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الــنَّــضِـر بن شُــمَــيِــل
ومَـروِيَّـاتُـه اللُّـغَـوِيَّـة ػِي كُـتُـب غَـرِيـب الـحَـدِيـث
مجع وتوثيق
م.د .حكيم عبدالنيب حسن إبراهيم
تأريخ التقديم0101/3/01 :



تأريخ القبول0101/4/0 :

الكممات المفتاحية  :الفاظ الحديث  ،اعالـ التفسير  ،المركيات المغكية
المستخمص:

ييدؼ ىذا البحث إلى التعريؼ بأحد األعالـ الذيف ليـ الريادة في تفسير ألفاظ غريب

ػضػر بف يشػ ىػمػ ٍػيػػؿ)  ،المازني( ،تَِّىػػ) ،ذكره ابف
الحديث ،كالتصنيؼ فييا ،كىك (الػ َّػنػ ٍ
النديـ (تّْٖىػ) في كتابو (الفيرست)  ،كانو َّ
صنؼ في غريب الحديث كتابان ػ ػ لـ يصؿ
إلينا ػ ػ ػ كركيت عنو نصكص كثيرة في كتب غريب الحديث ،كمنيا :غريب أبي عبيد

القاسـ ابف سالـ ،كغريب ابف قتيبة ،كغريب الحربي  ،كغريب الخطابي كغيرىا .فالبحث

يتضمف كتاب (غريب الحديث) لمنضر بف يش ىػميؿ ،الذم تـ جمعو كتكثيقو مف كتب غريب
الحديث،
ض ًر ً
ضـ الػمبحث األكؿ ترجمة لسيرة َّ
بف
يػحتكم البحث عمى مقدمة كمبحثيفَّ ،
الن ٍ
صكص ىمركيَّاتو المغكية في
يش ىػمػٍيؿ  ،ثـ دراسة لمركياتو .
َّ
كضـ الػمبحث الثَّاني تى ى
كثيؽ ين ي
يكتيب ىغ ًريب ال ىػحديث ،يمرتَّبة ىعمى ًكٍف ً
عجـ .ىكًفي اليكامش ً
يريد التكثيؽ مع
ؽ يح يركؼ ال يػم ى
التعميقات كالتصكيبات مف المصادر كالمراجع المعتمدة فييا.

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

الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ ،كحديث الصحابة كالتابعيف رضي ا﵀ عنيـ أجمعيف .
 قسـ المغة العربية ػ ػ كمية التربية  /شقالكة  -جامعة صالح الديف .
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كيمكف القكؿ إف فكرة الغريب كما يؤديو مف داللة قد حظيت بأىمية بالغة عند المغكييف
المتقدميف ،فبدأ التصنيؼ في غريب القرآف بابف عباس رضي ا﵀ عنو(تٗٔىػ) ،كفي

غريب الحديث قد بدأ َّ
بالنضر بف يش ىمٍيؿ (ت َِْ ىػ) كقيطرب (ت َِٔ ىػ) ،كأىبي عمرك
َّ
الشيباني (تَِٔىػ) كأبي يعىبٍي ىدة معمر بف اٍلمثنى (ت َُِ ىػ) ،كأىبي زيد األنصارم

(تُِٓ ىػ) ،كعبد اٍلممؾ بف قريب األصمعي (ت ُِٔ ىػ) كغيرىـُ.

َّ
ركت ىعٍنو يكتيب
إيجاده ،لكال ما
إف لمنضر بف يش ىميؿ كتابان في غريب الحديثِ ،ىعَّز
ي
ٍ
يب المطبكعة ًكتاب ىغريب الػحديث ألبي عبٍيد القى ً
الغر ً
الغريب ،كيأتي ًفي ّْ
اسـ
مقدمة يكتي ًب ى
ى
يى
ى
ي
المطبكعة،
ضـ ىذا الكتاب كغيره مف يكتيب ىغريب ال ىػحديث
بف ىس َّالـ (تِِْىػ) ،إ ٍذ َّ
ي
االستقصاء كال ىػحصر (ِّْ) نصان.
كعيىا ى
جم ي
صكصان ىم ٍرًكيَّة ىعٍنو ،ى
بعد ٍ
ين ي
كبمى ىغ ىم ي
ً
الن ٍ ً
ت في َّ
ت
عج ىمات ،ف ىكتىٍب ي
كج ٍد ي
ضر عٍممان كمنزلةن كصيتان ،في يكتيب ىغريًب ال ىػحديث كال يػم ى
ى
ً
كم ً
ػركَّيػاتيػو
البحث الذم جاء بعنكاف( :الػ َّػنػ ٍ
كضكعان لػيىذا ى
فيو ،ىك ىج ىعٍمتيوي ىم ي
ػضػر بف يشػ ىػمػ ٍػيػػؿ  -ى
المُّ ىػغ ًػكَّيػة ًفي يكػتيػب ىغ ًػريػب ال ىػح ًػديػث  /جمع كتكثيؽ) ,كلعؿ الداعي إلى اختيار ىذا مكضكع
 ،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 .

ػ معرفة المكاد المغكية التي فسرىا مف الغريب ،كألفاظيا مف األسماء كاألفعاؿ كالحركؼ.

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

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

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

(ِ) ذكره األزىرم كأبك سميماف الخطابي عند تفسيره ألحد ألفاظ غريب الحديث ،حيث قاؿ ":كركاه
المصاحفي ىع ًف النضر بف شميؿ في كتاب غريب الحديث لو" .ينظر :تيذيب المغة ُ ،ُِ/كغريب
الحديث :الخطابي ِ.ُّّ/
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األك يؿ تىرجمة لػً َّ
ضر بف
ض َّـ َّ
(الن ٍ
اقتضت طبيعة المكضكع أف يقكـ ىعمىى ىمٍب ىحثىٍيف ،ي
َّ ً
المغكيَّة ًفػي يكتيب ىغ ًريب ال ىػح ًديثُ ،يم ىرتَّبةه ىعمىى ًكٍف ً
ؽ
صكص ىم ٍرًكيَّاتًو ي
يش ىػمٍيؿ) ،ي
كض َّـ الثاني ين ي
ػيذيب ى ً
حركؼ الػمعجـ ،كمكثَّقةه ًمف يكتيب ىغ ًريب الػح ًديث كمف معجمي تى ً
م
ى
يٍى
المغة لألزىر ٌ
يي
يى
ً
األحاديث مف
يج
العرب البف ىمٍنظيكر (تُُٕىػ) ،فضالن ىعف تخر ً
(تَّٕىػ) كلًساف ى
المصادر كالمر ً
ً
اجع
ىمضانّْيا في يكتيب ىغ ًريب ال ىػح ًديث ،ك ىكذلً ىؾ تخريج الشكاىد األدبية .أما
ً
ث ًفي الجمع كالتكثيؽ فػجاءت ذكر تفاصيميا مرة كاحدة في
تمد ىعمييا
الباح ي
أع ى
الَّتي ٍ
ىكامش البحث كاقتصرت عند تكرارىا عمى اسـ المصدر فحسب .

كال يخفى أف ىناؾ دراسة بشأف المركيات المغكية لمنضر بف شميؿ ،كىي دراسة

يغمب عمييا طابع العمكـ ،إذ لـ تتخصص بغريب الحديث ،فضالن عف عدـ تخصصيا
بنكع معيف مف األلفاظ في كتب غريب الحديث  ،كما في دراسة األستاذ محمد سعيد حميد
عبدا﵀ في أطركحتو المكسكمة ب ػ ( مركيات النضر بف شميؿ المغكية  /جمع كتكثيؽ

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

كخمسيف كمئة مادة لغكية .كمف المسكغات التي جعمتني أف أكتب ىذا البحث  ،ىي :خمك

عمؿ الطالب في أطركحتو مف (ٕٓ ) سبع كخمسيف مادة لغكية مف مكاد الغريب بألفاظيا
كأحاديثيا .كىناؾ (ِّ) ثالث كعشركف مادة لغكية مشتركة ،كلـ يتطرؽ فييا الباحث إلى
لفظ غريب الحديث ال مف قريب كال بعيد .كىناؾ أيضا (ٖٕ) ثماني كسبعكف مادة لغكية

أخرل مشتركة ،إذ جاء ذكر تفسير لفظ غريب الحديث فييا ضمف تفسيره لأللفاظ المغكية
األخرل في حيز المادة المغكية الكا حدة مف غير اإلشارة إلى ككف ىذه األلفاظ مف غريب
الحديث ،ككذلؾ مف غير ذكر الحديث أصال إال في (ِٓ) خمسة كعشريف مكضعا  ،مع
كجكد نقص في إتماـ ركاية النضر عند تفسير المفظ الغريب  ،كيعكد السبب في ذلؾ إلى

أنو جمع مادتو المغكية مف معجـ تيذيب المغة لألزىرم كلساف العرب البف المنظكر ثـ
(ُ) سيأتي ذكر كتب غريب الحديث المطبكعة ،كالمعتمدة في تكثيؽ مركيات َّ
النضر بف يش ىمٍيؿ ال حقان في
ىذا المبحث .
(ِ) األطركحة بإشراؼ الدكتكر طالب عبدالرحمف عبدالجبار (رحمو ا﵀ تعالى) ،جامعة المكصؿ ،كمية
اآلداب ،قسـ المغة العربيةُُْٓ ،ىػ = ُٓٗٗـ .
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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.

كالجدير بالذكر :إف الطالب في أطركحتو بذؿ جيدان كبي انر  ،كال نبخس عممو  ،ككذلؾ
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

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

ككذلؾ أيضان يختمؼ بحثنا عف دراسة األستاذ إبراىيـ رجب بخيت  ،التي كاف عنكانيا:

(ركاية النضر بف شميؿ في معجـ لساف العرب )ِ ،فمجاؿ بحثو ينحصر في مصادر
ركاية النضر أللفاظ المغة في معجـ لساف العرب فحسب .

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

الخصكص ،إحدل مؤلفاتو المعجمية  ،كأعطيتو بعضا مف حقو في ىذا المجاؿ  ،كمف
السداد .
ا﵀ تعالى التكفيؽ ك ٌ

األو ُل
حث َّ
الـم ْب ُ
َ

أكالَّ :
ضر بف يش ىمٍيؿ :
الن ٍ
ّ
يىك َّ
ب بالبصرم؛ نسبة
النضر بف يش ىمٍيؿ  ،البصرم ،اٍل ىم ًازني ،التميمي ،النحكم ،كليقّْ ى
(م ًازف بف
إلى أصمو مف البصرة ،ككذلؾ ليقّْ ى
ب بالمازني التميمي؛ نسبة إلى جده األعمى ى
(ُ) نشر البحث في مجمة جامعة تكريت لمعمكـ  ،المجمد (ُٖ) ،العدد (ُ) ،كانكف الثاني  ،لسنػة

َُُِـ  ،صَُ. ٓٗ-

(ِ) مكاف النشر مجيكؿ  ،كلكف الباحث ىك أستاذ مساعد في جامعة قسنطينة بغزة .

(ّ) ترجمتو في :تيذيب المغة :أبك منصكر األزىرم ،تحقيؽ :محمد عكض مرعب ،طُ ،دار إحياء،

بيركتََُِ ،ـ ،ِٖ ،ُٔ ،ُِ/ُ ،كمراتب النحكييف :أبك الطيب المغكم ،طبع في مصر ُٓٓٗـ،

ٔٔ ،كالثقات :ابف حباف ٗ،ُِِ/تحقيؽ :محمد عبد المعيد خاف  ،طُ ،دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر
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ىع ٍمرك بف تى ًميـ بف ىم ًازف) ،كألنو نزؿ مرك الركذ كىي بالد مازف  .كأخذ النحك عف
الخميؿُ(تُٕٓ ىػ)؛ لذا لقبو ابف خمكاف عند ترجمتو لو بػ ػ (النحكم) ،ككنيتو (أبك
الحسف) .كتكتفي أغمب المصادر المغكية التي تركم عنو بذكر اسمو ،أك اسمو كلقبو معان،

دكف كنيتو ،فيك فييا( :النضر بف شميؿ) ،أك (ابف شميؿ) ،أك (النضر بف شميؿ

المازني) .كلد بمرك (مف بالد خراساف) سنة (ُِِ)ِ اثنيف كعشريف كمائة ىجرية ،كانتقؿ

إلى البصرة مع أبيو سنة (ُِٖ) ثماني كعشريف كمائة ىجرية.
يرد ذكر (النضر بف شميؿ) ،في كتب غريب الحديث كالمصادر المغكية األخرل ،فأقدـ

ىمف ذكره كركل عنو أبك عبيد القاسـ بف سالـ (تِِْىػ) ،في كتابو (غريب الحديث).
عرؼ بو كترجـ لو ،فيك أبك الطيب المغكم (تُّٓىػ) في كتابو (مراتب
أما أقدـ ىمف َّ
النحكييف) ،ثـ ترجـ لو ابف حباف (تّْٓىػ) في كتابو (الثقات) ،ككذلؾ ترجـ لو األزىرم

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

آباد الدكف -اليندُّٕٗـ ،كالفيرست :ابف النديـ ،طِ ،تحقيؽ :إب ارىيـ رمضاف ،دار المعرفة بيركت –

لبنافُٕٗٗ ،ـ ، ٕٓ -ْٕ ،كنزىة األلباء في طبقات األدباء :أبك بركات كماؿ الديف األنبارم ،طّ،

تحقيؽ :إبراىيـ السامرائي ،مكتبة المنار ،الزرقاء – األردف ُٖٗٓ ،ـ ،ّٕ ،كانباه الركاة عمى أنباه النحاة:

جماؿ الديف أبك الحسف عمي القفطي  ،طُ ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار الفكر العربي -

القاىرة ،كمؤسسة الكتب الثقافية – بيركتُِٖٗ ،ـ ،ّْٖ/ّ ،كفيات األعياف :فيات األعياف :ابف
خمكاف ،تحقيؽ :الدكتكر إحساف عباس ،بيركتُِٕٗ ،ـ ّٕٗ /ٓ ،ػ ػ َّْ ،كتيذيب التيذيب :ابف

حجر العسقالني ،.طبع في حيدر اباد الدكف ،اليندَُٗٓ ،ـَُٕٗ-ـ ،ّْٕ /َُ ،كبغية الكعاة في

طبقات المغكييف كالنحاة :جالؿ الديف السيكطي ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،القاىرةُْٗٔ ،ـ-

ُٓٔٗـ ،ُّٕ – ُّٔ /ِ ،كاألعالـ :خير الديف الزركمي  ،طُٓ ،دار العمـ لممالييف ،بيركتََِِ ،
ـ ِ.ُّْ/

(ُ) ينظر :مراتب النحكييف ٔٔ ،كنزىة األلباء في طبقات األدباء ْٓ .ّٕ ،

(ِ) اعتمدنا في ذلؾ عمى ركاية ابف حباف ،حيث قاؿ ":مكلده بمركالركذ خرج بً ًو أىبكهي زمف ا ٍل ًفتٍىنة ىى ً
اربا مف
ت ًسنًيف" .ينظر :الثقات ٗ.ُِِ/
ص ىرة سنة ثى ىماف ىكع ٍشريف ىك ًم ىائة ىك يى ىك بف ًس ٌ
مرك الركذ إًلىى ا ٍلىب ٍ
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المغكييف الذيف صنفيـ في خمس طبقات كركل عنيـ في معجموُ .ككذلؾ أيضان ترجـ لو

أبك بكر الزبيدم (تّٕٗىػ) في كتابو (طبقات المغكييف كالنحكييف) ،كركل عنو قصة
كقعت بيف النضر بف شميؿ كالخميفة العباسي المأمكف بف ىاركف الرشيد ،مبينا فييا قدرة

ابف شميؿ في تثبيت الركايةِ .كنالحظ أف كتب التراجـ األخرل قد اعتمدت عمى ما ذكره
أبك الطيب المغكم كابف حباف كاألزىرم في ترجمتيـ لسيرة النضر بف شميؿ.

كأشار ابف حباف إلى مكاف كالدة (النضر بف شميؿ) ،بمرك ،كذكر أف أباه عاد بو إلى
ت ًسنًيف؛ لذا كصؼ ب ػ
مكطنو األصمي (البصرة) ،سنة ثى ىماف ىكع ٍشريف ىك ًم ىائة ،ىك يى ىك بف ًس ٌ
(البصرم) ،كانو عاش حياتو العممية فييا ،مما أمكنو أف يمتقي فييا بعمماء كفصحاء

ابي ،كأىبك ُّ
الدقيش ( ت
عصره  ،كفي مقدمتيـ الخميؿ بف أحمد (تُٕٓىػ) ىكأىبك ىخيرة األعر َّ ى
نحك ُِٓىػ)  ،كاستكثر ىعٍنييـ  ،كبذلؾ أخذ بأسباب العمـ كارتقى منازلو فاستحؽ أف يككف
في مرتبة مف ذكركا معو عند األزىرم مف العمماء المغكييف الطبقة الثانية ،كىـ :أيىبك

يدم
كسائي (تُٖٗىػ) ،ىكأيىبك يم ىح َّمد يحيى بف اٍل يمىبارؾ اليز ٌ
مي بف ىح ٍم ىزة اٍل ى
اٍلحسف ىع ٌ
(تَِِىػ) ،كأيىبك ىعمرك إً ٍس ىحاؽ بف مراد َّ
الشٍيىبانً ٌي (تَِٔىػ) ،ىكأيىبك يعىبٍي ىدة معمر بف
ٍ
يى
و
َّ
م (تُِٓىػ) ،ىكأيىبك سعيد عبد
ص ًار ٌ
المثنى (تَُِىػ)  ،كأيىبك زيد سعيد بف أ ٍىكس ٍاألٍن ى
عدة اٍل ىم ٍع يركؼ باألخفش
اٍلممؾ بف قيريب
مس ى
األصمعي(تُِٓىػ) ،كأيىبك اٍلحسف سعيد بف ٍ
ٌ

ػ)":كمف ىى ًذه الطَّىبقىةَّ :
النضر بف يشميؿ ا ٍل ىم ً
ص ىرة
ازني :سكف ا ٍلىب ٍ
(ُ) قاؿ األزىرم (تَّٕى ى
ابي ،كأىبا ُّ
الدقيش ،كاستكثر
الح ًديث كجالس الخمي ىؿ بف أ ٍ
طىكيال ،ىكسمع ى
ىحمد ،ىكأىبا ىخيرة األعر َّ ى
تيذيب المغة ُ.ُِ/

ىكأقىاـ بيىا دى انر
ىع ٍنييـ" .ينظر:

ّْ
المحدث فييا .كالصكاب
لح ىف يى ىشيـ
((س ه
فيمحنكف في فتح السيف كما ى
داد مف ىع ىكز)) ،ى
(ِ) كذلؾ في حديث :ى
داد بالكسر ،كقد ذكر أف َّ
ني استفاد بإفادة ىذا الحرؼ ثمانيف ألؼ درىـ مف
ًس ه
الن ٍ
ضر بف يش ىميؿ الماز ٌ

المأمكف ،كساؽ الخبر .ينظر :إنباه الركاة ّ ،ّْٗ/كنزىة األلباء في طبقات األدباء ّٕ ،ْٕ-كتصحيح

التصحيؼ كتحرير التحريؼ :صالح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم ،طُ ،تحقيؽ :السيد الشرقاكم ،مراجعة

 :رمضاف عبد التكاب ،مكتبة الخانجي – القاىرةُٖٕٗ ،ـ ،َّٖ ،ذكر أبك بكر الزبيدم الركاية بشكؿ
مكجز بدكف ذكر الشكاىد ،ينظر :طبقات النحكييف كالمغكييف :الزبيدم ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ،

القاىرةُْٗٓ ،ـ  ،ٓٓ ،كالمزىر في عمكـ المغة :جالؿ الديف السيكطي  ،طُ ،تحقيؽ :فؤاد عمي
منصكر ،دار الكتب العممية – بيركتُٖٗٗ ،ـ . ِٓٓ – ِْٓ/ِ،
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(تُِٓىػ) ،كأيىبك ىمالؾ ىع ٍمرك ً
بف ًك ٍرًك ىرة (ت نحك ِْٖىػ) ،كأيىبك يم ىح َّمد عبد ا﵀ بف سعيد:
و
األمكم (ت نحك ِْٗىػ) .
سعيد
ىخك يحيى بف
أي
ٌ

كقد ركل جماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسؼ القفطي (ت ْٔٔىػ) عف أبي عبيدة،

قكلو ":ضاقت المعيشة عمى َّ
فشيعو مف البصرة
(النضر بف يش ىميؿ) ،فخرج يريد خراساف ٌ
ل؛
لغكل أك
نحكل أك
محدث أك
نحك مف ثالثة آالؼ رجؿ؛ ما فييـ إال ٌ
عركضى أك أخبار ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

كؿ
عمى مفارقتكـ ،كا﵀ لك كجدت ٌ
فمما صار بالمربد جمس ،فقاؿ :يا أىؿ البصرةٌ ،
يعز ٌ
يكـ ىكٍيمجة باقٌال ما فارقتكـ؛ قاؿ :فمـ يكف فييـ أحد يتكٌفؿ لو بذلؾ ،كسار حتى كصؿ
ُ
ات سنة (َِّ) ثى ىالث
فر ىج ىع إًلىى مرك كسكنيا حتى ىم ى
يخراساف ،فأفاد ماالن عظيمان"  .ى
ىك ًم ىائتىٍي ًف ىجرية ًفي آخر ىي ٍكـ مف ًذم اٍل َّ
محرـ.
حجة ىكدفف أكؿ ىي ٍكـ مف اٍل ٌ
كفيما يتعمؽ بفضمو كمكانتو العممية ،كاف َّ
النضر أبرز أصحاب الخميؿ (تُٕٓىػ)،
المقدـ مف غمماف الخميؿ ىمف ىك؟ فقاؿَّ :
النضر
كقد يسئًؿ األخفش (تُِٓىػ) عف الثقة
ٌ
بف يش ىميؿ (تَِّىػ) كسيبكيو (تَُٖىػ) كمؤرج السدكسي (تُٓٗىػ)ِ .ككاف النضر
أعمميـ بالمغة كالحديث ،حتى إنو كصؼ بصاحب غريب كشعر كنحك كفقو كمعرفة بأياـ

الناس كركاية لمحديثّ.

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

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

الحديث ،في طبعاتيا المحققةْ ،كقد نص األزىرم (تَّٕق) عمى أف أىبا ىد ياكد يسميماف

(ُ) إنباه الركاة عمى أنباه النحاة. ّْٗ/ّ :
(ِ) ينظر :نزىة األلباء َُٔ.

(ّ) ينظر :الثقات ٗ ،ُِِ /كانباه الركاة ِ ،ّْٖ/ّ ،ّٓٓ /كتيذيب التيذيب َُ .ّْٕ/كالمزىر في
عمكـ المغة ِ.ّْٕ/

(ْ) كىذه الكتب مرتبة كفؽ سنة كفيات مؤلفييا  ،كىي كاآلتي:
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ً
ً
 ىغ ًريب ًاج ىعة:
الحديث :أيىبك يعىب ٍيد القىاسـ ٍبف ىس َّالـ (تِِْىػ) ،تى ٍحقيؽ :يح ىس ٍيف محمد محمد ىش ىرؼ ،ىك يم ىر ى
ي ى
اىرة – ً
طابًع األ ًىميريَّة ،القى ً
ً
ً
صرَُْْ ،ىػ =
م
الم
كف
ؤ
ش
ل
ة
ام
الع
ة
ئ
ي
الي
،
ُ
ط
كف،
ار
ى
محمد
ىع ٍبد السَّالـ
ى ى
ٍ
ىٍ ى ى َّ ي ي
ىي

ُْٖٗـ ُُْٗ -ىػ = ُٗٗٗـ.
الح ًديث :أيىبك محمد ىع ٍبد ا﵀ ٍبف م ٍسمًـ ٍبف قيتىٍيىبة َّ
الد ٍيىن ىكًرم (ت ِٕٔىػ) ،طُ ،تى ٍح ًقيؽ :د .ىع ٍب ىد ا﵀
يب ى
 ىغ ًر يي
طبعة العانًي ،ب ٍغ ىداد ً -
الجيب ً
الع ىراؽُّٕٗ ،ىػ = ُٕٕٗـ.
ى
ي
كرم ،طُ ،ىم ٍ ى ى ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
الح ٍربي أيىبك إ ٍس ىحاؽ (ت ِٖٓىػ) ،تى ٍحقيؽ :د .يسمىٍي ىماف إ ىبراىيـ محمد
يـ ٍبف إ ٍس ىحاؽ ى
يب ى
 ىغر يالحديث :إ ٍب ىراى ي
ً
ىً
َّمةَُْٓ ،ىػ = ُٖٓٗـ.
العايد ،طُ ،ىجام ىعة أ ٌـ القيىرل  -ىمكة ال يػم ىكرى
ً
الد ىالئًؿ ًفي ىغ ًريب ال ً
 َّالسرقى ٍس ًطي (تَِّىػ) ،تى ٍػح ًقيؽ:
العكًف ىي َّ
ى
ػحديث :أيىبك محمد قىاسـ ٍبف ثىابًت ٍبف ىح ٍزـ ي
محمد ٍبف ىع ٍبد ا﵀ َّ
َّعكًديَّةُِّْ ،ىػ =
الع ىربًيَّة الس ي
المممىكة ى
القناص،طِ  ،ىم ٍكتىىبة الرُّشدٌ ،
الرىياض – ٍ
َُُِـ.
الخ َّ
اىيـ بف ى َّ
ً
طابًي
الم ٍع يركؼ بً ى
حم ىد ٍبف محمد ٍبف إً ىبر ً ٍ
الخطاب ى
يب ى
 ىغ ًر يالب ٍستىي ى
الحديث :أيىبك يسمىٍي ىماف ى
النبًي ،ىدار ً
(تّٖٖىػ) ،تى ٍح ًقيؽ :ع ٍبد ال ىك ًريـ إًبر ً
ب َّ
الف ٍكر،
اىيـ ى
ىح ًاديثىوي :ىع ٍبد القىيُّكـ ىعبد ىر ٌ
َّج أ ى
م ,ىك ىخرى
ى
الغ ٍرىب ًاك ٌ
ي
ى
َُِْىػ =ُِٖٗـ.
 -الغريبيف في القرآف كالحديث  :أبك عبيد أحمد محمد اليركم (تَُْىػ) ،تحقيؽ :أحمد فريد المزيدم ،

طِ ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،مكة -المممكة العربية السعكدية ُِْٖ ،ىػ = ََِٕـ.
م كمسمًـ :محمد بف فيتيكح بف عبد ً
ً
ً
ً
ً
م
ا﵀ ٍبف فيتيكح ٍبف يح ىم ٍيد األ ٍىزًد ُّ
ٍ ىٍ
ٍ
 تى ٍفسير ىغ ًريب ىما في الصَّح ىيح ٍي ًف ا يلب ىخا ًر ُّ ى ي ٍ
ً
ً
ً
الع ًزيز ،طُ،
الح ىم ٍي ًد ُّ
الػميكرًق ُّي ي
م أيىبك ىع ٍبد ا﵀ ٍبف أىبًي ىن ٍ
صر (تْٖٖىػ) ،تى ٍػحقيؽ :يزىب ٍي ىدة محمد ىسعيد ىع ٍبد ى
ً
ً
َّ ً
صرُُْٓ ،ق = ُٓٗٗـ.
الناشر ىم ٍكتىىبة السَُّّنة ،القىاى ىرة – م ٍ
ً
 الفىائًؽ ًفي ىغ ًريب ال ًرك،ج ىار ا﵀ َّ
م (تّٖٓىػ) ،تى ٍح ًقيؽ:
الزىم ٍخ ىش ًر ُّ
ػحديث ىكاألىثىر :أيىبك القىاسـ ىم ٍػح يمكد ٍبف ىع ٍم ى
ى
ً
ً
ً
المع ىرفة ،ىب ٍي يركت ليٍبىناف ،دت.
ار
د
،
ِ
ط
يـ،
اى
ر
ب
إ
ؿ
ض
الف
ك
ىب
أ
محمد
الب ىج ًاكم،
ى
ىعمي محمد ى
ٍ
ي ى ٍ ٍى
ارؽ األ ٍىنكار عمىى صحاح اآلثىار :أبك الفضؿ عياض ٍبف مكسى ٍبف عياض ٍبف عمركف الي ٍح ً
 ىم ىش ًبي
ص ُّ
ى
ى
ىى
ىى
ى ى
ي ى
كدار التُّىراث – القاىرةُّٕٗ ،ق= ُٕٕٗـ
العتًيقىة -تكنس ،ى
ٌ
السبتي( ،تْْٓىػ) ،طُ ،منشكرات ال ىػم ٍكتىىبة ى

.

المديني (تُٖٓىػ)،
 المغيث في غريبي القرآف كالحديث :أبك مكسى محمد بف أبي بكر بف أبي عيسىٌ
تػحقيؽ :محمكد نصار ،طُ ،دار الكتب العممية  ،بيركتَُّْ ،ىػ = ََُِـ.
 -غريب الحديث :جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم (ت ٕٗٓىػ) ،تحقيؽ:

الدكتكر عبد المعطي أميف القمعجي ،طُ ،دار الكتب العممية  ،بيركت  -لبنافَُْٓ(،ق – ُٖٓٗـ).
ً
 النّْياية ًفي ىغ ًريب ال ًم (تَٔٔىػ)،
ػج ىزىر ُّ
َّع ى
ادات ال يػمىب ىارؾ ٍبف محمد ٍبف األىثير ال ى
ى
ىى
ػحديث ىكاألىثىر :أيىبك الس ى
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ىح ىمد الزاكمُّ ،ىم ٍح يمكد محمد الطٌناحي ،ال ىػم ٍكتىبة الع ٍمميَّة ،ىب ٍي يركت  -ليٍبنافُّٗٗ،ىػ =
تى ٍػح ًقيؽ :طىاىر أ ٍ

ُٕٗٗـ.
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الح ًديث) النضر بف شميؿ،
بف ىسٍمـ المصاحفي ،ىرىكل كتاب (اٍل يح يركؼ
َّ
المفسرة مف ىغ ًريب ى
مي بف يم ىح َّمد
الصمد بف اٍلفضؿ اٍلىبٍم ًخي ،ىكىرىكاه ىعف عبد َّ
ىعف أبي ىد ياكد عبد َّ
الصمد أيىبك ىع ٌ
اف ًفي
بف يحيى القىَّراب ،كقاؿ األزىرم:
ٍ
إلي .فى ىما ىك ى
"كحممت نسختيو المسمكعة بعد ىكفىاتو ٌ
كتابي معزيان ًإلىى َّ
النضر ًرىك ىاية أبي ىد ياكد فىيي ىك مف ىى ًذه اٍل ًجيىة"ُ .كقاؿ ابف األثير ":ىج ىمع أبك

الحسف َّ
ني بعده كتابا في (غريب الحديث) أكبر مف كتاب أبي
الن ٍ
ضر بف يشميؿ الماز ٌ
عبد الممؾ بف قيىريب
كب ىس ى
ط عمى صغر حجمو كليطفو .ثـ جمع ي
يعبيدة ،كشرح فيو ى
اف
األصمعي"ِ .ككذلؾ ركل النضر بف شميؿ الحديث عف يش ٍعىبة عمى ّْ
الص َّحة َّ
ثـ فسره ىك ىك ى
ٌ
ّ
ً
إًم ً ُّ ً
الح ًديث .
اما في الم ىغة ثقىة متقنا في ى
ى ن
ثانيان  :دراسة المركيات :

كخصائص  ،فضال
اىر
ى
احتكت كتب غريب الحديث عمى عمكـ المغة مف أصكؿ كظك ى
عف كسائؿ نػمك المغة  ،كتعد ىذه الكتب ثركة لغكية كأدبية مف خالؿ تفسير ألفاظ غريب

الحديث بالشاىد الشعرم ،كىك مرجع ألقكاؿ المغكييف كآرائيـ

في مجاؿ لغة غريب

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 :

 -بمغ عدد مركيات النضر بف شميؿ في جميع كتب غريب الحديث (ِّْ) أربعا

كثالثيف كمئتيف مركية  ،كذلؾ في (ُٖٓ ) ثماني كخمسيف كمئة مادة لغكية  .ففي كتاب

(غريب الحديث) ،ألبي عبيد القاسـ بف سالـ (تِِْىػ) مركيتاف فقط ،ككتاب (غريب
الحديث) البف قتيبة(ت ِٕٔىػ) مركيتاف أيضان ،ككتاب (غريب الحديث) إلبراىيـ

الحربي(تِٖٓق) بمغت مركياتو (ّ) ثالث مركيات  ،ككتاب (غريب الحديث) ألبي
سميماف الخطابي (ت ّٖٖىػ) بمغت مركياتو (ُٗ) تسع عشرة مركية  ،كفي كتاب
(الغريبيف في القرآف كالحديث) ألبي عبيد أحمد بف محمد اليركم (تَُْىػ) بمغت

(ُ) تيذيب المغة ُ.ُٔ/

(ِ) النياية في غريب الحديث كاألثر.ٔ/ُ :

(ّ) تفسير غريب ما في الصحيحيف  ، ُْْ :قكؿ أبي عبدا﵀ بف أبي نصر الحميدم (تْٖٖىػ) ،في
النضر عند تفسير لفظة (الكطبة)  ،في المادة المغكية (كطب).
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مركياتو فيو (ٕٕ) سبعاى كسبعيف مركية  ،ككتاب (تفسير غريب ما في الصحيحيف
الح ًميدم (ت ْٖٖىػ) (ٕ) سبع
البخارم كمسمـ) لمحمد بف فتكح األزدم الميكرقي ى
مركيات ،ككتاب (الفائؽ في غريب الحديث كاألثر) لجار ا﵀ الزمخشرم (تّٖٓىػ) ،
(ُْ ) إحدل كأربعكف مركية ،ككتاب (مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار) ألبي الفضؿ
عياض بف مكسى اليحصبي السبتي (تْْٓق) (َِ) عشركف مركية ،ككتاب (المغيث
في غريبي القرآف كالحديث ألبي مكسى المديني (تُٖٓىػ) بمغت مركياتو (ٓ) خمس
مركيات ،ككتاب (غريب الحديث) لجماؿ الديف أبي الفرج عبدالرحمف الجكزم (ت

ٕٗٓىػ) (ٓٓ) خمس كخمسكف مركية ،ككتاب (النياية في غريب الحديث كاألثر) لمجد

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

(تَِّىػ)  ،مركيات عف النضر بف شميؿ .
 أما مجمكع المكاد المغكية لمركياتو فبمغت (ُٖٓ) مادة  ،ككرد حديثا لكؿ مادة لغكية ،ما عدا المكاد ( أىب)( ،جنب)( ،حمف)( ،ختف)( ،خطـ)( ،خمش)( ،قعا) ،ىجر) ،فقد

كرد حديثاف لكؿ منيا ،أما مادة(عقر) فكرد فييا (ْ) أربعة أحاديث.

 نصكص المركيات مصدرة بػ (قاؿ النضر) ،أك (قاؿ النضر بف شميؿ) ،أك (قاؿ ابفشميؿ )  ،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 .
 جاءت نصكص مركيات النضر تفسي ار أكال أللفاظ غريب الحديث  ،كتحديدا لمعانييا ،كأحيانا تصكيبا لغكيا ألقكاؿ المغكييف كآرائيـ .

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

التضاد أك الترادؼ ،أك التخصيص أك التعميـ .
 اح تج النضر بف شميؿ في تفسير المادة المغكية  ،بالقرآف الكريـ ،كما في مادة (حمد)،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(طبؽ) ،ك(فرع) ،ك(قفؼ) ،ك(ممح) ،ك(نفس) ،ك(نقب) ،ك(ىجر) .ككذلؾ أيضان احتج

باألمثاؿ  ،كما في مادة (فرع).

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

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

َّ
ـــــــــوثَّـــــــق
الــــــــن ُّ
ـــــــص الــ ُـم َ

أنقمس – (األٍىن ىقمىٍي يس):
ُ
النضر :ىك اٍلمارم ً
ًفي ح ًد ً
اؿ َّ
اىي"ِ.
يث :ى
((ال تىٍأ يكميكا األٍىن ىقمىٍي ىس))  ،قاؿ ابف الجكزم ":قى ى
ى
يى ى ٍ ى
أىػ ػ ػ ػػب – (إً ىىػ ػ و
ػاب):
ًفي ح ًد ً
يث ((:أىف يع ىمر دخؿ عمى َّ
ب
يى ه
النبً ٌي صمى ا﵀ عميو كسمـ كفي البيت أ ي
ى
ْ
ً
ً
ً
و
آف في إً ىىاب ثيَّـ أيٍلقي في َّ
ىع ًطىنةه))ّ  ،كحديث ((لى ٍك أ َّ
ؽ))  ،قاؿ أبك
ر
ق
ل
ا
ىف
ٍ
ي
احتىىر ى
الن ًار ىما ٍ
ى
ٍ
ى
ٓ
ً
اؿ أيىبك
ق
ك
إىاب".
غ
ب
د
ما
بعد
لمجمد
عبيد أحمد بف محمد اليركم":قاؿ ابف شميؿ :ال ييقاؿ
ى ى
ي
(ُ) الحديث في :الفائؽ ِ ،ُِّ/كالمغيثُ ، ُٖ/كالركاية فيو( :األنكميس) ،كغريب ابف الجكزم ُ،ْٔ/

ٗٗٓ ،كالنياية ُ.ْٗ/ّ ،ِْٓ ،ٕٕ/

((ال تىٍأ يكميكا الصَّمَّ ٍكىر
(ِ) غريب الحديث ،ْٔ/ُ :كفي مكضع آخر ُ ،ٓٗٗ/قاؿ ابف الجكزم":قاؿ عمار :ى
يث ،كيقىاؿ لىو :الجّْرم ،ك يىك ىنكعه ًمف السَّمؾ ،ك يىما :الػمارم ً
كاأل ٍىن ىقمىٍي ىس)) ،قىا ىؿ َّ
اىي" .كمثمو
الن ٍ
ي ي
ضر :يى ىك ال ًجّْر ي ى ي
ى ٍى
ى ى ى
ى ى ٍ
في النياية ُ ،ْٗ/ّ ،ِْٓ ،ٕٕ/بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ُُ ،ُٔ/كلساف العرب :ابف منظكر،

طّ ،دار صادر  -بيركت ُْٗٗ ،ـ( ،جرش)(انقمس) ِ.ُٕ/ٔ ،ُِٖ/

(ّ) الحديث في  :غريب أبي عبيد ُ ،ْٔ/الغريبيف  ، ُِٗٓ/ْ :كالفائؽ ِ ،ُُٖ/كغريب ابف الجكزم

ُ ،َُٔ /ِ ،ْٖ/كالنياية ُ.ِٓٗ/ّ ،ّٖ/

(ْ) الحديث في :غريب ابف قتيبة ُ ،ِْٖ/ِ ،ُْٖ/كالغريبيفُ ،ُُٖ/كالفائؽ ُ ،ٕٔ/كغريب ابف
الجكزم ُ ،ْٖ/كالنياية ُ.ّٖ/

ب ىع ًطىنةه)).
يى ه
(ٓ) الغريبيفُِٗٓ/ْ :؛ كذلؾ في تفسير حديث (( كفي البيت أ ي
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اؿ َّ
النضر بف يش ىمٍيؿ :ىكىال ييقىاؿ :أىابً ،إ َّال لجمد ،ىما ييككؿ
ضؿ عياض الس ُّ
":كقى ى
ى
الف ٍ
ّْبتي ى
ُ
اؿ َّ
إىاب بعد دبغو ،إًَّن ىما
لى ٍحمو"  .كقاؿ ابف الجكزم":قى ى
النضر بف يش ىمٍيؿ :ىال ييقىاؿ لمجمد ى
إىاب اٍلجمد :ىما يي ٍؤ ىكؿ لى ٍحمو"ِ.
ييقىاؿ قبؿ الدبغ ،ىكًاَّن ىما ييقىاؿ ى
بػتػر – (األبتر):

الزىرم(( :ا ٍقتيميكا اٍلحي ً
في حديث ُّ
َّات ىكىذا الطُّ ٍفىيتىٍي ًف ىك ٍاألٍىبتىىر ،فىًإَّنيي ىما ىي ٍستى ٍس ًقطى ً
اف اٍل ىحىب ىؿ
ى
ّ
اؿ ٍابف يشمٍيؿً :
ىكىيٍمتى ًم ىس ً
ؼ ًم ىف
ضؿ عياض الس ُّ
":كقى ى
ص ىر))  ،قى ى
صٍن ه
اؿ أيىبك ى
الف ٍ
اف اٍلىب ى
ى
ّْبتي ى
الذنب ،ىال تىٍنظير ًإلىٍي ًو ح ً
َّ
ً
ت ىما ًفي ىبطنًيىا"ْ.
ام هؿ إً َّال أىٍلقى ٍ
اٍل ىحيَّات ،أ ٍىزىرؽ ،ىم ٍقطيكع ى
ى
ي
(البحاثة):
ىب ىح ى
ث– ي

ىف يغ ىال ىمٍي ًف ىك ىانا ىيٍم ىعىب ً
في الحديث(( :أ َّ
الب ٍحثىة))ٓ ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد
اف ى
ً ً ٔ
الب ىحاثى ية :التُّراب الًَّذم ييٍبحث ىع َّما ييطمب فيو" .
اليركم ":كقاؿ ابف يشميؿ :ي
بدؿ – (األبداؿ):
ً
ً
ً
اؿ(( :األٍىب ىداؿ بً َّ
الش ًاـ ،ك ُّ
ب
مي رضي ا﵀ عنو أىنو قى ى
العصائ ي
الن ىجىباء بً ٍ
مصر ،ك ى
في ىحديث ىع ٌ
ٕ
خيار ىب ىد هؿ مف
بالعراؽ))  ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم":قى ى
اؿ ٍابف يش ىمٍيؿ :األبداؿ :ه
مف ًخىيار"ُ.

(ُ) مشارؽ األنكار .َٓ/ُ :كنحكه في ،الفائؽ ُ ،ٕٔ/كالنياية ُ ،ّٖ/في تفسير ح ًد ً
يث  (( :ىكًفي ا ٍلىب ٍي ًت
ى
ب )).
يى ه
أي
(ِ) غريب الحديث .ْٖ/ُ :كمثمو في النياية ُ ،ّٖ/في تفسير ح ًد ً
ب )).
يى ه
يث  (( :ىكًفي ا ٍلىب ٍي ًت أ ي
ى
(ّ) جاء الحديث في :غريب أبي عبيد ُ ،ٓٓ/تفسير غريب ما في الصحيحيف ُْٓ ،كالفائؽ ِ،ّّٔ/
كمشارؽ األنكارُ ،ِِِ/ِ ،ٕٕ/كالنياية ْ.َِٕ/

(ْ) مشارؽ األنكار .ٕٕ/ُ :كنحكه في تفسير غريب ما في الصحيحيف ُْٓ ،كالفائؽ ِ ،ّّٔ/ككالىما
بغير عزك .كلـ أجده في التيذيب كالمساف.

(ٓ) الحديث في :الغريبيف في القرآف كالحديث ُ ،ُْٓ/كالفائؽ ُ ،ِٖ/كغريب ابف الجكزم ُ،ٓٔ/
كالنياية ُ.ٗٗ/

(ٔ) الغريبيف في القرآف كالحديث .ُٓٔ/ُ :كالنياية ُ ٗٗ/بغير عزك .كتيذيب المغة ْ ِٕٗ/بعزك إلى
إلى ابف شميؿ ،كلساف العرب مادة (بحث) ِ ُُٓ/بعزك إلى شمر.

(ٕ) الحديث في  :الغريبيف في القرآف كالحديث ُ ،ُْٓ/كالفائؽ ُ ،ٖٕ/كغريب ابف الجكزم ُ،ُٔ/
كالنياية ُ.ِّْ/ّ ،َُٕ/
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حاء اٍل ىك ًادم):
(ب ٍ
بػطػح – ى
ط ي
ًفي ح ًد ً
اؿٍ :ابطى يحكهي ًم ىف
يث يع ىم ىر رضي ا﵀ عنو (( :أَّىنوي أ َّىك يؿ ىم ٍف ىبطى ىح اٍل ىم ٍس ًج ىد ،ىكقى ى
ى
ً ِ
ط ىحاء اٍل ىكادم
اؿ ٍابف يش ىمٍيؿ :ىب ٍ
اٍل ىك ًادم اٍل يمىب ىارؾ))  ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم":قى ى
المسيؿ"ّ.
صاهي المٌَّيف ًفي ب ٍ
كأٍىبطى يحوي :ىح ى
طف ى
بقر – (ىبقى ىر):
ْ
ً ً
ً
اؿ
َّال يـ(( :فىىبقى ىر
اف ىعمىٍي ًو الس ى
األرض))  ،قاؿ ابف الجكزم ":قى ى
ى
في ىحديث يى ٍد يىد يسمىٍي ىم ى
َّ
فال وفً ،إ ىذا ىعًم ىـ أ ٍىم ىريىـ ىكفىتَّ ىشييـ"ٓ.
فال هف ًفي ىبنًي ى
النضر :ىبقى ىر ى
بمج – (األٍىبمىج):
ٔ
و
ً ً
ً
اؿ َّ
النضر :األٍىبمىج :الَّ ًذم
الك ٍجو))  ،قاؿ ابف الجكزم ":قى ى
في ىحديث أ ّْيـ ىم ٍعىبد(( :أٍىبمىج ى
ً
ضح ىما ىبٍي ىف ىعٍيىنٍي ًو ىكىلٍي ىس بً ىم ٍق ير ً
الحاجىبٍي ًف"ٕ.
كف
ىك ي
(البٍمقى ىعةي):
بمقع – ى
ٖ
ً
ً
ً ً
ً
يف اٍل ىك ًاذىبةي تى ىدعي ّْ
اؿ َّ
النضر:
م":كقى ى
في ىحديث(( :اٍلىيم ي
الدىي ىار ىب ىالقع))  ،قاؿ ابف الجكز ى
ض الَّتًي ىال ىش ىج ىر بًػيىا"ٗ.
البٍمقى ىعةي :األ ٍىر ي
ى
(ُ) الغريبيف .ُٓٔ/ُ :كالفائؽ ٖٕ/ُ :بغير عزك .كتيذيب المغة ُْ ، ّٗ/كلساف العرب(بدؿ) ُُْٗ/
الركايتاف بعزك إلى ابف شميؿ.

(ِ) الغريبيف ،ُٖٕ/ُ :كغريب بف الجكزم ُ ،ٕٓ/كالنياية ُ.ُّْ/

(ّ) الغريبيف .ُٖٕ/ُ :كغريب الحديثٕٔ/ُ :بعزك إلى ابف شميؿ ،كالنياية ُ ُّْ/بغير عزك .ينظر:

تيذيب المغة ْ ُِّ/بعزك إلى ابف شميؿ ،كلساف العرب (بطح) ِ ُّْ/بعزك إلى ابف األثير .
(ْ) الحديث في :الغريبيف ُ ،َُِ/غريب ابف الجكزم ُ ،ُٖ/كالنياية ُ.ُْٓ/

(ٓ) غريب الحديث .ُٖ/ُ :ينظر :القامكس المحيط :الفيركزآبادل  ،طٖ ،تحقيؽ :مكتب تحقيؽ التراث

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

(ٕ) غريب الحديث .ٖٖ/ُ :كنحكه في النياية ُ .ُُٓ/ينظر :لساف العرب (بمج) ِ.ُِٓ/

(ٖ) الحديث في :الغريبيف ُ ،ُِِ/كالفائؽ ّ ،ٕٔ/كغريب ابف الجكزم ُ ،ٖٔ/كالنياية ّ.ّٖٔ/
(ٗ) غريب الحديث .ٖٔ/ُ :ينظر :لساف العرب (بمقع) ٖ .ُِ/كتصحيح التصحيؼ ُٓٓ.
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(تغبة):
تغب – ٌ
((ال تيقب يؿ ىشيادةي ًذم تى ٍغ و
ً
بة))ُ ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم
ًفي
الحديث :ى
الصكاب ،ىك يى ىك الًَّذم
ػضػػر :تىػ ًػغ ػبػَّػة  ،ىك يى ىك َّ
أيضان":قى ى
ص َّح عف أبًي ىزٍب ود  ،كالػ َّػنػ ٍ
اؿ أبك حمزة :ي
ساد ،يقىاؿ لمفى ً
بالزكر فىيـ أصحاب فى و
ىي ٍستى ًح يؿ َّ
الشيادة ُّ
ُّ
الغاب"ِ.
اس ًد :
ي
ي
ي
ث):
تفث – (التَّفى ي
ّ
ًفي ح ًد ً
اؿ َّ
النضر
":كقى ى
ث))  ،قى ى
يث اٍل ىح ّْج ًذكر(( :التَّفى ي
ى
اؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم ى
َّ ً ْ
ً
َّ
ىاب الش ىعث" .
النضر بف يش ىمٍيؿ :يى ىك في ىك ىالـ اٍل ىع ىربً ،إ ٍذ ى

تػ ػمػ ػػد – (تميدة):
ًفي ح ًد ً
يث يش ىريحَّ :
((أف ىر يج نال ا ٍشتىرل ىج ًارىيةن ىك ىش ىرطى َّأنيا يم ىكلَّدة
ى
التميد
اؿ ٍابف يش ىمٍيؿ:
قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم ":ىكقى ى
ي
َّ
المكلد"ٔ.

رده))ٓ،
يدة فى ٌ
فى ىك ىج ىد ىىا تىمً ى
عندؾ ىك يى ىك
الَّ ًذم يكلد ٍ

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

(ِ) الغريبيف .ُّٕٓ/ْ :كمثمو في غريب الخطابي ّ ،َُٓ/كالفايؽ ُ ،ُُٓ/غريب ابف الجكزم

ِ ،ُّْ/كنحكه في النياية ّ .ّّٔ/ينظر :تيذيب المغة ٖ ،ٖٗ/كلساف العرب (غبب) ُ، ّٔٔ/
الركايات بغير عزك.

(ّ) الحديث في :الغريبيف ُ ،ِٕٓ/مشارؽ األنكار ُ ،ُِّ/كالنياية ُ.ُُٗ/

(ْ) الغريبيف ُ .ِٕٓ/مشارؽ األنكار .ُِّ/ُ :ينظر :تيذيب المغة ُْ ،َُٗ/كفيو أيضان ":ىكقىا ىؿ ٍابف
ؾ ًمف مىن ً
ث ُّ
يستحد .قمت :لـ ييفىسر
ث لـ ىي َّد ًى ٍف ىكلـ
ث أىم يم ٍغىبهر ىش ًع ه
اسؾ الٍ ىحج ،رجؿ تىًف ه
الن يس ي
يش ىمٍيؿ :التٌفى ي
ٌ
ى
ً
بالحمٍ ً
ؽ
ث التٌ ىشع ى
ث ىك ىما فى َّسره ٍابف يش ىمٍيؿ :جعؿ التفى ى
أحد مف المغكييف التَّفى ى
اب ال ٌش ىعث ى
اءه إ ٍذ ىى ى
ُّث ،ىكجعؿ قى ى
ض ى
كالتَّ ٍقميـ ىك ىما أشبيو" ،كلساف العرب (تفث) ِ.َُِ/
(ٓ) غريب الحديث :ابف قتيبة ِ ،ُّٓ/الغريبيف ُ ،ِٖٓ/الفائؽ ُ ،ُٖ/ْ ،ُٓٓ/غريب ابف الجكزم

ُ ،ِْٖ/ِ ،َُُ/النياية ُ.ِِٓ/ٓ ،ُْٗ/

(ٔ) الغريبيف ُ .ِٖٓ/ينظر :تيذيب المغة ُْ ،ُٔ/كلساف العرب ّ ،ََُ/كفييما أيضان  ":كاألينثى
المكلٌدةي؛ قىا ىؿ :كالمكلَّد كالمكلَّدةي كالتميد ك ً
عندنا؛ ىرىكاهي أيىبك ىد ياكد المصاحفي ىعنوي".
احد ى
ى
ى
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ات):
(المثى ىاب ي
ثكب – ى

أحدان ٍانتىقص مف يسيبؿ َّ
الناس ًإلىى ىمثى ىاباتًيـ
في حديث يعمر رضي ا﵀ عنو :ى
((ال أ ٍ
ىع ًرفى ٌف ى
ُ
اؿ َّ
النضر :أمً :إلىى
ىشٍيئ نا إً َّال فعمت بً ًو ىك ىذا))  ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم ":قى ى
نازليـ ،اٍلك ً
ىم ً
اح يد ىمثابةه .قيؿ ليا ذلؾ؛ َّ
ثـ يثكبكف إلييا.
ألف أىميا يتصرفكف في معايشيـ َّ
ى
ًً
ً
الم ٍر ًجعي.
داره .قى ى
أراد :ىال أ ٍ
ىع ًرفى َّف أىحدان ا ٍقتىطع ىشٍينئا م ٍف طي يرؽ اٍل يم ٍسمم ى
يف كأىدخمو ى
المثابةي ى
اؿ :ك ى
ِ
اؿ َّ
من ًاز يؿ"ّ.
تمعي"  .كقاؿ ابف الجكزم" :قى ى
ات :اٍل ى
المثى ىاب ي
النضر :ى
الم ٍج ى
المثابةي :ي
كى

جػػرد – (تى ىجَّريدكا):
ًفي ح ًد ً
يث يع ىم ىر رضي ا﵀ عنو(( :تى ىجَّريدكا بًاٍل ىح ّْج ىكًا ٍف لى ٍـ تي ٍح ًريمكا))ْ ،قاؿ أبك عبيد أحمد
ى
ٓ
الف بًاٍل ىح ّْج ًإ ىذا أ ٍف ىرد ىكلى ٍـ ىي ٍق ًرف"  .كقاؿ ابف
أحمد بف محمد اليركم ":قى ى
اؿ ٍاب يف يش ىمٍي وؿ :ىجَّرىد في ه
ٔ
اؿ ٍاب يف يش ىمٍي وؿ :المعنى :أىفردكا ىكىال تي ٍق ًرينكا" .
الجكزم":قى ى
جفؿ – (جفؿ سمكان):
َّاس رضي ا﵀ عنيـ(( :سأىلىو رجؿ فىقى ى ً
يث ٍاب ًف ىعب و
فأجده قى ٍد ىج ىف ىؿ
الب ٍحر
في ىح ًد ي
ي
اؿ :آتي ى
ى ي ي
اؿ :يك ٍؿ ،ىما ىل ٍـ تىىر ىشٍينئا طىافيان))ٕ ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم":
ىس ىم نكا ىكثيرا ،ىفقى ى
عضو ىعمى ىب ٍع و
ض"ُ.
ت المتاعى  ،أىم:
قى ى
ي
اؿ ٍاب يف يش ىمٍي وؿ :ىج ىفٍم ي
رميت ىب ى

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

(ِ) الغريبيف .َِّ/ُ :كنحكه في غريب ابف قتيبة ِ ُّ/بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ُٓ،ُُُ/
كلساف العرب ُ ِْٓ/الركايتاف بعزك إلى ابف شميؿ.

(ّ) غريب الحديث .ُُٕ/ُ :كمثمو في تفسير غريب ما في الصحيحيف َِٗ بغير عزك .ينظر :تيذيب
المغة ُٓ،ُُُ/كالمساف (ثكب) ُ ِْٓ/الركايتاف بعزك إلى ابف شميؿ.

(ْ) الغريبيف ،ِّٗ/ُ :كالفائؽ ُ ،َِْ/كغريب ابف الجكزم ُ ،ُْٗ/كالنياية ُ.ِٓٔ/

(ٓ) الغريبيف .ِّٗ/ُ :غريب الحديث ،ُْٗ/ُ :كالنياية ُ .ِٓٔ/ينظر :تيذيب المغة َُ،ّّٖ/
كلساف العرب ّ.ُُٕ/

(ٔ) غريب الحديث .ُْٗ/ُ :كينظر :تيذيب المغة َُ ،ّّٖ/كلساف العرب ّ.ُُٕ/

(ٕ) الحديث في :غريب الحديث لمخطابي ِ ، ْْٖ/الغريبيف ُ ،ّْٗ/غريب ابف الجكزم ُ،ُِٔ/
كالنياية ُ.َِٖ/
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جمبب – ً
(جٍمىبابيا):
ًفي ح ًد ً
يث أ ّْيـ ىع ًطَّيةى:
ى
اؿ َّ
النضر :يى ىك
السُّبتي ":قى ى
ىرأسيىا"ّ.

ً
صاحبتييا ًم ٍف
((لًتيٍمبًسيا
ض ًم ىف
ثىٍك ه
ص ير ىكأ ٍ
ىع ىر ي
ب أى ٍق ى

م.د .حكيم عبدالنيب حسن إبراهيم

ًجٍمىبابيا))ِ ،قاؿ أبك الفضؿ عياض
اٍل ًخ ىم ًار ،ىك ًى ىي ال ىػم ٍقىن ىعةي تي ىغطّْي بً ًو اٍل ىم ٍ أرىةي

جنب – ( ىذات اٍل ىجٍنب):
ً
كب ًفي سبً ً
يؿ المَّ ًو ىشييد))ْ ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد
الح ًديث:
((الم ٍجين ي
في ى
ى
ى
ٓ ً
اليكم":قاؿ النضر :ىذات اٍلجنبً :ىي ُّ
ٍجكج
قرحة تثقب اٍلىبطف"  .في خبر ىيأ ي
الدىبٍيمىة ،ىك ًىي ى
((حتَّى إً َّف الطَّائً ىر ىلىي يمُّر بً ىجىنىباتً ًي ٍـ))ٔ ،قاؿ أبك الفضؿ عياض السبتي ":ىكىذات
ٍجكج :ى
ىك ىمأ ي
ضرً :ىي ُّ
اؿ َّ
اء ،بًفىتٍح اٍل ًجيـ ىك يس يككف ُّ
ب
النكف .... ،ىكقى ى
قرحةه تىثٍقي ي
الدىبٍيمىةي ،ى
اٍلجنب :ىد ه
الن ي
ى
ٕ
كؿ ب ً
عضيـ ،أَّىنيا َّ
كصةي" .
طف ،ىك يى ىك ي
مثؿ قى ً ى
اٍلىب ى
الش ى
ى
ج ػيػش – (الجيشة):
ً ً
ً
بالبكاء))ٖ ،قاؿ
المٍبعث(( :فأخ ىذ ًجبر ي
يؿ بحٍمقى فى ىسأىىبنًي ىحتَّى ٍ
أج ىي ٍش ي
ت ى
في ىحديث ى
اؿ َّ
عب ىرة"ٗ.
الزمخشرم ":ىكقى ى
النضر :الجيشة :اٍل ٍ
(ُ) الغريبيف .ّْٗ :كمثمو في غريب الحديث لمخطابي ِ ْْٖ/بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة

ُُ ِٔ/بعزك إلى ابف شميؿ.

(ِ) الحديث في :غريب الخطابي ُ ،ْٓٔ/كمشارؽ األنكار ُ ،ُْٗ/كالنياية ُ.ِّٖ/
(ّ) مشارؽ األنكار .ُْٗ/ُ :كنحكه في النياية ُ ِّٖ/بغير عزك.

(ْ) غريب ابف قتيبة ُ ،ُّٔ/كالغريبيف ُ ،ّٕٓ/كالمشارؽ ُ ،ُٓٓ/كغريب ابف الجكزم ُ،ُٕٔ/
كالنياية ُ.َّّ/

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

كنحكه في النياية ُ َّْ-َّّ/بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ُُ ،ْٖ/كلساف العرب(جنب) ُُِٖ/

الركايتاف بعزك إلى ابف شميؿ.

الدج ً
اب إً ٍقىب ً
كـ ًفي ىكثٍىرًة ا ٍلقى ٍت ًؿ ًع ٍن ىد يخ يرك ًج َّ
الر ً
َّاؿ ،ِِِّ/ْ ،برقـ
اؿ ُّ
(ٔ) الخبر في :صحيح مسمـ ،ىب ي
ِٖٗٗ .كمشارؽ األنكار ُ.ُٓٓ/ُ ،َُْ/
(ٕ) مشارؽ األنكار.ُٓٓ/ُ :

(ٖ) غريب ابف قتيبة ُ ،ِّٖ/كالغريبيف ُ ،ّٖٗ/كالفائؽ ِ ،ُّْ/كالنياية ِ.ِّٕ/

ً
ً
،كالجاى ىش ًة".
الناس
الع ٍب ىرةي ،كالجماعةي مف
(ٗ) الفائؽ .ُّْ/ِ :ينظر :القامكس المحيط ُ ٖٖٓ/كفيو ":ك ى
الج ٍي ىشةي :ى

61

1442هـ2020/م

– ملحق العدد ()22

الحبَّة):
حبب – ( ى
ًفي ح ًد ً
ىى ًؿ َّ
الحبَّة في ىحميؿ السٍَّيؿ))ُ ،قاؿ أبك عبيد
يث أ ٍ
((فيٍنيبتيكف ىك ىما تىٍنيبت ى
الن ًار :ى
ى
أحمد بف محمد اليركم( ":اٍلحبَّة) ،بًضـ اٍلحاء كتى ٍخ ًفيؼ اٍلباء :اٍل ىق ً
يغرس،
ضيب مف اٍل ىكرـٍ ،
ى
ى ى ى
ً
اسـ ىجامع لحبكب اٍليبقيكؿ التي تنبت
فىيصير ىحىبمةه ك(الحبَّة) ،بً ىك ٍسر اٍل ىحاء ىكتى ٍشديد اٍلىباءٍ :
ثـ إًذا مطرت مف قى و
اؿ :ك(الحبة) ،مف اٍل ًعىنب،
ابؿ،
اجتَّ ،
ثنيت .قى ى
ٍ
مف األرضً ،إذا ىى ى
ى
سمى :يحبَّة ،بً َّ
الض ّْـ ىكالتَّ ٍخ ًفيؼ"ِ .كقاؿ أبك عبد ا﵀
تسمى :ىحبَّة] ،بًاٍل ىفتٍح[ ،ىكحب اٍلحبَّة ،تي َّ
اؿ َّ
ضـ اٍل ىحاء ىكتى ٍخ ًفيؼ اٍلىباء:
محمد بف فتكح الحميدم ":ىكقى ى
النضر بف يش ىمٍيؿ( :اٍلحبَّة) ،بً ى
اٍل ىق ً
ك(الحىبمىةي) :اٍل ىكرـ ،بًًإ ٍس ىكاف اٍلىباء ىكقد تفتح اٍلىباء،
يغرس ،فىيصير ىحىبمةه،
ضيب مف اٍل ىكرـٍ ،
ى
ً
َّ ً
ً
ت
اج ٍ
اسـ ىجامع لحبكب اٍليبقيكؿ ،التي تىٍنتىشر إًذا ىى ى
ك(الحبَّة) ،بً ىك ٍسر اٍل ىحاء ىكتى ٍشديد اٍلىباءٍ :
ثـ إًذا مطرت مف قى و
اؿ :ك(الحبة) ،مف اٍل ًعىنب ،تسمى :ىحبَّة ،بًاٍلفىتٍح،
الريح[َّ ،
ت .قى ى
ابؿ ،ىنبتى ٍ
] ٌ
ى
ً
سمى :ىحبَّة ،بً َّ
ضـ اٍل ىحاء ىكفتح اٍلىباء
ىكحب تًٍم ىؾ اٍلحبَّة ] َّال ًذم داخميا[ ،يي َّ
الض ّْـ ىكالتَّ ٍخفيؼ بً ى
يم ىخفٌفىة"ّ.
(الح ىجؿ):
حجؿ – ى
َّ
ً ً
ً
الح ىجؿ))ْ ،قاؿ أبكعبيد
في ىحديث(( :الميي َّـ ًإنّْي ٍأد يعك قيرٍيشا ىكقى ٍد ىج ىعميكا طى ىعامي كطى ىعاـ ى
اؿ َّ
الحبة ىال ىي ًج ٌد "ٓ.
أحمد بف محمد اليركم ":قى ى
الن ٍ
الحبة بعد ٌ
الح ىجؿ يى ىك القىىبج ىي ٍأ يكؿ ٌ
ضر :ى
اؿ َّ
الح ىج يؿ :ىي ٍأ يك يؿ اٍل َّ
حبةى ىب ٍع ىد اٍلحبَّة ىال ىي ًج ُّد ًفي ٍاألى ٍك ًؿ"ٔ.
كقاؿ ابف الجكزم ":قى ى
النضر :ى
(ُ) الحديث في :غريب أبي عبيد ُ ،ُٕ/كغريب ابف قتيبة ُ ،ّٗٓ/كالغريبيف ِ ،ّٗٓ/كتفسير غريب ما في
الصحيحيف ِِٗ ،كغريب الخطابي ّ ،ِّٓ/كالفائؽ ِ ،ِّٕ/كمشارؽ األنكار ُ ،ُْٕ/كغريب ابف الجكزم
ُ ،ِّْ/كالنياية ُ.ِّٔ/
(ِ) الغريبيف ِ. ّٗٔ/
(ّ) تفسير غريب ما في الصحيحيف .ِِٗ،ِٗٓ :كالتي بيف المعقكفتبف زيادة مف مشارؽ األنكار .كمثمو في مشارؽ
مشارؽ األنكار ُ ُْٕ/بعزك إلى النضر بف شميؿ ،كنحكه في النياية ُ ِّٔ/بغير عزك .ينظر :لساف العرب
(حب) ُ.ِّٗ/
(ْ) الحديث في :الغريبيف ْ ،َُْ/كغريب ابف الجكزم ُ ،ُْٗ/كالنياية ُ.ّْٔ/
(ٓ) الغريبيف  .َُْ/ِ :ينظر :مثمو في تيذيب المغة ْ. ٖٕ/
(ٔ) غريب الحديث .ُْٗ/ُ :كمثمو في النياية ُ ّْٔ/يغير عزك .ينظر :مثمو في لساف العرب (حجؿ) ِ.ٕٖٕ/
ِ.ٕٖٕ/
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حذؼ – (بنات حذؼ):
الشياطيف كأىنيا بنات ح ىذ و
ً
ًفي اٍلح ًد ً
ؼ))ُ ،قاؿ
الصفكؼ ىال تىتى ىخمٌميكـ
اصكا ًفي ُّ
يث(( :تىر ُّ
ىى ي ى
ى
ي
ّ
ِ
ً
آذاف
غار [ يج ٍرهد] لىيست لىيىا
أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم ":ىي
ه
أذناب ىكىال ه
ه
[شاء] ص ه
ش[اٍلىي ىم ًف]ْ"ٓ.
جاء بيىا ًم ٍف يج ىر ى
يي ي
حذؽ – (الحذاقي):
في ح ًديث(( :أَّىنو ىخرج عىمى صع ىدة ،ي ٍتبعيا ح ً
ؽ منيا إال
ذاق ّّي ،ىعىمٍييىا قى ٍكصؼ ،ىل ٍـ ىيٍب ى
ى ٍ ى ىي ي
ي ىى ى
ى
ٔ
ش،
ىتاف .ك
قى ٍرقى يرىا))  ،قاؿ أحمد بف محمد اليركم":قاؿ النضرَّ :
ُّ
الحذاقي :اٍل ىج ٍح ي
الص ٍع ىدةي :األ ي
ظ ٍي يرىىا"ٕ .كقاؿ الخطابي ":يركم ىذًل ىؾ ىع ًف َّ
النضر ٍبف
صؼ :القى ًطيفىةي كقى ٍرقى يرىا ى
ش ،كالقى ٍك ي
اٍل ىج ٍح ي
ٍبف يش ىميؿ كلـ أجده في كتاب غريب الحديث لىوي"ٖ.
حسر – (كال تستحسركا):
ٗ
اؿ
ًفي ال ىح ًديث(( :ادعكا ا﵀ ىكىال تستحسركا))  ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم":قى ى
َّ
ض ير :أم :ىال تى ىممُّكا"َُ.
الن ٍ

(ُ) الحديث في :غريب الحديث ألبي عبيد القاسـ بف سالـ ُ ،ُُٔ/كالغريبيف ِ ،ُْٕ/كالفائؽ ُ ،ِٔٗ/كغريب
بف الجكزم ُ ،ُٖٗ/كالنياية ُ. ّٓٔ/
(ِ) إضافة مف تيذيب المغة ْ.َِٕ/
(ّ) إضافة مف النياية ُ. ّٓٔ/
(ْ) إضافة مف النياية ُ.ّٓٔ/
ُّكد،
ّْغ يار الس ي
الح ٍذ ي
ؼ :الص ى
(ٓ) الغريبيف .ُْٕ/ِ :ينظر :تيذيب المغة ْ َِٕ/بعزك إلب ابف شميؿ  ،كفيو أيضان ":ك ى
ً
ً
يغ َّ ً
ُّكد ،كالكاحدة ىح ىذفىةه ىكًىي ّْ
شاء صغاهر لىيست لىيىا
الح ىذ ي
الح ىذ ي
الس ي
ّْغار م ىف النّْعاج ،قىا ىؿ :ك ى
اف التي تيؤ ىكؿ ،ك ى
ؼ :ه
الز ى ي
ؼ :الص ي
ً
ش" ،.كلساف العرب (حذؼ) ٗ َْ/بركاية األزىرم عف ابف شميؿ.
جاء بيىا م ٍف يج ىر ى
ه
أذناب ىكىال ه
آذاف يي ي
(ٔ) الحديث في :غريب الخطابي ُ ،ِّٕ/كالغريبيف ْ ، َُٕٕ/كالفائؽ ِ ،ِٖٗ/كغريب ابف الجكزم ُ،ٖٓٗ/
كالنياية ّ.ُُِ/ْ ،ِٗ/
(ٕ) غريب الخطابي ُ .ِّٕ/كمثمو في الغريبيف ْ ،َُٕٕ/كغريب ابف الجكزم ُ ٖٓٗ/بعزك إلى النضر،
كالنياية ّ َّ/بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ِ،ِٖٗ/ٖ ،َٗ/كلساف العرب (صعد)(قصؼ) ّ.ِْٖ/ٗ ،ِٓٓ/
(ٖ) غريب الحديث.ِّٕ/ُ:

(ٗ) الحديث في :الغريبيف ِ ،ّْٗ/كالنياية ُ.ّْٖ/

(َُ) الغريبيف .ّْٗ/ِ :كالنياية ُ ّْٖ/بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ْ ،ُٔٗ/كلساف العرب(حسر)

ْ. ُٖٖ/
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كلدىا):
(حش ي
حشش – ٌ
يث عمر رضي ا﵀ عنو(( :أيتي بً و
ًفي ح ًد ً
فاعتدت أ ٍىرىب ىعةى أى ٍشيي ور
ات ىزٍك يجيىاٍ ،
ام ىأرىة ىم ى
ى
ى ٍ
ي ىى
ً
ت رجال فىم ىكثى ٍ ً
اء
صفا ،ثيَّـ كىلدت ،ى
ىك ىع ٍش نرا ،ثيَّـ تىىزَّك ىج ٍ ي
ت عٍن ىدهي أرىب ىعة أى ٍشيي ور كنً ٍ
فدعا يع ىم ير ن ىس ن
ى
تحً
ًً
ً
كلدىا
ام نال ًم ٍف ىزٍكجيا ٍاأل َّىك ًؿَّ ،
ات ىح َّش ي
فمما ىم ى
فسألي ٌ
ام ىأرىةه ىك ىان ٍ ى
يف ىع ٍف ىذل ىؾ ،فقٍم ىف :ىىذه ٍ
ُ
الح ُّش :اٍل ىكلى يد اٍليىالً يؾ
ًفي ىب ٍ
طنيا))  ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم":كقاؿ ابف شميؿ :ى
أمو"ِ.
طف ّْ
ؾ ًفي ىب ٍ
اٍليى ًال ي
حطـ – (اٍل يحطى ىمةي):
ّ
الرع ً
ً ً
ً
طٍي ىـ)
ياض السٍُّبتًي":ك(اٍل يح ى
اء اٍل يح ى
ط ىمةي))  ،قى ى
اؿ أيىبك ى
الف ٍ
ضؿ ىع ي
في ىحديث ((( :ىشُّر ّْ ى
اؿ َّ
النضرَّ :إنما يس ّْمي يحطىٍيمان؛ ًأل َّ
ت يرًف ىع فىتيًر ىؾ ىذلً ىؾ
ًح ٍجهر بً ىم َّكةى ًم َّما ىيمًي اٍل ًم ىيزاب .كقى ى
ىف اٍلىبٍي ى
ى
الرٍك ًف ىكاٍلمقى ًاـ]ْ"ٓ.
[ك يى ىك ىما ىبيف ُّ
ىم ٍحطيكمان ،ى
احتىفى ىز):
حفز – ( ٍ
ًفي ح ًد ً
َّال يـ أيتً ىي بتى ٍمر فى ىج ىع ىؿ ىي ٍق ًس يمو ،ىك يى ىك يم ٍحتىًفز))ٔ ،قاؿ
يث(( :أَّىنوي ىعمىٍي ًو َّ
الص ىالةي ىكالس ى
ى
ُ
ً
اؿ َّ
استىىكل ىجالسا عمى ىكًرىكٍيو ،قىالىو ىك يى ىك ٍاأل ٍىزىى ًرم" .
ابف الجكزم" :قى ى
النضرٍ :
احتىفى ىزٍ :

(ُ) الحديث في  :غريب أبي عبيد القاسـ ّ ،ّٕٖ/كغريب الحديث :ابف قتيبة ّ ،ِٕٓ/كالفائؽ

ُ ،ِٖٓ/كغريب ابف الجكزم ُ ،ُِٔ/كالنياية ُ.ُّٗ/

(ِ) الغريبيف .ْْٖ /ِ :كالنياية ُ .ُّٗ/ينظر :تيذيب المغة ّ ،ِّٓ/كلساف العرب (حشش)

ٔ.ِْٖ/

(ّ) الحديث في :غريب أبي عبيد القاسـ ّ ،ّٕٖ/كغريب ابف قتيبة ُ ،ٖٖٓ/كالغريبيف ِ ،َْٔ/كتفسير
كتفسير غريب ما في الصحيحيف ُّٓ ،ْٓٗ ،كالفائؽ ُ ،ِِٗ/كمشارؽ األنكار ُ ،ُِٗ/كالنياية

ُ.َِْ/

(ْ) بيف المعككفتيف إضافة لقكؿ ابف شميؿ .ينظر :مشارؽ األنكار ُ.ُِٗ/

(ٓ) مشارؽ النكار .ُِٗ/ُ :كمثمو في المصدر نفسو ُ ، َِِ/بعزك إلى النضر بف شميؿ .ينظر:
لساف العرب (حطـ) ُِ.ُّٗ/

(ٔ) الحديث في :الغريبيف ِ ، ْْٔ/كالفائؽ ُ ،ِّٗ/كمشارؽ األنكارُ ،َِٕ/كغريب ابف الجكزم

ُ ،ُِِ/كالنياية ُ.َْٕ/
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الم ىحا ىقمةي):
حقؿ – ( ي

في حديث(( :ىنيى َّ ً
الم ىحا ىقمة))ِ ،قاؿ ابف الجكزم":
ى
النب ُّي صمى ا﵀ عميو كسمـ ىعف ي
ّ
ظيى ىر َّ
اؿ َّ
اؿ َّ
الم ىحا ىقمةي:
الزٍرعي ك َّ
النضر :ىكًاذا ى
اخضر ،فىيي ىك :ىح ٍق هؿ"  .كقاؿ أيضان ":ىكقى ى
قى ى
النضر :ي
الرٍب ًع"ْ.
اٍل يم ىزارىعةي ىعمىى الثُّمي ًث ىك ُّ

(ح ٍك ىرةن):
حكر – ي
ٓ
يث عثٍماف(( :أَّىنو ىكاف ي ٍشتىرم ً
ً
اؿ
الع ىير يح ٍك ىرةن))  ،قاؿ أبك سميماف الخطابي":قى ى
ي ى ى
في ىحد ي ي ى ى
َّ
(ح ٍك ىرةن) ،أم :يج ىازفىان"ٔ.
الن ٍ
ض ير ٍب يف يش ىميؿ :قكلو :ي
حكؾ – ( تى ىح َّ
اكت):

ً ً
ً
((حتَّى إً ىذا تى ىح َّ
ب قىاليكا َّ
نبي ،ىكالمَّ ًو ىال أى ٍف ىع يؿ))ٕ ،قاؿ
اكت ُّ
منا ّّ
الرىك ي
في ىحديث أىبًي ىج ٍي وؿ :ى
مي وؿ :إذا تساكينا في َّ
اؿ َّ
الشرؼ"ُ.
أبك سميماف الخطابي ":فيو قكالف :قى ى
ضر ٍبف يش ٍ
الن ي

(ُ) غريب الحديث .ُِِ/ُ :كالغريبيف ِ ،ْٔٓ/كمثمو في النياية ُ ،َْٕ/في تفسير ح ًد ً
يث ٍاب ًف
ى
ىعب و
فاحتىفىىز)) .ينظر :تيذيب المغة ْ ،ُِٔ/كلساف العرب (حفز) ّّٕٓ/
َّاس(( :أَّىنوي يذ ًكر ًع ٍن ىدهي ا ٍلقى ىد ير ٍ
بعزك إلى النضر.

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

(ّ) غريب الحديث .ِِٗ/ُ :ينظر :تيذيب المغة ْ ،ُّ/بركاية شمر بف حمدكيو عف ابف شميؿ .

(ْ) غريب الحديث .ِِٗ/ُ :كمثمو في الغريبيف ِ ،ْْٕ/كالفائؽ ُ ،ِٖٗ/كالنياية ُ ُْٔ/الركايات

بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ْ ،ُّ/بركاية شمر بف حمدكيو عف ابف شميؿ ،كلساف العرب (حقؿ)

ُُ .َُٔ/ينظر :مركيات شمر بف حمدكيو المغكية :حازـ سعيد يكنس ،مركز جمعة الماجد ،دبي –
اإلمارات.َّٖ ،

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

(ٔ) غريب الحديث .ُّٔ/ِ :كمثمو في الفائؽ ّ ،ْْ/كالمغيث ُ ،ِٖٔ/كالنياية ُ .ُْٖ/ينظر :لساف
العرب (حكر) ْ َِٖ/الركايات جميعيا بغير عزك.

(ٕ) الحديث في :الغريبيف ِ ،ْٕٔ/كغريب الخطابي ُ ،َْٓ/كالفائؽ ُ ،َُّ/كغريب ابف الجكزم

ُ ،َِّ/كالنياية ُ.ُْٖ/
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َّ
الح َّالـ):
(الحالف = ي
حمف – ي
حمف – (بحالف):
ِ
ً ً ً
ً ً
ً
َّ
ركل:
األرىن ًب بً يحال وف))  ،ي
في ىحديث يع ىم ىر رضي ا﵀ عنو (( :ىق ى
ضى في ف ىداء ٍ
كي ى
ً
َّ
بحالٌف))ّ ،قاؿ
((بحالـ)) ،كفي حديث يعثٍ ىماف رضي ا﵀ عنو (( :أىنو قضى في أـ يحىبٍيف ي
ي
ْ
َّ
الح ىم يؿ" .
أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم ":ىكقى ى
الحالـ :ى
اؿ ٍابف يش ىمٍيؿ :ي
حمد _ (أحمد إلػيػكـ):
في ح ًد ً
يث ٍاب ًف ىعب و
اإلحًميؿ))ٓ ،قاؿ أبك عبيد
ىح ىم يد ًإلىٍي يك ٍـ ىغ ٍسؿ ٍ
َّاس رضي ا﵀ عنو(( :أ ٍ
ى
ىحم يد إًلىٍي يكـ ىغسؿ ٍ ً
ىم:
اإلحميؿ)) ،أ ٍ
ٍ ٍ
أحمد بف محمد اليركم ":كقاؿ ابف شميؿ":كقكلو(( :أ ٍ ى
ضى لى يكـ ،أىقاـ (إًلى) مقىاـ َّ
(الالًـ َّ
كجؿ﴿ :بًأ َّ
َّؾ أ ٍىكحى لىيا﴾ٔ،
الزائً ىد ًة)؛ لقكلو عز ٌ
ىف ىرب ى
أ ٍىر ى
ٍ
ي ى
ٕ
أىم :إًلييا" .
حنث – (يبمغكا الحنث):

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

(حكؾ)َُ ُْْ/بغير عزك.

كالنياية ُ ُْٖ/الركايات بغير عزك .ينظر :لساف العرب

(ِ) غريب أبي عبيد ّ ،ُِٗ/كالغريبيف ِ ،ْٖٖ/كالفائؽ ُ ،َّٗ/كغريب ابف الجكزم ُ،ِّٖ/

كالنياية

ُ.ّْٓ/
(ّ) غريب أبي عبيد ّ ،ُِٗ/كالغريبيف ِ ،ْٖٖ/كالفائؽ ُ ،َّٗ/كغريب ابف الجكزم ُ،ِّٖ/

كالنياية

ُ.ّْٓ/
(ْ) الغريبيف .ْٖٖ/ِ :كمثمو في غريب الحديث ِّٖ/ُ :بعزك إلى ابف شميؿ .ينظر :تيذيب المغة ّ،ِِٖ/
كلساف العرب مادة (حمف) ُّ.ُِٕ/
(ٓ) الحديث في :غريب الخطابي ِ ،ّْٓ/كالغريبيف ِ ،ُْٗ/كالفائؽ ُ ،ُّْ/كغريب ابف الجكزم ُ،َِْ/
كالنياية ُ.ّْٕ ،ّّْ/
(ٔ) سكرة الزلزلة  ،اآلية . ٓ :
(ٕ) الغريبف . ُْٗ/ِ :كنحكه في غريب الخطابي ِ ،ّْٓ/كالغريبيف ِ ،ُْٗ/كالفائؽ ُ ،ُّْ/كغريب ابف
الجكزم ُ ،َِْ/كالنياية ُ ّْٕ /الركايات بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ْ ،ِِٓ/كلساف العرب (حمد)
ّ. ُٕٓ/
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يبمغكا ً
ًفي ً
الجَّنة
الحٍن ى
ات لىوي ثىالىثىةه مف اٍل ىكلىد لـ ي
الحديث(( :مف ىم ى
أم أٍىب ىكاب ى
ى
ث دخؿ مف ٌ
ُ
ب
اء))  ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم":قى ى
ابف يش ىميؿ :ىم ٍعىناهي :أىف ي
يبمغكا يفي ٍكتى ى
اؿ ي
ىش ى
ً
ث ًفي ىي ًمينو ،أىم :أىثً ىـ"ِ.
اإلثـ ،يقاؿ :ىحنً ى
ىعمىٍييـ ي
م َّ
حير – ( ىح ً
الد ٍىر):
ير ى
ُّ
ً ً
ً
ط ًرؽ
ضؿ ًم ىف الطَّ ٍرؽ ،يي ٍ
((ما أ ٍ
رجؿ قىط أ ٍف ى
يعطي ي
في ىحديث ٍاب ًف يع ىم ىر رضي ا﵀ عنيـ :ى
ّ
حؿ فيٍم ًقح و
م و
اؿ َّ
النضر :ييقىاؿ:
مائة ىفي ٍذىب ىحٍي ًر َّ
َّ
دىر))  ،قاؿ ابف الجكزم ":قى ى
الرج يؿ ى
الف ى ي ي
ْ
َّ
َّ
ك(ح ً
أبدان" .
أىم:
الد ٍىر)،
م
الد ٍى ًر)،
م
ىذًلؾ
ىيٍبقىى
ى
ى
ير ى
(ح ًار ى
خػتػف – (ال يػم ىخاتىىنةي):
ً
الرجؿ إًلىى ىشعر ىختىىنتً ًو؟ فىقىرأ﴿:كال
في ىح ًد ي
((سئؿ أ ىيٍنظير ي
يث ٍاب ًف يجبير رضي ا﵀ عنو :ي
((عمي ىختى يف رس ً
كؿ المَّ ًو صمى ا﵀ عميو كسمـ))ٔ ،قاؿ
ينتيف﴾))ٓ ،كفي اٍل ىح ًديث:
ّّ
ييٍبديً ىف ز ٌ
ىي
أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم":كقاؿ ابف يشمٍيؿ :س ّْمي ًت اٍلمصاىرة م ىػخاتىىنة؛ ًلػاٍل ًت ً
قاء
ي ى
ي ى ىى ي
ى
ٕ
ً
ً
ً
الختانٍي ًف
قاء
ابف الجكزم":قى ى
ى
ى
ص ى
الختانٍي ًف" ،قاؿ ي
اى ىرة يم ىػخاتىىنة؛ لػاٍلت ى
اؿ ٍابف يش ىمٍيؿ :يس ّْمىيت اٍل يم ى
ً ٖ
الر يج ًؿ ىكاٍل ىم ٍ أرىة" .
مف َّ
الخ يجكج):
يح ى
خجج – (ا ٌلر ي

(ُ) جاء الحديث في :الغريبيف ِ ،َُٓ/كمشارؽ األنكار ُ ،َِّ/كغريب ابف الجكزم ُ ،ِْٔ/كالنياية ُ.ْْٗ/
(ِ) الغريبيف .َُٓ/ِ :كنحكه في مشارؽ األنكار ُ ،َِّ/كغريب ابف الجكزم ُ ،ِْٔ/كالنياية ُْْٗ /
الركايات بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ْ ِٕٖ/بعزك إلى ابف شميؿ كفيو أيضا":الحنث:اإلثـ" ،كلساف العرب
(حنث) ِ ُّٖ/بغير عزك.
(ّ) الحديث في :غريب ابف قتيبة ِ ،َّٗ/كالغريبيف ٓ ،ُٓٔ/كغريب الخطابي ّ ،ِّٖ/كالفائؽ ِ ،ّٖٓ/كغريب
كغريب ابف الجكزم ُ ،ِٓٔ/كالنياية ُْٔٔ/
(ْ) غريب ابف الجكزم .ِٓٔ/ُ:كمثمو في الغريبيفِ ُٓٔ/بغير عزك ،ينظر :تيذيب المغة ٓ،َُٓ/كلساف العرب
العرب (حير)ْ.ِِٔ/
(ٓ) جاء الحديث في :الغريبيف ِ ،ّّٓ/الفائؽ ُ ،ّْٓ/كغريب ابف الجكزم ُ ،ِٔٓ/كالنياية ِ.َُ/
(ٔ) جاء الحديث في :غريب ابف الجكزم ُ ،ِْٔ/كالنياية ِ.َُ/
(ٕ) الغريبيف ِ .ّّٓ/كمثمو في الفائؽ ُ ،ّْٓ/كغريب ابف الجكزم ُ ِٔٓ/كالركايتاف بعزك إلى ابف شميؿ.
ينظر :لساف العرب (ختف) ُّ.ُّٗ/
(ٖ) غريب الحديث .ِْٔ/ُ :كالنياية ِ .َُ/ينظر :لساف العرب (ختف) ُّ.ُّٗ/
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ً
ً ً ً
ً
يح
((فبعث المَّوي السَّكينة ،ىك ًى ىي ًر ه
في ىحديث ىعم ٍّي رضي ا﵀ عنو ،كىذ ىكر ىبناء اٍل ىك ٍعىبة :ى
ً ُ
َّ ً
يدةي اٍلػييب ً
اؿ َّ
كب
ابف الجكزم":قى ى
الر ي
فتطكقت بًاٍلىبٍيت))  ،قاؿ ي
النضرٌ :
يح الخجكج :الشد ى ي
ىخ يجكج ،ى
الصٍي ً
يد ًة اٍل ىحّْر"ِ.
كف إًال ًفي َّ
ت بً ىش ًد ى
ؼ ،ىكلىٍي ىس ٍ
ى
الخػ َّػك ىارةي ىال تى يك ي

(الخ ًجؿ):
خجؿ – ى

ّْساءَّ :إن يك َّف إًذا ىشبً ٍعتي َّف ىخ ًجٍمتي َّف))ّ،
في حديث النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ(( :أىنو قى ى
اؿ لمن ى
ّ
ً
ىف
ىخ ًجٍمتي َّف))  ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم":كقاؿ ىشمر :قاؿ ابف شميؿ :اٍل ىخ ًج يؿ أ ٍ
ىيٍمتىبًس ىعمىى َّ ً
أم يره فى ىال ىي ٍدرم كيؼ المخرج منو"ْ.
ى
الر يجؿ ٍ

خرط – (خرط عمينا):
ًفي ح ًد ً
ط ىعىمٍيىنا
اؿ :يخ ًر ى
يث يع ىم ىر رضي ا﵀ عنو(( :أَّىنوي ىأرىل ًفي ثىٍكبً ًو ىجنابة ىفقى ى
ى
ٓ
ً ً
ىرسؿ ،
اال ٍحت ىال يـ))  ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم":قاؿ ابف شميؿ :ىخ ىرطى ،أ ٍ
ىم :أ ى
أرسمىو ًم ٍف ىسٍيره"ٔ.
يقاؿ :ىخ ىرطى الباز َّ
ل  ،إً ىذا ى
خرع – (االختراع):
ٕ
ًفي ً
ً
المغيبةى يينفىؽ ىعمىٍييىا مف ىماؿ ىزكجيا ىما لـ تخترع مالىو))  ،قاؿ أبك
ى
الحديث(( :إف ي
ُ
اؿ ٍابف يش ىمٍيؿ :االختراعً :اال ٍستً ٍي ىالؾ" .
عبيد أحمد بف محمد اليركم ":ىكقى ى
(ُ) الحديث في :غريب ابف قتيبة ِ ،ُّّ/كالغريبيف ِ ،ِّٓ/كغريب الخطابي ّ ،َُ/كالفائؽ

ُ ،ٖ/ِ ،ّٓٓ/كغريب ابف الجكزم ُ ،ِٔٓ/كالنياية ِ.ّٖٖ/ِ ،ُُ/

(ِ) غريب الحديث .ِٔٔ-ِٔٓ/ُ :ينظر :لساف العرب (خجج) ِ ِْٕ/بعزك إلى النضر.
(ّ) غريب الحديث  :أبك عبيد القاسـ ُ ،ُُٗ/كالغريبيف ِ ،ّْٓ/كالفائؽ ُ ،ّٓٓ/كغريب ابف الجكزم ُ،ِٔٔ/
ُ ،ِٔٔ/كالنياية ِ.ُُ/
(ْ) الغريبيف ِ .ّْٓ/كمثمو في النياية ِ ُُ/بغير عزك .ينظر :لساف العرب (خجؿ) ُُ ََِ/بعزك إلى ابف
شميؿ .لـ أجده في مركيات شمر بف حمدكيو لمدكتكر حازـ سعيد .
(ٓ) الحديث في  :الغريبيف ِ ،ْٓٓ/كالفائؽ ُ ،ّّٔ/كغريب ابف الجكزم ُ ،ِّٕ/كالنياية ِ. ِّ/
(ٔ) الغريبيف . ْٓٓ/ِ :كمثمو في الفائؽ ُ ،ّّٔ/كغريب ابف الجكزم ُ ،ِّٕ/كالنياية ِ ِّ/الركايات بغير
عزك .ينظر :تيذيب المغة ٕ َُٓ/بعزك إلى ابف شميؿ ،كلساف العرب (خرط) ٕ ِٖٓ/بغير عزك.
(ٕ) الغريبيف ِ ،ْٓٓ/كغريب ابف الجكزم ُ ،ِّٕ/كالنياية ِ.ِّ/
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صمىةن):
ىص ى
اب ىخ ٍ
خصؿ – (أ ى
ِ
ً ً
ً
ابف
صمىةن قى ى
ىص ى
اؿ :أىىنا بًيىا))  ،قاؿ ي
في ىحديث ٍاب ًف يع ىم ىر(( :أَّىنوي ىك ى
اب ىخ ٍ
اف ىي ٍرمى ،فىًإ ىذا أ ى
النضرً :إذا أصاب ً
اؿ َّ
صمىوي"ّ.
الق ٍر ى
الجكزم":كقى ى
ى ى
اس فى ىقد ىخ ى
ط ى
ً
ً و
طامٍيف):
خطـ – ى
طكـ خ ى
طكـ خطاـ ،ى
كم ٍخ ي
(جم هؿ ىم ٍخ ي
ًفي ح ًد ً
يث؛ ((تى ٍخ يريج َّ
اف  ،ىفتى ٍجميك ىك ٍجوى اٍل يم ٍؤ ًم ًف
ى
كسى  ،ىك ىخاتى يـ يسمىٍي ىم ى
صى يم ى
الد َّابةي ىك ىم ىعيىا ىع ى
ْ
ؼ اٍل ىك ًاف ًر بًاٍل ىخاتىًـ))  ،قاؿ أبك سميماف الخطابي":ك ً
الخطاـً :س ىمةه في
صى  ،ىكتى ٍخ ًط يـ أٍىن ى
بًاٍل ىع ى
ً و
ً
اؿ َّ
طكـ
الخ ّْد .قى ى
الك ٍجو إلى ى
الن ٍ
ض ير ي
طكـ خطاـ ،ى
كم ٍخ ي
بف يش ىميؿ :ييقا يؿ :ىجم هؿ ىم ٍخ ي
يعرض ى
ً
ً ً و
ً ً
يف"ٓ.
طامٍيف ،ىعمىى اإلضافة .قى ى
ام ٍ
اؿ :ي
كربَّما يكسـ بخطاـ ،كرٌبما يكسـ بخطى ى
خ ى
يث يحذيفة رضي ا﵀ عنو(( :تىأٍتًي َّ
المؤمف فىتي ىسمٌـ ىعمىٍي ًو ،ىكتىأٍتًي اٍل ىك ًاف ىر
الدابة
كفي ىح ًد ي
ى
ٔ
النضرً :
اـ ً :س ىمةه ًفي
اؿ
الخ ى
فىتى ٍخ ًط يموي))  ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم ":ىكقى ى
ٍي
طي
ً
يع ٍر ً
ض اٍل ىك ٍجو ًإلىى ّْ
الخطّْ"ٕ .
الخد
كييئة ى

خمؽ – (اٍل ىخٍم ً
ؽ ىكاٍل ىخًميقى ًة):

(ُ) الغريبيف ِ .ْٓٓ/كمثمو في النياية ِ . ِّ/ينظر :تيذيب المغة ُ ُُْ/بعزك إلى ابف شميؿ ،كلساف
العرب(خرع) ٖ ٔٗ/بغير عزك.
(ِ) الحديث في :غريب أبي عبيد ْ ،ِّٓ/كالغريبيف ِ ،ُٓٔ/كالفائؽ ُ ،ّٕٔ/كغريب ابف الجكزم ُ،ِِٖ/
كالنياية ُ.ّٖ/ِ ،ُٕٕ/
(ّ) غريب الحديث .ِِٖ/ُ :ينظر :تيذيب المغة ٕ ،ٔٔ/كلساف العرب (خصؿ) ُُ َِٕ/بعزك إلى النضر.
(ْ) الحديث في :المستدرؾ عمى الصحيحيف ْٔٓ/ْ ،برقـ ٖٗٓٓ .كغريب ابف قتيبة ُ ،ّٓٔ/كغريب الخطابي
ُ ،ّْٕ/كالفائؽ ُ ،ِّٖ/كالنياية ِ.َٓ/
(ٓ) غريب الحديث .ّْٕ/ُ :كنحكه في النياية ِ َٓ/بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ٕ،ُُٔ/كلساف العرب
(خطـ) ُِ ُٖٖ/بعزك إلى النضر.
(ٔ) الحديث في  :الغريبيف  ، ِٕٓ /ِ :كالنياية ِ. َٓ/
(ٕ) الغريبيف .ِٕٓ/ِ :كمثمو في غريب الخطابي ُ ّْٕ/بغير عزك ،كالنياية ِ .َٓ/ينظر :تيذيب المغة
ً ً
ً ًً و
طام ٍي ًف" ،الركايتاف بعزك
َّما يكس ىـ بخ ى
َّما يكس ىـ بخطاـ ،ىكيرب ى
ٕ ،ُُٔ/كلساف العرب (خطـ) ُِ ُٖٖ/كفييما أيضان :ى"كيرب ى
إلى النضر.
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في ح ًد ً
يث الخكارج  ،عف أبي ىريرة (رضي ا﵀ عنو) ،أنو قاؿ (( :يى ٍـ ىشُّر اٍل ىخٍم ً
ؽ
ى
ً ً ُ
النضر :اٍلخمؽَّ :
اؿ َّ
الناس .كالخميقة:
ىكاٍل ىخميقىة))  ،أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم":قى ى
اٍلىبيى ًائـ ك َّ
الد ىكاب"ِ.
ى

كش):
(خ يم ه
خمش – ي
ًفي ح ًد ً
ًو
يث قىٍي ً
ات ًفي الجاىميَّة))ّ ،قاؿ أبك
كبٍيىنيـ يخ ىما ىش ه
اف ىبٍي ىننا ى
ى
س ٍب ًف ىعاصـ  (( :ىك ى
اؿ ٍابف يش ىمٍيؿ :ىما دكف ّْ
الدىية  ،فيي خماشات ،مثؿ قطع
عبيد أحمد بف محمد اليركم ":قى ى
ىيد أىك رجؿ أك أذفُّ ،
الف ،أم :قىطى ىع يعضكان
كؿ ىذا  ،كما أشبيو يخماشة .كقد ىخ ىم ىشنًي في ه
ْ
ًً
ً ً
ً
و
ىؿ َّ
اء ىي ٍكىـ
((م ٍف ىسأ ى
اس ىكلىوي ىما يي ٍغنيو ىج ى
الن ى
منّْي"  .كفي ىحديث ٍاب ًف ىم ٍس يعكد رضي ا﵀ عنو :ى
ٓ
ً
ضؿ عياض
كش ،أ ٍىك يك يدكهح))  ،قى ى
كش ،أ ٍىك يخ يد ه
ام ًة ىك ىم ٍسأىلىتيوي ًفي ىك ٍج ًي ًو يخ يم ه
اؿ أيىبك الفى ٍ
القىي ى
اؿ ٍابف يش ىمٍيؿ :ىما دكف ّْ
الر ٍجؿ"ٔ.
الدىية التَّ َّ
طع اٍلىيد ىك ّْ
ات ،ىكقى ٍ
الس ُّ
ّْبتي ":ىكقى ى
امة ،فىيي ىك :يخ ىما ىش ه
دعك – (دعكة):

(ُ) الحديث في :الغريبيف ِ ،ُٓٗ/كتفسير غريب ما في الصحيحيف ٕٓ ،كغريب ابف الجكزم ُ ،ِٗٗ/كالنياية
ِ.َٕ/
(ِ) الغريبيف .ُٓٗ/ِ :كمثمو في غريب الحديث ِٗٗ/ُ :بعزك إلى النضر بف شميؿ ،كفي تفسير غريب ما في
الصحيحيف ٕٓ ، ،كالنياية ِ َٕ/الركايتاف بغيرر عزك .ينظر :تيذيب المغة ٕ ُٕ/بركاية ابف شميؿ ،كلساف
العرب (خمؽ) َُ ٖٔ/بغير عزك.
(ّ) الحديث في :غريب أبي عبيد القاسـ ْ ،ِٕٗ/كالغريبيف ِ ، ٕٓٗ/كالفايؽُ ،ِّ/ْ ،ّٖٗ/كمشارؽ األنكار
ُ ،ُِْ/كغريب ابف الجكزمُ ،َّٕ/كالنياية ِ.َٖ/
(ْ) الغريبيف ِ .ٕٓٗ/كنحكه في مشارؽ األنكار ُ ،ُِْ/كغريب ابف الجكزمُ َّٕ/الركايتاف بعزك إلى النضر،
النضر ،كفي النياية ِ َٖ/بغير عزك .ينظر :لساف العرب (خمش) ٔ ِٗٗ/بعزك إلى النضر بف شميؿ.
(ٓ) جاء الحديث في :مشارؽ األنكار ُ ،.ُِْ/كالنياية ِ.ٕٗ/
(ٔ) مشارؽ األنكار ُ .ُِْ/كمثمو في غريب ابف الجكزم ُ ،َّٕ/كالنياية ِ ،َٖ/عند تفسيرىما حديث (( :ىك ىانت
(( ىك ىانت ب ٍي ىننا خماشات ًفي اٍلج ً
اىًميَّة)) .ينظر :تيذيب المغة ٕ ،ْٔ/كلساف العرب ٔ ،ِٗٗ/كفييما أيضان .... ":أىك
ى
ى
ض ٍربة ،بالعصا ،.يك ُّؿ ىى ىذا يخ ىما ىشةه".
ىك
أ
ة،
م
ط
ل
ىك
أ
يف،
ع
ٍ
ى
أي يذف أىك ى
ى ى
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ُ
في الح ًد ً
اؿ
يث أىبي يى ىرٍي ىرة (( :يكَّنا ىم ىع ىر يسكؿ ا﵀ ًفي ىد ٍع ىكة))  ،قاؿ ابف الجكزم":قى ى
ى
ِ
(الد ٍعكة) ًفي الطَّ ىعاـ ،بًفىتٍح َّ
النضرَّ :
ّْ
َّ
الن ىسب" .
الداؿ,
ك(الدعكةي) ،بً ىك ٍس ًرىىاً ،في ٌ
ى

دفف – (ناقة دفكف):
ً ً
ً
كيرُّده ًم ىف ًٍ
اإلىبا ً
العٍبد ًم ىف ًاال ّْدفى ً
ؽ
في ىحديث يشريح رضي ا﵀ عنو )) :ىك ى
اف ىال ىي يرُّد ى
اف ،ى ي
البات))ّ ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم":قاؿ النضر :ناقىةه ىدفكف إًذا ىكان ٍ ً
ّْ
يب
ى
ى
ت تىغ ي
ىع ًف ً
ب أرٍسيا ىك ٍح ىد ىىا ،ىكىق ًد َّادفىنت ىناقىتي يك ٍـ"ْ.
اإلبؿ ىكتىٍرىك ي
دلص – ( ّْ
الص):
الد ي
ٓ
ًفي ً
((عىمٍي ًيـ ّْ
اؿ
الد يركعي المَّيىّْنةي .ىكقى ى
الدالص))  ،قاؿ ابف الجكزم":قى ى
اؿ ىش ًػمرً :ى ىي ٌ
الحديث :ى
ى
ٔ
الن ٍ ً َّ
اؿ َّ
اء" .
ىكقى ى
ض ير :ى ىي الميىّْنةي ال ىػمٍم ىس ي
ذبػػح – ُّ
(الذىب ىح ًة):
يث (( :ىككل رس ي َّ ً
في الح ًد ً
ىس ىع ىد ٍب ىف يزىرىارةى ًفي ىحٍم ًق ًو ًم ٍف
ى
كؿ المو صمى ا﵀ عميو كسمـ ىس ٍع ندا أ ٍىك أ ٍ
ى ىي
ٕ
ُّ
اؿ ٍابف يش ىمٍيؿً :ى ىي قى ٍر ىحةه ،تى ٍخ يريج ًفي
اؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم ":ىكقى ى
الذىب ىح ًة))  ،قى ى
ىحٍم ً
ؽ اإلنساف ،مثؿ الذئبة التي تأخذ الحمير"ٖ.
ذرب – (ذرب المساف):

(ُ) الحديث في  :مشارؽ األنكار ُ ،ِٓٗ/كغريب ابف الجكزم ُ.ّّٗ/
(ِ) غريب الحديث .ّّٗ/ُ :كمثمو في مشارؽ األنكار ُ.ِٓٗ/
(ّ) جاء الحديث في :غريب أبي عبيد القاسـ ْ ،ِّٔ/كالغريبيف ِ ،ْْٔ/كالفائؽ ُ ،َّْ/كمشارؽ
األنكارُ ،ُِٔ/كالنيايةِ.ُِٔ/
(ْ) الغريبيف ِ .ْْٔ/كمثمو في مشارؽ األنكار ُ ُِٔ/بغير عزك .ينظر :لساف العرب(دفف) ُّ ُٓٔ/بعزك إلى
إلى ابف شميؿ.

(ٓ) الحديث في :الفائؽ ِ ،ُُّ/كغريب ابف الجكزم ُ.ّْٓ/

ً
الم ٍمساء بينةي َّ
الدلىص .قىا ىؿ:
(ٔ) غريب الحديث .ّْٓ/ُ :ينظر :تيذيب المغة َُُُِ/
،كفيو":ى ىي ٌ
المينة ى
الشيء :ىممَّ ٍستو".
ت
ى
صي
كدلٌ ٍ
ى
(ٕ) جاء الحديث في :الغريبيف ِ ،ُٕٔ/كمشارؽ األنكار ُ ،ِٖٔ/كغريب ابف الجكزم ُ ،ّٖٓ/كالنياية
كالنياية ِ.ُْٓ/

(ٖ) الغريبيف ِ .ُٕٔ/كمثمو في مشارؽ األنكارِٖٔ/ُ :بعزك إلى ابف شميؿ ،كنحكه في غريب ابف
الجكزم ُ ،ّٖٓ/كالنياية ِ ُْٓ-ُّٓ/بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ْ،ِّٕ/كلساف العرب (ذبح)

ِ ّْٖ/بعزك ألى النضر بف شميؿ.
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اؿ يا رس ى َّ ً
ً
ب المَّ ً
ساف))ُ ،قاؿ
كؿ المو ًإنّْي ىر يج هؿ ىذ ًر ي
في ىحديث يح ىذٍيفىةى رضي ا﵀ عنو(( :قى ى ى ى ي
اؿ"ِ.
اؿ ٍاب يف يش ىمٍي وؿ :ىك الفاجر الَّ ًذم ىال ييىبالًي ىما قى ى
أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم":قى ى
ذرع – (أذرع ذراعيو):
النبً َّي صمى ا﵀ عميو كسمـ أى ٍذرعى ًذراعٍي ًو ًمف أس ىف ًؿ اٍلجب ً
ىف َّ
في الحديث(( :أ َّ
َّة))ّ ،قاؿ أبك
ي
ى ى ى
ٍ ٍ
أخ ىر ىجيما"ْ.
ىمٍ :
أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم":قاؿ ابف يشميؿ ":أ ٍ
ذكد – َّ
(الذ ىكيد):
ً
كف ىخ ٍم ً
ص ىدقىةه))ٓ،
ًفػػي حػديػث أىبًي ىس ًع ويد اٍل يخ ٍد ًر ّْ
يما يد ى
س ىذ ٍكود ى
م رضي ا﵀ عنو(( :لىٍي ىس ف ى
اؿ ٍابف يشمٍيؿَّ :
الذكد :ثى ىالث أٍىب ًع ىرة إًلىى ىخ ٍم ىسة عشر"ٔ.
قاؿ ابف الجكزم ":ىكقى ى
ى
ربػ ػػع – (فىأ ٍىرىبع):
ٕ
ً
ً ً
ً
ام ىأرىةن ىح ًديثىٍي ًف ،فىًإ ٍف ىأبت فىأ ٍىرىبع))  ،قاؿ أبك سميماف
في ىحديث يش ىرٍي وح :ى
((ح ّْدث ٍ
الخطابي":كرككا في ىذا عف النضر بف شميؿ أنو قاؿ :يعاد الكالـ لمرجؿ مرتيف،
كيضاعؼ لممرأة؛ لنقص عقميا كقصر فيميا ,فيكرر أربعان ،ثـ ال مزيد عميو"ٖ.

(اإلرفاه):
رفو – ٍ

(ُ) جاء الحديث في :الغريبف ِ ،ِٕٔ/كالفائؽ ِ ،ٗ/كغريب ابف الجكزم ُ ،ّٓٗ/كالنياية ِ.ُٓٔ/

(ِ) الغريبيف .ِٕٔ/ِ :كنحكه في النياية ِ /بغير عزكُٔٓ .ينظر :لساف العرب (ذرب)ُ ّٖٔ/بعزك
إلى ابف شميؿ .

(ّ) جاء الحديث في :الغريبف ،ّٕٔ/ِ :كغريب ابف الجكزم ُ ،ّٓٗ/كالنياية ِ.ُٖٓ/

(ْ) الغريبيف .ّٕٔ/ِ :كمثمو في غريب ابف الجكزم ُ ،ّٓٗ/كالنياية ِ .ُٖٓ/ينظر :لساف العرب
(ذرع) ٖ ْٗ/الركايات بغير عزك.

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

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

عزك.

(ٕ) الحديث في :الغريبيف  ،كغريب الخطابي ّ ،ُٗ/كالفائؽ ِ ،َٕ/كالمغيث ُ،ُْٓ/

ِ.ُٖٕ/

كالنياية

(ٖ) غريب الحديث .ُٗ/ّ :كنحكه في الفائؽ ِ ،َٕ/كالمغيث ُ ، ُْٓ/كالنياية ِ ُٖٕ/الركايات بغير
بغير عزك .ينظر :لساف العرب (ربع) ٖ.َُُ/
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في حديث َّ
اإلرفاه))ُ ،قاؿ جار ا﵀
النبًي صمى ا﵀ عميو كسمـ؛ أىنو :ى
((نيى ىعف ٍ
النضر :اإلرفاء أٍىيضانً :في معنى (التَّ ىد ُّىف) ،إًٍب ىدا يؿ اٍلي ً
م":ك ىعف َّ
ىمزة"ِ.
اء ى
ى ٍى
ى
الزمخشر ى
رمػػؿ – (رم ً
اؿ):
يى
ً ّ
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
و
َّ
اؿ النضر:
((رىماؿ ىحصير قى ٍد أىث ىر في ىجٍنبو))  ،قاؿ الزمخشرم ":قى ى
في ىحديث :ي
ً
الرىك ً
ً
كركـ"ْ.
ك(رَّم ىؿ) :أىعمىى ىكأ ٍكثر ،ىكىنظ ييرهي :ي
اـ ،ل ىما يحطـ ي
ى
الحطاـ ىك ُّ ي

(الرُّـ كاالرتماـ):
رمـ – َّ

بًأىٍلىب ً
اف اٍلىبقى ًر فىًإَّنيىا تىيرُّـ ًم ٍف يك ّْؿ
الرُّـ ك ٍ ً
ماـ األىكؿ؛
ٍاب يف يش ىمٍي وؿَّ :
االرت ي

((عمىٍي يك ٍـ
في حديث النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ :ى
ٓ
َّ
اؿ
الش ىج ًر))  ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم ":قى ى
ً
األظالؼ ،كىي بمنزلة الفـ م ًق َّم ًة ّْ
الشفى ًة مف اإلنساف"ٔ.
كمنو :ىم ىرَّمة ىذكات
ي

ػي):
زبػػي – (األ ىا
ىزبًػ ُّ
ٕ
ًفي ح ًد ً
النبً ّْي صمى ا﵀ عميو كسمـ( :أَّىنوي ىنيىى ىع ٍف ىم ىازبًي اٍلقييب ً
يث َّ
اف
كر)  ،قى ى
ى
اؿ أيىبك يسىمٍي ىم ى
الص ىخب ،كىال ك ً
الخطابي ":ىك ىعف َّ
صحَّفىة ىعف
النضر :األ ىا
احد لىيىا .ىكقد ى
ىزبًػ ُّ
ظٌنيىا ىبعضيـ يم ى
ػي َّ :ي ى ى
(م ازبًي اٍلقييبكر)ُ"ِ.
ى

(بالرفاء) ،كالفائؽ
(ُ) جاء الحديث في :غريب أبي عبيد ِ ،َُٕ/كالغريبيفّ ٕٔٓ/كالركاية فيو باليمزة ّْ

ِ ،ُٕ/كغريب ابف الجكزم ُ ،َْٖ/كالنياية ِ.ِْٕ/

(ِ) الفائؽ .ُٕ/ِ :كمثمو في غريب أبي عبيد ِ ،َُٕ/كغريب ابف الجكزم ُ،َْٖ/

ِ .ِْٕ/ينظر :تيذيب المغة ٔ،َُٓ/كلساف العرب (رفو) ُّ .ّْٗ/الركايتاف بغير عزك

كالنياية

":رماؿ سرير" ،كالفائؽ ِ ،ّٖ/كالنياية ِ.ِٔٓ/
(ّ) جاء الحديث في :الغريبيف ّ ،ُٕٖ/كالركاية فيو ي
(ْ) الفائؽ ِ .ّٖ/كالنياية ِ .ِٔٓ/ينظر :لساف العرب (رمؿ) ُُ.ِٗٓ/

(ٓ) غريب الخطابي ُ ،ٖٔ/كالغريبيف ّ ،ّٕٖ/كالفائؽ ِ ،ٖٓ/كغريب ابف الجكزمُ ،ُْٔ/كالنياية

ِ.ِٖٔ/

(ٔ) الغريبيف .ّٕٖ/ّ :كنحكه في غريب الخطابي ُ ،ٖٔ/كالفائؽ ِ ،ٖٓ/كغريب ابف الجكزمُ،ُْٔ/
ط ىع ىمتٍيا كالى أ ٍىر ىسمىتٍيا
((حىبستٍيا فى ىال أى ٍ
الجكزمُ ،ُْٔ/كالنياية ِ ِّٔ/في باب (رمرـ) عند تفسير حديث :ى
تيىرٍم ًريـ ًم ٍف ىخ ىشاش ٍاأل ٍىر ً
ض)) ،كالركايات بغير عزك.

(ٕ) جاء الحديث في :غريب الخطابي ُ ، ،ْٔٗ/كالفائؽ ِ ،َُِ/كالمغيث ُ ،ْْٖ/كالنياية ِ.ِٗٓ/

ِ.ِٗٓ/
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ت):
زرنؽ – (تىىزٍرىن ٍق ي
ًفي ح ًد ً
يث ىعمً ٍّي رضي ا﵀
ى
يؿ :ىم ٍعىناهي:
محمد اليركم ":ىكًق ى

1442هـ2020/م

((ال أدعي َّ
ت))ّ ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف
عنو :ى
الحج ىكلى ٍك تىىزٍرىن ٍق ي
الر ً
ت ًعينةى َّ
احمى ًة ،قاؿ ذلؾ ابف شميؿ"ْ.
الزًاد ىك َّ
ىكلى ٍك تى ىعيٍَّن ي

زفف – َّ
(الزٍفف):
َّ
في ىح ًديث ىعٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ىع ٍمركَّ :
الحؽ
((إف المَّ ىو أٍىن ىز ىؿ
اىر ،ك ً
المز ً
الزَّمار ً
َّ ً
ب ك َّ
الكَّنارات))ٓ ،قاؿ
ات ك ى
المع ى
الزٍفف ،ىك َّ ى
الد ٍفع َّ
الر ٍج ًؿ ،ييقىا يؿ :ىزٍبىنةه كىزٍفىنةه،
يد ،ىك َّ
الرٍك يؿ بً ّْ
الش ًد ي
ىكأ ٍ
ىصميوي َّ :ي
ىحالًىبيىا بً ًر ٍجمًيىا ،ىع ًف َّ
ضر"ٔ.
الن ٍ

ً
ً
كيٍبطؿ بً ًو
يلي ٍذىب بًو الباطؿ ،ي
الزمخشرمَّ ":
ص،
الزٍففَّ :
الرٍق ي
ت
كفً ،إ ٍذ ىدفى ىع ٍ
كف ى
كزفي ه
ىكىناقىةه ىزيب ه

(زىىاء):
زىػػك – ي
ً ً
في اٍل ىح ًديث(( :إً ىذا ىس ًمعتـ بناى و
الناس ًم ٍف ًزيّْيـ
عجب
اء ىي ى
ي
الم ٍشرؽ أ ٍيكلىى يزىى ن
س يأتيكف م ٍف قىبؿ ى
ٕ
فىقى ٍد أ ىَّ
ىح ىمر:
َّاعةي))  ،قاؿ الزمخشرم ":أىم :ىذكم عدد كثير .قى ى
اؿ ٍابف أ ٍ
ظمت الس ى
ً
(ز و
كحام ًؿ ...
ىاء)
حيان ىذا ي
ت ىج ٍعىبةن  ...لتي ٍيمً ىؾ ٌ
ت ٍإب ًريقىان ىكعمَّ ٍق ى
 ...تىىقمَّ ٍد ى
ً
كف إً َّال ًفي اٍل ىكثً ً
يؿ فىًإَّنييـ
ير .فىأ َّ
ىما اٍل ىقمً ي
ىك يى ىك مف :ىزىى ٍك ي
ت اٍلقى ٍكىـ إًذا ىح ىزٍرتىيي ٍـ؛ ىكىذل ىؾ ىال ىي يك ي
ٖ
﴿در ً
ً
اؿ :يى ٍـ
كد وة﴾  .ىي ٍعنًي :اٍلقمَّة .ىكييقى ي
اى ىـ ىم ٍع يد ى
ىي يع ُّد ى
كف ىع َّدا ،أ ىىال تىىرل إًلىى قى ٍكًلو ىعَّز ىك ىع ىال :ى ى
(زى ً و
اء) ًمىئ وة ،مف:
اء) ًمىئ وة ،مف :ىح ىزٍك ي
اء) مىئة ،أىم :قى ٍد يرىىا .ي
ت اٍلقى ٍكىـ ًإ ىذا ىح ىزٍرتىييـ .ىك(ليػيى ي
ك(ح ىز ي
يى ي
ً ً ً
(نػي ً و
الصبً َّي مف اٍل ًف ى ً
اؽ)
ىال ىىى َّ
ك(رىى ي
طاـ إً ىذا ىق ىارىبوي .ىعف الػ ػ َّػنػػضر ،ىك ي ى ي
اء) مىئة ،مف :االٍنتيىاء .ي

(ُ) كقع التصحيؼ عمى لفظة (األزابي) إلى (مزابي) ،كليس عمى (مزابي)  ،إلى (مراثي) ،كما في النياية

ِ ،ِٗٓ/كلساف العرب (زبا) ُْ.ّّٓ/

(ِ) الفائؽ .َُِ/ِ :كالمغيث ُ ْْٖ/بعزك إلى النضر .كينظر :مقاييس المغة ُ ،َُُ/كالنص فيو":
ت ا ٍل ىع ًالي".
بي) ىك(أ ىا
قىا ىؿ ا ٍل ًك ىسائً ُّي( :أ ٍيز ّّ
ات أ ٍيز ٍّ
ىزبً ُّي) :الص ى
َّك ي
ب .ىكقى ٍك هس ىذ ي
َّخ ي
بي ،ىك يى ىك :الص ٍ
(ّ) الغريبيف ّ ،َِٖ/كالفائؽِ ،َُٖ/كغريب ابف الجكزم ُ ،ّْٓ/كالنياية ِ. َُّ/
(ْ) الغريبيف ّ .َِٖ/ينظر :مثمو في المساف (زرنؽ) َُ ُُْ/بغير عزك.

(ٓ) جاء الحديث في :غريب أبي عبيد ْ ،ِٕٔ/كالفائؽ ِ ،ُُِ/كمشارؽ األنكار ُ ،ُِّ/كالنياية ِ.َّٓ/
(ٔ) الفائؽ .ُُِ/ِ :ينظر :لساف العرب (زفف) ُِ ُٕٗ/بغير عزك.
(ٕ) الحديث في :الغريبيف ّ ،ّْٖ/كالفائؽ ِ ،ُّٗ/كالنياية ِ.ِّّ/

يو ًمف َّ ً ً
كد وة ك ىك يانكا ًف ً
و ً
ً
يف﴾.
الزاىد ى
ى
(ٖ) سكرة يكسؼ ،مف اآلية .َِ :قاؿ تعالى ﴿ :ىك ىش ىرٍكهي بثى ىم وف ىب ٍخس ىد ىراى ىـ ىم ٍع يد ى ى
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ً و ً
(نػيى ياز) ًمىئ وة،
اؽ) ًمىئ وة ،مف :ىزىى ى
ك(زىى ي
ت .ي
ؽ اٍل ىخي يؿ إً ىذا تى ىق َّد ىميا .ىك ي
ت إً ىذا ىد ىانٍي ى
اى ٍق ي
مىئة ،مف :ىر ى
ً
اى ىز ًاال ٍحتً ىال ىـ إً ىذا قى ىارىبوي"ُ.
مف :ىن ى

سبح – (سبحات ىكجيو):
ً
ً
ًفي ح ًد ً
يثً (( :ح ىج يابوي ُّ
ص يرهي ًم ٍف
كر لى ٍك ىك ىشفىوي ىأل ٍ
ىح ىرقىت يسيب ىح ي
ى
ات ىك ٍج ًيو ىما ٍانتىيىى ًإلىٍيو ىب ى
الن ي
ِ
ً
اؿ َّ
ىخٍم ًق ًو))  ،قاؿ أبك الفضؿ عياض السبتي ":ىكقى ى
النضر بف يش ىمٍيؿ :يسيب ىح ي
ات ىك ٍج ًيو ،ىكأَّىنوي
ًً
كر ىكج ًي ًو ،ىكاٍليىاء عمى ىى ىذا ،ىعائً ىدة عمى ا﵀ تى ىعالىى"ّ.
ييىنّْزيىوي ،ىيقيكؿ :يسٍب ىح ى
اف ىك ٍجيو :ين ي
يث ُّ ً
كًفي ح ًد ً
((:سبُّكهح قي ُّدكس))ْ ،قاؿ أبك مكسى المديني ":كحكي عف النضر بف
ى
الد ىعاء ي
ى
بف شميؿ أف معناه :السرعة إلى ىذه المفظة ،ألف اإلنساف يبدأ كيقكؿ :سبحاف ا﵀ .كزعـ

أنو سأؿ في المناـ عف ىذا ففسر لو ىكذا"ٓ.
س ػمػػر = (التَّ ٍس ًمير):
يث عمر رضي ا﵀ عنوً ،في األمة يطؤىا مالً يكيا ي ً
ًفي ح ًد ً
ؽ بً ًو
مح ي
ي
ى ى
ى
ي ىى
ى
ٔ
ً
اء ىفٍميي ىس ّْم ٍرىىا))  ،قاؿ َّ
اؿ َّ
النضر:
الزىم ٍخ ىش ًرمُّ ":قى ى
شاىء ي
فمي ٍمسكيا ىك ىم ٍف ىش ى
ت ىغ ًر ً
يمي ،ثيَّـ ىس َّم ٍرتىوي ،أىم :أ ٍىرسمتيوي "ٕ.
ت ىمف ىيقيك يؿ :أ ى
ىخ ٍذ ي
ىكقد ىس ًم ٍع ي

اؿ(( :فى ىم ٍف
كىلدىا ،قى ى
التَّ ٍس ًميرًٍ :
اإل ٍر ىساؿ،

ب َّ
الزرعي):
شػػرب _ ( ىش ًر ى

(ُ) الػفػائؽ .ُّٗ/ِ :ينظر :تيذيب المغة ٔ ،ُٖٗ/كلساف العرب (زىا)ُْ.ّّٔ/
(ِ) الحديث في :غريب أبي عبيد ّ ،ُّٕ/كالغريبيف ّ ،ٖٓٓ/كغريب الخطابي ُ ،ْٖٔ/كتفسير غريب ما في
الصحيحيف ِٖ ،كالفائؽ ّ ،ُْٗ/كمشارؽ األنكار ِ ،َِّ/كغريب ابف الجكزم ُ. ْْٓ/
(ّ) مشارؽ األنكار .َِّ/ِ :كنحكه في الغريبيف ّ ،ٖٓٓ/كتفسير غريب ما في الصحيحيف ِٖ ،كغريب ابف
الجكزم ُ ،ْْٓ/النياية ِ ِّّ/الركايات بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ْ ،ُٕٗ/بعزك إلى النضر بف شميؿ،
كلساف العرب (سبح) ِ.ّْٕ/
(ْ) الحديث في  :المغيث ُ ، َٓٓ/كمشارؽ األنكار ِ ،َِّ/كالنياية ِ. ِّّ/
(ٓ) المغيث في غريبي القرآف كالحديث . َٓٓ/ُ :
(ٔ) الحديث في :غريب أبي عبيد ّ ،ِْٔ/كالغريبيف ّ ،ِٖٗ/كالفائؽ ِ ،ُٖٗ/كغريب ابف الجكزم ُ. ْٗٔ/
(ٕ) الفائؽ .ُٖٗ/ِ :كنحكه في الغريبيف ّ ِٖٗ/كغريب ابف الجكزم ُ ْٗٔ/الركايتاف بعزك إلى شمر بف
حمدكيو ،كالنياية ِ ّٗٗ/بغير عزك .ينظر :كلساف العرب (سمر) ْ ّٕٗ/بعزك إلى ىش ًمر .كمركيات شمر بف

حمدكيو المغكية. َّٓ :
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كخمَّكا ًف ً
ً
يح ودَّ :
ظ ٍيرىـ ىكىق ٍد
ىى ًؿ
يو ى
في ىح ًد ي
المدينة ى
الم ٍشركيف ىن ىزلكا ىعمىى ىزٍرع أ ٍ
يث أ ي
((أف ي
ُ
و
الزرعي َّ
ب َّ
اؿ َّ
النضر:
يؽ)) ،قاؿ الزمخشرم ":قى ى
الد ًق ى
ى
ب الزرعي
الدقيؽ))  ،ىكًفي ًرىك ىاية (( :ىش ًر ى
يشّْر ى

يقىاؿ لمسنبؿ ًإذا جرل ًف ً
الد ًقيؽ قد شرب َّ
يو َّ
الد ًقيؽ"ِ.
ي
شقص – ( ً
الم ٍشقىص):

ىس ىع ىد ٍب ىف يزىاررة ًفي أ ٍك ىحمو بً ًم ٍشقى و
ص ثيَّـ
ًفي ىح ًديث(( :أَّىنوي ىككل
ى
سعد ى
بف يمعاذ أ ٍىك أ ٍ
ّ
َّ
النضرَّ :
اؿ َّ
كف قى ًريبان مف
ىح ىسمو))  ،قاؿ ابف الجكزم":قى ى
الع ًر ي
يض الط ًكي يؿ ،ىي يك ي
الن ٍ
َّي يـ ى
ص يؿ :الس ٍ
الم ٍشقىص عمى الن ً
مف ًفتٍ ور ،ك ً
صؿ"ْ.
ّْصؼ مف ٌ
الن ٍ
شيد – (شييد):
ً
ً
يد))ٓ ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف
كف ىش ًي ه
في ىحديث أىبًي يى ىرٍي ىرةى رضي ا﵀ عنو(( :ال ىػمٍبطي ن
َّ ً
النضرَّ :
اؿ َّ
يف قيتًميكا
محمد اليركم ":قى ى
الش ًييد :ى
﴿كىال تى ٍح ىسىب َّف الذ ى
الح ُّي ،ىكأَّىنوي تىأىكؿ قى ٍكؿ ا﵀ :ى
يح ً
ىحي ً
ًفي سبً ً َّ ً
كف ﴾َّٔ ،
َّالـ،
ت ىد ىار الس ى
ض ىر ٍ
احييـ أ ٍ
كأف أ ٍىرىك ي
اء عٍن ىد ىرّْب ًي ٍـ يي ٍرىزقي ى
يؿ المو أ ٍىم ىكاتنا ىب ٍؿ أ ٍ ى ه
ى
ٕ
اؿ ٍابف
ضؿ عياض الس ُّ
ّْبتي ":قى ى
ىكأركاح ىغيرىـ ىال تشيدكىا ،إلى يكـ البعث"  .كقى ى
اؿ أيىبك الفى ٍ
ٖ
يح ً
يشمٍيؿَّ :
احييـ ىد ىار
الش ًي ي
ض ىر ٍ
اء ًعٍن ىد ىرّْب ًي ٍـ﴾  ،أىم :أ ٍ
يد :اٍل ىح ُّي ،ىكأَّىنوي تىأ ًٍكي يؿ قى ٍكلً ًو﴿ :أ ٍ
ت أ ٍىرىك ي
ىحىي ه
ى
ً
ىدار الس ى ً ً
َّ
اح
اء ًفي أ ٍىرىك ً
يـ ىك ىغيرىـ ىال يي ٍحض يرىا إًال ىي ٍكـ يد يخكلًيىا ،ىك ىما ىج ى
َّالـ مف حيف ىم ٍكتً ٍ
ى

(ُ) الحديث في :غريب الخطابي ّ ،ُِْ/كالفائؽ ِ ،ِّْ/كالنياية ِ.ْْٓ/
(ِ) الفائؽ .ِّْ/ِ :كنحكه في النياية ِ ْْٓ/بغير عزك .ينظر :لساف العرب (شرب) ُ.ِْٗ/

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

ُ ،ْٓٓ/كالنياية ِ.َْٗ/

(ْ) غريب الحديث .ْٓٓ/ُ :كنحكه في غريب أبي عبيد ِ ،ِٕٓ/كالغريبيف ّ ،ََُِ/كالفائؽ ِ ،ِٕٓ/كالنياية
ِ َْٗ/الركايات بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ٔ ،ُّّ/ُِ ،ْٖ/كلساف العرب (شقص) (نصؿ) (سيـ) ٕ،ْٖ/
ُُ.َّٖ/ُِ ،ِٔٔ/
(ٓ) جاء الحديث في :الغريبيف ّ ،َُْٕ/كتفسير غريب ما في الصحيحيف ُّٕ ،كمشارؽ األنكار ُ،ٖٕ/
ِ ،ِٓٗ/كالنياية ُ.ُّٓ/ِ ،ُّٔ/
(ٔ) سكرة آؿ عمراف ،اآلية.ُٔٗ :
(ٕ) الغريبيف .َُْٕ/ّ :كمثمو في تفسير غريب ما في الصحيحيف ُّٕ :بعزك إلى النضر.
ً َّ ً
(ٖ) سكرة آؿ عمراف ،مف اآلية ،ُٔٗ :قاؿ تعالى﴿ :كىال تى ٍحسب َّف الًَّذ ً ً
اء ًع ٍن ىد
ىم ىكاتنا ىب ٍؿ أ ٍ
ىى
ىحىي ه
ى
يف قيتميكا في ىسبًيؿ المو أ ٍ
ى
كف﴾.
ىرّْب ًي ٍـ يي ٍرىزقي ى
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جن ًة ،كتىأ ًٍكم ًإلىى قى ً
اء ،أَّىنيا ًفي حك ً
الشي ىد ً
ُّ
ً
ض ور ،تى ٍس ىريح ًفي اٍل َّ
ت
اصؿ
ناد ى
طيكر يخ ٍ
يؿ تى ٍح ى
ى
ى
ى
اٍل ىع ٍر ً
ش"ُ.
شكؿ – ( ىش ىكائً يؿ):
ًفي ح ًد ً
((فيجـ ىعمىٍي ًو ىش ىكائً يؿ لىوي فى ىسقىاهي ًم ٍف أٍلبانًيا))ِ ،قاؿ
ضمة ٍب ًف ىع ٍم ورك:
يث ىن ٍ
ى
ى
ً
ً
َّ
ً
شكلت ًٍ
اؿ َّ
ت تضيع ,فى ًيي عٍند ىذلؾ:
النضرَّ :
الزمخشرم ":ىكقى ى
ت أىٍلىب يانيىا ،ى
ككاد ٍ
اإلبً يؿ ,أىم :قم ٍ
ى
ىشك هؿ .كأما ُّ
اح"ّ.
ت ىذىنيبيىا ىب ٍع ىد المّْقى ً
الش َّك يؿ ،فى ىج ٍمعي ىشائً وؿ ،ىك ًى ىي الَّتًي ىشالى ٍ
ٍ ى

(م ٍستى ًشيط نا):
شيط _ ي
ً
يث ىركاه ٍاب يف يشمٍي وؿ بًإسناده إًلى َّ ً
((ما يرئً ىي ضاى ًحكان
النب ّْي ،صمى ا﵀ عميو كسمـ :ى
ى
في ىحد ي ى
ً
يم ٍستى ًشيطان))ْ ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم":قاؿ ابف شميؿ :معناه:
ضاحكان
الحماى يـ إً ىذا طى ىار ،كىك ىن ًشيطه"ٓ.
ض ًحكا ىش ًديدان ،ييقى ي
استى ىشاطى ى
ى
اؿٍ :
ب):
صبب –
ُّ
(الص ٌ
ُ
الفتىف(( :لتع ي ً
ذكر ً
في ىح ًديث ً
اؿ َّ
النضر ًفي
صٌبان))  ،قاؿ الزمخشرم ":قى ى
ىس ًاكىد ي
كد ٌف فييىا أ ى
ي
َّ
ص َّ
ب) :إً َّف ٍاأل ٍس ىكد ًإ ىذا أ ىىر ىاد
ُّ
(الص ٌ
ص ٍد ىره ثيَّـ ٍان ى
اليش ىرفى ىع ى
ب ىعمىى ال ىػمٍم يدكًغ ،فى ىكأَّىنوي ىج ٍمعي
(ُ) مشارؽ األنكار .ِٓٗ/ِ :كمثمو في غريب ابف الجكزم ُ ٓٔٗ/بعزك إلى النضر،كالنياية ِ ُّٓ/بغير عزك.
ينظر :تيذيب المغة ٔ ْٕ/بعزك إلى النضر.
ضمى ىة ٍب ًف ىع ٍم ورك اٍل ًغفى ً
م رضي ﵀ عنو ِْٗ/ُّ ،برقـ ُِٖٗٔ.
ار ّْ
(ِ) جاء الحديث في :مسند اإلماـ أحمد ،ىح ًد ي
يث ىن ٍ
ُِٖٗٔ .كالغريبيف ّ ،َُِْ/كغريب الخطابي ُ ،ْْٔ/كالفائؽ ّ ،ّٖٓ/كغريب ابف الجكزم ُ ،ٕٓٔ/كالنياية
ِ.َُٓ/
(ّ) الفائؽ.ّٖٓ/ّ :كنحكه في الغريبيف ّ ،َُّْ-َُِْ/كغريب الخطابي ُ ْْٔ/بعزك إلى األصمعي ،كغريب
كغريب ابف الجكزم ُ ،ٕٓٔ/كالنياية ِ .َُٓ/ينظر :لساف العرب (شكؿ) ُُ.ّْٕ/
(ْ) جاء الحديث في :الغريبيف ،َُُٓ/ّ :كالفائؽ ِ ،ِّٕ/كغريب ابف الجكزم ُ ،ِٕٓ/كالنياية ِ.ُٓٗ/
(ٓ) الغريبيف .َُُٓ/ّ :كنحكه في الفائؽ ِ ،ِّٕ/كغريب ابف الجكزم ُ ،ِٕٓ/كالنياية ِ ُٓٗ/الركايات بغير
عزك .ينظر :لساف العرب(شيط) ٕ.ّّٗ/بعزك إلى النضر.
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ً
َّ ً
ى و
ث ًٍ
(ذب)
(ر يسؿ) ،ىك يى ىك ًفي الغرابة مف ىحٍي ي
اإل ٍد ىغاـ ،كػ ٌ
(ر ٍسؿ) في ي
صيبكب عمى الت ٍخفيؼ ،كػ ي
كؿ ب ً
ً
ً
عضيـ"ِ.
في جمع ( يذىباب) ،في قى ً ى

الص ىرد):
صرد – ( ُّ
ّ
ً
اؿ
الم ٍح ًرـ ىع ٍف ٍقتؿ ُّ
الص ىرًد ))  ،قاؿ أبك مكسى المديني ":قى ى
في ىحديث(( :أَّىنوي ىنيىي ي
ً
ً
الر ً
َّ
ض ٍخ يـ َّأ
صفيوي
صفيوي أٍىبىي ي
النضر :ىك طىائهر أٍىبقىعي ،ى
ض ىكنً ٍ
ٍس كالمنقار ،لو ريش عظيـ ،ن ٍ
ْ
الر ً ً
الصرد :ى ً
اؿ َّ
ض
ض ٍخ يـ َّأ
ىس ىكيد"  ،كقاؿ ابف الجكزم ":قى ى
صفيوي أٍىبىي ي
طائهر أٍىبقى يع ،ى
ٍس ،ن ٍ
أٍ
النضر ُّ :ى
ً
ً
يـ ،ىال ىنراهي إً َّال ًفي يش ٍعىبة أىك ىش ىج ىرة ىال ىي ًقد ير ىعمىٍي ًو
ىس ىكيد ،ى
صفيوي أ ٍ
ىكنً ٍ
ض ٍخ يـ الػمٍنقى ًار ،لىوي يب ٍرثي هف ىعظ ه
ىح هد"ٓ.
أى
صؼ كالقى ٍرقى ير):
(الص ٍع ىدةي)ٔ،
صعد –
ُّ
ك(الحذاقي ،كالقى ٍك ي
ٌ
في ح ًديث(( :أَّىنو ىخرج عىمى صع ىدة ،ي ٍتبعيا ح ً
ؽ منيا إال
ذاق ّّي ،ىعىمٍييىا قى ٍكصؼ ،ىل ٍـ ىيٍب ى
ى ٍ ى ىي ي
ي ىى ى
ى
ٕ
ش،
ىتاف .ك
قى ٍرقى يرىا))  ،قاؿ أحمد بف محمد اليركم":قاؿ النضرَّ :
ُّ
الحذاقي :اٍل ىج ٍح ي
الص ٍع ىدةي :األ ي

(ُ) الحديث في :غريب الخطابي ُ ،ُِٖ/كالفائؽ ِ ، ،َِٖ/كمشارؽ األنكار ِ ،َِّ ،ّٕ/كالمغيث ِ،َٓ/
كغريب ابف الجكزم ُ ،ٕٓٗ ،َٕٓ/كالنياية ِ.ٓ/ّ ،ُْٗ/
(ِ) الفائؽ ِ .َِٖ/كنحكه في المغيث ِ ،َٓ/كغريب ابف الجزرم ُ ٕٓٗ/بغير عزك ،كمثمو في النياية ّٓ/
بعزك إلى النضر .ينظر :لساف العرب (صبب)ُ.ُٕٓ/
(ّ) الحديث في :المغيث في غريبي القرآف كالحديث ِ ،َٔ/كغريب ابف الجكزم ُ ،ْٖٓ/كالنياية ّ.ُِ/
(ْ) المغيث في غريبي القرآف كالحديث . َٔ/ِ :

(ٓ) غريب الحديث .ْٖٓ/ُ :كالنياية ّ .ُِ/ينظر :تيذيب المغة ُِ ،ٖٗ/كلساف العرب (صرد)

ّ.ِْٗ/

(ٔ) ينظر :مادة (حذؽ) مف ىذا البحث .

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

ُ ،ٖٓٗ/كالنياية ّ.ُُِ/ْ ،ِٗ/
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ظ ٍي يرىىا"ُ .كقاؿ الخطابي ":يركم ىذلً ىؾ ىع ًف َّ
النضر ٍبف يش ىميؿ
صؼ :القى ًطيفىةي ،كقى ٍرقى يرىا :ى
كالقى ٍك ي
كلـ أجده في كتاب غريب الحديث لىوي"ِ.

كف ىما أعمـ لخرجتـ إًلىى الصعدات تجأركف ًإلىى ا﵀))ّ ،قاؿ
تعمم ى
كفي الحديث(( :لىك ي
النضر بف يشمٍيؿ . :ترل الس ى ً
الزمخشرم ":ىك ٍأنشد َّ
الصعدات
صار الزؿ ًمٍنييـ  ...عمى ُّ
ُّكد الق ى
ى
ىمثاؿ ً
الكبارْ .ٓ" ...
أ ى
تً ،
صفت – ً
ات):
ص ٍفتى ه
(ص ٍف ه

ًفي ح ًد ً
أما
اؿَّ :
يث الحسف (رحمو ا﵀) ،قاؿ(( :سألتيو ىع ًف الَّذم ىي ٍستىٍي ًقظي فىىي ًج يد ىبمَّةن ،فىقى ى
ى
ٔ
فاغتس ٍؿ ،كرآنًي ً
ً
ص ٍفتىات نا))  ،قاؿ أحمد بف محمد اليركم":قاؿ ىش ًمر :قاؿ ابف شميؿ:
أنت
ى
ى
ٕ
يى ىك التَّ ٌار ،اٍل ىكثً يير المَّ ٍحًـ ،المكثر" .
صفح – (المصفح):
اجتىمع ًف ً
اؽ
م:
في ىح ًد ي
يو النّْفى ي
يث يح ىذٍيفىةى ك ي
((القمكب أربعةهً :مٍنيىا ىقٍم ه
ي
ب يم ٍ
الخدر ى
صفىح ٍ ى ى
اإليماف))ٖ ،قاؿ أبك سميماف الخطابي":كركاه المصاحفي ىع ًف النضر بف شميؿ في كتاب
ك
ي
اؿ(( :قمب مغمؼ ،كقمب مصفح ،كقمب كذا ،كقمب كذا)) ،ثـ فسره،
غريب الحديث لو ،فىقى ى

(ُ) غريب الخطابي ُ .ِّٕ/ك كمثمو في الغريبيف ْ ،َُٕٕ/غريب ابف الجكزم ُ ٖٓٗ/بعزك إلى

النضر ،كالنياية ّ َّ/بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ِ،ِٖٗ/ٖ ،َٗ/كلساف العرب (صعد)(قصؼ)

ّ.ِْٖ/ٗ ،ِٓٓ/

(ِ) غريب الحديث.ِّٕ/ُ:

(ّ) الحديث في الفائؽ ِ ،ِٖٗ/كمشارؽ األنكار ِ.ْٕ/
(ْ) لـ أىتد إلى قائمو .

(ٓ) الفائؽ.ِٖٗ -ِٕٗ/ِ :

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

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

بغير عزك

ينظر :تيذيب المغة ُِ َُٗ/بعزك إلى ابف شميؿ  ،كلساف العرب ِّٓ/

(ٖ) الحديث في :الغريبيف ْ ،َُِٖ/كغريب الخطابيِ ،ُِّ/كالنياية ّ.ّْ/
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اؿ( :المغمؼ) ،الًَّذم عميو غالؼ .ك(المصفح) ،الَّ ًذم ال غالؼ عميو ،كىذا شيء ال
فىقى ى
أعرؼ كجيو ،كالتفسير ما ذكرتو لؾ أكال"ُ.
(الصمَّ ٍكىر):
صمر –
ّْ
ًفي ح ًد ً
الصمَّ ٍكىر كاألٍىن ىقمىيس))ِ ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف
((ال تىٍأ يكميكا ّْ
يث ىع َّم وار (رحمو ا﵀) :ى
ى
ً ّ
ً
المارىماىي"  .كقاؿ
بف محمد اليركم":قاؿ ىشمر :قاؿ أ ٍ
ىحمد بف ى
الح ًريش :قاؿ النضر :ىما ٍ
النضر :يىك ً
اؿ َّ
م ،ىك يى ىك نكع مف السَّمؾ،
يث ،ىكييقىاؿ لىويّْ :
الجّْر ي
كقاؿ ابف الجكزم ":قى ى
الجر ٌ
ى
كىما :المارم ً
اىي"ْ.
ٍى
ٓ
صير – (المصاىرة) :
ص ىاـ):
صكـ – ( ىال ى
ًفي ح ًد ً
صكـ َّ
ص ىاـ ىكىال أ ٍفطىر))  ،قاؿ أبك
يث(( :أَّىنوي يسئؿ َّ
الد ٍى ىر ،ىفقى ى
ى
اؿ :ىال ى
عمف ىي ي ي
اؿ َّ
ض ير ٍب يف يش ىميؿ :قكلو(( :ال
اؿ :قى ى
احفي ،قى ى
الن ٍ
الم ى
سميماف الخطابي ":حدثنا أىبك داكد ى
ص ٌ
عاء ىعمىٍي ًو ،كلك أراد ً
صـ كلـ يي ٍفطر"ٕ.
ص ىاـ كال أى ٍفطىر)) ،يد ه
اإل ٍخىبار؛ لقاؿ لـ ىي ٍ
ى
ع بو):
(ضػ ًػر ى
ضػػرع – ى
ً ً
ً
ض ًرعى بً ًو ))ٖ ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد
في ىحديث ىسٍمماف رضي ا﵀ عنو  (( :قى ٍد ى
اليركم":قاؿ ابف شميؿ :يقىا يؿ :لفيالف فىرس ىق ٍد ض ًر ى ً
ىم ىغمىبو"ُ.
ي
ي
ع بًو :أ ٍ
ى
ٔ

(ُ) غريب الحديث.ِِّ-ُِّ/ِ :

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

ّ.ْٗ/

(ّ) الغريبيف .َُِٗ/ْ :كلـ أجده في مركيات شمر بف حمدكيو المغكية لمدكتكر حازـ يكنس البياتي .

(ْ) غريب الحديث .ٓٗٗ/ُ :كمثمو في الفائؽ ِ ،ُِّ/كالنياية  ْٗ/ّ :الركايتاف بغير عزك  .ينظر:
ينظر :تيذيب المغة ُُ ُٔ/بعزك إلى النضر بركاية ىش ًمر بف حمدكيو عف أحمد بف الحريش  ،كلساف
العرب (جرث) ِ ُِٖ/بغير عزك.

(ٓ) يراجع باب (ختف) ,مف ىذا البحث.

ً و ً
اب استً ٍحىب ً ً ً
اء
(ٔ) الحديث في :صحيح مسمـ ،ىب ي ٍ
كر ى
اب صىياـ ثى ىالثىة أىيَّاـ م ٍف يك ّْؿ ىش ٍي ور ىك ى
ص ٍكًـ ىي ٍكًـ ىع ىرفىةى ىك ىعا يش ى
اء ك ًاالثٍىن ٍي ًف كا ٍل ىخ ًم ً
يس ُٖٖ/ِ ،برقـ ُُِٔ .كغريب الخطابي ُ ،ُٓٗ/كالنياية ُ.ُٔ/ّ ،ّْٕ/
ىك ىعا يش ى
ى
كر ى ى
(ٕ) غريب الحديث .ُٓٗ/ُ :كنحكه في النياية ّ .ُٔ/ينظر :لساف العرب (صكـ) ُِ.َّٓ/
(ٖ) جاء الحديث في :الدالئؿ ِ ،ُٖٖ/كالغريبيف ،ُُِٓ/ْ :كغريب ابف الجكزم ِ ،ٗ/كالنياية ّ. ٖٓ/
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َّ
(الض ًافطة):
ضفط –

ً
في الحديثَّ (( :
يف قى ًد يمكا ال ىػم ًدينةى ))ِ ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد
أف ى
ضفَّاط ى
الض ًافطةٍ :األٍىنب ً
يقدمكف اٍل ىم ًد ىين ًة َّ
بالد ٍرىم ًؾ ك َّ
اليركم":قاؿ ابف يش ىميؿَّ :
الزٍي ًت" ّ.
اط كانكا
ى
ى
ى
ضمع – (مضمع):
النبً ّْي صمى ا﵀ عميو كسمـ ه ً
ىىدل إًلىى َّ
ضمَّع بًقىٍّز))ْ،
في الحديث(( :أَّىنوي أ ٍ
اء يم ى
ثكب سىير ه
َّ ً
عضو ىكترؾ بعضو"ٓ.
قاؿ أبك مكسى المديني ":كقاؿ ابف شميؿ :ىك الثٍَّكب الذم قد ينسج ىب ي
ضيع _ (الضَّياع):

فإلي ))ٔ ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم":قاؿ
ضىياعان َّ
((م ٍف تىىرؾ ى
في الحديث :ى
َّ
النضرَّ :
الضىياع :الػ ػ ػ ػ ػ ًػع ػ ػ ػي ػىػاؿ"ٕ.

اء):
طبؽ – ( ى
طىباقى ي
ُ
ًفي ح ًد ً
اؿ َّ
ض ير
بي":كقى ى
ت :ى
يث أ ّْيـ ىزٍروع ,قىالى ٍ
الن ٍ
ى
اء طىىباقى ي
((زٍك ًجي ىعىي ىاي ي
اء))  ،قاؿ إبراىيـ الحر ى
َّ ً ِ
َّ
ً
ً
و
اؿ الشاع ير :
يؼ في اٍل ىع ىم ًؿ ،قى ى
اءٍ :األ ٍ
ؽ اٍل ىعن ي
ىخ ىر ي
ٍب يف يش ىمٍيؿ :الطىباقى ي
(ُ) الغريبيف .ُُِٓ/ْ :كمثمو في الدالئؿ ِ ،ُٖٖ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ٗ/الركايتاتف بغير عزك ،كالنياية
 ٖٓ/ّ،بعزك إلى اليركم .ينظر :تيذيب المغةُ ِٖٗ/بعزك إلى ابف شميؿ ،كلساف العرب(ضرع) ٖ ِِِ/بغير
عزك.
(ِ) جاء الحديث في :الغريبيف ،ُُّْ/ْ :كغريب ابف الجكزم ِ ،ُٓ/كالنياية ّ.ٗٓ/
(ّ) الغريبيف .ُُّْ/ْ :كمثمو في غريب ابف الجكزم ِ ،ُٓ/كالنياية ّ .ٗٓ/ينظر :لساف العرب(ضفط) ّْْٕ/
 ،الركايات بغير عزك.
(ْ) الحديث في :المغيث في غريبي القرآف كالحديث ِ ،ٗٗ/كالنياية ّ. ٕٗ/
(ٓ) المغيث  . ٗٗ/ِ :كمثمو في تيذيب المغة ُ َّْ/بعزك إلى ابف شميؿ .كلـ أجد ىذا التفسير في كتب غريب
الحديث .
(ٔ) جاء الحديث في :غريب الخطابي ّ ،َِٔ/كالغريبيف ْ ،ُُْٗ/كتفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم
كمسمـ ُِٓ ،َِّ ،كالفايؽ ِ ،ُّٓ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ِِ/كالنياية ّ. َُٕ/
(ٕ) الغريبيف ْ .ُُْٗ/كمثمو في غريب الخطابي ّ ،َِٔ/كتفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ
ُِٓ ،َِّ ،كالفايؽ ِ ،ُّٓ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ِِ/كالنياية ّ . َُٕ/ينظر :تيذيب المغة ّ ْٕ/بعزك إلى
ابف شميؿ ،كلساف العرب(ضيع) ٖ ُِّ/بعزك إلى النضر كذلؾ بحكاية أبي عبيد محمد بف أحمد اليركم في
الغريبيف.
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تي ٍع ىك ي
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كما ىكلى ٍـ ىيقي ٍد
ى
اء لى ٍـ ىي ٍشيى ٍد يخ ي
طىباقى ي
ص ن

ً
يف
ًرىك نابا ًإلىى أى ٍك ىر ًارىىا ح ى

طربؿ – ( ًط ٍرىباؿ):
ٓ
ً
ً
ًفي ح ًد ً
اؿ
يثً(( :إ ىذا َّ
الم ٍش ىي))  ،قاؿ ابف الجكزم ":قى ى
مر ي
أحدكـ بط ٍرىباؿ مائؿ ي
ى
فمي ٍسرع ى
ً ٔ
ً
ً
ً
َّ
ؽ ًإلىٍيو" .
مخٍيؿ؛ لتي ٍس ىتب ى
النضر :ييٍبىنى ىعمى هـ ل ى
(طعاـ طي ٍعوـ):
طعـ –
ي
و ً
ًفػي ح ًد ً
فاء
اؿ ًفي ىزٍم ىزـ ،إًَّنو:
يث ٍابف ىعبَّاس رضي ا﵀ عنو أىنو قى ى
ى
اـ طي ٍعـ كش ي
ى
((طع ي
ٕ
َّ
ً
يس ٍقوـ))  ،أحمد بف محمد اليركم":قى ى
اؿ ٍابف يش ىمٍيؿ :ييقىاؿ :إ َّف ىى ىذا الط ىع ىاـ طي ٍع هـ ،أىم :يي ٍشبعي
ًمٍنوي ًٍ
اؿ ىج ىار ا﵀
شبعي"ٖ.
كقى ى
طع يـ آك يؿ ىذا الطعاـ ،أم :ما ىي ى
اإلٍن ىس ي
اف ،كما يي ى
اؿ ٍابف يشمٍيؿ :أىم :ىيشبع ًمٍنوي ًٍ
َّ
اف .ييقىاؿ :إً َّف ىى ىذا الطَّ ىع ىاـ طي ٍع هـ ،أىم:
الزىم ٍخ ىش ًر ُّ
م":قى ى
اإلٍن ىس ي
ي
ى
ط ًع ىم وة،
اـ أى ٍ
اؿ :إًَّنيىا ى
يؼ ،طه ٍع هـ ،ىج ٍمعي ى
ط ىع واـ ،ىكأَّىنوي قى ى
كف تى ٍخ ًف ه
يي ٍشبعي ىمف أ ىكمىو .ىكىي يج ي
كز أ ٍ
ىف ىي يك ى
ط ىع ي
و َُ
ص ُّؿ أىص ً ٗ ً
ىكما يقىا يؿً :
ىج ىكيده"ُ.
معىنى :أَّىنيىا ىخٍي ير طى ىع واـ كأ ٍ
ى ي
ىسىباد  ،ىكاٍل ٍ
الؿ كسٍب يد أ ٍ
ٍ
(ُ) الحديث في :غريب أبي عبيد ِ ،ِٖٕ-ِٖٔ/كغريب الحربي ِ ،ّٖٔ/ِ ،ُٖٔ/كالغريبيف ْ ،َُُٔ/كغريب
الخطابي ِ ،ْْٔ/كالفائؽ ّ ،ْٖ/كمشارؽ األنكار ُ ،ُّْ/ِ ،ُّٖ/كغريب ابف الجكزم ِ،ِٕ/

كالنياية

ّ.َْْ ،ّّْ ،ُُْ/
(ِ) الشاعر ىك جميؿ بف معمر  ، ،كما في غريب أبي عبيد ِ ،ِٗٓ/كالفائؽ ّ ،ُٓ/كتيذيب المغة ٗ،ِّ/كلساف
العرب (طبؽ) َُ.ُِْ/
(ّ) ديكانو.ُّٕ :
(ْ) غريب الحديث .ّٖٔ/ِ :كنحكه في غريب أبي عبيد ِ ،ِٗٓ/كغريب الخطابي ِ ،ْْٔ/كالنياية ّ.ُُْ/
ينظر :تيذيب المغة ٗ،ِّ/كلساف العرب (طبؽ) َُ ،ُِْ/الركايات فييا بعزك إلى األصمعي.
(ٓ) الحديث في :غريب أبي عبيد ِ ،ُٖ/كالغريبيف ْ ،ُُّٔ/كالفائؽ ِ ،ّٕٓ/كغريب ابف الجكزم ِ،َّ/
كالنياية ّ .ُُٕ/ينظر :تيذيب المغة ُْ ،َْ/كلساف العرب (طربؿ) ُُ.ََْ/
(ٔ) غريب الحديث .َّ/ِ :كالنياية ّ .ُُٕ/ينظر :تيذيب المغة ُْ ،َْ/كلساف العرب (طربؿ) ُُ.ََْ/
(ٕ) جاء الحديث في :غريب الحديث ألبي عبيد ْ ،ِٖ/كالغريبيف ْ ،َُُٕ/كغريب الخطابي ِ ،ّْٖ/كتفسير
غريب ما في الصحيحيف ِٕ ،كالفائؽ ِ ،ِّٔ/كمشارؽ األنكار ُ ،َِّ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ّْ/كالنياية
ّ.ُِٓ/

(ٖ) الغريبيف.َُُٕ/ْ :
(ٗ) يقىا يؿ ىذلً ى ً
الدىاء ك ً
َّج ًؿ ًذم َّ
اإل ٍرب .ينظر :لساف العرب (أرب) ُُ.ّٖٓ/
ؾ لمر ي
ي
الد ً
(َُ) ىك َّ
اىي ال يػمىن ٌك ير  .ينظر :مقاييس المغة ّ ،ُِٕ/كتصحيح التصحيؼ كتحرير التحريؼ ِّٔ.
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طػمػػس – (األطمىس):
ً ً ً
طمى ىس ىس ىرؽ))ِ ،قاؿ أحمد بف
قطع ىي ىد يم ىكلَّد أى ٍ
في ىحديث أىبي ىب ٍك ور رضي ا﵀ عنو(( :أَّىنوي ى
اؿ ٍابف يشمٍيؿ :األطمىس :المّْص ،ي ىشبَّو ّْ
بالذ ً
ئب"ّ.
محمد اليركم":قى ى
ي
ى
ظرر – (الظّْ ىرار):
كؿ المَّ ًو إًَّنا ن ً
الصٍي ىد فى ىال ىن ًج يد
يد َّ
في حديث ىع ًد ّْ
ت ىيا ىر يس ى
م ٍب ًف ىحاتًوـ الطَّائً ّْي ،قى ى
صي
ى
اؿ (( :يقٍم ي
ْ
النضر :الظّْرار ،ك ً
ً
َّ ّْ
ً
اؿ َّ
اح هد ،ىكجمعو:
صا))  ،قاؿ الزمخشرم :ى"كقى ى
س ّْك نينا إًال الظ ىرىار ىكشقَّةى اٍل ىع ى
ى ى
ً ٓ
اؿ َّ
يض"ٔ.
أ
ىظَّرةى"  .كقاؿ ابف الجكزم ":قى ى
أممى هس ىع ًر ه
النضر :يى ىك ه
حجر ٍ

ظ ػيػػر – (ظيرانيا):
ً ً
ً
كسى األشعرم رضي ا﵀ عنو(( :أَّىنوي ىك ىسا ًفي ىكفَّ ى ً
ارة اٍلىي ًم ً
كبيف
يف ثى ى
في ىحديث أىبًي يم ى
ُ
اني :قريةه مف
كم ىعقَّدا))  ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم":قاؿ النضر :الظير ُّ
ظى ٍيرانيِّا ي
جاء بً ًو ًمف الظَّ ٍير ً
اف"ِ.
قيىرل البحريف ينسج بيا ثياب ،ه
ثكب يي ي
(ُ) الفائؽ .ِّٔ/ِ :كنحكه في مشارؽ األنكار ُ ،َِّ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ّْ/كالنياية ُِّٓ/
الركايات بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ِ ُْ/كقاؿ أيضان ":كلو ج ٍزء مف َّ
الط ىعاـ ىما ىال يجزء لىوي .ىك ىما
ى ي
َّ
ً
ً
ً
ت ىعمىٍيو ،أىم :قى ىدرت ىعمىٍيو" ،
ىي ٍ
ط ىع يـ آكؿ ىى ىذا الط ىعاـ أىم ىما ي ٍشبع .قىا ىؿ :كالطي ٍع يـ أ ٍىيضان :القي ٍد ىرة .ييقىاؿ :طىع ٍم ي
كلساف العرب (طعـ)ُِ ّّٔ/بغير عزك.
(ِ) الحديث في  :الغريبيف ْ ،ُُٕٕ/كالفائؽ ِ ،ّٔٔ/كالنياية ّ.ُِّ/

(ّ) الغريبيف .ُُٕٕ/ْ :كمثمو في الفائؽ ِ ،ّٔٔ/كغريب ابف الجكزم ّٔ/ِ :في تفسير ح ًد ً
يث:
ى

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

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

ِ ،ّٓ/كالنياية ّ.ُٓٔ/

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

(ٔ) غريب الحديث .ّٓ/ِ :كمثمو في النياية ّ ُٓٔ/بغير عزك .ينظر:تيذيب المغة ُْ ،ِٓٓ/كلساف
العرب(ظرز)ُْٕٓ/بعزك إلى النضر.
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الصرؼ):
عدؿ – ى
(الع ٍد يؿ ىك ٍ
ً
كًفي ً
ص ٍرفان ىكىال
ى
((مف شرب اٍلخمر لـ يقبؿ ا﵀ مٍنوي ى
الحديث :ى
ى
اؿ َّ
يضة.
ى
عبيد أحمد بف محمد
اليركم ":ىق ى
الع ٍد يؿ :اٍلفى ًر ى
النضر :ى

ً
يف لىٍيمىة))ّ ،قاؿ أبك
ىع ٍدالن أ ٍىرىبع ى
الصرؼ :التكبة"ْ.
ىك ٍ

(م ٍع ًرضان):
عرض – ي
ً ً
يسٍي ًف ىع يجيىٍيىنةى ،فى َّ
اف يم ٍع ًرضان))ٓ ،قاؿ أحمد بف
فػػي ىحديث يع ىم ىر رضي ا﵀ عنو(( :أالى ٌ
اد ى
إف أ ى
اداف مع ًرضان) ،أم :يعرض إذا قيؿ لو ال ً
تستد ٍف فال
ي ي
محمد اليركم":قاؿ ابف شميؿ( ، :فى َّ ى ي ٍ
ٔ
ضؿ عياض السّْبت ُّي ":مع ًرضا عف َّ ً
يحة ًفي أىال يفعؿ ىذلًؾ ىكىال
ىي ىقب ٍؿ"  .كقى ى
اؿ أيىبك ى
الف ٍ
النص ى
يٍ ن ى
ً
يف ،قىالىوٍ :ابف يش ىمٍيؿ"ٕ.
ىي ٍستىد ي
(ع ٍرطىىبة):
عرطب – ى

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

ِ.ُِٕ/ّ ،ُٕٔ/

(ِ) الغريبيف .ُُِّ/ْ :كمثمو في الفايؽ ِ ،ِّٖ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ٓٗ/كالنياية ّ.ُِٕ/
ينظر :تيذيب المغة ٔ ،ُّٔ/كلساف العرب (ظير) ْ ِٓٗ/الركايتاف بعزك إلى النضر.

(ّ) الحديث في :الغريبيف ،ُِّٕ/ْ :كتفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ ِْٕ ،كغريب
ابف الجكزم ُ ،ٖٓٓ/كالنيايةّ.ِْ/

(ْ) الغريبيف .ُِّٕ/ْ :كمثمو في :تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ ِْٕ ،كغريب ابف
الجكزم ُ ،ٖٓٓ/كالنيايةّ ِْ/الركايات بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ِ ُِٓ/بعزك إلى النضر،
كلساف العرب(عدؿ) ُُ ّْْ/بغير عزك.

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

ّ.ُِٓ/

(ٔ) الغريبيف.ُِٓٗ/ْ :

(ٕ) مشارث األنكار .ٕٓ/ِ :كغريب ابف الجكزم ِ ٖٔ/بعزك إلى بف شميؿ ،كالنياية ّ ُِٓ/بغير
ً
تستىًد ٍف فى ىال ىي ٍقىب يؿ" .ينظر :تيذيب المغة ُِّٗ/بعزك إلى
عزك ،كالركاية فييما ":يي ٍع ًر ي
ض إًذا قي ىؿ لىوي ىال ٍ
النضر،كلساف العرب (عرض) ٕ ُٕٔ/بركاية ابف األثير.
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ً
في الحديث(( :إً َّف المَّو ٍ ً
َّ
طىبة أ ٍىك يككبة))ُ ،قاؿ
ب ىع ٍر ى
صاح ى
ى
يغفر ل يك ٌؿ يم ٍذنب إًال ى
ِ
الزمخشرم ":ىك ىعف َّ
النضر :األكتار كميىا مف ىج ًميع المالىي .ىكعنوي :الطبؿ" .

(الع يزكز):
عزز – ى
في ىح ًديث ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىمٍي يم و
كف(( :لى ٍك َّ
فحمىبيا ىما فرغى ًم ٍف حمىٍبيا
رجال ى
أخ ىذ ىشاة ىع يزك انز ى
أف ي
ّ
عزكز :بيّْنةي ً
اؿ َّ
الع ىزاز،أ ىىر ىاد
النضر:
يصمّْي الصَّمكات
ىحتَّى أ
م":كقى ى
ه ىى
ى
الخمس))  ،قاؿ الزمخشر ى
ى ى
الص ىالة"ْ.
أىنو :يي ىخفؼ َّ
الع ٍزىمة):
عػػزـ – ( ى
يث(( :الزكاةي ع ٍزمة ًمف ع ىزم ً
في اٍلح ًد ً
ات المَّ ًو تى ىعالىى))ٓ ،قاؿ أحمد بف محمد اليركم ":قاؿ
ى
ى ى ٍ ى ى
ٔ
حؽ ًم ٍف يحقيك ً
ىمّّ :
اجب ًمما أكجب ا﵀ تعالى" .
ؽ ا﵀ ،كك ه
ابف شميؿ :أ ٍ
صـ):
عصػـ – (األ ٍ
ىع ى
يدخ يؿ ًمف النّْس ً
فػي اٍلح ًد ً
صـ))ٕ ،قاؿ أحمد بف
يث :ى
اء الجنةى إالَّ ًم ٍث يؿ ي
((ال ي
الغ ىراب األ ٍ
ى
ى
ىع ى
ى
احٍي ًف؛ ًأل َّ
اح ٍي الطَّائً ًر بً ىمٍن ًزلى ًة ىي ىدٍي ًو،
محمد اليركم":قى ى
ىف ىجىن ى
ض ال ىػجىن ى
اؿ ٍابف يش ىمٍيؿ :ىك األٍىبىي ي
"ٖ.
ؼ):
(الع ٍ
ط ي
عطؼ – ى
(ُ) الحديث في :غريب أبي عبيد ْ ،ِٕٗ/كالغريبيف ْ ،ُِٓٗ/كالفائؽ ِ ،ُِْ/كغريب ابف الجكزم

ِ ،ٖٕ/كالنياية ّ.ُِٔ/

طبةي:
الع ٍر ى
(ِ) الفائؽ .ُِّ/ِ :ينظر :لساف العرب (عرطب) ُ ،ْٓٗ/كفيو قاؿ ابف منظكر ":عرطب :ى
الحىبشة".
طىٍب يؿ ى
(ّ) جاء الحديث في :الفائؽ.ِْٕ/ِ :

(ْ) الفائؽ .ِْٕ/ِ :ينظر :تيذيب المغة ُ.ٔٔ/

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

(ٔ) الغريبيف .ُِّٕ/ْ :كمثمو في غريب ابف الجكزم ِ ،ّٗ/كالنياية ّ ِِّ/بغير عزك .ينظر:

تيذيب المغة ِ ِٗ/بعزك إلى النضر ،كلساف العرب (عزـ) ُِ ََْ/بغير عزك.

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

ِ ،َُِ/كالنياية ّ.ِْٗ/

(ٖ) الغريبيف .ُِٖٕ/ْ :كمثمو في غريب الحديثَُِ/ِ :بعزك إلى النضر ،كالنياية ّ ِْٗ/بغير
عزك .ينظر :تيذيب المغة ِ ،ّٓ/كلساف العرب (عصـ) ُِ َْٔ/الركايتاف بعزك إلى ابف شميؿ.
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ُ
ضؿ عياض
((متى ىعطّْف نا بً ًمٍم ىحفى وة))  ،قى ى
اؿ أيىبك ى
الف ٍ
في حديث ابف عباس رضي ا﵀ عنو :ي
ّْبتي":ىك تىرّْديؾ بًالثَّك ًب عمىى م ً
نكبيؾ ىكالَّ ًذم ىي ٍف ىع يؿ َّ
الحر"ِ.
اس ًفي ّْ
الس ُّ
الن ي
ى
ٍ ى ى
عقر – ( ً
عاق ير الخمر):
كؿ ً
ا﵀ ً
((ال ي ٍد يخ يؿ الجنةى معاقر ىخم ور))ّ ،كاٍلح ًد ً
ً ً
ً
عاق ىر
يث(( :كلعف ىر يس ي
ى
في اٍل ىحديث :ى ى
ٍ
ي
ْ
ضر بف يشمٍيؿً :
اؿ َّ
عاق ير الخمر :يى ىك الَّ ًذم إذا
الخ ٍم ًر))  ،قاؿ أبك سميماف الخطابي ":قى ى
ى
الن ٍ ي
ى
ٔ
ٓ
كجدىا ىش ًربيا"  .كًفي اٍلح ًد ً
((ليس ىعمىى ىز و
اف يع ٍقر))  ،قاؿ أحمد بف محمد
يث ال ٌش ٍعبًي:
ى
ى
ٕ
ً
كىا ًم ىف َّ
النبً ّْي
ميهر"  .أما في الحديث :ى
يجةى أيىب ى
((زَّك ىج ىخد ى
اليركم":كقاؿ ابف شميؿ :ي
الع ٍقرٍ :
اىا يحمَّةن ،ك ىخَّمقىتٍوي بً ىخميك و
اؿ « :ىما
اؽ قى ى
كرا ،ىفمى َّما أىفى ى
ؽ ،ىكىن ىح ىر ٍ
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ،ىك ىك ىس ٍ
ت أىىب ى
ى
ت ىج يز ن
ى
ٖ
ىى ىذا اٍل ىع ًق يير ،ىك ىى ىذا اٍل ىعبً يير ،ىك ىى ىذا اٍل ىحبً يير؟))  ،فقاؿ أبك مكسى المديني":قاؿ ابف شميؿ :ىناقىةه
ً
ً
الع ٍقر  :ال يككف إال في القكائـ  ،كقد ىعقى يركهي  ،إذا قي ًط ىع قائمةه مف
ىعق هير ،ى
كج ىمؿ ىعق هير ،ى
قكائمو"ٗ.

ىعىناقنا):
عنؽ – (أ ٍ

(ُ) جاء الحديث في :مشارؽ األنكار ِ.ُٖ/

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

(ّ) الحديث في :النياية ّ.ِْٕ/

(ْ) الحديث في :غريب الخطابي ُ.ُٗ/
(ٓ) غريب الحديث.ُٗ/ُ :

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

(ٕ) الغريبيف .َُّٖ/ْ :كمثمو في :غريب ابف الجكزم ّ ،ِْٕ/كالنياية ّ ِْٕ/بغير عزك .ينظر:

تيذيب المغة ُ ،ُْٗ/كفيو أيضان عف ابف شميؿ ":ىكجمعو أىعقار" ،كلساف العرب (عقر) ْ ، َّّٔ/بغير
عزك.
(ٖ) الحديث في  :غريب الحربي ّ ،ِٗٗ/كالفائؽ ُ ،ُُٓ/كالمغيث  ،ُْٖ/ِ :كالنياية ّ. ِِٕ/
(ٗ) المغيث . ُْٖ/ِ :كنحكه في النياية ّ . ِِٕ/كتيذيب المغة ٓ ،ِْ/كالركايتاف بغير عزك إلى ابف شميؿ أك
أك غيره .
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ً
ً ً
ً
ّْ
الن ً
ط ىك يؿ َّ
ام ًة))ُ ،قاؿ أبك سميماف
كف أى ٍ
اس أ ٍ
في ىحديث(( :اٍل يم ىؤذين ى
ىعىناقنا ىي ٍكىـ اٍلقىي ى
اؿ :إً ىذا أىٍل ىج ىـ َّ
ب إًلىٍي ًو َّ
ؽ ىي ٍكىـ
ض ير ٍب يف يش ىمٍي وؿ ،قى ى
اس اٍل ىع ىر ي
الخطابي ":ىكاٍل ىك ٍجوي ى
الن ٍ
اآلخ ير ىذ ىى ى
الن ى
ً
ً
ً
ً
(إعىناقان) ،ب ىك ٍسر
ام ًة ،ى
طالى ٍ
يف ٍ
ت أٍ
ىعىناقييي ٍـ؛ لىئال ىي ٍغ ىش ي
ب .ىكىرىكاهي ىب ٍع ي
اى ٍـ ىذل ىؾ اٍل ىك ٍر ي
ض اٍل يم ىح ّْدث ى
اٍلقىي ى
األىلًؼ ،أم :إسراعان إلى َّ ً ً
العىنؽ"ِ.
الجنة ،مف ىسٍير ى
ٍى
ً
غ ػمػػؽ – (أرض ىغمقة) :
ًفي ح ًد ً
يث عمر رضي ا﵀ عنو ًحيف كتب ًإلىى أبي يعىبٍي ىدة رضي ا﵀ عنو (( :إًف
ى
ّ
أرض ىغ ًمقىةه:
ٍاأل ٍيريدف أىرض ىغ ًمقة ))  ،قاؿ أبك عبيد أحمد محمد اليركم":كقاؿ ابف شميؿ :ه
و
ىغ ًمقىةه :ىال ً
تج ُّ
ط ير" ْ.
الم ى
ؼ بكاحدة .ىكال ىي ٍخميفيا ى

ضات):
غمض – (ال يػم ىغ ٌم ى

في حديث معاذ(( :إيا ىكـ كم ىغم ً
اؿ َّ
النضرً :ى ىي
يمكر))  ،قاؿ الزمخشرم":قى ى
ي ٌ ى
ضات ٍاأل ي
ي
ٔ
ظاـ ،يركبيىا الرجؿ ،ىك يى ىك يعرفيىا؛ لكنو يغمض ىعٍنيىا ،ىكأىف لـ يرىىا" .
اٍل ًع ى
غػػكؿ _ (الغائمة):
ٓ

(ُ) الحديث في:الغريبيف ْ ،ُّّٔ/كغريب الخطابي ُ ،ّٓٗ/كالفائؽ ّ ،َّ/كمشارؽ األنكار ِ ،ِٗ/كغريب ابف
ابف الجكزم ِ ،َُّ/كالنياية ّ.َُّ/
(ِ) غريب الحديث .ّٓٗ/ُ :كنحكه في الغريبيف ْ ،ُّّٔ/كالفائؽ ّ ،َّ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ُُّ/كالنياية
كالنياية ّ ، َُّ/كالمركيات بغير عزك .ينظر :لساف العرب (عنؽ) َُ.ِّٕ/
(ّ) الحديث في :غريب أبي عبيد ّ ،ّٗٗ ،ُٖ/كالغريبيفْ ،ُّٖٖ/كالفائؽّ ،ٕٔ/كغريب ابف الجكزمِ،ُْٔ/
كالنياية ّ.ّٖٖ/
ب
كع ٍش ه
لـ أجد عند غيره مف أصحاب الغريب .ينظر :تيذيب المغة ٖ ، ّٗ/كفيو أيضان ":ي
المطى ير " ،كلساف العرب (غمؽ) َُ.ِٗٓ/
ىع ٍنوي ى

(ْ) الغريبيف. ُّٖٖ/ْ :
ً
ؽ :ىكثً ٍير ً
ىغ ًم ه
الماء ،ىال يي ٍقمعي
ي ى
(ٓ) جاء الحديث في :غريب أبي عبيد ْ ،َْٗ/كالفائؽ ّ ،ٕٕ/كالمغيث ِ ،ِّٗ/كالنياية ّ.ّٖٕ/

(ٔ) الفائؽ .ٕٕ/ّ :كمثمو في المغيث ِ ِّٗ/بعزك إلى النضر كلكف ركايتو (يركميا) بدال مف (يركبيا) ،كمثمو في
في النياية ّ ّٖٕ/بغير عزك .ينظر :لساف العرب (غمض) ٕ ََِ/بركاية ابف األثير.

676

1442هـ2020/م

– ملحق العدد ()22

ّْ
شيء ىعف
يتحكؿ
آىا أحد يكـ
فميؤذف فىًإَّنوي ىال َّ
في حديث عمر رضي ا﵀ عنو ً(( :إذا ىر ى
ه
ً
ً
ً ً َّ ً
داء ىكىال
ىخٍمقو الذم يخمؽ لىوي ،ىكلىكف لىييـ سحرة كسحرتكـ ،ىكي ٍكتب في يع ٍي ىدة المماليؾ :ىال ى
ُ
اؿ ٍابف يش ىمٍيؿ:
ًخٍبثىةى ىكىال غائمة ىكىال
تغييب))  ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم:قى ى
ى
ماؿ يمشتريو الَّ ًذم أ َّىداهي ًفي ثى ىمنً ًو"ِ.
غاؿ ى
الغائًمىةي :أىف يككف مسركقان ،فىًإذا استيحؽ ى

غيب – (التَّ ٍغيًيب):
ًفي ح ًد ً
اء ىكىال ًخٍبثىةى ىكىال تى ٍغيًيب))ّ ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد
يث يع ٍيدة َّ
الرقيؽ :ى
ى
((ال ىد ن
ً ْ
َّ
ضالَّة ىكىال ليقىطىة ،كال يم ىز ً
عزعان ،أم ىمعبان" .
اليركم":قى ى
يعو ى
اؿ ابف يش ىمٍيؿ :التَّ ٍغيًيب :أال ىيبً ى
فػرسخ – ى(ر ً
اس ىخ):
الشُّر فىر ً
ً ً
ً
ب ىعمىٍي يكـ َّ
ص َّ
اس ىخ إً َّال
كبٍيف أ ٍ
((ما ىبٍينكـ ى
ىف يي ى
في ىحديث يح ىذيفة رضي ا﵀ عنو :ى
ي
ت ىر يج وؿ))ٓ ،قاؿ أبك عبيد ":قى ٍكلو( :فراسخ) ،ىبمغنًي ىعف َّ
اؿ:
النضر ٍبف يش ىمٍيؿ ،أَّىنو قى ى
ىم ٍك ي
ير ىدائًوـ ىال فيرجةى ًف ً
ييقىاؿ :لً يك ّْؿ ىشي وء ىكثً و
ت ىعمىٍيىنا
ىع ىراب:
يو :فى ٍر ىس هخ .ىكقد قى ى
أغضىن ٍ
اؿ بعض ٍاأل ٍ
ى
ٍى
ٍ
ً
ً
ً
(ما فييىا
(العٍي يف) :أ ٍ
رس هخ .فػ ى
اء أىيَّامان ب ىعٍي وف ىما فييىا فى ى
َّم ي
كـ اٍل ىمطى ير أىيَّامان .ىكقىكلو :ى
الس ى
ىف ىي يد ى
رس هخ) ،ىيقيكؿ :لىٍي ىس ًفييىا فيٍر ىجةه ىكىال إقالعه .ىكييقىاؿٍ :انتىظى ٍرتيؾ فى ٍر ىسخان ًم ىف َّ
النيى ًار ،ىي ٍعنًي:
فى ى
اس ىخ) أ ً
طىكيالن .كىال أرل (الفىر ً
ت إً َّال مف ىى ىذا"ٔ.
يخ ىذ ٍ
ى
ى
ت إبمكـ):
ىفرض ٍ
فرض – (أ ى

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

(ٔ) غريب الحديث .ُِّ/ْ :كمثمو في الغريبيف ٓ ،ُْْْ/الفائؽ ّ ،ُُِ/كغريب ابف الجكزم

ِ ُٖٓ/الركايتاف بعزك إلى النضر ،كالنياية ّ ِْٗ/بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ٕ،ِٔٗ/كلساف
العرب (فرسخ) ّ ْْ/الركايتاف بعزك إلى النضر. ،
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ب ًإلىٍي ًو
قاؿ أبك سميماف الخطابي ":كفيو قى ٍك هؿ آ ى
ىخر ،ىذ ىى ى
ت إبمكـ) ،إذا كجب ٍ ً
ت
ىشن ىق ٍ
ىفرض ٍ
ت فييىا الفريضةي ،ك(أ ى
ى ىى
تىقيك يؿ( :أ ى

م.د .حكيم عبدالنيب حسن إبراهيم

َّ
ب
ض ير ٍب يف يش ىمٍي وؿ ،قى ى
الن ٍ
الع ىر ي
اؿ :ى
إبًمكـ)"ُ.

ف ار ( -فركة الرأس):
أسيا ًمف كر ً
يث عمر(( :كسئؿ عف ح ٌد ٍاألىم ًة فىقىا ىؿ :إً َّف األمةى أٍلقىت فىركة ر ً
ًفي ح ًد ً
اء
ىٍ ى
ى
ي
ٍ ىى
ي ىى
ى
ى
ٍى
ً
َّ
الدار))ِ ،قاؿ الزمخشرم ":ىك ىعف َّ
كس ىرل ىي
النضر :فى ٍرىكة ىرأسيىا :خمارىا .ىكقى ى
اؿ :فى ٍرىكة ٍ
ى
التَّاج"ّ.
فرع – (اٍلفى ىرىع ًة):
ً و
َّة ,فىما تىأٍمرنا ؟ قى ى ً
ًً ً
ً
ًفي ح ًد ً
يثً(( :إَّنا يكَّنا ىن ٍف ىر ي
ع فى ىرعان في اٍل ىجاىمي ى ي ي ى
ى
اؿ :في يك ّْؿ ىسائ ىمة ىف ىرعه تى ٍغ يذكهي
ًً ْ
ً
اؿ َّ
ض ير ٍب يف
ت بًمى ٍحمو))  ،قاؿ إبراىيـ الحربي ":قى ى
الن ٍ
ص َّد ٍق ى
ىماشىيتي ىؾ ىحتَّى إً ىذا ٍ
استى ٍح ىم ىؿ ىذىب ٍحتىوي فىتى ى
اإلبً يؿ ع ٌدان معميكمان ىذبحكا ك ً
اؿً :إ ىذا ىبمى ىغ ًت ًٍ
احدان ًم ٍف
ٍب يف يش ىمٍي وؿ :يسئً ىؿ يرٍؤىبةي ىع ًف اٍل ىف ىرىع ًة ,فىقى ى
ى ىٍ
ىي ى
ً
الص ًغ يير ًم ىف ًٍ
اإلبً ًؿ يي ٍذىب يح كىال ييٍن ىح ير ,فىَّريعكا تى ٍف ًريعان ًفي ٍاأل ٍىر ً
اؿ ىع ٍم يرك
ض ىخ َّ
ص ىغ ًارىىا ,ىك َّ
اصةن ,قى ى
ى
ٓ
ىعمىى أ َّ
يحيىا
ؽ ًد ىينيي ٍـ
ٍب يف قى ًم ىيئةى:
ىف ًدينً ىي قى ٍد يي ىك ًاف ي
اعيىا ىكىذبً ى
إً ىذا ىن ىس يككا أى ٍف ىر ى
اؿ :أ َّىك يؿ َّ ً
كييقىا يؿ ًفي ٍاألىمثى ً
ىم :يي ٍذىب يح أ َّىكليوي  ،ىك ىما يي ٍذىب يح أ َّىك يؿ النّْتىا ًج,
صطى ي
اد ،أ ٍ
الصٍيد فى ىرعه ,ىكيي ٍ
ٍ
ى
ً ً ٔ
اد ىن ٍح يف ألٍىنفيسىنا" .
صطى ي
ىكىن ٍ
فشغ – (تىفى َّش ىغ):
َّ ً
ًفي ح ًد ً
يث َّ
الكلىد؟))ٕ ،قاؿ إبراىيـ الحربي":
النجاشي(( :أَّىنوي قى ى
ى
اؿ لقيريش :ىى ٍؿ تىفىش ىغ في يك يـ ى
ُ
ً
اؿ َّ
ىم :ىكثيىر" .
الحربي ":قى ى
الن ٍ
ض ير ٍب يف يش ىمٍي وؿ :تىفى َّش ىغ في يك يـ اٍل ىكلى يد ،أ ٍ
(ُ) غريب الحديث.ْٖ/ِ :

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

ِ ،ُُٗ/كالنياية ّ.ِْْ/

(ّ) الفائؽ .َُٔ-َُٓ/ّ :كنحكه في الغريبيف ُْْْٓ/بعزك إلى يشعبة ،كغريب ابف الجكزم ِ،ُُٗ/
كالنياية ّ ِْْ/بغير عزك .ينظر :لساف العرب (فرا) ُٓ .ُِٓ/الركايات بغير عزك.

(ْ) الحديث في :غريب الحربي ُ.ٕٕ/

كذبيحيا".
اعيا
ي
(ٓ) ديكانو ،ِّ :كالركاية فيو":كاني أرل ديني يكافؽ دينيـ  ....إذا نسككا أفر ي
(ٔ) غريب الحديث.ُٕٗ/ُ :

(ٕ) الحديث في :غريب ابف قتيبة ِ ،ُُِ/كغريب الحربي ِ ،ْٕٔ ،ْٔٔ/كالغريبيف ٓ ،َُُٓ/كغريب
كغريب الخطابي ِ ،ْٕٓ/كالفائؽ ّ ،ُُٗ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ُٗٓ/كالنياية ّ.ْْٖ/
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طر):
ف ػطػػر – (الفى ٍ
ً ً
ً
طر))ِ ،قاؿ أحمد بف محمد اليركم":
اؿ :يى ىك الفى ٍ
الم ٍذم فىقى ى
في ىحديث يع ىم ىر :ي
((سئؿ ىع ًف ى
ّ
ىكىرىكاهي َّ
ٍخكذ
ضـ اٍلفىاء"  .ككذلؾ قاؿ":كقاؿ النضر( :اٍلفي ٍ
النضر بف يش ىمٍيؿ (اٍلفي ٍ
طر) :ىمأ ي
طر) ،بً ى
ت قى ىد ىماهي ،إذا ىسالىتىا"ْ.
مف :تىفىطَّ ىر ٍ
فمؾ – (اٍلفمؾ):
ًفي ح ًد ً
يث ٍاب ًف م ٍس يع و
اؿ ىر يج هؿ ًعٍن ىدهي :إً َّف فيالن نا ىلقىع فى ىر ىسؾ ،فىيي ىك ىي يدكر ،ىكأَّىنوي ًفي
كد(( :قى ى
ى
ى
ىفمىؾ))ٓ ،قاؿ الزمخشرم ":ىك ىعف َّ
ىع ىاربً ّّي :ىأرٍىيت إبمي ٍترعد ،ىكأَّىنيىا فمؾ ،قمت :ىما
النضر ،قى ى
اؿ أ ٍ
الريح ،فرأيتو ىي ًجيء ىكي ٍذىب كيمكج"ٔ.
اٍلفمؾ؟ قى ى
الماءً ،إذا ى
ضربتو ٌ
اؿ :ى
(يتىىفٍم ىف يؿ ):
فمؿ – ى
اؿ َّ
النضر:
((خ ىرىج ىعمىٍيىنا ّّ
عمي ىك يى ىك ىيتىىفٍم ىف يؿ))  ،قاؿ الزمخشرم ":قى ى
في حديث السُّممي :ى
ً
ؾ ًفي
الخ ى
اء ىكال ًػم ٍس ىكا ي
ىج ىعؿ في ىال هف ىيتىىفٍم ىف يؿ ،أىم :ييقىارب ىبيف ي
اء يمتىىفٍمفالنً ،إ ىذا ىج ى
طا .ىكييقىاؿ :ىج ى
ًً
كصو ،ىك ًك ىال التَّ ٍف ًس ىيرٍي ًف يم ٍحتى ىم هؿ"ٖ.
فيو ،ىي يش ي
(فك ىع ًة َّ
النيى ًار):
فكع _ ٍ
ٕ

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

بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ٖ ،ْٓ/كلساف العرب (فشغ) ٖ. ْْٕ/

(ِ) الحديث في :الغريبيف ٓ ،َُْٔ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ََِ/كالنياية ّ .ْٖٓ/ينظر :تيذيب
المغة ُّ ِِِ/بركاية النضر ،كلساف العرب (فطر) ٓ.ٓٓ/

(ّ) الغريبيف .َُْٔ/ٓ :كمثمو في غريب الحديث ،ََِ/ِ :بعزك إلى النضر.

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

ط ير مأخكهذ مف تفطٌرت قى ىدماه ىد نما ،أىم :سالتا .قىا ىؿ :كفىطىر
ُّ ،ِِِ/كالركاية فيو ":قىا ىؿ ٍابف يش ىمٍيؿ :الفى ٍ
ناب ا ٍلىب ًعير :إًذا طمع".
ي
(ٓ) الحديث في :غريب أبي عبيد ْ ،ٗٔ/كالغريبيف ٓ ،ُْٕٓ/كالفائؽ ّ ،ُُْ/كالنياية ْ.ِٔٓ/
(ٔ) الفائؽ .ُُْ/ّ /كنحكه في الغريبيف ٓ ُْٕٓ/بغير عزك.

(ٕ) الحديث في :الغريبيف ٓ ،ُْٕٓ/كغريب الخطابي ِ ،ُِٕ/كالفائؽ ّ ،َُْ/كالنياية ّ.ُْٕ/

(ٖ) الفائؽ .ُُْ/ّ :كنحكه في الغريبيف ٓ ،ُْٕٓ/كغريب الخطابي ِ ُِٕ/بغير عزك ،كالنياية

ّ ُْٕ/بركاية الخطابي .ينظر :لساف العرب (فمؿ) ُُ ّّٓ/بركاية الخطابي.
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((احبًسكا ً
ًفي الح ًد ً
صٍبىي ىان يك ٍـ
يث:
ى
ٍ ي
الع ىش ً
الخطابي":فكعةي ً
اء :إً ٍقبا يؿ المٍَّي ًؿ.
ٍى
َّأكلًو"ِ.
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حتَّى تى ٍذىب فىكعةي اٍل ًع ىش ً
اء))ُ،
ىى ٍى
ى
أتيتيو ًفػي فى ٍك ىع ًة
ى
ابف يش ىمٍي وؿٍ :
قاؿ ي

اف
قى ى
اؿ أيىبك يسىمٍي ىم ى
َّ
ىمً :فػي
النيى ًار ،أ ٍ

فكه – (ال ػفػػـ):

ش ىف ىدعا بًاٍل ًميضأ ًىة فىجعمىيا ًفي ً
في حديث أبي قتادة(( :ك ىش ىككا ًإلىى رس ً
ضٍبنً ًو
كؿ المَّ ًو اٍل ىعطى ى
ى
ىي
ى ىى ى
ى ٍ
ّ
اؿ َّ
النضر بف يش ىمٍيؿ :ييقىاؿ :ىأرٍىيت فى ىمو ،بًفىتٍح اٍلفىاء،
م":كقى ى
ثيَّـ اٍلتى ىق ىـ فى ىميىا))  ،قاؿ الزمخشر ى
ً
ً
ض ّْميىا"ْ.
ىكأخرج ل ىسانو مف فىمو ،بً ىك ٍس ًرىىا ،ىك ىى ىذا فى يمو ،بً ى

ت):
ق ػبػػك – (قىىب ٍك ي
و
ً ً
ً
الم ٍعتى ًكؼ قىٍبكان ىم ٍقيب ٌكان))ٓ ،قاؿ أحمد بف
((ي ٍكره أ ٍ
في ىحديث ىعطىاء (رحمو ا﵀) :ي
ىف ىي ٍد يخؿ ي
ىم :ىدفى ٍعتيوي .قاؿ :كالسماء ىم ٍقيبكةه ،أم:
محمد اليركم ":قاؿ ابف يش ىميؿ :قىىب ٍك ي
يء ،أ ٍ
ت اٍل َّش ى
مضمكمة ،كال تقؿ :مقبكبة؛ كلكف يمقىبىَّبةه"ٔ.
قدـ – (اٍلقى يد ً
كـ):
(ُ) جاء الحديث في :الغريبيف ٓ ،ُٖ/كغريب أبي سميماف الخطابي ُ ،ْْٖ/كالفائؽ ّ ،ُْٕ/كغريب
ابف الجكزم ِ ،ُُِ/كالنياية ّ.ْٕٗ/

(ِ) غريب الحديث .ْْٖ/ُ :كنحكه في الغريبيف ٓ ،ُُْٖ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ُُِ/كالنياية

ّ ْٕٗ/الركايات بغير عزك .كينظر :تيذيب المغة ّ ،ُْٕ/كلساف العرب ّ.ُٔٗ/
(ّ) الحديث في :غريب الخطابي ُ ،ُْْ/كالفائؽ ِ ،ُّٓ/كالمغيث ِ.ُِٕ/
(ْ) الفائؽ .ُّٓ/ِ :كمثمو في المغيث ِ ُِٕ/بعزك إلى النضر .
(ٓ) جاء الحديث في :غريب ابف الجكزم ِ ،ُِٕ/كالنياية ْ.َُ/

(ٔ) الغريبيف .ُْٖٗ/ٓ :كمثمو في غريب الحديث .ُِٕ/ِ :كلكف في النياية ْ ،َُ/قاؿ ابف األثير":
رفعتٍوي .ىى ىك ىذا ىرىكاهي اليركل" ،كىكذا ركايتو في تيذيب المغة ٗ ،َِٔ-ِٓٗ/كلساف
كقىىب ٍك ي
اء :أ ٍ
ىم :ى
ت ا ٍلبًىن ى
العرب (قبا) ُٓ ،ُٖٔ/بعزك إلى النضر بف شميؿ .
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ً
ً ً
ًفػي ح ًد ً
يـ َّ
يث أىبًي يى ىرٍي ىرةى:
يف ىسىنةن
النبً ُّي ىعمىٍي ًو الس ى
ٍ
ى
َّال يـ ،ىك يى ىك ٍاب يف ثى ىمان ى
((اختىتى ىف إٍب ىراى ي
ُ
اف ىيقيكؿ :قىطىعو بًاٍلقى يد ً
ً ً
كـ ،فىقيؿ
م":ك ىعف ٍابف يش ىمٍيؿ :أىنو ىك ى
باٍل ىق يدكـ))  ،قاؿ جار ا﵀ الزمخشر ى
كف :قى يدكـ :قىرىية بً َّ
بت عمى ىق ٍكلو"ِ.
الشاـ؛ ىفمـ يعرفوي ،ىكثى ى
لىوي :ىيقيكلي ى
ٍ
قرطس – (القرطاس)ّ:
قرمؿ – ً
(ق ٍرًمميَّة):
في ىح ًديث ىم ٍس يرك و
ؽ(( :تىىرَّدل ًق ٍرًم هؿ ًفي بًٍئ ور ىفمى ٍـ ىي ٍق ًد يركا ىعمىى ىنحره))ْ ،قاؿ الزمخشرم":
النضر :القرممية مف ضركب ًٍ
ىك ىعف َّ
اإلبًؿً ،ىي الصغار ،اٍل ىكثً ىيرة األكبار ،ىك ًىي حرضة
ى
الب ٍخ ًت كضاكيتيا"ٓ.
ي
قشش – (أقش):
ً
ً
ً
كف﴾ ،ك ﴿قؿ يى ىك ا﵀ أحد﴾:
في ى
اف ييقىاؿ :ل ػ ﴿قؿ ىيا أىييىا اٍل ىكاف ير ى
الحديث (( :ىك ى
ٔ
النضرً َّ :
م كاٍل ىم ىر ً
":ك ىعف َّ
ض :ىب ىأرى"ٕ.
أقش م ىف ي
الج ىد ًر ّْ ى
المقشقشتاف))  ،قاؿ الزمخشرم ى

الر ىجاؿ):
قصد – (اٍل ىم ٍقصد مف ّْ
ُ
ً ً
ً
الج ً
اؿ َّ
النضر :اٍل ىم ٍقصد مف
م":قى ى
َّدا))  ,قى ى
ض يم ىقص ن
ابف ى
اف أٍىبىي ى
اؿ ي
في ىحديث(( :أَّىنوي ىك ى
كز ٌ
الرىب ىعة"ِ.
الر ىجاؿَّ :
ّْ

(ُ) جاء الحديث في :الغريبيف ٓ ،ُُْٓ/كغريب الخطابي ّ ،ِّٔ/كالفائؽ ّ ،ُٔٓ/كمشارؽ األنكار

ِ ،ُٖٗ ،ُْٕ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ِِٔ/كالنياية ْ.ِٕ/

(ِ) الفائؽ .ُٔٓ/ّ :كنحكه في الغريبيف ٓ ،ُُْٓ/كغريب الخطابي ّ ، ،ِّٔ/كمشارؽ األنكار

ِ ،ُٖٗ ،ُْٕ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ِِٔ/كالنياية ْ ِٕ/الركايات بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة
ٗ،ٖٓ/كلساف العرب ُِ.ِْٕ/

(ّ) سيرد ذكر تفسيره في باب (ىدؼ) مف ىذا البحث .

(ْ) جاء الحديث في :الغريبيف ٓ ،ُّّٓ/كغريب الخطابي ّ ،ِْ/كالفائؽ ّ ،ُٖٔ/كالنياية ْ.َٓ/

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

(ٔ) جاء الحديث في :غريب ابف قتيبة ّ ،َْٕ/كالغريبيف ٓ ،ُْٕٓ/كالفائؽ ّ ،ُٗٗ/كالنياية ْ.ٔٔ/

(ٕ) الفائؽ ّ .ُٗٗ/كنحكه قي غريب ابف قتيبة ّ َْٕ/ىعف أىبى ىع ٍمرك بف ا ٍل ىع ىالء ،كالغريبيف ٓ،ُْٕٓ/
ٓ ،ُْٕٓ/كالنياية ْ ،ٔٔ/الركايتاف بغير عزك.
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كصؼ)ّ:
قصؼ – (القى ى

قطر – (القىطىر):
في ح ًد و
يث ٍاب ًف ًس ً
اف
ى
يف(( :أَّىنوي ىك ى
ير ى
َّ
ىف ىي ًزف يجمَّةن ًم ٍف تى ٍم ور ،أ ٍىك
النضر :يى ىك أ ٍ

ْ
اؿ
ىي ٍكره القى ى
طر))  ،قاؿ أحمد بف محمد اليركم":قى ى
ً ً
أخذ ىما ىبقي ىعمىى ًحساب ىذلً ىؾ
المتى و
كي ي
اع  ،ى
ع ٍدالن م ٍف ى

ىكال ىي ًزنوي"ٓ.
(اإل ٍقع ً
اء) :
قعا – ًٍ ى
َّال يـ أ ىكؿ يم ٍق ًعيان))ٔ ،قاؿ أحمد بف محمد اليركم":
في اٍل ىح ًديث(( :أَّىنوي ىعمىٍي ًو َّ
الص ىالةي ىكالس ى
الرج يؿ عمىى كًرىكٍي ًو ،كىك ٍ ً
ً
اؿ ٍابف يشمٍيؿً :
االستًيفى ياز"ٕ.
ىكقى ى
اء :يى ىك أ ٍ
االحتفى ياز ،ك ٍ
اإل ٍق ىع ي
ى
ى يى
ىف ىي ٍجم ىس َّ ي ى ى
عنو((:اإل ٍقع ً
اء ىعمىى اٍلقى ىد ىمٍي ًف))ٖ ،كقاؿ أبك عبدا﵀ محمد
في حديث ابف عباس رضي ا﵀
ًٍ ى
اؿ ٍابف يشمٍيؿً :
الر يج يؿ ىعمىى ىكًرىكٍي ًو ،ىك يى ىك
ىف ىي ٍجًم ىس َّ
الح ًميدم ":ىكقى ى
اء :يى ىك أ ٍ
بف فتكح ى
اإل ٍق ىع ي
ى
احتىفى ىز ي ٍحتىًف يز ٍ ً
ً
ًٍ
استًيفىا انز"ٗ.
االستيفى ياز .ىكييقىا يؿ ٍ :ى
استى ٍكفى ىز ىي ٍستىٍكًف يز ٍ
احتفىا انز ،ك ٍ
االحتفى ياز ،ىك يى ىك ٍ
قفؼ – (قىفَّاف):

(ُ) الحديث في :الغريبيف ٓ ،ُْٓٗ/كغريب الخطابي ُ ،ُِٔ/كالفائؽ ّ ،ّٕٔ/كمشارؽ األنكار

ِ ،ُٖٕ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ِْٕ/كالنياية ْ.ٕٔ/

(ِ) غريب الحديث .ِْٕ/ِ :كمثمو في الغريبيف ٓ ُْٓٗ/كلكف بعزك إلى شمر ،كغريب الخطابي

ُ .ُِٕ/ينظر :لساف العرب (قصد) ّ .ّْٓ/كمركيات شمر بف حمدكيو المغكية ِٕٓ .
(ّ) ينظر :مادة (حذؽ)  ،ك(صعد) ،مف ىذا البحث .

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

(ٓ) الغريبيف .َُٓٔ -ُٓٓٗ/ٓ :كمثمو في الفائؽ ّ ،َُِ/كغريب الحديث ِِٓ/ِ :بعزك إلى النضر

كفيو "يزنو" ،بدال مف "ال يزنو" ،كالنياية ْ َٖ/بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ٗ ،ٔ/كلساف العرب(قطر)

ٓ .َُٕ/الركايتاف بعزك إلى النضر.

(ٔ) غريب أبي عبيد القاسـ ابف سالـ ُ ،َُِ/الغريبيف ،ُٖٓٔ/ٓ :النياية ْ.ٖٗ/

(ٕ) الغريبيف .ُٓٔٗ/ٓ :النياية ْ .ٖٗ/ينظر :تيذيب المغة ّ ،ِِ/لساف الغعرب (قعك)ُٓ.ُِٗ/

(ٖ) جاء الحديث في :تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ ُِٕ ،كمشارؽ األنكار ِ.ُُٗ/

(ٗ) تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ ُِٕ .ِٔٗ ،كمثمو في مشارؽ األنكار ِ،ُُٗ/
كنحكه في غريب ابف الجكزم ُ ،ُِِ/بعزك إلى ابف شميؿ ،كالنياية ْ ٖٗ/بغير عزك .ينظر :تيذيب

المغة ّ ،ِِ/كلساف العرب (قعك) ُٓ.ُِٗ/
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ًفي ح ًد ً
ً
ألستىعيف
بالرجؿ
اؿ لىوي يح ىذٍيفةً :إَّن ىؾ تى ٍستىعيف
الفاجر ،ىفقى ى
يث يع ىم ىر(( :قى ى
ي
ى
اؿ :إًنّْي ٍ
ُ
ً
كف ىعمىى قىفَّانًو))  ،فاؿ الزمخشرم ":ييقىاؿ :أتيتيو ىعمىى قىفَّاف ىذلً ىؾ
ي
بالرجؿ لقيَّكتو ،ثيَّـ أى يك ي
ًً
كما َّ
قؿ ًعٍن ًدم الما يؿ إّْال سترتيو ...
ىص ىم ًعي:
ىم :ىعمىى أثىًر ذلؾ .ىك ٍأنشد ٍاأل ٍ
كقافىيتو ،أ ٍ
ىى
ً ِ
اف ً
بً ًخٍيـ عمى قىفَّ ً
ذل ىؾ ىكاسع
ىك يى ىك (فىعَّاؿ)ً ،مف ىق ٍكلًيـً :في (اٍلقىفىا)( ،القى ٍفف) ،ىرىكاهي َّ
النضر"ّ.
قمب – (قالب لكف):
ىج ىر ىنفسو بً ًعفَّ وة فى ٍر ًجو،
كسى ىعمىٍي ًو الس ى
في حديث ا َّلنبًي صمى ا﵀ عميو كسمـٌ :
َّالـ أ ى
((إف يم ى
ً ً
ً
ً
ب لكف))ْ ،قاؿ أبك عبيد
ىك ًشىب ًع ىب ٍ
طنو .ىفقى ى
اؿ لىوي ىختىىنويٌ :
اءت بًو قال ى
إف لى ىؾ في ىغىنمي ىما ىج ى
ً
أمياتًيا"ٓ.
أحمد بف محمد اليركم":قى ى
اؿ النضر(( :قال ى
ب لى ٍكف)) ،أم :ىعمىى غير ألكاف ٌ
قػكم– (تىقى ىاكٍيىناهي):
في ح ًديث مسركؽ(( :أَّىنو أكصى ًفي جار و
بينكـ ،ىكلى ًك ٍف
ىف قيكلكا ىلبنً َّي :ىال تى ٍقتىيككىا ى
ية لىوي أ ٍ
ى
ى ٍي
ي ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ت مٍنيىا ىم ٍجمسان ىما أح ُّ
ىف ىي ٍجمس ىكىل هد لي ىذل ىؾ
يعكىاً ،إنّْي ىل ٍـ ٍ
ب أٍ
أغ ىشيا ،ىكلىكنّْي جمى ٍس ي
بً ي
ٔ
اؿ َّ
النضر بف يش ىمٍيؿ :تقكؿ :بيني
المجمًس))  ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم":قى ى

(ُ) جاء الحديث في :غريب أبي عبيد ّ ،ِّٗ/كالغريبيف ٓ ،ُُٕٓ/كالفائؽ ّ ،ُِٓ/كالنياية ْ.ِٗ/
(ِ) لـ أتعرؼ عميو ،كلـ أجده في األصمعيات .

(ّ) الفائؽ ّ .ُِٓ/كنحكه في الغريبيف ٓ،ُِٕٓ/كالنياية ْ ِٗ/بغير عزك .ينظر :جميرة المغة باب
(فعالف) ّ ،َُِْ/كلساف العرب (قفؼ) ٗ.َِٗ/

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

(ٓ) الغريبيف .ّّٓ/ِ :كمثمو في كغريب الخطابي ُ ،ُٖ/كالفائؽ ِ ،ُِٖ/كغريب ابف الجكزم

ِ ،ُِٔ/كالنياية ْ .ٕٗ/ينظر :تيذيب المغة ٕ ُّّ/بعزك إلى النضر  ،كالمصدر نفسو ٗ ُّْ/بغير
عزك ،كلساف العرب (قمب) (ختف)ُ.ُّٗ/ُّ ، ٖٔٗ/

(ٔ) الحديث في :الغريبف ٓ ،ُٖٓٗ/كالفائؽ ّ ،ِّٓ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ِِٕ/كالنياية ْ.ُِٖ/
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ً
ىع ى ً
ىح يدىنا ،ىكقىًد
ىع ى
ىكىبيف ى
فال وف ه
طٍيتيوي بً ًو ثى ىػمنان ،كأ ٍ
ثكب ،ىفتىقى ىاكٍيىناهي ،أىم :أ ٍ
طاني يى ىك بًو ،فىأىخ ىذهي أ ى
اقىتىكٍي ً
صتىوي"ُ.
ت ًح َّ
اف ىبٍي ىننا ،أم :ا ٍشتىىرٍي ي
ى ي
ت مٍنوي اٍل يغ ىال ىـ ،الذم ىك ى
كػػرع – (ال ىك ىرع):
ًفي ح ًد ً
يث َّ
ؽ ًفي يك يـ ال ىك ىرع؟))ِ ،قاؿ الزمخشرم ":قيؿ لمسَّفمة :كرع؛
النجاشي(( :فىيى ٍؿ ىيٍن ًط ي
ى
ً
اؿ َّ
ع ،أىم :األكظفة .ىكىال
يد ال ىك ىر ً
تى ٍشبًييان بال ىك ىرع ،ىك ًىي :األكظفة .قى ى
النضر :ييقىاؿ :ىج ىم هؿ ىشد ي

يكحَّد الكرع"ّ.

كفح – (أعطيت محمدا كفاحا):
طٍيت يم ىح َّم ندا ًكفاحا ))ْ ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد
أع ى
ًفي الحديث ٍ (( :
اؿ ٍابف يشم و
ير ًم ىف
ىم :ىكثً نا
اليركم":كقى ى
يؿ ًفي تى ٍف ًسير قى ٍكلو(( :أ ٍ
ىعطىٍيت يم ىح َّم ندا كفاحان )) ،أ ٍ
ى
ى
ً ٓ
ٍاألى ٍشي ً
اء ًم ىف ُّ
الدٍنىيا ىك ٍاآلخ ى ًرة" .
ى

كنؼ – ( ىكىنفيوي):
ُ
ً
ً َّ
اؿ
في حديث(( :يي ٍدىنى
ضع ىعىمٍي ًو ىكىنفىو))  ،قاؿ ابف الجكزم ":ىكقى ى
ي
المؤمف م ٍف ىربّْو ىحتى ىي ى
النضر :ىكنفىو :رحمتىو كبًّْره كيقىا يؿً :في ًح ٍف ًظ ً
َّ
ا﵀ ىك ىكىن ًف ًو ،أىمً :في ًح ٍرًزًه ىك ًح ٍف ًظ ًو .ىكفي ىال هف ًفي
ى ي ى ٍ ى ي ى ي ىي
ىكىن ً
فال وف ،أىمً :في ًظمّْ ًو"ِ.
ؼ ى
(ُ) الغريبيف .ُٖٓٗ/ٓ :كمثمو في غريب الحديث ِِٕ/ِ :بعزك إلى النضر ،كالنياية ْ ُِٖ/بغير عزك ،كذلؾ
ً
ً
ُّ
يم ٍف ىيزيد)) .ينظر :تيذيب المغة
الم ى
في تفسير حديث ٍاب ًف سيريف(( :لى ٍـ ىي يك ٍف ىي ىرل ىبأ ن
تاع ىب ٍيىنيي ٍـ ف ى
قاكٍكف ى
ٍسا بالش ىركاء ىيتى ى
ٗ ،ِٕٔ/كلساف العرب (قكا) ُٓ ُِِ/الركايتاف بعزك إلى النضر.
(ِ) جاء الحديث في :الغريبيف ٓ ،ُِٔٔ/كغريب الخطابي ِ ،ْٕٓ/كالفائؽ ّ ،ُُٗ/كغريب ابف الجكزم
ِ ،ِٖٔ/كالنياية ْ.ُْٔ/
(ّ) الفائؽ .َُِ/ّ :كنحكه في النياية ْ ُْٔ/بغير عزك.
(ْ) الحديث في :الغريبيف ٓ ،َُْٔ/كالنياية ْ. ُٖٓ/
(ٓ) الغريبيف  .َُْٔ/ٓ :كالنياية ْ ُٖٓ/بغير عزك  .ينظر :تيذيب المغة ْ ،ٕٔ/كلساف العرب(كفح) ِ. ْٕٓ/
.
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فالف كتىىمجَّجوي) :
فالف ىمتىاع ى
استىمى َّج ه
لجج – ( ٍ
ًفي ً
آثـ لىوي ًعٍند ا﵀ مف اٍل ىكفَّ ىارة))ّ ،قاؿ أبك عبيد
استىمى َّج ي
أحدكـ بًىي ًمينً ًو ٌ
ى
الحديثً( :إذا ٍ
فإنو ه
ْ
فالف ،كتىىمجَّجوي  ،إًذا َّادعاهي" .
فالف ىمتىاع ى
اس ىتمى َّج ه
أحمد بف محمد اليركم":قاؿ النضرٍ :
ألغٍيتيو):
لغك – (لى ىغا ،ى
ٓ
ً ً
اؿ َّ
ضر:
":كقى ى
الن ٍ
((مف ىم َّس ى
الح ى
في اٍل ىحديث :ى
صا فى ىقد لى ىغا))  ،قاؿ أحمد بف محمد اليركم ى
ألغيتيوي :ىخيٍَّبتيوي"ٔ.
اب ،قى ى
اؿ :ك ٍ
أم :ىخ ى
لقس – (لىًق هس):
ً
ً ً
ً
((كعقىةه ىل ًق هس))ٕ،
اؿ:
بعض َّ
الص ىح ىابة ،فىقى ى
ٍ
ي
في ىحديث يع ىم ىر رضي ا﵀ عنو ،أىنو يذك ىر لىوي
الخميؽ"ٖ.
قاؿ أحمد بف محمد اليركم":قاؿ ابف يش ىميؿ :ىك الػػس ّْ
َّي يء ي
لكب – ( َّ
الالبةي):

كًفي ً
إف َّ
((حٌرـ ىما ىبيف الىىبتىٍييا))ُ ،قاؿ ابف
الحديثٌ :
النبًي صمى ا﵀ عميو كسمـ :ى
ى
ى
ِ
ً
َّ
َّ
ً
اؿ َّ
النضر :ىال تككف الالبةي إال ح ىج ىارةن يسكدان" .
الجكزم":قى ى

(ُ) الحديث في :المغيث ِ ، ّّٖ/كغريب ابف الجكزم ِ ،َِّ/كالنياية ْ.َِٓ/
(ِ) غريب الحديث .َِّ/ِ :كنحكه في المغيث ِ ، ّّٖ/كالنياية ْ َِٓ/الركايتاف بغير عزك .ينظر :تيذيب
ً
ًً
المغة َُ ،ُِٓ/كلساف العرب (كنؼ) ٗ ،َّٖ/كفيو ":ك يىك تىمثًي هؿ لً ىج ٍعًم ًو تى ٍح ى ً ّْ
ام ًة".
ى ى ٍ
ت ظؿ ىر ٍح ىمتو ىي ٍكًـ اٍلقىي ى
(ّ) الحديث في :الغريبيف ٓ ،ُٕٔٓ/كالفائؽ ّ ،َّْ/كمشارؽ األنكار ُ ،ّٔٗ/كغريب ابف الجكزم ِ،ُّْ/
كالنياية ْ.ِّّ/
(ْ) الغريبيف .ُٕٔٓ/ٓ :بنظر :تيذيب المغة َُ ،ِٔٓ/كلساف العرب (لجج)ِ ،ّٓٔ/كالركايتاف بعزك إلى ابف
شميؿ .
(ٓ) الحديث في الغريبيف ٓ،ُْٔٗ/تفسير غريب ما في الصحيحيف ُِٖ ،ّٓٔ ،كمشارؽ األنكار ُ،ُّٔ/
كغريب ابف الجكزم ِ ،ِّٓ/كالنياية ْ.ِٖٓ/
(ٔ) الغريبيف .ُْٔٗ/ٓ :كمثمو في تفسير غريب ما في الصحيحيف .ُِٖ :كغريب ابف الجكزم ِ ِّٓ/بعزك إلى
النضر .كمشارؽ األنكار ُ ُّٔ/بغير عزك ،كنحكه في النياية ِْٖٓ/بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ُِٖٕ/
بعزك إلى ابف شميؿ بركاية أبي داكد عنو .كلساف العرب (لغا)ُٓ.ُِٓ/
(ٕ) جاء األثر في :غريب أبي عبيد ّ ،ُّّ/كالغريبيف ٓ ،ُٖٔٗ/كالفائؽ ّ ،ِٕٔ/كغريب ابف الجكزم ِ،ُُٓ/
ّّٖ ْٕٔ ،كالنياية ْ.َِٕ/ٓ ،ِْٔ/
(ٖ) الغريبيف  .ُٖٔٗ/ٓ :كغريب أبي عبيد ّ ،ّّّ/كالفائؽ ّ ،ِٕٔ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ِّٖ/كالنياية
ْ .ِْٔ/ينظر :تيذيب المغة ٖ،ُُّ/كلساف العرب (لقس) ٔ.َِٖ/
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يح):
(فاستمخركا الر ى
مخر – ٍ

ً
يح))ّ ،قاؿ أحمد بف محمد اليركم":قاؿ
فاستمخركا الر ى
في حديث(( :إًذا أىتىٍيتي يـ الغائطى ٍ
شؽ أستاف
الر ً
كريكـ إًلىى ّْ
ظيره ٌ
يح ًعٍن ىد اٍلىب ٍك ًؿٌ ،
ابف شميؿ :يقكؿٍ :
كأنو إذا أكالىا ى
اج ىعميكا ظييي ى
يح ُّ
غي ىر َّأنوي ًفي
الريح بظيره ،فأخذت عف يميتو كيساره ،كقد يككف استقبا يؿ الر ً
تمخ انرٍ ،
ْ
يث ً
الح ًد ً
اؿ َّ
كريكـ
بار"  .كقاؿ ابف الجكزم":قى ى
معىنىٍ :
ى
النضر بف يش ىمٍيؿ :ىكاٍل ٍ
ٍ
است ٍد ه
اج ىعميكا ظييي ى
يح ًعٍن ىد اٍلبك ًؿ ،كقىد ي يككف است ٍقبالييا تىم ُّخ نار؛ لى ًكَّنو ىا ىنا ً
ىف ىال تىيرَّد
الر ً
إًلىى ّْ
مراد :أ ٍ
ي ى يى ٍ
است ٍدىب هار ،ىكاٍل ى
ىٍ ى ى ي ٍ ى ى ى ى
ىعمىٍي ًو اٍلىب ٍك يؿ"ٓ.
مػػذم – (أم ٍذ):
ٔ
ً ً
ى ً ً
ً
يم ً
اؿ َّ
النضر:
في اٍل ىح ًديث:
م":كقى ى
((الغٍيرة م ىف ٍاإل ى
اف ،كالمذاء م ىف النّْفىاؽ))  ،قاؿ الزمخشر ى
أم ًذ بً ً
ت ىعٍنوي ىكتىىرٍكتىوي"ٕ.
ت بً ًو ىي ًدمً ،إ ىذا ىخمٍَّي ى
ت بًفى ىرًسي ،ىك ىم ىذٍي ي
عناف فى ىرًس ىؾ .ىكأ ٍىم ىذىي ي
ييقىاؿٍ :
مرط – (ال ًػم ٍرطي):
ت
ؽ ىش ىع يرىىا فى ىي ٍؿ ىعمى َّي ًم ٍف يجىن و
في حديث  ((:إً َّف لًي يبىنَّيةن ىع ًريسان ىكًاَّنوي تى ىمَّر ى
صٍم ي
اح إً ٍف ىك ى
ٖ
ٍأرسيا ،كقى ى ً
اؿ َّ
ض ير :ىال
ضؿ
عياض السٍُّب ُّ
تي ":ىكقى ى
يع تى ىمَّرطى ىش ٍع يرىىا))  ،ى
الن ٍ
قاؿ يأبك الفى ٍ
ي
اؿ :ىكك ه
ى ىى ى
(ُ) الحديث في :غريب ابف قتيبة ِ ،ْٔٓ/كالغريبيف ٓ ،َُٕٖ/كغريب الخطابي ِ ،ُِْ/كالفائؽ ّ،ُّّ/
كمشارؽ األنكار ُ ،ّٔٓ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ّّّ/كالنياية ْ.ِْٕ/
(ِ) الغريبيف .ُٖٔٗ/ٓ :كمثمو في تفسير غريب ما في الصحيحيف َٔ ،َٓٓ ،ِٕٗ،َُّ ،كالفائؽ ّ،ُّّ/
كغريب الحديث ّّّ/ِ :بعزك إلى ابف شميؿ ،كالنياية ْ ِْٕ/الركايات األخرل بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة
ُٓ،ِٕٓ/كلساف العرب(لكب) ُ ْٕٔ/الركايتاف بعزك إلى ابف شميؿ .كتصحيح التصحيؼ ْْٗ.
(ّ) الحديث في :غريب أبي عبيد ِ ،ُّٗ/كالغريبيف ٔ ،َّٓ/ّ ،ُّْٕ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ّْٔ/كالنياية
ْ.َّٓ/
(ْ) الغريبيف.ُّْٕ/ٔ :
(ٓ) غريب الحديث . ْٔ/ِ :كنحكه في غريب أبي عبيد ِ ُّٗ/بغير عزك ،كالنياية ْ َّٓ/بغير عزك .ينظر:
تيذيب المغة ٕ ُٔٓ/بعزك إلى أبي عبيد ،كلساف العرب (مخر) ٓ ُُٔ/بركاية النضر بف شميؿ.
(ٔ) جاء األثر في :غريب أبي عبيد ِ ،ِّٔ/كالغريبيف ٔ ،ُّٕٖ/كالفائؽ ّ ،ّْٓ/كالنياية ْ.ُِّ/
(ٕ) الفائؽ .ّْٓ/ّ :كنحكه في الغريبيف ٔ ،ُّٕٖ/كمثمو في النياية ْ ،ُّّ/الركايتاف بغير عزك .ينظر :تيذيب
ت ً
فرسي ،إًذا أ ٍىر ىسٍمتىو ىي ٍرىعى ،ىكييقىاؿ :ىم ىذ ٍيتيو" ،كلساف العرب (مذم)
أم ىذ ٍي ي
المغة ُٓ ،ِْ/فيو ،قاؿ أبك عبيدةٍ ":
ُٓ.ِْٕ/
(ٖ) جاء األثر في :مشارؽ األنكار ُ.ّٕٕ/
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ضر ىكىال يٍمبسوي إً َّال
ض ور ،ىكىال يي ىس َّمى ال ًػم ٍرطي إً َّال ٍاأل ٍ
ككف ال ًػم ٍرطي إً َّال ًد ٍرىعان ،ىك يى ىك ًمف ىخٍّز يخ ٍ
ىخ ى
ىي ي
ّْساء"ُ.
الن ى
ِ
ً
اؿ َّ
ضر :يى ىك
((زَّكٍيتييىا بً ىػم ٍرىكةى))  ،قاؿ ابف الجكزم ":قى ى
الح ًديث :ى
الن ٍ
مرك – (الػ ىم ٍرىكةي) :في ى
يؽ"ّ.
ض ىرًق ه
ىح ىجهر أٍىبىي ي

مسح – (ممسكح اإلليتيف) :
ً
ً ً
ً
ت بً ًو ىم ٍم يسك ىح األٍلىيتىيف))ْ ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف
جاء ٍ
المالى ىعنةىً(( :إ ٍف ى
في ىحديث ي
اء ،قالوَّ :
ضر" ٓ.
اء ،كىي َّ
محمد اليركم":يقاؿ :ه
الن ٍ
الر ٍس ىح ي
رجؿ أ ٍىم ىس يح ،كامرأةه ىم ٍس ىح ي
ممح – ً
(الم ىال يح):
يث اٍلم ٍختى ًار(( :لىما قىتؿ عمر بف سع ود جعؿ ر ً ً
ًفي ح ًد ً
كعمَّقو))ٔ ،قاؿ
أسو في م ىال وح ى
ي ىى ى ى ٍ ى
ى
ى
ي
ً
ً
ً
و
الزمخشرم ":قاؿ النضر :الم ىال يح :الم ٍخالةي ،بميغة يى ىذيؿ .ىك ٍأنشد:
ات أتىكا بً ًو ًفي كثىاؽ  ...خاضع أك بًر ً
رب ع و
أسو ًفي ًمالى ًحٕ .ٖ"...
 َّ ...ى
ٍ ى
ٍ
لمممًؽ) :
ممؽ – ( ٌإنو ي

(ُ) مشارؽ األنكار.ّٕٕ/ُ :
(ِ) الحديث في :مسند اإلماـ األحمد َّٕ/ِِ ،برقـ ُْْٖٔ .كالمغيث ِ ْْٔ/كالركاية ((ذبحكىا)) ،كغريب ابف
ابف الجكزم ِ.ّّٓ/
(ّ) غريب الحديث .ّّٓ/ِ :كنحكه في المغيث ِ ْْٔ/بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ُٓ،َِْ/كلساف العرب
الم ٍريك ًم ٍنيىا كأىنو
الم ُّ
طار ،يي ٍذىب يح بًيىا ،ىي يك ي
كف ى
(مرا) ُٓ ِٕٓ/بعزك الركايتيف إلى ابف شميؿ ،كفييما أيضان ":يي ٍج ىع يؿ منيا ى
ً
ً
الم ٍرىكة م ٍث ىؿ يج ٍم ًع اإلنساف
ى
كف أىسكد ىكىال أىحمر ،ىكقى ٍد يي ٍق ىدح بًاٍل ىح ىج ًر األىحمر فى ىال يي ىس َّمى ىم ٍركان ،قىا ىؿ :ىكتى يك ي
الب ىريد ،ىكىال ىي يك ي
كف ى
كأىعظـ كأىصغر".

(ْ) الحديث في الغريبيف  ،ُُٕٓ/ٔ :كغريب ابف الجكزم ِ ،ّٖٓ/كالنياية ْ.ِّٕ/
(ٓ) الغريبيف .ُُٕٓ/ٔ :كمثمو في غريب ابف الجكزم ِ ،ّٖٓ/كالنياية ْ .ِّٕ/ينظر :تيذيب المغة ْ. َِٓ/
.
(ٔ) الحديث في :الغريبيف ٔ ،ُّٕٕ/كالفائؽ ّ ،ِٖٖ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ُّٕ/كالنياية ْ.ّٓٓ/
(ٕ) لـ أتعرؼ عمى الراجز.

(ٖ) الفائؽ .ّٖٖ/ّ :كنحكه في الغريبيف ٔ ،ُّٕٕ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ُّٕ/كالنياية ْ، ّٓٓ/
الركايات بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ٓ ،ٔٓ/كلساف العرب (ممح)(كلح) ِ ّٖٔ/ِ ،َْٔ/الركايات

بغير عزك  ،كبغير شاىد.
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ً
ً
َّاس (( :فسألىتٍو امرأةه :أىأٍين ًف ي ً
في ىح ًديث ٍاب ًف ىعب و
اؿ :ىن ىع ٍـ ،أ ٍىمًم ًقي ًم ٍف
ئت؟ قى ى
ؽ  ،م ٍف ىمالي ىما ش ي
ٍى
ً ً ُ
لمممًؽ،
مالً ًؾ ىما ش
ئت))  ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم ":ىكقى ى
اؿ ٍابف يش ىمٍيؿٌ :إنو ي
أىم :يم ٍف ًسد"ِ.
ميمو  ،مػػو – (ال ىػم ٍيمةي ،ىم ٍو):
ّ
ً
اؿ َّ
النضر :ال ىػم ٍيمةي :الفىالةي ،ىال
الح ًديث (( :ىك ىك يانكا ًفي ىم ٍي ىم وة))  ،قاؿ ابف الجكزم":قى ى
في ى
ؼ ىعف َّ
ك(م ٍو) ،ىكمً ىمةي تيقىا يؿ ًلٍم ىك ّْ
الش ٍي ًء"ْ.
اء بيىا ىكىال ى
ىم ى
أنيس .ى
مكد – (الػم ً
كدم):
ي
ٓ
ًفي ح ًد ً
رجالن م ً
يث ٍاب ًف م ٍس يع و
كدي نا ىن ًشيطان))  ،قاؿ أبك الفضؿ عياض
كد(( :أرٍأي ى
ى
ت ي ي
ى
ٔ
ً
النضر :الػم ً
اؿ َّ
السفر" .
السبتي ":ىكقى ى
كدم :اٍلقىادر عمى ٌ
ي
نبذ – (اٍل يمىن ىاب ىذ ًة):
ً ً
ًفي ح ًد ً
البٍيع))ٕ ،قى ى َّ
يث(( :أَّىنوي ىنيى ً
ُّ":كىرىكاهي َّ
ض يرً :ى ىي
الن ٍ
عف اٍل يمىن ىاب ىذة في ى
ى
اؿ الزىم ٍخ ىشرم ى
اؿ :كىما ك ً
ًىي ىعف اٍلمىناب ىذة ك ًٍ
يميؿ بً ًو
ٍخ ىذ ىر يج هؿ ىح ىج انر ًفي ىي ًده ىك ى
اإلٍلقىاء ،قى ى
احد ،ىكىذلً ىؾ :أىف ىيأ ي
ي
ى
ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ىن ٍحك األ ٍىر ً
يما ىبيف
اف بًىيده ،ىفىيقي ي
ض ،ىكأَّىنوي يي ٍمس ي
كؿً :إذا ىك ى
ؾ اٍلم ىيز ى
يما ىبٍين يك ىما ،ىي ٍعني :ف ى
البيع ف ى
جب ي
ى

(ُ) جاء الحديث في  :الغريبيف ٔ ،ُْٕٕ/كالفائؽ ّ ،ّٖٔ/كالنياية ْ.ّٖٓ/
يث فى ً
(ِ) الغريبيف  .ُْٕٕ/ٔ :كمثمو في النياية ْ ،ّٕٓ/كذلؾ ًفي ح ًد ً
اط ىمةى بًٍن ًت قىٍي و
ىما
س(( :قىا ىؿ لىيىا :أ َّ
ى
ؽ ًم ىف ا ٍلم ً
اؿ)) ،بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ٗ ، ُْٗ/كفيو أيضا":كاإلمالؽ:
معاكيةي فرج هؿ أ ٍىممى ي
ى
اإلفساد" ،كلساف العرب (ممؽ) َُ ّْٖ/الركايتاف بعزك إلى ابف يشميؿ.

(ّ) الحديث في :غريب ابف الجكزم ِ.ّٕٗ/

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

َِٓبعزك إلى النضر ،كلساف العرب (ميو) ُّ ِْٓ/بعزك إلى الميث.
(ٓ) الحديث في :مشارؽ األنكا ر ُ ،ِْ/كالنياية ْ.ُّٕ/
(ٔ) مشارؽ األنكار .ِْ/ُ :كنحكه في النياية ْ.ُّٕ/

(ٕ) الحديث في :غريب أبي عبيد ُ ،ِّْ/كالغريبيف ٔ ،ََُٖ/كتفسير غريب ما في الصحيحيف

ِِٕ ،كالفائؽ ّ ،ّٗٗ/كمشارؽ األنكار ِ ،ُ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ّٖٔ/كالنياية ٓ.ٔ/
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ت ثىٍكبًي فى ىقد
ىف ىيقي ى
البائًع ىكاٍل يم ٍشتى ًرم ،أ ى
ت ثىٍكىب ىؾ أ ٍىك لى ىم ٍس ى
كؿً :إ ىذا لى ىم ٍس ى
حج ىر .ىكاٍل يم ىال ىم ىسةي :أ ٍ
ىلقٍي ي
ت اٍل ى
ى
ُ
البٍي يع بً ىك ىذا" .
ب ى
ىك ىج ى

نجأ – (نجأة):
ِ
ًفي ً
اؿ َّ
اؿ َّ
النضر :النجأة:
الزىم ٍخ ىشرمُّ ":ىكقى ى
((رُّدكا ىن ٍجأىةى السَّائًؿ بالمقيمة))  ،قى ى
ى
الحديث :ي
ً
بً ىكٍزف اٍلفجأىة ،ييقىاؿ :يرَّد نجأتيـ كصميـ .ىكفي ىالف ييرٌد بالفمذ نجأة السَّائميف .ىكًفيو ىم ٍع ً
نياف:
ً
ىحدىما :أىف ترحـ السَّائًؿ مف ّْ
مد عينو إًلىى ى
ط ىعامؾ ىش ٍي ىكة لىوي كحرص نا عمى أىف يتىىن ىاكؿ مٍنوي
أ ى
َّ ً
ً
ً
ً
ص ىابتو نً ٍع ىمتؾ بً ىعٍينًو؛
فتدفع ًإلىٍيو ىما تقصر بًو طرفو كتقمع بًو ىش ٍي ىكتو .ىكالثاني :أىف تحذر ًإ ى
لفرط تحديقو كحرصو فتدفع عينو بً ىش ٍيء تزلو ًإلىٍي ًو"ّ.
(ن ىزيككهي):
نزؾ – ى
ْ
ًفي ح ًد ً
اؿ :إً َّف ىش ٍي انر ىن ىزيككهي))  ،قاؿ ابف
يث ٍاب ًف ىع ٍك وف(( :كيذ ًكر ًعٍن ىدهي ىش ٍي ير ٍب يف ىح ٍك ىش وب ،فىقى ى
ى
ابف قتيبة ":ىعف َّ
اؿ:
اؿ :يذ ًك ىر ،ىش ٍي ير ٍب يف ىح ٍك ىش وبً ،عٍن ىد ٍاب ًف ىع ٍك وف ،ىفقى ى
النضر بف يش ىمٍيؿَّ ،إنوي قى ى
((إً َّف ىشي انر ىن ىزيككه))(( ،إً َّف ىشي انر ىن ىزيككه)) ،يعنًي :طىعينكا ًف ً
يو"ٓ.
ي ىٍ
ي
ى
ٍ
ٍ

(ُ) الفائؽ ّ .ََْ/كنحكه في غريب أبي عبيد ُ ،ِّْ/كالغريبيف ٔ ،ََُٖ/كتفسير غريب ما في
الصحيحيف ِِٕ ،كمشارؽ األنكار ِ ،ُ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ّٖٔ/كالنياية ٓ ٔ/بغير عزك .ينظر:

تيذيب المغة ُْ ،ُّٕ/كلساف العرب (نبذ) ّ ،ُِٓ ،ُُٓ/كالمصباح المنير ِ.َٓٗ/

(ِ) الحديث في :غريب ابف قتيبة ّ ،ّْٕ/كالغريبيف ٔ ،َُٖٖ/كالفائؽ ّ ،َُْ/كغريب ابف الجكزم

ِ ،ُّٗ/كالنياية ٓ.ُٕ/

(ّ) الفائؽ .ُُْ-َُْ/ّ :كنحكه في الغريبيف ٔ ،َُٖٖ/كمثمو في النياية ٓ ،ُٕ/بغير عزك .ينظر:
لساف العرب (نجأ) ُ.ُٔٓ/

(ْ) الحديث في :غريب ابف قتيبة ِ ،ِٕٗ/كالغريبيف ٔ ،ُِٖٖ/كالفائؽ ّ ،ُِْ/كمشارؽ األنكار

ِ ،ُُ/كغريب ابف الجكزم ِ ،َّْ/كالنياية ٓ.ِْ/

(ٓ) غريب الحديث .ِٕٗ/ِ :كمثمو في الغريبيف ٔ ،ُِٖٖ/كالفائؽ ّ ،ُِْ/كمشارؽ األنكار ِ،ُُ/

كغريب ابف الجكزم ِ ،َّْ/كالنياية ٓ ِْ/بغير عزك .ينظر :مقاييس المغة ٓ، ُْٔ/كلساف العرب

(نزؾ) َُ ،ْٖٗ/الركايات بغير عزك.
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نصؿ – (النصؿ) ُ:
ض ىر):
نضر – ى
(ن ى
ً
ً ً
ً
((ن َّ
ثـ ٌأداىا إًلىى مف لـ ىي ٍس ىم ٍعيا))ِ،
فكعاىاَّ ،
في ىحديث :ى
ضر ا﵀ عبدا ىسم ىع ىمقالتي ى
اؿ ابف يش ىمٍيؿ :ىن َّ
ض ىر ا﵀ي"ّ .كقاؿ
قاؿ أحمد بف محمد اليركم ":ىكقى ى
ض ىر ا﵀ي ،ى
ض ىر ا﵀ي ،كأٍىن ى
كن ى
ً
اؿ َّ
ض ىر ا﵀ي ىك ىجيىوي،
أبك الفضؿ عياض السبتي ":ىكقى ى
صر بف يش ىمٍيؿ :يقاالف ىجميعان ،ىن ى
الن ٍ
ىكىن َّ
َّموي ىك ىحسىَّنوي"ْ.
ض ىر ا﵀ي ،كأٍىن ى
ض ىر أٍىيض نا ،ىك ىم ٍعىناهي :ىنع ى
نطا – ( َّ
النطىأةي):
في ح ًد ً
((غدا ىر يسكؿ ا﵀ ًإلى َّ
ط ًأة))ٓ ،قاؿ ابف الجكزم ":ىك ًىي ىع يمكد
الن ى
يث ىخٍيىب ىر :ى
ى
ىخٍيىبر"ٔ.
نطس – (التَّىنطُّس ،متىىنطّْس ،نًطى ً
اس ّّي):
ي ي ه
ٕ
ُّ
ًفي ح ًد ً
أغ ًس ىؿ ىيدم))  ،قاؿ أحمد بف محمد
ت أ َّىال ٍ
يث(( :لى ٍكىال التَّىنط يس ىما بالىٍي ي
ى
اليركم":كقاؿ النضرً :إَّنو لىىيتىىنطَّ ىسً ،في المٌٍب ً
عم ًة ،أىم :ىال ىي ٍأ يك يؿ إً َّال ىن ًظيفىان ىكىال ىيٍمىب يس
س كالطى ى
ٖ
ً َّ
النضر :إًَّنو ىلىيتىىنطَّ ىس ،التَّىنطُّ يس ًفي المٌٍب ً
اؿ َّ
عم ًة،
م":كقى ى
س كالطى ى
إال ىح ىسىنان"  .كقاؿ ابف الجكز ى

(ُ) ينظر مادة (شقص) في ىذا البحث .
(ِ) الحديث في :الغريبيف ٔ ،ُّٖٓ/كالفائؽ ّ ،ّْٗ/كمشارؽ األنكار ُ ،ُٔ/ِ ،ُ/كالنياية ٓ.َِٖ/ٓ ،ُٕ/
(ّ) الغريبيف ٔ . .ُّٖٓ/كمثمو في مشارؽ األنكار ِ ُٔ/بعزك إلى ابف شميؿ ،كالنياية ٓ ،ُٕ/بغير عزك .ينظر:
كنضر كجييو ىس ىكاء ، ".كلساف
تيذيب المغة ُِ،ٗ/كفيو قاؿ األزىرم ٍ ":ابف يش ىميؿ ىعف أبي اليي ىذيؿ :ىنضر ا﵀ كجيىو ،ى
ضر ا﵀ ام أر ك ٍأنضر ا﵀ ام أر فعؿ كذا َّ
كنضر
العرب (نضر) ٓ ،ُِّ/كفيو قاؿ ابف منظكر ":أبك داكد عف النضر :ىن ى
ا﵀ امرأ".

(ْ) مشارؽ األنكار .ُٔ/ِ :كنحكه في الفائؽ ّ ،ّْٗ/كالنياية ٓ ُٕ/بغير عزك.
(ٓ) الحديث في :غريب ابف قتيبة ُ ،ّٗٗ/كالفائؽ ّ ،ّْْ/كالمغيث ِ ، َّٓ/كغريب ابف الجكزم ِ،ُْٔ/
النياية ٓ.ٕٕ/
(ٔ) غريب الحديث .ُْٔ/ِ :كنحكه في الفائؽ ّ ،ّْْ/كالمغيث ِ ،َّٓ/كالنياية ٓ ٕٕ/الركايات بغير عزك.
ينظر :لساف العرب (نطا) ُٓ ،ّّّ/بغير عزك أيضان.

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

كالنياية ُ.َُٖ/
(ٖ) الغريبيف.ُْٖٓ/ٔ :
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الن ى ً
أىم :ىال ىي ٍأ يك يؿ إً َّال ىن ًظيفىان كىال ىيٍمىب يس إً َّال ىح ىسىن نا .ك يك ُّؿ ىم ٍف أ ىىد َّ
يم ً
ؽ َّ
صى
كر ،ك ٍ
استى ٍق ى
ظر في ٍاأل ي
ى
ى
ً َّ ً ً ً ُ
ً
يؿ لمطبًيب :نطىاس ّّي" .
ًعٍم يميىا ،فىيي ىك :يمتىىنطّْ هس؛ ىكلًيى ىذا ق ى
نغش – (رجؿ ن ىغ ً
اش ٌي):
ي
ًفي ح ًد ً
اش فى ىخَّر ىس ً
النبً ّْي صمى ا﵀ عميو كسمـ(( :أَّىنو ىمَّر بً ىر يج وؿ ين ىغ و
يث َّ
ىسأى يؿ
اج ندا ثيَّـ قى ى
ى
اؿ" :أ ٍ
ِ
ً
ً
اؿ َّ
ضر بف شميؿ :رجؿ ين ىغاش ٌي :أم:
المَّوى اٍل ىعافىيةى))  ،قاؿ أبك سميماف الخطابي ":قى ى
الن ٍ
صير كىقمى ًط ّّي ،كىك فكؽ ُّ ً
قى ً
رجؿ مف أىئً َّمة ً
أىؿ المغةً ،م َّمف أدركناه عف
كسئًؿ ه
الن ىغاش ٌي .ي
ً
ً
ص ير منّْي ،كلـ
أف
السائؿ ّْ
يعرض بو ،فىقى ى
ى
ت ٍفسير ىذا الحرؼ ،ككاف قىصي انر ،فىظى َّف ٌ
اؿ :يى ىك أىقى ى
ىي ًزده ىعمىى ىذلً ىؾ"ّ.

نفج – (ىن ٍف ىجةي األ ٍىرىنب) :
(ما األكلى ًعٍند ٍاآل ًخ ىرة ،إالَّ ىكىن ٍف ىج ًة أ ٍىرىنب))  ،قاؿ أبك
في حديث ً (( :ذكر فتٍىنتىٍيف فىقى ى
اؿ :ى
اؿ ٍابف يشمٍيؿ :كػ ػػكثٍبتو مف م ٍج ً
ثمو"ٓ.
عبيد أحمد بف محمد اليركم ":ىكقى ى
ى
ى
ْ

نفس – (نفست):

ىف
كف لى يك ٍـ ىى ىذا األ ٍىم ير ىكلى ًكَّنا ىن ٍك ىرهي أ ٍ
في حديث يحىباب ٍبف اٍل يمٍن ًذ ًر(( :إًَّنا ىكالمَّ ًو ال ىنٍنفى يس أ ٍ
ىف ىي يك ى
ٔ
اؿ َّ
ت ىعمىٍي ًو
ىيمً ىينا ىب ٍع ىد يك ٍـ قى ٍكهـ قىتىٍمىنا آباءىـ كأبناءىـ))  ،قاؿ الزمخشرم ":قى ى
النضر :ىن ًف ٍس ي
ً
َّ
الشيءً ،إذا لـ تره يستأىمو ،ىك ٍأنشد ألبي َّ
َّ
الص ىكٍر .ٕ".....
عمييف ٌ
الن ٍجـ :لـ ىيٍنفس ا﵀ي
ٍ
(ُ) غريب الحديث .ُْٔ/ِ :كنحكه في غريب أبي عبيد ّ .ِّْ/ينظر :أساس البالغة ِ .َِٖ/تيذيب المغة
صى
صى عمييا" بدال مف " ك ٍ
ُِ ،ِّٔ/لساف العرب (نطس) ٔ، ِِّ/بعزك إلى األصمعي ،كفييما ":ك ٍ
استى ٍق ى
استى ٍق ى
ًعٍم يميىا".
(ِ) الحديث في :الغريبيف ٔ ،ُْٖٔ/كغريب الخطابي ُ ،ُٔٓ/كالفائؽ ْ ،ٕ/كالنياية ٓ.ٖٔ/
(ّ) غريب الحديث .ُٔٔ-ُٔٓ/ُ :كنحكه في الغريبيف ٔ ،ُْٖٔ/كالفائؽ ْ ٕ/بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة
ٖ،ّْ/كلساف العرب (نغش) ٔ.ّٕٓ/
(ْ) الحديث في  :غريب ابف قتيبة ِ ،ّّٗ/كالدالئؿ ِ ،ُّْ/كالغريبيف ٔ ،ُٖٔٔ/كالفائؽ ْ ،ُٔ/كغريب ابف
الجكزمِ ،ِّْ/كالنياية ٓ.ٖٖ/
(ٓ) الغريبيف  .ُٖٔٔ/ٔ :كنحكه في الدالئؿ ِ ،ِّْ/بغير عزك ،مثمو في النياية ٓ ٖٖ/بغير عزك .ينظر :تيذيب
تيذيب المغة ُُ َٖ/بعزك إلى النضر ،كلساف العرب(نفج) ِ ُّٖ/بغير عزك.
(ٔ) الحديث في :الغريبيف  ،كغريب الخطابي ِ ،َّ/كالفائؽ ّ. ُٔٔ/
(ٕ) الفائؽ ّ .ُٔٔ/كمشارؽ األنكار ِ ُِ/بعزك إلى أبي عبيد .ينظر :إصالح المنطؽ َِٗ ،كتيذيب المغة
ُّ ٗ/بعزك إلى الحراني عف ابف السكيت .
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ش):
نفش – (ال يػمٍنتىًف ي
ُ
ً ً
ً
ىى ىد يؿ َّ
اؿ
ش اٍل ىمٍن ًخ ىرٍي ًف))  ،قى ى
((كًا ٍف أىتى ى
الشفىتىٍي ًف ،يمٍنتىًف ي
اؾ أ ٍ
في ىحديث ابف عباس :ى
ً
ً
ضر :الػمٍنتىًف ي ً
َّ
اؿ َّ
ؼ
الزىم ٍخ ىش ًر ُّ
م" :قى ى
.كقىًد ٍانتىفى ىش ،ىكأَّىنوي أٍىن ي
الن ٍ
ي
ش م ىف األيينكؼ :اٍل ىقص يير ال ىػم ًاريف ى
الزٍن ًج ّْي"ِ.
ٌ
نفي – ُّ
(الن ٍفىيةي):
ً
ً
ًفي ح ًد ً
يث ٍاب ًف يع ىم ىر(( :أ َّ
اف ىلىنا ىغىن هـ فىأ ىىرٍدىنا
ىسىم ىـ قى ى
ى
اؿ :أ ٍىر ىسىمني أىبًي إًلىٍيو ىك ىك ى
ىف ىزٍي ىد ٍب ىف أ ٍ
ّ
اؿ َّ
النضرُّ :
اؿ َّ
الن ٍفىيةي :سفرة تيتَّخذ مف خكص
الزىم ٍخ ىش ًرمُّ":قى ى
ؼ ىعمىٍي ًي ىما األ ًىقطى))  ،قى ى
ىن ًفيتىٍي ًف تي ىجفّْ ي
ْ
الن ٍفيةي ،بًكٍزًف ُّ
ً
الظٍممةيً ،
اؿ َّ
اء،
خكص َّ
مدكرة"  .كقاؿ ابف األثير ":قى ى
كع ىكض اٍلىياء تى ه
ى
النضر ُّ :ى ى

فكقىيا ين ٍقطتاف"ٓ.
(مٍن ىقىبة):
نقب – ى
ٔ
ًفي ح ًد ً
يث (( :ىال يش ٍفعة ًفي ًفىناء كىال طري و
اؿ َّ
الزىم ٍخ ىش ًرمُّ ":ىعف َّ
النضر:
ؽ ىكىال ىمٍن ىقىب وة))  ،قى ى
ى
ى
النضرً :ىي الطَّ ًريؽ الظَّ ً
َّ
أسفؿ ًم ٍف أيخرل ثنايا
اىر الًَّذم ىي ٍعميك أنشاز األ ٍىرض ىك ٍأنشد... :
ى
ى
المٍن ىقىب ٍو .ٕ"...
ى

(ُ) الحديث في :الدالئؿ في غريب الحديث ِ ،ٖٔٔ/كالغريبيف ٔ ،ُِٖٕ/كالفائؽ ْ ،ٕٗ/كغريب ابف الجكزم
ِ ،ِْٔ/كالنياية ٓ.ٗٔ/
(ِ) الفائؽ .ٕٗ/ْ :كنحكه في الغريبيف ُِٖٕٔ/بغير عزك ،ينظر :لساف العرب (نفش) ٔ.ّٕٓ/
(ّ) الحديث في :الغريبيف ٔ ،ُٖٕٓ/كغريب الخطابي ِ ،َِْ/كالفائؽ ْ ،ُّ/كالنياية ٓ.ََُ/
(ْ) الفائؽ .ُّ/ْ :كنحكه في الغريبيف ٔ ،ُٖٕٓ/بغيرر عزك.
(ٓ) النياية ٓ .ََُ/ينظر :لساف العرب (نفي) ُٓ.ّّٖ/
(ٔ) الحديث في :غريب أبي عبيد ّ ،ُِِ/كالغريبيف ٔ ،ُٖٕٓ/كالفائؽ ْ ،ُٕ/كالنياية ِ.َُِ/ٓ ،ِٖٓ/
(ٕ) الفائؽ ْ .ُٕ/كنحكه في الغريبيف ُٖٕٔٓ/بغير عزك ،كمثمو في النياية ٓ َُِ/بغير عزك .ينظر :لساف
العرب (نقب) ُ.ٕٕٔ/
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نمط – َّ
(الن ىمطي):
ًفي ح ًد ً
األمة
((خٍي ير ىى ًذ ًه َّ
يث ىعمً ٍّي :ى
ى
َّ ً ً
(عمي) .ك َّ
الن ىمطي أٍىيضا:
الطريقىة في قىكؿ ى ٌ
ىن ىػمطى لى ىؾ ىى ىذا؟ أل :ىم ٍف ىدلَّ ىؾ ىعمىٍي ًو؟"ِ.
كش) :
(مٍنيي ى
نػيػش – ى

1442هـ2020/م
ُ
اؿ َّ
":ك ىعف َّ
َّ
النضر:
الزىم ٍخ ىش ًر ُّ
األك ىسط))  ،قى ى
الن ىمطي ٍ
م ى
ىن ٍكعه ًمف ٍاألٍىن ىكاع ،ييقىاؿ :لىٍي ىس مف ىى ىذا َّ
الن ىمط .ىك ىم ٍف

كش القى ىد ىمٍيف)) ّ ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف
اف ىمٍنيي ى
في حديث عمى رضي ا﵀ عنو (( :أَّىنوي ىك ى
ضداه ،أىم :ىدقَّتا" ْ.
محمد اليركم ":ىكقى ى
اؿ النضر :ييقىاؿ :ين ًي ىشت ىع ي

الم ّْ
يج ير):
ىجر – ( ي
ًفي ح ًد ً
((الم ّْ
دنو))ٓ ،ىكًفي
يث النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ:
كالم ٍيدم ىب ى
يج ير ًإلىى ي
ى
الج يمعة ي
ي
ً ٔ
ً
الناس ىما في التَّ ٍي ًج ً
الستىىبقيكا إًلىٍيو))  ،قاؿ أحمد بف محمد
ىح ًديث آخر(( :لى ٍك ىي ٍعىم يـ
ير ٍ
ي
ض ًر بف يشمٍيؿ ،عف الخميؿ :التَّ ً
اليركم":كعف َّ
الج يمعة :التٍَّب ًك يير  ...أراد:
الن ٍ
يج يير إلى ي
ى
المب َّكر يكـ الجمعة ،كىي لغة حجازية  ،كمنو قكؿ لبيد":راح ً
القطيف بً ىي ٍج ور بيد ما
يى ى ى
ٕ
ً
ً
المصاحفي ،عف َّ
ض ًر بف
الن ٍ
ابتكركا"  .كقاؿ أبك سميماف الخطابي" :كقد ركل أبك داكد ى
ٌ

(ُ) الحديث في :غريب أبي عبيد ّ ،ِْٖ/كالغريبيف ٔ ،ُٖٖٖ/كالفائؽ ْ ،ِٕ/كمشارؽ األنكار ِ ،ُّ/كغريب
ابف الجكزم ِ ،ّْٖ/كالنياية ٓ.ُُٗ/
(ِ) الفائؽ .ِٖ/ْ :كنحكه في غريب أبي عبيد ّ ّْٖ/بعزك إلى أبي عبيدة ،كالغريبيف ٔ ُٖٖٖ/بعزك إلى أبي
عبيد ،كالنياية ٓ ُُٗ/بغير عزك .ينظر :العيف ٕ ،ِْْ/كتيذيب المغة ُّ ،ِْٓ/كلساف العرب (نمط) ُْٕٕ/
كالركايتاف بعزك إلى أبي عبيدة.
(ّ) الحديث في :الغريبيف ٔ ،ََُٗ/كغريب الخطابي ُ ،ٕٔ/كالفائؽ ْ ،ّّ/كالنياية ٓ.ُّٔ/
(ْ) الغريبيف .ََُٗ/ٔ :ينظر :تيذيب المغة ٔ ٓٓ/بعزك ألى ابف شميؿ ،كلساف العرب (نيش) .
(ٓ) الحدم في :الغريبيف ٔ ،ُُّٗ/كغريب الخطابي ُ ،ُّّ/كمشارؽ األنكارِ ،ّٕٗ/كالنياية ٓ.ِْٔ/
(ٔ) الحديث في :الغريبيف ٔ ،ُُّٗ/كتفسير غريب ما في الصحيحيف َُْ ،كالفائؽ ُ ،ُّٗ/كمشارؽ األنكار
ِ ،ّٕٗ/ِ ،ِٔٓ/كالمغيث ِ ،ُٓٗ/كغريب ابف الجكزم ِ ،َْٗ/كالنياية ٓ.ِْٔ/

كثير مف النَّاس ًإلىى أىف التيجير ًفي
(ٕ) الغريبيف ٔ .ُُّٗ/ينظر :نيذيب المغة ٔ ،َّ/كفيو قاؿ األزىرم ":ي
يذىب ه
ً
ً
كقت َّ
المصاحفي ىعف النَّضر بف
داكد
َّكاب ىما ىرىكاهي أىبيك ى
ىح ًاديث تىفعيؿ مف الياجرة ى
ىىذه ٍاأل ى
الزىكاؿ ،ىك يى ىك ىغمىط ،ىكالص ى
ىحمد ىيقيكؿ ىذلًؾ ًفي تى ٍف ًسير ىى ىذا
سمعت
اؿ:
ى
الج يمعة ىك ىغيرىىا :التىبكير .قى ى
يش ىميؿ أىنو قى ى
الخميؿ بف أ ٍ
ي
اؿ :التيجير ًإلىى ي
ً
ً
ً
ً
يف بًيى ٍج ور بعد ىما
جاكىرىـ مف قى ٍيس .ىكقىا ىؿ لبيد :ر ى
ى
اح القط ي
الحديث .قمت :ىك ىى ىذا ى
صحيح ،ىكىي لغةي أىؿ اٍلحجاز ىكمف ى
اليجر باالبتكار
رف
فق
....
ا
ك
ر
ك
ٍ
ى ى
ابتى ى ي
و
َّ
ً
ُّ
اف"  .ديكاف لبيد  :؟
ك َّ
ضي ،ييقىاؿ ،ر ى
أم كقت ىك ى
كم ُّركا ٌ
القكـ :أىم ىخفكا ى
الركاح ع ٍندىـ :الذىاب ك ي
اح ي
الم ٌ
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اؿ :سمعت ً
اؿ :التَّ ً
ً
يؿ يقكؿ ىذًل ىؾ في
الج يمعة،
الخم ى
كغيرىا :التٍَّب ًك يير ،قى ى
يش ىمٍيؿ ،قى ى
ي
يج يير إلى ي
ُ
النضر :كالػي ً
اؿ َّ
كف ًفي القىٍي ًظ قىٍب ىؿ
تفسير ىذا الحديث"  .كقاؿ ابف الجكزم" :قى ى
اج ىرةيً ،إَّن ىما تى يك ي
ى
َّ
الني ًار ًفي ى ً
ً
الشمس بً ًحىي ً
يؿ ،كىب ٍع ىد ىىا بً ىقمً و
الظُّي ًر بً ىقمً و
اؿ
ص ي
القٍيظ ،ىحتَّى تى يك ى
يؿ ،ىكالظ ًي ىيرةي ن ٍ
كف َّ ٍ ي
ٍ
ؼ َّ ى
ى
ِ
رً
ىف تىٍب ىرىح" .
أس ىؾ ،ىكأَّىنيىا ىال تيًر ي
يد أ ٍ
ى
ىدؼ – (اليدؼ):
يث النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ(( :كاف إ ىذا مَّر بًي ىد و
ًفي ح ًد ً
الم ٍشي))ّ ،قاؿ
ؼ مائً وؿ أسرع
ى
ى
ى ى
ٍى ى ى
ؼ) :ما رًفع ًمف األىر ً ً
و
ُّ
سمى
كي َّ
ض لمنّْصاؿ ،ي
قاؿ أحمد بف مجمد اليركم ":يكؿ ىش ٍيء (اليى ىد ي ى ي ى ى ٍ
ً
الق ٍرطاس أيضاى :ىدفان عمى االستعارة"ْ.
(الكىبش):
كبش – ى
ً ً
ً ً
ً
و
كراة َّ
ش الثَّىن ىايا ىي ٍح ًج يؿ ًفي
أف ىر يجال ًم ٍف قيىريش ٍأكىب ى
في ىحديث ىك ٍعب(( :أج يد في التَّ ى
ٓ
ً
الكىبش :اٍل ىبياض الَّ ًذم يككف ًفي
الفتٍىنة))  ،قاؿ أحمد بف محمد اليركم":كقاؿ ٍابف يش ىمٍيؿ :ى
ش ،ىك يى ىك ينقّْط مف البياض في األظفار"ٔ .كقاؿ جار ا﵀
ٍاألى ٍ
ظفىار .ييقىاؿ :بظي ٍف ًره ىكٍب ه
ش،
الكىبش :اٍل ىبياض الًَّذم يككف ًفي ٍاألى ٍ
ظفىار .ييقىاؿ :بظي ٍف ًره ىكٍب ه
الزمخشرم ":ىك ىعف ٍابف يش ىمٍيؿ :ى

(ُ) الغريبيف ٔ .ُُّٗ/كمثمو في غريب الحديث ُّّ/ُ :بعزك إلى النضر .ينظر :تيذيب المغة
ً
ً
جاكىرىـ مف قىٍيس" ،كلساف العرب
ٔ ،َّ/كقاؿ األزىرم ":ىك ىى ىذا ى
صحيح ،ىكىي لغةي أىؿ الٍحجاز ىكمف ى
(ىجر) ٓ.ِٓٓ/
(ِ) غريب الحديث.َْٗ/ِ :كنحكه في مشارؽ األنكار ِ.ُْٗ/ينظر :تيذيب المغة ٔ ،َّ/كلساف
ّْك ً
العرب(ىجر)ٓ ،ِٓٓ/بحكاية ٍاب يف الس ّْ
يت ىع ًف َّ
ض ًر.
الن ٍ
(ّ) الحديث في :غريب أبي عبيد ُ ،ٕٕ/كالغريبيف ٔ ،ُُٕٗ/كتفسير غريب ما في الصحيحيف ّٖٕ،

ّٖٕ ،كغريب الخطابي ُ ،ََٕ/كالفائؽ ْ ،ٗٓ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ِْٗ/كالنياية ٓ.ُِٓ/

(ْ) الغريبيف .ُُٕٗ/ٔ :كمثمو في تفسير غريب ما في الصحيحيف ّٕٖ :بعزك إلى النضر ،كنحكه في

في غريب أبي عبيد ُ ،ٕٕ/كغريب الخطابي ُ ،ََٕ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ِْٗ/كالنياية ُِٓٓ/

بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ٔ ،َُِ/كفقو المغة كسر العربية ُٕٔ ،كلساف العرب (ىدؼ) ٗ.ّْٔ/

(ٓ) الحديث في:الغريبيفٔ ،ُْٗٔ/كالفائؽ ْ ،ّٗ/كغريب ابف الجكزم ِ ،َْٓ/كالنياية ُ،ّْٔ/

ٓ. ُْٔ/

(ٔ) الغريبيف.ُْٗٔ/ٔ :
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يو .ك ًمٍنو :الكبش ًمف الجربً َّ ً َّ ،
ّْ ً ً
ً
ش ،ىكىق ٍد ىكبً ىش
كجم هؿ ىكبً ه
ى ى
ىى
كالرقىط ىيتى ىفشى في الجٍمد .ى
ىك يى ىك ينقط ف ى
كبشان"ُ.
جٍم يده ى
كتر – (األكتار):
عبيد":بمغنًي ىعف َّ
النضر بف
ًفي ىح ًديث (( :ىقمّْ يدكا اٍل ىخيؿ ىكىال تيىقمّْدكىا األكتار))ِ ،قاؿ أبك
ى
اؿ :عرضت اٍل ىخيؿ عمى عبيد ا﵀ ٍبف ًزىياد فمرت بً ًو خيؿ بني ىم ًازف ،ىفقىا ىؿ
يش ىمٍيؿ أىنو قى ى
اؿً :إَّنيىا لخيؿ لىك ىك يانكا
اؿ :كاألحنؼ بف قيس ىجالس ،فىقى ى
عبيد ا﵀ :إًف ىى ًذه لخيؿ ،قى ى
اؿ ىخٍيثى ىمة،
فالف ٍبف
اؿ ى
اؿ :ىال أعمموي إً َّال قى ى
مشجعة اٍل ىم ًازنً ّْي ،قى ى
كعمى األكتار ،فىقى ى
يضربكنيا ى
ى
اؿ بعض َّ
فالف ٍبف اليمقـ ،أما ىي ٍكـ قتمكا إياؾ
ىحىنؼ ى
ىكقى ى
الناس :ىيقيكؿ ىى ىذا الًَّذم رد عمى ٍاأل ٍ
فقد ضربكىا عمى األكتار ىفمـ يسمع لألحنؼ سقطة ىغيرىا ،فىمعىنى األكتار ىيىناُّ :
الذ يحكؿ،
ى ىٍ
ىي
طمبكف عمىٍييا الدخكؿ الَّتًي كتركا بيا ًفي اٍلج ً
اىمًيَّة "ّ.
ى
ى
ىيقيكؿ :ىال ي ٍ ي ى ى ى
كثر _ ً
(ميثىرة):
ْ
ًفي ح ًد ً
يث(( :أَّىنوي ىنيى ىع ٍف ًميثىرة األ ٍير يج ىك ً
اؿ
ياض السٍُّبتً ُّي ":ىكقى ى
اف))  ،ى
قاؿ يأبك الفى ٍ
ضؿ ىع ي
ى
ً ٓ
ً
ً
ً
ً
اؿ َّ
الر ٍحؿ" .
طنان تي ٍج ىع يؿ في ىكاسطىة َّ
النضر :ى ىي م ٍرفىقىة ،ىم ٍح يش َّكةه ًري ىشان ،أىك قي ٍ
ىكقى ى

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

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

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

ُْ ِِْ/بعزك إلى النضر بركاية أبي عبيد ،كلساف العرب (كتر) ٓ ِٕٓ/بعزك إلى النضر.

(ْ) الحديث في :الغريبيف ٔ ،َُٕٗ/كالمغيث ِ ، ِْٓ/كغريب ابف الجكزم ِ،ّْٓ/

ْ.َُٓ/ٓ ،ّٕٖ/

كالنياية

(ٓ) مشارؽ األنكار .ِٕٗ/ِ :كنحكه في الغريبيف ٔ ،َُٕٗ/كفيو؛(مرفعة)بدال مف (مرفقة) ،النياية

ْ ّٕٖ/الركايتاف بغير عزك .ينظر :تصحيح التصحيؼ كتحرير التحريؼ َٓٓ.
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كحر – (الكحر) :

أحمر قى ً
ًً
صي انر ًم ٍث ىؿ اٍل ىك ىح ى ًرة فقىد ىك ىذب ىعمىييا))ُ ،قاؿ
في حديث المالعنة(( :إً ٍف ى
جاءت بو ٍ ى
أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم":كقاؿ ابف يشميؿ :الك ىحرُّ :
الغضبَّ ،
فإنوي لى ػ ىػك ًحػ يػر
أشد ى
ى
ى
ػصػ ً
ػي"ِ.
الػ َّ
ػدر عمى َّ
(الكَّذ ىمةي):
كذـ – ى
َّ
في ح ًد ً
اس ىـ
يث أىبًي يى ىرٍي ىرةى:
((كسئًؿ ىع ٍف ىكٍمب َّ
الصيد فىقى ى
اؿً :إ ىذا ىكذ ٍمتىوي ك ٍأر ىسٍمتىو كىذ ىك ى
ى
رت ٍ
ي
ّ
النضر :الكَّذ ىمةي :اٍل ىحرج ًفي يعين ً
اؿ َّ
اؿ َّ
الزىم ٍخ ىش ًر ُّ
م" :قى ى
المَّ ًو ف يك ٍؿ))  ،قى ى
ؽ اٍل ىكٍمب ،ىك يى ىك ٍ
شبوي
ى
الدٍل ًكَّ .
ذم ًة َّ
ىسٍي ور ،كالعذبة ُّ
ب تى ٍكًذي ىػمانً ،إ ىذا ىش ىد ٍدتىػيىا
ٍخكىذةه ًمف ىك َّ
يقد طيكالن .ىك ًى ىي ىمأ ي
ككذ ٍم ى
ت اٍل ىكٍم ى
ى
َّ
صٍي ًد
اف مضيُّو ىن ٍح ىك ال َّ
ًفي يعين ًقو ،ىكىال يي ىكَّذـ إً َّال اٍل يم ىعمَّ يـ ،فى ىكأَّىنوي قى ى
اف ىكٍميب ىؾ يم ىعم ىمان ،ىك ىك ى
اؿ :إًذا ىك ى
بً ٍإر ىسالً ىؾ يم ىس ّْمىيان ،فى يك ٍؿ"ْ.
ث ًمنّْي):
كرث – (اٍل ىك ًار ى
ً
ً ً
َّ
ً ً
ث ًمنّْي))ٓ ،قاؿ
اج ىعٍميي ىما اٍل ىك ًار ى
ص ًرم  ،ىك ٍ
في ىحديث(( :الميي َّـ أ ٍىمت ٍعني بً ىس ٍمعي ىكىب ى
ً
َّ
ىمكت .كقاؿ غيره :أراد بالسَّمع
الخطابي ":كقاؿ ىن ٍ
ضر بف يش ىمٍيؿ :معناه أىبقيما معي ىحتى أ ي
الع ىمؿ بو كبالبصر االعتبار بما يرل كيبصر .كاآلخر أف يككف دعا بذلؾ
يسمع ك ى
ىك ٍع ىي ما ى

(ُ) الغريبيف  ،ُٕٕٗ/ٔ :كالفائؽ ْ ،ْٕ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ْٓٔ/كالنياية ٓ. َُٔ/

(ِ) الغريبيف .ُٕٕٗ/ٔ :كمثمو في النياية ٓ َُٔ/بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ٓ ،ُْٔ/كفيو قاؿ
ً
ً
كك ًغ ىر ىك ىغ انر ،ىكقىا ىؿ
ضب .ييقىاؿ إًَّنو ىلكحهر ىعمى َّي ،ىكقد ىكحر ى
الك ىح ير أ ىش ُّد ا ٍل ىغ ى
كح انر ،ى
األزىرم ":ىكقىا ىؿ ٍابف يش ىمٍيؿ :ى
الغيظي ك ً
صد ً
الح ٍق يد ، .كلساف العرب (كحر)
ىح ىمر :ىىؿ ًفي ي
كرًى يـ مف ظيٍم ًمىنا ىك ىح ير ،ىكييقىاؿ الٍ ىك ىح يرٍ :
ٍابف أ ٍ

ٓ ،ُِٖ/الركايتاف بعزك إلى ابف شميؿ.

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

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

(ٓ) الحديث في :الغريبيف ٔ ،ُٖٗٔ/كالمغيث ِ ،ِٓٓ/كغريب ابف الجكزم ِ.ِْٔ/
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لألعقاب كاألكالد كاألىك يؿ أ ُّ
ىصح"ُ .قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم":يجكز أنو أراد
َّم ًع ك ً
البصر ،كما قاؿ ابف شميؿ"ِ.
ى
بقاء الس ٍ

ص ىمةه):
(ك ٍ
كصـ – ى
ّ
ً
ًً
اؿ َّ
النضر :الكصـ:
":كقى ى
ص ىمةه))  ،ى
قاؿ يأبك ى
الف ٍ
ضؿ ىع ي
في حديث(( :فيو ىك ٍ
ياض السٍُّبت ُّي ى
اٍل ىعٍيب"ْ.
طىبة):
كطب – (ال ىك ٍ

في حديث أىبي ىم ٍس يعكد (( :نزؿ ىر يسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ عمى أبي فىقى َّد ٍمىنا ًإلىٍي ًو
طىبةن))ٓ ،قاؿ أبك عبد ا﵀ محمد بف فتكح الحميدم ":ىكذكر ،ىعف َّ
النضر بف
ط ىعامان ىكيك ٍ
ى
اؿ :كىذلً ىؾ أىنو ي ٍجمع بٍيف التَّمر اٍلبرم ك ً
ً
ً
ً
األقط
الك ٍ
طىبة :ى
ي ىي ى ى ٍ
الحٍي يس ،قى ى ى
يش ىمٍيؿ في تى ٍفسير ىذلؾ أىف ى
َّ ً
يستى ٍعمؿَّ .
الح ًديث ،ىعف يش ٍعىبة
َّمف اٍلجيدَّ ،
ٍ
النضر بف يش ىمٍيؿ ،يى ىك الذم ركل ى
ثـ ٍ
المدقيكؽ ىكالس ٍ
ً ً ٔ
ً ً
ً ُّ ً
عمى الص َّ
الحديث" .
ّْحةَّ ،
اف ًإ ىمامان في الم ىغة ،ثقىةن ،يمتَّقىنان في ى
ثـ فسره ،ىك ىك ى

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

بعزك إلى ابف شميؿ.

(ِ) الغريبيف ٔ.ُٖٗٔ/

(ّ) الحديث في :مشارؽ األنكار ِ.ِٖٖ/

(ْ) مشارؽ األنكار .ِٖٖ/ِ :ينظر :تيذيب المغة ُِ ،ُّٖ/كلساف العرب (كصـ) ُِ َْٔ/بعزك
الركايتيف إلى الفراء.

(ٓ) الحديث في :تفسير غريب ما في الصحيحيف ْْْ ،كغريب الخطابي ُ ،ُْٖ/كالفائؽ ِ،َْٓ/
كمشارؽ األنكار ُ ،ِٖٗ/كالمغيث ِ ،ٕٓٔ /كالنياية ٓ. َِّ/

(ٔ) تفسير غريب ما في الصحيحيف .ْْْ :كمثمو في المغيث ِ ٕٓٔ/بغير عزك ،كالنياية ٓ،َِّ/
الص َّح ًة بًا ٍل ىك ًاك" .ينظر :لساف العرب (كطب)
كن ىقمو ىع ٍف يش ٍعبة ىعمىى ّْ
بعزك إلى النضر ،كقاؿ ابف األثير ":ى
ُ.ٕٖٗ/
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كلد – ( تميدةن) :
َّ
ردىا
في حديث  (( :يشريح أىف رجال ا ٍشترل ىج ًارىية ىكشرط أَّىن ىيا يمكلدة فى ىك ىج ىد ىىا تميدةن فى ى
ُ
المكلَّد كاحد
اؿ ٍابف يش ىمٍيؿ:
يشريح))  ،قا ؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم ":ىكقى ى
ي
التميد ك ى
عندؾ"ِ.
كىما الَّمذاف يكلدا ٍ
كلو – (تيىكلَّوي) :
((ال تيىكلَّوي ك ًال ىدةه ىع ٍف ىكلىًدىا))ّ ،قاؿ أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم ":كقاؿ
في الحديث :ى
ػت تىػ ٍػكلىػػو
ت إليو تىمًوي  ،ك ىكل ػًيػى ٍ
ت ىكلى ىدىا  ،كقد ىكلىػػيى ٍ
ابف شميؿ :ناقةه ميًالهه  ،كىي الَّتي فارقى ٍ
"ْ.

(ُ) الحديث في  :الغريبيف ٔ ،َِّّ/كالنياية ُ.ُْٗ/

التميد الًَّذم
(ِ) الغريبيف  . َِِّ/ٔ :ينظر :تيذيب المغة ُْ ،ُٔ/كفيو قاؿ األزىرم ":ىكقىا ىؿ ٍابف يش ىمٍيؿ :ي
عندؾ ك يىك المكلد؛ كاألينثى المكلٌدةي؛ قىا ىؿ :كالمكلَّد كالمكلَّدةي كالتميد ك ً
ًَّ
عندنا؛ ىرىكاهي أيىبك ىد ياكد
احد
ى
ى
ى
الذم يكلد ٍ ى ى
و
بأرض ىكلىٍي ىس بيىا إً َّال
المصاحفي ىعنوي" ،ُِٓ/ُْ ،كقاؿ األزىرم ":ىكقىا ىؿ ٍابف يش ىميؿ :المكلَّدة الَّتًي يكلًدت
ً َّ ً
يخ ىرل .قىا ىؿ:
ىبكىا كأى يؿ ىبيتيىا ىك ىج ًميع مف يى ىك بسبيؿ ًم ٍنيىا بًأ ٍىرض ،ىكًىي بًأ ٍىرض أ ٍ
أىىبكاىا أىك أيميا ،كالتَّميدةي التي أ ى
كً
يدة ًفي ىباب تىمىد" ، .كلساف العرب
مر ىما قيؿ ًفي المكلَّدة كالتَّمً ى
الق ُّف مف العبيد التَّميد الًَّذم يكلد ٍ
عندؾ ىكقد ٌ
(تمد) ّ ،ََُ/بركاية النضر.

(ّ) الحديث في  :غريب أبي عبيد القاسـ بف سالـ ّ ،ٔٓ/كغريب ابف الجكزم ِ ،ّْٖ/كالنياية

ٓ. ِِٕ/

(ْ) الغريبيف  . َِّْ/ٔ :كنحكه في النياية ٓ ِِٕ/بغير عزك .ينظر :تيذيب المغة ٔ ،ِِِ/كفيو قاؿ
قاؿ األزىرمً ":
يت إًلىٍي ًو
شمر ،ىعف ٍابف يش ىمٍيؿ :ناقةه ميًالهه ىكًىي الَّتًي فىقىدت ى
كلدىا ،فى ًي ىي تىمًو إًلىٍي ًو  .ييقىاؿ :كلى ٍ
حف إًلىٍي ًو .كقىا ىؿ ىغيرهً :ف ً
ت تىمًوي"  ،كلساف العرب (كلو) ُّ ُٓٔ/بعزك
ت تى ٍكلىو ،ككلىي ٍ
يو ليغتاف :كلًيى ٍ
تىمًو ،أىف تى ٌ
ى
إلى ابف شميؿ .
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Al-Nadr Bin Shamil
And his linguistic narratives in the books of the hadith
Collect and document
Lect.Dr. Hakim Abdul Nabi Hassan Ibrahim
Key words: modern words, interpretation flags, linguistic
narratives
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), AlMazenni (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 alQasim 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.

666

