of the hadith, which 

arises from the intensity of their investigation. The 

interpretation of the meanings of some of the expressions 

should be sought from the owners of her profession, such 

as: Strange terms for agriculture. The practitioners of this 

profession seek help in that. The best way to interpret the 

hadith is the hadith by making use of his other narrations. It 

is not correct to rely on linguistic permissibility alone, 

without reference to the general context. And it is used to 

explain strange expressions in other literary texts. Some of 

the expressions recorded by the people of the stranger in 
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their classifieds are still used with their meaning in the 

prophetic utterance in some countries without being 

strange, and this indicates the necessity of referring to the 

dialects. Arabic in understanding the meaning of hadiths 

and religious texts, and not neglecting them, because of the 

eloquent linguistic legacy they contain. 

Keywords: Doctrines of interpretation - Words of strange 

hadith - Linguistic interpretation - Social reality. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمػػد  رب العػػالميف كالصػػ ة كالسػػ ـ  مػػغ سػػيد األنبيػػاء كالمرسػػميف ك مػػغ 
 آلو كصحبو أ معيفج كمف تبعيـ بإحساف إلغ يـك الديفج كبعد 

فإف أشرؼ العمكـ ما يعمـ بو مراد هللا مف  بػادهج كسػبيؿ ذلػؾ معرفػة العربيػة  
ج كالد بذؿ  مماؤنا في ذلؾ  يكدا كييػرة إذ ىي أك ية ك ـ هللا كك ـ رسكلو 

مشػػككرةج كممػػا الػػامكا بػػو فػػي ىػػذا السػػبيؿ   تفسػػير غريػػب الحػػديث ج غيػػر أننػػا 
ييػػػر مػػػف األلفػػػاظ اخػػػت ؼ ن ػػػدىـ فػػػي تفسػػػيرىـ لممفػػػردة النبكيػػػة مختمفػػػكف فػػػي ك

تضػػػاٌدج ممػػػا يػػػؤدم إلػػػغ اخػػػت ؼ فيميػػػـ لممعنػػػغ المػػػراد مػػػف الشػػػارع فػػػي ذلػػػؾج 
فأحببت في ىذه الدراسة أف أالؼ  مغ سبب اخت فيـج كال يتبػيف ذلػؾ إال ببيػاف 
مناحي نظػرىـ لممفػردة الغريبػةج كمنػاى يـ المتبعػة فػي تحمػيميـ أللفػاظ الغريػبج 

ريب الحديث لأللفاظ النبكية كتس يمي لمػا اختمفػكا ك ند الراءتي لتفسير  مماء غ
فيو مف األلفاظ ك دت غالب المتأخريف ينقمكف  ٌؿ ك ميـ ممف تقػدميـ كىكػذا 
شػياا فشػياا إلػغ أف أسػممني النظػر إلػغ الػراءة المصػادر األصػيمة فػي ىػذا الفػػٌفج 
فك ػػػدت غالػػػب االخػػػت ؼ كاالػػػ  فييػػػاج ك نيػػػا نقػػػؿ إلػػػغ الكتػػػب المتػػػأخرةج ك نػػػد 

نظػػر فػػي ىػػذه المصػػادر رأيػػت أف الطبػػي رحػػغ ىػػذا الفػػف كتابػػا غريػػب الحػػديث ال
البػػف سػػ ـج كابػػف التيبػػةج ككتػػاب أبػػي  بيػػد متقػػدـ فػػي الػػزمف  مػػغ كتػػاب ابػػف 
التيبةج ك الج ألفاظ أكير منوج ككتب لو مف الشيرة كالتػداكؿ كالتػأيير فػي الكتػب 

كيو فػػي النحػػكج التػػي  ػػاءت بعػػده مػػا لػػـ يكتػػب لغيػػرهج فيكػػاد يكػػكف ككتػػاب سػػيب
غير أف ابف التيبة حيف  اء بعده كألؼ في الغريب استدرؾ  ميو بعػض تفسػيره 
لأللفاظج بؿ إنو رحمو هللا أفرد بذلؾ رسالة فػي الػرد  مػغ أبػي  بيػدج فسػار ىػذا 
االخػػت ؼ الكاالػػ  بيػػنيـ فػػي مؤلفػػات فػػٌف الغريػػب منػػذ ذلػػؾ الػػزمفج مػػا بػػيف مؤيػػد 

ج أك  ػام  -األلفاظ التي كال  فييا االخت ؼفي –ألبي  بيد كمؤيد البف التيبة 
ليما اليبدم في ذلؾ تر يحا بيف الرأييفج مما أدل إلغ ك كد مذىبيف مختمفتيف 
فػػي تفسػػير الغريػػبج تعتمػػد كػػؿ كاحػػدة منيمػػا  مػػغ أصػػكؿ غيػػر األخػػرل فمػػيس 
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اخت فيمػا م ػٌرد اخػت ؼ رأم بػؿ اخػت ؼ مػنيج كفكػر فػي تحميػؿ المفػردة ممػػا 
 مٌيا  ند الدراسة   سيتبيف لنا  

فمما ك دت األمر  مغ ما كصفتج الصرت النظر في ىذه الدراسة  مغ بيػاف 
سبب االخت ؼ بيف ىذيف اإلماميفج كبياف ما ارتكز  ميو كؿ كاحػد منيمػا فػي 
بياف رأيوج ألتعرؼ  مغ مناىج النظر في تفسير المفردة الغريبةج  فبدأت ب م  

ىػاج غيػر أنػي ك ػدتيا كييػرة بحيػث ال تحتمميػا األلفاظ التي اختمفػا فػي فيػـ معنا
ىذه الدراسة فرأيت أف آخذ مف ىذه المفػاظ التػي  معتيػا مػا يتبػيف لػي منػو فكػري 
كػػؿ كاحػػد منيمػػا كمني ػػو  إذ لػػـ يكػػف غرضػػي إحصػػاء  ميػػ  األلفػػاظ المختمػػؼ 
فييػػا كاستقصػػاءىا بػػؿ الغػػرض بيػػاف مػػنيج كػػؿ كاحػػد فػػي تحميمػػو كفيمػػو لمعنػػغ 

ةج كحرصػػت أف تكػػكف ىػػذه المفػردات المدركسػػة مػػف غريػػب ألفػػاظ المفػردة الغريبػػ
أصٌا الكتب كىي المكٌطأ إلماـ دار الي رة مالػؾ ابػف أنػس كالكتػب السػتة كىػي 
صحيا البخارم كصحيا مسمـ كسنف النسػااي كسػنف أبػي داكد كسػنف الترمػذم 
كسػػنف ابػػػف ما ػػػو  إذ ىػػػي مػػػا تمػػػس الحا ػػة إلػػػغ معرفػػػة غريبيػػػا لتػػػداكليا  بػػػر 

 ماف إلغ يكمنا ىذا بالقراءة كالشرح األز 
 كرأيت مف المناسب أف أالدـ ىذه الدراسة بتمييد فيو 

 تعريؼ مك زة بسيرة أبي  بيد كابف التيبة  - أ
 أىمية  مـ غريب الحديث  - ب

يـ يأتي بعد ذلؾ السـ الدراسةج أنظر فيو فػي األلفػاظ التػي اختمفػا فػي تفسػيرىا 
كػٌؿ كاحػد منيمػا ك ػ ـ ا تمػد فيمػا ج كأبيف منػزع -مف ألفاظ الصحاح كالمكطأ–

 ذىب إليوج كتيٍسًممينا الدراسة بعد ذلؾ إلغ خاتمة أذكر فييا أىـ النتااج 
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يرجمااا ممااابج ةميداااقمسد اااسمالواباااتمداااحمبااا تمباداااحم ي دااا مر م ماااام -مأ
 هللا.
 يرجم مأدقمسد س. -ٔ

لألزدج كاليؿ ىك مكلغ  مكلغج (ُ)مف خراساف يـ مف ىراة ىك القاسـ بف س ـ
  (ّ)ق ُْٓسنة ج كلد (ِ)لبني أمية
أبك  بيد  ػف كييػريفج كمػف أشػير مػف أخػذ  ػنيـ  مػـ    أخذفي المغة شيكخو
  (ْ) كابف األ رابي كأبي زيد كأبي  بيدة كاألصمعي كالفراء الكسااي العربية 

ؼ أبػػػك  بيػػػد مصػػػنفات كييػػػرة مػػػف أشػػػيرىا الغريػػػب المصػػػػنؼج مصػػػنفاتو  ألٌػػػ
ج األمػػػكاؿ ج كاألميػػػاؿج ك -مكػػػث فػػػي تصػػػنيفيما أربعػػػيف سػػػنة– كغريػػػب الحػػػديث

كر كالممدكد ككتاب اٍلقرىاءىاتكالمسندج كمعاني القرآف   (ٓ)ج كاٍلمىٍقصي
 نػػد شػػيكخو البػػؿ لقػػد تبػػٌكأ أبػػك  بيػػد مكانػػة  اليػػة فػػي العمػػـ كالفضػػؿ مكانتػػو  

إليػو معاصريوج فقد ركم أف األصمعي بينما كاف  السا إذ أالبؿ أبك  بيد فشػؽ 
بصره حتغ االترب منو يـ الاؿ أتركف ىذا المقبؿ الػالكا نعػـ الػاؿ لػف تضػي  الػدنيا 

فيػػػذا الخبػػػر يػػػدؿ  مػػػغ مكانتػػػو  ج(ٔ)أك لػػػف يضػػػي  النػػػاس مػػػا حيػػػي ىػػػذا المقبػػػؿ
منذ كاف طالبا لمعمـ  ف شػيكخوج أمػا معاصػركه فمػف بعػدىـ فقػد أكيػركا العممية 

ػػف يػػٍزدىاد  نػػدنىا   دالػػاؿ  نػػو اإلمػػاـ أحمػػ الينػػاء  ميػػوج فمػػف ذلػػؾ  مػػا أىبيػػك  بيػػد ًممز
فقػػاؿ  أ ػػف أبػػي  بيػػد  مػػرةيحيػػغ ابػػف معػػيف   نػػو سػػاؿالػػد ج ك (ٕ)كػػؿ يىػػٍكـ خيػػرا

                                 
  ُٗ/ ِْالكافي بالكفيات  (ُ)
  ُٔ/ ٗاليقات البف حباف  (ِ)
  ُٗ/ ِْج ك الكافي بالكفيات ِّّالبمغة في ترا ـ أامة النحك كالمغة    (ّ)
  ِّّالبمغة في ترا ـ أامة النحك كالمغة    (ْ)
  ُٗ/ ِْالكافي بالكفيات  (ٓ)
  ٖٔ/ ْٗتاريخ دمشؽ  (ٔ)
  ُٗ/ ِْ ج كالكافي بالكفياتِّّالبمغة في ترا ـ أامة النحك كالمغة    (ٕ)
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ٍرًبٌي كىافى أىبيك  بيػد  ج كالاؿ  نو (ُ)أسأؿ؟ أبك  بيد يسأؿ  ف الناس ًإٍبرىاًىيـ اٍلحى
ػػٍيء اؽ بػػف  ج كالػػاؿ(ِ)كىأىنزػػوي  بػػؿ نفػػخ ًفيػػًو الػػٌركح يحسػػف كػػؿ شى ٍيػػو ًإنزػػا ًإٍسػػحى رىاىىكى
كالػاؿ  نػو أيضػا  يحػب هللا ج (ّ)نحتاج ًإلىغ أبي  بيد كىأىبيك  بيد الى يٍحتىػاج ًإلىٍينىػا

ؿ بػف  كالػاؿ  نػوج (ْ)الحؽ أبك  بيػد أ مػـ منػي كمػف الشػافعي كمػف أحمػد اٍليػ ى
ء الرالػػي مػػٌف هللا تىعىػػالىغ  مػػغ ىىػػًذه اأٍلمػػة بأىٍربعىػػة ًفػػي زمػػانيـ بالشػػافعي تفقػػو  اٍلعىػػ ى

كزؿى هللا  ًديث سى لىٍكالى ذىًلؾ لكفر النزاس ًفي حى ٍنبىؿ يىبت ًفي المحنة كى  كبأحمد بف حى
ػكؿ هللا  ػًديث رىسي قىاًسػـ بػف كبػأبي  بيػد الٍ  كبيحيغ بف مًعيف نفغ اٍلكىػًذب  ىػف حى

طىأ لىٍكالى ذىًلؾ الالتسـ النزاس اٍلخى ًديث كى الىاؿى  بد هللا بف ج (ٓ)سى ـ فسر غىًريب الحى كى
انػػو  مى انػػو كىالشػػٍعًبٌي ًفػػي زى مى بزػػاس ًفػػي زى ـ أىٍربىعىػػة  بػػد هللا بػػف  ى ٍسػػ ى ػػاء اإٍلً مىمى طىػػاًىر  ي

انو كىأىبيك  بيد اٍلقىاًسـ بف س ز  انوكىالقىاًسـ بف مًعيف ًفي زىمى  كالاؿ  نوج (ٔ)ـ ًفي زىمى
  (ٕ)ا مف أ  ـ المسمميفمن مى كاف أحد األامة في الديف ك ى   الخطيب البغدادم

  (ٖ)م اكرا فييا قِِْتكفي بمكة سنة  كفاتو 
 تر مة ابف التيبة  -ِ

ج (َُ)ق ُِّسػنة كلػد ببغػداد ج (ٗ)ىك  بد هللا بف مسػمـ بػف التيبػة المػركزم
  فنسب إليياالاضيا بيا بالٌدينكر مٌدة كنشأ بيا كبيا تأدب كأالاـ 

                                 
  ِّّالبمغة في ترا ـ أامة النحك كالمغة    (ُ)
  ُٗ/ ِْالكافي بالكفيات  (ِ)
  ُٗ/ ِْالكافي بالكفيات  (ّ)
  ٕٔ/ ْٗتاريخ دمشؽ   (ْ)
  ّٗ/ِْالكافي بالكفيات  (ٓ)
  ّٗ/ِْالكافي بالكفيات  (ٔ)
  ُُٖٕ/ ّالمتفؽ كالمفترؽ  (ٕ)
  ُٗ/ ِْالكافي بالكفيات  ج كِّّ البمغة في ترا ـ أامة النحك كالمغة   (ٖ)
  ُّٖطبقات النحكييف كالمغكييف لمزبيدم    (ٗ)
  ِّٔ/ ُٕالكافي بالكفيات  (َُ)
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﴿َُِٓ﴾ 

ٌمػػد بػػف  شػػيكخو  مػػف مشػػايخو أبػػك حػػاتـ الس سػػتانيج ميحى ٍيػػو كى اؽ بػػف رىاىىكى ٍسػػحى كاً 
    (ُ)كمف ت ميذه  ابنو أحمد ك بد هللا بف  عفر ابف درستكيو ًزيىاد الزيىادمج

غريػػػػب الحػػػػديث ج ك مصػػػػنفاتو  لػػػػو مصػػػػنفات  ديػػػػدة منيػػػػا  غريػػػػب القػػػػرآف ج 
 جالمعػػػارؼأدب الكاتػػػبج ك يػػػكف األخبػػػار ج ك مشػػػكؿ الحػػػديث ك مشػػػكؿ القػػػرآفج ك 

  (ِ)كطبقات الشعراءج كمعاني الشعر إلغ غير ذلؾ مف المؤلفات النافعة
فذىب األكيركف  ممو كديانتوج اختمفت كممة المتر ميف لو في  ممو كديانتو  

الخطيػػػب الػػػاؿ  نػػػو إلػػػغ تعديمػػػو كتكييقػػػو بػػػؿ  ػػػده مػػػف كبػػػار  ممػػػاء اإلسػػػ ـج 
كالكتػػب  ضػ ج كىػك صػاحب التصػانيؼ المشػيكرةجالبغػدادم   ككػاف يقػة ديننػا فا

ػػػنزةً  ج(ّ)المعركفػػة ػػػمىًفٌي  اٍبػػػفي اليتىٍيبىػػةى ًمػػػفى اليًٌقىػػاًتج كىأىٍىػػػًؿ الس   ج(ْ)كالػػػاؿ الحػػافظ السًٌ
ج كالػػػاؿ الػػػذىبي فػػػي السػػػير  ىػػػك (ٓ)القفطػػػي  كػػػاف يقػػػة دٌينػػػا فاضػػػ   نػػػو الػػػاؿك 

ٍبدي هللًا بفي ميٍسًمـً بًف اليتىٍيبىةى العى زمىةيج  ج  ى مزدو ج ذيك الفينيٍكًفج أىبيك ميحى  ج كانتقػده(ٔ)الكىًبٍيري
   (ٕ)بما ال يصٌا  نو في  قيدتو كصدالو الـك آخركف -رحمو هللا–

  (ٗ)ِٕٔ ج كاليؿ(ٖ)َِٕاختمؼ في تعييف سنة كفاتو فقيؿ تكفي  اـ  كفاتو
مف الع يب أنني ك دت المفاضمة بػيف ىػذيف اإلمػاميف مػف  المفاضمة بينيما 

الػػديـ فػػي كتػػب التػػرا ـج كأكؿ مػػف الػػارف بينيمػػا ابػػف التيبػػة نفسػػو  فقػػد ركت كتػػب 
ٍكفى المصػػادر أنػػو كػػاف يقػػكؿ   ج لىػػوي اٍينىػػاًف كىً ٍشػػري بىٍيػػدو ػػا ان ًمػػٍف أىبًػػي  ي أىنىػػا أىٍكيىػػري أىكضى

                                 
  ُِْ/ ِإنباه الركاة  (ُ)
  ُِْ/ ِإنباه الركاة  (ِ)
  ُٖٔ/ َُتاريخ بغداد  (ّ)
  ِٗٗ/ ُّسير أ  ـ النب ء  (ْ)
  ُِْ/ ِإنباه الركاة  (ٓ)
  ِٔٗ/ ُّسير أ  ـ النب ء  (ٔ)
  ِٗٗ – ِٖٗ/ ُّينظر  سير أ  ـ النب ء  (ٕ)
  ُٖٔ/ َُتاريخ بغداد  (ٖ)
  ُِْ/ ِإنباه الركاة  (ٗ)
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﴿ُُِٓ﴾ 

ٍكفى  ػػػػٍبعىةه كىً ٍشػػػػري ًلػػػػي سى ٍضػػػػعانج كى ككانػػػػا –ل أف الطبػػػػرٌم كابػػػػف سػػػػريج كيػػػػركى ج (ُ)كى
 الحػاكـالػاؿ ك  ج(ِ)ا بيف كتب أبي  بيػد فػي الفقػو ككتػب ابػف التيبػةنى ارى الى  -فقيييف

ـ فػي قػدٌ يتعػاطغ التٌ  -يعنػي ابػف التيبػة-كػاف أبػك محمػد  -في المفاضمة بينيمػا–
نمػا اإلمػاـ المقبػكؿ  نػد الكػؿٌ  ج مكـ كييرة كلـ يرضو أىؿ  مـ منيػا أبػك  بيػد  كا 

ج أالػػػكؿ  لعػػػؿ فيمػػػا الالػػػو الحػػػاكـ مبالغػػػة شػػػديدةج ككيػػػؼ لػػػـ (ّ)اسػػػـ بػػػف سػػػ ـالق
ج كالػد الػاؿ يرتضو أىؿ العمـ؟ كالػد سػبؽ مػف ينػاء كبػار األامػة  ميػو مػا يػرد ذلػؾ
  (ْ)الذىبي في اتيامات الحاكـ البف التيبة  ىي م ازفة كالٌمة كرع منو

 أهم  مسمتمغر بمال س ث. -مب
ج كاصػػػػط حا  مػػػػا (ٔ)لغػػػػة  ضػػػػٌد القػػػػديـج كالحػػػػديث (ٓ)الغريػػػػب لغػػػػة  البعيػػػػد

  (ٕ)مف الكؿ أك فعؿ أك صفة أضيؼ إلغ النبي 
كانبنػػػغ التعريػػػؼ االصػػػط حي  مػػػغ التعريػػػؼ المغػػػكم  فغريػػػب الحػػػديث فػػػي 
االصػػط ح  ىػػك مػػا كالػػ  فػػي مػػتف الحػػديث مػػف لفظػػة غامضػػة بعيػػدة مػػف الفيػػـ 

  (ٖ)لقمة استعماليا
ككانػت  أفصا النػاسج ككػاف يخاطػب كػٌؿ الػكـ بمغػتيـج فمقد كاف رسكؿ هللا 

فنشػػػأ مػػػف ذلػػػؾ ألفػػػاظ غريبػػػة  مػػػغ بعػػػض الصػػػحابة  العػػػرب  مػػػغ لغػػػات شػػػتغج
  فقػػد ركم أف بعػػض الصػػحابة اسػػتبيمت  ميػػو ألفػػاظ نبكيػػة فضػػ   ػػف غيػػرىـ

                                 
  َُّ/ ُّسير أ  ـ النب ء  (ُ)
  َُّ/ ُّسير أ  ـ النب ء  (ِ)
  ٖٔ/ ْٗتاريخ دمشؽ  (ّ)
  ِٗٗ/ ُّسير أ  ـ النب ء  (ْ)
  ُُٗ/ ُالصحاح  (ٓ)
  ِٖٕ/ ُالصحاح  (ٔ)
  ُٔٓشرح نخبة أىؿ الفكر في مصطمحات أىؿ األير   (ٕ)
  ٕٖالتقريب كالتيسير في  مـ مصطما الحديث   (ٖ)
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كزادت أىميتػػػػو  نػػػػدما تكسػػػػعت الفتكحػػػػات كاخػػػػتمط  ج(ُ)فسػػػػأؿ رسػػػػكؿى هللا  نيػػػػا
مسػػػاف العربػػػيج فاحتػػػاج العػػػرب فضػػػ   ػػػف غيػػػرىـ مػػػف ففسػػػد الالعػػػرب بػػػالع ـج 

  ليعبػػػدكا ربيػػػـ  مػػػغ الع ػػػـ الػػػذيف دخمػػػكا فػػػي الػػػديف إلػػػغ معرفػػػة األلفػػػاظ النبكيػػػة
   بصيرةج كليعممكا دينيـ كشريعة ربيـ 
أم  مػػػـ غريػػػب – اإلمػػػاـ النػػػككم  كىػػػك الػػػاؿفيػػػك فػػػٌف ميػػػـ ال يسػػػتغنغ  نػػػوج 

خااضوج ككاف السمؼ يتيبتػكف ميـج كالخكض فيو صعب فميتحر  ففٌ  -الحديث
كىػػػك فػػػف ميػػػـج كالخػػػكض فيػػػو صػػػعبج  الػػػاؿ اإلمػػػاـ النػػػككم   فيػػػو أشػػػد التيبػػػتج

ج كلػػذلؾ الػػاؿ  اإلمػػاـ (ِ)فميتحػػر خااضػػوج ككػػاف السػػمؼ يتيبتػػكف فيػػو أشػػد تيبػػت
ميكا بعض أٍصحابى الغريًبج فإنًٌي أكػرىهي أٍف   أحمد حيف ساؿ  ف ألفاظ الغريب سى

ػػػكًؿ هللًا  ـى فػػػي الىػػػٍكًؿ رىسي  الحػػػافظ السػػػخاكمكالػػػاؿ ج (ّ)بػػػالظزفًٌ فػػػأيٍخًطدى  - -أتىكىمزػػػ
ال ػػًؼ الػػتزمىف ًظ بًػػبىٍعًض اأٍلىٍلفىػػاًظ مبينػػا أىميػػة ىػػذا العمػػـ ػػاًت اٍلفىػػفًٌ   ًلتىكى   كىىيػػكى ًمػػٍف مىيىمز

ٍف فىٍيًميى  ٍعنىغفىٍض ن  ى ٍف يىٍرًكم ًباٍلمى تىتىأىكزدي اٍلًعنىايىةي ًبًو ًلمى مىٍيًو  كى   (ْ)ا  ى
كبنػػاء  مػػغ أىميتػػو الشػػديدة ج كخطكرتػػو البالغػػة  ن ػػد أف مػػف تكممػػكا فػػي ىػػذا 
الفف كػانكا مػف العممػاء المبػرزيف الػذيف  معػكا بػيف العمػـ المغػكٌمج ك مػـ الشػريعة 

براىيـ الحربي   كأضرابيـ كأبي  بيد كابف التيبة كا 
لحػػديث متكالفػة  مػػغ اأف معرفػة مػػراد هللا كرسػكلو مػف كيزيػد مػف أىميتػػو  ممنػا 

كمقصػػػػد الااميػػػػا مػػػػف  ريعةأحكػػػػاـ الشػػػػكمعرفػػػػة ج -كمنيػػػػا الغريػػػػب–ألفاظػػػػو  فيػػػػـ
ؿ طالػب لمشػريعة أف يعمػـ كػاف لزامػا  مػغ كػفمػذلؾ  جمبنيػة  مػغ ذلػؾ المخاطب
إف العمػـ بمغػة ال يقكؿ بغير  مـ  مغ هللا كرسكلوج الػاؿ ابػف فػارس   كيالعربية 

مػػف العمػػـ بػػالقرآف كالسػػنة كالفتيػػاج كال غنػػاء بأحػػد العػػرب كا ػػب  مػػغ كػػؿ متعمػػؽ 
                                 

ػػػػػا ّْٖ/ ّمػػػػػف ذلػػػػػؾ حػػػػػديث الترمػػػػػذم  (ُ) اليكفى فىمى ػػػػػدًٌ كفى كىالميتىشى ًمٍمنىػػػػػا اليزٍريىػػػػػاري   ))     الىػػػػػٍد  ى
)) كفى ؟ الىاؿى  اٍلميتىكىبًٌري  غمغ غير ذلؾ مف األحاديث  اٍلميتىفىٍيًيقيكفى

 ٕٖالتقريب كالتيسير في  مـ مصطما الحديث   (ِ)
  ُْٕالعمؿ لإلماـ أحمد    (ّ)
  ِْ/ ْفتا المغيث  (ْ)
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مػػنيـ  نػػوج كذلػػؾ ألف القػػرآف  ربػػي كرسػػكؿ هللا  ربػػي فمػػف أراد معرفػػة مػػا فػػي 
ـ بالمغػػػة مػػػف كػػػؿ كمػػػـ غريػػػب أك نظػػػـ   يػػػب لػػػـ ي ػػػد مػػػف العمػػػالكتػػػاب كالسػػػنة 

  (ُ)بدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  َٓالصاحبي البف فارس    (ُ)
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 قسم الدراسة
أبػػا  بيػػدة فػػي تفسػػير بعػػض األلفػػاظ النبكيػػةج  -رحمػػو هللا–خػػالؼ ابػػف التيبػػة 
كمػػػف ىػػػذه الكممػػػات ك ػػػدت نحػػػكا مػػػف  شػػػرة ألفػػػاظ كاالعػػػة فػػػي كبيػػاف مػػػدلكالتياج 

كىػػي الكتػػب السػػتة كالمكطػػأ  فأفردتيػػا بالدراسػػة ىنػػا لمزيػػد أشػػير كتػػب الحػػديث 
حا ػػة النػػاس إلػػغ معرفػػة معانييػػا  إذ ىػػذه الكتػػب ىػػي  مػػدة المحػػدييف كالفقيػػاء 

الكتػب التػي  مييػا المعػٌكؿ فػي الدراسػة الحديييػة مػف تػأليؼ مصػنفييا إلػػغ كىػي 
ج كالمكطػأ ىػك أصػا كتػاب (ُ) صرنا ىذاج فالكتػب السػتة ىػي أصػكؿ اإلسػ ـ

ىػػػذه  رأيػػػت أف أرتػػػبج كالػػػد (ِ)-كمػػػا الػػػاؿ الشػػػافعي رحمػػػو هللا–بعػػػد كتػػػاب هللا 
  ج كهللا المكفؽالبحثالكممات ترتيبا أب ديا ليسيؿ الكصكؿ إلغ مكضعيا مف 

 األ ذـ -ُ
ػػكؿي ا ًز  ػػاهيج ًإالز لىًقػػيى ا زى الىػػاؿى رىسي ـز يىٍنسى ج ييػػ ػػا ًمػػفى اٍمػػًرئو يىٍقػػرىأي اٍلقيػػٍرآفى يىػػٍكـى    ))مى

ًة  ـى اٍلًقيىامى  (ّ)((أىٍ ذى
اختمؼ تفسير شراح الغريب في مدلكؿ كممة األ ذـ في ىذا الػنصج فػذىب أبػك 

ج كاستدؿ لما ذىب إليو باألير كك ـ العربج فأما  (ْ) بيد إلغ أنو مقطكع اليد
حيث الاؿ  ))مف نكث بيعتو لقي هللا  األير فما كرد  ف  مي بف أبي طالب 

ج كأمػػػا اسػػػتداللو بكػػػ ـ العػػػرب فمنػػػو بيػػػت (ٓ)أ ػػػذـ ليسػػػت لػػػو يػػػد((يػػـك القيامػػػة 
  (ٔ)المتممس حيث يقكؿ

 بكفٍّ لو أخرى فأصبح أجذما  وىل كنت إال ِمثَل قاطع كفو

                                 
  ٕٕالغاية لمسخاكم   (ُ)
  َُٕ/ ُفتا الباالي بشرح ألفية العراالي  (ِ)
  ٕٓ/ ِسنف أبي داكد  (ّ)
  ْٖ/ ّغريب الحديث  (ْ)
  ُْٕ/ُغريب الحديث البف ال كزم  (ٓ)
  ِّديكاف المتممس    (ٔ)



 مذاهب التػسري اللغوي أللػاظ غريب احلديث دراسة حتليلية نؼدية مؼارنة

﴿ُِٓٓ﴾ 

غير أف ىذا التفسير لػـ يكافػؽ رأم ابػف التيبػةج إذ إف ابػف التيبػة يػرل أف األ ػذـ 
ج كاستدؿ لما ذىب إليو  بأف العقكبة في القرآف تشاكؿ الػذنب الػذم  ىك الم ذـك

ػػا ‘ كالعػػت منػػو العقكبػػةج فػػالنبي  يقػػكؿ فػػي الحػػديث  ))رأٍيػػتي ليمػػة أيٍسػػًرمى بػػي الكمن
فىػػػ ػػػت كى طىبػػػاء أيٌمتػػػؾ تيٍقػػػرىضي ًشػػػفاىييـج كٌممػػػا اليًرضى ٍت ج فقػػػاؿ لػػػي  بريػػػؿ  ىػػػؤالء خي
ج (ِ)ألنيػػػػػـ الػػػػػالكا بػػػػػأىٍفكاىيـ فعيكاًلبيػػػػػكا فييػػػػػا (ُ)الػػػػػذيف يقكلػػػػػكف مػػػػػا ال يفعمػػػػػكف((

فالمقصػػػكد مػػػف ككنػػػو أ ػػػذـ فػػػي الحػػػديث ىػػػك ال ػػػذاـ كىػػػذا أٍشػػػبىو بالعقكبػػػة  ألفز 
نىًسػػػيىو القػػرآف كػػاف يػػػدف   ػػف ً ٍسػػػمو كمٌػػو العىاىػػةج كيحفػػػظي ًصػػٌحتىوي كزينتػػػوج فمٌمػػا 

ػػد  الىػػو ذلػػؾج فنالىتٍػػو ارفػػة فػػي  ميعػػوج كال داء أٍشػػمىؿ لمبػػدف مػػف ال ػػذاـ كال أىٍفسى فارى
  (ّ)لمًخٍمقىة

ك ند النظر نرل أف ما ذىب إليو ابف التيبة في الطعف  مػغ أبػي  بيػد ال يسػٌمـ 
 لو ألمكر 

األكؿ  أنػػػػو لػػػػيس كػػػػؿ  قكبػػػػة فػػػػي الشػػػػرع تخػػػػتص بالعضػػػػك الػػػػذم كالعػػػػت منػػػػو 
ػرىٍت المعصػيًة لػـ المعصية   ألن و لك كاف ال يق ي الًعقىػابي ًإالز بال ارحػًة التػي باشى

  (ْ)يعاالب الزاني بال مد كالر ـ في الدنياج كفي ارخرة بالنار
اليػػاني  أف ىػػذا التفسػػير مػػركم فػػي األيػػر ج فقػػد  ػػاء  ػػف التػػابعي ال ميػػؿ سػػكيد 

يػػـ تركتيػػا أك  بػػف  بمػػة الفػػزارم أنػػو الػػاؿ  ))مػػا أبػػالي تعممػػت سػػكرة مػػف القػػرآف
  (ٓ)مشيت في الناس مقطك ة يدم((

ج ال يكػػادكف يقكلػػكف (ٔ)اليالػػث  أف أىػػؿ المغػػة متفقػػكف أف ال ػػذـ بمعنػػغ القطػػ 
كىػػػػـ يريػػػػدكف مقطػػػػكعى األذفج أك م ػػػػدكع  -بػػػػاإلط ؽ مػػػػف غيػػػػر تقييػػػػد–أالطػػػػ  

                                 
  ِّٖ/ ِشعب اإليماف لمبييقي  (ُ)
 َٖإص ح غمط أبي  بيد    (ِ)
 َٖإص ح غمط أبي  بيد    (ّ)
  ُْٕ/ ُغريب الحديث البف ال كزم  (ْ)
  َُّ/ ُغريب الحديث لمخطابي  (ٓ)
  ّْٗ/ ُمقاييس المغة  (ٔ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ُِٓٔ﴾ 

ػٍف  نما يريدكف بو مقطكع اليًدج ىذا ىيكى الظاىر في  يٍرؼ المغة  فأما مى األنؼج كا 
أيبىػػيف منػػو  يٍضػػك غيػػر اليىػػًد فيقيدكنػػو بػػذلؾ فيقكلػػكف  مقطػػكع األذف أك الر ػػؿ ج 
ػػػًذمىت يػػػده أم  ػػػٍف  ي كنحػػػك ذلػػػؾج ككػػػذلؾ األى ػػػذىـ إذا أطمػػػؽ فإنمػػػا يطمػػػؽ  مػػػغ مى
نمػػػػػا يقػػػػػاؿ لػػػػػو   اليطعػػػػػت كالػػػػػؿز مػػػػػا يقػػػػػاؿ  فػػػػػيمف أصػػػػػابو داءي ال ػػػػػذاـ  أى ػػػػػذـج كا 

  (ُ)مىٍ ذكـ
مػػا ذىػػب إليػػو ال ميػػكر فػػي تفسػػير ىػػذا  الرابػػ   أف مػػا ذىػػب إليػػو أبػػك  بيػػد ىػػك
ج (ّ)ج كىك ما ذىب إليو إبراىيـ الحربػي(ِ)المفظج فقد ركم ىذا  ف أبي  مرك

ج (ٔ)ج كأبػػك منصػكر األزىػػرم(ٓ)ج كابػػف األنبػارم(ْ)ككافقػو  مػػغ ذلػؾ ابػػف دريػد
  (َُ)ج كالزمخشرم(ٗ)ج كابف فارس(ٖ)ج كال كىرم(ٕ)كأبك سميماف الخطابي
الحػػػػديث مػػػػ  اتفػػػػااليـ أنػػػػو مػػػػف بػػػػاب التمييػػػػؿج فػػػػذىب ابػػػػف  كاٍختيٍمػػػػؼى فػػػػي معنػػػػغ

ٍف نىًسيى القرآف لىًقيى  -(ُُ)فيما حكاه  نو أبك سميماف الخطابي–األ رابي  أٌف مى
ػًفرىا مػف اليػكابج ففػي الحػديث كنايػة  إذ كنػغ باليػد  ٍيًر صى هللا خاًليى اليىًد مف الخى

يػر أبػداج كيؤيػده مػا  ما تحتكيو مف الخيرج فمف ليست لو يد لف يحتكم  مػغ خ

                                 
  ُُّ/ ُغريب الحديث لمخطابي  (ُ)
  ُٓ/ُُتيذيب المغة  (ِ)
  ِْٗ/ ِغريب الحديث  (ّ)
  ْْٓ/ُ ميرة المغة  (ْ)
  َِٗ/ ِالزاىر في معاني كممات الناس  (ٓ)
  ُٓ/ُُتيذيب المغة  (ٔ)
  َُّ/ ُغريب الحديث  (ٕ)
  ُْٖٖ/ ٓ الصحاح (ٖ)
  ُُٖم مؿ المغة   (ٗ)
  ُٗٗ/ ُالحديث الفااؽ في غريب  (َُ)
  ُّّ/ُغريب الحديث  (ُُ)



 مذاهب التػسري اللغوي أللػاظ غريب احلديث دراسة حتليلية نؼدية مؼارنة

﴿ُِٕٓ﴾ 

ميػػػكا   ػػػف النبػػػي  -رضػػػي هللا  نيػػػا–ركتػػػو  ااشػػػة  فػػػي حممػػػة القػػػرآف ))الى تىعى ز
)) ٍمتيـٍ ًصٍفره مى ـٍ ًممزا حى ًة كىأىٍيًديكي   (ُ)يىكىابى اٍلقيٍرآًف ًفي الد ٍنيىا فىتىٍمقىكيا ا زى يىٍكـى اٍلًقيىامى

ـ القػػرآف يػػـ تػػرؾ العمػػؿ كذىػػب إبػػراىيـ الحربػػي أف المػػراد بالحػػديث أف مػػف تعمػػ
ٍيانا (ِ)بو ٍيًر اٍرًخرىًة شى ًف التزنىاًكًؿ ًمٍف خى   (ّ)لقي هللا مىٍقطيكعى اٍليىًد  ى

كذىب ابف األنبارم أف المقصػكد باليػد ىنػا الح ػةج أم يمقػغ هللا تعػالغ كليسػت 
   (ْ)لو ح ةج كالعرب تطمؽ اليد  مغ الح ة مف باب الم از

 اإل  ج -ٕ
ٍك ػي إٍف أكػؿ  الاؿ رسكؿ هللا  في حديث أبي زرع  ))     الالت الخامسة  زى

ج كال ييكلجي الكٌؼ ليعمـ  البىٌث(( ًربى اٍشتىؼز ٍف شى ج كا    (ٓ) لؼز
اختمؼ أبك  بيد م  ابف التيبة في بياف مدلكؿ إيػ ج الكػؼ فػي ىػذا الحػديثج 
فػػػذىب أبػػػك  بيػػػد إلػػػغ أف معنػػػغ الحػػػديث أف ىػػػذا الػػػزكج يكيػػػر مػػػف األكػػػؿ مػػػف 

الطعػاـ فػػ  يبقػي مػػف األكػؿ شػػياا كيفعػؿ ميػػؿ ذلػؾ فػػي الشػرب فيشػػرب صػنكؼ 
حتػػغ يشػػتٌؼ  ميػػ  مػػا فػػي اإلنػػاء كال يبقػػي سػػؤرا بعػػدهج يػػـ ذىػػب إلػػغ أف إيػػ ج 
الكؼ يقصد بو أنو ال يدخؿ يده في  يبيا الاؿ كلعمو كاف بيا  يب خٍمقػٌي فيػك 

ج ىكػػذا ذىػػب  ـٌ الػػاؿ  تصػػفو بػػالكـر أبػػك  بيػػد فػػي ال يريػػد أف يشػػٌؽ  مييػػا بػػذلؾ يػػ
ف شػرب اشػػتٌؼ فىػػًإف المػػؼ  ك ػػي ًإف أكػػؿ لػػٌؼ كىاً  ليػػؾ نٌصػو  "زى تفسػير الحػػديثج كا 
ػػػٍياا   تزػػػغ الى يٍبقػػػغ ًمٍنػػػوي شى ػػػ ى التزٍخًمػػػيط مػػػف صػػػنكفو حى ٍكيىػػػار ًمٍنػػػوي مى ًفػػػي اٍلمطعػػػـ اإٍلً

نز  نىاء كىالى ييسًار ًفيًو سؤرا كىاً  ا أىخذ كاالشتفاؼ ًفي الٌشٍرب أىف يستقصغ مىاء ًفي اإٍلً مى
رىاب      كالىٍكليىا  الى يػكلج اٍلكىػٌؼ  نىاء مف الشز مف الشفافة كىًىي اٍلبىًقيزة تبقغ ًفي اإٍلً

                                 
  ُّّ/ ُغريب الحديث لمخطابي  (ُ)
كالنسياف يطمؽ كيراد بو ترؾ العمؿ كما الاؿ تعالغ  )نسكا هللا فنسييـ(ج أم ترككا العمؿ  (ِ)

 بطا تو فنسييـ مف رحمتو 
  ِْٗ/ ِغريب الحديث لمحربي  (ّ)
  َِٗ/ ِالزاىر في معاني كممات الناس  (ْ)
  ُٖٔٗ/ ْج كمسمـ ِٕ/ ٕصحيا البخارم  (ٓ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ُِٖٓ﴾ 

لػػيعمـ البػػث الىػػاؿى  فأحسػػبو كىػػافى ب سػػدىا  يػػب أىك دىاء تكتاػػب لىػػوي أًلىف البػػث ىيػػكى 
مىٍييىػػػا ًلػػػؾ اٍلعىٍيػػػب فىيشػػػؽ  ى ػػػافى الى يػػػٍدخؿ يىػػػده ًفػػػي يكبيػػػا لػػػيمس ذى تصػػػفو  اٍلحػػػزف فىكى

"    (ُ)ًباٍلكىرـً
كالػػد أشػػكؿ ىػػذا  مػػغ ابػػف التيبػػة فكيػػؼ تصػػفو امرأتػػو بمػػا ييػػذـٌ بػػو فػػي ال ممتػػيف 
األكلػػػغ كاليانيػػػةج يػػػـ تمدحػػػو فػػػي الياليػػػةج فخػػػالؼ أبػػػا  بيػػػدة فػػػي تفسػػػير العبػػػارة 
األخيرةج فذىب إلغ أف معناىا أف زك يا ال يقرب منيا كال يدنك دنك الر ؿ مف 

ػػفٍتو  ج الكػػؼ دكف التصػػريا بػػالكطءج الػػاؿ  زك تػػو ككنػػت  ػػف ذلػػؾ بػػإي الػػد كىصى
ػػرىه كالػػنزيىـ كالبيٍخػػؿ زؽ جبالشز  جكمػػف شػػأنيـ أٍف يػػذم كا بكيػػرة الط ٍعػػـ كيمػػدحكا بًقمزػػًة الػػرًٌ

ـ فػي اليالػػث؟ كال أرل القػكؿ فيػػو إالز مػا الػػاؿ  تىًصػفو بػػالكرى فكيػؼ تي ػكه بمفظػػيف كى
الىػػد التػػؼز ناحيػػةن كلػػـ أ مػػف أف المقصػػكد مػػف إيػػ ج الكػػؼ ابػػف األ رابػػي نزػػو إذا رى

ٍطايػاج فيػدخؿ  و الر يؿ مف المرأة إذا أراد كى ييضاً ٍعياج كلـ ييمارس منيا ما ييمىاًرسي
ٍك يػػػا منيػػػاج  ػػٌب المػػػرأة دينػػٌك زى ج كال بػػػثز ىنػػاؾ غيػػػر حي يػػدىه فػػػي يكبيػػا فػػػيعمـ البػػثز

عىتيا إياهج ككىنىٍت بالبٌث  ف ذلؾ  ألفى البٌث كاف مف ا ى   (ِ)أ مو كميضى
أالكؿ مف المعمكـ أف العرب كانت تمتدح بقمػة األكػؿ كالشػرب ككيػرة ال مػاع ج 

ج كمػػػف ذلػػػؾ الػػػكؿ أ شػػػغ باىمػػػة يمػػػدح المنتشػػػر بػػػف كىػػػب (ّ)كتيػػػذـٌ بعكػػػس ذلػػػؾ
  (ْ)الباىمي

 رُ مْ من الشواء ويروي شربو اْلغَ      تكفيو حزة فلذ ِإن ألم بَها
زرع  ػػػف ابػػػف أبػػػي زرع   كمنػػػو مػػػا  ػػػاء فػػػي الحػػػديث السػػػابؽ حػػػيف الالػػػت أـ

  ألف العػػرب تكػػره فػػي (ٔ)ج فيػػي تمتدحػػو بقمػػة األكػػؿ(ٓ)))تكفيػػو ذراع ال فػػرة((
                                 

  ِّٗ/ ِغريب الحديث  (ُ)
  ّٕإص ح غمط أبي  بيد    (ِ)
  َٖينظر  ب غات النساء لطيفكر    (ّ)
 ج كالغمر  القدح الصغير ُِِ/ ُج ك ميرة األمياؿ ِٕٗ/ ُالكامؿ في المغة كاألدب  (ْ)
 ُٖٔٗ/ ْج كمسمـ ِٕ/ ٕصحيا البخارم  (ٓ)
  ّْٖ/ ُالغريبيف  (ٔ)



 مذاهب التػسري اللغوي أللػاظ غريب احلديث دراسة حتليلية نؼدية مؼارنة

﴿ُِٓٗ﴾ 

ج كشػػكاىد مػػدح العػرب الر ػػؿ بقمػػة (ُ)الر ػؿ كيػػرة الطعػـ كال تصػػؼ بػػو الشػ اع
األكؿ كالشرب أكير مف أف تحصغج فإذا  ممنا ذلؾ تيقنا أف المرأة في الحػديث 

ال ممتػػيف  األكلػػغ بكيػػرة األكػػػؿج كاليانيػػة بكيػػرة الشػػػرب السػػابؽ تػػذـ زك يػػا فػػػي 
ػػانيكا يتسػػابكف ًفػػي استقصػػاء  كى كاالشػػتفاؼ كىػػك ممػػا يتسػػاٌب بػػوج الػػاؿ العسػػكرم  كى

ج كىذا يكضا لنػا مقصػكد ال ممػة الياليػةج كىػي الكليػا ال يػكلج الكػؼ (ِ)الٌشٍرب
مقصػكدىا ليعمـ البثج فيي تكمؿ ما بدأت بو مػف الػذـٌج كلكػف بقػي أف نعمػـ مػا 

إلػغ أنيػا تريػد ال مػاع ككنػت  ػف ذلػؾ  -كما سػبؽ-مف ذلؾ؟ فذىب ابف التيبة 
كمعمكـ أف نساء العرب فييٌف مف الحياء ما يمنعيٌف مف التصػريا بػإرادة الػكطء 
مف أزكا يٌفج كذىب الزمخشرم إلغ أف المقصكد بالبػٌث فػي الحػديث ىػك  أىشػد 

ػديدج فيػي فػي كصػفيا لػو ذمزتػو اٍلحزف الزػًذم تبايػو النزػاس كأرادت بًػًو ا ٍلمىػرىض الشز
مىٍييىػػػا كىأىنػػو ًإذا رآىػػػا  ميمػػة لػػػـ يػػػٍدخؿ يىػػده ًفػػػي يكبيػػػا  ػػػفىقىة  ى المػػة الشز بػػالنيـ كالشػػػره كى

ادىة النزاس مف األبا د فض   ىف اأٍلٍزكىاج    (ّ)لي ٌسيا متعٌرفا لما بيىا كىمىا ىيكى  ى
فػػي الحػػديثج ك نػػد الر ػػكع  كلمعرفػػة المقصػػكد ال بػػد مػػف معرفػػة معنػػغ البػػث

ج كمنػو الػكؿ كعػب بػف مالػؾ فػي (ْ)لممعا ـ يتضا لنا أف البٌث ىك أشػد الحػزف
ػػػكؿى هللًا  ػػػا بىمىغىنًػػػي أىفز رىسي ًني  الحػػػديث  ))فىمىمز ػػػرى ج حىضى ػػػوى الىػػػاًف ن ًمػػػٍف تىبيػػػكؾى الىػػػٍد تىكى ز

)) ػػػػػًذبى   البػػػػػث  أشػػػػػد ج الػػػػػاؿ النػػػػػككم فػػػػػي شػػػػػرحو (ٓ)بىيًٌػػػػػيج فىطىًفٍقػػػػػتي أىتىػػػػػذىكزري اٍلكى
نما سٌمي بيٌا   ألنػو ال صػبر لصػاحبو كال طاالػة لػو بػو حتػغ يبػث (ٔ)الحزف ج كا 
  (ٕ)شككاه

                                 
  َُٖٖ/ ِالمعاني الكبير في أبيات المعاني  (ُ)
  َُٗ/ ِ ميرة األمياؿ  (ِ)
  َٓ/ ّالفااؽ في غريب الحديث  (ّ)
  ّ/ّديكاف األدب  (ْ)
  َُِِ/ ْصحيا مسمـ  (ٓ)
  َٗ/ُٕشرح النككم  (ٔ)
  ِّّ  ِاإلبانة في المغة  (ٕ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿َِِٓ﴾ 

ـٌج فيػػي تريػػد أنػػو ال يعمػػـ مػػا بيػػا مػػف  إذا  ممنػػا ذلػػؾ اتضػػا لػػدينا المعنػػغ  ػػا
كمػػا –الحػػزف بػػؿ مػػف أشػػد الحػػزفج سػػكاء كػػاف ىػػذا الحػػزف بسػػبب ألػػـو أك مػػرض 

كمػا ذىػب ابػف التيبػة –منيا كى رانػو ليػا أك بسبب  دـ الربو  -ذىب الزمخشرم
ج ك ميػػػو فػػػالمعنغ الػػػذم تريػػػده  أنػػػو الى يتىفقزػػػد أيمػػػكرم كمصػػػالا  -كابػػػف األ رابػػػي

ػػا أيٍدخػػؿ يىػػًدم ًفػػي ىىػػذىا اأٍلىمػػرج أىم الى أالربػػو كال (ُ)أىٍسػػبابي ج  كىػػك مػػف الىػػٍكًلًيـ  مى
 شأف لي بو 

 الدئر -ٖ
الىعىػػػًت أنػػػو الػػػاؿ   فػػػي المكطػػػأ حػػػديث  يمػػػاف  -رحمػػػو هللا– ركل مالػػػؾ ًإذىا كى

ٍفعىةى ًفييىا  كى  ديكدي ًفي اأٍلىٍرًض فى ى شي ج كىالى فىٍحًؿ النزٍخؿً اٍلحي ٍفعىةى ًفي ًبٍارو   (ِ)الى شي
الشريؾ إذا باع نصػيبو مػف الشػركة  مػغ ر ػؿ آخػر فإنػو بيف ىذا الحديث أف 

كتبٌينػػػت  ال يحػػؽ لمشػػػريؾ القػػػديـ الشػػفعة كأخػػػذ المبيػػػ  إف كػػػاف المبيػػ  ممػػػا فيػػػًرزى 
 ا اج ككذلؾ ال شفعة في البار المشترؾ كال فحؿ النخؿ شى حدكده كلـ يعيٍد مي 
  فػذىب الػنٌص بػالبار فػي ىػذا  مدلكؿ الحػديثج كالمعنػغ المػرادكالد اختمفكا في 

لكيػؿ ر ػؿ   ػدة ر ػاؿأىف تككف اٍلًبٍار بىػيف  ىك أبك  بيد إلغ أف المقصكد  مػنيـكى
كمٌ  غيػػرهخػػاص بػػو ال يشػػترؾ فيػػو معػػو  بسػػتاف ـٍ يٍسػػًقي كى مػػف ىىػػًذه اٍلًبٍاػػر  بسػػتانويػػ

لىػػٍيسى بىيػػنيـ ًفػػي  ػػرىكىاء ًفييىػػا كى ػػاف أىنػػو ًإذا بىػػاعى  شػػركةج البسػػتاففيػػـ شي ٍيمى فىقضػػغ  ي
ػػٍفعىة ًفػػي  بسػػتانور ػػؿ ًمػػٍنييـ  مػػف أ ػػؿ شػػركو  البسػػتاففىمىػػٍيسى لشػػركااو ًفػػي اٍلًبٍاػػر شي
  (ّ)ًفي اٍلًبٍار

                                 
  ِٓ/ ُٓكىك الكؿ أحمد بف  بيد المعركؼ بأبي  صيدةج تيذيب المغة  (ُ)
  َُّٕ/ ْالمكطأ  (ِ)
  ُْٖ/ ّغريب الحديث  (ّ)
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﴿ُِِٓ﴾ 

مشػتركة  الباػر تكػكف بػيف الػكـ مػف الحػديث أفكذىب ابف التيبػة إلػغ أف المػراد 
فإذا باع أحدىـ حٌصتو منيا لـ يكػف لشػركااو فيمػا بػاع شػفعةنج ككػاف  فيما بينيـ
  (ُ)لمف اشتراه

كة ج كلكػػف المبيػػ  فػػي التفسػػير األكؿ ىػػك فػػي التفسػػيريف السػػابقيف الباػػر مشػػتر ف
التيبػة ىػػي الباػر نفسػياج ك مػغ كػؿٌو فػ  شػػفعةج البسػتافج كالمبيػ  فػي تفسػير ابػف 

 ىػي  فػي تأكيػؿ الباػر كالد ذىػب أبػك منصػكر إلػغ مػا ذىػب إليػو أبػك  بيػد فقػاؿ
يسػػقيو مػػف مػػاء تمػػؾ الباػػر  ةف نفػػر لكػػؿ كاحػػد مػػنيـ حػػااط  مػػغ حػػدأف تكػػكف بػػي

حػدىـ حااطػو لػـ أفػإذا بػاع  جكاحد مػنيـ مفػركز فالبار بينيـ مشتركو كحااط كؿٌو 
نيػػا ال كتيـ أل ػػؿ شػػر ألباػػر شػػفعو فػػي نصػػيبو مػػف الباػػر مػػف لشػػركااو فػػي ايكػػف 

نما الشفع   (ِ)ما ما ال ينقسـ ف  شفعة فيوأت ب فيما ينقسـ ف ةتنقسـ كا 
البسػػتاف ىػػك المقصػػكد كلعػػؿ ىػػذا التفسػػير ىػػك المػػراد مػػف الحػػديث السػػابؽ  إذ 

لنػػدرة بيػػ  البسػػتاف مػػف غيػػر باػػره أك بيػػ  الباػػر مػػف غيػػر  بػػالبي  ال الباػػر نفسػػيا
 البستاف 

 الَدْعل -ٗ
ػػػػافى بىٍعػػػػ ن   ))الػػػػاؿ رسػػػػكؿ هللا  ج أىٍك كى ػػػػمىاءي كىاأٍلىٍنيىػػػػاري كىاٍلعيييػػػػكفي ػػػػقىًت السز ػػػػا سى ًفيمى

كىاًنيج أىًك النزٍضًا ًنٍصؼي اٍلعيٍشرً  ًقيى ًبالسز ًفيمىا سي ج كى   (ّ) ((اٍلعيٍشري
السػػػقي إف كػػػاف بمؤنػػػة مػػػف صػػػاحب الػػػزرع فزكاتػػػو نصػػػؼ يبػػػيف الحػػػديث أف 

ف لـ يتحمؿ صػاحب الػزرع مؤنػة سػقيو ففيػو العشػر كػام ج كالػد تعػدد  العشرج كا 
تفسير )البعؿ( في الحػديث الشػريؼ  فػذىب أبػك  بيػد إلػغ أف المقصػكد بالبعػؿ 

ػػمىاء كىالى غىيرىىػا ىنػا   مػا ج كىػػك رأم شػػرب بعركالػو مػػف األىٍرض مػف غيػػر سػقي سى

                                 
  َُُإص ح غمط أبي  بيد    (ُ)
  ُّٔالزاىر في غريب ألفاظ الشافعي   (ِ)
   ِّ/ ّج كابف ما و ُْ/ ٓج كالنسااي َُٖ/ ِأبك داكد  (ّ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِِٓ﴾ 

  كخالفػػو ابػػف التيبػػة فػػذىب إلػػغ أف البعػػؿ ىػػك مػػا ييفػػتا إليػػو المػػاء (ُ)معياألصػػ
  (ِ)مف م ارم السيكؿ فيسقغ بيا

كالػػد شػػن  ابػػف التيبػػة رحمػػو هللا  مػػغ أبػػي  بيػػد فػػي تفسػػيرهج بػػؿ ذىػػب إلػػغ أف 
فػػػأيف ىػػػذا النخػػػؿ الػػػذم ال تسػػػقيو تفسػػػيره منػػػاالض لمحػػػديثج كأردؼ ذلػػػؾ بقكلػػػو  

  (ّ)ىذا ما ال يعرؼ ؟لـ تيمطىر الٌطج أـ في ًكفٌ أىفي أرض  ؟السماء كال غيرىا
تع ؿ في رده  مغ أبػي  بيػد  فػأبك  بيػد لػـ  -رحمو هللا–المت لعؿ ابف التيبة 

كالبىٍعػؿي مػف النزخػؿ  مػا شػرب ينفرد بػذلؾ بػؿ  ػاء ىػذا التفسػير فػي العػيف  الػاؿ  
كمػا  ػاء –ج كيحمػؿ كػ ـ أبػي  بيػد (ْ)بعركالو مف غير سقي سػماء كال غيرىػا

  مغ أحد ك ييف  -ي العيفف
األكؿ  أنػػو يريػػد أف ىػػذا النبػػات مػػزركع فػػي أرض نديػػة فػػ  يحتػػاج إلػػغ مػػاء  

المطػػر أك مػػاء السػػيكؿج بػػؿ تمتػػد  ركالػػو فتشػػرب مػػف مػػاء األرضج كيغنيػػو مػػا 
ي تذبو بعرالو مف اليرل  ف سقي السماء كسقي السيكؿ كنحكىاج كبيذا التك يو 

نزمػا أىرادا أىفز البىٍعػؿ ي تػذب بعركالػو مػف       ك يو أبك بكر ابف األنبارم فقاؿ كاً 
اليرل ما ييغنيو  ف المطر  فًإذا أىصابو المطر لـ يكف مضػطراا ًإلىٍيػو  ألىفز الزػذم 
ذا انقطػػ  المطػػر فتغيزػػر النقطا ػػو  يػػو  ركالػػو ًإلىٍيػػو مػػف اليػػرل ييٍغنيػػو  نػػوج كاً  يؤدًٌ

    (ٓ)ا يشربي مف اليزرىلساار النبات لـ يتغيزر البىٍعؿ الكتفااو بم
اليػػػاني  أف يريػػػد أف  ػػػركؽ ىػػػذا النبػػػػات يمتػػػد فػػػي األرض ليصػػػؿ إلػػػغ ميػػػػاه 
األرض ال كفيػػػةج كذلػػػؾ فػػػي األراضػػػي التػػػي يقػػػرب ماؤىػػػا مػػػف سػػػطا األرضج 

رحمػو هللا -فيغنيو مػا كصػؿ إليػو مػف المػاء  ػف السػقيج كىػذا مػا بٌينػو األزىػرم 
النبػات مػا ال يحتػاج إلػغ سػقي المتػداد   فػذكر أف مػف أنػكاع  -في تيذيب المغػة

                                 
  ٕٔ/ ُغريب الحديث  (ُ)
  ْٓإص ح غمط أبي  بيد    (ِ)
  ّٓإص ح غمط أبي  بيد   (ّ)
  َُٓ/ ِالعيف  (ْ)
  ِِٕاألضداد    (ٓ)



 مذاهب التػسري اللغوي أللػاظ غريب احلديث دراسة حتليلية نؼدية مؼارنة

﴿ِِّٓ﴾ 

ػػٍرب اليزاًلػػث مػػف  ركالػػو إلػػغ مػػكاطف المػػاء فػػي  ػػكؼ األرضج الػػاؿ        كىالضز
ػا نبػت كًدي ػو ًفػي أىرض يقػرب مىاؤيىىػا الزػًذم خمقػو هللا تىحػت األىٍرض ًفػػي  النخيػؿ  مى

ػػاء الزػػًذم تى  الزػػات األىٍرض ذىات النىػػٌزج فرسػػخت  ركالييػػا ًفػػي ذىًلػػؾ المى حػػت األىٍرض رى
ػػػٍقييا نىٍضػػػحان  ػػػاء اأٍلىٍنيىػػػار ًإلىٍييىػػػا أىك سى ػػػف ًإٍ ػػػرىاء مى ػػػمىاء كى ى ػػػٍقي السز ػػػف سى كاسػػػتغنىٍت  ى

ػػػٍرب ىيػػػكى البىٍعػػػؿ الزػػػًذم فٌسػػػره األصػػػمعيٌ ج بالػػػدالء ج كممػػػا يؤيػػػد ىػػػذا (ُ)كىىىػػػذىا الضز
  (ِ)التنكع في النخيؿ الكؿ  بد هللا بف ركاحة

 َواَل بَ ْعٍل، وإْن َعُظَم األَتاءُ   ْقيٍ ُىناِلَك اَل أُبالي َنْخَل سِ 
 فيناؾ نكع مف النخيؿ ييٍسقغج كىنالؾ نكع آخر ال ييٍسقىغ كىك البىٍعؿ 

ك نػػد النظػػر فػػي معػػاني ىػػذه الكممػػة خػػارج الحػػديث ن ػػد أف مػػف معػػاني البعػػؿ 
ج فمػػذلؾ الػػاؿ الزمخشػػرم فػػي تفسػػير ىػػذا الحػػديث    (ّ)الكىػػٌؿ كاليقيػػؿ  مػػغ أىمػػو

ػػػا  نزمى ػػػكىاً     مػػػغ منابتػػػو كمراسػػػخ  ركالػػػو مػػػف الىػػػٍكليـ ؿٌ سػػػمي بعػػػ ن أًلىنزػػػوي با تزااػػػو كى
مىٍيًيـ ار ك ا ك ياال  ى ف بع ن  مغ أىىمو ًإذا صى   (ْ)أصبا ف ى

أف مػػا ذىػػب إليػػو أبػػك  بيػػد ىػػك األالػػكل فػػي تفسػػير  -كهللا أ مػػـ–كبيػػذا يظيػػر 
 ىذه الكممة مف الحديث الشريؼ  

 ي م مالوبت -٘
ػػكؿى ا ًز أ ػػوي ))الىػػاؿى   فز رىسي لىػػًد تىمىس  ػػدو ًمػػفى الميٍسػػًمًميفى يى ىيىػػةه ًمػػفى الكى ػػكتي أًلىحى الى يىمي

ـً  ج ًإالز تىًحمزةى القىسى  (ٓ)((النزاري

                                 
  ُِٓ/ ِتيذيب المغة  (ُ)
  ُّٗ/ ُْلساف العرب  (ِ)
  ّٔٔ/ ُ ميرة المغة  (ّ)
  ُُٖ/ ُالفااؽ في غريب الحديث  (ْ)
  ّٔٔ/ ّج كالترمذم َِِٖ/ ْج كصحيا مسمـ ُّْ/ ٖصحيا البخارم  (ٓ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِْٓ﴾ 

ذىب أبك  بيد إلغ أف في الكلو  )تحمة القسـ( إشػارة إلػغ القسػـ اإلليػي الػكارد 
 ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك} فػػػي سػػػكرة مػػػريـ ج كىػػػك الكلػػػو تعػػػالغ 

 [ُٕ]سكرة مريـ  {رن مم
ػـ   فيذا الحػديث إشػارة إلػغ مػا فػي اريػة مػف القسػـج الػاؿ أبػك  بيػد   "تحمٌػة القىسى

فػ   {رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك} يعني الكؿ هللا تعػالغ
فيك بػذلؾ يػرل أف القسػـ الػكارد فػي  (ُ)يًرديىا إال بقدر ما يبىر  هللا بو السمىو فيو"

الحديث ىك مػا فػي اريػة الكريمػةج يػـ يسػتطرد فػي تككيػد ىػذا المعنػغ كبيػاف مػا 
يسػػتفاد مػػف الفقػػو مػػف ىػػذا الحػػديث فيقػػكؿ  "كفػػي ىػػذا الحػػديث مػػف العمػػـ أصػػؿ 
لمر ػػػؿ يحمػػػؼ   لػػػيفعمف كػػػذا ككػػػذا فيفعػػػؿ منػػػو  ػػػزءان دكف  ػػػزءو ليبىػػػرز فػػػي يمينػػػو 

ضربىفز مممككو فيضربو ضربان دكف ضربو فيكػكف الػد بىػٌر فػي كالر ؿ يحمؼ   لي
حػػيف  القميػػؿ كمػػا يبىػػر  فػػي الكييػػر   كمنػػو مػػا الػػٌص هللا تعػػالغ مػػف نبػػأ أيػػكب 
نػكاه  حمؼ   ليضربىفز امرأتو مااةن فأمره هللا تعالغ بالٌضػٍغًث كلػـ يكػف أيػكب 

  (ِ)حيف حمؼ"
تعػػالغ  رحمػػو هللاأف ابػػف التيبػػة كمػػا الالػػو أبػػك  بيػػد كاضػػا فػػي بيػػاف مػػرادهج غيػػر 

ج فيػػػرل أف مػػػا  رحمػػػو هللايسػػػ ؿ ا تراضػػػو فػػػي  ىػػػذا المكضػػػ   مػػػغ أبػػػي  بيػػػد 
ذىػػب إليػػو أبػػك  بيػػد الػػد يكػػكف صػػحيحا إف كػػاف مػػا فػػي اريػػة السػػماج غيػػر أف 
ىنػاؾ مػا ىػك أ ػكد كأحسػػف ممػا ذىػب إليػو أبػك  بيػػدج كىػك كػكف المػراد بمػا فػػي 

أف العػػػرب إذا أرادكا اإلشػػػارة إلػػػغ المٌػػػة مقػػػاـ الحػػػديث الكنايػػػة ال الحقيقػػػةج كذلػػػؾ 
لػػغ تقصػػير مدتػػو  ٌبػػركا  ػػف ىػػذا ال مكػػث القميػػؿ بقػػكليـ )تحمٌػػة الشػػيء كمكيػػو كا 

ج كلػذلؾ شػكاىد كييػرة مػف كػ ـ العػرب فػي نظميػا كنيرىػاج الػاؿ ابػف التيبػة القسـ(
ػػػف مػػػف االٍسػػػتىخراجج إٍف كػػػاف ىػػػذا  سى معمقػػػا  مػػػغ رأم أبػػػي  بيػػػد  "ىػػػذا مػػػذىب حى

من  ا  كفيو مذىب آخر أٍشبو بك ـ العرىب كمعانييـج كىـ إذا أرادكا تقميؿ مكث الىسى
                                 

  ُٕ/ِغريب الحديث ألبي  بيد  (ُ)
  ُٕ/ِغريب الحديث ألبي  بيد  (ِ)



 مذاهب التػسري اللغوي أللػاظ غريب احلديث دراسة حتليلية نؼدية مؼارنة

﴿ِِٓٓ﴾ 

ػـج كذلػؾ أف يقػكؿ بعػده  إٍف شػاء هللاج  الشيء كتقصير مٌدتػو شػٌبيكه يتحميػؿ القىسى
ػػػـ  كمػػػا ينػػػاـ العميػػػؿ إاٌل كتحميػػػؿ  ػػػؿ  نػػػدنا إاٌل تًحمٌػػػة القىسى فيقكلػػػكف  مػػػا يقػػػيـ الر ي

  (ُ)مشيكر في الك ـ كالشعر" األليةج ككحسك الٌطاارج كىك كيير
 حيث يقكؿ  (ِ)لذلؾ بشعر ابف أحمر دكاستشي

 بو وتٌد إال َتِحلََّة ُمْقِسمِ  ْت َرْسًما فليس بدائمٍ فإذا َعصَ 
ػػػػـ إذا ىبزػػػػت حتػػػػغ ينقمػػػػ ج  كمعنػػػػغ البيػػػػت  ال ييبػػػػت الكتػػػػد إاٌل المػػػػي ن كتًحمٌػػػػة القىسى

  (ّ)كاستشيد أيضا بقكؿ الشا ر
 األرض َتْحليلُ  في أربع مّسهنّ      بأْظالٍف ثمانيةُيْخفي التُّراب 

 يريد أف يقكؿ أنو سري  خفيؼج فقكاامو ال تيبت باألرض إاٌل كتحميؿ اليميف 
  (ْ)كاستشيد بقكؿ ذم الرمة

 على َرىَبات من َحَنان الُمحاذر      طوَى طيَّة فوق الكرَى َجْفُن َعْينو
 تقليَص طائر بو شيمُة َرْوعاء         قلياًل كتحليل األُلى ثم قّلَصتْ 

يث  مػغ مػػا ذىػب إليػػو ابػف التيبػػة   أف النػار ال تمػػس مػف مػػات لػػو فمعنػغ الحػػد
ي يػػػػػة مػػػػػف الكلػػػػػد إال مٌسػػػػػا المػػػػػي  كتحميػػػػػؿ اليمػػػػػيف يػػػػػـ ين ػػػػػك منيػػػػػا بفضػػػػػؿ هللا 

  (ٓ)كرحمتو
ديث كىػك خ صػة مػا ذىػب إليػو فػي تأكيػؿ حػىذا م مكع كػ ـ ابػف التيبػة فػي ال
أنو ال ك و ال تراضو  مغ أبي  - ند النظر-الكلو  تحمة القسـج كبو يتبيف لي 

ج فأبك  بيد الد أشار إلغ أف القسـ المك كد في لفظ الحػديث الػد  رحمو هللا بيد 
ػـو أ ظػـ مػف كػكف  كرد في ارية ما يشير إليو كىك الكلو  )حتما مقضيا( كأم السى

                                 
  ْٔإص ح غمط أبي  بيد    (ُ)
  ُْٖديكاف  مرك بف أحمر الباىمي    (ِ)
  ُٕالبيت لعبدة بف الطيب في ديكانو   (ّ)
  ُِٗٔ- ُُٗٔ/ ّديكاف ذم الرمة بشرح الباىمي  (ْ)
  ٓٔإص ح غمط أبي  بيد   (ٓ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِٓٔ﴾ 

ج ىػذا مػا ذكػره أبػك  بيػد (ُ)تـ ىذا األمر  مغ نفسو كالضاه  مغ  باده؟!هللا ح
فقطج كأما ما ذكره ابف التيبة كاستشيد لو بعدة أبيات فميس ىػك مكضػ  الخػ ؼ 
حتػػػغ يكيػػػر لػػػو مػػػف الشػػػكاىد مػػػف كػػػ ـ العػػػرب كشػػػعرىاج بػػػؿ ىػػػك أمػػػر كاضػػػا 

د لػـ ينكػر معركؼ أف العرب تشير إلغ المة الزمف بقكليػا تحمػة القسػـج فػأبك  بيػ
ذلؾ كلـ يتطرؽ إليو أص ج بؿ كاف كٌؿ ك مػو فػي الػربط بػيف القسػـ الػكارد فػي 
الحديث كالقسـ المذككر فػي القػرآف فميػذا أكرد اريػة الدالػة  ميػوج كلعػؿ ىػذا ىػك 
ف لػـ يكػف فػي  محٌط إنكار ابف التيبةج فيك يرل أف ال دا ي لمربط بينيما فإنػو كا 

بي صحيا يدؿ  مغ المة الزمف كالصر المػٌدةج كالػد القرآف ىذا القسـ فالتعبير  ر 
تبٌيف بما نقمناه  ف أبي  بيد أنو ال ينكر ىذا المعنغ الذم ذىب إليو ابف التيبة 

 بؿ كؿ ما فعمو ىك الربط بيف الحديث كارية 
الػػاؿ الخطػػابٌي  " كال إشػػكاؿ أف معنػػغ الحػػديث مػػا ذىػػب إليػػو أبػػك  بيػػد إال أنػػو 

  (ِ)ـ ابف التيبة أنو ليس بقسـ"أغفؿ بياف مكض  القسـ فتكى
كفػي ىػػذا الػنٌص مػػف أبػػي سػميماف رٌد  مػػغ الػكؿ ابػػف التيبػػة فػي تعميقػػو  مػػغ رأم 
ػػما"ج كيؤيػػد كػػكف مػػا فػػي اريػػة  أبػػي  بيػػد  "كىػػذا مػػذىب حسػػف إف كػػاف ىػػذا الىسى

ما  دة أمكر   السى
ػار ًفػي  ػا حتمػو الػرب   مػغ نىفسػو  ى التزٍأًكيػد األكؿ  الكلو تعالغ  )حتما مقضػيا( مى

مىٍيوً    (ّ)مٍ رل اٍلقسـ  ى
 مئ زئ رئ ّٰ} اليػػػػاني  أنػػػػو را ػػػػ  إلػػػػغ الػػػػكؿ هللا تعػػػػالغ 

[ فارية معطكفػة  مييػا فميػا ٖٔ]سكرة مريـ  {زب رب يئ ىئ نئ
  (ْ)حكميا

                                 
  َّٔ/ ُينظر   الفااؽ في غريب الحديث   (ُ)
  ُّْ/ُغريب الحديث  (ِ)
  َّٔ/ ُالفااؽ في غريب الحديث  (ّ)
  ُّٓ/ ُغريب الحديث لمخطابي  (ْ)



 مذاهب التػسري اللغوي أللػاظ غريب احلديث دراسة حتليلية نؼدية مؼارنة

﴿ِِٕٓ﴾ 

اليالػػػػػث  أف المقسػػػػػـ بػػػػػو محػػػػػذكؼ كحػػػػػذؼ المقسػػػػػـ بػػػػػو شػػػػػاا  ذااػػػػػ  فػػػػػي كػػػػػ ـ 
    (ُ)العرب

ٍسػػػفى  ػػػـ كىػػػك مػػػا  مٌػػػؽ ابػػػف التيبػػػة حي فيػػػذه األمػػػكر تػػػدؿ  مػػػغ أف مػػػا فػػػي اريػػػة السى
  ميو  هللا ةرحممذىًب أبي  بيد 

كلعػؿ ابػػف التيبػػة الػػد أدرؾ أنػو ال تعػػارض بػػيف مػػا ذىػػب إليػو كمػػا ذىػػب إليػػو أبػػك 
فقػػاؿ فػػي ختػػاـ تعميقػػو  مػػغ ىػػذا الحػػديث  كلعػػؿز  -كىػػك مػػا أشػػرت إليػػو– بيػػد 

  (ِ)بالكركد الذم حتمو هللا كالىضاه  مغ نىٍفسوالمسز القميؿ يككف 
كبيذا يتبيف أنو ال يك د خػ ؼ معنػكم بػيف المػذىبيف فػي ىػذا الحػديثج بػؿ إف 
ـ الكارد فيوج كابف التيبة أكضا  أبا  بيد أكضا طرفا مف الحديث كىك بياف القىسى

 طرفا آخر كىك أف المقصكد بيذا التعبير ىك الزمف القميؿج كهللا أ مـ  
 عرب.ي -ٙ

ٍمتييىا((الاؿ رسكؿ هللا  اىىا صى ٍف نىٍفًسيىاج كىاٍلًبٍكري ًرضى   (ّ)  ))اليزيًٌبي تيٍعًربي  ى
الاؿ ابف التيبػة   ذىػب أبػك  بيػد إلػغ أف المفػظ فػي ىػذا الحػديث بتشػديد الػراء  
ػػرزبى ييعىػػٌربج يػػـ بػػدأ فػػي الػػرٌد  ميػػو كبيػػاف أف المفظػػة إنمػػا كردت  مػػأخكذ مػػف   ى

ليػؾ نٌصػوج الػاؿ ابػف التيبػة  (ْ)األبيات كالشكاىد  مغ ذلؾبالتخفيؼج كساؽ  ج كا 
ٍبػتي  ػف القػكـ إذا تكٌممػت  ػنيـج  " الاؿ أبك  بيدج ىك ييعرًٌب بالٌتشديدج يقػاؿ   ىرز
ػ ن يقػكؿ  ال إلػو إالز هللاج إنزمػا كػاف  ؿ الػذم الىتىػؿ ر ي الاؿ  ككذلؾ الحديث في الر ي

 شديد  ىذا الكؿ أبي  بيد ييعرًٌب  ٌما في الىٍمبو ًلسانيويج بالتز 
  (ٓ) الاؿ أبك محمد  المفظي  مغ ما اء في الحديثج ييٍعًرب  نيا ًلسانييا    "

                                 
  ُّٔ/ ُغريب الحديث لمخطابي  (ُ)
  ٓٔإص ح غمط أبي  بيد   (ِ)
  ِٕ/ ّسنف ابف ما و  (ّ)
  ٕٗ – ٖٕإص ح غمط أبي  بيد   (ْ)
   ٖٕإص ح غمط أبي  بيد   (ٓ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِٖٓ﴾ 

ك ند الر كع إلغ كتاب أبي  بيد ن د أنو براء مما رماه بػو ابػف التيبػة  إذ ىػك 
فػػػػي  -بػػػػالتخفيؼ-الااػػػػؿ بػػػػأف الحػػػػديث كارد بػػػػالتخفيؼ ال التشػػػػديدج كىػػػػك كػػػػذلؾ 

ؿ كىػػك يقػػكؿ   ال إلػػو إال هللاج كلكػػٌف أبػػا  بيػػد ذكىػػر رأم حػػديث الر ػػؿ الػػذم اليتًػػ
الفراء في ذلؾ كأف الفػراء يػذىب فػي الحػديث األكؿ إلػغ أنػو بالتشػديدج غيػرى أنػو 
ػٍرؼ يػٍركل  بىٍيػدو  ىىػذىا اٍلحى لـ يؤيًٌده في ذلػؾج كىػذا نىػص  ك مػوج الػاؿ  " الىػاؿى أىبيػك  ي

ػػًديث يعػػرب بًػػالتزٍخًفيًؼج كالىػػاؿى ا ٍبػػتى ًفػػي الحى ٍلفػػراء  ىيػػكى ييعىػػرزب  ًبالتزٍشػػًديًد ييقىػػاؿ   ىرز
ػػف اٍلقىػػٍكـ  ػػًديث  - ى ػػذىًلؾى الحى كى بىٍيػػد  كى ٍ ػػتى لىييػػـ  الىػػاؿى أىبيػػك  ي ـٍ كاٍحتى ى ػػٍنيي ًإذا تكممػػتى  ى

ػ ػكؿ ا ز ًإنزمى ا ارخر ًفػي الزػًذم التػؿ ر ػ  يىقيػكؿ  الى ًإلىػو ًإالز ا ز فىقىػاؿى اٍلقىاتًػؿ  يىػا رىسي
ػػف المبػػو فىقىػػاؿى الر ػػؿ  ىىػػٍؿ كىػػافى  ـ  فىيىػػ  شػػققت  ى ػػ ى مىٍيػػًو السز ذنا فىقىػػاؿى  ى الىالىيىػػا ميتىعىػػكًٌ

ٍياا فىقىاؿى النزًبٌي  انو"يبيف لي ذىًلؾ شى   (ُ)  فىًإنزمىا كىافى ييٍعربي  ىمزا ًفي المبو ًلسى
مػا ذكػره فأبك  بيد يبػيف فػي الػنص السػابؽ أف الركايػة كردت بػالتخفيؼج كىػذا 

ابػػف التيبػػة أيضػػا فػػ  خػػ ؼ بيػػنيـ فػػي ذلػػؾج كأبػػك  بيػػد يؤكػػد أف التخفيػػؼ ىػػك 
المذككر في حديث الر ؿ الذم الاؿ  ال إلػو إال هللاج كىػك رأم ابػف التيبػة أيضػاج 
كلكػػف أبػػا  بيػػد زاد  مػػغ ابػػف التيبػػة بػػذكر رأم الفػػراء فػػي الحػػديث األكؿج كلعػػؿ 

د مكافػػؽ لمفػػراءج كلػػيس كػػذلؾ   إذ ىػػذا ىػػك مػػا  عػػؿ ابػػف التيبػػة يظػػف أف أبػػا  بيػػ
 ك مو كاضا في بياف مرادهج كهللا أ مـ 

 اليمائت. -ٚ
((الاؿ  لىةى ًشٍرؾه ج كىالتًٌكى ـى اًا   (ِ)  ))ًإفز الر الىغج كىالتزمى

–اختمػػؼ  ممػػاء الغريػػب فػػي تفسػػير ىػػذه الكممػػة  )التمػػااـ( فػػذىب أبػػك  بيػػد 
إلغ أف المراد منيا ما كاف بغير المساف العربيج أما ما كاف مفيكما  -رحمو هللا

                                 
  ُّٔ/ ُغريب الحديث ألبي  بيد  (ُ)
  ٗ/ ْسنف أبي داكد  (ِ)
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ج كىػػذا يػدؿ  مػػغ أنػػو (ُ)بالمسػاف العربػػي فػ  يػػدخؿ فػي النيػػي فػي ىػػذا الحػديث
  (ِ)فييا كيعمقكنيا  مييـيرل أف التمااـ ىي الٌرالاع كالمعاذات التي يكتبكف 

كذىب ابف التيبة إلغ أف المقصكد مف ىػذه الكممػة ىػك الخػرز المعػركؼ الػذم 
  (ّ)يستعممو بعض الناس ل مب الخير أك دف  الضر

كذىب الخميؿ في العيف إلػغ أف التميمػة ىػي السػيكر نفسػيا التػي تعمػؽج الػاؿ  
بزمػػػػػا  عمػػػػػت العػػػػػكذة ا ػػػػػييكرج كري لتػػػػػي تيعىمزػػػػػؽي فػػػػػي أ نػػػػػاؽ كالتزميمػػػػػةي  الػػػػػ دة مػػػػػف سي

بياف   (ْ)الصًٌ
كىناؾ مذىب آخػر فػي تفسػير التميمػة ذىػب إليػو الصػحارم العػكتبي كىػك أف 
كػػؿ مػػا  مٌػػؽ مػػف خػػرز أك رالػػاع يعػػٌكذ بيػػا فيػػي تميمػػةج الػػاؿ   التميمػػةي  العيػػكذىةيج 

  (ٓ)ككؿ ما  مقتى مف خرزو أك غيره فيك تميمةج كال م ي التمااـ
بمػػػا ال يفيػػػد تر يحػػػو  مػػػغ غيػػػره  إذ  ميػػػ  الشػػػكاىد  كاستشػػػيد كػػػؿر  مػػػغ رأيػػػو

المػػذككرة تػػدؿ  مػػغ أف التميمػػػة تعمػػؽ كلكػػف ال تػػدؿ  مػػػغ أنيػػا خػػرز أك رالػػػاعج 
  (ٔ)كمف الشكاىد الكؿ أبي ذؤيب اليذلي

 بواحدىا، إذا يغزو تضيف فما إن وجد معولة رقوب
 وما تغني التمائم والعكوف        تنفض مهده وتذود عنو

   (ٕ)كالاؿ أيضا
 ألفيت كل تميمة ال تنفع     وإذا المنية أنشبت أظفارىا 

 
                                 

  ِٔ/ ٓغريب الحديث  (ُ)
 ُِٓإص ح غمط أبي  بيد   (ِ)

 ُِٓإص ح غمط أبي  بيد   (ّ)

  ُُُ/ ٖالعيف  (ْ)
  ُّّ/ ِاإلبانة لمصحارم  (ٓ)
  ََُ/ُديكاف اليذلييف  (ٔ)
  ّ/ ُديكاف اليذلييف  (ٕ)
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   (ُ)كالاؿ الشا ر
َعنَّك ِمْن بُغا  ِء الَخيِر تَ ْعقاُد التَّمائمْ       اَل َيَمن ْ

فيذا البيت يدؿ أف التميمة تعقد كالخرزة كحدىا ال تعقد إال إذا كانت في سير 
  (ِ)ربيعة كنحكهج كميمو في الداللة  مغ ذلؾ بيت لبيد بف

ةً  وا عليَّ التََّمائَِما       َوأنْ ُبَش مْن َتْحِت الُقُبوِر أُبُ وَّ  كراماً ُىُم َشدُّ
   (ّ)كميمو الكؿ الشا ر

 َوقطع َعنى قبل عقد التمائم   حننت ِإَلى َأرض بَها اخّضر شاربى
ج  (ٔ)ج كاليػػركم(ٓ)كأبػك منصػكر األزىػرم (ْ)كالػد ذىػب أبػك  مػرك الشػيباني

مػذىب ابػػف التيبػػةج الػاؿ األزىػػرم  التزمػػااـ كاحػدتيا تميمػػةه كىًىػػي  (ٕ)كابػف ال ػػكزم
دىػػػػػـ يىتزقػػػػػكف بيىػػػػػا الػػػػػنزٍفس كالعىػػػػػٍيف  زىات كىانىػػػػػت اأٍلىٍ ػػػػػرىاب ييعمقكنيػػػػػا  مػػػػػغ أىٍكالى ػػػػػرى خى

   (ٖ)بز ميـ
كلعؿ الرأم الرا ا ىك ما ذىب إليو العكتبي مف أف التمػااـ ىػي المعػاذات أك 

مقت فيعـ  ميػ  مػا يعمٌػؽ  كمػا دلػت  ميػو األبيػات أف التميمػة ممػا الخرز إذا  
يعمقكنيا  مغ أنفسيـ أك إبميػـ أك صػبيانيـج أمػا القػكؿ بأنيػا مطمػؽ الخػرز كلػك 
لػػـ يعمػػؽ فػػ  تقكيػػو الشػػكاىدج ككػػذلؾ القػػكؿ بػػأف التمػػااـ ىػػي القػػ دة مػػف السػػيكر 

  (ٗ)فضعيؼ

                                 
  ُٓٔ/ ُب  نسبة في المحكـ  (ُ)
  ُِٕديكانو   (ِ)
  َُّ/ ِب  نسبة في الحماسة البصرية  (ّ)
 َُِ/ ُال يـ  (ْ)

  ُْٖ/ ُْتيذيب المغة  (ٓ)
  ُِٔ/ ُالغريبيف لميركم  (ٔ)
  ُُِ/ ُغريب الحديث  (ٕ)
  ُْٖ/ ُْتيذيب المغة  (ٖ)
  ُٖٓ/ ُْتيذيب المغة  (ٗ)
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 الظن ح. -ٛ
ػػػكزي الػػػاؿ رسػػػكؿ هللا  ػػػداا كىالى   ))الى تى ي ٍ ميػػػكدو حى اًانىػػػةوج كىالى مى ػػػاًافو كىالى خى ػػػيىادىةي خى شى

ـٍ كىالى  ػػيىادىةوج كىالى القىػػاًنً  أىٍىػػؿى البىٍيػػًت لىييػػ ػػرزًب شى ٍ ميػػكدىةوج كىالى ًذم ًغٍمػػرو أًلىًخيػػًوج كىالى مي ى مى
ءو كىالى الىرىابىةو((   (ُ)ظىًنيفو ًفي كىالى

ـي  ذىػػػب أبػػػك  بيػػػد فػػػي أحػػػد تفسػػػيريو لمظنػػػيف فػػػي الحػػػديث إلػػػغ أنػػػو الػػػذم ييػػػتزيى
  (ِ)باالنتماء إلغ غير أبيو أك تكلًٌي غير مكاليو

كىذا ما رٌده ابف التيبة كلـ يقبمػوج كرأل أف الظنػيف فػي الحػديث  ىػك أٍف يكػكف 
ٍيؿ إليػو بالقرابػػة أك  ػػٍكلغ لػوج فػييظىف بػو الػػمى ػؿ الشػاىد الريبػا لممشػيكد لػوج أك مى الر ي

بى  ٍيؿبالكالء   ألنزيما سى ج كسبب  دـ البكلو لرأم أبػي  بيػد أف (ّ)باف مك باف لممى
المػػتزيـ باالنتمػػاء إلػػغ غيػػر أبيػػو غيػػر سػػاالط لمعدالػػة فاالتيػػاـ كحػػده ال يكفػػي لػػرد 
شػػيادتوج غيػػر أف ابػػف التيبػػة رحمػػو هللا غفػػؿ  ػػف الػػرأم ارخػػر الػػذم  ػػكزه أبػػك 

فػػي شػػيادتو  بيػػد فػػي نفػػس المكضػػ ج كىػػك أف يكػػكف المقصػػكد بػػالظنيف المػػتزيىـ 
ج كىذا ما  عؿ ابف التيبة يذكر الرأم األكؿ فقط  ف أبي  بيد كيعقبو (ْ)لقريبو

بقكلػو  ىػػذا الػكؿ أبػػي  بيػدج كلكننػػا  نػد الر ػػكع إلػغ غريػػب الحػديث ألبػػي  بيػػد 
 نرل أنو ذكر الرأم الذم تبناه ابف التيبة 

 ك ند النظػر فػي كتػب الغريػب ن ػد رأيػا آخػر فػي تفسػير الظنػيف فػي الحػديثج
إلػغ أف الظنػيف ىنػا ىػك الػذم ينتمػي  (ٔ)كابػف األييػر (ٓ)فقد ذىب ابف ال كزم

 إلغ غير أبيو أك غير مكاليو 

                                 
  ْٓٓ/ْسنف الترمذم  (ُ)
  ُٓٓ/ ِغريب الحديث  (ِ)
  َُُإص ح غمط أبي  بيد    (ّ)
  ُٓٓ/ ِغريب الحديث  (ْ)
  ٖٓ/ ِغريب الحديث البف ال كزم  (ٓ)
  ُّٔ/ ّالنياية في غريب الحديث  (ٔ)
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ك نػػػدم أف ىػػػذا التفسػػػير فيػػػو مػػػا فيػػػو مػػػف القمػػػؽ  ألننػػػا بػػػالر كع إلػػػغ المعػػػا ـ 
ج كممػػػة مػػػأخكذة مػػػف الظػػػٌف كىػػػك (ُ)العربيػػػة يتبػػػيف لنػػػا أف الظنػػػيف ىػػػك الػػػػميتزيىـ

 عد ىذا الرأم اليالث ج كىذا يب(ِ)الٌشؾٌ 
كييٍبًعػػد مػػا رآه ابػػف التيبػػة أف فيػػو خ فػػا لظػػاىر الحػػديث كتقػػديرا لمحػػذكؼ   إذ  

معناه  نده إال متيىما بالميؿ إلغ الكالء أك القرابةج كلك كاف المقصكد ذلؾ لكػاف 
 التعبير  إال ظنينا لكالء أك الرابة  أم متيما أل ؿ الكالء أك القرابة 

الػػرأم الػػذم ذكػػره أبػػك  بيػػد أكال مػػف أف المقصػػكد بػػو  فالػػذم يظيػػر لػػي صػػحة
المتيـ في كالاو أك نسبوج كيمكف الرٌد  مغ ما أيػاره ابػف التيبػة مػف كػكف االتيػاـ 
بػػػػذلؾ ال يٍسػػػػًقط العدالػػػػة بػػػػأف العمػػػػة فػػػػي رد شػػػػيادتيما تمبسػػػػيما بمػػػػا يقػػػػبا فػػػػي 

   (ّ)األحدكيةج كانتيا يماج في ذلؾ مني ان ال يرضغ بو ذك ديف كال مركءة
   (ْ)كىك ما ر حو المبرد في الكامؿ

 الح ل.م -ٜ
الىعىػػػًت  فػػػي المكطػػػأ حػػػديث  يمػػػاف  -رحمػػػو هللا–ركل مالػػػؾ  أنػػػو الػػػاؿ  ًإذىا كى

ج كىالى فىٍحًؿ النزٍخًؿ   ٍفعىةى ًفي ًبٍارو ٍفعىةى ًفييىا  كىالى شي ديكدي ًفي اأٍلىٍرًض فى ى شي  اٍلحي
الشػركة  مػغ ر ػؿ آخػر فإنػو  بيف ىذا الحديث أف الشريؾ إذا باع نصػيبو مػف

ال يحػػؽ لمشػػػريؾ القػػػديـ الشػػفعة كأخػػػذ المبيػػػ  إف كػػػاف المبيػػ  ممػػػا فيػػػًرزى كتبٌينػػػت 
ا اج ككذلؾ ال شفعة في البار المشترؾ كال فحؿ النخؿ   حدكده كلـ يعيٍد ميشى

كالد اختمفكا في مدلكؿ الحػديثج كالمعنػغ المػراد بػالبار فػي ىػذا الػنٌص  فػذىب 
ػريف الفحؿ لمقصكد بالفحؿ أف يككف أبك  بيد إلغ أف ا ػاًاط الػكـ آخى لمر ؿ ًفي حى

                                 
  َِٔ/ ُْج كتيذيب المغة ُُٓ/ ٖالعيف لمخميؿ  (ُ)
  ّْٔ/ ّمقاييس المغة  (ِ)
  َٕٖ/ ّالميسر في شرح مصابيا السنة  (ّ)
  ُٕ/ ُالكامؿ لممبرد  (ْ)
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ٍفعىة لرب اٍلفىٍحؿ ًفيػًو  الى شرؾ لىوي ًفيًو ًإالز ذىًلؾ اٍلفىٍحؿ فىًإف بىاعى اٍلقىٍكـ حااطيـ فى ى شي
 (ُ)مف أ ؿ فىحمو ذىًلؾ

كذىػػػب ابػػػف التيبػػػة إلػػػغ أف المقصػػػكد أف فحػػػؿ النخػػػؿ نفسػػػو مشػػػترؾ بػػػيف  ػػػدة 
  (ِ)كف لممشترمحدىـ نصيبو ال شفعة فيوج كيكع أشركاء  فإذا با

كىذا ىك ما ذىب إليو ابف ال كزم الاؿ  أًلىنزوي ريبمىا كىافى بىيف  مىا ىة فىحؿ نخؿ 
ػػا يٍحتىػػاج ًإلىٍيػػًو فىػػًإذا بىػػاعى أحػػدىـ  ػػرىكىاء مػػف تػػأبير الٌنخػػؿ مى ػػذ كػػؿ كىاًحػػد مػػف الش  يىٍأخي

ٍفعىة لمبااليف    (ّ)أًلىنزوي الى يىٍنقىًسـنًصيبو مف اٍلفىٍحؿ فى ى شي
كذىػػب ابػػف األييػػر مػػذىبا كسػػطاج فػػذىب إلػػغ أف الشػػراكة كاالعػػة فػػي البسػػتاف 

ـ الػػػد السػػػمكا كفػػػي الفحػػػؿج فػػػإذا كػػػاف البسػػػتاف مشػػػتركا بػػػيف  ػػػدة شػػػركاء كلكػػػني
مشػػترؾ فبػػاع أحػػدىـ  ميػػ  مػػا لػػو مػػف البسػػتاف المقسػػـك  كالفحػػؿ كػػذلؾالبسػتافج 

   (ْ)في الفحؿ الشفعة كنصيبو مف الفحؿ لـ يكف لشركااو
كىػػذاف المػػذىباف األخيػػراف يقتضػػياف الشػػراكة فػػي الفحػػؿ نفسػػو بخػػ ؼ مػػذىب 

كىػك أف الفحػؿ –أبي  بيد القااؿ بعدـ االشتراؾ في الفحػؿج كلعػؿ ىػذا المػذىب 
  ألنػػػػو ىػػػػك مػػػػا كػػػػاف  ميػػػػو أىػػػػؿ ىػػػػك المقصػػػػكد مػػػػف الحػػػػديث -نفسػػػػو مشػػػػترؾ

فػػي تفسػػير ىػػذا الحػػديث لػػـ  -رحمػػو هللا–ج كمػػا ذىػػب إليػػو أبػػك  بيػػد (ٓ)المدينػػة
   (ٔ)يرتضو أىؿ المعرفة

 

  

                                 
  ُْٖ/ ّغريب الحديث  (ُ)
  َُُإص ح غمط أبي  بيد    (ِ)
  ُٖٕ/ ِغريب الحديث  (ّ)
  ُْٔ/ ّالنياية  (ْ)
  ُْٔ/ ّالنياية  (ٓ)
  ْٗ/ ٓتيذيب المغة  (ٔ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِّْٓ﴾ 

 الحطرة -ٓٔ
رىاًنًوج الاؿ رسكؿ هللا  دىاًنًوج أىٍك يينىصًٌ مىغ الًفٍطرىًةج فىأىبىكىاهي يييىكًٌ ٍكليكدو ييكلىدي  ى   ))كيؿ  مى
اًنًو    (( سى   (ُ)أىٍك ييمى ًٌ

بػالفطرة فػػي ىػػذا الحػػديثج فقػػد تىبىػايىف نىظىػػري أبػػي  يبيػػد كابػًف التيبػػة فػػي المقصػػكد 
ذكػػر أبػػك  بيػػد فػػي تفسػػيره ليػػذا الحػػديث رأيػػيف مختمفػػيف لػػـ يػػر ا أحػػدىما  مػػغ 

 ارخرج كلـ يرتض ابف التيبة ك  مف ىذيف الرأييف 
الػػرأم األكؿ  الػػذم ذكػػره أبػػك  بيػػد رأم محمػػد بػػف الحسػػفج ذىػػب فيػػو إلػػغ أف 

اء مف األحكاـ كالشػراا  داللة ىذا الحديث مقصترة  مغ أكؿ اإلس ـ فقط يـ  
ما تنسخوج فقد ذىب إلغ أف المقصكد بو أطفاؿ المشركيف في أكؿ اإلس ـج إذ 
لػػك كػػاف الحكػػـ بػػذلؾ يابػػت ليػػـ بعػػد اإلسػػ ـ لمػػا  ػػاز أف ييٍسػػبىكف كلمػػا  ػػاز أف 
يرث االبف الصغير أباه أك أف يريو أبػكه الكػافر   الخػت ؼ الػديفج فممػا  ػاءت 

يتكارياف كأنو ي كز سبي صغار المشركيف  ممنا أف ذلؾ  الفرااض ك ممنا أنيما
  (ِ)كاف مقتصرا  مغ أكؿ اإلس ـ فقط يـ  اءت الفرااض بنسخو

الرأم الياني  رأم  بد هللا بف المبارؾ ذىب فيو إلغ أف المقصكد بالفطرة ىنػا 
القػػػػدر أك  مػػػػـ هللا القػػػػديـج فمػػػػف كػػػػاف فػػػػي  مػػػػـ هللا نصػػػػرانيا فإنػػػػو يكلػػػػد  مػػػػغ 

  (ّ)النصرانيةج كمف كاف في  مـ هللا أنو يمكت مسمما كلد  مغ ذلؾ
رأم ابف التيبة  كالػد ذىػب ابػف التيبػة خػ ؼ ىػذيف الػرأييفج فػرأل أف المقصػكد 

اإًلاٍلرار با كالمعرفة بوج كىك المقصكد بالعيد في الكلو  بالفطرة في ىذا الحديث
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي} تعػػػػػػػػػػػػػػػػػالغ 
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ ّٰرئ ِّ
فػػالمراد مػػف الحػػديث  أفز كػػٌؿ مكلػػكد فػػي العػػالـ [.مٕٚٔ]باابرةمايساارا  { مت

                                 
  َِْٕ/ ْج كمسمـ ََُ/ ِصحيا البخارم  (ُ)
  ُِ/ ِغريب الحديث ألبي  بيد  (ِ)
  ِِ/ ِغريب الحديث ألبي  بيد  (ّ)



 مذاهب التػسري اللغوي أللػاظ غريب احلديث دراسة حتليلية نؼدية مؼارنة

﴿ِّٓٓ﴾ 

يكلػػد  مػػغ ذلػػؾ العىٍيػػد ك مػػغ ذلػػؾ اإًلاٍلػػرار األكؿج كىػػك  الًفٍطػػرةج كىػػي الحنيفٌيػػة 
دي الييػػػكد أبنػػػاءىـج  ػػػرت فػػػي فىٍطػػػر العقػػػكؿ  يػػػـ يييىػػػكًٌ ٍمػػػؽ ك ى ؿ الخى العىػػػت ألكز التػػػي كى

  (ُ)ىـ أم  يعٌممكنيـ ذلؾكيمٌ س الم كسي أبناء
كالد اختمؼ العمماء في تأكيؿ ىذا الحديث اخت فػا كييػراج ك ػرت بيػنيـ أالاكيػؿ 

ج مػف أف الفطػرة فػي (ِ)متعددةج فمنيا ما الد سبؽج كمنيا ما ذىب إليو بعضػيـ
ج كالػػػاؿ بعضػػػيـ  الفطػػػرة ىػػػي االسػػػتعداد لقبػػػكؿ (ّ)الحػػػديث ىػػػك اإلسػػػ ـ  ينػػػو

 ج ىذه أشيرىا فأكتفي بذكرىا (ٓ)خرلج ك اءت فيو أالكاؿ أ(ْ)الحؽ
ك نػػػد النظػػػر ن ػػػد أف التفسػػػيريف الػػػذيف ذكرىمػػػا أبػػػك  بيػػػد بعيػػػداف  ػػػف معنػػػغ 

 الحديث  ألمكر 
 األكؿ  أف ىذا الحديث مف باب األخبارج كاألخبار ال يدخؿ فييا النسخ 
  (ٔ)الياني أف ىذا الحديث  اء بعد نزكؿ األحكاـ كالفرااض كال ياد ال البمو

اليالػػث  لػػك كػػاف معنػػغ الفطػػرة  العمػػـ اإلليػػي القػػديـج فمػػف كػػاف مسػػمما ففطرتػػو 
اإلس ـ كمف كاف ييكديا ففطرتػو الييكديػة لمػا كػاف ىنػاؾ معنػغ لقكلػو  ))فػأبكاه 
ييكدانػػػو أك ينصػػػرانو((ج بػػػؿ مػػػف فطرتػػػو الييكديػػػة فيػػػك إلػػػغ الييكديػػػة مػػػف غيػػػر 

نمػػا كػػاف ىػػذا ال ػػكاب مػػف ابػػف المبػػا رؾ ردا  مػػغ القدريػػة الػػذيف تيكيػػد أبكيػػوج كا 
   (ٕ)ينفكف القدرج ال تفسيرا لممراد مف الحديث

بقيػػػػػت ي يػػػػػة أالػػػػػكاؿ فػػػػػي الحػػػػػديث لكػػػػػؿ منيػػػػػا حظٌػػػػػو ج غيػػػػػر أف الػػػػػذم 
 يتر ا  ندم أف المقصكد بالفطرة ىنا اإلس ـ  لعدة أمكر 

                                 
  ٖٓإص ح غمط أبي  بيد    (ُ)
  ٖٗ/ ّاالستذكار  (ِ)
  ٖٓٓ/ ْبياف تمبيس ال يمية  (ّ)
  ِّّ/ ِج كدليؿ الفالحيف البف   ف َِٖ/ ُٔشرح النككم  مغ مسمـ  (ْ)
  ِْٖ/ ّم كما بعدىاج كفتا البار  ٗٓ/ ُٖينظر  التمييد  (ٓ)
  ََُ/ ّاالستذكار  (ٔ)
  ٖٓإص ح غمط أبي  بيد    (ٕ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِّٓٔ﴾ 

أف خيػػر مػػا يفسػػر بػػو الحػػديث ىػػك الحػػديث نفسػػوج كالػػد  ػػاءت الركايػػةج   -ُ
ا تيٍنتى  ٍد ىاءى((ج ييـز يىقيػكؿي ))    كىمى كفى ًفييىا ًمٍف  ى ٍمعىاءىج ىىٍؿ تيًحس  جي البىًييمىةي بىًييمىةن  ى
ٍيػػػػػػػػػػرىةى  ]باااااااااابرةم {جسحس مخ جخ مح جح مج} الػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػالغ   أىبيػػػػػػػػػػك ىيرى

  (ِ)كالفطرة في ارية ىي اإلس ـم(ٔ)[,ٖٓالربت 
ج (ّ)الممػػة(( أنػػو  ػػاءت فػػي بعػػض ركايػػات الحػػديث  ))   إال يكلػػد  مػػغ  -ِ

ج كىػػػػذا صػػػػريا فػػػػي أف (ْ)     إال يكلػػػػد  مػػػػغ ىػػػػذه الممػػػػة((كفػػػػي بعضػػػػيا  ))
  المقصكد ىك اإلس ـ 

ج كلػػػك كػػػاف المقصػػػكد اسػػػتعدادىـ (ٓ)أف أكالد المشػػػركيف مػػػف أىػػػؿ ال نػػػة  -ّ
فقط لقبكؿ الحؽج لما كانكا مف أىمياج كيرٌد  ما الد يرد مف أف الفطػرة لػك كانػت 
ىي اإلس ـ لما تكارث الطفؿ المشرؾ مف أبيوج كلما صػا أف يكصػؼ بػالكفرج 
كلك ب أف يصٌمغ  ميوج بأف الحكـ بإس مو في ارخرة ال في الدنياج يدؿ  مػغ 

 حديث في صحيا البخارم  في الرؤيا التػي رآىػا رسػكؿ هللا أنيـ في ال نة ال
ـي  ػًة فىًإنزػوي ًإٍبػرىاًىي ٍكضى ؿي الطزًكيؿي الزًذم ًفػي الرز ػا الًكٍلػدىافي الاؿ  ))    كىأىمزا الرز ي ج كىأىمز

مىػػػغ الًفٍطػػرىًة " الىػػػاؿى  فىقىػػاؿى بىٍعػػػضي الػمػػػي  ػػاتى  ى ٍكليػػػكدو مى ٍكلىػػػوي فىكيػػؿ  مى ٍسًمًميفى  يىػػػا الزػػًذيفى حى
كؿي ا ًز  ؟ فىقىاؿى رىسي ج كىأىٍكالىدي الػميٍشًرًكيفى كؿى ا ًز ((رىسي    (ٔ)  كىأىٍكالىدي الػميٍشًرًكيفى

ج كىػػك (ٕ)كىػذا القػكؿ كىػػك أف الفطػرة ىػػي اإلسػ ـ منسػػكب إلػغ  امػػة السػمؼ
 ج كهللا أ مـ (ٗ)كابف القيـ (ٖ)ما ذىب إليو ابف تيمية

                                 
  ْٗ/ ِالبخارم  (ُ)
  ٕٗ/ ِتفسير الطبرم  (ِ)
  َِْٖ/ ْج كصحيا مسمـ ُِْ/ ُِمسند اإلماـ أحمد  (ّ)
  َِْٖ/ ْج كصحيا مسمـ ُِْ/ ُِمسند اإلماـ أحمد  (ْ)
  َِٖ/ ُٔشرح النككم  مغ مسمـ  (ٓ)
  ْْ/ ٗصحيا البخارم  (ٔ)
  ِٕ/ ُٖالتمييد  (ٕ)
 ٖٓٓ/ ْبياف تمبيس ال يمية  (ٖ)

  ِّٖشفاء العميؿ    (ٗ)
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﴿ِّٕٓ﴾ 

 المخرف  -ٔٔ
كؿي هللًا  اًادي اٍلمىًريًض ًفي الىاؿى رىسي فىةً   )) ى تزغ يىٍرً  ى(( مىٍخرى نزًة حى  (ُ)اٍل ى

المخرفة في ىذا الحديث تعني  ند أبي  بيد ىك ما ي نىغ مػف النخػؿج كيسػٌمي 
فنػػا ألنػػو ييٍختىػػرىؼ منػػو أم ي تنػػغ منػػوج كىػػذا مػػا نقمػػو  ػػف األصػػمعي  النخػػؿ مٍخرى

غريب الحديث  " الاؿ األصمعي   كاحد المخارؼ   ككأبي  مرك كأالرهج الاؿ في
نما سمي مخرفا ألنو ييخترؼ منػو أم ييٍ تىنػغ   كمنػو  مخرؼ كىك  نغ النخؿ كا 

]سػػػػػػكرة { مث هت مت هب مب هئ مئ} حػػػػػديث أبػػػػػػي طمحػػػػػػة حػػػػػػيف نزلػػػػػػت
‘   [ الػػاؿ أبػػك طمحػػة  إف لػػي مخرفػػا كالػػد  عمتػػو صػػدالة فقػػاؿ النبػػي ُُالحديػػد 

  (ّ)الاؿ أبك  مرك في مخارؼ النخؿ ميمو"ج (ِ)))ا عمو في فقراء الكمؾ((
فذىب إلغ أف رأم أبي  بيد  رحمو هللاكالد ا ترض  مغ ىذا التفسير ابف التيبة 

في تفسير مدلكؿ ىذه المفظة النبكية الد احتكت خطأ ظاىراج كذلؾ ألف أبا  بيد 
رأل أف المخػػػرؼ ىػػػك مػػػا ي نػػػغ مػػػف النخػػػؿ رطبػػػو كيمػػػرهيج كىػػػذا غمػػػط  ألف مػػػا 

خركؼ ال المخرؼج كأما المخرؼ فيك النخؿ بعينوج كاسػتدؿ  مػغ ي نغ ىك الم
ذلػػؾ بالحػػديث السػػابؽ  ػػف أبػػي طمحػػة الػػكارد فػػي نػػص أبػػي  بيػػدج الػػاؿ  "كالػػد 
ٍنػي النزٍخػؿ  تدٌبٍرتي ىػذا التفسػير فرأٍيػتي فيػو غمىطػا بٌينػانج ألنػو ذكػر أفز المىٍخػرىؼج  ى

ٍخػػرىؼي  ػػريه  كذلػػؾ مخػػركؼ ال نػػة فأمػػا المى ج فًإنزػػو النزٍخػػؿ بعٍينػػو  كالػػدزليؿي رٍطبيػػو كيىمى
  - - مغ ذلؾ  مػا ذكػره فػي غيػر ىػذا الحػديث مػف الػكؿ  أبػي طمحػة لمنىبػي 

ػػػػػػدىالة" فقػػػػػػاؿ  ))اٍ عىمػػػػػػو فػػػػػػي فيقىػػػػػػراء  ٌنػػػػػػي أيريػػػػػػد أف أ عمػػػػػػو صى فػػػػػػانج كا  إفز لػػػػػػي مىٍخرى
  (ْ)الىٍكمؾ((

                                 
  ُٖٗٗ/ ْصحيا مسمـ  (ُ)
  ُُٗ/ ُٗمسند اإلماـ أحمد  (ِ)
  ُٖ/ ُغريب الحديث  (ّ)
  ُُٗ/ ُٗمسند اإلماـ أحمد  (ْ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِّٖٓ﴾ 

اتيف ال نزة  ألنزو أفز  اًادى المريض في بس - -أراد  إفز لي نىٍخ نج كأراد النىبي 
  (ُ)الد اٍستحقزيا بالعيادةج فيك صاًار إلييا"

فمكضػػ  الخػػ ؼ بينيمػػا أف ابػػف التيبػػة يػػرل أف  نػػي النخػػؿ ال ي ػػكز أف يطمػػؽ 
 ميػػو كممػػة   مخػػرؼج كالصػػحيا أف يطمػػؽ  ميػػو كممػػة مخػػركؼ ال غيػػرج كأف 

أنيػـ الػد  المخرؼ ىك النخؿ بعينو فقط ال يمرهج ك نػد الر ػكع إلػغ المعػا ـ نػرل
ذكػػػػػػركا أف مػػػػػػا ي نػػػػػػغ مػػػػػػف النخػػػػػػؿ يطمػػػػػػؽ  ميػػػػػػو  مخػػػػػػرؼ ج فقػػػػػػد ذكػػػػػػر ذلػػػػػػؾ 

ج غيػػر أننػػا  نػػد إنعػػاـ النظػػر ن ػػد أيضػػا أنػػو ال مػػان  مػػف أف يطمػػؽ (ِ)األزىػػرم
كيػػراد بػػو النخػػؿ نفسػػو  ألف مخػػرؼ  مػػغ كزف   مفعػػؿج كىػػك اسػػـ مكػػاف فػػيمكف 

خؿ ىك البستافج أف يطمؽ كيراد بو النخؿ نفسو  ألف المكاف الذم ي نغ فيو الن
ٍففى  ج كمنػػو (ّ)كمػػف ذلػػؾ الػػكليـ  اشػػترل فػػ ف مخرفػػا صػػالحاج أم  نخػػ ت ييٍختىػػرى

ػػكؿي  حػػديث أبػػي التػػادة فػػي أخػػذه سػػمب المشػػرؾ ج كفػػي الحػػديث ))      فىقىػػاؿى رىسي
ػػػػؿو ًمػػػػفى هللًا  ػػػػكؿى هللًا ج الىطىٍعػػػػتي يىػػػػدى رى ي ػػػػا لىػػػػؾى يىػػػػا أىبىػػػػا الىتىػػػػادىةى ؟ اليٍمػػػػتي   يىػػػػا رىسي   مى
مىغ الىٍتًمًو ج فىقىاؿى رى اٍلمي  لىٍيسى ًلي بىيًٌنىةه  ى الىتىٍمتيوي ج كى ػكؿى هللاً ٍشًرًكيفى كى دىؽى يىا رىسي ؿه   صى ج  ي

ػؿو   كىا ًز  ًعػي ج أىٍك الىػاؿى لىًعٍنػًدم ج الىػاؿى أىبيػك بىٍكػرو ًلمرز ي مىبى ىىػذىا الزػًذم يىػٍذكيري لىمى فز سى كىاً 
ػػؿه ييقىاتًػػؿي  ػػا ذىاؾى لىػػؾى ج رى ي ػػكًؿ هللًا مى ػػٍف رىسي ػػكؿي هللًا   ى ػػًف اٍلميٍسػػًمًميفى ج فىقىػػاؿى رىسي كى ى

 ػػدىؽى أىبيػػك بىٍكػػرو ػػٍبتيوي   صى ٍخػػرىؼو أىصى ؿي مى ػػمىبى فىكىػػافى أىكز ػػٍذتي السز ػػمىبىوي فىأىخى ج اٍدفىػػٍ  ًإلىٍيػػًو سى
ػػػمىًب(( ًلػػػؾى السز ػػػًف ذى ًدينىػػػًة لىًمػػػٍف يىمى فػػػي  ج أراد  فكػػػاف أكؿ نخػػػ ت ممكتيػػػا(ْ)ًمػػػفى اٍلمى

 ال ما ي نغ منو  -في ىذا الحديث–المدينةج فيذا يدؿ أف المخرؼ ىك النخؿ 

                                 
  َُِإص ح غمط أبي  بيد   (ُ)
  َُٓ/ ٕتيذيب المغة  (ِ)
  ّٗٓ/ ُالفااؽ في غريب الحديث  (ّ)
  ِٗٓ/ ِسنف سعيد بف منصكر  (ْ)



 مذاهب التػسري اللغوي أللػاظ غريب احلديث دراسة حتليلية نؼدية مؼارنة

﴿ِّٓٗ﴾ 

ػػ ن   ƒكمػف ذلػػؾ أيضػػا مػػا كرد فػػي مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد  ػػف ابػػف  بػػاس  ))أىفز رى ي
فًٌيىػػٍتج أىفىيىٍنفىعييىػػا ػػوي تيكي ػػكؿى هللًاج ًإفز أيمز ـٍ "  الىػػاؿى  يىػػا رىسي ٍنيىػػا؟ فىقىػػاؿى  " نىعىػػ ػػدزاٍلتي  ى ًإٍف تىصى

ٍنيىا(( دزاٍلتي ًبًو  ى فناج كىأيٍشًيديؾى أىنًٌي الىٍد تىصى   (ُ)الىاؿى  فىًإفز ًلي مىٍخرى
ػػكؿى ا ًز  ـٍ  كمنػػو أيضػػا حػػديث أبػػي الييػػيـ ج كفيػػو  ))أىفز رىسي ػػا ىةو لىػػ ػػرىجى ًفػػي سى خى

ػػرىجى أى  ـز خى ؟"ج الىػػاؿى  يىكيػػٍف يىٍخػػريجي ًفييىػػاج ييػػ ػػؾى يىػػا أىبىػػا بىٍكػػرو ا أىٍخرى ى ج فىقىػػاؿى لىػػوي "مى بيػػك بىٍكػػرو
ج فىقىػػاؿى  ػػري ػػرىجى  يمى ـز خى "ج الىػػاؿى  ييػػ ػػؾى نًػػي الزػػًذم أىٍخرى ى ػػكعيج الىاؿى "كىأىنىػػا أىٍخرى ى نًػػي اٍل ي أىٍخرى ى

ؽًٌ  نًػػي كىالزػػًذم بىعىيىػػؾى بًػػاٍلحى ؟"ج الىػػاؿى  أىٍخرى ى ػػري ػػؾى يىػػا  يمى ا أىٍخرى ى ػػارى  لىػػوي "مى ـز سى ػػكعيج ييػػ اٍل ي
ػػكًؿ ا ًز  ـٍ  ًإلىػػغ رىسي اًبًوج فىقىػػاؿى لىييػػ ٍنػػًزًؿ أىبًػػي  نىػػاسه ًمػػٍف أىٍصػػحى "اٍنطىًمقيػػكا بنػػا ًإلىػػغ مى

ج الىالىػًت اٍمرىأىتيػوي  ًإفز  ٍنػًزًؿ أىبًػي اٍليىٍيػيىـً ػا اٍنتىيىػٍكا ًإلىػغ مى اٍليىٍييىـً بف التزٍييىاًف"ج فىاٍنطىمىقيكا فىمىمز
ـٍ بىػابى  أىبىا ػٍت لىييػ ػاًاًطج فىفىتىحى كا ًإلىغ اٍلحى اًءج فىديكري اٍليىٍييىـً الىٍد ذىىىبى يىٍستىٍعًذبي لىنىا ًمفى اٍلمى

؟ج فىقىاؿى  الج  ٍف ً ٍندىؾى ج فىقىالىٍت لىوي اٍمرىأىتيوي  تىٍدًرم مى اءى أىبيك اٍليىٍييىـً كاج فى ى مىسي اًاًط فى ى اٍلحى
كؿي ا زً  ـٍ   فىقىالىٍت  ً ٍندىؾى رىسي ـز أىتىػاىي مىػغ نىٍخمىػةوج ييػ ػوي  ى ؿى فىعىمزػؽى فىرىسى ابيويج فىػدىخى كىأىٍصحى

ـٍ ريطىبنػػػاج  ػػػٍذالنا فىػػػاٍختىرىؼى لىييػػػ فنػػا لىػػػوي فىػػػأىتىغ  ى ـز أىتىػػػغ ًمٍخرى ج ييػػػ ػػػبى يزػػػغ كىرىحز ـٍ حى مىػػػٍيًي ػػمزـى  ى فىسى
ػػبزوي بىػػيٍ  ـٍ بًػػًو فىصى ػػةو لىػػوي ًفػػي نىاًحيىػػًة فىأىتىػػاىي ـز ًإفز أىبىػػا اٍليىٍيػػيىـً أىٍىػػكىل ًإلىػػغ غينىٍيمى ج ييػػ ـٍ فى أىٍيػػًديًي

ػػكؿي ا ًز  ػػاةنج فىقىػػاؿى لىػػوي رىسي ـٍ ًمٍنيىػػا شى ػػاًاًط لىيىػػٍذبىاى لىييػػ ػػذى   اٍلحى ػػا ذىاتي دىرٌو فىػػ "ج فىأىخى "أىمز
ػػاءن فى  الىطزعىيىػػا أىٍ ضى يىا كى ػػمىخى سى يىا كى ػػاةن فىػػذىبىحى ـز أىتىػػغ اٍمرىأىتىػػويج شى ػػاًء كىاٍلًمٍمػػًاج ييػػ يىػػا ًباٍلمى طىبىخى

ريهيج  ػًعيرو كينزػا نيػؤىخًٌ ػٍيءه ًمػٍف شى ج ً ٍندىنىا شى ـٍ ؟ج فىقىالىٍت  نىعى ٍيءو أىلىيىا  ىىٍؿ ً ٍندىًؾ ًمٍف شى فىسى
رىهي أىبيك اٍليىٍييىـً كى  ٍتويج فىكىسى بىزى نىٍتوي كىخى اج ييـز  ى ى نىاهي بىٍينىييمى ـى الزًذم فىطىحى مىٍيًو ذىًلؾى المزٍح أىٍكفىأى  ى

كؿى ا ًز  ويج ييـز أىتىغ رىسي ابىويج فىأىكىميكا(( طىبىخى  (ِ)كىأىٍصحى
ـٍ ريطىبنػػاج يػػدؿ أف  ػػٍذالنا فىػػاٍختىرىؼى لىييػػ فنػػا لىػػوي فىػػأىتىغ  ى ـز أىتىػػغ ًمٍخرى فقكلػػو فػػي الحػػديث  ييػػ

 منو  اٍختىرىؼى  المخرؼ ىك النخؿ أك البستاف كأف فعؿ ال نًي يقاؿ

                                 
  ْٓٓ/ ٓمسند اإلماـ أحمد  (ُ)
  ُّٓ/ ُْالمع ـ الكبير لمطبراني  (ِ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿َِْٓ﴾ 

ف كانت تؤيد رأم ابف التيبة مػف أف المخػرؼ ىػك النخػؿ –غير أف ىذه األدلة  كا 
ال تنفي  كاز أف يككف ىذا اإلط ؽ م ازيا لع الة المكانية  -ال ما ي نغ منيا

 - نػدم-كأف المخرؼ ىك  ني النخؿ يـ أطمؽ  مغ النخؿ نفسوج كيدؿ لػذلؾ 
 أم  نغ مف رطب النخؿ  –لحديث كما في ا–اشتقاؽ الفعؿ منو اخترؼ 

ػكًؿ هللًا  ػٍكلىغ رىسي ػٍف يىٍكبىػافى مى كيؤكد ما ذىبت إليو ما كرد في مسػند اإلمػاـ أحمػد  ى
 كًؿ هللًا نزػًة(( اًليػؿى   ج  ىٍف رىسي ٍرفىػًة اٍل ى ٍؿ ًفػي خي ـٍ يىػزى ػا لىػ ػادى مىًريضن ػٍف  ى الىػاؿى  ))مى

نىاىىا(( نزًة؟ الىاؿى  )) ى ٍرفىةي اٍل ى مىا خي   (ُ)كى
كىػػػذا نػػػٌص فػػػي مكضػػػ  الخػػػ ؼ أف المقصػػػكد مػػػف الحػػػديث أف  ااػػػد المػػػريض 
يكػػكف فػػي  نػػا ال نػػةج كالمقصػػكد بػػو أف  ااػػد المػػريض فيمػػا يحػػكزه مػػف اليػػكاب 

ٍترؼ يمارىا    (ِ)كأنو دخؿ نىٍخؿ ال نة يخى
كىػػذه الكممػػة مػػا زالػػت مسػػتعممة فػػي بمػػدنا األحسػػاء إلػػغ يكمنػػا ىػػذا يقكلػػكف  ىػػذا 

ػػرىاؼي  النخػػؿ أم  نػػاهج كىػػك خػػاص بمػػا ي نػػغ مػػف النخمػػة فقػػط ال مػػف غيرىػػا خى
ػرىاـ -كفي مكسـ الر طىػًب ال فػي مكسػـ التزٍمػًر  أمػا مكسػـ التمػر فيقػاؿ لػو  ىػذا صى

فػػتى نخمػػؾ يػػا فػػ ف؟ ج  كالفعػػؿ الماضػػي منػػوج -النخػػؿ رى ج فيقكلػػكف  ىػػؿ خى ػػرىؼى خى
 نخمؾ يا ف ف كفعؿ األمر منو  ايٍخريؼج فيقكلكف  ايٍخريٍؼ لنا مف 

كىػػي كممػػة معركفػػة فػػي البمػػد يعرفيػػا القاصػػي كالػػدانيج كىػػذا يؤكػػد لنػػا أف غرابػػة 
غرابػة نسػبيةج فمػا يكػكف غريبػا  -سكاء كانت في الحديث أـ فػي القػرآف–المفظة 

في بمد ال يككف غريبا في بمد آخرج كيؤكد لي أيضػا أنػو لمعرفػة الكممػات ال بػد 
نيا أك بمػداف مشػابية لمبمػداف التػي نطقػت فييػا بمػدا مف الر كع إلغ أصػحابيا أك

تمػػؾ الكممػػةج فالمدينػػة النبكيػػة مدينػػة زرا يػػة كييػػرة النخػػؿ إلػػغ يكمنػػا ىػػذا فينبغػػي 
الر كع إلييـ في معرفة ىذه الكممة الزرا ية أك إلغ بمد زرا ػي آخػر الريػب منيػا 

كم أك بمػػد زرا ػػي آخػػر داخػػؿ الحػػدكد المكانيػػة ل ستشػػياد المغػػ -كىػػك األفضػػؿ–

                                 
  ّٕ/ ّٕمسند اإلماـ أحمد  (ُ)
  ّٗٓ/ ُالفااؽ في غريب الحديث  (ِ)



 مذاهب التػسري اللغوي أللػاظ غريب احلديث دراسة حتليلية نؼدية مؼارنة

﴿ُِْٓ﴾ 

لكػػي يعػػرؼ مػػدلكؿ ىػػذه الكممػػةج كىػػذا مػػا  ػػرل لنػػا لمعرفػػة مػػدلكؿ ىػػذه الكممػػة  
بمػػدة زرا يػػة كانػػت ىػػذه الكممػػة معركفػػة مشػػيكرة  -األحسػػاء-فممػػا كانػػت بمػػدتنا 

 كاضحة الداللة بيف أىميا    
 الموطعات -ٕٔ

ػؿه كىىيػكى ًباٍلً ٍعرىانىػًةج كىأىنىػا  ً  في الحديث الشريؼ  أىتىػغ النزبًػيز  ج ٍنػدى النزبًػيًٌ رى ي
مىٍيػػػًو ميقىطزعىػػػاته  بزػػػةن  -كى ى ٍمػػػتي  -يىٍعنًػػػي  ي ميكًؽج فىقىػػػاؿى  ًإٌنًػػػي أىٍحرى خه بًػػػاٍلخى ػػػمًٌ كىىيػػػكى ميتىضى

ميكًؽ فىقىػاؿى لىػوي النزبًػي   خه بًػاٍلخى مًٌ مىيز ىىذىاج كىأىنىا ميتىضى ػاًنعنا ًباٍلعيٍمرىًة كى ى ػا كيٍنػتى صى   ))مى
؟(( الىػاؿى  ػؾى ميػكؽىج فىقىػاؿى لىػػوي ًفػي حى ًٌ ٌنًػي ىىػػذىا اٍلخى ج كىأىٍغًسػؿي  ى ٌنًػي ىىػًذًه اليًٌيىػػابى   أىٍنػػًزعي  ى

((النزًبي   ًتؾى ج فىاٍصنىٍعوي ًفي  يٍمرى ؾى اًنعنا ًفي حى ًٌ  (ُ)   ))مىا كيٍنتى صى
إلػػغ أف  -رحمػػو هللا–اختمػػؼ  العممػػاء فػػي معنػػغ المقطعػػاتج فػػذىب الكسػػااي 

ـى أبك  بيد الٌداللة فقاؿ بؿ (ِ)اليياب القصيرةالمقطعات في الحديث ىي  ج ك ٌم
نمػػا سػػميت ذلػػؾ (ّ)كػػؿ مػػا كػػاف الصػػيرا كلػػك مػػف غيػػر الييػػاب فيػػك مقطعػػات   كا 

  (ْ)أًلىنزيىا الطعت  ىف بيميكغ التزماـ
كذىػػب ابػػف التيبػػة إلػػغ أف المقطعػػات ىػػي الييػػاب المقطك ػػةج سػػابغة كانػػت أك 

ج فيػي (ٓ)الطٌػ  ييابػو فقػد لػبس المقطعػاتالصاراج فمف لـ يمػبس اإلزار كالػرداء ك 
ٍيًرهً  -إذف- ؿ كييخاط ًمٍف الىًميصو كىغى ا يىفصز   (ٔ)كيؿ  مى
 
 
 

                                 
  ّٖٔ/ ِصحيا مسمـ  (ُ)
  ُُٔ/ ُغريب الحديث ألبي  بيد  (ِ)
  ُُٔ/ ُغريب الحديث ألبي  بيد  (ّ)
  َِٖ/ ّالفااؽ في غريب الحديث  (ْ)
  ْٗإص ح غمط أبي  بيد    (ٓ)
  ُٖ/ْالنياية في غريب الحديث  (ٔ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِْٓ﴾ 

 كاستدؿ أبك  بيد كمف ذىب مذىبو بعدة أمكر  
االشػػػػػػتقاؽ المغػػػػػػكم  إذ التقطيػػػػػػ  يػػػػػػدؿ  مػػػػػػغ أنيػػػػػػا الطعػػػػػػت  ػػػػػػف بمػػػػػػكغ  -

  (ُ)تماميا
هللا لىػػًاف سػػيرت لىػػوي لىٍيمىػػ - ة ألد نػػو كالممػػا تغنػػغ الىػػكؿ  ريػػر لمع ػػاج  أمػػا كى

  (ّ)ج يىٍعًني أرا يزه لقصرىا(ِ) ىنوي مقطزعىاتو
ة  - ػ ى الػت صى ٍنييمىا  ًفي كى نوي تىعىالىغ  ى بزاس رىًضي هللا تىعىالىغ  ى ًديث اٍبف  ى حى

غ ًإذا تقطعػػت الظػػ ؿ ػػحى   أىم الصػػرت أًلىنزيىػػا تمتػػد ًفػػي أكؿ النزيىػػار فىكممػػا (ْ)الض 
ٍمس الصرت   (ٓ)اٍرتىفىعت الشز

  (ٕ)ج كالزمخشرم(ٔ)كىذا الرأم ىك ما ذىب إليو ابف فارس
 كاستدؿ ابف التيبة  مغ مذىبو بعدة أمكر 

التفسػػير المػػذككر فػػي بعػػض ركايػػات الحػػديثج ففيػػو أف المقطعػػات ىػػي  -
 ال بةج كىي ركاية صحيا مسمـ المتقدمة 

بييػا  - ػٌرد أخضػرج ككرى نزػة   ػذك ييا مػف زيمى ػؿي ال ى حديث ابف  باس   ))نىخى
مىمييػػـ(( ػػعىفييا ًكٍسػػكةه ألىػػؿ ال نزػػةج منيػػا ميقىٌطعػػاتيـ كحي ج  (ٖ)مػػف  ذىىىػػب أحمػػرج كسى

  (ٗ)كلـ يكف يصؼ أىؿ ال نة بقصر ييابيـ  ألنو ذـ ك يب

                                 
  َِٖ/ ّالفااؽ في غريب الحديث  (ُ)
 ُِٔ/ ُغريب الحديث  (ِ)
  َِٖ/ ّالفااؽ في غريب الحديث  (ّ)
  ِِِ/ ُٓشرح السنة لمبغكم  (ْ)
  َِٖ/ ّالفااؽ في غريب الحديث  (ٓ)
  َُِ/ ٓالمقاييس  (ٔ)
  َِٖ/ ّالفااؽ  (ٕ)
  ُٔٓ/ ِالمستدرؾ لمحاكـ  (ٖ)
  ُِٗ/ ُتيذيب المغة لألزىرم  (ٗ)



 مذاهب التػسري اللغوي أللػاظ غريب احلديث دراسة حتليلية نؼدية مؼارنة

﴿ِّْٓ﴾ 

كيد بػف ما ركم  ف بعض أىؿ األخبار أف ىشاـ بف  بد الممػؾ مػرز سػ -
الػػػيس الفيػػػرلج كىػػػك كالػػػي البىٍمقػػػاء ج ك مػػػغ ىشػػػاـ مقٌطعػػػات لػػػو يسػػػحبيياج كىشػػػاـ 
ٌف  يريد بعض المغازلج فقاؿ لو سكيد  "يا أبا الكليدج أبيا رأيت أمير  حديثي السًٌ
المػؤمنيف  بػد الممػؾ؟ الػاؿ  أدرٍكتيػػو كأنػا حػديث  الٌسػف  الػػاؿ  أمػا إنزػؾ لػك رأٍيتىػػوج 

ػٌرار لييابػو لرأٍيتى أىٍحكىزٌيان  مي  رانج بعيػد المىشػاًبو كالٌشػمااؿ منػؾ غيػر  ى ػمًٌ فيػذا  (ُ)شى
 دليؿ  مغ أف المقطعات ليست ىي القصير 

ك نػػد الدراسػػة التاريخيػػة ليػػذا الػػرأم ن ػػد أنػػو لػػـ يتفػػرد بػػو ابػػف التيبػػةج بػػؿ ذىػػب 
ػًمر ًفػي ًكتىابػو ًفػي غىًريػب (ِ)إليو البمو شمر بف حمدكيو الىػاؿى شى ج الاؿ األزىرم  "كى

ًديث   المقطزعات مف اليًٌيىاب  كؿ يكبو يقطى  مف الىًميص كىغىيره  أىرىادى أىف مف ال حى
ٌنمػػا يتعطزػػؼ بيىػػا  يػػاط الزتًػػي لػػـ تقطػػ  كا  اليًٌيىػػاب األرديػػة كالمطػػارؼج كاألكسػػيةى كالرًٌ
ـز  ػػػراكي ت الزتًػػػي تقطػػػ  يػػػ ػػػص كالً بىػػػاب كالسز ًمٍنيىػػػا القيمي ػػػرزةن كييتىمفزػػػ  بيىػػػا أيٍخػػػرىل  كى  مى

 (ّ)تخاط  فىيىًذًه ًىيى المقطزعات" 
كلعؿ األر ا ىك ىذا الرأم كيمكػف الػرد  مػغ الفريػؽ األكؿ  بػأف االشػتقاؽ ال 
يمـز منو أف تككف اليياب الصيرة  إذ كؿ يكب يقط  كيخاط فيك مقٌط ج ككػذلؾ 
نمػا سػميت  األرا يز ليست مقطعات لقصرىا  إذ منيا ما يبمغ المااة بؿ يزيدج كا 

كمما يؤيد ذلؾ ما  ػاء فػي مقطعات ألف كؿ بيت مقطكع في القافية  ما البموج 
الركايػػػػات التاريخيػػػػة مػػػػف معنػػػػغ المقطعػػػػات مػػػػف الييػػػػاب فمنيػػػػا  مػػػػا  ػػػػاء فػػػػي 
األغػػاني   ػػف  مػػي بػػف شػػفي  الػػاؿ  إنػػي لكاالػػؼ بسػػكؽ ح ػػر  إذ أنػػا بر ػػؿ مػػف 
ىياتػو كحالػو  ميػػو مقٌطعػات خػػٌز كىػك  مػػغ ن يػب ميػػرٌم  ميػو رحػػؿ لػـ أر الػػٌط 

                                 
  ْٗإص ح غمط أبي  بيد    (ُ)
  ُِٗ/ ُتيذيب المغة لألزىرم  (ِ)
  ُِٗ/ ُتيذيب المغة لألزىرم  (ّ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِْْٓ﴾ 

يذا يدؿ  مغ أف المقطعات ليست ف (ُ)أحسف منو كىك يقكؿ  مف يفاخرني    
ال لـ يقؿ لـ أر الٌط أحسف منو   القصيرةج كا 

كمػػف ذلػػؾ أيضػػا  مػػا  ػػاء فػػي اإلمتػػاع كالمؤانسػػة  أف محمػػد بػػف مسػػممة كرد  
ج فصػػػن   مػػػرك لػػػو  مػػػغ  مػػػرك بػػػف العػػػاص مػػػف  يػػػة  مػػػر بػػػف الخطػػػاب 

نػي طعاما كد ػاه إليػوج فػأبغ محمػدج فقػاؿ  مػرك  أتحػٌرـ طعػامي؟ الػاؿ  الج كلك
لـ أكمر بو  فقاؿ  مرك  لعف هللا زمانا  ممنا فيو البف الخطابج لقد رأيتو كأباه 
ف العاصػػي بػػػف كااػػؿ لفػػػي مقٌطعػػػات  نيمػػا لفػػػي شػػممة مػػػا تػػكارم أرسػػػاغيماج كا  كا 

ج فعمرك العاص يمتدح أباه بضد ما كاف  ميو  مرج (ِ)الٌديباج مزٌررة بالٌذىب
 كلـ يكف ليمتدحو بقصر ييابو  

ج ا  ػاء فػي األخبػار  أنػو لٌمػا  الػدـ كفػد ىمػداف  مػغ رسػكؿ هللا كمف ذلؾ م
منيـ مالؾ بف نمػطج كأبػك يػكر كىػك ذك المشػعارج كمالػؾ بػف أيفػ ج كضػماـ بػف 

مر عػػػو مػػػف  مالػػػؾ الٌسػػػممانغج ك ميػػػرة بػػػف مالػػػؾ الخػػػارٌفغج فمقػػػكا رسػػػكؿ هللا 
 كالعمااـ العدنٌيةج برحاؿ الميس  مغ الميرٌية تبكؾج ك مييـ مقٌطعات الحبرات ج

 (ّ)كاألرحبٌية     
فيػػذه النصػػكص  ميعػػا تػػدؿ  مػػغ أف المقطعػػات ليسػػت الييػػاب القصػػيرةج بػػؿ 

 ىي اليياب التي اليًطعىت كًخيطىتج كهللا أ مـ 
 المنشس. -ٖٔ

يٍ  الاؿ رسكؿ هللا  اىييىاج كىالى يينىفزري صى دي ً ضى ديىىاج في ذكر حـر مكة  ))الى ييٍعضى
ج كىالى ييٍختىمىغ خى ىىىا(( ٍنًشدو   (ْ)كىالى تىًحؿ  ليقىطىتييىا ًإالز ًلمي

 ذكر أبك  بيد لتفسير الكلو   إال لمنشدج ي ية أك و  

                                 
  ٕٔ/ٗاألغاني  (ُ)
 ِِِلمؤانسة  اإلمتاع كا (ِ)

  َُ/ ُٖنياية األرب  (ّ)
  ُِِ/ِج كأبي داكد ٖٖٗ/ ِج كمسمـ ُِٓ/ ّصحيا البخارم  (ْ)



 مذاهب التػسري اللغوي أللػاظ غريب احلديث دراسة حتليلية نؼدية مؼارنة

﴿ِْٓٓ﴾ 

األكؿ  أنػػػو أنزػػػو إٍف لػػػـ ينشػػػدىا  أٌم  ييعٌرفيػػػا لػػػـ يحػػػؿًٌ لػػػو االنتفػػػاع بيػػػا  فػػػإذا 
مزٍت لو   أنشدىا فمـ ي د الطالب ليا حى

الياني  أٌف المٍنًشد  في الحديث يراد بػو  الطالػبج يعنػي رٌبيػا أم  ال تىًحػؿ إالز 
 لو 

اليالػػث  كىػػك مػػا ارتضػػاه كىػػك تفسػػير  بػػد الػػرحمف بػػف ميػػدم أف معنػػغ الكلػػو  
ٍنًشدو أم  أنو لػيس لمػف الػتقط لقطػة الحػـر منيػا أٌم شػيء  كىالى تىًحؿ  ليقىطىتييىا ًإالز ًلمي

كىك –اع بيا بأٌم حاؿ مف األحكاؿ ج بؿ ليس لو إال اإلنشاد كال ي كز لو االنتف
ػد  -طمب صاحبيا أبدناج حتغ ي د صاحبياج كاالسػتيناء الػكارد فػي الحػديث يقصى

الز فى ى يحؿ لىوي أىف يىمىسيىا ٍيء ًإالز اإلنشاد أبدا كىاً     (ُ)بو  أنو لىٍيسى لمكا د ًمٍنيىا شى
رل أف فيما ذىب إليػو أبػك  بيػد تكمػؼج كالد ا ترض ابف التيبة  مغ ذلؾج إذ ي

ٍمػػتىًقط  أم  رخػػذ مػػف مكضػػعياج إاٌل  كأف الصػػحيا ىػػك أفز ليقىطىػػة مكػػة ال تىًحػػٌؿ ًلمي
ذىىا أٍف ينشدىا أبدنا   (ِ)أٍف تككف نٌيتو إذا ىك أخى

يػرل  -الرأم الػذم ر حػو أبػك  بيػدج كرأم ابػف التيبػة–كالناظر في ك  الرأييف 
ـ  ػػكاز االنتفػػاع بمقطػػة الحػػـر أبػػداج كأف  مػػغ ال الػػط أف مآليمػػا كاحػػد كىػػك  ػػد

طمب صاحبياج ككأف مرٌد الخ ؼ را   إلغ الكلو )تحؿ لقطتيا(ج فإسػناد الحػٌؿ 
إلػػغ المقطػػة ىػػك مػػا أكالػػ  أبػػك  بيػػد فػػي ىػػذا التطمٌػػب كىػػذه ارراء التػػي ذكرىػػا يػػـ 

ػكىازي االنتفػ - نػده-تر يا ما ارتضاه صحيحا  إذ مفيػكـي حػٌؿ المقطػة  اع بيػاج  ى
ال فػػ  فااػػدة مػػف إسػػناد الحػػؿ ليػػاج لكػػف لػػػٌما  ػػاء  إذ ىػػك معنػػغ ككنيػػا حػػ الج كا 

ال  -غيػػر مكػػة–االسػػتيناء فػػي الحػػديث  إال لمنشػػدج كمعمػػـك أف سػػاار األمػػاكف 
يحؿ االنتفاع بالمقطة كذلؾ إال لمنشدج تطمزب ليا مخر ا لغكيا ليبيف الفرؽ بػيف 

 لقطة مكة كلقطة غيرىا مف البمداف 

                                 
  ُّْ/ِغريب الحديث البف س ـ  (ُ)
  ٗٗإص ح غمط أبي  بيد    (ِ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِْٓٔ﴾ 

أما ابف التيبة فيرل أٌف إسناد الحؿ إلغ المقطة في الحديث ليس إسنادا يراد بو 
حقيقتػػػوج بػػػؿ المػػػراد بػػػو أخػػػذىا مػػػف مكانيػػػاج فيػػػك  مػػػغ حػػػذؼ مضػػػاؼ  نػػػدهج 
كالتقػدير  فػػ  يحػػٌؿ أخػػذ لقطتيػػا إال لمنشػػدج ك مػغ ىػػذا فػػ  دا ػػي ليػػذه التكمفػػات 

 كارراء لبياف معنغ الحديث 
 ياني المذاف ذكرىما أبك  بيد فكاضحا البط ف كأما الرأم األكؿ كال

أما األكؿ  فألنو ي عؿ لقطة مكة كلقطة غيرىا مف ساار البمػداف سػكاءج كىػذا 
 مخالؼ لما  اء الحديث مف أ مو 

كأمػػا اليػػاني  فألنػػو لػػـ يسػػم  مػػف العػػرب أف المنشػػد ىػػك الطالػػبج كالػػد رٌد ذلػػؾ 
بيزة أىف ييقىاؿ أبك  بيد نفسوج فقاؿ  قب ذكره ليذا الرأم  كى  لكنو الى ي كز ًفي اٍلعىرى

ا المنشد ىيكى اٍلميعىٌرؼ كالطالب ىيكى الناشد   (ُ)لمطزاًلب  مينشد ًإنزمى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
  ُّّ/ ِغريب الحديث  (ُ)
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 اخلامتة
 نيائجمساّم . -ٗٔ
أف الغرابة نسبٌيةه فما كاف غريبا في بمد كزمف معػيف الػد ال يكػكف غريبػا  -ُ

كتحديده أمر ا تيػادم يختمػؼ  في زمف آخر ك بمد أخرلج ك ميو ف م  الغريب
 مف بمد ألخرل كمف زمف رخر 

معرفػػػة غريػػػب الحػػػديث تعتمػػػد  مػػػغ  ػػػدة أمػػػكر غيػػػر المعرفػػػة المغكيػػػةج  -ِ
 منيا  معرفة الكاال  اال تما ي حيف البياف النبكم 

ك ػػكب الر ػػكع إلػػغ آراء الفقيػػاء لبيػػػاف مػػدلكالت بعػػض ألفػػاظ الحػػػديث  -ّ
لكػػي  يػػذىب إلػػغ ت ػػكيز مػػا لػػـ  -قييػػةخاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ باألحكػػاـ الف–النبػػكم 

 ي كزه الفقياء ا تمادا  مغ ت كيز المغة 
ي ػػد النػػاظر فػػي غريػػب الحػػديث دالػػة اخػػت ؼ العممػػاء فػػي بيػػاف بعػػض  -ْ

 مدلكالت الحديثج كىك أمر ناشد مف شدة تحرييـ 
ينبغػػػػي االسػػػػتعانة فػػػػي تفسػػػػير مػػػػدلكالت بعػػػػض األلفػػػػاظ إلػػػػغ أصػػػػحاب  -ٓ

 ا ة يستعاف بمف يزاكؿ ىذه المينة  مغ ذلؾ مينتياج ميؿ  غريب ألفاظ الزر 
 خير ما يفسر بو الحديث ىك الحديث باالستفادة مف ركاياتو األخرل  -ٔ
ال يصا اال تماد  مغ الت كيز المغكم كحدهج دكف الر كع إلغ السياؽ  -ٕ

 العاـ 
 يستعاف  مغ بياف األلفاظ الغريبة بالنصكص األدبية األخرل  -ٖ
الغريب في مصنفاتيـ ما تػزاؿ تسػتعمؿ بعض األلفاظ التي س ميا أىؿ  -ٗ

 بمدلكليا في المفظ النبكم في بعض البمداف مف غير غرابة 
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 نيائجمخاص . -٘ٔ
 كاف ابف التيبة أشد تحفظا مف أبي  بيد في بياف غريب الحديث   -ُ
 اتكاء أبي  بيد  مغ المعاني المغكية أكير مف ابف التيبة  -ِ
أكيػػػر مػػػف مػػػكطف بمػػػا ال كػػػاف ابػػػف التيبػػػة شػػػديدا  مػػػغ أبػػػي  بيػػػد فػػػي  -ّ

 تستد يو الضركرة 
 سعة معرفة أبي  بيد المغكية  عمتو ي كز ما لـ ي كزه ابف التيبة  -ْ
شػػن  ابػػف التيبػػة  مػػغ أبػػي  بيػػد فػػي غيػػر مكضػػ ج كػػاف الحػػؽ فييػػا مػػ   -ٓ

 أبي  بيد 
لـ يكف ابف التيبة داليقا في كػؿ مػا نسػبو إلػغ أبػي  بيػد  فقػد نسػب إليػو  -ٔ

 ء بعض ارراء التي ىك منيا برا
في كيير مف المكاض  التػي انتقػدىا ابػف التيبػة  مػغ أبػي  بيػد رأينػا أف  -ٕ

 كييرا ممف  اء بعد أبي  بيد ذىب مذىبو كانتصر لو  مغ ابف التيبة 
انتقد ابف التيبة  مغ أبي  بيد بعض المكاض  التػي كػاف الخػ ؼ فييػا  -ٖ

 ؼ أشبو ما يككف بالخ ؼ المفظي  ند إنعاـ النظرج بؿ الد ال يككف ىنػاؾ خػ
 أص  
 مؽ ابف التيبة  كاز ما ذىب إليو أبك  بيد في أكير مف مكضػ   مػغ  -ٗ

 ك كد نٌص فيوج كىذا يدؿ أف مذىب ابف التيبة في تفسير الغريب كاف ضيقا 
كييػر مػػف المكاضػػ  التػي  مػػؽ ابػػف التيبػة  ػػكاز تفسػػيرىا  مػغ مػػا ذىػػب  -َُ

 بيػػدج  إليػػو أبػػك  بيػػد  مػػغ ك ػػكد الػػنصج الػػد ك ػػد فييػػا الػػنص مسػػعفا لػػرأم أبػػي
كىذا يدؿ  مغ أحد أمريف   إمػا أف أبػا  بيػد كػاف  مػغ  مػـ بيػذه األحاديػث أك 
أشباىيا كلكنو لـ يشأ أف يكتبيا في كتابوج كلـ يمتػـز بػذلؾ كلػك التػـز ذلػؾ لكػاف 
ح ػػػـ كتابػػػو فػػػي الغريػػػب أكبػػػر بكييػػػرج أك أف دااػػػرة معارفػػػو كتبحػػػره فػػػي العمػػػـك 

ػػػةن يعػػػرؼ بيػػػا مػػػدلكالت األلفػػػاظ كخاصػػة  مػػػـ المغػػػة كالحػػػديث صػػػٌيرت  نػػده م مكى
ج كالذم أذىب إليػو أف أبػا  بيػد أىػؿ  ف لـ يبمغو في تفسيرىا نصر كال –النبكية كا 

 كفؤه ليذا االحتماؿ الياني   -شؾ
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 اخلامتة
تبيف لنا مف دراسة األلفاظ المختمؼ فييا بيف ىذيف اإلماميف أصكؿ مذىب كؿ 

كيػػػةج غيػػػر أنػػػي أالػػػدـ ذلػػػؾ بػػػأمكر كاحػػػد منيمػػػا فػػػي معال تػػػو لمفظػػػة الغريبػػػة النب
 نػػػد دراسػػػة ألفػػػاظ الغريػػػب  -فػػػي نظػػػرم–ظيػػػرت فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة ذات أىميػػػة 

 كمذاىب  مماء ىذا الفٌفج أس ميا في نقاط 
أف الغرابة نسبٌيةه فما كاف غريبا في بمد كزمف معػيف الػد ال يكػكف غريبػا  -

يػادم يختمػؼ في زمف آخر ك بمد أخرلج ك ميو ف م  الغريب كتحديده أمر ا ت
 مف بمد ألخرل كمف زمف رخر 

معرفػػػة غريػػػب الحػػػديث تعتمػػػد  مػػػغ  ػػػدة أمػػػكر غيػػػر المعرفػػػة المغكيػػػةج  -
 منيا  معرفة الكاال  اال تما ي حيف البياف النبكم 

ك ػػكب الر ػػكع إلػػغ آراء الفقيػػاء لبيػػػاف مػػدلكالت بعػػض ألفػػاظ الحػػػديث  -
يػػذىب إلػػغ ت ػػكيز مػػا لػػـ لكػػي   -خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ باألحكػػاـ الفقييػػة–النبػػكم 

 ي كزه الفقياء ا تمادا  مغ ت كيز المغة 
ي ػػد النػػاظر فػػي غريػػب الحػػديث دالػػة اخػػت ؼ العممػػاء فػػي بيػػاف بعػػض  -

 مدلكالت الحديثج كىك أمر ناشد مف شدة تحرييـ 
ينبغػػػػي االسػػػػتعانة فػػػػي تفسػػػػير مػػػػدلكالت بعػػػػض األلفػػػػاظ إلػػػػغ أصػػػػحاب  -

 اف بمف يزاكؿ ىذه المينة  مغ ذلؾ مينتياج ميؿ  غريب ألفاظ الزرا ة يستع
 خير ما يفسر بو الحديث ىك الحديث باالستفادة مف ركاياتو األخرل  -
ال يصا اال تماد  مغ الت كيز المغكم كحدهج دكف الر كع إلغ السياؽ  -

 العاـ 
 يستعاف  مغ بياف األلفاظ الغريبة بالنصكص األدبية األخرل  -
الغريب في مصنفاتيـ ما تػزاؿ تسػتعمؿ بعض األلفاظ التي س ميا أىؿ  -

بمدلكليا في المفظ النبكم في بعض البمػداف مػف غيػر غرابػةج كىػذا يبػيف ك ػكب 
الر ػػػكع إلػػػغ المي ػػػات العربيػػػة فػػػي فيػػػـ مػػػدلكؿ األحاديػػػث كالنصػػػكص الدينيػػػةج 

 ك دـ إىمالياج لما فييا مف إرث لغكم فصيا 
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دارسػي  مػـ الغريػبج أدلػؼ بعد بياف ىذه النقػاط التػي ىػي مػف األىميػة بمكػاف ل
فػػي تناكليمػػا ليػػذه  -رحميمػػا هللا–منيػػا إلػػغ بيػػاف مػػذىبي أبػػي  بيػػد كابػػف التيبػػة 

 الظاىرة   
مذىب أبي  بيد أك ما نسػتطي  أف نسػميو مػذىب المغػكييف أك مػذىب   - أ

 المكٌسعيف 
يػػرل أبػػك  بيػػد أف المفظػػة الغريبػػة ربمػػا تكػػكف كاسػػعة الداللػػة فػػ  حػػرج  -ُ

 ؿ المفردة أكير مف معنغ  نده أف تحم
يكيػػر اتكػػاء أبػػي  بيػػد  مػػغ المعػػاني المغكيػػة  ف ػػٌؿ نظػػره كػػاف مػػف الناحيػػة  -ِ

 المغكية 
سػػعة معرفػػة أبػػي  بيػػد بالمغػػة  عمتػػو يفٌسػػر كييػػرا مػػف المفػػردات بمعػػافو  -ّ

 لغكية تكالؼ غيره  ف تفسيرىا بو  
يفسػرىاج بػؿ  ال يشترط أبك  بيد لتفسير المفردة الغريبة ك ػكد أيػر آخػر -ْ

 كاف ي تيد في فيـ معناىا حسب اط  و  مغ لغة العرب 
كػػٌؿ مفػػردة غريبػػة ليػػا أكيػػر مػػف معنػػغ فػػي العربيػػة فسػػياؽ الحػػديث ىػػك  -ٓ

الذم يعيننا  مغ تعيػيف المػراد مػف تمػؾ المعػانيج كمػف مػذىب أبػي  بيػد أنػو ال 
  مان  إف احتمؿ سياؽ الحديث كؿ تمؾ المعاني أف تككف  ميعا مقصكدة

 مذىب ابف التيبةج أك ما نستطي  أف نسميو مذىب المحٌدييف أك المتحٌفظيف  - ب
 كاف ابف التيبة شديد التضييؽ في داللة المفردة الغريبة  -ُ
 بياف معنغ المفظة الغريبة  نده يبدأ مف ك كد أير يبينيا  -ِ
مػػػف شػػػدة تحفظػػػو أنػػػو  مػػػؽ بيػػػاف بعػػػض األلفػػػاظ الغريبػػػة  مػػػغ الػػػدليؿ  -ّ

 لناٌص  مغ ىذا المعنغ الشر ي ا
 لـ يكف يعبأ بالت كيز المغكم كحده لمعنغ المفردة   -ْ
ضػٌيؽ ابػف التيبػة فػي داللػة المفػردة الغريبػة حتػغ إنػو انتقػد أبا بيػد فػػي   -ٓ

تفسػػيره ج ك مػػؽ القػػكؿ ب ػػكاز مػػا ذىػػب إليػػو أبػػك  بيػػد بك ػػكد الحػػديث فػػي ذلػػؾج 
  كالد ك د الحديث الذم يؤيد ما ذىب إليو أبك  بيد
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 املراجع
 القرآف الكريـ -ُ
اإلبانػػػة فػػػي المغػػػةج لسػػػممة الصػػػحارم العػػػكتبيج تحقيػػػؽ  م مك ػػػة مػػػف  -ِ

 ق َُِْالمحققيفج كزارة التراث بسمطنة  مافج الطبعة األكلغج 
االسػػػػتذكار ال ػػػػام  لمػػػػذاىب فقيػػػػاء األمصػػػػار ك ممػػػػاء األالطػػػػار فيمػػػػا  -ّ

تضػػػمنو المكطػػػأ مػػػف معػػػاني الػػػرأم كاريػػػار كشػػػرح ذلػػػؾ كمػػػو باإلي ػػػاز 
كاإلختصػػارج ألبػػي  مػػر ابػػف  بػػد البػػر النمػػرمج تحقيػػؽ  سػػالـ محمػػد 

 ق  ُُِْ طا كمحمد معكضج دار الكتب العمميةج الطبعة األكلغج 
إصػػػػ ح غمػػػػط أبػػػػي  بيػػػػد فػػػػي غريػػػػب الحػػػػديثج لعبػػػػد هللا ابػػػػف التيبػػػػةج  -ْ

تحقيػػػػؽ   بػػػػد هللا ال بػػػػكرمج دار الغػػػػرب اإلسػػػػ ميج الطبعػػػػة األكلػػػػغج 
 ق  َُّْ

كػػػر األنبػػػارمج تحقيػػػؽ  محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ إبػػػراىيـج األضػػػداد ج ألبػػػي ب -ٓ
 ق َُْٕ

األغػػانيج ألبػػي الفػػرج األصػػفيانيج دار إحيػػاء التػػراث العربػػيج الطبعػػة  -ٔ
 ق ُُْٓاألكلغج 

اإلمتػػاع كالمؤانسػػةج ألبػػي حيػػاف التكحيػػدمج المكتبػػة العصػػريةج الطبعػػة  -ٕ
 ق ُِْْاألكلغج 

ج محمػد أبػك الفضػؿ إنباه الركاة  مغ أنبػاه النحػاةج ل مػاؿ الػديف القفطػي -ٖ
 ق َُْٔإبراىيـج دار الفكر العربيج الطبعة األكلغج 

ب غات النساءج ألبي الفضؿ ابف طيفكرج تحقيؽ  أحمد األلفيج نشر   -ٗ
 ق  ُِّٔمدرسة كالدة محمد  باس بمصرج 

البمغػػػة فػػػي تػػػرا ـ أامػػػة النحػػػك كالمغػػػةج لم ػػػد الػػػديف الفيركزأبػػػادمج دار  -َُ
 ق ُُِْسعدج الطبعة األكلغج 

بيػػػاف تمبػػػيس ال يميػػػةج لتقػػػي الػػػديف أبػػػي العبػػػاس ابػػػف تيميػػػةج تحقيػػػؽ    -ُُ
 ق ُِْٔم مك ة مف المحققيفج م م  الممؾ فيدج الطبعة األكلغج 
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تػػػاج المغػػػة كصػػػحاح العربيػػػةج لم ػػػكىرمج تحقيػػػؽ  أحمػػػد العطػػػارج دار  -ُِ
 ق َُْٕالعمـ لمم ييفج الطبعة الرابعةج 

ار  ػػكاد معػػركؼج دار تػػاريخ بغػػدادج لمخطيػػب  البغػػدادمج تحقيػػؽ  بشػػ -ُّ
 ق ُِِْالغرب اإلس ميج الطبعة األكلغج 

تاريخ دمشؽج ألبي القاسػـ ابػف  سػاكرج  تحقيػؽ   مػرك العمػرمج دار  -ُْ
 ق ُُْٓالفكر لمطبا ة كالنشرج 

التقريػػػػػب كالتيسػػػػػير لمعرفػػػػػة سػػػػػنف البشػػػػػير النػػػػػذير فػػػػػي  مػػػػػـ مصػػػػػطما  -ُٓ
عربػػيج الحػػديثج لإلمػػاـ النػػككمج تحقيػػؽ  محمػػد الخشػػتج دار الكتػػاب ال

 ق َُْٓالطبعة األكلغج 
التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيدج ألبي  مر ابف  بد البر  -ُٔ

النمػػػػػرمج تحقيػػػػػؽ  مصػػػػػطفغ العمػػػػػكم كمحمػػػػػد البكػػػػػرمج كزارة األكالػػػػػاؼ 
 ق ُّٕٖبالمغربج 

تيػػذيب المغػػةج ألبػػي منصػػكر األزىػػرمج تحقيػػؽ  محمػػد  ػػكض مر ػػبج  -ُٕ
 ـ ََُِكلغج دار إحياء التراث العربيج الطبعة األ

اليقػػػػاتج لمحمػػػػد بػػػػف حبػػػػافج مراالبػػػػة  محمػػػػد  بػػػػد المعػػػػيف خػػػػافج دااػػػػرة  -ُٖ
 ق  ُّّٗالمعارؼ العيمانية بحيدر آباد اليندج 

 ام  البياف في تأكيؿ القرآفج لمحمد بف  رير الطبرمج تحقيػؽ  أحمػد  -ُٗ
 ق َُِْشاكرج مؤسسة الرسالةج الطبعة األكلغ ج 

 دار الفكر  ميرة األمياؿ ج ألبي ى ؿ العسكرمج  -َِ
 ميرة المغػةج ألبػي بكػر ابػف دريػدج تحقيػؽ  رمػزم البعمبكػيج دار العمػـ  -ُِ

 ـ  ُٕٖٗلمم ييفج الطبعة األكلغج 
ال ػػيـج ألبػػي  مػػرك الشػػيبانيج تحقيػػؽ  إبػػراىيـ األبيػػارمج اليياػػة العامػػة  -ِِ

 ق ُّْٗلممطاب  األميرية بالقاىرةج 
قيػؽ  مختػار الحماسة البصريةج لصدر الديف أبػي الحسػف البصػرمج تح -ِّ

 الديف أحمدج  الـ الكتب 
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﴿ِّٓٓ﴾ 

دليػػػػؿ الفػػػػالحيف لطػػػػرؽ ريػػػػاض الصػػػػالحيفج لمحمػػػػد البكػػػػرم الصػػػػديقيج  -ِْ
 ق ُِْٓتحقيؽ  خميؿ شيحاج دار المعرفةج الطبعة الرابعةج 

ديػػػػػكاف األدبج لمفػػػػػارابيج تحقيػػػػػؽ  أحمػػػػػد مختػػػػػار  مػػػػػرج مؤسسػػػػػة دار  -ِٓ
 ق ُِْْالشعبج 

لقػػػػدكس أبػػػػك صػػػػالاج ديػػػكاف ذم الرمػػػػة بشػػػػرح البػػػػاىميج تحقيػػػؽ   بػػػػد ا -ِٔ
 ـ ُِٖٗمؤسسة اإليمافج الطبعة األكلغج 

ديػػػػػػكاف  بػػػػػػدة بػػػػػػف الطيػػػػػػبج تحقيػػػػػػؽ  يحيػػػػػػغ ال بػػػػػػكرمج دار التربيػػػػػػةج  -ِٕ
 ق ُُّٗ

ديػػػكاف  مػػػرك بػػػف أحمػػػر البػػػاىميج تحقيػػػؽ  الػػػدكتكر/ حسػػػيف  طػػػكافج  -ِٖ
 م م  المغة العربية بدمشؽ 

ديػػػػكاف المػػػػػتممس الضػػػػػبعي بركايػػػػػة األصػػػػمعيج تحقيػػػػػؽ  حسػػػػػف كامػػػػػؿ  -ِٗ
 ق  َُّٗيج معيد المخطكطات العربيةج الصيرف

ديػػػػػكاف اليػػػػػذلييفج ترتيػػػػػب محمػػػػػد الشػػػػػنقيطيج الػػػػػدار القكميػػػػػة بمصػػػػػرج  -َّ
 ق ُّٖٓ

الزاىػػػر فػػػي غريػػػب ألفػػػاظ الشػػػافعيج ألبػػػي منصػػػكر األزىػػػرمج تحقيػػػؽ   -ُّ
 مسعد السعدنيج دار الط ا  

الزاىػػػر فػػػي معػػػاني كممػػػات النػػػاس ألبػػػي بكػػػر األنبػػػارمج تحقيػػػؽ  حػػػاتـ  -ِّ
 ق ُُِْالرسالةج الضامفج مؤسسة 

 سنف ابف ما وج تحقيؽ  محمد فؤاد  بد البااليج نشر  البابي الحمبي  -ّّ
 سنف أبي داكدج تحقيؽ  محمد محيي الديفج المكتبة العصرية  -ّْ
سػػنف الترمػػذمج تحقيػػؽ  أحمػػد شػػاكرج البػػابي الحمبػػيج الطبعػػة اليانيػػةج  -ّٓ

 ق ُّٓٗ
سػػػػنف سػػػػعيد بػػػػف منصػػػػكرج تحقيػػػػؽ  حبيػػػػب الػػػػرحمف األ ظمػػػػيج الػػػػدار  -ّٔ

 ق َُّْالسمفية باليندج الطبعة األكلغ ج 
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﴿ِْٓٓ﴾ 

سػػػػنف النسػػػػاايج تحقيػػػػؽ   بػػػػد الفتػػػػاح أبػػػػك غػػػػدةج مكتػػػػب المطبك ػػػػات  -ّٕ
 ق َُْٔاإلس مية بحمبج 

سػػػػير أ ػػػػ ـ النػػػػب ءج لشػػػػمس الػػػػديف الػػػػذىبيج تحقيػػػػؽ  م مك ػػػػة مػػػػف  -ّٖ
 ق َُْٓالمحققيفج مؤسسة الرسالةج الطبعة الياليةج 

تحقيػػؽ  شػػعيب األرنػػاؤكط شػػرح السػػنةج ألبػػي محمػػد الحسػػيف البغػػكمج  -ّٗ
 ق َُّْكزىير الشاكيشج المكتب اإلس ميج الطبعة اليانيةج 

شػػػػػػػػرح النػػػػػػػػككم  مػػػػػػػػغ مسػػػػػػػػمـج لإلمػػػػػػػػاـ النػػػػػػػػككمج دار إحيػػػػػػػػاء التػػػػػػػػراث  -َْ
 ق ُِّٗالعربيجالطبعة اليانيج 

شرح نخبػة أىػؿ الفكػر فػي مصػطمحات أىػؿ األيػرج لممػ   مػي القػارمج  -ُْ
 ـ  تحقيؽ  محمد كىييـ نزار تميـج دار األرال

شعب اإليماف لمبييقيج تحقيؽ   بد العمي  بد الحميدج مكتبػة الرشػد ج  -ِْ
 ق ُِّْالطبعة األكلغج 

شػفاء العميػؿ فػي مسػااؿ القضػػاء كالقػدر كالحكمػة كالتعميػؿج البػف القػػيـج  -ّْ
 ق ُّٖٗدار المعرفةج  

الصػػاحبي فػػي فقػػو المغػػة العربيػػة كمسػػااميا كسػػنف العػػرب فػػي ك ميػػاج  -ْْ
 ق ُُْٖفارسج الطبعة األكلغج ألبي الحسيف أحمد بف 

الصػػػػحاح لم ػػػػكىرمج تحقيػػػػؽ  أحمػػػػد  بػػػػد الغفػػػػكر  طػػػػارج دار العمػػػػـ  -ْٓ
 ـ َُٗٗلمم ييفج الطبعة الرابعةج  

صػػػحيا البخػػػارمج تحقيػػػػؽ  محمػػػد زىيػػػر الناصػػػػرج دار طػػػكؽ الن ػػػػاةج  -ْٔ
 ق ُِِْالطبعة األكلغج 

صػػػػحيا مسػػػػمـج تحقيػػػػؽ  محمػػػػد فػػػػؤاد  بػػػػد البػػػػااليج دار إحيػػػػاء التػػػػراث  -ْٕ
 العربي 

طبقات النحكييف كالمغكييفج لمحمد بف الحسف الزبيػدمج تحقيػؽ  محمػد  -ْٖ
 أبك الفضؿ إبراىيـج الطبعة اليانيةج دار المعارؼج
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العمؿ كمعرفة الر اؿج لإلماـ أحمد بف حنبؿج تحقيؽ  كصي هللا محمد  -ْٗ
 ق ُِِْ باسج دار الخانيج الطبعة اليانيةج 

يػػػدم المخزكمػػػي ك د/ إبػػػراىيـ العػػػيفج لمخميػػػؿ بػػػف أحمػػػدج تحقيػػػؽ  د/ م -َٓ
 السامراايج دار كمكتبة الي ؿ 

الغاية في شرح اليداية في  مـ الركايةج لإلماـ السػخاكمج تحقيػؽ   بػد  -ُٓ
 ـ ََُِالمنعـ إبراىيـج مكتبة أكالد الشيخج الطبعة األكلغج 

غريب الحديثج ألبي سميماف الخطابيج تحقيؽ   بػد الكػريـ العزبػاكمج  -ِٓ
 ق َُِْ امعة أـ القرلج 

غريػػب الحػػديثج  لعبػػد الػػرحمف ابػػف ال ػػكزمج تحقيػػؽ  د/  بػػد المعطػػي  -ّٓ
 ق َُْٓالقمع يج دار الكتب العمميةج الطبعة األكلغج 

غريػػػب الحػػػديث إلبػػػراىيـ الحربػػػيج تحقيػػػؽ  سػػػميماف العايػػػدج  امعػػػة أـ  -ْٓ
 ق َُْٓالقرلج الطبعة األكلغج 

د  بػػػد غريػػػب الحػػػديثج ألبػػػي  بيػػػد القاسػػػـ بػػػف سػػػ ـج تحقيػػػؽ  د محمػػػ -ٓٓ
المعػػػػيف خػػػػافج مطبعػػػػة دااػػػػرة المعػػػػارؼ العيمانيػػػػة حيػػػػدر آبػػػػاد الػػػػدكفج 

 ق ُّْٖالطبعة األكلغج 
الغػػػػريبيف فػػػػي القػػػػرآف كالحػػػػديثج ألبػػػػي  بيػػػػد اليػػػػركمج تحقيػػػػؽ  أحمػػػػد  -ٔٓ

 ق ُُْٗالمزيدمج مكتبة نزار البازج الطبعة األكلغج 
الفػػػػػااؽ فػػػػػي غريػػػػػب الحػػػػػديث ج ل ػػػػػار هللا الزمخشػػػػػرمج تحقيػػػػػؽ   مػػػػػي  -ٕٓ

 كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـج دار المعرفةج الطبعة اليانية  الب اكم
فػػػػػتا البػػػػػارم بشػػػػػرح صػػػػػحيا البخػػػػػارمج البػػػػػف ح ػػػػػر العسػػػػػق نيج دار  -ٖٓ

 ق ُّٕٗالمعرفةج 
فتا البػاالي بشػرح ألفيػة العراالػيج لمشػيخ زكريػا األنصػارمج تحقيػؽ   بػد  -ٗٓ

المطيػػػػؼ ىمػػػػيـ كمػػػػاىر الفحػػػػؿج دار الكتػػػػب العمميػػػػةج الطبعػػػػة األكلػػػػغج 
 ق ُِِْ
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تا المغيػػػػث بشػػػػرح ألفيػػػػة الحػػػػديثج لإلمػػػػاـ السػػػػخاكمج تحقيػػػػؽ   مػػػػي فػػػػ -َٔ
 ق ُِْْحسيفج مكتبة السنةج الطبعة األكلغج 

الكامػػػؿ فػػػي المغػػػة كاألدبج ألبػػػي العبػػػاس المبػػػردج تحقيػػػؽ  محمػػػد أبػػػك  -ُٔ
 ق ُُْٕالفضؿ إبراىيـج دار الفكر العربيج الطبعة الياليةج 

 ق ُُْْالياليةج لساف العربج البف منظكرج دار صادرج الطبعة  -ِٔ
المتفػػػؽ كالمفتػػػرؽج لمخطيػػػب البغػػػدادمج تحقيػػػؽ  محمػػػد الحامػػػدمج دار  -ّٔ

 ق  ُُْٕالقادرمج الطبعة األكلغج 
م مػػػػؿ المغػػػػة البػػػػف فػػػػارسج تحقيػػػػؽ  زىيػػػػر سػػػػمطافج مؤسسػػػػة الرسػػػػالة  -ْٔ

 ق َُْٔلمنشرج الطبعة اليانيةج 
المحكػػـ كالمحػػيط األ ظػػـج البػػف سػػيدهج تحقيػػؽ   بػػد الحميػػد ىنػػداكمج  -ٓٔ

 ق ُُِّالكتب العمميةج الطبعة األكلغج دار 
المستدرؾ  مغ الصحيحيفج لمحاكـ النيسابكرمج تحقيؽ  مصطفغ  بد  -ٔٔ

 ق  ُُُْالقادرج دار الكتب العمميةج الطبعة األكلغج 
مسند اإلماـ أحمػد بػف حنبػؿج طبػ  دار الرسػالةج تحقيػؽ  م مك ػة مػف  -ٕٔ

 ق ُُِْالمحققيفج الطبعة األكلغج 
أبيػػػػات المعػػػػانيج البػػػػف التيبػػػػةج تحقيػػػػؽ  د/ سػػػػالـ المعػػػػاني الكبيػػػػر فػػػػي  -ٖٔ

الكرنػػػػككي ك بػػػػد الػػػػرحمف اليمػػػػانيج مطبعػػػػة دااػػػػرة المعػػػػارؼ العيمانيػػػػةج 
 ق ُّٖٔالطبعة األكلغج 

المع ـ الكبير لمطبرانيج تحقيؽ   حمػدم  بػد الم يػد السػمفيج الطبعػة  -ٗٔ
 اليانية 

مقػػػاييس المغػػػةج ألبػػػي الحسػػػيف أحمػػػد بػػػف فػػػارسج تحقيػػػؽ   بػػػد السػػػ ـ  -َٕ
 ق ُّٗٗاركفج دار الفكرج ى

المكطػػػػأج لإلمػػػػاـ مالػػػػؾج تحقيػػػػؽ  محمػػػػد فػػػػؤاد  بػػػػد البػػػػااليج دار إحيػػػػاء  -ُٕ
 ق َُْٔالتراث العربيج 
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الميسػػػر فػػػي شػػػرح مصػػػابيا السػػػنةج لفضػػػؿ هللا التكربشػػػتيج تحقيػػػؽ  د/  -ِٕ
 ق ُِْٗ بد الحميد ىنداكمج مكتبة نزار البازج الطبعة اليانيةج 

ب الػػػػػديف النػػػػػكيرمج دار الكتػػػػػب نيايػػػػػة األرب فػػػػػي فنػػػػػكف األدبج لشػػػػػيا -ّٕ
 ق ُِّْبمصرج الطبعة األكلغج 

النياية في غريب الحديث كاأليرج ألبي السعادات ابف األييػر ال ػزرمج  -ْٕ
 ق  ُّٗٗتحقيؽ  طاىر الزاكم كالمحمكد الطناحيج المكتبة العمميج 

الػػكافي بالكفيػػات ج صػػ ح الػػػديف الصػػفدمج تحقيػػؽ  أحمػػد األرنػػػاؤكط   -ٕٓ
 ق َُِْار إحياء التراث العربيج كتركي المصطفغج د
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