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 يف
ٌ
  كتب غريب اللغة نظرات

 
 مؤنس أسامة ضياء الدين

  جامعة األنبار
 كلية اإلدارة واالقتصاد

 

   بسم اهلل الرمحن الرحيم
  ةالمقدم

 أمور ًمٍن أبرزها: عٌدة فيه تكمن كتابو في غريب الٌلغة كل   قيمة إفٌ 
الكتاب إذ لٍم يسبٍقه مثل  تفرد المؤلف في ابتداعه لفن من الفنوف اللغوية كسبب تأليفه لهذاأكالن:

هػػذا الفػػٌن أبػػده بػػٍل ياػػار لػػه بالبناف البتكػػػارا مثػػل هػػذا الفػػن اللغػػوم ال ديػػد فػػأبو عمػػػر 
 .كاف له السبق في تأليف كابتكار مثل هذا الفنوف اللغوية الطريفة  (هػّْٓالزاهد)ت

رصهم على نسبة ثانيان: االلتزاـ باألصوؿ العلمية التي تحٌلى بها أصحاب كتب غريب اللغة في ب
يكونػػوا سػػواءن فػػي مػػدل برصػػهم كالتػػزامهم علػػى نسػػبة  المػػادة اللغويػػة إلػػى أصػػحابها إذ لػػم
فقػد كػاف أمينػان ( هػػّْٓكحرص أبي عمر الزاهد )ت  نالمادة اللغوية   فلم يكونوا بريصي

 .ةكبريصان على األمانة العلمية التي بين يديه  فهو يعزك المادة اللغوية إلى مراجعها األصلي

الفضػػل فػػي الحفػػاظ علػػى كتػػب لغويػػة عفػػى عليهػػا الػػزمن  فهػػذا الكتػػب اللغويػػة فػػي غريػػب  ثالثػػان:
اللغػػة هػػي بمثابػػة مع مػػات لغويػػة مبتكػػرة كفنػػوف لغويػػة مبتدعػػة كمريفػػة بفظػػ  كثيػػران مػػن 

العىاػرات فػي )لوال كتابه ( هػّْٓالمادة اللغوية التي بين أيدينا اآلف فأبو عمر الزاهد )ت
لػػوال كتابػػه  (هػػػ َٓٔتة(  لضػػاع  الكثيػػر مػػن األلفػػاظ اللغويػػة  كالٌصػػغاني )غريػػب اللغػػ

)الٌاػػوارد فػػي اللغػػة(  لضػػاعٍ  كتػػب قيمػػة كنػػادرة فضػػان عػػن أهميػػة الكتػػاب تبػػرز فػػي تػػأثر 
العاػرات فػي اللغػة( )فػي كتابػه  (هػ ُِْاآلخرين فيه كتقليدهم له كما فعل الٌتميمي )ت 

 دان إيٌاا في صنيعه الفريد كنقل اآلخرين عنه أك تأثرهم به.متأثٌران بأبي عمر الزاهد كمقلٌ 
في بحثي هذا على أربعة كتب من أهمها  كإٌف كتب غريب اللغة كثيرة كلكني اقتصرت 
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  كأبرزها:
 . (هػّْٓ: ألبي عمر الزاهد )ت (كتاب : )العىارات في غريب اللغة -ُ
 .(هػ ُِْ: للتميمي )ت  (كتاب :)العىارات في اللغة -ِ
 .(هػ ّٖٓ: ألبي الطاهر)ت  (:)الميسلسل في غريب لغة العرب كتاب -ّ
 .(هػ َٓٔت: للصغاني ) (كتاب :)الاَّوارد في اللغة -ْ
 

 :التفرد أكالن:

 عارات الزاهد: -ُ

بابتداعه مثل هذا الفن من الفنوف اللغوية ))كقد ألف  (هػّْٓتفٌرد أبو عمر الزاهد )ت
لى ذلك الفن أبده   ك قد سلك فيها مسلكان رأينا كثيرين الٌزاهد عاراته ابتداعان   إذ لم يسبقه إ

 يهػ( في ديواف األدب كأبا عثماف السرقسطَّٓممن بعدا ينته ونه   نذكر منهم الفارابي )ت
كبير((.)ََْ)ت بعد   (ُهػ( في كتاب األفعاؿ   ليس بدقة تاٌمة كلكٍن إلى بٌد و

يب اللغة( يتضح في خطبة تلميذا كسبب تأليف أبي عمر الزاهد لكتابه )العارات في غر 
هذا كتاب العارات  ( راكية كتاب العارات إذ قاؿ :))قاؿ أبو عبد اهلل:هػ َّٕابن خالويه )ت

 ألبي عمر الزاهد   أٌلفها للحصرم صابب أبي عمر القاضي خاٌصة ككاف أبو عمر يعارض بكتبػه
ٍْ   فقاؿ لرسوله: شهرو  فإني عليله.كيؤٌلف له  فاعتٌل أبو عمر   فأرسل إليه أٍف أنفذ إلٌي أجرة  أجػ

ٍْ إليػػه  كقػػٍل لػػه فقػػاؿ أبػو عمػػر:.كلبػك يتبٍعػػك  أكرمتنػي فػػأتعبتني  كأهنتنػػي فػػأربتني   كاهلًل :ارجػ
 (ِألجعلٌن العاراًت عليه بسراتو  فأخرجها للناس فكانٍ  كذلك((.)
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 عارات التميمي: -ِ
 بقوله: ته كذكرهافقد نقل عنه عارةن من عارا (هػ ُِْأٌما التميمي )ت 

ْي  ثٍػ ماػيةه : ))هذا عارة أبي عمر(( كتقـو عارات التميمي على عارةو ألبي عمر هي:المى
ْي: :قبيحػػة   كالػػوىدٍعي  ٍنػػ ْي: المقبػػرة  ك المى ْي  الٌسػػرمافي   كالٌسػػٍف ْي: الٌنقػػدي   كالقىٍلػػ ٍبػػ األخػػذ ي كالكى

ْي : ٍت ْي :الكنفي  كالمى ْي ::الطوؿ   كالٌسٍل ْي :الطٌريػقي فػي الٌاقي   كالقىٍن َى الٌرجػلي رأسىػهي  كالوىقٍػ أٍف يطػأم
 (ّ)َال ىبًل((

كقد قاؿ التميمي في خطبته بأنٌه يرغبي أٍف يؤٌلف كتابان ككتاًب أبي عمر الزاهد كيرجو أٍف 
يعنػػى أبػػا عبػػد اهلل محمػػد بػػن أبػػي  -كقػػًد اتصػػل بػػي مػػا ذكػػرا)يقػػْ فػػي التٌػػأليف بموافقتػػه إذ قػػاؿ:)

ب العاػػرات ألبػػي عمػػر محمػػد بػػن عبػػد الوابػػد المعػػركؼ بالزاهػػد   مػػن كتػػا -العػػرب الكاتػػب
فرغب  في ما ماؿ إليه   كرغبة أف أؤلف كتابان في معناا   كأكدم به بعض ما يلزمني مػٍن بػٌقٌهق 

 (ْ  راجيان أٍف يقْ في الٌتأليف بموافقته((.)
ر بػل تطػاكؿ فقد استعرض أبو عبػد اهلل عضػاتًًه علػى أبػي عمػ كلم يكتًف الٌتميمي بذلك 

كخاينا أٍف يتوهم علينا تقصير في ما ضمناا من المئات في مػا أتػى بػه أبػو )عليه كذلك إذ قاؿ:)
عمر من العارات   فقدمنا أماـ ما قصدناا بابان ندٌؿ به على القدرة على ما ضمناا كجعلناا مبوبان 

 (ٓعلى باب من كتاب أبي عمر موجود ليعلم قدر الزيادة عليه((.)
بْ الٌتميمي عاػرة أبػي عمػر السػابقة بمػا يربػو عػن مئػة كسػتين كلمػة مػن جنسػها   كقد اتٌ  

( علػػى ًْ ٍن  فهػي تاػػبهها فػي مػػا تاػابه  فيػػه مػػن كزف كمبنػى كبػػرؼ أخيػر   إذ هػػي جميعػان :)كػػالمى
( كمبناا   منتهية بحرؼ العين   كلكٌنها ليسٍ  جميعان من الغريب   كإذ منها ما هو لغة )كزف فػىٍعلو

)في غيرا   ًْ ًْ لغة في السٍَّب ًْ كالسٍُّب ًْ لغة في الضٍَّب  (.ٔكالضٍُّب
ثػٌم أٌف عبػد  يستمر على معارضته بمػنه  أبػي عمػر نفسػًه بػٍل خػرج عنػه لكنً التميمي لمٍ  

كتابه على هذا الٌنحو   فخرج عنه إلى ما يابه المع م كاستعرض معاني تلػك  اهلل لٍم يواًؿًهًهًه ً
كأنٌػه انتقػل  ثيرو منها بالقراف كالحديث كالاعر كاألمثػاؿ   بتٌػىالمفردات المختلفة كاستاهد لك

مػػن العاػػرات مختلػػفو   عاػػراتو يكػػوف العػدد فيهػػا للمعػػاني التٌػػي ينصػػرؼ إليهػػا اللفػػ   إلػى نػػوع و
 (ٕالوابد   كليس لأللفاظ.)
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ككثيػػر مػػن المفػػردات التػػي أكردهػػا زيػػادة علػػى عاػػرة أبػػي عمػػر هػػي مػػن المػػألوؼ الاػػا ْ  
فػي غيػرا فضػان عػن عػددو غيػًر قليػلو منهػا  الغريػب النٌػادر ككمػا أٌف كثيػران منهػا هػو لغػةكليسٍ  مػن 

 (ٖييحمل على الم از.)
فرأي ي أبا عمر قد أخذ في )كيٌتضح الغرض من تصنيف أبي عبد اهلل لكتابًه هذا   بقوله:)

لعاػرات كلسػ ي باب العلم متسعان كسلك مريقان من التأليف غير ممتنعة   ي د المؤلف فيه من ا
كجود ما ذكرنا من المئات ما صنفه من العارات   غير أنٌػا ال نػدرم مػا السػبب المػانْ  به أقصد

من تكثيرا   أك ما العا ق القاصر على يسيرا   فأردنا أٍف نأتي في أبوابه   كعلى بدو مػا رسػم فػي  
تكٌلفنػاا كجئنػا بػه  مػا جػاء مػن العاػرات   ثػٌم علمنػا مػْ ذلػك أنٌػا لػو كتاب من المئات بأضػعاؼ

 (َُ()ٗعلى ما ذكرناا   لمىا كافى غريبان في التأليف   كال مستطرفان من الٌتصنيف((.)
 مسلسل أبي الطاهر: -ّ

فهو أيضان كالٌتميمي اقتفى آثار أبي عمر الزاهػد  كلكنٌػه لػم  (هػ ّٖٓأٌما أبو الطاهر)ت  
ك)الميػداخل( أٌكؿ الفنػوف اللغويػة تأليفػان كهػو يقتًف عاراًت الٌزاهد  كإنٌما اقتفى ميداخل الزاهد   

 في غريب اللغة .
سػل فػي غريػب ليغػة العػرب( فػي خطبتػه )كيتضح سبب تأليف أبي الطاهر لكتابػه  الميسىٍلهى

 -ربمػه اهلل  -كأنٌه كاف فيما سمْ علٌي كتاب )الميداخل في اللغة( ألبي عمر المطػرز)إذ يقوؿ:)
ب  هاله فيه كال ببدرا فرأي  أنٌه رأمه لم يسػتوًؼ تمامػه كغػرضه لػمفا ستنزرته   لقدرا   كلم أب ى ى

 (ُُ).سهاميهي   كلعٌله إنٌما ارت له ارت االن كجرٍت ركا بيهي فيه ع االن( تقرمٍسه
كعلػػى ((لكنٌػه قػػاؿ مقػٌران بفضػػل الٌسػابق كهػػو أبػو عمػػر الزاهػد إذ قػػاؿ فػي الخطبػػة نفًسػها:

اةن كأنٌػػػػػي ألرل فصػػػػػل الٌسػػػػػابق كأن ػػػػػْ ن ػػػػػوع ذلػػػػػك فمػػػػػا اعتمػػػػػدت م ػػػػػاراةن كال قصػػػػػدت مبػػػػػار 
 (ُِ)).اآلبق(

))كسيرل القارئي الفابصي في مقدمة الميسلسل ما صٌرح به الٌتميمي من أنٌه ما سمْ عليه  
استنزرا  فوضػْ كتابػه هػذا  كلػذلك أفػرغ فيػه جهػدا   ككػٌدس فيػه مػن األلفػاظ  الميداخل((كتاب

 (ُّ()(اف عن مقدرةو لغويةو كأدبيةو كالاواهد ما ينٌم عن تحدم المطرز   كأٍف ك
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كاقتضػب  فػي ذلػك )كأبو الطاهر لم يفعٍل كما فعل أبو عمر الزاهد إذ قػاؿ فػي مقدمتػه:)
خمسػػين بابػػان   افتتحػػ  كػػٌل بػػابو منهػػا باػػعر عربػػي   ثيػػٌم ختمػػ ي البػػابى بمثػػل ذلػػك كأكردتي مػػا 

 (ُْأمكنى من الااهد على ألفاظه هنالك((.)
حتوم خمسين بابان   ليس لها عنواناته خاصة كما فعػل المطػٌرز فػي  ككتاب الميسلسل ي))

ػػػػػػداخل( كإنٌمػػػػػػا عنونىهػػػػػػا بعػػػػػػدد األبػػػػػػواب كقػػػػػػد تعٌمػػػػػػد التميمػػػػػػي   أبػػػػػػو الطػػػػػػاهر()كتابه)المي

 ( ُٓأٍفٍهٍهٍهٍهٍهٍهٍهٍهٍهٍه يفتتح كٌل بابو كيختتمه بااهدو شعرم((.)
 شوارد الصغاني: -ْ

كتاب الاوارد من كاـ بعض علماء  فقد انتقى)في شواردا ) (هػ َٓٔتأٌما الصغاني ) 
ألػف الصػغاني كتابػان لطيفػان فػي شػوارد اللغػة   )هػ( فيػه:)ُُٗالقراءات كاللغة. قاؿ السيومي )ت

كمػػن عبػػارات العلمػػاء المسػػتعملة فػػي ذلػػك النٌػػادرة كهػػي بمعنػػى الاػػوارد((.لقد جمػػْ الصػػغاني 
يفه كاختيار شواذا ك شواردا م هودان ليس بتأليفه لكتابه هذا ما جاءى شاذان ك نادرنا  إذ بذؿى في تأل

ػػرأش( :)  يبػػالهين يػػدلٌنا علػػى صػػبرا كجهػػدا كمتابعتػػه مػػا ذكػػرا فقػػاؿ فػػ اٍجرىأٌشػػً  )كامػػه علػػى )جى
ػػًمنىٍ  كامػػتألٍت بطونيهػػا فهػػي ميٍ رىأٌشػػة ي  اإلبػػلي: ػػلى هػػذا اللفظػػة فػػػي )سى بفػػتح الهمػػزة( كإنٌمػػا أٍدخى

(: كجدتي هذا اللفظة بعد هػ َّٕتنها((.قاؿ ابن خالويه )تالٌاوارد  انفتاحي همزة ميٍ رىأٌشة ال م
كأنػػا كجػػدتي هػػذا اللفظػػة بعػػد  هػػذا الكتػػاب : مؤلٌػػف (هػػػ َٓٔت.قػاؿ الٌصػػغاني ) سػبعين سػػنة

 (ُٔسبعين سنة((.)
))كهذا غاية في المبالغة إال أنٌه ذكػر ذلػك  ليػدٌلل علػى جػدا كبرصػه كمواصػلته للبحػث 

 (ُٕ).منذ مدةو مويلةو من الزمن((  كتفحصه إيٌاها على اللغات الٌنادرة كالٌااذة
 

 :ثانيان:االلتزاـ باألصوؿ العلمية
 عىارات الزاهد: -ُ

فػػي عاػراته أمينػػان كبريصػان علػى نسػػبة األخبػار كالمػػادة ( هػػّْٓكػاف أبػو عمػػر الزاهػد)ت
من باب إاٌل  كقد رٌد أبو عمر أبواب كتابه إلى األ مة الذين أخذ عنهم كما)اللغوية إلى أصحابها.)

 (ُٖككاف ثعلب يعنعن شيوخه((.)  (أبو عمر عن ثعلب عن...(تقدمته عبارة:
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الخبػػر إلػػى ثعلػػب مسػػندان لاػػيوخه( مػػا يوضػػح أمانػػة  إٌف صػػنيْ أبػػي عمػػر هػػذا   أم:)ردٌ ))
 (ُٗيكذبونه كيطعنوف في ركايته((.) الرجل كبرصه على التوثيق كيدبض قوؿ الذين كانوا

باآليػات القرآنيػة.أٌما القػراءات  ابي عمر الزاهػد هػو قلٌػة استاػهاديؤخذ على أ لكنً الذم
القرآنية فلٍم يكن في كتابه أٍم: استاهاد بها سول استاهاد كابػد البػن خالويه ككػذلك بالنسػبة 

 .إلى االستاهاد بالحديث فقد كاف قليان 
اؼ األبيػات أٌما بالنسبة إلى استاهادا بالاعر فالذم يؤخػذ عليػه أنٌػه كػاف يستاػهد بأنصػ

الٌاعرية ككذلك األرجاز   فهوال ينسب األبيات الاعرية إلى قا لها فقد اكتفى بذكر الٌناشػد  كال 
 ي وز االستاهاد ببي و م هوؿ القا ل .

كهػػذا بػػٌق ماػػركع  (هػػػ َّٕكهنػػاؾ إضػػافاته كزيػػاداته كثيػػرةه مػػن تلميػػذا ابػػن خالويػػه )ت
لمادة اللغوية بصػلةو كمػا أٍف هنػاؾ بابػان بأكملػه هػو مػن  كلكٌنه يوقْ القارئ في أمورو ال تمٌ  إلى ا

  (َِ) (ثعلب عن ابن األعرابي عن...( إذ قاؿ:))أخبرنا باب الطٌٍربغانة((إضافة ابن خالويه كهو:
ثٍػػًْ ( ) ( كلكنٌػػه البػػن األعرابػػي أك ألبػػي ُِكمػػا يوجػػد بػػاب نسػػبه إلػػى أبػػي عمػػر كهػػو: )بػػابي المى

  .عمرك
 عىارات التميمي: -ِ

كحرص أبي عمر الزاهد في نسبة النصػوص  فلم يكن بريصان  (هػ ُِْا الٌتميمي )ت أمٌ 
فهو ك أٍف كاف  كالمادة اللغوية ))كليسى التميمي كالزاهد من بيثي نسبة النصوص كالمادة اللغوية

يٌتبْ منه  أبي عمر في نسبة مادته اللغوية إلى ركاتها الذين أخػذ عػنهم  أكثرى شواهد   إال أنٌه لم
فلػم تخػلي عاػرةه مػن عاػرات أبػي عمػر  أك عػن مريػق غيػر مباشػر  ك انتهػى علمهػم إليػه مباشػرةن أ

زيد أك األصمعي عن مريق أبي نصر  دكف ذكر سلسلة الركاية عن ثعلب عن ابن األعرابي أك أبي
 (ِِ).أك أبي عمرك الايباني عن مريق عمرك ابنه(( 

رآنيػة كػافى قلػيان كأنٌػه لػم يعػزي القػراءة التػي كاٌلذم يؤخذ عليه أٍف استاهادا بػالقراءات الق 
األباديػػػػث إذ قػػػػاؿ :))كمنػػػػه ككػػػػذلك استاػػػػهادا بالحػػػػديث قليػػػػل كلػػػػم ينسػػػػب أكثػػػػر  يػػػػذكرها  
 ...(( إذ يحتمل لغير الٌنبي محٌمد )صٌلى اهللي عليه كسلم(.الحديث
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سواءه أكػاف  أٌما بالنسبة إلى استاهادا باألشعار فاستاهادا كثير كالذم يؤخذ عليه أيضان  
ـٍ بالرجز فإنٌه ال ينسب األبيات الاعرية إلى قا لو معػين إالٌ فػي مواضػْ قليلػة  استاهادا بالاعر أ

كالػػذم يؤخػذ عليػػه أيضػػان عػػدـ  فضػان عػػن استاػػهادا بأنصػاؼ األبيػػات الاػػعرية ككػذلك األرجػػاز.
بػاب علػى مئػة كسػبعين قػد أتينػا فػي هػذا ال :قػاؿ أبػو عبػد اهلل)التزامه الدقة فيمػا يقػوؿ إذ قػاؿ: )

( ))غير أٌف عدد هذا األلفاظ مئة كسبْ كستوف كلمة   ما فة غير قليلة منهػا لغػات ِّلفظة((.)
 (ِْ).في غيرها(( 
))كمن جانب آخر فإٌف المفرداًت المئة كالسبعين التي جاء بها على منواؿ العارة ألبػي  

 (ِٓ).((عمر زيادة عليها هي األخرل ضرب من التأليف المع مي
ككذلك  أقوؿ: هذا الذم ذكرا المحٌقق تأييدان منه على عدد األلفاظ التي ذكرها التميمي.

 عدـ الدقة في تسمية الكتاب إذ هو لم يلتـز المعارضة كلم يستمر عليها
))إذان فالرجػػل إنٌمػػا ألػػف كتابػػه هػػذا معارضػػة ألبػػي عمػػر   ثػػم تبػػٌين لػػه مػػن بعػػد المضػػي فػػي 

ارضته للعارة كابدةن كابدةن لٍن يكوف فعان جميان كال جػديران بػأف ذلك كعلى نحو ما فعل في مع
بإي از:  يكوف مستحبان فعدؿ عنه كماؿ إلى ضرب من التأليف اللغوم مختلف  يمكن أٍف نسميه

 (ِٔألفاظ ذات دالالت مختلفة أك الماترؾ اللفظي((. )
أبػي عمر أٌمػا  لعاػرة كبهذا أرل أٌف الكتاب مسمى بالعارات لمػا ابتػدأ بػه مػن معارضػة))
 (ِٕ).فإنٌه ليس من قبيل ذلك((  سا را
 مسلسل أبي الطاهر: -ّ

إلػى أصػحابها  فهو أيضان لم ينسب المػادة الغويػة المسلسػلة (هػ ّٖٓأٌما أبو الطاهر)ت 
قليل ككذلك استاهادا  استاهادا بالقراءات القرآنية جدان  فٌ إال القليل.كالذم يؤخذ عليه أيضان أ

 ان قليل.بالحديث جد
ـٍ رجزنا فقد التـز أٍف ينسب   أٌما بالنسبة إلى استاهادا باألبيات الاعرية سواءه أكاف شعران أ

مػن بسػناته إلػػى قا لػه إالٌ فػي مواضػػْ قليلػة كػٌل بيػ و  كالػػذم .اكتفػى بػػذكر الناشػد  كهػذا بسػػنة ه
 ء قليل الوركد. يؤخذ عليه استاهادا بأنصاؼ األبيات الاعرية ككذلك باأل رجاز كلكٍن هذا الٌاي
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 شوارد الصغاني: -ْ
فهػػػو اآلخػػػر فلػػػم يكػػػن بريصػػػان علػػػى نسػػػبة المػػػادة اللغويػػػة  (هػػػػ َٓٔتأٌمػػػا الٌصػػػغاني ) 

كلم يذكر الصغاني مصػادرا التػي اسػتقى )الااردة إلى أصحابها في )القسم األكؿ( من الاوارد.)
 اذة فوجػػدت أكثرهػػا فػػيكقػػد تتبعػػ ي هػػذا القػػراءات الٌاػػ .منهػػا هػػذا المػػواد اللغويػػة كالقرآنيػػة

كمػْ هػذا فلػم أكفػق فػي )البػديْ (البن خالويه الػذم اختصػرا مػن كتابػه))مختصر في شواذ القراف
العثور عليها جميعان إذ كجدتي بعضان منها في المحتسب كتفسير البحر المحيط كالقرمبي كغيرها 

ٌرغم مٍن أنٌه لم يعٌد ال من كتب التفسير ثم كقف  على قسم منها في كتاب العيباب للصغاني على
 (ِٖ((.)من كتب القراءات إالٌ أنٌه يحتوم على الكثير منها كخاٌصة الااذة

كٌل قراءةو شاذةو إلى مٍن قرأ بها فهو بهذا قد أخٌل بالمنه  الذم   كما أٌف الٌصغاني لم يعزي 
ة الفصػل أقػوؿ ذكر الصغاني أنٌػه عػزا كػلَّ قػراءةو شػاذةو إلػى مػٍن قػرأ بهػا كذلػك فػي مقدمػ)التزمه .)

 (ِٗهذا يحمل على الغالب   إذ إٌف قسمان ما من القراءات لم تكن منسوبةن إلى مقر يها((.):
من الاوارد فلم يكن الٌصغاني بريصان على نسػبة المػادة  (أٌما بالنسبة إلى )القسم الثاني 

كأٌف  للغويػة هػ( هذا المػادة أَُاللغوية ))أٌما مصادرا فمبهمة كلم يذكر من أين أخذ يونس)ت
 مػا ذكػرا مػػن أسػماء عػػدد مػن القبا ػػل مثػل: تمػيم كأهػػل العاليػة كأهػػل ن ػد كهػػذيل كبنػي يربػػوع ال

 (َّيكفي إلى التدليل على مراجعة مصادرا!((.)
فكذلك مصادرا مبهمة في هذا الكتاب كغيػر معركفػة شػأنه بهػذا  (أٌما في )القسم الثالث

 (ُّ(.)هػَُٔكتاب اللغات( ليونس بن ببيب)ت) شأف
أٌما بالنسبة إلػى )القسػم الرابػْ( فقػد نسػب الصػغاني كتبػان مفقػودةن إلػى أصػحابها ككتبػان لػم 

 .يصٌرح باسمها سول بأصحابها 
سػػورة  كالػػذم يؤخػػذ عليػػه أيضػػان أنٌػػه لػػم يستاػػهد باآليػػات القرآنيػػة سػػول ب يػػةو كابػػدةو فػػي

.كثرت ماؿ فاف   يؤنثوف الماؿ كما أ يقاؿ:)بقوله :) الٌاعراء كػذبٍ  :قاؿ اهلل تعػالى نٌثوا القـو ى
  قـو نوح المرسلين((.

اعتمد )كذلك اعتمادا على قراءات أشخاص لم ياتهركا بأنٌهم مقر وف كإنٌما هم شعراء)ك 
الٌصػػػغاني علػػػى قػػػراءات أشػػػخاص لػػػم ياػػػتهركا بػػػأنٌهم مقر ػػػوف كإنٌمػػػا هػػػم شػػػعراء فممػػػن استاػػػهد 
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رم الػػذم استاػػهد بػػه الصػػغاني ك مػػن سػػبقه كػػابن رؤبػػة بػػن الع ػػاج كأبػػو بيػػة النميػػ بقػػراءاتهم :
خالويه كغيرهما  كيظهر أٌف الٌصغاني   كابن خالويه   كابن جني   كغيرهم استاػهدكا بقػراءة أبػي 

كرؤبػػة ال لكػػونهم مقػػر ين كإنٌمػػا لكػػونهم عربػػان يحػػتٌ  بكامهػػم فػػي اللغػػة كيستاػػهد  بيػػة النميػػرم
النبػوم الاػريف فػا  أٌما بالنسبة إلػى استاػهادا بالحػديث(ِّ).( (باعرهم أيضان فهم إساميوف

 كجودى له أبدان.
أٌمػػػا بالنسػػػبة إلػػػى استاػػػهادا باألبيػػػات الاػػػعرية فقػػػد نسػػػب قسػػػمان كأهمػػػل قسػػػمان آخػػػر  

 ككذلك يؤخذ عليه استاهادا بنصف بي  من الرجز كهذا عندا جدان قليػل  ككػذلك استاػهادا 
  .قليل  جدان باألمثاؿ 

 

 :ية الكتاب كنقل اآلخرين عنه أك تأثرهم به أهم ثالثان:
 عارات الزاهد: -ُ

تبرز في كوف الكتاب مع م في ( هػّْٓإٌف أهمية كتاب العارات ألبي عمر الزاهد )ت 
غريب اللغة كقد خلػً  المع مػات المختلفػة مػن بعػض المفػردات الغريبػة إذ بًفػ  لنػا كثيػران مػن 

)غيػر أٌف المابػ  فػي األبػواب   (عالمهػا لػوال كتابػه هػذاالمفردات اللغوية الغريبة التػي ممسػٍ  م
هػػو أٌف مفرداتًػػه لمعانيهػػا هػػي مػػن غريػػب اللغػػة   كلػػذلك فػػا ع ػػبى أٍف خلػػً  المع مػػاتي  كافػػة ن

المختلفػػة مػػن بعضػػها كيتضػػح اختصػػاص الكتػػاب فػػي الغريػػب أٌف ابػػن خالويػػه سػػأؿى أبػػا عمػػر عػػن 
كمػا كتػاب العاػرات  (((ّّ).لػيس هػذا غريبػان(()عمػر:)بمعنى ال ىرادًة فقػاؿ لػه أبػو  (الًخيفانة ً )

بكتاب يبحث فػي ألفػاظ مألوفػة لمعانيهػا بػلٍ هػو كتػاب فػي غريػب اللغػة كلعمػرم إٌف أبػا عبػد اهلل 
التميمػػػي لػػػم يصػػػٍب عنػػػدما تطػػػاكؿ علػػػى أبػػػي عمػػػر  ف ػػػاء بمئػػػات مٌمػػػا جػػػاء بهػػػا أبػػػو عمػػػر مػػػن 

 (ّْ).((العارات

))كقد اجتهد أبو عمر في جمْ الغريب لمعناا ككتابه كقد تأثر مٍن تأثر به كسلك مسلكه 
مت انس مطٌرد راعى في عاراته أٍف تتفق في المبنى كالحرؼ األخير كالوزف كقد تتفق في مقطػْ 

 ( ّٓ).من برفين أك أكثر كفي صفة أك أكثر(( 
هػػ( فػي )مع ػم ِٔٔكما أفاد من كتاب العارات كثيركف نذكر منهم ياقوت الحموم)))
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كأبا عبد اهلل محمد بن جعفر القػزاز القيركانػي فػي كتابػه )العاػرات فػي اللغػة( كسػليماف  البلداف(
بن بنين الدقيقي كل ذلك بتصريح منهم في كتبهم هػذا إلػى جانػب أكلئػك الػذين أفػادكا منػه كلػم 

())كقػػػد نقػػػل يػػػاقوت ّٔ))).يصػػػربوا بػػػذلك أك صػػػٌربوا كلكػػػن دلػػػيان علػػػى ذلػػػك لػػػم يعػػػد قا مػػػان 
غريػب اللغػة بضػْ مػٌراتو منهػا مػا  يفػي مع ػم البلػداف مػن كتػاب العاػرات فػ هػػ(ِٔٔالحموم)

(( كقد أشرنا إلػى ذلػك ...صٌرح فيه بالنقل بقوله:))كقرأتي في كتاب العارات ألبي عمر الزاهد 
 (ّٕفي موضعه كمن ذلك ما يصٌرح بنقله كاٍف كاف مٌما كرد في كتاب العارات((.)

 عارات التميمي: -ِ
كعن القيمة اللغويػة لهػذا الكتػاب  (هػ ُِْية كتاب العارات للتميمي )ت أٌما عن أهم 

فهػػػو مع ػػػمه لغػػػومه مختػػػزؿه اختػػػزاال ن شػػػديدان   لػػػيس فػػػي تقاليػػػب المػػػادة الوابػػػدة كذكػػػر معانيهػػػا 
كشػػواهدها  كلكػػٍن فػػي مػػوادا المفسػػرة إذ اختارهػػا أبػػو عبػػد اهلل التميمػػي اختيػػاران ال نػػدرم عػػاـى 

 ألٌم قاعدةو كاف ! استند فيه ! كتبعان 
اللغويػػة  بػػل تعامػػل فػػي ذلػػك علػػى نحػػو ال  كقػػد أجػػاد الرجػػل فػػي توضػػيح معػػاني المػػادة 

ن ػػدا فػػي كتػػب اللغػػة المتقدمػػة التػػي صػػٌنف  فػػي عصػػرا إذ كػػاف يػػوفي المػػادة بٌقهػػا كيكثػػر مػػن 
ـٍ م ازية كمن معانيه ما لم ن دا في المع مات كقد أشػرنا إلػى  الٌاواهد للمعاني بقيقية كان  أ

فػػإٌف المفػػردات المئػػة كالسػبعين التػػي جػػاء بهػػا  ذلػك فػػي مكانػػه هػػذا مػن جانػػب كمػػن جانػػب آخػر
على منواؿ عارة أبي عمر زيػادة عليهػا   هػي األخػرل ضػرب مػن التػأليف المع مػي فػإذا راعينػا 
منه  التصنيف الذم اعتمدا صابب اللساف على سبيل المثاؿ فػاف تلػك المفػردات تػدخل فػي 

 إذان فالمػادة اللغويػة مع ػم مؤلػف بطػريقتين : فصػوؿ الحػركؼ اله ا يػة المختلفػة.بػاب العػين ك 

  مريقه تراعي الحرؼ األكؿ   كاألخرل تراعي الحرؼ األخير.
المع مات  ))كلعٌل أهم ما انماز به الكتاب هو كثرة الاواهد كأٌف كثيران منها لم ن دا في

األمػػر الػػذم ياػػير إلػػى أنٌػػه يسػػتقي مػػن مريػػق  المختلفػػة كال فػػي غيرهػػا فػػي كتػػب اللغػػة المتاػػابهة
خاص مختلف فهل يعود بذلك إلى شيوخه المغاربة   كهل كانٍ  لهم مدرسة خاٌصة لهػا شػواهد 

())كالكتاب يكاف عن تنقل العلم من المارؽ إلى المغرب كالعكػس فهػو إنٌمػا ّٖخاٌصة ((.)
و عبػد اهلل قيركانػي   كقػد نقػل ألف معارضة لكتاب العارات ألبي عمر الزاهػد كهػو بغػدادم كأبػ
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منه ابن بنين كثيران كابن بنين دماػقي مصػرم   كيحتػٌل مكانػة مرموقػة بػين كتػب اللغػة التػي الفػٍ  
في زمانه كتناكلػٍ  موضػوعاته بػل لعلٌػه يتقػدـ كثيػران  لحسػن عرضػه  ككفػاء بػدا  ككثػرة شػواهدا  

 (ّٗ).كتقدـ زمانه(( 

 مسلسل أبي الطاهر: -ّ
كهػذا المؤلفػات )مقدمتػه:) فقد جػاء فػي (هػ ّٖٓلمسلسل ألبي الطاهر)ت أٌما كتاب ا 

تكػوف كبػػدة  -يعنػي: المػداخل كشػػ ر الػدر كالمسلسػػل -الثاثػة علػى تفػػاكت الزمػاف كالمعػػاني 
يتمم بعضها بعضا كيكوف المسلسل منها ثالثة األثافي فا غنى عنه لتماـ هذا الم موعة الثاثية 

فػي  ءير أشػكالها كترتيبهػا مػْ اتحػاد موضػوعها تمثػل الناػوء كاالرتقػاإذ هي في تنوع مرقهػا كتقػد
 (َْ).تأليف الفنوف العلمية كابتكار العلـو اللغوية(( 

))ككتاب المسلسل يحتوم خمسػين بابػان لػيس لهػا عنوانػات خاصػة كمػا فعػل المطػرز أبػو 
ي )أبػو الطٌػاهر( أٍف يفػتح  كإنٌما بعػدد األبػواب كقػد تعٌمػد الٌتميمػ (الميداخل)عمر الزاهد في كتابه 

كٌل بابو كيختتمه بااهدو شعرم كيأخذ من الااهد األخير استاهادان على معنى الكلمػة األخيػرة 
())كيحلو لي أٍف أكٌررى ما ذكرتيه كثيران من أٌف الميداخل أك الميسلسل فٌن مبتكره ُْ).في الباب(( 

اث اللغوية كما أنٌه يسػاعد المبتػد ين فػي   تدعو مرافته إلى دكاـ اإلعاف عنه للماتغلين باألبح
())كإذا كانػػ  الله ػػات كالصػػوتيات ِْ).اسػػتظهار المفػػردات اللغويػػة بربطهػػا بعضػػها بػػبعض(( 

نطلػػػػب إلػػػػى المعػػػػٌدنين   بػػػػأفٍ  البػػػػابثين المحػػػػدثين   فمػػػػا أبرانػػػػا تاػػػػغل اآلف بيػػػػزان مػػػػن عنايػػػػة
جهودهم   ملبان للكاف عن مخب  تػه كالمنٌ مين  كالغٌواصين أٍف يفسحوا لفٌن التداخل ركنان من 

  (ّْباب االشتقاؽ الواسْ في لغتنا العربية((.)   كغوصان كراء آللئه   كبرصان على اتقاف دراسة
مػػا يزعمػػه نفػػره ألكؿ كهلػػة مػػن أٌف أمثػػاؿ هػػذا الكتػػب هػػي  ))كي ػػدر بنػػا أٍف ناػػير إلػػى أفٌ 

ؿ آمػػل أٍف تصػػبح هػػذا المػػادة قػػد يخطػػَ زعمهػػم التوفيػػق  فػػإنٌني ال أزا (خاصػػتهم)للخػػواص أك 
موضوع دراسة أساسية لبعض الطاب في المعاهد   فتحظػى هػذا الدراسػة باػيءو مػن اإلنصػاؼ 

شػاء  كذلك عندما تصبح الدراسة اللغوية جزءان من مناه  الدراسػة العامػة كهػذا الوقػ  قريػب إفٍ 
 (ْْ) .اهلل(( 
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 شوارد الصغاني: -ْ

 فتتمثل فػي بفظػه لكتػب كانػ  موجػودة (هػ َٓٔت)أٌما أهمية كتاب الاوارد للصغاني 
كهػذا القسػم أصػغر مػن ):)(بين يدم الصغاني ثٌم عف  آثارها كما هي الحاؿ في )القسم الثػاني

هػ( مفقود ال أثرى لػه بهػذا تظهػر َُٔليونس بن ببيب)ت  (اللغات كتاب)األكؿ كقد استقاا من
جيػػػدة لكتػػػػب كانػػػ  موجػػػودة ثيػػػٌم عفػػػػٍ  لنػػػا مػػػادة لغويػػػة  فا ػػػدة كتػػػاب الاػػػوارد  إذ انٌػػػه بًفػػػػ 

مػن الكتػب النػادرة التػي قػدم  مػادة لغويػة أصػيلة افتقػدنا  (( كيعٌد )كتاب اللغػاتْٓ).((آثارها
.لم أقٍف عليهػا فيمػا تػوافر (اشتكى تىقٌمقى:(بعضها في مع مات اللغة التي بين أيدينا فقوله مثان:

 قىمقى(.)ي في مادة:لدٌم من كتب لغوية إالٌ في كتاب العيباب للٌصغان

هكػػػػذا فػػػػي العيبػػػػاب كقػػػػد أهملتهػػػػا :((هػػػػػ( فػػػػي التٌػػػػاج كقػػػػاؿَُِٓكنقلهػػػػا الٌزبيػػػػدم)ت 
ٍْ عليها )فلفظة: ((لم تينًت  بٌتى صاف  ابلي فاف مىتاؿ يعنوف: :((ال ماعة((.كقوله مىتاؿ( لم أمٌل

(.))   (ْٔفيما توافر لي من مع ماتو
هػ( ِْٖباتم سهل بن محمد الس ستاني )ت  فيما تفرد به أبو القسم الثالث(:)أٌما في

كسػػٌماا :)كتػػاب المػػزاؿ  ذكػػرا صػػابب كاػػف الظنػػوفكقػػد فهػػذا هػػو أصػػغر األقسػػاـ األربعػػة 
 كذكػػرا ) إصػػاح المفسػػد كالمػػزاؿ)باسػػم ):الترجمػػة العربيػػة(ألبػػي بػػاتم ك برككلمػػاف)كالمفسػػد

زء الصػػغير اسػػتقاا كهػػذا ال ػػ  (العينػػي فػػي شػػرح الاػػواهد الكبػػرل ك سػػٌماا :)إصػػاح المفسػػد
الصػػغاني مػػن كتابػػه المػػذكور كهػػو علػػى صػػغر ب مػػه يوضػػح لنػػا جانبػػان مػػن المػػنه  الػػذم سػػلكه 
 الس سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاني 

هػ( في تأليف هذا الكتاب   فعوادم الٌزمن لم تبق منه شيئان   كما بًفظه الٌصػغاني هنػا ِْٖ)ت 
 (ْٕ).مكسبه لغومه كبير

 فهذا هو (ر كتب اللغة كشرح شوارد األشعارالم موع من سا )أٌما في )القسم الرابْ( : 
 .من الاوارد القسم األكبر

منها البقاء إلى زماننا هذا   كاندثرٍت  كقد أشار الٌصغاني إلى كتبو لغويٌةو قٌيمةو  تهٌيأ لقسم و
 :فمن الكتب التي سماها  معالم أخرل كما نهل من كتب لم ياٍر إليها.

هػ( كمعاني الاعر من الكتػب المفقػودة التػي ال َِٕت))كتاب معاني الاعر( البن السراج -ُ
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 نعرؼ عنها شيئان بف  بهذا الصغاني أصان لغويان جيدان .
  (ْٖهػ( كهو أيضان من الكتب المفقودة.)ُِٔكتاب المقصور كالممدكد( لألصمعي )ت ) -ِ

  كتظهر أهميػة كتػاب الاػوارد هػذا بحفظػه لهػذا المػادة اللغويػة التػي فقػد أكثرهػا  كضػاع
 (ْٗنتي ةن لعوادم الدهر  كالتي كان  بين يدم الصغاني كق  تأليف هذا الكتاب.)

 
 :الخاتمة

عػػارض أبػػا عمػػر  (العىاػػرات فػػي اللغػػة)فػػي كتابػػه ( هػػػ ُِْ)ت  إٌف أبػػا عبػػد اهلل التميمػػي
ًْ ( الزاهد في كتابه )العارات في غريب اللغة ثٍػ أٌمػا سػا را فهػو  (عارة كابدة هػي فػي بػاب: )المى

لماػػترؾ اللفظػػي إذ ذكػػر مفػػردات علػػى معظػػم بػػركؼ المع ػػم باد ػػا ببػػاب: )الهمزة(مػػادة مػػن ا
  . (الياء( مادة:)اليسر)منتهيان بباب (اآلؿ):

فػػي مسلسػػله جعلػػه فػػي خمسػػين بابػػان كافتػػتح كػػٌل بػػابو منهػػا  (هػػػ ّٖٓ)ت أبػػا الطػػاهر إفٌ 
 باعر عربي ثٌم ختم الباب بمثل ذلك .

 واردا فقد قسمه على أربعة أقساـ .في ش (هػ َٓٔت)أٌما الصغاني 
ففػػي كتػػب غريػػب اللغػػة تكػػرار للمفػػردات اللغويػػة لكػػن بصػػور مختلفػػة إالٌ الصػػغاني فػػي  

 شواردا لم يكرر شيئان من المفردات الااردة .
كفيهػػا كضػػوح فػػي األسػػلوب علػػى الػػرغم مػػن غرابػػة األلفػػاظ إالٌ مسلسػػل أبػػي الطػػاهر فهػػو 

 ني .موغل في الغرابة   ككذلك الٌصغا
كفيهػػا شػػواهد مػػن القػػرآف كالحػػديث كالاػػعر كأقػػواؿ العػػرب كأمثلتهػػا.كلكن استاػػهادهم 
بالٌاعر كاف الدعامة األكلى في كتبهم   كيليه في المرتبة الثانية القرآف الكريم   كيليه في المرتبة 

  كمن ثٌم القراءات القرآنية كال سيما عند الٌصغاني. الثالثة الحديث النبوم الٌاريف
ٌف عمػػل المحققػػين فػػي م ػػاؿ كتػػب غريػػب اللغػػة عمػػله ماػػكوره عليػػه  ألنٌػػه عمػػل شػػاٌؽ إ

م خذ تؤخذ على محٌقػق كتػاب الميسلسػل كعلػى محٌقػق كتػاب الاىػوارد   فكػاف  بٌقان كلكن هناؾ
 عليهما أٍف ال يقعا فيها .
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كأٌما الذم يؤخذ على محقق الميسلسل في غريب لغة العرب األستاذ محمد عبػد ال ػواد 
فأنٌه لم يذكر في دراسته لهذا الكتاب كيفية انتقاء أبي الطػاهر للمػواد اللغويػة كلػم يقػٍل شػيئان عػٍن 

ككذلك يؤخذ عليه عدـ تخري   عدـ نسبة أبي الطاهر للمواد اللغوية إلى ركاتها الذين أخذ عنهم
ي ه األبحر اآليات القرآنية في الحاشية كلم ي علها في فهارس الكتاب كما يؤخذ عليه عدـ تخر 

 الاعرية أك األمثاؿ العربية كلو أنٌها قليلة.
 كأٌما محقق الاىوارد في الٌلغة عدناف الدكرم فيؤخذ عليه عدـ تخري ه األبحر الاعرية.

كأٌما بالنسبة إلى محٌقق كتػابي العىاػرات :)العىاػرات فػي غىريػب اللغػة(  ك)العىاػرات فػي  
نٌػػه أجػػاد فػػي تحقيقهمػػا إجػػادةن جعػػل اهلل لػػه مػػن هػػذا فااألسػػتاذ يحيػػى عبػػد الػػرءكؼ جبػػر اللغػػة(  

 العارات بسناتو في ميزاف أعماله آمين .
 كآخر دعوانا أًف الحمد هلًل رب  العالمين.

 
 الَهوامش والتعليقات:

 ُٓعارات التميمي:  -ُ
الغريػػػب المصػػػػنف فػػػي اللغػػػػة/ ألبػػػي عبيػػػػد القاسػػػم بػػػػن سػػػػاـ .كينظر:ِٕعاػػػرات الزاهػػػػد: -ِ

 هػ(.ِِْ)ت
 .ِٖ-ِٕ كينظر: ُٓعارات التميمي: -ّ
 .ِٓالمصدر نفسه: -ْ
 .ِٕ-ِٔ كينظر: ُٓ المصدر نفسه :-ٓ
 .ُٔالمصدر نفسه: -ٔ
 .ُٔالمصدر نفسه: -ٕ
 .ُٕ-ُٔالمصدر نفسه: -ٖ
 قاؿ المحقػق:كال مسػتحبان مػن التصػنيف  كفػي الكتػاب كال ِٔ كينظر: ُٕالمصدر نفسه: -ٗ



 كتب غريب اللغة نظراته في
  مؤنس أسامة ضياء الدين 

083 

 محقق.مستطرفان من التصنيف.ينظر: مقدمة ال
 كينظر: مقدمة المحقق.  ُٕالمصدر نفسه:  -َُ
 . ّٓ-ّْ المسلسل: -ُُ
 .ّٔالمصدر نفسه: -ُِ
 .ٖالمصدر نفسه: -ُّ
 .ّٔالمصدر نفسه: -ُْ
 .ٓالمصدر نفسه: -ُٓ
 .ِّْ|ُ. كينظر :قوؿ السيومي في المزهر:ٕٖالاوارد: -ُٔ
 .ٖٖالمصدر نفسه:-ُٕ
 ق.ك ينظر: مقدمة المحقَِعارات الزاهد: -ُٖ
 كينظر: مقدمة المحقق.َِالمصدر نفسه: -ُٗ
 .ُٗ-.ٖٔالمصدر نفسه:-َِ
 .َِ-ِٖالمصدر نفسه:-ُِ
 .ُِ-.ُٔعارات التميمي: -ِِ

 .ِِ-.ّٕالمصدر نفسه:-ِّ
 .ِّ-.ّٕالمصدر نفسه:-ِْ

 ِْ.-.َِالمصدر نفسه:-ِٓ

 .كينظر: مقدمة المحققِٓ-.ُٕالمصدر نفسه:-ِٔ

 ِٔ-.ُٗ-َٗالاوارد::-ِٕ 

كتفسػػير البحػػر المحػػيط / ألبػػي بيػػاف بػػن  .ينظػػر: مقدمػػة المحقػػقِٕ-ٖٗنفسػػه: المصػػدر-ِٖ
 . (هػْٕٓت )يوسف األندلسي 
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 ..كينظر: مقدمة المحققِٖ-ٖٗالمصدر نفسه:-ِٗ

 ..كينظر: مقدمة المحققِٗ-.ٗٗالمصدر نفسه:-َّ

 .ْٖ. سورة الاعراء:اآلية:َّ- ٖٗ المصدر نفسه:-ُّ

في شػواذ القػراءات مػن كتػاب البػديْ / البػن خالويػه  كينظر: مختصر.ٖٗ المصدر نفسه: -ِّ
 . (هػَّٕت )
 َّٕليس في كػاـ العػرب /ال بػن خالويػه )تينظر: ك ٖٖ كينظر: َِعارات الزاهد : -ّّ

 (هػ
 .ُٕالمصدر نفسه:-ّْ 

 .ُٓعارات التميمي: -ّٓ
 ..كينظر: مع م البلداف ُِالمصدر نفسه:-ّٔ

 عنػػػػد الحػػػػديث عػػػػن الػػػػزىٍكؿ  كبػػػػاب ْٕ-ْٓ:  كينظر:البػػػػاب األكؿُٖالمصػػػػدر نفسػػػػه:-ّٕ
 .كينظر :مع م البلداف.ُُْ ُُٓالبػىٍرد:ص:

 .كينظر: مقدمة المحقق.َِالمصدر نفسه:-ّٖ

 .كينظر: مقدمة المحقق .ُِالمصدر نفسه:-ّٗ
 ..ينظر: مقدمة المحققٓالمسلسل: -َْ
  ٓالمصدر نفسه:-ُْ

 .. كينظر: مقدمة المحققٗالمصدر نفسه: -ِْ
 .ٗنفسه: المصدر -ّْ

 .ٗالمصدر نفسه: -ْْ
 .ِٗالاوارد: -ْٓ
فػي مػادة: )قىٍمػقى(. ( هػػَٓٔت ) ينظر: كتاب العبػاب للصػغاني.ّٗ-ِٗالمصدر نفسه: -ْٔ

هكػػػذا فػػػي العبػػػاب   كقػػػد أهملتهػػػا  :((هػػػػ( فػػػي التػػػاج كقػػػاؿَُِٓكنقلهػػػا الزبيػػػدم)ت



 كتب غريب اللغة نظراته في
  مؤنس أسامة ضياء الدين 

085 

 ال ماعة((.
-ِكبرككلماف: :  ُْٖٓ-ِ: صابب كاف الظنوف ذكرا : ينظر كٕٗالمصدر نفسه:-ْٕ 

 . ُٕ-ْ :كذكرا العيني في شرح الاواهد الكبرل ) )الترجمة العربية ُٔ
 .ْٔ-.ََُالمصدر نفسه:-ْٖ
 .ْٕ-ٖٖالمصدر نفسه:-ْٗ

 
 مصادر البحث:

 )ت(
/ دار الفكػر / بيػركت  (هػػْٕٓت )تفسير البحر المحيط / ألبي بياف بن يوسف األندلسػي  -

 ـ . ُٖٕٗ –هػ ُّٖٗ/  ِ/ ط/
 )ش( 

/ تحقيػق : عػدناف  (هػَٓٔت )الٌاوارد في اللغة / لرضي الدين الحسن بن محمد الصغاني  -
 ـ.ُّٖٗ –هػَُّْعبد الربمن الدكرم / مطبعة الم مْ العلمي العراقي / 

 )ع(
بركايػة : ( )هػػّْٓت )العىارات في غريب اللغة / ألبي عمػر محمػد بػن عبػد الوابػد الزاهػد  -

 ـ .ُْٖٗ: ُ. يحيى عبد الرءكؼ جبر / ط// تحقيق : د (ابن خالويه
هػػػ( ُِْالعىاػػرات فػػي اللغػػة / ألبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػن جعفػػر التميمػػي القػػزاز القيركانػػي )ت -

 ـ .ُْٖٗ:  ُتحقيق : د. يحيى عبد الرءكؼ جبر / ط/
 )غ(

تحقيػق :رمضػاف عبػد ( هػػ ِِْالغريب المصػنف فػي اللغػة/ ألبػي عبيػد القاسػم بػن سػاـ )ت -
 ـ.ُٖٗٗ/ِ/َّمكتبة الحديثة /التواب/
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 )ؾ(
كاػػف الظنػػوف عػػن أسػػامي الكتػػب كالفنػػوف / مصػػطفى بػػن عبػػد اهلل الاػػهير بحػػاجي خليفػػة /   -

 لبناف . –بيركت 
 )ؿ(

تحقيق:أبمػػد عبػػد الغفػػور (هػػػ َّٕلػػيس فػػي كػػاـ العػػرب /الحسػػين بػػن أبمػػد بػػن خالويػػه)ت -
 .ـ ُٕٗٗ- ُّٗٗ ِعطار/مكة المكرمة/ط/

 )ـ(
عنػػي بناػػرا ج  (هػػػَّٕت )واذ القػػراءات مػػن كتػػاب البػػديْ / البػػن خالويػػه مختصػػر فػػي شػػ -

 ـ .ُّْٗمصر :  -برجاتراسر / مطبعة الربمانية 
هػػ( مبعػه محمػد سػعيد الرافػْ ُُٗالمزهر في علـو اللغة كأنواعها:ل اؿ الدين السػيومي)ت- 

 هػ ُِّٓ-السعادة بمصر -مط-صابب المكتبة األزهرية
 ّٖٓلغة العرب:أبو الطٌاهر محمد بن يوسف بن عبد اهلل التميمي )ت:الميسلسل في غريب  -
 ـ.ُٕٓٗ- ُّٕٕمصر  -(تحقيق :محمد عبد ال واد ال يزةهػ
 .بيركت –هػ( / دار صادر ِٔٔمع م البلداف / لاهاب الدين أبي عبد اهلل ياقوت الحموم) -
 ي المعػػركؼ بكػػراع المينتخػػب مػػن غريػػب كػػاـ العػػرب / ألبػػي الحسػػن علػػي بػػن الحسػػن الهنػػا -

:  ُمكػة / ط/ - / تحقيق : د. محمد بن أبمد العمرم / جامعة أـ القرل (هػَُّالنمل )ت 
 ـ .ُٖٗٗ


