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، تحقیق د. محمود  ٢ـ طبقات الشافعیة الكبرى ، تاج الدین بن علي بن عبد الكافي السبكي ، ط ١ـ 

  )  . ٢٩٧(، ص  ١محمد الطناجي ، د . عبد الفتاح محمد الحلو ، ج 

 " أ " 

 



 

 

                            ااء  

  

  أھدي ھذا البحث إلى سر وجودي               

  إلى أبي وأمي اللذین ربیاني فأحسنا تربیتي فاللھما بارك في عمریھما

  وأرحمھما كما ربیاني صغیرا                   

  خواني الذین قاموا بتشجیعي ودفعي إلى اإلستزادة من العلموإلى كل ا

  كتور محمددإلى أخي الدكتور سامي وإلى أخي ال          

  وإلى إخوتي األحباء عثمان ویاسر                 

  وإلى رفیقة طفولتي  وتوأم روحي غادة                

  وإلى أختي التي أعتز بھا الدكتوره إسراء              

  محمد الشیخ وإلى إبني ونور حیاتي                      

  محمد إبني وإلى كل أبناء أخواني وأخواتي الذین الیقل حبھم عن حب

  أھدي ھذا البحث راجیة أن یكون شمعة في دروبھم جمیعاً   

  ب حیاتھم.ونبراساً یضئ لھم درو              

                                                           

  

  الباحثة                                                                       

  " ب "                              

                                   



  

                        و   

وانطالقًا من قوله تعالى حكایة  لي  وأشكره على إعانته وتیسیرهاهللا أحمد    

  :عن سیدنا سلیمان 

)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������(٢       

   ٣وفي الحدیث الشریف(من الیشكر الناس الیشكر اهللا) 

فإني أتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى معهد بحوث ودراسات العالم 

اإلسالمي وٕالى كل العاملین فیه والذین وقفوا إلى جانبي حتى خروج هذا 

أبشر عوض محمد إدریس الذي  /البحث إلى النور وأخص بالشكر البروفیسر

شرفني بتفضله باإلشراف على هذه الرسالة والذي لم یبخل علي بعلمه 

الفیاض فقد كان دائم العطاء فلم یكل او یمل من ترددي علیه جعله اهللا ذخرا 

كما أخص بالشكر لهذه األمة وأكثر من أمثاله فله الشكر الوافر الجزیل.

كان دائم النصح لي فله مني  وافرالشكر  الدكتور/ أبو بكر علي الحاج الذي

وأن یبارك اهللا فیه والیفوتني ان أشكر أخي الدكتور المرتضى الزین جماع 

كر إلى كل من أعان في خروج هذا البحث فجزاهم اهللا عني خیر والش

  زاء.الج

                                                             
 )١٩( آیة ، )١٩(  ج سورة النمل، -٢

والترمذي في  .٤٨١١،ح٤/٢٧٤معروف، أخرجھ أبو داود،كتاب البر والصلة،باب شكر ال-  ٣

وقال ھذا حدیث  ١٩٤٥ح  ٤/٣٣٩  إلیك أحسن لمن الشكر في جاء ما ٣٥ بابكتاب البر والصلة 

  حسن صحیح.

 " ج " 



١ 

 

 المقدمة                                           

أنفسنا ومن سیئات ستعینه ونستهدیه ونعوذ باهللا من شرور ون هحمدنالحمد هللا  إن  

إال اهللا وأن  وأشهد أن الإله هللا فال مضل له ومن یضلل فال هاد لها أعمالنا من یهده 

  : محمدُاً◌ عبده ورسوله وبعد

 طالب أبي بن علي له قال لقد حتى .لعرب لسانا أفصح ا فقد كان رسول اهللا صلى

 ونراك واحد أب بنو نحن اهللا رسول یا -:نهد بني وفد یخاطب وسمعه رضي اهللا عنه

    :فقال أكثره نفهم ال بما العرب وفود تكلم

فكان رسول اهللا صلى اهللا علیه  ١) سعد بني في وربیت تأدیبي فأحسن ربي (أدبني

ن اهللا سبحانه أفك ،شعوبهم وقبائلهم بما یفهمونه على اختالف وسلم یخاطب العرب

وتعالى قد أعلمه مالم یكن یعلمه غیره وقد كان أصحابه یعرفون أكثر مایقوله 

حین وفاته صلى اهللا علیه  وماجهلوه سألوه عنه فیوضحه لهم واستمر عصره إلى

لعربي عندهم فكان اللسان ا، عصر الصحابه جاریا على هذا النمطوجاء  ،وسلم

وخالط العرب غیر جنسهم  ،إلى أن فتحت األمصار،صحیحا الیتداخله الخلل

فتعلموا من اللسان العربي ما البد لهم في  ،ونشأ بینهم األوالد ،فامتزجت األلسن

  .الخطاب وتركوا ماعداه 

فسلكوا سبیلهم فما  وجاء التابعون .وتمادت األیام إلى أن انقرض عصر الصحابه 

  فلما أعضل الداء ألهم اهللا  .مانهم إال واللسان العربي قد استحال أعجمیاانقضى ز 

طرفا من صرفوا إلى هذا الشأن تعالى جماعه من أهل المعارف أن سبحانه و 

  .للسنه النبویه وحفظا لها حراسة ثفشرعوا في تألیف علم غریب الحدی .عنایتهم

 
 
 

                                         
 حجر ابن یعني شیخنا اقتصر وٕان ضعیف:  السخاوي وقال ضعیف قال ابن عساكر إسناده - ١

 ثابت سند له یعرف ال: تیمیة ابن وقال فتاویه بعض في بالغرابة علیه الحكم على

  ).٢٩١/ ١(،)الشوكاني,القدیر فیض(
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  ن أول من جمع في هذا الفن شیئا:إوقیل 

  )ـه٢١٠ (معمر بن المثنى التمیمي البصري المتوفى سنة ةبو عبیدأ-١

  )ـه٢٠٤ة(أبو الحسن النضربن شمیل المازني النحوي المتوفى سن ثم جمع-٢

 فجمع كتابا  )ـه٢١٦ (المتوفى سنة ثم جاء عبد الملك بن قریب األصمعي-٣

  أحسن فیه وأجاد.

فجمع كتابه فصار القدوة  ـ)ه٢٢٤ (ثم جاء أبو عبید القاسم بن سالم المتوفى سنة-٤

  في ذلك.

ثم تتابعت المسیرة الظافرة في هذا الشأن فصنف جماعة من العلماء كتبا قیمة في   

حتى یكونوا  غریب الحدیث سبعة من علماء ةالباحث تعلم غریب الحدیث وقد إختار 

  وهم: مدار بحثها

  )ـه٢٢٤م الهروي المتوفى سنة(أبو عبید القاسم بن سّال -١

  )ـه٢٧٦بن مسلم بن قتیبة الدینوري المتوفى سنة( عبد اهللا بو محمدأ-٢

  )ـه٢٨٥إبراهیم بن إسحاق الحربي الحافظ المتوفى سنة(-٣

  هـ)٣٤٩(المتوفى سنة أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم الخطابي الُبستي-٤

  )ـه٥٣٨أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة(-٥

  )ـه٥٩٧لرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى سنة(أبو الفرج عبد ا-٦

  )ـه٦٠٦المبارك بن محمد بن األثیر الجزري المتوفى سنة(-٧

تقدم به ا الذي تجعله مادة لبحثهة أن تالباحث علم غریب الحدیث رأت ونسبة ألهمیة

   : رت له عنواناالنیل درجة الدكتوراه في السنة وعلوم الحدیث وقد اخت

دیث من القرن الثالث الهجري إلى القرن السادس الهجري كتب غریب الحأشهر  (

   دراسة تحلیلیة نقدیة)

ي أسأل اهللا العلي القدیر أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم وأن یلهمن

  الصواب والسداد في القول والعمل.
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  أهمیة البحث:

  : تبرز أهمیة هذا البحث فیما یلي

  .أهمیته في خدمة شروح السنة التعریف بعلم غریب الحدیث وبیان-١

  .على مناهج المؤلفین في هذا الفن التعرف -٢

  ة الباحثین المعاصرین في هذا الفن.استكشاف القیمة العلمیة لكتب الغریب لفائد -٣

 احة التي والمس ة)مدار الدراس(العلمیه التي أضافتها كتب الغریب اإلضافات -٤

  تغطیها وقیمتها العلمیة.

  .السنة النبویة لمثل هذه الدراسات حاجة مكتبة-٥

  أسباب إختیار الموضوع:

  الرغبة األكیدة في دراسة السنة النبویة الشریفة أوًال.-١

  . مر بهاالتعریف بعلم الغریب وأسباب نشأته والمراحل التي -٢

  ا فن التألیف في علم الغریب .أنشؤ التعریف بعلماء الغریب الذین -٣

واإلضافات التي أضافها كل منهم   ماء مدار البحثالتعرف على مصنفات العل-٤

  . لسابقیه

  لفائدة الباحثین في علم الغریب.الغریب علماء على منهج كل من التعرف -٥

  أهداف البحث:

  ف هذا البحث إلى تحقیق األتي:یهد

بحیاة األئمة ونشأتهم والدورالكبیر الذي ساهموا به في مجال علم التعریف -١

  الغریب.

  یها هؤالء األئمة في تألیف كتبهم.لموارد والمصادر التي اعتمد علبیان ا-٢

  ناهج هؤالء األئمة في تألیف كتبهم.بیان م-٣

یب ویتمثل ذلك في أثر المؤلفین والكتب التي ألفوها القیمة العلمیة لكتب الغر بیان -٤

   الالحقة المؤلفة في هذا الموضوع. في المصادر



٤ 

 

  حدود البحث:

ث دراسة كتب مخصوصة من كتب غریب الحدیث لسبعة من أعالم یتناول هذا البح 

هذا العلم وهم:(القاسم بن سالم ،عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة،إبراهیم بن إسحاق 

،أبو الفرج عبد إبراهیم الخطابيمحمدد بن مْ حَ الحربي،محمود بن عمر الزمخشري،

  .الرحمن بن علي بن الجوزي والمبارك بن محمد بن األثیر)

  اسات السابقة:الدر 

  غریب الحدیث بین أبي عبید وابن قتیبة(دراسة داللیة مقارنة)-١

  بحث مقدم للحصول على درجة الماجستیر في اللغة العربیة(تخصص علم الغة)

    جامعة أمدرمان اإلسالمیة-إعداد الطالبة:إحسان الیاس محمد الزبیر

  .راف/الدكتور:سیدنا علي جوبإش قسم الدراسات اللغویة والنحویة- كلیة اللغة العربیة

  أهداف البحث:من 

  تجلیة شخصیات كان لها أثرها في المیدان العلمي في سالف الزمان.-١

الكشف عن المنهج الذي كان ینتهجه كل من الهروي وابن قتیبة  في هذه -٢

  الدراسات.

  إثبات أنهما كانا من رواد علم الغریب في عهدیهما.-٣

  :حثةالذي إتبعته البا المنهج 

إعتمدت الباحثة في هذا البحث على المنهج الوصفي مع اإلعتماد على فقد 

  اإلحصاء .

  البحث: هیكل

  لباحثة بحثها إلى أربعة فصول قسمت ا

  :الفصل األول 

بمؤلفي الغریبین فعرفت بأبي عبید القاسم بن سالم وعن  خصصته الباحثة للتعریف

ة التي عاش فیها وأثاره العلمیة وثناء عصره والحالة السیاسیة واإلجتماعیة والعلمی

  العلماء علیه وكذلك تم التعریف بابن قتیبة على نفس النمط.

  

 



٥ 

 

  :أما الفصل الثاني

دته اللغویة في وصف غریب الحدیث للهروي ذاكرة مصادر الكتاب وما فخصصته 

إستشهد بها وتقسیم الكتاب ومادته العلمیة وأثره في المصنفات  يوالشواهد الت

  حقة.الال

  :لفصل الثالث وا

وصف كتاب ابن قتیبة  وقد ذكرت فیه الباحثة مصادر الكتاب غرضه  الذي كان

وأثر الكتاب في المصنفات ومادته اللغویة وتقسیم الكتاب وتبویبه  ومنهجه العلمي 

  الالحقة

  أما الفصل الرابع :

لیه وختمت ختلفا عازنة بین الغریبین فعرضت فیه ما اتفقا وما افقدإحتوى على مو 

  بحثها بخصائص عامة للكتابین في ضوء الدراسات الحدیثة.

  من النتائج التي توصلت إلیها الباحثة:و 

  عدم تعرض الهروي في كتابه إلى مقدمة یوضح فیها الهدف من تألیف الكتاب،

،اتفق ابن قتیبة والهروي في  الشواهد التي إعتمدا علیها ترجع إلى األیات واألحادیثو 

ض الكلمات واختلفوا في بعضها ،تفسیر ابن قتیبة لبعض الكلمات التي تفسیر بع

  وردت في غریب الهروي ولم یفسرها.

  غریب الحدیث  شرح ومنهجه في هـ) ٢٢٤سالم(  بن القاسم أبو عبید  -2

  داد:الدكتور / المرتضى الزین أحمد محمدإع

  ةاألستاذ المشارك بجامعة إفریقیا العالمیة وكلیة جبرة العلمی

  من أهداف بحثه:

  یسعى هذا البحث لتحقیق جملة من األهداف المهمة ، والتي من أبرزها ما یلي : 

  . التعریف باإلمام أبي عبید القاسم بن سالم ، وبیان مكانته العلمیة-١

التعرف على جهود اإلمام أبي عبید القاسم بن سالم في شرح غریب الحدیث ، -٢

 لحدیث ) . وبیان منهجه في كتابه ( غریب ا

  العنایة بجهود المحدثین في خدمة السنة النبویة ، وعلوم الحدیث-٣



٦ 

 

 -ه على األتي:بحثیقوم هیكل و 

  م ،  وفیه أربعة مطالب :التعریف باإلمام أبي عبید القاسم بن سّال  

  المطلب األول : نشأته ، وحیاته العلمیة .

  علیه . العلماء المطلب الثاني : ثناء

  عبید . أبي مؤلفات اإلمام المطلب الثالث :

  . عبید أبي اإلمام وفاة:  الرابع المطلب

أما المبحث الثاني فكان بعنوان : التعریف بكتاب غریب الحدیث ، ومعالم شرح 

  الغریب فیه ، وجعله في أربعة مطالب :

 المطلب األول : نبذة عن الكتاب ، وجهود العلماء في العنایة به .

  . الالحقة الكتب في لكتاب غریب الحدیث ، وأثره العلمیةالقیمة  :الثاني المطلب

  المطلب الثالث : االنتقادات الموجهة  لكتاب غریب الحدیث .

  عبید . المطلب الرابع : معالم شرح الغریب عند أبي

ثم ختم البحث بذكر أهم النتائج التي توصل إلیها ، وذكر بعض التوصیات المهمة 

  وصیات أخرى متعلقة بالسنة وعلوم الحدیث . المتعلقة بغریب الحدیث ، وت

  ثم قام بإعداد فهرسا للمصادر والمراجع .

  نهج البحث:م

یتبع هذا البحث المنهج الوصفي التاریخي التحلیلي،ویمكن توضیح مالمح هذا 

  المنهج في األتي:

جمع المادة العلمیة من المصادر التاریخیة وكتب التفسیر وكتب أحكام القرآن -١

  وشروحها باإلضافة للمراجع الحدیثة.السنة النبویة وكتب 

  نصوص المقتبسة من المصادر والمراجع.تقوم الباحثة بالتوثیق العلمي لل-٢

  دیث النبویة من مصادرها المعتمدة.عزو اآلیات وتخریج األحا-٣

  الحكم على األحادیث.-٤

  یبة الواردة في البحث.شرح الكلمات الغر -٥

  جمة لألعالم الواردین في البحث.تر تقوم الباحثة بال-٦



٧ 

 

  صناعة الفهارس الفنیة.-٧

  هیكل البحث:

خاتمة على هذا فصول و  وسبعةة البحث أن یقوم على مقدمة وتمهید اقتضت طبیع

  النحو:

   : مقدمة

  وتتضمن:

  أهمیة البحث-١

  أسباب اختیار الموضوع-٢

  أهداف البحث-٣

  الدراسات السابقة في الموضوع-٤

  منهج البحث-٥

  هیكل البحث-٦

  ملخص البحث-٧

  التمهید-٨

  یكل البحث:ه

  یقوم على مقدمة وتمهید وسبعة فصول وخاتمة:

  الفصل األول: التعریف بأبي عبید القاسم بن سالم وكتابه غریب الحدیث

  وفیه مبحثان: 

  مالمبحث األول:التعریف بأبي عبید القاسم بن سّال 

  اآلثارغریب الحدیث و  هكتابالتعریف بالمبحث الثاني: 

 ابن قیبة الدینوري وكتابه غریب الحدیث:الفصل الثاني

                 وفیه مبحثان: 

  المبحث اآلول:التعریف بابن قتیبة الدینوري 

  المبحث الثاني:التعریف بكتابه غریب الحدیث 

  إبراهیم بن إسحاق الحربي وكتابه غریب الحدیث الفصل الثالث:
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  وفیه مبحثان:

  لتعریف بإبراهیم بن إسحاق الحربي           المبحث األول: ا 

  المبحث الثاني:التعریف بكتابه غریب الحدیث

  الخطابي وكتابه الغریبأبو سلیمان حمد بن محمد  الفصل الرابع:

  وفیه مبحثان:

  سلیمان الخطابيالمبحث األول :التعریف بأبي 

  المبحث الثاني :التعریف بكتابه غریب الحدیث

  و القاسم محمود بن عمر الزمخشري وكتابه الفائقأب س:الفصل الخام

  المبحث األول: التعریف بأبي القاسم الزمخشري 

  المبحث الثاني :التعریف بكتابه الفائق في غریب الحدیث

  أبــو الفــــرج وكتابه غریب الحدیثجمال الدین  :الفصل السادس

  وفیه مبحثان: 

  أبو الفرج حمن بن عليعبد الر  المبحث األول :التعریف بجمال الدین

  المبحث الثاني: التعریف بكتابه غریب الحدیث

الجزري وكتابه النهایة في غریب الحدیث  المبارك بن محمدابن األثیر  الفصل السابع:

  واآلثر

  وفیه مبحثان:

  المبحث األول : التعریف بابن األثیر الجزري

  األثرالمبحث الثاني:التعریف بكتابه النهایة في غریب الحدیث و  

  الخاتمة

  الفهارس:

  وتشمل على:

  فهرس اآلیات القرآنیة.-

  فهرس األحادیث النبویة.-

  فهرس األعالم المترجم لهم.-
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  فهرس المصادر والمراجع.-

    فهرس الموضوعات.-
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  ملخص البحث                         

                         

اب غریب الحدیث من القرن الثالث قامت الباحثة باختیار عنوان لهذا البحث(كت    

الهجري إلى القرن السادس الهجري دراسة تحلیلیة نقدیة) وقد قامت الباحثة بتقسیم 

،وقد كانت حدود هذا البحث متضمنة البحث إلى سبعة فصول تضمنت تمهید وخاتمة

علماء الحدیث الذین كان لهم السبق في الدفاع والذب عن سنة  كتب لسبعة من

أحادیث التعریف بكل ماهو شاذ أو معجم من بشرح كل ماكان من غریب و رسول اهللا 

  النبي صلى اهللا علیه وسلم وهؤالء العلماء السبعة هم:

  مأبوعبید القاسم بن سّال -١

  ابن قتیبة الدینوري-٢

  إبراهیم بن إسحاق الحربي-٣

  أبو سلیمان الخطابي-٤

  محمود بن عمر الزمخشري-٥

   الجوزي أبو الفرج جمال الدین بن-٦

  وابن األثیر الجزري -٧

وقد قامت الباحثة باتباع نفس المنهجیة في الحدیث عن حیاة كل إمام من األئمة  

لكل من العلماء السابق ذكرهم  مدار البحث  حیث قامت الباحثة بتخصیص فصل

 ،للتعریف باسم اإلمام :إلى مبحثین خصص المبحث األولوقد قسم كل فصل 

وآثاره  ،وتالمیذه ،العلمیة متضمنة ألشهر مشایخه وحیاته،أته ونش ،ولقبه ،وكنیته

  .ثم وفاته ، وثناء العلماء علیه،العلمیة

  ه. فیما خصص المبحث الثاني لكل من األئمة للتعریف بكتابه ومنهجه فی 

المنهج الوصفي التاریخي  في هذا البحث فهو أما المنهج الذي إتبعته الباحثة

  التحلیلي.

  .ة متضمنة ألهم النتائج والتوصیاتث بخاتموقد ختم البح
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Abstract                                                                                                     
           

  The researcher has chosen an address of this research (Books of 
strange tradition from the third century of the Hegira to the sixth 
century of the Hegira analytical criticism  study)and she has divided 
it to seven chapters that contain preface and suffix as well as 
bounds including seven of the specialists who have been well 
known in defending 0f the Messenger of god Mohammed,s 
Suna(god,s praise and peace be upon him)and explaining what may 
be strange and definig what is 0dd or pointed from prophe�c 
traditions(god,s praise and peace be upon him)The seven specialists 
are: 
1-Abu Obaid Ibn Salam.                                                        
 2-Ibn Qutiba Aldinory .                                                          
3-Ibraheem Ibn Ishag Alharbi .                                             
4-Abu Ssuliman Alkhatabi    .                                                
5-Mahmoud Ibn Omer Alzamak hshari.                            .                     
6-Abu Alfarag Gamal Aldeen  Ibn Algaozi .                         
7-Ibn Alatheer Algzry.                                                             
The researcher has followed the same methodology in tradition 
about the life of every Imam. Moreover, the researcher devoted 
certain chapter for the specialist that have been mentioned before.  
Each chapter has been divided into two section: the first section 
devoted for: Imam’s name, surname, nickname, his coming into 
being , his scientific life including his famous sheiks, pupils, his 
scientific quotes, the praise of the specialists upon him, then his 

death . 
The second section devoted for definition of Imam’s book and his 
method pertaining to that book. But the method which has been 
followed by the researcher in this research is analytical historical 

descriptive method. 
Moreover, the research conclusion including the more important    

results and recommendations.                                          
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  التمهید                                   

  التعریف بعلم الغریب وبیان أهمیته               

  التعریف بعلم الغریب لغة واصطالحًا:

  الغریب في اللغة:

غمض وخفي . و المغربون بكسر الراء  أيم :ب : ككرُ رُ غ: اء عن الفیروز آبادي ج

ألنه دخل فیهم عرق غریب  :سموا بهو شرك فیهم الجن المشددة في الحدیث : الذین تُ 

  .١ أو لمجیئهم من نسب بعید

  .٢ إذا اشتد وجعه وأغرب الرجل، الرجل صار غریبا  غربأ:  قال الجوهري

 وكالم غریب جاء بشيء  :وأغرب ،الغربة باأللف: دخل في أغرب قال الفیومي:  

  .٣ ریبغبعد عن وطنه فهو  :َغُرَب  الشخص بالضم .بعید من الفهم غریب 

 كحدیث الحدیث من الغریب: قال أنه األصبهاني حافظال منده بن اهللا عبد أبي عنو 

 الرجل انفرد إذا،حدیثهم یجمع ممن األئمة من وأشباههما تادةوَقَ◌َ◌َ◌َ◌◌َ  هريالزُ 

  .٤ غریبا: یسمى بالحدیث عنهم

 

                                         
-القاموس المحیط،محمد بن یعقوب الفیروز آبادي،الناشر:مؤسسة الرسالة -١

 .١٥٤،ص١بیروت،ج
ج اللغة وصحاح العربیة:إسماعیل بن حماد الجوهري،دار العلم المالیین الصحاح تا -٢

 .١٩٢،ص١،ج٤بیروت،ط
 المصباح المنیر،أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري،المكتبة-٣

 . ٢٣٠,٤٤٤،ص٢لعصریة،جا
  العراقي الحسین بن الرحیم عبد الدین زین الصالح، ابن مقدمة شرح واإلیضاح التقیید-٤

 المحسن عبد محمد: عثمان ،الناشر محمد الرحمن عبد: وتحقیق هـ)،دراسة ٨٠٦ -  هـ٧٢٥ (

  ٢٦٨،ص١م)،ج١٩٦٩-هـ١٣٨٩( ،١ط بالمدینة السلفیة المكتبة صاحب الكتبي
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  الغریب اصطالحا:التعریف ب

هو عبارة عما وقع في متون األحادیث من األلفاظ الغامضة البعیدة من الفهم لقلة  

  .١الهااستعم

 :عن المشاطوجاء 

 ال بأمر سناداإل أو المتن في تفرد أي فقط واحد راو رواه الذي الحدیثالغریب من 

 بن زید عن المجید عبد رواه ٢ )بالنیات األعمال ما:(إنمثاله  الرواة من غیره یذكره

  .٣أسلم

  

  

   

             

                                         
  ١،ج١علوم الحدیث،أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري،مكتبة الفارابي،ط -١

 .٢٧٢،ص
ول اهللا صلى اهللا ب كیف كان بدء الوحي إلى رس/با١/كتاب بدء الوحي،١أخرجه البخاري،-٢

/باب فیما عني به الطالق ١١/كتاب الطالق، ٧أخرجه أبو داود، -١،ح١/٣علیه سلم،

  ٢٢٠١،ح١/٦٧٠والنیات،

 
:  المشاط ،تحقیق محمد حسن الحدیث، مصطلح في البیقونیة المنظومة شرح السنیة التقریرات-٣

 - هـ١٤١٧ (٤لبنان ،ط – بیروت -  العربي بالكتا دار:  زمرلي ،الناشر أحمد فواز

  .٦٤،ص١جم)،١٩٩٦
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  نشأة غریب الحدیث                    

  

   دین السیوطي:جاء عن جالل ال

 بن النضر صنفه من أولن إ :فقیل في علم الغریب التصنیفأكثروا  العلماءن إ

 فقلیلة أل صغیرة وكتبهم األصمعي ثم، المثنى معمربن عبیدة أبو وقیل ،میلشُ 

 المائتین بعد وذلك وأجاد فاستقصى المشهور كتابه :مسّال  بن القاسم عبید أبو بعدهم

 في عبید أبااإلمام  فات ما الدینوري قتیبة بن مسلم بن اهللا عبد محمد أبو تتبع ثم

 على ونبه المشهور كتابه في فاتهما ما الخطابي سلیمان أبو تتبع ثم المشهور كتابه

 وفوائد زوائد فیها كثیرة كتب بعدها لفأُ  ثم أصوله أي  أمهاته فهذه  لهما أغالیط

 رالغفا لعبد الغرائب كمجمع ةأجل أئمة مصنفوها كان ما إال منها یقلد وال كثیرة

 للهروي والغریبین للزمخشري والفائق السرقسطي لقاسماألبي  الحدیث وغریب الفارسي

 الغریب كتب أحسن وهي األثیر البن النهایة ثم المدیني موسى أبي للحافظ وذیله

   .١ تداوال وأكثرها اآلن وأشهرها وأجمعها

 
 

                                         
 عبد:  السیوطي، تحقیق بكر أبي بن الرحمن عبد النواوي، تقریب شرح في الراوي تدریب -١

 .١٨٥،ص٢الریاض،ج – الحدیثة الریاض مكتبة:  اللطیف ،الناشر عبد الوهاب
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  :القاري علي المال عن جاء كما

 سنة أربعین فیه أقامو  جداً  فیه تعب أنه معم لإلمام القاسم بن سّال  الحدیث غریبأن 

 أهل من وقع ومع ذلك بمرت غیر إال أنه لهقب لمن بالنسبة وأجاد استقصى بحیث ،

 وعمل.  به ینتفعون  الناس یزل ولم.  الشأن هذا في قدوةً  وصار ، جلیل موقع العلم

 على ُقَداَمة بن ینالد موفق الشیخ رتبه وقد. علیه بیالتعق في كتاباً  الضریر سعید أبو

 ، الحنبلي الَهَرويّ  بیدع أبي كتاب منه وأجمع وغیره الصِّحاح في كما الحروف ترتیب

 أشیاء علیه زاد أي :واستدرك علیه فنقب  الَمِدیني موسى أبو الحافظُ   به اعتنى وقد

 ثم . التنبیه إلى فیه یحتاج لكن الترتیب الفائق،حسن اسمه اكتاب لزمخشريكما ألف ا

 واستنباطا أخذا  أي تناوال الكتب أسهل وكتابه ،النهایة في األثیر ابن الجمیع جمع

 فقدان مع: فیه قلیل إعواز مع ، غالبا الحدیث لفظ فیه یذكر لما المقصود المعنى في

 زادو  تعالى اهللا رحمه السیوطيالدین  جالل  لخصه وقد ، قلیلة  مواضع في استیفاء

 یستغني ال كتاب وهو.  راألثی ابن نهایة لخیصت في النثیر الدر  وسماه  ، أشیاء

  .١الطالب عنه

  وجاء عن السخاوي:   

    نقلوا فیما الغریب صنف من    ***  أول خلف معمر أو والنضر      

    صنفــــا حمد ثم القتبي    ***   واقتفــى عبید أبو تلى ثم      

    الفـــن أهل غیر تقلد وال     ***  بالظـن تخض الو  به فاعن      

  صائـد البن بالدخان كالدخ     ***    بالــوارد فسرته ما وخیر     

  ٢ واهـم وهو الجماع فسره   ***       والحاكم الترمذي عند كذلك     

 

                                         
 محمد سلطان بن على الحسن أبو الدین نوراألثر ، أهل مصطلحات في الفكر نخبة شرح -١

: وتعلیق غدة،تحقیق أبو الفتاح عبد الشیخ: له قدم" القاري على بمال" المعروف الهروي القاري

 .٥٠٣،ص١بیروت،ج – لبنان : األرقم دار الناشر: تمیم نزار وهیثم تمیم نزار محمد
 دار: السخاوي ،الناشر رحمنال عبد بن محمد الدین الحدیث ، شمس ألفیة شرح المغیث فتح-٢

 .٤٥،ص٣هـ)،ج١٤٠٣( ، ١لبنان ،ط – العلمیة الكتب
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  :أفضل مایفسر به الغریب

 روایات بعض في مفسرا به یظفر أن:  الحدیث غریب تفسیر في علیه یعتمد ما أقوى

   علیه اهللا صلى النبي أن صیاد ابن حدیث في روي ما نحو.  الحدیث

   الدخ:  قال. ١) ؟ هو فما خبیئا لك خبأت قد:  (  له قال سلم و

  :  له قال سلم و علیه اهللا صلى النبي أن الحدیث معنى وٕانما 

  بعض فيو  الدخان یعني الدال بضم الدخ:  فقال ؟ هو فما ضمیرا لك أضمرت قد

   :سلم و علیه اهللا صلى - اهللا رسول قال ثم:  نصه ما الحدیث روایات

  .  ٢) ،�������������������������������������������: (   له وخبأ)  خبیئا لك خبأت قد إني( 

   : سلم و علیه اهللا صلى - اهللا رسول فقال.  الدخ هو : صیاد ابن فقال

 على فحسب الكلمة هذه ذلك من صیاد ابن فأدرك ٣ )  كقدر  تعدو فلن اخسأ ( 

 تمام على وقوف غیر من الشیاطین من الشيء بعض اختطاف في الكهان عادة

 إدراك قدر على لك مزید فال أي)  قدرك تعدو فلن اخسأ( : له قال ولهذا.  البیان

  .٤ الكهان

   

  

  

  

                                         
 .٦١٧٢،ح١٥/٤٢٠أخرجه البخاري،كتاب/ الجمعة،باب/قول الرجل للرجل إخسأ،-١
 ).١٠،آیة(  ٢٥سورة الدخان،ج-٢
 .٦١٧٢،ح١٥/٤٢٠أخرجه البخاري،كتاب/ الجمعة،باب/قول الرجل للرجل إخسأ،-٣
 بابن المعروف الدین تقي أبوعمرو، الرحمن، عبد بن الحدیث عثمان علوم أنواع معرفة-  ٤

 الكتب دار: الفحل ،الناشر یاسین ماهر - الهمیم اللطیف عبد: هـ  تحقیق٦٤٣: ت( الصالح

  .٣٧٧،ص١م)،ج ٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٣(: النشر سنة ١العلمیة،ط
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  :أقسام الغریب

 وذلك صحیح غیر وٕالى، الصحیح في خرجةالم فرادكاأل صحیح: إلى ینقسم الغریبو 

  .الغرایب على الغالب هو

  : قال أنه عنه اهللا رضي حنبل بن أحمد فعن

   .الضعفاء عن وعامتها مناكیر فإنها الغرایب األحادیث هذه تكتبوا ال

 الحدیث وهو ٕاسناداو  متنا غریب هو ما فمنه : آخر وجه من أیضا الغریب وینقسم

  .واحد راو متنه بروایة تفرد الذي

 من جماعة عن مروي معروف متنه الذي كالحدیث متنا ال إسنادا غریب هو ما ومنه

 مع الوجه ذلك من غریبا كان: آخر صحابي عن بروایته بعضهم تفرد إذا الصحابة

  .غریب غیر متنه أن

: الترمذي فیه یقول الذي وهذا. الصحیحة المتون أسانید في الشیوخ غرائب ذلك ومن

 ولیس متنا غریب هو ما إذا یوجد فال ینعكس النوع هذا أرى وال الوجه ذاه من غریب

      .١فرواه به تفرد عمن الفرد الحدیث اشتهر إذا إال إسنادا غریبا

 غریبا یكون قد بل الضعف وال الصحة ینافي ال غریبا بكونه الحدیث ووصف

   ضعیفا غریبا أو صحیحا

  :منها كثیرة يوه الصحیح كأفراد: الصحیح الغریب ومثال

 .٢العذاب) من قطعة :(السفر مرفوعا هریرة أبي عن حدیث 

  

  

  

                                         
 ٢٧٣,٢٦٨،ص١التقیید واإلیضاح،زین الدین عبد الرحیم،ج-١
  ١٧١٠،ح٢/٦٣٩/باب السفر قطعة من العذاب،١٩/كتاب أبواب العمرة،٣٣خاري،أخرجه الب-٢

 .55،ح١٢/٥٠٠/باب السفر قطعة من العذاب،٥٥/كتاب اإلمارة،٣٤ومسلم،
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  .الغریب على الغالب هو بصحیح لیس الذي الغریبو 

   الناس) رواه قد الذي الظاهر العلم وخیر الغریب العلم (شر: قال مالك عنف

  : أنواع ثالثة إلى الغریب الحاكم وقسم

  .المتون رائبوغ ، وغرائب الشیوخ الصحیح، غرائب

  :الترمذي شرح في جاء

 فقط السند بعض وغریب، سندا ال ومتنا، ومتنا سندا غریب :أقسام على الغریب 

  .فقط المتن بعض وغریب"

  .١یمثل ولمأطلق  الذي هو: والثاني. واضح: األول فالقسم

 : الثالث القسم

  ٢)لنیةبا األعمال(:قال وسلم علیه اهللا صلى النبي عن الخدري سعید أبي عن

  .صحیح والمتن كله غریب إسناد هذا: الفتح أبو قال

  .زرع أم بحدیث عائشة عن: الرابع والقسم

  .صحیح والحدیث السند من موضعا تخص غرابة فهذه: الفتح أبو قال

 عبد ألن الطبراني عند من ذكر ما مثاله یكون أن یصلح فإنه: الخامس القسم وأما

 علیه اهللا صلى قوله منه المرفوع وٕانما مرفوعا الحدیث جمیع جعال وعبادا العزیز

    .المتن بعض غرابة فهذه ٣)زرع ألم زرع كأبي لك كنت(:وسلم

                                         
 إسحاق أبو الدین برهان أیوب، بن موسى بن الصالح،إبراهیم ابن علوم من الفیاح الشذا-١

 مكتبة:  هالل،الناشر فتحي صالح:  ،تحقیق)هـ٨٠٢:  المتوفى( الشافعي القاهري، ثم األبناسي،

 .٤٤٨،ص٢م)،ج١٩٩٨ هـ١٤١٨ (١الرشد،ط
 .١٣سبق تخریج الحدیث ص-٢
  - ٥١٨٩،ح٧/٢٧/كتاب النكاح،باب حسن المعاشرة،٦٧أخرجه البخاري،-٣

/باب حدیث أم ١٤/كتاب فضائل الصحابة رضي  اهللا تعالى عنهم،٤٤أخرجه مسلم،

 ٢٤٤٨،ح٤/١٨٩٦زرع،
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 فإنه المقدسي طاهر بن محمد كالم من التقسیم هذا أخذ أنه إلى الفتح أبو وأشار

  .أنواع خمسة إلى واألفراد الغرائب قسم

 بالعمل ینفرد وسنن روایتهم من إال توجد ال بلد أهل بها ینفرد ومتون أسانید: خامسها

  .مصرهم غیر في بها یعمل ال مصر أهل بها

 أو ومتنا سندا كله الغریب فیشمل الخامس النوع وأما: وقال األقسام الفتح أبو ذكر ثم

  .١اآلخر دون أحدهما

  :أراء العلماء في علم الغریب  

  .  شر هو فإذا خیر الحدیث غریب أن كنا نرى قال عبد الرزاق: 

  .  المشهور یعني هاهناو  ، هنا ها من یأتیك الذي العلم خیر: المبارك ابن وقال

  . عرف ما العلم إنما یعرف ال ما العلم لیسالزهري  : وقال

 الحدیث غریب طلب ومن ، تزندق بالكالم الدین طلب من:  قال یوسف أبي عنو 

  .٢ أفلس تمیابالك المال طلب ومن ،كذب

  : أحمد اإلمام الوق

  .)علیها ُیعتمد وال ، بها ُیعمل ال التي ، الغرائب الحدیث شر(

. الضعفاء عن وعامتها ، مناكیر ،فإنها الغرائب األحادیث هذه التكتبوا : أیضاً  وقال

 ، أوفائدة غریب، حدیث هذا : یقولون الحدیث أصحاب سمعت إذا : یقول وكان

 لیس حدیث أو ،المحدِّث نم خطأ أو ، حدیث في حدیث دخل أو ، خطأ أنه فاعلم

  . ٣سفیان و شعبة روى قد كان وٕان ، إسناد له

                                         
 .٤٤٩- ٤٤٨،ص٢أیوب، ج بن موسى بن إبراهیم،الصالح ابن علوم من حالفیا الشذا-١
 ١٢٥،ص٢الیواقیت والدرر،عبد الرؤوف المناوي،ج-٢
 بن اهللا عوض بن طارق معاذ والمتابعات،أبو بالشواهد تقویةاألحادیث في اإلرشادات-٣

  .٧٣،ص١م)،ج١٩٩٨- هـ١٤١٧(١الریاض ،ط –القاهرة،دارزمزم–تیمیة مكتبةابن:محمد،الناشر
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 رجال فأدخلت ،معه یأكل بمسكین یؤتى حتى یأكل الكان  عمر ابنأن  :روى نافع

   علیه اهللا صلى النبي سمعت علي هذا تدخل ال نافع یا :فقال كثیرا فأكل معه یأكل

  .  ١)أمعاء سبعة في یأكل الكافرو  ، واحد معي في یأكل المؤمن( : یقول سلم و

 والكافر ، واحد معي في یأكل المؤمن( ُكَریب أبي حدیث عن أحمد اإلمام ُسئل لمَّا و

  .)أمعاء سبعة في یأكل

 الطرق طلب ُینكر وجعل!  ضعیفة أحادیث ، وجهاً  ثالثین من حدیثاً  یطلبون :قال

  .١لكالما هذا نحو أو ؛ به تنتفعون ال شيء هذا:  قال ، هذا نحو

 غریب روایة یتوقى أن للرجل ینبغي: ٣یونس بن لعیسى ٢معاویة بن زهیرقال 

 اال الناس عند أفسده ما ركعة مائتي الیوم في یصلي نكا رجال أعرف فإني الحدیث

  .٤الحدیث غرائب روایته

                                                                                                                     
 
 ٥٠٧٨،ح٥/٢٠٦١/باب المؤمن یأكل في معي واحد،١١/كتاب األطعمة،٧٣أخرجه البخاري، -١
 الكوفي، الجعفي، خیثمة أبو المجود، اإلمام، الحافظ، الجعفي الرحیل بن حدیج بن معاویة بن زهیر - ٢

ث توفى سنة ثال.وتسعین خمس ولد سنة.وٕاتقان حفظ صاحب العلم، أوعیة من كان.الجزیرة محدث

سیر أعالم النبالء،اإلمام الذهبي،تحقیق:مجموعة محققین بإشراف شعیب (وسبعین ومائة

  )١٧٩،ص١٥األرنؤوط.الناشر:مؤسسة الرسالة،ج
 الحافظ أخو الكوفي، السبیِعي، محمدالهمداِني، وأبو عمرو، أبو الحجة، الحافظ، القدوة، اِإلمام، - ٣

 )١٦،ص١٦م النبالء،اإلمام الذهبي،جومائة(سیر أعال إسرائیل مات سنة سبع وثمانین
 عجاج محمد. د:  الرامهرمزي، تحقیق الرحمن عبد بن والواعي ،الحسن الراوي بین الفاصل المحدث -٤

  .٥٦٢،ص١هـ)،ج١٤٠٤ (٠، ٣بیروت ،ط – الفكر دار:  الخطیب ،الناشر
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  أهمیة معرفة علم الغریب:

 بالتحري حقیق ، صعب فیه والخوض الحدیث، بأهل جهله یقبح مهم فن علم الغریب

 علیه نبیه كالم تفسیر على یقدم أن ربه اهللا ولیتق خائضه فلیحذر ، بالتوقي جدیر ،

 ویتحرون ، التثبت اشد فیه یتثبتون السلف وكان. بالظن رجما والسالم الصالة أفضل

:  قال منه حرف عن - عنه اهللا رضي - أحمد سئل لما ولهذا ، التحري أعظم فیه

 عن األصمعي وسئل.  بالظن الحدیث في أتكلم أن أكره فإني ، الغریب أهل سلوا

 ولكن ، اهللا رسول حدیث أفسر أنا ال:  فقال ؟ ١)بهقَ بسَ  أحقُّ  الجارُ  (حدیث معنى

  . ٢اللزیق السقب أن تزعم العرب

 التصحیف من وقع ما وذكر ومعرفته بالغریب العنایة في الدین زین وصى وقد

  .٣فیه  یقلد ال من دتقلی أو به العنایة عدم بسبب

  

                                         
 .٢١٣٩،ح٢/٧٨٧/باب عرض الشفعة على صاحبها،٢/كتاب السلم، ٤٠أخرجه البخاري،-  ١

 .١٢٦،ص٢الیواقیت والدرر،عبد الرؤوف المناوي،ج-٢
 محمد بن صالح بن إسماعیل بن محمد إبراهیم أبي األنظار ، تنقیح لمعاني األفكار توضیح-٣

 بن محمد بن صالح الرحمن عبد أبو:  وتحقیق هـ ،دراسة١١٨٢ األمیرالصنعانيالمعروف ب

  .٢٣٥،ص٢،ج م)١٩٩٧/هـ١٤١٧( ١لبنان ،ط -  بیروت، العلمیة الكتب دار: عویضة ، الناشر
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   وكتابه غریب الحدیث  مالتعریف بأبي عبید القاسم بن سّال :  المبحث األول

  مطالب: ةثوفیه ثال

  وكنیته ولقبه ومولده ونشأته  نسبهالمطلب األول : إسمه و 

-هـ١٥٧( ولد سنة عبیدي أ ببى م بن عبداهللا البغدادي، یكنهو القاسم بن سّال 

 )، كان عالمًا بالحدیث، وعارفًا بالفقه والمذاهب، رأسًا في اللغة، إمامًا فيهـ٢٢٤

  .١القراءات

المجتهد البحر ، البغدادي، اللغوي ،الفقیه صاحب المصنفات كان أبوه عبدا اإلمام 

  .٣موبها ولد القاس ٢ اةهر  رومیا لرجل من أهل

اسان وكان مؤدبا صاحب نحو وعربیة وطلب الحدیث والفقه وهو من أبناء أهل خر 

ولم یزل معه ومع ولده وقدم  ٥أیام ثابت بن نصر بن مالك ٤وولي قضاء طرسوس

  .١ دیث وصنف كتبا وسمع الناس منهبغداد ففسر بها غریب الح

                                         
نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر،أبو الفضل أحمد بن علي بن -١

 –هـ) ،تحقیق :عبد اهللا بن ضیف الرحیلي،الناشر:سفیر ٨٥٢محمد ابن حجر العسقالني(

 .٢٢١،ص٢،ج١الریاض ،ط
(معجم البلدان،یاقوت خراسان مدن أمهات من مشهورة عظیمة مدینة: بالفتح :هراة  - ٢

  )٣٩٦،ص٥الحموي،ج
المنتظم في تاریخ الملوك واألمم ،عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (أبو  -٣

 ٩٦،ص١١هـ)،دار صادر ،ج٥٩٧-هـ٥٠٨الفرج)(

 )٢٨،ص٤الروم(معجم البلدان،ج وبالد وحلب أنطاكیة بین الشام بثغور مدینة هي - ٤
 سنة بالمصیصة ومات. الثغور إمرة ولي.األمیر الخزاعي الهیثم بن مالك بن نصر بن ثابت-٥

(تاریخ بغداد،الخطیب وصالح. فضل عنه یذكر:  الخطیب قال.ومائتین ثمان

 )١٤٢،ص٧البغدادي،ج
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ره ابن الجزري ضمن علماء ظ القرآن وذكحفضمن علماء  وقد ذكره اإلمام الذهبي:

  .٢تالقراءا

تاب، فقال للمعلم: وقد كان سالم یرغب في أن یتعلم ابنه فكان مع ابن ُأستاذه في الكُ 

  .٣َعلِِّمي الَقاِسَم، َفِإنها َكسبه

  ه وهدیه الحتاجوا.تِ مْ كان عاقال لو حضره الناس یتعلمون من سَ  وقال ثعلب :

رع وهو أحد أئمة الدنیا صاحب حدیث وفقه ودین وو  اً ان أبو عبید صدوقوقد ك

ومعرفة باالدب وایام الناس جمع وصنف واختار وذب عن الحدیث ونصره وقمع من 

   .خالفه

كان أبو عبید دینا فاضال عالما فقیها صاحب  : وقال االزهري في كتاب التهذیب

  .٤سنة

كان طاهر بن عبد اهللا ببغداد، فطمع في أن یسمع من أبي عبید وطمع في أن وقد 

فلم یفعل أبو عبید حتى كان هو  ،ه في غریب الحدیثیأتیه في منزله لیسمع كتاب

                                                                                                                     
هـ)،دار ٢٣٠-هـ١٦٨( ابن سعد الطبقات الكبرى ،محمد بن منیع أبو عبد اهللا البصري الزهري-١

  .صادر بیروت

  

  

 
-ناشر:دار الجیلم المحیسني،اللحفاظ القرآن عبر التاریخ،محمدمحمدمحمد سا معجم-٢

 ٤٠٩،ص١،ج١بیروت،ط
-هـ١٤١٣(٩بیروت،ط-،اإلمام الذهبي،الناشر مؤسسة الرسالةسیرأعالم النبالء-٣

(قوله علمي:لغة األعاجم:انظر سیر أعالم النبالء،المرجع ٤٩١،ص١٠م)،ج١٩٩٣

 ).٤٩١،ص١٠السابق،ج
 للطباعة الفكر م)الناشر:دار ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ (١،ط محمد بن أحمد األزهريتهذیب اللغة،-٤

 .٢٨٥،ص٨والتوزیع،ج والنشر
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یأتیه. فقدم علي بن المدیني وعباس العنبري فأرادا أن یسمعا غریب الحدیث فكان 

  .١ لهما فیحدثهما به إجالال لعلمهمایحمل كل یوم كتابه ویأتیهما في منز 

  

  

، ٣بن جعفریل ، وٕاسماع٢القرآن على: أبي الحسن الكسائي وقد قرأ اإلمام أبو عبید

: أبي عبیدة، وأبي مشاهیر اللغة أمثال نوأخذ اللغة ع .البلخيوشجاع بن أبي نصر 

 ٤ زید

  له كتاب األموال، وفضائل القرآن، وغریب الحدیث، وهو هاّم جدًا، 

رون وقد وصلت مصنفاته إلى بضعة وعش قال فیه: هو كان خالصة عمري.

  .٥ مصنفا

  .٦عد من أهل السنه والجماعه أیضاً وهویفأبو عبید من علماء اللغة والحدیث  

           ةوصغیر  ةرصه الشدید على الصدق في كل كبیر ومما اتصف به أبو عبید ح

 قال:حدثني ٧ومن ذلك ماروي ان ابن عبید بن علي بن الحسین بن حربویه القاضي

                                         
  .٤٩٧-٣٩٦،ص١٠اإلمام الذهبي،ج-سیر اعالم النبالء -١

شیخ القراءة والعربیة لقب بالكسائ لكساء أحرم فیه كان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم في علوم -  ٢

نة تسع وثمانین ومائة(سیر أعالم النبالء اإلمام القرآن وعلم الغریب مات س

 ).١٣٧،ص١٧الذهبي،ج

إمام حافظ ثقة ولد سنة بضع ومائة أخذ عنه أبوعبید القراءة تحول في أخر عمره إلى بغداد -  ٣

 )٢٢٩،ص١٥ونشر علمه بها(سیر أعالم النبالء،اإلمام الذهبي،ج

   .٤٩١سیر أعالم النبالء،اإلمام الذهبي،المرجع السابق،ص ٤-

 ٢٢١،ص٢،ج١ط-مرجع سابق-نزهة النظر،ابن حجر العسقالني،-٥
 ٧٨،ص١شرح العقیده الطحاویه،سفر بن عبد الرحمن الحوالي،ج-٦
 ة حدث عنه النسائ في القضا قاضي الثبت، المحدث، العالمة، ابن حربویه القاضي، - ٧

وكان یتفقه ألبي  وتسعین،وكان من فحول العلماء ثالث سنة فقدمها صحیحه وولي قضاء مصر

  .اإلصطخري سعید أبو علیه وصلى مائة، وثالث عشرة تسع توفى سنة ثور،
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(داود ذا عبید القاسم أن أسأل عن مسألتین فقال ما هما فقلت اأبي قال: سألت أب

  ٢و(اولي األیدي واألبصار) :قلت .ما األیدي فقال :القوه ١)ألیدا

قلت فما بال أحدهما ثبتت فیها الیاء وحذفت األخرى قال عمل الكاتب  .العقول:قال 

فاندفعت أسأل عن مسأله أخرى قال قلت مسألتین یرحمك اهللا قلت ما حضر 

  .٣ حمك اهللا الصدق ال قال وٕان كان یرمنز ني المجلس أحد أبعد م

  عبید حبه لشكر العلم ومن ذلك قوله: من شكر باأومن األشیاء التي كانت تمیز  

العلم أن تستفید الشيء، فإذا ذكر لك؛ قلت: خفي علي كذا وكذا، ولم یكن لي به 

  .٤ه فالن كذا وكذا؛ فهذا شكر العلمعلم حتى أفادني من

  تعالى: لقوله ٥دققت على محدث بابه قطما قوله عبید  يأب أسند عن 

  .٦)ِهْم َلَكاَن َخْیرًا لَُّهمْ َج ِإَلیْ تخرُ ( َوَلو َأنَُّهم َصَبُروا َحتَّى  

    العصر الذي عاش فیه أبو عبید:

كان الزمن الذي أظل أبا عبید من أزهى عصور اإلسالم إذ بین سنة الستین     

قاسم ابن والمائة وسنة األربع والعشرین والمائتین وهي الفترة التي عاش خاللها ال

  م، تعاقب على خالفة المسلمین فیها ستة من خلفاء بني العباس:ّال س

                                         
 )١٧( ،آیة )٢٣سورة ص،ج(-١
 )٤٥( ،آیة  )٢٣سورة ص،ج(-  ٢
هـ)، ٤٦٣- هـ٣٩٢دادي (الجامع ألخالق الراوي وأداب السامع،أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغ-٣

 .٣٠٤،ص١الریاض،ج-هـ)١٤٠٣(-ة المعارفالطحان،الناشر:مكتبتحقیق : د / محمود 
  الیحصبي موسى بن عیاض السماع ،القاضي وتقیید الروایة أصول معرفة إلى إللماع -٤

  العتیقة المكتبة -  التراث دار صقرالناشر أحمد السید هـ)،تحقیق٥٤٤/ هـ٤٧٩ (

 .٢٢٩،ص١تونس،ج القاهرة/ - ١٩٧٠ - هـ١٣٧٩ النشر سنة
 ت:( السیوطي الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد النواوي، ریبتق شرح في الراوي تدریب -٥

 ٥٩٠،ص٢طیبة،ج دار: الفاریابي ،الناشر محمد نظر قتیبة أبو: تحقیق)هـ٩١١
 ).٥،آیه( ٢٦الحجرات،ج-٦
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هتمام الخلفاء إلالمهدي ، الهادي، الرشید ، األمین ، المأمون والمعتصم وكان 

كالرشید والمأمون بالعلم وٕاعالئهم منزلة العلماء أبلغ األثر في ظهور نهضة علمیة 

  .١اد وخراسان ومصر والحرمینفي أرجاء والیات دولة الخالفة في بغد

  : المطلب الثاني

  لعلمیة)اوآثاره  ،وتالمیذه ،ورحالته العلمیة ،(شیوخه حیاته العلمیة

  من أشهر شیوخه:

طلب َأبو عبید العلم وسمع الحدیث ونظر في الفقه واالدب، واشتغل في الحدیث 

ن الروایة والفقه واألدب والقراءات وأصناف علوم االسالم، وكان دینا ورعا حس

  أخذ َأبو عبید االدب والعلم عن وقد  صحیح النقل ولم یطعن أحد في شيء من دینه

  أكابر ادباء عصره أمثال:

  محمد بن إدریس الشافعي: -١

 ؟أبو عبید على الشَّاِفِعي وتناظر معه ِفي اْلُقْرء هل هو حیض َأو طهراإلمام  تفقه

و قد انتحل كل واحد منهما مذهب صاحبه ِإلى َأن رجع كل منهما ِإلى ما قاله األخر 

 وتأثر بما أورده من الحجج والشواهد، وهذه الحكایه فیها دالله على عظمة  َأبى

  .٢دعبی

  -:َشریك بن عبد اهللا بن أبي نمر المدني –٢

                                         
الناسخ والمنسوخ،القاسم بن سالم ، دراسة وتحقیق:محمد بن صالح المدیفر،الناشر:مكتبة -١

  .١٥م،المقدمه،ص١٩٩٧- هـ١٤١٨، ٢یاض،طالر  - الرشد/ شركة الریاض 

  

 
غریب الحدیث،القاسم بن سالم،تحقیق:د:محمد عبد المعید خان،الناشر :مطبعة دائرة المعارف  -٢

 ٨،ص١م)،ج١٩٦٤-هـ١٣٨٤العثمانیه،حیدر آباد،الدكن،ط(
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المحدث حدث عن: َأنس، وسعید بن المسیب، كما حدث عنه: مالك واسماعیل بن 

ین وقد عیدالَمْقُبِريُّ وهو صدوق ومن صغار التابعجعفر، . وروى عنه من الكباِر: س

  .١ثأخذ عنه أبو عبید الحدی

  -بن واضح الحنظلي:عبد اهللا بن المبارك  -٣

حنظلة من أهل مرو كان مولده سنة ثماني عشرة ومائة وكان أحد األئمة  يمولى بن

  فقها وورعا وعلما وصنف وحدث وحفظ ولزم الورع  في الدین والعبادة  

  ٢زمانه وامام االتقیاء في عصره طلب العلم وهو ابن عشرین سنه أمه خوارزمیه عالم

  رحالته العلمیه:
  

  قال اإلمام الذهبي:

قرأ القرآن على: الكسائي، وٕاسماعیل بن جعفر، وشجاع بن أبي نصر. أن أبا عبید 

وسمع الحروف من طائفة. وقد سمع: هشیم بن بشیر، وشریك بن عبد اهللا، وهو 

ولي قضاء طرسوس ایام ثابت بن نصر بن و طلب الحدیث والفقه.كما خ له،أكبر شی

ففسر بها غریب الحدیث. وصنف كتبا، وحدث، وحج . وقال ابن  قدم بغدادو مالك.

  .٣مصر مع ابن معین سنة ثالث عشرة، وكتب بمصراإلمام القاسم یونس: قدم 

بن عبد الرحمن  طالب علم فسمع بها هشام بن عمار وسلیمان أنه قدم دمشق كما 

                                                                                                 .٤وحدث عنه

                                         
اف سیر أعالم النبالء،االمامشمس الدین أحمد بن محمد عثمان الذهبي،تحقیق:مجموعة محققین بأشر -١

 .٢٠٢ص ١١شعیب األرناؤوط،الناشر :مؤسسسة الرسالة،ج
 .٣٩٥،ص١٥ج- سیر اعالم النبالء،مرجع سابق -٢
تاریخ اإلسالم،شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ،تحقیق:د:عمر عبد السالم تدمري  -٣

 .٣٢١،ص١٦،ج١م)،ط١٩٨٧- هـ١٤٠٧لبنان(-الناشر :دار الكتاب العربي بیروت
 الشافعي اهللا عبد بن اهللا هبة ابن الحسن بن علي القاسم أبي الحافظ العالم ق،االمامتاریخ دمش -٤

 الفكر دار ،الناشر: شیري :علي وتحقیق دراسة )، هـ ٥٧١ - هـ -  ٤٩٩ ( عساكر بابن المعروف

  .٥٨،ص٤٩والتوزیع،ج والنشر للطباعة
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   ن أشهرتالمیذهم

  -ابن أبي الدنیا : -١

المحدث العالم الصدوق أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن عبید بن سفیان بن أبي    

وأقدم شیخ  األموي البغدادي صاحب التصانیف ولد سنة ثمان ومائتین الدنیا القرشي

وهو من صغار . سعدویه الواسطي وهو من موالي بني أمیهبن له سعید بن سلیمان 

اآلخذین عن تبع التابعین ورتبته عند ابن حجر صدوق حافظ صاحب تصانیف 

  .١ هـ٢٨١توفى سنة

  -علي بن عبد العزیز البغوي:-2

بمكة. كان یطلب على التحدیث ویعتذر بأنه محتاج  جاورالحافظ  أبو الحسنهو 

أدركت علي  ٢وقال محمد بن عبد الملك بن أیمن وقال عنه الدارقطني: ثقة مأمون

بن عبد العزیز بمكة وكان یعامل الناس فقلت ِلَوزَّانه َأعطیه ِمَئة درهم صحاحا على 

؟ فقال:ال ،إنما العیب عندهم الكذب أن أقرأ أنا فقیل البن أیمن: فهل یعیبون مثل هذا

  .٣ وهذا كان ثقة

  

  

                                         
 مجموعة:  الَذَهبي،تحقیق أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدین شمس النبالء، أعالم سیر-١

 ٤٠٢، ص٢٥الرسالة،ج  مؤسسة:  األرناؤوط ،الناشر شعیب بإشراف محققین
 حنبل بن أحمد بن اهللا عبد الرحمن عبد أبا بها وسمع العراق، إلى محمد بن أیمن :رحل-  ٢

 محمد أبو قال وغیره سعد بن خالد عنه روى السنن، وصنف وباألندلس بالمشرق وحدث وطبقته،

 كثیر في لیس ما على وغریبه صحیح من احتوى رفیع مصنف أیمن ابن مصنف: أحمد بن علي

(بغیة الملتمس في تاریخ رجال وثالثمائة ثالثین سنة أیمن بن اهللا عبد أبو مات. المصنفات من

 )١٠٢،ص١أهل األندلس،أحمد بن یحي الضبي،ج
، ٥ج،١ط،اإلسالمیه رالبشائ دار بن حجر العسقالني، أحمد الفضل أبو،المیزان لسان-٣

  .٥٥٩ص
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  مطلب الثالث:ال

  وفاته وثناء العلماء علیه

خرج أبو عبید من العراق إلى مكة للحج وقدكان ذلك في سنة تسع عشرة ومائتین  

وقیل سنة أربع عشرة ومائتین فلما عزم العودة إلى العراق واستأجر مركبا بعد الفراغ 

فقد رأى في اللیلة . یا كانت سببا في مجاورته للبلد األمین حتى ماتمن حجه رأى رؤ 

التي عزم على الخروج  في صبیحتها النبي صلى اهللا علیه وسلم في منامه وهو 

جالس وعلى رأسه قوم یحجبونه وناس یدخلون فیسلمون علیه ویصافحونه، قال: 

رسول اهللا صلى اهللا  فكلما دنوت ألدخل منعت، فقلت لهم: لم ال تخلون بیني وبین

علیه وسلم قالوا: ال واهللا ال تدخل إلیه وال تسلم علیه وأنت خارج غدا إلى العراق، 

فقلت لهم: إني ال أخرج إذا، فأخذوا عهدي، ثم خلوا بیني وبین رسول اهللا صلى اهللا 

الكراء وسكنت اعلیه وسلم، فدخلت وسلمت علیه وصافحني، فأصبحت ففسخت 

وقیل إنه رأى المنام بالمدینة ومات بها بعد رحیل ، ا إلى الوفاة بمكة، ولم یزل به

وحین بلغ عبد اهللا بن طاهر نعي أبي عبید .١الناس عنها بثالثة أیام، رحمه اهللا تعالى

  انشأ یقول: 

  ِمْحَجامِ ر َوَكاَن َفاِرَس ِعْلٍم َغیْ  َیا َطاِلَب الِعْلِم َقْد َماَت اْبُن َسالَِّم *       

  امِ ـَلْم َیْلَق ِمْثَلُهْم ُأْسَتاُذ َأْحكَ    *  َت الَِّذي َكاَن ِفْیَنا ُرْبَع َأْرَبَعٍة َما     

ُلهُ         امِ ـَوَعاِمٌر َوَلِنْعَم التِّْلُو َیا عَ    *  ْم ــَخْیُر الَبِریَِّة َعْبُد اِهللا َأوَّ

     .٢َسالَّمِ  َماِن اْبُن َمْعٍن َواْبنُ َوالَقاسِ   *    ا ـاللََّذاِن َأَناَفا َفْوَق َغْیِرِهمَ اُهَما   

     

  

                                         
وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمن ، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن -١

 .٦٢ص، ٤بیروت، ج -خلكان ، ألمحقق: إحسان عباس ، ألناشر : دار صادر
دار الكتب العلمیه -تاریخ بغداد، أحمد بن علي أبو بكر الخطیب البغدادي، الناشر-٢

  .٤١٢،ص١٢وت،ج،بیر 
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  ثناء العلماء علیه:  

سمعت إسحاق بن راهویه یقول: اهللا یحب الحق أبو عبید أعلم  :١قال أحمد بن سلمة

إلینا وقال أحمد مني وأفقه وقال أیضا: نحن نحتاج إلى أبي عبید وأبو عبید ال یحتاج 

  .كل یوم خیرا أبو عبید أستاذ وهو یزداد بن حنبل :

أبو عبید :فقال  أبي عبید سئل یحیى بن معین عن حینما:وجاء عن اإلمام الذهبي

ثقة مأمون و من نظر في كتب أبي عبید أبو عبید  :یسأل عن الناس وقال أبو داود

علم مكانه من الحفظ والعلم وكان حافظا للحدیث وعلله ولي قضاء الثغور مدة مات 

  .٢ائتین رحمه اهللا تعالىعشرین ومبمكة سنة أربع و 

قال عبد اهللا بن طاهر: كان الناس أربعة: ابن عباس فى  :كما ورد عن اإلمام النووي

عبید القاسم بن سالم فى زمانه، والشعبى فى زمانه، والقاسم بن معن فى زمانه، وأبو 

  .٣زمانه

لن یضیع الناس ما حیي أبو عبید  :كان األصمعي یقول: وجاء عن ابن الجوزي

   .وقال إبراهیم الحربي: ما شبهت أبا عبید إال بجبل نفخ فیه روح،

ویضع الكتب  ،ویصلي ثلثه ،ثهثالثا فینام  ثلأوقال النووي :كان ابو عبید یقسم اللیل 

  .٤ثلثه

  

                                         
أحمد بن سلمة:حافظ حجة،مجود أبو الفضل،رفیق مسلم في الرحلة روى عنه أبو زرعة توفى -١

 )٣٧٨،ص٢٥سنة ست  وثمانین ومائتین(سیر أعالم النبالء،اإلمام الذهبي،ج
تذكرة الحفاظ،شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي -٢

 اعانة تحت المكي الحرم مكتبة في المحفوظة القدیمة النسخة عن صحح: ،الناشر هـ)٧٤٨(ت:

 ٤١٧،ص٢جالعربي، التراث احیاء دار الهندیة العالیة الحكومة معارف وزارة
هـ) ٦٧٦تهذیب األسماء واللغات،أبي زكریا محي الدین بن شرف الدین النووي(-٣

 .٣٨٧،ص١تحقیق:مصطفى عبد القادر،ج
- ملوك واألمم،عبد الرحمن بن علي محمد الجوزي(أبو الفرج)،دار صادرالمنتظم في تاریخ ال-٤

  .٩٧،ص١١بیروت،ج
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من اهللا تعالى  : وقال الهالل بن العالء الرقي .١لن یضیع الناس ما حیي هذا المقبل

م: بالشافعي تفقه في حدیث رسول اهللا صلى اهللا على هذه األمة بأربعة في زمانه

علیه وسلم، وبأحمد بن حنبل ثبت في محنته ولوال ذاك لكفر الناس، وبیحیى بن 

وبأبي عبید القاسم بن  معین نفى الكذب عن حدیث رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، 

   .٢سالم فسر غریب الحدیث ولوال ذاك القتحم الناس الخطأ

كان أبو عبید  فاضال في دینه وفي علمه ربانیا  : ٣امل القاضيقال احمد بن ك

حسن الروایة و متفننا في أصناف علوم اإلسالم من القرآن والفقه والعربیة واالخبار 

  .٤ صحیح النقل ال اعلم أحدا من الناس طعن علیه في شيء من امره ودینه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
تاریخ دمشق، ابن عساكر،تحقیق:علي شیري ،الناشر:دار الفكرللطباعة والنشروالتوزیع -١

 .٦٨،ص٤٩،ج
 ٦١،ص٤ج-مرجع سابق-وفیات األعیان،ابن خلكان -٢
الطبري،حدث عن الحسن بن سالم، أحمد بن كامل القاضي:أحد أصحاب محمد بن جریر - ٣

ومحمد بن مسلمه وطبقتهم كان من العلماء باألحكام،وعلوم القرآن وتواریخ  أصحاب الحدیث 

(موسوعة هـ)وله تسعون سنه.٣٢٠والنحو والشعر.قال عنه الذهبي:كان من بحور العلم (ت

 )١٨٨،ص٥مواقف السلف في العقیدة والمنهج والتربیة،أبو سهل محمد المغراوي،ج
-تاریخ بغداد ،أحمد بن علي أبو بكر الخطیب البغدادي،الناشر:دار الكتب العلمیه -٤

  .٤١١،ص١٢بیروت،ج
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أر مثل ثالثة رأیت أحمد بن حنبل  قال إبراهیم الحربي :قد رأیت رجاالت الدنیا لم

من قرنه إلى قدمه مملوءا عقال  ١وتعجز النساء أن تلد مثله ورأیت بشر بن الحارث

  .ورأیت أبا عبید كأنه جبل تعجج فیه علم

فشق إلیه  القاسمقال حمدان بن سهیل :لقد كنت عند األصمعي یوما إذ أقبل أبو عبید

  لن تضیع الدنیا أو :قالوا نعم قال :المقبل بصره حتى اقترب منه ثم قال أترون هذا

  : ٢ اهللا بن جعفر بن درستویه الفارسىقال عبد 

كان أبو عبید من علماء بغداد المحدثین النحویین على مذهب الكوفیین، ومن أداة 

، فن اللغة والغریب، وعلماء القرآن، وجمع صنوًفا من العلم، وصنف الكتب فى كل 

   .٣نب حسوكان ذا فضل ودین، ومذه

  .٤قال ثعلب :لو كان أبو عبید في بني إسرائیل لكان عجبا 

 هل هو حیض أو طهروتفقه على الشافعى رضى اهللا عنه وتناظر معه فى القرء 

  .٥منهما إلى ماقاله األخر إلى أن رجع كل

                                         
: المشهور البغدادي، ثم اإلسالم، شیخ القدوة، الرباني، الزاهد، المحدث، العالم، اإلمام،- ١

وابن المبارك ارتحل في العلم فأخذ عن مالك،وشریك .ومائة وخمسین اثنتین سنة: ولد بالحافي،

 خمسا وعاش أیام، بستة الخلیفة المعتصم قبل ومائتین، وعشرین سبع .مات بشرالحافي سنة

 .سنة وسبعین
عبد اهللا بن جعفر،كان شیخا في اللغه،صنف التصانیف ورزق اإلسناد من مدینة فسا وقدم -٢

 إلى بغداد مع والده.
:مصطفى عبد القادر هـ)،تحقیق٦٧٦تهذیب األسماء واللغات،اإلمام النووي(-٣

 ٨٤٤،ص١عطا،ج
صفة الصفوه،عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج،تحقیق :محمود فاخوري،د/محمد رواس -٤

 ١٣١،ص٤م)،ج١٩٧٩- هـ١٣٩٩(٢بیروت،ط–قلعه جي،الناشر:دار المعرفه 

تاج الدین بن علي بن عبد الكافي السبكي،الناشر:هجر - طبقات الشافعیه الكبرى- ٥

د الفتاح تحقیق:د:محمود محمد الطناجي،د:عب-هـ١٤١٣-شروالتوزیعللطباعه والن

 .١٥٤،ص٢،ج٢محمد الحلو،ط
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  أثاره العلمیه:

   ومن نماذج  قال ابن الندیم في فهرسته ألف أبو عبید بضعة وعشرین كتابا، كما

  مصنفاته:                                                                                  

    :كتاب األمثال -١

ن واألصمعي وأبو زید وأبو عبیدة والنضر بن و ن والكوفیو البصری وقد سبقه إلى ذلك

بوابا وبه أبن األعرابي إال أنه جمع روایتهم في كتابه فباشمیل والمفضل الضبي و 

  .١وأحسن تألیفه

    الناسخ والمنسوخ:-٢

  أبي عبید یظفر لإلمام إن المطلع على كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن العزیز 

بكتاب امتاز بمزایا عدة من جودة التصنیف وحسن التبویب واألمانة العلمیه عند 

  .٢األخذ والرفض ألي حكم من األحكام

  غریب المصنف:-٣

اللغة فإنه احتذى فیه كتاب النضر بن شمیل المازني الذي وهو من أجل كتبه في 

یسمیه بخلق اإلنسان ثم بخلق العرش ثم باإلبل فذكر صنفا بعد صنف حتى اتى 

  . ٣على جمیع ذلك

  

                                                 

                           

                           

                                         
–الناشر:مؤسسة الرساله ’تهذیب الكمال،یوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي-١

 ٣٦٤،ص٢٣م)،ج١٩٨٩- هـ١٤٠٠(١بیروت،تحقیق:د.بشار عواد معروف،ط
مكتبة -م،تحقیق:محمد بن صالح المدیفر،الناشرالناسخ والمنسوخ،أبو عبید القاسم بن سال-٢

 ٤٧،ص١،ج٢الریاض،ط–الرشد 
- العلمیه الكتب دار- الناشر،البغدادي أبوبكرالخطیب علي بن أحمد،بغداد تاریخ -٣

 .٤٠٤ص،١٢ج،بیروت



٣٤ 

 

  

  :المبحث الثاني

  غریب الحدیث واآلثار هكتابلتعریف با

  وصف الكتاب ومصادره المطلب األول :

 على الكتاب هذا وعرض معین بن یحیى عبید أبى من الكتاب هذا سمع من أول

 الحدیث غریب كتاب أحمد وكتب خیرا، اهللا جزاه: وقال فاستحسنه حنبل بن أحمد

  .أوال عبید أبو ألفه الذى

 صاحب) هـ ٢٨٧ت:( البغوي العزیز عبد بن على عن یترو  أیدینا بین التى والنسخ

   .وهي أربع نسخ .عبید أبى

 آثار الثاني وفى وسلم، علیه اهللا صلي النبي أحادیث االول الجزء في جمعتوقد 

 مغربي، بقلم فهي الثالثة أجمعین أما النسخة علیهم اهللا رضوان والتابعین الصحابة

 مشكة بأنها وامتازت المعتاد، كتبت بالخط ابعةالر  النسخةأما  ة لمشك عبارتها أكثر

  .١رضى عمر أحادیث أثناء من تبتدئ وهى االخر، إلى االول من بالحركات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

                                         
 .١٤-١٢،ص١غریب الحدیث،القاسم بن سالم ،ج - ١



٣٥ 

 

صنف أبو عبید كثیر من المصنفات ولكن أشهر مصنفاته كتابه في غریب  وقد 

یه عبد اهللا كتبه  بیده، ولما وقف عل بن حنبل  مام أحمداإلالحدیث ، حتى یقال أن 

  بن طاهر رتب له في كل شهر خمسمائة درهم، وأجراها على ذریته من بعده.

وذكر ابن خلكان: أن ابن طاهر استحسن كتابه وقال: ما ینبغي لعقل بعث صاحبه 

وأجرى له عشرة آالف  على تصنیف هذا الكتاب أن نحوج صاحبه إلى طلب لمعاش

  .درهم في كل شهر

أجاد واستقصى في كتابه بالمقارنه  بمن سبقه  لكنه غیر عبید  اأن أب من رغمبالو 

مرتب ومع ذلك وقع من الناس موقع جلیل وصار قدوة في هذا الشأن ولم یزل الناس 

لتعقیب علیه وقد رتبه موفق ا ینتفعون بكتابه وعمل أبو سعید الضریر كتابا في 

  .١بن قدامهاالدین 

  قال ابن األثیر:

لما -وٕان كان أخیرا أوال-یب الحدیث واآلثار والذي صارجمع ابو عبید كتابه في غر 

حواه من األحادیث واآلثار الكثیره ،والمعاني اللطیفه ،والفوائد الجمه فصار هو القدوه 

في هذا الشأن ،وبقى كتابه في أیدي الناس ،یرجعون الیه ،ویعتمدون علیه في غریب 

   .٢الحدیث

  .٣ عده من كتب الغریب إمامقال ابن القیم:غریب الحدیث هو لمن بكما 

قدم عبد العزیز بن عبد اهللا الشاطبي إلى دمشق طالب علم فصنف  قال ابن عساكر:

   .٤بها غریب الحدیث ألبي عبید القاسم على حروف المعجم وجعله أبوابا

                                         
علي بن سلطان محمد  شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل األثر،نور الدین أبو الحسن-١

القاري الهروي: قدم له الشیخ عبد الفتاح أبو غده وحققه :محمد نزار تمیم وهیثم نزار 

 .٥٠٣،ص١لبنان،ج–بیروت -تمیم،الناشر:دار األرقم
الدالئل في غریب الحدیث ،ابي محمد القاسم بن ثابت السرقسطي،تحقیق:د:محمد بن عبد اهللا -٢

 .٤٤،ص١،ج١القناص،ط
 ٣٠٩،ص٣بیروت،ج–لدان، یاقوت عبد اهللا الحموي أبو عبد اهللا،الناشر: دار الفكر معجم الب-٣
ابن قیم الجوزیه وجهوده في خدمة السنه،جمال بن محمد السید،الناشر:عمادة البحث العلمي  -٤

 .٢٧٣،ص١ج’١بالجامعه اإلسالمیه،المدینه المنوره،المملكه العربیه السعودیه،ط
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  قال الحافظ  :

وما تعرض ألخبار  -غریب الحدیث-كتاب الذهبي: قد صنف أبو عبید اإلمام قال 

إللهیة بتأویل أبدا، وال فسر منها شیئا. وقد أخبر بأنه ما لحق أحد أن الصفات ا

یفسرها، فلو كان تفسیرها سائغا، أو حتما، ألوشك أن یكون اهتمامهم بذلك فوق 

  .١اهتمامهم بأحادیث الفروع واآلداب

حمد م-سالم وبأجزائه األربع الدكتور  وقد حقق كتاب الغریب ألبي عبید القاسم بن

  ید خان.عبد المع

  :مصادره بین الشفاهه والروایه و الكتب

صنف في علم الغریب عدد من العلماء ومن أوائل جاء في تاریخ اإلسالم:أنه قد 

الذین صنفوا فیه أبو عبیدة، وقطرب،واألخفش،والنضر، ولم یأتوا باألسانید، وعمل 

ى أبواب أبو عدنان البصري كتابا في غریب الحدیث وذكر فیه األسانید، وصنفه عل

السنن، إال أنه لیس بالكبیر، فجمع أبو عبید عامة ما في كتبهم وفسره، وذكر 

أحادیث كل رجل من الصحابة والتابعین على حدته، وأجاد تصنیفه، فرغب فیه أهل 

  .٢الحدیث والفقه واللغة، الجتماع ما یحتاجون إلیه فیه

یث وغریب القرآن قال أبو الطیب : مصنف حسن التألیف و كتابه في غریب الحد

  .٣ انتزعهما من غریب أبي عبیدة

  

                                         
العقیده والمنهج والتربیه،أبو سهل محمد بن عبد الرحمن موسوعة مواقف السلف في  -١

 - مصر،النبالء للكتاب،مراكش-المغراوي،الناشر:المكتبه اإلسالمیه للنشر والتوزیع القاهره

 .٣٣٦،ص٣،ج١ب،طالمغر 
تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم ، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، -٢

،  ١٦، ج ١لسالم تدمري ، الناشر دار الكتاب العربي ، لبنان بیروت ،طتحقیق :د.عمر عبد ا

 )٤٠٥،ص١٢(انظر تاریخ بغداد،الخطیب البغدادي،ج٣٢٥ص
بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة،جالل الدین عبد الرحمن السیوطي،تحقیق:محمد أبو  -٣

 ١٤٧،ص٢صیدا،ج–لبنان -الفضل ابراهیم،الناشر:المكتبه العصریه



٣٧ 

 

قال أبو عبید: كنت استفید الفائدة من أفواه الرجال فاضعها في موضعها من الكتاب 

  .١فأبیت ساهرا فرحا منى بتلك الفائدة 

قال أبو عبید: كنت فى تصنیف هذا الكتاب أربعین سنة، وأول من سمعه منى كما

  بن حنبل. یحیى ابن معین، وكتبه أحمد 

قال: كان أبو عبید یصلى ثلث اللیل، وینام ثلثه، ویصنف الُكتب  يعن األنبار  وروي

  .٢ ثلثه

  روى أبوبكر اإلیادي عن شمر قال:

           ألبي عبید من الكتب الشریفة كتاُب ( غریب الحدیث ) ، قرأته من أوله إلى آخره 

ه : أخبركم أحمد بن عبد اهللا بن لى أبي محمد عبد اهللا بن محمد بن هاَجَك وقلت لع

جبلة عن أبي عبیٍد فأقرَّ به . وكانت نسخته التي سِمعها من ابن جبلة مضبوطًة 

محكمة ، ثم سمعت الكتاب من أبي الحسین المَزنّي ، حّدثنا به عن علي بن عبد 

  .٣العزیز عن أبي عبید إلى آخره قراءًة علینا بلفظه

   یقول: رحمه اهللا اإلمام القاسم وقد كان

لما تعبت في تحصیل العلم، كنت أكدح، أسهر اللیل، وأتعب النهار، وأجد المشقة، 

فإذا وجدت الحكمة والفائدة من العلم، نسیت ما وجدت من التعب، كل التعب یهون 

  .٤عندما أجد الحكمة

                                         
- تاریخ بغداد،أحمد بن علي بن أبوبكر الخطیب البغدادي،الناشر:دار الكتب العلمیه- ١

 .٤٠٤،ص١٢بیروت،ج
تهذیب األسماء واللغات،للعالمه أبي زكریا محي الدین بن شرف النووي،تحقیق:مصطفى عبد -٢

 .٥٣٧- ٥٣٦،ص٢القادر عطا،ج 
نشر :دار إحیاء التراث العربي ، تهذیب اللغه ، أبو منصور محمد بن أحمد األزهري ، دار ال-٣

 ١٨،ص ١، ج ١بیروت ، تحقیق: محمد عوض مرعب ، ط
اإلنصاف،عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي،الناشر:دار -٤

  .١٣٢،ص٥هـ)ج١٤١٩(١بیروت لبنان،ط-إحیاء التراث العربي

  

 



٣٨ 

 

: سمعني عبد اهللا بن إدریس ، أتلهف على بعض  عبید القاسم بن سالم  وأبال ق

  ل لي  : الشیوخ فقا

 .١ یا أبا عبید مهما فاتك من العلم ، فال یفوتنك العمل

 ،ربانیو الحدیث أربعة فأعلمهم بالحالل والحرام أحمد بن حنبل:  عبید أبو قال 

بن أبي اوأحسنهم وضعا لكتاب  ،وأحسنهم سیاقة للحدیث وأداء له علي بن المدیني

  .٢وأعلمهم بصحیح الحدیث وسقیمه یحیى بن معین  ،شیبة

  :وجاء من أقوال اإلمام أبو عبید في التمسك بالسنة

  .٣مثل األلفاظ الشریفة و المعاني الظریفة مثل القالئد الالئحة في الترائب الواضحة

  :أبو عبیداإلمام  قالكما 

المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهذا الیوم أفضل عندي من ضرب السیف في 

  .٤سبیل اهللا عز وجل

  

  

  

  

                                         
(الخطیب البغدادي)،تحقیق:محمد ناصر إقتضاء العلم العمل،أحمد بن علي بن ثابت أبوبكر-١

 .٤٥،ص١هـ)ج١٣٩٧(٤بیروت،ط–الدین األلباني،الناشر:المكتب اإلسالمي 
 .٥٥١،ص٣١تهذیب الكمال،المزي،ج-٢
صفة الصفوة،عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ،تحقیق:محمود فاخوري، د/محمود -٣

 .١٣١،ص٤،ج٢بیروت،ط-رواس قلعه جي ، الناشر:دار المعرفه
هـ)،تحقیق:محمد حامد ٥٢٦طبقات الحنابله،أبو الحسین ابن أبي یعلى ،محمد بن محمد(ت-٤

  .٢٦١،ص١بیروت،ج- الفقي،الناشر:دار المعرفه
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   ثاني :المبحث ال

  : في كتابه غریب الحدیث منهج المؤلف

أبي عبید ا لقاسم بن سالم اإلمام والرأس في لإلمام باإلطالع على غریب ا لحدیث  

اللغه وصاحب القراء ت ومن العظماء الذین صنفوا في علم الغریب یتضح جلیا 

   :صنفه غریب الحدیث واألثارالمنهج المتبع في م

  : ف على أحرف ا لمعجمیصنالت یراع لم من منهجه أنه -١

المعجم بل جعله أبوابًا  لم یراع اإلمام أبو عبید القاسم التصنیف على حروف     

من  مبتدئا فیه بذكر أحادیثه صلى اهللا علیه وسلم معرفا بالكلمة ا لغریبة وا لمبهمه

  : ن النماذج على ذلك حیث معناها ا للغوي وم

     :قول أبي عبید

  م:سلو علیه هللا صلى افي حدیثه 

   ١ )صدقة لیس في الَجبهة وال في الَنّخة وال في الُكسعه (

ئي قال الكساالرقیق   :والنخه، الحمیر :سعهالخیل، والكُ  :قال أبو عبیدة: الجبهة 

وفسرها  -لنون  برفع ا -لُنخة  : هي اوغیره في الجبهه والكسعه  مثله وقال الكسائي

  امل قال الكسائي: هذا كالم أهل تلك لبقر العو ا هو وغیره في مجلسه: 

لفراء: النخة أن یأخذ  لي الیمن. وقال ا لحجاز وما وراءها إ الناحیة كأنه یعني أهل ا

  نشدنا:       لصدقة وأ لمصدق دینارا بعد فراغه من أخذ ا ا

 .٢دینار نخة كلب وهو مشهود  *** عمي الذي منع الدینار ضاحیة     

                                         
 علي أنبأ بشران، بن الحسین أبو أخرجه أبو داود،كتاب الزكاة،باب الصدقة في الخیل أخبرنا-١

 عمرو، أبو یزید بن اهللا عبید ثنا عفیر، نب سعید ثنا عثمان، بن یحیى ثنا المصري، محمد بن

 وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول أن سمرة بن الرحمن عبد عن الحسن، عن أرقم، بن سلیمان عن

 عن الحسن عن سهل أبو زیاد بن كثیر ورواه ، والنخه) والجبهة الكسعة في صدقة ال (: قال

المراسیل،(السنن الكبرى  في داود أبو أخرجه مرسال،وقد عنعن ، وسلم علیه اهللا صلى النبي

 ).٤/١١٨للبیهقي،
 .٧،ص١جغریب الحدیث ،القاسم بن سالم،-٢



٤٠ 

 

  

  

  وجاء عن الماوردي:

ال  :فقال ر عندنا الخیل والرقیق فزكه لنا ن أهل الشام كتبوا إلى عمر فقالوا : قد كثأ

آخذ شیئا لم یأخذه صاحباي ، وسأستشیر . فاستشارهم فقالوا : حسن ، وعلي علیه 

السالم ساكت ، فقال : ما تقول یا أبا الحسن ؟ فقال : ال بأس إن لم تكن جزیة راتبة 

عبد عشرة دراهم ، ورزقه جریبین ، ومن كل فرس فأخذ عمر من كل  من بعدك

  عشرة دراهم ، ورزقه عشرة أجربة شعیرا . 

      منهم ولم تكن جزیة ، ثم صار جزیةقال أبو إسحاق : فأعطاهم أكثر مما أخذ    

 فالداللة في هذا الحدیث من وجوه راتبة في زمن الحجاج تؤخذ منهم وال یعطون . 

و كانت واجبة لبدأهم . والثاني : أنه قال : لم یأخذ صاحباي أحدها : أنهم سألوه ، ول

  .، ولو كانت واجبة ألخذاها 

ما استشار . والرابع : أن علیا علیه السالم  اوالثالث : أنه استشار ، ولو كان نص

  قال : إن أمنت أن ال تكون جزیة راتبة فافعل ، ولو وجبت لكانت راتبة . 

  .١ا، ولو كانت واجبة لم یعطهم شیئمقابلتها رزقا : أن عمر أعطاهم في  رابعوال

 
 
 
 
 

                                         
حسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب الحاوي في فقه الشافعي(شرح مختصرالمزني)،أبو ال-١

 عادل الشیخ -محمدمعوض علي الشیخهـ)،تحقیق:٤٥٠البغدادي الشهیرب(الماوردي)( البصري

  م)١٩٩٩-هـ١٤١٩(١دارالكتب العلمیه،ط،الناشر:ودالموج عبد أحمد

 .١٩٣-١٩٢،ص٣ج

 
 

  

 



٤١ 

 

 

  

  جاء في لسان العرب:

اسم جامع  :النخة والنخصةبقوله: -عمي الذي منع الدینار-تفسیر للبیت السابق

  .العوامل البقر : للحمر وقیل النخة

الممالیك والَنخة بالفتح أن یأخذ :یعني بالرقیق .و الرقیق من الرجال والنساء:والنخة

المصدق دینارا لنفسه بعد فراغه من الصدقة وبكل ذلك فسر قوله صلى اهللا علیه 

  لعوامل ألنه منا لبقرهو ا لم لیس في النخة صدقه وقال ثعلب:الصوابوس

  .لرباالنخة لنخ وهو السوق الشدید وقال قوم :اا

  .النخة الجمالون وقال قوم :النخة الرعاء وقال قوم:

  .١أبركتها  :إخ بقوى ونخنخت ا لناقةخ زجرها فقال لها إ :نخنخهاو 

  ألزهري:عن ا كما جاء

  .  ٢جهارا باالمتناع ممن كان  یجیبه الذي منع الدینار ضاحیة أي منعه نهارا

  اإلستشهاد باألیات القرانیه: -٢

وذلك أن القران نزل بلغة العرب ففي اإلستشهاد به خیر معین لوصول المعنى إلى 

  على استدالل ابي عبید بالقرأن:  لنماذجن ااألذهان بسهوله ویسر: وم

  : أبو عبید في حدیث النبي علیه السالم ولق

 .٣ )إیاكم والقعود بالصعدات(

   
 
 

                                         
 ٥٩،ص٣،ج١بیروت،ط-لسان العرب،محمد بن مكرم بن منظور،الناشر: دار صادر -١
تهذیب اللغه، محمد بن أحمد األزهري،تحقیق:محمد عوض مرعب،الناشر:دار إحیاء التراث  -٢

 .١٠١.ص٥،ج١العربي،ط
ا اللفظ(إیاكم والقعود بالطرقات) سوى في كتب الغریب واللغة  كما لم یرد نص هذا الحدیث بهذ-٣

ورد بهذا اللفظ في تفسیر الخازن أخذا عن اإلمام أبوعبید، أما في كتب المتون والشروح فقد ورد 

  .بلفظ (إیاكم والجلوس)



٤٢ 

 

 
 

  وقد جاء في غریب الحدیث لإلمام القاسم أن هذا حدیث عن النبي علیه السالم بینما 

  وفي حدیث علي رضوان اهللا علیه : األتيجاء في لسان العرب مانصه 

هي الطرق وهي جمع صعد وصعد  :إال من أدى حقها )إیاكم والقعود بالصعدات (

جمع صعید كطریق وطرق وطرقات مأخوذ من الصعید وهو التراب وقیل هي جمع 

صعدة كظلمة وهي فناء باب الدار وممر الناس بین یدیه والصعید الطریق یكون 

   لقبروالصعید ا، الموضع العریض الواسع  :واسعا وضیقا والصعید

الصعدات یعني الطرق وهي مأخوذة من الصعید والصعید: التراب وجمع الصعید 

  .١مع كما تقول: طریق وطرق ثم طرقاتصعد ثم الصعدات جمع الج

 أبي عن یسار، بن عطاء نص الحدیث السابق في البخاري ومسلم:عن وقد ورد

  :قال وسلم علیه اهللا صلى النبي عن عنه، اهللا رضي الخدري سعید

 فیها، نتحدث مجالسنا هي إنما بد، لنا ما: فقالوا ،الطرقات) على والجلوس یاكمإ(

  :قال الطریق؟ حق وما: قالوا ،حقه) الطریق فأعطوا المجالس، إال أبیتم فإذا(: قال

   ٢ )المنكر عن ونهي بالمعروف، وأمر السالم، ورد األذى، وكف البصر، غض(

  ٣} ������������������������������� { معنى الصعید  في رك و تعالىل اهللا تباو قكما جاء في 

  .٤ي قصدتهویقال: أممت الشيءأ

  

  

                                         
 .٢٥١،ص٣بیروت،ج-لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور،دار صادر-  ١
والجلوس على المظالم والغصب،باب أفنیة الدور والجلوس فیها  /كتاب٤٦أخرجه البخاري،-٢

باب/باب النهي عن الجلوس ٣٢/كتاب اللباس والزینة،٣٧ومسلم،-٢٤٦٥،ح٣/١٣٢الصعدات،

 .٢١٢١،ح٣/١٦٧٥في الطرقات وٕاعطاء الطریق حقه،
 ).٦،آیه(٦سورة المائده،ج-٣
  .١٢٥،ص٢غریب الحدیث،القاسم بن سالم،ج-٤

 



٤٣ 

 

  

  

  ورد في تهذیب اللغة:

لصعید : وجه األرض وسّمي َصعیدًا ألنه نهایة ما ُیْصَعد إلیه من باطن األرض ا

 وهو ال أعلم بین أهل اللغة اختالفًا فیه أن الصعید وجه األرض . قال ابو إسحاق :

فالصعید عندهم التراب . وقال  :نالكوفیو أما الشافعي و و هب مالك ومن قال بقوله .مذ

اللیث : یقال للحدیقة إذا خِربت وذهب شجراؤها : قد صارت صعیدًا أي أرضًا 

  .١ مستویة ال شجر فیها

  اإلستشهاد باألحادیث: منهجهومن  -٣

لنفس الكلمه مع  انتهج أبوعبید في منهجه منهج اإلستشهاد بحدیث أخر متضمنا 

قام  سم بالبراعه في الحدیث وغریبه كماحیث عرف اإلمام القا إعطاء لنفس المعنى

لحدیث بما ا شرح  اأو من  تبعهم والقصد من هذإلستعانه بأقوال الصحابه أیضا با

  لحدیث واألثار ومثال ذلك: یشبهه أو یماثله من ا

  ى اهللا علیه وسلم: أبو عبید رحمه اهللا في حدیث النبي صل قول اإلمام

  . ٢ا)(زویت لي اَألْرض َفأریت مشارقها َوَمَغاِربَها وسیبلغ ملك أمِتي َما زوي لي ِمْنه

لمثنى  یقول: زویت جمعت ویقال:  أبا عبیدة معمر بن ا قال أبو عبید: سمعت 

لنار إذا  لجلدة من ا انزوى القوم بعضهم إلى بعض إذا تدانوا وتضاموا وانزوت ا

  .٣اجتمعت وال یكاد یكون االنزواء إال بانحراف مع تقبضانقبضت و 

  

                                         
بو منصور محمد بن أحمد األزهري،تحقیق:محمد عوض مرعب،الناشر:دار تهذیب اللغه،أ -١

 .١٥٨، ص١،ج١م)،ط٢٠٠١بیروت(-إحیاء التراث العربي
لم یرد هذا الحدیث في أي كتاب من كتب المتون أو شروحها وٕانما جاء في بعض كتب  -٢

 الغریب وبعض كتب التفاسیركتفسیر األلوسي.
  .٣ص،١غریب الحدیث،القاسم بن سالم،ج-٣

  

 



٤٤ 

 

ثم سلك أبو عبید مسلك اإلستدالل بحدیث آخر إلیضاح المعنى البعید عن األذهان 

بتوضیح معنى كلمة زوى من خالل حدیث أخر فیه إعطاء لنفس المعنى قال أبو 

  عبید :قال صلى اهللا علیه وسلم:

  .١)تنزوي الجلدة من النار إن المسجد لینزوي من النخامة كما(

   : ألنباريعن اكما جاء 

  .٢إن المسجد لینزوي من النخامه أي : یجتمع وینقبض من كراهیته لها

زوى عنه الدنیا  أي- زویت لي األرض-:ا لمقصود بقولهابن جریر الطبري  جاء عن

  .٣قبضها عنه ومنعها إیاهو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
/باب من قال البزاق في ٦٥٤، /كتاب الصالة٣أخرجه ابن أبي شیبة،-١

 .٧٥٤٩ح،٢/٣٦٦المسجد،
  هـ)،تحقیق:د: ٢٨٣-هـ٢٧١الزاهر في معاني الناس،أبوبكر محمد بن القاسم األنباري( -٢

 ٢٠،ص٢بیروت،ج- )١٩٩٢-١٤١٢حاتم صالح الضامن،الناشر:مؤسسة الرساله،(
بت عن رسول اهللا من األخبار ،أبي جعفر محمد جریر بن یزید تهذیب األثار وتفصیل الثا -٣

  .٣١٠،ص١القاهره،ج-الطبري،تحقیق:محمود محمد شاكر،الناشر،مطبعة المدني

  

  

 



٤٥ 

 

  - إلهتمام بالمسائل الفقهیه:ومن منهجه ا- 4

لفقهیة وأوجه اإلستنباط من  لي ذكر الكثیر من المسائل القاسم إاإلمام ا تعرض  

حیث عرف عنه براعته في الحدیث واللغه والقراءت وقد كان الجانب الفقهي  النص

تحاوره مع اإلمام  جانب من الجوانب التي برع فیها اإلمام القاسم حتى عرف عنه

هي مسالة القرء التي سبق وان  لفقهیةالشافعي في مسألة عظیمة من المسائل ا

وقد وقف كل من اإلمامین العظیمین على رأي  تعرضنا لها في نشأة اإلمام القاسم

  األخر.

  تقریراته الفقهیة: ومن نماذج

الرجل خلفه في الصالة قال  قال أبو عبید في حدیثه علیه السالم حین تكلم      

قال معاویة بن الحكم: صلیت مع  .الرجل: فبأبي هو وأمي ما كهرني وال شتمني

  اهللا فرماني  مرسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم فعطس بعض القوم فقلت: یرحمك

القوم بأبصارهم وجعلوا یضربون بأیدیهم على أفخاذهم فلما رأیتهم یصمتونني قلت: 

واثكل أمیاه مالكم تصمتونني لكني سكت فلما قضى رسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم 

فبأبي هو وأمي ما رأیت معلما قبله وال بعده كان أحسن منه تعلیما ما صالته 

  .١) ضربني وال شتمني وال كهرني

  :علیه السالم   قال  لنهر یقصد به ا :والكهر

الیصلح فیها شيء من كالم الناس إنما هي التسبیح والتكبیر  الصالة إن هذه (

  .٢ )وقراءة القرآن

  

  

                                         
 ١١٤ص ١غریب الحدیث، القاسم بن سالم ،ج-١
  .١٢٢٦،ح٤/٤٨٨/باب الكالم في الصالة،٢٠كتاب السهو،١٣أخرجه النسائ،  -٢

  

  

  

 



٤٦ 

 

  لسالم في الرهط العرنیین الذین قدموا علیه  ه افي حدیثه علی:وقال أبو عبید 

  :علیه السالم المدینة فاجتووها فقال

  ١)لبانها أو لها  لو خرجتم إلى إبلنا فأصبتم من أبوا (

ستاقوا اإلبل وارتدوا عن اإلسالم فأرسل وا فقتلوهم  ةففعلوا فصحوا فمالوا على الرعا

یدیهم وأرجلهم وسمل أعینهم وتركوا النبي علیه السالم في آثارهم فأتى بهم فقطع أ

لعین بحدیدة محماة أو بغیر اسمل أن تفقأ ل: ااإلمام أبو عبید بالحرة حتى ماتوا. قال

  سملها سمال وقد یكون السمل بالشوك.أ ذلك یقول من ذلك: سملت عینه

  لسالم:ا علیه فقه قول النبيال الحدیث مناقال أبو عبید: وفي هذا 

   )لبانهاأ ها و ل نا فأصبتم من أبوابلإ لو خرجتم إلى  (

  .٢فهذا رخصة في شرب بول ما أكل لحمه

   لقسطالني:عن اكماجاء 

فأمر بمسامیر فأحمیت بالنار فكحلهم  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -أتي بهم إلى النبي 

رة بها وقطع أیدیهم وأرجلهم  ألنهم كانوا كفاًرا ثم ألقوا في الحرة وهي أرض ذات حجا

سود (یستسقون) (فما سقوا حتى ماتوا) ألنهم كفار أو لكفرهم نعمة السقي التي 

  .أنعشتهم من المرض الذي كان بهم

لى ص وحاربوا اهللا ورسوله الراعي وقتلوا سرقوا اإلبل :عبد اهللا الجرمي قال أبو قالبة 

  .٣اهللا علیه وسلم

  

  

                                         
باب أبوال اإلبل والدواب والغنم /٦٦ب الوضوء،تا/ك٤أخرجه البخاري، -١

 ٣١٢،ح١/٩٢رابضها،م
 ٤٤٤٦،ح١١/٢٢٩/باب حكم المحاربین والمرتدین ،٢/كتاب القسامة،٢٩أخرجه مسلم،-٢
  .١٧٤-١٧٣غریب الحدیث ،أبو عبید القاسم ، ص -٣

  

 



٤٧ 

 

طریق اإلستدالل  بالكثیر من  :للمسائل الفقهیة في تفسیره أبوعبید اإلمام سلككما 

واإلستعانه بذلك على استجالء المراد وتوضیح  م العرب في شرح الكلمات الغریبهكال

  صلى اهللا علیه وسلم: أبو عبید: في حدیث النبي اإلمام  المقصود :قال

م. قال سمعت محمد بن   :لعلم یفسرونهالحسن وغیره من أهل افي لبن الَفْحل أنه ُیحرِّ

  جل تكون له المرأة وهي ترضع بلبنه. لر ا أنه 

قال أبو عبید: وأما كالم العرب فیقولون: بلبانه قالوا: فكل من أرضعته بذلك اللبن 

فهو ولد زوجها محرمون علیه وعلى ولده من ولد تلك المرأة ومن ولد غیرها ألنه 

 :أبوهم جمیعا وبیان ذلك في حدیث ابن عباس رضي اهللا عنهما

كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما جاریة واألخرى غالما أیحل  أنه سئل عن رجل 

  .١للقاح واحدا للغالم أن یتزوج الجاریة فقال: ال 

 سلم و علیه اهللا صلى النبي أصحاب من العلم أهل بعض عند هذا على والعمل

  .٢الفحل لبن كرهوا وغیرهم

 نزل ما بعد علي استأذن القعیس أبي عمي من الرضاعة إن :قالت عائشة عن

 أخا فإن} وسلم علیه اهللا صلى{ اهللا رسول استأذن حتى له آذن ال واهللا فقلت الحجاب

 رسول علي فدخل القعیس أبي امرأة أرضعتني ولكن أرضعني هو لیس القعیس أبي

 ولكن أرضعني هو لیس الرجل إن اهللا رسول یا له فقلت} وسلم علیه اهللا صلى{ اهللا

  .٣ یمینك) تربت عمك فإنه له يائذن فقال:( امرأته أرضعتني

  

                                         
   .٣٤،ص٣ج- غریب الحدیث،القاسم بن سالم-١
العال،الناشر:دار الكتب  أبو المباركفوري الرحیم عبد بن الرحمن عبد محمد تحفة األحوذي،-٢

 .٢٥٦،ص٤بیروت،ج-العلمیة
/كتاب اللباس،باب/ قول النبي صلى اهللا علیه وسلم تربت ٧٧أخرجه البخاري،-٣

  .٦١٥٦،ح٨/٣٧یمینك،

  

 
 
 



٤٨ 

 

  .١النسب من یحرم ما الرضاعة منحرم  تقول عائشة كانت فبذلك :عروة قال 

  : عن المباركفوريكما جاء 

  .فیه السبب لكونه :مجازیه إلیه اللبن ونسبة الرجل

   عنهما: تعالى اهللا رضي عباس ابن الفحل عن لبن وتفسیر 

   القعیس أبي امرأة أرضعتني ولكن أرضعني هو لیس

  )  علیك فلیلج عمك فإنه قال(  

 كما اللبن صاحب جهة من الحرمة یثبت حتى یحرم الفحل لبن أن على دلیل فیه 

 الرضاع عمومة أثبت سلم و علیه اهللا صلى النبي فإن المرضعة جانب من ثبت

 النبي أصحاب من العلم أهل بعض عند هذا على والعمل: ( قوله بالنسب وألحقها

  .٢)الفحل لبن كرهوا وغیرهم سلم و علیه هللا صلى

 
 

  

  

  

  

  

                                         
 حسین علي. د:  الحمیدي، تحقیق فتوح بن ومسلم ،محمد البخاري الصحیحین بین الجمع -  ١

 ٣،ص٤،ج٢م)،ط٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ ( بیروت -لبنان – حزم ابن دار ، نشرالبواب، دار ال
  العال،الناشر:دار الكتب أبو المباركفوري الرحیم عبد بن الرحمن عبد محمد تحفة األحوذي،-٢

  .256،ص٤العلمیة،ج

  

  

  

  

    



٤٩ 

 

  

  الحافظ: قال

 الشام أهل في كاألوزاعي األمصار وفقهاء والتابعین الصحابة من الجمهور ذهب 

   مكة أهل في جریج بناو  الكوفة أهل في حنیفة وأبي والثوري

 لبن أن إلى وأتباعهم ثور وأبي وٕاسحاق وأحمد والشافعي المدینة أهل في ومالك

  یحرم. الفحل

 بن ورافع عمر بن عن ا ذلك روى)  الفحل لبن في (وقد رخص بعض أهل العلم

 وابراهیم والشعبي یسار بن عطاءو  المسیب بن سعید عن التابعین ومن وغیرهم خدیج

  :تعالى بقوله واحتجوا وغیرهم النخعي

 )��������������������������������������(١  

 الشيء تخصیص بأن وأجیبوا النسب في ذكرهما كما البنتو  العمة یذكر ولم    

   الصحیحة األحادیث جاءت وقد سیما وال عداه عما الحكم نفي على یدل ال بالذكر

 من ینفصل وٕانما الرجل من ینفصل ال اللبن بأن النظر حیث من بعضهم واحتج

 فال لنصا مقابلة في قیاس أنه والجواب؟  الرجل إلى الحرمة تنتشر فكیف المرأة

 الرضاع یكون أن فوجب معا والمرأة الرجل ماء هو اللبن سبب فإن وأیضا إلیه یلتفت

 الوطء فإن وأیضا واحد اللقاح المسألة هذه في بقوله عباس بن أشار هذا وٕالى منهما

 باألحادیث ثبت قد فإنه)  أصح األول والقول(  نصیب فیه فللفحل اللبن یدر

  صحیح  بدلیل انيالث القول یثبت ولم الصحیحة

 غالما أي واألخرى صبیة أي جاریة أحدهما أرضعت  أمتان أي جاریتان له : قوله

 ألن الجاریة یتزوج أن للغالم یحل ال أي ال فقال صبیا أرضعت األخرى والجاریة

  .٢واحد اللقاح

  

                                         
 ٢٣،آیة(٤سورة النساء،ج-١
  .٢٥٧- ٢٥٦،ص٤،جيتحفة األحوذي،للمباركفور  -  ٢

 



٥٠ 

 

  

  

   النهایة: ابن األثیر الجزري في قال

 الذي واللبن واحد منه حملت الذي حلالف ماء أن أراد الفحل ماء اسم بالفتح اللقاح

 هذا في اللقاح یكون أن ویحتمل الفحل ماء أصله كان منهما واحدة كل أرضعته

 إعطاء أعطى یقال كما ولقاحا إلقاحا الناقة الفحل ألقح یقال اإللقاح بمعنى الحدیث

  .١ وعطاء

  أحادیث الخلفاء الراشدین:اإلستشهاد ب ومن منهجه-٥

لنبي صلى اهللا علیه  إلى ا ةید مصنفه مبتدئا باألحادیث المرفوعبعد أن رتب أبو عب

وسلم أعقبها بأحادیث الخلفاء األربعه الراشدین رضي اهللا عنهم أجمعین سیدنا أبوبكر 

فعلي بن أبي طالب رضي اهللا عنهم  ،فعثمان بن عفان ،لخطاب فعمربن ا،لصدیق  ا

حادیثهم رضي اهللا أل النماذجاستعراض بعض وسیتضح ذلك من خالل أجمعین 

  :أجمعین عنهم 

  ):عنه اهللا رضيبكر الصدیق( يأحادیث أب-أ  

أنه مر  :عبید في حدیث أبي بكر يل أبو قفمن نماذج أحادیثه رضي اهللا عنه      

ال تماظ جارك فإنه یبقى  (بعبد الرحمن ابنه وهو یماظ جارا له فقال له أبو بكر:

لمشاقة وشدة المنازعة مع  لمشارة وا المماظة ا. قوله: ال تماظ جارك )ویذهب الناس

   .٢طول اللزوم لذلك یقال: ماظظت فالنا أماظه مظاظا ومما ظة

  جاء عن الزبیدي:

 وعض ، تالحوا إذا ، ،وتماضوا القوم تماظ:  روي فیما كالب بني بعض الق

  .٣بألسنتهم بعضا بعضهم

                                         
 .٢٥٧- ٢٥٦،ص٤كفوري،جتحفة األحوذي،للمبار -١
 ٢٢٦،ص٣غریب الحدیث، القاسم بن سالم،ج-٢
  تاج العروس من جواهر القاموس،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني(الزبیدي)،-٣

  .٦٢،ص١٩قین،الناشر:دار الهدایة،جتحقیق: مجموعة محق

 



٥١ 

 

  

ونازعه  هوشارَّ  اتمهوش خاصمه ومظاظا مماظة : ماظه عن ابن منظوروقد جاء 

 النحل وتأكله ینور وهو شجره أو البر رمان خلق القوم والمظ شدة أي مظاظة وفیه

 الرمان هو )المظ رمانهم جعل إسرائیل بني( الزهري حدیث وفي علیه عسلها فیجود

 وال كثیرا نورا ینور وهو الجبال المظ منابت:  حنیفة أبو قال بحمله ینتفع ال البري

  .١یربي

  ): عنه اهللا رضيحادیث عمر بن الخطاب (أ-ب

   :عبید في حدیث عمر يل أبو قومن نماذج أحادیث  عمر رضي اهللا عنه 

  .)أن رجال َتّخَلل بالَقَصب فنفر فمه فنهى عمر عن التخلل بالقصب(

  .مثل ذلك :قال األصمعي: قوله: نفر فمه یعني وِرم قال الكسائي 

لشيء إنما هو تجافیه  لشيء من ا من نفار اقال أبو عبید: ال أرى هذا أخذ إال  

  .٢عنه وتباعده منه

 األعضاء من وغیرها العین ونفرت ورم إذا نفورا الجرح نفر: عن ابن منظوروقد جاء 

  .٣ورم أي جلده ونفر وورمت هاجت نفورا تنفر

   :عن ابن فارس كما ورد 

  .ینهماب الحادث للداء اللحم عن ینفر الجلد بأن النفورسمي نفورا ألن

 كل قبل أي ونفر، صیح قبل لقیته: ویقولون. منى عن الناس ینفر یوم: النفر ویوم 

 المبتغى أن معناه: قالوا اثنین،بین  القاضي إلى المحاكمة: والمنافرة. ونافر صائح

  .٤نفر على نفر تفضیل

  

                                         
 ٤٦٣،ص٧،ج١لسان العرب،محمد بن مكرم بن منظور،الناشر:دار صادر بیروت،ط-١
 .٢٤٧،ص٣ب الحدیث، القاسم بن سالم المرجع السابق،جغری -٢
 .٢٢٤،ص٥،ج١بیروت،ط–لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور،الناشر:دار صادر  -٣
معجم مقاییس اللغة ، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، تحقیق:عبد السالم محمد هارون، -٤

  .٤٥٩،ص٥م)،ج١٩٧٩- هـ١٣٩٩الناشر:دار الفكر،ط(

 



٥٢ 

 

  

  عنه: اهللا رضي حادیث عثمان بن عفانأ -ج

   :یث عثمان رحمه اهللاعبید في حد يل أبو قفمن نماذج أحادیثه 

 الشدید وأنه غطى وجهه بقطیفة حمراء أرجوان وهو محرم. قوله: األرجوان ه  

لمفدم المشبع او  لبهرمان دونه بشيء في الحمرةاأرجوان. و  الحمرة وال یقال لغیر الحمرة

  .)أنه كره المفدم للمحرم ولم یر بالمضرج بأسا :(حمرة ومنه حدیث عروة

وفي حدیث عثمان رضي اهللا عنه من ،والمضرج دون المشبع  قال أبو عبید:     

طیب ومنه حدیث طلحة بن  الفقه أنه لم یر بالحمرة للمحرم بأسا إذا لم یكن ذلك من

أنه لبس ثوبین ممشقین وهو محرم فأنكر ذلك علیه عمر، فقال:  :عبیداهللا رحمه اهللا

  بر بن عبد اهللا: یا أمیر المؤمنین إنما هو بمشق. وقال: كذلك في حدیث جا

كنا نلبس الممشق في اإلحرام إنما هو مدر. وفي الحدیث أیضا رخصة في تغطیة 

المحرم وجهه، كأنه یرى  أن اإلحرام إنما هو في الرأس خاصة، والناس على حدیث 

ابن عمر في هذا لقوله: إن الذقن من الرأس فال تخمروه، فصار اإلحرام في الوجه 

  .١ جمیعاوالرأس 

 صائف یوم في محرم وهو عثمان رأیت قال: ربیعة بن عامر بن اهللا عبد ایةرو  وفي

 وابن، عباس ابن وكذا جائزا ذلك یرى كان ألنه أرجوان بقطیفة وجهه غطى قد

 :عمر ابن وقال الشافعي قال وبه ،وجابر وسعید ،ثابت بن وزید ،الزبیر وابن ،عوف

 على الفدیة وفیه، الحسن بن حمدوم، حنیفة وأبو ،مالك قال وبه الوجه تغطیة یحرم

 وغیره مالك ذهب و إجماعا الرأس تغطیة یجوز وال یخالفه ما وأنكر المذهب مشهور

  .٢الوجه  تغطیة یحرم أنه

  

                                         
 .٤٢٢-٤٢١،ص٣لحدیث،المرجع السابق،جغریب ا-١
شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك،محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني،الناشر:دار -٢

  .٣١٢،ص٢بیروت،ج- الكتب العلمیة

  

 



٥٣ 

 

  

  ومثال ذلك: عنه اهللا رضي أحادیث علي بن أبي طالب- د

وقال أبو عبید : في حدیث علي رضي اهللا عنه حین أقبل یرید العراق فأشار علیه 

  ن بن علي علیهما السالم أن یرجع فقال:الحس

  .)واهللا ال أكون مثل الضبع  تسمع اللدم حتى تخرج فتصاد (

قال األصمعي: اللدم صوت الحجر أو الشيء یقع في األرض ولیس بالصوت  

وقیل ذلك عن الضبع: ألنهم إذا أرادوا أن یصیدوها رموا في جحرها بحجر أو  الشدید

فتحسبه شیئا تصیده فتخرج لتأخذه فتصاد عند ذلك ضربوا بأیدیهم باب الجحر 

وزعموا أنها أحمق الدواب ویبلغ من حمقها أنه یدخل علیها فیقال لها: لیست هذه أم 

أني ال أخدع كما تخدع الضبع  رضي اهللا عنه فأراد عليد عامر فتسكت حتى تصا

  .١ذا: لدمت الثوب وردمته إذا رقعتهباللدم.قال األصمعي: یقال في غیر ه

  :عن ابن منظوروجاء 

 في وجوههن ضربن إذا النساء والتدم وقعه یسمع ثقیل بشيء والضرب اللطم اللدم

  .٢واللطم بمعنى واحد واللدم هذا من النساء والتدام الضرب واللدم المآتم

  

  

                                         
 ٤٣٦،ص٣غریب الحدیث،القاسم بن سالم،ج-١
حسب لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور،تحقیق:عبد اهللا علي الكبیر،محمد أحمد -٢

  .٤٠٢١،ص٥القاهرة،ج-اهللا،هاشم محمد الشاذلي،الناشر:دار المعارف

  

  

  

  

  

  

 



٥٤ 

 

  

  النحویه: عرضه لبعض المسائلومن منهجه -٦

أئمة  عدد منل  جدا ةعواس ةلغوی ةلحدیث مادا أورد أبو عبید في مصنفه غریب 

 مصنفه لنحوي في بو عبید الجانب ا ومشاهیرها وأعالمها كما لم یهمل أ ةاللغ

  ذلك:النماذج على  باعتباره جانب مهم  وأساسي من مكونات اللغه ومن

  قول أبو عبید :

في حدیث عمر حین ضرب الرجل الذي أقسم على أم سلمة ثالثین سوطا كلها  (

  .)یَبَضُع وُیحِدر

یعني یشق الجلد. وقوله: یحدر یعني یورم وال  عقال األصمعي وغیره قوله: یبض     

 أحدرت یشق وقد اختلف األصمعي وغیره في إعرابه فقال بعضهم: ُیحِدر إحدارا من

وأظنهما لغتین إذا جعلت الفعل حدرت قال أبو عبید:وقال بعضهم یحدر حدورا من 

نه الذي تورم فإنهم یقولون: قد حدر جلده للضرب فأما إذا كان الفعل للجلد نفسه أ

یحدر حدورا ال اختالف فیه ُحُدورا وَحْدرا بغیر ألف ولم أسمعه باأللف أحدرت ومنه 

بفتح الحاء سمیت القراءة السریعة الحدر ألن صاحبها یحُدرها حدرا. َوأما الَحدور 

  .١فِإنه الموضع المنحدر

    

  

  

  

  

  

                                         
  .٢٤٤،ص٣غریب الحدیث،القاسم بن سالم،مرجع سابق،ج-١

  

  

 



٥٥ 

 

  

 
 

  لعرب:استدالله باشعار اومن منهجه -٧

لشرح الكلمه الغریبة وذلك أن الشعر  العرب راعأشباإلستدالل ب اإلمام القاسم كما قام

لسان حالهم والمعبر عن حیاتهم والشاهد على مجتمعهم فقد اختلط الشعر بكالمهم 

الیتجزأ منهم  إن لم یكن  الغالب على كل حیاتهم ومن  ابصورة كبیره فأصبح جزء

رهم من األشیاء التي یعتمد علیها في شرح الكالم المبهم ذلك أصبح  استشهاده بأشعا

زویت لي -في شرح الحدیث السابق  یعاتب یزید بن مسهر ومن ذلك قول األعشي

  - ضاألر 

  اجمـه علي المحـبین عینی زوى ***أنماـض الطرف دوني كـیزید یغ    

   م ــك راغـني إال وأنفـوال تلق ***ىفال ینبسط من بین عینیك ما انزو     

  .١بینهمأي جمع 

 والزاویة وتضاموا تدانوا إذا بعض إلى بعضهم القوم : انزوىوقد جاء عن ابن منظور

 قربت أي أخرى) أرض زوتها أرض له كان( عمر: ابن حدیث وفي الزوایا، واحدة

 صرفته أي )عني زویت وما (الدعاء حدیث وفي بها أحاطت وقیل فضیقتها منها

  .٢وقبضته عني

  

 

                                         
 )٢٠٠،ص١(أنظر دیوان األعشى،ج٤،ص١غریب الحدیث،القاسم بن سالم،ج-١
حسب  لسان العرب،محمد بن مكرم بن منظور،المحقق:عبد اهللا علي الكبیر،محمد أحمد -٢

  .١٨٩٤،ص٣القاهرة،ج-اهللا،هاشم محمد الشاذلي،الناشر:دار المعارف

   

  

  

  

 



٥٦ 

 

  

  

  

  :ترتیبه ألحادیث كل صحابي أو تابعي على حدةن منهجه مو -٨

أحادیث عائشه أم  ،كأن یقول أحادیث عبد اهللا،أحادیث ابن عباس، أحادیث البراء  

  .أحادیث عمر بن عبد العزیز ،المؤمنین

    ترتیبه ألحادیث الصحابه والتابعین:على نماذج الومن 

  أحادیث عائشه أم المؤمنین: 

  حدیث عائشة حین قالت لمسروق: قال أبو عبید: في 

سأخبرك برؤیا رأیتها رأیت كأني على ظرب وحولي بقر ُربوض فوقع فیها رجال (

  . )یذبحونها

  .١قال األصمعي: قولها: ظرب هو أصغر من الجبل وجمعه ظراب

  :إلیه كثرة المطر  يومنه الحدیث المرفوع حین شك

  :صلى اهللا علیه وسلم  فقال

  ٢)لى اآلكام والظراب وبطون األودیةعلینا اللهم ع اللهم حوالینا وال (

  .واآلكام أصغر من الظراب

أبو عبید : في حدیث عمر بن عبد العزیز أنه ذكر الموت فقال: غنظ  اإلمام وقال

عبیدة یقول:  أبو وكان.لیس كالغنظ وكظ لیس كالكظ. قوله: غنظ هو أشد الكرب 

  .٣فلت منهعلى الموت من الكرب ثم یهو أن یشرف الرجل 

  

                                         
 ٣٣٢،ص٤غریب الحدیث،القاسم بن سالم،القاسم بن سالم،ج-١
 ٢١١٥،ح٥/٤٩١/باب الدعاء في اإلستسقاء،٣/كتاب صالة اإلستسقاء،١٠أخرجه مسلم،-٢
  .٤١٩،ص٤غریب الحدیث،القاسم بن سالم ،ج -٣

  

  

 



٥٧ 

 

  

  

   وقد جاء عن ابن منظور:

 كسائر : أي كالكظ ولیس الجوف یمأل هم أي كالكظ لیس وكظ كالغنظ لیس غنظ

 كظیظ فهو مأله أي صدره الغیظ وكظ مأله أي الشراب وكظه أشد ولكنه الهموم

  .١همه مألني أي وكظاظة كظا األمر وكظني

  ذلك: ن النماذج علىحابها ومذكر أحادیث لم یعرف أصختم أبو عبید كتابه ب وقد

  أبو عبید: سمعت محمد بن الحسن بإسناد له ال أحفظه عن رجل سماه  ولق

  أوكناه أحسبه أبا الرباب قال: كنا بموضع كذا وكذا فأتانا رجل فیه لخلخانیة، 

رأة لخلخانیة إذا كانا ال قال أبو عبید: اللخلخانیة العجمة یقال رجل لخلخاني وام

  .٢یفصحان

  

  

    

  

  

  

  

  

  

                                         
 ٤٤٩،ص٧،ج١بیروت،ط-مد بن مكرم بن منظور،الناشر: دار صادرلسان العرب ،مح-١
  .٤٨٨،ص٤غریب الحدیث،القاسم بن سالم،ج-٢

  

  

  

 



٥٨ 

 

  

  

  ألسانید:من منهجه أنه لم یتعرض إلى ذكر او  -٩

غریب  ابهكتأنه لم یتعرض الى ذكر األسانید في  :أبي عبید أیضااإلمام ومن منهج 

أن :نها قد ذكرت أ تعلى عدد من المراجع وجد ةلباحثاومن خالل إطالع  الحدیث

  ة ثلباحاعبید قد قام في مصنفه بذكر األسانید ومن خالل رجوع  باأ

الباحثة جد تلم واألثار وبأجزائه األربع  في غریب الحدیثاإلمام القاسم  لى مصنفإ

   :ذلكالشاهد على فیه و  ةأي أسانید مستخدم

  لیف في غریب الحدیث:أقال المزي مستعرضا الت

أبو عبیدة معمر بن المثنى وقطرب واألخفش  :فكتاب غریب الحدیث أول من عمله( 

لنحوي البصري كتابا في ا  دنانتوا باألسانید وعمل أبو عوالنضر بن شمیل ولم یأ

لحدیث وذكر فیه األسانید وصنفه على أبواب السنن والفقه إال أنه لیس ا غریب 

وذكر األسانید وصنف المسند على  بالكبیر فجمع أبو عبید عامة ما في كتبهم وفسره

اد تصنیفه فرغب وأج لتابعین على حدتها و الصحابه  وأحادیث كل رجل من   حدته

  .١للغة الجتماع ما یحتاجون إلیه فیهوا لفقه ا فیه أهل الحدیث و 

    

  

  

  

  

  

  

                                         
هذیب الكمال ،یوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي،تحقیق:د.بشار عواد ت-١

  .٣٦٥-٣٦٤،ص٢٣م)،ج١٩٨٠-هـ ١٤٠٠(١بیروت،ط-معروف،الناشر:مؤسسة الرسالة

 



٥٩ 

 

  

  

 إلى أبي خرج یقول أبي سمعت : قال المدیني بن علي بن محمد بن جعفروعن 

 جماعة وذكر معین بن یحیى وعنده إلیه فدخل قال معه وأنا یعوده حنبل بن أحمد

 علینا اقرأ معین بن یحیى له فقال سالم بن القاسم أبوعبید فدخل : قال المحدثین من

 بالكتاب فجاءوا :قال هاتوه :فقال الحدیث غریب في للمأمون عملته الذي كتابك

 عبید أبا یا أبي: له فقال الغریب تفسیر ویدع األسانید یقرأ فجعل عبید أبو فأخذه

 دعه المدیني نب لعلي معین بن یحیى فقال منك. بها أحذق نحن األسانید من دعنا

 أبو فقال الوجه. على نسمعه أن نحتاج ونحن معك محمدا ابنك فإن الوجه على یقرأ

 بن علي له فقال :قال فاقرءوه ءوهتقر  أن أحببتم فإن المأمون على إال قرأته ما عبید:

   یعرف ولم فیه لنا حاجة فال وٕاال علینا قرأته إن المدیني

 المدیني بن علي هذا قال هذا من معین بن ىلیحی فقال المدیني بن علي عبید أبو

  .١علینا وقرأه فالتزمه

استغنى عن ذكر األسانید في كتابه  القاسم قداإلمام  المحتمل أن یكون إذن لعله من

كتفى بذكر الغریب إجالال إلبن بعد أن كانت مذكورة فیه عند أول تصنیفه له وا

  واهللا أعلم. ولمن معه من العلماء المدیني

  

  

  

                                         
المعروف  الشافعي اهللا عبد بن اهللا هبة ابن الحسن بن علي القاسم أبي فظتاریخ دمشق، الحا-١

 والنشر للطباعة الفكر ،الناشر:دار شیري علي وتحقیق: هـ)، دراسة٥٧١- هـ٤٩٩بابن عساكر(

  .٧٦،ص٤٩ج والتوزیع
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    أراء مشایخه:ومن منهج اإلمام القاسم اإلستدالل ب- ١٠

وكلمات  بةذكر ما یفسره مشایخه من معان غریب إهتم اإلمام أبو عبید اهتماما كبیرا

توافقهم أوالتي  التي راءاألوموافقته لهم أو التعقیب علیهم أو القیام بذكر  مةمبه

ذكرهم وبدرجة كبیره ومن مشایخه الذین حرص على  تخالفهم في الرأي إن وجدت

   -واألصمعي والفراء: ئيلكساللغایة ا

   نقله عن الكسائي:ومن نماذج 

أبدع بي  إني(حدیثه علیه السالم: أن رجال أتاه فقال: یا رسول اهللا ما جاء في

 الشیباني، عمرو أبي عن األعمش، عن معمر، عن الرزاق، عبد أخبرنا فاحملني)

 وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول إلى رجل جاء: قال األنصاري، مسعود أبي عن

  : وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول فقال فاحملني، بي، أبدع إنه: فقال

  یحملك)  أن فلعله فاسأله فالنا، تإئ ولكن شيء، عندي (ما

 فقال حمله، قد أنه فأخبره وسلم، علیه اهللا صلى النبي على مر ثم فحمله إلیه، فذهب

  :وسلم هعلی اهللا صلى اهللا رسول

  .١ فاعله) أجر مثل فله خیر على دل (من

به قد أبدع به  : یقال للرجل إذا كلت ناقته أو عطبت وبقي منقطعا قال أبو عبیدة

  .٢مثله وزاد علیهوقال الكسائي 

  

  

  

                                         
/باب إعانة الغازي في سبیل اهللا بمركوب وغیره وخالفته ٣٨/كتاب اإلمارة،٣٣أخرجه مسلم،-١

 ١٨٩٣،ح٣/١٥٠٦أهله بخیر، في
  ٩،ص١غریب لحدیث،القاسم بن سالم،ج-٢

  

 



٦١ 

 

  

  

  قله عن األصمعي:ن

   حدیثه علیه السالم حین قال لعائشة وسمعها تدعو على سارق سرق لها شیئا فقال: 

  .١ )خي عنه بدعائك علیهبِّ سَ ال تُ (

: ال تخففي عنه بدعائك علیه وكذلك كل من أيقال األصمعي: قوله: ال تسبخي 

أي سلها  -خفف عنه شيء فقد سبخ عنه. قال یقال: اللهم سبخ عني الحمى 

من  إذا ندف: سبائخ: یعني ما یتساقط وخففها. قال أبو عبید: ولهذا قیل لقطع القطن

یعني كشفه وخففه.  -الكسائي: یقال: سبخ اهللا عنا األذى القطن. قال أبو زید و 

  .٢ویقال لریش الطائر الذي یسقط عنه: سبیخ وذلك ألنه ینسل فیسقط عنه

  

  

  

  

                                         
 .    حدثنا ١٤٩٧ح  ٤٧٠/ ١باب الدعاء  – ٢٣كتاب سجود القران  – ٣اخرجه أبوداود -١

 عن عطاء عن ثابت أبي بن حبیب عن األعمش عن غیاث بن حفص ثنا شیبة أبي بن عثمان

 سلم و علیه اهللا صلى النبي فجعل سرقها من على تدعو فجعلت لها ملحفة سرقت قالت عائشة

وقد عنعن ،ذكره الحافظ ابن , الحدیث ضعیف، فیه حبیب بن أبي ثابت،. عنه) (التسبخي  یقول

 یكثر مشهور تابعي الكوفي ثابت أبي بن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسین، قال: حبیب

 بمراتب التقدیس اهل ریفوغیرهما. انظر تع والدارقطني خزیمة بن بذلك وصفه التدلیس

 .٣٦بالتدلیس ص  الموصوفین
      ٣٣،ص١غریب الحدیث،القاسم بن سالم ،ج-٢

������������**  أما حكم الدعاء على الظالم فجائز ولكن األفضل تركه لقوله تعالى( ����������� ������ ������

  ).٢٢ص،٨ج،داود أبي سنن ) (أنظر شرح٤٠)،آیة(٢٥)(الشورى،ج(�������������
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  مانقله الفراء:

  : صلى اهللا علیه وسلموقال أبو عبید: في حدیث النبي 

  ١) إن اهللا یحب النكل على النكل( 

المعید على الفرس  ،المبدئ ،القوي ،رجل المجربقیل: وما النكل على النكل قال: ال

المبدئ المعید. قوله: النكل،  -الشك من أبي عبید  -أو المحرب  -القوي المجرب 

  .٢ قال الفراء: یقال: رجل نكل ونكل، ومعناه قریب من التفسیر الذي في الحدیث

  عن الزبیدي:جاء 

 طورا األمور وجرب مرة بعد مرة غزا أي ، وأعاده غزوه أبدأ قد الذي هو النكل : 

  .  األثیر وابن ، للزمخشري ومثله ، طور بعد

  قال ابن فارس :

   حدیدة: والنكل. یمنع أي: ینكل ألنه أنكال، وجمعه القید،: النكل

  .٣أخرى بعد مرة صاحبه علیه غزا قد الذي المعید المبديء الفرس:  وقیل

  

                                         
  ورد الحدیث في كتب غریب الحدیث فقط-١

 .٤٤،ص٣غریب الحدیث،القاسم بن سالم،ج
 ، الفیض ،أبو الحسیني الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمد تاج العروس من جواهر القاموس،-٢

 .٤٤٨،ص٨الهدایة،ج دار المحققین،الناشر من مجموعة بمرتضى الزَّبیدي، تحقیق الملّقب
هارون  محمد السالم عبد:  زكریا، تحقیق بن فارس بن أحمد الحسین غة ،أبوالل مقاییس معجم-٣

  .٤٧٣،ص٥ج.م)١٩٧٩ - هـ١٣٩٩: الفكر،(ط دار:  ،الناشر
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  - : معینه ةأو حادث ةر مناسبمنهجه ذكومن - ١١

 أبو عبید ذكر مناسبة أو حادثه معینه كانت سببا في ورود النص یهمل اإلماملم 

  -:ومن ذلك

أنه أتي بلبن إبل أوارك وهو   وسلم علیهصلى اهللا قال أبو عبید: في حدیث النبي 

  یعرفه فشرب منه أتاه به العباس بن عبد المطلب رحمه اهللا تعالى. 

بل المقیمة في األراك تأكله أنهم إنما أرادوا قال الكسائي وغیره  : األوارك هي اإل

بذلك أن یعرفوا أصائم رسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم بعرفة أم غیر صائم ألن 

الصوم هناك یكره ألهل عرفة خاصة مخافة أن یضعفهم عن الدعاء. ومما یبین ذلك 

  حدیث ابن عمر أنه سئل عن صوم یوم عرفة فقال:

اهللا علیه وسلم فلم یصمه ومع أبي بكر فلم یصمه حججت مع رسول اهللا صلي  (

ومع عمر فلم یصمه ومع عثمان فلم یصمه وال أنا أصومه وال آمر بصیامه وال أنهي 

  ١ .)عنه

عبید في تفسیره وشرحه للغریب التوسع واإلستقصاء وذلك  يكان الغالب على أبكما 

یتوسع ویستقصي  كما كان بذكر أقوال أئمة اللغه في الكلمات المراد توضیحها

حتى تجده احیانا ینتقل من خبر الى آخر  وباألخص في أحادیث الصحابه والتابعین

  -ومثال ذلك: ومن كلمة إلى أخرى على طریقة تداخل المعاني

أن رجال من الجن لقیه فقال:  :في حدیث عمر رضي اهللا عنه  أبو عبید اإلمام لو ق 

ذا قرأتها حین تدخل بیتك لم یدخله هل لك أن تصارعني فإن صرعتني علمتك آیة إ

                                         
  .٤- ٣،ص٣غریب الحدیث، القاسم بن سالم،ج-١



٦٤ 

 

شیطان فصارعه فصرعه عمر قال: إني أراك ضئیال شخیتا كأن ذراعیك ذراعا كلب 

  .١عنت من بینهم فقال: إني منهم لضلیأهكذا أنتم أیها الجن كلكم أم أ

فعاودني قال: فصارعه فصرعه اإلنسي فقال: تقرأ آیة الكرسي فإنه ال یقرؤها أحد إذا 

  ٢ .ج الشیطان وله خبج كخبج الحمارال خر دخل بیته إ

قال أبو عبید: قوله: ضئیال شخیتا هما جمیعا النحیف الجسم الدقیق ومنه قیل  

  لألفعى: ضئیلة ألنها لیس یعظم خلقها كسائر الحیات قال النابغة: 

 من الرقش في أنیابها السم ناقع  ***فبت كأني ساورتني ضئیلة         

   .٣یعني األفعى

غلظ إلى دقة  عرب تقول : سلط اهللا علیه أفعى حاریة . تحري . أي : ترجع منوال

  ویقل دمها ویشتد سمها . قال : 

   لطوفان أیام زخر جاء بها ا * * *داهیٌة قد صغرت من الكبر         

: لرقش من الحیاتوقوله : ناقع . أي : ثابت یقال : نقع ینقع نقوعًا : إذا ثبت . وا

  .٤المنقطة بسواد

  :لدقیق قال ذو الرمة الشخیت: ا لشخت و ا وكذلك 

من المسوح خدب شوقب خشب  فالجزارة: ***   لبیت سائرهالجزارة مثل اشخت     

عنقه وقوائمه وهي دقاق كلها. وقوله: إني منهم لضلیع الضلیع: العظیم الخلق. 

   .الضراط وهو الحبج أیضا بالحاء :الخبج .وقوله: إال خرج وله خبج

                                         
  .٣١٧-٣١٦،ص٣غریب الحدیث،القاسم بن سالم،ج-  ١

  

  

 
 .٣١٦،ص٣غریب الحدیث،القاسم بن سالم،ج-٢
ني وافتراق المعاني،أبو الربیع سلیمان بن بنین بن خلف بن عوض تقي الدین اتفاق المبا-٣

 ١٨٤،ص١م)ج١٩٨٥(١عمان،ط-المصري ، تحقیق :یحي عبد الرؤوف جبر ،الناشر:دارعمار
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب،عبد القادر بن عمر البغدادي،تحقیق،محمد نبیل -٤

 .٤٠٤،ص٢بیروت،ج- م)١٩٩٨كتب العلمیه(الناشر:دار ال’طریفي،أمیل بدیع الیعقوب
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  :لحدیث المرفوعا لضئیل ا ومن  ه أسماء سوى هذین كثیرةول 

ل ءأن إسرافیل له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب والعرش على جناحه وٕانه لیتضا (

  . )األحیان لعظمة اهللا تبارك وتعالى حتى یعود مثل الوصع

  .١نه طائر مثل العصفور أو أصغر منه: إ یقال في الوصع

  

یقة جمع األلفاظ والروایات المختلفه فنجده یقوم باستخدام طر  إلمام القاسم:سلك ا كما

ن یقوم بالشرح للكلمه من الناحیه اللغویه ثم أعدة مناهج  في شرح الكلمه الغریبه ك

یعرج بعد ذلك الى الكتاب الكریم لإلستشهاد باألیات فاألحادیث فالشعر فالجانب 

  -الفقهي وهكذا:

ي بنساء أو إماء ساعین في الجاهلیة فأمر أنه أت :ففي حدیث عمر رضي اهللا عنه 

  بأوالدهن أن یقوموا على آبائهم وال یسترقوا. 

قال أبو عبید: ومعنى المساعة الزنا وٕانما خص اإلماء بالمساعاة دون الحرائر ألنهن 

  .٢كن یسعین على موالیهن فیكسبن لهم بضرائب كانت علیهن

  :وفي ذلك نزلت هذه اآلیة 

} ���������������������������������������������������������������������� { ٣  

كانت أمة لعبد اهللا بن أبي وكان یكرهها على الزنا  :  عن جابر بن عبد اهللا قال

  .٤} ������������������������������������������������������������������������������� فنزلت هذه اآلیة {

  .٥اإلماء ألنهن كن یفجرن  :البغایا:یرید ب قال أبو عبید

                                         
 .٣١٨،ص٣ب الحدیث،المرجع السابق،جغری-١
 .٣٣٨-٣٣٧،ص٣غریب الحدیث،القاسم بن سالم،ج-٢
 ).٣٣،آیة(١٨سورة النور،ج -٣
 ).٣٣،آیه(١٨سورة النور،ج -٤
  .٣٣٩،ص٣غریب الحدیث،القاسم بن سالم،ج-٥
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قال أبو عبید: كان الحكم في الجاهلیة أن الرجل إذا وطئ أمة رجل فجاءت بولد 

ولهذا المعنى  ،فادعاه في الجاهلیة فإن حكمهم كان أن یكون ولده الحق النسب به

اختصم عبد بن زمعة وسعد بن مالك في ابن أمة زمعة إلى النبي صلي اهللا علیه 

لم قال فقال سعد: ابن أخي عهد إلي فیه أخي وقال عبد بن زمعة: أخي ولد على وس

فراش أبي فقضى رسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم بالولد للفراش وأبطل ما كان من 

  .حكم الجاهلیة أن یكون الحق النسب 

وقضى عمر أن الدعوى إذا كانت في اإلسالم ولیس سید الجاریة بالمدعي للولد كما 

ه لمولى عبد بن زمعة أخاه أن یكون حرا الحق النسب وتكون قیمته على أبی ادعى

  أنه كان یلحق أوالد الجاهلیة بمن ادعاهم في اإلسالم. الجاریة

  .١ى جمیعا في اإلسالم فدعواه باطلهفإذا كان الوطء والدعو  : قال أبو عبید

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                     

  

  

 
  ٣٤٠-٣٣٩،ص٣غریب الحدیث،القاسم بن سالم،ج -١
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  - ومن منهجه إهتمامه بضبط الكلمة:- ١٢

   للبس أوخاف  اضبط الكلمات وتقییدها إذا بفي عنایته القاسم  اإلمام بالغ

 يأب ولقومثال ذلك:  أو بذكر النظیر المعروف للكلمهبضبط الكلمة لتحریف فیقوم ا

  عبید: في حدیث النبي علیه السالم أنه كان إذا دخل الخالء قال: 

   .١)یماللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان ا لرج(

زعم الفراء أنهم إذا بدأوا بالنجس ولم یذكروا الرجس فتحوا : قوله: الرجس النجس 

النون والجیم، وٕاذا بدأوا بالرجس ثم أتبعوه النجس كسروا النون. وقوله: الخبیث 

المخبث، فالخبیث هو ذو الخبث في نفسه والمخبث هو الذي أصحابه وأعوانه 

، فالقوي في بدنه، والمقوى أن یكون دابته ىمقو خبثاء، وهو مثل قولهم: فالن قوي 

قویة قال ذلك األحمر وكذلك قولهم: هو ضعیف مضعف، فالضعیف في بدنه، 

والمضعف في دابته وعلى هذا كالم العرب. وقد یكون أیضا المخبث أن یخبث غیره 

م لله(ا قال:  أي یعلمه الخبث ویفسده. وأما الحدیث اآلخر أنه كان إذا دخل الخالء 

  .٢)إني أعوذ بك من الخبث والخبائث

ث بفتح الخاء والباء بَ وأما الخَ  قوله: الخبث یعني الشر وأما الخبائث فإنها الشیاطین

فما تنفى النار من ردئ الفضة والحدید ومنه الحدیث المرفوع: إن الحمى تنفى 

  .٣ر الخبثیفي الكالذنوب كما ین

   

  

                                         
/باب ما یقول الرجل إذا دخل ٩أخرجه ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها،-١

 ٢٩٩،ح١/١٠٩الخالء،
  - ١٤٢،ح١/٤٠/كتاب الوضوء،باب مایقول عند الخالء،٤أخرجه البخاري،-٢

 ٣٧٥،ح١/٢٨٣/باب مایقول إذا أراد دخول الخالء،٣٢/كتاب الحیض،٣أخرجه مسلم،  
  .١٩٢-١٩١،ص٢غریب الحدیث،القاسم بن سالم،ج-٣

  

 



٦٨ 

 

  

  :وترجیحاته ئهأران م

 الناس عاشرت:  یقول سالم بن القاسم عبید أبا سمعت مد:مح بن عباس قال 

 أحمق وال حجة أضعف وال أقذر وال وسخا أوسخ قوما رأیت فما الكالم أهل وكلمت

 أو ورافضي جهمیین منهم رجال ثالثة فنفیت الثغر قضاء ولیت ولقد الرافضة من

  .١وأخرجتهم الثغر أهل یساكن ال مثلكم وقلت وجهمیا رافضیین

حمد بن أبي بشر : أتیت أحمد بن حنبل، في مسألة فقال لي: ائت أبا عبید، قال م

فقال: یابن  فإن له بیانا ال نسمعه من غیره، فأتیته فشفاني جوابه، وأخبرته بقول أحمد

  أخي ذاك رجل من عمال اهللا، وٕانه لكما قیل:

  الـدنا رأیت له زینا یسرك مقب****    * وٕان نك إما غاب عنكـزیـی  

  من األدب المعهود كهفا ومعقال******     م ـعلم هذا الخلق ما شذ عنهی 

  مضیما ألهل الحق ال یسأم البال******    یخشن في ذات اإلله إذا رأى   

  .٢ بصیر بأمر اهللا یسمو إلى العال ******   ق ـوٕاخوانه األدنون كل موف 

  

  

  

  

  

  

                                         
  )هـ٥٧١ ت:( عساكر بابن المعروف اهللا هبة بن الحسن بن علي القاسم دمشق ،أبو تاریخ-١

 -هـ١٤١٥والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار: العمروي ،الناشر غرامة بن عمرو: المحقق

 .٨٠،ص٤٩،جم١٩٩٥
بن أحمد اإلمام الحافظ أبي عبد اهللا محمد  ،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار-٢

  ٣،ص١م)،ج١٩٩٧-هـ١٤١٧،الناشر:دار الكتب العلمیه(الذهبي

  

 



٦٩ 

 

  

  :المبحث األول

  به غریب الحدیثوكتا التعریف بابن قتیبة الدینوري

  وفیه ثالثة مطالب:

  اسمه ونسبه وكنیته ولقبه ومولده ونشأتهالمطلب األول : 

هو أبو محمد عبد الّله بن مسلم بن قتیبة بن مسلم، المروزي الدینوري، أصله من    

الفة في أواخر خ )هـ٢٧٦-ـه ٢١٣، ولد سنة (مروأسرة فارسیة كانت تقطن مدینة 

  .١دالمأمون، و نشأ في بغدا

أباه مروزي، وأما هو فمولده إن كان فاضًال ثقة، سكن بغداد وحدث بها وقیل   

ببغداد، وقیل بالكوفة، وأقام بالدِّینوِر مدة قاضیا فنسب إلیها. أما قتیبه فهوتصغیر 

قتبة بكسر القاف، وهي واحدة األقتاب، واألقتاب: األمعاء، وبها سمي الرجل، 

ي: بكسر الدال، وقال السمعاني بفتحه ، هذه النسبة إلى والنسبة إلیه قتبّي. والدینور 

  .٣ خرج منها خلق كثیر ٢دینور، وهي بلدة من بالد الجبل عند قرمیسین

  قتیبة الدینوري  العالمة، الكبیر، ذو الفنون، أبو محمد، عبد اهللا بن مسلم بن 

                 نزل بغداد، وصنف وجمع، وبعد  صاحب التصانیف. وقیل: المروزي،

    ، وكان رأسا في علم اللسان العربي، واألخبار، ٤صیته وقد ولي قضاء الدینور

  .١ وأیام الناس

                                         
 ٣،ص١،جمحمد عبد الّله بن مسلم بن قتیبة بن مسلم الدینوري أبوتأویل مشكل القرآن،-١

(معجم البلدان ،یاقوت بلدة قرب الدینور وبها القصر الذي اجتمع فیه ملوك األرض- ٢

  )٣٣١،ص٤الحموي،ج
أبناء الزمان،أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن بن أبي بكر  وفیات األعیان وأنباء-٣

 ٤٤،ص٣بیروت،ج-بن خلكان،المحقق:إحسان عباس،الناشر: دار صادر ض

 نیف وهمذان الدینور وبین كثیر خلق إلیها ینسب قرمیسین قرب الجبل أعمال من مدینة دینور- ٤

 كثیرة وهي همذان ثلثي بمقدار لدینوروا مراحل أربع شهرزور إلى الدینور ومن فرسخا وعشرون

 الدینور إلى وینسب همذان أهل من طبعا أجود وأهلها ومستشرف میاه ولها والزروع الثمار

 )٥٤٥،ص٢معجم البلدان،یاقوت الحموي،ج(والحدیث األدب أهل من كثیرة جماعة



٧٠ 

 

  المطلب الثاني:

  حیاته العلمیة(شیوخه ورحالته وتالمیذه وأثاره العلمیة)

عدد من بغداد وحدث بها عن اإلمام ابن قتیبة الدینوري سكن  من أشهرشیوخه: -أ

   هم:الشیوخ والعلماء من

  : إسحاق بن راهویه  - ١

.إمام عصره في الحفظ إلمام الكبیر شیخ المشرق، سید الحفاظ، أبو یعقوبا    

 أقدم فما المبارك، ابن: من وسمع، ولد سنة إحدى وستین ومائةنیسابور  نزیلوالفتوى، 

 أربع سنة في ارتحل وقد عنه، األخذ یتقن لم مبتدئا، كان لكونه عنه الروایة على

  .التابعین أتباع من خلق عن وكتب الكبار، ولقي ومائة، ینوثمان

 ابن األئمة إمام وقال وقیل: إن أصله مروزي، خرج إلى العراق في سنة أربع وثمانین

  .٢وفقهه وعلمه بحفظه له ألقرواالتابعین . في إسحاق كان لو واهللا: خزیمة

  الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر:-٢

ن،المعتزلي صاحب التصانیف أخذ عن النظام وروى عن العالمة،المتبحر،ذو الفنو 

بن ا- الُمَزرَّعِ  بنُ  ،َوَیُمْوتُ یناءروى عنه أبو الع، أبي یوسف القاضي وثمامة بن أشرس

 كثیرة وتصانیفه العلم، بحور من كان أسود جماال جده كان-وعرف بذكاءه أخته

 دكاكین یكتري كان إنه حتى قراءته، استوفى إال قط كتاب بیده یقع لم: قیل.جدا

  .٣ ومائتین خمسین سنة مات. للمطالعة فیها ویبیت الكتبیین،

  

  

                                                                                                                     
موعة محققین سیر أعالم النبالء، شمس الدین أبو عبد اهللا أحمد بن محمد الذهبي،تحقیق:مج-١

 .٣٠٠،ص١٣،الناشر:مؤسسة الرسالة،جبإشراف شعیب األرناؤوط
سیر أعالم النبالء ،،شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد الذهبي ،تحقیق:مجموعة -٢

 .٢٤٠-٤٢٥،ص٢١محققین بإشراف شعیب األرنؤوط،الناشر:مؤسسة الرسالة،ج
  .١٣٥،ص٢٢سیرأعالم النبالء،المرجع السابق،ج-٣

 



٧١ 

 

  

  

  ل بن علي الخزاعي:بِ عْ دِ -٣

الشاعر المشهور روى عن مالك بن أنس وغیره روى عنه أخوه علي بن علي وله 

  .١كتاب في الشعراء 

ة ثمان ك ولد سنتعاطى في أول أمره األدب حتى مهر فیه له روایة عن مالك وشری

  .٢ومئتین وأربعین وأربعون ومائة ومات سنة ست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 .٢٤٩،ص١٧یخ دمشق،ابن عساكر،جتار -١
لسان المیزان،ابن حجر،تحقیق:عبد الفتاح أبو غده،الناشر :دار البشائر - ٢

  ٤١٩،ص٣،ج١اإلسالمیة،ط

  

 



٧٢ 

 

  

  

   : من أشهرتالمیذه  -ب

   :أحمد بن عبد اهللا بن مسلم بن قتیبةابنه  -١

وقدم مصر  ،حدث عن اإلمام ابن قتیبة ابنه أحمد وكنیته أبو جعفر : ولد ببغداد   

على قضائها سنة اثنتین ومات بمصر وهو  ،سنة إحدى وعشرین وثالث مائة قاضیا

حدث بكتب أبیه كلها بمصر حفظا و ،روى عن أبیه تصانیفه  ،وعشرین وثالث مائة

  .١ ولم یكن معه كتاب

  : ن َدَرْسَتَوْیهفر بعبد اهللا بن جع- ٢

 جعفر بن درستویه من كبار المحدثین الفارسي النحوي أبو محمدعبد اهللا بن

 بغداد، إلى صباه في فسا مدینة من . قدم٢هـ)٣٤٧(.مات في صفر سنة وفقهائهم

 وكان.العالي اإلسناد ورزق التصانیف، وصنف العربیة، في وبرع واستوطنها،

  .٣ومائتین وخمسین ثمان سنة مولده.ثقة

   :بن خلف بن المرزبان محمد-٣

محمد بن خلف بن مرزبان بن بسام أبو بكر اآلجري المحولي كان یسكن باب 

دنیا بن أبي ال اعن  حدث ریا مصنفا حسن التألیفن أخباالمحول فنسب إلیه وكا

  .٤ سنة تسع وثالثمائة رحمه اهللا مات عنه أبو بكر بن األنباري النحوي روىو 

  

                                         
الوافي بالوفیات،صالح الدین خلیل بن أیبك الصفدي،تحقیق:أحمد األرناؤوط وتركي -١

 ٤٠٠،ص٢بیروت،ج- مصطفى،الناشر:دار إحیاء التراث
بن حجر العسقالني،تحقیق:عبد الفتاح أبو غدة،الناشر :دار البشائر لسان المیزان،ا-٢

 .٤٤٩،ص ٤،ج١اإلسالمیة،ط
 ٢٩،ص١٥م النبالء،اإلمام الذهبي،جسیر أعال-  ٣
- تاریخ بغداد،أحمد بن علي أبوبكر الخطیب البغدادي،الناشر:دار الكتب العلمیة -٤

 .٢٣٧،ص٥بیروت،ج



٧٣ 

 

  

  

   أثاره العلمیة: -ج

ثقة دینا فاضال وهو صاحب التصانیف المشهورة والكتب ابن قتیبة  اإلمام كان

  : على مصنفاتهالنماذج  منو ة والتي تجاوزت العشرین مصنفا المعروف

  تأویل مشكل القرآن  -١

هو كتاب فرید و یعتبر من أوائل الكتب التي بحثت كتاب تأویل مشكل القرآن ، و     

في مشكل القرآن الكریم، و الشكوك التي تثار حوله، و المطاعن التي تسدد نحوه. 

، و فأحب ابن قتیبة  أن ینضح عن كتاب الّله، وأن یرمي من ورائه بالحجج النیرة

البراهین البینة، و یكشف للناس ما یلبسون، فألف هذا الكتاب جامعا لتأویل مشكل 

و زاد في األلفاظ و  واإلیضاحالقرآن، مستنبطا ذلك من التفسیر بزیادة في الشرح 

فهمه نقص، وقدم و أخر، و ضرب لذلك األمثال و األشكال، حتى یستوي في 

  .١ السامعون

  أدب الكاتب:-٢

مام ابن قتیبة هذا الكتاب لینیر به طریق المتخاذلین عن طلب العلم وقد ألف اإل    

إني رأیت أكثر أهل زماننا هذا عن سبیل قام بتوضیح ذلك في مقدمة كتابه قائال 

األدب ناكبین، ومن اسمه متطیرین، وألهله كارهین: أما الناشئ منهم فراغب عن 

عنفوان الشباب ناس أو متناس ، التعلیم، والشادي تارك لالزدیاد، والمتأدب في 

الجهل مقموعون حین خوى نجم الخیر، وكسدت سوق البر، وِبَكرَّةِ العلماء مغمورون، ف

وبارت بضائع أهله، وصار العلم عارا على صاحبه، فلما أن رأیت هذا الشأن كل 

یوم إلى نقصان، وخشیت أن یذهب رسمه ویعفو أثره؛ جعلت له حظا من عنایتي، 

تقویم اللسان  ألیفي؛ فعملت لمغفل التأدیب كتبا خفافا في المعرفة، وفيوجزءا من ت

                                         
 .٢،ص١بن قتیبة الدینوري،جتأویل مشكل القرآن،عبد اهللا بن مسلم  -١



٧٤ 

 

ألنشطه لتحفظه  فن، وأعفیته من التطویل والتثقیلوالید، یشتمل كل كتاب منها على 

  .١ ید علیه بها ما أضل من المعرفهودراسته إن فاءت به همته وأق

  

  الشعر والشعراء: -٣

الشعراء وأزمانهم، وأقدارهم، وأحوالهم في  فیه عن  مخبراً  كتابهذا الوقد ألف 

أشعارهم، وقبائلهم، وأسماء آبائهم، ومن كان یعرف باللقب أو بالكنیة منهم. وعما 

في  الخطأ العلماء علیهم منه یستحسن من أخبار الرجل ویستجاد من شعره، وما أخذ

وأخبر فیه عن ألفاظهم أو معانیهم، وما سبق إلیه المتقدمون فأخذه عنهم المتأخرون. 

أقسام الشعر وطبقاته، وعن الوجوه التي یختار الشعر علیها ویستحسن لها إلى غیر 

للمشهورین من الشعراء، الذین  هذلك مما قدمه.قال أبو محمد: وكان أكثر قصد

یعرفهم جل أهل األدب، والذین یقع االحتجاج بأشعارهم في الغریب، وفي النحو، 

 .٢ ث رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلموفي كتاب اهللا عز وجل، وحدی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 .٢- ١،ص١أدب الكاتب،عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري،ج-١
  .١،ص١الشعر والشعراء،عبد اهللا بن مسلم ین قتیبة الدینوري،ج-٢

  

 



٧٥ 

 

  

  

  المطلب الثالث:

  ه:ـاء علیـاء العلمـه وثنـوفات 

  ه:ـــــوفات

مات عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري صاحب التصانیف فجاة صاح صیحة      

   .سمعت من بعد ثم اغمى علیه ومات

محمد بن أیوب بن بشیر الصائغ ن أبا القاسم إبراهیم بن إثم  :بن المنادىا قال

بن قتیبة أكل هریسة فأصاب حرارة ثم صاح صیحة شدیدة ثم اغمى ا ان :أخبرني

علیه إلى وقت صالة الظهر ثم اضطرب ساعة ثم هدأ فما زال یتشهد إلى وقت 

  .١ومائتین السحر ثم مات وذلك أول لیلة من رجب سنة ست وسبعین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
- ر الكتب العلمیةتاریخ بغداد،أحمد بن علي بن أبي بكر الخطیب البغدادي،  الناشر: دا-١

  .١٧٠،ص١٠بیروت،ج

  

  

 



٧٦ 

 

  

  

  ه:ـاء علیـء العلماـثن 

في العلم ومحله من األدب ال شهرته ظاهرة  قال الخطیب: كان ثقة دینا فاضال    

  .ىیخف

 لیف عالما بالتصنیف صدوقا من أهلكان لغویا كثیر التأ ١:وقال مسلمة بن قاسم

  السنة یقال: كان یذهب إلى قول إسحاق بن راهویه.

إلى مذهب  محمد بن زكریا بن عبد األعلى یقول: كان ابن قتیبة یذهبوكان 

  : كان إذا خال في بیته وعمل شیئا جوده ٢مالك.وقال ِنْفُطویه

وما أعلمه حكى شیئا في اللغة إال صدق فیه.وقال ابن حزم: كان ثقة في دینه ،

: كان صادقا فیما یرویه عالما باللغة والنحو وكتبه مرغوب فیها ٣ وقال الندیملمه.وع

  .٤وذكر من كتبه نحوا من ستین كتاباً 

   من تیمیة ابن اإلشالم شیخ وعده واللغة، الحدیث أئمة مام ابن قتیبة الدینوري مناإل

                                         
 الرجال في تاریخا جمع حاتم بن اهللا عبد بن إبراهیم بن قاسم بن مسلمة وهو اسم:سلمة بن قم-  ١

 من وهو من المكثرین الفوائد كثیر وهو تاریخه في البخاري أغفله من إال یذكر ال أن فیه شرط

(لسان .سنة ستین ابن وهو وخمسین ثالث والحدیث صاحب  التاریخ  الكبیر توفى سنة الروایة

 )٦١،ص٨جر العسقالني،جالمیزان،ابن ح
 بن عرفة بن محمد بن إبراهیم اهللا عبد أبو األخباري، العالمة، النحوي، الحافظ، اإلمام،-٢

بغداد ولد سنة  سكن.التصانیف صاحب بنفطویه، المشهور الواسطي، األزدي، العتكي، سلیمان

 (ن وثالث مائة.أربع وأربعین من تصانیفه غریب القرآن وتاریخ الخلفاء مات سنة ثالث وعشری

 )٧٢،ص٢٩النبالء،اإلمام الذهبي،ج أعالم سير
 الفنون، ذو الحافظ، العالمة، الموصلي اإلمام، میمون بن إبراهیم بن محمد أبو الندیم إسحاق -٣

 الموسیقى، صاحب األخباري، الموصلي، التمیمي، میمون بن إبراهیم بن إسحاق محمد أبو

 وعلو بالحدیث، والبصر الناس، وأیام واللغة، الفقه، مع األدبیة، والتصانیف الرائق، والشعر

 .المرتبة
لسان المیزان،ابن حجر العسقالني،المحقق:عبد الفتاح أبو غدة،الناشر:دار البشائر  -٤

 .٨،ص٥،ج١اإلسالمیة،ط
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 المبحث الثاني 

  التعریف بكتابه غریب الحدیث

  وفیه مطلبان:

  وصف الكتاب ومصادره المطلب األول:

ن كتاب أبي عبید قد قدمة كتابه الغریب أنه كان یرى أفي مذكر اإلمام ابن قتیبة    

یث وأن الناظر فیه یستغنى عن النظر في غیره ولكن بعد تعقبه جمع غریب الحد

اإلمام لكتاب أبي عبید وجد أنه قد ترك أكثر مما ذكر فقام ابن قتیبة بتتبع ما أغفله 

بذكر االشتقاق والمصادر والشواهد من الشِّعر ولم یقتصر  كما قام  هوتفسیر القاسم 

ف لالعرب وأمثالها وأحادیث السخبار كتابه على ذكر الغریب فقط بل ضمنه من أ

وألفاظهم ما یشاكل الحدیث أو یوافق لفُظه لفَظة لتكثر فائدة الكتاب  كما أنه لم 

ودل على  ایتعرض لشئ مما  ذكره أبو عبید إال أحادیث وقع فیها خطأ فنبه علیه

 تیبةاإلمام ابن ق حین ابتدأو وأفرد لها  كتابًا یدعى كتاب ِإصالح الَغَلط  االصواب فیه

 هفراغ دتدوینه عن كما طلب منهمالعلم  حملةفي عمل الكتاب اْطلع علیه قومًا من 

ذلك حتى تمَّ لهم  لخرج لهم من العمل ما یرتفع في كل أسبوع ففعیمنه وسألوا أْن 

الكتاب وسمعوه وحمله قوم منهم إلى األمصار ثم عرض بعد ذلك أحادیث كثیرة 

 ىب الزوائد في غریب الحدیث ثم تدبر الكتابین فرأفعمل بها كتابًا ثانیًا یدعى كتا

وحذف ما سبیله  یقدم أو أن یؤخرما سبیله أن  ویقدم جمعهمایي الرأي أن وب فاَألص

  ١.أن یحذف 

محقق قام بتحقیقه د/عبد اهللا  ةوكتاب غریب الحدیث إلبن قتیبة وبأجزائه الثالث

  الجبوري.

  

                                         
 – العاني مطبعة:  محمد ،الناشر أبو الدینوري قتیبة بن مسلم بن اهللا عبد: الحدیث غریب-  ١

  .١٥١،ص١،ج١٣٩٧ ، ١بغداد،ط
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  المطلب الثاني:

  الغریبمنهج المؤلف في كتابه 

باجزائه الثالثة اتضح للباحثة  و باطالع الباحثة على غریب الحدیث لإلمام ابن قتیبة 

  كاألتي: تدرجأن منهج ابن قتیبة قد 

  مراجعة كتب المتقدمین:-١

یبة بدایة باإلطالع على غریب الحدیث لإلمام أبي عبید اإلمام ابن قت قام      

ل أن الحاجة لكتاب في غریب الحدیث القاسم بن سالم والذي كان یرى فیه من قب

بعد كتاب اإلمام القاسم حتى أمعن فیه فوجد الحاجة األكیدة إلى كتاب أخر في  

غریب الحدیث لتفسیر ما أغفله القاسم فكانت تلك أول مرحلة من مراحله المنهجیة 

حیث قام بإسناد ماعرفه من األسانید وأشبع ذلك بذكر المصادر والشواهد واإلشتقاق 

 العرب أخبار قصار كما أن كتابه لم یقتصر على الغریب فقط بل أودع فیه من

  .قارئه ویمتع الكتاب فائدة لتكثر وألفاظهم السلف وأحادیث وأمثالها

  عدم تكرار ما قاله ابو عبید: – 2

في كتابه لم یتعرض اإلمام ابن قتیبة  إلى ذكر ماتعرض  له اإلمام أبوعبید القاسم  

اسم وذلك باإلستدراك على ما رآه خطأ عند الق یر انه نبهغریب الحدیث غ

  .١والتصویب

        سلم و علیه اهللا صلى النبي من منهجه قیام اإلمام ابن قتیبة بذكرحدیث-٣ 

  : ومعانیه غریبه وتفسیر

  في النموذج األتي: بیان ذلك  كما سیأتي

  : قال صلى اهللا علیه وسلم

  .١)  بالیسیر وأرَضى أرحاماً  وأْنَتق أفواهاً  بأْعذَ  فإنَّهن باألبكار علیكم (

                                         
  )هـ٢٧٦: المتوفى( الدینوري قتیبة بن مسلم بن اهللا عبد محمد أبو: الحدیث غریب -  ١

 .١٥١-١٥٠،ص١هـ)،ج١٣٩٧ (١بغداد،ط – العاني مطبعة: الجبوري،الناشر اهللا عبد. د: تحقیق



٧٩ 

 

  

 الوَلد كثیرة أي: ناتق امرأة یقال :األصمعي قال أوالداً  أكثر یرید أرحاماً  أْنَتق قوله

ْبدة ُتْقتلع حتى َنْفضه وهو السِّقاء َنْتق من وأخذ    -:جیشاُ  یِصفُ  النابغة وقال منه الزُّ

    ِمْذكار بناتق علیك َدَحقت ... ُأمُّهمو  الِغذاء ُحْسن ُیْحَرموا لم         

َنْفسها  هي أي بناتق علیك َدَحقت وقوله وكثروا فَنَموا َحَسناً  غذاءً  ُغُذوا أنَّهم یرید 

  .٢ناتق 

  .  أوالداً  أكثر قال ابن منظور: معنى النتق: أَنهن

  :وجل زع قوله في الفراء قال. الولد كثیرةَ  كانت إذا:  ومنتاق ناتق امرأةٌ :  ویقال

 )������������������������������������ ( ٣ ،   

  .٤ورفعناه زعزعناه:  أي ، فوقهم الجبلَ  نتْقنا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                     
 .١٨٦١،ح١/٥٩٨/باب تزویج األبكار،٧/كتاب النكاح،٩أخرجه ابن ماجه،  -١
 .٢٥٨،ص١عبد اهللا ابن مسلم،جغریب الحدیث،-٢
 )٧١،آیة(٨سورة األعراف ،ج-٣
      : مرعب،الناشر عوض محمد:  تحقیق تهذیب اللغة،أبو منصور محمد بن أحمد األزهري-٤

  .٦٦،ص٩،ج١م ،ط ٢٠٠١ – بیروت -العربي التراث إحیاء دار
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  الخطوات العلمیة عند ابن قتیبة لتطبیق منهجه: -٤

ین األلفاظ الدائرة بین الناس في الفقه ة أن یفتتح كتابه هذا بتببرأى اإلمام ابن قتی -أ 

ن أین أخذت تلك الحروف فیستدل بأصولها في اللغة على معانیها وأبوابه لتعرف م

وستقوم الباحثة كالوضوء والصالة والزكاة واألذان والصیام والعتاق والطالق والظهار 

  بذكر نموذج من هذه األلفاظ الدائرة بین الناس:

  الوضوء:

كما  ابتدأ اإلمام ابن قتیبة حدیثه بعنصر وشرط مهم من شروط صحة الصالة     

أنه الغنى لإلنسان المسلم ذكرا كان أو أنثى عن هذا الشرط حیث أنه یمثل جانبا 

كبیرا من جوانب الطهارة الیومیة لإلنسان المسلم فبدأ بالحدیث عن ماهیة الوضوء 

هو من الوضاءة بأن الوضوء  :من الناحیه اللغویة حیث بین األمام ابن قتیبه

ل فالن وضيء الوجه أي نظیفه وحسنه فكأن النظافة والحسن ومنه قی:والوضاءة 

الغاسل لوجهه وضأه أي نظفه بالماء وحسنه ومن غسل یده أو رجله أو عضوا من 

  .١ أعضائه أو سكن من شعث رأسه بالماء فقد وضأه

  جاء عن ابن منظور:

الماء الذي یتوضأ به كالفطور والسحور لما یفطر علیه ویتسحر به  :ضوء بالفتحالوَ 

  .٢ یضا المصدر من توضأت للصالة وقیل الوضوء بالضموالوضوء أ

  

  

  

  

                                         
 غریب الحدیث ، عبد اهللا بن مسلم بن قتیبه الدینوري ،تحقیق:د.عبد اهللا-١

 ١٥٣،ص١ه)،ج١٣٩٧(١بغداد،ط–الجبوري،الناشر:مطبعة العاني 
بیروت، -لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري، الناشر:دار صادر -٢

  . ١٩٤،ص١،ج١ط
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  : وسوره القرآن الكریم ذكر من الحدیث في جاء ما تفسیر -ب

  ومن النماذج لتلك التفسیرات: 

 قیام اإلمام ابن قتیبة بتفسیر اسماء القرآن الكریم فقال نقال عن أبي عبید: إن أبي

 يسم والمؤمن الكافر وبین والباطل حقال بین فرق ألنه فرقانا سمي ذكر أنه عبیدة

    وضمها. السور جمع ألنه قرآنا

 قال حروف جماعة أي اهللا كتاب من آیة معنى :قال أنه الشیاني: عمرو أبي وعن

    براءة آخرها الطوال والسبع بجماعتهم أي بآیتهم القوم خرج یقال ومنه

 كل ألن بمئین سمیت اوٕانم الطوال السبع ولي ما هي بالمئین تعرف التي والسور 

   . تقاربها أو آیة مائة على تزید منها سورة

 مثان وهذه مباد المئین كأن المئة دون هي التي السور من المئین ولي ما والمثاني 

 تبارك اهللا قول ذلك من یقال وطوالها قصارها كله القرآن سور المثاني تكون وقد

  .٢فیه تثنى والقصص األنباء ألن مثاني سمي وٕانما١)���������������������������������( وتعالى

  .٣)���������������������������������������������������������������������( تعالى: قوله ذلك ومن

  

  

  

  

  

                                         
 ).٢٣)،آیة(٢٣سورة الزمر ،ج( -  ١
 .٢٤٢،ص١غریب الحدیث،عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري،ج-  ٢
  ).٨٧،آیة()١٤سورة الحجر،ج(-  ٣

  

  

 



٨٢ 

 

  

 

   ركعة كل وفي صالة كل في ثنىت ألنها مثاني سماها الحمد سورة آیات و

 لقصرها مفصال سمیت وٕانما رالسو  قصار من المثاني یلي ما فهو المفصل وأما 

  الرحیم الرحمن اهللا بسم بسطر فیها الفصول وكثرة

  : تفسیر اإلمام ابن قتیبة ألسماء الكتب السماویة-ج

  الزبور: 

 جلوب مثل مفعول بمعنى فعول وهو كتبه إذا یزبره الكتاب زبر منوهو مأخوذ 

 حروفه جمع بمعنى الكتاب كتب قولهم وأصل مركوب بمعنى وركوب مجلوب بمعنى
١.  

 َزْبراً  أزبُرهُ  الكتاب زبرت یقال الكتاب العرب كالم في معناه الزبور بكر: أبو قال

  .٢ َذْبراً  أذُبُرهُ  وَذَبْرُتهُ 

  .  مسطورا السماء من نزل ألنه ، زبور داوود كتاب وسمي:  للمصنف البصائر وفي

 الكتب من لیهع الوقوف یصعب كتاب كل هو وقیل.  المسطور الكتاب:  والزبور 

 الشرعیة األحكام دون العقلیة الحكمة على المقصور للكتاب اسم هو:  وقیل.  االلهیة

:  الزبور:  وقال)  الزبور في(  جبیر بن سعید وقرأ.  األحكام یتضمن لما والكتاب

  .٣ السماء في الذي:  والذكر:  قال.  القرآن و واإلنجیل التوراة

  

                                         
 .٢٤٥ص-١المرجع السابق،ج-غریب الحدیث-١
األنباري،تحقیق:د.صالح  القاسم بن محمد بكر الناس ،أبو كلمات معانى فى الزاهر-٢

- هـ ١٤١٢( – بیروت - الرسالة مؤسسة/  النشر دار الضامن،الناشر:

 .٧١،ص١،ج١م)،ط١٩٩٢
 مجموعة تحقیق: الحسیني الرّزاق دعب بن محّمد بن محّمد، القاموس جواهر من العروس تاج-٣

  .٤٠٠،ص١١الهدایة،ج دار المحققین، الناشر من
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   واإلنجیل:

 یقال استخرجه هو كأنه نجله  الرجل لنسل قیل ومنه أخرجته إذا الشيء نجلت من

 استنجل قد یقال نجل النز من یظهر الذي للماء وقیل والدیه أي ناجلیه اهللا فتح

  .١الوادي 

  جاء عن األنباري:

  قوالن: اإلنجیل في بكر أبو قال

 أصل: هللا لكتاب،إنجیل قولهم معنى:قالوا األصل:اإلنجیل:اللغة أهل من جماعة قال

  فیه بما ویعملون حرامه ویحرمون حالله یِحلون أي علیهم أنزل الذین للقوم

 أبویه أي: ناِجَلْیه لعن اهللا ویقال أبوان ولده أي :كریمان أبوان نجله قد :ویقال قالوا

  وأظهرته استخرجته إذا الشيء نجلت قد العرب قول من مأخوذ اِإلنجیل :قوم وقال

  . ٢ودروسه  الحق طموس بعد للناس أظهره اهللا ألن إنجیالً  اِإلنجیل فسمي

   وقال ابن منظور: 

 وقیل سریاني أو عبراني اسم وهو السالم علیه عیسى على المنزل اهللا كتاب اسم هو

 حفظا صدورهم في ویجمعونه قلوبهم ظهر عن اهللا كتاب یقرؤون أنهم یرید هوعربي

 إال حفظا یجمعها أحدهم یكاد وال الصحف في كتبهم یقرؤون إنما الكتاب أهل وكان

 أي النجل كریم هو یقال األصل هو الذي النجل من اشتقاقه یلق واإلنجیل.القلیل

  .٣والطبع  األصل

                                         
 .٢٤٦،ص١المرجع السابق،ج-غریب الحدیث-١
 صالح حاتم. د:  األنباري، تحقیق القاسم بن محمد بكر الناس ،أبو كلمات معانى فى الزاهر-٢

 ٧٣،ص١،ج١م)،ط١٩٩٢- هـ ١٤١٢( – بیروت-الرسالة  مؤسسة/  الناشر الضامن،
 صادر دار:  المصري ،الناشر األفریقي منظور بن مكرم بن محمد العرب، لسان -٣

  .٦٤٦،ص١١،ج١بیروت،ط
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 والظالمین للكافرینمن ذكر  تعالى اهللا كتاب في جاء فیما اإلمام ابن قتیبة قول -د

 اهللا صلى اهللا رسول حدیثوما جاء في  والملحدین والفاجرین والمنافقین والفاسقین

  - منها: اسم كل أخذ أین ومن سلم و علیه

   فالكافر:

 لبسه إذا السالح في فالن تكفر یقال ومنه غطیته إذا الشيء كفرت قولك من فهو

 كل یستر ألنه كافر لیل وقیل الطلعة قشر وهو النخل كافور ومنه بعضهم وقال

 المحدثین بعض وكان علیه اهللا لنعم ساتر أي كافر قولهم في األصل شيء فكأن

  :اهللا رسول قول في یذهب

 یرید السالح في التكفر إلى ١) بعض رقاب بعضكم یضرب كفارا بعدي ترجعوا ال(

  .٢بالحر  في لبعض یتكفربعضكم أعداء الوالیة دبع ترجعوا

  

    

                                         
  ١٧٣٩،ح٢/١٧٦/كتاب الحج، باب الخطبة أیام منى،٢٥أخرجه البخاري، -  ١

 . ٢٩،ح١/٨١/باب الترجعوا بعدي كفارا،٢٩/كتاب اإلیمان ،١و مسلم،  
  .٢٤٨-٢٤٧،ص١ج-مرجع سابق- سلم بن قتیبة الدینوريغریب الحدیث، عبداهللا بن م-٢

  

  

  

 



٨٥ 

 

   : اللغة أهل قال بكر أبو قال

 قد العرب قول من ذأخ دهوتوحی اهللا عمن یغطي الذي :العرب كالم في معناه الكافر

  .فیه سترته إذا :كفراً  أكفره الوعاء في المتاع كفرت

  .١ بظلمته األشیاء یغطي ألنه كافر للیل قیل إنما :العباس أبو وقال 

 اهللا قال ُكّفار وجمعه بالتراب غّطاه األرض في البذر ألقى إذا ألنه كافر للَزّراع ویقال

  : تعالى

  .٣ نباته الزراع أعجب: معناه ٢)����������������������������������������������(

 النعمة كافر جمع في والكفرة استعماال أكثر لإلیمان المضاد الكافر جمع في الكفار

 الحق هيصلى اهللا علیه وسلم  محمد شریعة ألن واحدة ملة والكفر استعماال أكثر

 تنكر وفرقة قاطبة لمؤمنونا وهم بها تقر فرقة فرقتان إلیها بالنسبة والناس شك بال

 بینهم فیما اختلفوا وٕان الواحدة كالملة االعتبار فبهذا كافة الكفار وهم بأجمعهم

 أخرى وبالفعل تارة بالقول یحصل قد والكفر من المسلمین األهواء كأهل فصاروا

 اعتقاد عن یصدر أن بین فرق وال نص فیه علیه مجمع إنكار للكفر الموجب والقول

  .٤تعمد عن یصدر الذي هو للكفر الموجب والفعل استهزاء وأ عناد أو

  

  

  

                                         
 صالح حاتم. د:  األنباري، تحقیق القاسم بن محمد بكر الناس ،أبو كلمات معانى فى الزاهر -١

 ١١٨،ص١،ج١م)،ط١٩٩٢- هـ ١٤١٢( – بیروت - الرسالة مؤسسة/  النشر الضامن،دار
 )٢٠،آیة(٢٧سورة الحدید،ج -٢
 ١١٩،ص١الناس،لألنباري،المرجع السابق،جات كلمالزاهر في معاني   -٣
 محمد - درویش عدنان :الكفومي، تحقیق الحسیني موسى بن أیوب البقاء الكلیات :أبو-٤

  .١٢١٨،ص١،ج م)١٩٩٨ -  هـ١٤١٩ (– بیروت - الرسالة مؤسسة :الناشر المصري،

  

  

 



٨٦ 

 

   -الفاسق: وأما

 إذا الرطبة فسقت یقال ومنه قال ربه طاعة عن الخارجقال الفراء الفاسق هو :

  :تعالى اهللا بقول واحتج قشرها من خرجت

������������������������������������������������������������������� ١ .  

  .  )فویسقة الفأرة ( صلى اهللا علیه وسلم لوقد سمى الرسو  طاعته عن خرج قال 

  .٢الفراء غیر عن شیئا هذا في سمعت أعلمني وال الدینوري: اإلمام قال

 اإلیمان عن الخارج العرب كالم في معناه الفاِسق:  اللغة أهل قال:  بكر أبو قال

 إذا:  الرطبةُ  َفَسَقت قد: لهمقو  من ِخذأُ .  المعصیة إلى الطاعة وعن ، الكفر إلى

  .٣الجائر   الفاسق:  قوم وقال.  قشرها من خرجت

  )  ُفسَّاقٌ (  الجمع و)  َفاِسقٌ (  فهو األخفش حكاها لغة بالكسر)  َیْفِسقُ (  و

 عربي أنه مع الجاهلیة كالم في)  فاسق(  یسمع ولم: األعرابي ابن قال)  َفَسَقةٌ (  و

  الخمس للحیوانات وقیل السرقسطي قاله زیز الع الكتاب به نطق و فصیح

 الحلّ  في یقتلن قیل حتى أذاهنّ  و خبثهن لكثرة لهن امتهانا و استعارة :٤ ) َفَواِسقُ ( 

  .٥ بذلك الصالة تبطل وال الصالة في و الحرم في و

  

  

  

                                         

 )٥٠،آیة(١٥سورة الكهف،ج- ١ 
 ٢٤٩،ص١غریب الحدیث،القاسم بن سالم،ج-٢
 ١١٠،ص١األنباري،ج القاسم بن محمد بكر الناس ،أبو كلمات معاني في زاهرال-٣
 العقرب،الحدأة،الغراب،الحیة والكلب العقور-٤
الفیومي،  المقري علي بن محمد بن للرافعي ،أحمد الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح -٥

  .٤٧٣،ص٢بیروت،ج – العلمیة المكتبة:  الناشر

  

  

 



٨٧ 

 

  - : المنافق أما

   جحرته من جحر وهو الیربوع نافقاء من مأخوذ فهو 

 یخرج ألنه بذلك تسمى والقاصعاء جحور، أربعة وله عي:األصم عن الزیادي قال 

 بالدم قصع  قد خرج یقال ومنه الجحر فم به یسد كأنه ببعضه یقصع ثم الجحر تراب

 به یدم ثم الجحر فم من التراب یخرج ألنه بذلك سمي والداماء: یسل. ولم امتأل إذا

  به. یطلیه كأنه اآلخر فم

  به المنافق فشبه ونافق نفق قد فیقال فزع إذا هامن یخرج التي هي زید أبو قال:   

 ویخرج باب من الیربوع یدخل كما بعقده منه ویخرج بلفظه اإلسالم في یدخل ألنه

  .١باب من

 وقال.   منه دخل الذي الوجه غیر من اإلسالم من یخرج ألنه منافق: للمنافق وقیل

 یتستر كما باِإلسالم یتستر : أي.  الَسَربُ  وهو ، النفق من مأخوذ المنافق:  آخرون

  .٢السرب في الرجل

  :  وجل عز اهللا قال  

  )�������������������������������������������������������������������������������������( ٣.  

  

  

  

  

  

  

                                         
 .٢٥٠،ص١ج- المرجع السابق-بد اهللا بن مسلمغریب الحدیث ،ع -١
 ١٢٠،ص١األنباري،ج القاسم بن محمد بكر الناس ،أبو كلمات معاني في الزاهر -٢
  ).٧)،ج(٣٥سورة األنعام،آیة( -٣

  

 



٨٨ 

 

  

  -الفاجر: وأما

 وقال الصدق عن مال ألنه فاجر للكاذب قیل ولذلك المیل :والفجور .المائل فهو

 فقال واستحمله ودبرها إبله نقب إلیه فشكا أتاه وكان عنه اهللا رضي عمر في يأعراب

  الرجز من تحمله ولم كذبت له

  دبر وال نقب من مسها ما  ***عمر حفص أبو باهللا أقسم             

  ١الحق عن المائل الفاجر فكأن  ***فجر كان إن اللهم له اغفر            

 وفي  عامة الجرب النقب األخفاف وقیل رقة ههنا َقبوجاء في لسان العرب: النَّ 

  :قال وسلم علیه اهللا صلى النبي أن الحدیث:

  ٢ ) شیئا شيء یعدي ال (   

 اإلبل في بذنبه أو البعیر بمشفر تكون النقبة إن اهللا رسول یا : أعرابي فقال 

   ؟ األول أعدى فما وسلم علیه اهللا صلى النبي فقال كلها فتجرب العظیمة

 بسكون بنقْ  وجمعها نقبة به للبعیر یقال یبدو جرب أول هي النقبة :األصمعي قال

 تؤخذ أن هذا غیر في والنُّقَبة عبید أبو قال .تخرقه أي الجلد تنقب ألنها القاف

  غیرنیفق من مخیطة حجزة لها فتجعل السراویل قدر الثوب من القطعة

    النون) بكسر ِنیَفق قولت والعامة منها المتسع الموضع السروایل (ونیفق 

 لها یكن لم فإذا سراویل فهي وساقان نیفق لها كان فإذا السراویل حجزة تشد كما وتشد

  . النطاق فهو حجزة وال ساقان وال نیفق

  .٣ الجرب بدء أول النقبة : شمیل ابنقال 

  

  

                                         
 ٢٥١-٢٥٠،ص١ج،غریب الحدیث،عبد اهللا بن مسلم  -١
 ٢٢٩٣،ح٨/٢٨٥/باب ماجاء العدوى والهامة والصفر،٩/كتاب القدر،٢٨ي،أخرجه الترمذ -٢
  .٧٦٥،ص١،ج١بیروت،ط-لسان العرب،محمد بن مكرم منظور،الناشر:دار صادر-  ٣

 
 



٨٩ 

 

  

  : والملحد

  :عز وجل اهللا قول ومنه القصد عن الجائر العادل هو

    )����������������������������������������� (١  

 ضریحا لكان مستقیما كان ولو ناحیة في ألنه اللحد سمي ومنه ویعدلون یجورون أي

  :فیقول بینهما یفرق األحمر وكان ولحدت، ألحدت یقال

 یلحدون جمیعا غتینبالل قرئ وقد وملت جرت:  ولحدت .وجادلت ماریت :ألحدت 

  .٢ویلحدون

 وقال ، وجار مال:  لحد وقیل)  وعدل مال:  ألحد(  و ، یلحد الدین في لحد:  قیل

 ألحد قد:  یقال ، فیه لیس ما فیه المدخل الحق عن العادل ، الملحد:  السكیت ابن

  ٣} ������������������������������������{  وقرىء ، عنه حاد أي ، ولحد الدین في

 ریت ما:  وألحدت.  وملت جرت:  لحدت:  األحمر عن رويو  ، مثله والتحد

  . وجادل مارى:  وألحد.  وجادلت

  ٤ } ���������������������������������������: {  تعالى وقوله 

 مالو  به أمر فیما القصد ترك:  الحرم في ألحد وقد ، بظلم إلحادا أي ، زائدة والباء

  .٥ الظلم إلى

                                         
 )٤٠،آیة(٢٤سورة فصلت،ج -١
 ٢٥١،ص١ج،ابن قتیبة،غریب الحدیث  -٢
 )١٠٣،آیة(١٤سورة النحل،ج -٣
 )٢٥،آیة(١٧سورة الحج،ج -٤
 ، الفیض أبو، الحسیني اقالرز  عبد بن دمحم بن دالقاموس ،محم جواهر من العروس تاج-٥

  .١٣٥،ص٩الهدایة،ج دار المحققین ،الناشر: من مجموعة الزَّبیدي ،تحقیق: ، بمرتضى بالملق

  

  

 



٩٠ 

 

  

  

  : والرافضة األهواء أهل رذك - هـ

 األهواء أهل ذكر من اهللا رسول حدیث في ماجاء ذكر في اإلمام ابن قتیبة: وقال 

  منها. حرف كل أخذ أین ومن والقدریة والمرجئة والخوارج والرافضة

   الرافضة:

 ألنهم الرافضة سمیت إنما قال: أنه األصمعي عن بلغني قال اإلمام أبو محمد:  

  .١مذهبه في منهم غال من كل االسم هذا لزم وتركوه علي بن زید رفضوا

   قال المكي:

 الشیعة من فرقة علیه واختلفت بالكوفة الشهید زید خرج لما :ألنه رافضة بأنهم سموا

 علیهم ذلك أنكر علیا ظلما وأنهما منهما البراءة إلى ودعوه الشیخین أمر في وناظروه

 األمر في لك حق وال أحد یظلمك لم أیضا :وأنتله  فقالوا . منهما البراءة عن وامتنع

    الرافضة. فسموا عنه فانصرفوا الرافضة فأنتم اذهبوا فقال: نرفضك فنحن

 اهللا كرم على من اإلمامة الرافضة ساق ثم زیدیة فسموا اآلخرون أتباعه معه وأقام

 محمد هابن إلى ثم دینالعاب زین ابنه إلى ثم الحسین إلى ثم الحسن ابنه إلى وجهه

 فیهم یخالف لم أئمة ستة وهم بالوصیة هؤالء كل الصادق جعفر ابنه إلى ثم الباقر

  .٢المذكورین الرافضة من أحد

  

  

  

  

                                         
 ٢٥٢،ص١غریب الحدیث،عبد اهللا بن مسلم،ج-١
 الشافعي الملك عبد بن حسین بن الملك والتوالي ،عبد األوائل أنباء في العوالي النجوم سمط-  ٢

 الكتب دار معوض ،الناشر: محمد علي -الموجود عبد أحمد عادل المكي، تحقیق: العاصمي

  .١٥٥،ص٤بیروت،ج النشر م) ،مكان١٩٩٨ -هـ١٤١٩:( النشر العلمیه ، سنة

 



٩١ 

 

  

  : الخوارج وأما

 ولذلك العصا وشقهم البیضة عن لخروجهم بذلك سموا قال اإلمام ابن قتیبة:فإنهم 

  .١الخروج: والمروق سمواالمارقین

  قال ابن سیده:

  .٢ الشراة نحن فقالوا هم وأما ولجوا غضبوا ألنهم بذلك: سموا الخوارج 

  .٣) ����������������������������������������������������������������(  وجل: عز لقوله

  .٤ مقاتلته)  عن(  و وجهه اهللا كرم علي نصرة عن قعدوا)  (الخوارجو

 ویخرقونه یجوزونه أي ةالرمی من السهم یمرق كما الدین من یمرقون الخوارجف

    السالم علیه علي حدیث وفي منه ویخرج به المرمي السهم یخرق كما ویتعدونه

 مارقة الخوارج سمیت ومنه )إمراقا السهم وأمرقت الخوارج یعني المارقین بقتال أمرت(

 من مرقوا الذین والمارقة مدخله غیر من شيء من الخروج :والمروق هو أمرقه وقد

 من ومرق دینه من الرجل مرق الشيء من الخروج سرعة والمروق فیه هملغلو  الدین

 في وسائره اآلخر الجانب من طرفه فیخرج الرمیة السهم ینفذ أن المروق وقیل بیته

  .٥ جوفها

 

  

  

                                         
 ٢٥٢،ص١غریب الحدیث،عبد اهللا بن مسلم،ج-١
 المرسي ،تحقیق :عبد سیده بن إسماعیل بن علي الحسن األعظم ،أبو والمحیط المحكم -٢

 ١٠٠،ص٨بیروت،ج–م ٢٠٠٠ النشر سنة-العلمیة الكتب دار هنداوي ،الناشر: الحمید
 )٢٠٧،آیة(٢سورة البقرة،ج  -٣
 ، الفیض ،أبو الحسیني الرّزاق عبد بن محّمد بن القاموس ،محّمد جواهر من العروس تاج -٤

 ٤٦،ص٩الهدایة،ج دار المحققین ،الناشر: من مجموعة الزَّبیدي ،تحقیق: ، بمرتضى الملّقب
  .٣٤٠،ص١٠،ج١یروت،ط – صادر دار:  بن مكرم بن منظور، الناشر لسان العرب،محمد -٥

  



٩٢ 

 

  

  : الشراة

 هللا أنفسهم شروا أنهم یریدون به أنفسهم مینلالمس أحسبهم قال االمام ابن قتیبة:إني 

  .١باعوها  أي

 وعز: جل اهللا قول من ذلك خرجواواست

)���������������������������������������������������������������� (٢.  

 بهذا فتسموا باآلخرة الدنیا یبیع الذي العرب كالم في معناه الشاري بكر: أبو قال

  .٣مستعملین  غیر كانوا وٕانْ  به ُعرفوا حتى االسم

  : المرجئة

 ومثله مهموز وغیر مهموزا أخرته یقرأ أنت إذا وأرجأته الشيء أرجیت منالمرجئة 

 أن زعموا ألنهم بذلك سموا وٕانماداریتك ودارأتك ،  الهمز وبغیر بالهمز یقال مما

  . ٤ العمل وأرجؤا قول اإلیمان

  .٥ )�����������������( وعز: جل اهللا قول ومنه

  

  

  

                                         
 ٢٥٣، ص١غریب الحدیث ،ابن قتیبة،ج -١
 )٢٠٧،آیة(٢سورة البقرة،ج -٢
 صالح حاتم. د:  األنباري، تحقیق القاسم بن محمد بكر الناس ،أبو كلمات معانى فى الزاهر-٣

 ٢٤٣،ص٢،ج١م)،ط١٩٩٢- هـ ١٤١٢ (– بیروت - الرسالة مؤسسة : النشر الضامن،دار
 ٢٥٣،ص١غریب الحدیث،عبد اهللا بن مسلم،ج -٤
  ).٥١،آیة( ٢٢سورة األحزاب،ج -٥

  

  

  

 



٩٣ 

 

  

  ورد عن الصالبي:

  : بقوله أحمد ماماإل عرفهم : االصطالح في جئةر المأن 

 في یتفاضلون ال الناس وأن باللسان النطق مجرد اإلیمان أن یزعمون الذین هم

 وأن واحد، علیهم وسالمه اهللا صلوات واألنبیاء المالئكة وٕایمان إیمانهم وأن اإلیمان

 ولم بلسانه آمن من وأن استثناء فیه لیس اإلیمان وأن ینقص وال یزید ال اإلیمان

 اإلیمان مع یضر ال: یقولون الذین هم: الخالصة والمرجئة،  حقاً  مؤمن فهو یعمل

 في تكلم من وأول ، وأصحابه جهم هؤالء ومن طاعة، الكفر مع ینفع ال كما ذنب،

  .١الدمشقي غیالن اإلیمان عن األعمال تأخیر هو الذي اإلرجاء

   القدریة: وأما

 أنه الكسائي عن :بلغنيقال أبو محمد  أخرى لغة وفیه القدر إلى منسوبون فإنهم

  : وعز جل اهللا قول في وقال ٢ وقدره اهللا قدر هذا یقال قال:

)������������������������������������� (٣.  

   :الهالل في سلم و علیه اهللا صلى النبي قال

  .٤ ) له فاقدروا علیكم غم إذا (

  

  

                                         
الَّبي ،الناشر محمد محمد االنهیار ،َعلي وتداعیات الدولة األمویة وعوامل اإلزدهار -١ : الصَّ

 .٢٠٧،ص٢م)ج٢٠٠٨ هـ١٤٢٩ (٢لبنان،ط - بیروت والتوزیع، والنشر للطباعة المعرفة دار
  ٢٥٤،ص١غریب الحدیث،ابن قتیبة،ج -٢
 ).٩١،آیة(٧سورة األنعام،ج  -٣
  -١٩٠٠،ح٣/٢٥/كتاب الصوم،باب هل یقال رمضان أو شهر٣٠أخرجه البخاري،-  ٤

  .١٠٨٠،ح٢/٧٥٩/باب وجوب صوم رمضان لرؤیة الهالل،٢/كتاب الصیام ،١٣و مسلم ،

  

  

 



٩٤ 

 

  

  :عنها اهللا رضي عائشة قول ومنه

  ) للنظر المشتهیة السن ثةالحدی الجاریة قدر فاقدروا ( 

 غیرهم یلزم وٕانما باللغة یلزمهم ال االسم هذا أن یزعمون منهم فریق كان وقد 

 یجحدون ما إلى ینسبون فكیف قدر ال یقولون أنهم علیهم یدعا أنه ذلك في واحتجوا

 یجعله وغیرهم القدر أنفسهم إلى یضیفون ألنهم لزمهم وٕانما المحتج من تمویه وهذا

 من الشيء ذلك إلى ینسب بأن أحرى لنفسه الشيء ومدعي نفسه دون وجل عز هللا

  .١لغیره جعله

 الدمشقي غیالن ثم وأتباعه، الجهني معبد مقوالت في وتتمثل: األولى فالقدریة

 یكن لم األمر وأن یكتبها، ولم العباد أفعال یقدر لم : تعالى اهللا بأن وتتلخص وأتباعه

 وهو هـ٦٣ سنة بعد هذا في كالمهم بدایات وكانت بق،السا تقدیره وال اهللا علم في

    .األولى القدریة نشأة تاریخ

 أفعال یقدر لم تعالى أنه وزعموا السابق، اهللا علم أنكروا الذین هم: القدریة األولىف

 سابق بتقدیر األمر لیس  وأن المحفوظ، اللوح في یكتبها ولم یعلمها ولم سلفاً  العباد

 العلم تنكر حیث القدر في غالیة مقولة وهذه بفعلها العباد استقل مما تعالى اهللا من

 فلما أمرهم، أول هذا یظهر، فیما وشّرها خیرها المكلفین أفعال عموم وتقدیر والكتابة

 السابق والكتاب المتقدم بالعلم یقرون القدریة جمهور صار القول هذا األئمة أنكر

 خالقاً  اهللا یكون أن فأنكروا العباد ألفعال هوخلق وقدرته اهللا مشیئة عموم ینكرون لكنو 

 القدریة علیه استقرت ما هذا الشر، یخلق ال اهللا إن: وقالوا بعضها أو العباد ألفعال

  .٢المعتزلة رأسهم وعلى الثانیة

  

                                         
 ٢٥٥،ص١غریب الحدیث،ابن قتیبة،ج -  ١
الَّبي محمد محمد لياالنهیار :ع داعیاتوت راالزدها عوامل ةاألموی ةالدول-٢  دار: الناشر الصَّ

  .٢٠٠،ص٢،ج٢لبنان،ط – بیروت والتوزیع، والنشر للطباعة المعرفة

 



٩٥ 

 

  

  

استدالله بالشعر في جل مصنفه وتفسیره لبعض قوله صلى اهللا علیه وسلم هل - ٥

  قصد به الشعر أم غیره:

  ١) ���� ��������������������������������������������( حانه وتعالى:یقول سب

  : قوله من عنه روي وما

   ٢)المطلب عبد ابن أنا كذب ال النبي أنا(   

  قوله :        و 

    ٣)لقیت ما اهللا سبیل وفي دمیت إصبع إال أنت هل ( 

 هو وٕانما بأمثاله نهقار  وال ینوه لم ألنه الشعر الوزن في وافق وٕان شعرا هذا فلیس

  السالم  و الصالة علیه النبي قول من هذا عن رجل لسأالشعر. وبین بینه وقع وفاق

 بالقصد حاله عن یتغیر الكالم من والقلیل بشعر فلیس الشعر به یعن مالم :فقال

 وقبیحه حسن حسنه كالكالم سلم و علیه اهللا صلى النبي كالم غیر من والشعر والنیة

 عنه عز وجل اهللا أقحم وٕانما مؤثم كذب وال رفث فیه یكن لم إذا فیه سبأ وال قبیح

 صنعة عن الوحي ویصون للقرآن ولسانه قلبه لیخلص سلم و علیه اهللا صلى النبي

 بشعر لیس أنه یعلمون وهم شعر أنه القرآن في یقولون كانوا المشركین وألن الشعر

                                         
 ) ٦٩)،آیة(٢٣سورة یسن،ج(-١
/ باب من قاد دابة غیره في ٥٢/كتاب الجهاد والسیر،٦٠أخرجه البخاري،- ٢

/باب في غزوة حنین ٢٨تاب الجهاد والسیر ،/ك٣٣ومسلم،-٢٧٠٩،ح٣/١٠٥١الحرب،

  ٤٧١٥،ح١٢/٦٧،
ومسلم - ٥٧٩٤،ح٥/٢٢٧٦/باب مایجوز من الشعر،٩٠/كتاب األدب ، ٨١أخرجه البخاري،- ٣

/باب مالقي النبي صلى اهللا علیه وسلم من أذى المشركین ٣٩/كتاب الجهاد والسیر،٣٣،

 .٤٧٥٥،ح١٢/١١٨والمنافقین،



٩٦ 

 

 على شاهدا لوجدوا یصنعه كان لوف الشعر یصنع ال سلم و علیه اهللا صلى النبي وأن

  .١یقوله الذي شعره من ضرب أنه القرآن في ولقالوا یدعون ما

  

  :ومن منهجه ذكره ألحادیث الخلفاء الراشدین -٦

  فمن النماذج الدالة على أحادیثهم:

   أحادیث أبي بكر الصدیق:-أ

 كأنو  إلینا یخرج كان قال حازم أبي بن قیس أن :بكر أبي حدیث في وقال     

 :والضرمة .النارٕاذاالتهبت اضطرمت:یقال النارومنه لهب: الضرام.عرفج  ضرام لحیته

  . أحد بها ما :أي ضرمة نافخ الدیار في ما :یقال النار

   .تطفأ حتى یسیرا إال تلبث ال ثم فیه النار تسرع ضعیف نبت والعرفج

 أرسحتنا :فقالت؟  رسحا فالن آل نساء معشر یا مالكن :األعراب من المرأة وقیل  

  تؤذي حتى وتقوى فیه االلتهاب تسرع ألنها وذلك العرفج نار تعني الزحفتین نار

 للتقدم أخرى فیزحفون خمودها یسرع ثم واحدة عنها للتاخر فیزحفون یدنو من بحرها

   :الشاعر قال ولذلك إلیها

  ٢ساري مدلج من تبینها لمن   ***  بعرفجة أوقدها النار موقد یا      

 ألنه  األخذ سریعة أنها وذلك العرفج نار الزحفتین ونار : جاء عن ابن منظورو 

 إلیها فیزحفون تخبو أن تلبث ال ثم أخرا مصطلوها عنها زحف التهبت فإذا ضرام

  .٣راجعین

  : قال الزبیدي

 یبرحن فال ، والخمدة الوقدة سریعة ألنها ، العرفج نار وهي الزحفتین نار أرسحهن

  .٤ وعنها إلیها زحفا ، نویتأخر  یتقدمن

                                         
 .٤٥٣- ٤٥٢،ص١غریب الحدیث ،ابن قتیبة ،ج-١
 ٥٦٣،ص١غریب الحدیث،عبد اهللا بن مسلم،ج -٢
 .١٢٩،ص٩لسان العرب،ابن منظور،ج -٣
 الملّقب ، الفیض ، أبو الحسیني الرّزاق عبد بن محّمد بن القاموس محّمد جواهر من العروس تاج -٤

بیدي، تحقیق: ، بمرتضى  .٣٧٢،ص٢٣دارالهدایة،ج المحققین ، الناشر: من مجموعة الزَّ



٩٧ 

 

  

  

  

  

  

   ومن أحادیث عمررضي اهللا عنه:-ب

   فقال: الناس خطب عمر:إنه حدیث أبو محمد في قال

 یدسر كما فیدسر اهللا عند البريء المسلم الرجل یؤخذ أن علیكم أخاف ما أخوف (إن

   بعاص) ولیس عاص یقال الجزور لحم یشاط كما لحمه ویشاط الجزور

 دق الفتن وتدقهم الذریة وتسب الحمیة وتظهر البلیة تشتد ولما اكذ وكیف علي: فقال

 . دسرا دسرته یقال یسقط حتى یدفع أي یدسر قوله بثفالها الرحى

 دفعه أي"  البحر دسره شيء هو إنما زكاة العنبر في لیس"  قال أنه عباس ابن عن

 في صلواأل ویقطع یبضع أي الجزور لحم یشاط كما لحمه یشاط وقوله وألقاه.

  .١اإلحراق اإلشاطة

 تفقهوا إذا:  قال علي یا ذلك یكون متى:  عنه اهللا رضي عمر قال الزبیدي : فقال

 الجزار أشاط من هو اآلخرة بعمل الدنیا وطلبوا ، العمل لغیر وتعلموا الدین لغیر

.  أهدره أي ، دمه السلطان أشاط:  المجاز ومن.  لحمها وقسم قطعها إذا ، الجزور

  ٢أذهبه أي ، وبدمه دمه أشاط:  ویقال

  

  

  

  

                                         
  .٥٨٢،ص١ریب الحدیث،عبد اهللا بن مسلم،جغ-١
 ، الفیض ،أبو الحسیني الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمد ،القاموس جواهر من العروس تاج-  ٢

  .٤٣٣،ص١٩الهدایة،ج دار الناشر، المحققین من :مجموعة تحقیق، الزَّبیدي ، بمرتضى الملّقب

 



٩٨ 

 

  

  

  

  

   ومن أحادیث عثمان رضي اهللا عنه:-ج

 أن الیه ارسال وعمارا سعدا ان عنه اهللا رضي عثمان حدیث في محمد أبو قال    

 حتى وكذا كذا یوم میعادكم:  إلیهما فأرسل أحدثَْتها أشیاء نذاكر ان نرید فانا ائتنا

 تناوله:  عثمان فقال عمارا ضربك علیك ننقم:  الوافق للمیعاد اجتمعوا ثم َأتَشزَّن

 نقموها  أشیاء ذلك بعد وذكروا.  فلْیْصَطبر لعمار یدي فهذه أمري غیر من رسولي

 وفالنا فالنا خذ أن عامله إلى منه كتابا فأصابوا راضین وانصرفوا فأجابهم علیه

 كتابك هذا:  فقالوا معهم به فجاءوا السالم علیه بعلي فبدءوا فرجعوا أعناقهم فضرب

 وأظنك كاتبي اظن:  قال.  تظن فمن:  قالوا أمرت وال ماكتبت واهللا:  عثمان فقال. 

   . الشزن من مأخوذ وهو لالحتجاج استعد:  یرید أتشزن:  وقوله.  فالن یا به

 به یرید لك یدي هذه:  قولهم منها.و له مستسلم أنا:  أي لعمار یدى هذه:  وقوله 

  ورددت ندم إذا یده في سقط:  ومثله.  ندم إذا كذا على كفیه یقلب نوفال االنقیاد

 :  وعز جل اهللا قول ومنه غظته إذا فیه في یدیه

) �������� ◌ۤ�������������  أي: ید علیه وهم عاصیا أي ید انازع فالن وخرج ١ )��������������ۤ◌ ������

   .٢ مكافأة عن وال بیع عن ال ابتداء أي: ید ظهر عن .وأعطاه مجتمعون

  

  

  

                                         
  ).٩،آیة(١٤سورة ابراهیم،ج -١
بن مسلم بن قتیبة الدینوري،تحقیق: د.عبد اهللا جبوري،الناشر:مطبعة  غریب الحدیث،عبد اهللا-  ٢

  .٦٥،ص٢هـ)،ج١٣٩٧(١بغداد،ط-العاني

 



٩٩ 

 

  

  

 وفي وغیرها الخصومة في له انتصب أي :له وتشزن أتشزنجاء عن ابن منظور: 

 الصالة علیه فقال للسجود الناس تشزن السجدة بلغ فلما )ص( سورة قرأ أنه الحدیث

  .دواوسج وسجد نزلف ١تشزنتم ) رأیتكم ولكني نبي توبة هي نما(إ:والسالم

 كأن وجانبه الشيء عرض من مأخوذ له واالستعداد للشيء والتهیؤ التأهب التشزنو 

  .جانب على مستوفزا ویقعد جلوسه في الطمأنینة یدع المتشزن

 وسلم علیه اهللا صلى النبي على دخل عمر أن عنها اهللا رضي عائشة حدیث وفي 

 یوم میعادكم وعمار: لسعد قال عثمان حدیث وفي تأهب أي له وتشزن فقطب یوما

  .٢للجواب أستعد أي أتشزن حتى كذا

  ومن أحادیث علي ابن أبي طالب:- د

 ثالثة الناس:  زیاد بن لكمیل قال انه عنه: اهللا رضي علي حدیث في محمد أبو قال

 أصله الهمجو  ناِعِ◌ق: كل أتباع َرَعاع وهمج نجاة سبیل على ومتعلم رباني عالم: 

 من والهمجة:  لقا ذلك نحو زید أبو قال الناس رذال به فشبه همجة واحدها البعوض

  .٣له عقل ال الذي والهجاجة الرجال

  

  

  

                                         
 . ١٤١٢،ح١/٥٣٢باب السجود في (ص) ، /٥ أخرجه أبو داود،-  ١
بیروت  – صادر دار:  المصري الناشر األفریقي منظور بن مكرم بن العرب ،محمد لسان -٢

 .٢٣٦،ص١٣ج ،١،ط
 لجبورياعبد اهللا  تحقیق: د. ، بن مسلم بن قتیبة الدینوري عبد اهللا ، حدیثغریب ال -٣

  .١٠٨، ص٢هـ) ، ج ١٣٩٧(١بغداد ، ط -لعانيالناشر:مطبعة ا

  

  

 



١٠٠ 

 

  

  

  األثیر: ابن وجاء في لسان العرب:قال

 الرب من هو وقیل قال للمبالغة والنون األلف بزیادة الرب إلى منسوب هو الرباني:

 الراسخ العالم والرباني كبارها قبل العلوم بصغار المتعلمین یربون كانوا التربیة بمعنى

 الرباني وقیل المعلم العامل العالم وقیل اهللا وجه بعلمه یطلب الذي أو والدین العلم في

 الربانیون یقول بالكتب عالما رجال سمعت :عبید أبو قال العلم في الدرجة العالي

 وبما األمم بأنباء المعرفة أهل واألحبار: قال والنهي واألمر والحرام بالحالل العلماء

 سریانیة أو عبرانیة هي إنما بعربیة لیست لكلمةا أحسبو  :عبید أبو قال ویكون كان

 عرفها وٕانما :عبید أبو قال الربانیین تعرف ال العرب أن زعم عبیدة أبا أن وذلك

  .١رباني المالحین لرئیس یقال :شمر قال وكذلك العلم وأهل الفقهاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 – صادر دار:  المصري ،الناشر األفریقي محمد بن مكرم بن منظور لسان العرب، -١

  .٤٠٣،ص١،ج١بیروت،ط

  

  

 



١٠١ 

 

  

ومن نماذج من منهجه ذكره ألحادیث الصحابة رضوان اهللا علیهم أجمعین و -٧

  أحأدیثهم:

  أحادیث الزبیر بن العوام:

 الخوارج تخاصم ال: البنه قال أنه عنه اهللا رضي الزبیر حدیث في محمد أبو قال

 یمرثون صبیان فكأنهم بها فخاصمتهم: الزبیر ابن قال بالسنة خاصمهم بالقرآن

  .سخبهم

 بعقد قوم مهافاته العراق دخلت أعرابیة ان ویروى الخرز وهو سخاب جمع: والسخب

   : فقالت فألقاه طائر مر كذلك هي فبینا به وأخذت لهم ذهب من

   أنجاني السوء بلدة من أنه على *** ربنا تعاجیب من السخاب ویوم     

 تلقي المرأة فجعلت الصدقة على حض انه: وسلم علیه اهللا صلى النبى حدیث ومنه

  .وسخابها خرصها

   مرت: یقال یعضون: أي: یمرثون :وقوله. الفضة أو الذهب من الحلقة: والخرص

  الصبي.: أسنانه والمارث أصول وهو بدردره عض اذا الصبي

 ، الخرز قالئد:  والسخب ، ویمصونها یعضونها أي سخبهم یمرثون صبیان فكأنهم

  .١ الجواب عن وعجزوا بهتوا أنهم یعني

  

  

  

  

  

  

                                         
 مطبعة: الجبوري ،الناشر اهللا عبد. د: المحقق قتیبة،غریب الحدیث،عبد اهللا بن مسلم بن -١

  .١٥٣،ص٢هـ)،ج١٣٩٧( ،١بغدا د،ط – العاني

 



١٠٢ 

 

  

  

  منهجه ذكره ألحادیث أمهات المؤمنین: ومن-٨

أحادیث أمهات المؤمنین ذكره ألحادیث :أم المؤمنین عائشة ،أم سلمة،أم ومن نماذج 

  أیمن وستتناول الباحثة نموذج من أحادیث أمهات المؤمنین :

  أحادیث أم المؤمنین عائشة:من -

 الحجرن أو لتنتهین: الزبیر ابن فقال رباعها بیع أرادت أنها عائشة حدیث في قال

  .كلمته ما فبألي علیها فاستعان أبدا أكلمه أن علي هللا: فقالت. علیها

  .فأعتقتهم رقبة أربعین لها فاشتریت الیمن الى بعثت انها الحدیث وفي 

 ال فحذفت أكلمه أال: أرادت أكلمه أن علي هللا وقولها. ربع واحدها. المنازل: الرباع

  .١)���������������������������������������(: وتعالى تبارك اهللا كقول اثباتها والمعنى

  .أفعله ال: ترید أبدا ذلك أفعل واهللا الكالم في وتقول

  .٢وجهد مشقة بعد: أي فبألي: وقوله

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 )١٧٦)،آیة(٦سورة النساء،ج( - ١
  .٤٧٤،ص ٢غریب الحدیث،عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة،المرجع السابق،ج-٢

  

  

 



١٠٣ 

 

  

  

  

  ومن منهجه ذكره ألحادیث التابعین: -٩

  ومن نماذج أحادیث التابعین  :عطاء بن یسار،وهب بن منبه وسعید بن المسیب 

   فمن نماذج أحادیث سعید بن المسیب:-

 طالق فأنت فالنة مشطتك ان: المرأته قال رجال أن المسیب ابن ثحدی في وقال

 ما واهللا: امرأته فقالت أخرى امرأة ومعها رأسها تعقص فوجدها علیها فدخل. ألبتة

 ذلك عن سعید فسئل. هذه فعقصته تعقصه أن تحسن لم ولكن الجالسة هذه مشطتني

  .ل علیه في امرأتهوالسبی تركت وال مشطت ما: فقال

 عملت أنها: یرید. عملت وما عملت: قولك بمنزلة هو. تركت وال مشطت ما: قوله

  .العمل معظم على یقع ماإن الحلف نوأ. كثیر عمل من یسیرا شیئا

 العمل أكثر ولي الذي ألن تطلق لم أنها: یعني امرأته في علیه سبیل وال: وقوله

  .١یسیر شيء في معینة هي كانت وانما غیرها

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .٥٥٩-٥٥٨،ص٢غریب الحدیث،عبداهللا بن مسلم،المرجع السابق،ج-١

  

 



١٠٤ 

 

  

  

  

ها بذكر أحادیث غیر منسوبة سمع م اإلمام أبومحمد كتابه غریب الحدیثختد قو -١٠

عرف أصحابها وال طرقها حسنة األلفاظ لطاف یأصحاب اللغة یذكرونها ال  من

.  المعاقبة هي األكل في والمرازمة.  فرازموا أكلتم إذا:  الحدیث في جاء :المعاني

   .  مرة والخلة مرة الحمض اإلبل ترعى أن وذلك

 لبنا ویوما عسال ویوما لحما یوما فكلوا عاقبوا ولكن واحد طعام أكل تدمنوا ال:وأراد 

 عمر طعام أحضر كنت:  االحنف قال عمر عن روى ما معنى وهو.  ذلك وأشباه

   الطري:  والغریض.  بقدید ویوما،بزیت ویوما ،غریضا لحما فیوما

 اللقمة بین اهللا احمدوا أي.  حمدبال المعاقبة الحدیث في بالمرازمة أراد:  ویقال 

  ١) وصمت أكل من خیر وحمد أكل(:  الحدیث في وجاء واللقمة

 وأصابته نظره شدة:  یرید.  ٢باللقمة) السائل نجأة ردوا الحدیث( في كما جاء 

  .٣بعینه

  

   

  

  

  

                                         
 .٧٣٤،ص٣الحدیث فقط في غریب الحدیث إلبن قتیبة،جورد نص  -  ١
 .٧٣٤،ص٣لم أجد نص هذا الحدیث سوى في كتاب غریب الحدیث إلبن قتیبة ،ج-  ٢
:  الجبوري ،الناشر اهللا عبد. د:  غریب الحدیث،عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري، تحقیق-٣

  .٧٣٤،ص٣هـ)،ج١٣٩٧(١بغداد ،ط – العاني مطبعة

  

  

 



١٠٥ 

 

  

  

  

                

  :المبحث األول   

  دیثوكتابه غریب الح التعریف بإبراهیم بن إسحاق الحربي

  وفي ثالثة مطالب: 

  المطلب األول:

  إسمه ونسبه وكنیته ولقبه ومولده ونشأته

  ورد عن ابن الجوزي أن الحربي هو:

 إماما وكان مرو من اصلههـ) ٢٨٥-هـ١٩٨الحربي( إسحاق بن إبراهیم إسحاق أبو

 صحبت یقول وكان الدنیا في زاهدا وكان الحسان التصانیف وله العلوم جمیع في

 قنطرة جاوز من نأ عندهم الن الحربي فسموني الحدیث طلب في لكرخا من قوما

   .١ الحربیة من العتیقة

  قال السبكي: 

 فى إماما كان الخطیب: قالو حنبل . بن أحمد اإلمام عن الفقه اإلمام الحربي أخذ

 قیما لعلله ممیزا للحدیث حافظا باألحكام بصیرا بالفقه عارفا الزهد فى وٕاماما العلم

  .٢ كثیرة وكتبا الحدیث غریب صنف للغة جماعا باألدب

      

                                         
: تحقیق )هـ٥٩٧ ت( الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الدین لصفوة ،جمالا صفة -١

 .٥١٢،ص١مصر،ج - القاهرة - الحدیث دار:  علي ،الناشر بن أحمد
 محمود. د: ،تحقیق السبكي الدین تقي بن الوهاب عبد الدین الكبرى ،تاج الشافعیة طبقات-٢

 والنشر للطباعة جره: الحلو الناشر الفتاح محمد عبد. د -محمدالطناحي

  .٢٥٦،ص٢،ج٢والتوزیع،ط

  

 



١٠٦ 

 

  

  

  

  

  

هده الشدید وصبره على كثیر من االبتالءات التي ز  ما عرف عن اإلمام الحربيك

  امتحن بها ومن ذلك :

 لم من أنه أمة كل عقالء أجمع یقول: أن أبا إسحاق كان : عن السبكيجاء ما  

  بعیشه. یتهنأ لم القدر مع یجر

 یستویان قط بأنهما نفسى حدثت ما إزار، أوسخ وٕازارى قمیص، أنظف قال: وقمیصى

 ألهلى شكوت وال أصلحها أنى نفسى أحدث وال مقطوع واآلخر صحیح عقبى وفرد

 وأفنیت أحدا. به أخبرت ما عین بفرد أبصر سنین عشر ولى أجدها حمى وأقاربى

 إلى جائعا بقیت وٕاال أختى أو أمى بهما جاءتنى إن برغیفین، سنة ثالثین عمرى من

 أو امرأتى به جاءتنى إن واللیلة الیوم فى برغیف سنة ثالثین وأفنیت الثانیة. اللیلة

 في إفطارى وقام تمرة عشرة وأربع رغیف نصف آكل واآلن جائعا بقیت وٕاال بناتى

  .١ونصف ودانقین بدرهم هذا رمضان

 إبراهیم إلى فمضیت شدیدة إضاقة أضقت: قال القطیعي سلیمان بن أحمد  وحدث

 وٕاني. المعونة وراء من اهللا فإنّ  یضیق صدرك ال: لي فقال فیه، أنا ما ألبّثه الحربي

  .٢القوت عیالي عدم أن إلى اإلضاقة في أمري انتهى حتى مرة أضقت

                                         
 ٢٥٦،ص٢السبكي،ج الدین تقي بن الوهاب عبد الدین الكبرى ،تاج الشافعیة طبقات -١
 اهللا عبد بن یاقوت اهللا عبد أبو الدین األدیب شهاب معرفة إلى األریب إرشاد=  األدباء معجم -٢

 اإلسالمي، الغرب دار: الناشر عباس إحسان: ،تحقیق  )هـ٦٢٦: المتوفى( الحموي الرومي

  ٤٢،ص١م)ج١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ (١بیروت ط

  

  

 



١٠٧ 

 

  

  

  

  

  

 شیئا فهات الصبیتین؟ بهاتین نصنع فكیف نصبر وٕایاك أني هب: الزوجة لي فقالت

 بقیة وأنظریني شیئا لهما اقترضي: وقلت بذلك فضننت نرهنه أو نبیعه حتى كتبك من

 للنسخ فیه أجلس فكنت كتبي، فیه داري دهلیز في بیت لي وكان واللیلة، الیوم

 من رجل: فقال هذا؟ من: فقلت الباب، یدقّ  داقّ  إذا اللیلة تلك في كان والنظر فلما

 شیئا لسراجا على فكببت أدخل، حتى السراج أطف فقال ادخل،: فقلت الجیران،

 ونظرت السراج عن فكشفت وانصرف، شیئا جانبي إلى وترك فدخل ادخل،: وقلت

 الزوجة فدعوت درهم، خمسمائة فیه وكاغد الطعام من أنواع وفیه قیمة له مندیل فإذا

 تلك من علینا كان دینا قضینا الغد من كان ولما. یأكلوا حتى الصبیان أنبهي: وقلت

 اللیلة، تلك غد من بابي على فجلست خراسان، من لحاجّ ا مجيء وقت وكان. الدراهم

 الحربي، إبراهیم منزل عن یسأل وهو ورقا حمالن علیهما جملین یقود جّمال وٕاذا

 لك أنفذهما الحمالن هذان: وقال الحملین فحطّ  الحربي، إبراهیم أنا: فقلت إليّ  فانتهى

 .١هو من لك أقول أال استحلفني قد: فقال هو؟ من: فقلت خراسان، أهل من رجل

    

  

  

  

                                         
 اهللا عبد بن یاقوت اهللا عبد أبو الدین هاب،ش األدیب معرفة إلى األریب إرشاد=  األدباء معجم-١

  .٤٣،ص١(المرجع السابق)ج)هـ٦٢٦: المتوفى( الحموي الرومي

  

  

 



١٠٨ 

 

  

  

  نسبته: 

  جاء في معجم البلدان:  

 بشر مقبرة قرب حرب باب عند ببغداد مشهورة كبیرة منسوبة إلى محلة الحربیة

 أبي قواد أحد البلخي اهللا عبد بن حرب إلى تنسب وغیرهما حنبل بن وأحمد الحافي

 المنصور أیام في رباح الترك وقتلت یومئذ بغداد شرطة یتولى وكان المنصور. جعفر

 خلقا وسبى فقتل أرمینیة نواحي على الخوارزمي أغار اشترخان أن وذلك ،٧٤١ سنة

 من الحربیة یجاور كان ما جمیع وخرب بها حربا فقتل تفلیس ودخل المسلمین من

 ولها شيء كل من أسواق وبها وجیروها سورا أهلها علیها فعمل وحدها وبقیت المحال

 تلك وجمیع میلین نحو الیوم بغداد وبین وبینها والجمعة طبةالخ فیه تقام جامع

  .١العلم أهل من طائفة إلیها وینسب الحربیة لها یقال المحال

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                         
–الفكر دار ،الناشر: اهللا عبد أبو الحموي اهللا عبد بن یاقوت : البلدان معجم -١

  .٢٣٧،ص٢بیروت.ج

  

 



١٠٩ 

 

  

  

  المطلب الثاني:

  :)وتالمیذه وآثاره العلمیة أشهر شیوخهحیاته العلمیة(

  مشایخه:أشهر من -أ

                                الولید                                بن محمد -١

 السكن بن ویحیى سفیان عن حدث البغدادي جعفر أبو الفحام الولید أبي ابن وهو 

  .١ الحباب بن وزید

 اثنتین سنة مات سننه في النسائي شعیب بن أحمد عبدالرحمن أبو عنه وقد حدث

  .٢ومائتین وخمسین

    الحارث أبي بن إسماعیل-٢

 البغدادي شاهین ابن أسد الحارث أبي ابن إسماعیل هو ،و  البغدادي إسحاق أبو

 .٣ وخمسین ثمان سنة مات عشرة الحادیة من صدوق

  : البصري ، القزاز الحسن أبو ، یزید بن سنان بن ومحمد-٣

 الدوري مخلد بن عنه محمد روى بكر بن ومحمد الحسن بن محبوب عن حدث

  .٤محمد بن وٕاسماعیل

 

                                         
 :كمال بكر، تحقیق أبو البغدادي الغني عبد بن والمسانید ،محمد السنن رواة لمعرفة التقیید-١

- م)١٤٠٨العلمیة(سنة النشر/ الكتب :دار هـ) ،الناشر٦٢٩ -هـ ٥٧٤ الحوت( یوسف

 ٧٤،ص١بیروت،ج
 رب عبد القیوم عبد. د:  بكر ، تحقیق أبو داديالبغ الغني عبد بن اإلكمال ،محمد تكملة-٢

 .٤٦٩،ص٤)،ج١٤١٠ ( المكرمة مكة - القرى أم جامعة:  النبى، الناشر
: المتوفى( العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل التهذیب ،أبو قریبت-٣

 .١٠٦،ص١،ج١سوریا،ط – الرشید دار: عوامة ،الناشر محمد: المحقق)هـ٨٥٢
 كمال بكر ،تحقیق: أبو البغدادي الغني عبد بن والمسانید ،محمد السنن رواة لمعرفة لتقییدا-٤

 .٣٥٣،ص١بیروت،ج-)١٤٠٨(– النشر العلمیة ،سنة الكتب دار الحوت،الناشر: یوسف



١١٠ 

 

  

  

  من أشهرتالمیذه:-ب

  القاضي: وكیع خلف بن مدمح -١

 عن یروي تصانیف عالمة أخباري ١توالیف له مشهور القاضي وكیع خلف بن محمد

 .٢السهمي حذافة وأبي بكار بن زبیر

 في الشرقي بالجانب فیها یسكن كان ألنه بغداد إلى نسب. البغدادي نسبته الضبي

 یكتب أوال كانو  النواحي ببعض القضاء ليوقد و  .بوكیع یلقب وكان.حكیم أم درب

 . القاضي یعقوب بن یوسف بن محمد عمر ألبي

  .٣كلها األهواز كور قضاء ولي: الذهبي: قال

 كاتب: بن صاعد بن محمد بن یحیى صاعد ابن-٢

 الخلیفة مولى البغدادي، الهاشمي، محمد أبو العراق، محدث المجود، الحافظ، اإلمام،

 .والرجال بالعلل عالم جوال، رحال، المنصور، جعفر أبي

 سنة ماسرجس ابن عن الحدیث وكتبت ومائتین، وعشرین ثمان سنة في ولدت:قال

  .٤وثالثین تسع

                                         
   الذهبي َقاْیماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدین شمس الضعفاء، في المغني-١

 .٥٧٦،ص٢عتر،ج الدین نور تورالدك: تحقیق    
   العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل التهذیب ،أبو تهذیب  -٢

(أنظر لسان ١٥١،ص٩،ج١الهند،ط النظامیة، المعارف دائرة مطبعة: الناشر)هـ٨٥٢ ت(

 )٤٠٣،ص١المیزان،اإلمام ابن حجر العسقالني،ج
 بن صدقة الضبي البغدادي،الملقب  بـ "وكیع"  حیانبن  خلف بن بكر محمد القضاة،أبو أخبار-٣

 مصطفى العزیز عبد: أحادیثه وخّرج علیه وعلق صححه ،حققه و)هـ٣٠٦: المتوفى(

محمد،  مصطفى: لصاحبها بمصر علي محمد بشارع الكبرى، التجاریة المكتبة: المراغي.الناشر

 ١،ص١،ج١ط
 مجموعة:  الَذَهبي ،تحقیق أحمد بن دمحم اهللا عبد أبو الدین شمس النبالء، أعالم سیر-٤

  ٥٠١،ص١٤الرسالة،ج مؤسسة:  األرناؤوط، ،الناشر شعیب بإشراف محققین



١١١ 

 

  

  أبو بكر الشافعي:-٣

 احفظ من بالعراق عصره في الشافعیین إمام وكان بغداد سكن الشافعي بكر أبو

 في األلفاظ زیادات یعرف وكان والربیع المزني جالس المشایخ افقه وكان للفقه الناس

 فیها فأجاب أحادیث عن فسئل سلو بل قال حدث قالوا للحدیث قعد ولما المتون

  .١فحدث ابتدأ ذلك بعد ثم وامالها

  أثاره العلمیة:أشهر من  -ج

لإلمام الحربي كثیر من المصنفات، لكن یبدو أن الكثیر منها قد فقد، ومما توفر 

إكرام الضیف، وهذا األخیر هو  ذكره عند العلماء اآلتي: ،الحمام،الهدایا، ذم الغیبة ،

  الذي توفر للباحثة زیادة على كتاب الغریب.

  كتابه إكرام الضیف:- ١ 

وقد خص هذا الكتاب بالحدیث عن إكرام الضیف مبتدئا فیه بربط اإلیمان باهللا والیوم 

  األخر بإكرام الضیف مستدال فیه بقوله صلى اهللا علیه وسلم:

)�����������������������������������������������������������������������(٢.  

  

  

  

  

  

                                                                                                                     

  

 
  ١٨٦-١٨٥،ص٣٢تاریخ دمشق،ابن عساكر،ج -١
  ٦٠١٩،ح،٨/١١/كتاب األدب،باب/ من كان یؤمن باهللا والیوم األخر،٧٨أخرجه البخاري، -٢

  ٤٨،ح١/٦٩لى إكرام الجار،لحث ع/باب ا١٩/كتاب اإلیمان، ١أخرجه مسلم،

  

 



١١٢ 

 

  

  

ألخذ والعمل بما كان جمیال ثم عرج للحدیث عن مآثر الجاهلیة والحث على ا

   سلم:و  علیه اهللا لىص اللَّه لرسو  لي الق: قال ،السائب َعنِ  د،مجاه نمنهاع

 ِفي هافاصنع یةالجاهل يف ابه تفخر كنت يالت الجمیلة قِ األخال ىإل انظر سائب ا(ی

  ١ف) الضی أقر، اإلسالم

  ثم ربط إكرام الضیف بالصالة والزكاة: 

  : َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ 

. وأكمل اإلمام أبو إسحاق ٢ )الجنة دخل فالضیوأقرى  الزكاة ىتوآ الصالة أقام (من

من صفات وكذلك  كتابه هذا بالحدیث عن ما ینبغي أن یكون المضیف علیه

  .٣إستدالله بذكر قصة سیدنا إبراهیم علیه السالم وٕاكرامه لضیفه

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 ٣٣،ص١ورد نص الحدیث في كتاب إكرام الضیف إلبن قتیبة ج-  ١
 ٣٣،ص١ورد نص الحدیث في كتاب إكرام الضیف إلبن قتیبة ،ج-  ٢
 الَحْربي البغدادي بشیر بن إبراهیم بن إسحاق بن إبراهیم إسحاق أبو: الضیف إكرام -  ٣

 ،١طنطا،ط – الصحابة مكتبة: الغرازي .الناشر عائض اهللا عبد: ،تحقیق )هـ٢٨٥: المتوفى(

  .٦٠-٢٣،ص١هـ،ج١٤٠٧

  

  

 



١١٣ 

 

  

  

  

  هـاء علیـاء العلمـه وثنـالمطلب الثالث :وفات

  وفاتــــــــه:

 دخل وقد یقول: الحربي إسحاق بن إبراهیم سمعت قال البزار الحسن بن علي عن

   الشاعر: قال كما أجدني ؟ قال حاقإس أبا یا تجدك :كیف فقالوا یعودنه قوم علیه

       

   فعضوا عضوا أموت وأراني  ***  وعلوا سفال البالء في دب       

   نضوا اهللا طاعة وتذكرت   *** نفسي بطاعة جدتي ذهبت       

  اهللا. رحمه به الناس یتبرك ظاهر وقبره ومائتین وثمانین خمس سنة ببغداد توفي 

   الخطمي: إسماعیل وقال

 الحجة ذي من بقین لتسع االثنین یوم الحربي إسحاق بن إبراهیم إسحاق أبو مات

 وصلى ومائتین وثمانین خمس سنة الحجة ذي من بقین لثمان الثالثاء یوم ودفن

 وكان جدا كثیراً  الجمع األنباروكان باب شارع في القاضي یعقوب بن یوسف علیه

  ١.اهللا رحمه بیته في ودفن ووحل مطر عقب في یوماً 

  

  

  

  

  

                                         
 - فاخوري محمود:  الفرج، تحقیق أبو محمد بن علي بن الرحمن الصفوة ،عبد صفة -  ١

 -هـ ١٣٩٩،(٢بیروت،ط – المعرفة دار:  جي ،الناشر رواس قلعه محمد.د

  .٤١٠،ص٢م)،ج١٩٧٩

 



١١٤ 

 

  

 

  

  ثناء العلماء علیه:

   القاضي: صالح بن قال محمد

 والحدیث والفقه األدب في الحربي إسحاق بن إبراهیم مثل أخرجت بغداد أن نعلم ال

  .والزهد

   الدارقطني: الحسن أبو قال

 وعلمه زهده في حنبل بن بأحمد یقاس وكان إماما كان اإلمام أبو إسحاق الحربي

  . ١علم  كل في بارع شيء بكل عالم مصنف وهو امام وورعه

     الخطیب: وقال

 للحدیث حافظا باألحكام بصیرا بالفقه عارفا الزهد فى وٕاماما العلم فى إماما كان

  .٢كثیرة  وكتبا الحدیث غریب صنف للغة جماعاً  باألدب قیماً  لعلله ممیزا

  

  

  

  

  

                                         
دار الكتب  هـ) الناشر :٤٦٣ -هـ٣٩٣لخطیب البغدادي(تاریخ بغداد ،أحمد بن علي أبو بكر ا-١

 .٣٩،ص٦بیروت،ج–العلمیة 
  هـ)٧٧١طبقات الشافعیة الكبرى ،تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي (ت  -٢

ق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو،الناشر: هجر للطباعة والنشر یحقت

  .٢٥٦،ص٢هـ)ج١٤١٣(٢ط، والتوزیع
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  المبحث الثاني

  التعریف بكتابه غریب الحدیث

  وفیه مطلبان :

  وصف الكتاب ومصادره : لمطلب األولا

  جاء عن برهان الدین:

 مجلدات، خمس في صنف غریبا األعالم أحد الحافظ، الحربي إسحاق بن أن إبراهیم

 - بكر أبي مسند من األول الحدیث یذكر أنه في منهجه غیر المسانید على رتبه

ها من الحروف مقلوب ثم فیه، التي الغریبة اللفظة فیفسر مثال، - عنه اهللا رضي

 من بلغه ما في المادة، تلك من ورد ما یستوفي أن إلى وكذلك مقلوبها، ،ومقلوب

 من األحادیث بقیة في یصنع وكذا ،- عنهم اهللا رضي - الصحابة جمیع أحادیث

أما أجزائه  .١علیه ینبه وال مقدما، شیئا یعید وال الصحابة، من غیره ومسند مسنده،

  العاید. محمد إبراهیم سلیمان. د فیها ققة حقق األن فهي ثالث مجلدات مح

  

  

  

  

  

                                         
 ماهر: البقاعي ،تحقیق عمر بن إبراهیم الدین األلفیة ، برهان شرح في بما الوفیة النكت-١

  .٤٧٨،ص٢)،جم ٢٠٠٧/  هـ ١٤٢٨( ١ناشرون، ط الرشد مكتبة: الفحل ،الناشر یاسین
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  المطلب الثاني :

  منهجه في كتابه غریب الحدیث

إلمام أبا إسحاق قد إتبع في بإطالع الباحثة على غریب الحدیث وجدت أن ا     

تصنیفه لكتابه منهجا مختلفا حیث أنه الیقوم كسابقیه بذكر األحادیث المرفوعه یلیها 

الخلفاء وهكذا كما وضحنا في اإلمامین السابقین بل یقوم بذكر الحدیث أحادیث 

مستخرجا منه الكلمة الغریبة ویبدأ منهجه  في التعامل مع أحرف الكلمة الغریبة 

حیث أنه: یقوم بقلب الحروف للكلمة الغریبة ومقلوب المقلوب  وٕایضاحه لكل مفردة 

ضیح ذلك من خالل إستعراضها لمنهج من المفردات المقلوبة كما ستقوم الباحثة بتو 

  اإلمام الحربي.

  من منهجه اإلستشهاد باألیات القرآنیة:-١

  ومن نماذج إستشهاده باألیات ما جاء في باب سجر:

   المملوء. المسجور:: الفراء عن سلمة حدثنا ، الممتلئ ١ } ����������� : " {قتادة عن

،  مأله إذا: یسجره النهر أو لفراتا السیل سجر،  المآلن: المسجور: عمرو أبو قال

  . الماء مألها قد بئرا كانت إذا: سجر ماء وهذا

 لماء ویقال،  العین في كالذر قلیلة العین في حمرة: السجرة:  األصمعي عن و

 وهو،  منسجر شعر: ویقال،  لسجرة فیه وٕان،  ألسجر إنه: یصفو أن قبل المطر

  ٢مألها أي: السیل سجرها إذا مسجورة المسترسل وأرض الطویل

  كما جاء في لسان العرب: 

                                         
 )٦،آیة(٢٧الطور،ج -١
 ٤،ص١غریب الحدیث ،أبو إسحاق إبراهیم إسحاق الحربي،المرجع السابق،ج-٢



١١٧ 

 

  تعالى: وقوله مألته النهر وسجرت مأله وسجره وسجورا سجرا یسجره سجره

 تكون أن إال له وجه وال سیده ابن قال ملئت فقال: ثعلب فسره ١) ����������������������������(

  ٢ )َواْلَبْحِر اْلَمْسُجور تعالى:( وقوله نارا ملئت

  

   :ابن منظورعن  اءج

 أبي بن علي وكان امتأل وانسجر یسجر وسجر جهنم نار فیكون یسجر البحر أن

 العرب كالم في والمسجور قال مملوء أي بالنار المسجور یقول السالم علیه طالب

  .٣المملوء

ثم قام اإلمام أبو إسحاق بعد ذلك بإعطاء المقلوب للكلمة السابقة  وقیامه بشرح   

  ه باب جرس  ومثال ذلك: مفرداتها وقد سما

 : قال مغافیر ریح منك أجد: علیه اهللا صلى النبي نساء من امرأة قالت: عائشة عن

  .٤الُعْرُفَط)  َجَرَستِ  َنْحَلهُ  (لعل

  

  

  

  

  

                                         
 ).٦،آیة(٣٠التكویر،جسورة -١
 ) ٦،آیة(٢٧سورة الطور،ج-٢
 .٣٤٥،ص٤،ج١بیروت،ط-لسان العرب ،محمد بن منظور،دار صادر -  ٣
  ٤٩٧٦،ح٥/٢٠١٧/باب لم تحرم ما أحل اهللا لك،٧/كتاب الطالق ، ٧١أخرجه البخاري، -  ٤

  .١٤٧٤،ح٢/١١٠٠/باب وجوب الكفارة على من حرم أمرأته ،٣/كتاب الطالق ،١٨مسلم، -

  

  

  

 



١١٨ 

 

  

  

  

،  اللیل یسیر أن قطبة (أمر علیه: اهللا صلى اهللا رسول أن: مالك بن كعب ابن عن

  .١الجرس نویخفو  یدبون القوم ) فأقبل النهار ویكمن

   جاء في صحیح مسلم:

 بیضاء وثمرة حجناء شوكة له األرض على تفترش عریضة ورقة له نبات العرفط أن

 العضاه شجر من العرفط اللغة: أهل قال الرائحة و خبیث القمیص زر مثل كالقطن

 یكره سلم و علیه اهللا صلى النبي وكان النبیذ كرائحة رائحته وقیل شوك له شجر وهو

  . ٢كریه رائحة منه توجد أن

  : لعمر طلحة قال

  ٣الدهور) ُجرََّستِ و ،  األمور حنكت :(قد نهاوند غزو في شاوره حین

  ٤)ناقة مجرسة العضباء علیه وسلم اهللا صلى النبي ناقة (كانت: عمران وعن

  

  

  

  

                                         
 ٧،ص١غریب الحدیث ،إبراهیم الحربي،ج-  ١
بیروت،تحقیق محمد فؤاد - صحیح مسلم،مسلم بن الحجاح،الناشر:دار إحیاء التراث العربي - ٢

 .١١٠٠،ص٢عبد الباقي،ج
 .٨،ص١غریب الحدیث،أبو إسحاق إبراهیم بن إسحاق الحربي،المرجع السابق،ج -  ٣
  .٢٥٥٤،ح٢/٢٩علیق األجراس،/باب في ت٤٦/كتاب الجهاد،٩أخرجه أبو داود، -٤
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  : قال وسلم علیه اهللا صلى النبي عن،  هریرة أبي عن

 ١جرس) فیها رفقة المالئكة (التصحب  

: جروسا تجرس فهي،  النحل جرست: األصمعي عن، )العرفط نحله (جرست: قوله

 إذا البقل تجرس والغنم،  شيء كل من اللواحس: والجوارس،  لتعسل الثمر أكلت إذا

  لحسته. 

 هو وِجرَسُه،،  َجْرَسهُ  سمعت إذا إجَراساً  والسبع الطائر أْجَرس:یقال: األصمعي عن

: أي،  جرسه ظهر إذا: الطائر وأجرس. الورق النحل أكل صوت وهو،  صوته

    حركته: أي: وَجرسه ِجرسه وسمعت،  صوته

 وحنكته أحكمته أي: تجریسا األمور جرسته: األصمعي األمور) قال (جرست: وقوله

  الدهر : الَجْرس: األصمعي عن،  غیره وقال وجربته

 شدیداً  ُظهورها اجعل للهما ومنه فیصوِّت وغیره البعیر بعنق ُیعّلق ما بفتحتین الَجَرس

  الَجرس. ذات إالّ  حدیداً  وحوافرها

 الَجْرس من وأصله كالحدید صلبةً  فمعناه حدیداً  وأما قوتها في هو شدیداً  في والوجه 

 في ُیجَرس بأن بأس ال ومنه أجراس وجمعه صوَّت إذا أجَرس یقال الصوت بمعنى

  لصحّ  مبالجی ُیْجرَس  ُروي ولو باألجراس تعالى اهللا سبیل

بةً  أي مجرَّسة ناقة وكانت السالم علیه اهللا رسول ناقة الَعْضباء: حدیث وفي   مجرَّ

  . ٢للركوب معتادةً 

                                         
 ٢٥٥٤،ح٢/٢٩/ باب في تعلیق األجراس ،٥١/ كتاب الجهاد ، ٩د،أخرجه أبو داو -  ١
  .٨،ص١،ج الحربي إسحاق بن الحدیث ،إبراهیم غریب  -٢

  

 



١٢٠ 

 

من المالحظ أن منهج اإلمام الحربي یختلف عن غیره من العلماء حیث أنهم یقومون 

 بالشرح المباشر لكل كلمة. أما اإلمام أبو إسحاق فقد قام باستخدام طریقة فیها نوع

من الصعوبة لبعض الباحثین حیث أنه یضطرهم إلى قراءة جملة من األشیاء  حتى 

  یتمكنوا من معرفة شرح المفردة.

  

  باب جسر :

 من بعضهم عمر فورث،  غرقوا بجسر منبج قوما (أن: رجل عن،  سماك عن

: جسر ورجل وغیرها، قنطرة من علیه عبر ما: والجسر الجسر: إبراهیم قال بعض)

  .١جسر جمل: یقال وال،  جسرة ناقة،  اإلبل في هو وكذلك،  األمور على جسور

 جسیم جسر ورجل وجسورة وجسور جسرة واألنثى شجاع : ماض وجسور جسر رجل

 یقول كان أنه الشعبي حدیث وفي یشجعه أي فالنا لیجسر فالنا وٕان شجاع جسور

 وجمل الشيء على واإلقدام الجراءة وهي الجسارة من فعال هو جسار اجسر لسیفه:

 وخرجت قال جسر جمل یقال وقلما اللیث قال ماضیة ومتجاسرة جسرة وناقة جسر

 والَجسر كذلك ضخمة طویلة جسرة وناقة طویل جسر جمل وقیل التجاسر مائلة

   ضخم عضو وكل جسرة واألنثى وغیرها اإلبل من :العظیم بالفتح

  .٢رجس

  باب رجس:

  : عمر ابن عن

  ٣الشیطان)  عمل من رجس فإنها،  تبیعوها وال،  الخمر تشربوا (ال

  ٤رعدت : السماء رجست: زید أبو وقال الحرام: والرجس،  القذر: والرجس

                                         
 .١٣،ص١غریب الجدیث،إبراهیم بن إسحاق الحربي،ج-١
 ١٣٦،ص ٤لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور،ج-٢
 ٥١٣٢،ح١٣/٧٠/باب تحریم أكل الحمر ،٥/كتاب الصید والذبائح ،٣٥أخرجه مسلم،-٣
  .١٤،ص١غریب الحدیث،إبراهیم بن إسحاق الحربي،ج-  ٤

  



١٢١ 

 

قامت الباحثة بذكر النموذج األول للكلمة ومقلوباتها إلیضاح المنهج الذي إتبعه اإلمام 

ى األقل الحربي في مصنفه أما ماستتبعه الباحثة فیما بعد هو اإلكتفاء بشاهد واحد عل

  إلبعاد البحث عن اإلطالة والرتابة.

  ومن منهجه إستشهاده باألحادیث:-٢

  : قال غدا؟ تنزل أین،  اهللا رسول یا: قلت: " زید بن أسامة عن

  ١كنانة)   بني ِبَخیفْ  غدا نازلون (نحن

: الخیف: األصمعي عن،  نصر أبو أخبرني كنانة) بني (بخیف:قوله الُمَحصَّب یعني

 في ألنه،  الخیف یسمى ِمنى ومسجد،  الجبل غلظ عن،  السیل مجرى عن ارتفع ما

  .٢جبل سفح

 سوداء واألخرى زرقاء عینیه إحدى تكون جاء في لسان العرب : خیف : أي الرجل

 الناس من واألخیاف واألشكال األخالق في المختلفة الضروب واألخیاف خوف والجمع

  یستوون. ال أي أخیاف الناس یقال شتى وآباؤهم واحدة أمهم الذین

 ومنه واحدة وأمهم اآلباء اختالف :واألخیاف أخیاف إخوة یقال :اإلخوة في وقیل ذلك

 وتخیفت مختلفین بهم جاءت :أوالدها المرأة وخیفت مختلفون أي :أخیاف الناس قیل

 خطوط فیها صارت إذا الجرادة والخیفانة وجوهها اختلفت: وغیره المرعى في اإلبل

 الفرس وكذلك لسرعتها بالجراد شبهت سریعة خیفانة .وناقة وصفرة بیاض مختلفة

 وربما ألوانا تغیر إذا ألوانا فالن تخیف ویقال قال وضمورها لخفتها بالجرادة شبهت

 جلد قال من ومنهم الضرع جلد والخیف خیفاء الحجارة ألوان المختلفة األرض سمیت

                                                                                                                     

  

 
/ باب قول النبي صلى اهللا علیه وسلم ١٧٥/كتاب الجهاد والسیر،٦٠أخرجه البخاري،  -١

باب /باب ٥٩/كتاب الحج. ١٦أخرجه مسلم، -  ٢٨٩٣،ح٣/١١١٣للیهود(أسلموا تسلموا)،

    ٣٢٣٥،ح٨/٣٢٠إستحباب النزول،
 ٨٣١،ص٢غریب الحدیث،إبراهیم بن إسحاق الحربي،ج-  ٢



١٢٢ 

 

 بینة خیفاء وناقة ویسترخي بنالل من یخلو حتى خیفا یكون ال وقیل الناقة ضرع

  .١الضرع  جلد واسعة الخیف

  

  

  

  

  : قال علیه اهللا صلى النبي أن،  خالد بن السائب عن

،  الفزع: الخوف المدینة) أهل أخاف (من: قوله ٢اهللا) أخافه المدینة أهل أخاف (من

 وأب أخبرني الناس یخیف: الناس ُمِخیفٌ  یخافه: َمُخوفٌ  وطریق،  التخویف: وكذلك

  .٣اْلَخْوفِ  ِمنَ ،  ِخیَفةٍ  جماعة: اْلِخیفُ : األصمعي عن،  نصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 .١٠١،ص٩منظور األفریقي المصري،ج لسان العرب، محمد بن مكرم بن -١
 ،٤/٢٥٣، باب من أخاف أهل المدینة وأرادهم بسوء كتاب فضل المدینة، ،أخرجه النسائي-٢

 .٤٢٥١ح
  .١٠١، ص٩إسحاق الحربي،جغریب الحدیث ،إبراهیم بن -٣

  

 



١٢٣ 

 

  

  

  

  :ومن منهجه اإلستشهاد بالنواحي الفقهیة -٣

 األنصاب من نصب إلى مردفي علیه اهللا صلى اهللا رسول خرج: حارثة بن زید عن  

  : فقال،  السفرة له فقدمنا عمرو بن زید فلقینا،  سفرتنا في وجعلناها شاة له فذبحنا، 

  اهللا) لغیر ذبح مما آكل ال (إني 

 وذلك،  بلدح بأسفل عمرو بن زید لقي علیه اهللا صلى اهللا أن رسول،  عمر روى ابن

 أن فأبى لحم سفرة علیه اهللا صلى اهللا رسول إلیه فقدم،  الوحي علیه ینزل أن قبل

 اسم ذكر ما إال نأكل الو ،  أنصابكم على تذبحون ما على نأكل ال إنا: وقال،  یأكل

  علیه) . اهللا

 لذلك،  األنصاب) من لنصب شاة (ذبحنا: قوله: إبراهیم الحربي  قال اإلمام       

،  رضاه وال علیه اهللا صلى اهللا رسول أمر غیر من فعله زید یكون أن إما: وجهان

 ما والتوفیق العصمة من معه یكن لم زیدا ألن،  إلیه ذلك فنسب معه كان أنه إال

 وكیف،  الجاهلیة أمر من یحل ال مما ومنعه،  علیه اهللا صلى نبیه أعطاه اهللا كان

 النبي مسه وما صنما یمس أن بعینه هذا حدیثه في زیدا منع قد وهو ذلك یجوز

 له یذبح أن ویرضى،  مسه عن زیدا ینهى فهو،  بعد وال نبوته قبل علیه اهللا صلى

  .١محال هذا

  

  

  

  

                                         
  .٧٩١-٧٩٠،ص٢غریب الحدیث،إبراهیم بن إسحاق الحربي،ج-١

  

 



١٢٤ 

 

  

 یذبحون كانوا صنم عند ذلك فاتفق خروجه في لزاده ذبح یكون أن : الثاني والوجه

 بین جمع الموضع أن إال،  تعالى هللا منه والذبح،  للصنم منهم الذبح فكان،  عنده

 بن وسعید،  عمر ابن حدیث وأما اهللا فمعاذ الحدیث به جاء ما ظاهر فأما،  الذبحین

 كانت مما اللحم ذلك أن ظن زیدا لولع،  بذلك أمر أو ذبح أنه بیان فیهما فلیس زید

 فعل ذلك كان فإن،  ظن كما األمر یكن ولم لذلك فامتنع،  ألنصابها تذبحه قریش

 ذبح فیما مختلفون والتابعین الصحابة من الفقهاء فإن: رضاه .وبعد وال أمره فبغیر

 ما إلى یلتفتوا ولم،  موقعها وقعت الذكاة كانت إذا قوم فیه فرخص،  كنیسة أو لصنم

 التابعین من وجماعة،  وعبادة،  العرباض وأبو الدرداء أبو فرخص،  الذابح أضمره

 اهللا صلى اهللا رسول وكراهة،  التابعین من وجماعة،  وعائشة،  عمر ابن وكرهه

  .١مخطئه وال رخص من على طعن غیر من وأحسن أصوب علیه

،  نصبا وستون ثمائةثال البیت وحول مكة علیه اهللا صلى النبي قدم: مسعود ابن عن

  .٢ }وزهق الباطل الحق جاء: {ویقول،  معه بعود یطعنها فجعل

  : علیه اهللا صلى النبي قال،  الزبیر ابن عن

  .٣َأْنَصَبَها)  ما ُیْنِصبِني ، ِمنِّي َبْضَعةٌ  (فاِطَمة  

  

  

  

  

                                         
 ٧٩١،ص٢إسحاق،المرجع السابق،ج أبو الحربي إسحاق بن إبراهیم الحدیث، غریب-  ١
  )٨١،آیة(١٥سورة اإلسراء،ج-٢

(وقد ورد في ٣٥٥٦،ح٣/١٣٧٤/باب مناقب فاطمة علیها السالم،٢٩أخرجه البخاري،كتاب،- ٣

/باب فضائل ١٥/كتاب فضائل الصحابة ،٤٥و مسلم.-بخاري بلفظ:فمن أغضبها أغضبني)ال

  (وقد ورد في مسلم بلفظة:یؤذیني مایؤذیها)٦٤٦١،ح١٦/١١٨فاطمة بنت النبي علیها السالم،

 
 



١٢٥ 

 

  

:  وقیل ، التعب:  والنصب.  أتعبها ما یتعبني:  : ینصبني: أيوجاء عن الزبیدي

   لمشقةا

  نصب  ذي:  .أي ناصب أمیمة یا لهم كلیني:  النابغة قال 

  النصب) غناء یحسن المعترف بن رباح (كان:یزید بن السائب عن

 وقد جاء عن الزبیدي:  

 .   العرب غناء لنا غنیت لو أي: تغنیت لو:  أي العرب؟ نصب لنا نصبت لو 

 حداء:  النصب:  عمرو وأب وقال.  الحداء من ضربا حدا:  نصب الحادي:  ویقال

 الذي هو:  وقیل.  األلحان من ضرب:  النصب غناء:  شمر وقال.  الغناء یشبه

 الصوت ألن ، بذالك وسمي  النهایة في كذا ووزنه لحنه وأقیم ، النشید من أحكم

  .١ویعلى یرفع:  أي ، فیه ینصب

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 ، الفیض ،أبو الحسیني الرّزاق عبد بن محّمد بن تاج العروس من جواهر القاموس، محّمد-١

بیدي ،تحقیق: مجموعة من المحققین،الناشر :دار الهدایة،جا ، بمرتضى الملّقب - ٢٧٠،ص٤لزَّ

٢٧٤ 

  

  

  

 



١٢٦ 

 

  

  

  ومن منهجه إستدالله بأشعار العرب:-٤

 حمام ِفي َوُنَصْیبٌ  اْلُكَمْیتُ  التقى بأشعار العرب أن إستداللهومن النماذج على 

  :یقول الذي َأنت: قال نعم،: قال النَُّصْیُب؟ َأْنتَ : الكُمَ◌ْیتُ  له فقال بالكوفة

ْكُب؟ َیْرَحلَ  َأنْ  َقْبلَ  َأْلِممْ  ِبَزْیَنبَ   الرَّ

 فأنشده نیها فأنشد ترویها كنت فإن،  أرویها ما: قال أنشدنیها: قال. نعم: قال

  :الكمیت

ْكبُ  َیْرَحلَ  َأنْ  َقْبلَ  َأْلِممْ  ِبَزْیَنبَ       اْلَقْلبُ  َملَّكِ  َفَما َتَملِّیَنا ِإنْ : َوُقلْ ***الرَّ

 َكْعبُ  َأَبًدا ُكَماـَتْعَدمْ  الَ  َنبَ ـِبَزیْ ***  ُهِدیُتَما َأِلمَّا ْعبٍ ـكَ  ِمنْ  ِلیَليَّ َـ خ   

 السواد إلى تضرب الشفة في سمرة: اللمى: لقا األصمعي عن،   نصیب فجعل: قال

  :قال،  الظل سوداء: أي الظل لمیاء وشجرة لمیاء شفة، 

 َشَنبُ  َأْنَیاِبَها َوِفي اللَِّثاثِ  َوِفي ***َلِعُس  ُحوَّةٌ  َشَفَتْیَها ِفي َلْمَیاءُ         

َأْلَمى : روعم أبو وقال وعذوبة برد: والشنب مثله واللعس، اللََّمى ِشْبهُ   حوة: قوله

 أي ُلَمَتهُ  فالن تزوج: یقال،  والنساء الرجال َواللُّمَُّةجماعة به ذهب إذا الشيء على

  .١مثله

  

  

  

  

  

  

                                         
  ٣٢٧-٣٢٦،ص١هیم بن إسحاق الحربي،جغریب الحدیث،إبرا-١

  

 



١٢٧ 

 

 

  

  :وقال

  الطُّولِ  ِإَلى َیْكُربْ  َلمْ  اللَّْهوِ  َمْرَتعِ  ِفي *** ُلَمةٌ  ِلي اعُ َـ َواْألْیف َأَراِني َوَقدْ      

  :أحمر ابن وقال

 ُر        ـكْ ـعَ  مٌ ـْملَ َـ ل الٌ ـِحلَ  يٌّ ـحَ  *** َهاـَوَیْسُكنُ  َهاـبِ  لُّ ـحِ ـیَ  َوَلَقدْ       

: واللملمة كثیر: وعكر مجتمع:ولملم ،حلة الواحدة، جماعات: یقال حالل حي: قوله

   استوت ثم حفر ذات كانت إذا: األرض تلمأت: ویقال،  الحجر إدارة

  :وقال

 رِ ْـ َقف ةٍ ـِبَلمَّاعَ  َفَواَرْتهُ  هِ ـَعَلیْ *** مََّأتْ َتلَ  َقدْ  َصاِلحٍ  ِمنْ  َكمْ  َوِلألْرضِ     

  .١بالسراب تلمع خالیة أرض: اللماعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  ٣٢٨-٣٢٧،ص١غریب الحدیث،إبراهیم بن إسحاق الحربي،ج-١

  

  

 



١٢٨ 

 

  

  

 عن السراج القارئ: جاء

 حاجًا ومعي كنت:  قال حدثه عمن قریش من رجل حدثني :١إبراهیم بن إسحاق عن

 وعبید  وضینة وأثقال هودج ومعه ، ذلك قبل أره ولم ، أعرفه ال القافلة من رجل

 أعظمها من فخرج ، بسطت قد وبسط ، ممهدة فرش فإذا ، منزالً  فنزلنا ، ومتاع

 إلى فجلس ، زنجي جاء ثم ، الممهدة الفرش تلك على فجلست ، زنجیة امرأة هودجاً 

 یقود وهو مار بنا مر إذ أنظر أنا فبینا ، منهما متعجباً  فبقیت ، الفرش على ، جنبها

  :  ویقول غنيی فجعل ، معه إبالً 

   القلبُ  َمّلكِ  َفَما َتَمّلْیَنا إنْ  َوُقلْ  *** الرَّكبُ  یْرَحلَ  أن َقبلَ  ألِممْ  بَزینبَ      

 في شهرتني:  تقول وهي ، وضربته فخبطته ، الزنجي إلى الزنجیة فوثبت: قال

  .٢زینب وهذه ، الشاعر نصیب:  لي قالوا ؟ هذا من:  فقلت.  اهللا شهرك ، الناس

                                         
إبراهیم  وأب البارع األدیب هواسحاق بن إبراهیم المقريء:إسحاق بن ابراهیم بن عامر الطوسي -  ١

 أبو عنه وغیره روى زرقون بن اهللا عبد أبي من أخذ القراءت عن أبي الحسن بن هشام وسمع

 .الزمر بن جعفر
 حسن محمد:  القارئ، تحقیق السراج الحسیني بن أحمد بن جعفر محمد العشاق ،أبو صارعم-٢

 لبنان- روتبی - العلمیة الكتب دار:  النشر شحاته،دار رشدي أحمد ، إسماعیل حسن محمد

 .٨-٧،ص١،ج١م )،ط١٩٩٨ - هـ١٤١٩(

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 



١٢٩ 

 

  

  

  منهجه إهتمامه بضبط الكلمة إلیضاحها: ومن-٥

 وال یذخروا ال أن وأمروا،  ولحما خبزا المائدة (أنزلت: علیه اهللا صلى اهللا رسول قال

 طیبة حشیشة اإلذخر إال: قوله ١وخنازیر)  قردة فمسخوا ورفعوا فادخروا لغد یرفعوا

���������������������� : {تعالى اهللا وقال،  ذخرا أذخره الشيء ذخرت لغد یذخروا ال: وقوله الریح

���������������������������������������������� {٢  

 أخرى لغة ویذخرون ساكنة بالدال مجاهد وقرأ مشددة بالدال : تدخرون الكسائي قال

 وحمزة وعاصم األعمش یختلف ولم نحوه الفراء عن،  سلمة أخبرنا مشددة بالذال

 :أحمر بن عمرو وقال مشددة بدال یدخرون فرووا،  جعفر وأبو وشیبة ونافع

  .٣أدخر ما منع یخلدني أو ***یدي في ما بسط یهلكني هل         

  

  

  

  

                                         
  ٣٣٣٨،ح١١/٣١٠/باب ومن سورة المائدة، ٦/كتاب تفسیر القرآن،٤٣ي،أخرجه الترمذ -١

 عن عمرو بن خالس عن قتادة عن سعید حدثنا حبیب بن سفیان حدثنا قزعة بن الحسن حدثنا

 خبزا السماء من المائدة أنزلت«  - وسلم علیه اهللا صلى- اهللا رسول قال قال یاسر بن عمار

».  وخنازیر قردة فمسخوا لغد ورفعوا وادخروا فخانوا لغد یدخروا وال یخونوا ال أن وأمروا ولحما

 عن عروبة أبى بن سعید عن واحد وغیر عاصم أبو رواه قد. غریب حدیث هذا عیسى أبو قال

 .قزعة بن الحسن حدیث من إال مرفوعا نعرفه وال موقوفا یاسر بن عمار عن خالس عن قتادة

 )٣١٠/ ١١( الترمذى سنن
 )٤٩سورة آل عمران،ج، آیة(-٢
  .٥٣٥،ص٢غریب الحدیث،إبراهیم بن إسحاق الحربي،ج-٣

  

 



١٣٠ 

 

  

  

  ومن منهجه إستدالله بأحادیث الصحابة والتابعین: -٦

  : فقال علیه اهللا صلى النبي إلى ملیكة ابنا جاء: قال عامر 

  وبرق) اإلسالم رعد حین ماتت أمنا (إن   

 وأبي،  عمر بن اهللا وعبد،  عباس وابن،  علي: الصحابة عند هو: ملك لرعدا:قوله 

،  وعطیة، والضحاك،  صالح وأبو،  وعكرمة،  مجاهد: التابعون قال وكذا،  هریرة

 . والسدي،  قیس بن ومحمد،  والحسن

 أبي عن،  األثرم وأخبرنا والزهري منبه بن وهب یعرفه ولم،  ریح هو: الجلد أبو وقال

 : {بقوله واحتجوا،  سحاب صوت وٕاما،  ملك اسم تكون أن إما الرعد: دةعبی

�����������������  اإلسالم رعد حین: قوله وبرق رعد أصابنا: وأبرقنا وأرعدنا ١  } �������������

 تهددني أي وأبرق فالن لي أرعد: یقال وتهدده وعیده جاء حین: یقول،  وبرق

: والرعدة وأرعد   أبرق یعرف ولم الوعید في ورعد برق: األصمعي وقال وتوعدني

  .٢الجبان: والرعدید،  والمحموم الجبان تأخذ حركة

  

  

  

  

    

                                         
 )١٣سورة الرعد،ج،آیة( -١
  .٦٨٩-٦٨٨غریب الحدیث،إبراهیم بن إسحاق الحربي -٢

  

  

  

 



١٣١ 

 

  

  

  

  ومن منهجه إفراده لغریب مارواه الموالي :-٧

  ومن نماذج ما روى الموالي ماروى عن ثوبان: 

  : علیه اهللا صلى اهللا رسول قال

 ومغاربها، مشارقها، فرأیت رض،األ لي زوى ربي إن أو األرض، لي زوى اهللا إن (

 وٕاني واألبیض، األحمر: الكنزین وأعطیت منها، لي زوي ما ملكها سیبلغ أمتي وٕان

 أنفسهم، سوى من عدوا علیهم یسلط ال وأن بعامة، ِبَسَنةٍ  أمتي یهلك ال أن ربي سألت

 یرد، ال فإنه قضاء، قضیت إذا إني محمد، یا: لي قال ربي وٕان بیضتهم، فیستبیح

 سوى من عدوا علیهم أسلط وال بعامة، بسنة أهلكها ال أن ألمتك، أعطیتك ٕانيو 

 حتى بأقطارها، ومن أقطارها، بین من علیكم اجتمع ولو بیضتهم، فیستبیح أنفسهم،

 األئمة أمتي على أخاف بعضا وٕانما یسبي وبعضهم بعضا، یهلك بعضهم یكون

 حتى الساعة تقوم وال القیامة، میو  إلى یرفع لم أمتي في السیف وضع وٕاذا المضلین،

 في سیكون إنه األوثان أمتي من قبائل تعبد وحتى بالمشركین، أمتي من قبائل تلحق

 یزال بعدي ال نبي ال النبیین، خاتم وأنا نبي، أنه یزعم كلهم ثالثون كذابون أمتي

اهللا)  أمر یأتي حتى خذلهم، من یضرهم ال ظاهرین، الحق على أمتي من طائفة
  .٢ث صحیححدی١

  

  

  

                                         
 ٩٥٦،ص٣غریب الحدیث،الحربي،ج-١
  .٤٢٥٤.ح٤/١٥٧/باب ذكر الفتن ودالئلها، ١فتن،/كتاب ال٣٦أخرجه أبوداود، -٢

  

  

 



١٣٢ 

 

  

  وترجیحاته : أرائه من 

                                                                        ورد عن ابن عساكر:

  :یقول الحربي إسحاق بن إبراهیم سمعت یحیى: بن محمد قال  

 سمعت أني ولوددت شیئا منه سمعت وما عالما صدوقا الموصلي  ثقة إسحاق كان 

  .١یفوتني شئ إذا أردته وماكان

  كما جاء عن ابن حجر:

 االهواء اصحاب منهم العربیة أهل یعني البصرة أهل كان : قال اإلمام أبو إسحاق

 ویونس احمد، بن والخلیل العالء، بن عمرو أبو سنة، اصحاب كانوا فإنهم أربعة إال

  . ٢واالصمعي حبیب، بن

    وجاء عن ابن أبي یعلى:

 الغریب منهم واحد: فقال هذا؟ زمانكم في الغریب تعدون من : عنده لجماعة قالأنه 

 شیئاً  منهم واحد كل وقال أحبابه فارق من الغریب آخر وقال وطنه عن نأى من

 أمر إن صالحین قوم بین عاش صالح رجل زماننا في الغریب إبراهیم: فقال

 ثم مانوه نیاالد من سبب إلى احتاج ٕانأعانوه و المنكر  عن نهى وٕان آزروه بالمعروف

  .٣وتركوه ماتوا

  كما قال المزي:

                                         
 ١٤٧،ص٨عساكر،ج دمشق ،ابن تاریخ  -١
 ١٤١،ص٣العسقالني،ج حجر ،ابن التهذیب تهذیب-٢
:  ،تحقیق)هـ٥٢٦:  المتوفى( محمد بن محمد ، یعلى أبي ابن الحسین أبو:  .طبقات الحنابلة-٣

 .٨٧،ص١بیروت،ج- الفقي،الناشر :دار المعرفة حامد محمد



١٣٣ 

 

 مثله أحد هاهنا كان ما حافظا،متقنا،تقیا الهروي إبراهیم قال اإلمام الحربي:كان

 أكوال وكان فیفطر طعامه إلى یدعوه أحد یأتیه أن إال الصیام یدیم كان أیضا: .وقال

 .١ وحده جمال یأكل كان

                           

   :لالمبحث األو

  وكتابه غریب الحدیث سلیمان الخطابيأبي التعریف ب

  وفیه ثالثة مطالب:

  المطلب األول:

  : ونشأته اسمه ونسبه وكنیته ولقبه وكنیته ومولده

أحمد) بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب  (أو دسلیمان حم أبوأن ورد عن الثعالبي:

م بن سالم ِفي عصره قاسلیشبه بأبي عبید ا كان )هـ٣٤٩-هـ٣١٩ولد سنة( الخطابي

  .٢دبا وزهدا وورعا وتدریسا وتألیفاعلما وأ

نسبة إلى بست، وهي مدینة من  بالُبستي :أبو سلیمان لقب جاء عن ابن خلكان :

  .٣اة وغزنة كثیرة األشجار واألنهاربالد كابل بین هر 

بن الخطابي أبو سلیمان: من ولد زید بن الخطاب یاقوت الحموي :أن  كما جاء عن

ذكر الجّم الغفیر والعدد الكثیر أن  . وقدعمر بن الخطاب ل العدوي وهو أخونفی

الثعالبي وأبا عبید الهروي وكانا وذكر أن اسمه حمد، وهو الصواب وعلیه االعتماد. 

سئل أبو سلیمان عن اسمه قال: اسمي الذي ،وحینما معاصریه وتلمیذیه سمیاه أحمد 

                                         
 عواد بشار. د:  المزي، تحقیق الحجاج أبو عبدالرحمن الزكي بن الكمال ،یوسف تهذیب-١

 .١٢٢،ص٢م)،ج١٩٨٠ – هـ١٤٠٠(١بیروت،ط – الرسالة مؤسسة:  معروف ،الناشر
الثعالبي  منصورو أب إسماعیل بن محمد بن الملك عبد، العصر أهل محاسن في الدهر مةییت-٢

، لبنان/بیروت -  العلمیة الكتب دار: الناشر، قمحیة محمد مفید. د: قیحق،ت )هـ٤٢٩: ت(

 . ٣٨٣،ص٤)،جم١٩٨٣هـ١٤٠٣(،١ط
 .٢١٥،ص٢وفیات األعیان،ابن خلكان،مرجع سابق،ج -  ٣
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وقد أخذ العلم عن كثیر من  ، فتركته علیه.سّمیت به حمد، لكّن الناس كتبوه أحمد

  .١ فیها أهله، ورحل في طلب الحدیث، وطّوف وألف في فنون من العلم وصنف

  

  : عن العینيوقدجاء 

الخطابى: نوعان: األول: منسوب إلى الخطاب والد أمیر المؤمنین عمر بن  أن

نهم: أبو سلیمان الخطاب، رضى اهللا عنه، وفیهم كثرة. والثانى: منسوب إلى الجد، م

  .٢ىتسبالخطابى واسمه حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 عبد بن یاقوت اهللا عبد أبو الدین شهاب، األدیب معرفة إلى األریب إرشاد=  األدباء معجم- ١

 اإلسالمي، الغربر دا: لناشر،ا عباس إحسان :قیحق،ت )هـ٦٢٦: المتوفى( الحموي الرومي اهللا

  .٤٨٧،ص٢م)،ج١٩٩٣-هـ١٤١٤(١ط بیروت

  

 
 بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو، اآلثار معاني رجال أسامي شرح في األخیار انيمغ-٢

 محمد حسن محمد: تحقیق،)هـ٨٥٥: المتوفى( العینى الدین بدر الحنفى الغیتابى حسین بن أحمد

 ٢٠٠٦- هـ ١٤٢٧(،١ط لبنان – بیروت العلمیة، الكتب دار: شرالنا،إسماعیل حسن

 .٤٠١،ص٣)،جم



١٣٥ 

 

  

  

  المطلب الثاني:

  ):أشهر شیوخه وتالمیذه وآثاره العلمیة(حیاته العلمیة

  من أشهر شیوخه:-أ

ب ن یعقو المعقلي : أبو العباس األصم ، ُنسب إلى جّده ، وهو محمد ب

  . یوسف بن معقل بن سنان

ولد سنة سبع وأربعین ومائتین وطوف البالد وسمع الحدیث الكثیر وسمع من الربیع  

كتب الشافعي المبسوط وغیره وظهر فیه الصمم بعد انصرافه من الرحلة واستحكم فیه 

حتى بقي ال یسمع نهیق الحمار قال الحاكم وكان محدث وقته بال مدافعة حدث في 

مثله في صدقه وصحة سماعه وكف بصره في اإلسالم ستا وسبعین سنة ولم یخلف 

  . ١ آخر عمره توفي في ربیع اآلخر سنة ست وأربعین وثالثمائة

  عبد اهللا بن إبراهیم بن مكرم القاضي أبو یحیى.-٢

لى سنة ثالث وأربعین وثالث كان من شهود القاضي أبي عمر وعاش ابن مكرم إ

  .٢ِمَئة

  

  

  

  

                                         
شهبة  قاضي بن عمر بن محمد بن أحمد بن بكر أبو، شهبة قاضى البن ـ الشافعیة بقاتط -١

 ١٤٠٧ - بیروت -  الكتب عالم:  النشر دار، خان العلیم عبد الحافظ. د:  تحقیق

 .١٣٣،ص١،ج١،طهـ
: المتوفى( العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد فضلال أبو، المیزان لسان -٢

 ٢٠٠٢( ١،طاإلسالمیة البشائر دار: لناشر،ا غدة أبو الفتاح عبدتحقیق: )هـ٨٥٢

  .٤٢٠،ص٤)،جم
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   :لديجعفر الخُ -٣

بغدادي المنشأ والمولد صحب ،نصیر أبو محمد الخواص وهو جعفر بن محمد بن

الجنید بن محمد وعرف بصحبته وأبا محمد الجریري وغیرهم من مشایخ الوقت وكان 

كان من أفتى المشایخ وأجلهم  المرجع إلیه في علوم القوم وكتبهم وحكایاتهم وسیرهم

بعین وثالثمائة وتوفي ببغداد سنة ثمان وأر  وأحسنهم قوال حج قریبا من ستین حجة

 .٢الجنیدعند قبر  ١وقبره بالشونیزیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 الجنید منهم الصالحین من كثیرة جماعة فیها دفن الغربي بالجانب ببغداد مقبرة الشونیزیة:- ١

 الخلدي وغیرهم. وجعفر
 أبو النیسابوري، سالم بن خالد بن موسى بن محمد بن الحسین بن محمد، الصوفیة بقاتط -٢

 الكتب دار: الناشر،عطا القادر عبد مصطفى: قیحقت )هـ٤١٢: المتوفى( السلمي الرحمن عبد

  .٣٢٦،ص١)،جم١٩٩٨ هـ١٤١٩ روت(بی – العلمیة
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  من  أشهرتالمیذه: -ب

   :أبو عبید الهروي -١

المؤدب اللغوي مصنف الغریبین في القرآن والحدیث وهو من الكتب النافعة السائرة 

وهو تلمیذ أبي منصور األزهري ذكره ابن الصالح في طبقات الشافعیة  ،المشهورة

  .١ ةه توفي في رجب سنة إحدى وأربعمائلم فیه ابن خلكان وغیر وقد تك

  

  أبو حامد اإلسفراینى: -٢

حامد اإلسفراینى، واسمه  بيالعراقیین، وشیخ المذهب، ُیعرف بالشیخ أ ةطریقهو إمام 

قدم بغداد  أحمد بن محمد ابن أحمد أبو حامد اإلسفراینى، وُیعرف بابن أبى طاهر

فعى ، وأقام ببغداد مشغوًال بالعلم حتى صار واحد وقته، وهو حدث، فدرس فقه الشا

كان ،و  وانتهت إلیه الریاسة، وعظم جاهه عند الملوك والعوام، وحدث بشىء یسیر

  .٢یقولون: لو رآه الشافعى یفرح بهیحضر درسه ستمائة متفقه، وكان الناس 

  ومن أشهرأثاره العلمیة :-ج

  ا:لإلمام الخطابي الكثیر من المصنفات منه

كتاب تفسیر أسامي الرب عّز و  كتاب معالم السنن في شرح كتاب السنن البي داود 

كتاب العزلة  كتاب إصالح  ،كتاب شرح البخاري ،شرح األدعیة المأثورةو  وجل

وقبل الحدیث عن مصنفه في معالم السنن نعطي نبذه سریعه كتاب العروس. ،الغلط

  د:عن نظرة اإلمام الخطابي لمصنف سنن أبي داو 

  :عن اإلمام النوويومن ذلك ماجاء 

                                         

 ،شهبة قاضي بن عمر بن محمد بن أحمد بن بكر أبو ،شهبة قاضى البن ـ الشافعیة طبقات - ٤

  هـ)١٤٠٧ (- بیروت - الكتب عالم:  شراالن،خان العلیم عبد الحافظ. د:  تحقیق ،

 .١٧٥،ص١،ج١،ط

 )هـ ٦٧٦ (تالنووي شرف بن الدین محیي زكریا أبى للعالمة، واللغات األسماء تهذیب - ١

 .208،ص2،جعطا القادر عبد مصطفى: تحقیق
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قال الخطابى: واعلموا رحمكم اهللا أن كتاب السنن ألبى داود كتاب شریف، لم   

   ه، وقد رزق القبول من الناس كافةُیَصنَّف فى حكم الدین كتاب مثل

فصار َحكًما بین فرق العلماء، وطبقات الفقهاء على اختالف مذاهبهم، وعلیه معول 

ومصر والمغرب وكثیر من أقطار األرض، وكان تصنیف علماء الحدیث أهل العراق 

قبل أبى داود الجوامع والمسانید ونحوها، فیجمع تلك الُكتب مع السنن واألحكام أخباًرا 

 یقصد أحد منهم جمعها واستیفاءها وقصًصا ومواعظ وآداًبا، فأما السنن المحضة فلم

أثناء تلك األحادیث الطویلة كما  ولم یقدر على تلخیصها واختصار مواضعها من

حصل ألبى داود، ولهذا حل كتابه عند أئمة أهل الحدیث وعلماء األثر محل 

  .١العجب، فضربت فیه أكباد اإلبل، ودامت إلیه الرحل

   ومن نماذج مصنفاته:

  :معالم السنن في شرح كتاب السنن البي داود-١

د حصلوا حزبین وانقسموا إلى فرقتین رأیت أهل العلم في زماننا ققال اإلمام الخطابي:

أصحاب حدیث وأثر ، وأهل فقه ونظر ، وكل واحدة منهما ال تتمیز عن أختها في 

الحاجة وال تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغیة واإلرادة ، ألن الحدیث بمنزلة 

لم األساس الذي هو األصل ، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع ، وكل بناء 

یوضع على قاعدة وأساس فهو منهار ، وكل أساس خال عن بناء وعمارة فهو قفر 

الذین هم أهل األثر والحدیث فإن األكثرین منهم إنّما وكدهم و وخراب هذه الطبقة 

الروایات وجمع الطرق وطلب الغریب والشاذ من الحدیث الذي أكثره موضوع أو 

ني وال یستنبطون سیرها وال یستخرجون مقلوب ال یراعون المتون وال یتفهمون المعا

                                         

: ت(النووي شرف بن یحیى الدین محیي زكریا أبو،واللغات األسماء تهذیب -١

  .٢٢٧،ص٢،جلبنان – بیروت العلمیة، الكتب ارد ) هـ٦٧٦

 الخطاب بن إبراهیم بن محمد بن حمد سلیمان أبو داود، أبي سنن شرح وهو السنن، الممع - ٢

  حلب - العلمیة المطبعة: ،الناشر )هـ٣٨٨: المتوفى( بالخطابي المعروف البستي

 .٣،ص١م)،ج ١٩٣٢ -  هـ ١٣٥١ (١ط
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وال  الطعن وادعوا علیهم مخالفة السننتناولوهم بو  وربما عابوا الفقهاء ركازها وفقهها

   . ١مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون وبسوء القول فیهم آثمون یعلمون أنهم عن

الحدیث إّال وأما الطبقة األخرى وهم أهل الفقه والنظر فإن أكثرهم ال یعرجون من     

على أقله وال یكادون یمیزون صحیحه من سقیمه ، وال یعرفون جیده من ردیئه وال 

یعبؤون بما بلغهم منه أن یحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ینتحلونها 

ورجوت أن یكون الفقیه إذا ما نظر إلى ما أثبته في هذا  ووافق آراءهم التي یعتقدونها

  .٢ي الحدیث ونهجت من طرق الفقه المتشعبة عنهالكتاب من معان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 

 الخطاب بن إبراهیم بن محمد بن حمد سلیمان أبو داود، أبي سنن شرح وهو السنن، الممع - ١

  حلب - العلمیة المطبعة: ،الناشر )هـ٣٨٨: المتوفى( بالخطابي المعروف البستي

  .٣،ص١م)،ج ١٩٣٢ -  هـ ١٣٥١ (١ط
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  هـاء علیـاء العلمـه وثنـالمطلب الثالث:وفات

  وفاتـــــــه:

     مات الخطابي فیما ذكره عبد الرحمن بن عبد الجبار الفامي الهروي في       

كما روي  .من تصنیفه (وسماه حمدا) في سنة ثمان وثمانین وثالثمائة )تاریخ هراة(

ببست في رباط على شاطىء هندمند یوم  توفى االمام أبو سلیمان الخطابي أن

السبت السادس عشر من شهر ربیع اآلخر سنة ست وثمانین وثالثمائة. وذكر أبو 

أنه توفي سنة تسع وأربعین  )كتاب المنتظم(الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في 

  .١وثالثمائة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

 عبد بن یاقوت اهللا عبد أبو الدین األدیب، شهاب معرفة إلى األریب إرشاد=  األدباء عجمم - ٢

 اإلسالمي، الغرب دار: عباس، الناشر إحسان: )، تحقیقهـ٦٢٦: ت( الحموي الرومي اهللا

  .٤٨٦، ص٢م)، ج ١٩٩٣ -  هـ ١٤١٤( ١ط بیروت

  

 



١٤١ 

 

  ه:ـعلیاء ـاء العلمـثن

  قال السمعاني:  

كان الخطابي حّجة صدوقا، رحل إلى العراق والحجاز، وجال في خراسان، وخرج 

  .١إلى ما وراء النهر، وكان یتجر في ماله الحالل، وینفق على الّصلحاء من إخوانه

   :قال الحاكم أبو عبد اهللا

  .٢أقام عندنا بنیسابور سنین وحدث بها وكثرت الفوائد من علومه

  ورد عن القفطي: كما

كان یشّبه فى عصره بأبى عبید القاسم بن سّالم علما وأدبا، وزهدا وورعا، وتدریسا 

  .٣وتألیفا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
   وتركي األرناؤوط أحمد الصفدي ،تحقیق أیبك بن خلیل الدین الوافي بالوفیات، صالح-١

 بیروت. م)،٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠ تراث (ال إحیاء ،دار مصطفى الناشر
 بكر، أبو شجاع، بن بكر أبي بن الغني عبد بن محمد، والمسانید السنن رواة لمعرفة التقیید - ٢

: الناشر. الحوت یوسف كمال: قیحق،ت )هـ٦٢٩: ت( البغدادي الحنبلي نقطة ابن الدین، معین

 .٢٥٤،ص١م)،ج١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨(١،ط العلمیة الكتب دار
: ت( القفطي یوسف بن علي الحسن أبو الدین جمال ، النحاة أنباه على الرواة هإنبا - ٣

 ١٦٠،ص١)،جهـ ١٤٢٤ (١ط بیروت العصریة، المكتبة: الناشر،)هـ٦٤٦



١٤٢ 

 

  :المبحث الثاني 

  بـابه الغریـریف بكتـالتع

  ان:ـوفیه مطلب

  المطلب األول :

  ومصادرهوصف الكتاب 

في  قتیبة وال ابنما لم یذكره أبو عبید  مصنفهفي اإلمام الخطابي ذكر       

رواه عنه أبو الحسین عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي ثم وقد  كتابیهما

أقام مدة بنیسابور یصنف، فعمل غریب ،، وهو كتاب ممتع مفید، النیسابوري 

وكتابه بأجزائه الثالث محققا وقد حققه:عبد الكریم إبراهیم  ١ الحدیث، وغیر ذلك

  العزباوي.

  : ثانيالمطلب ال

  منهجه في كتابه الغریب

  لم یراع اإلمام الخطابي في منهجه الترتیب على أحرف المعجم.-١

  من اإلستشهاد باألیات القرآنیة  ومن منهجه اإلكثار -٢

  ومن نماذج إستشهاده بالقرآن الكریم ما جاء في تفسیرة لكلمة" الكلمة " في آیات   

  یة:مختلفة كما ستوضحه الباحثة باألدلة األت

  : قال أنه وسلم علیه اهللا صلى النبي حدیث في سلیمان أبو قال

  ٢) اهللا بكلمة فروجهن واستحللتم اهللا بأمانة أخذتموهن فإنما النساء في اهللا تقوا(إ

  :تعالى قوله وهو كلمته في لهن شرطه ما یرید اهللا بكلمة فروجهن استحللتم: قوله

  )�������������������������������������������������� (٣.  

                                         
: ت( الذهبي َقاْیماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدین شمس،  الحفاظ كرةتذ-١

 ١٤٩،ص٣)،جم١٩٩٨ -هـ١٤١٩(١ط، لبنان- بیروت العلمیة الكتب دار :الناشر، )هـ٧٤٨
ورد هذا الحدیث في كتب اللغة وكتب الغریب(كالفائق في غریب الحدیث والمصباح المنیر -٢

 وغیرهم)
  ).٢٢٩،آیة(٢ة،جالبقر سورة  -٣



١٤٣ 

 

  

   :١إلیه الناس ودعا به اهللا أمر ما جماعها وجوه على الكلمة تتصرف وقد

  : تعالى اهللا قال

)�����������������������������������������������������������������������������������(٢.   

  :فقال ذلك فسر مث

 )������������������������������������������������������(٣.  

   .٤)���������������������������������������������������������������(:  قوله وأما

 الرأس في خمس بهن اهللا أمره الطهارة في خصال عشر أنها یذكرون المفسرین فإن 

 والسواك الشارب وقص الرأس ففرق الرأس في التي فأما الجسد سائر في وخمس

 العانة وحلق اإلبط ونتف األظفار فتقلیم الجسد في التي وأما اقواالستنش والمضمضة

  : قال ثم نوفاه أي فأتمهن واالختتان واالستنجاء

  .٦ علیه فرض ما أدى أي ٥)�����������������������������(

  فبیان ذلك قوله تعالى:٧} ����������������������������������������������� {:هوأما قول

} �������������������� {٨  

                                                                                                                     
 
 ٢٥٢- ٢٥١،ص١غریب الحدیث،الخطابي،ج -١
 .)٦٤ ،آیة(٣،جعمران آل سورة -٢
 )٦٤،آیة(٣آل عمران،ج -٣
 )١٢٤،آیة(١،جالبقرة سورة -٤
 )٣٧،آیة( ٢٧،جالنجم سورة -٥
 .٢٥٢،ص١غریب الحدیث،الخطابي،ج  -٦
 ) ٢٧،آیة(١،جسورة البقرة   -٧
  )٢٣ ،آیة(٨،جرة األعرافسو -  ٨

  

  



١٤٤ 

 

  

  

  

�������� وأما قوله: { ������������ فإنها أربع كلمات تكلم بها عیسى في المهد ١}  �����������

�(صبیا:  ��������������������� ����������� ��������� �������� �������������� ���������������������������������� ������ ���� ������� ����������������������

������������������������������ (٢.  

  .فكلماته علمه ٣} ������������������������������������������������������ وأما قوله: {

فإنه یرید أنه أوجده بالكلمة وكونه بها وهي قوله:  ٤ )�������������������������������������(ما قوله: وأ

  و معنى قوله:كن من غیر تولید من فحل أو تنسیل من ذكر وه

)����������������������������������������������������������������������������������������������(٥   

ولم یرد أن عیسى هو الكلمة نفسها أال تراه یقول اسمه المسیح ولو أراد الكلمة لقال 

  اسمه المسیح.

   ٦)  التامات أعوذ بكلمات اهللا(فأما قول النبي صلى اهللا علیه وسلم: 

كلمته القرآن وصفة بالتمام تنزیها له عن أن یلحقه نقص أو عیب كما یوجد ذلك في  

  .٧كالم اآلدمیین

                                                                                                                     
 

 .)١٢ ،آیة(٢٨،جسورة التحریم  -  ١

 .)٣١-٣٠،آیة(١٦،جسورة مریم -  ٢

 .)١٠٩ ،آیة(١٦،جسورة الكهف -٣

 .)٤٥ ، آیة(٣،جسورة آل عمران -  ٤

 .) ٥٩،آیة(٣،جسورة آل عمران-  ٥

 وغیره.٢٠٨١- ٢٠٨٠ -  ٤/٢٠٨٠رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء  -٦

 .٢٥٢،ص١غریب الحدیث،الخطابي،ج-  ٧

  

  



١٤٥ 

 

  

  

  كما ورد عن الفیومي :

  ) واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا تفسیر قوله:(

والكلمة إذنه في النكاح وتكلم كالما حسنا وبكالم حسن والكالم في الحقیقة هو 

  .١ئم بالنفس ألنه یقال في نفسي كالمالمعنى القا

  .٢ )����������������������������� :(وقال تعالى

  :قال اآلمدي وجماعة

ولیس المراد من إطالق لفظ الكالم إال المعنى القائم بالنفس وهو ما یجده اإلنسان  

من نفسه إذا أمر غیره أو نهاه أو أخبره أو استخبر منه وهذه المعاني هي التي یدل 

  علیها بالعبارات وینبه علیها باإلشارات كقوله

  .٣ جعل اللسان على الفؤاد دلیال*** إن الكالم لفي الفؤاد وٕانما       

  

  

  

  

  

                                                                                                                     

  

  

  
 أبو الحموي، ثم الفیومي علي بن محمد بن أحمد، الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح - ١

 ٥٣٩،ص ٢،جبیروت – العلمیة المكتبة: الناشر، )هـ٧٧٠ نحو: ت( العباس
 ).٢٨)،ج(٨سورة المجادلة،آیة(-٢
 :فوزي والتبیین،الجاحظ،تحقیق البیان(أنظر ٥٣٩،ص٢المصباح المنیر ،الفیومي،مرجع سابق،ج-٣

  ).١٢٣،ص١بیروت،ج-صعب دار عطوي،الناشر:

 



١٤٦ 

 

  

  

  

  

  

  ومن منهجه اإلستشهاد باألحادیث :-٣

ومن منهجه أنه قام بإفراد األحادیث المرفوعة عنه صلى اهللا علیه ومن النماذج على 

  ذلك:

 :حدیث النبي صلى اهللا علیه وسلم: أن علي بن أبي طالب قالأبو سلیمان في  قول

  ؟ قلت ال قال: )عندك شيء(لما خطبت فاطمة قال النبي: 

  ٢قال قلت: ها هي ذه قال: أعطها ١)یة التي أعطیتك؟ مِ طَ فأین درعك الحُ (

قال: ودخل علینا رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وعلینا قطیفة فلما رأیناه تحشحشنا 

  )مكانكما(: صلى اهللا علیه وسلم فقال

  یا رسول اهللا هي أحب إلیك مني قال: :وفي الخبر: قلت 

 ٣)هي أحب إلي منك وأنت أعز علي( 

   .هي الثقیلة العریضة :الدرع الحطمیة قال   

منسوب إلى حطمة بن  :هي التي تحطم السیوف أي تكسرها وقیل:وقال بعضهم 

لدروع نسبت إلیهم كما نسبت التبعیة إلى تبع من عبد القیس كانوا یعملون ا محارب

  ال الهذلي:ق

  داود أو صنع السوابغ تبع ***وعلیهما مسرودتان قضاهما         

                                         
 ،٣٣٨٨،ح١١/١٠٦/ باب تحلة الخلوة،٧٦/كتاب النكاح،٢٦،إخرجه النسائي-  ١
مكنز  - سنن أبى داود  /باب في الرجل یدخل بامرأته٣٦اب النكاح، /كت١٢أخرجه أبوداود، -٢

 ٢١٢٧،ح٦/٣٣٥،ل َأن ُیْنِقَدَها شیًئا.ب، ق٣٣٤/ ٦(
/باب ذكرقول النبي صلى اهللا علیه وسلم لعلي أنت ٤٨/كتاب الخصائص،٧٧أخرجه النسائي،-٣

 .٨٥٣١،ح٥/١٥٠أعزعلي من فاطمة وفاطمة أحب إلي منك ،



١٤٧ 

 

  .وروایة األصمعي: المسرودتان: الدرعان   

معناه أنها أقرب إلي وألوط بالقلب منك وهذا كقول أبي :  )هي أحب إلي منك( وقوله

: أي طأحد أحب إلي من عمر ثم قال اللهم والولد ألو ما على األرض  :بكر حین قال

 ١ألصق بالقلب.

وقوله: أنت أعز علي معناه أنت أعظم قدرا وأرفع محال وتحقیقه أنت أشد فقدا وأصل 

  .٢عز علي ما أصابك أي اشتد علي ذلك :ومنه قولك للرجل. الشدة والمنعة :العز

  ومن منهجه اإلستدالل باألحادیث القدسیة:-٣

عن ربه  بو سلیمان في حدیث النبي صلى اهللا علیه وسلم أنه قال فیما یحكيقال أ

  تعالى:

إنما بعثتك أبتلیك وأبتلي بك وأنزلت علیك كتابا ال یغسله الماء تقرؤه نائما  (

  .٣)ویقظان

وله: ال یغسله الماء یرید أن القرآن وٕان محي رسمه بالماء وغسل لم یذهب عن ق

القلوب وكان أهل الكتب المتقدمة ال یكاد الواحد منهم الصدور ولم ینسخ حفظه من 

یجمع كتابه حفظا بقلبه ویقال: إن الیهود إنما قالت الفریة والقول المنكر في عزیر 

تعجبا منه حین استدرك التوراة حفظا وأمالها على بني إسرائیل من ظهر قلبه بعد ما 

هم بأن یسر لهم ذكر درست في عهد بخت نصر فأما هذه األمة فقد من اهللا علی

  ٤ } ������������������������������������������������������������� الكتاب وتكفل بحفظه علیهم فقال: {

وقوله:تقرؤه نائما ویقظان معناه واهللا أعلم تجمعه حفظا وأنت نائم كما تجمعه وأنت 

  .٥یقظان

                                         
 .٢٩٣- ٢٩١،ص١ابي،جغریب الحدیث،الخط-  ١
 .٢٩٣،ص١غریب الحدیث،الخطابي،ج-٢
/باب الصفات التي یعرف بهافي ١٦/كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها ، ٥١أخرجه مسلم،-٣

 .٢٨٦٥،ح٤/٢١٩٧الدنیا أهل  الجنة وأهل النار،
 ).٩،آیة(١٤سورة الحجر،ج-٤
 .٣٤٩-٣٤٨،ص١غریب الحدیث،الخطابي،ج-٥



١٤٨ 

 

  جاء عن اإلمام البغوي:

   ١)سله الماءأنزلت علیك كتابا ال یغ(قوله: 

أي: ال ینمحي أبدا، بل هو محفوظ في صدور الذین أوتوا العلم، ال یأتیه الباطل من 

  .٢بین یدیه وال من خلفه

، أي: تجمعه حفظا وأنت نائم، كما تجمعه وأنت  )تقرؤه في المنام والیقظة(قوله: و

قادرا على اهرا، یقال للرجل إذا كان وظ.یقظان، وقیل: معناه: تقرؤه في یسر وسهولة

  .٣الشيء: هو یفعله نائما، كما یقال: هو یسبقه قاعدا،والقاعد ال سبق له

  : كاألتي ن مسلمنص الحدیث السابق ع ورد 

  : خطبته في یوم ذات قال وسلم، علیه اهللا صلى اهللا رسول أن 

 عبدا نحلته مال كل هذا، یومي علمني مما جهلتم، ما أعلمكم أن أمرني ربي إن أال(

 دینهم، عن فاجتالتهم الشیاطین أتتهم وٕانهم كلهم، حنفاء عبادي خلقت وٕاني حالل،

 اهللا وٕان سلطانا، به أنزل لم ما بي یشركوا أن وأمرتهم لهم، أحللت ما علیهم وحرمت

 إنما: وقال الكتاب، أهل من بقایا إال وعجمهم، عربهم فمقتهم األرض، أهل إلى نظر

 ویقظان وٕان نائما تقرؤه الماء، یغسله ال كتابا لیكع وأنزلت بك، وأبتلي ألبتلیك بعثتك

 استخرجهم: قال خبزة، فیدعوه رأسي یثلغوا إذا رب: فقلت قریشا، أحرق أن أمرني اهللا

 خمسة نبعث جیشا وابعث علیك، فسننفق وأنفق نغزك، واغزهم استخرجوك، كما

  ٤عصاك..) من أطاعك بمن وقاتل مثله،

                                         
/باب الصفات التي یعرف بها في ١٦ة وصفة نعیمها وأهلها ،/كتاب الجن٥١أخرجه مسلم، - ١

 .٢٨٦٥،ح٤/٢١٩٧الدنیا أهل الجنة وأهل النار،
   الشافعي البغوي الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسین محمد أبو السنة، محیي ،السنة رحش-٢

 -  اإلسالمي المكتب: الناشر، الشاویش زهیر محمد- األرنؤوط شعیب: تحقیق،)هـ٥١٦: ت(

 . ٤٠٨،ص١٤)،جم١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ (،٢،ط بیروت دمشق،
 .٦٦٤،ص١غریب الحدیث،الخطابي،ج-  ٣
: ،تحقیق)هـ٢٦١: ت( النیسابوري القشیري الحسن أبو الحجاج بن مسلم صحیح مسلم، -  ٤

  .٢١٩٧،ص٤بیروت،ج – العربي التراث إحیاء دار: الناشر الباقي عبد فؤاد محمد

  



١٤٩ 

 

  

  بیقات النحویة:ومن منهجه اإلستدالل بالتط- ٤

یرید الكریم وقد ینعت الفاعل  ١)إن الكرم الرجل المسلم(قوله:  :عن أبي هریرة

بالمصدر كقولهم رجل عدل ورجل صوم بمعنى صائم ونوم بمعنى نائم وقد ینعت به 

  المفعول أیضا كقولك رجل رضا وهذا درهم ضرب األمیر.

مصدر كان الواحد والجمیع ني الخلق یرید المخلوقین فإذا نعت الفاعل بال وجاء

  رجل كرم وقوم كرم وامرأة كرم ونساء كرم :یقال والمذكر والمؤنث فیه سواء

     قال الشاعر: 

  َتْنبُو الَعْیُن عن َكَرم ِعجافِ فَ *** أْن َیْعَریَن إن َكِسَي الَجوارو          

ن الكرم والمعنى في تغییره علیه السالم هذا االسم إلى غیره أ أي عن نساء كرائم

عندهم اسم مشتق من الكرم واألسماء على ضربین اسم مشتق واسم موضوع وٕانما 

لقبوه كرما ألن شارب الخمر التي تتخذ من عصیره یتعاطى الكرم إذا شربها كما 

  .سموها راحا ألن شاربها یرتاح للندى وینبسط للجود والسخاء

  قال حسان بن ثابت:

  شراب خمر مسعر لحروب ***ال تنفري یا ناق منه فإنه         

 بالكرم یصفه أخذ ثم ذلك، عن فنهاها المدفون، من كان كأنه ناقته نفار جعل

  .٢الحرب نار إیقاد في آلةٌ  كأنه الذي: والمسعر. والبطالة والشرب والتقدم والشجاعة،

                                                                                                                     

  

  

 
/باب كراهیة تسمیة العنب ٢ب وغیرها ،اظ من األدف/كتاب األل٤٠أخرجه مسلم، - ١

  ٢٢٤٧،ح٤/١٧٦٣كرمًا،
 المرزوقي الحسن بن محمد بن أحمد على ،أبو في شرح دیوان الحماسةیت ورد الب- ٢

 – بیروت العلمیة، الكتب دار: الشیخ ،الناشر غرید: ،تحقیق)هـ ٤٢١: ت( األصفهاني

  .٦٤٠،ص١م)،ج ٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤(١لبنان،ط
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فرأى علیه السالم أن في تسلیم هذا االسم لهم تقریر المعنى الذي تأولوه من الكرم 

ها وأشفق أن یكون حسن اسمها یدعوهم إلى شربها ویحسن لهم تناول المحرم منها فی

  وفي النفوس من الشغف بها والمیل إلیها ما ال حاجة مع ذلك إلى أن تهز 

وتحرك بالثناء علیها فلذلك رأى أن یسلبه هذا االسم وأن یسقطه عن رتبة الكرم 

في تركها وكل ذلك تأكید لحرمة  وجعله اسما للمسلم الذي یتقي شربها ویرى الكرم

  .١الخمر وتأبید لها

  جاء عن الزبیدي:

  علیه وسلم قال  أنه صلى اهللا :عنه لذي رواه أبو هریرة رضي اهللافي الحدیث ا

  ٢)ال تسموا العنب الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم (

  :لأن یقرب ویسدد ما في قوله عز وج أرادي:الزمخشر  قال

)���������������������������������������������(٣.   

 ه:بطریقة أنیقة ومسلك لطیف ولیس الغرض حقیقة النهي عن تسمیتوقد جاء ذلك 

، ولكنه رمز إلى أن هذا النوع من غیر األناسي المسمى باالسم  كرما أي العنب

المشتق من الكرم أنتم أحقاء بأن ال تؤهلوه  لهذه التسمیة غیرة للمسلم التقي أن  

ك فیما سماه اهللا تعالى ، وخصه بأن جعله صفته ، فضال أن تسموا بالكریم من  یشار 

لیس بمسلم ، فكأنه قال : إن تأتى لكم أن ال تسموه مثال باسم الكرم  وقوله : فإنما 

                                                                                                                     
 
 ٦٦٤-٦٦٥،ص١ریب الحدیث،الخطابي،جغ-١
/باب كراهیة تسمیة العنب ٢ب وغیرها ،اظ من األد/كتاب األلف٤٠أخرجه مسلم، -٢

 ٢٢٤٧،ح٤/١٧٦٣كرمًا،
  .)١٣،آیة(٢٦سورة الحجرات،ج -٣
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الكرم أي فإنما المستحق  لالسم المشتق من الكرم  الرجل المسلم  .   وقال األزهري 

ة اهللا تعالى ، ثم هو من صفة من آمن به وأسلم ن الكرم الحقیقي هو من صفإ: 

ال یثنى وال  ،ألمره ، ، فیقال : رجل كرم ، ورجالن كرم ، ورجال كرم ، وامرأة كرم 

یجمع وال یؤنث ، ألنه مصدر أقیم مقام الموصوف ، فخففت العرب  الكرم وهم 

لقاطف . یریدون كرم شجرة العنب لما  ذلل من قطوفه عند الینع  وكثر من خیره ا

ونهى صلى اهللا تعالى علیه وسلم عن تسمیته بهذا االسم ، ألنه یعتصر منه المسكر 

المنهي عن شربه ، وأنه یغیر عقل شاربه ، ویورث شربه العداوة والبغضاء  وتبذیر 

. المال في غیر حقه . وقال : الرجل المسلم أحق بهذه الصفة من هذه الشجرة 

متخذة منه تحث على  السخاء والكرم وتأمر بمكارم وسمي الكرم كرما ألن الخمر ال

اهللا علیه وسلم   صلى ن الكرم للكرم الذي یتولد منه ، فكرهماألخالق  فاشتقوا له اسما 

  .١ أن یسمى أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم ، وجعل المؤمن أولى بهذا االسم

  ومن منهجه اإلستدالل بكالم العرب:-٥

النبي صلى اهللا علیه وسلم أن أعرابیا جاءه فقال: علمني  قال أبو سلیمان في حدیث

  صلى اهللا علیه وسلم : عمال یدخلني الجنة قال

  ة وفك الرقبة.قال: مَ سَ لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النَّ (

َتَفرََّد بعتقها. وفك الرقبة أن تعین في أن  ال عتق النسمة(أو لیسا واحدا قال:  

  ٢ ) وكوف والفيء على ذي الرحم الظالماللَمِنیَحُة :واثمنها.

قوله: أقصرت الخطبة أي جئت بها قصیرة. یقال أكبر الرجل إذا جاء بالكبیرة     

وأصغر إذا جاء بالصغیرة ومثله أذكرت المرأة إذا جاءت بولد ذكر وآنثت إذا جاءت 

: أعرضت المسألة كذلك قوله بأنثى وأدهت إذا جاء ولدها داهیا وأحمقت من الحمق

  معناه جئت بها عریضة. والعرض عند العرب السعة. قال اهللا تعالى:

                                         
 ، الفیض ،أبو الحسیني الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمد ،القاموس جواهر من العروس تاج -١

-٣٤٦،ص٣٣،جالهدایة دار الناشر، المحققین من مجموعة تحقیق، بیديالزَّ  ، بمرتضى الملّقب

٣٤٧. 
 .٦٩،ح١/٣٩/باب فضل من یصل ذا الرحم،٣٥أخرجه البخاري، -٢
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)�������������������������������������������(١  

  

  

  سعتها دون العرض الذي هو خالف الطول  یرید

  أن اإلعتاق في كالم العرب إنهاء الشيء غایته. ):أعتق النسمة وفك الرقبة(

  إذا بلغ الغایة قد عتق ومعناه بلغت غایة الشأو. تقول: العرب للشيء 

قال ویقال: جاریة عاتق إذا أدركت مدرك النساء. وٕاعتاق النسمة: حقیقته إعتاق ذي 

  .٢النسمة والنسمة النفس وسمیت نسمة لتنسمها الریح

إنما هو إطالقها من الملك وتخلیصها من الرق وأما الفك فإنما هو :فإعتاق النسمة 

فتح. یقال فككت ید الرجل إذا فتحتها عما فیها وسقط فالن فانفكت رجله كالحل وال

أي انخلعت من غیر أن تبین من المفصل فالفك على هذا إنما یكون بمنزلة اإلرخاء 

  من الوثاق والتنفیس عنه وهو معنى قوله صلى اهللا علیه وسلم: 

   .س بأن تنفرد بها: أي تعین غیرك فتشاركه فیها لی)فك الرقبة أن تعین في ثمنها(

  هي الغزیرة التي یكف درها أي یقطر. :  والمنیحة الوكوف

  .٣والفيء على ذي الرحم الكاشح العطف علیه والرجوع إلى بره

  كما جاء عن ابن فارس:

  .٤والمنیحة: منیحة اللبن، كالناقة أو الشاة یعطیها الرجل آخر یحتلبها ثم یردها

  

  

                                         
 )١٣٣،آیة(٤سورة آل عمران،ج-١
 .٧٠٦،ص١غریب الحدیث،الخطابي،ج-٢
 ٧٠٧-٧٠٦،ص١غریب الحدیث،الخطابي،ج-٣
 محمد السالم عبد:  المحقق، زكریا بن رسفا بن أحمد الحسین أبو، اللغة مقاییس معجم-٤

  .٢٧٨،ص٥م).ج١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ ،ط( الفكر دار:  الناشر،هارون
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   جاء عن یاقوت الحموي:

ة بالفتح ثم الكسر ثم یاء وحاء مهملة واحدة المنایح وهو كالهبة والعطیة منیح

  .١ والمنیحة اسم لشاة یمنحها الرجل صاحبه عاریة للبن خاصة

  : ال ابن منظورق

أن عتق النسمة أن ینفرد  :تفسیره في الحدیث )أعتق النسمة وفك الرقبة(في الحدیث 

الفك الفصل بین الشیئین وتخلیص  بعتقها وفك الرقبة أن یعین في عتقها وأصل

بعضهما من بعض وفك األسیر فكا وفكاكة فصله من األسر والفكاك ما فك به وفي 

   ٢)عودوا المریض وفكوا العاني(الحدیث 

  .٣أي أطلقوا األسیر ویجوز أن یرید به العتق

  :تدالل بأحادیث الخلفاء الراشدینومن منهجه اإلس- ٦

ا من منهجه  ألحادیث الخلفاء والصحابة رضوان وقد خصص اإلمام الخطابي جزء 

  اهللا علیهم أجمعین وستقوم الباحثة بإعطاء نموذجین لبیان ذلك:

  دیث عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهاحمن أ

  قال أبو سلیمان في حدیث عمر أنه قال:   

من كان حلیفا أو عریرا في قوم قد عقلوا عنه ونصروه فمیراثه لهم إذا لم یكن له (

  أي نزیال فیهم وخلیطا لهم لیس من أنفسهم. : .قوله عریرام)رث یعلوا

  .قال األصمعي: یقال: عره واعتره إذا أتاه وألم به 

   .الذي یغشاك ویتعرض لك وال یفصح بحاجته:والمعتر  :فالقانع السائل

عن جابر أن النبي صلى اهللا علیه وسلم لما أخذ الكتاب الذي كتبه حاطب بن أبي  

 :أي إني كنت عریرا بین أظهرهم یا رسول اهللا :مكة جاء حاطب فقال لى أهلبلتعة إ

                                         
-الفكر دار الناشرهـ)،٦٢٦،(ت:اهللا عبد أبو الحموي اهللا عبد بن یاقوت، البلدان معجم-١

 .٢١٧،ص٥بیروت،ج
 .٢٠٥٨،ح٥/٢٠٥٥/كتاب األطعمة،٧٣أخرجه البخاري، -  ٢
 .٤٧٥،ص١٠بن مكرم بن منظور،ج لسان العرب،محمد -٣
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نزیال فیهم.وفي روایة أخرى إني كنت امرأ ملصقا في قریش وأردت أن أتخذ عندهم 

  .١ یدا أدفع بها عن أهلي ومالي

   قال ابن سیدة:

كنت العریر : الدخیل في القوم ، والغریب فیهم . وفي حدیث حاطب بن أبي بلتعة  

  .٢عریرا فیهم ، ولم أكن من صمیمهم

  كما جاء عن ابن فارس:

وهو الغریب  وٕانما سمي عریرا ألنه كأنه عر بهؤالء الذین قدم علیهم أي  :العریر

لم : ومن ذلك حدیث حاطب حین قیل له  رألصق بهم  وهو یرجع إلى باب المعت

  .ت عریرا فیهم أي غریبا ال ظهر ليكن :فقال؟ كاتبت أهل مكة 

المعرة في السماء وهي ما وراء المجرة من ناحیة القطب الشمالي  سمي معرة لكثرة و 

موضع العر یعني الجرب  والعرب تسمي السماء : النجوم فیه قال وأصل المعرة 

  .٣الجرباء لكثرة نجومها

  

  

  

  

                                         
 المعروف البستي الخطاب بن إبراهیم بن محمد بن حمد سلیمان أبو، الحدیث غریب-١

 رب عبد القیوم عبد: أحادیثه وخرج، الغرباوي إبراهیم الكریم عبد: قیحق،ت)هـ٣٨٨ ت: (بالخطابي

 .٥٢- ٥١،ص٢)،جم ١٩٨٢-  هـ١٤٠٢ (:الطبعة، الفكر دار: الناشر، النبي
 (ت:المرسي سیده بن إسماعیل بن علي الحسن أبو، األعظم والمحیط لمحكما -٢

  )م٢٠٠٠ (النشر سنة، العلمیة الكتب دار الناشر،هنداوي الحمید   عبد تحقیق،)هـ٤٥٨

 . ٨٩،ص١،جبیروت -  
 عبد تحقیق) ،هـ٣٩٥ ،(ت:زكریا بن فارس بن أحمد الحسین أبي، اللغة مقاییس معجم -  ٣

 – بیروت- م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ النشر سنة، الجیل دار الناشر ،هارون محمد السالم

  .٣٥،ص٤،جلبنان
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  ومن نماذج أحادیث الصحابة:-٧

  :حدیث مصعب بن عمیر رحمه اهللا

  :مصعب أن سعد بن أبي وقاص قالقال أبو سلیمان في حدیث 

وكان مصعب أنعم  ككان یصیبنا ظلف العیش بمكة فلما أصابنا البالء اعتزمنا لذل (

  .)جلده یتحسف تحسف جلد الحیة عنها غالم بمكة فجهد في اإلسالم حتى لقد رأیت

ویذیل  كان مصعب مترفا یدهن بالعبیر : وفي روایة أخرى أن عامر بن ربیعة قال

من ویمشي في الحضرمي فلما هاجر أصابه ظلف شدید فكان یهمد من یمنة الی

  .عالجو 

ظلف العیش بؤسه وشدته یقال رجل ظلیف إذا كان سیىء الحال ومكان ظلیف أي 

   خشن وعر وقد ظلف الرجل نفسه إذا صرفها عن النعیم إلى البؤس.

  .وقوله اعتزمنا لذلك أي احتملناه وأطقناه وأصل العزم القوة 

یتحسف أي یتقشر جلده حتى یتساقط عنه ومنه الحسافة وهي سقاطة التمر  وقوله:

  وردیئه.

قال األصمعي: الحسافة ما سقط من التمر والجرامة ما التقط منه بعدما یصرم 

  والحثالة الرديء من كل شيء والحفالة مثله.

إذا وقوله كاد یهمد أي یهلك ویتلف یقال همد الثوب یهمد وهمدت النار تهمد همودا 

  .١طفئت

  

  

                                         
  .٢٩٢- ٢٩١،ص٢غریب الحدیث،الخطابي،ج -١
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  ختم الخطابي أحادیثه  بأحادیث الصحابیات:-٨

  ومن النماذج على أحادیث الصحابیات:

  :حدیث أسماء بنت أبي بكر رحمها اهللا 

  قال أبو سلیمان في حدیث أسماء أن فاطمة بنت المنذر قالت:

    ).كنا معها نمتشط قبل اإلحرام وندهن بالمكتومة (

  ب.: دهن من أدهان العر  المكتومة

  رس: هو أحمر یجعل فیه الزعفران.اقال ابن فو 

  . ١ : یجعل فیه الكتم وهو نبت یخضب به وقال غیره

  جاء عن الزبیدي :

أحمر ، یجعل فیه الزعفران ،  بقال ابن األثیر :  المكتومة : دهن من أدهان العر 

  .٢ الوسمة وأو الكتم  وهو نبت یخلط مع الوسمة ،أو ه

  المعرب: جاء في المغرب في ترتیب

ر وقیل : طْ ( الوسمة ) بكسر السین وسكونه : شجرة ورقها خضاب وقیل : هي الخِ 

  .٣وٕاال كان أصفرطحن ثم یخلط بالحناء فیقنأ لونه لم یجفف ویظْ هي العِ 

  

  

  

  

  

                                         
 ٥٩٣،ص٢غریب الحدیث،الخطابي،ج-١
 ٣٢٦،ص٣٣تاج العروس من جواهر القاموس،الزبیدي،ج-٢
 تحقیق ،لمطرزا بن علي السیدبن عبد بن الدین ناصر الفتح أبو، المعرب ترتیب في المغرب-٣

 ، ١،ط حلب – زید بن أسامة مكتبة:  الناشر،مختار عبدالحمید و فاخوري محمود: 

  .٣٥٥،ص٢م)،ج١٩٧٩(
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  ومن منهجه إستدالله بأحادیث التابعین: -٩

  ومن نماذج أحادیث التابعین:

  لألرض من زوج؟  سلیمان في حدیث كعب: أنه سئل هل يل أبو ق

ألم تروا إلى المرأة إذا غاب زوجها تفلجت وتنكبت الزینة، فإذا سمعت به قد  (فقال: 

  ) أقبل تعطرت وتصنعت، وأن األرض إذا لم ینزل علیها المطر اربدت واقشعرت

س، بالجیم وأراه غلطا، وٕانما هو تقلحت: أي توسخت ر قوله: تفلجت، هكذا قال ابن فا

، وهو وسخ وصفرة تعلو األسنان. یقال: رجل أقلح، وامرأة قلحاء، من القلح والقالح

أو تفلحت بمعنى تشققت أطرافها من الفلح، وهو الشق، ومنه قولهم: الحدید بالحدید 

  یفلح: أي یشق.

وتفسیره على وجهین: أحدهما: أن الحدید إذا أرید شقه وكسره قطعا لم یقاومه إال 

  اه.الحدید، ولم یقو على قطعه شيء سو 

والوجه اآلخر: أن الحدید إنما یشق عن موضعه حتى یستخرج من معدنه بالحدید ال 

  بغیره من فلز األرض.

لون النعام، ولذلك وقوله: اربدت: أي اغبرت، وعلتها ربدة، وهي لون یخالطها سواد ك

  .١قیل لها الربد

  

  

  

  

  

  

                                         
 أم جامعة:  سلیمان ،الناشر أبو البستي الخطابي إبراهیم بن محمد بن حمد: الحدیث غریب-١

  .٧،ص٣العزباوي،ج إبراهیم الكریم عبد:  تحقیق١٤٠٢ ، المكرمة مكة -  القرى

  

  

 



١٥٨ 

 

  ومن منهجه اإلستدالل بالتطبیقات الفقهیة:- ١٠

حدیث شریح أنه قال: شهادة الصبیان تجوز، وعلى الكبار قال أبو سلیمان في 

  .ونبُّ شَ تَ سْ یُ 

یستشبون، معناه یستشهد من شب وكبر من الرجال البالغین دون  : عن شریح

  الصبیان.

  وفیه وجه آخر:

وهو أن یكون معناه ینتظر بهم وقت الشباب وٕادراك السن التي تجوز معها الشهادة،  

  م صبیان، ثم أدوها وهم كبار قبلت شهادتهم.كأنه یقول: إذا تحملوها وه

  وقال بعض رواة هذا الكالم: 

  معناه أن یذكروا على مر األیام؛ لئال ینسوها، وهذا قریب من المعنى الذي ذكرناه.

 وكان مذهب شریح وغیره ممن یرى إجازة شهادتهم أن یكون ذلك في الجراح دون 

  وال.غیرها، وال أعلم أحدا أجاز شهادتهم في األم

وممن رأى قبول شهادة الصبیان بعضهم على بعض في الجراح والدماء إبراهیم 

  .١ النخعي، وربیعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  ٢٠،ص٣غریب الحدیث،الخطابي،ج-١

  

  

 



١٥٩ 

 

  

  ومن منهجه إستشهاده بأشعار العرب:- ١١

وقبل الحدیث عن إستشهاده بأشعار العرب یجدر التوضیح بأن الخطابي عرف عنه 

  ومن ذلك:شعره الجید 

  ، وأنشد له  : (الثعالبي) لهذكرصاحب یتیمة الدهر

  لولكنها واهللا في عدم الشك ***اإلنسان في شقة النوىة وما غم

  وٕان كان فیها أسرتي وبها أهلي  ***وٕاني غریب بین بست وأهلها 

  وأنشد له أیضًا:

  والناس شرهم ما دونه وزر ***شر السباع العوادي دونه وزر

  وما ترى بشرًا لم یؤذه بشر  ***م سبعكم معشر سلموا لم یؤذه

  وأنشد له أیضًا:

  ١فسامح وال تستوف حقك كله ... وأبق فلم یستقص قط كریم       

  أنه قال: قال أبو سلیمان في حدیث أبي سلمة

لم یكن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم متحزقین وال متماوتین، كانوا (

  )یتهمیتناشدون األشعار ویذكرون أمر جاهل

  التحزق: التجمع وشدة التقبص، والحزقة، الجماعة، ویجمع على حزق، 

  ولف سدر الهجري حزقا قال رؤبة:

 والحزیق: الجماعة أیضا، قال لبید: ورقاق عصب ِظلماُنه ... َكَحِزیق الحبشیین ُزَجل

  ویقال للرجل البخیل: ُحُزقَّة؛ وذلك لضیقه وشدته، قال الشاعر:

  یحفزها ثالٌث ... تضمن عقدها رجل شدیدُ وما تسعون         

  .٢بكف ُحُزقَّة جمعت ِلَوْجٍء ... بأنكد من عطائك یا یزیدُ          

                                         
 بن إبراهیم بن محمد بن أحمد الدین شمس العباس أبو، الزمان أبناء وأنباء األعیان وفیات -  ١

 صادر دار: الناشر، عباس إحسان: المحقق)،هـ٦٨١ ت( اإلربلي البرمكي خلكان ابن بكر أبي

 .٢١٥ص،٢ج بیروت –
 .٤٩،ص٣غریب الحدیث،الخطابي،ج-  ٢



١٦٠ 

 

الزُّجل" بدل "ُزجل"، والرقاق: الصحراء المتسعة اللینة، والحزیق: الجماعة من الناس 

  .١سوالطیر والنخل وغیرها، والزجل: جمع زجلة، وهي الجماعة من النا

                       

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .٥٠،ص٣یب الحدیث،الخطابي،جغر -١

  

  

  

  



١٦١ 

 

                      

             

  : المبحث األول

  وكتابه الفائق في غریب الحدیث التعریف بأبي القاسم الزمخشري

  وفیه ثالثة مطالب:

  تهالمطلب األول :اسمه ونسبه وكنیته ولقبه ومولده ونشأ

 الخوارزمى، الزمخشرى عمر بن محمود القاسم، أبو الكبیر، المعتزلى اإلمام: هو 

  .١لاالعتزا إلى داعیا كان كما والبدیع، والمعانى والعربیة البالغة فى رأسا كان

 رحل هـ)٥٣٨-هـ٤٦٧(رجب في - خوارزم قرى من قریة - بزمخشر مولده كان

  .٢وجاوربمكة وحج،. وغیره البطر، بن نصر: من ببغداد وسمع

 في ،التصانیف وصنف، فضالءال لقي ،األدب علم في المثل به یضرب كان

 شعره ودیوان المتأخرین من الحدیث سمع وغیرهما ،الحدیث وغریب،التفسیر

  .٣مشهور

  

  

  

                                         
 القسطالني الملك عبد بن بكر أبى بن محمد بن أحمد المحمدیة، بالمنح اللدنیة المواهب- ١

 -القاهرة التوفیقیة، المكتبة:،الناشر)هـ٩٢٣:ت( الدین شهاب العباس، أبو المصري، القتیبي

                          ١٥٤،ص٣مصر،ج
 مجموعة:  الَذَهبي ،المحقق أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدین شمس سیر أعالم النبالء،- ٢

 ١٤٥،ص٣٩الرسالة،ج مؤسسة:  األرناؤوط، الناشر بإشراف شعیب محققین
 الشیباني محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن األنساب ،أبو تهذیب في اللباب-٣

  ٧٤،ص٢وت،جبیر - م)١٩٨٠ - هـ١٤٠٠صادر( دار هـ) الناشر٦٣٠ هـ/٥٥٥الجزري(

  

  

 



١٦٢ 

 

  

 ،والحدیث، التفسیر في متفننا سنة وسبعین إحدى عاش أبو القاسم  الزمخشري

 الكثیرة البدیعة التصانیف وله فنونه في عصره إمام البیان. ،وعلم واللغة والنحو،

 والحدیث ،التفسیر في مصنفا ثالثین نحو منها بعضهم عدد الشهیرة ةالممدوح

 ،والعروض ،واألصول ،واألمثال، واللغة ،والفقه،والنحو ، الفرائض وعلم، والرواة،

 زمانا بمكة جاور قد وكان الشافعي كالم من العي شافي كتاب ذلك ومن ،والشعر

 رجلیه إحدى وكانت علیه ماعل اللقب هذا صار حتى لذلك اهللا جار له یقال فصار

 شدید برد اسفاره بعض في اصابه انه سقوطها وسبب خشب في یمشي فكان ساقطة

 رجله في بخیط وربطه عصفور امسك انه المؤرخین بعض كما ذكر  كثیر وثلج

 ودعت لذلك والدته فتألمت الخیط في رجله فانقطعت فجذبه فادركه یده من ففلت

 لطلب بخارى إلى رحل الطلب سن إلى وصل فلما هرجل قطع كما رجله بقطع علیه

  .  قطعها اقتضت حالة إلى وبلغت رجله فانكسرت الدابة عن فسقط العلم

 من حذرا فكن اهللا أجارنا االعتزال إلى داعیة لكنه القاسم:صالح الیافعي عن أبيقال 

  .١كشافه

 

  

  

  

  

                                         
 سلیمان بن علي بن أسعد بن اهللا عبد محمد الیقظان ،أبو وعبرة الجنان مرآة-١

- )م١٩٩٣ - هـ١٤١٣ (النشر ،سنة اإلسالمي الكتاب /دار الناشر هـ)،٧٦٨الیافعي(ت

  .٢٧٠-٢٦٩،ص٣،ج.القاهرة

  

  

  

 



١٦٣ 

 

  المطلب الثاني:

  العلمیة)حیاته العلمیة(شیوخه رحالته وتالمیذه وآثاره 

  شیوخه:أشهر  من-أ

  الشریف السید الفاضل الكامل:-١

 بن على الحسن أبا الكامل الفاضل السید الشریف بها وجد مكة الزمخشرىّ  نزل لما

 عن وأخذ منه، االستفادة وأكثر أمره، ورفع قدره، فعرف ، ١الحسنى حمزة بن عیسى

 قال -أّلف ما وتألیف صّنف، ما لتصنیف ونّشطه عنه، الزمخشرىّ  وأخذ الزمخشرىّ 

  :للزمخشرىّ  مادحا الشریف

  زمخشرا فداء دارا تبّوأها ***التى القریة سوى الّدنیا قرى جمیع   

  .٢الّشرى زمخ الّشرى أسد فى عدّ  إذا *** بامرىء زمخشر تزهى بأن وأحر 

  

  

  

  

  

                                         
 نىالسلیما الشریف الطیب، أبى بن وهاس بن حمزة بن عیسى بن على الحسن أبو هو -١

 الزمخشرى صنف أجله ومن هـ)٥٠٦ ت (وأمرائها؛ وشرفائها مكة أهل من المكى، الحسنى

 .الكشاف تفسیره
  القفطي یوسف بن علي الحسن أبو الدین النحاة ،جمال أنباه على الرواة إنباه -٢

  .٢٦٨،ص٣،ج١بیروت،ط العنصریة، المكتبة: ،الناشر)هـ٦٤٦: ت(   

  

  

  

  

  

 



١٦٤ 

 

  

  

  : القاموس جواهر من العروس ء في تاججا

 أحر ما یقول كأنه.  للتعجب به حر، وجيءوأ:  المشرفة مكة هي القریة سوى:  قوله

 خبط فیه خبطوا وقد.  وجدیر به حقیق أي ، بكذا حر هو:  قولهم من.  تزهى بأن

 بعض وفي.  بالخاء وبعضهم تحتیة یاء وزاد بالجیم ضبطه من فمنهم ، عشواء

:  یقول األنفة والنخوة كأنه وهو الزهو من مجهوال وتزهى ، تزهى أن وحسبك النسخ

 الشخص هذا بنسبة تتبختر بأن زمخشر المسماة القریة هاذه وأجدر وأحق أحرى ما

 ذالك وازدهى تكبر أي ، زمخ ، الشرى أسد في عاد عده أي عد إذا وهو ، إلیها

  ١ذالك  غیر أو ، التلذذ أو ، االعتناء مقام في وأظهر ، الشرى

  نصِر بن الَبِطِر:-٢

 سنة األول ربیع عشر سادس في وتوفي وثالثمائة وتسعین ثمان سنة ولد ثقة شیخ

  .٢حرب بباب ودفن وأربعمائة، وتسعین أربع

 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

                                         
القاموس،الزبیدي،تحقیق:مجموعة من المحققین،الناشر:دار تاج العروس من جواهر  - ١

 .٤٥١-٤٥٠،ص١١الهدایة،ج
  .١٨٢-١٨١،ص١المستفادمن ذیل تاریخ بغداد،الدمیاطي،ج-٢

  



١٦٥ 

 

  

  

  حالته العلمیة:ر 

 وغریب التفسیر، فى التصانیف وصنف واألكابر، األفاضلاإلمام الزمخشري  لقى  

 وتلمذوا علیه واجتمعوا إال بلدا دخل وما العراق، وورد خراسان دخل والنحو، الحدیث،

 إلیه تضرب بخوارزم أقام العرب، ونسابة األدب، عالمة وكان. منه واستفادوا له،

 منها خرج ثم. اآلمال مطایا باسمه وتحدى الرجال، رحال بفنائه وتحطّ  اإلبل، أكباد

 وورد البادیة، ریاح كالمه على هّبت حتى بالحجاز؛ الزمان من برهة وأقام الحج، إلى

 عنها الرحلة على عزمه قوى ثم خوارزم، إلى اجعار  انكفأ ثم العاربة، العرب مناهل

 القلب: فقال الموجب؟ فما هناك عمرك أكثر زّجیت قد: له فقیل الحجاز، إلى وعوده

   .١هنا ها أجده ثمّ  أجده ال الذى

  جاء عن ابن أیبك:

 البطر بن الخطاب أبي من بها وسمع ، الخمسمائة قبل قدم اإلمام الزمخشري بغداد

 ثم ، بها وأقام خوارزم إلى وعاد ، مجاورا مدة هناك وأقام فحج لحجازا إلى وتوجه ،

 أبو الشریف جاءه للحج بغداد الزمخشري قدم لما.  وخمسمائة الثالثین بعد بغداد قدم

  : الشریف أنشده جالسه  فلما ، بقدومه له مهنئا الشجرى بن السعادات

           الخبر أطیب ليع بن أحمد عن *** تخبرني الركبان كانت مساءلة      

  بصرى رأى قد مما بأحسن أذني *** سمعت ما واهللا فال التقینا حتى       

  : وأنشده           

   الخبر الخبر صغر التقینا فلما *** لقائه قبل األخبار وأستكبر             

   فلما ، كالمه من الشریف فرغ حتى الزمخشري ینطق ولم ، علیه وأثنى

  .٢له وتصاغر وعظمه الشریف شكر فرغ

                                         
: ت( العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل المیزان ،أبو لسان-١

 .٨،ص٨،ج١إلسالمیة،طا البشائر دار: غدة ،الناشر أبو الفتاح عبد: ،تحقیق)هـ٨٥٢
  الدمیاطي)، بابن (عرف الحسیني اهللا عبد بن أیبك بن بغداد .أحمد تاریخ ذیل من المستفاد-  ٢



١٦٦ 

 

  من أشهر تالمیذه:-ب

  زینب بنت الشَّعريِّ:-١

 الحسن بن الرحمن عبد القاسم أبي بنت - أیضا حرة وتدعى - زینب المؤید أم    

 عالمة، كانت بالشعري؛ المعروف الصوفي، الدار النیسابوري ،األصل الجرجاني

 أبي من سمعت. وٕاجازة ةروای عنهم وأخذت العلماء، أعیان من جماعة وأدركت

 الزمخشري عمر ابن محمود القاسم أبو القارئ، والعالمة النیسابوري إسماعیل محمد

 بنیسابور، وخمسمائة وعشرین وكان مولدها سنة أربع .الحفاظ السادات من وغیرهما

 اهللا رحمها نیسابور، بمدینة اآلخرة جمادى في وستمائة عشرة خمس سنة وتوفیت

 أجدادها في كان من أعلم وال وبیعه، وعمله الشعر إلى النسبة هذه :والشعري.تعالى

 .١إلیه  فنسبوا یتعاطاه

   السِّلفي: طاهر أبو سلفة، بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد- ٢ 

 وواسط والكوفة والمدینة بمكة سمع زمانه وشیخ وقته محدث أصبهان، أهل من

 إنه ثم كثیرا، بها وسمع دمشق لودخ الشام، إلى ومضى وزنجان، وهمذان والبصرة

 العلم، هذا ختم نبیال، حجة ثقة حافظا وكان الحدیث، بها وأحیا مصر دیار دخل

 وهو ببغداد وحدث.بالكبار الصغار ألحق حتى وعمر األقطار، من إلیه الرحلة كانت

  .٢واألكابر الحفاظ منه وسمع شاب،

  

  

  

  

                                                                                                                     

  .٢٢٨،ص19 لبنان.ج-بیروت-العلمیة الكتب دار هـ )،الناشر/٧٤٨/ هـ٧٠٠(

 
 بن بكر أبي بن محمد بن أحمد الدین شمس العباس أبو الزمان ، أبناء وأنباء األعیان وفیات -١

 .344،ص٢بیروت،ج – صادر دار:  عباس ،الناشر إحسان:  خلكان ،تحقیق
  الدمیاطي)، بابن (عرف الحسیني اهللا عبد بن أیبك بن بغداد .أحمد تاریخ ذیل من المستفاد -٢

 ٤٧- ٤٦،ص١لبنان.ج-بیروت-العلمیة الكتب دار هـ )،الناشر/٧٤٨/ هـ٧٠٠(



١٦٧ 

 

  

  من أثاره العلمیة-ج

  أساس البالغة:-١

 أساس وكتابه،  الكالم وتصرف البالغة بفنون المعرفة غایة في خشريالزم كان

 األلفاظ في المجاز من الحقیقة وبین فیه أجاد وقد الكتب أحاسن من البالغة

 أوضاع میزان هو الذي اإلعراب من حظ له وقد كان.  ١وتركیبا إفرادا المستعملة

 وأسهله متداوًال، ترتیب شهرأ على الكتاب رتب البالغة وقد ومقیاسها،وأساس العربیة

 من الذراع، وحبل التمام طرف على موضوعة طلبته على الطالب فیه یهجم متناوًال،

 یوصل ال فیما النظر وٕالى واإلیضاع؛ اإلیجاف إلى عنها التنفیر في یحتاج أن غیر

   .٢وسیبویه الخلیل فیه النظر دقق وفیمن إلیه، الفكر بإعمال إال

    مقامات الزمخشري:-٢

 فیها یعظ مقامة خمسین تممها حتى المقامات إنشاء إجتهد اإلمام الزمخشري في    

 التندم سبیل على إال له وذكر فیه بفكر األول دیدنها إلى تركن أن وینهاها نفسه

 ما على الشراشر وٕالقاء المثلى الطریقة على االستقامة في تلج أن ویأمرها والتحسر

 عقله في اهللا استثناه الذي الحازم فعل العقد من أكدهو  المیثاق من أبرمه ما یقتضیه

 بجلیل مقتبسیها على یعود فیما یأتل ولم الناس من كثیر من وثباته وجده وفضله

.  أسجاعها وٕاحكام.  ألفاظها انتقاء من والتقوى العلم بابي في الجدوى وعظیم النفع

.  استبصارا اهللا دین في المستبصر التي تزید المعاني وٕایداعها.  نظمها وٕابداع

  .٣اعتبارا األلباب أولي من والمعتبر

                                         
: (ت العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل المیزان ،أبو لسان -١

 .٨،ص٨،ج١اإلسالمیة،ط البشائر دار: غدة ،الناشر أبو الفتاح عبد: ،تحقیق )هـ٨٥٢
 .٨،ص١اهللا ،ج جار الزمخشري أحمد بن عمرو بن محمود القاسم البالغة ،أبو أساس -٢
 – العلمیة تبالك دار:  الناشر الزمخشري ، عمر بن محمود القاسم أبو الزمخشري، مقامات-٣

  .١٥-١٤،ص١،ج٣م) ط ٢٠٠٤- هـ١٤٢٥ ( لبنان -بیروت
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  الكشاف:-٣

 جاء في لسان المیزان:  

 من قوما ذكر لما له البخاري شرح في جمرة أبي بن محمد أبو اإلمام قال     

 ویؤثره الزمخشري كتاب بمطالعة یرى من ومنهم: قال كثیرة أمور في یغلطون العلماء

 في والناظر: قال.له تعظیما الكشاف كتابه ویسمي عطیة ابنك السادة من غیره على

 فتسبق الغفلة یأمن ال ألنه فیه ینظر أن له یحل فال بدسائسه عارفا كان إن الكشاف

 هو وأیًضا.تعظیمه على فیه بنظره الجهال یحمل أو یشعر، ال وهو الدسائس تلك إلیه

 وقد للمعتزلي سواسا یصیر أن من یأنف أن للعالم فینبغي راجح على مرجوحا یقدم

  : وسلم علیه اهللا صلى قال

 فال بدسائسه عارف غیر كان وٕان .١اهللا)  یسخط ذلك فإن دسی لمنافق تقولوا (ال

 معتزلیا فیصیر یشعر ال وهو إلیه تسبق الدسائس تلك ألن فیه النظر له یحل

  .٢باً مرك

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 لم یرد نص هذا الحدیث سوى في كتب الغریب (الفائق في غریب الحدیث) -١
: المتوفى( العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل المیزان ،أبو لسان -٢

  .٨،ص٨،ج١اإلسالمیة،ط بشائرال دار: غدة ،الناشر أبو الفتاح عبد: ،تحقیق)هـ٨٥٢
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  هـاء علیـا ء العلمـه وثنـالمطلب الثالث :وفات

  ه:اتــــــوف

   .١مئة بخوارزم وخمس وثالثین ثمان سنة عرفة لیلة مات

  ه:ـاء علیـاء العلمـثن

  قال عنه ابن قطلوبغا:

 عصره إمام خوارزم فخر الزمخشري القاسم أبو عمر بن محمد بن عمر بن محمود

  .٢مدافعة بال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 الجزري الشیباني محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن األنساب ،أبو تهذیب في اللباب -١

 - هـ١٤٠٠ النشر صادر ،سنة دار هـ، الناشر٦٣٠/  شعبان/  هـ٥٥٥/  األولى جمادى/ 

 .٧٤،ص٢بیروت،ج النشر م مكان١٩٨٠
 إلى نسبة( السودوني قطلوبغا بن قاسم العدل أبو الدین نزی ،الحنفیة طبقات في التراجم تاج -  ٢

 رمضان خیر محمد :حقیق،ت)هـ٨٧٩: ت( الحنفي الجمالي) الشیخوني سودون أبیه معتق

  .١٠١،ص٢م)،ج ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ (١دمشق،ط -القلم دار :الناشریوسف،
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  :المبحث الثاني

  غریب الحدیث في التعریف بكتابه الفائق

  طلبان:وفیه م

  المطلب األول:وصف كتابه ومصادره

جاء الزمخشري بمقدمة رائعة مبینا فیها وصفا لتألیفه وتألیف من سبقه بعبارات لغویة 

  ونصها كاألتي : محیرة لسامعها وقارائها

 ما وبیان واستبهم ألفاظه من غرب ما كشف في اهللا رحمهم العلماء صنف وقد

 یتجوزوا ولم واحتاطوا وتجودوا تصنیفها في واتنوق كتبا واستعجم أغراضه من اعتاص

 ما أحكموا حتى وافتراصوا علیه االقتدار واغتنموا وحرصوا ذلك على الهم وعكفوا

 موقف عن یزل ولم بسیط بباع انتحى فیما بطش إال منهم وما وأترصوا شاءوا

 وال سدها على به یستظهر خصاصة للمتأخر المتقدم یدع ولم فسیط مقدار الصواب

 به وصبع العلم من فن في نبغ من بدا یجد یكاد ال ولكن لشدها یستنهضه أنشوطة

 الصدق لسان في یكسبه أثر فیه له یكون أن استحباب من وكده وكده فیه وعانى یده

  .الذخر وسنى األجر وجل عز اهللا عن له ویحزن الذكر وجمال

 عن مقصر وال جهدا آل الكتاب هذا صنعة عند ذهبت الغرضین هذین صوب وفي

 ترتیب اقتضاب من بالنجح فیه الراغبین إلى ویرجع بالنصح لمقتبسه یعود فیما مدى

 قددا وطرائف سبا أیدي وال بددا تذهب ولم ونضدا نسقا األحادیث كلمات فیه سلمت

 الحقیقة وفص المعنى حاق على به اطلعت مفصح وكشف موضح فسر اعتماد ومن

 والتصریف المستكره غیر االشتقاق مع الصدر وثلج النفس طمأنینة مؤداه اطالعا

  .١الفسوى وتقریر سیبویه نص في الناظر البصري المحقق واإلعراب المتعسف غیر

                                         
 اهللا جار زمخشريال أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم واألثر ،أبو الحدیث غریب في الفائق-١

 – المعرفة دار: إبراهیم ،الناشر الفضل أبو محمد- البجاوي محمد علي: تحقیق )هـ٥٣٨ ت:(

  .١٢،ص١،ج٢لبنان ،ط
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  المطلب الثاني:

  منهجه في كتابه الفائق

 مع واحد مكان في المتفرق لجمعه الكتب أنفس من الحدیث غریب في الفائق كتابه

  االختصار: حسن

 شري تصنیفه لكتابه على أحرف المعجم .من منهج اإلمام الزمخ

 ومن منهجه إستشهاده باألیات القرآنیة.

     وسلم: علیه اهللا صلى النبيقال 

  .١  بالقرآن) یتغنى لنبي كإذنه لشيء اهللا أذن (ما

   .٢  }وحقت لربها وأذنت{ تعالى قوله ومنه. االستماع واألذن: وأذن

  قوله صلى اهللا علیه وسلم ومنه. وترقیقها القراءة تحزین بالتغني والمراد

  .٣بأصواتكم) القرآن زینوا ( 

 یقرأ وسلم علیه اهللا صلى النبي رأى أنه عنه اهللا رضي المغفل بن اهللا عبد وعن 

والمعنى . رجع وقد القراءة تلك لحكیت علینا الناس یجتمع أن لوال قالف الفتح سورة

 وشرفها مزیتها وٕابانة لیه وسلمصلى اهللا ع النبي بقراءة االعتداد بهذا االستماع:

  . عنده

 .٤حسنا وموقعا وزنا عنده له أن یعنون فالن كالم یسمع األمیر قولهم ومنه 

                                         
/ باب إستحباب تحسین الصوت ٣٤/ كتاب صالة المسافرین،٧أخرجه مسلم،-١

 ١٨٨٥،ح٥/٢٠٨بالقرآن،
 )٢،آیة(٣٠سورة اإلنشقاق،ج -٢
 بالقرآن الماهر(سلم و علیه اهللا صلى النبي /باب قول٥٢لتوحید ،/كتاب ا١٠٠أخرجه البخاري،-٣

 ٤٦٥٣،ح٦/٢٧٤٢،   ) البررة الكرام السفرة مع
 اهللا جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم واألثر، أبو الحدیث غریب في الفائق  -٤

 – المعرفة دار :إبراهیم، الناشر الفضل أبو محمد- البجاوي محمد علي: ، المحقق)هـ٥٣٨ ت(

  .٣٢، ص١، ج٢لبنان، ط

 



١٧٢ 

 

  

   ١النار)  في مؤذٍ  كل (قوله صلى اهللا علیه وسلم: في وقد جاءت كلمة أذى

 عقوبة جهنم نار في یكون وغیرها والسباع الحشرات من یؤذي ما كل منها أن یرید

  . الناس یؤذي لمن وعید هو وقیل .ألهلها

  قوله صلى اهللا علیه وسلم: في األذى وأما

   ٢الطریق) عن األذى إماطة أدناها درجة وسبعون نیف اإلیمان (

 في قوله صلى اهللا علیه وسلم وفي. المسالك یؤذي ما وكل والحجر الشوك فهو

  الصبي:

   .٣) عنه األذى (أمیطوا 

  .٤عأسبو  بعد عنه تحلق العقیقة هو

  : جاء عن ابن حجر

 تحسین :أحدها أقوال أربعة على )یتغنى (قوله معنى في اختلفوا:ن ابن الجوزي قالأ

 .تقول به التشاغل :والرابع الشافعي قاله التحزن، ،والثالث االستغناء ،والثاني الصوت

 قال الزاهر في األنباري حكاه ابن آخر قول وفیه، به أقام بالمكان تغني العرب

 من تغنیا علیه فأطلق بالغناء الطرب أهل یستلذ كما به واالستحالء التلذذ به اد:المر 

   النابغة: كقول وهو الغناء عند یفعل ما عنده یفعل أنه حیث

   تغني فنن على مفجعة ***هدیال تدعو حمامة بكاء            

  ٥.حقیقة غناء یكن لم وٕان الغناء یطرب كما یطرب ألنه غناء صوتها على أطلق

                                         
 ورد فقط في كتب الغریب(الفائق في غریب الحدیث) -١
 ورد حدیث( اإلیمان نیف ) في كتاب الفائق في غریب الحدیث-٢
ورد هذا الحدیث في كتاب الفائق في غریب الحدیث،كشف المشكل من حدیث الصحیحین -٣

 ١١٢٣،ص١البن الجوزي،ج
 ٣٢،ص١ج-المرجع السابق–دیث واألثر،الزمخشري الفائق في غریب الح-٤
 العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد البخاري: صحیح شرح الباري فتح - ٥

 الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد:  ،تحقیق١٣٧٩ ، بیروت -  المعرفة دار:  الشافعي،الناشر

 .٧٠-٦٩،ص٩الشافعي،ج العسقالني
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 حسن آخر قول وفیه التیجان مقام تقوم لكونها العرب) تیجان (العمائم كقولهم وهو

  .الغناء هجیراه والفارغ المسافر یجعل كما هجیراه یجعله أن وهو

  األعرابي: بن قال 

 فلما أحوالها أكثر وفي أفنیتها في جلست وٕاذا تتغنى اإلبل ركبت إذا العرب كانت 

التغني  مكان القراءة هجیراهم یكون أن سلم و علیه اهللا صلى النبي أحب القرآن نزل

 لیؤ  وهو  غیره إلى یتعدى ال وأن القرآن مالزمة على الحث الحدیث: معنى فیكون

 به یستغني وأنه االستغناء تخصیص من البخاري اختاره ما إلى المعنى حیث من

 فیه بما ویصدق نهإیما في وینفعه القرآن یغنه لم من المراد وقیل الكتب من غیره عن

  . وسماعه لقراءته یرتح لم من معناه وقیل ووعید وعد من

 فلم باالستغناء التغني عیینة ابنتأویل  عن سئل أنه:  الشافعي عن الطبري وذكر

  .١ت الصو  تحسین أراد وٕانما یستغن لم لقال االستغناء أراد لو وقال یرتضه

  نه:جاء في كشف المشكل في قوله أمیطوا األذى عكما 

 وٕانما یولد، حین الصبي رأس على یكون الذي الشعر أصلها العقیقة: عبید أبو قال

 : قوله وهو الذبح، عند الشعر عنه یحلق ألنه عقیقة عنه تذبح التي الشاة سمیت

 الشعر ذلك كان إنما: غیره وقال. الشعر ذلك باألذى ویعني)  عنه األذى أمیطوا(

 وهو العقیقة بدم الصبي رأس یلطخون كانوا: یلوق. الرحم دم به علق قد ألنه أذى

 تعق ألنها عقیقة وسمیت نفسها، الشاة: العقیقة: بعضهم وقال. ذلك عن فنهوا،  أذى

  .٢وتقطع  تشق أي: مذابحها

                                         
  الشافعي، العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن حمدأ البخاري: صحیح شرح الباري فتح-١

 الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد:  ،تحقیق١٣٧٩ ، بیروت - المعرفة دار:  الناشر

 .٧٠-٦٩،ص٩الشافعي،ج العسقالني
 محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین الصحیحین، جمال حدیث من المشكل كشف-٢

 -  هـ١٤١٨(الریاض – الوطن دار: البواب ،الناشر حسین علي: ،تحقیق)هـ٥٩٧: ت الجوزي(

 .١١٢٣،ص١جم)،١٩٩٧
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  من منهجه إستشهاده بالحدیث:-٣

   وسلم علیه تعالى اهللا صلى قال النبي    

  . الید مقطوع أي. ١أجذم)   وهو تعالى اهللا لقى نسیه ثم القرآن تعلم من (

  : السالم علیه علي قول ومنه

  . ٢ید)   له لیست أجذم وهو اهللا لقي بیعته نكث (من

 في. الحجة المنقطع هو: وقیل بالجذام المصاب: والمجذم األجذوم الجذم: وقیل

  .جذع) فیها (یالیتني: قال نوفل بن ورقة إن المبعث حدیث

 الشبیبة عصر في أدركتها لیتني أو نصرته على أقوى شاب نبوته في لیتني أراد 

رضي اهللا عنه  علي كما ورد عن.النصرانیة العلى اإلسالم على كنت حتى جذع

 أبي بمقام أحق أكون فكیف قولي یسمع فال أقول جذعمة وأنا بكر أبو واهللا أسلم قوله

  .٣بكر 

  

                                         
/باب التشدید فیمن حفظ القرآن ثم ٢١/كتاب الوتر،٨أبو داود، أخرجه-١

 عن زیاد أبى بن یزید عن إدریس ابن أخبرنا العالء بن محمد (حدثنا١٤٧٦،ح،١/٥٤٩نسیه،

 امرئ من ما«  - وسلم علیه اهللا صلى- اهللا رسول قال قال عبادة بن سعد عن فائد بن عیسى

الحدیث ضعیف فیه یزید بن أبي زیاد ». أجذم القیامة یوم وجل عز اهللا لقى إال ینساه القرآن یقرأ

 ١٠٨،ص١مدلس وقد عنعن ذكره جالل الدین السیوطي في أسماء المدلسین،ج
  .٢٢١١،ح٣/٢٦٠أخرجه الطبراني،باب یونس بن میسرة،-٢

 إدریس أبي عن میسرة بن یونس ثنا واقد بن عمرو ثنا عمار بن هشام ثنا لىالمع بن أحمد حدثنا

 اهللا لقي ومن لعاص تحل ال الجنة إن أال(  قال وسلم علیه اهللا صلى النبي أن جبل بن معاذ عن

أجذم)فیه عمرو بن واقد ذكره العقیلي في لسان المیزان  وهو اهللا لقي بیعته ثناك وهو وجل عز

 .٦/٢٣٠ني بأنه من الضعفاء وقد عنعن،البن حجر العسقال
  .١٩٩،ص١الفائق في غریب الحدیث،الزمخشري،المرجع السابق،ج-٣
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  : الموطأ في لما اء في التمهیدج

 القرآن ترك في ذلك إن مثله كان وما :هذا عیینة بنا .وقال الحجة أجذم :أي منقطع

   قوله تعالى: نحو الترك هاهنا به أرید النسیان وٕان فیه. بما العمل وترك

  .١) هذا یومكم لقاء نسیتم كما ننساكم (الیوم

 حرامه ویحرم حالله یحل كان إذا له بناس منه وتفلت حفظه اشتهى من ولیس قال

 وقد شیئا منه السالم علیه النبي نسي ما كذلك كان لوو  قال له بناس لیس هذا ألن

  وجل: عز اهللا وقال نسیتها آیة هذا ذكرني وقال نسي

)������������������������� (٢.  

  .٣السالم  علیه نبیه لینسي اهللا یكن فلم اهللا شاء ما إال

  

  

  

  

  

  

                                         
 ).٣٤،آیة( ٢٦سورةالجاثیة،ج-١
 )٦،آیة(٣٠سورة األعلى،ج-٢
 عبد بن محمد بن اهللا عبد بن یوسف عمر واألسانید ،أبو المعاني من الموطأ في لما التمهید-٣

 محمد،  العلوي أحمد بن مصطفى: ،تحقیق )هـ٤٦٣: المتوفى( لقرطبيا النمري عاصم بن البر

 ١٣٨٧المغرب( – اإلسالمیة والشؤون األوقاف عموم وزارة: البكري ،الناشر الكبیر عبد

  .١٣٢،ص١٤هـ)،ج
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  ومن منهجه اإلستشهاد بالنحو والبالغة:-٤

   جمز الحجارة أذلقته لما:  ماعز رجم في وسلم لهوآ علیه اهللا صلى إن النبي 

  . سكت حتى الحرة بجالمید فرمیناه:  وروى

 فى الماء صببت إذا الضب أذلقت:  ومنه.  یقلق حتى أجهده إذا:  فذلق أذلقه ذلق 

  .نافذا  ماضیا یصیر حتى حدد الذي:  المذلق والسنان.  لیخرج جحره

 الهرولة أراد : بك یجمز أن قبل اهللا أتق : السلف بعض وعن.  یهرول أسرع:  جمز

  : عنها اهللا رضى عائشة حدیث اإلذالق ومن  الجنازة حملة مشى في

 علیه أیوب إن:  الحدیث ومنه.  )الصوم أذلقها حتى السفر في تصوم كانت إنها (

 ما:  السالم علیه عليوعندما سئل .) فتكلمت البالء (أذلقنى: مناجاته في قال السالم

 وصعابة السحاب ذلل بین خیر:  فقال ؟ سار م یو مسیره في ركب لقرنینا ذو

 وال فیها برق ال التي أنها:  الحدیث في وتفسیره ذلول جمع :هي ذلل.  ذهللا فاختار

 على جاء وقد إال اهللا كتاب من شىء من ما عنه: اهللا رضى مسعود قال ابن. رعد

  : أذالله

  الطریق ذل ركبوا:  ویقال:  عمرو أبو الق.  ذل الواحد.  ووجوهه طرقه على أى

 على فأنفذوه األمر فیكم أنفذ رأیتموني إذا:  زیاد قول زمنه وذلل منه وطىء ما وهو

  . أذالله

 صلى اهللا رسول مات:  یقول قائال سمعت أن إال هو ما السالم: علیها وقالت فاطمة

 ومنه.  بسرعة لوجهى مضیت أى ذلى وجهه رأیت حتى فاذلولیت وسلم وآله علیه اهللا

؛  بینهما واو وزیدت عینه كررت ثالثى وهو  سهال مرا مرت:  الریح اذلولت: 

  .١ذلك لسرعة ازدرده إذا یذلیه الطعام ذلى من وأصله

 ذلقته وقیل طرفه بالتخفیف وذلقته حدته اللسان ذلیق ذلقة وطلیق ذلق طلق فالن

  طرفه. وذلقته

                                         
  .١٤،ص٢الزمخشري،المرجع السابق،ج الفائق في غریب الحدیث واألثر، -  ١
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  جاء عن ابن سیده:

 ذلقته وقیل طرفه بالتخفیف وذلقته حدته اللسان ذلیق ذلقة طلیقو  ذلق طلق فالن

  ١طرفه. وذلقته

 أن:  الحدیث ومنه ، الصوم وكذلك ، أضعفه:  السموم :أذلقه عن الزبیديجاء 

 ، أضعفها:  أي الصوم أذلقها حتى السفر في تصوم كانت عنها اهللا رضي عائشة

  ٢أحرجها:أي،الصوم أذلقها:  شمیل ابن وقال ، أذابها:  أي:  األعرابي ابن وقال

  ومن منهجه التوسع في شرح الكلمة: -٥

  وسلم: وآله علیه اهللا صلى النبي لو قومن ذلك ما جاء في 

  ٣) النَّار في بها یَهْوي فیها ُیَتبِّنُ  بالكلمة یتكلمَّ  الرجل إن (

 الجدل في غماضواأل التعمق والمراد الفْطنة وهي التَّباَنة من النظر دقَّق:تبَّن التبانة

 .  بحق لیس بما التكلم إلى ذلك وأداء

 ینفق إنه:  زوجها عنها المتوفى الحامل في نقول كنا:  اهللا رحمه سالم حدیث ومنه

 .  ذلك غیر حتى قلتم النظر ودّققتم ماَتبَّْنتمُ  َتبَّْنُتمْ  حتى المال جمیع من علیها

 اللهم :فقالت الجراد فأْطعمها فیه الدم مما ُیْطعمها أن ربَّها سألت عمران ابنة مریم إن

  .شیاع بغیر بینه وتاِبعْ  رضاع بغیر َأِعْشه

 وهي بالنعم الراعي مشایعة به یشاَیع أن غیر من بعضا بعضه یتبع اجعله أي :تبع

  .٤بها دعاؤه

                                         
 سیده، بابن المعروف األندلسي اللغوي النحوي إسماعیل بن علي الحسن أبوالمخصص،-١

 هـ١٤١٧ بیروت( – العربي التراث إحیاء دار:  الناشر جفال، إبراهم خلیل:  تحقیق

 .٢٠٩،ص١،ج١م)،ط١٩٩٦
 ، الفیض ،أبو الحسیني الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمد القاموس، جواهر من العروس تاج -٢

 ٣٢١،ص٢٥الهدایة،ج دار المحققین ،الناشر من عةمجمو  الزَّبیدي ،تحقیق بمرتضى الملّقب
 ورد نص الحدیث في كتاب الفائق في غریب الحدیث.-٣
  .١٤٥-١٤٤،ص١الفائق في غریب الحدیث واألثر،الزمخشري،المرجع السابق،ج-٤
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  :وجاء عن ابن منظور

 الشر في التََّبانةُ  وقیل َطِبنَ  باِنَیةً وتَ  وَتبانةً  َتَبناً  له وَتِبنَ  والذكاء والفطنة الطَّبانةُ  التََّبانةُ 

 المتوفَّى الحامل في نقول كنا قال اهللا عبد بن سالم حدیث وفي الخیر في والطََّبانةُ 

 ُأراها اهللا عبد قال َتبَّْنُتم ما َتبَّْنُتم حتى المال جمیع من علیها ینفق إنه زوجها عنها

 النظر ودقة الِفْطنةِ  شدَّةُ  ومعناهما بانةِ والطَّ  التَّبانة من هو عبیدة َأبو وقال خلطتم

    نصیبها من علیها ینفق إنه النظرفقلتم أدققتم َأي َتبَّْنُتمْ  سالم قول ومعنى

 الخدیعة في الطَّبانة فجَعل الخیر في له وَتِبنَ  الشرِّ  في بالطاء له َطِبنَ  اللیث وقال

 والعرب تبدل واحد اَألئمة ندع هما منصور َأبو قال الخیر في والتَّبانةَ  واالغِتیال

 في كثیر ومثله سقط إذا وتر وطر مد إذا ومط مت قالوا مخرجهما لقرب تاء الطاء

 والدهاء باألمور العلم والطََّبنُ  والدقة اللؤم هو إنما التََّبنُ  شمیل ابن وقال الكالم

 عنا اشغل اللهم قال َأنه الهوازني عن وروي اَألول ضد وهذا منصور َأبو قال والفطنة

 َتَبناً  َیْتَبنُ  بالكسر الرجل وَتِبنَ  الجوهري له یفطن ال لما فطنتهم وهو قال الشعراء َأتبانَ 

 إذا َتْتبیناً  تبن وقد األمور في النظر دقیق فطن أي َتِبنٌ  فهو فطناً  صار َأي بالتحریك

 بها یهوي فیها نُ ُیَتبِّ  بالكلمةِ  لیتكلم الرجل الحدیث إن وفي عبید َأبو قال النظرَ  َأَدقَّ 

 في والخصومات الجدل في وتدقیقه الكالم إغماض عندي هو عبید أبو قال النار في

  .١الدین

  

  

                                         
  .٧١،ص١٣،ج١لسان العرب،محمد بن مكرم بن منظور،الناشر: دار صادر بیروت،ط-١
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 بینها السالم علیه سلیمان ذریة من هي القرآن بنص الصدیقة عمران بنت مریم إن

 فأطعمها سائل أي فیه دم ال لحما یطعمها أن اهللا سألت أبا وعشرون أربعة وبینه

 الجراد أكل حل وفیه شیاع. بغیر بینه وتابع رضاع بغیر أعشه اللهم فقالت الجراد

  .١لنا شرع قبلنا من وشرع

  ومن منهجه  اإلستدالل بالنواحي الفقهیة:-٦

  :  فقال أوجب لنا صاحبا إن:  له قیل وسلم وآله علیه اهللا صلى النبى أن

 ویقال النار له جبتوو  كبیرة ركب إذا الرجل أوجب من هو ٢  رقبة) فلیعتق (مروه

 ویقال وأركب أقطف باب من وهو الجنة بها له تجب حسنة عمل إذا أوجب:  أیضا

  :  وسلم وآله علیه اهللا صلى حدیثه وفى ٣موجبة السیئة للحسنة

  .٤رحمتك)  موجبات أسألك إنى (اللهم

                                         
 العارفین تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدین الصغیر ،زین امعالج شرح القدیر فیض -١

 التجاریة المكتبة: ،الناشر)هـ١٠٣١: ت( القاهري المناوي ثم الحدادي العابدین زین بن علي بن

 .٥٢١،ص٢)،ج١٣٥٦(١الكبرى  مصر،ط
ورد الحدیث في كتب الشروح(ككتاب الفائق في غریب الحدیث وشرح مشكل اآلثار - ٢

 اوي).للطح
 ٤٣،ص٤غریب الحدیث،الزمخشري،ج -  ٣
/ باب ما جاء في صالة ١٨٩/كتاب الصالة والسنة فیها ،٥أخرجه ابن ماجه، - ٤

  ١٣٨٤،ح١/٤٤١الحاجة،

 أبي ابن اهللا عبد بن الرحمن عبد بن فائد عن ، بكر بن اهللا عبد عن ، منیر بن اهللا عبد أخبرنا

 أحد إلى أو ، حاجة اهللا إلى له كانت من: "  وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال ، أوفى

 على ولیصل ، اهللا على لیثن ثم ، ركعتین لیصل ثم الوضوء ولیحسن فلیتوضأ ، آدم بني من

 العظیم العرش رب اهللا سبحان ، الكریم الحلیم اهللا إال إله ال:  لیقل ثم وسلم علیه اهللا صلى النبي

 في یضعف الرحمن عبد بن ) فائد رحمتك موجبات أسألك إني!  اللهم( العالمین رب هللا الحمد ،

 بثقة) (تهذیب لیس ضعیف معین فائد بن عبد الرحمن بن عن ا الدوري الحدیث وقد عنعن (قال

  .)٢٥٥/ ٨( التهذیب
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 لمةالمظ اللیلة فى المسجد إلى المشى أن یرون كانوا:  تعالى اهللا رحمه إبراهیم وعن

 ذو أوجب:  آخر حدیث وفى موجبة خصلة أي موجبة أنها والریح المطر ذات

 وسلم وآله علیه اهللا صلى عاد اثنین أو أوالده ثالثة من أفرط الذى أى واثنین الثالثة

   عنه: تعالى اهللا رضى ثابت بن عبداهللا

 كینیب النساء فصاح!  الربیع أبا یا علیك غلبنا:  وقال فاسترجع غلب قد فوجده

:  فقالوا باكیة تبكین فال وجب فإذا دعهن:  اهللا رسول فقال یسكتهن عتیك ابن فجعل

  .مات إذا:  قال ؟ الوجوب ما

  : تعالى اهللا قال والسقوط الوقوع:  الوجوب أصلو 

  ١)...جنوبها وجبت فإذا (

 :الشاعر قول ومنه 

  .٢واجب أول كان حتى السلم عن *** نهاهم أمیرا عوف بنو أطاعت   

      

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

                                         
  .)٣٦)،آیة(١٧سورة الحج،ج(-  ١

  .٤٣،ص٤الفائق في غریب الحدیث واألثر،الزمخشري ،ج- ٢

 . 
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 أشقى إن أال:  له خطبة فى قال إنه:  عنه تعالى اهللا رضى بكر أبى حدیث ومنه

 فى فیما ورغبه عنده فیما اهللا زهده ملك إذا الملك؛  الملوك واآلخرة الدنیا فى الناس

 وضحا عمره ونضب وجب فإذا اإلشفاق قلبه وأشرب أجله شطر وانتقصه غیرهیدي 

 وأمة عضوضا ملكا بعدى وسترون:  قال ثم. عفوه وأقل حسابه شدفأ اهللا حاسبه ظله

 وتموت األثر ال یعفو جولة الحق وألهل نزوة للباطل فإن كانت.  مفاحا ودما شعاعا

 بعد والصفقة التشاور بعد اإلبرام ولیكن القرآن واستشیروا المساجد فالزموا السنن

  .  التناظر

 صار وٕاذا ضحا صار أى:  ظله ضحا.  ذهابه وهو الماء نضوب من:  نضب

  .  المتفرق:  الشعاع.  بطل صاحبه ضحا فقد الظل

 . وتبایعوا علیه أجمعوا ما:  الصفقة . أجراه وأفاحه جریا متسعا جرى:  الدم وفاح

  :وسلم علي اهللا صلى ذكر

  ١)البقر كوجوه تأتي اللیل كقطع فتنا (

   تعالى: قوله إلى ذهبوا لها یؤتى أنى یدرى ال متشابهة أنها یرید:  قالوا

)�����������������������������������(٢  

   لنوائبه. الدهر نواطح:  قالوا ثم ومن للناس نواطح تأتى والمراد

 تسمع واألخرى امرأة یالمس أن هو.  ٣الوجس عن وسلم وآله علیه اهللا صلى نهى 

     .٤التسمع وهو التوجس من

  

  

  

                                         
 .٤٤،ص٤ي الفائق في غریب الحدیث واألثر،للزمخشري ،جورد نص الحدیث ف -  ١
 ).٧٠)،آیة(١سورة البقرة،ج( -  ٢
 .٣٢٨،ح١/٣٩٢/باب الحث على المبادرة،٥٣/كتاب اإلیمان،٢أخرجه مسلم، -  ٣
  .٤٤،ص٤الفائق في غریب الحدیث واألثر،الزمخشري ،ج -  ٤
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  :عن الزبیديجاء  

.  فیه عضا یعضون كأنهم ، وظلم عسف فیه الرعیة یصیب أي عضوضا:

 القعر البعیدة البئر:  العضوض:  المجاز من.  المبالغة أبنیة من والعضوض

  .١الضیقة

 ذهبت:  ویقال ، همومه تفرقت أي : شعاعا فؤاده وطار.  متفرقین أي : شعاعا وأمة

  .٢ جزم ألمر یتجه فلم رأیها انتشر إذا : شعاعا نفسي

  : ابن منظورعن وجاء 

 یعضون كأنهم وعسف ظلم منه الرعیة ینال عضوض وملك سائال أي مفاحا دما 

 موضع كل والفیاح واألفیح واالنتشار السعة والفیح والفیح أسلته الدم وأفحت عضا

  .٣واسع

  قال الزبیدي:

 ، اللیث قاله ، غیره أو ، صوت من السمع في أو ، القلب في یقع الفزع: الوجس

:  الحدیث ومنه ، الخفي الصوت:  الوجس:  عبید أبو وقال.  محركة ، كالوجسان

 في جاء ما أیضا ومنه.  بالل هذا:  فقیل ، وجسا . جانبها في فسمعت الجنة دخلت

 تسمع واألخرى امرأته أو جاریته مع یكون أن:  هو ٤الوجس) عن نهى أنه الحدیث(

  .٥حسه

 
 

                                         
 ، الفیض ،أبو الحسیني اقالرزّ  عبد بن محّمد بن محّمد القاموس، جواهر من العروس تاج-١

 ٤٣٦،ص١٨الهدایة،ج دار المحققین ،الناشر: من مجموعة الزَّبیدي ،تحقیق ، بمرتضى الملّقب
 ٢٧٥،ص٢١تاج العروس من جواهر القاموس،الزبیدي،المرجع السابق،ج-٢
 ١٨٨،ص٧،ج١بیروت ،ط - لسان العرب،محمد بن مكرم بن منظور،الناشر :دارصادر -٣

٤
 .٣٢٨،ح١/٣٩٢/باب الحث على المبادرة،٥٣كتاب اإلیمان،/٢أخرجه مسلم، - 

  .٥،ص١٧تاج العروس من جواهر القاموس،ج-٥
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 كانوا :فقال تسمع واألخرى المرأة یجامع الرجل عن الحسن قال ابن منظور: سئل

  .الوجس یكرهون

 جانبها في فسمعت الجنة دخلت( الحدیث وفي. الخفي الصوت هو :عبید أبو قال و

 له فتسمع به أحس بالشيء وتوجس الخفي الصوت والوجس بالل هذا فقیل )وجسا

  .١خائف وأنت سمعته إذا والصوت الشيء وتوجست

  هاد بأشعار العرب:من منهجه اإلكثار من اإلستش-٧

 منها قریبا فجلسنا عجوز أعرابیة بخباء مررنا عنه: تعالى اهللا رضي بكر أبو قال    

 فقال بها فأتانا الشفرة إلیه فدفعت معه بأعنز یفعة لها بني جاء المساء مع كان فلما

  ٢)قعب أو بقدح وائتني الشفرة رد (:وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول له

 العنز ظهر على فمسح فأتاه به فاتني انطلق: قال غرزت قد غنمنا نإ هذا یا: قال 

 وغرزها غارز وناقة. لبنها قل إذا غرازا الغنم غرزت: یقال. القدح مأل حتى حلب ثم

 في غرز كأنه الغرز من واشتقاقه فتسمن رفدها لیذهب حلبها ترك إذا صاحبها

 حمى. غرز المركب في للرحل مساكا كان لما قیل ومنه وأثبت أمسك أي الضروع

 عمر حدیث ومنه. له ورق ال دقیق الثمام من نوع هو. المسلمین لخیل النقیع غرز

: فقال. أمداد ثالثة: قال الفرس هذا تعلفون كم: خادمه لیرفأ قال أنه عنه اهللا رضي

رضي  وعنه. غرزالنقیع لتعالجن بیده نفسي والذي العرب من بیت أهل لكاف هذا إن

 له ألجعلن عشت لئن: فقال الرمادة عام في شعیرا فرس روث في رأى نهأ: اهللا عنه 

  .٣المسلمین قوت عن یغنیة ما النقیع غرز من

  . موضع: النقیع

                                         
  . ٢٥٣،ص٦لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور،ج -١

  ورد الحدیث في كتاب الفائق في غریب الحدیث للزمخشري- ٢

  .٦٣،ص٣الفائق في غریب الحدیث واألثر،الزمخشري،ج- ٣

  

 
 
 



١٨٤ 

 

  :یوما أنشد عمر بن عیسى أن األصمعي وعن

   فبرام یلبن العهد أعلى *** لیت مني وأین شعري لیت       

   واألیام المعصرات بعدي***  غیرته أم البقیع بعهدي أم         

 أرو لم إني أما واهللا صدق: عیسى فقال النقیع هو إنما: مهدیة أبو فقال بالباء رواها 

 أما: فقال بعیرا یعلف رجال ورأى عمر حدیث ذكر ثم هذا إال الحضر أهل عن بیتا

  یغنیك ما النقیع في كان

 رجال یزوج الرجل هو. غرة المغرور ولد في قضى عنه تعالى اهللا رضي عمرو 

 حرا ولدها ویكون غرة األمة لمولى الزوج یغرم أن فقضى حرة أنها على مملوكة

 المغازي بعض من وسلم علیه اهللا صلى أقبل. غرم بما غره من على الزوج ویرجع

  :قال بالجرف كان إذا حتى

  . ١)تغتروهن وال النساء تطرقوا ال الناس أیها یا (

 على أتاه إذا األمر اغتره: قولهم من ستعدادا وترك منهن غرة على تفاجئوهن ال: أي

  :وأنشد یعقوب عن غرة

  .٢تخدر الهوادج إال فزعة له***تكن لم األحبة بین اغتره إذا        

  : عن ابن سیدهجاء كما  

  .لبنه  قل:  غرز إبل من ، غارز وهي ، غرازا تغرز الناقة غرزت

  .  عروقال في یكون إنما اللبن ألن ، الحوالب إلى ذلك نسب

  .  وینقطع لبنها لیذهب حلبها ترك:  صاحبها وغرزها

  .٣الناقة لبن ادبر إذا وذلك ، حلبتین بین حلبة تدع أن:  التغریز وقیل

                                         
 .٣٤٣٣٦،ح١٢/٥٤٢/ باب في المسافر یطرق أهله،١٨٣بي شیبة،كتاب ،أخرجه ابن أ- ١
 ٦٤،ص٤الفائق في غریب الحدیث،الزمخشري،ج-  ٢
هـ) ٤٥٨المرسي(ت: سیده بن إسماعیل بن علي الحسن األعظم ،أبو والمحیط المحكم-  ٣

بیروت -م٢٠٠٠ النشر العلمیة ،سنة الكتب :دار هنداوي ،الناشر الحمید عبد ،تحقیق:

 .٤٤٢،ص٥،ج

 



١٨٥ 

 

 في یده الرجل یلوث ثم بالماء الناقة ضرع ینضح أن:  التغریز:  حنیفة أبو الق 

 فیجتذبها بذنبها ذیأخ ثم ، فوق إلى اللبن یدفع حتى كسعا الضرع یكسع ثم ، التراب

 على حینئذ تذهب نهاإف ، وتخلى ، شدیدا كسعا به یكسعها ثم ، شدیدا اجتذابا به

 القلیل:  الرجال من والغارز. أیضا ، لبنها قل:  االتان وغرزت.  ساعة وجهها

  .١وشر خیر من ، الطبیعة:  والغریزة.  غرز:  والجمع.  النكاح

  قال ابن منظور:

  ا عمر ابن الخطاب :جاء في قول سیدن أنه

  المسلمین) قوت عن یغنیه ما النقیع غرز من له (ألجعلن

 واإلبل الخیل عنيوقد   للناس غالبا قوتا یومئذ وكان الشعیر أكل عن یكفه أي 

 والخیل الفيء لنعم عنه اهللا رضي عمر حماه موضع والنقیع النبت هذا بالغرز وعنى

  .للسبیل المعدة

 وسلم علیه اهللا صلى النبي أن: عنهما اهللا رضي رعم ابن عن نافع عن وروي 

 لنعم حمى كان المدینة من قریب موضع النقیعو  المسلمین لخیل النقیع غرز حمى

  : أیضا الحدیث وفي والصدقة الفيء

  )  النقیع غرز لتعالجن بیده نفسي (والذي

  .٢وغیره  النخل فسیل من حوله ما والتغاریز

                                         
هـ) ٤٥٨المرسي(ت: سیده بن إسماعیل بن علي الحسن األعظم ،أبو والمحیط المحكم-١

بیروت -م٢٠٠٠ النشر العلمیة ،سنة الكتب :دار هنداوي ،الناشر الحمید عبد ،تحقیق:

 .٤٤٢،ص٥،ج
بیروت  – صادر دار:  المصري ،الناشر األفریقي منظور بن مكرم بن العرب ،محمد لسان-٢

  .٣٨٦،ص٥،ج١،ط

  

  

  

 



١٨٦ 

 

اء األعرابیة المقصود به البیت المصنوع من الصوف ماجاء في السابق من كلمة خبو 

قد اختلفت التسمیات في السابق لمعنى البیت على حسب الصنع ومن ذلك ماجاء و 

  عن ابن الجوزي:

 بجاد قالوا وبر من كان وٕان بیت قالوا مدر من كان فإن المنازل في ویفرق العرب 

 غزل من كان وٕان فسطاط قالوا الشعر من كان وٕان خباء قالوا صوف من كان وٕان

  .١خیمة قالوا

  :كالم العلماء عنهالمطلب الثالث: 

  قال ابن تیمیة عن تفسیر الزمخشري:  

 والقول والرؤیة الصفات إنكار من المعتزلة، طریقة وعلى بالبدعة، تفسیره محشو

 أصول من ذلك وغیر العباد ألفعال وخالق للكائنات مرید اهللا أن راوأنك القرآن بخلق

 الوعید وٕانفاذ المنزلتین بین والمنزلة والعدل التوحید یسمونها خمسة وأصولهم. عتزلةالم

 نفي یتضمن عندهم التوحید معنى لكن المنكر، عن والنهي بالمعروف واألمر

 أسماء في إلحاد هو إنما وهذا الموحدین، أصحابه التومرت ابن سمى ولهذا الصفات

 العباد أفعال خلق وهو بالقدر، التكذیب یتضمن عندهم العدل ومعنى وآیاته، اهللا

 قول هذا لكن والكتاب العلم مقدم ینكر من ومنهم شيء على والقدرة الكائنات وٕارادة

 هاشم وأبي علي بن المغیرة مذهب مذهبه فإن الزمخشري منصب وهؤالء أئمتهم

  .٢ الحسین أبي ومذهب وأتباعهم

  

                                         

 مروان.د:  الجوزي، تحقیق جعفر بن محمد بن علي بن الدین جمال الفرج المدهش ،أبي- ١

 .٢٣،ص١)،ج١٩٨٥(٢بیروت،ط -  العلمیة الكتب دار:  قباني ،الناشر

:  ت( الحراني تیمیة بن الحلیم عبد بن أحمد العباس أبو الدین الكبرى،تقي الفتاوى - ٢

العلمیة  الكتب دار:  عطا الناشر عبدالقادر مصطفى - اعط عبدالقادر محمد:  هـ)تحقیق٧٢٨

  .٨٥،ص٥م)،ج١٩٨٧ - هـ  ١٤٠٨ط(

 
 



١٨٧ 

 

 فهي المنزلتین بین المنزلة وأما وخشبیة، یةمسایخ نوعان طریقته على الذین لمعتزلةوا

 بین فنزلوه كافرا یسمى ال كما الوجوه من بوجه مؤمنا یسمى ال الفاسق أن عندهم

 منها یخرجون ال النار في مخلدون الملة فساق أن معناه عندهم الوعید وٕانفاذ منزلتین

 المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر الخوارج، تقوله كما ذلك غیر وال بشفاعة

   بالسیف وقتالهم األئمة على الخروج جواز عندهم یتضمن

 ما مع فیها، لمقاصده وال إلیها الناس أكثر یهتدي ال بعبارة كتابه حشا األصول وهذه 

  .١والتابعین الصحابة عن النقل قلة ومن الموضوعة األحادیث من فیه

 وكان.  والتفسیر اللغة علماء ومن.  مذهبهم إلى الدعاة ومن المعتزلة، أئمة ومن

  .٢وغیره الكشاف في علیهم التشنیع من أكثر المتصوفة، على اإلنكار شدید مجاهراً 

  :ورد عن ابن خلكان   

 قصد إذا كان أنه عنه نقل حتى به، متظاهرا االعتقاد معتزلي كان الزمخشريأن     

 القاسم أبو له قل: اإلذن له یأخذ لمن یقول الدخول في علیه واستأذن له صاحبا

 هللا الحمد"  الخطبة استفتاح كتب"  الكشاف"  كتاب صنف ما وأول. بالباب المعتزلي

 وال الناس هجره الهیئة هذه على تركته متى: له قیل إنه: فیقال"  القرآن خلق الذي

   وجعل"  القرآن جعل الذي هللا الحمد"  بقوله فغیره فیه، أحد یرغب

  .٣بمعنى خلق

  

                                         

:  ت( الحراني تیمیة بن الحلیم عبد بن أحمد العباس أبو الدین الكبرى،تقي الفتاوى- ١

العلمیة  الكتب دار:  عطا الناشر عبدالقادر مصطفى - عطا عبدالقادر محمد:  هـ)تحقیق٧٢٨

 .٨٥،ص٥م)،ج١٩٨٧ - هـ  ١٤٠٨ط(
 صالح بن العزیز عبد:وتحقیق هـ) دراسة٧٢٨الحراني( تیمیة بن الحلیم عبد بن النبوات،أحمد-  ٢

 ،١السعودیة ،ط العربیة المملكة -الریاض -السلف أضواء:الطویان،الناشر

 .١٠،ص٣٦م)،ج٢٠٠٠/هـ١٤٢٠(

 بن بكر أبي بن محمد بن أحمد الدین شمس العباس أبو الزمان، أبناء وأنباء األعیان وفیات -٣

  ١٧٠،ص٥إحسان عباس،الناشر:دار صادر بیروت،ج  خلكان
 



١٨٨ 

 

  

                            

  :المبحث األول

  وكتابه الغریب التعریف بجمال الدین أبو الفرج

  وفیه ثالثة مطالب:

  المطلب األول:

 ونشأتهإسمه ونسبه وكنیته ولقبه ومولده 

جمال الدین أبو :  ابن الجوزي اإلمام العالمة الحافظ عالم العراق وواعظ اآلفاق

لقرشي التیمي البكري ا بن عليالفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد 

الواعظ المفسر صاحب التصانیف السائرة في هـ)٥٩٧-هـ٥١٩(البغدادي الحنبلي 

عرف جدهم بالجوزي بجوزة كانت في داره بواسط لم یكن بواسط جوزة  فنون العلم

 سواها. ولد تقریًبا سنة عشر وخمسمائة أو قبلها، وأول سماعه في سنة ست عشرة

 هث سنین فربته عمته، وأقاربه تجار في النحاس وربما كتب اسممات أبوه وله ثال

  الرحمن بن علي الصفار لذلك.عبد 

من الحظوة في الوعظ ما لم یحصل ألحد قط وحضر مجالسه ملوك ووزراء بل له  

ة ألف فیما قیل، والظاهر أنه ، ویقال: في بعض المجالس حضره مائأیضاوخلفاء 

أنه قد قال غیر مرة: إن مجلسه حزر بمائة ألف، ضره نحو العشرة اآلف مع ح كان

  فال ریب إن كان هذا قد وقع فإن أكثرهم ال یسمعون مقالته.

قال سبطه: سمعت جدي یقول على المنبر: كتبت بإصبعي ألفي مجلد وتاب على 

یدي مائة ألف وأسلم على یدي عشرون ألًفا. وكان یختم في كل أسبوع ختمة وال 

  ١ى الجمعة أو المجلسیخرج من بیته إال إل

  

  

                                         
: الناشر، عمیرات زكریا: وتحقیق دراسة، الذهبى عثمان بن أحمد بن محمد ،الحفاظ تذكرة  -١

  .٩٣-٩٢،ص ٤)،جم١٩٩٨ -هـ١٤١٩(١،ط لبنان-بیروت العلمیة الكتب دار



١٨٩ 

 

  

         كان یراعي حفظ صحته، وتلطیف مزاجه، وما یفید عقله قوة، وذهنه حدة.

جل غذائه الفراریج، ویعتاض عن الفاكهة باالشربة والمعجونات، ولباسه وقد كان 

  أفضل لباس: االبیض الناعم المطیب، وله ذهن وقاد، وجواب حاضر ومداعبة

  .١ حلوة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 ت( الذهبي َقاْیماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا أبوعبد الدین شمس ،النبالء أعالم سیر -١

  األرناؤوط، شعیب بإشراف محققین ،تحقیق: مجموعة الرسالة مؤسسة: الناشر، )هـ٧٤٨: 

 ٣٥٣،ص٤١ج



١٩٠ 

 

  لثاني:لمطلب اا

  حیاته العلمیة(شیوخه ورحالته وتالمیذه وآثاره العلمیة)

  شیوخه: أشهر من-أ

  منهم:جملتهم سبع وثمانون نفًسااإلمام ابن الجوزي لعدد كبیر من الشیوخ سمع 

  :إبراهیم بن دینار بن أحمد بن الحسین بن حامد النهروانى-١

،وسمع أبو ن بن العالفالفقیه الزاهد الورع أبو حكیم سمع الحدیث من أبى الحس

 قرأت الجوزى ابن وناظر قال وأفتى والفرائض والخالف المذهب فى وبرعالفرج منه 

 وقد والتواضع الحلم فى المثل به ویضرب الصوم كثیر عابدا زاهدا علیه القرآن وكان

  .١ والفرائض المذهب فى تصانیف صنف

 :سماعیل بن أبي صالح المؤذن النیسابوريإ -٢

ه صحیحا توفي لیلة السبت العشرین من محرم سنة ثمان وتسعین وكان سماع

  ٢ وخمس مائة

  :ابن السمرقندي عبد اهللا بن أحمد بن عمر -٣

الشیخ، اإلمام، المحدث المتقن، أبو محمد عبد اهللا ابن المقرئ المحقق أحمد بن 

وعني  عمر بن أبي األشعث بن السمرقندي الدمشقي المولد، البغدادي، اللغوي

  .٣حدیث، وكتب الكثیر، مع اإلتقان والتحري والدین، وسعة األدببال

  

  

  

                                         
 بن محمد بن إبراهیم الدین برهان اإلمام  ،أحمد اإلمام أصحاب ذكر في األرشد لمقصدا  -١

 سنة، الرشد مكتبة لناشر، االعثیمین سلیمان بن منالرح عبد د تحقیق،مفلح بن محمد بن اهللا عبد

 .٢٢٢،ص١السعودیة،ج-)،الریاض١٩٩٠ -  هـ١٤١٠( النشر
 مكة - القرى أم جامعة:  النشر دار، بكر أبو البغدادي الغني عبد بن محمد ،اإلكمال تكملة  -٢

 .١٢٧،ص٣،ج١ ط هـ،١٤١٠ – المكرمة
 مجموعة:  ،تحقیق الَذَهبي أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدین شمس ء،النبال أعالم سیر-٣

 .٤٣٤،ص١٩،جالرسالة مؤسسة:  الناشر، األرناؤوط شعیب بإشراف محققین



١٩١ 

 

  أشهرتالمیذه:  من- ب

 حدث عنه ابنه الصاحب محیي الدین وسبطه الواعظ شمس الدین یوسف بن فرغلي

  كما حدث عنه كثر منهم:

  :جبریل بن صارم بن أحمد بن على بن سالم المصرى األدیب-١

ره وتفقه فى المذهب وقرأ الخالف وصار یتكلم سمع من أبى الفرج ابن الجوزى وغی

ل فى المسائل مع الفقهاء وجالس النحاة وحصل طرفا صالحا من األدب وقا

  .١ الشعرالجید

  :حمد بن حمید بن محمود أبو محمد الدنیسري النحوي-٢

قدم بغداد ، وسمع من ابن الجوزي وجماعة ، وكان فاضال فقیها ،كامل المعرفة 

مؤثرا ألمور اآلخرة .  مات  ،قلیل الرغبة في الدنیافي فنون من العلم،بالنحو ،وله ید 

  .٢ستمائة ، وقد جاوز الستین بكثیرتین وثالثین و سنة اثن

  یوسف بن قزعلي:-٣

ابن عبد اهللا اإلمام المؤرخ الواعظ شمس الدین أبو المظفر التركي ثم البغدادي 

بن الجوزي نزیل دمشق ولد سنة العوني الحنفي سبط اإلمام جمال الدین أبي الفرج 

 ثالث وثمانین وخمس مائة وتوفي رحمه اهللا تعالى سنة أربع وخمسین وست مائة

سمع من جده وسمع بالموصل ودمشق من جماعة وكان إماما فقیها في الوعظ 

عالمة في التاریخ والسیر محببا إلى الناس حلو الوعظ  قدم دمشق وهو ابن نیف 

  .٣وعظ والتاریخوعشرین سنة وصنف في ال

  

  

                                         
 ٢٩٧،ص١المقصد األرشد،برهان الدین إبراهیم،ج -١
 -هـ٨٤٩،(السیوطي الرحمن عبد الدین جالل، والنحاة اللغویین طبقات في الوعاة بغیة-٢

 .٥٤٦،ص١،جیداص لبنان ،العصریة المكتبة :الناشر، راهیمإب الفضل أبو محمد:تحقیق)،هـ٩١١
 وتركي األرناؤوط أحمد تحقیق، الصفدي أیبك بن خلیل الدین صالح، بالوفیات الوافي-٣

  .١٢١،ص٢٩بیروت،ج- م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ النشر سنة التراث إحیاء دار :الناشر، مصطفى

 



١٩٢ 

 

  ومن أشهرأثاره العلمیة:-٣

ألف اإلمام ابن الجوزي الكثیر من المصنفات وقد ذكر أنه كتب ألفي كتاب بیده ومن 

  النماذج لمصنفاته:

  المنتظم في تاریخ الملوك واألمم:-١

سبحانه  عذكر الدلیل على وجود الصانالمنتظم ب إبتدأ اإلمام ابن الجوزي مصنفه

أول المخلوقات ثم ما یلي ذلك من الموجودات على ترتیب الوجود ثم ذكر ثم وتعالى 

الحوادث التي كانت في  ذكرأتبع ذلك بذكر آدم علیه السالم وأحواله وما جرى له ثم 

أهل الشر ثم ذكر من خلفه من أوالده و زمانه ومن كان في مدة والیته من أهل الخیر 

 في وقته من أهل الخیر والشرمن األحداث ومن كان  من خلفه وما حدث في زمان

زمان نبینا محمد صلى اهللا علیه وسلم فیندرج في ذلك ذكر األنبیاء كذلك وهكذا إلى 

وذكر ما جرى في سنة مولده  .والعلماء والزهاد والحكماء والفراعنة والنماردة  والملوك

  من الحوادث ثم ما جرى في سنته الثانیة من مولده كذلك إلى زمان نبوته 

ثم أعقب النبوة إلى سنة هجرته إلى المدینة  نكر ما جرى في كل سنة من سنیثم ذ

علینا  ذلك بذكر الملوك وماكانت علیه أحوالهم .وختم مصنفه بذكر الفوائد التي تعود

  .١من ذكر السیر والتواریخ 

  

  

  

  

  

                                         
 الفرج أبو الجوزي بن محمد بن علي بن الرحمن عبد، واألمم الملوك تاریخ في المنتظم -  ١

 الكتب دار: عطا،الناشر القادر عبد مصطفى عطا، القادر عبد محمد: هـ) ، تحقیق٥٩٧(ت

  م). ١٩٩٢ -  هـ ١٤١٢ (١بیروت،ط-العلمیة

  

  
 



١٩٣ 

 

  الضعفاء والمتروكین:-٢

بار مثل أحمد بن أسماء الضعفاء وذكر من جرحهم من األئمة الك فیه كتابالوهذا 

  .حنبل ویحیى بن معین وعلي بن المدیني والبخاري ومسلم 

المجتهدین  كما بینوقد یقع خالف في بعض المجروحین فیعده بعضهم من الثقات 

  .١من علماء النقل على أن تقدیم الجرح على التعدیل متعین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 اهللا عبد: تحقیق، الفرج أبو الجوزي بن محمد بن علي بن الرحمن عبد، والمتروكین الضعفاء-١

  هـ).١٤٠٦(بیروت-العلمیة الكتب دار الناشر، القاضي

 



١٩٤ 

 

  

  هـاء علیـاء العلمـه وثنـالمطلب الثالث:وفات

 ه:ــــتوفا

من  رثالث عشالكانت جنازته مشهودة شّیعه الخالئق یوم الجمعة قال اإلمام الذهبي:

  .١شهر رمضان إلى مقبرة باب حرب سنة سبع وتسعین وخمسمائة وقد قارب التسعین

  كما قال ابن ناصر شمس الدین:

بعد صالة المغرب من لیلة الجمعة الثاني والعشرین من  اإلمام ابن الجوزي توفي

  .٢رمضان سنة سبع وتسعین وخمس مئة ودفن بباب حرب من بغداد

یقال إنه جمعت برایة أقالمه التي كتب بها حدیث رسول اهللا  وقال ابن خلكان :

صلى اهللا علیه وسلم فحصل منها شيء كثیر، وأوصى أن یسخن بها الماء الذي 

  .٣یغسل به بعد موته

  

  

  

  

  

  

                                         
 ٩٥،ص٤تذكرة الحفاظ،اإلمام الذهبي،ج-١
 شمس الدین ناصر ابن، وكناهم وألقابهم وأنسابهم الرواة أسماء ضبط في المشتبه توضیح -٢

-  شراالن، العرقسوسي نعیم محمد : تحقیق ،الدمشقي القیسي محمد بن اهللا عبد بن محمد الدین

 .٢٧٩،ص٢،ج١،طم١٩٩٣ - بیروت - الرسالة سسةمؤ 
 بن بكر أبي بن محمد بن أحمد الدین شمس العباس أبو ، الزمان أبناء وأنباء األعیان وفیات -٣

  .١٤١،ص٣،جبیروت – صادر دار:  الناشر، عباس إحسان:  قیحق،ت خلكان

  

  

 



١٩٥ 

 

خمسة أیام، وتوفي لیلة الجمعة بین جوزي اإلمام ابن المرض  :ل اإلمام الذهبيقا

وغلقت .العشاءین الثالث عشر من رمضان سنة سبع وتسعین وخمس مئة في داره 

االسواق، وجاء الخلق، وصلى علیه ابنه أبو القاسم علي اتفاقا، الن االعیان لم 

ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور، فصلوا علیه، وضاق  یقدروا من الوصول إلیه،

، وكان یوما مشهودا، فلم یصل إلى حفرته بمقبرة أحمد إلى وقت صالة بالناس

 عند وباتوا الجمعة. وأنزل في الحفرة، والمؤذن یقول اهللا أكبر، وحزن علیه الخلق،

  .١والقنادیل بالشمع الختمات، یختمون رمضان شهر طول قبره

  :هـاء علیـاء العلمـثن

  قال الموفق عبد اللطیف:

یف الصورة حلو الشمائل رخیم النغمة موزون الحركات والنغمات كان ابن الجوزي لط

  .٢لذیذ المفاكهة یحضر مجلسه مائة ألف أو یزیدون

  قال عنه الحافظ ابن رجب :كما 

كان ال یضیع من زمانه شیئًا، یكتب في الیوم أربع كراریس، یرتفع له كل سنة من 

مشاركة، لكنه كان في  كتابته ما بین خمسین مجلدًا إلى ستین، وله في كل علم

  .٣التفسیر من األعیان، وفي الحدیث من الحفاظ، وفي التواریخ من المتوسعین

                                         
 يالذهب َقاْیماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا أبوعبد الدین شمس، النبالء أعالم سیر ١

 .٣٥٥-٢٥٤،ص٤١،ج٩ط – بیروت الرسالة مؤسسة: الناشر،)هـ٧٤٨: ت(  
: الناشر، عمیرات زكریا: وتحقیق دراسة، الذهبى عثمان بن أحمد بن محمد، الحفاظ تذكرة -  ٢

 .٩٥،ص٤،ج١،طلبنان-بیروت العلمیة الكتب دار
 عبد بن الَحيّ  َعْبد ، محمد والمسلسالت والمشیخات المعاجم ومعجم واألثبات الفهارس فهرس-٣

:  قیحق،ت ) هـ١٣٨٢: ت( الكتاني الحي بعبد المعروف اإلدریسي، الحسني محمد ابن الكبیر

  .٣٠٨،ص١،ج م)،١٩٨٢(، ٢ ط بیروت - اإلسالمي الغرب دار:  الناشر، عباس إحسان

  

  

  

 



١٩٦ 

 

 

  المبحث الثاني:

  التعریف بكتابه غریب الحدیث

  وفیه ثالثة مطالب:

  المطلب األول:وصف الكتاب ومصادره     

نشأة علم بدأ اإلمام ابن الجوزي كتابه غریب الحدیث بتقدیم نظرة تاریخیة فیه عن 

غریب الحدیث موضحا أن اللسان كان عربیا في بدایة عهد النبي صلى اهللا علیه 

وسلم ومع تداخل األلسن تحول إلى أعجمي فباتت الحاجة أكیدة إلى علم یوضح ما 

بات مبهما من ألفاظ وهنا جاء دور علماء الغریب بدءا بالنضر بن شمیل ومعمر بن 

لذي إقتصركتابه على كتاب التهذیب لألزهري والذي المثنى وحتى أبو عبید الهروي وا

ة وهذا ما ذكره ابن الجوزي أخل فیه بأشیاء كثیرة وذكره وتفسیره ألشیاء أعتبرها غریب

فبذل اإلمام ابن الجوزي وسعه في كتابه الغریب متضمنا  عبید الهروي،عن أبي 

 قال رحمه اهللا أرجوو  أحادیثه صلى اهللا علیه وسلم وكذلك أحادیث الصحابة والتابعین

 وقد ذلك في صنف ما جمیع عن كتابي یغني وأن ذلك من مهم عني یشد ال أن

 في إیغال غیر من الكلمة شرح من بالمقصود آتي وٕانما المعجم حروف على رتبته

 وكتابه من مجلدین وهو محقق. ذلك بذكر أولى اللغة كتب إذ واالشتقاق التصریف

 عجيد/عبدالمعطي أمین قل هوقد حقق

  

  

 
 
 

                                                                                                                     

  

  

 

  

 



١٩٧ 

 

  المطلب الثاني :منهجه في كتابه الغریب

  قام اإلمام ابن الجوزي بدایة بترتیب كتابه على أحرف المعجم. -١

كما أتى اإلمام ابن الجوزي  بالمقصود من شرح الكلمة دونما إیغال في  -٢

  التصریف واإلشتقاق إذ رأى اإلمام ابن الجوزي أن كتب اللغة أولى بذلك.

  اإلستشهاد باألیات القرآنیة:ومن منهجه  -٣

أي ذا لباس وقال معاذ إن امرأ آثر قشرتین  ١)إذا رأیت رجال ذا قشر (في الحدیث ف

  .دا قأعتقهم والحلة ثوبانیعلى عتق هؤالء لغبین وذلك أنه باع حلة واشترى بهاعب

  .ولعن القاشرة والمقشورة وهي التي تقشر وجهها بالدواء لیصبغ لونها

المقشقتان ألنهما یبرئان من الشرك  ٣)�����������و( ٢)�������������������������������( لـ قالوكان ی

  . ویقال تقشقش المریض من علته إذا أفاق وبرىء

  :قال أبو هریرة 

   ) ع شلو حدثتكم بكل ما أعلم لرمیتموني بالق(

  :قال األصمعيو 

األزهري قشع بفتح  هي الجلود الیابسة الواحدة منها قشع على غیر قیاس وقال

وقال أبو عبیدة هو الجلد أو النطع وقد أخلق وقال الكالبي لرمیتموني بالقشع  ،القاف

  .٤ مةبفتح الشین واحدتها قشعة وهي النخا

  

 
 
 
 

                                         
 غریب الحدیث للحربي) -ورد هذا الحدیث في كتب الغریب (غریب الحدیث البن الجوزي-١
 ).١، آیة(٣٠الكافرون،جسورة   -٢
 ).١،آیة(٣٠سورة الصمد،ج  -٣
  .٢٤٥،ص٢غریب الحدیث،ابن الجوزي،ج-٤

  

 



١٩٨ 

 

 
 
 
 
 

  

وحكى األزهري أنها النخامة یقشعها الرجل من صدره أي یخرجها بالتنحنح والمعنى 

جمع القشعة وهو ما قشعته عن وجه األرض بزقتم في وجهي وقال ابن قتیبة القشع 

  .من المدر والطین والمعنى لرمیتموني بالحجارة

في الحدیث نفلني رسول اهللا جاریة علیها قشع لها أي جلد قد ألبسته في الحدیث 

والمراد الجلد یأخذه من الغلول في الحدیث ١ )الأعرفن أحدكم یحمل قشعا من أدم(

    .٢فض ثمر النخل قبل أن یصیر بلحاأصاب التمر القشام وهو أن ینت

وكل ملبوس: قشر ه ،رُ شْ ر : الثوب الذي یلبس . ولباس الرجل : قِ شْ والقِ قال الزبیدي:

. ویقال : خرج في قشرتین نظیفتین : في ثوبین . وعلیه قشر  ورُ شُ قُ  والجمع،

  .٣حسن

  

                                         
١
 ٢٤٦،ص٢ورد لفظ الحدیث في غریب الحدیث،ابن الجوزي،ج- 

 بن بحمادي عبیداهللا إبن علي بن محمد بن علي بن عبدالرحمن الفرج أبو ، الحدیث غریب-٢

 بیروت -  العلمیة الكتب دار:  الناشر، قلعجي أمین عبدالمعطي.د:  تحقیق جعفر بن أحمد

 .٢٤٦،ص٢م)،ج١٩٨٥(١ط
 ، الفیض ،أبو الحسیني الرّزاق عبد بن محّمد بن دالقاموس، محمّ  جواهر من العروس تاج-٣

بیدي، تحقیق: ، بمرتضى الملّقب ، ١٣، جالهدایة المحققین، الناشر: دار من مجموعة الزَّ

  .٤١٥ص

  

  

  

  

 



١٩٩ 

 

  

  

 .قشر ملبوس وكل قشره الرجل ولباس یلبس الذي الثوب والقشرة قال ابن منظور:

  : األعرابي ابن أنشد

   الحنجر یلذ وما العراق قشر***  ممنك واللهازم حنیفة منعت        

 ذلك كل من والجمع العراق ثمر درید ابن ورواه العراق نبات : یعني األعرابي ابن قال

 وفي إلیه بصري طمح قشر ذا أو رواء ذا رجال رأیت إذا كنت قیلة حدیث وفي قشور

  . ورداء إزار ثوبان الحلة ألن الحلة بالقشرتین أراد الرأي عفراء ابن معاذ حدیث

  :النجم أبو قال مقتشر فهو ثیابه عن الرجل عري وٕاذا

 للشیخ ویقال واستتر منا استك وار ویحك المقتشر منا لألهتم یقلن نساء یصف 

 لملكا إن الحدیث وفي عنه فألقاها ثیابه علیه ثقلت كبر حین ألنه مقتشر الكبیر

 مسعود ابن حدیث وفي قشر علیك ولیس الدنیا إلى خرجت المنفوش للصبي یقول

 ثیابا علیهم أرى وال منكشفة عورة منهم أرى ال أي  قشرا وال عورة أرى ال الجن لیلة

 هي وبقیت ماؤها مص إذا جلدها وقشرتها الهبرة وقشرة القشر كثیر أي قشر وتمر

 أنفه ینقشر الذي واألقشر سحاؤه انقشر الذي رواألقش القشر كثیر وقشر قشیر وتمر

 أحد األقیشر سمي وبه متقشرة بشرته كأن الحمرة الشدید هو وقیل الحر شدة من

 القشر بین أقشر ورجل قشرا قشر وقد فیغضب ذلك له یقال كان العرب شعراء

  .١ الحمرة شدید أي بالتحریك

  

  

  

  

                                         
  .٩٣،ص٥ظور،جلسان العرب،ابن من -١

  

 



٢٠٠ 

 

  

ذ من جلود اإلبل .، والقشعة : قطعة القشع : بیت من أدم وربما اتخ قال ابن سیدة :

نطع خلق والقشع أیضا : الفرو الخلق . وجمع كل ذلك : قشوع . والقشعة : القطعة 

  .الخلق الیابسة من الجلد . وجمع القشعة : قشاع ، وجمع القشعة : قشع

والقشاع : داء یوبس جلد اإلنسان  والقشع : السحاب الذاهب المتقشع عن وجه 

وأقشع القوم ، وتقشعوا ،  شعة : قطعة منه تبقى في افق السماءالسماء . والق

وانقشعوا : ذهبوا وافترقوا . وأقشعوا عن مجلسهم : ارتفعوا . والقشع والقشع : كناسة 

  .١لحمام والحجام والقشعة : النخامةا

  ومن منهجه اإلستشهاد بالحدیث: -٢

  لىللغامدیة وقد قالت إني لحب الصالة والسالمعلیه  قولهك

  .والمعنى ال یكن ذلك وافعل هذا  ٢)ما فاذهبي حتى تلدي(أ

ي ال أ ٣)حرم اهللا الخمر فال أمت فیها قوله صلى اهللا علیه وسلم: ( في الحدیثو  

  .المعنى ال هوادة في ذلك وال لین بل شدد في تحریمها:قال األزهري  فیها شك

أمدان ابتداء مولده لإلنسان  :قال الحجاج للحسن ما أمدك یعني مولدك قال شمر

  .وموته

  .٤) خیر المال مهرة مأمورة( صلى اهللا علیه وسلم: قوله

  .أي ولیي وصاحب أمري  ٥)أمیري من المالئكة جبریل(وقوله .أي كثیرة النتاج

                                         
 عبد:تحقیق،)هـ٤٥٨ت: ده(سی بن إسماعیل بن علي الحسن أبو األعظم والمحیط مالمحك-١

 .١٤٥،ص١بیروت،ج-ةالعلمی الكتب دار الناشر، هنداوي الحمید
 ٤٥٢٨،ح١١/٣٢٦/باب من إعترف علىنفسه بالزنا،٥/كتاب الحدود،٣٠أخرجه مسلم ،-٢
ب خبار التي إعتل بها من أباح شراكر األ/باب ذ٨كتاب األشربة،/٥٢ئيأخرجه النسا-٣

 .٥٧١٨،ح١٧/٢٩٨المسكر،
ث ورد هذا الحدیث في كتب الغریب فقط(كالفائق في غریب الحدیث،غریب الحدی-٤

 للخطابي،وغریب الحدیث للحربي).
/باب فضل إزالة األذى عن ٣٦/كتاب البر والصلة واألدب، ٤٦أخرجه مسلم،  -٥

 .٦٨٤٠،ح١٧/٧٩الطریق،



٢٠١ 

 

  .وقال عمر الرجل إذا نزل به أمر ائتمر رأیه أي شاور نفسه وارتأى 

  قال صلى اهللا علیه وسلم: في الحدیثو 

  أي نحه ١) ألذى عن الطریقا ْر مِ َأ (

  قال صلى اهللا علیه وسلم :في الحدیث و  

  ٢)ال تكن إمعة (و 

أحد أنا معك وقال أبو عبید أصل اإلمعة الرجل ال  قال اللیث هو الذي یقول لكل

   رأي له وال عزم فهو یتابع كل أحد على رأیه

   :في قوله صلى اهللا علیه وسلم ورد عن المناوي

 فیه یوجد ما لكل اسم الخمر أن یعني ومغطیه للعقل مخامر أي ٣(كل مسكر خمر)

 كذلك األحكام وضع له أن كما ، تكن لم أن بعد األسماء یحدث أن وللشرع اإلسكار

  .٤خمرا  یكن لم وٕان الحد ووجوب الحرمة في كالخمر أنه أو ،

  

                                         
 ٤١- ٤٠،ص١لحدیث،ابن الجوزي،جغریب ا-١
 بن اهللا عبد بن الولید عن فضیل بن محمد حدثنا یزید بن محمد الرفاعى هشام أبو ثناحد-٢

 إمعة تكونوا ال«  -وسلم علیه اهللا صلى- اهللا رسول قال قال حذیفة عن الطفیل أبى عن جمیع

 تحسنوا أن الناس أحسن إن أنفسكم وطنوا ولكن ظلمنا ظلموا وٕان أحسنا الناس أحسن إن تقولون

فیه .الوجه هذا من إال نعرفه ال غریب حسن حدیث هذا عیسى أبو قال».  تظلموا فال أساءوا وٕان

 على مجمعین رأیتهم البخاري قال جمة مناكیر وله مسلم عنه روىمحمد بن یزید وقد عنعن، 

 ).١/١٧٢/محمد عثمان بن قایماز الذهبي، موثق وهو فیه تكلم من(ضعفه
/باب الیجوز الوضوء بالنبیذ والالمسكر ٧١/،كتاب الوضوء ،٤خرجه البخاريأ- ٣

/باب بیان أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام ٧/كتاب األشربة ،٣٧ومسلم،- ٢٣٩،ح١/٩٥،

  ٧،ح١٣/٢٩٠،
 بنانل-بیروت العلمیة الكتب دار:  الناشرشرح الجامع الصغیر،المناوي ، القدیر  فیض   -٤

  .٥٠١،ص٣)،جم ١٩٩٤ - ـه ١٤١٥(١ط

  

  

 



٢٠٢ 

 

 بمعنى أمر یكون أن أنكر من الناس ومن ولدها كثر أي المهرة اهللا أمر قال الرازي :

 الصالة علیه قوله وحملوا ، كثرهم أي بالمد اهللا وآمرهم كثروا إذا القوم أمر وقالوا كثر

 سبیل على النسل بتكثیر مأمورة كونها المراد أن على)  مأمورة ةمهر :(  والسالم

  .١االستعارة

  ومن منهجه اإلستدالل بالجوانب الفقهیة:-٣

  رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: وما جاء عن

  .٢)إن رسول اهللا نفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث(

أراد بالبدأة ابتداء سفر الغزو إذا نهضت سریة من جملة العسكر  :قال األزهري

فأوقعت بطائفة من العدو فما غنموا كان لهم الربع ویشركهم سائر العسكر في ثالثة 

هم من جمیع ما غنموا أرباع ما غنموا فإن قفلوا من الغزاة ثم نهضت سریة كان ل

  .٣الثلث ألن نهوضهم بعد القفل أشد والخطر فیه أعظم

  ورد عن ابن منظور:

 علیهم أشق الثانیة الكرة ألن الثلث غنموا ما جمیع من لهم كان العسكر عود عند

 في وهم خروجهم عند وضعفه دخولهم عند الظهر لقوة وذلك أعظم فیها والخطر

 وأفتر أضعف القفول عند وهم العدو بالد في معانواإل للسیر وأشهى أنشط األول

  .٤ لذلك فزادهم أوطانهم إلى للرجوع وأشهى

   

  

  

                                         
 تحقیق،الشافعي الرازي التمیمي عمر بن محمد الدین فخر، الغیب مفاتیح أو الكبیر التفسیر-١

 ١٤٠،ص٢٠بیروت،ج-م٢٠٠٠ -  هـ١٤٢١العلمیة الكتب دار الناشر:
 .٥٩،ص١ورد الحدیث في غریب ابن الجوزي ،ج-  ٢
:  تحقیق،منصور أبو الهروي األزهري بن أحمد بن محمد ، الشافعي ألفاظ غریب في الزاهر -٣

 .١٨٨،ص١دار الطالئع،ج:الناشرالسعدني ، الحمید عبد مسعد :. د
 . ٢٢٤،ص١لسان العرب،ابن منظور،ج -٤



٢٠٣ 

 

  

 انفاال وركابهم بخیلهم المسلمون علیها اوجف التي الغنائم جل و عز اهللا سمى

  .١)����������������������������������������������������������������������(جل و عز اهللا قال نفل واحدها

 على حراما كانت النها سلم و علیه اهللا صلى النبي عنها سألوا وانما . الغنائم وهي 

 منه تفضال االمه لهذه تعالى اهللا فاحلها فتحرقها نار تنزل كانت قبلهم كان من

 یجب ال مما المعطى به تطوع ما والنفل النافله اصل الن انفاال سماها ولذلك وتطوال

  .٢بها تطوعت اذا بالصاله تنفلت ویقال علیه

 ومن منهجه اإلستشهاد بالشعر:-٤

 قال النطاق وهو المناطق واحد المنطق.٣)هاجر المنطق اتخذ من أول( الحدیث في 

 المرأة ذختأ أن النطاق أن األزهري وحكى وسطك به شددت شيء كل المنطق اللیث

 النطاقین ذات ماءأس فأما األسفل إلى األعلى ترسل ثم وسطها تشد ثم فتلبسه ثوبا

 في روي والذي نطاق على نطاقا تطارق كانت ألنها بذلك سمیت إنها قیل فقد

 الطعام سفرة ببعضه فربطت الغار إلى الخروج لیلة نطاقها شقت أنها الصحیح

  .النطاقین ذات سمیت فلذلك الماء أداوة وببعضه

  :اهللا رسول مدح في العباس وقول

   النطق تحتها علیاء خندف  ***من نالمهیم بیتك احتوى حتى       

 وجعلهم علیاء في فجعله عشیرته في وتوسطه ارتفاعهفي  له مثال النطاق ضرب

 النیطل و السحاب الصبیر )النیطل بصبیر وسقوهم( الحدیث في،و  له نطاقا تحته

   .٤والهالك الموت

  

                                         
 )١سورة األنفال،ج،آیة(-١
:  تحقیق،منصور أبو الهروي األزهري بن أحمد بن محمد ، الشافعي ألفاظ غریب في الزاهر-٢

 .١٨٨،ص١دار الطالئع،ج:  الناشرالسعدني ، الحمید عبد مسعد :. د
 رد هذا الحدیث فقط في غریب الحدیث إلبن الجوزي.و -٣
 .٤١٧،ص٢غریب الحدیث،ابن الجوزي،ج-٤



٢٠٤ 

 

  

  

  .١)������������������������������� قال ابن منظور:(

 استكثف أي استصبر صبیرا فعاد فاستصبر الماء من بخار السماء ىإل یصعد كان 

���������(قوله فذلك وتراكم ������� ���������� ������ ���������  متكاثف أبیض سحاب :الصبیر .٢)���

 النیطل بصبیر وسقوهم ظبیان حدیث وفي سحابا فصار وتراكم البخار تكاثف یعني

  .٣والهالك الموت سحاب أي

 :)  وسلم علیه اهللا صلى(  النبي عم عنه تعالى اهللا رضي العباس قال قال الدمیري:

 أن أرید إني اهللا رسول یا:  لتق تبوك من  وسلم علیه اهللا صلى  النبي أتى لما

         ٤ك)فا اهللا یفضض ال قل () :  وسلم علیه اهللا صلى(  اهللا رسول له ،فقال أمتدحك

   -:تعالى اهللا رضي العباس فأنشد

  .٥النطق تحتها علیاء خندف*** المهیمن بیتك احتوى حتى         

  

  

                                         
 ).٧)،آیة(١٢سورة هود،ج( -  ١
 .)١١) ،آیة (٢٤سورة فصلت،ج(-  ٢
 .٤٣٧،ص٤لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور،ج-٣
 الحسین بن أحمد بكر أبو شریعة .ال صاحب أحوال ومعرفة النبوة ورد الحدیث في دالئل -٤

 - للتراث الریان دار+  العلمیة الكتب دار:  قلعجي ،الناشر المعطي عبد:  البیهقي،تحقیقق

  (وورد في غریب ابن الجوزي).٢٨٦،ص٥م)ج١٩٨٨ ، هـ١٤٠٨ (١القاهرة ،ط+  بیروت
  : تحقیق ،الدمیري عیسى بن موسى بن محمد الدین كمال :الكبرى الحیوانحیاة  -  ٥

 ، )٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(لبنان -بیروت -العلمیة دارالكتب:النشر دار ،بسج حسن أحمد

  .٤٧٦،ص٢،ج٢ط

  

  

 



٢٠٥ 

 

 من مهیمن یا احتویت حتى معناه:  قتیبة ابن قال قال األزهري في البیت السابق:

 ألن ، مقامه البیت فأقام)  وسلم علیه اهللا صلى(  النبي به یرید:  علیاء خندف

 والمهیمن.  شرفه ببیته وأراد:  قلت . صاحبه به حل فقد المكان بهذا حل إذا البیت

  الشرف علیاء فضلك على الشاهد شرفك احتوى حتى:  قال كأنه ، نعته من

 الجبال أوساط وهي ، النطق تحتها التي نسبهم من الشرف ذروة أي:  خندف ذوي 

  .١له نطقا وقبائلها خندف جعل ، العالیة

 والمهیمن العالي هشرف ببیته أراد بیتا خندف أعلى في جعلهاقال ابن منظور:  

 إنما ٢)البیت أهل الرجس عنكم لیذهب اهللا یرید إنما (تعالى وقوله بفضلك الشاهد

  . ٣عنهم اهللا رضي وعلیا ،وبنته ،أزواجه وسلم علیه اهللا صلى النبي بیت أهل یرید

  قال ابن سیدة:

 الیق كما األسنان هاهنا والفم أسنانك یكسر ال أي: فاك اهللا یفضض ال الحدیث وفي

 ال فضاء یجعله ال أي فاك اهللا یفض ال یقول وبعضهم األسنان یعنون فوه سقط

  .٤أكثر األول والقول فیه أسنان

  .أعطه أي ٥)  انطه:( لرجل قال الحدیث في

  

  

  

ي أسكت وهي لغة حمیریة وٕاذا نفر البعیر قالت العرب أنط فیسكن أ : أنط لرجل وقال

   .قال صلى اهللا علیه وسلم:اروالنطاء البعدومثله فإذا تناطت الدی

                                         

 دار، مرعب عوض محمد:  تحقیق ،األزهري أحمد بن محمد منصور أبو ، اللغة تهذیب - ١

 .١٧٦،ص.٦،ج١،ط بیروت - العربي التراث إحیاء دار:  النشر
 )٣٣) ، آیة(٢٢سورة األحزاب ،ج(-  ٢
 .١٥،ص٢،،ج٣ن العرب ،محمد ابن منظور،الناشر:دار صادر،طلسا -٣
 الحمید عبد تحقیق ،المرسي سیده بن إسماعیل بن علي الحسن أبو ، األعظم والمحیط لمحكما-٤

 .١٦١،ص٨ج ، بیروت– م ٢٠٠٠ النشر سنة العلمیة الكتب دار: الناشر ) ،هـ٤٥٨(ت:هنداوي
 .٤١٨،ص٢جورد الحدیث في غریب الحدیث البن الجوزي، -٥



٢٠٦ 

 

  ١) في أرض غائلة النطاء( 

  .٣التعمق والغلو والتكلف لما لم یؤمربه :التنطع ٢) هلك المتنطعون(في الحدیث 

  : السعدي لعطیة وسلم وآله علیه اهللا صلى الق

   السفلى الید وٕان المنطیة هي العلیا الید فإن شیئا الناس تسأل فال اهللا أغناك ما (

  .  ٤) ومنطى مسئول اهللا مال وٕان منطاةال هي

 سلم و علیه اهللا صلى قوله ومنه.  أعطني أي:  انطني:  یقولون سعد بني لغة هذه

 صلى النبي مع كنت:  عنه تعالى اهللا رضي ثابت بن زید قال.  كذا أنطه:  لرجل

  علیه رجل فاستأذن استفهمه وأنا كتابا علي یملي وهو وسلم وآله علیه اهللا

 علیه اهللا صلى النبي شرف فقد:  األعرابي ابن قال.  اسكت أي. ) انط ( : لي فقال

 تسكینا للبعیر تقول للعرب زجر:  المفضل وقال.  حمیریة وهي اللغة هذه وسلم وآله

  .٥فیسكن انط نفر إذا له

 الملتزقة الجلدة وهي األعلى الفم غار من ظهر ما: والنطعة النطعقال ابن منظور:

 ال نطوع والجمع الحنك في اللسان موقع وهناك .كالتحزیز آثار فیها قاءالخلی بعظم

 وفي منه مأخوذ فیه التعمق الكالم في والتنطع الفراش أسفله من لمرفعه ویقال غیر

 بأقصى یتكلمون الذین الكالم في المغالون المتعمقون هم المتنطعون هلك الحدیث

  : وسلم علیه اهللا صلى النبي قال كما تكبرا حلوقهم

 .٦) المتفیهقون الثرثارون إلي أبغضكم إن(

                                         
 ٤١٨،ص٢ورد متن هذا الحدیث فقط في غریب الحدیث البن الجوزي،ج -١
 ٢٦٧٠،ح٤/٢٠٥٤/ باب هلك المتنطعون،٤/كتاب العلم، ٤٧أخرجه مسلم،   -٢
 .٤١٨،ص٢غریب الحدیث،ابن الجوزي،ج -٣
 ٤٤٢،ص٣ورد متن الحدیث في كتاب الفائق للزمخشري،ج  -٤
 .٤٤٢.،ص٣غریب الحدیث واألثر ،الزمخشري،ج-٥
  (األدب المفرد).١٣٠٨،ح١/٤٤٣أخرجه البخاري،كتاب آداب عامة،باب فضول الكالم،-٦

 



٢٠٧ 

 

 الغار وهو النطع من مأخوذ هو األثیر ابن قال موضعه في مذكور منها وكل

 اهللا رضي عمر حدیث وفي وفعال قوال تعمق كل في استعمل ثم قال الفم في األعلى

   )العراق أهل تنطع تنطعوا ولم الفطر عجلتم ما بخیر تزالوا لن :(عنه

 والشرب األكل من اإلكثار هنااه به أراد وقیل والعمل القول تتكلفوا أيوا :تنطع

 بتناول الفطر یعجل أن للصائم ویستحب األعلى الغار إلى یصل حتى فیه والتوسع

  الفطور من القلیل

 هلم أحدكم كقول هو فإنما واالختالف والتنطع إیاكم :(مسعود ابن حدیث ومنه 

 وجه إلى كلها مرجعها وأن المختلفة القراءات في الحاةالم على النهي أراد )وتعال

 وتنطع كالمهم في المتشدقون :النطعو  تعال :بمعنى هلم أن كما الصواب من واحد

 نطاع وطئنا ویقال تأنق شهواته في وتنطع وتعمق فیه تأنق إذا: وتنطس الكالم في

  .أرضهم دخلنا أي فالن بني

  قال المتقي الهندي:

 المتعمقون هم)المتنطعون هلك( الحدیث وفي. والعمل القول فهو تكل: والتنطع

 الغار وهو النطع، من مأخوذ. حلوقهم بأقصى المتكلمون الكالم، في المغالون

  .١وفعال قوال تعمق كل في استعمل ثم الفم، من األعلى

  ومن منهجه اإلستشهاد بالنحو:-٥

  قال صلى اهللا علیه وسلم:

   .٢) هاء وهاء  ال تبیعوا الذهب بالذهب إال(

  
 
 

                                         
 الهندي المتقي الدین حسام بن علي الدین عالء ، واألفعال األقوال سنن في العمال كنز - ١

 الرسالة مؤسسة:  الناشر، السقا صفوة -  حیاني بكري:  قیحق،ت )هـ٩٧٥:  ت(فوري البرهان

 .١٦٧،ص١٠،ج٥،ط
/كتاب ٢٢_أخرجه مسلم،٢١٧٧،ح٥/٤٠٦أخرجه البخاري،كتاب البیوع،باب الطیب للجمعة، -٢

 .١٥٨٤،ح٣/١٢٠٨/باب الربا،١٤المساقاة،



٢٠٨ 

 

 
 

هاء وهاء ممدودان والعامة تقصرهما ومعنى هاء خذ یقال للرجل هاء  :قال الخطابي 

وللمرأة هائي ولإلثنین من الرجال هاؤما وللرجال هاؤم وللنساء هاؤن وٕاذا قلت هاك 

قصرت وٕاذا حذفت الكاف مددت فكانت المدة بدال من كاف المخاطب والمراد أن 

  ما في یدهیعطي كل واحد 

  ونادى أعرابي یا محمد فقال له هاؤم أي خذ جوابي

في الحدیث ال هاء اهللا إذن وهو بمعنى ال واهللا یجعلون الهاء مكان الواو والمعنى ال 

  ١.واهللا ال یكون ذا

  رد الحدیث السابق في البخاري ومسلم كاألتي:و 

  :قال وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي الخدري سعید أبي عن

  )بعض على بعضها تشفوا وال بمثل مثال إال بالذهب الذهب تبیعوا ال(   

  المطلب السادس:

  ومن منهجه اإلستشهاد بأمثال العرب:  -٦

قال أبو عبید المنافرة أن یفتخر الرجالن ثم یحكما  ) فنافر أخي (في حدیث أبي ذر

  .رجال فالنافر الغالب والمنفور المغلوب

  .أي إلى الغزو ٢)إذا استنفرتم فانفروا  علیه وسلم:(ال صلى اهللاق

  :ومن أمثال العرب

فالن ال في العیر وال في النفیر وأصله أن أبا سفیان كان في عیر لقریش فخرج  

رسول اهللا یطلبه فاستنفر أهل مكة فخرج بهم عتبة بن ربیعة فأبو سفیان في العیر 

  .٣وعتبة في النفیر

  

  

                                         
 .٤٨٧،ص٢غریب الحدیث،ابن الجوزي،ج -  ١
 .٢٧٧٣،ح٢/٩٢٦/باب الخروج في النفیر،٩/كتاب الجهاد، ٢٤أخرجه ابن ماجه، -٢
 .٢٢٥،ص٢ریب الحدیث ،ابن الجوزي،جغ-٣



٢٠٩ 

 

  

    الث:ــطلب الثـالم

  ه:ـــئمن أرا

توحیدي وأبو العالء وال زنادقة اإلسالم ثالثة : ابن الراوندي قال ابن الجوزي : 

مات . المعري ؛ وشرهم على اإلسالم التوحیدي ألنهما صرحا وهو مجمج ولم یصرح 

  :في حدود الثمانین والثالثمائة

  :ریونديوندي الملحد، عدو الدین، أبو الحسن أحمد بن یحیى بن إسحاق الاالر -أ

صاحب التصانیف في الحط على الملة، وكان یالزم الرافضة والمالحدة، فإذا عوتب 

  .قال: إنما أرید أن أعرف أقوالهم

إن كالم أكثم بن صیفي  فیه ما هو عن ابن الراوندي أنه قال : قال ابن الجوزي

تج .وٕان االنبیاء وقعوا بطالسم.وألف للیهود والنصارى یح ١أحسن من سورة الكوثر

.قال ابن النجار: أبو الحسین ابن الراوندي المتكلم من ٢لهم في إبطال نبوة سید البشر

  .٣أهل مرو ، سكن بغداد، وكان معتزلیا، ثم تزندق.وقیل: كان أبوه یهودیا

  

  

  

                                         
١

 -هـ٨٤٩(السیوطي الرحمن عبد الدین جالل، والنحاة اللغویین طبقات في الوعاة غیةب- 

 – لبنان-العصریة المكتبة: الناشر، إبراهیم الفضل أبو محمد :تحقیق)،هـ٩١١

 .١٩١،ص٢،جصیدا

٢
 - هـ٨٤٩(السیوطي الرحمن عبد الدین جالل، والنحاة اللغویین طبقات في الوعاة غیةب- 

 – لبنان-العصریة المكتبة: الناشر، إبراهیم الفضل أبو محمد :تحقیق)،هـ٩١١

 .١٩١،ص٢،جصیدا

  ،الذهبي َقاْیماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا أبوعبد الدین شمس ،النبالء أعالم سیر-٣

  .٥٩،ص١٤)،جم ١٩٩٣ - ـه١٤١٣ (٩ط – بیروت الرسالة مؤسسة: الناشر،)هـ٧٤٨: (ت

  

 



٢١٠ 

 

  

  

  :أبو حیان التوحیدي صاحب أما -ب

ن قیل: اسمه علي بن محمد بن العباس ، نفاه الوزیر المهلبي لسوء عقیدته وكا

كان أبو حیان كذابا قلیل الدین والورع مجاهرا بالبهت تعرض ألمور جسام  یتفلسف.

  .١من القدح في الشریعة والقول بالتعطیل.وقال ابن الجوزي: كان زندیقا

  :اهللا بن سلیمان عبدبن  دالعالِء الَمَعرِّيُّ أحم أبو- ج 

  ائة.في سنة ثالث وستین وثالث م ولد الشیخ، العالمة، شیخ اآلداب 

وأضر بالجدري وله أربع سنین وشهر؛سالت واحدة، وابیضت الیمنى، فكان ال یذكر 

من األلوان إال األحمر، لثوب أحمر ألبسوه إیاه وقد جدر، وبقي خمسا وأربعین سنة 

رتحل في حدود األربع مائة إلى طرابلس وبها كتب كثیرة، .إال یأكل اللحم تزهدا فلسفیا

مسامع أبي العالء،  ا به راهب متفلسف، فدخل كالمه فيدیر واجتاز بالالذقیة، فنزل 

ینظمه وحصلت له شكوك لم یكن له نور یدفعها، فحصل له نوع انحالل دل علیه ما 

  .٢كویلهج به.ویقال:تاب من ذل

 

      

  

  

  

  

     

                                         
: (ت العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو ،المیزان انلس-١

 ٣٨،ص٧م)،ج٢٠٠٢(١،طسالمیةاإلارالبشائر د:الناشر،غدة أبو لفتاحا عبد: المحققـ)ه٨٥٢
 مجموعة:  المحقق، الَذَهبي أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدین شمس، النبالء أعالم سیر-٢

  ٢٦-٢٤،ص١٨،جرسالةال مؤسسة:  الناشر، األرناؤوط شعیب بإشراف محققین

 



٢١١ 

 

  :لمبحث األولا

  وكتابه النهایة  التعریف بابن األثیر الجزري

  وفیه ثالثة مطالب:

  :المطلب األول  

 اسمه ونسبه وكنیته ولقبه ومولده ونشأته

 بن المبارك السعادات أبو الدین، مجد البلیغ، األوحد، البارع، العالمة، القاضي،  

 الموصلي، ثم الجزري، الشیباني، الواحد عبد بن الكریم عبد بن محمد بن محمد

 تحول ثم بها، ونشأ هـ)٦٠٦-هـ٥٤٤الربیعین( أحد في عمر، ابن بجزیرة ولد الكاتب،

 وطائفة، الموصل، وخطیب القرطبي، سعدون ابن یحیى: من وسمع الموصل، إلى

قال اإلمام الذهبي:ولي  .١ذلك وغیر ،)الحدیث غریب(و ، )األصول جامع( صاحب

 له وعرض. مصنف فیه له الترسل في بارعاً  وكان اإلنشاء، دیوان اإلمام ابن األثیر

 بقریة رباطاً  وأنشأ. بداره وأقام الكتابة، عن وعجز ورجلیه، یدیه أبطل مزمن مرض

 تاریخه، في شامة وذكره أبویسیر  شعر وله. علیه أمالكه ووقف الموصل، قرى من

 یحمل فكان نقرس، به وكان مشاورًا، رئیساً  وكان. والعلم واألدب الحدیث قرأ: فقال

 ورعاً  نوكا. الناس به وانتفع وحدث كلیب، ابن من حج لما ببغداد وسمع ملحفة في

 عز واآلخر السائر، المثل مصنف الدین وأخواه ضیاء. وٕاحسان بر ذا بهیًا، عاقالً 

  .٢ التاریخ صاحب الدین

  

  

                                         
 مجموعة:  الَذَهبي ،تحقیق أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدین النبالء،شمس أعالم سیر-١

  م) ١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥( ٣الرسالة،ط مؤسسة:  األرناؤوط ،الناشر شعیب بإشراف محققین

 .٤٨٩-٤٨٨،ص٢١ج
  .٢٢٧- ٢٢٦،ص٤٣واألعالم،اإلمام الذهبي،ج المشاهیر ووفیات اإلسالم تاریخ -٢

  

  

 



٢١٢ 

 

  قال ابن خلكان:

  الحسن: أبو الدین عز أخوه حكى

 یأخذ ال وأنه فیه، هو مما ویبرئه یداویه أنه والتزم مغربي، رجل جاءهم أقعد لما أنه  

 ثمرة فظهرت صنعه، بدهن معالجته في وأخذ قوله، إلى  افملن برئه، بعد إال أجرا

: لي فقال البرء كمال على وأشرف مدهما، من یتمكن وصار رجاله والنت صنعته

  معاناته نجاح ظهر وقد لماذا: له فقلت واصرفه یرضیه شیئا المغربي هذا اعط

 وقد ومالق هؤالء صحبة من فیه كنت مما راحة في ولكني تقول، كما األمر: فقال

 بالسعي نفسي أذل معافى وأنا باألمس كنت وقدوالدعة.  االنقطاع إلى روحي سكنت

 بأنفسهم جاءوني ضروریة أمور لهم طرأت فإذا منزلي، في قاعد الیوم أنا وها إلیهم،

 زواله أرى فما المرض، هذا إال هذا سبب یكن ولم كثیر، وذاك هذا وبین رأیي، ألخذ

 الذل من سلیما حرا باقیه أعیش فدعني القلیل، إال العمر نم  یبق ولم معالجته، وال

  .١بإحسان الرجل وصرفت قوله فقبلت: الدین عز قال حظ، بأوفر منه أخذت وقد

  

  

  

  

                                         
 بن بكر أبي بن محمد بن أحمد الدین شمس العباس الزمان ،أبو أبناء وأنباء األعیان وفیات -١

  .١٤٣-١٤٢،ص٤بیروت،ج – صادر دار:  عباس ،الناشر إحسان:  خلكان، تحقیق

  

 



٢١٣ 

 

  المطلب الثاني:

  وآثاره العلمیة) حیاته العلمیة(شیوخه وتالمیذه

  -  من أشهرشیوخه:

  حو عن شیخه أبي محمد     سمع اإلمام ابن األثیر لكثیر من الشیوخ فقد سمع الن-١

  .١سعید بن االمبارك

  الحراني: الوهاب عبد بن المنعم عبد ُكلیب ابن-٢

 سعد بن الوهاب عبد بن المنعم عبد الفرج أبو العصر، مسند األمین، الجلیل، الشیخ

 اآلجري؛ التاجر، الحنبلي، البغدادي، ثم الحراني، كلیب بن خضر بن صدقة بن

 اإلسناد، علو إلیه مائة وانتهى خمس سنة صفر، في: ولد .اآلجر درب في لسكناه

  .٢للروایة محبا صبورا، وكان وذهنه، بحواسه ومتع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 بن بكر أبي بن محمد بن أحمد الدین شمس العباس أبو الزمان ، أبناء وأنباء األعیان وفیات -١

 .١٤١،ص٤بیروت ،ج - صادر دار:  عباس ،الناشر إحسان:  قیق، تح خلكان
 مجموعة:  الَذَهبي ،تحقیق أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدین النبالء ،شمس أعالم سیر-٢

  .٢٤٠،ص٢١الرسالة،ج مؤسسة:  األرناؤوط ،الناشر شعیب بإشراف محققین

  

  

 



٢١٤ 

 

  

  ومن أشهر تالمیذه:-ب

  واإلمام تاج الدین عبد المحسن بن محمد الحامض وطائفة منهم: ١روى عنه ولده

  : القوصي الشهاب-١

  .٢كبیر معجم له حامد بن إسماعیل هو

 الصالح الشیخ أحمد بن الواحد عبد بن أحمد بن علي البخاري ابن الدین فخر دالمسن

 أبي الدین شمس العالمة ابن الحسن أبو الدین فخر العالم مسند العالم المعمر الورع

 خمس سنة آخر في ولد  البخاري والده المعروف الحنبلي الصالحي المقدسي العباس

 أبو الضیاء الحافظ عمه له واستجاز تمائةوس تسعین سنة وتوفي وخمسمائة وتسعین

  .٣الخشوعي طاهر أبا اهللا عبد

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 ث فیها .لم أجد اسم ولده الذي روى عنه في الكتب التي قمت بالبح-١
     غدة ،دار أبو الفتاح عبد:  العسقالني ،المحقق حجر بن علي بن أحمد المیزان ، لسان-  ٢

 .٢٤٣،ص٩االسالمیة،ج المطبوعات مكتب:  النشر
 وتركي األرناؤوط أحمد الصفدي ،تحقیق أیبك بن خلیل الدین بالوفیات ،صالح الوافي-٣

  .١٢١،ص٢٠بیروت،ج- م)٢٠٠٠ - هـ٤٢٠التراث ( إحیاء دار مصطفى الناشر:

  

  

 



٢١٥ 

 

  ومن آثاره العلمیة:-ج

صنف ابن األثیر الجزري كثیرا من المصنفات منها ماهو مطبوع ومنها ماهو مفقود 

  ومنها ماهو مخطوط ومن النماذج على ذلك: 

  اإلنصاف في الجمع بین الكشف والكشاف.-١

  ي شرح مقدمة ابن الدهان.البدیع ف-٢

  المصطفى المختار من األدعیة واألذكار.-٣

  شرح مسند الشافعي -٤

  الرسول: أحادیث من األصول جامع-٥

 داود، وأبو والموطأ، ومسلم، البخاري،: الستة األصول األثیر ابن فیه وقد جمع 

 بنال) األصول جامع إلى الوصول تیسیر( یسمى مختصر وله والترمذي، والنسائي،

  .١)هـ ٩٤٤(ت الشیباني، الدیبع

  النهایة في غریب الحدیث واألثر.-٦

  

  

  

  

  

  

                                         
  .٤٨٩،ص٢١النبالء،اإلمام الذهبي،ج أعالم سير -١

  

  

  

  

  

  

 



٢١٦ 

 

  

  هـاء علیـاء العلمـه وثنـالث:وفاتـطلب الثـالم

  ه:ـــوفات

  .سنة وستین ثالثا عاش

  .١بالموصل  مائة وست ست سنة في: توفي

  ثناء العلماء علیه:

  : حقه في إربل تاریخ في المستوفي ابن البركات أبو قال

 األماثل وفرد إلیهم، المشار األفاضل وأحد قدرا، النبالء وأكبر ذكرا، العلماء أشهر

  .٢علیهم األمور في المعتمد

 :خلكان ابن قال

 مهیبا، عاقال، ورعا واإلنشاء، الحساب، بصنعة عالما نحویا أدیبا محدثا فقیها كان 

  وٕاحسان. بر، ذا

 كان وقال نقطة ابن وذكره علیه منهما كل وأثنى والمنذري المستوفي ابن وذكره 

  .٣ فاضال

  

                              

                                         
 مجموعة:  الَذَهبي تحقیق أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدین شمس النبالء، أعالم سیر -١

 .٤٧٠،ص٢١الرسالةج مؤسسة:  األرناؤوط ،الناشر شعیب بإشراف محققین
 بن بكر أبي بن محمد بن أحمد الدین شمس العباس ،أبوالزمان  أبناء وأنباء األعیان وفیات-٢

 ١٤١،ص٤بیروت،ج – صادر دار:  عباس ،الناشر إحسان:  خلكان ،تحقیق
 قاضي بن عمر بن محمد بن أحمد بن بكر أبو شهبة ، قاضى البن ـ الشافعیة طبقات -٣

هـ  ١٤٠٧ - بیروت -  الكتب عالم:  الناشر خان ، العلیم عبد الحافظ. د:  تحقیق

  .٦١،ص٢،ج١،ط

  

  

 



٢١٧ 

 

                                  

                                   

   المبحث الثاني:

  التعریف بكتابه النهایة في غریب الحدیث واآلثر

  :وفیه مطلبان

  المطلب األول:وصف كتابه ومصادره

ر بذكر مقدمة رائعة في كتابه النهایة في غریب الحدیث واألثر  رأیت قام ابن األثی 

أن أقوم بنقلها كاملة حتى تكون الفائدة أكبر لكل من یطلع على هذا البحث حیث 

 ذوي عند ارتیاب وال والعقول، األلباب أولي بین ذكر ابن األثیر أنه الخالف

 قدرا، اإلسالمیة العلوم أشرف من واآلثار الحدیث علم أن والمحصول، المعارف

  .أجرا وأعظمها نفعا وأكملها ذكرا، وأحسنها

 فرض وأنه إلیها، أضیف التي ومعاقده علیها، یدور التي األسالم أقطاب أحد وأنه

  .واعتزامه إحكامه یتعین الدین حقوق من وحق التزامه، یجب الكفایات فروض من

 أحدهما: قسمین ینقسم -المتعین وااللتزام البین االهتمام من -الحال هذه على وهو

 الرتبة؛ في مقدمة ألفاظه معرفة أن شك وال. معانیه معرفة والثاني ألفاظه، معرفة

 علیها، المعاني ترتبت عرفت فإذا التفاهم، یحصل وبها الخطاب في األصل ألنها

  .أولى ببیانها اإلهتمام فكان

 ألن المركبة؛ معرفة على قدمةم المفردة ومعرفة ومركبة، مفردة إلى تنقسم األلفاظ ثم

  .عام واآلخر خاص أحدهما: قسمین تنقسم المفردة واأللفاظ .اإلفراد عن فرع التركیب

 في بینهم یدور مما العربي اللسان أهل جمهور معرفته في یشترك ما فهو العام أما 

 وه،وتداول بینهم فیما تناقلوه السواء، من قریب أو سواء شرع معرفته في فهم الخطاب،

  بینهم. التفاهم لضرورة وتعلموهالصغر  حال من وتلقفوه

 یعرفها ال التي الغریبة، والكلمات اللغویة، األلفاظ من فیه ورد ما فهو الخاص وأما

   -هم ما وقلیل -مظانها من واستخرجها علیها وحافظ بها، عني من إال
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 مما بالبیان وأولى ،سواه مما أهم األلفاظ من الخاص النوع هذا بمعرفة االهتمام فكان

 إلیه الحاجة إذ بذكره؛ التعریف في ومبدوا غیره، على الرتبة في ومقدما عداه،

  .والعرفان اإلیضاح في الزمة البیان، في ضروریة

 الكلمة وزن معرفة فهي ذاته أما: وصفاته ذاته معرفة إلى تنقسم معرفته ثم   

 وأما. ببناء بناء أو بحرف حرف یتبدل لئال وضبطها؛ حروفها وتألیف وبنائها،

 غیر أو بأمر، خبرو أ بمفعول، فاعل یختل لئال وٕاعرابه، حركاته معرفة فهي صفاته

 اللغة علماء بها استقل الذات فمعرفة علیها، الحدیث فهم مبنى التي المعاني من ذلك

 ال الفریقان كان وٕان والتصریف، النحو علماء بها استقل الصفات ومعرفة واالشتقاق،

  .البیان في صاحبه إلى منهما كل الضطرار یفترقان ادانیك

 كان وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول أن: -وتوفیقه بلطفه وٕایانا اهللا أیدك - عرفت وقد

 لهجة، وأبینهم ،لفظا وأسدهم نطقا، وأعذبهم،بیانا وأوضحهم لسانا، العرب أفصح

 إلهیا، تأییدا. صوابال طرق إلى وأهداهم الخطاب، بمواقع حجة وأعرفهم وأقومهم

 طالب أبي بن علي له قال لقد حتى روحانیة، ورعایة ربانیة، وعنایة. سماویا ولطفا

  :-نهد بني وفد یخاطب وسمعه -وجهه اهللا كرم

 أدبني(فقال! أكثره نفهم بماال العرب وفود تكلم ونراك واحد، أب بنو نحن اهللا رسول یا

 یخاطب وسلم علیه اهللا صلى فكان .١) سعد بني في وربیت تأدیبي، فأحسن ربي

 بما منهم كال وفصائلهم، بطونهم وتباین وقبائلهم، شعوبهم اختالف على العرب

  .یعملون بما ویحادثهم یفهمون،

  :-قوله اهللا صدق - قال ولهذا

    ٢عقولهم) قدر على الناس أخاطب أن (أمرت

  

                                         
   ١الحدیث سبق تخریجه في المقدمة ، ص-  ١

٢
  .٣،ص١ورد الحدیث في النهایة في غریب الحدیث واألثر ،ابن األثیر،ج-
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 من فیه وجمع بیه،أ بني من غیره یعلمه یكن لم ما أعلمه قد وجل عز اهللا فكأن 

 عنهم اهللا رضي أصحابه وكان. ودانیه العرب قاصي في یوجد ولم تفرق ما المعارف

 فیوضحه عنه سألوه جهلوه وما یقوله، ما أكثر یعرفون العرب من علیه یفد ومن

. المستقیم السنن هذا على وفاته حین إلى وسلم علیه اهللا صلى عصره واستمر.لهم

 هذا سالكا النمط هذا على جاریا -الصحابة عصر وهو -الثاني العصر وجاء

 یتطرق وال الخلل، یتداخله ال محروسا صحیحا عندهم العربي اللسان فكان. المنهج

 والفرس الروم من جنسهم غیر العرب وخالط األمصار، فتحت أن إلى الزلل، إلیه

 وأفاء دهم،بال المسلمین على اهللا فتح الذین األمم أنواع من وغیرهم والنبط، والحبش

 ونشأ اللغات وتداخلت األلسن، وامتزجت الفرق فاختلطت ورقابهم، أموالهم علیهم

 من وحفظوا منه، الخطاب في لهم بد ماال العربى اللسان من فتعلموا األوالد، بینهم

 وأهملوه الیه، الحاجة لعدم عداه ما وتركوا عنه، المحاورة في لهم غنى ال ما اللغة

 مهجورا، مطرحا المعارف أهم من كونه بعد فصار علیه، لباعثا في الرغبة لقلة

 ما على هذه والحالة األیام وتمادت. مذكورا شیئا یكن لم كأن الالزمة فرضیته وبعد

 أن إلى والصالح، االستقامة من سنن على واستمرت والثبات، التماسك من فیها

 وجاء. غریب لقلته األمر هذا بواجب والقائم قریب، والشأن الصحابة عصر انقرض

 وٕان هدیهم واقتفوا عددا، اإلتقان في قلوا لكنهم سبیلهم فسلكوا بإحسان لهم التابعون

 قد العربي واللسان إال إحسانهم على زمانهم انقضى فما یدا، البیان في مدوا كانوا

  .اآلحاد إال علیه والمحافظ به المستقل ترى فال كاد، أو أعجمیا استحال

 هذا من الناس فجهل الكریم، العهد ذلك والعهد القدیم، العصر ذلك والعصر هذا

 وراءهم واتخذوه تقدمته، علیهم یجب كان ما منه وأخروا معرفته، یلزمهم كان ما المهم

 وعز الداء أعضل فلما. قصیا بعیدا عندهم به والمشتغل منسیا، نسیا فصار ظهریا

 البصائر وذوي والنهى، المعارف أولي من جماعة وجل عز اهللا ألهم الدواء،

 فشرعوا رعایتهم، من وجانبا عنایتهم، من طرفا الشأن هذا إلى صرفوا أن والحجى،
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 الضیاع، من الشریف العلم لهذا حراسة معاهدا، لهم فیه ومهدوا مواردا، للناس فیه

  .االختالل من العزیز المهم لهذا وحفظا

 التمیمي، المثنى بن معمر یدةعب أبو وألف شیئا الفن هذا في جمع من أول إن فقیل

 قلته تكن ولم معدودات، أوراق ذا صغیرا كتابا واألثر الحدیث غریب ألفاظ من فجمع

 لشىء مبتدئ كل أن أحدهما: ألمرین ذلك كان وٕانما الحدیث، غریب من بغیره لجهله

 مث وصغیرا یكثر، ثم قلیال یكون فإنه علیه، فیه یتقدم لم ألمر ومبتدع إلیه، یسبق لم

 عم، قد الجهل یكن فلم معرفة، وعندهم بقیة فیهم كان یومئذ الناس أن والثاني. یكبر

  .طم قد الخطب وال

 من أكبر الحدیث غریب في كتابا بعده المازني شمیل بن النضر الحسن أبو جمع ثم

 بن الملك عبد جمع ثم. ولطفه حجمه صغر على وبسط فیه وشرح أبى عبیدة، كتاب

 الصنع فیه أحسن كتابا -عنه وتأخر عبیدة أبي عصر في انوك -األصمعي قریب

 وغیره بقطرب، المعروف المستنیر ابن محمد وكذلك وزاد، كتابه على ونیف وأجاد،

 عدد، ذوات أوراق في ومعناها لغتها على تكلموا أحادیث جمعوا والفقه اللغة أئمة من

 إلى الحال واستمرت. اآلخر یذكره لم حدیث بكبیر غیره عن ینفرد أحدهم یكد ولم

 غریب في المشهور كتابه فجمع المائتین، بعد وذلك سالم بن القاسم عبید أبي زمن

 واآلثار األحادیث من حواه لما أوال، -أخیرا كان وٕان -صار الذي واآلثار الحدیث

 أفنى فإنه الشأن هذا في القدوة هو فصار الجمة، والفوائد اللطیفة، والمعاني الكثیرة،

 في هذا كتابي جمعت إني(:عنه یروى فیما قال لقد حتى ذكره، به وأطاب رهعم فیه

 تتبع إلى احتاج فإنه اهللا رحمه صدق ولقد. )عمري خالصة كان وهو سنة، أربعین

 على والتابعین الصحابة وآثار كثرتها على وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول أحادیث

. رواتها وحفظ أسانیدها بطرق بیانه إلى احتاج ما منها جمع حتى وتعددها، تفرقها

 تعبه كثرة على -اهللا رحمه وظن. السعداء إال له یوفق ال شریف عزیز فن وهذا

 أن علم وما اآلثار، وأكثر الحدیث غریب معظم على أتى قد أنه -نصبه وطول

 إلیه، یرجعون الناس أیدي في كتابه ذلك على وبقي معین، والمنهل بطین الشوط

 قتیبة بن مسلم بن اهللا عبد محمد أبي عصر إلى علیه، الحدیث ریبغ في ویعتمدون
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 حذو فیه حذا واآلثار، الحدیث غریب في المشهور كتابه فصنف اهللا، رحمه الدینوري

 دعت ما إال عبید أبي كتاب في المودعة األحادیث من شیئا یودعه ولم عبید أبي

 أبي كتاب مثل كتابه فجاء ،اعتراض أو استدراك أو وبیان شرح زیادة من حاجة إلیه

  .منه أكبر أو عبید

  :كتابه  مقدمة في وقال

 الناظر وأن الحدیث، غریب تفسیر جمع قد عبید أبي كتاب أن أرى زمانا كنت وقد(

 مما نحوا ترك ما فوجدت والمذاكرة والتفتیش بالنظر ذلك تعقبت ثم به مستغن فیه

 هذین بعد بقي یكون ال أن وأرجو فسر، ما نحو على وفسرته أغفل ما فتتبعت ذكر،

  .  مقال) فیه ألحد یكون ما الحدیث غریب من الكتابین

 المشهور كتابه وجمع اهللا، رحمه الحربي إسحاق بن إبراهیم اإلمام زمانه في كان وقد

 وشرح، القول وبسط فیه جمع عدة، مجلدات ذو كبیر كتاب وهو الحدیث، غریب في

 فیها یكن لم وٕان وألفاظها، متونها بذكر وأطاله ها،أسانید بطرق األحادیث واستقصى

 كثیر كان وٕان وهجر، ترك طوله وبسبب كتابه لذلك فطال غریبة، واحدة كلمة إال

 واللغة والحدیث بالفقه عارفا متقنا حافظا إماما كان الرجل فإن المنافع؛ جم الفوائد

 تصانیف الفن اهذ في ذكرنا من غیر الناس صنف ثم .علیه اهللا رحمة واألدب،

. بثعلب المعروف اللغوي یحیى بن أحمد العباس وأبوحمدویه، بن شمر منهم كثیرة،

  .بالمبرد المعروف الثمالي یزید بن محمد العباس وأبو

 بن محمد عمر وأبو. الكندي الحسن بن وأحمد. األنباري القاسم بن محمد بكر وأبو

  .والحدیث والفقه والنحو اللغة مةأئ من هؤالء وغیر. ثعلب صاحب الزاهد الواحد عبد

 فیه واستبد بتألیف، فیه وانفرد شیئا الفن هذا في جمع ممن وعصر زمان یخل ولم

  .بتصنیف

 الخطابي أحمد بن محمد بن أحمد سلیمان أبي اإلمام عهد إلى الحال واستمرت

 في المشهور كتابه فألف وقبلها، والستین مائة ثالثال بعد وكان اهللا، رحمه البستي

 مقدمة في وقال هدیهما، واقتفى قتیبة، وابن عبید أبي نهج فیه سلك الحدیث، غریب

  :-علیهما وأثنى كتابیهما ذكر أن بعد -كتابه



٢٢٢ 

 

 بحسن مسترسال وتفسیرها، جمعها تولیت متبرض فیها للقول صبابة بعدهما (وبقیت

 هذا في یبق لم أنه أحسب وأنا زمان علي مضى أن بعد إرشادهما، وفضل هدایتهما

 في قتیبة ابن قول على وأتكل شیئا لآلخر یترك لم األول وأن متكلم، ألحد الباب

  . مقال) الحدیث غریب في ألحد یبق لم إنه: كتابه خطبة

  : علیهم وأثنى الغریب مصنفي من جماعة ذكر أن بعد ایضا الخطابي وقال

 كان إذا. الواحد بكالكتا مآلها كان حصلت إذا عددها كثرة على الكتب هذه أن (إال

 ثم بینهم، فیما فیعتوروه الواحد الحدیث على یتوالوا أن فیها سبیلهم إنما مصنفوها

 یفرج أن المسبوق شرط من یكن ولم. بعض على بعضهم ویدخل تفسیره في یتباروا

 قتیبة ابن شاكلة على قبله یفسر لم شيء في الكالم یقتضب وأن أحرزه، عما للسابق

 الكتب هذه من لواحد لیس إنه ثم. عبید أبي كتاب به عقب الذى كتابه في وصنیعه

 وصحة اللفظ بیان في عبید أبي كتاب منهاج على منها شىء یكون أن ذكرناها التي

 في قتیبة ابن كتاب جنس من یكون أن وال الفقه، وكثرة االستنباط وجودة المعنى

 إذا أوعامتها هى إنما نى،المعا وتخلیص النظائر وذكر الحجة وٕایراد التفسیر إشباع

 ال ثم الحدیث، من وسواقط أطرافا إال كتابه في یورد ال مقصر بین وقعت تقسمت

 األحادیث یسرد مطیل وبین المعنى، وٕایضاح التفسیر إشباع من حقها یوفیها

 وفي. فیها ویطنب تفسیرها یتكلف ثم شيء، منها یشكل یكاد ال التي المشهورة

 ما جماع على أتیا قد كانا إذ قبل؛ ذكرناه كتاب كل عن ومندوحة غنى الكتابین

 به أحق فصارا علیه وزادا وتأویل، تفسیر من فیهما المودعة األحادیث تضمنت

  .یفوتهما قد منها الشيء بعد الشيء ولعل له، وأملك

 إلى فصرفت كتابیهما، في یرد لم ما فیه ذكرت فإني هذا كتابنا وأما: الخطابي قال

 اهللا أحب ما منها اجتمع حتى آحادها، وألتقط مظانها أتتبع أزل ولم ،عنایتي جمعه

  .صاحبه كتاب أو عبید أبي كتاب من كنحو فصار الكتاب واتسق له، یوفق أن

 عما العلماء یسأل سنة أربعین كتابه تصنیف في مكث عبید أبا أن وبلغنى: قال

 والحوض أنف، والروضة متوافرون، ذاك إذ والناس واألثر، الحدیث تفسیر من أودعه

  . مآلن
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 فأسأر الجواد، سعي محمد أبو له سعى ثم. بعده لمن منه الكثیر غادر قد ثم    

 أتیسر لم عدد ذوات أحادیث ذلك وراء من بقي وقد كتابنا، في جمعناه الذي القدر

 نشء ولكل قوم، وقت ولكل عباده، من یشاء من على اهللا لیفتحها تركتها لتفسیرها

  :تعالى اهللا لقا. علم

�� )�������������������������������������������������������������������������������������������(١.  

 وغیرهما قتیبة وابن عبید أبي كتاب في ما الحدیث غریب من فیه جمع إنه ثم   

 لم كلمات من تتبعه مما إلیه أضاف ما مع ریب،الغ مصنفي من عصره تقدمه ممن

 اإلحاطة بین الحسن في جامعا كتابه فجاء قبله، المصنفة الكتب من واحد في تكن

  .والوضع

 الحدیث جاء أنه إال تعب، بغیر حرفها في وجدها غریبة كلمة اإلنسان أراد فإذا 

 بهذا بهكتا فانتشر والغرض، المقصود هو كان حیث كلماته حروف في مفرقا

  .واآلثار الحدیث غریب في العمدة هو وصار واألمصار، البالد في والتیسیر التسهیل

 ویستدركون سعیه، له ویشكرون أثره، ویتبعون هدیه، یقتفون بعده الناس زال وما     

 واألعمار تنقضى، واألیام. مجامیع فیه ویجمعون واآلثار، الحدیث غریب من مافاته

 بن محمود القاسم أبي اإلمام عهد إلى الفن هذا في تصنیف عن إال تنقضى وال تفنى

 الحدیث غریب في المشهور كتابه فصنف اهللا، رحمه الخوارزمي الزمخشري عمر

 من وكشف مسمى، االسم هذا صادف ولقد ) في غریب الحدیث الفائق( وسماه

 نولك المعجم، حروف على مقفى اختاره وضع على ورتبه معمى، كل الحدیث غریب

 متقدم من غیره دون كانت وٕان ومشقة، كلفة منه الحدیث طلب على العثور في

 ثم أقله، أو أكثره أو جمیعه مسرودا الحدیث إیراد بین التقفیة في جمع ألنه الكتب

 في الحدیث ذلك علیها یشتمل غریبة كلمة كل شرح فیجيء غریب من فیه ما شرح

 اإلنسان تطلبها وٕاذا حرفها، غیر في الكلمة فترد المعجم، حروف من واحد حرف

                                         
  .)٢١) ،آیة(١٤سورة الحجر،ج(-  ١
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 كلماته كانت وٕان مأخذا، وأسهل متناوال أقرب الهروي كتاب فكان یجدها، حتى تعب

  .أعم منه والفائدة أتم به النفع وكان حروفها، في متفرقة

 المدیني عیسى أبي بن بكر أبي بن محمد موسى أبي الحافظ زمن كان فلما     

 من به وتناط الرحال، إلیه تشد متقنا حافظا رهعص في إماما وكان األصفهاني،

 والحدیث القرآن غریب من الهروي مافات فیه جمع كتابا صنف قد اآلمال، الطلبة

 فیه وذهب مسلكه، وضعه في وسلك وعائدة، حجما ویماثله وفائدة، قدرا یناسبه

 وقفت وال لي تقع لم أشیاء كتابي بعد سیبقى أنه اعلم(قال ثم رتبه، كما ورتبه مذهبه،

 من فاته الذي فإن اهللا رحمه صدق ولقد.  )ینحصر ال العرب كالم ألن علیها؛

  .وخمسمائة وثمانین إحدى سنة ومات كثیر، الغریب

 علي بن الرحمن عبد الفرج أبو اإلمام موسى أبي معاصر أیضا زماننا في وكان    

 فاضال، معارفه، في متنوعا علومه في متفننا كان اهللا، رحمه البغدادي الجوزي ابن

 فیه نهج خاصة الحدیث غریب في كتابا صنف وقد. الوعظ علیه یغلب كان لكنه

  . القرآن غریب من مجردا محجته فیه وسلك كتابه، في الهروي طریق

  :قال: الغریب مصنفي ذكر أن بعد مقدمته في لفظه وهذا

 في الوسع أبذل أن فرأیت أشیاء، فاتهم قد وٕاذا شيء، یبق لم أنه الظنون (فقویت   

 أال وأرجو وتابعیهم، وأصحابه وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول حدیث غریب جمع

  .قوله هذا.  ذلك) في صنف ما جمیع عن كتابي یغني وأن ذلك، من مهم عني یشذ

 فشیئا شیئا أبوابه من منتزعا الهروي، كتاب من مختصرا فرأیته كتابه تتبعت ولقد

 في زاد ما قایست ولقد. الفاذة واللفظة الشاذة الكلمة إال لیهع یزد ولم فوضعا، ووضعا

  .كثیرة أجزاء من یسیرا جزءا إال یكن فلم الهروي كتاب من أخذه ما على كتابه

 إال الهروي ذكره مما كتابه في یذكر لم فإنه :اهللا رحمه األصفهاني موسى أبو وأما

 في آخر وجه أو رحها،ش في زیادة أو فیها، لخلل إما ذكرها إلى اضطر كلمة

 كتابه وضع ألن سبق؛ كما الهروي كتاب یضاهي كتابه فإن ذلك ومع معناها،

  .الهروي مافات استدراك



٢٢٥ 

 

 من غایة في وهو ومتمما الهروي لكتاب مكمال جعله الذي كتابه على وقفت ولما

 أحد في یتطلبها أن إلى یحتاج غریبة كلمة أراد إذا اإلنسان وكان والكمال، الحسن

 ذوا كبیران كتابان وهما اآلخر، الكتاب من طلبها وٕاال فیه وجدها فإن الكتابین

 غریب من فیهما ما أجمع أن فرأیت الكلفة، من ذلك في بما خفاء وال عدة، مجلدات

 لكلفة تسهیال بابها في أختها إلى كلمة كل وأضیف القرآن، غریب من مجردا الحدیث

 العزیمة قویت أن إلى أخرى، وأؤخر رجال دمأق ذلك في األیام بي وتمادت الطلب،

 وسهله، األمر اهللا ویسر الفعل، إلى القوة في ما إظهار في وتحققت النیة، وخلصت

 بین والجمع الكتابین اعتبار في الفكر وأنعمت النظر أمعنت فحینئذ إلیه، ووفق وسناه

 أودع مما ةكثر  على -فوجدتهما بابه، في نظیره إلى منهما كل وٕاضافة ألفاظهما،

 وأول األمر بادئ في فإني الوافر، الكثیر فاتهما قد -واألثر الحدیث غریب من فیهما

 كالبخاري الصحاح الكتب أحادیث غرائب من غریبة كلمات بذكري مر النظر

   یرد لم - الحدیث كتب في شهرة بهما وكفاك -ومسلم

 الكتابین هذین یرغ العتبار تنبهت ذلك عرفت فحیث الكتابین، هذین في منها شيء

 الخطابي أحسن لقد: قلت وأوسطه الزمان أول في المصنفة المدونة الحدیث كتب من

 هذه فكانت به، فنطق الصدق وتحرى فقاله، الحق عرف وأنصف، علیه اهللا رحمة

 الناس أیدي في الدائرة وهي الكتب، أمهات واألثر الحدیث غریب في الثالثة الكتب

 ذكرناها التى المصنفة الكتب من وغیرها أنها إال األمصار، علماء علیها یعول والتي

 الحدیث طلب عند اإلنسان یرجع ومقفى مرتبا صنف كتاب فیها یكن لم نذكرها لم أو

 بعد إال فیه الحدیث یوجد ال ترتیبه وعسر طوله على وهو الحربي، كتاب إال إلیه

 الحدیث كون من فیه ام مع والنصب المشقة من ذلك في بما خفاء وال. وعناء تعب

 إلى حدیث غریب طالب فیحتاج هو، الكتب هذه من واحد أي في یعرف ال المطلوب

 عبید أبي زمن كان فلما. بعضها من غرضه یجد حتى أكثرها أو الكتب جمیع اعتبار

 زمن في وكان اللغوي، األزهري منصور أبي اإلمام صاحب الهروي محمد بن أحمد

 غریبي بین الجمع في السائر المشهور كتابه صنف ،طبقته وفي وبعده الخطابي

 في یسبق لم وضع على المعجم حروف على مقفى ورتبه والحدیث، العزیز القرآن



٢٢٦ 

 

 في وأثبتها أماكنها من الغریبة اللغویة الكلمات فاستخرج. إلیه والحدیث القرآن غریب

 الكلمة ةمعرف التصنیف هذا من والمقصد الغرض كان إذ معانیها؛ وذكر حروفها

 وأسماء أسانیدها وطرق واآلثار األحادیث متون معرفة ال ومعنى، وٕاعرابا لغة الغریبة

   .أهله بین مشهور بنفسه مستقل علم ذلك فإن رواتها،

 المسانید من مطالعتها منها واستقصیت حضرني ما واستقریت فتتبعتها. وآخره

 فرأیت اختالفها، على اللغة وكتب وحدیثها، قدیمها والغرائب السنن وكتب والمجامیع

 على االقتصار عن حینئذ فصدفت كثیرا، الكتابین فات مما الغریبة الكلمات من فیها

 كتابیهما في ما إلى الغرائب من ووجدته علیه عثرت ما وأضفت كتابیهما، بین الجمع

  .وأمثالها نظائرها مع حروفها في

 وأنا كتابیهما، مقدمتي في یهماعل اهللا رحمة موسى وأبو الخطابي قال ما أحسن وما

  : بهما مقتدیا أیضا أقول

 صلى اهللا رسول أحادیث علیها تشتمل التي الغریبة الكلمات من فاتني قد یكون كم

 لغیري ذخیرة سبحانه اهللا جعلها عنهم، اهللا رضي وتابعیهم وأصحابه وسلم علیه اهللا

 فحیث لآلخر، األول ترك مك: الثاني القائل صدق ولقد. بها لیذكر یده على یظهرها

 علیه، اشتمال الذي الترتیب في الكتابین طریق سلكت ذلك في النیة سبحانه اهللا حقق

 من والثاني األول الحرف بالتزام المعجم حروف على التقفیة من حویاه الذي والوضع

 في وجدت أني إال الحروف، سیاق على منها الثالث بالحرف وٕاتباعهما كلمة، كل

 صارت حتى علیها الكلمة بنیت قد زائدة حروف أوائلها في كثیرة لماتك الحدیث

 طلبة وأكثر سیما ال طالبها، على األصلي موضعها یلتبس وكان نفسها، من كأنها

 باب في أثبتها أن فرأیت والزائد، األصلي بین یفرقون یكادون ال الحدیث غریب

 یراها لئال زیادته على ذكره عند ونبهت أصلیا یكن لم وٕان أولها في هو الذي الحرف

 أكون وال ذلك، إلى أنسب فال بها للجهل فیه وضعتها أني فیظن بابها غیر في أحد

 والفعل القول في المصیب فإن هذا ومع. الظن وسوء للغیبة علیها الواقف عرضت قد

  .والتوفیق العصمة اهللا نسأل والزلل؟ والسهو الغلط یأمن الذي ومن. عدیم بل قلیل



٢٢٧ 

 

 وینبه یصلحه إن خلال أو خطأ فیه ورأى هذا كتابي على وقف من أسأل وأنا     

  .جزیال أجرا تعالى اهللا ومن جمیال، شكرا مني بذلك حائزا إلیه ویشیر ویوضحه علیه

 أبي كتاب من فیه ما وعلى بالحمرة،) هاء( الهروي كتاب من فیه ما على وجعلت

 لیس عما فیهما ما لیتمیز عالمة یربغ مهمال غیرهما من أضفته وما) سینا( موسى

  .فیهما

 مضاف أحدهما: قسمین ینقسم واآلثار الحدیث غریب من الكتاب هذا في ما وجمیع 

 أنه علیه والغالب أكثره فإن مضاف غیر كان فما مضاف، غیر واآلخر مسمى، إلى

 تهحقیق تعرف ال الذي القلیل الشيء إال وسلم اهللا علیه صلى اهللا رسول أحادیث من

 مضافا كان ما وأما. مواضعه في علیه نبهنا وقد غیره، حدیث أو حدیثه من هو هل

   الحدیث صاحب هو المسمى ذلك یكون أن إما یخلو فال مسمى إلى

 غیره، أو وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول عن للحدیث راویا یكون أن وٕاما له، واللفظ

 ذكر فیه له یكون أن وٕاما ،إلیه أضیف الحدیث ذلك ذكر في سببا یكون أن وٕاما

   سمیته : وقد إلیه، بالنسبة واشتهر به الحدیث عرف

  )واألثر الحدیث غریب في النهایة(  

. الطناحي محمد محمود - الزاوى أحمد وهو بأجزائه الخمس محققا وفد حققه طاهر 

 هیتقبل وأن الكریم، لوجهه خالصا فیه سعیي یجعل أن تعالى اهللا كرم إلى أرغب وأنا

 السرائر بمودعات العالم فهو اآلخرة، الدار في بها یجزیني عنده لي ذخیرة ویجعله

 إنه مغفرته بسعة عني ویتجاوز ورحمته، بفضله یتغمدني وأن. الضمائر وخفیات

  .أنیب وٕالیه أتوكل وعلیه قریب سمیع

  

  

  

  

  

  



٢٢٨ 

 

  الثاني: المبحث

  منهج ابن األثیر في مصنفه النهایة

  بترتیب مصنفه على أحرف المعجم. بدأ ابن األثیر منهجه

  -ومن منهجه اإلستدالل باألیات القرآنیة:

  : تعالى اهللا قول قرأ الخطاب بن عمر أن أنس حدیث ومن ذلك ماجاء في

)��������������������� (١  

  :وقال

 للرعي المتهیئ المرعى: األب.  بهذا) أمرنا ما أو كلفنا ما: قال ثم األب؟ (فما

 بن قس حدیث ومنه. لإلنسان كالفاكهة للدواب المرعى من باأل وقیل: والقطع

  .٢ضبا وأصید أبا، یرتع فجعل: ساعدة

  قال ابن سیدة:

  . )��������������������تعالى:( فقال أبا كله المرعى تعالى اهللا سمى : قد حنیفة أبو قال

  ات النب من األرض أخرجت ما األب ثعلب: وقال

   قال الزبیدي:

 األنعام تأكله ما األب:  الفراء قال ، أبا كله المرعى تعالى اهللا سمى:  حنیفة أبو قال

 من فاألب ، األنعام أكلت ما:  واألب ، الناس أكله ما:  الفاكهة:  مجاهد وقال ،

  .٣لإلنسان كالفاكهة للدواب المرعى

  

  

                                         
 )٣١،آیة(٣٠سورة عبس،ج -١
 بن محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدین مجد واألثر، الحدیث غریب في النهایة-٢

- الزاوى أحمد طاهر: تحقیق )هـ٦٠٦: ت( األثیر ابن الجزري الشیباني الكریم عبد ابن محمد

 .١٣،ص١م)،ج١٩٧٩-هـ١٣٩٩بیروت( – العلمیة المكتبة: الطناحي ،الناشر محمد محمود
 ، الفیض ،أبو الحسیني الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمد، القاموس جواهر من العروس تاج-٣

 .٥،ص٢الهدایة،ج دار الناشر: ، المحققین من مجموعة تحقیق، الزَّبیدي ، بمرتضى بالملقّ 



٢٢٩ 

 

  

  

  -ومن منهجه اإلستدالل بالحدیث : - ٣

  ومن نموذج إستدالله بالحدیث:

  .وحائضة حائض، فهي ومحیضا، حیضا تحیض المرأة حاضت: یقال. الحدیث في

  : قوله صلى اهللا علیه وسلم أحادیثه فمن

  ١بخمار) إال حائض صالة تقبل (ال

 ألن حیضها، أیام في یرد ولم القلم، علیها وجرى المحیض سن بلغت التيأي 

  .وحوائض حیض الحائض وجمع علیها، صالة ال الحائض

  .٢سبعا)  أو ستا اهللا علم في (تحیضي علیه وسلم: قوله صلى اهللا ومنها

 حائضا نفسك عدي أراد انقطاعه، تنتظر حیضها أیام قعدت إذا المرأة حیضتت

 أیام على الغالب ألنهما والسبع الست خص وٕانما. الحائض تفعل ما وافعلي

  : لها صلى اهللا علیه وسلم  قال سلمة أم حدیث ومنها .٣الحیض

  ٤یدك)  يف لیست ِحیضتك (إن

  

  

  

  

                                         
 ٦٤١،ح١/٧٣/كتاب الصالة، باب المرأة تصلي بغیر خمار،٢أخرجه أبو داود، -١
ب إذا حاضت في شهر /با٢٤ورد الحدیث في فتح الباري،ابن رجب الحنبلي،كتاب الحیض،-٢

 .١٥٢،ص٢ثالث،ج
 بن محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدین مجد واألثر  لحدیثا غریب في النهایة-٣

  الزاوى أحمد طاهر:تحقیق )هـ٦٠٦: ت( األثیر ابن الجزري الشیباني الكریم عبد ابن محمد

 .٤٦٩،ص1م)،ج١٩٧٩ -هـ١٣٩٩( بیروت،- العلمیة المكتبة: الطناحي، الناشر محمد محمود
  ٢٩٩.،ح١/٢٤٥از غسل الحائض رأس،/باب جو ٣/كتاب الحیض،٣أخرجه مسلم،-٤

 



٢٣٠ 

 

  

 التجنب من الحائض تلزمها التي والحال الحیض، من االسم بالكسر الحیضة

 فالمرة - بالفتح -الحیضة فأما والقعود، الجلوس من والقعدة، كالجلسة والتحیض،

 هي ملقاة) ِحیضة كنت عائشة (لیتني حدیث ومنها ونوبه، الحیض دفع من الواحدة

  .المحایض على وتجمع المحیضة، ضاأی لها ویقال. الحیض خرقة بالكسر

   بضاعة: بئر حدیث ومنه

  . ١المحایض)  فیها قال صلى اهللا علیه وسلم: (یلقى

 ویقع. جمعه به سمي فلما حاض مصدر وهو المحیض، جمع المحایض وقیل

 استحیضت فالنة الحدیث إن ومنها.والدم والزمان والمكان المصدر على المحیض

 یقال. المعتادة حیضها أیام بعد الدم خروج رأةبالم یستمر أن: االستحاضة

  .٢الحیض من استفعال وهو مستحاضة، فهي استحیضت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

 .٦٧،ح١/١٨/كتاب الطهارة،باب ماجاء في بئر بضاعة،١أخرجه أبوداود، -١

  ٤٦٩،ص١یة في غریب الحدیث واألثر،ابن األثیر،المرجع السابق،جاالنه-٢

  

  

  

 



٢٣١ 

 

  

  

  قال ابن رجب:

  أیام عشرة أكثره: وأصحابه حنیفة وأبو سفیان قال

  .عشر خمسة أكثره: الحسن عن روي

  أیام. سبعة أكثره: طائفة عن وحكي

  .أیام سبعة الحائض وقت: مكحول قال

  .وتصلي تغتسل ثم أیام، سبعة تقعد: قال الضحاك، عنو 

 تفعل كما وتصلي تغتسل ثم أیام، سبعة النساء أقراء أعلى تمكث: األوزاعي وعن

  .المستحاضة

  .سبعة إلى أیام ستة الحیض عامة: قال أحمد، عن ثواب، بن الحسن وحكى

 وأدنى لك،ذ كان قد: قال عشر؟ خمسة تحیض كانت أنس آل من امرأة فإن: له قیل

  : حدیث ذكر ثم ، سبعة إلى أیام ستة وأقصاه یوم،: الحیض

  ) سبعا أو ستا اهللا علم في تحیضي(

 غالب السبعة أن - أعلم واهللا - به مرادهم إنما هذا في معه ذكر ومن أحمد وكالم

  ١كلهن النساء حیض أقصى أنه ال النساء؛ عادات وأكثر الحیض

  

  

  

  

  

                                         
 الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدین البخاري ،زین صحیح شرح الباري فتح-١

-السعودیة- الجوزي ابن ار: الناشر )هـ٧٩٥: ت( الحنبلي الدمشقي، ثم دادي،البغ الَسالمي،

  .٥١٨،ص١ج.محمد بن اهللا عوض بن طارق معاذ أبو:  تحقیق ، ٢هـ ،ط١٤٢٢ -الدمام

 



٢٣٢ 

 

  قال اإلمام أحمد:

 جعل وسلم علیه اهللا صلى النبي أن زعمت مستنكر، كالم الحدیث متن في     

 الیوم یخلو ولیس: قالوا )سبعا أو ستا اهللا علم في تحیضي(: لها فقال إلیها، االختیار

 تكون أن واختارت فیه حائضا كانت فإن طاهرا، أو حائضا تكون أن من السابع

 وهي وصامت، وصلت حائض، فیه هي یوم في الصالة نفسها ألزمت فقد طاهرا،

 فرض نفسها عن أسقطت فقد حائضا، تكون أن اختارت طاهرا، كانت وٕان حائض،

 في وهي الیوم، ذلك في زوجها على نفسها وحرمت والصوم، الصالة في علیها اهللا

 الفرض نفسها تلزم أن بین مرة تخیر أن جائز وغیر جائز، غیر وهذا الطاهر، حكم

  .١الحال تلك في شاءت أن نفسها عن الفرض وتسقط حال، في

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

                                         
 الشیباني أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد حنبل ،أبو بن أحمد اإلمام مسند -١

 عبد بن اهللا عبد د: وآخرون ،إشراف مرشد، عادل - رنؤوطاأل شعیب: ،المحقق )هـ٢٤١: ت(

  .١٢٣،ص٤٥م)،ج ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١(١الرسالة ط مؤسسة: التركي ،الناشر المحسن

  

 



٢٣٣ 

 

  ومن منهجه اإلهتمام بالجوانب الفقهیة:-٤

  ومن نماذج إهتمامه بالنواحي الفقهیة:

  ما جاء عنه صلى اهللا علیه وسلم 

  ١مسجدنا)  یقربن فال الخبیثة الشجرة هذه من أكل (من

 طاهرة ألنها ا؛وریحه طعمها كراهة جهة من خبثهاو  والكراث، والبصل الثوم یرید

 باالعتزال أمرهم وٕانما المساجد، عن االنقطاع في المذكورة األعذار من أكلها ولیس

  .بریحها یتأذى كان ألنه ونكاال؛ عقوبة

  قوله صلى اهللا علیه وسلم : ومنه

  ٢خبیث)   الحجام وكسب خبیث، الكلب وثمن خبیث، البغي (مهر

 ویعرف المعنى، في بینها ویفرق اللفظ يف القرائن بین الكالم یجمع قد: الخطابي قال

 فیهما بالخبیث فیرید الكلب وثمن البغي مهر فأما. والمقاصد األغراض من ذلك

 كسب وأما. حرام وأخذه علیه العوض وبذل حرام، والزنا نجس، الكلب ألن الحرام

 لالفص في الكالم یكون وقد. مباحة الحجامة ألن الكراهة، فیه بالخبیث فیرید الحجام

 وبعضه الحقیقة، على وبعضه الندب، على وبعضه الوجوب، على بعضه الواحد

  .٣معانیها  واعتبار األصول بدالئل بینها ویفرق المجاز، على

  

  

  

  

                                         
 ٣٤ص ، ٤ ج ، /باب نهي من أكل بصال أو ثوما أوكراتا١٨/كتاب المساجد،٦أخرجه مسلم،-١

 ١٢٨٤ ح ،
 .١٥٦٨،ح٣/١١٩٩ن الكلب،/باب تحریم ثم٩/كتاب المساقاة، ٢٢أخرجه مسلم، -٢
 بن محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدین مجد واألثر، الحدیث غریب في النهایة-٣

- الزاوى أحمد طاهر: ، تحقیق)هـ٦٠٦: ت( األثیر ابن الجزري الشیباني الكریم عبد ابن محمد

  .٥،ص٢م)،ج١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ بیروت،(- العلمیة المكتبة: الطناحي، ،الناشر محمد محمود

 



٢٣٤ 

 

  .الحال كریه ثقیلها أي النفس) خبیث وهو یوما (أصبح هرقل حدیث وفي

  قوله صلى اهللا علیه وسلم:  ومنه

  .١قل لقست نفسي)لی نفسي ولكن خبثت أحدكم یقولن (ال

  .الخبث اسم كره كأنه وغثت، ثقلت أي

  كما جاء في قوله صلى اهللا علیه وسلم:

  .والبول الغائط هماوالمراد ب ٢األخبثین) یدافع وهو الرجل یصلین (ال

  قال صلى اهللا علیه وسلم :

 الكیر ینفي كما الناس تنفي المدینة، وهي یثرب، یقولون القرى، تأكل بقریة (أمرت

    .٣الحدید ) خبث

  .٤أذیبا إذا وغیرهما والنحاس الفضة وسخ من النار تلقیه ما هو

  

  

  

  

  

  

                                         
/ أخرجه ٦١٧٩،ح٨/٤١/كتاب األدب،باب الیقل خبثت نفسي،٧٨أخرجه البخاري، -١

/كتاب األلفاظ من األدب وغیرها،باب كراهة قول اإلنسان خبثت ٤٠مسلم،

 .٢٢٥٠،ح٤/١٧٦٥نفسي،
 وهو وال طعام بحضرة كراهةالصالة /باب١٦/كتاب المساجد ومواضع الصالة ،٥أخرجه مسلم،-٢

 ٥٦٠،ح١/٣٩٣ثان،األخب یدافعه
 ٤٨٧،ح٢/١٠٠٦/باب المدینة تنفي شرارها ،٨٨/كتاب الحج ، ١٥أخرجه مسلم، -٣
  .٥،ص٢النهایة في غریب الحدیث،ابن األثیر،ج-٤

  

 



٢٣٥ 

 

 غائلة) وال خبثة، وال الداء، -أمة أو عبدا منه اشترى -خالد بن للعداء كتب وفیه(إنه

 الخبیث، أنواع من نوع: والخبثة. بالطیب الحالل عن عبر كما الحرام، بالخبثة أراد

 من أو أمانا، أو عهدا أعطي كمن سبیهم، یحل ال قوم من أنه ال رقیق، عبد أنه أراد

  .األصل فى حر هو

 ویقال. خبیث یا یرید خبثة) یا: عنه اهللا رضي ألنس قال الحجاج (أنه حدیث ومنه

  .خبثة الخبیثة لألخالق

 جمیعا، والمرأة للرجل ویقال. الخبیث المخبثان مخبثان) (كذب سعید حدیث وفي 

  .مبالغةال على یدل وكأنه

 مرا) عاقبته فوجدنا مضضنا عیدانك (خباث،كل الدنیا یخاطب الحسن حدیث وفي 

. خباث یا أي: محذوف النداء وحرف الخبث، من معدول، -قطام بوزن -خباث

  .١مرة عاقبتك فوجدنا وخبرناك جربناك إنا یرید: المص مثل والمض

   ٢والخبائث)  الخبث من بك وفیه (أعوذ

 وقیل. وٕاناثهم الشیاطین ذكور یرید الخبیثة، جمع والخبائث بیث،الخ جمع الباء بضم

 بها یرید والخبائث. وغیره فجور من الفعل طیب خالف وهو الباء، بسكون الخبث هو

  .الردیئة والخصال المذمومة األفعال

  .٣المخبث) الخبیث النجس الرجس من بك وفیه (أعوذ

                                         
 .٦- ٥،ص٢النهایة في غریب الحدیث ،ابن األثیر،المرجع السابق،ج-  ١
 ٧١٤،ح٢/٦٢/كتاب الطهارة،باب مایقول الرجل إذا دخل الخالء،١أخرجه أبوداود، -٢
/باب مایقول الرجل إذا دخل ٩/كتاب الطهارة وسننها،١، ماجه أخرجه ابن -٣

  .٢٩٩،ح١/١٠٩الخالء،

 بن اهللا عبید عن أیوب، بن یحیى حدثنا: قال مریم أبي ابن حدثنا: قال یحیى بن محمد حدثنا

: " قال وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول أن أمامة، أبي عن القاسم، عن یزید، بن علي عن زحر،

 الخبیث النجس، الرجس من بك أعوذ إني اللهم: یقول أن مرفقه دخل إذا أحدكم یعجز ال

 یزید بن ضعیف فیه علي إسناده الحسن صاحب األكفان أبو قال  " الرجیم الشیطان المخبث،

 عن بمتن أو علیه یتابع ال بإسناد، یأتي أن إما الثقات أحادیث تشبه ال أحادیثه بصریا أظنه

 .)٣٦٢/ ٦الرجال ضعفاء في (الكامل. مجهول عن یروي أو منكر قاتالث



٢٣٦ 

 

 فرسه للذي یقال كما خبثاء، نهأعوا الذي والمخبث نفسه، في الخبث ذو الخبیث

  .فیه ویوقعهم الخبث یعلمهم الذي هو وقیل. مضعف ضعیف

 وفیه فیه یقع لما مفسد فاسد أي مخبث) خبیث قلیب في بدر(فألقوا قتلى حدیث ومنه

   .والفجور الفسق أراد وكذا) كذا كان الخبث كثر (إذا

 سقیم مخدج برجل سلمو  علیه اهللا صلى النبي أتي عبادة أنه بن سعد حدیث ومنه

  .١یزني أي بها یخبث أمة مع وجد

 ولألنثى خبث یا للذكر ویقال خاصة النداء في إال مخبثان یستعمل ال بعضهم وقال

  .٢خباث یا

  

  ومن منهجه اإلهتمام بجانب اللغة والنحو: -٥

 والطوي. آبارها من مطویة بئر أي بدر أطواء من طوي في بدر قذفوا حدیث في   

 كشریف األطواء، على جمعوه فلذلك مفعول، بمعنى فعیل صفة، األصل في

  .االسمیة باب إلى انتقل قد كان وٕان وأیتام، ویتیم وأشراف،

 تطوى الصفة أهل وأترك أخدمك ال: لها قال عنها اهللا رضي فاطمة حدیث وفي

 لم جائع البطن خالي أي: طاو فهو طوى یطوى الجوع من طوي: یقال بطونهم

  .ذلك تعمد إذا طويی وطوى.یأكل

 ألن مسافتها، تقطع أي )بالنهار تطوى ال ما باللیل تطوى األرض إن( الحدیث ومنه

  الحر لعدم والسیر المشي على ،وأقدرالنهار في منه أنشط فیه اإلنسان

  .٣وغیره 

                                         
 .٦،ص٢النهایة في غریب الحدیث واألثر،ابن األثیر،ج -  ١
  .١٤١،ص٢لسان العرب،محمد بن مكرم بن منظور،ج-٢

  

  

 
 بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدین واألثر ،مجد الحدیث غریب في النهایة-٣

: تحقیق )هـ٦٠٦: ت( األثیر ابن الجزري الشیباني كریمال عبد ابن محمد بن محمد



٢٣٧ 

 

  

  جاء عن ابن بطال:

 وقال باللیل، تطوى األرض إن: وقال باللیل، المشى على المسافر الرسول حض 

 فى اإلنسان فشبه ،- سبیل عابر أو غریب، كأنك الدنیا فى كن: عمر بن اهللا بدلع

 اآلخرة، إلى وطریق نقلة دار الدنیا ألن الحقیقة؛ على هو وكذلك بالمسافر، الدنیا

 .١وفراغهم  فرصتهم أوقات یغتنموا أن أمته فنبه

  قال القاضي عیاض:

 هواء لرقة فیها السیر ویسرع طعتق أي بالنهار تطوى ال ما باللیل تطوى األرض إن

 النهار حر خالف الحمل ویخفف الدواب وینشط السیر على یعین الحر وعدم اللیل

 عند موضع: الواو وفتح الطاء بضم وهو ى)وَ (طُ  ذكر الحدیث ففي، الهجائر ولهب

 بكسرالواو بدر أطواء من ،وطوى به یغتسل أن مكة دخل لمن یستحب مكة باب

  .٢أطواء وجمعها بالحجارة المطویة البیر هي مشدد وآخره الطاء وفتح

  .٣طهور) بغیر صالة اهللا یقبل (ال قال صلى اهللا علیه وسلم:

  

  

                                                                                                                     

 بیروت،-العلمیة المكتبة: الطناحي،الناشر محمد محمود- الزاوى أحمد طاهر

 .١٤٦،ص٣م،ج١٩٧٩ - هـ١٣٩٩

:  ت الملك( عبد بن خلف بن علي الحسن أبو بطال بطال ،ابن البن البخارى صحیح شرح-١

الریاض  السعودیة، - الرشد مكتبة: النشر هیم ،دارإبرا بن یاسر تمیم أبو: ،تحقیق )هـ٤٤٩

 ٩٧،ص١م)،ج٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ (٢،ط
 عیاض بن موسى بن عیاض الفضل أبو اآلثار ،القاضي صحاح على األنوار مشارق-٢

 ٣٢٣،ص١التراث،ج ودار العتیقة المكتبة:  النشر المالكي ،دار السبتي الیحصبي
/باب الیقبل اهللا صالة بغیر ٢ا ،/كتاب الطهارة وسننه١أخرجه ابن ماجه ،-٣

  .٢٧٣،ح١٠٠طهور،ا/

  

 



٢٣٨ 

 

  

  

  

 وء،ضُ والوُ  وءضُ كالوَ  به، یتطهر الذي الماء وبالفتح التطهر،: بالضم هورالطُ 

 فعلى عا،م والمصدر الماء على یقع بالفتح هورالطَّ : سیبویه وقال. ورحُ والسُّ  ورحُ والسَّ 

   .التطهر بهما والمراد وضمها، الطاء بفتح الحدیث یكون أن یجوز هذا

. ُمَتَطهِّر َفُهوَ  َتَطهُّراً  َیَتَطهَّرُ  وَتَطهَّرَ  ،َیْطُهُر  وَطُهرَ  .َطاِهر َفُهوَ  ُطْهراً  َیْطُهرُ  َطَهرَ  

 أبنیة من فعوال ألن النجس، ویزیل الحدث یرفع الذي هو: الفقه في الطَُّهور َواْلَماءُ 

  : الطهور غیر الطاهر والماء. الطهارة في تناهى فكأنه المبالغة،

  .١والغسل الوضوء في كالمستعمل النجس، یزیل وال الحدث یرفع ال الذي هو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .١٤٧،ص٣النهایة في غریب الحدیث واألثر،ابن األثیر،المرجع السابق،ج-١

  

  

  

 



٢٣٩ 

 

  

  

  

  

  -:ومن منهجه اإلستشهاد بالشعر- ٦

 فلم بسهم، رمیته أو طعنته إذا: الرجل أقصدت بأسهمها) علي (وأقصدت حدیث وفي

  .مقصد فهو مقاتله، تخط

   :ثور بن حمید شعر ومنه

  مُّداـَتعَ  وٕانْ  ْنَهاـمِ  َخَطًأ ِإنْ  ُمْقَصَدا*** ُسَلْیْمىَ  ِمن َقْلبي أْصَبح         

   تقصدت) حتى بالرماح المداعسة وفیه(كانت 

  .قطعا أي:قصدا وصارت تكسرت أي

  :لتفقا الموت عند غشیة بكر أبا أخذت عائشة، حدیث كماجاء في

  ُیهَراقُ  َأنَّهُ  َیْوماً  ُبدَّ  الَ  *** ُمَقنَّعاً  َدْمُعه َیزال الَ  َمنْ         

   ورواه بعضهم:

  ُیهَراقُ  َأنَّهُ  َیْوماً  ُبدَّ  الَ  ***ُمَقنَّعاً  َدْمُعه َیزال الَ  َمنْ         

  .١البكاء یبرزه أن بد فال فیها كامنا شؤونه في مغطى دمعه كان من: یراد أن ویجوز

  جاء عن ابن منظور:

  .قتلته حیة وأقصدته مكانه فقتل أصاب أي السهم وأقصد    

  :األخطل قال   

  یدري وال یصید فالرامي بسهمیك *** رمیتني إذ أقصدتني قد كنت فإن   

 رمیته أو طعنته إذا الرجل أقصدت بأسهمها وأقصدت علي حدیث وفي یختل وال أي 

  ثور: ابن حمید شعر يوف مقصد فهو مقاتله تخطئ فلم بسهم

  .٢تعمدا وٕان منها خطأ إن***  مقصدا سلیمى من قلبي أصبح        

                                         
 ١١٥- ٦٨،ص٤النهایة في غریب الحدیث،ابن األثیر،ج-١
  .٣٥٣،ص٣لسان العرب،ابن منظور،ج-٢



٢٤٠ 

 

  

  ومن منهجه اإلكثار من اإلستشهاد بأقوال الصحابة: -٧

لم یفرد اإلمام ابن األثیر باب خاص  بالصحابة والتابعین كما فعل غیره من علماء 

كل أجزاء مصنفه ومثال  والهم فيالغریب الذین سبقوه بل قام بذكر أقوالهم مضمنا ألق

   :ثوبان حدیث ماجاء فيذلك: 

  .السوار: القلب فضة) من بقلبین والحسین الحسن حلت فاطمة (إن

   قلبین) عائشة ید في رأى الحدیث (أنه ومنه

  ١)  ����������������������������������������������������( تعالى قوله في عائشة حدیث ومنه

  والفتخة  بالقل: قالت 

  أي ألم وعلة قلبة) به ما یمشي (فانطلق وفیه  

  .ویؤنث ویذكر تطو، لم التي البئر: القلیب بدر) قلیب على وقف (أنه وفیه

 خشب من نعل وهو قالب، جمع القوالب) یلبسن إسرائیل بني نساء (كان وفیه

  .معرب إنه: وقیل. وتفتح المه وتكسر كالقبقاب،

  .٢بهما) تطاول القالبین تلبس المرأة كانت( مسعود ابن حدیث ومنه 

  

  

  

  

                                                                                                                     

  

  

 
 ).٣١،آیة(١٨سورة النور،ج -١
  .٩٨،ص٤ألثر،ابن األثیر،جالنهایة في غریب الحدیث وا-٢

  

  

 



٢٤١ 

 

  

  
  

  جاء في صحیح البخاري:

 سفرة في انطلقوا وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من رهطا أن     

 فلدغ یضیفوهم، أن فأبوا فاستضافوهم العرب، أحیاء من بحي نزلوا حتى سافروها،

 هؤالء أتیتم لو: بعضهم لفقا شيء، ینفعه ال شيء بكل له فسعوا الحي، ذلك سید

 أیها یا: فقالوا فأتوهم شيء، بعضهم عند یكون أن لعله بكم، نزلوا قد الذین الرهط

 منكم أحد عند فهل شيء، ینفعه ال شيء بكل له فسعینا لدغ، سیدنا إن الرهط،

 تضیفونا، فلم استضفناكم لقد واهللا ولكن لراق، إني واهللا نعم،: بعضهم فقال شيء؟

 فانطلق الغنم، من قطیع على فصالحوهم جعال، لنا تجعلوا حتى لكم راقب أنا فما

 یمشي فانطلق عقال، من نشط لكأنما حتى العالمین رب هللا الحمد: ویقرأ یتفل فجعل

 فقال اقسموا،: بعضهم فقال علیه، صالحوهم الذي جعلهم فأوفوهم: قال قلبة، به ما

 كان، الذي له فنذكر وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول نأتي حتى تفعلوا ال: رقى الذي

فقال صلى  له، فذكروا وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول على فقدموا یأمرنا، ما فننظر

  ١:اهللا علیه وسلم

  .٢بسهم) معكم لي واضربوا اقسموا أصبتم، رقیة؟ أنها یدریك (وما

  

                                         
 بن زهیر محمد: الجعفي ،المحقق البخاري عبداهللا أبو إسماعیل بن محمد البخاري، صحیح-١

 فؤاد محمد ترقیم ترقیم بإضافة السلطانیة عن مصورة( النجاة طوق دار: الناصر ،الناشر ناصر

 ١٣٣،ص٧هـ،ج١٤٢٢ ،١،ط)الباقي عبد
  ٥٧٤٩،ح٧/١٣٣الرقیة، باب النفث في الرقیة،/كتاب الطب في ٧٦أخرجه البخاري،-٢
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  :ومن منهجه اإلستشهاد بكالم العرب- ٨

 وأقول قائم، زید قلت: تقول بعده، فیما یعمل ال المالك بمعنى كان إذا القول وفعل

 بمعنى القول جعلت فإن قائما، زید قلت: فیقول یعمله العرب وبعض  .منطلق عمرو

  منطلقا؟ زیدا تقولو  ذاهبا، عمرا تقول متى :كقولك االستفهام، مع أعملته الظن

  .یده) على بالماء (فقال وفیه 

 األفعال، جمیع عن عبارة القول تجعل العرب هكذا) بثوبه (فقال آخر حدیث وفي 

. مشى أي: برجله وقال: أخذ أي: بیده قال: فتقول واللسان، الكالم غیر على وتطلقه

    :الشاعر قال

   وطاعة سمعا العینان له وقالت          

 على ذلك وكل. رفعه أي: بثوبه وقال. قلب أي: یده على بالماء وقال. أومأت أي

  :روي كما واالتساع المجاز

  ١صدق) : قالوا الیدین؟ ذو یقول ما: (فقال السهو حدیث في

  .٢یتكلموا ولم نعم، أي. برؤوسهم أومأوا أنهم روي

  

  

  

  

                                         
/باب السهو في الصالة والسجود ١٩/كتاب المساجد ومواضع الصالة ، ٥أخرجه مسلم،،-١

 .٥٧٣،ح ١/٤٠٣له،
  .١٢٤-١٢٣،ص٤النهایة في غریب الحدیث واألثر،ابن األثیر،ج-٢

  

  

 



٢٤٣ 

 

  

  

  ومن منهجه اإلهتمام بجانب العقیدة بصورة كبیرة:-٩

  ومن نماذج إهتمامه بالعقیدة:

 بسيال أراد: قیل ١بعض) رقاب بعضكم یضرب كفارا بعدي ترجعن ال (أال فیه

 النهي بذلك أراد كأنه. ثوبا فوقها لبس إذا كافر، فهو درعه، فوق كفر: یقال. السالح

  .الحرب عن

 الناس إذااستعرضواالخوارج، یفعله كما الناس، تكفیر تعتقدوا ال معناه: وقیل

  .٢فیكفرونهم

   ٣أحدهما)  به باء فقد كافر یا ألخیه قال قوله صلى اهللا علیه وسلم: (من ومنه

 إلیه الكفر عاد كذب وٕان كافر، فهو صدق فإن یكذب، أو علیه یصدق نأ إما

  المسلم أخاه بتكفیره

 فروع من بفرع الكفر واآلخر ضده، وهو اإلیمان بأصل الكفر أحدهما: صنفان والكفر

  .اإلیمان أصل عن به یخرج فال اإلسالم،

  .به یعترف وال أصال اهللا یعرف بأال إنكار، كفر: أنحاء أربعة على الكفر: وقیل

  .بلسانه یقر وال بقلبه اهللا یعرف إبلیس، ككفر جحود، وكفر

 ككفر وبغیا، حسدا به، یدین وال بلسانه ویعترف بقلبه یعترف أن وهو عناد، وكفر

  .وأضرابه جهل أبي

  .٤بقلبه یعتقد وال بلسانه یقر أن وهو نفاق، وكفر

                                         
أو حق   /كتاب الحدود، باب ظهر المؤمن حمى إال في حد٨٩أخرجه البخاري، - ١

 ٦٤٠٣،ح٦/٢٤٩٠،
 .١٨٥،ص٤النهایة في غریب الحدیث،ابن األثیر،ج-٢
/كتاب األدب، باب من كفر أخاه بغیر تأویل فهو كما قال ٧٨أخرجه البخاري، -٣

ل ألخیه المسلم یاكافر /باب بیان حال من قا٢٦/كتاب اإلیمان،١/ و مسلم ،٦١٠٤،ح٨/٢٦،

 ٦٠،ح١/٧٩،

 .١٨٦،ص٤ن األثیر،جالنهایة في غریب الحدیث،اب - ٤



٢٤٤ 

 

  

 یقوله الذي: فقال كافرا؟ یهأتسم: القرآن بخلق یقول عمن األزهري سئل: الهروي قال

  : اآلخر في قال ثم قال، ما مثل ویقول ثالثا السؤال علیه فأعید كفر،

  : له عباس قیل ابن حدیث ومنه یقول قد

)�������������������������������������������������������������������������� (١  

  . اآلخر والیوم باهللا كفر كمن ولیسوا كفرة، هم: قال

 فثار الجاهلیة، في منهم كان ما ذكروا والخزرج األوس إن اآلخر حدیثه ومنه 

  : تعالى اهللا فأنزل بالسیوف، بعض إلى بعضهم

)��������������������������������������������������(٢.  

  ٣.والمودة األلفة من علیه كانوا ما تغطیتهم على ولكن باهللا، الكفر على ذلك یكن ولم

  مسعود قال صلى اهللا علیه وسلم: ابن یثحد ومنه

  .٤باإلسالم) أحدهما كفر فقد عدو، لي أنت: للرجل الرجل قال (إذا 

 فقد یعرفها لم فمن إخوانا، بنعمته فأصبحوا قلوبهم بین ألف اهللا ألن نعمته، كفر أراد

  . النعمة كفر أي : ٦كفر) فقد ترك (من الحدیث ومنه .٥كفرها

 . ٧كفر) فقد حائضا أتى ناآلخر(م الحدیث وكذلك

 
 
 

                                         
 ). ٤٤،آیة(٦سورة المائدة،ج-١
 )١٠١،آیة(٤سورة آل عمران،ج-٢
 ١٨٥،ص٤غریب الحدیث،ابن األثیر،ج-  ٣
 (األدب المفرد).٤٢١،ح١/١٥٢لسباب،أخرجه البخاري،باب ا -٤
 .١٨٦،ص٤النهایة في غریب الحدیث،ابن األثیر،ج-٥
 ٣٤٠،ص٤ورد هذا الحدیث في النهایة غریب الحدیث .ج-٦
   باب النهي عن اتیان الحائض / ١٢٢ كتاب الطهارة وسننها  ، /١ ، أخرجه ابن ماجه-٧

 ٦٣٩ح ،٢٠٩/ ١



٢٤٥ 

 

 
 

  :األنواء  وحدیث

  ١وكذا)  كذا بنوء مطرنا: یقولون كافرین، به قوم فیصبح الغیث ینزل اهللا (إن

  .٢اهللا دون النوء إلى المطر ینسبون حیث غیره، دون بذلك كافرین أي

  :من منهجه اإلهتمام بضبط الكلمة مخافة اللبس-٨

  ُمَحسِّرومن نماذج اهتمامه بضبط الكلمة: 

  .٣ومنى عرفات بین واد وهو:المشددة السین وكسر الحاء وفتح المیم بضم وهو

  :ومن منهجه اإلهتمام بصورة كبیرة بذكر اآلداب التي تتعلق بشخصیة المسلم-٩

  ومن نماذج اإلهتمام بذلك:

   صلى اهللا علیه وسلم : ما ورد في قوله

  .٤النظافة) یحب نظیف وتعالى تبارك اهللا (إن

 وحبه. نقص كل عن ذاته في وتعالیه الحدث، سمات من تنزهه عن كنایة: اهللا فةنظا

 نظافة ثم األهواء، ومجانبة الشرك ونفي العقیدة عن  خلوص كنایة غیره من النظافة

                                         
 .٣٤٠،ص٤ورد هذا الحدیث في النهایة في غریب الحدیث،ج-١
 .٣٤٠،ص٤النهایة في غریب الحدیث،ابن األثیر،ج-٢
 ٣٠٢،ص٤النهایة في غریب الحدیث،ابن األثیر،ج-٣
  ٢٧٩٩،ح٥/١١١ب األدب، باب ماجاء في النظافة،/أبوا٤١ي،ذخرجه الترمأ -٤

 إیاس، ابن ویقال إلیاس، بن خالد حدثنا: قال العقدي عامر أبو حدثنا: قال بشار بن حدثنا محمد

 نظیف الطیب، یحب طیب اهللا (إن: یقول المسیب، بن سعید: قال حسان، أبي بن صالح عن

 تشبهوا وال أفنیتكم - قال أراه - وافنظف الجود، یحب جواد الكرم، یحب كریم النظافة، یحب

  بالیهود)،حدیث ضعیف ،فیه خالد بن الیاس وهو متروك الحدیث یضعف في الحدیث وقد

عنعن،قال عنه الجرجاني في الكامل في ضعفاء الرجال:قال عنه یحي بن معین لیس بشئ  

 ).٣/٤١٣والیكتب حدیثه،قال الجنیدي قال البخاري خالد بن الیاس متروك الحدیث(



٢٤٦ 

 

 والشبه، الحرام عن والملبس المطعم نظافة ثم وأمثالها، والحسد والحقد الغل عن القلب

   .١داتالعبا لمالبسة الظاهر نظافة ثم

 

  .٢القرآن)  طرق فإنها أفواهكم الحدیث (نظفوا ومنه

 أكل وعن وأمثالها، والكذب، والنمیمة، والغیبة، والفحش، اللغو، عن صونوها أي

  .٣والسواك النجاسات من تطهیرها على والحث والقاذورات، الحرام

  قال الزبیدي:

 والنمیمة الغیبة فحش ووال اللغو عن صونوها أي: القرآن طرق فإنها أفواهكم نظفوا 

 من تطهیرها على الحث وفیه ، والقاذورات الحرام أكل وعن ، وأمثالها والكذب

  .٤والسواك ، النجاسات

  

  

  

  

  

  

  

 

                                         
١

 الملّقب ، الفیض ،أبو الحسیني الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمد القاموس، جواهر تاج العروس - 

بیدي ، بمرتضى  .٤٢٦،ص٢٤الهدایة،ج :دار الناشر، المحققین من مجموعة تحقیق، الزَّ

 -هـ ٢٣٣المروزي( مخلد بن محمد ورد الحدیث في مارواه األكابر عن مالك بن أنس،-٢

 .٢٦٦،ص١بیروت،ج - هـ)١٤١٦الریان( مؤسسة الخلف،الناشر: عواد هـ)،تحقیق٣٣١
 ٧٩- ٧٨،ص٥النهایة في غریب الحدیث،ابن األثیر،ج-٣
 الملّقب ، الفیض ،أبو الحسیني الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمد القاموس، جواهر تاج العروس-٤

بیدي ، بمرتضى   .٤٢٦،ص٢٤جالهدایة، :دار الناشر، المحققین من مجموعة تحقیق، الزَّ

 



٢٤٧ 

 

  

  

  الخاتمة                                           

د طیبا  فنعمه علّي التع على نعمائه حمدا كثیرا مباركا حمد الشاكرین الحمد هللا     

والتي  هذه الرسالة على إتمام فله الحمد وله الشكر من قبل ومن بعد والتحصى

ونشأته وتطور هذا الفن بدءا  في السنة النبویة  تناولت فیها الحدیث عن علم الغریب

بن األثیر وقد حاولت الباحثة اإللمام بجوانب اوانتهاء ببأبي عبید القاسم بن سّالم 

جاهدة الباحثة  فعملت  مل صورة أو قریب من ذلكعلم الغریب حتى یخرج على أك

  أن یكون العمل وفق الخطة المطلوبة وقد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج منها:

 لكن البدایة الفعلیةو إلى عهده صلى اهللا علیه وسلم  ترجع بدایة علم الغریب أن-١ 

التي حظى بها علم  ائقةاإلهتمام الكبیر والعنایة الفأماترجع إلى القرن الثاني الهجري 

  القرن الثالث الهجري وحتى السادس الهجري. الغریب فكانت خالل

  من اإلهتمام بالسنة النبویة . اكبیر  ان العنایة بعلم الغریب تمثل جانبإ-٢

، تفسیرغریب الحدیث في الخوض حرص كثیر من علماء الحدیث على عدم-٣

  الشأن. وأحالوا هذا األمر ألهل التخصص في هذا

كأبي عبید  ،غریب الحدیثل دراستهم من خاللمدى صبر العلماء المتقدمین هر ظ-٤

  .الذي استغرق أربعین سنة في مصنفه غریب الحدیث

مابین مرتب له على أحرف المعجم وبین في منهج علماء الغریب  الكبیر التنوع-٥

  شارح لغریب الكلمة ومقلوباتها ومابین شارح لغریب الكلمة فقط .
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  توصیات:ال

الحرص على اإلطالع على كتب الغریب وباألخص األمهات في هذا الفن -١ 

كغریب الحدیث ألبي عبید القاسم بن سالم لزیادة الفائدة والعلم بهذا الفن وباألخص 

 للراغبین في التخصص في علم الغریب.

الحرص على إثراء مكتبة السنة النبویة بكتب الغریب حتى تكون في متناول -٢ 

 باحثین في هذا الفن.ال

اإلهتمام بعمل كتیبات تعریفیة صغیرة بعلم الغریب لرفع الجهل عن البعیدیین -٣ 

 عن المعرفة بهذا الفن.

إقامة الدورات العلمیة والتي یتواجد فیها العلماء من أهل اإلختصاص لفائدة -٤

  .التبحر واإلستزادة من هذا العلمالسماع للراغبین في 

العظیم أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم وأن ینفع به اسأل اهللا العلي 

إن أصبت فیما كتبت فمن اهللا وٕان أخطأت فمن نفسي ومن ف اإلسالم والمسلمین

وصلي اللهم وسلم على النبي األمي  وأخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین الشیطان

 . األمین
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  فهرس اآلیات القرآنیة مرتبة حسب ورودها في القرآن الكریم          

     

  الصفحة  رقم اآلیة  الجزء  السورة  اآلیة            الرقم

  ١٤٢  ٢٧  ١  البقرة  ... ) �������������������������������������� (   .١

  ١٨٠  ٧٠  ١  البقرة  )      �������������������������������������(   .٢

  ١٤٢  ١٢٤  ١  البقرة          ..)������������������������������������(   .٣

  ٩٢  ٢٠٧  ٢  البقرة      .)�������������������������������(   .٤

  ١٤١  ٢٢٩  ٢  البقرة  )  ...��������������������������������������(    .٥

  ١٤٣  ٤٥  ٣  آل عمران  )  ..�������������������������������������(   .٦

  ١٣٠  ٤٩  ٣  آل عمران  ...) �������������������������������(   .٧

  ١٤٢  ٦٤  ٣  آل عمران  ..)������������������������������(    .٨

  ١٤٢  ٥٩  ٣  آل عمران        ..) �������������������������������� (    .٩

١٠. )ا إََْ ِبَِا َْأ َ ْ..(        ١٤٢  ٦٤  ٣  آل عمران  

  ٢٤٤  ١٠١  ٤  آل عمران  ..)�������������������������������( .١١

  ١٥٠  ١٣٣  ٤  آل عمران  ..) ������������������������������( .١٢

  ١٠٣  ١٧٦  ٦  النساء                   )..���������������������������������������( .١٣

  ٤٣   ٦  ٦  المائدة   )          ..�������������������������������( .١٤

١٥. )���������������������������������� ُّ٢٤٤  ٤٤  ٦  المائدة  )  ..ا  

  ٩٧  ٣٥  ٩  نعاماأل  ..)����������������������������������( .١٦

  ٩٤  ٩١  ٩  األنعام  )           ..�������������������������������( .١٧



٢٥٠ 

 

  ٨٠  ٧١  ٨  األعراف      ) ..������������������������������������(  .١٨

  ٢٠٣  ١  ٩  األنفال)                             ..�����������������������������( .١٩

  ٢٠٤  ٧  ١٢  هود     )..�������������������������������( .٢٠

  ١٣٣  ١٣  ١٤  الرعد  ..)������������������������������( .٢١

  ٩٩  ٩  ١٤  إبراهیم  ..)   ���������������������������������������� ( .٢٢

  ٢٢٣  ٢١  ١٤  الحجر..)                                    �����������������������( .٢٣

  ١٤٦  ٨  ١٤  الحجر  )                    ..����������������������������������( .٢٤

  ٨٢  ٨٤  ١٤  الحجر  ...)  ���������������������������( .٢٥

  ٩٠  ١٠٣  ١٤  النحل  ..)          ���������������������������( .٢٦

  ١٢٥  ٨١  ١٥  اإلسراء  )  ... ������������������������������(  .٢٧

  ٨٧  ٥٠  ١٥  الكهف  ..)  �����������������������������������( .٢٨

  ١٤٣  ١٠٩  ١٦  الكهف                                ..)�������������������������( .٢٩

  ١٤٣  ٣١-٣٠  ١٦  مریم                            ..)���������������������������( .٣٠

  ٩٠  ٢٥  ١٧  الحج  ..)     ������������������������������( .٣١

  ١٧٨  ٣٦  ١٧  الحج  ...)���������������������������( .٣٢

  ٢٤٠  ٣١  ١٨  النور   ..)                    ��������������������������( .٣٣

  ٦٦  ٣٣  ١٨  النور   ...)     ������������������������������( .٣٤

  ٦٦  ٣٣  ١٨  النور  ..)          ���������������������������( .٣٥

  ٩٣  ٥١  ٢٢  األحزاب  .) �������������������������������( .٣٦

  ٢٠٥  ٣٣  ٢٢  األحزاب  ..)    �������������������������������( .٣٧



٢٥١ 

 

  ٩٦  ٦٩  ٢٣  یس  ..)       ����������������������������( .٣٨

  ٢٣  ١٧  ٢٣  ص  )..������������������( .٣٩

  ٢٤  ٤٥  ٢٣  ص       )..��������������������������������( .٤٠

  ٨٢  ٢٣  ٢٣  الزمر  )        ..���������������������( .٤١

  ٢٠٤  ١١  ٢٤  فصلت  )..�������������������������������( .٤٢

  ٩٠  ٤٠  ٢٤  فصلت  ..)   ���������������������������( .٤٣

  ١٥  ١٠  ٢٥  الدخان  ..)   ٍ����������������������������������(  .٤٤

  ١٧٤  ٣٤  ٢٦  الجاثیة  )            ..�������������������������������������( .٤٥

  ٢٤   ٥  ٢٦  الحجرات      )..��������������������������������( .٤٦

  ٢٥  ٥  ٢٦  الحجرات  ..) ٰ◌ ��������������������������������( .٤٧

  ١٥٠  ١٣  ٢٦  الحجرات)                ..���������������������������������������������( .٤٨

  ١١٧  ٦  ٢٧  الطور  )     ..�����������������������( .٤٩

  ١٤٢  ٣٧  ٢٧  النجم  ..) �����������������������������( .٥٠

  ٨٧  ٢٠  ٢٧  الحدید  ...)      ���������������( .٥١

  ١٤٤  ٨  ٢٨  المجادلة  ..)ْ����������������������������( .٥٢

  ١٤٣  ١٢  ٢٨  التحریم)                        ..��������������������������������( .٥٣

  ٢٢٨  ٣١  ٣٠  عبس  )               ..��������������������( .٥٤

  ١١٧  ٦  ٣٠  التكویر  ) ..����������������������������( .٥٥

  ١٧٠  ٢  ٣٠  اإلنشقاق  ) ..�������������������������������( .٥٦

  ١٧٤  ٦  ٣٠  األعلى  )..�������������������������( .٥٧

  ١٩٧  ١  ٣٠  نالكافرو   .)              .�������������������������������( .٥٨



٢٥٢ 

 

  ١٩٧  ١  ٣٠  الصمد  )                   ..������������������������( .٥٩

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٥٣ 

 

  هرس األحادیث النبویة مرتبة على الحروف الهجائیةف             

  

  الصفحة  الحدیث  الرقم

  ٤٨  یمینك)                      تربت عمك فإنه له ائذني (   )١

  ١٤١...)                           أخذتموهن مافإن النساء في اهللا تقوا(إ   )٢

  1تأدیبي...)                                   فأحسن ربي (أدبني   )٣

  ١٩٧  (إذا رأیت رجال ذا قشر..)   )٤

  ٢٤٤عدو..)                            لي أنت: للرجل الرجل قال (إذا   )٥

  ٢٠٨                             )                  إذا استنفرتم فانفروا (  )٦

  ٩٤(إذا غم علیكم فأقدروا له)                                              )٧

  ١٤٣  )  أعوذ بكلمات اهللا التامات(   )٨

  ٢٣٤والخبائث)                                          الخبث من بك (أعوذ   )٩

  ٢٣٤                         (أعوذ بك من الرجس النجس..)             )١٠

  ١٠٥وصمت)                            أكل من خیر وحمد (أكل   )١١

  ٢٤٣كفارا..)                                            بعدي ترجعن ال (أال   )١٢

 ١٧٨(اللهم إني أسألك موجبات رحمتك)                                                )١٣

  ٦٨  م إني أعوذ بك من الخبث..)(الله   )١٤

  ٦٨  اللهم إني أعوذ بك من الرجس)(   )١٥

  ٥٧  )اللهم حوالینا وال علینا (   )١٦

 ٢٠٠)                                                                                             ما فاذهبي حتى تلدي(أ   )١٧

  ٢٠١                          )             األذى عن الطریق ْر مِ َأ (   )١٨

  ٢١٨الناس..)                                      أخاطب أن (أمرت   )١٩

  ٢٣٣  (أمرت بقریة تأكل القرى..)   )٢٠

 ٢٠٠(أمیري من المالئكة جبریل)                                         )٢١

  ١٧١                 )                                    عنه األذى (أمیطوا   )٢٢



٢٥٤ 

 

  ٩٦كذب..)                                          ال النبي ( أنا   )٢٣

  ٢٤٥(إن اهللا تبارك وتعالى نظیف..)                                       )٢٤

  ٦٣)                                                         إن اهللا یحب النكل على النكل(   )٢٥

  ١٧٦بالكلمة..)                              یتكلمَّ  الرجل إن (   )٢٦

  ٤٥  ..)إن المسجد لینزوي من النخامة(    )٢٧

  ٢٤٥قوم..)                                      فیصبح الغیث ینزل اهللا إن(   )٢٨

  ٢٠٦                           )      المتفیهقون الثرثارون إلي أبغضكم إن(   )٢٩

  ٦٥..)                                     أن إسرافیل له جناح بالمشرق(   )٣٠

  ٢٣٦  باللیل..)                           تطوى األرض إن (   )٣١

  ١٤٨              (إن الكرم الرجل المسلم)   )٣٢

  ١٣٢  (إن اهللا زوى لي األرض)   )٣٣

  ٢٢٩دك)                                           ی في لیست ِحیضتك (إن   )٣٤

  ١٣٠  ..)                          ولحما خبزا المائدة (أنزلت   )٣٥

  ١٤٦         (أنزلت علیك كتابا..)   )٣٦

  ٢٠٥  (أنطه)   )٣٧

  ١٣بالنیات...)                                        األعمال (إنما    )٣٨

  ١٤٦  ...)ي بكإنما بعثتك أبتلیك وأبتل(   )٣٩

  ٤٦..)                            الیصلح فیها شيء الصالة إن هذه (   )٤٠

  ٢٠٣  (أول من اتخذ المنطق..)    )٤١

  ٤٢  )إیاكم والقعود بالصعدات(    )٤٢

  ٤٢  الطرقات.) على والجلوس (إیاكم   )٤٣

  ١٧١(اإلیمان نیف وسبعون...)                                                  )٤٤

  ٢٢٩  تحیضي في علم اهللا ..)     (   )٤٥

 ٢٠٠(حرم اهللا الخمر فال أمت فیها)                                              )٤٦



٢٥٥ 

 

 ٢٠٠  )                             خیر المال مهرة مأمورة(   )٤٧

 ١٨١(دخلت الجنة فسمعت في جانبیها وجسا..)                     )٤٨

  ٤٤  ...)مشارقهازویت لي اَألْرض َفأریت (   )٤٩

  ١٦٩(زینوا القرآن بأصواتكم)                                          )٥٠

 ١٨١  (رد الشفرة وائتني بقدح..)                   )٥١

  ١٧  العذاب) من قطعة (السفر    )٥٢

  ١٠٥باللقمة)                                   السائل نجأة ردوا (   )٥٣

  ٧٩أْعَذب..)                         فإنَّهن باألبكار علیكم (   )٥٤

 ١٥٢  (عودوا المریض وفكوا..)                    )٥٥

  ١٢٥َأْنَصَبَها)                       ما ُیْنِصبِني ، ِمنِّي َبْضَعةٌ  (فاِطَمة   )٥٦

  ١٤٥  ..)یةمِ طَ فأین درعك الحُ (   )٥٧

  ٢٤٣الیدین..)                                ذو یقول ما: (فقال   )٥٨

  ١٨٠  (فتنا كقطع اللیل..)        )٥٩

  ٢٠٥...)                                             النطاءفي أرض غائلة(    )٦٠

  16خبیئا..)                                              لك خبأت (قد   )٦١

  ٢٠١                                                   )خمركل مسكر (   )٦٢

  ١٧٠النار)                                                   في مؤذن كل (   )٦٣

  ١٨زرع)                                 ألم زرع كأبي لك (كنت   )٦٤

  ١٥٠...)                                       لئن كنت أقصرت الخطبة(   )٦٥

  ٢٠٧                                ..)         ال تبیعوا الذهب بالذهب(   )٦٦

  ٢٢٩بخمار)                                      إال حائض صالة تقبل (ال   )٦٧

  ٦٢)                                        خي عنه بدعائك علیهبِّ سَ ال تُ (   )٦٨

  ٨٤                یضرب..)                        كفارا بعدي ترجعوا (ال   )٦٩

  ١٤٩  (التسموا العنب الكرم)   )٧٠

  ١٢١تبیعوها..)                               وال،  الخمر تشربوا (ال   )٧١



٢٥٦ 

 

  ١٢٠جرس)                              فیها رفقة المالئكة (التصحب   )٧٢

  ٢٠١  (التكن إمعة)   )٧٣

  ٨٩شیئا )                                               شيء یعدي ال (    )٧٤

  ١١٨الُعْرُفَط)                                                        َجَرَستِ  َنْحَلهُ  (لعل   )٧٥

  ٤٧..)                                  بلنا فأصبتم لو خرجتم إلى إ (    )٧٦

  ٤٠  ..)                      لیس في الَجبهة وال في الَنّخة(    )٧٧

 ٢٢٩  (التقبل صالة حائض..)             )٧٨

  ١٦٧  (التقولوا لمنافق سید)   )٧٩

  ٢٣٣األخبثین)                                   یدافع وهو الرجل یصلین (ال  )٨٠

  ٢٠٤                                )                   فاك اهللا یفضض ال(  )٨١

  ٢٣٧طهور)                                         بغیر صالة اهللا یقبل (ال   )٨٢

  ٢٣٣نفسي..)                                        خبثت أحدكم یقولن (ال   )٨٣

  ١٦٩بالقرآن)                         یتغنى لنبي كإذنه لشيء اهللا أذن (ما   )٨٤

  ٢٠٦..)                                        الناس تسأل فال اهللا أغناك ما(  )٨٥

  ٦١فالنا..)                                     إئت ولكن شيء، عندي (ما   )٨٦

 ١٧٨رقبة)                                            فلیعتق (مروه   )٨٧

  ٢٤٥كفر)                                              فقد حائضا أتى (من   )٨٨

  ١٢٣اهللا)                               أخافه المدینة أهل أخاف (من   )٨٩

َالةَ  َأَقامَ  (ِمنْ    )٩٠ َكاةَ  َوآَتى الصَّ   ١١٣  َوَأْقَرى..) الزَّ

  ٢٣٢                     الخبیثة..)            الشجرة هذه من أكل (من   )٩١

  ٢٤٥كفر)                                                 فقد ترك من(   )٩٢

  ١٧٣ (من تعلم القرآن ثم نسیه)        )٩٣

  ٦١  (من دل على خیر فله..)   )٩٤

  ٢٤٣كافر..)                                          یا ألخیه قال (من   )٩٥

 د    كر اهللا)  (من الیشكر الناس الیش   )٩٦



٢٥٧ 

 

  ١١٢  (من كان یؤمن باهللا)   )٩٧

  ١٧٣(من نكث بیعته لقى اهللا..)                                                              )٩٨

  ٢٣٢ (مهر البغي خبیث وثمن الكلب..)                       )٩٩

  ٢٠                             (المؤمن یأكل في..)  )١٠٠

  ١٢٢كنانة)                               بني ِبَخیفْ  اغد نازلون (نحن   )١٠١

  ٢٤٦فإنها..)                                               أفواهكم (نظفوا   )١٠٢

  ٢٠٢..)                                                 نفل في البدأة الربع (   )١٠٣

  ٩٦                                                    دمیت..)                   إصبع إال أنت (هل   )١٠٤

  ٢٠٥  هلك المتنطعون..)(   )١٠٥

  ١٤٤  )هي أحب إلي منك وأنت أعز علي(   )١٠٦

  ١٣١  (والمالئكة من خیفته)   )١٠٧

  ٢٠١  (والتكن إمعة)                                            )١٠٨

  ٢٤١                أصبتم..)                     رقیة؟ أنها یدریك (وما   )١٠٩

 ٥٦  (وما زویت عني..)   )١١٠

  ١١٢  (یاسائب أنظر األخالق الجمیلة التي كنت تفخر بها..)   )١١١

  ٢٢٩(یلقى فیها المحایض)                                                                                                            )١١٢

  

                           

  

  

  

  

  

                         

  



٢٥٨ 

 

  

                              فهرس المصادر والمراجع                            

  

  القرآن الكریم-١

الناشر:عمادة ’ابن القیم الجوزیه وجهوده في خدمة السنه،جمال بن محمد السید -٢

  .١،المملكه العربیه السعودیه،طالبحث العلمي بالجامعه اإلسالمیه،المدینه المنوره

بِّيّ  َصَدَقَة◌َ  ْبِن◌ِ  َحیَّانَ  ْبِن◌ِ  َخَلفِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َبْكرٍ  القضاة،َأُبو أخبار -٣  الضَّ

: أحادیثه وخّرج علیه وعلق صححه: ،تحقیق)هـ٣٠٦: ت" (َوِكیع"ِبـ الُمَلقَّب، الَبْغَداِديّ 

 علي محمد بشارع الكبرى، ریةالتجا المكتبة: المراغي ،الناشر مصطفى العزیز عبد

  .١محمد، ط مصطفى: لصاحبها بمصر

  .هـ)٢٧٦(أدب الكاتب،عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري-٤

 عوض بن طارق معاذ والمتابعات ،أبو بالشواهد األحادیث تقویة في اإلرشادات-٥

  الریاض ، – زمزم دار القاهرة، – تیمیة ابن مكتبة:  محمدالناشر بن اهللا

   )،م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٧ (١ط  

اهللا  جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم البالغة ،أبو أساس-٦

 .هـ)٥٣٨(

 الخطیب البغدادي) ( إقتضاء العلم العمل،أحمد بن علي بن ثابت أبوبكر-٧

 ط بیروت، –اإلسالميصر الدین األلباني،الناشر:المكتبمحمد نا : تحقیق ،هـ)٤٦٣(

 هـ)١٣٩٧(٤

 القفطي یوسف بن علي الحسن أبو الدین جمال ، النحاة أنباه على الرواة باهإن -٨

   ).هـ ١٤٢٤ (١ط بیروت العنصریة، المكتبة: الناشر،)هـ٦٤٦: ت(

 ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمدبن حنبل -٩

علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي  عالء الدین أبو الحسن

 هـ)١٤١٩(١بیروت لبنان،ط-،الناشر:دار إحیاء التراث العربيهـ)٨٨٥(الصالحي

  هـ)٧٧٤البدایه والنهایة ، أبي الفداء إسماعیل إبن كثیر الدمشقي،(ت: -١٠



٢٥٩ 

 

  علي شیري،الناشر:دار إحیاء التراث العربي تحقیق: ،

بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة،جالل الدین عبد الرحمن  -١١

 –لبنان -،تحقیق:محمد أبو الفضل ابراهیم،الناشر:المكتبه العصریههـ)٩١١(السیوطي

  صیدا.

.تاج العروس من جواهر القاموس،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني -١٢ 

 تحقیق: مجموعة محققین،الناشر:دار الهدایة ،هـ)١٢٠٥((الزبیدي)

أحمد بن تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم ، شمس الدین محمد بن -١٣

، تحقیق :د.عمر عبد السالم تدمري ، الناشر دار الكتاب  هـ)٧٤٨(عثمان الذهبي

  .٣٢٠، ص ١٦، ج ١، لبنان بیروت ،ط العربي

،الناشر:دار هـ)٤٦٣(تاریخ بغداد ،أحمد بن علي أبو بكر الخطیب البغدادي -١٤

  بیروت.-الكتب العلمیه

  هـ).٥٧١(تاریخ دمشق،ابن عساكر-١٥

 )،هـ ٨٥٢ - هـ  ٧٧٣(العسقالني َحَجر ابن المشتبه بتحریر تبهالمن تبصیر-١٦

 بیروت - العلمیة المكتبة، البجاوي محمد علي مراجعة - النجار علي محمد تحقیق

   ان. لبن –

 أبو المباركفوري الرحیم عبد بن الرحمن عبد تحفة األحوذي، محمد -١٧

  ،الناشر:دار الكتب العلمیة.هـ)١٣٥٣(العال

 بكر أبي بن الرحمن عبد النواوي، تقریب شرح في الراوي تدریب -١٨

 الریاض مكتبة:  اللطیف ،الناشر عبد الوهاب عبد:  ، تحقیقهـ)٩١١(السیوطي

  الریاض. – الحدیثة

تذكرة الحفاظ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي (أبو عبد -١٩

  هـ)٧٤٨(اهللا)

ن مسلم بن قتیبة بن مسلم محمد عبد الّله ب أبوتأویل مشكل القرآن،-٢٠

  .هـ)٢٧٦(الدینوري
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 الدمشقي القرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء أبو العظیم ، القرآن تفسیر-٢٠

 للنشر طیبة دار:  سالمة ،الناشر محمد بن سامي:  تحقیق )هـ٧٧٤: ت(

 بتحقیق التجاریة بالمكتبة مطبوع (وتیسیر الوصول إلى جامع األصول٢والتوزیع،ط

  األرناؤوط). القادر عبد الشیخ وبتحقیق الفقي، حامد الشیخ

 الرازي التمیمي عمر بن محمد الدین فخر، الغیب مفاتیح أو الكبیر التفسیر-٢١

  بیروت.-)م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١(العلمیة الكتب دار :الناشرهـ)،٦٠٦(الشافع

بكر،  أبو البغدادي الغني عبد بن والمسانید ،محمد السنن رواة لمعرفة التقیید-٢٢

العلمیة(سنة  الكتب :دار هـ) ،الناشر٦٢٩ -هـ ٥٧٤ الحوت( یوسف كمال تحقیق

  بیروت.-م)١٤٠٨النشر/

الحسین  بن الرحیم عبد الدین زین الصالح، ابن مقدمة شرح واإلیضاح التقیید -٢٣

: عثمان ،الناشر محمد الرحمن عبد: وتحقیق هـ)،دراسة ٨٠٦ -هـ ٧٢٥ العراقي(

-هـ١٣٨٩( ،١ط بالمدینة السلفیة المكتبة صاحب كتبيال المحسن عبد محمد

  م).١٩٦٩

 محمد حسن الحدیث، مصطلح في البیقونیة المنظومة شرح السنیة التقریرات -٢٤

 - العربي الكتاب دار:  زمرلي ،الناشر أحمد فواز:  ،تحقیق هـ)١٣٩٩(المشاط

  م).١٩٩٦ - هـ١٤١٧ (٤لبنان ،ط – بیروت

 القیوم عبد. د:  بكر ، تحقیق أبو البغدادي الغني عبد بن اإلكمال ،محمد تكملة-٢٥

  ).هـ١٤١٠ ( المكرمة مكة - القرى أم جامعة:  النبى، الناشر رب عبد

تهذیب األسماء واللغات،أبي زكریا محي الدین بن شرف الدین  -٢٦

 هـ)تحقیق:مصطفى عبد القادر.٦٧٦النووي(

،أبي جعفر  هـ)٣١٠(من األخبارتهذیب األثار وتفصیل الثابت عن رسول اهللا  -٢٧ 

-محمد جریر بن یزید الطبري،تحقیق:محمود محمد شاكر،الناشر،مطبعة المدني

 .هـ)٨٥٢(تهذیب التهذیب،ابن حجر العسقالني-٢٨ القاهره.

تهذیب الكمال،یوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج -٢٨

  ار عواد معروف. بیروت ، تحقیق : د.بش –الناشر: مؤسسة الرساله هـ)،٧٤٢(المزي
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،تحقیق:محمد مرعب،الناشر:دار هـ)٣٧٠(تهذیب اللغه، محمد بن أحمد األزهري-٢٩

  إحیاء التراث العربي.

 بن إسماعیل بن محمد إبراهیم األنظار ،أبي تنقیح لمعاني األفكار توضیح-٣٠

 عبد أبو: وتحقیق ،دراسة )هـ١١٨٢ (الصنعاني باألمیر المعروف محمد بن صالح

 لبنان ، -بیروت، العلمیة الكتب دار: عویضة ، الناشر بن محمد بن الحص الرحمن

  م).١٩٩٧/هـ١٤١٧( ١ط

 ناصر ابن، وكناهم وألقابهم وأنسابهم الرواة أسماء ضبط في المشتبه توضیح-٣٤

:  تحقیق ،هـ)٨٤٢(الدمشقي القیسي محمد بن اهللا عبد بن محمد الدین شمس الدین

 . ١،طم١٩٩٣ - بیروت - الرسالة سسةمؤ - شرالن دار، العرقسوسي نعیم محمد

الجامع ألخالق الراوي أداب السامع،أحمد بن علي بن ثابت الخطیب -٣٥

  الریاض،-)١٤٠٣(-،تحقیق:محمود الطحان،الناشر:مكتبة المعارفهـ)٤٦٣(البغدادي

، هـ)٤٨٨(الحمیدي فتوح بن ومسلم ،مححمد البخاري الصحیحین بین الجمع -٣٦

 بیروت( -لبنان – حزم ابن دار ، البواب، دارالنشر حسین علي. د:  تحقیق

 م).٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣

الحاوي في فقه الشافعي،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري  -٣٧

  م).١٩٩٤-ه١٤١٤(١البغدادي الشهیر ب(الماوردي)،الناشر :دار الكتب العلمیه،ط

 عیسى بن وسىم بن محمد الدین كمال :الكبرى الحیوان یاةح -٣٨

 - العلمیة الكتب دار:  النشر دار، بسج حسن أحمد:  تحقیق ،هـ)٨٠٨(الدمیري

  ).م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤( لبنان - بیروت

زانة األدب ولب لباب لسان العرب،عبد القادر بن عمر خ-٣٩

الناشر:دار الكتب ’،تحقیق،محمد نبیل طریفي،أمیل بدیع الیعقوبهـ)١٠٩٣(البغدادي

  بیروت-)م١٩٩٨العلمیه(

الدالئل في غریب الحدیث ،ابي محمد القاسم بن ثابت  -٤٠

  .١،تحقیق:محمد بن عبد اهللا القناص،طهـ)٣٠٢(السرقسطي
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الَّبي  محمد محمد االنهیار ،َعلي َوَتداعیات االزدهارِ  َعواملُ  األمویَّة الدوَلة -٤١ الصَّ

  ٢ن،طلبنا – بیروت والتوزیع، والنشر للطباعة المعرفة دار: ،الناشر

 م). ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ (

 بن أحمد اإلمام مذهب على الفقه أصول في المناظر وجنة الناظر روضة -٤٢

 والنشر للطباعة الرّیان مؤسسة:،الناشر هـ)٦٢٠(المقدسي قدامة حنبل ،ابن

  م).٢٠٠٢- هـ١٤٢٣(٢والتوزیع،ط

 هرويال األزهري األزهر بن أحمد بن محمد ، الشافعي ألفاظ غریب في الزاهر -٤٣

 والشئون األوقاف وزارة:  الناشر، األلفي جبر محمد. د:  تحقیق،هـ)٣٧٠منصور(أبو 

    هـ).١٣٩٩( ، ١ ط الكویت – اإلسالمیة

الزاهر في معاني الناس،أبوبكر محمد بن القاسم  -٤٤

،تحقیق:د:حاتم        صالح الضامن ، الناشر:مؤسسةالرساله ، هـ)٣٢٨(األنباري

  ) بیروت.١٩٩٢- ١٤١٢(

 عبد بن حسین بن الملك والتوالي ،عبد األوائل أنباء في العوالي النجوم سمط-٤٥

 علي -الموجود عبد أحمد عادل ، تحقیق:هـ)١١١١(المكي العاصمي الشافعي الملك

  العلمیه . الكتب دار معوض ،الناشر: محمد

 الدین برهان أیوب، بن موسى بن الصالح ،إبراهیم ابن علوم من الفیاح الشذا -٤٦

 فتحي صالح:  ،تحقیق)هـ٨٠٢:  ت( الشافعي القاهري، ثم األبناسي، إسحاق أبو

   م).١٩٩٨ هـ١٤١٨ (١الرشد،ط مكتبة:  هلل،الناشر

 العارفین تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدین الصغیر ،زین الجامع شرح-٤٧

: ،الناشر)هـ١٠٣١: ت( القاهري المناوي ثم الحدادي العابدین زین بن علي بن

  ) .١٣٥٦(١مصر، ط الكبرى التجاریة المكتبة

 الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسین محمد أبو السنة، محیي ،السنةشرح  -٤٨

 الشاویش زهیر محمد-األرنؤوط شعیب: تحقیق،)هـ٥١٦: ت( الشافعي البغوي

  ).  م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ (،٢،ط بیروت دمشق، - اإلسالمي المكتب: الناشر،
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على موطأ اإلمام مالك،محمد بن عبد الباقي بن یوسف  شرح الزرقاني-٤٩

  بیروت.-،الناشر:دار الكتب العلمیةهـ)١١٢٢(الزرقاني

 بن خلف بن علي الحسن أبو بطال بطال ،ابن البن البخارى صحیح شرح -٥٠

 مكتبة: النشر إبراهیم ،دار بن یاسر تمیم أبو: ،تحقیق )هـ٤٤٩: ت الملك( عبد

  م).٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ (٢یاض ، طالر  السعودیة، - الرشد

 بن على الحسن أبو الدین األثر ،نور أهل مصطلحات في الفكر شرح نخبة-٥١

 الشیخ: له قدم هـ)١٠١٤("القاري على بمال" المعروف الهروي القاري محمد سلطان

 دار الناشر تمیم نزار وهیثم تمیم نزار محمد: وتعیلق غدة،تحقیق أبو الفتاح عبد

  بیروت.  – لبنان : األرقم

  شرح العقیده الطحاویه،سفر بن عبد الرحمن الحوالي. -٥٢

  هـ)٢٧٦(الشعر والشعراء،عبد اهللا بن مسلم ین قتیبة الدینوري-٥٣

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة:إسماعیل بن حماد الجوهري،دار العلم  -٥٤

 . ٤المالیین بیروت،ط

الفرج،تحقیق :محمود  صفة الصفوه،عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو -٥٥

-هـ١٣٩٩(٢بیروت،ط–فاخوري،د:محمد رواس قلعه جي،الناشر:دار المعرفه 

  م)١٩٧٩

 أبو الجوزي بن محمد بن علي بن الرحمن عبد، والمتروكین الضعفاء -٥٦

 عدد(– بیروت-العلمیة الكتب دار الناشر، القاضي اهللا عبد: تحقیق، هـ)٥٩٧(الفرج

  )٣ األجزاء

ه،أبو الحسین ابن أبي یعلى ،محمد بن طبقات الحنابل-٥٧

  بیروت.-ق:محمد حامد الفقي،الناشر:دار المعرفهیحقتهـ)،٥٢٦محمد(ت

تاج الدین بن علي بن عبد الكافي السبكي،دار -طبقات الشافعیه الكبرى-٥٨

تحقیق:محمود محمد الطناجي،د: -)هـ١٤١٣(-النشر:هجر للطباعه والنشروالتوزیع

 .٢عبد الفتاح محمد الحلو،ط
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 سالم بن خالد بن موسى بن محمد بن الحسین بن محمد، الصوفیة طبقات -٥٩

 القادر عبد مصطفى: المحقق)هـ٤١٢: ت (السلمي الرحمن عبد أبو النیسابوري،

).    القاضي م١٩٩٨ هـ١٤١٩ (بي – العلمیة الكتب دار: الناشر،عطا

 بیروت.-لبنان-المالكي،تحقیق:الناشر دار ابن حزم

-هـ١٦٨الكبرى ،محمد بن منیع أبو عبد اهللا البصري الزهري ( الطبقات- ٦٠

 هـ)،دار صادر بیروت. ٢٣٠

هـ) ،تحقیق ٦٤٣( علوم الحدیث،أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري-٦١

  .١مكتبة الفارابي،ط:نور الدین عتر،

  هـ)٦٠٦(غایة النهایه في طبقات القراء،الجزري -٦٢

ن مسلم بن قتیبة حدیث ،عبد اهللا بغریب ال-٦٣

-: مطبعة العاني،تحقیق:د.عبداهللا الجبوري،الناشرهـ)٢٧٦(أبومحمد)،(ینوريالد

  هـ)١٣٩٧(١بغداد،ط

) هـ٢٨٥ – هـ١٩٨( إسحاق أبو الحربي إسحاق بن إبراهیم الحدیث، غریب-٦٤

 مكة - القرى أم جامعة: العاید،الناشر محمد إبراهیم سلیمان. د: قیحقت،

 .١المكرمة،ط

 ٥٩،ص١،جهـ)٥٩٧(الحدیث، ابن الجوزي غریب-٦٥

 البستي الخطاب بن إبراهیم بن محمد بن حمد سلیمان أبو، الحدیث غریب-٦٦

 وخرج، الغرباوي إبراهیم الكریم عبد: قیحقت،)هـ٣٨٨: ت( بالخطابي المعروف

 - هـ١٤٠٢ (:الطبعة، الفكر دار: الناشر، النبي رب عبد القیوم عبد: أحادیثه

 ). م١٩٨٢

خان،الناشر ،المحقق:د:محمدعبدالمعیدهـ)٢٢٤(یث،القاسم بن سالمالحدب غری-٦٧

  .١:مطبعةدائرة المعارف العثمانیه،حیدر آباد،الدكن،ط

 أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم واألثر ،أبو الحدیث غریب في الفائق-٦٨

 الفضل أبو محمد- البجاوي محمد علي: ،تحقیق)هـ٥٣٨ ت( اهللا جار الزمخشري

  .٢لبنان،ط–المعرفة دار: ،الناشر إبراهیم
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 الحراني تیمیة بن الحلیم عبد بن أحمد العباس أبو الدین الكبرى ،تقي الفتاوى-٦٩

:  عطا الناشر مصطفى عبد القادر – عطا عبدالقادر :محمد تحقیق )هـ٧٢٨:  ت(

 م).١٩٨٧ - هـ  ١٤٠٨العلمیة ط(  الكتب دار

السخاوي   عبدالرحمن بن محمد لدینا الحدیث ، شمس ألفیة شرح المغیث فتح-٧٠

  هـ).١٤٠٣(١لبنان ،ط – العلمیة الكتب دار: ،الناشر

 الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد البخاري: صحیح شرح الباري تحف-٧١

 بن أحمد:  ،تحقیقهـ)١٣٧٩(بیروت – المعرفة دار:  ، الناشر هـ)٨٥٢( العسقالني

 الشافعي. العسقالني الفضل أبو حجر بن علي

 الكتب دار:  الناشر،تحقیقهـ)،١٢٥٠ -هـ١١٧٣(،اإلمام الشوكانيالقدیرتح ف-٧٢ 

 ).م ١٩٩٤ - ـه ١٤١٥ (١ط لبنان - بیروت العلمیة

،الناشر:مؤسسة هـ)٨١٧(القاموس المحیط،محمد بن یعقوب الفیروز آبادي -٧٣

  بیروت.-الرسالة

رحمن بن ال عبد الفرج أبو الدین الصحیحین، جمال حدیث من المشكل كشف-٧٤

 دار: البواب ،الناشر حسین علي: ،تحقیق)هـ٥٩٧ (:الجوزي المتوفى محمد بن علي

 ) ١٧١،ص٤الریاض، – الوطن

 المتقي الدین حسام بن علي الدین عالء ، واألفعال األقوال سنن في العمال كنز-٧٥

:  الناشر، السقا صفوة - حیاني بكري:  قیحقت، )هـ٩٧٥:  ت(فوري البرهان الهندي

  .٥،ط الرسالة سسةمؤ 

 محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن األنساب ،أبو تهذیب في لبابال -٧٦

-م)١٩٨٠ - هـ١٤٠٠صادر( دار هـ) الناشر:٦٣٠ هـ/٥٥٥الجزري( الشیباني

  بیروت.

 البشائر دار ،هـ)٨٥٢(بن حجر العسقالني أحمد الفضل أبو،المیزان لسان-٧٧

  . ١ط،اإلسالمیه

-،الناشر: دار صادرهـ)٧١١(مد بن مكرم بن منظورلسان العرب،مح -٧٨

 .١بیروت،ط
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  المجالسه وجواهر العلم ،أبوبكر أحمد بن مروان بن محمد الدینوري.  -٧٩

 الرحمن عبد بن والواعي ،الحسن الراوي بین الفاصل المحدث -٨٠

 – الفكر دار:  الخطیب ،الناشر عجاج محمد. د: ، تحقیقهـ)٣٦٠(الرامهرمزي

  هـ). ١٤٠٤ (، ٣،طبیروت

 سیده بن إسماعیل بن علي الحسن األعظم ،أبو والمحیط المحكم-٨١

 سنة-العلمیة الكتبدار  هنداوي ،الناشر الحمید ،تحقیق :عبد هـ)٤٥٨(المرسي

  بیروت.– )م٢٠٠٠(النشر

  هـ)٥٩٧-هـ٥٠٨(مختصر الصفوه،ابن الجوزي -٨٢

لمحیسني ، م المعجم حفاظ القرآن عبر التاریخ،محمد محمد محمد سا-٨٣

  بیروت.-الناشر:دار الجیل

-هـ٥٠٨(الجوزي جعفر بن محمد بن علي بن الدین جمال الفرج المدهش ،أبي-٨٤

بیروت  -  العلمیة الكتب دار:  قباني ،الناشر مروان.د:  تحقیق هـ)،٥٩٧

  ).١٩٨٥(٢،ط

 سلیمان بن علي بن أسعد بن اهللا عبد محمد الیقظان ،أبو وعبرة الجنان مرآة-٨٥

-م١٩٩٣ - هـ١٤١٣ النشر ،سنة اإلسالمي الكتاب دار الناشر هـ)،٧٦٨افعي(تالی

  القاهرة.

 بابن (عرف الحسیني اهللا عبد بن أیبك بن بغداد .أحمد تاریخ ذیل من المستفاد -٨٦

  لبنان.-بیروت-العلمیة الكتب دار هـ )،الناشر٧٤٨-هـ٧٠٠الدمیاطي)،(

 بن موسى بن عیاض الفضل أبو اآلثار ،القاضي صحاح على األنوار مشارق -٨٧

  التراث . ودار العتیقة المكتبة:  النشر المالكي ،دار السبتي الیحصبي عیاض

 القارئ، تحقیق السراج الحسیني بن أحمد بن جعفر محمد العشاق ،أبو مصارع-٨٨

 الكتب دار:  النشر شحاته،دار رشدي أحمد ، إسماعیل حسن محمد حسن محمد: 

 .١،ط)م ١٩٩٨ -  هـ١٤١٩ (– بنانل/  بیروت - العلمیة

المصباح المنیر،أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري،المكتبة العصریة.  -٨٩

  بیروت.–معجم البلدان،یاقوت عبد اهللا الحموي أبو عبد اهللا،الناشر:دار الفكر -٩٠



٢٦٧ 

 

 هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد حنبل ،أبو بن أحمد اإلمام مسند -٩١

وآخرون  مرشد، عادل - األرنؤوط شعیب: قیحق،ت )هـ٢٤١: ت( لشیبانيا أسد بن

 هـ ١٤٢١(١الرسالة ط مؤسسة: التركي ،الناشر المحسن عبد بن اهللا عبد د: ،إشراف

  م. ٢٠٠١ -

 إبراهیم بن محمد بن حمد سلیمان أبو ،داود أبي سنن شرح وهو السنن، معالم -٩٢

 – العلمیة المطبعة: الناشر، )هـ٣٨٨: ت( بالخطابي المعروف البستي الخطاب بن

  ).م ١٩٣٢ - هـ ١٣٥١ (١،ط حلب

 اهللا عبد أبو الدین األدیب شهاب معرفة إلى األریب إرشاد=  األدباء معجم-٩٣

عباس  إحسان: ،تحقیق  )هـ٦٢٦: المتوفى( الحموي الرومي اهللا عبد بن یاقوت

 ).م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ (١بیروت ط اإلسالمي، الغرب دار: الناشر

معجم مقاییس اللغة ، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، تحقیق:عبد  -٩٤

 م).١٩٧٩-هـ١٣٩٩السالم محمدهارون،الناشر:دار الفكر،ط(

اإلمام الحافظ أبي عبد اهللا  ،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار-٩٥ 

  م).١٩٩٧-ـه١٤١٧،الناشر:دار الكتب العلمیه(هـ)٧٤٨(محمد بن أحمد الذهبي

 بن محمود محمد أبو، اآلثار معاني رجال أسامي شرح في األخیار نيمغا -٩٦

: ت( العینى الدین بدر الحنفى الغیتابى حسین بن أحمد بن موسى بن أحمد

 العلمیة، الكتب دار: الناشر،إسماعیل حسن محمد حسن محمد: تحقیق،)هـ٨٥٥

  ).م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ (،١ط لبنان – بیروت

 بن علي السیدبن عبد بن الدین ناصر الفتح أبو، المعرب ترتیب في المغرب -٩٧

 مكتبة:  االشر،مختار عبدالحمید و فاخوري محمود:  تحقیق ،هـ)٦١٠(المطرز

 م).١٩٧٩( ، ١،ط حلب – زید بن أسامة

 بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدین شمس الضعفاء، في المغني -٩٨

  عتر. الدین نور الدكتور: قیحقت هـ)٧٤٨(الذهبي َقاْیماز

 ،دار هـ)٥٣٨(الزمخشري عمر بن محمود القاسم أبو الزمخشري، مقامات -٩٩

  .٥)،طم ٢٠٠٤- هـ١٤٢٥ ( لبنان -بیروت – العلمیة الكتب دار:  النشر



٢٦٨ 

 

 إبراهیم الدین برهان اإلمام  ،أحمد اإلمام أصحاب ذكر في األرشد لمقصدا -١٠٠

، العثیمین سلیمان بن الرحمن عبد د تحقیق،مفلح بن حمدم بن اهللا عبد بن محمد بن

   السعودیة.-)،الریاض١٩٩٠ - هـ١٤١٠( النشر سنة، الرشد مكتبة لناشرا

المنتظم في تاریخ الملوك واألمم ،عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي  -١٠١

  هـ).٥٩٧-هـ٥٠٨(أبو الفرج)(

والتربیه،أبو سهل محمد بن عبد  موسوعة مواقف السلف في العقیده والمنهج -١٠٢

مصر،النبالء -القاهره الرحمن المغراوي،الناشر:المكتبه اإلسالمیه للنشر والتوزیع

 .١المغرب،ط -للكتاب،مراكش

هـ ) ٧٩٠(الشاطبين موسى بن محمد اللخمي الغرناطي،الموفقات،إبراهیم ب-١٠٣

-هـ١٤١٧(١ن،طابن عفاشهور بن حسن آل سلمان،الناشر:دار ،تحقیق :أبوعبیده م

  .م)١٩٩٧

   عبد بن بكر أبى بن محمد بن أحمد المحمدیة، بالمنح اللدنیة المواهب -١٠٤

: ،الناشر)هـ٩٢٣: ت( الدین شهاب العباس، أبو المصري، القتیبي الملك القسطالني

  مصر                         -القاهرة التوفیقیة، المكتبة

، دراسة وتحقیق:محمد بن صالح  هـ)٢٢٤(الناسخ والمنسوخ،القاسم بن سالم -١٠٥

-هـ١٤١٨الریاض،الطبعه الثانیه،-المدیفر،الناشر:مكتبة الرشد/شركة الریاض

  م.١٩٩٧

 عبد:وتحقیق هـ) دراسة٧٢٨الحراني( تیمیة بن الحلیم عبد بن النبوات ،أحمد -١٠٦

 العربیة المملكة الریاض، السلف، أضواء:الطویان،الناشر صالح بن العزیز

  م.٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ ،١ودیةطالسع

نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر،أبو الفضل أحمد  -١٠٧

:عبد اهللا بن ضیف هـ) ،تحقیق٨٥٢حمد ابن حجر العسقالني(بن علي بن م

  .١الریاض ،ط –الرحیلي،الناشر:سفیر 

 محمد نب المبارك السعادات أبو الدین مجد واألثر، الحدیث غریب في النهایة-١٠٨

 )هـ٦٠٦: ت( األثیر ابن الجزري الشیباني الكریم عبد ابن محمد بن محمد بن



٢٦٩ 

 

 - العلمیة المكتبة: الطناحي ، الناشر محمد محمود - الزاوى أحمد طاهر: تحقیق

  م).١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ بیروت،(

 عمر بن إبراهیم الدین ، برهان هـ)٨٨٥(األلفیة شرح في بما الوفیة النكت -١٠٩

 هـ ١٤٢٨( ١ناشرون، ط الرشد مكتبة: الفحل ،الناشر یاسین ماهر: قیحقتالبقاعي ،

  .م)٢٠٠٧ -

 أحمد ،تحقیق هـ)٧٦٤(الصفدي أیبك بن خلیل الدین بالوفیات ،صالح الوافي -١١٠

  .بیروت-م)٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠التراث ( إحیاء دار مصطفىالناشر وتركي األرناؤوط

ق:إحسان عباس،الناشر:دار صادر ،تحقیابن خلكان هـ)،٦٨١(وفیات األعیان -١١١

 .بیروت-

 أبو إسماعیل بن محمد بن الملك عبد، العصر أهل محاسن في الدهر مةیتی -١١٢

 الكتب دار: الناشر، قمحیة محمد مفید. د: قیحق،ت )هـ٤٢٩: ت( الثعالبي منصور

  ).م١٩٨٣هـ١٤٠٣(،١ط لبنان/بیروت - العلمیة

  :تحقیق )هـ١٠٣١ -هـ٩٥٢ (ي.الیواقیت والدرر،عبد الرؤوف المناو -١١٣

  )،الریاضم١٩٩٩( الرشد مكتبة :الناشر، أحمد الزین المرتضي 
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  العارضة جمفهرس الترا                           

  

  الصفحة  اإلسم                                    الرقم

  ٢٤  ابن حربویه القاضي   .١

  ٢٤  لحسن الكسائأبو ا   .٢

  ٣٠  أحمد بن سلمة   .٣

  ٣١  أحمد بن كامل القاضي   .٤

  ١٢٩  اسحاق بن إبراهیم   .٥

  ٧٧  الموصلي میمون بن إبراهیم بن محمد أبو الندیم إسحاق   .٦

  ٢٤  إسماعیل بن جعفر   .٧

  ٣١  اإلمام الحافي   .٨

  ١٦٢  الشریف السید الفاضل الكامل   .٩

  ٢٢  ثابت بن نصر بن مالك .١٠

  ٢٠  زهیر بن معاویة .١١

  ٣٢  عبد اهللا بن جعفر بن درستویه الفارسي .١٢

  ٢٠  عیسى بن یونس .١٣

  ٢٨  محمد بن أیمن .١٤

  ٧٦  مسلمة بن قاسم .١٥

  ٧٦  عرفة بن محمد بن إبراهیم اهللا عبد أبو نفطویه .١٦

                                      

  

  

  



٢٧١ 

 

  

  رس الموضوعاتفه                        

  

  لصفحةا  الموضوع                      

  ج  اإلهداء  

  د  الشكر والتقدیر 

  ١  المقدمة 

  ٣  أسباب إختیار الموضوع              

  ٣  أهداف الموضوع

  ٧  منهج البحث

  ٨  ل البحثهیك

  ١١-١٠  ملخص البحث

  ٢١-١٢  التمهید

  ٧٠-٢٢  الحدیث كتابه غریب بو عبید القاسم بن سالم والفصل األول:أ

  ٣٣-٢٢  معبید القاسم بن سّال المبحث األول:التعریف بأبي 

  ٧٠-٣٤  :التعریف بكتابه غریب الحدیث المبحث الثاني

  ١٠٥-٧١  كتابه غریب الحدیث الفصل الثاني:ابن قتیبة الدینوري و

  ٧٧-٧١  المبحث األول:التعریف بابن قتیبة الدینوري

  ١٠٥-٧٨  المبحث الثاني:التعریف بكتابه غریب الحدیث

  ١٣٣-١٠٦  كتابه غریب الحدیث بن إسحاق الحربي والفصل الثالث:إبراهیم ا

  ١١٥-١٠٦  التعریف بإبراهیم بن إسحاق الحربيالمبحث األول:

  ١٣٣-١١٦  المبحث الثاني:التعریف بكتابه غریب الحدیث

  ١٥٩-١٣٤  البستي الخطابي  الفصل الرابع:أبوسلیمان

  ١٤٠-١٣٤  المبحث األول:التعریف بأبي سلیمان الخطابي

  ١٥٩-١٤١  لثاني:التعریف بكتابه غریب الحدیثالمبحث ا



٢٧٢ 

 

  ١٨٧-١٦٠  كتابه الفائق الزمخشري ول الخامس:أبو القاسم محمود بن الفص

  ١٦٨-١٦٠  المبحث األول:التعریف بأبي القاسم الزمخشري

  ١٨٦-١٦٩  المبحث الثاني :التعریف بكتابه الفائق في غریب الحدیث

  ٢١٠-١٨٧  جمال الدین أبو الفرجالفصل السادس:

  ١٩٥-١٨٨  التعریف بجمال الدین أبو الفرجالمبحث األول:

  ٢٠٩-١٩٦  التعریف بكتابه غریب الحدیثالمبحث الثاني:

  ٢٤٦-٢١٠  ابن األثیر الجزري وكتابه النهایةالفصل السابع:

  ٢١٥-٢١٠  المبحث األول: التعریف بابن األثیر الجزري

  ٢٤٥-٢١٦  یب الحدیث واألثرالنهایة في غر  المبحث الثاني:التعریف بكتابه

  ٢٤٨-٢٤٧  التوصیات) (النتائج و الخاتمة

  ٢٧١-٢٤٩  الفهارس

  ٢٥١-٢٤٩  فهرس اآلیات القرآنیة

  ٢٥٦-٢٥٢  فهرس األحادیث النبویة

  ٢٦٨-٢٥٧  فهرس المصادر والمراجع

    ٢٦٩  فهرس األعالم المترجم لهم

  ٢٧١-٢٧٠  فهرس الموضوعات

  

  

  


