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 Weird talkاسم المادة باإلنكليزي:  

 . غريب الحديثاسم المادة بالعربي: 

غريب الحديث  ، و إكمال المعلم بفوائد مسلم ، و صحيح البخاري مصدر او مصادر المحاضرة:  
و للخطابي اللغة،  الحديث واألثر، و تهذيب   أبي  مسلم، وسنن  ، وصحيح النهاية في غريب 

   داود.

 المحاضرة الرابعة : تكملة إلطالقات الغريب في الحديث:  •
 الغربة والبعد عن الدار والوطن، والعيش بين قوم غير قومه: -1

ِ ْبِن  العيش بعيدًا عن الموطن ومسقط الرأس يجعل   اإلنسان يحس بالغربة، َفَعْن َعْبِد َّللاه
ُعَمَر َرِضَي َّللاهُ َعْنُهَما، َقاَل: َأَخَذ َرُسوُل َّللاهِ َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم ِبَمْنِكِبي، َفَقاَل: »ُكْن 

ْنَيا َكَأنهَك َغِريٌب َأْو َعاِبُر َسِبيٍل« َوَكاَن اْبُن ُعَمَر، َيُقوُل: »ِإَذا َأْمَسْيَت َفاَل َتْنَتِظِر    ِفي الدُّ
َحَياِتَك   َوِمْن  ِلَمَرِضَك،  ِتَك  ِصحه ِمْن  َوُخْذ  الَمَساَء،  َتْنَتِظِر  َفاَل  َأْصَبْحَت  َوِإَذا  َباَح،  الصه

 ( 1)ِلَمْوِتَك«.

قال القاضي عياض: )وأصل الغربة الُبْعُد، وبه ُسمى الغريُب لُبْعد داره، وُسمى النفى  -
لذل "(.تغريبًا  القبائل  الُنزهاع من  قال: هُم   " الحديث:  الغريب فى  تفسير    ( 2) ك وورد 

 والنزاع هم الغرباء.

 

 (.6416) 8/89صحيح البخاري  (1)

 .1/456إكمال المعلم بفوائد مسلم  (2)



وقال الخطابي: )النُّزهاع َجْمُع َنِزيٍع َوُهَو اْلَغِريُب الهِذي َقْد ُنِزع ِمْن أَْهِلِه َوَعِشيَرِتِه، وُنَرى  -
(.وهللا أعلم َأنه َأراَد بذلك الُمهاجرين الذين َهَجرُ   وا ِدَياَرهم وَأوطانهم إلى هللا َعزه وَجله

(3 ) 
َمان   - ْساَلم ِحين بدَأ َكاُنوا َقِليال، وهم ِفي آخر الزه وقال األزهري: )َوِإنهَما َأَراَد َأنه أَهَل اإلِْ

 (4)  َيقلُّوَن إاّل َأنهم ِخيار(.
ِل أْمره كالَغِريب الَوحي - لة  وقال ابن األثير: أنهه َكاَن ِفي َأوه د الهِذي اَل أْهل َلُه ِعْنَدُه، ِلقه

َماِن   الزه آِخر  ِفي  اْلُمْسِلُموَن  َيِقلُّ  َأْي  َكاَن:  َكَما  َغِريبًا  وَسَيعود  َيْوَمِئٍذ،  المْسلمين 
 (5)  َفَيِصيُروَن كالُغَرَباء.

  َوُهوَ  َوَسلهمَ  َعَلْيهِ  هللاُ   َصلهى النهِبيِّ  ِإَلى اْنَتَهْيتُ : " ِرَفاَعةَ  َأُبو َقالَ : َقالَ  ِهاَلٍل، ْبنُ  ُحَمْيدُ  -
  َما   َيْدِري   اَل   ِديِنِه،  َعنْ   َيْسَألُ   َجاءَ   َغِريٌب،   َرُجلٌ   هللاِ   َرُسولَ   َيا :  َفُقْلتُ :  َقالَ   َيْخُطُب، 

 (6)..الخ. ِديُنُه،
 ظهري   بين   يجلس  وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  كان :  قاال  هريرة  وأبي  ذر،  أبي  عن  -

 صلى  هللا  رسول  إلى  فطلبنا  يسأل،  حتى  هو  أيهم   يدري   فال  الغريب  فيجيء  أصحابه،
 ( 7)أتاه.....الخ. إذا الغريب يعرفه مجلسا له نجعل أن  وسلم  عليه هللا

 

 

 

 .176-1/175غريب الحديث للخطابي   (3)

 .121-8/120تهذيب اللغة  (4)

 .3/348واألثر النهاية في غريب الحديث  (5)

 (.876)2/597 مسلم صحيح (6)

 (.4698)4/225 داود أبي سنن (7)



 يطلق لفظ الغرابة على الضالة من اإلبل:  -2

 هللاُ   َصلهى  هللاِ   َرُسولُ   َقالَ :  َقالَ   ُحَذْيَفَة،  يطلق أيضًا لفظ الغرابة على الضالة من اإلبل: َفَعنْ 
 الرَِّجالَ   َعْنهُ   أَلَُذودُ   ِإنِّي  ِبَيِدِه،  َنْفِسي  َوالهِذي  َعَدنٍ   ِمنْ   َأْيَلةَ   ِمنْ   أَلَْبَعدُ   َحْوِضي   ِإنه : »َوَسلهمَ   َعَلْيهِ 
ِبلَ   الرهُجلُ   َيُذودُ   َكَما  هللاُ   َصلهى  هللاِ   َرُسولَ   َأنه   ُهَرْيَرَة،  َأِبي  َوَعنْ ،  (8).«َحْوِضهِ   َعنْ   اْلَغِريَبةَ   اإلِْ

الُّ   اْلَبِعيرُ   ُيَذادُ   َكَما  َحْوِضي  َعنْ   ِرَجالٌ   َلُيَذاَدنه   ....َأالَ :»َفَقالَ   اْلَمْقُبَرَة،  َأَتى  َوَسلهمَ   َعَلْيهِ   الضه
ُلوا  َقدْ  ِإنهُهمْ : َفُيَقالُ  َهُلمه  َأاَل  ُأَناِديِهمْ   (9) ." ُسْحًقا ُسْحًقا َفَأُقولُ  َبْعَدكَ  َبده

 يطلق على غير المسلم من أهل الكتاب وسط المسلمين:   -3

ادُ   وكذلك يطلق على غير المسلم من أهل الكتاب وسط المسلمين، َفَعنْ    َأْوٍس،   ْبنُ   َشده
اِمِت،  ْبنُ   َوُعَباَدةُ  ُقُه،   َحاِضرٌ   الصه   ِإذْ   َوَسلهمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلهى  َّللاهِ   َرُسولِ   َلِعْندَ   ِإنها:  َقالَ   ُيَصدِّ

  اْلَباِب،   ِبَغْلقِ   َفَأَمرَ   َّللاهِ،  َرُسولَ   َيا   اَل :  ُقْلَنا  اْلِكَتاِب،  أَْهلَ   َيْعِني  « َغِريٌب؟  ِفيُكمْ   َهلْ : »َقالَ 
 َصلهى  َّللاهِ   َرُسولُ   َوَضعَ   ُثمه   َساَعًة،  َأْيِدَيَنا  َفَرَفْعَنا  «َّللاهُ   ِإاله   ِإَلهَ   اَل   َفُقوُلوا  َأْيِديُكمْ   اْرَفُعوا: »َفَقالَ 
  ِبَها،   َوَأَمَرْتِني  اْلَكِلَمِة،  ِبَهِذهِ   َبَعْثَتِني  ِإنهكَ   اللهُهمه   ّلِلهِ،  اْلَحْمدُ : »َقالَ   ُثمه   َيَدهُ   َوَسلهمَ   َعَلْيهِ   هللاُ 

 (10).«َلُكمْ   َغَفرَ   َقدْ   َّللاهَ   َفِإنه   َأْبِشُروا: »َقالَ   ُثمه   «ِميَعادَ الْ   ُتْخِلفُ   اَل   ِإنهكَ   اْلَجنهَة،  َعَلْيَها  َوَوَعْدَتِني

 

 

 (.248)1/217 مسلم صحيح (8)

 (.249)1/218 مسلم صحيح (9)

 (.1844)679/ 1 للحاكم الصحيحين على  المستدرك (10)

 


