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 )هـ٠١/٠١/١٤٤٣؛ ونشر يف هـ١٨/٠٣/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛٢١/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر يف 

فصــحاء هتــدف هــذه الّدراســة إلــى الِعنايــة بــأبي خيــرة ومــأثوره اللغــوّي، وهــو أحــد  المســتخلص:

األعـراب الــذين رحلــوا إلــى الحاضــرة، وممــن اشــتغل باللغــة وصــنّف فيهــا مؤّلفــاٍت كــاَن لهــا أثرهــا يف 

ُمصنّفات اللغويين، وُسهمة يف بناء المعجم العربّي ممن نقلوا عنه سواء أكان النقل مباِشًرا بالسماع منـه، 

وّية من األعراب أبـي خيـرة، وبمـا تكمن أهمّية هذه الدراسة يف الكشف عن شخصّية لغو أم غير مباشر.

ــد مــا ذهبــت إليــه كتــب الطبقــات واللغــة يف أنَّ لــه  ُتظهــُره مــن أنَّ مــأثوره اللغــوّي الــذي َأَتــْت عليــه يؤكِّ

، كمــا يكِشــف عــن جــزء مــن مادهتمــا، وإنَّ »الصــفات«واآلخــر يف  »الحشــرات«تصــنيفين: أحــدهما يف 

 تأليف عند أبي خيرة، ويف عصره، ال سَيما أّنه أّول مـنتصنيف المأثور يف ضوء ذلك ُيبِيُن عن منهج ال

فات.  وجاءت هذه الدراسة َوفق ما يقتضيه البحـث العلمـّي يف ثالثـة أّلف يف الحشرات، وكذا يف الصِّ

مباحث مسبوقة بمقدمة. تلي المباحث خاتمة ُتفصح عن أهم ما توّصلت إليـه الّدراسـة: أّول المباحـث 

ة، وبجوانب من حياته. وثانيها ُيعنى بدراسة مأثوره اللغوّي الذي أتينـا علـى ُيعنى بالتعريف بأبي خير

ًبــا بحســب  جمعــه مــن المظــان اللغوّيــة. وثالثهــا يضــّم المــأثور اللغــوّي عــن أبــي خيــرة، موّثًقــا ومرتَّ

يف مطلبـين: أّولهمـا مـا أثِـر عنـه يف الحشـرات، مـرّتبين إياهـا علـى َوفـق حـروف المعجـم،  الموضوع

ـفات ألبـي عبيـد الًمسـّمى بــوثانيهم ـفات، ُمصـنّفة علـى َوفـق كتـب الصِّ الغريـب «ا ما أثِر عنـه يف الصِّ

اّتخذت الّدراسة المنهج الوصفّي و، َوُمرّتبة على َوفق حروف المعجم يف كّل صنف منها. »الُمصنَّف

اللغـويين، مـا أمـاط التحليلّي يف تناول حياة أبي خيرة، وما أثر عنه من مادة لغوّية مبثوثة يف مصـنفات 

 اللثام عن جوانَب من حياته، وأبان عن أثره يف الّدرس اللغوّي، وصناعة المعجم العربّي.

 .أبو خيرة، المأثور اللغوّي، األعراب الكلمات المفتاحية:
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Abstract: The aim of the present study is to investigate the life of Abu Khaira Al-
A’arabi and the legacy of his Lexicon. One of a number of articulate, urbanised 
Bedouin engaged in the field, other linguists were influenced by his lexicological 
classifications and quoted his monographs, having heard them directly or indirectly, 
and thus contributed to the corpus of the Arabic lexicon.  

The significance of the present study lies in the discovery of the distinctive 
linguistic qualities of a Bedouin, Abu Khaira, and illustrating that his linguistic legacy 
presented here is confirmation of his authorship of two monographs, an exploration of 
insects, and the second, a study of characteristics, as was suggested by both the 
linguistics and the "Tabaqat" books.  

Also included in the present study are excerpts from the above-mentioned 
monographs which illustrate the authenticity of both the classifications and linguistic 
style of his time, as being uniquely the work of Abu Khaira.  

In accordance with scientific research protocols, the body of the present study 
comprised three research areas each preceded by an introduction and followed by the 
conclusion disclosing significant results of the study. 

The first research area introduced Abu Khaira and some aspects of his life. The 
second studied his lexicon legacy, collected by the researcher from etymologies, and 
the third included the Abu Khaira lexicon, which the researcher documented and 
organised according to topic, into two research areas the subject of which was 
organised alphabetically by the researcher. The first monograph ascribed to Abu 
Khaira was 'insects' and the second was 'characteristics', classified by the researcher 
according to the book on characteristics by Abu Obaid entitled "Al-Ghareeb Al-
Musannaf" with words in each classification organised alphabetically. 

The study adopted the descriptive and analytical approach in dealing with the life 
of Abu Khaira, and the linguistic material that was transmitted by him in the works of 
linguists, which uncovered aspects of his life, and revealed his impact on the 
linguistic lesson and the making of the Arabic dictionary. 

Key words: Abu Khaira, exicology Legacy, Al-A’arab. 
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 مقّدمةال

 

كاَن لِألعـراب دور مهـم يف نقـل العربيـة والمحافظـة عليهـا، وتوضـيح مفرداهتـا، 

فكان منهم الرواة الثقات الـذين ُيسـألون يف المسـائل المختلفـة؛ َفَيلجـأ إلـيهم العلمـاء 

 واللغويون كأبي عمرو بـن العـالء يف سـؤاله ألبـي خيـرة األعرابـي يف مسـائل مختلفـة،

وكاَن الهتمام العلمـاء هبـم أَثـٌر يف ارتِحـالِهم للحاضـرة مـن أْجـل التكّسـب بمروّيـاهتم 

 اللغوّية.

أمام هذا الكّم من اللغة الوارد على لسان األعراب، يقف الباحث أمام أسـمائهم 

التي كانت ترد على ألسنة علماء اللغة الناقلين لها بالكنية أو اللقب، وقد تتشابه بعـض 

لقاب فيصعب تمييز من هو المقصود منهم؛ فكانـت هـذه إحـدى الصـعاب الكنى واأل

 التي يواِجُهها المحقق.

ُيعّد أبو خيـرة أحـد األعـراب الثقـات الـذين لـم تسـعفنا كتـب الـرتاجم يف معرفـة 

الكثير عنهم، غير أنَّ مروياته التـي ُدّونـت يف بطـون الكتـب علـى ألسـنة العلمـاء، علـى 

البحــث؛ َفجــاءت لرتصــد شخصــّيته، وتمــيط اللثــام عنهــا، كثرهتــا، وّلــدت فكــرة هــذا 

 اآلتية: لألسباب وتجمع مروياته وتتناولها بالدراسة

لــم نقــف، يف حــدود علمنــا، علــى دراســة ُمفّصــلة انفــردت بجمــع مروياتــه  أوًال:

والمأثور عنه، أو تتناول حياته ونشـأته إال مـا جـاء يف سـطور قليلـة عـن حياتـه يف كتـب 

 الرتاجم. 

ما وَقفنَا عليه من احتكام بعـض العلمـاء اللغـويين إليـه يف بعـض المسـائل، ًيا: ثان

كما حدث مـع أبـي عمـرو بـن العـالء يف سـؤاله عـن استأصـل اهللا عرقـاهتم، وقـد أخـذ 
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َبْعُض النَّاِس: الَحْيَهَلُة َشـَجَرٌة، َقـاَل: وسـَألنا بروايته بعد أن خّطأه يف البداية، ويف رواية 

ًة مَِن األَعـراب َعـْن َذلِـَك، َفَلـْم َنِجـْد َلـُه َأصـًال َثابًِتـا َنَطـَق بِـِه َأبا َخْيَرَة  َقْيِش وعدَّ وَأبا الدُّ

ـَدٌة ُوِضـَعْت للُمعايـاةِ  َعَراُء، َأو ِرَواَيًة َمنُْسوَبًة َمْعُروَفًة، َفَعلِْمنَا َأهنا َكلَِمـٌة ُمَولَّ . وَقـاَل )١(الشُّ

خيرَة سـمعَت ُلغـاتِهم؟ َفَقـاَل َأبـو َخْيـَرَة: َوَسـِمْعُت ُلغـاَتهم، َأبو َعْمٍرو ألَبي خيرة َيا َأبا 

، َوَلْم َيُكْن َأبـو َعْمـٍرو  َفَقاَل َأبو َعْمٍرو: َيا َأبا ِخيَرَة ُأريد َأكَثَف مِنَْك ِجلدًا، ِجْلُدك َقْد رقَّ

 .)٢(َسِمَعَها

ي الـّدقيش: خالف يف مروياته بعض األعراب أو بعض اللغويين، كرواية أبـ ا:ثالثً 

َال ُيَقـال  ،)٣(تحـّث األّوالِت أواخـُره، ورواهـا أبـو خيـرة: جهام تحّث الوائالِت أواِخُرهْ 

للــوادي جلــواخ، َوَأَجــاَز َأُبــو خيــرة َأن ُيَقــال َلــُه َذلـِـك، َوُهــَو أعظــم األوديــة، َوَجمعَهــا 

 .)٤(جلخ

يـدّل علـى أّن  أثبت بعض اللغويين أّن ألبـي خيـرة كتًبـا نقلـوا عنهـا؛ وهـذا رابًعا:

الرجل كان من األعراب الرواة الثقات، فقد قال شمر: َوَوَجدته فِي كتـاب أبـي َخيـرة: 

 .)٥(َعَفَد الرجل َوُهَو َيْعِفد. َوَذلَِك إِذا صّف رجَلْيِه َفَوَثَب من غير َعْدوٍ 

  اتبــع الباحثــان المــنهج الوصــفّي التحليلــّي، فيمــا َجَمَعــا مــن مــادة لغويــة منســوبة 

خيــرة، ومبثوثــة يف مصــنفات اللغــويين علــى اختالفهــا، فَعِمــدا إلــى التثبــت مــن ألبــي 

صحتها، وصحة نسبتها إليه، بتوثيقها من المصادر المعتربة. وإنَّ تنـّوع المـادة اللغوّيـة 

المأثورة عنه، وكذا صلتها بما نقلته ُكتب الرتاجم من أّن أبـا خيـرة لـه مصـنّفان لغوّيـان 

آلخـر يف الصـفات، يـدعو إلـى تصـنيف مـأثوره اللغـوّي بمـا أحدهما يف الحشرات، وا

 ُيظهر مالمح التأليف المعجمّي عنده.

* * * 
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 المبحث األول

 حياته

 

حظَِي األعراُب بعناَية اللغويين الُقدامى؛ إذ هم َمعـين اللغـة التـي َنِقـُف عليهـا يف 

اللغة ذاهتا ال إلى َمن المصنّفات اللغوّية التي وصلتنا، غير أنَّ هذه العناية توّجهت إلى 

ُنِقلْت عنهم اللغة، فالمصنّفات اللغوّية، وكذا كتب الّتراجم، ال تكاد تذكر سـوى عـدد 

قليل من األعراب ممن ُنِقلت عنهم اللغة أمثال أبي الدقيش، وأبي ليلى، وأبي مهدّيـة، 

، يف وأبي الّسمح، وأم الهيثم، وعّرام، وغيرهم، مكتفَية بـذكر كنـاهم وألقـاهبم، وتَ  ِضـنُّ

كثير من األحيان، علينا بأسمائهم، ويف أحيان أخرى، يكتفي بعض أصحاب المعـاجم 

بنسبة المنقول إلى قبيلة ما، على نحو ما نرى من صنيع ابن فارس يف ُمعَجميه المجمل 

يقصـد ؛ )٦(»قـال الكالبـّي «والمقاييس، دونما إشـارة إلـى شـخص بعينـه يف نحـو قولـه: 

 ينه.رجال من كالب، ال بع

أبو خيرة، الذي مدار هذا البحـث حـول مـا ُنِقـل عنـه، هـو أحـد األعـراب الـذين 

ُنِقلــت عــنهم اللغــة زمــَن االحتجــاج، وممــن كانــت لــه مكانتــه اللغوّيــة عنــد اللغــويين، 

َفِزخرت المعاجم والمظاّن اللغوّية بما ُأثِر عنه من مرويَّات وآراء لغوّية ُتفِصُح عـن أنَّ 

والحيوان، والّصفات، ما يؤّكد ِذكر بعض الّلغويين من أنَّ له كتاًبـا  له عناية بالحشرات

غير أنَّ اللغويين الذي نقلوا عنـه سـكتوا عـن ، )٨(»الّصفات«، وآخر يف )٧(»الحشرات«يف 

جوانب تتعلق بحياته وشخصّيته اللغوّية سـوى مـا نـراه مـن شـذرات متنـاثرة يف بطـون 

ــة وكتــب الــرتاجم، فجــا م إضــاءات تتعلــق المظــاّن اللغوّي ء هــذا المبحــث األّول لُيقــدِّ

 بحياته.
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  :تكاد ُكتب اللغة، يف أكثرها، تقتصر يف ذكر المأثور عنه ُمسنَدًة إليه اسمه وكنيته

، مقتصـرة فيهـا علـى ذكـر كنيتـه، ويف »زعم أبو خيرة«، و»قال أبو خيرة« بعبارات منها:

، غير أنَّ ُكُتَب الّتـراجم تختلـف »عدوّي أبو خيرة ال« أو »أبو خيرة األعرابّي « أحيان بأّنه

وتفــّرد يــاقوت الحمــوي بأّنــه هنشــل بــن ، )٩(يف اســمه، فأكَثُرهــا علــى أّنــه هنشــل بــن زيــد

 .)١٠(يزيد

غير مقتصرة على هنشل؛ إذ يشرتك معه فيها آخرون،  »أبي خيرة«أنَّ التكنَية بـ غير

 فممن ُشِهر هبا:

ـَباحي، مـن ُصـَباحأّوال بـن ُلّكْيـز بـن أقَصـى بـن عبـد القـيس. قـال  : أبو خيرة الصُّ

، مـن عبـد القـيس فزّودنـا األراك كنت يف الوفـد الـذي أتـى رسـوَل اهللا « الّصباحّي:

َنسَتاُك به فقلنا: يا رسول اهللا عندنا الجريد، ولكنّا َنقبُل كرامتك وعطّيتك، فقال رسول 

هين إذ بعـض قـوم لـم اللهم اغفر لعبـد القـيس إذ أسـلموا طـائعين غيـر مكـر( :اهللا 

 .)١١(»)يسلموا إال خزايا موتورين

: أبو خيرة، إيـاد بـن َلقـيط الّسدوسـي الكـويف، مـن علمـاء التـابعين وثقـاهتم. ثانًيا

حّدث عن الرباء بن عازب، وأبي ِرمثة البَلوي، والرباء بن قيس، والحارث بـن حسـان 

ُعميـر، وهـو مـن أقرانـه، البكري، حّدث عنه ولـده ُعبيـد اهللا بـن إيـاد، وعبـدالملك بـن 

ومسعر بن كِدام، وسـفيان الثـوري وآخـرون، وّثقـه يحيـى بـن معـين والنسـائي، وقيـل 

 .)١٢(صالح الحديث، تويف قبل العشرين ومئة

لعّل هذا االشرتاك يف الكنية واالقتصار عليها، دون ما يزيل اللبس عن صـاحبها، 

أْن َيعّد أبا خيرة الذي هو من جملـة  فيما أسند إليه من مأثور، أّدى بأبي الطّيب اللغوّي 

ــة مــن العلمــاء أمثــال أبــي زيــد األنصــارّي، وأبــي عبيــدة،  األعــراب الــذين َنَقــل عنــه ُثلَّ
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دون أْن  »تحفة األديب« . ثم نقل عنه السيوطّي ذلك يف)١٣(واألصمعّي، هو إياد بن لقيط

 . )١٤(بن َلقيط ُيدّقق فيما أورده أبو الطّيب مِن عّده أبا خيرة األعرابي إيادَ 

ال نستبِعد أنَّ هذا الخلط تأّتى من االشرتاك يف تلـك التسـمَية، ال سـيما أّن بعـض 

ــا  ــّدة، مكتفًي ــاب الواحــد، مــأثوراٍت ِع ــروي عــن الّشخصــيتين، يف الكت ــد َي اللغــويين ق

بإسنادها إلى صـاحبها بـذكر الكنيـة فقـط؛ مـا يـؤّدي إلـى الخلـط بينهمـا. لعـّل مـا َنقلـه 

يف الفائق من مأثور يوّضح ما نذهب إليه، مـن وقـوع اللـبس والخلـط عنـد الّزمخشرّي 

وعن أبي خيرة: « قوله: »ماق« من ال ُيدقِّق النّظر يف المروّي. فقد ورد يف الفائق يف مادة

  ويف حـديث « قولـه: »مـتح« ، ويف مـادة)١٥(»كّل مـدمع ُمـْؤق مـن مقـّدم العـين وُمَؤّخرهـا

الة إلى األُبّلِة؟ قال: تذهب وترجـع مـن  ابن عباس، قال أبو خيرة: قلُت  له: أأقِصُر الصَّ

 .)١٦(»يومك؟ قلت: نعم، قال: ال، إّال يوما متَّاحا

إنَّ نظرة فاحصة فيما أورده الّزمخشرّي ترّجح أّنه نقل عن شخصّيتين كـلٌّ منهمـا 

ثور األول عن أبي خيـرة ُتظهـُر أّن الَمـأ »ماق« ُتكنَى بأبي خيرة، ذلك أّن ما نقله يف مادة

لشخصّية لغوّية، فيما يدل المأثور الثاين أنه لشخصّية ُتعنى بالحـديث والفقـه، فكانـت 

األولى ألبي خيـرة األعرابـي هنشـل بـن زيـد، والثانيـة ألبـي خيـرة الّصـباحّي، علـى مـا 

 ُنرّجح.

 عـدوّي  أعرابـّي : يشير بعض اللغويين، ومن ترجم ألبي خيرة أّنـه نسبه ، بـدويٌّ

، وهي قبيلة عربّية قرشّية. ولم ُيعرف أبو خيـرة هبـذه النسـبة يف المظـاّن )١٧(من بني عدّي 

اللغوّية إال يف مواطن قليلة، منهـا مـا ذكـره األزهـرّي يف مقّدمتـه مـن مجالسـة أبـي زيـد 

، وعلـى مـا )١٨(األنصارّي أبا الّدقيش األعرابـّي ويـونس ابـن حبيـب وأبـا خيـرة العـدوّي 

 .ر عنه مما ورد يف المبحث الثالثسيّتضح، أيًضا، يف بعض ما أث
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  :ُتغِفـل المصـادر اللغوّيـة نشـأة أبـي خيـرة األعرابـّي، فـال ُتحـّدد مولده ونشأته

، )١٩(تاريخ والدته ووفاته، وتكتفي باإلشارة إلى أنَّه بدوّي عـدوّي رحـل إلـى الحاضـرة

من نـوادر اللغـة  وافًِدا إلى البصرة ُمقيما هبا لِما أحّسه من حاجة اللغويين إليه بما عنده

 .)٢٠(وغريبها، شعًرا ونثًرا

يظهر أّن أبا خيرة عاش يف القرن الثاين الهجرّي، ُيستدّل علـى ذلـك مِـن تتّبـع َمـن 

جالسه مـن العلمـاء ورووا عنـه وشـافهوه ونقلـوا عنـه، إذ عاصـر أبـا عمـرو بـن العـالء 

عمـرٍو أنَّـه  ، وله أخبار معـه يف مسـائل لغويـة مختلفـة؛ إذ روي عـن أبـي)٢١(هـ)١٥٤(ت

سأل أبا خيرَة: كيف تقول: حفرُت إراَتك؟ فقال: حفـرُت إراَتـك، قـال: فكيـف تقـول 

استْأصل اُهللا ِعْرقاتِهم. فقال َأبو َخْيَرَة: استْأصل اُهللا ِعْرقـاَتُهم، فلـم يعرفهـا أبـو عمـرو، 

أحمـــد الخليـــل بـــن  أنَّ  كمـــا .)٢٢(وقـــال: الن ِجْلـــُدك يـــا َأبـــا َخْيـــَرَة، يقـــول: أخطـــأت

، وجالسـه أبـو زيـد األنصـارّي )٢٣(هـ)، نقل عنه يف كتاب العين يف سّتة مواضـع١٧٥(ت

 هـ).٢٥٠(

وألبي خيرة أخبار مع أبي الدقيش الذي عاش على ما يبدو يف النصف األول من 

ــاِس: الَحْيَهَلــُة « ، ورد يف بــاب الحــاء المهملــة:)٢٤(القــرن الثــاين الهجــري َقــاَل َبْعــُض النَّ

ًة مَِن األَعراب َعْن َذلَِك،..َشَجَرٌة،  َقْيِش وعدَّ ، ما يؤّكد )٢٥(»َقاَل: وسَألنا َأبا َخْيَرَة وَأبا الدُّ

 .حقبةأّنه عاش يف تلك ال

إنَّ النّظر فيمن نقلوا عنه واختلفوا إليه، ُيظهـر أنَّ أقـدم هـؤالء هـو أبـو عمـرو بـن 

)، ما يدّل على أنَّ ـه٢١٥ – ١١٩هـ)، وآخرهم أبو زيد األنصارّي (١٥٤-٦٩العالء (

أبا خيرة عاش يف بدايات القرن الثاين، وامتّد به العمر إلى بدايات الثالث الهجرّي. وإنَّ 

، التـي تـدّل أنَّ »الن جلـدك يـا أبـا خيـرة« نظرة فاحصة يف قـول أبـي عمـرو بـن العـالء:
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  علـى أنَّ األخذ عنـه لـم َيعـد مأموًنـا نتيجـة تغّيـر لغتـه واختالطـه بالحضـر، ُيسـتدّل هبـا 

  أبــا عمــرو بــن العــالء اختلــف إليــه ُمــّدة مــن الزمــان قبــل أْن تتغّيــر لغتــه، وإنَّ اشــتغال 

ــرة،  ــي خي ــته مــع أب ــن نبهــان يف مجالس ــع ب ــذكر المنتج ــى مــا ي ــة عل ــرة بالِوراق ــي خي أب

ة غير يسيرة يف البصرة، تعّلم فيها الكِتابة وامـتهن )٢٦(واألصمعّي  ، يدّل على أنَّه قضى ُمدَّ

تقـّل عـن عمـر ينـاهز عشـرين عامـا بـل  مـّدةٍ قة. وال نظّن أنَّ قدومه إلى البصرة يف الورا

ر أنَّ قدومه للحاضرة كان يف حدود سنة ( هــ) ١٢٠أكثر، فإذا كان ما ذهبنا إليه فإنَّنا ُنقدِّ

هـ) أو قبل ذلـك ببضـع ١٠٠أو أقل أو أكثر بقليل، ما يعني أنَّ والدته كانت يف حدود (

ح ذلك ما يروى عن أبي عمرو بن العالء يف طلبه شاهًدا على اختياره قراءة  سنين، ُيرجِّ

، )٢٧(هــ)٩٥(إال من اغرتف غرفة بيده) بفتح الغين، يف زمـن يقـارب وفـاة الحجـاج (ت 

  وهــي تقــارب والدة أكثــر اللغــويين ممــن اختلفــوا إليــه وشــافهوه، وهــم: الفراهيــدّي، 

األنصارّي، وأنَّ وفيـاهتم متقاربـة، أيًضـا، وابن ُشميل، وقطرب، واألصمعّي، وأبو زيد 

هــ)، وقطـرب ٢٠٣أبي عمرو بـن العـالء والخليـل بـن أحمـد، فالنّضـر بـن شـميل (ت

هـ)، وحينئـذ ال نسـتبعد أنَّ ٢١٦هـ)، واألصمعّي (ت ٢١٥هـ)، وأبو زيد (ت٢٠٩(ت

ــة ــا أنَّ مجالس ــا علمن ــيما إذا م ــرّي، ال س ــث الهج ــرن الثال ــدايات الق ــت يف ب ــه كان  وفات

 المنتجع بن نبهان وأبي خيرة كانت بحضور أبي زيد واألصمعّي.

حظي أبو خيرة األعرابي بمكانة عند العلماء،  مكانته عند اللغويين وروايتهم عنه:

، وكـان أبـو عمـرو بـن العـالء يسـأله )٢٨(»دخل الحاضرة وأفاد، وأخـذ النـاس عنـه« فقد

ئه، أحيانا، كما يف روايته لسابقة الذكر. وقد أشـار القفطـّي يف ا »حفرت إراتك؟« وُيخطِّ

  وهـي لغـة لـم تبلـغ « ترجمته ألبي خيرة أّن أحمد بن يحيى ثعلًبا، قـال يف هـذه القصـة:

أي إنَّ أبا خيرة كان على صواب، لكّن أبا عمرو لم يكن يعلم هبذه اللغة.  ،)٢٩(»أبا عمرو
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صـار يرويهـا بعـد  هذا يدّل على علم أبي خيرة بلغات العرب، إضافة إلى أّن أبا عمـرو

 ذلك بالنصب والجّر، على ما أورد السيوطي يف تحفته.

تربز مكانة أبي خيرة، أيًضـا، فيمـا تـذكره كتـب الـرتاجم يف أّنـه كـان مـن فصـحاء 

قيش بأقوال أبي خيرة، مما ذكره األعراب، وثقة من ثقاهتم ، وإنَّ معارضة أقوال أبي الدُّ

م إليهمـا يف اللغـة. وإْن كـاَن تـرجيح كثيـر مـن اللغوّيون لُيظهـر فصـاحتهما يف االحتكـا

، غيـر أنَّـه ال يـدّل علـى أنَّـه أقـل )٣٠(العلماء ما أتى به أبو الدقيش على ما أَتى به أبو خيرة

ال يقّل فصاحة عن أبي الّدقيش « أنَّهفصاحة منه، يؤّكد ذلك ما ذكرته بعض المظاّن من 

 .)٣١(»وأبي مالك بن كركرة

ومكانته اللغوّيـة مـا ُيـروى مـن شـهادة أبـي زيـد األنصـارّي ما يدّل على فصاحته 

واألصَمِعّي بصّحة ما ذهب إليـه أبـو خيـرة مـن أنَّ الَكْمـأة للواحـد، والكـْمء للجميـع، 

  بخالف ما ذهـب إليـه المنتجـع مـن أّن الكـْمء والكمـأة للجميـع. وكـذا مـا يـروى عـن 

وأبو خيرة يقول: ُغِمَي. فأرسـلوا أبي زيد من أنَّ المنتجع يقول: ُأغِمَي على المريض. 

إلى أمِّ أبي خيرة فقالت: ُغِمَي على المريض، فقال لها المنتجع: أفسـدك ابنـك، وكـاَن 

اًقا . فمماثلة ُنطـق أم أبـي خيـرة البنهـا، وهـي أعرابّيـة ضـاربة جـذورها يف البـداوة )٣٢(ورَّ

ألمصـار، وإْن والفصاحة، يثبت فصـاحة أبـي خيـرة وعـدم تـأثر لسـانه بلغـة الَحَضـر وا

 حاول المنتجع الطَّعن به من نعته بأنَّه كاَن وّراًقا.

 :أغفلت أكثر كتب الرتاجم ذكر من أخذ عـن أبـي خيـرة،  من شافهه وسمع عنه

وتفّرد الِقْفطّي بإشارته إلى أخذ الناس عنهم دون أن يذكر أحًدا منهم، غيـر أنَّـه يّتضـح 

ــة مــن مروياتــه أ نَّ بعًضــا مــن علمــاء اللغــة رووا عنــه اللغــة فيمــا تــورده المظــاّن اللغوّي

وشافهوه، وإذ إنَّ ألفـاظ التحّمـل ال ُتسـِعفنا يف معرفـة مـن نقـل عنـه مشـافهة سـوى مـا 
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نّصت الرتاجم على نقلهم عنه واختالفهم إليه، آثرنا أْن نورد كّل مـن روى عنـه مـأثوًرا 

م مرتبين بحسب زمـن لغوي�ا، ممن عاش يف عصره، أو ثبتت مجالسته له. وسنشير إليه

 الوفاة:

ال هـــ): النحــوي البصــري، ســكن البصــرة ١٥٤-٦٩بــن العــالء ( عمــرو: أبــو أوَّ

 ، جالس أبا خيرة ونقل عنه مشافهة.)٣٣(ومات يف الكوفة، وعمره ست وثمانون

هــ): ُيشير أبو الطّيـب اللغـوّي ١٧٠ – ١٠٠: الفراهيدي، الخليل بن أحمد (اثانيً 

، وثّمــة )٣٤(يــل أخــذ عــن أبــي خيــرة؛ روى عنــه واختلــف إليــههـــ) إلــى أنَّ الخل٣٥١(ت

 .)٣٥(مأثورات يف كتاب العين نقلها الخليل عنه

هــ): أشـارت كتـب الـرتاجم إلـى أّنـه أقـام ٢٠٣- ١٢٢: النضـر بـن شـميل (ثالًثا

بالبادية زمنـا طـويال، فأخـذ عـن فصـحاء العـرب كـأبي خيـرة األعرابـي وأبـي الـدقيش 

يدخل المربد يلتقـي األعـراب ويسـتفيد مـن لغـاهتم، وصـنّفه يف ، وأنَّه كان )٣٦(وغيرهما

ـد مشـافهته  )٣٧(الطبقة الثانية، وقد صنّفه السـيوطي يف الطبقـة السادسـة مـن الحفـاظ يؤكِّ

 .)٣٨(ألبي خيرة ما ورد يف المظاّن اللغوّية من مروّيات نقلها عن أبي خيرة

: بصـرّي المـذهب، كـان ..)-: أبـو مالـك األعرابـّي، عمـرو بـن كِركـرة (.. رابًعا

 ..)٤٠(. نقل عن أبي خيرة)٣٩(يحفظ لغة العرب كّلها، سمع من ابي عمرو بن العالء وغيره

هـ): وهو بصرّي، غير أّن كتـب ٢٠٩ – ٠٠: قطرب، محمد بن المستنير (خامًِسا

الرتاجم لم تـذكره أّنـه ممـن شـافه أبـا خيـرة، إال أنَّ أبـا الطيـب اللغـوّي نقـل قـوال عـن 

، ما يحتمل أنَّه )٤١(م فيه أّن أبا خيرة العدوّي يجعل المسجور بمعنى المملوءقطرب يزع

 نقل عنه مشافهة، ال سيما أّنهما عاشا يف حقبة زمنية واحدة، ويف البصرة.

ــا ــن أوس (: سادًس ــعيد ب ــارّي، س ــد األنص ــو زي ـــ):٢١٥- ١١٩أب ــالم  ه ــن أع م
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روى عن أبـي خيـرة األعرابـّي،  اللغويين والنحاة يف البصرة، لم تذكر كتب الرتاجم أّنه

وجالس أبا الدقيش، ويونس « غير أنَّ األزهرّي نّص على مجالسته أبا خيرة، فقال عنه:

 ، ولم نقف على مأثورات يرويها أبو زيد عنه.)٤٢(»النحوي، وأبا خيرة العدوي

: هو أحـد أئمـة اللغـة )٤٣(هـ)٢١٦-١٢٢: األصمعّي، عبدالملك بن ُقَريب (سابًعا

  . وقــد نّصــت كتــب الــرتاجم علــى أخــذه عــن )٤٤(واألخبــار والملــح والنــوادروالغريــب 

، وثّمـة مـأثور فيـه إشـارة )٤٥(أبـي مهديـة، وأبـي طفيلـة أبي خيرة األعرابـّي وغيـره أمثـال

 .)٤٦(»قال لي أبو خيرة: أردتكم فسِرفتكم« صريحة بمشافهته إّياه؛ إذ يقول:

ــا ــو حــاتم السجســتاينّ، ســهل بــن محمــد(ثامنً ـــ): مــن ســاكني ٢٥٥ – ٠٠: أب هـ

البصرة، كان إماما يف علوم القرآن واللغـة والشـعر، وال ُيسـتبعد مشـافهته ألبـي خيـرة، 

 .)٤٧(فثّمة مرويات عنه يف المظاّن اللغوية

* * * 
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 المبحث الثاين

 دراسة المأثور عن أبي خيرة

 

توّجـه  ُيعّد األعراب المنشأ األول لّلغة التي جمعهـا العلمـاء عـنهم، مـا أّدى إلـى

ـا أدرك  اللغويين إلى البادية، يسمعون اللغة من األعراب، فأكثروا من النَّقل عنهم، ولمَّ

بعض األعراب حاجة اللغويين إليهم حدثت رحلة ُمعاكِسـة أّدت إلـى اسـتقرار بعـض 

 األعراب يف الحواضر ُبغَية التكّسب باللغة.

فاًها وإسماعها للغـويين، لم َيكَتِف بعض األعراب، على ما يبدو، برواية اللغة ِش 

بل إنَّ بعضهم اتَّجه إلى السماع من أعـراب آخـرين، وإلـى تصـنيف المؤلفـات، أمثـال 

، وأمثـال أبـي فيـد مـؤّرج »النـوادر« هـ) صـاحب كتـاب١٧٠أبي مسحل األعرابّي (ت 

، وكــذا أبــو خيــرة؛ إذ نقلــت ُكتــب »األمثــال« هـــ) صــاحب كتــاب١٩٥الّسدوســّي (ت 

البـن النّـديم،  »الفهرسـت« ، على مـا َنجـده ُمثبًتـا يف»الحشرات« كتابا يفالرتاجم أنَّ له 

 )٤٨()٣٤٨. وما نقله األزهري يف مقدمـة هتذيبـه أّن الُبْشـتّي (ت»الصفات« وكتابا آخر يف

، وكذا ما ألفيناه يف المأثور عن أبي خيـرة يف مـادة )٤٩(نقل عن كتاب الصفات ألبي خيرة

، يثبت ما أوردناه آنًِفا. ومـا ُيثبـت »يف كتاب أبي خيرةووجدته « (عفد)، من قول شمر:

، الـذي جـاء يف ةذلك، أيًضا، ما َوقفنا عليه من مـأثور لغـوّي مبثـوث يف المظـان اللغوّيـ

النباتــات والحشــرات والحيوانــات، وصــفاهتا، أو يف صــفات اإلنســان أغلبــه حــول 

 واألشياء، أو يف تفسير لفظ يف اللغة أو بيت من الشعر.

ة شّك أّن ألبي خيرة مصادره فيما ينطق من لغة اكتسـبها مـن بيئتـه التـي ولي س ثمَّ

  عــاش فيهــا، ومــن قبيلتــه التــي ينتمــي إليهــا، وقــد كــان ألبيــه أثــر واضــح فيمــا اكتســبه 
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ُأحّدثك بحـديث عـن الجـراد قـّل « أبو خيرة، يتبّين ذلك مما جاء يف مأثوره عنه، قوله:

يحّدثون، قالوا: إّن جانبا مـن البحـر  ُت أهل البحرسمعقال:  سمعُت أبيمن يحّدثكه، 

الَبلُّوقـة: َمَكـاٌن « وكـذا يف نقلـه عـن بعـض األعـراب، يف قولـه: ،)٥٠(»يف غربّي اليمن....

َماِل، كَأنه مْكنُوس، َتْزُعم  وإن كـان  ،)٥١(»َأنـه مِـْن َمَسـاكِِن اْلِجـنِّ  األَعـراُب ُصلب َبْيَن الرِّ

 اعته فيما تزعم األعراب.ظاهر القول يشير إلى عدم قن

يحاول هذا المبحث بيان المنهج الذي اختّطه أبو خيرة األعرابّي فيما ُأثِر عنه من 

مرويَّات نسبها إليه اللغوّيون، وهي ثابتة النِّسبة إليه يف بطون الكتـب، سـوى موضـعين 

 اثنين وقع الشّك يف نسبتهما إليه، وهما:

  ت ا َخْيرةَ بعُض األَعراب، َأْحِسُبه َأبَقاَل بِيُع، فَأكَل األَساريَع، اْحَمـرَّ : إَِذا َكاَن الرَّ

 .)٥٢(ِرجاله ومِنقاُره اْحِمراَر الُعْصُفر

  :الفالَِقُة، بِاْلَهاِء، َتُكوُن َوَسَط َقاَل َأبو َخْيَرَة َأو َغْيُرُه مَِن األَعرابَقاَل َأبو َحنِيَفَة :

َجَر وُتنَْزُل وَ  ةاْلِجَباِل ُتنْبُِت الشَّ ْيَلِة الَقرَّ  .)٥٣(َيبِيُت بَِها اْلَماُل فِي اللَّ

 المطلب األّول: يف أصل اللفظ: * 

عالج أبو خيرة المادة اللغوّية التي ينقلها يف تأصيل األلفاظ اللغوّيـة َوفـق منـاحي 

 ثالثة: 

: بيان منشأ اللفظ وأصله يف لغة العرب، يف نحـو إشـارته إلـى أنَّ َعَفـَد َيْعِفـد أّولها

، وأّن الَغْرفِيَّـة، َيَمانَِيـٌة )٥٤(ًدا، يمانيَّة؛ إذ َقـاَل َأبـو َخْيـَرَة، يف تفسـيرها: إِذا َطَفـر، َيَمانَِيـةٌ َعفْ 

 .)٥٥(وَبْحرانية

: بيان أصـل اللفـظ ببيـان سـبب تسـميته، مـا يزيـل عنـه الغمـوض واإلهبـام، الثاين

مّيته، من ذلك مـا يـروى وُيجّلي معنى اللفظ، وُيعّد هذا بابا من أبواب االشتقاق، له أه
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َيْت الثُّبة: َما اْجَتمع إَِلْيِه الماُء فِي الواِدي َأو فِي اْلَغائِط؛ وإنَّما « عنه، قوله:  ألنَّ ُثَبـًة؛  ُسمِّ

َي َســـيًِّدا؛ « وكـــذا قولـــه: ،)٥٦(المـــاَء يُثـــوُب إَِلْيَهـــا ـــهُســـمِّ َيُســـوُد َســـَواَد النَّـــاِس، َأي:  ألَنَّ

َقـْد َذَهـَب بعـُض ِسـَمنِه، واْسَتَشـنَّ َكَمـا  ألَنـهَلـُه َشـنُون؛  ا قِيـَل إِنم« وقوله: ،)٥٧(»ُعْظمهم

 .)٥٨(»َتْسَتِشنُّ اْلِقْرَبةُ 

بُّ قِْهقاعـ�، الثالث : بيان حكاية األصوات لمعانيها، نحو قوله: ُيَقـاُل: َقْهَقـَع الـدُّ

َفـةٌ  َوُهَو ِحَكاَيةُ  بِّ فِي َضِحكِه، وِهَي ِحكاَيـٌة مؤلَّ ولعـّل هـذا كـان لـه أثـره  ،)٥٩(َصْوِت الدُّ

 عند من يرى أنَّ نشأة اللغة يف بعض ألفاظها كان من حكاية األصوات.

 المطلب الثاين: يف أصل األلفاظ: * 

يظهر مِّمـا أثـر عـن أبـي خيـرة أّنـه كـان يتحـّرى الدّقـة يف ضـبط األلفـاظ درًءا مـن 

ــه ممــن أّلــف وو ق؛ فاّتخــذ أســاليَب الوقــوع يف الّتصــحيف أو الّتحريــف، ال ســّيما أنَّ رَّ

دًة يف الضبط، منها:  متعدِّ

ًال: الضبط بالوصف: ظهر يف المادة اللغوّية التي أثـرت عـن أبـي خيـرة طرائـق  أوَّ

 متعددة يف الضبط، تمّثل اّتجاه الضبط بالوصف، هي:

 ، وقد جرى ذلك وفق مجار:الضبط بتسمية الحرف: أوًال 

ْلَثُع قــاَل « ضــبط اللفــظ بحــرف واحــد: ومثالــه: -١ ــَرَة: ُهــَو الــدَّ ــو َخْي النَّْضــُر وَأُب

ْرمِسـاء، « وقال: ،)٦٠(»بالّثاءِ  ـَحاِب، َوَقـاَل َأبـو َخْيـَرة: ُهـَو الطِّ قِيـُق مِـَن السَّ ْلِمسـاء: الرَّ الطِّ

اءِ   .)٦١(بِالرَّ

ــِريُخ  -٢ ــال ذلــك: الِم ــِريُج [ضــبط اللفــظ بحــرفين: ومث ــيِم ، ]والِم بِاْلَخــاِء َواْلِج

ــرْ َجِميًعــا ــّداِخُل [ن ، الَق ــراب يف كتــاب ]ال ــو ُت  َوُيْجَمَعــاِن: َأْمِرَخــًة وَأْمِرجــة َحكــاه لــه أب

 .)٦٢(»االَعْيَقاب«
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٣-  ، الُّ َشـِديَدةٌ ضبط اللفظ بالتشديد: َأبـو َخْيـَرَة َواْبـُن ُشـَمْيٍل: اْلِعْرَبـدُّ : َحيَّـٌة الـدَّ

َما َيْظلُِم إِال َأن ُيْؤَذى، َال َصِغيٌر َوَال  َأحمر َأرقُش بُِكْدرة َوَسَواٍد َال َيَزاُل َظاِهًرا ِعنَْدَنا َوَقلَّ

، َوَقاَل َأُبو َخْيَرة: جمع األَْيِم َأُيوٌم، وأصُله التَّْثِقيُل َفُكّسر علـى َلْفظـِه َكَمـا َقـاُلوا: )٦٣(َكبِيرٌ 

ًداُقُيوٌل َجمع َقْيٍل، وأصُله َفْيعل، َوقد َجاَء  عر ُمَشدَّ  .)٦٤(فِي الشِّ

اليــاء بــالتخفيف: قــال أبــو خيــرة: الُقَصــْيرى: تســمى الحارَيــة، ضــبط اللفــظ  -٤

 .)٦٥(، وإنما قيل لها حارية ألّن جسمها قد َحرى، أي نُقص وصُغر من طول العمرخفيفة

ْفغان  - ٥ ا َأو َكْسًرا، فمثال الفتح قول أبي خيرة: الرَّ الضبط ببيان الحركة، َفتًْحا أوضم�

اء، َوأهل اْلحجاز يَ  بَِفتْح ْرَفُعونَُه، وهما َفوق اْلَعانَة من جانبيها، والثُّنَّة بَينهَما َوُهَو َمـا دون الرَّ

ة رَّ أّن النحل إذا بنت بيتا من غير أن يوضع لها فهـو « ، ومثال الضم ما ورد من زعمه:)٦٦(»السُّ

ومثــال الكســر قولــه: أّول مــا يخــرج الجــراد يكــون َقَمًصــا، والواحــدة  .)٦٧(بالضــمالُكــّوارة، 

 .)٦٨(صة. قال: وذلك حين يكون مثل الِعثِّ ِصَغًرا. قال: والِعثِّ األََرَضـة، والواحـدة ِعثِّـةَقمَ 

، أو ببيـان التسـكين َقـاَل َأبـو َخْيـَرَة: َمَشـَرُتها: وَرُقهـا، )٦٩(وقـد سـمعتها بالضـم بالكسـرقالها 

َكــةً َقَمـُع ال« ، أو األإشـارة بالتحريـك، قولــه:)٧٠(بِالتَّْســكِينِ ومْشـَرة األَرِض َأيضـ�،  : ُمَحرَّ

َماءِ   ، ويعني به تحريك فاء األصل وعينه بالفتح.)٧١(»كالَعَجاِج َيُثوُر فِي السَّ

: ُيعّد ضبط األلفاظ بالمثال المشهور من األساليب ا: الضبط بالمثال المشهورثانيً 

اللغوية التي استخدمها أبو خيرة وغيره من األعراب الرواة، وهـذا يـدّل علـى تحـّريهم 

قة يف نقل األلفاظ، وهو أن يقـيس اللفـظ علـى نظيـره المشـهور، فيسـتعمل أداة مـن الدّ 

 أدوات التشبيه للداللة على المماثلة، نحو استعماله:

ــِرٍج، وُعالبِــٍط: األَْفَعــى، َنقلــه كالكــاف، يف قولــه: الِحــْرفُِش، والُحــَرافُِش،  -١ ِزْب

، والصاغاينّ ْبِرج، واْلُحرافِش تشبه الُعالبِط، يف الضبط فالِحْرفُِش ُتشبه ا ،)٧٢(األَْزَهِريُّ لزِّ
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ْهَرَبُة أصـلها َشـَرَبٌة فزيـدت الهـاُء، « والميزان، يف حين أنَّقوله: َتَهْرَشـَف  كمـا قـالوا:الشَّ

ـَف فزيـدت الهـاء ى قليًال قليًال، وكـان َتَرشَّ ، يـدل علـى أنَّ التمثيـل بمثـال )٧٣(»أي: َتَحسَّ

أو الميزان، بل من باب ضبط وقوع الهـاء زائـدة يف مشهور ال من باب ضبط الحركات 

 كلٍّ منهما. 

اُء: ما بَِها آِرٌم، مَِثاُل  -٢ ؛ ُيريـُد: مـا بِهـا »َعاِرمٍ « مثل، يف قوله: الَفرَّ ؛ ومـا بِهـا إَِرمِـيٌّ

 .)٧٤(َعَلٌم. وقال أبو َخْيَرَة: ما بِها َأْيَرٌم، مِْثُله

 المطلب الثالث: يف شرح األلفاظ:* 

خيرة األلفاظ، ووّضح غريبها، ولـم ينـتهج يف ذلـك هنًجـا واحـًدا، إنمـا  شرح أبو

تنّوع أسـلوبه يف عـرض معنـى اللفـظ، مـا بـين الشـرح المـوجز، أو المطـّول أو الشـرح 

المستويف للمعنى. فلم يخرج بـذلك عـن مـنهج مـن عاصـره مـن األعـراب الفصـحاء، 

 يف شرح األلفاظ، وفيه:الذين قصدوا اإلبانة والوضوح، وفيما يلي عرض لمنهجه 

: راوح أبو خيرة يف شرحه لأللفاظ بين شرح األلفاظ بين اإليجاز واإلطناب: أّوال

اإليجاز واإلطالة أو الشرح الوايف، وفيما يأيت بيان ذلك بأمثلة من مأثوره المجمـوع يف 

 هذا البحث:

ادفـه أو شرح األلفاظ بإيجاز: إذ يشير إلـى اللفـظ بكلمـة أو كلمتـين، ببيـان مر -أ

 وقولـه: ،)٧٦(»الثعباُن: الَحيَُّة الـذَكر« :وقوله ،)٧٥(»الصْيداُء: الَحَصى« صفته، ومن أمثلته:

ْخرة المسَتديرة«  .)٧٨(وقال: المرعوظ: الموصوف بالضعف ،)٧٧(»الُجْلمود: الصَّ

العرض المسـتويف لّلفـظ: فكـان شـرحه مسـتوفًيا للمعنـى المطلـوب، لـيس  -ب

ى اْلـَبَلَح َمـا َداَمـْت َلـْم َتنَْفتِـْق، َفـإَِذا ومثالـه: بالمختصر وال بالطويل،  ـَلِم ُتَسـمَّ َثَمـَرُة السَّ

 .)٧٩(اْنَفَتَقْت َفِهَي اْلَبَرَمةُ 
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العرض المطّول: وكان أبو خيرة يطيل يف شرح اللفـظ وتوضـيحه ويسـتطرد  -ج

خل وممـا يـدهادفا بذلك إلى إزالة الغموض واإلهبام يف نفـس المتلقـي، ومـن أمثلتـه: 

فيها وليس منها العراجين، والواحد ُعْرجون، وهو طويل يكون شربا أو أقصـر، أبـيض 

ا، فإذا ظهـر أجمـع وعسـا وصـَمَخته الشـمس فسـد جوفـه فـآض  وهو طّيب ما دام َغضَّ

قـال: وأّمـا الطرثـوث والـذؤنوب، فـالطرثوث األحمـر،  .)٨٠(أسود أصفر وخبث طعمـه

ة، والنُكَعة منه قِيُس إصبع، وعليه ُأُشر حمر، وهو ينّقض يف األرض تنقيضا فأعاله ُنكعَ 

ـوقة، وهـو نفسـه كـأير  واألُُشر من ُنَقط، وهي ُمّرة، وما كان أسـفل مـن النُكَعـة فإّنـه السُّ

الحمار، وليس فيه شيء أطيـب مـن سـوقته وال أحلـى، ورّبمـا طـال ورّبمـا قصـر، وال 

 .)٨١(يخرج الطرثوث إال يف الحمض

يستعمل أبو خيرة التشبيه لتقريب الصـورة  قريب الصورة:توضيح اللفظ بت: اثانيً 

ْنَسـانوتوضيحها، مثـل:  وقـال: ومنهـا بنـات َأْوَبـَر،  ،)٨٢(اْلَجنْـَدُل: َصـْخَرٌة مِثـُل رْأس اْإلِ

، وقولـه: ُيقـال لجماعـة )٨٣(والواحد ابن َأْوَبر، وهي أمثال الحصا صغار يكّن يف الـنِّْقض

 فاختـار أبـو خيـرة أقـرب وصـف للفـظ ،)٨٤(هت الخيـلالجراد الَحْرَشف، قال: وبـه ُشـبِّ 

 ليشبهه به.

ــ ــوعية: اثالًث ــات موس ــذكر معلوم ــيح ب ــادات التوض ــض الع ــر بع ــو ذك ــى نح ، عل

َماِل، كَأنه مْكنُوس، والخرافات واألساطير، ومثاله:  َتْزُعم الَبلُّوقة: َمَكاٌن ُصلب َبْيَن الرِّ

 فحديث الجن من الخرافات التي تداولها العرب.، )٨٥(األَعراُب َأنه مِْن َمَساكِِن اْلِجنِّ 

اء  ْقَيةوقوله: األَُعْيِرج: ِهَي حيَّة صمَّ ، ويف )٨٦(وَتْطِفر َكَمـا َتْطِفـُر األَفعـى َال َتْقَبُل الرُّ

قوله داللة واضحة على بعض عاداهتم المّتبعة فكـانوا يسـتخدمون الرقيـة لعـالج لـدغ 

 لج لدغها بالّرقية والتي يصعب عالجها هبا.األفعى، ويميزون بين األفعى التي ُيعا
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فكثيرا ما كان يشرح اللفظ، ويستخدم مفردات قـد  شرح مفردات الشرح:: ارابعً 

: مـن جلـد أو الَمَسـديجهلها السامع، فيقوم بتوضيحها وإيراد تفسـيرها، ومـن أمثلتـه: 

 والخلـب،ب، : وهو نبـات كـالَكْوالن، أو مـن ُخُلـُمصاص: الِقنَّب، أو من واألبقَأَبق، 

 .)٨٧(واحده ُخْلَبة

 :اإلشارة إلى بعض الظواهر اللغوّية: اخامًس 

الجـراد  لجماعـةُيقـال بيان المعنى وذكر جمع الكلمـة: وأمثلتـه كثيـرة، منهـا:  -أ

ـْقُر  -َشـْه  وقوله: .)٨٨(الَحْرَشف، قال: وبه ُشبِّهت الخيل ِشـْبه الشـاهين َوَلـْيَس بِـِه والصَّ

أعظـم  -وقولـه: ُيَقـال َللـوادي جلـواخ َوُهـَو  ،)٨٩(األََجـاِدُل  َواْلجمـعُل، ُيقال َلُه: األَْجـدَ 

 .)٩٠(جلخ َوَجمعَهااألودية، 

ُيَقـال بيان المعنى وذكر مفرد الكلمة: وأمثلتـه كثيـرة، منهـا: قـال أبـو خيـرة:  -ب

 ،)٩٢(صةَقمَ  والواحدةأّول ما يخرج الجراد يكون َقَمًصا، ، )٩١(من الَحرابيِّ ِشْقذان لْلَواِحد

اُن : وقوله بِل  -الَحفَّ اَنة اْلَواِحَدةصَغار اْإلِ  .)٩٣(َحفَّ

الَحْومــاُن بيــان المعنــى وذكــر المفــرد والجمــع لــنفس اللفــظ: ومــن أمثلتــه:  -ج

واء: أغلظ األرشية، والجميع َأْرِوية، : وقوله ،)٩٤(َواِحَدُتَها َحْومانة، َوَجْمُعَها حوامِين الرِّ

 .)٩٦(، وقوله: َكْمَأٌة لِْلَواِحِد وَكْمٌء لِْلَجِميعِ )٩٥(والواحد ِرواء واألروية: حبال الحمولة،

بيان المعنـى وذكـر المثنـى: ولـم أعثـر إال علـى مثـال واحـد يف مـأثوره، وهـو  -د

ُيسّمى شيء مثل الجراد أخضـُر طويـل الـرجلين ولـيس لـه جناحـان إنمـا يكّسـر قوله: 

 .)٩٧(ِدباَء، وقد يقال بغير ألف ُجْخَدبالكِيزان أبا ُجخاِدباء، واالثنان أبوا ُجخا

: لقد التفت أبو خيرة إلى بعض الظواهر اإلشارة إلى بعض الظواهر الصرفية: اسادًس 

 الصرفية كالماضي والمضارع والمصدر، وبعض المشتقات، وفيما يأيت بيان ذلك:
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، ولحيٌة َكثَّاُء َبيِّنَـة الَكَثـِث ذكر الفعل بلفظه، ومثاله:  - : َكـثَّ َواْلِفْعـُل ، رجٌل َأكثُّ

 .)٩٩(َفحَّ َيُفحُّ َفِحيًحا، بِاْلَحاءِ  فِْعلِهِ وقوله: َأما األَفعى فإِنه ُيَقاُل فِي  ،)٩٨(َيَكثُّ ُكثوثة

ــه:  - ــدره، ومثال ــارعه ومص ــظ ومض ــي اللف ــر ماض ــية، ذك ــظ األرش واء: أغل ــرِّ ال

ِو على ِحْملِك، أي: ، واألروية حبال الحمولة، والواحد ِرواء، يقال: ارْ َأْرِويةوالجميع 

 .)١٠٠(َأْرَويت ُأروي إرواءً ، ويقال: َرَويت عليه أروي رّيااشدد بحبل، وقد 

الرجـل َوُهـَو  َعَفـدَ ذكر ماضي اللفظ ومضارعه فقـط، ومثالـه قـول أبـي خيـرة:  -

 .)١٠١(َيْعِفد

بُّ  َقْهَقعَ ُيَقاُل ذكر الماضي والمصدر فقط، ومثاله قول أبي خيرة:  - ، قِْهقاع�الدُّ

بِّ فِي َضِحكِه  .)١٠٢(َوُهَو ِحَكاَيُة َصْوِت الدُّ

والحفيـُف  َتِفّح وَتِحـفُّ األفعى ذكر المضارع والمصدر، ومنه قول أبي خيرة:  -

   َينْــَبُح ُنَبــاَح النُّبــاُح: َصــْوُت األَْســود، : وقولــه ،)١٠٣(مــن ِجلــِدها، والَفِحــيُح مــن فِيَهــا

 .)١٠٤(الِجْرو

على ِحْملِـك، أي: اشـدد  اْروِ يقال: قول أبي خيرة: ذكر فعل األمر منه، ومثاله  -

 .)١٠٥(بحبل

ُجـِل، َفُهـَو  ُغِمـَي قد ذكر الفعل واسم المفعول، ومثاله عند أبي خيرة:  - علـى الرَّ

ْدَغـُة َجامَِعـة لكـلِّ وأشار كذلك إلـى فعيـل بمعنـى مفعـول، ومثالـه:  ،)١٠٦(َمْغِميٌّ َعليه اللَّ

ٍة تلدُغ لْدغ�، ورجٌل   .)١٠٧(، َقاَل: والسليم اللَّديغُ لديغٌ ، وامرأٌة غٌ َلديهامَّ

الُم: ذكر اسم الجمع، ومثاله: قول أبي خيرة:  -  .)١٠٨(اْسُم َجْمعٍ السِّ

َأبــي َخْيــرَة: َخــَدَجت المــرَأُة ولــَدها وَأْخَدَجْتــه، فعلــَت وأفعلــت: كمــا يف قــول  -

 .)١١٠(يت ُأروي إرواءً عليه أروي رّيا، ويقال: َأْروَ  َرَويت، وقد )١٠٩(بَِمْعنًى َواِحدٍ 
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 المطلب الرابع: يف شرح الشواهد الشعرية:* 

كان أبو خيرة يفّسر اللفظ ويستشهد عليه ببيت من  أّوال: شرح الشواهد الشعرية:

: (ج) الشعر، وأحيانا يفّسر معنى لفظة يف بيـت مـن الشـعر فمـن األول قـول أبـي خيـرة

ر علـى َلْفظـِه َكَمـا َقـاُلوا: ُقُيـوٌل َجمـع َقْيـٍل، وأصـُله األَْيم: (ُأُيوٌم)، وأصُله التَّْثِقيُل َفُكّس 

عر، ًدا فِي الشِّ  ][الكامل :)١١١(َوأْنشد ألبِي َكبِير الُهَذليِّ  َفْيعل، َوقد َجاَء ُمَشدَّ

ـــــــَدةٌ  ـــــــالِمراِط ُمعي ـــــــُر ك   إِالَّ َعواِس

 

ــــــف * ــــــٍم ُمَتَغضِّ ــــــْوِرَد َأيِّ ــــــِل َم ْي   باللَّ

 :)١١٢(نُْظب، واألنثى الَعْيساء. وأنشد من الرجزوقال: ويقال للذكر من الجراد العُ  

ـــــــْينِ  ـــــــاء َوُعنُْظَب ـــــــطدُت َعْيس   اص

س:ومن الثاين: قول أبي خيرة بعد    قول الُمَتَلمِّ

ـــــر فؤاُدهـــــا ـــــن الٍم َيطي ـــــاد م   ويك

 

ــاح مكــاء الضــحى المتــنكس *   إن ص

ِديُد مِْن ُكلِّ َشْيٍء؛ َقاَل اْبُن ِسيَدْه: َقاَل َأُبو ال  قِيِش: الالُم الُقْرُب، َوَقـاَل الالُم: الشَّ دَّ

َأبو َخْيَرَة: الالُم مِْن َقْوِل اْلَقائِِل الٍم، َكَما َيُقوُل الصائُت َأَيـا َأَيـا إَِذا َسـِمَعِت النَّاَقـُة َذلِـَك 

ِس فِي اْلبَ  قِيِش َأوفُق لَِمْعنَى اْلُمَتنَكِّ  .)١١٣(ْيِت َطاَرْت مِْن ِحّدة َقْلبَِها؛ َقاَل: َوَقْوُل َأبِي الدَّ

ِة: مَّ  ][الطويل وكذلك قاَل ُذو الرُّ

ــاِف َمْســُحولة اْلَحَصــى ة األَْفَي ــرَّ   وُمْغَب

 

ــــِف  * فاِص ــــولٌة بالصَّ ــــا َمْوُص   َديامِيُمه

 .)١١٤(َقاَل َأبو َخْيَرة: الَفْيَفاء: اْلَبِعيَدُة مَِن اْلَماءِ  

: )١١٥(ُف َعْيـراً َقـاَل َأبـو َخْيـَرة َيِصـوقد يكون قد روى شعرا مـن نظمـه هـو كمـا يف: 

 [البسيط]

ــــهِ  ــــَو بِ ــــاِت، َفْه ــــَرُد العان ُه َط ــــفَّ   وَش

 

، ومِن َعَضِب  *  لْوحاُن، مِن َظَمإٍ َذبٍّ

: اليابَِس  بِّ َمإِ الذَّ  .)١١٦(َأراد بالظَّ
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 [الكامل] َوَقاَل َأُبو َخْيَرة:

ــــــهُ  ــــــاِت َمَدْحُت ٍح بالمكُرم ــــــدَّ   وُمَم

 

ـــــاين * ـــــا فَحب ـــــَتْوَدى هبَ ـــــاْهَتزَّ واْس   ف

َية كأنه جعل حباءه له على مدحه ِدَيـًة وقال   الفراء: وال أعرفه إال أن يكون من الدِّ

 .)١١٧(لها

 [البسيط]َقاَل َأبو َخْيَرة: 

ــوَجح َمِغــضٍ  ــي ُم ًة فِ ــوَّ ــاَء َمحُش   َجْوَف

 

ــــــُل  * ــــــُه َمَهاِزي ٌع مِنْ ــــــوَّ ــــــياُفه ُج   َأض

 .)١١٨(أراد بالموّجح: جلدا أملَس. وأضيافه: قِْرداُنه 

َزَعَم َأبو َخْيَرَة َأهنم إِذا َصاُدوا الكروان فـرَأوه  وال العرب وأمثالهم:ا: شرح أقثانيً 

، َحتَّـى ُيـَتَمّكن مِنْـُه فُيلقـي َأْطـِرْق َكـَرا إِنـك َال ُتـرىمِْن َبِعيٍد َأطافوا بِِه، َوَيُقوُل َأحدهم: 

 .)١١٩(َعَلْيِه َثْوًبا ويْأخذه

وَقـْد َيُقـوُل بعـُض الَعــَرِب: والُحـَرافُِش.  َقـاَل َأبـو َخْيـَرة: مِـَن األََفـاِعي: الِحـْرفُِش 

؟. َوَعن َأبِي َخْيَرَة: الِحْرفُِش الِحْربُِش، َقاَل: َومن َثمَّ َقاُلوا: َهْل َتلُِد الِحْربُِش إّال ِحْربَِشا

إذ إّن أبا خيرة فّسر لفظة وأورد لها شاهدا من  .)١٢٠(والُحَرافُِش، كِزْبِرٍج وُعالبٍِط: األَْفَعى

 العرب، ثم أعطى المعنى رابطا إياه بمثال مشهور. أقوال

 المطلب الخامس: الظواهر الداللية عند أبي خيرة: * 

عرف األعراب بعـض الظـواهر الدالليـة، وأشـاروا إليهـا دون معرفـة المصـطلح 

المتعارف عليه اليوم، وهذا أحد المناهج التي تناولها أبو خيرة يف تقديمه ألفاظ اللغة، 

 ه الظواهر: ومن أبرز هذ

ــرتادف: ــد أّوال: ال ــق واح ــى متف ــين والمعن ــتالف اللفظ ــو اخ ــار )١٢١(وه ــد أش   ، وق

أبو خيرة لهـذه الظـاهرة باألمثلـة، دون التصـريح بلفظهـا، واسـتخدم يف ذلـك عبـارات 
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محددة تدل على الرتادف، وأحيانا كان يـذكر المرتادفـات فقـط دون أي مصـطلح دال 

 على الرتادف، وبيان ذلك كاآليت:

اإلشارة إلى الرتادف بعبارات محددة، ُيستنطق منها أّن من الرتادف ما هو تام،  -أ

 ومنه ما هو ناقص، ومن أمثلة ما أورده: 

  ،١٢٢(بَِمْعنًى َواِحدٍ َخَدَجت المرَأُة ولَدها وَأْخَدَجْته(. 

  ،اَسُة: َشْحَمُة األَْرِض، َوِهي الَعنََمة سَّ  . )١٢٣(أيضاالدَّ

  َاَســُة: َشــْحم سَّ يها العــربُة األَْرِض، َوِهــي الَعنََمــة أيضــا، الدَّ : الُحَلَكــة وتســمِّ

 .)١٢٤(وبناِت النََّقا

ــومُ  اإلشــارة إلــى الــرتادف دون اصــطالح، ومثالــه: -ب ــوُن واألُي ــٌة،األُي  : َجَماَع

ْكراُن مَِن الَحيَّاتاألَْيُم واألَْيُن والثُّْعبانوقوله:  ، وقـال يف الوعـل واأليِّـل: ينـب )١٢٥(: الذُّ

ــلو وموضــع مبيضــهّن هــو الَمــَرّز والَمْغــَرز والَمْســَرُأ،  .)١٢٦(يثفــو ويــبغم، والثَّْيَتــل كاأليِّ

 .)١٢٧(وكذلك َمنَْفَقهّن مثل َمسرئهنّ 

أن يّتفق اللفظ ويختلف المعنى، فيكون اللفظ الواحـد علـى « وهو ا: التضاد:ثانيً 

ر أبي خيـرة، وهـو: ، ولم نقف إال على إال على مثال واحد يف مأثو)١٢٨(»معنيين فصاعدا

ــاَل: والســليم  ــديٌغ َق ــديٌغ، وامــرأٌة ل ــْدغ�، ورجــٌل َل ــٍة تلــدُغ ل ــة لكــلِّ هامَّ ــُة َجامَِع ْدَغ اللَّ

 .)١٢٩(اللَّديغُ 

* * * 
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 المبحث الثالث

 المأثور اللغوّي عن أبي خيرة

 

ا أْن أحاط باللغـة  ا كان فهم القرآن الكريم يتوّقف على معرفة لغة العرب، ولمَّ لمَّ

تغّيرات يف االستعمال نتيجـة االخـتالط باألعـاجم؛ كـاَن الحفـاظ علـى اللغـة نقيَّـة من 

صافية ضـرورة مـن الضـرورات التـي دفعـت بـاللغويين إلـى جمـع اللغـة، فسـعوا إلـى 

حلـة إلـيهم؛ إذ كـاَن األعرابـّي يف ُعزلتـه الجغرافّيـة، وعزلتـه عّمـا  مشافهة األعراب بالرِّ

ر صفوها من اختالط بعجـم أو أهـل َحَضـر، ُيمثِّـُل نموذًجـا يف الفصـاحة، وصـيًدا  ُيعكِّ

ــد  ــزلتهم عن ــراب من ــض األع ــا أدرك بع ــال، ولّم ــه الّرح ــدُّ إلي ــة، ُتش ــاع اللغ ــا لُِجمَّ ثمينً

اللغويين، ارتحلوا إلى الحواضر، البصرة وبغداد والكوفة، ومن هؤالء األعراب ممـن 

وأبو الّدقيش، وغيرهم كثير. وثّمة  أبو خيرةأخذ اللغويون عنهم يف البادية، ويف الحضر 

ى للتَّعلــيم، والّتصــنيف؛ فتــذكر المظــانُّ أنَّ    إشــارات إلــى أنَّ مــَن األعــراب مــن َتَصــدَّ

ق يف الحضـر، ولـه كتـاب  بن أبا مالك األعرابّي عمًرا كركرة كاَن ُيعّلم يف البادية، ويورِّ

 . )١٣٠(يف خلق اإلنسان

؛ فابن ُشميل قد )١٣١(س، وقد أكثروا يف األخذ عنهيذكر القفطّي أّن أبا خيرة أفاد النا

جملة من اسـُتكثر عـنهم النّقـل إلـى جانـب الخليـل وأبـي أخذ عنه، وعّده األزهرّي يف 

. تتّبع المظاّن اللغوّية ُيظهر أهمّية ما سمعوه من أبي خيرة، وما نقلوه عنه يف )١٣٢(الّدقيش

د عنه من الغريب والنّادر يف مؤّلفاته صناعة المعجم العربّي، ويف إثراء مؤّلفاهتم بما ور

التي ُتشير إليها كتب الرتاجم والمظاّن اللغوّية، فقد صنّف، على مـا يـذكر القفطـّي، يف 

، كمـا أنَّ البشـتّي يـذكر يف مقّدمـة كتابـه كتابـا )١٣٣(»الحشـرات« الغريب ُكُتًبا، منها كتـاب
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فة التي استخرج منها كتابـه، يف أثناء تعداده للكتب المؤلّ  »الصفات« ألبي خيرة بعنوان

 . )١٣٤(على ما يذكر األزهرّي 

إنَّ البحث عن المـأثور اللغـوّي يف المظـاّن اللغوّيـة أسـفر عـن جمـع مـادة لغوّيـة 

لغوي�ا، فحاولنا النّظر فيها وتصـنيفها َوفـق مـا يتِّسـم بـه  ) جذًرا١٥١أمكن تصنيفها يف (

ـمها إلـى حقـول داللّيـة؛ فكـان التأليف اللغوّي يف عصر أبي خيرة، فتحّصل لنـا  أْن ُنقسِّ

منهــا مــا يتعلــق بالحشــرات والحيوانــات وصــفاهتما، ومنهــا مــا يتعلــق بخلــق اإلنســان 

وصــفاته، أو المكــان وصــفاته، أو النبــات، وغيرهــا، ومنهــا مــا هــو متفــّرق لــم نســتطع 

 إدراجه يف حقل داللّي.

اء أبـي خيـرة، ومـا ذكـره إنَّ نظرة فاحصة ُتحاول الـّربط بـين مـا تجّمـع لنـا مـن آر

 ، وكتاب»الحشرات« اللغويون من عنايته بالغريب، وتصنيفه هبا مؤلفات، منها: كتاب

ــفات« ــذا »الّص ــن ه ــابق م ــع س ــواردة يف موض ــّي، ال ــارة القفط ــه عب ــا تحتمل ــى م ، وعل

ة تأليفات يف الغريب، غير كتاب الحشرات، َتجعلنا نقسم  المبحث، تدّل على أنَّ له عدَّ

للغوّية وفق مطالب يقتضيها البحث العلمّي يف محاولة التصنيف، كما تقتضيها المادة ا

طبيعة التأليف يف ذلك العصر، وبمـا تمتـاز بـه تلـك التسـميات عنـد القـدماء، علـى مـا 

أوسع مـن اسـتعماله يف عصـرنا،  »الحشرات« سيظهر الحقا، من أنَّ استعمال مصطلح

عنـد  »الصـفات« اللغوّيـة التـي تحمـل عنـوانوإنَّ الخصائص التي تمتاز هبا المؤلفات 

القدماء ُيتيح لنا الجمع بين كثير من الموضوعات المذكورة تحته، وهذا ما حدا بنا إلى 

م هذا المبحث إلى مطلبين: أوّلهما يّتصل بما ُأثَِر عنه يف ، والثـاين »الحشـرات« أْن ُنقسِّ

 .»الصفات« يّتصل بما أثر عنه يف
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 مأثور اللغوّي عن أبي خيرة يف الحشرات.المطلب األّول: ال* 

ــة  ــردات الخاص ــن المف ــر م ــجيل كثي ــة بتس ــنَّفات اللغوّي ــن المص ــر م ــت كثي ُعنِي

؛ فألفوا رسـائل لغوّيـة يف أجناسـه المختلفـة وأسـمائه، وأبـانوا عـن صـفاته »الحيوان«بـ

 وألوانـه، وأشـاروا إلـى أعضـائه ومراِحـل َتخّلقـه، وغيرهـا. وهـي ُمصـنَّفات تقتصــر يف

ـــ: ــائل، ك ــك الرس ــات تل ــن عنوان ــذا م ــر ه ــد، يظه ــوع واح ــى موض ــا عل ــل « تناوله النّح

عبيـدة  ألبـي »العقارب« ، وكذا»الحيَّات«)، وـه٢٠٦، ألبي عمرو الشيباينّ (ت»والعسل

باب«هــ)، و٢١٦لألصـمعّي (ت  »الشاء« ، وكذا»اإلبل«هـ)، و٢١٠(ت لمحمـد  »الـذُّ

هــ)، ٢٣١، ألحمـد بـن حـاتم البـاهلّي (ت»الجـراد«هــ)، و٢٣١بن زياد األعرابّي (ت

 وغيرها. 

َيْظَهر من هذه المصنّفات أّنها تختّص بجمع ألفاظ ذات عالقة بحيوان معـّين، أو 

بجنس ما منها، غير أنَّ ثّمة رسائل لغوّية من نوع آخر تشمل مجموعـة مـن الحيوانـات 

ى ُيمثِّل حقًال داللي�ـا كمـا يف: هــ)، ٢١٦صـمعّي (تلأل »كتـاب الوحـوش« تحت ُمسمَّ

ألبـي خيـرة األعرابـّي، ولـيس ثّمـة شـكٌّ يف أنَّهـا ُتعـّد مـن رسـائل  »كتاب الحشرات«و

 الموضوعات.

ل  »الحشرات« ما َيعنينا من هذه المصنَّفات كتاب ألبي خيـرة األعرابـّي، وهـو أوَّ

ــت  ــأليف حمل ــهَمة يف الت ــراب ُس ــويين واألع ــره مــن اللغ ــاَن لغي ــا، وك ــنّف فيه مــن ص

هتم العنوان ذاته، من لغويين عاشوا يف القرنين الثاين والثالـث الهجـريين، نحـَو: مصنّفا

هـ)، والكرنبـائّي، وهـو ممـن جـالس ٢٤٤هـ)، وابن السّكيت (ت ٢١٦األصمعّي (ت

هــ)، وغيـرهم. كـّل هـذه الكتـب ٢٥٥األصمعّي، وأخذ عنه، وأبو حـاتم الّسجسـتاينّ (

 هر فلم تصل إلينا.فيما نعلم مفقودٌة، جنت عليها حوادث الدّ 
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يبدو أنَّ مأثور أبي خيرة الذي ألفيناه يف المصنّفات اللغوّية مما اختّص بالحيوان، 

ـد ذلـك قـول أبـي خيـره فيمـا نقلـه عنـه    هو، علـى مـا نـرى، مـن كتـاب الحشـرات، يؤكِّ

غار، منهـا: ال« أبو حاتم السجستاينّ: َيْرُبـوع َقاَل َأُبو خْيَرة: َحَشرة األرِض: الدَوابُّ الصِّ

ــْين  ــة وأمُّ ُحَب ــاء والَعَظاَي ــَرذ والِحْرب ــُة والُج َباب ــْأرة والذَّ ــذ والَف ــَوَرُل والقنُْف ــبُّ وال والضَّ

ـْقذان، والثَّْعَلـب،  اسـة، َوِهـي الَعنَمـة، والشِّ سَّ والَعْضَرُفوط والطَُّحن وَسامُّ أْبـَرص والدَّ

ْيد أجَمُع، َحَشرةٌ  ، واألَْرَنب. َوقيل: الصَّ َما َتعـاَظم مِنْـُه َأو َتَصـاَغر، َوَمـا ُأكِـل مـن  والِهرُّ

ْيد َفُهَو حَشرة، الواحُد والَجِميع فِي َذلِك َسواءٌ   .)١٣٥(»الصَّ

طائفـة مـن الحيوانـات « يف وقتنا الحاضر ُيطَلـق علـى »الحشرة« إذا كان مصطلح

ى ، فـإنَّ أبـا خيـرة جعـل كـّل مـا يـدّب علـ)١٣٦(»الالفقارّية من شـعبة مفصـلّيات األرجـل

؛ إذ إنِّ نعتـه هـذا »حشـرة األرض« األرض حشرة من الحشرات، أطلق عليها مصطلح

حشرة «القسم بذلك، يشير إلى أنَّه أتى يف كتابه على أقسام أخرى، ولعله يكون نعتها بـ

، غير أنَّنا فيما أتينـا عليـه مـن مـأثور »حشرة األرض« ُمقابال فيها ما أطلق عليه »السماء

اللغوية ال يدّل على أنَّه أشار إلى مـا يعـيش يف البحـر مـن كائنـات  لغوّي يف المصنّفات

بحرّية، وهذا لـيس بغريـب؛ إذ إنَّ أبـا خيـرة عـاش يف بيئـة صـحراوّية بعيـدة عـن البحـر 

وصيده، واألعرابّي ينضح بألفاظ لغوّية من بيئته ال من خارج بيئته، وإْن ُكنَّا ال نستبعد، 

 ينقله عن غيره.أيًضا، أْن يأتَِي عليها فيما 

 : [الطَّويل])١٣٧(قال الّشاعر يف وصف الثور والكالبل):  (أ و/ ١

  جهــــام تحــــّث الــــوائالِت أواِخــــُرهْ 

َقْيش. وقال أبو خيرة: تحّث األّوالِت أواخُره   .)١٣٨(رواية أبي الدُّ

ْكراُن مَِن الي م):   (أ/ ٢ َحيَّات، َوِهـَي َقاَل َأُبو َخْيَرَة: األَْيُم واألَْيُن والثُّْعبان: الذُّ
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تِي َال َتُضرُّ َأحًدا كيت: األَين واألَيم:  .)١٣٩(الَّ َشمر، َعن أبي َخْيرة؛ والحراين، َعن اْبن السِّ

. َقاَل َأُبو َخْيـَرة: (ج) )١٤١(. وَقاَل َأبو َخْيَرَة: األُيوُن واألُيوُم: َجَماَعةٌ )١٤٠(الّذكر من الحّيات

َفُكّسر علـى َلْفظـِه َكَمـا َقـاُلوا: ُقُيـوٌل َجمـع َقْيـٍل، وأصـُله  األَْيم: (ُأُيوٌم)، وأصُله التَّْثِقيُل 

عر ًدا فِي الشِّ  ][الكامل :)١٤٣(َوأْنشد ألبِي َكبِير الُهَذليِّ  ،)١٤٢(َفْيعل، َوقد َجاَء ُمَشدَّ

ـــــــَدةٌ  ـــــــالِمراِط ُمعي ـــــــُر ك   إِالَّ َعواِس

 

ــــــف * ــــــٍم ُمَتَغضِّ ــــــْوِرَد َأيِّ ــــــِل َم ْي   باللَّ

بي َخْيَرة: َبَغم اِإليَّل والثَّْيَتل َيْبُغم لم يعرف يف صوتِهما ُحكي َعن أم):  غ (ب/ ٣ 

قال أبو حاتم: وال أدري كيف ُيقال يف صوت الثيتـل واألّيـل والوعـل إال  .)١٤٤(غير َذلِك

 .)١٤٥(أّن أبا خيرة قال يف الوعل واأليِّل: ينب ويثفو ويبغم، والثَّْيَتل كاأليِّل

 [البسيط]: )١٤٦(ُف َعْيراً َقاَل َأبو َخْيَرة َيِص  ب): (ذ/ ٤

ــــهِ  ــــَو بِ ــــاِت، َفْه ــــَرُد العان ُه َط ــــفَّ   وَش

 

، ومِـن َعَضـِب  *   لْوحاُن، مِن َظَمـإٍ َذبٍّ

: اليابَِس   بِّ َمإِ الذَّ  .)١٤٧(َأراد بالظَّ

ــه ل):  ت (ث/ ٥ ــَل ولَقْرَنْي ــَرح الَجَب ــَن اْلُوُعــوِل َال َيْب ــل مِ ــاَل َأبــو خيــرة: الثَّْيَت َق

 .)١٤٨(ُشَعٌب 

 .)١٤٩(َقاَل َأبو َخْيرة: الثعباُن: الَحيَُّة الذَكر): ب ع (ث/ ٦

ــرة العــدوي: أّول مــا يخــرج الجــراد يكــون َقَمًصــا،  د): ر (ج/ ٧ ــو خي قــال أب

والواحدة َقَمصة. قال: وذلك حـين يكـون مثـل الُعـثِّ ِصـَغًرا. قـال: والُعـثِّ األََرَضـة، 

 .)١٥١(قالها بالكسر وقد سمعتها بالضم .)١٥٠(والواحدة ُعثِّة

وقال أبو خيرة: فإذا نظرت إليه الشمس صار كأّنه النمل سوادا فيسّمى عند ذلـك 

 .)١٥٢(الُحبشان، والواحدة َحَبشّية

وقال أبو خيرة: ثم تسلخ فتصير فيها ُجّدة سوداء، وُجـّدة صـفراء، فُتسـّمى ُبرقانـا 
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 .)١٥٣(والواحدة برقانة

يَّحا. قـال: وتسـّيحه وقال أبو خيرة: َتغُبر خمس عشرة ليلة، ثم تسلخ فتخرج ُمَس 

 .)١٥٤(ما يخرج منه من ألوان شّتى. وذلك حين يزحف

وقال أبو خيرة: هو (يقصد الجراد) بعد المسّيح كتفان. إال أنه قال: وذلـك حـين 

 .)١٥٥(ال يقوم له بّر وال بحر يساير القوم من مظعنهم إلى منزلهم

ــرة: إّنمــا يمــوج بعضــها يف بعــض (يقصــد الغوغــاء) وال ــو خي ُتمِعــن يف  وقــال أب

 .)١٥٦(الذهاب؛ ألّن أجنحتها ال ُتقّلها

ــَمن، فيصــفّر الــذكر وتســوّد  وقــال أبــو خيــرة: إّنمــا ُيعــَرف الــذكر مــن األنثــى بالسِّ

 .)١٥٧(األنثى، واألنثى أسمن من الذكر

ّز. ثـمَّ َيسـرأ  .)١٥٨(َقاَل َأُبو خيرة: يركب اْلَجَراد بعُضه َبْعًضا. فيدفن بيضه. َوُهـَو الـرَّ

ــال: وإذا وقــال: أوّ  ــَرزت خفيفــة. ق ــْرز، يقــال: َغ ــذنب يف األرض فهــو الَغ ــُزرُّ ال ل مــا َي

 .)١٥٩(وضعت البيض كّله يقال: دفنَت َوَشَرأت، والبيض حينئٍذ َدفين وَسروءٌ 

ّز وُهـّن حينئـٍذ يـرُززن أذنـاهبّن  وقال: يركب بعضه بعضا فيدفِن، َوَدْفنه يقال له الرَّ

  .)١٦٠(ضَن يف األرض، فمكان مبيضهّن َمْسَرؤهنّ يف األرض ثم يسرأن، وسرؤهّن أن يبِ 

وقال: َوُيسّمى ُركوب بعضهّن بعًضا الِعظال، ويسّمى الجراُد عند ذلك الُعظالى، 

 .)١٦١(وموضع مبيضهّن هو الَمَرّز والَمْغَرز والَمْسَرُأ، وكذلك َمنَْفَقهّن مثل َمسرئهنّ 

وهـي التـي تعـّض هبـا،  وقال: للجرادة قرنـان وهمـا مثـل الشـعرتين، ولهـا تآشـيرُ 

والواحد تأشير. قال: والنخـاع: الخـيط يف حلقـه، ولـه ُبْخنُـق وهـو جلبابـه الـذي علـى 

أصل عنقه، وله منكبان وهما رؤوس األجنحة، واألجنحة أربعة، فالغليظان يقال لهما 

هي الظُّْهران والّرقيقان يقال لهما الُقْشران، وله صدر ُيسّمى الَجْوَشن، وله سّت أيٍد، و
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ــاقين  ــت الس ــن تح ــاقان، وم ــا الس ــفل منهم ــذان وأس ــالن وفخ ــه ِرج ــن، ول يف الجوش

الِمخلبان، ويقال لهمـا المئشـار، ويف ذنبهـا أثنـاء يقـال لهمـا األطـواء، والواحـد منهمـا 

ــرزُّ  ــرتان، وهبمــا ت طــوًى، وهــي عقــدة يف رأس الــذنب كــالِمْخَلبين، يقــال لهمــا: األُْش

ض. قـال: ويسـمى شـول سـاقيها التأشـير، ويسـمى الجرادة الذنب يف األرض حين تبي

 .)١٦٢(لعابه الُبصاق، كما يقال يف اإلنسان

 .)١٦٣(وقال أبو خيرة: ُيقال لجماعة الجراد الَحْرَشف، قال: وبه ُشبِّهت الخيل

وقال أبو خيرة: ُأحّدثك بحديث عن الجراد قّل من يحّدثكـه، سـمعُت أبـي قـال: 

جانبـا مـن البحـر يف غربـّي الـيمن إذا كـان إّبـان  سمعُت أهل البحر يحّدثون، قـالوا: إنّ 

الجراد يربق كما يربق الغيم، ال يربق إال ذلك الجانب، فإذا طـال برقـه فـدام ليلتـين أو 

ثلًثا كثر الجراد ذلك العام، وإن خّف برقه قّل الجراد. قال: ثّم يعّدون لذلك الربق عّدة 

بـِد مثـل معلومة، مـنهم مـن يقـول إحـدى عشـرة ليلـة فيخـرج علـ ى وجـه المـاء مـع الزُّ

ــرون خمــس عشــرة ليلــة، وذلــك  ــّذباب فيغُب ــة صــغيرة مثــل ال الَقَمــص، والَقَمصــة داّب

خروجهّن إلى الساحل، فإذا بلغت أن تتّم وتطير وألقت سرءها حملتها الريح فتهلك، 

. والَقَمـص عنـد غيـر أبـي خيـرة دواّب صـغار أمثـال فال يعلم أحـد مهلكهـا إال اهللا 

 .)١٦٤(ان ترّدد على وجه الماء يف العيونالذبَّ 

ــاء ــى الَعْيس ــب، واألنث ــراد الُعنُْظ ــن الج ــذكر م ــال لل ــال: ويق ــن )١٦٥(وق ــد م . وأنش

 [الّرجز]: )١٦٦(الرجز

ـــــــْينِ  ـــــــاء َوُعنُْظَب ـــــــطدُت َعْيس   اص

  وهو الُعنُْظب، والُعنَْظب، والُعنْظوب، والُعنْظاب، والِعنْظاب. 

طويـل الـرجلين ولـيس لـه جناحـان إنمـا  وقال: وُيسّمى شيء مثل الجراد أخضرُ 
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 .)١٦٧(يكّسر الكِيزان أبا ُجخاِدباء، واالثنان أبوا ُجخاِدباَء، وقد يقال بغير ألف ُجْخَدب

  ُيَقــاُل: َحْأَحــْأُت بِــِه وحاَحْيــُت بــه. وَقــاَل َأبــو َخيــَرَة: َحْأَحــْأ، َوَقــاَل  (اْلَحــاُء): /٨

َقْيِش: ُأُحــو ُأُحــَو، َوَال َيْســ ــو الــدُّ ــاُل: َسْأَســْأت َأب ــاِر، ُيَق ــَو لِْلِحَم ــوَل َســْأ، َوُه َتطِيُع َأن َيُق

 .)١٦٨(بِاْلِحَماِر إِذا ُقْلَت َسْأَسأْ 

َقاَل َأبو َخْيَرة: مَِن األََفاِعي: الِحْرفُِش والُحَرافُِش. وَقـْد َيُقـوُل  ش): ف ر (ح/ ٩

. َوَعـن )١٦٩(ُد الِحـْربُِش إّال ِحْربَِشـا؟بعُض الَعَرِب: الِحْربُِش، َقاَل: َومن َثمَّ َقاُلوا: َهـْل َتلِـ

 .)١٧٠(َأبِي َخْيَرَة: الِحْرفُِش والُحَرافُِش، كِزْبِرٍج وُعالبٍِط: األَْفَعى

غار منها:  ر): ش (ح/ ١٠ أُبو َحاتِم: َقاَل َأُبو خْيَرة: َحَشرة األرِض: الدَوابُّ الصِّ

بُّ والَوَرُل والقنُْفذ والَفْأرة وا َبابُة والُجَرذ والِحْرباء والَعَظاَية وأمُّ ُحَبْين الَيْرُبوع والضَّ لزَّ

ـْقذان، والثَّْعَلـب،  اسـة، َوِهـي الَعنَمـة، والشِّ سَّ والَعْضَرُفوط والطَُّحن وَسامُّ أْبـَرص والدَّ

ْيد أجَمُع، َحَشرٌة َما َتعـاَظم مِنْـُه َأو َتَصـاَغر، َوَمـا ُأكِـل مـن  ، واألَْرَنب. َوقيل: الصَّ والِهرُّ

ْيد َفُهَو حَشرة، الواحُد والَجِميع فِي َذلِك َسواءٌ ال  [الرجز] :)١٧٢(َوأْنشد )١٧١(صَّ

ـــلِ  ـــن ُجالِج ـــاِع م ـــراِت الق ـــا َحَش   َي

 

ـــل * ـــن الَمَراِج ـــشَّ م ـــا َك ـــشَّ َم ـــد َن   ق

اَنة ن): ف (ح/ ١١  بِل، اْلَواِحَدة َحفَّ اُن: صَغار اْإلِ  .)١٧٣(َأُبو َحاتِم، َوَأُبو خيرة: الَحفَّ

قال أبو خيرة: المحلف بين األصهب واألحمر، وهو من اإلبل  ف): ل (ح/ ١٢

 .)١٧٤(األصحر

 .)١٧٥(َقاَل َأبو َخْيَرَة: الِحنِْفيُش: هي األَفعى، وجمعها َحنافِيُش  ش): ف ن (ح/ ١٣

، بالواو، مِـَن النَّْمـِل: َنْمـٌل ُحْمـٌر، ُيَقـاُل َلَهـا: َنْمـُل  و): (ح و/ ١٤ َأبو َخْيَرَة: الُحوُّ

 .)١٧٦(ُسَلْيَمانَ 

َمـا ُتـْؤِذي، َوِهـَي َبـْيَن  ش): ش (خ/ ١٥ َقاَل َأبو ِخيَرَة: الِخَشاُش: َحيَّـٌة بيضـاء َقلَّ
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اءُ  اِث واألَرقم، َواْلَجْمُع الِخشَّ  .)١٧٧(الُحفَّ

أبـو حنيفـة: يف الخاضـب مـن النّعـام، َقـاَل بعـُض األَعـراب،  ب): ض (خ/ ١٦

بِيـعُ  ت ِرجـاله ومِنقـاُره اْحِمـراَر َأْحِسُبه َأبـا َخْيـرَة: إَِذا َكـاَن الرَّ ، فَأكـَل األَسـاريَع، اْحَمـرَّ

  .)١٧٨(الُعْصُفر

قال بعض العرب: الخيفان: الجراد المهازيل الحمر إلى التي  ف): ي (خ/ ١٧ 

من نتاج عـام أول. َقـاَل َأبـو َخْيـرَة: َال َيُكـوُن َأَقـلَّ َصـْبًرا َعَلـى األَْرِض مِنَْهـا إِذا َصـاَرْت 

تِها وُطُمِورَها َخْيَفاَنًة،  . )١٧٩(ثمَّ ُيَشبَّه هبَا الَفَرُس فِي ِخفَّ

 .)١٨٠(وقال: الَخْيفان: هو الغوغاء، وواحدة الَخْيفان: َخْيفانة -

ْبر: الزنابير ر): ب (د/ ١٨  .)١٨١(قال أبو خيرة وأصحابه: الدَّ

ــي ال س): س (د/ ١٩ ــْحَمُة األَْرِض، َوِه ــُة: َش اَس سَّ ــَرَة: الدَّ ــو َخْي ــاَل َأب ــة َق َعنََم

ْمل كما يغوص الحـوت )١٨٢(أيضا يها العرب: الُحَلَكة وبناِت النََّقا، َتُغوص يف الرَّ ، وتسمِّ

 .)١٨٣(يف الماء، وهبا يشبَّه بناُن العَذاَرى

رِّ  ر): ر (ذ/ ٢٠ ـْيِف بِالـذَّ رُّ داِخـل فِـي النَّْمـل، ويشـبَّه فِِرْنـد السَّ أبـو خيـرة: والـذَّ

 .)١٨٤(َوالنَّْملِ 

تِـي َتْسـبُِقها فِـي  ع): ي (ر/ ٢١ بِـل: الَّ َعـن أبـي خيـرة اْألَعَرابِـي: الِمْرَيـاُع مـن اْإلِ

مِها إِيَّاَها  .)١٨٥(انطالقها، ثمَّ ترجع إَِلْيَها بعد تقدُّ

عن الليث: السمسمة: دويبة صغيرة على ِخلَقة اآلكِلة، حمـراء.  م): م (س/ ٢٢

ماِسـم، َوِهـَي َهنـاٌت  ـا شـديًدا، َلُهـنَّ َقاَل َأبو َخْيَرَة: ِهـَي السَّ َتُكـوُن بِاْلَبْصـَرِة َتَعـضُّ َعض�

 .)١٨٦(رؤوس فِيَها ُطوٌل إِلى اْلُحْمَرِة َألواُنها

ْوَذنِيق: َوُهَو الشاهين ق): ذ (س و/ ٢٣  .)١٨٧(َقاَل َأُبو َخْيَرة: السَّ
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 .)١٨٨(َقاَل َأُبو خيرَة: ُيَقال لْلَواِحد من الَحرابيِّ ِشْقذان ذ): ق (ش/ ٢٤

ـنُون  ن): ن (ش/ ٢٥ واب، َقاَل: َوُيَقـال الشَّ نُون الَمْهُزول من الدَّ َقاَل اللَّْيث: الشَّ

نُون: الجـائِع. َقـاَل َأبـو َخْيـَرة: إِنمـا قِيـَل َلـُه َشـنُون؛ ألَنـه َقـْد  مين. َقاَل: والّذْئُب الشَّ السَّ

جـل َواْلَبِعيـر إِذا ُهـِزَل: قـد َذَهَب بعُض ِسَمنِه، واْسَتَشنَّ َكَما َتْسَتِشنُّ اْلِقْرَبـُة، َوُيَقـال  للرَّ

 .)١٨٩(اْسَتَشنَّ 

 .)١٩٠(َأُبو َخْيَرة: َشْه: ِشْبه الشاهين َوَلْيَس بِهِ  ):ـه (ش/ ٢٦

ــْقُر ُيقــال َلــُه: األَْجــَدُل، َواْلجمــع:  ر): ق (ص /٢٧ عــن أبــي خيــرة: والصَّ

 .)١٩١(األََجاِدُل 

ين، مِْثُل الُفسُتقة، َلْوُنُه َلـْوُن : َقاَل َأبو َخْيَرَة: الطَُّحُن: ُهَو َليْ ن) ح (ط/ ٢٨ ُث ِعِفرِّ

 . )١٩٣(َينَدسُّ فِي التَُّراِب  ،)١٩٢(التَُّراِب 

ه إِلى َشْهٍر، ُثمَّ  ل): ج (ع/ ٢٩ ولد البَقرة، َقاَل َأبو ِخيَرَة: ُهَو ِعْجٌل ِحيَن تَضُعه ُأمُّ

 . )١٩٤(َفْرَقد، َواْلَجْمُع الَعَجاِجيُل َبْرَغٌز وُبْرُغٌز َنْحًوا مِْن َشْهَرْيِن َونِْصٍف، ُثمَّ ُهَو ال

الُّ َشـِديَدٌة: َحيَّـٌة َأحمـر،  د): ب ر (ع/ ٣٠ ، الـدَّ َأبـو َخْيـَرَة َواْبـُن ُشـَمْيٍل: اْلِعْرَبـدُّ

َمـا َيْظلِـُم إِال َأن ُيـْؤَذى، َال َصـِغيٌر َوَال  َأرقُش بُِكْدرة، َوَسَواٍد َال َيـَزاُل َظـاِهًرا ِعنْـَدَنا، َوَقلَّ

 .)١٩٥(رٌ َكبِي

ْقَيـة. وَتْطِفـر  ج): ر (ع/ ٣١ اء، َال َتْقَبـُل الرُّ األَُعْيِرج: َقاَل َأبو َخْيَرَة: ِهَي حيَّة صمَّ

 . )١٩٦(َكَما َتْطِفُر األَفعى، َواْلَجْمُع األَُعْيِرجات

َعن أبي خيرة اْألَعَرابِي: اْألَْعـَور َواِحـد األعـاور َوِهـي: الصـئبان،  ر): (ع و/ ٣٢

 .)١٩٧(اَل: َيا صؤابة استصغاًرا َلُه واحتقاًراَكَأنَُّه قَ 

الُغْرنوق والُغرنيق: طائر أبيض من طير الماء. وعن َأبـي َخْيـَرة  ق): ن ر (غ/ ٣٣
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 .)١٩٨(األعرابي: ُسّمي ُغْرنْيقا لَبياِضه

َقـاَل َأُبـو َخيـرة: األفعـى َتِفـّح وَتِحـفُّ والحفيـُف مـن ِجلـِدها،  ح): ح (ف/ ٣٤

َقاَل َأبو َمنُْصوٍر: َأما األَفعى فإِنه ُيَقاُل فِي فِْعلِـِه َفـحَّ َيُفـحُّ َفِحيًحـا،  .)١٩٩(والَفِحيُح من فِيَها

 .)٢٠٠(بِاْلَحاِء، َقاَلُه األَصمعي وَأبو َخْيَرَة األَعرابي

اَها َأبو خيَرَة  ر): ص (ق/ ٣٥ قال َشِمٌر يف كتابه الحّيات: ُقَصْيرى قِباٍل: حيَّة َسمَّ

اها  قيش ُقصْيرى قَِبال، َوِهَي مَِن األَفاعي، َغْيَر َأهنا َأصغر ِجْسـًما، ُقَصْيرى، وَسمَّ َأبو الدُّ

 .)٢٠١(تقُتل َعَلى اْلَمَكانِ 

قال أبو خيرة: الُقَصْيرى تسمى الحارَية، الياء خفيفة، وإنما قيل لها حاريـة ألّن  -

 [الّرجز] :)٢٠٣(وأنشد ،)٢٠٢(جسمها قد َحرى، أي نُقص وصُغر من طول العمر

ــــ ــــرْ داهي ــــن الكَِب ــــُغَرت م ــــد َص   ٌة ق

بُّ قِْهقاًعا،  ع): ق ـه (ق/ ٣٦  َرَوى اْبُن ُشَمْيٍل َعْن َأبي َخْيرَة َقاَل: ُيَقاُل َقْهَقَع الدُّ

بِّ فِي َضِحكِه  .)٢٠٤(َوُهَو ِحَكاَيُة َصْوِت الدُّ

ٍد َأطافوا بِِه، الكروان: َزَعَم َأبو َخْيَرَة َأهنم إِذا َصاُدوُه فرَأوه مِْن َبِعي و): ر (ك/ ٣٧

 . )٢٠٥(َوَيُقوُل َأحدهم: َأْطِرْق َكَرا إِنك َال ُترى، َحتَّى ُيَتَمّكن مِنُْه فُيلقي َعَلْيِه َثْوًبا ويْأخذه

ٍة تلدُغ لْدًغا، ورجٌل َلـديٌغ، غ):  د (ل/ ٣٨ َقاَل َأُبو خيرة: اللَّْدَغُة َجامَِعة لكلِّ هامَّ

 .)٢٠٦(غُ وامرأٌة لديٌغ َقاَل: والسليم اللَّدي

س م): (ل و/ ٣٩  :)٢٠٧(َقاَل الُمَتَلمِّ

ـــــر فؤاُدهـــــا ـــــن الٍم َيطي ـــــاد م   ويك

 

ــاح مكــاء الضــحى المتــنكس *   إن ص

قِيِش: الالُم الُقْرُب، َوَقـاَل   ِديُد مِْن ُكلِّ َشْيٍء؛ َقاَل اْبُن ِسيَدْه: َقاَل َأُبو الدَّ الالُم: الشَّ

ٍم، َكَما َيُقوُل الصائُت َأَيـا َأَيـا إَِذا َسـِمَعِت النَّاَقـُة َذلِـَك َأبو َخْيَرَة: الالُم مِْن َقْوِل اْلَقائِِل ال
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ِس فِي اْلَبْيِت  قِيِش َأوفُق لَِمْعنَى اْلُمَتنَكِّ  .)٢٠٨(َطاَرْت مِْن ِحّدة َقْلبَِها؛ َقاَل: َوَقْوُل َأبِي الدَّ

  ْوِف اْلَقـْرِن فـإِن َقاَل األَزهـري: َأمـا اْلَعظِـيُم اْلَهـشُّ اْلـَوالُِج فِـي َجـ خ): ر (م/ ٤٠

وقـال أبـو َخْيـَرَة: الَمـِريُخ، والَمـِريُج، بالخـاء  ،)٢٠٩(َأبا َخْيـَرَة َقـاَل: ُهـَو الَمـِريُخ والَمـريج

 .)٢١٠(والجيم: القْرُن، وُيْجمعان على: َأْمِرَخٍة، وَأْمِرَجةٍ 

 .)٢١١(ْروَأبو َخْيَرَة: النُّباُح: َصْوُت األَْسود، َينَْبُح ُنَباَح الجِ  ح): ب (ن/ ٤١

: زعم أبو خيرة أّن النحل إذا بنت بيتا من غير أن يوضع لهـا، فهـو ل) ح (ن/ ٤٢

 .)٢١٢(الُكّوارة، بالضم

ُيقاُل لألنِف من ِذي الحافِِر: النَُّخَرُة، والجمُع: ُنَخراٌت، َوَكَذلَِك  ر): خ (ن/ ٤٣

 .)٢١٣(َحَكاَها َأُبو َخْيَرَة األعرابّي 

ُمنَْعل، َقاَل َأبو َخْيَرَة: ُهـَو َبَيـاٌض َيَمـسُّ َحـوافَِره ُدوَن ُيَقاُل: َفَرٌس  ل): ع (ن/ ٤٤

 .)٢١٤(َأشاِعره

: إِن اْبن النّعامـة َخـطٌّ فِـي َبـاطِن )٢١٥(مالك، َعن أبي َخْيرة أبوَوَقاَل  م): ع (ن/ ٤٥

قـَدم. القدِم فِي َوسطَها، َوَبْعضهْم َيْجَعلَهـا اْلقـَدم، َوَبْعضـهْم َيجعلـه ِعْرقـ� فِـي َبـاطِن الْ 

  [الكامل]َوأْنشد: 

ـــي ـــك َمْرَكب ـــوَم َذلِ ـــة ي ـــُن النََّعام   واب

ْأس َوِهي َزْرَقاء َتنُْظر من كلِّ َمَكان َأْينََما ُدْرَت  م): و ـ(ه/ ٤٦  الهاَمة: الَعظِيمة الرَّ

َال أدارْت َرأسَها قَِبلَك َوَال ُتْقبِل بَصْدِرها، والجميع الهامات والهاُم، َوَال َتطِير الُبومة وَ 

ـُد هبَـا َوقـوم َال  الهامُة بالنَّهار، َوَلكِن يكوناِن فِي الِغْيران ظاهَرَتْين وُيَتَطيَّر بالهاَمـة وَيَتنَكَّ

هم  ـُدون َفــَال َتُضـرُّ وقــوٌم كثيـر َيَتيََّمنُـون هبَــا،  - بِـإِذن اهللا َتَعـاَلى -َيَتَطيَّـرون هبَـا َوَال َيَتنَكَّ

ْيِل فِي ُرُؤوس الِجبال. َوَقاَل بعض أهل الجاهليَّة: َكاُنوا َيُقوُلون َوَقاُلوا: َال ُتَرى إِالَّ بِال لَّ
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إِنََّها هاُم النَّاس إِذا َماَت اإلنساُن َخَرَجت من َرأسـه هاَمـٌة َوَذلِـَك باطِـل. َقـاَل َأُبـو خيـرة 

َقْيش  .)٢١٦(َتِصيُح ِعنَْد الُقُبور، َوَخالفُه َأُبو الدُّ

 .لغوّي عن أبي خيرة يف الّصفاتالمطلب الثاين: المأثور ال* 

تقتِصر بعض الّرسائل اللغوّية، يف كثير من األحيـان، علـى ذكـر صـفٍة لموصـوف 

لألخفــش  »صــفات الغــنم« معــّين، أو علــى ذكــر صــفة لجــنس مــن األجنــاس؛ كمــا يف

هــ)، غيـر أنَّ ٢٣١البـن األعرابـّي (ت »صفة الّزرع« ، وكذا»صفة النّخل«هـ)، و٢١٥(

ة ُكُتًبا  فات« ُعنِوَنت بـثمَّ يظَهر منها أنَّها ال تقتصر على تناول صفة واحدة، أو عّدة  »الصِّ

أحـد الكتـب التـي ُتعنَـى بالّتصـنيف  »الصـفات« صفات لموصوف واحد. ُتمثِّـل ُكُتـُب 

ألبي خيرة، وقد حمل العنواَن ذاته كتاب لقطـرب  »الصفات« الموضوعّي، منها كتاب

 هــ) بأنَّـه٣٨٠بن شميل، الذي يصفه ابن النّديم (ت)، وكذا كتاب للنضر ـه٢٠٩(بعد 

 .)٢١٧(»كتاب كبير، ويحتوي على عّدة كتب«

ــــف يف  ــــد حمــــل وكــــذا  »الصــــفات« أّول مــــن أل ــــّي، وق ــــرة األعراب ــــو خي أب

هـــ)، واّطالعنــا علــى كتــاب النّضــر قــد يوّضــح لنــا طريقــة ٢٠٣شــميل (ت بــن النّضــر

إلى حد مـا؛ إذ هـو يقـع يف خمسـة الّتصنيف الخاصة بكتب الصفات يف عهد أبي خيرة 

الجزء األّول يحتوي على خلق « أجزاء على ما نرى من وصف أبي الحسن الكويفّ له،

اإلنسان والجود والكرم وصـفة النّسـاء، الجـزء الثـاين يحتـوي علـى األخبيـة والبيـوت 

كتب موسـوعّية،  »الّصفات« . الظَّاهر أنَّ كتب)٢١٨(»وصفات الجبال والّشعاب واألمتعة

د ذلك ما أورده القفطّي من أنَّ القاسم بن سالم »الغريب المصنّف« ال تكاد ُتغاير ، يؤكِّ

ـفات« كتـاب »الغريـب المصـنّف« احتذى يف كتابـه للنضـر بـن شـميل، وبـدأ فيـه  »الصِّ

 بخلق اإلنسان، ثّم بخلق الفرس، ثّم بخلق اإلبل.



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  حليمة صاحل أبو العسلأمحد حسن احلسن، و أ. د. 

  

٢٠١ 

، وبمـا تحملـه مـن »الصـفات«ليس ثّمة شّك أنَّ ما وصلنا مـن مصـنّفات ُتعنـى بــ

عنوان جامع على ما اتَّضح، ُيتيح لنا إدخال ما ألفينـاه مـن مـأثور يف الحشـرات، تحـت 

باب الصفات، غير أّننا ارتأينا إفراد الحشرات، بالمعنى القديم للحفاظ علـى مـا ذكـره 

المصنّفون من تأليفه كتابـا هبـذا العنـوان، ومـا تبقـى مـن مأثوراتـه األخـرى أدرجنـاه يف 

ألبـي  »الغريـب المصـنّف« ثور من الّصفات، مستأنسين بتقسـيمها ِوفـق مـا ورد يفالمأ

 عبيد، ومرتِّبين إياها وفق ترتيبه. 

 يف خلق اإلنسان: 

اإلســب: شــعر الفــرج. َقــاَل َأُبــو َخْيــرة: اإلْســُب: األصــُل فِيــِه  ب): س (أ/ ٤٧

 .)٢١٩(ِوْرٌث ِوْسٌب، فُقلَِبْت اْلَواو همَزة، َكَما َقاُلوا: إْرث، وأصُله 

شمر: َوَقاَل َأُبو َخْيَرة: إّنما ُسّمَي الَبَطـُل بطـالً؛ ِألَنَّـُه ُيْبطـل  َقاَل ل):  ط (ب/ ٤٨

 .)٢٢٠(العظائَم بسْيفه فُيَبْهِرجها

اء، َوأهل اْلحجاز َيْرَفُعوَنُه، وهما  غ): ف (ر/ ٤٩ ْفغان بَِفْتح الرَّ َقاَل َأُبو خيرة: الرَّ

ة َفوق اْلَعاَنة من جانبيها، ـرَّ . واألْرفـاُغ: المغـابن مـن )٢٢١(والثُّنَّة َبينهَما، َوُهـَو َمـا دون السُّ

مُّ ألهِل الِحَجاز  .)٢٢٢(اآلباط وُأُصول الَفِخَذين، الواحُد: َرْفٌغ وُرْفٌغ، قال أبو خيرة: الضَّ

قال أبو خيرة األعرابي: جميـُع مـا يف جسـد اإلنسـاِن مـن العظـاِم  م): ظ (ع/ ٥٠

ــٌة وأربعــون َعْظًمــا: مئتــان وســت وثالثــون، خمســٌة يف كــلِّ إْصــَبٍع، مائتــا َعْظــٍم وثم انَِي

وَخْمَسٌة يف َظْهِر ُكلِّ َقَدٍم، َوَثالَثٌة يف ُكلِّ ُرْكَبٍة، َوَعظماِن يف ُكلِّ ساٍق، وعظٌم يف َحْرَقَفتِه، 

أِس، وثمانيٌة يف الصَّ  دِر، وثمـاين َعْشـَرة َوَخْمَسٌة يف ُكلِّ واحٍد من الَمْتنَْيِن، وتسعٌة يف الرَّ

ْهِر، َوتْسَع َعْشَرة ِضلًعا، َوَثالَثٌة أْعظٍم تحَت كلِّ واحدٍة من الكتَِفْيِن، َوَثالَثٌة  َفقاَرة يف الظَّ

ْجِل.  أْعظٍم يف الّذَراَعْيِن، ويف الكفِّ مِْثُل ما يف الرِّ
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ُة المَ  فاِصل. َويف الَمِعـَدِة اْثنََتـا َعْشـَرَة ويف الَكبِد َثمانِي َعْشَرَة َطريَقًة: َسْبٌع مِنُْهّن ُقوَّ

ُة الَكبِد، َوأرَبٌع ِدَقاٌق َينَْضْحَن الطَِّحاَل، َوأرَبـٌع َيْهـبِْطَن حتـى َيـْبُلْغَن  َقنَاًة: َثالٌث مِنْهنَّ ُقوَّ

َلٌة: َثالُث َطَرائَِق َيْبُلْغَن الَقْلَب  ، َوَطريَقٌة َتْخُرُج الُكْلَيَتْيِن. َوَفي الَمرارِة ِستٌّ َطَرائَِق ُمَفصَّ

 َفَتْجِري يف الِجْسِم ُكلِّه، َوَواِحَدٌة َتْهبُِط َحتى َتْبُلَغ الَمِعَدَة. 

 .)٢٢٣(َفهذا ما َعلِْمنا مِْن َخْلِق اإلْنسان، واهللا تعالى َأْعَلُم َوَأْحَكمُ 

 .)٢٢٤(قال أبو خيرة: كّل مدمٍع: ُموٌق، من مؤّخِر الَعْين وُمقّدمها ق): (م و/ ٥١

  نعوت الّرجل وأخالقهيف: 

ــِذي َيْصــُبُغ َنفســه  ق): ل (ز/ ٥٢ َقــاَل َأُبــو خيــرة: المتَزّلــق مــن النَّــاس: ُهــَو الَّ

 .)٢٢٥(باألدهان

ــو  ح): ن (ز/ ٥٣ ــَرةَ َأب ــَو َخْي ــي ُســْرعِة إِســاغٍة، َفُه ــاَء فِ : إِذا َشــِرَب الرجــُل اْلَم

 .)٢٢٦(التَّْزنِيُح 

َي  د): (س و/ ٥٤ ـــاِس َأي  َقـــاَل َأبـــو َخْيـــَرَة: ُســـمِّ َســـيًِّدا؛ ألَنـــه َيُســـوُد َســـَواَد النَّ

 .)٢٢٧(ُعْظمهم

. وقـاَل َأبـو َخْيـَرَة: )٢٢٨(َخْيـَرة: َرُجـل ِضـْرِزٌل، َأي: َشـِحيٌح  َأبو ل): ز ر (ض/ ٥٥

ِحيُح  ُجُل الشَّ ْرِزُل: ُهَو الرَّ  . )٢٢٩(الضِّ

. َقـاَل شـمر: )٢٣٠(َيَمانَِيـةٌ َعْفًدا. َقاَل َأبو َخْيـَرَة: إِذا َطَفـر،  َيْعِفدَعَفَد  د): ف (ع/ ٥٦

َوَوَجدته فِي كتاب أبي َخيرة: َعَفَد الرجل، َوُهَو َيْعِفـد، َوَذلِـَك إِذا صـّف رجَلْيـِه َفَوَثـَب 

 . )٢٣١(من غير َعْدوٍ 

 : )٢٣٣(َوأْنشد )٢٣٢(َقاَل َأُبو خيرة: شيٌخ قِْلَحمٌّ وقِْلَعمٌّ ُمِسنٌّ  م): ح ل (ق/ ٥٧

  َال َضــــــــَرَع الســــــــن َوَال قِْلَحّمــــــــا
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، ولحيٌة َكثَّاُء َبيِّنَة الَكَثـِث، َواْلِفْعـُل: َكـثَّ َخْيَرةَ َأبو  ث): ث (ك/ ٥٨ : رجٌل َأكثُّ

 .)٢٣٥(وقوٌم ُكثٌّ  )٢٣٤(َيَكثُّ ُكثوثة

ُر والتَّكاُره ر): ج (و/ ٥٩ ُجُل اْلَماَء َكاِرًها َفُهَو التََّوجُّ  .)٢٣٦(َأبو َخْيَرَة: إِذا َشِرَب الرَّ

 قهنَّ يف نعوت النساء وأخال: 

َأُبـو َخْيـرة:  .)٢٣٧(َخْيـَرَة: امـرَأة بِْظِريـٌر ُشـبِّه لِسـاُنها بـالَبْظر َأبوَقاَل ر):  ظ (ب/ ٦٠

اِء َأي إنََّها َبطِرْت وأِشرت ابٌة. َوقد ُرويت بِالطَّ  .)٢٣٨(امرأُة بِْظِريُر َطِويلة اللِّسان َصخَّ

ــَدها  ج): د (خ/ ٦١ ــَدَجت المــرَأُة ول ــرَة: َخ ــو َخْي ــاَل َأب ــى َق ــه، بَِمْعنً وَأْخَدَجْت

 .)٢٣٩(َواِحدٍ 

َقــاَل َأُبــو خيــرة: اْمــَرَأة َعضــوض: َال ينُفــذ فِيَهــا الــّذكر مــن  ض): ض (ع/ ٦٢

 .)٢٤٠(ِضيقها

نُك َأُبوَقاَل  ع): (ل و/ ٦٣  . )٢٤١(َخْيَرَة المرأة الّالَعُة: التي ُتغاِزُلك وال ُتمكِّ

 يف ما يصيب اإلنسان: 

وأنشد  ،)٢٤٢(لي أبو خيرة: أردتكم فسِرفتكم قال: قال األصمعي ف): ر (س/ ٦٤

 ]البسيط[ :)٢٤٣(لجرير يمدح بني أمية

  َأْعَطـــــوا ُهنَْيـــــَدَة َيْحـــــُدوها َثَمانَِيـــــةٌ 

 

  َمـــا فـِـــي ِعطــــائِِهُم َمــــنٌّ َوال َســــَرُف  *

 .)٢٤٤(أي: يضعون العطاء موضعه ال يخطئون 

ة الكِالبي وأبو َخْيرة الّعدوّي: قد  قالي):  م (غ/ ٦٥ ُجـِل، أبو ُمرَّ ُغِمَي علـى الرَّ

 .)٢٤٥(َفُهَو َمْغِميٌّ َعليه

 [الكامل] :)٢٤٦(َأُبو َخْيَرة َوَقاَل ي):  د (و/ ٦٦

ــــــهُ  ــــــاِت َمَدْحُت ٍح بالمكُرم ــــــدَّ   وُمَم

 

ـــــاين * ـــــا فَحب ـــــَتْوَدى هبَ ـــــاْهَتزَّ واْس   ف
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َية كأنه جعل حباءه لـه علـى مدحـه ِدَيـًة  قال الفراء: وال أعرفه إال أن يكون من الدِّ

 .)٢٤٧(لها

 يف باب الجلود: 

قــال األصـمعّي: الَغــْرف، بتســكين الــّراء، جلــوٌد ُيــؤتى هبــا مــن  ف): ر (غ/ ٦٧

 .)٢٤٨(البحرين. وَقاَل َأبو َخْيرة: الَغْرفِيَّة، َيَمانَِيٌة وَبْحرانية

قال أبو خيرة: إذا انقشرت َبَشرُته (يقصد الجلد) قيـل: انسـحى  ر): ش (ق/ ٦٨

 .)٢٤٩(الجلد، فال تكون له قّوة

 [البسيط]: )٢٥٠(َخْيَرة َأبوَقاَل  ح): ج (و/ ٦٩

ــوَجح َمِغــضٍ  ــي ُم ًة فِ ــوَّ ــاَء َمحُش   َجْوَف

 

ــــــُل  * ــــــُه َمَهاِزي ٌع مِنْ ــــــوَّ ــــــياُفه ُج   َأض

 .)٢٥١(أراد بالموّجح: جلدا أملَس. وأضيافه: قِْرداُنه 

 يف باب األطعمة واألشربة: 

بـد ذ): ش (ق/ ٧٠ والُلـبن والَسـْمن  قال أبو خيرة: القشذة: شـيء ُيّتخـذ مـن الزُّ

ُن به الجواري  .)٢٥٢(يعالج بالنار ُتَسمَّ

ـي قلـيًال قلـيًال، وكـان األصـل  ف): ش ر ـ(ه /٧١ َأبو َخيـرة: التََّهْرُشـُف: التََّحسِّ

 .)٢٥٤()٢٥٣(التَّرّشُف، فزيدت الهاء

 يف باب اآلنية والقصاع: 

ي المنبسـطة فِـي َقاَل َأُبو خيرة: َقْصَعة َرْحَرح ورحرحانّية: َوِهـ ح): ر ح (ر/ ٧٢

 .)٢٥٥(َسَعة

َلْحَلحـاُت فِـي َبـاِب  ح): ل (ز/ ٧٣ َذَكـَر اْبـُن ُشـَمْيٍل َعـْن َأبـي َخْيـَرَة َأنـه َقـاَل: الزَّ

 .)٢٥٦(الِقصاع، واحدهتا َزَلْحَلَحة
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 يف باب السالح: 

 :)٢٥٨(وأنشـد ،)٢٥٧(َقاَل َأُبو َخيـرة: سـهم مرعـوظ، َوصـفه بالضـعف ظ): ع (ر/ ٧٤

 [الّرجز]

ــــــــ ــــــــَلني َوَس ــــــــوظُ ناَض   ْهُمُه َمْرُع

 . )٢٥٩(أبو خيرة: المرعوظ: الموصوف بالضعف 

. َقـاَل ُرْؤَبـُة )٢٦٠(َأبو َخْيرة: الِقذاُف: َما َأَطْقَت َحْمَلُه بَِيـدك ورَمْيتـه ف): ذ (ق/ ٧٥

   [الرجز] :)٢٦١(يخاطب ابنه العجاج

ــــــــَو ألَْعــــــــدائِك ُذو قِــــــــراِف    َوْه

 

  َقّذافـــــــــــة بَِحَجـــــــــــر الِقـــــــــــذاِف  *

ِذي ُيْرَمى بِه الّشيُء فَيْبُعـُد، الواِحـَدُة َقّذاَفـٌة َوقـد خـاَلَف َقاَل َأبو َخيْ   َرَة: الَقّذاُف: الَّ

 [الّرجز] :)٢٦٣(وَأنَشدَ  ،)٢٦٢(اْصطِالَحه ُهنَا

ـــــــانْ  ـــــــيُّ الَفّت ـــــــانِي الثََّقِف ـــــــا َأت   لّم

 

  َفنََصـــــــُبوا َقّذاَفـــــــًة َبـــــــْل ثِنْتـــــــانْ  *

ى َوزعم َأُبو ُعبيدة َعن أبي َخْيرة  ل): ص (ن/ ٧٦  َأن العريض من النِّصـال يسـمَّ

ــيال،  ــْقص أطــول مــن الِقْطــع َقلِ ــه قَِصــر، والشِّ ــيال، َوفِي ــا َقلِ ــاة، والِقْطــع أدّق مِنَْه الَقَهْوب

ــْيَس  ــي َل تِ ــاوالِمرمــاة، َوِهــي الَّ ــة، َوِهــي أصــغرها  َلَه ــا مجدولــة والُقْطب شــفرتان َولكنَه

ِويَلة الدقيقة والِمْعَبل  .)٢٦٤(ة، َوِهي عريضةوالُسالّءة، َوِهي الطَّ

ْرع والِمْغَفـر  ي): ذ (م/ ٧٧ ـُه الـدِّ : اْلَحِديُد ُكلُّ َقاَل اْبُن ُشَمْيٍل وَأبو َخْيَرَة: الماِذيُّ

َالُح َأجمع، َما َكاَن مِْن َحِديٍد َفُهَو َماِذيٌّ   .)٢٦٦(، ِدْرٌع ماِذّيةٌ )٢٦٥(َوالسِّ

 يف الجبال وما فيها: 

، نقلــه القــالي عــن  يــزاد يف آخــر األول يــاءم):  ر (أ/ ٧٨   النســبة فيقــال: َأَرمــيٌّ

ابن األعرابي، وصاحب العباب. وضبطه صاحب القـاموس بضـبطين لـم أجـد واحـدا 
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ــن  ــالي ع ــه الق ــا، نقل ــيٌّ أيض ــال: َأيرم ك، ويق ــرَّ ــيٌّ ويَح ــيٌّ كعنب ــال إَرم ــد. ق ــا ألح   منهم

 . )٢٦٧(ابن األعرابي أيضا، وصاحب العباب عن أبي خيرة

اُء: ما بِهَ  ؛ ُيريُد: ما بِها َعَلٌم. وقال أبو َخْيَرَة: »َعاِرمٍ « ا آِرٌم، مَِثاُل الَفرَّ ؛ وما بِها إَِرمِيٌّ

 .)٢٦٨(ما بِها َأْيَرٌم، مِْثُله

 .)٢٦٩(َقاَل َأبو َخْيَرَة: الُجْرُف: ُعْرُض اْلَجَبِل األَْمَلسِ  ف): ر (ج/ ٧٩

ُصـْلًبا َغلِيًظـا ُمْسـَتِوًيا، َفُهـَو  َقـاَل َأبـو َخْيـَرِة: َأعلـى اْلَجَبـِل إِذا َكـانَ ر):  ذ (ح/ ٨٠

 .)٢٧٠(ِحْذِريةٌ 

َقاَل َأبو َخيرة: الَحْومـاُن: َواِحـَدُتَها َحْومانـة، َوَجْمُعَهـا حـوامِين،  ن): م (ح/ ٨١

ــْيَس فيهــا آكــام وال  َوِهــَي شــقائُق بــين الجبــال، وهــي َأطيــُب الُحزونــة، َوَلكِنََّهــا َجَلــٌد َل

مٍر ألَبـي َخْيـَرَة َقـاَل: الَحْومـاُن َواِحـَدُتَها َحْومانـٌة: َشـَقائُِق َبـْيَن ُقِرَئ بَِخطِّ َشـ .)٢٧١(َأباِرق

 .)٢٧٢(اْلِجَباِل، وهي َأطيب الُحُزونة، ولكنها َجَلٌد ليس فيها إِكام َوَال َأبارُق 

اِر اْلُمرْ  ك): ن (ح/ ٨٢ َتِفَعِة، َقاَل َأبو َخْيَرَة: الَحنَُك: آكاٌم ِصَغاٌر ُمْرَتِفَعٌة َكِرْفَعِة الدَّ

ان  . )٢٧٣(َوفِي ِحَجاَرتَِها َرَخاَوٌة َوَبَياٌض، كالَكذَّ

ْده شبه أكمة فِي َرأس الَجَبل: صفاٌة ُيْسَتنَْقُع فِيَها  ):ـه د (ر/ ٨٣ َقاَل َأُبو َخْيَرة: الرَّ

 :)٢٧٥(َوأْنشد ،)٢٧٤(الَماء

ْدهِ  ــــــرَّ ــــــِب ال ــــــدياُر بجان ــــــن ال   لِم

 

ــــــــْدهِ  *   َقْفــــــــًرا مِــــــــَن التَّْأييــــــــِه والنَّ

ـماد: َمـا َدقَّ مِـْن غَلـِظ اْلَجَبـِل وتواَضـَع  د): م (ص/ ٨٤  ْمد والصِّ َأبو ِخيَرَة: الصَّ

َجرُ   .)٢٧٦(واْطمَأنَّ وَنَبَت فِيِه الشَّ

 .)٢٧٧(َقاَل َأُبو خيرة: الُعدوة: اْلَمَكان اْلُمْرَتفع َشْيئا على َما ُهَو مِنْهُ  و): د (ع/ ٨٥

ــرة: الُعْرُقــ ب): ق ر (ع/ ٨٦ ــُب، َخياشــيم الجبــالِ َأبــو َخْي  )٢٧٨(وُب والَعراقِي
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 .)٢٧٩(وَأطراُفها، َوِهَي َأْبعُد الطُّرق، ألَنك َتتَّبِع َأْسَهَلها َأْيَن َكانَ 

اْبُن ُشَمْيٍل َعْن َأبي َخْيرة: الَقَضـُف: آكـاٌم ِصـغار َيسـيل اْلَمـاُء  ف): ض (ق/ ٨٧

  . وَقـاَل )٢٨٠(فـة اْلـَواِدي، اْلَواِحـَدُة َقَضـَفةٌ َبْينََها، َوِهـَي فِـي ُمْطَمـئٍِن مِـَن األَرض َوَعَلـى ِجرَ 

َوِهـَي َهنـأة َأصـغر  ،)٢٨١(َأبو َخيرة: الَقَضَفة: َأكمة َصِغيَرٌة َبْيَضاُء كَأن ِحَجاَرَتَها الِجـْرِجُس 

 . )٢٨٢(مَِن الَبُعوض

 .)٢٨٣(َقاَل َأبو َخْيَرَة: النَِّحيَزُة: اْلَجَبُل اْلُمنَْقاُد فِي األَرض ز): ح (ن/ ٨٨

 الحجارةيف : 

شمر َعن أبي َعْمرو: الَقْهَقُر: الَحجر األملس. َوَقاَل َأُبو َخيرة:  ر): ق ـه (ق/ ٨٩

ــِذي ُيْســَهُك بِــِه الشــيُء، والِفْهــر: أعَظــُم مِنْــه َقــاَل َأبــو َخْيــَرة: الَقْهَقــُر  .)٢٨٤(ُهــَو اْلحجــر الَّ

 .)٢٨٦(ْهُر َأعظم مِنْهُ ، َقاَل: والفِ )٢٨٥(والُقهاقُِر: َوُهَو َما َسَهْكَت بِِه الشيءَ 

 .)٢٨٧(َقاَل َأبو َخْيَرَة: الِمْلَطس: َما َنَقْرَت بِِه األَْرحاءَ  س): ط (ل/ ٩٠

ْخرة المسَتديرة د): م ل (ج/ ٩١  .)٢٨٨(َقاَل َأُبو َخْيرة: الُجْلمود: الصَّ

ْنَسـانل):  د ن (ج/ ٩٢  شـمر، َقـاَل َأُبـو َخْيـَرة: اْلَجنْـَدُل: َصـْخَرٌة مِثـُل رْأس اْإلِ

 .)٢٨٩(َوجمعه: جناِدل

مالق: اْلَحَجُر األَملس مِلُء اْلَكفِّ  ق): ل م (د/ ٩٣ ْمُلوق والدُّ  .)٢٩٠(َأُبو َخْيَرَة: الدُّ

الُم: اْسُم َجْمعٍ الّسالم م): ل (س/ ٩٤  .)٢٩١(: حجارة صغيرة. َقاَل َأبو َخْيَرَة: السِّ

 .)٢٩٢(َقاَل َأُبو َخْيرة: الصْيداُء: الَحَصى د): ي (ص/ ٩٥

 .)٢٩٣(قال أبوَخْيَرة: الَمْرَوة: اْلَحَجُر األَبيض الَهشُّ َيُكوُن فِيِه النَّارُ  و): ر (م/ ٩٦

  الوحفـة: الصـخرة الّسـوداء. عـن شـمر: قـال ابـن شـميل: قـال  ف): ح (و/ ٩٧

َوادِ   .)٢٩٤(َأبو َخْيَرَة: الَوْحَفة: الَقاَرُة مِْثَل الُقنَّة َغْبَراُء َوَحْمَراُء َتْضِرُب إَِلى السَّ
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 يف األودية ومجاري الماء: 

َقاَل َأُبـو َخْيـَرة: الثُّبـة: َمـا اْجَتمـع إَِلْيـِه المـاُء فِـي الـواِدي َأو فِـي ب):  (ث و/ ٩٨

َيْت (ُثبة) ألنَّ الماَء يُثـوُب إَِلْيَهـا َوَقـاَل َأُبـو خْيـَرة: ثـاَب الَحـْوُض  .)٢٩٥(اْلَغائِط؛ وإنَّما ُسمِّ

 .)٢٩٦(يمتلىء َكادمتألَ، َأو َيُثوُب َثْوًبا وُثُؤًبا، إِذا ا

ا الَجْرَوُل َفَزَعَم َأُبو َخْيَرَة: أنَُّه َما ساَل بِـِه المـاُء  ل): ر (ج/ ٩٩ َقاَل ابُن ُشَمْيل: َأمَّ

ًكا من َسْيِل الماِء بِِه فِي بْطِن اْلَواِدي  .)٢٩٧(من الِحَجاَرة َحتَّى تَراُه ُمَدلَّ

َأَجاَز َأُبو خيرة َأن ُيَقال َلُه َذلِك، َوُهـَو َال ُيَقال للوادي جلواخ وَ  خ): ل (ج/ ١٠٠

 . )٢٩٨(أعظم األودية َوَجمعَها جلخ

قال قطـرب: زعـم أبـو خيـرة العـدوي وحكـى أّن الَمْسـُجوَر:  ر): ج (س/ ١٠١

 .)٢٩٩(الَمْمُلوءُ 

 .)٣٠٠(َأُبو خيرة: شاطِىُء اْلَوادي: َشَفُته، َوجمعه ُشْطآن وشواطىء أ): ط (ش/ ١٠٢

عاب: َما َجاَء مِـْن َمَكـاٍن َبِعيـٍد إِلـى  ر): ص (ن/ ١٠٣ َأبو َخْيَرَة: النَّواِصر مَِن الشِّ

 .)٣٠٢(اْلَواِحُد ناِصر ،)٣٠١(اْلَواِدي َفنََصَر َسْيَل اْلَواِدي

 يف األرض ذات الّرمال: 

ــه ق):  ل (ب /١٠٤ ــاِل، كَأن َم ــْيَن الرِّ ــة: َمَكــاٌن ُصــلب َب ــرَة: الَبلُّوق ــو َخْي ــاَل َأب َق

 .)٣٠٣(ُعم األَعراُب َأنه مِْن َمَساكِِن اْلِجنِّ مْكنُوس، َتزْ 

َقاَل َأبو َحنِيَفَة: َقاَل َأبو َخْيَرَة وَأصـحابه: الُحنْـدوُج: رمـٌل ال  ج): د ن (ح/ ١٠٥

 .)٣٠٤(ينقاُد يف األرض، ولكنه ُمنْبٌِت 

ـِرَقُة: األَْرض الشـديد ق): ر (َش / ١٠٦ ُة شمر َعن اْبن ُشَمْيل َقاَل َأُبو َخْيَرة: الشَّ

ا َوإِنََّما َشَرُقَها من قِبِل الَماء يا تعرف َأن َنبَتها يزداُد َماء َأو ري�  .)٣٠٥(اْلُخْضَرة الرَّ
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قيل: الفالق فضاء بين شقيقتين مـن رمـل، وجمعهمـا: ُفلقـان  ق): ل (ف /١٠٧

لفالَِقُة، بِاْلَهاِء، كحاجر وُحجران، وَقاَل َأبو َحنِيَفَة: َقاَل َأبو َخْيَرَة َأو َغْيُرُه مَِن األَعراب: ا

ة ْيَلِة الَقرَّ َجَر وُتنَْزُل َوَيبِيُت بَِها اْلَماُل فِي اللَّ  .)٣٠٦(َتُكوُن َوَسَط اْلِجَباِل ُتنْبُِت الشَّ

ْمِل َما اْجَتَمَع َواْرَتَفَع َشْيًئا ذ): ف ن (ق/ ١٠٨  .)٣٠٧(َقاَل َأبو َخْيَرَة: اْلُقنُْفُذ مَِن الرَّ

ة: مِْن َأسـماء التُّـَراِب الَكْثَكـُث، َوُهـَو التُّـَراُب نفُسـه، َأبوَخير ث): ث (ك/ ١٠٩

 .)٣٠٨(َواْلَواِحَدُة بِاْلَهاِء. َوُيَقاُل: الَكَثاكُِث 

 يف األرض اللينة والسهلة والغليظة: 

ِشمر: َقاَل َأُبو َخْيَرة: الَجبَّان: َما اْسـَتوى مـن األَْرض فِـي  َقاَل ن):  ب (ج/ ١١٠

 .)٣٠٩(يَم الَمنْبِتاْرتَِفاع، ويكوُن كر

ِريـُق السـْهُل  ع): ث ل (د/ ١١١ ْلَثع الطَّ ، )٣١٠(شـمر عـن النَّْضـُر وَأبـي َخْيـَرَة: الـدَّ

َذَكـَره  ،)٣١١(َوقِيَل: ُهَو َأسهل َطِريٍق َيُكوُن فِـي َسـْهل َأو َحـْزن، َال َحطـوَط فِيـِه وال َهُبـوط

َباعّي بالثَّاِء َعن النَّْضِر وَأبِي َخْيَرَة وبالنُّوِن عن المحـاِربِّي  األَْزَهِرّي فِي َمْوِضَعيِِن من الرُّ

ْلَثُع بالّثاءِ  .)٣١٢(يف الثُّالثّي والرباعّي   .)٣١٣(قاَل النَّْضُر وَأُبو َخْيَرَة: ُهَو الدَّ

ْكحاُء: األرُض الغلِيظة الُمْرتفعة ح): ك (ر/ ١١٢  .)٣١٤(َقاَل َأُبو َخْيرة: الرَّ

ْردُح قال َأبو َخْيَرَة:  ح): د ر (س/ ١١٣ : َأماكُِن ُمْسَتِوَيٌة ُتنْبُِت الِعَضـاَه، َوِهـي السَّ

 .)٣١٥(َليِّنَةٌ 

قيقة: َليِّن من غلظ األرض، يطول ما طـال  ق): ق (ش/ ١١٤ قال أبو خيرة: الشَّ

 .)٣١٦(الَحْبل

اْبــن ُشـَمْيل َعــن أبــي َخْيـرة َقــاَل: العــبالء الَطِريـدة فـِـي َســَواء  ل): ب (ع/ ١١٥

اح. َوُربَمـا َقـَدُحوا بَِبْعِضـَها، َوَلـْيَس بـالَمْرو، األَْرض حجارهتا بيض  َكَأنََّها ِحَجاَرة الَقـدَّ
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 .)٣١٧(َوَكَأنََّها الَبلُّور

الَعَراقي: َما اتَّصل مـن اإلكـام وآَض كأّنـه َحـرٌف واحـٌد َطِويـل  ق): ر (ع/ ١١٦

فتطـول علـى َوجـه على َوجه األَْرض. َوأما األكمة َفإِنََّها تكون ملمومـة. َوأمـا الَعرُقـوُة 

األَْرض وظهِرها، َقليَلة اْلعرض، َلَها َسنٌَد، وُقْبلها نِجاٌف وبَِراٌق، َلْيَس بسهٍل َوَال غلـيظ 

َقاَل َأُبو خيرة: الَعرُقوة والَعراقي: َما  جدا، ُينبت، فأّما َظهره فغليٌظ َخِشٌن َال ُينبت خيرا.

ه  .)٣١٨(غُلظ مِنُْه فمنَعَك من ُعلوِّ

، وَأَعـشَّ )٣١٩(َقاَل َأُبو َخيرة العدوّي: العّشـُة: األَْرض الغليظـة ش): ش (ع/ ١١٧

ٍة، َأْي َغلِيَظٍة، قاَلُه َأُبو َخْيَرةَ  ُجُل: َوَقَع فِي َأْرٍض َعشَّ . وَقاَل َأُبو خيرة: أرٌض عشة: )٣٢٠(الرَّ

ْعَشْشـنَا: وقعنـا . وقال أبو خيرة: أَ )٣٢١(َقليَلة الّشجر فِي َجَلد َعَزاز، َوَلْيَس بجبٍل َوَال رمل

ةٍ   .)٣٢٢(يف أرٍض َعشَّ

َقاَل َأُبو َخْيرة الِمَعى، غير َمْمُدود، اْلَواِحَدة َأظن مَِعاة: سهلة َبـين  ا): ع (م/ ١١٨

 .)٣٢٣(صلبين

ـْهلُة، الُمسـتوية الُمْكرَمـُة للنَّبـات ُتنْبِـت  ج): ع (ن/ ١١٩ والنَّاِعجُة: األَرُض السَّ

ْمَث؛ َقاَله َأبو َخْيَرة  .)٣٢٤(الرِّ

  يف األرض الجرداء وذات النبت والشجر: 

قاَل َأبو َخْيَرَة: التَّنُوَفُة: الَبِعيَدُة، وفيَها ُمْجَتَمـُع َكـإلِ، ولكـْن َال ف):  ن (ت /١٢٠

 .)٣٢٥(ُيْقَدُر على َرْعيِها لُِبْعِدها

  اَل . َوَقــ)٣٢٦(َأبــو َخْيــَرَة: َأرٌض مجنونــٌة: ُمْعِشــبة َلــْم َيْرَعهــا َأحــدٌ  ن): ن (ج /١٢١

تِي لم َيْرَعها أحٌد، وأَتْيُت على  اْبن ُشَمْيل: َقاَل َأُبو َخْيَرة: األرُض الَمْجنُوَنُة: الُمْعِشَبُة الَّ

تِي ُتهاُل من ُعشبها َوقد ذهب ُعْشُبها كلَّ َمْذَهٍب   .)٣٢٧(َأرض هاِدَرٍة ُمَتَجنّنٍَة، َوِهي الَّ
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َيُة: األَر ا): (د و/ ١٢٢ ت، كَأهنـا َأبو َخْيرة: الُمَدوِّ تِي َقِد اخَتَلـف َنْبُتهـا فـَدوَّ ض الَّ

 .)٣٢٨(ُدواَيُة اللََّبنِ 

تِي  و): (د و/ ١٢٣ وّية: األْرُض الَوافَِرُة اْلكأل الَّ اْبن ُشَمْيل َعن أبي َخْيرة َقاَل: الدَّ

 .)٣٢٩(لم ُيْؤكل مِنَْها َشْيء

وبــة: مَ  ب): (ر و /١٢٤ ْكَرمــٌة مــن َشــمر، َعــن اْبــن ُشــميل، َعــن أبــي َخيــرة: الرُّ

 .)٣٣٠(األَْرض َكثِيَرُة النّبات والّشجر، ِهَي َأبقى األَْرض كأل

أسبة الَجْدبة ب): س ب (س/ ١٢٥ ْبَسُب: األَْرُض الشَّ  .)٣٣١(َقاَل َأبو َخْيرة: السَّ

تِـي َال َمـاء فِيَهـا، فأقّلهـا لإلِبـل ِرْبـع،  ا): ل (ف/ ١٢٦ َأُبـو َخيـرة: الفـالة: ِهـَي الَّ

، وأكثرها َما بلغت مّما َال ماَء فِيهِ وللَغنم َواْلحم  .)٣٣٢(ير ِغبٌّ

ةِ  ف): ي (ف/ ١٢٧ مَّ  ][الطويل :)٣٣٣(َقاَل ُذو الرُّ

ــاِف َمْســُحولة اْلَحَصــى ة األَْفَي ــرَّ   وُمْغَب

 

ــــِف  * فاِص ــــولٌة بالصَّ ــــا َمْوُص   َديامِيُمه

 .)٣٣٤(َقاَل َأبو َخْيَرة: الَفْيَفاء: اْلَبِعيَدُة مَِن اْلَماءِ  

،  ب): ل (ك/ ١٢٨ شمر عن ابن شميل عن َأبي َخْيرة: َأرٌض َكلِبٌة َأي َغلِيظٌة ُقفٌّ

 .)٣٣٥(َال َيُكوُن فِيَها َشَجٌر َوَال َكألٌ، َوَال تكوُن َجَبالً 

 .)٣٣٦(َقاَل َأُبو خيرة: أرٌض ُمْلَغانٌَّة، واْلغينَاُنها: َكْثَرة كلئهان):  غ (ل/ ١٢٩

تِي َال َيْهتـدي فِيَهـا َقاَل َشمر: َقاَل َأُبو َخ  و): ر (م/ ١٣٠ يرة: الَمْروراة: األَرض الَّ

يت  .)٣٣٧(إِالَّ الِخرِّ

ومْشــَرة األَرِض َأيًضــا،  ،)٣٣٨(َقــاَل َأبــو َخْيــَرَة: َمَشــَرُتها: وَرُقهــا ر): ش (م/ ١٣١

 :)٣٤٠(وَأنشد ؛)٣٣٩(بِالتَّْسكِينِ 

 إِلى َمْشَرةٍ َلْم ُتْعَتَلْق بالَمحاِجن
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اسـم يقـع علـى جميـع  ،)٣٤١(رة: ِهَي الَمْوَماُء والَمْومـاةُ َقاَل َأُبو َخيْ  م): (م و /١٣٢

 .)٣٤٢(الفلوات

 يف النبات والشجر: 

َقاَل َبْعُض النَّاِس: الَحْيَهَلُة َشـَجَرٌة، َقـاَل: وسـَألنا َأبـا َخْيـَرَة  ل): ـه ي (ح /١٣٣

ًة مَِن األَعراب  َقْيِش وعدَّ ـَعَراُء، َأو َذلَِك، َفَلْم َنِجْد َلُه َأصالً  َعنْ وَأبا الدُّ َثابًِتا َنَطـَق بِـِه الشُّ

َدٌة ُوِضَعْت للُمعاياةِ   .)٣٤٣(ِرَواَيًة َمنُْسوَبًة َمْعُروَفًة، َفَعلِْمنَا َأهنا َكلَِمٌة ُمَولَّ

يِح َتنُبـُت فِـي الَعَطـنِ  م): ر (خ/ ١٣٤ . )٣٤٤(َأبو َخْيَرَة: الَخْرَومانُة: بقلـٌة خبيثـُة الـرِّ

ة: َمن« وقال مرَّ  [الّطويل] :)٣٤٥(َأنشد، و»يف الدِّ

ــــباَلهُ  ــــَأنَّ ِس ــــْقذان َك ــــِت ِش ــــى بي   إِل

 

ر * ــــــوَّ ــــــاٍن ُمنَ ــــــي ُخْرُؤَم ــــــُه فِ   َولِْحَيَت

حاء: َشَجرة صغيرة مثل الَكّف َلَهـا شـوك  ي): ح (س/ ١٣٥  َعن أبي خيرة: السِّ

 .)٣٤٦(وزهرة حْمراء فِي َبَياض، تسمى زهرهتا الَبْهَرَمة

ـْهَرَبُة: الُحـَوْيض الـذي يكـون أسـفَل قـال أبـو عمـرو: ال ب): ر ـهـ (ش/ ١٣٦ شَّ

ـَرَبُة، فِزيـَدِت الهـاُء. كمـا قـالوا هترَشـَف أي  النَّْخلة. قال أبو خيرة: الشـهربة: َأْصـُلها شَّ

َف فزيدت الهاء  . )٣٤٧(تحّسى قليال قليال، وكان ترشَّ

ا البنـــان َقــاَل َأُبـــو َخْيــَرَة: الَعــنَُم َلــُه َثَمـــَرة حمــراُء ُيَشــبَُّه هبَــ م): ن (ع/ ١٣٧

 . )٣٤٨(المخضوب

ى اْلـَبَلَح َمـا َداَمـْت َلـْم َتنَْفتِـْق،  َقاَل م):  ل (س/ ١٣٨ َلِم ُتَسـمَّ َأُبو ِخيَرَة: َثَمَرُة السَّ

 .)٣٤٩(َفإَِذا اْنَفَتَقْت َفِهَي اْلَبَرَمةُ 

 . )٣٥٠(َأُبو َخْيَرَة: الُقّضاِم: مِْن َشَجر الَحْمضِ  م): ض (ق/ ١٣٩

وقـال:  .)٣٥١(بـو َخْيـرة َوْحـَده: َكْمـَأٌة لِْلَواِحـِد وَكـْمٌء لِْلَجِميـعِ َقاَل أَ  أ): م (ك/ ١٤٠
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 .)٣٥٢(والعساقيل منها بين الحمرة والبياض، والواحد ُعْسقول، وهي أطيبهـا بعـد الجبـأة

وقال: ومنها الَفْقع، والواحدة َفْقعة، وهي هنات بيض، وهـي أردؤهـا طعمـا وأسـرعها 

سّمى نِْقضا؛ ألّن األرض تنتقض ضبه أي تتشّقق، ظهورا وتخرج من أنقاضها. قال: ويُ 

َرر تأكلها الظباء، على ساق واحدة  .)٣٥٣(وهي قصيرة السِّ

وقال: ومنها بنات َأْوَبَر، والواحـد ابـن َأْوَبـر، وهـي أمثـال الحصـا صـغار يكـّن يف 

وقـال: وممـا  .)٣٥٤(النِّْقض من واحدة إلى عشرة، وهي رديئـة الطعـم، وهـي أول الكمـأةِ 

فيها وليس منها العراجين، والواحد ُعْرجون، وهو طويل يكون شربا أو أقصـر، يدخل 

ا، فإذا ظهـر أجمـع وعسـا وصـَمَخته الشـمس فسـد جوفـه  أبيض وهو طّيب ما دام َغضَّ

مالِق أصـغر منـه وأقصـر، يكــون يف  .)٣٥٥(فـآض أسـود أصـفر وخبـث طعمـه وقــال: والـدُّ

 .)٣٥٦(رأسه مِظّلة وهي الّدماليق الروض، وهو طّيب، وقّل ما يسوّد، وهو الذي كأنّ 

قــال: وأّمــا الطرثــوث والــذؤنوب، فــالطرثوث األحمــر، وهــو يــنّقض يف األرض 

تنقيضا فأعاله ُنكَعة، والنُكَعة منه قِيُس إصبع، وعليه ُأُشر حمر، واألُُشر من ُنَقط، وهي 

وقة، وهو نفسه كأير الحمـار، و لـيس فيـه شـيء ُمّرة، وما كان أسفل من النُكَعة فإّنه السُّ

أطيــب مــن ســوقته وال أحلــى، ورّبمــا طــال ورّبمــا قصــر، وال يخــرج الطرثــوث إال يف 

 .)٣٥٧(الحمض

 يف الِحبال: 

 .)٣٥٨(قال أبو خيرة: الجرير: الغليظ من الحبال ر): ر (ج/ ١٤١

ْتو: َرْبٌط فوق الجهاز ليس بشديد و): ت (ر/ ١٤٢  .)٣٥٩(قال أبو خيرة: الرَّ

واء: أغلـــظ األرشـــية، والجميـــع َأْرِويـــة، قـــال أبـــو خيـــ ي): (ر و/ ١٤٣ رة: الـــرِّ

واألروية: حبال الحمولة، والواحد ِرواء، يقـال: اْرِو علـى ِحْملِـك، أي: اشـدد بحبـل، 
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 .)٣٦٠(وقد َرَويت عليه أروي رّيا، ويقال: َأْرَويت ُأروي إرواءً 

ر: الغلـيظ مـن قال َأُبو حنيَفة فِي كتاب النََّبات َقاَل َأُبو خيرة اْلكـ ر): ر (ك/ ١٤٤

 .)٣٦١(الحبال

قال أبو خيرة وأصحابه من  .)٣٦٢(قال أبو خيرة: المسد من الجلد د): س (م/ ١٤٥

ــات  ــو نب ــب، أو مــن ُمصــاص: وه ــق: الِقنَّ ــق، واألب ــد أو َأَب ــن جل ــد م ــراب: الَمَس األع

 .)٣٦٣(كالَكْوالن، أو من ُخُلب، والخلب واحده ُخْلَبة

 .)٣٦٤(النجاد: ما قابلكقال أبو َخْيرة العدوي:  د): ج (ن/ ١٤٦

 يف األزمنة والسحاب والّرياح: 

 ][الوافر :)٣٦٥(الفرزدقَقاَل م):  م (ت/ ١٤٧

  َيمانَِيـــــــــــٌة، كـــــــــــأّن شـــــــــــآمِياٍت 

 

ـــــُؤورِ  * ـــــن الُغ ـــــه مِ ـــــَن بجانَِبْي   َرَجْج

واِء ليلُة ثالَث عشرَة، وفيَها َيْسَتِوي   َوَقاَل اْبن ُشَمْيل: َيْعنِي َنْحوَها شآمية. ليلُة السَّ

َقَمر َوِهي ليلُة التِّمام وليلُة َتماِم اْلَقَمر َهَذا بَِفْتح التَّاء َواْألول بِاْلَكْسِر. َوَقاَل َأُبو خيرَة: الْ 

ا  .)٣٦٦(َأبى َقائِلَها إالَّ ُتمَّ

َياِح: الُخَضاِخُض: َزَعَم َأبو َخْيَرَة  ض): ض (خ/ ١٤٨ َقاَل َشِمٌر فِي كَِتابِِه فِي الرِّ

يَّةٌ 
َقْيش، َوَزَعـَم اْلُمنَْتِجـُع َأهنـا َتُهـبُّ َبـْيَن  َأهنا َشْرقِ َتُهبُّ مَِن الَمشِرق َوَلْم َيْعِرْفَها َأبـو الـدُّ

يَُّة َأيًضا واإلْيرُ 
ْرقِ ُبور َوِهَي الشَّ با والدَّ  .)٣٦٧(الصَّ

َشـِمٌر  الُخَضاِخُض: ِريٌح َتُهّب من الَمْشِرِق، َكَذا َزَعَمُه َأبو َخْيَرَة، َذَكَر ذلَِك ُكلَّه -

َياح  .)٣٦٨(فِي كَِتاِب الرِّ

ْلِمسـاء س): م ل (ط/ ١٤٩ ـَحاِب. َوَقـاَل َأبـو َخْيـَرة: ُهـَو الطِّ قِيـُق مِـَن السَّ : الرَّ

اءِ   .)٣٦٩(الطِّْرمِساء، بِالرَّ
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َأبو َخْيرَة: َأْغَبَط َعَلْينَا المَطُر: َوُهَو ُثُبوُتـُه َال ُيْقلـُع بعُضـه َعَلـى  ط): ب (غ/ ١٥٠

  .)٣٧٠(َأثر َبْعضٍ 

َماءِ  ع): م (ق/ ١٥١ َكًة: كالَعَجاِج َيُثوُر فِي السَّ َقاَل  .)٣٧١(قاَل َأُبو َخْيَرَة: الَقَمُع ُمَحرَّ

 :)٣٧٢(الراجز

ـــــــــائال ـــــــــا العق ـــــــــوا ُقمعَته ع   تقمَّ

َماء   .)٣٧٣(َأُبو خيرة: الَقَمع: مثل الَعجاجة تثور فِي السَّ

 

 ث يف أنَّه:تجدر اإلشارة إلى أبرز النتائج التي توّصل إليها البح

ال: يكشف عن شخصّية أعرابـّي مـن فصـحاء اإلعـراب، الـذين ُأِخـذت عـنهم  أوَّ

 اللغة، فوجد عنايًة من اللغويين الُقدامى يأخذون عنه ويختلفون إليه.

يميط اللثام عن شخصّية أبي خيرة التي أثبتت أّنه كاَن ُلغوي�ا إلى جانب كونه ا: ثانيً 

ــى بالِوراقــة  ــابمــن األعــراب، اعتن ــأليف اللغــوّي، فصــنَّف مــؤّلفين لغــويين: كت  والتَّ

فات« ، وكتاب»الحشرات« ، ُيعـّدان مـن الرسـائل اللغوّيـة التـي تتنـاوُل كـّل منهـا »الصِّ

موضوعا ُمحّددا، وُتشّكالن أساسا يف بناء المعجم العربّي. وإنَّ تتبع اآلثـار المؤّلفـة يف 

، »الحشـرات« أّول مـن ألـف يف الموضوعين المـذكورين كشـف عـن أنَّ أبـا خيـرة هـو

فات«وكذا هو أّول من أّلف يف  فات كان له أثـره يف مؤلفـات مـن »الصِّ ، وأنَّ كتاب الصِّ

جاؤوا بعده؛ إذ كان له أثره فيمن جاء بعده، إذ كانوا يستقون مادهتم منه، علـى نحـو مـا 

ــتّي (ت  ــن أنَّ البش ــرّي م ــر األزه ــ٣٨٤ذك ــأ عل ــه اّتك ــه أّن ــر يف مقدمت ـــ)، ذك ــابه  ى كت

ألبي خيرة، وما يدّل على أنَّ كتاب أبي خيرة كان موجودا يف القـرن الرابـع  »الصفات«

 الهجرّي.
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يبّين أثر أبي خيـرة ومروياتـه يف مصـنّفات اللغـويين، ويف تفسـير المفـردات  ا:ثالثً 

 اللغوّية، واالستشهاد بشعرة.

ا أشكل عليهم مـن اللغـة يبّين ثقة اللغويين به، ويف أّنهم يحتكمون إليه فيم ا:رابعً 

ويف بعض المسائل، ما يدّل على ثقتهم به، على نحو ما رأينا من سؤال أبي عمرو له يف 

 .مسائل متعّددة

* * * 
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 الهوامش والتعليقات

 

 :سان العرب: (ح)، وتاج العـروس: (بـاب الحـاء المهملـة)، وانظـرهتذيب اللغة: (الحا) ول  )١(

 .المأثور (كتاب الحاء المهملة)

 .ا) غ و)، ويف بحثنا: (ل غ وتاج العروس: (ل ،ا) غ ولسان العرب: (ل ،و) غ المحكم: (ل   )٢(

 مادة (أ و ل)، ومادة: (الحاء) من المبحث الثالث. :انظر   )٣(

 .خ) ل )، وانظر مادة: (ج٣/٦٩يف الوادي ومستقره، (المخصص، مجاري الماء    )٤(

 .د) ف د)، وانظر مادة: (ع ف وتكملة الصاغاين: (ع ،هتذيب اللغة   )٥(

 .ر) ذ م، ق س أ، ع ف انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة: (د  )٦(

 ). ٥١انظر: ابن النديم، الفهرست، (ص  )٧(

 ).١/١٤٤)، والقفطي، إنباه الرواة، (٣٣-١/٣٢انظر: األزهري، هتذيب اللغة، المقدمة، (  )٨(

)، ٢٧/١٠٥)، والصفدي، الوايف بالوفيات، (٤/١١٧)، وإنباه الرواة، (٥١الفهرست، (ص   )٩(

ــاة، ( ــة الوع ــيوطي، بغي ــويين ٢/٣١٥والس ــل يف اللغ ــم المفص ــوب، المعج ــل يعق )، وإيمي

 ).١/٢٢٨العرب، (

 ).٥/٥٦٦معجم األدباء، (الحموي،    )١٠(

 ).٧/٨٦)، ابن سعد، كتاب الطبقات الكبير، (١/١٠٤١خياط، كتاب الطبقات، ( انظر: ابن   )١١(

 ).٥/٢٤٤انظر: الذهبي، سير أعالم النبالء، (   )١٢(

 ).٢/٤٠١)، وانظر: السيوطي، المزهر يف اللغة (٤٠أبو الطيب اللغوي، مراتب النحويين، (ص  ) ١٣(

 ).٧٨السيوطي، تحفة األديب، (ص   )١٤(

 ).٣/٣٤١ئق يف غريب الحديث (الزمخشري، الفا   )١٥(

 ).٣/٣٤٤الفائق يف غريب الحديث (   )١٦(

)، والــوايف ٥/٥٦٦)، ومعجــم األدبــاء، (٤/١١٧)، وإنبــاه الــرواة، (٥١الفهرســت، (ص  )١٧(

 ).٢/٣١٥)، والسيوطي، بغية الوعاة، (٢٧/١٠٥بالوفيات، (



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 :هحياته ومأثورأبو خرية األعرايب اللغوي  
� �

٢١٨ 

 

 ).١/١٢انظر: هتذيب اللغة، المقدمة، (  )١٨(

)، والــوايف ٥/٥٦٦)، ومعجــم األدبــاء، (٤/١١٧ه الــرواة، ()، وإنبــا٥١الفهرســت، (ص  )١٩(

)، وقـد أثبـت محقـق ٢/٣١٥)، وبغية الوعـاة للسـيوطي، (٢٧/١٠٥بالوفيات للصفدي، (

 الفهرست يف الهامش أّن يف إحدى النسخ: الحيرة، وأظنه تصحيف.

ــرة، (ص  )٢٠( ــن البص ــرّي م ــدّي عبق ــر: الفراهي ــت يف ٣١، ٣٠انظ ــق الفهرس ــت محق ــد أثب ). وق

 الهامش أّن يف إحدى النسخ: الحيرة، وأظنه تصحيف.

 :يف خالفـة المنصـور، انظـر هــ)١٥٤اختلف يف تحديد سنة وفاته واإلجماع على أهنا سـنة (   )٢١(

 ).٤٠طبقات النحويين للزبيدي، (ص

)، ٢/١٥)، (١/٣٨٤)، وانظر: ابن جني، الخصائص، (٥الزجاجي، مجالس العلماء، (ص   )٢٢(

)، وإنبـاه ٣٢ق)، وابن األنباري، نزهة األلبـاء، (ص ر ه، المحكم: (ع)، وابن سيد٣/٣٠٧(

)، ٥٥٢-٥٥١)، والّسـخاوي، سـفر السـعادة وسـفير اإلفـادة، (ص١١٨-٤/١١٧الرواة، (

ــات، ( ر وابــن منظــور، لســان العــرب: (ع ــوايف بالوفي )، وتحفــة ١٠٦-٢٧/١٠٥ق)، وال

 ق).  ر والزبيدي، تاج العروس: (ع )،٥٩٤األديب، (ص

 ).٧٤)، (٧٠)، (٦٣)، (٥٨)، (٥١)، (٨)، (١انظر المواد: (   )٢٣(

أبـو الـّدقيش األعرابـي: حياتـه ومروّياتـه وآراؤه «انظر: الحسن، أحمـد؛ أبـو هـوال، ريـاض،    )٢٤(

 ).١٣٤، (ص»اللغوّية

)، ٣٥)، (٨)، (١)، وانظــر المــواد: (١٣٣انظــر: المــأثور عــن أبــي خيــرة يف هــذا البحــث: (   )٢٥(

)١٤٨)، (٤٦)، (٣٩.( 

 ).٨انظر هذه المجالسة يف: مجالس العلماء للزجاجّي، (ص   )٢٦(

 ).٢/٢٥٩األنبارّي، محمد بن القاسم، المذكر والمؤنث، (   )٢٧(

 ).٤/١١٧إنباه الرواة (   )٢٨(

 ).٤/١١٨( إنباه الرواة   )٢٩(

  : انظر: المسـائل التـي احـتكم فيهـا اللغويـون إلـى أبـي خيـرة وأبـي الـّدقيش وترجيحـاهتم يف   )٣٠(
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 .)١٤٧-١٤٥أبو الدقيش األعرابي: حياته ومروّياته وآراؤه اللغوّية، (ص

)، وأبو الدقيش األعرابـي: ٢/٤٠١)، والسيوطي، المزهر (٣/١٢٩٢انظر: معجم األدباء (   )٣١(

 ).١٣٥حياته ومروّياته وآراؤه اللغوّية، (ص

، »أغمـــَي عليـــه« ). وفيـــه أّن أّم خيـــرة قالـــت:٨انظـــر: الزجـــاجي، مجـــالس العلمـــاء، (ص   )٣٢(

والصواب ما أثبتناه من تصحيح للنسخة المطبوعة، وظاهُر خطئه واضح من قـول المنتجـع 

ــة، (ص ــة اللغ ــلقاين، رواي ــر: الش ــرة. وانظ ــي خي ــرواة، ٣١ألم أب ــراب ال ــلقاين، األع )، والش

 ).١١٧(ص

فــة )، وتح٨١بــادي، البلغــة، (صآ)، والفيروز٣٤-٣٠انظــر: األنبــاري، نزهــة األلبــاء، (ص   )٣٣(

 ).٦١٢-٥٩٠األديب، السيوطي، (ص

 ).٤٠مراتب النّحويين، (ص   )٣٤(

 ).٧٤)، (٧٠)، (٦٣)، (٥٨)، (٥١)، (٨)، (١انظر المواد: (   )٣٥(

 ).٥/٥٦٣)، ومعجم األدباء، (٣٧نزهة األلباء، (ص   )٣٦(

)، وتحفـة األديـب، ٥٦٦-٥/٥٦٣)، ومعجم األدباء، (٧٣انظر ترجمته: نزهة األلباء، (ص   )٣٧(

)، واألزهــــري: ٢٧٥)، والبلغــــة، (ص١٣٧)، وطبقــــات الحفــــاظ، (ص٧٦٣-٢/٧٦٠(

 ).١٧هتذيب اللغة، المقدمة، (ص

)، ١٢٣)، (١٢١)، (١١٥)، (١١١)، (٩٩)، (٩٧)، (٨٧)، (٧٣)، (٣٦انظـــــر المـــــواد: (   )٣٨(

)١٢٨)، (١٢٤.( 

 ).٣٦١، ٢/٣٦٠انظر: إنباه الرواة (  ) ٣٩(

 ).٤٥انظر المادة: (   )٤٠(

 ).١٠١(انظر المادة:    )٤١(

 ).١/١٢هتذيب اللغة، المقدمة، (  )٤٢(

 ).٦٧)، (٦٤)، (٣٤انظر المواد: (   )٤٣(

ــة، (   )٤٤( ــة، المقدم ــه: هتــذيب اللغ ــاء، (١٥-١٤انظــر ترجمت ــة ١٠٠-٩٠)، ونزهــة األلب )، وبغي
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 ).١٣٠-١٢٩)، والبلغة، (ص٥-١/٣)، وتحفة األديب، (١٤٢-٢/١٤١الوعاة، (

). انظــر ترجمتــه: ســير أعــالم النــبالء، ٢/٤٠١مزهــر، ()، وال١/٧تحفــة األديــب، ( :انظــر   )٤٥(

)٥/٢٤٤.( 

 ).٦٤انظر المادة: (   )٤٦(

 ).١١)، (١٠)، (٣انظر المواد: (   )٤٧(

هو أبو حامد أحمد بن محمـد الخـاْرَزنجي الُبْشـتّي، إمـام أهـل األدب بخراسـان يف عصـره،    )٤٨(

ث وحـّدث، مـن كتبـه: التكملـة شهد له مشايخ العراق بالّتقّدم يف معرفة اللغة، وسمع الحدي

أراد أنه كّمل بكتابه كتاَب العين للخليل، وقد أثبـت البشـتي يف صـدر كتابـه الكتـَب المؤلفـة 

  التي استخرج كتابـه منهـا مـن غيـر سـماع وهـذا ال يـزري، وعـددها ومنهـا: كتـاب الصـفات 

الــرواة  )، وإنبــاه٣٣-١/٣٢ألبــي خيــرة. انظــر ترجمتــه: مقدمــة هتــذيب اللغــة، األزهــري، (

 ).٢٩٣-١/٢٩٢)، وتحفة األديب للسيوطي، (١٤٤ -١/١٤٢للقفطي، (

 ).١/١٤٤)، وإنباه الرواة للقفطي، (٣٣-١/٣٢مقدمة هتذيب اللغة، (انظر:    )٤٩(

 ).٧انظر المادة: (   )٥٠(

 ).١٠٤انظر المادة: (   )٥١(

 ).١٦انظر المادة: (   )٥٢( 

 ).١٠٧انظر المادة: (   )٥٣(

 ).٦٧)، (٥٦انظر المواد: (   )٥٤(

 ).٦٧انظر المادة: (   )٥٥(

 ).٩٨انظر المادة: (   )٥٦(

 ).٥٤انظر المادة: (  )٥٧(

 ).١٤٠)، (٩٨)، (٤٨)، (٣٥)، (٣٣)، وانظر المواد: (٢٥المادة: (  )٥٨(

 ).٤١)، (٣٤)، (٣)، وانظر المواد: (٣٧المادة: (   )٥٩(

 ).١١١انظر المادة: (   )٦٠(
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 ).١٠٧)، (٦٠)، (٥٨)، (٣٤)، (١٤( )، وانظر المواد:١٤٩انظر المادة: (   )٦١(

 ).٤٠انظر المادة: (   )٦٢(

 ).٣٠انظر المادة: (   )٦٣(

 ).٢انظر المادة: (   )٦٤(

 ).٣٥انظر المادة: (   )٦٥(

 ).٤٩انظر المادة: (   )٦٦(

 ).٨٩)، وهامش المادة (٤٩)، (٨)، وانظر المواد: (٤٢المادة: (   )٦٧(

 ).٧انظر المادة: (   )٦٨(

 ).٥٥)، (٣٦)، وهوامش المواد: (٣نظر المادة: ()، وا٧المادة: (  )٦٩(

 )٦٧)، وانظر المادة: (١٣١المادة: (   )٧٠(

 )٧٨) (١٣)، وانظر هوامش المواد: (١٥١مادة: (   )٧١(

 ).١٠مادة: (  )٧٢(

 ).١٣٦مادة: (   )٧٣(

 ).٧٨مادة: (   )٧٤(

 ). ٩٥مادة: (   )٧٥(

 ).٦مادة: (   )٧٦(

 ).٩١مادة: (   )٧٧(

)، ٩٠)، (٨٨)، (٧٩)، (٥٥)، (٢٦)، (٢٣)، (١٨)، (١٣المــــواد: ()، وانظــــر ٧٥مــــادة: (   )٧٨(

)١٣٩)، (١٢٧)، (١٢٥)، (١١٦)، (١١٢)، (١٠٨)، (١٠٢)، (١٠١)، (٩٤)، (٩٣ ،(

)٢٦٣)، (١٤٦)، (١٤٢)، (١٤١.( 

)، ٣١)، (٢٨)، (٢٧)، (٢١)، (٢٠)، (١٤)، (١٢)، (٥)، وانظــــر المــــواد: (١٣٨مــــادة: (   )٧٩(

)٥٨)، (٥٦)، (٥٤)، (٥٣)، (٥٢)، (٤٧)، (٤٤)، (٤٣)، (٤٢)، (٤١)، (٣٦)، (٣٢ ،(

 )، وجّل مأثوره كان شرحه مستوفيا.٦٠)، (٥٩(
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 ). ١٤٠مادة: (   )٨٠(

)، ٤٠)، (٣٥)، (٢٥)، (١٩)، (١٧)، (١٠)، (٧)، (٢)، وانظـــــر المـــــواد: (١٤٠مـــــادة: (   )٨١(

)١٣٦)، (١٢١)، (١١٧)، (٩٨)، (٨٩)، (٨٧)، (٨١)، (٧٦)، (٥٠)، (٤٩)، (٤٦ ،(

)١٤٨ .( 

 ).٩٢مادة: (   )٨٢(

 ).١٤٠مادة: (   )٨٣(

)، ٨٧)، (٨٢)، (٦٠)، (٢٨)، (٢٦)، (٢٠)، (١٩)، (١٧)، وانظـــــر المـــــواد: (٧مـــــادة: (   )٨٤(

)١٥١)، (١٤٥)، (١٣٧)، (١٣٥)، (١٢٢)، (١١٥)، (٩٧)، (٩٢.( 

 ).١٠٤مادة: (   )٨٥(

 ).٤٦)، (٣٩)، (٣٧)، وانظر المواد: (٣١مادة: (  )٨٦(

 ).١٤٠)، (١٣٨)، (١١٦)، (٧٦)، (٧، وانظر المواد: ()١٤٥مادة: (   )٨٧(

 ).٧مادة: (   )٨٨(

 ).٢٧مادة: (   )٨٩(

)، ٩٢)، (٤٠)، (٣١)، (٢٩)، (٢٧)، (١٥)، (١٣)، (٢)، وانظــــر المــــواد: (١٠٠مــــادة: (   )٩٠(

)١٠٧)، (١٠٢)، (٨٦.( 

 ).٢٤مادة: (  ) ٩١(

 ).٧مادة: (  )٩٢(

 ).١٤٥)، (١١٨)، (١٠٩)، (١٠٣)، (٨٧)، (٧٥)، (٧٣)، (٣٢)، (١٧)، وانظر: (١١مادة: (   )٩٣(

 ).٨١مادة: (   )٩٤(

 ).١٤٣مادة: (   )٩٥(

 ).١٠)، وانظر المادة: (١٤٠مادة: (  )٩٦(

 ).٧مادة: (   )٩٧(

 ).٥٨مادة: (  )٩٨(



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  حليمة صاحل أبو العسلأمحد حسن احلسن، و أ. د. 

  

٢٢٣ 

 

 ).٣٤مادة: (  )٩٩(

 ).٩٨)، (٥٨)، (٣٤)، وانظر المواد: (١٤٣مادة: (   )١٠٠(

 ).٥٦مادة: (   )١٠١(

 ).٣٦مادة: (   )١٠٢(

 ).٣٤مادة: (   )١٠٣(

 ).٤١مادة: (  ) ١٠٤(

 ).١٤٣مادة: (   )١٠٥(

 ).٦٦مادة: (   )١٠٦(

 ).٣٨مادة: (   )١٠٧(

 ).٩٤مادة: (   )١٠٨(

 ).٦١مادة: (  ) ١٠٩(

 ).١٤٣مادة: (  ) ١١٠(

 ). ٣مادة: (  ) ١١١(

ـــــادة (  ) ١١٢( ـــــواد: (٧م ـــــر الم )، ٨٣)، (٧٥)، (٧٤)، (٦٤)، (٥٧)، (٤٥)، (٣٥)، (١٠)، وانظ

)١٣٤)، (١٣١.( 

 ).٣٩مادة: (  ) ١١٣(

 ).١٤٧)، وانظر مادة: (١٢٧دة: (ما  ) ١١٤(

 البيت ألبي وجزة يف هتذيب اللغة، وألبي خيرة يف لسان العرب.  ) ١١٥(

 ).٤مادة: (  ) ١١٦(

 ).٦٦مادة: (  ) ١١٧(

 ).٦٩مادة: (  ) ١١٨(

 ).٣٧مادة: (  ) ١١٩(

 ).٩مادة: (  )١٢٠(
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 ).٦٩األضداد، قطرب، (ص   )١٢١(

 ).٦١مادة: (  )١٢٢(

 ).١٩مادة: (   )١٢٣(

 ).١٩مادة: (   )١٢٤(

 ).٢مادة: (   )١٢٥(

 ).٣مادة: (  ) ١٢٦(

 ).٧مادة: (  ) ١٢٧(

 ).٧٠األضداد، قطرب، (ص   )١٢٨(

 ).٣٨مادة: (   )١٢٩(

 ).٢/٣٦٠انظر: القفطي، إنباه الرواة (   )١٣٠(

 ).٤/١١٧انظر: إنباه الرواة (   )١٣١(

 ).١/١٢انظر: األزهري، هتذيب اللغة، المقدمة، (   )١٣٢(

 ).٤/١١٧انظر: إنباه الرواة (   )١٣٣(

 ).١/٢٨هتذيب اللغة، المقدمة، (انظر:    )١٣٤(

 .)١١انظر المبحث الثالث المادة (   )١٣٥(

)١٣٦(   https://ar.wikipedia.org/wikiحشرة/ 

 ل).و أ الشطر بال نسبة يف هتذيب اللغة (أ و ل) ولسان: (   )١٣٧(

 الفراهيدي، العين: (أ و ل).   )١٣٨(

 .م) ي م) والزبيدي، تاج العروس: (أ م) وابن منظور، لسان العرب: (آ هتذيب اللغة: (آ   )١٣٩(

 .ن) ي هتذيب اللغة: (أ   )١٤٠(

 .م) ي ن) و(أ ي ن) وتاج العروس: (أ ي ولسان العرب: (أ ،هتذيب اللغة   )١٤١(

 .م) ي تاج العروس: (أ   )١٤٢(

 يوان، إال عواسُل. عواسل: تعسـل)، ورواية الد٣/١٠٨٥( شرح أشعار الهذليينالسكري،    )١٤٣(
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 .يف مشيها، أي تمّر مرا سريعا، ويعني ذئابا

 ).٢/٢٦١ابن سيده، المخصص، باب األيل ونحوه، (   )١٤٤(

 .م) ب القالي، البارع يف اللغة، مادة (غ   )١٤٥(

 البيت ألبي وجزة يف هتذيب اللغة، وألبي خيرة يف لسان العرب.   )١٤٦(

 .ب) ب لسان العرب: (ذ   )١٤٧(

 ).١/١٧٩ل)، والحنبلي، المطلع على أبواب المقنع، ( ت ولسان العرب: (ث ،هتذيب اللغة   )١٤٨(

 .ب) ع ولسان العرب: (ث ،هتذيب اللغة   )١٤٩(

 ).٥٤-٣/٥٣الدينوري، النبات، باب الجراد والجنادب، (   )١٥٠(

 .)، وهذا تعليق الدينوي على قول أبي عمرو٥٤-٣/٥٣النبات، باب الجراد والجنادب، (  )١٥١(

  ).٣/٥٤)، (٢٣٥النبات، باب الجراد والجنادب، مادة (  )١٥٢(

 ).٣/٥٤)، (٢٣٦النبات، باب الجراد والجنادب، مادة (   )١٥٣(

 ).٣/٥٤)، (٢٣٩( النبات، باب الجراد والجنادب، المادة   )١٥٤(

)، الكتفـان مـن الجـراد ألنـه يكتـف ٣/٥٥)، (٢٤١النبات، باب الجراد والجنادب المـادة (   )١٥٥(

 إذا مشى حّرك كتفيه.المشي، 

)، الغوغاء: شيء يشبه البعـوض إال ٣/٥٦)، (٢٤٦النبات، باب الجراد والجنادب المادة (   )١٥٦(

 أنه ال يعض وال يؤذي.

 ).٣/٥٧)، (٢٤٨النبات، باب الجراد والجنادب المادة (   )١٥٧(

 .ف) ق هتذيب اللغة: (ن   )١٥٨(

 ).٥٨-٣/٥٧)، (٢٥٣النبات، باب الجراد والجنادب المادة (   )١٥٩(

 ).٣/٥٨)، (٢٥٥النبات، باب الجراد والجنادب المادة (   )١٦٠(

 ).٣/٥٨)، (٢٥٦النبات، باب الجراد والجنادب المادة (   )١٦١(

 ).٣/٥٩)، (٢٥٩النبات، باب الجراد والجنادب المادة (   )١٦٢(

 ).٣/٦١)، (٢٦٦النبات، باب الجراد والجنادب المادة (   )١٦٣(
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 ).٣/٦٦)، (٢٨٣جنادب المادة (النبات، باب الجراد وال   )١٦٤(

 ).٦٧-٣/٦٦)، (٢٨٤النبات، باب الجراد والجنادب المادة (   )١٦٥(

 ).٦٧-٣/٦٦)، (٢٨٤بال نسبة يف النبات، باب الجراد والجنادب المادة (   )١٦٦(

 ).٣/٦٩)، (٢٩٢النبات، باب الجراد والجنادب المادة (   )١٦٧(

 .ن العرب: (حا)ولسا ،وهتذيب اللغة: (حاء) ،العين: (الحا)   )١٦٨(

ش)، والصـاغاين،  ب ر ش، ح ف ر ولسـان العـرب: (ح ،ش) ف ر هتذيب اللغة: (حانظر:    )١٦٩(

ش)، والزيـادة يف التـاج: (َومـن َثـمَّ َقـاُلوا:  ب ر ش)، وتاج العـروس: (ح ف ر التكملة: (ح

 إّال َحيَّْة). َهْل َتلُِد الِحْربُِش إّال ِحْربَِشا. وُهَو كَقْولِِهم: َهْل َتلُِد الَحيَّةُ 

  .ش) ف ر تاج العروس: (ح  )١٧٠(

 ).٢/٣٠١ابن سيده، المخصص، كتاب الحشرات، اليربوع، (   )١٧١(

 ).٢/٣٠١بال نسبة يف المخصص، كتاب الحشرات، اليربوع، (   )١٧٢(

 ).٢/٢٠٥المخصص، صغار اإلبل ورذالها، (   )١٧٣(

 ).١٠/٧النويري، هناية األرب يف فنون األدب، (   )١٧٤(

ش)، روايـة  ف ن وتـاج العـروس: (ح ،ولسـان العـرب ،وتكملـة الصـاغاين ،اللغـة هتـذيب  )١٧٥(

َوَقـاَل َشـِمٌر: َأُبـو َخْيـَرَة: الِحنِْفـيُش، «، والروايـة يف التـاج: »هو األفعى، والجمـع«الصاغاين: 

 .»بَكْسِرِهَما: األَْفَعى، والَجْمُع: َحنَافِيُش 

ل) وتـاج العـروس:  م ولسان العـرب: (ح و ا، نوتكملة الصاغاين: (ح و ى)  ،هتذيب اللغة   )١٧٦(

 .(ح و و)

ش)، والقـــول يف التهـــذيب:  ش وتـــاج العـــروس: (خ ،ولســـان العـــرب ،هتـــذيب اللغـــة   )١٧٧(

 .»وهي من الحّفاث«، ورواية التاج: »الَخشاُش... وهي بين الُحّفات... والجمع الخشان«

ب)،  ض وتـاج العـروس: (خ ،ربانظر: ابن سيده، المحكم والمحيط األعظم، ولسان الع   )١٧٨(

 ).٣/٤٤)، (٢٠٠النبات، الدينوري، باب الرعي والمراعي، مادة (

 ف). ي وتاج العروس: (خ ،الصاغاين، العباب الزاخر   )١٧٩(
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 ).٣/٥٦)، (٢٤٧النبات، باب الجراد والجنادب المادة (   )١٨٠(

 ).٣/٢٧٢)، (١٠٠٣النبات، باب العسل والنحل المادة (   )١٨١(

 .س) س (د :وتاج العروس ،والعباب الزاخر ،وتكملة الصاغاين ،اللغةهتذيب    )١٨٢(

وبنـاِت  الُحَلَك والعرب َتُسّميها «س)، ورواية الصاغاين:  س والعباب: (د ،تكملة الصاغاين   )١٨٣(

 .»َبناُن العذارى ُتَشبَّهُ ، تغوُص يف الرمِل كما يغوص الحوت يف الماء، وهبا النَّقى

ل)، رواية اللسان يف (ح و ا): الُحوُّ من النمل نمٌل حمـر  م العروس: (نوتاج  ،لسان العرب   )١٨٤(

 .يقال لها نمُل سليمان

 ).٤/١١١الزمخشري، الفائق يف غريب الحديث، (   )١٨٥(

ــة   )١٨٦( ــذيب اللغ ــرب ،هت ــان الع ــروس: (س ،ولس ــاج الع ــذيب م وت ــة الته ــاج:  ،م)، ورواي والت

 ».يعضضن عضا شديدا«

ْمِسمة؛ َقـاَل األَزهـري: َوَقـْد رَأيتهـا  قال اللَّْيُث: ُيَقاُل    لُدَوْيبَّة َعَلى ِخْلقة اآلكَِلة َحْمَراُء ِهَي السِّ

 فِي اْلَباِدَيِة، َوِهَي َتْلسع فُتؤلم إِذا َلَسَعت. التهذيب: (سمم).

 ).٢/٣٣٧المخصص، باب الصقر والبزي والشاهين، (   )١٨٧(

 .ذ) ق . انظر: هتذيب اللغة: (شذ)، والشقذان: الحرباء ق هتذيب اللغة: (ش   )١٨٨(

ن)، والمخصـص، أسـماء الـذئاب  ن وتـاج العـروس: (ش ،ولسـان العـرب ،هتـذيب اللغـة   )١٨٩(

.٢/٢٨٤وصفاهتا، (  )، والرواية كما ُتْسّتشنُّ

 ).٢/٣٣٧المخصص، كتاب الجوارح من الطير، (   )١٩٠(

 ).٢/٣٣٧المخصص، كتاب الجوارح من الطير، (   )١٩١(

  .ن) ح ولسان العرب: (ط ،هتذيب اللغة   )١٩٢(

 .ن) ح وتاج العروس: (ط ،لسان العرب   )١٩٣(

 .ل) ج وتاج العروس: (ع ،ولسان العرب ،هتذيب اللغة   )١٩٤(

 .د) ب ر وتاج العروس: (ع ،ولسان العرب ،هتذيب اللغة   )١٩٥(

  .ج) ر وتاج العروس: (ع ،ولسان العرب ،هتذيب اللغة  )١٩٦(
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 ).٣/٣٧)، (الفائق يف غريب الحديث (ع و ر   )١٩٧(

ــاج العــروس: (غ   )١٩٨( ــب الحــديث: (غ ن ر ت ــائق يف غري ق)،  ن ر ق)، والقلقشــندي، والف

 ).٢/٦٦)، وصبح األعشى يف صناعة اإلنشاء، (٣/٦٥(

ــة: (ف   )١٩٩( ــاغاين ح هتــذيب اللغ ــة الص ــر: (ح ،ح)، وتكمل ــاب الزاخ ــة  ف والعب ف)، ورواي

حيحـا، إّال َأنَّ الَحِفيـَف مِـن ِجْلـِدها، والَفِحـيَح واألفعى َتِحفُّ َحِفيفا: أي َتِفحُّ ف«الصاغاين: 

واألَْفَعـى َحـفَّ «ف)، وروايـة التـاج:  ف ، وتاج العـروس: (ح»مِْن فِيها، وهذا عن أبي َخْيَرةَ 

 .»َرةَ َحِفيًفا: َأي َفحَّ َفِحيًحا، إِالَّ َأنَّ اْلَحِفيَف مِن ِجْلِدَها، واْلَفِحيَح مِْن فِيَها، َوَهَذا َعن َأبي َخيْ 

  .خ) خ وتاج العروس: (ف ،لسان العرب  )٢٠٠(

 .ل) ب وتاج العروس: (ق ،ولسان العرب ،وتكملة الصاغاين ،هتذيب اللغة   )٢٠١(

 - )، والمخصص، السفر الثامن/كتـاب الحشـرات٢٦٤القالي، المقصور والممدود، (ص   )٢٠٢(

 .يفة))، ويف المخصص بال عبارة (الياء خف٢/٣١٢الحيات ونعوهتا وأسماؤها، (

)، وديـــوان النابغـــة، ٢/٤٩٦منســـوب للنابغـــة الـــذبياين يف العســـكري، ديـــوان المعـــاين، (   )٢٠٣(

 )، وتتمة البيت: كأّنما قْد َذَهَبْت هبا الِفَكُر.٧٥(ص

  ع)، وتـاج العـروس: هــ  ولسـان العـرب: (ق ،ع) ق ـه وتكملة الصاغاين: (ق ،هتذيب اللغة   )٢٠٤(

بُّ قِْهَقاعا، بالَكْسـِر: َضـِحَك وُهـَو ِحَكاَيـُة َصـْوتِه ُيَقا«ع)، وزيادة التاج:  قهـ  (ق ُل َقْهَقَع الدُّ

 ».فِي َضِحكه

  ق)، والمسـتدرك علـى هتـذيب اللغـة:  ر وتـاج العـروس: (ط ،ولسان العـرب ،هتذيب اللغة   )٢٠٥(

يق«)، ويف التاج: ٢٣١ص(ق)  ر (ط  .»فيأخذه الكروان الذكر يقال له: َطرِّ

ن اْلكَرى َوُهـَو النعـاس سـمي بضـد َمـا َيْفَعلـه ِألَنَّـُه َال ينَـام طـول اللَّْيـل من كروان، اشتقاقه م  

 جبنا، َوَعن أبي الدقيش أهنم يصيدونه بَِهِذِه الّرقية: (الرجز)

ـــــرا ـــــرق ك ـــــرا أط ـــــرق ك   أط

 

ـــــــي اْلقـــــــرى * ـــــــام فِ   إِن النع

ــــــرى  ــــــَال ي ـــــــرى *  أطــــــرق كــــــرا َف ـــــــا ك ـــــــا إِن أرى ُهنَ   َم

، ١/٤٥ْرِض َفيلقـى َعَلْيـِه ثـوب فيصـاد، المستقصـى يف أمثـال العـرب، (إِذا َسمعَها تلبد بِاْألَ   
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٢٢٢ -٢٢١.( 

ُجَل َسَقَط وَأْطَرق   يق ألَنه إِذا رَأى الرَّ َكُر اْسُمُه طِرِّ  .الَكَروان الذَّ

 .غ) د هتذيب اللغة: (ل   )٢٠٦(

 )، والبيت يف الديوان: ١٨٤المتلمس، ديوانه، (ص   )٢٠٧(

  يـُر ُفؤاُدهـاَوَتكاُد مِـن َجـَزٍع َيط

 

حى ُمتَنكِّسِ  * اُء الضُّ  إْن صاَح ُمكَّ

 .الالم: الهول، المكاء: طائر يطير يف الجو ثم ينتكس، متنكس: مطأطئ رأسه  

 ولسان العرب: (ل و م). ،وتكملة الصاغاين ،م) أ هتذيب اللغة: (ل   )٢٠٨(

 خ). ر (م :خ) وتكملة الصاغاين ي ولسان العرب: (ر ،هتذيب اللغة   )٢٠٩(

 خ). ر تكملة الصاغاين: (م   )٢١٠(

ــة  ب وتــاج العــروس: (ن ،ولســان العــرب ،وتكملــة الصــاغاين ،هتــذيب اللغــة   )٢١١( ح)، ورواي

 .»النُّباُح: (كغراب: َصْوُت األَْسود) َينَْبُح ُنَباَح الِجْرو«الصاغاين: األُُسود، ورواية التاج: 

 .)٣/٢٨٩)، (١٠٤٢النبات، باب العسل والنحل المادة (   )٢١٢(

 ).٢٢ابن أبي ثابت، الفرق باب األنف، (   )٢١٣(

 .ل) ع وتاج العروس: (ن ،ولسان العرب ،هتذيب اللغة   )٢١٤(

 ).٤/١٣٦)، والمخصص، (٣/١٢٧٨ابن دريد، جمهرة اللغة، باب النّوادر، (   )٢١٥(

 ).٢/٣٤٥المخصص، كتاب الطير والنّّقاز واحد، (   )٢١٦(

 ).٧٤ابن النديم، الفهرست، (ص   )٢١٧(

 ).٧٤فهرست، (صال   )٢١٨(

 ب). س انظر: هتذيب اللغة: (أ   )٢١٩(

  .ل) ط هتذيب اللغة: (ب   )٢٢٠(

َوفِـي الِمْصـبَاِح: «غ)، وروايـة التـاج:  ف )، وتاج العروس: (ر٢/٧٢الفائق يف غريب الحديث، (   )٢٢١(

: ُلَغُة أْهِل العالَِيِة والِحَجاِز، والَفْتُح ُلَغُة َتِميٍم. قلُت:  مِّ ْفُغ بالضَّ  .»وُهَو َقْوُل أبي َخْيَرةَ الرُّ

 .غ) ف العباب الزاخر: (ر   )٢٢٢(
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). وقـد أشـار محقـق كتـاب خلـق اإلنسـان ٣٣٠-٣٢٩أبي ثابت، خلق اإلنسـان، ( بنثابت   )٢٢٣(

إلى أن عدد ما ذكره من العظام ال يصل إلى العدد المذكور، ويف حديثه عـن طرائـق المـرارة 

 .ذكر منها خمس فقط

 ).٣/٣٤١ق)، ( ا الفائق يف غريب الحديث (مالعين: (م و ق)، و   )٢٢٤(

 ).٢/١٢١الفائق يف غريب الحديث، (   )٢٢٥(

  .ح) ن وتاج العروس: (ز ،ولسان العرب ،وتكملة للصاغاين ،هتذيب اللغة   )٢٢٦(

 .وتاج العروس: (س و د) ،ولسان العرب ،د) ا هتذيب اللغة: (س  )٢٢٧(

ل)، وروايـة  ز ر وتـاج العـروس: (ض ،ولسـان العـرب ،وتكملـة الصـاغاين ،هتـذيب اللغـة   )٢٢٨(

 ».َرُجل ِضْرِزٌل، بالكسر، أي شحيح«الصاغاين: 

 .ل) ز ر تاج العروس: (ض   )٢٢٩(

 .د) ف تاج العروس: (ع   )٢٣٠(

ُجـُل «د)، ورواية الصاغاين:  ف وتكملة الصاغاين: (ع ،هتذيب اللغة   )٢٣١( قال أُبـو َخْيـَرَة: َعَفـد الرَّ

 ».ِرب، إذا َصّف ِرْجَلْيه َفوَثب من َغْير َعْدوٍ َيْعِفُد، مِثاُل: َضَرب َيْض 

  .م) ح ل هتذيب اللغة: (ق   )٢٣٢(

 .م) ح ل بال نسبة يف هتذيب اللغة: (ق   )٢٣٣(

 .ث) ث وتاج العروس: (ك ،ولسان العرب ،ث) وهتذيب اللغة: (ك ،ث) ث العين: (ك  )٢٣٤(

 .ث) ث ولسان العرب: (ك ،العين  )٢٣٥(

َر المـاَء: شـرَبه «ر)، وروايـة التـاج:  ج وتاج العروس: (و ،ربولسان الع ،هتذيب اللغة   )٢٣٦( َتـَوجَّ

 .»كاِرًها، َعن َأبي َخْيَرة

ر)، ويف التـاج: (والبِْظِريـُر)، بِاْلَكْسـِر:  ظ وتاج العـروس: (ب ،ولسان العرب ،هتذيب اللغة   )٢٣٧(

ِويلُة اللَِّساِن، َقاَله َأبو َخْيرَة، وَض  ّخابُة) الطَّ َبَطه بالّظاِء الُمْعَجَمِة، َقاَل: ُشبِّه لساُنها المرَأُة (الصَّ

 بالَبْظر.

)، وتكملـة ١/٣٥١المخصص، باب الجراءة والبذاءة يف النسـاء وسـوء الخلـق والحركـة، (   )٢٣٨(
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ر)، ورواية الصاغاين: قال أُبو َخْيَرَة: اْمـَرأٌة بِْظِريـٌر، بالظـاء  ظ وتاج العروس: (ب ،الصاغاين

ابَ «ُمْعَجَمًة،   ».ٌة َطِويلُة اللِّساِن، َشبَّه لَِساَنها بالَبْظِر، ورواه أبو الّدقيش بالطَّاء الُمْبَهَمةصخَّ

ِويلــُة اللَِّســاِن، َقاَلــه َأبــو َخْيــرَة،    ــّخابُة) الطَّ وروايــة التــاج: (والبِْظِريــُر)، بِاْلَكْســِر: المــرَأُة (الصَّ

 ها بالَبْظر.وَضَبَطه بالّظاِء الُمْعَجَمِة، َقاَل: ُشبِّه لسانُ 

  .ج) د : (خوتاج العروس ،ولسان العرب ،هتذيب اللغة   )٢٣٩(

  .ض) ض هتذيب اللغة: (ع   )٢٤٠(

 .وتاج العروس: (ل و ع) ،ع) ا وهتذيب اللغة: (ل ،العين: (ل و ع)   )٢٤١(

 ).٢/٨١١المعاين الكبير يف أبيات المعاين، (   )٢٤٢(

 )، الهنيدة: مائة ناقة.٣٠٧ديوان جرير، (ص   )٢٤٣(

 ).٢/٨١١المعاين الكبير يف أبيات المعاين، (   )٢٤٤(

ـــد األنصـــاري، النـــوادر يف اللغـــة، ٢/٤٨٢أبـــو مســـحل األعرابـــي، النـــوادر، (   )٢٤٥( )، وأبـــو زي

وقـال الرياشـي: سـمعت «)، والروايـة يف الخصـائص: ٣/٣٠٥)، والخصائص، (٣٩٨(ص

يـه. فأرسـلوا إلـى أبا زيد يقول: قال المنتجع: أغمى على المريض، وقال أبو خيرة: غمى عل

، »أم أبى خيرة، فقالت: غمى على المريض. فقال لها المنتجع: أفسـدك ابنـك. وكـان وراقـا

)، والقـول ٣٤١وتحفة المجد الصريح يف شرح كتاب الفصيح، اللبلـي، السـفر األول، (ص

قال أبو جعفر: وحكى أبو زيد يف نوادره أن أبا مرة الكالبي، وأبا خيـرة العـدوي «يف التحفة: 

قاال: قد غمي على الرجل فهو مغمي عليه. قال أبو جعفر: وحكـى أيًضـا غمـي أبـو عبيـد يف 

المصنف، ويعقوب يف اإلصالح، والمطرز عن ابـن األعرابـي، وأبـو علـي القـالي يف فعلـت 

 .»وأفعلت. قال ابن التياين: وغمي عليه ضعيفه، وأفصح منها أغمي عليه

  .ى) د العرب: (وولسان  ،بال نسبة يف هتذيب اللغة   )٢٤٦(

  .ى) د هتذيب اللغة: (و   )٢٤٧(

وتاج العـروس:  ،ولسان العرب ،)، والمحكم٣/١١٩)، (٤٧٩النبات، باب الدباغ المادة (   )٢٤٨(

 ف)، والرواية يف المحكم: (َوَقاَل َأُبو َخْيرة: الَغْرفّية، َيَمانِية ونجرانية).  ر (غ
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 .ْينِ الغرف: ُجُلوٌد ُيْؤَتى بَِها مَِن اْلَبْحرَ   

 ).٣/١١٣)، (٤٥١النبات، باب الدباغ المادة (   )٢٤٩(

ح)، وألبـي وجـزة يف تكملـة  ج وتـاج العـروس: (و ،منسـوب ألبـي خيـرة يف لسـان العـرب   )٢٥٠(

 ، ويف التكملة: َمِعٍض.»َمِغصٍ «ح)، ورواية اللسان:  ج وهتذيب اللغة (و ،الصاغاين

يد السراقبي، مجلة معهد المخطوطات ولم أعثر عليه يف شعر أبي وجزة السعدي، صنعة ول  

 .٧)، ط١٩٩٠)، الجزآن األول والثاين، (٣٤العربية، مج (

 .ح) ج (و :لسان العرب   )٢٥١(

 .ذ) ش العين: (ق   )٢٥٢(

ف)، وتـاج  ش ر ـلسـان العـرب: (هـو ،والعبـاب الزاخـر ،وتكملـة الصـاغاين ،هتذيب اللغـة   )٢٥٣(

ـي ب)، وروايـة التهـ رهـ  ف) و(ش ش ر ـالعروس: (ه ذيب: (َأُبـو َخْيـَرة التََّهْرُشـُف: التَّحسِّ

ي قليالً قليالً،  ف فزيدت الهاُء)، والقول يف العباب: (التََّحسِّ َقلِيال َقلِيال، َوَكاَن األَْصل الرتشُّ

ف، فِزيَدت الهاء)، والرواية يف التاج (هرشف): (وقاَل َأُبو َخْيـَرَة: َتَهْرَشـَف:  واألصل التََّرشُّ

ُف، فِزيَدت الهاُء).إِذا َتَحسَّ   ى َقلِيالً َقلِيالً واألَْصُل التََّرشُّ

ف) وتـاج العـروس:  ش ر ـوالعبـاب: (هـ ،ف) ش ر ـو(هـ ،ب) رهـ  تكملة الصاغاين: (ش   )٢٥٤(

ْهَرَبة: الُحَوْيُض (عن أبي عمرو: «ب)، ورواية التاج:  رهـ  (ش يكون (أسـفل النخلـة)،  )الشَّ

َرَبُة، فزيدت الها ء. وهذا قول أبـي خيـرة ومّثَلـُه بقـولهم: هتَرَشـَف أي تحّسـى قلـيال وهي الشَّ

َف فزيدت الهاء  ».قليال، واألصل َتَرشَّ

 ح). ح هتذيب اللغة: (ر   )٢٥٥(

 .ح) ل وتاج العروس: (ز ،ولسان العرب ،هتذيب اللغة   )٢٥٦(

والتاج: قـال  ظ)، والرواية يف التكملة ع وتاج العروس: (ر ،وتكملة الصاغاين ،هتذيب اللغة   )٢٥٧(

ْعف«أبو خيرة العدوي:   .»سهم مرعوظ: إذا ُوِصَف بالضَّ

 .ظ) ع بال نسبة يف تاج العروس: (ر   )٢٥٨(

 .ظ) ع العين: (ر   )٢٥٩(
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ــة   )٢٦٠( ــاغاين ،هتــذيب اللغ ــة الص ــر ،وتكمل ــرب ،والعبــاب الزاخ ــان الع ــاج العــروس:  ،ولس   وت

 .ف) ذ (ق

 ).٩٩العجاج، (ص بن ديوان رؤبة   )٢٦١(

  ف)، والقـول يف العبـاب: (وقـال أبـو َخْيـَرَة: الَقَذاَفـُة  ذ وتـاج العـروس: (ق ،الزاخـر العباب   )٢٦٢(

يُء فَيْبُعد...)-والَقّذاُف َجْمٌع  -  .: لِلَّذي ُيرمى به الشَّ

 .ف) ذ وتاج العروس: (ق ،العباب الزاخر بال نسبة يف   )٢٦٣(

 ).٣/١٢٨٢(جمهرة اللغة، باب ما جاء من النّوادر يف صفة النّصال،    )٢٦٤(

ى): وروايـة  ذ ي) وتكملة الصـاغاين: (م ذ وتاج العروس: (م ،ولسان العرب ،هتذيب اللغة   )٢٦٥(

الُح أْجمُع، وما كان من حديد فهو ماِذيٌّ «الصاغاين:  رُع والِمْغَفُر والسِّ  ».الحديُد كلُّه: الدِّ

ْرِع  (وكـلُّ سـالٍح «ي) وروايـة التـاج:  ذ وتـاج العـروس: (م ،هتذيب اللغـة   )٢٦٦( مـن الَحديـِد) الـدِّ

؛ َعن َأبي َخْيَرةَ   ».والِمْغَفر َفُهَو ماِذيٌّ

م)، والقول  ر )، وتاج العروس: (أ٧/٣٥٨البغدادي، خزانة األدب، يف باب أسماء العدد، (   )٢٦٧(

 ».ُيَقال: (َما بِِه َأَرٌم، محّركة، وَأِريٌم، كأمِيٍر) َعن أبي َخْيَرة«يف التاج: 

 .م) ر اين: (أتكملة الصاغ   )٢٦٨(

ــة   )٢٦٩( ــاغاين ،هتــذيب اللغ ــة الص ــر ،وتكمل ــرب ،والعبــاب الزاخ ــان الع ــاج العــروس:  ،ولس   وت

 .ف) ر (ج

 .ر) ذ ولسان العرب: (ح ،هتذيب اللغة   )٢٧٠(

 .»ليس فيها إكام«ن)، رواية التهذيب:  م وتاج العروس: (ح ،ولسان العرب ،هتذيب اللغة   )٢٧١(

 .»واحدها«وتاج العروس: (ح و م)، ورواية التاج:  ،ان العربولس ،ن) م هتذيب اللغة: (ح   )٢٧٢(

ك)، رواية الصـاغاين  ن وتاج العروس: (ح ،ولسان العرب ،وتكملة الصاغاين ،هتذيب اللغة   )٢٧٣(

 .إكام

 .)ـه د هتذيب اللغة: (ر   )٢٧٤(

ْده )، التأييه: َأن ُيَؤيِّه بـالَفَرس إِذا َنَفـرـه د بال نسبة يف هتذيب اللغة: (ر   )٢٧٥( ، َفَيُقـول: إيـِه إيـِه. والنـَّ
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بِِل: َأن َيُقول َلَها: ِهَدْه ِهَدهْ   .بِاْإلِ

 .د) م وتاج العروس: (ص ،ولسان العرب ،هتذيب اللغة  )٢٧٦( 

 .ا) د هتذيب اللغة: (ع   )٢٧٧(

 .ب) ق ر وتاج العروس: (ع ،ولسان العرب ،وتكملة الصاغاين ،هتذيب اللغة   )٢٧٨(

 ب). ق ر وتاج العروس: (ع ،لعربولسان ا ،هتذيب اللغة  )٢٧٩( 

ــة   )٢٨٠( ــاغاين ،هتــذيب اللغ ــة الص ــر ،وتكمل ــرب ،والعبــاب الزاخ ــان الع ــاج العــروس:  ،ولس   وت

والعبـاب  ،، ورواه الصـاغاين»ُمطَمـأنٍ «والتـاج:  ،والعبـاب ،ف)، وروايـة الصـاغاين ض (ق

 ».إكام«

الجـرجس يقـال «ذيب: ف)، ويف التهـ ض وتاج العروس: (ق ،ولسان العرب ،هتذيب اللغة   )٢٨١(

 ».له الطين األبيض..

ــاج العــروس: (ق ،ولســان العــرب ،هتــذيب اللغــة   )٢٨٢( ــاج:  ض وت أكــرب مــن «ف)، وروايــة الت

 ».هناة«، ويف اللسان: »البعوض

  )، ولسـان العـرب: ٥/٢٧٥ويـاقوت الحمـوي، معجـم البلـدان، ( ،ز) ح هتـذيب اللغـة: (ن   )٢٨٣(

وروايـة الحمـوي: (النحيـزة: جبـل منقـاد يف  ،ز) ح (ن ،ر) ح وتـاج العـروس: (ن ،ز) ح (ن

 األرض، واألصل يف جميع ما ذكر واحد وهو الطريقة المستدقة).

الَقْهَقــُر «ر)، والروايـة يف اللســان: َقــاَل َأبـو َخْيــَرة:  قهـــ  ولسـان العــرب: (ق ،هتـذيب اللغــة   )٢٨٤(

هو الحجر الذي ُيْسَهُك به الشيء، «ى: خرأ، ويف عبارة »والُقهاقُِر: َوُهَو َما َسَهْكَت بِِه الشيءَ 

 .»قال: والفهُر أعظم منه

 .ر) قهـ  وتاج العروس: (ق ،ولسان العرب ،ر)هـ  وتكملة الصاغاين: (ق ،هتذيب اللغة   )٢٨٥(

 .ر) قهـ  وتاج العروس: (ق ،ولسان العرب ،ر)هـ  هتذيب اللغة: (ق   )٢٨٦(

ّم)، والروايـة يف التـاج: (َقـاَل شـمر: َقـاَل ويف التاج: (َقاَل: والِفْهُر َأعظم مِنُْه، كا   لُقهاقِِر، بالضَّ

َأُبو َعْمرو: الَقْهَقُر: اْلحجر األْملس، َوَقاَل َأُبـو خيـرة: الَقْهَقـُر والُقَهـاقِر، َوُهـَو َمـا َسـَهْكَت بِـِه 

  .الشيَء. َقاَل: والِقْهُر أعظم مِنُْه)
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 .س) ط وتاج العروس: (ل ،ولسان العرب ،وتكملة الصاغاين ،هتذيب اللغة   )٢٨٧(

  .د) م ل هتذيب اللغة: (ج   )٢٨٨(

 .ل) د ن هتذيب اللغة: (ج   )٢٨٩(

 .ق) ل م وتاج العروس: (د ،ولسان العرب ،هتذيب اللغة   )٢٩٠(

 . »اسم جميع«م)، ورواية التهذيب:  ل وتاج العروس: (س ،ولسان العرب ،هتذيب اللغة   )٢٩١(

الكبير، وقيل هو اسـم لكـل حجـر عـريض. هتـذيب السالم: جماعة الحجارة الصغير منها و  

 .م) ل اللغة: (س

  .د) ا هتذيب اللغة: (ص   )٢٩٢(

 و)، ورواية التاج: تكون. ر وتاج العروس: (م ،ا) ر لسان العرب: (م   )٢٩٣(

 .ف) ح وتاج العروس: (و ،ولسان العرب ،هتذيب اللغة   )٢٩٤(

 .ب) ا هتذيب اللغة: (ث   )٢٩٥(

 .)ب ا هتذيب اللغة: (ث   )٢٩٦(

 .ل) ر هتذيب اللغة: (ج   )٢٩٧(

 ).٣/٦٩المخصص، مجاري الماء يف الوادي ومستقره، (   )٢٩٨(

  ).٢٣٤أبو الطيب اللغوي، كتاب األضداد يف كالم العرب، (ص   )٢٩٩(

  .أ) ط هتذيب اللغة: (ش   )٣٠٠(

ر)، والروايـة يف  وتـاج العـروس: (ن ص ،ولسـان العـرب ،وتكملـة الصـاغاين ،هتذيب اللغة  ) ٣٠١(

يت ناِصَرة ِألَنََّها تجيُء من َمَكان بعيد َحتَّى تقع فِي ُمجَتَمع المـاِء «ج: التا يول، ُسمِّ َفنََصر السُّ

 .»َحْيُث اْنَتَهت، ألّن كل َمسيٍل يضيع َماُؤُه َفَال َيقع فِي ُمجَتمع الماِء َفُهَو َظالِم

ــة   )٣٠٢( ــاغاين ،هتــذيب اللغ ــة الص ــرب: (ن ص ،وتكمل ــان الع ــاغاين: ر) وروايــة ا ولس   قــال «لص

َعاب والَمَسائِِل: ما جاء من َمكاٍن َبعيـٍد إلـى الـواِدي، فنََصـَر َسـْيَل  أبو َخْيَرَة: النََّواصُر من الشِّ

 .»الَواِدي، الواحُد َناِصرٌ 

وتزعم األعراب أنـه «ق)، رواية التاج:  ل وتاج العروس: (ب ،ولسان العرب ،هتذيب اللغة   )٣٠٣(
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 .»مساكن الجن

 .ج) د ن وتاج العروس: (ح ،ولسان العرب ،مالمحك   )٣٠٤(

 .ق) ر هتذيب اللغة: (ش   )٣٠٥(

 .ق) ل وتاج العروس: (ف ،ولسان العرب ،المحكم   )٣٠٦(

َعـن َأبـي َخْيـَرة: «ذ)، وروايـة التـاج:  ف ن وتـاج العـروس: (ق ،ولسـان العـرب ،المحكـم   )٣٠٧(

ْملِ   ».)(الُقنْفذ): (: المْجَتِمع المْرَتِفع) َشْيئا (من الرَّ

ــو َخيــرة:  ث ولســان العــرب: (ك ،هتــذيب اللغــة   )٣٠٨( ــاَل َأُب ث) والقــول يف التهــذيب: (َقــاَل َوَق

  .الَكْثَكث: التَُّراب)

 .ن) ب وتاج العروس: (ج ،هتذيب اللغة   )٣٠٩(

 ،ع) ل و(د ،ع) ث ل وتاج العروس: (د ،ع) ث ل لسان العرب: (د  )٣١٠(

وروايـة  ،ع) ل ع)، وتـاج العـروس: (د ل و(د ،ع) ث ل ولسـان العـرب: (د ،هتـذيب اللغـة   )٣١١(

لثع بالتاء«التاج: قال النضر وأبو خيرة:   .»هو الدَّ

 .ع) ث ل وتاج العروس: (د ،تكملة الصاغاين   )٣١٢(

 .ع) ل تاج العروس: (د   )٣١٣(

  .ح) ك هتذيب اللغة: (ر   )٣١٤(

  .ح) د ر وتاج العروس: (س ،ولسان العرب ،هتذيب اللغة   )٣١٥(

 .ق) ق رس، مقاييس اللغة: (شابن فا   )٣١٦(

 .ل) ب هتذيب اللغة: (ع   )٣١٧(

 .ق) ر وهتذيب اللغة: (ع ،العين  )٣١٨(

 .ش) ش هتذيب اللغة: (ع   )٣١٩(

ش)، والروايـة يف التهـذيب: قـال أبـو خيـرة العـدوي:  ش وتـاج العـروس: (ع ،هتذيب اللغة   )٣٢٠(

 الُعّشة األَْرٍض الغليظة.

 .ش) ش هتذيب اللغة: (ع   )٣٢١(
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 .ش) ش كملة الصاغاين: (عت   )٣٢٢(

المَعـا: مقصـور، «)، وروايـة الحمـوي: ٥/١٥٢ا)، ومعجـم البلـدان، ( ع هتـذيب اللغـة: (م   )٣٢٣(

 .»الواحدة معاة سهلة بين ُصْلَبَتْين

ج)، وروايـة  ع )، وتـاج العـروس: (ن٥/٢٥٣ومعجـم البلـدان، ( ،ج) ع هتـذيب اللغـة: (ن   )٣٢٤(

ْمث.التهذيب: َقاَل َأُبو خيرة: النَّاع  جة من األَْرض السهلة المستوية، َمْكُرمٌة للنَّبات تنْبت الرِّ

 .ف)، ورواية التاج: رعيه ن وتاج العروس: (ت ،والعباب الزاخر ،هتذيب اللغة   )٣٢٥(

 .ن) ن ولسان العرب: (ج ،والمحكم ،هتذيب اللغة  )٣٢٦( 

 .ن) ن هتذيب اللغة: (ج   )٣٢٧(

 .ا) ولسان العرب: (د و ،تكملة الصاغاين   )٣٢٨(

 .و) هتذيب اللغة: (د و   )٣٢٩(

 .ب) ا هتذيب اللغة: (ر   )٣٣٠(

 .»السبسب: األرض الجدبة«وتاج العروس:  ،ب)، ويف اللسان هتذيب اللغة: (س   )٣٣١(

  .ا) ل هتذيب اللغة: (ف   )٣٣٢(

ــه، (   )٣٣٣( ســتوى مــن األرض، مســحولة ا)، الفيــف والصفاصــف: مــا ٣/١٦٤٤ذو الرمــة، ديوان

 .حلت، الدياميم: الِقفارالحصى: ُملس، أي قد س

 .ف) ي ولسان العرب: (ف ،هتذيب اللغة   )٣٣٤(

 .ب) ل وتاج العروس: (ك ،ولسان العرب ،هتذيب اللغة   )٣٣٥(

 .ن) غ وتكملة الصاغاين: (ل ،غ) ل و(م ،ن) غ هتذيب اللغة: (ل   )٣٣٦(

 .ى) ر هتذيب اللغة: (م   )٣٣٧(

  .ر) ش وتاج العروس: (م ،ولسان العرب ،هتذيب اللغة   )٣٣٨(

 .ر) ش وتاج العروس: (م ،لسان العرب   )٣٣٩(

 .ر) ش بال نسبة يف لسان العرب: (م  )٣٤٠(

وتـــاج  ،ولســـان العـــرب: (م و م) ،ا) وتكملـــة الصـــاغاين: (م و م ،هتــذيب اللغـــة: (م و م)  )٣٤١(
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باِســب،  ،العــروس: (م و م) و(م و و)، التَّْهــِذيُب: والَمــوامِي الجماعــُة، والَمــوامِي مثــُل السَّ

  ْعُضُهْم َيُقوُل: الَهْومُة والَهْوماُة، َوُهَو اْسـٌم َيَقـُع َعَلـى َجِميـِع الَفَلـواِت، وروايـة الصـاغاين: َوبَ 

 .أبو َخْيَرَة: الَمْوَماُء: الَمْوَماةُ 

 الَمْوماة: الفالة التي ال ماء فيها وال أنيس. هتذيب اللغة: (م و م).   

 .و(م و و) ،تاج العروس: (م و م)   )٣٤٢(

 .وتاج العروس: (باب الحاء المهملة) ،ولسان العرب: (ح) ،ذيب اللغة: (الحا)هت  )٣٤٣(

 ،م)، رواية الصـاغاين ر وتاج العروس: (خ ،ولسان العرب ،وتكملة الصاغاين ،هتذيب اللغة  )٣٤٤(

 .»تنبت يف القطن«والتاج: 

 نسـبة يف م)، وبـال ر أنشده المرأة هجـت زوجهـا فشـبهته بالحربـاء يف تكملـة الصـاغاين: (خ   )٣٤٥(

ــة ــذيب اللغ ــرب ،هت ــان الع ــروس: (خ ،ولس ــاج الع ــذيب ر وت ــة الته ــة:  ،م)، رواي والتكمل

 ».خرومانٍ «

 ).٣/٤١٩الفائق يف غريب الحديث، (   )٣٤٦(

 ف). ش ر ـ(ه: وتكملة الصاغاين ،ب) رهـ  وتاج العروس: (ش ،تكملة الصاغاين   )٣٤٧(

 .م) ن هتذيب اللغة: (ع   )٣٤٨(

 .ح) ل مقاييس اللغة: (ب   )٣٤٩(

 .»القّضام: شجر الحمض«م)، ورواية التاج:  ض وتاج العروس: (ق ،هتذيب اللغة   )٣٥٠(

  )، ٣/٨٣)، (٣٤٣)، والنبـــات، بـــاب الكمـــأة المـــادة رقـــم (٥١٤نـــوادر األنصـــاري، (ص  )٣٥١(

ولسان  ،والمحكم )،٣/٣٠وابن الشجري، األمالي، ( )،٣/٣٠٥وابن جني، الخصائص، (

أ)، والقـول يف الخصـائص: (قـال أبـو خيـرة: كمـأة  م : (كوتـاج العـروس ،أ) م العـرب: (ك

زعـم أبـو زيـد، قـال منتجـع: كـمء واحـد، وكمـأة «واحدة، وكمء للجميع)، ورواية النـوادر: 

العجـاج فسـألوه،  بـن للجميع، وقال أبو خيـرة: كمـأة للواحـدة، وكمـأ للجميـع، فمـّر رؤبـة

الكمـأة «نبـات: قـال أبـو خيـرة العـدوي: ، والروايـة يف ال»فقال: َكْمء وَكمأٌة كمـا قـال منتجـع

جمع، والواحدة الكمء، وكذلك الَجْبء، والجمع الِجَبأة. قال: والجبء أكربه وأطيبه وهي 
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 . »هنات حمر

الحظ المحققان أّن الدينوري خالف يف هذا القول ما جاء بالكتب السابقة، فأشار أّن الكمأة   

ردته الكتب السـابقة مـن أّن كمـأة للواحـدة جمع وبالتالي اتفق مع منتجع، وهو عكس ما أو

 وكمأ للجميع.

 ).٣/٨٣)، (٣٤٤النبات، باب الكمأة المادة (   )٣٥٢(

 ).٣/٨٣)، (٣٤٥النبات، باب الكمأة المادة (   )٣٥٣(

 ).٣/٨٤)، (٣٤٦النبات، باب الكمأة المادة (   )٣٥٤(

 ).٣/٨٤)، (٣٤٧النبات، باب الكمأة المادة (   )٣٥٥(

 ).٣/٨٤)، (٣٤٨مأة المادة (النبات، باب الك   )٣٥٦(

 ).٣/٨٤)، (٣٤٩النبات، باب الكمأة المادة (   )٣٥٧(

 ).٣/٢٣٤)، (٨٧٧النبات، باب الحبال المادة (   )٣٥٨(

و) بـال  ت ). والقـول يف الجـيم للشـيباين (ر٣/٢٣٢)، (٨٧٦النبات، بـاب الحبـال المـادة (   )٣٥٩(

ى الجمـل، تقـول: َرتـوت عليـه ... إذا ربطـت الِحمـل علـ«نسبة ألبي خيـرة أو غيـره، وفيـه: 

 .»رتوا

 ).٣/٢٣٢)، (٨٧١النبات، باب الحبال المادة (   )٣٦٠(

 ).١/١٦٩خزانة األدب، (  )٣٦١(

)، والمسد: ما كـان مـن جلـود اإلبـل ثـم قيـل ٣/٢٣٣)، (٨٧٦النبات، باب الحبال المادة (   )٣٦٢(

 لكل رشاء مسد.

 ).٢٥٢-٣/٢٥١)، (٩٥٣النبات، باب الحبال المادة (   )٣٦٣(

 ).٢/١١٨ابن األنباري، الزاهر يف معاين الناس، (   )٣٦٤(

 ).١٩٥الفرزدق، ديوانه، (ص   )٣٦٥(

اليمانية: أراد النجوم التي تطلع من جهة اليمن، الشـآميات: األمـراس، بجانبيـه: أي بجـانبي   

 الليل، أي اّن الليل مشدود بأمراس فال يغور وال يذهب.
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 .م) م هتذيب اللغة: (ت   )٣٦٦(

 .ض) ض ولسان العرب: (خ ،صاغاينتكملة ال   )٣٦٧(

 .ض) ض تاج العروس: (خ   )٣٦٨(

ولسـان  ،س) م ر والعبـاب الزاخـر: (ط ،وتكملـة الصـاغاين ،س) م ل هتـذيب اللغـة: (ط   )٣٦٩(

س)، روايـة التـاج/طرمس:  م ل و(ط ،س) م ر س)، وتـاج العـروس: (ط م ل العـرب: (ط

قِيـُق َال ُيـَواِري ألَ  وَنَسـَبه الّصـاَغانِيُّ  َوَقاَل َأبـو حنِيَفـَة  ـحاُب الرَّ بِـي َخْيـَره: الطِّْرمَِسـاُء: السَّ

قِيُق، وَرَواه َأُبو َخْيَرَة  َحاُب الرَّ ْلِمساُء: السَّ السَماَء. ورواية التاج/طلمس: َقاَل ابُن ُشَمْيٍل: الطِّ

اء)، رواية التاج: َوَقاَل َأبو حنِيَفَة  حاُب ألَبِي َخ  ، وَنَسَبه الّصاَغانِيُّ بالرَّ ْيَره: الطِّْرمَِساُء: السَّ

قِيُق َال ُيَواِري السَماَء، رواية الصاغاين:  قِيـُق  -بالكسـر والَمـّد  -أبو َخْيَرة: الطِّْرمَِسـاُء «الرَّ الرَّ

َحاب  .»من السَّ

  .ط) ب وتاج العروس: (غ ،ولسان العرب ،هتذيب اللغة   )٣٧٠(

 .ع) م وتاج العروس: (ق ،تكملة الصاغاين   )٣٧١(

 .ع) م بال نسبة يف هتذيب اللغة: (ق   )٣٧٢(

الَقَمـُع: مِْثـُل «ع)، ورواية الصـاغاين: قـال أبـو َخْيـَرَة:  م وتكملة الصاغاين: (ق ،هتذيب اللغة   )٣٧٣(

ماء  .»الَعجاَجِة َيُثوُر يف السَّ

* * * 
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 المصادر والمراجع قائمة

 

هـ)، هتذيب اللغة، تحقيق عبـد السـالم ٣٧٠(ت األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد الهروي - 

 م.١٩٦٤ليم النجار، الدار المصرية للتأليف والرتجمة، القاهرة، هارون، عبد الح

هــ)، هتـذيب اللغـة المسـتدرك علـى ٣٧٠ت( األزهري، أبو منصـور محمـد بـن أحمـد الهـروي - 

رشيد عبد الـرحمن العبيـدي، الهيئـة المصـرية العامـة  :األجزاء السابع والثامن والتاسع، تحقيق

 م.١٩٧٥للكتاب، القاهرة، 

حاتم  :هـ)، الزاهر يف معاين كلمات الناس، تحقيق٣٢٨ر محمد بن القاسم (تري، أبو بكاألنبا - 

 م.١٩٨٧، ٢صالح الضامن، دار الشؤون الثقافية العامة: بغداد، ط

الخالق محمد عبد :هـ)، المذكر والمؤّنث، تحقيق٣٢٨باري، أبو بكر محمد بن القاسم (تاألن - 

، ١لمجلـس األعلـى للشـؤون اإلسـالمية، القـاهرة، طرمضان عبد التـواب، ا :عضيمة، مراجعة

 .م١٩٨١

  هـــ)، ٥٧٧تابـن األنبــاري، أبـو الربكــات كمـال الــدين عبـد الــرحمن بـن محمــد بـن األنبــاري ( - 

ــق ــاء، تحقي ــاء يف طبقــات األدب ــدلس، بغــداد، ط :نزهــة األلب ــة األن ، ٢إبــراهيم الســامرائي، مكتب

 م.١٩٧٠

محمـد عبـد القـادر أحمـد، منشـورات  :اللغـة، تحقيـق ودراسـةاألنصاري، أبو زيـد، النـوادر يف  - 

 م.١٩٨١، ١جامعة الفاتح، ليبيا، ط

هـ)، التاريخ الكبيـر، ٢٥٦ماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، (تالبخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إس - 

ر الدكن، طبع تحت مراقبة: محمـد عبـد المعيـد خـان، دا -دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 

 .م١٩٧٠الكتب العلمية، بيروت، 

ــن عمــر (ت -  ــد القــادر ب ــة األدب ولــب لبــاب العــرب، تحقيــق١٠٩٣البغــدادي، عب  :هـــ)، خزان

 م.١٩٩٧، ٤عبدالسالم محمد هارون، مكتبة الخانجي: القاهرة، ط
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 :هــ)، خلـق اإلنسـان، تحقيـق٢٥٠ابن أبي ثابت، أبو محمد ثابت بن سعيد الكويف اللغـوي (ت - 

ار أحد فّراج، مطبوعات حكومة الكويت، سلسلة الـرتاث العربـي الصـادرة عـن وزارة عبد الست

 م.١٩٨٥، ٢اإلعالم يف الكويت، ط

 :هــ)، كتـاب الَفـرق، تحقيـق٢٥٠ابن أبي ثابت، أبو محمد ثابت بن سـعيد الكـويف اللغـوي (ت - 

 م.١٩٨٨، ٣حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

هــ)، ديوانـه، دار بيـروت للطباعـة والنشـر، ١١٠طفـي (تية بـن حذيفـة الخجرير، جرير بن عط - 

 م.١٩٨٦بيروت، 

محمـد علـي  :هـ)، الخصـائص، تحقيـق٣٩٢و الفتح عثمان بن جني الموصلي (تابن جني، أب - 

 م.١٩٥٢النجار، المكتبة العلمية، القاهرة، 

م، ابـن حبـان، ، التميمي، أبو حاتابن حّبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبدَ  - 

هـ)، الثقات، طبع بإعانـة: وزارة المعـارف للحكومـة العاليـة الهنديـة، ٩٦٥الُبستي الدارمي (ت

تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مـدير دائـرة المعـارف العثمانيـة، دائـرة المعـارف 

 م.١٩٨٢، ١العثمانية، حيدر آباد الدكن الهند، ط

ــو هــوال، ريــاض:الحســن،  -  ــه وآراؤه « أحمــد حســن؛ أب ــدقيش األعرابــي: حياتــه ومروّيات ــو ال أب

م. ص ص ٢٠١٦)، ٤٢، مجلة العلوم العربّية، جامعة اإلمام محمد بن سعود، العـدد (»اللغوية

)٢١٢ - ١١٩.( 

هـ)، ٦٢٦داهللا (تالحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبد اهللا الحموي الرومي البغدادي، أبو عب - 

 م.١٩٧٩البلدان، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت: لبنان،  معجم

هـ)، معجم األدبـاء أو إرشـاد األريـب ٦٢٦عبداهللا الّرومي، أبو عبداهللا (تالحموي، ياقوت بن  - 

 م.١٩٩١إلى معرفة األديب، دار الكتب العلمية، بيروت،

هـ)، المطلع على أبواب ٧٠٩بن أبي الفتح البعلي (تالحنبلي، أبو عبد اهللا شمس الدين محمد  - 

المقنــع ومعــه معجــم ألفــاظ الفقــه الحنبلــي، صــنع محمــد بشــير األدبــي، المكتــب اإلســالمي، 

 م.١٩٨١بيروت، دمشق، 
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ــ -  ــاط، أب ــن خي ــفري (تاب ــاط العص ــن خي ــة ب ــرو خليف ــة ٢٤٠و عم ــات، رواي ــاب الطبق ـــ)، كت   ه

 :محمـد األزدي، تحقيـقأبي عمران موسى بن زكريا بن يحيى التسَمري لمحمد ابن أحمـد بـن 

 م.١٩٦٦سهيل زّكار، مطابع وزارة الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي، دمشق، 

 :هــ)، جمهـرة اللغـة، تحقيـق٣٢١محمـد بـن الحسـن بـن دريـد األزدي (تابن دريد، أبـو بكـر  - 

 م.١٩٨٧بيروت،  - منير بعلبكي، دار العلم للماليينرمزي 

برهنـارد لفـين، فيسـبادن،  :هــ)، النبـات، تحقيـق٢٨٢نيفـة (تالدينوري، أحمد بـن داود، أبـو ح - 

 م.١٩٧٤فرانز شتاينر، 

 :هــ)، سـير أعـالم النـبالء، تحقيـق٧٤٨الدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان (ت الذهبي، شمس - 

 م.١٩٨٢، ٢شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

مــة، شــرح اإلمــام هـــ)، ديــ١١٧غــيالن بــن عقبــة بــن هنــيس العــدوي (تذو الّرمــة،  -    وان ذي الرُّ

 :أبي نصر أحمد ابن حاتم الباهلي صاحب األصمعي رواية اإلمام أبـي العبـاس ثعلـب، تحقيـق

عبد القدوس أبو صالح، والقسم الثالث شرح أبي العباس األحول، مؤسسـة اإليمـان، بيـروت، 

 م.١٩٨٢، ٢ط

محمـد  :ن واللغويين، تحقيـقهـ)، طبقات النحويي٣٧٩زبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن (تال - 

 م.١٩٧٣أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، 

ــدي -  ــيني (تالزبي ــد الحس ــن محم ــى ب ــد مرتض ــ١٢٠٥، محم ــن جــواهر ـه ــروس م ــاج الع )، ت

عبد الستار أحمد فـراج، وزمالئـه، وزارة اإلرشـاد واألنبـاء، مطبعـة حكومـة  :القاموس، تحقيق

 م.٢٠٠١ - م١٩٦٥الكويت، 

هـــ)، مجــالس العلمــاء، تحقيــق عبــد الســالم ٣١١إبــراهيم بــن الســّري بــن ســهل، (تالزجــاج،  - 

 م.١٩٨٣هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

الزركلي، خير الدين، األعالم، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنسـاء مـن العـرب المسـتعربين  - 

 م.١٩٨٠والمستشرقين، دار العلم للماليين، بيروت، 
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هـــ)، الفــائق يف غريــب الحــديث ٥٣٨محمــود بــن عمــر (ت لقاســم جــار اهللالزمخشــري، أبــو ا - 

واألثــر، تحقيــق علــي محمــود البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، عيســى البــابي الحلبــي 

 م.١٩٧١، ٢وشركاه، ط

هـ)، المستقصى يف أمثال العرب، دار ٥٣٨القاسم جار اهللا محمود بن عمر (تالزمخشري، أبو  - 

 م.١٩٨٧، ٢يروت، طالكتب العلمية، ب

هــ)، سـفر السـعادة وسـفير ٦٤٣الدين أبي الحسـن علـي بـن محمـد (ت السخاوي، اإلمام علم - 

 م.١٩٩٥، ٢اإلفادة، تحقيق محمد أحمد الّدالي وقدم له شاكر الفحام، دار صادر، بيروت، ط

هـ)، ٢٣٠توالء البصري البغدادي (ابن سعد، أبو عبد اهللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بال - 

 .م١٩٦٨، ١الطبقات الكربى، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط

هـ)، شرح أشـعر الهـذليين، روايـة ٢٧٥الحسن بن الحسين بن عبيد اهللا (تالسكري، أبو سعيد  - 

أبي الحسن علي بن عيسى بن علي النحوي، عن أبي بكـر أحمـد بـن محمـد الحلـواين، تحقيـق 

 م.١٩٦٥حمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة، القاهرة، عبد الستار أحمد فراج وم

هــ)، المحكـم والمحـيط ٤٥٨لي بن إسـماعيل بـن سـيدة المرسـي (تابن سيده، أبو الحسن ع - 

 م.١٩٥٨، ١األعظم، تحقيق عبد عبد الستار أحمد فراج، وزمالئه، دار األندلس، جّدة، ط

هــ)، ٤٥٨للغـوي األندلسـي (تلنحـوي اابن سيده، أبو الحسن علي بـن إسـماعيل ابـن سـيده ا - 

المخصص، قدم له وشرحه خليل إبـراهيم جّفـال، دار إحيـاء الـرتاث العربـي، مؤسسـة التـاريخ 

 م.١٩٩٦، ١العربي، بيروت، لبنان، ط

هـ)، بغية الوعـاة يف طبقـات اللغـويين ٩١١الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت السيوطي، جالل - 

 م.٢٠٠٤لقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، والنحاة، تحقيق مصطفى عبد ا

)، تحفـة األديـب يف نحـاة مغنـي ـهـ٩١١الدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر (ت السيوطي، جالل - 

 م.٢٠٠٥اللبيب، تحقيق حسن الملخ وسهى نعجة، عالم الكتب الحديث، إربد، 

اظ، راجـع النسـخة ): طبقات الحفــه٩١١الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت السيوطي، جالل - 

 م.١٩٨٣، ١وضبط أعالمها لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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): المزهر يف علوم اللغـة وأنواعهـا، ـه٩١١(ت ل الدين عبدالرحمن بن أبي بكرالسيوطي، جال - 

شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه محمد أحمد جاد المـولى، ومحمـد 

 م.١٩٨٦و الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، صيدا، أب

هــ)، األمـالي، ٥٤٢(ت ابن الشجري، هبة اهللا بـن علـي بـن محمـد بـن حمـزة الَحَسـني العلـوي - 

 .تحقيق: محمود محمد الطناجي، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ت

 .م١٩٧١اهرة، لشلقاين، عبدالحميد، رواية اللغة، دار المعارف، الق - 

الشــلقاين، عبــد الحميــد، األعــراب الــرواة صــفحات يف فلســفة اللغــة وتأريخهــا، دار المعــارف،  - 

 .م١٩٧٧القاهرة، 

هـ)، التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة ٦٥٠غاين، الحسن بن محمد بن الحسن (تالصا - 

م، دار الكتــب، ومحمــد مهــدي عــال ،محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم :وصــحاح العربيــة، تحقيــق

 م.١٩٧٩القاهرة، 

 :هـ)، العباب الزاخر واللباب الفاخر، تحقيـق٦٥٠غاين، الحسن بن محمد بن الحسن (تالصا - 

 م.١٩٨٠محمد حسن آل ياسين، دار الرشيد، بغداد، 

ــ -  ــات، تحقيــق٧٦٤فدي، صــالح الــدين خليــل بــن أيبــك (تالص أحمــد  :هـــ)، الــوايف بالوفي

 م.٢٠٠٠تحقيق دار إحياء الرتاث، بيروت، األرناؤوط وتركي مصطفى، 

هـــ)، األضــداد يف كــالم العــرب، ٣٥١(ت أبــو الطيــب اللغــوي، عبــد الواحــد بــن علــي الحلبــي - 

 م.١٩٩٣عزة حسن، المجمع العلمي العربي، دمشق،  :تحقيق

محمد  :هـ)، مراتب النحويين، تحقيق٣٥١أبو الطيب اللغوي، عبد الواحد بن علي الحلبي (ت - 

 م.١٩٧٤الفضل إبراهيم، دار هنضة مصر، الفجالة، مصر، أبو 

 :)، معجـم مقـاييس اللغـة، تحقيـقهـ٣٩٥تابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ( - 

 م.١٩٧٩عبد السالم هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

ــن أحمــد ( -  ــراهيم  ،المخزومــيمهــدي  :هـــ)، العــين، تحقيــق١٧٠تالفراهيــدي، الخليــل ب وإب

 م١٩٧٠السامرائي، د.ن، د.م، 
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علي فـاعور،  :هـ)، ديوانه، شرحه وضبطه وقدم له١١٠تالفرزدق، أبو فراس همام بن غالب ( - 

 .م١٩٨٧، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

البلغـة يف تـاريخ أئمـة اللغـة، دمشـق،  ،هــ)٨١٧تالفيرزأبادي، محمد بـن يعقـوب بـن محمـد ( - 

 .م١٩٧٢زارة الثقافة واإلرشاد القومي، سوريا: و

هــ)، البـارع يف اللغـة، تحقيـق: هاشـم ٣٥٦بن القاسم البغدادي، أبو علي (ت القالي، إسماعيل - 

، ١٩٧٣/١٩٧٤) للسـنة الدراسـية ٤الطّعان، ساعدت جامعة بغداد على نشره، رقم التعضـيد (

 .م١٩٧٤مكتبة النهضة، بغداد، دار الحضارة العربية، بيروت، 

 :هــ)، المقصـور والممـدود، تحقيـق٣٥٦بن القاسم البغدادي، أبـو علـي (ت القالي، إسماعيل - 

 م.١٩٩٩، ١أحمد عبد المجيد الهريدي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

هـ)، المعـاين الكبيـر يف أبيـات ٢٧٦تابن قتيبة، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( - 

 ت.، دار النهضة الحديثة، بيروت، د.رق سالم الكَرنكوىالمعاين، صححه المستش

حنـا حـداد، دار العلـوم:  :هــ)، األضـداد، تحقيـق٢٠٦تقطرب، أبو علي محمد بن المسـتنير ( - 

 م.١٩٨٤الرياض، 

هــ)، إنبـاه الـرواة، علـى أنبـاه ٦٢٤تالقفطي، الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف ( - 

الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي بيروت، ومؤسسة الكتب الثقافيـة،  محمد أبو :النحاة، تحقيق

 م.١٩٨٦، ١القاهرة، ط

هـــ)، صــبح األعشــى، مطبعــة دار الكتــب المصــرية، ٨٢١تالقلقشــندي، أبــو العبــاس أحمــد ( - 

 م.١٩٢٢القاهرة، 

 )، تحفة المجد الصـريح يف شـرح كتـابهـ٦٩١تالّلبلي، أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري ( - 

 م.١٩٩٧الفصيح، دراسة وتحقيق عبد الملك بن عيضة بن رداد الثبييتي، 

ق.هــ)، ديوانــه، روايـة األثــرم وأبـي عبيــدة عـن األصــمعي، ٥٠المـتلّمس، المـتلّمس الضــبعي ( - 

حسـن كامـل الصـيريف، معهـد المخطوطـات العربيـة بجامعـة الـدول العربيـة: القـاهرة،  :تحقيق

 م.١٩٧٠
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عبد اهللا (أبـي بكـر) بـن محمـد بـن أحمـد بـن مجاهـد القيسـي الدمشـقي ابن مجاهد، محمد بن  - 

هـ)، توضـيح المشـتبه يف ضـبط أسـماء الـرواة ٨٤٢تالشافعي، شمس الدين، ابن ناصر الدين (

، ١وأنساهبم وألقاهبم وكناهم، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ط

 م.١٩٩٣

، ٢بقرّي مـن البصـرة، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة، بغـداد، طالمخزومي، مهدي، الفراهيدّي ع - 

 م.١٩٨٩

عــزة حســن، دمشــق،  :أبـو مســحل األعرابــي عبــد الوهـاب بــن حــريش: كتــاب النـوادر، تحقيــق - 

 م.١٩٦١مطبوعات مجمع اللغة العربية، 

هــ)، لسـان ٧١١تابن منظور، أبو الفضل جمال الـدين محمـد بـن مكـرم اإلفريقـي المصـري ( - 

 م.١٩٩٧، ٦عرب، دار صادر: بيروت، طال

هـ)، الفهرست يف أخبـار ٣٨٥تابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد بن الوراق ( - 

إبـراهيم رمضـان، بيـروت،  :العلماء المصنّفين من القدماء والمحدثين وأسـماء كتـبهم، تحقيـق

 م.١٩٩٧، ٢ط

هــ)، هنايـة األرب يف فنـون ٦٧٧تحمـد (النويري، شهاب الدين أحمـد بـن عبـد الوهـاب بـن م - 

 م.٢٠٠٤، ١يوسف الطويل، دار الكتب العلمية: بيروت، ط :األدب، تحقيق

ــروت،  -  ــة، بي ــرب، دار الكتــب العلمي ــل يف اللغــويين الع ــم المفص ــديع، المعج ــل ب يعقــوب، إمي

 م.١٩٩٧

 المواقع اإللكرتونية:* 

 ./ حشرةhttps://ar.wikipedia.org/wikiويكبيديا العربية:  - 

* * * 
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