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ِيَّةُ يف كتــاب
أبو َعدِنـان اللغـوي َومِروِوّا ـتُه اللُّغَ ـو ـ
ـ
(ته ـذوب اللغـة) لألزه ـري


أ.م.د .حممد سعود محود

تاروخ القبول2008/8/10 :

تاروخ التقدوم2008/7/27 :

املقدمــــــة
ؾ ُُثٌْر خدموا المغة العربية روايةً وتصنيفاً ،فمنيـ
في تاريخنا المغوي أعالـ ُ
وم ْف
ؼ واشتُ ِير بآثاره الباقية الخالدة ،ومنيـ َم ْف لـ ُي ْع َر ْ
َم ْف ُع ِر َ
ؼ ولـ يشتيرَ .
ُيطالع المعجمات وكتب المغة يجد أسماء عدد كبير مف ىؤالء األعالـ لغوييف
ورواةً ،ممف كاف ليـ فضؿ كبير في رواية المغة وجمعيا والتأليؼ فييا ،والمشاركة
في وضع المبنات األولى لصناعة المعجـ العربي.
ومف ىؤالء المغوييف "أبو عدناف" الذي يتردد اسمو في ثنايا كتاب (تيذيب
المغة) لألزىري (ت 370ىػ) ،ولساف العرب البف منظور (ت 711ىػ) ،وتاج
العروس لمزبيدي (ت 1205ىػ) وغيرىا مف كتب المغة .وقد ورد ذكره في مقدمة
ممف عاصروا عمماء الطبقة الثانية؛ أمثاؿ الكسائي
(تيذيب المغة) لألزىريّ ،
وعده ّ
األصمعي (ت
(ت 183ىػ) ،والفراء (ت 207ىػ) ،وأبي عبيدة (ت 210ىػ) ،و
ّ
216ىػ) ،وأبي زيد األنصاري (ت 215ىػ) ،وغيرىـ مف أعالـ ىذه الطبقة.
عاش أبو عدناف في أواخر القرف الثاني وبداية القرف الثالث – عصر
()1
االزدىار المغوي – وعاصر كبار عمماء المغة وجالَ َسيُـ ،وسأليـ ،وروى عنيـ .
وشارؾ في رواية المغة ومشافية األعراب( ،)2كما روى عنو عدد مف المغوييف أمثاؿ
شمر بف حمدويو اليروي (ت 255ىػ)( ،)3وغيره.


قسـ المغة العربية /كمية اآلداب /جامعة الموصؿ.
( )1ينظر عمى سبيؿ المثاؿ المواد :دمؽ ،سمح ،شدخ ،عدا ،عدد ،عسؿ ،لمع ،ىمط.
( )2ينظر عمى سبيؿ المثاؿ المواد :عتد ،عمرد ،غضؼ ،فرع ،لحف ،نوع ،ىوش.
( )3تيذيب المغة .25/1 :وينظر :مرويات شمر بف حمدويو المغوية.46 :
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أبو عَدِنان اللغوي وَمِروِوّاتُه اللُّغَوِوَّةُ يف كتاب (تهذوب اللغة) لألزهري أ.م.د .حممد سعود محود
ُع ِرؼ بيذه الشخصية المغوية ،وأف اجمع
وحاولت في بحثي ىذا أف أ ّ

ؽ ىذه النصوص
مروياتو المغوية مف كتاب (تيذيب المغة) لألزىري ،وأف أُوثّ َ
المجموعة التي بمغ عددىا (  )73نصاً بمعارضتيا مع المصادر والمراجع التي
نقمت عف األزىري ،ومنيا لساف العرب البف منظور ،وتاج العروس لمزبيدي
وغيرىما.
تضمف األوؿ التعريؼ
وقد اقتضت طبيعة العمؿ أف يكوف في مبحثيف:
ّ
بأبي عدناف ودراسة مروياتو في كتاب (تيذيب المغة) لألزىري دراسةً وصفيةً.
واختص الثاني بجمع مروياتو مف كتاب (تيذيب المغة) مرتبةً عمى حروؼ المعجـ
ت بالمصادر
وتخريج شواىدىا وتوثيؽ ما يحتاج إلى توثيؽ .وفي آخر البحث ثََب ٌ
والمراجع المعتمدة.
آمؿ أف أكوف قد وفّقني اهلل تعالى إلى التعريؼ بو ٍ
احد مف ىؤالء المغوييف
الذيف لـ ينالوا حظّاً مف الشيرة ،وليكوف حاف اًز لمباحثيف لمكشؼ عف آخريف
مغموريف.
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 .1أبو عدنان:

املبح ـث األول

( .)1وفي اسمو شيء مف
السمَ ِم ّي
ىو عبد الرحمف بف عبد األعمى ُّس
أف ابف النديـ (ت 380ىػ) بعد أف ذكر اسمو السابؽُ ،ي َعقّب
االضطراب ،فنجد ّ
()2
ي ،شاعر،
عميو بقولوُ " :
ياحي  ،بصر ّ
ويقَا ُؿ :ورد بف حكيـ ،راوية أبي البيداء الر ّ
()3
عالـ بالمغة ،ولو مف الكتب :كتاب القَ ْوس ،وكتاب غريب الحديث" .
لكف أكثر المصادر التي ترجمت لو ذكرت أف اسمو :عبد الرحمف بف عبد
ؼ عند أغمب أصحاب التراجـ وعمماء المغة بكنيتو (أبي
ُّسممي .وقد ُع ِر َ
األعمى الس ّ
عدناف).
ولـ تذكر المصادر التي ترجمت لو تاريخ والدتو وال مكانيا ،لكف يبدو ّأنو
ي ( ،)4وكذلؾ الخطيب البغدادي ( ،)5وأقاـ
عاش بالبصرة فابف النديـ يقوؿ ّإنو بصر ّ
فييا زمناً طويالً في أواخر القرف الثاني وبداية القرف الثالث لميجرة ،وعاصر أعالـ
المغة المشيوريف مف الطبقة الثانية أمثاؿ الكسائي ،والفراء ،وأبي عبيدة،
األصمعي ،وأبي زيد األنصاري وجالَ َسيُـ وروى عنيـ ( .)6ولقي أصحاب الخميؿ
و
ّ

( )1ينظر ترجمتو في :مراتب النحوييف ،91 :وتيذيب المغة ،25 ،12/1 :والفيرست 51 :وتاريخ
بغداد ،405/12 :وانباه الرواة ،142/4 :والمزىر ،309/2 :واألعراب الرواة ،199 :وأبو زيد
األنصاري ونوادر المغة.73 :
( )2مف ثِقات األعراب وعممائيـ ،وىو مف األعراب الذيف نزلوا البصرة وعاشوا فييا طواؿ حياتيـ،
أقاـ أياـ ُعمره يؤخذ عنو العمـ ،ويروي غريب الشعر والكالـ الفصيح ،وىو مف شيوخ أبي زيد
األنصاري .ترجمتو في :مراتب النحوييف ،40 :والفيرست ،61 :والمزىر ،401/2 :واألعراب
الرواة.179 :
( )3الفيرست.51 :
( )4الفيرست.51 :
( )5تاريخ بغداد.405/12 :
( )6ينظر :التيذيب .12-11/1
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بف أحمد الفراىيدي (ت 175ىػ) بدليؿ قولو":قاؿ لي محارب ( )1صاحب الخميؿ:ال
ت العربية"(.)2
تَ ْق َ
ط ْعناَ – يا أبا عدناف – ّ
ففنؾ إذا جئت أثَْر َ
أما بالنسبة لوفاتو فمـ أجد في المصادر التي اعتمدت عمييا ما يشير إلى
سنة وفاتو .وأ ٌَرّجح أف تكوف في حدود الربع األوؿ مف القرف الثالث لميجرة بدليؿ
أف أكثر أعالـ المغة الذيف عاصروه كانت وفياتيـ في أوائؿ القرف الثالث لميجرة
األصمعي وأبي زيد األنصاري.
أمثاؿ أبي عبيدة و
ّ

شووخ ـــه:

لـ تسعفنا المصادر بالتعرؼ عمى شيوخو ،لكف مف خالؿ مروياتو التي
جمعناىا مف كتاب (تيذيب المغة) أمكننا التعرؼ عمى عدد منيـ .ويمكف أف
نقسميـ إلى قسميف:
أوً :المعروفوف ،وسوؼ نرتبيـ بحسب عدد مرات الرواية عنيـ وىـ:
.1
.2
.3
.4

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

األصمعي ،أبو سعيد عبد الممؾ بف قَُرْيب ،مف أعالـ البصرييف في المغة
والغريب واألخبار (ت 216ىػ)( )3روى عنو أبو عدناف في ( )10مواضع .
أبو عبيدة َم ْع َمر بف المثنى ،مف أعالـ البصرييف في المغة واألخبار
واألنساب (ت 210ىػ)( .)5روى عنو أبو عدناف في ( )6مواضع(.)6
أبو زيد سعيد بف أوس بف ثابت األنصاري ،مف أعالـ البصرييف في المغة
والنوادر والغريب (ت 215ىػ)( .)7وقد روى عنو في ( )3مواضع(.)8
أبو نباتة :وىو يونس بف يحيى بف نباتو األموي ،شيخ مف أىؿ المدينة،
صالح الحديث( .ت 207ىػ)( .)1روى عنو في موضع واحد(.)2
()4

لـ أقؼ عمى ترجمتو.
التيذيب.110/15 :
ترجمتو في :الفيرست ،82 :وانباه الرواة ،197/2 :وبغية الوعاة.112/2 :
ينظر المواد :دمؽ ،شدخ ،شكؿ ،عند ،لعف ،مقو ،ممخ ،ىمؾ ،ىمط ،يسر.
ترجمتو في :الفيرست ،79 :وانباه الرواة ،276/3 :وبغية الوعاة .294/2
ينظر المواد( :جأى)( ،سمح)( ،عدا)( ،عدد)( ،عندب)( ،لمع).
ترجمتو في :الفيرست ،81 :وانباه الرواة ،30/2 :وبغية الوعاة.582/2 :
ينظر المواد( :أثى)( ،عسؿ)( ،لحف).
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ثانثً  :المجيولوف ويرجح أف يكونوا مف األعراب الرواة الذيف لقييـ وسأليـ وروى

عنيـ وىـ:
الكالبية :ولعميا غنية اـ الييثـ الكالبية ( )3روى عنيا أبو عدناف في خمسة
.1
ّ
مواضع(.)4
 .2الكالبي روى عنو أبو عدناف في موضعيف(.)5
وآخروف روى عف كؿ واحد منيـ مرةً واحدة فقط ،وىـ:
 .3الباىمي(.)6
الحنظمي(.)7
 .4أبو زيد
ّ
 .5أبو مالؾ ،ولعمو عمرو بف ِك ْركرة(.)8
 .6جابر(.)9
 .7الحنظمية(.)10
 .8العتريفي(.)11
الغنوي(.)12
.9
ّ
 .10الكناني(.)13
( )1ينظر ترجمتو في :تيذيب التيذيب.449/11 :

( )2ينظر :مادة (بقر).
( )3ينظر :األعراب الرواة .261
( )4ينظر المواد( :عبد)( ،عدد)( ،عمرد)( ،عندب)( ،لحف).
( )5ينظر المواد :شمخ ،نيي.
( )6ينظر :مادة (ع ار).
( )7ينظر :مادة (غبط).
( )8ينظر :مادة (دعر) .واألعراب الرواة.212 :
( )9ينظر :مادة (سدد).
( )10ينظر :مادة (غضؼ).
( )11ينظر :مادة (طمغ).
( )12ينظر :مادة (دبح).
( )13ينظر :مادة (عدؿ).
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 .11محارب(.)1
إلى إحدى القبائؿ
ىذا فضالً عف روايتو عف مجاميع ينتسب أفرادىا
العربية المشيورة بالفصاحة كقولو" :سألت الكالبييف"( )2وقولو" :قاؿ لي بعض بني
بني كالب"( ،)3وقولو" :سمعت التميميات"(.)4

مكانته العلميـة:
ـ

ُي َع ُّسد أبو عدناف أحد المغوييف الرواة الذيف ُي ْشيَ ُد ليـ بالفضؿ والريادة في
رواية المغة وجمعيا .فابف النديـ يصفو بأنو عالـ بالمغة ( ،)5واألزىري َي ُع ُّسده مف
الثِقات الذيف اعتمد عمييـ في تأليؼ كتابو (تيذيب المغة) ،كما يوضح ذلؾ في
()6
ياحي وراويةً لكتب أبي زيد
مقدمة
كتابو ، )7فضالً عف كونو راويةً ألبي البيداء الر ّ
(
يب الحديث) – المذيف سيرد
األنصاري  .وتأليفو كتابيف ىما( :القَ ْو ُس) ،و (غر ُ
ذكرىما الحقاً – وابف النديـ َي ُع ُّسده أيضاً مف أوائؿ العمماء الذيف ألفوا في غريب
الحديث بقولو" :ولو مف الكتب :القوس وكتاب غريب الحديث ،وترجمتوُ :ما جاء
مف الحديث المأثور عف النبي عميو السالـ ُمفَ َّس اًر ،وعمى أثَِرٍه ما فَس ََّر العمماء مف
السمً ِ
ؼ"(.)8
َ

آثـــــاره:

ألبي عدناف كتاباف ىما:

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

ينظر :مادة (ثور).
ينظر :مادة (لحف).
ينظر :مادة (فرع).
ينظر :مادة (ىوش).
الفيرست.51 :
ينظر التيذيب.25 ،12 ،11/1 :
ينظر :الفيرست ،51:واألعراب الرواة ،199 :وأبو زيد األنصاري ونوادر المغة.131:
الفيرست ،51 :وينظر :تاريخ بغداد  ،405/12واألعراب الرواة.73 :

22

آداب الرافدون – العدد ()53
1430هـ2009/م
 .1القَ ْو ُس ،ذكره ابف النديـ (ت 380ىػ) في الفيرست ( ،)1وذكره السيوطي في
المزىر ( )2باسـ (كتاب ِ
الق ِس ّي) ،وأشاد بو بقولو" :ونِ ْع َـ الكتاب في معناه بعد
كتاب أبي حاتـ ."...
()3
وعده مف أوائؿ الكتب
 .2كتاب غريب الحديث .ذكره ابف النديـ في الفيرست
ّ
المؤلفة في ميدانو ،وذكره أيضاً الخطيب البغدادي (ت 463ىػ) عند حديثو
وع ِم َؿ أبو عدناف النحوي
عف الكتب المؤلفة في غريب الحديث بقولوَ " :
صَّنفَوُ عمى أبواب
البصري كتاباً في غريب الحديثَ ،ذ َك َر فيو األسانيد َو َ
الس َُّسن ِف والفقو ،إال أنو ليس بالكبير .)4("...ولـ يصؿ الينا الكتاباف.
وكؿ الذي وصؿ إلينا مف آثاره ما نقمو عنو األزىري في كتابو (تيذيب
قيد لنا تراث أبي عدناف المغوي في كتابو
المغة) ،ولوال صنيع األزىري الذي ّ
التيذيب لضاع مع ما ضاع مف تراث أُمتنا وأعالميا ،ثـ نقؿ ىذه النصوص عنو
ابف منظور في (لساف العرب) ،والزبيدي في (تاج العروس).

 .2املرووـــات:

ونعني بيا أقواؿ أبي عدناف وآراءه وأقواؿ شيوخو الذيف نقؿ عنيـ .وينعقد
ىذا المبحث عمى استقصاء ما في كتاب (تيذيب المغة) – المحقؽ – مف نصوص
لغوية وردت منسوبةً إلى أبي عدناف أو كاف أبو عدناف واسطةً في روايتيا ثـ
توثيقيا بالمصادر والمراجع المناسبة.
وىذه المرويات ليا قيمة تاريخية وعممية لكونيا تمثؿ مرحمةً متقدمة مف
مراحؿ جمع المغة وروايتيا والتصنيؼ فييا ،وبما حوتو مف شواىد شعرية
ونصوص لغوية ومف آراء أو أحكاـ أو توجييات.
()1
()2
()3
()4

.51
.309/2
.51
تاريخ بغداد ،405/12 :وينظر :أبو زيد األنصاري ونوادر المغة ،73 :والنياية في غريب
الحديث واألثر( 3/1 :مقدمة المحقؽ).
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ٍ
وسنميد ليا – قبؿ ذكرىا في معجـ الحؽ – بدر ٍ
وصفية شاء البحث
اسة
أف تكوف عمى شكؿ فقرات وعمى النحو اآلتي-:
 .1بمغ عدد النصوص المروية عف أبي عدناف في كتاب (تيذيب المغة) أو التي
كاف أبو عدناف واسطةً في روايتيا ( )73نصاً.
 .2بمغ عدد المواد المغوية لكؿ النصوص ( )67مادة.
 .3ضمت النصوص (  )20شاىداً شعرياً ،وشاىداً قرآنيا واحداً وحديثيف نبوييف،
ومثالً واحداً.
 .4ضمت شواىد مف الشعر والرجز بعضيا منسوب وبعضيا غير منسوب ،وقد
حققّنا نسبة عدد مف ىذه الشواىد ونسبناىا إلى أصحابيا.
 .5الغالب عمى ىذه النصوص أنيا تعقيبات عمى نصوص أخرى مف متف
(تيذيب المغة) لبياف معنى لفظ ذكره أو ُسئِ َؿ عنو أو روايةٌ عف لغوييف
وس ِم َع منيـ(.)1
عاصروه جالَ َسيـ َ
ومف أبرز موضوعاتيا:
 بياف داللة األلفاظ والتراكيب وشرحيا أو التعميؽ عمييا .مف ذلؾ قولوُ" :يقاؿالركي ِ
الماء"(.)2
َّة :قَ ْع ُرىا الذي أ ُْد ِر َؾ فيو
ؾ َّ
ماء َّ
ود َر ُ
الرَّكيِ ِة إدراكاً َوَد َركاًَ .
ُ
ْأد َرُكوا َ
 التنبيو عمى بعض لغات العرب واإلشارة إلى معنى كؿ لغة .مف ذلؾ قولو:الع ّد فقاؿ لي :الماء ِ
الماء ِ
سألت أبا عبيدة عف ِ
الكثير ،قاؿ:
الع ُد بمغة تميـ:
" ُ
ُ
ُ
الماء القميؿ.)3("...
وىو بمغة بكر ابف وائؿ:
ُ
 -االستشياد بالشعر ثـ توضيح بعض المفردات الواردة في الشواىد وشرحيا.

مف ذلؾ قولو" :أنشدني حماد بف عمار بف سعيد:
يا ُر َّ
ُم َخمَّ ٍج مف لََب ِف المّقاَ ِح
قاح
ب ُم ْي ٍر َح َس ٍف َو ِ

( )1ينظر عمى سبيؿ المثاؿ نصوص المواد( :عدد)( ،عندب)( ،غبط)( ،لحف)( ،لمع)( ،فقو)،
(ىمؾ).
( )2مادة (درؾ) .وينظر أيضاً نصوص المواد( :أشح)( ،خشع)( ،خمج).
( )3مادة (عدد) .وينظر أيضاً نصوص المواد( :لحف)( ،ىوش)( ،نوع).
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ِ
ُّس
َّ
ب .قاؿ:
الع ْي ٍف ،أيَ :ي ْ
ضطَ ِر ُ
الم َخم ُج :الذي قد َسم َف ،فمَ ْح ُموُ يتخمّ ُج تَ َخم َج َ
قاؿُ :
ُّس
الم ْش ِيِ :م ْث ُؿ التَ َخمُّس ِع"(.)1
والتَ َخم ُج في َ
ظمَّيةُ:
الح ْن َ
 االستشياد بأقواؿ بعض األعراب ،مف ذلؾ قولو" :قالت لي َضفَ ِت َّ
ت"(.)2
ْ
الن ْخمَةُ :إذا َوِق َر ْ
أغ َ
 تفصيؿ المعنى وتوضيحو والتعميؽ عميو .ومف ذلؾ ما رواه عف أبي عبيدة:وعاديت ِ
الو َساَدةَ ،أي :ثنيتُيا،
ؼ َُ ْعتُوُ عند الغسؿ،
ت َشعري أيَ :ر َ
" َ
ُ
عاد ْي ُ
ومكاف متَ ٍ
عاد:
يت.
باع ْدتُوُ.
وعاديت
َ
ت عنو ،أي :تجا ْف ُ
وتعاد ْي ُ
ُ
بعضوُ
ُ
الشيءَ :
َ
ٌ ُ
ِ ()3
ِ
طام ٌف" .
ضوُ ُمتَ َ
وب ْع ُ
ُمرتَفعٌَ ،
 اإلشارة إلى بعض الظواىر المغوية مثؿ األضداد التي سببيا اختالؼ الميجاتالع ّد فقاؿ لي :الماء ِ
الماء ِ
العربية ومف ذلؾ قولو" :سألت أبا عبيدة عف ِ
الع ّد
ُ
الماء القميؿ.)4("...
بمغة تميـ :الكثير ،وىو بمغة بكر بف وائؿ:
ُ
ىذا فضالً عف ظواىر لغوية أخرى مثؿ القمب أو االبداؿ .مف ذلؾ قولو:
المقَ ْرقَ ُـ الذي ال َي ِش ُّس
سمعت التميميات َي ُقْم ّف:
ب" ( .)5وقولو" :
الب ْح ُد ِر ُّس
الب ْي ُد ِر ُّس
ُ
يوُ
" ُ
يُ :
()6
شَ :كثَْرةُ الناس والدواب. "...
الب ْو ُ
اليَ ْو ُ
شوَ
ولـ تَ ْخ ُؿ ىذه النصوص مف فوائد لغوية وعممية أخرى ،فضالً عف كونيا
لـ تَ ْخ ُؿ مف حكـ أو رأي أو توجيو لغوي.

منه ـج اجلم ــع والتوثيـق:

اتبعنا في جمع المادة المغوية المروية عف أبي عدناف المنيج اآلتي.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

مادة
مادة
مادة
مادة
مادة
مادة

(خمج) .وينظر أيضاً نصوص المواد( :صبح)( ،عتد)( ،عندب).
(غضؼ) .وينظر أيضاً نصوص المواد( :شمخ)( ،عبد)( ،عبا)( ،لحف).
(عدا) ،وينظر أيضاً نصوص المواد( :خمج)( ،زار)( ،عبأ)( ،عمرد).
(عدد).
(بيدر).
(ىوش) .وينظر أيضاً نصوص المواد( :دمؽ)( ،نوع).
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.1
.2

.3

.4

استقراء كتاب (تيذيب المغة) – المحقؽ – وجمع ما نقمو األزىري مف مرويات
ٍ
منسوبة ألبي عدناف أو كاف أبو عدناف واسطةً في روايتيا.
لغوية
توثيؽ ىذه النصوص بمعارضتيا مع كتابي لساف العرب البف منظور و (تاج
العروس) لمزبيدي ألف كتاب (تيذيب المغة) ُي َع ُّسد أحد مصادر ىذيف المعجميف
الموسعيف.
ضبط النص والتعميؽ عمى كؿ ما يستحؽ التعميؽ عميو – قدر المستطاع –
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
ص ّدرةً بنصوص مف متف كتاب (تيذيب
السياؽ في قسـ منيا أف تكوف ُم َ
المغة) إذ ال يتضح نص أبي عدناف فييا إالّ بذكر ىذه النصوص المتعمقة مف
(التيذيب).
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املبح ـث الثاني

نصوص املرووات
 ( ي):بس ْيٍـ ،أيَ :رَم ْيتُوُ .وىو حرؼ
"روى شمر عف أبي عدناف عف أبي زيدُ :يقَا ُؿ أَثْْيتُوُ َ
يب"(.)1
غر ٌ
 ( -خذ):

()2
ت بأَصحاب محمد
َّي ُ
"قاؿ شمر عف أبي عدناف في تفسير حديث مسروؽ (ما َشب ْ
()3
ُخ ٌذ" جمع " ٍ
إخاذ"(.)4
(ص) إالّ اإلخاذ  )"...قاؿ" :إخا ٌذ" جمع "إخا َذ ٍة" و "أ ُ
ُ
 ( شح):ِ
اف ،أي:
الرج ُؿ ي ْأ َش ُح ،وىو ُ
"روى شمر عف أبي عدناف :أش َح ُ
رج ٌؿ أَ ْش َح ُ

اف"(.)5
َغ ْ
ض َب ُ
 (بدع):()6
ِ
شب ٍو لـ ي ُك ْف ابتدأه ّإياه" .
أم اًر عمى ْ
الم ْبتَدعُ :الذي يأتي ْ
"قاؿ أبو عدنافُ :
 (بقر):()7
ُّس
ض دائرةً قَ ْدر ِ
األر ِ
حاف ِر
الم َبقِّقُر :الذي َي ُخط في ْ
َ
"قاؿ أبو عدناف عف أبي ُن َباتة ُ :
س ،وتُ ْدعى َ ِ
الفَ َر ِ
الب ْق َرةَ"(.)1
تمؾ الدائ َرةُ َُُ :

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

التيذيب ،165/15 :ونحوه في :المساف  ،74/1والتاج  39/1مف غير ٍ
عزو ولـ أجد النص
في نوادر أبي زيد.
تابعي (ت63ىػ) ينظر :تيذيب التيذيب .109/10
ىو مسروؽ بف األجدع،
ّ
ينظر :النياية في غريب الحديث .28/1
التيذيب ،525/7 :ونحوه في :المساف  ،92/1والتاج  551/2عنو أيضاً.
التيذيب .149/5 :ونحوه في :التكممة  ،3/2والمساف  ،157/1والتاج  130/2عنو أيضاً.
التيذيب 240/2 :ونحوه في :التكممة  ،211/4والمساف  ،352/1والتاج 270/5 :عنو
أيضاً.
سبقت ترجمتو في مبحث شيوخو.
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 (بهدر):المقَ ْرقَـ الذي ال َي ِش ُّس
ب" .
يوُ
"شمر عف أبي عدناف قاؿُ :
الب ْح ُد ِر ّ
الب ْي ُد ِر ّ
يُ :
 ( أر):()2

()3

ت
صاحب الخميؿ :ال تَ ْق َ
ط ْع َنا ّ
ففن َؾ إذا ج ْئ َ

"وقاؿ أبو عدناف :قاؿ لي محارب
ت العربيةَ"(.)4
أّثَْر َ
 (جأي):ِّق ()5
ِ
ئ ىذا ،أيَ :غطو" .
"أبو عدناف عف أبي عبيدة :أج ْ
 (حجب):ِ
ت بِ ِستْ ٍر"(.)6
اب :السِّقتُْر ،وامرأةٌ َم ْح ُجوبةٌ :قد ُستِ َر ْ
"قاؿ أبو عدناف :الح َج ُ
 (حذم):ع .وقاؿ شمر :قاؿ أبو عدناف:
الخطى وأَسر َ
"يقاؿَ :حِذ َـ في َم ْش َيتِ ِو ،أي :قارب ُ
الح َذماَف :شيء مف َّ
الذ ِم ِ
يؿ فوؽ المشي"(.)7
ٌ
َ ُ
 (حرر):الح َم ِاـ .وقاؿ أبو عدناف يعنوف بسا ِ
ؽ
"ثعمب عف ابف األعرابيُ :
ساؽ ُحٍّررَ :ذ َك ُر َ
ِ
ساؽ َحٍّرر ،بفتح الحاء.
ُحٍّرر :لَ ْح ُف
الحمامة .وقاؿ شمر :رواه أبو عدنافُ :
ساؽ
كأنو [ يقو ُؿ ]ُ :
سميو العرب َ
ألنو إذا َى َد َر ّ
ساؽ َحٍّررّ ،
قاؿ :وىو ٌ
طائر تُ ّ
َحٍّرر"(.)8

( )1التيذيب .135/9 :ونحوه في :المساف  ،471/1والتاج  56/3عنو أيضاً.
( )2التيذيب .530/6 :ونحوه في :التكممة  ،429/2والمساف  .527/1والتاج  62/3عنو أيضاً.
( )3لـ أقؼ عمى ترجمتو.
( )4التيذيب  .110/15ونحوه في :المساف  722/1والتاج 81/3 :عنو أيضاً ،وقد عمؽ عميو الزبيدي
ت ما فييا مف ٍ
معاف ودالالت.
ت َوَبعثْ َ
ت العربية" بمعنى فَتَّ ْش َ
بقولو( :وىو مجاز) .و "أَثَْر َ

( )5التيذيب ،232/11 :وفي المساف  " 8/2أ ِجئُ عميؾ ىذا  "...عف أبي عبيدة .والتاج
 65/10كذلؾ.
( )6التيذيب .163/4 :ونحوه في المساف 325/2 :بال ٍ
عزو الى أبي عدناف والتاج  203/1كذلؾ.
( )7التيذيب .475/4 :ونحوه في :التكممة ،611/5 :والمساف  ،370/2والتاج  238/8عنو أيضاً.
( )8التيذيب .431-430/3 :ونحوه في :التكممة ،469/2 :والمساف  ،392/2والتاج 575/10
عنو أيضاً.
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( -حكم):

ض ّره في دينو أو ُد ْنياه"(.)1
استَ ْح َك َـ َّ
عما َي ُ
"قاؿ أبو عدنافْ :
الرُج ُؿ :إذا تناىى ّ
 (خرق):ٍ
الم ِ
بأرض ،إذا ُى ْـ
األرضَ ،ب ْي َنا ُىـ
قوف
الصَ :يتَ َّ
خار ُ
َ
خر َ
الم ّ
ؽَ :
"قاؿ أبو عدنافَ :
بأُخرى"(.)2
( -خشع):

ِ
ت أيدي الكواكب،
اكب إذا دنت مف
ض َع ْ
المغيبَ ،
"قاؿ أبو عدنافَ :خ َش َع ْ
وخ َ
ت الكو ُ
ب"(.)3
إذا مالت لتَغيِ َ
( -خصف):

()4
ؾ
"أخبرني اإليادي  ..عف أبي عدناف عف ابف الكمبي
عف أبيو ،قاؿ :كاف مال ُ
بف عمرو الغساني يقاؿ لو فارس ِخ ٍ
ِ
الناس قاؿ :فَ َغ َزْوا
َج َب ِف
صاؼ ،وكاف مف أ ْ
ُ
ُ
قوماً ،فأقبؿ سيـ حتى وقَع عند ح ِاف ِر ِ
ِ
السيـ
إف ليذا
فرس ِو،
َ
فتحرؾ ساعةً ثـ قاؿّ :
َ
َ ٌْ
َ َ
ِ
فاحتُف َر عنو ،ففذا ىو قد وقع عمى نف ِ
ؽ َي ْرُبوٍع فأصاب رأسو ،فتحرؾ
ي َُ ْن ُجثُوُْ ،
َس َب َباً َ
ؼ ج ْح ٍر جاءه سيـ فقتمو ،وأنا ِ
ِ
ظاىٌر
اليربوعُ ساعةً ثـ مات فقاؿ :ىذا في َج ْو ُ
َ ٌْ
ٍ
الي ْرُبوعُ! ثَُّـ ّش َّد عمييـ ،فكاف بعد ذلؾ مف
لمناس عمى فرسي ،ما المرُء في شيء وال َ

()1
()2
()3
()4

التيذيب .115/4 :ونحوه في :المساف  ،542/2والتاج  355/8عنو أيضاً.
التيذيب .25/7 :ونحوه في المساف  ،76/3والتاج 331/6 :عنو أيضاً.
التيذيب .151/1 :ونحوه في :المساف  ،102/3والتاج 318/5 :عنو أيضاً.
ىو محمد بف السائب الكمبي ،مف عمماء الكوفة ،اشتير بالتفسير وأياـ العرب،
ت 139ىػ .ينظر :الفيرست.139 :
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ويضرب
صاؼ :فَ َر ُسوُ ...
أشجع الناس .قاؿ ابف الكمبيَ :ي ْن ُجثُوُُ :ي َحِّقرُكوُ  ...و ِخ ُِ ٌ
ُ
فارس ِخص ِ
ِ
اؼ"(.)1
المثَ ُؿ فيقاؿ :أج أر مف
َ
بو َ
 (خمج):اد بف َعمار بف سعيد :
حم ُ
"قاؿ أبو عدناف :أنشدني ّ
يا ُر َّ
اح
اح
ُم َخمَّ ٍج مف لََب ِف المّقَ ِ
ب ُم ْي ٍر َح َس ٍف َوقَ ِ
()2

ب .قاؿ:
ضَ
الم َخمَّ ُج :الذي قد َس ِم َفَ ،فمَ ْح ُموُ َيتَ َخمَّ ُج تَ َخمُّس َج العيف ،أيَ :ي ْ
ط ِر ُ
قاؿُ :
َّ ُّس
الم ْشيِ :م ْث ُؿ التَ َخمُّس ِع"(.)3
والت َخم ُج في َ
 (دبح):ِ
ب وىو َي ْشتَكي ظَ ْي َره مف َد َب ِره
َّح
 "أبو عدناف عف َالحمار ،إذا ُرك َ
يَ :دب َ
الغ َن ِو ّ
ُ
ِ
ِ
عج َزه مف األَلَِـ"(.)4
طأِْـ ُِ ُف َ
وي َ
ظ ْي َره َو ُ
فَُي ْرخي قوائ َمو ُ
طأ ِْم َف
 "قاؿ شمر :قاؿ أبو عدناف :التَّ ْدبِ ْي ُح ،تَ ْدبيِ ُح الصبياف إذا لَ ِعُبوا ،وىو أف ُي َجيئ اآلخر يع ُدو عف ٍ
ِ
بعيد حتى َي ْرَك َبوُ"(.)5
أَ
ُ َْ
َح ُد ُىـ ظَ ْي َرهُ ل َي ْ َ
 (درك):الرِكي ِ
الرِكي ِ
َّة :قَ ْع ُرىا الذي
ؾ َّ
ماء َّ
ود َر ُ
ود َركاًَ .
َّة ْإد َراكاً َ
"قاؿ أبو عدنافُ :يقا ُؿ :أ َْد َرُكوا َ
الماء"(.)6
أ ُْد ِر َؾ فيو
ُ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

التيذيب .149/7 :ونحوه في :المساف 114/3 :بال ٍ
عزو الى أبي عدناف ،والتاج
المثَؿ في مجمع األمثاؿ.181/1 :
كذلؾ .وينظر تفصيؿ قصة َ
في المساف" 172/3 :حماد بف عماد بف سعد".
التيذيب .63-62/7 :ونحوه في :المساف  172/3عدا قولو " :والتخمج  ...فقد ورد في
ٍ
معزو .والتاج  35/2عنو أيضاً.
موضع آخر مف المادة غير
ي ال غير .والتاج  135/2عف أبي
التيذيب .431/4 :ونحوه في :المساف  285/3عف َ
الغَن ِو ّ
عدناف.
التيذيب .432/4 :ونحوه في :المساف  285/3عف أبي عدناف ال غير ،والتاج135/2 :
عنو أيضاً.
التيذيب .110/10 :والمساف ،343-342/3 :والتاج  128-127/7عنو أيضاً.
88/6
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( -دركل):

"قاؿ شمر :قاؿ أبو عدناف :أنشدت أعرابياً مف بكر بف وائؿ:
ِ
إف َّ ِ
َّ
األجِـ
ص َدى ليمى َوَد ْرَكمَيا
كالحْمفَاء في َ
الد َراك َؿ َ
أسقى اإللوُ َ
إف ِّق
فقاؿَّ :
أنشدت ىذا األعرابي فقاؿ:
الد ْرَكمَةَ وحياً ( )1فانظر ما ىي ،قاؿ :ثُّـ
ُ
الد ْرِق ُؿ لغةُ ٍ
ت ِ
ِّق
الدىا ،قاؿ :فقمت كالَّ ّإنو قد قاؿ:
أف َد َرِاقمَيا :أو ُ
قوـ لَ ْس ُ
أعرفُيُـ وأزعـ ّ
لَو َدرَق َؿ الفي ُؿ ما َّ
ؽ مف ُذ ْع ٍر ومف ألَِـ
وي ْحبِ ُ
انفك ْ
تَْن ُزو َ
يصتُوُ
ت فر َ
ْ ْ
فرج اهلل عنو ،قمت ،وقاؿ اآلخر:
قاؿ :فما ُي َش ّرُده؟ ال َّ
حتى َي ِخ َّر عمى لَ ْح َيي ِو في طَ ِر ِ
ؽ
َح ٌد
لو َد ْرَك َؿ
ُ
الميث لـ َي ْس ُعر بو أ َ
ِ
فقاؿ :أ َْبع َده اهلل! المّيـ ال تسمع ألصحاب ىذا ِ
ابوف
أجمعوف ،غواةٌ
َ
لع َ
القوؿ ،ىؤالء ّ
َ ُ ُ
ٍ
قمت :فما معناه؟ قاؿ :ال
ّح ُدىـ م ْذ َرَوْيو ،قد لَ ِي َج
بروي يضح ُ
ؾ بوُ ،
يركب أ َ
ُ
ّ
()2
أدري" .
 (دعث):ٍ
ٍ
شيء فقد َد َعا بو ،يقاؿ
احتاج إلى
شيء في األرض إذا
قاؿ أبو عدنافُ :ك َّؿ
َ
أف تَْم َب َس غيرىا مف
لمرج ِؿ إذا أ ْ
ثيابوُ :قد َد َع ْ
َخمَقَ ْ
احتَ ْج َ
ثياب َؾ ،أيْ :
ت إلى ْ
ت ُ
ت ُ
ُ
()3
الثياب" .
( -دع ر):

ولعؿ ىذا األعرابي ممف
( )1كذا في التيذيب ،والمساف .وقد عمّؽ محقؽ التيذيب بقولوّ " :
إف).
ينصب الجزأيف بػ ( ّ
( )2التيذيب .438/10 :ونحوه في :المساف 343/3عنو .و َّ
الد َرْكمةُ :لعبةٌ يمعب بيا الصبياف،
حبشية ُم َعّربة " .وينظر:
وتروى بالقاؼ .قاؿ ابف دريد في الجميرة " 334/4 :أحسبيا
ّ
المعرب  ،199/والتاج  .322/7مف غير ٍ
عزو.
ّ
( )3التيذيب .123/3 :ونحوه في :المساف  ،370/3والتاج  128/10عنو أيضاً.
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اثُير :ما تَي َّدـ مف ِ
" َ ِ
الح َي ِ
اض والجوابي والمراكي ،إذا ت َكس ََّر منيا شيء فيو
الد َع ْ ُ
ََ
ِ
ِ
اإل ِ
ب ِ
بؿ
ُد ْعثُور .وقاؿ أبو عدنافُ :
نىّ ،إنما َي ْحفره صاح ُ
الد ْعثُُور ُي ْحفَُر َح ْف اًر وال ُي ْب َ
يوـ ِوْرِده"(.)1
 (دعر):الن ِخ ُِر الذي إذا و ِ
ود ِخ َف فيو ُد َعٌر .وحكى أبو
ض َع عمى النار لـ َي ْستَ ْوِقد َ
"العود َّ ُ
ُ
عدناف عف أبي مالؾ :ىذا َزْن ٌد ُد َعٌر ،وىو الذي ال يوري .وأنشد:
()2
ب َي ْكُبو بو َزْن ٌد ُد َع ْر *
* ُم ْؤتَ ِش ٌ
 (دفع):" ِ
المدافعُ :المجاري والمسايؿ .وأنشد ابف األعرابي:
ِ
ِ
اغ َقمي ُؿ الوْد ِ
وب
المر ِ
ؽ َم ْوظُ ُ
وس مداف ُعوُ
َش ْي ُ
ب المبارؾ َم ْد ُر ٌ
ىابي َ
َ
ِ
ِ
وبتِ ِو،
آثار
قاؿ أبو عدناف:
السيؿ مف ُج ُد َ
ُ
المدروس :الذي ليس في مدافعو ُ
وب :الذي قد ووظب عمى أ ْكمِ ِو ،أي ِد َيـ عميو"(.)3
الم ْوظُ ُ
وَ
 (دمع):ياه الم ِ
الم ِ
"قاؿ أبو عدناف :مف ِ
دامعُ ،وىي ما قَطَ َر مف ُع ْر ِ
ض َج ََُب ٍؿ"(.)4
َ
 (دمق):()5
ودقَ َمو ،إذا َدقّوُ حتى َد َخ َؿ" .
ؽ فمو َ
"أبو عدناف عف األصمعيَ :د َم َ
 (زار):"وقاؿ أبو عدناف في تعميقو عمى بيت القتّاؿ:

()1
()2
()3
()4
()5

التيذيب .349/3 :ونحوه في :المساف  ،358/3والتاج  208/3عنو أيضاً .وفييما "
ِ
ِ
ب اإلبؿ " ولعمو تحريؼ.
ب األوؿ  "...بدؿ " صاح ُ
صاح ُ
التيذيب .203/2 :ونحوه في :المساف  359/3بال ٍ
عزو الى أبي عدناف ،والتاج 207/3
كذلؾ .ولـ نعرؼ قائؿ الرجز.
التيذيب .227/2 :ونحوه في :المساف  359/3بال ٍ
عزو الى أبي عدناف ،والتاج 329/5
كذلؾ .والبيت لسالمة بف جندؿ في ديوانو.121 :
التيذيب .257/2 :ونحوه في :المساف  ،411/3والتاج  333/5عنو أيضاً.
التيذيب .45/9 :ونحوه في :المساف  412/3بال ٍ
عزو .وينظر التاج .349/6
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ود َن ْب َع ٍة
دنا ُع ُ
ُناس ُع ُو َ
ونحف أ ٌ
ُ

1430هـ2009/م
ب وفينا قَ ْس َوةٌ ال تَُزَّوُر
صميِ ٌ
َ

ت شيادة ٍ
فالف راجعٌ إلى
ض َعؼ ،وقاؿ :وقولُيـَ :زَّوْر ُ
أي :ال تُ ْغ َم ُر لِقَ ْس َوتِيا وال تُ ْستَ ْ
ِ
ت"(.)1
ت
ىذا
ُس ِقطً ْ
َ
وغ ِم َز ْ
ؼ فَ ُغ ِم َز ُ
ض ِع َ
ألف معناهّ :أنو استُ ْ
التفسيرّ ،
شيادتُوُ فأ ْ
 (سدد):()2
ٍ
شيء
البِذ ُخ :الذي إذا نازع قوماً َس َّد َد عمييـ ُك َّؿ
"قاؿ أبو عدناف :قاؿ لي جابر َ :
ٍ
شيء قالوه"(.)3
ض عمييـ كؿ
قمت :وكيؼ ُي ّ
قالوهُ ،
سد ُد عمييـ؟ قاؿَ :ي ْنقُ ُ
 (سمح):ِ
وس َم َح ِت
اس َم ْح ُي ْس َم ْح لؾ
ِ
"أبو عدناف عف أبي عبيدةْ :
بالقطع والوصؿ جميعاًَ .
ت"(.)4
َس َرَع ْ
اد ْ
الناقَةُ في سيرىا إذا ْانقَ َ
ت وأ ْ
 (شدخ):ط َباً"(.)5
األصمعي يقاؿ :ىو َش َد ٌخ
"أبو عدناف عف
صغير :إذا كاف َر ْ
ٌ
ّ
 (شكل):"روى أبو عدناف عف
األصمعيُ :يقَا ُؿ في َع ْينِ ِو ُش ْكمَوٌ ،وىي ُح ْم َرةٌ تُ َخالِطُ
ّ
البياض"(.)6
َ
( -شمخ):

()1
()2
()3
()4
()5
()6

ؼ،"...
ض َع ُ
التيذيب .239/13 :ونحوه في:المساف  434/4وفيو "ال ُن ْغ َم ُز لقَ ْس َوتِنا وال ُن ْستَ ْ
والتاج  347/3عنو أيضاً.
لـ نعرفو.
التيذيب .278/12 :ونحوه في :المساف  ،533/4ولتاج  374/2عنو أيضاً.
التيذيب .346/4:ونحوه في :المساف  673/4بال ٍ
عزو الى أبي عدناف ،والتاج 167/2
كذلؾ.
ٍ
معزو مع اختالؼ في المفظ دوف
التيذيب ،76/7 :ونحوه في :المساف  – 51/5غير
المعنى .والتاج  263/2كذلؾ.
التيذيب ،23/10 :ونحوه في :المساف  169/5بال ٍ
عزو ،والتاج  393/7كذلؾ ،وينظر:
خمؽ اإلنساف .184
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ِ
" َّ
الكالبي:
طفَتُوُ .قاؿ أبو عدناف :قاؿ لي
األص ُؿ .و َشمَ ُخ
الش َؿ َُ ُخ:
الرجؿ ُ ...ن ْ
ُّس
ْ
ؼ َس ْوٍء ،وأنشد بيت لبيد(:)1
وخْم ُ
فالف َشْم ُخ َس ْوٍء َ
ٌ
()2
ِ
َج َر ِب" .
ت في َشْم ٍخ َك ِجْمد األ ْ
َوَبقيِ ُ
 (صبح):َّحنا َبمَ َد كذا
صب ْ
وصب ْ
َّحنا ّأنو ُيقاؿَ :
ص َب ْحنا َ
"قاؿ شمر :قاؿ أبو عدناف :الفرؽ بيف َ
َىمَيا َخ ْي اًر أو َّش اًر .وأنشد:
وص َب ْحنا أ ْ
وصب ْ
َّحنا فُالناً ،فيذه ُم َش َّد َدةٌَ ،
وكذاَ ،
ِ
ص ْع َدا
ص َب ْحنا ُى ُـ ِى ْنِدّيةً بأ ُكفِّقنا
ُم َج َّربةً تَ ْذري سواع َد ُى ْـ ُ
َ
َّحتُوُ خي اًر أو َش ّاًر"(.)3
صب ْ
ُ
ويقا ُؿ أيضاًَ :
()4
 "قاؿ أبو عدناف :األخي ُذِ :ي" .
اص َ
األس ُير ،والص ْ
َّب َح ُ
اف :الذي قد ْ
ط َب َح فَ َرِو َ
 (طمغ):َّ
ِ
"قاؿ أبو عدناف :قاؿ ِ
اف:
يفى :إذا َع َج َز الرج ُؿُ ،قمنا :ىو َي ْ
العنز ُّس
طمَغُ الم ْي َنةَ ،والطمَ َغ ُ
أف يعيا الرج ُؿ ،ثَُّـ يعم َؿ عمى ْ ِ
ب"(.)5
اإلعياء ،وىو التَّمَ ُّسغ ُ
ْ َ َْ
ََْ
 (عبث):()6
"قاؿ أبو عدناف عف رجؿ مف ِ
بؼ ُُالَ ٍف إذا كاف فاج اًر
باىمَةُ ،يقَا ُؿ :ما َع َبأَ
اهللُ ُ
ٍ
أو مائٍقاً ،واذا قيؿ :قد عبأَ اهلل بو ،فيو رج ُؿ ِ
ص ْد ٍ
شيء.
ؽ ،وقد قَبِ َؿ اهللُ منو ُك َّؿ
ُ
ََ ُ
ِ ()7
ْت بفُالَف ،أي :لـ أَ ْقَب ْؿ منو شيئاً وال مف حديثو" .
وقاؿ :وأقوؿ :ما َع َبأ ُ
 (عبد):الم ْوطُوء  ...وأنشد شمر:
الم َعب ُ
َّد :الطريؽ َ
" ُ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

ديوانو.153 :
التيذيب .84/7 :ونحوه في :المساف  ،175/5والتاج  264/2عنو أيضاً
التيذيب ،265/4 :ونحوه في :المساف  263/5عف أبي عدناف عدا قولو " :وأنشد "...
والتاج  174/2عنو أيضاً .ولـ أقؼ عمى قائؿ البيت.
التيذيب ،269/4 :ونحوه في :المساف  ،264/5والتاج  176/2عنو أيضاً.
التيذيب .58/8 :ونحوه في :المساف  ،628/5والتاج  24/6عنو أيضاً.
في المساف " 44/6ما َي ْعبأُ".
التيذيب .235/3 :ونحوه في :المساف  ،44/6والتاج  94/1عنو أيضاً.
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ٍ
ُّسوى ُم َعبَِّد
َ
وبمَد نائي الص َ

1430هـ2009/م

قَطَعتُو ِ
بذات لَ ْو ِث َجْم َعِد
ْ ُ

َّ
َّد :الذي ليس فيو
قاؿ :أنشدنيو أبو عدناف ،وذكر أف
الم َعب ُ
الكالبيةَ أنشدتو ،وقالتُ :
ماء"(.)1
أَثٌَر وال َعمَ ٌـ وال ُ
امتنع عمى
ِّقد :إذا
ت
ومتَأَب ٌ
يف يقولوف :بعيٌِر ُمتَ َعب ٌ
"قاؿ أبو عدنافَ :س ِم ْع ُ
ّ
الكالبي َ
َ
ِّقدُ .
الناس صعوبةً فصار كآبِ َد ِة الو ْح ِ
ِ
ش"(.)2
َ
 (عتد):"قاؿ شمر :أنشدني أبو عدناف وذكر أف أعرابياً مف َبْم َع ْن َب ِر انشده ىذه األرجوزة:
ط؟
الخ َب ْ
ت مف ىذا َ
بع ُِ َ
يا َح ْم ُز ىؿ َش ْ
ػت فػي َش ٍّرؾ فيػذا ُم ْنتَفَ ْد
أـ أن َ
ص ْق ٌ ِ
الم ْعتَ َم ْد
َ
ػب َجس ٌ
يـ و َشدي ُػد ُ
ػود ِ
ًي ْعمُو بػو ُكػ ّؿ َعتُ ٍ
ذات َوْد
ُع ُروقُيا فػي البحر تَ ْعمي باَ َّلزَب ْد

ِّقد َرةُ أو الطَّْم َحةُ"(.)3
ود :الس ْ
العتُ ُ
قاؿَ :
 (عدا):وعاديت
ت َش ْعري أي :رفعتُوُ عند الغسؿ.
"روى أبو عدناف عف أبي عبيدةَ :ع َ
ُ
اد ْي ُ
ِ
تجافيت .ومكاف
ت عنو ،أي:
وعاديت
ادةَ ،أي :ثنيتُيا،
الشيء :باعدتُوُ ،وتَ َع َ
الو َس َ
ُ
اد ْي ُ
ُ
َ
طِ
ِ
ٍ
ام ْف"(.)4
متعاد:
ضوُ ُمتَ َ
وب ْع ُ
بعضوُ ُم ْرتَفعٌَ ،
ُ
()1
()2
()3
()4

التيذيب ،237/2 :ونحوه في :المساف  ،51/6والتاج  413/2بال ٍ
عزو ،ولـ نعرؼ قائؿ
الرجز.
التيذيب .238/2 :ونحوه في :المساف  ،51/6والتاج  413/2عنو أيضاً.
التيذيب ،196/2 :ونحوه في :التكممة  ،280/3والمساف 71/6 :عنو .والتاج  415/2بال
ٍ
عزو الى أبي عدناف.
التيذيب .117/3 :ونحوه في :المساف  ،138/6والتاج  238 ،237/10بال ٍ
عزو.
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 (عدد):الع ِّقد فقاؿ لي :الماء ِ
الماء ِ
سألت أبا عبيدة عف ِ
الع ُّسد بمغة تميـ:
"قاؿ أبو عدناف:
ُ
ُ
الماء
الماء القمي ُؿ .قاؿ :بنو تميـ يقولوف:
الكثير .قاؿ :وىو بمغة بكر بف وائؿ:
ُ
ُ
ُ
ِ ()1
ِ
اسالمي لـ ُي ْن َزْح قَطُّس.
جاىمي
ة
م
كاظ
مثؿ
الع ُّسد
ََ
ٌّي
ٌّي
ِ
الكالبيةُ :الماء ِ
َّ
يت
الع ُّسد:
قاؿ :وقالت لي
استَقَ ُ
وال َحْم ِب السماء قد ْ
ُ
أمف ِ
ِ
َّ ِ
الع ِّقد ىذا أـ مف
الرك ُّسي ،يقاؿَ :
ٍ
ِ
وماء لَ ْي َس
ماء السماء؟ وأنشدتني:
الركايا
ِم ْف ِع ّد َّ
وقالت :ماء ُك ِّقؿ ركي ٍ
َّة ِع ٌّيدَّ ،
قؿ أو َكثَُر"(.)2
( -عدل):

"روى شمر عف أبي عدناف أف الكناني أنشده:
ذات الس ََّن ِاـ األ َْمَي ِؿ
و ْان َع َد َؿ الفَ ْح ُؿ وا ْف لـ ُي ْع َد ِؿ
اعتَ َدلَ ْ
ت ُ
وْ

()3

ِ
ِ
ِ
ِ
ِّقم ِف بعد ما كاف مائالً"(.)4
قاؿ :اعتدا ُؿ ذات الس ََّناـ األ َْميؿ :استقامةُ َس َناميا مف الس َ
مائالً"(.)4
ب حتّى َع َّد َؿ ،أي :امتأل"(.)5
وى عف أبي عدنافَ :ش ِر َ
ور َ
(ُ (ع ار):الن ْخ ِؿِ :
الع ِرَّيةُ مف َّ
ؾ َح ْممَيا
"قاؿ أبو عدناف :قاؿ
الفارَدةُ التي ال تُ ْم ِس ُ
الباىميَ :
ّ
َيتََناثَُر عنيا"(.)6
()1
()2
()3
()4
()5

ىي َج ٌّيو عمى سيؼ البحر في طريؽ البحريف مف البصرة ،فييا ركايا كثيرة ينظر :معجـ
البمداف.431/4 :
التيذيب .88/1 :ونحوه في :المساف  ،119/6والتاج  416/2عنو أيضاً.
العجمي في :ديوانو .189
البيت ألبي النجـ
ّ
التيذيب .213/2 :ونحوه في :المساف  ،128/6والتاج  12/8عنو أيضاً.
التيذيب .214/2 :ونحوه في :المساف  125/6بال ٍ
عزو .وفي التاج  " 10/8أي صار ُ
بطنوُ
ِ
كالع ْد ِؿ بالكسر وامتأل عف أبي عدناف ".

( )6التيذيب .157/3 :ونحو في :المساف  ،323/6والتاج  237/10عنو أيضاً.
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( -عسل):

"روى شمر عف أبي عدناف عف أبي زيد األنصاري في تفسير حديث النبي (ص):
ِ
الرج ِؿ ،قاؿ :و ُّس
سمى
طفَةُ تُ َّ
الن ْ
وي ُذ َ
وؽ ُع َسْيمَتَؾ"ّ :
ماء ُ
حتّى تذوقي ُع َسْيمَتَوُ َ
الع َسْيمَةَ ُ
إف ُ
الع َسْيمَة"(.)1
ُ
 (عمرد):"قاؿ أبو عدناف :أنشدتني امرأة َّ
شد ٍاد الكالبيَّة ألبييا:
ض ٍ
وؿ أَ ْق ِ
ود *
* عمى ِرَف ٍّرؿ ذي فُ ُ
* َي ْغتَا ُؿ نِ ْس َعي ِػو بِ َج ْوٍز ُموِفِد *
السبِ ِ
يب َس ِؿ ُِ ٍب َع َم َّرِد *
* صافي َّ
النجيَِبةُ مف ِ
فسأَْلتُيا عف الَ َع َّمرد فقالتَّ :
الرُج ُؿ
الرحي ُؿ الذي َي ْرتَ ِحمُوُ َّ
اإلبِ ِؿ .وقالتَّ :
َ
َّ ِ ()2
رد :الس َّْي ُر الس ِ
يد" .
َّريعُ الشد ُ
فيرَكُبوُ .قاؿ :والَ َع َّم ُ
 (عاد):ودـ
"شمر عف أبي عدناف عف
عان َد فالف فالناً :إذا َ
األصمعي :يقاؿَ :
جان َبوٌُ .
ّ
عانِ ٌد :يسي ُؿ جانباً"(.)3
 (عادب):ِ
اف .وأنشد:
بَ :
الغ ْ
الم َع ْند ُ
ض َب ُ
"شمر عف أبي عدنافُ :
الحْمِـ ِ
ثابت ِ
كاممُ ْو
اجيت عندىا
معيناً لَ َر ْج ٌؿ ُ
يوـ و ُ
لَ َع ْم ُر َؾ ّإني َ
كثير مو ِ
بع ْن ٍ
عرور ٍ
ؽ ك ُش ٍ
اصمُو
ُ

و
أعرضت إعراضاً جميالً ُم َع ْنِدباً
ُ

ِ
قاؿ :الشعرورِ :
َّ
الغضباف ،وىي أنشدتني ىذا
ب:
القثّاء .وقالت
الم َع ْند ُ
ُ
الكالبيةُُ :
الشعر ٍ
ؽ"(.)1
لعبد ُيقا ُؿ لوَ :وفيِ ٌ
( )1التيذيب .94/2 :ونحوه في :المساف  253/6بال ٍ
عزو ،والتاج  18/8كذلؾ .وينظر النياية:
.237/3
( )2التيذيب .350/3 :ونحوه في :المساف  ،442/6والتاج  433/2عنو أيضاً.
( )3التيذيب .222/2 :ونحوه في :المساف  465/6بال ٍ
عزو ،والتاج  435/2كذلؾ.
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 "قاؿ أبو عدناف :أخبرني أبو عبيدة عف أبي عمرو بف العالء ّأنو قاؿَ :عمَ ْي ُك ْـالبازي ي ِ
ِ
ِ
األع َشىَّ ،
الع ْن َدليب ،قاؿ :وىو
ص ْي ُد ما بيف ال ُك ْر ِّق
بش ْع ِر ْ
بم ْن ِزلة ِ ّ َ
كي و َ
ففنو َ
ِ
صفُ ِ
ور"(.)2
الع ْ
طائٌر أ ْ
َص َغ ُر مف ُ
 (عأد):ت َّ
دانة"(.)3
 "قاؿ أبو عدنافُ :يقَا ُؿَ :ع ْي َد َن ْالن ْخمَةُ :إذا صارت َع ْي َ
ضريِّقيـ بظُْممي .وقاؿ:
عمي ،أيُ :ي َ
 "شمر عف أبي عدناف :ىذا أمر ُي َع ّوُد َالناس ّ
()4
ِ
ادوه" .
أ ْك َرهُ تَ َع ُّسوَد
الناس َّ
يض َروا بظُْممي ،أيَ :ي ْعتَ ُ
عمي فَ ْ
 (عهأ):الع ْفو و ِ
ِ
ش"(.)5
َّح ُ
الع ْي ُو جميعاً :الج ْ
"قاؿ شمر عف أبي عدناف عف بعضيـُ :
 (غبط):الحنظمي عف تفسير قوؿ النبي (ص)"
سألت أبا ز ٍيد
"قاؿ شمر :قاؿ أبو عدناف:
ُ
ّ
ِ
الخ ْبطُ.
ضاهَ َ
ض ُّسر َ
ض ُّسر الع َ
الغ ْبطُ "...؟ فقاؿ :نعـ ،كما َي ُ
َأي ُ
ط اإلنساف وضرره إياه أف تُ ِ
ص َيبوُ َن ْف ٌس فيتغي َُّر حالوُ كما تُ َّغير
أف ُي ْغ َب َ
فقاؿَ :
ُ َ َ ُُ ّ ُ ْ
الغ ْبطُْ :
ِ
العضاهُ إذا تَ َّ
حات ورقُيا"(.)6
 (غرق):()7
يؽ" .
الغ ِر ُ
ؽ فيو َ
الماء ولَ ّما َي ْغ َر ْؽ ،ففذا َغ ِر َ
الغ ِر ُ
"قاؿ أبو عدناف َ
ؽ :الذي قد َغمََبوُ
ُ
( -غضف):

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

التيذيب .353/3 :ونحوه في :التكممة  ،223/1والمساف  467/6بال ٍ
عزو ،والتاج 401/1
عف أبي عدناف.
التيذيب .352/3 :ونحوه في :المساف  467/6بال ٍ
عزو الى أبي عدناف.
ٍ
معزو الى أبي عدناف ،والتاج 438/2
التيذيب .132/3 :ونحوه في :المساف  510/6غير
صمبة قديمةٌ ليا عروؽ نافذة الى الماء.
الع ْي َ
دانةُ :شجرة ُ
عف أبي عدناف ،و َ
التيذيب .130/3 :ونحوه في :المساف  ،508/6والتاج  441/2عنو أيضاً
التيذيب .22/3 :ونحوه في :المساف  ،501/6والتاج  260/10بال ٍ
عزو إلى أبي
عدناف.
التيذيب .60/8 :ونحوه في :المساف  ،567/6والتاج  189/5عنو أيضاً .وينظر النياية:
.340-339/3
التيذيب .134/17 :ونحوه في :المساف  ،611-610/6والتاج  33/7عنو أيضاً.
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ضفَ ِت َّ
ت"(.)1
الح ْنظَمَِّيةُ :أ ْ
الن ْخمَةُ :إذا َوِق َر ْ
َغ َ
"قاؿ شمر :قاؿ أبو عدناف :قالت لي َ
( -فدع):

"قاؿ شمر :أنشدني أبو عدناف:
* َي ْوٌـ مف َّ
النثْ ِرة أو فدعائِيػػا *
الع ْن ِز ِم ْف َو ْج َعائِيا *
* ُي ْخ ِرُج َن ْف َس َ
()2
ِ
الع ْن ِز ِم ْف ِش َّد ِة القُِّقر"
قاؿ :يعني بفَ ْدعائيا :الذراعُ تُ ْخ ِرُج َن ْف َس َ
( -فرع):

ِ
"قاؿ أبو عدناف قاؿ بعض بني كالبِ :
الح َس ُف،
َّيء َ
الم ْرتَفعُ العالي اليَي ُ
الفارعُُ :
وكذلؾ ِ
الفارعُ مف ُك ِّقؿ ٍ
شئ"(.)3
 (قطب):بع مف ب َن ِ
ات َن ْع ٍ
كوكب
ش ،وىو
ب أبداً :وسط األر ٍ
"شمر عف أبي عدناف :القُ ْ
ٌ
َ
طُ
صغير ال يزو ُؿ َّ
ي والفَ ْرقَ َد ِ
تدور عميو"(.)4
الد ْى َر ،و َ
الج ْد ُ
ٌ
اف ُ
 (لحن):سألت الكالبييف عف قوؿ ُع َم َر" :تعمّموا المَّ ْح َف في
"قاؿ شمر :قاؿ أبو عدناف:
ُ
()5
ِ
ب ىذا عف ٍ
فقمت :ما
قوـ ليـ لَ ْغ ٌو ليس َكمَ ْغ ِوناُ ،
القرآف كما تَ َعمَّ ُم َ
ونوُ" فقالواُ :كت َ
المَّ ْغو؟ فقاؿِ :
الفاس ُد مف الكالـ  ...وقاؿ أبو عدناف :ويكوف معنى تعمَّ ُموا المحف
ُ

()1
()2
()3
()4
()5

التيذيب .14/8 :ونحوه في :التكممة ،540/4 :والعباب /حروؼ الفاء  ،475وفي المساف:
ت " عنو ،والتاج  212/6عنو أيضاً.
 " 638/6إذا أ ُِق َر ْ
التيذيب .229/2 :ونحوه في التكممة  ،315/4والمساف  ،42/7والتاج  448/5عنو أيضاً.
ولـ نعرؼ قائؿ الرجز.
التيذيب .357/2 :ونحوه في :المساف  77/7بال ٍ
عزو ،والتاج  449/5عف أبي عدناف.
التيذيب 3/9 :و  .288/17ونحوه في :المساف  ،409/7والتاج  434/1عنو أيضاً.
النياية.241/4 :
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فيو ،أي :اعرفوا معانيو ،كقولو َّ
جؿ َّ
وعزَ " :ولَتَ ْع ِرفََّنيـ في لَ ْح ِف القَ ْو ِؿ" ( ،)1أي :في
معناه وفحواه.
أبي أَ ْق َرُؤنا ،واّنا لنرغب
إف معنى قوؿ ُع َم َرٌّ " :ي
قاؿ أبو عدناف :وأخبرني أبو زيدّ :
ِِ
عف ٍ
لحف الرجؿ :لغتُوُ .وأنشدتني ال ُكمَ ْيبِّيةُ:
كثير مف لَ ْحنو" قاؿُ :
()2
وبيت ِ
اهلل – لَس َنا ُن َش ِ
و َش ْك ٌؿ – ِ
اكمُو"
وقوـ ليـ لَ ْح ٌف ِسوى لَ ْح ِف قو ِمنا
ْ
ٌ
( -لعن):

()3

"قاؿ شمر :أَ ْق َأرَنا ابف األعرابي لعنترة :
بمحروـ َّ
الشر ِ
ِ
ص َّرِـ
ت
ىؿ تُْبمِ َغِّقني دارىا َش َدَّنيِةٌ
لُ ِع َن ْ
اب ُم َ
ت لمحروـ َّ
الشر ِ
 ."...قاؿ :يريد
اب
قاؿ :ورواه أبو عدناف عف
األصمعي" :لُ ِع َن ْ
ّ
لمحروـ َّ
ِ
ص َّرـ"(.)4
بقولو:
الش اَر ِب ،أي :قُِذفَ ْ
ت َ
بض ْرٍع ال لََب َف فيو ُم َ
 (لمع):ِ ()5
"قاؿ أبو عدناف :قاؿ لي أبو عبيدةُ :يقاؿ :ىو األَْل َم ْع بمعنى األَْل َمع ّي" .
 (لمم):ِ
الجُن ِ
باإلنساف
وف ُيِم ُّسـ باإلنساف .وىكذا ًك ُّسؿ ما أَلَ َّـ
"قاؿ أبو عدناف :المًّل َم ُـَ :
ط َر ٌ
ؼ مف ُ
ؼ منو"(.)6
طَ َر ٌ
 (مقه):ت
األصمعي قاؿ" :األ َْمقَوُ:
"روى شمر عف أبي عدناف عف
المكاف الذي ا ْشتَ َّد ْ
ُ
ّ
ظر إلى أَر ِ
الشمس عميو حتى ُك ِره َّ
ض ِو"(.)7
ُ
ْ
الن َ ُ
 (ممخ):( )1سورة محمد :اآلية .30
( )2التيذيب .62/5 :ونحوه في :المساف  55-54/8بال ٍ
عزو ،والتاج  331/99عف أبي عدناف.
( )3ديوانو.199 :
( )4التيذيب ،398/2 :ونحوه في :المساف  .92/8ولـ أجده في التاج " لعف ".
( )5التيذيب .424/2 :ونحو في :المساف  ،128/8والتاج  504/5عنو أيضاً.
( )6التيذيب .349/15 :ونحوه في :المساف  133/8بال ٍ
عزو الى أبي عدناف ،والتاج 63/9
كذلؾ.
( )7التيذيب .5/6 :ونحوه في :المساف  337/8بال ٍ
عزو الى أبي عدناف ،والتاج 411/9
كذلؾ.
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"قاؿ أبو عدناف :قاؿ لي األصمعي" :يممَ ُخ في الب ِ
اط ِؿ" َي ُم ُّسر فيو َم ّاًر سريعاً"(.)1
َ
ّ َْ
 (اهى):ت واليةً ف ْا ِ
نو ،أي:
"شمر عف أبي عدناف عف
لمرج ِؿ :إذا وِل ْي َ
الكالبي ،يقو ُؿ الرج ُؿ ُ
ّ
القبيح ،قاؿ :و ْان ِو بمعنى ْانتَ ِو ،قالو بكسر ِ
ُك َّ
فان ِي ْو،
ؼ عف
ِ
وقؼ قاؿْ :
الياء ،واذا َ

أيُ :ك َّ
ؼ"(.)2
 (اأع):ٍ
أي
ابي في شيء سألتُوُ عنو :ما أدري عمى ّ
"شمر عف أبي عدناف قاؿ لي أعر ّ
احد في ِ
اع
الم ْن َو ِ
ِم ْن َو ٍ
أي َو ْج ٍو  ...قاؿ أبو عدناف :والمعنى و ٌ
أي :عمى ّ
اع ىو؟ ّ
ِ
الم ْنو ِ
اؿ"(.)3
و َ
 (هدى):ِّق ()4
الم ْذ َى ِب في أُمورِه ُكميا" .
"قاؿ أبو عدنافٌ :
فالف َح َس ُف اليَ ْدي ،وىو ُح ْس ُف َ
( -همك):

األصمعي ّأنو قاؿ في قولو(:)5
"قاؿ شمر :روى أبو عدناف عف
ّ
 ...ىالِ ٍؾ َم ْف تَ َع َّرجا
إف لـ ُييَ َّذبوا في الس َّْي ِر"(.)6
أي :ىال ٌ
المتَ َعِّقرجيف ْ
ؾ ُ
 (همط):بخ ْر ٍ
ؽ
سألت
"روى شمر عف أبي عدناف:
األصمعي عف اليَ ْم ِط فقاؿ :ىو األ ْ
َخ ُذ ُ
ُ
ّ
وظُْمٍـ"(.)1

()1
()2

التيذيب .435/7 :ونحوه في :المساف  354/8بال ٍ
عزو الى أبي عدناف ،والتاج 280/2
كذلؾ .وينظر :النياية.356/4 :
التيذيب .440/6 :ونحوه في :المساف  726/8بال ٍ
عزو إلى أبي عدناف ،والتاج 382/10
كذلؾ.
التيذيب .221/3 :ونحوه في :المساف  ،745/8والتاج  532/5عنو أيضاً.
التيذيب , 381/6 :ونحوه في :المساف  ،61/9والتاج  407/10عنو أيضاً.
وم ْي َم ِو ."...
الرجز لمعجاج في ديوانو .368 :وأولوَ " :

()3
()4
()5
( )6التيذيب .15/6 :ونحوه في :المساف 118/9 :بال ٍ
عزو إلى أبي عدناف ،والتاج  194/7كذلؾ.
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 (هأش):سمعت التّميمي ِ
ِ
الناس
"قاؿ شمر :قاؿ أبو عدناف:
شَ :كثَْرةُ
الب ْو ُ
َّات َي ُقْم َف :اليَ ْو ُ
ُ
شوَ
ِ
ِ
والدو ِ
وب ْو ِشيا"(.)2
ابَ .وَد َخْم َنا الس َ
ُّسوؽ َُ فما ك ْدنا َن ْخ ُرُج مف َى ْوشيا َ
 (أخز):الو ْخ ُز :الَّتْ ِ
بزيغُ"(.)3
"وقاؿ أبو عدنافَ :
( -أدع):

"قاؿ شمر :أنشدني أبو عدناف:
* في ال َك ِّق
ؼ ِّق
الت أ َْرَبعُ *
مني َم َج ٌ
يدعُ *
* ُمبتَذالَ ٌ
ت مػا لَيُ ّػف ِم َ
ِ
ون َّ
يف عف
صُ
الع َم َؿ ،فََي ُ
قاؿ" :ما لَيُ َّف م ْي َدعُ" ّ
دعيُ َّف ،أيَ :ي ُ
أي :ما لَيُ َّف َم ْف َي ْكفي ِي َّف َ
العمؿ"(.)4
 (نسر):الي َس ُر :الذي يساره في القوِة ِم ْث ُؿ يمينِ ِو .قاؿ:
"أبو عدناف عف
األصمعي قاؿَ " :
ّ
ؼ مف
َض َع َ
يمينوُ أ ْ
أع َس َر وليس بَِي َس ٍر ،كانت ُ
و ِم ْثمُوُ :األضبطُ .قاؿ :واذا كاف ْ
ِ
يسارِه"(.)5

( )1التيذيب .184/6 :ونحوه في :المساف  ،136/9والتاج  345/5عنو أيضاً.
( )2التيذيب .355/6 :ونحوه في :المساف  ،161/9التاج 368/4 :عنو أيضاً.
يب
الو ْخ ُز :التبزيعُ ،قاؿ :التبزيغ والتغز ُ
( )3التيذيب .495/7 :وفي المساف  " 245/9أبو عدناف :الطعف َ
غ .وفي التاج  " 89/4قاؿ أبو عدناف :يقاؿ :بزغ البيطار الحافر إذا َع َم َد إلى
ب َوَب َز َ
واحدَ ،غ َز َ
ِ
اء لو ".
أشاعره بِم ْب َ
فو َخ َزه بو وخ اًز خفيفاً ال يبمغ العصب فيكوف دو ً
ض ٍع َ

( )4التيذيب ،140/3 :ونحوه في :المساف  ،254/9والتاج  535/5عنو أيضاً.
ٍ
معزو إلى أبي عدناف ،والتاج 627/3
( )5التيذيب ،59/13 :ونحوه في :المساف  454/9غير
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.
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