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 الــنَّــِضـر بن ُشــَمــِيــل

 وَمـرِويَّـاُتـه اللُّـَغـِويَّـة ِػي ُكـُتـب َغـِريـب الـَحـِديـث

 مجع وتوثيق

 د. حكيم عبدالنيب حسن إبراهيم م.

0/4/0101 تأريخ القبول:       01/3/0101 تأريخ التقديم:     
  يث ، اعالـ التفسير ، المركيات المغكيةالفاظ الحدالمفتاحية : الكممات 

 المستخمص:
يف ليـ الريادة في تفسير ألفاظ غريب ييدؼ ىذا البحث إلى التعريؼ بأحد األعالـ الذ   

ػػٍيػػؿ( ىػػ(، ذكره ابف َِّي، )ت، المازن الحديث، كالتصنيؼ فييا، كىك )الػػنَّػػٍضػر بف شيػػمى
نو صنَّؼ في غريب الحديث كتابان ػػػ لـ يصؿ ّْٖالنديـ )ت ىػ( في كتابو )الفيرست( ، كا 

يث، كمنيا: غريب أبي عبيد إلينا ػػػػػ كركيت عنو نصكص كثيرة في كتب غريب الحد
ي كغيرىا. فالبحث بة، كغريب الحربي ، كغريب الخطابالقاسـ ابف سالـ، كغريب ابف قتي

يتضمف كتاب )غريب الحديث( لمنضر بف شيػمىيؿ، الذم تـ جمعو كتكثيقو مف كتب غريب 
 الحديث،             

جمة لسيرة النٍَّضًر بًف يػحتكم البحث عمى مقدمة كمبحثيف، ضَـّ الػمبحث األكؿ تر    
ػٍيؿ ، ثـ دراسة لمركياتو . كضَـّ الػمبحث الثَّاني تىكثيؽى نيصيكص مىركيَّاتو المغكية في  شيػمى
ًفي اليكامش يًردي التكثيؽ مع  ـ. كى كؼ الػميعجى ري مى ًكٍفًؽ حي ديث، ميرتَّبة عى كيتيب غىًريب الػحى

 مدة فييا.  التعميقات كالتصكيبات مف المصادر كالمراجع  المعت
 الــمــقــدَِّمــــــــــــــة :

اىتَـّ المغكيكف القدماء بألفاظ الغريب؛ ذلؾ بأننا نجد في مصنفاتيـ التخصصية شركحان    
كتفسيرات لغكية، تدؿ داللة جمية عمى إدراكيـ لقيمة األلفاظ الغريبة كتفسيرىا في القرآف 

 كالتابعيف رضي ا عنيـ  أجمعيف . الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ، كحديث الصحابة
                                                 

  جامعة صالح الديف . -قسـ المغة العربية ػػػػ كمية التربية / شقالكة 
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كيمكف القكؿ إف فكرة الغريب كما يؤديو مف داللة قد حظيت بأىمية بالغة عند المغكييف    
ىػ(، كفي ٗٔالمتقدميف، فبدأ التصنيؼ في غريب القرآف بابف عباس رضي ا عنو)ت

ىػ(، كأىبي عمرك  َِٔىػ( كقيطرب )ت  َِْغريب الحديث قد بدأ بالنَّضر بف شيمىٍيؿ )ت 
ىػ(، كأىبي زيد األنصارم  َُِىػ( كأبي عيبىٍيدىة معمر بف اٍلمثنى )ت َِٔالشَّيباني )ت

 .ُىػ( كغيرىـ ُِٔىػ(، كعبد اٍلممؾ بف قريب األصمعي )ت  ُِٓ)ت
، عىزَّ إيجاديه، لكال ما ركٍت عىٍنو كيتيب ِإفَّ لمنضر بف شيمىيؿ كتابان في غريب الحديث    

ديث ألبي عيبىٍيد القىاًسـ الغىريب، ك  يأتي ًفي مقدّْمة كيتيًب الغىريًب المطبيكعة ًكتاب غىريب الػحى
ـ )ت ديث المطبيكعة، ِِْبف سىالَّ ىػ(، إٍذ ضَـّ ىذا الكتاب كغيره مف كيتيب غىريب الػحى

ٍنو، كبىمىغى مىجميكعييىا بعدى االٍستقصاء كالػحىصر ) ٍرًكيَّة عى كصان مى  ( نصان.  ِّْنيصي
مىات، فكىتىٍبتي     ديث كالػميعجى ٍدتي في النٍَّضر ًعٍممان كمنزلةن كًصيتان، في كيتيب غىرًيب الػحى كجى

ػػٍيػػؿ  كعان لػيىذا البىحث الذم جاء بعنكاف: )الػػنَّػػٍضػر بف شيػػمى عىٍمتيوي مىكضي ػرًكيَّػاتيػو  -ًفيو، كىجى كمى
ػًديػث ػًريػب الػحى / جمع كتكثيؽ(, كلعؿ الداعي إلى اختيار ىذا مكضكع  المُّػغىػًكيَّػة ًفي كيػتيػب غى
 ، ىك تحقيؽ األغراض اآلتية :

 ػ  معرفة ىذا الراكم مف الركاة كبياف اتجاىو في التأليؼ المعجمي بيف المغكييف األخر . 
 ػ  معرفة مركياتو ، كتفسيراتو المغكية في كتب غريب الحديث .    

 ا مف الغريب، كألفاظيا مف األسماء كاألفعاؿ كالحركؼ. ػ  معرفة المكاد المغكية التي فسرى
ػ  معرفة األحاديث التي فسرىا ، ثـ معرفة ألفاظ غريب كؿ حديث منيا ، كبياف صيغيا، 

 كتحديد دالالتيا عمى كفؽ ما يقتضيو سياؽ الحديث.
ػ  إنجاز كتاب )غريب الحديث( لمنضر بف شميؿ ، الذم لـ يصؿ إلينا ، كالداخؿ في 

 الكجكد ، مف خالؿ جمع كتكثيؽ مركياتو في كتب غريب الحديث . حيز

                                                 

مؤلفان بدأ بأبي  الكتب المؤلفة في غريب الحديث، كبمغ عددىا خمس كعشركفذكر ابف النديـ أسماء  (ُ)
 . ُُٔعبيدة معمر بف مثنى  كانتيى بأحمد بف الحسف الكندم . ينظر: الفيرست  

سميماف الخطابي عند تفسيره ألحد ألفاظ غريب الحديث، حيث قاؿ:" كركاه  ذكره األزىرم كأبك (ِ)
ريب ، كغُِ/ُالمصاحفي عىًف النضر بف شميؿ في كتاب غريب الحديث لو". ينظر: تيذيب المغة 

 .ُّّ/ِالحديث: الخطابي 
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ؿي تىرجمة لًػ )النٍَّضر بف     َـّ األكَّ ثىٍيف، ضي مىى مىٍبحى اقتضت طبيعة المكضكع أف يقـك عى
ًديث ٍرًكيَّاًتو المغيكيَّة ًفػي كيتيب غىًريب الػحى َـّ الثَّاًني نيصيكص مى شيػمىٍيؿ(، كضي

مىى كً ُ تَّبةه عى ٍفًؽ ، ميرى
ًديث كمف معجمي تىػيًذيب المغىة ًلألزىرٌم  ثَّقةه ًمف كيتيب غىًريب الػحى ـ، كميكى كؼ الػميٍعجى ري حي

ىػ(، فضالن عىف تخريًج األحاًديث مف ُُٕىػ( كًلساف العىرب البف مىٍنظيكر )تَّٕ)ت
ًديث، ككىذًلؾى تخريج الشكاىد األدبية. أما المصادرً  كالمراًجع  مىضانّْيا في كيتيب غىًريب الػحى

مييا الباًحثي ًفي الجمع كالتكثيؽ فػجاءت ذكر تفاصيميا مرة كاحدة في  الَّتي أٍعتمدى عى
 ىكامش البحث كاقتصرت عند تكرارىا عمى اسـ المصدر فحسب .

كال يخفى أف ىناؾ دراسة بشأف المركيات المغكية لمنضر بف شميؿ، كىي دراسة       
، إذ لـ ت تخصص بغريب الحديث، فضالن عف عدـ تخصصيا يغمب عمييا طابع العمـك

بنكع معيف مف األلفاظ في كتب غريب الحديث ، كما في دراسة األستاذ محمد سعيد حميد 
عبدا في أطركحتو المكسكمة بػػ ) مركيات النضر بف شميؿ المغكية / جمع كتكثيؽ 

، إذ بمغت مركيات  ، كما كرد فييا يختمؼ عٌما ذكرناه في بحثنا مادةن كمنيجان ِكدراسة(
( ثماني ُٖٓ( أربعا كثالثيف كمئتيف نصان ، في )ِّْالنضر في كتب غريب الحديث )

كخمسيف كمئة مادة لغكية. كمف المسكغات التي جعمتني أف أكتب ىذا البحث ، ىي: خمك 
( سبع كخمسيف مادة لغكية مف مكاد الغريب بألفاظيا ٕٓعمؿ الطالب في أطركحتو مف )

( ثالث كعشركف مادة لغكية مشتركة، كلـ يتطرؽ فييا الباحث إلى ِّكىناؾ )كأحاديثيا. 
( ثماني كسبعكف مادة لغكية ٖٕلفظ غريب الحديث ال مف قريب كال بعيد. كىناؾ أيضا )

أخرل مشتركة، إذ جاء ذكر تفسير لفظ غريب الحديث فييا ضمف تفسيره لأللفاظ المغكية 
حدة مف غير اإلشارة إلى ككف ىذه األلفاظ مف غريب األخرل في حيز المادة المغكية الكا

( خمسة كعشريف مكضعا ، مع ِٓالحديث، ككذلؾ مف غير ذكر الحديث أصال إال في )
كجكد نقص في إتماـ ركاية النضر عند تفسير المفظ الغريب ، كيعكد السبب في ذلؾ إلى 

رب البف المنظكر ثـ أنو جمع مادتو المغكية مف معجـ تيذيب المغة لألزىرم كلساف الع
                                                 

سيأتي ذكر كتب غريب الحديث المطبكعة، كالمعتمدة في تكثيؽ مركيات النَّضر بف شيمىٍيؿ ال حقان في  (ُ)
 ىذا المبحث .

األطركحة بإشراؼ الدكتكر طالب عبدالرحمف عبدالجبار )رحمو ا تعالى(، جامعة المكصؿ، كمية  (ِ)
 ـ  .ُٓٗٗىػ = ُُْٓاآلداب، قسـ المغة العربية، 
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اإلشارة إلى كتاب الغريبيف في القرآف كالحديث ألبي عبيد أحمد بف محمد اليركم ككتاب 
النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير ؛ كذلؾ إذا كانت ركاية النضر منسكبة 
إلييما مف معجمي التيذيب كالمساف دكف الرجكع إلى جؿ كتب غريب الحديث المعتبرة. 

دير بالذكر: إف الطالب في أطركحتو بذؿ جيدان كبيران ، كال نبخس عممو ، ككذلؾ كالج
نستطيع القكؿ بأف البحث الذم بيف أيدينا ىك كتاب ، عز إيجاده، لمنضر بف شميؿ في 

 غريب الحديث .    
ككذلؾ يختمؼ بحثنا عف دراسة الدكتكر خضر حسف ظاىر، التي بعنكاف: )جيكد    

، مادة كمنيجا ، فمجاؿ عممو ُمعاني القرآف كغريبو / جمع كدراسة(  النضر بف شميؿ في
 ينحصر في ألفاظ غريب القرآف فحسب. 

ككذلؾ أيضان يختمؼ بحثنا عف دراسة األستاذ إبراىيـ رجب بخيت ، التي كاف عنكانيا:   
، فمجاؿ بحثو ينحصر في مصادر ِ)ركاية النضر بف شميؿ في معجـ لساف العرب (

 ضر أللفاظ المغة في معجـ لساف العرب فحسب . ركاية الن
أرجك أف أككف في ىذا الجيد المتكاضع قد جمعت  لػ )النضر بف شميؿ( كتابو )غريب    

الحديث( ، الذم لـ يصؿ إلينا، كقدمت لمدرس المغكم عمكما كغريب الحديث عمى كجو 
لمجاؿ ، كمف الخصكص، إحدل مؤلفاتو المعجمية ، كأعطيتو بعضا مف حقو في ىذا ا

 ا تعالى التكفيؽ كالٌسداد . 
لُ   الـَمْبحُث األوَّ

 أكال: النٍَّضر بف شيمىٍيؿ :
، البصرم، اٍلمىاًزني، التميمي، النحكم، كليقّْبى بالبصرم؛ نسبة ّىيك النَّضر بف شيمىٍيؿ   

ف بف إلى أصمو مف البصرة، ككذلؾ ليقّْبى بالمازني التميمي؛ نسبة إلى جده األعمى )مىازً 
                                                 

(، كانكف الثاني ، لسنػة ُ(، العدد )ُٖنشر البحث في مجمة جامعة تكريت لمعمـك ، المجمد ) (ُ)
 . ٗٓ-َُـ ، صَُُِ

 ة بغزة .نيطنسقلباحث ىك أستاذ مساعد في جامعة مكاف النشر مجيكؿ ، كلكف ا (ِ)
، دار إحياء، ُض مرعب، طترجمتو في: تيذيب المغة: أبك منصكر األزىرم، تحقيؽ: محمد عك  (ّ)

ـ، ُٓٓٗطبع في مصر ، كمراتب النحكييف: أبك الطيب المغكم، ِٖ، ُٔ، ُِ/ُـ، ََُِبيركت، 
، دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر ُمحمد عبد المعيد خاف ، ط،تحقيؽ: ُِِ/ٗ، كالثقات: ابف حباف ٔٔ
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عىٍمرك بف تىًميـ بف مىاًزف(، كألنو نزؿ مرك الركذ كىي بالد مازف . كأخذ النحك عف 
ىػ(؛ لذا لقبو ابف خمكاف عند ترجمتو لو بػػػ )النحكم(،   ككنيتو )أبك ُٕٓ)تُالخميؿ

الحسف(. كتكتفي أغمب المصادر المغكية التي تركم عنو بذكر اسمو، أك اسمو كلقبو معان،  
فيك فييا: )النضر بف شميؿ(، أك )ابف شميؿ(، أك )النضر بف شميؿ  دكف كنيتو،

اثنيف كعشريف كمائة ىجرية، كانتقؿ  ِ(ُِِالمازني(. كلد بمرك )مف بالد خراساف( سنة )
 ( ثماني كعشريف كمائة ىجرية.ُِٖإلى البصرة مع أبيو سنة )

كية األخرل، فأقدـ يرد ذكر )النضر بف شميؿ(، في كتب غريب الحديث كالمصادر المغ   
ىػ(، في كتابو )غريب الحديث(. ِِْمىف ذكره كركل عنو أبك عبيد القاسـ بف سالـ )ت

ىػ( في كتابو )مراتب ُّٓأما أقدـ مىف عرَّؼ بو كترجـ لو، فيك أبك الطيب المغكم )ت
ىػ( في كتابو )الثقات(، ككذلؾ ترجـ لو األزىرم ّْٓالنحكييف(، ثـ ترجـ لو ابف حباف )ت

ىػ( في مقدمة معجمو )تيذيب المغة(، كقد عده أحد رجاؿ الطبقة الثانية مف َّٕ)ت

                                                                                                                         

 –ىيـ رمضاف، دار المعرفة بيركت إبرا، تحقيؽ: ِـ، كالفيرست: ابف النديـ، طُّٕٗاليند -آباد الدكف
، ّ، كنزىة األلباء في طبقات األدباء: أبك بركات كماؿ الديف األنبارم، طٕٓ -ْٕ ـ،ُٕٗٗلبناف، 
نباه الركاة عمى أنباه النحاة: ّٕـ،  ُٖٓٗاألردف،  –: إبراىيـ السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء تحقيؽ ، كا 

 -، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار الفكر العربي ُطجماؿ الديف أبك الحسف عمي القفطي ، 
فيات األعياف: ابف ، كفيات األعياف: ّْٖ/ّـ، ُِٖٗبيركت،  –القاىرة، كمؤسسة الكتب الثقافية 

ابف ، كتيذيب التيذيب: َّْػػػػ   ّٕٗ/ ٓ ـ،ُِٕٗخمكاف، تحقيؽ: الدكتكر إحساف عباس، بيركت، 
في  ، كبغية الكعاةّْٕ/ َُ ـ،َُٕٗ-ـَُٓٗباد الدكف، اليند، حجر العسقالني.، طبع في حيدر ا

-ـُْٔٗطبقات المغكييف كالنحاة: جالؿ الديف السيكطي، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، القاىرة، 
 ََِِ، دار العمـ لممالييف، بيركت، ُٓخير الديف الزركمي ، ط، كاألعالـ: ُّٕ – ُّٔ/ ِ ـ، ُٓٔٗ

 .ُّْ/ِ ـ
 .ّٕ،  ْٓ، كنزىة األلباء في طبقات األدباء ٔٔاتب النحكييف ينظر: مر  (ُ)
اعتمدنا في ذلؾ عمى ركاية ابف حباف، حيث قاؿ:" مكلده بمركالركذ خرج ًبًو أىبكهي زمف اٍلًفٍتنىة ىىاًربا مف  (ِ)

ًمائىة كىىيكى بف ًسٌت ًسًنيف". ينظر: الثقات  .ُِِ/ٗ مرك الركذ ًإلىى اٍلبىٍصرىة سنة ثىمىاف كىعٍشريف كى
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. ككذلؾ أيضان ترجـ لو ُالمغكييف الذيف صنفيـ في خمس طبقات كركل عنيـ في معجمو
ىػ( في كتابو )طبقات المغكييف كالنحكييف(، كركل عنو قصة ّٕٗأبك بكر الزبيدم )ت

باسي المأمكف بف ىاركف الرشيد، مبينا فييا قدرة كقعت بيف النضر بف شميؿ كالخميفة الع
. كنالحظ أف كتب التراجـ األخرل قد اعتمدت عمى ما ذكره ِابف شميؿ في تثبيت الركاية

 أبك الطيب المغكم كابف حباف كاألزىرم في ترجمتيـ لسيرة النضر بف شميؿ. 
ف أباه عاد بو إلى كأشار ابف حباف إلى مكاف كالدة )النضر بف شميؿ(، بمرك، كذكر أ   

ًمائىة، كىىيكى بف ًسٌت ًسًنيف؛ لذا كصؼ بػػ  مكطنو األصمي )البصرة(، سنة ثىمىاف كىعٍشريف كى
نو عاش حياتو العممية فييا، مما أمكنو أف يمتقي فييا بعمماء كفصحاء  )البصرم(، كا 

، كىأىبُٕٓعصره ، كفي مقدمتيـ الخميؿ بف أحمد )ت يرة األعرابيَّ ك الدُّقيش ) ت ىػ( كىأىبك خى
ىػ( ، كاستكثر عىٍنييـ ، كبذلؾ أخذ بأسباب العمـ كارتقى منازلو فاستحؽ أف يككف ُِٓنحك 

في مرتبة مف ذكركا معو عند األزىرم مف العمماء المغكييف الطبقة الثانية، كىـ: أىبيك 
ٍمزىة اٍلكسىائي )ت مٌي بف حى مَّد يحيى بف اٍلميبىاُٖٗاٍلحسف عى رؾ اليزيدٌم ىػ(، كىأىبيك ميحى

اؽ بف ميرىاد الشٍَّيبىاًنٌي )تَِِ)ت ىػ(، كىأىبيك عيبىٍيدىة معمر بف َِٔىػ(، كأىبيك عىٍمرك ًإٍسحى
اًرٌم )تَُِالمثنَّى )ت ىػ(، كىأىبيك سعيد عبد ُِٓىػ( ، كأىبيك زيدو سعيد بف أىٍكس اأٍلٍنصى

كؼ باألخفش  ىػ(، كأىبيك اٍلحسف سعيد بف مٍسعدىةُِٓاٍلممؾ بف قيريب األصمعٌي)ت اٍلمىٍعري

                                                 

مف ىىًذه الطَّبىقىة: النَّضر بف شيميؿ اٍلمىاًزني: سكف اٍلبىٍصرىة كىأقىاـ بيىا دىران َّٕقاؿ األزىرم )ت (ُ) ىػ(:"كى
، كىأىبا الدُّقيش، كاستكثر عىٍنييـ". ينظر:  يرة األعرابيَّ ًديث كجالس الخميؿى بف أىٍحمد، كىأىبا خى سمع الحى طىكيال، كى

 . ُِ/ُتيذيب المغة 
فى ىيشىيـ المحدّْث فييا. كالصكاب  (ِ) نكف في فتح السيف كما لحى كذلؾ في حديث: ))سىداده مف عىكىز((، فيمحى

ًسداده بالكسر، كقد ذكر أف النٍَّضر بف شيمىيؿ المازنٌي استفاد بإفادة ىذا الحرؼ ثمانيف ألؼ درىـ مف 
، كتصحيح ْٕ-ّٕفي طبقات األدباء  ، كنزىة األلباء ّْٗ/ّالمأمكف، كساؽ الخبر. ينظر: إنباه الركاة 

، تحقيؽ: السيد الشرقاكم، مراجعة ُصالح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم، ط التصحيؼ كتحرير التحريؼ:
، ذكر أبك بكر الزبيدم الركاية بشكؿ َّٖ  ـ،ُٕٖٗالقاىرة،  –: رمضاف عبد التكاب، مكتبة الخانجي 

لزبيدم، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، كالمغكييف: ا مكجز بدكف ذكر الشكاىد، ينظر: طبقات النحكييف
، تحقيؽ: فؤاد عمي ُجالؿ الديف السيكطي ، ط، كالمزىر في عمـك المغة: ٓٓ ـ ،ُْٓٗالقاىرة، 

 . ِٓٓ – ِْٓ/ِ، ـُٖٗٗبيركت،  –منصكر، دار الكتب العممية 
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مَّد عبد ا بف سعيد: ِْٖىػ(، كأىبيك مىالؾ عىٍمرك بًف ًكٍرًكرىة )ت نحك ُِٓ)ت ىػ(، كأىبيك ميحى
ك يحيى بف سعيدو األمكٌم )ت نحك   ىػ( .ِْٗأىخي

ىػ( عف أبي عبيدة، ْٔٔكقد ركل جماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسؼ القفطي )ت    
)النَّضر بف شيمىيؿ(، فخرج يريد خراساف فشٌيعو مف البصرة  قكلو:" ضاقت المعيشة عمى

نحك مف ثالثة آالؼ رجؿ؛ ما فييـ إال محٌدث أك نحكٌل أك لغكٌل أك عركضٌى أك أخبارٌل؛ 
فمما صار بالمربد جمس، فقاؿ: يا أىؿ البصرة، يعٌز عمٌى مفارقتكـ، كا لك كجدت كٌؿ 

ـ يكف فييـ أحد يتكٌفؿ لو بذلؾ، كسار حتى كصؿ يـك كىٍيمجة باٌقال ما فارقتكـ؛ قاؿ: فم
راساف، فأفاد ماالن عظيمان" عى ًإلىى مرك كسكنيا حتى مىاتى سنة )ُخي ث َِّ. فرىجى ( ثىالى

دفف أكؿ يىٍكـ مف اٍلمحٌرـ. ة كى ًمائىتىٍيًف ىجرية ًفي آخر يىٍكـ مف ًذم اٍلحجَّ  كى
ىػ(، ُٕٓأبرز أصحاب الخميؿ )تكفيما يتعمؽ بفضمو كمكانتو العممية، كاف النَّضر    

ىػ( عف الثقة المقٌدـ مف غمماف الخميؿ مىف ىك؟ فقاؿ: النَّضر ُِٓكقد سيًئؿ األخفش )ت
. ككاف النضر ِىػ(ُٓٗ)ت ىػ( كمؤرج السدكسيَُٖىػ( كسيبكيو )تَِّبف شيمىيؿ )ت

أعمميـ بالمغة كالحديث، حتى إنو كصؼ بصاحب غريب كشعر كنحك كفقو كمعرفة بأياـ 
 . ّلناس كركاية لمحديثا

كترؾ النضر بف شميؿ كتبان قيمة، ذكرىا ابف النديـ، كىي: كتاب )الصفات(، ككتاب    
)السالح(، ككتاب )خمؽ الفرس(، ككتاب )األنكاء( ككتاب )المعاني(، ككتاب )غريب 
الحديث(، ككتاب )المصادر(، ككتاب )المدخؿ إلى كتاب العيف(، ككتاب )الجيـ(، ككتاب 

 مس كالقمر(. )الش
لـ يصؿ إلينا كتاب )غريب الحديث( لمنضر بف شميؿ، غير ما ركتو عنو كتب غريب    

ميماف َّٕ، كقد نص األزىرم )تْالحديث، في طبعاتيا المحققة د سي ق( عمى أف أىبا دىاكي

                                                 

 . ّْٗ/ّإنباه الركاة عمى أنباه النحاة:  (ُ)
 .َُٔاء ينظر: نزىة األلب  (ِ)
نباه الركاة ُِِ/ ٗينظر: الثقات  (ّ) . كالمزىر في ّْٕ/َُ، كتيذيب التيذيب ّْٖ/ّ، ّٓٓ/ ِ، كا 

 .ّْٕ/ِعمـك المغة 
 كىذه الكتب مرتبة كفؽ سنة كفيات مؤلفييا ، كىي كاآلتي: (ْ)
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ـ )ت - ًديث: أىبيك عيبىٍيد القىاًسـ ٍبف سىالَّ عىة: تىٍحًقيؽ: حيسىٍيف محىػ(، ِِْغىًريبي الحى ميرىاجى مد محمد شىرىؼ، كى
كف، ط ىػ = ًَُْْمٍصر،  –، اليىٍيئىة العىامَّة ًلشيؤيكًف المىطىاًبع األىًميريَّة، القىاًىرة ُعىٍبد السَّالـ محمد ىىاري

 . ـُٗٗٗىػ = ُُْٗ -ـ ُْٖٗ
ًديث: أىبيك محمد عىٍبد ا ٍبف ميٍسًمـ ٍبف قيتىٍيبىة الدٍَّينىكىًرم )ت  - ، تىٍحًقيؽ: د. عىٍبدى ا ُىػ(، طِٕٔغىًريبي الحى

بيكًرم، ط  ـ.ُٕٕٗىػ = ُّٕٗالًعرىاؽ،  -، مىٍطبىعىة العىاًني، بىٍغدىاد ُالجي
اؽ )ت  - ٍرًبي أىبيك ًإٍسحى اؽ الحى ـي ٍبف ًإٍسحى ًديث: ًإٍبرىاًىي مىٍيمىاف ًإبرىاًىيـ محمد ِٖٓغىًريبي الحى ىػ(، تىٍحًقيؽ: د. سي

اًمعىة أُالعىاًيد، ط مىة،  -ـٌ القيرىل ، جى  ـ. ُٖٓٗىػ = َُْٓمىكة الػميكىرَّ
ٍزـ العيكًفيى السَّرقىٍسًطي )ت - ًديث: أىبيك محمد قىاًسـ ٍبف ثىاًبت ٍبف حى ًئؿ ًفي غىًريب الػحى ىػ(، تىػٍحًقيؽ: َِّالدَّالى

ٍكتىبىة الرُّشد، الٌريىاض  ِمحمد ٍبف عىٍبد ا القنَّاص،ط ًبيَّة –، مى ىػ = ُِّْالسَّعيكًديَّة،  المٍممىكة العىرى
 ـ.َُُِ

طَّاًبي  - كؼ ًبالخى طَّاب البىٍستىي المىٍعري مىٍيمىاف حمىدى ٍبف محمد ٍبف ًإبرىاًىيـ ٍبف الخى ًديث: أىبيك سي غىًريبي الحى
اًديثىوي: عىٍبد القىيُّـك عىبد رى ّٖٖ)ت رَّجى أىحى ٌب النًَّبي، دىاري الًفٍكر، ىػ(، تىٍحًقيؽ: عىٍبد الكىًريـ ًإبرىاًىيـ الغىٍربىاًكٌم, كىخى

 ـ.ُِٖٗىػ =َُِْ
ىػ(، تحقيؽ: أحمد فريد المزيدم ، َُْالغريبيف في القرآف كالحديث : أبك عبيد أحمد محمد اليركم )ت -
 ـ.ََِٕىػ = ُِْٖالمممكة العربية السعكدية ،  -، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكةِط
ٍيًف ا - ًحيحى مىٍيد األىٍزًدمُّ تىٍفًسير غىًريب مىا ًفي الصَّ ميٍسًمـ: محمد ٍبف فيتيكح ٍبف عىٍبد اً ٍبف فيتيكح ٍبف حي ًاًرمُّ كى لبيخى

مىٍيًدمُّ أىبيك عىٍبد اً ٍبف أىًبي نىٍصر )ت بىٍيدىة محمد سىًعيد عىٍبد العىًزيز، طْٖٖالػميكرًقيُّ الحي ، ُىػ(، تىػٍحًقيؽ: زي
ٍكتىبىة السُّنَّة، القىاًىرىة  ـ.ُٓٗٗق =  ًُُْٓمٍصر،  – النَّاًشر مى

مىٍخشىًرمُّ )ت - ارى ا الزَّ ػٍحميكد ٍبف عىٍمرك،جى ًديث كىاألىثىر: أىبيك القىاًسـ مى ىػ(، تىٍحًقيؽ: ّٖٓالفىاًئؽ ًفي غىًريب الػحى
اًكم، محمد أىبيك الفىٍضؿ ًإٍبرىاًىيـ، ط ًمي محمد البىجى كت ليٍبنىاف، دت. ِعى فة، بىٍيري  ، دىار المٍعرى

اح اآلثىار: أبك الفضؿ عىيىاض ٍبف ميكسىى ٍبف عىياض ٍبف عمركف اليىٍحًصبيُّ مى  - مىى صىحى شىاًرؽ األىٍنكىار عى
ٍكتىبىة العىًتيقىةُىػ(، طْْٓالٌسبتي، )ت ـ ُٕٕٗق= ُّٕٗالقاىرة،  –تكنس، كدىار التُّرىاث  -، منشكرات الػمى

. 
ىػ(، ُٖٓأبي بكر بف أبي عيسى المدينٌي )تالمغيث في غريبي القرآف كالحديث: أبك مكسى محمد بف  -

 ـ.ََُِىػ = َُّْ، دار الكتب العممية ، بيركت، ُتػحقيؽ: محمكد نصار، ط
ىػ(، تحقيؽ: ٕٗٓغريب الحديث: جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم )ت   -

 ـ(. ُٖٓٗ –ق َُْٓلبناف،) - ، دار الكتب العممية ، بيركتُالدكتكر عبد المعطي أميف القمعجي، ط
رىمُّ )ت - زى ًديث كىاألىثىر: أىبيك السَّعىادىات الػميبىارىؾ ٍبف محمد ٍبف األىًثير الػجى ىػ(، َٔٔالنّْيىايىة ًفي غىًريب الػحى

كت  ، مىٍحميكد محمد الٌطناًحي، الػمىٍكتىبة الًعٍمًميَّة، بىٍيري ىػ = ُّٗٗف،ليٍبنا -تىػٍحًقيؽ: طىاًىر أىٍحمىد الزَّاًكمُّ
 .ـُٕٗٗ
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ًديث( النضر بف شميؿ،  كؼ المفسَّرة مف غىًريب الحى ري كىل كتاب )اٍلحي ٍمـ المصاحفي، رى بف سى
مَّد  عىف مٌي بف ميحى مد أىبيك عى كىاه عىف عبد الصَّ مد بف اٍلفضؿ اٍلبىٍمًخي، كىرى د عبد الصَّ أبي دىاكي

فىاتو إلٌي. فىمىا كىافى ًفي  بف يحيى القىرَّاب، كقاؿ األزىرم: "كحممٍت نسختيو المسمكعة بعد كى
د فىييكى مف ىىًذه اٍلًجيى  مىع أبك . كقاؿ ابف األثير:"ُة"كتابي معزيان ًإلىى النَّضر ًركىايىة أبي دىاكي جى

الحسف النٍَّضر بف شيميؿ المازنٌي بعده كتابا في )غريب الحديث( أكبر مف كتاب أبي 
يب  عيبيدة، كشرح فيو كبىسىطى عمى صغر حجمو كليطفو. ثـ جمع عبدي الممؾ بف قيرى

ة ثَـّ  شيٍعبىة ككذلؾ ركل النضر بف شميؿ الحديث عف .ِاألصمعٌي" حَّ كىافى  عمى الصّْ فسره كى
ًديث ًإمىامنا ًفي المُّغىة ًثقىة متقنا ًفي الحى
 ّ.  

 ثانيان : دراسة المركيات :
احتكت كتب غريب الحديث عمى عمـك المغة مف أصكؿ كظكاىرى كخصائصى ، فضال    

عف كسائؿ نػمك المغة ، كتعد ىذه الكتب ثركة لغكية كأدبية مف خالؿ تفسير ألفاظ غريب 
الشعرم، كىك مرجع ألقكاؿ المغكييف كآرائيـ  في مجاؿ لغة غريب  الحديث بالشاىد

الحديث . كيأتي النضر بف شميؿ كاحدان مف ىؤالء المغكييف  الذم كرد ذكره في كتب 
غريب الحديث كىك مف أكائؿ المصنفيف في ىذا المجاؿ. كنذكر ىنا دراسة كصفية مكجزة 

 لمركيات النضر ،  كىي كاآلتي : 
( أربعا ِّْكيات النضر بف شميؿ في جميع كتب غريب الحديث )بمغ عدد مر  -

كتاب ( ثماني كخمسيف كمئة مادة لغكية . ففي ُٖٓكثالثيف كمئتيف مركية ، كذلؾ في )
ىػ( مركيتاف فقط، ككتاب )غريب ِِْ)غريب الحديث(، ألبي عبيد القاسـ بف سالـ )ت

غريب الحديث( إلبراىيـ ىػ( مركيتاف أيضان، ككتاب )ِٕٔالحديث( البف قتيبة)ت 
( ثالث مركيات ، ككتاب )غريب الحديث( ألبي ّق( بمغت مركياتو )ِٖٓالحربي)ت

( تسع عشرة مركية ، كفي كتاب ُٗىػ( بمغت مركياتو )ّٖٖسميماف الخطابي )ت 
ىػ( بمغت َُْ)الغريبيف في القرآف كالحديث( ألبي عبيد أحمد بف محمد اليركم )ت

                                                 

 . ُٔ/ُتيذيب المغة  (ُ)
 .ٔ/ُالنياية في غريب الحديث كاألثر:  (ِ)
ىػ(، في ْٖٖ، قكؿ أبي عبدا بف أبي نصر الحميدم )ت ُْْتفسير غريب ما في الصحيحيف :   (ّ)

 النضر عند تفسير لفظة )الكطبة( ، في المادة المغكية )كطب(.
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كسبعيف مركية ، ككتاب )تفسير غريب ما في الصحيحيف  ( سبعاى ٕٕمركياتو فيو )
ًميدم )ت  ( سبع ٕىػ( )ْٖٖالبخارم كمسمـ( لمحمد بف فتكح األزدم الميكرقي الحى

ىػ( ، ّٖٓمركيات، ككتاب )الفائؽ في غريب الحديث كاألثر( لجار ا الزمخشرم )ت
ار( ألبي الفضؿ ( إحدل كأربعكف مركية، ككتاب )مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثُْ)

( عشركف مركية، ككتاب )المغيث َِق( )ْْٓعياض بف مكسى اليحصبي السبتي )ت
( خمس ٓىػ( بمغت مركياتو )ُٖٓفي غريبي القرآف كالحديث ألبي مكسى المديني )ت

مركيات، ككتاب )غريب الحديث( لجماؿ الديف أبي الفرج عبدالرحمف الجكزم )ت 
كتاب )النياية في غريب الحديث كاألثر( لمجد ( خمس كخمسكف مركية، ك ٓٓىػ( )ٕٗٓ

( ثالث مركيات . كلـ ّىػ( )َٔٔالديف أبي السعادات المبارؾ الجزرم ابف األثير )ت 
ترد في كتاب )الدالئؿ في غريب الحديث( لقاسـ بف ثابت بف حـز العكفي السرقسطي 

 .ىػ( ، مركيات عف النضر بف شميؿ َِّ)ت
( مادة ، ككرد حديثا لكؿ مادة لغكية ، ُٖٓة لمركياتو فبمغت )أما مجمكع المكاد المغكي  -

ما عدا المكاد ) أىب(، )جنب(، )حمف(، )ختف(، )خطـ(، )خمش(، )قعا(، ىجر(، فقد 
 ( أربعة أحاديث.   ْكرد حديثاف لكؿ منيا، أما مادة)عقر( فكرد فييا )

ؿ(، أك )قاؿ ابف نصكص المركيات مصدرة بػ )قاؿ النضر(، أك )قاؿ النضر بف شمي -
 شميؿ ( ، أك مختكمة بػ )قالو النضر( ، أك ابف شميؿ .

جاءت النصكص المغكية جميعيا ركاية عف نفسو أك األعراب، إال في مادة )ىجر(  -
 فجاءت الركاية سماعا عف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم .

لمعانييا ، جاءت نصكص مركيات النضر تفسيرا أكال أللفاظ غريب الحديث ، كتحديدا  -
 كأحيانا تصكيبا لغكيا ألقكاؿ المغكييف كآرائيـ .

جاءت تفسيرات النضر لمفظ الغريب تكضيحا لمداللة مف خالؿ أصكات المفظ الغريب  -
أك الصيغة أك التركيب في مجاؿ االستعماؿ ، كذلؾ عمى كجو التكسع مف المشترؾ أك 

 التضاد أك الترادؼ،  أك التخصيص أك التعميـ .
تج النضر بف شميؿ في تفسير المادة المغكية ، بالقرآف الكريـ، كما في مادة )حمد(، اح -

ك)زىك(، ك)شيد(. ككذلؾ احتج بشعر الشعراء ، فأنشد لجميؿ بف بثينة كلبيد بف ربيعة 
العامرم كعمرك بف قميئة كأبي النجـ العجمي كغيرىـ ، كما في المكاد )زىك(، ك)صعد(، 
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(، ك)ممح(، ك)نفس(، ك)نقب(، ك)ىجر(. ككذلؾ أيضان احتج ك)طبؽ(، ك)فرع(، ك)قفؼ
 باألمثاؿ ، كما في مادة )فرع(.

كال يخفى أف مركيات النضر قد احتكت عمى الجانب البالغي كالفقيي عند تفسيره   -
لممادة المغكية فضال عف مستكيات المغة األخرل الصكتي كالصرفي كالنحكم كالداللي . 

االشتقاؽ كالقياس كالميجات التي ىي مف كسائؿ نمك المغة  ككذلؾ احتكت عمى مسائؿ
 العربية .

كأخيرا سيرد نصكص المركيات في معجـ يمى ىذا المبحث ، كترتب مكادىا المغكية    
 كفؽ ترتيبيا في كتب غريب الحديث ، أم بالترتيب األلؼ بائي لمحركؼ اليجاء .

 الـمبحث الثانــي
ــــــقالــــــــنَّـــــــصُّ الــ  ـُمـــــــــَوثَـّ

(: –أنقمس   )األىٍنقىمىٍيسي
   )) ًديًث: ))الى تىٍأكيميكا األىٍنقىمىٍيسى  . ِ، قاؿ ابف الجكزم:" قىاؿى النَّضر: ىيكى اٍلمىاٍرمىاًىي"ًُفي حى

 (:ًإىىػػػػابو ) –أىػػػػػػػػب 
ًديًث:))     ي البيت أيىيبه كفأىف عيمىر دخؿ عمى النًَّبٌي صمى ا عميو كسمـ ًفي حى

ؽى((، كحديث )) ّعىًطنىةه(( لىٍك أىفَّ اٍلقيٍرآفى ًفي ًإىىابو ثيَـّ أيٍلًقيى ًفي النَّاًر مىا اٍحتىرى
، قاؿ أبك ْ
قىاؿى أىبيك ك  ٓعبيد أحمد بف محمد اليركم:"قاؿ ابف شميؿ: ال ييقاؿ لمجمد بعد ما ديًبغ إىاب".

                                                 

، ْٔ/ُ، كالركاية فيو: )األنكميس(، كغريب ابف الجكزم  ُٖ/ُلمغيث، كاُِّ/ِالحديث في: الفائؽ  (ُ)
 .ْٗ/ّ، ِْٓ، ٕٕ/ُ، كالنياية ٗٗٓ

مٍَّكرى ٗٗٓ/ُ، كفي مكضع آخر ْٔ/ُغريب الحديث:  (ِ) ، قاؿ ابف الجكزم:"قاؿ عمار: ))الى تىٍأكيميكا الصَّ
ييقىاؿ لىوي  ، كى ((، قىاؿى النٍَّضر: ىيكى الًجرّْيثي : الجيرّْم، كىىيكى نىٍكعه ًمف السَّمىؾ، كىىيمىا: الػمىاٍرمىاًىي". كمثمو كاألىٍنقىمىٍيسى

، كلساف العرب: ابف منظكر، ُٔ/ُُ،  بغير عزك. ينظر: تيذيب المغة ْٗ/ّ، ِْٓ، ٕٕ/ُفي النياية 
 .ُٕ/ٔ، ُِٖ/ِـ، )جرش()انقمس( ُْٗٗ،  بيركت -دار صادر ، ّط
، كغريب ابف الجكزم ُُٖ/ِ، كالفائؽ  ُِٓٗ/ْيبيف : ، الغر ْٔ/ُالحديث في : غريب أبي عبيد  (ّ)
 .ِٗٓ/ّ، ّٖ/ُ، كالنياية َُٔ/ ِ، ْٖ/ُ
، كغريب ابف ٕٔ/ُ، كالفائؽ ُُٖ/ُ، كالغريبيفِْٖ/ِ، ُْٖ/ُغريب ابف قتيبة الحديث في:  (ْ)

 . ّٖ/ُ ،  كالنيايةْٖ/ُالجكزم 
 به عىًطنىةه((.؛ كذلؾ في تفسير حديث )) كفي البيت أيىي ُِٓٗ/ْالغريبيف:  (ٓ)
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قىاؿى النَّضر بالفىٍضؿ عياض السّْبتيُّ  ف شيمىٍيؿ: كىالى ييقىاؿ: أىاب، ًإالَّ لجمد، مىا ييككؿ :"كى
ا ُلىٍحمو" ٍيؿ: الى ييقىاؿ لمجمد إىىاب بعد دبغو، ًإنَّمى . كقاؿ ابف الجكزم:"قىاؿى النَّضر بف شيمى

نَّمىا ييقىاؿ إىىاب اٍلجمد: مىا ييٍؤكىؿ لىٍحمو" ييقىاؿ قبؿ الدبغ، كىاً 
ِ. 

 )األبتر(: –بػتػر 
بىؿى في حديث الزُّى    ، فىًإنَّييمىا يىٍستىٍسًقطىاًف اٍلحى ذىا الطٍُّفيىتىٍيًف كىاأٍلىٍبتىرى يَّاًت كى رم: ))اٍقتيميكا اٍلحى

)) رى يىٍمتىًمسىاًف اٍلبىصى كى
ٍيؿ: ًصٍنؼه ًمفى ّ قىاؿى اٍبف شيمى :"كى ، قىاؿى أىبيك الفىٍضؿ عياض السّْبتيُّ

يَّاًت، أىٍزرىؽ، مىٍقطيكع الذَّنىب، الى تىٍنظي  اًمؿه ًإالَّ أىٍلقىٍت مىا ًفي بىطًنيىا"اٍلحى ري ًإلىٍيًو حى
ْ. 

ثى   )البيحاثة(: –بىحى
ٍيًف كىانىا يىٍمعىبىاًف البىٍحثىة((      مى في الحديث: ))أىفَّ غيالى

، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد ٓ
اثىة:ي التُّراب الًَّذم ييٍبحث عىمَّا ييطمب ًفيًو"اليركم:"   .ٔكقاؿ ابف شيميؿ: البيحى

 )األبداؿ(: –بدؿ 
بىاء ًبمٍصر، كالعىصاًئبي     ، كالنُّجى : ))األىٍبدىاؿ ًبالشَّاـً مٌي رضي ا عنو أىنو قىاؿى ًديث عى ًفي حى

قىاؿى اٍبف شيمىٍيؿ: األبداؿ: خياره بىدىؿه مف قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:"، ٕبالعراؽ((
 .ُمف ًخيىار"

                                                 

ًفي اٍلبىٍيًت ّٖ/ُ ، كالنيايةٕٔ/ُ. كنحكه في، الفائؽ َٓ/ُمشارؽ األنكار:  (ُ) ًديًث : )) كى ، في تفسير حى
 أيىيبه ((. 

ًفي اٍلبىٍيًت أيىيبه ((.ّٖ/ُ . كمثمو في النيايةْٖ/ُغريب الحديث:  (ِ) ًديًث : )) كى  ، في تفسير حى
، ّّٔ/ِ، كالفائؽ ُْٓ، تفسير غريب ما في الصحيحيف ٓٓ/ُجاء الحديث في: غريب أبي عبيد  (ّ)

 . َِٕ/ْ، كالنياية ِِِ/ِ، ٕٕ/ُكمشارؽ األنكار
، ككالىما ّّٔ/ِ، كالفائؽ ُْٓ. كنحكه في تفسير غريب ما في الصحيحيف ٕٕ/ُمشارؽ األنكار:  (ْ)

 بغير عزك. كلـ أجده في التيذيب كالمساف.
، ٔٓ/ُ، كغريب ابف الجكزم ِٖ/ُ، كالفائؽ ُْٓ/ُكالحديث  الحديث في: الغريبيف في القرآف (ٓ)

 . ٗٗ/ُكالنياية 
بعزك إلى  ِٕٗ/ْبغير عزك. كتيذيب المغة  ٗٗ/ُ. كالنياية ُٔٓ/ُالغريبيف في القرآف كالحديث:   (ٔ)

 بعزك إلى شمر. ُُٓ/ِإلى ابف شميؿ، كلساف العرب مادة )بحث( 
، ُٔ/ُ، كغريب ابف الجكزم ٕٖ/ُ، كالفائؽ ُْٓ/ُ الحديث في : الغريبيف في القرآف كالحديث (ٕ)

 .ِّْ/ّ، َُٕ/ُكالنياية 
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 )بىٍطحاءي اٍلكىاًدم(: –بػطػح 
كهي ًمفى فً     : اٍبطىحي قىاؿى ؿي مىٍف بىطىحى اٍلمىٍسًجدى، كى ًديًث عيمىرى رضي ا عنو: )) أىنَّوي أىكَّ ي حى

ًؾ(( اٍلكىاًدم اٍلميبىارى
اء اٍلكىادم قىاؿى اٍبف شيمىٍيؿ: ، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:"ِ بىٍطحى

اهي المٌَّيف ًفي بٍطف المىسيؿ" وي: حىصى  .ّكأىٍبطىحي
(:) –بقر   بىقىرى
  )) ـي: ))فىبىقىرى األرضى مىٍيًو السَّالى مىٍيمىافى عى ًديًث ىيٍدىيد سي ًفي حى

، قاؿ ابف الجكزم:" قىاؿى ْ
فىتَّشىييـ" ـى أىٍمرىىيـ كى ًم ، ًإذىا عى فو فه ًفي بىًني فالى  .ٓالنَّضر: بىقىرى فالى

 )األىٍبمىج(:  –بمج 
: ))أىٍبمىج الكىجٍ     ٍعبىدو ًديًث أيْـّ مى ، قاؿ ابف الجكزم:" قىاؿى النَّضر: األىٍبمىج: الًَّذم ٔو((ًفي حى

كًف الحاًجبىٍيًف" ٍقري لىٍيسى ًبمى ٍينىٍيًو كى كىضيح مىا بىٍيفى عى
ٕ. 

 )البىٍمقىعىةي(: –بمقع 
ًقع((    ًديًث: ))اٍليىًميفي اٍلكىاًذبىةي تىدىعي الدّْيىارى بىالى ًفي حى

قىاؿى النَّضر: ٖ ، قاؿ ابف الجكزم:"كى
رى ًبػيىا"البىمٍ   .ٗقىعىةي: األىٍرضي الًَّتي الى شىجى

                                                                                                                         

 ْٗ/ُُ، كلساف العرب)بدؿ(  ّٗ/ُْبغير عزك. كتيذيب المغة  ٕٖ/ُ. كالفائؽ: ُٔٓ/ُالغريبيف:  (ُ)
 الركايتاف بعزك إلى ابف شميؿ.

 .ُّْ/ُ، كالنياية ٕٓ/ُ، كغريب بف الجكزم ُٕٖ/ُالغريبيف:  (ِ)
بغير عزك. ينظر:  ُّْ/ُبعزك إلى ابف شميؿ، كالنياية ٕٔ/ُ. كغريب الحديث: ُٕٖ/ُف: الغريبي (ّ)

 بعزك إلى ابف األثير . ُّْ/ِبعزك إلى ابف شميؿ، كلساف العرب )بطح(  ُِّ/ْتيذيب المغة 
 .ُْٓ/ُ،  كالنياية ُٖ/ُ، غريب ابف الجكزم  َُِ/ُالحديث في: الغريبيف  (ْ)
، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث ٖالفيركزآبادل ، طينظر: القامكس المحيط: .  ُٖ/ُغريب الحديث:  (ٓ)

 ـ، ََِٓلبناف،  –في مؤسسة الرسالة، بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي، مؤسسة الرسالة ، بيركت 
ُ/ّّٓ. 
، كغريب ابف ٓٗ/ُ، كالفائؽ َِٗ/ُ، كالغريبيف َْٕ، ّْٔ/ُالحديث في: غريب ابف قتيبة  (ٔ)

 .ُُٓ/ُكالنياية  ، ٖٖ/ُالجكزم 
 .ُِٓ/ِ. ينظر: لساف العرب )بمج( ُُٓ/ُ. كنحكه في النياية ٖٖ/ُغريب الحديث:  (ٕ)
 .ّٖٔ/ّ،  كالنياية ٖٔ/ُ، كغريب ابف الجكزم ٕٔ/ّ، كالفائؽ ُِِ/ُالحديث في: الغريبيف  (ٖ)
 .ُٓٓ. كتصحيح التصحيؼ ُِ/ٖ. ينظر: لساف العرب )بمقع( ٖٔ/ُغريب الحديث:  (ٗ)
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 )تغٌبة(:    –تغب 
، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم ًُفي الحديًث: ))الى تيقبؿي شىيادةي ًذم تىٍغبةو((   

كاب، كىىيكى ا ٍبدو ، كالػػنَّػػٍضػػر: تىػػًغػػبػَّػة ، كىىيكى الصَّ حَّ عف أًبي زى لًَّذم أيضان:"قىاؿى أبك حمزة: صي
" ، ييقىاؿ لمفىاًسًد : الغابُّ كر فىييـ أصحابي فىسادو يىٍستىًحؿي  الشَّيادة بالزُّ

ِ . 
 (:التَّفىثي ) –تفث 
   )) جّْ ًذكر: ))التَّفىثي ًديًث اٍلحى قىاؿى النَّضر قىاؿى أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم، ًّفي حى :"كى

ـ اٍلعىرىب، ًإٍذىابى ال  .ْشَّعىًث"النَّضر بف شيمىٍيؿ: ىيكى ًفي كىالى
 )تميدة(: –تػػػمػػػػد 
دىىىا تىًميدىة فىرٌده((       لَّدة فىكىجى شىرىطى أنَّيا ميكى اًريىةن كى يح: ))أفَّ رىجيالن اٍشتىرل جى ًديًث شيرى ًفي حى

ٓ ،
لد عٍندؾ كىىيكى  قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:" قىاؿى اٍبف شيمىٍيؿ: التميدي الًَّذم كي كى

 .    ٔالمكلَّد"
 
 

                                                 

، كغريب ابف ُُٓ/ُ، كالفايؽ ُّٕٓ/ْ، كالغريبيف: َُٓ/ّجاء الحديث في : غريب الخطابي  (ُ)
 .ّّٔ/ّ،  ُُٗ/ُ، كالنياية ُّْ/ِ، َُٖ/ ُالجكزم

، غريب ابف الجكزم ُُٓ/ُ، كالفايؽ َُٓ/ّ. كمثمو في  غريب الخطابي ُّٕٓ/ْالغريبيف:  (ِ)
،   ّٔٔ/ُ، كلساف العرب )غبب(  ٖٗ/ٖة .  ينظر: تيذيب المغّّٔ/ّ، كنحكه في النياية ُّْ/ِ

 الركايات بغير عزك.
 .ُُٗ/ُ، كالنياية ُِّ/ُ، مشارؽ األنكار ِٕٓ/ُالحديث في: الغريبيف  (ّ)
قىاؿى اٍبف  ، كفيو أيضان:"َُٗ/ُْ. ينظر: تيذيب المغة ُِّ/ُمشارؽ األنكار: . ِٕٓ/ُالغريبيف  (ْ) كى

لـ يستحٌد.  قمت: لـ ييفىسر شيمىٍيؿ: الٌتفىثي النُّسيؾي ًمف مىنىاسً  ؾ اٍلحىج، رجؿ تىًفثه أىم ميٍغبىره شىًعثه لـ يىدًَّىٍف كى
ٍمًؽ  اءىه إٍذىىابى الٌشعىًث بالحى ، كىجعؿ قىضى أحد مف المغكييف التَّفىثى كىمىا فىسَّره اٍبف شيمىٍيؿ: جعؿ التفىثى الٌتشىعُّثى

مىا أشبيو"، كلساف العرب )تفث(   .َُِ/ِكالتٍَّقميـ كى
، غريب ابف الجكزم ُٖ/ْ، ُٓٓ/ُ، الفائؽ ِٖٓ/ُ، الغريبيف ُّٓ/ِغريب الحديث: ابف قتيبة  (ٓ)
 . ِِٓ/ٓ، ُْٗ/ُ، النياية ِْٖ/ِ، َُُ/ُ
كاألينثى  :" ، كفييما أيضان ََُ/ّ، كلساف العرب ُٔ/ُْ.  ينظر: تيذيب المغة ِٖٓ/ُالغريبيف  (ٔ)

لَّد كالمكلَّدةي كا : كالمكى د المصاحفي عىنوي".المكٌلدةي؛ قىاؿى كىاهي أىبيك دىاكي  لتميد كىاًحد عندنىا؛ رى
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(: –ثكب   )المىثىابىاتي
دان اٍنتىقص مف سيبيؿ النَّاس ًإلىى مىثىابىاًتيـ     في حديث عيمر رضي ا عنو: ))الى أىٍعًرفىٌف أحى

قىاؿى النَّضر: أم: ًإلىى  قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:" ،ُشىٍيئان ًإالَّ فعمت ًبًو كىذىا((
ذلؾ؛ ألفَّ أىميا يتصرفكف في معايشيـ ثَـّ يثكبكف إلييا.  مىناًزليـ، اٍلكىاًحدي مىثابةه. قيؿ ليا

: كالمىثابةي المىٍرًجعي.  أراد: الى أىٍعًرفىفَّ أىحدان اٍقتىطع شىٍيئنا ًمٍف طيريؽ اٍلميٍسًمًميفى كأىدخمو دارىه. قىاؿى
كالمىثابةي: الميٍجتمىعي"

: اٍلمنىاًزؿي  . كقاؿ ابف الجكزم:ِ  .ّ""قىاؿى النَّضر: المىثىابىاتي
ديكا(: –جػػرد  رَّ  )تىجى
ًديًث عيمىرى     ـٍ تيٍحًرميكا(( ًفي حى ٍف لى جّْ كىاً  ديكا ًباٍلحى رَّ رضي ا عنو: ))تىجى

، قاؿ أبك عبيد أحمد ْ
ـٍ يىٍقًرف" لى د كى جّْ ًإذىا أٍفرى دى فيالفه ًباٍلحى رَّ : جى ٍيؿو أحمد بف محمد اليركم:" قىاؿى اٍبفي شيمى

. كقاؿ ابف ٓ
: المعنى: أىفردكا كىالى تيٍقًرنيكا"الجكزم:"قىاؿى ابٍ  في شيمىٍيؿو

ٔ. 
 )جفؿ سمكان(:  –جفؿ 
فىؿى  في    : آًتي البىٍحر فأجديه قىٍد جى ؿ فىقىاؿى ًديثي اٍبًف عىبَّاسو رضي ا عنيـ: ))سىأىلىوي رجي حى

ـٍ تىرى شىٍيئنا طىافيان(( ا لى : كيٍؿ، مى سىمىكنا كىثيرا، فىقىاؿى
محمد اليركم:" قاؿ أبك عبيد أحمد بف  ،ٕ

" مى بىٍعضو و عى فىٍمتي المتاعى ، أىم: رميتي بىعضى : جى قىاؿى اٍبفي شيمىٍيؿو
ُ. 

                                                 

، َِٗ،تفسير غريب ما في الصحيحيف َِّ/ُ، كالغريبيف ُّ/ِالحديث في: غريب ابف قتيبة  (ُ)
 .ُُٕ/ُكغريب ابف الجكزم 

، ُُُ/ُٓبغير عزك. ينظر: تيذيب المغة  ُّ/ِكنحكه في غريب ابف قتيبة  .َِّ/ُالغريبيف:  (ِ)
 الركايتاف بعزك إلى ابف شميؿ.  ِْٓ/ُف العرب كلسا
بغير عزك. ينظر: تيذيب  َِٗ. كمثمو في تفسير غريب ما في الصحيحيف ُُٕ/ُغريب الحديث:  (ّ)

 الركايتاف بعزك إلى ابف شميؿ. ِْٓ/ُ،كالمساف )ثكب( ُُُ/ُٓالمغة 
 .ِٔٓ/ُاية ، كالنيُْٗ/ُ، كغريب ابف الجكزم َِْ/ُ، كالفائؽ ِّٗ/ُالغريبيف:  (ْ)
، ّّٖ/َُ. ينظر: تيذيب المغة ِٔٓ/ُ، كالنياية ُْٗ/ُ. غريب الحديث: ِّٗ/ُالغريبيف:  (ٓ)

 . ُُٕ/ّكلساف العرب 
 . ُُٕ/ّ، كلساف العرب ّّٖ/َُ. كينظر: تيذيب المغة ُْٗ/ُغريب الحديث:  (ٔ)
، ُِٔ/ُكزم ، غريب ابف الجّْٗ/ُ، الغريبيف  ْْٖ/ِالحديث في: غريب الحديث لمخطابي  (ٕ)

 .  َِٖ/ُكالنياية 
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 )ًجٍمبىابيا(: –جمبب 
ًديًث أيْـّ عىًطيَّةى: ))ًلتيٍمًبسيا صاًحبتييا ًمٍف ًجٍمبىابيا((    ، قاؿ أبك الفضؿ عياض ًِفي حى

ري كىأىعٍ  ٍرأىةي السُّبتي:" قىاؿى النَّضر: ىيكى ثىٍكبه أىٍقصى ٍقنىعىةي تيغىطّْي ًبًو اٍلمى رىضي ًمفى اٍلًخمىاًر، كىًىيى الػمى
رىأسيىا"

ّ. 
ٍنب(: –جنب   )ذىات اٍلجى
ٍجنيكبي ًفي سىًبيًؿ المًَّو شىييد((    ًديث: ))المى ًفي الحى

، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد ْ
ة تثقب . ًفي خبر يىٍأجيكج ٓاٍلبىطف" اليكم:"قاؿ النضر: ذىات اٍلجنب: ًىي الدُّبىٍيمىة، كىًىي قرحى

)) ـٍ نىبىاًتًي تَّى ًإفَّ الطَّاًئرى لىيىميرُّ ًبجى مىٍأجيكج: ))حى كى
ذىات ٔ ، قاؿ أبك الفضؿ عياض السبتي:" كى

ةه تىٍثقيبي  : ًىيى الدُّبىٍيمىةي، قرحى قىاؿى النَّضري سيكيكف النُّكف، .... كى اٍلجنب: دىاءه، ًبفىٍتح اٍلًجيـ كى
، كىىيكى  ةي" اٍلبىطفى  .ٕمثؿي قىكًؿ بىعًضيـ، أىنَّيىا الشَّكصى

 )الجيشة(: –جػػيػش 
تَّى أٍجيىٍشتي بالبىكاء((    ًديًث المىٍبعث: ))فأخذى ًجبريؿي بحٍمقى فىسىأىبىًني حى ًفي حى

، قاؿ ٖ
قىاؿى النَّضر: الجيشة: اٍلعٍبرىة" الزمخشرم:" كى

ٗ. 

                                                                                                                         

بغير عزك.  ينظر: تيذيب المغة  ْْٖ/ِ. كمثمو في غريب الحديث لمخطابي ّْٗالغريبيف:  (ُ)
 بعزك إلى ابف شميؿ. ِٔ/ُُ
 .ِّٖ/ُ، كالنياية ُْٗ/ُ، كمشارؽ األنكار ْٔٓ/ُالحديث في: غريب الخطابي  (ِ)
 بغير عزك. ِّٖ/ُ. كنحكه في النياية ُْٗ/ُمشارؽ األنكار:  (ّ)
، ُٕٔ/ُ، كغريب ابف الجكزم ُٓٓ/ُ، كالمشارؽ ّٕٓ/ُ، كالغريبيف ُّٔ/ُغريب ابف قتيبة  (ْ)

 .َّّ/ُكالنياية 
بغير عزك، ُٕٔ/ ُبعزك إلى ابف شميؿ ، كغريب ابف الجكزم  ُٓٓ/ُ. كالمشارؽ ّٕٓ/ُالغريبيف  (ٓ)

 ُِٖ/ُ، كلساف العرب)جنب( ْٖ/ُُبغير عزك. ينظر:  تيذيب المغة  َّْ-َّّ/ُكنحكه في النياية 
 الركايتاف بعزك إلى ابف شميؿ.

اًؿ،  (ٔ) كًج الدَّجَّ كـً ًفي كىٍثرىًة اٍلقىٍتًؿ ًعٍندى خيري ، برقـ ِِِّ/ْالخبر في: صحيح مسمـ، بىابي ًإٍقبىاًؿ الرُّ
 . ُٓٓ/ُ، َُْ/ُ. كمشارؽ األنكار ِٖٗٗ

 .ُٓٓ/ُمشارؽ األنكار:  (ٕ)
 .ِّٕ/ِ، كالنياية ُّْ/ِ، كالفائؽ ّٖٗ/ُ، كالغريبيف ِّٖ/ُغريب ابف قتيبة  (ٖ)
ٍيشىةي: العىٍبرىةي، كالجماعةي مف الناًس،كالجاًىشىًة". ٖٖٓ/ُ. ينظر: القامكس المحيط ُّْ/ِالفائؽ:  (ٗ)  كفيو:" كالجى
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بَّة) –حبب   (:الحى
ًديًث أىٍىًؿ النَّاًر:     ميؿ السٍَّيؿ((ًفي حى بَّة في حى ))فيىٍنبيتيكف كىمىا تىٍنبيت الحى

قاؿ أبك عبيد  ،ُ
، يٍغرس، أحمد بف محمد اليركم:"  تىٍخًفيؼ اٍلبىاء: اٍلقىًضيب مف اٍلكىـر اء كى ـ اٍلحى )اٍلحبَّة(، ًبضى

بىمةه  امع لحبكب اٍلبيقي  فىيصير حى تىٍشديد اٍلبىاء: اٍسـ جى اء كى كؿ التي تنبت ك)الًحبَّة(، ًبكىٍسر اٍلحى
: ك)الحبة(، مف اٍلًعنىب،  ، ثنيٍت. قىاؿى ت، ثَـّ ًإذا مطرىت مف قىابؿو مف األرض، ًإذا ىىاجى

بَّة،  ْـّ كىالتٍَّخًفيؼ" ،، كىحب اٍلحبَّة]ًباٍلفىٍتح[تسمى: حى بَّة، ًبالضَّ قاؿ أبك عبد ا  . ك ِتيسمَّى: حي
قىاؿى النَّضر بف شيمىٍيؿ محمد بف فتكح الحميدم:" تىٍخًفيؼ اٍلبىاء: كى اء كى ـ اٍلحى : )اٍلحبَّة(، ًبضى

قد تفتح اٍلبىاء،  ، ًبًإٍسكىاف اٍلبىاء كى بىمىةي(: اٍلكىـر بىمةه، ك)الحى ، يٍغرس، فىيصير حى اٍلقىًضيب مف اٍلكىـر
امع لحبكب اٍلبيقيكؿ، الًَّتي تىٍنتىًشر ًإذا ىى  تىٍشديد اٍلبىاء: اٍسـ جى اء كى ٍت ك)الًحبَّة(، ًبكىٍسر اٍلحى اجى

بَّة، ًباٍلفىٍتح، ]الٌريح[ : ك)الحبة(، مف اٍلًعنىب، تسمى: حى ، نىبتىٍت. قىاؿى ، ثَـّ ًإذا مطرىت مف قىابؿو
ْـّ كىالتٍَّخًفيؼ]الًَّذم داخميا[كىحب ًتٍمؾى اٍلحبَّة  بَّة، ًبالضَّ فتح اٍلبىاء  ، ييسمَّى: حى اء كى ـ اٍلحى ًبضى

ٌففىة                                                        .                           ّ"ميخى
ؿ(: –حجؿ  جى  )الحى

ؿ((   جى عىميكا طىعىامي كطىعىاـ الحى قىٍد جى ًديًث: ))المَّييَـّ ًإنّْي أٍدعيك قيرٍيشا كى ًفي حى
، قاؿ أبكعبيد ْ
ؿ ىيكى القىبىج يىٍأكيؿ الحٌبة بعد  جى . ٓالحٌبة الى يىًجٌد "أحمد بف محمد اليركم:" قىاؿى النٍَّضر: الحى

: يىٍأكيؿي اٍلحبَّةى بىٍعدى اٍلحبَّة الى يىًجدُّ ًفي اأٍلىٍكًؿ" ؿي جى  .ٔكقاؿ ابف الجكزم:" قىاؿى النَّضر: الحى
 

                                                 

ي ، كتفسير غريب ما فّٓٗ/ِ، كالغريبيف ّٓٗ/ُ، كغريب ابف قتيبة ُٕ/ُغريب أبي عبيد  الحديث في: (ُ)
، كغريب ابف الجكزم ُْٕ/ُ، كمشارؽ األنكار ِّٕ/ِ، كالفائؽ ِّٓ/ّ، كغريب الخطابي ِِٗالصحيحيف 

 .ِّٔ/ُ،  كالنياية ِّْ/ُ
 . ّٔٗ/ِالغريبيف   (ِ)
. كالتي بيف المعقكفتبف زيادة مف مشارؽ األنكار. كمثمو في مشارؽ ِٓٗ،ِِٗتفسير غريب ما في الصحيحيف:  (ّ)

بغير عزك. ينظر: لساف العرب  ِّٔ/ُإلى النضر بف شميؿ، كنحكه في النياية بعزك  ُْٕ/ُمشارؽ األنكار 
 .ِّٗ/ُ )حب(

 .ّْٔ/ُ،  كالنياية ُْٗ/ُ، كغريب ابف الجكزم َُْ/ْالحديث في: الغريبيف   (ْ)
 .  ٕٖ/ْ. ينظر: مثمو في تيذيب المغة َُْ/ِالغريبيف :   (ٓ)
 .ٕٖٕ/ِيغير عزك. ينظر: مثمو في لساف العرب )حجؿ(  ّْٔ/ُ. كمثمو في النياية ُْٗ/ُغريب الحديث:  (ٔ)
ِ/ٕٖٕ. 
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 )بنات حذؼ(: –حذؼ 
   )) ذىؼو ٌمميكـ الشياًطيفي كأىنيا بىنىاتي حى فكؼ الى تىتىخى كا ًفي الصُّ ًديًث: ))تىراصُّ ، قاؿ ًُفي اٍلحى

ٍرده[ ِ]شاءه[ىي  يد أحمد بف محمد اليركم:"أبك عب لىيست لىيىا أذنابه كىالى آذافه ًّصغاره ] جي
اٍليىمىًف[]ييجاءي بيىا ًمٍف جيرىشى 

ْ"ٓ. 
 )الحذاقي(: –حذؽ 
ًديث: ))    ـٍ يىٍبؽى منيا إال في حى مىٍييىا قىٍكصؼ، لى ، عى ذاًقيّّ ٍعدىة، يىٍتبىعييا حي مىى صى رىجى عى أىنَّوي خى

، قاؿ أحمد بف محمد اليركم:"قاؿ النضر:  ،ٔا((قىٍرقىريى ٍحشي : اٍلجى . كالحذاقيُّ ٍعدىةي: األىتافي الصَّ
: القىًطيفىةي كقىٍرقىريىا ظىٍيريىىا" ، كالقىٍكصؼي ٍحشي كم ذىًلؾى عىًف النَّضر ٍبف ٕاٍلجى . كقاؿ الخطابي:" ري

ٍبف شيمىيؿ كلـ أجده في كتاب غريب الحديث لىوي"
ٖ. 

 )كال تستحسركا(: –حسر 
ًديث: ))ادعكا ا كىالى تستحسركا((ًفي ال    حى

، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:"قىاؿى ٗ
: أم: الى تىمىمُّكا"  .َُالنٍَّضري

                                                 

، كغريب ِٗٔ/ُ، كالفائؽ ُْٕ/ِ، كالغريبيف ُُٔ/ُ( الحديث في: غريب الحديث ألبي عبيد القاسـ بف سالـ ُ)
 . ّٔٓ/ُ، كالنياية ُٖٗ/ُبف الجكزم 

 . َِٕ/ْ( إضافة مف تيذيب المغة ِ)
 . ّٔٓ/ُ( إضافة مف النياية ّ)
 .ّٔٓ/ُالنياية  إضافة مف  (ْ)
غىاري السُّكدي،  بعزك إلب ابف شميؿ ، كفيو أيضان:" َِٕ/ْينظر: تيذيب المغة . ُْٕ/ِالغريبيف:   (ٓ) : الصّْ ٍذؼي كالحى

: شاءه ًصغا ذىؼي : كالحى غاري ًمفى النّْعاج، قىاؿى : الصّْ ذىؼي ذىفىةه كىًىي الزّْيغىافي الًَّتي تيؤكىؿ، كالحى  ره لىيست لىيىاالسُّكدي، كالكاحدة حى
".، كلساف العرب )حذؼ(   بركاية األزىرم عف ابف شميؿ. َْ/ٗأذنابه كىالى آذافه ييجاءي بيىا ًمٍف جيرىشى

،  ٖٗٓ/ُ، كغريب ابف الجكزم ِٖٗ/ِ، كالفائؽ  َُٕٕ/ْ، كالغريبيف ِّٕ/ُالحديث في: غريب الخطابي  (ٔ)
 .ُُِ/ْ، ِٗ/ّكالنياية 

بعزك إلى النضر،   ٖٗٓ/ُكغريب ابف الجكزم  ،َُٕٕ/ْالغريبيف كمثمو في . ِّٕ/ُغريب الخطابي  (ٕ)
 .ِْٖ/ٗ، ِٓٓ/ّ،كلساف العرب )صعد()قصؼ( ِٖٗ/ٖ،  َٗ/ِبغير عزك. ينظر: تيذيب المغة  َّ/ّكالنياية 

 .ِّٕ/ُغريب الحديث: (ٖ)
 .ّْٖ/ُ، كالنياية ّْٗ/ِالحديث في: الغريبيف  (ٗ)
، كلساف العرب)حسر( ُٗٔ/ْينظر: تيذيب المغة  بغير عزك. ّْٖ/ُ. كالنياية ّْٗ/ِالغريبيف:  (َُ)
ْ/ُٖٖ . 
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 )حٌش كلديىا(: –حشش 
يىا، فاٍعتدت أىٍربىعىةى أىٍشييرو     ٍكجي ًديًث عيمىرى رضي ا عنو: ))أيتيى ًباٍمرىأىةو مىاتى زى ًفي حى

كَّ  ٍت رجيال فىمىكىثىٍت ًعٍندىهي أربىعىة أىٍشييرو كًنٍصفا، ثيَـّ كلىدت، فدىعا عيمىري ًنسىاءن كىعىٍشرنا، ثيَـّ تىزى جى
شَّ كلديىا  ًؿ، فممَّا مىاتى حى ٍكجيا اأٍلىكَّ اًمالن ًمٍف زى : ىىًذًه اٍمرىأىةه كىانىٍت حى ، فقٍمفى ٍف ذىًلؾى فسألييٌف عى

لىدي اٍليىاًلؾي ، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:ًُفي بىٍطنيا(( : اٍلكى شُّ "كقاؿ ابف شميؿ: الحى
اٍليىاًلؾي ًفي بىٍطف أمّْو"

ِ. 
 )اٍلحيطىمىةي(: –حطـ 
اًء اٍلحيطىمىةي((    ًديًث: )))شىرُّ الرّْعى ًفي حى

ّ ) ـى طىٍي ، قىاؿى أىبيك الفىٍضؿ عىياضي السٍُّبًتي:"ك)اٍلحي
ًفعى فىتيًرؾى ذىًلؾى  ًحٍجره ًبمىكَّةى ًممَّا يىًمي اٍلًميزىاب. كقىاؿى النَّضر: إنَّما طىٍيمان؛ أًلىفَّ اٍلبىٍيتى ري سيمّْيى حي

] ٍكًف كىاٍلمقىاـً مىٍحطيكمان، ]كىىيكى مىا بىيف الرُّ
ْ"ٓ . 

 (:اٍحتىفىزى ) –حفز 
ًديًث: ))    عىؿى يىٍقًسميو، كىىيكى ميٍحتىًفز((ًفي حى ـي أيًتيى بتىٍمر فىجى ةي كىالسَّالى الى مىٍيًو الصَّ ، قاؿ ٔأىنَّوي عى
ًركىٍيو، قىالىو كىىيكى اأٍلىٍزىىًرم"ا اًلسا عمى كى : اٍستىكىل جى  .  ُبف الجكزم: "قىاؿى النَّضر: اٍحتىفىزى

                                                 

، كالفائؽ ِٕٓ/ّ، كغريب الحديث: ابف قتيبة ّٖٕ/ّالحديث في : غريب أبي عبيد القاسـ  (ُ)
 . ُّٗ/ُ، كالنياية ُِٔ/ُ، كغريب ابف الجكزم ِٖٓ/ُ
ب )حشش( ، كلساف العر ِّٓ/ّ.  ينظر: تيذيب المغة ُّٗ/ُكالنياية  . ْْٖ/ ِالغريبيف:  (ِ)
ٔ/ِْٖ. 
، كتفسير َْٔ/ِ، كالغريبيف ٖٖٓ/ُ، كغريب ابف قتيبة ّٖٕ/ّالحديث في: غريب أبي عبيد القاسـ  (ّ)

، كالنياية ُِٗ/ُ، كمشارؽ األنكار ِِٗ/ُ، كالفائؽ ْٗٓ، ُّٓكتفسير غريب ما في الصحيحيف 
ُ/َِْ. 
 .ُِٗ/ُبيف المعككفتيف إضافة لقكؿ ابف شميؿ. ينظر: مشارؽ األنكار  (ْ)
، بعزك إلى النضر بف شميؿ. ينظر:  َِِ/ُ. كمثمو في المصدر نفسو ُِٗ/ُمشارؽ النكار:  (ٓ)

 . ُّٗ/ُِلساف العرب )حطـ( 
، كغريب ابف الجكزم َِٕ/ُ، كمشارؽ األنكارِّٗ/ُ، كالفائؽ  ْْٔ/ِالحديث في: الغريبيف  (ٔ)
 .َْٕ/ُ، كالنياية ُِِ/ُ
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اقىمةي ) –حقؿ   (:الميحى
اقىمة((في حديث: ))     نىيىى النًَّبيُّ صمى ا عميو كسمـ عىف الميحى

، قاؿ ابف الجكزم:" ِ
ٍرعي كاخضرَّ  ذا ظىيىرى الزَّ "قىاؿى النَّضر: كىاً  ٍقؿه : حى ، فىييكى

اقىمةي: ّ قىاؿى النَّضر: الميحى . كقاؿ أيضان:" كى
ٍبًع" مىى الثُّميًث كىالرُّ اٍلميزىارعىةي عى

ْ . 
ٍكرىةن(: –حكر   )حي
ٍكرىةن((    : ))أىنَّوي كىافى يىٍشتىرم الًعيرى حي ًديثي عيٍثمىافى في حى

، قاؿ أبك سميماف الخطابي:"قىاؿى ٓ
زىافىان"النٍَّضري ٍبفي شيمىيؿ: قك  ٍكرىةن(، أم: جي لو: )حي

ٔ. 
اكَّت(: –حكؾ   ) تىحى
   )) ، كىالمًَّو الى أىٍفعىؿي كىبي قىاليكا منَّا نبيّّ اكَّت الرُّ تَّى ًإذىا تىحى : ))حى ٍيؿو ًديًث أىًبي جى ًفي حى

، قاؿ ٕ
: إذا تساكينا في الشَّرؼ"  .ُأبك سميماف الخطابي:" فيو قكالف: قىاؿى النَّضري ٍبف شيمٍيؿو

                                                                                                                         

ًديًث اٍبًف ، في تفسير َْٕ/ُ، كمثمو في النياية ْٓٔ/ِ. كالغريبيف ُِِ/ُغريب الحديث:  (ُ) حى
.)) : ))أىنَّوي ذيًكر ًعٍندىهي اٍلقىدىري فاٍحتىفىزى  ّّٕ/ٓ، كلساف العرب )حفز( ُِٔ/ْينظر: تيذيب المغة  عىبَّاسو

 بعزك إلى النضر.
، كتفسير ْْٕ/ِ، كالغريبيف ُْٗ/ُ، كغريب ابف قتيبة ِِٗ/ُالحديث في: غريب أبي عبيد  (ِ)

 .ُْٔ/ُ،  كالنياية ِِٗ/ُ، كغريب ابف الجكزم ِٖٗ/ُ، كالفائؽ ِٖٓغريب ما في الصحيحيف 
 ، بركاية شمر بف حمدكيو عف ابف شميؿ . ُّ/ْ. ينظر: تيذيب المغة ِِٗ/ُغريب الحديث:  (ّ)
الركايات  ُْٔ/ُ، كالنياية ِٖٗ/ُ، كالفائؽ ْْٕ/ِ. كمثمو في الغريبيف ِِٗ/ُغريب الحديث:  (ْ)

، بركاية شمر بف حمدكيو عف ابف شميؿ، كلساف العرب )حقؿ( ُّ/ْر عزك. ينظر: تيذيب المغة بغي
 –. ينظر: مركيات شمر بف حمدكيو المغكية: حاـز سعيد يكنس، مركز جمعة الماجد، دبي َُٔ/ُُ

 .َّٖاإلمارات،  
، ِٖٔ/ُكالحديث ، كالمغيث في غريبي القرآف ّْ/ّ، كالفائؽ ُّٓ/ِالحديث في: غريب الخطابي  (ٓ)

 .ُْٖ/ُكالنياية 
. ينظر: لساف ُْٖ/ُ، كالنياية ِٖٔ/ُ، كالمغيث ْْ/ّ. كمثمو في الفائؽ ُّٔ/ِغريب الحديث:  (ٔ)

 الركايات جميعيا بغير عزك. َِٖ/ْالعرب )حكر( 
، كغريب ابف الجكزم َُّ/ُ، كالفائؽ َْٓ/ُ، كغريب الخطابي ْٕٔ/ِالحديث في: الغريبيف  (ٕ)
 .  ُْٖ/ُالنياية ،  ك َِّ/ُ
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ـ(:   –مف ح ف = الحيالَّ  )الحيالَّ
 )بحالف(: –حمف 
   )) فو ى ًفي ًفدىاًء األٍرنىًب ًبحيالَّ ًديًث عيمىرى رضي ا عنو: ))قىضى ًفي حى

، كييركىل: ِ
اٌلف(( بىٍيف بحي ـ((، كفي حديث عيٍثمىاف رضي ا عنو: )) أىنو قضى ًفي أـ حي الَّ ))بحي

، قاؿ ّ
" أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:" مىؿي ـ: الحى الَّ قىاؿى اٍبف شيمىٍيؿ: الحي كى

ْ. 
 حمد _ )أحمد إلػيػكـ(:

ـٍ غىٍسؿ اإلٍحًميؿ((    ًديًث اٍبًف عىبَّاسو رضي ا عنو: ))أىٍحمىدي ًإلىٍيكي ، قاؿ أبك عبيد ٓفي حى
ـٍ غىٍسؿ اإلٍحًميؿ((، أىٍم:  أحمد بف محمد اليركم:" كقاؿ ابف شميؿ:"كقكلو: ))أىٍحمىدي ًإلىٍيكي
بَّؾى أىٍكحى لىيا﴾ ـً الزَّاًئدىًة(؛ لقكلو عز كجٌؿ: ﴿ًبأىفَّ رى ـى )الالَّ ،  أىقاـ )ًإلى( ميقىا ـٍ ى لىكي أىٍرضى

ٔ ،
 . ٕأىم: ًإلييا"

 )يبمغكا الحنث(:  –حنث 

                                                                                                                         

 َُّ/ُبعزك إلى ابف شميؿ، كنحكه في الفائؽ  ْٕٔ/ِ. كمثمو في الغريبيف ُْٓ/ُغريب الحديث:  (ُ)
الركايات بغير عزك. ينظر: لساف العرب  ُْٖ/ُ،  كالنياية  َِّ/ُكغريب ابف الجكزم 

 بغير عزك.    ُْْ/َُ)حكؾ(
،  كالنياية ِّٖ/ُ، كغريب ابف الجكزم َّٗ/ُؽ ، كالفائْٖٖ/ِ، كالغريبيف ُِٗ/ّغريب أبي عبيد  (ِ)
ُ/ّْٓ. 
،  كالنياية ِّٖ/ُ، كغريب ابف الجكزم َّٗ/ُ، كالفائؽ ْٖٖ/ِ، كالغريبيف ُِٗ/ّغريب أبي عبيد  (ّ)
ُ/ّْٓ. 
، ِِٖ/ّبعزك إلى ابف شميؿ. ينظر: تيذيب المغة  ِّٖ/ُ. كمثمو في غريب الحديث: ْٖٖ/ِالغريبيف:  (ْ)

 .ُِٕ/ُّدة )حمف( كلساف العرب  ما
، َِْ/ُ، كغريب ابف الجكزم ُّْ/ُ، كالفائؽ ُْٗ/ِ، كالغريبيف ّْٓ/ِالحديث في: غريب الخطابي  (ٓ)

 .ّْٕ، ّّْ/ُكالنياية 
 . ٓسكرة الزلزلة ، اآلية :  (ٔ)
، كغريب ابف ُّْ/ُ، كالفائؽ ُْٗ/ِ، كالغريبيف ّْٓ/ِغريب الخطابي   .  كنحكه في ُْٗ/ِالغريبف:  (ٕ)
، كلساف العرب )حمد( ِِٓ/ْالركايات بغير عزك. ينظر: تيذيب المغة  ّْٕ/ ُ، كالنياية َِْ/ُجكزم ال
ّ/ُٕٓ . 
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نَّة     لىد لـ يبمغيكا الًحٍنثى دخؿ مف أٌم أىٍبكىاب الجى ًديث: ))مف مىاتى لىوي ثىالىثىةه مف اٍلكى ًفي الحى
ٍعنىاهي: أىف يبمغيكا فييٍكتىبى ُاءى((شى  ، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:"قىاؿى ابفي شيمىيؿ: مى

" ـى ًنثى ًفي يىًمينو، أىم: أىًث ـي، يقاؿ: حى مىٍيًيـ اإلث عى
ِ. 

يًرمى الدٍَّىر) –حير   (:حى
ؿ ًمفى     ؿ قىطُّ أٍفضى ا أيٍعطي رجي ًديًث اٍبًف عيمىرى رضي ا عنيـ: ))مى الطٍَّرؽ، ييٍطًرؽ  ًفي حى

)) ٍيًرمَّ دىرو ، قاؿ ابف الجكزم:" قىاؿى النَّضر: ييقىاؿ: ّالرَّجؿي الفىحؿى فييٍمًقحي مائةو فيىٍذىب حى
يًرمى الدٍَّىر(، أىم: أبدان" اًرمى الدٍَّىًر(، ك)حى                                           .                                                                   ْيىٍبقىى ذىًلؾ )حى

اتىنىةي(: –خػتػف   )الػميخى
تىنىًتًو؟ فىقىرأ:﴿كال    ؿ ًإلىى شىعر خى بير رضي ا عنو: ))سيًئؿ أ يىٍنظير الرجي ًديثي اٍبًف جي في حى

تىفي رىسيكًؿ المًَّو صمى ا عميو كسمـ((ٓييٍبدًيفى زينتيٌف﴾(( ًديث: ))عميّّ خى ، كفي اٍلحى
، قاؿ ٔ

اتىنىة؛ ًلػاٍلًتقاًء  اىىرىة ميػخى يىًت اٍلميصى أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:"كقاؿ ابف شيمىٍيؿ: سيمّْ
اتىنىة؛ ًلػاٍلًتقاءى الختانىٍيًف ٕالختانىٍيًف" اىىرىة ميػخى ،قاؿ ابفي الجكزم:"قىاؿى اٍبف شيمىٍيؿ: سيمّْيىًت اٍلميصى

ٍرأىًة" ًؿ كىاٍلمى مف الرَّجي
ٖ. 

كجا) –خجج  جي  (:لٌريحي الخى

                                                 

 .ْْٗ/ُ، كالنياية ِْٔ/ُ، كغريب ابف الجكزم َِّ/ُ، كمشارؽ األنكار َُٓ/ِجاء الحديث في: الغريبيف  (ُ)
  ْْٗ/ ُ، كالنياية ِْٔ/ُالجكزم  ، كغريب ابفَِّ/ُ. كنحكه في مشارؽ األنكار َُٓ/ِالغريبيف:   (ِ)

بعزك إلى ابف شميؿ كفيو أيضا:"الحنث:اإلثـ"، كلساف العرب  ِٖٕ/ْالركايات بغير عزك. ينظر: تيذيب المغة 
 بغير عزك. ُّٖ/ِ)حنث( 

، كغريب ّٖٓ/ِ، كالفائؽ ِّٖ/ّ، كغريب الخطابي ُٔٓ/ٓ، كالغريبيف َّٗ/ِالحديث في: غريب ابف قتيبة  (ّ)
 ْٔٔ/ُ،  كالنياية ِٔٓ/ُزم كغريب ابف الجك 

،كلساف العرب َُٓ/ٓتيذيب المغة  بغير عزك، ينظر: ُٔٓ/ِ. كمثمو في الغريبيفِٔٓ/ُغريب ابف الجكزم: (ْ)
 .ِِٔ/ْالعرب )حير(

 .َُ/ِ، كالنياية ِٓٔ/ُ، كغريب ابف الجكزم ّْٓ/ُ، الفائؽ ّّٓ/ِجاء الحديث في: الغريبيف  (ٓ)
 . َُ/ِ، كالنياية ِْٔ/ُ جاء الحديث في: غريب ابف الجكزم (ٔ)
كالركايتاف بعزك إلى ابف شميؿ.  ِٓٔ/ُ، كغريب ابف الجكزم ّْٓ/ُ. كمثمو في الفائؽ ّّٓ/ِالغريبيف  (ٕ)

 .ُّٗ/ُّينظر: لساف العرب )ختف( 
 .ُّٗ/ُّ. ينظر: لساف العرب )ختف( َُ/ِ. كالنياية ِْٔ/ُغريب الحديث:  (ٖ)
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ًميٍّ رضي ا عنو، كذىكىر بنىاء اٍلكىٍعبىًة: ))فبىعث المَّوي السَّكينة، كىًىيى ًريحه     ًديًث عى ًفي حى
قت ًباٍلبىٍيًت(( جيكج، فتطكى خى

قىاؿى النَّضر: الٌريحي الخجكج: الشًَّديدىةي اٍلػييبيكًب قاؿ ابفي الجكزم:"، ُ
ػػكَّارىةي الى تىكيكفي ًإال "الخى رّْ لىٍيسىٍت ًبشىًديدىًة اٍلحى ٍيًؼ، كى  .ِ ًفي الصَّ

 
 

ًجؿ(: –خجؿ   )الخى
   )) ًجٍمتيفَّ ، ّفي حديث النبي صمى ا عميو كسمـ: ))أىنو قىاؿى لمنّْسىاء: إنَّكيفَّ  ًإذا شىًبٍعتيفَّ خى

)) ًجٍمتيفَّ ًجؿي أىٍف ّخى ، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:"كقاؿ شىًمر: قاؿ ابف شميؿ: اٍلخى
ًؿ أٍمريه فىالى يىٍدرميىٍمتى  مىى الرَّجي  .ْكيؼ المخرج منو" ًبسى عى

 )خرط عمينا(: –خرط 
مىٍينىا     ًرطى عى : خي نابة فىقىاؿى ًديًث عيمىرى رضي ا عنو: ))أىنَّوي رىأىل ًفي ثىٍكًبًو جى ًفي حى

ـي(( ااًلٍحًتالى
رىطى، أىٍم:ٓ أىرسىؿ ،  ، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:"قاؿ ابف شميؿ: خى

مىو ًمٍف سىٍيره" رىطى البازلَّ ، ًإذىا أرسى يقاؿ: خى
ٔ. 

 )االختراع(: –خرع 
ا لـ تخترع مالىو((    كجيا مى مىٍييىا مف مىاؿ زى ًديث: ))ًإف الميغيبةى يينفىؽ عى ًفي الحى

، قاؿ أبك ٕ
ؾ" عبيد أحمد بف محمد اليركم:" ٍيؿ: االختراع: ااًلٍسًتٍيالى قىاؿى اٍبف شيمى كى

ُ. 

                                                 

، كالفائؽ َُ/ّ، كغريب الخطابي ِّٓ/ِ، كالغريبيف ُّّ/ِالحديث في: غريب ابف قتيبة  (ُ)
 .ّٖٖ/ِ، ُُ/ِ،  كالنياية ِٓٔ/ُ، كغريب ابف الجكزم ٖ/ِ، ّٓٓ/ُ
 بعزك إلى النضر. ِْٕ/ِ. ينظر: لساف العرب )خجج( ِٔٔ-ِٓٔ/ُغريب الحديث:  (ِ)
، ِٔٔ/ُيب ابف الجكزم ، كغر ّٓٓ/ُ، كالفائؽ ّْٓ/ِ، كالغريبيف  ُُٗ/ُغريب الحديث : أبك عبيد القاسـ  (ّ)
 .ُُ/ِ، كالنياية ِٔٔ/ُ
بعزك إلى ابف   ََِ/ُُبغير عزك. ينظر: لساف العرب )خجؿ(  ُُ/ِ. كمثمو في النياية ّْٓ/ِالغريبيف   (ْ)

 شميؿ. لـ أجده في مركيات شمر بف حمدكيو لمدكتكر حاـز سعيد .
 . ِّ/ِ، كالنياية ِّٕ/ُ، كغريب ابف الجكزم ّّٔ/ُ، كالفائؽ ْٓٓ/ِالحديث في : الغريبيف  (ٓ)
الركايات بغير  ِّ/ِ، كالنياية ِّٕ/ُ، كغريب ابف الجكزم ّّٔ/ُ. كمثمو في الفائؽ  ْٓٓ/ِالغريبيف:   (ٔ)

 بغير عزك. ِٖٓ/ٕبعزك إلى ابف شميؿ، كلساف العرب )خرط(  َُٓ/ٕعزك. ينظر: تيذيب المغة 
 .ِّ/ِ، كالنياية ِّٕ/ُ، كغريب ابف الجكزم ْٓٓ/ِف يالغريب (ٕ)
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ٍصمىةن ) –ؿ خص ابى خى  (:أىصى
: أىنىا ًبيىا(( ٍصمىةن قىاؿى ابى خى : ))أىنَّوي كىافى يىٍرمى، فىًإذىا أىصى ًديًث اٍبًف عيمىرى ًفي حى

قاؿ ابفي  ،ِ
مىوي"الجكزم:"ك  ابى الًقٍرطىاسى فىقىد خىصى  .  ّقىاؿى النَّضر: ًإذا أصى

 
، كمىٍخطكـي ًخطامىٍيف(: –خطـ  مؿه مىٍخطكـي ًخطاـو  )جى
اتىـي سيمىٍيمىافى ، فىتىٍجميك كىٍجوى اٍلميٍؤًمًف ًفي  ى ميكسىى ، كىخى مىعىيىا عىصى ًديًث؛ ))تىٍخريجي الدَّابَّةي كى حى

)) اتىـً تىٍخًطـي أىٍنؼى اٍلكىاًفًر ًباٍلخى ى ، كى ، قاؿ أبك سميماف الخطابي:"كالًخطاـ: ًسمىةه في ًْباٍلعىصى
دّْ. قىاؿى النٍَّضري  ، كمىٍخطكـي عيرًض الكىٍجو إلى الخى مؿه مىٍخطكـي ًخطاـو : جى بفي شيمىيؿ: ييقاؿي

ًسـ ًبخطىامىيٍف" ، كرٌبما كي ًسـ بًخطاـو بَّما كي : كري مىى اإلضافة. قىاؿى ًخطامىٍيف، عى
ٓ. 

تىٍأًتي اٍلكىاًفرى     مىٍيًو، كى ٌمـ عى ذيفة رضي ا عنو:  ))تىٍأًتي الدَّابة المؤمفى فىتيسى ًديثي حي كفي حى
ـي : ًسمىةه ًفي  ، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:"ٔ(فىتىٍخًطميوي( : الًخطىا قىاؿى النٍضري كى

طّْ"  . ٕعيٍرًض اٍلكىٍجو ًإلىى الخدّْ كييئًة الخى
ًميقىًة(:  –خمؽ  ٍمًؽ كىاٍلخى  )اٍلخى

                                                                                                                         

بعزك إلى ابف شميؿ، كلساف  ُُْ/ُينظر: تيذيب المغة  . ِّ/ِ. كمثمو في النياية ْٓٓ/ِالغريبيف  (ُ)
 بغير عزك. ٗٔ/ٖالعرب)خرع( 

،  ِِٖ/ُ، كغريب ابف الجكزم ّٕٔ/ُ، كالفائؽ ُٔٓ/ِ، كالغريبيف ِّٓ/ْالحديث في: غريب أبي عبيد  (ِ)
 .ّٖ/ِ، ُٕٕ/ُكالنياية 

 بعزك إلى النضر. َِٕ/ُُ، كلساف العرب )خصؿ( ٔٔ/ٕ. ينظر: تيذيب المغة ِِٖ/ُغريب الحديث:  (ّ)
، كغريب الخطابي ّٔٓ/ُ. كغريب ابف قتيبة ٖٗٓٓبرقـ  ْٓٔ/ْالحديث في: المستدرؾ عمى الصحيحيف،  (ْ)
 . َٓ/ِ، كالنياية ِّٖ/ُ، كالفائؽ ّْٕ/ُ
،كلساف العرب ُُٔ/ٕ. ينظر: تيذيب المغة بغير عزك َٓ/ِ. كنحكه في النياية ّْٕ/ُغريب الحديث:  (ٓ)

 بعزك إلى النضر. ُٖٖ/ُِ)خطـ( 
 . َٓ/ِ، كالنياية  ِٕٓ/ ِالحديث في : الغريبيف :  (ٔ)
. ينظر: تيذيب المغة َٓ/ِبغير عزك، كالنياية  ّْٕ/ُ. كمثمو في غريب الخطابي ِٕٓ/ِالغريبيف:  (ٕ)
ـى بًخطامىٍيًف"، الركايتاف بعزك كفييما أيضان: ُٖٖ/ُِ، كلساف العرب )خطـ( ُُٔ/ٕ ًس ، كىريبَّمىا كي ـى ًبًخطاـو ًس "كىريبَّمىا كي

 إلى النضر.
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ًديًث الخكارج ، عف أبي ىريرة )رضي ا عنو(، أنو قاؿ: )) ٍمًؽ في حى ـٍ شىرُّ اٍلخى ىي
ًميقى  ، أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:"قىاؿى النَّضر: اٍلخمؽ: النَّاس. كالخميقة: ًُة((كىاٍلخى

اٍلبىيىاًئـ كىالدَّكىاب"
ِ . 

 
 
 

(: –خمش  ميكشه  )خي
مىاشىاته ًفي الجاىميَّة((    اًصـو : ))كىافى بىٍيننىا كبىٍينىيـ خي ًديًث قىٍيًس ٍبًف عى ، قاؿ أبك ًّفي حى

قىاؿى اٍبف شيمىٍيؿ: مىا دكف الدّْيىة ، فيي خماشات، مثؿ قطع عبيد أحمد بف محمد اليركم:" 
، أم: قىطىعى عيضكان  مىشىًني فيالفه ماشة. كقد خى يىد أىك رجؿ أك أذف، كؿُّ ىذا ، كما أشبيو خي

اءى يىٍكـى . ًْمنّْي" لىوي مىا ييٍغًنيًو جى ًديًث اٍبًف مىٍسعيكدو رضي ا عنو: ))مىٍف سىأىؿى النَّاسى كى  كفي حى
)) ، أىٍك كيديكحه ديكشه ، أىٍك خي ميكشه مىٍسأىلىتيوي ًفي كىٍجًيًو خي ًة كى الًقيىامى

، قىاؿى أىبيك الفىٍضؿ عياض ٓ
، كىقىٍطع اٍليىد كىالرٍّْجؿ" مىاشىاته : خي قىاؿى اٍبف شيمىٍيؿ: مىا دكف الدّْيىة التَّامَّة، فىييكى :" كى السّْبتيُّ

ٔ   . 
 )دعكة(: –دعك 

                                                 

،  كالنياية ِٗٗ/ُ، كغريب ابف الجكزم ٕٓ، كتفسير غريب ما في الصحيحيف ُٗٓ/ِالحديث في: الغريبيف  (ُ)
ِ/َٕ. 
شميؿ، كفي تفسير غريب ما في بعزك إلى النضر بف  ِٗٗ/ُ. كمثمو في غريب الحديث: ُٗٓ/ِالغريبيف:  (ِ)

بركاية ابف شميؿ، كلساف  ُٕ/ٕالركايتاف بغيرر عزك. ينظر: تيذيب المغة   َٕ/ِ، ، كالنياية ٕٓالصحيحيف 
  بغير عزك. ٖٔ/َُالعرب )خمؽ( 

، كمشارؽ األنكار ِّ/ْ، ّٖٗ/ُ، كالفايؽ ٕٗٓ/ِ، كالغريبيف ِٕٗ/ْالحديث في: غريب أبي عبيد القاسـ  (ّ)
 .َٖ/ِ، كالنياية َّٕ/ُكغريب ابف الجكزم، ُِْ/ُ
الركايتاف بعزك إلى النضر،  َّٕ/ُ، كغريب ابف الجكزمُِْ/ُ. كنحكه في مشارؽ األنكار ٕٗٓ/ِالغريبيف   (ْ)

 بعزك إلى النضر بف شميؿ.   ِٗٗ/ٔبغير عزك. ينظر: لساف العرب )خمش(  َٖ/ِالنضر، كفي النياية 
 .ٕٗ/ِ.، كالنياية ُِْ/ُجاء الحديث في: مشارؽ األنكار  (ٓ)
، عند تفسيرىما حديث: ))كىانىت َٖ/ِ، كالنياية َّٕ/ُ. كمثمو في غريب ابف الجكزم ُِْ/ُمشارؽ األنكار  (ٔ)

اًىًميَّة((. ينظر: تيذيب المغة  ، كفييما أيضان:" .... أىك ِٗٗ/ٔ، كلساف العرب ْٔ/ٕ))كىانىت بىٍيننىا خماشات ًفي اٍلجى
مىاشىةه". أيذيف أىك عىيف، أىك لىٍطمىة، أىك ٍربة، بالعصا.، كيؿُّ ىىذىا خي  ضى
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ًديثً     ٍيرىة: )) كينَّا مىعى رىسيكؿ ا ًفي دىٍعكىة(( أىبي في الحى ىيرى
قىاؿى قاؿ ابف الجكزم:" ،ُ

 .ِالنَّضر: )الدٍَّعكىة( ًفي الطَّعىاـ، ًبفىٍتح الدَّاؿ, ك)الدّْعكةي(، ًبكىٍسًرىىا، ًفي الٌنسىب"
 )ناقة دفكف(: –دفف 
ًديًث شيريح رضي ا عنو:      دُّ العىٍبد ((ًفي حى بىاًؽ كىافى الى يىري دُّه ًمفى اإٍلً ًمفى ااًلدّْفىاًف، كيىري

)) ، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:"قاؿ النضر: نىاقىةه دىفكف ًإذا كىانىٍت تىًغيبي ّالباتّْ
" ـٍ قىًد ادَّفىنت نىاقىتيكي تىٍركىبي رٍأسيا كىٍحدىىىا، كى عىًف اإًلبؿ كى

ْ. 
 (:الدّْالصي ) –دلص 

مىٍيًيـ    ًديث: ))عى قىاؿى قاؿ ابف الجكزم:"، ٓالدّْالص((ًفي الحى كعي المَّيّْنىةي. كى قىاؿى شىػًمر: ًىيى الٌدري
: ًىيى المَّيّْنىةي الػمىٍمسىاءي" قىاؿى النٍَّضري كى

ٔ. 
ًة(: –ذبػػح   )الذُّبىحى

ٍمًقًو مً  رىارىةى ًفي حى ًديًث: ))كىكىل رىسيكؿي المًَّو صمى ا عميو كسمـ سىٍعدنا أىٍك أىٍسعىدى ٍبفى زي ٍف في الحى
ًة(( ةه، تىٍخريجي ًفي ٕالذُّبىحى قىاؿى اٍبف شيمىٍيؿ: ًىيى قىٍرحى ، قىاؿى أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:" كى

ٍمًؽ اإلنساف، مثؿ الذئبة التي تأخذ الحمير"  .ٖحى
 )ذرب المساف(: –ذرب 

                                                 

 .ّّٗ/ُ، كغريب ابف الجكزم ِٗٓ/ُالحديث في : مشارؽ األنكار  (ُ)
 .ِٗٓ/ُ. كمثمو في مشارؽ األنكار ّّٗ/ُغريب الحديث:   (ِ)
، كمشارؽ َّْ/ُ، كالفائؽ ْْٔ/ِ، كالغريبيف ِّٔ/ْجاء الحديث في: غريب أبي عبيد القاسـ  (ّ)

 .ُِٔ/ِ، كالنيايةُِٔ/ُاألنكار
بعزك إلى  ُٔٓ/ُّبغير عزك. ينظر: لساف العرب)دفف(  ُِٔ/ُ. كمثمو في مشارؽ األنكار ْْٔ/ِالغريبيف  (ْ)

 إلى ابف شميؿ.
 .ّْٓ/ُ، كغريب ابف الجكزم ُُّ/ِالحديث في: الفائؽ  (ٓ)
: ،كفيو:"ًىيى المٌينة المىٍمساء بَُُ/ُِينظر: تيذيب المغة . ّْٓ/ُغريب الحديث:  (ٔ) ينةي الدَّلىص. قىاؿى

مٍَّستو".  كدىٌلٍصتي الشيءى: مى
، كالنياية ّٖٓ/ُ، كغريب ابف الجكزم ِٖٔ/ُ، كمشارؽ األنكار ُٕٔ/ِجاء الحديث في: الغريبيف  (ٕ)

 .ُْٓ/ِكالنياية 
بعزك إلى ابف شميؿ، كنحكه في غريب ابف ِٖٔ/ُ. كمثمو في مشارؽ األنكار: ُٕٔ/ِالغريبيف  (ٖ)

،كلساف العرب )ذبح( ِّٕ/ْبغير عزك. ينظر: تيذيب المغة  ُْٓ-ُّٓ/ِة ، كالنيايّٖٓ/ُالجكزم 
 بعزك ألى النضر بف شميؿ. ّْٖ/ِ
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ؿه ذى     ذىٍيفىةى رضي ا عنو: ))قىاؿى يىا رىسيكؿى المًَّو ًإنّْي رىجي ًديث حي ، قاؿ ًُربي المَّساًف((في حى
"أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:" : ىك الفاجر الًَّذم الى ييبىاًلي مىا قىاؿى قىاؿى اٍبفي شيمىٍيؿو

ِ . 
 )أذرع ذراعيو(: –ذرع 
بًَّة((    ٍيًو ًمٍف أٍسفىًؿ اٍلجي ، قاؿ أبك ّفي الحديث: ))أىفَّ النًَّبيَّ صمى ا عميو كسمـ أىٍذرىعى ًذرىاعى

يما"أبك عبيد أ حمد بف محمد اليركم:"قاؿ ابف شيميؿ:" أىٍم: أٍخرىجى
ْ. 

دي(: –ذكد   )الذَّكى
دىقىةه((    ٍمًس ذىٍكدو صى ا ديكفى خى ٍدًرمّْ رضي ا عنو: ))لىٍيسى ًفيمى ، ًٓفػػي حػديػث أىًبي سىًعيدو اٍلخي

مٍ  ث أىٍبًعرىة ًإلىى خى قىاؿى اٍبف شيمىٍيؿ: الذَّكد: ثىالى  .ٔسىة عشر"قاؿ ابف الجكزم:" كى
 (:فىأىٍربىع) –ربػػػػع 
ًديثىٍيًف، فىًإٍف أبىت فىأىٍربىع((    دًّْث اٍمرىأىةن حى : ))حى ٍيحو ًديًث شيرى ًفي حى

، قاؿ أبك سميماف ٕ
الخطابي:"كرككا في ىذا عف النضر بف شميؿ أنو قاؿ: يعاد الكالـ لمرجؿ مرتيف، 

 .ٖ، ثـ ال مزيد عميو"كيضاعؼ لممرأة؛ لنقص عقميا كقصر فيميا, فيكرر أربعان 
 )اإلٍرفاه(: –رفو 

                                                 

 .ُٔٓ/ِ، كالنياية ّٗٓ/ُ، كغريب ابف الجكزم ٗ/ِ، كالفائؽ ِٕٔ/ِجاء الحديث في: الغريبف  (ُ)
بعزك  ّٖٔ/ُ(. ينظر: لساف العرب )ذربُٔٓ/ بغير عزكِ. كنحكه في النياية ِٕٔ/ِالغريبيف:  (ِ)

 إلى ابف شميؿ .
 .ُٖٓ/ِ، كالنياية ّٗٓ/ُ، كغريب ابف الجكزم ّٕٔ/ِجاء الحديث في: الغريبف:  (ّ)
 . ينظر: لساف العربُٖٓ/ِ، كالنياية ّٗٓ/ُ. كمثمو في غريب ابف الجكزم ّٕٔ/ِف: يالغريب (ْ)

 الركايات بغير عزك. ْٗ/ٖ)ذرع( 
، ّٔٔ/ُ، كغريب ابف الجكزم ُِٕ/ُمشارؽ األنكار ، ك  ٖٔٔ/ ِجاء الحديث في: الغريبيف  (ٓ)

 .   ُُٕ/ِكالنياية 
بغير  ُٖٔ/ّبعزك، كلساف العرب )ذكد(  َُٔ/ُْ. ينظر: تيذيب المغة ّٔٔ/ُغريب الحديث:  (ٔ)

 عزك.
،  كالنياية ُْٓ/ُ، كالمغيث َٕ/ِ، كالفائؽ ُٗ/ّفي: الغريبيف ، كغريب الخطابي  الحديث (ٕ)
ِ/ُٖٕ. 
الركايات بغير  ُٕٖ/ِ، كالنياية  ُْٓ/ُ، كالمغيث َٕ/ِ. كنحكه في الفائؽ ُٗ/ّحديث: غريب ال (ٖ)

 .َُُ/ٖبغير عزك. ينظر: لساف العرب )ربع( 
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، قاؿ جار ا ُفي حديث النًَّبي صمى ا عميو كسمـ؛ أىنو: ))نىيى عىف اإلٍرفاه((   
ٍعنىى )التَّدىىُّف(، ًإٍبدىاؿي اٍليىاًء ىمزىة" الزمخشرم:"كىعىف النَّضر: اإلرفاء أىٍيضان: ًفي مى

ِ . 
 )ريمىاًؿ(:  –رمػػؿ 
ًديًث:     ٍنًبًو((ًفي حى ًصيرو قىٍد أىثَّرى ًفي جى ))ريمىاًؿ حى

، قاؿ الزمخشرم:" قىاؿى النَّضر: ّ
ًطـ كريكـ" ، ًلمىا حي ـي كىا نىًظيريهي: الحيطاـ كىالرُّ (: أىعمىى كىأٍكثر، كى مَّؿى ك)رى

ْ . 
ُـّ كاالرتماـ(: –رمـ   )الرَّ
ـٍ ًبأىٍلبىاًف الٍ     مىٍيكي ُـّ ًمٍف كيؿّْ في حديث النبي صمى ا عميو كسمـ: ))عى بىقىًر فىًإنَّيىا تىري

ًر(( ـي األىكؿ؛  ، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:"ٓالشَّجى ُـّ كاالٍرًتما : الرَّ قىاؿى اٍبفي شيمىٍيؿو
ًة الشّْفىًة مف اإلنساف" مَّة ذىكات األظالًؼ، كىي بمنزلة الفـ ميًقمَّ كمنو: مىرى

ٔ. 
(: –زبػػي   )األىزىاًبػػيُّ
دً     مىٍيمىافى ٕيًث النًَّبيّْ صمى ا عميو كسمـ: )أىنَّوي نىيىى عىٍف مىزىاًبي اٍلقيبيكًر(ًفي حى ، قىاؿى أىبيك سي

فىة عىف  حَّ قد ظىٌنيىا بىعضيـ ميصى ، كىالى كىاًحد لىيىا. كى بي خى : الصَّ الخطابي:" كىعىف النَّضر: األىزىاًبػػيُّ
)مىزاًبي اٍلقيبيكر(

ُ"ِ. 

                                                 

فاء(، كالفائؽ  ٕٓٔ/ّ، كالغريبيفَُٕ/ِجاء الحديث في: غريب أبي عبيد  (ُ) كالركاية فيو باليمزة )بالرّْ
 .ِْٕ/ِ،  كالنياية َْٖ/ُ، كغريب ابف الجكزم ُٕ/ِ
،  كالنياية َْٖ/ُ، كغريب ابف الجكزم َُٕ/ِ. كمثمو في غريب أبي عبيد ُٕ/ِالفائؽ:  (ِ)
 . الركايتاف بغير عزكّْٗ/ُّ،كلساف العرب )رفو( َُٓ/ٔ. ينظر: تيذيب المغة ِْٕ/ِ
 . ِٓٔ/ِ، كالنياية ّٖ/ِ، كالركاية فيو :"ريماؿ سرير"، كالفائؽ ُٖٕ/ّجاء الحديث في: الغريبيف  (ّ)
 .  ِٓٗ/ُُ. ينظر: لساف العرب )رمؿ( ِٓٔ/ِ. كالنياية ّٖ/ِالفائؽ  (ْ)
، كالنياية ُْٔ/ُ، كغريب ابف الجكزمٖٓ/ِ، كالفائؽ ّٖٕ/ّ، كالغريبيف ٖٔ/ُغريب  الخطابي   (ٓ)
ِ/ِٖٔ. 
، ُْٔ/ُ، كغريب ابف الجكزمٖٓ/ِ، كالفائؽ ٖٔ/ُ. كنحكه في غريب  الخطابي  ّٖٕ/ّالغريبيف:  (ٔ)

مىٍتيا  ِّٔ/ِ، كالنياية ُْٔ/ُالجكزم بىسٍتيا فىالى أىٍطعىمىٍتيا كالى أىٍرسى ( عند تفسير حديث: ))حى في باب )رمـر
شىاش اأٍلىٍرًض((، كالركايات بغير عزك. ٍمًرـي ًمٍف خى  تيرى

 . ِٓٗ/ِ، كالنياية ْْٖ/ُ، كالمغيث َُِ/ِ، ، كالفائؽ ْٗٔ/ُجاء الحديث في: غريب الخطابي  (ٕ)
ِ/ِٗٓ . 
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ٍرنىٍقتي ) –زرنؽ   (:تىزى
   )) ٍرنىٍقتي لىٍك تىزى ًميٍّ رضي ا عنو: ))الى أدعي الحجَّ كى ًديًث عى ًفي حى

، قاؿ أبك عبيد أحمد بف ّ
لىٍك تىعىيٍَّنتي ًعينةى الزَّاًد كىالرَّاًحمىًة، قاؿ ذلؾ ابف شميؿ" ٍعنىاهي: كى : مى ًقيؿى محمد اليركم:" كى

ْ. 
ٍفف(:  –زفف   )الزَّ
ٍبًد المًَّو ٍبفً     ًديث عى ؿى الحؽَّ لييٍذىب ًبًو الباًطؿ، كييٍبطؿ ًبًو  في حى ٍمرك: ))إفَّ المَّوى أىٍنزى عى

مَّارىاًت كالمزىاًىر، كالًكنَّارات(( ٍفف، كىالزَّ المًَّعبى كالزَّ
ٓ ، ٍفف: الرٍَّقصي ، قاؿ الزمخشرم:" الزَّ

ٍبنىةه ك  : زى ٍكؿي ًبالرٍّْجًؿ، ييقىاؿي ، ًإٍذ دىفىعىٍت كىأىٍصميوي: الدٍَّفعي الشًَّديدي، كىالرَّ فيكفه بيكفه كزى نىاقىةه زى ٍفنىةه، كى زى
اًلبىيىا ًبًرٍجًميىا، عىًف النٍَّضر" حى

ٔ. 
 )زيىىاء(:  –زىػػك 

ًديث: ))ًإذىا سىًمعتـ بناىسو يأتيكف ًمٍف ًقبىؿ المىٍشرؽ أيٍكلىى زيىىاءن يىعجىب الناسي ًمٍف ًزيّْيـ  في اٍلحى
 مخشرم:" أىم: ذىكم عدد كثير. قىاؿى اٍبف أىٍحمىر: ، قاؿ الز ٕفىقىٍد أظىمَّت السَّاعىةي((

ٍعبىةن ... لتيٍيًمؾى حٌيان ذىا )زيىاءو( كحاًمًؿ ...   ... تىقىمٍَّدتى إٍبًريقىان كىعمٍَّقتى جى
ذىًلؾى الى يىكيكفي ًإالَّ ًفي اٍلكىًثيًر. فىأىمَّا اٍلقىًميؿي     ؛ كى ٍرتىييـٍ زى فىًإنَّييـ  كىىيكى مف: زىىىٍكتي اٍلقىٍكـى ًإذا حى

ٍعديكدىةو﴾ ـى مى : ﴿دىرىاًى يىعيدُّكفى عىدَّا، أىالى تىرىل ًإلىى قىٍكًلًو عىزَّ كىعىالى
ـٍ ٖ : ىي ييقىاؿي . يىٍعًني: اٍلقمَّة. كى

)ليػيىاءي( ًمئىةو، مف:  ٍرتىييـ. كى زى ٍكتي اٍلقىٍكـى ًإذىا حى زى زىاءي( ًمئىةو، مف: حى )زيىىاءي( ًمئىةو، أىم: قىٍدريىىا. ك)حي
)نيػيىاءي( ًمئىةو، مف: ااًلٍنًتيىاًء. ك)ريىىاؽي( الى  بىوي. عىف الػػػػنَّػػضر، كى ًبيَّ مف اٍلًفطىاـً ًإذىا قىارى ىىى الصَّ

                                                                                                                         

ألزابي( إلى )مزابي(، كليس عمى )مزابي( ، إلى )مراثي(، كما في النياية كقع التصحيؼ عمى لفظة )ا (ُ)
 .     ّّٓ/ُْ، كلساف العرب )زبا( ِٓٗ/ِ
، كالنص فيو:" َُُ/ُبعزك إلى النضر. كينظر: مقاييس المغة  ْْٖ/ُ. كالمغيث َُِ/ِالفائؽ:  (ِ)

قى  . كى (: الصَّخىبي )أىزىاًبيُّ ( كى : )أيٍزبيّّ ٍكتي اٍلعىاًلي".قىاؿى اٍلًكسىاًئيُّ : الصَّ ، كىىيكى  ٍكسه ذىاتي أيٍزبيٍّ
 . َُّ/ِ، كالنياية ّْٓ/ُ، كغريب ابف الجكزم َُٖ/ِ، كالفائؽَِٖ/ّالغريبيف   (ّ)
 بغير عزك. ُُْ/َُ. ينظر: مثمو في المساف )زرنؽ( َِٖ/ّالغريبيف  (ْ)
 .َّٓ/ِ، كالنياية ُِّ/ُألنكار ، كمشارؽ اُُِ/ِ، كالفائؽ ِٕٔ/ْجاء الحديث في: غريب أبي عبيد  (ٓ)
 بغير عزك. ُٕٗ/ُِ. ينظر: لساف العرب )زفف( ُُِ/ِالفائؽ:  (ٔ)
 .ِّّ/ِ، كالنياية ُّٗ/ِ، كالفائؽ ّْٖ/ّالحديث في: الغريبيف  (ٕ)
كىانيكا ًفيوً َِسكرة يكسؼ، مف اآلية:  (ٖ) ـى مىٍعديكدىةو كى ٍكهي ًبثىمىفو بىٍخسو دىرىاًى شىرى ﴾. . قاؿ تعالى: ﴿ كى  ًمفى الزَّاًىًديفى
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( ًمئىةو،  )نيػيىازي يؿي ًإذىا تىقىدَّمىيا. كى . ك)زيىىاؽي( ًمئىةو، مف: زىىىؽى اٍلخى ًمئىةو، ًمف: رىاىىٍقتي ًإذىا دىانىٍيتى
بىوي"ًمف: نىاىىزى ااًلحٍ  ـى ًإذىا قىارى ًتالى

ُ. 
 (:سبحات كىجيو) –سبح 
ًديًث: ))    ريهي ًمٍف ًفي حى ا اٍنتىيىى ًإلىٍيًو بىصى اتي كىٍجًيًو مى قىت سيبيحى ىٍحرى ابيوي النُّكري لىٍك كىشىفىوي ألى ًحجى

ٍمًقًو(( اتي كىٍجًيًو، كى  قاؿ أبك الفضؿ عياض السبتي:" ،ِخى قىاؿى النَّضر بف شيمىٍيؿ: سيبيحى أىنَّوي كى
اًئدىة عمى ا تىعىالىى" افى كىٍجًيًو: نيكري كىجًيًو، كىاٍليىاء عمى ىىذىا، عى يينىزّْىيوي، يىقيكؿ: سيٍبحى

ّ. 
اًء:))سيبُّكحه قيدُّكس((    ًديًث الدُّعى ًفي حى كى

، قاؿ أبك مكسى المديني:" كحكي عف النضر بف ْ
يبدأ كيقكؿ: سبحاف ا. كزعـ  بف شميؿ أف معناه: السرعة إلى ىذه المفظة، ألف اإلنساف

 .ٓأنو سأؿ في المناـ عف ىذا ففسر لو ىكذا"
 سػػمػػر = )التٍَّسًمير(: 

: ))فىمىٍف     اًلكييا ييمًحؽي ًبًو كلىدىا، قىاؿى ًديًث عيمىرى رضي ا عنو، ًفي األمىة يىطؤىا مى ًفي حى
مىٍف شىاءى فىٍمييسىمٍّْرىىا(( شاىء فمييٍمًسكيا كى

ٍرسىاؿ، ، قاؿ الزَّ ٔ :" قىاؿى النَّضر: التٍَّسًمير: اإٍلً مىٍخشىًرمُّ
ٍذتي غىًريًمي، ثيَـّ سىمٍَّرتىوي، أىم: أىٍرسمتيوي " : أىخى قد سىًمٍعتي مىف يىقيكؿي كى

ٕ. 
رعي(:  شػػرب _ )شىًربى الزَّ

                                                 

 .ّّٔ/ُْ، كلساف العرب )زىا(ُٖٗ/ٔ.  ينظر: تيذيب المغة ُّٗ/ِالػفػائؽ:  (ُ)
، كتفسير غريب ما في ْٖٔ/ُ، كغريب الخطابي ٖٓٓ/ّ، كالغريبيف ُّٕ/ّالحديث في: غريب أبي عبيد  (ِ)

 . ْْٓ/ُ، كغريب ابف الجكزم َِّ/ِ، كمشارؽ األنكار ُْٗ/ّ، كالفائؽ ِٖالصحيحيف 
، كغريب ابف ِٖ، كتفسير غريب ما في الصحيحيف ٖٓٓ/ّ. كنحكه في الغريبيف َِّ/ِمشارؽ األنكار:  (ّ)

، بعزك إلى النضر بف شميؿ، ُٕٗ/ْالركايات بغير عزك. ينظر:  تيذيب المغة   ِّّ/ِ، النياية ْْٓ/ُالجكزم 
 .ّْٕ/ِكلساف العرب )سبح( 

 . ِّّ/ِ، كالنياية َِّ/ِرؽ األنكار ، كمشا َٓٓ/ُالحديث في : المغيث  (ْ)
 .  َٓٓ/ُالمغيث في غريبي القرآف كالحديث :  (ٓ)
 . ْٔٗ/ُ، كغريب ابف الجكزم ُٖٗ/ِ ، كالفائؽِٖٗ/ّ، كالغريبيف ِْٔ/ّالحديث في: غريب أبي عبيد  (ٔ)
لى شمر بف الركايتاف بعزك إ ْٔٗ/ُكغريب ابف الجكزم  ِٖٗ/ّ. كنحكه في الغريبيف ُٖٗ/ِالفائؽ:  (ٕ)

بعزك إلى شىًمر. كمركيات شمر بف  ّٕٗ/ْبغير عزك. ينظر: كلساف العرب )سمر(  ّٗٗ/ِحمدكيو، كالنياية 
 .    َّٓحمدكيو المغكية: 
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مَّكا فً     ٍرع أىٍىًؿ المدينًة كخى مىى زى لكا عى : ))أفَّ الميٍشركيف نىزى دو ًديثي أيحي قىٍد في حى يًو ظىٍيرىـ كى
رعي الدًَّقيؽى((، قاؿ الزمخشرم:" قىاؿى النَّضر: ُشيرّْبى الزرعي الدقيؽى(( ًفي ًركىايىةو: ))شىًربى الزَّ ، كى

 .ِييقىاؿ لمسنبؿ ًإذا جرل ًفيًو الدًَّقيؽ قد شرب الدًَّقيؽ"
 (:الًمٍشقىص) –شقص 

ًديث: ))    مو ًبًمٍشقىصو ثيَـّ أىنَّوي كىكل سعدى بفى ميعاذ أىٍك أىسٍ ًفي حى رىارة ًفي أٍكحى عىدى ٍبفى زي
سىمو(( ، يىكيكفي قىًريبان مف قاؿ ابف الجكزم ،ّحى ـي العىًريضي الطًَّكيؿي : السٍَّي :"قىاؿى النَّضر: النٍَّصؿي

، كالًمٍشقىص عمى النّْصًؼ مف الٌنٍصؿ"  .ْمف ًفٍترو
 )شييد(: –شيد 
ٍيرىةى رضي ا عنو    ًديث أىًبي ىيرى : ))الػمىٍبطيكفن شىًييده((ًفي حى

قاؿ أبك عبيد أحمد بف  ،ٓ
، كىأىنَّوي تىأىكؿ قىٍكؿ ا: يُّ ﴿كىالى تىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى قيًتميكا محمد اليركم :"قىاؿى النَّضر: الشًَّييد: الحى

قيكفى ﴾ ـٍ ييٍرزى بًّْي ًفي سىًبيًؿ المًَّو أىٍمكىاتنا بىٍؿ أىٍحيىاءه ًعٍندى رى
ـأىٍركى ، كأفَّ ٔ ٍت دىارى السَّالى ييـ أيٍحًضرى ، احي

كىأركاح غىيرىـ الى تشيدكىا، إلى يـك البعث"
:" قىاؿى اٍبف . ك ٕ قىاؿى أىبيك الفىٍضؿ عياض السّْبتيُّ

﴾ ـٍ بًّْي ، كىأىنَّوي تىٍأًكيؿي قىٍكًلًو: ﴿أىٍحيىاءه ًعٍندى رى يُّ شيمىٍيؿ: الشًَّييدي: اٍلحى
ييـ دىارى ٖ ٍت أىٍركىاحي  ، أىم: أيٍحًضرى

اءى ًفي أىٍركىاًح  دىارى  كًليىا، كىمىا جى ٍكًتيـٍ كىغىيرىـ الى ييٍحًضريىا ًإالَّ يىٍكـ ديخي ـ ًمف ًحيف مى السَّالى

                                                 

 .ْْٓ/ِ، كالنياية ِّْ/ِ، كالفائؽ ُِْ/ّالحديث في: غريب الخطابي  (ُ)
 .ِْٗ/ُف العرب )شرب( بغير عزك. ينظر: لسا ْْٓ/ِ. كنحكه في النياية ِّْ/ِالفائؽ:  (ِ)
، كغريب ابف الجكزم ِٕٓ/ِ، كالفائؽ ََُِ/ّ، كالغريبيف ِٕٓ/ِالحديث في: غريب أبي عبيد  (ّ)
 .َْٗ/ِ، كالنياية ْٓٓ/ُ
، كالنياية ِٕٓ/ِ، كالفائؽ ََُِ/ّ، كالغريبيف ِٕٓ/ِ. كنحكه في غريب أبي عبيد ْٓٓ/ُغريب الحديث:  (ْ)
، ْٖ/ٕ، كلساف العرب )شقص( )نصؿ( )سيـ( ُّّ/ُِ، ْٖ/ٔتيذيب المغة  الركايات بغير عزك. ينظر: َْٗ/ِ

ُُ/ِٔٔ ،ُِ/َّٖ. 
، ٕٖ/ُكمشارؽ األنكار  ،ُّٕ، كتفسير غريب ما في الصحيحيف َُْٕ/ّالغريبيف جاء الحديث في:  (ٓ)
 .ُّٓ/ِ، ُّٔ/ُ، كالنياية ِٗٓ/ِ
 .  ُٗٔسكرة آؿ عمراف، اآلية:  (ٔ)
 بعزك إلى النضر. ُّٕمو في تفسير غريب ما في الصحيحيف: . كمثَُْٕ/ّالغريبيف:  (ٕ)
، قاؿ تعالى: ﴿كىالى تىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى قيًتميكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو أىٍمكىاتنا بىٍؿ أىٍحيىاءه ًعٍندى ُٗٔسكرة آؿ عمراف، مف اآلية:  (ٖ)  

  .﴾ ـٍ ييٍرزىقيكفى بًّْي  رى
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، تىٍسرىحي ًفي اٍلجنًَّة، كتىٍأًكم ًإلىى قىناًديؿى تىٍحتى  ٍضرو كاًصؿ طيكًر خي الشُّيىدىاًء، أىنَّيىا ًفي حى
 .ُاٍلعىٍرًش"
(: –شكؿ   )شىكىاًئؿي
ًديثً     مىٍيًو شىكىاًئؿي لىوي فىسىقىاهي ًمٍف أٍلباًنيا(( ًفي حى ـ عى ك: ))فيجى ، قاؿ ِنىٍضمة ٍبًف عىٍمرو

, أىم: قمٍَّت أىٍلبىانييىا، ككادىٍت تضيع, فىًييى ًعٍند ذىًلؾ:  ًبؿي لًت اإٍلً قىاؿى النَّضر: شكَّ الزمخشرم:" كى
، كىًىيى الًَّتي شىا ٍمعي شىاًئؿو ، فىجى ؿي . كىأما الشُّكَّ لىٍت ذىنىبييىا بىٍعدى المّْقىاًح"شىٍكؿه

ّ. 
 
 
 
 

 شيط _ )ميٍستىًشيطان(:
ًديثي     ، صمى ا عميو كسمـ: في حى كىاه اٍبفي شيمىٍيؿو بًإسناده ًإلى النًَّبيّْ ))مىا ريًئيى ضاىًحكان  رى

ميٍستىًشيطان((
، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:"قاؿ ابف شميؿ: معناه: ضاًحكان ْ
ًحكا شىدً  ، كىك نىًشيطه"ضى ـي ًإذىا طىارى ماى : اٍستىشىاطى الحى يدان، ييقىاؿي

ٓ. 
ٌب(: –صبب   )الصُّ

ٌبان((    ًديث ذكًر الًفتىف: ))لتعيكديٌف ًفييىا أىسىاًكدى صي في حى
، قاؿ الزمخشرم:" قىاؿى النَّضر ًفي ُ

ٍدرىه ثيَـّ اٍنصى  فىعى صى د ًإذىا أىرىادى اليشَّ رى ٌب(: ًإفَّ اأٍلٍسكى ٍمعي )الصُّ ٍمديكًغ، فىكىأىنَّوي جى مىى الػمى بَّ عى

                                                 

بغير عزك.  ُّٓ/ِبعزك إلى النضر،كالنياية  ٗٔٓ/ُابف الجكزم  . كمثمو في غريبِٗٓ/ِمشارؽ األنكار:  (ُ)
 بعزك إلى النضر. ْٕ/ٔينظر: تيذيب المغة 

ك اٍلًغفىاًرمّْ رضي  عنو،  (ِ) ًديثي نىٍضمىةى ٍبًف عىٍمرو . ُِٖٗٔبرقـ  ِْٗ/ُّجاء الحديث في: مسند اإلماـ أحمد، حى
،  كالنياية ٕٔٓ/ُ، كغريب ابف الجكزم ّٖٓ/ّ ، كالفائؽْْٔ/ُ، كغريب الخطابي َُِْ/ّ. كالغريبيف ُِٖٗٔ

ِ/َُٓ. 
بعزك إلى األصمعي، كغريب  ْْٔ/ُ، كغريب الخطابي َُّْ-َُِْ/ّ.كنحكه في الغريبيف ّٖٓ/ّالفائؽ:  (ّ)

 .ّْٕ/ُُ. ينظر: لساف العرب )شكؿ( َُٓ/ِ،  كالنياية ٕٔٓ/ُكغريب ابف الجكزم 
 .ُٗٓ/ِ، كالنياية ِٕٓ/ُ، كغريب ابف الجكزم ِّٕ/ِ، كالفائؽ َُُٓ/ّجاء الحديث في: الغريبيف:   (ْ)
الركايات بغير  ُٗٓ/ِ، كالنياية ِٕٓ/ُ، كغريب ابف الجكزم ِّٕ/ِ. كنحكه في الفائؽ َُُٓ/ّالغريبيف:  (ٓ)

 .بعزك إلى النضر. ّّٗ/ٕعزك. ينظر: لساف العرب)شيط( 
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ٍدغىاـ، كػ )ذٌب(  ٍيثي اإٍلً ٍسؿ( ًفي )ريسيؿ(، كىىيكى ًفي الغرابة مف حى بيكبو عمى التٍَّخًفيؼ، كػ )ري صى
 . ًِفي جمع )ذيبىاب(، ًفي قىكًؿ بىعًضيـ"

د) –صرد  رى  (: الصُّ
ًديث: ))    ًد ((أىنَّوي نىيىي الميٍحًرـ عىٍف قٍتؿ الصُّ في حى رى

، قاؿ أبك مكسى المديني:" قىاؿى ّ
ًنٍصفيوي  ٍخـي الرٍَّأًس كالمنقار، لو ريش عظيـ، ًنٍصفيوي أىٍبيىضي كى النَّضر: ىك طىاًئره أىٍبقىعي، ضى

دي"  أىٍسكى
ٍخـي الرٍَّأًس، ًنٍصفيوي أىٍبيىضي ْ د: طىاًئره أىٍبقىعي، ضى رى ، كقاؿ ابف الجكزم:" قىاؿى النَّضر: الصُّ
ًنٍصفي  مىٍيًو كى رىة الى يىقًدري عى ، الى نرىاهي ًإالَّ ًفي شيٍعبىة أىك شىجى ًظيـه ـي الػًمٍنقىاًر، لىوي بيٍرثيفه عى ٍخ دي، ضى وي أىٍسكى
ده"  .ٓأىحى
 

(: ٔ)الٌصٍعدىةي( –صعد  ، كالقىٍكصؼي كالقىٍرقىري  ، ك)الحذاقيُّ
ًديث: ))    ذاًقيّّ في حى ٍعدىة، يىٍتبىعييا حي مىى صى رىجى عى ـٍ يىٍبؽى منيا إال أىنَّوي خى مىٍييىا قىٍكصؼ، لى ، عى

قىٍرقىريىا((
، قاؿ أحمد بف محمد اليركم:"قاؿ النضر:  ،ٕ ٍحشي : اٍلجى . كالحذاقيُّ ٍعدىةي: األىتافي الصَّ

                                                                                                                         

، َٓ/ِ، كالمغيث َِّ، ّٕ/ِكار ، ، كمشارؽ األنَِٖ/ِ، كالفائؽ ُِٖ/ُالحديث في: غريب الخطابي  (ُ)
 .ٓ/ّ، ُْٗ/ِ،  كالنياية ٕٗٓ، َٕٓ/ُكغريب ابف الجكزم 

 ٓ/ّبغير عزك، كمثمو في النياية  ٕٗٓ/ُ،  كغريب ابف الجزرم َٓ/ِ. كنحكه في المغيث َِٖ/ِالفائؽ  (ِ)
 .ُٕٓ/ُبعزك إلى النضر. ينظر: لساف العرب )صبب(

 .ُِ/ّ،  كالنياية ْٖٓ/ُ، كغريب ابف الجكزم َٔ/ِف كالحديث  الحديث في: المغيث في غريبي القرآ (ّ)
 . َٔ/ِالمغيث في غريبي القرآف كالحديث :  (ْ)
، كلساف العرب )صرد( ٖٗ/ُِ. ينظر: تيذيب المغة ُِ/ّ. كالنياية ْٖٓ/ُغريب الحديث:  (ٓ)
ّ/ِْٗ. 
 ينظر: مادة )حذؽ( مف ىذا البحث . (ٔ)
، كغريب ابف الجكزم ِٖٗ/ِ، كالفائؽ  َُٕٕ/ْ، كالغريبيف ِّٕ/ُالحديث في: غريب الخطابي  (ٕ)
 .ُُِ/ْ، ِٗ/ّ،  كالنياية ٖٗٓ/ُ
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: القىًطيفىةي، كقىٍرقىريىا:ظىٍيريىىا" كالقىٍكصؼي
كم ذىًلؾى عىًف النَّضر ٍبف شيمىيؿ ُ . كقاؿ الخطابي:" ري

 .ِب غريب الحديث لىوي"كلـ أجده في كتا
كفي الحديث: ))لىك تعمميكفى مىا أعمـ لخرجتـ ًإلىى الصعدات تجأركف ًإلىى ا((   

، قاؿ ّ
عدات  الزمخشرم:" كىأٍنشد النَّضر بف شيمىٍيؿ: . ترل السُّكدى الًقصارى الزؿ ًمٍنييـ ... عمى الصُّ

  .ٓ... " ْأىمثاؿى الًكبار
(:  –صفت  ، ًصٍفتىاته  )ًصٍفته

: أمَّا     ًديًث الحسف )رحمو ا(، قاؿ: ))سألتيو عىًف الَّذم يىٍستىٍيًقظي فىيىًجدي بىمَّةن، فىقىاؿى ًفي حى
أنتى فاغتًسٍؿ، كرىآًني ًصٍفتىاتان((

، قاؿ أحمد بف محمد اليركم:"قاؿ شىًمر: قاؿ ابف شميؿ: ٔ
، المكثر" ىيكى التَّاٌر، اٍلكىًثيري المٍَّحـً

ٕ . 
 :(المصفح) –صفح 
: ))القمكبي أربعةه: ًمٍنيىا قىٍمبه ميٍصفىح اٍجتىمىعى ًفيًو النّْفىاؽي  في     درمى ذىٍيفىةى كالخي ًديثي حي حى

)) ًف النضر بف شميؿ في كتاب ٖكاإليمافي ، قاؿ أبك سميماف الخطابي:"كركاه المصاحفي عى
: ))قمب مغمؼ، كقمب مصفح، كقمب كذا، كقمب كذا((، ثـ فسره،  غريب الحديث لو، فىقىاؿى

                                                 

بعزك إلى  ٖٗٓ/ُغريب ابف الجكزم  ،َُٕٕ/ْالغريبيف كمثمو في  . كِّٕ/ُغريب الخطابي  (ُ)
،كلساف العرب )صعد()قصؼ( ِٖٗ/ٖ،  َٗ/ِبغير عزك. ينظر: تيذيب المغة  َّ/ّالنضر،  كالنياية 

ّ/ِٓٓ ،ٗ/ِْٖ. 
 .ِّٕ/ُغريب الحديث: (ِ)
 .ْٕ/ِ، كمشارؽ األنكار ِٖٗ/ِالحديث في الفائؽ  (ّ)
 لـ أىتد إلى قائمو .  (ْ)
 . ِٖٗ -ِٕٗ/ِالفائؽ:  (ٓ)
، َّٔ/ِ، كالفائؽ ََُ/ّ، كغريب أبي سميماف الخطابي َُُٖ/ْجاء الحديث في: الغريبيف  (ٔ)

  .ّّ/ّ، كالنياية ُٗٓ/ُكغريب ابف الجكزم 
 الركايتاف بعزك إلى النضر، ُٗٓ/ُ، كغريب الحديث َّٔ/ِ. كمثمو في الفائؽ َُُٖ/ْالغريبيف  (ٕ)

 ّٓ/ِبعزك إلى ابف شميؿ ، كلساف العرب  َُٗ/ُِبغير عزك.   ينظر: تيذيب المغة  ّّ/ّكالنياية 
 بغير عزك

 . ّْ/ّ، كالنياية ُِّ/ِ، كغريب الخطابيَُِٖ/ْف يالحديث في: الغريب (ٖ)
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: )المغمؼ(، الًَّذم عميو غالؼ. ك)المصفح(، الًَّذم ال غالؼ عميو، كىذا شيء ال  فىقىاؿى
 .ُأعرؼ كجيو، كالتفسير ما ذكرتو لؾ أكال"

(: –صمر  مٍَّكرى  )الصّْ
مٍَّكرى كاألىٍنقىمىيس((    ًديًث عىمَّارو )رحمو ا(: ))الى تىٍأكيميكا الصّْ د بف ، قاؿ أبك عبيد أحمًِفي حى

ًريش: قاؿ النضر: ىما الماٍرمىاًىي" . كقاؿ ّبف محمد اليركم:"قاؿ شىًمر: قاؿ أىٍحمد بف الحى
ييقىاؿ لىوي: الجرٌّْم، كىىيكى نكع مف السَّمؾ،  ، كى كقاؿ ابف الجكزم:" قىاؿى النَّضر: ىيكى الًجرّْيثي

كىما: الماٍرمىاًىي"
ْ . 

 :   ٓ)المصاىرة( –صير 
ـى ) –صـك  ا                                                                                                 (:           الى صى
ًديًث: ))     ـى كىالى أٍفطىر((ًفي حى ا : الى صى ، فىقىاؿى كـي الدٍَّىرى ، قاؿ أبك ٔأىنَّوي سيئؿ عمَّف يىصي

: قىاؿى  احفٌي، قىاؿى النٍَّضري ٍبفي شيمىيؿ: قكلو: ))ال سميماف الخطابي:" حدثنا أىبك داكد المىصى
مىٍيًو، كلك أراد اإًلٍخبىار؛ لقاؿ لـ يىٍصـ كلـ ييٍفطر" اـى كال أىٍفطىر((، ديعاءه عى صى

ٕ. 
ػػًرعى بو(: –ضػػرع   )ضى

ًرعى ًبًو (( ٍمماف رضي ا عنو : )) قىٍد ضى ًديًث سى ، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد ًٖفي حى
مىبو"اليركم:"قاؿ ابف شميؿ: ييقى  ًرعى ًبًو: أىٍم غى : لفيالف فىرىس قىٍد ضي اؿي

ُ . 
                                                 

 . ِِّ-ُِّ/ِغريب الحديث:  (ُ)
 .ْٗ/ّ، كالنياية ُِّ/ِ، كالفائؽ ٗٗٓ/ُ، كغريب ابف الجكزم  َُِٗ/ْالحديث في الغريبيف :   (ِ)
ّ/ْٗ. 
 . كلـ أجده في مركيات شمر بف حمدكيو المغكية لمدكتكر حاـز يكنس البياتي .َُِٗ/ْالغريبيف:   (ّ)
الركايتاف بغير عزك . ينظر:  ْٗ/ّ، كالنياية : ُِّ/ِ. كمثمو في الفائؽ ٗٗٓ/ُغريب الحديث:   (ْ)

بعزك إلى النضر بركاية شىًمر بف حمدكيو عف أحمد بف الحريش ، كلساف  ُٔ/ُُينظر: تيذيب المغة 
 بغير عزك.   ُِٖ/ِالعرب )جرث( 

 يراجع باب )ختف(, مف ىذا البحث. (ٓ)
ثىًة أى الحديث في: صحيح مسمـ،  (ٔ) فىةى كىعىاشيكرىاءى بىابي اٍسًتٍحبىاًب ًصيىاـً ثىالى ٍكـً يىٍكـً عىرى يَّاـو ًمٍف كيؿّْ شىٍيرو كىصى

ًميًس،   .  ُٔ/ّ، ّْٕ/ُ، كالنياية ُٗٓ/ُكغريب الخطابي . ُُِٔبرقـ  ُٖٖ/ِكىعىاشيكرىاءى كىااًلٍثنىٍيًف كىاٍلخى
( ُٔ/ّ. كنحكه في النياية ُٗٓ/ُغريب الحديث:  (ٕ)  .َّٓ/ُِ.  ينظر: لساف العرب )صـك
 . ٖٓ/ّ، كالنياية ٗ/ِ، كغريب ابف الجكزم ُُِٓ/ْ، كالغريبيف: ُٖٖ/ِدالئؿ جاء الحديث في: ال (ٖ)
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اًفطة(: –ضفط   )الضَّ
ًدينةى ((    فَّاًطيفى قىًدميكا الػمى ، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد ِفي الحديث: )) أفَّ ضى

يٍ  اليركم:"قاؿ ابف شيمىيؿ: ًدينىًة بالدٍَّرمىًؾ كىالزَّ اًفطة: اأٍلىٍنبىاًط كانكا يقدمكفى اٍلمى  .ًّت" الضَّ
 )مضمع(: –ضمع 

  )) مَّع ًبقىزٍّ ، ْفي الحديث: ))أىنَّوي أىٍىدل ًإلىى النًَّبيّْ صمى ا عميو كسمـ ثكبه ًسيىراءه ميضى
ترؾ بعضو" و كى  .  ٓقاؿ أبك مكسى المديني :"كقاؿ ابف شميؿ: ىك الثٍَّكب الًَّذم قد نيسج بىعضي

ياع(:   ضيع _ )الضَّ
، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:"قاؿ ٔيىاعان فإليَّ ((في الحديث: ))مىٍف تىرىؾ ضى 
يىاع: الػػػػػػػػػػًعػػػػػػيػىػػاؿ"  .ٕالنَّضر: الضَّ

 
 (: طىبىاقىاءي ) –طبؽ 
ٍكًجي عىيىايىاءي طىبىاقىاءي((    , قىالىٍت: ))زى ٍرعو ًديًث أيْـّ زى قىاؿى النٍَّضري ًُفي حى ، قاؿ إبراىيـ الحربي:"كى

: الطَّبىاقىاءي: اأٍلىٍخرىؽي اٍلعىًنيؼي ًفي اٍلعىمىًؿ، قىاؿى الشَّاًعري  ٍبفي شيمىٍيؿو
ِ : 

                                                                                                                         

، الركايتاتف بغير عزك، كالنياية ٗ/ِ، كغريب ابف الجكزم ُٖٖ/ِ. كمثمو في الدالئؿ ُُِٓ/ْالغريبيف:   (ُ)
بغير  ِِِ/ٖبعزك إلى ابف شميؿ، كلساف العرب)ضرع(  ِٖٗ/ُبعزك إلى اليركم. ينظر: تيذيب المغة ٖٓ/ّ،

 عزك.
 .ٓٗ/ّ، كالنياية ُٓ/ِ، كغريب ابف الجكزم ُُّْ/ْجاء الحديث في: الغريبيف:   (ِ)
 ّْْ/ٕ. ينظر: لساف العرب)ضفط( ٓٗ/ّ، كالنياية ُٓ/ِ. كمثمو في غريب ابف الجكزم ُُّْ/ْالغريبيف:  (ّ)

 ، الركايات بغير عزك.
 . ٕٗ/ّكالنياية ، ٗٗ/ِالحديث في: المغيث في غريبي القرآف كالحديث  (ْ)
بعزك إلى ابف شميؿ. كلـ أجد ىذا التفسير في كتب غريب   َّْ/ُ. كمثمو في تيذيب المغة  ٗٗ/ِالمغيث :   (ٓ)

 الحديث .
تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم ،  ك ُُْٗ/ْ، كالغريبيف َِٔ/ّجاء الحديث في:  غريب الخطابي  (ٔ)

 . َُٕ/ّ، كالنياية ِِ/ِابف الجكزم  ، كغريبُّٓ/ِ، كالفايؽ َِّ، ُِٓكمسمـ  
تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ  ، ك َِٔ/ّ. كمثمو في غريب الخطابي ُُْٗ/ْالغريبيف  (ٕ)

بعزك إلى  ْٕ/ّ. ينظر: تيذيب المغة  َُٕ/ّ، كالنياية ِِ/ِ، كغريب ابف الجكزم ُّٓ/ِ، كالفايؽ َِّ، ُِٓ
بعزك إلى النضر كذلؾ بحكاية  أبي عبيد محمد بف أحمد اليركم في  ُِّ/ٖابف شميؿ، كلساف العرب)ضيع( 

 الغريبيف.
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ـٍ يىقيٍد       ًركىابنا ًإلىى أىٍكرىاًرىىا ًحيفى                          لى كمنا كى ـٍ يىٍشيىٍد خيصي طىبىاقىاءي لى
 .ْ"ّتيٍعكىؼي 
 (: ًطٍربىاؿ) –طربؿ 
ًديًث: ))    ((ًإذىا مرَّ أحديكـ بًفي حى ًطٍربىاؿ ماًئؿ فمييٍسرع المىٍشيى

، قاؿ ابف الجكزم:" قىاؿى ٓ
ٍيًؿ؛ ًلتيٍستبىؽى ًإلىٍيًو" مىـه ًلمخى  .ٔالنَّضر: ييٍبنىى عى

(: –طعـ   )طعاـي طيٍعـو
ـ، ًإنَّو: ))طعىاـي طيٍعـو كًشفاءي     ٍمزى ًديًث اٍبف عىبَّاس رضي ا عنو أىنو قىاؿى ًفي زى ًفػي حى

)) ف محمد اليركم:"قىاؿى اٍبف شيمىٍيؿ: ييقىاؿ: ًإفَّ ىىذىا الطَّعىاـى طيٍعـه، أىم: ييٍشبعي ، أحمد بٕسيٍقـو
ـي آكؿي ىذا الطعاـ، أم: ما يىشبىعي" ، كما ييطعى ٍنسىافي ًمٍنوي اإٍلً

ارى ا ٖ .   كقىاؿى جى
. ييقىاؿ: إً  ٍنسىافي :"قىاؿى اٍبف شيمىٍيؿ: أىم: يىشبعي ًمٍنوي اإٍلً مىٍخشىًرمُّ فَّ ىىذىا الطَّعىاـى طيٍعـه، أىم: الزَّ

ـي أىٍطًعمىةو،  : ًإنَّيىا طىعىا ، كىأىنَّوي قىاؿى ٍمعي طىعىاـو ، طهٍعـه، جى كزي أىٍف يىكيكفى تىٍخًفيؼه يىجي ييٍشبعي مىف أكىمىو. كى
: ًصؿُّ أىٍصالؿً  كىمىا ييقىاؿي

ديهَُكًسٍبدي أىٍسبىادو  ٗ ٍيري طىعىاـو كأىٍجكى  .ُ"، كىاٍلمٍعنىى: أىنَّيىا خى
                                                                                                                         

، كغريب َُُٔ/ْ، كالغريبيف ّٖٔ/ِ، ُٖٔ/ِ، كغريب الحربي ِٕٖ-ِٖٔ/ِالحديث في: غريب أبي عبيد  (ُ)
،  كالنياية ِٕ/ِ، كغريب ابف الجكزم ُّْ/ِ، ُّٖ/ُ، كمشارؽ األنكار ْٖ/ّ، كالفائؽ ْْٔ/ِالخطابي 

ّ/ُُْ ،ّّْ ،َْْ . 
،كلساف ِّ/ٗتيذيب المغة ، ك ُٓ/ّ، كالفائؽ ِٓٗ/ِالشاعر ىك جميؿ بف معمر ، ، كما في غريب أبي عبيد  (ِ)

 .ُِْ/َُالعرب )طبؽ( 
 .ُّٕديكانو:  (ّ)
. ُُْ/ّ، كالنياية ْْٔ/ِكغريب الخطابي ، ِٓٗ/ِ. كنحكه في غريب أبي عبيد ّٖٔ/ِغريب الحديث:  (ْ)

 ، الركايات فييا بعزك إلى األصمعي.ُِْ/َُ،كلساف العرب )طبؽ( ِّ/ٗة ينظر: تيذيب المغ
، َّ/ِ، كغريب ابف الجكزم ّٕٓ/ِ، كالفائؽ ُُّٔ/ْ، كالغريبيف ُٖ/ِالحديث في: غريب أبي عبيد  (ٓ)

 .ََْ/ُُ، كلساف العرب )طربؿ( َْ/ُْ. ينظر: تيذيب المغة ُُٕ/ّكالنياية 
 .ََْ/ُُ، كلساف العرب )طربؿ( َْ/ُْ. ينظر: تيذيب المغة ُُٕ/ّ. كالنياية َّ/ِغريب الحديث:  (ٔ)
، كتفسير ّْٖ/ِ، كغريب الخطابي َُُٕ/ْ، كالغريبيف ِٖ/ْجاء الحديث في: غريب الحديث ألبي عبيد  (ٕ)

، كالنياية ّْ/ِ، كغريب ابف الجكزم َِّ/ُ، كمشارؽ األنكار ِّٔ/ِ، كالفائؽ ِٕغريب ما في الصحيحيف 
ّ/ُِٓ.  
 .َُُٕ/ْالغريبيف:  (ٖ)
ًؿ ًذم الدَّىاء كاإًلٍرب. ينظر: لساف العرب )أرب(  (ٗ)  . ّٖٓ/ُُييقىاؿي ذىًلؾى ًلمرَّجي
 . ِّٔ، كتصحيح التصحيؼ كتحرير التحريؼ ُِٕ/ّىك الدَّاًىي الػمينىٌكري . ينظر: مقاييس المغة  (َُ)
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 )األطمىس(: –طػمػػس 
لَّد أىٍطمىسى سىرىؽ((في     ًديًث أىًبي بىٍكرو رضي ا عنو: ))أىنَّوي قطعى يىدى ميكى حى

قاؿ أحمد بف  ،ِ
محمد اليركم:"قىاؿى اٍبف شيمىٍيؿ: األطمىس: المّْص، ييشىبَّو بالذّْئًب"

ّ . 
 )الظّْرىار(: –ظرر 

اًتـو الطَّائً    ٍيدى فىالى نىًجدي في حديث عىًدمّْ ٍبًف حى : ))قيٍمتي يىا رىسيكؿى المًَّو ًإنَّا نىًصيدي الصَّ ، قىاؿى يّْ
ا(( ًشقَّةى اٍلعىصى ًسكّْيننا ًإالَّ الظّْرىارى كى

قىاؿى النَّضر: الظّْرىار، كىاًحده، كىجمعو:  ، قاؿ الزمخشرم:ْ "كى
". كقاؿ ابف الجكزم:" قىاؿى النَّضر: ىيكى حجره أٍممىسه عى ٓأىًظرَّةى"  .ًٔريضه

 
 

 )ظيرانيا(:  –ظػػيػػر 
ًديًث أىًبي ميكسىى  األشعرم رضي ا عنو: ))أىنَّوي كىسىا ًفي كىفَّارىًة اٍليىًميًف ثىكبىيف     ًفي حى

ظىٍيرانيِّا كميعىقَّدا((
: قريةه مف ُ ، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:"قاؿ النضر: الظيرانيُّ

 .ِثكبه ييجاءي ًبًو ًمف الظٍَّيراًف"قيرىل البحريف ينسج بيا ثياب، 

                                                                                                                         

 ُِٓ/ّ، كالنياية ّْ/ِالجكزم ، كغريب ابف َِّ/ُ. كنحكه في مشارؽ األنكار ِّٔ/ِالفائؽ:  (ُ)
مىا  ُْ/ِالركايات بغير عزك.  ينظر: تيذيب المغة  ٍزء مف الطَّعىاـ مىا الى جيزء لىوي. كى لو جي كقاؿ أيضان:" كى

مى  مىٍيًو، أىم: قىدىرت عى ـي أىٍيضان: القيٍدرىة. ييقىاؿ: طىًعٍمتي عى : كالطيٍع ـي آكؿ ىىذىا الطَّعىاـ أىم مىا يٍشبع. قىاؿى ٍيًو" ، يىٍطعى
 بغير عزك. ّّٔ/ُِكلساف العرب  )طعـ(

 .ُِّ/ّ، كالنياية ّٔٔ/ِ، كالفائؽ ُُٕٕ/ْالحديث في : الغريبيف  (ِ)
ًديًث:  ّٔ/ِ، كغريب ابف الجكزم: ّٔٔ/ِ. كمثمو في الفائؽ ُُٕٕ/ْالغريبيف:  (ّ) في تفسير حى

االن طيٍمسان((، بعزك إلى النضر، كالنياية  ، ِّْ/ُِينظر:  تيذيب المغة ر عزك .بغي ُِّ/ّ))تىأتي ًرجى
 الركايتاف بعزك إلى ابف شميؿ. ُِْ/ٔكلساف العرب )طمس( 

، كغريب ابف الجكزم  ّٕٓ/ِ، كالفائؽ ََُِ/ْ، كالغريبيف ٔٓ/ِالحديث في: غريب أبي عبيد  (ْ)
 . ُٔٓ/ّ،  كالنياية ّٓ/ِ
، كلساف ِٓٓ/ُْيب المغة بغير عزك.ينظر: تيذ ُٔٓ/ّ.كمثمو في النياية ّٕٓ/ِالفائؽ:  (ٓ)

 بعزك إلى النضر.ُٕٓ/ْالعرب)ظرز(
، كلساف ِٓٓ/ُْبغير عزك. ينظر:تيذيب المغة  ُٔٓ/ّ. كمثمو في النياية ّٓ/ِغريب الحديث:  (ٔ)

 بعزك إلى النضر.ُٕٓ/ْالعرب)ظرز(
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 )العىٍدؿي كىالصٍرؼ(:  –عدؿ 
ٍرفان كىالى عىٍدالن أىٍربىًعيفى لىٍيمىة(( ًديث: ))مىف شرب اٍلخمر لـ يقبؿ ا ًمٍنوي صى ًفي الحى كى

، قاؿ أبك ّ
ة. كىالصٍرؼ: التكبة" : اٍلفىًريضى قىاؿى النَّضر: العىٍدؿي  .ْعبيد أحمد بف محمد اليركم:"ى

 )ميٍعًرضان(: –عرض 
يىٍينىةى، فىادَّافى ميٍعًرضان(( ًديًث عيمىرى رضي ا عنو: ))أالى إٌف أيسىٍيًفعى جي فػػي حى

، قاؿ أحمد بف ٓ
محمد اليركم:"قاؿ ابف شميؿ: ، )فىادَّافى ميٍعًرضان(، أم: ييعرضي إذا قيؿ لو ال تستًدٍف فال 

ة ًفي أىال يفعؿ ذىًلؾ كىالى . كقىاؿى أىبيك الفىٍضؿ عياض السّْبتٔيىقبىٍؿ" ا عىف النًَّصيحى :" ميٍعًرضن يُّ
، قىالىو: اٍبف شيمىٍيؿ" يىٍستىًديفي

ٕ . 
 )عىٍرطىبىة(: –عرطب 

                                                                                                                         

، كالنياية ٗٓ/ِ، كغريب ابف الجكزم ِّٖ/ِ، كالفايؽ ُُِّ/ْجاء الحديث في: الغريبيف:  (ُ)
ِ/ُٕٔ ،ّ/ُِٕ. 
. ُِٕ/ّ، كالنياية ٗٓ/ِ، كغريب ابف الجكزم ِّٖ/ِ.  كمثمو في الفايؽ ُُِّ/ْالغريبيف:  (ِ)

 الركايتاف بعزك إلى النضر. ِٗٓ/ْ، كلساف العرب )ظير( ُّٔ/ٔينظر: تيذيب المغة 
يب ، كغر ِْٕ، كتفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ ُِّٕ/ْالحديث في: الغريبيف:  (ّ)

 .ِْ/ّ، كالنيايةٖٓٓ/ُابف الجكزم 
، كغريب ابف ِْٕ. كمثمو في: تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ ُِّٕ/ْالغريبيف:  (ْ)

بعزك إلى النضر،  ُِٓ/ِالركايات بغير عزك. ينظر: تيذيب المغة  ِْ/ّ، كالنيايةٖٓٓ/ُالجكزم 
 بغير عزك. ّْْ/ُُكلساف العرب)عدؿ( 

، ُِٗٓ/ْ، كالغريبيف  ِّٗ/ُ، كالدالئؿ في غريب الحديث ِٗٔ/ّ: غريب أبي عبيد جاء الحديث (ٓ)
، َِٗ/ِ، ُْٗ/ِ،  كالنياية ٖٔ/ِ، كغريب ابف الجكزم ٕٓ/ِ، كمشارؽ األنكار ُْٖ/ِكالفائؽ 

ّ/ُِٓ. 
 . ُِٗٓ/ْالغريبيف:  (ٔ)
بغير  ُِٓ/ّياية بعزك إلى بف شميؿ، كالن ٖٔ/ِ. كغريب ابف الجكزم ٕٓ/ِمشارث األنكار:   (ٕ)

". ينظر: تيذيب المغة  بعزك إلى ِّٗ/ُعزك، كالركاية فييما:" ييٍعًرضي ًإذا ًقيؿى لىوي الى تٍستىًدٍف فىالى يىٍقبىؿي
 بركاية ابف األثير. ُٕٔ/ٕالنضر،كلساف العرب )عرض( 
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اًحبى عىٍرطىبىة أىٍك كيكبة((    في الحديث: ))ًإفَّ المَّوى يٍغًفر لكيٌؿ ميٍذنب ًإالَّ صى
، قاؿ ُ

مً  يع المالىي. كىعنوي: الطبؿ"الزمخشرم:" كىعىف النَّضر: األكتار كميىا مف جى
ِ. 

كز(: –عزز   )العىزي
مىبيا مىا فرغى ًمٍف حمىٍبيا     كزان فحى ذى شىاة عىزي ال أخى : ))لىٍك أفَّ رجي ٍيميكفو ٍمًرك ٍبًف مى ًديث عى في حى

)) مكات الخمسى مّْيى الصَّ تَّى أيصى : بىيّْنىةي الًعزىاز،أىرىادى ّحى قىاؿى النَّضر: عزكزه  ، قاؿ الزمخشرم:"كى
ة" الى فؼ الصَّ  .ْأىنو: ييخى

 (:العىٍزمىة) –عػػـز 
مىاًت المًَّو تىعىالىى(( ًديًث: ))الزكاةي عىٍزمىة ًمٍف عىزى في اٍلحى

، قاؿ أحمد بف محمد اليركم:" قاؿ ٓ
قيكًؽ ا،  ككاجبه ًمما أكجب ا تعالى"  .ٔابف شميؿ: أىٍم: حؽّّ ًمٍف حي

ـ(: –عصػـ   )األىٍعصى
ًديًث:   ـ(( فػي اٍلحى ؿي ًمفى النّْسىاًء الجنةى إالَّ ًمٍثؿي الغيرىاب األىٍعصى ))الى يدخي

، قاؿ أحمد بف ٕ
ٍنًزلىًة يىدىٍيًو،  ٍي الطَّاًئًر ًبمى نىاحى ٍيًف؛ أًلىفَّ جى نىاحى محمد اليركم:"قىاؿى اٍبف شيمىٍيؿ: ىك األىٍبيىضي الػجى

"ٖ. 
(:  –عطؼ   )العىٍطؼي

                                                 

جكزم ، كغريب ابف الُِْ/ِ، كالفائؽ ُِٗٓ/ْ، كالغريبيف ِٕٗ/ْالحديث في: غريب أبي عبيد  (ُ)
 . ُِٔ/ّ، كالنياية ٕٖ/ِ
، كفيو قاؿ ابف منظكر:" عرطب: العىٍرطىبةي: ْٗٓ/ُ. ينظر: لساف العرب )عرطب( ُِّ/ِالفائؽ:  (ِ)

بىشة".  طىٍبؿي الحى
 .  ِْٕ/ِجاء الحديث في: الفائؽ:  (ّ)
 .ٔٔ/ُ. ينظر: تيذيب المغة ِْٕ/ِالفائؽ:  (ْ)
 .ِِّ/ّ،  كالنياية ّٗ/ِ، كغريب ابف الجكزم ِْْ/ِ، كالفائؽ ُِّٕ/ْالحديث في: الغريبيف  (ٓ)
بغير عزك. ينظر:  ِِّ/ّ، كالنياية ّٗ/ِ. كمثمو في غريب ابف الجكزم ُِّٕ/ْالغريبيف:  (ٔ)

(  ِٗ/ِتيذيب المغة   بغير عزك. ََْ/ُِبعزك إلى النضر، كلساف العرب )عـز
،كغريب ابف الجكزم ّْٖ/ِائؽ ، كالفُِٕٖ/ْ، كالغريبيف َُُ/ّالحديث في: غريب أبي عبيد  (ٕ)
 .ِْٗ/ّ،  كالنياية َُِ/ِ
بغير  ِْٗ/ّبعزك إلى النضر، كالنياية َُِ/ِ. كمثمو في غريب الحديث: ُِٕٖ/ْالغريبيف:  (ٖ)

 الركايتاف بعزك إلى ابف شميؿ. َْٔ/ُِ، كلساف العرب )عصـ( ّٓ/ِعزك. ينظر: تيذيب المغة 
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فىةو(( في حديث ابف عباس رضي ا عنو:    ))ميتىعىطّْفان ًبًمٍمحى
، قىاؿى أىبيك الفىٍضؿ عياض ُ

" مىى مىنًكبيؾ كىالًَّذم يىٍفعىؿي النَّاسي ًفي الحرّْ دّْيؾ ًبالثٍَّكًب عى :"ىك تىرى السّْبتيُّ
ِ. 

 (:عاًقري الخمر) –عقر 
    )) ٍمرو ؿي الجنةى ميعاقر خى ًديًث: ))الى يىٍدخي ًفي اٍلحى

ًديًث: ))كلعف رى ّ سيكؿي اً عاًقرى ، كاٍلحى
ٍمًر(( ، قاؿ أبك سميماف الخطابي:" قىاؿى النٍَّضري بف شيمىٍيؿ: عاًقري الخمر: ىيكى الًَّذم إذا ْالخى

مىى زىافو عيٍقر((ٓكجدىا شىًربيا" ًديًث الٌشٍعًبي: ))ليسى عى ، قاؿ أحمد بف محمد ٔ. كًفي اٍلحى
" ةى أىبيكىىا ًمفى النًَّبيّْ  :حديث. أما في الٕاليركم:"كقاؿ ابف شميؿ: العيٍقر: مٍيره ًديجى كَّجى خى ))زى

 : كرنا، فىمىمَّا أىفىاؽى قىاؿى زي ٍت جى رى نىحى ميكؽو، كى مَّقىٍتوي ًبخى مَّةن، كىخى كىسىٍت أىبىاىىا حي مىٍيًو، كى مَّى المَّوي عى مىا »صى
؟(( ًبيري ، كىىىذىا اٍلحى ، كىىىذىا اٍلعىًبيري ىىذىا اٍلعىًقيري

مديني:"قاؿ ابف شميؿ: نىاقىةه ، فقاؿ أبك مكسى الٖ
كهي ، إذا قيًطعى قائمةه مف  ، العىٍقر : ال يككف إال في القكائـ ، كقد عىقىري ًقيره مىؿ عى ، كجى عىًقيره

 .ٗقكائمو"
 )أىٍعنىاقنا(: –عنؽ 

                                                 

 .   ُٖ/ِجاء الحديث في: مشارؽ األنكار  (ُ)
كالركايتاف ِِٓ/ٗ، كلساف العرب)عطؼ(َُٕ-َُٔ/ِ. ينظر: تيذيب المغة ،ُٖ/ِمشارؽ األنكار:  (ِ)

 كالركايتاف بعزك.ِِٓ/ٗالعرب)عطؼ(
 .ِْٕ/ّالحديث في: النياية  (ّ)
 .ُٗ/ُالحديث في: غريب الخطابي  (ْ)
  . ُٗ/ُغريب الحديث:  (ٓ)
 .ِْٕ/ّ، كالنياية ِْٕ/ّ، كغريب ابف الجكزم َُّٖ/ْالغريبيف جاء الحديث في:  (ٔ)
ينظر: بغير عزك.  ِْٕ/ّ، كالنياية ِْٕ/ّكمثمو في: غريب ابف الجكزم  .َُّٖ/ْالغريبيف:  (ٕ)

، بغير  َّّٔ/ْكىجمعو أىعقار"، كلساف العرب )عقر(  ، كفيو أيضان عف ابف شميؿ:"ُْٗ/ُ تيذيب المغة
 عزك.

 . ِِٕ/ّكالنياية  ،ُْٖ/ِ، كالمغيث : ُُٓ/ُ، كالفائؽ ِٗٗ/ّالحديث في : غريب الحربي  (ٖ)
، كالركايتاف بغير عزك إلى ابف شميؿ أك ِْ/ٓ. كتيذيب المغة  ِِٕ/ّ. كنحكه في النياية  ُْٖ/ِالمغيث:   (ٗ)

 أك غيره .
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ًة((      ؿي النَّاًس أىٍعنىاقنا يىٍكـى اٍلًقيىامى ذّْنيكفى أىٍطكى ًديًث: ))اٍلميؤى ًفي حى
ماف ، قاؿ أبك سميُ

ـى النَّاسى اٍلعىرىؽي يىٍكـى  : ًإذىا أىٍلجى ، قىاؿى ٍيؿو ري ذىىىبى ًإلىٍيًو النٍَّضري ٍبفي شيمى الخطابي:" كىاٍلكىٍجوي اآلخى
دًّْثيفى )إٍعنىاقان(، بكىسٍ  كىاهي بىٍعضي اٍلميحى . كىرى ـٍ ذىًلؾى اٍلكىٍربي ؛ ًلئىال يىٍغشىاىي ًة، طىالىٍت أىٍعنىاقيييـٍ ر اٍلًقيىامى

ؼ، أم: إٍسرىاعان إلى الجنًَّة، ًمف سىٍير العىنىؽ"األىلً 
ِ. 

ًمقة( : –غػػمػػؽ   )أرض غى
ًديًث عمر رضي ا عنو ًحيف كتب ًإلىى أبي عيبىٍيدىة رضي ا عنو: )) ًإف       ًفي حى

ًمقة (( ًمقىةه:  ، قاؿ أبك عبيد أحمد محمد اليركم:"كقاؿ ابف شميؿ:ّاأٍليٍرديف أىرض غى أرضه غى
ًمقىةه: الى تجً  " غى ؼُّ بكاحدةو. كىال يىٍخميفيا المىطىري

ْ . 
 
 
 
 
 

ات(: –غمض   )الػميغىٌمضى
اًت اأٍليميكر((    في حديث ميعاذ: ))إياكىـ كميغىٌمضى

، قاؿ الزمخشرم:"قىاؿى النَّضر: ًىيى ٓ
اٍلًعظىاـ، يركبيىا الرجؿ، كىىيكى يعرفيىا؛ لكنو يغمض عىٍنيىا، كىأىف لـ يرىىا"

ٔ. 
  غػػكؿ _ )الغائمة(:

                                                 

، كغريب ابف ِٗ/ِ، كمشارؽ األنكار َّ/ّ، كالفائؽ ّٗٓ/ُ، كغريب الخطابي ُّّٔ/ْالحديث في:الغريبيف  (ُ)
 . َُّ/ّ، كالنياية َُّ/ِابف الجكزم 

، كالنياية ُُّ/ِ، كغريب ابف الجكزم َّ/ّ، كالفائؽ ُّّٔ/ْ. كنحكه في الغريبيف ّٗٓ/ُغريب الحديث:  (ِ)
 .ِّٕ/َُ، كالمركيات بغير عزك. ينظر: لساف العرب )عنؽ(  َُّ/ّكالنياية 

، ُْٔ/ِ، كغريب ابف الجكزمٕٔ/ّ، كالفائؽُّٖٖ/ْ، كالغريبيفّٗٗ، ُٖ/ّغريب أبي عبيد  الحديث في: (ّ)
  .ّٖٖ/ّكالنياية 

كعيٍشبه ، كفيو أيضان:" ّٗ/ٖ. لـ أجد عند غيره مف أصحاب الغريب. ينظر: تيذيب المغة ُّٖٖ/ْالغريبيف:  (ْ)
اًء، الى ييٍقًمعي عىٍنوي المىطىري   .ِٓٗ/َُ"، كلساف العرب )غمؽ(  غىًمؽه: كىًثٍيري المى

 .ّٕٖ/ّ، كالنياية ِّٗ/ِ، كالمغيث ٕٕ/ّ، كالفائؽ َْٗ/ْجاء الحديث في: غريب أبي عبيد  (ٓ)
بعزك إلى النضر كلكف ركايتو )يركميا( بدال مف )يركبيا(، كمثمو في  ِّٗ/ِ. كمثمو في المغيث ٕٕ/ّالفائؽ:  (ٔ)

 بركاية ابف األثير. ََِ/ٕبغير عزك. ينظر: لساف العرب )غمض(  ّٕٖ/ّفي النياية 
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ؿ شيءه عىف في حديث عمر رضي ا عنو : ))     ًإذا رىآىىا أحدكيـ فميؤذّْف فىًإنَّوي الى يتحكَّ
يٍكتب ًفي عيٍيدىة المماليؾ: الى داءى كىالى  لىًكف لىييـ سحرة كسحرتكـ، كى مؽ لىوي، كى ٍمًقًو الًَّذم خي خى

)) ًخٍبثىةى كىالى غائمة كىالى تغييبى
ٍيؿ: ، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محُ مد اليركم:قىاؿى اٍبف شيمى

ًنًو" الغاًئمىةي: أىف يككف مسركقان، فىًإذا استيحؽ غاؿى ماؿى ميشتريو الًَّذم  أىدَّاهي ًفي ثىمى
ِ . 

 (:التٍَّغًييب) –غيب 
قيؽ: ))الى دىاءن كىالى ًخٍبثىةى كىالى تىٍغًييب(( ًديًث عيٍيدة الرَّ ًفي حى

، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد ّ
ًعبان"اليركم: الَّة كىالى ليقىطىة، كال ميزىعًزعان، أم مى "قىاؿى ابف شيمىٍيؿ: التٍَّغًييب: أالَّ يىًبيعىو ضى

ْ . 
(: –فػرسخ  راًسخى  )ى

ـي الشَّرُّ فىراًسخى ًإالَّ     مىٍيكي بَّ عى ذىيفة رضي ا عنو: ))مىا بىٍينكـ كبىٍيف أىٍف ييصى ًديًث حي ًفي حى
)) ؿو مىٍكتي رىجي

:  يد:"، قاؿ أبك عبٓ ٍيؿ، أىنَّو قىاؿى قىٍكلو: )فراسخ(، بىمغًني عىف النَّضر ٍبف شيمى
مىٍينىا ييقىاؿ:  نىٍت عى قد قىاؿى بعض اأٍلىٍعرىاب: أغضى . كى ةى ًفيًو: فىٍرسىخه ًلكيؿّْ شىٍيءو  كىًثيرو دىاًئـو الى فيٍرجى

(: أىٍف  . فػ )العىٍيفي ا ًفييىا فىرسىخه ا ًفييىا السَّمىاءي أىيَّامان ًبعىٍيفو مى قىكلو: )مى يىديكـى اٍلمىطىري أىيَّامان. كى
ييقىاؿ: اٍنتىظىٍرتيؾ فىٍرسىخان ًمفى النَّيىاًر، يىٍعًني:  ةه كىالى إقالعه. كى (، يىقيكؿ: لىٍيسى ًفييىا فيٍرجى فىرسىخه

( أيًخذىٍت ًإالَّ مف ىىذىا" طىكيالن. كىالى أرل )الفىرىاًسخى
ٔ . 

ٍت إبمكـ) –فرض   (:أىفرضى

                                                 

 .ُّْٗ/ّاية ، كالنئُِ/ُ، غريب ابف الجكزم ُّْٗ/ْالحديث في: الغريبيف  (ُ)
 .َٗٓ/ُُ، كلساف العرب )غكؿ( ُُٕ-َُٕ/ٖ. ينظر: تيذيب المغة ّٕٗ/ّ.  النياية ُّْٗ/ْالغريبيف :  (ِ)
 .ّٗٗ/ّ، كالنياية ُٖٔ/ِ، كغريب ابف الجكزم ُّٕٗ/ْالحديث في: الغريبيف  (ّ)
بغير عزك. ينظر:  ّٗٗ/ّبعزك إلى النضر، كالنياية ُٖٔ/ِ. كمثمو في غريب الحديث ُّٕٗ/ْالغريبيف  (ْ)

 .ٓٓٔ/ُبركاية النضر، كلساف العرب )غيب(  َُٕ/ٖتيذيب المغة 
، كغريب ابف الجكزم ُُِ/ّ، كالفائؽ ُِْٗ/ٓ، كالغريبيف ُِّ/ْجاء الحديث في: غريب أبي عبيد  (ٓ)
 .ِْٗ/ّ،  كالنياية ُٖٓ/ِ
ابف الجكزم  ، كغريبُُِ/ّ، الفائؽ ُْْْ/ٓ. كمثمو في الغريبيف ُِّ/ْغريب الحديث:  (ٔ)
،كلساف ِٗٔ/ٕبغير عزك. ينظر: تيذيب المغة  ِْٗ/ّالركايتاف بعزك إلى النضر،  كالنياية  ُٖٓ/ِ

 الركايتاف بعزك إلى النضر،  . ْْ/ّالعرب )فرسخ( 
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: العىرىبي قا     ، قىاؿى ر، ذىىىبى ًإلىٍيًو النٍَّضري ٍبفي شيمىٍيؿو ؿ أبك سميماف الخطابي:" كفيو قىٍكؿه آىخى
بىٍت ًفييىا الفريضةي، ك)أىشنىقىٍت إًبمكـ(" ٍت إبمكـ(، إذا كىجى : )أىفرضى  .ُتىقيكؿي

 )فركة الرأس(:  -فرا 
ًة فىقىا    ٌد اأٍلىمى : ))كسيئؿ عىٍف حى ًديًث عيمىرى رىاًء ًفي حى ةى أٍلقىت فىٍركىة رأًسيا ًمٍف كى : ًإفَّ األمى ؿى

: فىٍركىة كٍسرىل ًىيى ِالدَّار(( قىاؿى ، قاؿ الزمخشرم:" كىعىف النَّضر: فىٍركىة رىأسيىا: خمارىا. كى
 .ّالتَّاج"
 (:اٍلفىرىعىةً ) –فرع 

ًديًث: )) اًىًميًَّة, فىمىا تى ًفي حى : ًفي كيؿّْ سىاًئمىةو فىرىعه تىٍغذيكهي ًإنَّا كينَّا نىٍفرىعي فىرىعان ًفي اٍلجى نىا ؟ قىاؿى ٍأميري
دٍَّقتى ًبمىٍحًمًو(( تَّى ًإذىا اٍستىٍحمىؿى ذىبىٍحتىوي فىتىصى اًشيىتيؾى حى مى

، قاؿ إبراىيـ الحربي:" قىاؿى النٍَّضري ٍبفي ْ
ًبؿي عىدٌ  : ًإذىا بىمىغىًت اإٍلً ًة, فىقىاؿى ًف اٍلفىرىعى ٍؤبىةي عى : سيًئؿى ري ٍيؿو كا كىاًحدان ًمٍف ٍبفي شيمى ٍعميكمان ذىبىحي ان مى

ك  ةن, قىاؿى عىٍمري اصَّ , فىرَّعيكا تىٍفًريعان ًفي اأٍلىٍرًض خى ري ًبًؿ ييٍذبىحي كىالى ييٍنحى ًغيري ًمفى اإٍلً ًصغىاًرىىا, كىالصَّ
مىى أىفَّ ًديًنيى قىٍد ييكىاًفؽي ًدينىييـٍ         ًإذىا نىسىكيكا أىٍفرى  يىاٍبفي قىًميئىةى:     عى ذىًبيحى اعىيىا كى

ٓ 
ؿي النّْتىا ليوي ، كىمىا ييٍذبىحي أىكَّ ييٍصطىادي، أىٍم: ييٍذبىحي أىكَّ ٍيًد فىرىعه, كى ؿي الصَّ ييقىاؿي ًفي اأٍلىٍمثىاًؿ: أىكَّ ًج, كى

نىٍصطىادي نىٍحفي أًلىٍنفيًسنىا" كى
ٔ. 

 (:تىفىشَّغى ) –فشغ 
ًديًث النَّجاشي: ))أىنَّوي قىاؿى لقيريش: ىى     لىد؟((ًفي حى ـي الكى ٍؿ تىفىشَّغى ًفيكي

، قاؿ إبراىيـ الحربي:" ٕ
" لىدي، أىٍم: كىثيرى ـي اٍلكى : تىفىشَّغى ًفيكي  .ُالحربي:" قىاؿى النٍَّضري ٍبفي شيمىٍيؿو

                                                 

 .ْٖ/ِغريب الحديث:  (ُ)
، كغريب ابف الجكزم َُٓ/ّ، كالفائؽ ُْْْ/ٓ، كالغريبيف َّٓ/ّالحديث في: غريب أبي عبيد  (ِ)
 .ِْْ/ّ،  كالنياية ُُٗ/ِ
، ُُٗ/ِبعزك إلى شيعبة، كغريب ابف الجكزم ُْْْ/ٓ. كنحكه في الغريبيف َُٔ-َُٓ/ّالفائؽ:  (ّ)

 . الركايات بغير عزك.ُِٓ/ُٓبغير عزك. ينظر: لساف العرب )فرا(  ِْْ/ّكالنياية 
 .ٕٕ/ُالحديث في: غريب الحربي  (ْ)
ني أر ِّديكانو:  (ٓ) يا". ، كالركاية فيو:"كا   ل ديني يكافؽ دينيـ .... إذا نسككا أفراعييا كذبيحي
 .ُٕٗ/ُغريب الحديث:  (ٔ)
، كغريب َُُٓ/ٓ، كالغريبيف ْٕٔ، ْٔٔ/ِ، كغريب الحربي ُُِ/ِالحديث في: غريب ابف قتيبة  (ٕ)

 .  ْْٖ/ّ،  كالنياية ُٓٗ/ِ، كغريب ابف الجكزم ُُٗ/ّ، كالفائؽ ْٕٓ/ِكغريب الخطابي 
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 )الفىٍطر(: –فػػطػػر 
: ىيكى الفىٍطر((    : ))سيئؿ عىًف المىٍذم فىقىاؿى ًديًث عيمىرى ًفي حى

، قاؿ أحمد بف محمد اليركم:" ِ
كىاهي  ـ اٍلفىاء" كىرى كذ ّالنَّضر بف شيمىٍيؿ )اٍلفيٍطر(، ًبضى . ككذلؾ قاؿ:"كقاؿ النضر: )اٍلفيٍطر(: مىٍأخي

اهي، إذا سىالىتىا" ٍت قىدىمى مف: تىفىطَّرى
ْ  . 

 )اٍلفمؾ(:  –فمؾ 
ؿه ًعٍندىهي: ًإفَّ فيالنان لىقىع فىرىسىؾ، فىييكى يىديكر،    : ))قىاؿى رىجي ًديًث اٍبًف مىٍسعيكدو كىأىنَّوي ًفي  ًفي حى

: رىأىٍيت إبمي تٍرعد، كىأىنَّيىا فمؾ، قمت: مىا ٓفىمىؾ(( ، قاؿ الزمخشرم:" كىعىف النَّضر، قىاؿى أىٍعرىاًبيّّ
يٍذىب كيمكج" ربتو الٌريح، فرأيتو يىًجيء كى : المىاء، ًإذا ضى اٍلفمؾ؟ قىاؿى

ٔ. 
 )يىتىفىٍمفىؿي (:  –فمؿ 
مىٍينىا   رىجى عى (( في حديث السُّممي: ))خى عميّّ كىىيكى يىتىفىٍمفىؿي

، قاؿ الزمخشرم:" قىاؿى النَّضر: ٕ
اءى كىالػًمٍسكىاؾي ًفي  اءى ميتىفىٍمًفالن، ًإذىا جى ييقىاؿ: جى طىا. كى ، أىم: ييقىارب بىيف الخي فه يىتىفىٍمفىؿي عىؿ فيالى جى

" ٍيًف ميٍحتىمىؿه ًكالى التٍَّفًسيرى و، كى ًفيًو، يىشيكصي
ٖ. 

ًة النَّيى   اًر(:فكع _ )فٍكعى

                                                                                                                         

بعزك إلى الفراء،  َُُٓ/ٓ، كالغريبيف ُُِ/ِ. كنحكه في غريب ابف قتيبة ْٕٔ/ِغريب الحديث:  (ُ)
 ْْٖ/ ّ،  كالنياية ُٓٗ/ِ، ْٖٓ/ُ، كغريب ابف الجكزمُُٗ/ّ، كالفائؽ  ْٕٓ/ِكغريب الخطابي 

 . ْْٕ/ٖ، كلساف العرب )فشغ( ْٓ/ٖبغير عزك. ينظر: تيذيب المغة 
. ينظر: تيذيب ْٖٓ/ّ، كالنياية ََِ/ِالجكزم  ، كغريب ابفَُْٔ/ٓالحديث في: الغريبيف  (ِ)

 .ٓٓ/ٓبركاية النضر، كلساف العرب )فطر(  ِِِ/ُّالمغة 
 ، بعزك إلى النضر. ََِ/ِكمثمو في غريب الحديث: . َُْٔ/ٓالغريبيف:  (ّ)
، بعزك إلى النضر. ينظر: تيذيب المغة ََِ/ِكمثمو في غريب الحديث: . َُْٔ/ٓالغريبيف:  (ْ)

: كفىطىر الركاية فيو:" ، ك ِِِ/ُّ قىاؿى اٍبف شيمىٍيؿ: الفىٍطري مأخكذه مف تفٌطرت قىدىماه دىمنا، أىم: سالتا. قىاؿى
 نابي اٍلبىًعير: ًإذا طمع".

 .ِٓٔ/ْ، كالنياية ُُْ/ّ، كالفائؽ ُْٕٓ/ٓ، كالغريبيف ٔٗ/ْالحديث في: غريب أبي عبيد  (ٓ)
 بغير عزك. ُْٕٓ/ٓ. كنحكه في الغريبيف ُُْ/ّالفائؽ/  (ٔ)
 .ُْٕ/ّ، كالنياية َُْ/ّ، كالفائؽ ُِٕ/ِ، كغريب الخطابي ُْٕٓ/ٓالحديث في: الغريبيف  (ٕ)
بغير عزك، كالنياية  ُِٕ/ِ، كغريب الخطابي ُْٕٓ/ٓ. كنحكه في الغريبيف ُُْ/ّالفائؽ:  (ٖ)
 بركاية الخطابي. ّّٓ/ُُبركاية الخطابي. ينظر: لساف العرب )فمؿ(  ُْٕ/ّ
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ةي اٍلًعشىاًء((    تَّى تىٍذىىبى فىٍكعى ـٍ حى ًديًث: ))اٍحًبسيكا ًصٍبيىانىكي مىٍيمىافى ًُفي الحى ، قىاؿى أىبيك سي
ًة النَّيىاًر، أىٍم: ًفػي  : أتٍيتيو ًفػي فىٍكعى الخطابي:"فٍكعىةي الًعشىاًء: ًإٍقباؿي المٍَّيًؿ. قاؿى ابفي شيمىٍيؿو

ًلو"  .ِأكَّ
 )الػػفػػـ(: –فكه 
عىمىيىا ًفي ًضٍبًنًو     أىًة فىجى ا ًباٍلًميضى شىكىٍكا ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو اٍلعىطىشى فىدىعى في حديث أبي قتادة: ))كى

ـى فىمىيىا(( ثيَـّ اٍلتىقى
ٍيؿ: ييقىاؿ: رىأىٍيت فىمىو، ًبفىٍتح اٍلفىاء، ّ قىاؿى النَّضر بف شيمى ، قاؿ الزمخشرم:"كى

مّْيىا"كىأخرج ًلسىانو مف فىًمو، ًبكىٍسرً  ىىا، كىىىذىا فىميو، ًبضى
ْ  . 

 
 
 
 
 

(: –قػػبػػك   )قىبىٍكتي
ٍقبيٌكان((    ؿ الميٍعتىًكؼ قىٍبكان مى ًديًث عىطىاءو )رحمو ا(: ))ييٍكره أىٍف يىٍدخي ًفي حى

، قاؿ أحمد بف ٓ
ٍقبي  كةه، أم: محمد اليركم:" قاؿ ابف شيمىيؿ: قىبىٍكتي اٍلشَّيءى، أىٍم: دىفىٍعتيوي. قاؿ: كالسماء مى

 .  ٔمضمكمة، كال تقؿ: مقبكبة؛ كلكف ميقىبَّبىةه"
(: –قدـ   )اٍلقىديكـً

                                                 

، كغريب ُْٕ/ّ، كالفائؽ ْْٖ/ُ، كغريب أبي سميماف الخطابي ُٖ/ٓحديث في: الغريبيف جاء ال (ُ)
 .ْٕٗ/ّ، كالنياية ُُِ/ِابف الجكزم 

، كالنياية ُُِ/ِ، كغريب ابف الجكزم ُُْٖ/ٓ. كنحكه في الغريبيف ْْٖ/ُغريب الحديث:  (ِ)
 .ُٗٔ/ّب ، كلساف العر ُْٕ/ّالركايات بغير عزك.  كينظر: تيذيب المغة  ْٕٗ/ّ
 . ُِٕ/ِ، كالمغيث ُّٓ/ِ، كالفائؽ ُْْ/ُالحديث في: غريب الخطابي   (ّ)
 بعزك إلى النضر . ُِٕ/ِ. كمثمو في المغيث ُّٓ/ِالفائؽ:  (ْ)
 . َُ/ْ، كالنياية ُِٕ/ِجاء الحديث في: غريب ابف الجكزم  (ٓ)
، قاؿ ابف األثير:" َُ/ْية كلكف في النيا .ُِٕ/ِ. كمثمو في غريب الحديث: ُْٖٗ/ٓالغريبيف:  (ٔ)

كىاهي اليركل"، كىكذا ركايتو في ، كلساف َِٔ-ِٗٓ/ٗتيذيب المغة  كقىبىٍكتي اٍلًبنىاءى: أىٍم: رفعىٍتوي. ىىكىذىا رى
 ، بعزك إلى النضر بف شميؿ . ُٖٔ/ُٓالعرب )قبا( 
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اًنيفى سىنىةن     ـي، كىىيكى اٍبفي ثىمى مىٍيًو السَّالى ـي النًَّبيُّ عى ٍيرىةى: ))اٍختىتىفى ًإٍبرىاًىي ًديًث أىًبي ىيرى ًفػي حى
)) ، فىقيؿ ، قاؿ جار ا الزمخشرم:"كىعىف اٍبف شيمىٍيؿًُباٍلقىديكـً : أىنو كىافى يىقيكؿ: قىطىعو ًباٍلقىديكـً

ثىبتى عمى قىٍكلو" : قىٍريىة ًبالشَّاـ؛ فىمـ يعرفوي، كى : قىديـك لىوي: يىقيكليكفى
ِ. 

 : ّ)القرطاس( –قرطس 
 )ًقٍرًمميَّة(: –قرمؿ 
مىى نىحره((    كا عى ـٍ يىٍقًدري دَّل ًقٍرًمؿه ًفي ًبٍئرو فىمى كؽو: ))تىرى ًديث مىٍسري في حى

، قاؿ الزمخشرم:" ْ
ًبؿ، ًىيى الصغار، اٍلكىًثيرىة األكبار، كىًىي حرضة  كىعىف النَّضر: القرممية مف ضركب اإٍلً

 .ٓالبيٍخًت كضاكيتيا"
 )أقش(:  –قشش 

﴾، ك ﴿قؿ ىيكى ا أحد﴾:    كفى ًديث: ))كىافى ييقىاؿ: لػػ ﴿قؿ يىا أىييىا اٍلكىاًفري ًفي الحى
دىًرمّْ كىاٍلمىرىًض: بىرىأى"، قاؿ الزمخشرمٔالمقشقشتاف(( :"كىعىف النَّضر: أقشَّ ًمفى الجي

ٕ. 
اؿ) –قصد   (:اٍلمىٍقصد مف الرّْجى
دنا((    ًديًث: ))أىنَّوي كىافى أىٍبيىضى ميقىصَّ كًزٌم:"قىاؿى النَّضر: اٍلمىٍقصد مف ًُفي حى , قىاؿى ابفي الجى

بىعىة" اؿ: الرَّ  .ِالرّْجى

                                                 

رؽ األنكار ، كمشآُٔ/ّ، كالفائؽ ِّٔ/ّ، كغريب الخطابي ُُْٓ/ٓجاء الحديث في: الغريبيف  (ُ)
 .  ِٕ/ْ،  كالنياية ِِٔ/ِ، كغريب ابف الجكزم ُٖٗ، ُْٕ/ِ
، ، كمشارؽ األنكار ِّٔ/ّ، كغريب الخطابي ُُْٓ/ٓ. كنحكه في الغريبيف ُٓٔ/ّالفائؽ:  (ِ)
الركايات بغير عزك. ينظر: تيذيب المغة  ِٕ/ْ،  كالنياية ِِٔ/ِ، كغريب ابف الجكزم ُٖٗ، ُْٕ/ِ
 .ِْٕ/ُِ،كلساف العرب ٖٓ/ٗ
 سيرد ذكر تفسيره في باب )ىدؼ( مف ىذا البحث .  (ّ)
 .َٓ/ْ، كالنياية ُٖٔ/ّ، كالفائؽ ِْ/ّ، كغريب الخطابي ُّّٓ/ٓجاء الحديث في: الغريبيف  (ْ)
، الركايتاف  بغير عزك. ينظر: لساف َٓ/ْ، كالنياية ُّّٓ/ٓ. كنحكه في الغريبيف ُٖٔ/ّالفائؽ  (ٓ)

 .ٔٓٓ/ُُالعرب )قرمؿ( 
 .ٔٔ/ْ، كالنياية ُٗٗ/ّ، كالفائؽ ُْٕٓ/ٓ، كالغريبيف َْٕ/ّجاء الحديث في: غريب ابف قتيبة  (ٔ)
ء، كالغريبيف  َْٕ/ّ. كنحكه قي غريب ابف قتيبة ُٗٗ/ّالفائؽ  (ٕ) ، ُْٕٓ/ٓعىف أىبى عىٍمرك بف اٍلعىالى
 ، الركايتاف بغير عزك.ٔٔ/ْ، كالنياية ُْٕٓ/ٓ
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 :ّ)القىكصىؼ( –قصؼ 
 (:طىرالقى ) –قطر 
: ))أىنَّوي كىافى يىٍكره القىطىر((في    ًديثو اٍبًف ًسيًريفى ، قاؿ أحمد بف محمد اليركم:"قىاؿى ْحى

مىى ًحساب ذىًلؾى  ذ مىا بىقي عى ، أىٍك ًعٍدالن ًمٍف المىتىاعو ، كيىأخي مَّةن ًمٍف تىٍمرو النَّضر: ىيكى أىٍف يىًزف جي
كىال يىًزنوي"

ٓ. 
ٍقعىاًء( : –قعا   )اإٍلً
ـي أكىؿ ميٍقًعيان((ف    ةي كىالسَّالى الى مىٍيًو الصَّ ًديث: ))أىنَّوي عى ، قاؿ أحمد بف محمد اليركم:" ٔي اٍلحى

" ، كاالٍسًتيفىازي ًركىٍيًو، كىىيكى االٍحًتفىازي مىى كى ؿي عى قىاؿى اٍبف شيمىٍيؿ: اإًلٍقعىاءي: ىيكى أىٍف يىٍجًمسى الرَّجي كى
ٕ .

ٍيًف((في حديث ابف عباس رضي ا عنو:))اإٍلً  مىى اٍلقىدىمى ٍقعىاًء عى
، كقاؿ أبك عبدا محمد ٖ

ًركىٍيًو، كىىيكى  مىى كى ؿي عى قىاؿى اٍبف شيمىٍيؿ: اإًلٍقعىاءي: ىيكى أىٍف يىٍجًمسى الرَّجي ًميدم:" كى بف فتكح الحى
: اٍحتىفىزى يىٍحتىًفزي اٍحًتفىازان، كاٍستىٍكفى  ييقىاؿي . كى ، كىىيكى االٍسًتيفىازي  .ٗزى يىٍستىٍكًفزي اٍسًتيفىازان"االٍحًتفىازي

 )قىفَّاف(: –قفؼ 

                                                                                                                         

، كمشارؽ األنكار ّٕٔ/ّ، كالفائؽ ُِٔ/ُخطابي ، كغريب الُْٗٓ/ٓالحديث في: الغريبيف  (ُ)
 .ٕٔ/ْ،  كالنياية ِْٕ/ِ، كغريب ابف الجكزم ُٕٖ/ِ
كلكف بعزك إلى شمر، كغريب الخطابي  ُْٗٓ/ٓ. كمثمو في الغريبيف ِْٕ/ِغريب الحديث:  (ِ)
 . ِٕٓ. كمركيات شمر بف حمدكيو المغكية ّْٓ/ّ. ينظر: لساف العرب )قصد( ُِٕ/ُ
 ادة )حذؽ( ، ك)صعد(، مف ىذا البحث .ينظر: م (ّ)
 .َٖ/ْ،  كالنياية ِِٓ/ِ، كغريب ابف الجكزم َُِ/ّ، كالفائؽ ُٗٓٓ/ٓالحديث في: الغريبيف  (ْ)
بعزك إلى النضر  ِِٓ/ِ، كغريب الحديث: َُِ/ّ. كمثمو في الفائؽ َُٔٓ -ُٗٓٓ/ٓالغريبيف:  (ٓ)

، كلساف العرب)قطر( ٔ/ٗير عزك. ينظر: تيذيب المغة بغ َٖ/ْكفيو "يزنو"، بدال مف "ال يزنو"، كالنياية 
 . الركايتاف بعزك إلى النضر. َُٕ/ٓ
 . ٖٗ/ْالنياية ،  ُٖٔٓ/ٓ، الغريبيف: َُِ/ُغريب أبي عبيد القاسـ ابف سالـ  (ٔ)
 .ُِٗ/ُٓ، لساف الغعرب )قعك(ِِ/ّ. ينظر: تيذيب المغة ٖٗ/ْالنياية . ُٗٔٓ/ٓالغريبيف:  (ٕ)
 .ُُٗ/ِ، كمشارؽ األنكار ُِٕفي: تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ  جاء الحديث (ٖ)
، ُُٗ/ِ. كمثمو في مشارؽ األنكار ِٗٔ، ُِٕتفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ  (ٗ)

بغير عزك. ينظر: تيذيب  ٖٗ/ْ، بعزك إلى ابف شميؿ، كالنياية ُِِ/ُكنحكه في غريب ابف الجكزم 
 .ُِٗ/ُٓلساف العرب )قعك( ، ك ِِ/ّالمغة 
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: ًإنّْي ألٍستىعيف     ؿ الفاًجر، فىقىاؿى ذىٍيفة: ًإنَّؾى تىٍستىعيف بالرجي : ))قىاؿى لىوي حي ًديًث عيمىرى ًفي حى
مىى قىفَّاًنو(( تو، ثيَـّ أىكيكفي عى ؿ ًلقيكَّ مىى قىفَّاف ذى ُبالرجي ًلؾى ، فاؿ الزمخشرم:" ييقىاؿ: أتيتيو عى

مىا قؿَّ ًعٍنًدم الماؿي إّْال سترتيو ...  مىى أثىًر ذلؾ. كىأٍنشد اأٍلىٍصمىًعي:        كى كقاًفيىًتو، أىٍم: عى
ًبًخٍيـ عمى قىفَّاًف ذًلؾى كىاًسع

ِ  
كىاهي النَّضر" كىىيكى )فىعَّاؿ(، ًمف قىٍكًليـ: ًفي )اٍلقىفىا(، )القىٍفف(، رى

ّ. 
 )قالب لكف(: –قمب 
رى نىفسو ًبًعفَّةو فىٍرًجو، في حديث ا    ـ أىجى مىٍيًو السَّالى لنًَّبي صمى ا عميو كسمـ: ))إٌف ميكسىى عى

اءىت ًبًو قاًلبى لكف(( تىنىوي: إٌف لىؾى ًفي غىنىًمي مىا جى ًشبىًع بىٍطنو. فىقىاؿى لىوي خى كى
، قاؿ أبك عبيد ْ

مى   .ٓى غير ألكاف أٌمياًتيا"أحمد بف محمد اليركم:"قىاؿى النضر: ))قاًلبى لىٍكف((، أم: عى
 

ٍينىاهي ) –قػكم  (:تىقىاكى
لىًكٍف  في     : الى تىٍقتىكيكىا بينىكـ، كى كؽ: ))أىنَّوي أٍكصى ًفي جاريةو لىوي أىٍف قيكلكا لبىًنيَّ ًديث مىٍسري حى

لىًكنّْي جمىٍستي ًمٍنيىا مىٍجًمسان مىا أًحبُّ أىٍف يىٍجًمس كى  ـٍ أٍغشىيا، كى لىده ًلي ذىًلؾى ًبيعيكىا، ًإنّْي لى
، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:"قىاؿى النَّضر بف شيمىٍيؿ: تقكؿ: بيني ٔالمجًمس((

                                                 

 .ِٗ/ْ، كالنياية ُِٓ/ّ، كالفائؽ ُُٕٓ/ٓ، كالغريبيف ِّٗ/ّجاء الحديث في: غريب أبي عبيد  (ُ)
 لـ أتعرؼ عميو، كلـ أجده في األصمعيات . (ِ)
بغير عزك. ينظر: جميرة المغة باب  ِٗ/ْ،كالنياية ُِٕٓ/ٓ. كنحكه في الغريبيف ُِٓ/ّالفائؽ  (ّ)

 .َِٗ/ٗ، كلساف العرب )قفؼ( َُِْ/ّ)فعالف( 
، ّّٓ/ِ، كالغريبيف ّٖ/ُ، كغريب الخطابي ِّٖ، ّٗٓ/ِالحديث في: غريب إبراىيـ الحربي  (ْ)

 .ٕٗ/ْ، ِِٗ/ّ، َُ/ِ، كالنياية َِٔ/ِ، كغريب ابف الجكزم ُِٕ/ِكالفائؽ 
الجكزم ، كغريب ابف ُِٖ/ِ، كالفائؽ ُٖ/ُ. كمثمو في كغريب الخطابي ّّٓ/ِف: يالغريب (ٓ)
بغير  ُّْ/ٗبعزك إلى النضر ، كالمصدر نفسو  ُّّ/ٕ. ينظر: تيذيب المغة ٕٗ/ْ، كالنياية ُِٔ/ِ

 .ُّٗ/ُّ،  ٖٗٔ/ُعزك، كلساف العرب )قمب( )ختف(
 .ُِٖ/ْ، كالنياية ِِٕ/ِ، كغريب ابف الجكزم ِّٓ/ّ، كالفائؽ ُٖٗٓ/ٓالحديث في: الغريبف  (ٔ)
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قىًد  دينىا، كى ٍينىاهي، أىم: أىٍعطىٍيتيوي ًبًو ثىػمىنان، كأىٍعطىاًني ىيكى ًبًو، فىأىخذىهي أىحى ، فىتىقىاكى فو ثكبه بىيف فالى كى
، الذم ـى ٍيتي ًمٍنوي اٍلغيالى تىوي" اقىتىكى ٍيتي ًحصَّ كىافى بىٍيننىا، أم: اٍشتىرى

ُ. 
 )الكىرىع(:  –كػػرع 
ـي الكىرىع؟((    ًديًث النَّجاشي: ))فىيىٍؿ يىٍنًطؽي ًفيكي ًفي حى

، قاؿ الزمخشرم:" قيؿ لمسَّفمة: كرع؛ ِ
مىؿه شىًديدي الكىرىعً، أىم: ا ألكظفة. كىالى تىٍشًبييان بالكىرىع، كىًىي: األكظفة. قىاؿى النَّضر: ييقىاؿ: جى

د الكرع"  .ّيكحَّ
 )أعطيت محمدا كفاحا(:  –كفح 
مَّدنا ًكفاحا ((    ًفي الحديث : )) أٍعطىٍيت ميحى

، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد ْ
مَّدنا كفاحان ((، أىٍم: كىًثيرنا ًمفى  قىاؿى اٍبف شيمىيؿو ًفي تىٍفًسير قىٍكلو: ))أىٍعطىٍيت ميحى اليركم:"كى

الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىًة" اأٍلىٍشيىاًء ًمفى 
ٓ. 

 
 
 
 

 (:كىنىفيوي ) –كنؼ 
مىٍيًو كىنىفىو((في حديث: )) تَّى يىضعى عى بًّْو حى ييٍدنىى المؤمفي ًمٍف رى

قىاؿى ُ ، قاؿ ابف الجكزم:" كى
كىنىًفًو، أىم: ًفي ًحٍرًزًه كىًحٍفًظوً  : ًفي ًحٍفًظ اً كى ييقىاؿي ًبرّْهي كى فه ًفي النَّضر: كىنىفىوي: رىٍحمىتىوي كى فيالى . كى

، أىم: ًفي ًظمًّْو" فو  .ِكىنىًؼ فالى

                                                 

بغير عزك، كذلؾ  ُِٖ/ْبعزك إلى النضر، كالنياية  ِِٕ/ِريب الحديث: . كمثمو في غُٖٗٓ/ٓالغريبيف:  (ُ)
ـٍ ًفيمىٍف يىزيد((.في تفسير حديث  ـٍ يىكيٍف يىرىل بىٍأسنا بالشُّرىكاء يىتىقاكىٍكف المىتاعى بىٍينىيي ينظر: تيذيب المغة  اٍبًف ًسيريف: ))لى

  الركايتاف بعزك إلى النضر. ُِِ/ُٓ، كلساف العرب )قكا( ِٕٔ/ٗ
، كغريب ابف الجكزم ُُٗ/ّ، كالفائؽ ْٕٓ/ِ، كغريب الخطابي ُِٔٔ/ٓجاء الحديث في: الغريبيف  (ِ)
 .ُْٔ/ْ،  كالنياية ِٖٔ/ِ
 بغير عزك. ُْٔ/ْ. كنحكه في النياية َُِ/ّالفائؽ:  (ّ)
 . ُٖٓ/ْ، كالنياية َُْٔ/ٓالحديث في: الغريبيف  (ْ)
 . ْٕٓ/ِ، كلساف العرب)كفح( ٕٔ/ْير عزك . ينظر: تيذيب المغة بغ ُٖٓ/ْ. كالنياية َُْٔ/ٓالغريبيف :  (ٓ)
. 
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جوي ) –لجج  ف كتىمىجَّ  ( :اٍستىمىجَّ فالفه مىتىاع فالى
ًديث: )ًإذا اٍستىمىجَّ أحديكـ ًبيىًميًنًو فإٌنو آثـه لىوي ًعٍند ا مف اٍلكىفَّارىة(( ًفي الحى

، قاؿ أبك عبيد ّ
جوي ، ًإذا ادَّعاهي" أحمد بف محمد اليركم:"قاؿ النضر: اٍستىمىجَّ  ف، كتىمىجَّ فالفه مىتىاع فالى

ْ. 
 (:ألغىٍيتيو، لىغىا) –لغك 
ا فىقىد لىغىا((في     ًديًث: ))مىف مىسَّ الحىصى اٍلحى

قىاؿى النٍَّضر: قاؿ أحمد بف محمد اليركم، ٓ :"كى
يٍَّبتيوي" : كألغٍيتيوي: خى ، قىاؿى ابى  . ٔأم: خى

(: –لقس   )لىًقسه
ًديًث عيمى     ((ًفي حى : ))كٍعقىةه لىًقسه ابىة، فىقىاؿى حى رى رضي ا عنو، أىنو ذيًكرى لىوي بعضي الصَّ

ٕ  ،
ميؽ" ءي الخي قاؿ أحمد بف محمد اليركم:"قاؿ ابف شيمىيؿ: ىك الػػسَّيّْ

ٖ. 
بةي ) –لكب   (:الالَّ
ٌرـ مىا بىيف الىبىتىٍييا((    ًديث: إٌف النًَّبي صمى ا عميو كسمـ: ))حى ًفي الحى كى

اؿ ابف ، قُ
ارىةن سيكدان" بةي ًإالَّ ًحجى  .ِالجكزم:"قىاؿى النَّضر: الى تككف الالَّ

                                                                                                                         

 .َِٓ/ْ،  كالنياية َِّ/ِ، كغريب ابف الجكزم  ّّٖ/ِالحديث في: المغيث  (ُ)
الركايتاف بغير عزك. ينظر: تيذيب  َِٓ/ْ، كالنياية  ّّٖ/ِ. كنحكه في المغيث َِّ/ِغريب الحديث:  (ِ)

ًتًو يىٍكـً اٍلًقيىامىًة". ، كفيو:"َّٖ/ٗ، كلساف العرب )كنؼ( ُِٓ/َُالمغة  ٍعًمًو تىٍحتى ًظؿّْ رىٍحمى  كىىيكى تىٍمًثيؿه ًلجى
، ُّْ/ِ، كغريب ابف الجكزم ّٗٔ/ُ، كمشارؽ األنكار َّْ/ّ، كالفائؽ ُٕٓٔ/ٓالحديث في: الغريبيف  (ّ)

 .ِّّ/ْكالنياية 
، كالركايتاف بعزك إلى ابف ّٔٓ/ِ)لجج( ، كلساف العربِٓٔ/َُ. بنظر: تيذيب المغة ُٕٓٔ/ٓالغريبيف:  (ْ)

 شميؿ . 
، ُّٔ/ُ، كمشارؽ األنكار ّٔٓ، ُِٖ،تفسير غريب ما في الصحيحيف ُْٗٔ/ٓالحديث في الغريبيف  (ٓ)

 .ِٖٓ/ْ، كالنياية ِّٓ/ِكغريب ابف الجكزم 
بعزك إلى  ِّٓ/ِ. كغريب ابف الجكزم ُِٖ. كمثمو في تفسير غريب ما في الصحيحيف: ُْٗٔ/ٓالغريبيف:  (ٔ)

 ُِٕ/ٖبغير عزك. ينظر: تيذيب المغة ِٖٓ/ْبغير عزك، كنحكه في النياية  ُّٔ/ُالنضر. كمشارؽ األنكار 
 .ُِٓ/ُٓبعزك إلى ابف شميؿ بركاية أبي داكد عنو. كلساف العرب )لغا(

، ُُٓ/ِزم ، كغريب ابف الجك ِٕٔ/ّ، كالفائؽ ُٖٗٔ/ٓ، كالغريبيف ُّّ/ّجاء األثر في: غريب أبي عبيد  (ٕ)
 .َِٕ/ٓ، ِْٔ/ْكالنياية  ْٕٔ، ّّٖ

،  كالنياية ِّٖ/ِ، كغريب ابف الجكزم ِٕٔ/ّ، كالفائؽ ّّّ/ّ. كغريب أبي عبيد ُٖٗٔ/ٓالغريبيف :  (ٖ)
 .َِٖ/ٔ،كلساف العرب )لقس( ُُّ/ٖ. ينظر: تيذيب المغة ِْٔ/ْ
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(: –مخر   )فاٍستمخركا الريحى
   )) في حديث: ))ًإذا أىتىٍيتيـي الغاًئطى فاٍستمخركا الريحى

، قاؿ أحمد بف محمد اليركم:"قاؿ ّ
يًح ًعٍندى اٍلبى  كيـ ًإلىى الرّْ ٍكًؿ، كأٌنو إذا أكالىا ظيرىه شٌؽ أستاف ابف شميؿ: يقكؿ: اٍجعىميكا ظيييكرى

ران، غٍيرى أنَّوي ًفي  الريح بظيره، فأخذت عف يميتو كيساره، كقد يككف استقباؿي الريًح تمخُّ
" ًديًث اٍسًتٍدباره كيـ ْالحى . كقاؿ ابف الجكزم:"قىاؿى النَّضر بف شيمىٍيؿ: كىاٍلمٍعنىى: اٍجعىميكا ظيييكرى
يًح ًعٍندى اٍلبى  دَّ ًإلىى الرّْ ، كىاٍلمرىاد: أىٍف الى تىري رىان؛ لىًكنَّوي ىىا ىينىا اٍسًتٍدبىاره قىد يىكيكفي اٍستٍقبىالييىا تىمىخُّ ٍكًؿ، كى

" مىٍيًو اٍلبىٍكؿي  .ٓعى
 )أمٍذ(: –مػػذم 
يمىاًف، كالًمذاء ًمفى النّْفىاًؽ((    ًديث: ))الغىٍيرة ًمفى اإٍلً في اٍلحى

قىاؿى النَّضر: ٔ ، قاؿ الزمخشرم:"كى
ٍكتىوي" تىرى مٍَّيتى عىٍنوي كى مىذىٍيتي ًبًو يىًدم، ًإذىا خى . كىأىٍمذىيىتي ًبفىرىًسي، كى ًسؾى ييقىاؿ: أٍمًذ ًبعناًف فىرى

ٕ. 
 )الػًمٍرطي(: –مرط 
ٍمتي     نىاحو ًإٍف كىصى مىيَّ ًمٍف جي نَّوي تىمىرَّؽى شىعىريىىا فىيىٍؿ عى في حديث :)) ًإفَّ ًلي بينىيَّةن عىًريسان كىاً 
ًكيعه تىمىرَّطى شىٍعريىىا((رىأٍ  : كى قىاؿى سىيىا، كى

: الى ٖ قىاؿى النٍَّضري :" كى ، قاؿى أبيك الفىٍضؿ عياضي السٍُّبتيُّ

                                                                                                                         

، ُّّ/ّ، كالفائؽ ُِْ/ِطابي ، كغريب الخَُٖٕ/ٓ، كالغريبيف ْٓٔ/ِالحديث في: غريب ابف قتيبة  (ُ)
 . ِْٕ/ْ،  كالنياية ّّّ/ِ، كغريب ابف الجكزم ّٓٔ/ُكمشارؽ األنكار 

، ُّّ/ّ، كالفائؽ َٓٓ، َُّ،ِٕٗ، َٔ. كمثمو في تفسير غريب ما في الصحيحيف ُٖٗٔ/ٓالغريبيف:  (ِ)
عزك.  ينظر: تيذيب المغة الركايات األخرل بغير  ِْٕ/ْبعزك إلى ابف شميؿ، كالنياية  ّّّ/ِكغريب الحديث: 

 .ْْٗتصحيح التصحيؼ الركايتاف بعزك إلى ابف شميؿ. ك  ْٕٔ/ُ،كلساف العرب)لكب( ِٕٓ/ُٓ
،  كالنياية ّْٔ/ِ، كغريب ابف الجكزم َّٓ/ّ، ُّْٕ/ٔ، كالغريبيف ُّٗ/ِالحديث في: غريب أبي عبيد  (ّ)
ْ/َّٓ. 
 .ُّْٕ/ٔالغريبيف:  (ْ)
بغير عزك. ينظر:  َّٓ/ْبغير عزك، كالنياية  ُّٗ/ِفي غريب أبي عبيد  . كنحكه ْٔ/ِغريب الحديث:  (ٓ)

 بركاية النضر بف شميؿ. ُُٔ/ٓبعزك إلى أبي عبيد، كلساف العرب )مخر(  ُٓٔ/ٕتيذيب المغة 
 .ُِّ/ْ، كالنياية ّْٓ/ّ، كالفائؽ ُّٖٕ/ٔ، كالغريبيف ِّٔ/ِجاء األثر في: غريب أبي عبيد  (ٔ)
، الركايتاف بغير عزك. ينظر: تيذيب ُّّ/ْ، كمثمو في النياية ُّٖٕ/ٔنحكه في الغريبيف . ك ّْٓ/ّالفائؽ:  (ٕ)

ييقىاؿ: مىذىٍيتيو"، كلساف العرب )مذم( ِْ/ُٓالمغة  ٍمتىو يىٍرعىى، كى ، فيو، قاؿ أبك عبيدة:" أٍمذىٍيتي فرًسي، ًإذا أىٍرسى
ُٓ/ِْٕ. 
 .ّٕٕ/ُجاء األثر في: مشارؽ األنكار  (ٖ)
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ر كىالى يٍمبسوي ًإالَّ  ، كىالى ييسىمَّى الػًمٍرطي ًإالَّ اأٍلىٍخضى زٍّ خيٍضرو ان، كىىيكى ًمف خى يىككفي الػًمٍرطي ًإالَّ ًدٍرعى
 .ُالنّْسىاء"
كٍَّيتييىا ًبػمىٍركىةى(( (:مىٍركىةي الػ) –مرك  ًديث: ))زى ًفي الحى

، قاؿ ابف الجكزم:" قىاؿى النٍَّضر: ىيكى ِ
ًقيؽه" ره أىٍبيىضي رى جى  .ّحى

 )ممسكح اإلليتيف( : –مسح 
ًنةى: ))ًإٍف جاءىٍت ًبًو مىٍمسيكحى األٍليىتىيف((     ًديًث الميالىعى ًفي حى

، قاؿ أبك عبيد أحمد بف ْ
اءي، قالو: النٍَّضر" محمد اليركم:" اءي، كىي الرٍَّسحى ، كامرأةه مىٍسحى يقاؿ: رجؿه أىٍمسىحي

ٓ. 
(:  –ممح  حي  )الًمالى
مَّقو((    حو كعى عؿ رأسىو ًفي ًمالى ًديًث اٍلميٍختىاًر: ))لىما قىتؿ عيمىرى بفى سىٍعدو جى ًفي حى

، قاؿ ٔ
. : الًمٍخالةي، بميغًة ىيذىيؿو حي  كىأٍنشد:  الزمخشرم:" قاؿ النضر: الًمالى

 .ٖ..." ٕ... ربَّ عىاتو أتىٍكا ًبًو ًفي كثىاؽ ... خاضع أٍك ًبرىأًسو ًفي ًمالىحً            
 ( :إٌنو لميمًمؽ) –ممؽ 

                                                 

 .ّٕٕ/ُألنكار: مشارؽ ا (ُ)
كالركاية ))ذبحكىا((، كغريب ابف  ْْٔ/ِ. كالمغيث ُْْٖٔبرقـ  َّٕ/ِِالحديث في: مسند اإلماـ األحمد،  (ِ)

 .ّّٓ/ِابف الجكزم 
،كلساف العرب َِْ/ُٓبغير عزك. ينظر: تيذيب المغة  ْْٔ/ِ. كنحكه في المغيث ّّٓ/ِغريب الحديث:  (ّ)

، ييٍذبىحي ًبيىا، يىكيكفي المىٍركي ًمٍنيىا كأىنو  شميؿ، كفييما أيضان:" بعزك الركايتيف إلى ابف ِٕٓ/ُٓ)مرا(  ييٍجعىؿي منيا المىطارُّ
تىكيكفي المىرٍ  : كى ًر األىحمر فىالى ييسىمَّى مىٍركان، قىاؿى جى قىٍد ييٍقدىح ًباٍلحى ٍمًع اإًلنساف البىرىدي، كىالى يىكيكفي أىسكد كىالى أىحمر، كى كىة ًمٍثؿى جي

 .صغر"كأىعظـ كأى
 .ِّٕ/ْ، كالنياية ّٖٓ/ِ، كغريب ابف الجكزم ُُٕٓ/ٔالحديث في الغريبيف :  (ْ)
 . َِٓ/ْ. ينظر: تيذيب المغة ِّٕ/ْ، كالنياية ّٖٓ/ِ. كمثمو  في غريب ابف الجكزم ُُٕٓ/ٔالغريبيف:  (ٓ)
. 
 .ّٓٓ/ْ، كالنياية ُّٕ/ِ، كغريب ابف الجكزم ِٖٖ/ّ، كالفائؽ ُّٕٕ/ٔالحديث في: الغريبيف  (ٔ)
 لـ أتعرؼ عمى الراجز. (ٕ)
،  ّٓٓ/ْ، كالنياية ُّٕ/ِ، كغريب ابف الجكزم ُّٕٕ/ٔ. كنحكه في الغريبيف ّٖٖ/ّالفائؽ:  (ٖ)

الركايات  ّٖٔ/ِ، َْٔ/ِ، كلساف العرب )ممح()كلح( ٓٔ/ٓالركايات بغير عزك. ينظر: تيذيب المغة 
 بغير عزك ، كبغير شاىد.
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، أىٍمًمًقي ًمٍف  ـٍ : نىعى ؟ قىاؿى ا ًشئتي بَّاسو : ))فسألىٍتو اٍمرىأةه: أىأيٍنًفؽي ، ًمٍف مىاًلي مى ًديث اٍبًف عى في حى
ماًلًؾ مىا ًشئًت((

قىاؿى اٍبف شيمىٍيؿ: إٌنو لميمًمؽ،  ، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:"ُ كى
أىم: ميٍفًسد"

ِ . 
 (:مىوٍ  ،الػمىٍيمةي ) –ميمو ، مػػو 

كىانيكا ًفي مىٍيمىةو((   ًديث: )) كى ًفي الحى
، قاؿ ابف الجكزم:"قىاؿى النَّضر: الػمىٍيمةي: الفىالةي، الى ّ

. ك)مى  ةي تيقىاؿي ًلٍمكىؼّْ عىف الشٍَّيًء"مىاءى بيىا كىالى أنيسى ٍو(، كىًممى
ْ. 

 )الػميكًدم(: –مكد 
: ))أرأٍيتى رجيالن ميكًديان نىًشيطان((    ًديًث اٍبًف مىٍسعيكدو ًفي حى

، قاؿ أبك الفضؿ عياض ٓ
قىاؿى النَّضر: الػميكًدم: اٍلقىاًدر عمى الٌسفر" السبتي:" كى

ٔ. 
 )اٍلمينىابىذىًة(:  –نبذ 

ًديًث: ))أىنَّوي نىيى عًف اٍلمينىابىذىًة ًفي البىٍيع((ًفي حى       
: ًىيى ٕ كىاهي النٍَّضري :"كىرى مىٍخشىرمُّ ، قىاؿى الزَّ

يميؿى ًبًو  ران ًفي يىًده كى جى ؿه حى ذى رىجي : أىف يىٍأخي ذىًلؾى : كىما كىاًحد، كى ٍلقىاء، قىاؿى ًىيى عىف اٍلمينىابذىة كىاإٍلً
: ًإذا كىجبى البيعي ًفيمىا بىٍينكيمىا، يىٍعًني: ًفيمىا بىيف نىٍحكى األىٍرًض، كىأىنَّوي ييٍمًسؾي ا ٍلًميزىافى ًبيىًدًه، فىيىقيكؿي

                                                 

 .ّٖٓ/ْ، كالنياية ّٖٔ/ّ، كالفائؽ ُْٕٕ/ٔف جاء الحديث في : الغريبي (ُ)
: ))قىاؿى لىيىا: أىمَّا ّٕٓ/ْ. كمثمو في النياية ُْٕٕ/ٔالغريبيف :  (ِ) ًديًث فىاًطمىةى ًبٍنًت قىٍيسو ، كذلؾ ًفي حى

، كفيو أيضا:"كاإلمالؽ:  ُْٗ/ٗمعاكيةي فرجؿه أىٍممىؽي ًمفى اٍلمىاًؿ((، بغير عزك. ينظر: تيذيب المغة 
 الركايتاف بعزك إلى ابف شيميؿ. ّْٖ/َُ"، كلساف العرب )ممؽ( اإلفساد

 . ّٕٗ/ِالحديث في: غريب ابف الجكزم  (ّ)
بعزك َِٓ/ ٓبغير عزك. ينظر: تيذيب المغة  ْٕٔ/ِ. كنحكه في المغيث ّٕٗ/ِغريب الحديث:  (ْ)

 بعزك إلى الميث. ِْٓ/ُّبعزك إلى النضر، كلساف العرب )ميو( َِٓ
 . ُّٕ/ْ، كالنياية ِْ/ُألنكا ر الحديث في: مشارؽ ا (ٓ)
 .ُّٕ/ْ. كنحكه في النياية ِْ/ُمشارؽ األنكار:  (ٔ)
، كتفسير غريب ما في الصحيحيف ََُٖ/ٔ، كالغريبيف ِّْ/ُالحديث في: غريب أبي عبيد  (ٕ)

 .ٔ/ٓ،  كالنياية ّٖٔ/ِ، كغريب ابف الجكزم ُ/ِ، كمشارؽ األنكار ّٗٗ/ّ، كالفائؽ ِِٕ
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: ًإذىا لىمىٍستى ثىٍكبىؾى أىٍك لىمىٍستى ثىٍكًبي فى  مىسىةي: أىٍف يىقيكؿى . كىاٍلميالى رى قىد البىاًئع كىاٍلميٍشتىًرم، أىلقىٍيتي اٍلحجى
بى البىٍيعي ًبكىذىا" كىجى

ُ. 
 ة(:)نجأ –نجأ 
ًديث: ))ريدُّكا نىٍجأىةى السَّاًئؿ بالمقيمة((    ًفي الحى

قىاؿى النَّضر: النجأة: ِ :" كى مىٍخشىرمُّ ، قىاؿى الزَّ
ٍعنياًف:  ًفيو مى ٌد بالفمذ نجأة السَّاًئميف. كى ف يري فيالى دَّ نجأتيـ كصميـ. كى ٍزف اٍلفجأىة، ييقىاؿ: ري ًبكى

ؿ ًمٍنوي أىحدىمىا: أىف ترحـ السَّاًئؿ مف مدّْ عين و ًإلىى طىعىامؾ شىٍيكىة لىوي كحرصان عمى أىف يتىنىاكى
ابىتو ًنٍعمىتؾ ًبعىٍيًنو؛  تو. كىالثَّاًني: أىف تحذر ًإصى فتدفع ًإلىٍيًو مىا تقصر ًبًو طرفو كتقمع ًبًو شىٍيكى

  .ّلفرط تحديقو كحرصو فتدفع عينو ًبشىٍيء تزلو ًإلىٍيًو"
كيكهي(: –نزؾ   )نىزى
ًديًث    كيكهي((ًفي حى : ًإفَّ شىٍيران نىزى ، فىقىاؿى ٍكشىبو : ))كذيًكر ًعٍندىهي شىٍيري ٍبفي حى اٍبًف عىٍكفو

، قاؿ ابف ْ
 : ، فىقىاؿى ، ًعٍندى اٍبًف عىٍكفو ٍكشىبو ، شىٍيري ٍبفي حى : ذيًكرى ابف قتيبة:" عىف النَّضر بف شيمىٍيؿ، إنَّوي قىاؿى

كي  كيكهي((، ))ًإفَّ شىٍيران نىزى  .ٓكهي((، يىٍعًني: طىعىنيكا ًفيًو"))ًإفَّ شىٍيران نىزى
 
 
 

                                                 

، كتفسير غريب ما في ََُٖ/ٔ، كالغريبيف ِّْ/ُ. كنحكه في غريب أبي عبيد ََْ/ّالفائؽ  (ُ)
بغير عزك. ينظر:  ٔ/ٓ،  كالنياية ّٖٔ/ِ، كغريب ابف الجكزم ُ/ِ، كمشارؽ األنكار ِِٕالصحيحيف 
 .َٗٓ/ِ، كالمصباح المنير ُِٓ، ُُٓ/ّ، كلساف العرب )نبذ( ُّٕ/ُْتيذيب المغة 

، كغريب ابف الجكزم َُْ/ّ، كالفائؽ َُٖٖ/ٔ، كالغريبيف ّْٕ/ّبة الحديث في: غريب ابف قتي (ِ)
 .ُٕ/ٓ،  كالنياية ُّٗ/ِ
، بغير عزك. ينظر: ُٕ/ٓ، كمثمو في النياية َُٖٖ/ٔ. كنحكه في الغريبيف ُُْ-َُْ/ّالفائؽ:  (ّ)

 .ُٓٔ/ُلساف العرب )نجأ( 
، كمشارؽ األنكار ُِْ/ّؽ ، كالفائُِٖٖ/ٔ، كالغريبيف ِٕٗ/ِالحديث في: غريب ابف قتيبة  (ْ)
 . ِْ/ٓ،  كالنياية َّْ/ِ، كغريب ابف الجكزم ُُ/ِ
، ُُ/ِ، كمشارؽ األنكار ُِْ/ّ، كالفائؽ ُِٖٖ/ٔ. كمثمو في الغريبيف ِٕٗ/ِغريب الحديث:  (ٓ)

،كلساف العرب  ُْٔ/ٓبغير عزك. ينظر: مقاييس المغة  ِْ/ٓ،  كالنياية َّْ/ِكغريب ابف الجكزم 
 ، الركايات بغير عزك.ْٖٗ/َُ)نزؾ( 
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 :ُ)النصؿ(  –نصؿ 
(:  –نضر  رى  )نىضى
ر ا عبدا سىًمعى مىقالتي فكىعاىا، ثَـّ أٌداىا ًإلىى مف لـ يىٍسمىٍعيا((      ًديًث: ))نىضَّ ، ًِفي حى

رى  رى اي، كأىٍنضى رى اي، كنىضى قىاؿى ابف شيمىٍيؿ: نىضَّ اي" قاؿ أحمد بف محمد اليركم:" كى
قاؿ . ك ّ

يىوي،  أبك الفضؿ عياض السبتي:" رى اي كىجى ًميعان، نىضى قىاؿى النٍَّصر بف شيمىٍيؿ: يقاالف جى كى
سَّنىوي" ٍعنىاهي: نىعَّمىوي كىحى مى رى أىٍيضان، كى رى اي، كأىٍنضى نىضَّ كى

ْ. 
 (:النَّطىأةي ) –نطا 
: ))غىدا رىسيكؿ ا ًإلى النَّ  في    ٍيبىرى ًديًث خى ، قاؿ ابف الجكزم:" كىًىي عىميكد ٓطىأًة((حى

ٍيبىر"  .ٔخى
، ميتىنىطّْسه ) –نطس   (:ًنطىاًسيّّ  ،التَّنىطُّسي
ًديًث: ))لىٍكالى التَّنىطُّسي مىا بالىٍيتي أىالَّ أٍغًسؿى يىدم((    ، قاؿ أحمد بف محمد ًٕفي حى

، ًفي الٌمٍبًس كالطىعمىةً  ، أىم: الى يىٍأكيؿي ًإالَّ نىًظيفىان كىالى يىٍمبىسي اليركم:"كقاؿ النضر: ًإنَّو لىيىتىنىطَّسى
سىنىان" ًة، ًٖإالَّ حى ، التَّنىطُّسي ًفي الٌمٍبًس كالطىعمى قىاؿى النَّضر: ًإنَّو لىيىتىنىطَّسى . كقاؿ ابف الجكزم:"كى

                                                 

 ينظر مادة )شقص( في ىذا البحث . (ُ)
 .َِٖ/ٓ، ُٕ/ٓ، كالنياية ُٔ/ِ، ُ/ُ، كمشارؽ األنكار ّْٗ/ّ، كالفائؽ ُّٖٓ/ٔالحديث في: الغريبيف  (ِ)
، بغير عزك. ينظر: ُٕ/ٓبعزك إلى ابف شميؿ، كالنياية  ُٔ/ِ. . كمثمو في مشارؽ األنكار ُّٖٓ/ٔف يالغريب (ّ)

اٍبف شيمىيؿ عىف أبي الييذىيؿ: نىضر ا كجيىو، كنىضر كجييو سىكىاء." ، كلساف  ،كفيو قاؿ األزىرم :"ٗ/ُِب المغة تيذي
ر ُِّ/ٓالعرب )نضر(  ر ا امرأ كأٍنضر ا امرأ فعؿ كذا كنضَّ ، كفيو قاؿ ابف منظكر:" أبك داكد عف النضر: نىضى

 ا امرأ".
 بغير عزك.   ُٕ/ٓ، كالنياية ّْٗ/ّكه في الفائؽ . كنحُٔ/ِمشارؽ األنكار:  (ْ)
، ُْٔ/ِ، كغريب ابف الجكزم  َّٓ/ِ، كالمغيث ّْْ/ّ، كالفائؽ ّٗٗ/ُالحديث في: غريب ابف قتيبة  (ٓ)

 .ٕٕ/ٓالنياية 
الركايات بغير عزك.  ٕٕ/ٓ، كالنياية َّٓ/ِ، كالمغيث ّْْ/ّ. كنحكه في الفائؽ ُْٔ/ِغريب الحديث:  (ٔ)

 ، بغير عزك أيضان.ّّّ/ُٓف العرب )نطا( ينظر: لسا
، ُْٔ/ِ،كغريب ابف الجكزم ْْْ/ّ، كالفائؽ ُْٖٓ/ٔ،كالغريبيف ِّْ/ّغريب أبي عبيد  الحديث في: (ٕ)

 .َُٖ/ُكالنياية 
 . ُْٖٓ/ٔالغريبيف:  (ٖ)
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كيؿُّ مىٍف أىدىؽَّ النَّ  سىنىان. كى ى أىم: الى يىٍأكيؿي ًإالَّ نىًظيفىان كىالى يىٍمبىسي ًإالَّ حى ظىر ًفي اأٍليميكًر، كاٍستىٍقصى
" ًليىذىا ًقيؿى ًلمطًَّبيًب: ًنطىاًسيّّ ؛ كى : ميتىنىطّْسه ًعٍممييىا، فىييكى

ُ. 
 (:رجؿ نيغىاًشيٌ ) –نغش 

: "أىٍسأىؿي  رَّ سىاًجدنا ثيَـّ قىاؿى ؿو نيغىاشو فىخى ًديًث النًَّبيّْ صمى ا عميو كسمـ: ))أىنَّو مىرَّ ًبرىجي ًفي حى
، قاؿ أبك سميماف الخطابي:" قىاؿى النٍَّضر بف شميؿ: رجؿ نيغىاًشٌي: أم: ٍِلعىاًفيىةى((المَّوى ا

، كىك فكؽ النُّغىاًشٌي. كسيًئؿ رجؿه مف أىًئمَّة أىًؿ المغة، ًممَّف أدركناه عف  قىًصير كقىمىًطيّّ
: ىيكى  ري منّْي، كلـ  ًتٍفسير ىذا الحرؼ، ككاف قىًصيران، فىظىفَّ أٌف السائؿى يعرّْض بو، فىقىاؿى أىقىصى

" مىى ذىًلؾى  .ّيىًزده عى
ةي األىٍرنىب) –نفج   ( : نىٍفجى
ًة أىٍرنىب((في حديث : ))    : )مىا األكلى ًعٍند اآٍلًخرىة، إالَّ كىنىٍفجى ًذكر فٍتنىتىٍيف فىقىاؿى

، قاؿ أبك ْ
ٍيؿ: كػػػػكٍثبتو مف مىٍجثًمو" عبيد أحمد بف محمد اليركم:" قىاؿى اٍبف شيمى كى

ٓ. 
 )نفست(: –نفس 
لىًكنَّا نىٍكرىهي أىٍف     ـٍ ىىذىا األىٍمري كى ٍنًذًر: ))ًإنَّا كىالمًَّو ال نىٍنفىسي أىٍف يىكيكفى لىكي بىاب ٍبف اٍلمي في حديث حي

ـٍ قىٍكـه قىتىٍمنىا آباءىـ كأبناءىـ(( يىًمينىا بىٍعدىكي
مىٍيًو ٔ ، قاؿ الزمخشرم:" قىاؿى النَّضر: نىًفٍستي عى

ٍر ....."الشٍَّيء،  ًإذا لـ تره يستأىمو، كىأٍنشد ألبي النٍَّجـ:  لـ يىٍنًفس اي عمييفَّ الٌصكى
ٕ. 

                                                 

مغة . تيذيب الَِٖ/ِ. ينظر: أساس البالغة ِّْ/ّ. كنحكه في غريب أبي عبيد ُْٔ/ِغريب الحديث:  (ُ)
ى  ،بعزك إلى األصمعي، كفييما:" ِِّ/ٔ، لساف العرب )نطس( ِّٔ/ُِ ى عمييا" بدال مف " كاٍستىٍقصى كاٍستىٍقصى

 . ًعٍممييىا"
 . ٖٔ/ٓ، كالنياية ٕ/ْ، كالفائؽ ُٓٔ/ُ، كغريب الخطابي ُْٖٔ/ٔالحديث في: الغريبيف  (ِ)
بغير عزك. ينظر: تيذيب المغة  ٕ/ْفائؽ ، كالُْٖٔ/ٔ. كنحكه في الغريبيف ُٔٔ-ُٓٔ/ُغريب الحديث:  (ّ)
 . ّٕٓ/ٔ،كلساف العرب )نغش( ّْ/ٖ
، كغريب ابف ُٔ/ْ، كالفائؽ ُٖٔٔ/ٔ، كالغريبيف ُّْ/ِ، كالدالئؿ ّّٗ/ِالحديث في : غريب ابف قتيبة  (ْ)

 .ٖٖ/ٓ، كالنياية ِّْ/ِالجكزم
بغير عزك. ينظر: تيذيب  ٖٖ/ٓالنياية  ، بغير عزك، مثمو فيِّْ/ِ. كنحكه في الدالئؿ ُٖٔٔ/ٔالغريبيف :  (ٓ)

 بغير عزك.  ُّٖ/ِبعزك إلى النضر، كلساف العرب)نفج(  َٖ/ُُتيذيب المغة 
 . ُٔٔ/ّ، كالفائؽ َّ/ِالحديث في: الغريبيف ، كغريب الخطابي  (ٔ)
، كتيذيب المغة َِٗبعزك إلى أبي عبيد. ينظر: إصالح المنطؽ  ُِ/ِ. كمشارؽ األنكار ُٔٔ/ّالفائؽ  (ٕ)

   بعزك إلى الحراني عف ابف السكيت . ٗ/ُّ



 م.د. حكيم عبدالنيب حسن إبراهيم             مجع وتوثيق وَمـرِويَّـاُتـه اللُّـَغـِويَّـة ِػي ُكـُتـب َغـِريـب الـَحـِديـث الــنَّــِضـر بن ُشــَمــِيــل      

 666 

(:  –نفش  ٍنتىًفشي  )الػمي
ٍيًف((       ٍنًخرى ٍنتىًفشي اٍلمى ٍف أىتىاؾى أىٍىدىؿي الشَّفىتىٍيًف، مي ًديًث ابف عباس: ))كىاً  ، قىاؿى ًُفي حى

: "قىاؿى النٍَّضر: الػ مىٍخشىًرمُّ ،كىأىنَّوي أىٍنؼي الزَّ قىًد اٍنتىفىشى .كى ٍنتىًفشي ًمفى األينيكًؼ: اٍلقىًصيري الػمىاًرفي مي
"  .ِالٌزٍنًجيّْ
 )النٍُّفيىةي(: –نفي 
ٍدنىا     ـه فىأىرى نى كىافى لىنىا غى مىًني أىًبي ًإلىٍيًو كى : أىٍرسى ـى قىاؿى ٍيدى ٍبفى أىٍسمى : ))أىفَّ زى ًديًث اٍبًف عيمىرى ًفي حى

مىٍيًيمىا األىًقطى((نىًفيتىٍيًف  فّْؼي عى تيجى
:"قىاؿى النَّضر: النٍُّفيىةي: سفرة تيتَّخذ مف خكص ّ مىٍخشىًرمُّ ، قىاؿى الزَّ

ٍزًف الظٍُّممىةي، كًعكىض اٍليىاًء تىاءه، ْخكص مدكَّرة" . كقاؿ ابف األثير:" قىاؿى النَّضر: النٍُّفيىةي، ًبكى
 .ٓفكقىيا نيٍقطتاف"

ٍنقىبىة(: –نقب   )مى
ٍنقىبىةو((ًفي حى     ًديًث: )) الى شيٍفعة ًفي ًفنىاء كىالى طريؽو كىالى مى

:" عىف النَّضر: ٔ مىٍخشىًرمُّ ، قىاؿى الزَّ
النَّضر: ًىيى الطًَّريؽ الظَّاًىر الًَّذم يىٍعميك أنشاز األىٍرض كىأٍنشد: ... أسفؿى ًمٍف أيخرل ثنايا 

ٍنقىبىٍو ..." المى
ٕ. 

 
 
 
 
 

                                                 

، كغريب ابف الجكزم ٕٗ/ْ، كالفائؽ ُِٕٖ/ٔ، كالغريبيف ٖٔٔ/ِالحديث في: الدالئؿ في غريب الحديث  (ُ)
 .ٔٗ/ٓ،  كالنياية ِْٔ/ِ
 .ّٕٓ/ٔبغير عزك، ينظر: لساف العرب )نفش( ُِٕٖ/ٔ. كنحكه في الغريبيف ٕٗ/ْالفائؽ:  (ِ)
 .ََُ/ٓ، كالنياية ُّ/ْ، كالفائؽ َِْ/ِ، كغريب الخطابي ُٕٖٓ/ٔيبيف الحديث في: الغر  (ّ)
 ، بغيرر عزك.ُٕٖٓ/ٔ. كنحكه في الغريبيف ُّ/ْالفائؽ:  (ْ)
 .ّّٖ/ُٓ. ينظر: لساف العرب )نفي( ََُ/ٓالنياية  (ٓ)
 .َُِ/ٓ، ِٖٓ/ِ، كالنياية ُٕ/ْ، كالفائؽ ُٕٖٓ/ٔ، كالغريبيف ُِِ/ّالحديث في: غريب أبي عبيد  (ٔ)
بغير عزك. ينظر: لساف  َُِ/ٓبغير عزك، كمثمو في النياية ُٕٖٓ/ٔ. كنحكه في الغريبيف ُٕ/ْالفائؽ  (ٕ)

 .ٕٕٔ/ُالعرب )نقب( 
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 )النَّمىطي(:  –نمط 
ًديًث عى     ٍيري ىىًذًه األمَّة النَّمىطي األٍكسىط((ًفي حى : ))خى ًميٍّ

:"كىعىف النَّضر: ُ مىٍخشىًرمُّ ، قىاؿى الزَّ
ٍف  مى مٌي(. كالنَّمىطي أىٍيضا: نىٍكعه ًمف اأٍلىٍنكىاع، ييقىاؿ: لىٍيسى مف ىىذىا النَّمىط. كى الطًَّريقىة ًفي قىكؿ )عى

مىٍيًو؟" ٍف دىلَّؾى عى نىػمىطى لىؾى ىىذىا؟ أل: مى
ِ. 

( : –نػيػش   )مىٍنييكشى
ٍيف((  في حديث عمى رضي ا عنو : ))أىنَّوي كىافى مىٍنييكشى القىدىمى

، قاؿ أبك عبيد أحمد بف ّ
داه، أىم: دىقَّتا"  قىاؿى النضر: ييقىاؿ: نيًيشىت عىضي محمد اليركم:" كى

ْ. 
ري ) –ىجر   (:المييجّْ
ًديًث النبي صمى ا عميو كسمـ    ميعة كالميٍيدم بىدنىو((ًفي حى ري ًإلىى الجي : ))المييجّْ

ًفي ٓ ، كى
ـي الناسي مىا ًفي التٍَّيًجيًر الٍستىبىقيكا ًإلىٍيًو(( ًديث آخر: ))لىٍك يىٍعمى حى

، قاؿ أحمد بف محمد ٔ
ميعة: التٍَّبًكيري ... أراد:  اليركم:"كعف النٍَّضًر بف شيمىٍيؿ، عف الخميؿ: التَّيًجيري إلى الجي

كَّرى يكـى الجمعة، كىي لغة حجازية ، كمنو قكؿ لبيد:"راح الًقطيف ًبيىٍجرو بيد ما الميبى 
"كقد ركل أبك داكد المىصاًحًفٌي، عف النٍَّضًر بف  . كقاؿ أبك سميماف الخطابي:ٕابتكركا"

                                                 

، كغريب ُّ/ِ، كمشارؽ األنكار ِٕ/ْ، كالفائؽ ُٖٖٖ/ٔ، كالغريبيف ِْٖ/ّالحديث في: غريب أبي عبيد  (ُ)
 .ُُٗ/ٓ،  كالنياية ّْٖ/ِابف الجكزم 

بعزك إلى أبي  ُٖٖٖ/ٔبعزك إلى أبي عبيدة، كالغريبيف  ّْٖ/ّ. كنحكه في غريب أبي عبيد ِٖ/ْئؽ: الفا (ِ)
 ُْٕ/ٕ، كلساف العرب )نمط( ِْٓ/ُّ، كتيذيب المغة ِْْ/ٕبغير عزك. ينظر: العيف  ُُٗ/ٓعبيد، كالنياية 

 كالركايتاف بعزك إلى أبي عبيدة.
 .ُّٔ/ٓ، كالنياية ّّ/ْ، كالفائؽ ٕٔ/ُطابي ، كغريب الخََُٗ/ٔالحديث في: الغريبيف  (ّ)
 بعزك ألى ابف شميؿ، كلساف العرب )نيش( . ٓٓ/ٔ. ينظر: تيذيب المغة ََُٗ/ٔالغريبيف:  (ْ)
 .ِْٔ/ٓ، كالنياية ّٕٗ/ِ، كمشارؽ األنكارُّّ/ُ، كغريب الخطابي ُُّٗ/ٔالحدم في:  الغريبيف  (ٓ)
، كمشارؽ األنكار ُّٗ/ُ، كالفائؽ َُْيب ما في الصحيحيف ، كتفسير غر ُُّٗ/ٔفي: الغريبيف  الحديث (ٔ)
 .ِْٔ/ٓ،  كالنياية َْٗ/ِ، كغريب ابف الجكزم ُٗٓ/ِ، كالمغيث ّٕٗ/ِ، ِٓٔ/ِ
يذىبي كثيره مف النَّاس ًإلىى أىف التيجير ًفي ، كفيو قاؿ األزىرم:"َّ/ٔ. ينظر: نيذيب المغة ُُّٗ/ٔالغريبيف  (ٕ)

اًديث تىفعيؿ كىاهي أىبيك داكدى المصاًحفي عىف النَّضر بف  ىىًذه اأٍلىحى كىاب مىا رى مىط، كىالصَّ كىاؿ، كىىيكى غى مف الياجرة كقتى الزَّ
: سمعتي الخميؿى بف أىٍحمد يىقيكؿ ذىًلؾ ًفي تىٍفًسير ىىذىا ميعة كىغىيرىىا: التىبكير. قىاؿى : التيجير ًإلىى الجي  شيمىيؿ أىنو قىاؿى

حً  ًديث. قمت: كىىىذىا صى ا الحى قىاؿى لبيد: راحى القًطيفي ًبيىٍجرو بعد مى مف جاكىرىىـ مف قىٍيس. كى يح، كىًىي لغةي أىؿ اٍلحجاز كى
كا .... فقىرفى اليٍجر باالبتكار  ابتىكىري

" . ديكاف لبيد : ؟  كا أٌم كقتو كىافى فُّكا كمىرُّ كاح ًعٍندىـ: الذَّىاب كالميضٌي، ييقىاؿ، راحى القكـي: أىم خى  كالرَّ
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: سمعتي الخًميؿى يقكؿ ذى  ، قىاؿى ميعة، كغيًرىا: التٍَّبًكيري : التَّيًجيري إلى الجي ًلؾى في شيمىٍيؿ، قىاؿى
"قىاؿى النَّضر: كالػيىاًجرىةي، ًإنَّمىا تىكيكفي ًفي القىٍيًظ قىٍبؿى  . كقاؿ ابف الجكزم:ُتفسير ىذا الحديث"

تَّى تىكيكفى الشٍَّمسي ًبًحيىاؿً  ، كىالظًَّييرىةي ًنٍصؼي النَّيىاًر ًفي القىٍيًظ، حى بىٍعدىىىا ًبقىًميؿو ، كى  الظٍُّيًر ًبقىًميؿو
، كىأىنَّ  "رىأًسؾى يىا الى تيًريدي أىٍف تىٍبرىحى

ِ. 
 )اليدؼ(: –ىدؼ 
   )) ًديًث النبي صمى ا عميو كسمـ: ))كافى إذىا مىرَّ ًبيىدىؼو ماًئؿو أٍسرىع المىٍشيى ، قاؿ ًّفي حى

ًفعى ًمفى األىٍرًض ًلمنّْصاؿ، كييسمَّى  (: مىا ري قاؿ أحمد بف مجمد اليركم:" كيؿُّ شىٍيءو )اليىدىؼي
 .ْىدفان عمى االستعارة"الًقٍرطاس أيضاى: 

بىش(: –كبش   )الكى
: ))أًجدي ًفي التَّكرىاة أفَّ رىجيال ًمٍف قيرىيش أٍكبىشى الثَّنىايىا يىٍحًجؿي ًفي     ًديًث كىٍعبو ًفي حى

بىش: اٍلبيىاض الًَّذم يككف ًفي ٓالًفٍتنىة(( ، قاؿ أحمد بف محمد اليركم:"كقاؿ اٍبف شيمىٍيؿ: الكى
، كىىيكى نيقّْط مف البياض في األظفار" اأٍلىٍظفىار. ييقىاؿ: ٍبشه بظيٍفًره كى

. كقاؿ جار ا ٔ
 ، ٍبشه بىش: اٍلبيىاض الًَّذم يككف ًفي اأٍلىٍظفىار. ييقىاؿ: بظيٍفًره كى الزمخشرم:" كىعىف اٍبف شيمىٍيؿ: الكى

                                                 

بعزك إلى النضر. ينظر: تيذيب المغة  ُّّ/ُ. كمثمو في غريب الحديث: ُُّٗ/ٔغريبيف ال (ُ)
مف جاكىرىىـ مف قىٍيس" ، كقاؿ األزىرم:"َّ/ٔ ًحيح، كىًىي لغةي أىؿ اٍلحجاز كى ، كلساف العرب كىىىذىا صى

 .ِٓٓ/ٓ)ىجر( 
، كلساف َّ/ٔ .ينظر: تيذيب المغةُْٗ/ِ.كنحكه في مشارؽ األنكار َْٗ/ِغريب الحديث:  (ِ)

 .، بحكاية اٍبفي السّْكّْيًت عىًف النٍَّضرً ِٓٓ/ٓالعرب)ىجر(
، ّٖٕ، كتفسير غريب ما في الصحيحيف ُُٕٗ/ٔ، كالغريبيف ٕٕ/ُالحديث في: غريب أبي عبيد  (ّ)

 .ُِٓ/ٓ،  كالنياية ِْٗ/ِ، كغريب ابف الجكزم ٓٗ/ْ، كالفائؽ ََٕ/ُ، كغريب الخطابي ّٖٕ
بعزك إلى النضر، كنحكه في  ّٖٕثمو في تفسير غريب ما في الصحيحيف: . كمُُٕٗ/ٔالغريبيف:  (ْ)

 ُِٓ/ٓ، كالنياية ِْٗ/ِ، كغريب ابف الجكزم ََٕ/ُ، كغريب الخطابي ٕٕ/ُفي غريب أبي عبيد 
 .ّْٔ/ٗ، كلساف العرب )ىدؼ( ُٕٔ، كفقو المغة كسر العربية  َُِ/ٔبغير عزك. ينظر: تيذيب المغة 

، ّْٔ/ُ، كالنياية َْٓ/ِ، كغريب ابف الجكزم ّٗ/ْ، كالفائؽ ُْٔٗ/ٔالحديث في:الغريبيف (ٓ)
ٓ/ُْٔ  . 
 .ُْٔٗ/ٔالغريبيف:  (ٔ)
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قىًط يىتىفىشَّى ًفي الًجمٍ  بىش ًمفى الجىرب، كالرَّ ًمٍنو: الكى ًبشى كىىيكى نيقّْط ًفيًو. كى قىٍد كى ، كى ًبشه د. كجمىؿه كى
 .ُجٍمديه كبىشان"

 )األكتار(:  –كتر 
يؿ كىالى تيقىمّْدكىا األكتار(( ًديث: ))قىمّْديكا اٍلخى ًفي حى

، قاؿ أبك عبيد:"بىمغًني عىف النَّضر بف ِ
يؿ عمى عبيد ا ٍبف ًزيىاد فمرت ًبًو خيؿ بني مىاًزف، فىقىا : عرضت اٍلخى ؿى شيمىٍيؿ أىنو قىاؿى

: ًإنَّيىا لخيؿ لىك كىانيكا  الس، فىقىاؿى : كاألحنؼ بف قيس جى عبيد ا: ًإف ىىًذه لخيؿ، قىاؿى
ٍيثىمىة،  : الى أعمموي ًإالَّ قىاؿى خى ، قىاؿى اًزًنيّْ ف ٍبف مشجعىة اٍلمى مى األكتار، فىقىاؿى فالى يضربكنيا كعى

قىاؿى بعض النَّاس: يىقيكؿ ىىذىا الًَّذم رد عمى اأٍلىحٍ  ف ٍبف اليمقـ، أما يىٍكـ قتمكا إياؾ كى نىؼ فالى
كؿ،  ٍعنىى األكتار ىىيينىا: الذُّحي فقد ضربكىا عمى األكتار فىمـ يسمع لألحنؼ سقطة غىيرىىا، فىمى

اًىًميَّة " مىٍييىا الدخكؿ الًَّتي كتركا بيىا ًفي اٍلجى يىقيكؿ: الى يٍطمبيكفى عى
ّ. 

 كثر _ )ًميثىرة(:
ًديًث: ))أىنَّ       كىاًف((ًفي حى وي نىيى عىٍف ًميثىرة األيٍرجي

قىاؿى ْ :" كى ، قاؿى أبيك الفىٍضؿ عىياضي السٍُّبًتيُّ
قىاؿى النَّضر: ًىيى ًمٍرفىقىة، مىٍحشيكَّةه ًريشىان، أىك قيٍطنان تيٍجعىؿي ًفي كىاًسطىة الرٍَّحًؿ" كى

ٓ. 
 
 
 

                                                 

، ِْٗ/ُُ. ينظر: تيذيب المغة ُْٔ/ٓ، كالنياية َْٓ/ِ. كغريب ابف الجكزم ّٗ/ْالفائؽ: (ُ)
 . ّٕٔ/ٔكلساف العرب)كبش( 

، ِٖٕ/ِ، كمشارؽ األنكار َْ/ْئؽ ، كالفأُٖٗ/ٔ، كالغريبيف ُ/ِالحديث في: غريب أبي عبيد  (ِ)
 .ُْٖ/ٓ،  كالنياية ُْٓ/ِ، ُِٔ/ِكغريب ابف الجكزم 

بغير عزك،  َْ/ْ، بعزك إلى النضر، كالفائؽ ُٖٔٗ/ٔ. كمثمو في الغريبيف ِ/ِغريب الحديث:  (ّ)
بغير عزك.  ينظر: تيذيب المغة  ُْٖ/ٓبعزك إلى النضر،  كالنياية  ُْٓ/ِكغريب ابف الجكزم  

 بعزك إلى النضر.  ِٕٓ/ٓبعزك إلى النضر بركاية أبي عبيد، كلساف العرب )كتر(  ِِْ/ُْ
،  كالنياية ّْٓ/ِ، كغريب ابف الجكزم  ِْٓ/ِ، كالمغيث َُٕٗ/ٔالحديث في: الغريبيف  (ْ)
ْ/ّٕٖ ،ٓ/َُٓ. 
اية ، كفيو؛)مرفعة(بدال مف )مرفقة(، النيَُٕٗ/ٔ. كنحكه في الغريبيف ِٕٗ/ِمشارؽ األنكار:  (ٓ)
 .َٓٓالركايتاف بغير عزك. ينظر: تصحيح التصحيؼ كتحرير التحريؼ  ّٖٕ/ْ
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 )الكحر( : –كحر 
مىييا(( في حديث المالعنة: ))ًإٍف جاءىت ًبًو أٍحمرى قىًصيران      رىًة فقىد كىذىب عى ًمٍثؿى اٍلكىحى

، قاؿ ُ
ر: أشُّد الغىضب، فإنَّوي لىػػػكىًحػػري  أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:"كقاؿ ابف شيمىيؿ: الكىحى

" ػػدًر عمىػيَّ  .ِالػػصَّ
ذَّمىةي(: –كذـ   )الكى
: ًإذى     يد فىقىاؿى ٍيرىةى: ))كسيًئؿ عىٍف كىٍمب الصَّ ًديًث أىًبي ىيرى ٍمتىو كذىكىرتى اٍسـى في حى ذٍَّمتىوي كأٍرسى ا كى

:ّالمًَّو فكيٍؿ(( مىٍخشىًرمُّ رج ًفي عينيًؽ اٍلكىٍمب، كىىيكى شٍبوي  ، قىاؿى الزَّ ذَّمىةي: اٍلحى "قىاؿى النَّضر: الكى
ذٍَّمتى اٍلكىٍمبى تىٍكًذي ًة الدٍَّلًك. ككى ذمَّ كذىةه ًمف كى ، كالعذبة يقدُّ طيكالن. كىًىيى مىٍأخي ان، ًإذىا شىدىٍدتىػيىا سىٍيرو ػمى

كىافى مضيُّو نىٍحكى ال ان، كى : ًإذا كىافى كىٍمبيؾى ميعىمَّمى ، فىكىأىنَّوي قىاؿى ذَّـ ًإالَّ اٍلميعىمَّـي ٍيًد ًفي عينيًقو، كىالى ييكى صَّ
ًبإٍرسىاًلؾى ميسىمّْيىان، فىكيٍؿ"

ْ. 
 (:اٍلكىاًرثى ًمنّْي) –كرث 
ًديًث: ))    ا اٍلكىاًرثى ًمنّْي((المَّييَـّ أىٍمتً في حى ًرم ، كىاٍجعىٍمييمى بىصى ٍعًني ًبسىٍمًعي كى

، قاؿ ٓ
تَّى أىميكت. كقاؿ غيره: أراد بالسَّمع  الخطابي:" ٍيؿ: معناه أىبًقيما معي حى كقاؿ نىٍضر بف شيمى

كىٍعيى ما يسمىع كالعىمىؿ بو كبالبصر االعتبار بما يرل كيبصر. كاآلخر أف يككف دعا بذلؾ 

                                                 

 . َُٔ/ٓ، كالنياية ْٔٓ/ِ، كغريب ابف الجكزم ْٕ/ْ، كالفائؽ ُٕٕٗ/ٔالغريبيف :   (ُ)
، كفيو قاؿ ُْٔ/ٓبغير عزك. ينظر: تيذيب المغة  َُٔ/ٓ. كمثمو في النياية ُٕٕٗ/ٔالغريبيف:  (ِ)

قىاؿى  قىاؿى األزىرم:" كى ران، ككىًغرى كىغىران، كى قد كىًحر كحى ، كى مىيَّ ري أشىدُّ اٍلغىضىب. ييقىاؿ ًإنَّو لكىًحره عى اٍبف شيمىٍيؿ: الكىحى
: الغٍيظي كالًحٍقدي. ، كلساف العرب )كحر(  ري ييقىاؿ اٍلكىحى ، كى ري ـي مف ظيٍمًمنىا كىحى اٍبف أىٍحمىر: ىىؿ ًفي صديكًرًى

 ف شميؿ.، الركايتاف بعزك إلى ابُِٖ/ٓ
، ، كغريب ِٓ/ْ، كالفائؽ ُٖٔٗ/ٔ، كالغريبيف ِٓٗ/ِالحديث في: الحديث في: غريب ابف قتيبة  (ّ)

 .ُِٕ/ٓ،  كالنياية ُْٔ/ِابف الجكزم 
بغير عزك. ينظر: لساف العرب  ُِٕ/ٓ، كالنياية ُٖٔٗ/ٔ. كنحكه في الغريبيف ّٓ/ْالفائؽ:  (ْ)

 .ّّٔ/ُِ)كذـ( 
 .ِْٔ/ِ، كغريب ابف الجكزم ِٓٓ/ِ، كالمغيث ُٖٔٗ/ٔالغريبيف  الحديث في: (ٓ)
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"لألعقاب كاأل . قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:"يجكز أنو أراد ُكالد كاألىكؿي أىصحُّ
 .  ِبقاءى السٍَّمًع كالبصًر، كما قاؿ ابف شميؿ"

ٍصمىةه(: –كصـ   )كى
ٍصمىةه((    في حديث: ))ًفيًو كى

قىاؿى النَّضر: الكصـ: ّ :"كى ، قاؿى أبيك الفىٍضؿ عىياضي السٍُّبًتيُّ
 . ْاٍلعىٍيب"
ٍطبىةال) –كطب   (:كى

نزؿ رىسيكؿ ا صمى ا عميو كسمـ عمى أبي فىقىدٍَّمنىا ًإلىٍيًو ))  :أىبي مىٍسعيكدفي حديث  
ٍطبىةن(( كي طىعىامان كى

ذكر، عىف النَّضر بف أبك عبد ا  محمد بف فتكح الحميدم ، قاؿٓ :" كى
ذىًلؾى  : كى ، قىاؿى ٍيسي ٍطبىة: الحى أىنو ييٍجمىعي بىٍيفى التٍَّمر اٍلبرم كاألًقط  شيمىٍيؿ ًفي تىٍفًسير ذىًلؾ أىف الكى

ًديث، عىف شيٍعبىة  المٍدقيكؽ كىالسٍَّمف اٍلجيد، ثَـّ يٍستىٍعمؿ. النَّضر بف شيمىٍيؿ، ىيكى الًَّذم ركل الحى
ًديًث" كىافى ًإمىامان ًفي المُّغىة، ًثقىةن، ميتًَّقنىان ًفي الحى ة، ثَـّ فسره، كى حَّ  .ٔعمى الصّْ

 
 
 
 

                                                 

، ككالىما  ّْٔ/ِ، كغريب ابف الجكزم ُٖٔٗ/ٔف ي. كمثمو في الغريبّّْ/ُغريب الحديث:  (ُ)
،الركايتاف  َُِ/ِ،كلساف العرب )كرث( ٖٓ/ُٓبركاية األزىرم عف ابف شميؿ. ينظر: تيذيب المغة 

 بعزك إلى ابف شميؿ.
 .ُٖٔٗ/ٔالغريبيف  (ِ)
 . ِٖٖ/ِالحديث في: مشارؽ األنكار  (ّ)
بعزك  َْٔ/ُِ، كلساف العرب )كصـ( ُّٖ/ُِ. ينظر: تيذيب المغة ِٖٖ/ِمشارؽ األنكار:  (ْ)

 الركايتيف إلى الفراء. 
، َْٓ/ِ، كالفائؽ ُْٖ/ُ، كغريب الخطابي ْْْتفسير غريب ما في الصحيحيف  الحديث في: (ٓ)

 .  َِّ/ٓ، كالنياية ٕٔٓ /ِ، كالمغيث ِٖٗ/ُكمشارؽ األنكار 
، َِّ/ٓبغير عزك، كالنياية  ٕٔٓ/ِ. كمثمو في المغيث ْْْ: تفسير غريب ما في الصحيحيف (ٔ)

ًة ًباٍلكىاكً بعزك إلى النضر، كقاؿ ابف األثير:" حَّ مىى الصّْ ". ينظر: لساف العرب )كطب( كنىقىمو عىٍف شيٍعبة عى
ُ/ٕٖٗ. 
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 تميدةن( : )  –كلد 
دىىىا تميدةن فىردىىا   شرط أىنَّيىا ميكلَّدة فىكىجى اًريىة كى في حديث : ))شيريح أىف رجال اٍشترل جى

لَّد  كاحد  ، قا ؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:"ُشيريح(( قىاؿى اٍبف شيمىٍيؿ: التميدي كالمكى كى
لدا عٍندؾ" كىما الَّمذاف  كي

ِ . 
لَّوي( :  –كلو   )تيكى
لىًدىا((في ال لَّوي كاًلدىةه عىٍف كى حديث: ))الى تيكى

، قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:" كقاؿ ّ
لػًػيػىػٍت تىػػٍكلىػػو  لىػػيىٍت إليو تىًموي ، ك كى لىدىىا ، كقد كى ابف شميؿ: ناقةه مًيالهه ، كىي الَّتي فارقىٍت كى

"ْ . 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . ُْٗ/ُكالنياية ، َِّّ/ٔالحديث في :  الغريبيف   (ُ)
قىاؿى اٍبف شيمىٍيؿ: التميدي الًَّذم  ، كفيو قاؿ األزىرم:"ُٔ/ُْ. ينظر: تيذيب المغة  َِِّ/ٔالغريبيف :  (ِ) كى

كىاهي أىبيك دىاكي  لَّد كالمكلَّدةي كالتميد كىاًحد عندنىا؛ رى : كالمكى لد عٍندؾ كىىيكى المكلد؛ كاألينثى المكٌلدةي؛ قىاؿى د الًَّذم كي
لىٍيسى بيىا ًإالَّ ُِٓ/ُْ"، المصاحفي عىنوي  ًلدت بأرضو كى قىاؿى اٍبف شيمىيؿ: المكلَّدة الًَّتي كي ، كقاؿ األزىرم:" كى

ًميع مف ىيكى بسبيؿ ًمٍنيىا ًبأىٍرض، كىًىي ًبأىٍرض أيٍخرىل. قىاؿى:  أىبىكاىا أىك أيميا، كالتًَّميدةي الًَّتي أىبكىىا كأىؿي بىيتيىا كىجى
قد مٌر مىا قيؿ ًفي المكلَّدة كالتًَّميدىة ًفي بىاب تىمىد". ، كلساف العرب كالًقفُّ مف العبيد التَّ  لد عٍندؾ كى ميد الًَّذم كي

 ، بركاية النضر.ََُ/ّ)تمد( 
، كالنياية ّْٖ/ِ، كغريب ابف الجكزم ٓٔ/ّالحديث في : غريب أبي عبيد القاسـ بف سالـ  (ّ)
ٓ/ِِٕ . 
، كفيو قاؿ ِِِ/ٔبغير عزك. ينظر: تيذيب المغة  ِِٕ/ٓية . كنحكه في النيا َِّْ/ٔالغريبيف :  (ْ)

ًو قاؿ األزىرم:" شًمر، عىف اٍبف شيمىٍيؿ: ناقةه مًيالهه كىًىي الًَّتي فىقىدت كلدىىا، فىًييى تىًمو ًإلىٍيًو . ييقىاؿ: كلىيٍت ًإلىيٍ 
قىاؿى غىيره: ًفيًو ليغتاف: كًليىٍت تىٍكلىو، ككلىي بعزك  ُٔٓ/ٍُّت تىًموي" ، كلساف العرب )كلو( تىًمو، أىف تىحٌف ًإلىٍيًو. كى

 إلى ابف شميؿ .
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Al-Nadr Bin Shamil 

And his linguistic narratives in the books of the hadith 

Collect and document 
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Abstract 

       This research aims to introduce one of the scholars who 

have leadership in interpreting the words of Gharib al-Hadith 

and classification therein, which is (An-Nadar Bin Shamil), Al-

Mazenni (d.203 AH), mentioned by Ibn Al-Nadim (d. He did 

not reach us - and many texts were narrated from him in the 

books of Gharib al-Hadith, including: Gharib Abi Ubayd al-

Qasim Ibn Salam, Gharib Ibn Qutaybah, Gharib al-Harbi, 

Gharib al-Khattabi and others. The research includes the book 

(Gharib al-Hadith) by Nader bin Shumail, which was collected 

and documented from Gharib al-Hadith books, 

   The research contains an introduction and two papers. The 

first topic included a translation of the biography of Al-Nadr 

Bin Shamil, then a study of his narrations. The second topic 

included documenting the linguistic Meroitic texts in Gharib 

al-Hadith books, arranged according to the letters of the 

dictionary. In the margins, the documentation is presented with 

comments and corrections from the sources and references 

approved therein. 

 
 
 


