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 ادلٍخص ثبٌٍغخ اٌعشث١خ

طىػري  عظػيـ الريمػة ، ،  عمـ غريب الحديث فػفه لميػؿي الرػدرأف ال يخفى  لػه خى
أهـ العمـك كأشرفها ، كأفضمها كأنفعهػا ، فهك مف :  الشريؼ النبكل في فهـ الحديث

لتعمرػػه بفهػػـ المػػراد مػػف حػػديث المع ػػـك ػػػػ  ػػمى اآ عميػػه كسػػمـ ػػػػ ك  ػػار  ػػحابته 
 .الكراـ 
ا ما لم نؼ أبى عبيد فى غريب الحػديث مػف مكانػة عاليػة ، بػيف كما  ال يخفى أيضن

فى عمـ غريب الحػديث ، عمدة الم نفات إذ يعد  ،   فى هذا الفف العممية المدكنات
ػػػ ً حل ػػػة ًفػػػي بىيىػػػاف الملٍفػػػظ ، كى ٍعنػػػى ، كلػػػكدة ػلمػػػا اشػػػتمؿ عميػػػه مػػػف  مرػػػدرة تىامل ة اٍلمى

كى ٍػػرىة اٍلًفٍرػػه  ػػا لهػػؿ الحػػديث ، بػػه حتػػى أضػػحى هػػذا الكتػػاب الرػػيـ .االسػػتنباط كى إمامن
ليه يتحاكمكف  . يتذاكركف ، كا 

كانطالقنػػا مػػف هػػذ  الهميػػة كػػاف هػػذا البحػػث الػػذل يتنػػاكؿ بالدراسػػة العمميػػة 
المغكية كداللتها فى كتابػه  أللفاظ لفى تفسير   الراسـ بف سالـ  أبى عبيد ات اختيار 

نة بيف لميع اآلراء التػى قيمػت فػى تلكيػؿ الحػديث " مف خالؿ المكاز  غريب الحديث" 
رغبػػة فػػػى الكقػػػكؼ عمػػى أحسػػػف اآلراء ، كأقربهػػػا ، مػػف مػػػراد رسػػػكؿ اآ ، كمػػػراد ؛ 

 . مف بعد الكراـ  حابته 
ػػا لكلهػػه الكػػريـ ، كأف ينفػػع بػػه شػػداة العربيػػة  كاآ أسػػلؿ كأف يلعمػػه خال ن

 كلغة الرر ف . 
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Research Summary 
It is no secret that science strange modern art Jalil much, 

great value, is particularly dangerous in the modern 

prophetic understanding of Sharif: It is the most important 

science and Ocharfha, the best and advantageous, for 

attachment to an understanding of the  

meaning of modern infallible peace be upon him and the 

effects of dear companions. 

Nor is also obvious that a work of Abu Obeid in the strange 

talk of the high profile, between scientific blogs in this art, as 

is the mayor of works in strange modern science, what 

included it from the full ability in a statement word, and the 

validity of meaning, the quality of eduction and the large 

number ofFiqh . 

So This valuable book has become an imam of the people of 

the hadeeth Based on these values, this research, which deals 

with the scientific study choices Abu Obeid Bin Qasim peace 

in the interpretation of the language of words and their 

significance in his book "strange talk" by balancing all the 

opinions that have been said in the interpretation of the 

modern; the desire to stand up to the best views, and most 

recently, from Murad Rasul Allah, and his beloved 

companions after him. 

 God ask and make him sincere to his holy face, and benefit 

the Arab and the language of the Koran. 
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 ادلمذِخ
لعػػػػدىـ ، كال ػػػالة كالسػػػالـ عمػػػى المخ ػػػػكص آ خػػػالؽ الكػػػكف مػػػف ا الحمػػػدي 

بلكامػػػع الكمػػػـ ، سػػػيدنا محمػػػد ، كعمػػػى  لػػػه ك ػػػحبه كمػػػف تػػػبعهـ ب حسػػػاف إلػػػى 
 يـك الديف .

 ،،، وبعد

ف ف أفضؿ ما تعمؽ به الطالب ، كرغب فيه الراغب ، كتاب اآ كسنة رسكله 
لطريػػؽ عميػػه السػػالـ ، فبهمػػا قػػكاـ الػػديف ، كعميهمػػا اعتمػػاد المسػػمميف  فػػى سػػمكؾ ا

 المستريـ ، أمالن فى النلاة يـك يرـك الناس لرب العالميف .

كمما ال يخفى أف عمـ غريب الحديث : مػف أهػـ العمػـك كأشػرفها ، كأفضػمها كأنفعهػا  
ميه كسمـ ػ ك  ار  حابته الكراـ  مى اآ ع ػلتعمره بفهـ المراد مف حديث المع ـك ػ

. 

ا ما لم نؼ أبى عبيد فى غ ريب الحػديث مػف مكانػة عاليػة ، كال يخفى أيضن
 كمنزلة رفيعة بيف المدكنات فى هذا الفف ، فهك كما يركؿ عنه اإلماـ الخطابى : 

مىٍيػًه أىبيػك عبيػد اٍلرىاًسػـ بػف سىػالـ ، فانػه قػد  دٌؿ مف بعػد  عى " كىافى أكؿ مف سبؽ ًإلىٍيًه كى
ػػا يٍحتىػػاج ًإلىػػى تىٍفًسػػير  مػػف مشػػاهير غى  ػػة مى ػػًديث ، ف ػػار انػػتظـ بت ػػنيفه عىامل ًريػػب الحى
ليه يتحاكمكف " كتابه إمامنا لهؿ الحديث ، به يتذاكركف ، كا 
(1) . 

                                           

 . ْٖ،  ْٕ/  ُ( ينظر : غريب الحديث لمخطابى ُ)
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 مف هذا المنطمؽ كاف اختيارل لهذا البحث الذل لاء عنكانه :
 اخز١بساد أثٝ عج١ذ فٝ وزبثٗ غش٠ت احلذ٠ث" 

 دساعخ ٌغ٠ٛخ ِٛاصٔخ "
ػ فػى كتابػه  كلسػت أهػدؼ مػف هػذا البحػث إلػى تعرػب  أبػى عبيػد ػ رحمػه اآ

إلخراج سرطاته ، أك تعداد هفكاته ك زاللته ، فػلنى لم مػى أف يرػؼ م ػؿ هػذا المكقػؼ 
 الذل تر ر عنه همتى ، كيتضاءؿ فى الك كؿ إليه إدراكى كفهمى .

نما كاف ق دل مف كراء  عرض اختيار أبى عبيد فى تفسػير  للفػاظ غريػب  كا 
اسة لغكية مكازنػة بػيف لميػع اآلراء الحديث عمى مائدة البحث العممى ، مف خالؿ در 

التى قيمت فى تلكيؿ الحديث ، رغبة فى الكقكؼ عمى أحسف اآلراء كأكالها ، كأقربهػا 
كأدناها ، مف مراد رسكؿ اآ ، كمراد  حابته مف بعد  ، يستكل فػى ذلػؾ عنػدل مػا 

مماء ، كاف الرأل الذل يترلح لدلل مف انتراء أبى عبيد ، أك مف اختيار غير  مف الع
 أك كاف لامعنا بيف قكله كقكؿ غير  فيه . 

ددت دكافع  اختيارل لهذا المكضكع في عدة أسباب مف أهمها مػا يمػى ػد تحػكق
 : 

أهمية عمـ غريب الحديث ، كقيمته بيف العمـك المغكية مما يغرل الباحث  : أٚال
 بمكا مة البحث فيه إظهارنا لغكامضه ، كتلمية لدقائره .  

ب 
ً
المكانة العظيمة التى يحتمها م نؼ غريب الحديث لبػى عبيػد الراسػـ  :ثب١ٔ

 بف سالـ بيف الم نفات المتعددة فى هذا العمـ .
ااب
ً
تعػػرض أبػػى عبيػػد لمتعرػػب فػػى م ػنفه غريػػب الحػػديث مػػف ًقبىػػًؿ بعػػض  : ثبٌث

العمماء ، كاف دافعنا الختيار هذا المكضكع ، بغية الك كؿ إلى تحريؽ الركؿ فى هذا 
 ؼ  .االختال
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 ِٕٙح اٌجحث
ينػتظـ المػػنهل الػػذل سػػرت عميػه فػػى بح ػػى هػػذا فػى عػػدة خطػػكات ألممهػػا فػػى 

 اآلتى :
ػػا ، كػػاف يرػػكؿ  : أٚالً              :إيػػرادي الحػػديث الػػذل  ػػرح فيػػه أبػػك عبيػػد باختيػػار  ن ن

" كهك عندل كذا ، أك هك الكله ، أك ال كاب ، أك غير ذلؾ مف عبارات يممح منها 
 ختيار .الترليح كاال
 
ً
تخريل الحديث مناط الدراسة مػف مظانػه فػى كتػب الحػديث كالم ػنفات  : بثب١ٔ

 المغكية الخرل .
اا
ً
بيػػاف معػػانى المفػػردات التػػى تسػػهـ فػػى تلميػػة معنػػى الحػػديث إلمػػاالن  :ب ثبٌث

 كشرحها مف المدكنات المغكية .
ب 
ً
  أبػك استر اء لميع الكلك  التى قيمت فى تلكيؿ الحديث مما لـ يػكرد :ساثع

 عبيد فيه ، مف خالؿ كتب المغة كشركح الحديث .
ااب
ً
دراسػػة تحميمػػة للميػػع اآلراء التػػى قيمػػت فػػى تلكيػػؿ الحػػديث منػػاط  : خبِغ

 الدراسة ، مع ذكر حلل الرائميف بها كشكاهدهـ ، ككله استشهادهـ فيها .
ب
ً
ترليح ما  يغمب عمى الظف أنه القرب فى تلكيؿ الحديث داعمنا ذلؾ   : عبدع

 الدلة المتنكعة .ب
... كقػػد لػػاء البحػػث فػػى مردمػػة ، كتمهيػػد ، كأربعػػة مباحػػث ،  ػػـ خاتمػػة  هذذ  

 كفهرس لمم ادر ك خر لمكضكعات البحث  .
: فتحػد ت فيهػا عػف أهميػة المكضػكع ، كأسػباب اختيػار  كطريرػة  أِب ادلمذِاخ

 عرضه ، كالمنهل المتبع فيه .
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بف سالـ ككتابػه غريػب الحػديث ، كعنكانه " أبك عبيد الراسـ  : ٚفٝ اٌز١ّٙذ
 عرضت فيه لمتعريؼ بلبى عبيد ، كم نفه غريب الحديث ، كاشتمؿ عمى :

 أبك عبيد الراسـ بف سالـ " ترلمة كتعريؼ " . :أٚالً 
ب
ً
 كتاب غريب الحديث " عرض كتك يؼ " . : ثب١ٔ

 .  فى بناء  لمفرد ت  للغوية وضبطها وتأصيلها:   ادلجحث األٚي

فػػى كػػاف الخػػالؼ فيػػه لمبحػػث عػػددنا مػػف اختيػػارات أبػػى عبيػػد ممػػا كيضػػـ هػػذا ا
بنائه كتل يمه ، كضبط هيئته مف اللفاظ المفسرة فى الحػديث ، كمػا يتبػع ذلػؾ مػف 

 تبايف فى داللتها .
 . : فى داللة  لمفرد ت  للغوية ادلجحث اٌثبٔٝ

معػانى كيندرج تحته ما كاف مف اختيار أبى عبيد فى إي ار كتحديد معنى مػف ال
 المتعددة التى تحتممها المفردة المغكية فى الحديث . 

 . : فى  شتقاق  لمفرد ت  للغوية ادلجحث اٌثبٌث

كيحػػكل عػػددنا مػػف االختيػػارات الرائمػػة عمػػى إ ػػر االشػػتراؽ فػػى التنػػكع الػػداللى 
 لأللفاظ فى الحديث .
 . : فى  لعموم و لخصوص  لداللى ادلجحث اٌشاثع 

اظ بيف عمـك الداللة كتخ ي ػها ػفى تفسير داللة اللف كفيه اختيار أبى عبيد
. 

 . : فى  لحقيقة و  لمجاز ادلجحث اخلبِظ

كيشمؿ اختيػار أبػى عبيػد فػى تفسػير داللػة اللفػاظ بػيف حريرػة المفػظ كتلكيمػه 
 عمى كله مف أكله الملاز .

 كفيها عرض لهـ ما أسفر عنه البحث مف نتائل . : اخلبمتخ
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مف تكفيؽ فمف اآ ، كما كاف مف خطل أك سهك فمنى كمػف فما كاف  وبعد ...
الشيطاف ، كأعػكذ بػاآ مػف حيػرة اللهػؿ ، كفتنػة العمػـ ، كسػكء المنرمػب ، كاآ مػف 

 كراء الر د كهك الهادل إلى سكاء السبيؿ .
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 مت١ٙذ
 أثٛ عج١ذ اٌمبعُ ثٓ عالَ ٚوزبثٗ غش٠ت احلذ٠ث

ػػا عمػػىل كأنػػا ب ػػدد الدراسػػة الخ تيػػارات أبػػى عبيػػد فػػى كتابػػه " غريػػب كػػاف لزامن
 :ا مكلزا بهذا العمىـ المغكل كبكتابه ، فلقكؿ كباآ التكفيؽ ػدـ تعريفن ػالحديث " أف أق

 (1)أٚالً : أثٛ عج١ذ اٌمبعُ ثٓ عالَ "  رشمجخ ٚرعش٠ف"

 امسٗ ٚٔغجٗ :
هك الراسـ بف سالـ بف مسكيف بف زيد ، أبك عبيد الهركم ، الزدم الخزاعػي 

 .، اإلماـ البحر المحدث الملتهد المغكل الفريه  الخراساني البغدادم ـمكاله
 ٌِٛذٖ ٚح١برٗ :  

لب كاف مممككنا ركمينا لرلؿ مف أهؿ هػراة ، سػنة أربػع  (2) هراةكلد أبك عبيد ب
ًمائىة ، كقيؿ سبع كخمسػيف  ، كبهػراة نشػل أبػك عبيػد نشػلته الكلػى    ػـ  كىخمسيف كى

ٍعفىػر ، أخذ فى طمب العمـ ، فرد ٍسمىاًعيؿ بػف لى ـ بغداد ، فرىرىأى اٍلررىاف عمى اٍلكسىائي ، كىاً 
يلػػاش ،  ػػًديث مػػف ًإٍسػػمىاًعيؿ بػػف عى سػػمع الحى كشػػلاع ٍبػػف أىبػػى ن ػػر ، كغيػػرهـ ،  كمػػا ى
ميػػـك  نظػػر ًفػػي اٍلًفٍرػػه كالدب ، كالرػػراءات كأ ػػناؼ عي ٍعفىػػر كغيػػرهـ ، كى ٍسػػمىاًعيؿ بػػف لى كىاً 

                                           

،  ِّٗ/  ُْاريخ بغػػداد تػػ، ك  ٕٗ/  ُ( ينظػػر ترلمتػػه ك أخبػػار  فػػى : الفهرسػػت البػػف النػػديـ ُ)
، كتػذكرة  َٔ/  ْفيػات العيػاف البػف خمكػاف ، كك  ُِٖٗ/ ٓدباء لياقكت الحمكل كمعلـ اال

، كالػػػكافى بالكفيػػػػات  َْٗ/  َُ،  كسػػػير أعػػػالـ النػػػبالء لمػػػذهبى  ٓ/  ِالحفػػػاظ لمػػػذهبى 
، كطبرػػػات  ُٕ/ ِ، كغايػػػة النهايػػػة فػػػى طبرػػػات الرػػػراء البػػػف اللػػػزرل  ُٗ/  ِْلم ػػػفدل 

  ٕٔ/ ُافعية البف قاضى شهبة الش
، نسػب إليهػا خمػؽ ك يػر مػف  خراسػاف مػدف أمهػات مػف مشػهكرة عظيمة مدينة( هراة بالفتح : ِ)

 . ّٔٗ/  ٓالئمة كالعمماء . ينظر : معلـ البمداف 
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المغة عف أبي زيد الن ارم ، كأبي عبيدة معمر بف الم نػى االسالـ الخرل  ، فلخذ 
، كال ػػمعى ، كأبػػي محمػػد اليزيػػدم كغيػػرهـ مػػف الب ػػرييف ، كمػػا أخػػذ عػػف ابػػف 
االعرابي ، كأبي زياد الكالبػي ، كيحيػى بػف سػعيد المػكم ، كأبػي عمػرك الشػيباني ، 

  ، كسيد دهر  كالفراء ، كالكسائي مف الككفييف ، حتى قكل كت در ف ار إماـ ع ر 
. 

 مػاني عشػرة سػنة   (1)كأقاـ أبك عبيد ببغداد مػدة ،  ػـ كلػي الرضػاء بطرسػكس
هػػ ، كعػاد إلػى  ُِّأياـ  ابت بف نا ػر ، كدخػؿ دمشػؽ ، كرحػؿ إلػى م ػر سػنة 

بغداد فسمع الناس مف كتبه  ، كقد اشتغؿ بتلديب  ؿ هر مة بػف أعػيف الميػر الػذل 
أميػر  -ع لألميػر عبػد اآ بػف طػاهر الخزاعػي ق ،  ـ انرطػََِقتمه الملمكف سنة 

خراساف ، فمزمه ، فكػاف كممػا ألػؼ كتابنػا أهػدا  إليػه ،  ػـ خػرج أبػك عبيػد إلػى  مكػة 
ا فسكف بها حتى مات رحمه اآ .  حالن

 صفبرٗ ِٚىبٔزٗ :
كػاف أبػك عبيػدو ػ رحمػه اآ ػ مػف العممػاء الرلاسػخيف ، كالعبػاد الزاهػديف ، كػاف 

، ك ػػاحب ديػػف  (2)أس كالمحيػػة ، يخضػػب بالحنػػاء ، ذا كقػػار كهيئػػة "رلػػال أحمػػر الػػر 
ا ، ف مػث ككرع يممػس ذلػؾ ممػا ركل عنػه أنػه كػاف ػ رحمػه اآ  ػ يرسػـ الميػؿ أ ال نػ

 . (3لمنـك ، ك مث لم الة ، ك مث لمطالعة الكتب كالنظر فيها

                                           

مدينػة ب غػكر الشػاـ بػيف :  بفتح أكله ك انيه كسينيف مهممتيف بينهما كاك سػاكنة : طرسكس ( ُ)
 . ِٖ/  ْكبالد الرـك بها قبر الملمكف . ينظر : معلـ البمداف  أنطاكية كحمب

 . ٕٗ/  ُ( ينظر : الفهرست ِ)
 . ِّٗ/  ُْ( ينظر : تاريخ بغداد ّ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُِّ 

ػا فػى ك يػر مػف العمػك  ـ كقد حاز ق ب السبؽ فػى العمػـ كالػديف ، فلضػحى إمامن
المغكية كالدينية ، إذ تمكف ػػ رحمه اآ ػ بعرميتػه النػادرة مػف الكقػكؼ عمػى نتػاج مػف 
تردمه فى ميداف المغة ، كعمـك الرر ف كالحديث ، كمعانى الشػعر كغيرهػا  فاسػتكعبه 
كلمػػع مػػا تفػػرؽ منػػه ، كهذبػػه ، كأضػػاؼ إليػػه كأخرلػػه فػػى  ػػكب قشػػيب يحسػػب لػػه 

 كيسند إليه .
عمماء له ، ك ناؤهـ عمػيهـ ، كفيمػا يمػى بعػض مػا نعتػه كللؿ ذلؾ ك ر مدح ال
  اللاحظ يركؿ عنه : ذابه الئمة العمماء ، فها هك 

" كمف المعمميف ،  ـ الفرهاء كالمحػد يف ، كمػف النحػكييف ، كالعممػاء بالكتػاب 
عػػراب الرػػر ف ، كمملػػف قػػد لمػػع  كالسػػنة ، كالناسػػخ كالمنسػػكخ ، كبغريػػب الحػػديث ، كا 

ـي بػفي  أبك عيبيػدو مـ :  نكفنا مف الع ـو الراسػ ، ككػاف ميؤدٍّبنػا لػـ يكتػب النػاسي أ ػحل  سػالل
مف كيتيبه ، كال أك رى فائدةن 
 (1) . 

كنرؿ الخطيب البغػدادل عػف ابػف درسػتكيه قكلػه عػف أبػى عبيػد :" مػف عممػاء 
ػػػًف  ، كركاة المغػػػة كالغريػػػب بغػػػداد المحػػػد يف النحػػػكييف عمػػػى مػػػذهب الكػػػكفييف ، عى

، ك ػنؼ  ا مف العمـػع  نكفػف لمػ، كم راءاتػاء بالرػف، كالعممػكالككفيي،  الب رييف
 (2)" الراسـ ٍبف سالـر أىبيك عبيد ؿ فف مف العمـك كاآلداب فلك ر، كشهي ػي كػب فػالكت

كركل ياقكت عف اسحاؽ بف راهكيه قكله : ": يحب اآ الحٌؽ، أبك عبيد أعمـ 
كقػاؿ عنػه شػمس  .(3)ريػس الشػافعيمني كمف أحمػد بػف حنبػؿ ، كمػف محمػد بػف إد

الديف الذهبي : " مػف نظػر فػي كتػب أبػي عبيػد عمػـ مكانػه مػف الحفػظ كالعمػـ ، كػاف 

                                           

 . ُٗٗ/ ُ( ينظر : طبرات النحكييف كالمغكييف لمزبيدل ُ)
 . ِّٗ/  ُْ( ينظر : تاريخ بغداد ِ)
 . ُِٗٗ ٓ( ينظر : معلـ االدباء ّ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُّّ 

ػػا فػػي  حافظنػػا لمحػػديث كعممػػه ...، عارفنػػا بالفرػػه كاالخػػتالؼ ، رأسنػػا فػػي المغػػة، إمامن
  (1)الرراءات

لعديػد مػػف لؼ ارزؽ أبػك عبيػد ػػػ رحمػه اآ ػػػ بركػة الت ػنيؼ فػلثابسٖ ِٚنإفبرٗ : آ
الم نفات الدالة عمػى سػعة عممػه كتبحػر  ، كخملػؼ لمػف لػاء بعػد  زادنا ال ينفػذ مػف 
أمهات الم نفات فى العمـك المغكية كالدينية ، كيعد ابف النديـ أقدـ مف قدـ لنػا  بتنػا 

 بمؤلفات أبى عبيد كهى عند  عمى النحك التالى : 
 اب غريب الحديث ػ كت ِػ كتاب غريب الم نؼ             ُ      
 ػ كتاب معاني الرر ف  ْػ كتاب غريب الرر ف              ّ 
 ػ كتاب المر كر كالممدكد  ٔػ كتاب الشعراء                    ٓ
 ػ كتاب المذكر كالمؤنث  ٖ    ػ كتاب الرراءات               ٕ
 ػ  كتاب النسب  َُ  ػ كتاب المكاؿ                   ٗ

 ػ كتاب الم اؿ السائرة  ُِب الحداث                  ػ كتاُُ
 ػ كتاب أدب الراضي  ُْػ كتاب عدد  م الرر ف           ُّ
 ػ كتاب اإليماف كالنذكر ُٔػ كتاب الناسخ كالمنسكخ        ُٓ
 ػ كتاب فضائؿ الرر ف  ُٖ  ػ  كتاب الحيض               ُٕ
 ػ  كتاب الطهارة  َِػ كتاب الحلر كالتفميس        ُٗ

.كقػد أك ػؿ الػدكتكر / حسػيف محمػد شػرؼ (2)كله غير ذلؾ مف الكتب الفرهية
 .(3)محرؽ كتاب غريب الحديث مؤلفات أبى عبيد إلى تسعة ك ال يف م نفنا 

                                           

 . ٔ/  ِة الحفاظ ( ينظر : تذكر ُ)
 . ٕٗ/  ُ( ينظر : الفهرست ِ)
 . ُْ( ينظر : مردمة التحريؽ ص ّ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُّْ 

 ٚفبرٗ : 
ػاتى ًفػي شػهر اآ اٍلمحػـر  تلػى مى ػا ، فاسػترر بهػا حى الن خرج أبك عبيد إلى مىكلػة حى

ًمائىتىٍيًف لمهلرة ، فى خالفة المعت ـ ، عف  ػالث كسػبعيف سػنة سنة أىربع كىعٍشريف  كى
ٍعفىر دفف ًفي دكر لى  . (1)، كى

" أنه لما فرغ مف الحل ، كعـز عمى االن راؼ كاكترل : كمما يركل فى كفاته 
إلى العراؽ ، رأل في الميمة التي عـز عمى الخػركج  فػي  ػبيحتها النبػي ػ  ػمى اآ 

كهػك لػالس ، كعمػى رأسػه قػـك يحلبكنػه ، كنػاس يػدخمكف  عميه كسػمـ ػ فػي منامػه
فيسممكف عميه كي ػافحكنه ، قػاؿ : فكممػا دنػكت لدخػؿ مينعػت ، فرمػتي لهػـ : لػـ ال 
تخمكف بيني كبيف رسكؿ اآ  ػ  مى اآ عميه كسمـ ػ قالكا : ال كاآ ال تدخؿ إليه ، 

: إنػي ال أخػرج إذنا ، فلخػذكا كال تسمـ عميه ، كأنت خارج غدنا إلى العراؽ ، فرت لهػـ 
تي كسممت عميه ػعهدم،  ـ خمكا بيني كبيف رسكؿ اآ ػ  مى اآ عميه كسمـ ػ فدخم

، رحمػػه اآ كألػػزؿ لػػه  (2)ك ػػافحني ،  فل ػػبحت ففسػػخت الكػػراء كسػػكنتي بمكػػة 
 ال كاب لزاء ما قدـ كعمـ.

                                           

 . ِّٗ/  ُْ( ينظر : تاريخ بغداد ُ)
 . ِٔ/  ْ( ينظر : كفيات العياف ِ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُّٓ 

 ثب١ٔب : وزبة غش٠ت احلذ٠ث " عشض ٚرٛص١ف "
 ذ٠ث ٚعجت اٌزأ١ٌف ف١ٗ :أ اا ِعىن غش٠ت احل

: الغػػامض الخفػػى مػػف الكػػالـ ، قػػاؿ الخميػػؿ : "   لغريذذف فذذى  للغذذة : كالغىريػػبي
كالغريػػب مػػف كيرػػكؿ الزهػػرل : " ،  (1)، كغربػػت الكممػػة غرابػػة  الغػػامض مػػف الكػػالـ

ـ: العيٍرًميُّ الغامضي  " الغريب مف الكالـ : إنما هك الغػامض كيركؿ الخطابى :  (2)اٍلكىالى
د مف الفهـ كالغريب مف الناس، إنما هك البعيد عف الػكطف المنرطػع عػف الهػؿ البعي

مػف الكػالـ يرػاؿ بػه عمػى كلهػيف : أحػدهما : أف يػراد بػه بعيػدي  الغريب......  ـ إف 
المعنى غامضه، ال يتناكله الفهـ إال عف بعد كمعاناة فكر، كالكله اآلخر أف يػراد بػه  

به المحؿ مف شكاذٍّ قبائًؿ العػرب ، فػ ذا كقعػت إلينػا : كالـ مف بعدت به الدار، كنلل 
نما هي كالـ الرـك كبيانهـ  .(3) الكممة مف لغاتهـ استغربناها، كا 

: تمؾ اللفاظ التى  درت منه ػ  مى اآ عميه كسمـ ػ  ويقصد بغريف  لحديث
لها بحيث ال يتىنىاكى فى حدي ه ، مما يحتاج فى بيانه كمعرفته إلى تفسير أك تكضيح ، 

غريب الحديث: هك مػا كقػع  "يركؿ اإلماـ النككل :  اٍلفىهـ ًإالل عىف بعد كمعاناة فكر .
 (4)"في متف الحديث مف لفظة غامضة بعيدة مف الفهـ لرمة استعمالها

: هك مف المهٌمات المتعمرػة بفهػـ الحػديث كالعمػـ كالعمػؿ  وعلم غريف  لحديث
طىػري  فػي  به، ال بمعرفة  ناعة اإلسناد كمػا يتعمػؽ بػه . كهػك فػفه لميػؿي الرػدر، لػه خى

فهػػـ الحػػديث الشػػريؼ، كيتطمػػب مػػف طالػػب الحػػديث اترانػػه كفرػػه معانيػػه، كيلػػب أف 

                                           

 باب الغيف كالراء كالباء معهما . ُُْ/  ْ( ينظر : العيف ُ)
 أبكاب الغيف كالراء  . ُُٔ/  ٖ( ينظر : تهذيب المغة ِ)
 . ُٕ،   َٕ/  ُ( ينظر : غريب الحديث لمخطابى ّ)
 . ٕٖ/ ُ( ينظر : الترريب كالتيسير لمنككل ْ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُّٔ 

يت بت فيه أشٌد ت بػت. كقػد ركم عػف االمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ ػػػ رضػى اآ عنػه ػػػ أنػه 
سػػئؿ عػػف حػػرؼ مػػف غريػػب الحػػديث فرػػاؿ :  "سػػمكا أ ػػحاب الغريػػب، فػػ ٌني أكػػر  أىٍف 

، بػالٌظف فػلخط "  .. لػذلؾ قػاؿ - ػٌمى اآ عميػه كسػٌمـ  -تكمـ في قكؿ رسكؿ اآ أ
ه ، فميتحر خاًئضي ٍكضي فيه  ٍعبه  .(1)المحٌد كف: الخى

كقد أكضح اإلماـ الخطابى السبب فى ك رة الغريب فى حدي ه ػ  مى اآ عميػه 
 كسمـ ػ فراؿ : 

سػػمـ بي  مىٍيػػًه كى ػػكمي ا بمغنػػعػػث مي " أىنػػه  ػػمي الملػػه عى ا ، فىهيػػكى الى يػػزىاؿ ًفػػي كػػؿ مرىػػاـ عممن
ػػف مينكػػر، كيشػػرع ًفػػي حاد ػػه ،  يٍنهػػى عى كؼ كى ٍعػػري يركمػػه كمػػكطف يشػػهد   ، يىػػٍلمر ًبمى
مىٍيهىا مف قىٍكله كىاًعيىة ،  كيفتى ًفي نازلة ، كاالسماع ًإلىٍيًه م غية  ، كالرمكب لما يرد عى

ٍنهىا عباراته ، كيتكرر ًفيهىا بى  قد يٍختىمؼ عى يىانه ، ليىكيكف أكقع لمسػامعيف ، كىأقػرب ًإلىػى كى
فهػـ مػف كىػػافى ًمػٍنهيـ أقػػؿ فرهػا ، كىأقػػرب باإلسػالـ عهػػدنا ، كأكلػك اٍلًحٍفػػظ كاالتفػاؽ مػػف 
ؼ  ابىة يكعكنها كمهىػا سػمعا ، كيسػتكفكنها حفظػا ، كيؤدكنهػا عمػى اٍخػًتالى حى فيرىهىاء ال ل

ذىًلػؾى لهاتها ، فتلمع لىؾ لذىًلؾ ًفي اٍلرىًضيلة الٍ  كىاًحدىة عدلة أىٍلفىػاظ تحتهىػا معنػى كىاًحػد ، كى
لىد لٍمفراش ، كلمعاهر اٍلحلر، كفى ًركىايىػة أيٍخػرىل : كلمعػاهر  مىٍيًه : اٍلكى كىرىٍكًله  مى اآ عى
قػد يػتىكىملـ ػ  ػمي  لػـ ي بػت ًعٍنػًدم : كلمعػاهر الك ك ػت ، كى قد مر بسماعي كى اال مب ، كى

سػػمـ ػ مىٍيػػًه كى ًتًه أخػػالط مػػف النلػػاس  قبػػائمهـ شىػػتلى ،  الملػػه عى ٍضػػرى ًفػػي بعػػض النلػػكىاًزؿ ًبحى
لىػٍيسى كمهػـ يىتىيىسلػر  كلغتهـ ميٍختىمفىة ، كمراتبهـ ًفػي اٍلًحٍفػظ كاالترػاف غيػر ميتىسىػاًكيىة ، كى
ػػرىاد بػػالفحكل ،  ػػا يٍسػػتىدرؾ المي نلمى ػػد لحفظػػه ككعيػػه ، كىاً  لضػػبط الملٍفػػظ كح ػػر  ، أىك يتىعىمل

                                           

 . ُُ/ ُ( ينظر : ا الح غمط أبى عبيد فى غريب الحديث ُ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُّٕ 

ي ػًديث كى ـل ييؤىدٍّيه بمغته  ، كيعبر عىنهي ًبًمسىاف قبيمتػه ، فيلتمػع ًفػي الحى تىعىملؽ بالعمى ،  
ت طرقه عدلة أىٍلفىاظ ميٍختىمفىة ميكلبهىا ش  كىاًحد "ػاٍلكىاًحد ًإذا انشعب

(1) . 
 ة ا  ل١ّخ وزبة أثٝ عج١ذ ثني ِنٕفبد غش٠ت احلذ٠ث 

مػف أهػـ الم ػنفات المدكنػة فػى هػذا ييعدُّ م نؼ أبى عبيد فى غريب الحديث 
ف كاف مسبكقا بالتلليؼ فيه إذ سبره إلػى ذلػؾ لماعػة مػنهـ : النضػر  الفف ، كهك كا 
بف شميؿ ، كقطرب ، كأبك عبيدة ، كأبك زيد ، كال معى ، إال أف م ػنؼ أبػا عبيػد 
ليػه المرلػع فيهػا لمػا  هذا يظؿ عمدة الم نفات المدكنة فى عمـ غريػب الحػديث ، كا 

ٍعنػى ، كلػكدة االسػتنباط ؿ عميه مػف  اشتم ة اٍلمى ً ػحل مرػدرة تىاملػة ًفػي بىيىػاف الملٍفػظ ، كى
كى ٍػػرىة اٍلًفٍرػػه فهػػك م ػػنؼ حافػػؿ بالحػػديث كاآل ػػار ، كالمعػػاني المطيفػػة ، كالفكائػػد ،  كى

 ، قاؿ الخطيب البغدادل : " اللمة ، كعميه معتمد الناس
يػدة معمػر ٍبػف الم نػى ، كقطػرب، ككتاب غريب الحديث، أكؿ مف عممه أىبيػك عب

كالخفػػش ، كالنضػػر ٍبػػف شػػميؿ ، كلػػـ يػػلتكا بالسػػانيد ، كعمػػؿ أىبيػػك عػػدناف النحػػكم 
الب ػػرم كتابنػػا فػػي غريػػب الحػػديث، ذكػػر فيػػه السػػانيد ، ك ػػنفه عمػػى أبػػكاب السػػنف 
كالفره إال أنه ليس بالكبير ، فلمػع أىبيػك عبيػد عامػة مػا فػي كتػبهـ ، كفسػر  ، كذكػر 

نيد، ك نؼ المسند عمى حدلته، كأحاديث كؿ رلؿ مف ال حابة كالتػابعيف عمػى السا
حدتػػػه، كألػػػاد ت ػػػنيفه ، فرغػػػب فيػػػه أهػػػؿ الحػػػديث كالفرػػػه ، كالمغػػػة ، اللتمػػػاع مػػػا 

ػػا  ، كلنػػه كمػػا قػػاؿ الخطػػابى : " (2)يحتػػالكف إليػػه فيػػه ػػة مى قػػد انػػتظـ بت ػػنيفه عىامل

                                           

 . ٖٔ/  ُ( ينظر : غريب الحديث لمخطابى ُ)
 . ِّٗ/  ُْ( ينظر : تاريخ بغداد ِ)
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ُُّٖ 

ػًديث ًبػًه  يٍحتىاج ًإلىى تىٍفًسير  مف مشاهير غىًريب ػا الهػؿ الحى ػارى ًكتىابػه ًإمىامن ػًديث كى ى الحى
لىٍيًه يتحاكمكف "  (1)يتذاكركف كىاً 
محمد بف كهب المسعرم قاؿ : " سمعت أبا عبيد يركؿ: كركل ابف خمكاف عف 

كنػػت فػػي ت ػػنيؼ هػػذا الكتػػاب أربعػػيف سػػنة، كربمػػا كنػػت أسػػتفيد الفائػػدة مػػف أفػػكا  
  (2)" مني بتمؾ الفائدة ساهرا فرحاب ، فلبيت الرلاؿ فلضعها في مكضعها مف الكتا

ًإلىػى حػد أىنػه كىػافى يعػد لمػع فهذ  الركاية دليؿ عمى تعظيـ أبى عبيد لمحديث ، 
ًديث كنكادر  مف اٍلًعبىادىات .  الحى

أكؿ مػػف سػػمع كتػػاب  غريػػب الحػػديث مػػف أىبػػى عبيػػد كػػاف اإلمػػاـ  كيػػركل : أف 
قىػاؿى : يحيى بف مًعيف ، كىعرض هىذىا اٍلكتاب عم ٍنبىػؿ فىاٍستىٍحسىػنىهي كى ى اإلماـ أىٍحمد بػف حى

 ،  (3)لزا  اآ خيرا
قىػاؿى : ًإف عرػػال كلمػا عػرض م ػنفه هػذا عمػى عبػد اآ بػف طػاهر  اٍستىٍحسىػنىهي كى

احبه عمى عمؿ هىذىا اٍلكتاب ، حريؽ أىف الى يحكج ًإلىى طمب المعاش كألرل لىهي  بعث  ى
ؼ ًدٍرهىـ  .(4) كؿ شهر عشرىة  الى

 
 
 

 ثبٌثب : ٚصف وزبة غش٠ت احلذ٠ث ِٕٚٙح أثٝ عج١ذ ف١ٗ 

                                           

 . ْٖ/  ُ( ينظر : غريب الحديث لمخطابى ُ)
 . ُٔ/ ْ( ينظر : كفيات العياف ِ)
 . ْٔٗ/  َُ، كسير أعالـ النبالء  ِّٗ/  ُْ( ينظر : تاريخ بغداد ّ)
 . ِّٗ/  ُْ( ينظر : تاريخ بغداد ْ)
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ُُّٗ 

كتػػاب غريػػب الحػػديث لبػػى عبيػػد : م ػػنؼ يعنػػى فيػػه مؤلفػػه بتتبػػع اللفػػاظ 
المشكمة فى حدي ه ػػ  مى اآ عميه كسمـ ك  ار  ػحابته الكػراـ ػػػ فيتناكلهػا بالشػرح 

المغػػة كالفرػػه كالتفسػػير كتكضػػيح مػػا بهػػا مػػف غرابػػة ، كمػػا يتعمػػؽ بػػذلؾ مػػف مسػػائؿ 
 مستعيننا فى ذلؾ بما تردمه مف مدكنات فى هذا الفف .
 : ِٕٙح أثٝ عج١ذ فٝ اٌىزبة

إف المػػنهل العػػاـ لبػػى عبيػػد فػػى هػػذا الكتػػاب يتم ػػؿ فػػى تنػػاكؿ ألفػػاظ الحػػديث 
المشكمة الغريبة بالشرح كالتفسير مستعينا فى ذلؾ بلقكاؿ مف تردمه ، مع مزيد مػف 

ئػػد بسػػند الحاديػػث ، كعػػرض قضػػايا العربيػػة  ، كك يػػر مػػف الشػػرح  مػػع االهتمػػاـ الزا
 الحكاـ الفريه المستنبطة مف الحديث .

كقد أكرد محرؽ كتاب غريب الحديث الكتكر / حسيف محمد شرؼ عدة سمات 
 أذكر منها : (1)لمنهل أبى عبيد فى الكتاب

د  ػ  ابتداؤ  بتفسير أحاديث الرسكؿ  مى اآ عميه كسمـ ك حابته مػف بعػ ُ
بادئػػا بلحاديػػث الخمفػػاء ،  ػػـ أحاديػػث بعػػض أمهػػات المػػؤمنيف ،  ػػـ أحاديػػث بعػػض 

 التابعيف ،  ـ تفسير أحاديث قميمة  ال يعرؼ أ حابها .
يراد سند  ، كهذا مف أهـ ما يميز منهل  ِ ػ نرمه الحديث منسكبنا ل احبه ، كا 

 أبى عبيد عف غير  مف مؤلفى غريب الحديث .
مػػكطف الغريػػب خا ػػة فػػى الحاديػػث الطػػكاؿ تفادينػػا ػ اقت ػػار  عمػػى ذكػػر  ّ
 لإلطالة .

                                           

 كما بعدها . ٕٓ/ ُ( ينظر : مردمة المحرؽ ُ)
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َُِّ 

ػ ابتداؤ  فػى تفسػير غريػب الحػديث باستر ػاء مػا يحتػاج إلػى تكضػيح مػف  ْ
كلك  العربية ،ف ذا كفاها حرها انترؿ إلى بياف ما يحتاج إلى بيانه مػف أحكػاـ فرهيػة 

. 
، كالحػديث  ػ التماسه تفسير الغريب مػف عػدة م ػادر أهمهػا الرػر ف الكػريـ ٓ

 الشريؼ كالشعر العربى كالم اؿ كالقكاؿ المغكية .
ػ عدـ االقت ار فى تفسير غريب ألفاظ الحديث عمى إيراد المعنى المغكل  ٔ

لأللفاظ المفسرة فرط  بؿ اتسع ليشمؿ معاللة الك ير مف الرضايا المغكية   كعمـك 
 يد مف الرضايا .الحديث كالدراسات الفريه فلاء م نفه بحرنا ذاخرا بالعد
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ُُِّ 

 ادلجحث األٚي
 فٝ ثٕبء ادلفشداد اٌٍغ٠ٛخ ٚضجطٙب ٚرأص١ٍٙب

 مت١ٙذ : 
يضػػـ هػػذا المبحػػث عػػددنا مػػف اللفػػاظ التػػى لػػاء اختيػػار أبػػى عبيػػد فيهػػا عمػػى 
تحديد بناء المفظة المغكية ، ككيفية ضبطها ، كبياف أ مها ، كفيما يمى دراسة لهذ  

 اللفاظ مرتبة ألفبائينا : 
 أرْ ا1

ـ "  مىٍيػػًه السلػػالى ػػًديث النلًبػػي عى ااٝ ًفػػي حى
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 . (1)ثَبٌ

ػػػػٍيء  ػػػػا اٍسػػػػتمع الملػػػػه لشى ًنػػػػه يىٍعًنػػػػي : مى قػػػػاؿ أبػػػػك عبيػػػػد : أمػػػػا قىٍكلػػػػه : كلذى
ـٍ يركيػػػػًه : كىً ٍذًنػػػػًه  كاسػػػػتماعه لنىًبػػػػٌي يتىغىنلػػػػى ًبػػػػاٍلريٍر ًف ، قػػػػاؿ أبػػػػك عبيػػػػد بىٍعضػػػػه : كى

ٍذف مػػػػف االٍسػػػػًتٍئذىاف ،  لنىًبػػػػٌي يتىغىنلػػػػى ًبػػػػاٍلريٍر ًف " ًبكىٍسػػػػر اٍللػػػػؼ ، يػػػػذهب ًبػػػػًه ًإلىػػػػى اإلًٍ
له ًعٍنًدم .  لىٍيسى لهىذىا كى  كى

 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ
ػػػػا ييٍشػػػػًكؿي كىالى يضػػػػبطيه ًإال أىٍهميػػػػه" حيػػػػث ركل بعػػػػدة  (2)"الحػػػػديث المترػػػػدـ ًممل

 ات يعنينا منها " ركايتاف : ركاي

                                           

ػػا ًلشىػػٍيءو  الملػػهي  يىػػٍلذىفً  لىػػـٍ ظ" فػػبم ُُٗ/  ٔى  ػػحيح البخػػارل فػػ( الحػػديث ُ)  يىتىغىنلػػى أىفٍ  منلًبػػيٍّ لً  أىًذفى  مى
ػػا،  ْٓٓ/  ُكعنػػد مسػػمـ  «ًبػػالريٍر فً  ػػا ًلشىػػٍيءو  اآي  أىًذفى  مى ككػػذا فػػى «ًبػػاٍلريٍر فً  يىتىغىنلػػى ًلنىًبػػي   أىًذفى  مى

 ".ٕٓ/ ِسنف أبى داككد 
 . ّٔٓ/  ُ( ينظر : ت حفيات المحد يف ِ)
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ُِِّ 

ركايػػػة " مػػػا أًذفى اآ لشػػػيءو أىذىنىػػػهي لنبػػػى يتغنػػػى بػػػالرر ف "  : اٌشٚا٠اااخ األٚى
 .  (1)بفتح الهمزة كالذاؿ مف قكله " أىذىنىهي "

  (2)"هى بكسر الهمزة كسككف الذاؿ " ًإٍذنىهي " : ٚاٌشٚا٠خ اٌثب١ٔخ
تفسػير معنػى الحػديث عمػى  كتبعنا لهذا االخػتالؼ فػى الضػبط فرػد اختمػؼ فػى 

فركا  أبك عبيد " أىذىنىػهي " بفػتح الهمػزة كالػذاؿ مفسػرنا إياهػا أنػه مػف أًذف : ، الركايتيف 
شيء اسػتماعه لنبػى بمعنى : استمع ، كعميه يككف معنى الحديث : ما استمع اآ ل

 ما ذهب إليه بلمكر منها : كقد استدؿ أبك عبيد لػ  يتغنى بالرر ف 
رلػتى اإلماـ عف ما نرؿ ػ  ُ حي بٍّهىػا كى ملاهد مف تفسير  قىٍكله تىعىػالىى وكىأًذنىػٍت ًلرى

(3) 
، كبركؿ عدم بف  (4)بمعنى : سىًمعىٍت لربها كأطاعت فى اآلية  ر " أًذنىٍت "حيث فسل  ،

 بف زيد: 
 أَيَهذذذذذذذذذا  لقلذذذذذذذذذذُف َتَعلذذذذذذذذذذ ْ بذذذذذذذذذذَدَد ْ 

 
إِ َّ َهمذذذذذذذذذا فِذذذذذذذذذا َ ذذذذذذذذذما  َوأََ ْ   ...

(٘) 
 

 

                                           

 كىالػذلاؿً  اٍلهىٍمػزىةً  بىػابي  . ٕٔ/  ُ، كمرػاييس المغػة   َُُّ/ ِ( كهى ركاية الػدارمى فػى مسػند  ُ)
مىا ً يٍّ  ًفي مىعىهيمىا كى  . ال ُّالى

 ّّٗ/ِكالدارمى فى سننه   ِٕٓ/  ِ( الحديث بهذ  الركاية عند ابف أبى شيبة فى م نفه  ِ)
 . ِٕ/ ِ، كالسنف الكبرل لمنسائى  ّّٗ/ِ

 فى سكرة االنشراؽ .  ِ( اآلية ّ)
 . ُْٕ/  ُ(  ينظر : تفسير ملاهد ْ)
،  ّٓٔ،  كت ػػحيفات المحػػد يف    ُِٕ( البيػػت مػػف الرمػػؿ لعػػدل بػػف زيػػد فػػى ذيػػؿ ديكانػػه ٓ)

ػا كىالػذلاؿً  اٍلهىٍمزىةً  بىابي   ٕٔ/ ُكمراييس المغة  مى ػا كى ً ػيٍّ  ًفػي مىعىهيمى  َُ/ُّرب ، كلسػاف العػ ال ُّالى
دف المفػػردات : التعمػػؿ : االنشػػغاؿ بالشػػيء كالتسػػمى بػػه ،  كالػػدبػػاب النػػكف ف ػػؿ اللػػؼ . 
 بالتحريؾ : المهك كالمعب  .
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ُِّّ 

قىكله أىٍيضا :  كى
 فِذذذذذذذذذا َ ذذذذذذذذذما  َيذذذذذذذذذأَْ    لشذذذذذذذذذيُ  لَذذذذذذذذذ ُ 

 
 (ٔ)َوَحذذذذذذذذذذذِديث ماذذذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذذذا   ُمشذذذذذذذذذذذارِ  ...

 

 .(2)ييًريد بركله يىٍلذىف : يستمع 
" ًإٍذنىػػػػهي " بكسػػػػر الهمػػػػزة فلعػػػػؿ معنػػػػا  مػػػػف االسػػػػتئذاف  أمذذذذا رو يذذذذة مذذذذ  رو  

 كهك ما أنكر  أبك عبيد كلـ يلد له كلهنا . 
 رع١ٍك ٚاعزٕزبج

فػػػػى الحػػػػديث   " هي نىػػػػذى ركايتػػػػه لفػػػػظ " أى الػػػػذل أرا  هنػػػػا مكافرػػػػة أبػػػػى عبيػػػػد فػػػػى 
بفػػػتح الهمػػػزة كالػػػذاؿ كالنػػػكف ، كتفسػػػير  لػػػه بمعنػػػى  : االسػػػتماع ، كعميػػػه يكػػػكف 
معنػػػى الحػػػديث : مػػػا اسػػػتمع اآ لشػػػيء اسػػػتماعه لنبػػػى يتغنػػػى بػػػالرر ف يتمػػػك  ك 

 :كلك  عمى النحك التالى  يلهر برراءته ، كمما يركل مذهب أبى عبيد هنا
كم ػػدر  أىذىننػػا  ، مغػػكييف عمػػى مليػػ  أًذف بكسػػر العػػيف فػػى الماضػػىإلمػػاع ال : األٚي

ف ػبػػزاد  (3)" ، يءػ: االسػػًتماع لمشػػ بالتحريػػؾ بمعنػػى : اسػػتمع ، ففػػى العػػيف " كالىذىفي 
ًقيػػؿى أىذىفه ؛ ًلىنلػػهي ًبػػاٍليذيًف يىكيػػكفي " فػػارس : " : " كأىًذفى ًإلىٍيػػًه أىذىنػػان   كقػػاؿ ابػػف سػػيد،  (4)كى
اٍستىمىعى 
(5)  

                                           

بػاب الشػيف كالػراء    َِٖ/  ٔ، كالعػيف  ٓٗ( البيت مػف الرمػؿ لعػدل بػف زيػد فػى ديكانػه ص ُ)
المفػردات : يػلذف بمعنػى : .  ُِْ/  ّ، كالمعلػـ المف ػؿ  ِّ /ُككالء معهما ، كالفػائؽ 

 ض ، كالميشار : الميلتنى .يستمع ،  كالماذل : العسؿ البي
 . َُْ، ك ُّٗ/ ِ: غريب الحديث ( ينظر ِ)
 . معهما( مء كا) ك كالٌنكف الٌذاؿ باب ََِ/  ٖ( ينظر : العيف ّ)
مىا كىالذلاؿً  اٍلهىٍمزىةً  بىابي  ٕٔ/ ُ( ينظر : مراييس المغة ْ) ً يٍّ  ًفي مىعىهيمىا كى  . ال ُّالى
 " الذاؿ كالنكف كالهمزة " ٔٗ/  َُ( ينظر : المحكـ ٓ)
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ُِّْ 

كلاء فى المساف : كأىًذفى إليًه أىذىنان : اٍستىمىعى ًإلىٍيػًه ميٍعلبػان 
؛ كأىنشػد اٍبػفي بىػرٍّم  ًلعىٍمػًرك  (1)

 : ٍبًف الىٍهيىـا
ذذذذذذذذذذذذذذذذذا أَْ  تَ ذذذذذذذذذذذذذذذذذاَيْرنا َ لذذذذذذذذذذذذذذذذذيً    فلَمَّ

أَِ  َّ إِلَذذذذذذذذذى  لحذذذذذذذذذديِث، فُهذذذذذذذذذ َّ ُصذذذذذذذذذورُ  ... 
(ٕ) 

 

سػػتماع هنػػا مػػا لػػاء فػػي حػػديث ـ تفسػػير أبػػى عبيػػد الذىف : باالػا يدعػػػممػػ : اٌثاابٔٝ
: " آ أشػد أىذىنػان - ػمى اآ عميػه كسػمـ  -قاؿ : قػاؿ رسػكؿ اآ  (3)فضالة بف عبيد

  .(4)إلى الرلؿ الحسف ال كت بالرر ف، مف  احب الرينة إلى قينته "
 فهذ  الركاية  ريحة فى ككف المفظ " أذنا بفتحتيف .

الن إيا  مف اإلذف ، ليس له كلػه فػى داللػة أف مف فسر قكله " ك ٍذًنًه " لاع : اٌثبٌث
الحديث لف اإلذف ػ بكسر الهمػزة ػ م ػدر أىًذف بمعنػى : أبػاح ، قػاؿ فػى المحكػـ : " 

ػه لػه " ى التػاج : " كأىًذفى لىػهي ًفػي ػدل فػػاؿ الزبيػػكقػ،   (5)أىًذفى له ًفػي الشلػٍيًء ًإٍذننػا أىباحى
ػهي لىػهي ، كفػى الًمٍ ػباًح: اإًلٍذفي لغىػةي الشليًء، كسىًمعى ًإٍذنان، بالكٍسًر، كأىذً  : أىباحى ينػان، كػلىميرو

يكػػكف الىٍمػػري ًإٍذنػػا ، ككىػػذًلؾى اإًلرادى، كنرػػؿ عػػف الرلاغػػب قكلػػه هيػػكى  اإًلٍطػػالًؽ ًفػػي الًفٍعػػًؿ كى
ة ًفيًه " .... كاٍستىٍلذىنىه  .(6): طىمىبى ًمٍنهي اإًلٍذفى  اإًلٍعالـي بً لازىًة الشيًء كالٌرٍخ ى

                                           

 باب النكف ف ؿ اللؼ  . َُ/  ُّعرب ( ينظر : لساف الُ)
  ُْٔ/  ّْ، كتػاج العػركس  َُ/  ُّ( البيت مف الكافر لعمرك بػف الهػيـ فػى لسػاف العػرب ِ)

 .  ّّٖ/  ّباب النكف ف ؿ الهمزة ، كالمعلـ المف ؿ فى شكاهد العربية 
 المفردات : أذف : يعنى استمعف ، ك كر : مشتاقات مائالت .

 . ّٓٔ/ ِفى سننه  ( ركا  ابف مالة ّ)
 . ُّٖ/  ِ( ينظر : شرح كتاب التكحيد مف  حيح البخارل ْ)
 "الذاؿ كالنكف كالهمزة "  ٔٗ/  َُ( ينظر : المحكـ ٓ)
 باب النكف ف ؿ الهمزة . ُّٔ/  ّْ( تاج العركس ٔ)
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ُِّٓ 

ػارع ميٍشػتىرؾ بىػيف  ظىةفمىفٍ  كىػذىا ًفػي اٍلميضى ـل كسرة ًفي الماضػي ، كى : أىًذفى : بفتحة  
ؽ فالم ػ ٍطػالى ؽ كىااًلٍسًتمىاع تىركؿ:  ذىنت  ذف ًباٍلمػدٍّ، فىػً ف أرٍدت اإلًٍ ٍطالى ـل ػاإلًٍ در ًبكىٍسػر  ػ

تىٍيًف" ف أرٍدت ااًلٍسًتمىاع فالم در: أىذىفه ًبفٍتحى سيكيكف، كىاً 
(1). 

ال يكػػكف لػػه معنػػى فػػى  ػػػػ بكسػػر الهمػػزة ػػػػ هػػذا التفسػػير المغػػكل لػػإلذفكعمػػى 
ٍعنػى  ػث عمػى ذىًلػؾ : الحديث المذككر ؛ لف المعنى حينئػذ يتلػه إلػى أف يكػكف ًبمى اٍلحى

، كهػك كلػه يبعػد حمػؿ الحػديث عميػه ، لنػه ال معنػى لكػكف اآ تعػالى (2)كىاٍلىمر ًبػًه 
 ه فيه .يلذف لك يحث نبيه عمى قراءة الرر ف ، 

مػػف الى يٍضػػبط يركيػػًه كىً ٍذًنػػه  كلػػذا قػػاؿ العسػػكرل معربنػػا عمػػى هػػذ  الركايػػة : " كى
ًنػػًه  ػػكاب كلىذى ٍعنػػى ، كال ل فيكسػػر الىلػػؼ اللًتػػي ًهػػيى اٍلهمػػزىة كيسػػكف الػػذلاؿ ، فيرمػػب اٍلمى

: أىًذٍنتى لمشيًء  ذىفي لىػهي أىذىننػا إً  تىٍيًف ، كالىذىفي االستماعي ، ييرىاؿي ذا اسػتمعتى لىػهي ".... ًبفٍتحى
مىػػى قػػدر  ػػاز كخػػاطبهـ عى سُّػػع كىاٍلملى مىػػى سىػػًبيؿ التلكى طػػالؽي هىػػذىا مػػف اآ تىعىػػالىى عى قػػاؿ : كاً 
ٍغًفػرىة"  ػًة كىاٍلمى مىٍيًه ًبالرلٍحمى انىهي ًبمىا يٍلًتيه كاإًلقباؿ عى ٍعنىا ي : الرضىى مف المله سيٍبحى مى تعاريًفهـ كى

"(3) 
ًنػػًه لنبػػي  يتغنػػي بػػالرر فكقػػاؿ الخطػػابى : " قكلػػ "  ه : "مػػا أذف اآ لشػػيء كىلىذى

اللػػؼ كالػػذاؿ مفتكحتػػاف ، م ػػدر أًذٍنػػتي لمشػػيء أىذىننػػا : إذا اسػػتمعت لػػه ، كمػػف قػػاؿ 
 (4)ك ٍذًنًه ، فرد كهـ "

                                           

 . َْ/  َِ( ينظر : عمدة الرارل ُ)
 . ّّٗ/  ِ( ينظر : شرح السيكطى عمى مسمـ ِ)
 . ّٔٓ/ ُت حيفات المحد يف ( ينظر : ّ)
 . ِٔٓ/  ّ( ينظر : غريب الحديث  لمخطابى ْ)
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ُِّٔ 
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  .(1)"أ

زىة  ٍمػػرك: كىًهػػي الرى ػػة الػػرلاء مػػف الٌشػػلر  -قػػاؿ أبػػك عبيػػد : قىػػاؿى أىبيػػك عى ٍفتيكحى مى
قىاؿى أىبيك عيبىٍيدىة : ًهيى اآل ًرزىة م ؿ فاعمة كىًهي ال لاًبتىة ًفي الىٍرض .... قاؿ الرزف.... كى

ػػا ًهػػيى الٍرزىةي  ٍمػػرك كىأىبيػػك عيبىٍيػػدىة ، ًإنلمى ػػا قىػػاؿى أىبيػػك عى  -أبػػك عبيػػد : الىٍرزة ًعٍنػػًدم غيػػر مى
كؼ ًبالشلاـ ، كقد رىأىٍيته ييرىاؿ لىهي : اٍلٍرز كاحدتها: أٍرزة  بتسكيف الرلاء ، كىهيكى شلر مىٍعري

ػػر الٍرًز فىسيمػػ ػػا ال ػػنكبر  ىمى نلمى ي الٌشػػلر ػ، كىهيػػكى اللػػًذم ييسػػمى بػػالعراؽ ال ػػنكبر ، كىاً 
 نكبرنا مف ألؿ  مر  
(2). 

 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ
زىة " فػػػى الحػػػديث  أكرد أبػػػك عبيػػػد هنػػػا  ال ػػػة أقػػػكاؿ فػػػى تفسػػػير لفظػػػة " الىرى

 المتردـ  : 
زىةي بفػػػتح الػػػػراء مػػػلخكذة مػػػػف كهػػػك قػػػكؿ أبػػػػى عمػػػرك الشػػػػيبانى : أنهػػػا الى  : األٚي رى

ًف .  الشلر الىٍرزى

 : قكؿ أبى عبيدة : أنها اآلرزىةي عمى كزف فاعمة بمعنى ال ابتة فى الرض. ٚاٌثبٔٝ
كهػػػػك اختيػػػػار أبػػػػى عبيػػػػد : أنهػػػػا الٍرزىة بسػػػػككف الػػػػراء : اسػػػػـ لشػػػػلر  : ٚاٌثبٌااااث

 معركؼ بالشاـ  .كلتحميؿ هذ  اآلراء أقكؿ : 
                                           

، كغريػػب الحػػديث لبػػى  ْٖ/  ِٓ، كمسػػند أحمػػد  ُُٓ/  ٕ( الحػػديث فػػى  ػػحيح البخػػارل ُ)
 . َُّ/  ُ، كملمؿ المغة  ُُٕ/  ُعبيد 

 . ُُٖ،  ُُٕ/  ُ( ينظر : غريب الحديث لبى عبيد ِ)
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ُِّٕ 

كممػا يؤيػد   (3)كاللػكهرل (2)كالعسػكرل (1)نرمػه الزهػرل فرد أما  و  أبى عمرو
ذي منه الًع يٌ  قكؿ ره ييتلخى : شىلى في الخميؿ : " كالىٍرزى

ف: شػلره ، كقاؿ الزهرل :  (4) الىٍرزى
ٍمبىة  ذ ًمٍنهي ًعً يٌّ  ي  كأىٍنشىد:. (ٓ)تيتلخى

 (ٙ)وَنْبَعٍة َتْكِ ُر ُصْلَف  ألَْرَز ِ 

ػػػا نرمػػػه  ػػػاحب ال ػػػحاح : فرػػػاؿ كفػػػتح الػػػراء مػػػف الٍرزىة                مػػػركل فيهػػػا أيضن
زة بالتحريؾ: شلر الرزف " الرى

نلمىا اٍختىمىفيكا ًفي سيكيكًف الػرلاًء (7) " كقاؿ ابف حلر : " كىاً 
مىى السُّكيكًف " تىٍحًريًكهىا ، كىاٍلىٍك ىري عى كى
(8. ) 

ال ابتة فى الرض ، فهػذا  إنها اآلًرزىةي بزنة فاعمة بمعنى وأما  و  أبى عبيدة :
ما أنكر  أبك عبيد هنا ، كيظهر أف إنكار أبى عبيد لآلرزة إنما هك إنكار لركايػة هػذ  
ال فمعناهػػا  ػػحيح يمكػػف حمػػؿ  المفظػػة فػػى الحػػديث ، ال إنكػػار ل ػػحة معناهػػا ، كا 
الحػػديث عميػػه ،  كهػػذا مػػا كضػػحه النػػككل بركلػػه : " كقػػاؿ بعضػػهـ هػػي اآلرزة بالمػػد 

                                           

 . ُُٕ/  ُّ( ينظر : تهذيب المغة ُ)
 . ّْٓ/  ُ( ينظر : ت حيفات المحد يف ِ)
 " أر ز " . ّٖٔ/  ّ( ينظر : ال حاح ّ)
 " باب الزال كالراء كالنكف معهما "  ّٗٓ/  ٕ( ينظر : العيف ْ)
 " باب الزال كالراء " ُُّ/  ُّ( ينظر : التهذيب ٓ)
"    ُٕٗ/  ُّعػرب ، كلسػاف ال ُُّ،  َُّ:  ُّ( البيت مف الرلز بال نسبة فى التهذيب ٔ)

"  ُِٖٖ/ّأ رز "  ، كالنبعة : مؤنث النلبع كهك شػلر تتخػذ منػه الرسػى . ينظػر : ال ػحاح 
 ف ب ع " .

 " أ ر ز " .  ّٖٔ/  ّ( ينظر : ال حاح ٕ)
 . َُٕ/  َُ( ينظر : فتح البارل ٖ)
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ُِّٖ 

عمػى كزف الفاعمػة كأنكرهػا أبػك عبيػد ، كقػد قػاؿ أهػؿ المغػة اآلرزة بالمػد  ككسر الراء
 . (1)هي : ال ابتة ، قاؿ النككم " كهذا المعنى  حيح هنا "

فهػك أف الىٍرزىة ػ بسػككف الػراء ػ يعنػى بهػا هنػا لػنس  وأما ما  ختار  أبو عبيد
ػا ػ كهػك الػذل يسػمى  مف الشلر معركؼ بالشػاـ كاحدتػه : أٍرزىةه  ػ بسػككف الػراء أيضن

نما ال نكبر  مر ذلؾ الشلر .  بالعراؽ ال نكبر ، كا 
ب
ً
فى تحديد المر كد مف الىٍرز فى الحديث قديمنا كحػدي نا  ٚاحلك أْ ٕ٘بن اخزالف

ػنىكبىر  أك شػبيهه لػه ، أك هػك  عمى السكاء ، كهؿ هك شلره بعينػه ، أـ هػك شػلري ال ل
لػؾ قػد قيػؿ ، فنرػؿ بعضػهـ قػكؿ أبػى اسـ  لمذكر مف شلر ال نكبر خا ة ؟ ككؿ ذ

ػنىكبىر  مػر  نلما ال ل ، كا  نىكبىرى عبيد فيه كأنه شلر معركؼ بالشاـ ، كيسمى ًبالًعرىاؽ ال ل
الرًز فسمي الشللر  نكبرنا مف ألؿ  ىمىرته 
كنرػؿ الخطػابى أف الرز  يرػاؿ هػك  ، (2)

 . (3)شلر ال نكبر " 
ف كلاء فى معلـ الشيخ العاليمي مػا يفيػد أ ف الٍرز شػلر مخػالؼ لم ػنكبر كا 

ي مػف ف ػيمة ال ػنكبريات  ػكاف مف ف يمته حيث يرػكؿ : " الرز لػنس شػلر حرحػ
ػنىكبىر ، كمػا كقػع فػي ال ػكؿ الرديمػة  كاحدته  : أرزة  ، كليس هك الشػربيف كال ال ل

( قدمنا َٖ - َٕا يعمك قرابة )ػار كأعظمهػكعند مف لاراها ، كالرز مف أ مف الشل
كأغ انه طكيمة غميظة تمتد أفريا مف اللذع ، كك يرا ما يبمغ محيط لػذع الشػلرة ، 

                                           

 . ُّٓ/  ُٕ( ينظر : شرح النككل عمى  حيح مسمـ ُ)
 . ّْٗ/  ّـ لمحمد بف عمى التميميى ( ينظر :  المعمـ بفكائد مسمِ)
 . َُِِ/  ّ( ينظر : أعالـ الحديث شرح  حيح البخارل لمخطابى  ّ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُِّٗ 

عشػػػريف قػػػدمنا أك يزيػػػد ، يفػػػكح مػػػف قشػػػر  كأغ ػػػانه عبيػػػر هػػػك أزكػػػى مػػػف المسػػػؾ 
 . (1)زرع الذم انتهى يبسه "ػتستح د أم ال تتغير حتى تنرمع مرة كاحدة كال

ًبيػػػري أىنلػػػهي ذىكىػػػرى كركل عػػػف أبػػػى حنيفػػػة الػػػدينكرل أنػػػه قىػػػاؿى : " كىأىخٍ   ًنػػػي اٍلخى بىرى
كًقًه الزٍّفػٍػتي  ازًً  كىعيري نلمىا ييٍستىٍخرىجي ًمٍف أىٍعلى نىٍكبىر، كىأىنلهي الى يىٍحًمؿي شىٍيئنا ، كىاً    (2).  ال ل

كتابعػػػػه فػػػػى ذلػػػػؾ النػػػػكيرم فرػػػػاؿ : شػػػػلر الٌ ػػػػنكبر  ػػػػنفاف، ذكػػػػر كأن ػػػػى؛ 
 .(3)افي "فالٌذكر هك الرز، كهك ال ي مر، كمنه الرىًطرى 

 رع١ٍك ٚاعزٕزبج
عمػػى الػػرغـ مػػف هػػذا االخػػتالؼ فػػى تحديػػد المر ػػكد بػػالٍرزىة فػػى الحػػديث فػػ ف 
معنى الحديث يحتمؿ كؿ ما قيؿ فى تفسيرها مف أقكاؿ ، كذلؾ لف المعنػى المحػكرل 
ػالبةو مػع  ـو فػي كىػزازةو ك ى ـو كتىالزي الذل يدكر حكله اللذر المغكل " أرز " هك شٌدةي تىالحي

ُـّ ال ػػا ػػعي كىالتلضى مُّ اٍلهىٍمػػزىةي كىالػػرلاءي كالػػزلاءي أىٍ ػػؿه كىاًحػػده الى ييٍخًمػػؼي يرػػكؿ ابػػف فػػارس : ،  (4)تللى
مُّعي  ُـّ ًقيىاسيهي بىتلةن، كىهيكى التللى ا    .(5) كىالتلضى

كهذا المعنى هػك المر ػكد  فػى الحػديث ؛ لف الحػديث  قػائـ عمػى تشػبيه كػؿ 
لمؤمف شػػبيه بػػالغض النػػاعـ مػػف النبػػات الػػذل يتمايػػؿ مػػع مػػف المػػؤمف كالكػػافر ، فػػا

الػػريح ،  كالكػػافر شػػبيه بػػذلؾ الشػػلر ال ػػمب الػػذل ينرمػػع مػػف أ ػػمه حػػيف تداهمػػه 
 الرياح. 

                                           

 ( ينظر : المرلع لمعاليميُ)
 . َُٕ/  َُ( ينظر : فتح البارل ِ)
 . ٔٗ/  ُُ( ينظر : نهاية الرب فى فنكف الدب ّ)
 " أ ر ز " .  ّّٖ/  ٕ( ينظر : العيف ْ)
 باب الهمزة كالراء كما معهما فى ال ال ى  " أ ر ز " . ٖٕ/ ُس المغة  ( ينظر : مراييٓ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

َُّّ 

ربٖ  ا حَربٖ  3
َ
 ا ح

ـ  مىٍيًه السلالى ًدي ه عى ٖ ٚعربٖ "" ًفي حى
ل
ش
أ
 حَج
َ
ً لذ ر٘ت

ل
خ
َ
بس س
 
    (1)َأٔٗ خيشج ِٓ إٌ

ؿى اٍلىٍ مىًعي : قىٍكله ذهب ًحبر  كًسػبر  هيػكى : اٍللمػاؿ كالبهػاء ييرىػاؿ: قاؿ أبك عبيد : قىا
ًميعنػا  قىػاؿى  بػر كالسىػبر ًبػاٍلفىٍتح لى يػر  : حسػف الحى قىاؿى غى سىفي الًحبر كالسٍّبر ... كى فه حى فالى

برنا أىم حى  بىرتيهي حى ٍبر أشبه  ًلىنلهي م در مف حى  .(2)سلٍنتيهأىبيك عيبىٍيدو : كىهيكى ًعٍنًدم بالحى
 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ

قكله فى الحديث " ًحٍبري ي كًسٍبري ي "اختمؼ المغكيكف فى نطرهما كضػبطهما بػيف 
فتح أكلهما ككسر  ، كقد ركاهما بالكسػر " ًحبػر   كًسػبر  " كػؿ مػف ال ػمعى ، كابػف 

 . (4)،  كتابعهما فى ذلؾ ابف العرابى كما نرؿ شمر عنه (3)السكيت 
ـٍ يركيػػًه ًبفىػػٍتح  كركل عػػف غيػػر بىٍعضػػه هػػؤالء الفػػتح  فيهمػػا ، قػػاؿ ابػػف اللػػكزل : " كى
اء كىالسٍّيف  . (5)اٍلحى

كبػالرلكع ،  كقد ماؿ أبك عبيد هنػا إلػى اختيػار لغػة الفػتح فػي هػذيف المفظػيف 
إلى دكاكيف المغة كمعالمها نلد أف المفظتيف قػد لاءتػا بػالفتح كالكسػر بمعنػى كاحػد 

 يركؿ الخميؿ :  كالحيسف ، كهك : اللماؿ كالهيئة

                                           

/  َٓ/  ُ، كتلكيػؿ مختمػؼ الحػديث البػف قتيبػة  ٖٓ/  ُ( ينظر : غريب الحػديث لبػى عبيػد ُ)
، ككشػػؼ المشػػكؿ  ُِٓ/  ُ، كالفػػائؽ  ٖٔٓ/  ّ،  كالغػػريبيف لمهػػركل   ُِْ/  ِكالزاهػػر 

 . ُّٕ/ ُمف حديث ال حيحيف البف اللكزل 
 . ٖٔ/  ُ( ينظر : غريب الحديث لبى عبيد ِ)
 . ُٓ( ينظر : إ الح المنطؽ ّ)
 " ح ب ر " .  ِِ/  ٓ( ينظر : تهذيب المغة ْ)
 . ُٖٔ/  ُ( ينظر : غريب الحديث البف اللكزل ٓ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُّّ 

ب ماؿ كالبىهاء، بالفتح كالكسر"ػٍ ر كالسلبػٍ "كالحى " يرػاؿ  كيركؿ اللػكهرل : (1) ر: اللى
ػػا :  : " فػػالفه حسػػف الًحٍبػػًر كالًسػػٍبر ، إذا كػػاف لمػػيالن حسىػػفى الهيئػػة. .... كيرػػاؿ أيضن

بر كالسلبر، بػالفتح  ػا(2)فالف حسف الحى عيػرؼ مػف هىيئتػه  ، كفػى الفػائؽ : كالسٍّػبر : مى
ٍبػػري  (3)كشػػارته ، مػػف السلػػبر كىهيػػكى : تعػػٌرؼي الشلػػٍيء كترػػدير   كقػػاؿ ابػػف منظػػكر : كالحى
ٍسفي كىاٍلبىهىاءي  : الحي ، كيؿُّ ذىًلؾى كالسلٍبري ، كالًحٍبري كالسٍٍّبري
(4)  . 

كقد  رح أ حاب المعالـ المغكية بلف لغة الكسػر فيهمػا أعمػى كأك ػر ، يرػكؿ 
قىاليكا : حٍبري  كًسػٍبري  ، كىهيكى أىعمىى  ابف دريد : ييرىاؿ : ذهب حبر الرلؿ كسبر  ، كى " كى

(5)  
(5)  

ٍبػػري ي  مػػاؿي كالنضػػارة ، كيػػركل : قػػد ذهػػب حى كقػػاؿ االنبػػارل : " أراد بػػالًحبر: اللى
كسىٍبري ي 
ٍبري  كسىٍبر ، بالفتح ، لغة في الكسػر(6) .  كقاؿ ال اغانى: " ذهب حى

، كعنػد  (7)
مىاؿ كالهىيئة الحسىنة "كعند ابف ال  قىٍد ييفتح : أى ىري اللى ير : الًحٍبري ًباٍلكىٍسًر، كى

(8) . 

كعمػػى ركايػػة الكسػػر يكػػكف الًحٍبػػر كالسٍّػػٍبر اسػػماف لمم ػػدر ، أمػػا عمػػى ركايػػة 
 الفتح فهما م دراف ، كهك ما اختار  أبك عبيد هنا  .

                                           

 " باب الحاء كالراء كالباء معهما "  ُِٖ/  ّ( ينظر : العيف ُ)
 ح ب ر " ."   َِٔ/  ِ( ينظر : ال حاح ِ)
 . ُِٓ/  ُ( ينظر : الفائؽ ّ)
 ف ؿ الحاء المهممة " ح ب ر " . ُٖٓ/  ْ( ينظر : لساف العرب ْ)
 " ح ب ر " .  ِٕٓ/  ُ( ينظر : لمهرة المغة ٓ)
 . ُِْ/  ِ( ينظر : الزاهر ٔ)
 " س ب ر " .  ُٖ/  ّ( ينظر : التكممة لم اغانى ٕ)
 . ِّٕ/  ُ ر ( ينظر : النهاية فى غريب الحديث كال ٖ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُِّّ 

 رع١ٍك ٚاعزٕزبج
ٍبػر  الذل أرا  هنا مكافرة أبى عبيد فػى اختيػار  هنػا لغػة الفػتح فػى لفظتػى " الحى

بىرتيهي كسىبىٍرتيهي ، كذلؾ لما  يمى :  كالسلٍبر" عمى أنهما م دراف لحى

اعتبار الم درية فيهما يركيه كلكد فعؿ يلرل عميه م دراهما ، كهػك قػكلهـ  : أٚالً 
بىػػرتي الشلػػٍيء كحبلرتػػه : إذا زينتػػه كحسػػنته ، كمنػػه قيػػؿ لطفيػػؿ الغنػػكل الميحى  بٍّػػر : حى

 . (1)لتحسينه شعر 

ا ف ف الم ػدر هػك ال ػؿ كاسػـ الم ػدر فػرع عنػه كالحمػؿ عمػى ال ػؿ كأيضن 
 أكلى .

ااب 
ً
أف الم ػػدر يػػدؿ عمػػى الحػػدث باعتبػػار  ػػدكر  عػػف الفاعػػؿ ككقكعػػه عمػػى  :ثب١ٔ

المفعكؿ ، بخالؼ اسـ الم ػدر فهػك يػدؿ عمػى الحػدث مػف حيػث هػك دكف مالحظػة 
طبيػػؽ ذلػػؾ عمػػى الحػػديث نلػػد أف اعتبػػار الم ػػدرية ، كبت (2)تعمرػػه بالمنسػػكب إليػػه

فيهما أدؿ عمى ت كير حاؿ الرلؿ الخارج مف النار كقد ذهب لمالػه كحسػنه ، كأنػه 
 متمبس بذلؾ الحدث كهك ذهاب اللماؿ كالهيئة ككقكعه به .

                                           

 . ُِْ/  ِ( ينظر : الزاهر فى معانى كممات الناس لألنبارل ُ)
 . ُٔٔ( ينظر : دراسات فى النحك ل الح الديف الزعبالكل ِ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّّّ 

ذ 4
َ
خ
أ
ذ
َ
 ا خ
ٌّ
ذ
َ
 ا خ

ًديث :  ٓذ ًفي حى
ِّ
ِ
َ
ذ
َ
ز
ل
ذذ ِ
ل
خ
أ
ذ
ل
ٔب عٍٝ خ

أ
د
َ
   (1)" فٛس
ػػػػدُّ ، قىػػػاؿى أبػػػػك عب مهػػػػـ : اللي كؼ ًفػػػي كىالى ٍعػػػػري ٌنمػػػا اٍلمى ػػػػد ، كا  ٍدلي يػػػد : قىٍكلػػػػه : لي

 قىاؿى اٍلىٍعشىى: 
نذذذذذوُ   لَّذذذذذِ    َمذذذذذا ُجِعذذذذذ   لُجذذذذذِد  ل َّ

 
ذذذذذذَف َصذذذذذذوَف  للَِّجذذذذذذِف  لمذذذذذذاطرِ  ...  (ٕ)ُجنِّ

 

ضع مف الكألً  يٍّدىةي اٍلكى دُّ اٍلًبٍئر: اللى كىافى اٍلىٍ مىًعي يىريكؿ : اللي كى
 (3) . 

 ٚاٌزح١ًٍ اٌذساعخ
ػػػد " بضػػػـ الليمػػػيف  دلي فػػػى الػػػنص المترػػػدـ ينكػػػر أبػػػك عبيػػػد كػػػكف لفػػػظ " اللي
كسػػػككف الػػػداليف بزنػػػة فيٍعميػػػؿ  بمعنػػػى البئػػػر ، كأف المحفػػػكظ عػػػف العػػػرب فػػػى ذلػػػؾ 
ػػػدُّ " بضػػػـ اللػػػيـ كالػػػداؿ ، كاستشػػػهد لهػػػذا برػػػكؿ العشػػػى  المعنػػػى هػػػك لفػػػظ " اللي

 السابؽ .
ا عميػػه اللمهػػرة مػػف المغػػكييف يرػػكؿ كالػػذل ذهػػب إليػػه أبػػك عبيػػد هنػػا ، هػػك مػػ
دُّ: الًبئري تككف في مكضع الكىأل "  الخميؿ: " كاللي
، كيركؿ ابف النبارل : "ك"اللػد":  (4)

                                           

، كغريػػب  ِّٔ/  ُ، كملمػػع بحػػار النػػكار  ٖٖ/  ُ( ينظػػر : إ ػػالح غمػػط أبػػى عبيػػد البػػف قتيبػػة ُ)
 اإلبؿ دمف فيه سرطت الذل الماء، كالمتدمف :   ِْْ/ ُ، كالنهاية  ُّْ/  ُالحديث البف اللكزل 

 . أبعارها كهى، كالغنـ
 ّْٓ/ِ" ج دد " ، ك ال حاح  ٕٖ/ ُ،  كاللمهرة   ُُْ( البيت مف السريع لألعشى فى ديكانه ص ِ)

 .   َِٓ/ ّ: باب الداؿ ف ؿ الليـ ، المعلـ المف ؿ  ّْٓ/ِ
نٍّػػبى  : أل أيبعػػد كانفػػرد ، كالملػػب : السػػحاب  ذك  المفػػردات : الظنػػكف : البئػػر قميمػػة المػػاء ،  كالػػذل لي

 الرعد، كالماطر الغزير المطر ، كمعنى البيت : ليست البئر الرميمة الماء م ؿ البئر الك يرة الماء .
 . ْْٗ/  ْ( ينظر : غريب الحديث لبى عبيد ّ)
 . َُ/  ٔ( ينظر : العيف ْ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّّْ 

كقػاؿ فػى ،  (1)"ك"اللد": مذكر كهك : البئر الليدة المكضع مف الكأل، كاللمع: ألػداد
دُّ بضـ الليـ : البئر الرديمة الليدة المكضع مف الكأل  كأنشد قػكؿ  .(2)الزاهر: " كاللي

 زهير : 
ِ  ِمْرجذذذذذذذ ٍ   أاذذذذذذذافاَّ ُ ذذذذذذذْفعاً فذذذذذذذا ُمَعذذذذذذذرَّ

 (ٖ)َالَّمِ تذذذذذذذوُنْؤيذذذذذذذاً كحذذذذذذذوِ   لُجذذذذذذذدِّ لذذذذذذذم يَ  ... 
 

دُّ : بضـ الليـ كشػٌد الػداؿ مػذٌكر، البئػر الليػدة المكضػع  كقاؿ الرالى : " اللي
 كأنشد لمراعى : . (4)مف الكأل 

ذذذذذى َورَدَ  لذذذذذتِم َخْمذذذذذ  بذذذذذا ص  َحتَّ
 

َيذذذذذذذا  َوبذذذذذذذي ُجذذذذذذذّد  معذذذذذذذاو ... ر   لرِّ
(٘) 

 

                                           

 . ّٔٓ/  ُ( ينظر : المذكر كالمؤنث ُ)
 . ِْ/ ُاهر فى معانى كممات الناس ( ينظر : الز ِ)
باب العػيف كالسػيف مػع  ٔٔ/  ِ، كتهذيب المغة َُّ( البيت مف الطكيؿ لزهير فى ديكانه ص ّ)

 . ََْ/  ٕباب العيف ف ؿ السيف،كالمعلـ المف ؿ  ُٓٓ/  ٖالفاء ، كلساف العرب 
ف شػدة النػػار  ، المفػردات : ال ػػافى : الحلػارة التػػى يكضػع عيهػػا الرػدر ، كسػػفعا : سػكداء مػػ

قػػامتهـ ،  كالمرلػػؿ : قػػدر مػػف نحػػاس ، كالنػػؤل : حػػالز ػكالمعػػرس : مكضػػ ع تعػػريس الرػػـك كا 
 د : البئر ، لـ يت مـ : يعنى لـ ينكسر .ػاء ، كاللػه المػال يدخمػت لئػيرفع دكف البي

 . باب الليـ كالداؿ فى ال نائي . ّٕٓ/ ُ( ينظر : البارع ْ)
، كالمػذكر كالمؤنػث  ُٗٔ/ ُ، كالمنتخب لكػراع َِِعى فى ديكانه ص ( البيت مف الكامؿ لمرآ)

 . ُُّ/  ٔ، كالمعلـ المف ؿ  ّٕٓ/ ُلألنبارل 
المفردات : كردف : أتيف المػاء ي ػؼ إبػال ، لػتـ خمػس ، أل بعػد تمػاـ خمػس ،  كالخمػس : 
يػػد أحػد أظمػػاء اإلبػػؿ كهػك شػػؤبها اليػػكـ الرابػػع مػف  ػػدكرها عمػػى المػاء ، كخمػػس بػػائص : بع

 المطمب ، كاللد : البئر الليدة المكضع مف الكأل  ، كالكبيؿ : الكخيـ .



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّّٓ 

دل فى كالـ العرب يلتى بمعنى البئر ، سػكاء  كمف المغكييف مف ذهب إلى أف اللي
كانػػت قميمػػة المػػاء أك ك يرتػػه  ، فهػػك حػػرؼ مػػف الضػػداد ، كركل هػػذا  عػػف اإلمػػاـ 

 .(1)قطرب 
 رع١ٍك ٚاعزٕزبج

الػػػذل أرا  أف هنػػػاؾ اضػػػطرابنا مػػػف أبػػػى عبيػػػد فػػػى تلكيػػػؿ هػػػذا الحػػػديث مػػػف 
 لهة التفسير كاالستشهاد لمريف :

د بمعنى البئر" غير دقيؽ فيه ؛ كال يسمـ  : األٚي دلي إنكار أبى عبيد مليء لفظ " اللي
له، لف هذا المفظ بهذا المعنى ، قد لاء مركينا عف أحد  راة أئمة المغػة كهػك اإلمػاـ 

ليىزيػػدم، أنلػػه بىمىغىًنػػي عػػف اق ، فػػركا  عنػػه ابػػف قتيبػػة فرػػاؿ : َُّاليزيػػدل المتػػكفى 
د: البئػر الك يػرة المػاء. ٍدلي كركل غيػري  ، ككػذا ركا  الزهػرل حيػث قػاؿ: " (2)  قاؿ: اللي

دي: البٍئري الك يرةي المىاء. ٍدلي : اللي كنىًظيري  : الكيٍمكيمىةي لمكيملًة  كالرلٍفرىؼي  عىف اليزيدمٍّ أىنه قىاؿى
ا الهركل فى الغريبيف(3)لمرلؼٍّ "  . (4)، كنرمه أيضن

كبناء عمى هذا فال كله إلنكار أبى عبيد له ؛ لف مف حفظ حلة عمى مف لػـ 
  .  يحفظ
ػدٍّ " بمعنػى البئػر ببيػت العشػى  : اٌثبٔٝ استشهاد أبى عبيد عمػى ملػيء لفػظ " اللي

ػػٌد لمبئػر الك يػػرة المػاء ، كهػػك فػػي  غيػر مسػػمـ بػه ، لنػػه استشػهد بػػه عمػػى معنػى اللي
 عنى لف بيت العشى له تتمة كهى قكله : البيت شاهد عمى ضد هذا الم

                                           

 . َِٔ/  ُ( ينظر : الضداد لألنبارل ُ)
 . ٖٖ/ ُ( ينظر : إ الح غمط أبى عبيد ِ)
 " باب الليـ كالداؿ " . َِٓ/  َُ( ينظر : تهذيب المغة ّ)
 . ُِّ/  ُ( ينظر : الغريبيف ْ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّّٔ 

 مذذذذذذذا ُجَعذذذذذذذ َ  لُجذذذذذذذدَّ  لّ ن ذذذذذذذ وَ   لَّذذذذذذذ  
ذذذذذذذذذذف ص ذذذذذذذذذذ وَف  للَِّج ذذذذذذذذذذ ِف  لمذذذذذذذذذذاطرِ  ...   ُجنِّ

 

 ماذذذذذذذذ َ  لفُ   ذذذذذذذذ َر تِاِّ إ   مذذذذذذذذا َج   ذذذذذذذذ ر 
 

ُِ بالُبوِصذذذذذذذذذذاِّ و لماه    ذذذذذذذذذذ ِرِ  ... َيْق   ذذذذذذذذذذ ِ 
(ٔ) 

 

عىػؿى البٍئػرى الرميمػػكق ةى المػاًء كػالبئًر الك يػرًة المػاء د فسر  الفارابى فرػاؿ أم: مػا لى
 . (3)كتابعه عمى هذا التفسير ابف سيد  فى المحكـ  (2)"

د فى هذا البيت بمعنى البئر الرميمة الماء ، كما يفهـ مف سػياؽ البيػت ال ػفالل
 عمى ما فسر أبك عبيد .

5  
َ
 ا ع
َ
 غ

ل
 ٝ اٌغ

ل
  ٠ٛش
أ
 أث
ل
 إ
ً
 ب ع

نػهي ػ  ًديث عمر ػ رىًضي اآ عى  ًفي حى
َ
بي
َ
 ثََٗ  حَني ل

ل
بٖ
َ
َأر
َ
ا ف
ً
ٛر
ل
ج
أ
ٕ
َ
ذ ِ
َ
خ
َ
زَٞ ٚ

 
ٌٍشخً اٌ

اَٗ 
أ
١
َ
ٍ
َ
ىن ع
أ
اأث
َ
اٗ ، ف

َّ
اٗ ٚئٔ

َّ
 ئٔ
َ
إَِٕني

ل
ّ
أ
ب َأَِري اٌ

َ
ش٠َفٗ: ٠

َ
 ع
َ
بي
َ
م
َ
 أثإعب ، ف

ل
٠ش
َ
ٛ
ل
غٝ اٌغ

َ
 عّش: ع

َ
بي
َ
م
َ
ف

ٌَه
َ
 ر
ل
ٖ
ل
اَلؤ
َ
ٚ
َ
 حش ٚ

َ
ٛ
ل
٘ : 
َ
بي
َ
م
َ
 . (4)خريا ف

ر أبؤسنػػا ، البػػؤس : : عىسػػى الغػػكي : قىٍكلػػه قػػاؿ أبػػك عبيػػد : قىػػاؿى اٍلىٍ ػػمىًعي
مىػٍيًهـ ، أىك قىػاؿى :  لمع اٍلبىٍلس: كأ ؿ البؤس هىذىا : أىنه كىافى غىار ًفيًه نىػاس فانهػار عى
ػغٍّر  ـل  ي ػاؼ أىف يىػٍلًتي ًمٍنػهي شىػٌر ،  ػ ارى م ال لكؿ شىػٍيء يخى ـٍ فى ى فىلىتىاهيـ ًفيًه عىدك فىرىتىميكهي

كؼ ييسمى  اٍلغىار فىريؿ غيكير. كأخبرنا  اٍلكىٍمًبيٌ  ًبغىٍير هىذىا قىاؿى : الغكير : مىاء لكىٍمب مىٍعري

                                           

ؽي  : كالبكً ػػيُّ .  الفيػػراتً  مػػف المتشػػعلبي  ري النلٍهػػ: الفيراًتػػيُّ  (ُ) ٍكرى ،. الٌسػػابحي  كالمػػاًهري .  الػػزل نٍّػػبى  أم كلي
 . ِٕ/  ّينظر : ديكاف الدب  . رىٍعده  فيه اللذم السلحابً  مىطىرً  مف بيكًعدى 

 باب " فعكؿ بفتح الفاء " . ِٕ/  ّ( ينظر : ديكاف الدب ِ)
 كالداؿ " . باب الليـ  ُٖٓ/  ٕ( ينظر : المحكـ ّ)
، كالسػنف الكبػرل  ُٕٔ/ ّ( ينظر الحديث فى :  حيح البخارل بػاب إذا زكػى رلػؿ رلػال كفػا  ْ)

 . ِّّ/  ٔلمبيهرى 



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّّٕ 

ي هي قىاؿى : هيكى نىاحيىة السماكة ، قىاؿى : كىهىذىا اٍلم ؿ ًإنلمىا تىكىملمت ًبًه الزباء ػر ، كىأىٍحسبػالغيكى
كىابا مف الرىٍكؿ الكؿ" .... قىاؿى أىبيك عبيد  . (1): كىهىذىا الرىٍكؿ أشبه ًعٍنًدم  ى

 اعخ ٚاٌزح١ًٍاٌذس
أكرد أبك عبيد مف خالؿ ن ه السػابؽ خالفنػا فػى تفسػير قػكؿ عمػر ػػػ رضػى 
يري أبؤسنا " كنرؿ فػي تفسػير هػذا الرػكؿ  رأيػيف أحػدهما عػف  اآ عنه " ػػ " عىسىى الغيكى

 .ا تفسير ابف الكمبى كم كبا إيا  ال معى ، كالخر عف ابف الكمبى ، مرلحن 

اؿ التػى كردت هنػا أقػكؿ :  أ ػؿ قػكؿ عمػر ػ كقبؿ الدخكؿ فى تفسػير القػك 
 ى الغيػكيري سىػؿو لهػـ " عى  ىػرضى اآ عنه ػ فى هذا الحديث ملخكذ مف قكؿ العرب فى مى 

ػة ػأبؤسن  ا : كهك مى ىؿه قىًديـه ييرىاؿي ًعٍندى التٍُّهمى
ػاؼي أىٍف يىػٍلًتي ًمٍنػهي  (2) ػا ييخى ، كييٍضػرىبي ًلكيػؿٍّ مى

ضػى اآ عنػه ػ هنػا كقػد لػاء  رلػؿه بطفػؿ لرػيط منبػكذ شىرٌّ ، كقػد تم ػؿ بػه عمػر ػ ر 
 . (3)فاتهمه به، حتى عرفه  احبه فمـ يتهمه

  :ى أقكاؿ عمى النحك التالىػئمه عمكقد اختمؼ فى أ ؿ هذا الم ؿ كتفسير  كقا     

ػػار ًفيػػًه نىػػاس فانهػػار  (4)كيعػػزل لأل ػػمعى : األٚي أف أ ػػؿ هػػذا الم ػػؿ : أىنػػه كىػػافى غى
مىٍيًهـ أى  ػاؼ أىف يىػٍلًتي ًمٍنػهي عى ارى م ال لكؿ شىػٍيء يخى ـٍ فى ى ك قىاؿى : فىلىتىاهيـ ًفيًه عىدك فىرىتىميكهي

                                           

 كما بعدها . ُّٗ/  ّ( ينظر : غريب الحديث لبى عبيد ُ)
، كملمػع الم ػاؿ  َٓ/  ِ، كلمهػرة الم ػاؿ لمعسػكرل  ََّ/ ُ( ينظر : الم ػاؿ لبػى عبيػد ِ)

 . ّْٗ/ ّ، ك النهاية  البف ال ير  َٓ/  ِنى لمميدا
 . َٖ/  ِ( ينظر : النظـ المستعذب فى تفسير غريب ألفاظ المهذب البف بطاؿ ّ)
 . ُّٖٗ/  ْ، ك الغريبيف لمهركل  ُُٔ/  ٖ( عزل له فى تهذيب المغة ْ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّّٖ 

شىٌر  ، كعمى هذا التفسير يككف لفظ " الغػكير فيػه م ػغر " غػار " كالبػؤس : لمػع 
 بلس بمعنى العذاب، أك بؤس بمعنى الشٌدة.

اء ػلفظ " الغكير " يطمؽ عمػى مػمف أف  (1)ما ذكر  أبك عبيد عف ابف الكمبى :اٌثبٔٝ 
كذىًلػؾى أىنلهىػا لمػا  (2)ب بػف كبػرة بناحيػة السػماكة معػركؼ ، كأف قائمتػه الزبػاء ػى كمػلبن

كىػافى يٍطمبهىػا بػذحؿ  كٌلهٍت قى يرنا الملٍخمي بالًعير ليحمؿ لىهىا مف بٌر اٍلعرىاؽ كألطافه ، كى
قد قيؿ ذيمة البرش ، فىلعؿ اٍلىٍحمىاؿ  ناديؽ كى لعػؿ ًفػي كػؿ كىاًحػد ًمٍنهىػا  لى غىرىاًئػر ، كى

ير  فسػالٍت عىػف  ػٍنهىلى كىأخػذ عمػى الغػكى ـل تنٌكػب بهػـ الطلًريػؽ المى ح ،  ػ رلػال مىعىػه السٍّػالى
بػػر  فىػػلٍخبرت بػػذلؾ فىرىالىػػت: عىسػػى الغػػكير أبؤسػػا ، تىرػػكؿ: عىسػػى أىف يىػػٍلًتي ذىًلػػؾ  -خى

 الطلًريؽ بشٌر .
إف أكؿ مػف قالػه " بىػٍيهىس " الػذم يمرػب بالٌنعامػة فػي كبه قاؿ ابف قتيبة :  : اٌثبٌث
 ، ككاف قد كلد قاتمي إخكته في غار فهلـ عميهـ في ذلؾ الغار فرتمهـ ،  (3)حمره

                                           

ى فى الملمػكع ، كالمدين ّٖٕ/  ِ( كافؽ ابف الكمبى فيما ذهب إليه هنا ابف دريد فى اللمهرة ُ)
  َْ/  ّ،  كالنكيرل فى نهاية الرب  ُِّ/  ُالمغيث 

  الشػػاـ بػالد كمشػػارؼ اللزيػرة بػػلرض العػرب العممرػػي ممػؾ ظػرب بػػف عمػرك: هػى بنػػت  الزبػاء (ِ)
فرتمػه  لذيمػة ، فػلرادت  العػراؽ، بػلرض الممػؾ لػه استلمع مف أكؿاقتتؿ هك كلذيمة االبرش 

مة فرتمته ،فلراد ابف أخته عمرك بف عدل االنتراـ لخالػه فبعػث الزباء ال لر لبيها فمكرت بلذي
 لهػا يتلػر مػدة خػدمتها فػي كأقػاـ ، إليهػا، فػر أنػه كزعػـق يرا   احب لذيمػة ، فخػدعها  ، 

كمػػا بعػػدها  ، كتمخػػيص الشػػكاهد البػػف  ُٕٔ/  ُحتػػى فعػػؿ مػػا فعػػؿ . ينظػػر تػػاريخ الطبػػرل 
 .  َُّ/ ُهشاـ الن ارل 

 بيته أهؿ بيف ككانت ،لحمره  بنعامة يمرب، ككاف  ذبياف  بف فزارة بني مف: هك رلؿ  بيهس( ّ)
  ػـ .. بػه فػارتحمكا ل ػغر  يرتمػك  لـ  ، ك كأسرك  ،هل أخكة سبعة فرتمكا حرب، أشلع مف كقكمه
 غػار فػي أشػلع مػف ناسػا أف أخبػر حتػى إخكته قتمة يتتبع لعؿ ـ .  سبيمه خمكا أك أفمت إٌنه



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّّٗ 

  (1)فهك أحد مف طمب ب لر فمحره
قيؿ الغكير : طىًريؽ قػـك مػف اٍلعىػرىب يغيػركف  اٌشاثع : كنرمه الراضى عياض فراؿ : كى

 . (2)ـ يتكا كف بحراسته لىٍيالن يىٍلًتيهـ ًمٍنهي بىٍلسًمٍنهي ، فىكىافى غىيره
 رع١ٍك ٚاعزٕزبج

الػػػػذل يتػػػػرلح لػػػػى ممػػػػا ترػػػػدـ عرضػػػػه مػػػػف أقػػػػكاؿ فػػػػى تفسػػػػير لفظػػػػة " 
الغػػػكير " فػػػى الم ػػػؿ  هػػػك مػػػا ذهػػػب إليػػػه ال ػػػمعى ال مػػػا اختػػػار  أبػػػك عبيػػػد مػػػف 

 قكؿ ابف الكمبى كذلؾ لعدة كلك  :

الم ؿ مف قكؿ الزباء، فميست  حيحة ؛ لف أقدـ أف الركاية الرائمة بلف أ ؿ  : أٚالً 
هػػ  ، ُٖٔنص لر ة الزباء هػذ  مكلػكد فػي كتػاب المفضػؿ الضػبى المتػكفى نحػك 

عمػػى اإلطػػالؽ ، ككػػذلؾ لػػـ يػػكرد  المفضػػؿ  (3)كقػػد خمػػت ق ػػتها فيػػه مػػف هػػذا الم ػػؿ
الضبى فى كتاب الفاخر الرائـ عمى تناكؿ ما يلرل عمى ألسف الناس كمػا يػدكر فػى 

، عمػػى الػػرغـ مػػف ك ػػرة مػػا كرد فػػي  (4)مهػػـ كمػػا يلػػرل فػػى محػػكاراتهـ مػػف أم ػػاؿ كال
 ق تها مف أم اؿ فى الكتابيف .

                                                                                                           

 حشػر أبػا دفػع الغػار بػاب عمػى قػاـ إذا حتػى،  حشػر أبػا يكنػى لػه اؿبخ فانطمؽ فيه، يشربكف
، كالم اؿ لبى  ِٕ/  ُ ـ دخؿ عميهـ فرتمهـ . ينظر : أم اؿ العرب لممفضؿ  الغار في خاله
  ُّٗ/  ُعبيد 

 . َّٓ/  ُ( ينظر : تلكيؿ مشكؿ الرر ف ُ)
 . َُْ/  ِ( ينظر : مشارؽ النكار ِ)
، كق ػػة الدب فػػى الحلػػاز  لمحمػػد عبػػد المػػنعـ  ُّْ/  ُممفضػػؿ ( ينظػػر : أم ػػاؿ العػػرب لّ)

 . ِْٖ/  ُخفالى 
 ( ينظر : الفاخر لممفضؿ مردمة المحرؽ ص : هػ ْ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

َُّْ 

ب
ً
ا فػى ق ػة الزبػاء لػدل عممػاء النسػاب كالتػاريخ  رغػـ  : ثب١ٔ لـ يرد هذا الم ؿ أيضن

معػػركؼ بنرمػػه  ػهػػَُِاستر ػػائهـ لر ػػتها كاممػػة ، فاإلمػػاـ الطبػػرل مػػ ال المتػػكفى 
لػػـ يػػكرد هػػذا الم ػػؿ فػػى ق ػػة الزبػػاء عمػػى  (1)ف الركايػػات عػػف ابػػف الكمبػػىالك يػػر مػػ
 (5)كابػػف طػػاهر المردسػػى (4)، كابػػف خرداذبػػة  (3)، ككػػذلؾ أكرد ابػػف قتيبػػة (2)اإلطػػالؽ
كغيػػرهـ مػػف أ ػػحاب التػػاريخ كالتػػرالـ ق ػػة الزبػػاء دكف  (7)كابػػف اللػػكزل (6)كالبكػػرل

 ذكر لهذا الم ؿ فى ق تها .
ب 
ً
رنا ممف ذكر أ ؿ الم ػؿ بركايػة ابػف الكمبػى نػرا  يػذكر   كينرمػه ب ػيغة أف ك ي :ثبٌث

التمريض فيركؿ " كقيؿ : إف أكؿ مف قالته الزباء " ممايدؿ عمى عدـ  رتهـ فى هذا 
 الكالـ .
اااب
ً
أف تل ػػػػيؿ ال ػػػمعى لمم ػػػؿ ارتضػػػػا  ككافرػػػه عميػػػه ك يػػػػر مػػػف العممػػػػاء  : ساثع

، كلذا قاؿ البغدادل فى خزانته  :  (3)مخشرلكالز  (2)كالرالى (1)كالهاشمى (8)كالعسكرل

                                           

: " فػػػالطبرل كالػػػبالذرل كالمسػػػعكدل  ٕ( يرػػكؿ محرػػػؽ كتػػػاب لمهػػػرة النسػػػب البػػػف الكمبػػػى ص ُ)
لمطبػرل ال رسػؿ كالممػكؾ تػاريخ الكأضرابهـ يعتمدكف عميػه كينرمػكف عنػه ، كحسػبؾ أف كتابػا ك

   مػفأك ػر فيػه  ؿ اإلسػالـػرب قبػػالعػ خػإف تاريػ بػؿ فحسػب،  يمترط أخبػار ابػف الكمبػى كركاياتػه
 " .ف الكمبى بالركاية ػأقكاؿ ابف الكمبى كفى الخص الرسـ العراقى منه حيث ينفرد اب

 كما بعدها . ُٖٔ/  ُ( ينظر : تاريخ الرسؿ كالممكؾ ِ)
 . ْٓٔ/ ُ ( ينظر : المعارؼّ)
 . ُِٗ/  ُ( ينظر : المسالؾ كالممالؾ ْ)
 . ُٗٗ/ ّ( ينظر : البدء كالتاريخ ٓ)
 . ّٔٓ/ ُ( ينظر : المسالؾ كالممالؾ لمبكرلٔ)
 كما بعدها . ٓٓ/ ِ( ينظر : المنتظـ فى تاريخ الممكؾ كالمـ ٕ)
 . ُٓ/ ِ( ينظر : لمهرة الم اؿ ٖ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُّْ 

كهـ اٍبف الخباز ًفي أ ؿ اٍلم ؿ فىرىاؿى : قالته الزبػاء ًحػيف ألللهػا ق ػير  خزانته  : " كى
ػار ًفيػًه نىػاس فانهػار  اح : قىػاؿى اٍلىٍ ػمىًعي: أى ػمه أىنػه كىػافى غى ػحى ًفػي ال ٍّ ًإلىى غارهػا . كى

ـٍ فى  مىٍيًهـ أىك أىتىاهيـ ًفيًه عىدك فىرىػتمهي ػاؼ أىف يىػٍلًتي ًمٍنػهي شىػٌر ، عى ػارى مػ ال لكػؿ شىػٍيء يخى  ى
كًميػة  ػا زىعىميػكا ري تىككف الزبػاء تىكىملمػت ًبػًه تمػ الن. كىهىػذىا حسػف ؛ ًلىف الزبػاء ًفيمى قمت : كى

ف ابػف ػد عػػ، كهػذا كمػه يؤكػد عػدـ  ػحة مػا نرمػه أبػك عبيػ (4)ؼ يٍحتىل بكالمها" ػفىكي
 .الكمبى فى تفسير  لمم ؿ كتل يمه 

 ا غشاس 6
ـ:  مىٍيًه السلالى ًديث النلًبي عى ١ًٍَُفي حى

أ
غ
َ
اَل ر
َ
اَلح ٚ
َ
  (5)" اَل غَشاس فَٟ ص

ػػاف قىػػاؿى أبػػك ع ػػًديث : الى .بيػػد: الًغػػرار: هيػػكى النٍُّر ى ....قػػاؿ : فىكىػػلىف معنػػى الحى
ة ، يىٍعًني ًفػي رككعهػا كسػلكدها كطهكرهػا ... قػاؿ أبػك عبيػد : كقػد  الى اف ًفي  ى نيٍر ى

ة " ًبػػلىلؼ ، كىالى أعػػرؼ ري  ػػالى ػػًديث : " الى إغػػرار ًفػػي  ى ػػف بعػػض اٍلميحػػد يف هىػػذىا الحى ًكمى عى
ة كىالى تىٍسػًميـ أىم:  الى  ػالى ييرىػاؿ: الى ًغػرار ًفػي  ى لػه ، كى لىٍيسى لىهي ًعٍنػًدم كى ـ كى هىذىا ًفي اٍلكىالى

ػػاف ًفيهىػػا كىالى تىٍسػػًميـ ًفيهىػػا ، فىمػػف قىػػاؿى هىػػذىا ذهػػب ًإلىػػ ى أىنػػه الى قىًميػػؿ مػػف الٌنػػـك ًفػػي نيٍر ى
مىٍيًه  مٍّي الى يسمىـ كىالى يسمـ عى ة أىم ًإف اٍلمي ى ة ، كىالى تىٍسًميـ ًفي ال لالى ال لالى
(6). 

                                                                                                           

 . ُُٕ/ ُ( ينظر : الم اؿ لمهاشمى ُ)
 . َٔ/  ُ( ينظر : أمالى الرالى ِ)
 . ُُٔ/ ِ( ينظر : المستر ى فى أم اؿ العرب ّ)
 . َِّ/  ٗ( ينظر : خزانة الدب ْ)
، كالتمهيػد البػف عبػد البػر  ُِٖ/  ِ، كغريب أبػى عبيػد  ِٕ/  ُٔ( الحديث فى مسند أحمد ٓ)

ٓ  /َْ . 
 .  َُّػ  ُِٖ/  ِ( ينظر : قكله فى غريب الحديث ٔ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُِّْ 

 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ
ؽ " ال غػػرار فػػى  ػػالة كال ػث السابػػػى الحديػػػـ  فػػػقكلػػه  ػػمى اآ عميػػه كسمػػ

 تسميـ ركل بركايتيف : 
 فعاؿ مكسكر الفاء ، كهى اختيار أبى عبيد  ، ًغرىار بزنة  : األٚى

 ًإٍغرىار بزنة إفعاؿ بزيادة اللؼ . كلكؿ معنى . : ٚاٌثب١ٔخ
فمعناهػا : الػنرص ، مػلخكذة مػف قػكؿ العػرب  : ال غذر ر " فأِب اٌشٚا٠اخ األٚى

لمناقة إذا نرص لبنها " هػى مغػاره " ، كبػالرلكع لممػادة المغكيػة لهػذ  المفظػة  نلػدها 
نػا  تدؿ فى أ ؿ معناها عمى النر اف كالرمة ، يركؿ الزهرل : " يراؿي : غىٌر فالفه فالى

هي ، مف الًغراًر، كىهيكى النٍُّر افي   . (1): معنا ي : نىرى ى
، كىال لاًني  ؿي اٍلًم ىاؿي ةه: اٍلىكل ًحيحى كؿه  ىالى ىةه  ى كيركؿ ابف فارس : " اٍلغىٍيفي كىالرلاءي أي ي

، كىا ػػافي ػػارلًت النلاقىػػةي النٍُّر ى ػػافي فىييرىػػاؿي : غى ػػا النٍُّر ى ـي..... كىأىمل ل لاًلػػثي اٍلًعٍتػػؽي كىاٍلبىيىػػاضي كىاٍلكىػػرى
تيغىارُّ ًغػرىارنا، ًإذىا نىرىػصى لىبىنيهىػا.... كًمٍنػهي اٍلًغػرىاري : كىهيػكى النلػٍكـي اٍلرىًميػؿي 
كفػى المسػاف : "  (2)

مىا أىقمت ًعٍندى ي ًإالل ًغرا .كبناء عمى هذا فرد فسر أبك عبيد قكله (3)ران أىم قىًميالن كيراؿ : ى
" ال ًغرارى فى  ػالة " بلنػه ال نرػص فيهػا يعنػى فػى رككعهػا كسػلكدها كطهكرهػا بػؿ 

 يلب تلديتها كاممة غير منرك ة .

                                           

 باب الغيف كالراء . ُٕ/  ٖ: تهذيب المغة  ( ينظرُ)
 " غ ر  " .  ُّٖ/  ْ( ينظر : مراييس المغة ِ)
 . ُٕ/  ٓ( ينظر : لساف العرب  ّ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّّْ 

هػػذا كقػػد فسػػر غيػػر أبػػى عبيػػد قكلػػه " ال غػػرار فػػى  ػػالة " أف معنػػا  : أف الى 
ػاًؿ يىٍخريجي ًمٍنهىا، كىهيكى يى  مىػى اٍليىًرػيًف كىاٍلكىمى تلى يىكيكفى عى مىٍيًه ًمٍنهىا شىٍيءه حى ظيفُّ أىنلهي قىٍد بىًريى عى

 . (1)، كعزل هذا الركؿ لإلماـ أحمد
ا ، ككيفيته أف يرػكؿ الم ػمى  أما الغرار فى التسميـ قد سر بالنر اف فيه أيضن

الـ عميكـ  ، كهػك مػا عند السالـ مف ال الة : عميؾ ، أك يلاب بهذا دكف قكله الس
كضػػحه الخطػػابى بركلػػه : " فمعنػػى قكلػػه: "ال غػػرار"، أم: ال نر ػػاف فػػي التسػػميـ، 
ـي عميػؾ كافيػان ال نر ػى فيػه، م ػؿ أف يرػاؿ: السػالـ عمػيكـ  كمعنا  : أف تىريد كمػا ييسػم
كرحمة اآ، فيركؿ : كعميكـ السالـي كرحمة اآ، كال يرت ر عمى أف يرػكؿ : السػالـي 

ه حرػه ػأك عميكـ حسب ، كال ترد التحيػة كمػا سػمعتىها مػف  ػاحبؾ ، فتبخسػ عميكـ،
 .(2)مف لكاب الكممة 

ال إغرار فى  الة كال تسميـ " فرد فسر  بػلف معنػا  ال  : " أِب اٌشٚا٠خ اٌثب١ٔخٚ
ػا بمعنػى  قميؿ مف النـك فػى ال ػالة ، كال تسػميـ فيهػا ، فهػك " إفعػاؿ مػف الًغػرار أيضن

ًغراري النلٍكـً : قٌمتيه "قاؿ ال معى : "  (3)يؿي النلٍكـي اٍلرىمً 
 ، كعميه لاء قكؿ الشاعر: (4)

 الشاعر:

                                           

/ ِ، كالسػػنف الكبػػرل لمبيهرػػى  ُِٗ/  ُ، كمعػػالـ السػػنف   ِٗ/  ُٔ( ينظػػر : مسػػند أحمػػد ُ)
ّٔٗ . 

 . َِِ،  ُِٗ/  ُ( ينظر : معالـ السنف ِ)
 " غ ر " .  ُّٖ/  ْييس المغة ( ينظر : مراّ)
 باب الراء  ؿ الغيف . ُٕ/  ٓ( ينظر : لساف العرب ْ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّْْ 

ٍِ َهالِذذذذذذذ    ذذذذذذذَة ِمذذذذذذذْ  َاقِيذذذذذذذ ِزيَّ  إِ َّ  لرَّ

 
َتذذذذذذَرَ   ْلُعُيذذذذذذوَ  َفَنذذذذذذْوُمُه َّ ِغذذذذذذَر رُ  ...

(ٔ)
 

 

ػػػػا ، ففػػػػى سػػػػنف أبػػػػى داككد " قػػػػاؿ  كركل هػػػػذا عػػػػف أحمػػػػد بػػػػف حنبػػػػؿ أيضن
ـى عميؾ "أف ال  -فيما أيرل -أحمد: يعني ـى كال ييسمل تيسم

(2). 
 رع١ٍك ٚاعزٕزبج

مما تردـ عرضه مف أقكاؿ فى تسػير لفظػة " غػرار فػى الحػديث ، أرل مكافرػة  
 أبى عبيد فى ركايته كتفسير  ، كمما يركل اختيار  هنا أمراف :

تفسػػػير  الغػػػرار فػػػى ال ػػػالة كالتسػػػميـ بػػػالنرص فيهمػػػا يركيػػػه مػػػا لػػػاء فػػػى  : األٚي
ػػػٍمماف ر  ػػػٍف حػػػديث سى مى فٍّػػػيى لىػػػهي ، كى فلػػػى كي ػػػٍف كى ةي ًمٍكيىػػػاؿه ، فىمى ػػػالى ضػػػى اآ عنػػػه : " ال ل

ًمٍمتيـٍ مىا قىاؿى الملهي ًفي الميطىفًٍّفيف "  طىٌفؼى فىرىٍد عى
(3). 

ركاية مف ركل هػذا الحػديث " ال إغػرار " بػاللؼ كلػد مػف ينرضػها  ففػى  : ٚاٌثبٔٝ
ٍبػػدي اآً  ػػدل ىنىا عى ك   مسػػند أحمػػد قػػاؿ : " حى ٍمػػرو قىػػاؿى : سىػػًمٍعتي أىًبػػي يىريػػكؿي : سىػػلىٍلتي أىبىػػا عى

ػا  ًة فىرىػاؿى : " ًإنلمى ػالى ـى : الى ًإٍغػرىارى ًفػي ال ل ػمل سى مىٍيًه كى ملى اآي عى الشلٍيبىاًنيل عىٍف قىٍكًؿ النلًبيٍّ  ى
ًة " الى هيكى الى ًغرىارى ًفي ال ل
(4). 

                                           

، كينظػر  ِٖٓ( البيت مف البسيط لمفرزدؽ في  ديكانه ير ى الحلاج بف يكسؼ  ال رفػى  ص  ُ)
بػاب الػراء  ُٕ/  ٓ  ، بػاب الغػيف كالػراء  ، كلسػاف العػرب ُٖ/  ٖالبيت فى : تهذيب المغػة 

 كالرزية : الم يبة ، كالعيكف : لمع عيف كهى البا رة . ف ؿ الغيف . 
 . َُٗ/  ِ( ينظر : سنف أبى داككد ِ)
،   ِٗٓ/  ُ، كم ػػنؼ ابػػف أبػػى شػػيبة  ِّٕ/  ِ( ينظػػر الحػػديث فػػى : م ػػنؼ عبػػد الػػرزاؽ ّ)

بػاب  ُٕ/  ٓ،  كلساف العػرب  ٗٓ/  ّ، باب الغيف كالراء ،  كالفائؽ  ُٖ/  ٖتهذيب المغة 
 الغيف .الراء  ؿ 

 . ِٗ/  ُٔ( ينظر : مسند أحمد ْ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّْٓ 

ػػػا يرػػػعي  ًممل ٍعنػػػى الى ًإغػػػرارى كقػػػاؿ الحسػػػف العسػػػكرل :" كى ًفيػػػًه ًزيىػػػادىة فلىحػػػاؿ اٍلمى
نما ًهيى الى ًغرىارى " ًفي  الةو كىالى تسميـو ًبًزيىادىة أىًلؼ كاً 
(1)  

 
 
 

                                           

 . َِّ/ ُ ( ينظر : ت حيفات المحد يفُ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّْٔ 

 ادلجحث اٌثبٔٝ
 فٝ دالٌخ ادلفشداد اٌٍغ٠ٛخ 

 مت١ٙذ : 
ك يػػػرنا مػػػا يكػػػكف الخػػػالؼ بػػػيف أبػػػى عبيػػػد كغيػػػر  مػػػف شػػػراح الحػػػديث مرلعػػػه 

 مفردة المغكية التى يتعرضكف لتفسيرها كبياف معناها .االختالؼ فى تحديد داللة ال
مغة : مف اللذر المغكل " فرد " الذل يدكر معنا  حكؿ : الكحػدة ال فى كالمفردة

كيعنػى بهػا : الكحػدة المغكيػة التػى تم ػؿ عن ػرنا مػف عنا ػر  (1)كما ذكػر ابػف فػارس
 التركيب الكالمى كالتى تحمؿ معنى ما " .

كؿ: " ػحيػث يرػكؿ الراغػب : مػف العمػـك المغكيػة المفظيػة كعمـ المفردات كما يرػ
كمف العمـك المفظية : تحريؽ اللفاظ المفردة ، فتح يؿ معاني مفردات ألفاظ الرػر ف 
في ككنه مف أكائؿ المعاكف لمف يريد أف يدرؾ معانيه ، كتح يؿ الٌمبف في ككنه مف 

عنا في عمـ الرػر ف فرػط ، بػؿ أكؿ المعاكف في بناء ما يريد أف يبنيه ، كليس ذلؾ ناف
 (2)" هك نافع في كٌؿ عمـ مف عمـك الشرع

كفيما يمى دراسة الختيػار أبػى عبيػد ممػا اختمػؼ فػى داللتػه كمعنػا  مػف ألفػاظ 
 الحديث النبكل : 

 
 

                                           

 " ؼ ر د " . ََٓ/  ْ( ينظر : مراييس المغة ُ)
 . ْٓ/  ُ( ينظر : المفردات فى غريب الرر ف لمراغب ال فهانى ِ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّْٕ 

ـا  1 مىٍيًه السلالى ًدي ه عى اَلح" ًفي حى
 
ٓ اإللعبء فَٟ اٌن

َ
  (ُ) " َأٔٗ ٟٔٙ ع

ميػكسي الرلػًؿ عمػى أليتيػه نا ػبنا قاؿ أبك عبيد : قىاؿى أىبي  ك عيبىٍيدىة : اإلقعاءي : لي
ػػًديث :  اب الحى فىخذيػػًه م ػػؿ إقعػػاء اٍلكىٍمػػب كالسػػبع  ، قىػػاؿى أىبيػػك عبيػػد: كىأمػػا تىٍفًسػػير أىٍ ػػحى
ًربىٍيػػًه بىػػيف السلػػٍلدىتىٍيًف ... قىػػاؿى أىبيػػك  فىػػً نلهيـ يٍلعىميػػكفى اإلقعػػاء : أىف يضػػع أليتيػػه عمػػى عى

تى  ػا قىػاؿى عبيد: كى ٍفًسير أبي عيبىٍيدىة ًفي اإلقعاء أشبه بالمعني ، ًلىف اٍلكىٍمب ًإنلمىا يرعػي كىمى
سمـ ًإنله أكؿ مرعينا فىهىذىا يبيف لىػؾ أىف اإلقعػاء  مىٍيًه كى ًكمى عىف النلًبٌي  مي المله عى قد ري . كى

ـ اٍلعىرىب ًميًه تىٍلًكيؿ كىالى هيكى هىذىا كىعى
(2). 

 ًاٌذساعخ ٚاٌزح١ٍ
الحديث فى بياف النهػى عػف اإلقعػاء فػى ال ػالة ، كيفهػـ مػف نػص أبػى عبيػد 
ػدًٍّ يف كالفرهػاء  فيه أف هناؾ اختالفا فى تفسػير  ػفة اإلقعػاء المنهػى عنػه بػيف الميحى

 مف لهة ، كبيف المغكييف مف لهة أخرل .
 فرد فسػر الميٌحػدٍّ يكفى كالفرهػاء اإلقعػاء : بلنػه كضػع الليتػيف عمػى عربيػه بػيف

أما المغكيكف فرد نرػؿ أبػك عبيػد عػف أبػى عبيػدة تفسػير  اإلقعػاء بلنػه : ، السلدتيف 
ػا تفسػير  لمػكس الرلػؿ عمػى أليتيػه نا ػبنا فخذيػه م ػؿ إقعػاء الكمػب كالسػبع ، مرلحن

 المغكييف ل فة اإلقعاء الكاردة فى الحديث .
  أف العممػػاء مختمفػػكف فػػى تحديػػد  ػػفة اإلقعػػاء ،كلبيػػاف ذلػػؾ أقػػكؿ :و لحذذق 

اإلقعاء فى المغة : م در أقعىى ييرعي إقعػاءن ، كقػد فسػر  الخميػؿ بركلػه :" كقػد يرعػي 
الٌرلؿ في لمكسه كلٌنه ميتىسانده إلى ظٍهرً  ، كالٌذئب ييرعي، كالكمػب يرعػي. إقعػاء م مػه 

                                           

   َُٖ/ِ، ك غريػب الحػديث لبػى عبيػد  ِٓٓ/ ُ( ينظر الحديث فى : م نؼ ابف أبى شػيبة ُ)
 . ُُُ/  ِ، كغريب الحديث البف اللكزل   ُِِ/ ّكالفائؽ 

 . َُٗ،  َُٖ/  ِ( ينظر : غريب الحديث لبى عبيد ِ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّْٖ 

، كقػػاؿ ابػػف  (2)، كقػػاؿ ابػػف دريػػد : " كىهيػػكى أىف يٍرعػػد عمػػى عًربىيػػه منت ػػبان " (1)سػػكاء "
ػع  ال ير : ؿ أٍليىتىيه ًباٍلىٍرًض، كيىٍنً ب سػاقىيه كفىًخذىيػه، كيىضى " اإًلٍقعاء: أىٍف ييٍمً ؽى الرلي

ػا ييٍرًعػػي الكٍمػب ." مىػى اٍلىٍرًض كىمى مكًسػػه :  (3) يىدىٍيػًه عى كفػى التػاج : "كأىٍقعىػػى الرللػؿي ًفػي لي
ػا  ػبى سػاقىٍيه ك تىسػػانىدى ًإلىػى مى ػؽى أىٍليىتىٍيػه بػػالرًض كنى ى راءى ي ، هىػػذىا قػكؿي أىٍهػًؿ المُّغىػػًة أىٍل ى كى

"(4). 
فمفهـك المغػكيف ل ػفة اإلقعػاء هػى تمػؾ اللمسػة المعينػة التػى يلمسػها الرلػؿ 
كالتى تككف ب ل اؽ الليتػيف بػالعربيف مػع ن ػب السػاقيف كمػد اليػديف عمػى الرض 

 كما يشاهد مف  كرة لمكس الكمب .
فة المتردمػػة فرػػاؿ الميػػكرقى : " اء بغيػػر هػػذ  ال ػػػاء اإلقعػػػر الفرهػػػد فسػػػكقػػ

ًربىٍيًه بىيف السلٍلدىتىٍيًف  تىٍفًسير اٍلفيرىهىاء : هيكى أىف يضع إليتيه عمى عى " كقاؿ البعمى: " (5)كى
 (6) كهك أف يضع أليتيه عمى عريبه بيف السلدتيف "

هذا تفسير الفرهاء "كقد لاءت بعض اآل ار المبيحة لهذ  ال فة عمػى تفسػير 
فػركل ابػف عبػد البػر الررطبػى عػف اٍلىٍعمىػشي ، ـ مػف السػنة لعمها بعضه الفرهاء بؿ

عىٍف عىًطيلةى اٍلعىٍكًفيٍّ قاؿ : رأيت العبادلة يرعكف في ال الة بف عبػاس كبػف عمػر كبػف 
بلػػاسو قىػػاؿى ،  (7)الزبيػػر "  ػػًف اٍبػػًف عى ػػسل  كركل البيهرػػى عى ًة أىٍف تىمى ػػالى : " ًمػػٍف سيػػنلًة ال ل

                                           

 باب العيف كالراؼ ككال معهما . ُٕٔ/  ِ( ينظر :  العيف ُ)
 باب العيف فى المعتؿ كما تشعب منه . ََُٖ/  ِ( ينظر : لمهرة المغة ِ)
 . ٖٗ/  ْ( ينظر : النهاية ّ)
 باب الكاك كالياء ف ؿ الراؼ . ِّْ/  ّٗ( ينظر : تاج العركس ْ)
 . ُِٕ/ ُ( ينظر : تفسير غريب ما فى ال حيحيف ٓ)
 . َُٕ/  ُ( ينظر : المطمع عمى ألفاظ المرنع ٔ)
 . ُْٖ/  ُ( ينظر : االستذكار ٕ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّْٗ 

: " بىػػٍيفى السلػػٍلدىتىٍيًف " ًإٍليىتىػػاؾى  ػػٍف سيػػٍفيىافى ، عى ًليػػًد اٍلعىػػدىًنيُّ ٍبػػدي اًآ ٍبػػفي اٍلكى " زىادى ًفيػػًه عى ًربىٍيػػؾى عى
ـى  ػمل سى مىٍيػًه كى ػملى اآي عى ػاًب رىسيػكًؿ اًآ  ى ػًف اٍنًت ى دل ىًني عى اؽى قىاؿى : حى كركل عىًف اٍبًف ًإٍسحى

ٍيًه  ديكًر قىدىمى ًربىٍيًه  كى ي مىى عى ٍبدي اًآ ٍبفي أىًبي نىًليحو اٍلمىكٍّيُّ ، عى ملى عى بىٍيفى السلٍلدىتىٍيًف ًإذىا  ى
بلػاسو يىػٍذكيري ي قىػ ٍبػدى اًآ ٍبػفى عى : سىًمٍعتي عى اًج قىاؿى لل ٍبرو أىًبي اٍلحى اًهًد ٍبًف لى : فىريٍمػتي ػعىٍف ميلى اؿى

: " ًإنلهىػػا ا لىنى ػاًس: " كىاًآ ًإٍف كينلػػػى ا اٍلعىٌبػػػا أىبىػػػى لىػػهي يػػ : فىرىػػاؿى ػػنىعىهي قىػػاؿى ػػٍف  ى فىػػاءن ًممل عيػػدُّ هىػػذىا لى
 ". (1)الىسينلةه 

" ث قػاؿ : ػالؼ بما ذكر  اإلماـ النػككل حيػػذا االختػكمف الممكف الخركج مف ه
أف اإًلقعاء نكعاف : أحدهما: أف يم ؽ أليته بػالرض ، كال كاب الذم ال معدؿ عنه 

كهػذا النػكع هػك المكػرك  ... الرض ك قعػاء الكمػب  ع يديه عمىكين ب ساقيه، كيض
الذم كرد فيه النهي ، كالنػكع ال ػاني : أف يلعػؿ أليتػه عمػى عربيػه بػيف السػلدتيف، 

 .(2)عميه السالـ( " -كهذا هك ميرىادي ابف عباس بركله: )سنىة نبيكـ
 رع١ٍك ٚاعزٕزبج

لمنهػى عنػه فػى بناء عمى ما تردـ أرل أف اختيار أبى عبيد لتفسير اإلقعاء ا
الحػديث هػػك ال ػػكاب ، أمػا اإلقعػػاء عمػػى مػا فسػػر الفرهػػاء مػف كضػػع الليتػػيف عمػػى 

ذا قػاؿ العربيف بيف السلدتيف ، فهك غير اإلقعاء الكارد النهى عنه فػى الحػديث ، كلػ
لػػذل قػػاؿ ابػػف عبػػاس: إنػػه مػػف كالشػػبه عنػػدل فػػى تلكيػػؿ اإلقعػػاء االراضػػى عياض:"

ف كضع الليتيف بػيف السػلدتيف عمػى العربػيف كلػيس الذل فسر به الفرهاء مالسنة 
  (3)بالمنهى عنه "

                                           

 . ُُٕ/  ِ( ينظر : السنف الكبرل ُ)
 . ُٗ/  ٓ( ينظر : شرح النككل عمى  حيح مسمـ ِ)
 . ْٗٓ/ ِ( ينظر : إكماؿ المعمـ لمراضى عياض  ّ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

َُّٓ 

ـا  2 مىٍيًه السلالى ًديث النلًبي عى اَل رمٍذٚ٘ب األٚربس: ًفي حى
َ
ٚ 
َ
ذٚا اخل١ً

 
ٍ
َ
 . (1)ل

مىٍيهىػػا  ٍعنىػػى الكتػػار هىهينىػػا : الػػذحكؿ ، يىريػػكؿ: الى يٍطمبيػػكفى عى قػػاؿ أبػػك عبيػػد : فىمى
اًهًميلػة . قىػاؿى أىبيػك عبيػد: هىػذىا معنػى يػذهب ًإلىٍيػًه بعػض الذحكؿ اللًتي كتركا ب هىا ًفي اٍللى

مىٍيهىػا الػذحكؿ ، كىغيػر هىػذىا  سػمـ أىرىادى الى تىٍطميبيػكا عى مىٍيػًه كى النلاس : أىف النلًبػٌي  ػمي الملػه عى
سىػػف يىريػػكؿ: ػػد ٍبػػف اٍلحى مل : سىػػًمعت ميحى ػػكىاًب ، قىػػاؿى ٍلػػه أشػػبه ًعٍنػػًدم ًبال ل ٍعنىاهىػػا  اٍلكى ػػا مى ًإنلمى

كىانيكا يرمدكنها ًتٍمؾى فتختنؽ ييرىاؿ: الى ترمدكها بهىا "  (2)أكتار الرسي ، كى

 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ
ػػرىاًد رىسيػػكًؿ اًآ  ـى النلػػاسي ًفػػي مي ػػا تىكىملػػ الحػػديث فػػى بيػػاف فضػػؿ الخيػػؿ ، كهػػك ًممل

ـى منه ، حيث اختمؼ فى تفسير مل سى مىٍيًه كى ملى الملهي عى قكله : كال ترمدكها الكتار عمػى   ى
 معنييف : 

لػػى نحػػك قكلػػه لػػنح ككيػػع بػػف اللػػراح : األٚي أف   (3)كيعػػزل لمنضػػر بػػف شػػميؿ ، كا 
 ا كاف يفعؿ أهؿ اللاهمية .ػكؿ ، كمػار كالذحػا الكتػكا عميهػى : ال تطمبػالمعن

ٍيؿى ًفي اٍلًفتىفً  ـٍ أىٍف يىتىعىملػٍؽ ًبػًه فىً فل مىٍف  ، كقيؿ معنا  : الى تىٍركىبيكا اٍلخى ـٍ يىٍسػمى رىًكبىهىا لى
كًلػًه  ري مىٍيػًه كىهيػكى ًفػي خي مىى فىرىًسًه ًفي مىٍخرىًلًه ًفي اٍلًفٍتنىًة عى دنا عى تىره ييٍطمىبي ًبًه ًإٍف قىتىؿى أىحى كى

ـه " ذىًلؾى ظىاًل
(1)  

                                           

.كسػنف أبػى  ُِٓ/  ٔف أبػى شػيبة ػ، كم ػنؼ ابػ ُ/  ِ( ينظر : غريب الحديث لبى عبيد  ُ)
 . ُْٔ/  ٕ، كشرح مشكؿ اآل ار  َِْ/  ْداككد 

 . ُ/  ِ( ينظر : غريب الحديث ِ)
افظ ال بػت المحػدث ، كلػد بالككفػة ، قػاؿ ( هك ككيػع بػف اللػراح بػف ممػيح الرؤكاسػى اإلمػاـ الحػّ)

،  ّّٓ/  ْعنػػه اإلمػػاـ أحمػػد " ككيػػع إمػػاـ المسػػمميف . ينظػػر ترلمتػػه فػػى ميػػزاف االعتػػداؿ 
 .  َِٕ/  ِكمعلـ المفسريف 
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ُُّٓ 

كعمػػى هػػذا التفسػػير  تكػػكف  لفظػػة " الكتػػار " فػػى الحػػديث  لمعنػػا لػػًكٍتر بكسػػر 
قيػػؿ : طمػػب ميكىافىػػلىة ًبًلنىايىػػة الػػ كاك كتفػػتح  كسػػككف التػػاء : بمعنػػى الػػذلحؿ  كال ػػلر. كى

قيػؿ : الػػذحؿ : هيػكى اٍلعىػػدىاكىة كالحرػد ػػدىاكىة أتيػت ًإلىٍيػػؾ ، كى مىٍيػؾ، أىك عى نيػت عى . يرػػاؿ  (2) لي
، قػػاؿ (3)منػػه : كتػػرت الرلػػؿ : ًإذىا قتمػػت  لىػػهي قتػػيالن ، أىٍك أخػػذت  لىػػهي مػػاالن فرػػد كترتػػه 

ٍتري بالفتح: الذىٍحؿي  اللكهرل : الًكٍتري بالكسر: الفىرد ، كالكى
(4) . 

كهػك مػا اختػار  أبػك عبيػد أف المعنػى : ال ترمػدكا الخيػؿ أكتػار الرسػى لػئال  : ٚاٌثبٔٝ
تىر بالتحريػؾ   تختنؽ بها ، كعمى هذا التفسير فمفظة " الكتػار " فػى الحػديث لمػع لػكى

ٍمعيػػهي : أىٍكتىػػاره ًمٍ ػػؿي سىػػبىبو كهػػك كتػػر الرػػكس ، قػػاؿ فػػى الم تىري ًلٍمرىػػٍكًس لى  ػػباح : " اٍلػػكى
تىري : ًشػٍرعىةي  (5)كىأىٍسبىابو ، كى أىٍكتىٍرتي اٍلرىٍكسى ًبػاٍلىًلًؼ : شىػدىٍدتي " كقػاؿ ابػف منظػكر : الػكى

الركس كميعيملريهىا "
(6) . 

 -نبػػي أبػػك عبيػػد لرأيػػه هػػذا بمػػا كرد فػػى الحػػديث عػػف "لػػابر" أف ال و ذذد  حذذت 
: "أمر أف ترطع الكتاري مف أعناؽ الخيؿ"- مى اآ عميه كسمـ

(7) . 

                                                                                                           

، كفػػتح البػػارل  ُٓٔ/  ُٕ( ينظػػر : التمهيػػد لمػػا فػػى المكطػػل مػػف السػػانيد البػػف عبػػد البػػر ُ)
ٔ/ُِْ . 

 " الحاء كالذاؿ كالالـ " " ذ ح ؿ " . ِٖٗ/  ّ( ينظر : المحكـ ِ)
 . ْٔ/  ّ( ينظر : معانى الرر ف لمفراء ّ)
 . ِْٖ/  ِ( ينظر : ال حاح ْ)
 . ْٕٔ/  ِ، كالم باح المنير  ّٓٗ/  ُ( ينظر : لمهرة المغة ٓ)
 . ِٖٕ/  ٓ( ينظر : لساف العرب ٔ)
 . ُْٗ/  ٓ، كالنهاية  َْ/ ْ( ينظر الحديث فى الفائؽ ٕ)
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كقد اختمؼ فى عمة النهى عف ترميػد الخيػؿ بلكتػار الرسػى فػى هػذا الحػديث  فريػؿ : 
، أىٍك  ارى ػًت اٍلىٍشػلى ػا رىعى ٍيػؿى ريبلمى العمة فى النهى : الخكؼ عميهػا مػف االختنػاؽ ؛ ًلىفل اٍلخى

كلٍت ًبهىا عيني  رىهىا، فىيىتىشىبلثي اٍلىٍكتىاري ًببىٍعًض ًشٍعًبهىا فىيىٍخنيريهىا كعزل هذا الركؿ إلى محمد حى
 (1)بف الحسف الفريه  احب أبى حنيفة

ٍيػًؿ ًباٍلىٍكتىػاًر يىػٍدفىعي  ـٍ كىػانيكا يىٍعتىًرػديكفى أىفل تىٍرًميػدى اٍلخى ٍنهىػا ًلىنلهيػ ـٍ عى ػا نىهىػاهي ًقيؿى : ًإنلمى كى
ٍنهىا ا رًّا كىالى عى ـٍ أىنلهىا الى تىٍدفىعي ضى ٍنهىا، كىأىٍعمىمىهي ـٍ عى ذىًة لىهىا فىنىهىاهي ٍلعىٍيفى كىاٍلىذىل فىتىكيكفى كىاٍلميعىكٍّ

ليه ذهب اإلماـ مالؾ ذىرنا كا  تىٍ ًرؼي حى
(2). 

ػمىٍيمىاف  كىػا ي أىبيػك سي كقيؿ أىنػه أىمػر برطعهػا لىنهػـ كىػانيكا يعمرػكف ًفيهىػا اٍلىٍلػرىاس، حى
 .(3)اٍلخطاًبيٌ 

اًبرو اللًذم  ًديثى لى كقد أيد الطحاكل ما ذهب إليه أبك عبيد هنا فراؿ : " فىتىلىملٍمنىا حى
ٍيػًؿ ًبرىٍكًلػ ـي ًبتىٍرًميػًد اٍلخى مىٍيًه السلالى ٍدنىا ًفيًه أىٍمرى النلًبيٍّ عى لى ًؿ هىذىا اٍلبىاًب فىكى ًه : " ذىكىٍرنىا ي ًفي أىكل

قىمٍّديكهىا " فىكى  ٍيػًؿ ًفػي كى ٍعريكالن أىنلهي أىرىادى التلٍرًميدى اللًذم يىٍفعىميهي النلاسي ، كىهيكى تىٍرًميػدي اٍلخى افى ذىًلؾى مى
ـل أىٍتبىػػعى ذىًلػػؾى ًبرىٍكًلػػًه : " كىالى تيرىمٍّػػديكهىا اٍلىٍكتىػػارى " فىػػاٍنتىفىى ًبػػذىًلؾى أىٍف يىكيػػكفى أىرىا دى أىٍعنىاًقهىػػا ،  يػػ

ػػاؼي التٍّػػرىاتى كى ىبىػػ ػػا الى ييخى ػػا أيًمػػرى ًبتىٍرًميػػًدهىا إيلػػا ي هيػػكى مى ػػا ييرىمٍّػػدي ي ًفػػي أىٍعنىاًقهىػػا ًممل تى ًبػػًه أىفل مى
مىٍيهىا ًمفى اٍلىٍكتىاًر إذىا قيمٍّدى ًبهىا " اؼي عى مىٍيهىا ًمٍنهي كىمىا ييخى عى
(4)  
 رع١ٍك ٚاعزٕزبج

                                           

 . ِٖٕ/  ِ، كمشارؽ النكار  ِِّ/  ِظر  : كشؼ المشكؿ البف اللكزل ( ينُ)
 . َِٕٓ/  ٔ( ينظر : مرقاة المفاتيح ِ)
 . ِْٓ/ِكزل ػث البف اللػب الحديػ، كغري ِْٗ/  ِى ػف لمخطابػـ السنػ( ينظر : معالّ)
 . ِٔٗ/  ُ( شرح مشكؿ اآل ار ْ)
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كمعنا  عمى ما فسر  الذل أرا  أنه ليس هناؾ ما يمنع مف حمؿ داللة الحديث 
النضر كككيع بف اللراح مف أف المراد مف النهى عف ترميد الخيؿ الكتار هػك النهػى 

 ك  عمػى النحػك التػالىعف رككبها لطمب الذحؿ كالتارات ؛ لف المعنى يحتممه مف كلػ
: 

أف أىٍهػػؿ اللاهميػػة إذا طمبػػكا بالكتػػار كالػػذحكؿ " كهػػى التػػارات " قمػػدكا  : األٚي
ـٍ  ػػػٍيمىهي ػػػٍف  خى ـٍ طىػػػاًلبيكفى ًباٍلىٍكتىػػػاًر ميٍلتىًهػػػديكفى ًفػػػي قىٍتػػػًؿ مى مىػػػى أىنلهيػػػ اٍلىٍكتىػػػارى يىػػػديلُّكفى ًبهىػػػا عى

اًهًميلػًة ،  ـٍ ًبهىا ، فلبطؿ النبي  ػٌمى الملػه عميػه ك لػه كسػمـ الطمػب بػذحكؿ اٍللى يىٍطميبيكنىهي
ػػمل  سى مىٍيػػًه كى ػػملى الملػػهي عى ًلػػذىًلؾى قىػػاؿى النلًبػػيُّ  ى ػػٍل ىرىةو فىهيػػكى كى مى ـو كى ـى يىػػٍكـى فىػػٍتًح مىكلػػةى: "أىالى إفل كيػػؿل دى

اًرًث" ًبيعىةى ٍبًف اٍلحى ـي رى عيهي دى ـو أىضى ؿي دى كعه تىٍحتى قىدىمىيل هىاتىٍيًف كىأىكل مىٍكضي
(1) . 

ـٍ  : اٌثبٔٝ أف يككف معنا  النهى عف رككب الخيؿ ًفي اٍلًفتىًف ، فىً فل مىٍف رىًكبىهىا لى
مىػػى فىرىًسػػًه ًفػػي مىٍخرىًلػػًه ًفػػي اٍلًفٍتنىػػًة يى  ػدنا عى تىػػره ييٍطمىػػبي ًبػػًه ًإٍف قىتىػػؿى أىحى ـٍ أىٍف يىتىعىملػػٍؽ ًبػػًه كى ٍسػمى

ـه " كًلًه ذىًلؾى ظىاًل ري مىٍيًه كىهيكى ًفي خي عى
نما ينبغى رككبها فػى سػبيؿ إعػالء كممػة اآ (2) ، كا 

 فى اللهاد .
لنضػر كككيػع ، كلػد مػف العممػاء مػف : معنى الحػديث عمػى مػا فسػر  ااٌثبٌث 

ه ، فرػد رلحػه الهػركل فرػاؿ : " كفػي الحػديث: " قمػدكا الخيػؿ كال ػيركؿ به بؿ يرلحػ
: ال كاآلخػػػرال تطمبػػػكا عميهػػػا الػػػذحكؿ ،  : اػأحدهمػػػه قػػػكالف : ػترمػػػدكها الكتػػػار"  فيػػػ

 .(3)ترمدكها الكتار فتختنؽ ، كالركؿ هك الكؿ

                                           

 . ِْٓ/  ْ( ينظر : أحكاـ الرر ف لمل اص ُ)
 . ُٓٔ/  ُٕينظر : التمهيد البف عبد البر ( ِ)
 . ُٕٔٓ/  ٓ( ينظر : الغريبيف ّ)
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ًديث عمر ػػ رىًضي   ا3 ىني عٍٝ اا  اآ عىنهي ًفي حى
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ػٍنعىة الطلعىػاـ قاؿ أبك عبيد : قىاؿى اٍلكسىػائي : قىٍكلػه نىٍرػع كىالى   لىٍرمرىػة ، النلٍرػع :  ى
يىٍعًني ًفي الملتـ ....، قىاؿى أىبيػك عبيػد : كىغيػر هىػذىا التلٍلًكيػؿ أحػب إلػٌي ًمٍنػهي ، .... قػاؿ 
ٍكت   ٍنهي فىً نلهي عندنىا : رفع ال ل ًديث عيمىر رىًضيى اآ عى أبك عبيد : كىأما النلرع اللًذم ًفي حى

ٍعنىى.....قػاؿ : كقػاؿ : ، عمى هىذىا رىأى  ٍيت قىكؿ اٍلىٍك ىػر مػف أهػؿ اٍلعمػـ ، كىهيػكى أشػبه ًباٍلمى
بىعضهـ : ييًريد عمػر بػالنرع : كضػع التُّػرىاب عمػى الػرلٍأس يػذهب ًإلىػى أىف  النلٍرػع هيػكى : 
ييػكب ، كىهىػ قىػاؿى بىعضػهـ : النلٍرػع : شػٌؽ اٍللي ذىا اٍلغيبىار، كىالى أىحسب عمر ذهب ًإلىى..... كى

ػػٍكت  ػػًديث ًإالل ال ل لىػػٍيسى النلٍرػػع ًعٍنػػًدم ًفػػي هىػػذىا الحى ػػا هيػػكى كىالى أعرفػػهي ، كى اللػػًذم الى أىٍدًرم مى
 .(2)الشلديد

 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ
مما تردـ مف نص أبى عبيد فػى هػذا الحػديث يمكػف ح ػر االخػتالؼ الػدائر         

 نلٍرًع " فيه .فى الحديث ، كأنه خالؼ حكؿ تفسير داللة لفظ " ال

كقد أكرد أبك عبيد في تكليػه داللػة هػذ  المفظػة كتفسػيرها أربعػة كلػك  اختػار 
 أحدها ، كهذ  الكلك  عمى النحك التالى :

                                           

،   ْٖٔ/  ِ، كم ػنؼ ابػف أبػى شػيبة  ٖٓٓ/  ّ( ينظر الحديث فػى : م ػنؼ عبػد الػرزاؽ ُ)
 . ّْٓ/  ٓ، كشرح السنة لمبغكل  َٖ/  ِك حيح البخارل 

 كما بعدها . ِّٕ/  ّ( ينظر : غريب الحديث لبى عبيد ِ)
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تفسير النرع فى الحديث بالطعاـ الذل ي نع فى الملتـ كهػك مػا  : اٌٛخٗ األٚي
 . (1)حكا  عف الكسائي

ل ػكت الشػديد كرفعػه ، كهػك مػا تفسػير النرػع فػى الحػديث با :اٌٛخٗ اٌثابٔٝ 
 اختار  أبك عبيد كنرؿ أنه قكؿ الك ر مف أهؿ العمـ .

ما نرمه أبػك عبيػد عػف بعضػهـ مػف تفسػير النرػع فػى الحػديث  : اٌٛخٗ اٌثبٌث
 بالغبار فيككف معنا  كضع النساء التراب عمى رؤكسهف .

، كهػك ما ذهب إليه بعضهـ مف تفسػير النرػع : بشػؽ الليػكب :  اٌٛخٗ اٌشاثع
 د بلنه ال يعرفه كال يدرل ما هك . ػما عرب عميه أبك عبي

 كلتحميؿ هذ  الكلك  أقكؿ :

كهك ما حكى عف الكسػائي مػف تفسػير النرػع بالطعػاـ الػذل  : أِب اٌٛخٗ األٚي
ي نع فى المػلتـ كلنػه مػلخكذ مػف النريعػة ، ف نكػار أبػى عبيػد لػه  ػحيح ، للمػاع 

أف النريعػػة : هػػى الطعػػاـ الػػذل ي ػػنع لمرػػادـ مػػف  عمػػى (2)المغػػكييف إال مػػا شػػذ مػػنهـ
السفر ، كليس المراد بها الطعػاـ الػذل ي ػنع فػى المػلتـ ،  ففػى المنتخػب : "كيرػاؿ 

 قكؿ المهمهؿ : (1)ر الخميؿػكعمى هذا فس (3)ذم يي نعي لمرادـ مف السلفىًر: النلًريعىةي "ػلم
 المهمهؿ :

                                           

 . ِْ/  ِ، كمشارؽ النكار   ّْْ/  ّينظر رأل الكسائي فى الملمكع المغيث لممدينى ( ُ)
. 

( حكى اللكهرل عف أبى عمرك عف السممى أف النريعة : هى طعاـ الرلؿ ليمة يممؾ أل يتػزكج ِ)
 باب العيف ف ؿ النكف . ُِّٗ/  ّيتزكج . ينظر : ال حاح 

 . ّٕٔ/  ُ( ينظر : المنتخب لكراع ّ)
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 إّنذذذذذا لَنْضذذذذذِرُف بالصذذذذذو رم هذذذذذاَمُهم

 
(ٕ)د ِر َنقيعذذذذذذذَة  لقُذذذذذذذّد مَضذذذذذذذرَف  لقُذذذذذذذ ...

 

 

ـي : الرػػػػادمكف مػػػػف سػػػػفر، لمػػػػع قػػػػاًدـ." كنرػػػػؿ عػػػػف الفػػػػراء :  فرػػػػاؿ : الريػػػػٌدا
كعمػػػى هػػػذا كػػػالـ العػػػرب :  (3)الرللػػػؿ عنػػػدى قيدكًمػػػه مػػػف سىػػػفر  النىًريعػػػةي: مػػػا  ػػػنعىهي 

 . (5)كالنبارل( 4)ا عند ابف قتيبة كبه فسر أيضن 

الليػكب فرػد ركل هػذا التفسػير عػف كهك تفسير النرع بشؽ  :ٚأِب اٌٛخٗ اٌثبٔٝ
، كأنشد  (7)كبه قاؿ شمر كما ركل عنه الزهرل (6)إبراهيـ النخى ، كككيع بف اللراح

 شاهدنا له قكؿ السدل : 
 نَقعذذذذذذذذَ  جيذذذذذذذذوبه َّ علذذذذذذذذّا حّيذذذذذذذذاً 

 
(8)ددَ   لمر اذذذذذذذذذَا و لعذذذذذذذذذوي وأْعذذذذذذذذذ ...

 

 

                                                                                                           

 باب العيف  كالنكف كالراؼ . ُِٕ/  ُلعيف ( ينظر : اُ)
باب العيف كالنػكف  ُِٕ/  ُ،  كالعيف ِٖ( البيت مف الكامؿ لمهمهؿ بف ربيعة فى ديكانه ص ِ)

 . َّٖ/  ٕ، كالمعلـ المف ؿ  ُُِ/  ُكالراؼ ، كالفاخر لممفضؿ 
: لمػع قػادـ  المفردات : ال كاـر : السػيكؼ ، كهػامهـ : رؤكسػهـ ، الرػدار : اللػزار ، الرػداـ

 كهك الحاضر مف السفر .
 . ْْٕ/  ِ( ينظر : الغريب الم نؼ ّ)
 . ُّٓ/  ُ( ينظر : اللرا يـ ْ)
 . َُٖٖ/  ٔ، كالغريبيف لمهركل   ُّٔ/  ُ( ينظر : الزاهر ٓ)
 . ّٖ/ٖ، كعمدة الرارل  ُُٔ/ ّ، كفتح البارل  ٕٕٗ/  ّخ المدينة البف شبةػتاري ( ينظر:ٔ)
 باب العيف كالراؼ مع النكف . ُٕٓ/  ُالمغة  ( ينظر : تهذيبٕ)
،  َِ/  ْؽ ػ، كالفائػ َُٖٖ/  ٔركل ػف لمهػػى الغريبيػػرار الفرعسػى فػػر لممػػف الكافػػت مػػ( البيػٖ)

 .  ُْٓ/  ٔـ المف ؿ ػكف  ، كالمعلػباب العيف ف ؿ الن  ّّٔ/  ٖكلساف العرب 
يػة  كهػى مػا يرػاؿ فػى ر ػاء الميػت  المفردات : نرعػف ليػكبهف : شػررنها ، المرا ػى : لمػع مر 

 كالعكيؿ : ال راخ .



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّٕٓ 

 كقد أنكر  أبك عبيد .

فيككف معنى الحديث أف النساء  ، غباركهك تفسير النرع بال : ٚأِب اٌٛخٗ اٌثبٌث
عبيػػد مسػػتبعدا كػػكف عمػػر رضػػى اآ  فرػػد أنكػػر  أبػػك ، يضػعف التػػراب فػػكؽ رركسػػهف

فمف الممكف تعربه فيه ، بلف ليس هناؾ ما يمنع  ، ه أراد ذلؾ المعنى فى الحديثعن
 مف حمؿ الحديث عميه مف عدة لهات :

ة  مػػػركل عػػػف أئمتهػػػا ػلمغػػػى اػت فػػػػأف لفػػػظ " النرػػػع " بمعنػػػى الغبػػػار  ابػػػ  : األٚى
 .المتردميف 

ٍيًعري  (1)يركؿ الخميؿ   عبد العزل : كاسمه :: " كالنلٍرعي: الغبار. قاؿ الشيكى
 فُهذذذذذذّ  بهذذذذذذم ضذذذذذذو ِمُر فذذذذذذا عجذذذذذذا ٍ 

ذذذذذذذذر حا ...  ْقذذذذذذذذَي أماذذذذذذذذا   ل َّ ُياِذذذذذذذذْرَ   لنَّ
(ٕ) 

 

، كبػه فسػر قكلػه  (3) فػعكركل الزهرل عىف اٍبف اٍلىعرىاًبي : النلٍرػع: اٍلغيبىػار اٍلميٍرتى 
كقكله عزل كلؿل : فىػلى ىٍرفى ًبػًه نىٍرعػان ،  كالنرػع: قاؿ الفراء :  (4)تعالى : فل رف به نرعنا "
 .(5)الغبار، كيراؿ: التراب 

                                           

 . باب العيف كالنكف كالراؼ  ُِٕ/  ُ( ينظر : العيف ُ)
بػػاب العػػيف كالنػػكف كالرػػاؼ ، كتػػاج العػػركس  ُِٕ/  ُ( البيػػت مػػف الػػكافر لمشػػكيعر فػػى العػػيف ِ)

 . ُِّ/  ِباب العيف ف ؿ النكف  ، كالمعلـ المف ؿ  ِّٕ/  ِِ
مر : مهازيؿ ، كالعلاج : الغبار الذل ت يػر  الريػاح ، كالنرػع : الغبػار المرتفػع المفردات : ضكا

 ، كالسراحى لمع سرحاف كهك الذئب .
 باب العيف كالراؼ مع النكف . ُٕٓ/  ُ( ينظر : تهذيب المغة ّ)
 فى سكرة العاديات . ْ( اآلية  ْ)
 . ِْٖ/  ّ( ينظر : معانى الرر ف لمفراء ٓ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّٖٓ 

مىػى  اٌثب١ٔخ ٍضػعى النسػاء التُّػرىاًب عى : أف تفسػير النرػع بالغبػار كتفسػير  فػى الحػديث بكى
ًنيع أهؿ الم ائبرؤكسهف ، يمكف قبكله مف لهة  ً  ، كيركيػه أنػه  (1)أىفل ذىًلؾى مف  ى

تفسير اإلماـ البخارل فى باب ما يكر  مف النياحة عمػى الميػت " حيػث فسػر النرػع : 
 .(2)بكضع التراب عمى الرأس

تفسػػػػير النرػػػػع بالغبػػػػار يخػػػػرج الحػػػػديث مػػػػف دائػػػػرة التكػػػػرار فػػػػى المفػػػػظ  اٌثبٌثااااخ :
ػػػا ، فكيػػػؼ  خا ػػػة كأف أبػػػا عبيػػػد قػػػد فسػػػر لفػػػظ المرمرػػػة فػػػي الحػػػديث بال ػػػكت أيضن

يفسػػػر النرػػػع بال ػػػكت؟  ممػػػا يمػػػـز مػػػف التكػػػرار بػػػال فائػػػدة كهػػػك ممػػػا ينػػػز  عنػػػه 
 . (3)الحديث ، فحمؿ النرع عمى الغبار أكلى ليتغاير المفظاف

اختيػار بعػض العممػاء كتػرليحهـ تفسػير النرػع فػى الحػديث بالغبػار ، فرػػد  اٌشاثعاخ :
مىى الرلٍأًس"اختار  الحرانى فراؿ : " الٍ  : النلٍرعي: التُّرىابي عى ميٍختىاري

كقاؿ ابف ال يػر فػى ،  (4)
ًقيػؿى :  تفسير الحديث : " النلٍرعي: رٍفع ال لكت. كنىرىعى الٌ ػكتي كاٍسػتىٍنرىعى ، ًإذىا ارتىفىػع ، كى

مىػػى الػػرءي  ٍضػػع التُّػػراب عى : أىرىادى ًبػػًه كى ًقيػػؿى يػػكب ، كى كس، ًمػػفى النلٍرػػع: أىرىادى ًبػػالنلٍرًع شىػػؽل اللي
مىػػى  ػػكت، فىحٍمػػؿ الملٍفظىػػيف عى الغيبػػار، كىهيػػكى أىٍكلىػػى ؛ ًلىنلػػهي قىػػرف ًبػػًه الملٍرمىرػػة ، كىًهػػيى ال ل

 " ٍعننى كىاًحدو مىى مى ٍممهما عى ٍعنىيىيف أىٍكلىى ًمٍف حى مى
(5) . 

 رع١ٍك ٚاعزٕزبج

                                           

 . ُُٔ/  ّلبارل ( ينظر : فتح اُ)
 . ُٖ،  َٖ/  ِ( ينظر :  حيح البخارل ِ)
، كالملمػكع  ُٗٗ/  ٓ( ينظر : الالمع ال بيح بشرح اللامع ال حيح لشمس الديف البرماكل ّ)

 . ّْٓ/  ّالمغيث 
 . َّ/  ُ( ينظر : المنترى مف كتاب الطبرات ْ)
 . َُٗ/  ٓ( ينظر : النهاية ٓ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّٓٗ 

ظ المشػتركة  مما تردـ استطيع الركؿ أف لفظ النرػع فػى هػذا الحػديث مػف اللفػا
التى لها أك ر مف معنى ، كأف أختيار أبى عبيد لتحديد معناها فػى الحػديث بال ػكت 
ف كاف له سند لغكل مف لهة أنه يراؿ فى كػالـ العػرب : نىرىػع ال ػكتي : إذا ارتفػع  كا 
، كنرع ب كته كأنرعه : إذا تابعه ، إال أف ذلؾ ال يمنع مف قبكؿ تفسير داللػة النرػع 

نػى الغبػار كهػك الليػؽ بسػياؽ الحػديث كيمنػع مػف التكػرار فػى المفػظ  فى الحديث بمع
 كما تردـ .

اَلَ : "  4
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  .(1) ِٓ ٚخذ فَٟ ث

(1).  
ٌيػػة ، كىهيػػكى (2)قػػاؿ أبػػك عبيػػد  ػػا هيػػكى االيٍرزي م ػػؿ أيٍرًز الحى ٍمػػرك: ًإنلمى : قىػػاؿى أىبيػػك عى

قىاؿى اٍلىٍ مىًعي : هيكى الػًرٌز د كرانها كانرباضها ، فشٌبه دكراف الٌريح ًفي بىٍطنه بذلؾ  ، كى
ػا  نىٍحكهىا  ، قىاؿى أىبيك عبيد : كىاٍلمىٍحفيكظ عندنىا : مى ٍكت بالبطف مف الرىٍرقىرة كى يىٍعًني  : ال ل

ًديث ًإنلمىا هيكى الرً  اءى الحى ًميًه لى ػكت لىػٍيسى بالشػديًد قىاؿى اٍلىٍ مىًعي ، كىعى كىػذىًلؾى كػٌؿ  ى ٌز ، كى
 نىٍحك ذىًلؾ مف اٍلىٍ كىات فىهيكى ًرٌز ، قىاؿى ذيك الريٌمة ي ؼ بىًعيرنا يهدر ًفي الشلٍرًشرىة: 

                                           

 ْٓ/ِ،  الفائؽ  ّٗ/ ِ، كمسند أحمد  ّّٖ/  ِبد الرزاؽ ( ينظر : الحديث فى : م نؼ عُ)
 ،  ُّٗ/  ُ، كغريب ابف اللكزل  ْٓ/ِ

 . ّْْ،  ِْْ/  ّ( ينظر : غريب الحديث لبى عبيد ِ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

َُّٔ 

 رْ َشذذذذذذاَء تْنَتذذذذذذاُ   للَِغذذذذذذاَم  لُمْزبِذذذذذذَد 
 

َم فِيهذذذذذذذذذذذذذذذذا ِرزَّ ُ وأُْرعذذذذذذذذذذذذذذذذ َد  ... َدوَّ
 (ٔ) 

 

 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ
ز "  أكرد أبك عبيد فى ن ه السابؽ قكليف فى تحديد كتفسير داللة لفظ " الرٍّ

 فى الحديث : 
ز بػػػالٍرز بسػػػككف الػػػراء  : أحاااذّ٘ب مػػػا حكػػػا  عػػػف أبػػػى عمػػػرك مػػػف تفسػػػير  الػػػرٍّ

 عمى أنه ملخكذ مف أرز الحية كهك : دكرانها كانرباضها .
ز : بال كت فػى الػبطف كهػك  : ٚاٌثبٔٝ الػذل ما ركا  عف ال معى مف تفسير   لمرٍّ

 رلحه هنا .
ز " أكرد  ابػف قتيبػة  ٚألٛي  (2): فى الحديث كله  الث فػى تفسػير لفظػة " الػرٍّ

ػدىث كحركتيػه ًفػي اٍلػبىطف  ٍمػزي الحى كهك : أف الػٌرزل معنػا  فػى الحػديث : الكلػع ، كهػك غى
ء ، فتح ؿ لنػا فػى تلكيػؿ الحػديث  ال ػة كلػك   الى كؿ اٍلخى احبه ًإلىى ديخي تلى يٍحتىاج  ى حى

 ميمها عمى النحك التالى :تح
ز باليرز عمػى معنػى االنربػاض كالػدكراف فهػك فيمػا  : أِب اٌٛخٗ األٚي كهك تفسير الرل

أرل تفسير بعيد ؛ لف الركاية فى الحديث إنما لاءت " رزنا " بكسر الراء م ػدرا مػف 

                                           

بػاب الرػاؼ كالشػيف ،  ِٓٓ/  ٖ، كالتهػذيب   ُٔ( البيت مف الرلز لذل الرمػة فػى ديكانػه صُ)
 . ُّٖ/  ٗـ " . ، كالمعلـ المف ؿ باب الميـ ف ؿ الداؿ " د ك  ُِِٗ/  ٓكال حاح 

المفردات : رقشاء : يعنى شرشرة البعيػر كهػى كتمػة منتفخػة كالرئػة تخػرج منػه بػدفع شػديد ، 
ك فها بالرقشاء لما فيها مف االختالط ، تنتنػاخ : يعنػى تخػرخ ، المغػاـ : مػا يخػرج مػف افػكا  

ييبس ريره ، كأرعػدا :  ػار  ػكته اإلبؿ مف الزبد ، دـك : التدكيـ أف يمكؾ البعير لسانه لئال 
 م ؿ  كت الرعد .

  ُُِ،  ُُُ/ ُ( ينظر هذا الكله فى إ الح غمط أبى عبيد فى غريب الحديث ِ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُّٔ 

 اللذر المغػكل " رزز"  كليسػت مػف " أرز " المفيػد لهػذا المعنػى الػذل ذهػب إليػه أبػك
 عمرك  .

كهك تفسير أبى عبيػد لمػرز فػى الحػديث بمعنػى : ال ػكت  فمػه  : ٚأِب اٌٛخٗ اٌثبٔٝ
ٍكت ، سىػًمعت رز الرلٍعػد كرز اٍلرىػٍكـ ًإذا  أ مه فى المغة يركؿ ابف دريد : " كالرز: ال ل

ٍكت تسػمعه الى (1) سىًمعت أىٍ كىاتهـ ". كنرؿ الزهرل عف شمر: قىاؿى بىعضهـ: الٌرز: ال ل
، ييرىػػاؿ: سىػػًمعت ًرز الرلٍعػػد كأريػػز الرلٍعػػد"الى ييػػ ػػا هيػػكى درل مى

" ، كقػػاؿ ابػػف منظػػكر : " (2) 
ػٍكتي  ًقيػؿى : هيػكى ال ل ، كى ػٍكتي تىٍسػمىعيهي ًمػٍف بىًعيػدو : هيكى ال ل ًقيؿى ، ًباٍلكىٍسًر: ال كتي ، كى زُّ كالرٍّ

" تىٍسمىعيهي كىالى تىٍدًرم مىا هيكى
: " ، كمف مليئه فى المغة بمعن(3)  زُّ ى ال كت أنه قالكا : الرٍّ

: لهدير الفىٍحؿ ، قىاؿى ذيك الرُّملة ي ؼ بىًعيرنا يهًدر ًفي الشٍّرًشرىة: زُّ  الرٍّ
 َرْ شذذذذذذاَء َتْنتذذذذذذاُ   للِغذذذذذذاَم  لُمْزبِذذذذذذد 

 
َم فِيَهذذذذذذذذذذذذذا ِرزَّ  وأَْرَع ذذذذذذذذذذذذذ د  ... َدوَّ

 (ٗ)" 
 

ز فػى الحػديث بمعنػى : الكلػ : ٚأِب اٌٛخٗ اٌثبٌث ٍمػزي كهك تفسير ابف قتيبة لمػرٍّ ع كغى
دىث كحركتيه ًفي اٍلبىطف ، فهك تفسير يعتمد عمى المغة أيضا مف لهػة انػه يرػاؿ :  الحى

ػدث "  كيرػاؿ : رزل ي رزلةن : إذا طعنػه ، (5) ًإنله ليلد ًرزٌان ًفي بىٍطنه ، أىم: كلعان كغمزان لمحى
 ، كيشهد له قىكؿى أىبيك النلٍلـ يذكر إًبال ًعطاشان:

                                           

 حرؼ الراء كما بعد  " ر ز ز " .  َُِ/  ُ( ينظر : لمهرة المغة ُ)
 باب الزال كالراء " ر ز " . ُُّ/  ُّ( ينظر : تهذيب المغة ِ)
 باب الزال ف ؿ الراء . ّّٓ/  ٓعرب ( ينظر : لساف الّ)
 باب الزال ف ؿ الراء " ر ز ز " . ُْٓ/  ُٓ( ينظر : تاج العركس ْ)
 باب الزال كالراء " ر ز " . ُُّ/  ُّ( ينظر : تهذيب المغة ٓ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُِّٔ 

 ْ ذذذطَها لذذذم َتْحفِذذذ ِ لَذذذو ُجذذذّر  َشذذذ    وَ 
 

 (ٔ)مذذذذذ  َشذذذذذْهَوة  لَمذذذذذاء َورز ُمْعِضذذذذذ  ...
 

ػػٌرت قربىػػة يابسػػة كسػػط هىػػًذ  اإلبػػؿ لػػـ تىنفػػر مػػف ذلػػؾ  قيػػؿ فػػى تفسػػير  : لىػػك لي
لشدة عطشها كذبكلها. كشٌبه مىا يلد  ًفي ألكافها مف حرارة اٍلعىطػش بػالكلع فسػٌما  

 كقكله : أنشد  ابف دريد :،  (2)ًرزٌان 
ٍة ِمذذذذذذذذ  َنحذذذذذذذذيِ  بُحَ ذذذذذذذذاٍم أَ   ْو ِرزَّ

 
ِجيذذذذذدِ  ...  (ٖ)ُ و شذذذذَ  ٍة علذذذذى  لُشذذذذَجا   لنَّ

 

زلة فى البيت بمعنى :  الطعنة كالضربة ، الشذاة: الحدة كىالشلر  (4)فالرٍّ
 رع١ٍك ٚاعزٕزبج

مما تردـ أرل أف ما ذهب إليه ابف قتيبة مف تفسير  لمػرز فػى الحػديث بػالكلع 
 ربكؿ لمكر عمى النحك التالى :كغمز الحدث كحركته هك الكلى بال

                                           

  ُٕٖ/ِكغريػب الحػديث لمحربػى  ّٓٓ( البيت مف الرلز لبػى الػنلـ العلمػى فػى ديكانػه ص  ُ)
 . ّّْ/  ُُباب الزال ف ؿ الراء ، كالمعلـ المف ؿ  ّْٓ/  ٓكلساف العرب 

المفردات : الشف بفتح الشيف : ما يبس مف الًررىًب ، تحفؿ : تهتـ ، شهكة الماء : يريد شػدة 
 العطش ، كالرز : ال كت ، كالمعضؿ : الشديد .

 . ُُِ/ ُ( ينظر : إ الح غمط أبى عبيد فى غريب الحديث ِ)
بػاب اللػيـ كالػداؿ  ُْٓ/  ُ، اللمهػرة  ْٔزبيػد الطػائي فػى ديكانػه  ( البيت مف الخفيؼ لبػىّ)

، كالمعلػػػـ  ُٖٓكمػػػا يميهمػػػا مػػػف الحػػػركؼ فػػػى ال ال ػػػى ال ػػػحيح ، كلمهػػػرة أشػػػعار العػػػرب 
 . ْٗٔ/  ِالمف ؿ 

المفػػردات : الحسػػػاـ : السػػيؼ ، كالػػػرزة : الطعنػػة كالضػػػربة ، كالنحػػيض : المحػػػدد المرقػػػؽ ، 
 ع : الركل ، كالنليد : اللمد ال مب .كالشذاة : الحدة ،  الشلا

بػػػاب اللػػػيـ كالػػػداؿ كمػػػا يميهمػػػا مػػػف الحػػػركؼ فػػػى ال ال ػػػى  ُْٓ/  ُ( ينظػػػر : لمهػػػرة المغػػػة ْ)
 ال حيح .



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّّٔ 

أف تفسير الرز بال كت عمى ما فسر أبك عبيد كأف كػاف لػه أ ػؿ فػى المغػة   :األٚي 
إال أنػػػه ال يتلػػػه معنػػػا  فػػػى الحػػػديث هنػػػا ؛ لف حممػػػه عمػػػى معنػػػى ال ػػػكت يكلػػػب 

ػٍل ، كهػذا كمػا ي ػالة أٍف ين ػرؼ كيتكضل دى قىٍرقىرىةن فػي ال ل لى رػكؿ بالمفهـك إٍلزاـ كٌؿ مف كى
 .(1)ابف قتيبة مما ال ييكًلبيهي أحده  "

مما يدعـ مذهب ابف قتيبه مػا لػاء مػف حدي ػه  ػمى اآ عميػه كسػمـ مػف  : اٌثبٔٝ
" البػػكؿ كالغػػائط "، لنػػه يسػػتحب لمػػف  (2)النهػػى عػػف ال ػػالة كهػػك يػػدافع الخب ػػيف" 

ًة الى شىػػاًغؿى ًلرىٍمًبػػًه عى  ػػالى ؿى ًفػػي ال ل ػػٍف يشػػرع فػػى ال ػػالة أىٍف يىػػٍدخي ػػؿى لىػػهي عى ٍنهىػػا ، كىالى ميعىلٍّ
ػػاًء  ػػةه ًإلىػػى تىٍعًليػػًؿ قىضى الى ًبػػًه حى مىهىػػا كى ػػا يىٍعػػًرؼي النلػػاسي أىنلػػهي ًإذىا دىخى اًلهىػػا ، كىاٍلىٍغمىػػبي ًممل ًإٍكمى

ٍقبىػا ػًف اإلًٍ ٍكمىاًؿ ، كىالشُّػٍغؿى عى مىةى عىًف اإلًٍ ٍيًف : اٍلعىلى ًة. كىادى أىٍف يىٍلمىعى أىٍمرى الى ًؿ ، كال شػؾ اٍلحى
أف المدافعػػة تفيػػد المعاللػػة كاالشػػتراؾ فػػى الفعػػؿ ، بمعنػػي أف الرلػػؿ يػػدفع الخب ػػيف 

 . (3)حتى يؤدم ال الة، كالخب اف يدفعانه عنها
كهػػذا المعنػػى المترػػدـ ال يتػػلتى مػػع ملػػرد ال ػػكت المسػػمكع مػػف الػػبطف عمػػى 

ف قتيبة كاآ أعمـ تفسير أبى عبيد ؛ بؿ يتلتى مع الكلع كالطعف كالغمز كما ذهب اب
   . 

مكافرػة بعػض العممػاء البػف قتيبػة فػى تفسػير  الػرز بػالطعف كغمػز الحػدث  : اٌثبٌث
يػػزىل م ػػؿ هليػػرل مر ػػكر، كهػػك  كحركتػػه ، يرػػكؿ الرػػالى :" كيرػػاؿ : كلػػدت رزنا كًرزٍّ

                                           

 . ُُُ/ ُ( ينظر : إ الح غمط أبى عبيد فى غريب الحديث ُ)
، كشػػرح  ّّٗ/  ُ، ك ػػحيح مسػػمـ  ُٖٓ/  ِ( ينظػػر الحػػديث فػػى م ػػنؼ ابػػف أبػػى شػػيبة ِ)

 . َُُ/  ّ، كالسنف الكبرل لمبيهرى  ِّٖ/  ٓاآل ار لمطحاكل  مشكؿ
 . ّْٗ/  ّ، كمرقاة المفاتيح  ِّٖ/  ٓ( ينظر : شرح مشكؿ اآل ار ّ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّْٔ 

ػدث كحركتػه ييرىػاؿ : (1)الكلع " ، كقػاؿ الزمخشػرل فػى تفسػير الحػديث " هيػكى غمػز اٍلحى
رزيزان كىهيكى : شبه طعػف مػف لػكع  ،أىك غمػز حػدث أىك كلدت ًفي  بىٍطني رزان كرزيزل كا 

 .(2)غير ذلؾ ، مف قىٍكلهـ : رزل  رزةن  : ًإذا طعنه" 
ٍنػهي،    ٘ ًمي  رىًضيى الملهي عى ًديًث عى اب " أٚ ًفي حى
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 . (3) جتفبف

قاؿ أبك عبيد : "كقد تلكله بعض الناس عمى أنه أراد : مػف أحبنػا افترػر فػي 
الدنيا ، كليس لهذا كله ؛ لنا قد  نرل مف يحبهـ ، فػيهـ مػا فػي سػائر النػاس مػف 
الغنػػى كالفرػػر، كلكنػػه عنػػدم : إنمػػا أراد فرػػر يػػـك الريامػػة ، يرػػكؿ : ليعػػد ليػػـك فرػػر  

ا ينتفػػع بػػه فػػي يػػـك نمػػا هػػذا منػػه عمػػى كلػػه الػػكعظ  كفاقتػػه عمػػالن  ػػالحن الريامػػة ، كا 
كالن يحة له ، كركلػؾ: مػف أحػب أف ي ػحبني ، كيكػكف معػي ، فعميػه بترػكل اآ ، 
كالتناب معا يه ، ف نه ال يككف لي  احبنا إال مػف كانػت هػذ  حالػه، لػيس لمحػديث 

 .(4)كله غير هذا
 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ
فيطمؽ عمى الرىًميصي ، كقيػؿ : اللمباب فى المغة : يطمؽ عمى عدة أشياء ، 

ًقيػؿى : هيػكى  ػٍدرىها ، كى هك  ىٍكبه أىكسىعي ًمفى الًخمار ديكفى الرٍّداًء تيغىطٍّي ًبًه المرأىةي رٍأسىها ك ى

                                           

 . َِٓ/  ُ( ينظر : المر كر كالممدكد ُ)
 باب الراء مع الزال . ْٓ/  ِ( ينظر : الفائؽ : ِ)
بػػاب  ْٔ/  ُُ، كالتهػػذيب  َّٔ/  ِ( ال ػػر فػػى : الػػدالئؿ فػػى غريػػب الحػػديث لمسرقسػػطى ّ)

 ِِٕ/ُ، باب الليـ مػع الػالـ " ج ؿ ب " . كلسػاف العػرب  ِِٗ/  ُالليـ كالالـ ،  الفائؽ 
 باب الباء ف ؿ الليـ .

 . ْٔٔ/  ّ( ينظر : غريب الحديث لبى عبيد ْ)
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فًة تىٍمبىسه المرأىةي ؛ كركل عف ابف العرابى تفسير اللمبػاب فػى   ىٍكبه كاًسع ديكفى الًمٍمحى
لمعػػػه لالبيػػػب الحػػػديث : بػػػاإلزار اللػػػًذم ييٍشػػػتىمؿي  سىػػػد ، كى ًميػػػع اٍللى ( 1)ًبػػػًه كييغطػػػي لى

حو كى لىةو تىريه اللراحى  كقد يمبسه  .كالتلفاؼ بكسر التاء : مىا ييلملؿي ًبًه الفىرس ًمٍف ًسالى
 كقد أكرد أبك عبيد فى تلكيؿ معنى الحديث المتردـ كلهيف : ، (2)اإلنساف أيضا

نا أهؿ البيت افترػر فػى الػدنيا ، كهػك أنه قد فسر عمى معنى : أف مف أحب : أحذّ٘ب
ما أنكر  أبك عبيد مف لهة أف المحبيف لمنبى ك  له كغيػرهـ مػف النػاس يكلػد بيػنهـ 

 الغنى كالفرير .
ما اختار  فى تلكيؿ الحديث كتكليهه عمى أف معنا  : مف أحبنا أهؿ البيت  :اٌثبٔٝ 

ذاكػرا عػدـ كلػكد كلػه لمحػديث فمييًعدل ليـك فرر  يعنى  خرته عمال  الحا ينتفع بػه . 
 غير ما قاله .
إف ما أنكر  أبك عبيد مف تلكيؿ الحديث عمى الفرر فػى الػدنيا ارتضػا   : ٚألٛي

 مف كلهيف :  (3)غير  بؿ رلحه

كىػؼل  : اٌٛخٗ األٚي ٍعنىى مىًف اٍستىفل ًبسينلًتنىا ، كىاٍهتىدىل ًبهىٍدًينىا ، كى بلنىا ًبمى  أىفل قىٍكلىهى : مىٍف أىحى
دٍّينػا  ٍيًر اٍلميبىػاًح لىػهي ، كىػافى ذىًلػؾى ميكى مىٍيًه، كىغى ـٍ يىتىطىملٍع ًإلىى اٍلمىٍحظيكًر عى لى عىملا الى يىًحؿي لىهي ، كى
قىػػاؿى بىٍعػػضي اٍلميفىسٍّػػًريفى ًفػػي قىٍكًلػػًه تىعىػػالىى: وسىػػالـه  ػػاًؿ، .. كى ًرقلػػًة اٍلحى ًؿ ، كى ٍقػػالى لىػػهي ًإلىػػى اإلًٍ

ػػ ػػا  ى ـٍ ًبمى مىػػٍيكي بىٍرتيـٍ عى
مىػػى اٍلفىٍرػػًر ًفػػي الػػدٍُّنيىا، قالػػه أبػػك عمػػراف اللػػكني (4) ،  (1)، قىػػاؿى : عى

                                           

ج ؿ ب  ػـ  "ؿ الليػاء ف ػاب البػب ٖٗ/ُ، كالتكممة لم اغانػى ِِٕ /ُ( ينظر : لساف العرب ُ)
. " 

 باب الباء ف ؿ الليـ " ج ؿ ب " . ّٗ/  ِّ، كالتاج  َّ/  ٗ( ينظر : لساف العرب  ِ)
 َْٔ/ ِ( ينظر : الدالئؿ فى غريب الحديث لمسرقسطى ّ)
 فى سكرة الرعد ِْ( مف اآلية ْ)
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ُّٔٔ 

اًلًه بػالفىٍرر أىم فٍميىٍمػبس  كنرؿ ابف منظكر : أنه قيؿ : " ػًف اٍشػًتمى ػا كىنػى ًباٍلًلٍمبىػاًب عى ًإنلمى
الىةو تىعيمُّه كتىٍشمىميه ، لىفل ا مىى حى يىكيكفي ًمٍنهي عى لًغنػى ًمػٍف أىحػكاؿ أىهػؿ الػدٍُّنيىا ، إزارى الفرًر كى
حيبٍّ أىهؿ اٍلبىٍيًت " ٍمعي بىٍيفى حيب أىهؿ الدٍُّنيىا كى  . كىالى يتهيلي اٍللى

ٍيػػبو  : اٌٛخااٗ اٌثاابٔٝ ػػٍف غى أىفل قىٍكلىػػهي : فىٍمييًعػػدل ًلٍمفىٍرػػًر ًلٍمبىابنػػا،  يلػػكز أىٍف يىكيػػكفى أخبػػارا عى
ػملى  مىٍيًه الرلسيكؿي  ى ػا أىٍطمىعىهي عى ػهي ، فىػلىٍخبىرى ي ًبمى ملمى ـى ًمػٍف ًعٍمػـً الملػًه اللػًذم عى ػمل سى مىٍيػًه كى الملػهي عى

ػٍب ًبنىفٍ  ـٍ يىٍرغى لىػ بلنىا، كى : فىمىٍف أىحى ًء، كىالشٍّدلًة، كىالتلٍشًريًد، يىريكؿي ًسػًه تىمىرىى اٍلًعٍترىةي بىٍعدى ي ًمفى اٍلبىالى
ًء مىا لىزً  نا، لىًزمىهي ًمفى اٍلبىالى اءى هىذىا ميفىسٍّرنا، أىٍك عى قىٍد لى نىا، كى هي ًمفى الشٍّدلًة مىا يىعىضُّ نىا، كىعىضل مى

 : ، قىػاؿى ػكرو : نا سىًعيدي ٍبفي مىٍن ي ًمي  ، قىاؿى ملدي ٍبفي عى ًديًث أىٍخبىرىنىا ميحى كىاٍلميفىسًٍّر ًفي بىٍعًض اٍلحى
ٍمري  : أىٍخبىرىًني عى ، قىاؿى ٍبدي الملًه ٍبفي كىٍهبو ، أىفل نا عى اًرًث، عىٍف سىػًعيًد ٍبػًف أىًبػي سىػًعيدو ك ٍبفي اٍلحى

: اٍ ػًبٍر يىػا  ةن، فىرىػاؿى الى ـى حى مل سى مىٍيًه كى ملى الملهي عى ، شىكىا ًإلىى رىسيكًؿ الملًه  ى ٍدًرمٍّ أىبىا سىًعيدو اٍلخي
ػػٍف ييًحبًُّنػػي، أىٍسػػرىعي ًمػػفى السلػػٍيؿً  ، فىػػً فل اٍلفىٍرػػرى ًإلىػػى مى ًمػػٍف أىٍعمىػػى اٍلػػكىاًدم، أىٍك ًمػػٍف  أىبىػػا سىػػًعيدو

بىًؿ ًإلىى أىٍسفىًمًه "  (2)أىٍعمىى اٍللى

فى تلكيػؿ معنػى الحػديث أكرد  ابػف قتيبػة فػى كتابػه إ ػالح غمػط  ٕٚ٘بن ٚخٗ ثبٌث
ػٍف أحبلنػا أهػؿى  أبى عبيد فى غريب الحػديث ، فرػاؿ : " كالرػكؿي فيػه عنػدم، إنلػه أراد مى

بها، كليٍزهىد فيها كلي بر عمى الفىٍرر كالترٌمؿ  ، ككنى عف البيت ، فميرفض الدنيا كطىمى 
 (3)ال بر بالًلٍمبىاب كالتلفاؼ. لنله يستر الفىٍرر كما يستر الًلٍمبىاب كالتٍٍّلفاؼ البىدف "

كقد استدؿ ابف قتيبة لما ذهب إليه فى هذا التلكيؿ بما كرد عف عمػى رضػى 
ذكركا أنله نىظىر إلى قـك ببابه فرػاؿ لريٍنبػر: اآ عنه فيما ركا  أ حاب الخبار عنه. ك 

                                                                                                           

 . َُٗ/  ّ( ينظر : النكت كالعيكف " تفسير الماكردل " ُ)
 . ّٔ/  ّ، كشعب اإليماف لمبيهرى  ِْٕ/  ُٕ( الحديث فى مسند احمد ِ)
 . ُُٖ/ ُ( ينظر : إ الح غمط أبى عبيد فى غريب الحديث ّ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّٕٔ 

ػٍف ٍهػؤالء؟ ". قػاؿ: شػيعتؾ يػا أميػر المػؤمنيف. قػاؿ: "كمػالي ال أرل  مكال   "يا قنبػر مى
ٍمص البيطيكف مف الطلكل  فيهـ سيماء الشٍّيعة؟ ". قاؿ: كما سيماء الشٍّيعة ؟  قاؿ  "خي

 (1)البكاء" ك ييٍبس الٌشفا  مف الظلماء ك عيٍمش العييكف مف 
 رع١ٍك ٚاعزٕزبج

الذل أرا  أف لميع ما ذكػر مػف كلػك  فػى تفسػير معنػى الحػديث يمكػف قبكلهػا 
 عمى النحك التالى :

عبيد الفرر بفرر اآلخرة كاالحتياج فيها لمعمؿ ال الح النافع أمر ال  ىتلكيؿ أب  : أٚال
ػًف النلًبػيٍّ  ٍيػرىةى ، عى : "  يمكف انكار   ، كيؤيػد  حػديث أىًبػي هيرى ـى قىػاؿى ػمل سى مىٍيػًه كى ػملى اآي عى  ى

تىػاعى  ـى لىهي ، كىالى مى ؟ " قىاليكا: اٍلميٍفًمسي ًفينىا يىا رىسيكؿى اًآ، مىٍف الى ًدٍرهى كفى مىًف  اٍلميٍفًمسي أتىٍدري
ً يىاـو ، كى  ةو ، كى الى ًة مىٍف يىٍلًتي ًب ى : " اٍلميٍفًمسي ًمٍف أيملًتي يىٍكـى اٍلًريىامى يىٍلًتي قىػٍد ، قىاؿى زىكىاةو، كى

ػرىبى هىػذىا، فىييٍرعىػدي فىيىٍرػتىصُّ هىػذىا ًمػٍف  ضى ػاؿى هىػذىا، كى قىػذىؼى هىػذىا، كىأىكىػؿى مى شىتىـى ًعػٍرضى هىػذىا، كى
مىٍيػًه، أيًخػذى ًمػٍف  ػا عى ػى مى سىػنىاتيهي، قىٍبػؿى أىٍف ييٍرضى سىػنىاًتًه، فىػً ٍف فىًنيىػٍت حى سىنىاًتًه، كىهىذىا ًمٍف حى حى

طىايىاهي  مىٍيًه،  يـل طيًرحى ًفي النلاًر "خى ، فىطيًرحى عى ـٍ
(2)  

فػػاإلفالس فػػى اآلخػػرة فرػػر كلكنػػه لػػيس عػػف قمػػة مػػاؿ بػػؿ بػػالخمك مػػف العمػػاؿ 
 .(3)ال الحه ، كهك الفرر الذل أمرنا رسكؿ اآ  مى اآ عميه كسمـ بالتعكذ منه

دنيا له شاهد  المتردـ تلكيؿ ابف قتيبة لمفرر فى الحديث بمعنى : الزهد فى ال : ثب١ٔب
مف حديث عمى فى ك ؼ عالمات المحبيف لهؿ البيت كالتػى تػدكر حػكؿ الزهػد فػى 
الدنيا بترؾ ممذاتها كشهكاتها . كيركيه شاهد  خػر أكرد  الشػلرل فػى أماليػه بسػند  

                                           

 . ٖٕ/  ْ( ينظر : الملالسة كلكاهر العمـ لبى بكر لدينكرل ُ)
 . ُُٗ/  ْ، كسنف الترمذل   ُّٖ/  ُْ( الحديث فى مسند أحمد ِ)
 . ُّٔ/ ُاذل ( ينظر : بحر الفكائد المسمى بمعانى الخبار لمكالبّ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّٖٔ 

: يىػ ـي، فىرىػاؿى مىٍيًهمىا السلالى ًميٍّ ٍبًف اٍلحيسىٍيًف عى ؿه ًإلىى عى اءى رىلي اٍبفى اٍبػفى رىسيػكًؿ الملػًه قىاؿى " : لى
: ًإنٍّػي أيًحبُّػؾى كىأىٍهػؿى  ػؿه فىرىػاؿى ػاءى ي رىلي قىػٍد لى ـى كى ػمل سى مىٍيًه كى ًلًه كى ملى الملهي عى قىٍكؿه ًلرىسيكًؿ الملًه  ى

 : ـى ػمل سى مىٍيًه كى ًلػًه كى ملى الملهي عى ، فىرىاؿى رىسيكؿي الملًه  ى ػا ذىًلػؾى « بىابنػافىاٍسػتىًعٍد ًلًمفىٍرػًر ًلمٍ »بىٍيًتؾى مى
ًعمىتً  ، فىمىٍك لي ؿل لى ـي، هيكى اٍلفىٍرري ًإلىى الملًه عىزل كى ـي السلالى مىٍيًه ًميُّ ٍبفي اٍلحيسىٍيًف عى ؟ فىرىاؿى عى  اٍلفىٍرري

مىٍيهىػا، ػًزفى عى ًرفىٍت ًبكيمٍّيلًتهىا مىا حى لىٍك  ي ذىاًفيرًهىا ًلميٍؤًمفو مىا فىًرحى ًبهىا، كى فل أىٍكًليىػاءى  الدٍُّنيىا ًبحى كىاً 
 (1)الملًه الى يىٍسكينيكفى ًإلىى شىٍيءو ديكنىهي "

فهذا  ريح فى بياف معنى الفرػر المر ػكد فػى الحػديث كهػك الفرػر إلػى اآ 
 زيهدنا فى الدنيا كرغبة عنها ، كأمالن فى نيؿ ما ادخر مف  كاب كألر عند اآ تعالى .

ى الحػديث عمػى معنػى الفرػر فػى الػدنيا ال تلكيؿ مف ذهب إلػى حمػؿ  الفرػر فػ :ثبٌثب 
يبعػػد أيضػػا قبكلػػه ، مػػف لهػػة أف المػػالـز لحػػب النبػػى ك لػػه المسػػتريـ عمػػى هػػديهـ 
المسػػتف بسػػنتهـ ربمػػا يػػؤدل بػػه ذلػػؾ إلػػى رقػػة الحػػاؿ كالفرػػر كهػػك حػػاؿ ك يػػر مػػف 
المػػؤمنيف الممتػػزميف بحػػدكد اآ كشػػرائعه فػػى المػػر كالنهػػى ، كيؤيػػد  حػػديث " الػػدنيا 

ٍعنىػا ي أىفل كيػؿل ميػٍؤًمفو مىٍسػليكفه سلف  المؤمف كلنة الكافر " قاؿ النككل فػى تفسػير  " مى
كهىًة ميكىملؼه ًبًفٍعًؿ الطلاعىاًت الشلػاقلًة فىػً ذىا ًة كىاٍلمىٍكري رلمى ٍمنيكعه ًفي الدٍُّنيىا ًمفى الشلهىكىاًت اٍلميحى  مى

ػػاتى اٍسػػتىرىاحى ًمػػٍف هىػػذىا كىاٍنرىمىػػبى ًإلىػػى ػػةي  مى ػػدل الملػػهي تىعىػػالىى لىػػهي ًمػػفى النلًعػػيـً الػػدلاًئـً كىالرلاحى ػػا أىعى مى
ػعى ًقملًتػًه  ػؿى ًفػي الػدٍُّنيىا مى ػا حى ل ػا لىػهي ًمػٍف ذىًلػؾى مى ػا اٍلكىػاًفري فىً نلمى ػاًف كىأىمل ةي ًمػفى النٍُّر ى اًل ى اٍلخى

ارى ًإلىى الٍ  اًت فىً ذىا مىاتى  ى تىٍكًديرًً  ًباٍلمينىغٍّ ى شىرىاًء اٍلىبىًد"كى  (2)عىذىاًب الدلاًئـً كى

                                           

 . َِٖ/  ُ( ينظر : ترتيب المالى الخميسية لمشلرل ُ)
 . ّٗ/  ُٖ( ينظر : شرح النككل عمى  حيح مسمـ ِ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّٔٗ 

ػػه اآ ػػػػ 6 ػػًديث عبػػد اآ ػػػػ رحمى آْ اااا  ًفػػي حى
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 . (1)"ِٕىٛعب ف

ف يٍبػدىأ قاؿ أبك عبيد : قىٍكله : " يٍررىأ اٍلريٍر ف منككسنا " يتلكله ك يػر مػف النلػاس أنػه : أى 
ػا أىحسػب أحػدا يطيرػه ، كىالى  الرلؿ مف  خر السُّكرىة فيررأها ًإلىى أىكلهىػا ، كىهىػذىا شىػٍيء مى
لهه ًعٍنًدم : أىف يٍبدىأ مف  خر اٍلريػٍر ف  لىًكف كى كىافى هىذىا ًفي زمىاف عبد اآ كىالى أعرفهي ، كى

ػا يػتىعىمل  ـل يٍرتىفػع ًإلىػى اٍلبىرىػرىة كنحػك مى ـ الٌ ػبياف ًفػي اٍلكتػاب ًلىف الٌسػنة مف المعػكذتيف  ػ
 . (2) خالؼ هىذىا

 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ
لفظة " منككس " فى حديث ابف مسػعكد ػ رضػى اآ عنػه ػ اسػـ مفعػكؿ مػف 
اللذر المغكل " نكس " الذل يدكر معنا  فى المغة حكؿ : انرػالب الشػيء أك ارتػداد  

عف ميٌطًرًد حاله كاتلاهه
شػمر قكلػه : " الػنلٍكسي ًفػي أىٍشػيىاء ، فركل الزهرل عف ،  (3)

رى  ٍعنىا ي يىٍرلع ًإلىى قمًب الشلٍيء كردٍّ  كلعًؿ أىٍعالى ي أسفمىه، كمردلًمه مؤخل مى كى
(4). 

مىػػى قىٍمػػًب الشلػػٍيًء. ًمٍنػػهي كقػػاؿ ابػػف فػػارس: " النُّػػكفي كىاٍلكىػػاؼي كىالسٍّػػيفي أىٍ ػػؿه يىػػديؿُّ عى
مىػػ ػػٍيئنا عى ٍنكيػػكسي : أىٍف يىٍخػػريجى ًرٍلػػالى ي قىٍبػػؿى رىٍأًسػػًه ، الػػنلٍكسي : قىٍمبيػػؾى شى دي اٍلمى ى رىٍأًسػػًه ، كىاٍلػػًكالى

 ، ػاًئًؽ: ًإنلػهي لىػًنٍكسه ييرىػاؿي ًلٍممى ـي اللًذم يىٍنكىًسري فيكقيهي، فىييٍلعىػؿى أىٍعػالى ي أىٍسػفىمىهي. كى :السلٍه كىالنٍٍّكسي

                                           

،  ُٔٓ/  ٔ، كم ػػنؼ ابػػف أبػػى شػػيبة  ِّّ/  ْ( ينظػػر الحػػديث فػػى : م ػػنؼ عبػػد الػػرزاؽ ُ)
 . َُٕ/  ٗكالمعلـ الكبير لمطبرانى 

 كما بعدها . َُّ / ْ( ينظر : غريب الحديث لبى عبيد ِ)
 . ِِٖٓ/  ْ( ينظر : المعلـ االشتراقى د / لبؿ ّ)
 باب الكاؼ كالسيف " ف ؾ س " . ّْ/  َُ( ينظر : تهذيب المغة ْ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

َُّٕ 

ٍيػػ ػػنىكٍّسي ًمػػفى اٍلخى . كىاٍلمي ـي ًبرىٍأًسػػًه كىالى هىاًديػػًه ًمػػٍف تىٍشػػًبيهنا ًبػػذىًلؾى ـٍ يىٍسػػ ػػرىل لىػػ ًؿ: اللػػًذم ًإذىا لى
ٍعًفًه   .(1)ضى

كقد أكرد أبك عبيد فى ن ه المتردـ خالؼ العمماء فى تلكيؿ قكؿ ابػف مسػعكد 
 (2)" يررأ الرر ف منككسنا " كأنهـ فى ذلؾ عمى مذهبيف

راءة السػكرة مػف  خرهػا كهك تفسير قػراءة الرػر ف منككسنػا بمعنػى : قػ : ادلز٘ت األٚي
 إلى أكلها ، كهك ما أنكر  أبك عبيد . 

كهك أف المراد برراءته منككسنا : أف يررأ الرر ف مف  خػر  فيرػرأ مػف  : ادلز٘ت اٌثبٔٝ
 .  (3)المعكذتيف  ـ يرتفع إلى البررة كهك ما اختار  أبك عبيد هنا

: قػػراءة كعمػػى هػػذا يكػػكف الػػنكس  المنهػػى عنػػه عمػػى مػػا فسػػر أبػػك عبيػػد هػػك 
 الرر ف مف  خر  إلى أكله فيبدأ بالمعكذتيف  ـ يرتفع إلى البررة .

أبك عبيد الختيار  هذا بما لاء مف حديث ع مػاف عػف النبػى  ػمى  و د   تد 
مىٍيًه السُّكرىة أىك اآٍليىػة قىػاؿى : ضػعكها ًفػي اٍلمكضػع  اآ عميه كسمـ أىنه كىافى ًإذا أنزلت عى

كىػػذىا اللػػًذم يػػذكر ًفيػػًه كىػػذىا ػػًديث مػػف  (4)كى " قػػاؿ : أىال تػػرل أىف التلػػٍلًليؼ اآٍلف ًفػػي هىػػذىا الحى
ًمملا يبيف لىؾ أىٍيضا  اًحؼ عمى هىذىا ، كى سمـ  يـل كتبت اٍلمى ى مىٍيًه كى رىسيكؿ اآ  مي المله عى

ػا ذىًلػؾ التلػ نلمى عمهىا بٍعػدهىا كىًهػي أطػكؿ كىاً  ٍلًليؼ ، فىكىػافى أكؿ أىنه ضـ بىرىاءىة ًإلىى اٍلىٍنفىاؿ فىلى

                                           

 " ف ؾ س " .  ْٕٕ/  ٓ( ينظر : مراييس المغة ُ)
  ُُٓ/ ٓة كابػػف ال يػػػر فػػى النهايػػػ ِٓ/  ْ الزمخشػػرل فػػػى الفػػائؽ (  ذكػػر المػػذهبيف أيضػػػا ِ)

 .  ّٖٕ/  ْملمع بحاراالنكار  ىاتى فكالكلر 
 . ّْٔ/  ِ( كتابعه فى الركؿ به ابف اللكزل فى غريب الحديث ّ)
، كسػنف الترمػذل  َِٖ/  ُ، كسػنف أبػى داككد  َْٔ/  ُ( ينظر الحديث فى :  مسند أحمد ْ)

ٓ  /ُِّ . 



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُّٕ 

ػة  ػارىت فىاًتحى ـل اٍلبىرىرىة ًإلىى  خر اٍلريٍر ف فىػً ذا بىػدىأى مػف المعػكذتيف  ى ة اٍلكتاب   اٍلريٍر ف فىاًتحى
قد لعمت خاتمته ؟   (1)اٍلكتاب  خر اٍلريٍر ف فىكيؼ تسمى فاتحته كى

ف هنػػا فػػى تفسػػير الحػػديث أف المػػراد برػػراءة الرػػر  كالػػذل تطمػػئف إليػػه الػػنفس
منككسا هك :  قراءة السكرة مف  خرها إلى أكلها عمى الرمب كهك الكلػه الػذل انكػر  
أبػػك عبيػػد ؛ كذلػػؾ لف تفسػػير أبػػى عبيػػد لمػػنكس المنهػػى عنػػه برػػراءة الرػػر ف مػػف 

 المعكذتيف إلى البررة ، يفهـ منه أف ترتيب السكر فى الم حؼ تكقيفى .
حيػػث ذهػػب بعضػػهـ إلػػى أف الرػػكؿ بػػذلؾ محػػؿ خػػالؼ بػػيف العممػػاء ،  و لحذذق

ًر اٍلًتهىاده ًمفى اٍلميٍسًمًميفى ًحيفى كىتىبيػكا اٍلميٍ ػحىؼى كأنػه  فل تىٍرًتيبى السُّكى عكس هذا الركؿ كاً 
ًتػًه بىٍعػدى ي  كىهىػذى  كلمىػهي ًإلىػى أيمل ـى بىػٍؿ كى ػمل سى مىٍيػًه كى ػملى الملػهي عى ـٍ يىكيٍف ذىًلؾى ًمٍف تىٍرًتيًب النلًبػيٍّ  ى ا لى

ٍمهيكًر اٍلعيمىمىاًء كاختار  الراضي أبك بكر الباقالني " قىٍكؿي  لي مىاًلؾو كى
(2)  

كقد ف ؿ الباقالنى ػ رحمه اآ ػ الركؿ فى ذلػؾ مشػبعنا إيػا  بالدلػة عمػى عػدـ 
كاعممكا رحمكـ اآ أف مىف قاؿ مف أهػؿ العمػـ إفل التكقيؼ فى ترتيب السكر فراؿ : " 

ف تكقيػػؼ مػػف الرسػػكؿ ، ال يرػػكؿي مػػع ذلػػؾ إفل تػػلليؼى سػػكر الم ػػحؼ كػػاف كالبػػان عػػ
تمريف الرر ًف كتالكته كال الة به يلبي أف يككفى مرٌتبػان عمػى حسػب الترتيػب المكقػؼ 
ـي  رً  كػذلؾ فػي الرسػـ كالكتابػة، كال نعمػ عميه في الم حؼ، بؿ إٌنما ييكلبي تػلليؼ سيػكى

غيرهػػا، كفػػي تمًرػػيف أحػدان مػػنهـ قػػاؿ إفل ترتيػػبى ذلػػؾ كالػػب فػي ال ػػمكات المفركضػػة ك 
نه ال يىًحؿ لحد أف يتمٌرف الكهؼ قبؿى البررة، كيررأ في  الته الحػٌل  الرر ًف كدرسه، كا 
بعػدى الكهػػؼ، كال أف يػدرس البرػػرة  ػـ يػػدرس بعػدها النحػػؿ كالرعػد، هػػذا ممػا ال نعرفيػػه 

                                           

 . َُْ/  ْ( ينظر : غريب الحديث لبى عبيد ُ)
 . ُّٕ/  ّد مسمـ لمراضى عياض ( ينظر : إكماؿ المعمـ بفكائِ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُِّٕ 

ف كاف كلكبي الترتيب في الرسـ كالكتاب مػـ ة مذهبا للماعةو مف أهؿ العػمذهبا لحدو كا 
 . (1)كالرر ف " 

 كقد استدؿ الباقالنى كمف تبعه لما ذهبكا إليه بلمكر منها :
مىٍيػًه  ػ : أٚال ػملى اآي عى ػعى النلًبػيٍّ  ى ػملٍيتي مى :  ى ذىٍيفىةى ػ رضى اآ عنه ػػ قىػاؿى ما ركل مف حي

: يىٍركىعي ًعٍندى  ـى ذىاتى لىٍيمىةو، فىاٍفتىتىحى اٍلبىرىرىةى، فىريٍمتي مل سى مٍّي ًبهىػا كى : يي ى ى، فىريٍمتي اٍلًمائىًة،  يـل مىضى
 ، ـل اٍفتىػتىحى  ؿى ًعٍمػرىافى : يىٍركىعي ًبهىا،  يـل اٍفتىػتىحى النٍّسىػاءى، فىرىرىأىهىػا،  يػ ى، فىريٍمتي ًفي رىٍكعىةو، فىمىضى

فىرىرىأىهىػػا"
ـل اٍفتىػػتىحى النٍّسىػػاءى فىرىرىأى ،   (2) قىٍكليػػهي  يػػ ـل اٍفتىػػتىحى  ؿى قػػاؿ الراضػػى عيػػاض : " كى هىػػا  يػػ

ًر اٍلًتهىاده ًمفى اٍلميٍسًمًميفى " " ه ًفيًه دىًليؿه ًلمىٍف يىريكؿي ًإفل تىٍرًتيبى السُّكى ًعٍمرىافى
(3). 

ـٍ ًإلىػى  : ثب١ٔب ػٍدتي مىػى أىٍف عىمى ـٍ عى مىمىكي ػ ما ركل مف حديث ابف عباس " قيٍمتي ًلعيٍ مىافى مىا حى
ـٍ تىٍكتيبيكا بىٍينىهيمى اٍلىٍنفىاًؿ كىًهيى ًمفى اٍلمى  لى ٍنتيـٍ ًبًهمىا كى لىى بىرىاءىةه كىًهيى ًمفى اٍلميًبيًف ، فىرىرى ا ػ ىاًني،كىاً 

ػافي :  ػٍعتيميكهيمىا ًفػي السلػٍبًع الطٍّػكىاًؿ ؟ فىرىػاؿى عيٍ مى ضى كى سىٍطرى ًبٍسػـً الملػًه الػرلٍحمىًف الػرلًحيـً ، كى
ملى الملهي عى  مىٍيػًه السُّػكرىةي ذىاتي اٍلعىػدىًد فىػً ذىا كىافى رىسيكؿي الملًه ػ  ى ـى ػ كىً يرنا مىا يىٍنًزؿي عى مل سى مىٍيًه كى

ًء اآٍليىػاًت  ػعيكا هىػؤيالى ػٍف كىػافى يىٍكتيػبي فىيىريػكؿي ضى ػا بىٍعػضى مى مىٍيًه الشلٍيءي يىٍعًني ًمٍنهىا دىعى ؿى عى نىزى
كىانىًت ا بىػرىاءىةه ًفي السُّكرىًة اللًتي ييٍذكىري ًفيهىا كىذىا ، كى ًدينىػًة ، كى ؿى ًباٍلمى ػا نىػزى ٍلىٍنفىاؿي ًمٍف أىكىاًئًؿ مى

ػتيهىا شىػًبيهىةن ًبهىػا ، فىظىنىٍنػتي أىنلهىػا ًمٍنهىػا ، فىريػًبضى رىسيػكؿي الملػًه  كىػافى ًق ل ًمٍف  ًخًر اٍلريٍر ًف كى

                                           

 . َِٖ/  ُ( ينظر : االنت ار لمرر ف لبى بكر الباقالنى ُ)
، كسػػنف النسػػائي  ّٔٓ/  ُ، ك ػػحيح مسػػمـ  ِٔٗ/  ّٖ( ينظػػر الحػػديث  فػػى مسػػند احمػػد ِ)

ّ/ِِٓ  . 
، كنرمػػه النػػككل فػػى شػػرح  ػػحيح مسػػمـ  ُّٕ/  ّ( ينظػػر : إكمػػاؿ المعمػػـ لمراضػػى عيػػاض ّ)

 . ِٓٔ/  ِالكطار  ، كنيؿ ُٔ/ٔ



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّّٕ 

ـٍ ييبىيٍٍّف لىنىا أىنلهىا ًمٍنهىا فى  لى ـى كى مل سى مىٍيًه كى ملى الملهي عى ـٍ أىٍكتيػٍب  ى لىػ ػا، كى ًمٍف أىٍلًؿ ذىًلؾى قىرىٍنتي بىٍينىهيمى
ٍعتيهيمىا ًفي السلٍبًع الطٍّكىاًؿ" ضى كى ( كى : )ًبٍسـً الملًه الرلٍحمىًف الرلًحيـً بىٍينىهيمىا سىٍطرى
(1) 

فهػذا ت ػػريحه مػػف ع مػػاف بلنلػػه لػػـ يكػػف مػػف الرسػػكؿ نػػص عمػػى كلػػكب تػػلليؼ 
عممػػكا ذلػػؾ بػػالرأم كااللتهػػاد الػػذم ذكػػر  ع مػػافي عػػف النفػػاؿ إلػػى بػػراءة، كأنهػػـ إنمػػا 

مىى أىفل تىٍرًتيبى اآٍليىاًت ًفي كيؿٍّ سيكرىةو كىافى تىٍكًقيفنا يركؿ ،  نفًسه ابف حلر : " فىهىذىا يىديؿُّ عى
افىهىا عي  ـى ًبلىٍمًر بىرىاءىةه أىضى مل سى مىٍيًه كى ملى الملهي عى ـٍ ييٍفً ًح النلًبيُّ  ى لىملا لى ػافي ًإلىػى اٍلىٍنفىػاًؿ ، كى ٍ مى

ٍنهي  اٍلًتهىادنا ًمٍنهي رىًضيى الملهي تىعىالىى عى
(2) . 

ػ ما ركا  ابف لريل عف يكسػؼ بػف ماهػؾ قػاؿ: "إنػي عنػد عائشػة إذ لاءهػا :  ثبٌثب
عراقي فراؿ: أريني م حفؾ ، قالت: لـ ؟ قػاؿ لعمػي أؤلػؼ الرػر ف عميػه، ف نػا نرػرؤ  

يُّػهي قػرأت قبػؿ ، إنمػا نػزؿ أكؿ مػا نػزؿ مػف المف ػؿ غير مؤلػؼ، قالػت: فػال يضػرؾ أ
 -فيها ذكر اللنة كالنار، حتى إذا تاب النػاس نػزؿ الحػالؿ كالحػراـ، لرػد أينػزؿ بمكػة 

ػػرُّ  - ػػمى اآ عميػػه كسػػمـ  -عمػػى محمػػد  -كأنػػا لاريػػة ألعػػب  )كىالسلػػاعىةي أىٍدهىػػى كىأىمى
 ػـ أخرلػت إليػه م ػحفا، فلعمػت  ، كما نزلت سكرة البررة كالنساء إال كأنػا عنػد "(3)"

 .(4)تممي عميه

                                           

،  ُِّ/  ٓ، كسػنف الترمػذل  َِٖ/  ُ، كسنف أبػى داككد  َْٔ/  ُ( ينظر : مسند أحمد ُ)
،  َُِ/ُ،  كشػرح مشػكؿ اآل ػار  ُُْ/  ُككتاب الم احؼ البػف أبػى داككد السلسػتانى 

 . ُٖٓ/ ْكشرح السنة لمبغكل 
 . ِْ/  ٗ( ينظر : فتح البارل ِ)
 . لرمرفى سكرة ا ْٔ( مف اآلية ّ)
 . ِْٔ/  ٕ، كالسنف الكبرل لمنسائي  ُٖٓ/  ٔ( ينظر الحديث فى  حيح البخارل ْ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّْٕ 

عمػػى  -رضػػي اآ عنهػػا  -قػػاؿ البػػاقالنى : " فهػػذا أيضػػا نػػص مػػف عائشػػة 
سركط فرض ترتيب سكر الرر ف، كأنه ال يلب أيضػا تلليفػه عمػى تػاريخ نزكلػه، كلػك 

ب العمػـ كيرطػع ػؾ يكلػػي ذلػػص فػػنػ – مى اآ عميػه كسػمـ  -قد كاف مف الرسكؿ 
ب شهرته، كأف تككف عائشة أقرب الناس إلى عممه كأعرفهـ به، كلـ تكػف العذر لكل

دؿ عمى أنهـ كانكا مخيريف في تػلليؼ ػذا يػدأت قبؿ ، كهػه بػي بليػبالذم يركؿ ال تبال
 .(1)ـػالسكر، ككاف مردكدا إلى رأيهـ كالتهاده

بػػف اسػػتدالؿ مػػف اسػػتدؿ لمرػػكؿ بػػالتكقيؼ فػػى ترتيػػب السػػكر بمػػا ركل عػػف ا :ساثعااب 
ر ف منككسا ذلؾ منككس الرمب " فرد رد  ػرأ الرػف يرػمسعكد كابف عمر مف قكلهـ فيم

 الباقالنى بلنه ال حلة فيه ؛ معمال لذلؾ بركله : 
لف  ؛" لنهما إنما عنيا بذلؾ مف يررأ السػكر منككسػة كيبتػدأ مػف  خرهػا إلػى أكلهػا 

فػي إنشػاد الشػعر فييػذلؿ ذلؾ حراـ محظكر، كفي الناس مف يتعاطى هذا في الرػر ف ك 
عند نفسه بذلؾ لسانه كيرتدر به عمى الحفظ، كذلؾ مما حظر  اآ تعالى كمنعػه فػي 
قراءة الرر ف ؛ لنه إفساد لمسكرة كمخالفة لما ق د بها كتلاكز لما حػد فػي كتابتهػا 
كتالكتها، كليس يريد بذلؾ مف قرأ الرر ف مف أسفؿ إلى فكؽ، كمف بدأ بػ  ؿ عمػراف 

بالبررة ككيؼ يريدكف ذلػؾ كهػـ قػد عممػكا اخػتالؼ تػلليؼ الم ػاحؼ، كأف فػي ك نى 
المة مف يبدأ بحفظ ما خؼ مف المف ؿ  ـ يرتفع إلى حفظ ما طاؿ ك عب، كمنهـ 
مف يحفظ متفرقا مػف المكاضػع المختمفػة كيتمػك  كػذلؾ، كمػف ي ػمي بػه فػي فرائضػه 

                                           

 . ِّٖ/  ُ( ينظر : االنت ار لمرر ف لبى بكر الباقالنى ُ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّٕٓ 

تلػكيز ذلػػؾ كأنػػه شػػائع  كنكافمػه عمػػى هػػذا الكلػه، كهػػك مػػذمـك بػػؿ عمػؿ المػػة عمػػى
  (1)مسترر إلى اليـك "

لكؿ ما تردـ يمكف الركؿ بلف الشبه بمعنى الحديث هنا هك تفسير  عمى معنى 
قراءة مف يررأ السكرة مف الرر ف مف  خرها إلى أكلهػا فهػذا هػك الػنكس المنهػى عنػه 

قيفنػا فى الحديث بناء عمى ما  ح مف أف ترتيب السكر فى الرر ف التهاد كليست تك 
. 
ٍنهىػػػا ػػػػ فػػػى حػػػديث 7 فَ ااااا  عىاًئشىػػػةى ػػػػػ رىًضػػػيى الملػػػهي عى
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ٍمػرك: ييرىػاؿ : سىػًرفت الشلػٍيء : أخطلتػه كأغفمتػه ،  قاؿ أبك عبيد : قىاؿى أىبيػك عى
ًدي ه : أردتكـ فىسىرىفتيكي  قىاؿى أىبيك ًزيىاد اٍلكالًبي ًفي حى ملػد بػف كى قىػاؿى ميحى ـ أىم أخطػلتكـ.... كى

ييرىاؿ : لٌمحـ ضراكة م ػؿ ضػراكة اٍلخمػر ،  ًديث : الضراكة ، كى عمر: السىرىؼ ًفي هىذىا الحى
ػٍرؼ ًفػي غيػر  ف لػـ أكػف سىػًمعت هىػذىا اٍلحى ٍعنىى كىاً  قىاؿى أىبيك عبيد : كىهىذىا ًعٍنًدم أشبه ًباٍلمى

ًديث كىاللًذم يذهب ًإلىى طىل يىريكؿ: إدمانه خطل ًفي النلفىرىة  هىذىا الحى  .(3)أىف السلرؼ اٍلخى

 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ

                                           

،  كبػػه قػػاؿ ابػػف بطػػاؿ فػػى شػػرح   ِٖٔ/  ُ( ينظػػر : االنت ػػار لمرػػر ف لبػػى بكػػر البػػاقالنى ُ)
، كابػف الممرػف  ّْ/  ٗفى شرح  حيح مسمـ  ،  كنرمه النككل ِّٗ/  َُ حيح البخارل 

 . ْْ/  ِْفى التكضيح لشرح اللامع ال حيح 
،  ُٖ/  ِ، كالملمػػػكع المغيػػػث لممػػػدينى  ِٕٔ/  ُِ( ينظػػػر  الحػػػديث فػػػى : تهػػػذيب المغػػػة ِ)

 . ُٕٔ/  ِكالفائؽ 
 . ُِِ/  ْ( ينظر : تفسير الخازف ّ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّٕٔ 

اختمػػؼ العممػػاء فػػى تفسػػير قػػكؿ عائشػػة ػػػػ رضػػى اآ عنهػػا ػػػػ " إفل لملٍحػػـً سىػػرىفنا 
ٍمًر " كيفهـ مف نص أبى عبيد السابؽ أف الخالؼ فػى تفسػير داللػة هػذ   كىسىرىًؼ الخى

 المفظة مذهبيف :
 .(1)تفسير السلرؼ فى الحديث : بالغفمة كالخطل ، كعزل لبى عمرك : ألٚيادلز٘ت ا

 تفسير السلرؼ : بالضراكة ، كهك ما اختار  أبك عبيد هنا . : ادلز٘ت اٌثبٔٝ
ككال التفسيريف له كلهه مف الناحية المغكية ، فتفسير السرؼ بالغفمة كالخطل يؤيد  

طىػل : الخى قكؿ الخميؿ : " كالسلرىؼي
، كقػاؿ ابػف السػكيت : " السػرؼ : اإلغفػاؿ  كقػاؿ  (2)
، كنرؿ اللكهرل عف ال معي عػف بعػض العػراب ( 3)أيضا : سىًرؼى بالكسر : أخطل 

، ككاعد  أ حابه له مف المسلد مكاننا فلٍخمىفىهيـ ، فريؿ له في ذلؾ : فراؿ: " مػررت 
 . (4)بكيـ فسىًرفتكـ " 

، فالضػػراكة فػػى المغػػة م ػػدر لمفعػػؿ أمػػا تفسػػير السػػرؼ فػػى الحػػديث بالضػػراكة 
ػػًرمى بالشلػػٍيء: ًإذا  ػػراكةي: اٍلعىػػادة ييرىػػاؿ: ضى ضػػرل بمعنػػى : اعتػػاد ، قػػاؿ الزهػػرل : " الضل

ـى بمىٍحمه كدىًمه ًرمى الكمبي بال يد: ًإذا تىطىعل اعتاد  فىالى يكىاد ي ًبر عىنهي. كضى
(5) . 

رٍ  ادي كىالرلاءي كىاٍلحى ٍغػرىاًء كقاؿ ابف فارس : " الضل ديهيمىا ًشٍبهي اإلًٍ ًف: أىحى ؼي اٍلميٍعتىؿُّ أىٍ الى
ػػًرمى ًبالشلػػٍيًء، ًإذىا  ؿي قىػػٍكؿي اٍلعىػػرىًب: ضى .فىاٍلىكل ػػري شىػػٍيءه يىٍسػػتيري ًبالشلػػٍيًء كىالملهىػػًل ًبػػًه، كىاآٍلخى

ػرى  : ًلهىػػذىا الشلػػٍيًء ضى ييرىػاؿي ٍنػػهي. كى تلػػى الى يىكىػادى يىٍ ػػًبري عى اكىةه: أىٍم الى يىكىػػادي ييٍ ػػبىري أيٍغػًرمى ًبػػًه حى

                                           

 . ُٖ/  ِ( ينظر رأيه فى : الملمكع المغيث ُ)
 باب السيف كالراء كالفاء معهما . ِْْ/  ٕينظر : العيف ( ِ)
 . ُْْ، ك  ْٓ( ينظر  : إ الح المنطؽ ّ)
 باب الفاء ف ؿ الراء " س ر ؼ " . ُّْٕ/  ْ( ينظر : ال حاح ْ)
 باب الضاد كالراء " ض ر ل " . َْ/  ُِ( ينظر : تهذيب المغة ٓ)
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ُّٕٕ 

ٍنهي. كالمعنى عمى هذا التفسير إف لمحػـ ضػراكة أل اعتيػادنا كطمبػا لػه كشػهكة  ،  (1) عى
 لكمه كما لشرب الخمر مف اعتياد كشهكة .

 رع١ٍك ٚاعزٕزبج
الػػذل أرا  هنػػا أف تفسػػير الحػػديث عمػػى مػػا لػػاء مػػف ظػػاهر لفظػػه  كهػػك كػػكف 

كلى بػالربكؿ ، كذلػؾ لف السلػرىؼ فػى المغػة م ػدر سرؼ المحـ كسرؼ الخمر هك ال 
لملذر المغكل " سرؼ " الذل يػدكر معنػا  المحػكرم حػكؿ تلػاكز الحػد أك الحػؽ فػي 

، كمف معانيه أيضػا : الخطػل كالغفمػة كهػى  (2)الخذ مف الشيء إلى اإلهدار كاإلفساد
نػى الحػديث كعمػى هػذا يكػكف مع،  رريػر ال ػكاب ترلع أيضا إلى ملاكزة الحد فػى ت

دائرٌا حكؿ الطغياف كملاكزة الحد ، فيفسر  بلف ملاكزة حد االقت ػاد فػى أكػؿ المحػـ 
، يؤدل إلى اعتياد  كعدـ ال بر عمى قمته ، المر الذل يستمـز منػه الغفمػة كالخطػل 
فى اإلنفاؽ عمى التالبه ، مما يستدعى معه اإلسراؼ كالتبذير فيػه ، كأف مػف يفعػؿ 

عتػػاد عمػػى شػػرب الخمػػر كضػػرل بهػػا ، فػػ ف شػػاربها يك ػػر منهػػا ذلػػؾ م مػػه م ػػؿ مػػف ا
كيعتادها كال ي بر عنها ، فيغفؿ كيخطيء فيما ينفره فيها ، مما يػؤدل إلػى إسػرافه 

كهػػذا الػػذل ذهبػػت إليػػه يدعمػػه ،  د االقت ػػاد فػػى النفرػػة كاالعتػداؿ فيهػا كملػػاكزة حػػ
 أمراف :
فسػر السػرؼ بالضػراكة  ففيػه   ػ ما لاء فى التهذيب مف إنكار شمر تفسير مف األٚي

ٍمػػرك أىنػػه قىػػاؿى ًفػػي قىػػكؿ عىاًئشىػػة : إٌف لٌمحػػـ  ػػف محٌمػػد بػػف عى كم عى قىػػاؿى شػػمر : ري : "  كى
مر ، قىػاؿى شىػًمر: لػـ أىسػمىع أحػدا ذىهىػب  راكة اٍلخى راكةن كضى سىرىفان كسرىؼ اٍلخمر ، أىم : ضى

كىيػؼ يكػكف ذىًلػؾ تىٍفًسػيرن  راكة ، كى ػراكة لمشلػٍيء : بالسلرىؼ ًإلىى الضل ا لىػهي كىهيػكى ضػٌد   كالضل
                                           

 " ض ر ل " . ّٕٗ/  ّ( ينظر : مراييس المغة ُ)
 . َََُ/  ِ( ينظر : المعلـ االشتراقى د / لبؿ ِ)
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ُّٕٖ 

ػراكة نفسيػها سىػرىفان ،  ك رةي االعتياد لىهي ، كالٌسرىؼ بالشلٍيء: اللهؿي ًبًه ًإالل أىف ت ػير الضل
أىم: اعتيادي  كك رةي ًشرائه سىرىؼ
(1) 

ػادىةن طىالل  اٌثبٔٝ بػةن ػ ما لاء فى النهاية فى تفسػير الحػديث حيػث قػاؿ : أرادى أفل لىػهي عى
ـٍ  لىػ ٍمػرى كشىػًربىها أٍسػرىؼ ًفػي النلفىرػة كى ًلىٍكًمًه ، كعادًة الىٍخمر مىعى شىاًربها، كمىػف اٍعتىػادى اٍلخى
ؿ ًفػػي دىٍأب الميٍسػػرؼ ًفػػي  ٍنػػهي، فػػدخى ـٍ يكىػػد يٍ ػػبر عى ػػًف اٍعتىػػاد الملحػػـ لىػػ كىػػذىًلؾى مى يىٍترٍكهىػػا، كى

 .(2)نىفىرته
 

                                           

 . ِٕٕ/  ُِ( ينظر : تهذيب المغة ُ)
 . ٖٔ/  ّ( ينظر : النهاية فى غريب الحديث ِ)
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ُّٕٗ 

 ادلجحث اٌثبٌث 
 د اٌٍغ٠ٛخفٝ اشزمبق ادلفشدا 

ًديػفا  1 مػى حى ٍنهي ػث عى ح: "  ٌي رىًضيى اآ عى
َ
ش
أ
غ
 
 . (1)" اَل لطع فَٟ اٌذ

قاؿ أبك عبيد : كيٍركل: الدلغىرىة ، كيفسػرها اٍلفيرىهىػاء أىنلهىػا : الخمسػة. قىػاؿى أىبيػك 
: كىًهػػي ًعٍنػػًدم مػػف الػػٌدفع أىٍيضػػا ، كىًهػػي الػػدٍغرة  ػػا -عيبىٍيػػدو نلمى هيػػكى تك ػػب  بلػػـز اٍلغىػػٍيف كىاً 

تىاع ليختمسه مٌي اٍلمى دفعه نىفسه عى  . (2)المختمس كى

 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ
فى النص السابؽ يظهر الخالؼ فى تفسير لفظة " الدلٍغرة " مػف حػديث عمػى ػ 

 .رضى اآ عنه ػ " ال قطع فى الدٍغرة " 
 كقبؿ الخكض فى ذلؾ أقكؿ : لفظ " الدلٍغرىة " مختمؼ فى ضبطه بيف المحد يف

د المغكييف بلزمها ، كالمغكييف فالمحد كف يركنه " الدغرة "  بتحريؾ الغيف ، كهك عن
ة يسػكنكف ػؿ المغػ: في الدلغىرة  بفتح الغيف ، كأه كفػكف يركلػ" كالميحدٍّ  : قاؿ النبار

 (3)الغيف "
مسػػة ، فػػركل  كقػػد فسػػر الفرهػػاء الػػدلغرة فػػى حػػديث عمػػى رضػػى اآ عنػػه بالخي

مسىة "الطبرل فى ته ذيب اآل ار : الدلٍغرىةي : هىى الخي
:  كركل عػف ال ػمعي : (4) الػدلٍغري

                                           

، كالفػائؽ فػى  ِٗٔ/ ُ، كغريب الحػديث لمحربػى   ِٗ/ ُ( ينظر : غريب الحديث لبى عبيد ُ)
 . ِْٖ/ ُغريب الحديث لمزمخشرل 

 . ِٗ/ ُلبى عبيد  ( ينظر : غريب الحديثِ)
 . َِْ/  ُ( ينظر : الزاهر فى معانى كممات الناس البى بكر النبارل ّ)
 . َِْ/  ُ( ينظر : تهذيب اآل ار لمطبرل ْ)
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َُّٖ 

: الػػدلٍغرىةي ،  (1)االخػػتالس فػػي سيػػرعة " كنرػػؿ الزهػػرل عػػف ابػػف العرابػػى قكلػػه : النلهىػػري
مسة   " (2)كىًهي الخي

ا لمعنى الدفع  الذل  كذهب أبك عبيد إلى أف تفسير الدغرة بالخمسة يرلع أيضن
ؿ فى داللػة هػذ  المفظػة ،  كذلػؾ مػف لهػة أف المخػتمس يػدفع نفسػه عمػى هك ال 

 الشي  ليختمسه .
كمػػا ذهػػب إليػػه أبػػك عبيػػد فػػى هػػذا هػػك الكلػػه ؛ كذلػػؾ لف أ ػػؿ معنػػى المػػادة 

ـي مػػف غيػػر ت بػػتو ،  : االٍقًتحػػا المغكيػػة يػػدؿ عمػػى الػػدفع ، يرػػكؿ الخميػػؿ :" الػػدلٍغري
(3)  ،

 . (4)فع الشلديدكيركؿ ابف دريد : الدلٍغر: الدٌ 
ـي ًفػي كقاؿ ابف فارس : "  الدلاؿي كىاٍلغىٍيفي كىالرلاءي : أىٍ ؿه كىاًحده ، كىهيكى الدلٍفػػػعي كىالتلرىحُّ

 . (5)الشلٍيًء "
ػالـى تيعىػذٍٍّبفى  كعمى هذا المعنى فسر قكله  مى اآ عميه كسمـ في الحػديث: " عى

ٍمػػًؽ بالي ػػبع ، أكالدىكيػػفل بالػػدىٍغًر "، حيػػث قيػػؿ فػػى ت ٍمػػزي الحى فسػػير  " : الػػدلٍغري هػػك : غى
ًبيل تٍلخذ  العيٍذرىةي  ذىًلؾى أىف ال ل كى
ؿي المػرأىة (6) ، فىتىػٍدخي ٍمًؽ ًمفى الدلـً عه يىًهيلي ًفي اٍلحى لى ، كىهيكى كى

                                           

 . َِْ/  ُ، ك الزاهر فى معانى كممات الناس البى بكر النبارل  ْٓ/  ُ( ينظر : الفاخر ُ)
 الهار كالراء  " ف هػ ر " . أبكاب ُْٗ/  ٔ( ينظر : تهذيب المغة لألزهرل ِ)
 باب الغيف كالداؿ كالراء معهما . ُّٗ/  ْ( ينظر : العيف لمخميؿ بف أحمد ّ)
 باب الداؿ كالراء . ّّٔ/ ِ( ينظر : لمهرة المغة البف دريد ْ)
 " د غ ر " .  ِٖٓ/  ِ( ينظر : مراييس المغة ٓ)
ةه : ( كهى ٔ) رجي  قيرحى ٍرـ في تىخى ػبياف تيً ػيبي  الملهػاة، كأىٍ ػؿً  نؼالى   خر بيف الذم الخى  العيػٍذرىة، طيميػكع عنػد ال ٍّ

ػد ػػرأةي  فتىٍعمى ًلػػؾ فػتىٍطعىف أنًفػػه، فػػي كتيػدًخمىها شػػديدا فىػٍتالن  فىتىٍفًتمىهػػا ًخرقػػة إلػى المى  دـه  منػػه فيىٍنفىًلػػر المكضػعى  ذى
ًلػػؾى  الطلعػػفي  أىقػػرحى  كربمػػا أىسػػكدي،  ذلػػؾ يىٍفعىميػػكا أف بعػػد ككػػانكا ٍغر،الػػدل  ييسىػػملى الطلٍعػػف*  كذلػػؾ المىٍكضػػعى  ذى
ًبىٌ   . ِٗٔ/ ُ. ينظر : غريب الحديث لمحربى    ًعالقنا عميه ييعىمٍّركف بال ل
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ُُّٖ 

ٍكًضػعى  ٍكًضػعى كتىٍكًبسيػه، فػً ذا رىفىعىػٍت ذىًلػؾى اٍلمى بلي ػبعها  المرأىة أي بعها فىتىٍرفىعي ًبهىػا ذىًلػؾى اٍلمى
 ًقيؿى : دىغىرىٍت تىٍدغىري دىٍغران .

ا ما لاء فى تفسػير قكلػه  ػمى اآ عميػه كسػمـ : " ًليٍـّ قػيسو بنػت  كم مه أيضن
 « .(1)عالـ تىٍدغىٍرفى أكالدكٌف ًبهىًذً  العيميؽً »مح ف 

فتفسير الػدغر فػى هػذ  الحاديػث بالػدفع يرػكل حمػؿ معنػى الػدغرة فػى حػديث 
مسػة عمى ػػ رضػى اآ  عنػه ػػػ عمػى معنػى الػدفع أيضػا كمػا ارتػل  أبػك عبيػد ، لف الخي

ػاحب  كهى : الخػذ مػف الشػي  بسػرعة فيهػا معنػى الػدفع ؛ ففيهػا يػٍدفع المخػتمس  ى
ػا مىعىػه " ـل يسػتمب ًمٍنػهي مى تىاع ، فىيىٍرًمي ًبػًه ،  ػ اٍلمى
كعميػه يكػكف اطػالؽ الػدلٍغرة عمػى  (2)

 الخمسة مف باب التكسع .
ـ :في حى ا  2 مىٍيًه السلالى بسح"  ًديث النلًبي عى

 
ِ
َ
ٓ وغت اٌض

َ
  (3)" َأٔٗ ٔٙٝ ع

اج: الزمارة : الزلاًنيىة ، قىاؿى أىبيك عيبىيد : فمعنػي قىٍكلػه  قاؿ أبك عبيد : قىاؿى اٍلحلل
لـ أسمع هى  (4)هىذىا م ؿ قىٍكله " أىنه  نهى عىف مهر اٍلبىغي " ًديث كى  ذىاػ، كىالتلٍفًسير ًفي الحى

قىػػاؿى بىعضػػهـ :  ذىاػهىػػ ػػٍرؼ ًإالل ًفيػػًه ، كىالى أىٍدًرم مػػف أىم شىػػٍيء ايًخػػذ  ، كى "            اٍلحى
ذىًلػؾى أىف  ًديث  خػر ، كى الرمازة " كىهىذىا ًعٍنًدم خطل ًفي هىذىا اٍلمكضع ، أما الرمازة فًفي حى

                                           

ؽى ( كهػػذا يفيػػد كراهيتػػه  ػػمى اآ عميػػه كسػػمـ ُ) ػػا؛ اٍلًعػػالى ٍعنىػػى الى  ًلىنلػػهي  أىٍيضن ػػفً  ييٍغًنػػي كىالى ،  لىػػهي  مى  عى
ٍعذيكرً   ًإلىػى يىً ػؿي  ًلىنلػهي  أىٍنًفػًه؛ ًفي اٍلريٍسطي  كىهيكى ،  اٍلًهٍنًدمٍّ  اٍلعيكدً  ًبمىاءً  تيٍسًعطىهي  فٍ أى  كىأىمىرىهىا،  شىٍيئنا اٍلمى
هىا اٍلعيٍذرىةً   .. ُِّ/  ِ. ينظر : النهاية فى غريب الحديث البف ال ير  فىيىٍرًبضي

 . َِْ/  ُ( ينظر : تهذيب اآل ار لمطبرل ِ)
،   ُْٓ/  ُ، كتلكيػػؿ مختمػػؼ الحػػديث البػػف قتيبػػة  ُّْ/  ُ( الحػػديث فػػى غريػػب أبػػى عبيػػد ّ)

 . ِٓٗ/  ُٕ، كمسند البزار  ّْٖ/  ْكم نؼ ابف أبى شيبة 
 . ُٔ/  ٕ( الحديث فى  حيح البخارل ْ)
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ُِّٖ 

كذ مػػف الرلٍمػػز ، كىًهػػي اللًتػػي تػػؤم  بشػػفتيها أىك بعينيهػػا ػػٍلخي ٍعنىاهىػػا مى ، فىػػلىم كسػػب لىهىػػا  مى
اج : الزمارة  ًديث ًإالل مىا قىاؿى اٍلحلل له لٍمحى ٍنهي ، كىالى كى هىهينىا ييٍنًهي عى
(1). 

 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ
الحديث فى بياف بعض الكسب المنهى عنه ، كقد فسر أبك عبيد لفظ " الزلملارة 

نرػؿ عػف بعضػهـ أف مف أنهػا المػرأة الزانيػة ، ك  (2)" فى الحديث بما نرؿ عف الحلاج
ػػازىة " بػػالراء أكالن ، كحكػػـ عمػػى هػػذ  المفظػػة بالخطػػل فػػى هػػذا  هػػذا المفػػظ يػػركل " الرلمل

ف لػػاءت فػػى حػػديث أخػػر مبيننػػا أف معناهػػا فيػػه مػػلخكذ مػػف : الرمػػز  (3)المكضػػع ، كا 
كيراد بها : المرأة التى ترمز كتكم  بشفتيها أك بعينها ، أما لفظ " الزلملارة " فػى هػذا 

حػديث فػال يلػكز حممػه إال عمػى معنػػى الزانيػة . ، كالػذل يسػتخمص مػف نػص أبػػى ال
 : عبيد عدة أمكر

ػ  تفسير  الزلملارة فى هذا الحديث بالمرأة الزانية ، ، كأف معنا  فيػه  كمعناهػا  1
ٍهػر البىغػىٍّ " حيػث قيػؿ فػى تفسػير  هػك أٍف ييٍعًطػيى اٍمػرىأىةن  فى  حديث : أنه نهػى عػف مى

رى ًبهىا.شىٍيئنا عى   مىى أىٍف يىٍفلي
ػ  عػدـ معرفتػه مػف أل شػي اشػتؽ لفػظ الزلملػارة بمعنػى : المػرأة الفػالرة فػى  2

 هذا الحديث.
                                           

 . ِّْ،  ُّْ/  ُ( ينظر : غريب الحديث لبى عبيد ُ)
ػة نػزؿ  ػـٌ  بغػداد، سػكف ،ال ؿ  ًتٍرًمًذمُّ ، حلاج بف محمد الم ي ي العكر ( هك  ِ) ي ى  .الم ٍّ

 .هػ َِٔتكفى سنة/ .عربية  احبكاف ضابطنا  حيح الحديث  ، 
، كطبرػػػػات  ْٔ/  ٓ، تػػػػاريخ اإلسػػػػالـ لمػػػػذهبى  َّٖ/  ِالتػػػػاريخ الكبيػػػػر لمبخػػػػارل  يينظىػػػػر:

 . ُُّ/  ُالمفسريف لمداككدل 
" ركا  ابػف  ٍحتالسُّػ مف الرٌمازة كألر الكمب  مف: كهك ،( يعنى به الحديث الذل ركا  أبك هريرة ّ)

 .  ِٔ/ ُقتيبة فى إ الح ما غمط فيه أبك عبيد فى غريب الحديث 
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ُّّٖ 

ػػازة " بترػػديـ الػػراء فػػى هػػذا الحػػديث  3 ػػػ  تخطئتػػه لمػػف ركل هػػذا الحػػرؼ " الرلمل
 لنفس معنى الزمارة يعنى الفالرة .

 مى النحك التالى :كما ذهب إليه أبك عبيد هنا يمكف مناقشته ع
ركايته ك تفسير  لمفظ " الزلملارىة " بترديـ الزال  بمعنػى المػرأة الزانيػة فرػد ألمػع  : أٚال

، ك تابعه فيه ك ير مف أهؿ العمـ ،يركؿ الخميؿ: كالٌزٌمػارة :  (1)عميه أ حاب الحديث
ػػػا(2)الزٌانيػػػة ػػػرىةي : الزلمل رىةي  ، كىًهػػػي  : . كركل فػػػى التهػػػذيب عػػػف أبػػػى عبيػػػدة : الزلٍمخى
: الزلملػارىةي ًهػيى البىًغػىُّ الحٍسػنىاء(3)الزلاًنيىة .  كركل عف  عمب : قىاؿى

كاختػار  بعضػهـ   . (4)
فركل العسكرل عف االنبارل قاؿى : قاؿ  أىبيك بكر : كىااًلٍخًتيىػار ًعٍنػًدم : الزملػارة بػالزام 

مىى مىا قاؿى أىبيك عيبىٍيػد مىة عى اٍلميٍعلى
قىػكؿ أبػي عبيػد ًعٍنػًدم كقػاؿ  (5) فػى التهػذيب قمػت : كى

 .(6)الٌ كاب 
كمع هذا اإللماع فى تفسير الزمارة فى الحديث : بالزانية  إال أنه قد نرؿ فػى  

تفسير معناها فػى الحػديث كلػه  خػر ، كهػك أف يػراد بهػا المغنيػة ، كيكػكف اشػتراؽ 
يى  ٍحتىًمػؿي أىف يىكيػكفى أىراد اٍلميغىنٍّيىػةى. المفظة مف الزلٍمر بمعنى : ال كت ، قىػاؿى الىزهػرم: " كى

بىةي اللًتي ييٍزمىري ًبهىا: زىملارىةه." . كزىمىرى ًإذا غىنلى كىاٍلرى ى سىفه : ًغنىاءه زىًميره أىم حى ييرىاؿي
 (7) . 

                                           

 . ِّ/  ٖ( ينظر : شرح السنة لمبغكل ُ)
 باب الزال كالراء كالميـ معهما . ّٓٔ/  ٕ( ينظر : العيف ِ)
 باب الزال كالراء . َِٕ/  ٕ( ينظر : تهذيب المغة ّ)
 " ز ـ ر " . ُِّ/  ِ( ينظر : النهاية فى غريب الحديث ْ)
 . ُٖٕ/ ُ( ينظر : ت حيفات المحد يف  ٓ)
 . باب الزال كالراء . ُِْ/  ُّ( ينظر : تهذيب المغة ٔ)
 . باب الزال كالراء . ُِْ/  ُّ( ينظر : تهذيب المغة ٕ)
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ُّْٖ 

عدـ معرفة أبى عبيد كله اشتراؽ الزلملارة بمعنى : الفالرة ، عرفه غير  فنرؿ  :ثب١ٔب 
مػف العسكرل فػى ت ػحي سىػف ، قػاؿى : كى فات المحػد يف عػف ابػف اٍلىعرىاًبػي : الزلًمػري اٍلحى

هىذىا قيؿ لمفالرة زملارة ًلىنلهىا تىٍزميري نىفسهىا : تحسنها 
(1) ، 

كقاؿ الزمخشرل : فى حدي ه  مى اآ عميه كسمـ : " نهى عىف كسػب الزمػارة ، قػاؿ 
قيؿ ًهيى الزلاًنيىة. كىالى يىٍخميك مف أى  ننا ًبكىذىا كزمىٍلتيهي : ًإذا أغريته : كى ف يككف مف زمىرتي فالى

مىٍيهىػا ، أىك مػف  ػاؿ عمػى اٍلفىاًحشىػة كتػكلعهـ باإلقػداـ عى عىف اٍلىٍ مىًعي ؛ ًلىنلهىا تغرل الرٍّلى
ػا أىف  زمر الظبػي زمرانػان إ:ً ذا نرػز عىػف أبػي زيػد ؛ ًلىف الرحػاب مك ػكفات بػالنزؽ كىمى

ٍففى بال  .(2)رزانةالحكا ف يك ى
ي رىًحمىهىػا ًبنيطىػؼو  ٍتيهىػا، فىالزلاًنيىػةي تىٍمػألى كقاؿ الرارل: " أىٍك ًمٍف زىملػٍرتي اٍلًرٍربىػةى أىٍم مىألى

شىتلى، أىٍك ًلىنلهىا تيبىاًشري زيمىرنا ًمفى النلاسً 
(3) . 

الفػالرة ما ذهب إليه أبك عبيد مف تخطئة لفظ " الرلملازة " بترديـ الػراء بمعنػى  : ثبٌثب
، فػػيمكف تعربػػه فيػػه بػػلف المغػػكييف قػػد ألػػازكا مليػػ   لفظػػة " الرمػػازة " بترػػديـ الػػراء  
ػا ، فػلكرد ابػف قتيبػة فػى نعػكت الخرقػاء كالفػالرة : "  بمعنى المرأة الفالرة البغى أيضن

رة ، ػالعلػػػػكز ، كالخريػػػػع ، كالهمػػػػكؾ ، كالمكمسػػػػة ، كالبغػػػػٌي ، كالعػػػػاهرة ، كالمعاهػػػػ
 .(4)كمه الفالرة ، كهي الرلملازىةي أيضان ، ترمز بعينيها ذا ػة هػكالمسافح

كقاؿ ابف قتيبػة فػى اإل ػالح :" كالرٌمػازة : الفػالرة ، سيػٌميت بػذلؾ لنلهػا ترمػز 
أم: تيػػكم  بعينيهػػا كحالبيهػػا كشػػفتيها....فالرٌمازة : ً ػػفىةي مػػف  ػػفات الفػػالرة ،  ػػـ 

                                           

 . ُٖٕ/ ُ( ينظر : ت حيفات المحد يف  ُ)
 الزال مع الميـ . ُِِ/  ِ( ينظر : الفائؽ ِ)
 . َُّٗ/  ٓة المفاتيح شرح مشكاة الم ابيح ( ينظر : مرقاّ)
 . ِٕٗ/  ُ( ينظر : اللرا يـ ْ)
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ُّٖٓ 

ميكؾ ، لنلها تهالؾ عمى الًفراش كعمى  ار اسمنا لها ، أك كاالسـ. ككذلؾ قيؿ لها: هى 
ٍكلهػا. كقيػؿ  ٍف تىهالكػت عمػى زى ؿ ،   ـ  ار اٍسمنا لها دكف غيرها مػف الٌنسػاء كا  الرللي
ٍف النىٍت  ًريع  لمينها كتى ٌنيها،  ـ  ار ذلؾ اسمنا لها دكف غيرها مف الٌنساء، كا  لها: خى

 (1)كت نلت  "

 لفالرة مف ذلؾ قكؿ الخطؿ :كقد لاءت هذ  المفظة فى الشعر بمعنى ا
 

 أحاديذذذَث َ ذذذّد ها  بذذذُ  َحذذذْدر ء َفْرَ ذذذدُ 
 

 (ٕ)وَرّم   ذذذ ازة  م  ذذذ الَْت ل ذذذ مْ  ي ذذذَتِميلُها ...

 

قىاؿى شمر: الرلٌمازة هىهينىا: اٍلفىاًلرىة اٌلتي الى تىريدي يىدى الًمس كى
(3). 

ػرأىةي بعىٍيًنهػا ، تىٍرًمػزي  اًريىػةه رىملػازىةه : كقاؿ فى المحكـ : " كرىمىزىٍته المى ٍتػه ، كلى   : غىمىزى
غىملػازىةه ، كًقيػؿى : الرلملػازىةي : الفىػاًلرىةي ، ميٍشػتىؽٌّ مػػف ذلػؾى أيضػان 
. كقػاؿ فػى السػػاس : (4)

 .(5)كنهي عف كسب الرلمازة كهي : الرحبة

                                           

 . َٔ/ ُ( ينظر : إ الح غمط أبى عبيد فى غريب الحديث البف قتيبة  ُ)
/  ُٓ، كتػاج العػركس ّٕٓ/  ٓ، كلسػاف العػرب ِٖٓ( البيت مف الطكيؿ لألخطػؿ فػى ديكانػه ِ)

 باب الزال ف ؿ الراء .  ُِٔ
 .ُِْ، ك ُُْ/  ُّذيب المغة ( ينظر : تهّ)
 الزال كالراء كالميـ .  ّْ/  ٗ( ينظر : المحكـ ْ)
 " ر ـ ز " . ّٖٓ/  ُ( ينظر : أساس البالغة ٓ)
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ُّٖٔ 

 رع١ٍك ٚاعزٕزبج
مػازة بناء عمى ما تردـ أرل أنه لػيس هنػاؾ مػا يمنػع مػف لػكاز تفسػير لفػظ الر 

بترديـ الراء بمعنى الزمارة فتككف بمعنى المرأة الفالرة البغى عمى ما ارتا  ابف قتيبة 
 مخالفا لبى عبيد .

 :" - ػػػمى اآ عميػػػه كسػػػمـ -فػػػي حػػػديث النبػػػيٍّ  ػػػػػ3
 
اااب ِااآ مل ٠ااازغٓ

َّ
ٌااا١ظ ِٕ

 . (1)  ثبٌمشآْ"
يرػػػكؿ : معنػػػػا  : مػػػف لػػػػـ  (2)قػػػاؿ أبػػػك عبيػػػػد : كػػػاف "سػػػػفياف بػػػف عيينػػػػة"

ه ، كال يػػػػذهب بػػػػه إلػػػػى ال ػػػػكت ، كلػػػػيس لمحػػػػديث عنػػػػدم كلػػػػه غيػػػػر يسػػػػتغف بػػػػ
 . (3)هذا

 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ
قكلػػػػه " يػػػػتغفل بػػػػالرر ف " ك ػػػػر اختمػػػػؼ العممػػػػاء فػػػػى تحديػػػػد داللتػػػػه كتلكيمػػػػه 

 كيمكف إلماؿ اختالفهـ فيه عمى مذهبيف: 
ياف أف المراد بركلػه " يػتغفل " فػى الحػديث " يسػتغنى " كهػك قػكؿ سػف : ادلز٘ت األٚي

،  (3)، كاختار  أبك عبيد كطائفة منهـ : الطحاكل (2)، كككيع بف اللراح (1)بف عيينةا
 . (5)، كالررطبى (4)، كالزمخشرل

                                           

،  غريػب الحػديث   ٕٓ/  ّ، كمسػند أحمػد  ِٕٓ/  ِ( الحديث فػى : م ػنؼ ابػف أبػى شػيبة ُ)
، كالغػريبيف  ُْٓ/  ٗ، ك ػحيح البخػارل  ّْٕ/  ُ، كسنف الدارمى   ُٗٔ/ ِلبى عبيد 
 . ْٖٔ/  ّلمهركل 

( هك سفياف بف عيينػة بػف ميمػكف الهاللػى محػدث فريػه مفسػر كػاف أعمػـ أهػؿ ع ػر  بالسػنف ِ)
 . ُِِ/ُـ المفسريف ػ، كمعل ُّٗ/  ِهػ . ينظر ترلمته فى : كفيات العياف ُٖٗتكفى 

 . ُٗٔ/ ِ( ينظر : غريب الحديث  لبى عبيد ّ)
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 كقد استدؿ أبك عبيد الختيار  هذا بعدة أمكر : 
 ى االستغناء فى عدة  أحاديث منها :ػملي  " يتغفًّ " مفسرنا بمعن : أٚالً 

، أىك اٍبف أبي نهيؾ ، أىنه دخػؿ عمػى سػعد كىًعٍنػد  ػ حديث عبد اآ ٍبف نىهيؾ  ُ
سمـ : لىٍيسى منا مػف  مىٍيًه كى ًم ىاؿ رىٌث ، فىرىاؿى : قىاؿى رىسيكؿ اآ  مي المله عى تىاع رىٌث ، كى مى

قىاؿى أىبيك عبيد ػ فى كلػه اسػتدالله بهػذا الحػديث ػ : فىػذكر  ر ا ػة ،  (6)لـ يىتىغىفل ًباٍلريٍر فً 
تىاع كال ًديث يبينؾ أىنه ًإنلمىا أىرىادى ااًلٍسًتٍغنىاء ًباٍلمىاًؿ اٍلرىًميؿ.اٍلمى  م اؿ ًعٍند هىذىا الحى
ًنػي " ِ ًديث عبد اآ " مف قىرىأى سيكرىة  ؿ عمػرىاف فىهيػكى غى ػ حى

. كىعنػهي أيضػا أنػه (7)
قىاؿى : " نعـ كنز ال عمكؾ سيكرىة  ؿ عمرىاف يرـك بهىا مف  خر الملٍيؿ"
(8) . 

ًدي ه اآلخر: " مف قىرىأى اٍلريٍر ف فىرىأل أىف أحدنا أٍعطى أفضؿ ًمملا أٍعطى ػ كمً  ّ ٍنه حى
ًغيرنا كى غر عىًظيما " فرد عظـ  ى
(9)  

ػػًديث: الى يىٍنبىًغػػي لحامػػؿ اٍلريػػٍر ف أىف يػرل أحػػدنا مػػف أهػػؿ الىٍرض أٍغنػػى  معنػى الحى كى
لىك ممؾ الػدٍُّنيىا برحبهػا".  ػا دلٌػت عمػى  قىػاؿى أىبيػك عبيػد ًمٍنهي كى اًديػث كمهىػا ًإنلمى : فىػلرل اٍلىحى

  .(1)ااًلٍسًتٍغنىاء
                                                                                                           

 . ُّ/ ُ، كاللامع لحكاـ الرر ف    ُِٗ/ ُف ( ينظر : معالـ السنُ)
 . ٖٔ/ٗارل ػح البػ، كفت ّٖٔ/ ّ، ك كشؼ المشكؿ  ٖٗٓ/  ِف أبى داككد ػر : سنػ( ينظِ)
 . ّْٕ/ ّ( ينظر : شرح مشكؿ اآل ار ّ)
 . ٖٖٓ/ ِ( ينظر : الكشاؼ ْ)
 . ُُ/  ُ( ينظر : اللامع لحكاـ الرر ف  ٓ)
  ُٓٗ/  ِ، كالنهاية  ّٔ/  ِ، ك الفائؽ  ٕٗٓ/ ِى داككد ( ينظر الحديث فى  : سنف أبٔ)
  َٕ/  ٗ، كفتح البارل  ّْٕ/  ّ( حديث ابف مسعكد فى م نؼ اإلماـ عبد الرزاؽ ٕ)
 . ّٕ/  ِ، كالفائؽ  ُُٗ/  ْ( الحديث فى شعب اإليماف ٖ)
 . ٕٓ/  ٔ، كفيض الردير لممناكل  ُْ/  ْ( ينظر : معانى الرر ف لمنحاس ٗ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّٖٖ 

ب
ً
ػا بمليػىء تغنليػتي بمعنػى : اٍسػتٍغنىيتي فػى كػالـ  : ثب١ٔ اسػتدؿ ابػك عبيػد لمذهبػه أيضن

تىغىانىٍيػت تىغىاًنينػا : يىٍعًنػي اٍسػتىٍغنىٍيت  (2)العرب كأشعارهـ ، فهـ يىريكليكف :  تىغىنلٍيت تغىنٍّيا ، كى
 اؿى اٍلىٍعشىى:، قى 

 َوكنذذذذذُت  ْمذذذذذًرأ َزَمًنذذذذذا بالع  ذذذذذ ِر ِق ْ 
 

َغ ْ  ... َِ  لُمَنذذذذذذذذاِ  طويذذذذذذذذ َ  لذذذذذذذذتَّ َعفيذذذذذذذذ
(ٖ) 

 

قىػػػػػػاؿى اٍلميغيػػػػػػرىة ٍبػػػػػػف حبنػػػػػػاء التلًميًمػػػػػػي،  ًريػػػػػػد ااًلٍسػػػػػػًتٍغنىاء أىك اٍلغنػػػػػػى يي  كى
(4) 

 ييعىاتب أىخا لىهي :
 ِكَ َنذذذذذا غنذذذذذى َعذذذذذ  أَِخيذذذذذ  َحَياَتذذذذذ 

 
 (٘)َتَغانًِيذذذذذذذذاَونحذذذذذذذذ  إِ   مْتنذذذذذذذذا أَشذذذذذذذذد  ...

 

 ييًريد أىشد اٍستٍغنىاءن .
يػػرل أبػػك عبيػػد أنػػه لػػك كػػاف المػػراد بػػالتغنى فػػى الحػػديث : الترليػػع ًبػػاٍلًررىاءىًة  : ثبٌثااب

ٍكت ، لكىانىػٍت اٍلعريكبىػة قػد عظمػت ًفػي تػرؾ ذىًلػؾ أىف يكػكف : مػف لػـ يرلػع  كىحسف ال ل
مىٍيػػًه ال ػػكته ًبػػاٍلريٍر ًف فىمىػػٍيسى مػػف النلًبػػي عى ـ ًحػػيف قىػػاؿى : " لىػػٍيسى منػػا مػػف لػػـ يىػػتىغىفل  ى سلػػالى

له لىهي " كمف هذا الكله رلػح الطحػاكل مػذهب أبػى عبيػد فرػاؿ : "  ًباٍلريٍر ًف كىهىذىا الى كى
ػػٍكتىهي ميًريػػدنا ًبًررىاءىًتػػًه ًإيلػػا ي اٍلىٍحػػكىاؿى  ػػٍف قىػػرىأى اٍلريػػٍر فى ًبغىٍيػػًر تىٍحًسػػيفو ًمٍنػػهي لىػػهي  ى ػػٍدنىا مى لى كى كى

                                                                                                           

 كما بعدها . َُٕ/  ِيب أبى عبيد ( غر ُ)
الغػػيف كالػػراء   ُِْ/  ُ، بػػاب الغػػيف كالنػػكف ،  ك البػػارع  ُْٕ/  ٖ( ينظػػر : تهػػذيب المغػػة ِ)

 كالباء فى ال ال ى ال حيح .
، كالملمػػػكع المغيػػػث  ٓ/  ِ، ك الزاهػػػر  ِٓ( البيػػػت مػػػف المترػػػارب لألعشػػػى فػػػى ديكانػػػه ص ّ)

ِ/ِٖٓ . 
بك عيسى التميمى ، كحبناء أمه نسب إليها ، كاف شػاعرا لممهمػب بػف ( هك المغيرة بف ربيعة  أْ)

 . ّٗٔأبى  فرة كأكالد  . ينظر ترلمته فى : معلـ الشعراء 
،  ُّٖ/  ْ، كديػػػػكاف الدب  ٓ/  ِ( البيػػػػت مػػػػف الطكيػػػػؿ لممغيػػػػرة بػػػػف حبنػػػػاء فػػػػى الزاهػػػػر ٓ)

 . ٗٔ/  ٗل ، باب الغيف كالنكف كما ي م هما ، كفتح البار   ّٖٗ/  ْكالمراييس 



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّٖٗ 

مىٍيًه ، فىعىرىٍمنىا ًبذىًلؾى أىٍف يىكيكفى ميرىادي رىسيكًؿ اًآ  ٍيرى مىٍذميكـو عى مىى ذىًلؾى غى اٍلمىٍحميكدىةى ، مي ىابنا عى
ٍعنىى " ـٍ يىتىغىفل ًباٍلريٍر ًف " هىذىا اٍلمى ـى ًبرىٍكًلًه: " مىٍف لى مل سى مىٍيًه كى ملى الملهي عى  ى
(1) . 

ٍكًت  كترليعه أف المراد  : ادلز٘ت اٌثبٔٝ بركله " يتغفن " فى الحديث هيكى تىٍحًسيفي ال ل
عي ًفي اٍلريميكًب.  تىٍحًزينيهي كتطريبه، لىنلهي أىٍكقىعي ًفي النُّفيكًس، كىأىٍنلى  كى

ًمملػٍف ذىهىػبى ًإلىػى هىػذىا أىبيػك  كبهذا الرأل  قالػت طائفػة مػف العممػاء ، قػاؿ الررطبػى : " كى
ًنيفىػػةى كأ ػػحابه كالشػػا ٍيؿو حى فعي ، كابػػف المبػػارؾ كالنضػػر ٍبػػفي شيػػمى

، كىهيػػكى اٍخًتيىػػاري أىًبػػي (2)
ٍعفىرو الطلبىًرمٍّ  ـٍ " (3)لى ٍيرًًه ًبيٍّ كىغى ،كىاٍلرىاًضي أىًبي بىٍكًر ٍبًف اٍلعىرى سىًف ٍبًف بىطلاؿو كىأىًبي اٍلحى

(4) 
 قاؿ ابف ك ير : 

ػػػػػٍكًت ًبػػػػػاٍلريٍر ًف : ػػػػػرىادي ًمػػػػػٍف تىٍحًسػػػػػيًف ال ل شُّػػػػػعي  " كىاٍلمى تىٍحًزينيػػػػػهي كىالتلخى تىٍطًريبيػػػػػهي كى
ػػػػٍكًت اٍلبىاًعػػػػًث  ػػػػا هيػػػػكى التلٍحًسػػػػيفي ًبال ل ػػػػٍرعنا ًإنلمى ٍطميػػػػكبى شى ًبػػػػًه...... كىاٍلغىػػػػرىضي : أىفل اٍلمى
ػػػػػا  ػػػػػًة ، فىلىمل ٍنًريىػػػػػاًد ًلمطلاعى ػػػػػكًع كىااًل شيػػػػػكًع كىاٍلخيضي تىفىهًُّمػػػػػًه ، كىاٍلخي مىػػػػػى تىػػػػػدىبًُّر اٍلريػػػػػٍر ًف كى عى

ػػػػػػػاًع اٍلميٍمًهيىػػػػػػػًة اٍلى  مىػػػػػػػى اٍلىٍكزىاًف كىاٍلىٍكضى ػػػػػػػاًت اٍلميٍحدى ىػػػػػػػًة اٍلميرىكلبىػػػػػػػًة عى ٍ ػػػػػػػكىاتي ًبالنلغىمى
ؿُّ "  ييلى ، فىاٍلريٍر في يينىزل ي عىٍف هىذىا كى كىاٍلرىانيكًف اٍلميكًسيرىاًئيٍّ
(5) . 
 رع١ٍك ٚاعزٕزبج

                                           

 . ّْٕ/ ّ( ينظر : شرح مشكؿ اآل ار ُ)
 . ُْ/  َِ( ينظر : عمدة الرارل ِ)
 . ُِٔ/  َُ( ينظر : شرح  حيح البخارل البف بطاؿ ّ)
 .  ُُ/  ُ( ينظر : اللامع لحكاـ الرر ف  ْ)
 . ْٔ/ ُ( ينظر : تفسير الرر ف العظيـ البف ك ير ٓ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

َُّٗ 

فػػى الحػػديث هػػك الػػذل أرا  هنػػا هػػك ت ػػكيب الػػرأل الرائػػؿ بػػلف المػػراد بػػالتغنى 
ترليع ال كت كتحسينه ال ما اختار  أبك عبيد ؛ لف ما ذهب إليه أبك عبيػد كاختػار  

 يمكف رد  مف عدة كلك  عمى النحك التالى : 
لك كاف المراد بالتغنى فى الحديث االستغناء عمػى مػا فسػر أبػك عبيػد لرػاؿ فػى  :أٚال 

عمػػـ أف المػػراد بػػه تحسػػيف  الحػػديث " مػػف لػػـ يسػػتغنى "، فممػػا قػػاؿ " مػػف لػػـ يػػتغف "
:  (1) ال ػػكت ، كهػػك قػػكؿ الشػػافعى كاسػػتدالله . ، فرػػد أخػػرج البيهرػػى فػػى سػػننه قىػػاؿى

: سىػًمٍعتي  ػمىٍيمىافى يىريػكؿي ًبيعى ٍبفى سي : سىًمٍعتي الرل ملدى ٍبفى يىٍعريكبى يىريكؿي سىًمٍعتي أىبىا اٍلعىبلاًس ميحى
ػػفٍ  : " لىػػٍيسى ًمنلػػا مى : ًليىٍسػػتىٍغًنيى ًبػػًه؟  الشلػػاًفًعيل يىريػػكؿي ػػؿه ـٍ يىػػتىغىفل ًبػػاٍلريٍر ًف " ، فىرىػػاؿى لىػػهي رىلي لىػػ

تىٍحًزيننا "  ٍدرنا كى ؤي ي حى ٍعنىا ي: يىٍررى ٍعنىا ي ، مى : " الى ، لىٍيسى هىذىا مى  .(2)فىرىاؿى
ب
ً
أف سياؽ الحديث يػدؿ عمػى المػراد بػالتغنى : ال ػكت كترليعػه كتحزينػه ، ال  : ثب١ٔ

ا ذهػػب أبػػك عبيػػد ، كممػػا يػػدعـ ذلػػؾ تفسػػير التغنػػى فػػى ركايػػات أخػػرل االسػػتغناء كمػػ
بركلػػه " يلهػػر بػػه " ، كمنهػػا مػػا لػػاء فػػى ركايػػة: " مػػا أذف اآ لشػػيء مػػا أذف لنبػػي 

فركله: " يلهر به "  ريح فى أف المراد  (3)حسف ال كت يتغنى بالرر ف، يلهر به "
أكلػػى كيػػدؿ عميػػه سػػياؽ  بػػالتغنى : ال ػػكت الحسػػف ، قػػاؿ الخػػازف: كالرػػكؿ الكؿ

 .(4)الحديث كهك قكله " يلهر به "

                                           

 . َِٔ/  َُاؿ ( ينظر : شرح  حيح البخارل البف بطُ)
 . ّٖٗ/  َُ( ينظر : السنف الكبرل لمبيهرى ِ)
 . ٕٓ/ ِ( ينظر الركاية فى : سنف أبى داككد ّ)
 . ٔ/ ُ( ينظر : لباب التلكيؿ فى معانى التنزيؿ " تفسير الخازف "  ْ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُّٗ 

ب
ً
ليس هناؾ ما يمنع مف حمػؿ التغنػى عمػى ترليػع ال ػكت كتحسػينه لف كػؿ  : ثبٌث

، قػاؿ الخطػابى : "  (1)مف رفػع  ػكته ككالػى بػه ف ػكته عنػد العػرب يسػمى : غنػاء
ػةو كلىٍحػفو كلػذلؾ ا مػف نىٍغمى ٍكتو أىٍك شػلى نلػت الحمامػةي ،  كأك ر  فيما شاؽى مف  ى ًقيػؿى : غى

كتغنى الطائري 
ػا ييٍطػًربي (2) ػٍكًتهىا ًغنىػاءن ًلىنلػهي ييٍطػًربي كىمى مىػى  ى .كقاؿ ابػف حلػر: فػلىٍطمىؽى عى

ًريرىةن " ـٍ يىكيٍف ًغنىاءن حى ٍف لى اٍلًغنىاءي كىاً 
(3) . 

ب
ً
 ة التغنى بال كت  كالتى منها :ػاستفاضة الحاديث التى يفهـ منها دالل : ساثع

ػكًت يتغىنلػى  أ سىف ال ل ػ ما ركل مف قكله "ما أىًذفى اآ تىعالىى لشىيء أىذىنىه لنىبي  حى
مػا أذف اآ لشػىء مػا أذف لنبػي حسػف التػرنـ  ة : )ػ" كفػى ركايػ (4)بالرير ًف يىلهىر به"

بػػالرر ف( ، قػػاؿ الطبػػرل : فػػى كلػػه اسػػتدالله بهػػذ  الركايػػة : " كمعرػػكؿ عنػػد ذكل 
 (5)ـ كطرب به. "ػه المترنػكت إذا حسنػرنـ ال يككف إال بال ا أف التػالحل

: قىػػاؿى رىسيػػكؿي اًآ  ف ػػاًرمٍّ ، قىػػاؿى ػػالىةى ٍبػػًف عيبىٍيػػدو اٍلىٍن ى ػػٍف فىضى ػػػ مػػا ركا  البيهرػػى عى
ػػٍكًت ًبػػاٍلريٍر ًف ًمػػ سىػػًف ال ل ػػًؿ اٍلحى : " لىملػػهي أىشىػػدُّ أىذىننػػا ًلمرللي ـى ػػمل سى مىٍيػػًه كى ػػملى اآي عى ػػاًحًب  ى ٍف  ى

 (6)اٍلرىٍينىًة ًإلىى قىٍينىًتًه "
  (7)كمنها ما ركل مف قكله  مى اآ عميه كسمـ )زينكا الرر ف بل كاتكـ(    

                                           

 . ُّٕ/ ِ( ينظر : مشارؽ النكار ُ)
 . ٖٗٓ/  ّ( ينظر : فتح المنعـ شرح  حيح مسمـ ِ)
 . َٕ/  ٗ: فتح البارل ( ينظر ّ)
، كسػنف أبػى داككد  ُُٗ/  ٔ، ك حيح البخارل  ِٕٓ/  ِ( ينظر :  م نؼ ابف أبى شيبة ْ)

 . ِٖٓ/  ِ، الملمكع المغيث  ٖٗٓ/  ِ
 . ُِٔ/  َُ( ينظر : شرح  حيح البخارل البف بطاؿ ٓ)
 . ّٓٔ/  ِ( ينظر : سنف ابف ماله ٔ)
 .  ْٗٓ/  ِ( ينظر : سنف أبى  داككدٕ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُِّٗ 

ػػػػملى الملػػػػهي د  ػػػػًمٍعتي رىسيػػػػكؿى اًآ  ى : سى ػػػػػ مػػػػا ركل عػػػػف ابػػػػف أبػػػػى مميكػػػػة  قىػػػػاؿى
ـٍ يىػػػتىغىفل ًبػػػ ػػػٍف لىػػػ : " لىػػػٍيسى ًمنلػػػا مى ـى يىريػػػكؿي ػػػمل سى مىٍيػػػًه كى اٍلريٍر ًف " فىريٍمػػػتي اًلٍبػػػًف أىًبػػػي ميمىٍيكىػػػةى عى

سٍّنيهي مىا اٍستىطىاعى " : ييحى سٍٍّف؟ قىاؿى ـٍ ييحى لى ٍكته كى ـٍ يىكيٍف لىهي  ى فىمىٍف لى
(1) 

ك : السػػماع كال ػا هػػػفالمػػدار إذف كمػػا يفهػػـ مػػف هػػذ  الحاديػػث كالركايػػات كمهػػ
لػػى الخشػػية  . يرػػكؿ يكػػكف السػػماع إال عػػف ال ػػكت كتحسػػينه ، كهػػك الػػذل يػػؤدل إ

الدكتكر مكسػى شػاهيف الشػيف : كسػياؽ الحػديث يػلبى الحمػؿ عمػى االسػتغناء، لف 
قكله في الركاية ال انية: "لنبي حسف ال كت". كفػي الركايػة ال انيػة كال ال ػة: "يلهػر 

 (3). قرينة مانعة مف إرادة المعنى الكؿ معينة لممعنى ال اني "(2)به"
يػػد لمذهبػػه ببيػػت العشػػى ال يسػػمـ لػػه ، فمػػيس المػػراد بػػه اسػػتدالؿ أبػػى عب : خبِغااب

 .ى ما فسر ، بؿ يريد طكؿ اإلقامة االستغناء عم

                                           

 . َّٓ/  ّ( ينظر : شرح مشكؿ اآل ار ُ)
 . ُٓٔ/  ِ( ينظر : غريب الحديث البف اللكزل ِ)
 . ٖٗٓ/  ّ( ينظر : فتح المنعـ شرح  حيح مسمـ ّ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّّٗ 

 قاؿ ابف حلر : 
ٍ ػًؼ  ػًة الى ااًلٍسػًتٍغنىاءى ًلىنلػهي أىٍليىػؽي ًبكى قىامى " فىً نلهي أىرىادى ًبرىٍكًلًه طىًكيؿي التلغىنٍّي : طيكؿى اإلًٍ

طىًنػًه بىػٍيفى أىهمػه كىػانيكا يتمػدحكف بػذلؾ ػى نفى ااًلٍسًتغٍ ػً كًؿ مػي الطٌ  ػا ًلكى ًزمن اًء يىٍعًني أىنلػهي كىػافى ميالى
"(1) 

كما أف استدالله ببيت المغيرة منركض  بلف التغػانى : تفاعػؿ مػف نفسػيف، إذا 
اسػتغنى كػػؿ كاحػػد منهمػػا عػػف  ػػاحبه كمػػا يرػػاؿ : تضػػارب الػػرلالف : إذا ضػػرب كػػؿ 

تراتال ، كمف قػاؿ هػذا الرػكؿ فػى فعػؿ ا نػيف لػـ يلػز كاحد منهما  احبه، كتشاتما ك 
أف يركؿ م مػه فػى فعػؿ الكاحػد، كغيػر لػائز أف يرػاؿ : تغػاني زيػد كتضػارب عمػرك، 
ككذلؾ غير لائز أف يراؿ : تغنػى زيػد بمعنػى اسػتغنى، إال أف يريػد قائمػه أنػه أظهػر 

مػد مػف نفسػه  االستغناء كهك به غير مستغف ، كما يراؿ: تلمد فػالف : إذا أظهػر الل
كهك غير لميد، كتشلع كهك غير شلاع ، كتكـر كهك غير كػريـ ، فػ ف كلػه مكلػه 
التغنى بالرر ف إلى هذا المعنى عمى بعد  عف مفهـك كالـ العرب كانػت الم ػيبة فػى 
خطابه فى ذلؾ أعظـ ؛ لنه ال يكلػب ذلػؾ مػف تلكيمػه أف يكػكف اآ تعػالى لػـ يػلذف 

نما أذف له أف يظهر لمناس مف نفسه خالؼ ما هك به لنبيه أف يستغنى بالرر ف ،  كا 
 .(2)مف الخالؿ ، كهذا ال يخفى فساد  "

ااب
ً
: مفهػػـك اسػػتدالؿ أبػػى عبيػػد بحػػديث سػػعد الػػذل فيػػه " رث المتػػاع كالم ػػاؿ "  عبدع

يكهـ حمػؿ معنػى التغنػى عمػى االسػتغناء الػذل هػك ضػد الفرػر ، كهػك ق ػر لمفهػـك 
ء فػػى الحػػديث أيضػػا باالسػػتغناء عػػف أخبػػار المػػـ االسػػتغناء ، حيػػث فسػػر االسػػتغنا

ػػـً اٍلمىاًضػػيىًة  ػػٍف أىٍخبىػػاًر اٍليمى الماضػية لػػذا قػػاؿ فػػى الفػػتح : " فىػػاٍلميرىادي ًباآٍليىػًة ااًلٍسػػًتٍغنىاءي عى

                                           

 . َٕ/  ٗ( ينظر : فتح البارل ُ)
 . ِِٔ،   ُِٔ/  َُ( ينظر : شرح  حيح البخارل البف بطاؿ  ِ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّْٗ 

ػاًرمٍّ التلٍرلى  ٍتبىػاعي اٍلبيخى لىٍيسى اٍلميرىادي ااًلٍسًتٍغنىاءى اللًذم هيكى ًضدُّ اٍلفىٍرػًر قىػاؿى كىاً  ػةى ًباآٍليىػًة يىػديؿُّ كى مى
مىى أىنلهي يىٍذهىبي ًإلىى ذىًلؾى "  .(1)عى

ب 
ً
استدالؿ أبى عبيد لمذهبه بركله " لك كاف المراد بالتغنى فى الحديث الترليع  :عبثع

ٍكت لكىانىػٍت اٍلعريكبىػة قػد عظمػت ًفػي تػرؾ ذىًلػؾ أىف يكػكف : مػف لػـ  ًباٍلًررىاءىًة كىحسف ال ل
ػػكته ًبػػاٍلريرٍ  ـ " يمكػػف الػػرد عميػػه بمػػا قػػاؿ يرلػػع  ى مىٍيػػًه السلػػالى  ًف فىمىػػٍيسى مػػف النلًبػػي عى

الكلراتى : "كأقكؿ: يمكف ككف معنا : لػيس منػا معشػر النبيػاء ممػف يحسػف  ػكته 
 .(2)كيسمع اآ منه، بؿ يككف مف لممة مف هك نازؿ عف مرتبتهـ "

بى عف ابف العرابى ركل فى تفسير التغنى فى الحديث كله  خر نرمه الخطا :ثبِٕب 
مىسػت فػي الىٍفًنيىػة،   (3)كهك: إف العربى كانػت تتىغنلػى بالرٍُّكبػانيٍّ  ذا لى ، كا  إذا رىًكبىػت اإلبػؿى

ػػا نػػزؿى الرػػر في أحػػبل النبػػيُّ  أف  - ػػٌمى اآ عميػػه كسػػٌمـ  -كعمػػى أك ػػر أحكاًلهىػػا؛ فمىمل
يراهيـ الرير فى مىكىافى التلغىنٍّي بالرٍُّكبىا . فعمى اعتماد هذ  الكلػه فػى تفسػير (4)نيٌ يككف ًهلٍّ

الحديث فال داللة فيه إال عمى ال كت كتحسينه ، العمى ما فسر  أبك عبيد . فيككف 
أمػػػرا بترتيػػػؿ الرػػػر ف كلعمػػػه مكػػػاف الغنػػػاء الػػػذل كانػػػت تسػػػتعممه العػػػرب فػػػى سػػػيرها 

 . (5) كلمكسها، كأك ر أحكالها.

                                           

 . ِِٔ،   ُِٔ/  َُالبخارل البف بطاؿ  ،  شرح  حيح  ٖٔ/  ٗ( ينظر : فتح البارل ُ)
 . َٕ/ ْ( ينظر : ملمع بحار النكار  ِ)
 . ّٖٓ/  ُ( كهك النشيد بالتمطيط كالمد ينظر " غريب الخطابى ّ)
 . ِٖٓ/  ِ، كالملمكع المغيث  ّٖٓ/  ُ( ينظر : غريب الحديث لمخطابى ْ)
 . ُٖٓ/  ّ( ينظر : إكماؿ المعمـ لمنككل ٓ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّٗٓ 

ػا أذف  أف أبا عبيدة نفسه قػد فسػر قكلػه  ػمى :ربععب  اآ عميػه كسػمـ : " " مى
بلف " أًذف " فى الحػديث بمعنػى  (1)اآ لشىٍيء أذىنىه لنىًبٌي يتىغىنلى ًباٍلريٍر ًف أىف يٍلهر ًبًه "

استمع ، كتفسيرها بذلؾ مع ملي  التغنى فى الحديث ال يمكف حممه عمى االستغناء 
 كهك الكلى .ه كتحزينه ػه كترتيمػأبدنا ، بؿ يحمؿ عمى تحسيف ال كت ب

بلػػاس أىف رلػػالن قىػػاؿى لىػػهي 4 ػػًديث اٍبػػف عى  :  ػػػ ًفػػي حى
َ
ذ
َ
ج
َ
ااغ
َ
زَااٟ لااذ ش

 
ز١ااب اٌ

ل
اازَٖ اٌف

َ
ااب ٘
َ
ِ

بط"
 
 . (2) إٌ

ٍعنىاهىػػػا : فرلقػػػت ، قىػػػاؿى أىبيػػػك  –قػػػاؿ أبػػػك عبيػػػد : كيػػػركل: شىػػػعىبت  مى ًبػػػاٍلعيًف كى
ػػػػا قىػػػػاؿى حلػػػػاج ًبػػػػاٍلعيًف ، قىػػػػاؿى اٍلىٍ ػػػػ ػػػػعىبى عبيػػػػد : كىهيػػػػكى ًعٍنػػػػًدم كىمى ييرىػػػػاؿ: شى مىًعي: كى

ػػػا قىػػػاؿى شيػػػٍعبىة : شىػػػغىبىت  نلمى ػػػتلتىه كفىرلقػػػه.... قىػػػاؿى أىبيػػػك عبيػػػد: كىاً  ػػػؿي أٍمػػػرى   : ًإذا شى الرللي
ـ كىاٍلعيف أحب إلٌي .   (3)النلاس ؛ ًلىنلهي ذهب ًإلىى الشٍغب ًفي اٍلكىالى

 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ
اآ عنػه ػ فػى هػذا الحػديث: "  مضمكف الفتيا التى أفتاها ابف عباس ػ رضى

ملؿ ًبميلى  اج يتىحى ؿل ، كمعناها : أىف اٍلحى  . (4)رلد طكاؼ اٍلردـكػأىفل مىٍف طىاؼى ًباٍلبىٍيًت فىرىٍد حى

                                           

ػػا ًلشىػػٍيءو  الملػػهي  يىػػٍلذىفً  لىػػـٍ ظ" فػػبم ُُٗ/  ٔ ػػحيح البخػػارل  ىفػػ( الحػػديث ُ)  يىتىغىنلػػى أىفٍ  ًلمنلًبػػيٍّ  أىًذفى  مى
ػا،  ْٓٓ/  ُكعنػد مسػمـ  «ًبالريٍر فً  ػا ًلشىػٍيءو  اآي  أىًذفى  مى ككػذا فػى  «ًبػاٍلريٍر فً  يىتىغىنلػى ًلنىًبػي   أىًذفى  مى

 . ُٖٔ/  ُٓ" كمسند البزار ٕٓ/ ِسنف أبى داككد 
، ك ك ػػحيح   ْٕٓ/  ُُ، ك مسػػند البػػزار   ُِٔ/  ٓ( ينظػػر الحػػديث فػػى  : مسػػند أحمػػد ِ)

 . ُْٔ/  ِ، ك مشارؽ النكار  ُِٗ/  ِمسمـ 
 كما بعدها . ُِِ/  ْ( ينظر : غريب الحديث ّ)
 . َّْ/  ّ( ينظر : شرح السيكطى عمى  حيح مسمـ  ْ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّٗٔ 

 قاؿ النككل :  
ٍمهيػػكًر ًمػػفى  ػػٍذهىًب اٍللي ؼي مى بلػػاسو هيػػكى مىٍذهىبيػػهي ، كىهيػػكى ًخػػالى "هػػذا الػػذم ذكػػر  بػػف عى

مىػػ ػػمىًؼ كىاٍلخى ػػاجل الى السل بلػػاسو ، أىفل اٍلحى ػػاءي كافػػة سػػكل ابػػف عى مىٍيػػًه اٍلعيمىمى ًؼ ، فىػػً فل اللػػًذم عى
يىٍحًمػػػؽى ،  يىٍرًمػػيى كى تلػػى يىًرػػؼى ًبعىرىفىػػاتو كى ملػػػؿي حى ػػرلًد طىػػكىاًؼ اٍلريػػديكـً ، بىػػٍؿ الى يىتىحى ملػػؿي ًبميلى يىتىحى

ػػؿي  يىػػارىًة ، فىًحينىًئػػذو يىٍح ي يىطيػػكؼى طىػػكىاؼى الزٍّ ؿي ًبػػاٍ نىٍيًف ًمػػٍف هىػػًذً   كى ػػؿي اٍلىكل يىٍح ي ًف ، كى مُّالى الػػتلحى
ٍمؽي كىالطلكىاؼي " ٍمرىًة اٍلعىرىبىًة كىاٍلحى ال لالى ىًة اللًتي ًهيى : رىٍميي لى
(1) . 

كقػد تعػػددت الركايػات فػػى الحػػديث المترػدـ كقػػد أكرد ابػػف اللػكزل فيهػػا سػػت 
ا عمػى ركل عمى أحد عشػر كلهنػدت أنها تي ، كبالبحث حكؿ هذ  المفظة كل (2)ركايات

 النحك التالى :
، (3)كهػى ركايػة الزهػرل ػ بفتح الشيف كالعيف كالباء بال تشديدػ  : َشَعَبت اٌٛخٗ األٚي
   (5)كابف ال ير(4)كالهركل

َبت اٌٛخٗ اٌثبٔٝ    (6)بتشديد العيف كهى ركاية ابف فارس : َشعَّ
بت اٌٛخٗ اٌثبٌث  (7)ى ركايػة  اإلمػاـ أحمػدذ  الركايػة هػكهػ ػػ المشددةبالعيف ػ  : َتَشعَّ

  (8)كالبزار
                                           

 . َِّ/  ٖ( ينظر : شرح النككل عمى  حيح مسمـ ُ)
 . ُّٓ/  ِ( ينظر : كشؼ المشكؿ البف اللكزل ِ)
 باب العيف كالشيف . ُِٖ/  ُ( ينظر : تهذيب المغة ّ)
 . ََُٔ/  ّ( ينظر : الغريبيف ْ)
 . ْٕٕ/  ِ( ينظر : النهاية ٓ)
 " ش ع ب " .  ُِٗ/  ّ( ينظر : المراييس ٔ)
 . َِٔ/  ٓ( ينظر : مسند أحمد ٕ)
 . ْٕٓ/  ُُ( ينظر : مسند البزار ٖ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّٕٗ 

كهػػذ  الركايػػات الػػ الث محمكلػػة عمػػى أنهػػا مشػػترة مػػف الشػػعب كهػػك التفػػرؽ 
. كركل الزهػػرل عػػف ال ػػمعى : شػػعبى (1)ففػػى العػػيف : " كشىػػعىبى الرلػػؿ أمػػر : فرلقػػه

الرلؿي أمرى  ، ًإذا فرلقىه كشػتلته."
ركايػات الػ الث يكػكف المعنػى فػى كعمػى هػذ  ال،   (2) 

 الحديث : ما هذ  الفتيا التى فرقت الناس كلعمتهـ يختمفكف فى أمرهـ .
َفت اٌٛخٗ اٌشاثع بفتح الشيف كتشديد الغيف كفتح الفػاء ، أىم حمػت شػغىاؼ  (3):  َتَشغَّ

قيميكبهـ فشغمتها ، أك عمرت برمكب الناس كشغفكا بحبهػا أم لػذبكا لمكافرتهػا هػكاهـ 
 (5)كمنه قكله تعالى " قد شغفها حبًّا  (4)تخفيؼ عميهـبال

َغت اٌٛخٗ اخلبِظ النلاس ، كىاٍلمٍعنىى: ك رت كفشت فيهـ ، ففى اللمهرة : " ( 6) : َتَفشَّ
" كالفىٍشػػػغ: اٌتسػػػاع الشلػػػٍيء كانتشػػػار  ، انفشػػػغ انفشػػػاغان كتفٌشػػػغ تفٌشػػػغان، ًإذا اٌتسػػػع 

: تىفى (7)كانتشر ييرىاؿي فىشىػا. كتىفىشلػغى .، ففى المساف : كى فو الخيػري ًإذىا كى يػرى كى شلغى ًفي بىًني فيػالى
ـي أىم غمىبه كتىمىشلى ًفي بىدىًنًه  . كتىفىشلغى ًفيًه الدل لىده: كى يرى لىهي كى
(8)." 

                                           

 .باب العيف كالشيف كالباء معهما . ِّٔ/  ُ( ينظر : العيف ُ)
 .باب العيف كالشيف مع الباء . ُِٖ/  ُ( ينظر : تهذيب المغة ِ)
، ك مشػارؽ النػكار  ُِٗ/  ِ،  ك ػحيح مسػمـ  َِٔ/  ٓ( ينظر الركاية فى : مسند أحمػد ّ)

ِ  /ُْٔ . 
  ُٔٓ/  ُْكككب الكهاج ، كال ِِٗ/  ٖ( ينظر :  شرح النككل عمى مسمـ ْ)
 فى سكرة يكسؼ . َّ( مف اآلية  ٓ)
/  ٓ، كمطػالع النػكار البػف قرقػكؿ  َُِ/  ّ،  الفػائؽ  َُّ/  ْ( الركاية فى : مسند احمد ٔ)

 . ْْٖ/  ّ، كالنهاية  ِٗٔ
 .باب الشيف كالغيف كما بعدهما مف الحركؼ . ّٕٖـ  ِ( ينظر : لمهرة المغة ٕ)
 باب الغيف ف ؿ الفاء ؟ ْْٕ/  ٖب ( ينظر : لساف العر ٖ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّٖٗ 

: كهى ركاية الراضى عياض ، كمعنى الكممة عمػى هػذ   (1): تفشعت اٌٛخٗ اٌغبدط
تفشػع لػه الكلػد : إذا كبػر كانتشػر ، قػد يكػكف الركاية : فشت كانتشرت، لنه يراؿ : 

معنػػى ذلػػؾ كسػػمت النػػاس عػػف المتعػػة. قػػاؿ الفػػراء: التفشػػغ كالفشػػاغ : الكسػػؿ ، أك 
يكػػكف معناهػػا: أفسػػدت حػػاؿ النػػاس بكقػػكع الخػػالؼ بيػػنهـ؛ مػػف الفشػػاع، كهػػك نبػػات 

 . (2)يمتكل عمى ال مار
، ك  (3)ركايػػػة شػػػعبة : بفػػػتح الشػػػيف كالغػػػيف كالبػػػاء كهػػػى : َشذذذَغَبتاٌٛخاااٗ اٌغااابثع 

 .(5)، ك ابف ال ير (4)الميكرقى 
  (7)، ك أبػك عكانػه (6): كهى ركاية المػاـ مسػمـ فػى  ػحيحه : تشغبتاٌٛخٗ اٌثبِٓ 

ؼ بىيػػنهـ ، مػػلخكذة مػػف  كمعنػػى الػػركايتيف عمػػى هػػذا : أل  أكلبػػت الشػػغب كىااًلٍخػػًتالى
اـً .الشلٍغب بسككف الغيف : كهك تىهًييل الشلرٍّ كالًفٍتنة   كىاٍلًخ ى

كمعناهػػا :  (8) : كهػػى ركايػػة الطحػاكل شػػرح معػػانى اآل ػػار. تفشذذت  اٌٛخااٗ اٌزبعااع :
ٌـّ فػي كػؿٍّ  ك رت كانتشرت ، قاؿ الخميؿ : " فشا الشليءي يفشك فيشيٌكا إذا ظهر، كهك عا

 (9)شيءو "
                                           

 . َّّ/  ِ( ينظر الركاية هكذا فى مستخرج أبى عكانة ُ)
كماؿ المعمـ   ُْٔ/  ِ( ينظر : مشارؽ النكار ِ)  . ِّّ/  ْ، كا 
 . ُِٔ/  ٓ( ينظر الركاية  هكذا عف شعبة فى مسند أحمد ّ)
 . ُٔٓ/  ُ( ينظر : تفسير غريب ما فى ال حيحيف ْ)
 . ِْٖ/  ِالنهاية  ( ينظر : ٓ)
 . ُِٗ/  ِ( ينظر الركاية  فى  حيح مسمـ ٔ)
 . َّّ/  ِ( ينظر الركاية  هكذا فى مستخرج أبى عكانة ٕ)
 . ُٖٗ/ ِ( ينظر : شرح معانى اآل ار  ٖ)
 باب الشيف كالفاء . َُٓ/  ْ( ينظر : العيف  ٗ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّٗٗ 

يتاٌٛخٗ اٌعبشش  شػغا كأراهػا مػلخكذة مػف ال  (1)كهػى ركايػة البػزار فػى المسػند : َتَشذغَّ
كج ري كؿ كىاٍلخي ؼ نبتة اٍلىٍسنىاف بالطكؿ كىاٍلر ر كىالدُّخي ، فيككف معناها فى  (2)كهك  اٍخًتالى

 فى الحديث : اختمؼ الناس فيها . 
بالنػاس : بالشػيف  ػـ اليػاء كالعػيف ، كهػى ركايػة أبػى  : ِشذيَعتْ  اٌٛخٗ احلابدٜ عياش
 . (4)كلعمها مشترة مف شاع الخبر إذا انتشر (3)عكانه فى مستخرله

 رع١ٍك ٚاعزٕزبج
اس " كأف  مػا بت النل عى مما تردـ نلد اختالفنا فى ركاية هذا الحديث فى لفظ " شى 

ذهػػب إليػػه أبػػك عبيػػد كاختػػار  هػػك اعتمػػاد الركايػػة بػػالعيف " شػػعبت " دكف غيرهػػا مػػف 
كهػك فػى ، عمػى هػذا التػرليح كذلػؾ االختيػار  الركايات ، مف غيػر أف يرػدـ لنػا دلػيالن 

مػػف الناحيػػة " عمػػى التفػػرؽ  تٍ بى عى " شىػػلفظػػة مػػع مػػا تعطيػػه داللػػة لػػار ا  اختيػػار  هػػذ
 المغكية .

كمع هذا ف نه ب معاف النظر فى لممة ركايات هذ  المفظة يبدك لى مخالفة أبى 
عبيد فى اختيار  ، كأف الكلى حمؿ معناها عمى : الفشػك كاالنتشػار كالظهػكر  كهػذا 

لهػا سػند لغػكل تعتمػد عميػه . كتفسػير ذلػؾ أف ا ، فكػؿ ركايػة منهػا أمر مربكؿ لغكينػ
هذ  الفتػكل مػف ابػف عبػاس ػ رضػى اآ عنػه ػ قػد ذاع  ػيتها كانتشػرت فػى أكسػاط 
الناس انتشار النار فى الهشيـ ، مما أدل إلى تفرقهـ كاختالفهـ فيها مػا بػيف م بػت 
ار كمنكر ، كمما يدعـ ذلػؾ أف تفسػير المفظػة فػى لػؿ الركيػات يرلػع لمعنػى االنتشػ

                                           

 . ْٕٓ/  ُُ( ينظر الركاية  هكذا فى مسند البزار ُ)
 . ّّ/  ٔالمحكـ ( ينظر : ِ)
 . َّّ/  ِ( ينظر الركاية  هكذا فى مستخرج أبى عكانة ّ)
 ش م ع " . ِّٓ/  ّ( ينظر  : مراييس المغة ْ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ََُْ 

كالظهكر ، كهذا ما استشفه الميف العمكل مف كالـ النككل عمى هذ  المفظة فرػاؿ : 
ا . (1)ككلف النككم أراد إرلاع الكؿ إلى معنى الفشك"   كهك الذل أرا   حيحن

                                           

 . ُٕٓ/  ُْ( ينظر  : الكككب الكهاج شرح  حيح مسمـ  ُ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

َُُْ 

 ادلجحث اٌشاثع
 فٝ اٌعَّٛ ٚاخلنٛص اٌذالى

 رٛطئخ : 
مى حالة كاحدة فى المغة كائف عرضة لمتغيير كالتطكر ، فللفاظ المغة ال تبرى ع

االسػػتعماؿ كلكنهػػا معرضػػة لمتطػػكر ، كمػػف أهػػـ مظػػاهر التطػػكر الػػداللى فػػى العربيػػة 
 التعميـ كالتخ يص الداللييف .
تحكؿ داللة المفظة المغكية مف معنى خاص ضيؽ إلى   كيعنى بعمـك الداللة :
 معنى عاـ أكسع كأشمؿ .

 . (1)ستعماؿكير د بالتخ يص : ترميص ملاؿ داللة المفظة فى اال
كفيمػػا يمػػى دراسػػة الختيػػارات أبػػى عبيػػد فيمػػا يتعمػػؽ بهػػذ  الظػػاهرة ممػػا كػػاف 
الخالؼ فيه دائر بيف الركؿ بعمـك داللة المفظة فػى الحػديث أك تخ ي ػها ، فػلقكؿ 

 كباآ التكفيؽ : 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 ( ينظر : مراؿ بعنكاف مظاهر التطكر الداللى د / محمد داككد عمى الشبكة العنكبكتية .ُ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

َُِْ 

ـااا  ٔ مىٍيػػًه السلػػالى ًدي ػػه عى ااٝ ٠شَ "  ًفػػي حى
 
ز
َ
حااب ح

أ
١
َ
ُ ل
ل
ااٛف أحااذو

َ
ْ ميزٍااج خ  أَلَ

ل
ااٗ
َ
٠ااٗ خااري ٌ

ا "
ً
  (1)ِٓ َأْ ميزٍج شعش

ػػػػًديث أىف النلًبػػػػٌي  ػػػػمي الملػػػػه . سػػػػمعت يًزيػػػػد يحػػػػدث ًبحى قػػػػاؿ أبػػػػك عبيػػػػد : كى
تلػػػى يًريػػػه خيػػػر لىػػػهي مػػػف أىف  ػػػكؼ أحػػػدكيـ قىٍيحػػػا حى سػػػمـ قىػػػاؿى : ًلىف يمتمػػػ  لى مىٍيػػػًه كى عى

سػػمـ يمتمػػ  شػػعرنا . يىٍعًنػػي : مػػف الٌشػػٍعر اللػػًذم هلػػى ًبػػًه النلًبػػٌي  ػػمي ال مىٍيػػًه كى ملػػه عى
ػػػًديث غيػػػر هىػػػذىا الرىػػػٍكؿ ؛ ًلىف اللػػػًذم  : كىاللػػػًذم ًعٍنػػػًدم ًفػػػي هىػػػذىا الحى ، قىػػػاؿى أىبيػػػك عيبىٍيػػػدو
سػػػمـ لىػػػك كىػػػافى شػػػطر بىيػػػت لىكىػػػافى كفػػػرنا ، فىكىلىنلػػػهي  مىٍيػػػًه كى هلػػػى ًبػػػًه النلًبػػػٌي  ػػػمي الملػػػه عى

ػػًديث عمػػى امػػتالء اٍلرمػػب ًمٍنػػهي ، لػػه الحى أىنػػه قػػد رخػػص ًفػػي اٍلرىًميػػؿ ًمٍنػػهي  ًإذا حمػػؿ كى
لىكػػػ لهػػػػً ، كى مىٍيػػػًه فيشػػػغمه ػ  قمبػػػػًدم أىف يمتمػػػػٍ ه ًعنػػػػف كى تلػػػى يغمػػػب عى ه مػػػف الٌشػػػٍعر حى

مىٍيػػػ ػػػف ذكػػػر الملػػػه فىيكػػػكف اٍلغىاًلػػػب عى ػػػف اٍلريػػػٍر ف كىعى ف أىم الٌشػػػٍعر كىػػػافى ، فىػػػً ذا ػًه مػػػػعى
مىٍيػػػػػًه فىمىػػػػػٍيسى  ػػػػػافى اٍلريػػػػػٍر ف كىاٍلعمػػػػػـ الغػػػػػالبيف عى ػػػػػكؼ هىػػػػػذىا عنػػػػػدنىا ممتمئنػػػػػ كى ا مػػػػػف ػلى

 .(2)الٌشٍعر

 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ
ى عبيػػد المترػػدـ االخػػتالؼ فػػى تفسػػير المػػراد بمفظػػة " ػص أبػػػف نػػػح مػػػيتضػػ

فػذهب بعػض ،  مـ " خير له مػف أف يمػتأل شػعرنا "الشعر فى قكله  مى اآ عميه كس

                                           

/ ُّ، ك حيح ابف حبػاف  ٔٗ/  ّ، كمسند أحمد  ّْ/ ُ: غريب الحديث لبى عبيد ر ( ينظُ)
 . ُّْ/  َُ، كالسنف الكبرل لمبيهرى  ّٗ

 . ّٔػ  ّْ/  ُ( ينظر : غريب الحديث لبى عبيد ِ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

َُّْ 

بػه النبػى  ػمى اآ العمماء إلى أف المراد يالشعر هنا : هػك ذلػؾ الشػعر الػذل هلػى 
 . "(2)عف عائشة رضي اآ عنهاأيضا كيركل  ( 1)عميه كسمـ ، كهك قكؿ الشعبى 

كهذا الكله رفضه أبك عبيد هنا ذاهبنا إلى أف المراد بػامتالء الرمػب مػف الشػعر 
هػػك غمبػػة الشػػعر عمػػى قمػػب المػػرء حتػػى يشػػغمه عػػف الرػػر ف كالعمػػـ ، لنػػه إذا فيسٍّػػرى 

تػرخيص الرميػؿ منػه كهػذا ذل هلػى بػه النبػى ففيػه داللػة عمػى الشعر بلنه الشعر الػ
 غير مراد 

كيتضػح مػف هػػذا أف الخػالؼ بػػيف المػذهبيف دائػػر حػكؿ تخ ػػيص لفػظ الشػػعر 
بنكع مف الشعر خا ة ، أك الركؿ بعمـك داللتها لتشمؿ كؿ ما يراؿ فيه أنػه شػعر . 

 فالخالؼ فى لفظة " الشعر بيف العمـك كالخ كص الداللى .
 ك ٚاعزٕزبجرع١ٍ

 كاعتمػػاد  فػػى تلكيػػؿ معنػػى الحػػديث الػػذل أرا  هنػػا أف كػػال الػػرأييف يمكػػف قبكلػػه
 عمى النحك التالى : 

اص ػهػك ذلػؾ النػكع الخػ :مف ذهب إلى الركؿ بػلف المػراد بالشػعر فػى الحػديث  : أٚالً 
 : منه كالذل هلى به رسكؿ اآ  مى اآ عميه كسمـ له ما يؤيد  مف ذلؾ

ٍيرىةى ػ ما ركا  ا ُ ٍنهىا حيث قيؿ لها : ًإفل أىبىا هيرى لطحاكل عف عىاًئشىةى رىًضيى اآي عى
ٍيره لىهي ًمٍف أىٍف يىٍمتىًم ى ًشٍعرنا. فىرىالىٍت عىاًئشىةي رىًضػيى  ا خى ـٍ قىٍيحن ًدكي ٍكؼي أىحى ىٍف يىٍمتىًم ى لى يىريكؿي لى

ًفػػظى أى  ٍيػػرىةى ، حى ـي اآي أىبىػػا هيرى ٍنهىػػا يىػػٍرحى ـٍ يىٍحفىػػٍظ  ًخػػرى ي ، ًإفل اٍلميٍشػػًرًكيفى اآي عى لىػػ ػػًديًث كى ؿى اٍلحى كل

                                           

 . ِّٖ/ ّ: الفائؽ  قكله فى ( ينظرُ)
 . ّْ/ ُ( ينظر : عمدة الكتاب لبى لعفر النحاس ِ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

َُْْ 

 : ـى فىرىاؿى مل سى مىٍيًه كى ملى الملهي عى كفى رىسيكؿى اًآ  ى ػا »كىانيكا يىٍهلي ـٍ قىٍيحن ػًدكي ػٍكؼي أىحى ىٍف يىٍمتىًم ى لى لى
ٍيره لىهي ًمٍف أىٍف يىٍمتىًم ى ًشٍعرنا اًة رىسيكًؿ اآً « ، خى ـى . ًمٍف ميهىالى مل سى مىٍيًه كى ملى الملهي عى  ى

 (1) 

فهذا نص  ريح فى تفسير المراد بالشعر المنهى عنػه فػى الحػديث كهػك ذلػؾ 
الشعر الخاص بهلائه  مى اآ عميه كسمـ ، كهػذا الػنص يرضػى بتخ ػيص داللػة 
لفظة الشعر فى الحديث كق رها عمى ذلػؾ النػكع منػه كالػذل لػاء فيػه هلػاؤ   ػمى 

 سمـ .اآ عميه ك 
ػػػػ أف هنػػػاؾ أحاديػػػث ك يػػػرة ت بػػػت سػػػماعه  ػػػمى اآ عميػػػه كسػػػمـ لمشػػػعر  ِ

ف مػػف الشػػعر كاستحسػػانه لػػه  كا  ابػػة قائمػػه ، منهػػا قكلػػه "إف مػػف البيػػاف سػػحرن  ا   كا 
ػملى اآي "»كقكله :   (2)حكمة " ػٍف رىسيػكًؿ الملػًه  ى سلافى مىا نىافىحى عى كحى اٍلريديًس مىعى حى ًإفل ري

ػػ سى مىٍيػػًه كى ـى عى «مل
، كمػػا ركل عػػف عائشػػة رضػػى اآ عنهػػا كقػػد سػػئمت : أىكىػػافى النلًبػػيُّ  (3)

مل  ػةى ػ ى كىاحى ـٍ ، ًمػٍف ًشػٍعًر اٍبػًف رى ـى يىتىمى لؿي ًبشىٍيءو ًمفى الشٍٍّعًر؟ فىرىالىٍت: نىعىػ مل سى مىٍيًه كى ى الملهي عى
مـ أك ػر مػف ما ركل عف لابر بف سمرة قاؿ: "لالست النبي  مى اآ عميػه كسػ (4)"

مائة مرة فكاف أ حابه يتناشدكف الشػعر كيتػذاكركف أشػياء مػف أمػر اللاهميػة كهػك 
 .(5)ساكت فربما تبسـ معهـ"

                                           

 . ِٔٗ/  ْانى اآل ار ( ينظر : شرح معُ)
 . ِٕٖبرقـ  َُّ/  ُ( أخرله البخارل فى الدب المفرد ِ)
 . َُٓٓبرقـ َّْ/  ْ( أخرله أبك داككد فى سننه عف عائشة رضى اآ عنها ّ)
 . ِٕٗ/  ْ( ينظر : شرح معانى اآل ار لمطحاكل ْ)
 . ّْٔ/  ّْ( أخرله اإلماـ أحمد فى مسند  ٓ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

َُْٓ 

ال ػػحابة كالتػػابعيف ، استشػػهدكا بػػه فػػي كتػػاب اآ تعػػالى، مػػنهـ ابػػف  ػػػ أف ّ
عباس كما ركل أبك داكد الطيالسي عػف مسػمع قػاؿ: سػمعت عكرمػة قػاؿ: كػاف ابػف 

 .(1)ؿ عف شيءو مف أمر الرر ف أنشد فيه شعران مف أشعارهـعباس إذا سئ
لازته له ، كعميػه يحمػؿ  فهذا كمه دليؿ عمى ترخي ه  مى اآ عميه كسمـ لمشعر كا 
النهى فى الحديث عمى هذا النكع المخ كص مف الشعر كهك الذل فيه هلاؤ   مى 

 اآ عميه كسمـ . 
دو بػػلف الػػذل هلػػى ًبػػًه النلًبػػٌي  ػػمي الملػػه كقػػد رد السػػهيمى اٍسًتٍشػػكىاؿى أىًبػػي عيبىٍيػػ

ـي ًمٍنػهي ، فىػً فل اللػًذم  سمـ لىك كىافى شطر بىيت لىكىػافى كفػرنا ، فرػاؿ : " كىعىاًئشىػةي أىٍعمىػ مىٍيًه كى عى
ـً اللػًذم ذى  بىػٍيفى اٍلكىػالى مىػى سىػًبيًؿ اٍلًحكىايىػًة الى يىٍكفيػري ، كىالى فىػٍرؽى بىٍينىػهي كى مُّػكا ًبػػًه يىػٍرًكم ذىًلػؾى عى

ـى " مل سى مىٍيًه كى ملى الملهي عى النلًبيل  ى
(2) . 

ما ذهب إليه أبك عبيد مف تلكيؿ معنى الحديث عمى امتالء الرمب مف الشعر  : ثب١ٔب
ػ، كغمبته عمى  احبه بحيث يشغمه عف الرر ف كالعمـ   ا ، فهك رأل لػه كلاهتػه أيضن

ػهي  كاستحسنه ك ير مف أهؿ العمـ  قاؿ ابف حلر : " ػا أىٍخرىلى ييؤىيٍّػدي تىٍلًكيػؿى أىًبػي عيبىٍيػدو مى كى
سىفي ٍبفي سيٍفيىافى ًفي ميٍسنىًدً  كىالطلبىرىاًنيُّ ًفي اٍلىٍكسىػًط ًمػٍف  ابىًة كىاٍلحى حى ـً ال ل اٍلبىغىًكمُّ ًفي ميٍعلى

مل  ٍيرو السُّمىًميٍّ أىنلهي شىًهدى مىعى رىسيكًؿ الملًه  ى اًلًؾ ٍبًف عيمى ًديًث مى ـى اٍلفىػٍتحى حى ػمل سى مىٍيػًه كى ى الملػهي عى
كىافى شىاًعرنا ٍيرىهىا كى زىادى قيٍمػتي  ؟فىرىاؿى يىا رىسيكؿى الملًه أىٍفًتًني ًفػي الشٍّػٍعرً  ، كىغى ػًديثى كى فىػذىكىرى اٍلحى

مىى رىٍأًسي  مىػى رىٍأًسػي، يىا رىسيكؿى الملًه اٍمسىٍح عى عى يىػدى ي عى ضى ػا قيٍمػتي بى  ، قىاؿى فىكى ٍيػتى شىػٍعرو فىمى
بىٍطًني  مىى كىًبًدم كى مىى رىٍأًسي  يـل أىمىرلهىا عى سىًف ٍبًف سيٍفيىافى بىٍعدى قىٍكًلًه عى ًفي ًركىايىًة اٍلحى بىٍعدي ، كى
زىادى اٍلبىغىًكمُّ ًفي ًركىايىًتًه فىً ٍف رىابىؾى ًمٍنهي شىػٍيءه فىاٍشػًبٍب ًباٍمرىأىًتػؾى كىاٍمػدىٍح رىاًحمىتىػؾى فىمىػٍك كىػافى   كى

                                           

 . ّٓ/  ُمنحاس ( ينظر : عمدة الكتاب لُ)
 . ْٗٓ/ َُ( ينظر : فتح البارل البف حلر ِ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

َُْٔ 

ػ ءي ًمفى الشٍّػٍعًر لىمى مىػى ػاٍلميرىادي ااًلٍمًتالى يىػادىةي اٍلىًخيػرىةي عى ا أىًذفى لىػهي ًفػي شىػٍيءو ًمٍنػهي بىػٍؿ دىللػًت الزٍّ
ٍذًف ًفي اٍلميبىاًح ًمٍنهي  اإلًٍ
(1). 

كيمكف اللمع بيف الرأييف فى تفسير معنى الحديث فيكػكف النهػى من ػبنا عمػى 
حيػث يشػغمه عػف الػذكر كالعمػـ ، كيتلكػد النهػى فيمػا غمبة الشعر عمى قمب المػؤمف ب

ا بالشعر الذل هلى بػه النبػى  ػمى اآ عميػه كسػمـ ، كبكػؿ شػعر مػذمـك  كاف خا ن
عمى اإلطالؽ كيرػكل هػذا حػديث عبػد اآ بػف عمػرك قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ اآ  ػمى اآ 

سىًف الٍ  سىنيهي كىحى ، حى ـً ٍنًزلىًة اٍلكىالى ـً عميه كسمـ: "الشٍٍّعري ًبمى هي كىرىًبيًح اٍلكىالى قىًبيحي ، كى ـً  «(2)كىالى
ـا ِ مىٍيًه السلػالى ًديث النلًبي عى فَاٟ : ًفي حى

َ
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 .(3)اٌش

بػار فىػً ف ًفيهىػا غيػر قىػكؿ ، ييرىػاؿ : ًإنلهىػا اٍلًبٍئػ ر قاؿ أبك عبيد : قىٍكله : اٍلًبٍئػر لي
ػػاًفر، فىمىػػٍيسى عمػػى  ػػاحبهىا رلػػالن يحفرهػػا ًفػػي ممكػػه فتنهػػار عمػػى اٍلحى مىٍيهىػػا  ى يٍسػػتىٍللر عى
ييرىػػاؿ : ًهػيى اٍلًبٍئػر تكػػكف ًفػي ًممػؾ الرلػػؿ فىيٍسػرط ًفيهىػا ًإٍنسىػػاف أىك  ػمىاف ، كى ػاحبهىا ضى  ى

مىٍيػػًه ًلىنلهىػػا ًفػػي ممكػػه ، فىهىػػذىا قىػػكؿ ييرىػػاؿ ، كى  ػػمىاف عى لػػه دىابلػػة فىػػالى ضى الى أىحسػػب هىػػذىا كى
ػػاًئط كىاٍلبىٍيػػت كىالدلابلػػة  ،  ػػة دكف اٍلحى ا ل ػػًديث؛ ًلىنلػػهي لىػػك أىرىادى الًممػػؾ لمػػا خػػص اٍلًبٍئػػر خى الحى
لكنهىػا ًعٍنػًدم : اٍلًبٍئػر العاًديلػة مىٍيػًه ، كى ػمىاف عى ككؿ شىٍيء يككف ًفي ًممؾ الرلؿ فىالى ضى
(4) 

                                           

 . ْٗٓ/  َُ( ينظر : فتح البارل البف حلر ُ)
 . ٖٓٔبرقـ  ِٗٗ/  ُ( أخرله البخارل فى الدب المفرد ِ)
،  ُٓ/  ُِ، كمسػػػند أحمػػػد   ُِٖ/  ُ( ينظػػػر الحػػػديث فػػػى  : غريػػػب الحػػػديث لبػػػى عبيػػػد ّ)

 ،   ُّّْ/  ّك حيح مسمـ 
 ُْْ/  ٗلبئر العادية بتشديد الداؿ : الرديمة ذات ماء كانت أـ لػـ تكػف . ينظػر : التهػذيب ( اْ)

 باب الراؼ كالالـ " ؽ ؿ ب " .



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

َُْٕ 

ػػة اللًتػػي الى يعمػػـ لىهىػػا  ٍنسىػػاف أىك اٍلرىًديمى الػػؾ تكػػكف ًفػػي اٍلبىػػكىاًدم فىيىرىػػع ًفيهىػػا اإلًٍ حػػافر كىالى مى
 . (1)الدلابلة فىذىًلؾ هدر

 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ
بىػار :  الحديث فى بياف بعض الشياء التى ال يككف فيها دية كال ضػماف ، كاللي

، أم بضـ الليـ كفتح الباء كغيراب : الهىدىري الذل ال دية فيه ، يراؿ: ذهبى دى  بىػاره ميػهي لي
كقد أكرد أبك عبيد هنا عدة أقكؿ فى تفسير المراد مف البئػر فػى  قكلػه " ،   (2)هدىران 

ا لالخػػتالؼ فػػى تخ ػػيص داللػػة لفػػظ نمػػا اختمفػػت تبعنػػإالبئػػر لبػػار " كهػػذ  التفاسػػير 
 لبار كتعميمها عمى النحك التالى :

ث ذهػػب إلػػى فمػػف ذهػػب إلػػى الرػػكؿ بتخ ػػيص داللػػة لفػػظ " لبػػار " فػػى الحػػدي
تفسيرها بلف المراد بهػا : البئػر التػى يحفرهػا الرلػؿ فػى ممكػه خا ػة ، فتنهػار عمػى 

 . (3)مف يحفرها فال يمزمه الدية فى ذلؾ  ، كقد نرؿ هذا الركؿ عف الزمخشرل
ب إلػى الرػكؿ بعمػـك داللػة لفظػة " لبػار " فػى الحػديث  كأنهػا ال ػف ذهػػا مػكأم

ى ممكة بؿ هى عامة فى كؿ بئر قديمة ال يعرؼ ػؿ فػا الرلػتختص بالبئر التى يحفره
ا الختيار  هػذا بتضػعيؼ الرػكاؿ  لها حافر أك مالؾ ، كهك ما ماؿ إليه أبك عبيد ميرلحن

 السابؽ لتخ ي ها لفظة " لبار " بما يحفر  الرلؿ فى ممكه .
 رع١ٍك ٚاعزٕزبج

داللػة لفظػة " ا فى تفسير الذل أرا  هنا هك أنه باإلمكاف قبكؿ الركليف لميعن 
فى الحديث " كأنه ييعنى بها : البئر التى تككف فى ممؾ الرلؿ خا ة ، ككذلؾ  "لبار

                                           

 كما بعدها  ُِٖ/  ُ( ينظر : غريب الحديث لبى عبيد ُ)
 باب فعاؿ بضـ الفاء . ُْْ/  ُ( ينظر : ديكاف الدب ِ)
 ء " ج ب ر " .الليـ مع البا ّٔٗ/  ِ( ينظر : الفائؽ ّ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

َُْٖ 

البئػػر التػػى ال يعمػػـ لهػػا حػػافر كمالػػؾ  ؛ كذلػػؾ لف المحػػد يف كالفرهػػاء فرػػد فسػػركا 
 ف لميعها فراؿ الراضى عياض : يالحديث بما يحتمؿ الكله

معنػى البئػر لبػار: مػا حفػر  الرلػؿ فػى ممكػه كحيػث  -أيضان  -" كقد يككف 
يلكز له ، أك بئر يحفرها بفناء دار  أك لانب دار  لممطػر ، كػؿ ذلػؾ ال ضػماف عمػى 

ري عمى حفرها" فاعمه. ككذلؾ المستللى
(1) . 

كقاؿ ابف حلر : " قاؿ أبك عبيد : المراد بػالبئر هنػا : العاديػة الرديمػة التػى 
يعمـ لها مالؾ ...فيرع فيها إنساف أك دابة فال شػيء فػى ذلػؾ عمػى أحػد ، ككػذلؾ ال 

 . (2)لك حفر بئرا فى ممكه ... فتمؼ فال ضماف "

ـ فىرىػػػاؿى اااا  3 مىٍيػػػًه السلػػػالى اااه :  فػػػى الحػػػديث أىف رلػػػال أىتىػػػى ًإلىػػػى النلًبػػػٌي عى
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ػة ، كىًهػي ًعٍنػًدم كػؿ  ا ل بىعض أهؿ اٍلعمـ يتلكله عمى اٍلـي خى قاؿ أبك عبيد : كى
ٍرمىة تضيع ًإف تركتهىا مف أـ أىك أيٍخت أىك ًبٍنت أىك غير ذىًلؾ" حي
(4) . 

                                           

 . ْٓٓ/  ٓ( ينظر : إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ لمراضى عياض ُ)
 . ِٓٓ/  ُِ( ينظر : فتح البارل ِ)
، كالفػائؽ   ُٕٔ/  ٓ، كشػرح السػنة لمبغػكل  َِ/  ِ( ينظر : الحديث فػى غريػب أبػى عبيػد ّ)

ُ /ِّٗ . 
 . ُِ، ك َِ/  ِ( ينظر قكله : فى غريب الحديث ْ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

َُْٗ 

 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ
كبىة " فى الحديث السابؽ عمى رأييف :  اختمؼ فى تفسير لفظ " الحى

كابػػف  (2)كالهػػركل (1): عػػزا  أبػػك عبيػػد إلػػى بعػػض أهػػؿ العمػػـ ، كنرمػػه الخطػػابى األٚي
ٍكبىػة هىاهينىػا ابف ال يػر ال ير، أف الحكبة فى الحديث : الـ خا ة ، قاؿ ًقيػؿى الحى : " كى

رىـ " : اٍليُـّ كاٍلحي
(3) . 

كبػة لفػظ عػاـ يعنػى بػه كػؿ : ٚاٌثبٔٝ حرمػة  كهك ما اختار  أبك عبيػد مػف كػكف الحى
يخشػػى عميهػػا الضػػياع بػػالترؾ  ، فػػالخالؼ نػػابع مػػف الرػػكؿ بتخ ػػيص داللػػة لفػػظ " 
الحكبة " أك تعميمها . فمف قاؿ بتخ يص داللتهػا فسػرها بػالـ فػى الحػديث ، كمػف 

 قاؿ بعمـك داللتها فسرها بكؿ حرمة .
كبالرلكع إلى الداللة المعلمية لهػذ  المفظػة نلػد أنهػا تطمػؽ عمػى عػدة معػاف 

، كمػػػا تطمػػػؽ عمػػػى الخػػػت  ، كعمػػػى كػػػؿ ذل قرابػػػة مػػػف لهتهػػػا (4)ؽ عمػػػى الـفتطمػػػ
كبىة الرلؿ: حريبته كىأىهمه (5)كالبنت  .(6)، كنرؿ فى اللمهرة : " حى

هػك مكافرػػة أبػى عبيػػد فيمػا ذهػػب إليػه مػػف تعمػيـ داللػػة لفػػظ  ٚاٌاازٜ أساٖ ٕ٘ااب
كالهلػراف  الحكبة فى الحديث لتطمؽ عمى كؿ حرمة يخشى عميها الضػياع مػف التػرؾ

 ، كمما يدعـ ذلؾ ما يمى :

                                           

 . َٕٔ/ ُالحديث  ( ينظر : غريبُ)
 . َٓٓ/ ِ( ينظر : الغريبيف ِ)
 . ْٓٓ/ ُ( ينظر : النهاية ّ)
 . َُٕ/ ُ( ينظر : الضداد لألنبارل ْ)
 . ُِّ/ ِ( ينظر : تاج العركس ٓ)
 . ِٖٔ/  ُ( ينظر : لمهرة المغة ٔ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

َُُْ 

اءي كىاٍلكىاكي كىاٍلبىػاءي  : أٚال أف ال ؿ الداللى لهذ  المفظة يدكر كما قاؿ ابف فارس :  اٍلحى
كيمُّهىػػػا ميتىرىاًربىػػػةه  ، فىػػػاٍلحيكبي  ٍسػػػكىنىةو ، كى ػػػةو أىٍك مى الى أىٍ ػػػؿه كىاًحػػػده يىتىشىػػػعلبي ًإلىػػػى ًإ ٍػػػـو ، أىٍك حى

ٍكبي : اإٍلً  ييرىػاؿي كىاٍلحى نىٍحًكهىػا ... كى ٍنسىافي ًفػي عيريكًقػًه، كىػاٍليٍـّ كى ٍكبىةي : مىا يىٍل ىـي اإلًٍ ـي.... كىاٍلحى  ٍ
ةي كىاٍلمىٍسكىنىةي. الى ٍكبىةى ، كىًهيى اٍلحى ؽى الملهي ًبًه اٍلحى : أىٍلحى
 (1) . 

كبىةه ، كبعضهـ يركله  كركل عف ابف السكيت أنه يراؿ : لي في بني فالف حي
ـ  أك أخػتو أك " حً  ٍرمىةو تضيع مف أ يبىةن " فتذهب الكاك إذا انكسر ما قبمها كهي : كؿ حي

" بنتو أك غير ذلؾ مف كؿ ذات رىًحـو
(2) . 

ب
ً
ا يدؿ عمى تخ يص الحكبػة بػالـ ال يكلد فى حدي ه  مى اآ عميه كسمـ م : ثب١ٔ
ا الملػػػهى ًفػػػي اتلريػػػك »كممػػػا يرػػػكل هػػػذا التعمػػػيـ تفسػػػيرها فػػػى حػػػديث  خػػػر كهػػػك قكلػػػه ، 

ٍكبىات ًتػي ال يسػتغنيف عٌمػف يرػـك « الحى ػاًت الالل قاؿ ابف ال ير :  ييًريدي النٍّسىػاءى اٍلميٍحتىالى
ذىاتي  ٍكبىػػػة، كى ػػاؼو تىٍرػػػًديري ي ذىاتي حى ػػػٍذًؼ ميضى ـً ًمػػٍف حى عمػػيهٌف كيتعٌهػػػدف، كىالى بيػػدل ًفػػػي اٍلكىػػػالى

ٍكبىات."  . (3) حى
لتشمؿ كؿ مػف يحتػاج إلػى تعهػد مػف النسػاء فالركؿ بعمـك لفظة الحكبات هنا 

 يمكف انسحابه أيضا عمى لفظة الحكبة فى الحديث مناط الدراسة .

                                           

 ( ينظر : مراييس المغةُ)
 . ُُٔ/  ُ( ينظر : ال حاح ِ)
 . ْٓٓ/  ُ( ينظر : النهاية ّ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُُْ 

ػػًديث شىػػدلاد بػػف أىٍكس4 اابء  : " ػػ ًفػػي حى
َ
٠
ِّ
ُ اٌش

ل
ى
أ
اا١
َ
ٍ
َ
اابف ع

َ
ااب َأخ
َ
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َ
ااش
َ
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َ
ااب ٔ
َ
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َّ
ف١
َ
 .(1)ٚاٌيٙٛح اخل

ًفٌيػػة  ، فرػػد اٍختمػػؼ النلػػاس ًفيهىػػا : قػػاؿ أبػػك عبيػػد : كأمػػا قىٍكلػػه : الشلػػهكىة الخ
فىذهب بهىا بىعضهـ ًإلىى شىٍهكىة النٍّسىاء ...، كىهيكى ًعٍنًدم لىٍيسى بمخ ػكص ًبشىػٍيء كىاًحػد 
مىٍيػًه .... قىػاؿى أىبيػك عبيػد  احبه كي ٌر عى لكنه ًفي كؿ شىٍيء مف اٍلمعاً ي ييضمر   ى ، كى

قىاؿى بىعضهـ : هيكى الرلؿ يي بح ميٍعتز  ػا طيبنػا : كى ـل يلػد طىعىامن منا عمػى الٌ ػياـ لمتطػكع  ػ
 (2) فيفطر مف أىلمه.... قىاؿى أىبك عبيد: أىظف اٍبف عييىٍينىة كىافى يذهب ًإلىى هىذىا .

 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ
أكرد أبك عبيد فيما تردـ خالؼ العمماء فى تفسير قكله  ػمى اآ عميػه كسػمـ 

رد أبك عبيد فى تلكيمها  ال ة كلك  ، كالحؽ فى الحديث " كالشهكة الخفية " ، كقد أك 
 أف لمعمماء فى تفسيرها ستة كلك  عمى النحك التالى : 

تفسػػػير الشػػػهكة الخفيػػػة : بشػػػهكة النسػػػاء ، كهػػػك قػػػكؿ عبػػػد الغفػػػار  : اٌماااٛي األٚي
ػػٍف   (3)الفارسػػى فػػى ملمػػع الغرائػػب ، عى بلػػاًد ٍبػػًف تىًمػػيـو ػػٍف عى كيركيػػه مػػا ركا  البيهرػػى عى

ًه،  ؼى عىمٍّ ، ًإفل أىٍخػكى ػرلاتو ثى مى : " يىػا نىعىايىػا اٍلعىػرىًب  ىػالى ـى قىاؿى مل سى مىٍيًه كى ملى الملهي عى أىفل النلًبيل  ى
ًفيلةي  يىاءي، كىالشلٍهكىةي اٍلخى ـٍ بىٍعًدم الرٍّ مىٍيكي اؼي عى   (4)يىٍعًني الزٍّنىا " -مىا أىخى

                                           

، كشػعب اإليمػاف  ُٖٖ/  ٔ، كتهذيب المغة  َّٓ/  ُ( ينظر الحديث فى : الزهد لبى داككد ُ)
، كهك بمفظ " الشرؾ كالشػهكة الخفيػة "  ُٔٓ/  ِ، كالنهاية  َِٕ/  ِ، كالفائؽ  ُِٓ/  ٗ

 . ِْٖ/  ٕ، كالمعلـ الكبير لمطبرانى  ّْٔ/  ِٖفى مسند أحمد 
 . ُْٕػ  ُٗٔ/  ْ( ينظر : غريب الحديث لبى عبيدِ)
 . َُّ/ ُ( ينظر : شرح سنف ابف ماله لمسيكطى كغير  ّ)
 . ُِٓ/  ٗ( ينظر : شعب اإليماف ْ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُِْ 

فطار بعد نية ال ياـ ، كمما يؤيػد تفسير الشهكة الخفية : بشهكة اإل : اٌمٛي اٌثبٔٝ
ػٍف شىػدلاًد ٍبػًف أىٍكسو ،  هذا التفسير ما كرد فى مسند أحمػد ، كالحػاكـ فػى المسػتدرؾ عى
مىٍيػػًه  ػػملى اآي عى ػػٍيئنا سىػػًمٍعتيهي ًمػػٍف رىسيػػكًؿ اًآ  ى : شى ؟ قىػػاؿى ػػا ييٍبًكيػػؾى أىنلػػهي بىكىػػى، فىًريػػؿى لىػػهي : مى

ـى يىريكليػػهي، فىذىكىرٍ  ػػمل سى :" كى ـى يىرػػكؿي ػػمل سى مىٍيػػًه كى ػػملى اآي عى تػػهي، فىلىٍبكىػػاًني ، سىػػًمٍعتي رىسػػكؿى اًآ  ى
: يىػا رىسػكؿى اًآ أىتٍشػًرؾي أيملتػؾى  : قيٍمػتي ًفيلػةى " قىػاؿى ، كىالشلٍهكىةى اٍلخى مىى أيملًتي الشٍٍّرؾى ؼي عى كل أىتىخى

ـٍ  . قاؿ: أىمىا ًإنله ـٍ : " نىعى رنا كىالى كى ىننػا، ًمٍف بىٍعًدؾى ؟ " قىاؿى لى الى يىٍعبديكفى شىٍمسنا كىالى قىمىرنا كىالى حى
ػػاًئمنا، فىتىٍعػػًرضي لىػػهي  ـٍ  ى ػػديهي ًفيلػػةي : أىٍف يٍ ػػًبحى أىحى ـٍ ، كىالشلػػٍهكىةي اٍلخى ػػاًلًه لىًكػػٍف يػػرىاءيكفى ًبلىٍعمى كى

ػػٍكمىهي " شىػػٍهكىةه ًمػػٍف شىػػهىكىاًتًه ، فىيىٍتػػريؾي  ى
لرػػكؿ فرػػاؿ : ": كقػػد رلػػح السػػيكطى هػػذا ا (1)

كحي ما ركد التفسير في تتمة الحديث مف قكؿ رسكؿ اآ  ػمى اآ عميػه كسػمـ فػال 
 . (2)يعدؿ عنه إلى غير  " 

تفسيرالشهكة الخفية : بشهكة محبة العالـ أف ييلمس اليه كقد لاءت  اٌمٛي اٌثبٌث :
كا الشلٍهكىة اٍلخفيػة( قىػ ػا ًهػيى يىػا رىسيػكؿ مفسرة بذلؾ أيضا قاؿ المناكل : " )اٍحذىري مى اليكا كى

 (3)اآ قىاؿى )اٍلعىالـ يحٌب أىف ييٍلمىسى ًإلىٍيًه( ًباٍلًبنىاًء لٍممىٍلهكؿ "
ما ذهب إليه الزهرل  حيث قاؿ: غيرى أىنٍّي أىستحًسف أىف أىنً ب قكلىه:  :اٌمٛي اٌشاثع 

ياء  كالشٍهكة اٍلخفية ، كأىلعؿى الكاكى ًبمىٍعنى مىعى ، كىلىنلهي قىاؿى  مىٍيكيـ الرٍّ ؼي مىا أىخاؼي عى : أخكى
مىعى الشلٍهكىة الخفيلة لممعا ي ، فىكىلىنلهي ييرائي الناسى بترًكه اٍلمعاً ي ، كالٌشهكىةي لىهىا ًفي 

ًممىها. ذا استىخفىى بهىا عى قىمبه ميخفاةه ، كىاً 
 (4) 

                                           

  ّٔٔ/  ْ، كالمستدرؾ عمى ال حيحيف لمحاكـ  ّْٔ/  ِٖ( ينظر : مسند أحمد ُ)
 . َُّ/ ُ( ينظر : شرح سنف ابف ماله لمسيكطى كغير  ِ)
 . ْْ/  ُير لممناكل ( ينظر : التيسير بشرح اللامع ال غّ)
 . ُٖٖ/  ٔ( ينظر : تهذيب المغة ْ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُّْ 

ٍيء مػف كهػك مػذهب أبػى عبيػد أف المػراد بالشػهكة الخفيػة : كػؿ شىػ : اٌمٛي اخلبِظ
مىٍيػًه ، فهػى عمػى عمكمهػا فػى لميػع الشػهكات ،  ػاحبه كي ػٌر عى اٍلمعاً ي ييضػمر   ى

 فراؿ :  –كتبعه فى هذا العالمة الطٍّيًبيُّ  ػ رىًحمىهي الملهي 
ػاًت الملػًه تىعىػالىى، فىتىٍعػًرضي لىػهي شىػٍهكىةه  ؿي ًفي طىاعىةو ًمػٍف طىاعى " يىٍعًني ًإذىا كىافى الرللي

اًنػًب الملػًه تىعىػالىى ، فىيىٍتبىػعي هىػكىل نىٍفًسػًه ًمٍف شىهىكى  مىػى لى اًنػبى الػنلٍفًس عى حي لى اًت نىٍفًسًه، ييرىلٍّ
يىػاةى الػدٍُّنيىا فىػً فل  ػٍف طىغىػى كى  ىػرى اٍلحى ًؾ كىالػرلدىل. قىػاؿى تىعىػالىى وفىلىملػا مى فىييؤىدٍّيًه ذىًلؾى ًإلىى اٍلهىػالى

ـى ًهيى اٍلمىٍلكىل ًحي اٍللى
مىٍيًه "  (1) لكنه ًفي كؿ اٍلمعاً ي يضمرها اٍلمىٍرء كي بر عى كى

(2)  
اًريىػة حسػناء فػيغض طرفػه اٌمٛي اٌغبدط  : فى تفسير الشهكة الخفية هيكى أف يرل لى

قيؿ هيكى اف ينظر الى ذىات محػـر حسػناء" كهػك  ـل ينظر ًإلىٍيهىا ًبرىٍمًبه كىمىا ينظر ًبعىٍيًنه كى  
 . (3)لكؿ  يرلع فى معنا  إلى الركؿ ا

 رع١ٍك ٚاعزٕزبج
" الشهكة الخفية " فػى لفظة داللة  القكاؿ كالمذاهب فى تفسير بعد عرض هذ 

الحديث أرل أف ما ذهب إليه أبك عبيػد مػف تعمػيـ داللػة هػذ  المفظػة كحممهػا عمػـك 
 كذلؾ لمكر : رالحالشهكات التى تخفى هك ال

" ألمػػع لمراكيػػات المتفرقػػة كالتػػى أف الرػػكؿ بعمػػـك داللػػة لفػػظ " الشػػهكة الخفيػػة   ذذ ٔ
اخت ت كؿ ركاية منها ببياف نكع مف أنػكاع الشػهكات ، فيكػكف معنػى الحػديث دائػر 
حكؿ اإلخالص المحض الذل ال تشكبه شائبة فى الملمكرات كالمنهيات عمى السكاء  

. 

                                           

 فى سكرة النازعات . ّٗ،  ّٖ،  ّٕ( اآليات ُ)
 . ّّٖٕ/ ُُ( ينظر : شرح المشكاة ِ)
 . َُْٗ/  ّ، كالغريبيف لمهركل   ُٖٖ/  ٔ( ينظر : تهذيب المغة ّ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُْْ 

ػا مما يدعـ الرػكؿ بػالعمـك مػا ركل فػى مسػند احمػد : فىرىػاؿى شىػدلاده: ًإفل أىٍخػكى    ٕ ؼى مى
 " : ـى يىريػكؿي ػمل سى مىٍيػًه كى ػملى اآي عى ػا سىػًمٍعتي ًمػٍف رىسيػكًؿ اًآ  ى ـٍ أىيُّهىػا النلػاسي لىمى مىٍيكي اؼي عى أىخى
لىػـٍ  ٍفػرنا، أىكى ـل غى اًمًت كىأىبيك الدلٍردىاًء: المهي ًفيلًة كىالشٍٍّرًؾ " فىرىاؿى عيبىادىةي ٍبفي ال ل  ًمفى الشلٍهكىًة اٍلخى

دل ىنىا: " ًإفل الشلػٍيطىافى قىػٍد يىػًئسى أىٍف ييٍعبىػدى ًفػي يىكيٍف  ـى قىٍد حى مل سى مىٍيًه كى ملى اآي عى رىسيكؿي اًآ  ى
ٍفنىاهىػػا، ًهػػيى شىػػهىكىاتي الػػدٍُّنيىا ًمػػٍف ًنسىػػاًئهىا  ًفيلػػةي فىرىػػٍد عىرى ػػا الشلػػٍهكىةي اٍلخى ًزيػػرىًة اٍلعىػػرىًب ؟ فىلىمل لى

شىهىكىاًتهىا "  (1)كى
نهػا عامػة أ  الركاية تبيف تفسير ال حابة لمشػهكة الخفيػة كمعػرفتهـ بهػا ك فهذ

 فى كؿ ما يشتهى .
ت حيح بعض العمماء كاختيػار  لتفسػير أبػى عبيػد فػى الحػديث قػاؿ االزهػرل : "    ٖ

الرىٍكؿ: مىا قىاؿى أىبيك عبيد ًفي الشلػٍهكىة الخفيلػة
كقػاؿ العزيػزل : " كمػا قالػه أبػك عبيػد  (2)

 . (3)هر الذم ال محيد عنه "هك الظا
أنػػه ال يعتػػرض عمػػى مػػذهب أبػػى عبيػػد هنػػا بمليػػ  تفسػػير الشػػهكة الخفيػػة فػػى   ذذ ٗ

بعض الحاديث بشػي  مخ ػكص ؛ لف ذلػؾ يمكػف اللػكاب عنػه بػلف اللػكاب عنهػا 
إنما اختمؼ فى بعض الركايات الختالؼ أحكاؿ الناس ، كهك كاقع فى غير ما حديث 

. 
ؿ بعمػـك الداللػة فػى لفػظ " الشػهكة الخفيػة " هػك الكلػى لكؿ ما تردـ كاف الرػك

 بالربكؿ .
 

                                           

 . ّْٔ/  ِٖ( ينظر : مسند احمد ُ)
 . ُٖٖ/  ٔ( ينظر : تهذيب المغة ِ)
 . ٕٓ/  ُ( ينظر : السراج المنير شرح اللامع ال غير لمعزيزل ّ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُْٓ 

 ادلجحث اخلبِظ 
 فٝ احلم١مخ ٚ اجملبص 

 رٛطئخ : 
فعيمة بمعنى مفعكلة مف حػٌؽ المػر يحرٌػه بمعنػى : أ بتػه،   لحقيقة فى  للّغة :

مػػف لػػاز الشػػىء يلػػكز  إذا  و لمجذذاز:أك مػػف حررتػػه إذا : كنػػت منػػه عمػػى يرػػيف ، 
 .  (1)تعٌدا 

، فالحريرػػة المغكيػػة (2)المفظيػػة  كالحريرػػة كالملػػاز مظهػػراف مػػف مظػػاهر الداللػػة
 كما يركؿ اإلماـ عبد الراهر : 

، كبعبارة أخرل : اسػتعماؿ  (3)كٌؿ كممة أريد بها ما كقعت له في كضع كاضع" 
 المفظ فيما كضع له .

ي كضػػع كػػٌؿ كممػػة أريػػد بهػػا غيػػر مػػا كقعػػت لػػه فػػهػػك أمػػا الملػػاز المغػػكل : ف
، أكاسػػتعماؿ المفػػظ فػػى غيػػر مػػا كضػػع لػػه  (4)كاضػػعها، لمالحظػػة بػػيف ال ػػاني كالٌكؿ

 لعالقة ما .
حاديػث التػى كقػع الخػالؼ فيهػا بػيف كفيما يمى دراسة الختيار أبى عبيد فى ال

رادة الملاز، حمؿ المفظ عمى حريرته   فلقكؿ مستعينا باآ :  فيه  أكا 
 
 

                                           

 . ّٕ/  ٕ( ينظر  : نهاية الرب فى فنكف الدب لمنكيرل ُ)
 .  ٕٔ/  ُ( ينظر  : التيسير فى أ كؿ كاتلاهات التفسير لعماد عمى عبد السميع  ِ)
 . ِْٖ/  ُ( ينظر  : أسرار البالغة فى عمـ البياف ّ)
 . ِْٗ/  ُسرار البالغة  فى عمـ البياف ( ينظر  : أْ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُْٔ 

مىٍيًه السل ا 1 ًدي ه عى ـًفي حى ً: "  الى
أ
ح
َ
ف
أ
تَ اٌ
أ
غ
َ
ٓ ع
َ
 . (1) " َأٔٗ ٟٔٙ ع

قاؿ أبك عبيد : قىاؿى اٍلمىًكم : العىٍسب : اٍلًكرىاء اللًذم يؤخد عمى ضػراب اٍلفىٍحػؿ 
ٍله ًعٍنػًدم  ػا  -.... كقىاؿى غىير  : العىٍسب هيكى : الضراب نىفسه ، قىاؿى أىبيك عيبىٍيدو : كىاٍلكى مى

لىك كىافى اٍلمىٍعنى عمى الًضراب نىفسه لدخؿ النلٍهي عمى كؿ أىنه الكً  -قىاؿى اٍلمىًكم  راء ، كى
ًفي هىذىا اٍنًرطىاع النلٍسؿ   .(2)مف أنزل فحالن كى

 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ
تباينػػػت  راء العممػػػاء فػػػى تفسػػػير لفظػػػة " العسػػػب " فػػػى الحػػػديث : كمػػػف  ػػػـ 

 االختالؼ فى بياف كله النهى فيه .
ف المراد بالعسب فى الحديث : الكراء الػذل يؤخػذ فركل أبك عبيد عف المكل أ

 عمى ضراب الفحؿ ، كنرؿ عف غير  أف العسب يعنى به :  الضراب نفسه .
 :بػكقد اختار أبك عبيد ما ذهب إليه المكل معمالن الختيار  بلنه لك أريد بالعسػ

 لشمؿ النهى كؿ أنكاع الضراب كفى هذا انرطاع لمنسؿ . ، راب نفسهػالض
كع إلػػػى أ ػػػؿ داللػػػة مػػػادة " عسػػػب " فػػػى المعػػػالـ المغكيػػػة نلػػػد انهػػػا كبػػػالرل

اسػػتعممت فػػى أ ػػؿ معناهػػا  لمضػػراب ، فػػركل الخميػػؿ : " العسػػب: طػػٍرؽي الفػػرس ، 
كربمػا اسػتعممه الشػاعر فػي النػاس .. كركل عػف أبػى ليمػى : العىٍسػب : مػاء الفحػػؿ 

                                           

،   ُْٓ/  ُ، كغريػب الحػػديث لبػى عبيػػد  َِٓ/  ٖ( ينظػر  الحػػديث فػى مسػػند اإلمػاـ أحمػػد ُ)
 .  ْٗ/  ّ، ك حيح البخارل  َّْ/  ٓ، كسنف أبى داككد  ِٔٔ/  ُكسنف الدارمى 

 . ُٓٓ،  ُْٓ/  ُ( ينظر : غريب الحديث لبى عبيد ِ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُْٕ 

كركل الزهػرل ،  (1)  "فرسان كاف أك بعيران. يراؿ : قطػع اآ عسػبه، أم : مػاء  ككلػد
عف شمر: عف اٍبف شيميؿ : عىٍسب اٍلفىٍحؿ : ًضرىابه ، ييرىاؿ : ًإنله لشديد العىٍسب "
(2) 

كركل ابف السكيت عف أبى عبيدة قكله : خا مت الدهناء بنػت مسػحؿ، أحػد 
إلػػى عامػػؿ  -كمػنهـ كػػاف العلػػاج-بنػي مالػػؾ بػػف سػػعد بػف زيػػد منػػاة، امػػرأة العلػػاج 

أبكها يعينها عمى ذلؾ، فراؿ له أهػؿ اليمامػة: أمػا تسػتحيي أف تطمػبى اليمامة. فكاف 
ف برػكا  العىٍسبى البنتػؾ؟ فرػاؿ : أنػا أحػب أف يكػكف لهػا كلػد ، فػ ف أفػرطتهـ أيًلػرىت، كا 

 .(3)دعكا اآ لها "

نزاء  : فهذ  الن كص المتعددة ترلح أف المراد بالعىٍسب هك الضراب كالطرؽ كا 
 الفحؿ .

أبػك عبيػد مػف تفسػير المػكل لمعسػب فػى الحػديث بمعنػى الكػراء أما ما اختار  
مػف بػاب تسػمية الشػي  باسػـ غيػر  إذا  (4)فرد خرله  عمى نػكع مػف الملػاز المرسػؿ

كاف معه أك مػف سػببه  ، فسػمى العسػب كػراء ؛ لنػه يكػكف بسػببه فالعالقػة بينهمػا 
 هى السببية كهك ما فسر  البغكل بركله : 

                                           

 باب العيف كالسيف كالباء معهما . ِّْ/ ُ ( ينظر : العيفُ)
 باب العيف كالسيف مع الباء . ٗٔ/  ِ( ينظر : تهذيب المغة ِ)
 . ِّٔ/ ُ( ينظر : اللفاظ ّ)
( كهك استعماؿ المفظ فى غيػر مػا كضػع لػه لعالقػة غيػر المشػابهة مػع قرينػة  ػارفة عػف إرادة ْ)

عمكمها كفنكنها لعبد الرحمف حسف حبنكػة المعنى ال مى . ينظر : البالغة العربية  أسسها ك 
 ـ . ُٔٗٗ،   ط / دار الرمـ الكلى  ِْٕالميدانى 



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُْٖ 

ًديػ" كىاٍلميرىادي ًمفى  ػرلحى ًفػي حى ػا  ى مىػى ًضػرىاًبًه، كىمى ػذي عى ًث ػالنلٍهًي هيكى اٍلًكرىاءي اللػًذم ييٍؤخى
اًبرو  مىؿً »لى  رى ًباٍلعٍسًب عىًف اٍلًكرىاًء، لىنلهي ػى ، فىعىبٌ «أىنلهي نىهىى عىٍف بىٍيًع ًضرىاًب اٍللى

 .(1)سىبىبه ًفيًه " 
 رع١ٍك ٚاعزٕزبج

بػػكؿ كػػال التفسػػيريف فػػى معنػػى العسػػب فػػى الػػذل أرا  هنػػا أنػػه  مػػف الممكػػف ق
الحديث ؛ لف لكميهما تخريل لغكل يمكف أف يخرلا عميه ، فتفسير العسب بالضراب 
لار عمى ال ؿ فى داللة المادة المغكية ، يمكف تخريله بلف فى الكالـ حػذفنا ، كأف 
ال ػػؿ فيػػه : نهػػى عػػف كػػراء عسػػب الفحػػؿ " فحػػذؼ المضػػاؼ كأقػػاـ المضػػاؼ إليػػه 

 مه .مرا
ػػػب بالكػػػر العسػػػا تفسيػػػكأمػ ى لهػػة الملػػاز المرسػػؿ لمعالقػػة بػػيف ػرلجي عمػػػراء فييخى

 ف العسب الذل هك الضراب . ػالكراء كالعسب ، لف الكراء يككف سببنا ع
كال يخفى أف النهى هنا عػف أخػذ الكػراء عمػى ضػراب الفحػؿ للػؿ مػا فيػه مػف 

رٍّـ ذلػؾ لمػا فيػه الغرر كاللهالة لنه قد يمرح كقد ال يمرح ، ق نما حي اؿ الخطابى : " كا 
طىػر ، إذ كػاف ذلػؾ شػػيئنا غيػر معمػـك كال ييػدرل هػؿ ييمىرٍّػح أـ ال ؟ كهػػؿ  ر كالخى مػف الغىػرى
ػص  تىٍعمىؽ الرلمكة ، أك الناقػة أـ ال ؟ فنهػى عنػه إذا كػاف الًكػارء فيػه شىػٍرطا ، كقػد رىخل

ٍعالن ، أك كرامة "  (2)فيه أقكاـ إذا كاف لي
 
 
 

                                           

 . ُّٖ/  ٖ( ينظر : شرح السنة ُ)
 . ُُِِ/  ِ( ينظر : أعالـ الحديث ِ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُْٗ 

اسٖ"  قكله (ُ) فى حديث العائفا  2
َ
خ ئص
َ
اخٍَ
َ
 ٠غغً د

 
  (2)" ثُ

قىػػاؿى أىبيػػك عبيػػد : كىأمػػا قىٍكلػػه : فىيغسػػؿ دىاًخمىػػة إزىار   ، فرػػد اٍختمػػؼ النلػػاس ًفػػي 
ـٍ ًإلىى الفخاذ كالكرؾ ، قىاؿى  بىٍعضه ٍعنىا ي ، فىكىافى بىعضهـ يذهب كهمه ًإلىى المذاكير ، كى مى

لىٍيسى هيكى ًعٍنًدم مف هىذىا ًفي شىٍيء ، ًإنلمىا أىرىادى بداخمة إزىار   : طػرؼ إزىار  أىبيك عيبىٍيدو : كى 
: كىالى أعممػهي ًإالل  اًنب اٍلىٍيمف مف الرلؿ ... قىػاؿى الدلاًخؿ اللًذم يىًمي لسد  ، كىهيكى يىًمي اٍللى

ًديث هىكىذىا  اءى ميفىسرنا ًفي بعض الحى لى
(3). 

 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ
ار : بزنة ًفعاؿ ػػ بكسر الفاء ػػ ملخكذ مف مف الٍزر كهى : اٍلريػكلة كالشػدة اإلز 

سطه كيحكيء  ي  دُّ شي ، ًلىف المؤتزر يى    (4)هبى مٍ ًبًه كى
                                           

: ييػٍؤتى قػاؿ  الزٍُّهػًرمٌ  مػا ركا   هك الذل ي يب بالعيف كقد كرد فى  فة الغسؿ منػه ( العائف : ُ)
ـل يملػه ًفػي اٍلرػدح، بردح فىيٍدخؿ كىفه ًفيػًه الرلؿ العائف  لهػه ًفػي  ، فيتمضػمض  ػ ـل يغسػؿ كى  ػ

ـل يٍدخؿ يىد  اٍلييٍسرىل فىي ب عمى كىفه اٍلييٍمنىى ، اٍلردح ـل يٍدخؿ يىد  اٍلييٍمنىى فىي ب عمى كىفػه  ،    
ـل يٍدخؿ يىد  اٍلييٍسرىل فىي ب عمى مرفره اٍلىٍيمف ، اٍلييٍسرىل ـل  ،   يٍدخؿ يىػد  اٍلييٍمنىػى فىي ػب عمػى  

ـل يٍدخؿ يىد  اٍلييٍسرىل فىي ب عمى قدمه اٍلييٍمنىى ، مرفره اٍلىٍيسىر ـل يػٍدخؿ يىػد  اٍلييٍمنىػى فىي ػب  ،    
ـل يٍدخؿ يىػد  اٍلييٍسػرىل فىي ػب عمػى ركبتػه اٍلييٍمنىػى ، عمى قدمه اٍلييٍسرىل ـل يػٍدخؿ يىػد  اٍلييٍمنىػى  ،    ػ
ـل يغسؿ دىاًخمىة إزىار   ، بته اٍلييٍسرىلفىي ب عمى رك ـل ي ػب عمػى ،    كىالى يكضع اٍلردح ًبػاٍلىٍرًض  ػ

مفه  بة كىاًحدىة   . رىأس الرلؿ اللًذم أيً يب ًباٍلعيًف مف خى
 . ُُِ/  ِينظر : غريب الحديث لبى عبيد 

تهػذيب المغػة  ، ك ُُِ/  ِ، كغريػب أبػى عبيػد  ّّٕ/  ٓ( ينظر الحػديث فػى : مكطػل مالػؾ ِ)
،  ِْٗ/  ّ، كالفػائؽ  ُٓٔ/  ُِ،  كشرح السنة لمبغكل  ِٓٔ/  ِ، كالغريبيف  ُِّ/ ٕ

  َُٖ/  ِ، كالنهاية  ِّٖ/ ُكغريب ابف اللكزل 
 . ُُِ/  ِ( ينظر قكله فى غريب الحديث ّ)
 باب الهمزة مع الزال . ّٗ/ ُ( ينظر  : الفائؽ  ْ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

َُِْ 

، أك  ػكب يحػيط بالن ػؼ السػفؿ مػف البػدف " كال يكػكف  (1)فةحى مٍ كهك فى المغة : المً 
 . (2)مخيطنا

ث " يغسػػؿ داًخمىػػةى ًإزارً  " فرػػاؿ كقػػد اختمػػؼ فػػى تحديػػد داللػػة قكلػػه فػػى الحػػدي
بعضػػهـ هػػى الفخػػاذ كالػػكرؾ ، كقيػػؿ المػػراد بهػػا : المػػذاكير كنػػى عنهػػا كمػػا يكنػػى 
بالسراكيؿ عػف الفػرج ، كذهػب أبػك عبيػد إلػى اف المػراد بهػا طػرؼ اإلزار مػف الػداخؿ 

 الذل يمى لسد المؤتزر .
النبارم فرػاؿ: " كقد أشار إلى هذا االختالؼ الهركل بما نرؿ عف أبى بكر بف 

قػػاؿ بعضػػهـ: داخمػػة اإلزار: مػػذاكر  ، كنػػي عنهػػا كمػػا يكنػػى عػػف الفػػرج بالسػػراكيؿ ، 
 . (3)فيراؿ: فالف نظيؼ السراكيؿ، كقاؿ بعضهـ: داخمة إزار : الكرؾ " 

ػػًديث العػػائف فىغسػػؿ دىاًخمىػػة إزىار  ، قيػػؿ : هيػػكى  ًفػػي حى كقػػاؿ الراضػػى عيػػاض : " كى
سىػد فىريػؿ : طرفه اللًذم يىًمي لسد   ٍكًضػعه مػف اٍللى زىار عىػف مى قيؿ : كنػى بداخمػة اإلًٍ ، كى

قيؿ : كركه"  (4)ييًريد : مذاكير  ، كى
ككاضح أف الخالؼ هنا يدكر بيف  حمؿ المفظ عمى حريرته ك بيف حممػه عمػى 

 الملاز بطريؽ الكناية .
 
 

                                           

 راء ف ؿ الهمزة .باب ال ُٔ/  ْ( ينظر : لساف العرب ُ)
كالمعلـ االشتراقى المؤ ؿ للفػاظ  باب الراء ف ؿ الهمزة ،  ّْ/  َُ( ينظر : تاج العركس ِ)

 . ِٖٗ/  ِالرر ف الكريـ لمدكتكر / محمد حسف لبؿ 
 . ِٓٔ/  ِ( ينظر : الغريبيف ّ)
 . ِٓٓ/  ُ( ينظر : مشارؽ النكار ْ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُِْ 

 رع١ٍك ٚاعزٕزبج
عمى حريرته كأف قكلػه "  الذل أرا  هنا مكافرة أبى عبيد فى اختيار  حمؿ المفظ

اًنػب  يغسؿ داخمة إزار  " المػراد بػه طػرؼ إزىار  الػدلاًخؿ اللػًذم يىًمػي لسػد  كىهيػكى يىًمػي اٍللى
 اٍلىٍيمف كذلؾ لكلك  :

أف تفسير داخمة اإلزار بمعنى طرفه الداخؿ الذل يمى اللسد يتفؽ مػع المعنػى  : أٚالً 
، ففػى المحكػـ " كداًخػؿ كيػٌؿ شىػٍيء: باطنيػه المغكل لكممة " داخمة " التى تعنى الباطف 

ػػيالؤ  : ًنيلتػػه  الػػدلاًخؿ ..... كدىٍخمػػةي الرلػػؿ، كدىخيمتػػه، كدىًخيمػػه، كديٍخميمػػه كديٍخمىمػػه، كديخى
: عرفػػت داًخمىتػػه،  قىػػاؿى الملحيػػانيُّ مىػػدي  كبطانتػػه، ًلىف ذىًلػػؾ كيمػػه يداخمػػه ، كى كمىذهبػػه كخى

 . (1)، كدىخيمته، أىم باطنىه الدلاًخؿكدىٍخمىتىه، كًدٍخمىتىه، كدىًخيمه
 
ً
أف حمؿ المفظ عمى حريرته أكلى مف حممه عمى الملاز فتحديد داللة "داخمة  : بثب١ٔ

اإلزار " بمعنى طرفه الذل يمى لسد  أكلى مف الركؿ بلنه كنى بهػا عػف المػذاكير أك 
 الفرج أك غير ذلؾ مف الملاز .

 
ً
ر فى حديث  خر بنفس المعنى الذل فسرت به ما لاء مف تفسير داخمة اإلزا :ب ثبٌث

مىػى ًفرىاًشػ ـٍ أىٍف يىٍضػطىًلعى عى ػديكي ًه، ػهنا ، كهػك قكلػه  ػمى اآ عميػه كسػمـ  " "ًإذىا أىرىادى أىحى
مىٍيػًه "ػفىٍميىٍنػ مىفىػػهي عى ػا خى ـل ًليىػٍنفيٍض ًبهىػػا ًفرىاشىػهي، فىً نلػهي الى يىػػٍدًرم مى قيػػؿ ،  (2)ًزٍع دىاًخمىػةى ًإزىارًً ،  يػػ

ؽ مػا ًبًشػمىاله عمػى  ػذ إزارى  بيىًمينػه كًشػماًله فىيمػزى فيى تفسير  لف الميتلػًزر إذا اتىػٌزرى يىٍلخي
مػػه  أىمػػره  تىػػى مػػا عىالى سىػػًد  فهػػك دىاًخمىػػة إزارً  كيىػػريدُّ مػػا ًبيىًمينػػه عمػػى دىاًخمػػة إزار ، فمى لى

ٍرًفًرػػه اليسىػر كدىفىػع ًبيىًمينػ ًشػي سيػركطى إزار  أمسىػكىه بمى ه عػػف نفسػه، فػ ذا  ػار إلػػى فخى
                                           

 كالالـ "  د خ ؿ " . " الخاء كالداؿ َُْ/  ٓ( ينظر  : المحكـ ُ)
، ككسػنف ابػف  ِِٖ/  ُٓ، كمسػند أحمػد  ِِّ/  ٓ( الحديث : فػى م ػنؼ ابػف أبػى شػيبة ِ)

 .  َْ/  ٓماله 



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُِِْ 

ػةى اإلزار كتىبرىػى الدلاًخميػة ميعىملرػة، كبهػا يىرىػع  ػٌؿ بيمينػه خاًرلى ػٌؿ إزار ى، ف نلمػا يىحي ًفراًشػه فحى
 . (1)النلفضي لنها غىيري مىشغيكلًة اليىًد 

اا
ً
اسػػتظهار بعػػض العممػػاء لمػػا اختػػار  أبػػك عبيػػد مػػف تفسػػير داخمػػة اإلزار  : بساثع

ر  مف القكاؿ حيث رلحه ابف العربى فراؿ : كقد اختمىؼى الٌناسي في كترليحه عمى غي
ػهي كالٌظػاهر منػه  بػؿ هػك  -ذلؾ: فمنهـ مف قاؿ: هك ًكنايػةه، يعنػي بداخمػة إزار  : فىٍرلى

 .(2): أٌف يريدى به ما يمي البدف مف اإلزار-الحٌؽ 
ـ :ا 3  مىٍيًه السلالى ًديث النلًبي عى ب"  ًفي حى

َ
بْ مي

َ
مي َ
ب١َٔخاإلأ

َ
ّ
َ
خ ٠
َ
حىّ
أ
اٌ
َ
ٚ ، ْ "(3)  " 

ػاف مػف مىكلػة ًلىنلهىػا مكلػد النلًبػي  يمى ػا بىػدىأى اإلًٍ نلمى ػاف" كىاً  ػاف يمى يمى قاؿ أبك عبيد : قىٍكلػه : اإلًٍ
ًف :  ًدينىة فىًفي ذىًلؾ قىكالى ـل هىالر ًإلىى اٍلمى ـ كمبع ه   مىٍيًه السلالى  عى

ب
َ
ػة مػف : فىً نلػهي ييرىػاؿ: ًإف مى  أِب َأحاذّ٘ ييرىػاؿ : ًإف تهىامى ػة كى كلػة مػف أىرض تهىامى

ٌكػ ػا كىاًلػي مى ًلهىػذىا سػمي مى ة مػف أىرض اٍلػيمف كات ػؿ بهىػا التهػائـ فىكىانىػت ػى أىرض اٍلػيمف كى
اًنية ....   . مىكلة عمى هىذىا التلٍفًسير يىمى

ٗ ا٢خش
أ
خ
َ
ٛ
أ
اٌ
َ
مىٍيػًه السلػالى  : ٚ ػًديث ًإف النلًبػي عى ـ أىنه يٍركل ًفي الحى ـ قىػاؿى هىػذىا اٍلكىػالى

بىػيف اٍلػػيمف فىلىشىػارى ًإلىػػى  مىكلػػة كىاٍلمىدينىػة ًحينىًئػػذو بىينػه كى كىهيػكى يىٍكمًئػذو بتبػػكؾ نىاحيىػة الشلػاـ كى
ػاف أىم هيػكى مػف هىػًذ  النلاًحيىػة ،  يمىاف يمى : اإلًٍ نىاحيىة اٍليمف كىهيكى ييًريد مىكلة كىاٍلمىدينىة فىرىاؿى

ف لـ يىكي  كنىا مف اٍليمف فرد يلكز أىف ينسبا ًإلىٍيهىا ًإذا كىانىتىا مف ناحيتها ...قػاؿ: فهما كىاً 

                                           

 . ْٔٔ/  ُ( ينظر : الملمكع المغيث ُ)
 . ّْٕ/  ٕ( ينظر : المسالؾ فى شرح مكطل مالؾ ِ)
،  َْٔ/  ٔشػيبة كم نؼ ابف أبػى   ُّٕ/  ٓ، ك  ُٕٗ/  ْالحديث فى  حيح البخارل  (ّ)

 . ُٕ/  ُ، ك حيح مسمـ   ُّّ/  ُِكمسند اإلماـ أحمد 



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُِّْ 

اًنيػة  ػاف كهػـ يىمى يمى ار يىريػكؿ: هػـ ن ػركا اإلًٍ يٍذهب ك ير مف النلاس ًفي هىذىا ًإلىى اٍلىٍن ى كى
ك  ًعٍنًدم يمىاف ًإلىٍيًهـ عمى هىذىا اٍلمىٍعنى. كىهيكى أحسف اٍلكيلي فنسب اإلًٍ
(1)  

 اعخ ٚاٌزح١ًٍاٌذس
قبػػؿ الخػػكض فػػى تحديػػد المػػراد مػػف هػػذا الحػػديث أقػػكؿ :" قكلػػه " يمػػاف " عمػػى 

المعركؼ ، كسمى يمنا لنه عمػى يمػيف الكعبػة ، كمػا  (2)النسبة إلى اليمف ذلؾ البمد
اؿ  يمنػٌي ، ػف  أف يرػػى اليمػػسمى الشاـ لنه عمى شمالها ، كالرياس فى النسػبة إلػ

 . (3) النُّكف، كحذفكا يىاء النٍٍّسبة. إال أنهـ زادكا ألفا قبؿ
كقػػد اختمػػؼ العممػػاء فػػى تفسػػير المػػراد مػػف قكلػػه  ػػمى اآ عميػػه كسػػمـ فػػى 
ػاف " ، كقػد نرػؿ أبػك عبيػد عػف العممػاء فػى ذلػؾ  ال ػة تػلكيالت  الحديث " اإليماف يمى

 كهى :
ذ  التلكيػػؿ أف قكلػػه " اإليمػػاف يمػػاف " يػػراد بػػه : مىكلػػة شػػرفها اآ تعػػالى ، كهػػ :األٚي 

ًلهىػذىا  ػة مػف أىرض اٍلػيمف  كى ييرىػاؿ : ًإف تهىامى ػة كى مبنى مف لهة أف مكة مف أىرض تهىامى
سمي مىا كىاًلي مىكلة مف أىرض اٍليمف كات ؿ بهىا التهائـ فىكىافى مىكلػة عمػى هىػذىا التلٍفًسػير 

 يىمىاًنية.
بنى هذا التلكيؿ عمػى ًإف أف المراد بركله " اإليماف يماف " مكة كالمدينة كم : اٌثبٔٝ

مىكلػػة كىاٍلمىدينىػػة  ـ كىهيػػكى يىٍكمًئػػذو بتبػػكؾ نىاحيىػػة الشلػػاـ كى ـ قىػػاؿى هىػػذىا اٍلكىػػالى مىٍيػػًه السلػػالى النلًبػػي عى
بىيف اٍليمف فىلىشىارى ًإلىى نىاحيىة اٍليمف كىهيكى ييًريد مىكلة كىاٍلمىدينىة .  ًحينىًئذو بىينه كى

                                           

 . ُْٔػ  ُُٔ/  ِ( ينظر : غريب الحديث لبى عبيد ُ)
 " م ـ ف " . ُٖٓ/  ٔ( ينظر : مراييس المغة ِ)
، كشػػرح   ّٖٕ/  ُٓ، كتهػػذيب المغػػة  ْْٗ/ ُ( ينظػػر : ت ػػحيح الف ػػيح البػػف درسػػتكيه ّ)

 . ُِٕ/  ُالف يح البف هشاـ



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُِْْ 

عبيد أف المػراد بركلػه " اإليمػاف يمػاف " الن ػار لنهػـ  كهك ما حسنه أبك :اٌثبٌث 
 (2)، كالهػركل(1)يمانية . كقد نرؿ هػذ  التػلكيالت عػف أبػى عبيػد غيػر كاحػد كػالزهرل

 .(5)كغيرهـ  (4)كالراضى عياض (3)كالميكرقى
 رع١ٍك ٚاعزٕزبج

الػػذل أرا  هنػػا : أنػػه لػػيس هنػػاؾ مػػا يمنػػع مػػف حمػػؿ المفػػظ عمػػى حريرتػػه فػػى 
، كعميه يككف المراد به " أهؿ اليمف ذلؾ البمد المعركؼ ، فحمؿ المفظ عمػى الحديث 

الحريرة أكلى مف تلكيمه ، خا ػة كأنػه كلػد مػف العممػاء مػف يرػكؿ بػذلؾ كيدعمػه ، 
 فرد نيرؿ عف الشيخ أبى عمرك بف ال الح قكله : "

ػعى أىبيػ مى لىػٍك لى ًح : كى ػالى ٍمػًرك ٍبػفي ال ل ػمىؾى سىػًبيمىهي " قىاؿى الشلٍيخي أىبيػك عى ػٍف سى مى ك عيبىٍيػدو كى
ك ي  ٍيًر مىا ذىكىػري كا ًإلىى غى اري تىلىملميكهىا ، لى ى ٍيري ي كى ـه كىغى مىعىهىا ميٍسًم ًديًث ًبلىٍلفىاًظًه كىمىا لى ؽى اٍلحى طيري

ػا هيػكى اٍلمى  مىػى مى لىمىا تىرىكيكا الظلاًهرى ًبلىفل اٍلميرىادى اٍلػيىمىفي كىأىٍهػؿي اٍلػيىمىًف عى ًؽ ، كى ٍفهيػكـي ًمػٍف ًإٍطػالى
ـٍ  ػاطىًبيفى ًبػذىًلؾى فىهيػ ٍممىػًة اٍلميخى ػاري ًمػٍف لي ـٍ أىٍهؿي اٍلػيىمىًف " كىاٍلىٍن ى ذىًلؾى ؛ ًإٍذ ًمٍف أىٍلفىاًظًه " أىتىاكي

ػا نلمى اءى أىٍهؿي اٍلػيىمىًف " كىاً  ـى " لى مل سى مىٍيًه كى ملى الملهي عى كىذىًلؾى قىٍكليهي  ى ـٍ ، كى ٍيريهي ػاءى ًحينىًئػذو  ًإذنا غى لى
ـٍ  ػػاًنًه ػػاًؿ ًإيمى ػػا يىٍرًضػػي ًبكىمى ـٍ ًبمى ػػفىهي ـى كى ى ػػمل سى مىٍيػػًه كى ػػملى الملػػهي عى ـل ًإنلػػهي  ى ػػاًر ،  يػػ ٍيػػري اٍلىٍن ى غى
كىافى ذىًلؾى ًإشىارىةن ًلإٍلًيمىاًف ًإلىى مىٍف أىتىا ي ًمٍف أىٍهػًؿ اٍلػيىمىفً  يمىافي يىمىافو " كى مىٍيًه " اإلًٍ رىتلبى عى الى  كى

ًدينىًة "  . ًإلىى مىكلةى كىاٍلمى

                                           

 كما بعدها . ّٖٕ/  ُٓ( ينظر : تهذيب المغة ُ)
 . ََِٔ/  ٔ( ينظر : الغريبيف لمهركل ِ)
 . َُّ/ ُ( ينظر : تفسير غريب ما فى ال حيحيف ّ)
 . َّْ/  ِ( ينظر : مشارؽ النكار ْ)
 . ََّ/  ٓ( ينظر : النهاية البف ال ير ٓ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُِْٓ 

مىى أىٍهًؿ اٍلػيىمىًف  ٍمًمًه عى حى مىى ظىاًهرًً  كى ـً عى كيركؿ أيضا : "" كالى مىاًنعى ًمٍف ًإٍلرىاًء اٍلكىالى
عيهي ًمٍنػػهي نيًسػػبى ذىًلػػؾى  تىلىكُّػػد اٍضػػًطالى ػػهي ًبػػًه كى قىػػًكمى ًقيىامي ػػؼى ًبشىػػٍيءو كى ػػًف اتل ى ًريرىػػةن ًلىفل مى حى

اؿي أىٍهًؿ اٍليىمىًف ًحينىًئذو ًفي الشل  اًلًه ًفيًه ، كىهىكىذىا كىافى حى كىمىاًؿ حى يُّزًً  ًبًه كى ٍيءي ًإلىٍيًه ًإٍشعىارنا ًبتىمى
ٍكًتػػًه  ًفػػي أىٍعرىػػاًب مى ـى كى ػػمل سى مىٍيػػًه كى ػػملى الملػػهي عى يىاًتػػًه  ى ػػاؿي اٍلكىاًفػػًديفى ًمٍنػػهي ًفػػي حى حى ػػاًف كى يمى اإلًٍ

ٍيسو اٍلرىرى  قىػًكمى ًإيمىانيػهي فىكىانىػٍت كىليكى ـى قىٍمبيػهي كى ًم ًشٍبًهًهمىا ، ًمملٍف سى ًنيٍّ كى ٍكالى نىيٍّ كىأىًبي ميٍسًمـو اٍلخى
ٍيػًر أىٍف يىكيػكفى ًفػي ذىًلػؾى نىٍفػيه لىػهي  ـٍ ًمػٍف غى ػاًنًه ػاًؿ ًإيمى ـٍ ًلذىًلؾى ًإٍشعىارنا ًبكىمى يمىاًف ًإلىٍيًه ًنٍسبىةي اإلًٍ

ـٍ ، فىػالى  ٍيػرًًه ػافي ًفػي أىٍهػًؿ  عىٍف غى يمى ـى " اإلًٍ ػمل سى مىٍيػًه كى ػملى الملػهي عى بىػٍيفى قىٍكًلػًه  ى مينىافىػاةى بىٍينىػهي كى
ػافو فىػً فل  ـٍ ًحينىًئذو الى كيؿُّ أىٍهًؿ اٍليىمىًف ًفػي كيػؿٍّ زىمى كديكفى ًمٍنهي اًز "  يـل اٍلميرىادي ًبذىًلؾى اٍلمىٍكلي  اٍلًحلى

  (1)الملٍفظى الى يىٍرتىًضيًه "

كأرل أف مػػا ذهػػب إليػػه الشػػيخ ابػػف ال ػػالح كػػاؼ فػػى الػػرد عمػػى تػػلكيالت أبػػى 
ا اآلتى :  عبيد فى الحديث كمما يدعمه أيضن

الت ريح بالخيريػة لهػؿ الػيمف فػى أحاديػث أخػرل منػه مػا ركا  الطحػاكل    ٔ
يٍ  ـى أىنلهي كىافى يىٍعًرضي خى مل سى مىٍيًه كى ملى الملهي عى ًديًث النلًبيٍّ  ى ػاًؿ مف حى ٍيػري الرٍّلى : خى ػؿه ال فىرىاؿى رىلي

: كىػذىٍبتى  . فىرىػاؿى كًد ًمػٍف أىٍهػًؿ نىٍلػدو ـٍ الًبسيك اٍلبيري ييكًلًه نىاًسل خي مىى مى ـٍ عى هي اًعميك ًرمىاحى اؿه لى ًرلى
اًؿ ًرلى  ٍيري الرٍّلى اًممىةى  "ػاؿي أىهٍ ػبىٍؿ خى ـى كىعى ذىا لي ًؿ اٍليىمىًف اإلٍيمىافي يىمىافو  ؿي لىٍخـو كى

(2) . 

ما لاء مف إشارته  مى اآ عميه كسمـ بيد  نحك اليمف كقكلػه " اإليمػاف    ٕ
 : ، قىػػػاؿى ـى ػػمل سى مىٍيػػًه كى ػػػملى اآي عى ، أىفل النلًبػػيل  ى ٍسػػعيكدو ػػػٍف أىًبػػي مى ههنػػا " فػػركل البخػػارل عى

                                           

، تحفػة   ٗٗ/  ٖح البػارل البػف حلػر ، كفت  ّّ،  ِّ/ ِ( ينظر : شرح النككل عمى مسمـ ُ)
 . َِّ/  َُاالحكذل لممباركفكرل 

 . ُٔٔ/  ُ، كغريب الحديث لمخطابى   ِّٕ/  ِ( ينظر : شرح مشكؿ اآل ار ِ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُِْٔ 

فىػػاءي كىًغمىػػظي الري » ػػافي هىػػا هينىػػا كىأىشىػػارى ًبيىػػًدً  ًإلىػػى الػػيىمىًف، كىاللى ميػػكًب ًفػػي الفىػػدلاًديفى ًعٍنػػدى اإًليمى
رى  ميضى ًبيعىةى، كى ٍيثي يىٍطميعي قىٍرنىا الشلٍيطىاًف رى كًؿ أىٍذنىاًب اإًلًبًؿ، ًمٍف حى  (1)«أي ي

  . ٍسػػعيكدو ػػٍف أىًبػػى مى : سىػػًمٍعتي قىٍيسنػػا يىػػٍرًكل عى كهػػك عنػػد الراضػػى عيػػاض بمفػػظ قىػػاؿى
ػػمل  سى مىٍيػػًه كى ػػملى اآي عى : أىشىػػارى النلبػػىُّ  ى : " أىال ًإفل اإًليمػػافى قػػاؿى ـى ًبيىػػًدً  نىٍحػػكى اٍلػػيىمىًف، فىرػػاؿى

ٍيػثي يىٍطميػعي  ػكًؿ أىٍذنػاًب اإًلًبػًؿ، حى ، ًعٍندى أي ي فل اٍلرىٍسكىةى كىًغمىظى اٍلريميكًب ًفى اٍلفىدلاًديفى هاهينا، كىاً 
رى " ميضى ًبيعىةى كى قىٍرنا الشلٍيطىاًف، ًفى رى
(2). 

ب له أ ػحاب الحػديث فػى م ػنفاته ، فعرػد ابػف أف تفضيؿ أهؿ اليمف بك    ٖ
فىٍضػًمهىا " ػاءى ًفػي اٍلػيىمىًف كى ػا لى أبى شيبة فى م نفه بػاب عنكانػه " مى
، كعرػد المػاـ  (3)
ػاًئؿي  أىٍهػًؿ اٍلػيىمىًف" أحمد فى كتابه فضائؿ ال حابه بابا عنكانػه " فىضى
، كأ ػرح مػف  (4)

ػػًؿ أىٍهػػًؿ ذلػػؾ مػػا فعمػػه اإلمػػاـ مسػػمـ حيػػث عرػػد فػػى  ػػحيحه بابنػػ ا عنكانػػه " بىػػابي تىفىاضي
اًف أىٍهًؿ اٍليىمىًف ًفيًه " ريٍلحى يمىاًف ًفيًه، كى اإلًٍ
(5) . 

فهػػذا التبكيػػب مػػف أهػػؿ العمػػـ يفيػػد اخت ػػاص أهػػؿ الػػيمف بهػػذا دكف غيػػرهـ ، 
 كعميه فحمؿ المفظ  فى الحديث عمى حريرته كالظاهر منه أكلى مف تلكيمه .

                                           

 . ُِٖ/  ْ( ينظر :  حيح البخارل ُ)
 . ِْٗ/  ُ( ينظر : إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ ِ)
 . َْٔ/  ٔ( ينظر :م نؼ ابف ابى شيبة ّ)
 . ُٖٔ/  ِنظر : فضائؿ ال حابة ( يْ)
 . ُٕ/ ُ( ينظر :  حيح مسمـ ٓ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُِْٕ 

ًديث أبي بكر الٌ دا ٗ يؽ ػ رىًضي اآ عىنهي ػ ًحيف منعته اٍلعىرىب الزلكىاة فىريؿ لىهي : ًفي حى
اااَلَ : "  اقبػػؿ ذىًلػػؾ ًمػػٍنهيـ فىرىػػاؿى 
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 . (1)ٌمبرٍزُٙ ع

: الًعرػاؿي :  ػدقية م ػدقةي عػاـو ييرىػاؿ : قػد ايًخػذى قىاؿى أىبيك عبيد : قاؿى اٍلكسىائي 
ـ اٍلعىرىب  -ًمٍنهيـ ًعراؿ هىذىا اٍلعىاـ  ًإذا أيًخذىت ًمٍنهيـ  دقتيه ....قىاؿى أىبيك عبيد : فىهىذىا كىالى

ملػد  ًديث غير ذىًلػؾ ، ذكػر اٍلكىاًقػًدٌم : أىف ميحى اءى ًفي بعض الحى قد لى كؼ ًعٍندهـ . كى اٍلمىٍعري
سػمـ فىكىػافى بف مسما مىٍيػًه كى دىقىة ًفي عهد رىسيكؿ اآ  مي المله عى مة كىافى يٍعمؿ عمى ال ل

ػػاءى بفريضػػتيف أىف يىػػٍلًتي ًبعرالٍيهمػػا كًقرانىيهمػػا. ... قىػػاؿى أىبيػػك عبيػػد :  يىػػٍلمر الرلػػؿ ًإذا لى
ـ اٍلعىػرىب عمػى الرىػٍكؿ الكؿ ًديث ، كالشكاهد ًفػي كىػالى اءى ًفي الحى أىك ػر ، كىهيػكى  فىهىذىا مىا لى

ٍعنىى. أشبه ًعٍنًدم ًباٍلمى
 (2) 

 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ
مدار االختالؼ فى هذا الحديث حكؿ تفسير داللة لفظة " عراؿ " المذككرة فيه 

 ، حيث اختمؼ العمماء فى داللتها كتلكيمها عمى خمسة كلك  عمى النحك التالى :
: أف العرػاؿ معنػا  :  ػدقة  (3)كهػك مػا حكػا  أبػك عبيػد عػف الكسػائى : اٌٛخٗ األٚي

ًإذا أيًخػذىت ًمػٍنهيـ  ػدقته  ، كقػد رلػح  -عاـ ، ييرىاؿ : قد ايًخذى ًمٍنهيـ ًعرػاؿ هىػذىا اٍلعىػاـ 
 أبك عبيد هذا الركؿ الكؿ لكردكد الشكاهد عميه مف كالـ العرب كمف الحديث . 

                                           

، ك ػحيح  ّْْ/  ِ، كم ػنؼ ابػف أبػى شػيبة  َِٖ/ ُ( ينظر الحديث فى مسػند الشػافعى ُ)
 . ّٗ/  ِ، كسنف أبى داككد  ُٓ/  ُ، ك حيح مسمـ  ّٗ/  ٗك حيح البخارل 

 . َِٗ/  ّ( ينظر : غريب الحديث لبى عبيد ِ)
 باب العيف كالراؼ كالالـ . ُٗٓ/  ُؿ فى العيف ( كهك قكؿ الخميّ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُِْٖ 

ف عمى عً  ف فلما كالـ العرب فرد ركل عف ال معى أنه ييرىاؿ : بعث فالى رػاؿ بنػي فػالى
دىقىات -  كأما الشعر فرد استدؿ بركؿ عىٍمرك بف العٌداء اٍلكىٍمًبٌي : ،  هـٍ ًإذا بيًعث عمى  ى

  ذذذعى ِعقذذذاال َفلذذذم َيْتذذذُر  لنذذذا َ ذذذَبد ً 
 

 َفكيذذذذذِ لَذذذذذو  ذذذذذد  ذذذذذعى عمروعقذذذذذالي  ...
 

 ألصذذذَبل  لحذذذّا أو بذذذاد  َولذذذم َيجذذذدو 
 

 (ٔ)ِعْنذذذذد  لتفذذذذِرِق فذذذذا  لهيجذذذذا ِجمذذذذالي ِ  ...

 

دىقىة عىاـ  قاؿ  .(2): فىهىذىا الٌشٍعر يبٌيف لىؾ أفل العراؿ إٌنما هيكى  ى
ػػا أىٍحيىػػا  ػػادىة فىمىمل ػػاـ الرلمى ػػدىقىة عى ػػف عمػػر أىنػػه أٌخػػر ال ل كأمػػا الحػػديث فبمػػا ركل عى
ـٍ فػػيهـ ًعرػػاال كائتنػػي  مىػػٍيًهـ ًعرػػاليف فاقسػػ النلػػاس بعػػث اٍبػػف أبػػي ذيبىػػاب فىرىػػاؿى : اعرػػؿ عى

 .(3)ًباآٍلخرً 
أف العراؿ معنا  : ما يعرؿ به البعير أل : الحبؿ الذل يربط به كهػك  : ٌٛخٗ اٌثبٔٝا

ػاؿ تىٍسػًميميهي  مىػى رىبٍّ المى الذم تعرؿ به الفريضة التي كانت تؤخذ في ال دقة . يلب عى
قىاؿى اٍبفي عىاًئشىةى: كىافى ًمفٍ  ـٍ ييٍمًكٍف تىٍسًميميهي ًإال مىعىهي  ى ػدًٍّؽ ًإذىا  مىعى اٍلبىًعيًر ًإذىا لى عىادىًة اٍلمي ى

ٍيًف يىشيػػدُّ ي ًفػػي  ، فىيىٍرػػًرفى ًبػػًه بىػػٍيفى بىًعيػػرى ٍبػػؿي ، كىهيػػكى اٍلحى فو ػػدىقىةى، أىٍف يىٍعًمػػدى ًإلىػػى قىػػرى ػػذى ال ل أىخى
، فىكيػػؿُّ قىػػرىنىٍيًف ًمٍنهىػػا عً  ، فىتيسىػػملى ًعٍنػػدى ذىًلػػؾى اٍلرىػػرىاًئفى ػػا، ًلػػئىال تىتىشىػػرلدى اإًلًبػػؿي .أىٍعنىاًقًهمى  (4) رىػػاؿه

لى هذا ذهب مالؾ كابف أبى ذئب.  (5) كا 

                                           

/ َّ، كتاج العػركس ْْٔ/  ُُ( البيتاف مف البسيط لعمرك بف العداء الكمبى فى لساف العربُ)
 . ِٔٔ/  ٖباب الالـ ف ؿ العيف ، كالمعلـ المف ؿ   ِٕ/ َّالعركس

 . ُُِ/ ّ( ينظر : غريب أبى عبيد ِ)
 . ٖٕ/  ٔمبيهرى ( ينظر الحديث فى : معرفة السنف كاآل ار لّ)
،  ْْٗ/  ٓ، كشػػػػػػػرح السػػػػػػػنة لمبغػػػػػػػكل  ْٖ/  ِ( ينظػػػػػػػر : غريػػػػػػػب الحػػػػػػػديث لمخطػػػػػػػابى ْ)

 . َِٖ/ّكالنهاية
 . ِْٓ/  ُ( ينظر  : أكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ لمراضى عياض ٓ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُِْٗ 

ػدىقىة مػف  : اٌٛخٗ اٌثبٌث أف المراد بالعرػاؿ فػى الحػديث : هػك أف يلىخػذ اٍلمي ػدؽ ال ل
ال فهػك العرػاؿ  عيف الشلٍيء المزكى دكف عكضه ، فىً ذا أىخذ الػٌ مف قيػؿ أىخػذ نىٍرػدا ، كا 

 كأنشد شاهدا له قكله : (1)كبه قاؿ المبرد
ذذذاِف َيْضذذذِرُف َطْبلَذذذ ُ أََتا  َنذذذا أَُبذذذو  لَخطَّ

 

َفذذذذذَردَّ ولَذذذذذْم َيأُْخذذذذذْ  ِعَقذذذذذااًل َوال َنْقذذذذذًد  ...
(ٕ) 

ٓ 

ػٍت إبمكػـ إذا  : اٌٛخٗ اٌشاثع ٍيؿو قىػاؿى : العىػرىبي تىريػكؿي : أىفرضى ذىهىػبى ًإلىٍيػًه النلٍضػري ٍبػفي شيػمى
بىٍت ًفيهىا الفريضةي كأىشنىرىٍت إًبمكـ. قىاؿى : كالشىػنىؽي  لى ٍمػسو ًمػف اإًلًبػؿ  كى : أف يكػكف فػي خى

ػاضو  بىػٍت فيهػا ابنىػةي مىخى لى ٍمسنػا كًعٍشػًريف فػ ذا كى شىاةه كفي عىٍشػرو شىػاتىاف إلػى أىٍف تىٍبميػغى خى
.  (3) فهي الًعرىاؿي
ػذي  : اٌٛخٗ اخلبِظ ػار اللتػي ييٍؤخى كيٌؿ مىا أيًخذى ًمف الىٍ نىاًؼ ًمف اإًلًبًؿ كالبرىًر كالغىنىـ كال ٍّمى

ٍنًفًه  ،كسيمٍّيى ًعرىاال لىفل الميؤىدٍّم لىػهي ًمنٍ  هىا العيٍشري كًنٍ ؼي العيٍشًر فىهىذىا كيمُّهي ًعرىاؿه في  ى
نىػعى  ٍنػهي اإًل ٍػـ اللػًذم يطمبػهي اآي ًبػًه إذا مى ػٍمطىاف كتىًبعىتىػهي ، كعىرىػؿى عى ٍنهي طىًمبىةي السُّ قىٍد عىرىؿى عى

 (4)يد الضرير.الزلكىاة، كعزل هذا الركؿ لبى سع
 (5) ة .ػكؽ ال دقػف حرػاكم عراالن مػاؿ : ما يسػراد بالعرػأف الم :اٌٛخٗ اٌغبدط 

 
 

 رع١ٍك ٚاعزٕزبج

                                           

 . ِٖٕ/  ُِ، كفتح البارل  َّٕ/  ُ( ينظر : الكامؿ لممبرد ُ)
 . ْٗ/ ِ، كغريب الخطابى  َّٕ/ ُ( البيت مف الطكيؿ بال عزك فى الكامؿ  ِ)
 . ْٖ/ ِ( ينظر : غريب الحديث لمخطابى ّ)
 . ِٖٕ/  ُِ، كفتح البارل ْٗ/  ِ( ينظر : غريب الخطابى ْ)
 . ْٔٔ/ ّ( ينظر : ملمع بحار النكار ٓ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

َُّْ 

مما تردـ عرضه مف أقكاؿ فػى تحديػد داللػة لفػظ " العرػاؿ " فػى الحػديث " أرل 
أف أقرب الكلك  إلى ال حة قكؿ مف ذهب إلى أف المراد بالعراؿ : الحبؿ الذل تعرػؿ 

رًٍّريفى قاؿ النككل :  به  الفريضة فى ال دقة ، كهك مىذىهىبى كىً ير ًمفى اٍلميحى
ٍبػػؿي اللػػًذم ييٍعرىػػؿي ًبػػًه  ػػرىادى ًباٍلًعرىػػاًؿ اٍلحى رًٍّرػػيفى ًإلىػػى أىفل اٍلمي كفى ًمػػفى اٍلميحى ذىهىػػبى كىً يػػري " كى

مىاعىةو ًمػفٍ  لى اًحًب التلٍحًريًر كى ... كىهيكى اٍخًتيىاري  ى ًريفى  اٍلبىًعيري ػذلاًؽ اٍلميتىػلىخٍّ حي
كممػا يػدعـ  (1) 

 هذا المذهب أمكر :
ٍخػػػرىجى  :أٚال  ػػػرىجى مى أف سػػػياؽ الحػػػديث يرػػػكم هػػػذا الػػػرأل ، فػػػالكالـ فػػػى الحػػػديث قػػػد خى

التلٍضػػًييًؽ كىالتلٍشػػًديًد كىاٍلميبىالىغىػػًة فػػى استر ػػاء مػػا كػػاف يدفعػػه هػػؤالء المرتػػدكف مػػانعك 
ميػه كسػمـ ػ فػى حياتػه فىيرتضػى السػياؽ الحمػؿ عمػى الزكاة لرسكؿ اآ ػ  ػمى اآ ع

رىارىتىهي كهك الحبؿ الذل يعرؿ بػه البعيػر ، كلػك حمػؿ معنػا   حى ملؽى ًبًه ًقتىالىهـ  كى ًقملةى مىا عى
 .(2)عمى  دقة العاـ كما فسر أبك عبيد لـ يح ؿ ذلؾ المعنى

: ملػدى  كيؤكد ذلؾ ما ركا  الخطابى عف أحمد بف الحيسىٍيف التيمي قىػاؿى سىػًمٍعتي ميحى
بف إبراهيـ بف سعيد العىٍبدمل ..يىريكؿ: إنلمىا ييٍضرىبي المى ىؿ في ًمٍ ًؿ هىذىا بالىقىؿٍّ فىمىا فىٍكقىػهي 
ػا ًمٍنػهي كلىػٍيسى  ػاؿ ال أيٍعًطيػؾى كال ًدٍرهىمن نىعىػهي الكىً يػرى مػف المى ػؿ: إذا مى ػؿ لمرللي كىمىا يىريكؿ الرللي

: ال أيٍعًطيؾى كال ًمائىةى أىٍلؼو كنىٍحكىهىا "بالسلاًئغى أىٍف يىريك  . (3)ؿى

مما يدعـ حمػؿ الحػديث عمػى المبالغػة فػى بيػاف أقػؿ مػا يراتػؿ عميػه أف هػذا  : ثب١ٔب
الحديث قد لاء فى ركاية أخرل " عناقا " كالعناؽ مف أكالد المعزل فهي الن ى التػي 

                                           

 . َِٖ/ ُ( ينظر : شرح النككل عمى  حيح مسمـ ُ)
 . َِٖ/ ُ( ينظر : شرح النككل عمى  حيح مسمـ ِ)
 . ْٕ/ ِينظر : غريب الخطابى  (ّ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُّْ 

ادة الشػػي  الحريػػر التافػػه ، فيكػػكف المعنػػى إنمػػا هػػك إر (1)لػػـ تسػػتكمؿ سػػنه كلػػـ تلػػدع
 ، كهك ما أكد  المطرزل بركله : (2)كضرب العراؿ أك العناؽ م ال له

ًقيػؿى  كؼي كى ٍبؿي اٍلمىٍعري نىعيكًني ًعرىاالن ....ًقيؿى : هيكى اٍلحى ًديًث أىًبي بىٍكرو لىٍك مى ًفي حى " كى
رىبى اٍلًعرىاؿى مى ىالن كىهيكى الٍ  ًريرى فىضى ػاًرمٍّ أىرىادى الشلٍيءى اٍلحى تىٍشهىدي لىػهي ًركىايىػةي اٍلبيخى ًمًه كى ـي ًلكىالى ًئ ميالى

طى كىهيكى اٍلرىً يري الذلقىفً  ٍدينا أىٍك أىٍذكى ًفي ًركىايىةو أيٍخرىل لى ٍعًز كى ًد اٍلمى نىاقنا كىًهيى اٍليٍن ىى ًمٍف أىٍكالى  عى
دىقىاًت فىدىؿل أىنلهي تىٍمً يؿه  ذي ًفي ال ل هيمىا الى ييٍؤخى ًكالى  (3)"كى

ال يمكف التسميـ بما فسر أبك عبيد مف كػكف العرػاؿ  ػدقة عػاـ ًلىفل أىبىػا بىٍكػرو  :ثبٌثب 
نىعيػك ي قىًمػيالن ًمملػا كىػانيكا ييؤىدُّكنىػهي  ـٍ لىػٍك مى مىى معنى : أىنلهيػ ٍنهي ًإنلمىا قىاؿى مىا قىاؿى عى رىًضيى اآي عى

مىٍيػػًه كى  ػػملى الملػػهي عى ػػدىقىًة كيمٍّهىػػا، ال  ػػدقة عػػاـ كاحػػد" ًإلىػػى رىسيػػكًؿ اًآ  ى ـى ًمػػفى ال ل ػػمل سى
(4) .

ػػا فػػ ف العػػرب لػػـ ترػػؿ لػػه: ال أعطيػػؾ إال ػف بطػػػؿ ابػػػكنرػػ اؿ عػػف العبػػدل قكلػػه : "كأيضن
نما منعكا ال دقات عمى البد، فكيؼ يركؿ العراؿ الذل منعك :  دقة  عامنا كاحدنا. كا 

إلػػى النبػى ) ػػمى اآ عميػػه كسػػمـ(  عػاـ، كهػػـ يتػػلكلكف أنهػػـ كػانكا مػػلمكريف بلدائهػػا
 .(5)دكف الرائـ بعد ؟ " 

استشهاد  لما ذكر بحديث عاـ الرمادة المركل عف عمر مف قكلػه أىنػه أٌخػر  ساثعب :
مىػٍيًهـ ًعرػاليف  دىقىة عىاـ الرلمىادىة فىمىملا أىٍحيىا النلاس بعث اٍبف أبي ذيبىاب فىرىاؿى :اعرػؿ عى ال ل

                                           

 . ُّٗ/ ُ( ينظر : الزاهر لألنبارل ُ)
 . ُْ/  ّ( ينظر : الفائؽ ِ)
 . ِّْ/  ُ( ينظر : المغرب فى ترتيب المعرب ّ)
 . ّٖ/  ُٓ( ينظر : شرح مشكؿ اآل ار لمطحاكل ْ)
 . ّْٗ/  ّ( ينظر : شرح  حيح البخارل البف بطاؿ ٓ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُِّْ 

، فهك مردكد بما نرمه البيهرى عف الشافعى قاؿ:  (1)ائتني ًباآٍلخرً فاقسـٍ فيهـ ًعراال ك 
: «: اٍلرىًديـً »" كقىاؿى الشلاًفًعيُّ ًفي  ًكمى عىٍف عيمىرى قىٍد ري ػادىًة، »كى ـى الرلمى ػا ػدىقىةى عى ػرى ال ل أىنلػهي أىخل

ذى ًعرىالىٍيًف ًعرىالىٍيفً  دٍّقنا فىلىخى لىٍيسى ًبال ل « يـل بىعىثى مي ى   (2)اًبًت "، كى
كمػػا ريد استشػػهاد  بالبيػػت الػػذل ذكػػر   فريػػؿ : كالبيػػت الػػذل احػػتل بػػه لػػيس 

 . (3)بالبيت الذل يحتل به "
ٍنهي  5 ًديث عيمىر رىًضيى اآ عى اٛد :  ًفي اللالب قىاؿى  -ػ ًفي حى

ل
ّ
َ
رَٟ ثَاَٗ أحاذُ٘ عٍاٝ ع

أأ
َ
٠

" ٕٗ
أ
ط
َ
 . (4) ث

ييرىاؿ : ًإنلػه اللػًذم يمسػؾ قاؿ أبك عبيد : قىاؿى أىبيك عىٍمرك: كعمكد بىطٍ  نه : هيكى ظىهر   ،كى
: كىاللػًذم ًعٍنػًدم ًفػي عىميػكد بطنػه أىنػه  ارى كالعمكد لىهي ، قىاؿى أىبيك عيبىٍيدو اٍلبىطف كيرٌكيه فى ى

نلمىا هىذىا م ؿ  ف لـ يكف ذىًلؾ عمى ظىهر  كىاً  أىرىادى : أىف يىٍلًتي ًبًه عمى مشرة كتعب كىاً 
(5). 

                                           

 . ٖٕ/  ٔالسنف كاآل ار لمبيهرى ( ينظر الحديث فى : معرفة ُ)
 . ٕٕ/  ٔ( ينظر  : معرفة السنف كاآل ار لمبيهرى ِ)
 . ّْٗ/  ّ( ينظر : شرح  حيح البخارل البف بطاؿ ّ)
، ك تهػذيب  ْٖٕ/  ِ، كتاريخ المدينة البف شبة  ِْٗ/  ْ( ينظر الحديث فى : مكطل مالؾ ْ)

 . ِٕ/  ّ، كالفائؽ  ّٔ/  ِ، كالمحكـ َُٓ/  ِالمغة 
 . ُّٗ/  ّ( ينظر : غريب أبى عبيد ٓ)
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ُّّْ 

 ٌزح١ًٍاٌذساعخ ٚا
قكله فى الحديث " عمكد بطنه " مشتؽ مف العمكد ، كأ ؿ داللة هػذا المفػظ 

ٍنتىً ػبنا أىٍك ميٍمتىػدًّا  ٍعننػى محػكرل ، كىهيػكى ااًلٍسػًترىامىةي ًفػي الشلػٍيًء، مي تىٍرًلعي ًإلىى مى
كمنػه  (1)

ميػكد عمكد الخباء ، قاؿ الخميؿ : " الىٍعًمدىةي  : لمع العىمكد مف حديد أك خشػب ، كعى 
ػ (2) الخباء مف خشب قائـ في الكسط مىٍيػًه ، كىاٍلعىميػكدي أيضن ػؿى ال ٍٍّرػؿي عى امى ا: هػك اللػًذم تىحى

كبىةً  ًمٍف فىٍكؽي كىالسلٍرًؼ ييٍعمىدي بالىساطيًف اٍلمىٍن ي
(3)  . 

ؼ فى داللة قكله فى الحديث " عمى عمكد بطنػه " إلػى عػدة أقػكاؿ ػد اختمػكق
 : 

سػػمي الٌظٍهػػر عمػػكدنا ، ًلىنلػػهي يعمػػد اٍلػػبىطف أف المػػراد ب : األٚي عمػػكد بطنػػه : ظهػػر  ، كى
 (5)كال ػحاح (4)كقكامه ًبًه ف ار كالعمكد لها ، كهك قكؿ أبى عمرك كما فى التهذيب

  (7) كالمساف (6)، كالمحكـ  (5)كال حاح

                                           

 " ع ـ د " . ُّٕ/  ْ( ينظر : مراييس المغة ُ)
. بػاب العػيف  ّٔ/  ِ، بػاب العػيف كالػداؿ كالمػيـ معهمػا ، كالمحكػـ   ٕٓ/  ِ( ينظر : العػيف ِ)

 كالداؿ كالميـ .
 باب الداؿ  ؿ العيف   َّّ/ ّ( ينظر : لساف العرب ّ)
 .باب العيف كالداؿ مع الميـ . َُٓ/  ِة ( ينظر : تهذيب المغْ)
 . ُِٓ/  ِ( ينظر : ال حاح ٓ)
 العيف كالداؿ كالميـ . ّٔ/  ِ( ينظر : المحكـ البف سيد  ٔ)
 باب الداؿ ف ؿ العيف . َّْ/  ّ( ينظر : لساف العرب ٕ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّْْ 

ٍيػف السُّػٌرة  (1)عمكد البطف :  هك شبه ًعرؽ ممدكد مف لػدف الرُّهابىػة : اٌثبٔٝ إلػى ديكى
مىٍيًه ، كهك  قكؿ الخميؿفي ك  ممه عى كنرمه   (2)سطه ، يشٌؽ مف بطف الٌشاة ، فكلنلما حى

 .(3)الزمخشرل فى الفائؽ

أف هػػذا الرػػكؿ فػػى الحػػديث عمػػي سػػبيؿ التم يػػؿ كهػػك كنايػػة عػػف التعػػب  :اٌثبٌااث 
 كالمشرة كهك ما اختار  أبك عبيد كرلحه .

 رع١ٍك ٚاعزٕزبج
عبيػد مػف حمػؿ قكلػه " عمػكد بطنػه " عمػى  الذل أرا  هنا أف ما ذهب إليه أبػك

الملاز بطريؽ الكناية ، هك أقرب اآلراء إلى ال كاب ؛ لنه ليس المراد فػى الحػديث 
تحديد مكاضع بعينها فى لسد اإلنساف ؛ بؿ كؿ ذلؾ تم يؿ ككناية عف تحمؿ التعػب 

 كالمشرة فيما يلمبه اللالب ليبيعه .
ًد ؛ ييٍتػػرىؾي فمعنػػى الحػػديث عمػػى هػػذا : أف اٍللى      تىػػاعى ًإلػػى اٍلػػًبالى اًلػػبي اللػػًذم يىٍلًمػػبي اٍلمى

ػؿى اٍلمىشىػرلةى كىالتلعى  تلى يىًبيعى ًسٍمعىتىهي كىمىا شىػاءى ، فً نػه قىػًد اٍحتىمى بى ػػػكبىٍيعىه ، الى يىتىعىرلضي لىهي حى
قى  ًبًها كى كيركيه ما يمػى كمما يدعـ هذا الرأل ،  اسىى السلفىرى كالن ىب فى ذلؾ ًفي اٍلًتالى

: 

                                           

.  الػبطف عمػى مشػرؼ ال ػدر أسػفؿ فػي" الكمب لساف كطرؼ أك" كالمساف غضركؼ( الرهابة : ُ)
 . ُٔٔ/  ِينظر : معلـ متف المغة 

 . ٖٓ/  ِ( ينظر : العيف ِ)
 . ِٕ/  ّ( ينظر : الفائؽ ّ)
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ُّْٓ 

أف الحديث قػد لػاء بركايػة أخػرل " كهػى عمػكد كبػد  " ففػى المكطػل مػف  :أٚال 
مىى عىميكًد كىًبًدً  ًفي الشٍّتىاًء  مىبى عى اًلبو لى لىًكٍف أىيُّمىا لى طلاًب أنه قاؿ : كى حديث عيمىرى ٍبفى اٍلخى

. فىٍميىًبٍع كىٍيؼى شىاءى  ٍيؼي عيمىرى ٍيًؼ ، فىذًلؾى ضى ٍلييٍمًسٍؾ كىٍيؼى شىاءى اآي " ، كىال ل اآي ، كى
(1)  

نىػابىتىي السُّػرة  ػٍخمىاًف لى كقد فسر عمكد الكبد فى هذا الحديث بلنهمػا : ًعٍرقىػاًف ضى
ػكًع " ًبػًدً  ًمػفى اٍللي اًرجه عىميػكدي ي ًمػٍف كى ننا لىخى : ًإف فيالى ييرىاؿي ًشمىاالن ، كى يىًميننا كى
فهػذا المفػظ   (2)

 ؿ يراد ما يفهـ منه بطريؽ الملاز مف شدة اللكع .ػه بػحريرت هػراد بػا ال يػهن

ااب
ً
ف كػػاف ال ػػؿ فػػى  : ثب١ٔ لػػيس كػػؿ مػػف يلمػػب شػػيئا يحممػػه عمػػى ظهػػر  ، كا 

الحمؿ أف يككف عمى الظهر ، فرد يحممه بيديه أك عمى رحؿ كدابة أك غير ذلؾ مػف 
نما الكالـ لار ملػرل التم يػؿ كهػك بػاب كاسػع خرلػت  عميػه الك يػر أنكاع الحمؿ ، كا 

 " (3)مف اآليات كالحاديث

ذا تررر ذلؾ  فػال مػانع مػف حمػؿ الحػديث هنػا عميػه ، كيكػكف قكلػه " عمػكد  كا 
 بطنه " كناية عف التعب كالمشرة فى لمب المبيع كتكمؼ حممه .

                                           

 . ِْٗ/  ْ( ينظر : مكطل مالؾ ُ)
 . َّْ/  ّ( ينظر : لساف العرب ِ)
( نحػػك قكلػػه تعػػالى " كهػػـ يحممػػكف أكزارهػػـ عمػػى ظهػػكرهـ " كقكلػػه  ػػمى اآ عميػػه كسػػمـ فػػى ّ)

: أىيُّنىا أى الحديث كقد سئؿ :  كقنا؟ قىاؿى ليكيفل يىدنا»ٍسرىعي ًبؾى ليحي  " كغيرهما .  أىٍطكى
 . ِٕٖ/  ّ، كفتح البارل  ُِٗ/  ٕينظر : التحرير كالتنكير 
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ُّْٔ 

ـا 6 مىٍيًه السلالى ًدي نا عىف النلًبي عى ٍيرىة ًحيف ذكر حى ًديث أبي هيرى : أمسع ًفي حى
ل
ٗ
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ع
َ
 . (1) س

مهػػـ : إنضػػاج  قىػػاؿى أىبيػػك عبيػػد: هىػػذىا ًعٍنػػًدم مى ىػػؿه ضػػربه ؛ ًلىف الطلٍهػػكى ًفػػي كىالى
ٍيػرىة لعػؿ الطلعىاـ ييرىاؿ ًمٍنهي : طىهىكتي الملٍحػـ أٍطهىػا  ... قىػاؿى أىبيػك عبيػد: فنػرل أىف أىبىػ ا هيرى

ترانىه ًإيلا  كالطاهي الميًليد الميٍنًضل لطعامه يىريكؿ : فىمىا كىافى عىمىمي  ًديث كا  إحكامىه لٍمحى
سػمـ ػػػ  مىٍيػًه كى كىايىة اللًتي حكيتها عىف رىسيكؿ المله ػػ  مي المله عى ًإف كنتي لـ أيحكـ هىًذ  الرٍّ

له كىافى كى ػا كىػافى  ك حكاـ ذىًلؾ الطاهي لمطعاـ ، كى ـ أىف يىريكؿ : فىمىا طهكم أىم : فىمى اٍلكىالى
اءى عمى ذىًلؾ الملٍفظ . ًديث لى لىًكف الحى  (2) ًإذا طىٍهًكل ، كى

 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ
قكؿ أبى هريرة ػػ رضػى اآ عنػه ػػػ" أنػا مػا طهػكل " لػاء عرػب ركايتػه لحػديث 

 عىٍف النبى  مى اآ عميه كسمـ يركؿ فيه : 
ـٍ يىٍبؽى » ري ، كىغىػٍرسي اٍلعىٍلػكىًة ، كىأىٍكدىاءه  لى لى نلًة ًفي اٍلىٍرًض شىٍيءه ًإالل هىذىا اٍلحى ًمفى اٍللى

ػػرلاتو  ثى مى ػػاًء اٍلفيػػرىاًت كيػػؿل يىػػٍكـو  ىػػالى ػػبُّ ًفػػي مى نلػػًة يى ي فسػػلله رلػػؿ : فرػػاؿ : أنػػت « ًمػػفى اٍللى
 :  (3)سمعت هذا مف رسكؿ اآ فراؿ " أنا ما طهكل "

ك عبيد قكله " أنا ما طهكل " عمى معنى أف أبػا هريػرة رلػؿ محكػـ كقد فسر أب
لركايػة الحػديث مػترف لهػا ، شػلنه فػى ذلػؾ شػلف الطػاهى الليػد الػذل يطهػى الطعػاـ 

                                           

، كاللمهػػػػرة  ٕٓ/  ْ، كالعػػػػيف  ِِٖ/  ُ( ينظػػػػر الحػػػػديث فػػػػى مسػػػػند اسػػػػحاؽ بػػػػف راهكيػػػػة ُ)
ة الحاديػػػػػث ، كسمسػػػػػم ُٗٗ/  ٔ، كتهػػػػػذيب المغػػػػػة  ُُّ/  ُ،  كالبػػػػػارع لمرػػػػػالى ِٗٗ/ِ

 . َّْ/  ٕال حيحة لأللبانى 
 . َِٓ،  َِْ/  ْ( ينظر : غريب الحديث لبى عبيد ِ)
 . ِِٖ/  ُ( ينظر : مسند اسحاؽ بف راهكية ّ)
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ُّْٕ 

" طىهىػكتي المحػـ أطهػا  : إذا انضػلته " ففػى : كيحكـ إنضاله ، لنه يراؿ فػى المغػة 
  (1) لخٌباز ، طىها يطهيك طىٍهكان اللمهرة : الطلٍهك: فعؿ الطاهي، كىهيكى الٌطباخ كا

يػػر  معػػالل لىػػهي طػػا و ، كىاٍللمػػع طيهػػاةه  قيػػؿ: كػػؿ م ػػمح لطعػػاـ أىك غى كفػػى المحكػػـ : " كى
: طىهىػٍكتي ،  (2)كطيًهىٌّ " . ييرىػاؿي يٍّدي الميٍنًضػلي كقاؿ فى المساف : " كأى ؿي الطلٍهًك الطلٍبخي اللى

ٍلتىه كأىٍترىٍنتى طى  ـى ًإذا أىٍنضى ه "الٌطعىا  .(3)ٍبخى
كعمى ما تردـ يككف كالـ أبى هريرة مبنى عمى الم ػؿ كاالسػتعارة كلنػه اسػتعار 
حكامها كاترانها ، فمعنػا  :  الطهى الذل هك بمعنى إنضاج الطعاـ النضاج الركاية كا 
كمػاذا يكػػكف عممػػى إف لػػـ أحكػـ هػػذ  الركايػػة ، كهػػك الكلػه الػػذل ارتضػػا  فػػى تلكيػػؿ 

 الحديث .
ل ذكػػر  أبػػك عبيػػد لمحػػديث هػػك تفسػػير الخميػػؿ بػػف أحمػػد فػػى كهػػذا التفسػػر الػػذ

 . (7)، كابف فارس (6)كالرالى (5)، كتابعه عميه ابف دريد (4)العيف
" أنػا مػا طهػكل " عمػى معنػى  خػر غيػر مػا ذهػب  و لحق أن  هنا  مذ  تذأو   ولذ 

"  أف معنػا  " أنػا مػا ذنبػى " لنػه يرػاؿ (8)إليه أبك عبيد ، فػركل  عمػب عػف العرابػى

                                           

 باب الطاء كالهاء كالياء . ِٖٗ/  ِ( ينظر : لمهرة المغة ُ)
 باب الهاء كالطاء كالكاك َُْ/  ْ( ينظر : المحكـ ِ)
 . ُٔ/  ُٓب ( ينظر : لساف العر ّ)
 باب الهاء كالطاء كاكل معهما . ٕٓ/  ْ( ينظر : العيف ْ)
 باب الطاء كالهاء كالياء . ِٗٗ/  ِ( ينظر : لمهرة المغة ٓ)
 باب الهاء كالطاء ُُّ/  ُ( ينظر : البارع ٔ)
 باب الطاء كالهاء كما ي م هما " .  ِْٕ/  ّ( ينظر : مراييس المغة ٕ)
 . َُُٗ/  ْ، كالغريبيف لمهركل  ُٗٗ/  ٔيب ( ينظر ركايته فى التهذٖ)
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ُّْٖ 

طهى طىٍهينا إذا أذنبى ، كالطلٍهىي : الذلٍنبي 
، كعمى هذا التفسير يككف معنى الحديث  (1)

 : فما ذنبى أنا أف كاف رسكؿ اآ  مى اآ عميه كسمـ قد قاؿ ذلؾ .
كأكرد الزهرل فى معنا  قكال  ال نا ذهب به إلى معنى التعلب مف مركلة الرلؿ 

هػػذا الحػػديث فرػػاؿ : " الػػذم عنػػدم فيػػه: أنػػا مػػا الػػذل سػػلؿ أبػػا هريػػرة عػػف سػػماعه ل
طهػػػكم؟ ي أم: أم شػػػيء طهػػػكم؟ ي عمػػػى التعلػػػب، كلنػػػه قػػػاؿ: أم شػػػيء حفظػػػي 

حكامي ما سمعت كقد أكرد هذ  الكلك  ال ال ة فى تفسير الحديث الهركل فػى ،  (2)كا 
 . (3)فى الغريبيف

 رع١ٍك ٚاعزٕزبج
" هك مػا ذهػب إليػه  الذل تطمئف إليه النفس فى تفسير قكله " انا ما طهكل

 ابف العرابى مف تلكيؿ معنى الحديث عمى الذنب كذلؾ لعدة كلك  :
مف الناحية المغكية  تفسير ابف العرابى لمحديث له أ ؿ فى المغة  : اٌٛخٗ األٚي      

 ، لنه يراؿ : الطهك : الذنب ، كأطهى : إذا أذنب . 
فى الحديث إنما هى " أنا مػا طهػكل  مف ناحية الركاية أف الركاية : اٌٛخٗ اٌثبٔٝ    

ى ، كلػػك كػػاف المعنػػى عمػػى مػػا فسػػر أبػػك عبيػػدة ػف العرابػػػر ابػػػ" كهػػى أنسػػب لتفسيػػ
 كل " كهك ما  رح به أبك عبيد نفسه فى ن ه المتردـ .ػلكانت " فما طه
اختيػار بعػض العممػاء كتػرليحهـ لمػذهب ابػف العرابػى فػى تفسػير   :اٌٛخٗ اٌثبٌاث 
 ك الزهرل يركؿ بعد إيراد الخالؼ فى معنى الحديث " قمت: كقكؿي لمحديث ، فها ه

                                           

 . ُٕ/  ُٓ، كلساف العرب   َّٕ/  ْ، ك المحكـ  ُٗٗ/  ٔ( ينظر : تهذيب المغة ُ)
 باب الهاء كالطاء . ُٗٗ/  ٔ( ينظر : تهذيب المغة ِ)
 . َُُٗ/  ْ( ينظر : الغريبيف ّ)
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ُّْٗ 

ًديث" اٍبف العرابٌي أشبه ًبمىٍعنى الحى
(1) . 

أف سياؽ الحديث يؤيد تفسير ابف العرابػى " الطهػك بمعنػى الػذنب ،  : اٌٛخٗ اٌشاثع
كتكليه ذلؾ أف يككف أبػك هريػرة ػػػ رضػى اآ عنػه ػػػ قػد حمػؿ قػكؿ السػائؿ لػه عمػى 

نى أنه يستبعد  دكر م ؿ هذا الكالـ عف النبى ، أك أنه يستبعد كػكف شػيء مػف مع
اللنػػة مكلػػكد فػػى الرض ، فكػػاف رد أبػػى هريػػرة عميػػه " مشػػعر بلنػػه ال ذنػػب لػػه فػػى 
نما هذا شيء سمعه عف النبى ػػ  ػمى اآ عميػه كسػمـ ػػػػ فػركا  ، كأدا   المريف ، كا 

 عمى نحك ما سمع " .  
مؿ معنى الحديث عمى تفسػير أبػى عبيػد يفهػـ منػه اف أبػا هريػرة ح : اٌٛخٗ اخلبِظ

ف كػػاف حريرػػة ، ف نػػه ممػػا يبعػػد  ترانهػػا ، كهػػذا كا  إنمػػا يمتػػدح نفسػػه بك ػػرة الركايػػة كا 
" التػى فسػرها ابػف عبػاس  (2) دكر  مف  حابى يررأ قكله تعالى " فال تزكػكا أنفسػكـ

 . (3)بركله " ال تمدحكها "
ًديث الٌشعًبيٌ ا  7 اَل اعرتافب : " ًفي حى

َ
ب ٚ
ً
ح
أ
ٍ
ل
اَل ص
َ
ا ٚ
ً
اَل عجذ

َ
ا ٚ
ً
خ عّذ

َ
بلٍَ
َ
ع
أ
 . (4) " اَل رعمً اٌ

ٍبدان " فافل النلاس قد اٍختمفيكا ًفي تىٍلًكيؿ هىذىا   قاؿ أبك عبيد : كىأما قىٍكله : " كىالى عى
ػػد بػػف اٍلحسػػف مل فىرىػػاؿى لػػي ميحى
ٍعنىػػا ي أىف يرتػػؿ العىٍبػػد حػػرًّا.... (5) ػػا مى كىاٍحػػتل ًفػػي ذىًلػػؾ  : ًإنلمى

                                           

 . باب الهاء كالطاء ُٗٗ/  ٔ( ينظر : تهذيب المغة ُ)
 فى سكرة النلـ .  ِّية ( مف اآلِ)
 . ُِِ/  ْ( ينظر : لباب التلكيؿ كمالؾ التنزيؿ " تفسير الخازف " ّ)
،  ُُٖ/  ٖ، كالسػنف الكبػرل لمبيهرػى   ِّّ/  ْ( ينظر ال ػر بمفظػه فػى : سػنف الػدارقطنى ْ)

 . ُُٔ/  ٖكاالستذكار البف عبد البر  
فريػه عػالـ ،  ػحب أبػا حنيفػة ، ركل  ( هك محمد بف الحسف الشػيبانى مػكالهـ الكػكفى محػدثٓ)

هػػػ . ينظػػر ترلمتػػه فػػى تػػاريخ بغػػداد ُٖٗعنػػه الشػػافعى كأبػػك عبيػػد الراسػػـ بػػف سػػالـ تػػكفى 
ِ/ُٓٔ . 
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َُْْ 

ػا  كىا ي عىف اٍبف عىبلاس قىاؿى : الى تعرؿ اٍلعىاًقمىة عمػدا كىالى  ػمحا كىالى اعترافػا كىالى مى ًبشىٍيء رى
ٍمميػكؾ كىهىػ ملد : أىفال ترل أٌنه قد لعؿ اٍلًلنىايىة ًلنىايىػة اٍلمى ٍمميكؾ " قىاؿى ميحى ذىا قىػكؿ لنى اٍلمى

قىاؿى اٍبف أبي لي، أبي حنيفىة  مىٍيػًه يٍرتمػه حػرًّا (1)مىكى ٍعنىا ي أىف يككف العىٍبد ييلنىى عى : ًإنلمىا مى
ػة ...قىػاؿى  ا ل ػا  منػه ًفػي مىالػه خى اًني شىػٍيء ًإنلمى اًقمىة اٍللى كيلرحه يىريكؿ : فىمىٍيسى عمى عى

ـ اٍلعىرىب ًميًه كىالى أىبيك عبيد: كىهيكى ًعٍنًدم كىمىا قىاؿى اٍبف أبي ليمى كىعى
(2). 

 خ ٚاٌزح١ًٍاٌذساع
ـ اٍلعىػرىب : الدٍّيػة ، سػميت عىرػالن ًلىف الديىػة كىانىػت ًعٍنػد اٍلعىػرىب ًفػي  العىٍرؿ ًفي كىػالى

ٍرػالن ؛  كىانىت أمػكاؿى اٍلرىػٍكـ اللًتػي يرقئػكف بهىػا الػدٍّمىاء، فسػمٍّيت الدٍّيىػة عى اًهًميلة إًبالن ، كى اٍللى
ـل يىٍعًرمهىا بالعيريؿ لٌف اٍلرىاًتؿ كىافى ييكملؼ أىف يىسيكؽ إبؿ الدٍّ  ٍرتيكؿ ،   رى ىة اٍلمى يىة ًإلىى ًفنىاء كى

كأ ؿ اٍلعرؿ فى المغة : م در عرمتي اٍلبىًعيرى بالعرػاؿ أعرمػه ،  ، كيسممها ًإلىى أكليائه
بؿ يي نىى ًبًه يىد اٍلبىًعير ًإلىى ريٍكبىتىٍيًه فيشدُّ ًبهً هك :  ، كالًعراؿ عرالن  حى

(3). 
يف يعطػػكف ديػػة قتيػػؿ الخطػػل، كهػػي  ػػفة لماعػػة اسػػـ فاعمػػة مػػف كالعاقمػػة : هػػـ الػػذ

 . (4)العرؿ
كأ ر الشعبى المتردـ فى بياف أ ناؼ مػا ال تتحممػه العاقمػة مػف الػديات ، كقػد 
ذكر فيه أف لنايػة العمػد تكػكف فػي مػاؿ اللػاني. ككػذلؾ ال ػمح مػا ا ػطمحكا عميػه 

                                           

( هك عبد الرحمف بف يسار ، كلد فػى خالفػة عمػر ، ركل عػف عمػى كع مػاف كػاف إمامػا حافظػا ُ)
رلمتػػه فػػى : تػػاريخ ق . ينظػػر تُٖٖفريهػػا أدرؾ مػػائ كعشػػريف  ػػحابا مػػف الن ػػار تػػكفى 

 . ُٖٔ/  ُٖ، ككفيات العياف  ْٓٓ/  ُُبغداد 
 . ْْٔ/  ْْٓ/  ْ( ينظر : غريب الحديث لبى عبيد ِ)
 . ُٗٓ/  ُ( ينظر : تهذيب المغة ّ)
 . ْْٔ/  ّ( ينظر : ملمع بحار النكار ْ)
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ُُْْ 

غير بيٍّنة يكػكف فػي مالػه  فهك في ماؿ اللاني ، ككذلؾ اعتراؼ اللاني باللناية مف
 (1)كال ي دؽ عمى العاقمة 

نما ال تعرؿ العاقمػة كاحػدنا مػف هػذ  ال ال ػة: الف العمػد يكلػب العركبػة ، فػال  كا 
يسػػتحؽ التخفيػػؼ عنػػه بتحمػػؿ العاقمػػة عنػػه شػػيئنا مػػف الديػػة ، كال تعرػػؿ االقػػرار الف 

ا رة : أم أنه حلة فػي الدية كلبت باالقرار بالرتؿ ال بالرتؿ نفسه ، كاالقرار حلة ق
حػػؽ المرػػر، فػػال يتعػػدل إلػػى العاقمػػة ، كال تعرػػؿ العاقمػػة االقػػرار بال ػػمح، الف بػػدؿ 
ال مح لـ يلب بالرتؿ، بؿ كلب بعرد ال مح، كالف اللاني يتحمؿ مسئكلية لنايتػه، 

 .(2)كبدؿ المتمؼ يلب عمى متمفه
اد بالعبػػد فػػى كقػػد اختمػػؼ فػػى تفسػػير قكلػػه " كال عبػػدنا " مػػف لهػػة تحديػػد المػػر  

 ال ر هؿ هك اللانى أـ الملنى عميه عمى مذهبيف : 
أف معنى ال ر : أف العبد يلنى عمى حر ، فميس عمػى عاقمػة مػكال   : ادلز٘ت األٚي

نما لنايته في رقبته كهػك مػذهب محمػد بػف الحسػف ،   (3)شيء مف هذ  اللناية ، كا 
اس مػف قكلػه ": الى تعرػؿ كقد استدؿ مف ذهب إلى هػذا الرػكؿ بمػا ركل عػف ابػف عبػ

                                           

 . ْْٕٔ/  ٕ( ينظر : شمس العمـك لنشكاف الحميرل ُ)
 . ٔٓٓ/  ِسابؽ ( ينظر : فره السنة لمسيد ِ)
بى  فىمىا رىًقيرنا اٍلرىاًتؿ كىافى  ًإفٍ ( ّ) لى ػر   نىٍفػسً  ًديىةى  أىكىافى  سىكىاءه  اٍلمىاؿ ًمفى  ًبًلنىايىًتهً  كى ٍبػدو  ًقيمىػةى  أىكٍ  طىرىفىػهي، أىكٍ  حي  أىكٍ  عى

سىكىاءه  طىرىًفًه، ًقيمىةى  ، يىًلبً  فىمىـٍ  عىٍمدنا اٍلًلنىايىةي  كىانىتً  كى اصي طىلن  نىتٍ كىا أىكٍ  اٍلًر ى ٍنهىا فىعيًفيى  خى مىػى عى ، عى ػاؿو  فىػً فل  مى
نىاًبمىػةً  الشلػاًفًعيلةً  قىػٍكؿ كىهىػذىا رىقىبىًتػهً  ًفػي يىًلبي  كيملهي  ذىًلؾى  قىػاؿ.....كىاٍلحى نىًفيلػةي  كى نىػى ًإذىا: اٍلحى طىػلو  ًلنىايىػةى  اٍلعىٍبػدي  لى  خى
مىى اٍلًلنىايىةً  ًفي اٍلٍ ؿ كىًلفل  ... تىٍفًديىهي  أىكٍ  بىدىلىهىا تىٍدفىعىهي  أىفٍ  ًإملا: ًلمىٍكالى ي  ًقيؿ نىٍفسو  ًبرىٍتؿ الىةً  ًفي اآٍلدىًميٍّ  عى  حى
طىلً  اًني عىفً  تىتىبىاعىدى  أىفٍ  اٍلخى زنا اٍللى رُّ اًلهً  عىفً  تىحى اؼً  اٍسًتٍئ ى ٍلحى ًِ ٍعػذيكره  هيػكى  ًإذٍ  ًبًه، كىاإٍل ٍيػثي  ًفيػهً  مى ػدً  لىػـٍ  حى  يىتىعىمل

تى  اٍلًلنىايىةى، مىى ًلبي كى اًقمىةً  عى اًني عى اًقمىةه، لىهي  كىافى  ًإذىا اٍللى اًقمىةي  كىالسليٍّدي  عى ٍبًدً ؛ عى فل  عى ِى  - ًبػهً  يىٍستىٍنً ػري  اٍلعىٍبدى  ًل
نىًفيلةً  ًعٍندى  النٍُّ رىةي  اٍلعىاًقمىةً  ًفي كىاٍلٍ ؿ ـً  ً يىانىةن  ًذملًتهً  ًفي فىتىًلبي  - اٍلحى ر : االستذكار ينظ .اإٍلٍهدىارً  عىفً  ًلمدل

 . ٕٕ/  ِّ، كالمكسكعة الفرهية الككيتية  ُُٔ/  ٖ



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُِْْ 

ٍمميػػكؾ " ػػا لنػػى اٍلمى اٍلعىاًقمىػػة عمػػدا كىالى  ػػمحا كىالى اعترافػػا كىالى مى
ففػػى هػػذ  الركايػػة ،  (1)

 .الت ريح بلعؿ اللناية لناية المممكؾ ، يعنى أف العبد هك اللانى 
ٍبػدو ،  فىمىػٍيسى  :ادلز٘ت اٌثبٔٝ  مىػى عى ػرٌّ عى اًقمىػة أف معنى ال ػر هيػكى أىٍف يىٍلًنػي حي مىػى عى عى

ليه ذهب ابف أبػى ليمػى ةن ، كا  اًني شىٍيءه ، إنلما ًلنىايىتيه ًفي مىاًؿ مف قتمه خا ل اٍللى
(2)  ،

 .(3)ك كبه ال معى ، كاختار  أبك عبيد
 رع١ٍك ٚاعزٕزبج

الػػذل أرا  هنػػا ت ػػكيب اختيػػار أبػػى عبيػػد لممعنػػى فػػى الحػػديث كأف المػػراد بػػه 
 د  ال عكسه لآلتى : الكالـ عف لناية الحر عمى العب

أف سػػياؽ ال ػػر يػػدؿ عمػػى أف معنػػا  فػػى لنايػػة الحػػر عمػػى العبػػد ، كأف  : أٚالً 
العاقمة ال تتحمؿ دية العبد المرتكؿ بؿ يتحممها قاتمه مف ماله الخػاص ؛ كذلػؾ لنػه 
لك كاف المعنى : أف العبد يرتؿ حرنا " لكاف الكلى بالركاية أف تككف " كال عػف عبػد " 

فدؿ سياقه عمى أف العاقمػة  ال تتحمػؿ  ديػة العبػد الػذل   (4)اءت كال عبدنا "كلكنها ل

                                           

 . ُِٖ/  ٖ( ينظر : السنف الكبرل لمبيهرى ُ)
 . ِّٖ/  ٖ( ينظر : المغنى البف قدامة ِ)
، اٍلعىٍبدى  قىتىؿى  إذىا يىٍعًني (ّ) بىػتٍ  قىاًتؿه لى تيػهي  كى ػاؿً  ًفػي ًقيمى مىػى شىػٍيءى  كىالى  اٍلرىاًتػًؿ، مى اًقمىًتػهً  عى طىػلن  ،عى  أىكٍ  كىػافى  خى

ٍمػػػدنا ، اٍبػػػفً  قىػػػٍكؿي  كىهىػػػذىا. عى بلػػػاسو ، عى ، كىالشلػػػٍعًبيٍّ ، كىال لػػػٍكًرمٍّ ػػػكؿو ٍكحي مى ، كى ًعػػػيٍّ ، ، كىاٍلبىتٍّػػػيٍّ  كىالنلخى اًلػػػؾو مى  كى
اؽى، لىٍيمىػػى، أىًبػي كىاٍبػفً  كىالملٍيػًث، ٍسػحى قىػاؿى ،   ىػػٍكرو  كىأىًبػي كىاً  ، عىطىػاءه، كى كىػ كىالزٍُّهػػًرمُّ ػاده، ـي،كىاٍلحى مل حى  كىأىبيػػك كى
ًنيفىةى  كىافىرىنىا كىاٍلمىٍذهىبىٍيًف، الشلاًفًعيٍّ  كىعىفٍ  اٍلعىاًقمىةي؛ تىٍحًمميهي  حى ًنيفىةى  أىبيك كى لىنىػا،،  أىٍطرىاًفػهً  ًديىةً  ًفي حى ػا كى  مى
كىل ، اٍبفي  رى ملى - النلًبيٍّ  عىفٍ  عىبلاسو مىٍيهً  الملهي   ى ـى  عى مل سى ٍمػدنا، اٍلعىاًقمىػةي  تىٍحًمؿي  الى » :قىاؿى  أىنلهي  - كى  كىالى  عى

ٍبػػػدنا، ا، كىالى  عى ػػػٍمحن ًكمى  «.اٍعًترىافنػػػا كىالى   ي ري ػػػفٍ  كى بلػػػاسو  اٍبػػػفً  عى ٍكقيكفنػػػا عى مىٍيػػػًه، مى لىػػػـٍ  عى  ًفػػػي لىػػػهي  نىٍعػػػًرؼٍ  كى
ابىةً  حى اًلفنا ال ل  . ِّٖ/ٖ، كالمغنى البف قدامة  ُُِٕ/  ٓ.  ينظر : مكطل مالؾ  ميخى

 . ِٕٗ/  ّلنهاية البف ال ير ( ينظر : اْ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّْْ 

ػٍف  يرتمه الحر، لف كػالـ العػرب أف يرػاؿ : عىرىٍمػتي اٍلرىًتيػؿى : أىٍعطىٍيػتي ًديىتىػهي ، كىعىرىٍمػتى عى
ًرٍمتى ًلنىايىتىهي  ، ًإذىا غى فو  . (1)فيالى

عبػدنا" يفهػـ منػه عػدـ تحممهػا فمليء الركاية بمفظ " ال تعرؿ العاقمة عمدنا كال 
غـر لناية الحر عمى العبد ، كلك أريد المعنى الخر لكانت الركاية " ال تعرػؿ العاقمػة 

 عف عبد " يعنى ال تعرؿ فيما يلنيه العبد.
 
ً
لك فسر ال ر عمى كػكف الكػالـ فػى لنايػة العبػد عمػى الحػر لكػاف العبػد عمػى  :ب ثب١ٔ

ـ تحمؿ العاقمة عف غير ميت ، كهػك مػا أفػادة هذا التفسير غير ميت ، فكيؼ يستري
ـي  ًنيفىةى لىكىافى اٍلكىػالى مىى مىا قىالىهي أىبيك حى ٍعنىى عى الفيكمى فى الم باح بركله : " كلىٍك كىافى اٍلمى

نً  يٍّػتي كىاٍلعىٍبػدي ًفػي قىػٍكًؿ أىًبػي حى ٍعريكؿى هيكى اٍلمى ٍبدو ، فىً فل اٍلمى ٍيػري الى تىٍعًرؿي اٍلعىاًقمىةي عىٍف عى يفىػةى غى
مىيٍّتو "
(2) . 
 
ً
احتلاج مف ذهب إلى أف الكالـ فى لناية العبد عمى الحر بما ركل عف ابػف  : بثبٌث

عباس بمفظ " كال ما لنى المممكؾ " فال حلػة فيػه الخػتالؼ الركايػة عنػه إذ لػـ يػرك 
ال مكقكفا عميه  . (3)هذا ال را 

 
 
 
 
 

                                           

 باب العيف كالراؼ كما ي مهما فى ال ال ى. َٕ/  ْ( ينظر : مراييس المغة عف ال معى ُ)
 . ِِْ/  ِ( ينظر : الم باح المنير ِ)
 . ْٕ/  ِّ( ينظر : المكسكعة الفرهية الككيتية ّ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُْْْ 

مىٍيًه السلالى ا  8  ًديث النلًبي عى ـًفي حى مىٍيًه السلالى اخ ، : ـ أىنه قىاؿى لعىمي عى
 
دٕ
أ
ب فَٟ اٌ

ً
ز
أ
١
َ
ه ث
َ
َئْ ٌ

ٚ لش١ٔٙب " 
ل
ه ٌز
 
ئٔ
َ
ٚ. (1)  

ػًديث أىنػه : ذيك قىٍرنػي  ؿ هىػذىا الحى قىاؿى أىبيك عبيد : قد كىافى بعض أهػؿ اٍلعمػـ يتىػلىكل
لكنػه أىرىادى : ًإنلػؾ اٍللنلة ييًريد طرفيها ...... كىأما أىنا فىالى أىٍحسػبهي أىرىادى ذىًلػؾ كى  اآ أعمػـ ، كى

ػا اٍختىػٍرت هىػذىا التلٍفًسػير  نلمى ف كىافى لػـ يػذكرهىا ، كىاً  ذيك قىٍرني هىًذ  اٍلمة ، فلضمر اٍلمة كىاً 
ذىًلػؾى أىنػه ذكػر ذىا  لنىػا ، كى ًديث عىف عمٌي نىفسه ، هيكى ًعٍنًدم مفسلر لىهي كى عمى الكؿ ، لحى

ـٍ م مه ،  الررنىيف فىرىاؿى : دىعىا ًفيكي قكمه ًإلىى عبىادىة المله ، فضربك  عمى قرنيه ضربتيف كى
تلػى أيضػرىب عمػى رىٍأًسػي  فنرل أىنه أىرىادى بركله هىذىا نىفسه يىٍعًني : أىنٍّي أىٍدعيك ًإلىػى اٍلحػؽ حى

 . (2)ضربتيف يككف ًفيهىا قىٍتًمي 
 اٌذساعخ ٚاٌزح١ًٍ

نؾ ل  ف: ػى تلكيمه عمى مذهبيػؼ فػاختما " ػذك قرنيهػقكله فى الحديث " كا 
، أراد ذك قرنػى هػذ   " لػذك قرنيهػا" مذهب أبى عبيد أف المراد بركله  : ادلز٘ت األٚي

المة " فلضمر المة ، كعميه يككف معنى الحديث : إرادة تشبيه عمى ػ كـر اآ كله 
 ف :ػكقد استدؿ أبك عبيد لذلؾ بكلهي يف الـ بذل الررنػة اإلسػى أمػػ ف

                                           

، كمسػند  ٕ/  ْابػى شػيبة ( كيركل " إف لؾ كنزنا فى اللنة " كينظر الحديث فى : م نؼ ابف ُ)
 ِ، كمشػارؽ النػكار  ُّّ/  ّ،  كالمسػتدرؾ لمحػاكـ  َّٔ/  ِ،  الزاهػر  ْٕٔ/  ِأحمد 

 . ُُٗ/  َِ، كعمدة الرارل  ُّٕ/  ّ،  كالفائؽ  ُٕٗ/ 
  كما بعدها . ٖٕ/  ّ( ينظر : غريب الحديث لبى عبيد ِ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُْْٓ 

أف اإلضمار دكف ترػدـ الػذكر مكلػكد فػى كػالـ العػرب كالرػر ف الكػريـ ، نحػك  : األٚي
اًب قكله : "  تلى تىكىارىٍت ًباٍلًحلى نػؾ  (1)"حى ف لـ يتردـ ذكرهػا ، فركلػه " كا  يعنى الشمس كا 

ف لـ يلر لها ذ  كر.ػلذك قرنيها " يحمؿ عمى ذلؾ مف إضمار لفظ " المة " كا 
ث لعمػى نفسػه كذكػر فيػه ذا الرػرنيف  ػـ قػاؿ "كفػيكـ م مػه ػديف حػاء مػما ل : اٌثبٔٝ

يعنى بذلؾ نفسه ، أل هك فى هذ  المػة كػذل الرػرنيف مػف لهػة أنػه نا ػح آ  (2)"
داع لركمػػه إلػػى الحػػؽ ، كأنػػه يضػػرب فػػى رأسػػه ضػػربتيف يرتػػؿ منهمػػا  ، كقػػد فسػػرت 

ٍنػػدىؽ  ػػٍربىة اٍبػػف الضػػربتاف بػػلف ًإٍحػػدىاهمىا مػػف عمػػرك بػػف كد كانػػت يىػػٍكـ الخى ، كىال لانًيػػة ضى
ٍف كىانىٍت الى تيٍشًبهيهىا ًفي  (3)مملـ ٍعننى كىاً  كىاٍلىٍشيىاءي قىٍد تيشىبلهي ًباٍلىٍشيىاًء ًلشىبىًههىا ًإيلاهىا ًفي مى

ًفًه .  ًخالى
نؾ لػذك قرنيهػا " فػى الحػديث أل  ػاحب  : ادلز٘ت اٌثبٔٝ أف المراد بركله " كا 

اسػػتدؿ مػػف ذهػػب لػػذلؾ بػػلف سػػياؽ الحػػديث يػػدعـ ذلػػؾ طرفيهػػا يعنػػى اللنػػة ، كقػػد 
 . (4) التفسير لتردـ ذكر لفظ " اللنة فى الحديث

                                           

 فى سكرة ص . ِّ(  مف اآلية ُ)
ـى :  قىاؿى  الطُّفىٍيؿً  ًبيأى  عىفٍ ( كهك ما ركل ِ) ًميٌّ  قىا ٍنهي  اآي  رىًضيى  عى مىػى عى ػميكًني: " فىرىػاؿى  اٍلًمٍنبىػرً  عى  قىٍبػؿى  سى

لىفٍ ،  تىٍسلىليكًني الى  أىفٍ  ـى "  ًمٍ ًمػي بىٍعػًدم تىٍسلىليكا كى ػا: فىرىػاؿى  اٍلكىػكلاءً  اٍبػفي  ًإلىٍيػهً  فىرىػا ،  اٍلرىػٍرنىٍيفً  ذيك كىػافى  مى
؟ أىكٍ  كىافى  أىمىمىؾه  لىًكنلػهي ،  مىمىكنا كىالى  نىًبيًّا يىكيفٍ  لىـٍ : " قىاؿى  نىًبيٌّ ٍبػدنا كىػافى  كى ا عى ػاًلحن ػبل ،   ى بلػهي  اآى  أىحى ،  فىلىحى

حى  نىا ى هي  اآى  كى حى رىبى ،  فىنى ى مىى ضى ؿل  عىزل  اآي  بىعى ىهي   يـل ،  فىمىاتى  اٍلىٍيمىفً  قىٍرًنهً  عى لى ـل ،  كى ػرىبى   يػ مىػى ضى  عى
ػػاتى  اٍلىٍيسىػػرً  هً قىٍرًنػػ ـٍ ،  فىمى ًفػػيكي ،  كاآلحػػاد  ّْٔ/  ٔ. ينظػػر : م ػػنؼ ابػػف أبػػى شػػيبة  " ًمٍ ميػػهي  كى

 . ّْٓ/ ُ، كأضداد النبارل  ُُْ/  ُكالم انى 
، كتػػاج   ُٕٗ/  ِ، بػػاب الرػػاؼ مػػع الػػراء ،  كمشػػارؽ النػػكار   ُّٕ/  ّ( ينظػػر : الفػػائؽ ّ)

 باب النكف ف ؿ الراؼ . ّٖٓ/  ّٓالعركس 
 . ُُٗ/  ٓ( ينظر : شرح مشكؿ اآل ار ْ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُْْٔ 

 رع١ٍك ٚاعزٕزبج
الذل أرا  هنا هك مخالفة أبػى عبيػد فيمػا ذهػب إليػه مػف تلكيػؿ هػذا الحػديث ، 

 كذلؾ لكلك  : منها "
كؿ أف تفسير  يعارض سياؽ الحديث ، فسػياؽ الكػالـ فػى الحػديث دائػر حػ   ٔ

اللنة كما أعد لعمػى فيهػا ، فترػدـ لفػظ اللنػة فػى الحػديث يػؤذف بكػكف الضػمير فػى 
 قكله " لذك قرنيها " يرلع إليها دكف غيرها .

تفسير أبػى عبيػد يملػ  إلػى الرػكؿ بالحػذؼ كاإلضػمار دكف ترػدـ الػذكر ،    ٕ
 كحمؿ المفظ عمى ظاهر  أكلى لف ما ال يحتاج إلى تردير أكلى مما يحتاله .

قكله فى الحديث " لػذك طرفيهػا " فػالطرفيف م نػى طػرؼ كهػك فػى المغػة :     ٖ
، فيككف المعنى إخبار عف حيازته كتممكه لميع ألزائها  (1)حد الشي  كمنتهى  خر  

فهك كالمىًمؾ فيها ، كقد كردت بعض أحاديث تخبر بكلكد ممكؾ فػى اللنػة  مػف ذلػؾ 
نلػػًة أىالى أينىبٍّػػئي »قكلػػه  ػػمى اآ عميػػه كسػػمـ   ـٍ ًبميميػػكًؾ أىٍهػػًؿ اٍللى كمػػا ركل عػػف أبػػى  (2)«كي

سىػادىةن  نلػًة ميميككنػا كى ٍيػرىةى ًإفل ًلىٍهػًؿ اٍللى هريرة مف قكله  مى اآ عميه كسػمـ : " يىػا أىبىػا هيرى
ٍعنىى قىٍكًلًه: (3)" كزي أىٍف يىكيكفى مى أىٍم « ًإنلؾى ذيك قىٍرنىٍيهىا»كمف هنا قاؿ الكالباذل معربنا : يلي

ػػا كىػػافى ذيك  نلػػًة كيمٍّهىػػا كىمى فل لىػػؾى ميٍمكنػػا ًفػػي اٍللى ٍمػػًؾ اٍلىٍكبىػػًر كىاً  ػػكصي ًباٍلمي ًمكيهىػػا اٍلمىٍخ ي أىٍنػػتى مى
ٍغًرًبهىا  ..   ػـ قػاؿ :"  ا ًبميٍمًؾ اٍلىٍرًض كيمٍّهىا يىٍضًربي ًمٍف مىٍشًرًقهىا ًإلىى مى اٍلرىٍرنىٍيًف مىٍخ يك ن

                                           

 ُِٔ/ٗ، بػػاب الػراء كالطػػاء كمػا بعػػدهما ،  كلسػاف العػػرب  ْٕٓ/  ِ( ينظػر : لمهػػرة المغػة  ُ)
 باب الفاء ف ؿ الطاء .

،   ِٖٓ/ ُ، ك بحػػر الفكائػػد لمكالبػػاذل   ُّٖٕ/  ِ( ينظػػر الحػػديث فػػى : سػػنف ابػػف مالػػه ِ)
 . ْٖ/  َِكالمعلـ الكبير لمطبرانى 

 . ُٖ/  ِ( أخرله أبك نعيـ فى حمية الكلياء ّ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُْْٕ 

ًمػػيٌّ رىًضػػيى  ػػكصه ًبػػًه ًمػػٍف بىػػٍيًف سىػػاًئًر  فىكىػػذىًلؾى عى ٍمػػؾه هيػػكى مىٍخ ي نلػػًة مي ٍنػػهي لىػػهي ًفػػي اٍللى الملػػهي عى
نلًة ميميككنا كىمىا أىفل ًفيى الدٍُّنيىا ميميككنا  اٍلميميكًؾ، فىً فل ًفي اٍللى
(1). 

ػ اسػػتدالؿ أبػػى عبيػػد لمذهبػػه بمػػا ركل عػػف عمػػى مػػف تشػػبيهه نفسػػه بػػذل  ٗ
مف لهػة أف ق ػر  التشػبيه عمػى مػا فسػر ، يرتضػى كػكف  الررنيف ال يسمـ له فيه ،

كله الشبه اللامع بيف عمى ػػ رضى اآ عنه ػػػ كذل الرػرنيف هػك الػدعكة إلػى الحػؽ 
كأف قكمه يضربكنه ضربيتيف ، كعمى فرض  حة ذلؾ ، ف نه ال يمنع مػف أف يكػكف 

لػك  الشػبه المراد بكله الشبه بينهمػا هػك الممػؾ التػاـ فػى كػؿ ، كالممػؾ مػف أظهػر ك 
 بينهما .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 . ِٖٓ/  ُ( ينظر : بحر الفكائد ُ)



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُْْٖ 

 اخلبمتخ
الحمػػد آ الكؿ كاآلخػػر ، كالظػػاهر كالبػػاطف ، كهػػك بكػػؿ شػػي  عمػػيـ ، كن ػػمى 

 عمى المبعكث رحمة لمعالميف ، سيدنا محمد كعمى  له ك حبه إلى يـك الديف .
 وبعد

فرػػد فرغػػت ػ  بعػػكف مػػف اآ ػ كتكفيرػػه مػػف إخػػراج هػػذا البحػػث عمػػى  ػػكرته 
كالتى تناكلت فيها بالدراسة المغكية اختيػارات أبػى عبيػد فػى كتابػه غريػب  المتردمة ،

الحديث ، كقد أسفرت هذ  الرحمة المباركة عف العديد مػف النتػائل  العامػة كالخا ػة 
 ما يمى : فّٓ إٌزبئح اٌعبِخ، 

ػ كضكح مردار النضػل العممػى الػذل ك ػؿ إليػه أبػك عبيػد فػى م ػنفه هػذا    ُ
فػػى انترائػػه كاختيػػار  لػػبعض اآلراء التػػى قيمػػت فػػى تفسػػير ألفػػاظ كالػػذل ظهػػر لمينػػا 

 الحديث ، كالنص عمى ذلؾ مدعكمنا بالدليؿ . 
ػ قياـ االختيػار عنػد أبػى عبيػد عمػى دعػامتيف أساسػيتيف همػا : المغػة التػى  ِ

هى المنطمؽ الكؿ فػى اختيػار  ، كالركايػات التفسػيرية لػبعض ألفػاظ الحػديث النبػكل  
 فسرة لبعض ألفاظه كمفرداته .كالتى لاءت م

ػػػ مخالفػػة أبػػى عبيػػد فػػى اختيػػار  لػػرأل ك يػػر مػػف العممػػاء كػػلبى عمػػرك كأبػػى  ّ
 عبيدة كال معى كغيرهـ .

ػ كهػى تمػؾ النتػائل المستخم ػة مػف دراسػة كػؿ لفظػة كتحميمهػا  أِب إٌزبئح اخلبصاخ
 فهى ك يرة أكتفى منها باآلتى : 

لػة لفػظ " الرزة " فػى حػديث " م ػؿ المنػافؽ ػ قبكؿ لميػع مػا لػاء فػى تفسػير دال  ُ
 م ؿ الرزة الملدية " كمف بينها ما ذهب إليه أبك عبيد .

 ػ ترليح مذهب أبى عبيد فى تفسير الغرار فى ال الة كالتسميـ  بالنرص فيهما . ِ



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُْْٗ 

ػ ت كيب مذهب أبى عبيد فى تفسير لفظ " كلذىًنه لنبى " عمػى أنػه م ػدر بمعنػى  ّ
 ذف بكسر الهمزة .استمع ال مف اإل

"  اػػػػ مخالفػػة أبػػى عبيػػد فيمػػا ذهػػب إليػػه فػػى تل ػػيؿ الم ػػؿ " عسػػى الغػػكير أبؤسػػ ْ
 كت حيح مذهب ال معى فيه .

د " بمعنى البئر بما ركا  اليزيدل عف العرب فيه  ٓ دلي ػ رد انكار أبى عبيد لمفظ " اللي
. 
ز " فى ٔ حديث : مف كلد رزنا  ػ ت كيب مذهب ابف قتيبة فى تفسير داللة لفظ " الرٍّ

 فميتكضل " خالفا لبى عبيد .
ػ إمكانية قبكؿ لميع ما لاء عف العمماء فى تفسير حديث " مف أحبنا فميعد لمفرر ٕ

 لمبابا " .
  .ث " ليس منا مف لـ يتغف بالرر فػ ت كيب الرأل المخالؼ لبى عبيد فى حدي ٖ
يمتمػ  شػعرا " أكلػى مػف  ػ تخ يص داللة لفظ الشعر فى حديث " خير له مػف أف ٗ

 مذهب أبى عبيد الرائؿ بالعمـك .
 ػ  حة مذهب أبى عبيد فى تعميـ داللة لفظتى"الحكبة"كالشهكة الخفية ". َُ
 ػ حمؿ المفظ عمى الظاهر أكلى مف تلكيؿ أبى عبيد لحديث " اإليماف يمافو ". ُُ
مكد بطنه" ػ ت حيح مذهب أبى عبيد فى حمؿ المفظ عمى الملاز فى حديث " ع ُِ
. 

  .ػ  مخالفة أبى عبيد فى تلكيؿ قكله فى الحديث " أنا ما طهكل " عمى االستعارة ُّ
. 

 
 



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

َُْٓ 

 فٙشط ادلنبدس ٚادلشاخع
 حشف األٌف

ػػػػػ تحريػػػػؽ  د / باسػػػػـ في ػػػػؿ أحمػػػػد اللػػػػكابرة  اآلحػػػػاد كالم ػػػػانى البػػػػف أبػػػػى عا ػػػػـ .ُ
 هػ . ُُُْالطبعة: الكلى، ػ  الرياض –نشر: دار الراية 

الناشػػػػػر: دار ػػػػػػ  ػػػػػػ تحريػػػػػؽ : محمػػػػػد  ػػػػػادؽ الرمحػػػػػاكم ر ف لمل ػػػػػاصأحكػػػػػاـ الرػػػػػ .ِ
 هػ َُْٓتاريخ الطبع: ػ  بيركت –إحياء التراث العربي 

نشػػػػر: دار البشػػػػائر ػ  محمػػػػد فػػػػؤاد عبػػػػد البػػػػاقيالدب المفػػػػرد لمبخػػػػارل تحريػػػػؽ / .ّ
 ـ .ُٖٗٗ – َُْٗالطبعة: ال ال ة،  بيركت –اإلسالمية 

نشػػػر: دار ػػػػ  حمػػػد باسػػػؿ عيػػػكف السػػػكدم أسػػػاس البالغػػػة لمزمخشػػػرل ػ تحريػػػؽ / .ْ
 ـ . ُٖٗٗ -هػ  ُُْٗالكلى ػ  لبناف –الكتب العممية، بيركت 

ػ  ػ تحريػػػؽ : سػػػالـ محمػػػد عطػػػا، محمػػػد عمػػػي معػػػكضاالسػػػتذكار البػػػف عبػػػد البرػػػ .ٓ
 َََِ – ُُِْبيركت: الكلى،  –نشر: دار الكتب العممية 

يػػػػؽ / عبػػػػد الحميػػػػد أسػػػػرار البالغػػػػة فػػػػى عمػػػػـ البيػػػػاف لعبػػػػد الرػػػػاهر اللرلػػػػانى تحر .ٔ
 ـ . ََُِهنداكل ط / دار الكتب العممية بيركت الكلى 

ػ تحريػػػػؽ: عبػػػػد اآ إ ػػػػالح غمػػػػط أبػػػػى عبيػػػػد فػػػػى غريػػػػب الحػػػػديث البػػػػف قتيبػػػػة  .ٕ
 . ـ ُّٖٗ -هػ  َُّْػ الكلى الناشر: دار الغرب اإلسالمي اللبكرم

راث إ ػػالح المنطػػؽ البػػف السػػكيت ػ تحريػػػؽ / محمػػد مرعػػب ػ ط / دار إحيػػاء التػػػ .ٖ
 ـ .ََِِكلى العربى ػ ال 

ػػػػ المكتبػػػة الع ػػػرية لبنػػػاف  ػػػػ تحريػػػؽ / محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ إبػػػراهيـ الضػػػداد لألنبػػػارل .ٗ
 ـ .ُٕٖٗ

)شػػػرح  ػػػحيح البخػػػارم( لمخطػػػابي المحرػػػؽ: د. محمػػػد بػػػف سػػػعد  أعػػػالـ الحػػػديث .َُ
 .ـ ُٖٖٗالكلى،  : لامعة أـ الررلط ػعبد الرحمف  ؿ سعكدبف 



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُْٓ 

فػػػؤاد عبػػػد المػػنعـ أحمػػػد ػ ػػػػ تحريػػؽ / بػػػف هبيػػرةاإلف ػػاح عػػػف معػػانى ال ػػػحاح ال .ُُ
 هػُُْٕالناشر: دار الكطف ػ سنة النشر: 

ٍعًمػػػػػػـً بفىكىاًئػػػػػػًد ميٍسػػػػػػًمـ ًلمرىاًضػػػػػػى ًعيىػػػػػػاض الم  .ُِ ػػػػػػاؿي المي حرػػػػػػؽ: الػػػػػػدكتكر يٍحيىػػػػػػى ًإكمى
 هػ . ُُْٗالكلى، ر: دار الكفاء م ر ػ نش ًإٍسمىاًعيؿ

 الناشػػػػر: مكتبػػػػة لبنػػػػاف د. فخػػػػر الػػػػديف قبػػػػاكةػػػػػ تحريػػػػؽ  اللفػػػػاظ البػػػػف السػػػػكيت .ُّ
 ـ .ُٖٗٗالكلى، 

نشػػػر: دار الكتػػػػب ػ  محمػػػػد عبػػػد اللػػػػكاد ال ػػػمعي ػػػػػ تحريػػػؽ / أمػػػالى الرػػػالى  .ُْ
 ـ ُِٔٗ -هػ  ُّْْال انية، ػ  الم رية

نشػػػر:  الػػػدكتكر عبػػػد المليػػػد قطػػػامش ػ الم ػػػاؿ لمراسػػػـ بػػػف سػػػالـ ػ تحريػػػؽ / .ُٓ
 ـ َُٖٗالكلى   دار الملمكف لمتراث

إحسػػػاف عبػػػاس ػ نشػػػر: دار الرائػػػد الضػػػبى ػ تحريػػػؽ /أم ػػػاؿ العػػػرب لممفضػػػؿ  .ُٔ
 ـُُٖٗهػ = َُُْالكلى،  : لبناف –العربي، بيركت 

 .هػ ُِّْالطبعة:الكلى، نشر/ دار سعد الديف، دمشؽ الم اؿ لمهاشمى .ُٕ
الناشػػػػػر: دار  تحريػػػػػؽ: د. محمػػػػػد ع ػػػػػاـ الرضػػػػػاة االنت ػػػػػار لمرػػػػػر ف لمبػػػػػاقالنى .ُٖ

 .ـ ََُِ -هػ  ُِِْكلى الطبعة: ال ػ  بيركت عىملاف، -الفتح 
 حشف اٌجابء

الناشػػػر: مكتبػػػة ػػػػ تحريػػػؽ / هشػػػاـ الطعػػػاف .  البػػػارع فػػػى المغػػػة لبػػػى عمػػػى الرػػػالى .ُٗ
 ـُٕٓٗالطبعة: الكلى،   -النهضة بغداد 

: محمػػػػػد حسػػػػػف محمػػػػػد ت  بحػػػػػر الفكائػػػػػد المسػػػػػمى بمعػػػػػانى الخبػػػػػار لمكالبػػػػػاذل .َِ
بيػػػركت/  -يػػػة ط : دار الكتػػػب العمم ػ أحمػػػد فريػػػد المزيػػػدم -حسػػػف إسػػػماعيؿ 

 ـُٗٗٗ -هػ َُِْ الكلىػ  لبناف
ػػػػ  هػػػػ(ّٓٓلممطهػػػر بػػػف طػػػاهر المردسػػػي )المتػػػكفى: نحػػػك البػػػدء كالتػػػاريخ  ػ  .ُِ

 الناشر:مكتبة ال رافة الدينية،بكر سعيد ػ دكف تاريخ .



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُِْٓ 

بىنلكىػػػة الميػػػدانيالبالغػػػة العربيػػػة ل .ِِ الدمشػػػري ػ ط : دار  عبػػػد الػػػرحمف بػػػف حسػػػف حى
 ـ ُٔٗٗ -هػ  ُُْٔالكلى، ػ  الرمـ، دمشؽ

 حشف اٌزاابء
دار  تلكيػػؿ مشػػكؿ الرػػر ف البػػف قتيبػػة ػ تحريػػؽ / ابػػراهيـ شػػمس الػػديف ػ نشػػر/ .ِّ

 ػػ دكف تاريخ . لبناف –الكتب العممية، بيركت 
تػػػاج العػػػركس مػػػف لػػػكاهر الرػػػامكس لمزبيػػػدل ػ تحريػػػؽ / لماعػػػة مػػػف المحررػػػيف  .ِْ

 ػ ط / دار الهداية ػ دكف تاريخ 
تحريػػػػؽ / أحمػػػػد عبػػػػد الغفػػػػكر عطػػػػار ػ ط / دار  تػػػػاج المغػػػػة ك ػػػػحاح العربيػػػػة .ِٓ

 ـ .ُٕٖٗالعمـ لممالييف بيركت ػ الرابعة 
مػػػػػذهبي تحريػػػػػؽ / عمػػػػػر عبػػػػػد ل الـػر كالعػػػػػػات المشاهيػػػػػػككفيػػػػػ الـػتػػػػػاريخ اإلسػػػػػ .ِٔ

 .ـ ُّٗٗال انية ػ  نشر: دار الكتاب العربيػ  السالـ التدمرم
ػ ط/ دار  تػػػاريخ بغػػػداد لمخطيػػػب البغػػػدادل ػ تحريػػػؽ / بشػػػار عػػػكاد معػػػركؼ .ِٕ

 ـ .َََِالغرب بيركت ػػ الكلى 
 هػ ُّٕٖ -الطبعة: ال انية ػ  بيركت –ػ الناشر: دار التراث  تاريخ الطبرل .ِٖ
ػ  الػػػدكف –ط / : دائػػػرة المعػػػارؼ الع مانيػػػة، حيػػػدر  بػػػاد  التػػػاريخ الكبيػػػر لمبخػػػارل .ِٗ

 تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خاف .
طبػػػع عمػػػى نفرػػػة: السػػػيد  د شػػػمتكتفهػػػيـ محمػػػتػػػاريخ المدينػػػة البػػػف شػػػبة تحريػػػؽ / .َّ

 . هػ ُّٗٗعاـ النشر:   لدة –حبيب محمكد أحمد 
تلريػػػػػػد السػػػػػػماء كالكنػػػػػػى المػػػػػػذككرة فػػػػػػى كتػػػػػػاب المتفػػػػػػؽ كالمفتػػػػػػرؽ لمخطيػػػػػػب  .ُّ

بػػف ا/ شػػادل بػػف محمػػد  الراضػػى أبػػى يعمػػى البغػػدادل تحريػػؽ البغػػدادل ػ تػػلليؼ
 ـ .َُُِسالـ ػ نشر مركز النعماف لمبحكث ػ اليمف الكلى 

ػ ط / الػػػػػدار التكنسػػػػػية نػػػػػكير فػػػػػي التفسػػػػػير لمطػػػػػاهر بػػػػػف عاشكرػػػػػتحريػػػػػر كالتال .ِّ
 ـ ُْٖٗ



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُّْٓ 

 هػػػػػػ(ُّّٓممبػػػػػاركفكرل )المتػػػػػكفى: ل تحفػػػػػة الحػػػػػكذم بشػػػػػرح لػػػػػامع الترمػػػػػذم .ّّ
 . بيركت –الناشر: دار الكتب العممية 

بف هشػػػػاـ الن ػػػػارم المحرػػػػؽ: د. عبػػػػاس التخمػػػػيص الشػػػػكاهد كتمخػػػػيص الفكائػػػػد .ّْ
  َُْٔاب العربي: الكلى، شر: دار الكتنم طفى ال الحي 

   ـ ُٖٗٗتذكرة الحفاظ لمذهبى ط / دار الكتب العممية بيركت ػ الكلى  .ّٓ
تحريػػػػػػؽ: محمػػػػػػد حسػػػػػػف محمػػػػػػد حسػػػػػػف  ترتيػػػػػػب المػػػػػػالى الخميسػػػػػػية لمشػػػػػػلرل .ّٔ

 ـ ََُِالكلى، –الناشر: دار الكتب العممية، بيركت  إسماعيؿ
ل ت ػػػػػػحيح الف ػػػػػػػيح كشػػػػػػرحه البػػػػػػػف درسػػػػػػػتكيه ، تحريػػػػػػؽ : د / محمػػػػػػػد بػػػػػػػدك  .ّٕ

 ـ .ُٖٗٗالمختكف ط/ الملمس العمى لمشؤكف اإلسالمية بالراهرة 
ت ػػػحيفات المحػػػد يف لمعسػػػكرل ػ تحريػػػؽ / محمػػػكد أحمػػػد ميػػػرة ػ ط / المطبعػػػة  .ّٖ

 هػ .َُِْالعربية الحدي ة بالراهرة ػ الكلى 
تفسػػػير غريػػػب مػػػا فػػػى ال ػػػحيحيف " لمحميػػػدل ػ تحريػػػؽ د / زبيػػػدة محمػػػد سػػػعيد  .ّٗ

 ـ .ُٓٗٗلسنة بالراهرة ػ الكلى عبد العزيز ػ ط / مكتبة ا
ػػػػػ  ذير فػػػػى أ ػػػػكؿ الحػػػػديث لمنػػػػككلالترريػػػب كالتيسػػػػير لمعرفػػػػة سػػػػنف البشػػػػير النػػػ .َْ

 . ُٖٓٗتحريؽ / محمد ع ماف الخشت ط / دار الكتاب العربى الكلى 
/ ػػػػ تحريػػػؽ / لماعػػػة مػػػف المحررػػػيف ػ نشػػػر  التكممػػػة كالػػػذيؿ كال ػػػمة لم ػػػاغانى .ُْ

 مطبعة دار الكتب بالراهرة .
تحريػػػػؽ: البػػػػف عبػػػػد البػػػػر ػ  لمػػػػا فػػػػي المكطػػػػل مػػػػف المعػػػػاني كالسػػػػانيدهيػػػػد التم .ِْ

الناشػػػر: كزارة عمػػػـك ػ  م ػػػطفى بػػػف أحمػػػد العمػػػكم ، محمػػػد عبػػػد الكبيػػػر البكػػػرم
 .هػ ُّٕٖ المغرب –الكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية 

ػ  المحرػػػػؽ: عمػػػػي رضػػػػا بػػػػف عبػػػػد اآ بػػػػف عمػػػػي رضػػػػاتهػػػػذيب اآل ػػػػار لمطبػػػػرل  .ّْ
 ـُٓٗٗ -هػ ُُْٔدمشؽ الكلى،  -تراث الناشر: دار الملمكف لم
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ُْْٓ 

تهػػػػذيب المغػػػػة لألزهػػػػرل  تحريػػػػؽ / محمػػػػد عػػػػكض مرعػػػػب ػ دار إحيػػػػاء التػػػػراث  .ْْ
 ـ .ََُِالعربى بيركت ػ الكلى 

ػػػػ المحرػػػؽ: دار الفػػػالح لمبحػػػث  لشػػػرح اللػػػامع ال ػػػحيح  البػػػف الممرػػػفالتكضػػػيح  .ْٓ
 ـ ََِٖالعممي الناشر: دار النكادر، دمشؽ: الكلى، 

 –الناشػػػػػػر: مكتبػػػػػػة اإلمػػػػػػاـ الشػػػػػػافعي ال ػػػػػػغير لممناك  اللػػػػػػامعالتيسػػػػػػير بشػػػػػػرح  .ْٔ
 .ـُٖٖٗ -هػ َُْٖال ال ة،  الرياض

التيسػػػػػير فػػػػػى أ ػػػػػكؿ كاتلاهػػػػػات التفسػػػػػير لعمػػػػػاد عمػػػػػى عبػػػػػد السػػػػػميع ط / دار  .ْٕ
 ـ .ََِٔاإليماف 

 حشف اجل١ااُ
اللػػػػػػامع لحكػػػػػػاـ الرػػػػػػر ف " تفسػػػػػػير الررطبػػػػػػى "  تحريػػػػػػؽ / أحمػػػػػػد االبردكنػػػػػػى ،  .ْٖ

براهيـ أطفيش ػ   ـ . ُْٔٗط / دار الكتب الم رية ػ ال انية كا 
اللػػرا يـ البػػف قتيبػػة الػػدينكرل  ػ تحريػػؽ / محمػػد لاسػػـ الحميػػدل ػ نشػػر/ كزارة  .ْٗ

 ال رافة دمشؽ ػ دكف تاريخ .
 لمهرة الم اؿ لمعسكرل ػ ط / دار الفكر ػ بيركت ػ دكف تاريخ.  .َٓ
دار العمػػػـ ػػػػ تحريػػػؽ / رمػػػزل منيػػػر بعمبكػػػى ػ نشػػػر /  لمهػػػرة المغػػػة البػػػف دريػػػد .ُٓ

 ـ .ُٕٖٗلممالييف بيركت ػ الكلى 
ػػػػػ ط / عػػػػالـ الكتػػػػب  ػػػػػ تحريػػػػؽ د / نػػػػالى حسػػػػف لمهػػػػرة النسػػػػب البػػػػف الكمبػػػػى .ِٓ

 ـ . ُٖٔٗالكلى 
 حشف احلبء

 -ػ الناشػػػر: السػػػعادة حميػػػة الكليػػػاء كطبرػػػات ال ػػػفياء لبػػػى نعػػػيـ ال ػػػبهانى  .ّٓ
 . ـُْٕٗ -هػ ُّْٗبلكار محافظة م ر، 

 حشف اخلبء
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ُْٓٓ 

الناشػػػر: مكتبػػػة ػ  عبػػػد السػػػالـ محمػػػد هػػػاركف لمبغػػػدادل ػ تحريػػػؽ / خزانػػػة الدب .ْٓ
 ـ  ُٕٗٗ -هػ  ُُْٖالطبعة: الرابعة، ػ  الخانلي، الراهرة

 حشف اٌااذاي
 دراسات فى النحك ل الح الديف الزعبالكل  ػ مكقع اتحاد كتاب العرب . .ٓٓ
 الػػدالئؿ فػػػى غريػػػب الحػػػديث لمسرقسػػطى تحريػػػؽ د / محمػػػد بػػػف عبػػػد اآ الرنػػاص ػ .ٔٓ

 ـ .ََُِنشر / مكتبة العبيكاف بالرياض ػػ  الكلى 
ديػػػػػكاف الخطػػػػػؿ تحريػػػػػؽ / محمػػػػػد مهػػػػػدل نا ػػػػػر الػػػػػديف ط / دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة  .ٕٓ

 ـ .ُْٗٗال انية 
ديػػػػكاف الدب لمفػػػػارابى ػ تحريػػػػؽ د / أحمػػػػد  مختػػػػار عمػػػػر ػ ط / دار الشػػػػعب   .ٖٓ

 ـ .ََِّالراهرة  
 نشر / مكتبة اآلداب .ديكاف العشى الكبير ػ تحريؽ د / محمد حسيف ػ  .ٗٓ
ديػػػكاف ذل الرمػػػة تحريػػػؽ / أحمػػػد حسػػػف بسػػػبح ػ ط/ دار الكتػػػب العمميػػػة ػ الكلػػػى  .َٔ

 ـ . ُٓٗٗ
ديػػػكاف الراعػػػى النميػػػرل تحريػػػؽ كشػػػرح د / كاضػػػح ال ػػػمد ط / دار الليػػػؿ ػ الكلػػػى  .ُٔ

 ـ .ُٓٗٗ
ػػػػ لمػػػع د / نػػػكرل حمػػػكدل الريسػػػى ػ ط / دار المعػػػارؼ  ديػػػكاف أبػػػى زبيػػػد الطػػػائي .ِٔ

 بغداد .
ػػػػػ ط / دار الكتػػػػب العمميػػػػة  تحريػػػػؽ / عمػػػػى فػػػػاعكراف زهيػػػػر بػػػػف أبػػػػى سػػػػممى ديػػػػك  .ّٔ

 ـ .ُٖٖٗالكلى 
ديػػػػكاف عػػػػدل بػػػػف زيػػػػد تحريػػػػؽ د / محمػػػػد لبػػػػار المعيبػػػػد ػ ط / دار اللمهكريػػػػة  .ْٔ

 ـ .ُٓٔٗبغداد 
ديػػػػكاف الفػػػػرزدؽ ػ تحريػػػػؽ / عمػػػػى فػػػػاعكر ط / دار الكتػػػػب العمميػػػػة ػ الكلػػػػى  .ٓٔ

 ـ.ُٕٖٗ
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ُْٓٔ 

   .ب ط / الدار العالمية دكف تاريخطالؿ حر  ديكاف مهمهؿ بف ربيعة تحريؽ / .ٔٔ
 ـ .ََِٔديكاف أبى النلـ العلمى تحريؽ د/  محمد أديب لمراف ط  .ٕٔ

 حشف اٌشاء
أللكسػػػي تحريػػػؽ / عمػػػى لالرػػػر ف العظػػػيـ كالسػػػبع الم ػػػانى  ركح المعػػػانى فػػػي تفسػػػير .ٖٔ

 هػ .   ُُْٓعبد البارل عطية  ط / دار الكتب العممية ػ الكلى 
 حشف اٌضاٜ

فػػػى معػػػانى كممػػػات النػػػاس لبػػػى بكػػػر النبػػػارل ػ تحريػػػؽ د / حػػػاتـ  ػػػالح  الزاهػػػر .ٗٔ
 ـ .ُِٗٗالضامف ػ نشر / مؤسسة الرسالة بيركت ػ الكلى 

أبػػػك تمػػػيـ ياسػػػر بػػػف ابػػػراهيـ بػػػف محمػػػد،  ػػػػ تحريػػػؽ / بػػػى داككد السلسػػػتانىالزهػػػد ل .َٕ
الناشػػػر: دار المشػػػكاة لمنشػػػر كالتكزيػػػع، ػ أبػػػك بػػػالؿ غنػػػيـ بػػػف عبػػػاس بػػػف غنػػػيـ 

 ـ ُّٗٗ -هػ  ُُْْ: الكلى،  الطبعةػ  افحمك 
 حشف اٌغني

شػػػرح اللػػػامع ال ػػػغير فػػػي حػػػديث البشػػػير النػػػذير لمشػػػيخ عمػػػي بػػػف  السػػػراج المنيػػػر .ُٕ
 دكف تايخ . أحمد الشهير بالعزيزم

مكتبػػػػة سمسػػػمة الحاديػػػث ال ػػػحيحة لمحمػػػد بػػػف نا ػػػر الػػػػديف اللبػػػانى ػ نشػػػر / .ِٕ
 .كلى الطبعة: ال ػ  المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض

 –الناشػػػػر: دار الغػػػػرب اإلسػػػػالمي  تحريػػػػؽ / بشػػػػار عػػػػكاد معػػػػركؼ  سػػػػنف الترمػػػػذل .ّٕ
 . ـُٖٗٗسنة النشر:   بيركت

ػػػد كاًمػػػؿ قػػػر  بممػػػي -شػػػعىيب الرنػػػؤكط سػػػنف أبػػػى داككد السلسػػػتانى تحريػػػؽ /  .ْٕ مل  محى
 ـ ََِٗ - : الكلى الناشر: دار الرسالة العالميةػ 

 –الناشػػػر: مؤسسػػػة الرسػػػالة، بيػػػركت سػػػنف الػػػدارقطنى تحريػػػؽ / شػػػعيب الرنػػػؤكط  .ٕٓ
 ـ ََِْ -الطبعة: الكلى ػ  لبناف



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُْٕٓ 

الناشػػػػر: دار المغنػػػػي لمنشػػػػر  حسػػػػيف سػػػػميـ أسػػػػد الػػػػداراني سػػػػنف الػػػػدارمى تحريػػػػؽ / .ٕٔ
 .ـ َََِ -هػ  ُُِْالطبعة: الكلى،   ، السعكدية كالتكزيع

ار الكتػػػػػب الناشػػػػػر: د محمػػػػػد عبػػػػػد الرػػػػادر عطػػػػػاالسػػػػنف الكبػػػػػرل لمبيهرػػػػػى تحريػػػػؽ / .ٕٕ
 ـ ََِّ -هػ  ُِْْػ ال ال ة،  فلبنا –مية، بيركت العم

 –حسػػػف عبػػػد المػػػنعـ شػػػمبي ػ مؤسسػػػة الرسػػػالة السػػػنف الكبػػػرل لمنسػػػائي تحريػػػؽ /  .ٖٕ
 ـ ََُِ - الكلىػ  بيركت

الناشػػػر: مكتػػػب المطبكعػػػات ػ  ػ تحريػػػؽ: عبػػػد الفتػػػاح أبػػػك غػػػدة سػػػنف النسػػػائي .ٕٗ
 ـُٖٔٗ – َُْٔالطبعة: ال انية، ػ  حمب –اإلسالمية 

الناشػػػػػر: دار الرسػػػػػالة ػػػػػػ  كرفاقػػػػػه شػػػػػعيب الرنػػػػػؤكطػػػػػػ  بػػػػػف مالػػػػػه تحريػػػػػؽسػػػػػنف ا .َٖ
 . ـ ََِٗ -هػ  َُّْ الطبعة: الكلىػ  العالمية

سػػػػػير أعػػػػػالـ النػػػػػبالء لمػػػػػذهبى تحريػػػػػؽ / ملمكعػػػػػة مػػػػػف المحررػػػػػيف ط / مؤسسػػػػػة  .ُٖ
 . ُٖٓٗالرسالة ال ال ة 

 حشف اٌي١آ
ػ  شمحمػػػػد زهيػػػػر الشػػػػاكي -شػػػػعيب الرنػػػػؤكط شػػػػرح السػػػػنة لمبغػػػػكل تحريػػػػؽ / .ِٖ

 ـُّٖٗ -هػ َُّْدمشؽ: ال انية،  -الناشر: المكتب اإلسالمي 
ػ  / أبػػػك اسػػػحؽ الحػػػػكيني ال ػػػرم شػػػرح السػػػيكطى عمػػػى  ػػػحيح مسػػػػمـ تحريػػػؽ  .ّٖ

 ـ ُٔٗٗ -هػ  ُُْٔالكلى  -الناشر: دار ابف عفاف 
كراتشػػػي  –ػػػػ الناشػػػر: قػػػديمي كتػػػب خانػػػة  شػػػرح سػػػنف ابػػػف مالػػػه لمسػػػيكطى كغيػػػر   .ْٖ

 ػ دكف تاريخ .
ر البخػػػػػارل البػػػػػف بطػػػػػاؿ تحريػػػػػؽ: أبػػػػػك تمػػػػػيـ ياسػػػػػر بػػػػػف إبػػػػػراهيـ دا شػػػػػرح  ػػػػػحيح .ٖٓ

 ـََِّ -هػ ُِّْػ ال انية،  السعكدية -النشر: مكتبة الرشد 
شػػػػرح الف ػػػػيح البػػػػف هشػػػػاـ المخمػػػػى تحريػػػػؽ د / مهػػػػدل عبيػػػػد لاسػػػػـ ػ الكلػػػػى  .ٖٔ

 .ـ ُٖٖٗ



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُْٖٓ 

الناشػػػر:  لعبػػػد اآ بػػػف محمػػػد الغنيمػػػاف شػػػرح كتػػػاب التكحيػػػد مػػػف  ػػػحيح البخػػػارل .ٕٖ
 هػ َُْٓالطبعة: الكلى،  لدار، المدينة المنكرةمكتبة ا

الناشػػر: مكتبػػة نػػزار ػ  ػ المحرػػؽ: د. عبػػد الحميػػد هنػػداكم شػػرح المشػػكاة لمطيبػػى .ٖٖ
 ـُٕٗٗالرياض( الكلى  -م طفى الباز )مكة المكرمة 

الناشػػػػػر: مؤسسػػػػػة  تحريػػػػػؽ / شػػػػػعيب الرنػػػػػؤكط لمطحػػػػػاكل شػػػػػرح مشػػػػػكؿ اآل ػػػػػار .ٖٗ
 ـ ُْْٗ -الطبعة: الكلى ػ  الرسالة

محمػػػد سػػػيد لػػػاد  -محمػػػد زهػػػرم النلػػػار  لمطحػػػاكل تحريػػػؽ /  شػػػرح معػػػانى اآل ػػػار .َٗ
 ـ ُْٗٗهػ،  ُُْْ -الحؽ( الناشر: عالـ الكتب: الكلى 

 "المنهػػػػاج شػػػػرح  ػػػػحيح مسػػػػمـ بػػػػف الحلػػػػاج شػػػػرح النػػػػككل عمػػػػى  ػػػػحيح مسػػػػمـ .ُٗ
 .ُِّٗبيركت: ال انية،  –الناشر: دار إحياء التراث العربي 

الناشػػػر: مكتبػػػة الرشػػػد  / مختػػػار أحمػػػد النػػػدكم، تحريػػػؽ ػػػػ  هرػػػىشػػػعب اإليمػػػاف لمبي .ِٗ
 ـ ََِّ -الكلى  : بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام بالهند

حريػػػػػؽ: د ػػػػػػ ت ـك لنشػػػػػكاف الحميػػػػػرلػف الكمػػػػػػالعػػػػػرب مػػػػػ شػػػػػمس العمػػػػػـك كدكاء كػػػػػالـ .ّٗ
 ـ . ُٗٗٗ -االكلى نشر: دار الفكر  -لعمرم حسيف بف عبد اآ ا

 حشف اٌناابد
"اللػػػامع المسػػػند ال ػػػحيح المخت ػػػر مػػػف أمػػػكر رسػػػكؿ اآ  ػػػمى   ػػػحيح البخػػػارل .ْٗ

اآ عميػػػػه كسػػػػمـ كسػػػػننه كأيامػػػػه "تحريػػػػؽ: محمػػػػد زهيػػػػر بػػػػف نا ػػػػر النا ػػػػر ػ 
 . هػُِِْلطبعة: الكلى، ا الناشر: دار طكؽ النلاة 

ػ  الناشػػػر: مؤسسػػػة الرسػػػالة، بيػػػركت شػػػعيب الرنػػػؤكط  ػػػحيح ابػػػف حبػػػاف تحريػػػؽ  .ٓٗ
 .ـ ُٖٖٗ -هػ  َُْٖالطبعة: الكلى، 

المسػػػػند ال ػػػحيح المخت ػػػر بنرػػػػؿ العػػػدؿ عػػػف العػػػػدؿ إلػػػى رسػػػػكؿ  "  ػػػحيح مسػػػمـ .ٔٗ
الناشػػػر: دار ػ  اآ  ػػػمى اآ عميػػػه كسػػػمـ ػ تحريػػػؽ: محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاقي

 . بيركت –إحياء التراث العربي 



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُْٓٗ 

 حشف اٌطبء
          طبرػػػػات الشػػػػافعية البػػػػف قاضػػػػى شػػػػهبة تحريػػػػؽ د/ الحػػػػافظ عبػػػػد العمػػػػيـ خػػػػاف ػ  .ٕٗ

 هػ .َُْٕالـ الكتب ػ بيركت ػػ الكلى ط ع
بيػػػركت دكف تػػػاريخ  –ػ الناشػػػر: دار الكتػػػب العمميػػػة  طبرػػػات المفسػػػريف لمػػػداككدل .ٖٗ

. 
طبرػػػػػػات النحػػػػػػكييف كالمغػػػػػػكييف لمزبيػػػػػػدل تحريػػػػػػؽ / محمػػػػػػد أبػػػػػػك الفضػػػػػػؿ إبػػػػػػراهيـ  .ٗٗ

 ط/المعارؼ ػ ال انية دكف تاريخ .
 حشف اٌعني

ر: دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي لناشػػػا عمػػػدة الرػػػارم شػػػرح  ػػػحيح البخػػػارم لمعينػػػى .ََُ
 بيركت -
نشػػر: دار ابػػف ػ  بسػػاـ عبػػد الكهػػاب اللػػابي عمػػدة الكتػػاب لمنحػػاس ػ تحريػػؽ / .َُُ

 ـ ََِْ -هػ  ُِْٓالكلى  -حـز 
العػػػيف لمخميػػػؿ بػػػف أحمػػػد الفراهيػػػدل ػ تحريػػػؽ د / مهػػػدل المخزكمػػػى ، د/إبػػػراهيـ  .َُِ

 السامرائي ػ نشر دار كمكتبة الهالؿ ػ دكف تاريخ .
 نيحشف اٌغ

غايػػػة النهايػػػة فػػػى طبرػػػات الرػػػراء البػػػف اللػػػزرل بعنايػػػة / برلستراسػػػر ػ نشػػػر/  .َُّ
 مكتبة ابف تيمية .

عبػػػد المعطػػػي أمػػػيف الرمعلػػػي نشػػػر: دار /دغريػػػب الحػػػديث البػػػف اللػػػكزل تحريػػػؽ  .َُْ
 ـ.ُٖٓٗ – هػَُْٓالكلى، –بيركت  -الكتب العممية 

لامعػػػة أـ  غريػػػب الحػػػديث لمحربػػػى تحريػػػؽ د / سػػػميماف إبػػػراهيـ العايػػػد ػ نشػػػر .َُٓ
 هػ .َُْٓالررل ػ الكلى 

غريػػػػب الحػػػػديث لمخطػػػػابى تحريػػػػؽ / عبػػػػد الكػػػػريـ الغربػػػػاكل ػ ط / دار الفكػػػػر  .َُٔ
 ـ .ُِٖٗدمشؽ 



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

َُْٔ 

مطبعػػػة دائػػػرة  ػ تحريػػػؽ  د/ محمػػػد عبػػػد المعيػػػد خػػػاف غريػػػب الحػػػديث لبػػػى عبيػػػد .َُٕ
 ـ ُْٔٗ -هػ  ُّْٖالكلى، ػػ  المعارؼ الع مانية

ـ ػ تحريػػػػؽ /  ػػػػفكاف عػػػػدناف سػػػػال الغريػػػػب الم ػػػػنؼ لبػػػػى عبيػػػػد الراسػػػػـ بػػػػف .َُٖ
 هػ .ُُْْ/  ملمة اللامعة اإلسالمية ػ نشر  داككدل

تحريػػػػؽ /  أحمػػػػد فريػػػػد المزيػػػػدم ػ نشػػػػر / مكتبػػػػة نػػػػزار  مهػػػػركم لالغػػػػريبيف   .َُٗ
  ـ.ُٗٗٗالمممكة العربية السعكدية ط / الكلى  -م طفى الباز 

 حشف اٌفااابء
-محمػػػػد البلػػػػاكم عمػػػػي  ػػػػػ تحريػػػػؽ / فػػػػى غريػػػػب الحػػػػديث لمزمخشػػػػرل الفػػػػائؽ .َُُ

 دار المعرفة ػ  ال انية دكف تاريخ . محمد أبك الفضؿ إبراهيـ ػ نشر /
لناشػػػر: تحريػػػؽ: عبػػػد العمػػػيـ الطحػػػاكم ػ اػػػػ تحريػػػؽ / الفػػػاخر لممفضػػػؿ الضػػػبى .ُُُ

 .هػ َُّٖالطبعة: الكلى، ػ  دار إحياء الكتب العربية
الناشػػػػػػر: دار  فػػػػػػتح البػػػػػػارم شػػػػػػرح  ػػػػػػحيح البخػػػػػػارل البػػػػػػف حلػػػػػػر العسػػػػػػرالنى .ُُِ

 .  ُّٕٗبيركت،  -لمعرفة ا
ػ  السػػػتاذ الػػػدكتكر مكسػػػى شػػػاهيف الشػػػيفػػػػ  فػػػتح المػػػنعـ شػػػرح  ػػػحيح مسػػػمـ .ُُّ

 .ـ ََِِ -هػ  ُِّْالكلى  الناشر: دار الشركؽ
 د. ك ػػػػػي اآ محمػػػػػد عبػػػػػاس فضػػػػػائؿ ال ػػػػػحابة لحمػػػػػد بػػػػػف حنبػػػػػؿ تحريػػػػػؽ / .ُُْ

 ُّٖٗ - َُّْالطبعة: الكلى، ػ  بيركت –الناشر: مؤسسة الرسالة 
ال ال ػػػة، ػ  لبنػػػاف –ػػػػ ط / دار الكتػػػاب العربػػػي، بيػػػركت  ة لسػػػيد سػػػابؽفرػػػه السػػػن .ُُٓ

 . ـ ُٕٕٗ -هػ  ُّٕٗ
الفهرسػػػت البػػػف النػػػديـ ػ تحريػػػؽ / إبػػػراهيـ رمضػػػاف ػ دار المعرفػػػة بيػػػركت ػ  .ُُٔ

 ـ .ُٕٗٗال انية 
الناشػػػر: المكتبػػػة التلاريػػػة الكبػػػرل فػػػيض الرػػػدير شػػػرح اللػػػامع ال ػػػغير لممنػػػاكل  .ُُٕ

 هػ .ُّٔٓالطبعة: الكلى،  م ر –



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُُْٔ 

 حشف اٌمبف
محمػػػد عبػػد المػػػنعـ  -ػ المؤلػػؼ: عبػػػد اآ عبػػد اللبػػار ق ػػة الدب فػػى الحلػػػاز  .ُُٖ

 الناشر: مكتبة الكميات الزهريةػػ  خفالى
 حشف اٌىاابف

الناشػػػر:  محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ إبػػػراهيـ الكامػػػؿ فػػػى المغػػػة كالدب لممبػػػرد ػ تحريػػػؽ / .ُُٗ
 ـ ُٕٗٗ -هػ  ُُْٕال ال ة ػ  الراهرة –دار الفكر العربي 

الكشػػػػاؼ عػػػػف حرػػػػائؽ غػػػػػكامض التنزيػػػػؿ كعيػػػػكف القاكيػػػػػؿ فػػػػي كلػػػػك  التلكيػػػػػؿ  .َُِ
 هػ َُْٕالعربي بيركت  ال ال ةػ  لمزمخشرم ػ نشر / دار الكتاب

ػ المحرػػػؽ: عمػػػي حسػػػيف  كشػػػؼ المشػػػكؿ مػػػف حػػػديث ال ػػػحيحيف البػػػف اللػػػكزل .ُُِ
 .الرياض –الناشر: دار الكطف  البكاب ػ

د المػػػػيف بػػػػف عبػػػػد اآ اليرىمػػػػي الكككػػػػب الكهػػػػاج شػػػػرح  ػػػػحيح مسػػػػمـ ػ لمحمػػػػ .ُِِ
  ـ ََِٗ -هػ  َُّْالطبعة: الكلى،  -العىمىكم ، نشر: دار المنهاج 

 حشف اٌاالَ
لبػػػاب التلكيػػػؿ فػػػى معػػػانى التنزيػػػؿ " تفسػػػير الخػػػازف " ت/  محمػػػد عمػػػى شػػػاهيف  .ُِّ

 ط / دار لكتب العممية بيركت  دكف تاريخ .
 هػ. ُُْْل ة لساف العرب البف منظكر ط / دار  ادر بيركت ال ا .ُِْ
الالمػػػػػع ال ػػػػػبيح بشػػػػػرح اللػػػػػامع ال ػػػػػحيح لشػػػػػمس الػػػػػديف البرمػػػػػاكل  تحريػػػػػؽ  .ُِٓ

الناشػػػر: دار ػ  كدراسػػػة: للنػػػة مخت ػػػة مػػػف المحررػػػيف ب شػػػراؼ نػػػكر الػػػديف طالػػػب
 .ـ َُِِ -هػ  ُّّْالطبعة: الكلى،   النكادر، سكريا

 حشف ادل١ااُ
دة مشػػػهكر بػػػف الملالسػػػة كلػػػكاهر العمػػػـ لبػػػى بكػػػر لػػػدينكرل تحريػػػؽ / أبػػػك عبيػػػ .ُِٔ

الناشػػػػر : لمعيػػػػة التربيػػػػة اإلسػػػػالمية )البحػػػػريف ، دار ابػػػػف حػػػػـز  حسػػػػف  ؿ سػػػػمماف
 هػُُْٗتاريخ النشر :  لبناف( -)بيركت 
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ُِْٔ 

ػػػػ تحريػػػؽ / محمػػػد محػػػى الػػػديف عبػػػد الحميػػػد ػ نشػػػر /  ؿ لمميػػػدانىملمػػػع الم ػػػا .ُِٕ
 دار المعرفة بيركت ػ دكف تاريخ . 

بػػػػف المحمػػػػد طػػػػاهر  ئؼ الخبػػػػارفػػػػي غرائػػػػب التنزيػػػػؿ كلطػػػػاملمػػػػع بحػػػػار النػػػػكار  .ُِٖ
 .ـُٕٔٗػ ط/  دائرة المعارؼ الع مانية: ال ال ة،  عمي الكلراتي

نشػػػػػر:  ػػػػػػ تحريػػػػػؽ: زهيػػػػػر عبػػػػػد المحسػػػػػف سػػػػػمطاف ملمػػػػػؿ المغػػػػػة البػػػػػف فػػػػػارس .ُِٗ
 ـ . ُٖٔٗ -هػ  َُْٔ -بيركت ال انية  –مؤسسة الرسالة 

/ تحريػػػػؽى لرػػػػر ف كالحػػػػديث لبػػػػى مكسػػػػى المػػػػدينالملمػػػػكع المغيػػػػث فػػػػى غريبػػػػى ا .َُّ
  ـ ُٖٔٗلامعة أـ الررل ػ الكلى  ػ نشر عبد الكريـ العزباكل

نشػػر: ػ  عبػػد الحميػػد هنػػداكم المحكػػـ كالمحػػيط العظػػـ البػػف سػػيد  ػ تحريػػؽ / .ُُّ
 . ـ َََِ الكلىػ  بيركت –دار الكتب العممية 

ػػػػػ تحريػػػػؽ / محمػػػػد عبػػػػد الخػػػػالؽ  المؤنػػػػث لمحمػػػػد بػػػػف الراسػػػػـ االنبػػػػارلالمػػػػذكر ك  .ُِّ
 ـ .ُُٖٗلكقاؼ الم رية ػػ عضيمة ػ نشر كزارة ا

الناشػػػر: دار الفكػػػر،  مرقػػػاة المفػػػاتيح شػػػرح مشػػػكاة الم ػػػابيح لممػػػال عمػػػى الرػػػارل .ُّّ
 ـََِِ -هػ ُِِْالطبعة: الكلى، ػ  لبناف –بيركت 

قػػػػرأ  كعٌمػػػػؽ عميػػػػه: محمػػػػد بػػػػف  المسػػػػالؾ فػػػػى شػػػػرح مكطػػػػل مالػػػػؾ البػػػػف العربػػػػى .ُّْ
ػػػػميماني ػػػػميماني كعائشػػػػة بنػػػػت الحسػػػػيف السُّ الناشػػػػر: دىار الغىػػػػرب ػ  الحسػػػػيف السُّ

 ـ ََِٕ -هػ  ُِْٖالطبعة: الكلى، ػ  اإلسالمي
الناشػػػػػػر: دار  هػػػػػػػ(َِٖالبػػػػػػف خرداذبػػػػػػة )المتػػػػػػكفى: نحػػػػػػك  المسػػػػػػالؾ كالممالػػػػػػؾ .ُّٓ

 . ـ ُٖٖٗ ، بيركت  ادر أفست ليدف
 ـ ُِٗٗ المسالؾ كالممالؾ لمبكرل نشر/ دار الغرب اإلسالمى .ُّٔ
ػػػػػرٌ " مسػػػػتخرج أبػػػػػى عكانػػػػػة .ُّٕ ػػػػػحيح الميخى ػػػػػًحيح ميسػػػػػمـالمسػػػػػنىد ال ل مػػػػػى  ى لبػػػػػى  ج عى

 ـ . َُِْعكانة اإلسفرىايينٌي تحريؽ: ملمكعة مف المحرريف الكلى 
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ُّْٔ 

ػ  ػ تحريػػػؽ: م ػػػطفى عبػػػد الرػػػادر عطػػػا المسػػػتدرؾ عمػػػى ال ػػػحيحيف لمحػػػاكـ .ُّٖ
 َُٗٗ - ُُُْالكلى،  ػ بيركت –الناشر: دار الكتب العممية 

ػ  بيػػػركت –عمميػػػة دار الكتػػػب ال ػػػػ ط / لمستر ػػػى فػػػى أم ػػػاؿ العػػػرب لمزمخشػػػرلا .ُّٗ
 ـُٕٖٗ ال انية

ػ  المحرػػؽ: د. عبػػد الغفػػكر بػػف عبػػد الحػػؽ البمكشػػي مسػػند إسػػحاؽ بػػف راهكيػػة  .َُْ
 ـ .ُُٗٗالكلى، ػ  المدينة المنكرة -الناشر: مكتبة اإليماف 

عػػػػادؿ مرشػػػػد،  -المحرػػػػؽ: شػػػػعيب الرنػػػػؤكط ػ  بف حنبػػػػؿمسػػػػند اإلمػػػػاـ أحمػػػػد .ُُْ
 ـ ََُِ -هػ  ُُِْ : الكلى، الناشر: مؤسسة الرسالةػ ػ ك خركف

ػ الناشػػػػر: مكتبػػػػة العمػػػػـك  مسػػػػند البػػػػزار تحريػػػػؽ / ملمكعػػػػة مػػػػف المحررػػػػيف  .ُِْ
 ـ(ََِٗـ، كانتهت ُٖٖٗالكلى، )بدأت ػػ  المدينة المنكرة -كالحكـ 

 الػػػػدكتكر/ مػػػػرزكؽ بػػػػف هيػػػػاس  ؿ مػػػػرزكؽ الزهرانػػػػي مسػػػػند الػػػػدارمى تحريػػػػؽ / .ُّْ
 ـ َُِٓ -هػ  ُّْٔالناشر: )بدكف ناشر( الكلى، 

 ػ نشر دار الكتب العممية بيركت . الشافعىمسند  .ُْْ
مشػػارؽ النػػكار عمػػى  ػػحاح اآل ػػار لمراضػػى عيػػاض ػ نشػػر المكتبػػة العتيرػػة ػ  .ُْٓ

 دكف تاريخ .
الناشػػػػر:  المحرػػػػؽ: محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد  الم ػػػػاحؼ البػػػػف أبػػػػى داككد السلسػػػػتانى .ُْٔ

 ـََِِ -هػ ُِّْالكلى، ػ  الفاركؽ الحدي ة الراهرة
ػػػػػ ط / المكتبػػػػة العمميػػػػة  ح الكبيػػػػر لمفيػػػػكمىيػػػػر فػػػػى غريػػػػب الشػػػػر الم ػػػػباح المن .ُْٕ

 بيركت ػ دكف تاريخ .
الناشػػػر: مكتبػػػة الرشػػػد  تحريػػػؽ / كمػػػاؿ يكسػػػؼ الحػػػكت م ػػػنؼ ابػػػف أبػػػى شػػػيبة .ُْٖ

 قَُْٗالطبعة: الكلى . ػ  الرياض –
الناشػػر: ػ  ػ المحرػػؽ: حبيػػب الػػرحمف العظمػػي م ػػنؼ عبػػد الػػرزاؽ ال ػػنعانى .ُْٗ

 قَُّْية، الطبعة: ال انػ  الهند -الملمس العممي



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُْْٔ 

البػػػػف قرقػػػػكؿ تحريػػػػؽ: دار الفػػػػالح لمبحػػػػث  مطػػػػالع النػػػػكار عمػػػػى  ػػػػحاح اآل ػػػػار  .َُٓ
 ـ َُِِ -: الكلى رطربالعممي الناشر: كزارة الكقاؼ 

المحرػػػؽ: محمػػػكد الرنػػػػاؤكط  المطمػػػع عمػػػى ألفػػػاظ المرنػػػع لشػػػػمس الػػػديف البعمػػػى .ُُٓ
  ـََِّ -الكلى  الناشر: مكتبة السكادم لمتكزيع كياسيف محمكد الخطيب

 مظاهر التطكر الداللى د / محمد داككد مراؿ عمى الشبكة العنكبكتية. .ُِٓ
تحريػػػؽ:  ػػػركت عكاشةالناشػػػر: الهيئػػػة الم ػػػرية العامػػػة البػػػف قتيبػػػة ، المعػػػارؼ  .ُّٓ

 ـ ُِٗٗالطبعة: ال انية، ػ  لمكتاب، الراهرة
معػػػػانى الرػػػػر ف لبػػػػي لعفػػػػر النحػػػػاس تحريػػػػؽ / محمػػػػد عمػػػػى ال ػػػػابكنى الناشػػػػر:  .ُْٓ

 هػ .َُْٗالكلى،  -لامعة أـ الررل 
الناشػػػر: دار  ػمعػػػانى الرػػػر ف لمفػػػراء ػ تحريػػػؽ / محمػػػد عمػػػي النلػػػار كرفاقػػػه  .ُٓٓ

 الطبعة: الكلى ػ دكف تاريخ .ػ  م ر –الم رية لمتلليؼ كالترلمة 
 حمػػػػب –ط / المطبعػػػػة العمميػػػػة  لمخطػػػػابى  معػػػػالـ السػػػػنف شػػػػرح سػػػػنف أبػػػػى داككد .ُٔٓ

 ـ ُِّٗ -هػ  ُُّٓالكلى ػ 
المحرػػػػؽ: عبػػػػد المعطػػػػي أمػػػػيف قمعلػػػػي الكلػػػػى  ار لمبيهرػػػػى معرفػػػػة السػػػػنف كاآل ػػػػ .ُٕٓ

 ـ .ُُٗٗ
معلػػػػـ الدبػػػػاء ليػػػػاقكت الحمػػػػكل تحريػػػػؽ / إحسػػػػاف عبػػػػاس ػ ط / دار الغػػػػرب  .ُٖٓ

 ـُّٗٗاإلسالمى ػ الكلى 
د. محمػػػػػد حسػػػػف حسػػػػػف  لمؤ ػػػػػؿ للفػػػػاظ الرػػػػػر ف الكػػػػريـ(المعلػػػػـ االشػػػػتراقى  ا .ُٗٓ

 ـ. ََُِ: الكلى،  الراهرة –الناشر: مكتبة اآلداب ػ  لبؿ
دار ػ  حمػػػدم بػػػف عبػػػد المليػػػد السػػػمفي المعلػػػـ الكبيػػػر لمطبرانػػػى ػ تحريػػػؽ / .َُٔ

 الطبعة: ال انيةػ  الراهرة –النشر: مكتبة ابف تيمية 
الناشػػػػر: ػ  حامػػػد  ػػػادؽ قنيبػػػػي -لمحمػػػػد ركاس قمعلػػػي  معلػػػـ لغػػػة الفرهػػػاء .ُُٔ

 ـ ُٖٖٗ -هػ  َُْٖدار النفائس ػ الطبعة: ال انية، 



 

  

 

 
 

  ةمكازنلغكية دراسة "  غريب الحديث " كتابه فى اختيارات أبى عبيد
 

ُْٔٓ 

 الة ػ نشر مكتبة الم نى بيركت .معلـ المؤلفيف لعمر رضا كح .ُِٔ
معلػػػػـ المفسػػػػريف مػػػػف  ػػػػدر اإلسػػػػالـ حتػػػػى الع ػػػػر الحاضػػػػر لمشػػػػيخ / عػػػػادؿ  .ُّٔ

 ـ .ُٖٖٗنكيهض ػ ط / مؤسسة نكيهض لم رافة ال ال ة 
الميٍعمػػػـ بفكائػػػد مسػػػمـ لمحمػػػد بػػػف عمػػػي التلًميمػػػي المحرػػػؽ: فضػػػيمة الشػػػيخ محمػػػد  .ُْٔ

 ـ  ُٖٖٗ انية الطبعة: ال الناشر: الدار التكنسية الشاذلي النيفر
 ػ ط / دار الكتاب العربي ػ دكف تاريخ . المعرب لممطرزلالمغرب فى ترتيب  .ُٓٔ
 المغنى البف قدامة المردسى ػ نشر مكتبة الراهرة دكف تاريخ . .ُٔٔ
المفػػردات فػػػى غريػػػب الرػػر ف لمراغػػػب ػ تحريػػػؽ /  ػػػفكاف عػػدناف داككدل ػ ط /  .ُٕٔ

 هػ .ُُِْدار الرمـ بيركت ػػ الكلى 
عبػػػػد السػػػػالـ محمػػػػد هػػػػاركف نشػػػػر: دار  بػػػػف فػػػػارس تحريػػػػؽ /مرػػػػاييس المغػػػػة ال .ُٖٔ

 ـ. ُٕٗٗالفكر
المر ػػػكر كالممػػػدكد لمرػػػالى ػ تحريػػػؽ / أحمػػػد عبػػػد المليػػػد هريػػػدل ػ مكتبػػػة  .ُٗٔ

 ـ .ُٗٗٗالخانلى ػ الكلى 
المنتخػػػػب مػػػػف غريػػػػب كػػػػالـ العػػػػرب لكػػػػراع النمػػػػؿ تحريػػػػؽ / د محمػػػػد بػػػػف احمػػػػد  .َُٕ

 .ـ ُٖٗٗالعمرل ػ نشر/ لامعة أـ الررل ػ الكلى 
محمػػػد عبػػػد الرػػػادر  المنػػػتظـ فػػػى تػػػاريخ الممػػػكؾ كالمػػػـ البػػػف اللػػػكزل ػ تحريػػػؽ / .ُُٕ

 . ـ ُِٗٗالكلى ػ  نشر: دار الكتب العممية عطا، م طفى عبد الرادر عطا
سػػػػػميماف بػػػػػف خمػػػػػؼ بػػػػػف سػػػػػعد بػػػػػف أيػػػػػكب بػػػػػف كارث المنترػػػػػى شػػػػػرح المكطػػػػػل ل .ُِٕ

  ُِّّػ الكلى  م ر -التليبي البالي الندلسي : مطبعة السعادة 
 –كزارة الكقػػػػاؼ كالشػػػػئكف اإلسػػػػالمية  المكسػػػػكعة الفرهيػػػػة الككيتيػػػػة ط / عنايػػػػة .ُّٕ

 .هػَُْْ الككيت
بركايػػة محمػػد بػػف الحسػػف الشػػيبانى ػ تحريػػؽ: عبػػد الكهػػاب   مكطػػل اإلمػػاـ مالػػؾ .ُْٕ

 .لطبعة: ال انية دكف تاريخ الناشر: المكتبة العممية عبد المطيؼ
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ُْٔٔ 

/ محمػػػػد عمػػػػى البلػػػػاكل ط / ميػػػػزاف االعتػػػػداؿ فػػػػى نرػػػػد الرلػػػػاؿ لمػػػػذهبى تحريػػػػؽ  .ُٕٓ
 ـ .ُّٔٗدار المعرفة بيركت 

 حشف إٌااْٛ
ًفػػػي تٍفًسػػػير غريػػػًب أٍلفىػػػاًظ المهىػػػٌذًب البػػػف بطػػػاؿ الركبػػػى دراسػػػة  الػػػنظـ المسػػػتعذب .ُٕٔ

كتحريػػػػؽ كتعميػػػػػؽ: د. م ػػػػػطفى عبػػػػد الحفػػػػػيظ سىػػػػػاًلـ الناشػػػػر: المكتبػػػػػة التلاريػػػػػة، 
 ـ .ُٖٖٗ مكة المكرمة

ػ لممػػػاركدل الم ػػػرم ػ تحريػػػؽ / السػػػيد  النكػػػت كالعيػػػكف " تفسػػػير المػػػاكردل " .ُٕٕ
بػػػف عبػػػد المر ػػػكد بػػػف عبػػػد الػػػرحيـ ػ ط / دار الكتػػػب العمميػػػة بيػػػركت ػ دكف 

 تاريخ 
ػػػػػ ط / دار الكتػػػػب بالرػػػػاهرة  فػػػػي فنػػػػكف الدب لمنػػػػكيرل نهايػػػػة الرب نهايػػػػة الرب .ُٖٕ

 هػ  ُِّْػ الكلى 
ل ، النهايػػػػة فػػػػى غريػػػػب الحػػػػديث البػػػػف ال يػػػػر ػ تحريػػػػؽ / طػػػػاهر احمػػػػد الػػػػزاك  .ُٕٗ

 ـ .ُٕٗٗمحمكد محمد الطناحى ػ ط / المكتبة العممية بيركت ػ 
الناشػػػػر: دار ػ  تحريػػػػؽ: ع ػػػػاـ الػػػػديف ال ػػػػبابطي لمشػػػػككانى  نيػػػػؿ الكطػػػػار .َُٖ

 .ـُّٗٗ -هػ ُُّْالحديث، م ر ػ الكلى، 
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ُْٕٔ 

 حشف اٌٛاٚ
الػػػػكافى بالكفيػػػػات لم ػػػػفدل تحريػػػػؽ / أحمػػػػد الرنػػػػاؤكط كتركػػػػى م ػػػػطفى نشػػػػر/  .ُُٖ

 ـ .                                            َََِربي بيركت دار إحياء التراث الع
كفيػػػات العيػػػاف كأنبػػػاء أبنػػػاء الزمػػػاف البػػػف خمكػػػاف ػػػػػ تحريػػػؽ / إحسػػػاف عبػػػاس ط /  .182

 دار  ادر بيركت .


