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  ابــُة يف كتـِويَّـه اللَُّغـوي َوِمرِوّواُتـان اللغـو َعِدنـأب

ري ـلألزه (ةـذوب اللغـته)

 حممد سعود محود. د.م.أ

 10/8/2008: تاروخ القبول 27/7/2008: تاروخ التقدوم

 ـةـاملقدمــــ

ْثٌر خدموا المغة العربية روايًة وتصنيفًا، فمنيـ  ُُ في تاريخنا المغوي أعالـ ُؾ
وَمْف . َمْف ُعِرَؼ واشُتِير بآثاره الباقية الخالدة، ومنيـ َمْف لـ ُيْعَرْؼ ولـ يشتير

ُيطالع المعجمات وكتب المغة يجد أسماء عدد كبير مف ىؤالء األعالـ لغوييف 
ورواًة، ممف كاف ليـ فضؿ كبير في رواية المغة وجمعيا والتأليؼ فييا، والمشاركة 

.  في وضع المبنات األولى لصناعة المعجـ العربي
تيذيب )الذي يتردد اسمو في ثنايا كتاب " أبو عدناف"ومف ىؤالء المغوييف 

، وتاج (ىػ711ت )، ولساف العرب البف منظور (ىػ370ت )لألزىري  (المغة
وقد ورد ذكره في مقدمة . وغيرىا مف كتب المغة (ىػ1205ت ) العروس لمزبيدي

لألزىري، وعّده مّمف عاصروا عمماء الطبقة الثانية؛ أمثاؿ الكسائي  (تيذيب المغة)
ت )، واألصمعّي (ىػ210ت )، وأبي عبيدة (ىػ207ت )، والفراء (ىػ183ت )

.  ، وغيرىـ مف أعالـ ىذه الطبقة(ىػ215ت )، وأبي زيد األنصاري (ىػ216
عصر – عاش أبو عدناف في أواخر القرف الثاني وبداية القرف الثالث 

. (1)وعاصر كبار عمماء المغة وجاَلَسُيـ، وسأليـ، وروى عنيـ– االزدىار المغوي 
، كما روى عنو عدد مف المغوييف أمثاؿ (2)وشارؾ في رواية المغة ومشافية األعراب

.  ، وغيره(3)(ىػ255ت )شمر بف حمدويو اليروي 

                                                 
 جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ المغة العربية  .
.  دمؽ، سمح، شدخ، عدا، عدد، عسؿ، لمع، ىمط: ينظر عمى سبيؿ المثاؿ المواد (1)
.  عتد، عمرد، غضؼ، فرع، لحف، نوع، ىوش:  ينظر عمى سبيؿ المثاؿ المواد(2)
.  46: مرويات شمر بف حمدويو المغوية: وينظر. 1/25:  تيذيب المغة(3)
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وحاولت في بحثي ىذا أف ُأّعِرؼ بيذه الشخصية المغوية، وأف اجمع 
لألزىري، وأف ُأوّثَؽ ىذه النصوص  (تيذيب المغة)مروياتو المغوية مف كتاب 
نصًا بمعارضتيا مع المصادر والمراجع التي  (73)المجموعة التي بمغ عددىا 

نقمت عف األزىري، ومنيا لساف العرب البف منظور، وتاج العروس لمزبيدي 
.  وغيرىما

تضّمف األوؿ التعريؼ : وقد اقتضت طبيعة العمؿ أف يكوف في مبحثيف
. لألزىري دراسًة وصفيةً  (تيذيب المغة)بأبي عدناف ودراسة مروياتو في كتاب 

مرتبًة عمى حروؼ المعجـ  (تيذيب المغة)واختص الثاني بجمع مروياتو مف كتاب 
وفي آخر البحث ثََبٌت بالمصادر .  توثيؽإلىوتخريج شواىدىا وتوثيؽ ما يحتاج 

.  والمراجع المعتمدة
 التعريؼ بواحٍد مف ىؤالء المغوييف إلىآمؿ أف أكوف قد وّفقني اهلل تعالى 

الذيف لـ ينالوا حّظًا مف الشيرة، وليكوف حافزًا لمباحثيف لمكشؼ عف آخريف 
.  مغموريف
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ث األول ـاملبح

: أبو عدنان. 1

َمِميّ  وفي اسمو شيء مف . (1)ىو عبد الرحمف بف عبد األعمى السُّس
بعد أف ذكر اسمو السابؽ، ُيَعّقب  (ىػ380ت )االضطراب، فنجد أّف ابف النديـ 

، بصرّي، شاعر، (2)ورد بف حكيـ، راوية أبي البيداء الرياحيّ : وُيَقاؿُ : "عميو بقولو
.  (3)"كتاب الَقْوس، وكتاب غريب الحديث: عالـ بالمغة، ولو مف الكتب

عبد الرحمف بف عبد : لكف أكثر المصادر التي ترجمت لو ذكرت أف اسمو
أبي )وقد ُعِرَؼ عند أغمب أصحاب التراجـ وعمماء المغة بكنيتو . األعمى السُّسمميّ 

.  (عدناف
ولـ تذكر المصادر التي ترجمت لو تاريخ والدتو وال مكانيا، لكف يبدو أّنو 

وأقاـ  ،(5)، وكذلؾ الخطيب البغدادي(4)عاش بالبصرة فابف النديـ يقوؿ إّنو بصريّ 
فييا زمنًا طوياًل في أواخر القرف الثاني وبداية القرف الثالث لميجرة، وعاصر أعالـ 

المغة المشيوريف مف الطبقة الثانية أمثاؿ الكسائي، والفراء، وأبي عبيدة، 
أصحاب الخميؿ  ولقي. (6)واألصمعّي، وأبي زيد األنصاري وجاَلَسُيـ وروى عنيـ

                                                 

 وتاريخ 51: ، والفيرست25، 1/12: ، وتيذيب المغة91: مراتب النحوييف: ينظر ترجمتو في (1)
نباه الرواة12/405: بغداد ، وأبو زيد 199: ، واألعراب الرواة2/309: ، والمزىر4/142: ، وا 

.  73: األنصاري ونوادر المغة
مف ِثقات األعراب وعممائيـ، وىو مف األعراب الذيف نزلوا البصرة وعاشوا فييا طواؿ حياتيـ،  (2)

أقاـ أياـ ُعمره يؤخذ عنو العمـ، ويروي غريب الشعر والكالـ الفصيح، وىو مف شيوخ أبي زيد 
، واألعراب 2/401: ، والمزىر61: ، والفيرست40: مراتب النحوييف: ترجمتو في. األنصاري

.  179: الرواة
.  51: الفيرست (3)
.  51:  الفيرست(4)
.  12/405:  تاريخ بغداد(5)
.  12-1/11التيذيب : ينظر (6)
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ال : صاحب الخميؿ(1)محارب قاؿ لي:"بدليؿ قولو (ىػ175ت)بف أحمد الفراىيدي 
.  (2)"العربية ففّنؾ إذا جئت أَثْرتَ –  يا أبا عدناف –َتْقَطْعنَا 

 إلىأما بالنسبة لوفاتو فمـ أجد في المصادر التي اعتمدت عمييا ما يشير 
وٌأَرّجح أف تكوف في حدود الربع األوؿ مف القرف الثالث لميجرة بدليؿ . سنة وفاتو

أف أكثر أعالـ المغة الذيف عاصروه كانت وفياتيـ في أوائؿ القرف الثالث لميجرة 
.  أمثاؿ أبي عبيدة واألصمعّي وأبي زيد األنصاري

: ــهـشووخ

لـ تسعفنا المصادر بالتعرؼ عمى شيوخو، لكف مف خالؿ مروياتو التي 
ويمكف أف . أمكننا التعرؼ عمى عدد منيـ (تيذيب المغة)جمعناىا مف كتاب 

:   قسميفإلىنقسميـ 
 : المعروفوف، وسوؼ نرتبيـ بحسب عدد مرات الرواية عنيـ وىـ:  أوً 
األصمعي، أبو سعيد عبد الممؾ بف ُقَرْيب، مف أعالـ البصرييف في المغة  .1

.  (4)مواضع (10) روى عنو أبو عدناف في (3)(ىػ216ت )والغريب واألخبار 
أبو عبيدة َمْعَمر بف المثنى، مف أعالـ البصرييف في المغة واألخبار  .2

 . (6)مواضع (6) روى عنو أبو عدناف في. (5)(ىػ210ت )واألنساب 

أبو زيد سعيد بف أوس بف ثابت األنصاري، مف أعالـ البصرييف في المغة  .3
 . (8)مواضع (3)وقد روى عنو في . (7)(ىػ215ت )والنوادر والغريب 

وىو يونس بف يحيى بف نباتو األموي، شيخ مف أىؿ المدينة، : أبو نباتة .4
  .(2)روى عنو في موضع واحد .(1)(ىػ207ت ). صالح الحديث

                                                 

.  لـ أقؼ عمى ترجمتو (1)
.  15/110: التيذيب (2)
نباه الرواة82: الفيرست: ترجمتو في (3) .  2/112: ، وبغية الوعاة2/197: ، وا 
.  دمؽ، شدخ، شكؿ، عند، لعف، مقو، ممخ، ىمؾ، ىمط، يسر: ينظر المواد (4)
نباه الرواة79: الفيرست: ترجمتو في (5) .  2/294، وبغية الوعاة 3/276: ، وا 
.  (لمع)، (عندب)، (عدد)، (عدا)، (سمح)، (جأى): ينظر المواد (6)
نباه الرواة81: الفيرست: ترجمتو في (7) .  2/582: ، وبغية الوعاة2/30: ، وا 
.  (لحف)، (عسؿ)، (أثى): ينظر المواد (8)
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المجيولوف ويرجح أف يكونوا مف األعراب الرواة الذيف لقييـ وسأليـ وروى  : ثانثً 
: عنيـ وىـ

 روى عنيا أبو عدناف في خمسة (3)ولعميا غنية اـ الييثـ الكالبية: الكالبّية .1
.  (4)مواضع

  .(5)الكالبي روى عنو أبو عدناف في موضعيف .2

 :وآخروف روى عف كؿ واحد منيـ مرًة واحدة فقط، وىـ

 . (6)الباىمي .3

 . (7)أبو زيد الحنظميّ  .4

 . (8)أبو مالؾ، ولعمو عمرو بف ِكْركرة .5

 . (9)جابر .6

 . (10)الحنظمية .7

 . (11)العتريفي .8

 . (12)الغنويّ  .9

  .(13)الكناني .10

                                                                                                                       

.  11/449: تيذيب التيذيب: ينظر ترجمتو في (1)
.  (بقر)مادة : ينظر (2)
.  261األعراب الرواة : ينظر (3)
.  (لحف)، (عندب)، (عمرد)، (عدد)، (عبد):  ينظر المواد(4)
.  شمخ، نيي: ينظر المواد (5)
.  (عرا)مادة : ينظر (6)
.  (غبط)مادة :  ينظر(7)
.  212: واألعراب الرواة. (دعر)مادة :  ينظر(8)
.  (سدد)مادة :  ينظر(9)
.  (غضؼ)مادة : ينظر (10)
.  (طمغ)مادة : ينظر (11)
.  (دبح)مادة : ينظر (12)
.  (عدؿ)مادة :  ينظر(13)
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 .(1)محارب .11

 إحدى القبائؿ إلىىذا فضاًل عف روايتو عف مجاميع ينتسب أفرادىا   
قاؿ لي بعض بني : " وقولو(2)"سألت الكالبييف: "العربية المشيورة بالفصاحة كقولو

.  (4)"سمعت التميميات: "، وقولو(3)"بني كالب
: ةـه العلميـمكانت

ُيَعدُّس أبو عدناف أحد المغوييف الرواة الذيف ُيْشَيُد ليـ بالفضؿ والريادة في 
، واألزىري َيُعدُّسه مف (5)فابف النديـ يصفو بأنو عالـ بالمغة. رواية المغة وجمعيا

، كما يوضح ذلؾ في (تيذيب المغة)الِثقات الذيف اعتمد عمييـ في تأليؼ كتابو 
، فضاًل عف كونو راويًة ألبي البيداء الرياحّي وراويًة لكتب أبي زيد (6)مقدمة كتابو
المذيف سيرد –  (غريُب الحديث)، و (الَقْوُس ): وتأليفو كتابيف ىما. (7)األنصاري

وابف النديـ َيُعدُّسه أيضًا مف أوائؿ العمماء الذيف ألفوا في غريب – ذكرىما الحقًا 
ما جاء : القوس وكتاب غريب الحديث، وترجمتوُ : ولو مف الكتب: "الحديث بقولو

مف الحديث المأثور عف النبي عميو السالـ ُمَفسَّرًا، وعمى أَثِرٍه ما َفسََّر العمماء مف 
.  (8)"الَسًمؼِ 

: ـارهــــآث

: ألبي عدناف كتاباف ىما

                                                 

.  (ثور)مادة : ينظر (1)
.  (لحف)مادة :  ينظر(2)
.  (فرع)مادة : ينظر (3)
.  (ىوش)مادة :  ينظر(4)
.  51: الفيرست (5)
.  25، 12، 1/11: ينظر التيذيب (6)
.  131:، وأبو زيد األنصاري ونوادر المغة199: ، واألعراب الرواة51:الفيرست: ينظر (7)
.  73: ، واألعراب الرواة12/405تاريخ بغداد : ، وينظر51: الفيرست (8)
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، وذكره السيوطي في (1)في الفيرست (ىػ380ت )الَقْوُس، ذكره ابف النديـ  .1
ـَ الكتاب في معناه بعد : "، وأشاد بو بقولو(كتاب الِقِسيّ )باسـ ( 2)المزىر وِنْع

".  ...حاتـ  كتاب أبي
وعّده مف أوائؿ الكتب ( 3)ذكره ابف النديـ في الفيرست. كتاب غريب الحديث .2

عند حديثو  (ىػ463ت )المؤلفة في ميدانو، وذكره أيضًا الخطيب البغدادي 
وَعِمَؿ أبو عدناف النحوي : "عف الكتب المؤلفة في غريب الحديث بقولو

البصري كتابًا في غريب الحديث، َذَكَر فيو األسانيد َوَصنََّفُو عمى أبواب 
 . ولـ يصؿ الينا الكتاباف .(4)"...السُّسَنِف والفقو، إال أنو ليس بالكبير

تيذيب )وكؿ الذي وصؿ إلينا مف آثاره ما نقمو عنو األزىري في كتابو 
، ولوال صنيع األزىري الذي قّيد لنا تراث أبي عدناف المغوي في كتابو (المغة

التيذيب لضاع مع ما ضاع مف تراث ُأمتنا وأعالميا، ثـ نقؿ ىذه النصوص عنو 
.  (تاج العروس)، والزبيدي في (لساف العرب)ابف منظور في 

: ـاتـ املرووـ.2

وينعقد . ونعني بيا أقواؿ أبي عدناف وآراءه وأقواؿ شيوخو الذيف نقؿ عنيـ
مف نصوص – المحقؽ –  (تيذيب المغة)ىذا المبحث عمى استقصاء ما في كتاب 

 أبي عدناف أو كاف أبو عدناف واسطًة في روايتيا ثـ إلىلغوية وردت منسوبًة 
.  توثيقيا بالمصادر والمراجع المناسبة

وىذه المرويات ليا قيمة تاريخية وعممية لكونيا تمثؿ مرحمًة متقدمة مف 
مراحؿ جمع المغة وروايتيا والتصنيؼ فييا، وبما حوتو مف شواىد شعرية 

.  ونصوص لغوية ومف آراء أو أحكاـ أو توجييات
                                                 

(1 )51  .
(2 )2/309  .
(3 )51  .
، والنياية في غريب 73: أبو زيد األنصاري ونوادر المغة: ، وينظر12/405: تاريخ بغداد (4)

.  (مقدمة المحقؽ) 1/3: الحديث واألثر
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بدراسٍة وصفيٍة شاء البحث – قبؿ ذكرىا في معجـ الحؽ – وسنميد ليا 
:-  أف تكوف عمى شكؿ فقرات وعمى النحو اآلتي

أو التي  (تيذيب المغة)بمغ عدد النصوص المروية عف أبي عدناف في كتاب  .1
.  نصاً  (73)كاف أبو عدناف واسطًة في روايتيا 

 . مادة (67)بمغ عدد المواد المغوية لكؿ النصوص  .2

شاىدًا شعريًا، وشاىدًا قرآنيا واحدًا وحديثيف نبوييف،  (20)ضمت النصوص  .3
 . ومثاًل واحداً 

ضمت شواىد مف الشعر والرجز بعضيا منسوب وبعضيا غير منسوب، وقد  .4
 .  أصحابياإلىحقّقنا نسبة عدد مف ىذه الشواىد ونسبناىا 

الغالب عمى ىذه النصوص أنيا تعقيبات عمى نصوص أخرى مف متف  .5
لبياف معنى لفظ ذكره أو ُسِئَؿ عنو أو روايٌة عف لغوييف  (تيذيب المغة)

 . (1)عاصروه جاَلَسيـ وَسِمَع منيـ

: ومف أبرز موضوعاتيا
ُيقاؿ : "مف ذلؾ قولو. بياف داللة األلفاظ والتراكيب وشرحيا أو التعميؽ عمييا -

 . (2)"َقْعُرىا الذي ُأْدِرَؾ فيو الماءُ : وَدَرُؾ الرَّكيَّةِ . أْدَرُكوا ماَء الرَّكَِّيِة إدراكًا َوَدَركاً 

: مف ذلؾ قولو.  معنى كؿ لغةإلىالتنبيو عمى بعض لغات العرب واإلشارة  -
: الكثيُر، قاؿ: الماُء الِعُد بمغة تميـ: سألُت أبا عبيدة عف الماِء الِعّد فقاؿ لي"

  .(3)"...الماُء القميؿ: وىو بمغة بكر ابف وائؿ
. االستشياد بالشعر ثـ توضيح بعض المفردات الواردة في الشواىد وشرحيا -

 : أنشدني حماد بف عمار بف سعيد: "مف ذلؾ قولو

يا ُربَّ ُمْيٍر َحَسٍف َوقاِح 
 

ُمَخمٍَّج مف َلَبِف الّمقَاِح  
 

                                                 

، (فقو)، (لمع)، (لحف)، (غبط)، (عندب)، (عدد): ينظر عمى سبيؿ المثاؿ نصوص المواد (1)
.  (ىمؾ)

.  (خمج)، (خشع)، (أشح): وينظر أيضًا نصوص المواد. (درؾ) مادة (2)
.  (نوع)، (ىوش)، (لحف): وينظر أيضًا نصوص المواد. (عدد)مادة  (3)
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: قاؿ. َيْضَطِربُ :الذي قد َسِمَف، فَمْحُمُو يتخّمُج َتَخمُّسَج الَعْيٍف، أي: الُمَخمَّجُ : قاؿ
 . (1)"ِمْثُؿ الَتَخمُّسعِ : والَتَخمُّسُج في الَمْشيِ 

 
: قالت لي الَحْنَظَمّيةُ : "االستشياد بأقواؿ بعض األعراب، مف ذلؾ قولو -

  .(2)"إذا َوِقَرتْ : أْغَضَفِت النَّْخَمةُ 

: ومف ذلؾ ما رواه عف أبي عبيدة. تفصيؿ المعنى وتوضيحو والتعميؽ عميو -
ْعُتُو عند الغسؿ، وعاديُت الِوَسَادَة، أي: عاَدْيُت َشعري أي" َُ ثنيُتيا، : َرَؼ

بعُضُو : ومكاٌف ُمَتعادٍ . تجاْفيتُ : وتعاَدْيُت عنو، أي. باَعْدُتوُ : وعاديُت الشيءَ 
  .(3)"ُمرَتِفٌع، وَبْعُضُو ُمَتَطاِمفٌ 

 بعض الظواىر المغوية مثؿ األضداد التي سببيا اختالؼ الميجات إلىاإلشارة  -
الماُء الِعّد : سألت أبا عبيدة عف الماِء الِعّد فقاؿ لي: "العربية ومف ذلؾ قولو

  .(4)"...الماُء القميؿ: الكثير، وىو بمغة بكر بف وائؿ: بمغة تميـ

: مف ذلؾ قولو. ىذا فضاًل عف ظواىر لغوية أخرى مثؿ القمب أو االبداؿ
ـُ الذي ال َيِشبُّس : الُبْيُدِريُّس والُبْحُدِريُّس " : سمعُت التميميات َيُقْمفّ : "وقولو. (5)"الُمَقْرَق

.  (6)"...َكْثَرُة الناس والدواب: الَيْوُش والَبْوُش 
ولـ َتْخُؿ ىذه النصوص مف فوائد لغوية وعممية أخرى، فضاًل عف كونيا 

.  لـ َتْخُؿ مف حكـ أو رأي أو توجيو لغوي
: قـع والتوثيــج اجلمـمنه

.  اتبعنا في جمع المادة المغوية المروية عف أبي عدناف المنيج اآلتي
                                                 

.  (عندب)، (عتد)، (صبح): وينظر أيضًا نصوص المواد. (خمج)مادة  (1)
.  (لحف)، (عبا)، (عبد)، (شمخ): وينظر أيضًا نصوص المواد. (غضؼ)مادة  (2)
.  (عمرد)، (عبأ)، (زار)، (خمج): ، وينظر أيضًا نصوص المواد(عدا)مادة  (3)
.  (عدد)مادة  (4)
.  (بيدر)مادة  (5)
.  (نوع)، (دمؽ): وينظر أيضًا نصوص المواد. (ىوش)مادة  (6)
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وجمع ما نقمو األزىري مف مرويات – المحقؽ –  (تيذيب المغة)استقراء كتاب  .1
.  لغوية منسوبٍة ألبي عدناف أو كاف أبو عدناف واسطًة في روايتيا

تاج )توثيؽ ىذه النصوص بمعارضتيا مع كتابي لساف العرب البف منظور و  .2
ُيَعدُّس أحد مصادر ىذيف المعجميف ( تيذيب المغة)لمزبيدي ألف كتاب  (العروس

 . الموسعيف

– قدر المستطاع – ضبط النص والتعميؽ عمى كؿ ما يستحؽ التعميؽ عميو  .3
مف تحقيؽ نسبة شعر أو رجز أو التعريؼ بعمـ أو تخريج شاىد قرآني أو غير 

 . ذلؾ

رتبت النصوص في معجـ لغوي عمى وفؽ حروؼ المعجـ، وقد اقتضى  .4
تيذيب )السياؽ في قسـ منيا أف تكوف ُمَصّدرًة بنصوص مف متف كتاب 

إذ ال يتضح نص أبي عدناف فييا إاّل بذكر ىذه النصوص المتعمقة مف  (المغة
 . (التيذيب)

 



                  (   53) العدد –آداب الرافدون 

 م2009/هـ1430

 27 

ث الثاني ـاملبح

نصوص املرووات 

: (  ي)- 
، أي: روى شمر عف أبي عدناف عف أبي زيد" وىو حرؼ . َرَمْيُتوُ : ُيَقاُؿ َأْثْيُتُو بَسْيـٍ

.  (1)"غريبٌ 
: ( خذ)- 
ما َشبَّْيُت بَأصحاب محمد ) (2)قاؿ شمر عف أبي عدناف في تفسير حديث مسروؽ"
.  (4)"إخاذٍ "جمُع " ُأُخذٌ " و "إخاَذةٍ "جمع " إخاذٌ : " قاؿ(3)"(...إاّل اإلخاذ  (ص)

 :( شح)- 

: أِشَح الرُجُؿ يْأَشُح، وىو رُجٌؿ َأْشَحاُف، أي: روى شمر عف أبي عدناف"
.  (5)"َغْضَبافُ 

 :(بدع)- 

 . (6)"الذي يأتي أْمرًا عمى شْبٍو لـ يُكْف ابتدأه إّياه: الُمْبَتِدعُ : قاؿ أبو عدناف"
: (بقر)- 
الذي َيُخطُّس في األْرِض دائرًة َقْدَر حاِفِر : الُمَبقِّقرُ : (7)قاؿ أبو عدناف عف أبي ُنَباتة"

 ُُ   .(1)"الَبْقَرةَ : الَفَرِس، وُتْدعى تمَؾ الداِئَرُة

                                                 

 مف غير عزٍو ولـ أجد النص 1/39، والتاج1/74المساف : ، ونحوه في15/165: التيذيب (1)
.  في نوادر أبي زيد

.  10/109تيذيب التيذيب : ينظر (ىػ63ت)ىو مسروؽ بف األجدع، تابعّي  (2)
.  1/28النياية في غريب الحديث : ينظر (3)
.   عنو أيضاً 2/551، والتاج 1/92المساف : ، ونحوه في7/525: التيذيب (4)
.   عنو أيضاً 2/130، والتاج 1/157، والمساف 2/3التكممة : ونحوه في. 5/149: التيذيب (5)
 عنو 5/270: ، والتاج1/352، والمساف 4/211التكممة :  ونحوه في2/240: التيذيب (6)

.  أيضاً 
.  سبقت ترجمتو في مبحث شيوخو (7)
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: (بهدر)- 
.  (2)"الُمَقْرَقـ الذي ال َيِشبُّس : الُبْيُدِرّي والُبْحُدِريّ : شمر عف أبي عدناف قاؿ"

: ( أر)- 
ال َتْقَطْعَنا ففّنَؾ إذا جْئَت :  صاحب الخميؿ(3)قاؿ لي محارب : وقاؿ أبو عدناف"

.  (4)"العربيةَ  ّأَثْرتَ 
: (جأي)- 
.  (5)"َغطِّقو: أِجْئ ىذا، أي: أبو عدناف عف أبي عبيدة"

: (حجب)- 
.  (6)"قد ُسِتَرْت ِبِسْترٍ : السِّقْتُر، وامرأٌة َمْحُجوبةٌ : الِحَجابُ : قاؿ أبو عدناف"

: (حذم)- 
ـَ في َمْشَيِتِو، أي: يقاؿ" : قاؿ أبو عدناف: وقاؿ شمر. قارب الُخطى وَأسرعَ : َحِذ

  .(7)"شيٌء مف الذَِّميِؿ فوؽ المشي: الَحَذمَافُ 
: (حرر)- 
وقاؿ أبو عدناف يعنوف بساِؽ . َذَكُر الَحَماـِ : ساُؽ ُحرٍّر : ثعمب عف ابف األعرابي"

، بفتح الحاء: رواه أبو عدناف: وقاؿ شمر. َلْحُف الحمامةِ : ُحرٍّر   . ساُؽ َحرٍّر
، ألّنو إذا َىَدَر كأّنو : قاؿ ساُؽ : [يقوُؿ  ]وىو طائٌر ُتسّميو العرب ساَؽ َحرٍّر
  .(8)"َحرٍّر 

                                                                                                                       

.   عنو أيضاً 3/56، والتاج 1/471المساف : ونحوه في. 9/135: التيذيب (1)
 .  عنو أيضاً 3/62والتاج . 1/527، والمساف 2/429التكممة : ونحوه في. 6/530: التيذيب (2)
.  لـ أقؼ عمى ترجمتو (3)
 عنو أيضًا، وقد عمؽ عميو الزبيدي 3/81:  والتاج1/722المساف : ونحوه في. 15/110التيذيب  (4)

.  بمعنى َفتَّْشَت َوَبعْثَت ما فييا مف معاٍف ودالالت" َأَثْرَت العربية"و . (وىو مجاز): بقولو
والتاج . عف أبي عبيدة..." أِجُئ عميؾ ىذا  " 2/8، وفي المساف 11/232: التيذيب (5)

.    كذلؾ10/65
 .  كذلؾ1/203 بال عزٍو الى أبي عدناف والتاج 2/325: ونحوه في المساف. 4/163: التيذيب (6)
.   عنو أيضاً 8/238، والتاج 2/370، والمساف 5/611: التكممة: ونحوه في. 4/475: التيذيب (7)
 10/575، والتاج 2/392، والمساف 2/469: التكممة: ونحوه في. 431-3/430: التيذيب (8)

.  عنو أيضاً 
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: (حكم)- 
ـَ الرَُّجؿُ : قاؿ أبو عدناف" .  (1)"إذا تناىى عّما َيُضّره في دينو أو ُدْنياه: اْسَتْحَك

: (خرق)- 
ـْ : الَمالّص : الَمخاِرؽُ  :قاؿ أبو عدناف" َيَتخرَّقوَف األرَض، َبْيَنا ُىـ بأرٍض، إذا ُى

.  (2)"بُأخرى
: (خشع)- 
َخَشَعْت الكواكُب إذا دنت مف المغيِب، وَخَضَعْت أيدي الكواكب، : قاؿ أبو عدناف"

 . (3)"إذا مالت لَتغِيبَ 
: (خصف)- 
كاف مالُؾ :  عف أبيو، قاؿ(4) عف أبي عدناف عف ابف الكمبي..أخبرني اإليادي "

َفَغَزْوا : بف عمرو الغساني ُيقاؿ لو فارُس ِخصاٍؼ، وكاف مف َأْجَبِف الناِس قاؿ
إّف ليذا السيـِ : قومًا، فأقبؿ َسْيـٌ حتى َوَقَع عند َحاِفِر فرِسِو، فتحرَؾ ساعًة ثـ قاؿ

ْنُجُثُو، فاْحتُِفَر عنو، ففذا ىو قد وقع عمى نفِؽ َيْرُبوٍع فأصاب رأسو، فتحرؾ  َُ َسَبَبًا َي
ىذا في َجْوِؼ ُجْحٍر جاءه َسْيـٌ فقتمو، وأنا ظاِىٌر : اليربوُع ساعًة ثـ مات فقاؿ

َـّ ّشدَّ عمييـ، فكاف بعد ذلؾ مف ! لمناس عمى فرسي، ما المرُء في شيٍء وال الَيْرُبوعُ  ُث

                                                 

.   عنو أيضاً 8/355، والتاج 2/542المساف : ونحوه في. 4/115:  التيذيب(1)
.   عنو أيضاً 6/331: ، والتاج3/76ونحوه في المساف . 7/25:  التيذيب(2)
.    عنو أيضاً 5/318: ، والتاج3/102المساف : ونحوه في. 1/151:  التيذيب(3)
  ىو محمد بف السائب الكمبي، مف عمماء الكوفة، اشتير بالتفسير وأياـ العرب، (4)

.    139: الفيرست: ينظر. ىػ139ت 
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ُكُو : َيْنُجُثوُ : قاؿ ابف الكمبي. أشجع الناس صاؼٌ ... ُيَحرِّق ُِ  ويضرُب ...َفَرُسُو : وِخ
 . (1)"أجرأ مف فارِس ِخَصاؼِ : بو الَمَثُؿ فيقاؿ

 
 

: (خمج)- 
:  (2)أنشدني حّماُد بف َعمار بف سعيد: قاؿ أبو عدناف"

يا ُربَّ ُمْيٍر َحَسٍف َوَقاِح 
 

ُمَخمٍَّج مف َلَبِف الّمَقاِح  
 

: قاؿ. َيْضَطِربُ : الذي قد َسِمَف، َفَمْحُمُو َيَتَخمَُّج َتَخمُّسَج العيف، أي: الُمَخمَّجُ : قاؿ
  .(3)"ِمْثُؿ الَتَخمُّسعِ : والتََّخمُّسُج في الَمْشي

: (دبح)- 
َدبََّح الحماُر، إذا ُرِكَب وىو َيْشَتكي َظْيَره مف َدَبِره : أبو عدناف عف الَغَنِويّ - "

ُف َظْيَره َوعُجَزه مف األََلـِ  ُِ .  (4)"َفُيْرِخي قواِئَمو وُيَطْأـِ
التَّْدِبْيُح، َتْدبِيُح الصبياف إذا َلِعُبوا، وىو أف ُيَطْأِمَف : قاؿ أبو عدناف: قاؿ شمر- "

 . (5)"َأَحُدُىـ َظْيَرُه ِلَيجْيَئ اآلخُر َيْعُدو عف بعيٍد حتى َيْرَكَبوُ 
: (درك)- 
ِكيَِّة إْدَراكًا وَدَركاً : ُيقاؿُ : قاؿ أبو عدناف" ِكيَّةِ . َأْدَرُكوا ماَء الرَّ َقْعُرىا الذي : وَدَرُؾ الرَّ

.  (6)"ُأْدِرَؾ فيو الماءُ 
                                                 

 6/88 بال عزٍو الى أبي عدناف، والتاج 3/114: المساف: ونحوه في. 7/149:  التيذيب(1)
.  1/181: وينظر تفصيؿ قصة الَمَثؿ في مجمع األمثاؿ. كذلؾ

".  حماد بف عماد بف سعد "3/172:  في المساف(2)
فقد ورد في ... والتخمج : "  عدا قولو3/172المساف : ونحوه في. 63-7/62:  التيذيب(3)

.   عنو أيضاً 2/35والتاج . موضع آخر مف المادة غير معزوٍ 
 عف أبي 2/135والتاج .  عف الَغَنِوّي ال غير3/285المساف : ونحوه في. 4/431:  التيذيب(4)

.   عدناف
 2/135:  عف أبي عدناف ال غير، والتاج3/285المساف : ونحوه في. 4/432:  التيذيب(5)

.  عنو أيضاً 
.   عنو أيضاً 128-7/127، والتاج 343-3/342: والمساف. 10/110: التيذيب (6)
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:  (دركل)- 
:  أنشدت أعرابيًا مف بكر بف وائؿ: قاؿ أبو عدناف: قاؿ شمر"

أسقى اإللُو َصَدى ليمى َوَدْرَكَميا  
 

إفَّ الدََّراِكَؿ كالَحْمَفاِء في األَجـِ  
ـّ أنشدُت ىذا األعرابي فقاؿ:  فانظر ما ىي، قاؿ(1)إفَّ الدِّقْرَكَمَة وحياً : فقاؿ  : ُث

: فقمت كالَّ إّنو قد قاؿ: أوالُدىا، قاؿ: الدِّقْرِقُؿ لغُة قوـٍ َلْسُت أعِرُفُيـ وأزعـ أّف َدَراِقَميا
َلْو َدْرَقَؿ الفيُؿ ما انفكَّْت فريَصُتُو 

 
َتْنُزو وَيْحِبُؽ مف ُذْعٍر ومف أَلـِ  

:  فما ُيَشّرُده؟ ال فرَّج اهلل عنو، قمت، وقاؿ اآلخر: قاؿ 
لو َدْرَكَؿ الميُث لـ َيْسُعر بو َأَحٌد 

 
حتى َيِخرَّ عمى َلْحيَيِو في َطِرِؽ  

الّميـ ال تسمع ألصحاب ىذا القوِؿ، ىؤالِء لّعابوَف أجمعوَف، غواٌة ! َأْبَعَدُه اهللُ :  فقاؿ 
ال : فما معناه؟ قاؿ: يركُب ّأَحُدىـ مْذَرَوْيٍو، قد َلِيَج بروّي يضحُؾ بو، قمتُ 

 . (2)"أدري
: (دعث)- 

 شيٍء فقد َدَعا بو، يقاؿ إلىُكؿَّ شيٍء في األرض إذا احتاَج : قاؿ أبو عدناف
 أْف َتْمَبَس غيرىا مف إلىاْحَتْجَت : قد َدَعْت ثياُبَؾ، أي: لمرُجِؿ إذا َأْخَمَقْت ثياُبوُ 

.  (3)"الثياب
: (دع ر)- 

                                                 

ولعّؿ ىذا األعرابي ممف : " وقد عّمؽ محقؽ التيذيب بقولو. كذا في التيذيب، والمساف (1)
.  (إفّ )ينصب الجزأيف بػ 

لعبٌة يمعب بيا الصبياف، : والدََّرْكمةُ . عنو3/343المساف : ونحوه في. 10/438:  التيذيب(2)
: وينظر". أحسبيا حبشّية ُمَعّربة  " 4/334: قاؿ ابف دريد في الجميرة. وتروى بالقاؼ

.  مف غير عزوٍ . 7/322، والتاج 199/المعّرب 
 .   عنو أيضاً 10/128، والتاج 3/370المساف : ونحوه في. 3/123: التيذيب (3)



  حممد سعود محود. د.م.  ألألزهري (تهذوب اللغة) أبو َعِدنان اللغوي َوِمرِوّواُته اللَُّغِووَُّة يف كتاب

 32 

يرُ " ُْ ـَ مف الِحَياِض والجوابي والمراكي، إذا تَكسََّر منيا شيء فيو : الَدَعاِث ما َتَيدَّ
الُدْعُثُور ُيْحَفُر َحْفرًا وال ُيْبنَى، إّنما َيْحِفره صاِحُب اإِلبِؿ : وقاؿ أبو عدناف. ُدْعُثور

 . (1)"يوـ ِوْرِده
 

: (دعر)- 
ُر الذي إذا ُوِضَع عمى النار لـ َيْسَتْوِقد وَدِخَف فيو ُدَعرٌ " ُِ وحكى أبو . العود النَِّخ

 :وأنشد. ىذا َزْنٌد ُدَعٌر، وىو الذي ال يوري: عدناف عف أبي مالؾ
  (2)*ُمْؤَتِشٌب َيْكُبو بو َزْنٌد ُدَعْر  * 

: (دفع)- 
:  وأنشد ابف األعرابي. المجاري والمسايؿ: المداِفعُ "

َشْيُب المبارِؾ َمْدُروٌس مداِفُعُو 
 

ىابي الَمراِغ َقميُؿ الَوْدِؽ َمْوُظوُب  
الذي ليس في مدافعِو آثاُر السيِؿ مف ُجُدوَبِتِو، : المدروُس : قاؿ أبو عدناف 

.  (3)"الذي قد ووظب عمى أْكِمِو، أي ِدَيـ عميو: والَمْوُظوبُ 
: (دمع)- 
َبؿٍ : قاؿ أبو عدناف" َُ .  (4)"مف الِمياِه الَمداِمُع، وىي ما َقَطَر مف ُعْرِض َج

:  (دمق)- 
.  (5)"َدَمَؽ فمو وَدَقَمو، إذا َدّقُو حتى َدَخؿَ : أبو عدناف عف األصمعي"

: (زار)- 
: وقاؿ أبو عدناف في تعميقو عمى بيت القتّاؿ"

                                                 

" وفييما .  عنو أيضاً 3/208، والتاج 3/358المساف : ونحوه في. 3/349: التيذيب (1)
.  ولعمو تحريؼ" صاِحُب اإلبؿ " بدؿ ..." صاِحُب األوؿ 

 3/207 بال عزٍو الى أبي عدناف، والتاج 3/359المساف : ونحوه في. 2/203: التيذيب (2)
.  ولـ نعرؼ قائؿ الرجز. كذلؾ

 5/329 بال عزٍو الى أبي عدناف، والتاج 3/359المساف : ونحوه في. 2/227: التيذيب (3)
.  121: والبيت لسالمة بف جندؿ في ديوانو. كذلؾ

.   عنو أيضاً 5/333، والتاج 3/411المساف : ونحوه في. 2/257: التيذيب (4)
.  6/349وينظر التاج .  بال عزوٍ 3/412المساف : ونحوه في. 9/45: التيذيب (5)
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ونحُف ُأناٌس ُعُودَنا ُعوُد َنْبَعٍة 
 

َصمِيٌب وفينا َقْسَوٌة ال ُتَزوَُّر  
 إلىَزوَّْرُت شيادة فالٍف راجٌع : وقوُليـ: ال ُتْغَمُر ِلَقْسَوِتيا وال ُتْسَتْضَعؼ، وقاؿ: أي 

.  (1)"أّنو اسُتْضِعَؼ َفُغِمَز وُغِمَزْت شياَدُتُو فُأْسِقًطتْ : التفسيِر، ألّف معناه ىذا
: (سدد)- 
الذي إذا نازع قومًا َسدََّد عمييـ ُكؿَّ شيٍء : الَبِذخُ : (2)قاؿ لي جابر: قاؿ أبو عدناف"

.  (3)"َيْنُقُض عمييـ كؿ شيٍء قالوه: وكيؼ ُيسّدُد عمييـ؟ قاؿ: قالوه، قمتُ 
: (سمح)- 
وَسَمَحِت . اْسَمْح ُيْسَمْح لؾ بالقطِع والوصِؿ جميعاً : أبو عدناف عف أبي عبيدة"

 . (4)"الناَقُة في سيرىا إذا اْنَقاَدْت وَأْسَرَعتْ 
: (شدخ)- 
 . (5)"إذا كاف َرْطَباً : ىو َشَدٌخ صغيرٌ : أبو عدناف عف األصمعّي يقاؿ"

: (شكل)- 
ُيَقاُؿ في َعْيِنِو ُشْكَمٌو، وىي ُحْمَرٌة ُتَخاِلُط : روى أبو عدناف عف األصمعيّ "

  .(6)"البياَض 
: (شمخ)- 

                                                 

، ..."ال ُنْغَمُز لَقْسَوِتنا وال ُنْسَتْضَعؼُ " وفيو 4/434المساف :ونحوه في. 13/239: التيذيب (1)
.   عنو أيضاً 3/347والتاج 

.  لـ نعرفو (2)
.   عنو أيضاً 2/374، ولتاج 4/533المساف : ونحوه في. 12/278: التيذيب (3)
 2/167 بال عزٍو الى أبي عدناف، والتاج 4/673المساف : ونحوه في. 4/346:التيذيب (4)

.  كذلؾ
 غير معزٍو مع اختالؼ في المفظ دوف – 5/51المساف : ، ونحوه في7/76: التيذيب (5)

.   كذلؾ2/263والتاج . المعنى
:  كذلؾ، وينظر7/393 بال عزٍو، والتاج 5/169المساف : ، ونحوه في10/23: التيذيب (6)

.  184خمؽ اإلنساف 
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خُ " َُ : قاؿ لي الكالبيُّس : قاؿ أبو عدناف. ُنْطَفُتوُ ... وَشَمُخ الرجِؿ . األْصؿُ : الشََّؿ
: (1)فالٌف َشْمُخ َسْوٍء وَخْمُؼ َسْوٍء، وأنشد بيت لبيد

 . (2)"َوَبقِيُت في َشْمٍخ َكِجْمِد اأَلْجَربِ 
: (صبح)- 
َصبَّْحنا َبَمَد كذا : الفرؽ بيف َصَبْحنا وَصبَّْحنا أّنو ُيقاؿ: قاؿ أبو عدناف: قاؿ شمر"

:  وأنشد. وكذا، وَصبَّْحنا ُفالنًا، فيذه ُمَشدََّدٌة، وَصَبْحنا َأْىَميا َخْيرًا أو شَّراً 
ـُ ِىْنِدّيًة بأُكفِّقنا  َصَبْحنا ُى

 
ـْ ُصْعَدا   بًة َتْذري سواِعَدُى ُمَجرَّ

.  (3)"َصبَّْحُتُو خيرًا أو َشّراً : وُيقاُؿ أيضاً  
ْبَحافُ : األخيذُ : قاؿ أبو عدناف- " .  (4)"الذي قد اْصَطَبَح َفَرِويَ : األِسيُر، والصَّ
: (طمغ)- 
: ىو َيْطَمُغ الِمْيَنَة، والطََّمَغافُ : إذا َعَجَز الرجُؿ، ُقمنا: قاؿ الِعنزيفىُّس : قاؿ أبو عدناف"

َـّ َيْعَمَؿ عمى اإلْعياِء، وىو التََّمغُّسبُ  .  (5)"أْف َيْعَيا الرجُؿ، ُث
: (عبث)- 
اَلٍف إذا كاف فاجرًا  اهللُ (6)ما َعَبأَ : قاؿ أبو عدناف عف رجؿ مف باِىَمة، ُيَقاؿُ " ُُ  بُؼ

ذا قيؿ . قد َعَبَأ اهلُل بو، فيو رُجُؿ ِصْدٍؽ، وقد َقِبَؿ اهلُل منو ُكؿَّ شيءٍ : أو ماٍئقًا، وا 
.  (7)"لـ َأْقَبْؿ منو شيئًا وال مف حديثوِ : ما َعَبْأُت بُفاَلف، أي: وأقوؿ: وقاؿ
: (عبد)- 
:   وأنشد شمر...الطريؽ الَمْوُطوء : الُمَعبَّدُ "

                                                 

.  153: ديوانو (1)
 عنو أيضًا  2/264، والتاج 5/175المساف : ونحوه في. 7/84: التيذيب (2)
..." وأنشد : "  عف أبي عدناف عدا قولو5/263المساف : ، ونحوه في4/265: التيذيب (3)

.   ولـ أقؼ عمى قائؿ البيت.  عنو أيضاً 2/174والتاج 
.   عنو أيضاً 2/176، والتاج 5/264المساف : ، ونحوه في4/269:  التيذيب(4)
.   عنو أيضاً 6/24، والتاج 5/628المساف : ونحوه في. 8/58:  التيذيب(5)
".  ما َيْعبأُ  "6/44في المساف  (6)
.   عنو أيضاً 1/94، والتاج 6/44المساف : ونحوه في. 3/235: التيذيب (7)
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َوى ُمَعبَِّد  وَبَمٍد نائي الصُّس
 
 

َقَطْعُتُو بذاِت َلْوِث َجْمَعِد  
الذي ليس فيو : الُمَعبَّدُ : أنشدنيو أبو عدناف، وذكر أف الكالبيََّة أنشدتو، وقالت: قاؿ 

 . (1)"َأَثٌر وال َعَمـٌ وال ماءُ 
إذا امتنَع عمى : وُمَتَأبِّقدٌ . بعِيٌر ُمَتَعبِّقدٌ : َسِمْعُت الكالبّييَف يقولوف: قاؿ أبو عدناف"

.  (2)"الناِس صعوبًة فصار كآِبَدِة الَوْحشِ 
: (عتد)- 
:  أنشدني أبو عدناف وذكر أف أعرابيًا مف َبْمَعْنَبِر انشده ىذه األرجوزة: قاؿ شمر"

َت مف ىذا الَخَبْط؟  ُِ  يا َحْمُز ىؿ َشبْع
أـ أنػَت فػي َشؾٍّر فيػذا ُمْنَتَفْد  
َصْقػٌب َجِسيـٌ وَشديػُد الُمْعَتَمْد  

ًيْعُمو بػو ُكػّؿ َعتُػوٍد ذاِت َوْد 
َبْد  ُعُروُقيا فػي البحر َتْعمي بَالزَّ

.  (3)"السِّقْدَرُة أو الطَّْمَحةُ : الَعُتودُ : قاؿ
:  (عدا)- 
وعاديُت . رفعُتُو عند الغسؿ: َعاَدْيُت َشْعري أي: روى أبو عدناف عف أبي عبيدة"

ومكاف . تجافيتُ : باعدُتُو، وَتَعاَدْيُت عنو، أي: ثنيُتيا، وعاديُت الشيءَ : الِوَساَدَة، أي
.  (4)"بعُضُو ُمْرَتِفٌع، وَبْعُضُو ُمَتَطاِمفْ : متعادٍ 

                                                 

 بال عزٍو، ولـ نعرؼ قائؿ 2/413، والتاج 6/51المساف : ، ونحوه في2/237: التيذيب (1)
.  الرجز

.   عنو أيضاً 2/413، والتاج 6/51المساف : ونحوه في. 2/238: التيذيب (2)
 بال 2/415والتاج .  عنو6/71: ، والمساف3/280التكممة : ، ونحوه في2/196:  التيذيب(3)

.  عزٍو الى أبي عدناف
.   بال عزوٍ 238، 10/237، والتاج 6/138المساف : ونحوه في. 3/117: التيذيب (4)
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: (عدد)- 
: الماُء الِعدُّس بمغة تميـ: سألُت أبا عبيدة عف الماِء الِعدِّق فقاؿ لي: قاؿ أبو عدناف"

الماُء : بنو تميـ يقولوف: قاؿ. الماُء القميؿُ : وىو بمغة بكر بف وائؿ: قاؿ. الكثيرُ 
.   جاىميٌّي اسالميٌّي لـ ُيْنَزْح َقطُّس (1)الِعدُّس مثؿ كاِظَمةَ 

: الماُء الِعدُّس : وقالت لي الكالبيَّةُ : قاؿ
، يقاؿ أِمَف الِعدِّق ىذا أـ مف : الرَِّكيُّس

وماٍء َلْيَس : ماِء السماء؟ وأنشدتني
ِمْف ِعّد الرَّكايا 

 

وال َحْمِب السماِء قد اْسَتَقيُت  
 

 . (2)"ماء ُكؿِّق ركيٍَّة ِعدٌّي، قؿَّ أو َكُثرَ : وقالت
: (عدل)- 
:  روى شمر عف أبي عدناف أف الكناني أنشده"

ْف لـ ُيْعَدِؿ  واْنَعَدَؿ الَفْحُؿ وا 
 

 (3)واْعَتَدَلْت ذاُت السََّناـِ اأَلْمَيؿِ  
 . (4)"استقامُة َسَناِميا مف السِّقَمِف بعد ما كاف مائالً : اعتداُؿ ذاِت السََّناـِ اأَلْميؿِ : قاؿ 

 . (4)"مائالً 
.  (5)"امتأل: َشِرَب حّتى َعدََّؿ، أي: وُروَى عف أبي عدناف)- 
: (عرا)- 
الفاِرَدُة التي ال ُتْمِسُؾ َحْمَميا : الَعِريَُّة مف النَّْخؿِ : قاؿ الباىميّ : قاؿ أبو عدناف"

.  (6)"َيَتَناَثُر عنيا

                                                 

معجـ : ىي َجوٌّي عمى سيؼ البحر في طريؽ البحريف مف البصرة، فييا ركايا كثيرة ينظر (1)
.  4/431: البمداف

.   عنو أيضاً 2/416، والتاج 6/119المساف : ونحوه في. 1/88: التيذيب (2)
.  189ديوانو :  البيت ألبي النجـ العجمّي في(3)
.   عنو أيضاً 8/12، والتاج 6/128المساف : ونحوه في. 2/213: التيذيب (4)
أي صار بطُنُو  " 8/10وفي التاج .  بال عزوٍ 6/125المساف : ونحوه في. 2/214: التيذيب (5)

".  كالِعْدِؿ بالكسر وامتأل عف أبي عدناف 
.   عنو أيضاً 10/237، والتاج 6/323المساف : ونحو في. 3/157: التيذيب (6)
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: (عسل)- 
: (ص)روى شمر عف أبي عدناف عف أبي زيد األنصاري في تفسير حديث النبي "

والنُّسْطَفُة ُتسمَّى : إّف الُعَسْيَمَة ماُء الرُجِؿ، قاؿ": حّتى تذوقي ُعَسْيَمَتُو وَيُذوَؽ ُعَسْيَمَتؾِ 
.  (1)"الُعَسْيَمة

: (عمرد)- 
: أنشدتني امرأة شدَّاٍد الكالبيَّة ألبييا: قاؿ أبو عدناف"

* عمى ِرَفؿٍّر ذي ُفُضوٍؿ َأْقوِد * 
* َيْغَتاُؿ ِنْسَعيػِو ِبَجْوٍز ُموِفِد * 
ٍب َعَمرَِّد *  ُِ * صافي السَِّبيِب َسِؿ
الرَّحيُؿ الذي َيْرَتِحُمُو الرَُّجُؿ : وقالت. النَّجِيَبُة مف اإِلِبؿِ :فَسَأْلُتيا عف اَلَعمَّرد فقالت

.  (2)"السَّْيُر السَِّريُع الشَِّديدُ : واَلَعمَّردُ : قاؿ. فيرَكُبوُ 
: (عاد)- 
ودـٌ . إذا جاَنَبوُ : عاَنَد فالف فالناً : يقاؿ: شمر عف أبي عدناف عف األصمعيّ "

  .(3)"يسيُؿ جانباً : عاِندٌ 
: (عادب)- 
: وأنشد. الَغْضَبافُ : الُمَعْنِدبُ : شمر عف أبي عدناف"

َلَعْمُرَؾ إّني يوـَ واجيُت عندىا  
 

معينًا َلَرْجٌؿ ثابُت الِحْمـِ كاِمُمْو  
وأعرضُت إعراضًا جمياًل ُمَعْنِدبًا  

 
بُعْنٍؽ كُشعروٍر كثيٍر مواِصُمو  

الغضباُف، وىي أنشدتني ىذا : الُمَعْنِدبُ : وقالت الكالبيَّةُ . الِقثّاء: الشعرور: قاؿ 
.  (1)"َوفِيؽٌ : الشعر لعبٍد ُيقاُؿ لو

                                                 

: وينظر النياية.  كذلؾ8/18 بال عزٍو، والتاج 6/253المساف : ونحوه في. 2/94: التيذيب (1)
3/237  .

.   عنو أيضاً 2/433، والتاج 6/442المساف : ونحوه في. 3/350:  التيذيب(2)
.   كذلؾ2/435 بال عزٍو، والتاج 6/465المساف : ونحوه في. 2/222: التيذيب (3)



  حممد سعود محود. د.م.  ألألزهري (تهذوب اللغة) أبو َعِدنان اللغوي َوِمرِوّواُته اللَُّغِووَُّة يف كتاب

 38 

ـْ : أخبرني أبو عبيدة عف أبي عمرو بف العالء أّنو قاؿ: قاؿ أبو عدناف- " َعَمْيُك
وىو : بِشْعِر األْعَشى، ففنَّو بَمْنِزلِة الباِزّي َيِصْيُد ما بيف الُكْركيِّق والَعْنَدليب، قاؿ

 . (2)"طاِئٌر َأْصَغُر مف الُعْصُفورِ 
: (عأد)- 
.  (3)"إذا صارت َعْيداَنة: َعْيَدَنْت النَّْخَمةُ : ُيَقاؿُ : قاؿ أبو عدناف- "
: وقاؿ. ُيَضريِّقيـ بُظْممي: ىذا أمر ُيَعّوُد الناَس عمّي، أي: شمر عف أبي عدناف- "

َد الناِس عميَّ َفيْضَروا بُظْممي، أي .  (4)"َيْعَتاُدوه: أْكَرُه َتَعوُّس
:  (عهأ)- 
ْحُش : الِعْفُو والِعْيُو جميعاً : قاؿ شمر عف أبي عدناف عف بعضيـ" .  (5)"الجَّ

: (غبط)- 
" (ص)سألُت أبا زيٍد الحنظمّي عف تفسير قوؿ النبي : قاؿ أبو عدناف: قاؿ شمر"

.  نعـ، كما َيُضرُّس الِعَضاَه الَخْبطُ : ؟ فقاؿ"...أَيُضرُّس الَغْبُط 
أْف ُيْغَبَط اإلنساُف وَضَرُرُه إّياُه أْف ُتِصيَبُو َنْفٌس فيتغيَُّر حالُو كما ُتغَّير : الَغْبطُ : فقاؿ

.  (6)"الِعضاُه إذا َتحاتَّ ورُقيا
: (غرق)- 
.  (7)"الذي قد َغَمَبُو الماُء وَلّما َيْغَرْؽ، ففذا َغِرَؽ فيو الَغِريؽُ : قاؿ أبو عدناف الَغِرؽُ "

: (غضف)- 
                                                                                                                       

 1/401 بال عزٍو، والتاج 6/467، والمساف 1/223التكممة : ونحوه في. 3/353: التيذيب (1)
.  عف أبي عدناف

.   بال عزٍو الى أبي عدناف6/467المساف : ونحوه في. 3/352: التيذيب (2)
 2/438 غير معزٍو الى أبي عدناف، والتاج 6/510المساف : ونحوه في. 3/132: التيذيب (3)

.  شجرة ُصمبة قديمٌة ليا عروؽ نافذة الى الماء: عف أبي عدناف، والَعْيداَنةُ 
 عنو أيضًا  2/441، والتاج 6/508المساف : ونحوه في. 3/130: التيذيب (4)
  بال عزٍو إلى أبي 10/260، والتاج 6/501المساف : ونحوه في. 3/22:  التيذيب(5)

.  عدناف
: وينظر النياية.  عنو أيضاً 5/189، والتاج 6/567المساف : ونحوه في. 8/60: التيذيب (6)

3/339-340  .
.   عنو أيضاً 7/33، والتاج 611-6/610المساف : ونحوه في. 17/134: التيذيب (7)
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.  (1)"إذا َوِقَرتْ : َأْغَضَفِت النَّْخَمةُ : قالت لي الَحْنَظِميَّةُ : قاؿ أبو عدناف: قاؿ شمر"
: (فدع)- 
: أنشدني أبو عدناف: قاؿ شمر"

* َيْوـٌ مف النَّْثرِة أو فدعاِئيػػا * 
* ُيْخِرُج َنْفَس الَعْنِز ِمْف َوْجَعاِئيا * 

  (2)"الذراُع ُتْخِرُج َنْفَس الَعْنِز ِمْف ِشدَِّة الُقرِّق : يعني بَفْدعاِئيا: قاؿ
 

:  (فرع)- 
الُمْرَتِفُع العالي الَييَّيُء الَحَسُف، : الفاِرعُ : قاؿ أبو عدناف قاؿ بعض بني كالب"

.  (3)"وكذلؾ الفاِرُع مف ُكؿِّق شئٍ 
: (قطب)- 
وسط األربٍع مف َبَناِت َنْعٍش، وىو كوكٌب : الُقْطُب أبداً : شمر عف أبي عدناف"

.  (4)"صغيٌر ال يزوُؿ الدَّْىَر، والَجْدُي والَفْرَقَداِف تدوُر عميو
: (لحن)- 
تعّمموا المَّْحَف في : "سألُت الكالبييف عف قوؿ ُعَمرَ : قاؿ أبو عدناف: قاؿ شمر"

ما : ُكِتَب ىذا عف قوـٍ ليـ َلْغٌو ليس َكَمْغِونا، فقمتُ :  فقالوا(5)"القرآف كما َتَعمَُّموَنوُ 
ويكوف معنى تعمَُّموا المحف :  وقاؿ أبو عدناف...الفاِسُد مف الكالـ : المَّْغُو؟ فقاؿ

                                                 

: ، وفي المساف475حروؼ الفاء / ، والعباب4/540: التكممة: ونحوه في. 8/14: التيذيب (1)
.   عنو أيضاً 6/212عنو، والتاج " إذا ُأِقَرْت  " 6/638

.  عنو أيضاً 5/448، والتاج 7/42، والمساف 4/315ونحوه في التكممة . 2/229: التيذيب (2)
.  ولـ نعرؼ قائؿ الرجز

.   عف أبي عدناف5/449 بال عزٍو، والتاج 7/77المساف : ونحوه في. 2/357: التيذيب (3)
.   عنو أيضاً 1/434، والتاج 7/409المساف : ونحوه في. 17/288 و 9/3:  التيذيب(4)
.  4/241:  النياية(5)
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في : ، أي(1)"َوَلَتْعِرَفنَّيـ في َلْحِف الَقْوؿِ : "اعرفوا معانيو، كقولو جؿَّ وعزَّ : فيو، أي
.  معناه وفحواه

ّنا لنرغب : "إّف معنى قوؿ ُعَمرَ : وأخبرني أبو زيد: قاؿ أبو عدناف أبيٌّي َأْقَرُؤنا، وا 
: وأنشدتني الُكَمْيِبّيةُ . لغُتوُ : لحُف الرجؿ: قاؿ" عف كثيٍر مف َلْحِنوِ 

وقوـٌ ليـ َلْحٌف ِسوى َلْحِف قوِمنا  
 

( 2)"َلْسَنا ُنَشاِكُمو– وبيِت اهلِل – وَشْكٌؿ  
: (لعن)-  

: (3)َأْقَرَأنا ابف األعرابي لعنترة: قاؿ شمر"
ىؿ تُْبِمَغنِّقي دارىا َشَدنَِّيٌة 

 

 

ـِ  ُلِعَنْت بمحروـِ الشَّراِب ُمَصرَّ
 

يريد : قاؿ". ...ُلِعَنْت لمحروـ الشَّراِب : "ورواه أبو عدناف عف األصمعيّ : قاؿ
.  (4)"ُقِذَفْت بَضْرٍع ال َلَبَف فيو ُمَصرَّـ: لمحروـِ الشَّرَاِب، أي: بقولو
: (لمع)- 
.  (5)"ىو األَْلَمْع بمعنى األَْلَمِعيّ : ُيقاؿ: قاؿ لي أبو عبيدة: قاؿ أبو عدناف"

: (لمم)- 
ُّـس باإلنساف: المًّلَمـُ : قاؿ أبو عدناف" َـّ باإلنساِف . َطَرٌؼ مف الُجُنوِف ُيِم وىكذا ًكؿُّس ما َأَل

.  (6)"َطَرٌؼ منو
: (مقه)- 
المكاُف الذي اْشَتدَّْت : اأَلْمَقوُ : "روى شمر عف أبي عدناف عف األصمعّي قاؿ"

.  (7)" َأْرِضوِ إلىالشمُس عميو حتى ُكِره النََّظُر 
:  (ممخ)- 

                                                 

.  30اآلية :  سورة محمد(1)
.   عف أبي عدناف99/331 بال عزٍو، والتاج 55-8/54المساف : ونحوه في. 5/62: التيذيب (2)
.  199:  ديوانو(3)
".  لعف " ولـ أجده في التاج . 8/92المساف : ، ونحوه في2/398:   التيذيب(4)
.   عنو أيضاً 5/504، والتاج 8/128المساف : ونحو في. 2/424: ب التيذي(5)
 9/63 بال عزٍو الى أبي عدناف، والتاج 8/133المساف : ونحوه في. 15/349:  التيذيب(6)

.  كذلؾ
 9/411 بال عزٍو الى أبي عدناف، والتاج 8/337المساف : ونحوه في. 6/5:  التيذيب(7)

.  كذلؾ
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.  (1)"َيُمرُّس فيو َمّرًا سريعاً " َيْمَمُخ في الَباِطؿِ : "قاؿ لي األصمعيّ : قاؿ أبو عدناف"
: (اهى)- 
: إذا وِلْيَت واليًة فْانِو، أي: شمر عف أبي عدناف عف الكالبّي، يقوُؿ الرجُؿ لمرُجؿِ "

ذا وقَؼ قاؿ: ُكؼَّ عف القبيِح، قاؿ فاْنِيْو، : واْنِو بمعنى اْنَتِو، قالو بكسر الياِء، وا 
  .(2)"ُكؼَّ : أي
: (اأع)- 
ما أدري عمى أّي : شمر عف أبي عدناف قاؿ لي أعرابّي في شيٍء سألُتُو عنو"

والمعنى واحٌد في الِمْنَواِع :  قاؿ أبو عدناف...عمى أّي َوْجٍو : ِمْنَواٍع ىو؟ أيّ 
.  (3)"والِمْنَواؿِ 

: (هدى)- 
.  (4)"فالٌف َحَسُف الَيْدي، وىو ُحْسُف الَمْذَىِب في ُأمورِه ُكمِّقيا: قاؿ أبو عدناف"

: (همك)- 
: (5)روى أبو عدناف عف األصمعّي أّنو قاؿ في قولو: قاؿ شمر"

 ىاِلٍؾ َمْف َتَعرَّجا  ...
.  (6)"ىالٌؾ الُمَتَعرِّقجيف إْف لـ ُيَيذَّبوا في السَّْيرِ : أي
: (همط)- 
ىو اأَلْخُذ بُخْرٍؽ : سألُت األصمعّي عف الَيْمِط فقاؿ: روى شمر عف أبي عدناف"

.  (1)"وُظْمـٍ 
                                                 

 2/280 بال عزٍو الى أبي عدناف، والتاج 8/354المساف : ونحوه في. 7/435:  التيذيب(1)
.  4/356: النياية: وينظر. كذلؾ

 10/382 بال عزٍو إلى أبي عدناف، والتاج 8/726المساف : ونحوه في. 6/440:   التيذيب(2)
.  كذلؾ

.   عنو أيضاً 5/532، والتاج 8/745المساف : ونحوه في. 3/221:  التيذيب(3)
.   عنو أيضاً 10/407، والتاج 9/61المساف : ونحوه في , 6/381:  التيذيب(4)
...".  وَمْيَمِو : " وأولو. 368:  الرجز لمعجاج في ديوانو(5)
  . كذلؾ7/194 بال عزٍو إلى أبي عدناف، والتاج 9/118: المساف: ونحوه في. 6/15: التيذيب (6)
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: (هأش)- 
َكْثَرُة الناِس : الَيْوُش والَبْوُش : سمعُت الّتميميَّاِت َيُقْمفَ : قاؿ أبو عدناف: قاؿ شمر"

َُ فما ِكْدنا َنْخُرُج مف َىْوِشيا وَبْوِشيا. والدوابِ  .  (2)"َوَدَخْمَنا السُّسوَؽ
: (أخز)- 
.  (3)"الَّْتبِزيغُ : الَوْخزُ : وقاؿ أبو عدناف"

: (أدع)- 
:  أنشدني أبو عدناف: قاؿ شمر"

* في الَكؼِّق منِّقي َمَجالٌت َأْرَبُع * 
*  ُمبَتذاَلٌت مػا َليُػّف ِميَدُع * 

، أي: أيّ  "ما َلُيفَّ ِمْيَدعُ : "قاؿ َيُصوُنيفَّ عف : ما َلُيفَّ َمْف َيْكفيِيفَّ الَعَمَؿ، َفَيدُعُيفَّ
.  (4)"العمؿ

: (نسر)- 
: قاؿ. الذي يساره في القوِة ِمْثُؿ يميِنوِ : الَيَسرُ : "أبو عدناف عف األصمعّي قاؿ"

ذا كاف أْعَسَر وليس ِبَيَسٍر، كانت يميُنُو َأْضَعَؼ مف : قاؿ. األضبطُ : وِمْثُموُ  وا 
.  (5)"يساِرهِ 

                                                                                                                       

.   عنو أيضاً 5/345، والتاج 9/136المساف : ونحوه في. 6/184:  التيذيب(1)
.   عنو أيضاً 4/368: ، التاج9/161المساف : ونحوه في. 6/355:  التيذيب(2)
التبزيغ والتغزيُب : التبزيُع، قاؿ: الطعف الَوْخزُ : أبو عدناف " 9/245وفي المساف . 7/495: التيذيب (3)

بزغ البيطار الحافر إذا َعَمَد إلى : يقاؿ: قاؿ أبو عدناف " 4/89وفي التاج . واحد، َغَزَب َوَبَزغَ 
".  أشاعره ِبِمْبَضٍع فَوَخَزه بو وخزًا خفيفًا ال يبمغ العصب فيكوف دواًء لو 

.   عنو أيضاً 5/535، والتاج 9/254المساف : ، ونحوه في3/140:   التيذيب(4)
 3/627 غير معزٍو إلى أبي عدناف، والتاج 9/454المساف : ، ونحوه في13/59:  التيذيب(5)

.  كذلؾ
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Abu-Adnan’s Linguistic Narrations in  

Al-Azhari’s Book 

Asst. Prof. Dr. Muhammad S. Hameed

 

Abstract 

This paper introduces one of the most well-known 

linguists. His contributions were great in the field of 

linguistics.  

This work consist of an introduction and two parts: First 

part deals with his life. Second part tackles his narrations 

classified Alphabetically. A list of references has been 

mention at the end of research.  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                 

 Dept. of Arabic/ College of Arts/ University of Mosul. 



  حممد سعود محود. د.م.  ألألزهري (تهذوب اللغة) أبو َعِدنان اللغوي َوِمرِوّواُته اللَُّغِووَُّة يف كتاب

 44 

 

 

 


