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 الم على رسول هللا ، وعلى آله وصحبه ومن وااله ، وبعد :الة والس  احلمد هلل ، والص  
 

عن    ثت فيها ، حتد   "ريب احلديثغ"يف كتابه  _ رمحه هللا_ ملنهج اإلمام ابن قتيبة  خمتصرة   فهذه دراسة  
ثت ابختصار يف تفسريها ، كما حتد  منهجه طريقة ترتيبه هلذا الكتاب ، ومنهجه يف اختيار ألفاظ الغريب ، و 

مت وقد قد  ،       يف الكتب بعده  نت أثر هذا الكتابمث بي  يف هذا الكتاب ،  وأثرهعن مذهبه العقدي 
من حيث حتقيق  _ رمحه هللا _ ، وهلذا الكتاب ابن قتيبة اإلمام لكتاب هلذا البحث بتعريف خمتصر ملؤلف ا

 راسات املعاصرة حوله .والد   ، وذكر طبعاتهامسه ، 
 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 3 - 

  ملؤلفاب التعريف : 
ولد        ، ويعرف ابلقتيب والقتييب ، البغدادي د املروزي وري أبو حمم  ين  تيبة الد   هو عبدهللا بن مسلم بن ق  

بن ام ، فدرس احلديث والفقه على إسحاق وتعل  ، ونشأ هبا ، هـ 213الراجح _ سنة  ببغداد _ على
أيب و    ، ايشي الر   الفضل  أيبو  ، الزايدي إسحاق أيب على واألدب واللغة يه ، وحرملة التجييب ، وغريمها ،راهو 

ن من العلوم والفنون ك  وملا متجستاين ، واجلاحظ ، وأيب سعيد الضرير ، ومجاعة وردوا بغداد ، الس   حامت 
فبعد صيته ، وسارت الركبان مبؤلفاته وتزاحم عليه ث هبا ، وص ن ف ، ومجع ، فحد  ، جلس لإلفادة يف بغداد 

، أصبغ القرطيب ، وغريهم  رستويه النحوي املشهور ، وقاسم بن، ومن أشهرهم : ابنه أمحد ، وابن دالطالب 
ور ، مث ين  من أجلها إىل د         ب  س  ور ، فأقام هبا مدة ن  ين  كل قضاء الد   ه الفتح بن خاقان وزير املتو وقد ول  

يف العربية ، واألدب ،  وكان رأسا          هـ ، 276رجع إىل بغداد ، ومل يزل هبا يفيد حىت وافته املنية سنة 
لسنة ومنهج السلف ، وكتبه فوق ابتباع ا ، مشهورا   ، فاضال   نا  ي   ، د   والنوادر ، واألخبار ، وأايم الناس ، ثقة  

على اجلهمية واملشبهة ، أدب الكاتب ، األشربة ،  والرد اللفظ يف الختالف:  املطبوع منهاالستني ، 
بيد يف غريب احلديث ، األنواء ، أتويل الرؤاي ، أتويل خمتلف احلديث ، أتويل مشكل إصالح غلط أيب ع  

عراء ، عيون األخبار ، غريب احلديث ، فضل العرب والتنبيه القرآن ، تفسري غريب القرآن ، الشعر والش
 . (1)على علومها ، املسائل واألجوبة يف احلديث واللغة ، املعارف ، املعاين الكبري ، امليسر والقداح 

 

  : التعريف ابلكتاب 
o : اسم الكتاب  

، أو ترمجت إليه وأشارت هبذا السم "غريب احلديث" يف عدد من الكتب اليت ذكرته الكتاب ورد 
         ،  (3)ؤلف نفسه يف عدد من كتبه ، وهو كذلك جاء هبذا السم عند امل (2) ابن قتيبةاإلمام ملؤلفه 
 . (4) رمبا مساه "تفسري غريب احلديث" ه أحيان  إل أن

o : طبعات الكتاب 

                            
( ، 10/170( ، اتريخ بغداد للخطيب )183( ، طبقات النحويني واللغويني )1/30مصادر ترمجته : هتذيب اللغة لألزهري ) (1)

( ، سري أعالم النبالء 3/42( ، وفيات األعيان لبن خلكان )2/143( ، إنباه الرواة للقفطي )4/452سمعاين )األنساب لل
  ( .2/63( ، بغية الوعاة للسيوطي )13/296للذهيب )

  .( ، وغريها 4/34( ، معجم األدابء لياقوت )10/170( ، اتريخ بغداد للخطيب )89ينظر : معرفة علوم احلديث للحاكم ) (2)

( ، عيون األخبار 265،  136،  93،  82( ، أتويل مشكل القرآن )109( ، األشربة )56ينظر : أدب الكاتب ) (3)
  ( ، وغريها .29( ، غريب القرآن )4/9،  2/244)

  ( .93ينظر : أتويل مشكل القرآن للمؤلف ) (4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 4 - 

وهذه      ثة أجزاء ، م يف ثال1977بتحقيق الدكتور عبدهللا اجلبوري يف بغداد عام أول  بع الكتاب ط  
بع أيضا طبعة اثنية بتحقيق الدكتور رضا السويسي عام الطبعة من أجود الطبعات للكتاب ، وط  

 م .1988، وهناك طبعة اثلثة للكتاب بعناية نعيم زرزور عام يف تونس م 1979
o : الدراسات املعاصرة حول الكتاب 

ذا الكتاب ، هل هحتقيقهبا الدكتور عبدهللا اجلبوري  املقدمة اليت ابتدأ عليه يف هذا الباب : مما وقفت  
اليت قام هبا دراسة ال وأخريا   وكذلك ما كتبه الدكتور رضا السويسي يف مقدمة حتقيقه هلذا الكتاب ،

من منشورات  وهو ، "اللغوية وجهوده قتيبة ابن" كتابه ضمن الكتاب هلذا العكش مسلم عمر الدكتور
  . (1) العربية املتحدة إلماراتادولة اجملمع الثقايف يف 

 

  القيمة العلمية للكتاب : 
    من الشهرة والذيوع والعناية به  وفري   ابن قتيبة _ رمحه هللا _ حظ  إلمام كان لكتاب "غريب احلديث" ل

 ثت به طائفة  منهم ، وحد   عند مجهرة كبرية من أهل اللغة واحلديث واألدب والفقه والتفسري ، فروته طائفة  
وقد اعتمد عليه كثري  ممن ألف يف ،  خرى ، وجعلوه من أصول كتب غريب احلديث على كثرة ما ألف فيهأ

عن كتاب غريب احلديث  قال اإلمام اخلطايب متحداث  غريب احلديث ، وغريه _ كما سيأيت إبذن هللا _ ، 
، ومما أليب عبيد _   احلديث  : مل أيل أن يبلغ به شأو املربز السابق _ يعين : غريب (2)لإلمام ابن قتيبة 

أن اإلمام األزهري ذكره يف صدر مقدمته لتهذيب اللغة ، واحتفى به  القيمة العلمية للكتابعلى  يدل أيضا  
ث ابن األثري يف مقدمة  صاحلة من مواده يف تضاعيف كتابه ، وقد حتد  ، وعده من موارد كتابه ، ونثر مجلة 

ويف الكتابني غىن ومندوحة عن كل          ، وكتاب ابن قتيبة ، فقال : بيد كتابه النهاية عن كتاب أيب ع  
كتاب ذكرنه قبل ، إذ كان قد أتيا على مجاع ما تضمنت األحاديث املودعة فيهما من تفسري وأتويل ، 

 . (3)وزادا عليه فصارا أحق به وأملك له 
 

  : ترتيب الكتاب 
 ن قتيبة يف ترتيبه هلذا الكتاب يف النقاط التالية :ميكن تلخيص املنهج الذي سار عليه اإلمام اب

ث فيها عن أمهية معرفة غريب احلديث ، وأثر هذه املعرفة يف الكتاب مبقدمة حتد  اإلمام ابن قتيبة افتتح  ▪

                            
  استفدت منه كثريا  يف هذا البحث فجزاه هللا خريا  . وقد أعارين هذا الكتاب أخي الشيخ أمين الشريدة حفظه هللا ، وقد (1)

 ( .1/70غريب احلديث للخطايب ) (2)
  ( .8-1/7النهاية يف غريب احلديث واألثر ) (3)
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مث أشار إىل أمهية فهم أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم ، وفقهها ، وساق بعض األمثلة لذلك ، 
ث عن كتاب أيب وحتد  لى طالب العلم يف معرفة الغريب ، ، وما فيه من التيسري ع التأليف يف هذا الباب

ؤنة قد كفوا بتأليف هذا الكتاب م، فبني مكانته ، وأن محلة احلديث بيد يف تفسري غريب احلديث ع  
تفسري الغريب ، والبحث عنه ، وأنه كان يرى أن كتاب أيب عبيد قد مجع تفسري غريب احلديث ، لكن 

، فحمل على نفسه تتبع األلفاظ  له بعد النظر والتفتيش واملذاكرة أن ما تركه حنو مما ذكر أو أكثر تبني
، مث وفق منهج ذكره _ وسيأيت بيانه عند الكالم على منهجه يف الكتاب _ بيد الغريبة مما أغفله أبو ع  

 ختم املقدمة ببيان طريقته يف ترتيب مادة هذا الكتاب .

ن قتيبة بتفسري األلفاظ الدائرة بني الناس يف الفقه وأبوابه ، والفرائض وأحكامها كالوضوء ابتدأ اإلمام اب ▪
 ، والصالة ، والزكاة ، واألذان ، والصيام ، والعتاق ، والطالق ... اخل .

 عى تناقضها .د  مث شرع بتفسري غريب أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم ، وضمنه األحاديث اليت ي   ▪

فبدأ ابخللفاء األربعة ، مث بقية العشرة ، وذكر بعد ذلك ، حابة رضي هللا عنهم أبحاديث الص  مث تاله  ▪
، فذكر أحاديث عدد حابة رضي هللا عنهم دون ترتيب معني ، وختم هذا القسم ابلنساء عددا  من الص  

 .حابيات رضي هللا عنهن من الص  

 مث تاله أبحاديث التابعني ، ومن بعدهم . ▪

بذكر أحاديث غري منسوبة ، مسع أهل اللغة يذكروهنا ، ول يعرف أصحاهبا ول طرقها  ختم الكتاب ▪
 . بيد كتابه أضعافا  حاديث اليت ختم هبا أبو ع  ، لطيفة املعاين ، تزيد على األ حسنة األلفاظ

ول   وف ، ، فهي غري مرتبة على احلر  معينا   مل يراع اإلمام ابن قتيبة ترتيب األحاديث يف أبواهبا ترتيبا   ▪
أو  لواحد تلو اآلخر دون ترتيب معني ، فيذكر نص احلديث كامال  على املوضوعات ، وإمنا ذكرها ا

   ، مث يذكر بعده السند يف أغلب األحاديث ، مث يشرح األلفاظ اليت يرى أهنا غريبة . خمتصرا  
 

  : منهج املؤلف يف اختيار ألفاظ الغريب 
 _ يف مقدمة كتابه "غريب احلديث" إىل أنه سعى إىل إكمال ما كتبه أبو أشار اإلمام ابن قتيبة _ رمحه هللا

_ على سعته عبيد القاسم بن سالم _ رمحه هللا _ يف كتابه "غريب احلديث" حيث مل يستوعب يف مصنفه 
 مل يذكرها       مجيع ألفاظ غريب احلديث واآلاثر ، فقد اجتمع لبن قتيبة عدد واف من ألفاظ الغريب _ 

 قد كنت زمان      آخر ، يقول ابن قتيبة :  أبو عبيد يف كتابه ، وهي تستحق أن يضع ألجل تفسريها كتااب  
مث تعقبت ذلك ،     وأن الناظر فيه مستغن به ، أرى أن كتاب أيب عبيد قد مجع تفسري غريب احلديث 

وفسرته على حنو مما  ، ما أغفل فتتبعت ، منه أكثر أو ، ذكر مما حنوا   تركه ما فوجدت ؛ابلنظر والتفتيش واملذاكرة 
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 . (1)إسناده ، والقطع ملا مل أعرفه  ابإلسناد ملا عرفت، فسر 
  ومما يالحظ يف منهج اإلمام ابن قتيبة _ رمحه هللا _ يف اختيار ألفاظ الغريب النقاط التالية :

ه أبو عبيد يف كتابه ، إل ما كان له تعلق لشيء مما ذكر  ض  ر  ع  التزم اإلمام ابن قتيبة _ رمحه هللا _ أن ل يـ   ▪
ومل أعرض لشيء مما ، قال ابن قتيبة : ، فيذكره مع الزايدة يف التفسري والبيان أبمر ذكره يف هذا الكتاب 

ذكره أبو عبيد ، إل أحاديث وقع فيها ذلك ، فنبهت عليه ، ودللت على الصواب فيه ، وأفردت هلا  
ط ، وإل حروفا  تعرض يف ابب ، ول يعمل ذلك الباب إل بذكرها ؛ كتااب  يدعى كتاب إصالح الغل

 . (2)فذكرهتا بزايدة يف التفسري والفائدة ، ولن خيفى ذلك على من مجع بني الكتابني 

ذكر     ،  مستقال   مل يتعقب اإلمام ابن قتيبة _ رمحه هللا _ أاب عبيد يف هذا الكتاب ، وإمنا أفرد كتااب   ▪
فنبه عليه ، وذكر الصواب فيه وقد مسى  يه أبو عبيد مما ذكره يف كتابه "غريب احلديث" ، فيه ما أخطأ ف

وقد بلغت مآخذ ابن قتيبة فيه على أيب عبيد ، كتابه هذا : "إصالح غلط أيب عبيد يف غريب احلديث" 
 . (3) _ رمحهما هللا _ ثالثة ومخسني مأخذا  

 هذا الكتاب على األلفاظ الغريبة الواردة يف األحاديث مل يقتصر اإلمام ابن قتيبة _ رمحه هللا _ يف ▪
دق عليها وصف الغرابة ، يقول ابن قتيبة : ص  _ ألمور أخرى ل ي   ، وإمنا عرض _ قصدا   واآلاثر

وأحاديث  ، وأمثاهلا، فأودعته من قصار أخبار العرب ، على الغريب  وكرهت أن يكون الكتاب مقصورا  
، وميتع قارئه  ، لتكثر فائدة الكتاب،  ، أو يوافق لفظه لفظهاكل احلديث ما يش، وألفاظهم ، السلف 

 . (4)على معرفته وحتفظه  ويكون عون  

حاول اإلمام ابن قتيبة _ رمحه هللا _ أن جيمع يف كتابه هذا ألفاظ الغريب اليت مل يذكرها أبو عبيد يف   ▪
األحاديث واآلاثر مما مل يذكره يف هذا  ، إل أنه بعد أتليفه هلذا الكتاب سئل عن غريب بعضكتابه 

، وقد بلغ عدد املسائل امسه "املسائل واألجوبة"  له كتاب مستقل  ضمنالكتاب ، فقام بتفسريها وبياهنا 
   .  (5)املتعلقة ابلغريب يف هذا الكتاب ما يزيد بقليل على املئة مسألة 

 

  : منهج املؤلف يف تفسري األلفاظ 

                            
(1) (1/150 . )  

(2) (1/151. )  
  الكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور عبدهللا اجلبوري ، ونشر دار الغرب اإلسالمي ببريوت . (3)
(4) (1/151) .  

  والكتاب مطبوع بتحقيق مروان عطية وحمسن خرابة ، وهو من منشورات دار ابن كثري بدمشق . (5)
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 ذي سار عليه اإلمام ابن قتيبة يف تفسري األلفاظ يف النقاط التالية :ميكن تلخيص املنهج ال
بذكر األصل اللغوي للكلمة ، ودللة ذلك األصل ، مشبعا  ا  اعتىن اإلمام ابن قتيبة _ رمحه هللا _ كثري  ▪

،  وخطبا  ،  ذلك بذكر الشتقاق واملصادر ، والشواهد من كالم هللا عز وجل ، وكالم العرب ، مثال  
املعىن املراد من اللفظة اليت يفسرها ، وقد ظهر هذا جبالء عند تفسريه لأللفاظ الدائرة  ، موضحا   وشعرا  

، النظافة واحلسن :  والوضاءة ، الوضاءة من هو ،الوضوء للصالة يف الفقه واألحكام ، ومن ذلك قوله : 
نظفه ابملاء  : أي ، ه وضأهفكأن الغاسل لوجه، أي نظيفه وحسنه ، فالن وضيء الوجه : ومنه قيل 

وصل عليهم إن )    : قال هللا عز وجل ، أصل الصالة الدعاء ، وقال يف تفسري الص الة :  (1) وحسنه
ومن األعراب من يؤمن ابهلل واليوم اآلخر ويتخذ  : ) وقال تعاىل، أدع هلم  : أي( ، صالتك سكن هلم 

فسميت الصالة بذلك ألهنم كانوا يدعون ، دعاؤه  : أي( ، ما ينفق قرابت عند هللا وصلوات الرسول 
 . (2) ول سجود، ركوع  يهاليس ف، إمنا هي دعاء له ، ويدلك على ذلك الصالة على امليت ، فيها 

قد يذكر اإلمام ابن قتيبة _ رمحه هللا _ أكثر من معىن للفظ الواحد ، ويرى أن املعىن حيدده سياق  ▪
رأيت ابرقة  : تقول، البارقة السيوف ك يف اللغة ، ومن ذلك قوله : احلديث ، وقد أقر بوقوع الشرتا

: والبارقة يف غري هذا ...  ويقال أبرق فالن بسيفه يربق اذا ملع بسيفه، ذا رأيت بريق سيوفهم ، إالقوة 
يقال ، احلظ  : واجلد يف غري هذا، عظمته  : أي، جد ربنا ، وقال أيضا  :  (3) السحابة يكون فيها برق
، ذا مل يرتفع عن اجللد إالندب أثر اجلراح ، وقال أيضا  :  (4) حظ: أي ، هلذا الرجل جد يف كذا 

 كان شهما    ذاإ يف األمر ندب   رجل   : ويقال، اخلطر : والندب يف غري هذا ...  واجلميع أنداب وندوب
 . (5) فيه خفيفا  

ون يف األلفاظ من األضداد ، من ذلك قوله : اعتىن اإلمام ابن قتيبة _ رمحه هللا _ ابلتنبيه على ما يك ▪
ومثله ،  وشريت الشيء بعته ، شريت الشيء مبعىن اشرتيته  : تقول، هذا حرف من حروف األضداد 

وتكون  ، الرهوة تكون املرتفع من األرض، وقال أيضا  :  (6) بعت الشيء وأنت تريد بعته واشرتيته

                            
(1) (1/153. )  
(2) (1/167. )  

(3) (2/204-205. )  
(4) (2/394. )  

(5) (2/595-596. )  

(6) (1/253. )  
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الناهل الذي قد شرب حىت روي :  ، وقال أيضا   (1) وهي حرف من حروف األضداد، املنخفض منها 
 . (2) وهو حرف من األضداد، وقد يكون يف غري هذا املوضع العطشان ، 

استعان اإلمام ابن قتيبة _ رمحه هللا _ آبراء علماء اللغة يف تفسري األلفاظ الغريبة ، مع املوازنة بينها عند  ▪
: تقول  غضبه ذلكأ : يقال، أشكعه فيه قولن :  (3)له الختالف ، وبيان الراجح منها ، ومن ذلك قو 

شكعت من   : يقال، وأضجره ، أمله : أشكعه  : ويقال، أغضبين  : أي، وأحفظين ، أشكعين المر 
 : األول لقول أيب وجزة من البسيطمن  وهذا أعجب إل  ، إذا مللته ، كذا 

ــــــــــانت الفــــــــــؤاد هبــــــــــا  ســــــــــل اهلــــــــــوى ولب
 
 

 ن حبهـــــــا شـــــــكعوالقلـــــــب شـــــــاكي اهلـــــــوى مـــــــ 
مل يلتزم اإلمام ابن قتيبة _ رمحه هللا _ يف شرحه لأللفاظ هنجا  واحدا  ، فكان يوجز أحيان  أشد اإلجياز  ▪ 

، وأحيان يتوسط  (6)، واألصلة : األفعى  (5)، واألزهر : األبيض  (4)، حنو قوله : القس اس : املتجسس 
شهوة اللنب : العيمة هاب ممل ، ومن ذلك قوله :    يف شرحه مستوفيا  املعىن دون إجياز خمل ، أو إس

وقوم ، ورجل عيمان  ، وما أشد عيمته،  عام اىل اللنب يعام ويعيم عيما   : يقال، حىت ل تصرب عنه 
وأحيان  يسهب يف شرحه ، ويستطرد إىل ذكر القصص ،   وأخبار العرب ، وأمثاهلا ،  ، (7) عيامى

 امللل إىل قارئه ، وقد أشار إىل ذلك يف مقدمته _ كما تقدم _ . وأحاديث السلف ، حىت ل يتسرب

ظ مفردة ، ومن ذلك قوله : املقاط : افبذكر اجلمع ملا يذكره من أل اعتىن اإلمام ابن قتيبة _ رمحه هللا _ ▪
، كما اعتىن بذكر مفرد ما يذكر  (9)، وقوله : القدح : السهم ، ومجعه قداح  (8)احلبل ، ومجعه مقط 

وهي حجارة رقاق   ألفاظ غريبة جاءت بصيغة اجلمع ، ومن ذلك قوله : اللخاف : مجع خلفة ، من 
 . (11)، وقوله : الكرانيف : أصول السعف الغالظ ، واحده ك ر نفة  (10)

                            
(1) (1/352. )  
(2) (1/538. )  

(3) (2/49-50. )  

(4) (1/257 . )  
(5) (1/307. )  
(6) (1/308. )  
(7) (1/338. )  
(8) (1/611. )  

(9) (1/601. )  

(10) (3/669. )  
(11) (3/669. )  
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مجع اإلمام ابن قتيبة _ رمحه هللا _ يف هذا الكتاب مادة وفرية من النقد اللغوي لبعض آراء علماء اللغة  ▪
عن ، حدثين  فإن سهال  ، احلسن أمحر : وأما قوله ومن ذلك قوله : فسري بعض األلفاظ ، قبله يف ت

صرب على اشياء يكرهها ، من أراد احلسن : يراد به ، احلسن أمحر  : العرب تقول : أنه قال، األصمعي 
فرأيت وقد تدبرت هذا ،  كما قيل موت أمحر،  فذهب األصمعي يف أمحر إىل معىن الصعوبة واملشقة ، 

، وذكر أدلته على  ل ما ذهب إليه األصمعي، معىن احلديث يدل على أنه يريد أن احلسن يف احلمرة 
 . (1)ذلك 

 

  : مذهبه العقدي 
والدفاع    اشتهر اإلمام ابن قتيبة _ رمحه هللا _ من بني اللغويني إبشهار مذهب السلف ، والدعوة إليه ، 

لعربية على مسائل لل ابللغة ادوا منهج أهل السنة واجلماعة يف الستعنه ، وهو من كبار األئمة الذين أسس
كما هو واضح من كتبه : أتويل مشكل القرآن ، وأتويل خمتلف احلديث ، على املخالفني ،   العقيدة ، والرد

خبطيب أهل السنة ، كما أن اجلاحظ   والختالف يف اللفظ ، وغريها ، حىت مساه شيخ اإلسالم ابن تيمية
  . (2)ن خطيب املعتزلة كا

 

  : أثر الكتاب 
 واألدب، واللغة ، أثر كتاب ابن قتيبة يف كتب الغريب  (3)تتبع حمقق الكتاب الدكتور عبدهللا اجلبوري 

، فزادت على الثالثني  والفقه ، اليت نقلت منه ، وانتفعت به ، وجعلته من مواردها ، فعددها ، والتاريخ 
 ه فيها .النقل من، وأشار إىل مواضع كتااب  

 اهلروي موردا   _على سبيل املثال _ ، فقد جعله ظاهر جدا  فيف كتب الغريب بعده  أما أثر هذا الكتابو  
ملصادر اليت اعتمدها وهو أيضا أحد ا ، (4)من موار كتابه "الغريبني" ونقل طائفة كبرية من كتاب ابن قتيبة 

وأما العالقة بني   ،  (5)واألثر" ، ويف كتابه نقولت كثرية عنه يف كتابه "النهاية يف غريب احلديث ابن األثري 

                            
(1) (3/682-683. )  
( ، وللمزيد حول عقيدة ابن قتيبة ، ورد الطعون اليت قيلت يف حقه ينظر : عقيدة اإلمام ابن قتيبة لعلي 17/391جمموع الفتاوى ) (2)

   ( .297-274اهج اللغويني يف تقرير العقيدة حملمد الشيخ عليو حممد )العلياين ، ومن
  ( .75-1/49غريب احلديث لبن قتيبة بتحقيقه ) (3)
( ، 196،  166،  161،  131،  128،  111،  96،  83،  74،  70،  66،  35،  1/34ينظر مثال : ) (4)

  وغريها .
( ،  29،  24،  4/10،  209،  3/10،  185،  11،  2/4،  101،  83،  61،  59،  1/42ينظر مثال : ) (5)
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   هذا الكتاب ، وكتاب "الفائق" للزخمشري فسيأيت بياهنا يف املسألة التالية .
 

  : املوازنة بني هذا الكتاب وكتاب الفائق للزخمشري 
ازنة بني كتاب "غريب عقد الدكتور عبدهللا اجلبوري يف آخر مقدمته لتحقيق هذا الكتاب فصال  للمو 

احلديث" لبن قتيبة ، و"الفائق يف غريب احلديث" للزخمشري ، وخلص بعد دراسة متأنية ملواد الكتابني ، 
واملقارنة بينها ، إىل أن الفائق نسخة أخرى من نسخ غريب احلديث لبن قتيبة ، مث بسط أدلته وبراهينه 

ا ، الزخمشري يورد األحاديث كما وردت عند    ابن على ذلك ، ومنها : مطابقة متون األحاديث عندمه
قتيبة فإن ذكرها اتمة ذكرها كذلك ، وإن ذكرها نقصة ذكرها كذلك ، الشواهد الشعرية ، واملثلية يف 
الكتابني واحدة ، وأكرب من هذا _ كما يقول الدكتور اجلبوري _ أن تفسري ابن قتيبة لألحاديث منثور يف 

كزايدة لفظة جديدة ، أو توجيه حنوي ، أو ، ومبانيه ، مع بعض الفروق اليسرية   تضاعيف الفائق حبروفه
 ،   وهي كالتال : ويف ختام هذا الفصل ذكر الدكتور اجلبوري أوجه الختالف بني الكتابنيتصريفي ، 

به على ترتيب الكتابني خمتلف ، وقد سبق بيان طريقة ترتيب ابن قتيبة لكتابه ، وأما الزخمشري فرتب كتا ▪
 حروف اهلجاء لأللفاظ الغريبة .

أثبت ابن قتيبة أسانيد األحاديث ، وأما الزخمشري فجرد األحاديث من األسانيد ، واكتفى بذكر اسم  ▪
 الراوي األعلى فقط .

 يفص ل الزخمشري القول يف وجوه النحو واإلعراب ، وهذا اجلانب قليل عند ابن قتيبة . ▪

 وأمور التاريخ اليت يذكرها ابن قتيبة . جرد الزخمشري كتابه من األخبار ▪

 مل يذكر الزخمشري ما ذكره ابن قتيبة يف صدر كتابه من األلفاظ اليت تدور عند الفقهاء وغريهم . ▪

 ، خبالف صنيع ابن قتيبة يف كتابه . ، إل ملاما   القراءاتخال كتاب الزخمشري من توجيه  ▪

دون  تلك اآلراءمن  هذا األمر أمهله الزخمشري ، فيذكر كثريا  اعتىن ابن قتيبة بنسبة اآلراء إىل أصحاهبا ، و  ▪
 نسبة ، ورمبا عمى يف كالمه ، فقال : قيل : إهنا كذا ، أو روى بعضهم ، وهكذا .

 
 

                                                                                         
  وغريها .

This file was downloaded from QuranicThought.com


