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 الرابعة المحاضرة
 الخطوة الخامسة: غريب الحديث

وىو عبارة عما وقع في متون األحاديث من األلفاظ الغامضة البعيددة  
)الحببديث لدديس ىددو  )غريببب الحببديث مددن الفيددمل لامددة اهددتعماليال و 

 . 1)فيذا األخير يرجع إلى االنفراد من جية الرواية الغريب 
أىدل العمدم عامدةل وىو فن ميمل يابح جيمو بأىل الحديث خاصةل ثم ب

والخددددوه فيددددو لدددديس بدددداليينل والخدددداجه فيددددو حايدددد  بددددالتحر  جدددددير 
بدددالتوقي. وممدددا يددددل عمدددى لىميتدددو مدددا قالدددو ابدددن الصددد ح  رويندددا عدددن 
الميمددددوني قددددال ... هددددجل لحمددددد بددددن حنبددددل عددددن حددددر  مددددن  ريددددب 
الحديثل فاال  " هموا لصحاب الغريبل فإني لكره لن لتكمدم فدي قدول 

 . 2)" فُأْخِطئ   بالظَّن   -عميو وهمم صمى اهلل-رهول اهلل 
فالباحددث فددي ىددذه الخطددوة إذن ينظددر فددي مددتن حددديث البدداب ليددر  مددا 
فيددددو مددددن للفدددداظ  امضددددة و ريبددددة تحتدددداج لبيددددان فيعمددددد إلددددى الكتددددب 
المصددددنفة فددددي الغريددددب يهددددتخرج منيددددا المعدددداني المددددذكورة فددددي للفدددداظ 
األحاديددثل ومددن ىددذه الكتددب   ريددب الحددديث ألبددي عبيددد الااهددم بددن 

مل و ريدددددب الحدددددديث البدددددن قتيبدددددةل و ريدددددب الحدددددديث لمخطدددددابيل هددددد 
 والنياية في  ريب الحديث واألثر البن األثير.

وينبغددي التنبددو عمددى لنددو فددي حددال لددم يجددد الباحددث معنددى الكممددة التددي 
اإلهددتفادة يطمبيددا فددي كتددب الغريددب فبإمكانددو الرجددوع لكتددب المعدداجم و 

 منيا في بيان المعاني.
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 معنى العام للحديث:الخطوة السادسة: ال
وىي مدن الخطدوات الرجيهدة الميمدة التدي تمثدل الجاندب العممدي لمهدنة  

النبويددةل فالمعدداني المطمددوب إيصدداليا واألفكددار واألحكددام ال ددرعية كددل 
ذلك يتحا  ىنال وتعتمد ىذه الخطدوة عمدى الثدرال الثادافي لمباحدث مدن 

إلن دال نحو وصدر  وب  دة وعايددة وفادو ولخد   وزىدد وقددرة عمدى ا
والتعبيددر والددتحكم باأللفدداظ والمعرفددة بالمصددطمحاتل فينددت  عنددو بيانددا 

مددن ىددذا الحددديث الددذ  صدددر  -صددمى اهلل عميددو وهددمم-لمددراد النبددي 
عنددول وبإمكددان الباحددث ىنددا اإليجدداز واإلختصددارل وبإمكانددو التطويددل 
وىو األفضل لكدن مدن  يدر اهدتطراد فدي مواضديع جانبيدة لدم يتناوليدا 

 باب.متن حديث ال
ويهددددتطيع الباحددددث ىنددددا لن يعددددره المعنددددى العددددام عمددددى  ددددكل قطعددددة 
واحددة مهترهدمةل وبإمكاندو وضدع عنواندات داخدل ىدذه الخطدوة تددت لم 
مددع مددتن الحددديثل وبإمكانددو اهددتعمال التنادديط عنددد الحاجددة لددذلكل مددع 
التنبيو عمى تجنب التكرار عند  رحو لألحاديث بدل يندوع فدي كيفيدات 

مل عن الاارئل وعميو اهدتعمال حهدن الددخول فدي البيان كي يدفع الم
 بداية المعنى العام لكل حديث.

وفدددي حدددال ا دددتراك لكثدددر مدددن حدددديث بدددالعنوان الفرعدددي تكدددون دراهدددة 
الخطوات األخدر  مهدتامة لكدل حدديث ويجمدع المعندى العدام لمحدديثين 
لو األحاديددددث فددددي مكددددان واحدددددل ومثددددل ذلددددك خطددددوة  مددددا يهددددتفاد مددددن 

 األحاديث(.
 الهابعة  ما يهتفاد من الحديث وةالخط
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وىدددي عبدددارة عدددن الفواجدددد والممدددح والمطددداج  التدددي تهدددتنبط مدددن مدددتن   
الحدددديثل وىدددي قهدددمان لوليدددا مدددا يجدددده الباحدددث منصوصدددا عميدددو فدددي 
كتب ال روح يوردىدا ال دارح عندد  درحو لمحدديث و البدا مدا تدأتي بعدد 
ى قددوليم  وفددي الحددديث كددذال و  دل الحددديث عمددى كددذال و  حددّث عمدد

 كذال ونحوىا.
وثانييا  ما يفيمو الباحثل ويهتنبطو بإعمال فكره في النظر فدي مدتن 

 حديث الباب. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


