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 المقدمةة
احلمد هلل رب العادلُت، كالصالة كالسالـ على أشرؼ ادلرسلُت، سيدنا زلمد، كعلى آلو 

 :كصحبو أمجعُت، كبعد
على أقواؿ النيب كعلى أقواؿ الصحابة، ربكي فعالن من أفعالو ىو ما اشتمل احلديث ؼ

عليو السالـ، أك حاًلن من أحوالو، أك ربكي ما سول ذلك من شؤكف عامة أك خاصة تتصل 
  .بالدين

. بل يوجد يف كثَت من كتب احلديث أقواؿه صادرة عن بعض التابعُت
ككذلك نرل ادلؤلفُت يف غريب احلديث يوردكف ألفاظنا من أقواؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

العزيز، كىذه األقواؿ ادلنسوبة  كسلم أك أقواؿ الصحابة أك أقواؿ بعض التابعُت كعمر بن عبد
إىل الصحابة أك التابعُت مىت جاءت من طريق احملدثُت تأخذ حكم األقواؿ ادلرفوعة إىل رسوؿ 

. إثبات لفظ لغوم، أك قاعدة ضلويةذلك اهلل صلى اهلل عليو كسلم من جهة اًلحتجاج ُّا يف 
كقد ناؿ احلديث الشريف عناية السلف منذ الرعيل األكؿ من الصحابة كالتابعُت، كما تال 

ذلك من عصور، ناؿ عناية احملدثُت كالفقهاء كاللغويُت، كما يهمنا ىو ما يتصل بالنواحي 
 :اللغوية، كمن أبرز القضايا اليت سنتناكذلا يف ىذا الشأف

 .دراسة بعض مقدمات كتب الغريب احلديث- 1
 .غريب احلديث ككتبو كأثره يف ادلعاجم- 2
 .اًلحتجاج باحلديث يف النحو كاللغة- 3
دراسة بعض األحاديث الطواؿ من الغريب، كما فيها من نواحي التصريف كاإلعراب - 4

حديث أـ زرع، كحديث عائشة يف : كمعاين األلفاظ الغريبة كاشتقاقاهتا، كمن ىذه األحاديث
 .صفة أبيها، كحديث ثوباف، كحديث بيعة العقبة، كحديث استسقاء النيب، كحديث الغار

 .كتاب ابن قتيبية، ككتاب ابن األثَت، ككتاب اخلطايب: دراسة مادة لغوية يف- 5
كيسبق تناكؿ ىذه القضايا مقدمة تتناكؿ التعريف حبديث رسوؿ اهلل، كما نالو من عناية 

 .السلف، كالقضايا اليت سيتم تناكذلا بالدرس
 . كأسأؿ اهلل أف ينفع ُّذه ادلادة طالب العلم، فهو أىل ذلك كالقادر عليو
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(1) 
 البد منهامقدمات 

ة:ة() المقدمة ألواى
ة احاجمةإاىةدعرفمةاغمة احقيث

ة
ة
ة
ة

                                                           

عبد الكرمي إبراىيم العزباكم، : غريب احلديث للخطايب، ربقيق:  كل ما جاء يف ىذه ادلقدمة منقوؿ نصًّا من كتاب()
  .ـ1982-ىػ1402دار الفكر بدمشق، 
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ة:() المقدمة اثانيم

ة

                                                           

عبد الكرمي إبراىيم العزباكم، : غريب احلديث للخطايب، ربقيق:  كل ما جاء يف ىذه ادلقدمة منقوؿ نصًّا من كتاب()
  .ـ1982-ىػ1402دار الفكر بدمشق، 
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(2) 
 غريب الحديث وكتبه

يرد يف احلديث ألفاظ ًل يعرؼ ذلا علماء اللغة شاىدنا يف كالـ العرب، كتىرًدي بعض 
ككثَتنا ما يقوؿ شراح غريب  .األلفاظ على كجو من اًلستعماؿ ًل يعرؼ إًل من احلديث

. ىذا اللفظ مل غلئ إًل يف احلديث، كمل نسمعو إًل فيو: احلديث كىم جهابذة علماء اللغة
  :المراد بغريب الحديث

:  كغىريبى الكالـ غرابةن ،ابتعد عنو: غىريبى عن كطنو غرابة كغيرْربةن  من. غريب مجعو غرباء: لغة
 .()غمض كخفى
معناه من ادلتوف؛ لقلة استعمالو كدكرانو على  ما ؼلفى: غريب احلديث ىو :اكاصطالحن 

 .بالتنقيب عنو ىف كتب اللغة األلسنة، حبيث يبعد فهمو كًل يظهر إًل
كقع يف منت احلديث من لفظة غامضة بعيدة  ىو ما: غريب احلديث: "قاؿ اإلماـ النوكم

ما ؼلفى معناه من ادلتوف لقلة استعمالو : "السخاكم كقاؿ .()"من الفهم لقلة استعماذلا
 .()"كًل يظهر إًل بالتفتيش ىف كتب اللغة كدكرانو، حبيث يبعد فهمو،

 :وجوب معرفة غريب الحديث
. ( )إىل أف شرح الغريب كاجب ذىب العز بن عبد السالـ يف أكاخر القواعد

جهلو للمحدثُت خصوصنا، كللعلماء  كىو فن مهم يقبح: "كيقوؿ مال علي القارم
  .()"عمومنا، كغلب أف يتثبت فيو كيتحرل

 ىذا الفن من ألفىف إغلاب شرح الغريب؛  كاحلق مع اإلماـ ابن عبد السالـ كمن كافقو
تاج إليها يف معرفة معاين األحاديث، حيث يًتتب العلـو اليت احلكم على ادلنت من : عليو ػلي

                                                           

 .2/672 رلمع اللغة العربية ،ادلعجم الوسيط: انظر ()
 .الثقافية  ، ط مؤسسة الكتب77كالتيسَت دلعرفة سنن البشَت النذير لإلماـ النوكم، ص  التقريب: انظر ()
 .ط دار الكتب العلمية  ،3/45فتح ادلغيث بشرح ألفية احلديث، : انظر ()
 .254:  ص13: فتح البارم ج: انظر ()
 .ىػ1323 ، مطبعة عبد احلميد حنفى، 85الدرر الشيخ حسُت العدكم على شرح طلبة الفكر، ص  نقلو ىف لقط ()
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 فيحتاج ؛شرح احلديث كاستنباط األحكاـ منو من جهة أخرل، كىو صػورة من صور جهة،
 .ُّذا الفن مع التحرم كالدقة إىل علم كاسع
سلوا أصحاب : "احلديث، قاؿ عن حرؼ من غريب: أمحد  سئل اإلماـكلذلك دلا

 .()"كسلم بالظن فأخطئ الرسوؿ صلى اهلل عليو الغريب، فإين أكره أف أتكلم يف قوؿ
مل يقدـ على شرح غريب احلديث ىف العلماء ادلتقدمُت الذين افتتحوا ىذا  كذلذا ذبد أنو

  كأىب عبيد القاسم بن سالـ، كابن قتيبة،،بلغ رتبة اًلجتهاد أك كاد؛ كاحلريب الفن إًل مػن
كالدراية،   أخذكا بأكرب احلظ من علـو الركايةاكاخلطايب، كابن ااوزم، فإف ىؤًلء كغَتىم مجيعن 

كالمهم كىذبو  كرحلوا، كمسعوا، كرككا، كفقهوا، شلا يسر األمر على من أتى بعدىم شلن مجع
فائقو، كًل ؼلفى قدر  كابن األثَت ىف هنايتو، كالسيوطي ىف سلتصره، كًل ننسى الزسلشرم ىف

ىف عامة مصنفاتو  الزسلشرم ىف علـو اللغة، كإف كاف مل ؼلل كتابو من اعتزاؿ شأنو
  .()األخرل

 :التأليف في غريب الحديث
 :بداية التأليف في غريب الحديث

تأخر التدكين يف غريب احلديث عن نظَته غريب القرآف كثَتنا؛ فالتأليف يف غريب القرآف 
بدأ منذ عصر الصحابة يف القرف األكؿ اذلجرم؛ حيث صلد كتابنا يف غريب القرآف منسوبنا إىل 

 أما التأليف يف غريب احلديث فبدأ يف أكاخر القرف الثاين – رضي اهلل عنو –ابن عباس 
، ىذا (ىػ210)اذلجرم، حيث يعزل أكؿ كتاب يف ىذا الفن إىل أيب عبيدة معمر بن ادلثٌت 

 عبيدة أبو: ىو الفن ىذا يف صنَّنف من أكَّنؿ أفَّن  :البغدادم اخلطيب ىو ادلشهور، فقد ذكر
 .كالسيوطي األثَت كابن كياقوت ادلؤرخُت، من لفيفه  ذلك يف كيؤيده ادلثٌت، بن مىعْرمىري 

لكن ابن الندمي عزا أكؿ كتاب يف غريب احلديث إىل أيب عدناف عبد الرمحن بن عبد 
 . األعلى، كىو معاصر أليب عبيدة

                                                           

 .458مقدمة ابن الصالح ص : انظر ()
، كالرسالة 56-3/45فتح ادلغيث للسخاكم : احلديث انظر الكالـ بالتفصيل عن الكتب ادلصنفة ىف شرح غريب ()

 .158 – 154ص  ( ىػ1345ت)ادلشرقة، حملمد بن حعفر الكتاين  ادلستطرفة لبياف مشهور كتب السنة
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كمل يصل إلينا أمٌّ من الكتابُت، لكن ما تناكلو أبو عبيدة كأبو عدناف أدخلو من جاء 
 .  بعدعلا يف كتبهم

 مصنَّنف أكؿ (ىػ203 سنة ادلتوىف) ادلازين ُشيىيْرل بن النضر إىل النيسابورم احلاكم كيىنسيب
 . احلديث غريب يف

كأيًّا من كاف السابق بالتأليف يف غريب احلديث، فإف بداية التأليف فيو جاءت متأخرة 
عن التأليف يف غريب القرآف بنحو أقل من قرنُت من الزماف، لكن ىذا ًل ؽلنع من الكالـ يف 

غريب احلديث، كتناكؿ علماء األمة لو يف تلك العصور ادلبكرة، كىذا ىو ما مهد السبيل 
  .للتأليف يف ىذا النوع من العلم كالتأليف فيو فيما بعد

 زيد كأبو ،(ىػ206 سنة ادلتوىف )قطرب احلقل ىذا يف مصنفات تركوا الذين العلماء كمن
 .ػ(ق216 سنة ادلتوىف )كاألصمعي ،(ىػ215 سنة ادلتوىف )األنصارم

 :سالم بن القاسم عبيد ألبي"الحديث غريب"كتاب
 أكؿ ىػ224 سنة  ادلتوىف()سالـ بن القاسم عبيد أليب"احلديث غريب"كتاب يػيعىدُّد 
 بأربعة، األمة ىذه على اهلل مىنَّن : "()الرَّنقٍّي العالء بن ىالؿ يقوؿ. الفن ىذا يف كصىلىنا كتابو 
 كقد- "كسلم عليو اهلل  صلى -اهلل رسوؿ حديث غرائب فسَّنر إذ عبيد أبا: منهم كعدَّند
 تػىعىرُّدؼ كاف كقد: "()قتيبة ابن يقوؿ. الغريب علماء لدل كافر بتقدير عبيد أيب كتاب حظي

 كمن. اللغة أىل عنو ييسأؿ أف إىل حلاجتو العلم، طلبة على مضى فيما عسَتان  كأشباًىو ىذا
ميو يكمل  زماننا يف فأمَّنا. قليل غوامضو كإظهار معانيو كىفْرتقى  احلديث غريب ليفسر منهم فػىهْر

 ."عبيد أبو ألَّنفو دبا كالبحث التفسَت مؤكنةى  احلديث محلةي  كيًفي فقد ىذا

 مشارقىها فأيرًيت األرض يل زيًكيت "حديث فيو يذكر مطوَّنؿ بسند كتابو عبيد أبو يبدأ
ا  من شرحها كينقل ،"زكل"مادة معاين عن فيتحدث " كمغارُّى

. 405 / 12: بغداد تاريخ: كانظر ،150 / 1: لو احلديث غريب
                                                           

(  )
  .121ص: للحاكم احلديث علـو  معرفة()

(  )
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ة
ة

المبحث الثالث 

االحتجاج بالحديث في اللغة والنحو
()

 

ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة

 النحوية إىل القرآف  اللغوية كيستند علماء العربية يف إثبات األلفاظ اللغوية كتقرير األصوؿ
كجرل بينهم اخلالؼ يف اًلحتجاج دبا يركل من األحاديث . اَّيد، ككالـ العرب اخليلَّنص

 . النبوية

 : كاآليت اخلالؼ يف اًلحتجاج باحلديثكسأعرض
 :المانعون- أ

                                                           

  .  االستشهاد بالحديث في اللغة: البحث المتميز للشيخ محمد الخضر حسين عن:  راجع()
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ذىب مجاعة من النحاة إىل أف احلديث ًل يستشهد بو يف اللغة، أم ًل يستند إليو يف 
كمن ىذه ااماعة أبو احلسن علي بن زلمد . إثبات ألفاظ اللغة كًل يف كضع قواعدىا

 .األشبيلي ادلعركؼ بابن الضائع، كأثَت الدين زلمد بن يوسف ادلعركؼ بأيب حياف

كزعم أبو حياف أنو مذىب ادلتقدمُت كادلتأخرين من علماء العربية، فقاؿ يف شرح كتاب 
إف الواضعُت األكلُت لعلم النحو ادلستقرئُت لألحكاـ من لساف العرب كأيب عمرك ": التسهيل

كعيسى بن عمر كاخلليل كسيبويو من أئمة البصريُت، كالكسائي كالفراء كعلي بن مبارؾ 
كتبعهم . مل يفعلوا ذلك، أم مل ػلتجوا باحلديث- األمحر كىشاـ الضرير من أئمة الكوفيُت

على ىذا ادلسلك ادلتأخركف من الفريقُت كغَتىم من ضلاة األقاليم كنحاة بغداد كأىل 
 ."األندلس

 :المجيزون (ب)
كأجاز قـو اًلحتجاج باحلديث يف اللغة، كعدكه يف األصوؿ اليت يرجع إليها يف ربقيق 

كشلن عرؼ ُّذا ادلذىب زلمد بن عبد اهلل ادلعركؼ بابن مالك، . األلفاظ كتقرير القواعد
. كعبد اهلل بن يوسف ادلعركؼ بابن ىشاـ

كشلن انتصر ذلذا ادلذىب البدر الدماميٍت يف شرحو للتسهيل، كالعالمة ابن الطيب يف 
. شرحو لكتاب اًلقًتاح كيف شرحو لكفاية احملتفظ ادلسمى بتحرير الركاية

كعيد من أصحاب ىذه ادلذاىب ااوىرم، كابن سيده، كابن فارس، كابن خركؼ، كابن 
ا من علماء العربية خالف يف ىذه ادلسألة : جٍت، كابن برم، كالسهيلي حىت قاؿ ًل نعلم أحدن

إًل ما أبداه الشيخ أبو حياف يف شرح التسهيل، كأبو احلسن الضائع يف شرح اامل، 
 .كتابعهما على ذلك ااالؿ السيوطي

 وجهة نظر المانعين

ًل يستشهد باحلديث؛ لعدـ الوثوؽ بأف ذلك لفظ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، : قالوا
 :كانتفت الثقة من أنو لفظ الرسوؿ ألمرين

فتنقل "أف الركاة جوزكا النقل بادلعٌت؛ فتجد القصة الواحدة قد جرت يف زمانو  -أحدهما
ملكتكها دبا "، كيف ركاية أخرل "زكجتكها دبا معك من القرآف"بألفاظ سلتلفة، كحديث 
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أمكناكها دبا معك من "، كيف رابعة "خذىا دبا معك من القرآف"، كيف ثالثة "معك من القرآف
". القرآف

نعلم يقيننا أنو مل يلفظ جبميع ىذه األلفاظ، بل ًل صلـز بأنو قاؿ بعضها؛ إذ ػلتمل أنو 
قاؿ لفظنا آخر مرادفنا ذلذه األلفاظ، فأتى الركاة بادلراد منو، كمل يأتوا بلفظو؛ إذ ادلطلوب إظلا 

 .ىو نقل ادلعٌت
كأضافوا إىل ىذا أف الركاة مل يكونوا يضبطوف احلديث بالكتابة اتكاًلن على احلفظ، كأف 

ا كًل سيما ألفاظ األحاديث  ًن الضابط منهم من ػلتفظ بادلعٌت، كأما ضبط اللفظ فبعيد جدَّن
 .الطويلة

أنو كقع اللحن يف كثَت شلا ركم من األحاديث؛ ألف كثَتنا من الركاة مل ينشأكا يف - ثانيهما
بيئة عربية خالصة حىت يكونوا عربنا بالفطرة، بل كانوا قد تعلموا العربية الفصحى من طريق 

 .صناعة النحو
 وجهة نظر المجوزين

 :أدلتهم (أ)
يستند ىؤًلء إىل اإلمجاع على أنو أفصح العرب ذلجة كما قاؿ ابن حـز يف كتاب الفصل 

لقد كاف زلمد بن عبد اهلل قبل أف يكرمو : منكرنا على من مل غلعلوا احلديث حجة يف اللغة
اهلل بالنبوة كأياـ كاف دبكة أعلم بلغة قومو كأفصح، فكيف بعد أف اختصو اهلل للنذارة كاجتباه 

. للوساطة بينو كبُت خلقو
ا شلا ينقل من أشعار العرب كما قاؿ صاحب ادلصباح : كقالوا إف األحاديث أصح سندن

على صحة إطالؽ الثناء على الذكر "- من أثنيتم عليو بشر كجبت"بعد أف استشهد حبديث 
قد نقل ىذا العدؿ الضابط عن العرب الفصحاء عن أفصح العرب، فكاف أكثق من : ًبشىرٍّر 

 .نقل أىل اللغة؛ فإهنم قد يكتفوف بالنقل عن كاحد كًل يعرؼ حالو

كقد عرفت أف ادلانعُت من اًلحتجاج باحلديث معًتفوف بأف الرسوؿ أفصح العرب لساننا 
كإظلا استندكا . كأبرعهم بياننا، كًل ينازعوف يف أف أسانيد األحاديث أقول من أسانيد األشعار
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يف ادلنع إىل أف األحاديث قد تركل بادلعٌت خبالؼ شعر العرب أك منثورىم فإف ركاتو اعتنوا 
. بألفاظو؛ ألف الغرض من ركايتو تقرير أحكاـ األلفاظ

لوًل تصريح العلماء جبواز النقل بادلعٌت يف احلديث لكاف : قاؿ ابن الضائع يف شرح اامل
 .أكىل كأثبت يف إثبات فصيح اللغة كالـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

كأظهر كجو يورده اَّيزكف أف األصل ركاية احلديث الشريف على ضلو ما مسع، كأف أىل العلم 
قد شددكا يف ضبط ألفاظو كالتحرم يف نقلو كذلذا األصل ربصل غلبة الظن بأف احلديث 

 .كىذا الظن كاؼو يف إثبات األلفاظ اللغوية كتقرير األحكاـ النحوية. مركم بلفظو
 مناقشتهم ألدلة المانعين

إف الركاة كانوا ينقلوف األحاديث بادلعٌت، فال ثقة لنا من أف اللفظ : يقوؿ ادلانعوف- 1
. الذم ركم بو احلديث ىو لفظ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

كأجاب اَّيزكف على ىذا بأف كثَتنا من احملدثُت كالفقهاء كاألصوليُت قد ذىبوا إىل منع 
ركاية احلديث بادلعٌت، كمن أجازكا الركاية بادلعٌت شرطوا لذلك أف يكوف الراكم على علم دبا 

شرطو أف ػليط : بل قاؿ بعضهم. يغَت ادلعٌت أك ينقصو كأف يكوف زليطنا دبواقع األلفاظ
 . بدقائق علم اللغة، كأف تكوف احملسنات الفائقة على ذكر منو فَتاعيىها يف نظم كالمو

.  على أف اَّيزين للركاية بادلعٌت معًتفوف بأف الركاية باللفظ ىي األكىل
كإذا كانت الركاية بادلعٌت ليست يف رأيهم سول رخصة فإهنم ًل ػلتجوف ذلا إًل يف حاؿ 

ضركرة، كأضافوا إىل ىذا أف النقل بادلعٌت إظلا أجازه من أجازه يف غَت ما مل يدكف يف الكتب، 
. أما ما دكف يف الكتب فال غلوز التصرؼ فيو بوجو

كتدكين األحاديث كقع يف الصدر األكؿ قبل أف تفسد اللغة، كإذا كاف قد كقع يف 
. األحاديث ادلدكنة نقل بادلعٌت فإظلا ىو تصرؼ شلن يصح اًلحتجاج بأقواذلم

كإليك ما قالو البدر الدماميٍت كما حكاه عن شيخو ابن خلدكف يف الرد على من ؽلنعوف 
أسقط أبو حياف اًلستدًلؿ على األحكاـ : قاؿ يف حواشيو على ادلغٍت. اًلستشهاد باحلديث

النحوية باألحاديث النبوية باحتماؿ ركاية من ًل يوثق بعربيتو إياىا بادلعٌت، ككثَتنا ما يعًتض 
كرده شيخنا ابن خلدكف بأهنا على تسليم أهنا ًل تفيد القطع . على ابن مالك يف استدًللو ُّا
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باألحكاـ النحوية تفيد غلبة الظن ُّا؛ ألف األصل عدـ التبديل، ًل سيما كالتشديد يف ضبط 
 د.ألفاظها، كالتحرم يف نقلها بأعياهنا شلا شاع بُت الركاة

كالقائلوف منهم جبواز الركاية بادلعٌت معًتفوف بأهنا خالؼ األكىل، كغلبة الظن كافية يف مثل 
كبأف . تلك األحكاـ بل يف األحكاـ الشرعية؛ فال يؤثر فيها اًلحتماؿ ادلخالف للظاىر

اخلالؼ يف جواز النقل بادلعٌت يف غَت ما مل ييدىكفْر يف كتب، أما ما ديكفى فال غلوز تبديل 
ليس لك فيما ذبده يف : قاؿ أىل العلم باحلديث)ألفاظو بال خالؼ كما قالو ابن الصالح 

: أخربنا بقولك: الكتب ادلؤلفة من ركايات من تقدمك أف تبدؿ يف نفس الكتاب ما قيل فيو
. (حدثنا، كضلوه

كتدكين األحاديث كقع يف الصدر األكؿ قبل فساد اللغة العربية، كحُت كاف كالـ أكلئك 
مث . على تقدير تبديلهم يسوغ اًلحتجاج بو، كغايتو يومئذ تبديل لفظ ػلتج بو بآخر كذلك

ديكف ذلك البدؿ، كميًنع ًمنْر تغيَته كنقلو بادلعٌت، فبقي حجة يف بابو صحيحة، كًل يضر توىم 
 .ذلك اًلحتماؿ السابق يف استدًلذلم بادلتأخر

 (ىو ابن عالف، كتوجد نسخة من شرحو بادلكتبة التيمورية) كقد ناقش بعض شارحي
مل : كقاؿ، إف تدكين األحاديث كقع بعد فساد اللغة: كتاب اًلقًتاح ابن خلدكف، فقاؿ

ػلصل التدكين إًل يف عصر التابعُت ككقع يومئذ اًلختالط يف اللغة، كالركاية بادلعٌت مل تقف 
 .عند حد من يتكلم بالعربية سليقة

 
 

 تاريخ تدوين الحديث

كًل يسعنا أماـ دعول ابن خلدكف كمناقشة ىذا الشارح لو إًل أف نقوؿ كلمة يف تاريخ 
تدكين احلديث، كنتحدث عن العهد الذم كقع فيو فساد اللغة؛ لعلنا هنتدم إىل ما يفيدنا يف 

. أصل البحث حبث اًلستشهاد باحلديث يف اللغة
الواقع أف أصل كتابة احلديث كقع يف عهد النيب، كشلن كاف يكتب احلديث عبد اهلل بن 

. عمرك بن العاص، كذلذا كاف أكثر مجعنا للحديث من أيب ىريرة
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ىػ، كمن 101أما تدكينو يف كتب فقد كقع بأمر اخلليفة عمر بن عبدالعزيز ادلتوىف سنة 
ادلركم يف الصحيح أنو كتب إىل أىل اآلفاؽ أف انظركا ما كاف من حديث رسوؿ اهلل صلى 

". اهلل عليو كسلم أك سنتو فامجعوه أك فاكتبوه
ىػ، كادلعركؼ أنو كاف 124كأكؿ من دىكف احلديث زلمد بن مسلم الزىرم ادلتوىف سنة 

 .يركم عن الصحابة مثل عبد اهلل بن عمر، كأنس بن مالك، كسهل بن سعد الساعدم

ىػ، كسعيد بن أيب عركبة 160إف أكؿ من دكف احلديث الربيع بن صبيح ادلتوىف سنة : كقيل
. ىػ156ادلتوىف سنة 

 مث شاع التدكين يف الطبقة اليت تلي طبقة الزىرم كمالك بن أنس، كعبدادللك بن جريج، 
. كاألكزاعي، كسفياف الثورم، كمحاد بن سلمة

ككاف كثَت من ركاة احلديث يف ىذا العهد يكتبوف األحاديث عند تلقيها، كًل يكتفوف 
حبفظها عن ظهر القلب؛ فإنا صلد يف تاريخ طائفة منهم أف ذلم كتبنا كانوا يرجعوف إليها عند 

 .الركاية
كصلد يف تاريخ من يرككف عن أمثاؿ الزىرم أف يف سللفاهتم أجزاءن كثَتة ربتوم أحاديث 

. أخذكىا عن أكلئك األئمة
ككتابة احلديث تساعد على ركايتو بلفًظو، كًحفْرظيو عن ظهر القلب يبعده من أف يدخلو 

. غلط أك تصحيف
كيصل بنا البحث إىل مصنفات الطبقة اليت جاءت بعد طبقة مالك كابن جريج قد بلغت 

الغاية يف مجع األحاديث، كيف ذلك العهد صنفت مسندات كثَتة كمسند أسد بن موسى 
ىػ، كمسند 213ىػ، كمسند عبيداهلل بن موسى العيسى ادلتوىف سنة 212األموم ادلتوىف سنة 

 .ىػ241ىػ، كمسند أمحد بن حنبل ادلتوىف سنة 228نعيم بن محاد اخلزاعي ادلتوىف سنة 
ىػ كآخرىم 194كجاء بعد ىؤًلء أصحاب الكتب الستة، كأكذلم البخارم ادلولود سنة 

. ىػ215النسائي ادلولود سنة 
. كما يف الكتب الستة أك معظمو كاف مدكننا يف الكتب ادلصنفة من قبل
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فلما رأل البخارم : ذكر احلافظ ابن حجر مصنفات أئمة احلديث يف الصدر األكؿ كقاؿ
 .ىذه ادلصنفات، كركاىا كجدىا حبسب الوضع جامعة، فألف كتابو مقتصرنا على الصحيح

حدثنا فالف، فهذا ًل ؽلنع من أف يكوف احلديث مدكننا : كإذا رأينا أف البخارم يقوؿ يف كتابو
: كردبا قاؿ الراكم. يف كتاب؛ فإهنم كانوا كما عرفت آنفنا ًل يستغنوف بالكتابة عن احلفظ
 .أملى علينا فالف كذا ككذا حديثنا من حفظو، مث قرأىا علينا من كتابو

كىذه النظرة التارؼلية تدلنا على أف ابتداء تدكين احلديث كاف يف أكائل القرف الثاين، كأنو مل 
 .ؽلض القرف الثاين حىت قيد معظم األحاديث بالكتابة كالتدكين

 :تفضيل وترجيح
 :اًلحتجاج بو يف اللغة، كىو ستة أنواع من األحاديث ما ًل ينبغي اًلختالؼ يف

: - عليو الصالة كالسالـ -فصاحتو   ما يركل بقصد اًلستدًلؿ على كماؿ-أحدىا
الظلم ظلمات يـو القيامةإىل ضلو ىذا  : كقولو،مات حتف أنفو: محي الوطيس كقولو: كقولو

مأزكرات غَت مأجورات : البياف كقولو من األحاديث القصار ادلشتملة على شيء من زلاسن
 .إف اهلل ًل ؽلل حىت سبلوا: كقولو

يركل من األقواؿ اليت كاف يتعبد ُّا، أك أمر بالتعبد ُّا؛ كألفاظ القنوت   ما-ثانيها
 .ككثَت من األذكار، كاألدعية اليت كاف يدعو ُّا يف أكقات خاصة كالتحيات،

كشلا ىو ظاىر :  على أنو كاف ؼلاطب كل قـو من العرب بلغتهماشاىدن   ما يركل-ثالثها
 .يف ىذه األنواع الثالثة لركاية احلديث بلفظو أف الركاة يقصدكف

متعددة كاربدت ألفاظها؛ فإف ارباد األلفاظ مع   األحاديث اليت كردت من طرؽ-رابعها
 .يتصرفوا يف ألفاظها تعدد الطرؽ دليل على أف الركاة مل
التابعُت الذين ينطقوف الكالـ العريب  أك إىل الصحابة أك"كادلراد أف تتعدد طرقها إىل النيب 

 .افصيحن 
نشأ يف بيئة عربية مل ينتشر فيها فساد اللغة؛ كمالك بن   األحاديث اليت دكهنا من-خامسها

 .كاإلماـ الشافعي ادللك بن جريج، أنس، كعبد
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مثل ابن سَتين، : بادلعٌت  ما عرؼ من حاؿ ركاتو أهنم ًل غليزكف ركاية احلديث-سادسها
 .كالقاسم بن زلمد، كرجاء بن حيوة، كعلي بن ادلديٍت

األحاديث ما ًل ينبغي اًلختالؼ يف عدـ اًلحتجاج بو، كىي األحاديث اليت مل  كمن
 .الصدر األكؿ، كإظلا تركل يف بعض كتب ادلتأخرين تدكف يف

سواء أكاف سندىا مقطوعان أـ متصالن، أما مقطوعة  كًل ػلتج ُّذا النوع من األحاديث
كأما متصلة السند فلبعد مدكهنا عن الطبقة اليت ػلتج  السند فوجو عدـ اًلحتجاج ُّا كاضح،

 .بأقواذلا
ادلولدين يف رجاؿ سند احلديث إىل احتماؿ أف يكوف بعضهم قد ركاه  كإذا أضيفت كثرة
أك ألفاظ راكيو _ عليو الصالة كالسالـ _ أف تكوف ألفاظو ألفاظ النيب  بادلعٌت أصبح احتماؿ

 .استعماذلا بكالمو قاصران عن درجة الظن الكايف إلثبات األلفاظ اللغوية أك كجوه الذم ػلتج
الذم دكف يف  كاحلديث الذم يصح أف زبتلف األنظار يف اًلستشهاد بألفاظو ىو احلديث

 :نوعُت الصدر األكؿ، كمل يكن من األنواع الستة ادلنبو عليها آنفان، كىو على
أما .ألفاظو اختلفت الركاية يف بعض (كحديث) يرد لفظو على كجو كاحد، (حديث (

األصل الركاية   إىل أفااحلديث الوارد على كجو كاحد، فالظاىر صحة اًلحتجاج بو، نظرن 
يوجد يف السند من  باللفظ، كإىل تشديدىم يف الركاية بادلعٌت، كيضاؼ إىل ىذا قلة عدد من

بأقوالو من الركاة كاحد أك  الركاة الذين ًل ػلتج بأقواذلم؛ فقد يكوف بُت البخارم كمن ػلتج
 .اثناف كأقصاىم ثالثة

كإظلا : سهرنا البارحة، قاؿ: أنكر على الناس قوذلم قبل الزكاؿ كمثاؿ ىذا النوع أف احلريرم
 .سهرنا البارحة: كيقاؿ بعد الزكاؿ سهرنا الليلة،: يقاؿ

ىل رأل أحد : كاف إذا أصبح قاؿ" كالشاىد على صحة ما يقولو الناس حديث أف النيب
الرجل بالليل عمالن، مث يصبح كقد  كإف من اَّاىرة أف يعمل: منكم البارحة رؤيا؟كحديث

 .سًته اهلل، فيقوؿ عملت البارحة كذا
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عملت : مث يصبح فيقوؿ: كقولو ىل رأل أحد منكم البارحة: إذا أصبح قاؿ :ففي قولو
سهرنا :  عن الليلة ادلاضية كىو يف الصباحاعلى صحة أف يقوؿ الرجل متحدثن   شاىد-البارحة

 .كقع البارحة كذا البارحة، أك
باألحاديث من  كأما األحاديث اليت اختلفت فيها الركاية فإنا نرل من يستشهدكف

 .كجهُت أك كجوه اللغويُت كالنحاة ًل يفرقوف بُت ما ركم على كجو كاحد، كما ركم على
ركاية مشهورة مل  كؽلكننا أف نفصل القوؿ يف ىذا النوع؛ فنجيز اًلستشهاد دبا جاء يف

أشهر ركاية احلديث قاـ  يغمزىا بعض احملدثُت بأهنا كىم من الراكم مثل كلمة شلثل كردت يف
 .ماثل من مثل كنصر ككـر النيب شلثالن أم منتصبان، كادلعركؼ يف كالـ العرب إظلا ىو
_ احملدثُت إهنا غلط من الراكم  كأما ما غليء يف ركاية شاذة أك يف ركاية يقوؿ فيها بعض

يف إحدل ركايات حديث إف  فنقف دكف اًلستشهاد ُّا، كمثاؿ ىذا كلمة ناعوس كردت
 .البحرأك كسطو كاتو كلماتو بلغت ناعوس البحر ككردت يف بقية الركايات قاموس

 .ككلمة ناعوس غَت معركفة يف كالـ العرب
فلعل الراكم : زلمد بن أيب بكر األصفهاين أحد ادلؤلفُت يف غريب احلديث قاؿ أبو موسى

 .كلمة قاموس مل غلود كتب
الراكم ككلمة  كأضعف من ىذا أف ذبيء الكلمة غَت ادلعركفة يف اللغة يف صورة الشك من

أجد  مل: مث ناـ حىت مسعت غطيطو أك خطيطو قاؿ ابن بطاؿ: خطيط كردت يف حديث
 .كلمة خطيط باخلاء عند أىل اللغة

احلديث ادلدكنة يف الصدر  أنا نرل اًلستشهاد بألفاظ ما يركل يف كتب :البحث كخالصة
اليت ذبيء يف ركاية شاذة أك يغمزىا  األكؿ كإف اختلفت فيها الركاية، كًل نستثٍت إًل األلفاظ

لو، كيشد أزرنا يف ترجيح ىذا الرأم أف  بعض احملدثُت بالغلط أك التصحيف غمزان ًل مرد
يستشهدكف باأللفاظ الواردة يف احلديث كلو  مجهور اللغويُت كطائفة عظيمة من النحويُت

 .على بعض ركاياتو
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