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 :ملخص البحث
ال يزال في تاريخ علم اللغة عند العرب كثير من القضايا التي تتطلب إعادة النظر فيها وإن أضحت في ذهن 

ال تسترعي االنتباه، ومنها قضية التشكيك في نسبة معجم العـين للخليـل لوجـود    الكثير من المسلمات التي    

  وقد ظلت تلك األقوال محل تزيد وتنازع ومدار نقاش بين البـاحثين منطلقـة          ،أقوال وروايات لبعض المتأخرين   

 ومدى صـلتها  ، تصور إمكانية الوقوع واستحالته، ولم تتجاوز ذلك إلى دراسة طبيعة تلك الروايات واألقوال          من

بمادة الكتاب، كما أنها لم تعرض على المعجمات اللغوية ولم يستأنس فيها بما كتب في تاريخ علـم اللغـة،                   

فظلت في إطار الكالم المتداول الذي يردد، وهو أحوج ما يكون إلى تمحيص وإعادة نظر، من أجل هـذا وغيـره            

 موضعها مـن حيـث العـدد والطبيعـة ، ومـن حيـث       جاءت هذه الدراسة محاولة وضع تلك الروايات واألقوال في   

 علـى أن هـذه الدراسـة توقفـت عنـد      ،الصلة بمادة الكتاب األصيلة، ومن حيث الداللة على صحة النسبة وعدمها     

حــدود مــا يمكــن أن يستــشف مــن تلــك األقــوال والنقــول، مــن حيــث موقعهــا فــي تأســيس مــادة الكتــاب أو         

 الكتـاب ، ومـن أصـحابها ، ومـن أي طبقـات اللغـويين هـم ، ولـم تعـن          االستدراك عليه ، وعند حدود موقعها في  

 .الدراسة بموقع تلك األقوال من حيث الصحة والخطأ، وال من حيث التصريف والداللة 
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الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسـلين، أمـا بعـد فإنـه                 
إذا كان نعت كثير من العلوم اإلسالمية بالنـضوج واالكتمـال أمـراً ال تنـازع فـي تقريـره، وال                     
تجــاذب ألطرافــه، فــإن تــواريخ العلــوم والســيما علــم اللغــة ال يــزال فيــه مــضطرب عــريض،     

ة للقول ال تأتي عليها الـريح العـصوف، وال محـاوالت بعـض البـاحثين                وميدان واسع، وفسح  
الفرديـــة، مهمـــا كـــان جـــدهم وتـــشميرهم؛ ألن ميـــداناً اســـتمر ركـــض العلمـــاء فيـــه طيلـــة 

 أن ال تـدرك  ي اهللا عنهمـا إلـى يومنـا هـذا، حـريٌّ      خمسة عشر قرناً منـذ أيـام ابـن عبـاس رضـ            
ات والمجاهــل مــا هــو بحاجــة إلــى منــارات  العــين أطرافــه، وحــرِيٌّ أن يوجــد فيــه مــن المــسار 

ــارة          ــر وإثـ ــادة النظـ ــدير بإعـ ــاهو جـ ــسلَّمات مـ ــن المـ ــه مـ ــون فيـ ــة ألن يكـ ــو مَظِنَّـ ــوى، وهـ وصُـ
التساؤالت؛ ألن مابذل في ميدان تاريخ علم اللغة ال يـزال قلـيالً، ومـا شُـيِّد مـن مبانيـه ال يـزال                 

 .في تصوري قصيراً، والكالم فيه متشعب، بل متعارض متناقض
فهذا فرد الـدنيا وأهـل الفـضل والتقـدم، والمـسَلَّم لـه بـا لتبريـز، والمجمـع علـى فـضله،                      
ومــن دعــم علــم اللغــة بدعامــة ال يزعزعهــا الزمــان، الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، لمــا ألــف    
العين وتناوله الناس باالستفادة منه، والنقـل عنـه، ثـارت عجاجـة التـشكيك فيـه، والتنـازع                   

ومــشَمِّرٌ عليــه، ومــصوِّبٌ ومخطــئ مُهَجِّــن، يــدعو إلــى اإلعــراض عنــه،   حولــه، فمــتحمسٌ لــه 
ويظهــر التحامــل عليــه، ويــسرُّ االرتــضاع منــه، واالســتفادة مــن مادتــه، وال تــزال رحــى النـــزاع  
حوله راكدة، واالختالف في شأنه قائماً إلى يومنا هذا، وما أصدق قول الـدكتور صـالح الـدين                  

هتمت بكتاب العين كثيرة، وأغلبها يـدور حـول أمـر نـسبته             والدراسات التي ا  :"الفرطوسي
للخليل أو لغيره، ومن النادر أن يعثر الباحث على دراسة جادة تهتم بمادة الكتاب اهتماماً             

 .)١("خاصاً
وفــي أثنــاء قراءتــي لكتــاب العــين، واطالعــي علــى مــا كتــب عنــه، اســترعت انتبــاهي       

 :واستوقفتني أشياء كثيرة منها
ام العلماء والباحثين إلى يومنا هذا في شأن هذا الكتاب العظيم مُغرٍ بالبحث؛       أن انقس   -١

ألن االنقسام ال يـزال مـستمراً، والتجـاذب ال يـزال علـى أشـدِّه، مُغـرٍ بالبحـث وإعـادة           
النظـــر؛ ألن األوهـــام واألقـــوال وســـوء القـــراءة والتعجـــل ال تـــزال تَعْمـــل عملهـــا فـــي 

                                                 
 .٢٠٥المعجمية العربية، ص )١(
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 .فة العربيةتشكيل صورة ذلك الكتاب في الثقا
  يلفـت النظــر ويــسترعي االنتبـاه أن كثيــرا مــن البــاحثين ال يزالـون  يناقــشون مــا ورد فــي    -٢

العين من أقوال ونصوص مأثورة  من باب تصوُّر الوقوع، أو استحالته، ال مـن منطلـق            
 .مادة الكتاب ومنهجه، وما نُقل عنه 

ا اعتــرض طــريقهم أو خطــر   أن كثيــرا ممــن كتبــوا عــن الخليــل وتعرضــوا لكتابــه كلمــ-٣
ببالهم ما يتصورون استحالة صدوره عـن الخليـل، فـإنهم يـسارعون بـالتخلُّص مـن                 
ــى الليــث ال          ــه إل ــى الليــث، مــع أن نــسبة مــا يريدون تلــك االســتحالة بنــسبة الكتــاب إل
يمكــن أن تحظــى بــالقبول، وذلــك مثــل قــضية النقــل عــن المتــأخرين، ألن الليــث مــن  

 .  الخليل رحمهما اهللاحيث الزمن قريب من طبقة
ــرامج         -٤ ــر اســتئناس بمــا تقدمــه ب ــاب العــين ومــن غي ــدا عــن كت   أن مواصــلة الحــديث بعي

د أمـراً وارداً فـي التقـوُّل علـى الكتـاب، وكأننـا             الحاسوب من إحصاءات جعلـت التزيُّـ      
نتكلم عن كتـاب متـصوَّر العـن كتـاب مقـروء، فقـد قـرر الكثيـرون أن فـي الكتـاب                       

د من العلماء، بدأت أعـدادهم وأعـداد آرائهـم تزيـد كلمـا ازداد تعـاور           نقوالً وآراء لعد  
 .الباحثين الحديث عن المرويِّ عنهم من اللغويين في العين

 أن قــضية الروايــة عــن معاصــري الخليــل مــن طالبــه، وعمــن تــأخر ربطــت عنــد بعــض           -٥
خـره مـن   الباحثين بآخر الكتاب ال بأوله، مما جعلهـم يقـررون أن أولـه للخليـل، وأن آ              

عمــل الليــث، ممــا يوجــب البحــث والدراســة والنظــر فــي موضــع هــذه النقــول، وفــي         
 .طبيعتها ومدى صلتها بمادة الكتاب

 أن دراسة تلك اآلراء والنقول ستكشف وتجيب عن أسئلة جد مهمة وسـتحدد عـدد             -٦
تلــك النقــول، وطبيعتهــا وستفــصح عــن المنقــول عــنهم، وتحــاول تحديــد زمــنهم       

هم عن الخليل، وستكشف مـدى تـرابط المـادة المنقولـة بمـادة              ومدى قربهم وبعد  
المعجــم األصــيلة، وسترســم صــورة لمــدى دقــة مــن تحــدثوا عــن المعجــم العربــي         

 .وأرخوا له 
لقد استوقفتني هذه األمور وغيرها واسترعت انتباهي فأحببت أن أقف على أمـر مـن               

خليــل، ذلــك األمــر هــو أهــم األمــور التــي جعلــت الكثيــرين يــشككون فــي نــسبة الكتــاب لل  
قــضية وجــود آراء للغــويين مــن طــالب الخليــل وممــن ليــسوا فــي طبقتــه، ممــا يجعــل نــسبة  
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الكتاب للخليل أمرا مستحيال وغير مقبول فـي نظـر كثيـرين ممـن أرخـوا للمعجـم العربـي               
فكانت هذه الدراسة رغبة في اإلجابة عن تلك التساؤالت، على أن هذه الدراسـة توقفـت                 

 يمكن أن يستشف من تلك األقوال والنقول من حيث موقعها فـي تأسـيس   عند حدود ما 
مادة الكتاب أو االستدراك عليه، وعند حدود موقعها في الكتاب، ومن أصـحابها، ومـن أي                
طبقات اللغويين هم، ولم تعن الدراسة بموقع تلك األقـوال مـن حيـث الـصحة والخطـأ وال            

 . من حيث التصريف والداللة
ــا للـــصواب ويعـــصمنا مـــن خطـــل القـــول ومينـــه والحمـــدهللا رب   واهللا أســـأل أن  يوفقنـ

 العالمين،،، 
@    @    @ 
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 :موقف العلماء من نسبة العين
انشغل العلماء عبر العصور بنسبة كتاب العين، وانقسموا في هذا الـشأن أقـساما،             

 إلـى   عنهـا بـاختالف فـي التقـسيم، وتبـاين فـي النظـر             )١(فتحدث كثير مـن العلمـاء والبـاحثين       
األسباب الموجبة لذلك االختالف، والبواعث الداعية إليه، كما أن ما أوردوه ظـلّ فـي دائـرة                 

 .تتسم باالقتصار وتحتاج إلى شيء من محاولة االستقصاء 
 :ومن تحدثوا عن نسبة العين يمكن في نظري أن يصنفوا إلى اآلتي

وأبو إسحق الزجـاجي،  )٢(لمبرد فئة نسبته إجماال إلى الخليل، ومن هؤالء محمد بن يزيد ا     -١
وابــن )٤(وابــن دريــد )٣(ولــه نــسخة مــن العــين اعتمــدها ونقــل عنهــا كثيــر مــن العلمــاء     

ــتويه)٥(األنبـــاري ـــل، وردَّ علـــى   ) ٦(وابـــن درسـ فقـــد روى العـــين بـــسند متـــصل إلـــى الخليــ
هـ ما نسبه إلـى العـين مـن الخلـل، وممـن أعـده فـي نظـري          ٣٠٠المفضــل ابن سلمة ت     

 بنسبة الكتاب إلى الخليل المفضل بـن سـلمة فقـد ألـف كتـابين فـي نقـد                    من القائلين 
إنمـا  : وقـال الخليـل بـن أحمـد    : العين، ولكنه نسب أقواال في الفاخر إلى الخليـل فقـال       

سـميت بيـضة الـديك بيــضة العقـر ألنـه تمــتحن بهـا الجاريـة فــيعلم حالهـا مـن العُقْــر،          
قــال : ويقــول. )٨(والقــول بنــصه فــي العــين" ) ٧(وهــذا ال يعقــل وال أعلــم أحــداً قالــه غيــره 

                                                 
، والـسيوطي فـي     "١٩٦اسـتدراك الغلـط     " ، وأبو بكـر الزُّبيـدي فـي       ١/٢٨ي تهذيب اللغة    األزهري ف :  من هؤالء  )١(

المعــاجم " عبــداهللا درويــش فــي  . ، و د"١/٢٧٩المعجــم العربــي  "حــسين نــصار فــي   . ، و د"١/٨٩المزهــر "
صالح الدين الفرطوسي في محاولة     . ، و د  "٤٢٢أولية تدوين المعاجم    " يوسف العش في  . ، و د  "٤٩العربية  

. ، و د٥٦" الخليــل ودراســة كتــاب العــين" ديــدة فــي دراســة كتــاب العــين، و هــادي حــسن حمــودي فــي ج
، "المعـاجم العربيـة  " إبراهيم نجـا فـي  . ، و د"العين في ضوء النقد العربي"نعيم سليمان البدري في كتاب      

  .١/٧عبد العزيز الحميد في مختصر العين . أمين فاخر في المعاجم العربية، و د. و د
  .١/٢٧٩، المعجم العربي ١/٨٩ المزهر )٢(
  .١/٥٣ المزهر )٣(
، وقـد توقـف عنـد بعـض الكلمـات فـشكك فـي           ١/٤٠ نص على رأيـه صـراحة فـي مقدمـة كتابـة الجمهـرة                )٤(

، فنـسب الغلـط إلـى الليـث وكـذا      ١/٢٦٩صحة رواية الليث لها عن الخليل، مثل حديثه عن إهمال زحك       
 فــي مثــل هــذه الكلمــات إنمــا هــو توقــف فــي صــحة الروايــة ال فــي صــحة    ، وتوقفــه٣٤٦ و ٢٦٩ و ١/١٠٣فــي 

، مـن  ١/٢٧٩حسين نصار في تحديد موقفـه فجعلـه فـي المعجـم العربـي          . نسبة الكتاب، وقد اضطرب د    
 .، جعله من المنكرين١/٢٨٠المؤيدين وفيه في 

 .٤٦ نزهة األلياء )٥(
 .١/٢٧٩، المعجم العربي ١/٨٩المزهر )٦(
 . ١٨٨الفاخر )٧(
 .٧/٦٩، وبيض ١/١٥٠مادة عقر )٨(
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: وأصـل العـق   . عقّ الولد والده، يعُقُّه عقاً وعقوقاً، فهو عاق، أي قاطع رحمه          : "الخليل
وقــد عــده الــدكتور ) ٢(والقــول بنــصه فــي العــين" )١(وإليــه يرجــع عقــوق الوالــدين . الــشق

فـي نظـري اليمثـل      مـن المتحـاملين علـى العـين، ونَقْـدُه للعـين             ) ٣(سليمان نعيم البدري  
رأيــا فــي مــسألة نــسبة الكتــاب، وإنمــا هــو متعلــق بموقفــه العلمــي مــن بعــض القــضايا   
العلميـــه، ومخالفتـــه للخليـــل فـــي المـــسائل التفـــصيلية ال عالقـــة لهـــا بمـــسألة نفـــي          
النــسبة،ألن كــل مــن نقــد كتابــاً لــيس بالــضرورة أن يكــون نافيــا لنــسبته إلــى مؤلفــه،       

على العين، ونقل ابـن عبـاد       ) ٤(البُشتي الذي ألف التكملة   وأحمد بن محمد الخارَزَنْجي     
عنـد االسـتدراك علـى مـا حكـم          " أهمله الخليل "مرارا كثيرةً قوله    ) ٥(عنه في المحيط  

ــز ت      ــه مهمــل، وعبــداهللا بــن المعت ــه بأن هـــ وهــو مــن القــائلين بنــسبة    ٢٩٦الخليــل علي
لعين وخص به الليث،    إن الخليل ألف كتاب ا    : الكتاب إلى الخليل، يظهر هذا من قوله      
ويـدل عليـه أيـضا نقلـه نـصين مـن العـين فـي                " )٦(فأقبل على حفظـه حتـى حفـظ نـصفه         

لكـلِّ ضَـرْبٍ   : الجِـنْس : وقـال الخليـل  : "كتاب البديع ونـسبتهما إلـى الخليـل، فقـد قـال         
، )٨(والقـول نفـسه بـاختالف يـسير فـي العـين            ، )٧("من الناس والطير والعـروض والنحـو      

طابقـت بـين الـشيئين إذا جمعتهمـا علـى           : يقـال : -رحمـه اهللا  -ليـل   قال الخ : "ويقول
 .)١٠(، والقول بنصه في العين")٩(حَذْو واحد

وتطابق النصين ونسبتهما للخليل دليل على تصحيح النـسبة، ولـيس ابـن المعتـز فـي          
نظري ممن يشكك في نسبة كتاب العين للخليـل، وتتمـة الحكايـة المرويـة عنـه وكالمـه                 

و تفــسير للخلــل الواقــع فــي العــين، وثابــت بــن عبــدالعزيز السرقــسطي، وابنــه  فيهــا، إنمــا هــ

                                                 
 .٢٧٨الفاخر )  ١(
 .١/٦٣عقق ) ٢(
 .٢٢في كتاب العين في ضوء النقد اللغوي )   ٣(
 .١/٣٨٨، بغية الوعاة ٨/٧، الوافي بالوفيات ٤/٢٠٧، معجم األدباء ١/٣٢التهذيب )    ٤(
  .٦٧ ، ٦٦ ، ١/٦٥المحيط مثال : انظر)      ٥(
 طبقات الشعراء )٦(
  .٢٥بديع ال )٧(
 .٦/٥٥العين جنس  )٨(
 .٣٦البديع  )٩(
 ٥/١٠٩طبق  )١٠(
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القاسم بن ثابت في كتاب الدالئل، فقد نقال عن العين بعض النصوص التي هي بفصها فـي              
، والـصاحب بـن عبـاد ممـن         )٢(، وعـن الرَّجَـز المـشطور      )١(حديثهما عن وطِـئ يَطَـأ     : العين مثل 

د جعـل العـين للخليـل ونقـل عنـه نـصوصا كثيـرة، ولـم                 اليشك في نسبة العين للخليل، فق     
" العُهْعُــخ"ينــسب مــن تلــك المــادة إلــى الليــث إال مــا تعلــق بروايــة عــن أعرابــي حــول كلمــة    

 وأبو األزهـر البخـاري فقـد ألـف كتـاب          )٣( وتعليقا على كلمة الدُّعْشُوقة بأنها ليست عربية،      
ان الــسَّمرقندي، فقــد روى كتــاب   وأبــو معــاذ معــروف بــن حــسّ  )٤(الحــصائل تكمــيال للعــين، 

ــوطي، فقــد روى العــين عــن ابــن والد، وعــن أبــي    )٥(العــين عــن الخليــل،   ومُنــذِر بــن ســعيد البَلُّ
 وعلـي بـن مهـدي الكـسروي الـشاعر فقـد ذكـر أنـه كـان عارفـا بكتــاب           )٦(جعفـر النحـاس،  

 أورد هـــ فقــد٤٥٨ واإلمــام الحــافظ أبــوبكر البيهقــي رحمــه اهللا ت )٧(العــين للخليــل خاصــة، 
نصوصا في كتابه الرد على االنتقادعلى الشافعي في اللغة يظهر منهـا بوضـوح أنـه هـو ومـن                     
كان يروي عنهم مثل محمـد بـن عبـد اهللا بـن حِمْـشاد مـن القـائلين بنـسبة العـين للخليـل،            

: قـال أبـو منـصور الحِمْـشادي       : يقول البيهقي عند حديثه عـن الـوَقْس والـوَقْش فـي الـوَقْص             
لــيس فــي كتــاب العــين  : ين ممــا يتعاقبــان فــي كثيــر مــن المواضــع، فــإن قيــل   والــصاد والــس

اليُنْكَـر أن تكـون     : قيـل لهـم   ... الفاحشة: بالسين وال بالشين، بل بالصاد، والوقس بالسين      
 من العرب، ولـم يعرفهـا الخليـل بـن أحمـد، وقـد       - رحمه اهللا   -هذه لغةً سمعها الشافعي     

 وقـد ذكـر البيهقـي نـصوصاً         )٨ ("نجدها في كتاب العـين    وجدنا في كتب الشافعي ألفاظاً لم       
 وممــن رأيتــه يــتحمس لنــسبة الكتــاب إلــى الخليــل ابــن  )٩(أخــرى جعــل العــين فيهــا للخليــل 

قد قـال الخليـل فـي       : قال الراد )) الكالَّب((هشام اللخمي، فقد قال راداً على من لحن صيغة          
                                                 

 .٧/٤٦٧ - وطأ -، وهو في العين ١/٤١٧في الدالئل  )١(
 .٦٤، وهو في العين رجز ٣/١١٢٢في الدالئل  )٢(
 .٢٠١، ١/١٩١المحيط : انظر )٣(
 .٤٠، ١/٣٢التهذيب  )٤(
 .٦/٦١لسان الميزان  )٥(
 .١/٤٣تاريخ قضاة األندلس  )٦(
كتـاب  : انظـر . صالح الفرطوسـي أنـه كـان ناسـخاً للعـين ال راويـاً لـه               . ، وقد رجح د   ٤/١٤٥ذيل تاريخ بغداد     )٧(

 .٢٥العين في ضوء النقد اللغوي 
  .٦١الرد على االنقاد  )٨(
  .١١٧، ١١١، ٨٣، ٦٥السابق،  )٩(
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فــإذا .....)) الَّب والكَلــوَّب لغتــان إن الكُــ: كتــاب العــين وهــو المرجــوع إليــه والمعــول عليــه      
ــن بهــا           ــر معروفــة؟ وكيــف تُلَحَّ ــه عــن العــرب فكيــف تكــون غي حكاهــا الخليــل فــي كتاب

 وأحمـد بـن محمـد المِقَّـري     )٤( والحُمَيـدي )٣( ويـاقوت الحمـوي  )٢(وكـذلك القرطبـي   )١("العامَّـة 
د ذكـر بعـض العلمـاء أن     وقـ )٨( وابـن خَلْـدون    )٧( وابن آيبـك الـصفدي     )٦( والذهبي )٥(التِلْمِساني

وألهـل البـصرة    "كتاب العين للخليـل فـي موضـع االفتخـار عنـد أهـل البـصرة عامـة، فقـد ورد                      
كتـاب العـين للخليـل، وكتـاب أبـي حـاتم فـي              : أربعة كتب يفتخـرون بهـا علـى أهـل األرض          

أمـا  :  إلـى قبـول كثيـر مـن العلمـاء لـه، يقـول         -رحمـه اهللا  - وقد أشار السيوطي     )٩ ("القراءات
تاب العين المنسوب إلى الخليل فهو أصل في معناه، وهو الذي نهج طريقـة تـأليف اللغـة                  ك

 وقـد أقـرّ بهـذا مـن هـم فـي             )١٠("على الحروف، وقـديماً قـد اعتنـى بـه العلمـاء وقبلـه الجهابـذة               
فـال تـشكنَّ فيـه مـن أجـل أنـه زلَّ فـي حـروف         : أشد مستويات اإلنكار فهذا األزهـري يقـول       

 وفـي العـصر الحـديث مـال إلـى           )١١("ي جنب الكثير الذي جـاء بـه صـحيحاً         هي قليلة ف  ،معدودة  
، )١٢(هــذا الــرأي كثيــرون فــسلموا بنــسبة الكتــاب إلــى الخليــل مــنهم محمــد صــديق خـــان           

إميـل  . ، ود)١٦(أمـين فـاخر  . ، ود)١٥(إبـراهيم نجـا   . ، ود )١٤(عبـداهللا درويـش   . ، ود )١٣(وجرجي زيدان 

                                                 
 .٧٤تقويم اللسان  )١(
  .٥٢، ١٥، ١٢٩، ٧٥تفسير القرطبي  )٢(
  .١/٢٧اء معجم األدب )٣(
  .١١٧، ١١١، ١/١٨حذوة المقتبس،  )٤(
  .١/٢٠٥في أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض  )٥(
  .١/٢٥٩٣تاريخ اإلسالم  )٦(
  .٢/٢٣٧ ، ١/١٥٤ الوافي بالوفيات )٧(
  .٤٥٥المقدمة  )٨(
  .١/٨٣، نور القبس، ١١٠البلغة  )٩(
  .١/٨٩المزهر )١٠(
  .١/٢٩التهذيب )١١(
 . خليل - المعارف اإلسالمية في دائرة )١٢(
  .٢/١٢٢ تاريخ آداب العربية  )١٣(
  .٢٠المعاجم العربية  )١٤(
  .٢٨المعاجم اللغوية  )١٥(
  .١٠دراسات في المعاجم العربية  )١٦(
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، )٤(، ود نعـيم سـلمان البـدري      )٣(الح الفرطوسي ص. ، ود )٢(هادي حسين حمودي  . ، ود )١(يعقوب
إن كتــاب العــين بتأسيــسه : مهــدي المخزومــي الــذي حقــق كتــاب العــين وخلــص قــائالً  . ود

 ". )٥(وبحشوه وبيانه وتفسيره واستشهاده إنما هو كتاب الخليل
 :الفئة الثانية

ر لما كثر الخوض فـي مـسألة نـسبة العـين بـين العلمـاء واتـسع ميـدان التجـاذب ظهـ           
ــارة        ــه  " صــاحب العــين  "مــن العلمــاء مــن رام التوقــف فــي المــسألة فاســتخدم عب ــد نقل عن

لنصوص من الكتاب، ومـن هـؤالء النـووي رحمـه اهللا فقـد رأيتـه يفـزع إلـى تلـك العبـارة عنـد                     
، )٧(، وشــرح صــحيح مــسلم)٦(ســماء واللغــاتمــن العــين، وذلــك فــي كتــاب تهــذيب األ نقلــه 

، )٩(، وكـذلك القاضـي عيـاض فـي مـشارق األنـوار      )٨(والمفهم لماأشكل مـن صـحيح مـسلم      
 و فـي شـرح   )١١( و بدر الدين العيني فـي عمـدة القـارئ       )١٠(وابن حجر العسقالني في فتح الباري     

 علـى الكامـل، وممـن       )١٣(، وكذلك ابـن سـعد الخيـر فـي القـرط           )١٢(صحيح البخاري البن بطال   
عـن العـين كثيـرا، مـسنداً مانقلـه      رأيته يفزع إلى هذه العبارة كثيرا ابن عبـد البـر، فقـد نقـل       

 حـسين نـصار ممـن يثبـت العـين      . دون تحديـد، وقـد عـده د    )١٤()صـاحب العـين   (من أقوال إلـى     
ــا روي مـــن أن ابـــن عبـــد البـــر رواه عـــن    )١٥(للخليـــل ــد، ولعلـــه صـــدر عمـ ، وال أدري عـــالم اعتمـ

                                                 
 .٢٧ المعاجم العربية )١(
  .٦٧-٢٩الخليل وكتاب العين )٢(
  .٢٥محاولة جديدة في دراسة كتاب العين )٣(
 .٣١ي ضوء النقد اللغوي  كتاب العين ف)٤(
ــين )٥( ــق د  ١/٢٧ العـ ــرج بتحقيـ ــاب خـ ــي ود -، والكتـ ــدي المخزومـ ــراهيم   - مهـ ــسامرائي إال أن ابـ ــراهيم الـ  إبـ

 .قرره في مقدمة العين بما قاله في مجلة الحكمة وسيأتي الكالم عليه السامرائي نقض ما
 .٢٧٥ و ٥٩ و ٢٠، ٤/١٢، ٣/٢٩٨)٦(
)١٤٠، ٨٢، ٣/١٣، ١/٧٦)٧. 
 .٧/٣٥١، ٥/٣٣٥، ٣٦٤ و ١/٢٨٨ )٨(
)٢٠٢، ١٤٧، ٩٧، ٦٢، ١/٤٣ )٩. 
 .٢/٤٤١، ٤١٤، ٣١٢، ١/٢٠٣انظر فتح الباري )١٠(
 .٣٩٠-٢/١٨ ،٤١٢ و ٣٤١ و ٣٣٦ و١/٣٣٢عمدة القاري )١١(
)١٦٠، ١٤٥، ٥٤، ٤٩، ٢٨، ١/٢٧)١٢. 
)١٩٧، ١٦٣، ١٣٢، ١٠٨، ١/٨٦)١٣. 
 .٤٣٣، ٢/٣٠٣ -١٣٤، ٩٧، ١/٧٤االستذكار : انظر)١٤(
 .١/٢٧٩عجم العربي  الم)١٥(
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 . )١(عبدالوارث بن سليمان، وأن أبا علي الغساني رواه عن ابن عبد البر
 :الثالثةالفئة 

 ألفـه،  نْأنكر صلة الخليل بن أحمـد بالكتـاب بعـض العلمـاء، ورفـضوا أن يكـون هـو مـَ          
:   إنكـاره فقـال   ىونسبوه إلى الليث بن المظفر، ومن هؤالء أبوحـاتم السجـستاني الـذي رو             

لما ورد كتاب العين من بلـد خراسـان فـي زمـن     : سماعيل بن القاسم البغدادي قالإحدثنا  
أبو حاتم وأصحابه أشدَّ اإلنكـار ودفعـه بـأبلغ الـدفع وكيـف ال ينكـره أبـو                   أبي حاتم، أنكره    

ونُسب اإلنكار إلى أبي علـي القـالي        . )٢ (حاتم على أن يكون بريئاً من الخلل سليماً من الزلل         
إبـراهيم  . قاله أبو حـاتم أيـضا، والحـق أنـه لـيس مـع المنكـرين، كمـا يـرى د                   بسبب روايته ما  

، ألنه جعل أقوال الخليل فـي العـين أساسـا لمعجمـه البـارع      )٤( الحميدعبد العزيز. ود )٣(نجا
وكيـف ال ينكـره أبـو حـاتم         " ومضى فيه ينسب النصوص المنقوله إلى الخليل، ثم إن عبارة           

هي من قول الزُّبيدي ، وليست من قول أبي         " على أن يكون بريئا من الخلل سليما من الزلل          
: هــ فقـد سـئل عـن الكتـاب فـأنكره فقيـل لـه               ٢٠٤ل ت علي، ونُسب اإلنكار للنضر بن شمي     

علـى أن هـذه   " أَوَ خرجت من البصرة حتى دفنت الخليـل بـن أحمـد          : لعله ألفه بعدك ؟فقال   
إن النــضر اشــتغل بتكميــل كتــاب العــين     : الروايــة يعارضــها قــول أبــي أحمــد العــسكري     

ذا ما جعل كثيـرا مـن       ، وه )٦(، ويذكر آخرون أن النضر ألف المدخل إلى كتاب العين         )٥(وأتمه
ــاحثين ــيس فــي          )٧(الب ــاب، ول ــر نفــي نــسبة الكت ــى غي ــضر عل  يحــاولون تخــريج مــا نــسب للن

 من تحمس لنفي نـسبة الكتـاب إلـى الليـث، سـوى      - حسب اطالعي  -أصحاب المعجمات   
ــه، وأشــهرا القــول          ــه وتهجين األزهــري وأبــي بكرالزُّبيــدي ، وهمــا مــن أشــاعا التــشكيك في

                                                 
 .١/٩١ المزهر )١(
 .١٤٣، استدراك الغلط ١/٨٤المزهر  )٢(
 .٢٦المعاجم اللغوية  )٣(
 .١/٩مختصر العين  )٤(
رشـيد العبيـدي    . ، وقد ناقش هذه الروايـة د      ١/٢٥٣، ووفيات األعيان    ٥٧انظر شرح ما يقع فيه التصحيف        )٥(

 .١٨٤في مشكالت في التأليف اللغوي 
 .٨/١/٩٤تراث العربي تاريخ ال )٦(
رشــيد العبيــدي فــي مــشكالت فــي التــأليف اللغــوي  . ، ود١/٢٨١حــسين نــصارفي المعجــم العربــي .مثــل د )٧(

 .١٥نعيم سليمان البدري في كتاب العين في ضوء النقد اللغوي . ،ود١٨٤
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الليث بن المظفر الذي نحـل الخليـل بـن أحمـد تـأليف كتـاب                :"ي يقول بنسبته لليث، فاألزهر  
 وكـالم األزهـري رحمـه اهللا فـي الكتـاب وفـي              )١("العين لينفِّقه باسمه ويرغب فيه مـن حولـه        

الليث مضطرب أشدَّ االضطراب، فهو في النص السابق يرى أن الليث نحل الخليل الكتـاب           
و األكثــر تــرددا وحــضورا مــن بــين أســماء   جملــة، ولــذلك صــار اســم الليــث فــي التهــذيب هــ   

ولــم أر خالفــا بــين اللغــويين أن التأســيس المجمــل فــي أول كتــاب العــين  : العلمــاء، ويقــول
" )٢(ألبي عبد الرحمن الخليل، وأن ابن المظفر أكمل الكتـاب عليـه بعـد تلقفـه إيـاه عـن فيـه                   

رة، وتصفحته تارة بعـد  وقد قرأت كتاب العين غير م: ويقول مدلالً على شدة عنايته بالعين 
ــه صــحيحاً          ــه في ــه، وأمــا ماوجدت ــر من ــع ماصُــحِّف وغُيِّ ــارة، وعُنيــت بتتب ــه إلــى   .... ت فــإني أعزي

فال تشكنَّ فيه من أجل أنـه زلَّ فـي حـروف معـدودة، هـي قليلـة فـي جنـب الكثيـر                    ..... الليث
مـن اتـسموا   م"واألكثر اضـطرابا هـو موقفـه مـن الليـث نفـسه، فهـو           " )٣(الذي جاء به صحيحاً   

ال بسمة المعرفـة وعلـم اللغـة، وألفـوا كتبـاً أودعوهـا الـصحيح والـسقيم، وحـشوها بـالمز              
وهذا صحيح من قول الخليل، وهو كما حكـاه         : ، ويقول عنه  ")٤(المفْسَد، والمصَحَّف المغير  

ســمعت الخليــل فهــو الخليــل بــن أحمــد ال : قلــت للخليــل فقــال، أو قــال: الليــث، وكلمــا قــال
: فالليـث ينتحـل العربيـة ويكـذب، وإن قـال       " )٥(قـال الخليل،ففيـه نظـر     :  وإذا قال  تدليس فيه، 

قلـــت للخليـــل، أو ســـمعت الخليـــل،  : قـــال الخليـــل فهـــو مـــدلس وفـــي قولـــه نظـــر، وإن قـــال  
فــسماعه حــق وحكايتــه صــحيحة،ووثاقة الليــث عنــده موضــع نظــر ولكــن مــن أخــذوا عــن   

ذا الكـالم أدنـى قـراءة، ومـسَّه بـأدنى      الليث كشمر بن حمدويه من الثقات إن قراءة مثل هـ  
فحص، ليـوحي باالضـطراب، بـل وبخطـل القـول ومَيْنـه، ولقـد ظهـر لـي مـن خـالل النظـر فـي                           
ــة بمــا فــي العــين، مــا يكفــي إلدراك أبعــاد منطلقــات األزهــري وأســباب          التهــذيب، والمقابل

ه، وكـل   مادة مهملة، ومـادة مـستعمل     : دعواه، فقد رأيته يقسم مادة كتاب العين قسمين       
مافي العين مما هو مستعمل مذكور عند العرب، فالليث هو من أورده، وكل مـا فـي العـين                

                                                 
 .١/٢٨التهذيب )١(
 .١/٤١السابق  )٢(
 .١/٢٩السابق  )٣(
 .١/٢٨السابق  )٤(
 .٣/٤٣٦التهذيب  )٥(
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من نص على مواد أهملها العرب وهي غير مستعملة عنـدهم، فهـو مـن صـنع الخليـل ومـن        
 )٢("قـال الخليـل  " و)١("قـال الليـث  "عمله، إن المطلـع علـى التهـذيب ليجـد نفـسه بـين عبـارتين                

لى تنـاقض رأي األزهـري وعـدم تماسـك دعـواه وثبـات حجتـه، فالكتـاب                  وهذا أقوى دليل ع   
مقسوم بينهما، وإن هـذا االضـطراب فـي الـرأي واجتمـاع المتناقـضات فيـه، هـو الـذي جعـل                       

 :أحد الشعراء يصوغ أبياتاً على نحو ماقال نفطويه في ابن دريد فيقول في األزهري
ــهْ  ــريُّ وَزَغَــــــــــــــــــــ   األزهــــــــــــــــــــ

 

ــهْ     ــقُ دُغَــــــ ــه حمــــــ   وحُمقُــــــ

 

  دَّعي مــــــــــــن جهلــــــــــــهويَــــــــــــ

 

ــهْ     ــذيب اللَّغـــــ ــابَ تهـــــ   كتـــــ

 

  وهــــــــــــو كتــــــــــــابُ العــــــــــــينِ

 

ــبَغهْ    )٣(إال أنــــــــــه قــــــــــد صَــــــــ
  

 

وأما أبو بكر الزبيدي فقد تلقف الكتاب باألندلس، و هو يرى أن الخليل يجـب أن ينــزّه        
ونحـن نربـأ بالخليـل رحمـه اهللا عـن نـسبة هـذا الخلـل إليـه أو                    : عن نسبة الكتاب إليه يقـول     

إن الكتـاب ال يـصح لـه وال يثبـت عنـه، فقـد كـان              : ة له، والرد عليه بـأن نقـول       التعرض للمقاوم 
جِلَّــة البــصريين الــذين أخــذوا عــن أصــحابه، وحملــوا علمــه عــن رواتــه ينكــرون هــذا الكتــاب   

على أن الـشخص الـذي نقـل الكتـاب إلـى األنـدلس، وهـو ثابـت بـن عبـد العزيـز                        " )٤(ويدفعونه
العــين إلــى األنــدلس، يقــرُّ بنــسبة الكتــاب إلــى       السرقــسطي، وهــو أول مــن أدخــل كتــاب     

قال الخليل كما مر، ويبدو لي أن شـدة نكيـر األندلـسيين             : الخليل، وما نقل عنه مرة إال قال      
علـى الزُّبيــدي  هـو الــذي حملــه علـى االجتهــاد فــي حـشد األدلــة وتنميقهــا، فجـاءت أدلتــه فــي      

وأكثر تماسكا، مع أنـه قـال عنـد    مظهر أقوى مماهي عليه عند األزهري، فهي أقل اضطرابا      
مـع أنـه   " يحفـظ كتـاب الخليـل بـن أحمـد فـي العـين           : حديثه عن إبراهيم بن الوزان النحوي     

هو من يدعو إلى تنـزيه الخليل عن نسبة العين إليه، وستأتي مناقشة حججـه وأدلتـه الحقـا                  
 .ألنها أضحت منطلق الباحثين المنكرين لنسبة العين للخليل 

 :ةالفئة الرابع
رأى كثيـر مــن العلمــاء أن كتـاب الخليــل ال يمكــن أن ينـسب بمجملــه إلــى الخليــل وال    

                                                 
 .هذه العبارة مستفيضة في الكتاب  )١(
هــذه العبــارة كثــر وردهــا فــي التهــذيب أيــضاً، وخاصــة عنــد الحكــم بغرابــة لفــظ أو عنــد قــضية نحويــه أو     )٢(

 .صرفيه أو صوتية أو عند سماع عن العرب
 .٩/٤٧، معجم األدباء ١/٤٧٨في ثمار القلوب  )٣(
 .١/٤٢الشاذلي .  تحقيق د-مختصر العين )٤(
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يمكــن أن ينفــى عنــه، كمــا ال يمكــن أن ينــسب إلــى الليــث جملــة وال يمكــن أن ينفــى عنــه،     
فنسبوا إلى الخليل بعضه، ونسبوا إلى الليث بعضه، وقد اختلفوا فـي الجـزء الـذي يمكـن أن                

يمكــن أن ينــسب إلــى الليــث، علــى أن الكثيــرين    وكــذلك مــاينــسب إلــى الخليــل ومقــداره، 
مــنهم كــانوا يميلــون إلــى أن أول الكتــاب وخطتــه ومنهجــه مــن وضــع الخليــل رحمــه اهللا،       

إنما وقع الغلط فـي كتـاب العـين ألن الخليـل رسـمه ولـم يحـشه، ولـو                 : فاإلمام ثعلب يقول  
مثله، وقد حشا الكتاب أيضا قـوم  كان هو حشاه ما بقَّى فيه شيئا، ألن الخليل رجل لم يُرَ         

، وإنمــا وجــد بنقــل الــوراقين فاختــلّ الكتــاب لهــذه  ةعلمــاء، إال أنهــم لــم يؤخــذ مــنهم روايــ 
وعمـل أول كتـاب العـين المعـروف المـشهور الـذي       : " وأبو سعيد السيرافي يقول )١("الجهة

 الخليل بدائع لـم  أبدع: " وممن يرى هذا الرأي أبو الطيب اللغوي يقول)٢("به يتهيأ ضبط اللغة 
يــسبق إليهــا فمــن ذلــك تأليفــه كــالم العــرب علــى الحــروف فــي الكتــاب المــسمى بكتــاب    

 يـرى   -رحمه اهللا - وابن جني    )٣("العين، فإنه هو الذي رتب أبوابه وتوفي من قبل أن يحشوه          
وأما كتاب العين ففيه مـن التخلـيط والخلـل والفـساد، مـا              : أن ليس للخليل إال الخطة يقول     

وإن كـان للخليـل فيـه عمـل فإنمـا هـو أنـه أومـا                 ... وز أن يحمل على أصغر أتباع الخليـل       ال يج 
وقد مال إلى هذا الرأي فـي    " )٤(إلى عمل هذا الكتاب إيماء ولم يله بنفسه، وال قرَّره وال حرَّره           

والحـق أن رأي ثعلـب هـذا    : العصر الحديث كثيرون منهم د حسين نصار رحمـه اهللا، يقـول    
 )٥("إلى الصحة، ونحن نطمئن إليه وإلى المفهوم العام مـن أقـوال هـذه الطائفـة               أقرب األراء   

 .)٨(عبد العزيز الحميد.  ود)٧(يوسف العش. ود)٦(طنطاوي محمد دراز. ود
 بواعث الجدل حول نسبة العين

يمكن لباحث أن يغفل أثر مسألة التعصب والهوى وتَلَهُّـب الغَيْـرة فـي هـذا الجـدل                   ال

                                                 
  .١/٨٢، المزهر ٣١مراتب النحويين  )١(
  .٣٨أخبار النحويين  )٢(
 .مراتب النحويين  )٣(
  .١/٢٥ ، المزهر ٣/٢٨٨الخصائص  )٤(
  .١/٢٩٠المعجم العربي  )٥(
  .٣٠٨في أصول اللغة  )٦(
  .٥٢٧أولية تدوين المعاجم  )٧(
  .١/٣٠مختصر العين  )٨(
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ب العـين فاضـطراب حجـج األزهـري كمـا مـر سـابقا يـدل عليـه، و قـول أبـي                        الدائر حول كتـا   
وذاكرت به يوماً أبا علـي رحمـه اهللا        : يمكن أن يفسر إال به، يقول ابن جني        علي الفارسي ال  

إن تصنيفه منساق متوجه، وليس فيه التعسف الـذي فـي كتـاب             : فرأيته منكرا له، فقلت له    
 ؟)١("جيـداً أيؤخـذ بـه فـي العربيـة           لغة بالتركية تـصنيفاً    اآلن إذا صنف إنسان   : الجمهرة، فقال 

لكن ذلك الجدل ال يمكن أن يُقْصر علـى هـذه األسـباب، بـل قـد تـضافرت بواعـث وأسـباب              
حملت العلماء ودعت البـاحثين علـى مـرِّ العـصور إلـى ذلـك الجـدل فـي نـسبة الكتـاب، وقـد                  

ــاً غيـــر ميـــت، ال أل   ن أســـبابه ودواعيـــه حقـــائق بقـــي ذلـــك الجـــدل حاضـــراً غيـــر غائـــب، وحيـ
 :ومسلمات غير مطعون فيها وال مشكوك، بل ألنه

  مما يتصل بتواريخ العلوم وتواريخ العلوم العربية ال يـزال ميـدانا فـسيحا يُغـري بالبحـث       -١
 .والنقاش

  أن ذلك الجدل يتصل برواية أقـوال لعلمـاء سـابقين تـرددت كثيـراً فـي كتـب الطبقـات               -٢
راكمـاً نظريـا يبقـى لـه صـدى وطنـين وإن لـم يـدعم بدعامـة، ولـم                    والتراجم، ومثلَّـت ت   
 .يتكئ على سند

  أن طبيعة أغلب كتب الطبقات والرجال مولع بإثبات ماقد قالـه العلمـاء وتنـاقلوه، وإن                  -٣
كــان متناقــضا، ولــذا تــرى فــي الكتــاب الواحــد نقــوال لنــصوص متناقــضة حــول العــين      

  .)٢( له تصوراًيصعب أن تخلص لصاحبه إلى موقف أوتتبين
 : نبت ذلك الجدل ألسباب وبقي حياً ألسباب هي في الغالب

 اختالف نسخه واضطراب رواياته وإن كان لهذين أثر بـال شـك فـي مـادة الكتـاب، إال أن        -١
ذلــك االخــتالف واالضــطراب مــن آثــار مــن تلقَّفــه، ال مــن أثــر مــن ابتدعــه، وقــد اســتدل     

مـن القـدماء فلـم يجعلـوه دلـيال للـشك فـي نـسبة                بهذين أبو بكرالزُّبيـدي ، وأمـاغيره        
  .)٣(الكتاب

                                                 
 .يد عن أثر العصبية في هذا الجدل ، وللدكتور شالش حديث ج٣/٢٨٨الخصائص  )١(
 . ينسبه له٢٤٦فالزُّبيدي رحمه اهللا هو ممن تحمس لتنـزيه الخليل عن العين، وهو في الطبقات  )٢(
، وقد أشار القدماء إلـى تعـدد نـسخ العـين ولكـنهم لـم يجعلوهـا عيبـا يـدفع                   ١٣٩استدراك الغلط :  انظر )٣(

، وانظـر   ٣/٢٤٦،معجـم المقـاييس     ٤/١٣٩٠ااسـتعجم   ، معجم م  ١/١٨النسبة كما في جذوة المقتبس      
. ، مختـــصر العــين بتحقيـــق د ١٣٥-١٠٨، كتـــاب العــين فــي ضـــوء النقــد اللغــوي     ١/٢٧٧المعجــم العربــي   

 .٢٣-٢٠الحميد 
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ـــحََّ عليهــا األزهــري وقــد نــاقش كثيــرون مــن       -٢  اشــتماله علــى التــصحيف وهــذه القــضية أل
 مدى وجودها، مقلِّلين من شأنها ناسبين كثيراً ممـا قيـل إنـه مـصحف إلـى             )١(الباحثين

 .توهم التصحيف 
خليـل، كالنـضر بـن شـميل، ومـؤرج الـسدوسي،         أن الكتاب ظل مجهوال عند أصحاب ال       -٣

، وقد ناقش هذا األمر كثيـر  )٢(وأبي الحسن األخفش، ولم يظهر إالفي زمن أبي حاتم     
يقوم حجة، وال ينهض دليال يسند نفي نسبة الكتـاب        وخلصوا إلى أنه ال      )٣(من الباحثين 

تـي ألفـت منـذ    عن الخليل، وفي نظري لو أن الباحثين والمحققين قابلوا نصوص الكتـب ال         
القرن الثالث بما في العين لوجـدوا أن كتـاب العـين حاضـر غيـر غائـب، ولقـد أوردت فيمـا                       
سبق نقوال عن العين فـي كتـاب البـديع البـن المعتـز، وفـي كتـاب الـدالئل للسرقـسطي،                      
وفي كتاب البيهقي، ومن ينظر في كتـاب غريـب الحـديث إلبـراهيم بـن إسـحق الحربـي                    

 .في العين لتطابق التام بين بعض األقوال فيه، وبين ما مثالً، سيجد ا٢٨٥-١٩٨

 يقول الخليل يقول الحربي

طيَّبهـا لهـم،    " عرَّفها لهم : "قوله: وقال الخليل "
 : وأنشد

 أال رب يومٍ قد لهوت وليلةٍ 
 ")٤(   بواضحة الخدين طيبة العرف

األكــــل والــــشرب فــــي : الرتْــــع: "وقــــال الخليــــل
 ماشــاءت، والالخــصب، رتعــت اإلبــل إذا أكلــت

 " عرَّفها لهم: "قال اهللا  عز وجل
 :طيبها، وقال: أي

 أال رب يوم قد لهوت وليلة         "
 ")٦(بواضحة الخدين طيبة العرف

األكل والشرب في الربيع رغدا، رتعـت       : "الرتْع
 ")٧(والرتع اليكون إال في الخِصْب.... اإلبل رتعاً

                                                 
العـين فـي   "نعـيم سـلمان البـدري لهـذا األمـر فـصال فـي كتـاب                 .، وقـد أفـرد د     ١/٢٧٤المعجم العربي   : انظر )١(

 لفظــا فقــط ، وقــد  ٢٤إنــه مــصحف ، ولــم يثبــت إال : وردّ كثيــرا ممــا قيــل " ١٠٦-٣٣ضــوء النقــد اللغــوي مــن  
فــال تــشكنَّ فيـه مــن أجــل أنــه زل فــي  : " بــسالمة لغـة الكتــاب فقــال ١/٢٩اعتـرف األزهــري فــي التهــذيب  

 " .حروف معدودة ، هي قليلة في جنب الكثير الذي جاء به صحيحا
 .١/٨٤،المزهر ١٤٤استدراك الغلط : انظر )٢(
 .٩الحميد.  ، مختصر العين تحقيق د٥٧، الخليل وكتاب العين١/٢٨١المعجم العربي : انظر )٣(
 .١/١٨٩غريب الحديث  )٤(
 .٢٠/١٢٢عرف .العين )٥(
 .١/٢١٢غريب الحديث  )٦(
 .٦٨-١/٦٧العين رتع  )٧(
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 ")٥(يكون الرتع إال في الخصب

 تــدل علــى اشــتغال  ،ألقــوال واالســتدراكات التــي ذيلــت عليــه كمــا ســيأتي    كمــا أن ا
 .العلماء به منذ وقت مبكر

االضـــطراب فـــي تطبيـــق مبـــدأ الكميـــة فـــي تقـــسيم أبـــواب الكتـــاب، فمدرســـة التقليبـــات    -٤
المعجمية تقـسِّم وتـصنِّف األلفـاظ بحـسب الثنـائي والثالثـي والربـاعي والخماسـي، وفـي                   

فـي الثالثـي   " زلزل وصرصر"ب وخلط فأدرج الرباعي المضاعف    كتاب العين حدث اضطرا   
ــه ابــن جنــي        " زلَّ صَّــر"المــضاعف  ، )١(وجعلهمــا جميعــا مــن الثنــائي، وهــذا األمــر قــال ب
 ووجهــوه توجيهــات متباينــة، ومــسألة معرفــة    )٣(، وقــد ناقــشه البــاحثون )٢(والزُّبيــدي

علـم التـصريف فـضال عـن     الثنائي والثالثـي والربـاعي ال تخفـى علـى مـن شـدا شـيئا فـي              
الخليل، ويبدو لي أن الغفلة ممـن جعلـوا هـذا عيبـا يوسـم بـه عمـل الخليـل و صـنيعه،                         
ولو تذكروا األسس التي بنى الخليل كتابه عليها، لما ألحوا على هذه المـسألة وتلـك         

 :األسس هي
 األساس الجذري 
 األساس الصوتي 

 األساس التقليبي 

 األساس الكَمِّي
ســـاس الثالـــث، هـــو الـــذي أملـــى علـــى الخليـــل جمـــع الثالثـــي المـــضاعف    وإخـــال أن األ

والرباعي المضاعف في باب واحد هو الثنائي، ألن تقاليبهما اثنان كما هو الحال فـي الثنـائي،                 
وليس صنيع الخليل على كل حال بمنفرد فقد تـداخلت األصـول فـي كثيـر مـن المعجمـات         

  .)٤(المتقدمة والمتأخرة

                                                 
 .٣/٢٦٦في الخصائص  )١(
 .١/٨٥، وهو في المزهر ١٤٥استدراك الغلط  )٢(
 .١/٢٧عبد العزيز الحميد في مختصر العين.  ود١/٢١٠ي في المعجم العربي منهم نعمة العزاو )٣(
ثـره فـي بنـاء    أتداخل األصـول اللغويـة و  "عبد الرزاق الصاعدي بعنوان. الدراسة القيمة التي أعدها د    : انظر )٤(

 . وما بعدها٧٧٤المعجم، وخصوصا ص
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 وناقـــشها )١(شـــياء علـــى مـــذهب الكـــوفيين وقـــد أورد هـــذه المـــسألة   أن فـــي الكتـــاب أ-٥
 . ، وبينوا أن التعلُّل  بها غير مقبول، ألنها غير صحيحة، وال واقعة)٢(الباحثون

، وقـــد وضـــح  )٣( االستـــشهاد بـــالمرذول مـــن أشـــعار المحـــدثين، وقـــال بهـــذه الزُّبيـــدي       -٦
ج التبــاين مــنهج غيــره مــن   أن طريقــة الخليــل فــي االستــشهاد واالحتجــا )٤(البــاحثون

 .التعويل على من يوثق بفصاحتهم
 :أقوال العلماء في العين

أشـــار العلمـــاء منـــذ زمـــن متقـــدم إلـــى اشـــتمال نـــسخ العـــين علـــى أقـــوال لعلمـــاء     
و متــأخرين عــن طبقتــه وجيلــه و دون مرتبتــه العلميــة ومنزلتــه، وهــذا    أمعاصــرين للخليــل 

ت الــشك فــي الكتــاب، وفــي صــحة نــسبته  االشــتمال كــان مــن أبــرز األمــور التــي اســتدع  
 هــذا مــن أبلــغ  هــو الزُّبيــدي فقــد عــدَّ- فيمــا أعلــم-للخليــل، وأول مــن أشــار إلــى هــذا األمــر

ومـن الـدليل علـى مـا ذكـره          : يقول ،األمور التي توجب نسبة الكتاب إلى الليث بن المظفر        
ما وقع فيه من    أبو العباس من زيادات النساخ فيه،اختالف نسخه و اضطراب رواياته إلى            

أخبرنـا المـسعري عـن أبـي عبيـد ،وفـي            : فألفينـا فـي كثيـر     ....... الحكايات عن المتأخرين    
بعضها قال ابن األعرابي وقال األصمعي فهل يجوز أن يكون الخليل يروي عن األصمعي 

 ".؟)٥( عن المِسْعريوابن األعرابي أو أبي عبيد فضالً
ليــه  وصــار عنــد بعــضهم حجــة فــي موضــع  وقــد ارتــضى كثيــر مــن البــاحثين مــا أشــار إ 

وقد أتحـول إلـى شـيء آخـر     : "يقول د إبراهيم السامرائي وهو أحد محققي الكتاب     ،تسليم
 كـان هـذا فـي أعـالم      ،حملني على نسبة الكثير مما جاء فـي كتـاب العـين إلـى غيـر الخليـل                 

لعــين إن كتــاب ا: لــيس لــي أن أقــول : الرجــال الــذين ورد ذكــرهم فــي كتــاب العــين ، أقــول   
 الطـرف عـن   وإذا كان لي أن أغـضَّ .....  وأنا أجد في شواهده أبياتا للمحدثين        ،صنعة الخليل 

                                                 
 .١/٨٥، المزهر ١٤٥استدراك الغلط  )١(
. ، د١٣٧نعيم اليدري في كتاب العين فـي ضـوء النقـد اللغـوي     . ، د ٦٢رويش في المعاجم العربية     عبد اهللا د  . منهم د  )٢(

 .٢٥عبد العزيز الحميد في مختصر العين 
 .١/٨٣، المزهر ١٤٢استدراك الغلط  )٣(
دري فــي كتــاب العــين فــي ضــوء النقــد   بــنعــيم ال. ، د١/٢٦٨حــسين نــصار فــي المعجــم العربــي   . مــنهم د )٤(

 .١٣٦اللغوي
 .١٩٧استدراك الغلط  )٥(
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ابن األعرابي وغيره من اللغويين األوائل الذين ذكروا في مواد العين فكيـف أقـول وأنـا أرى         
 " .)١(ابن قتيبة وغيره ممن عاصروه؟ ثم كيف أصل إلى معرفة األعراب وهم ثالثة عشر

 الظــاهرة فــي الكتــاب غريبــة حقــا ولكنهــا ليــست بفريــدة ، غريبــةٌ ألن كتابــا أو   إن هــذه
وثيقة تحتوي على أقوال لمن ليسوا في طبقة كاتبهـا تـدفع إلـى الـشك واالسـترابة ،وليـست            

 .)٢(بفريدة ألن مكتبتنا العربية فيها ما يماثل هذا
تجـاه الكتـاب علـى    إن تراوح األمـر بـين االسـتغراب واإللـف جعـل البـاحثين والعلمـاء           

 :هذا التقسيم
 قسم ينكر الكتاب للخليـل ألجـل تلـك النقـول ويجعلـه لليـث بـن المظفـر علـى نحـو مـا                    -١

 .)٤( والسامرائي)٣(نراه عند الزُّبيدي
 قسم يرى أن يدًا غير يـد الخليـل أسـهمت فـي حـشوه وجمـع مادتـه، علـى نحـو مـا نـرى                   -٢

ليهم سـابقا وقـد رأيـت بعـض هـؤالء           عند ابن جني، وعند كثير من الباحثين أشرت إ        
 .)٥(في العين من أقوالمثل د حسين نصار يشاركون في تخريج ما 

 بــن أحمــد، ويخــرج مــا وجــد فيــه مــن نقــول علــى         للخليــل قــسم يــسلم بــأن الكتــاب    -٣
 .تخريجات يرى أنها تدفع الشك وتصحح النسبة للخليل 

 :وتلك التخريجات أخذت االتجاهات اآلتية
ــاحثينالحمــل بعــض   )١ ــادات أدخلهــا الليــث فــي       ب ــى أنهــا زي  تلــك اآلراء و النقــول عل

وتــصرِّح روايــة :  حــسين نــصار. بنــصيحة أســتاذه الخليــل، يقــول دالكتــاب أخــذاً
 أيــضا إلــى جانــب اإلمــالء والحــوار بحــض الخليــل إيــاه علــى الــسؤال عمــا     الليــث
 العـين، إذ   فيه و إثباته في الكتاب، وكان لهذه النصيحة أثرها الخطيـر فـي      شكَّ
 أن الليث أخذ يسأل من قابلـه مـن األعـراب والعلمـاء ويبحـث عـن روايـات                     يبدو

 " .)٦(غير الخليل من األثبات ويدخلها دون تحرُّج
                                                 

 .٣٧٨مجلة الحكمة  )١(
 .فنوادر أبي زيد قد اضطربت وأدخل عليها النساخ ما حمل أبا زيد على أن يهم بالبراءة منها )٢(

 . وما بعدها ٢٣٧أبو زيد األنصاري ونوادر اللغة : انظر 
 .١٩٧استدراك الغلط )٣(
 .٣٧٨مجلة الحكمة )٤(
 .٣٩٥-١/٣٩٠انظر المعجم العربي )٥(
 .١/٢٩١السابق )٦(
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أن الخليل أو الليث ربما أدخل بعض تلك العبارات، فهي زيادة أصيلة فـي الكتـاب،                ) ٢
 وربمــا كــان  :والــبعض اآلخــر زيــد الحقــا بفعــل النــساخ، يقــول د حــسين نــصار    

 دون عمـرو الخليل أو الليث هو الذي أدخل عبـارات أبـي خيـرة وأبـي مالـك وأبـي                  
أن ينسبها إليهم ألنهـم جميعـا ممـن روى عـنهم الخليـل فـي كتابـه، ولكـن ال                     
ــيلة فـــي       ــر األصـ ــادات غيـ ــد مـــن الزيـ ــارات ابـــن األعرابـــي وأبـــي عبيـ شـــك أن عبـ

  " .)١(الكتاب
صـــروه مثـــل أبـــي الـــدقيش ويـــونس وســـيبويه  ال غرابـــة أن ينقـــل الخليـــل عمـــن عا) ٣

واألصمعي وأبو زيد فهذه أسماء مألوفة في كتب اللغـة، والخليـل بعـد أن رتـب                
ــه األكبــر أخــذ يــضع المفــردات أو يحــشو     األبــواب ونظــم المــواد وكــان هــذا همَّ

 . وقد مال إلى هـذا التخـريج د        ،الكتاب، فاعتمد على كتيبات معاصريه أو تالمذته      
 وخــصوصا فــي تفــسير مــا فــي العــين مــن   )٣( عبــد اهللا درويــش.ود )٢(أحمــد أمــين

 .نقول عن المعاصرين للخليل 
أن الوراقين في العصور اإلسالمية األولـى كـانوا يـضيفون إلـى صـلب الـنص مـا ذكـر                     ) ٤

على هامشه أو بين أسطره من تعليقات لبعض اللغويين الذين قرؤوا الكتـاب،      
ائـدة، وقـد مـال إلـى هـذا د عبـد اهللا درويـش              منهم بأن ذلـك يزيـد مـن الف         اعتقاداً
 . به ما في العين من أقوال لمن جاؤوا بعد الخليل مفسراً

 الـواردة عـن المتــأخرين عـن طبقـة الخليـل يعــود إلـى بعـض العلمــاء        الحكايـات أن ) ٥
 كما حصل من محمد بن منصور الذي نسخ نـسخة مـن       ،الذين نسخوا الكتاب  

 علـي   )٤(نـسخ مـن نـسخة محمـد بـن منـصور           كتاب العين من نسخة الليث، ثم       
 .بن مهدي الكسروي 

 ما ورد في العين من أقوال كما يبدو لي، وإني أللحظ على الحـديث  تخريجاتهذه هي  
 :عن تلك األقوال ما يأتي

 تلك األقوال ما يصح أن ينسب إدراجه في الكتاب للخليـل نفـسه ،كمـا سأوضـح                  في أن   -١

                                                 
 .١/٢٩٥السابق )١(
 .٢/٢٧٠ضحى اإلسالم  )٢(
 .٧١المعاجم العربية )٣(
 .١٣٥،العين في ضوء النقد اللغوي٤٨انظر الفهرست )٤(
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 .عند إيراد تلك األقوال 
 كثير من األقـوال ال يـصح بحـال أن تكـون لمؤلـف الكتـاب، سـواء أكـان         إدراجنسبة  أن   -٢

الخليل أم الليث، وذلك بالنظر إلى طبيعتها االستدراكية أو االعتراضية علـى مـا ورد          
 . في الكتاب، كما سيظهر الحقا

اس  من األقوال ال يمكن تخريجها على أنها من صنعة الليث، لكونها أقوال أن   كثيرا أن   -٣
 .جاؤوا بعد الليث وبعد الخليل

 أن تلــك األقــوال ظلــت محــل حــديث للكثيــرين ممــن درســوا المعجــم العربــي ومثــار          -٤
شبهة حول الكتاب، إال أنها لم تفرد بتحليـل وال بدراسـة، مـع عظـم خطرهـا، كمـا                    

 .أنها محل إهمال عند من عني بتحقيق الكتاب 
ردت أسـماؤهم فـي الكتـاب مـا يـشتمل       أن في حديث بعض العلماء والباحثين عمـن و   -٥

علــى االضــطراب فقــد أشـــاروا إلــى ورود اســم المــسعري، وال وجـــود لــه فــي العـــين         
المطبوع ،كما أشار البعض إلى اسم ثعلب وأبي عبيد وعيسى بن عمر ويونس بن              

 .)١( حبيب واألصمعي وأبو زيد األنصاري وكراع و الزجاج
وع ، فهل اطلع مـن أشـار إلـيهم علـى نـسخ       هؤالء في العين المطب    ألسماء وال وجود   

لـــم يطلـــع عليهـــا المحققـــان ؟ أم أن المحققـــين أســـقطا بعـــض أســـماء الـــرواة ؟ أم أن        
 الحديث عن وجود أسماء بعض العلماء في العين هو الذي جعل هؤالء الباحثين         استمراء

 دون ، ألن حــديث التــسليماألخيــريــدرجون أســماء هــؤالء العلمــاء تزيــدا؟ إننــي أرجــح هــذا    
 .التحري هو ما انطبع به أغلب الحديث عن هذه األقوال

والذين وردت أقوالهم في العين من العلماء من حيث التعيين على قـسمين فقـسم               
 :، وقسم غير معين وال محدد )٢(معين محدد االسم

                                                 
،ود حــسين نــصار فــي المعجــم العربــي  ٢/٢٧٠أشــار إلــى هــذه األســماء أحمــد أمــين فــي ضــحى اإلســالم    )١(

 .٢٥نجا في المعاجم اللغوية . ، ود٧١لعربيةعبداهللا درويش في المعاجم ا. ،ود١/٢٩٢
 .هما  فلم أدر من. وإن كان بعضهم معين االسم إال أنه غير معروف عندي مثل موسى ورافع  )٢(
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 :جـهــولـونمـال:القسم األول
"  ذكـر بعـضهم  " "همقـال بعـض   "قـال غيـره     " "قال غيـر الخليـل    "عبارات ترددت في العين    

، والعبارتـان   العـين  ذكـرت فـي       إليهـا أقـواالً    مـسنداً " قـال بعـض العلمـاء     " "قال بعض النـاس   "
األوليان جاءتا لالستدراك على ما قال الخليل، وإيـراد هـاتين العبـارتين واضـح أنـه لـيس مـن                     

 أثبتـه   بكالم اآلخرين على كالمه، وال أن يرد مـا    الخليلصنع الخليل فال يمكن أن يستدرك       
ــيال علــى أن مؤلــف          ــا دل ــارتين ال يمكــن أيــضا أن تكون هــو بمــا قــال غيــره، ولكــن هــاتين العب
ــارتين يستحــضر أن مؤلــف       الكتــاب شــخص ســوى الخليــل، إن مــن اســتدرك بهــاتين العب

 وكنايـة   ،قـال غيـر الخليـل     : الكتاب هو الخليل، ولذا استمر يـشير إليـه تـصريحا مـرة فيقـول              
 .ه قال غير: مرة أخرى فيقول

 وأما ما أشير إليه من أقوال بالعبارات األخرى، فإن طبيعتها االسـتدراكية تقتـضي أن    
 فيــه فــي أزمنــة  زيــدت لنفــي نــسبة الكتــاب عــن الخليــل، لوضــوح أنهــا   صــالحاال تكــون دلــيال 

 :متعاقبة، نظراً لآلتي
  إليه مـن أصـحاب تلـك األقـوال فقـد نـسبت ألنـاس آخـرين وهـي فـي                 توصلت يدل عليه ما     -١

 .أغلبها أقوال مضادة مناقضِة لما قرره الخليل 
 ليست في المعجمات التي صدرت عن العين واتخذتـه أصـال، ولـو كانـت                األقوال أن تلك    -٢

 والقالي مع عِظَم خطرها وبالغ ، وابن دريد،فيه لما صارت محل تجاهل عند األزهري   
 .أهميتها

 غيــرُ قــال(( )١( مــادة عهــن وممــا أســند إلــى مجهــول مــن أقــوال فــي العــين مــا ورد فــي  
 وهـذا القـول اسـتدراك بـذكر معنـى            .النَّخلَـةِ  لُـبِّ  مـن  يَقْـرُبُ  الذي السَّعَفُ العَواهِنُ: الخليل

مـن   )٢( فهو في التهذيبالمعجماتنسب إلى عدد من العلماء في  فات الخليل تقييده، وقد
 مـــن قـــول )٤(كـــم مـــن كـــالم ابـــن األعرابـــي، وفـــي المح)٣(قـــول األصـــمعي، وفـــي المقـــاييس

 .  من قول أبي عبيد)٥(اللحياني، وفي المخصص

                                                 
)١/١٠٨ )١. 
 .١/٣٢عهن  )٢(
 .٤/٢٧٦عهن )٣(
 .١/٤٠عهن  )٤(
)٥/٤٧٥ )٥. 
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ــارة    )١( وفــي قطــع  ــرُ" عنــد الحــديث عــن المقطعــات وردت عب  الثيــابُ هــي: الخليــل غي
وهـذا التحديـد الـداللي لكلمـة        ". آخـر  لَـونٍ  علـى  ثَوْبٌ وتَحْتَها واحدٍ بَدَنِ على األلوان المختلفةُ

ولـو وجـد فـي كتـاب العـين أصـالة لمـا          ،المعجمـات  المقطَّعات من الثياب لـم أقـف عليـه فـي          
 وال ســيما مــع هــذا االضــطراب والتــدافع الحاصــل فــي الــسمات والمحــدِّدات الدالليــة    ،أهمــل

 .)٢(لكلمة مُقَطَّعات منذ زمن مبكر
 وعـن  ،القـاف  بفتح القَدام وقِيلَ ،قادِم جمع سَفَر من القادِمون: مُالقُدَّا ( )٣(وفي قدم 

فلـم أطلـع    ، لـم يـرد فـي غيـر العـين     المستدركو هذا المعنى  ). الجَزَّار: قُدّاموال: الخليل غير
الجَــزَّار ال عــن الخليــل، وال عــن غيــره ال أصــالة وال تــصحيفا،  : فــي المعجمــات علــى أن القُــدَّام

وإنما التي بمعنى الجزار هي القُدَار، وقد أوردهـا الخليـل فـي هـذه المـادة عنـدما عـرض لقـول          
 :المهلهل

  بالصوارم هامَهُم       ضربَ القُدَار نقيعةَ القُدَّاملنضربُإنا 
 وقـد غفـل المحققـان    ،مصحفة دخلت نسخة العين زيادة    " الجزَّار: القُدَّام"  فالكلمة  

 . أهملت لماعن هذا، ولو كانت من تصحيفات الخليل أوغيره من المتقدمين 
 قيــاس غيــر علــى مُكَثِّعَــةٌ: أحمــد وأبــ قَــالَف.امــرأة مُكَثِّعــة :  قــال الخليــل)٤( وفــي كثــع

، وأمـا   األخـرى ولم يرد هذا القول في التهذيب وال المعجمات         ". العرب به تكلمت أن وعسَى
 قـد : أي مُكَثِّع لَبَن: الخليل غير وعن : "القول المنسوب إلى غير الخليل في هذه المادة وهو       

أكثــع " ه الــصيغة، وبــصيغة بهــذ)٥(المحــيطوهــو فــي المعجمــات فهــو فــي "فوقــه زُبْــدُهُ ظهــر
 .)٦(في التهذيب" السقاء

ــسُ ")٧( وفــي علــس  ــالعَ: الخليــل غيــر وقــال الــسّمين الــشِّواء والعَلْ ــذي سيْلِ  لــيس ال

                                                 
)١/١٣٨ )١. 
 .ع والتاج قطعاالختالف في تحديد سمات المقطعات في اللسان قط: انظر )٢(
)١/١٧٢ )٣. 
)١/١٩٦ )٤. 
)١/٢٩ )٥. 
)١/٨٩ )٦. 
)١/٣٣٣ )٧. 
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 ولم يورد الكلمـة  )١(، وقد نسب هذا القول لليث في العباب     "ذلك بين المهزول وال بالسمين
: يسلـِ العَ: عمـرو  أبـو  وقـال : " قـائال  عن أبي عمـرو الـشيباني    أوردهااألزهري عن العين، وإنما     

 جعلهــا ممــا حكــاه كــراع وفــي المــادة قــول آخــرعن   )٣(وفــي المحكــم")٢(المنــضج الــشواء
 : هوالعَلَس
ــرَاد: العَلَـــس: غيـــر الخليـــل" ــذا القـــول موجـــود فـــي المحـــيط  ".القُـ  )٥( والمحكـــم)٤(وهـ
 .لم يورده الخليل  استدراكات ما فهو من )٦(والعباب

  أداة ألنه لفعُمُ على الدّواء فيه يجعل الذي: عُطمُسْلا " )٧( وفي سعط
ولــم أقــف علــى أن   "بــشيء ولــيس  بالكــسر :غيــره  وقــال بنائــه  أصــل والمَــسْعَطُ 

 -فيمـا أعلـم  -، وليس مـن قائـل إنهـا بالكـسر سـماعا عـن العـرب        األصلالكسر فيه هو    
 .)٨(وإنما تكسر قياسا على أصل الباب في أسماء اآللةوهو غير وارد فيها

 أطعمتـه : وأزلعتـه   عـاً لْزَ عـه لَزْيَ عـه لَزَ خَتْل في شَيْء استالب: مجزوماً لزَّلْعُ ا )٩(وفي زلع 
  .انزلـع  وقـد  ،زالـع  فأنـا  ،مكانـه  مـن  فأبنته قطعته الشَّيء زلعت: غيره  قَالَ .يأخذه شَيْء في

و منـــسوب للمفـــضل بـــصيغة )١٠(والقـــول بـــأن زلـــع بمعنـــى االقتطـــاع موجـــود فـــي التهـــذيب 
 .تازدلع

ــسُالع " )١١(وفــي عفــس  ــسُ والرجــل  ......اإلبــل ســوق شــدة :فْ  إذا لــهجْرِبِ المــرأة يَعْفِ
ــ ،زتهــايْجِعَ علــى ضــربها ــالَ افــسهعِوتُ هاسُيعافِ ــ فــي المعاركــة: المعافــسة: غيــره قَ  أو دّجِ

                                                 
 .١/١٥١على  )١(
 .٢/٥٩ على –التهذيب  )٢(
 .١/١٧٤على  )٣(
 .١/٣٦٦على  )٤(
 .١/٣٦٦على  )٥(
 .١/١٥٠على  )٦(
)١/٣٢٠ )٧. 
 .٤/٩١انظر الكتاب  )٨(
)١/٣٥٦ )٩. 
 .٢/١٣٧زلع  )١٠(
)١/٣٣٩ )١١. 
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 وقال: ، فقد قال)١(والقول بصيغة أخرى غير منسوب ألحد في التهذيب       " باللّع وأصله ،بعِلَ
 ".ويعالجها يمارسها أي األمور يعافس فالن: الممارسة: لمعافسةا: غيره

  عَيْهَامٌ: كَرُوالذ.........العياهمة الناقة الماضية  " )٢(وفي عهم
ــةٌ: بعــضهُم وقــال سُــرْعَتُها: وعَيْهَمَتُهــا هــذا  و" عُــذافرٍ وعُيــاهِمٌ عُــذَافَرة مثــلُ عُياهِمَ

 . )٣("القول منسوب ألبي عمرو في المقاييس
 وهــذا بــه يُتَلَفَّــعُ ألنَّــه اللِّفــاعُ هــو: بعــضُهم وقــال ،الغَلــيظُ الكِــساءُ: اللِّقــاعُ ")٤(وفــي لقــع

 )٦( فـي فقـه اللغـة   وكـذلك  منـسوب لليـث،   )٥( بأن الكلمة بالقاف في التهذيب   والقول"أعرَفُ
إنهـا بالفـاء إنمـا هـو األزهـري كمـا فـي        :  والـبعض الـذي اسـتدرك وقـال     ،هي من كـالم الليـث     

 .هذيبالت
  :قال.  ألنه جديد يسمى جَذَعاًوالدهر ")٧(وفي جذع

 الجَذَعُ األَزْلَمْ يديه عليّ ألقَى ... بمنزلةٍ منكم أكُنْ لم لو بِشْرُيا
 .فيه يكْدَحَ أن يقدرُ ال أحداً ألنَّ؛ أزْلَمَ الدهرَ صيّر
ــالُ ــدْحٌ: يُقَ ــزَلَّم قِ ــزَّلمٌ وفــرسٌ مُــسَوَّى: أي مُ ــمُ: بعــضهم وقــال ،امُــصَنَّع كــان إذا مُ  األَزْلَ

 فـي هـذا     باألسـد وتفـسير األزلـم     " هـو الـدهر      نَّمـا إ ،خطـأ  وهذا ،األسد هو البيت هذا في الجَذَعُ
  فـي العـين أقـرب مـا       الموجـودة  عن بعـضهم، ولكـن العبـارة         )٨(البيت موجود في المقاييس   

ذا القول خطأ، هو األسد، وه: وقيل: "في حواشي ابن بري فقد قال ابن منظور        تكون إلى ما  
 ثم  استدركهافابن بري   " )٩(قول من قال إن األزلم الجذع األسد ليس بشيء        : قال ابن بري  

 .أضيفت إلى العين

                                                 
 .٢/٦٥عفس  )١(
)١/١١٠ )٢. 
 .٤/١٧٥عهم  )٣(
)١/١٦٧ )٤. 
)١/١٦٥ )٥. 
 .للثعالبي في الفصل الرابع عشر )٦(
)١/٢٢١ )٧. 
 .٣/١٩،زلم ١/٤٣٧جذع  )٨(
 . زلم -لسان العرب  )٩(



 

 أقوال الرواة والعلماء في معجم العين وإشكالية النسبة ٧٨ 
 سعود بن عبداهللا آل حسين. د

  .لحملها أشهر رةشْعَ لتمام به وسُمّيت أقربت: أي عُشَراء وناقة ")١( وفي عشر
 بل: قَالُوي ،حمل: والتعشير بالتعشير العهد حديثة ألنها عُشَراء سُمّيت بل: ويُقَالُ

 : الفرزدق قَالَ نتاجها ينتظر أقرب قد وبعضها بعضها نُتِجَ قد التي النوق اسم العشار
 عِشاري عليّ حَلَبَتْ قد فَدْعاءَ       وعمّةٍ جرير يا لك خالةٍ كم

 بالتعـشير  العهـد  حديثـة  ألنّهـا  عـشاراً  سـمّاها  وإنّمـا  لـبنٌ  للعشارِ ليس: بعضهم لَقا 
 ، ولـيس    )٣(، والمحكـم  )٢(ا القول المنـسوب إلـى الـبعض فـي المقـاييس           وهذ" المطافيل وهي

 . في الكتب التي صدرت عن العين كالتهذيب 
 . فماتَ الموتُ أماته أيْ ،شَعُوب شعبته: ةيللمن قَالُي ")٤(شعبوفي 

 هـذه : يُقَـالُ  ال ،والم ألف فيه تدخل وال ينصرف ال المنية اسم شعوب: بعضهم وقال 
 : وفي هذه المادة قول آخر هو. )٥(ا القول البن السكيت كما في المخصصوهذ" الشَّعوب

: )٦( قـال فـي المحـيط      ،ولعل هذا من قـول أبـي حـاتم        ".نكرة يكون بل: بعضهم وقال"
 .حكى أبو حاتم الشعوب 

والمـراد  " أيـضاً  يـذكر : بعـضهم  وقـال  ،تُؤنّثُ الحديدِ ودِرْعُ يُذكّر المرأةِ دِرْعُ: )٧( عوفي در 
كمـــا فـــي  " هكـــذا قـــال اللحيـــاني  : " أوردهـــا ابـــن ســـيده قـــائال   والعبـــارةم اللحيـــاني، ببعـــضه
 . )٩( وقاله الحربي في غريب الحديث)٨(المحكم

ــرَعُ ")١٠(وفــي تــرع  ــرِعَ،  اإلنــاء امــتالء: التَّ ــرَعُ تَ تْ اً يَ ــرَتْوأَ تَرَعــ  ال: بعــضهم قــال تُعْ
 )١١(علهـا األزهـري فـي التهـذيب    وقـد ج  " أتـرع  ولكـن  االمـتالءِ  موضع في اإلناء تَرِعَ أقول

                                                 
)١/٢٤٨ )١. 
 .٤/٣٢٥عشر  )٢(
 .١/١٢٥عشر  )٣(
)١/٢٦٤ )٤. 
)٢/٧٢ )٥. 
 .١/٢٩٤شعب  )٦(
)١/٢٩٦ )٧. 
)١/٢٠٢ )٨ 
)٢/٦٩٤ )٩. 
)٢/٦٧ )١٠. 
 .٢/١٥٩ترع  )١١(
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 )١(مــن كــالم الليــث مــع أنهــا فــي العــين مــسندة إلــى الــبعض دون تعيــين، وابــن فــارس   
تَرِع اإلناء وقـول الـبعض أتـرع       : أسندها للبعض دون تعيين، والخليل رحمه اهللا يقول       

هــي مــن عمــل "قــال بعــضهم" ممــا يظهــر ويوضــح أن عبــارة ، وتَعَقُّــبعليــهإنمــا هــو رد 
 . )٢(الجوهري أسندها للبعض دون تحديد وكذا ،مُعَقِّب

 اليَرَقـان  مـن  وآفـةٌ  عاهـةٌ  خاصّـةً  زرْعَهُـمْ  أصـابَ  إذا القـومُ  وأعـاهَ  الزَّرْعُِ عاهَ") ٣(عوهوفي   
  . ..)والسَّقَم بالعاهاتِ المجنّبِ قذف: ( قَالَ فأفْسَدَهُ ونحوه

، وابـن   )٤(التهـذيب م ابن بَزْرج في     و هي من كال   "  مَعُوهٌ فهو الزَّرْعُ هَعِي: بعضُهم وقال
 . )٥(بَزْرج عبد الرحمن من طبقة األصمعي

 يَهِيـعُ  هـاع : بعـضهم  وقـال  ،وهاعاً هيعة يَهاعُ هاع الحرص سوء: لهاعُا ")٦(هوعوفي  
 وواضـح أنـه أضـيف إلـى مـا فـي             )٧(وهذا القـول هـو عـين مـافي الـصحاح          " وهَيَعاناً وهَيْعَةً هُيُوعاً

 .لو كان فيه أصالة لما أجمعت الكتب الصادرة عنه على إهماله العين استدراكا، و
 والنـون  العَـداءِ  مـن  هـو : بعضهم قَالَ ،الرِّجْلِ في وعَسَرٌ اءٌوَالتِ: والعِنْدَأْوَة )٨(وفي عدو 

 )١٠( منـسوب إلـى بعـضهم، وأمـا فـي المقـاييس            )٩(هـذا القـول فـي التهـذيب       " زائـدتانِ  والهمزة
 .فمنسوب إلى الخليل

 : قَالَ اقلِعْطاطاً الرجُلُ اقلَعَطَّ )١١(عطوفي قل
  .....طاطِ الرأسِ مُقْلَعِطِّ بأَتْلَعَ
ــنْخَفِضِ مُنْحــدرٌ أيْ ــطَّ: غيــرُه وقــال ،مُ ــدَّ اقْلَعَ ــدَّ واقْلَعَ ــضَى إذا واجْلَعَ ــبالد فــي مَ  علــى ال

                                                 
 .١/٣١٧في المقاييس ترع  )١(
 . ترع-الصحاح )٢(
)٢/١٦٩ )٣. 
 .٣/١٦عودة  )٤(
 .٣٨، مرويات شمر ٨/١/٣٣٥تاريخ التراث العربي : انظر )٥(
)٢/١٧٠ )٦. 
 .هوع )٧(
)٢/٢١٥ )٨. 
)٢/٢٥١ )٩. 
 .٤/٢٥١عدو  )١٠(
)٢/٢٩٣ )١١ 



 

 أقوال الرواة والعلماء في معجم العين وإشكالية النسبة ٨٠ 
 سعود بن عبداهللا آل حسين. د

 .)٢(، والعباب)١(في التهذيب وهو" وجهه
 : األخطل قَالَ جُوشِنْ المَرْزَ من: عَنْقَزُال") ٣(وفي عنقز

 بالعَنْقَزِ ربُّكَ وحَيَّاكَ       خالدٍ أبَا سَلمْتَ سلَمْأ أال
 .)٥( والتهذيب)٤(هذافي الصحاح. الحِمار جُرْدان العَنْقَزُ: بعضهم وقال

 ريٌّقِعَبـا : بعـضُهم  وقـال  ،بالهـاء  الواحـدة  البُـسُطِ  مـن  ضَـرْبٌ : والعَبْقَـريُّ  )٦(وفي عبقـر  
ــعَجَ بــذلك أراد فــإن ــريٍّ مْ ــعُ ال المنــسُوبَ ألنَّ يكــونُ ال ذلــك فــإنَّ عَبْقَ ــسبةٍ علــى يُجْمَ  وال ،نِ
ــاعيُِّ ســيَّما ــعُ ال الرُب ــاعِمِّي الخثعمــي يُجْمَ ــيُّ وال بالخَث ــالبِيِّ المُهَلَّب  أن الإ ذلــك يجــوز وال بالمَه
 حَـضاجِرِ  إلـى  نْـسِبُه تَ شَـيْءٍ  نحـوُ  االسْـمِ  تَمـامِ  بعـدَ  الجماعـة  بنـاءِ  علـى  اسْـمٌ  يُنسبْ يكونَ

وهـذا  "  عبـاقِريٌّ : فيقـال  عَبـاقِر  إلـى  كذلك ويُنسَبُ ،وسَراويليٌّ حَضاجريٌّ: فيقال وسَراويل
 وجعلـه األزهـري مـن كـالم         ،، وغيـره  )٧(الكالم حول جمع المنـسوب موجـود فـي التهـذيب          

 . )٨( البعض المشار إليه فالمراد به أحد القراءوأماالحُذَّاق ،ومنهم الخليل 
 أخْلَـفَ : بعـضهم  وقـال  مُحْلِـف  فهـو  الحُلُـمِ  رِهـاق  جـاوزَ : الغُـالمُ  حْلَـفَ أ ")٩(وفي حلف 

.  ألنـه هـو الـذي أورد روايـة الكلمـة بالخـاء ثـم اجتهـد فـي ردهـا                )١٠(و المراد به األزهري   " بالخاء
 فـي  سُـمّي  قـد  شـيء  كـلّ : العُلَماءِ بعضُ فقال ،فيها اختُلِفَ قد كهةُالفا: " قال )١١(فكه وفي

 فاكهـةً  يأكـل  ال أن حَلَـف  ولـو  ،فاكهـةً  هينُـسم  ال فإنّـا  والرّمّـان  العنب نحو الثِّمار من القرآن
 القـرآن  فـي  كـرّر  وإنّمـا  ،ةٌفاكهـ  الثّمـار  كـلُّ  :آخـرون  وقال ،حانثاً يكنْ لم ورُمّاناً عِنَباً فأكَل

                                                 
 .٢/٢٩٣قلعط  )١(
 .١/٣٠٧قلعط  )٢(
)٢/٢٩٣ )٣ 
 .عنقر  )٤(
 .٣/١٨٣عنقر  )٥(
)٢/٢٩٨ )٦. 
 .٣/١٨٧عبقر  )٧(
 .٢/٣٠٥المحتسب :  انظر-الجحدري وابن محيض وغيرهما " عباقري"قرأ  )٨(
)٣/٢٣٢ )٩ 
 .٥/٤٤حلف  )١٠(
)٣/٣٨١ )١١ 
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ــان ونخــلٌ فاكهــة فيهمــا ® جــل و عــز فقــال ــل لتفــضيل )١( 〉ورُمّ ــ النخْ  ســائر علــى انوالرُّمَّ
 والــبعض الــذي أســند إليــه هــذا الكــالم قــد صــرح   ... ،العربيــة اللغــة أســلوب وذلــك ،الفواكــه
 اللَّحْـم  لمنشولة إنّها: النّاس بعض قال )٢( وفي نشل  ، هذا هو النعمان ابن ثابت     بأناألزهري  
ــذٌ: بعــضهم وقــال ،أصــوب والنّاشــلةُ  وقــد نــسب". منــشولة أعــرف وال اللَّحْــم منهوشــةُ فَخِ

 ومَنْـشُولَة  ناشِـلة  عَضُد لها قيل العُضد دَقَّت إذا :قول منشولة إلى األصمعي، قال ابن سيده      
 لـم يعـرف إال عـن        القـول فـإذا كـان      " )٣(األصـمعي  الحجـاز،  أهـل  كـالم  فـي  أعْرَفُهما األخيرة

 . على العيناستدراكاطريق األزهري، فهو بال شك عندي مما أضيف 
تة ال يمكن أن تكون للخليـل وال لليـث ألن التـأليف فـي               ووجدت في الكتاب قراءة مثب    

اللغة واعتمـاد المؤلفـات مـصادر ينقـل عنهـا لـم يأخـذ موقعـه فـي أواخـر القـرن الثـاني، وألن                     
مضمون ذلك النص لم يشتهر بين أصحاب المعجمات، فمادة خنسر لم ينقـل عـن العـين      

: قـرأت فـي كتـاب    ")٥(العـين  ومع ذلـك ورد فـي   )٤(منها شيء كما يظهر من خالل التهذيب     
ــسير، وهــم الــذين يــشيِّعون الَجنــائز    ــرة واحــده خِنْ والداللــة التــي أثبتــت فــي العــين   " الخَنَاسِ

 مما يوضـح بجـالء أن هـذه اإلضـافة وقعـت ممـن قـرأ العـين                  )٦(ليست في المعجمات اللغوية   
 .واشتغل به في أزمنة متأخرة

@    @    @ 

                                                 
 .٥٥سورة الرحمن  )١(
)٦/٢٦٤ )٢. 
 .١/١٣٨المخصص  )٣(
 .٧/٦٦٧خنسر  )٤(
 .٤/٣٣٢خنسر  )٥(
 .التهذيب السابق: انظر )٦(



 

 أقوال الرواة والعلماء في معجم العين وإشكالية النسبة ٨٢ 
 سعود بن عبداهللا آل حسين. د

 :المعـينـون:القسم الثاني
 الكتاب على أكثـر مـن عـشرين اسـماً كلهـا مـذكورة فـي تـاريخ علـم اللغـة                    يشتمل

 :العربي عدا ثالثة وهم 
  أبو أحمد حمزة بن زرعة-٣ موسى      -٢      رافع  -١

فهؤالء الثالثة لم أستطع أن أصـل إلـى زمـنهم ومعـالم شخـصياتهم ومـوقعهم فـي                   
ء مـنهم مـن كـان فـي زمـن        أعـراب فـصحا   : الدرس اللغـوي وأمـا البقيـة فهـم علـى قـسمين            

 :الخليل ومنهم من ليس في زمنه وهم
 .أبو الدقيش، أبو ليلى، عرام، أبو خيرة، زائدة، مبتكر، مزاحم، حماس

 :وأما العلماء من البصرة والكوفة وبغداد فهم
أبو عمرو بن العالء، أبو عبيدة معمر بن المثنى، أبو عبيد القاسم ابن سالم، سـيبويه،    

 .القاسم بن معن، أبو سعيد الضرير، الليث، القتيبيابن األعرابي، 
 :أبو الدقيش 

، أعرابـي فـصيح، سـكن البـصرة، و عاشـر الطبقـة األولـى                )١(أبو الدقيش القناني الغنوي   
 وذكــر ،مــن اللغــويين، أمثــال الخليــل، والنــضر بــن شــميل، وأبــي حنيفــة الــدينوري، وشــمر         

ــه  ــاعر اهللاأبوحيـــان التوحيـــدي رحمـ ــد )٢( أنـــه شـ  )٣(تكـــرر اســـمه فـــي المعجـــم العربـــي  ، وقـ
 متعلق بالشعر، وبعضهامتعلق بتوضـيح داللـة، وبعـضها        وأسندت له روايات كثيرة بعضها    

متعلــق بــإيراد صــيغة اســتعملها الفــصحاء لأللفــاظ، وفــي تهــذيب األزهــري نقــول عنــه، مــن     
 طريق كتاب العين، و من غيـر طريـق العـين، بـل مـن طريـق أبـي عبيـدة وشـمر، والنـضر بـن               

، كمـا  ةشميل، وأبي زيد، وابـن دريـد، وقـد وردت أقوالـه فـي العـين فـي جميـع أجزائـه الثمانيـ               
سيأتي في أقواله، وقد تعددت صيغ ماحكي من أقواله في تلك األجزاء، فكـان مـن الغالـب                  

ــا     : فيهــا أســلوب االســتفهام، واالستفــسار   ــدقيش ماكــذا؟ وســألت أب ــا أو قلــت ألبــي ال قلن
قـال أبــو الـدقيش، أو إسـناد التفـسير الــداللي     : لوب إسـناد الروايـه  الـدقيش عـن كـذا، أو بأســ   

                                                 
 .٨/١/٤٦، تاريخ التراث العربي ٤/٤٢٧ظر الفهرست، الوافي بالوفيات ان )١(
: قـال أبـو فيـد   : ١/٥، وقـال فـي األمثـال للـسدوسي     ))الـدقيش (( وذكره باسم    ٣/٨٩في البصائر والذخائر     )٢(

 .قد خرجت جنادعه       والشر ليس وادعه :        يقول: سمعت أبا الدقيش
 .١/٤٢٠،٤٠٥،٣٨٥،٣٢٩،التهذيب ٨٤٩،٦٥١،١٣٠انظر مثال الجمهرة  )٣(
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إليه، بعبارة وهو قول أبي الدقيش، ويظهر فيما دار بين الخليـل وبينـه، ذلـك األسـلو ب الـذي        
دار بــه الكــالم بــين عبــداهللا بــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا، وبــين نــافع بــن األزرق، وذلــك فــي    

ا يكون الحديث عما حكاه، أو خالف فيه، وحينا بمعارضة          اآلتية قريبا،وحين " العَصْد" كلمة  
قوله بأقوال اللغويين والفصحاء اآلخرين، وال سيما أباخيرة وحِماسا األعرابيين، وقد وقف         
الخليل بين أقوالهم موقف الموازن المختار، المرجح لما يسنده الدليل، على نحو ماسـنرى        

 الدقيش، بقـول أبـي خيـرة، ورجَّـح قـول أبـي       فقد عارض الخليل قول أبي    " الموق" في كلمة   
، وقـد تنـاثرت هـذه       "امـرأة بِظْريـر   "الدقيش، مستشهداً بالحـديث، وكـذلك فعـل فـي كلمـة             

األقوال في الكتاب من أوله إلى آخره بتشابه بين األساليب، وهو دليل على االرتبـاط الوثيـق       
من الطبيعة التي تكون عليها     بين األول واآلخر من الكتاب، وما أسند ألبي الدقيش قد خال            

أساليب االسـتدراك فـي المعجمـات، فـأقوال أبـي الـدقيش لـم تـورد علـى سـبيل رد مـا أورد                       
الخليــل، وال علــى ســبيل تكميــل مافاتــه مــن دالالت أو نقــصه مــن شــواهد، بــل علــى ســبيل      
تأسيس مادة الكتاب، ولم أقف على رواية من هذه الروايات قد أسندت إلى الليث عـن أبـي    

: هل لك في زُبدٍ ورُطَب؟ فقـال : قال ليث ألبي الدقيش: " الدقيش، إال مرة واحدة، وهي قوله   
بأسـلوب  "هلـل "وهـذه الروايـة فـي مقدمـة الكتـاب، وقـد وردت فـي مـادة                  " أشدَّ الهلِّ وأوحاه  

ونقلــت فــي المعجمــات بهــذه الروايــة، ممــا يؤكــد إدراج عبــارة  " قــال الخليــل ألبــي الــدقيش"
على كل عبـارة نقلـت فـي        " قال الليث " زيادة   -رحمه اهللا -د استمرأ األزهري    ، وق "قال ليث "

قـــال أبـــو الـــدقيش، وســـمعت أباالـــدقيش وســـألت أبـــا  "العـــين عـــن أبـــي الـــدقيش، بـــصيغة  
 ".الدقيش

ــدقيش : قــال ليــث : "لتكــون ــدقيش غيــر     " قــال أبــو ال مــع أن روايــة الخليــل عــن أبــي ال
سمعت أبا الدقيش يقول في     : لخليل أنه قال  وأخبر عن ا   "ةمستغربة، فقد ورد في الجمهر    

 ومـــن األقـــوال والمرويـــات المنـــسوبة ألبـــي )١("بُـــزوز العـــراق مـــن قُزُوزهـــا وخُزُوزهـــا: كالمـــه
 :الدقيش في العين

ــاني مثــل قــدْ    " ــوٌّ      فــإن صــيرت الث ــه التــشديد فقلــت هــذه ل ــو اســما أدخلــت علي  وهــل ول
 ،دت وداال علـى دال ثـم أدغمـت وشـدَّ    ،او زدت واوا علـى و     ،بـة تْ حسنة الكِ   وهذه قدٌّ  ،مكتوبة

                                                 
 .١/١٣٠الجمهرة  )١(
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  : والحرف الثالث كقول أبي زبيد الطائي،فالتشديد عالمة اإلدغام
  عناءاً وإن لوّإن ليتاً         ليت شعري وأين مني ليتُ

 ؟طـب بـد ورُ  قلـت ألبـي الـدقيش هـل لـك فـي زُ             : قـال ليـث    ،ا حين جعله اسما   د لوّ  فشدَّ
وقد وردت هذه الرواية في موقـع      " )١( الالم حين جعله اسما     فشدد ، وأوحاه  الهلِّ فقال أشدَّ 

، )٣(وهــي هكــذا فــي التهــذيب  :......" قــال الخليــل ألبــي الــدقيش  " بــصيغة )٢(آخــر مــن الكتــاب 
روى أهـل الـضبط     : قال ابـن حمـزة    : ، وقد أكد ابن بري أنها من رواية الخليل فقال         )٤(اللسان

 بلفــظ )٦(وفــي االشـتقاق " )٥(قائــل هـو الخليـل  عـن الخليـل أنــه قـال ألبـي الــدقيش أو غيـره فال     
في دقـش  و )٨(والمحكم" )٧(وكذا في الجمهره"قلت ألبي الدقيش : وذكر عن الخليل قال  "
يـت بمـا ال    فتكنَّ: قلنـا ، ولـم أسـمع لـه تفـسيرا    ، قـال ال أدري ؟ مـا الـدقيش  :قلنا ألبـي الـدقيش   "

وابـن  " )٩(حَـتْم ء ال قيـاس وال      ى بمـا شـا     من شاء تـسمَّ    ، األسماء والكنى عالمات   : قال !تدري
قلــت ألبــي الــدقيش وفــي   : قــال الليــث :  جعلهــا مــن كــالم ليــث، فقــال  )١٠(جنــي فــي المــبهج 

ــرة ــم)١١(الجمهـ ــونس : )١٢( والمحكـ ــال يـ ــتقاق   : قـ ــي االشـ ــدقيش، وفـ ــا الـ ــألت أبـ ــال: )١٣(سـ : قـ
واحتجوا بما ذكره الخليل بزعمهم أنـه سـأل أبـا الـدقيش، وقـد حـدا بـابن دريـد إلـى عبـارة                         

 ذكـرت   )١٥( والمقـاييس  )١٤(شكك استبعاده أن يسأل الخليل عـن شـيء، وفـي التهـذيب            الت
                                                 

)١/٥٠ )١. 
)٣/٣٥٢ )٢. 
 .هلل )٣(
 .هلل )٤(
 . هلل-لسان العرب  )٥(
)٦٠ )٦. 
)١/٤٧٤ )٧. 
)٢/١٢٧ )٨. 
)١/٥،١٩٠/٣٤ )٩. 
)١/٢٥ )١٠. 
)١/٣٤٧ )١١. 
)٢/٤٨٠)١٢. 
)٤)١٣. 
 .٣/١٣٥دقش)١٤(
)٢/٢٨٩،٢٣٦)١٥. 
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 ".سئل أبو الدقيش"بلفظ 
ــدقيش   ")١(وفــي عــصد  ــي ال ــ :قلــت ألب ــا العَ ــ قْ قــال تَ؟دصْ م ــر نجِيدة فــي الطِّصِليبــك العَ ي

 ، نعـم  : قـال  ؟ هل تعرفه العـرب العاربـة ببواديهـا        : قلت ،داصْد عَ صِعْد يِ صَ تقول عَ  ،دةصَعْبالمِ
 :يالنأما سمعت قول غَ

          .................  عاصدُه السيرُنَّل مما مَحْعلى الرَّ
 : وقـال بعـضهم    ،ة رأسـه  فَّـ د لخِ صِعـْ الـذي يَ  به النـاعس    بَّ شَ ،أي يذبذب رأسه ويضطرب   

 ".العاصد في هذا البيت هو الميت وهو خطأ
أبـو  "قـول إلـى الليـث وحـذف          هـذا القـول بتغييـر الـصيغة، وإسـناد ال           )٢(وقد أورد األزهري  

 . "الدقيش
وهـو فـي    "هوَعَـتِ المِـدَّةُ فـي الجُـرْحِ، ووَعَـتْ جايِئَتـُ           ": قـال أبـو الـدُّقَيْش     ) ٣(-وعـي -في  و 

 . دون إسناد)٥( بتغيير في الصياغة،وهو في المحكم)٤(التهذيب
 : قال لبيد، الناقة الجسيمة السمينة:ومكُلْعُ " )٦(وفي علكم

 لكومُ عُ بازلٌوي الحدائقَرْ تَ     ورةطُقْ مَشيةٌرَ به جُبكرتْ
ــ     رَ قولــه جُ  والمقطــورة المطليــة  ، وهــو موضــع ،شرَشــية يعنــي ناقــة منــسوبة إلــى جُ

 بإسـناد القـول   )٧(وهـو فـي التهـذيب   " م سـنامها  ظـَ  عِ :هاتُمَكَلْ عَ : قال أبو الدقيش   ،رانطِبالقَ
  .إلى الليث

ــ ")٨(وفــي ســرع  الواحــد ،ن علــى الــشوك والحــشيش دود تكــو:روعسْــسروع واألُواليُ
 : قال امرؤ القيس، والجمع األساريع،روعةسْروعة وأُسْيَ

 لحِ إسْي أو مساويكُبْ ظَ أساريعُ     كأنه نثْ شَ غيرِصٍخْطو برَعْوتَ

                                                 
)١/٢٨٨ )١. 
 .١/٣التهذيب  )٢(
)٢/٢٧٢ )٣. 
)٣/٢٦٠ )٤. 
 .١/٣٣٩وعي  )٥(
)٢/٣٠٩ )٦. 
 .٣/٣٠٨علكم  )٧(
)٢/٣٣١ )٨. 



 

 أقوال الرواة والعلماء في معجم العين وإشكالية النسبة ٨٦ 
 سعود بن عبداهللا آل حسين. د

 ألن الظبـاء    ، نـسبها إلـى الظبـي      : وقـال أبـو الـدقيش      ،يـا بْنسب الدود إلى رمـل يـسمى ظَ       
 ونحـن  :اريع قـال سَ الياء لغة وجمعه يـَ  وضمُّ،أكل النملكما ت ،تأكل هذا الضرب من الدود      

  .وليس في التهذيب" ف رَسُلى مع عجْفة ويُرْمي تلك الدود السُّسَنُ
نـدين فـي الـذراع ممـا         زعـم أبـو الـدقيش أنهمـا طرفـا الزَّ           ،اعوع والكـَ  الكُ ")١(وفي كوع  

والكاع طرف الزنـد    ،  و أخفاهما  وه ،د الذي يلي اإلبهام   ف الزنَّ رَوع منهما طَ   والكُ ،غيلي الرسْ 
 مسند لليث دون أبـي الـدقيش، وكـذا          )٢(وهو في التهذيب  " وعسُرْ وهو الكُ  ،صرنْالذي يلي الخِ  
 . فهو فيه دون ذكر ألبي الدقيش)٣(في المحكم

 ،عـا وْوع لَلـُ  والفعـل مـن هـذا الع يَ   ،لقُ سيء الخُ، أي حريص العٌرجل هاعٌ  ")٤(وفي هوع 
اعـة ويقـال الالعـة بالمـين التـي تغازلـك وال              والمـرأة اللَّ   ،لواع والالعين وعا ويجمع على األ   وُولُ

ومقابلـــة "  واألول قـــول أبـــي الـــدقيش،اعـــة بهـــذا المعنـــى هـــي اللَّ:يـــرة قـــال أبـــو خَ،تمكنـــك
ــدقيش   -القــولين ــرة عمــل لغــوي أصــيل ، لكــن األزهــري حكــاه       ب قــول أبــي ال قــول أبــي خي

عن أبي الدقيش خطأ، ألن الالم فاء وهي التشدد،         منسوباً إلى الليث، وضبط الكلمة بالمين       
وقد أورد هـذه الروايـة وأشـار إلـى          " اللَّعَّة: " والذي في التهذيب ، والمحيط أن أبا الدقيش قال        

 .أبي الدقيش
 التـي فيهـا،   قالقُـزَح الطرائـ  : قال أبو الدُقَيْش " حين تحدث عن قوس قُزَح       )٥(وفي قزح 

، وقـد انتقلـت هـذه الحكايـة عـن أبـي الـدقيش إلـى                 " شـيطان  اسـم : القُـزَح : قُزْحـة : الواحدة
 دون )٧( يجعلهــا كالعــادة مــن طريــق ليــث،وهي فــي الفــائق)٦(المعجمــات فهــي فــي التهــذيب

قـال الخليـل حكايـة     : ")٨(ذكر للحاكي أهو الخليل أم الليـث؟، وفـي شـرح ديـوان الحماسـة        
 ". قُزَحطرائقة، واحده قُزَحَة، والجمع: تقزيحة: "عن أبي الدقيش

                                                 
)٢/١٨١ )١. 
 .٣/٤١كوع  )٢(
 .٢/٢٠٠كوع  )٣(
)٢/٢٥٠ )٤. 
 .٣/٣٨في  )٥(
)٤/٢٨ )٦. 
)٣/١٩٠ )٧. 
)٣/٢٧٧ )٨. 



 

 عربيةمجلة العلوم ال ٨٧ 
 هـ١٤٣١ رجب عشر سادسالعدد ال

هـنّ النّـسور تـستدير     : فقـال . وسألتُ أبا الدُّقَيْش عن المُدَوِّمـةِ الطّـواحي        ")١(وفي طوح 
ويقــال :" قــال)٣( بإســناد الــسؤال إلــى الليــث وفــي حبــو     )٢(وهــو فــي التهــذيب  "حــوالي القَتْلَــى 

 :حبا بعضها إلى بعض وأنشد: للمسايل إذا اتصل بعضها ببعض
 "      .................هُتَحْبُو إلى أَصْالبه أمْعاؤُ
وهــذا " كــل مِــذْنب بقــرار الحــضيض: تتــصل، والمِعَــى: تحبــو ههنــا: وقــال أبــو الــدقيش

 .)٤(القول في التهذيب
 تفـسيره   : البن مائة الحاء والساء أي ال محسن وال مسيء ويقال          ويقال")٥(وفي حوح 

. حأحـأت بـه وحاحيـت بـه       : لحا وهو أمرٌ للكَبْش عند السّفاد، يقـا       : أنّه ال يستطيعُ أن يقول    
 " .وأُحُو أُحُ: وقال أبو الدُّقَيْش. حَأْحَأْ : قال أبو خيرة

: الطّويـل مـن الخَيْـل والنّـاس، وسـمعت أبـا الـدُّقَيْش يقـول               : لْهَبُالسّ: )٦(سلهبوفي  
 ".لفي الجسم والطُّو. هبة في الخيللْامرأة سَرْهَبة كـ السَّ

خاً، إذا جَلَسَ جُلُـوس المُـتَعَظِّمِ فـي نفـسه، حكـاه            أَكْمَخَ الرّجلُ إكما  : )٧(كمخوفي  
هكـذا  : لنا أبو الدُّقَيْش، فَلِبسَ كِـساءً لـه، ثـم جَلَـس جُلُـوسَ العَـرُوسِ علـى المِنَـصّة، وقـال                     

 ".يُكْمِخُ من البَأُوِ والعَظَمة
 عَلَيْـه، تريـد بُعْـدَ       رَفْعُـكَ يَـدَكَ فـي رَمْـيَ الـسَّهْم إلـى أَقْـصَى مـا تَقْـدِرُ                 : لْخُالزّ: )٨(لخوفي ز 

 :وة، قاللْالغَ
     .................  من مائةٍ زَلْخٍ بمريخٍ غالْ

 ".الزَّلْخُ أَقْصىَ غاية المغالي: فقال. وسألت أبا الدقَيْش عن هذا البَيْت بعَيْنِه
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 ".شفَقَسَ فُقُوساً، هكذا أخبرنيه أبو الدُّقَي: وإذا ماتَ المَيِّتُ يقالُ ")١(وفي فقس
هـو الـذي    : قْبِ قـال  كالقَمَر الـسّ   :وسألتُ أبا الدُّقَيْش عن قول أبي دُواد       ")٢(وفي سقب 

 ". هامتَألَ وتَم، عَام في كل شيءٍ من نحوِ
ــ ")٣(وفــي مــوق ــ والمــاق مُ، فــي قــول أبــي الــدقيش ، مــؤخر العــين:وقالمُ  ومــؤخر ،مهادَّقَ

 : مآخيرهـــا ومآقيهـــا:العـــين وآمـــاق ، ومقـــدم العـــين مـــا يلـــي األنـــف،دغالعـــين ممـــا يلـــي الـــصُّ
 وقـد وافـق الحـديث       ، ومقـدمها  ،ر العـين  خَّؤَوق مـن مـُ    مع مـُ  دْ كل مَ  : قال أبو خيرة   ،مقاديمها

 ومـن  وقـه مـرةً  ل مُبـَ جاء فـي الحـديث أن رسـول اهللا كـان يكتحـل مـن قِ       "قول أبي الدقيش    
، بـاختالف فـي    )٤(، وهذا القول في التهذيب ومن مؤخرها مرة،مه مرةدَّقَ أي مُ"ل ماقه مرةبَقِ

 )٥(وقـد وردت الحكايـة فـي الفـائق       " إنه غير معـروف   : الصياغة، وقد علق على الحديث فقال     
  .فنسبها إلى الليث

 قالـه   ،ر ونجـد  وْ الطعم ينبت فـي جبـال الغـَ         شجر طيب الريح مرُّ    : الشثّ ")٦(ثث ش وفي
  : قال في صفة النساء،أبو الدقيش

  المذاقة والطعمُوءُوفي عينه سُ       ه ريحُبُجِعْ يُثِّ الشَّوفيهن مثلُ
ن سَ حـَ  أي مـن النـساء مثـل الـشثِّ        ،ى  فلْ ال ينبت بنجـد وأظنـه الـدِّ        ثُّ الشَّ :قال حماس 

 وفــي مخبرتهــا وصــحبتها مــا يخــالف منظرتهــا مــن ســوء خلقهــا وخبــث غرضــها       ،المنظــر
 . "وعيوب نفسها فمثل الشاعر بها

 وامـرأة   ،البظر وهـو معـروف    بـ ه لـسانها    ر شـبَّ  ريظْ قال أبو الدقيش امرأة بِ     ")٧(بظروفي  
قـول   و رتشـِ رت وأَ طِبعضهم بطرير ألنها قد بَ      وروى ،ابة الطويلة اللسان  رير وهي الصخَّ  ظْبِ

وألبي الدقيش في العين أقوال مبثوثة في الكتـاب مـن أولـه              "أبي الدقيش إلى الصواب أقرب    
 :  فيإلى آخره كلها يتصل بمادة الكتاب المؤسِّسة له، تجدها
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٢٣٤،  ٢٣١،  ٨٥،  ٨٣،  ٥/٣٥ - ٢٠٩،  ١٥٧،  ١٢٢،  ٤/٩٣ - ٤١١،  ٣١٦،  ٢٧٧،   ١٥١،   ٢/٣٤٧ ،
، ٢٩٧، ٢٨٨، ٢٣٢، ٧/١٦٩ - ٢٩٩، ٢٣٩، ٢١٦، ١١٢، ٨٢، ٤٣، ٦/٣٣، ٣٨٢، ٣٢٢ الكاشــر، - ٢٦٤
٣٩٤، ٣٦٨، ٣٣٤، ٣٠٥، ٢٩٦، ٢٦٣، ١٩٥، ٨/١٢٢ - ٤٠٤.  

 :أبوليلى 
 إلــى أنــه أحــد األعــراب الــذين  )١(لمــصادرلــم أقــف علــى اســم لــه، وإنمــا أشــارت بعــض ا  

 مــن أنــه )٢(ســزكين. انتقلــوا إلــى الحواضــر، وأخــذ عــنهم اللغويــون، ويبــدو أن مــاخلص إليــه د
ممن عاشوا في الربع األول من القرن الثالث صحيح، يؤيده ظهور ما يفيد بمعاصـرته عرّامـا                 

ام، فأنكرهــا مثــل بــن األصــبغ الــسلمي، فقــد عرضــت آراؤه التــي دونــت فــي العــين علــى عــر    
، وبعضها لم يعرفه أبو ليلى، وعرفـه عـرَّام مثـل الحـديث     "شرعا"ماحدث في تفسير كلمة   

وحينـا  " الـصناع "وحينـا يجمعـان علـى عـدم معرفـة كلمـة مثـل كلمـة                 " العمش"عن كلمة   
وقـد رويـت أقـوال أبـي ليلـى اللغويـة       " العـصف "يفسران كلمة واحدة بتفسيرين مثل كلمة   

ي عــن أبــي الهيــثم فــي تهــذيب اللغــة، ولكــن غالــب مــاورد فــي العــين مــن  مــن طريــق المنــذر
أقوالـه لـم يـرد فــي التهـذيب، ممـا يـدل علــى أنهـا ليـست فـي نــسخة العـين األصـلية وطبيعــة            
أقواله المروية فـي العـين تـدل علـى طبيعتهـا االسـتدراكية ممـا يـدل علـى أنهـا أدرجـت فـي                          

 فـــي أول القـــرن الثالـــث كتـــاب العـــين  العـــين تعليقـــات عليـــه بعـــد أن اســـتعرض اللغويـــون 
 .وشغلوا بمادته العلمية 

سن عمـال وال خيـر   حـْ  األعفك الذي ال يُ : وقال أبو ليلى   ، األحمق :كفَعْاألَ )٣(عفكففي  
  : قال،عنده

 رِسَعْ ثم األَلِدَحْك األَفَعْاألَ          رِطَيْ ألم تعجب لقول الضَّصاحِ
 بإسـناد   )٤( استدرك أبو ليلى موجود في التهـذيب       فأبو ليلى استدرك داللة جديدة، وما     

  .)٥(الكالم إلى الليث وكذا هو في التاج

                                                 
 .الفهرست )١(
 .٨/١/٦٤في تاريخ التراث العربي  )٢(
)١/٢٠٦ )٣. 
)١/٢٠٩ )٤ 
 .عفك )٥(
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 إذا بــسطت ثوبــا وجمعــت فيــه   ، يقــال عكمــت المتــاع أعكمــه عكمــا  )١(عكــموفــي 
 قـال   ، والعكمـان عـدالن يـشدان مـن جـانبي الهـودج            ، فيكون حينئذ عكمة   ،متاعا فشددته 

 والهــودج ، وتكــون علــى البعيــر،همــا ثيــاب النــساء همــا شــبه الحقيبتــين تكــون في:أبــو ليلــى
 .) ٢(وإضافة أبي ليلى في توضيح داللة العكمين ليست في المعجمات عدا المحيط ،فوقهما

  :قال سعد بن مسمع )٣(وفي عجم
 ............          مِجَعْ المَوَلْ لو كان حُةٍحَبْذا سُ
 وألنـك إذا رأيتـه قلـت سـبحان      وهـو محاسـنه  ،حات الوجـه بُ ذا جمال وهـذا مـن سـُ        :أي

ــ لــو كــان محمــود الخُ: أي،"لــو كــان حلــو المعجــم " وقولــه ،اهللا  ولكنــه ،ر كــان قــد تــم أمــره بْ
ومـا أضـافه أبـو ليلـى قـد          ه  تـ  المعجـم ههنـا المـذاق عجمتـه ذق         : قال أبـو ليلـى     ،ربْجمال دون خُ  

 .خلت منه المعجمات العربية
ــ"وفــي عــرش  ــ: البيــتشُرْوعَ ــ،فهقْ سَ  : قــال أبــو ليلــى .يهــا بالخــشب  طُّ:بئــرش الرْ وعَ

 أعالهـا بالخـشب     شُعـرَّ  فيُ ، ألنهـا رملـة    ك الطـيَّ  سِمـْ  األسـفل واألعلـى فـال تُ        رخوٌ تكون بئرٌ 
  :قاة عليه فيستقون قال ثم تقوم السُّ،طوى موضع الماء بالحجارةبعدما يُ

 ائمُوش الدعرُ من تحت العُلَّاستَ       إذا  روش بقيةٌابات العُثَمَوما لِ
وكــالم أبــي ليلــى ال زيــادة فيــه، ولكنــه توضــيح وبــسط لمــا أورده الخليــل ال يخــرج عــن   

 .طبيعة االستدراك وال يمكن أن يجهله الخليل
سـتدرك  اوقـد   ، الواحدة بالهاء  ، ويبس .اضمَّعيشوم ما هاج من الحُ    ال: )٤(وفي عشم 

 كأنهـا شـوك تتخـذ       ،سل محدد الـرأ   سَ هي عندنا نبت دقيق طوال يشبه األَ       :أبو ليلى، فقال  
ــ فــأبو ليلــى قــد وجــه داللــة العيــشوم توجيهــاً مغــايراً لمــا أورد    ،ر الــدقاق المــصبغةصُمنــه الحُ

 .الخليل، وهذا يدل على أن هذا الكالم ال يمكن أن يكون من صنيع مؤلف الكتاب
وأقوال أبي ليلـى مبثوثـة فـي الكتـاب وهـي بكثـرة فـي الجـزء األول والثـاني، وطبيعتهـا                   

 :ها وارد بمثل ما أوردت من أمثلة، وهي فيوأسلوب
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٣٠٥،   ٢٩٦،   ٢٩٥،   ٢٩٢،   ٢٨٧،   ٢٨٠،   ٢٧٧،   ٢٦٧،   ٢٦٤،   ٢٥٤،   ٢٥٣،   ٢٢٣،   ٢٢٢،   ١/٢١٩ ،
٥٩،  ٢٧،  ٢/٨ - ٣٤٤،  ٣٤٢،  ٣٣٧،  ٣٣٣،  ٣٢٩،  ٣٢٥،  ٣٢٤،  ٣١٩،  ٣١٥،  ٣١٤،  ٣١١،  ٣٠٩،  ٣٠٦ ،
٨/٣٩٤ - ٣٨٦، ١٥٥، ١٠٦. 

 :عرام 
ــبغ الــسُّلمي، أع   ــرَّام بــن األَصْ رابــي فــصيح مــن طبقــة أبــي ليلــى وزائــدة القيــسي،    هــو عَ

عارف بأسماء جبال جزيرة العرب ومجاهلها راوية للشعر، روى عنه أبو تراب، إسحق بن             
، )١(الفرج، وابن بُزْرج، وقد تردد اسمه كثيرا في العـين وأثـره فـي الدراسـة الجغرافيـة واضـح                    

هميــة مــاورد فــي العــين عنــه، ولكنــي لــم أجــد أحــدا أشــار إلــى أثــره فــي الــدرس اللغــوي مــع أ 
وكذلك في التهذيب وأقواله الواردة في العين ليست بواردة في التهذيب، عـدا كالمـه عـن            

ــة مــن هــذه         " القــدوع" ــدل علــى أن نــسخة العــين التــي اعتمــدها األزهــري كانــت خالي ممــا ي
ن األقوال، وواضح من خالل األسلوب الذي وردت به أقواله فـي الكثيـر منهـا أن نـسخة العـي                    

قــد قرئــت وعرضــت عليــه، فقــد صــرح مــن عرضــها عليــه بعــدم معرفتــه لــبعض الكلمــات،        
وأثبتت معرفة أبي ليلى، أو العكس، وحينا تثبت عدم معرفتـه مـن غيـر إيـراد أقـوال لغيـره،         
وطبيعــة أقوالــه االســتدراكية واضــحة كــل الوضــوح ممــا يحــتم القــول بــدخولها العــين بعــد  

يكون مؤلف العين هو من أدخلها ومن تلـك األقـوال مـا            انتشار نسخه، وال يمكن بحال أن       
 .ورد 

ويقال كل صوف عهن قال عرام ال يقـال إال للمـصبوغ      : قال الخليل : )٢(في مادة عهن  
فداللــة الكلمــة عنــد الخليــل غيــر مــا هــي عليــه عنــد عــرام، وبعيــد أن يؤلــف الخليــل أو غيــره   

  .) ٣(ومثل هذا ماورد في مادة خلعالكتاب ثم يرضى بإيراد قول يناقض قوله دون مناقشة، 
 :الخليع القدح الذي يفوز أوال والجمـع أخلعـة والخليـع مـن أسـماء الغـول قـال عـرام                    "

  "هي الخلوع ألنها تخلع قلوب الناس ولم نعرف الخليع
 .والتقطيع مغس تجده في األمعاء قال عرام مغص ال غير:  قال)٤(وفي قطع

                                                 
 . أسماء جبال تهامة وسكانها-كتابه : انظر )١(
)١/١٠٨ )٢. 
)١/١١٩ )٣. 
)١/١٣٦ )٤. 



 

 أقوال الرواة والعلماء في معجم العين وإشكالية النسبة ٩٢ 
 سعود بن عبداهللا آل حسين. د

ــبْ يقــال مــا ذقــت عَ :)١(بــكوفــي ل ــبْوال لَة كَ ــبْ العَ،ةكَ  قطعــة مــن شــيء أو كــسرة  :ةكَ
بكة ما ثردته من خبـز وعبكـت بعـضه فـوق      العَ:لبكة لقمة من ثريدة ونحوها قال عرام   والّ

 .بعض واللبك سمن تصبه على الدقيق أو السويق ثم ترويه
 بـل هـو ثمـرة غيـر الزبيـب      :د الزبيـب وهـو حـب العنـب أيـضا ويقـال      جـَ  العَ:)٢(عجـد وفي  
 .دجَنْد ال يعرف عرام إال العَجَنْ بل هي العَ: ويقال،شبيهة به

م يعرفــه  لــ البعيــر الــسريع الــضخم المجتمــع الخلــق يقــال اعثــوثج اعثيثاجــا  :العثــوج
 .١/٢٢١عرام 

 : قالمةٍسْ أو قِمارٍ أو قِربٍع عند شُجالعة التنازُ المُ:)٣(جلعوفي 
 وال فاحش عند الشراب مجالع

 المجالعــة أن يــستقبلك بمــا لــم تفعلــه    :وقــال عــرام  وروى عــرام مجــالح أي مكــابر  
وقــد اســتمرت أقــوال عــرام علــى هــذه الــشاكلة التــي تنبــئ عــن االســتدراك،      ،ويبهتــك بــه

 :وانظر
 ٢٨١،   ٢٦٧،   ٢٥٩،   ٢٥٦،   ٢٥٤،   ٢٣٥،   ١٨٩،   ١٤٧،   ١٤٥،   ١٣٩،   ١٢٤،   ١٠٨،   ١٠١،   ٩٨،   ١/٩٧ ،
٢٧٥،  ٢/٥٩ - ٣٣٧،  ٣٣١،  ٣٢٨،  ٣٢٥،  ٣٢١،  ٣١٩،  ٣١٧،  ٣١٢،  ٣١١،  ٣٠٨،  ٣٠٦،  ٣٠٥،  ٢٨٦،  ٢٨٤ ،
٤/٣٥٠ - ٣١٧، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٨، ٢٧٧.  

 :أبو خيرة 
قـام بهـا، وأكثـر النـاس مـن        أنهشل بن زيد العَـدَوي، أعرابـي فـصيح، دخـل الحواضـر و             

األخـــذ عنـــه، وهـــو مـــن طبقـــة أبـــي الـــدقيش معاصـــر للخليـــل كمـــا سيتـــضح مـــن أقوالـــه، لـــه  
قواله في المعجـم العربـي، وقـد نقـل عنـه الخليـل وروى               أالحشرات، والصفات، وقد تعددت     

، ومـا أخـذه عنـه الخليـل جـاء معارضـاً             )٤(عنه، وكذا أبو عمرو بـن العـالء، والنـضر بـن شـميل             
 .بأقوال أبي الدقيش غالباً، وهو ال يعدو سبعة أقوال 

                                                 
)١/٢٠٧ )١. 
)١/٢٢١ )٢. 
)١/٢٣١ )٣. 
، ٨/١/٤٣، تــاريخ التــراث العربــي ٢/٣١٧، بغيــة الوعــاة ٤/١١١ – ١/١٠٨، إنبــاه الــرواة ٦٨الفهرســت : انظــر )٤(

 .٤٠، مرويات شمر بن حمرويه ٢٤٦األعراب الرواة 
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 هـ١٤٣١ رجب عشر سادسالعدد ال

 .الموصوف بالَّضَّّعْف: أبو خيرة المَرْعُوظ:  قال)١(ففي رعظ
التـي تغازلـك وال تمكنـك، قـال أبـو      :الالّعـة بالمـين  : أة الالَّعـة، ويقـال    والمر: )٢(وفي لوع 

 ".هي الالعة بهذا المعنى، واألول قول أبي الدقيش: خيرة
: حأحـأ وقـال أبـو الـدقيش    : حأحأت به، وحاحيت بـه، قـال أبـو خيـرة          :  قال )٣(وفي هوح 

 .أُحُوْ، أُحُو
مَـدمع  : قـال أبـو خيـرة   ... يشمؤخر العـين فـي قـول أبـي الـدق     : المؤق: قال )٤(وفي موق

 .موق من مُؤخر العين ومُقَدَّمها
رجــل : قــال أبــو خيــرة...... نعــت للكبيــر اللحيــة : الكَــثُّ واألكــثُّ: قــال )٥(وفــي كثــث

 .أكث ولحية كثّاء بينة الكثث
 :في وصف الثور والكالب: قال )٦(وفي أول

 ..........جَهامٌ تحث الوائالتِ أواخِرُه     
 : الدقيش، وقال أبو خيرةرواية أبي 

 .......... جَهامٌ تحث األوَّالت أواخرُه
 :زائدة 

ســيأتي فــي أقوالــه التــي تــرددت  ورد اســمه هكــذا فــي العــين فــي مواضــع كثيــرة، كمــا 
تــردداً لــيس لــه نظيــر فــي الكثــرة، إال أقــوال أبــي الــدقيش وعــرَّام، وقــد أورد اســمه األزهــري     

 فقـد   )٩( قـال القيـسي، أمـا النـديم        )٨(لبكـري، وفـي خـضم     زائـدة ا  :  قـال  )٧(بطريقتين ففي عثن  
سماه زائدة البكري، وال تناقض في رأيي بين النسبتين ألن في بني بكر بن وائل قيسا، وقد      

                                                 
)٢/٨٤ )١. 
)٢/٢٥٠ )٢. 
)٣/٣١٦ )٣. 
)٣/٢٣٤ )٤. 
)٥/٢٧٦ )٥. 
)٨/٣٦٨ )٦. 
 .٩/١٦٢، ٨/١٩٣، ٢٢٠، ٣/١٠١، وكذا في ٢/١٩٩ )٧(
)٧/٥٦ )٨. 
)١/١٤٩ )٩. 
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 برواية مبتكر، وأما أبو تراب فقرن روايتـه بروايـة حَتْـرش     )١(قرنت في العين روايته في قعث     
لعربية دورانه في العين، إال في مـرات قليلـة فقـد        ولم يدر اسمه في المعجمات ا      )٢ (األعرابي،

، واقتصرت رواية األزهري عنه علـى بعـض المـسائل           )٣ (روى له األزهري من طريق أبي تراب،      
 . ذات الطابع الصوتي

لــيس فيــه مــن  " قــال زائــدة"ومــا أورده فــي العــين عنــه، جــاء بأســلوب واحــد هــو    
 واضـحا عنـد أبـي الـدقيش  ،           أسلوب النقاش والمساءلة واالستفسار شـيء ممـاظهر       

كما أنه خال من المقارنة بأقوال األعراب، عدا مـرة واحـدة حـين تحـدث عـن العَبيبـة                    
ومافي التهذيب من أقواله ليس في العـين، كمـا أن كـل مـافي العـين لـيس فـي           : فقال

التهـذيب، ولـيس فــي البـارع وال المعجمـات األخــرى مـع أهميتـه، وجدارتــه بـأن يحظــى        
ة، مما يـدل علـى أن النـسخة التـي اعتمـد عليهـا األزهـري مـن العـين،                     بنقاش ومحاكم 

هي نسخة مغايرة، ألني أستبعد أن يتعمد األزهري ترك أقواله فـي حـال وجودهـا فـي                  
العين، وربما يعود هذا األمر إلى أن أقوال زائدة دخلت العـين عـن طريـق عـرض مـادة                   

نظــري، ويــرجح هــذا طبيعــة العــين عليــه فــي إحــدى نــسخ العــين، وهــذا هــو األقــوى فــي 
تلك األقوال فأغلبه جاء على نمط االسـتدراك والتعقيـب؛ ممـا يظهـر أن نـسخة مـن          
العــين كانــت موجــودة فــي أواخــر القــرن الثــاني، وهــي غيــر النــسخة التــي اعتمــدها            
األزهري، ألن زائـدة األعرابـي عـاش إلـى الربـع األول مـن القـرن الثالـث، وأسـلوب إيـراد                       

نـه كـان ينـاقش ويـستدرك علـى مـادة العـين وهـي تُعْـرض عليـه، وال           أقواله يدل على أ 
يمكن أن يكون ذلك األسلوب وتلك االستدراكات من فعـل غيـره، كمـا يظهـر مـن           

 :أقواله اآلتية
وهـو إضـافة علـى مـا فـي العـين       "  مـن التمـر  قعـان ضـربٌ  عْالقَ" :قـال زائـدة    )٤(ففي قعقـع  

والعَقْـدان ضَـرْبٌ    :  فقـال  )٥(انيـة فـي عقـد     واستدراك على جمع الخليل وقـد وردت الكلمـة ث         

                                                 
 .٩/١٦٢تهذيب اللغة  )١(
 .السابق: انظر )٢(
 .١٨٤، ٩/١٦٢، ٨/١٩٣، ٢٢٠، ٣/١٠١، ٢/١٩٩السابق،  )٣(
)١/٦٥ )٤. 
)١/١٤١ )٥. 
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ولـم يـورد المعجميـون      " من التمر، سمعت به، وليس من لغتي وأعرف القَعْقَعـان مـن التمـر             
 . هذه الكلمة بهذه الداللة

: والنَّعْنــع بقلــةٌ طيبــة الــريح وهــو الفَــوذينج، واســتدرك زائــدة فقــال :  قــال)١(وفــي نعنــع 
ل زائــدة فــي المعجمــات مــسنداً إليــه بــل ذكــرت صــيغة ولــم ينقــل قــو" الــذي أعرفــه النعنــاع

وكـان موضـع تـوهيم فـي القـاموس، ولـو       .  وذلك فـي الـصحاح، والمحـيط واألسـاس         –نَعْناع  
 .عُرف قول زائدة وشهر لما بقيت محل توهيم

غ يكـون   مْق كالـصَّ  رَ وهـو عـَ    ،فطرْغـافر العـُ   تخـذ مـن مَ     يُ بيبـة شـرابٌ   والعَ ")٢(وفي عبب 
 وهـو  ،هـو بـالغين  : فقـال  زائـدة   وقـد اسـتدرك      "شربج ثـم يـُ    ضَنـْ دح حتى يَ  جْ بمِ ربِضْ يُ حلواً

د بَ ثم يمخض فيخرج منه الزَّ، وليلة يوماً قاء حارٍ رب بالمجدحة ثم يجعل في سِ     ضْشراب يُ 
: وقــال غيــره : "عــن غيــر ابــن األعرابــي فقــال    ) ٣(، وقــد وردت الكلمــة بــالعين فــي التهــذيب    

 " . المغافيرشيء يَقْطر من: العَبيبة بالعين
 إذا نظرت إليه حسبته     ،نونةيْضيب من غير بَ   نة انكسار في قَ   هْوالعِ: قال) ٤(وفي عهن 

وقد  ، النكساره ناً وسمي الفقير عاهِ   ،ن أي منكسر   وقضيب عاهِ  ، وإذا هززته انثنى   ،صحيحا
 انـشرجت القـوس   ،جرَنة في ذلـك ونحـن نـسميه الـشَّ       هْ ال أعرف العِ   : فقال  زائدة استدرك
 .وقول زائدة ليس في المعجمات "ة أي أصابها انكسار غير باتٍوالقنا

 : مــستدركا قــال زائــدة،عــارض وجهــك مــا يبــدو منــه عنــد الــضحك "- )٥(وفــي عــرض
فالخليل يتحدث عن عارض الوجه، وإضافة عارض إلى الوجه لم          " أقول عارض الفم ال غير    

 .)٦(ترد في المعجمات، والوارد هو ما أشار إليه زائدة

 بـل هـو   : مـن الـيمن ويقـال      ولكنه حيٌّ  ،ستعمل في العربية  ر لم يُ  ضْالعَ: ضر قال وفي ع 
رة أي ضْر بكلمـة أي بـاح بهـا وهـل سـمعت بعـدنا عـَ       ضَ عـَ : قـال زائـدة   ،اسم موضوع لموضع  

ــخَ فزائــدة اســتدرك هــذه الداللــة ولــم يــرد فــي المعجمــات اســتدراك زائــدة إال فــي تــاج     . رابَ
                                                 

)١/٩١ )١. 
 .٤/٣٥٠، وذكر قول زائدة مرة أخرى في ١/٩٣ )٢(
 .١/٣٢غفر  )٣(
)١/١٠٨ )٤. 
 .١/٢٧٦العين  )٥(
 .١/٢٩٦ عرض -التهذيب : انظر )٦(
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 . نقالً عن الصغاني)١(العروس
ــ:  قــال)٢(فــي عــرزلو هــده ألشــباله مَزال مــا يجمعــه األســد فــي مــأواه مــن شــيء يُ  رْالعِ
ــ: قــال زائــدة،شِّكــالعُ ومــا أورد زائــدة  " وذكــره أبــو الــنجم فــي شــعره ،ر لحيــةحْــزال جُرْ العِ

 .مستدركاً على الخليل ليس في المعجمات
: قـــالف ، وقـــد اســـتدرك زائـــدةةمَـــكَكومـــة فـــي رأســـها حَحْفـــرس مَ )٣(وفـــي حكـــم

ــكَحْمُ ــر مَمَـ ــة كُحْة وأنكـ ــات    ومـ ــي المعجمـ ــذكور فـ ــدة مـ ــره زائـ ــا أنكـ ــتدراكه )٤(ومـ ، واسـ
يستدعي الرد عليه ممـن اهتمـوا بالمعجمـات، ولكـن بقـاء ذلـك الكـالم وغيـره دون رد هـو                

 .موضع تساؤل
ال بـــأس " وفـــي الحــديث  ،ع والثــدي بـــأدنى الفــم  رْج تنــاول الـــضَّ لْـــالمَ:  قــال )٥( وفــي ملـــج 

 ثـم    يسيراً رباًجتين شُ لْة أو مَ  جَلْ وهو أن يتناول الصبي من ثدي أمه مَ        "مالجتينباإلمالجة واإل 
ــمْ قــال زائــدة اللَّ،م بــه النكــاح وفيــه اخــتالف حــرَّ فــال يُ،طــع ذلــك عنــهقْتَ جتــين ولــم مْة واللَّجَ

 واسـتدراك زائـدة موضـع تـساؤل فهـو لـم يـرد فـي المعجمـات، كمـا أن مـا                        تعرف اإلمالجة 
لـردَّ وال يـستدعي التـسليم؛ ألن ورود اإلمالجـة واإلمالجتـين ظـاهر فـي         استدرك بـه يوجـب ا     

، هذه بعض أقـوال زائـدة فـي العـين وهـي توضـح الطبيعـة                 )٧( فاش في المعجمات   )٦(الحديث
 : االستدراكية ألقوال زائدة، وله أقوال أخرى في

٢٨٨ ،٢٨٥،  ٢٧٠،  ٢٦٩،  ٢٥٩،  ٢٥٧،  ٢٥٦،  ٢٢٢،  ١٤٩،  ١٤٨،  ١٤٢،  ١٤١،  ١٣٤،  ١٠٣،  ١/٩٧ ،
١١٥،  ٩٦،  ٧١،  ٦٠،  ٥٩،  ٥٥،  ٥٤،  ٣٦،  ٣/٢٣ - ٣٤٧،  ٣٤٦،  ٢/٢٤١ -،  ٣١٤،  ٣٢٤،  ٣٢١،  ٢٩٨،  ٢٩١ ،
١٩٥، ١٥٨، ١٤٥، ١١١، ١٠٧، ١٠٥، ١٠٠، ٩٤، ٩٢، ٨٩، ٤٦، ٣٨، ٣٣، ٢٨، ٢٦، ٢٣، ٦/١٢ -، ٣٥٠، ٣١٧. 

 :مُبْتكر 
 إلـــى  وهــو أحــد األعــراب الــذين أخــذ عــنهم اللغويــون حينمــا انتقلــوا         )٨(هــو الكالبــي  

                                                 
 .عضر  )١(
)٢/٣٣٤ )٢ 
)٣/٦٧ )٣ 
 .٤/٧١، التهذيب حكم ١/٤٢٨ حكم –، المحكم ١/٣٤٤، الزاهر ١٤٧، ٧٥االشتقاق البن دريد : انظر )٤(
)٦/١٤٠ )٥.  
 .٢٤١، ١/١٣٧سنن سعيد بن منصور : انظر )٦(
 .، النهاية ملج ١١/٧٢، التهذيب ١/٤٩٢الجمهرة ملج : انظر )٧(
 .٨/٧٥تاريخ التراث العربي : انظر )٨(
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الحواضر، وقد ورد اسمه في العين في مواضع قليلة، وقد قُرن قوله بقول عَرّام مرة واحـدة                  
في العين، وقـد ورد لـه فـي التهـذيب واللـسان أقـوال كثيـرة حكاهـا عنـه أبـو سـعيد الـضرير                      

هــ وأبـو تُـراب، ومـا ورد فـي العـين مـن أقـوال لـه لـم يـرد فـي التهـذيب،               ٢٨٢ -هــ   ١٧٨الكوفي  
دليل على أن مادة العين قد عرضت عليه )) اقتعطت((ه لما يراه عرام في كلمة   وعدم قبول 

في فتـرة مبكـرة، وأقوالـه فـي العـين ليـست بـالكثيرة ومـع قلتهـا فـي العـين، لـم تنتقـل إلـى                          
 .المعجمات العربية عدا قول واحد أورده ابن عباد في المحيط

 ويقـال  ،ة ما تعصب به رأسكطَعَقْ والمِ ،صابةبه العِ ط شِ عْ القَ :قال عرام  )١(ففي قعط 
، ولم يـذكر رأي  ت بمعنى اقتعطتطْعَ وأنكر مبتكر قَ ،تهاطْ اقتعَ ىعت العمامة في مع   طَقَ

: فقال"، ولكنه وارد في المحيط دون إسناد لمبتكر  )٢(مبتكر في إنكار قعطت في التهذيب     
 ". )٣(قعطت العمامة واقتعطت لم أدرها تحت الحنك

 :  قال)٤( وفي قعث
 ثِيِّ وال برَليس بمنزورٍ          ث عِقْب مُيْثني منه بسَعَقْأَ

 قــال مبتكــر  ،ث أي كثيــر واســع مــن المعــروف ونحــوه    يــ وإنــه لقع،والقعــث الكثــرة 
ــه واعتــثم        ــه واعتــذم وعــثم ل ــه مــن مال ــه فــي    .األعرابــي اقتعــث وقعــث وعــذم ل ولــيس قول

 .المعجمات التي اطلعت عليها
نـة بطـن مـن بنـي        وَعْ بنـو جَ   : قـال مبتكـر    ،ل مـن الباديـة    نة اسم رج  وَعْ جَ :)٥(عنوفي ج 

 .، وليس قول مبتكر في المعجمات تميم
، وهذا القول فيه إضافة داللية، ولم أقف        رّميل اسم للحَ   الجَ :مبتكرقال  : )٦(وفي جمل 

 .عليه في المعجمات التي رجعت إليها 
 :مزاحم 

ــم؛       ألن كتــب اللغــة لــم   لــم أســتطع الوصــول إلــى معلومــات تحددشخــصية هــذا العل
                                                 

)١/١٣٩ )١ 
 ١/١٢٨قعط  )٢(
 .١/١٤٦المحيط قعط  )٣(
)١/١٤٩ )٤. 
)١/٢٣٢ )٥. 
)٦/١٤٣ )٦. 
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تذكره، وكذلك كتب تاريخ علـم اللغـة، وكنـت أظـن أنـه مـزاحم بـن الحـارث بـن مُـصَرِّف                        
الــذي تكــرر ورود اســمه فــي المعجمــات العربيــة وفــي الكتــب اللغويــة، إال أن الــسمات التــي   
كانت عليهـا شخـصية مـزاحم العقيلـي أبـت هـذا وردتـه، فمـزاحم العقيلـي شـاعر، ولـيس                

م على زمن تأليف العين، فهو معاصر لجرير والفرزدق، وأما مزاحم الـوارد             بلغوي وهو متقد  
اسمه في العين فهو متأخر عن الخليل والليث؛ ألن أبا تراب روى عنه كما قال األزهري فـي       
مادة زنجل، كمـا أنـه قـد علـق علـى كلمـة البِرِّيـت الـواردة فـي شـعر رؤبـة ورؤبـة عـاش إلـى                 

 فقـال  ٠٠٠٠ األنصاري على الخليل تفسير داللة كلمة قبعثرى      وقد استدرك أبو زيد    )١(هـ  ١٤٥
 :وفي مادة قبعثر في العين وجدت حكاية موافقة مزاحم ألبي زيد في العبـارة اآلتيـة            ... هي  

 ولكن القبعثرى دابة من دواب البحـر ال         : قال ،وقال بعضهم ليس ذا بشيء ووافقه مزاحم      
ة التـي وردت    توهـذا دال علـى أن أقوالـه الـس          ،حـر رى أو علـى سـاحل الب      ترى إال منقبعة في الثَّ    

بــصيغة االســتدراك فــي العــين إنمــا هــي مــن عمــل غيــر الخليــل، وأنــه مــن طبقــة غيــر طبقــة  
وجميــع مــاورد مــن أقوالــه فــي العــين لــم يجــد طريقــه إلــى المعجمــات التــي     الخليــل والليــث،

د خلـو العـين منهـا    اعتمدت العـين مـصدراً لهـا مثـل الجمهـرة والتهـذيب و البـارع، ممـا يـسن          
 .أصالة، ومما يدعم صحة القول بدخولها العين في فترة بعد عصر الخليل 

 والتأمل في هذه األقوال بـأدنى فحـص وبأسـرع قـراءة يظهـر الطبيعـة االسـتدراكية                 
لهذه األقوال، ومن غير المقبول عقال وواقعا أن يورد الخليـل اسـتدراكات غيـره عليـه، ثـم                

 . الرد عليهايتوقف عن مناقشتها أو
 : قـال مـزاحم    ،ز اللوم رْ ويقال العَ  ،يز كالتعريض في الخصومة   رِعْوالتَّ:  قال )٢(ففي عرز 

ومــا اســتدركه مــزاحم مــن معنــى داللــي للتعريــز   . التعريــز التــوذير وإفــساد الــشيء وتعييبــه 
  .ليس في المعجمات
  : قال.شاب من الندى الذي ال يزال يقع على البقلوالجُ:  قال)٣(وفي جشب

         ..........ومادُأْاب الندى مَشَّجَ بِضاًوْرَ
بابك أي أماتـه  ك اهللا شـَ بَشَ وجَ، كل شيء وقع على شيء فقد جشبه       :قال مزاحم 

                                                 
 .٢/٣٠٥انظر وفيات األعيان  )١(
)١/٢٥٢ )٢. 
)٦/٣٩ )٣. 
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، وقـول مـزاحم لـم يأخـذ     هب فكاد يغي، وأقول جشب الندى البقل أي رده يعني ركبه  ،وذهب
 .طريقه إلى المعجمات العربية

جت نَّ قـال مـزاحم سـَ   ،ن الـسراج علـى شـيء أو الجـدار     الـسناج أثـر دخـا    :)١(سـنج وفي  
ومــا  ،جتهت شــيئا بــشيء فقــد ســنَّ خْــطَّ وهــو كــل مــا لَ،بتــه بلــون ســوى لونــه هَّالــشيء إذا كَ

  .استدرك به مزاحم لم يجد طريقه للمعجمات
 : قـال مـزاحم  ،ربـَ قار ظهره انخـزال أو مـن دَ       واألزجر من اإلبل الذي في فَ     : )٢(وفي زجر  

ر زْ وكـذلك قـوم فـُ      ،رجـْ راء ونوق زُ  جْ وناقة زَ  ، والفزر في الظهر   ،اإلبل مثل األفزر  األزجر من   
 .وقول مزاحم ليس في سوى العين معجم آخر سوى العين. جرزْوجمل أَ

 قال مزاحم   ،ة بعد وَّتُدُبس وفيه   يْيف الذي كاد يَ   سِواللحم الشَّ :  قال )٣(وفي شسيف  
 .وقول مزاحم ليس في سوى العين ،حسن وبالفاء أ،بالباء والفاء أقولهما جميعا

 وقـال   ، والبـرت بلغـتهم الـسكر الطبـرزد        ، الفـأس بلغـة الـيمن      :ترْالبـَ ": وفي برت قال   
  :سم اشتق من البرية في قولها في شعر رؤبة يتُرِّت والبِرِّبَ المُ:مزاحم
       ............... تُيْرِالبَ وَقُزْ عني الخَقُّشَنْيَ

 فــصارت الهــاء تــاء فغلبــت وجعلــه اســما للبريــة وهــو الــصحراء  فكأنمــا أســكن اليــاء
  ."ارت التاء كأنها أصليةفي التصاريف كما لزمت التاء في عفريتوالجمع البراريت فص

 :حماس 
لم أستطع الوصول إلـى مـاينبئ عـن شخـصية هـذا الرجـل فـي كتـب اللغـة وكتـب تـاريخ                         

ــأخرة عــن ا       ــه مــن طبقــة مت ــدو لــي أن ــذي يب ــه ذات طبيعــة   علــم اللغــة، وال لخليــل والليــث، فأقوال
اســتدراكية اليمكــن أن يكــون الخليــل هــو مــن دونهــا فــي كتابــه، ثــم إن هــذه األقــوال لــم تجــد  
طريقها إلى المعجمات العربية، ولو كانت هذه األقوال االستدراكية موجودة في نـسخ العـين              

ألقــوال المنــسوبة  المتقدمــة لوجــدنا مــن يحتفــل ويهــتم بهــا، وخــصوصا األزهــري، والقــالي، وا       
 .لحماس في العين أخذت منحى االستدراك والتعقب بوضوح ظاهر بين

                                                 
)٦/٥٦ )١. 
)٦/٦١ )٢. 
)٦/٢٢٩ )٣. 
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  :والعكر القطيع الضخم من اإلبل فوق خمسمائة قال:  قال)١(ففي عكر
         ...............ركَ والرايات والعَواهلُفيه الصَّ

 .لرجالفي حق ا" معتكرون"بإضافة كلمة  "حماس رجال معتكرون أي كثير"قال ف
 الزمع هنات شبه أظفار الغنم في الرسغ في كل قائمة زمعتان كأنهمـا            :)٢(معوفي ز 

 ولذلك يقـال  ، لألرانب زمعات خلف قوائمها:خلقتا من القرون تكون لكل ذي ظلف ويقال      
  :لها زموع قال الشماخ

 موعِ زَةٍشَرِكْ برأس عِرُّجُ تَ        يرضاتٍوَوما تنفك بين عُ
فاألرنــب زمــوع عنــد الخليــل   . ع فــردة مــن األرانــب تكــون وحــدها   زمــو:قــال حمــاس 

 .لوجود الزمعات، وهي زموع عند حماس ألنها فردة
ــ:ليــةوْدَوالعَ )٣(وفــي عــدل الة أميــت وْدَ مــن الــسفن نــسب إلــى موضــع يقــال لــه عــَ بٌرْ ضَ

، فحمـاس يـرى الكلمـة مـن     ولية من االستواء واالعتدال  دُ قال حماس وأرويه أيضا عَ     ،اسمه
 .لعَدْل واالعتدال برواية جديدةا

ألنه إذا كـان فقيـرا لـم يـر النـاس لـه قيمـة وال ينتفعـون بحلمـه وال يهابونـه                     )٤(وفي عدو 
 : قال،وإذا كان غنيا هيب واحتمل له وإن كان جهوال طمعا فيما عنده

 مدَني كالعَوْ وعَأعين ما اسطعتُ        م نَ ال أعدو غَأما تريني اليومَ
ــى الغــنم      ق:قــال حمــاس  ــي فــضل عل ــه ال أعــدو غــنم أي لــيس ل ــى حفظهــا ،ول  ، أي عل

، فقول حماس  إال مثل كفاية شاة من الغنم   ،ويكون المعنى ليس عندي منفعة وال كفاية      
بهذا القول إنما هـو توجـه مغـاير لمـاهو عليـه عنـد الخليـل، وهـذه هـي طبيعـة االسـتدراك ال                    

 .طبيعة المادة األصلية في الكتاب
 .قواله في الكتاب على هذا الشكل وقد استمرت أ

 .٢٨٤، ٢٨٠، ٢٤٨، ٢٥١، ٢٤٧، ٦/٢١٦: وانظر
 :وهو ابن العالء :  أبو عمرو 

 ، وإمـام أهـل البـصرة فـي القـراءات والنحـو واللغـة              ،أحد القراء الـسبعة المـشهورين     

                                                 
)١/١٩٧ )١. 
)١/٣٦٧ )٢. 
)٢/٤٠ )٣. 
)٢/٥٧ )٤. 
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هـــ ومــيالده ووفاتــه قبــل الخليــل ممــا جعــل ١٥٩أخــذ عــن جماعــة مــن التــابعين ومــات ســنة 
 وقد وردت أقواله في العين في مواضع    )١(ة الرابعة قبل طبقة الخليل    قعده في الطب  الزبيدي ي 
 ألن أبـا عمــرو  ، ومـا ورد مـن أقــوال لـه فـي العــين ال يـؤثر فـي مـسألة نــسبة الكتـاب        ،معـدودة 

 ألنهـا لـم   ،ستبعد أن تكون هذه األقوال في العين أصالة أ لكنني مع هذا     ،أسبق من الخليل  
 وما ورد منها في تلك المعجمات فقد ،جمات التي صدرت عن العين    تأخذ طريقها إلى المع   

 : صرح بروايته عن طريق ليس هو طريق الخليل وتلك األقوال هي
قــال بقــرة عينــاء وامــرأة عينــاء ورجــل أعــين وال  فيوصــف بــسعة العــين :  قــال)٢(عــين

فعـل  يقال ثـور أعـين وقيـل يقـال ذلـك وروي عـن أبـي عمـرو وهـو حـسن العينـة والعـين وال                         
 .وقول أبي عمرو ليس في معجمات اللغة عين عينا 

ــ:  قــال)٣(وفــي حــزن  ــزْالحُ  يقــال ،وا خففــوام وإذا ضــ، فتحــواالــون لغتــان إذا ثقَّزَن والحَ
ــ زننــي فأنــا حْزون وأَحْــزننــي فأنــا مَحْننــي األمــر يُزَ ويقــال حَ،ن شــديدزَن شــديد وحَــزْأصــابه حُ

ــمُ ــ وهــو مَ،نزَحْ ــضا حْ ــي عمــرو إذا جــاء الحــزن     ،ل حــازن وال يقــا،زون لغتــان أي  وروي عــن أب
 )٤( ضموا الحاء، وقول أبي عمـرو فـي التهـذيب      مكسورا  مرفوعاً أو   وإذا جاء  ،منصوبا فتحوه 

 .)٥(فيما رواه يونس عنه، وهو في اللسان والتاج
 قــال أبــو ، فهــم أهــل حــارة،ة دنــت مــن منــازلهملَّــحَوالحــارة كــل مَ:  قــال)٦(وفــي حيــر

  :ص ابنا لهاقِّرَة من حمير وهي تُعمرو أنشدتني امرأ
 رايِّ حَ وماالً فهب له أهالً         رابَكْه أن يَرَّيا ربنا من سَ

 من رواية أبي حاتم  )٧(، ورواية أبي عمرو في الجمهرة     ر الكثير من األهل والمال    يِّوالحَ
 .)٨(عن األصمعي عن أبي عمرو، وهو في التهذيب 

                                                 
 . ٢/٢٣١ بغية الوعاة ،٣٥انظر طبقات النحويين واللغويين  )١(
)٢/٢/٢٥٥ )٢. 
)٣/١٦٠ )٣. 
 .٤/٢١١حزن  )٤(
 .حزن  )٥(
 .حزن  )٦(
)٣/٢٨٩ )٧. 
 .١/٢٦٨حير  )٨(
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 :دك قـال الـضرير   هـْ يد والمبالغة أن تبلغ من العمـل جُ       يء بالغ أي ج   ش: قال) ١(وفي بلغ 
 ال عٌمْاللهـم سـَ  "غ مـا يبلغـك مـن الخبـر الـذي ال يعجبـك القـول                لـْ  البَ :سمعت أبا عمرو يقول   

ــبَ ــا زِنْ أي اللهــم نــسمع بمثــل هــذا فــال تُ  "غٌلْ  ولــيس فــي شــيء مــن المعجمــات حــسب    لــه بن
 .اطالعي

ــلْوالجُ:  قــال)٢(وفــي جلــب ــخــرز عليهــا الجِوذة التــي يبــة العُ وقــال ، د وجمعهــا الجلــبلْ
  :علقمة يصف فرسا
 بِلِجْ العين مُ خشيةَث راقٍفْعلى نَ             ه يمُرِ بَمُّتَبانه يُ لَجٍوْبغَ

ــ ــ، الواســع جلــد الــصدر:وجالغَ  ويــتم بريمــه أي يطــال ،وذة والبــريم خــيط يعقــد عليــه عُ
ب ثم يخاط على الفـرس عـن أبـي          لْ جِ وذة في لب الذي يجعل العُ   جْوالمُ"إطالة لسعة صدره    

 .، وما في التهذيب ليس في اللسان )٣(وكالم أبي عمرو في التهذيب ،عمرو
وقـول أبـي عمـرو       " العظيم :تخْراني من البُ  صَرْ وقال أبو عمرو الصَّ    : قال )٤(وفي صرصر 

 .ليس في المعجمات العربية عامة، وال فيما صدر عن العين منها خاصة كالتهذيب
  : قال،ال أبو عمرو والصوار ريح المسكق"ر وفي صو

 لُمِ من أردانها شَ الوردُوالعنبرُ              أصورةً المسكُ يضوعُإذا تقومُ
ورواية أبي عمرو لم يُشَر إليها في المعجمات، وإنما قيل وروى بعضهم كمـا هـو فـي           

 .)٦(، لسان العرب)٥(المخصص
 : وفي بدي قال

 رْزُ أبداء الجُأغلت الشتوةُ             إذا  لقمانَسارُي أمُوهُ
ــ ، المفاصــل: األبــداء:وقــال أبــو عمــرو   وكــالم أبــي عمــرو فــي     ،ى مقــصوردَ والواحــد بَ

 .، اللسان والتاج )٧(التهذيب
                                                 

)٤/٤٢١ )١. 
)٦/١٣٢ )٢. 
 .١١/٦٤جلب  )٣(
)٧/٨٣ )٤. 
)٥/١٤٨ )٥. 
 . صور-مادة  )٦(
 .١٤/١٤٤بدى  )٧(
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 :أبو عبيدة 
هــو معمــر بــن المثنــى أخــذ عــن أبــي عمــروبن العــالء، ويــونس بــن حبيــب وعيــسى بــن   

هـــ وبــرع فــي علــوم العربيــة وتــوفي ســنة  ١١٠عمــر، وأبــي الخطــاب األخفــش، وقــد ولــد ســنة  
ــاً ٢١٣ ــإيراد        )١(هـــ تقريب ــرا فــي العــين فلــم يــرد ســوى مــرتين تتــصالن ب ، ولــم يتــردد اســمه كثي

 :شاهدين على داللة وردت في العين وهما
نـشد  أ والخنذيـذ الخطيـب المـاهر الفـائق فـي كـل شـيء و               ، البذيء اللـسان   :والخنذيذ"

 :أبو عبيدة يصف الشاعر الخنذيذ
 ")٢(جانم هِرْر عن قَكْ البَصدودَ.................         عنا 

 ،راتصَر والقَصَ ويجمع القَ  ، وكذلك عنق النخلة أيضا    ، أصل العنق  :رةصَوالقَ: )٣(وفي قصر 
 ويفـسر   )٤( 〉 رفْر كأنه جملـت صـُ     صَإنها ترمي بشرر كالقَ    ® كان الحسن يقرأ     :وقال أبو عبيدة  

ولــم أقــف علــى . اق النخــل ثــم يــنحط علــيهم كــاألينق الــسودأن الــشرر يرتفــع فــوقهم كأعنــ
 .قوليه في مجاز القرآن

 :أبو عبيد 
هـ، وقد ورد اسـمه مـرتين فـي كتـاب العـين،             ٢٢٤القاسم بن سالم الهروي المتوفى سنة       

ولم يكن من تالميذ الخليل وال الليث، ولكنه من تالميـذ تالميـذ الخليـل فقـد أخـذ عـن النـضر بـن                      
وهما مـن األلفـاظ الـواردة فـي لغـة           " الجِعَة وصَمَح "د له في العين متصل بكلمتين       شميل، وما ور  

 ووردت اســتدراكا علـى نقــص مـادة العــين،   ،الحـديث، فالكلمـة األولــى لـم يوردهــا مؤلـف العـين     
وهي في غريب الحديث ألبـي عبيـد وفـي          " هجع"ومن أوردها فيه من المحشين جعلها في مادة         

والكلمة الثانية وردت في العين أصال والمنقول عن أبي عبيـد          " جعو"ة  التهذيب واللسان في ماد   
 .فيها يتصل بإضافة شاهد لها من الحديث

رة وعـن أبـي     عير والـذُّ   نبيـذ الـشَّ    :ة عـن أبـي سـعيد      عـَ ة ومثلهـا الجِ   عـَ جْهِ ال )٥(ففي هجـع  

                                                 
 .٢/٢٩٤، بغية الوعاة ١٧٥غويين طبقات النحويين والل )١(
)٤/٢٤٥ )٢. 
)٥/٥٩ )٣. 
 .٣٣آية :  سورة المرسالت )٤(
)١/٩٨ )٥. 
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 .)١(، وكالم أبي عبيد في غريب الحديثعبيد نبيذ الشعير
 وفـي حـديث مقتـل       ... كاد يـذيب دماغـه مـن شـدة الحـر             :صمحه الصيف : )٢(وفي صمح 

ماح تحـب  بـاء شـديدة الـصِّ   طْإنهـا لوَ  "مية أم زيـاد     دي عـن أبـي عبيـد فـي ذكـر سـُ            ر بن عـَ   جْحُ
، وكتاب غريب الحديث    )٣(وقول أبي عبيد هذا في غريب الحديث      . رِّ شديدة الحَ  : أي "النكاح

 .ألف بعد زمن الخليل
 :سيبويه 

 وقـد ورد  )٤(هـ١٨٠ن قنبر، أحد تالميذ الخليل النابهين توفي سنة هو عمرو بن عثمان ب 
 .ذكره مرتين في العين

وقـالوا   ")٦(، والـذي فـي الكتـاب   ع فيـه رَكْراع الماء الذي يُ قال سيبويه الكُ  : )٥(ففي كرع 
 ".كَرَع كُرُوعاً، والكَرَع الماء الذي يُكْرَع فيه

عتـه أي   دَّ يقـال جَ   : قـال سـيبويه    ،دوعع مـن المجـ    دْعـة موضـع الجـَ     دْوالجَ: )٧(وفي جـدع  
 .)٨(، وهذا القول في الكتابعاًدْقلت له جَ
 . تعليقا- الخليل قبل ظهور كتاب سيبويه، مما يؤكد إضافة القولين ةووفا

 :أبو عبد اهللا 
وردت كنيتــه هــذه فــي مواضــع قليلــة فــي العــين، ويبــدو أنــه مــن العلمــاء ال مــن األعــراب      

حديثـه عـن البنـاء والقيـاس واالشـتقاق والجمـوع، ويغلـب عنـدي               يظهر هذا واضحا من خـالل       
  وورود اسـتدراكاته يـضفي كثيـراً         )٩(هـ  ٢٣١ -هـ  ١٥٠أنه ابن األعرابي أبو عبداهللا محمد بن زياد         

 . من الشك على صحة القول إن كتاب العين ظل غير معروف عند جيل الخليل وطالبه

                                                 
)٣/١٢٩ )١. 
)٢/١٣٥ )٢. 
)٢/١٧٦ )٣. 
 .٢/٢٢٩، بغية الوعاة ٦٦طبقات النحويين واللغويين  )٤(
)١/٢٠٠ )٥. 
)٤/٤٣ )٦. 
)١/٢١٩ )٧. 
)٤/٥٨ )٨. 
 .١/١٠٥ة الوعاة ، بغي١٩٥  طبقات  النحويين واللغويين  )٩(



 

 ١٠٥  عربيةمجلة العلوم ال
 هـ١٤٣١ رجب عشر سادسالعدد ال

مواضع، تتـضح فيهـا جميعـاً طبيعـة المـادة      ودوران أقواله في العين، لم يتجاوز سبعة    
االستدراكية أو التوضيحية التي تدل على أن ورود أقواله إنما كـان مُـدرجاً فـي الكتـاب بعـد                    

قـوق  جـع عُ  رْ وإليـه يَ   قُّ الشَّ قِّ أصل العَ  :قال أبو عبد اهللا    )١(عَرْضه عليه وقراءته له، ففي عقق     
ــ،حــد والقطــع وا ألن الــشقَّ، وهــو قطعهمــا،الوالــدين  والديــه عــقَّو  ثوبــه إذا شــقهَّقَّ يقــال عّ

وقـد روى المفـضل جـزءاً مـن هـذه المـادة توضـح بجـالء مـدى صـعوبة                   " وقـا قُ وعُ اًهما عقّ قُّعُيَ
استجالء قول الخليل من قول المستدركين عليـه أحيانـا، وقـد أورت كـالم المفـضل فيمـا                

 .)٢(سبق
  : قال،رحْ البَ:يعُصِالنَّ ")٣(وفي نصع

         ..........يع الزاخر صِدلوي في النَّ تُيأدل
 قــال أبــو عبــد اهللا هــو بالــضاد والبــاء وكــذلك البيــت ولــم     ،لــم يعرفــه عــرام ولــم ينكــره  

ت مـن البحـر     قَّة شـُ  قَّق كـأن هـذا البحـر شـُ        ع وهـو الـشَّ    ضْ وقـال هـو مـأخوذ مـن البَّـ          ،يشك فيـه  
ودون ردّ " أبـي عبـداهللا  "يـشير إلـى    وقد اعتمد هذا القول األزهري في التهذيب دون أن          " األعظم

 ".النصيع"ورد في العين بالصاد أ
ــ )٤(وفــي علــط ــ ويجمــع علــى عُ،طــةلِعْ وثالثــة أَ،ضــارْة فــي العنــق عَمَ وسِــالط كــيٌّالعِ  ،طلُ

 واسـم  ،مـه دَّقَقـه فـي مُ  نُه فـي بعـض عُ  مَسِ هو أن تَ: قال أبو عبد اهللا  ،طالْطه عَ لُعْ البعير أَ  طتُلَعَ
، وما قاله أبو عبداهللا ليس في المعجمات عند تحديد معنى كلمة عِـالط، إال   الطعِمة ال تلك السِّ 

وهــي كـيٌّ وسِـمَة تكـون فـي مقــدم     " :مـا كـان مـن ابـن فـارس فــي معجـم المقـاييس فقـد قـال         
 . )٥("العنق عَرْضا

  : وأنشد،ر أي بعد حينفْولقيته عن عُ:  قال)٦(وفي عفر
 رفْ لك عن عُ زائراً أتاك ابن عمٍ        والذي والفرعُ أنت األصلُأعكرمَ

بن للوقـت   يحـبس عنـه اللَّـ   ،ر المفطـوم شـيئا بعـد شـيء       فَّـ عَقال أبو عبـداهللا يقـال إن المُ       
                                                 

)١/٦٣ )١. 
 .١٢ص  )٢(
)١/٣٠٦ )٣. 
)١٠-٢ )٤. 
 .٤/١٢٤المقاييس علط  )٥(
)١٢٤-٢ )٦. 
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 فـال تـزال أمـه بـه حتـى يـصبر       ، ثم يعاد بالرضاع ثم يزاد تأخيرا عن الوقت    الذي كان يرضع شيئاً   
لـــيس فـــي " معفـــر"شـــارحاً كلمـــة ومـــا قالـــه أبـــو عبـــداهللا   ،اً باتّـــطامـــاًعـــن الرضـــاع فتفطمـــه فِ

 : المعجمات العربية مما يوضح أمرين
أن هــذه االســتدراكات قــد علقهــا العلمــاء علــى العــين فــي فتــرة مبكــرة، وظلــت فــي بعــض    -١

نــسخ العــين عاريــةً منهــا نــسخ أخــرى، ولــو كانــت مــن لــدن الخليــل لمــا أهمــل مثــل هــذا   
كابن دريـد   .  أعتمد العين مصدراً له     كل من  التعليق الذي له أثر واضح في توجيه الداللة       

 .واألزهري
 أن كتاب العين قد أهمل ووجد الصدود ممـن ألفـوا فـي المعجمـات بعـد حملـة األزهـري               -٢

 . عليه ولذا بقي ما عُلِّق به على الكتاب وما استدرك به عليه في دائرة التجاهل
اثــة غَالواحــدة بُغــاث طيــر كالبواشــيق ال تــصيد شــيئا مــن الطيــر  البُ:  قــال)١(وفــي بغــث
واســتدراك أبــي عبــداهللا بــأن  هه بْ هــو الــرخم وشــِ : قــال أبــو عبــد اهللا ،ثــانغْويجمــع علــى البِ

البُغــاث هــو الــرَّخم لــيس لــه وجــود فــي المعجمــات، والميــل بالكلمــة إلــى داللــة لــم تُــوَردْ أمــرٌ 
 قـد غيـب   يلفت األنظار وهو جدير باالهتمام وإثباته ومناقشته، لكن هذا لم يكن ألن العين      

 .عن الساحة
 :القاسم 

 روى عنــه الكــسائي، ومحمــد بــن    )٢(هــو ابــن معــن مــن رؤســاء النحــويين الكــوفيين      
 )٣(إسحق بن عيسى، وكـان مـن طبقـة أبـي عمـرو بـن العـالء، وهـو ممـن سـمع عـن العـرب                     

 .  وأقواله التي في العين لم تتردد كثيراً )٤(هـ١٧٥ومات في خالفة هارون الرشيد سنة 
ــالنَّ: قــال )٥(نغــفففــي   قــال القاســم  .ف ينــسلخ عــن الخنــافس ونحوهــا  قْــف دود عُغَ

ــالنَّ ــوجنتين لكــل رأس نَ  ظْ دود فــي عَ:فغَ ــان أي فَغْمــي ال ظمــان ويقــال مــن تحركهمــا   عت
، )٧(، ومنـه تـسرب إلـى الفـائق        )٦(وما قاله القاسم بنص مختصر في المحيط      . يكون العطاس 

                                                 
)٤/٤٠٢ )١. 
 .٢/٢٦٣، بغية الوعاة ١٣٣انظر طبقات النحويين واللغويين  )٢(
 .٣٣٤، ٥/٥٤، المحرر الوجيز ١٧/٢٨٠اللباب في علوم الكتاب  )٣(
 .٢/٢٧٤، معجم األدباء ٨/١٩٠ سير أعالم النبالء ٧/٢١٧الوفيات ، الوافي ب٧/٣٣٩الثقات البن حبان  )٤(
)٤/٤٢٤ )٥. 
)٥/٩١ )٦.  
 .نغف  )٧(



 

 ١٠٧  عربيةمجلة العلوم ال
 هـ١٤٣١ رجب عشر سادسالعدد ال

 .تي أعتمدت العين كالتهذيب والبارع ، وليس في المعجمات المتقدمة ال)١(والتاج
 أي  "سـقيت الـشراب   " وفـي الحـديث      ،ي ماء أصفر يقع في الـبطن      قْوالسَّ: )٢(وفي سقي 

وليس هذا القـول     وقال القاسم ال أعلمه إال من الجلود         ،عرَف أو قَ  زَب أو خَ  شَما اتخذ من خَ   
 .للقاسم في المعجمات العربية

 هـو  : قال القاسـم ،ه به أرداف النساءر صغير تشبَّ  ز من الرمل مستدي   وْ القَ :)٣(قوزوفي  
 .وليس قول القاسم في المعجمات العربية ،كثيفالطويل معقب وهذا هو 

ــ وُ:قـــال القاســـم )٤(وفـــي وقـــر ولـــيس قـــول القاســـم فـــي   ،رتَقِـــرت دواب ويقـــال وَقِـ
 .المعجمات العربية
  : قال العجاج،رج اهللا وجهه وبهجه أي حسنه س)٥(وفي سرج

            ...............جا رَّسَ مُناًسِرْ ومَماًوفاحِ        
 : قـال القاسـم    ،ن والبهجـة  سْ لكن عنى به الحُ    ،ج الوسط رَّسَطس مُ فْن به أنه أَ   علم ي 

ولــيس قــول   ، وهــو ضــرب مــن الــسيوف  ،ريجيه حــسن األنــف وامتــداده بالــسيف الــسُّ  شــبَّ
 .قيبين اطالعي وتالقاسم في المعجمات التي اعتمدت العين وال غيرها حسب

وواضح أن أقوال القاسم هذه على سبيل االستدراك والزيادة على مافي العين وأنها   
دخلت العين في فتـرة متـأخرة، ولـو وجـدت فـي نـسخه األصـلية األولـى لمـا أغفـل مـن نقلـوا                           

 .مادة العين هذه األقوال
 :الضرير 

 عمروالــشيباني، وابــن هــو أبــو ســعيدأحمد بــن خالــد البغــدادي، لغــوي أديــب ســمع مــن أبــي  
األعرابــي، وســكن نيــسابور، وأخــذ عــن األعــراب الــذين أقــدمهم ابــن طــاهر كــأبي العميثــل        

 )٦( هــ ٢٨٢وعَوْسجة، وقد عاش عمراً طويال وأخذ عنه ابن الفرج وغيره، وقيل إنه توفي سـنة                
 وقد تردد اسمه في المعجمات العربية عن طريق التهذيب، وغالب ماورد عنه متعلق بلغـة              

                                                 
 .نغف  )١(
)٥/١٩٠ )٢. 
)٥/١٩ )٣. 
)٥/٢٠٧ )٤. 
)٦/٥٣ )٥. 
 .١/٣٠٥ انظر بغية الوعاة  )٦(



 

 أقوال الرواة والعلماء في معجم العين وإشكالية النسبة١٠٨ 
 سعود بن عبداهللا آل حسين. د

الحديث، والمصدر الذي أفاد منه األزهري ومـن ثَـمَّ غيـره، هـو كتـاب الـرد علـى أبـي عبيـد فـي                       
غريب الحديث، يؤيد هذا األلفا ظ التي تعلقت أقوالـه بهـا فـي التهـذيب واللـسان مثـل البَبَّـان               

، الزاحــف، الكاهــل،  ،الــسَّبَجَة، األَرْصَــح، ابهــارَّ، الخامــة، النَّــذْر، أألرْزَن، التِّيعــة، قَــصْعُ الجِــرَّة       
 .الشَّنْق 

، ومـا ورد  "أبو سعيد"وقد تردد اسمه في العين كثيراً، غالباً بلقبه الضرير ونادراً بكنيته          
له في العين لم أقف عليـه فـي المعجمـات العربيـة وخـصوصا الجمهـرة والتهـذيب ومـاطبع                      

 :من البارع، وهذا يدل على أن
من هذه الروايات الكثيرة عن أبي سعيد، إذ لو  أن كتاب العين يخلو في نسخته األصلية       -١

 .كانت موجودة لما تجاهلتها هذه المعجمات التي نقلت كل مافي العين 
هـ وهي الفترة ٢٨٨هـ إلى ١٨٥أن نسخة العين ظلت متداولة بين أيدي العلماء في الفترة من  -٢

رفـة الـضرير   التي عاش فيها أبو سعيد عند عرض مادة العين عليه، فقد صـرح بعـدم مع       
 ".العِلَّوض"لكلمة 

 أن هذه النقـول والروايـات المرويـة عـن أبـي سـعيد ال يمكـن بحـال أن تكـون مـن عمـل                     -٣
مؤلف العين، سواءكان الخليل أو الليث ألنهـا اسـتدراكات وردود لمـا قالـه المؤلـف،                 
واليتــصور أن مؤلفــاً ســيذكر مــا يــراه ثــم يــورد أقــوال مــن هــم دون طبقتــه لــرد أقوالــه  

 :سفيه حُجَجه ولننظر األمثلة اآلتيةوت
ــه، تقــول إن هــذا      : )١(ففــي نــزع قــال  ــاء فنحَّيت المَنْزَعــة إذا نزعــت يــدك عــن فيــك باإلن

 .الشراب لطيب المنزعه
االجتـذاب، وهـو أن يَجْـرع جرعـاً شـديداً، وواضـح أن أبـا سـعيد                  : المَنْزَعـة : قال الضرير 

 .ل، وليس قول الضرير في المعجماتتوجه بالداللة إلى معنى مغاير لما أثبت الخلي
االســترجاع أن تقــول إنــا هللا وإنــا إليــه راجعــون، قــال الــضرير أقــول   :  قــال)٢(وفــي رَجَــع

 .وليس قول الضرير في المعجمات. رجع وال أقول استرجع
  :نان قالتِقة النشاط واالسْهَيْهقة عَيْوالعَ:  قال)٣(وفي عهق

                                                 
 .١/٣٥٨العين  )١(
)١/٢٢٦ )٢. 
)١/٩٧ )٣. 
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    ...........      قاهَيْ عَعان الشبابِيْرَإن لِ
 قــال زائــدة هــو ، هــو بــالغين وهــو الجنــون وقــد عاقــب بــين العــين والغــين :قــال الــضرير

مهملــة، واســتدراك الــضرير هــذا، أورده األزهــري ال علــى أنــه مــن كــالم الــضرير بــل   بــالعين ال
 .)١("سمعناه من الثقات: "قال

ــ : "قــال )٢(عــجوفــي ز  وال يقــال ،صخَ أزعجتــه مــن بــالده فــشَ ،راراإلزعــاج نقــيض القَ
 ولكـن يقــال  ، قـال الـضرير ال أقولــه  ، ولـو قيــل انـزعج وازدعـج لكــان صـوابا وقياســا    ،جعَزَفـَ 

 " .جاًعْج زَعَزَأزعجته فَ
 :وقد تناثرت أقوال الضرير االستدراكية في أجزاء العين جميعها فهي في

٣٦٦،  ٣٥٨،  ٣٥٧،  ٣٢٩،  ٣٠٢،  ٣٠٠،  ٢٩٥،  ٢٧٩،  ٢٠٣،  ١٩٩،  ١٩٢،  ١٧٤،  ١٤٥،  ١٠٩،  ١/٩٨ - 
٤٢١،  ٤١٨،  ٣٨٦،  ٣٤٧،  ٣٤٢،  ٣٤٠،  ٢٦٦،  ٢٥٧،  ٢٥٤،  ٢٤٤،  ٢٢٤،  ٤/٢٢٠ - ٢٤٧،  ٩٢،  ٣/٢٨ ،

٢٩٨،  ٧٢،  ٢٩،  ٢٨،  ٦/٢٦ - ٤٠١،  ٣٦٩،  ٥/٣٥٧ - ٣٥٤،  ٣٤٨،  ٣٣٨،  ٣٣٠،  ٢٧٥،  ٢٧٣،  ٤٢٤ 
- ٣٨٢، ٣٢٧، ٧/٢٧. 

 :الليث بن المظفر 
برامكـة، وهـو أحـد      ابن نصر بن سيار، بارع في اللغة والنحو، واشتغل بالكتابة عنـد ال            

هـــ تقريبــا ١٢٠تالميــذ الخليــل المقــربين منــه، وهــو قريــب مــن الخليــل ســنا فقــد ولــد فــي ســنة  
، وهــذه الفتــرة قريبــة مــن تــاريخ وفــاة الخليــل ومــاورد لــه مــن ذكرفــي    )٣(هـــ١٩٥وتــوفي ســنة 

 :العين كان في ثالثة عشر موضعا أخذت األساليب اآلتية
 ".ل الخليلقال الليث قا"  الرواية والنقل -١
 ".قلت فكيف: قال الليث"  الحوار واالستفسار -٢
وهـذه  " الحـب "و " الكـسع "و" العقيقـة "االستدراك والزيـادة، وقـد ورد فـي ثالثـة مواضـع فـي          -٣

": الحب والكرامة"األقوال المسندة لليث لم يرد منها في التهذيب سوى قول الليث عن 
 .سمعت هاتين بخراسان

نــسب كــل مــا فــي العــين لليــث مماجعــل اســمه يتــردد فــي          وقــد اجتهــد األزهــري و  
                                                 

 .١/٢٥تهذيب اللغة عهق  )١(
 .٢/٢١٧العين  )٢(
 .٢/٢٧٠بغية الوعاة، ١٩٦ ،٤٦ترجمته في نزهة األلباء : انظر )٣(



 

 أقوال الرواة والعلماء في معجم العين وإشكالية النسبة١١٠ 
 سعود بن عبداهللا آل حسين. د

التهذيب في كل صفحة، في حين أنه لم يرد في العـين إال مـرات قليلـة ال يمكـن عنـد النظـر          
إليها وعند فحص مضمونها أن تكون مؤثرة في توجيه نسبة العين إلى غير الخليل، وتلك       

 : األقوال هي
يث بن المظفر بن نصر بن سيار عن الخليـل  بو معاذ عبد اهللا بن عائذ حدثني اللأقال  "

 .وهذا أسلوب متبع في رواية الكتب" قال الليث ،بجميع ما في هذا الكتاب
وفـي   "قال الليث قال الخليل في العربية تسعة وعـشرون حرفـا          : )١(وفي مقدمة العين  

 فكيــف تكــون الكلمــة المولــدة المبتدعــة غيــر مــشوبة   :قــال الليــث قلــت"  أيــضاً)٢(المقدمــة
 ".بشيء من هذه الحروف فقال نحو الكشعثج 

ومثـل هـذا     )٣("قـال الليـث قـال الخليـل فـالعين والحـاء والخـاء والغـين               "ومثل هذا أيـضاً     
 .٣/٢١٥، ٢/٣٤٥، ١/٥٩األسلوب ورد في 

 .)٤(ومما جاء بصيغة السؤال ما ورد في مادة عشر
ــرين جمــع عــشْ  للخليــل زعمــت أن عــشْ :قــال الليــث قلــت "  ــامر تــسشْر والعِ  ،عة أي

 ، حتـى تـستكمل ثالثـة أتـساع        ، وعشرين يومان  ،فكان ينبغي أن يكون العشرون سبعة     
ر الثالـث مـع الثمانيـة       شْ ولما كان اليومـان مـن العـِ        ،رانشْ عشر يوما عِ    ثمانيَ :فقال الخليل 

 .٣/٥، ١/٣١٢ ذلك، ومثله ما ورد في  من أين جاز لك: قلت، سميته بالجمع،ر يوماًشْعِ
قـال الخليـل العـرب تقـول     ، )٥(غة االستدراك قول الليث في مادة عقـق       ومما جاء بصي  

قيقته وذبح عنه شـاة وتـسمى الـشاة التـي تـذبح لـذلك                إذا حلق عَ   قُّعِ الرجل عن ابنه يَ    قّعَ
 ومثل هذا مـا ورد فـي        عقيقة قال ليث توفر أعضاؤها فتطبخ بماء وملح وتطعم المساكين         

 .  وحبب)٦(مادة كسعَ
 :القتيبي 
هـــ أي بعــد وفــاة ٢١٣بــو محمــد عبــداهللا بــن مــسلم بــن قتيبــة البغــدادي ولــد ســنة وهــو أ

                                                 
)١/٥٧ )١. 
)١/٥٢ )٢. 
)١/٥٨ )٣. 
)١/٢٤٦ )٤. 
)١/٦٢ )٥. 
 .٣/٣٢ و حبب ١/١٩٢ومثله ما ورد في كسع  )٦(



 

 ١١١  عربيةمجلة العلوم ال
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  وقد ورد له ذكـر فـي العـين فـي مـادة سـهر               )١( هـ   ٢٦٧الخليل والليث رحمها اهللا ومات سنة       

 .وفي مادة وصر
وهـذا  "  بـل هـو فـي ليـل تمامـه     : وقال القتيبي،سماء القمرأوالساهور من  : )٢(ففي سهر 

 ولم أقف على هذا الكـالم فـي غريـب الحـديث البـن قتيبـة، ولكـن                  ،قول متعقب مستدرك  
ــه ... الــساهور للقمــر كــالغالف للــشيء   : وقــال غيــره :األزهــري أورده فــي التهــذيب قــائال   قال

 ...."إصر : كتاب الشراء، واألصل: الوِصْر : قال القتيبي:  قال)٣(وفي وصر" القتيبي
 . )٤(وقول ابن قتيبة في غريب الحديث 

فنــا أن مــا فــي العــين مــن أقــوال البــن قتيبــة منقولــة بنــصها مــن غريــب الحــديث وإذاعر
فهــل يــصح أن تحمــل علــى غيــر أنهــا مــن عمــل المــستدركين الــذين رأوا فــي عمــل الخليــل 
بعض الفُرَج فاجتهدوا في سـدها؟إن مؤلـف العـين أكـان الخليـل أم الليـث ال يمكـن بحـال                      

دالل بها على التـشكيك فـي نـسبة الكتـاب          بل إن االست  ،أن يكون من أضاف هذه األقوال       
 . غير وجيه وال مقبول

 :رافــع 
 .ورد اسمه في العين مرة واحدة ففي مادة 

ــ الثُّ: قــال رافــع،عالــة ويقــال للــذكر أيــضا ثُ،عالــةواألنثــى مــن الثعالــب ثُ:  قــال)٥( ثعــل ل عْ
محـيط، ومنـه    وقـد انتقـل هـذا القـول إلـى ال          " دويبة صغيرة تكون في السقاء إذا خبـث ريحـه         

ورافع المذكور لم أسـتطع التعـرف علـى شخـصيته وربمـا يكـون مـن          . إلى القاموس والتاج  
 .األعراب، وربما يكون هو رافع والد الليث بن المظفر

 :موسى 
ورد اســمه مــرتين فــي العــين، ولــم أســتطع التعــرف عليــه، وقــد ورد قولــه علــى ســبيل   

 فرس ضابع إذا كـان يتبـع    :قال موسى  إضافة داللة كلمة من صفات الفرس ففي مادة ضبع        
، ولـم تظهـر   "وابعمـع ضـَ  جْ وهو أن يـركض فيقـدم إحـدى رجليـه ويُ    ،قهنُيه فيثني عُ  قَّأحد شِ 

                                                 
 .٢/٦٣ بغية الوعاة  )١(
 ..٤/٧ العين  )٢(
 ..٧/٧ العين  )٣(
)٢/١٩٨  )٤. 
)٢/١٠٩ )٥. 
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 .هذه الكلمة في المعجمات إال في المحيط، التاج
ــعْ ويَ،طــاًفْ فــي كالمــه عَطيقــال يعفــ: وفــي عفــط قــال  ــتُفِ ــ وهــو عَ،تــاًفْه عَ كالمَ  اتٌفّ

 : قـال موسـى    ،طـة ريـح الجـوف المـصوت       فْ والعَ ،لى وجه النسبة األعفطي    وال يقال ع   ،اطفّعَ
 والكلمتـــان واردتـــان فـــي  والنفـــيط للـــشاء ضـــائنها وماعزهـــا،العـــافط كـــالم الراعـــي لإلبـــل

وال وجــود لهــذا الكــالم منــسوباً إلــى . المعجمــات، وهمــا فــي العــين علــى ســبيل االســتدراك
 .موسى في المعجمات العربية حسب اطالعي 

 :أحمد حمزة بن زرعة أبو 
لــم أتمكــن مــن التعــرف علــى هــذا العلــم، ولــم أجــد لــه ذكــرا فيمــا اطلعــت عليــه مــن     
مصادر ومراجـع، وقـد ذكرفـي العـين باسـمه وكنيتـه فـي موضـعين وذكـر باسـمه فـي ثالثـة                     
مواضع، وما دون في العين من رأي له ليس في المعجمات التي اعتمـدت العـين مـصدرا لهـا،                    

 تدل على أن طبيعتها استدراكية تعقبية، وهي تـنم عـن شخـصية علميـة        وآراؤه في العين  
 . ال عن راوية

فلمـا  : فقـال ) اليـاء مـن يـد     ( تحـدث الخليـل عـن حـذف الحـرف الثالـث              )١(ففي مقدمة العين  
بو أال  ق" جاء التنوين ساكنا جُمع ساكنان، فثبت التنوين ألنه إعراب، وذهب الحرف الساكن           

عراب  بل اإل: قلت،قوله يد دخلها التنوين وذكر أن التنوين إعراب: اًمعقبأحمد حمزة بن زرعة 
 والتنـوين يميـز بـين االسـم والفعـل أال تـرى              ،الضمة والكسرة التي تلزم الـدال فـي يـد فـي وجـوه             

 وأال ترى أنك تقـول رأيـت يـدك وهـذه يـدك وعجبـت                ،أنك تقول تفعل فال تجد التنوين يدخلها      
 فأمــا قولــه ، ولــو كــان التنــوين هــو األعــراب لــم يــسقط،تنــوينمــن يــدك فتعــرب الــدال وتطــرح ال

 ودخلـت  ، وهما إلى جنب الفاء   ، فإن الذاهبة هي هاء وواو     ،فموان فإنه جعل الواو بدال من الذاهبة      
 وذلك أن الشاعر يرى ميما قد أدخلـت فـي   ، والواو في فموين دخلت بالغلط     ،الميم عوضا منهما  

 ،هو بعد الميم فيـدخل الـواو مكـان مـا يظـن أنـه سـقط منـه         فيرى أن الساقط من الفم     ،الكلمة
أمـا البنـاء الربـاعي المنبـسط فـإن الجمهـور األعظـم           : "العين قال الخليـل   ) ٢(وفي مقدمة  .ويغلط

ن شواذ ومـن هـذه      ئِّجر  شْ إال كلمات نحوا من عَ     ، أو من بعضها   ،لقمنه ال يعرى من الحروف الذُّ     
زقـة وهـي مفـسرة    هُّعـة والزَ دَشوقة والهُعـْ س والدُّداحطوس والقـُ سَالكلمات العـسجد والقـَ    

                                                 
)١/٥١ )١.  
)١/٥٣ )٢.  
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 : هي كما قال الشاعر: قال أبو أحمد حمزة بن زرعة"في أمكنتها
 هقُالَ وتحتي جُتها ليالًقْشَّعَتَ         مٌثَهْ دَحَنَّرَة فيها تَوقَشُعْودُ

 .فأضاف ابن زرعة هذا الشاهد 

 ،ب من كثرة دمها وامرأة مكثعة      أي كادت تنقل   ،عةثيقال شفة ولثة كا    ")١(كثعوفي  
 قال أبو أحمـد مكثعـة علـى غيـر           :، فاستدرك ابن زرعة فقال    والفعل كثعت تكثع كثوعا   

 " . وعن غير الخليل لبن مكثع أي قد ظهر زبده فوقه، وعسى أن تكلمت به العرب،قياس

ا ذًنـْ ه حَ ذُنـِ حْالحنذ اشتواء اللحم المحنوذ بالحجارة المسخنة تقول أنـا أَ         ") ٢(حنذوفي  
  :قال العجاج
          ............جا رَهْه أن يَذِنْبا من حَهِورَ

 قــال أبــو أحمــد الحنــذ مــصدر والحنيــذ  ، الــشمس علــى الحجــارةيعنــي الحمــران يحنــذها حــرُّ
فمـا  : ( وقولـه تعـالى    ، إال أن هذا لم يرد به المصدر       ، وقد يسمى الشيء بالمصدر    ،ذ اسمان للحم  نْوالحَ

 . مشوي :أي)  حنيذلبث أن جاء بعجل

 قال أبو أحمد أصلها حبب ذا فأدغمت البـاء األولـى            ، أحبب بهذا  :حبذا أي  ")٣(حبذوفي  
 : وواضح من خالل هذه األقوال".  ورمي بضمتها،في الثانية
 .  أن أبا أحمد ورد كالمه في أسلوب االستدراك-١
هـذا غالبـاً لـيس      أنه أحد العلماء فهو يـتكلم عـن القيـاس واالشـتقاق واإلدغـام و               -٢

 .بمذهب الرواة 

ولــيس فــي المعجمــات أثــر لهــذه األقــوال فيمــا اطلعــت عليــه، كمــا أن اســمه لــم يــرد    
 .فيها

@    @    @ 
 

                                                 
)١/١٩٦ )١.  
)٣/٢٠١ )٢. 
)٣/٢٠٣ )٣. 
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 :الخاتمة

وفيما قيـل فيـه عبـر تـاريخ       من  المعجمات    عد نظر وتنقير في العين وفيما صدر عنه         ب
 :علم اللغة العربي يمكن أن أخلص إلى

مؤلفه لم يصدر عن نظر في الكتـاب  منهجـاً ومـادة      و عن الكتاب    أن الكثير مما قيل    -١
ــ     - ــة     بــل عــن صــورة أســهم فــي تــشكيلها ووضْ ع إطارهــا العلمــاء مــن بــاب إمكاني

 .ال من منطلق المادة والمنهج. الحدوث أو استحالته
 الكثيــــر مــــن التعليقــــات اهــــيأن مــــادة العــــين فــــي الــــصورة التــــي وصــــل بهــــا إلينــــا ف  -٢

ليست  في المعجمـات التـي صـدرت عـن العـين خـصوصاً وال هـي               واالستدراكات التي   
 . عمومافي المعجمات العربية

أن أول كتــــاب العــــين ال يخــــالف آخــــره وأقــــوال العلمــــاء والــــرواة واســــتدراكاتهم   -٣
 .وتعليقاتهم مبثوثة في أول الكتاب وفي آخره

ة األولـى  أن المادة العلمية التي سجلها العلماء في العين مستدركين عليه هـي المـاد         -٤
لالســتدراك فــي المعجمــات العربيــة، ومــع أهميتهــا وعظــم شــأنها واســتحقاقها          
الدراســة واالهتمــام ظلــت بعيــدة عــن التــأثير فــي الــصورة التــي وصــل إليهــا المعجــم     

 ألن مــن صــدروا عــن الكتــاب كــابن دريــد واألزهــري والغــالي     رينخالعربــي عنــد المتــأ 
عيـدة عـن الدراسـة وعـن الـدخول          صدروا من نسخ ليست فيها هذه االستدراكات ب       

 .في المعجمات العربية وال تناقش إال كمسوغ للشك في نسبة الكتاب

أقوال في العين لعلماء عاصروا الخليل أو جاؤوا بعده لم يـشر إليهـا               ادعاء وجود    أن -٥
من عني بالكتاب في المشرق العربي ممن اعتمدوه مصدراً كاألزهري ولم تظهر إال             

  . الزُّبيديعند

  خلــو المعجمــات العربيــة التــي جــاءت فــي المرحلــة الثانيــة كــالجمهرة والتهــذيبأن -٦
 مما ورد في العين من أقوال أولئك االعلماء واإلشارة إليها عند الزُّبيدي تدلل               والبارع

 .داللة قاطعة على أن نسخة العين األصلية خالية من تلك األقوال

نـاقض مـا أورده مؤلـف الكتـاب أو        أن طبيعة تلك األقوال استدراكية تعقيبية فهي ت        -٧
 .تكمل نقص جمعه وتدوينه ويستحيل مع هذه الطبيعة أن تكون لمؤلف الكتاب

األقوال قد ورد بصيغة استفهام وفـي سـياق مناقـشة وبمـادة علميـة هـي مـن              بعض -٨
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المــادة التــي تؤســس للكتــاب، ممــا يــدل علــى أن موردهــا هومؤلــف الكتــاب نفــسه          
 .دقيش وأبي خيرة وعرامويتمثل هذا في أقوال أبي ال

أن أقوال العلماء والرواة المتقدمين في الكتاب واألقوال التي نقلهـا المتقـدمون عـن                -٩
 أن الكتـاب لـم   الخليل كابن المعتز والحربي وأمثـالهم يـدل علـى أن قـول أبـي حـاتم        

 .يعرف غير مسلم له به

ر الخليــل أن أقــوال العلمــاء فــي العــين وردت بــصيغتين صــيغة قــال غيــره أو قــال غيــ    -١٠
وبــصيغة اإلســناد إلــى أنــاس معينــين كــانوا مــن األعــراب المعاصــرين للخليــل وممــن    
جاؤوا بعده  وكانوا من العلمـاء الـذين جـاؤوا بعـد طبقـة الخليـل وقـد وصـل مجمـوع              

 .شخصا وعشرين واحدا من نص على اسمه في العين

ند المهتمين  أن الحملة التي تحمس لها األزهري ومن بعده نالت من قيمة الكتاب ع             -١١
لي  بالمعجمات فبقي أثر العين المباشر في المعجمات المتأخرة محصورا فيما ظهر    

 البن فـارس ومحـيط اللغـة البـن           ومجمل اللغة   مقاييس اللغة  هي ات معجم  ثالثة في
عباد على أن الدارس يلمح أثر الكتاب في الدراسات اللغوية بوجه عام على نحـو مـا                

 .في المدخل إلى تقويم اللسان عند ابن هشام اللخمي نجده

ه للخليـل   سبأن من تعرضوا لكتاب العين ومؤلفه كانوا على أربعة أقسام قـسم ينـ              -١٢
 وقسم يتوقف وينقل عنه بإسناد ما نقل إلى صـاحب العـين     ،ختالف في المقدار  امع  

، وقسم ينفي صلة الخليل بالكتاب، وقسم يجعل بعضه مع اختالف في       دون تحديد 
 .بعضه لليثالمقدار للخليل و

ال تــزال األقــوال الــواردة فــي العــين علــى ســبيل االســتدراك والتعقــب علــى مــا أورده      -١٣
الخليل بحاجة إلـى دراسـة تـضعها فـي إطارهـا مـن حيـث الـصحة والخطـأ فـي مجـال                        

 .األصوات والتصريف والداللة

أن متقدمي النحاة الكوفيين قد اهتموا بالكتاب أكثر من اهتمام البصريين ولـذا ورد               -١٤
  ألبي  سعيد وذلكن أقوالهم وتعليقاتهم واستدراكاتهم أكثر مما ورد للبصريين     م

ولعـل المـصطلحات الكوفيـة التـي وردت         . األعرابـي وابـن     معـن    وللقاسـم بـن     الضرير
 .في الكتاب جاءت عن طريق هؤالء

 مـا   يـدحض حاجة المصطلحات والقراءات القرآنية والـشواهد فـي الكتـاب إلـى تتبـع                -١٥
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 . أو يدعمهاحولها ورد من شبهات

من قالوا إن لهم أقواالً في العين وهـم غيـر           مذكر الزُّبيدي وبعض  المحدثين أسماء        -١٦
 كالمــسعري واألصــمعي   العــين الموجــودة اآلن موجــودين فيمــا حقــق مــن نــسخة    

 .والزجاج

 فاتحـة كـل     والحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين         
 .مةخير وتمام كل نع

@    @    @ 
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 :فهرس المصادر والمراجع
 .  للسيرافي، تحقيق طه محمد الزيني، مكتبة الحلبي القاهرة- أخبار النحويين -١

 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ – إحياء التراث اإلسالمي – للمقري  القاضي عياضأزهار الرياض في أخبار -٢

الثــامن، الــسنة الرابعــة،   العــدد - عبــدالعلي الــودغيري، المناهــل   - للزبيــدي  اســتدراك الغلــط  -٣

 . م١٩٧٧

 . محمد علي معوض،دار الكتب العلمية تحقيق سالم محمد عطا –  البن عبدالبراركذاالست -٤

 . هـ١٣٧٣ - ١ط. ، لعرام بن األصبغ، تحقيق عبدالسالم هارونسماء جبال تهامة وسكانهاأ -٥

 . هضة المصرية الن-م ١٩٨٠محمد عبدالقادر أحمد، .  ، دأبوزيد األنصاري ونوادر اللغة -٦

 . م١٩٥٨ -هـ ١٣٧٨ - هارون، مؤسسة الخانجي معبد السال البن دريد، تحقيق االشتقاق -٧

  .عبدالحميد الشلقاني.  د.األعراب الرواة -٨

 .  يوسف العش- أولوية تدوين المعاجم -٩

 . م١٩٧٥ مكتبة النهضة -هاشم الطعان، بغداد .  تحقيق د- البارع للقالي -١٠

 .  بغداد- مكتبة المثنى -غناطيوس كراتشقوفسكي أ -نشر  البن المعتز ، - البديع -١١

 .  دار صادر بيروت- ١ ط-وداد القاضي .  تحقيق د- ألبي حيان التوحيدي البصائر والذخائر -١٢

 .  بيروت- المكتبة العصرية --- للسيوطي، تحقيق محمد أبوالفضل - بغية الوعاة -١٣

هــ  ١٤٠٧:  ط -ي، تحقيق محمـد المـصري        للفيروزآباد - البلغة في تراجم أئمة النحو  واللغة       -١٤
 .جمعية إحياء التراث.  م١٩٨٧ -

 . جرجي زيدان- تاريخ آداب العرب -١٥

م دار الكتاب العربـي  ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ - ١مري، طد للذهبي، تحقيقق عمر ت    - تاريخ اإلسالم  -١٦
 . بيروت-

 . المدينة المنورة– للخطيب البغدادي المكتبة السلفية تاريخ بغداد -١٧

-١٩٨٣-هــ ١٤٠٣ –بيروت  -دار اآلفاق الجديدة    -أبو الحسن المالقي  - األندلس تاريخ قضاة  -١٨
 .٥ط

 .١ طعبدالرزاق الصاعدي.  د-  العربيتداخل األصول اللغوية وأثره في بناء المعجم -١٩

 . بيروت-، دار إحياء التراث )الجامع ألحكام القرآن(تفسير القرطبي  -٢٠

هــ، دار البـشائر   ١٤٢٤ ١اتم الـضامن، ط حـ .  د- البن هشام اللخمـي، تحقيـق   - تقويم اللسان  -٢١
 .اإلسالمية



 

 أقوال الرواة والعلماء في معجم العين وإشكالية النسبة١١٨ 
 سعود بن عبداهللا آل حسين. د

ــي منــصور األزهــري، تحقيــق    تهــذيب اللغــة  -٢٢  عبدالــسالم هــارون، المؤســسة المــصرية    - ألب

 .العامة

 . دار البشائر- ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ ١ إبراهيم صالح، ط-  للثعالبي، تحقيق ثمار القلوب -٢٣

 .سيد شرف الدين أحمدتحقيق ال-١٩٧٥-هـ ١٣٩٥-١ط-دار الفكر-انب حن  البالثقات -٢٤

 .مكتب نشر الثقافة اإلسالمية. تحقبق محمد بن تاويت: للحميدي.جذوة المقتبس -٢٥

 - ١ بيـروت، ط   - رمـزي البعلبكـي، دار العلـم للماليـين           - دريـد، تحقيـق      ن الب - جمهرة اللغة  -٢٦

 .م١٩٨٨

 . بيروت-محمد النجار، دار الكتاب العربي .  البن جني، تحقيق دالخصائص -٢٧

 . عمان-م ١٩٩٤هادي حمودي، .  د-اب العين ، كتالخليل -٢٨

 .هـ١٣٨٩ دار الشعب .دائرة المعارف اإلسالمية -٢٩

 .دار العلم للماليين-م١٩٨١- ١ طإميل يعقوب.  ددراسات في المعاجم العربية -٣٠

 . مكتبة العبيكان-هـ ١٤٢٢ - ١ محمد القناص، ط- للسرقسطي، تحقيق - الدالئل -٣١

 .١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ – الهند –ائرة المعارف  د– البن النجار .ذيل تاريخ بغداد -٣٢

عبـدالكريم  .   د - ألبـي بكـر البيهقـي، تحقيـق          - الرد على االنتقـاد علـى الـشافعي فـي اللغـة            -٣٣

 . دار البخاري-بكار 

 –م ١٩٩٢ -هـــ ١٤١٢ البــن األنبــاري تحقيــق حــاتم الــضامن  الزاهــر فــي معــاني كلمــات النــاس  -٣٤
 .مؤسسة الرسالة

 هـ١٤٠٥تب العلمية دار الك.سنن سعيد بن منصور -٣٥

 -ن، مؤســسة الرســالة  ي للــذهبي، تحقيــق شــعيب األرنــؤوط وآخــر    - ســير أعــالم النــبالء   -٣٦

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ٤بيروت ط

 - ١ عبــدالعزيز أحمــد، ط- للعــسكري، تحقيــق - شــرح مــا يقــع فيــه التــصحيف والتحريــف  -٣٧

 .م، البابي الحلبي١٩٦٣ -هـ ١٣٨٣

 . بيروت-كتاب العربي  دار ال- ١٠ أحمد أمين، ط - ضحى اإلسالم -٣٨

 .٤ عبدالستار فراج، دار المعارف بمصر ط- تحقيق - البن المعتز - طبقات الشعراء -٣٩

 .٢دار المعارف ط.  تحقيق محمد أبوالفضل– للزبيدي طبقات النحويين واللغويين -٤٠

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ دار القكر – شرح صحيح البخاري -٤١



 

 ١١٩  عربيةمجلة العلوم ال
 هـ١٤٣١ رجب عشر سادسالعدد ال

 .م ١٩٧٩-هـ ١٣٩٩ الفكر دار. شرح صحيح البخاري البن حجر .عمدة القاري -٤٢

 .سامةأ دار -م ١٩٩٩ - ١نعيم البدري، ط.  د- العين في ضوء النقد اللغوي -٤٣

إبــراهيم الـسامرائي، دار الرشــيد  . دي المخزومـي و د هـ م.  للخليـل بــن أحمـد، تحقيــق د  العـين  -٤٤

 .م١٩٨٢

 دار إحيـاء    ،م١٩٦١ -هـ  ١٣٨٠ – ١ تحقيق عبدالعليم الطحاوي ط    ، للمفضل بن سلمة   الفاخر -٤٥

 .الكتب العربية

 .م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠. دار الفكر. بشرح صحيح البخاري.فتح الباري -٤٦

 . إيران- رضا تجدد المازندراني - للنديم، تحقيق - الفهرست -٤٧

 .طنطاوي محمد دراز.  د- في أصول اللغة -٤٨

 .م١٩٧٧ -بوري، مطبعة العاني ج عبداهللا ال. د- البن قتيبة، تحقيق غريب الحديث -٤٩

 .م جامعة أم القرى١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ١سليمان العايد، ط. ي، تحقيق، د للحربديثحغريب ال -٥٠

بيـروت   –دار الكتب العلميـة  – ألبي حفص عمر بن علي الدمشقي    اللباب في علوم الكتاب    -٥١

 .١هـ ط١٤١٩لبنان -

 . بيروت- البن منظور، دار صادر لسان العرب -٥٢

-١٤٠٦-٣وت طبيــر–مؤســسةالعلمي للمطبوعــات _ البــن حجــر العــسقالني لــسان الميــزان -٥٣

١٩٨٦ . 

دار . م ١٩٨٣-هــ  ١٤٠٣ ٢ البـن جنـي ط  المبهج في تفـسير أسـماء شـعراء ديـوان الحماسـة         -٥٤

 . الكتاب العربي 

 .هـ١٤٢٢  العدد الثاني والعشرون، محرم - مجلة الحكمة -٥٥

صـالح مهـدي الفرطوسـي ، مـن مجلـة المجمـع       . د. محاولة جديـدة فـي دراسـة كتـاب العـين           -٥٦

 .م١٩٨٧ -جلد الثامن والثالثون  الم- ١العلمي العراقي ط

 .م١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦ ٢ط.  علي البحتري ورفقاه، دار سزكين- البن جني، تحقيق المحتسب -٥٧

 . البن عطية، دار الكتب العلميةالمحرر الوجيز -٥٨

 . بيروت- محمد آل ياسين، عالم الكتب -اد، تحقيق ب البن ع- المحيط -٥٩

 . عالم الكتب-م ١٩٩٦ ١شاذلي، ط نور حامد ال- للزبيدي، تحقيق - مختصر العين -٦٠

 رســالة محفوظــة فــي   كليــة  - الحميــد زعبــد العزيــ.  د- تحقيــق - للزبيــدي مختــصر العــين -٦١



 

 أقوال الرواة والعلماء في معجم العين وإشكالية النسبة١٢٠ 
 سعود بن عبداهللا آل حسين. د

 .اللغة العربية بالرياض

 .عة األميرية ببوالقب المط-هـ ١٣١٦ –ط .  البن سيدهالمخصص -٦٢

 . دار نهضة مصر، تحقيق محمد أبوالفضل، ألبي الطيب اللغوي.مراتب النحويين -٦٣

 - مركـز جمعـه الماجـد    -حـازم البيـاتي   .  د - جمـع وتحقيـق      - رويات شـمر بـن حمرويـه      م -٦٤

 .دبي

 . للسيوطي، دار الفكرالمزهر في علوم اللغة -٦٥

 .مشكالت في التأليف اللغوي -٦٦

 . مطبعة السعادة-م ١٩٨١ -إبراهيم نجا .  د- المعاجم العربية -٦٧

 .بيروت –دار العلم للماليين . إميل يعقوب.  د– المعاجم العربية -٦٨

 .مطبعة حسان. م١٩٨٤ - ١أمين فاخر ط. د. المعاجم العربية -٦٩

 .هـ المكتبة الفيصلية١٤٠٦ -عبداهللا درويش .  د- المعاجم العربية -٧٠

 . مطبعة عيسى البابي الحلبي- ياقوت الحموي - معجم األدباء -٧١

 .م١٩٦٨ - ٢ دار مصر للطباعة، ط-حسين نصار .  د- المعجم العربي  -٧٢

عــالم .  م١٩٨٣هـــ ، ١٤٠٣ - ٣ تحقيــق مــصطفى الــسقا، ط -لبكــري  لمعجــم مــا اســتعجم  -٧٣
 . بيروت-الكتب 

ــة  -٧٤ ــة العربيـ ــي      - المعجميـ ــي العراقـ ــع العلمـ ــدها المجمـ ــي عقـ ــدوة التـ ــاث النـ  ،م١٩٩٢ - أبحـ
 .مطبوعات المجمع العلمي العراقي

 . إيران- دار الكتب العلمية - تحقيق عبدالسالم  هارون -  البن فارس مقاييس اللغة -٧٥

 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨.  دار الكتب العلمية.ة ابن خلدونمقدم -٧٦

دارنهـضة  _البن األنباري تحقيـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم      ، اء في طبقات األدباء   بنزهة األل  -٧٧
 .مصر

الطناحي، المكتبة  . طاهر الزاوي ود  .  تحقيق د  - البن األثير    النهاية في غريب الحديث واألثر     -٧٨
 . بيروت-العلمية 

 ١ بيـروت ط - دار الـشروق    -زيد األنصاري، تحقيـق محمـد عبـدالقادر أحمـد            ألبي   نوادر اللغة  -٧٩
 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١

 . بيروت- مجموعة من المحققين صادر - ٢ للصفدي، طالوافي بالوفيات -٨٠

٨١ J إحسان عباس، دار الثقافة. تحقيق د- البن خلكان - وفيات األعيان . 


