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ّ:ملخصّالبحث
مووود «  م  ووور»هوووب  بوووب اجااسوووم جوووار ام ماموووبد بووود عمووور اج م  ووور   بجووود بوووو

(  كوواد موود اب  اجعلووم ه764جسووابو باجع ووريد موود رجووب سوونة   عموواخ  ووبار م فووي ا
اجباسو  بمد جهاباة  هخ اجنظر  قاخ اجسمعاني فيه:  كاد ممد يضرب بوه اجملوخ فوي 

موووووة األدب بنس وووووابة علووووم األدب باجناوووووب باج لغوووووة  جاوووووي األفاضوووووخ اجكبوووووارووو بكووووواد ع  
اجعرب   قام ب بار م تضرب إجيه آباط اإلبخووو(  كما كاد  اعرا مجيدا  بافتوه اجمنيوة 

 هو في  بار مو835سنة 
يعد  كتاب اجفائق في غريب اجاديث جل م  ر  مد اجكتب اجلغبية اجتي  وهدها 

بابجوه:  قود انتهو  « اجفوائق»اج م  ر   تم كتابه اجارد اجسادس اجهجر  ؛ إا نرى  د  
بي ما استبهبت ام فيه َفْضخ اجمعبنة  باستمددت منه م يد اجتبفيق  مود إتموام كتواب 
اجفووائق  بهووب كتوواب جليووخ جووم  اجفبائوود  غ يوور اجمنووافو  َمووْد  تاوود مووا فيووه ربايووة  بعلاووه 

 فنوبد مد األدبووو(و  بَفهِمه افظًا بدراية  نبو في  صناف مد اجعلم  ببرع في
-بقوود بووي د اج م  وور  سووبب توولجيف هوواا اجكتوواب بابجووه:  بقوود صوون ف اجعلمووا   

في ك ف ما َغوربب مود  جفاظوه َباْسوَتبَهَم  ببيواِد موا اعتوار مود  غراضوه  -رامهم ام
دبا  بااتوواطبا بجووم يتجووب  با  بعكفووبا اجهموووم  قووبا فووي تصوونيفها  بتجووب  باسووتعجم  كبتببووًا َتَنب 

اجووووَ بَاَرصووووبا ووو فلي ووووة نفووووس كريمووووة  بنسوووومة  اكيووووة  نووووب ر ام قلبهووووا باإليموووواد  علوووو 
باإليااد مر ت عل  هاا اجتبياد باإلتااد  ف  ياهبد عليها  ْد تدعب جي بلد يجعلوه ام 

 في مبا يني ِلَاً  بربجاانًا  بيليبني عليه رباا بريااناووو(و

يوووة اج م  ووور  فوووي كتابوووه كموووا استعرضوووت فوووي هووواا اجباوووث نظووورات فوووي منهج
 اجفائق(  باست هاداته  بعرضه جلمادة اجلغبية  باجلهجوات  ببعوا اجاضوايا اجصوبتية  
ب رباه جلاديث  با  اراته جلاضايا اجدالجية  كاجترادف  باجم تَر اجلفظوي  باألضوداد  

 باجمعر ب  باال تااق  باجلغات باجلهجات بغير اجَو 
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ABSTRACT 

Abu Al-Qasem Mahmmod Bn Omer Al-Zamakhshary. He was 

born in Zamakhsher in 27 Rajab 467 A.H. He was a famous 

scholar, poet and writer. And was died in Khuarizim in 538 

A.H. 

His book «Al-Faiq Fi Gareeb Al-Hadyth» was one of the well-

known linguistics books in the sixth century A.H. Al-

Zamakhshary explained that he wrote his book in order to 

complete the work of the previous scholars in this field. The 

book contains many speeches of the prophet (PBUH) with the 

explanation of strange words, dialects, and manner of speaking 

for different tribes in Arabia.   

ّ
 أوال:ّلمحاتّموجزةّعنّالزمخشريّوكتابه:

 :(1 حياةّالزمخشري -1
عووود اجتفصووويخ فوووي ايووواة هووواا اجعووواجم اججليوووخ   (2 جاووود  غنانوووا اجبووواالبد األفاضوووخ

بجكد جلتاكير نابخ عود اياتوه: هوب  بوب اجااسوم جوار ام ماموبد بود عمور اج م  ور   
هووو(  764م فووي اجسووابو باجع ووريد موود رجووب سوونة  موود  عموواخ  ووبار  «  م  وور»بجوود بووو

كوواد موود اب  اجعلووم اجباسووو  بموود جهابوواة  هووخ اجنظوور  فاوود قوواخ اجسوومعاني فيووه:  كوواد 
مموود يضوورب بووه اجملووخ فووي علووم األدب باجناووب باجلغووة  جاووي األفاضووخ اجكبووارووو بكوواد 

مة األدب بنس ابة اجعرب   قام ب بار م تضرب إجيه آباط اإلبخووو(  و(3 ع  
 :(7 كاد مد اج عرا  اجبار يد  فمد  عره

ّيفساااافرّفااايّالااابالدّمن  ب اااا َّيااااّمااانف
ّإن ااااايّإلااااالّالبلاااااِدّالحاااااراِمّمفسااااااِفرّف ***ّ

ّ
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ّأوطاِنااااهِّ ّعااانف ّهااااجَرّاإلنسااااانف ّإنف
ّإليااااااِهّيفهاااااااَجرّف ***ّ َفّأوَلاااااالَّماااااانف ّفااااااا

ّ
ّيبااااعّف األبااااراِرّتلااااَ ّوَماااانف ّوتجااااارةّف

ّ
فاااااااااِنعَمّالت ااااااااااِجرّف *** ّبالاااااااااد يِنّدنياااااااااا ّف

ّ
ّهاااااذاّالعفماااااَرّغياااااَرَّبِ يَّاااااةّ  باااااتف ّخرَّ

ّفلعل نااااااايَّلاااااااِ َّيااااااااَّب يَّاااااااةفَّعااااااااِمرّف ***ّ
ّ

َّطااااَعتي ّفااايّطاعاااِةّالجبَّااااِرّأباااذف ف
ّ

ّفلعلَِّناااااااايِّفيَهاااااااااّلكساااااااارَيَّجاااااااااِبرّف ***
ّ

 هو في  بار مو835بافته اجمنية سنة 
 ما مؤجفاته فاود تنبعوت موا بويد ناوب بجغوة بتفسوير ب ملواخ بتبايود ب دب فضو  

 اجفاه باجاديث باجنصائحو  عد
 فمد مؤجفاته في اجناب:

 اجمفص خ في اجنابو 
  و  اجمفص خ»األنمباج  بهب م تصر جكتابه» 
  رح كتاب سيببيهو  

 بمد مؤجفاته في اجلغة :
  عجب اجعجب في  رح المية اجعربو  
  جباهر اجلغةو 
  ساس اجب غةو  

 بمد مؤجفاته في اجتفسير:
  بعيبد األقابيخ في بجبه اجتلبيخو اجك  اف عد ااائق اجتن يخ 

 بمد مؤجفاته في األملاخ: 
  سبائر األملاخو 
  اجمستاص  في األملاخو 

 بمد مؤجفاته في اجعايدة باجفاه:
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  رح م تصر اجادبر  في فربع اجانفيةو  
  سرار اجتاديس  بهب مد كتب اجتبايدو  

 بمد مؤجفاته في األدب:
  اجمااماتو 
  مادمة األدبو 

 ه في اجاديث:بمد مؤجفات
  اجفائق في غريب اجاديثو 

 بمد مؤجفاته في اجنصائح: 
  و  نصائح اجملَب
  نصائح اجكبارو 
  نصائح اجصغارو 

 فضً  عد ديباد  عره  بهب مطببعو 
 :  كتابّالفائقّفيّغريبّالحديث -2

خ مود  اكر ابد األلير  د   با عبيدة  ب خ مد  ج ف فوي هواا اججانوب؛ إا قواخ:   ب 
فوود  وويئًا ب ج ووف  بووب عبيوودة معموور بوود اجملنوو  اجتيمووي  فجمووو موود  جفوواظ جمووو فووي هوواا اج

غريب اجاديث باأللر كتابًا صغيرًا اا  براق معدبدات  بجوم تكود قلتوه ججهلوه بغيوره مود 
ن ما كاد اجَ ألمريد:   غريب اجاديث  با 

 ادهما:  د كخ  مبتدئ ج وي  جوم يسوبق إجيوه بمبتودع ألمور جوم يتاودم فيوه عليوه  
 د قليً  لم يكلر بصغيرًا لم يكبروفإنه يكب 

باجلاني: إد  اجناس يبمئا كلد فيهم باية بعندهم معرفة  فلم يكد اججهوخ قود عوم  
 و(8 بال اج طب قد طم (

لووم قوواخ عوود كتوواب اجنضوور بوود  ووميخ:  لووم جمووو  بووب اجاسوود اجنضوور بوود  ووميخ 
علو  صوغر بعده كتابًا في غريب اجاديث  كبر مد كتاب  بي عبيدة ب رح فيه ببسوط 

 و  (6 اجمه بجطفه(
ووود  ج وووف فوووي هووواا اجفوووود بمم 

هوووو(  بقطووورب  ت 206 بووووب عمووورب اج ووويباني  ت : 
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هوووو(  ب بوووب  يووود األنصوووار   ت 213هوووو(  باألصووومعي  ت 204هوووو(  باجفووورا   ت 206
م  ت 218 هوووووو(  246هوووووو(  بابووووود قتيبوووووة  ت 227هوووووو(  ب بوووووب عبيووووود اجااسوووووم بووووود سووووو  

 هو(  بغيرهمو 835باج م  ر   ت 
عووود  كتووواب اجفوووائق فوووي غريوووب اجاوووديث جل م  ووور  مووود اجكتوووب اجلغبيوووة اجتوووي بي

بابجووه: « اجفووائق» ووهدها اجاوورد اجسووادس اجهجوور  ؛ إا نوورى  د  اج م  وور   ووتم كتابووه 
 قد انته  بي ما اسوتبهبت ام فيوه َفْضوخ اجمعبنوة  باسوتمددت منوه م يود اجتبفيوق  مود 

ائووود  غ يووور اجمنوووافو  َموووْد  تاووود موووا فيوووه إتموووام كتووواب اجفوووائق  بهوووب كتووواب جليوووخ جوووم  اجفب 
ربايووة  بعلاووه بَفهِمووه افظووًا بدرايووة  نبووو فووي  صووناف موود اجعلووم  ببوورع فووي فنوووبد موود 

 و  (4 األدبووو(
-بقوود بووي د اج م  وور  سووبب توولجيف هوواا اجكتوواب بابجووه:  بقوود صوون ف اجعلموووا  

ار مود  غراضوه في ك ف ما َغوربب مود  جفاظوه َباْسوَتبَهَم  ببيواِد موا اعتو -رامهم ام
دبا  بااتوواطبا بجووم يتجووب  با  بعكفووبا اجهموووم  قووبا فووي تصوونيفها  بتجووب  باسووتعجم  كبتببووًا َتَنب 
علوووو  اجووووَ بَاَرصووووبا  باغتنمووووبا االقتوووودار عليووووه بافترصووووبا  اتوووو   اكمووووبا مووووا  ووووا ببا 

  ووو َبجَووْم َيووَدع اجمتاووودمب جلمتوول ر  صاصووة يسووتظهر بهووا علوو  سوود هاووو فلي ووة(5 بَ ْترصووبا
نفووس كريمووة  بنسوومة  اكيووة  نووب ر ام قلبهووا باإليموواد باإلياوواد موور ت علوو  هوواا اجتبيوواد 
باإلتاوواد  فوو  يوواهبد عليهووا  ْد توودعب جووي بوولد يجعلووه ام فووي مووبا يني ِلاَووً  بربجاانووًا  

 و  (9 بيليبني عليه رباا بريااناووو(
 باجمنهج اجعام جل م  ر  في كتابه يتضح مد   خ عد ة  مبر:

  ار في مادمة كتابه إج  اجهدف مد تلجيف هاا اجكتابو   -1
طرياووة إيووراد اجاووديث تل ووا صووبرتيد  إمووا  د يووبرد اجاووديث قبووخ اج وورح   -2

 ْد يبسوووووتنج  برجيوووووو   ب  :  نهووووو  اجنبوووووي  (10 «رجوووووو»كابجوووووه فوووووي موووووادة 
موا  ْد يوبرد اجاوديث  و خ اج ورح  كابجوه (11 عظم(   لم فس ور اجاوديث  با 

وواة  بمنووه َرْضووف اج  ووبا    ا«: رضووف»فووي مووادة  : اجاجووارة اجمام  ْضووفب جر 
باجرضوووويفة: اجلبووووود اجمسوووو  د بإجاائووووه فيووووه  باجمرضووووبف: اججووووْد  اجم ووووب   

بهووب كي ووه بووه  بمنووه: إد رسووبخ ام  (12 بإجاائووه فووي جبفووه  برْضووفب اجوود بى
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 )و  (13  ت  برجخ نبِعَت جه اجكي  فااخ:  كببه  ب آرضفبه 
اوووديث اج وووريف  فنوووراه فوووي بعوووا األايووواد يوووبرد اال وووت ف فوووي إيوووراد اج -3

  إا  برد اووديث «بجووخ»اووديلًا طووبيً  جكلمووة بااوودة  كمووا فعووخ فووي مووادة 
  بفي  اياد   رى كواد يواكر اجاوديث مود دبد إطاجوة (17 جاماد بد عاد

في مرضه اجوا  موات    قاخ:  قاخ اجنبي « ضب»كما فعخ في مادة 
هوب اجِموْركد  سبوم ي بواجَ؛  (18 « جلسبني في اجِم ضب فاْغسولبني»فيه: 

 و  (16 ألنه يجعخ فيه ما يب ضب به(
«  لوو »االسوتطراد فووي  ورح اجمفووردة اجتوي فووي صودر تفسوويرها  ففوي مووادة  -7

فوووي مكوووة:  ال يب َتلوووو    هوووا  بال تِاوووخ  جباطتهووووا إال   اكووور قوووبخ اجنبووووي 
و بابجوووه:  اجَ لَووو : اجر طوووب مووود اجَ لَووو وو«  لووو »ففسووور جفظوووة  (14 جمن ووود(

  لوم راح يفسور جفظتوي: (15 يااخ: َ َل  اجَ َل  ي ليه با ت ه: إاا ِجو  هووو(
 اجلاطة  باجمن دو 

  إا «جعسوس»كاد يبعن  بضبط رسم اجكلمة باجارف كما فعوخ فوي موادة  -8
قوواخ ناووً  عوود األصوومعي:  اججبعسووبس باجسوويد باج وويد: بصووف  باجامووا ة 

وووَغر  بقيوووخ باجسووويد: اجلئووويم  بباج ووويد: اجووو و ب ايانوووًا (19 دقيق اجطبيوووخ(باجص 
 –  إا قوواخ:  اجِفوودى «اموور»يضووبط اجكلمووة باجاركووة كمووا فعووخ فووي مووادة 

 و (20 بفتح اجفا  ماصبر بمعن  اجفدا (
كوواد يست ووهد علوو  مووا يفسوور بوواجارآد اجكووريم بقرا اتووه  بباجاووديث اجنبووب   -6

   ب قباخ اجلغبييد باجفصاا و - عره بنلره-اج ريف  بك م اجعرب 
عنود  وراه اوديث « قطوط»للة است هاده باجارآد اجكوريم: قبجوه فوي موادة فمد  م
كوواد ال يوورى ببيووو اجابطووبط إاا  رجووت بلسووًا:  قطووط: هووي اج طووبط   يوود بوود لابووت 

اجتووي فيهوووا األر اق  يبكتوووب بهوووا إجوو  اجنوووبااي اجتوووي فيهوووا اووق اجسووولطادووو قووواخ تعووواج : 
خ ج َنا ِقط َنا َعج 

اجَاط و؛ ألنه قطعة مود اجارطواس  ب قطعوة    بهب مد اجاط  بمعن (21 
 و  (22 مد اجر قووو(

ب مووا االست ووهاد بوواجارا ات اجارآنيووة فاوود اكووره فووي قبجووه:  ياوواخ: هووب كبْبوور قبمووه  
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باجضم  إاا كاد  قعدهم في اجن سب  بهوب  د ينتسوب إجو  جود ه األكبور بقبوا  قليوخ  قواخ 
اجمر ار
 23): 

 ووووووووووووووووووووووووو
*** 

ّلااااااااايّالهاماااااااااةّفااااااااايهمّوالكفبفاااااااااروَّ
ّ

ب م ا اجِكْبر باجكسر فعبظم اج ي ووو بربى اجفور ا 
فيوه اجضوم كموا قيوخ: عبظوم  (27 

َباج ووووووِا  تَووووووَبج   ِكْبووووووَرهب ِمووووووْنهبمْ اج ووووووي  جمعبظمووووووه  ب عووووووم  د قوووووووبجه تعوووووواج : 
قوووووورئ  (28 

 «و  كبر»    : بضم اجكاف بكسرها مد (26 باجلغتيد(
ناوووخ عووود ابووود « لووونط»نبوووب  اج وووريف  ففوووي موووادة باست وووهد  يضوووًا باجاوووديث اج

األعرابوووي  د  معنووو  اجلووونط: اج  وووق وو باجنووولط: األلاووواخووو بفوووي بعوووا اجاوووديث:  كانوووت 
     : فللالها امو (24 األرا ِهف ًا عل  اجما  فنلطها ام باجاباخ(

  فمود  مللوة است وهاده باج وعر  قبجوه فوي - وعره بنلوره-باست هد بك م اجعرب 
رموو  إبلوويس ِبمنووً  فوولجمر  -عليووه اجسوو م-عنوود  ووراه اووديث   د آدم « جموور» مووادة

 :(30   قاخ جبيد(29   فسم يت اجِجمار به  اجِجمار: جمر    :  سرع(25 بيد يديه(
َّغااااارِزيّأجماااااَرت اااااتف ّفااااارذاّحر كف

ّ*** 
 وووووووووووووووووووووووووووووووو

 
عنوود  ووراه قووبخ اج ووعبي  بموود  مللووة است ووهاده باألملوواخ قبجووه فووي مووادة  عنووا(

: (31 رامووه ام تعوواج :  ألد  تعن وو  بعنيووة  اووب  إجووي  موود  د  قوووبخ فووي مسوولجة بر يووي (
عني وووة ت وووفي » اجعنيوووة: بوووبخ فيوووه   ووو ط تطلووو  بوووه اإلبوووخ اججربووو   ياووواخ فوووي اجملوووخ: 

 و  (33 ((32 «اججرب
 افخ كتابه اجفائق بلقباخ كلير مد اجلغبييد باجنابييد  ناب اج ليخ  -4

هو(  باجفرا  159هو(  باجكسائي  ت 150هو(  بسيببيه  ت 148  ت
هو(  ب بي  يد األنصار   ت 218هو(  باأل فش  ت 208 ت 
هو( ب بي ااتم اجسجستاني  ت 277هو(  بابد اجسكيت  ت 218
هو(  258هو(  ب بي اجعباس اجمبرد  ت 288هو(  باججااظ  ت 288

 هو(  ب بي عمرب اج اهد 291بلعلب  ت 
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 هو(  بغيرهمو 378 ت 
:  تعل موووبا اجسووون ة باجفووورائا باجل ْاووود كموووا تعل موووبد فعنووود  وووراه اوووديث عمووور 

 و (38 قاخ ناً  عد  بي  يد باألصمعي: اجلاد: اجلغة (37 اجارآد(
فضووً  عوود اجووَ فاوود صوور ح بووبعا اجكتووب اجلغبيووة  ملووخ: كتوواب اجعوويد جل ليووخ 

د كتبوه ملوخ: اجمفصوخ  باجمستاصو  بتهايب اجلغة جأل هر   بكتاب سيببيه  فضوً  عو
مد  ملواخ اجعورب  ففوي موادة  فنود( قواخ:  اجَفَنود فوي األصوخ: اجكوابووو لوم قواجبا جل وي  
إاا  نكر َعْاله مد اجهرم: قد  فنود؛ ألنوه يوتكلم بواجمار ف مود اجكو م عود َسوَنِد اجصواة  

منسووبب إجوو   :  ووي  مفنوود  يعنووي:(36 َف بووب ه باجكووااب فووي تاريفووهووو بفووي كتوواب اجعوويد
اجفند  بال يااخ: امر ة مبفِندة  ألنها ال تكبد في  بيبتها اات ر   فتبْفِند في كبرها(
 و  (34 

 برد فوووي كتابوووه قضوووايا جغبيوووة كليووورة تب عوووت بووويد اجصوووبتية  باجصووورفية   -5
 باجنابية  باجدالجيةو 

 سبوووئخ عووود مبَضووور  فاووواخ: «: بووورلم»فمووود اجاضوووايا اجصوووبتية موووا جوووا  فوووي موووادة 
جبهرهوووا  ب سووود جسوووانها اجعربوووي  بقووويس فرسووواد ام فوووي األرا  بهوووم  صوووااب  ِكنانوووةب 

ْرلبمتبها( اجم ام  بتميم ببْرَلمبتبها بجب
قيخ:   راد باجببْرلبمة: اجببْرلبنوة  بااود اجبورالد  بهوي  (35 

تها  فلبدخ مد اجنبد ميمًا جتعاقبهما(  و  (39 اجم اجب  باجمراد:  بكتها بقب 
في كتابه: اجنسوب  باجتصوغير  باججموبع  ب بنيوة األفعواخ  بمد اجاضايا اجصرفية

 ب ب انها بغير اجَو 
وا دنوا منوه  ببوي بود  بمد األمللة عل  اجوَ قبجوه عنود  وراه اوديث اجنبوي   جم 

َ لَوووف تنوووابخ اجاربوووة فتطووواير اجنووواس عنوووه تطووواير اج  وووْعر عووود اجبعيووور  لوووم طعنوووه فوووي 
رب مووود اجوووا باد   رق  ياوووو علووو  اإلبووووخ :  اج  وووْعر: جموووو َ وووعرا   بهوووي ضووو(70 َاْلِاوووه(

 و (71 باجامير فيؤايهوا  اى  ديدًا  بقيوخ اباب كلير اج عر كاباب اجكلب(
قضوايا اإلعوراب  بمعواني اجاوربف  باج و ف اجناوب   »بمد اجاضايا اجنابية 

 بغير اجَو « باجعطف  بعبد اجضمير
جاووَدلاد: بينووا   اجووا  ياووبخ:  قوواخ ماجووَ بوود  بس افعنوود  ووراه اووديث عموور 

اا هوب   نا جاجس في  هلوي اويد متوو اجنهوار إاا رسوبجه  فانطلاوت اتو   ْد وخ عليوه  با 
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قوواخ:  اتوو   د ووخ: يجووب  رفعووه بنصووبه  ياوواخ: سوورت  (73 سوورير( (72 جوواجس فووي ربموواخ
 و  (77 ات   د لبها  اكاية جلااخ اجماضية  بات   د َلها باجنصب بإضمار  ْد(

جيووة  ملووخ: اجتوورادف  باجم ووتَر اجلفظووي  باألضووداد  بباووث  يضووًا اجاضووايا اجدال
 باجمعر ب  باال تااق  باجلغات باجلهجات بغير اجَو 

:  موود سوور ه فموود  مللووة إ ووارته إجوو  األضووداد  قبجووه عنوود  ووراه اووديث اجنبووي 
:  بقوواجبا: اجمالووخ موود األضوووداد (78  د َيْملبووخ جووه اجنوواس قيامووًا فْليتبووب   ماعوووده موود اجن ووار(

طي  باألرا(يكبد اج  و  (76 منتصب باج  
 هجاتّفيّكتابّالفائق:غاتّواللّ ثانيا:ّاللّ 

تعوور ف اجلهجووة بلن هووا  مجمبعووة موود اجصووفات اجلغبيووة تنتمووي إجوو  بيئووة  اصووة  
 و  (74 بي تَر في هاه اجصفات جميو  فراد هاه اجبيئة(

بتتصوووف اجلهجوووات اجعربيوووة بصوووفات  اصوووة  بايوووث تتميووو  جهجوووة مووود األ ووورى 
 و  (75 اجلغبية  بجكنها تلتلف فيما بينها بظباهر جغبية   رى بظباهرها

بهاه اجصفات تناصور فوي األصوبات ببنيوة اجكلموات بتراكيوب اجكو م باججملوة  
 بباجدالجة  يضًاو 

 بتتملخ مصادر دراسة اجلهجات اجعربية في :
ّأوال :ّال راءاتّال رآنية:ّ

فوظ اج وي  فاوط فوي اجتاموخ  إا إد   صااب اجاورا ات  جوم يكتفوبا باجسوماع مود ج
باد اكتفبا به في اجاديث  قاجبا: ألد اجماصبد هنوا كيفيوة األدا   بجويس كوخ مود سومو 

 و (79 مد جفظ اج ي  يادر عل  األدا      ف  بد مد قرا ة اجطاجب عل  اج ي (
جاد ا تهر  صااب اجارا ات باجفصوااة  فهواا  بوب عمورب بود اجعو   كواد إموام 

 باجكسائي كاد إمام مدرسة اجكبفةو مدرسة اجبصرة  
ّثانيا :ّكتبّلغاتّال ران:ّ

اهتم اجدارسبد بلغوات اجاوراد  بهواا جلوي  مود  و خ اجمؤجفوات اجتوي ظهورت فوي 
بربايووة ابوود اسوونبد اجماوورئ بمسوونده « اجلغووات فووي اجاوورآد»هوواا اججانووب  ب بجهووا كتوواب 

 إج  ابد عباس رضي ام عنهماو
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فوود  فظهوور كتوواب جغووات اجاوورآد جلفوور ا   باألصوومعي لووم تووباج  اجتوولجيف فووي هوواا اج
 بغيرهماو 

ّثالثا :ّكتبّاللغات:
ناوووب: كتووواب اجلغوووات جيوووبنس بووود ابيوووب  باجفووور ا   باألصووومعي  بكتووواب جغوووات 

 اجابائخ في اجارآد اجكريم البد س م  بغيرهمو 
ّرابعا :ّكتبّالمعاجم:

 ناب: اجعيد جل ليخ بد  امد اجفراهيد   باجصااح جلجبهر و
ّخامسا :ّكتبّالنوادر:

 ناب: نبادر  بي  يد  بنبادر ابد األعرابيو 
ّسادسا :ّكتبّاألمثا :

ناووب: األملوواخ جلمفضووخ اجضووبي  باألملوواخ جلسدبسووي  فضووً  عوود اجلهجووات فووي 
 كتب اجلغة باجنابو

 بهناَ اتجاهاد رئيساد عند اج م  ر  في نسبة هاه اجلهجة  ب تلَو 
 ائلها  كابجه: هاه جغة تميم   ب هايخووو واألبخ: نسبة اجلهجات إج  قب

نموووا يكتفوووي باوووبخ: هووواه جغوووة   ب  باآل ووور: عوووودم نسوووبة اجلهجوووات إجووو  قبائلهوووا  با 
 جغتادووو و

ّاالتجا ّاألو :ّنسبةّاللهجاتّإللّقبائلها:ّ
 بهاا االتجاه يل ا اي  ا باسعا إاا ما قبرنت بعدم نسبة اجلهجات: 

 بهاه اجلهجات تاسم إج :
 :ل بائ ّالعربيةّالفصيحةلهجاتّا و1

 بمد  سما  هاه اجابائخ في كتاب اجفائق:
 بهم عمارة مد قبيلوة كهو د اجااطانيوة  بيناسمووبد إجو  ل لوة  قسوام األزد :

 هي:   د  نب ة  ب  د اجسراة  ب  د عمادو 
  عنووود  وووراه «ركوووب»بقووود اكووور اج م  ووور  هووواه اجلهجوووة مووورة بااووودة فوووي موووادة 

جوووب اجاطووواد: اكووورتب عنوووده ي يووود بووود اجمهلوووب  فاووواخ:  موووا اوووديث ابووود سووويريد:  قووواخ غا



 

 744 

ّ(ه835للزمخشريّ)تّّ"الفائقّفيّغريبّالحديث"هجاتّفيّكتابّغاتّواللّ اللّ 

 

ّم1122آذارّّ ّ–ّلعددّالتاسعّاّّ–المجلدّالثالثّ مجلةّجامعةّاألنبارّللعلومّاإلسالمية

تعرفب األ َد بربكَبهووا  ات وِق األ د  ال يل واَب فيركبببوَب    : يضوربَب بوركِبهم(  إا قواخ 
وووفرة دعوووا بمعابيوووة بووود عمووورب َسوووي د بنوووي (80 ناوووً  عووود اجمبووورد :  إد  اجمهل وووب بووود  بوووي صب

األميووَر  اعفنووي موود  م كيسوواد  بهووي  اجعدبي ووة  فجعووخ يركبووه برجلووه  فاوواخ:  صوولح امب 
 و  (81 كنية اجر كبة بلغة األ د(

 بهم قبيلة كبيرة مد اجعدنانية  يجعلهوا اجنس واببد مود تمويم بود مور  بود تميم :
  بت ووومخ ديوووار تمووويم معظوووم نجووود  (82 اد  بووود طاب وووة بووود إجيووواس بووود مضووور

 و  (83 متدا لة مو قبائخ كليرة
  فعنود  وراه جاوبخ  بسويد (87 جفوائق عود ة موراتبقد بردت هاه اجابيلة في كتاب ا

:  يووا عوويد اجهجوورس   تموود  ِجعبييَنووة بوود اصوود  بهووب موواد  رجليووه بوويد يوود  رسووبخ ام 
قاخ ناً  عد  بي  يد:  اجِهجرس: اجِارد  ببنب تمويم  () 88رجليَ بيد يد  رسبخ ام 

مووود  بالد اجلعاجوووب  و بجوووا  فوووي كتووواب اجعووويد جل ليوووخ  د اجهجووورس: (86 تجعلوووه اجلعلوووب(
 و  (84 بيبصف به اجلئيم

بقووود   وووار إجووو  جهجوووة تمووويم عنووود  وووراه اوووديث  جيبوووااَدد  عووود ابضوووي رجووواخ  
  إا قووواخ:  هلوووم :    تعووواجبا  بهوووي اجلغوووة اجاجا يوووة   عنوووي توووَر (85 فلبنووواديهم  ال َهلبوووم (

إجااق ع مة اججمو  ببنب تميم يابجبد: هلم با بكاجَ سائر اجع مات(
 و  (89 

بقووود اكوووور سووويببيه  د اجتميميووويد قووود يد لووووبد نوووبد اجتبكيووود اج فيفوووة باجلايلوووة فوووي 
وووووا  «هلوووووم  » ؛ ألنهوووووا عنووووودهم بمن جوووووة رد   برد با  برد    بارددد  كموووووا تاوووووبخ: َهلوووووم   بهلم 

اجتوي جلتنبيووه  بجكونهم اوافبا األجووف ؛ « هوا»بهلموي  بهلمبمود  باجهووا   فضوخ  إنموا هووي 
 و  (60 مهمجكلرة استعماجهم هاا في ك 

 يملووخ اجاجووا  قسوومًا موود  قسووام ج يوورة اجعوورب  بياووو اجاجووا  بوويد الحجاااز :
نجوود بتهامووة  بسوووبب تسووميته بهوواا االسوووم؛ ألنووه يفصووخ بووويد اجَغووْبر باج وووام 

 و (61 ببيد اجبادية
  فاد اكرها في مسلجة قلب األجف (62 اكر اج م  ر  جهجة اجاجا  عد ة مرات

يث ابوود عبوواس رضووي ام عنهمووا  بهووب قبجووه:  قوواخ بابًا  فعنوود  ووراه اوود«  فعوو »موود 
 بووب ب ووامة: قلووت جووه: إن ووي قتلووت اي ووة ب نووا مباووِرم  فاوواخ: هووخ به ووْت إجيووَ  قلووت: ال  
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ووو( قواخ:     هوخ  قبلوت إجيوَ تريودَ   (63 قاخ: ال بلس باتخ اإلْفَعب   بال برموي اجِاوَدب 
ْبلَوب  قلب  جف  فع  بابًا  بهاه جغة ألهخ اجاجا  إاا بقفبا ع ل  األجف يابجبد: هاه اب

ووا اجِاووَد  بلَوو  بسبووْعدى  ب م  فإنووه جمووا  (67 بجايووت سبووْعَدب  بموونهم موود يالبهووا يووا  فياووبخ: اب
ِقف عليه َفسبوك نت هم توه  ففهوا ت فيوف همو ة ر س بكولس  لوم عاملهوا معاملوة األجوف  بب

 و  (68 في  فع (
ح مباارضة مود طبعمتبوه  ال تصل -رامه ام تعاج -بعند  راه اديث اج  هر  

قوواخ:   هووخ اجاجووا  يبَسووم بد اجمضوواربة اجِاووراا باجماارضووة  باجمعنوو  فيهووا  (66 اجاوورام(
وووْرب فوووي األرا باجسوووعي فيهوووا  بقطعهوووا  بفوووي اجمضووواربة بااووود  بهوووب اجَعاووود علووو  اجض 

 : (64 باجسير  مد اجَاْرا في اجسير  قاخ اب اجر م ة
ااواَزّمفشاا َّي فِرأااَنّأجف ّرفّ إلاالّعفعفاان 

ّ
*** 

ّالَفَوارسفّ ّأيمانهنَّ  (65 (ِشماال ّوَعنف

  هووووي عمووووارة كبيوووورة موووود كهوووو د اجااطانيووووة  كانووووت منووووا جهم بوووواجيمد طياااا :
ف رجووووبا منهووووا علوووو   لوووور  ووووربج األ د  لووووم مووووألبا اجسووووهخ باججبووووخ اجوووووا ًا  

 ب امًا  بعراقًا  بمصرًاو 
 – عر    فعنود  وراه قوبخ  بوي مبسو  األ و(69 بقد اكر هواه اجلهجوة مورتيد
َق اجل اوبح( –عنودما كوواد يتوااكر اجاوورآد موو معوواا  قوه تفووب  وا  نووا فلتَفب    م 

قوواخ:  هووب  (40 
 د تبالَب اجناقة فبباقًا بعد فبباق   ب يرضعها اجفصيخ كاجَ  بمنه تفوب ق ماجوه  إا  نفاووه 

 و  (41  يئًا بعد  ي ووو بعود بعا طيئ:  لف مد تفب قووو(
 ضووور مووود نووو ار اجعدنانيوووة  بجكلووورة اجبطوووبد : هوووي ف وووا مووود مقااايسّعااايالن

عوووخ فوووي ماابوووخ اجيمانيوووة بلسووورها إدراجوووًا جسوووائر اجعدنانيوووة   اجمتفرعوووة عنوووه جب
 باجم هبر مد فصائخ قيس عي د: غطفاد  بهب اد  بسليم  بعدبادو 

اجوباردة فوي « اجس وَدف»  إا قواخ فوي  ورح جفظوة (42 بقد  برد هواه اجلهجوة مورتيد
:  اجس وووَدف: اجضوووب   بمنوووه قوووبجهم  (43 خ  اجفجوووَر إجووو  اجس وووَدف (قوووبخ ابووود َجِبينوووة:  فصووو

 سووِدف جنووا    : َ ضووئ جنوواووو قوواخ  بووب  يوود: اجس وودفة فووي جغووة بنووي تموويم: اجظ لمووة  بفووي 
 : (47 جغة قيس: اجضب   ب ن د قبخ ابد مابخ
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ّالصبَحّموعَدها ّوليلة ّقدّجعلتف
*** 

 حتاالّتعاارفّالس اادفا (48 صاادرّالمطيااة
 

 و  (46 يعني اجضب (بقاخ: 
اجع ووا  اوويد غوواب  صوول   بوواجنبي  -عليووه اجسوو م-بعنوودما اكوور  د جبريووخ 

 هوووب موود قووبخ بنووي قوويس: جووم «: ائتطوو »و قوواخ عوود جفظووة (44 اج ووفق بائتطوو  اجِع ووا 
يلتِط اجس ْعرب بعد    : جم يطمئد  بجم يبلغ نهاه بجم يستامووو(
 و  (45 

  برة  بهايخ بد مدركوة بود إجيواس بود : هي مد اجابائخ اجعدنانية اجم ههذي
  كانوت ديوارهم باجسوربات  بجهوم ميواه (49 مضر بد ن ار بد معد بد عودناد

يافوظ ع ورة آالف « راموه ام»ب ماكد بيد مكوة باجمدينوة  بكواد اج وافعي 
 و  (50 بيت مد  عر هايخ

بال سووويما فوووي مسائووووخ  (51 بقووود   وووار اج م  ووور  إجووو  هووواه اجلهجوووة عووود ة مووورات
بدالجية  فمد اجمسائخ اجصرفية موا قاجوه عنود  وراه اوديث ابود عبواس رضوي  صرفية 

خ موووود   وووووا جهووووا اإليوووو ف ب جوووووا  جهووووا اجِعَيوووورات  ام عنهمووووا  جاوووود َعِلَمووووْت قووووريش  د   ب 
:  جمعووبا فيهووا علوو  جغووة هووايخ  (53 :  اجِعَيوورات: جمووو ِعيوورووو قوواخ سوويببيه(52 جها ووم(

 و  (57 يعني تاريَ اجيا (
ََ سوووفادب اجاموووار بعنوودما كتووو ب سوووليماد بووود عبووود اجملوووَ إجووو  ابووود اووو م: إد اجَبوووب

ووا قوود م جيبضوورَب قوواخ: إن ووا م ا  بضووَربب ِف طوواً  ا قوواخ اج م  وور   (58 فاْضوورْبه اجاوود   فلم 
وخ  معل اًا عل  هاا اجاديث:  اجِف ط: اجمفاجلة  ب فلطوه: فاجوله  جغوة هايليوة  قواخ اجمتن  

 :(56 اجهاجي
ّأاااااَفّإذاّدعااااانيِبااااِهّأحماااايّالم

ّ*** 
ّالفاالطِّ ِِّ  و(54 ووو(ونفسيّسااعَةّالفاز

 
و (55 بعنوود  ووراه اووديث:   هووخ اججنووة  مسووة َ صووناف  موونهم اجووا  ال ابووَر جووه(

ْبوور: اجكتابووة فووي جغووة هووايخ  بجووم يفوور ق سووائر اجعوورب بينهمووا   قوواخ:  اجووا ْبر: اجاوورا ة  باج  
ة  فيفة  بكتواب اْبور: سوهخ اجاورا ة  قواخ اب بيااخ: َاَبرتب اجكتاب  إاا قر تبه قرا ة سهل

اجر م ة
 59): 
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عنااادّمشااارفّ  ّلنفسااايّواقفااااّ  ّأقاااو ف
ّ*** 

ّكالاااااذ باِرّالنَّواطاااااق ّعلااااالَّعَرصاااااات 
ّ

فوواجمراد: ال نبطووق جووه موود ضووعفه  بقيووخ: ال جسوواد جووه يووتكلم موود ضووعفه  فتاووديره 
اجووا  هووب اب   علوو  هوواا: ال َاا َاْبووَر جووه     ال جسوواد جووه اا منطوووق  فاوواف اجمضوواف

بيجووب   د يووراد ال فهووم جووه  موود َاَبوورتب اجكتوواَب إاا فهمتووه ب تانتووه  قوواخ ابوود األعرابووي: 
 و  (90 اجاابر: اجمتاد(

بهووب عاتووب:  فمووا  عنوودما د وووخ عليووه معابيووة  بعنوود  ووراه اووديث عموور 
ووة بباائلووه  ب صووله ببصووائله(  قوواخ:  قوواجبا: اجباائووخ: سووبائَ اجفضووة  جمووو (91 ِ جووتب  رم 

 و  (92 بايلةووو بعند   نه  راد باجباائخ جمو بايلة بهي اجمرآة بلغة هايخ(
 :هجاتّالعربيةّوبعضّصفاتهااللّ  و2

اجمووراد بهوواه اجلهجووات صووفة جغبيووة معينووة اتصووفت بهووا جهجووة مووا  بجوويس اجلهجووة 
نفسها بلكملها  باجا  يبدب  د  قدم نر ي ير إج  هاه اجلهجات ما اكوره اججوااظ فوي 

معابيووة يبمووًا: موود  فصووح اجنوواس  فاوواخ قائووخ: قووبم ارتفعووبا عوود ج ل انيووة قبجووه:  قوواخ 
اجفووورات  بتيوووامنبا عووود عنعنوووة تمووويم  بتياسوووربا عووود كسكسوووة بكووور  جيسوووت جهوووم غمغموووة 
قضاعة  بال طبمطمانية ِامير  قاخ: مد هوم  قواخ: قوريش  قواخ: ممود  نوت  قواخ: مود 

 و  (93 َجرم  قاخ: اجلس(
اظ نفسوووه  بمووود اجلهجوووات اجعربيوووة اجمبصوووبفة بقووود اكووور اج م  ووور  كووو م اججوووا

 اجتي اكرها في هاا اجنر:
 هووي اجل كنووة فووي اجكوو م باجعجمووة  ياوواخ: رجووخ ج ل وواني  باموور ة اللخلخانيااة :

ج ل انيوووة  إاا كانوووا ال يفصوووااد  بقووود فس ووور اجلعووواجبي هووواه اجظووواهرة بابجوووه: 
 ا ام كواد  اجل ل انية تعرا في جغات  عراب اج  ْار بعبماد  كابجهم: مَ 

 و  (97 يريدبد: ما  ا  ام كاد(
بقوود اكرهووا اج م  وور  بابجووه:  اجل ل انيووة: اجلكنووة فووي اجكوو م  بهووي موود معنوو  
قوبجهم: جو   فووي ك موه  إاا جووا  بوه مبلتبسووًا مسوتعجمًا  موود قوبجهم: َجِ َ ووْت عينوه بمعنوو  

جم  بفووي كتوواب َجِااووت  بعوود األصوومعي: نظووَر فوو د  نظوورًا ج ل اني ووًا  بهووب نظوور األعووا
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:اجل ل اني: منسبب اج  ج ل اد  يااخ: قبيلة  بيااخ: مبضوو بفوي اوديث:  (98 اجعيد
 و  (96 كن ا بموبضو كاا  فولتانا رجوخ فيه ج ل اني وةووو(

 هوووي  بوووداخ كووواف اجمؤنلوووة فوووي اجبقوووف  وووينًا   ب إجااقهوووا  وووينًا  الكشكشاااة :
  ببنوي عمورب بود (95   باجو  بكور(94 بتع ى هاه اجلهجوة إجو  ربيعوة بمضور

 و (100 بناس مد  سد(  99 تميم
بموووود  مللووووة اجووووَ قووووبجهم جلموووور ة:  جعووووخ امب اجبركووووة فووووي دارْش(
  : فووووي   (101 

 داَر  بقبجهم:  عطيتكش في  عطيتَو 
بقوووود اكوووور اج م  وووور  هوووواه اجلهجووووة بابجووووه:  اجك ك ووووة:  د ياووووبخ فووووي اجبقووووف 

 ك وووة بإجاووواق كووواف اجمؤنلوووة باجوووا  يبووودب  د  اج م  ووور  اصووور اجك و(102  كووورمتكش(
  ينًا عند اجبقفو

 إبووداخ كوواف اجمؤنلووة فووي اجبقووف  ووينًا   ب إجااقهووا سووينًا  بتعوو ى الكسكسااة :
 (108    ب إجو  ربيعووة(107   كمووا تعو ى إجو  هوبا د(103 هواه اجلهجوة إجو  بكور

و بقود اكتفو  اج م  ور   َِ َِ  ب عطيونِكْس فوي  عطيتو كابجهم:  ببس فوي  بوب
  جإل وارة إجو   د اجكسكسوة تكوبد بإجاواق (106 سوة باجسويد(باجابخ:  باجكسك

 كاف اجمؤنلة سينًا عند اجبقفو
 قووواخ (104 : اكووور ابووود يعووويش  د اجغمغموووة هوووي عووودم بيووواد اجكووو مالغمغماااة  

اج ليخ مبينًا األصخ اجدالجي جهاه اجلفظة:  باجغمغموة   صوبات اجليوراد عنود 
 و  (105 اجا ْعر  ب صبات األبطاخ عند اجبغ (

بقوود   ووار اج م  وور  إجوو  اجمعنوو  نفسووه  إا قوواخ:  اجغمغمووة:  ال  يببووي َد اجكوو م  
 و  (109 بيااخ ألصبات األبطاخ باجليراد عند اجاعر: غماغم(

 عوود إبوووداخ الم اجتعريووف ميموووًا  كاوووبجهم: امَرجووخ فوووي اجرجوووخ  الطفمطفماني اااة :
بائوخ اميور بامهبا  في اجهبا   بتع ى هاه اجلهجة إج  طيئ باأل د  باجو  ق

 و  (110 في جنببي اجج يرة اجعربية
بقووود   وووار اج م  وووور  إجووو  هووواه اجلهجوووة بابجوووه:  اجطبْمطبَماِني وووة: اجعجموووة  ياووواخ: 
رجخ طبْمطبَماِني  بِطْمِطم  بمنوه قواجبا جلعجيوب: ِطمِطوم  جعوخ جغوة اميور  جموا فيهوا مود 
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 نووه جووم ياوودد معنوو  و باجووا  يبوودب موود كوو م اج م  وور  (111 اجكلمووات اجمنكوورة  عجميووة(
 هاه اجظاهرة  بكاجَ فاد نسبها إج  قبيلة اميرو

 هووي جعووخ اجعوويد اجسوواكنة نبنووًا  إاا جووابرت اجطووا   بقوود نسووبت االسااتنطاء :
  (112 هووواه اجلهجوووة إجووو  سوووعد بووود بكووور  بهوووايخ  باأل د  بقووويس  باألنصوووار

 و  (113 بمنهم مد نسبها إج   هخ اجيمد
 مد  عط و  بمد  مللة هاا قبجهم:  نط  بدالً 

جعطيوة اجس وْعد :  بقد اكر اج م  ر  هاه اجظاهرة عنود  وراه اوديث اجنبوي 
د  اجيووود اجسووفل    مووا  غنوواَ ام فوو  تسوولخ اجنوواس  وويئًا  فووإد  اجيووود اجعليووا هووي اجمنطيووة  با 

د  موووواخ ام مسووووؤبخ بمبنًطوووو ( ؛ إا قوووواخ:  هوووواه جغووووة بنووووي سووووعد  (117 هووووي اجمنطوووواة  با 
 و  (118  عطني  بمنه قبجه صل  ام عليه بسلم:  ْنِطه كااووو( يابجبد:  نطني    :

 بهي إبداخ اجهمو ة عينوًا  تاوبخ: َعن وَ فوي  ن وَ  بتنسوب هواه اجلغوة العنعنة :
  بقوود اكوور هوواه اجظوواهرة منسووببة إجوو  بنووي تموويم  فعنوود (116 إجوو  بنووي تموويم

قووواخ:  (114  وووراه اوووديث  فبينموووا  نوووا عنووودها جيلوووة تاسوووب عن وووي نائموووةووو(
 و  (115  َعن ي: تميمية في َ ن ي  بهي اجعنعنة(

 هوووي قلوووب اجاوووا  عينوووًا  كاوووبجهم: عت ووو  فوووي ات ووو   بتعووو ى هووواه الفحفحاااة :
 و  (119 اجلهجة إج  هايخ

؛ إا قواخ جعبود ام بقد اكر اج م  ر  هواه اجلهجوة عنود  وراه اوديث عمور 
:  إد  ات ووو  اووويدد يريووو« َعت ووو  اووويد»اووويد بلغوووه  نوووه يباوووورئ اجنووواس:  بووود مسوووعبد 

؛ قواخ ناوً  عود اجفور ا  (120 اجارآد جم ينو خ بلغوة هوايخ فولقرئ اجنواس بلغوة قوريش(
 121) :

بقواخ  بوب «ووو َعت و » ات   جغة قريش بجميوو اجعورب إال هوايً  بلايفوًا  فوإنهم يابجوبد: 
عبيوودة: موود اجعوورب موود ياووبخ:  قووم عنووي َعت وو  آتيووَ  ب توو  آتيووَ  بمعنوو  اتوو  آتيووَ  

 و(122 بهي جغة هايخ(
 :اللهجاتّالمحلية و3

  ار اج م  ر  في كتابه إج  مجمبعوة مود اجلهجوات اجماليوة  كلهجوة اميور  
 باج ام  باجعراق  باجمدينة  بمكة  باجيمدو 
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 موود اجابائووخ اجااطانيووة اجكبيوورة  تاووو منووا جهم فووي اجوويمد  بموود  هووم حمياار :
 بطبنها:  يباد بقضاعةو 
فوووي    فعنووود  وووراه اوووديث اجعبووواس (123 ة موووراتبقووود بردت هووواه اجلهجوووة عووود  

)  موو م:  ال ابِال هووا ِجمبغَتِسووخ  بهووي ج ووارب ِاووخ  ببِووخ 
قوواخ:  قيووخ: بِووخ إتبوواع جاووخ   (127 

 و  (128 بقيخ: هب اجمباح بلغة امير(
عنووودما  ووورج  باجنووواس ينتظربنوووه جلصووو ة قياموووًا   بعنووود  وووراه اوووديث علوووي 

خ:  اجسووامد: اجمنتصووب إاا كوواد رافعووًا ر سووه ناصووبًا   قووا(126 فاوواخ: موواجي  راكووم سووامديد
صدرهووو بقيخ جلمغن ي: سامد  جرفعه ر سه  بعد ابد عباس:  نه قاخ في قبجه تعواج : 

 ََساِمدببد
اجغنا  في جغة امير  يااخ: اسمبد  جنا    : غن ي جنا( (124 

 و  (125 
 ووا ألنووه موول با موود اجيوودالشااام اج بووؤم  بهووي  : سووم ي اج ووام بهووواا االسووم  إم 

م ا ألنه فعخ مد اج بم اجيسرى  با 
 و (129 

عنوودما بلغووه  د صووااب  بقوود اكوور هوواه اجلهجووة  عنوود  ووراه اووديث معابيووة 
لوووَ انتووو اع  اجووربم يريووود  د يغووو ب بوو د اج وووام  يوووام فتنووة صوووف يد:  ووو بألنت عن وووَ موود اجمب

 و  (131 ميةقاخ: اجمراد باإلصطفلينة: اجَجَ َرة  بهي  ا (130 اإلصطفلينةووو(
 سووم ي اجعووراق بهوواا االسووم ؛ ألنووه َسووَفخ عوود نجوود بدنووا موود اجباوور  العااراق :

 بِ وووا مووود عوووراق اجاربوووة  بهوووب اجَ وووْر  اجوووا  فوووي  سوووفلها  بقيوووخ: معنووواه فوووي 
و فعنووودما (132 ك مهووم: اجطيووور  بهووب جموووو َعَرقوووة  بهووي ضووورب موود اجطيووور
نا يبنياد اجبيوت  اكر في قصة إبراهيم  نه بابنه إسماعيخ عليهما اجس م كا

 اجصووف موود «: موودماَ»فيرفعوواد كووخ يووبم َمووْدماكا  قوواخ عوود معنوو  جفظووة 
اجِلووبد باجاجووارة  سوواف  عنوود  هووخ اجعووراق  بعنوود  هووخ اجاجووا  موودماَ  بهووب 

 و  (133 مد اجد مَ بهب اجتبليقووو(
 اججب واريد     تواهب ن وبتهم  بقيوخ: مكة  َ : سميت بهاا االسم ؛ ألنهوا تمو

و فعنووود  وووراه اوووديث (137 هووواا االسوووم ؛ ال داوووام اجنووواس فيهووواإن موووا سوووميت ب
: اجِاَد ب بلغة  هخ مكة(  و  (138 جاماد بد عاد  قاخ:  باجِاَدب 

 فعنووودما برد كتووواب (136 : اكووور اج م  ووور  هووواه اجلهجوووة عووود ة موووراتالااايمن  
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مائووة  ( 134 ألهووخ اضوورمبت:  ووو بموود  نوو  مووم بكوور  فاصووَاعببه اجنبووي 
ووو (170 باألضاميم (139 امًا  بمد  ن  ِمْم لي ب فضرجبهع (135 باستبفضبه

ميمًا في ملخ قبجوه: موم لي وب جغوة يمانيوة كموا « مد»قاخ:  قلب نبد  (171 (
يبوودجبد اجموويم موود الم اجتعريووف  ب مووا ِمووْم بكوور فوو  ي ووتر بووه  هووخ اجوويمد  

 و  (172 ألد اجنبد اجساكنة عند اججميو تالب مو اجبا  ميمًاووو(
 بهي مجمبعة مود اجلغوات اجتوي نطاوت بهوا اج وعبب اجتوي الساميةّاللغات :

كانوووووت تسوووووكد اجج يووووورة اجعربيوووووة  بهوووووي اجلغوووووة اجبابليوووووة باآل وووووبرية باجعربيوووووة 
 و  (173 باجعبرية باآلرامية باجفينياية باجاب ية
 بمد اجلهجات اجباردة في كتاب اجفائق :

 هووواجربا إجووو   : اناووودرت هووواه اجلهجوووة موووو  هلهوووا اجيموووانييد اجوووايدالحبشاااية
اجاب ووووة قبووووخ اجمووووي د موووورات متعووووددة  با ووووتبكبا فووووي منوووواطق موووود اجاب ووووة 
بصراع جغب  انته  بغلبة اجسامية عل  اجااميةو بتناسم إجو  جهجوات هوي: 

 و(177 اججع ية  باألمهرية  باجتيجرية  باججبارجية  باجتيجرينية  باجهررية
  قواخ (178 نكم سويبم(:  امكلوبا فوإفعند  راه قبخ اجنجا وي ألصوااب اجنبوي 

 و  (176 عد معن  جفظة سيبم:  األماد    :  نتم آمنبد  بهي كلمة اب ية(
 هوووي  هوووم اجلهجوووات اآلراميوووة مووود اجناايوووة اجاضوووارية  إا ارتوووبط الساااريانية :

و باكور (174 تاري ها باجمسياية  بتاسم إج  جهجتيد: اجيعاببية  باجنسطبرية
با فووي اجِبرسووام: معنوواه ابوود اجمووبت  اج م  وور  هوواه اجلهجووة فووي قبجووه:  بقوواج

 و  (175 بببر باجسريانية: االبدووو(
 بقد مر ت بمرااخ  بهي:العبرية : 

اجعبريوووة اجاديموووة  عبريوووة اجعهووود اجاوووديم( كتووواب اجيهوووبد اجماووودس  بعبريوووة اجم ووونا 
 و  (179   باجعبرية اجبسيطة  باجعبرية اجاديلة«اجكتاب اجمادس اجلاني عد اجيهبد»

عليوه اجسو م؛ « اجمسويح»م  ر  هاه اجلغة عند ك مه عل  جفظوة بقد اكر اج  
:  كوواد يمسووح األرا    : ياطعهووا  بقيووخ: هووب باجعبرانيووة (180 إا قوواخ ناووً  عوود لعلووب

 و  (181 م ياا  فعر ب كما قيخ في مب  : مبس (
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 :  اللهجاتّالعامية و7
ا ربى   ووار اج م  وور  إجوو  بعووا األجفوواظ اجتووي عوود ها موود جاوود اجعووبام  فعنوودم

:  كووواد يلكوووخ اجِفطووور قبوووخ  د ي ووورج إجووو  -رضوووي ام تعووواج  عنهموووا-عووود ابووود عبووواس 
وووورياة  بياووووبخ: إنووووه سبوووون ة( اجمبصوووول   موووود طوووورف اجص 
و قوووواخ:  اجصوووورياة باجصوووولياة: (182 

اجرقاقة  بقاخ ابد األعرابي: اجعام ة تابجها باج م  باجصباب باجرا (
 و(183 

اجَبت وي جلاسود:  يوا  بوا سوعيد  موا تاوبخ فوي ب  ار إجو  اجعاميوة عنودما  برد قوبخ 
ربِعووف فووي اجصوو ة   قوواخ اجاسوود: إد هوواا يبعوور ب اجنوواس  بهووب ياووبخ ربعووف  برب   نووه 

بفوتح »قاخ: موا ربِعوَف   جعلوَ تريود َرَعوف    : يعلمهوم اجعربيوة اجلغوة اجفصوياة  َرَعوف 
 و  (187 ملابنة(  بهي ضعيفة  ب ما ربعف فعامي ة «بضمها»  بقد جا  َرعبف «اجعيد

ّاالتجا ّالثاني:ّعدمّنسبةّاللهجاتّإللّقبائلها:
ر ينا فيما سوبق  د اج م  ور  كواد يعنو  بنسوبة اجلهجوة إجو  قبائلهوا  بجكنوه فوي 

 بعا األاياد يكتفي باجابخ: هاه جغة   ب جغتادو 
 تبضيح اآلتي: -بعد فضخ ام تعاج -بيمكد 

 ماّفيهّلغة  : 
فعنود  وراه اوديث عمور 

  عنودما قواخ جرجوخ مود  هوخ اجطوائف: اجَاَبلوة (188 
 فضووخ  م اجن  لووة   بجووا   بووب عموورة عبوود اجوورامد بوود ماصوود األنصووار  قووواخ: اج بيووب 

د  تركوووه  ْغوووَرث وووار(186 إد آكْلوووه  ْضوووَرس  با  ْقوووخ (184   جووويس كاجص   (185 فوووي رؤبس اجر 
جَبَاووخ  بهووب اجراسوو ات فووي اجباووخ  اجمطعمووات فووي اجماووخوو قوواخ:  اجَبْاووخ: جغووة فووي ا

 و  (189 اجطيد(
: كواد علوي   : يبعل منوا اجصو ة علو  اجنبوي  بعند  راه قبخ س مة اجِكند  

اجلهم  دااي اجمدابب ات
األباطيوخ  (162 ووو باجدافو ججي ات(161   ببارئ اجمسمبكات(160 

ووخ  فاضووطلو بوولمَر جطاعتووَ  مستبفووو ًا فووي مرضوواتَ  بغيوور َنَكووخ  فووي قَووَدم   م  بال كمووا اب
 و  (167   قاخ:  نكخ َنَكً : جغة في نكخ نكباًل((163 َبْهي في َعْ مووو

 ماّفيهّلغتان: 
  عنووودما   فعنووود  وووراه قوووبخ علوووي (168 اكووور اج م  ووور   جفاظوووًا فيهوووا جغتووواد
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وووارًا  و قووواخ:  قيوووخ: هوووب (166 إجووو  اجسوووبق: ال تووولكلبا األْنكِلووويس مووود اجسووومَ بعوووث عم 
ووولق  بقيووووخ: سوووونَ  ووووبيه باجاي وووو ات  بفيووووه جغتوووواد األنكلوووويس باألنالوووويس بفووووتح اجهموووو ة اج  

 و  (164 باج م  بمنهم مد يكسرها(
ب  عد عائ ة رضي ام عنها  د  عليها  ربعوة  لوباب َسوَند بعندما رب
  قواخ (165 

 و  (169  هب ضرب مد اجَبربد  بفيه جغتاد: َسَند  بِسْند(«: سند»عد جفظة 
 ماّفيهّثالثّلغات: 

  كابجوووه:  جلعووورب فوووي عبِردت يوووا موووريا  (140 لووو ث جغووواتاكووور  جفاظوووًا فيهوووا 
 و (141 ل ث جغات: اجكسر باجضم اج اجصاد باإل مام(

 ماّفيهّخمسّلغات: 
تووووووَر َ تووووووانيد  اكوووووور  جفاظووووووًا فيهووووووا  مووووووس جغووووووات  فعنوووووودما ربى  د   بووووووا ار  

ب  هوب اجَجْاوش  سومي بوه ألنوه يبعفو  عود اجركوب «: اجَعْفوب»و قاخ عد معن  (142 بَعْفباً 
 و  (143 باإلعماخ  بفيه  مس جغوات: َعْفوب  بِعفوب  بعبفوب  بَعفًا  بِعًفا(

 بمد   خ ما مض  يمكد اجابخ باألمبر اآلتية: 
  عن  اج م  ور  فوي كتابوه بولنباع اجلهجوات  فاود   وار إجو  جهجوات اجابائوخ

اجعربية اجفصياة  كلهجة تميم  بهايخ  ب  وار  يضوًا إجو  اجلهجوات اجعربيوة 
جوووووم ترتوووووق إجووووو  اجفصوووووياة  كاجك ك وووووة  باالسوووووتنطا   بعنووووو   يضوووووًا  اجتوووووي

باجلهجووووات اجماليووووة كلهجووووة اج ووووام  باجوووويمد  باجعووووراق  فضووووً  عوووود عنايتووووه 
باجلغووات اجسووامية كاجاب ووية باجعبريووة  ب  ووار فووي  لنووا  ك مووه إجوو  األجفوواظ 

 اجعاميةو 
   موووا عووود نسووووبة هووواه اجلهجوووة  ب تلووووَ  فاووود  كلووور موووود نسوووبة اجلهجوووات إجوووو 

د كووواد فوووي بعوووا األايووواد يكتفوووي بووواجابخ: هووواه جغوووة   ب فيهوووا  قبائلهوووا  با 
 جغتادوو 

   ااووتج اج م  وور  بلهجووات اجابائووخ فووي مسووائخ دالجيووة  بصوورفية  بصووبتية
 كبياد معن  جفظة ما   ب اإل ارة إج  اججمبع  باإلق بو 
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ّالهوامش
ببفيوووات األعيووواد:   174/ 4  بمعجوووم األدبووووا : 391تنظووور ترجمتوووه فوووي: ن هوووة األجبوووا :  (1 

  ب ووووارات اجوووواهب: 2/249  ببغيووووة اجبعوووواة: 286  باجبلغووووة فووووي توووواري   ئمووووة اجلغووووة: 8/165
 و 7/115

بمد هؤال : اجدكتبر فاضخ صواجح اجسوامرائي فوي كتابوه  اجدراسوات اجلغبيوة باجنابيوة عنود  (2 
اج م  وور (  باجوودكتبر ر وويد عبوود اجوورامد اجعبيوود  فووي كتابووه  اج م  وور  اجلغووب  بكتابووه 
اجفائق(  باجدكتبر  امد مامد اجابفي في كتابه  اج م  ر (  باجدكتبر  سوعد عبود اجعلويم 
اجسوووعد  فوووي رسووواجته جلماجسوووتير  علوووخ اجتعبيووور اجارآنوووي فوووي تفسوووير اجك ووواف جل م  ووور ( 

 بغير اجَ مد اجرسائخ باجبابثو 
 و 293ينظر: اجربا اجمعطار:  (3 
 و72  باج م  ر : 72ينظر: ديبانه:  (7 
 و 7/ 1غريب اجاديث باأللر: اجنهاية في  (8 
 اجمصدر نفسهو (6 
 و 130/ 7اجفائق:  (4 
  ترصه: سب اه بعدجهو  (5 
 و 12/ 1اجفائق:  (9 
 و 71/ 2اجمصدر نفسه:  (10 
 و2/792  باجنهاية في غريب اجاديث باأللر: 1/247ينظر: غريب اجاديث:  بب عبيد:  (11 
 اجد بى: هب ِساا  صغير يت ا مد جلد اجس لة فيه جبدو  (12 
 و 61/ 2اجفائق:  (13 
 و 47 – 43/ 1اجمصدر نفسه:  (17 
 و2/20  بصايح مسلم: 1/202اجاديث في صايح اجب ار :  (18 
 و 366/ 1اجفائق:  (16 
  بغريوب 2/807  بغريوب اجاوديث: اجاربوي: 2/132ينظر: غريب اجاديث:  بب عبيد:  (14 

 و7/837  باجنهاية في غريب اجاديث باأللر: 2/704اجاديث: ابد اججب  : 
 و 349/ 1اجفائق:  (15 
 و 210/ 1سه: اجمصدر نف (19 
 و 305/ 1اجمصدر نفسه:  (20 
 و 16سبرة ر  مد اآلية  (21 
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 و 207/ 3اجفائق:  (22 
فها(  كمووا برد فووي  (23  قائلووه اجموورار بوود مناووا اجعوودب   بصوودر اجبيووت  َبجووَي األْعظبووَم موود سبوو  

   ب صوووودره:  بجووووي اجنبعووووة موووود 8/128  باجلسوووواد: مووووادة  كبوووور(: 3/701اجم صوووور: 
 و1/72اجاماسة اجبصرية:   ب 12س فها(  كما في اجمفضليات: 

 و2/274ينظر: معاني اجارآد:  (27 
 و11سبرة اجنبر  مد اآلية  (28 
 و 210/ 3اجفائق:  (26 
  بجسووواد 8/35  بينظووور: اجنهايووة فوووي غريووب اجاوووديث باأللوور: 142/ 1اجمصوودر نفسووه:  (24 

 و9/375اجعرب: مادة  هفف(: 
 و44  باآللار: 1/504ينظر: اجنهاية في غريب اجاديث باأللر:  (25 
 و 229 /1اجفائق:  (29 
   بتتمة اجبيت:   ب َقَرابي َعْدبب َجبد  قد َ َبْخ(و146ديبانه:  (30 
  2/133  بغريووب اجاووديث: ابوود اججووب  : 2/681ينظوور: غريووب اجاووديث: ابوود قتيبووة:  (31 

 و3/895باجنهاية في غريب اجاديث باأللر: 
 و2/141  باجمستاص  مد  ملاخ اجعرب: 79/ 2اجملخ في: جمهرة األملاخ:  (32 
 و 36/ 3اجفائق:  (33 
 و7/760  باجنهاية في غريب اجاديث باأللر: 2/61ينظر: غريب اجاديث: ابد قتيبة:  (37 
 و 229/ 3ينظر: اجفائق:  (38 
 و5/79ينظر: كتاب اجعيد:  (36 
 و172/ 3ينظر: اجفائق:  (34 
 و1/827ينظر: غريب اجاديث: اج طابي:  (35 
 و 30/ 1اجفائق:  (39 
 و2/1169ينظر: اجنهاية في غريب اجاديث باأللر:  (70 
 و 270/ 2اجفائق:  (71 
  بغريووب اجاووديث: 3/373اجر موواخ: اجاصووير اجمرمووبخ فووي بجووه اجسوورير  ينظوور: اجفووائق:  (72 

 و2/145ابد اججب  : 
  باجنهايوووووة فوووووي غريوووووب اجاوووووديث باأللووووور: 1/894ينظووووور: غريوووووب اجاوووووديث: ابووووود قتيبوووووة:  (73 

 و2/678
 و 332/ 3اجفائق:  (77 
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  2/371  بغريووب اجاووديث: ابوود اججووب  : 3/424ينظوور: غريووب اجاووديث: ابوود قتيبووة:  (78 
 و2/336باجنهاية في غريب اجاديث باأللر: 

 و 337/ 3اجفائق:  (76 
 و7  بدبر اجلهجة في اجتاعيد اجناب : 16في اجلهجات اجعربية:  (74 
 و 29ينظر: جهجة تميم ب لرها في اجعربية اجمبادة:  (75 
 و 3إتااف فض   اجب ر:  (79 
 و3/233ينظر: اجكامخ في اجلغة باألدب:  (80 
 و 50/ 2اجفائق:  (81 
  سووونة 502خ باجاووورا ات  عبووود اجسوووتار  امووود فوووراج  مجلوووة اجرسووواجة  اجعووودد ينظووور: اجابائووو (82 

 و 1957
 و 158ينظر: األدب اججاهلي بيد جهجات اجابائخ باجلغة اجمبادة:  (83 
 و 104  93/ 7  119  101/ 3  116  30/ 1ينظر: اجفائق:  (87 
  باجنهايووووة فوووي غريووووب اجاووووديث باأللوووور: 2/791ينظووور: غريووووب اجاووووديث: ابووود اججووووب  :  (88 

 و8/885
 و7/93اجفائق:  (86 
 و7/118ينظر: كتاب اجعيد:  (84 
 و8/630ينظر: اجنهاية في غريب اجاديث باأللر:  (85 
 و 104/ 7اجفائق:  (89 
 و 829/ 3ينظر: اجكتاب:  (60 
 و3/40ينظر: كتاب اجعيد:  (61 
 و 104/ 7  152/ 3  356/ 2  133  116/ 1ينظر: اجفائق:  (62 
  1/32د اججوووب  :   بغريوووب اجاوووديث: ابووو2/386ينظووور: غريوووب اجاوووديث: ابووود قتيبوووة:  (63 

 و1/133باجنهاية في غريب اجاديث باأللر: 
 جمو اد ة  بهي اجطائر اجمعربفو  (67 
 و 133/ 1اجفائق:  (68 
 و2/237  بغريب اجاديث: ابد اججب  : 3/640ينظر: غريب اجاديث: ابد قتيبة:  (66 
 و 313ديبانه:  (64 
 و 152/ 3اجفائق:  (65 
 و 399  176/ 3ينظر: اجمصدر نفسه:  (69 



 

 744 

ّ(ه835للزمخشريّ)تّّ"الفائقّفيّغريبّالحديث"هجاتّفيّكتابّغاتّواللّ اللّ 

 

ّم1122آذارّّ ّ–ّلعددّالتاسعّاّّ–المجلدّالثالثّ مجلةّجامعةّاألنبارّللعلومّاإلسالمية

 و2/211  بغريب اجاديث: ابد اججب  : 7/148 بب عبيد: ينظر: غريب اجاديث:  (40 
 و 176/ 3اجفائق:  (41 
 و 40/ 7  119/ 3ينظر: نفسه:  (42 
 و2/594  باجنهاية في غريب اجاديث باأللر: 2/733ينظر: غريب اجاديث: اج طابي:  (43 
   بهب تميم بد  بي بد مابخ  مد  عرا  اججاهليةو152ديبانه:  (47 
ت  بصوودرة اجعوونس(  ينظوور: األضووداد البووود اجسووكيت: بفووي ربايووة جل ووطر اجلوواني موود اجبيوو (48 

 و 110
  ب ضوووووداد 109  ب ضوووووداد ابووووود اجسوووووكيت: 38  ب ضوووووداد األصووووومعي: 119/ 3اجفوووووائق:  (46 

 و 95اجسجستاني: 
 و8/738ينظر: اجنهاية في غريب اجاديث باأللر:  (44 
 و 40/ 7اجفائق:  (45 
 و 1213/ 3ينظر: معجم قبائخ اجعرب  عمر رضا كااجة(:  (49 
 و 160/ 1: ينظر: اجم هر (50 
 و 27/ 3  730  351  6/ 2  38/ 1ينظر: اجفائق:  (51 
 و3/615ينظر: اجنهاية في غريب اجاديث باأللر:  (52 
 و3/600ينظر: اجكتاب:  (53 
 و 83/ 1اجفائق:  (57 
  2/206  بغريوووب اجاوووديث: ابووود اججوووب  : 7/716ينظووور: غريوووب اجاوووديث:  بوووب عبيووود:  (58 

 و3/914باجنهاية في غريب اجاديث باأللر: 
 و 26/ 2اجهاجييد:  ينظر: ديباد (56 
 و 131/ 1اجفائق:  (54 
  باجنهايووووة فوووي غريووووب اجاووووديث باأللوووور: 1/385ينظووور: غريووووب اجاووووديث: ابووود اججووووب  :  (55 

 و2/357
 و 707ديبانه:  (59 
 و 4 – 6/ 2اجفائق:  (90 
  2/761  بغريوووب اجاوووديث: ابووود اججوووب  : 2/790ينظووور: غريوووب اجاوووديث: اج طوووابي:  (91 

 و8/728باجنهاية في غريب اجاديث باأللر: 
 و 730/ 2ائق: اجف (92 
 و 212/ 3اجبياد باجتبييد:  (93 
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 و 143فاه اجلغة بسر اجعربية:  (97 
 و7/172ينظر: كتاب اجعيد:  (98 
 و 301/ 3اجفائق:  (96 
 و 221/ 1ينظر: اجم هر:  (94 
 و 731/ 2ينظر:  جف با  اجبلب :  (95 
 و166/ 2ينظر: اجكامخ في اجلغة باألدب:  (99 
 و 29ينظر: اجصاابي:  (100 
 و2/833  بمعجم ما استعجم: 223/ 2ينظر: اجكامخ في اجلغة باألدب:  (101 
 و 301/ 3اجفائق:  (102 
 و 143ينظر: فاه اجلغة بسر اجعربية:  (103 
 و 731/ 2ينظر:  جف با  اجبلب :  (107 
 و 29ينظر: اجصاابي:  (108 
 و 301/ 3اجفائق:  (106 
 و 79/ 9ينظر:  رح اجمفصخ:  (104 
 و7/381كتاب اجعيد:  (105 
 و 301/ 3اجفائق:  (109 
 و 223/ 1ينظر: اجم هر:  (110 
 و 301/ 3اجفائق:  (111 
 و 222/ 1اجم هر:  ينظر: (112 
 و 46/ 8ينظر: اجنهاية في غريب اجاديث باأللر:  (113 
  7/195  باجسووند اجكبوورى: اجبيهاووي: 8/169ينظوور: اجنهايووة فووي غريووب اجاووديث باأللوور:  (117 

 و113-12/110باجمعجم اجكبير: اجطبراني: 
 و 724/ 3اجفائق:  (118 
 و 29ينظر: اجصاابي:  (116 
  2/708اجاووديث: ابوود قتيبووة:    بغريووب87-3/81ينظوور: غريووب اجاووديث:  بووب عبيوود:  (114 

 و3/100باجنهاية في غريب اجاديث باأللر: 
 و 101/ 3اجفائق:  (115 
 و 1/222ينظر: اجم هر:  (119 
  باجنهايوووووة فوووووي غريوووووب اجاوووووديث باأللووووور: 1/620ينظووووور: غريوووووب اجاوووووديث: ابووووود قتيبوووووة:  (120 
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 و3/397
   بجم  جده في كتب اجفر ا و3/101ينظر: اجفائق:  (121 
 و 351/ 2اجفائق:  (122 
 و 72/ 7  191/ 2  128/ 1نفسه:  ينظر: اجمصدر (123 
  باجنهايوووووة فوووووي غريوووووب اجاوووووديث باأللووووور: 2/250ينظووووور: غريوووووب اجاوووووديث:  بوووووب عبيووووود:  (127 

 و1/1038
 و 128/ 1اجفائق:  (128 
  1/796  بغريوووب اجاوووديث: ابووود اججوووب  : 3/750ينظووور: غريوووب اجاوووديث:  بوووب عبيووود:  (126 

 و2/993باجنهاية في غريب اجاديث باأللر: 
  و61سبرة اجنجم: مد اآلية  (124 
 و 191/ 2اجفائق:  (125 
 و 118/ 2ينظر: اج اهر في معاني كلمات اجناس:  (129 
  1/29  بغريووووب اجاووووديث: ابوووود اججووووب  : 2/838ينظوووور: غريووووب اجاووووديث: اج طووووابي:  (130 

 و120  1/49  باجنهاية في غريب اجاديث باأللر: 859
 و 78/ 1ينظر: اجفائق:  (131 
 و 112/ 2ينظر: اج اهر في معاني كلمات اجناس:  (132 
 و 725/ 1اجفائق:  (133 
 و 112/ 2ينظر: اج اهر في معاني كلمات اجناس:  (137 
 و 46/ 1اجفائق:  (138 
 و 102  40/ 2  714  14/ 1ينظر: اجمصدر نفسه:  (136 
اجصاو: اجضرب عل  اجر س  باجمراد في اجاديث: اجضورب علو  اإلطو ق  ينظور: كتواب  (134 

 و1/129اجعيد: 
 و1/14االستيفاا: اجتغريب  ينظر: اجفائق:  (135 
 و1/14مد اجضرج  بهب اج ق   ينظر: اجفائق: اجتضريج: اجت دمية   (139 
األضوواميم: جموواهير اجاجووارة  اجبااوودة إضوومامة موود اجضووم  بهووب اجوورجم  ينظوور: اجفووائق:  (170 

 و1/14
  باجنهايووة فووي غريووب اجاووديث باأللوور: 253-1/250ينظوور: غريووب اجاووديث: اج طووابي:  (171 

 و7/497  3/44
 و 14/ 1اجفائق:  (172 



 

 747 

ّ(ه835للزمخشريّ)تّّ"الفائقّفيّغريبّالحديث"هجاتّفيّكتابّغاتّواللّ اللّ 

 

ّم1122آذارّّ ّ–ّلعددّالتاسعّاّّ–المجلدّالثالثّ مجلةّجامعةّاألنبارّللعلومّاإلسالمية

 و 2ينظر: تلري  اجلغات اجسامية:  (173 
 و 33 – 32نظر: فاه اجلغة:  اجضامد(: ي (177 
  1/812  بغريوووب اجاوووديث: ابووود اججوووب  : 1/419ينظووور: غريوووب اجاوووديث: اج طوووابي:  (178 

 و2/1061باجنهاية في غريب اجاديث باأللر: 
 و 206/ 2اجفائق:  (176 
 و 30 – 29ينظر: فاه اجلغة  اجضامد(:  (174 
 و 139/ 2اجفائق:  (175 
 و 24ينظر: فاه اجلغة  اجضامد(:  (179 
  باج اهور فوي 2/372كتبه  بينظر قبجه في: معاني اجارآد اجكوريم: اجناواس: جم  جده في  (180 

  ب اد اجمسوير: 2/162  بغرائوب اجاورآد برغائوب اجفرقواد: 1/355معاني كلمات اجناس: 
 و1/359

 و 388/ 3اجفائق:  (181 
-1/856  بغريووب اجاووديث: ابوود اججووب  : 3/132ينظوور: غريووب اجاووديث: اج طووابي:  (182 

 و3/74اجاديث باأللر:    باجنهاية في غريب854
 و 259/ 2اجفائق:  (183 
 و 711/ 2اجمصدر نفسه:  (187 
 و34  بربيو األبرار: اج م  ر : 1/612ينظر: غريب اجاديث: ابد قتيبة:  (188 
  غرث:  جبعو  (186 
 اجصار: عسخ اجرطبو  (184 
 اجرقخ: اجن يخ اجطباخو  (185 
 و 276/ 1اجفائق:  (189 
 اجمدابات: األرضبدو  (160 
 اجمسمبكات: اجسمباتو  (161 
 ة  مد جاش إاا ارتفوو اججي ات: جمو جي  (162 
  2/869  بغريوب اجاوديث: اجاربوي: 177-2/173ينظر: غريوب اجاوديث: ابود قتيبوة:  (163 

 و1/324بغريب اجاديث: ابد اججب  : 
 و 708/ 1اجفائق:  (167 
  82/ 3  324  295  104  106  85/ 2  162  61/ 1ينظووور: اجمصووودر نفسوووه:  (168 

 و 381
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 و1/153في غريب اجاديث باأللر:    باجنهاية2/158ينظر: غريب اجاديث: اج طابي:  (166 
 و 61/ 1اجفائق:  (164 
  باجنهايووووة فوووي غريووووب اجاووووديث باأللوووور: 1/803ينظووور: غريووووب اجاووووديث: ابووود اججووووب  :  (165 

 و2/1016
 و 198/ 2اجفائق:  (169 
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ّالمصادرّوالمراجع
 اجارآد اجكريمو  و1
هووو(  تاايووق  بووب 152اآللووار:  بووب يبسووف يعاووبب بوود إبووراهيم األنصووار   ت  و2

 هوو1388اجبفا  دار اجكتب اجعلمية  بيربت  جبناد  
األربعووة ع ووور: اج وووي   امووود بووود مامووود إتاوواف فضووو   اجب ووور فوووي اجاووورا ات  و3

 هوو 1389اجدمياطي  مصر  
األدب اججوواهلي بوويد جهجووات اجابائووخ باجلغووة اجمباوودة  اجوودكتبر ها ووم اجطع وواد   و7

اججمهبريوووووة اجعراقيوووووة  دار اجاريوووووة جلطباعوووووة  بغوووووداد  اجووووودار اجبطنيوووووة جلتب يوووووو 
 باإلع د  دو ت(و 

لوة كتوب فوي األضوداد(  األضداد: األصمعي عبد اجملوَ بود قريوب  ضومد ل  و8
 مو 1913تاايق:  بجست اف   دار اجكتب اجعلمية  بيربت  

األضداد:  بب ااتم اجسجستاني  تاايق: اجودكتبر مامود عوبدة  بوب جورى  دار  و6
 مو 1997 -هو 1718اجلاافة اجدينية  اجااهرة  

 هوو 1245 جف با :  بب اجاجاج اجبلب   اجااهرة   و4
و(  تاايوووق: مامووود  بوووب اجفضوووخ إبوووراهيم  هووو911بغيوووة اجبعووواة: اجسووويبطي  ت  و5

 مو 1957  عيس  اجبابي  مصر  1ط
اجبلغووة فووي توولري   ئمووة اجلغووة: اجفيرب آبووا   تاايووق: ماموود اجمصوور   دم ووق   و9

 مو 1942
  دار اجفكوووور  7اجبيوووواد باجتبيوووويد: اججووووااظ  تاايوووووق: عبوووود اجسوووو م هوووواربد  ط و10

 بيربت  دو تو 
 د  دار اجالم  بيربت   دو ت(و تاري  اجلغات اجسامية  إسرائيخ بجفنسب  و11
جمهووورة األملووواخ:  بوووب هووو خ اجعسوووكر   تاايوووق: مامووود  بوووب اجفضوووخ إبوووراهيم   و12

 مو 1967  مصر  1بعبد اجمجيد قطامش  ط
اجاماسوووة اجبصووورية: علوووي بووود اجاسووود اجبصووور   تاايوووق م توووار اجوووديد  امووود   و13

 مو1953  3عاجم اجكتب  بيربت  ط



 

 744 

ّ(ه835للزمخشريّ)تّّ"الفائقّفيّغريبّالحديث"هجاتّفيّكتابّغاتّواللّ اللّ 

 

ّم1122آذارّّ ّ–ّلعددّالتاسعّاّّ–المجلدّالثالثّ مجلةّجامعةّاألنبارّللعلومّاإلسالمية

ة إاصوووائية تاليليوووة فوووي ضوووب  هموووو دراسووو»دبر اجلهجوووة فوووي اجتاعيووود اجناوووب   و17
دو عووو   إسوووماعيخ اجامووو اب   جامعوووة اجمنيوووا  اجاووواهرة  «: اجهباموووو جلسووويبطي

 دوتو
 مو 1919ديباد ا  اجرمة  تصايح: كارجيخ هنر  هيس  كمبرج   و18
هووووو(  دار 835ديووووباد اج م  وووور : اإلمووووام مامووووبد بوووود عموووور اج م  وووور   ت  و16

 مو1995اجمعرفة  بيربت  جبناد  
 مو 1966-هو1356بد ربيعة اجعامر   دار صادر  بيربت   ديباد جبيد و14
 مو 1962ديباد ابد مابخ  تاايق: اجدكتبر ع ة اسد  دم ق   و15
 مو 1968ديباد اجهاجييد  اجدار اجابمية جلطباعة باجن ر  اجااهرة   و19
هووو(  اجاوواهرة  835ربيووو األبوورار:  بووب اجااسووم مامووبد بوود عموور اج م  وور   ت  و20

 هوو1392
فووي  بوور األقطووار:  بوب عبوود ام اجاميوور   تاايووق: اجوودكتبر  اجوربا اجمعطووار و21

 مو 1948إاساد عباس  مؤسسة ناصر جللاافة  
 اد اجمسووووير فووووي علووووم اجتفسووووير: عبوووود اجوووورامد بوووود علووووي بوووود ماموووود اججووووب     و22

 هوو1707اجمكتب اإلس مي  بيربت  جبناد  
اوواتم  اج اهوور فووي معوواني كلمووات اجنوواس:  بووب بكوور األنبووار   تاايوووق: اجوودكتبر و23

 مو 1949اجضامد  دار اجر يد جلن ر  
  1اج م  ووووور : دو  اموووووود مامووووود اجاووووووبفي  دار اجفكووووور اجعربووووووي  اجاوووووواهرة  ط و27

 مو1966
اجسووند اجكبوورى:  اموود بوود اجاسوويد اجبيهاووي  تاايووق ماموود عبوود اجاووادر عطووا   و28

 مو1997-هو1717مكتبة اجبا   مكة اجمكرمة  
جانبلووي  بيووربت  اجمكتووب  ووارات اجوواهب فووي   بووار موود اهووب: ابووود اجعموواد ا و26

 اجتجار   دو تو 
  رح اجمفصخ: ابد يعيش  اجمطبعة اجمنيرية  مصر  دو تو  و24
اجصاابي في فاه اجلغة اجعربية: ابد فارس  عل وق عليوه ببضوو ابا ويه  امود  و25
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 مو 2004 -هو 1725  2اسد بسج  دار اجكتب اجعلمية  بيربت  جبناد  ط
سوووماعيخ اجب وووار   تاايوووق مامووود صوووايح اجب وووار :  بوووب عبووود ام مامووود بووود إ و29

 هوو1722  1 هير بد ناصر اجناصر  دار طبق اجامامة  ط
صووووايح مسووووولم:  بوووووب اجاسووووويد مسووووولم بووووود اجاجووووواج اجنيسووووواببر   دار اججيوووووخ   و30

 بيربت  دار اآلفاق اججديدة  بيربت  دوتو
غرائوووب اجاووورآد برغائوووب اجفرقووواد: نظوووام اجوووديد اجاسووود بووود مامووود بووود اجاسووويد  و31

ق اج ي   كريا عميوراد  دار اجكتوب اجعلميوة  بيوربت  جبنواد  اجنيساببر   تااي
 مو1996-هو1716  1ط

غريووب اجاووديث:  بووب إسووااق إبووراهيم بوود إسووااق اجاربووي  تاايووق دو سووليماد  و32
 هوو1708  1إبراهيم مامد اجعايد  جامعة  م اجارى  مكة اجمكرمة  ط

كوووريم غريوووب اجاوووديث:  بوووب سوووليماد امووود بووود مامووود اج طوووابي  تاايوووق عبووود اج و33
 هوو1702إبراهيم اجغرباب   جامعة  م اجارى  مكة اجمكرمة  

غريوووب اجاوووديث:  بوووب عبيووود اجااسوووم بووود سووو م اجهووورب   تاايوووق دو مامووود عبووود  و37
 هوو1396  1اجمعبد  اد  دار اجكتاب اجعربي  بيربت  جبناد  ط

غريووب اجاووديث:  بووب ماموود عبوود ام بوود مسوولم بوود قتيبووة اجوودينبر   تاايووق دو  و38
 هوو1394  1اججببر   مطبعة اجعاني  بغداد  طعبد ام 

غريووب اجاووديث:  بوووب اجفوورج عبوود اجووورامد بوود علووي بووود ماموود اجم ووهبر بوووابد  و36
اججووب    تاايووق دو عبوود اجمعطووي  موويد فلووبجي  دار اجكتووب اجعلميووة  بيووربت  

 مو1958  1جبناد  ط
اجفائق في غريب اجاديث: اج م  ور   تاايوق: علوي مامود اجبجواب   بمامود  و34

 مو 2008 -هو 1726  1اجفضخ إبراهيم  اجمكتبة اجعصرية  بيربت  ط بب 
فاووووه اجلغووووة: اجوووودكتبر اوووواتم اجضووووامد  ب ارة اجتعلوووويم اجعوووواجي باجباووووث اجعلمووووي   و35

 جامعة بغداد  دوتو 
 مو 1987 -هو 1343فاه اجلغة بسر اجعربية: اجلعاجبي  اجااهرة   و39
ة األنجلووب اجمصوورية    مكتبوو5فووي اجلهجووات اجعربيووة: اجوودكتبر إبووراهيم  نوويس  ط و70
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 مو 1990اجااهرة  
  سوونة 502اجابائوخ باجاوورا ات: عبوود اجسوتار  اموود فووراج  مجلوة اجرسوواجة  اجعوودد  و71

 مو 1975
هوووو(  تاايوووق مامووود  بوووب اجفضوووخ 258اجكاموووخ فوووي اجلغوووة باألدب: اجمبووورد  ت  و72

 مو1994-هو1714  3إبراهيم  دار اجفكر اجعربي  ط
م جووه ببضووو فهارسووه اجوودكتبر ماموود كتوواب األضووداد: ابوود اجسووكيت  اااووه بقوود   و73

 عبدة  بب جر   مكتبة اجلاافة اجدينية  اجااهرة  دو تو 
هوووو (  تاايوووق دو مهووود  148كتووواب اجعووويد: اج ليوووخ بووود  امووود اجفراهيووود   ت  و77

 اجم  بمي بدو إبراهيم اجسامرائي  دار بمكتبة اجه خ  دوتو
 اجك اف: اج م  ر   دار اجمعرفة  بيربت  جبناد  دو تو  و78
هوووووو(  دار 411سووووواد اجعووووورب: مامووووود بووووود مكووووورم بووووود منظوووووبر اجمصووووور   ت ج و76

   دوتو1صادر  بيربت  جبناد  ط
جهجووة تموويم ب لرهووا فووي اجعربيووة اجمباوودة: اجوودكتبر غاجووب اجمطلبووي  دار اجاريووة  و74

 مو 1945جلطباعة  بغداد  
اجم هر في علبم اجلغة: اجسيبطي  تاايق: مامد  بب اجفضخ إبراهيم بآ وريد   و75

 مو 1985اجااهرة  
اجمستاصوو  موود  ملوواخ اجعوورب:  بووب اجااسووم مامووبد بوود عموور اج م  وور   ت  و79

 مو1954هو(  دار اجكتب اجعلمية  بيربت  جبناد  835
مسووووند اإلمووووام  اموووود:  اموووود بوووود انبووووخ اج وووويباني  تاايووووق  ووووعيب األرنووووؤبط  و80

 مو1999-هو1720  2بآ ريد  مؤسسة اجرساجة  ط
هوو(  تاايوق بمراجعوة 204اجفورا   ت معاني اجارآد:  بب  كريا يايو  بود  يواد  و81

 األستاا مامد علي اجنجار  دار اجسربر  دوتو
معوواني اجاوورآد اجكووريم:  بووب جعفوور  اموود بوود ماموود بوود إسووماعيخ اجناوواس  ت  و82

هو(  تاايق مامود بود علوي اجصواببني  جامعوة  م اجاورى  مكوة اجمكرموة  335
 هوو1709  1ط
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   مصر  دو تو 2بث  طمعجم األدبا : ياقبت اجامب   تاايق: مارجلي و83
 مو 1965معجم قبائخ اجعرب: عمر رضا كااجة  بيربت   و87
معجوووم موووا اسوووتعجم موووود  سوووما  اجوووب د باجمباضوووو: عبوووود ام بووود عبووود اجع يوووو   و88

  3األندجسووووووي  تاايووووووق مصووووووطف  اجسوووووواا  عوووووواجم اجكتووووووب  بيووووووربت  جبنوووووواد  ط
 هوو1703

د هووووو(  تاايووووق األسووووتاا  اموووود ماموووو165اجمفضووووليات: اجمفضووووخ اجضووووبي  ت  و86
 مو1992  10 اكر بدو عبد اجس م هاربد  اجااهرة  دار اجمعارف  ط

ن هوووة األجبوووا  فوووي طباوووات األدبوووا :  بوووب اجبركوووات األنبوووار   تاايوووق: اجووودكتبر  و84
 مو 1940  بغداد  2إبراهيم اجسامرائي  ط

اجنهايووة فووي غريووب اجاووديث باأللوور: ابوود األليوور  تاايووق: طوواهر  اموود اجوو اب    و85
 مو 1963  دار إايا  اجكتب اجعربية  اجااهرة  بمامبد مامد اجطنااي

بفيات األعياد: ابد  لكاد  تاايق: مامد مايي اجديد عبد اجاميود  مصور   و89
 دوتو 

 

 




