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منهج اإلمام احلُمَيْدِي األندلسي يف التعامل مع صور
الرواية ،وضبط ألفاظها الغريبة يف كتابه (تفسري
غريب ما يف الصحيحني)
The method of Al-Imam Al-Humaidi AlAndalusi in dealing with narration types and
regulating their strange words in his book
)(Tafsir Ghareeb Maa Fee As- Sahihain
إعداد:
د .إبراهيم بركات صاحل عيال عواد
األستاذ املساعد بقسم السنة وعلومها بكلية الشريعة وأصول الدين
جبامعة املل االد أبهبا
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املستخلص
تتناول هذه الدراسة بيان منهج اإلمام احلُ َمْي ِدي يف التعامل مع
صور الرواية ألحاديث الصحيحني ،وضبط الكلمات الغريبة ملتوهنما أو
ملتون أحدمها يف كتابه(تفسري غريب ما يف الصحيحني) ،وقد هدفت
الدراسة إىل التعريف بكتاب(تفسري غريب ما يف الصحيحني) ،وبيان
أمهيته ،وإبراز طريقة اإلمام احلُ َمْي ِدي يف التعامل مع صور الرواية
ألحاديث الصحيحني ،وضبط الكلمات الغريبة ملتوهنما أو ملتون
أحدمها ،وقد أفاد الباحث من املنهج االستقرائي ،والتحليلي يف
صت إىل أن اإلمام احلُ َمْي ِدي قد اعتىن عناية فائقة
الدراسة ،وقد الُ َ
يف جانب التعامل مع صور الرواية؛ إذ اعتمد على منهجية معينة ،ويف
جانب ضبط ألفاظها الغريبةَ ،ع َم َد إىل استخدام صور متنوعة ،ويوصي
الباحث بضرورة إبراز جهود علماء األندلس يف ادمة الصحيحني أو
أحدمها ،وااصة متوهنما.
الكلمات ال ّدالة :احلُ َمْي ِدي ،صور الرواية ،ضبط األلفاظ
الغريبة ،الصحيحني.
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 – اجلزء الثاين189 جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
this study aims at clarifying the method of Al-Imam
Al-Humaidi Al-Andalusi in dealing with narration types
and regulating their strange words in his book (Tafsir
Ghareeb Maa Fee As- Sahihain). This study also aimed at
introducing the book (Tafsir Ghareeb Maa Fee AsSahihain), explaining its importance, and highlighting
Imam Al-Humaidi's method in dealing with types of the
hadeeths mentioned in the two hadith books (As-Sahihain)
and regulating their strange words or the strange words of
one of the books. the researcher used inductive and
analytical method in analyzing the texts. The study
concluded that Imam Al-Humaidi took utmost care in
dealing with narration types, as he also depends on a
special methodology, with regard to regulating their
strange words, he depended on using different approaches.
The researcher recommends the need of highlighting the
efforts of Al-Andalus scholars in serving the two hadith
books (As-Sahihain) or one of them especially their texts.
Key Words:
Al-Humaidi, narration types, regulating the strange
words, As-Sahihain.
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"الباحث يود شكر جامعة املل االد على الدعم اإلداري والفين هلذا البحث"

املدقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسوله العريب
األُمي األمني ،ورضوان هللا على صحابته أَمجعني؛ أما بعد:
يُ ْعتَ بَ ُر الكتاب والسنة النبوية املطهرة مصدري التشريع قال

تعاىل :ﱣﭐﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛ

ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﱢ [النساء .]59 :قال ابن كثري":
أَي إىل كتاب هللا وسنة رسوله -صلى هللا عليه وسلم)1("-؛ ونظراً هلذه
املكانة قيّض هللا هلا رجاالً أ َك ُّدوا أبداهنم من أجلها ،ورحلوا هنارهم
لتحصيلها ،وسهروا ليلهم خلدمتها؛ فحفظوها يف صدورهم وسطورهم؛
فنفوا عنها حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وأتَويل اجلاهلني ،وصنفوا
يف كل جزئية تتعلق أبسانيدها ومتوهنا؛ فمن جزئيات متوهنا(:علم غريب
احلديث)( )2الذي يعترب من دالئل عنايتهم هبا ،ومن الردود اليت
( )1إمساعيل بن عمر بن كثري "،تفسري القرآن العظيم" .حتقيق :حممد حسني مشس
الدين( ،ط ،1دون مكان النشر :دون مؤسسة النشر1419 ،ه).304 :2 ،
( )2غريب احلديث" :هو عبارة عما وقع يف متون األحاديث من األلفاظ
الغامضة البعيدة عن الفهم؛ لقلة استعماهلا" ،انظر :عثمان بن عبد الرمحن
ابن الصالح" ،معرفة أنواع علوم احلديث" .حتقيق :د .نور الدين عرت،
(ط ،3بريوت :دار الفكر1418 ،ه ).273 :1 ،
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ض هبا قول من اعتقد أّن احملدثني مل يعتنوا ابملنت عنايتهم
يُ ْد َح ُ
ابإلسناد( ،)1وممن كان صاحب قدم راسخة يف هذا العلم :اإلمام
بن أيب نصر احلُ َمْي ِدي األندلسي يف كتابه املوسوم ب (تفسري غريب ما
يف الصحيحني)؛ إذ أظهر فيه عناية فائقة بقضااي املنت بشكل عام،
وبصور رواايت األحاديث ،وضبط ألفاظها الغريبة بشكل ااص؛
فجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على اجلهد احلديثي الذي بذله
يف هذين اجلانبني.
أَهمية البحث ،وأسباب اختياره
تكمن أمهية البحث ،وأسباب ااتياره يف:
 -1تَ َعلُّ ُق الكتاب موضع الدراسة أبَحاديث الصحيحني ،ومها أَصح
( )1ممن تبىن هذا القول املستشرق جولد زيهر ،انظر :جولد زيهر "،العقيدة
والشريعة" .ترمجة :حمد يوسف موسى ،وآارون( ،ط ،1القاهرة :دار الكاتب
العريب ،1:4 ،)1946 ،وتبعه أمحد أمني ،انظر :أمحد أمني" ،فجر
اإلسالم"( .دون رقم الطبعة ،القاهرة :مكتبة النهضة املصرية ،دون سنة
النشر) ،267 :1،وأمحد أمني" ،ضحى اإلسالم"( .دون رقم الطبعة،
القاهرة :مكتبة النهضة املصرية ،دون سنة النشر).131-130 :2 ،
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كتابني بعد كتاب هللا.
 -2عدم وجود دراسة علمية عامة تتعلق بكتاب (تفسري غريب ما
يف الصحيحني) ،وال أارى ااصة تتعلق مبوضوع البحث.
 -3احلاجة إىل إبراز جهود علماء مدرسة احلديث األندلسية املتعلقة
خبدمة الصحيحني يف القرن اخلامس اهلجري من االل اإلمام
احلَُمْي ِدي.
ض
 -4التدليل على عناية احملدثني مبنت احلديث النبوي؛ مما يَ ْد َح ُ
قول من اعتقد أن علماء احلديث مل يعتنوا ابملنت عنايتهم
ابلسند.
أهداف البحــث
يسعى البحث إىل حتقيق األهداف اآلت ية:
 -1إبراز عناية املدرسة احلديثية األندلسية يف القرن اخلامس اهلجري
ابلصحيحني من االل اإلمام احلُ َمْي ِدي.
 -2التعريف بكتاب (تفسري غريب ما يف الصحيحني) ،وبيان
مكانته بني املؤلفات يف علم غريب احلديث.
 -3إظهار منهج اإلمام احلُ َمْي ِدي يف التعامل مع صور الرواية
ألحاديث الصحيحني ،وضبط ألفاظ متوهنا الغريبة.
 -4التنبيه على مكانة اإلمام احلُ َمْي ِدي من االل إبراز عنايته ببعض
اجلوانب املتعلقة مبنت احلديث النبوي.
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مشكلة البحـــث ،وأسئلته
كان لإلمام احلَُمْي ِدي عناية ااصة بصور الرواية ألحاديث
الصحيحني ،وضبط ألفاظ متوهنا الغريبة ،وهذا حيتاج لدراسة تُظْ ِهُر اجلهد
ع عن هذه املشكلة عدداً من
احلديثي املتعلق هبذين اجلانبني ،وقد تَ َفّر َ
األسئلة:
 -1ما مظاهر عناية املدرسة احلديثية األندلسية يف القرن اخلامس
اهلجري ابلصحيحني من االل اإلمام احلُ َمْي ِدي؟
 -2ما سبب أتليف اإلمام احلُ َمْي ِدي لكتابه؟ وما الرتتيب الزمين
ب
لتصنيفه من بني مؤلفاته؟ وعلى ٍّّ
أي من طرق التصنيف َرتّ َ
كتابه؟ ،وما مادته العلمية؟ وما عالقته بكتاب (اجلمع بني
الصحيحني)؟ وما طريقته يف إيراد مادة الغريب من منت احلديث
النبوي؟ ،وما مكانته العلمية بني كتب علم غريب احلديث؟
 -3ما مظاهر منهج اإلمام احلُ َمْي ِدي يف التعامل مع صور الرواية
ألحاديث الصحيحني؟
ِ
 -4ما صور ضبط اإلمام احلُ َمْيدي أللفاظ متون أحاديث
الصحيحني الغريبة؟
 -5ما مكانة اإلمام احلَُمْي ِدي يف علم غريب احلديث من االل تعامله
مع صور الرواية ألحاديث الصحيحني ،وضبط ألفاظ متوهنا الغريبة؟
ب جهدهم على
 -6ما مدى صحة قول من أعتقد أَن احملدثني ّ
انص َ
السند دون املنت؟
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حدود البحث
يقتصر البحث على إبراز منهج اإلمام احلُ َمْي ِدي يف التعامل مع
صور رواية األحاديث ،وضبط ألفاظ متوهنا الغريبة من االل كتابه
(تفسري غريب ما يف الصحيحني) فقط.
الدراسات السابدقة
عامة تتعلق
بعد البحث املتأين مل جيد الباحث أية دراسة علمية ّ
ااصة تتعلق
بكتاب (تفسري غريب ما يف الصحيحني) ،وال أارى ّ
مبوضوع البحث.
منهجية البحــث
اعتمدت الدراسة على املنهج العلمي القائم على :االستقراء،
حيث قمت ابآلت ي:
والتصنيف ،والتحليلُ ،
 -1االستقراء التام املتأين لكتاب (تفسري غريب ما يف الصحيحني)؛
وذل حلصر مجيع مفردات املادة العلمية ذات الصلة مبوضوع
البحث.
 -2تصنيف املادة العلمية املتعلقة مبوضوع البحث ضمن مباحثه
ومطالبه.
 -3عرضت املادة العلمية ابالقتصار على ذكر ما يؤدي الغرض من
املنت ،مث قول اإلمام احلُ َمْي ِدي اثنياً.
 -4حتليل املادة العلمية ومناقشتها؛ لبيان الصواب من االل اإلفادة
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من أقوال علماء غريب احلديث.
 -5يف جانب توثيق املادة العلمية ،اتبع الباحث األسلوب
العلمي القائم على اآليت:
أ -كتابة اآلايت القرآنية ،وعزوها إىل سورها ،ملتزماً بقواعد اجمللة
يف ذل .
ب -ضبط متون األحاديث النبوية ضبطاً اتماً ،وبيان غريب ألفاظها.
ج -توثيق أقوال العلماء من مصادرها األصيلة عند توفرها ،وعند
عدم وجودها أو عدم وجودها يف املطبوع منها ،يكون التوثيق
من املصادر اليت حفظت مادهتا العلمية.
د -يف جانب ختريج أحاديث الصحيحني أو أحدمها اعتمدت على:
 -1املطبوع من صحيح اإلمام البخاري عن النسخة اليونينية
للحافظ اليونيين()1؛ ألهنا أعظم أصل يُوثق به لنسخ الصحيح؛
وذل لطول ممارسته له ،واهتمامه بضبطه وتصحيحه ،وذكره
للفروق بني رواايته ،وهي بعناية :حممد زهري الزهريي ،بريوت:
( (1هو احلافظ أبو احلسني ،علي بن حممد بن احلسني بن أمحد اليونيين احلنبلي،
ولد عام (621ه) ،ومسع من ابن الصباح ،وابن الزيدي ،وغريهم ،استنسخ
صحيح البخاري ،تويف سنة(710ه) ،انظر :حممد بن أمحد الذهيب" ،معجم
الشيوخ الكبري" .حتقيق :د .حممد احلبيب اهليلة( ،ط ،1الطائف :مكتبة
الصديق1408 ،ه).40 :2 ،
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دار طوق النجاة ،ط1422( ،1ه)(.)1
 -2الطبعة القدمية لصحيح اإلمام مسلم اليت طُبِ َعت يف عهد
السلطان عبداحلميد ،فهي مقابلة على عدة خمطوطات ونسخ
معتمدة ،تركيا :دار الطباعة العامرة(.)2
صعوبات البحــث
متثلت صعوبة البحث ف ي اقتصار اإلمام احلُ َمْي ِدي يف الغالب
على الكلمة الغريبة من احلديث فقط ،مما استدعى الرجوع أوالً إىل
وفسر
كتاب (اجلمع بني الصحيحني) الذي رتبه على طريقة املسانيدّ ،
ب هذا
غريبهما يف كتابه (تفسري غريب ما يف الصحيحني) ،وقد تَطَلّ َ
قراءة أحاديث مسند الصحايب الذي روى احلديث كامالً؛ ملعرفة حديثه
الذي تضمن الكلمة الغريبة ،ومن مث الرجوع إىل الصحيحني أو
أَحدمها؛ لتخريج احلديث ،وإيراد ما يفي ابلغرض من متنه .مما كلَّف
عز وجل -أن يكون اجلهد
الكثري من الوقت واجلهد ،سائلني املوىلّ -
( (1حممد بن إمساعيل البخاري "،اجلامع الصحيح" .نسخة مصورة عن النسخة
اليونينية ،مضافاً إليها ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي ،عناية :حممد زهري
الزهريي( ،ط ،1بريوت :دار طوق النجاة1422 ،ه).5 :1 ،
( (2الصحيح .مسلم بن احلجاج "،الصحيح" ،طبعة مصححة على عدة
خمطوطات ،ونسخ معتمدة( ،دون رقم الطبعة ،تركيا :دار الطباعة العامرة:
تركيا ،دون سنة النشر).1:1 ،
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مباركاً ،ويف ميزان احلسنات يوم القيامة.

خطة البحث
اقتضت طبيعة البحث أَن يكون يف مقدمة ،وثالثة مباحث،
واامتة تتضمن أهم النّتائج ،والتّوصيات.
املبحث األول :التعريف ابإلمام احلُ َم ْي ِدي ،وكتابه (تفسري
غريب ما يف الصحيحني).
املطلب األول :التعريف ابإلمام احلَُمْي ِدي.
أوالً :حياته الشخصية (امسه ،ونسبه ،ومولده ،وكنيته ،ووفاته).
اثنياً :حياته العلمية (نشأته العلمية ،وشيواه ،ورحالته ،ومؤلفاته،
ومكانته العلمية ،وتالميذه).
املطلب الثاين :التعريف بكتاب (تفسري غريب ما يف الصحيحني).
املبحث الثاين :طريقة اإلمام احلُ َم ْي ِدي يف التعامل مع صور
ألفاظ الرواية املتعددة.
املطلب األول :االقتصار على ذكر صور الرواية دون ترجيح مع
توجيه معانيها.
املطلب الثاين :االقتصار على ذكر إحدى صور الرواي ة.
املطلب الثالث :الرتجيح بني صور الرواية.
املبحث الثالث :صور ضبط حركة األلفاظ الغريبة.
املطلب األول :ضبط الكلمة الغريبة بذكر حرفها األول.
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املطلب الثاين :ضبط الكلمة الغريبة ابلتنبيه على اإلعجام واإلمهال
للحرف.
املطلب الثالث :ضبط الكلمة الغريبة بذكر حركة احلرف.
املطلب الرابع :ضبط الكلمة الغريبة احملتملة للتصحيف والتحريف
من جهة احلركة مع توجيه املعىن.
املطلب اخلامس :ضبط الكلمة الغريبة ابمليزان الصريف.
املطلب السادس :ضبط الكلمة الغريبة ابلصيغة.
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املبحث األول :التعريف باإلمام احلُ َميْدِي ،وبكتابه (تفسري غريب
ما يف الصحيحني)
املطلب األول :التعريف باإلمام احلُ َميْدِي
أوالً :حياته الشخصية (امسه ،ونسبه ،ومولده ،وكنيته ،ووفاته):
هو حممد بن أيب نصر(فتّوح) بن عبد هللا احلُ َمْي ِدي( )1األزدي،
األندلسي ،امليورقي .ولد يف جزيرة ميورقة( )2قبل العشرين واألربعمائة؛
فإذا ما علمنا أّن والده كان حيمله على كتفه حلضور جمالس السماع
()3
سنة مخس وعشرين وأربعمائة  ،فهذا يعين أن مولده سيكون تقريباً
( )1نسبة إىل ُمحيد؛ بضم أوله ،وفتح امليم ،وسكون املثناة حتت ،تليها دال
مهملة ،جد حممد بن أيب نصر ،انظر  :حممد بن عبدهللا بن انصر الدين
الدمشقي "،توضيح املشتبه" .حتقيق :حممد نعيم العرقسوسي ( ،ط،1
بريوت :مؤسسة الرسالة1414 ،ه).41 :7 ،
(َ )2ميُ ْوْرقَة :ابلفتح ،مث ابلضم وسكون الواو والراء ،يلتقي فيه ساكنان ،وقاف،
تقع شرق األندلس ،كربى جزر البليار ،مساحتها حوايل 3640كم ،بلغ
عدد سكاهنا عام 1960م حوايل ( )360ألف نسمة ،تتميز خبصوبة
أرضها ،وروعة منااها...انظر :ايقوت ابن عبد هللا احلموي "،معجم
البلدان" (.ط ،2بريوت :دار صادر ،دون سنة النشر)434 :2 ،؛وعصام
سامل سيسامل" ،جزر األندلس املنسية"(.ط،1بريوت:دار العلم
للماليني1984م) ،ص.20-19
( )3علي بن احلسني بن عساكر" ،اتريخ مدينة دمشق" .حتقيق :عمر العمروي،
( ط ،1دمشق :دار الفكر1418 ،ه).77 :55 ،
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()1
سنة مثانية عشر أو تسعة عشر وأربعمائة ،يُكىن أبيب عبد هللا .علماً
أبن مصادر ترمجته مل تذكر لهُ ولداً ،توىف اإلمام احلُ َمْي ِدي-رمحه هللا -يف
بغداد ليلة الثالاثء سابع عشر ذي احلجة سنة مثانني ومثانني
()2
وأربعمائة.
اثنياً :حياته العلمية(:نشأته ،وشيوخه ،ورحالته ،ومؤلفاته ،ومكانته
العلمية ،وتالميذه:)،
أوالً :نشأ اإلمام احلُ َمْي ِدي يف بيت علم ،فقد كان والده حمباً
له ،حريصاً على تعليم ابنه ،وال أَدل على ذل من محله له على كتفه
منذ نعومة أظافره؛ حلضور جمالس السماع اليت كان حيضرها والده يف
جزيرة َميُ ْوْرقَة ،وملا انتقل اإلمام ابن حزم ( )3من قرطبة إىل جزيرة َميُ ْوْرقَة
الزمه اإلمام احلُ َمْي ِدي حىت قرأَ عليه مصنفاته ،وكان على مذهبه
الظاهري )4(.قال الذهيب ":مسع مبَيُ ْوْرقَة من ابن حزم قدمياً ،وكان
يتعصب له ،ومييل إىل قوله )5(".كما التقى ابإلمام ابن عبد الرب القرطيب

( )1املصدر السابق.78 :55 ،
( )2املصدر السابق.88 :55 ،
( )3استمرت لعشر سنوات من عام 430ه 440-ه  ،انظر :حممد بن عبد هللا
ابن األابر"،التكملة لكتاب الصلة" .حتقيق :عزت احلسيين( .ط ،1دون
مكان النشر :ودون مؤسسة النشر1375، ،ه).391 :1 ،
()4ابن عساكر" ،اتريخ مدينة دمشق".120 :55 ،
( )5حممد بن أمحد الذهيب" ،سري أعلم النبالء" ،حتقيق :شعيب األرانؤوط،
(ط ،11بريوت :مؤسسة الرسالة1405 ،ه).125 :19،
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يف مدينة دانية()1؛ فأفاد منه وأجازه )2(.وبعد النشأة العلمية لإلمام
احلُ َمْي ِدي على يد كبار علماء األندلس ،سار على سنة السلف الصاحل
يف الرحلة طلباً للعلم ،فقام برحالت داالية يف مجيع حواضر األندلس
العلمية ،ومل يكتف بذل  ،بل قام برحالت اارجية ،فقدم مصر،
()3
ودمشق ،ومكة ،وواسط ،وبغداد.
ف
وقد كان لإلمام احلُ َمْي ِدي مشاركة هامة يف
صنّ َ
التأليف ،فَ َ
مصنّفات حسنة وقفها على طلبة العلم لالنتفاع هبا( ،)4ومن أَشهر
مؤلفاته إضافة لكتابه(تفسري غريب ما يف الصحيحني) :كتابه :اجلمع
بني الصحيحني(،)5وجذوة املقتبس يف أابار علماء األندلس(،)6
( ) 1دانية :بعد األلف نون مكسورة ،بعدها ايء مثناة من حتت مفتوحة ،مدينة
ابألندلس من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقاً" ،استوىل عليها جماهد
العامري سنة401ه ،وجعلها عاصمة إلمار دانية واجلزائر الشرقية ،ويبلغ
عدد سكاهنا اآلن حوايل( )45ألف نسمة ،وفيها ميناء كبري ،وحركة جتارية
نشطة ...انظر :ايقوت احلموي" ،معجم البلدان"434 :4 ،؛ وعصام سامل
سيسامل" ،جزر األندلس املنسية" .ص.143 -139
()2حممد بن أيب نصر احلُ َمْي ِدي" ،جذوة املقتبس" .حتقيق :إبراهيم األيباري،
(ط ،2بريوت :دار الكتاب اللبناين1410،ه).367 :1 ،
( )3أمحد بن حممد َّ
املق ِري" ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب" .حتقيق:
إحسان عباس ( ،دون رقم الطبعة ،بريوت :دار صادر1408،ه).113 :3 ،
( )4أمحد بن علي بن اجلوزي" ،املنتظم يف تواريخ األمم وامللوك" .حتقيق:
دُ .سهيل زكار( ،ط ،2بريوت :دار الفكر1415 ،ه ).33 :10،
( )5نسبه له كل من ترجم له ،انظر :الذهيب" ،تذكرة احلفاظ"1219 :4 ،؛ وابن
العماد احلنبلي" ،شذرات الذهب يف أابار من ذهب".99 :3 ،
( )6ابن عساكر" ،اتريخ مدينة دمشق"88 :55 ،؛ والذهيب" ،تذكرة احلفاظ"،
.1219 :4
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وكتاب حفظ اجلار( ،)1وكتاب ذم النميمة )2(،وغريها.
وقد حظي اإلمام احلمدي مبكانة رفيعة؛ فأثىن عليه الناس،
السلماسي ":مل تر
وأابنوا عن جوانب نبوغه وصفاته ،قال إبراهيم َّ
عيناي مثل احلُ َمْي ِدي يف فضله...وكان ورعاً تقياً ،إِماماً يف احلديث
وعلله ورواته )3(".وقال أبو عامر العبدري ":ال يُرى مثله قط ،وعن
مثله ال يُسأل ،مجع بني الفقه واحلديث واألدب ،ورأى علماء
األندلس ،وكان حافظاً )4(".ومن كان هبذه املنزلة العلمية الرفيعة اليت
متثلت :ب األاذ عن كبار الشيوخ ،وتنوع رحالت ،وشهرة مصنفات،
ٍّ
وثناء عاطر؛ ُسيُ ْقبِل عليه التالميذ للسماع واإلفادة منه ،وهذا ما كان،
ومن أشهر من تتلمذ عليه :حممد بن طَْراان( ،)5وحممد بن سعدون
امليورقي( ،)6وحممد بن عبد الباقي البغدادي ( ،)7ويوسف بن أيوب
( )1املصدر السابق.123 :19 ،
( )2املصدر السابق.123 :19 ،
( )3حممد بن أمحد الذهيب" ،تذكرة احلفاظ"( .دون رقم الطبعة ،اهلند :طبع دائرة
املعارف العثمانية1377، ،ه).1219 :4 ،
( )4الذهيب "،سري أعالم النبالء".123 :19.
( )5حممد بن اري اإلشبيلي "،الفهرست"( .ط،2دون مكان النشر :ودون
مؤسسة النشر 1382ه) ،1:122 ،وانظر ترمجته عند :حممد بن أمحد
الذهيب" ،سري أعلم النبالء" ،حتقيق :شعيب األرانؤوط (،ط ،11بريوت:
مؤسسة الرسالة1405 ،ه).423 :19 .
( )6الذهيب" ،سري أعالم النبالء" ،122 :19 ،وانظر ترمجته عند :عبد احلي بن
أمحد بن العماد احلنبلي" ،شذرات الذهب يف أابار من ذهب" .حتقيق:
مصطفى عبد القادر عطا( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1419ه).218 :4،
( )7املصدر السابق.122 :19 ،
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اهلَْمداين( ،)1وإمساعيل بن حممد التميمي( ،)2واحلسني بن نصر
املوصلي( ،)3وغريهم.
املطلب الثاني :التعريف بكتاب (تفسري غريب ما يف الصحيحني).
أوالً :توثيق نسبة الكتاب للمؤلــف:
كتاب(تفسري غريب ما يف الصحيحني) أَحد مؤلفات اإلمام
احلُ َمْي ِدي األندلسي اليت الش يف نسبتها إليه ،ولكن لكونه غري
مشتهر عند كثري من الباحثني؛ أحببنا أن نضع بني يدي القارئ الكرمي
دالئل نسبة الكتاب لإلمام احلُ َمْي ِدي ،وهي:
األوىل :إن أقوى أنواع التوثيق أن ينص املؤلف أو يُشري إىل
أتليفه كتاابً حيمل امسه الذي أطلقه عليه ،وقد أشار اإلمام احلُ َمْي ِدي إىل
ذل فقال ":فإان ملا فرغنا-بعون هللا وأتييده إايان -من كتابنا يف(
اجلمع بني الصحيحني) ...أردان أن نفسره بشرح الغريب الواقع يف أثناء
()4
اآلاثر".
الثاين :أ ّن بعض من ترجم له( )5أو أَفاد منه نسب كتاب
( )1املصدر السابق.123 :19 ،
( )2املصدر السابق.123 :19 ،
( )3املصدر السابق.123 :19 ،
( )4حممد بن أيب نصر احلُ َمْي ِدي "،اجلمع بني الصحيحني" .حتقيق :د .علي
البواب( ،ط ،1بريوت :دار ابن حزم1419 ،ه ) ،املقدمة.33 :1 ،
( )5اري الدين الزركلي "،األعالم"( .ط ،3دون مكان النشر :ودون مؤسسة
النشر ،دون سنة النشر) ،ص ( .)7219
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( تفسري غريب ما يف الصحيحني) لإلمام احلُ َمْي ِدي ،كابن اجلوزي؛
فقال ":وكان احلُ َمْي ِدي قد مجع كتاابً أشار فيه إىل تفسري احلروف يف
الصحيحني ،)1(".وابن حجر وقال ...":وقال احلُ َمْي ِدي يف الكالم
على غريب الصحيحني( .)2وقال علي القاري  ...":وقد أشار
()3
احلُ َمْي ِدي يف غريبه".
اثنياً :زمن التأليــف :من االل قول اإلمام احلُ َمْي ِدي ":فإان ملا
فرغنا-بعون هللا وأتييده إايان -من كتابنا يف (اجلمع بني
()4
الصحيحني) ...أردان أن نفسره بشرح الغريب الواقع يف أثناء اآلاثر".
يتبني للباحث أن اإلمام احلُ َمْي ِدي ألّف الكتاب بعد أن انتهى من
أتليف كتابه(اجلمع بني الصحيحني) ،وإذا ما عرفنا أنه-رمحه هللا-قد
استمر يف أتليف كتابه (اجلمع بني الصحيحني) إىل أن تويف كما قال
تلميذه حممد بن طراان()5؛ فهذا يعين أن كتابه( تفسري غريب ما يف
( )1عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي" ،كشف املشكل من حديث الصحيحني".
حتقيق :د .علي البواب(،دون رقم الطبعة ،الرايض :دار الوطن ،دون سنة
النشر).6 :1،
( )2أمحد بن علي بن حجر "،فتح الباري شرح صحيح البخاري"( .ط،1
بريوت :دار السالم1421 ،ه).369 :1 ،
( )3علي بن سلطان القاري "،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح"( .دون رقم
الطبعة ،دار الفكر ،بريوت1422 ،ه).3472 :8 ،
( )4احلُ َمْي ِدي" ،اجلمع بني الصحيحني" ،املقدمة.33 :1 ،
( )5الذهيب" ،سري أعالم النبالء".125 :19 ،
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الصحيحني) آار كتبه اليت ألّفها على اإلطالق.
اثلثاً :دواعــي التأليــف :أشار اإلمام احلُ َمْي ِدي إىل أن اهلدف
من أتليف الكتاب هو بيان ما يُشكل من غريب احلديث على املطالع
لكتابه(اجلمع بني الصحيحني)؛ حىت ال ينقطع عن االستمرار يف
املطالعة حبثاً عن معناه ،وقد أشار إىل ذل فقال ... ":أردان أن نفسره
بشرح الغريب الواقع يف أثناء اآلاثر ،فال يتوقف املستفيد من مطالعته،
()1
وال ينقطع ابلتفتيش ملا أشكل عليه يف دراسته".
رابعاً :طريقته يف تصنيف الكتاب ،وترتيب مادته العلمية:
صنّف اإلمام احلُ َمْي ِدي كتابه( تفسري غريب ما يف
()2
ف هبا كتابه(اجلمع بني
صنّ َ
الصحيحني) على طريقة املسانيد اليت َ
الصحيحني)؛ فقال ...":ومجعنا حديث كل صاحب على حدة،
ورتبناهم على مخس مراتب :فبدأان مبسند العشرة ،مث ابمل َقدَّمني بعد
ُ
العشرة ،مث ابملكثرين ،مث ابملقلِّني ،مث ابلنساء ،وميزان املتفق من كل
ُ
ُ
()3
مسند على حدة ،وما انفرد به كل واحد منهما على حدة"...
( )1حممد بن أيب نصر احلُ َمْي ِدي "،تفسري غريب ما يف الصحيحني" .حتقيق :د.
زبيدة حممد( ،ط ،1القاهرة :مكتبة السنة1415 ،ه ).33 :1 ،
( )2املسند :هو الكتاب الذي جتمع فيه أحاديث كل صحايب على حدة ،انظر:
د .حممود الطحان "،أصول التخريج ودراسة األسانيد"( .ط ،2الرايض:
مكتبة املعارف ،دون سنة النشر).40 :1،
( )3احلُ َمْي ِدي "،اجلمع بني الصحيحني" .املقدمة.75 :1،
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قلت :معىن قوله ":وميزان املتفق ( )1من كل مسند على
حدة "...؛أي :أنه يبدأُ يف كل مسند أَوالً مبا اتفق عليه الشيخان ،مث
ما انفرد به اإلمام البخاري ،مث ما انفرد به اإلمام مسلم.
وعلى هذا الرتتيب ذكر املادة العلمية املتعلقة ابأللفاظ الغريبة
يف أحاديث الصحيحني أو أحدمها ،مقتصراً يف غالب األحيان على
ب معها
ذكر الكلمة الغريبة فقط ،ومن املعلوم أن طريقة املسانيد يَ ْ
ص ُع ُ
الوصول إىل املوضع املراد ،وال سيما إن َج ِه َل الباحث اسم صاحب
ب عليه االهتداء إىل مبتغاه ااصة إن كانت
املسند ،وإن َعَرفَهُ لَ َ
ص ُع َ
الكلمة الغريبة ضمن أحاديث املكثرين ،وسيجد صعوبة أُارى داال
كل مسند إن مل يعرف الباحث إذا ما كانت الكلمة الغريبة من
األحاديث املتفق عليها أَو من اليت انفرد هبا اإلمام البخاري ،أو انفرد
هبا اإلمام مسلم ،وال يراعي أيضاً أي ترتيب معني ملادة غريب احلديث
داال املسند الواحد ،وإمنا يوردها حسب ترتيب األحاديث اليت وردت
فيها بناءً على ترتيب كتابه(اجلمع بني الصحيحني) ،ونلتمس له العذر
ف كتابه يف آار عُمره ،وكلنا يعلم ما يعرتي اإلنسان
صنّ َ
يف ذل ؛ ألنه َ
( )1املتفق عليه :هو ما أارجه البخاري ومسلم من طريق صحايب واحد ،وال يشرتط
االتفاق يف لفظ احلديث ،وهذا ما عليه مجهور احملدثني ،انظر :حممد بن عبد
الرمحن السخاوي" ،فتح املغيث شرح ألفية احلديث" .حتقيق :صالح حممد
عويضة( ،ط،1بريوت :دار الكتب العلمية1417 ،ه).1:56 ،
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من نسيان وضعف يف هذه املرحلة ،فجزى هللا اإلمام احلُ َمْي ِدي كل اري
على ما ق ّدم من ادمة للصحيحني ،وجزى هللا ارياً أيضاً حمققة
الكتاب الدكتورة زبيدة حممد سعيد لوضعها فهرساً لأللفاظ مرتباً
هجائياً حسب جذر الكلمة ،مما َس ّه َل معرفة مكان الكلمة الغريبة يف
الكتاب ،إال أنه بقيت صعوبة معرفة احلديث الذي تندرج ضمن متنه؛
إليراد موضع الشاهد منه ،وابلتايل خترجيه.
خامساً :عالقة كتاب ( تفسري غريب ما يف الصحيحني) بكتاب (
اجلمع بني الصحيحني).
العالقة بينهما عالقة فرع أبصل؛ فاألصل كتاب(اجلمع بني
الصحيحني) ،والفرع كتاب(تفسري غريب ما يف الصحيحني)؛ إذ هو
تفسري لغريب أحاديث الصحيحني اليت مجع بينها يف كتابه(اجلمع بني
الصحيحني) ،وقد أشار إىل ذل ؛ فقال ":فإان ملا فرغنا-بعون هللا
وأتييده إايان -من كتابنا يف(اجلمع بني الصحيحني) ...أردان أن نفسره
()1
بشرح الغريب الواقع أثناء اآلاثر".
سادساً :طريقته يف إيراد مادة الغريب من منت احلديث النبوي:
تنوعت طريقة اإلمام احلُ َمْي ِدي يف ذكره ملادة الغريب من منت
احلديث النبوي إىل ثالث طرق:

( )1احلُ َمْي ِدي "،تفسري غريب ما يف الصحيحني" ،املقدمة.33 :1،
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األوىل :االقتصار على ذكر الكلمة الغريبة فقط.
هي الطريقة الغالبة يف عرضه ملادة الغريب من متون أحاديث
الصحيحني أو أحدمها ،ومن شواهد ذلك:
َّن) الواردتني يف
-1االل بيانه ملعىن كلميت (امل ْس ) ،و(الش ُّ
َِ
ت لَنَا
حديث َس ْوَد َة َزْو ِج النِ ِ
تَ" ":م(اتْ )َ3
صلَّى هللاُ َعلَ(ْي2ه) َو َسلَّ َم ،-قَالَ ْ
َّيب َ -
ّ
َشاةٌ ،فَ َدب ْغنَا ( )1مس َكهاُ ،مثَّ ما ِزلْنَا نَْنبِ ُذ فِ ِ
ص َار َشنًّا
ىت
ح
يه
َّ
َ َ
َْ َ
َ
َ
ِ
الش ُّن:
و
اإلهاب،
امليم:
بفتح
،
س
امل
"
ي:
د
ي
م
احل
اإلمام
قال
ّ
ْ ُ
َُ ْ
()4
َ
اجللد البايل ،واجلمع َشنَان ،ويُقال للقربة الباليةَ :شنّة".
-2أثناء إيضاحه ملعىن كلمة(اهلَْرج) الواردة يف حديث َم ْع ِق ِل بْ ِن
ٍّ
ِ ِ
ال":
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم-قَ َ
َّيب َ -
يَ َِسار-رضي هللا عنهَ ،-رَّدهُ(5إ)َىل الن ِّ
يل".
الْعبَ َادةُ ِيف ا ْهلَْرِج َك ِه ْجَرةٍّ إِ ََّ
( )1الدبغ :ما يدبغ به اجللد ،انظر :إمساعيل بن محاد اجلوهري "،الصحاح".
حتقيق :د .إميل يعقوب( ،دون رقم الطبعة ،بريوت :دار الكتب
العلمية1420،ه).1318 :4،
( )2نَنْبِذ :نبذت التمر والعنب ،إذا تركت عليه املاء ليصري نبيذاً ،انظر :املبارك
ابن حممد بن األثري اجلزري" ،النهاية يف غريب احلديث واألثر" .حتقيق طاهر
الزاوي ،وحممد الطناحي( ،دون رقم الطبعة ،بريوت :املكتبة العلمية،
1399ه ).7 :5 ،
( )3البخاري" ،اجلامع الصحيح" ،كتاب األميان والنذور ،ابب إن حلف أن ال
يشرب نبيذاً.)6686( ،139 :8...
( )4احلُ َمْي ِدي "،تفسري غريب ما يف الصحيحني".566 :1 ،
( )5مسلم بن احلجاج "،الصحيح" ، .كتاب الفنت وأشراط الساعة ،ابب فضل
العبادة يف اهلرج.208 :8 ،
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قال اإلمام احلُ َم ْي ِدي ":اهلَْرج :القتال واالاتالط".
الثاني ـ ـ ــة :ذكر الكلمة الغريبة ضمن مجلة من منت احلديث النب ــوي:
أحياانً يرى اإلمام احلُ َمْي ِدي أن معىن الكلمة الغريبة ال يُفهم إال
إذا أوردها ضمن مجلة من منت احلديث النبوي؛ فيتضح املعىن من
االل سياق اجلملة ،وشواهد ذل كثرية ،منها:
-1بعد ذكره جلملة":إِ َذا سافَرُُت ِيف ِْ
ب ،فَأ َْعطُوا ِْ
صِ
اإلبِ َل
َ ْْ
اخل ْ
َحظَّ َها ِم َن ْاأل َْر ِ
ض" .
قال اإلمام احلُ َم ْي ِدي مبيناً املعىن" :يريد أرفقوا هبا يف السري،
()2
ومكنوها من املرعى".
قلت :لو اقتصر على تفسري كلمة(احلظ ) لَِو ْح ِد َها ملا فُ ِه َم
املعىن ،ولقال احلظ :النصيب ،لكن ملا ذكر اجلملة تبني املعىن ،واجلملة
َن رس َ ِ
صلَّى
ول هللاَ -
جزء من حديث أَِيب ُهَريْ َرةَ – رضي هللا عنها ،-أ َّ َ ُ
ِ
ب ،فَأ َْعطُوا ِْ
صِ
اإلبِ َل َحظَّ َها ِم َن
هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم -قَ َ
ال ":إِ َذا َسافَ ْرُُْت ِيف ا ْخل ْ
ْاأل َْر ِ
السنَ ِة ،فَبَ ِاد ُروا ِهبَا نِْقيَ َها (َ ،)3وإِ َذا َعَّر ْستُ ْم(،)4
ضَ ،وإِ َذا َسافَ ْرُُْت ِيف َّ
()1

( )1احلُ َمْي ِدي "،تفسري غريب ما يف الصحيحني".99 :1 ،
( )2املصدر السابق.362 :1 ،
ِ
الس َمن ،انظر :املصدر السابق.362 :1 ،
( )3الن ْق َيّ :
( )4التَ ْع ِريس :النزول يف السفر من آار الليل ،انظر :احلُ َمْي ِدي "،تفسري غريب
ما يف الصحيحني".112 :1 ،
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اجتَنِبوا الطَّ ِر َ ِ
ابَ ،وَمأْ َوى ا ْهلََو ِّام( )1يف اللَّْي ِل".
َّو ِّ
فَ ْ ُ
يق ،فَإن ََّها طُُر ُق الد َ
ِ
ِ
ِ
اب ".قال
ت الش ْ
-2بعد إيراده جلملة" َوُهن َي ،أَ ْن يَكْف َ
َّعَر َوالثّيَ َ
اإلمام احلُ َم ْي ِدي مبيناً املعىن ":أي نضمهما ،وجنمعهما من االنتشار،
()4
كالع ْق ِ
ص يف الشعر( ،)3والربط يف الثياب ،وال َك ْفت :اجلمع والضم".
َ
ِ
قلت :لو اقتصر اإلمام احلُ َمْيدي على تفسري كلمة (ال َك ْفت)
لوحدها القتصر على قوله :اجلمع والضم ،وملا فُ ِه َم املعىن ،ولكن ملا
ذكر اجلملة كاملة فُ ِه َم املعىن كامالً ،واجلملة هي جزء من حديث ابْ ِن
َعبَّ ٍّ
اس-رضي هللا عنهما ":-أ ُِمَر النِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم -أَ ْن
َّيب -
ُّ
َ
()5
ِ
ِ
ْفت الش ِ
اب. ".
يَ ْس ُج َد َعلَى َسْب ٍّع َوُهن َي ،أَ ْن يَك َ ْ
َّعَر َوالثّيَ َ
الثالثــة :ذكر منت احلديث كامالً.
أحياانً يَ ْع َم ُد اإلمام احلُ َمْي ِدي إىل ذكر منت احلديث كامالً مبيناً
ملعناه العام ومقاصده ،فيشرحه شرحاً إمجالياً ،وكأن الغريب املعىن العام
للحديث ،وليس كلمة أو مجلة بعينها ،ومن شواهده:
()2

( )1اهلَّوام :احليات وكل ذي ُسم يقتل ،وقيل :كل ما يدب من احليوان ،انظر:
احلُ َمْي ِدي "،تفسري غريب ما يف الصحيحني".311 :1،
( )2مسلم بن احلجاج "،الصحيح" ،كتاب اإلمارة ،ابب مراعاة مصلحة الدواب
يف السري.54 :6 ،...
ِ
ض ْفُرهُ َوفَتُلُه ،واملعقوص املضفور ،انظر :احلُ َمْيدي " ،تفسري
ص الشعرَ :
(َ )3ع ْق ُ
غريب ما يف الصحيحني".151 :1 ،
( )4احلُ َمْي ِدي "،تفسري غريب ما يف الصحيحني".151 :1 ،
( )5مسلم بن احلجاج" ،الصحيح" ،كتاب الصالة ،ابب أعضاء السجود والنهي
عن كف الشعر والثوب.52 :2 .
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ال ":نَ َهى
اَّللُ َعْنهُ ،-قَ َ
-1بعد ذكره حلديث أَِيب ُهَريْ َرَة َ -ر ِض َي َّ
النَِّيب -صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم -أَ ْن ي ِ
الرجل خمُْتَ ِ
صًرا"(" ،)1وُهنِ َي َع ِن
َُ
ُّ َ
ُ َ(َ َ َ )ْ2
صلّ َي َّ ُ ُ
الصالَة" .
ص ِر ِيف َّ
اخلَ ْ
قال اإلمام احلُ َم ْي ِدي ":جاء ابللفظني ،واملعىن هو وضع اليد
على اخلصر يف الصالة من غري ضرورة"(.)3
ال:
-2بعد إيراده حديث مطيع بن األسود-رضي هللا عنه -قَ َ
ِ
ول يَ ْوَم فَ ْت ِح َم َّكةََ ":ال يُ ْقتَ ُل
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،-يَ ُق ُ
ت النِ َّ
َمس ْع ُ
َّيب َ -
ِ
صْب ًرا بَ ْع َد َه َذا الْيَ ْوِم إِ َىل يَ ْوِم الْ ِقيَ َام ِة"(.)4
قَُرش ٌّي َ
قال اإلمام احلُ َم ْي ِدي مبيناً املعىن العام للحديث" :ال يقتل
مرتداً اثبتاً على الكفر صرباً؛ إذ قد وجد من قُتِ َل منهم صرباً يف الفنت
وغريها ،ومل يوجد من قُتِ َل منهم صرباً وهو اثبت على الكفر ابهلل
( ) 1البخاري" ،اجلامع الصحيح" ،كتاب العمل يف الصالة ،ابب اخلصر يف
الصالة)1220( ،67 :2 ،؛ ومسلم ابن احلجاج" ،الصحيح" ،كتاب
املساجد ومواضع الصالة ،ابب كراهة االاتصار يف الصالة.74 :2 ،
( ) 2البخاري" ،اجلامع الصحيح" ،كتاب العمل يف الصالة ،ابب اخلصر يف
الصالة.)1219( ،67 :2 ،
( )3احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني.337 :1 ،:
( )4مسلم بن احلجاج "،الصحيح" ،كتاب اجلهاد والسري ،ابب ال يُ ْقتَل قرشي
صرباً بعد الفتح.173 :5 ،
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()1

ورسوله".
سابعاً :أمهية الكتاب:
ظهرت أمهية كتاب (تفسري غريب ما يف الصحيحني) من
خالل عدة جوانــب:
فسر فيه
األول :أن الكتاب يتعلق أبحاديث الصحيحني؛ إذ ّ
اإلمام احلُ َمْي ِدي غريب أحاديثهما ،وهذا يعطي الكتاب أمهية كربى؛ إذ
يتعلق بتفسري غريب أحاديث أصح كتابني بعد كتاب هللا.
الثاين :إفادة الكثري من احملدثني ،واللغويني ،واملفسرين من
الكتاب ،فمن احملدثني :ابن اجلوزي( ،)2وابن األثري( ،)3والنووي( ،)4وابن
( )1احلُ َمْي ِدي "،تفسري غريب ما يف الصحيحني".462 :1 ،
( )2عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي "،كشف املشكل من حديث الصحيحني"،
وقد أفاد منه يف مواضع كثرية ،انظر،301: 2( ،)461 ،434 :1( :
،245 ،201 ،57 ،36 :4( ،)562 ،503 ،371 :3( ،)409
.)317 ،279 ،250
( )3ابن األثري اجلزري "،النهاية يف غريب احلديث واألثر"394 :2 ،؛ وانظر أيضاً:
املبارك بن حممد بن األثري اجلزري "،جامع األصول يف أحاديث الرسول" .حتقيق:
عبد القادر األرانؤوط( ،ط ،1دون مكان النشر :مكتبة احللواين ،دون سنة
النشر).)332 /10( ،)457 ،195/ 6( ،)705 /4( ،
( )4حيىي بن شرف النووي" ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج"( .ط،1
دمشق :دار اخلري1414 ،ه).194 :13،
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حجر( ،)1والبدر العيين( ،)2وال ُق ْسطَالين( ،)3وغريهم ،ومن اللغويني:
ابن منظور( ،)4والزبيدي( )5وغريهم ،ومن املفسرين :القرطيب(،)6
واخلازن( ،)7والقامسي( )8وغريه م.
الثالث :حفظ لنا اإلمام احلُ َمْي ِدي يف كتابه(تفسري غريب ما يف
الصحيحني) مادة علمية تتعلق بتفسري غريب احلديث لعلماء مل تصلنا
( )1ابن حجر "،فتح الباري شرح صحيح البخاري"،)553 ،44-43 :3(،
(.)13.:13 ( ،)224 :6
( )2حممود بن حممد العيين " ،عمدة القارئ شرح صحيح البخاري"(دون رقم
الطبعة ،بريوت :دار الفكر ،دون سنة النشر).215 :22
( )3أمحد بن حممد القسطالين "،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري"(.ط،7
مصر :املطبعة األمريية ،دون سنة النشر).173 :1 ،
( )4حممد بن مكرم بن منظور "،لسان العرب"(.ط ،3بريوت :دار صادر،
1414ه)،أفاد منه بواسطة ابن األثري.293 :12 ،
( )5حممد بن حممد الزبيدي "،اتج العروس من جواهر القاموس"(.دون رقم الطبعة،
ودون مكان النشر :ودون سنة النشر).)371 :32( ،)507 :20( ،
( )6حممد بن أمحد القرطيب "،اجلامع ألحكام القرآن" .حتقيق :أمحد الربدوين،
وإبراهيم اطفيش( ،ط ،2القاهرة :دار الكتب املصرية1384،ه) ،وقد أفاد
منه بواسطة ابن األثري.280 :16 ،
( )7علي بن حممد اخلازن "،لباب التأويل يف معاين التنزيل"(.ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1415،ه).433 :3 ،
( )8سعيد بن قاسم القامسي" حماسن التأويل" .حتقيق :حممد ابسل( ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه ).98 :8 ،
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مصنفاهتم ،كأيب عبيدة (معمر بن املثىن) ( ،)1والنضر بن ُمشَْيل(،)2
وقُطُْرب( ،)3واألصمعي( ،)4وأيب بكر بن األنباري( )5وغريهم؛ مما يُتيح
اجملال أمام الباحثني لالطالع على أقواهلم ،واإلفادة منها.
الرابع :حرصه يف الغالب على نسبة أقوال أهل الغريب إىل
( )1أبو عبيدة ،معمر بن املثىن التميمي ،موالهم ،البصري ،النحوي ،صاحب
التصانيف ،ولد سنة عشر ومئة ،له كثري من املصنفات منها(:غريب احلديث)،
تويف سنة 210ه ،انظر :الذهيب" ،سري أعالم النبالء".446 :9 ،
( )2النضر بن ُمشيل التميمي النحوي ،البصري ،كان عاملاً بفنون من العلم،
صدوقاً ثقة ،له تصانيف كثرية ،منها :كتاب(غريب احلديث)  ،تويف سنة
203ه  ،انظر :أمحد بن حممد بن الكان "،وفيات األعيان وأنباء أبناء
الزمان" .حتقيق :د .إحسان عباس( ،دون رقم الطبعة ،بريوت :دار صادر،
1397ه ).)404-397 :5( ،
( )3قُطُْرب ،هو حممد بن املستنري البصري اللغوي ،كان من أئمة عصره ،له
مصنفات كثرية ،منها  :كتاب(غريب احلديث)  ،تويف سنة 206ه  ،انظر:
ابن العماد احلنبلي "،شذرات الذهب يف أابار من ذهب".91 :2،
( )4األصمعي ،هو أبو سعيد ،عبد املل بن قريب ،صاحب لغة وحنو وإماماً
يف األابار والنوادر ،لهُ مصنفات كثرية ،منها :كتاب (غريب احلديث)،
انظر :ابن الكان "،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان".)176-171 :3 ،
( )5أبو بكر ابن األنباري :هو اإلمام احلافظ اللغوي ،حممد بن القاسم املقرئ
النحوي ،له مصنفات كثرية منها :كتاب(غريب احلديث) أماله يف مخسة
وأربعني ألف ورقة ،انظر :الذهيب "،سري أعالم النبالء".277 :15 ،
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أصحاهبا ،وهذا ظاهر يف الكتاب كله ،وتتمثل أمهيته يف حتقيق كتب
(غريب احلديث) عند عدم توفر نُ َس ٍّخ كافية أو وجود َس ْق ٍّط فيها؛
فيمكن اإلفادة من كتاب (تفسري غريب ما يف الصحيحني) يف ذل ،
كما ُميَ ِّك ُن الباحث من املقارنة بني أقواهلم اليت نقلها اإلمام احلُ َمْي ِدي يف
كتابه ،وبني أقواهلم يف مؤلفاهتم املطبوعة؛ ملعرفة االاتالف بينها ،وما
فيها من زايدة أو نقصان.
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املبحث الثاني :طريدقة اإلمام احلُ َميْدِي يف التعامل مع صور ألفاظ
الرواية املتعددة.
ينبغي ملن يقوم ببيان غريب احلديث أن يَ ْع َم َد أوالً إىل ضبط
الصورة الصحيحة احملفوظة للرواية قبل حتديد املعىن؛ فمعرفته تتوقف
على معرفتها؛ ليكون تفسريه مبنياً على أساس حمكم من دقة اللفظ
وصحته ،ااصة يف الكلمات اليت ُحيتمل فيها وقوع التحريف(،)1
والتصحيف( ،)2واخلطأ يف قراءهتا ،وقد أوىل اإلمام احلُ َمْي ِدي هذا
اجلانب عناية ااصة ،فكان قبل البدء ببيان املعىن يعمل على ضبط
الصورة الصحيحة احملفوظة للرواية ،وكان منهجه يف ذل يقوم على
اآليت :

( )1امل َحّرف :ما غري فيه الشكل مع بقاء احلروف ،انظر :أمحد بن علي بن
ُ
حجر "،نزهة النظر شرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر" (.دون رقم
الطبعة ،دمشق :نشر مكتبة اخلافقني1400،ه) .)47 :1( ،
ص ّحف :هو ما ُغِّري فيه النقط ،انظر :ابن حجر "،نزهة النظر شرح خنبة
( )2املُ َ
الفكر يف مصطلح أهل األثر".47 :1 ،
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املطلب األول :االقتصار على ذكر صور الرواية دون ترجيح مع
توجيه معانيها:
االل قيام اإلمام احلُ َمْي ِدي بضبط صورة الرواية يقتصر أحياانً
على ذكر صورها اليت اطلع عليها مع توجيه معانيها دون ترجيح،
كأنه-وهللا أعلم -يرى صحتها مجيعاً ،أو مل يظهر له ترجيح ألي منها،
ومن شواهده:
املثال األول :االل تفسريه ملعىن كلمة(احلُ َّسر) الواردة يف
حديث أَِيب ُهَريْ َرَة -رضي هللا عنه،-قَ َ
ود إِ َىل ُم َعا ِويَةَ
ت ُوفُ ٌ
الَ ":وفَ َد ْ
وذَلِ ِيف رمضا َن...أَقْ بل رس ُ ِ
ث
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم...-فَبَ َع َ
َ َ ََ َ
ول هللا َ -
ََ َُ
ِ ِ ()1
ِ
ِ
ِ
ُاَرى،
ُّ
الزبَْي َر َعلَى إِ ْح َدى الْ ُم َجنّبَ تَ ْني َ ،وبَ َع َ
ث َاال ًدا َعلَى الْ ُم َجنّبَة ْاأل ْ
()2
َا ُذوا...
ث أ ََاب عُبَ ْي َدةَ َعلَى ْ
َوبَ َع َ
احلُ َّس ِر ،فَأ َ
َا ُذوا
ث أ ََاب عُبَ ْي َد َة َعلَى ْ
قال اإلمام احلُ َم ْي ِديَ ":وبَ َع َ
احلُ َّس ِر ،فَأ َ
بَطْ َن الْ َو ِادي ،كذا عندان يف ما رأينا عن رواية أصحاب احلديث،
واحلاسر يف احلرب هو الذي ال درع له وال ِمغ َفر" .ويف روايةَ ":و َج َع َل
( )1امل َجنّبة :الكتيبة ،واجملنبة اليمىن يف امليمنة ،واجملنبة اليسرى هي امليسرة ،انظر:
ُ
احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".376 :1،
(  )2مسلم بن احلجاج ،الصحيح ،كتاب اجلهاد والسري ،ابب فتح مكة:5 ،
.171-170
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()1
الر َّجالَة ُمسُّوا
أ ََاب عُبَ ْي َد َة َعلَى الْبَ يَ ِاذقَِةَ ،وبَطْ ِن الْ َو ِادي ، "...قيل :هم َّ
بَيَ ِاذفَة؛ خلفة حركتهم ،وسرعة تَ َقلُّبِ ِهم ،إذا مل يتكلفوا محل ثقيل
السالح" ،وروى بعض أصحاب الغريب ( )2أنه بعث أاب عبيدة على
الر َّجالة ُمسّوا بذل لِتَ َحبُّ ِس ِهم عن
احلُبَّس ،ابلباء قبل السني ،وقال :هم َّ
أحسب الواحد َحبِيساً ،فعيل مبعىن مفعول،
الركبان وأتارهم ،قال  :و ُ
قال :وجيوز أن يكون حابساً ،كأنه حيبس من يسري من الركبان
()3
مبسريه".
الدراسة :جاءت صيغة الرواية على ستة ألفاظ ،وهي:
األول(:البَ يَ ِاذقَة) :بباء واحدة ،بعدها ايء ابثنني حتتها خمففة،
وذال معجمة مكسورة ،وقاف ،قال القاضي عياض ":وكذا ضبطناه
عن شيوانا"( ،)4وقد روى هذا اللفظ اإلمام مسلم يف صحيحه(،)5
الر َّجالة ،وأصله ابلفارسية أصحاب
ص ُد به َّ
عرب ،ويُ ْق َ
وهو لفظ فارسي ُم ّ

( )1املصدر السابق ،كتاب اجلهاد والسري ،ابب فتح مكة.171-170 :5 ،
(  )2أمحد بن حممد اهلروي "،الغريبني يف القرآن واحلديث" .حتقيق :أمحد فريد
املزيدي( ،ط ،1دون رقم الطبعة ،ومكان النشر1419 ،ه ).398 :2 ،
( )3احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".376 :1،
(  )4عياض بن موسى اليحصيب "،مشارق األنوار على صحاح اآلاثر"( .دون رقم
الطبعة ،دون مكان النشر ،املكتبة العتيقة ،ودون سنة النشر).108 :1 ،
(  )5مسلم بن احلجاج ،الصحيح ،كتاب اجلهاد والسري ،ابب فتح مكة: 5،
.)171-170
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ِرَكاب املل  ،ومن يتصرف يف أموره ،و ُمسُّوا بذل ؛ خلفتهم وسرعة
حركتهم )1(".قال ابن منظور ":البَ يَ ِاذقَة :هم احلُ َّسر ،)2(".وقال
السيوطي" :وهي الصواب"(.)3
الثاين( :على اجلَيش).
()5
قال القاضي عياض( ،)4وابن قرقول  :وقع عند بعض رواة ابن
ماهان( )6بلفظ( :على اجليش).
الثالث( :على احلُبَّس) ،بباء واحدة مشددة( ،)7وقد رواها ابن
(  )1عياض بن موسى اليحصيب "،مشارق األنوار على صحاح اآلاثر".108 :1 ،
(  )2ابن منظور" ،لسان العرب".276 :1 ،
(  )3عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي" ،التطريف يف التصحيف" .حتقيق :د .علي
البواب( ،ط ،1دون مكان النشر ،ودون مؤسسة النشر1409 ،ه).60 :1 ،
( )4القاضي عياض "،مشارق األنوار على صحاح اآلاثر".167 :1 ،
( )5إبراهيم بن يوسف بن قرقول "،مطالع األنوار" .حتقيق :إبراهيم يوسف( ،دون رقم
الطبعة ،قطر :نشر وزارة األوقاف ،ودون سنة النشر).192-191 :2 ،
( )6ابن ماهان :هو عبد الوهاب بن عيسى بن ماهان الفارسي ،حدث مبصر
ب ( صحيح مسلم) ،عن أمحد بن حممد األشقر الشافعي ،عن أمحد بن
علي القالنسي ،عن مسلم ،سوى ثالثة أجزاء من آاره ،فرواها عن
اجلُلودي .تويف سنة(387ه ) ،انظر :الذهيب "،سري أعالم النبالء": 16،
.536-535
( )7القاضي عياض "،مشارق األنوار على صحاح اآلاثر".167 :1 ،
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()1
ابلر َّجالة لِتَ َحبُّ ِس ِهم عن الركبان وأتارهم ،واحدهم
،
قتيبة
وفسرها َّ
ّ
حبيس ،فعِل مبعىن مفعول أو مبعىن فاعل ،كأنه حيبس من يسري من
الركبان مبسريه ،أو يكون الواحد حابساً هبذا املعىن ،وأكثر ما تُ ْرَوى
احلُبَّس بتشديد الباء وفتحها ،فإن صحت الرواية (احلُبَّس) فال يكون
وش َّهد ،فأما حبيس فال يُعرف يف مجع فعِل فُعَّ ٌل،
واحدها كشاهد ُ
()2
وإمنا يعرف منه فُعُ ُل ،كنذير ونُ ُذر".
سر) ،بضم احلاء ،وتشديد السني املهملتني(،)3
الرابع( :على احلُ َّ
()5
قال القاضي عياض ( ،)4وابن قرقول  ":كذا رويناه وهو الصواب"،
وهذا اللفظ هو األكثر رواية يف املصنفات احلديثية؛ فقد رواه كل من:
()1
مسلم( ،)6أمحد.

( )1انظر :ابن قرقول"،مطالع األنوار على صحاح اآلاثر ،192/2 ،ومل أجدها
يف كتاب (غريب احلديث) البن قتيبة .
( )2مل أجدها يف كتاب غريب احلديث البن قتيبة ،وقد أورد تفسريها ابن األثري،
انظر :ابن األثري اجلزري" ،النهاية يف غريب احلديث واألثر".329 :1،
( )3النووي" ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج".464 :12 ،
( )4حممد بن اليفة األيب "،إكمال املعلم بفوائد مسلم" .عناية :حممد سامل
هاشم( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،ه)138 :6 ،؛
والنووي "،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج".464 :12 ،
( )5ابن قرقول"،مطالع األنوار".192 :2 ،
( )6مسلم بن احلجاج" ،الصحيح" ،كتاب اجلهاد والسري ،ابب فتح مكة.171 :5 ،
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الر ّجالة الذين ال درع عليه وال
واحلُ َّسر مجع حاسر ،واملراد به ّ
ِمغ َفر ،ومسوا بذل ؛ ألهنم ال دروع عليهم وال ْبيض .وقيل :ألهنم
حيسرون عن أيديهم وأرجلهم"(.)2
قلت :سياق احلديث يؤيد سبب التسمية األول ،واحلاسر يف
ُ
()3
اللغة " :الذي ال ِمغ َفر عليه وال درع".
الساقَة) ،بسني مهملة مشددة ،والقاف
اخلامس( :على َّ
املعجمة املفتوحة( ،)4وقد روى هذا اللفظ اإلمام الدار قطين يف
()6
سننه( ،)5ويُقصد به آار اجليش".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أمحد بن حممد بن حنبل" ،املسند" .حتقيق :شعيب األرانؤوط ،وآارون،
(ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1421 ،ه).553 :16 ،
( )2القاضي عياض" ،إكمال املعلم بفوائد مسلم"138 :6 ،؛ والنووي"،
املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج"..464 :12 ،
( )3اجلوهري "،الصحاح"283 :2 ،؛ وأمحد بن فارس "،معجم مقاييس اللغة".
عناية :حممد مرعب ،وفاطمة أصالن( ،دون رقم الطبعة ،بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب1422 ،ه).245 :1 ،
( )4مل أَجد من ضبطها من العلماء ،فقمت بضبطها بناءً على تشكيلها يف
املصادر اليت أوردهتا.
( )5علي بن عمر الدار قطين " ،السنن" .كتاب البيوع،)3024( ،17 :4 ،
حتقيق :شعيب األرانؤوط ،وآارون( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة،
1414ه) ،وسنده صحيح.
( )6النووي" ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج".464 :12 ،
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قلت :يعارض هذا اللفظ ما رواه ابن اسحاق مرسالً قال":
حدثين ابن أيب جنيح (عبد هللا) أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
اجلََّر ِاح
أمر االد بن الوليد ...احلديث وفيهَ ":وأَقْ بَ َل أَبُو عُبَ ْي َد َة بْ ُن ْ
ول َِّ
لص ِ ِ
ِِ
ني ي َدي رس ِ
ص ُّ ِ َّ
ِاب َّ ّ
ف م ْن الْ ُم ْسلم َ
اَّلل َ -
ني يَْن َ
ب ل َمكةَ بَ ْ َ َ ْ َ ُ
صلَّى هللاُ
َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،)1(-وقد مجع اإلمام النووي بني لفظي( :البَ يَ ِاذقَة)،
وساقَة )2(".وهذا يعين أن البَ يَ ِاذقَة هم
(الساقَة)؛ فقال ":إهنم ّر ّجالة ّ
و ّ
ّر ّجالة أصحاب املل الذين يتصرفون يف أموره يتسمون ابخلفة وسرعة
احلركة ،يكون يف آار اجليش.
الشا ِرفَة) ،بشني معجمة مشددة ،وراء
السادس( :على ّ
()3
مكسورة ،وبعدها فاء معجمة مفتوحة  ،وقد أشار كل من القاضي
عياض( ،)4والنووي ( )1إىل وجود هذا اللفظ فيما اطلعا عليه ،واملراد به
( ) 1ابن هشام ،عبد املل بن هشام "،السرية النبوية"( .دون رقم الطبعة ،ودون
مكان النشر ،مؤسسة علوم القرآن ،ودون سنة النشر) ،408 :2 ،لكن
الرواية مع إرساهلا ضعيفة؛ لضعف عبدهللا بن جعفر بن أيب ُجنَْيح ،قال
احلافظ ابن حجر ":ضعيف ،ويُقال :تغري حفظه أبارة ،".انظر ":تقريب
التهذيب".)2355( ،298 :1،
( )2النووي" ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج".464 :12 ،
( )3مل أجد من ضبطها من العلماء ،فقمت بضبطها بناءً على تشكيلها يف
املصادر اليت أوردهتا.
( )4إكمال املعلم بفوائد مسلم ،138 :6 ،ومل جند الرواية هبذا اللفظ يف أي من
كتب احلديث املطبوعة.
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()2
رد العلماء هذا اللفظ ،قال
 :الذين يشرفون على مكة  ،وقد ّ
القاضي عياض " :وهذا ليس بشيء؛ ألنه -صلى هللا عليه وسلم-
قدَّم اجملنبتني ،االداً على واحدة ،والزبري على واحدة ،وكان –صلى هللا
عليه وسلم -يف القلب يف الدارعني من املهاجرين واألنصار ،وق ّدم أاب
عبيدة
الر ّجالة ،وقد يُعرب هبا عن ّساقَةُ اجليش ،وقد تكون َّساقَةً
على) ّ
(3
ور ّجالَة".
ّ
قلت :مما تقدم تبني للباحث أن صيغة الرواية قد وردت على
(الشا ِرقَة)؛ ملعارضته لسياق
ستة ألفاظ ،ومل يَّرد العلماء منها إال لفظ ّ
ص منه
الرواايت ،وأما لفظ (على اجليش) ،فقد جاء عاماً فَ ُخ ّ
(احلُ َّسر) ،وهم (البَ يَ ِاذقَة)؛ أي :أصحاب ركِاب املل  ،ومن يتصرف يف
(الساقَة) ،و(احلَبّس)،
أموره ،وال دروع هلم ،وهؤالء يُ َس َم ْو َن أيضاًّ :
وبذل ُْجي َم ُع بني مجيع ألفاظ صور الرواية ،وتلتئم معانيها ،وهو أوىل
من َرِّد ألفاظ صورها من دون دليل -وهللا أعلم.-
املثال الثاين :أثناء إيضاحه ملعىن كلمة(الغاية) الواردة يف
ف بْ َن َمالِ ٍّ  -رضي هللا عنه ،-قَ َ
حديث َع ْو َ
ت النِ َّ
ال :أَتَْي ُ
َّيب َ -
صلَّى هللاُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج.464 :12 ،
( )2القاضي عياض "،إكمال املعلم بفوائد مسلم"138 :6 ،؛ وابن قرقول"،
مطالع األنوار على صحاح اآلاثر".567 :1 ،
( )3القاضي عياض "،إكمال املعلم بفوائد مسلم"138 :6 ،؛ والنووي،
"املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج".464 :12 ،
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ِ
اع ِة:
وك ...فَ َق َ
َعلَْي ِه َو َسلَّ َمِ -يف َغ ْزَوةِ تَبُ َ
ني يَ َد ِي َّ
الس َ
الْ ":اع ُد ْد ستًّا بَ ْ َ
موِيتُ ،مثَّ فَ ْتح ب ي ِ
ني بَِين
ت امل ْق ِد ِس ُ
...مثَّ ُه ْدنَةٌ تَ ُكو ُن بَْي نَ ُك ْم َوبَ ْ َ
ُ َْ
َْ
َ
()1
ِ
ٍّ
ِ
ت ُك ِّل َغايَة اثْنَا
ت َمثَان َ
ني َغايَةًَْ ،حت َ
َص َف ِر  ،فَيَ ْغد ُرو َن فَيَأْتُونَ ُك ْم َْحت َ
األ ْ
َع َشَر أَلْ ًفا )2(".قال اإلمام احلُ َم ْي ِدي ":الغاية :الراية ،يُقال :غييت
غاية؛ أي :اختذهتا ،ومن ذل غاية اخلَ ّمار ،وهي ارقة يرفعها عالمة
لقاصديها ،ومن روى ذل ابلباء (غابة) أراد األمجة( ،)3شبه كثرة ِرماح
()4
أهل العسكر هبا ،والغاية يف غري هذا مدى كل شيء".
الدراسـة :وردت صيغة الرواية بثالثة ألفاظ:
()5
األول(:غاية)،بياء واحدة حتتها نقطتان  ،وهذا اللفظ هو
الذي رواه أغلب أصحاب املصنفات احلديثة ،كالبخاري(،)6
( )1بنو األصفر :الروم ،قيل ذل ؛ لصفرة اعرتت آابئهم ،انظر :احلُ َمْي ِدي"،
تفسري غريب ما يف الصحيحني".414 :1 ،
( )2البخاري" ،اجلامع الصحيح" ،كتاب اجلزية والوادعة مع أهل احلرب ...ابب
ما حيذر من الغدر.)3176( ،101 :4 ...
( )3األمجة :الشجر امللْتَف ،انظر :أمحد بن حممد الفيومي "،املصباح
ُ
املنري"(.بريوت :املكتبة العصرية).6 :1،
( )4احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".)438-437 :1( ،
( )5القاضي عياض" ،مشارق األنوار على صحاح اآلاثر".142 :2 ،
( )6البخاري" ،اجلامع الصحيح" ،كتاب اجلزية والوادعة مع أهل احلرب ...ابب
ما حيذر من الغدر.)3176( ،101 :4 ...
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وابن ماجة( ،)1وابن حبان( ،)2وهو رواية أصحاب كتب غريب احلديث
أيضاً ،كأيب عُبيد( ،)3وإبراهيم احلريب( )4ومعىن هذا اللفظ :الراية ُمسيت
ب لغايتها( ،)5وقد جاء تفسري لفظ الغاية ابلراية يف
بذل ؛ ألهنا تُْن َ
صُ
رواية اإلمام أمحد من حديث عو ِ
ف بْ ِن َمالِ ٍّ ْاألَ ْش َجعِ ِّي -رضي هللا
َْ
ِ
ِ
َّ
َّ
ال:
ت َعلَْيه فَ َق َ
عنه -قَ َ
ت النِ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم -فَ َسل ْم ُ
ال ":أَتَْي ُ
َّيب َ -
الْ :اع ُد ْد اي عو ُ ِ
ني
الْ :اد ُا ْل...قَ َ
ت :نَ َع ْم ،فَ َق َ
َع ْو ٌ
ف ،ستًّا بَ ْ َ
ف؟ فَ ُق ْل ُ
َ َْ
ِ
ني بَِين
اع ِة ،أ ََّوُهلُ َّن َم ْوِيتَ ...و َّ
يَ َد ِي َّ
الس َ
الساد َسةُُ :ه ْدنَةٌ تَ ُكو ُن بَْي نَ ُك ْم َوبَ ْ َ
ِ
ِ
ال:
تَ :وَما الْغَايَةُ؟ .قَ َ
َص َف ِر ،فَيَسريُو َن إِلَْي ُك ْم َعلَى َمثَان (َ
نيَ)6غايَةً .قُ ْل ُ
ْاأل ْ
ت ُك ِّل َرايٍَّة اثْنَا َع َشَر أَلْ ًفا. ".
َّ
الرايَةَُْ ،حت َ
()7
اللفظ الثاين( :غابة) ،بباء واحدة حتتها نقطة  ،وقد ذكرها
( ) 1حممد بن يزيد القزويين( ابن ماجة)"،السنن" .كتاب الفنت ،ابب أشراط
الساعة .)4091( ،390 :1 ،حتقيق :حممد مصطفى األعظمي،
(ط،1دون مؤسسة النشر ،ودون مكان النشر1403 ،ه ).
( ) 2ابن حبان البسيت" ،الصحيح يرتتب ابن بلبان" .كتاب التاريخ ،ابب ذكر
األابار عند فتح بيت املقدس ،وبعده ،)6675( ،66 :5 ،حتقيق :شعيب
األرانؤوط ( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1408 ،ه) ،وسنده صحيح.
( )3غريب احلديث ،أليب عُبيد ،)255 /1 (،وسنده صحيح.
( )4إبراهيم بن إسحاق احلريب "،غريب احلديث" .حتقيق :د .سليمان العايد( ،ط،1
مكة املكرمة ،نشر جامعة أم القرى1415،ه) ،222 :1 ،وسنده صحيح.
( )5ابن قرقول "،مطالع األنوار على صحاح اآلاثر".178 :5 ،
( )6املسند ،أمحد بن حنبل" ،املسند" ،)2398( ،44 :39 ،وسنده صحيح.
( )7احلسن بن عبدهللا العسكري "،تصحيفات احملدثني" .حتقيق :حممود مرية،
(ط ،1القاهرة ،دون مؤسسة النشر 1402 ،ه).355 :1 ،
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احلُ َمْي ِدي( ،)1والقاضي عياض( ،)2ومل جندها يف املصنفات احلديثية
()3
املطبوعة ،ومعناها :األمجة ،شبه اجتماع رماحهم وكثرهتا هبا.
()5
اللفظ الثالث(:غياية) ،بياءين ( ،)4رواها أبو نُعيم  ،واحلسن
العسكري( ،)6والداين( ،)7ومعناها السحابة( ،)8وقد ردها أبو عُبيد،
( )1احلُ َمْي ِدي "،تفسري غريب ما يف الصحيحني".437 :1 ،
( )2القاضي عياض" ،مشارق األنوار على صحاح اآلاثر".142 :2،
( )3احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني"437 :1 ،؛ والقاضي عياض"،
مشارق األنوار على صحاح اآلاثر".142 :2،
( )4احلسن بن عبدهللا العسكري "،تصحيفات احملدثني".355 :1 ،
( )5نُ َعْيم بن محاد املروزي" ،الفنت" .ابب ما بقي من األعماق وفتح
القسطنطينية ،)1322( ،470 :2،حتقيق :مسري أمني الزهريي( ،ط ،1القاهرة:
مكتبة التوحيد1412 ،ه) ،ويف سنده :رشدين املصري ،قال احلافظ ابن
حجر ":ضعيف ".انظر :أمحد بن علي بن حجر "،تقريب التهذيب" .حتقيق:
حممد عوامة( ،ط ،1سوراي :دار الرشيد1406،ه).)1942( ،209 :1 ،
( )6احلسن بن عبدهللا العسكري "،تصحيفات احملدثني".355 :1 ،
( )7عثمان بن سعيد الداين "،السنن الواردة يف الفنت وغوائلها والساعة
وأشراطها" .حتقيق :رضاء هللا املباركفوري( ،ط ،1السعودية :دار العاصمة،
1416ه) ،)427( ،435 :4 ،ويف سنده :اهليثم بن مروان ،أبو احلكم
الدمشقي ،قال احلافظ ابن حجر" :مقبول" ،انظر :تقريب التهذيب،
.)7377( ،578 :1
( )8ابن األثري اجلزري" ،النهاية يف غريب احلديث واألثر".404 :3 ،

- 382 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين
()1

وقال ":وليس مبحفوظ ،وال موضع للغياية ههنا".
قلت :من االل ما تقدم تبني للباحث أ ّن صيغة الرواية قد
وردت بثالثة ألفاظ ،فلفظ (غياية) رده أبو عبيد؛ ملخالفته لسياق
الرواية ،وأما لفظ ( غابة) فلم تشتهر هذه الرواية؛ إذ لو كان ذل
لرويت يف املصنفات احلديثية ،وأما لفظ( :غاية) ،فرواية صحيحة،
ومما يرجحها أيضاً :تفسري كلمة (غاية ) ابلراية ،وهو ما يتفق متاماً مع
ِ
ت
ت َمثَان َ
ني َغايَةًَْ ،حت َ
سياق الرواية ،حيث جاء فيها..." :فَيَأْتُونَ ُك ْم َْحت َ
ُك ِّل َغايٍَّة اثْنَا َع َشَر أَلْ ًفا ،)2(".مث إن التعبري بكلمة( حتت) يشري بقوة
صور هذا املعىن يف لفظ (غابة)،
إىل أن األصح هو لفظ (غاية) ،وال يُتَ َ
مث إن تشبيه اجتماع رماحهم وكثرهتا ابلغابة أقل انسجاماً مع سياق
الرواية -وهللا أعلم.-

( )1القاسم بن سالم(أبو عبيد)"،غريب احلديث"( .ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1406 ،ه).255 :1.
( )2البخاري "،اجلامع الصحيح" ،كتاب اجلزية والوادعة مع أهل احلرب...ابب
ما حيذر من الغدر.)3176( ، 410 :1 ...
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املطلب الثاني :االقتصار على ذكر إحدى صور الروايـة:
يقتصر اإلمام احلُ َمْي ِدي أحياانً على ذكر إحدى صور الرواية من
غري إشارة للصورة األارى ،وكأنه اكتفى بذكر الراجحة؛ لذل مل يُ َعِّرج
على األارى ،ومن دالئل ذل :
املثال األول :االل تفسريه ملعىن كلمة (أماثته) الواردة يف
ُسْي ٍّد
حديث َس ْه ٍّل بِ ِن َس ْع ٍّد -رضي هللا عنه ،-قَ َ
س أَبُو أ َ
ال ":لَ َّما َعَّر َ
الس ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم-
اع ِد ُّ
َّ
ي -رضي هللا عنهَ -د َعا النِ َّ
َّيب َ -
وأَصحابه ...فَ َكانَت أمرأتُه ٍّ
يومئذ ا ِادمهم...أنْ َقعت لَه متَر ٍّ
ات ِم َن الليل
ْ ْ ُ
َ ْ َ َُ
َ ُُ
َْ ُ َ
()1
َّيب -صلَّى هللا َعلَْي ِه وسلَّمِ -من الطَّعامِ
ِيف تَ ْوٍّر  ...فَلَ َّما فَ َر َ
ََ َ َ َ
غ النِ ُّ َ
ُ
()2
أ ََماثَْتهُ لَهُ فَ َس َقْتهُ ،تُْت ِح ُفهُ بِ َذلِ ".
قال اإلمام احلُ َم ْي ِدي ":أنْ َق َعت له متراً مث أماثته كذا يف الرواية،
يُقال :مثت الشيء يف املاء ،أميثه إذا أنقعته فيه مث عصرته وصفيته،
()3
ويُقال :إمناث ينماث ،إذا ذاب ،وتغري املاء به".
الدراسة :وردت صيغة الراوية بلفظني:
( )1التور :آنية كالقدح يكون من احلجارة ،انظر :احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما
يف الصحيحني".118 :1،
( ) 2البخاري" ،اجلامع الصحيح" ،كتاب النكاح ،ابب قيام املرأة على الرجال
يف العرس وادمتهم ابلنفس)5182( ،26 :7 ،؛ ومسلم بن احلجاج"،
الصحيح" ،كتاب األشربة ،ابب إابحة النبيذ الذي مل يشتد ومل يصر مسكراً،
.103 :6
( )3احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".136 :1 ،
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()1

األول( :أماثتة) ،ابلثاء املثلثة يف األوىل ،واملثَنّاة يف الثانية
ُ
قال القاضي عياض بن موسى ":كذا رويناه"( ،)2وقال النووي:
"هكذا ضبطناه ،وكذا هو يف األصول ببالدان أماثته ،ويقال :ماثه وأماثه
لغتان مشهوراتن "( ،)3وقال القرطيب ":هكذا الرواية ابهلمز
()4
رابعياً" ،وقال النووي " :وقد َغلِ َ
ط من أنكر أماثه؛ ومعناهَ :عَرَكْتهُ
واستخرجت قُوته وأذابته ،ولفظ (أماثته)( )5هو الرواية املشهورة يف
()8
املصنفات احلديثة؛ فقد رواها ابن اجلعد )6(،والبخاري( )7ومسلم
وغريهم ،قال القاضي عياض ...":قال بعضهم :وصوابه ماثته ثالثي؛
( )1القاضي عياض" ،إكمال املعلم بفوائد مسلم".473 :6 ،
( )2املصدر السابق.473 :6 ،
( )3النووي" ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج".154 :13 ،
حمي الدين
( )4أمحد بن عمر القرطيب "،املفهم ملا أشكل من تلخيص" .حتقيقّ :
مستو ،وآارون( ،ط ،2بريوت :دار ابن كثري1420 ،ه ).274 :5 ،
( )5النووي" ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج".154 :13 ،
( )6علي بن اجلعد" ،املسند" .حتقيق :عامر أمحد حيدر(،ط ،1بريوت :مؤسسة
اندر1410 ،ه).)2937( ،431 :1 ،
( ) 7البخاري" ،اجلامع الصحيح" ،كتاب النكاح ،ابب قيام املرأة على الرجال
يف العرس وادمتهم ابلنفس،)5182( ،26 :7،
( )8مسلم بن احلجاج" ،الصحيح" ،كتاب األشربة ،ابب إابحة النبيذ الذي مل
يشتد ومل يصر مسكراً.103 :6 ،
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أي :حللته وقرسته-يريد التمر يف املاء ،وأنكر الرابعي ،ومل يذكر فيه
()1
صاحب األفعال إال الثالثي".
ِ
الس ِكيت()2؛ فقال " :من قال أماثته
قلت :أنكر الرابعي ابن ّ
()4

()3
ب القاضي عياض
أاطأ"  ،وقد تَ َع ّق َ
الرابعي والثالثي ،فقال ":الوجهان فيه معروفان ،رابعي كما جاء يف
ِ ِ ()5
ِ
ت
السكيت  ،وحكى اهلروي فيه :مثْ ُ
احلديث ،وثالثي كما قال ابن ّ
()6
ِ
ت ابلضم
ومثْ ُ
أمثت معاً ثالثي ورابعي ، ".وقال ابن ُد َريْد ":مثْ ُ
و ُ
ت ُ

من أنكر صحة الوجهني

أموث مواثً وميثاً قال يعقوب :ومواثان إذا مرسته".

()7

( )1القاضي عياض" ،مشارق األنوار على صحاح اآلاثر".391 :1،
ِ
السكيت" إصالح املنطق" .حتقيق :أمحد حممد
( )2يعقوب بن إسحاق بن ّ
شاكر ،وعبد السالم هارون( ،ط ،3مصر :دار املعارف ،دون سنة النشر)،
إصالح املنطق.136 :1 ،
( )3القاضي عياض" ،مشارق األنوار على صحاح اآلاثر"391 :1 ،
( )4املصدر السابق.391 :1 ،
ِ
السكيت "،إصالح املنطق".136 :1 ،
( )5ابن ّ
( )6أمحد بن حممد اهلروي "،الغريبني يف القرآن واحلديث".1789 :6 ،
( )7حممد بن احلسن بن دريد .مجهرة اللغة( دون رقم الطبعة ،بريوت :دار
صادر ،ودون سنة النشر).52 :2 ،
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اللفظ الثاين(:أماتته) ،بتاءين كل واحدة منها معجمة
ابثنتني )1(.قال القاضي عياض ":وقع يف بعض النسخ أماتته ،وهو
()3
مبعىن األول ،)2(".وقال القرطيب ":وهو تصحيف"
قلت :مل أجد رواية لفظ ( أماتته) يف أي من املصنفات احلديثية
املطبوعة.
ومن االل ما تقدم تبني للباحث أ ّن صورة الرواية وردت
بلفظني مها( :أماثته) ،و(أماتته) ،فاقتصر اإلمام احلُ َمْي ِدي على ذكر
اللفظ الراجح دون املرجوح ،اكتفاءً بذل  -وهللا أعلم.-
َسَ ،وتَ ْربَ ُع) الواردة يف
املثال الثاين :أثناء بيانه ملعىن ( َوأَ َذ ْرَك تَ ْرأ ُ
ول هللاِ َه ْل نََرى
ال :قَالُواَ ":اي َر ُس َ
حديث أَِيب ُهَريْ َرَة -رضي هللا عنه ،-قَ َ
ِ
ِ
َّم ِ
ت
َربَّنَا يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة؟ قَ َ
س ِيف الظَّ ِه َرية ،لَْي َس ْ
الَ :ه ْل تُ َ
ض ُّارو َن ِيف ُرْؤيَة الش ْ
()4
َي فُ ْل
ال :فَيَ ْل َقى الْ َعْب َد ،فَيَ ُق ُ
ِيف َس َحابٍَّة؟ قَالُواَ :ال ...قَ َ
ول :أ ْ
ول :بَلَى،
َسَ ،وتَ ْربَ ُع ،فَيَ ُق ُ
أََملْ أُ ْك ِرْم َ َ ،وأ َ
ُس ِّو ْد َكَ ،وأ َُزِّو ْج َ َ
...،وأَذَ ْرَك تَ ْرأ ُ
ب.)5("...
َي َر ِّ
أْ
( )1حممد بن علي املازري" ،املعلم بفوائد مسلم" .حتقيق :حممد الشاذيل( ،ط،2
تونس :الدار التونسية للنشر ،دون سنة النشر).110 :3 ،
( )2القاضي عياض" ،إكمال املعلم بفوائد مسلم".473 :6 ،
( )3القرطيب"،املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم".574 :5 ،
( )4أي فُ ُل :ترايم فالن ،انظر :احلَُمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".309 :1 ،
( )5مسلم بن احلجاج" ،الصحيح" ،كتاب الزهد والرقائق ،دون ذكر اسم
الباب.216 :8 ،
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ِ ()1
َسَ ،وتَ ْربَ ُع" ،كذا رواه بعض
قال اإلمام احلُ َم ْيدي َ ":وأَذَ ْرَك تَ ْرأ ُ
()2
وفسره على هذا فقال":
أصحاب الغريب  ،ابلباء املعجمة بواحدةّ ،
أن أتاذ املِْرَابع ،وهو ما كان أياذه الرئيس من الغنيمة ،فمعناه
االنبساط والتنعم ،واألكل والتصرف بِ َس َعة وأمن ال مانع فيه ،وأصله
يف املرعى يقال :رب ع ِ
ت اإلبل وأربعها صاحبها ،إذا كانت يف موضع
ََ َ
ُ
()3
خمُْ ِ
صب ،ال تَ ْع َد ُم فيه ما تريده من االنبساط والتنعم".

الدراسة :وردت صورة الرواية بلفظني:
األول( :تَ ْربَع) ،بفتح التاء ،والباء املوحدة ،وهي رواية اجلمهور من رواة
صحيح اإلمام مسلم( ،)4قال القاضي عياض ":كذا رواية

اجلماعة ،)5(".وقال النووي ":هكذا رواه اجلمهور" ( ،)6ومعناه :كل
ص به الرئيس ،كانوا يف اجلاهلية يغزو بعضهم بعضاً فإذا َغنِ ُموا
شيء ُُيَ ُ
(  )1احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".361-360 :1 ،
(  )2إبراهيم بن إسحاق احلريب" ،غريب احلديث".1:212 ،
(  )3ذكر معىن هذا الكالم أبو عُبيد ،انظر" :غريب احلديث".417 :1 ،
(  )4النووي" ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج".318 :18 ،
( )5القاضي عياض" ،إكمال املعلم بفوائد مسلم".522 :8 ،
( )6النووي" ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج".318 :18 ،
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أاذ الرئيس ربع الغنيمة االصاً له دون أصحابه"( ،)1ولفظ (تَ ْربَ ْع) هو
()4
رواية املصنفات احلديثية ،كاحلُ َمْي ِدي(،)2ومسلم( ،)3والرتمذي.
اللفظ الثاين (:تَرتَع)ِ ،مبث ن ٍّ
الر ِاء ( ،)5وهي رواية ابن ماهان،
َّاة فَ ْو ُق بَ ْع َد َّ
ْ ْ َُ
ومعناه :تَْن َعم ،وقيل :تتمتع ،وقيل :أتكل ،وقيل :تلهو ،وقيل :تعيش
()6
ص ٍّ
ب َو َس َعة".
يف َا ْ
قلت :اللفظ يتضمن كل هذه املعاين ،وقد رواه إبراهيم بن إسحاق
احلريب من طريق عفان بن مسلم ،ورواه أيضاً اإلمام أمحد بن حنبل من

طريق هبز بن أسد كالمها (عفان ،وهبز) من طريق محاد بن سلمة ،عن
إسحاق بن أيب طلحة ،عن أيب صاحل ،عن أيب هريرة-رضي هللا عنه-
( )1أبو عبيد" ،غريب احلديث".417 :1 ،
( )2عبدهللا بن الزبري احلُ َمْي ِدي "،املسند" .حتقيق :حسن أسد( ،ط ،1سوراي:
دار السقا ،دون سنة النشر).)1212( ،298: 2 ،
( )3مسلم بن احلجاج" ،الصحيح" .كتاب الزهد والرقائق ،دون ذكر اسم
الباب.216 :8 ،
( )4حممد بن عيسى الرتمذي" ،اجلامع" ،أبواب صفة القيامة ،ابب ما جاء يف
العرض ،)2428( ،197 :4،وقال ":هذا حديث صحيح غريب".
( )5النووي" ،املنهاج شرح مسلم بن احلجاج".)318 :18 ( ،
( )6إبراهيم بن إسحاق احلريب "،غريب احلديث"99 :2 ،؛ واأليب وإكمال
املعلم.438 :9 ،
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مرفوعاً عند اإلمام أمحد بن حنبل( ،)1وإبراهيم بن إسحاق احلريب(،)2

وقال اإلمام ابن كثري بعد ذكره حلديث اإلمام أمحد " :تفرد به من هذا
()3
الوجه".

قلت :تقدم أن الرواية وردت بلفظني مها( :تَ ْربَع) ،وهو رواية اجلمهور
من رواة صحيح اإلمام مسلم ،ولفظ( :وتَ ْرتَع) ،وهي رواية انفرد هبا
ابن ماهان ،واقتصار اإلمام احلُ َمْي ِدي على ذكر لفظ ( تَ ْربَع) ،دون
لفظ ( تَ ْرتَع) ،داللة على ترجيحه لرواية اجلمهور؛ لذل اكتفى به -
وهللا أعلم .-

( )1أمحد بن حنبل "،املسند" ،)10378( ،245-16:244 ،وسنده صحيح.
( )2إبراهيم بن إسحاق احلريب "،غريب احلديث" ،212 :1 ،وسنده صحيح.
( )3ابن كثري "،تفسري القرآن العظيم".456 :8 ،
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املطلب الثالث :الرتجيح بني صور الرواية:
مبا أن اإلمام احلُ َمْي ِدي صاحب قدم راسخة ،وكعب عالية يف املعرفة
برواايت أحاديث الصحيحني ،جنده أحياانً يلجأ للرتجيح بني صور
ألفاظ الرواية ،ومن شواهد ذلك:
()1
املثال األول :االل بيانه ملعىن مجلة (زوجي عياايء أو غياايء)
الواردة يف حديث أُم َزْرع( ،)2قال اإلمام احلُ َم ْي ِدي" :ش الراوي،
والصحيح ابلعني املهملة ،والعياايء هو العِنِّني الذي تُ ْعيِيِه مباضعة
النساء ،وكذل هو يف اإلبل الذي ال يضرب وال يُْل ِقح"(.)3
الدراس ـ ـ ـ ــة :وردت صورة الرواية بثالثة ألفاظ:
اللفظ األول( :عياايء أو غياايء) :قال اإلمام النووي معلقاً" :هكذا
وقع يف هذه الرواية (غياايء) ،ابلغني املعجمة ،أو(عياايء) ابملهملة(،)4
ني احلافظ ابن حجر ممن وقع هذا الش  ،فقال ":هو ش من
وقد بَ َّ
( )1البخاري" ،اجلامع الصحيح" ،كتاب النكاح ،ابب حسن املعاشرة مع
األهل35 :7 ،؛ ومسلم بن احلجاج" ،الصحيح" ،كتاب فضائل الصحابة-
رضي هللا عنهم ،-ابب ذكر حديث أم َزْرع.139 :7 ،
( )2أم َزْرع :قال اخلطيب البغدادي :وال أعلم أحداً َمسّى النسوة املذكورات يف
حديثُ أم َزْرع إال من الطريق الذي أذكره وهو غريب ..أم َزْرع بنت أكهل
ا بن ساعد ،انظر :أمحد بن علي بن اثبت (اخلطيب البغدادي) "،األمساء
املبهمة يف األنباء احملكمة" .حتقيق :د .عز الدين علي السيد ( ،ط ،3مصر:
مكتبة اخلاجني1417 ،ه) .527 :8 ،
( )3احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".519 :1،
( )4النووي "،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج".582 :15 ،
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راوي اخلرب عيسى بن يونس-يعين ابن أيب إسحاق السبيعي ،-وقد
()2
صّر َح بذل أبو يعلى( )1يف روايته عن أمحد بن َجنَاب".
َ
قلت :مما يؤكد أ ّن الشك من عيسى بن يونس بن أيب إسحاق
السبيعي ما أييت:

أوالً :أ ّن من روى احلديث عن عيسى بن يونس رواه ابلش  ،وهم:
سليمان بن عبدالرمحن( ،)3وعلي بن ُح ْجر( ،)4وأمحد بن َجنَاب(،)5
()7
وهشام بن عمار( ،)6ومصعب بن سعد.
()1أمحد بن علي بن املثىن املوصلي" ،املسند" .حتقيق :حسني سليم أسد ( ،ط،1
دمشق :دار املأمون للرتاث1404،ه) ،)4701( ،154 :8 ،وسنده صحيح.
( )2ابن حجر "،فتح الباري شرح صحيح البخاري".327 :9 ،
( )3البخاري "،اجلامع الصحيح" ،كتاب النكاح ،ابب حسن املعاشرة مع
األهل.)5189( ،27 :7 ،
( )4املصدر السابق،كتاب النكاح ،ابب حسن املعاشرة مع األهل.)5189( ،27 :7 ،
( )5مسلم بن احلجاج" ،الصحيح" ،كتاب فضائل الصحابة ،ابب ذكر حديث
أم َزْرع.139 :7 ،
( ) 6ابن حبان" ،الصحيح( اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان)" ،ابن حبان،
كتاب إاباره -صلى هللا عليه وسلم -عن مناقب الصحابة -رضي هللا
عنهم ،-ابب ذكر املصطفى -صلى هللا عليه وسلم -للص ِّديقة بنت الص ِّديق
أنه هلا كأيب َزْرع ألم َزْرع.)7104( ،25 :16 ،
( )7املصدر السابق ،كتاب إاباره -صلى هللا عليه وسلم -عن مناقب
الصحابة -رضي هللا عنهم ،-ابب ذكر املصطفى -صلى هللا عليه وسلم-
للص ِّديقة بنت الص ِّديق أنه هلا كأيب َزْرع ألم َزْرع.)7104( ،25 :16 ،
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اثنياً :أ ّن اإلمام مسلم روى احلديث من غري طريق عيسى بن يونس من
ِ ِ
يد بْ ُن
يل ،قال:لَدَّثَنَا َسعِ ُ
غري ش  ،فقد رواه من طريق ُم َ
وسى بْ ُن إ ْمسَاع َ
َسلَمةََ ،ع ْن ِه َش ِام بْ ِن عُروةَِ ،هبَ َذا ِْ
الَ :عيَ َاايءُ طَبَاقَاءُ،
اإل ْسنَ ِاد َغْي َر أَنَّهُ قَ َ
َْ
َ
()1
َوَملْ يَ ُش َّ ".
اثلثاً :أن أاب يعلى املوصلي روى احلديث أيضاً من نفس طريق اإلمام
مسلم ،ونص على أ ّن الش من عيسى بن يونس ،فقال...":قَالَ ِ
ت
()2
ِ
َّ ِ
ِ
يسى -طَبَاقَاءُ...
الساد َسةَُ :زْوجي َغيَ َاايءُ أ َْو َعيَ َاايءُ َ - ،ش َّ ع َ
اللفظ الثاين( :عياايء) ابملهملة ،من دون ش  ،ومعناها ":العِنِّني الذي
ض ِر ِ
ب وال
تُ ْعيِيِ ِه مباضعة النساء ،وكذل هو يف اإلبل الذي ال يَ ْ
يُْل ِقح"( ،)3وقد رجحها أبو عبيد ،فقال ...":وإمنا هو (عياايء) ابلعني
( ،)4وتبعه احلُ َمْي ِدي ،وقال" :والصحيح ابلعني املهملة )5(".وتبعهما
( )1مسلم بن احلجاج "،الصحيح" ،كتاب فضائل الصحابة ،ابب ذكر حديث
أم َزْرع.139 :7 ،
( )2أبو يعلى املوصلي" ،املسند".)4701( ،154 :8 ،
( )3احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني"519 :1 ،؛ وأبو عبيد"،
غريب احلديث".368 :1 ،
( )4أبو عبيد "،غريب احلديث".268 :1 ،
( )5احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".519 :1 ،
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()1
الزخمشري ،وقال ":وما أدري ما الغياايء ابلغني ".وقد روى أيضاً
لفظ (عياايء) من غري ش  :أبو عوانة( ،)2والطرباين( ،)3واخلطيب
()4
البغدادي.
اللفظ الثالث( :غياايء) ،ابلغني املعجمة من دون ش  ،وقد
ِ
رد هذا اللفظ أبو عبيد ،فقال ":فأما الغياايء ابلغني املعجمة،
ذهب إىل ّ
فال أعرفها وليست بشيء" ( ،)5ونفى الزخمشري معرفتها ،فقال ":وما
()6
ب القاضي عياض أاب ُعبيد ومن
أدري ما الغياايء ابلغني"  ،وقد تَ َع ّق َ
تبعه موجهاً املعىن ،فقال ":أنكر أبو عُبيد رواية الغني املعجمة ،وقد

( )1حممود بن عمر الزخمشري "،الفائق يف غريب احلديث" .عناية :إبراهيم مشس الدين،
( دون رقم الطبعة ،بريوت :دار الكتب العلمية1417 ،ه).421 :2 ،
( )2يعقوب بن إسحاق اإلسفراييين ( ،أبو عوانة)"،املسند الصحيح املخرج على
صحيح مسلم" ،حتقيق :د .أمحد بن حسن احلارثي(،ط ،1املدينة املنورة :نشر
اجلامعة اإلسالمية1435 ،ه) ،)10789( 622 :18،وسنده صحيح.
( )3سليمان بن أمحد الطرباين" ،املعجم الكبري" .حتقيق :محدي السلفي( ،ط ،2دون
مكان النشر :مكتبة ابن تيمية ،دون سنة النشر.)268( ،168 :23 ،
( )4اخلطيب البغدادي" ،األمساء املبهمة يف احملكمة.)238( ،527 :8 ،
( )5أبو عبيد" ،غريب احلديث".368 :1 ،
( )6الزخمشري" ،الفائق يف غريب احلديث".421 :2 ،
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رواه بعضهم ابلغني بغري ش يف غري هذه األمهات( ،)1وله عندي وجه
ال يُنكر" :أن يكون مبعىن طباقاء الذي تنطبق عليه أموره ،وكذل
هذا من الغياية ،وهو ما يُغطي اإلنسان من غمرة وغريها تظله؛ فكأهنا
غطت عليه أموره ،فال يعقلها ،أو يكون من الغني ،وهو االهنماك يف
الشر.)2( ...
وبعد نفي الزخمشري معرفته لفظ (غياايء) -ابلغني املعجمة-
استدرك َوَو ّجهَ املعىن؛ فقال ...":إال أن ُجيعل من الغياية ،وغايتنا عليه
ابلسيوف ،أي :أظلناه ،وهو العاجز الذي ال يهتدي ألمر ،كأنه يف
غياية أبداً ،ويف ظلمة ال يُبصر مسلكاً ينفذ فيه ،وال وجهاً يتجه له"(.)3
وقد ذهب ابن األثري إىل معىن ما ذكره الزخمشري ،وأضاف إليه معىن
آار؛ فقال " :وجيوز أن تكون وصفته بثقل الروح ،وأنه كالظل
( )1احلسن بن عبد الرمحن الرامهرمزي" أمثال احلديث" .حتقيق :أمحد متام،
(ط ،1بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية1409 ،ه) ،131 :1 ،وقد ذكر
ابن حجر أن لفظ (غياايء) ابملعجمة من غري ش قد رواه أبو يعلى يف
مسنده ،ومل أجده يف املطبوع من املسند ،ولعله يف املسند الكبري الذي أفاد
منه يف كتابه (إحتاف املهرة) وذكر أيضاً أن النسائي قد رواه يف السنن
الكربى للنسائي ،ومل أجده ،ولعله اطلع عليه يف بعض النسخ -وهللا أعلم،-
انظر :ابن حجر "،تقريب التهذيب".264-263 :9 ،
( )2القاضي عياض" ،مشارق األنوار على صحاح اآلاثر".143 :2 ،
( )3الزخمشري" ،الفائق يف غريب احلديث".421 :2،
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املتكاثف املظلم الذي ال إشراق فيه )1(".وقد صحح القرطيب لفظ
(غياايء)؛ فبعد أن َو ّجهَ املعىن مبثل ما وجهه به القاضي عياض،
()2
والزخمشري ،وابن األثري ،قال ":وأما إنكار غياايء فليس بصحيح".
قلت :مما تقدم تبني للباحث أ ّن الش وقع من عيسى بن
يونس بن أيب إسحاق السبيعي ،وأن اللفظ الصحيح للرواية
هو(عياايء) ،وهو ما َر َّج َحهُ اإلمام احلُ َمْي ِدي( ،)3ولكن لفظ (غياايء) ال
يعارضه من حيث املعىن؛ فيجمعهما العجز وعدم االستطاعة؛ فلفظ
(عياايء)َ :ع ْجٌز عن ال ِظّراب من الرجال واإلبل ،ولفظ (غياايء) :عجز
عن االهتداء إىل أي مسل  ،وهذا توجيه تؤيده اللغة ،قال اجلوهري
":ع ّي أبمره َو َعيَ َي ،إذا مل يهتد لوجههَ ...و َمجَ ٌل عياايء إذا مل يهتد
َ
()4
للظرابَ ،وَر ُج ٌل عياايء إذا َع ّْي ابألمر واملنطق ".وقال ابن منظور":
زوجي غياايء"؛ أي :كأنه يف غياية أبداً ،وظلمة ال يهتدي إىل مسل
يَْن َف ُذ فيه"()5؛ فالظاهر أ ّن عيسى بن يونس ملا أشكل عليه اللفظ
الصحيح للرواية ،وش فيه أتى بلفظ(غياايء)؛ لقربه من رسم
( )1ابن األثري اجلزري "،النهاية يف غريب احلديث واألثر".404 :3 ،
( )2القرطيب"،املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم".338 :6 ،
( )3احلُ َمْي ِدي "،تفسري غريب ما يف الصحيحني".519 :1 ،
( )4اجلوهري" ،الصحاح ،للجوهري".453 :6 ،
( )5ابن منظور "،لسان العرب".113 :11 ،
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لفظ(عياايء) ،وللتوافق يف املعىن.
املثال الثاين:
االل بيانه ملعىن كلمة (تَُزفْ ِزفِني) الواردة يف حديث َجابُِر بْ ُنَن رس َ ِ
ِ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم،-
ول هللاَ -
َعْبد هللا -رضي هللا عنه "-أ َّ َ ُ
السائِ ِ
ب أ َْو أُِّم الْمسيِّ ِ
السائِ ِ
ب أ َْو
ب فَ َق َ
"ما لَ ِ ؟ َاي أ َُّم َّ
َد َا َل َعلَى أُِّم َّ
الَ :
ُ
َ
اي أ َُّم الْمسيِ ِ ِ
احلُ َّمىَ ،ال َاب َرَك هللاُ فِ َيها )1("...قال
تْ :
ني؟ قَالَ ْ
ب تَُزفْ ِزف َ
ُ َّ
َ
ِ
اإلمام احلُ َم ْي ِدي ":مال تَُزفْ ِزفني؟ الزفيف أصله سرعة احلركة ،يُقال:
َّ
زف القوم ،أسرعوا يف مشيهم ،قال تعاىل﴿:فَأَقْ بَ لُوا إِلَْي ِه يَِزفُّو َن﴾،
ف الظليم -وهو ذكر النعام-
]الصافات ،اآلية[94:؛أي :يسرعونَ ،وَز ّ
إذا أسرع حىت يسمع جلناحه زفزفة؛ أي :صوت ،ويُقال للريح إذا اشتد
هبوهبا زفزافة ،أي هلا زفزفة ،وهو صوت حركتها وهبوهبا ،ومن الرواة من
قال :ابلراء تَُرفْ ِرفِني ،واحتج أبن ،الزفزفة حتري الطائر جناحه؛ فشبه
رعدهتا ابحلمى ،وانزعاجها وحركتها بتحري الطائر جناحيه ،والزاي
()2
أكثر".
الدراسة :جاءت صيغة الرواية بثالثة ألفاظ:
اللفظ األول( :تَُزفْ ِزفِني) ابلزاي والفاء فيهما ،ويقال :بضم التاء
( ) 1مسلم بن احلجاج "،الصحيح" ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب ثواب
املؤمن فيما يصيبه من مرض.16 :8 .
( )2احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".223 :1 ،
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وفتحها( ،)1قال القاضي عياض ":هذا هو الصحيح املشهور يف ضبط
هذه الكلمة ،وهي رواية مجيع رواة مسلم"( ،)2قال اإلمام النووي
ُمتَـ َع ِّقبَاً القاضي عياض ":وادعى القاضي أهنا رواية مجيع رواة مسلم،
ووقع يف بعض نسخ بالدان ابلراء والفاء ،ورواه بعضهم يف غري مسلم
ابلراء والقاف ،)3( ".ومعىن لفظ(تَُزفْ ِزفِني) من الّرفْ َرفَة ،وهي صوت
افيف الريح ،يقال :زفزفت الريح احلشيش :أي حركته ،وزفزف النعام
حرك جناحيه"  .ولفظ(تَُزفْ ِزفِني)( ،)4هو الرواية
يف طريانه :أي َّ
()7
()6
األصح( ،)5واألشهر  ،واألكثر  ،قال القرطيب مرجحاً ":هي أعرف
رواية ،وأصح معىن؛ وذل أن احلمى تكون معها حركة ضعيفة،
وح ْسن صوت يشبه الزفزفة اليت هي حركة الريح وصوهتا يف الشجر،
ُ
()8
وقالوا :ريح زفزافة وزفزفة ".وهي رواية أكثر املصنفات احلديثية؛ فقد
( )1القرطيب"،املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم".548 :6 ،
( )2القاضي عياض "،إكمال املعلم بفوائد مسلم".44 :8 ،
( )3النووي" ،املنهاج ،شرح صحيح مسلم بن احلجاج".102 :16 ،
( )4القرطيب"،املفهم ملا أشكل من صحيح مسلم".548 :6 ،
( )5ابن اجلوزي "،كشف املشكل من حديث الصحيحني".105 :3 ،
( )6أمحد بن حممد اهليتمي "،الفتاوى احلديثية"( .دون رقم الطبعة ،ودون مكان
النشر :دار الفكر ،ودون سنة النشر).101 :1 ،
( )7احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".223 :1 ،
( )8القرطيب "،املفهم ملا أشكل من صحيح مسلم".548 :6 ،
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رواها :مسلم( ،)1وأبو يعلى( )2وغريهم.
اللفظ الثاين( :تَُرفْ ِرفِني) ،ابلراء والفاء ،قال اإلمام النووي ":وقع
يف بعض نسخ بالدان ابلراء والفاء ،ومعناه ":تشبيه رعدهتا للحمى
الطائر جناحيه"( ،)3وقد روى هذا اللفظ ابن
وانزعاجها بتحري
()5
حبان( ،)4وأبو عوانة  ،وغريهم.
(ترقْ َرقني) ،ابلقاف والراء ،قال اإلمام النووي":
اللفظ الثالثَ :
رواه بعضهم يف غري مسلم ابلراء والقاف ،ومعناه تتحركني حركة شديدة
أي ترعدين"( ،)6قال القرطيب مفرقاً بني الزفزفة والرقرقة " :أما الرقرقة
السرابَ ،وَرقْ َراق املاء:
ابلراء والقاف :هو التأللؤ واللمعان ،ومنه َرقْ َراق َّ
ما ظهر من ملعانه غري أنه ال يظهر ملعانه إال إذا حترك وجاء وذهب
الرقْ َرقَة أبن
الرقْ َراقَة،
لكن)7تفارق َ
الزفْ َزفَة َ
فلهذا َح ُس َن أن يقال :مكان َ
(
الرقْ َرقَة .
َ
الزفْ َزفَة معها صوت ،وليس ذل مع َ
( )1مسلم بن احلجاج" ،الصحيح"  ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب فضل
عيادة املريض.16 :8 ،
( )2أبو يعلى"،املسند" ،)2083 ( ،64 :4،وسنده صحيح.
( )3النووي" ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج".102 :16 ،
( )4ابن حبان" ،الصحيح"،كتاب اجلنائز ،اببكراهية سب أمل احلمى.)2938( ،200 :7...
( )5أبو عوانة اإلسفراييين "،املسند" ،كتاب صلة األرحام والرتغيب فيها ،...ابب
النهي ،عن سب احلمى.)11243( ،401 :19،
( )6النووي "،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج".102 :16 ،
( )7القرطيب "،املفهم ملا أشكل من صحيح مسلم".548 :6 ،
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قلت :مما تقدم يظهر للباحث أن لفظ(تَُزفْ ِزفِني) هو األكثر،
واألصح ،واألشهر ،ومل ينف أحد من األئمة لفظ (تَُرفْ ِرفِني)؛ لذل
قال اإلمام املنذري موفقاً بني اللفظنيُ " :روي براءين وبزاءين ،ومعنامها
()1
متقارب وهو الرعدة اليت حتصل للمحموم"  ،ومل ينف أحدهم أيضاً
لفظ(تَُرقْ ِرقِني) ،وإن كان يغاير لفظ(تَُزفْ ِزفِني) أبنه ال صوت معه ،قال
أبو مروان بن سراج(":)2ابلقاف ،والفاء ،مبعىن واحد ،مبعىن ترعدين"(.)3

( )1عبد العظيم بن عبد القوي املنذري" ،الرتغيب والرتهيب" .حتقيق :إبراهيم مشس
الدين( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1417 ،ه).)5216( ،152 :4 ،
( )2أبو مروان ،عبد املل بن سراج األموي ،موالهم ،القرطيب ،إمام الفقه غري
مدافع ،عاملاً ابآلداب ومعاين القرآن واحلديث ،انظر :الذهيب" ،سري أعالم
النبالء".133 :19 ،
( )3القرطيب"،املفهم ملا أشكل من صحيح مسلم".548 :5 ،
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املبحث الثالث :صور ضبط حركة اللفظ:
ص ُد بضبط الكلمة :فعل ما مينع من قراءهتا اطأ"  ،وقد
يـُ ْق َ
اهتم احملدثون اهتماماً عظيماً بضبط األلفاظ الغريبة الواقعة يف متون
األحاديث؛ وذل ملا يرتتب عليه من وقوع التصحيف والتحريف،
وابلتايل ااتالل املعىن؛ وانطالقاً من هذه األمهية ،اعتىن اإلمام احلُ َمْي ِدي
عناية اتمة هبذا اجلانب ،وقد ظهر ذل من االل صور متعددة تندرج
ضمن املطالب اآلتية:
()1

املطلب األول :ضبط الكلمة الغريبة بذكر حرفها األول:
كأن يقول :ابلباء ،ابلتاء ،ابلثاء ...،وهكذا ،فيكون ذكر اسم
احلرف األول مانعاً من الوقوع يف التصحيف والتحريف( ،)2وقد عمل
اإلمام احلُ َمْي ِدي على ضبط الكلمة الغريبة بذكر حرفها األول ومن
دالئل ذلك:
-1االل بيانه ملعىن مجلة (تُ ْزِرُموهُ) الواردة يف حديث أَنَس-
ِِ
ِ
رضي هللا عنه ،-أ َّ
ض الْ َق ْوِم،
َن أ َْعَرابِيًّا َاب َل ِيف الْ َم ْسجد ،فَ َق َام إِلَْيه بَ ْع ُ
()3
ال رس ُ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ ":-دعُوهُ َوَال تُ ْزِرُموهُ"...
ول هللا َ -
فَ َق َ َ ُ
( )1حممد الف سالمة" لسان احملدثني"( .ط ،1العراق :املوصل2007،م).5 :4،
( )2املصدر السابق.7 :4 ،
( )3مسلم بن احلجاج "،الصحيح" ،كتاب الطهارة ،ابب وجوب غسل البول
وغريه.163 :1 ،...

- 401 -

منهج احلَُمْي ِدي األندلسي يف التعامل مع صور الرواية ،وضبط ألفاظها الغريبة يف كتابه (تفسري غريب ما يف الصحيحني) ،د .إبراهيم بركات عواد

قال اإلمام احلُ َم ْي ِديَ(":ال تُ ْزِرُموهُ).؛ أي :ال تقطعوا عليه بوله،
()1
الزاي على الراءَ ،وَزَرَم البول :انقطع".
بتقدمي ّ
-2أثناء بيانه ملعىن كلمة (اخلَنَ ْن) الواردة يف حديث أَنَ ٍّ
سَ -ر ِض َي
ول َِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمُ -اطْبَةً َما
ب َر ُس ُ
اَّللُ َعْنهُ ،-قَ َ
َّ
الَ :
اَّللَ -
"اطَ َ
ول َِّ
ِ
ال :فَغَطَّى أَصحاب رس ِ
ت ِمثْ لَ َها قَ ُّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه
ط ...،قَ َ
َمس ْع ُ
اَّللَ -
ْ َ ُ َُ
()2
ِ
ني".
وه ُه ْم َهلُْم َان ٌ
َو َسلَّ َمُ -و ُج َ
قال اإلمام احلُ َم ْي ِدي( ":اخلَنَ ْن) ابخلاء كالبكاء مع مشاركة يف
()3
الصوت من األنف ،ويقال :امل َخنَّة األنف".
َ
(أهنج) الواردة يف حديث َعائِ َشةَ -
كلمة
-3االل بيانه ملعىن
ُ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ -وأ ََان
َر ِض َي َّ
اَّللُ َعْن َها ،-قَالَ ْ
ت ":تَ َزَّو َج ِين النِ ُّ
َّيب َ -
ت ِسنِ
بِْنت ِس ِ
ني ،فَ َق ِد ْمنَا امل ِدينَةَ فَنَ َزلْنَا ِيف بَِين احلَا ِر ِث بْ ِن َا ْزَرٍّج...،
ّ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
يد ِيب
ت ِيب فَأَتَْي تُ َها ،الَ أ َْدري َما تُر ُ
صَر َا ْ
وما َن ... ،فَ َ
فَأَتَْت ِين أ ُّمي أ ُُّم ُر َ

( )1احلُ َمْي ِدي "،تفسري غريب ما يف الصحيحني".244 :1،
( )2البخاري" ،اجلامع الصحيح "،كتاب التفسري ،من ابب قوله تعاىلَ ﴿:ال
تَ ْسأَلُوا َع ْن أَ ْشيَاءَ إِن تُْب َد لَ ُك ْم تَ ُس ْؤُك ْم ﴾)4621( ،54 :6 ،؛ ومسلم بن
احلجاج" ،الصحيح" ،كتاب الفضائل ،ابب توقريه -صلى هللا عليه وسلم-
.92 :7،
( )3احلُ َمْي ِدي "،تفسري غريب ما يف الصحيحني".240 :1 ،
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ت بِيَ ِدي َح َّىت أ َْوقَ َفْت ِين َعلَى َاب ِب الدَّا ِرَ ،وإِِّين َأل ُْهنِ ُج َح َّىت َس َك َن
َا َذ ْ
فَأ َ
()1
ض نَ َف ِسي"..
بَ ْع ُ
قال اإلمام احلُ َم ْي ِدي ":هنج الرجل ينهج ابلنون ،إذا كان مبهوراً
()2
منقطع النفس ،يقال :هنج وأهنج :إذا راب وتدارك نفسه وتتابع".
املطلب الثاني :ضبط الكلمة الغريبة بالتنبيه على اإلعجام
واإلهمال للحرف.
اإلعجام :هو نقط احلرف )3(.واإلمهال :هو عدم نقط
احلرف( ، )4ويلجأ العلماء هلذه الطريقة يف احلروف اليت يدالها االشتباه
عند عدم اإلعجام؛ كاحلاء ،واخلاء ،والدال ،والذال ،والراء والزاي،
والسني والشني ...وهكذا ،وقد اعتىن اإلمام احلُ َمْي ِدي هبذه الصورة،
ومن أمثلة ذلك:
اجلِرَذان) الواردة يف حديث أَِيب سعِ ٍّ
يد
َ
-1أثناء بيانه ملعىن كلمة ( ْ ْ
ِ ِ
س قَ ِدموا َعلَى رس ِ
ي -رضي هللا عنه ":-أ َّ
ول
ْ
َن أ َُان ًسا م ْن َعْبد الْ َقْي ِ ُ
َُ
اخلُ ْد ِر ِّ
ِ
ِ
ِ
الِ :يف
ول هللاِ؟ قَ َ
ب َاي َر ُس َ
هللاَ -
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم... -فَف َيم نَ ْشَر ُ
( )1مسلم مب احلجاج "،الصحيح ،كتاب ،ابب تزويج األب البكر الصغرية.141 :4،
( )2احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".528 :1 ،
سر صناعة اإلعراب"(.ط ،1بريوت :نشر دار الكتب
( )3عثمان بن جينُّ "،
العلمية1421،ه).53 :1،
( )4املصدر السابق.53 :1 ،
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أَس ِقي ِة ْاألَدِم( )1الَِّيت ي َالث علَى أَفْ و ِاهها ،قَالُوا :اي رس َ ِ
ضنَا
ول هللا ،إِ َّن أ َْر َ
َْ َ
ُ ُ َ َ َ
َ َُ
ِ ِ " ()2
اجل ْرذَان...
َكثِ َريةُ ْ
اجلِْرَذان مجع ُج ُرٍّذ ،ابلذال املنقوطة،
قال اإلمام احلُ َم ْي ِديْ ":
()3
والفئران ،مجع فأر".
الربِي ِع بْ ِن
َّم َامة) الواردة يف حديث َّ
-2االل بيانه ملعىن كلمة (الد َ
ِ ِ
َسْب َرَة ،أ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم -فَ ْت َح َم َّكةَ،
َن أ ََابهَُ ،غَزا َم َع َر ُسول هللا َ -
ال...:فَأ َِذ َن لَنا رس ُ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمِ -يف ُمْت َع ِة النِّ َس ِاء،
قَ َ
ول هللا َ -
َ َُ
ِ
ِ ِ
ضل ِيف ْ ِ
يب
فَ َخَر ْج ُ
اجلَ َمالَ ،وُه َو قَ ِر ٌ
ت أ ََان َوَر ُج ٌل م ْن قَ ْوميَ ،وِيل َعلَْيه فَ ْ ٌ
ِ
َّم َام ِة )4( "...قال اإلمام احلُ َم ْي ِدي ":الدَّمامة ابلدال املهملة:
م َن الد َ
()5
دم وجه فالن ،يَ ِد ُّم دمامة ،وهو دميم".
قُْب ٌح يف الوجه ،يُقالَّ :

( )1األدم :مجع أدمي  ،وهو اجللد ،انظر :احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف
الصحيحني".553 :1 ،
( )2مسلم بن احلجاج "،الصحيح"  ،كتاب اإلميان ،ابب األمر ابإلميان ابهلل...
.37 :1
( )3احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".238 :1،
( )4مسلم بن احلجاج "،الصحيح " ،كتاب النكاح ،ابب نكاح املتعة.132 :4 ...
( )5احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".467 :1،
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ت) الواردة يف حديث أَِيب
-3االل بيانه ملعىن
كلمة(ا َذفْ َ
َ
ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم":-لَ ْو أ َّ
َن ْامَرأً اطَّلَ َع
ال :قَ َ
ُهَريْ َرةَ ،قَ َ
ال أَبُو ال َقاس ِم َ -
()1
علَي بِغَ ِري إِ ْذ ٍّن فَخ َذفْ ته بِع ٍّ
اح".
َْ َ ْ
صاة فَ َف َقأْ َ
َ َُ َ َ
ت َعْي نَهَُ ،ملْ يَ ُك ْن َعلَْي َ ُجنَ ٌ
ِ
ت) ابحلصاة ،ابخلاء املنقوطة :إذا
(ا َذفْ َ
قال اإلمام احلُ َم ْيديَ ":
()2
رميت هبا من بني إصبع "...
املطلب الثالث :ضبط الكلمة الغريبة بذكر حركة احلرف.
وذل ابلنص على حركة احلرف؛ فتحاً وضماً وكسراً ،ومداً
وقصراً ومهزاً ،ويكون هذا الضبط عندما يرى الضابط أن احلرف مما
يُ ْشكل أو يشتبه ،أو مما ُحيتمل أن يُقرأ على غري الوجه الصحيح
فيختلف املعىن( ،)3وقد أوىل اإلمام احلُ َمْي ِدي هذه الصورة جانباً من
االهتمام ،ومن أمثلة ذلك:
ِ
س بْ ُن
-1االل بيانه ملعىن كلمة ( َجبَا) الواردة يف حديث إ َاي ُ
ِ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه
ال :قَ ِد ْمنَا ْ
َسلَ َمةََ ،ح َّدثَِين أَِيب ،قَ َ
احلُ َديْبِيَةَ َم َع َر ُسول هللا َ -
ال:
َو َسلَّ َم َ -وَْحن ُن أ َْربَ َع َع ْشَرَة ِمائَةًَ ،و َعلَْي َها مخَْ ُسو َن َشا ًة َال تُ ْرِو َيها ،قَ َ
( )1البخاري "،اجلامع الصحيح" ،كتاب الدايت ،ابب من اطلع يف بيت قوم
ففقؤوا عينه ،فال دية له)6902( ،11 :9،؛ ومسلم بن احلجاج،
"الصحيح" ،كتاب اآلداب ،ابب حترمي النظر يف بيت غريه.181 :6 ،
( )2احلَُمْي ِدي "،تفسري غريب ما يف الصحيحني" ،325 :1 ،وانظر أيضاً.531 :1 :
( )3حممد الف سالمة "،لسان احملدثني" .6 :4
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فَ َقع َد رس ُ ِ
الركِيَّ ِة( ،)1فَِإ َّما َد َعا،
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ -علَى َجبَا َّ
ول هللا َ -
َ َُ
()2
ِ
ص َق فيهَ...
َوإَِّما بَ َ
قال اإلمام احلُ َم ْي ِدي (":اجلَبَا) مقصور مفتوح اجليم ،غري
()3
مهموز :ما حول البئر".
(الس ْؤُر) الواردة يف حديث أَنَ ِ
س بْ ِن
-2أثناء بيانه ملعىن كلمة ُّ
ال :أ ََمَر أَبُو طَْل َح َة أ َُّم ُسلَْي ٍّم أَ ْن تَ ْ ِ ِ
َّيب -
َمالِ ٍّ  -رضي هللا عنه ،-قَ َ
صنَ َع للن ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم -طَ َع ًاما لِنَ ْف ِس ِه َا َّ
اص ًة ...فَ َو َ
ض َع النِ ُّ
َّيب َ -
َ
صلَّى هللاُ
ِ
ِ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم -بَ ْع َد
َعلَْيه َو َسلَّ َم -يَ َدهُ َو َمسَّى َعلَْيه ُمثَّ أَ َك َل النِ ُّ
َّيب َ -
ذَلِ َ وأَهل الْب ي ِ
تَ ،وتَ َرُكوا ُس ْؤًرا.)4(" ...
َ ْ ُ َْ
()5
ِ
(الس ْؤُر) :البقية ابهلمز".
قال اإلمام احلُ َم ْيديُ ":

الركِيَّ ِة :البئر اليت مل تطوى ،انظر :احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف
(َّ )1
الصحيحني".267 :1 ،
( )2مسلم بن احلجاج" ،الصحيح" ،كتاب اجلهاد والسري ،ابب غزوة ذي قرد
وغريها.190 :5 ،
( )3احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".144 :1 ،
( )4مسلم بن احلجاج" ،الصحيح" ،كتاب األشربة ،ابب جواز استتباعه غريه
إىل دار من يثق برضاة بذل .120-119 :6 ،...
( )5احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".243 :1 ،
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-3االل بيانه ملعىن كلمة (اخلَالَ) الواردة يف حديث ابْ ِن َعبَّ ٍّ
اس
اَّللُ َعْن ُه َما ،-أ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم -قَ َ
ال" :إِ َّن َّ
 َر ِض َي ََّن النِ َّ
َّيب َ -
اَّللَ
()1
ِ ِ
َح ٍّد قَ ْبلِي... ،الَ ُُيْتَ لَى َاالَ َها...
َحَّرَم َم َّكةَ ،فَلَ ْم َحت َّل أل َ
قال اإلمام احلُ َم ْي ِدي( ":اخلََال) مقصور ،وهو احلشيش الرطب،
()2
والواحدة االه.
(الصَر َعة) الواردة يف حديث أَِيب ُهَريْ َرَة
-4أثناء بيانه ملعىن كلمة ُّ
ول َِّ
اَّللُ َعْنهُ،-أ َّ
س
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم-قَ َ
َن َر ُس َ
 َر ِض َي َّاَّللَ -
ال":)3لَْي َ
َّد ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ضِ
ب" ( .
يد ِاب ُّ
لصَر َع ِة ،إَِّمنَا الش ُ
الشَّد ُ
يد الَّذي ميَْل ُ نَ ْف َسهُ عْن َد الغَ َ
"الصَرعة بتحري الراء الذي يصرع من
قال اإلمام احلُ َم ْي ِديُّ :
()4
حاول صراعه لشدته...
ض) الواردة يف حديث أَِيب
-5أثناء تفسريه ملعىن كلمة (عُ ْر ْ
ِ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه
ُهَريْ َرَة -رضي هللا عنه ،-قَ َ
َّيب َ -
ال :قَ َام َر ُج ٌل إ َىل الن ِّ

( )1البخاري" ،اجلامع الصحيح" ،كتاب جزاء الصيد ،ابب ال يُنفر صيد احلرم،
.)1833( ،14 :3
( )2احلَُمْي ِدي "،تفسري غريب ما يف الصحيحني" ،151 :1،وانظر أيضاً.554 :1 :
( )3البخاري" ،اجلامع الصحيح" ،كتاب األدب ،ابب احلذر من الغضب،
.)6114( ،28 :8
( )4احلُ َمْي ِدي "،تفسري غريب ما يف الصحيحني".275 :1 ،
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ب الو ِ
الصالَةِ ِيف الثَّو ِ
اح ِدُ ... ،مثَّ َسأ ََل َر ُج ٌل عُ َمر-
َو َسلَّ َم -فَ َسأَلَهُ َع ِن َّ
ْ
َ
()1
اَّللُ فَأ َْو ِسعُو ِ
ا...يف إَِز ٍّار َوقَبَ ٍّاء"...
رضي هللا عنه ،-فَ َق َ
ال :إِذَا َو َّس َع َّ
قال اإلمام احلُ َم ْي ِدي" :ال َقبَاء ممدود هو الثوب املفرج املضموم
ُ
()2
وسطه"...
س بْ ُن
-6أثناء تفسريه ملعىن كلمة ( ُع ْرض) الواردة يف حديث أَنَ ُ
ول َِّ
َمالِ ٍّ  -رضي هللا عنه ،-أ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ -اَر َج
َن َر ُس َ
اَّلل َ -
ِ
ِ
ِ
اعةَ،
صلَّى الظُّ ْهَر ،فَ َق َام َعلَى املْن َِرب ،فَ َذ َكَر َّ
الس َ
حَ
س ،فَ َ
ني َزا َغت الش ْ
َّم ُ
فَ َذ َكر أ َّ ِ
َّار آنًِفا
ورا ِعظَ ًاماُ ... ،مثَّ قَ َ
ضْ
ال ":عُ ِر َ
ت َعلَ َّي اجلَنَّةُ َوالن ُ
َن ف َيها أ ُُم ً
َ
()3
ض َه َذا احلَائِ ِط ،فَلَ ْم أ ََر َكاخلَِْري َوالشِّ
ِيف عُ ْر ِ
َّر".
قال اإلمام احلُ َم ْي ِدي  " :عُ ْرض الشيء :وسطه وجانبه ،بضم
()4
العني ،وسكون الراء".

( )1البخاري "،اجلامع الصحيح" ،كتاب الصالة ،ابب الصالة يف القميص
والسراويل.)365( ،82 :1...
( )2احلَُمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني" ،276 :1 ،وانظر أيضا.557 :1 :
( )3البخاري "،اجلامع الصحيح" ،كتاب مواقيت الصالة ،ابب وقت الظهر عند
الزوال)540( ،113 : 1 ،؛ مسلم بن احلجاج" ،الصحيح" ،كتاب
الفضائل ،ابب توقريه-صلى هللا عليه وسلم.93-92 :7 ...-
( )4احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".240 :1 ،
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املطلب الرابع :ضبط الكلمة الغريبة احملتملة للتصحيف
والتحريف من جهة احلركة مع توجيه املعنى:
كان علماء علم غريب احلديث؛ لدقتهم يقومون ببيان معىن
الكلمة الغريبة من جهة احلركة؛ لكوهنا مظنة للتصحيف والتحريف ،وقد
كان لإلمام احلُ َمْي ِدي اهتمام هبذه الصورة ،ومن أمثلة ذلك:
الع ْذق) ،الواردة يف حديث ابن
-1أثناء تفسريه ملعىن كلمة( َ
()1
عباس رضي هللا عنهما ..فَ َق َ ِ ِ
صا ِر :أ ََان ُج َذيْلُ َها
ال قَائ ٌل م َن األَنْ َ
()3
َّ
ب(ِ ،)2منَّا أ َِم ٌريَ ،وِمْن ُك ْم أ َِمريٌ:...
املُ َحك ُ َ ،وعُ َذيْ ُق َها املَُر َّج ُ
ِ
الع ْذ ُق ابلفتح :النخلة ،وتصغريه:
قال اإلمام احلُ َم ْيديَ " :
()4
عُ َذيْ ٌق ،وأما العِ ْذ ُق بكسر العني :العرجون".
( )1اجلِ ْذ ُل :أصل الشجرة ،وأصل كل شيء ِج ْذلُهُ ،انظر :احلُ َمْي ِدي" ،تفسري
(ج َذيْلُ َها امل َح َّك ُ ):
غريب ما يف الصحيحني" ،131 :1 ،ومعىن مجلة ُ
ُ
يُ ْستَ ْش َفى برأي عند الشدائد اليت أحضرها ،انظر :احلُ َمْي ِدي "،تفسري غريب
ما يف الصحيحني".40 :1 ،
( )2الرتجيب :أن تدعم الشجرة إذ ا َكثَُر محلها لئال تتكسر أغصاهنا اهتماماً
هبا ،انظر :احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".41 :1 ،
( )3البخاري" ،اجلامع الصحيح "،كتاب احلدود  ،ابب رجم احلبلى يف الزان إذا
أحصنت.)6830( 168 :8 ،
( )4احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".276 :1 ،
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-2االل بيانه ملعىن كلمة(الغَ ْرب) الواردة يف حديث أيب ُهَريْ َرَة
اَّلل عْنه ،-قَ َ ِ
ِ
ول:
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،-يَ ُق ُ
ت النِ َّ
الَ :مس ْع ُ
 َرض َي َُّ َ َُّيب َ -
ِ
يب( )1علَي ها دلْو ،فَنَ ز ْعت ِ
ِ
اء
ش
ا
م
ا
ه
ن
م
ْ
َ
"بَْي نَا أ ََان َانئ ٌم َرأَيْتُِين َعلَى قَل ٍّ َ ْ َ َ ٌ َ ُ
َ
َ
َ
()3
ت(َ )2غ ْرًاب"...
َا َذ َها ابْ ُن أَِيب قُ َحافَ َة ُ
َّ
استَ َحالَ ْ
اَّللُُ ،مثَّ أ َ
...مثَّ ْ
قال اإلمام احلُ َم ْي ِدي ":الغَْرب :الدلو العظيمة؛ فإذا فُتِحت
()4
الراء؛ فهو املاء السائل ينب البئر واحلوض"
(الع ْوجاء) الواردة يف حديث
-3االل إيضاحه ملعىن كلمة َ
ال :لَِقيت عب َد َِّ
َعطَ ِاء بْ ِن يَس ٍّ
الع ِ
ار ،قَ َ
اص َ -ر ِض َي َّ
ُ َْ
اَّلل بْ َن َع ْم ِرو ابْ ِن َ
اَّللُ
َ
اَّللِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم-
ول
س
ر
ة
ف
ص
ن
ع
ين
رب
َا
أ
:
ت
َعْن ُه َما ،-قُ ْل ُ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ
ال ":أَجل ،و َِّ
ِ
ِ
وف ِيف الت َّْوَراةِ بِبَ ْع ِ
ض ِص َفتِ ِه ِيف
ص ٌ
اَّلل إِنَّهُ لَ َم ْو ُ
يف الت َّْوَراة؟ قَ َ َ ْ َ
ِ
ال ُقر ِ
لسيِّئَ ِة َّ ِ
ضهُ َّ
آن...الَ يَ ْدفَ ُع ِاب َّ
اَّللُ َح َّىت يُِق َيم بِِه امللَّةَ
...،ولَ ْن يَ ْقبِ َ
ْ
السيّئَةَ َ
( )1القليب :البئر قبل أن تطوى ،انظر :احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف
الصحيحني".276 :1 ،
( )2استحالت :استحال الشيء حتول من حالة إىل غريها ،انظر :احلُ َمْي ِدي،
"تفسري غريب ما يف الصحيحني".276 :1 ،
( )3البخاري" ،اجلامع الصحيح" ،كتاب فضائل أصحاب النيب – صلى هللا عليه
وسلم ،-ابب قول النيب – صلى هللا عليه وسلم  :لو كنت متخذاً اليالً:5 ،
)3664( ،6؛ ومسلم بن احلجاج" ،الصحيح" ،كتاب فضائل الصحابة-
رضي هللا عنهم ،ابب من فضائل عمر –رضي هللا عنه.131 :7 ،
( )4احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني" .276 :1 ،
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اَّللُ"...
الع ْو َجاءَِ ،أبَ ْن يَ ُقولُوا :الَ إِلَ َه إَِّال َّ
َ
ِ
ِ
الع َوج ،االف االستقامة ،وهي
قال اإلمام احلُ َم ْيدي ":الع َوج و َ
بِ َك ْس ِر العني :يف ما الشخص له من الدين واألمر ،واألرض وحنوها،
وهو بفتح العني :يف كل مْن تَ ِ
ص ٍّ
ب كاحلائط والعود والشجر ،وامللة
ُ
ِ
العوجاء ما كان أهل اجلاهلية عليه من عبادة األصنام َو َج ْحد التوحد،
()2
وال ِع َو َج َّ
أشد من هذا".
()1

املطلب اخلامس :ضبط الكلمة الغريبة بامليزان الصريف.
يُعرف الضبط ابمليزان الصريف أبنه ":بيان وزن الكلمة،
ويستعمل لضبط األلفاظ اليت تتخذ شكل صيغ وأبنية من األمساء
واألفعال"( ،)3وقد عمل اإلمام احلُ َمْي ِدي على ضبط الكلمة الغريبة
ابمليزان الصريف ،ومن شواهده:
(ا ْدعة) الواردة يف حديث أَِيب
-1االل بيانه ملعىن كلمة ُ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم-
اَّللُ َعْنهُ ،-قَ َ
ُهَريْ َرَةَ -ر ِض َي َّ
الَ ":مسَّى النِ ُّ
َّيب َ -
()4
ب َا ْد َعةً".
احلَْر َ
( )1البخاري" ،اجلامع الصحيح" ،كتاب البيوع ،ابب كراهية السخب يف
األسواق.)2125( ،66 :3،
( )2احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني" ،431 :1 ،وانظر أيضاً:1:
.514-513 ،148 ،45
( )3حممد الف سالمة "،لسان احملدثني".5 :4 ،
( )4البخاري" ،اجلامع الصحيح" ،كتاب اجلهاد والسري ،ابب احلرب ادعة،
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قال اإلمام احلُ َم ْي ِدي انقالً الضبط ابمليزان الصريف عن
الكسائي ":وكان الكسائي يقولُ :ا ْد َعة على وزن( فُ ْعلَة) بضم الفاء
()1
وفتح العني".
-2أثناء بيانه ملعىن كلمة (امل ْد ُهن) الواردة يف حديث الْ ُمْن ِذ ِر بْ ِن
ُ
ول هللاِ
الُ :كنَّا ِعْن َد رس ِ
َّ
هللا
ى
ل
ص
ق
َج ِر ٍّيرَ ،ع ْن أَبِ ِيه -رضي هللا عنه،-
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ِ
ال فَ َجاءَهُ قَ ْوٌم ُح َفاةٌ عَُراةٌُ ...مثَّ تَتَابَ َع
َّها ِر ،قَ َ
ص ْد ِر الن َ
َعلَْيه َو َسلَّ َمِ -يف َ
ول هللاِ
اب ،ح َّىت رأَيت وجه رس ِ
ني ِمن طَع ٍّام وثِي ٍّ
َّاسَ ،ح َّىت َرأَيْ ُ
ت َك ْوَم ْ ِ ْ َ َ َ
َ َْ ُ َ َْ َُ
الن ُ
()2
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَتَ َهلَّ ُلَ ،كأَنَّهُ ُم ْد َهنَةٌ. "...
َ
ِ
قال اإلمام احلُ َم ْيدي ":امل ْد ُه ُن :نقرة يف اجلبل يستنقع فيها ماء
ُ
ُّه ُن وهو أحد ما جاء على ُم ْف َعل
املطر ،وامل ْد ُهن أيضاً ما ُجعل فيه الد ْ
ُ
مما يستعملَ ،شبّهَ صفاء وجهه إبشراق السرور بصفاء هذا املاء
()3
ُّه ِن الذي قد ُشبِّهَ به يف كتابه".
امل ْستَ ْن َقع يف اجلبل ،وبصفاء الد ْ
ُ
ض ِف ٍّري) الواردة يف حديث َع ْن أَِيب
-3االل تفسريه ملعىن كلمة(بِ َ
ول َِّ
اَّللُ َعْن ُه َما :-أ َّ
َن َر ُس َ
ُهَريْ َرةََ ،وَزيْ ِد بْ ِن َاالِ ٍّد َ -ر ِض َي َّ
اَّلل َ -
صلَّى هللاُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)3611( ،200 :4؛ ومسلم بن احلجاج" ،الصحيح"  ،كتاب الزكاة ،ابب
التحريض على قتل اخلوارج.114 :3 ،
( )1احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".56-55 :1،
( )2مسلم بن احلجاج "،الصحيح" ،كتاب الزكاة ،ابب احلث على الصدقة ولو
بشق مترة.87-86 :3 ...،
( )3احلُ َمْي ِدي "،تفسري غريب ما يف الصحيحني".83 :1،
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علَي ِه وسلَّم ،-سئِل ع ِن األَم ِة إِذَا زنَت وَمل ُْحت ِ
ت
ص ْن ،قَ َ
ال" :إِ ْن (َزنْ )َ1
َْ ََ َ ُ َ َ
َ ْ َْ
َ
ِ
ِ
فَ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍّ
ضفري. ".
وها َولَ ْو ب َ
وهاُ ،مثَّ إ ْن َزنَ ْ
وهاُ ،مثَّ إِ ْن َزنَ ْ
ت فَبيعُ َ
اجل ُد َ
اجل ُد َ
ت فَ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ٍّ
ضفري)؛ أي :حببل مفتول من شعر،
قال اإلمام احلُ َم ْيدي(":ب َ
فعيل مبعىن
الض ْف ُر :نسج
و َّ
الشيء) من شعر أو غريه عريضاً ،وهو ٌ
(2
مفعُول؛ أي :مضفور".
وأحياانً ينص اإلمام احلُ َم ْي ِدي على قواعد عامة يف الضبط
ابمليزان الصريف ،ومن دالئل ذلك:
-1االل تفسريه ملعىن كلمة (اآلنُ ُ ) الوارد ة يف حديث َع ِن
ابْ ِن َعبَّ ٍّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم،-
اس -رضي هللا عنهماَ ،-ع ِن النِ ِ
َّيب َ -
ّ
ال ...":وم ِن استَمع إِ َىل ح ِد ِ
يث قَ ْوٍّمَ ،وُه ْم لَهُ َكا ِرُهو َن ،أ َْو يَِفُّرو َن ِمْنهُ،
قَ َ
ََ ْ َ َ َ
()3
ب ِيف أُذُنِِه اآلنُ ي وم ِ
القيَ َام ِة"...
ص َّ
ُ َْ َ
ُ
ِ ()4
قال اإلمام احلُ َم ْيدي  ":اآلنُ  :نوع من الرصاص فيه
صالبة ،ويُقال :رصاص آنُ ٌ ؛ أي :االص ،ويُسمى يف بعض البالد:
ب ،ويُقال له ايضاً :القصدير ،وحكى ابن فارس ":أنه مل يوجد
األس ُر ُّ
ْ
( )1البخاري" ،اجلامع الصحيح" ،كتاب احلدود ،ابب إذا زنت األمة،17 :8،
( ،)6837و( ،)6838ومسلم ابن احلجاج "،الصحيح" ،كتاب احلدود،
ابب رجم اليهود أهل الذمة يف الزان.124 :5،
( )2احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".321 :1 ،
( )3البخاري" ،اجلامع الصحيح" ،للبخاري ،كتاب التعبري ،ابب من كذب يف
حلمه.)7042( ،42 :9،
( )4احلُ َمْي ِدي ":تفسري غريب ما يف الصحيحني".354 :1 ،
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()1

يف كالم العرب أفْ عُ ُل واحداً غري هذا احلرف".
-2أثناء بيانه ملعىن كلمة (املغَافِ َري ) الواردة يف حديث َعائِ َشةَ-
َ
ول َِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم-
تَ :كا َن َر ُس ُ
َر ِض َي َّ
اَّللُ َعْن َها ،-قَالَ ْ
اَّلل َ -
ي ْشرب عس ًال ِعْن َد زي نَب بِْن ِ
ت َج ْح ٍّ
ث ِعْن َد َها ...فَ ْلتَ ُق ْل لَهُ:
شَ ،وميَْ ُك(ُ)2
َْ َ
َ َُ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح َمغَاف َري"...
أَ َك ْل َ
ت َمغَاف َري ،إ ّين أَج ُد مْن َ ر َ
قال اإلمام احلُ َم ْي ِدي( ":املغافري) :شيء كالصمغ ينضحه
()4
()3
ور،
العُ ْرفُط حلو كالناطف  ،وله ريح منكرة...وواحد املغافري ُم ْغ ُف ٌ
ور
ول بضم امليم،
وليس يف كالم العرب ُم ْفعُ ٌ
إال) ثالثة أمثلةُ :م ْغ ُف ٌ
(5
للمْن ُخر".
َوُم ْغ ُر ٌ
وم ُ
نخ ٌ
ود ،ضرب من الكمأةُ ،
ور ُ

( )1أمحد بن فارس بن زكراي( ابن فارس) "،جممل اللغة" .حتقيق :زهري عبداحملسن
سلطان( ،ط ،2مؤسسة الرسالة ،بريوت1406 ،ه).105 :1 ،
( )2البخاري "،اجلامع الصحيح" ،كتاب الطالق ،ابب من قال ال مرأته :أنت
علي حرام)5268( ،44 :7 ،؛ ومسلم بن احلجاج" ،الصحيح" ،كتاب
ّ
الطالق ،ابب وجوب الكفارة على من َحّرَم امرأته.)185-184 :4( ،
ِ
(ِ ِ ُ )3
َّحل
ص ْم ٌغ كريهُ َّ
شجُر الطَّْلحَ ،ولَهُ َ
َّمَ :
الع ْرفُط ابلض ّ
الرائحة ،فَإذَا أ َك ْلته الن ُ
حصل ِيف َع َسلِ َها ِم ْن رحيه ،انظر :ابن األثري" ،النهاية يف غريب احلديث"،
َ
.218 :3
( )4الناطف :ضمغ حلو ،ويُسمى ال ُقبَيّط ،انظر :النووي "،املنهاج شرح صحيح
مسلم بن احلجاج".75 :10،
( )5احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".540-539 :1 ،

- 414 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

املطلب السادس :ضبط الكلمة الغريبة بالصيغة:
ص ُد بذل التنصيص على صيغة الكلمة ،كأن يُقال:
يُ ْق َ
ني صيغتها( ،)1وقد كان
ُمصغّرة ،أو مبنية للمجهول ،أو حنو ذل مما يُبَُِّ
لإلمام احلُ َمْي ِدي عناية هبذه الصورة ،ومن دالئل ذلك:
-1أثناء تفسريه ملعىن كلمة" َك َداء" الواردة يف حديث َعائِ َشةَ-
اَّللُ َعْن َها":-أ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ -د َا َل َع َام ال َفْت ِح
َر ِض َي َّ
َن النِ َّ
َّيبَ -
()2
ِم ْن َك َد ٍّاء"... ،
دي
قال اإلمام احلُ َم ْي ِدي ...":وهناك موضع آار يُقال لهُ :ك ٌّ
)3( :
مصغٌّر...
الصَرْميَِة) الواردة يف حديث ُع َمَر بْ َن
-2االل بيانه ملعىن كلمة( ُّ
اخلَطَّ ِ
استَ ْع َم َل َم ْوًىل لَهُ يُ ْد َعى ُهنَ يًّا َعلَى
ابَ -ر ِض َي َّ
اَّللُ َعْنهُ ":-أنه ْ
ِِ
نيَ ،وات َِّق َد ْع َوَة
احلِ َمى ،فَ َق َ
ين ْ
الَ ":اي ُه َُّ
اح َ َع ِن املُ ْسلم َ
اض ُم ْم َجنَ َ
()4
الصَرْميَِة...
ب ُّ
املظْلُ ِوم ،فَِإ َّن َد ْع َوَة املظْلُ ِوم ُم ْستَ َجابَةَ ،وأ َْد ِا ْل َر َّ
َ
َ
( )1حممد الف سالمة" ،لسان احملدثني".5 :4 ،
( )2البخاري" ،اجلامع الصحيحني" ،كتاب املغازي ،ابب داول النيب-صلى هللا
عليه وسلم -من أعلى مكة،149 :5،
( )3احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".537 :1 ،
( )4البخاري" ،اجلامع الصحيح" ،كتاب اجلهاد والسري ،ابب إذا أسلم قوم يف
داء احلرب.71 :4،

- 415 -

منهج احلَُمْي ِدي األندلسي يف التعامل مع صور الرواية ،وضبط ألفاظها الغريبة يف كتابه (تفسري غريب ما يف الصحيحني) ،د .إبراهيم بركات عواد

الصرْميةٌ تصغري ِص ْرَمة ،وهي القطيع
قال اإلمام احلُ(َمْ1ي) ِديُّ " :
من اإلبل حنو الثالثني".
ِ
-3أثناء بيانه ملعىن كلمة" اجلُ َمْي َمةُ" الواردة يف حديث َعائ َش َة -
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ -وأ ََان
َّيب -
َر ِض َي َّ
اَّللُ َعْن َها ،-قَالَ ْ
ت ":تَ َزَّو َج ِين النِ ُّ
َ
ت ِسنِني ،فَ َق ِدمنَا امل ِدينَةَ فَنَ زلْنَا ِيف ب ِين احلا ِر ِ
بِْنت ِس ِ
ث بْ ِن َا ْزَرٍّج،
ّ
َ
ُِ
ْ
َ
َ
َ
()2
َ
ِ
ِ
ِ
وما َن"...
فَ ُوعك ُ
ْت فَتَ َمَّر َق َش َعري ،فََِو َىف ُمجَْي َمةً فَأَتَْتين أ ُّمي أ ُُّم ُر َ
ومجّةُ اإلنسان
قال اإلمام احلُ َ(م ْي)3دي ":اجلُ َمْي َمةُ تصغري ُمجّةُ ،
جمتمع شعر انصيته"...
ِ
-4أثناء تفسريه ملعىن كلمة(اجل ْذل) ،الواردة يف حديث ابن
()4
عباس -رضي هللا عنهما ...-فَ َق َ ِ ِ
صا ِر :أ ََان ُج َذيْلُ َها
ال قَائ ٌلِ م َن ا(5ألَ)نْ َ
امل َح َّك ُ َ ،وعُ َذيْ ُق َهاِ ...منَّا أ َِمريٌَ ،وِمْن ُك ْم أَمريٌ...
ُ
( )1احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".49 :1،
( )2البخاري" ،اجلامع الصحيح" ،كتاب مناقب األنصار ،ابب تزويج النيب –صلى
هللا عليه وسلم – عائشة)3894( ،55 :5 ...؛ ومسلم بن احلجاج"،
الصحيح" ،كتاب النكاح ،ابب تزويج األب البكر الصغرية.62 :4،
( )3احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني" ،528 :1،وانظر أيضاً:1( :
.)383 ،331 ،322 ،40
ِ
ِ
( )4اجلِ ْذ ُل :أصل الشجرة ،وأصل كل شيء ج ْذلُهُ ،انظر :احلُ َمْيدي "،تفسري
(ج َذيْلُ َها امل َح َّك ُ ):
غريب ما يف الصحيحني" ،131 :1 ،ومعىن مجلة ُ
ُ
يُ ْستَ ْش َفى برأي عند الشدائد اليت أحضرها ،انظر :احلُ َمْي ِدي "،تفسري غريب
ما يف الصحيحني".40 :1 ،
( )5البخاري" ،اجلامع الصحيح" ،كتاب احلدود  ،ابب رجم احلبلى يف الزان إذا
أحصنت.)6830( ،168 :8 ،
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ِ
ِ
َّجَرة الْ َم ْقطُوعَ ،وقد
قال اإلمام احلُ َم ْيدي ":اجل ْذ ُل :أصل الش َ
يسمى الْعود ِج ْذالً ،وي َقالِ :ج ْذل بِ َكسر ِْ
فتحها وتصغريه
اجليم َو َ
َُ
ُ
ْ
()1
َّخلَة ،وتصغريه عُ َذيْق"...
الع ْذق ِابلْ َفْتح الن ْ
ُج َذيْل ،و َ

( )1احلُ َمْي ِدي" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني".40 :1 ،
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اخلامتة:
يف اتام هذا البحث الذي نرجو أن نكون قد أجنزانه كما
ينبغي ،نَ ّو ُد أن نذكر أهم النّتائج ،والتّوصيات:
أوالً :نتائج البحث:
 -1متثلت مظاهر عناية اإلمام احلُ َمْي ِدي ابلصحيحني -كأحد علماء
املدرسة احلديثية األندلسية يف القرن اخلامس اهلجري -من
االل:
أ-مجعه بني أحاديثهما يف كتابه(اجلمع بني الصحيحني).
ب -تفسري غريب ألفاظهما يف كتابه(تفسري غريب ما يف
الصحيحني).
 -2معرفة القارئ ملا يشكل من معاين ألفاظ أحاديث الصحيحني
أو أحدمها كان الدافع األساسي لتصنيف اإلمام احلُ َمْي ِدي
لكتابه(تفسري غريب ما يف الصحيحني).
 -3مبا أن اإلمام احلُ َمْي ِدي اشتغل بكتابه(اجلمع بني الصحيحني)
إىل آار حياته ،فهذا يعين أن كتابه(تفسري غريب ما يف
الصحيحني) آار كتبه تصنيفاً على اإلطالق.
 -4عالقة كتاب(تفسري غريب ما يف الصحيحني) بكتاب (اجلمع
بني الصحيحني) عالقة الفرع ابألصل؛ فاألصل كتاب(اجلمع
بني الصحيحني) ،والفرع كتاب(تفسري غريب ما يف
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الصحيحني)؛ إذ هو تفسري لغريب أحاديث الصحيحني اليت
مجع بينها يف كتابه(اجلمع بني الصحيحني).
 -5مبا أ ّن اإلمام احلُ َمْي ِدي رتب أحاديث كتابه(اجلمع بني
الصحيحني) على طريقة مسانيد الصحابة -رضي هللا عنهم،-
وقسمها إىل مخس مراتب :فبدأ مبسند العشرة ،مث ابمل َقدَّمني
بعد العشرة ،مث ابملكثرين ،مث ابملقلِّني ،مث ابلنساء ،وميز املتفق
من كل مسند على حدة ،وما انفرد به كل واحد منهما كذل ،
وعلى هذا املنهج رتب األلفاظ الغريبة الواقعة يف متون أحاديث
الصحيحني أو أحدمها يف كتاب(تفسري غريب ما يف
الصحيحني) ،وقد أدى هذا الرتتيب إىل صعوبة احلصول على
معىن الكلمة الغريبة.
 -6أورد األلفاظ الغريبة الواقعة يف متون أحاديث الصحيحني أو
أحدمها بثالث طرق:
األوىل :االقتصار على ذكر اللفظة الغريبة فقط ،وهي الطريقة
الغالبة.
الثانية :ذكر الكلمة الغريبة ضمن مجلة من منت احلديث
النبوي؛ ألن املعىن ال يُ ْف َه ُم إال هبا.
الثالثةِ :ذ ْك ُر منت احلديث كامالً ،فيشرحه شرحاً إمجالياً ،فكأن
املعىن العام للحديث هو الغريب.
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 -7ظهرت أمهية كتاب (تفسري غريب ما يف الصحيحني)من االل:
أ-أ ّن اإلمام احلُ َمْي ِدي فَ ّسَر يف كتابه الكلمات الغريبة الواقعة يف
متون أحاديث الصحيحني أو أحدمها؛ فالشيء يشرف بشرف ُمتَ َعلِ ِق ِه.
ب -إفادة احملدثني ،واللغويني ،واملفسرين من مادة الكتاب
العلمية.
ج -أ ّن الكتاب حفظ لنا مادة علمية ملصادر مل تصلنا يف علم
غريب احلديث ،مثل :كتاب أيب عبيدة ،والنضر بن مشيل ،وقطرب،
واألصمعي ،وغريهم.
 -8تنوعت طريقة اإلمام احلُ َمْي ِدي يف التعامل مع صور ألفاظ الرواية
املتعددة على النحو اآليت:
أ-االقتصار على ذكر صور الرواية دون ترجيح مع توجيه
معانيها.
ب -االقتصار على ذكر إحدى صور الرواي ة؛ ألهنا الراجحة.
ج -الرتجيح بني صور الرواية.
 -9تعددت مظاهر ضبط اإلمام احلُ َمْي ِدي حلركة لفظ الكلمات
الغريبة الواقعة يف متون أحاديث الصحيحني أو أحدمها،
فشملت ما أييت:
أ-ضبط الكلمة الغريبة بذكر حرفها األول.
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ب-ضبط الكلمة الغريبة ابلتنبيه على اإلعجام واإلمهال
للحرف.
ج -ضبط الكلمة الغريبة بذكر حركة احلرف.
د -ضبط الكلمة الغريبة احملتملة للتصحيف والتحريف من جهة
احلركة مع توجيه املعىن.
ه-ضبط الكلمة الغريبة ابمليزان الصريف.
و -ضبط الكلمة الغريبة ابلصيغة.
 -10أثبتت الدراسة عناية احملدثني ابملنت؛ إذ تعرضوا يف مصنفاهتم
لكل ما ُيص املنت من جوانب؛ مما يدحض دعوى اهتمامهم
ابلسند دون املنت.
اثنياً :التّوصيات:
يوصي الباحث مبا أييت:
أوالً :إبراز جهود علماء األندلس يف ادمة الصحيحني على
وجه اخلصوص.
اثنياً :إظهار جهود احملدثني يف دراسة اجلوانب املتعلقة ابملنت؛
إلثبات بطالن دعوى اهتمامهم ابلسند دون املنت.
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املصادر واملراجع:
ابن األابر ،حممد بن عبد هللا" .التكملة لكتاب الصلة" .حتقيق :عزت
احلسيين(.ط ،1دون مكان النشر ،ودون مؤسسة
النشر1375،ه).
األيب ،حممد بن اليفة" .إكمال املعلم" .حتقيق :حممد سامل هاشم.
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،ه).
ابن األثري ،املبارك بن حممد" .جامع األصول" .حتقيق :عبد القادر
األرانؤوط( .ط ،1دون مكان النشر :مكتبة احللواين ،دون سنة
النشر).
ابن األثري ،املبارك بن حممد" .النهاية يف غريب احلديث واألثر" .حتقيق
طاهر الزاوي ،وحممد الطناحي .بريوت :املكتبة العلمية، ،
1399ه ).
أمني ،أمحد أمني" .ضحى اإلسالم"( .دون رقم الطبعة ،القاهرة:مكتبة النهضة املصرية ،ودون سنة النشر).
أمني ،أمحد أمني" .فجر اإلسالم"( .دون رقم الطبعة ،القاهرة :مكتبة
النهضة املصرية ،ودون سنة النشر).
البخاري ،حممد بن إمساعيل" .اجلامع الصحيح" .نسخة مصورة عن
النسخة اليونينية ،مضافاً إليها ترقيم حممد فؤاد عبدالباقي،
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عناية :حممد زهري الزهريي( ،ط ،بريوت :دار طوق النجاة،
1422ه).
الرتمذي ،حممد بن عيسى الرتمذي ".اجلامع" .حتقيق :د .بشار عواد
معروف( .دون رقم الطبعة ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
(1998م).
ابن اجلعد ،علي بن اجلعد" .املسند" .حتقيق :عامر أمحد حيدر،
(ط ،1بريوت :مؤسسة اندر1410 ،ه)
"سر صناعة اإلعراب"(.ط ،1بريوت :دار
ابن جين ،عثمان بن جينُّ .
الكتب العلمية1421 ،ه).
زيهر ،جولد زيهر ".العقيدة والشريعة .ترمجة :حمد يوسف موسى،
وآارون (.ط ،1القاهرة :دار الكتاب العريب1946 ،م).
ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي ".كشف املشكل من حديث
الصحيحني" .حتقيق :د .علي البواب (.دون رقم الطبعة،
الرايض :دار الوطن ،دون سنة النشر).
ابن اجلوزي ،عبدالرمحن بن علي" .املنتظم يف تواريخ األمم وامللوك".
حتقيق :دُ .سهيل زكار( .ط ،2بريوت :دار الفكر1415 ،ه ).
اجلوهري ،إمساعيل بن محاد ".الصحاح" .حتقيق :د .إميل يعقوب.
(دون رقم الطبعة ،بريوت :دار الكتب العلمية1420،ه).
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ابن حبان ،حممد بن حبان ".الصحيح"( .اإلحسان يف تقريب صحيح
ابن حبان) .حتقيق :شعيب األرانؤوط (.ط ،1بريوت :مؤسسة
الرسالة1408 ،ه).
ابن حجر ،أمحد بن علي بن حجر ".تقريب التهذيب" .حتقيق :حممد
عوامة(.ط ،1سوراي :دار الرشيد1406،ه).
ابن حجر ،أمحد بن علي بن حجر ".فتح الباري شرح صحيح
البخاري"(.ط ،1بريوت :دار السالم1421،ه)
ابن حجر ،أمحد بن علي بن حجر" .نزهة النظر شرح خنبة الفكر يف
مصطلح أهل األثر"(.دون رقم الطبعة ،دمشق :نشر مكتبة
اخلافقني1400،ه).
ابن حجر اهليتمي ،أمحد بن حممد ".الفتاوى احلديثية"(.دون رقم
الطبعة ،ودون مكان النشر :دار الفكر ،دون سنة النشر).
احلريب ،إبراهيم بن إسحاق ".غريب احلديث" .حتقيق :د .سليمان
العايد(.ط ،1مكة املكرمة :نشر جامعة أم القرى1405 ،ه).
احلُ َمْي ِدي ،حممد بن أيب نصر" .تفسري غريب ما يف الصحيحني".
حتقيق :د .زبيدة حممد(.ط ،1القاهرة :مكتبة السنة،
1415ه ).
احلُ َمْي ِدي ،حممد بن أيب نصر .جذوة املقتبس .حتقيق :إبراهيم
األيباري(.ط ،2بريوت :دار الكتاب اللبناين1410،ه).
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احلُ َمْي ِدي ،حممد بن أيب نصر" .اجلمع بني الصحيحني" .حتقيق :د.
علي البواب(.ط ،1بريوت :دار ابن حزم1419 ،ه ).
احلُ َمْي ِدي ،عبد هللا بن الزبري ".املسند" .حتقيق :حسن أسد(.ط،1
سوراي :دار السقا ،دون سنة النشر).
ابن حنبل ،أمحد بن حممد بن حنبل ".املسند" .حتقيق :شعيب
األرانؤوط ،وآارون(.ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1421،ه).
اخلازن ،علي بن حممد ".لباب التأويل يف معاين التنزيل"(.ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية1415 ،ه)
اخلطيب البغدادي ،أمحد بن علي بن اثبت ".األمساء املبهمة يف األنباء
احملكمة" .حتقيق :د.عز الدين علي السيد (.ط ،3مصر:
مكتبة اخلاجني1417 ،ه).
ابن الكان ،أمحد بن حممد ".وفيات األعيان وأنباء أنباء الزمان".
حتقيق :د .إحسان عباس(.دون رقم الطبعة ،بريوت :دار صادر،
1397ه ).
ابن اري اإلشبيلي ،حممد بن اري ".الفهرست" (.ط ،2دون رقم
الطبعة ،ودون مكان النشر1382 ،ه).
الدار قطين ،علي بن عمر ".السنن" .حتقيق :شعيب األرانؤوط،
وآارون (.ط .1بريوت :مؤسسة الرسالة1424 ،ه).
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الداين ،عثمان بن سعيد ".السنن الواردة يف الفنت وغوائلها والساعة
وأشراطها" .حتقيق :رضاء هللا ملباركفوري(.ط،1السعودية :دار
العاصمة1416،ه).
ابن ُدريد ،حممد بن احلسن" .مجهرة اللغة"( .دون رقم الطبعة ،بريوت:
دار صادر ،دون سنة النشر).
الذهيب ،حممد بن أمحد ".تذكرة احلفاظ"( .دون رقم الطبعة ،اهلند :طبع
دائرة املعارف العثمانية1377 ،ه).
الذهيب ،حممد بن أمحد ".سري أعلم النبالء" .حتقيق :شعيب
األرانؤوط (.ط ،11بريوت ،مؤسسة الرسالة1405 ،ه).
الذهيب ،حممد بن أمحد" .معجم الشيوخ الكبري" .حتقيق :د .حممد
احلبيب اهليلة(.ط ،1الطائف :مكتبة الصديق1408 ،ه).
الرامهرمزي ،احلسن بن عبد الرمحن ".أمثال احلديث" .حتقيق :أمحد
متام(.ط ،1بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية1409 ،ه)
الزبيدي ،حممد بن حممد ".اتج العروس من جواهر القاموس"(.دون رقم
الطبعة ،ودون مكان النشر :نشر دار اهلداية ،دون سنة النشر).
الزركلي ،اري الدين" .األعالم"(.ط ،3دون رقم الطبعة ،ودون مكان
النشر ،ودون سنة النشر).
الزخمشري ،حممود بن عمر ".الفائق يف غريب احلديث" .عناية :إبراهيم
مشس الدين (.دون رقم الطبعة ،بريوت :دار الكتب العلمية،
1417ه ).
- 426 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

السخاوي ،حممد بن عبد الرمحن" .فتح املغيث شرح ألفية احلديث".
حتقيق :صالح حممد عويضة( .ط،1بريوت :دار الكتب
العلمية1417 ،ه)
ِ
السكيت ،يعقوب بن إسحاق ".إصالح املنطق" .حتقيق :أمحد
ابن ّ
حممد شاكر ،وعبد السالم هارون (.ط ،3مصر :دار املعارف،
دون سنة النشر).
سالمة ،حممد الف سالمة ".لسان احملدثني"(.ط ،1العراق :دون
مؤسسة النشر2007( ،م).
سيسامل ،عصام سامل ".جزر األندلس املنسية"(.ط ،1بريوت :دار العلم
للماليني1984 ،م).
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ".التطريف يف التصحيف .حتقيق:
د .علي البواب( ،ط،1دون مكان النشر ،ودون مؤسسة النشر،
1409ه ).
ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرمحن ".علوم احلديث" .حتقيق :د .نور
الدين عرت(.ط ،3بريوت :دار الفكر1418 ،ه ).
الطرباين ،سليمان بن أمحد ".املعجم الكبري" .حتقيق :محدي
السلفي(.ط ،2دون مكان النشر :مكتبة ابن تيمية ،دون سنة
النشر).
الطحان ،حممود الطحان ".أصول التخريج ،ودراسة األسانيد"( .ط،2
الرايض :مكتبة املعارف ،دون سنة النشر).
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أبو عبيد ،القاسم بن سالم" .غريب احلديث"( .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1406 ،ه).
ابن عساكر ،علي بن احلسني ".اتريخ مدينة دمشق" .حتقيق :عمر
العمروي (.ط ،1دمشق :دار الفكر1418، ،ه)
العسكري ،احلسن بن عبدهللا ".تصحيفات احملدثني" .حتقيق :حممود
مرية (.ط ،1القاهرة ،دون مؤسسة النشر1402 ،ه).
ابن العماد احلنبلي ،عبد احلي بن أمحد ".شذرات الذهب يف أابار من
ذهب" .حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا(.ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1419 ،ه).
أبو عوانة ،يعقوب بن إسحاق اإلسفراييين ".املسند الصحيح املخرج
على صحيح مسلم" .حتقيق :د .أمحد بن حسن احلارثي(.ط،1
املدينة املنورة :نشر اجلامعة اإلسالمية1435 ،ه).
العيين ،حممود بن حممد ".عمدة القارئ شرح صحيح البخاري"( .دون
رقم الطبعة ،ودون مكان النشر :دار الفكر ،دون سنة النشر).
ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكراي "،جممل اللغة" .حتقيق :زهري
عبداحملسن سلطان( .ط ،2مؤسسة الرسالة ،بريوت،
1406ه).
ابن فارس ،أمحد بن فارس ".معجم مقاييس اللغة" .عناية :حممد
مرعب ،وفاطمة أصالن(.دون رقم الطبعة ،بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب1422 ،ه).
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الفيومي ،أمحد بن حممد ".املصباح املنري"(.دون رقم الطبعة ،بريوت،
املكتبة العلمية ،ودون سنة النشر).
القاري ،علي بن سلطان ".مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح".
(دون رقم الطبعة ،بريوت :دار الفكر 1422 ،ه).
القامسي ،سعيد بن قاسم ".حماسن التأويل" .حتقيق :حممد ابسل(.ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه ).
القاضي عياض ،عياض بن موسى ".مشارق األنوار على صحاح
اآلاثر" (.دون رقم الطبعة ،ودون مكان الطبع :نشر املكتبة
العتيقة ،دون سنة الطبع).
القرطيب ،حممد بن أمحد" .اجلامع ألحكام القرآن" .حتقيق :أمحد
الربدوين ،وإبراهيم اطفيش(.ط ،2القاهرة :دار الكتب املصرية،
1384ه).
حمي
القرطيب ،أمحد بن عمر ".املفهم ملا أشكل من تلخيص" .حتقيقّ :
الدين مستو ،وآارون(.ط ،2بريوت :دار ابن كثري1420 ،ه ).
ابن قرقول ،إبراهيم بن يوسف ".مطالع األنوار" .حتقيق :إبراهيم
يوسف(.دون رقم الطبعة ،قطر :نشر وزارة األوقاف ،دون سنة
النشر).
القسطالين ،أمحد بن حممد".إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري".
(ط ،7مصر :املطبعة األمريية ،دون سنة النشر).
- 429 -

منهج احلَُمْي ِدي األندلسي يف التعامل مع صور الرواية ،وضبط ألفاظها الغريبة يف كتابه (تفسري غريب ما يف الصحيحني) ،د .إبراهيم بركات عواد

ابن كثري ،إمساعيل بن كثري ".تفسري القرآن العظيم" .حتقيق :حممد
حسني مشس الدين( .ط،1دون مكان النشر :دون مؤسسة
النشر1419،ه).
ابن ماجة ،حممد بن يزيد ".السنن" .حتقيق :حممد مصطفى
األعظمي (.ط ،1دون مكان النشر ،ودون مؤسسة النشر،
1403ه ).
املازري ،حممد بن علي ".املعلم بفوائد مسلم" .حتقيق :حممد
الشاذيل(.ط ،2تونس :الدار التونسية للنشر ،دون سنة النشر).
مسلم بن احلجاج ".الصحيح" .طبعة مصححة على عدة خمطوطات،
ونسخ معتمدة(،دون رقم الطبعة ،تركيا :دار الطباعة العامرة،
دون سنة النشر).
املقري ،أمحد بن حممد ".نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب".
حتقيق :إحسان عباس(.دون رقم الطبعة ،بريوت :دار صادر،
1408ه).
املنذري ،عبد العظيم بن عبد القوي ".الرتغيب والرتهيب" .حتقيق:
إبراهيم مشس الدين(.ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1417ه ).
ابن منظور ،حممد بن مكرم ".لسان العرب"( .ط ،3بريوت :دار
صادر1414 ،ه)
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ابن انصر الدين الدمشقي ،حممد بن عبدهللا ".توضيح املشتبه" .حتقيق:
حممد نعيم العرقسوسي( .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة،
1414ه ).
أبو نعيم ،نعيم بن محاد املروزي" .الفنت" .حتقيق :مسري أمني الزهريي.
(ط ،1القاهرة :مكتبة التوحيد1412،ه).
النووي ،حيىي بن شرف النووي ".املنهاج شرح صحيح مسلم بن
احلجاج"( .ط ،1دمشق :دار اخلري1414 ،ه).
اهلروي ،أمحد بن حممد .الغريبني يف القرآن واحلديث" .حتقيق :أمحد
فريد املزيدي(.ط ،1دون مكان النشر ،ودون مؤسسة النشر،
1419ه ).
ابن هشام ،عبد املل بن هشام ".السرية النبوية"( .دون رقم الطبعة،
ودون مكان النشر :مؤسسة علوم القرآن ،دون سنة النشر).
ايقوت احلموي ،ايقوت بن عبد هللا ".معجم البلدان" (.ط ،2بريوت:
دار صادر ،دون سنة النشر).
أبو يعلى املوصلي ،أمحد بن علي بن املثىن املوصلي ".املسند" ،حتقيق:
حسني سليم أسد(.ط ،1دمشق :دار املأمون
للرتاث1404،ه).
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