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 )هـ٠١/٠١/١٤٤٣؛ ونشر يف هـ١٠/٠٢/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛٠٤/٠١/١٤٤٢نشر يف (قدم لل 

ذا بحث يتناول بعض مصادر اللغة، وهم األعراب الفصحاء، وخصصـُت مـنهم ـه :المستخلص

، فجمعُت ما وقفُت عليه من مـأثورهم، فكـان خمسـة وثالثـين مـأثوًرا، قـّدمت لـه َوالـُمْدِركَ  الـُمْبَتكِرَ 

ول األعراب الرواة وانتقـالهم إلـى خراسـان، ويستقصـي مـن اسـمه ُمْبَتكِـٌر وُمـْدِرٌك مـنهم، بتمهيد يتنا

ويتبّين زمنَهم، ثم عرضُت لهذا المأثور ووّثقته، ثم درسته دراسة لغوية، فتناولـت مضـاميَن المـأثور، 

لية، واللغات، ومسائَل اللغة فيها من التصريف واالشتقاق والعالئق الداللية أللفاظها وحقولها الدال

ثم تناولُت بالنقد ما وقفُت عليه مـن إشـكال يف سـند المـأثور ومتنـه، ثـم الخاتمـة التـي تضـّمنت أهـمَّ 

النتائج ومنها: فصاحة الـُمْبَتكِر والـُمْدِرك، وثراُء ما ُأثـر عـنهم، وكـوهنم طبقتـين، أواخـر القـرن الثـاين 

 الهجرّي وبعده.

 ة، خراسان، معجمات، علم لغة، تصريف.: األعراب الرواالكلمات المفتاحية
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Abstract: This research deals with some sources of language, that is, the eloquent 
Bedouins, and I devoted the Al-Mubtaker and Al-Mudrek, so I gathered what I stood 
on them from their aphorism, which is thirty-five aphorisms, I presented them with a 
prelude dealing with the Arab narradores and their transition to Khorasan, and 
investigated the name of the Al-Mubtaker and Al-Mudrek of them, and then showed 
their time and then displayed this dictum and documented, then studied it as a 
linguistic study, then I dealt with the contents of the dictum, the language issues in it 
from the conjugation and the derivation and semantic relationships of its semantic 
words and semantic fields, and languages, then I dealt with criticism of what I stood 
on the problem in the deed of the dictum and its body. Then the conclusion that 
included the most important results, including: eloquence of the Al-Mubtaker and Al-
Mudrek, and the richness of their impact, and they are two time groups, End of the 
second century and beyond. 
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 المقدمة

 

الحمد هللا رب العـالمين والصـالة والسـالم علـى سـيدنا محمـد وآلـه والصـحب 

 ألتباع، وبعد:وا

فهذا بحٌث يتناول بعض مصادر اللغة، وهم األعراب الفصحاء، مورد النحـويين 

واللغــويين ومــدّوين النــوادر والغريــب، عــنهم ينقلــون اللغــة وإلــيهم يحتكمــون فيهــا، 

 وأخصُّ منهم َمن كان اسمه (ُمْبَتكًِرا) و(ُمْدِرًكا).

بـًة َوُلغـًة؛ فقـد وجـدُت بعَضـهما كـان اختيارهمـا لطريـف الُعْلقـِة بينهمـا، َقرا وقد

ــين  ــة ب ــْزوان الجعفــرّي، كمــا أّن المناســبة اللغوي ــا َغ ــْدِرٌك ابن ــٌر َوُم أخــوين، همــا ُمْبَتكِ

: الالحُق َوالـُمْدِركُ ، )١(إلى شيء لم يسبْقه إليه أحد المبادرُ االسمين ظاهرة، فالـُمْبَتكُِر: 

 .)٢(منه حاجته دركُ بغيره سريًعا وكثيًرا، الم

مـن األعـراب، وقـد فـات ذكـرهم  َوالــُمْدِركِ  الـُمْبَتكِرِ د عنيُت يف هذا البحث بوق

، فغــاب ذكــرهم والتعريــف هبــم، إّال إشــارًة )٣(عنــد ِجّلــًة مَمــن ُعنــي بــالرواة والفصــحاء

، مع َمـن اسـمه الجعفرّي  اكً رِ دْ مُ مقتضبًة يف سطرين ألبي عبيد اهللا المرزباين، يذكر فيها 

شارًة من األستاذ الدكتور عبد الرّزاق الصاعدي، عّدد فيها بعَضهم فيَمن ، وإ)٤((ُمْدِرك)

 .)٥(روى عنهم أبو تراب اللغوّي 

وطفقُت ألتمس شيًئا عنهم، فتوافر لي منهم جماعٌة معدودة، ومـأثوٌر ُيربـي علـى 

الثالثــين، فجمعــُت مــادًة صــالحًة للبحــِث، وكســرُتها علــى قســمين يســبقهما تمهيــد، 

 مة.وتتلوهما خات

ففيه حديٌث عن األعراب الرواة وانتقالهم إلـى خراسـان، واستقصـاٌء  التمهيدأّما 
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 لمن اسمه ُمْبَتكٌِر وُمْدِرٌك منهم، وبياٌن لكوهنم من أعراب َنيسابور.

 ، وفيه:القسم األّول: المأثور عن الـُمْبَتكِر َوالـُمْدِركو

 ومصادره. هسندو ّدة المأثور عن الـُمْبَتكِر َوالـُمْدِرك،أّوال: عِ 

ـــُمْدِرك ـــُمْبَتكِر َوال ــن ال ــأثور ع ــوص الم ــا: نص ــراد ثانًي ــي يف إي ــان منهج ــد ك ، وق

 النصوص:

  دون ُمْبَتكِر َوالــُمْدِركـالـالتزمُت إيراد النصوص التي ُصّرح فيها بالنقل عـن ،

 النصوص التي أهملْت مصادُرها ذكَر من ُنقل المأثور عنهم أو نسبَته إليهم.

  َّأقـدم مصـدٍر نقـل المـأثوَر، ثـم عرضـُت عليـه مـا ورد يف المصـادر  أثبتُّ نص

 بعده، ألبّين فروق النقل حذًفا أو زيادة أو تقديًما وتأخيًرا.

  ضبطُت ألفاظ نصوص المأثور، وشرحُت مـا غُمـض مـن ألفـاظ المـأثور، أو

 احتيج إلى بيان يف الحاشية.

 ا بالحرف األّول فالثاين فما رّتبُت النصوص بما حوته من مواد، ألفبائيا، مبتدئ

بعدهما، فإن كـان يف الـنص أكثـر مـن مـاّدة، جـرى عليهـا مـا سـبق؛ فتقـّدم المـادة ذات 

 الحرف المتقّدم، وال أعيد النصَّ مع المواد األخرى.

 .وضعُت المواد اللغوية بين معقوفين، قبل النّص، وجعلُت لكّل مأثور رقًما 

 ، وفيه:أثًراالقسم الثاين: الـمأثوُر دراسًة وو

 .أّوال: مضامين الـمأثورِ 

ــــمأثورِ  ـــة يف ال ـــائل اللغ ـــا: مس ـــب، كثاني ـــوي والقل ـــدال اللغ ـــتقاق ، واإلب االش

، الداللية الـمأثور والحقوَل يف ألفاظ المأثور، وألفاظ  العالقات الداللية، ووالتصريف

 .اللغاتثم 
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عناية اللغويين بلفظ  ، متضّمنًا الحديَث عنثالًثا: الـمأثور يف مدّونات المعجميين

، المعجميــين بلفــظ الـــمأثور وماّدتــه ومعانيــه علــى َمــن ســبقهم اســتدراكَ ، والـــمأثور

ـــُمبْ نقلَ و ــى ال ــْزٍو إل ـــمأثور دون ع ـــُمدْ وَ  َتكِرِ هــم ال ــم ِركِ ال ــّرفَ ، ث ــاظ تص هم يف بعــض ألف

 .الـمأثور

 اخـتاللِ ، والرواية وطريق السـند اختالِف ، كرابًعا: نظرات يف سند الـمأثور ومتنه

 .أصول بعض المواد تداخلِ ، والضبط والتصحيف والتحريف

وقــام البحــث علــى هنــج االســتقراء والوصــف والتحليــل، رجــاَء أن يــؤيت ثمرتــه 

 ويصل مبتغاه، واَهللا نسأل أن يوفق ويعين؛ فذا أواُن البدء.

* * * 
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 التمهيد

 ونُْقلتُهم إلى خراسان األعراب الرواة

 

الذين ُأخذت عنهم اللغة، ولم ينشؤوا رواة للشعر، وال نقلة «األعراب الرواة هم 

للحديث، وال حفظة لألنساب، وليسوا من القّراء، وإن توّفرت ألحدهم صفٌة من هذه 

 .)٦(»الصفات فإنما جاءت زيادة على أصٍل ال يشرتط فيهم

وقد كان كالُم هؤالء األعراب، ومأثوُرهم، غرَض اللغويين ومقصـًدا للمـدّونين 

نهم، َومعياًرا يحتكم إليه، وبه َينماُز جّيد الكالم عن سقيمه، وما ُيحتّج به عن العرب م

ــيهم يف البــوادي، اســتحال األمــر أن نقــل  ومــا ُيّطــرح منــه، وبعــد هــدأة مــن الرحلــة إل

األعراب إلى الحواضر، معقِل علماء اللغـة والنحـو، كالبصـرة وبغـداد والكوفـة، وقـد 

ر، بسبب الحاجة إلى ألسنتهم، واألنس هبم، ولعلهـا لـبعض وجدوا ترحيًبا يف الحواض

 .)٧(األعراب منهم سبًبا يف التماس الرزق ومجلبًة لالحرتام

وتذكر المصادر أّن بعض هؤالء األعـراب انتقـل إلـى إقلـيم خراسـان، ومـدينتِها 

)، ـهـ٢٣٠َنيسابور، أو قد ُنقلوا هم إليها، أيام واليها عبد اهللا بن طاهر بـن الحسـين (ت

عبـد اهللا بـن طـاهر ، ففي معجم األدباء ُيذكر أّن )٨(هـ٢١٣وقد كان بدء إمرته عليها سنة 

وجماعـة مـن أدبـاء  ،مـن فرسـان طرسـوس وملطيـة م معـه جماعـةً يسابور وأقـدَ نَ «م قدِ 

جة وأبــو َسـوْ نّس وعَ َجـجور وأبـو العَ َسـيْ يثـل وأبـو العَ مَ مـنهم عـّرام وأبـو العَ  ،األعـراب

بوا بأولئــك اده وغيــرهم بأولئــك الفرســان، وتــأدّ قــوّ  فتفــّرس أوالدُ  ،ذافر وغيــرهمالُعــ

 .)٩(»باألعرا

ــو  ــبح أب ــل مَ العَ وأص ــاأليث ــاهر ٢٣٠(ت ّي عراب ــن ط ــد اهللا ب ــد عب ــؤّدب ول ـــ)، ي ه
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هــ)، ٣ق ، إلى جانب أبـي الـوازع محمـد بـن عبـد الخـالق الخراسـاين (ت)١٠(بخراسان

لألمير عبد اهللا بن طـاهر عنايـة بـالعلم ، فقد كانت )١١(مؤّدب محمد بن عبد اهللا بن طاهر

كـان هــ)، ٢٢٤وأهله، وهو نفُسه أديٌب وذو علٍم، فهذا أبو عبيد القاسـم بـن سـّالم (ت

إذا كـان عبيد  اأبأّن  ويروى، ويجري له الجرايات، من عبد اهللا بن طاهر موضع إجالل

الـذي هــ) ٢٠٧(ت ءُ الفـّراأبـو زكريـا ومـنهم ، )١٢(إليه فيجزل له العطـاء ألف كتاًبا أهداه

 .)١٣(لعبد اهللا بن طاهر (البهّي) هف كتابألّ 

هــ)، عنايـًة بـالعلم وأهلـه، ٢٤٨وكذا الحال مع ابنه األمير طاهر بـن عبـد اهللا (ت

ــراب ــتيفاًدا لألع ــرب )١٤(واس ــي خ ــارِب مُ ، فف ــراهيم النَّ  ض ــن إب ــابورب ــ ّي يس ــل  يأب الفض

سـابور يف األدب والنحـو، يان أوحـد عصـره بنَ يذكرون أنه كـ)؛ هـ٢٩٧، أو هـ٢٧٧(ت

 .)١٥(ومن أخّص الناس بطاهر بن عبد اهللا بن طاهر األمير

هــ) مـا يؤّكـد ٢١٧بعد  ويف ترجمة أبي سعيد أحمد بن خالد اللغوي الضرير (ت

طـاهر بـن عبـد اهللا بـن طـاهر األميـر  شأن األعراب الواردين علـى خراسـان، فُيـذكر أنّ 

هبا المعاين والنوادر، وكان يلقى  يملُيـيسابور نَ وأقام ب ،استقدمه من بغداد إلى خراسان

طــاهر  ابــنُ األميــر الوالــد عبــد اهللا اســتوردهم ســبقوه ممــن األعــراب الفصــحاء الــذين 

 .)١٦(مفيأخذ عنه ؛يسابورَ نَ 

ولعــّل أولئــك األعــراب ســئموا احتباَســهم بــبالد العَجــم، ومّلــوا طــوَل مقــامِهم 

عـراق، حيـث كـانوا، فنجـد لهـم التماًسـا مـن بالحاضرة بعيًدا عن البوادي وعن بـالد ال

ــا أن ُيعيــدهم، ومــن هــؤالء  ي مزّ ـأحمــد بــن حمــزة الــاألميــر طــاهر بــن عبــد اهللا وطلًب

األعراب الذين نفذوا إلى خراسان، يخاطب طاهر بن عبـد اهللا، مادًحـا هـ) أحد ...(ت

 باّثا لواعج الشوق، فيقول:
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  ا َكَأنََّهــاموًمــَأْشــُكو هُ  إِلــى َطــاِهرٍ 

 

ْدرِ  *   ُب هَ َتلْ  َبين حضنيَّ  َنارٌ  لدى الصَّ

ــٍك   ــى َمال ــاَق  إِل ــ ف ــفْ بِ  ُملوكَ ـال   هلِ ْض

 

  ُب خِصـمُ  ساميه من النَّاسيُ  َفَما إِنْ  *

  فنــاؤه حــٌب رَ  الغــاِب  دِ كســيّ  مــامٌ هُ  

 

   ُب ِصــنْ مَ وَ  فيــعٌ رَ  َلــُه فـِـي العــَال َبيــٌت  *

ــو لِ   ــَذاك الــِذي نرج   أســيرنا كِّ َفــَف

 

  )١٧(ُب نِ ذْ ُمـ ن اهللاِ مِـ رتجي عفًواَكما يَ  *

ويبدو أّن طول مقامهم بين األعاجم أدَخَل على فصاحة بعـض هـؤالء األعـراب  

هــ) ذكـروا أّن شـيَخه ١٩٠حـوالي  شيًئا، ففي ترجمة الليـث بـن المظفـر بـن نصـر (ت

 : اسأل األعـراَب وسّدد فيه أماكن، وقال لّليِث «الخليل أملى عليه ترتيب كتاب العين، 

ــه أعــراَب عــل، فجــاء فيــه خلــٌل فّد. فَ ُســوَ  ــه ســأل عــن لغت خراســان وقــد خــالطوا  ؛ ألن

، وهـذا متوّقـع فـيمن طالـت إقامتـه )١٨(»بعد ذلك هّذبه العلماءُ  األعاجم، فجاء فيه خلٌل 

منهم بين األعاجم بعيدا عن العرب، فمن األعراب َمن طال مقامـه يف حاضـرة العـراق 

ت...هـ) الذي زلَّ حين سـأله أبـو عمـرو بـن وتغّير بعض لسانه، كأبي َخْيرة األعرابي (

العالء، عن (استأصَل اُهللا عرقاتـِهم)، فرواها بالفتح، فقال له: الَن جلُدك يـا أبـا َخْيـرة، 

 .)١٩( كناية عن نقص الفصاحة لبعده عن البداوة

ومن جملة ما وقفُت عليه من أسـماء األعـراب الـذين وصـلوا خراسـان، وقراهـا 

بـن ثوبـان أحمد بن حمـزة در أهنم أعراٌب دخلوها أو سكنوها: ومدهنا، ونّصت المصا

ــ ــراب اللغــوّي )٢٠(يمزّ ـال ــو ت ــن الفــرج أب ــو العَ ، )٢١(، واب ــوأب ــن أصــبغ  عــّرامو ،)٢٢(نّسَج ب

لميُّ  عبد اهللا بن و، )٢٥(طاريفداق العثماين أبو الغَ يْ مالق بن غَ عِ ، و)٢٤(ذافروأبو العُ ، )٢٣(السُّ

حمد بن سـعد أبـو ، وم)٢٨(جةَس وْ وعَ  ،)٢٧(جورَس يْ وأبو العَ  ،)٢٦(األعرابي يثلمَ أبو العَ ُخليد، 

 .)٣٠(، وُمْدِرك بن َغْزوان الجعفرّي )٢٩(ُمَحّلم الشيباين

ويقرُب عنـدي أّن كثيـًرا مـن كتـب النـوادر والمعجمـات واللغـة التـي ُنـّص علـى 
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تأليفها بخراسـان ومـدنِها، أو كـان مؤّلفوهـا ممـن اسـتوطنها، إلـى هنايـة القـرن الثالـث 

م، ومنها: العين، للخليـل بـن الهجرّي، قد استقْت مِن مأثور أولئك األعراب ومروياهت

 الصـفات، وكتـب )٣٢(هــ)٢٠٢بن المبارك اليزيـدي، (ت، والنوادر يف اللغة، ليحيى )٣١(أحمد

، )٣٣(هـــ)٢٠٣(ت لنّضــر بــن شــميل، لالمــدخل إلــى كتــاب العــينو والمعــاين والنــوادر

هــ)، ٣ق (ت المنهـال اللغـوي يبـي أبـالـرحمن المهلّ  عبـد، لُعيينـة بـن كتاب النوادرو

، )٣٥(هــ)٢١٦بعد  (ت ّي رج اللغوزْ عبد الرحمن بن بُ وكتاب النوادر، ل ،)٣٤(تلميذ الخليل

يســابوري عبــد اهللا بــن محمــد بــن هــانئ النَّ وكتــاب نــوادر العــرب وغرائــب ألفاظهــا، ل

، ومـا )٣٧(وي الضـريراللغـ ، ألبـي سـعيدالشعر والنوادر معاينو ،)٣٦(هـ)٢٣٦(ت اللغوي

 .)٣٩(قاب، البن الفرج أبي تراب اللغوي، واالعت)٣٨(هـ)٢٥٥ألفه َشِمر بن حمدويه (ت

ــوادر  ــمه (ن ــابور، اس ــراب نيس ــوادر أع ــي بن ــه، ُعن ــو عمــدٌة يف باب ــاٌب ه ــا كت ومنه

  األعاريــب) الــذين كــانوا مــع ابــن طــاهر بنَيســابور، رواه عــنهم أبــو الــزارع محمــد بــن 

هـ)، وقـد وّثـق أبـو منصـور األزهـري هـذا الـراوي فقـال ٣ق ين (تعبد الخالق الخراسا

، ويروي عنه أبو تراب اللغوي، وغيُره، وهو )٤٠(عالـًما بالنحو والغريب، صدوًقا عنه: كان

 .)٤١(ـ) يف كتابه (التكملة على العين)ه٣٨٤من جملة مصادر أبي حامد الخاْرَزنجي (ت

انــدرجوا يف مجاهيــل عبــارة وغيــرهم كثيــٌر، ُطويــْت أســماؤهم وأخبــارهم، و

، يف الروايــات واألخبــار التــي ســّمت بعضــهم ممــن وفــد إلــى خراســان )٤٢((وغيــرهم)

 وَنيسابور.

 من اسمه ُمْبَتكٌِر َوُمْدِرٌك من األعراب:

وجملة َمن وقفت على صريح اسمه مـنهم، جماعـٌة ُينسـبون إلـى قبائـل؛ فيقـاُل: 

بابّي، الَقْيسّي، أو يوصفون باألعرابّي ُمْبَتكٌِر/ُمْدِرٌك الكِالبّي، الجعفرّي،  الّسلمّي، الضِّ
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أو البدوّي، أو َيِرد االسُم (ُمبتكٌر/ُمدرك) ُمْرسـًال ُغفـال دون نِسـبٍة أو َوصـٍف، فيكـون 

 ُمْحتَمَل النّسبِة ألّي قبيلة.

، )٤٦(َتكٌِر الّسلميُّ ، وُمبْ )٤٥(، وُمْبَتكٌِر الكِالبيُّ )٤٤(، وُمْبَتكٌِر الَجْعَفِريُّ )٤٣(فقد جاء: ُمْبَتكِرٌ 

 .)٤٨(، وُمْبَتكٌِر البدويُّ )٤٧(وُمْبَتكٌِر األعرابيُّ 

ـــْدِركٌ  ـــاء: ُم ـــا ج ـــِريُّ )٤٩(كم ـــْدِرٌك الَجْعَف ـــيُّ )٥٠(، َوُم ـــْدِرٌك الكِالب ـــْدِرٌك )٥١(، َوُم ، َوُم

بابيُّ   .)٥٤(، َوُمْدِرٌك الَقيِسيُّ )٥٣(، َوُمْدِرٌك الّسلميُّ )٥٢(الضِّ

م األياُم والُصـحف، فلـم نعثـر ألحـدهم علـى وهم، كغيرهم من األعراب، طوهت

ترجمة وافية، أو مزيد علم عن نَسبه، إّال نبذًة مقتضبة مما نقلـه أبـو عبيـد اهللا المرزبـاين 

عــن (ُمــْدِرٍك) واحــٍد مــنهم، وســّماه يف معجــم الشــعراء، يف ســطرين ببــاب (مــن اســمه 

وزمنه، وِصلته باألمير طاهر بن ُمْدِرٌك)، بّين فيه اسمه، وحاله، والبلد الذي استقّر فيه، 

ــ«عبــد اهللا بــن طــاهر، يقــول المرزبــاينّ:  ــ بــنُ  كٌ رِ دْ ُم ــعْ الجَ  وانَ زْ َغ  َس بِ ُحــ عرابــيٌّ . أَ ّي رِ َف

 بـنِ  اهللاِ  عبـدِ  طاهر بنَ  خاطُب قال يُ فَ  ؛ن األعراِب مِ  لِ توكّ مُ ـال أيامَ  َس بِ ن ُح ع مَ مَ  يسابورَ نَ بِ 

 :ن قصيدةٍ طاهر مِ 

ــاهرٌ  ــى ط ــرَق  حم ــبالدِ  ش ــبيُ  ال   همنِ

 

  هـاودُ لبُ  فُّ واصي ال تجِ النّ  عُث ُش وَ  *

  نــــيتَ بْ يَ وَ  العــــدوِّ  هبــــا أرَض  نــــيُخ يُ  

 

ـــآثرَ  * ـــمَ  م ـــ دٍ ْج ـــان قِ ـــيدُ ا يَ مً دْ ك   هاش

ــو وُ وَ   ــْت ل ــ زن ــالِ  مُّ ُص ــلْ حِ بِ  الجب   هِم

 

  هــاودُ كُ  رُ ثقــيًال  كانــْت  إنْ وَ  ْت لخّفــ *

ـــــ ْحُبوهأَســـــ    ةً عربّيـــــ حـــــةً دْ مِ  يمنّ

 

  هاشــــيدُ نَ  ةِ واأفواه الــــرُّ بِــــ الذيــــذً  *

 ولـه فيه: 

  ارً فتِخـمُ  األرضِ  ُق رْ طاهر صار َش بِ 

 

ـــه يُ  * ـــب ـــُل  ُف كّش ـــا غيط ـــ عنه   مِ تَ الَق

ـــ نُ ْيـــزَ وَ  الـــبالدِ  نـــورُ     هـــمُ كلِّ اس ِالنّ

 

  )٥٥(»مِ َلـالظُّ  َي و داجِ لُ جْ يَ  أسفرَ  كالبدرِ  *

 



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  علي بن موسى بن حممد شبريد. 

  

١١ 

، ينِ ِريَّ َجْعفَ ـالـولـُمدرٍك هذا أٌخ اسمه (ُمْبَتكٌِر)، نَقل أبو تراب اللغـوّي عـن هـذين 

  سماًعا مباشًرا، ففي بعـض مـأثوٍر بسـند أبـي تـراب نقلـه أبـو منصـور األزهـرّي، يقـول 

، ويف موضـع آخـر )٥٦(»أخـاه َيُقـوالنِ وَ  يَّ رِ َفـعْ الجَ  َغْزوانَ  بنَ  كَ رِ دْ مُ  ُت َوسمعْ «أبو تراب: 

ْيِن، َيقُ « ــًرا الَجْعَفــِريَّ ــَمْيَدِع، َوُمــْدِرًكا َوُمْبَتكِ ، ويف موضــع آخــر )٥٧(»ولــونَ َســِمعُت َأبــا السَّ

 .)٥٨(»ينِ َجْعَفِريَّ ـعُت المِ َس «يقول: 

ـباِب  بطوٌن، منها: بنو جعفر بن كالب، بن عامروقبيلة كِالب بن ربيعة  وبنـو الضِّ

، بالُدهم حمى َضِرّية، وفيها مياه وأودية، كالرّيـان الـذي ذَكـروا أّن )٥٩(معاويَة بن كالب

، وبنــو كِــالب مــن األعــراب الفصــحاء، )٦٠(فــرباب، وأســفله لبنــي جعأعــاله لبنــي الضــ

لسـُت «هــ): ٢١٥ن يقول فـيهم أبوزيـد األنصـاري (تن جملة مَ الموثوق هبم، وهم مِ 

وبنـي  ،وبنـي كـالب ،أقوُل: قالـت العـرُب إال إذا سـمعُته مـن هـؤالء: بكـر بـن هـوازن

ر بـن ، وقد كان رجاٌل من بني جعفر بن كالٍب، يـختلف إليهم أبو عبيدة معمـ)٦١(»هالل

 .)٦٢(تب عنهم اللغة، ويسمع عنهم بعضهاهـ)، ويك٢٠٧المثنى (ت

 ، ولهذا يقرب عندي أن غالَب الـُمْبَتكِِر َوالـُمْدِرِك من كِـالب، فـالجعفريُّ كالبـيُّ

َلمّييِن، فبنو ُسـليم مـن ، َوُمبتكٍر َوُمدرٍك السُّ ، عدا ُمْدِرٍك القيسيِّ بابيُّ كالبيُّ قـيس  والضِّ

، َوال يبعُد احتماُل أن يكون ضبطه بفتح )٦٤(ّن بني كِالب من قيس عيالنكما أ ،)٦٣(عيالن

ــْلمّي)، فيكونــان مــن بنـي َســْلمى بــِن مالــك بـن جعفــر بــن كــالب؛ ومــنهم  السـين (السَّ

سنة تسٍع  الشاعر َجّباُر بُن َسْلمى بِن مالك، الذي قِدم يف وفد بني كالب على النبي 

 جعفري�ا كِالبي�ا، وكذا ُمْدِرٌك. َسْلمي�اْبَتكٌِر ، فيقرب بذلك أن يكون مُ )٦٥(للهجرة

مـن األعـراب ثمانيـٌة علـى الُجملـة، وكلهـم  َوالـُمْدِركَ  الـُمْبَتكِرَ َوباَن من ذلك أّن 

 جائز أن يوصف باألعرابّي والبدوّي، وبياهنم اآليت:
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 ُمْبَتكٌِر بن َغْزوان الجعفرّي الكالبّي. -١

لميُّ  -٢  الجعفرّي الكالبّي.ُمْبَتكٌِر السَّ

٣- . لميُّ  ُمْبَتكٌِر السُّ

 ُمْدِرٌك بن َغْزوان الجعفرّي الكالبّي. -٤

بابّي الكالبّي. -٥  ُمْدِرٌك الضِّ

لميُّ الجعفرّي الكالبّي. -٦  ُمْدِرٌك السَّ

٧- . لميُّ  ُمْدِرٌك السُّ

 ُمْدِرٌك القيسّي. -٨

 الـُمْبَتكُِر َوالـُمْدِرُك مِن أعراب َنيسابور:

حّصل مما سبق أّن جملًة من األعراب عاشوا يف َنيسابور بـإقليم خراسـان، أفـاد ت

منهم، ُمْبَتكٌِر َوُمْدِرٌك العلماء من رواياهتم ومأثورهم، ثم وقفُت على ثمانيٍة ممن اسمه 

ويظهر لي أهنم من أعراب خراسان، وهم طبقتان، ُأْوالهما يف زمن الخليل بن أحمـد، 

 اهللا بن طاهر وابنه طاهر.  واألخرى يف والية عبد

، فقد كان أحد األعـراب بن أحمد أّما الطبقة األولى ففيها مبتكٌر صاحُب الخليل

فهه ويسـأله الذين ينقل عنهم الخليل، ألفيُت له يف العين مواضـع ينقـل عنـه فيهـا ويشـا

 .)٦٦(عن بعض اللغة فينكرها

منها انتقاُلـه إلـى الليـث وتذكر المصادر عن الخليل ومعجمه العين أخباًرا يهّمنا 

 .)٦٨(، ووفاُته هبا)٦٧(بن المظفر بخراسان

ومن مهّم األخبار يف مسألتنا، أعني: تأكيَد كون ُمْبَتكٍِر من أعـراب َنيسـابور، خـربُ 

معجم العين فيذكرون عنه ما يدّل على تأليفه يف خراسان، فمن ذلـك خـربه مـع الليـث 
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بعض ترتيب العين بسماع بعض (أعـراب  بن نصر تلميذ الخليل، وتسديده بن المظفر

، علـى يـد هـــ٢٤٨ال سـنة إلى البصرة إ ، ونقُلهم أّن العين، نفَسه، لم يصل)٦٩(خراسان)

 .)٧٠(وّراٍق جَلبه من خراسان

ــًرا هــذا مــن األعــراب الــذين التقــى هبــم الخليــل بــن أحمــد يف  لــذا يبــدو أن ُمْبَتكِ

ن المرّجح أن هذه الطبقة عاشت قبل خراسان حيث ألف العين، وإذا ُعلم ذلك، فإنه م

مقدم الخليل إلى خراسان، أي: منتصف القرن الثاين الهجرّي، إلى ما بعد وفاة الخليل 

هــ)، سـبيِل ١٩٠حوالي  هـ)، ووفاة الليث ابن المظفر (ت١٧٥هـ، أو ١٧٠بن أحمد (

 إليه، أي: أواخر القرن الثاين الهجرّي. مالناس إلى العين، وسنِده

خرب الطبقة الثانيـة، فقـد أورد المرزبـاين، كمـا مـرَّ قريًبـا، ترجمـًة لــُمْدرٍك أّما عن 

، تبّين لنا فيها أّنـه أعرابـّي أقـام بنَيسـابور، زمـَن األميـر طـاهر بـن عبـد اهللا بـن  الجعفريِّ

هــ، ولــُمْدرٍك هـذا أٌخ اسـمه (ُمْبَتكِـٌر)، ٢٤٨هــ و٢٣٠طاهر، الذي توّلى ما بين عـاَمي 

، ويف هذا دليـل علـى أن )٧١(، سماًعا مباشًراينِ َجْعَفِريَّ ـالاللغوّي عن هذين  نَقل أبو تراب

 من أعراب َنيسابور، ممن استوفدوا إليها. َوالـُمْدِركَ  الـُمْبَتكِرَ 

وهؤالء يمّثلون الطبقة الثانية، ومن األقرب أنه هذه الطبقة عاشت مـا بـين واليـة 

لقرن الثالث، إلى ما بعـد وفـاة األميـر االبـن هـ، أي: أوائل ا٢١٣عبد اهللا بن طاهر سنة 

هـ، أي: ما بعد منتصـف القـرن الثالـث الهجـري قريًبـا مـن ٢٤٨طاهر بن عبد اهللا، سنة 

آخره، وهم من جملة األعراب الذين تواترْت هبم األخبار يف استيفاد عبد اهللا بن طـاهر 

 لهم إلى خراسان، ويعضد ذلك اآليت:

اسـتقدمه هـ)، الـذي ٢١٧بعد  اللغوي الضرير (تالد أحمد بن خأّن أبا سعيٍد  -

هـد، حكـى عـن مُ طاهر بن عبد اهللا من بغداد إلى خراسان ، )٧٢(ْبَتكِـر البـدوّي، تفسـير الزَّ
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وهذه الحكاية شأُنها المشافهُة واللقاُء المباشر، وتعنـي أنـه قابلـه أوائـل القـرن الثالـث 

 سابور.الهجرّي، وأّنه من األعراب الذين وفدوا إلى َني

 الــُمْبَتكِرِ هــ)، عـاش بنَيسـابور، وسـمع مـن ٢٧٠بعـد  أن أبا تراب اللغوي (ت -

  ، وشـافههم، وسـأل بعَضـهم ســؤال مسرتشـد، وقـد رّجـح األسـتاذ الــدكتور َوالــُمْدِركِ 

ــ ــي ت ــاة أب ــاعدّي أن وف ــرزاق الص ــد ال ــين عب ــا ب ــوي م ـــ، و٢٧٠راب اللغ ـــ٢٨٠ه   ، )٧٣(ه

ز، ولربمـا نقـل عـن ُمْبَتكِـٍر وأبو تراب هذا تلميٌذ ألبي سعيد  الضـرير، عنـه نَقـل وبـه بـرَّ

 صاحِب أستاِذه أبي سعيد الضرير وعن ُمْبَتكٍِر وُمْدِرٍك غيره.

ما أورده المرزباين يف ترجمة ُمْدِرك بن َغْزوان الجعفرّي، سابًقا، وعّضدُته مـن  -

 شأن أخيه ُمْبَتكٍِر.

* * * 
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 القسم األّول

 ر َوالـُمْدِركالمأثور عن الـُمبْتَكِ 

 

 :أّوال: عّدة المأثور عن الـُمْبَتكِر َوالـُمْدِرك، وسنده ومصادره* 

  ) ٦٤) مـــأثوًرا، ورد فيهـــا (٣٥( ُمْبَتكِر َوالــــُمْدِركـالـــالمـــأثور عـــن  ِعـــّدةبلغــت 

مــاّدة لغويــة، ولرّبـــما تضــّمن المــأثوُر مــاّدتين أو أكثــر، ممــا ينــدرج يف ألفــاظ التعاقــب 

 والرتادف.

ــان ل ــن ك ــأثور ع ــلم ـــُمْدِركـال ــا ُمْبَتكِر َوال ــْت لن ــنهم، حفظ ــٌة ع ــه، ونَقل ــٌة ل   ، حَمل

  المأثور، سـماًعا لهـم أو حكايـًة عـنهم وروايـة  سنَدمنه المعجماُت والمصادر، فكانوا 

ــى  ــة يف هــذا الســند إل ــا، ومــن النَقل ـــُمْدِركأو ســؤاال وجواًب ــر َوال ــن  :اْلُمْبَتكِ ــُل ب   الخلي

بعـد  اللغـوي الضـرير (تأحمـد بـن خالـد هـ)، وأبو سعيٍد ١٧٠أحمد الفراهيدي (ت

هــ)، وبيـان ٢٧٠بعـد  هـ)، وأبو تراٍب محمٌد (أو إسحاق) بن الفرج اللغـوّي (ت٢١٧

 ذلك كما يلي:

 الخليل بن أحمد عن ُمْبَتكٍِر: -

، جـاء يف أحـدها قوُلـه: )٧٤(وهذا سنٌد عاٍل، به نقل عنه يف العين يف خمسـة مواضـع

ــوَ « ــتَ بْ ر مُ أنَك ــعَ قَ  رٌ كِ ــ ُت ْط ــعَ تَ قْ معنى اِ ـبِ ــل )٧٥(»ُت ْط ــل صــورًة لتلمــذٍة مــن الخلي ، ممــا يمّث

 للُمْبَتكِِر، يسرتشده ويسأله فيجيب.

 أبو سعيد الضرير عن ُمْبَتكٍِر البدوّي: -

 .)٧٦(جاء يف نقل واحد عنه

 ، أو عنهما:الـُمْدِركٍ ، أو عن ُمْبَتكِرِ ـالأبو تراب اللغوّي عن  -
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ُمْبَتكِر ـالـراٍب هو الغالب يف طريق المأثور عنهم، فقد نقل بسنده عـن وسند أبي تُ 

، وعنهمـــا كليهمـــا يف ثالثـــة )٧٨(يف تســعة مواضـــع الــــُمْدِرك، وعـــن )٧٧(يف ســتة مواضـــع

، وكان سند أبـي تـراب سـماًعا منـه يف أكثرهـا، ويف موضـع واحـٍد سـأله عـن )٧٩(مواضع

 ، سؤاَل مسرتشد.)٨٠((النّباج)

يف أزمـٍن بعيـدة  ُمْبَتكِر َوالـُمْدِركـال ير متصل، به ُنقل مأثور عنودون ذلك سنٌد غ

عنهم، يتعذر فيه تصّور السماع المباشر من النقَلة عنهم، إّال أن يكون كطريقة المؤّلفين 

ُمرَسـًال عـن  يف طّي السند اكتفاًء، ومن ذلك ما نقلـه أبـو منصـوٍر األزهـريُّ يف التهـذيب

، ومـا )٨٣(الــُمْدِرك، وما نقله الّصغاين يف التكملة ُمرَسًال عـن )٨٢(ُمْدِركالـوعن  )٨١(َتكِرُمبْ ـال

 .)٨٤(يف اللسان ُمْبَتكِرٍ نقله ابن منظور ُمرَسًال عن 

ًحا فيهـا بالنقـل عـنهم، فهـي  المصادرأّما أهّم  التي حوت نصوص المـأثور ُمَصـرَّ

ــذيل والصــلة، ولســا ــُة وال ــاُج خمســٌة: العــيُن، وهتــذيُب اللغــة، والتكمل ُن العــرب، وت

 العروس.

ك بـه وبصـاحبه، قِـَدًما وأثـًرا، وفيـه خمسـُة  فأّولها: معجـُم العـين، للخليـل، وهـدَّ

حوت المأثور من المواّد التالية: (جعـن، جمـل، ظمـأ، عـثم، عـذم، قعـث،  )٨٥(نصوص

 قعط).

والمعجم اآلَخر: معجم هتذيب اللغة، ألبي منصور األزهري، وغالـُب نصوصـه 

ممـا رواه أبـو تـراب اللغـوّي، وجعلـه مـاّدَة كتابـه  ُمْبَتكِر َوالــُمْدِركـالـن من المـأثور عـ

 قـد قـرأُت وَ «، وقد كان أبو منصـور األزهـريُّ باالعتقـاب َحِفّيـا، يقـول: )٨٦((االعتقاب)

ع يف مـا وَقـا يف الذي أّلفـه، وَ فً صحِّ ال مُ ا فيما أودعه، وَ فً جازِ لم أره مُ ه، وَ استحسنتُ ه فَ كتابَ 

 .)٨٧(»ن هذا الكتاِب هو مِ فَ  راٍب بي تُ كتابي أل
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ا جخـر، جخـو، جـاءت فيهـا المـواد التاليـة: ( )٨٨(ويف التهذيب سبعٌة وعشرون نص�

حجم، حزز، حقص، خذرف، خذرم، خـزع، خـزل، درق، دقـل، دقـم، رمـز، رمـض، 

رنو، زخر، زهد، شدخ، شدد، شمعط، ضبب، عبج، عثن، عسب، عظب، عهن، غرر، 

تج، متح، متخ، مرط، مسخ، مطر، ملخ، ملس، ملق، نبج، قبص، قمش، م، فخر، فرق

 ).نبع، نبغ، هرد، همش، وبع، وبغ، وتر، وقب، وقش، وقص، وهر

ودون العين والتهذيب، زمنًـا وأثـًرا، معجمـاٌت ُأَخـر، كـان العـين والتهـذيب مـن 

مصادرها، ومؤّلفاهمـا مـن مـوارد تلـك المعجمـات، لـذا نجـد فيهـا مـن هتـذيب اللغـة 

، وهي ثالثة: التكملة واللسان والتـاج، وبياهنـا ُمْبَتكِر َوالـُمْدِركـاللمأثوٍر عن نصوًصا ل

 فيما يلي:

، )٨٩(هـ)، ففيه تسعة نصوص٦٥٠أّما معجم التكملة والذيل والصلة، للّصغاين (ت

شـدخ، عـثن، عسـب، ، دقـل، دقـم، رمـز، رمـض ،حـزز، درقتضمنت المواّد التالية: (

فيـه  )، إّال نّصـا واحـًدا أورد الّصـغاينوتر، وقش، وقصعهن، غرر، فحر، مطر، نحل، 

 .)٩٠(مأثوًرا لم يرد عند من سبقه

ـا٧١١ومعجم لسان العـرب، البـن منظـور (ت ، )٩١(هــ)، فيـه سـبعٌة وعشـرون نص�

جخر، جخو، حجم، حزز، حقص، خـذرف، خـذرم، تضمنت المواد اللغوية التالية: (

شدد، شمعط، صبب، صـعد، ضـبب، درق، دقل، دقم، رمز، رمض، رنو، زخر، زهد، 

قـبص، قمـش، مـتج، مـتح، مـتخ، مـرط، ، عبج، عثن، عظب، عهن، غلث، فخر، فـرق

)، إال مسخ، مطر، ملخ، ملس، ملـق، نـبج، هـرد، همـش، وقـب، وقـش، وقـص، وهـر

 . )٩٢(يهما بمأثور لم يرد عند َمن سبقهنّصين اثنين انفرد ابُن منظور ف

بيــدي (ت ، )٩٣(هـــ)، فيــه ســبعة وعشــرون نّصــا١٢٠٥ومعجــم تــاج العــروس، للزَّ
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  جخـــر، جخـــو، حجـــم، حـــزز، حقـــص، خـــذرف، حـــوت المـــواد اللغويـــة التاليـــة: (

  خــذرم، درق، دقــل، دقــم، رمــز، رمــض، زخــر، زهــد، شــدخ، شــدد، شــمعط، ضــبب، 

قـبص، مـتج، مـتح،  ،عبج، عثن، عسب، عظب، عهن، غرر، غلث، فحـر، فخـر، فـرق

بج، نحـل، هـرد، وتـر، وقـب، وقـش، متخ، مـرط، مسـخ، مطـر، ملـخ، ملـس، ملـق، نـ

 ).وقص

، فنجـد أكثرهـا ُمصـّدرا ُمْبَتكِر َوالــُمْدِركـالـعـن  ُطرق إيراد الـمأثوروقد تنّوعت 

، ودوهنــا عبــارة (ســمعُته يقــول)، يف ثمــاِن )٩٤(بـــ(قال)، حيــث جــاءت تســع عشــرة مــّرة

عبـــارة ، أّمـــا مـــا ُصـــّدر ب)٩٦(خمـــَس مـــّرات، وعبـــارة (َرَوى/ُرِوَي عنـــه)، )٩٥(مـــّرات

 .)٩٧(ن(حَكى/ُحكَِي عنه) فمّرتا

وُيحكـى،  ُمْبَتكِر َوالـُمْدِركـالالمنقول قوٌل ُيروى عن  الـمأثورِ ويالحظ أّن غالَب 

أو ُيسمع منه، وقد تقّدم قريًبا بياُن ِعّدة وروده، أو هو قوٌل ُسئل عنه فـأنكره أو وّضـحه 

عــن  ُمْبَتكِر َوالـــُمْدِركـالــينقلــه ، ودوهنمــا مــا )٩٨(ه يف ثالثــة مواضــعوقــّرره، وهــذا ألفيُتــ

 .)٩٩(ال)، وقد ألفيُته يف ثالثة مواضعغيرهما، فيقوالن: (يق

 جدول ورود المواد اللغوية، وتكرارها يف المعجمات مصادِر المأثور:* 

 التاج اللسان التكملة التهذيب العين المادة

  --   -- جخر

  --   -- جخو

 -- -- -- --  جعن

 -- -- -- --  جمل

  --   -- حجم
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 التاج اللسان التكملة التهذيب العين المادة

     -- حزز

  --   -- حقص

  --   -- خذرف

  --   -- خذرم

 -- -- --  -- خزع

 -- -- --  -- خزل

     -- درق

     -- دقل

     -- دقم

     -- رمز

     -- رمض

 --  --  -- رنو

  --   -- زخر

  --   -- دزه

   --  -- شدخ

  --   -- شدد

  --   -- شمعط

 --  -- -- -- صبب

 --  -- -- -- صعد

  --   -- ضبب
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 التاج اللسان التكملة التهذيب العين المادة

 -- -- -- --  ظمأ

  --   -- عبج

 -- -- -- --  عثم

     -- عثن

 -- -- -- --  عذم

   --  -- عسب

  --   -- عظب

     -- عهن

   --  -- غرر

   -- -- -- غلث

  --  -- -- فحر

  --   -- فخر

  --   -- فرق

  --   -- قبص

 -- -- -- --  قعث

 -- -- -- --  قعط

 --  --  -- قمش

  --   -- متج

  --   -- متح

  --   -- متخ
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 التاج اللسان التكملة التهذيب العين المادة

  --   -- مرط

  --   -- مسخ 

     -- مطر

  --   -- ملخ 

  --   -- ملس

  --   -- ملق

  --   -- نبج

 -- -- --  -- نبع

 -- -- --  -- نبغ

  --  -- -- نحل

  --   -- هرد

 --  --  -- همش

 -- -- --  -- وبع

 -- -- --  -- وبغ

   --  -- وتر

  --   -- وقب

     -- وقش

     -- وقص

 --  --  -- وهر
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 :ثانًيا: نصوص المأثور عن الـُمْبَتكِر َوالـُمْدِرك* 

 [جخر، جخو] 

ليـَل إِذا كـان قَ ، َأْجَخـرُ ٌل َأْجخـى وَ ُجـ: رَ ا َيُقـوُل قال أبو ُتراٍب: َسِمعُت ُمْدِركً « -١

 .)١٠٠(»َتفاُحٌج وَ  ن الِعظامِ لحِم الَفِخَذْيِن، َوفيِهما َتخاُذٌل مِ 

 [جعن]

ــمُ وَ َجعْ « -٢ ــُة: اس ــلٍ  َن ــ رج ــةِ مِ ــال مُ ن البادي ــتَ بْ . ق ــو َجعْ : بَ رٌ كِ ــوَ ن ــبَ  ةَ َن ــ نٌ ْط ــي مِ ن بن

 .)١٠١(»تميمٍ 

 [جمل]

 .)١٠٢(»رِّ لحُ ٌم لِ يُل اْس مَ جُ ـٌر: الكِ تَ قال ُمبْ « -٣

 [حجم]

 .)١٠٤(»ه َعنْهاعتُ نَ ه: مَ َعن َحاجتِ  )١٠٣(: َحَجْمُتهقال ُمْبَتكٌِر األَعرابِيُّ « -٤

 [حزز]

ةُ حَ مُ ـ: القال ُمْبَتكٌِر األعرابيُّ « -٥  :ي، أَ ينهما ِحزاٌز َشِديدٌ : بَ قوُل تَ [، صاءُ قْ تِ االْس  ازَّ

 .)١٠٦(»صاِحبِهبِ  ثُِق نهما ال يَ واحٍد مِ  لُّ كُ  ينهما ِشْركُة ِحزاٍز، إذا كانَ بَ وَ  )١٠٥(،]صاءٌ قْ تِ ْس اِ 

 [حقص، شدد، قبص]

: الَفـَرِج  ه. قـال ابـنُ إِذا َرَكـَض بِِرْجلِـَقَحـَص ه وَ : َفَحـَص بِِرْجلِـقال أبو سعيدٍ « -٦

ــْدِركً  ــِمعُت ُم ــرِ َس ــوُل  يَّ ا الجعف ــَيُق ــ )١٠٧(]فــالنٌ [قني بَ : َس ــا وَ َقْبًص ــد� ا وَ َحْقًص ــى  ،اَش بَِمْعن

 .)١٠٨(»َواِحدٍ 

 [خذرف، خذرم]

ـــوى فُ « -٧ : َتَخـــْذَرَفِت النَّ ـــْدِرٌك الَقْيســـيُّ ـــقـــال ُم ـــه ا، وَ الًن ـــُه. َأي: َقَذَفْت َتَخْذَرَمْت
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 .)١١٠(»بِهِ  )١٠٩(َحَلْت وزَ 

 [خزع، خزل]

 .)١١١(»ه َعنُهمطعتُ ه، إِذا قَ زلتُ تَ اْخ وَ  زعُته َعن الَقومِ تَ ْخ : اِ البِيُّ الكِ  رٌ كِ تَ بْ قال مُ « -٨

 [درق، ملس، ملق]

َمَلَقنـي َعنُه: َمَلَسني الرجُل بِلِسانِِه وَ  الَفَرِج  وى ابنُ فِيَما رَ  لميُّ الّس  ِركٌ قال ُمدْ « -٩

 .)١١٢(»ْمُلُقنيـيَ ُلُسني وَ مْ ـيَ ني وَ نّي، َيْدُرقُ مِ  َح ني َوأْصلَ نَ يَّ : لَ َدَرَقني، َأيوَ 

 [دقل، دقم]

ــراٍب « -١٠ ــو ُت ــتَ بْ عُت مُ مِ : َســقــال أب ــوُل  )١١٣(]الّســلميَّ [ا رً كِ ــَيُق فــالٌن َلْحــَي  َل : َدَق

 ْقمُ الـدّ الَقفـا. وَ وَ  إِالَّ فِـي اللَّْحـِي  َال يكونُ  ْقُل الدّ ه. وَ ه َوأنفَ َفمَ  إِذا ضرَب  ،َدَقَمهوَ  ،الرجلِ 

 .)١١٥(»الفمِ وَ  فِي األنِف  )١١٤(]ال َيُكوُن إالَّ [

 [رمز، رمض]

ــ)١١٦([َعنــه] الَفــَرِج  وى ابــنُ فِيَمــا رَ  البــيُّ ِرٌك الكِ قــال ُمــدْ « -١١ ــَرُس مَ ـ: اْرَت َزِت الَف

 .)١١٧(»َمَضْت بِِه، َأي: وَثَبْت بِهِ ـارتَ ، وَ ُجلِ الرَّ بِ 

 [رنو]

 بِـِه. َهْوُت ـَلـ :ه، َأيإِلـى َحِديثِـ الٌن َفَرَنـْوُت ني ُفـثَ دَّ : َحـاألَعرابيُّ  رٌ كِ تَ قال ُمبْ « -١٢

َتـُدوموا وَ  )١١٨(ُيَصـيِّركم إَِلْيهـا َحتَّـى َتسـكُتوا :، َأيُيْرنَِيكم إِلى الّطاعـةِ  َأنْ  اهللاَ  َوقال: أسَأُل 

 .)١١٩(»َعليَها

 [زخر، فخر]

. فاَخْرتـُه َفَفَخْرُتـهُ ُه َفَزَخْرُتـُه، وَ : َزاَخْرتُ ا َيُقوُل كِرً تَ عُت ُمبْ مِ راٍب: َس قال أبو تُ « -١٣

 .)١٢٠(»ى واحدٍ معنً ـِزَخَر: بَما ِعنَدُه، وَ ـِ: فَخر بَوقال األصمعيُّ 
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 [زهد]

َهـدُ  [الّضـريُر]: عيدٍ قال أبـو َسـ« -١٤ َكـاةُ الزَّ ٍر َتكِـبْ َحَكـاُه َعـن مُ  ،الهـاءِ  بَِفـْتِح  ،: الزَّ

 .)١٢١(»فِيهِ  َشْيءٍ  َأقلُّ  َمالِ ـال ، ألّن َزكاةَ ّلةِ ن القِ ه مِ : َوَأصلُ قال أبو سعيدٍ . يِّ البَدوَ 

 [شدخ، عسب، غرر، وتر]

: ُيقال: بِ « -١٥ َر َفَرُسَك؟ َفَيُقوُل صـاحُبه: بِ ـقال ُمْبَتكٌِر األعرابيُّ شـاِدَخٍة، َأو َم ُغرِّ

 .)١٢٢(»بَِوتِيَرٍة، َأو بَِيْعُسوٍب 

 [شمعط، ضبب، فرق]

قـوا :: ُيقـالالجعفريُّ  كٌ رِ دْ قال مُ « -١٦  :َأْي  ،َهاـَلـ ونَ بُّ ا ُيِضـم ُبْغياًنـكُ والِّ َضـلِ  )١٢٣(َفرِّ

 الَقومُ  بَّ َض َوقد أَ  طَلبه،ُقوا فِي َفرّ تَ  :َأْي  ،ُفالنٍ وا لِ بُّ َض أَ  :ئَل َعن ذلك َفقالَيْشَمِعطُّوَن. َفُس 

 .)١٢٤(»طَلبَِهاقوا فِي فرَّ تَ  :َأْي  ،همتِ فِي ضالَّ  :َأْي  ،همتِ يَ فِي ُبغْ 

 [صبب، صعد]

ٌن؛ َأيمُ  ،قال ُمْبَتكٌِر: َضَرَبُه مِاَئًة َفَصب�ا« -١٧  :َأي ،َفُدوَن َذلَِك، َومِاَئًة َفَصـاِعًدا :نوَّ

 .)١٢٥(»َما َفْوَق َذلَِك 

 [ظمأ]

 .)١٢٦(»ىأمْ ظَ  ساٌق وَ  ،ذاا هَ ى يَ أمْ ظَ  ينٌ : عَ قوُل : أَ رٌ كِ تَ بْ قال مُ « -١٨

 [عبج]

ُجـُل عُت ُشـَجاًعا امِ : َسـبـُن الَفـَرِج  قال إِسـحاُق « -١٩ ـَلِميَّ َيقـوُل: الَعَبَكـُة الرَّ لسُّ

: هـو ٌك الَجْعَفـِريُّ رِ قال: َوقـال ُمـدْ ، ي َما َيقوُل َوال خيَر فِيهِ الطَّغاَمة الِذي َال َيعِ  الَبغيُض 

 .)١٢٧(»َوالجيمِ  الكاِف  هما فِي باِب ـ، جاء بِ ةُ الَعَبجَ 
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 [عثم، عذم، قعث]

نحـوه. وَ  ن المعروِف كثيٌر واِسٌع مِ  :أي ،)١٢٨(]ٌث يلَقعِ [الَقْعُث: الَكْثَرة. وإنَُّه « -٢٠

 ،]اْعَتـَثمَ لـه وَ  مَ ثَ َعـوَ [اْعَتـَذَم، ه وَ ن مالِـلـه مِـ َعـَذمَ ، وَ َقَعَث وَ  َتَعَث : اقْ قال ُمْبَتكٌِر األْعَرابِيُّ 

 .)١٢٩(»رٌ كثي :أي ،َمَطٌر َقِعيٌث وَ 

 [عثن، عهن]

ـوِف  دُعو ألـوانَ َتـ ُب : العرَ ُل َيقو يَّ رِ كْ البَ  عُت َزائَِدةَ مِ : َس قال أبو ُتَراٍب « -٢١  الصُّ

 َغـْزوانَ  بـنَ  كَ رِ دْ ُمـ ُت قـال: َوسـمعْ  .الثـاءِ بِ  َفإِنَُّهم َيدُعوَنـُه الِعـْثنَ  ؛بني َجْعَفرٍ  ، غيرَ نَ هْ العِ 

ا، َفـإِذا إِذا كـاَن َرْطًبـ ماُل ـرعـاه الـيَ  ن الُخوصةِ مِ  ٌب رْ : َض أخاه َيُقوالِن: الِعْثنُ وَ  يَّ رِ فَ عْ الجَ 

 .)١٣٠(»َأْحَمرَ  رٍ هْ زَ  َذاُت  راءُ بْ غَ  ، َوِهي َشَجَرةٌ ةُ : ِهَي الِعْهنَ كِرٌ تَ بْ . َوقال مُ فعْ نْ لم يَ  يبَِس 

 [عظب]

فالٌن َعَلـى مالِـِه، َوُهـَو عاظِـٌب، إِذا كـان قائًِمـا  : َعَظَب رابيُّ ٌر األَعْ كِ قال ُمْبتَ « -٢٢

 .)١٣١(»عليِه، َوقْد َحُسَن ُعُظوُبه عليهِ 

 [غلث]

ُع بِي :َأي ،: فالٌن َيَتَغلَُّث بِيقال ُمْبَتكِرٌ « -٢٣  .)١٣٢(»َيَتَولَّ

 [فحر، نحل]

بابِّي: ُيقاُل عَ  الَفَرِج  قال ابنُ « -٢٤ فالٌن الكالَم، إذا  )١٣٣(: اْنَتَحَل ن أبي مِْحَجٍن الضِّ

: اِ ليه أحٌد، قال: وَ لم ُيتابِْعه عَ َنْفِسه، وَ  ه مِن َقْصدِ َأَتى بِ  بابِيُّ الكـالَم  ْفَتَحـرَ قال ُمْدِرٌك الضِّ

ْأَي بِ   .)١٣٤(»معناهـوالرَّ

 [قعط]

امٌ العماَمِة: إذا اعَتمَّ هبا، وَ ْقَتَعَط بِ : اِ قاُل يُ « -٢٥ : لم ُيِدْرها تحَت الَحنَـِك. قـال َعـرَّ
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: العمامـةَ  )١٣٥(]ُت ْطـعَ قَ [: قـاُل يُ . وَ ه َرْأَسَك ِمْقَعَطُة: ما َتْعِصُب بِ ـالالَقْعُط: ِشْبُه الِعصاَبة. وَ 

 .)١٣٦(»ُت طْ عَ تَ قْ معنى اِ ـبِ  ُت طْ عَ قَ  رٌ كِ تَ بْ ر مُ أنكَ ها. وَ تُ طْ عَ تَ قْ يف معنى اِ 

 [قمش، همش]

شـوَن مِ َيهْ ِمشوَن َلـُه، وَ قْ َقْوٌم يَ  لرُجلِ : لِ ُيقاُل  :َعن ُمْدِركٍ  )١٣٧(الفَرِج  وى ابنُ رَ « -٢٦

 .)١٣٨(»، [َيجَمعون َله]َلُه، بَِمْعنى واِحدٍ 

 [متج، متح، متخ]

َمْيَدعِ  : َسِمعُت قال أبو ُتراٍب « -٢٧  :ا َأيًح ا. وَمُتوَمُتوًج  : ِسْرنا ُعْقَبةً َيُقوُل  َأَبا السَّ

 .َوالخاءِ  الجيمِ  ا فِي باِب َأيًض  . َوُيقاُل الحاءِ وَ  الجيمِ  ره فِي باِب َبعيَدًة، َوذكَ 

َمْيَدعِ  َسِمعُت  ْينِ  اُمْبَتكِـرً ا وَ كً ُمْدرِ ، وَ َأبا السَّ ا َمُتوًجـ ، َيُقولـوَن: ِسـْرنا ُعْقَبـةً الَجْعَفـِريَّ

ـــَمُتووَ [ ـــوَ  )١٣٩(]اًح ـــدةً  :ا، َأيَمُتوًخ ـــالُث َبعي ـــَي َث ـــإِذا ِه ـــاٍت  ، َف ـــوٌح، وَ [ :ُلغ ـــَمُت ، وٌخ َمُت

 .)١٤٠(]»ُتوٌج مَ وَ 

 [مرط، هرد]

 .)١٤١(»َذاهُ آإِذا  ،ا وَهَرَدهُفالنً  فَالنٌ  : َمَرطَ الَجْعَفِريِّ  َعن ُمْدِركٍ  وى أبو ُتراٍب رَ « -٢٨

 [مسخ، ملخ]

 .َمِسيُخ: الـذي ال مِْلـَح فِيـه، َوال َطْعـَم لـُه، َوال لـونَ ـعاُم الـالطّ قال النَّْضُر: « -٢٩

: ُهَو ال  .)١٤٢(»اَملِيُخ أيًض ـَوقال ُمْدِرٌك الَقْيِسيُّ

 [مطر]

  ألَهـا؛ َرواُه مَ  َمَطَرهـا: إِذاه وَ قِْرَبَتـ : َمـَزَر فـَالنٌ : َوُيقـاُل ]ابـن األَعَرابِـيِّ [ قال« -٣٠

ــراٍب  ــو ُت ــُه. أب ــَح وَ  َعن ــ ىَك ــتَ بْ ن مُ َع ــيِّ الكِ  رٍ كِ ــ: كَ البِ ــأْمطَ الً ُت فُ ّلْم ــا َف ــوَ  رَ ن : إِذا رَ طَ مْ تَ اْس

 .)١٤٣(»َق رَ َأطْ 
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 [نبج]

ْخمِ  : ُيقاُل الّلحياينُّقال] «[ -٣١ ْوِت مِ  للضَّ ُنَبـاِجّي، : إِنَّـه َلنَّبـاٌج، وَ ن الكـالِب الصَّ

َفقـال: ال  ا َعـن النُّبـاِج رً كِـُمْبتَ  سـألُت : وَ )١٤٤( ِج رَ الَفـ . قـال ابـنُ النِّبـاِج وَ  َوإنَُّه َلَشِديُد النُّبـاِج 

راطَ َأْعرِ   .)١٤٥(»ُف النُّباَج إِالَّ الضُّ

 [نبع، نبغ، وبع، وبغ]

ه، بَّاعُتـنَ ه، وَ بَّاغُتـوَ ه، وَ بَّاعُتـوَ  ْت : كـَذبَ الَجْعَفـِريُّ  كٌ رِ دْ : قال مُ ِج رَ الفَ  قال ابنُ « -٣٢

 .)١٤٦(»هَنبَّاغتُ وَ 

 [وقب]

 إِنَُّهـم َيِسـيروَن َسـْيرَ  )١٤٧(]َعنـُه: فِيَمـا َروى أبـو ُتـَراٍب [ ٌر األعرابـيُّ كِـتَ بْ قال مُ « -٣٣

 .)١٤٩(»وٍم َوَليلةٍ يَ  َبينَ  )١٤٨(لواُيواِص  ، َوهو َأنْ يقاِب مِ ـال

 [وقش، وقص]

الـَوَقُص: وَ  : الـَوَقُش َيُقـوُل  )١٥٠(]األعرابيَّ [ اكِرً تَ بْ عُت مُ مِ َس  :َأُبو ُتراٍب قال] «[ -٣٤

 .)١٥١(»بِِه النَّارُ  عُ الذي ُيَشيّ  ِب َحطَ ـال غارُ ِص 

 [وهر]

م، تُ د اصـطلحْ سـَتْيَهْرُت َأنُكـْم َقـاِ  دِ : ُيقـال: َقـَمة، َعن الفّراءِ ، َعن َسلَ َثْعَلُب « -٣٥

 .اسَتيَقنُْت  :ثَل مِ 

َوقــال  يِقٌن.تَ ْســمُ  :، َأيرِ بـِـاألَمْ  : َأنــا ُمســَتْوِهرٌ ينِ َجْعَفِريَّ ـعُت الــمِ : َســقــال أبــو ُتــَراٍب 

َلميُّ   .)١٥٢(»ِهرٌ َتيْس : مُ السُّ

* * * 
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 القسم الثاين

 الـمأثوُر دراسًة وأثًرا

 

 .أّوال: مضامين الـمأثورِ * 

، أجـُد غالبهـا ُيـؤتى بـه تعقيًبـا ُمْبَتكِر َوالـُمْدِركـالباستجالء مضامين الـمأثور عن 

على نصوص قبلها، وُتورد بياًنا لمعنى لفظ أو تقرير معنى بذكر ما رادفه من ألفاظ، أو 

 آخر للفظ عينِه، وتفصيُل ذلك اآليت: بيان معنى

ــٍر (الّزَهــَد) أّنــه الزكــاةبيــان معنــى اللفــظ، كبيــان مُ  - ه معنــى الفعــل ، وبيانِــ)١٥٣(ْبَتكِ

 .)١٥٤((حَجم) أّنه المنع

توضيح المعنى بإيراد لفظه يف تراكيب مصنوعة وسياقات مختلفة، فمـن ذلـك  -

ــٌر يف تقريبــه معنــى االستقصــاء للفــظ (الـــُمحاّزة)، فــأورده يف الرتكيــب  مــا صــنعه ُمْبَتكِ

)، فيزيـد إيضـاح َبينهمـا ِشـْركُة ِحـزازٍ )، ثم يـورده يف تركيـب آخـر (َبينهما ِحزاٌز َشِديدٌ (

 .)١٥٥(واعيه وهو عدم الثقة بين الشركاءمعنى االستقصاء بشيء من د

بيــان الوصــِف بتفاصــيل أحوالـِـه، ومــن ذلــك إيضــاُح ُمــْدِرٍك لفَظــي (َأْجَخــى،  -

، ومنـه )١٥٦(ام الفخذين فيهمـا تخـاذٌل وتباعـدٌ َخر)، بأنه قّلة لحم الفخذين، وأّن عظَوَأْج 

، ومنه تفسيره لمعنى )١٥٧(نه مواصلة زمن السير ليوم وليلةٍ تفسير ُمْدِرٍك لسير الـميقاب بأ

 ،البغـيضو ،الرجل(العَبجة)، بتفصيل حالة الُحْمِق والجهل يف خمسة أوصاف، فهو: 

 .)١٥٨(وال خير فيه ،يعي ما يقولالذي ال و ،الطغامةو

إيراد ألفاٍظ أخرى للمعنى ذاته، نحو ما ذكره ُمْدِرٌك من أّن الطعام الذي ال ملح  -

، وقريـب منـه أْن )١٥٩(»الـمليُخ أيًضـا«يًخا، يقال له: فيه وال طعم له وال لون، وسّموه مس
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لبيـان » وَثَبـْت بِـهِ «ٍك: تورَد األلفاظ المرتادفة ثم يبان عن معناها جميًعا، نحو قول ُمـْدرِ 

 .)١٦٠(معنى الفعلين: ارتمزْت الفرُس به وارتمضْت 

إظهار المعرفة بالشيء أو عدمها، ومن ذلك جواب ُمْبَتكٍِر عن سؤال أبي تراٍب  -

راطَ «اللغوي له عن (النُّباج) فقال:  ، وإنكاُره أن يأيت الفعل )١٦١(»ال َأْعِرُف النُّباَج إِالَّ الضُّ

 .)١٦٢(ُت) بمعنى الفعل المجّرد (قعطُت)المزيد (اقتعط

 .مسائل اللغة يف الـمأثورِ ثانيا: * 

ويف هذا المبحـث سـربٌ لــما تضـمنه المـأثور مِـن مسـائل اللغـة وقضـاياها، وممـا 

ــدال اللغــوي  ــريف: كاإلب ــة والتص ــة الكلم ــتوى بني ــق بمس ــواهر تتعل ــه ظ ــُت علي وقف

تصريف، وظواهر لغوية تتعلق والتعاقب بين أحرف المفردات، ومسائل االشتقاق وال

ــة  ــين اللفــظ والمعنــى، والحقــول الداللي ــة ب بالمســتوى المعجمــي: كــالعالئق الداللي

 أللفاظ الـمأثور، ولغات العرب، وبيان ذلك فيما يلي:

 اإلبدال اللغوي والقلب: -١

وهـي ظــواهر لغويـة متعلقــة بـأحرف المفــردة اللغويـة، والمقصــود هنـا باإلبــدال 

، وكثيـر تقارب المخارج بين الحروف المبدلة هشرتط فيال يُ العاّم مما  اللغوي مفهوَمه

ــافظــان مّتفقــان يف المعنــى المــأثور منهــا مــا كــان بمعنــى واحــد وهمــا ل بــوجهين  ُرِوي

 .)١٦٣(غالب� ختالف بينهما يف حرف واحدواال

ويف المــأثور جملــة مــن األلفــاظ المبدلــة جــاءت مــن طريــق أبــي تــراب اللغــوي 

االعتقـاب)، الـذي حفـظ منـه أبـو منصـور األزهـري نصوًصـا أودعهـا صاحب كتاب (

، ومنـه )١٦٤(»ن هـذا الكتـاِب هـو مِـفَ  راٍب ع يف كتابي ألبـي ُتـما وقَ «هتذيب اللغة، وأّكد أّن 

 أبواب ُنّص عليها يف المأثورات، مثل:
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)، حيث جـاء اللفظـان (العَبجـة)، و(العَبكـة)، ومعناهمـا باِب الكاِف َوالجيمِ ( -

 واحد.

 )، وفيه اللفظان (َمُتوج)، و(َمُتوح)، بمعنى البعيد.الحاءِ وَ  الجيمِ  باِب ( -

 )، وفيه اللفظان (َمُتوج)، و(َمُتوخ)، بمعنى البعيد، كذلك.َوالخاءِ  الجيمِ  باِب ( -

وروى أبـــو تـــراب منهـــا ألفاًظـــا ولـــم ُيَســـمِّ أبواهبـــا، منهـــا: (َأْجخى/َأْجخـــر)، 

فــــــــاخرُت)، و(َيقِمشون/َيهِمشـــــــــون)، و(ارتـمزْت/ارتـــــــــمضْت)، و(زاخرُت/

ــــــة)،  ــــــة)، و(وّباعة/وّباغ ــــــني/مَلقني)، و(نّباعة/نّباغ ــــــيٌخ/مليٌخ)، و(مَلس و(مس

 و(الوَقش/الوَقص).

وعلى هذه الطريقة، مما يندرج يف اإلبدال اللغوي ولم َيِرْد من طريق أبي تـراب، 

 َثم).ما ُرِوي من (تخذرفْت/تخذرمْت)، و(اختزْعُت/اختـزْلُت)، و(عَذم/ع

قّدم بعُض أّما القلُب فالمقصوُد المكاينُّ منه، بتغيير موقع الحرف من اللفظين؛ فتُ 

، ومنـه المـأثور عـن ُمـْدرٍك الجعفـرّي (حَقـص)، الـذي )١٦٥(حروف الكلمة على بعضها

سمعه أبو تراٍب وجـيء بـه عقـب مـا رواه أبـو سـعيد الضـرير (قَحـص)، وهمـا بمعنـى 

ن يف المعجـم، كمـا يف رته يف اعتمادهما ماّدتين اثنتيواحد: الركض بالرجل، وتظهر ثم

 .)١٦٨(، والقاموس المحيط)١٦٧(، والتكملة، للّصغاين)١٦٦(هتذيب اللغة

 االشتقاق والتصريف: -٢

والنظر يف هذه البابة إلى ما تضمنته نصوص الـمأثور من مسائل االشتقاق والتصـريف، 

لصفة والفعل والمصدر، وتعـّدي كاالشتقاق الصغير وتصاريف الكلِم يف اسم الفاعل وا

ــحيح،  ــدال والتص ــاهر اإلب ــض مظ ــث، وبع ــا، والتأني ــة ومعانيه ــه، واألبني ــل ولزوم الفع

 وسأوردها يف مطلبين، أحدهما لتصريف األسماء، واآلَخر لتصريف األفعال.
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فأّما تصاريف الكلم واشتقاق بعضه من بعض فمنه ما ُأثر عـن  تصريف األسماء:

فـالٌن َعَلـى مالِـِه، َوُهـَو عاظِـٌب، إِذا كـان قائًِمـا عليـِه، َوقـْد َحُسـَن  َظـَب عَ «ُمْبَتكٍِر قوله: 

 ، فجاء بالفعل (عَظب) واسم الفاعل منه ومصدره.»ُعُظوُبه عليهِ 

ومن أبنية األسماء يف المأثور، ما جاء للمصادر ولغيرها، فالمصادر منها مصـادر 

ل)، نحو: ُنباج، وفعلهما: عَظب، ونَبج، أفعال ثالثية، كـ(ُفُعول)، نحو: ُعظوب، و(ُفعا

، ومــن مصــادر غيــر الثالثــي: (َفْعــل)، نحــو: حْقــص، وقــْبص، وشــدّ فعــالن الزمــان، و

ه، ولم يُحاِزْزه.  ة، و(فِعال)، نحو: ِحزاز، ويكون فعلهما: حازَّ  (ُمفاَعلة)، نحو: ُمـحازَّ

ٌل َأْجخـى، واألسماء غير المصادر جاءت على (َأْفَعل) وصـًفا لمـذكر نحـو: رجـ

وَأْجخر، و(َفُعول) وصًفا لمؤنث، نحو: ُعْقبٌة َمُتوج، وَمُتوح، وَمُتوخ، و(َفْعَولة) اسـًما 

 ، و(ُفَعيل)، ُمصّغرا، نحو: ُجَميل، اسًما لطائر.)١٦٩(لرجل، نحو: َجْعَونة عَلًما

ومما يتعّلق بمسائل األسماء تأنيـث وصـف العـين والسـاق علـى (َفْعلـى)، فقـال 

، ولم أقف له على سابق، ذلك أّنهـم ال يـذكرون يف »أىمْ ظَ  أى وساٌق مْ ظَ  عينٌ «ُمبتكٌر: 

 .)١٧٠(»عيٌن َظْمياء، وساق َظْمياء«ن: وصف العين والساق إال (َفْعالء)؛ فيقولو

ويلحــق بتصــريف االســم تصــحيُح اســم الفاعــل الــواوّي يف (ُمْســَتْوهر) بمعنــي: 

: (ُمْسـَتيِهٌر)، مستيقن، وكأّنه: اْسَتوهر، فصّحت الواو فيهما ، بخـالف مـا قالـه الّسـلميُّ

الياء فإنه إّما مِن (وَهر) فأبدل الواو ياًء، على غير قياس، وإّما أنه من (َيَهر)، فُصّححِت 

 .)١٧١(لصحتها يف الفعل: اْسَتيهر

ومنــه بيــان أصــل الم المعتــّل (َأْجخــى)، فغالــب المعجمــات تــذكره يف الــواوي 

 ، فيكون من إعالل الواو بقلبها ألفا لتطرفها إثر فتحة.)١٧٢(ْخوُ (َجخو)، ومصدره: الجَ 

ـــــال ــــــمأثور تصـــــريف األفع ـــــه تصـــــريف الماضـــــي والمضـــــارع يف ال : ومن
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)، ويف ْمُلُقنيـَيـ/ُلُسنيمْ ـَيـ/نيَيـْدُرقُ ) التي ُأردفت بمضارعها (َدَرَقني/َمَلَقني/َمَلَسني(

أصـل مادتـه: (أن  مأثور آخر جـاء فيـه الماضـي (رَنـوُت إلـى حديثـه)، والمضـارُع مـن

 ُيْرنِيكم إلى الطاعة).

وغالُب األفعال الواردة يف الـمأثور، من الفعـل الثالثـّي، غيـر الفعلـين (َخـْذَرف، 

وَخْذَرم)، فهما من الرباعّي المّجرد على (َفْعَلَل)، وجاءت الثالثية مجّردًة على (فَعل: 

ل: يفُعل) نحو: مَلس، مَلق، ، وعلى (فعَ )١٧٤(، ودَقل، دَقم)١٧٣(َيفِعل ويفُعل)، نحو: حَجم

ــر)١٧٥(دَرق ــر، فَخ ــب، ومــَرط)١٧٦(، وزَخ ــل)، نحــو: عَظ ــل: يفِع ــى (فَع ، وعــَذم، )١٧٧(، وعل

ــل: يفَعــل)، نحــو: قَعــث، وع)١٨٠(، وهــَرد)١٧٩(، وقَمــش، هَمــش)١٧٨(عــَثم ــة (فَع ، )١٨١(لــى زن

 .)١٨٢(وقَعط

 ُعل).ومن مجّرد الثالثي المعتّل الالم: َرَنوُت، وهو واوّي على زنة (َفَعل: َيفْ 

ومن مزيد الثالثي ما جاء على زنة (اِْفَتعل) كثيًرا، نحو: اختزع، واختزل، ارتمـَز، 

وارتمَض، افتحر، وانتحل، اقتعط، والقليـل منـه علـى (أْفَعـَل)، نحـو: أضـّب: أَضـبُّوا، 

ـل)، نحـو:  وأمَطَر، وَأْرنى: ُيْرين، وعلى زنة (فاَعل)، نحو: زاَخر، فاَخر، وعلى زنة (َفعَّ

قوا، وعلى زنة (اِْسَتْفعل)، نحو: اِْسَتْمطر.غّلَث   : َيَتَغلَُّث، فّرق: فرِّ

ويمكــن أن ُيلمــح يف هــذه األفعــال المزيــدة بعــُض المعــاين، ممــا ُيــربزه الرتكيــب 

ــه) ل ــه) َو(َفَعْلُت ــك (فاَعْلُت ــن ذل ــياق، فم ــه الس ــةوُيعلي ــى المغالب ــه )١٨٣(معن ــو (فاَخْرُت ، نح

، كمـا )١٨٤()، وهو قياٌس فيهما لكوهنما من باب (فَعل: يفُعل)ففَخْرُته، وزاَخْرُته فزَخْرُته

 تقّدم قريًبا.

أّمــا عــن مجــيء (فَعــل) َو(اْفَتَعــل) بمعنــى واحــد، فــثّم موضــعان علــى النقــيض، 

أحدهما ورَدا فيه بمعنى واحٍد، وهو قوُل مبتكٍر: (قعث واقتعـث، عـذم واعتـذم، عـثم 
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، أّمـا الموضـع اآلَخـر فُينكـر فيـه )١٨٥(و قلـيالطاه مـن مالـه، كثيـًرا أواعتثم)، ومعناها: أع

بمعنى (اقتعطُت) العمامَة، ونقـل الخليـُل أّن غيـر مبتكـٍر،  )١٨٦(ُمْبَتكٌِر أن يكون (قَعطُت)

 .)١٨٧(يرى أّن (قَعْطُت العمامَة) يف معنى (اقتعطُتها)

مطـر ومنه مجيء (َأْفَعل) َو(اْسَتْفَعَل) بمعنـى واحـد، نحـو الــمأثور عـن ُمْبَتكِـٍر: أ

َأْمَطـر «واستمطر، بمعنى: أطرَق، وقد نقلوا عن غيره أّن البناءين ليسا بمعنى واحـٍد، فــ

 .)١٨٨(»َساكًِتا :َأي ،اُيَقاُل: َما َلَك ُمْسَتْمطِرً  ،َسَكَت  :َعِرَق َجبِينُه، واْسَتْمَطرَ  :الرجُل 

ــين  ـــمأثور، تجــري ب ــواردة يف ال ــال ال ــذه األفع ، ويســتبين اللــزوم والتعــّديوه

ـمتعّدي منها بذكر المفعول به اسًما ظاهًرا بعد الفعل وفاعله، أو ضميَر نصٍب مّتصال ال

ْأَي  ْفَتَحرَ اِ بالفعل، فمن األّول، قولهم: ( قوا بغياًنا لضواّلكم)، وهذا الكالَم والرَّ )، و(َفرِّ

قليــل، أّمــا مــا جــاء علــى الوجــه اآلَخــر، فهــو الغالــب، ومنــه: (حجمُتــه)، و(اختزعُتــه 

 زلُته)، (َمَلسني َومَلقني َودَرقني)، و(زاخرُته فَزخرُته)، و(فاخرُت ففخرُته).َواخت

ومما جاء بالوجهين، منصوٍب ظاهٍر وضميِر نصب، يف مأثور واحد قوُل ُمـْدِرٍك: 

 ».ا وَهَرَدهُفالنً  فَالنٌ  َمَرطَ «، وقوله: »َتَخْذَرَفِت النَّوى ُفالًنا، َوَتَخْذَرَمْتهُ «

ٌب واحد، والمتعّدي ضروٌب أربعة: متعدٍّ بحرف، ومتعدٍّ بنفسه والالزم منها ضر

 لمفعول واحد، ومتعدٍّ لمفعولين بحرفين، ومتعدٍّ بنفسه لمفعول وآلخر بالحرف.

فمن الالزم يف المأثور (أمَطـر واسـتمطر)، ومـن المتعـّدي بحـرف مـا يتعـّدى بالبـاء، 

ثبْت، و(يتغلَُّث بالرجل)، بمعنـى: نحو: (ارتـمزْت بالرجِل/ارتمضْت بالرجِل)، بمعنى: و

، أو بــ(على)، نحـو: (عَظـب )١٨٩(يتوّلع، ومنه ما تعّدى بـ(إلى)، نحو: (رنوُت إلى الحـديِث)

علــى مالــه)، بمعنــى: قــام عليــه وحفظــه، ومنــه مــا يتعــّدى بحــرفين والمعنــى واحــد، نحــو: 

 .)١٩٠(ّرقوا يف طلبها(ُيضبّون للضواّل، وأضبّوا لفالٍن، وأضبّوا يف بُغيَتهم)، بمعنى: تف
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وأما ما يتعّدى لمفعول واحد بنفسه، فهو أكثـر األفعـال المتعديـة وروًدا، ومنهـا: 

ـــــوى ُفالًنـــــا، َوَتَخـــــْذَرَمِت ( ـــــوى ُفالًنـــــا َتَخـــــْذَرَفِت النَّ )، و(زاخرُته/زخرُتـــــه)، النَّ

 فـَالنٌ  َمـَرطَ و(فاخرُته/فخرُته)، و(افتَحر الكالَم والـرأَي، انتحـَل الكـالَم والـرأَي)، و(

 ).اُفالنً  فَالنٌ  وَهَردَ  ،اُفالنً 

ومما يتعّدى لمفعولين اثنين بالحرف، األفعاُل التالية: (قَعث له من ماله، عَذم له 

من ماله، وعَثم له من ماله)، فتعـّدْت إلـى المفعـول األول بـالالم وإلـى الثـاين بــ(من)، 

 والمعنى: منحه ماًال وأعطاه.

دهما بنفسه واآلَخر بـالحرف، فنحـو: (حجمُتـه عـن وأّما ما يتعّدى لمفعولين أح

حاجته)، و(اختزعُته عن القوم، واختزلُته عن القوم)، و(ُيْرنِيكم إلـى الطاعـة)، (فّرقـوا 

بغياًنا لضواّلكم)، ومنه (َيْقِمشون له، وَيْهِمشون له)، محذوًفا منه المفعـول الصـحيح، 

 والتقدير: يقمشون الفتاَت له ويهمشون.

ــوله ــا ق ــّدى أّم ــل تع ــه فع ــاهره أن ــا ظ ــي)، مم ــي َودَرقن ــانه َومَلقن ــني بلس م: (مَلس

لمفعولين أحدهما بنفسه واآلخر بحرف، فالـذي يبـدو لـي أنـه مـن المتعـّدي لمفعـول 

واحٍد بنفسه، فاللسان آلـة التليـين، ال مفعولـه، وآيـة ذلـك أن الحـرف لـو سـقط فقيـل: 

ــا عــن المفعــول ا ــم يكــن إّال نائًب ــره: ضــربني بالســوط لمطلــق، ونمَلســني لســاًنا، ل ظي

 .)١٩١(وضربني سوًطا

 :يف ألفاظ المأثورالعالقات الداللية  -٣

رة بين اللفظ ومدلوله، فاألصل أن يكون للفـظ معنـاه  ويقصد هبا العالقة المتصوَّ

المختص به، وهو ما يسّمى بالتباين، وخالف األصـل أن يتعـّدد اللفـظ لمعنـى واحـد، 

 .)١٩٢(د المعنى للفظ واحد، وهذا االشرتاكوهو الرتادف، أو أن يتعدّ 



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  علي بن موسى بن حممد شبريد. 

  

٣٥ 

فمن التباين لفَظا (دقل ودقم)، فأصل معناهما الضرب، غير أّن مدرًكا السـلمّي، 

ه َفَمـ َدَقَمـه إِذا ضـرَب وَ  ،فـالٌن َلْحـَي الرجـلِ  َل : َدَقـَيُقـوُل «فيما روى أبو تراٍب عنـه أنـه 

، »الفـمِ وَ  فِـي األنـِف  ال َيُكـوُن إالَّ  ْقمُ الدّ الَقفا. وَ وَ  إِالَّ فِي اللَّْحِي  َال يكونُ  ْقُل الدّ ه. وَ َوأنفَ 

)، فُأوجـدت Semantic Relationوهبذا مّيز بينهما بما يتعارف عليه بالتقارب الداللي (

ــة فــروٌق  ــهبــا دقيقــة  معــانٍ وداللي يف معنــى عــام  كتااشــرت وإنعــن أخــرى،  ز لفظــةٌ ُتميَّ

 .يجمعهما

ات، وُجّل ألفاظه مما ُأبدل فيـه حـرف بحـرف، أّما الرتادُف فهو أظهر هذه العالق

كما مّر قريًبا بأمثلته، فأغنى عن تكرار ألفاظه، ومنـه: (َأْجخى/َأْجخـر)، بمعنـى: قليـل 

لحم الفخذين مع تباعد العظام، و(ارتـمزْت/ارتـمضْت)، بمعنـى: وثبـت بـه الفـرس، 

)، نحـو: و(تخذرفْت/تخذرمْت)، بمعنى: قذفتـه ورحلـت بـه، و(اختزعُت/اختزلـُت 

قطعته، و(َمُتوج/َمُتوح/َمُتوخ)، بمعنى: البعيـد، و(مَلسـني/مَلقني/دَرقني)، بمعنـى: 

 أصلح وَلّيَن.

والقصد هنا استظهار طريقتهم يف إيراد الـرتادف، وغالبهـا بـذكر اللفـظ المـرادف 

للفظ، يف السياق الرتكيبي ذاته، ثم يتبع بالمعنى الجامع لهما، فمن ذلـك قـوُل ُمـْدرٍك: 

 فـَالنٌ  َمـَرطَ «، ومنـه قولـه: »بِـهِ َتَخْذَرَمْتُه. َأي: َقَذَفْته وَزَحَلْت ا، وَ النً َتَخْذَرَفِت النَّوى فُ «

 ».َذاهُ آإِذا  ،ا وَهَرَدهُفالنً 

ومــن طرائــق تقريــر الــرتادف، أن يشــار إلــى كــون اللفــظ اآلخــر بمعنــاه، أو أهنمــا 

الكالَم)، بمعنى: أتى به مـن قصـد بمعنى واحد، فمنه ما نقله أبو تراب أن لفظ (انتحل 

ْأَي بِـ ْفَتَحـرَ اِ «نفسه، ثم ينقل عن ُمْدِرٍك الّضبابي قولـه:  ، ومنـه قـول »معناهـالكـالَم والـرَّ

، ومـا روي عـن »بَِمْعنـى َواِحـدٍ  ،اَشـد� ا وَ َحْقًصـا وَ قني فـالٌن َقْبًصـبَ َس «ُمْدِرٍك الجعفرّي: 
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 ، أي: يجمعون له.»َلُه، َوَيْهِمشوَن َلُه، بَِمْعنى واِحدٍ  لِلرُجِل َقْوٌم َيْقِمشونَ «ُمْدرٍك أّنه: 

 والحقول الداللية: ألفاظ الـمأثوُر  -٤

 Theory of)مــن مجــاالت الــدرس اللغــوي الحــديث نظريــُة الحقــول الدالليــة 

Semantic fields))وتقوم على دراسة مفردات اللغة من خالل تجميعهـا يف حقـول )١٩٣ ،

ث تنتظم المفردات المتقاربة يف معانيها أو خصائصها الداللية أو مجاالت داللية، بحي

، ولعــل مــن أوفاهــا )١٩٤(وللحقــول الدالليــة تقســيمات ومبــادئيف حقــل داللــي واحــد، 

)، الــذي Greek New Testament(الجديــد  معجــم العهــد اليونــاينوأشــهرها تقســيم 

، الموجـودات: ، هـيمعاين المعجم على أربعة موضوعات أو أقسـام عاّمـةفيه وّزعت 

 .العالقاتو ،المجّردات، واألحداثو

، وفق هذا التقسـيم رغبـة ُمْبَتكِر َوالـُمْدِركـالوسيجري عرض ألفاظ الـمأثور عن 

يف استجالء الخصائص الداللية المشرتكة التي يمكن من خاللهـا تصـنيف اللفظـة مـع 

 لِفقها يف حقل واحد.

 .)١٩٥()Entities( : الموجوداتأوالً 

، األلفـاظ التـي تشـير إلـى األشـياء الموجـودة يف العـالم الخـارجي حتـهوتندرج ت

 وهذه الموجودات إّما حّيٌة، عاقلًة أو غيَر عاقلة، وإّما غيُر حّية.

 ، وما يتعّلق هبا، ما يلي:الموجودات الحّية العاقلةالداّلة على  ظفمن األلفا

o  بَّاعة َوبَّاغة)، وهي مؤّخر ، نحو ألفاظ (َنبَّاعة، َنبَّاغة، وَ خلق اإلنسانما هو من

اإلنسان: اسُته، ونحو (َأْجخى، َوَأْجَخر)، لهيئة ِخلقية لفخَذي اإلنسان تـدّل علـى قّلـة 

اللحم فيهما وتباعـد العظـام، ونحـو (ظمـأى) لهيئـة اللحـم يف األعضـاء؛ َفِرّقـُة اللحـم 

 بجفن العين ظمٌأ، وقّلُة لحم الساق ظمٌأ، كذلك. 
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o  واألنســاب، نحــو لفــظ (َجْعونــة)، فتـــذكره النـــاسأســماء مــا يــدّل علــى ،

، ويضيف ُمْبَتكٌِر خربًا عن بعض َمن ُسّمي )١٩٦(مات اسًما لرجل عربّي من الباديةالمعج

هـ)، ٧٩، ولعل منهم َقطريَّ بَن الفجاءة (ت»ن بني تميممِ  ونة بطنٌ بنو َجعْ «(َجْعَونة)، فـ

 .)١٩٧(مّي المازينّ الخارجّي عامة التمي، أبو ننة بن مازن بن يزيدوَ عْ َج فهو: 

 ، وما يتعّلق هبا، ما يلي:الموجودات الحّية غير العاقلةالداّلة على  ظومن األلفا

o  فقد ُذكِر منه لفظ (الـُجَميل)، وهو طائر صغير الِخلقة.الطيرما يدّل على ، 

o  نحو (الِعْثن)، بمعنى: الخوصـة التـي ترعاهـا الماشـية، النباتوما يدّل على ،

 نة) لنوع من الشجيرات الخضراء له زهر أحمر.و(الِعهْ 

 ، ما يلي:الموجودات غير الحّيةالدالة على  ظومن األلفا

o نحو (العثن، العهـن)، للصـوف الملـّون، ونحـو (قَعـط) اللباس ما يدّل على ،

 .)١٩٩(نها، واقتعاُطها طريقٌة يف لبسها منهّي ع)١٩٨(مامةُ فالـِمْقَعطُة: الع

o  الَوَقش، الَوَقص)، لصغار الحطـب الـذي ُيجمـع ، نحو (الحطبما يدّل على

 ليلقى على النار فتزيد هبا أوراها.

o  َهد)، والمراد هبا الزكاُة.شعيرة إسالميةوما يدّل على  ، نحو لفظ (الزَّ

 .)٢٠٠()Events( ثانًيا: األحداث

ثها المخلوقـات الحّيـة يف حـدِ األفعـال التـي تُ الداّلـة علـى األلفـاظ  وتندرج تحتـه

 .ثها الجماداتحدِ األفعال التي تُ  االمختلفة، وكذأوضاعها 

 ، ما يلي:أفعال اإلنسانالدالة على  ظفمن األلفا

o  مما له أثر ظاهٌر ُمدرك، نحو (حَجم) للمنع، ونحو (حقصالحّسيةاألفعال ،، 

شــّد)، لنــوع مــن الــركض والعــْدو، ونحــو (خزعــُت، خزلــُت) للقطــع، ونحــو  ،قــبص
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إلصالح والتليين، ونحو (دَقل) لضـرب َلــْحي اإلنسـان، (مَلس، دَرق، مَلق)، بمعنى ا

و(دَقم) لضرب أنفه وفمه، ونحـو (رنـوُت) لالنشـغال بالشـيء واللهـو بـه، و(أَضـّبوا) 

بمعنى تفريُق من يطلب الضاّلة وإرساله، ونحو (قَعث، عَذم، عَثم) لإلعطاء من المال، 

عنـى آذى، وكـذا (أمطـر، ونحو (قَمش، هَمش)، بمعنى جَمع، ونحـو (مـَرط، هـَرد) بم

 .)٢٠١(ستمطر)، بمعنى: أطرق، وهو السكوتا

o  ــيةاألفعــال ــع، ونحــو النفس ــى: يتوّل ــث)، بمعن ــا، نحــو (تغّل ، ممــا يكــون قلبي�

(ُمْسَتوِهر) بمعنى اليقين، ويلحق هبا مـن وجـٍه الفعـُل (عَظـب)، حيـث العنايـة بالمـال 

 واالهتمام والقيام عليه. 

 :ال غير اإلنسانأفعالدالة على  ظومن األلفا

o  ،أفعــال الفــَرس (ارتمــزْت، ارتمضــْت)، بمعنــى وثبــْت، ونحــو (تخــذرف

 تخذرم) ُمسنًدا إلى النّوى، بمعنى: رَمْت ورحَلْت.

 . )٢٠٢()Abstracts( ثالًثا: المجّردات

 ويضـاف لهـاالّصـفات واألحـوال واأللـوان، الداّلـة علـى األلفـاظ  وتندرج تحته

من أكرب الحقول وأكثرها  وهذا الحقل ،وما شاهبهارعة العدد والحرارة والمسافة والّس 

 .وتداخالً  اتعقيدً 

 ، ما يلي:الصفاتالدالة على  ظفمن األلفا

o  نحــو (العَبكـة، العَبجـة)، فهــو وصـف للجهــل صــفات اإلنسـانمـا دّل علـى ،

الرجـل البغـيض الطغامـة الـذي ال يعـي مـا ، وفّسره ُمْدِرٌك بظـواهره فقـال: )٢٠٣(والحمق

 .خير فيه يقول وال

o  كالخيـِل، وقـد ورد يف شـأهنا ألفـاظ تـدّل علـى الحيـوانما دّل علـى صـفات :



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  علي بن موسى بن حممد شبريد. 
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صفات ألوان ُغَرِر الخيـل، نحـو (شـاِدخة، َوتِيـرة، َيْعُسـوب)، وهـي أنـواع بيـاض غـّرة 

 الطويلة إذا فشْت يف الوجه ولـم تصـب العينـين، وأّمـا الـَوتيرةُ  الغّرةُ  :الشاِدخةالوجه؛ ف

 .ّرة مستطيلٌة دقيقٌة على قصبة األنفا، والَيْعُسوب: غُ فهي المستديرة منه

o  نحو الداللة على ذوق الطعـام يف لفَظـي (ملـيخ، الطعام صفات على ما يدّل ،

 مسيخ)، وصًفا للطعام الذي ال طعم له وال لون وال رائحة.

o  والمواضـع، نحـو (َمُتـوج، َمُتـوح، َمُتـوخ)، ولـم  الــمسافاتما دّل على صفة

 فًة إّال للُعْقبة، وهي: مسافة قدر فرسخين.أقف عليها ص

لفُظ (سير الميقاب)، بمعنى: السير الذي  الزمنية الـُمّدةومن األلفاظ الدالة على 

 ال ينقطع ليوم وليلة.

، زيـادة ونقًصـا، لفَظـا (صـب�ا، وصـاعًدا)، فغالـب العـددومن األلفاظ الدالة علـى 

  قّلة العدد، أو يف كثرته.استعمالهما مع العدد للداللة على التدّرج يف

 اللغات: -٥

ال يبعد أن تكون ألفاظ الـمأثور، حتى ما جاء منها بلفظين لمعنـى واحـٍد يف بـاب 

الرتادف، من لغات العرب، فطبيعُة الـمأثور ونقَلُته األعراُب ومصادُره المعجمية، كلُّ 

 أولئك مما ُيعنى فيه بلغات العرب.

ح فيه بنسبة لفظ أو استعمال إلى قبيلة، أو ُنـّص فيـه غير أن القصد هنا إلى ما ُصرّ 

على أّنه لغٌة، ومن ذلك يف المأثور موضعان، أحدهما (الِعْثن) يف لغة بني جعفـر، فهـي 

اسم جمع، مفرده (ِعثنة)، ويطلقوهنا على نوع من اللباس، وهو الصوف الملّون، كمـا 

ة، وغيرهم من العرب يسّمون يطلقوهنا على نوع من النبات الرطب الذي ترعاه الماشي

 .)٢٠٤(ذلك الصوف الملّون (ِعهنًا)
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َمُتـوٌح والموضع اآلخر يف اللغـات التـي وردت يف وصـف الُعقبـة، إذ قيـل: ُعقبـٌة 

 ، ولم ينسبوها لقوٍم بعينهم.)٢٠٥(»َثالُث ُلغاٍت «، ونّصوا على أهنا َوَمُتوٌخ َوَمُتوٌج 

 ثالًثا: الـمأثور يف مدّونات المعجميين:* 

تخُل المعجماُت التي نقلِت الـمأثوَر عن الـُمبتكِر والــُمدرِك، وحتـى غيُرهـا،  لم

من جهوٍد يف العنايـة بالــمأثور أو االسـتفادة منـه، ضـبًطا وتأكيـًدا واسـتدالال بـه أو َلـه، 

وكذا استدراكهم به وبما فيه على غيرهم من المعجميين، ومنه استفادُتهم من المـأثور 

عْزٍو إلى الـُمْبَتكِر والـُمْدرِك، أو تصّرفهم يف بعض ألفاظ الـمأثور،  يف بناء المعجم دون

 فيما يلي: كوبيان ذل

 عناية اللغويين بلفظ الـمأثور: -١

الـمأثور، ُبغيَة تمييزه أو خشيَة التباسه بغيره مما يوازن لفَظه  ضبط لفظفمن ذلك 

 وهو بمعنى مختلف، ومنه ما يلي:

o بيدّي يف بيا اهبة فقال: نه لفظَة (ِحَزاز)، فضبطها ضبَط وزٍن بكلمة مشصنيُع الزَّ

 .)٢٠٦(»الـِحَزاز، َككِتاب«

o ٢٠٧(»بالتحريـك«لوَقش والوَقص) فقـال: ونحو ما صنع الّصغاينُّ يف ضبطه لفَظي (ا(، 

بيديُّ فقال: يريد أن حركة عينه مفتوحة، ومثله ص  .)٢٠٨(»ُمحّركةً «نع الزَّ

o َهد)، ببيا ن حركة عينه، قال أبو منصور األزهري وابُن ومثله ضبطهم لفظ (الزَّ

: )٢٠٩(»بَِفـــْتح الَهـــاء«منظـــور:  ، وضـــبطها الّصـــغاينُّ )٢١٠(»بِفتحَتـــينِ «، وقـــال الزمخشـــريُّ

 .)٢١٢(»ُمحّركةً «الفيروزآباديُّ فقال: ، ومثله صنع )٢١١(»بالتحريك«

o ُّوضــبطوا لفــظ (الِعهنــة)، ببيــان حركــة فائــه، فقــال الّصــغاين :  والفيروزآبــاديُّ

 .)٢١٣(»الكسرِ بِ «
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o  بيدي للفظ (ُعْقَبة) بوجهين، أحدهما أكثر وروًدا، يقـول تعليًقـا ومنه ضبط الزَّ

َهكذا بضمِّ العيِن َوُسُكون القاف عندنا فِي «على الـمأثور الوارد يف القاموس المحيط: 

كًة، َوُهَو األَكثر  .)٢١٤(»النُّسخ، َوفِي بعضها ُمحرَّ

o بيـدّي ببيـان جـنس ا  الكـالمَ  رَ َحـتَ فْ اِ لحـرف، مـن قـول ُمـْدِرٍك (ومثله ضـبط الزَّ

 .)٢١٥(»لةِ مَ هْ مُ ـال الحاءِ بِ «) يقول: الرأَي وَ 

يف ألفـاظ الــمأثور  وجـه اإلبـدال واالعتقـابأبـي تـراب اللغـوّي  بيانومن ذلك 

)، بـاِب الكـاِف َوالجـيمِ وتصنيفها يف أبواب، نحو: (العَبجة)، و(العَبكة)، جعلهمـا يف (

 بـاب الجـيمِ )، وفيـه اللفظـان (َمُتـوج)، و(َمُتـوح)، وكـذا (الحـاءِ وَ  الجـيمِ  باِب ونحو: (

 )، وفيه اللفظان (َمُتوج)، و(َمُتوخ).َوالخاءِ 

َهد)، فيقـول:  تسـميةَ أبي سعيد الضـرير  توجيهونحوه  ن ه مِـوأصـلُ «الزكـاة بــ(الزَّ

 ».يهفِ  شيءٍ  أقلُّ  مالِ ـال كاةَ زَ  ألنّ  ؛ةلّ القِ 

لـه يؤّكـد فيهـا رؤيتـه لنبتـة (الِعْهنـة)،  جربة شخصيةتويذكر أبو منصور األزهريُّ 

وهنا الِعْهنةَ حمراُء يُ  دةٌ رْ َلها وَ  فِي الباِدَية َشَجَرةً  َوَرَأيُت «يقول:    .)٢١٦(»سمُّ

 استدراك المعجميين بلفظ الـمأثور وماّدته ومعانيه، على َمن سبقهم: -٢

اك ألفاظ، واستدراك واالستدراك المعجمّي أنواع، منها: استدراك مواد، واستدر

معاٍن، واستدراك بنقل المواد وترتيبها، واستدراك يف منهج المعجم وترتيبه، وقـد كـان 

 للـمأثور وألفاظه نصيب يف استدراكات المعجميين، وبيان ذلك اآليت:

التي عليها ُبني معجٌم وخال منها آخر،  استدراُك الموادفمما وقفُت عليه من ذلك 

بيديُّ نحو مادة (جعن)، است  .)٢١٧(على الجوهري درك هبا الّصغاينُّ والزَّ

، وهبـا اســتدرك )٢١٨(ك هبـا ابــُن عّبـاد علــى صـاحب العــينومـادة (حقـص)، اســتدر
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ـــديُّ  بي ـــغاينُّ والزَّ ـــوهري الّص ـــى الج ـــتدرك الزَّ )٢١٩(عل ـــى ، واس ـــَده، عل ـــا، وح ـــديُّ هب   بي

 .)٢٢٠(ابن سيده

بيديُّ علىومادة (شمعط)، استدرك هبا الّص   .)٢٢١(الجوهري غاينُّ والزَّ

هـريُّ وابـُن فـارس علـى صـاحب ومادة (عـبج)، ممـا اسـتدركه أبـو منصـور األز

 .)٢٢٣(ا استدرك الّصغاينُّ على الجوهري، وهب)٢٢٢(العين

بيــديُّ  ، واســتدرك )٢٢٤(علــى الجــوهري ومــادة (فحــر)، هبــا اســتدرك الّصــغاينُّ والزَّ

بيد  .)٢٢٥(يُّ هبا، وحَده، على ابن منظورالزَّ

اسـتدرك الّصـغاينُّ  ، وهبا)٢٢٦(دركها ابُن عّباد على صاحب العينتومادة (متج)، اس

 .)٢٢٧(على الجوهرّي 

 .)٢٢٨(دركها ابُن عّباد على صاحب العينومادة (متخ)، است

 .)٢٢٩(منصور األزهريُّ على صاحب العين )، استدركها ابُن عّباد وأبووبعومادة (

بيديُّ   .)٢٣٠(جوهريعلى ال ومادة (وهر)، هبا استدرك الّصغاينُّ والزَّ

ومــن االســتدراك مــا اســتدركه معجمــيٌّ علــى غيــره يف إهمالــه اســتعماال أو لفًظــا 

، وغالُبـه ممـا اسـتدركه مستدرُك األلفاظ والمعـاينداخل ماّدة مستعملة عندهما، وهو 

بيديُّ على الفيروزآبادّي، ومنه مأثور ُمْبَتكٍِر: (أ  )،ه َعنْهـاعتُ نَ ه: مَ َعن َحاجتِ  )٢٣١(َجْمُتهْح الزَّ

بيديُّ على صاحب القاموسفقد استدر  .)٢٣٢(كه الزَّ

بيـديُّ )، بمعنى: قطعته عنهم، التي اسـتدركَتَزْعُتُه َعن القْومِ اْخ ومنه عبارة: ( ها الزَّ

 .)٢٣٣(على صاحب القاموس

، التـي دام عليهان وَ ره إليها حتى سكَ صيَّ )، بمعنى: َأْرناُه إِلى الطاَعةِ ومنه عبارة: (

بيديُّ استدرك  .)٢٣٤(على صاحب القاموس ها الزَّ
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ــارة: ( ــه عب ــملَ ومن ــُل َس ــانِ بِ  ني الرج ــلس ــي نيُس لُ مْ ـه َي ــيَّن، الت ــى: أصــلح ول )، بمعن

بيديُّ على صاحب القاموساستدرك  .)٢٣٥(ها الزَّ

 نقلهم الـمأثور دون عْزٍو إلى الـُمبَتكِر والـُمدِرك: -٣

كِِر والــُمْدِرِك دون ومما يلحظ يف كتب اللغويين أهنم ينقلون الــمأثور عـن الــُمْبتَ 

عْزٍو، وهو نوع من التصّرف يف السند، ونحو هذا يجري يف كتب المعجمات ومصـادر 

اللغة، وله ُعلقة بمنهجهم يف النقل والتأليف، بالتخّفف من اسم القائل واالكتفاء بلفظ 

مسة وعشرين الـمأثور، وقد بلغت ِعّدة المنقول دون عْزٍو إلى الـُمْبَتكِِر أو الـُمْدِرِك، خ

مــأثوًرا مــن أصــل خمســة وثالثــين، توّزعــت يف كتــب الخــالفين، وضــّمنوها مــواّدهم 

 المعجمية.

والمصادر التي تنقل دون عْزٍو نوعان، مصادر لـم تنقـل عـن الــُمْبَتكِِر والــُمْدِرِك 

 البّتة، ومصادر نقلت عنهم مصّرحا بنسبته إليهم يف مواضع، دون مواضع.

ُتسمِّ الـُمْبَتكَِر َوال الـُمْدِرَك، ولم تنقـل عـنهم مـأثوًرا، ولـم  فمن المصادر التي لم

، والمحـيُط )٢٣٦(مسـحل األعرابـي، وفيـه مـأثور واحـد يكونوا من رواهتم: النوادُر ألبـي

، )٢٣٨(، وفيـه أربعـة مـأثورات، والصحاُح للجوهري)٢٣٧(د، وفيه أحد عشر مأثوًراالبن عبا

غـة للزمخشـري، ، وأسـاُس البال)٢٣٩(يه مأثور واحدعربية للثعالبي، وفوفقُه اللغة وسر ال

 .)٢٤١(روزآبادي، وفيه ثالثة عشر ماثورا، والقاموُس المحيط للفي)٢٤٠(وفيه أربعة مأثورات

أّما المصـادر التـي نقلـت عـنهم مـأثورا دون عـْزٍو يف مواضـع، وصـّرحت بالنقـل 

والعبـاُب ، )٢٤٢(تلُة للّصـغاين، وفيـه تسـعة مـأثوراعنهم وسّمتهم يف مواضع ُأَخر: التكم

، وتاُج )٢٤٤(ب البن منظور، وفيه خمسة مأثورات، ولساُن العر)٢٤٣(له، وفيه مأثوران اثنان

بيدي، وفيه خمسة مأثوراتالعر  .)٢٤٥(وس للزَّ
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 تصّرفهم يف بعض ألفاظ الـمأثور: -٤

يف مقابــل عنــايتهم بضــبط ألفــاظ الـــمأثور، َيــِرد أن يتصــّرف بعُضــهم يف الـــمأثور 

ا وتأخيرا، أو حذًفا لبعض األلفاظ، أو تغييًرا لبعض الوظائف النحويـة وألفاظه، تقديمً 

لأللفاظ، والنظر يف كّل ذلك إلى ما ُنقل عـن الــُمْبَتكِِر والــُمْدِرِك ُمصـّرًحا بـه لهـم، ثـم 

 ُأجري على ألفاظهم بعُض التغيير.

ّن الجـدير والتصّرف يف العبارة متوّقع مقبوٌل ممن ينقل الـمأثور دون عْزٍو، غيـر أ

ثـم يختلـف لفـظ الــمأثور  ُمْبَتكِر َوالــُمْدِركـالـبالدرس والتأّمل من يصّرح بالنقل عـن 

 عنده عّمن سبَقه وضَبط اللفَظ، فمن ذلك:

التصّرف بالحذف واالختزال، كتصّرِف الّصغاينِّ يف عبارة ُمـْدِرٍك، فجـاء المـأثور 

 .)٢٤٦(»ي وَأْصَلَح مِنِّي، َدْرًقاَوقاَل ُمْدِرٌك: َدَرَقنِي؛ أي: َليَّنَنِ «عنده: 

بيديُّ ومنه التصّرف بالتقديم والتأخير، نحو ما صنع  قّدم تفسير (العثن) حيث  الزَّ

قـاَل أبـو تـراٍب: سـمعُت ُمـدِرَك بـَن غـزواَن الجعفـريَّ وأخـاه «بالسند فقـال، ثم أردفه 

)، ثــم تــأخيره الــرأَي وَ  الكــالمَ  رَ َحــتَ فْ اِ ، وكــذا تقديمــه لعبــارة ُمــْدِرك ()٢٤٧(»َيقــوالن ذلـِـَك 

 لتفسيرها.

رٍك، فقـال: يف عبـارة ُمـدْ  بيديِّ تصّرف الزَّ ومنه التصّرف يف صوغ عبارة المأثور، ك

ُة لحِم الَفِخَذْيِن) َمع تخاُذِل العظاِم َوتفاُحٍج، (والنَّْعُت َأْجَخى وَجْخواُء)، « الجْخُو (قِلَّ

 .)٢٤٨(»وَكذلَِك َأْجَخُر وَجْخراءُ 

زاَخـَره َفَزَخـَره، َوفـاَخَره «يف اإلسناد داخل تراكيب العبارة، نحـو:  ومنه التصّرف

، ومثلهـا )٢٥٠(وفاقا للقـاموس المحـيط، حّوله من التكّلم إلى الغياب، )٢٤٩(»َفَفَخَره، َواِحدٌ 

، فأسند الفعل للمخاَطب المفرد )٢٥١(»أن تواِصَل بين يوٍم َوليَلةٍ «تفسير (سير الميقاب): 
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، كـذلك، وقـد ُيعتـذر )٢٥٢(الغـائبين، وفاقـا للقـاموس المحـيط اعـةبدل إسناده إلى الجم

بيدّي يف تصّرفه هذا وغيِره مما سبق، بطريقته يف التاج التـي هنـج فيهـا شـرَح المـزج  للزَّ

 بعبارة القاموس.

 رابًعا: نظرات يف سند الـمأثور، ومتنه:* 

لـي يف  والقصد يف هذا الموضع أن أعرَض بعض الظواهر والمسائل التـي تبـّدت

سند الـمأثور وطريق نقله، ويف متن الـمأثور نفسه، مما يحتاج إلى تأّمل ونقـاش، ومـن 

ذلك اختالُف الرواة والسند، وإشكاُل ضبط بعض عبارات الـمأثور وألفاظه، وتداخُل 

 أصول المواد المعجمية لبعض األلفاظ، وبيان ذلك اآليت:

 اختالف الرواية وطريق السند: -١

يف أول القسـم األول، عـن سـند الــمأثور عـن الــُمْبَتكِِر والــُمْدِرِك، تقّدم حـديث 

وهم الخليل بـن أحمـد وأبـو سـعيد الضـرير وأبـو تـراب اللغـوي، والحـديث هنـا عـن 

اختالف السند والرواة وطريقهم، فقد لحظُت يف بعض المصادر المعجمية اختالفا يف 

 ها:سند الـمأثور وطريق الرواة إليه، وله أحوال، من

، وغالـب مـا وقفـُت يسقط السنُد =أبو تراب اللغوّي، ويبقى صاحُب الـمأثور أن

عليه عنـد الّصـغاين، يف ثالثـة مواضـع أسـقط فيهـا اسـم أبـي تـراب مـن سـند الــمأثور، 

، ويف الموضـع الثـاين: )٢٥٣(..».َدَرَقنِـي :ُمـْدِركٌ  قـاَل وَ «وابتدر النقل عـن الــُمْدرِك فقـال: 

ٌر: قـال ُمْبَتكِـ«ويف الموضـع األخيـر:  ،)٢٥٤(..».البّي: اْرَتَمَضِت الَفـَرُس وقاَل ُمْدِرٌك الكِ «

 .)٢٥٥(..»الَوَقُش والَوَقُص.

، فجـاء لـديهما أّن  بيـديُّ   ومن ُمشكِل هذه الطريقة ما وقع البن منظـور، وتبعـه الزَّ

ْيِن َيُقــوَالنِ ُمْبتكــرً ا وَ قــال: َوَســِمْعُت ُمــْدِركً «أبــا الســميدع  ــِريَّ ، )٢٥٦(»بــةً قْ : ِســْرنا عُ ا الَجْعَف
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ثة، وهذا الثابت يف هتذيب والصواب أّن السند عن أبي تراب، وهو الذي سمع من الثال

، وأبو منصور األزهري ثبٌت ُمكثٌر من النقل عن أبي تراب، حاٍو لكتابه، ثم إّنه )٢٥٧(اللغة

 . لم يثبْت يف موضٍع، مما علمُت، سماُع أبي السميدع من ُمْبَتكٍِر أو ُمْدِركٍ 

أن ُيسقط صاحب الـمأثور (ُمْبتكٌِر، ُمْدِرٌك)، ويبقى ناقلـه وسـنده أبـو تـراب  وإّما

وُيكتفى بعبارة (ُيقال)، ونحوهـا، وكُثـرت هـذه الطريقـة عنـد الّصـغاين، فمـن اللغوّي، 

ــك  ــى وَأْجخــر...«ذل ــٌل َأْجخ ــو تــراٍب: رج ــال أب ــر: )٢٥٨(»وق ــع آخ   وقــال «، ويف موض

وقال أبـو تـراٍب: ُيقـال: «، ويف موضع ثالث: )٢٥٩(»َمُتوًجا... بةً قْ عُ ِسْرنا أبو تراٍب: ُيقال: 

ــ فــَالنٌ  َمــَرطَ  قــال: َســَبَقنِي ُفــالٌن وقــال ابــن الفــرج: يُ «، ويف موضــع رابــع: )٢٦٠(..»ا.ُفالًن

، جـاء: )٢٦١(»َحْقًصـا بيـديُّ قـال: أنـا قـال أبـو تـراٍب: يُ وَ «، ويف موضـع أخيـر، تبعـه فيـه الزَّ

 .)٢٦٢(..»ُمْسَتْوِهٌر.

ــاو ــند،  إّم ــط يف الس ــرهم أو أن يخّل ــوًبا لغي ــأّخر، منس ــم مت ــِرَد المــأثوُر يف معج َفَي

: «مسموعا من غيره الجهة المستفيضة، ومن ذلك قول الّصغاين:  وقال ُشجاٌع الُسَلِميُّ

ُجُل الَبِغيُض الطَّغاَمُة اّلذي ال َيِعـي مـا تقـوُل وال  الَعَبَجُة والَعَبَكُة، بالتحريك فيهما: الرَّ

، وقد وقع يف إشكالين، مع إهماله أبا تراب، أّوُلهما: أنه طوى ذكر ُمـْدِرٍك، )٢٦٣(»َخْيَر فيه

الذي نقل عنه المتقـّدمون تفسـيره للعَبجـة، واإلشـكال اآلَخـر: أّنـه لّفـق بـين تفسـيرين 

ونســبهما ُضــّلًة لشــجاع الّســلمّي، والصــواب أن العَبكــة مــروّي عــن شــجاع، والعَبجــة 

 .)٢٦٤(كٍ مروّي عن ُمْدرِ 

فَثمَّ بعُض المأثور ُيسند الـمأثور عن الخاْرَزنجي، وال ُيسّمى صاحب الـمأثور،  أو

، أحمــد بــن محمــد أبــو حامــد (ت   هـــ)، ينقلــه عنــه الصــاحب ٣٤٨ســنُده الخــاْرَزنجيُّ

ابن عّباد بلفظ (حكى، وقال)، وبفحص المنقـول عـن الخـاْرَزنجي، أجـده هـو هـو مـا 
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ـُمْبَتكِِر والـُمْدِرِك، ُمغيَّـًرا بعـُض لفظـه، وجملـة مـا وقفـُت رواه أبو تراب اللغوي عن ال

ى ا، بَمْعنًـَشـد� ا وَ ْحًص قَ ا وَ ًص بْ الَخاْرَزْنِجّي: َسَبَقنِي قَ  ]قال«[عليه أربعة مأثورات، أّولها: 

: ُفالنٌ وَ «، واآلخر: )٢٦٥(»واحدٍ  ْنـَس جاِهـٌل ال أُ  :ن الَعـَبج أيمِ  ،َعَبَجةٌ  َحكى الخاْرَزْنجيُّ

ــه ــيٌض بَ  ب ــا: )٢٦٦(»غ ــ«، وثالثه ــًة َمُتْوًج ــْرنا ُعْقَب : ِس ــاْرَزْنجيُّ ــةً  :ا، أيالخ ــَدًة َطويل ، )٢٦٧(»َبِعي

: ُيقـال عنـد الَغَضـب: َكـَذَبْت َوّباَعُتـه: أي اْسـُته، وَ «وآِخرها:  ُيقـال وَحكى الخاْرَزْنِجيُّ

 .)٢٦٨(»بالَغْيِن ُمْعَجَمةً 

ل بـن أحمـد، يـه علـى الخليـوتفسيُر ذلـك أّن الخـاْرَزنجي، لـه معجـم اسـتدرك ف

، وكــان مــن جملــة الكتــب والمصــادر التــي اســتخرج منهــا )٢٦٩(وأسـماه (تكملــة العــين)

، فلعــّل الخــاْرَزنجي جــرى علــى )٢٧٠(اُب (االعتقــاب) ألبــي تــراب اللغــويتكملتــه، كتــ

إهماِل السند وصاحِب الـمأثور، فيما رواه ونقله يف تكملته، ثم ما نقله عنه ابُن عّبـاد يف 

 .محيطه

ا إلـى الـــُمْبَتكِِر وال أن َيـِرد الــمأثور دون عــْزٍو ألحـد،  أو وهـو مــا لـم يكـن معــزو�

، وال غيره وجملته مما سبق ، بل جاء ُغفال، الـُمْدرِك، ولم يكن سنده أبو تراب اللغويُّ

الحديث عنه يف النقل عن دون عْزٍو، وُيّطرح من هذه الجملة مـا نقلـوه عـن أبـي تـراب 

 وما نقله ابُن عّباد عن الخاْرَزنجي. اللغوّي وحده،

وهذا المأثور المرَسل، على قيمته اللغويـة يف المعجـم الـوارد فيـه، إال أنـه افتقـد 

 قيمته التأريخية والتوثيقية بعدم عزوه لصاحبه، أو حتى سنده الناقل له.

 اختالل الضبط والتصحيف والتحريف: -٢

و اسـتغلق، إّمـا لخلـل يف ضـبط وقفُت على بعض المواضع قد أشـكل فيـه لفـٌظ أ

المحّقق له، أو يف روايته يف المعجم بخالف روايِة معجمات سابقة له أو روايـِة معجـٍم 
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 لصاحبِه حظٌّ من التدقيق، أو أّن السياق ال ينهض به.

َو(الحـّر)، مـن قـول  ،الجميـل)( تشكيَل لفَظي ومنه ضبُط محّقِق معجم (العين)

) بفتح الجـيم والحـاء (ضبطها ، فقد )٢٧١(»رِّ لحُ ٌم لِ ميُل اْس جُ ـال«ُمبتكٍر:  الـَجميل... للَحرِّ

وُجميـٌل «، قوُلـه: نفِسـه فيهما، والصواب بخالفه، فقد جـاء يف موضـع آخـر مـن العـين

وورود اللفظــين يف المحّقـق لــم يتنبـه لـه، لعـل ، و)٢٧٢(»وُجمالنـٌة: طـائٌر مـن الــدخاخيل

: وُجَمْيُل ، بالضّم: الصقُر، الُحرُّ «الّصغاين: المعجمات يعّضد ذلك، يقول  وُجَمْيُل ُحرٍّ

م والَكسر: طائِرٌ  ، بالضَّ : طائٌر َصغيٌر... ُيقاُل لهذا الطائِر، الذي «قالوا: و ،)٢٧٣(»ِحرٍّ الـُحرُّ

: الّصْقُر، َوقِيل: ُهو طـائٌر  . َوالُحرُّ ُيقاُل له بِالعراق باذنجان ألصغِر ما يكوُن: ُجميُل ُحرٍّ

 نني لم أجد َمن سّمى الَحرَّ أو القيَظ َجِميًال.، ثم إ)٢٧٤(»نحَوه

: يف العمامـةَ  ]ُت ْطـعَ قَ [: قـاُل يُ وَ «يف قولـه: ، ومنه ما وقـع فيـه محّقـق معجـم العـين

 ، بالطـاء قبـل العـين، تحريـف»َقَطْعـُت «يف متن العـين:  ْت ، فقد جاء)٢٧٥(»هاتُ طْ عَ تَ قْ معنى اِ 

ورد يف نســخة العــين المحفوظــة يف قـد قّويــُت هــذا بمـا ، و)ُت ْطــعَ قَ (، والصــواب قلـٍب 

لهـا، يـرّجح مـا أثبتـه،  المنكـرِ  سياق كالم ُمْبتكِرٍ ثم إّن مكتبة مجلس الشورى بطهران، 

بْلـه أن يكـون لمعنـى (قَطـع)، ، »ُت ْطـعَ تَ قْ معنى اِ ـبِـ ُت ْطـعَ قَ  رٌ كِـتَ بْ ر مُ أنَكـوَ «يقول: أيًضا، 

 .)٢٧٦(؛ فالكالم عن هيئة لبس للعمامةموضٌع هنا أو مناسبة

يف ) (َأْحَجْمُتـه )٢٧٨(، ويف تـاج العـروس)٢٧٧(ه ما جاء يف بعض نسخ هتـذيب اللغـةومن

 .)٢٧٩(»ه َعنْهاعتُ نَ ه: مَ َعن َحاجتِ  : َحَجْمُتهُمْبَتكٌِر األَعرابِيُّ «َحَجْمُته) من قول ( موضع

واللفــظ مشــكٌل؛ ذلــك أّن ســياق الرتكيــب يقتضــي الفعــَل متعــّدًيا إلــى مفعــولين 

الغائب)، واآلخر بحرف الجّر (عن)، والقيـاس يف (فَعـل) الـالزم أحدهما بنفسه (هاء 

أن يكون المتعّدي منه (َأْفَعـَل)، نحـو (جَلسـُت، وأجلَسـني)، غيـر أّن الفعـل (َأْحَجـم) 
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المزيد بالهمزة من الالزم ال المتعّدي، وهو من جملة أفعال ُحكيت عـن العـرب علـى 

، فقـالوا: هـذا مـن (َأْفَعل) المزيد الزمًة وجاءت مطاوعًة للفع ِل الثالثيِّ منها المتعـّديِّ

 .)٢٨٠(، على غير القياس) متعّدًياَفَعْلُته(و) الزًما، الشيءُ  َأْفَعَل النوادر، التي يقال فيها: (

وعليه فالوجُه يف الـمأثور روايُته بــ(َحَجْمُته)، المتعـّدي الـذي تقتضـيه الوظـائف 

ه يف موضع آخر قريـٍب نقـل بيديُّ نفُس النحوية لنصب مفعولين أحدهما بالحرف، والزَّ 

ه ُتـفْ فَ أي: كَ  ،ن الشـيءِ ه َعـتُ مْ جَ : َح قاُل ) يُ (وَ «ُته، َوَأْحَجم) على الصواب، فقال: (َحَجمْ 

، فخـالف بـذا قيـاَس نقلـه )٢٨١(»وادرِ ن النّـو مِـُهـوَ  ،)فَّ ه) أي: (كَ نْ و (عَ ) هُ مَ جَ ْح (أَ وَ  عنه.

 هناك.

 كٍ رِ دْ ن ُمــَعــ ِج الفــرَ  قــال ابــنُ وَ ... الـرأَي وَ  كــالمَ ال رَ افتَحــ«ومنـه مــا جــاء يف التــاج: 

 األخيـرُ  ،هَلـحَ تَ افْ كَ  ليـه أحـدٌ ه عَ عْ تابِ لم يُ ه، وَ نفِس  دِ ْص ن قَ تى به مِ ك إذا أَ ذلِ  قاُل : يُ الضبابّي 

؛ فُيشكل عليه قوله: (اِْفَتَحله) التي سيكون )٢٨٢(»بابّي ن الضِّ جَ حْ ن أبي مِ ج عَ الفرَ  ه ابنُ نقلَ 

رواه ُمْدرٌك (اِْفَتَحر)، فهل المراد أّن (افتحل، وافتحـر)، بمعنـى واحـد؟  نظير معناها ما

بيـدّي، بتقـديم  مع أّن هذا الـمأثور لم أقف عليه، وافًيا، إّال عند الّصغاين، وهـو عنـد الزَّ

 وتأخير، والعبارة عند الّصغاين (انتحله) بالنون، وهو أقدُم.

ب بعُضـهم العبـارة إلـى (كـافتخره) ويف طّرة تاج العروس بالطبعة الخيريـة، صـوّ 

ْأَي بِـ رَ خَ ْفتَ اِ «بالراء والخاء، ومعتمده ما نقله الّصغاين عن ُمْدِرٍك:  ، )٢٨٣(»معناهـالكـالَم والـرَّ

انتهى تصويبه، وفيه نظر من وجوه، منهـا أّن مـا أسـنده المصـّوب إلـى الّصـغاين روايَتـه 

)، بالحـاء المهملـة، وهـو ْفَتَحـرَ اِ ( مأثور ُمـدرٍك بالخـاء لـيس دقيًقـا، فالـذي يف التكملـة

، وإذا سـقط )٢٨٤(المالئم للمادة (ف ح ر) التي بنى عليها، وهبا استدرك علـى الجـوهري

بيدّي، فبقيْت عبارته (كافتحله)، قائمًة.  دليُل التصويب اختّل تصويبه عبارة الزَّ
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بيــدّي (كانتحلــه) بــالنون، بمعنــى  ــذي يقــرُب عنــدي أن صــواب عبــارة الزَّ وال

 افتحر)، ويعضد ذلك اآليت:(

 أّن هذا وفاق الوارد عند الّصغاين، وهو أقدم وأثبُت. -

أّن ما ورد يف طبعَتـي التـاج (افتحـل) بالفـاء والـالم، ال يتلئـبُّ أصـل معنـاه مـع  -

(افتحــر الكــالم والــرأي)، فلــم أجــدهم يــذكرون (افتحــل) يف المعجمــات إّال بمعنــى: 

 ، وهذا بعيد.)٢٨٥(ااتخذ لدواّبه فْحًال واختاره له

الٌن أّن (انتحل)، بالالم، له ُعلقٌة بالقول والـرأي، فقـد قيـل يف معنـاه: انتحـل فـ -

ــاه ــوَل، أي: اّدع ــعَر والق ــذا، و)٢٨٦(الش ــذا َوَك ــالٌن َك ــَل ف ــه : أَ ، أياْنَتح ــه َوجعل ــُه نفَس ْلَزَم

 .)٢٨٧(، أو هو من الديانةِمْلك َلهُ ـكال

 تداخل أصول بعض المواد: -٣

أن يتوارد على الكلمة الواحدة أصالن أو أكثر؛ فيحتمل رجوعها إلـى  والمراد به

، وممـا وقفـُت عليـه مـن ذلـك لفـُظ (ُمْسـَتوِهر) ممـا نقلـه أبـو تـراٍب عـن )٢٨٨(كل منهمـا

، فأجده يف المعجمات مرتّددا بـين (يهـر) )٢٨٩(»رِ بِاألَمْ  َأنا ُمسَتْوِهرٌ «، قولهما: ينِ َجْعَفِريَّ ـال

ُظ أّن ُجلَّ إيراد (ُمْسَتوِهر)، يف المعجمـات مقـرتن بــ(ُمْسَتيِهر)، و(وهر) و(هير)، ويلحَ 

 اليقين، وهم يف إيرادهما مذاهب:  التي َتْشَرُكها يف المعنى =

)، فُيقـّدم ذكـُر (ُمْسـَتيِهر)، باليـاء يَهـر، يورداهنما يف مادة ()٢٩٠(فابُن عّباد واألزهريُّ 

 لغة فيها، وال يذكراهنا يف مادة (وَهر).على األصل، ثم ُيعقب بـ(ُمْسَتوِهر) وكأهنا 

)، علــى األصــل، ثــم وَهــر، فيــذكراهنما يف مــادة ()٢٩١(أمــا الّصــغاينُّ والفيروزآبــاديُّ 

ــادة ( ــم يف م ــا، ث ــر له ــه آخ ــة أو وج ــا لغ ــَتيِهر)، وكأهن ــذكر (ُمْس ــتطرد ب ــرُيس ــان يَه ) يأتي

 بـ(ُمْسَتيِهر)، ثم ُيذكر (ُمْسَتوِهر)، وكأهنا لغة أو وجه فيها.
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)، ولم يوردهما يف مادة (وَهـر)، وال هير، فذكرهما يف مادة ()٢٩٢(وانفرد ابُن منظور

 يف (يَهر).

ولعل ترّدد (ُمْسَتوِهر) بين األصلين (وهر، ويهر)، بسبب وحدة المعنى مع اللغة 

 األخرى (ُمْسَتيِهر)، أّما وروده يف مادة (هير)، فيكون بسبب القلب واإلبدال.

صحة الكلمة وإعاللهـا، فمـن يـذكرها يف مـادة (وَهـر) فهـي وتظهر ثمرة ذلك يف 

علــى األصــل صــحيحة، ومــن يــذكرها يف مــادة (يهــر)، فهــي معّلــة بإبــدالها يــاًء، والزم 

مذهب ابن منظور أن (ُمْسَتوِهر) على القلب المكاينّ واإلبدال، فقّدم اليـاَء قبـل الهـاء، 

 لب المكاينّ وحسُب.ثم أبدل منها الواو، وأّما (ُمْسَتيِهر) فعلى الق

* * * 
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 الخاتمة

 

َمّن اهللا عليَّ بالتيسير فجمعُت المأثوَر عـن الــُمْبَتكِِر َوالــُمْدِرِك، ووّثقُتـه ودرسـُته 

 لغوي�ا ونظرُت فيه سنًدا ومتنًا وأَثًرا، وهذه أهّم النتائج التي وصل إليها البحث:

  َكِِر َوالـــُمْدِرِك، ثالثــة وقــف البحــث علــى ثمانيــة مــن األعــراب ُســـّموا بالـــُمْبت

 ُمْبَتكُِرون، وخمسة ُمْدِرُكون.

  وُجّل الـُمبتكِر َوالـُمدرِك ينتمون لَقيس عيالن، فالغالُب منهم من كِالب، بني

باب، والقليُل من بني ُسليم، وهم فصحاء يؤخذ عنهم.  جعفر منهم ثم بني الضِّ

  الحاضــرة، وانتقلــوا إلــى أّن الـــُمبتكَر َوالـــُمدرَك مــن األعــراب الــذين ســكنوا

 َنيسابور بخراسان.

  رّجح البحث أهنم طبقتان، ُأوالهما طبقٌة عاشت قبل مقدم الخليل بـن أحمـد

إلــى خراســان، وأدركهــا الخليــل وســمع منهــا وعنهــا نَقــل، مــن منتصــف القــرن الثــاين 

 الهجرّي، إلى أواخر القرن الثاين الهجرّي.

هــ، أي: أوائـل ٢١٣د اهللا بن طـاهر سـنة عاشت ما بين والية عبوالطبقُة األخرى 

مـا بعـد  :هــ، أي٢٤٨القـرن الثالـث، إلـى مـا بعـد وفـاة االبـن طـاهر بـن عبـد اهللا، سـنة 

وهـم مـن األعـراب الـذين اسـتوفدهم  منتصف القرن الثالث الهجري قريًبا من آخـره،

 والة بني طاهر.

 ات ومصـادر وهبذا يظهر امتداد السـماع عـن األعـراب المعتـدِّ بـه يف المعجمـ

 اللغة إلى أواخر القرن الثالث الهجري.

  كــان ســنُد مــأثور الـــُمبتكِر َوالـــُمدرِك ثالثــٌة: الخليــُل بــن أحمــد، وأبــو ســعيد
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اللغوّي الضرير، وأبو تراٍب اللغوّي، وكان أكثَرهم روايًة عنهم أبو تراب، فالخليُل، ثم 

 رة.أبو سعيد، وكان سندهم ُمتصًال بالسماع والحكاية المباش

  كان هتذيب اللغة أكثر المعجمات نقًال للمـأثور عـن الــُمبتكِر َوالــُمدرِك، ثـم

 لسان العرب وتاج العروس والتكملة، للّصغاين والعين.

 ) مـاّدة ٦٤، ورد فيها (مأثوًرا) ٣٥بلغت ِعّدة المأثور عن الـُمْبَتكِر َوالـُمْدِرك (

ر، ممــا ينــدرج يف ألفــاظ التعاقــب لغويــة، ولرّبـــما تضــّمن المــأثوُر مــاّدتين، أو أكثــ

 .والرتادف

  أّن كثيًرا مـن ألفـاظ المـأثور ينـدرج ضـمن اإلبـدال اللغـوي، الـذي يقـوم فيـه

 حرف مكان حرف، وبه شاعت بين األلفاظ عالقة الرتادف، لورودها بمعنى واحٍد.

  غالــب ألفــاظ الـــمأثور عــن الـــُمْبَتكِِر والـــُمْدِرِك، تــدور يف فلــك الموجــودات

يط بالبيئة البدوية لألعرابّي، كخلق اإلنسان وصفاته الخلقية، والحيوان والنبات، المح

وليس فيها موّلد أو دخيل، رغم تنّقلهم يف الحواضر ورحلتهم إلى خراسان/َنيسابور، 

 وهذا مما يستفاد من تناول ألفاظ المأثور وفق الحقول الداللية.

 ر عــن الـــُمْبَتكِِر والـــُمْدِرِك، ظهــرت القيمــة العلميــة واللغويــة أللفــاظ المــأثو

وببعض ألفاظه استدرك المعجمّيون الالحـق مـنهم علـى السـابق، وألفيـُت معجمـات 

والــُمْدِرِك، مثـل: مـادة  بنَْت بعَض مواّدها اللغوية وليس فيها إّال المأثوَر عـن الــُمْبَتكِرِ 

 .)٢٩٥(، و(مَتج))٢٩٤(، و(فَحر))٢٩٣((حَقص)

  ،التوصــية بمزيــد العنايــة بــأعراب خراســان، تــاريِخهم وأخبــاِرهم ومــأثوِرهم

 وباستجالِء أثرهم يف بناء المعجم اللغوي وكتب النوادر.

* * * 
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 الهوامش والتعليقات

 

)، ومنـه حـديُث الجمعـِة، الـوارد فيـه: ٢/٥٩٧)، الصـحاح (٢/٤٠٠ينظر: ديـوان األدب (   )١(

ر َوابتَكر« )، غريب الحديث، للخطابي ١/٢٩٠ب الحديث، البن قتيبة (غري، ينظر: »َمْن َبكَّ

)١/٣٣٠.( 

 ).٣/٣١٠القاموس المحيط ( )،١٠/٤١٩)، لسان العرب (١/٢٦٩( أساس البالغةينظر:    )٢(

ومنهم: ابن النديم يف: الفهرسـت، وبـّوب فيـه (أسـماء فصـحاء العـرب المشـهورين، الـذين    )٣(

 ذكـر مـن غلبـْت ين يف: معجم الشعراء، وفيه باب ()، والمرزبا٥٦-٤٩سمع منهم العلماُء) (

)، من الشعراء المجهولين واألعراب المغمـورين ممـن لـم يقـع إلينـا اسـمه ه على اسمهكنيتُ 

)، والقفطـي يف: إنبــاه الــرواة، وفيــه أورد جماعـة (مــن األعــراب الــذين دخلــوا ٥١٥-٥٠٧(

ـــرة)، ( ـــض١٩٠-٤/١٢٠الحاض ـــم بع ـــل معه ـــويي )، وأدخ ـــويين واللغ ـــيخ النح ن، والش

 الـدكتور عبـد الحميـد الشـلقاين)، و١٥٩-١٤٠القادر المغربي يف: فصحاء األعراب، (عبد

 ). ٢٥٥-١٧٧يف: األعراب الرواة (

 ).٣٣٤ينظر: معجم الشعراء (   )٤(

 ).٤٠٩، ٤٠٧، ٤٠٦( ،أبو تراب اللغوي وكتابه االعتقابينظر:    )٥(

 ).٨٧ينظر: األعراب الرواة (   )٦(

)، ومـا بعـدها، السـماع اللغـوي العلمـي ٤٥٥)، مصـادر اللغـة (٨٧عراب الـرواة (ينظر: األ   )٧(

 )، وما بعدها.٣٣٧(

 ). ٢/٤٣)، مرآة الجنان (٣/٨٣)، وفيات األعيان (٩/٤٩٠ينظر: تاريخ بغداد (   )٨(

 ).١/٢٥٤معجم األدباء (   )٩(

 ).٤/١٤٩)، إنباه الرواة (٥٤ينظر: الفهرست (   )١٠(

 ).٢١٩تلخيص ابن مكتوم ()، ٣٩٣رفاء (ينظر: حماسة الظ   )١١(

 ).٣/١٣)، إنباه الرواة (١١١)، نزهة األلباء (٧٨ينظر: الفهرست (   )١٢(



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  علي بن موسى بن حممد شبريد. 

  

٥٥ 

 

 ).٤/٢٢)، إنباه الرواة (٧٣ينظر: الفهرست (   )١٣(

 ).١٦/٢٣٢)، الوايف بالوفيات (٥/١١٥١ينظر: تاريخ اإلسالم (   )١٤(

 ).٢/٢٨٨)، بغية الوعاة (٣/٢٧٥ينظر: إنباه الرواة (   )١٥(

بغيـة )، ٦/٢٢٨الـوايف بالوفيـات ( )،١/٢٥٣)، معجم األدباء (١/٢٤هتذيب اللغة (ينظر:    )١٦(

 ).١/٣٠٥الوعاة (

 ).٦/٢٢٤( الوايف بالوفياتينظر:   ) ١٧(

وال يخفى أّن َسوق هذه القصـة عـن الليـث ممـا ُيـّدعى بـه نفـُي كتـاب )، ٣/٤٢إنباه الرواة (   )١٨(

خالف يف نسبة العـين للخليـل بـن أحمـد أو لغيـره مشـهوٌر، وال، العين عن الخليل بن أحمد

ويرجح عندي أّنه له تأسيًسا وحشًوا، ينظر الدراسـات التـي عالجـت النّسـبة، مثـل: محاولـة 

جديدة يف دراسة كتاب العين، د. صالح الفرطوسي، ومعجم الخليل بن أحمد الفراهيـدي، 

  نعيم البدري. ي، د.عبد الوهاب مّال، وكتاب العين يف ضوء النقد اللغو

 ). ٤/١١٨)، إنباه الرواة (٣٣ينظر: نزهة األلباء (   )١٩(

 ).٦/٢٢٤الوايف بالوفيات (ينظر:    )٢٠(

 ).٤/٢٢٦)، الوايف بالوفيات (٤/١٠٣ينظر: إنباه الرواة (   )٢١(

 ).٦/٢٢٨الوايف بالوفيات ()، ١/٢٥٤ينظر: معجم األدباء (   )٢٢(

 ).٦/٢٢٨الوايف بالوفيات (، )١/٢٥٤ينظر: معجم األدباء (   )٢٣(

 ).٦/٢٢٨الوايف بالوفيات ()، ١/٢٥٤ينظر: معجم األدباء (   )٢٤(

 ).٤/٤٧٤ينظر: يتيمة الدهر (   )٢٥(

 ).٦/٢٢٨الوايف بالوفيات ()، ١/٢٥٤)، معجم األدباء (٥٤ينظر: الفهرست (   )٢٦(

 ).٦/٢٢٨الوايف بالوفيات ()، ١/٢٥٤ينظر: معجم األدباء (   )٢٧(

 ).١/٣٠٥)، بغية الوعاة (٦/٢٢٨)، الوايف بالوفيات (١/٢٥٤: معجم األدباء (ينظر   )٢٨(

 ).٦/٢٢٨الوايف بالوفيات ()، ١/٢٥٤)، معجم األدباء (٥١ينظر: الفهرست (   )٢٩(

 ).٣٣٤ينظر: معجم الشعراء (   )٣٠(
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بـه مـن جلَ  هــ، على يد وّراٍق ٢٤٨لم يصل إلى البصرة إال يف سنة  معجم العينفقد ذكروا أن    )٣١(

بيدي (خراسان  ).٤٨)، الفهرست (٤٧، ينظر: استدراك الغلط، للزُّ

 ).٣/٢٤٠إنباه الرواة ( )،٦٩نزهة األلباء ()، ١/١٧ينظر: هتذيب اللغة (   )٣٢(

 ).٣/٣٥٢)، إنباه الرواة (٧٣)، نزهة األلباء (١/١٧ينظر: هتذيب اللغة (   )٣٣(

 ).٢/٢٣٩بغية الوعاة ()، ٥/٢١٥١معجم األدباء (ينظر:    )٣٤(

 ).٢/١٦١)، إنباه الرواة (١/١٩ينظر: هتذيب اللغة (   )٣٥(

 ).٢/٦١)، بغية الوعاة (٢/١٢٧)، إنباه الرواة (١/٢٤ينظر: هتذيب اللغة (   )٣٦(

 ).١/٣٠٥)، بغية الوعاة (٤/١٠٣)، (١/٧٦إنباه الرواة ( )،١/٢٥٣معجم األدباء (ينظر:    )٣٧(

 ).٢/٧٨)، إنباه الرواة (١٥١لباء ()، نزهة األ١/٢٤ينظر: هتذيب اللغة (   )٣٨(

 ).١/٢٠٩)، بغية الوعاة (٤/١٠٣)، إنباه الرواة (١/٢٦ينظر: هتذيب اللغة (   )٣٩(

 ).٣/١٦٨)، (١/١٤٤)، وعنه نقل القفطي يف إنباه الرواة (١/٣٣هتذيب اللغة (ينظر:    )٤٠(

 ).١/١٤٤)، وعنه نقل القفطي يف إنباه الرواة (١/٣٣هتذيب اللغة (ينظر:    )٤١(

 ).١/٣٠٥)، بغية الوعاة (٦/٢٢٨)، الوايف بالوفيات (١/٢٥٤ينظر: معجم األدباء (   )٤٢(

)، ٧/٣٠٢)، وهتـذيب اللغـة (٨/١٧٤)، (٦/١٤٣)، (٢٣٢، ١٤٣، ١/١٣٩ينظر: العين (  ) ٤٣(

)، ١/٥١٨)، ولســـان العـــرب (٣/٥٢٤)، والتكملـــة، للّصـــغاين (١١/١٢٦)، (٩/٢٠٨(

)، ٥/٣١٢)، تــاج العــروس (٧/١٠٧)، (٦/٣٧٣)، (٤/٣٢١، ()٣٧٢-٣٧١، ٢/١٧٣(

)١١/٤١٦)، (٦/٢٢٦.( 

ــر:   ) ٤٤( ــة (ينظ ــذيب اللغ ــغاين ()، ١١/٨)، (٦/٤١٠)، (٢/٣٣١هت ــة، للّص )، ٦/٢٧٢والتكمل

ـــــرب ـــــان الع ـــــروس (١٣/٢٧٧( )،٥/٢٧٠( )،٢/٣٦١( ولس ـــــاج الع )، ٦/١٩٧)، وت

)٣٥/٣٧٣.( 

)، ولســان ٣/٢٠٠للّصــغاين (التكملــة، و)، ١٣/٣٤١)، (١/١٥٦هتــذيب اللغــة (ينظــر:   ) ٤٥(

 ).١٤/١٣٧)، وتاج العروس (٥/١٧٩العرب (

 ).٩/٣٢ينظر: هتذيب اللغة (  ) ٤٦(



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  علي بن موسى بن حممد شبريد. 

  

٥٧ 

 

 )،٩/٣٥٤)، (٤/١٦٦)، (٣/٤١٤)، (٢/٣٠٢هتــــذيب اللغــــة (و)، ١/١٤٩العــــين (ينظــــر:   ) ٤٧(

)، ولســان العــرب ٢٥٨، ٣/١٤٠)، والتكملــة، للّصــغاين (١٥/٢٢٦)، (٨٦- ٨٥/المســتدرك(

)، ٣/٣٩٤)، وتــــــــاج العـــــــــروس (١٢/١١٦)، (٣٣٦، ٥/١٧٩، ()٨٠٢، ٦١١- ١/٦١٠(

)٢٨/٤٩٤)، (١٨/٢٠٦)، (١٧/٤٥٤)، (١١٠، ١٥/١٠٦)، (١٣/٢١٧)، (٤/٣٥٧ ،(

)٣١/٤٤٦.( 

 ).٨/١٥١)، وتاج العروس (٣/١٩٧)، ولسان العرب (٦/١٤٦هتذيب اللغة (ينظر:   ) ٤٨(

ــذيب اللغــة (ينظــر:   ) ٤٩( ــرب (٨/٣٣٧)، (٧/٤٦٠هت ــان الع )، ١٤/١٣٣، ()١٢/٤٨٤)، ولس

 ).٣٧/٣٢٦وتاج العروس (

 )،١١/٨( )،٦/٤١٠( )،٤١٤، ٣٢٧، ٣/٢٤٢)، (٢/٣٣١)، (١/٣٨٧هتذيب اللغة (ينظر:   ) ٥٠(

)، ١/٥٤٢لسان العرب (و)، ٦/٢٧٢)، (٣/٢٥٨)، والتكملة، للّصغاين (١٣/٣٤٥(

)، وتاج العروس ١٣/٢٧٧)، (٤٠١، ٧/٣٣٧)، (٣٣٦ ،٥/٢٧٠)، (٣٦١، ٢/٣١٧(

)٢٠/١٠٢)، (١٩/٤٢٦)، (١١٠، ١٥/١٠٦)، (١٩٧، ٨٨-٦/٨٧)، (٣/٢٣٤ ،(

)٣٥/٣٧٣.( 

)، ١٨/٣٦٧)، وتـاج العـروس (٧/١٦٢)، ولسـان العـرب (١٢/٣٤هتـذيب اللغـة (ينظر:   ) ٥١(

 ).٤/٧٥التكملة، للّصغاين (و

 ).١٣/٣٠٤)، وتاج العروس (٣/١٥٠ينظر: التكملة، للّصغاين (  ) ٥٢(

 ).٢٥/٢٨١)، وتاج العروس (١٠/٩٦العرب ()، ولسان ٩/٣٠ينظر: هتذيب اللغة (  ) ٥٣(

 ).٧/٣٤٣تاج العروس (و)، ٣/٥٥ولسان العرب ()، ٧/١٩٧ينظر: هتذيب اللغة (  ) ٥٤(

 ).٣٣٤ينظر: معجم الشعراء (  ) ٥٥(

 ).٢/٣٣١هتذيب اللغة (  ) ٥٦(

 ).١١/٨هتذيب اللغة (  ) ٥٧(

 ).٦/٤١٠هتذيب اللغة (  ) ٥٨(

 ).٤٦٩، ٢٨٤، ٢٨٠لعرب ()، جمهرة أنساب ا٨٨ينظر: المعارف (  ) ٥٩(
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وَضِرّية: بلدة بعالية نجد، على طريق الحاج البصرّي، وهي اليوم تتبع إمارة منطقة القصـيم،   ) ٦٠(

)، األمكنـــة والميـــاه والجبـــال ١٤١٧، ٣/١٤٠٦يف جنوهبــا، ينظـــر: التعليقـــات والنــوادر (

 ).١٤٣٧-٤/١٤٠٦)، معجم بالد القصيم (٤٥٨، ٣/١١٠معجم البلدان ()، ١/٥٢٢(

 ).١/١٥١ينظر: المزهر، للسيوطي (  ) ٦١(

 ).١١/٢٢)، هتذيب اللغة (٣/٤٩٩ينظر: جمهرة اللغة (  ) ٦٢(

 ).٤٨١، ٢٦١)، جمهرة أنساب العرب (١١٦ينظر: المعارف (  ) ٦٣(

 ).٤٨٢ينظر: جمهرة أنساب العرب (  ) ٦٤(

معرفـة  )، االستيعاب يف١٢٤)، المؤتلف والمختلف (٣/١٨١ينظر: األنساب، للسمعاين (  ) ٦٥(

 ).٢٣٠-١/٢٢٩األصحاب (

 ).٨/١٧٤)، (٦/١٤٣)، (٢٣٢، ١٤٣، ١/١٣٩ينظر: العين (  ) ٦٦(

 ). ٩٦ينظر: طبقات الشعراء، البن المعتّز (  ) ٦٧(

ففي خرب أّن الليَث كان يرتّدد على الخليل يف مسألة جمع كـالم العـرب علـى أحـرف، يقـول   ) ٦٨(

ا عليــه شــفقً مُ  فمــا زلــُت  م اعتــّل وحججــُت إليــه يف هــذا المعنــى أيامــا ثــ فاختلفــُت «الليــث: 

إليـه فـإذا  مـن الحـج وصـرُت  ته فيبطل ما كان يشرحه لي، فرجعُت يف علّ  أن يموَت  وخشيُت 

)، ٥/٢٢٥٨، ينظـر: معجـم األدبـاء (...»كّلها على ما هـي يف الكتـاب الحروَف  َف هو قد ألّ 

حمـد بالبصـرة، كمـا ويف هذا دليل على مرضه بخراسان آخر عمـره، ولـو تـويف الخليـل بـن أ

ــرًدا، يف الفهرســت ( ــديم، منف ــُن الن ــول اب ــذكرِت ٤٨يق ــُق، ول ــاُس، وشــّيعه الخل ــه الن )، ألّم

 المصادُر يوم وفاته وساعَتها، لشهرته. 

 ).٣/٤٢)، إنباه الرواة (٤٨ينظر: الفهرست (   )٦٩(

بيدي (   )٧٠(  ).٤٨)، الفهرست (٤٧ينظر: استدراك الغلط، للزُّ

 ).١١/٨( )،٦/٤١٠)، (٢/٣٣١للغة (ينظر: هتذيب ا  ) ٧١(

 ).١٤)، ونّص الـمأثور يف مادة (زهد)، َورقم: (٧/٣٠٢ينظر: هتذيب اللغة (  ) ٧٢(

 ).٣٦٤أبو تراب اللغوي وكتابه االعتقاب (ينظر:   ) ٧٣(



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  علي بن موسى بن حممد شبريد. 

  

٥٩ 

 

 ).٨/١٧٤)، (٦/١٤٣)، (٢٣٢، ١٤٣، ١/١٣٩ينظر: العين (  ) ٧٤(

 ).١/١٣٩العين (  ) ٧٥(

 ).٨/١٥١)، وتاج العروس (٣/١٩٧)، ولسان العرب (٦/١٤٦ينظر: هتذيب اللغة (  ) ٧٦(

ــٍر) يف ثالثــة نصــوص، ينظــر: هتــذيب اللغــة (   )٧٧( )، ٧/٣٠٢)، (٢/٣٣١جــاء ســنده عــن (ُمْبَتكِ

-٢/٣٧١)، ولســــان العــــرب (٦/٢٧٢)، التكملــــة، للّصــــغاين (١١/١٢٦)، (٩/٢٠٨(

)، ٣٥/٣٧٣)، (١١/٤١٦)، (٦/٢٢٦)، وتاج العـروس (١٣/٢٧٧)، (٤/٣٢١)، (٣٧٢

)، ولسـان العـرب ٩/٣٥٤وسنده عـن (ُمبْتَكِـٍر األعرابـّي) يف نّصـين اثنـين، ينظـر: هتـذيب اللغـة (

 )،١٨/٢٠٦)، (١٧/٤٥٤)، (٤/٣٥٧)، وتـــاج العـــروس (٧/١٠٧)، (٦/٣٧٣)، (١/٨٠٢(

)، ولسـان العـرب ٧/١٩٧وسنده عن (ُمْبَتكٍِر الكِالبّي) يف نّص واحد، ينظر: هتذيب اللغـة (

)، وسـنده عـن (ُمْبَتكِـٍر الّسـلمّي) يف نـّص واحـٍد أيضـا، ٧/٣٤٣لعـروس ()، وتاج ا٣/٥٥(

)، ١١/٢٤٦)، ولسان العرب (٥/٥٣٥)، والتكملة، للّصغاين (٩/٣٢ينظر: هتذيب اللغة (

 ).٢٨/٤٩٤وتاج العروس (

)، ولســان العــرب ٨/٣٣٧جــاء ســنده عــن (ُمــْدِرٍك) يف نــصٍّ واحــٍد، ينظــر: هتــذيب اللغــة (   )٧٨(

ــر: هتــذيب اللغــة )، و١٢/٤٨٤( ــة مواضــع، ينظ ــنده عــن (ُمــْدِرٍك الجعفــرّي) يف خمس س

)، ٢/٣١٧)، ولســـان العـــرب (١٣/٣٤٥)، (١١/٨)، (٤/٢٣)، (٣/٢٤٢)، (١/٣٨٧(

)، وســنده عــن ٢٠/١٠٢)، (١٧/٥٣٠)، (٨٨-٦/٨٧)، وتــاج العــروس (٤٠١، ٧/١٧(

ـبابّي) يف موضـع واحـٍد، ينظـر: التكملـة، للّصـغاين ( )، وتـاج العـروس ٣/١٥٠(ُمْدِرٍك الضِّ

)، ٩/٣٠)، وسنده عن (ُمْدِرٍك الّسلمّي) يف موضع واحٍد، ينظر: هتـذيب اللغـة (١٣/٣٠٤(

)، وسـنده عـن (ُمـْدِرٍك الكِالبـّي) يف ٢٥/٢٨١)، وتـاج العـروس (١٠/٩٦ولسان العرب (

)، وتـاج العـروس ٧/١٦٢)، ولسـان العـرب (١٢/٣٤موضع واحٍد، ينظر: هتـذيب اللغـة (

)١٨/٣٦١.( 

جــاء ســنده عــن (ُمــْدِرٍك َوأخيــه ُمْبَتكِــٍر الجعفــِريَّيِن) يف موضــعين، ينظــر: هتــذيب اللغــة    )٧٩(

)، ٢/٣٦١)، ولســـــان العـــــرب (٦/٢٧٢)، والتكملـــــة، للّصـــــغاين (١١/٨)، (٢/٣٣١(
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)، وسنده عن (الجعفِريَّيِن) يف موضٍع ٣٥/٣٧٣)، (٦/١٩٧)، وتاج العروس (١٣/٢٧٧(

 ).٥/٢٧٠)، ولسان العرب (٦/٤١٠واحٍد، ينظر: هتذيب اللغة (

 ).٦/٢٢٦تاج العروس ()، و٣٧٢- ٢/٣٧١)، ولسان العرب (١١/١٢٦ينظر: هتذيب اللغة (  ) ٨٠(

ــّي يف: (  ) ٨١( ــن ُمْبَتكِــٍر الكالب ــٍر األعرابــّي يف: (١/١٥٦ع )، ٣/٤١٤)، (٢/٣٠٢)، وعــن ُمْبَتكِ

)١٥/٢٢٦)، (٤/١٦٦.( 

 ).٦٨٨، ٧/١٩٧ُمْدِرٍك القيسّي يف: ( )، وعن٣/٣٢٧عن ُمْدِرٍك الجعفرّي يف: (   )٨٢(

بابيِّ عن   ) ٨٣(  ).٤/٧٥يف: ( ُمْدِرك الكِالبّي )، وعن ٣/١٥٠يف: (ُمْدِرك الضِّ

 ). ٢/١٧٣)، (١/٥١٨ينظر: (  ) ٨٤(

 ).٨/١٧٤)، (٦/١٤٣)، (٢٣٢، ١٤٣، ١/١٣٩ينظر: العين (  ) ٨٥(

ــاب:   ) ٨٦( ــه االعتق ــوي وكتاب ــراب اللغ ــو ت ــث (أب ــر بح ــا وترينظ ــا تجمع ــةيب )، للــدكتور ودراس

 ١١٤)، العـــددين: (٣٤عبـــدالرزاق الصـــاعدي، نشـــره بمجلـــة الجامعـــة اإلســـالمية، س (

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢)، ١١٥و

 ).١/٢٦هتذيب اللغة (  ) ٨٧(

، ٤/٢٣)، (٤١٤، ٣٢٧، ٣/٢٤٢)، (٣٣١، ٢/٣٠٢)، (٣٨٧، ١/١٥٦ينظر: هتذيب اللغة (   )٨٨(

٣٢، ٩/٣٠)، (٨/٣٣٧( )،٦٨٨، ٤٦٠، ٣٠٢، ٧/١٩٧)، (٤١٠، ٦/١٤٦)، (١٦٦ ،

 )،٣٤٥، ١٣/٣٤١)، (١٢/٣٤)، (١٢٦، ١١/٨)، (٨٨- ٨٥المستدرك/(، ٣٥٤، ٢٠٨

)١٥/٢٢٦.( 

 ).٦/٢٧٢)، (٣٥٣، ٥/٤٨)، (٤/٧٥)، (٥٢٤، ٢٥٨، ٢٠٠، ١٥٠، ٣/١٤٠ينظر: التكملة (  ) ٨٩(

 ). ٣/١٥٠ينظر: التكملة (  ) ٩٠(

، ٣٦١، ٣١٧، ٢/١٧٣)، (٨٠٢، ٦١١-٦١٠، ٥٤٢، ١/٥١٨ينظر: لسان العرب (  ) ٩١(

٦/٣٧٣)، (٣٣٦، ٢٧٠، ٥/١٧٩)، (٤/٣٢١)، (١٩٧، ٣/٥٥)، (٣٨٢-٣٧١ ،(

)١٢/١١٦)، (١١/٢٤٦)، (١٠/٩٦)، (٩/٦٢)، (٤٠١، ٣٣٧، ١٦٢، ١٠٧، ٧/١٧ ،

١٤/١٣٣)، (١٣/٢٧٧)، (٤٨٤.( 



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  علي بن موسى بن حممد شبريد. 

  

٦١ 

 

 ). ٢/١٧٣)، (١/٥١٨ينظر: لسان العرب (  ) ٩٢(

)، ٢٢٦، ١٩٧، ٨٨- ٦/٨٧)، (٥/٣١٢)، (٤/٣٥٧)، (٣٩٤، ٣/٢٣٤ينظر: تاج العروس (  ) ٩٣(

)١٥/١٠٦)، (١٤/١٣٧)، (٣٠٤، ١٣/٢١٧)، (١١/٤١٦)، (٨/١٥١)، (٧/٣٤٣ ،

٢٣/٢٨١)، (٢٠/١٠٢)، (١٩/٤٢٦)، (٣٦٧، ١٨/٢٠٦)، (٥٣٠، ١٧/٤٥٤)، (١١٠ ،(

)٣٧/٣٢٦)، (٣٥/٣٧٣)، (٣١/٤٤٦)، (٢٨/٤٩٤)، (٢٥/٢٨١.( 

ذرف، خـذرم، خـزع، خـزل، تنظر تلك المواضع بالمواد: (جعـن، جمـل، حجـم، حـزز، خـ  ) ٩٤(

رنو، شدخ، شمعط، صبب، ضبب، صعد، ظمـأ، عـبج، عـثم، عـذم، غـرر، عسـب، عظـب، 

عهن، غرر، غلث، فحر، قعث، مسخ، ملخ، نبع، نبغ، نحل، وبع، وبغ، وتر)، ومصادرها يف 

 الحواشي. 

تنظر تلك المواضع بالمواد: (حجز، جخو، حقص، دقـل، دقـم، زخـر، شـدد، عـثن، فخـر،    )٩٥(

 متج، متح، متخ، وقش، وقص، وهر)، ومصادرها يف الحواشي. قبص،

تنظر تلك المواضع بالمواد: (درق، رمز، رمض، قمش، مـرط، ملـس، ملـق، هـرد، همـش،    )٩٦(

 وقب)، ومصادرها يف الحواشي.

 ينظر الموضعان بالمادتين: (زهد، مطر)، ومصادرهما يف الحواشي.   )٩٧(

 ط، ضبب، قعط، نبج)، ومصادرها يف الحواشي.تنظر تلك المواضع بالمواد: (شمع   )٩٨(

تنظر تلك المواضع بالمواد: (شدخ، شمعط، ضـبب، عسـب، غـرر، قمـش، همـش، وتـر)،    )٩٩(

 ومصادرها يف الحواشي.

ــة (  ) ١٠٠( ــذيب اللغ ــرب (٧/٤٦٠هت ــان الع ــروس ( )،١٤/١٣٣)، ولس ــاج الع )، ٣٧/٣٢٦ويف ت

بيديُّ يف عبارة ُمـدرٍك، فقـال:   العظـامِ  لِ ع تخـاذُ الَفِخـَذْيِن) َمـ لحـمِ  ةُ لَّـ(قِ  وُ الجْخـ«تصّرف الزَّ

، والمـأثور دون عـْزٍو إلـى »(والنَّْعُت َأْجَخى وَجْخواُء)، وَكـذلَِك َأْجَخـُر وَجْخـراءُ ، ٍج تفاُح وَ 

)، والقـاموس ٦/٣٨٨)، والتكملة، للّصـغاين (٣٧٣، ٤/٢٠٦ُمْدِرٍك يف: المحيط يف اللغة (

 ).٤/٣١٢المحيط (

)، يف الموضـعين، بفـتح الجـيم وضـم العـين، وَنـةُ َجعُ )، وضبطها المحّقـق (١/٢٣٢العين (  ) ١٠١(
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 فـتِح لة وَ همَ مُ ـن الـالعـيِ  كونِ ُسـوَ  فـتح الجـيمِ ة: بِ َنـوَ عْ َج «والصواب بخالفه، قال ابن خّلكان: 

 جـُل ي بـه الرّ مّ ثـم ُسـ، القصـيرِ  جـلِ الرّ  اسـمُ  و يف األصلِ هُ بعدها هاء ساكنة، وَ وَ  النونِ وَ  الواوِ 

 ).٥/٣٦٩، ينظر: وفيات األعيان (»ا عليهعل علمً ُج ا وَ قصيرً  نْ كُ لم يَ  نْ إوَ 

ــين (  ) ١٠٢( ــا، ٦/١٤٣الع ــاء فيهم ــيم والح ــتح الج ) بف ــرِّ ـــَجميل... للَح ــق (ال ــبطها المحّق )، وض

وُجميٌل وُجمالنٌة: «)، قوُله: ٦/١٤١والصواب بخالفه، فقد جاء يف موضع آخر من العين (

)، اسـًما لطـائر،  ، ولعل»طائٌر من الدخاخيل المحّقق لم يتنّبه له، وقد جاء عنهم (ُجَميُل حـرٍّ

ــص ( ــر: المخص ــغاين (٣٤٣، ٢/٣٣٢ينظ ــة، للّص ــوان، ٢/٤٦٩)، والتكمل ــاة الحي )، وحي

 ).٢/١٣٧للدميري (

 ، هبمزة التعدية، وفاًقا لبعض نسخ هتذيب اللغة.»َجْمُتهْح أ: «تاج العروسيف    )١٠٣(

 ).٣١/٤٤٦تاج العروس (و )،١٢/١١٦لسان العرب ()، و٤/١٦٦هتذيب اللغة (  )١٠٤(

 .لسان العرب، والتكملة، للّصغاينتكملة من:   ) ١٠٥(

تـاج و )،٥/٣٣٦لسان العرب (و )،٣/٢٥٨التكملة، للّصغاين ()، و٣/٤١٤هتذيب اللغة (  ) ١٠٦(

ـــيط ١١٠، ١٥/١٠٦العـــروس ( ـــاموس المح ـــٍر يف: الق ـــى ُمْبَتكِ ـــْزٍو إل ـــأثور دون ع )، والم

)٢/١٧٩.( 

 ساقط من: تاج العروس.  ) ١٠٧(

 )،١٧/٥٣٠)، ونحــوه يف تــاج العــروس (٧/١٧)، ولســان العــرب (٤/٢٣هتــذيب اللغــة (  ) ١٠٨(

)، بروايـة: (َقْحصـا) مقلوبًـا، ٢/٣٣٣والمأثور دون عْزٍو إلى ُمـْدِرٍك يف: المحـيط يف اللغـة (

 ).٢/٣١٠)، والقاموس المحيط (٣/٥٣٨)، والتكملة، للّصغاين (٥/٢٧٧(

، بــالراء، بمعنــاه، وفاًقــا لــبعض نســخ هتــذيب اللغــة، ويف تــاج »ورَحَلــْت «لســان العــرب: يف    )١٠٩(

 ».َرَمْت وَ ،...، النَّوى هَتَخْذَرَفت«العروس: 

)، والمـأثور ٢٣/١٨٢)، وتـاج العـروس (٩/٦٢)، ولسان العرب (٧/٦٨٨هتذيب اللغة (  ) ١١٠(

ــْدِرٍك يف: المحــيط يف اللغــة ( ــى ُم ــة، للّصــغاين ()، والت٤/٤٧٥دون عــْزٍو إل )، ٤/٤٥٨كمل

 ).٣/١٣٥والقاموس المحيط (
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والنَّوى: الُبعـد، أو الموضـع الـذي ُينـوى االرتحـال إليـه، مؤنثـٌة، ينظـر: المـذكر والمؤنـث،   

 ).٨٣)، والمقصور والممدود، للقالي (١/٥٩١لألنباري (

)، ١/٣١٧ي مسـحل ()، والمأثور دون عْزٍو إلى ُمْبَتكِـٍر يف: نـوادر أبـ١/١٥٦هتذيب اللغة (   )١١١(

وتاج العروس  )،٨/٧٠ولسان العرب ( )،٣/١٢٠٣الصحاح (برواية (اِْخَترْعُته)، بالراء، و

)٢٠/٥٠٥.( 

ــاج العــروس (١٠/٩٦)، ولســان العــرب (٩/٣٠هتــذيب اللغــة (  ) ١١٢( وجــاء  )،٢٥/٢٨١)، وت

، وأهمـل الّصـغاينُّ ، وفاًقا لبعض نسخ التهذيب»الّسلميِّ  َعْن ُمْدِركٍ  َأبو ُتَراٍب «فيهما السند: 

، »َدْرًقا ،َدَرَقنِي؛ أي: َليَّنَنِي وَأْصَلَح مِنِّي :ُمْدِركٌ  قاَل وَ «السنَد وتصّرف يف عبارة ُمْدِرٍك، فقال: 

ـــغاين ( ـــة، للّص ـــة ٥/٤٨التكمل ـــيط يف اللغ ـــْدِرٍك يف: المح ـــى ُم ـــْزٍو إل ـــأثور دون ع )، والم

 )، ودون (َمَلقني، وَدَرقني).٨/٣٣٦(

 ، يف تاج العروس.»األعرابيَّ «: التكملة، للّصغاين، ولسان العرب، ووقع مكاهنا ساقطة من  ) ١١٣(

 زيادة من: التكملة، للّصغاين.  ) ١١٤(

تـاج و )،١١/٢٤٦ولسان العرب ( )،٥/٣٥٣التكملة، للّصغاين ()، و٩/٣٢هتذيب اللغة (  ) ١١٥(

 ).٢٨/٤٩٤العروس (

، »الَفـَرِج  ابـنُ «، مكـان »َأبـو ُتـَراٍب «جـاء: زيادة من: لسان العرب، وتاج العروس، ويف التاج   ) ١١٦(

 وفاًقا لبعض نسخ التهذيب.

)، ١٨/٣٦٧)، وتـــاج العـــروس (٧/١٦٢)، ويف لســـان العـــرب (١٢/٣٤هتـــذيب اللغـــة (  ) ١١٧(

)، والمـأثور دون عـْزٍو إلـى ُمـْدِرٍك يف: ٤/٧٥وأهمل الّصغاينُّ سنَد أبـي تـراب يف: التكملـة (

 ).٢/٣٤٥)، والقاموس المحيط (٩/٥١)، (٨/١٧المحيط يف اللغة (

 ، بالنون.»َتْسُكنوا«يف لسان العرب:    )١١٨(

والمـأثور دون عـْزٍو إلـى ُمْبَتكِـٍر يف:  )،٥/١٧٩)، ولسـان العـرب (١٥/٢٢٦هتذيب اللغـة (  ) ١١٩(

 ).١/٣٧٧أساس البالغة (

ـــة (  ) ١٢٠( ـــرب ()، و٧/٣٠٢هتـــذيب اللغ ـــروس (ويف  )،٤/٣٢١لســـان الع ـــاج الع ) ١١/٤١٦ت
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، حّولــه مــن الـتكّلم إلــى الغيــاب، »دٌ اِحـه، وَ رَ َخــفَ ه فَ رَ فــاَخ ه، وَ رَ َخـزَ ه فَ رَ زاَخــ«ير: بتصـرف يســ

)، ١/٣٩٦)، وأساس البالغة (٤/٢٧٥والمأثور دون عْزٍو إلى ُمْبَتكٍِر يف: المحيط يف اللغة (

 ).٢/٣٩)، والقاموس المحيط (٣/٦والتكملة، للّصغاين (

والمـأثور  )،٨/١٥١تـاج العـروس (و )،٣/١٩٧ب (لسان العر)، و٦/١٤٦هتذيب اللغة (  ) ١٢١(

)، ٢/٢٤٣)، والتكملـــة، للّصـــغاين (١/٤١٣دون عـــْزٍو إلـــى ُمْبَتكِـــٍر يف: أســـاس البالغـــة (

 ).١/٣٠٩والقاموس المحيط (

ــة   ) ١٢٢( ــذيب اللغ ــتدرك/(هت ــغاين ()، و٨٦-٨٥المس ــة، للّص ــروسو )،٣/١٤٠التكمل ــاج الع  ت

 ).٥/١٤َتكٍِر يف: لسان العرب (والمأثور دون عْزٍو إلى ُمبْ  )،١٣/٢١٧(

ر: من الغّرة، وهي بياض يف وجـه الفـرس، مـن أنواعهـا: الشـاِدخة والـَوتيرة والَيْعُسـوب؛    ُغرِّ

، وأّمـا الـَوتيرة فهـي يف الوجـه ولـم تصـب العينـين إذا فشْت فأّما الشاِدخة فهي الغّرة الطويلة 

علـى قصـبة األنـف، ينظـر: كتـاب الخيـل دقيقـٌة  المستديرة منها، والَيْعُسوب: غـّرة مسـتطيلةٌ 

 ).٢/٩١)، المخصص (٢/١١٢)، هتذيب اللغة (٩٦)، المنجد يف اللغة (١٠٣-١٠٢(

ُقواقَ «يف تاج العروس:    )١٢٣( )، ٥/١٧١، بالقاف، وصوابه بالفاء، كما يف الطبعة الخيرية للتاج (»رِّ

 والتهذيب واللسان.

ونحـوه يف تـاج العـروس  )،٧/٣٣٧( )،١/٥٤٢)، ولسـان العـرب (٣/٣٢٧هتذيب اللغة (  ) ١٢٤(

ولسان  )،٦/٢٢٨٢)، والمأثور دون عْزٍو إلى ُمْدِرٍك يف: الصحاح (١٩/٤٢٦)، (٣/٢٣٤(

 ).٣٧/١٨١)، وتاج العروس (١٤/٧٥العرب (

والضواّل: جمع ضاّلة، وهي الضائعة من كل ما ُيقتنى من الحيوان وغيـره، ينظـر: الصـحاح   

)، والُبْغيان: ٣/٩٨)، والنهاية يف غريب الحديث (١١/٣٩٢)، ولسان العرب (٥/١٧٤٨(

ــاغي الــذي يطلــب الضــاّلة، ينظــر: المحكــم ( ــاٍغ، أي: الب )، ولســان العــرب ٦/١٩جمــع ب

)١٤/٧٦.( 

)، ١/١٧٩والمأثور دون عْزٍو إلى ُمْبَتكٍِر يف: التكملـة، للّصـغاين ( )،١/٥١٨لسان العرب (   )١٢٥(

 ).٣/١٨٣وتاج العروس (
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) من الصـفحة نفسـها أن عبـارة ُمبتكـٍر ٧٤وقد أشار المحّقق يف حاشيته ( )،٨/١٧٤العين (   )١٢٦(

، ولم يثبتها يف متن العين، والمأثور دون عـْزٍو إلـى ُمْبَتكِـٍر »جاء يف األصول المخطوطة«مما 

 ).١/٣٣٥)، وتاج العروس (١/١١٧يف: لسان العرب (

ـــان العـــرب (١/٣٨٧هتـــذيب اللغـــة (  ) ١٢٧( ـــاج٢/٣١٧)، ولس ـــروس ( )، وت )، ٨٨-٦/٨٧الع

 ).١/٢٠٥والمأثور دون عْزٍو إلى ُمْدِرٍك يف: القاموس المحيط (

، بباء تحريًفا، والصواب ما أثبته يف المتن، وهو الوارد يف نسخة »َلَقِعبٌث «وقع يف متن العين:   ) ١٢٨(

أ، وهـي مـن نسـخ المحّقـق ١٠العين المحفوظة يف مكتبة مجلس الشورى بطهـران، الورقـة 

 دة!.المعتم

 ).١/١٤٩العين (  ) ١٢٩(

ــة، للّصــغاين (٢/٣٣١هتــذيب اللغــة (  ) ١٣٠(  )،١٣/٢٧٧)، ولســان العــرب (٦/٢٧٢)، والتكمل

)، والمـأثور ٢/٤٠٨)، والمأثور عن العثن يف: إكمـال اإلعـالم (٣٥/٣٧٣وتاج العروس (

ــة ( ــيط يف اللغ ــٍر يف: المح ــى ُمْبَتكِ ــْزٍو إل ــة دون ع ــن العهن ــيط١/١١٦ع ــاموس المح  )، والق

)٤/٢٥٣.( 

)، ٤/٢٨٥والـُخْوصة: ما نبَت يف أصٍل حين يصيبه المطـُر، فرتعـاه الماشـية، ينظـر: العـين (  

 ).٥/١٧٠والمحكم (

ــاج العــروس (و )،٦١١-١/٦١٠لســان العــرب ()، و٢/٣٠٢هتــذيب اللغــة (  ) ١٣١(  )،٣/٣٩٤ت

 ).١/٢١٥والمأثور دون عْزٍو إلى ُمْبَتكٍِر يف: التكملة، للّصغاين (

 ).٥/٣١٢تاج العروس ( )،٢/١٧٣ن العرب (لسا   )١٣٢(

 ، بالفاء، يف طبعَتيه الكويتية والخيرية.»َتَحَل فْ ا«يف تاج العروس:    )١٣٣(

)، بتقديم وتأخير، والمأثور ١٣/٣٠٤)، وهو يف تاج العروس (٣/١٥٠التكملة، للّصغاين (   )١٣٤(

 ).٢/١١٢دون عْزٍو إلى ُمْدِرٍك يف: القاموس المحيط (

، بالطاء قبل العين تحريًفا، والصواب ما أثبته يف المتن، وهـو »َقَطْعُت «متن العين: وقعت يف   ) ١٣٥(

أ، وهـي مـن ٩الوارد يف نسخة العين المحفوظة يف مكتبة مجلـس الشـورى بطهـران، الورقـة 
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نسخ المحّقق المعتمدة!، وسياق كالم ُمْبتكِر المنكر لها، يرّجح ما أثبته، أيًضا، بْله أن يكون 

 َطع)، موضٌع هنا أو مناسبة.لمعنى (ق

 ).١/١٣٩العين (  ) ١٣٦(

 ».َأبو ُتَراٍب «يف اللسان العرب:   ) ١٣٧(

ــة (  ) ١٣٨( ــرب (٨/٣٣٧هتــذيب اللغ ــان الع ــن ١٢/٤٨٤)، ولس ــة م ــوفين تكمل ــين المعق ــا ب )، وم

 اللسان.

 تكملة من: لسان العرب، وتاج العروس، وهبا يتلئبُّ نقُل اللغات الثالث.  ) ١٣٩(

)، فيهمـا أّن ٦/١٩٧)، وتاج العـروس (٢/٣٦١)، ويف لسان العرب (١١/٨ة (هتذيب اللغ  ) ١٤٠(

ْيِن َيُقوالنِ رً ُمْبتكِ ا وَ معُت ُمْدِركً َس «أبا السميع يقول:  ، ومـا بـين المعقـوفين سـاقط »ا الَجْعَفِريَّ

)، ٤/٣١٦منهمــا كــذلك، والمــأثور دون عــْزٍو إلــى ُمــْدِرٍك أو ُمْبَتكـِـٍر يف: المحــيط يف اللغــة (

ــحاح (٧/٦١( )، والقــاموس المحــيط ١/٤٨٩)، والتكملــة، للّصــغاين (١/٤٠٣)، والص

 ).١/٢١٣(متوج) (

، ٌب ُعَقــجمعهــا:  ،ب فِيــهِ الموضــُع الــذي ُيْرَكــأو أيُّ قــْدٍر تســيره، و ،ُر فرســخينقــدْ والُعْقَبــة:   

ــمً و ــوان األدب (اا ومصــدرً تكــون اس ــر: دي ــص (١/١٦٢، ينظ ــال ٢/١٩٤)، المخص )، وق

بيدي:  كـًة، َوُهـَو  العينِ  كذا بضمِّ هَ «الزَّ َوُسُكون القـاف عنـدنا فِـي النُّسـخ، َوفِـي بعضـها ُمحرَّ

 ).١١/٨)، وينظر: حاشية تحقيق هتذيب اللغة (٦/١٩٧، ينظر: تاج العروس (»األَكثر

ـــان العـــرب (١٣/٣٤٥هتـــذيب اللغـــة (  ) ١٤١( ـــروس (٧/٤٠١)، ولس ـــاج الع )، ٢٠/١٠٢)، وت

 ).١٩٢حرف الطاء/(ٍك يف: العباب، والمأثور دون عْزٍو إلى ُمْدرِ 

 ).٧/٣٤٣)، ونحوه يف تاج العروس (٣/٥٥)، ولسان العرب (٧/١٩٧هتذيب اللغة (  ) ١٤٢(

ـــة (  ) ١٤٣( ـــذيب اللغ ـــاء يف ١٣/٣٤١هت ـــغاين ()، وج ـــة، للّص ـــرب  )،٣/٢٠٠التكمل ـــان الع ولس

بإهمال السند عن أبي تـراب فيهـا، والمـأثور دون  )،١٤/١٣٧تاج العروس (و )،٥/١٧٩(

 ).٢/٣٩١)، وأساس البالغة (٩/١٧١عْزٍو إلى ُمْبَتكٍِر يف: المحيط يف اللغة (

 ».راٍب أبو تُ : «تاج العروسيف اللسان العرب، و   )١٤٤(
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 ).٦/٢٢٦تاج العروس ()، و٣٧٢-٢/٣٧١)، ولسان العرب (١١/١٢٦هتذيب اللغة (  ) ١٤٥(

المحـيط يف اللغـة (نبـع، نبـغ)  )، والمـأثور دون عـْزٍو إلـى ُمـْدِرٍك يف:٣/٢٤٢هتذيب اللغـة (  ) ١٤٦(

ــــغ) (٢/٦٧( ــــع، وب ــــحاح ()، ٥/١٤٣)، (وب ــــاب، ٤/١٣٢٨)، (٣/١٢٩٤الص )، والعب

 ).٤٥٨ ،٨/٣٧٩واللسان ()، ٨٥حرف الغين/(للّصغاين 

ولسـان  )،٣/١٢٩٤الصـحاح (ومعنى (كذبْت وّباعُتـه)، ومـا يليهـا: ضـرطْت اِسـُته، ينظـر:   

 ).٨/٣٧٩العرب (

 .تاج العروسب، وساقط من: لسان العر  ) ١٤٧(

 للمخاَطب المفرد.» أن ُتواصَل : «تاج العروسيف    )١٤٨(

والمـأثور  )،٤/٣٥٧تـاج العـروس (و )،١/٨٠٢)، ولسان العرب (٩/٣٥٤هتذيب اللغة (  ) ١٤٩(

 ).١/١٤٣)، والقاموس المحيط (١/٢٨٥دون عْزٍو إلى ُمْبَتكٍِر يف: التكملة، للّصغاين (

 .تاج العروستكملة من   ) ١٥٠(

بإهمال السند عـن أبـي تـراب،  )،٣/٥٢٤التكملة، للّصغاين ()، ويف ٩/٢٠٨ذيب اللغة (هت  ) ١٥١(

)، ١٨/٢٠٦( )،١٧/٤٥٤تــــاج العــــروس (و )،٧/١٠٧)، (٦/٣٧٣ولســــان العــــرب (

)، ٤٦٧)، (وقـص) (٥/٤٥٨والمأثور دون عْزٍو إلى ُمْبَتكٍِر يف: المحـيط يف اللغـة (وقـش) (

 ).١/٥٣وفقه اللغة، للثعالبي (

ـُيوع: مــا دّق مــن الحطــب، ينظــر: المحكــم  عويشـيّ    بــه النــار، أي: ُيلقــى عليهــا شــيوًعا، والشَّ

 ).٨/١٩٠)، ولسان العرب (٢/١٥٤(

ــة (   )١٥٢( ــذيب اللغ ــرب (و )،٦/٤١٠هت ــان الع ــة،  )،٥/٢٧٠لس ــْزٍو يف: التكمل ــأثور دون ع والم

، ١٤/٣٨٦)، وتـاج العـروس (٢/١٦٢)، والقـاموس المحـيط (٢٤٢، ٣/٢٢٧للّصـغاين (

٤٧٨.( 

 ).١٤ينظر مادة (زهد)، بالمأثور رقم: (   )١٥٣(

 ).٤ينظر مادة (حجم)، بالمأثور رقم: (   )١٥٤(

 ).٥ينظر مادة (حزز)، بالمأثور رقم: (   )١٥٥(
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 ).١ينظر مادة (جخر، جخو)، بالمأثور رقم: (   )١٥٦(

 ).٣٣ينظر مادة (وقب)، بالمأثور رقم: (   )١٥٧(

 ).١٩ينظر مادة (عبج)، بالمأثور رقم: (   )١٥٨(

 ).٢٩ينظر مادة (مسخ، ملخ)، بالمأثور رقم: (   )١٥٩(

 ).١١ينظر مادة (رمز، رمض)، بالمأثور رقم: (   )١٦٠(

 ).٣١ينظر مادة (نبج)، بالمأثور رقم: (   )١٦١(

 ).٢٥ينظر مادة (قعط)، بالمأثور رقم: (   )١٦٢(

 ).٣/١٩٧)، وشرح الشافية، للرضي (٣٣٣ينظر: الصاحبي (   )١٦٣(

 ).٤١٥)، وينظر: أبو تراب اللغوي وكتابه االعتقاب (١/٢٦هتذيب اللغة (   )١٦٤(

 ).١/٢١شرح الشافية، للرضي ( )،٣٢٩الصاحبي (ينظر:    )١٦٥(

 ).٤/٢٣ينظر: (   )١٦٦(

 ) (قحص).٤/٣٠) (حقص)، (٣/٥٣٨ينظر: (   )١٦٧(

 ) (قحص).٢/٣٢٤) (حقص)، (٢/٣١٠ينظر: (   )١٦٨(

لتقبُّض، والفعل منه: جَعن، فعـٌل ُمــماٌت، )، والَجْعن ا٢ينظر مادة (جعن)، بالمأثور رقم: (   )١٦٩(

ــة ( ــون ١/٤٤١)، ومجمــل اللغــة (٢/١٠٤ينظــر: جمهــرة اللغ ــد أن يك ــن دري ــّوز اب )، وج

ا مــن الجعــو، ينظــر: االشــتقاق، البــن دريــد  ــة (َفْعَلنــة)، والــواو أصــل، مشــتق� (َجْعَونــة) بزن

الشـيباين أنـه يقـال: )، وربما جاء صفة؛ فقد نقل أبو منصور األزهري عـن أبـي عمـرو ٢٩٤(

ــةٌ (رجــٌل  )، والقــاموس المحــيط ١/٣٨١)، أي: قصــير ســمين، ينظــر هتــذيب اللغــة (َجْعَون

)٤/٢١١ .( 

 ).٣/٤٧٠)، ومقاييس اللغة (٦/٢٤١٧)، والصحاح (١٤/٤٠٣ينظر: هتذيب اللغة (   )١٧٠(

لغـــة المحـــيط يف ال )،١/٢٤٠نـــوادر أبـــي مســـحل (ينظـــر (ُمْســـَتيِهر) بمعنـــى: اليقـــين، يف:    )١٧١(

وسيأيت ذكر لتداخل األصول (وهر، يهر، هيـر) فيهمـا،  )،٦/٤١٠هتذيب اللغة ( )،٤/٥٩(

 آخر البحث.
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 )، ومصادرها بالحاشية.١ينظر مادة (جخو)، بالمأثور رقم: (   )١٧٢(

 ).٣١/٤٤٤)، تاج العروس (٤/٩٤)، القاموس المحيط (٣/٦٧ينظر: المحكم (   )١٧٣(

 ).٣٢/١٦٣)، تاج العروس (٤/١١٤المحيط ( )، القاموس٦/٢٠٠ينظر: المحكم (   )١٧٤(

 )، ومصادرها بالحاشية.٩ينظر مادة (درق، ملس، ملق)، بالمأثور رقم: (   )١٧٥(

) (فخر)، وأّمـا ١٣/٣٠٥) (زخر)، (١١/٤١٥)، وتاج العروس (٥/١٠٦ينظر: المحكم (   )١٧٦(

ينظــر:  الكســائيُّ فيــراه بــالفتح: يفَخــر ويزَخــر؛ لمكــان حــرف الحلــق، والجمهــور بخالفــه،

 ). ١/٧١)، شرح الشافية، للرضي (٣٧٧المفصل (

 ).٣/٣٩٤)، تاج العروس (١/١١٠)، القاموس المحيط (٢/٥٠ينظر: المحكم (   )١٧٧(

 ).٣٣/٧٤)، تاج العروس (١٥٠، ٤/١٤٨)، القاموس المحيط (٢/٦٢ينظر: المحكم (   )١٧٨(

 ).١٧/٣٤٠( )، تاج العروس٦/١٠٩)، المحكم (٣/٣٩٨ينظر: المحيط يف اللغة (   )١٧٩(

 ).٩/٣٤٢)، تاج العروس (٤/١٨٢ينظر: المحكم (   )١٨٠(

 ).٥/٣٢٧)، تاج العروس (١/١٠٣ينظر: المحكم (   )١٨١(

 ).٢٠/٤٧)، تاج العروس (١/٨٨ينظر: المحكم (   )١٨٢(

واحد من االثنين َغَلَبة اآلخر يف الفعل المقصود لهما، فيسند الفعل إلى  أن يقصد كلُّ وهي:    )١٨٣(

 ).٢/٦٣)، الكنّاش، ألبي الفداء (١/٧٠ينظر شرح الشافية، للرضي ( ،الغالب منهما

 ).١٨)، الشافية (٣٧٦)، المفصل (٤/٦٨ينظر: الكتاب (   )١٨٤(

 ).٣/٤١٩)، المخصص (١/٣٥٦)، الجراثيم (٣٩ينظر: القلب واإلبدال، البن السكيت (   )١٨٥(

شـديدا، تنظـر يف: هتـذيب من معاين (قعط): شّدد على غريمه وصاح، وساق الدواّب سـوًقا    )١٨٦(

 ).٥/١١١)، مقاييس اللغة (٣/١١٥٤)، الصحاح (١/١٨٦اللغة (

)، ١/٨٨)، والمحكــم (١/١٤٦)، ومثلــه يف: المحــيط يف اللغــة (١/١٣٩ينظــر العــين: (   )١٨٧(

 ).٢/٦٨)، واألفعال، للسرقسطي (٢٢٠واألفعال، البن القوطية (

 ). ٥/١٧٩ن العرب ()، ولسا٢٠١-٣/٢٠٠ينظر: التكملة، للّصغاين (   )١٨٨(

)، جاء (رنـوُت عنـه) بمعنـى: ١/٣٧٧)، وأساس البالغة (١٠/٢٥٥ويف المحيط يف اللغة (   )١٨٩(
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 تغافلُت عنه، فتعّدى الفعل بـ(عن)، ويكون بضّد معناه لو تعّدى بـ(إلى).

)، متعّديا بـ(على)، فقيل: (أضّب على الشيء) بمعنى: أشرف عليـه، ٧/١٤وجاء يف العين (   )١٩٠(

)، يقــال: ٣/٢٣٤)، وتــاج العــروس (١/٥٤١)، ولســان العــرب (١/١٦٧: الصــحاح (ويف

 (أضّب على الشيء)، والمعنى: سكَت عليه، أو أمسك به.

 ).٣٥٦)، أسرار البالغة (٥١ينظر: المقتضب (   )١٩١(

َف اْعَلـْم أّن مِـْن َكالمِِهـم اْخـتِال«ولسيبويه نّص تأسيسّي لهذه العالقات الداللية، يقول فيـه:    )١٩٢(

الّلْفَظيِن الْختِالِف المعنَييِن، َواْختِالَف الّلْفَظيِن َوالمعنى َواِحٌد، َواّتفاَق الّلْفَظيِن َواْخـتِالَف 

 المعنََييِن، َوَسَترى َذلَِك إْن شاَء اهللا.

ــ   ــَب)، َواْخــتِالُف الّلْفَظ ــَس وَذَه ــو: (َجَل ــَو َنْح ــيِن ُه ــيِن الْخــتِالِف المعنََي ــاْختِالُف الّلْفَظ يِن َف

َوالمعنى واِحٌد َنْحو: (َذَهَب واْنَطَلَق)، َواّتفاُق الّلْفَظيِن َوالمْعنَـى ُمْخَتلِـٌف َقوُلـَك: (َوَجـْدُت 

، الكتــاب »َعَليــِه) مِــن اْلَمْوِجــَدِة، َو(َوَجــْدُت) إذا أرْدَت وْجــَداَن الضــاّلِة، وأْشــباُه هــذا كثيــرٌ 

ــة (١/٢٤( ــة يف اللغ ــر: دور الكلم ــم١٠٩)، وينظ ــز، ( )، عل ــون الين ــة، ج ــا ٧٣الدالل )، وم

 )، وما بعدها.١٤٥بعدها، علم الداللة، أحمد مختار (

 ).١١٢-٨٩)، نظريات علم الداللة المعجمي (٢٩٧ينظر: معجم المصطلحات اللسانية (   )١٩٣(

)، ومـا بعـدها، علـم الداللـة، جـون الينـز، ٢٢٥ينظر: دور الكلمة يف اللغة، ستيفن أولمان (   )١٩٤(

 )، وما بعدها.٧٩الداللة، أحمد مختار ()، علم ٤٩(

 ).٩٣ينظر: معجم المصطلحات اللسانية (   )١٩٥(

ـــة (   )١٩٦( ـــيط يف اللغ ـــر: المح ـــة (١/٢٦٣ينظ ـــذيب اللغ ـــم (١/٣٨٠)، هت )، ١/٢٠٢)، المحك

 ).٦/٢٠٧التكملة، للّصغاين (

)، تـــاريخ اإلســــالم ٤/٩٣)، وفيـــات األعيــــان (٤/١٧٠ينظـــر: األنســـاب، للســــمعاين (   )١٩٧(

)٢/٧٧٥.( 

 ) وضّمنه ألفاظ (كتاب اللباس).١/٣٩٢)، المخصص (١/١٣٩ينظر: العين (   )١٩٨(

منهـا شـيئا تحـت  بالعمامـة وال يجعـَل  أن يعـتمّ  :هـو، و»هنى عن االقتعـاطِ  أنه «: األثريف    )١٩٩(
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 ).٣/٣١٠)، الفائق يف غريب الحديث (٢/٥٣٧ينظر غريب الحديث، ألبي عبيد (ذقنه، 

 ).٩٧طلحات اللسانية (ينظر: معجم المص   )٢٠٠(

 ).٢٣٩)، إصالح المنطق (٥/٩٨ينظر معنى اإلطراق يف: العين (   )٢٠١(

 ). ١٤ينظر: معجم المصطلحات اللسانية (   )٢٠٢(

)، مجمــل اللغــة ١/٢٦٩ينظــر تفســير العَبجــة بالجاهــل واألحمــق، يف: المحــيط يف اللغــة (   )٢٠٣(

 ).٤/٢٠٥)، مقاييس اللغة (٣/٤٣٥(

 ).٢/٤٠٨)، إكمال اإلعالم (٢/٣٣١)، هتذيب اللغة (١/١١٥اللغة ( ينظر: المحيط يف   )٢٠٤(

 )، ومصادرها بالحاشية.٢٧)، بالمأثور رقم: (متج، متح، متخينظر مادة (   )٢٠٥(

 ).١٥/١٠٦تاج العروس (   )٢٠٦(

 ).٣/٥٢٤التكملة، للّصغاين (   )٢٠٧(

 ).١٧/٤٥٤تاج العروس (   )٢٠٨(

 ).٣/١٩٧)، ولسان العرب (٦/١٤٦هتذيب اللغة (   )٢٠٩(

 ).١/٤١٣أساس البالغة (   )٢١٠(

 ).٢/٢٤٣التكملة، للّصغاين (   )٢١١(

 ).١/٣٠٩القاموس المحيط (   )٢١٢(

 ).٤/٢٥٣)، والقاموس المحيط (٦/٢٧٢التكملة، للّصغاين (   )٢١٣(

 ).١/٢١٣وينظر أصل المأثور يف القاموس المحيط ( )،٦/١٩٧تاج العروس (   )٢١٤(

 ).١٣/٣٠٤تاج العروس (   )٢١٥(

)، ٦/٢٧٩)، ونقلـِت الجماعـُة رؤيتـه لهـا، يف: التكملـة، للّصـغاين (١/١٤٥ب اللغـة (هتذي   )٢١٦(

 ).٣٥/٤٣٧)، وتاج العروس (١٣/٢٩٨ولسان العرب (

 ).٣٤/٣٥٧وتاج العروس ( )،٦/٢٠٧، للّصغاين، (التكملةينظر:    )٢١٧(

 ).٢/٣٣٣ينظر: المحيط يف اللغة (   )٢١٨(

 ).١٧/٥٣٠اج العروس (وت )،٣/٥٨٣( ، للّصغاينالتكملةينظر:    )٢١٩(
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 ).١٧/٥٣٠ينظر: تاج العروس (   )٢٢٠(

 ).١٩/٤٢٦وتاج العروس ( )،٤/١٣٩( ، للّصغاينالتكملةينظر:    )٢٢١(

 ).٤/٢٠٥ومقاييس اللغة ( )،١/٣٨٧ينظر: هتذيب اللغة (   )٢٢٢(

 ).١/٤٦٣، للّصغاين (التكملةينظر:    )٢٢٣(

 ).١٣/٣٠٤وتاج العروس ( )،٣/١٥٠( ، للّصغاينالتكملةينظر:    )٢٢٤(

 ).١٣/٣٠٤ينظر: تاج العروس (   )٢٢٥(

 ).٧/٦١ينظر: المحيط يف اللغة (   )٢٢٦(

 ).١/٤٨٩( ، للّصغاينالتكملةينظر:    )٢٢٧(

 ).٤/٣١٦ينظر: المحيط يف اللغة (   )٢٢٨(

 ).٣/٢٤٢)، وهتذيب اللغة (٢/١٧٥ينظر: المحيط يف اللغة (   )٢٢٩(

 ).١٤/٣٨٥س (وتاج العرو )،٣/٢٢٧( ، للّصغاينالتكملةينظر:    )٢٣٠(

، بطبعَتيه: الكويتية والخيرية، ومعجم تاج العروس، هبمزة التعدية، يف »َجْمُتهْح أ«هكذا وقع    )٢٣١(

 التكملة، له، وفاًقا لبعض نسخ هتذيب اللغة، وسيأيت تحقيُق اللفظ يف نقدي للمأثور.

 ).٦/٣٩٤( ، للّزبيديالتكملة)، و٣١/٤٤٦ينظر: تاج العروس (   )٢٣٢(

 ).٤/٣١٥( ، للّزبيديالتكملة)، و٢٠/٥٠٥اج العروس (ينظر: ت   )٢٣٣(

 ).٨/١٣٨( ، للّزبيديالتكملةو )،٣٨/١٩٠ينظر: تاج العروس (   )٢٣٤(

 ).١٦/٥٢١ينظر: تاج العروس (   )٢٣٥(

 ).١/٣١٧ينظر: (   )٢٣٦(

، ٥/١٤٣)، (٤٧٥، ٣٧٣، ٣١٦، ٢٧٥، ٤/٢٠٦)، (٣٣٣، ٢/٦٧)، (١/١١٦ينظــــــــر: (   )٢٣٧(

١٧١، ٩/٥١)، (٣٣٦، ٨/١٧)، (٧/٦١)، (٤٦٧، ٤٥٨، ٢٧٧.( 

 ).٦/٢٢٨٢)، (٤/١٣٢٨)، (١٢٩٤ ،٣/١٢٠٣)، (١/٤٠٣ينظر: (   )٢٣٨(

 ).١/٥٣ينظر: (   )٢٣٩(

 ).٢/٣٩١)، (٤١٣، ٣٩٦، ٣٧٧ ،١/٤١٣ينظر: (   )٢٤٠(



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  علي بن موسى بن حممد شبريد. 

  

٧٣ 

 

)، ٣٤٥، ٣١٠، ١٧٩، ١٦٢، ١١٢، ٢/٣٩)، (٣٠٩، ٢١٣، ٢٠٥، ١/١٤٣ينظـــــــــــــــر: (   )٢٤١(

)٣١٢، ٤/٢٥٣)، (٣/١٣٥.( 

ـــــــــر: (   )٢٤٢( )، ٤/٤٥٨)، (٢٤٢، ٢٢٧، ٣/٦)، (٢/٢٤٣)، (٤٨٩، ٢٨٥، ٢١٥، ١/١٧٩ينظ

)٦/٣٨٨.( 

 ).٨٥حرف الغين/()، ١٩٢حرف الطاء/العباب (ينظر:    )٢٤٣(

 )، ١٤/٧٥)، (٤٥٨ ،٣٧٩ ،٨/٧٠)، (٥/١٤)، (١/١١٧ينظر: (   )٢٤٤(

 ).٣٧/١٨١)، (٢٠/٥٠٥)، (٤٧٨، ١٤/٣٨٦)، (٣/١٨٣)، (١/٣٣٥ينظر: (   )٢٤٥(

ا يف مادة (درق)، بالمأثور رقم: ( )،٥/٤٨التكملة، للّصغاين (   )٢٤٦(  ). ٩وينظر النّص تام�

ا يف مادة (عثن)، بالمأثور رقم: (٣٥/٣٧٣تاج العروس (   )٢٤٧(  ). ١٣)، وينظر النّص تام�

ا يف مادة (جخر)، بالمأثور رقم: ( )،٣٧/٣٢٦تاج العروس (   )٢٤٨(  ). ١وينظر النّص تام�

ا يف مادة ()، وينظر النّص ١١/٤١٦تاج العروس (   )٢٤٩(  ).١٣)، بالمأثور رقم: (زخرتام�

 ).٢/٣٩القاموس المحيط (   )٢٥٠(

ا يف مادة (وقب)، بالمأثور رقم: (٤/٣٥٧تاج العروس (   )٢٥١(  ).٣٣)، وينظر النّص تام�

 ).١/١٤٣القاموس المحيط (   )٢٥٢(

ا يف مادة (درق)، بالمأثور رقم: )،٥/٤٨التكملة، للّصغاين (   )٢٥٣(  ).٩( وينظر النّص تام�

ا يف مادة (رمز)، بالمأثور رقم: (٤/٧٥التكملة، للّصغاين (   )٢٥٤(  ).١١)، وينظر النّص تام�

ا يف مادة (وقش)، بالمأثور رقم: ( )،٣/٥٢٤التكملة، للّصغاين (   )٢٥٥(  ).٣٤وينظر النّص تام�

 ).٦/١٩٧)، وتاج العروس (٢/٣٦١لسان العرب (   )٢٥٦(

ا يف مادة (متج)، بالمأثور رقم: ()، وي١١/٨ينظر: هتذيب اللغة (   )٢٥٧(  ).٢٧نظر النّص تام�

ا يف مادة (جخى)، بالمأثور رقم: ( )،٦/٣٨٨التكملة، للّصغاين (   )٢٥٨(  ). ١وينظر النّص تام�

ا يف مادة (متج)، بالمأثور رقم: ( )،١/٤٨٩التكملة، للّصغاين (   )٢٥٩(  ). ٢٧وينظر النّص تام�

ا يف مادة (مرط)، بالمأثور رقم: ()، و١٩٢/حرف الطاء(العباب،    )٢٦٠(   ).٢٨ينظر النّص تام�

ا يف مادة (حقص)، بالمأثور رقم: (٣/٥٣٨التكملة، للّصغاين (   )٢٦١(  ). ٦)، وينظر النّص تام�
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وينظـر نـّص الــمأثور  )،٤٧٨)، (١٤/٣٨٦وتاج العـروس ( )،٣/٢٢٧التكملة، للّصغاين (   )٢٦٢(

 ). ٣٥يف مادة (وهر)، َورقم: (

 ).١/٤٦٣تكملة، للّصغاين (ال   )٢٦٣(

 ).١٩ينظر نّص الـمأثور يف مادة (عبج، عبك)، برقم: (   )٢٦٤(

 ).٦وينظر نّص الـمأثور يف مادة (حقص)، برقم: ( )،٣٣٤-٢/٣٣٣يف اللغة (المحيط    )٢٦٥(

 ).١٩وينظر نّص الـمأثور يف مادة (عبج)، برقم: ( )،١/٢٦٩يف اللغة (المحيط    )٢٦٦(

 ).٢٧وينظر نّص الـمأثور يف مادة (متج)، برقم: ( )،٧/٦١(يف اللغة المحيط    )٢٦٧(

 ).٣٢وينظر نّص الـمأثور يف مادة (وبع، وبغ)، برقم: ( )،٥/١٤٣يف اللغة (المحيط    )٢٦٨(

مـن كتـاب  نصـوٌص يف بحـث بعنـوان ( عـامر بـاهر أسـمير الحيـالي،جمع بعض نصوصه د.    )٢٦٩(

أبحـاث كليـة الرتبيـة شـرها يف مجلـة )، ونتكملة العين للخـارزنجي: جمـع وتوثيـق ودراسـة

م، ثــم جمــَع ٢٠٠٧إبريل/نيســان  )،٤)، العــدد (٤المجلــد (، جامعــة الموصــل، األساســية

َحْيـدر كـريم  ود. ،َنبـأ عبـد األميـر الحميـداوينصوصه من المحيط يف اللغة، البـن عّبـاد، أ. 

ويدي )، نشـرة لعـينالتكملـة علـى كتـاب ام، تحـت عنـوان (٢٠١٢، وأخرجاه كتاًبا عـام السُّ

 .مكتبة لبنان

)، وقــد حَمــل األزهــريُّ علــى ١/٣٣نقــل ذلــك أبــو منصــور األزهــري يف: هتــذيب اللغــة (   )٢٧٠(

؛ فوصــفه بالغفلــة وقِّلــِة الفطنــة َوضــعِف الفهــم، ورأى عملــه تصــحيًفا وتغييــًرا  الخــاْرَزنجيِّ

لشيخ محمد )، وينظر انتصاف ا٤٠-١/٣٣وإزالة للعربية عن وجوهها، ينظر هتذيب اللغة (

ـــ( ــه الموســوم ب ــه يف بحث ــه المحــيط يف اللغــةحســن آل ياســين ل ــاد وكتاب ــن عب )، الصاحب ب

 ).٢٤٢-٢٤٠(ص

 ).٣)، وينظر النّص يف مادة (جمل)، بالمأثور رقم: (٦/١٤٣العين (  ) ٢٧١(

ل: ، وقـاهتكبيـرُ  كَ رِ ُتـا وَ رً صـغّ ى يف الكالم مُ رَ َج  امّ و(ُجَميٌل) عند سيبويه م )،٦/١٤١العين (  ) ٢٧٢(

 ).٣/٤٧٧، ينظر: الكتاب (»هو البلبل«

 ).٢/٤٦٩التكملة، للّصغاين (  ) ٢٧٣(
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 ).١٠/٥٧٦)، وتاج العروس (٤/١٨٣لسان العرب (   )٢٧٤(

 ).١/١٣٩العين (  ) ٢٧٥(

 ).٢٥ينظر النّص يف مادة (قعط)، بالمأثور رقم: (  ) ٢٧٦(

 ).٤/١٦٦)، من تحقيق هتذيب اللغة (٥ينظر الحاشية (  ) ٢٧٧(

 )، (ط. الخيرية).٨/٢٣٨ط. الكويتية)، () (٣١/٤٤٦(   )٢٧٨(

وينظر نّص الـمأثور يف مادة (حجم)،  )،١٢/١١٦لسان العرب ()، و٤/١٦٦هتذيب اللغة (  ) ٢٧٩(

 ).٤برقم: (

ــة (   )٢٨٠( ــرة اللغ ــحاح (١/٣٧ينظــر: جمه ــهيل (٣/١٠٨٤)، الص ــرح التس ــد ٣/٤٥٠)، ش )، وق

ْيِء فَأْحَجمَ ُيقاُل: َح «جمعها ابُن منظور، نقال عن ابن بّري، فقال:  َكَفْفُتـُه  :َأي ،َجْمُته َعِن الشَّ

، َوُهَو مَِن النََّواِدرِ  ـْيِء فـَأْحَجم :مِْثُل  ،فَكفَّ : ُيَقاُل َحَجْمته َعِن الشَّ يٍّ . َقاَل اْبُن َبرِّ  ،كَبْبُته فَأكبَّ

وَأشـنََق ُهـَو إِذا َرَفـَع رْأسـه، َكَفْفُتُه َعنُْه وَأْحَجـَم ُهـَو وَكَبْبُتـه وَأَكـبَّ ُهـَو، وَشـنَْقُت البعيـَر  :َأي

وَنَسْلُت ريَش الطَّائِِر وَأْنَسَل ُهـَو، وَقَشـَعِت الـريُح الغـيَم وَأْقَشـَع ُهـَو، وَنَزْفـُت البئـَر وَأْنَزَفـْت 

 ).١٢/١١٦، لسان العرب (»ِهَي، وَمَرْيُت الناقَة وَأْمَرْت ِهَي إِذا َدرَّ لبنُها

 ).٣١/٤٤٥تاج العروس (   )٢٨١(

 ).الخيرية(ط.  )،٣/٤٦٥)، (الكويتية(ط.  )،١٣/٣٠٤اج العروس (ت   )٢٨٢(

 )، (ط. الخيرية).٣/٤٦٥تاج العروس (   )٢٨٣(

 ).٣/١٥٠ينظر: التكملة، للّصغاين (   )٢٨٤(

التكملـة، للّصـغاين  )،٣/٢٦٤المحكـم ( )،٥/٧٣( )، هتـذيب اللغـة٣/٢٣٤العين (ينظر:    )٢٨٥(

 ).٤/٢٩( حيط)، القاموس الم١١/٥١٦)، لسان العرب (٥/٤٦٨(

مقـاييس اللغـة  )،٥/٦٥هتـذيب اللغـة ( )،٢/٤١٦)، ديـوان األدب (٣/٢٣٠العين (ينظر:    )٢٨٦(

 ).٥/١٨٢٧)، الصحاح (٥/٤٠٢(

 ).٢/٤٣٦للعوتبي ( ،اإلبانة )،٥/٦٥( هتذيب اللغة )،٢/٢٦٦الزاهر (ينظر:    )٢٨٧(

فيه تأثيـٌل  تور الصاعديللدك)، و١/٥( تداخل األصول اللغوية وأثره يف بناء المعجمينظر:   ) ٢٨٨(
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 واٍف وتمثيٌل.

 ).٣٥ينظر نّص الـمأثور يف مادة (وهر)، برقم: (  ) ٢٨٩(

 ).٦/٤١٠هتذيب اللغة ( )،٤/٥٩المحيط يف اللغة (ينظر:    )٢٩٠(

ومـادة  )،٢/١٦٢)، والقاموس المحـيط (٣/٢٢٧ينظر مادة (وهر) يف: التكملة، للّصغاين (   )٢٩١(

 ).٢/١٧٠)، والقاموس المحيط (٣/٢٤٢(يهر) يف: التكملة، للّصغاين (

 ).٥/٢٧٠اللسان (ينظر:    )٢٩٢(

)، ٧/١٧)، ولســان العــرب (٣/٥٣٨)، والتكملــة، للّصــغاين (٤/٢٣ينظـر: هتــذيب اللغــة (  ) ٢٩٣(

  ).١٧/٥٣٠)، وتاج العروس (٢/٣١٠والقاموس المحيط (

عــروس )، وتــاج ال٢/١١٢)، والقــاموس المحــيط (٣/١٥٠ينظــر: التكملــة، للّصــغاين (   )٢٩٤(

)١٣/٣٠٤.( 

 ).٢/٣٦١)، ولسان العرب (١١/٨ينظر: هتذيب اللغة (  ) ٢٩٥(

* * * 
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 المصادر والمراجع قائمة

 

الكـريم خليفـة  الـدكتور عبـد :اإلبانة يف اللغة العربية، تأليف سـلمة بـن مسـلم العـوتبي، تحقيـق - 

م، مــن منشــورات وزارة الــرتاث ١٩٩٩ - هـــ١٤٢٠ان، الطبعــة األولــى، ورفاقــه، مؤسســة ُعمــ

 القومي والثقافة العمانية.

، للـدكتور عبـد الـرزاق الصـاعدي، يبـا ودراسـةتجمعـا وترأبو تراب اللغوي وكتابه االعتقـاب:  - 

 م.٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢، ١١٥و ١١٤، العددين: ٣٤مجلة الجامعة اإلسالمية، س 

 الـرتاث، تحقيـق مركـز الزمخشـري، عمر بن محمود القاسم أبي اهللا جار فتألي البالغة، أساس - 

 .م١٩٨٥ القاهرة، للكتاب، العامة المصرية الهيئة

بيـدي، حقـق مقدمتـه الـدكتور عبـد العلـي  -  استدراك الغلط الواقع يف كتاب العـين، ألبـي بكـر الزُّ

وسـي، مطـابع دار البعـث، الودغيري، وحقق الباقي منه وقـّدم لـه الـدكتور صـالح مهـدي الفرط

 م، من منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤دمشق، الطبعة األولى، 

ــحاب -  ــة األص ــتيعاب يف معرف ــيال ،االس ــري القرطب ــرب النم ــد ال ــن عب ــقب ــد  :، تحقي ــي محم عل

 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢الطبعة األولى، ، دار الجيل، بيروت، البجاوي

لشيخ عبد القـاهر الجرجـاين، قـرأه وعّلـق عليـه أبـو فهـر محمـود محمـد أسرار البالغة، تأليف ا - 

 م.١٩٩١ - هـ١٤١٢ودار المدين، جدة، الطبعة األولى،  ،شاكر، مطبعة المدين، القاهرة

السـالم هـارون، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة،  عبـد :االشتقاق، تأليف أبي بكر ابن دريـد، تحقيـق - 

 م.١٩٩١ - هـ١٤١١الطبعة األولى، 

أحمــد محمــد شــاكر وعبــد الســالم محمــد  :إصــالح المنطــق، البــن الســّكيت، شــرح وتحقيــق - 

 م.١٩٨٧هارون، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، 

 ،طـرابلس ،المنشـأة العامـة للنشـر والتوزيـع، لدكتور عبـد الحميـد الشـلقاينل ،األعـراب الـرواة - 

 م.١٩٨٢ - هـ١٣٩١، يةالطبعة الثان، الجماهيرية الليبية العربية
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 ،سعد بـن حمـدان الغامـدي :تحقيقبن مالك الطائي الجياين، ، العالم بتثليث الكالمإكمال اإل - 

ــرى ــة أم الق ــة ،جامع ــة المكرم ــة ، مك ــة المملك ــعوديةالعربي ــى،  ،الس ــة األول ـــ١٤٠٤الطبع  - ه

 .م١٩٨٤

نصــر بــن تــأليف األشــعار، األمكنــة والميــاه والجبــال واآلثــار ونحوهــا المــذكورة يف األخبــار و - 

حمـد الجاسـر، مركـز الملـك فيصـل للبحـوث والدراسـات  :عبدالرحمن اإلسكندري، تحقيـق

 م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥، الطبعة األولىالرياض،  ،الرياض، دارة الملك عبد العزيز ،اإلسالمية

 هيم، دارإبـرا الفضـل أبـو محمـد :القفطـي، تحقيـق الـدين النحـاة، لجمـال أنباه على الرواة إنباه - 

 .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٦ األولى، بيروت، الطبعة الثقافية، الكتب ومؤسسة العربي، القاهرة، الفكر

 اليمـاين، المعلمـي يحيـى بـن الرحمن األنساب، للسمعاين، اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه عبد - 

 م.١٩٧٧ - هـ١٣٩٧ األولى، الطبعة آباد، حيدر العثمانية، المعارف دائرة مجلس مطبعة

 الفضـل أبـو محّمـد :تحقيـق لجـالل الـدين السـيوطّي، والنحاة، اللغوّيين طبقات يف الوعاة بغية - 

 م.١٩٦٥ - هـ١٣٨٤األولى،  الطبعة الحلبّي، البابي عيسى مطبعة إبراهيم،

 - هــ١٣٠٦تاج العروس من جواهر القـاموس، للمرتضـى الزبيـدي، المطبعـة الخيريـة، مصـر،  - 

 هـ.١٣٠٧

عبــد الســتار أحمــد فــراج  :س مــن جــواهر القــاموس، للمرتضــى الزبيــدي، تحقيــقتــاج العــرو - 

وزمالئــه، مطبعــة حكومــة الكويــت، ســنّي الطبــع مختلفــة، سلســلة الــرتاث العربــي، المجلــس 

 الوطني للثقافة والفنون واآلداب، وزارة اإلعالم الكويتية.

الـذهبي، حققـه وضـبط نصـه الـدين  واألعالم، تأليف شـمس المشاهير ووفيات اإلسالم تاريخ - 

معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت/لبنان، الطبعـة األولـى،  عواد وعّلق عليه الدكتور بشار

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤

دار الغـرب  ،الـدكتور بشـار عـواد معـروف :، تحقيـقبكر الخطيب البغداديألبي  ،تاريخ بغداد - 

 م.٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢الطبعة األولى، ، بيروت ،اإلسالمي



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  علي بن موسى بن حممد شبريد. 

  

٧٩ 

عمـادة  ،اج الصـاعديعبد الرزاق بن فرّ  ، للدكتورتداخل األصول اللغوية وأثره يف بناء المعجم - 

ــة المنــورة، الممل ــة الســعوديةكــالبحــث العلمــي، الجامعــة اإلســالمية بالمدين الطبعــة  ،ة العربي

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢األولى، 

دار ، حمـد الجاسـر :دراسـةتحقيـق و، بي علي هارون بن زكريا الهجري، ألالتعليقات والنوادر - 

 .هـ١٤١٣ ،الطبعة األولى، الرياض ،اليمامة

َنبـأ عبـد األميـر ، ألبـي حامـد الخـارزنجي، جمـَع نصوصـه األسـتاذة التكملة علـى كتـاب العـين - 

ويديكالحميداوي، والد  م. ٢٠١٢، مكتبة لبنان، نشرة تور َحْيدر كريم السُّ

الحسن بن محمد بن الحسن ، تأليف وصحاح العربية التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة - 

محمــد أبــو الفضــل و إبــراهيم إســماعيل األبيــاريو عبــد العلــيم الطحــاوي :، تحقيــقالصــغاين

 م.١٩٧٩-م١٩٧٠، مطبعة دار الكتاب، القاهرة، الطبعة األولى، إبراهيم

، بيــديزَّ محمــد مرتضــى ال، لالتكملــة والــذيل والصــلة لمــا فــات صــاحب القــاموس مــن اللغــة - 

 ، الطبعـة األولـى،العامـة لشـؤون المطـابع األميريـة الهيئـة وزمالئـه،مصطفى حجـازي  :تحقيق

 م.١٩٨٦ - هـ١٤٠٦

أحمـد بـن عبـد القـادر القيسـي،  البـن مكتـوم ،تلخـيص أخبـار النحـويين=تلخيص ابن مكتـوم  - 

 .تيمور)-، (تاريخ)٢٠٦٩(رقم تحت  ،دار الكتب المصريةمحفوظة ب نسخة

 المصــرية الــدار ورفاقــه، هــارون الســالم عبــد :تحقيــق األزهــري، منصــور ألبــي اللغــة، بهتــذي - 

 .م١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ القاهرة، والرتجمة، والنشر للتأليف

قــدم لــه الــدكتور  ،حققــه محمــد جاســم الحميــدي، بــن قتيبــة الــدينوري، المنســوب الالجــراثيم - 

 م.١٩٩٧، وزارة الثقافة، دمشق ، نشرةمسعود بوبو

حيدر  العثمانية، المعارف دائرة طبعة عن مصّورة بيروت، صادر، دار دريد، البن اللغة، هرةجم - 

 .ـه١٣٤٤ الهند، آباد،

دار ، لجنة مـن العلمـاء :تحقيق، حزم األندلسي القرطبي الظاهري، البن جمهرة أنساب العرب - 

 م.١٩٨٣ - هـ١٤٠٣الطبعة األولى،  ،بيروت ،الكتب العلمية



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 رِكدالـمو اَألعرايب ركتبةٌ للمأثورِ«الـمواألثرِ دراسةٌ لغوي«  
� �

٨٠ 

مــن أشــعار المحــدثين والقــدماء، ألبــي عبــد اهللا العبــد لكــاين الــزوزين، وضــع فــاء حماســة الظر - 

ــة، بيــروت، الطبعــة األولــى،  :حواشــيه  - هـــ١٤٢٢خليــل عمــران منصــور، دار الكتــب العلمي

 .م٢٠٠٢

إبـراهيم  :حياة الحيوان الكربى، تأليف كمال الدين محمـد بـن موسـى الـدميري، عنـي بتحقيقـه - 

 م.٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦دمشق، الطبعة األولى،  صالح، دار البشائر،

الدكتور كمال بشر، مكتبة الشباب،  :دور الكلمة يف اللغة، تأليف ستيفن أولمان، ترجمه للعربية - 

 م.١٩٩٠القاهرة، 

 العامـة الهيئـة عمـر، مختـار أحمـد الـدكتور :تحقيـق الفارابي، إبراهيم أبي تأليف األدب، ديوان - 

 .العربية اللغة مجمع مطبوعات من م،١٩٧٥ - هـ١٣٩٥ القاهرة، ،األميرية المطابع لشؤون

الـدكتور حـاتم  :الزاهر يف معاين كلمات الناس، ألبي بكر محمـد بـن القاسـم األنبـاري، تحقيـق - 

 م.١٩٨٧الضامن، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الثانية، 

حة، للـدكتور عبـد الـرحمن الحـاج صـالح، عند العرب ومفهـوم الفصـا السماع اللغوي العلمي - 

 م.٢٠١٢موفم للنشر، الجزائر، 

المكتبـة الدكتور حسن أحمد العثمان، نشرة  :تحقيقبن الحاجب، ال ،الشافية يف علم التصريف - 

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ ،ولىالطبعة األ ،السعودية، المملكة العربية مكة المكرمة، المكية

 بــدوي محمــد والــدكتور الســيد الــرحمن عبــد الــدكتور :قيــقتح مالــك، البــن التســهيل، شــرح - 

 .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠ األولى، الطبعة القاهرة، والنشر، للطباعة هجر المختون،

 األسـاتذة محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد :تحقيق، رضي الدين االسرتاباذي، لشافيةالشرح  - 

 - هــ١٤٠٢، الطبعة األولى، بيروت ،دار الكتب العلمية، محمد الزفزافو محمد نور الحسنو

 .م١٩٨٢

 مجلــة المــورد، للشــيخ محمــد حســن آل ياســين، الصــاحب بــن عبــاد وكتابــه المحــيط يف اللغــة - 

 .م١٩٧٣ ،المجلد الثاين ،العدد الرابع العراقية،

السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البـابي الحلبـي،  :الصاحبي، ألحمد بن فارس اللغوي، تحقيق - 

 م.١٩٧٧ - هـ١٣٩٧ ،القاهرة



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  علي بن موسى بن حممد شبريد. 

  

٨١ 

 أحمـد :تحقيـق الجـوهري، حّمـاد بـن إسـماعيل تـأليف العربيـة، وصحاح اللغة تاج= الصحاح - 

 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ الثالثة، الطبعة بيروت، للماليين، العلم دار عّطار، عبدالغفور

، عبـد السـّتار أحمـد فـّراج، دار المعـارف، القـاهرة :طبقات الشعراء، عبد اهللا بن المعتّز، تحقيق - 

 م.١٩٨١الطبعة الرابعة، 

الشـيخ محمـد  :العباب الزاخر واللباب الفاخر، حرف الطاء، تـأليف الحسـن الّصـغاين، تحقيـق - 

م، مــن منشــورات وزارة ١٩٧٩حســن آل ياســين، دار الرشــيد للنشــر، بغــداد، الطبعــة األولــى، 

 الثقافة واإلعالم، الجمهورية العراقية.

الشـيخ محمـد  :، حرف الغين، تأليف الحسـن الّصـغاين، تحقيـقالعباب الزاخر واللباب الفاخر - 

م، مــن منشــورات وزارة ١٩٨٠حســن آل ياســين، دار الرشــيد للنشــر، بغــداد، الطبعــة األولــى، 

 الثقافة واإلعالم، الجمهورية العراقية.

 م.١٩٩٢علم الداللة، تأليف الدكتور أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الثالثة،  - 

وكـاظم  ،وحلـيم حسـن فـالح ،عبـد المجيـد ماشـطة :علم الداللة، تـأليف جـون الينـز، ترجمـة - 

 م.١٩٨٠حسين باقر، منشورات كلية اآلداب، جامعة البصرة، العراق، 

 إبـراهيم والـدكتور ،المخزومـي مهـدي الـدكتور :تحقيـق الفراهيـدي، أحمـد بن للخليل العين، - 

 .م١٩٨٠ بغداد، للنشر، الرشيد دار السامرائي،

العــين، للخليــل بــن أحمــد، نســخة محفوظــة يف مكتبــة مجلــس الشــورى بطهــران، تحــت رقــم  - 

 ع).١٨١٣-٥٦٥٤(

 ،بـاويعزعبـد الكـريم إبـراهيم ال :الخّطابي، تحقيق سليمان البستي ، تأليف أبيغريب الحديث - 

، الثانيــةلطبعــة جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، ا، خــرج أحاديثــه عبــد القيــوم عبــد رب النبــي

 ، من منشورات معهد البحوث العلمية.م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢

 ،بغداد، مطبعة العاين ،عبد اهللا الجبوري رالدكتو :ق، تحقيبن قتيبة الدينوريال ،غريب الحديث - 

 هـ.١٣٩٧الطبعة األولى، 



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 رِكدالـمو اَألعرايب ركتبةٌ للمأثورِ«الـمواألثرِ دراسةٌ لغوي«  
� �

٨٢ 

الـدكتور حسـين محمـد محمـد  :، تحقيـقعبيد القاسم بن سالم الهـروي ألبي ،غريب الحديث - 

 ،ون المطـابع األميريـة، القـاهرةؤشرف، مراجعة األستاذ عبد السالم هـارون، الهيئـة العامـة لشـ

 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤الطبعة األولى، 

محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم  :الفائق يف غريب الحـديث، للعالمـة جـار اهللا الزمخشـري، تحقيـق - 

 م.١٩٩٣ - هـ١٤١٤وعلي النجدي ناصف، دار الفكر، بيروت، 

، مجلة المجمع العلمي العربـي، بدمشـق سـوريا، لشيخ عبد القادر المغربيل األعراب،حاء فص - 

 م.١٩٢٩آذار  - هـ١٣٤٧المجلد التاسع، الجزء الثالث، رمضان 

خالد فهمـي، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة،  :فقه اللغة وسر العربية، ألبي منصور الثعالبي، تحقيق - 

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٨الطبعة األولى، 

 م.١٩٧١رضا تجدد، طهران،  :بن النديم أبو الفرج محّمد بن إسحاق، تحقيقالالفهرست،  - 

 الجيــل، ، دارنصـر الهــورينيتصــحيح  آبـادي، الفيــروز الـدين مجــد تـأليف المحــيط، القـاموس - 

 مصورة عن طبعة البابي الحلبي. بيروت،

 هنشـر)، ن العربـييف اللَسـالكنـز اللغـوي (كتـاب القلب واإلبدال، البـن السـكيت، نشـر ضـمن  - 

ــ ــدكتور وعّل ــيه ال ــرأق حواش ــت هفن ــة الكا، وغس ــة ثالمطبع ــاءوليكي ــوعيين لآلب ــروت، اليس ، بي

 م.١٩٠٣

الطبعـة الثانيـة،  ،القـاهرة ،علـي فـوده، مكتبـة الخـانجي :، تحقيـقبـن القوطيـة، الكتاب األفعال - 

 .م١٩٩٣

حســين محمــد محمــد  :تحقيــقي، المعــافري القرطبــي السرقســطألبــي عثمــان  ،كتــاب األفعــال - 

، مؤسسة دار الشعب للصـحافة والطباعـة والنشـر، القـاهرة ،مراجعة محمد مهدي عالم ،شرف

 م.١٩٧٥ - هـ١٣٩٥

مطبعة دائـرة ، رواية أبي حاتم سهل بن محمد السجستاين، بألبي عبيدة بن المثنى، كتاب الخيل - 

 .م١٩٣٩ - هـ١٣٥٨ ،الطبعة األولى، حيدر آباد الدكن، المعارف العثمانية

، دار أسـامة، عّمـان/األردن، البـدريسـلمان نعـيم للدكتور كتاب العين يف ضوء النقد اللغوي،  - 

 م.١٩٩٩الطبعة األولى، 



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  علي بن موسى بن حممد شبريد. 
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 - هــ١٣٨٠ عـّزة حسـن، دمشـق، :كتاب النـوادر، تـأليف أبـي مسـحل األعـراب، عنـي بتحقيقـه - 

 .اللغة العربية بدمشق مجمع منشورات من م،١٩٦١

ــد الســال :تــاب، لســيبويه، تحقيــقالك -  ــة،  معب ــة الخــانجي، القــاهرة، الطبعــة الثالث هــارون، مكتب

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨

الملـك المؤيـد صـاحب  ،الفـداء عمـاد الـدين إسـماعيل، ألبـي ي النحو والصـرفاش يف فنَّ الكنّ  - 

ر، المكتبـة العصـرية للطباعـة والنشـ، الدكتور رياض بـن حسـن الخـوام :دراسة وتحقيق، حماة

 م.٢٠٠٠ ، الطبعة األولى،لبنان/بيروت

ــرب -  ــان الع ــارل ،لس ــور األنص ــن منظ ــدين اب ــال ال ــادر ي،جم ــروت ،دار ص ــة ،بي ــة الثالث  ،الطبع

 .هـ١٤١٤

ي، مطبعة الفيصـل هادي حسن حمود :حققه ،حمد بن فارسأبو الحسين أ هصنف، مجمل اللغة - 

مـن منشـورات معهـد المخطوطـات م، ١٩٨٥ - هـ١٤٠٥اإلسالمية، الكويت، الطبعة األولى، 

 العربية، المنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.

مجلــة المجمــع  الفرطوســي،مهــدي صــالح  للــدكتورمحاولــة جديــدة يف دراســة كتــاب العــين،  - 

 م.١٩٧٨العلمي العراقي، الجزء األول، المجلد الثامن والثالثين، 

 السقا مصطفى :تحقيق سيده، بن إسماعيل بن علي تأليف اللغة، يف األعظم والمحيط المحكم - 

 .مختلفة الطبع سني القاهرة، العربية، المخطوطات معهد وآخرون،

  محمــد حســن  :، تحقيــقإســماعيل بــن عبــاد الصــاحب، تــأليف أبــي القاســم المحــيط يف اللغــة - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٤، عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولى، آل ياسين

دار إحياء الـرتاث  ،م جفاليخليل إبراه :تحقيق سيده، بن إسماعيل بن علي ، تأليفالمخصص - 

 .م١٩٩٦ - هـ١٤١٧الطبعة األولى،  ،بيروت ،العربي

 دار الجنـابي، طـارق الـدكتور :تحقيـق األنباري، القاسم بن محمد بكر ألبي والمؤنث، المذكر - 

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ الثانية، الطبعة بيروت، العربي، الرائد
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   الـدين عفيـف محمـد الزمـان، ألبـي حـوادث مـن يعتـرب مـا معرفة يف اليقظان وعربة الجنان مرآة - 

 الطبعـة بيروت/لبنان، العلمية، الكتب دار المنصور، خليل حواشيه وضع اليافعي، سليمان ابن

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٧ األولى،

 المـولى جـاد أحمـد حّمـدم :تحقيـق الـدين السـيوطّي، لجـالل وأنواعها، اللغة علوم يف المزهر - 

 الحلبــّي، البــابي عيســى الرابعــة، الطبعــة إبــراهيم، الفضــل أبــو ومحّمــد البجــاوّي  محّمــد وعلـّي 

 .م١٩٥٨ القاهرة،

الحميد الشلقاين، المنشأة العامـة للنشـر والتوزيـع، طـرابلس، ليبيـا،  مصادر اللغة، للدكتور عبد - 

 .م١٩٨٢الطبعة الثانية، 

الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،  ، نشرةثروت عكاشة :تحقيق ،ة الدينوريتيب، البن قالمعارف - 

 .م١٩٩٢الطبعة الثانية،  ،القاهرة

 إحسـان :تحقيـق الحمـوي، األديـب، تـأليف يـاقوت معرفـة إلـى األريب إرشاد = األدباء معجم - 

 م.١٩٩٣ - هـ١٤١٤ األولى، بيروت/لبنان، الطبعة اإلسالمي، الغرب عباس، دار

 - هــ١٤١٠، تأليف محمد بن ناصـر العبـودي، دار اليمامـة، الطبعـة الثانيـة، م بالد القصيممعج - 

 م، ضمن سلسلة المعجم الجغرايف للبالد العربية السعودية.١٩٩٠

 م.١٩٩٥ الثانية، بيروت/لبنان، الطبعة صادر، معجم البلدان، لياقوت الحموي، دار - 

ــأليف  دراســة :معجــم الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي -  إلزالــة الشــّك يف نســبة العــين للخليــل، ت

 هـ١٤٢٢، ، مراجعة الدكتور عامر النّجار، عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولىالوهاب مّال عبد

 م.٢٠٠١ -

عبـد السـتار أحمـد فـراج،  :معجم الشعراء، ألبي عبيد اهللا محمد بـن عمـران المرزبـاين، تحقيـق - 

)، الهيئـة العامـة ٩٣م، سلسلة الـذخائر (٢٠٠٣الطبعة الثانية، الشركة الدولية للطباعة، القاهرة، 

 لقصور الثقافة.

ناديـة  ةمعجم المصطلحات اللسانية، للدكتور عبـد القـادر الفاسـي الفهـري، بمشـاركة الـدكتور - 

 م.٢٠٠٩العمري، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، الطبعة األولى، 
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 الجيـل، دار هـارون، السـالم عبد :تحقيق فارس، بن حمدأ الحسين ألبي اللغة، مقاييس معجم - 

 .م١٩٩١ - هـ١٤١١ األولى، الطبعة بيروت،

الدكتور خالد إسماعيل  :المفصل يف صنعة اإلعراب، ألبي القاسم الزمخشري، تحقيق ودراسة - 

 م.٢٠١٤حّسان، مكتبة اآلداب، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

يمة، مــن منشــورات المجلــس األعلــى ضــع قعبــد الخــالمحمــد  :المقتضــب، للمــربد، تحقيــق - 

 .م١٩٦٦ - هـ١٣٨٦للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 

مكتبـة  ،أحمـد عبـد المجيـد هريـدي الـدكتور :ق، تحقيـعلـي القـالي، ألبي المقصور والممدود - 

 م.١٩٩٩ - هـ١٤١٩الطبعة األولى،  ،القاهرة ،الخانجي

د يف اللغةـال -  دكتور الـ :تحقيـق)، كـراع النمـل(الُهنائي األزدي، الملقب بـعلي بن الحسن ، لُمنَجَّ

ــار عمــر،  ــأحمــد مخت ــاقيوال ــد الب ــب، القــاهرة ،دكتور ضــاحي عب ــة، ، عــالم الكت الطبعــة الثاني

 م.١٩٨٨

ـــعرهم -  ـــض ش ـــاهبم وبع ـــاهبم وأنس ـــاهم وألق ـــعراء وكن ـــماء الش ـــف يف أس ـــف والمختل   ، المؤتل

دار الجيـل،  ،األسـتاذ الـدكتور ف. كرنكـوعليـه ألبي القاسم ابن بشر اآلمـدي، صـّححه وعّلـق 

 .م١٩٩١ - هـ١٤١١الطبعة األولى،  ،بيروت

 السامرائي، إبراهيم :األنباري، تحقيق الدين كمال الربكات ألبي األدباء، طبقات يف األلباء نزهة - 

 م.١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ الثالثة، الطبعة الزرقاء/األردن، المنار، مكتبة

عامر بـاهر أسـمير الدكتور  :جمع وتوثيق ودراسة ،نجيزَ لة العين للخارْ من كتاب تكم نصوٌص  - 

، ٤، العـــدد ٤المجلـــد ، جامعـــة الموصـــل، مجلـــة أبحـــاث كليـــة الرتبيـــة األساســـية، الحيـــالي

 م.٢٠٠٧ ،إبريل/نيسان

الـدكتورة فاطمـة الشـهري،  :نظريات علم الداللة المعجمي، تأليف ديريك جيـرارتس، ترجمـة - 

ــة للكتــاب الجــامعي، القــاهرة، وزميالهتــا، مر اجعــة الــدكتور محمــد العبــد، األكاديميــة الحديث

 م.٢٠١٣
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 ومحمود الزاوي طاهر أحمد :تحقيق األثير، لمجد الدين ابن واألثر، الحديث غريب يف النهاية - 

ــاحي، ــاء دار الطن ــرتاث إحي ــي، ال ــروت، العرب  القــاهرة، الحلبــي، عيســى طبعــة عــن مصــّورة بي

 .م١٩٦٣ - هـ١٣٨٣

أحمـد األرنـاؤوط وتركـي  :الوايف بالوفيـات، صـالح الـدين خليـل بـن أيبـك الصـفدي، تحقيـق - 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠مصطفى، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت/لبنان، الطبعة األولى، 

 صـــادر، عبـــاس، دار إحســـان :خلكـــان، تحقيـــق الزمـــان، البـــن أبنـــاء وأنبـــاء األعيـــان وفيـــات - 

 م.١٩٧٢ بيروت/لبنان،

مفيــد محمــد  الــدكتور :، تحقيــقمنصــور الثعــالبي ألبــي ،مــة الــدهر يف محاســن أهــل العصــريتي - 

 .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ األولى، الطبعة، بيروت/لبنان، دار الكتب العلمية، حةيقم

* * * 
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