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َقْیش اللَُّغِویَّةُ  َمْرِوّیات أبي الدُّ
في كتاب (العین)

الدكتور عبد العزیز یاسین عبد هللا
اآلدابكلیة /جامعة الموصل 

  ١٢/١٢/٢٠٠٤تاریخ قبول النشر :   ؛    ٧/١١/٢٠٠٤تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :

الـذین سـمع مـنهم العلمـاء، یتضمن هذا البحث تعریفًا بأحد األعراب الفصـحاء المتقـدمین،

وكان لهم فضل المشاركة في روایة اللغة، وهو (أبو الدُّقْیش) القناني الغنوي. ُرویت عنه نصوص 

كثیـــرة فـــي عـــدد مــــن المصـــادر اللغویـــة، ومنهــــا كتـــاب (العـــین) للخلیــــل بـــن أحمـــد الفراهیــــدي (ت 

  هـ).١٧٥

ــــاً  ــــى مقدمــــة، ومبحثــــین، ضــــم األول منهمــــا تعریف ــــدقیش) ویشــــتمل البحــــث عل ـــــ (أبــــي ال ب

وبمرویاته اللغویة في كتاب (العین)، وَضمَّ الثاني نصوص مرویاته في كتاب (العین) مرتبة على 

وفـــق ترتیـــب موادهـــا علـــى حـــروف المعجـــم. ویـــرد فـــي آخـــر البحـــث كشـــف بالمصـــادر والمراجـــع 

المعتمدة فیه.

Abu AL-Dokaeish’s Linguistic Narrations
In AL-Ayen

Dr. Abdul Azeaz Yaseen AbdulLah
University of Mosul - College of Art

Abstract:
Abu Al-Dokaeish is one of the old linguists specialists who

contributed much in his study of language. He died around 215 A.H.
Some of his narrations were found in some references especially in

dictionaries such as (AL-Ayen) which was written by AL-Khalil Ibn
Ahmad AL-Fraheedi (died 175 A.H). The present research is of an
introduction and two parts. Part one includes an autobiography of Abu
AL-Dokaeish as well as astudy of his narrations in (AL-Ayen). Part two
includes the texts which are classified AL-Phabitically. A list of
references has been mentioned at the end of the research.
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المقدمة
روایة اللغة هي عملیة جمع المادة اللغویة من أفواه الفصحاء في بوادیهم، او مـن العلمـاء 

مجالسهم العلمیة، وبذل الجهد في حفظها وروایتها والتصنیف فیها. وقد نشـأت الحاجـة الثقات في

الى روایة اللغة بعد مجيء االسالم، اذ أصبح تعلم العربیة واتقان علومها ضرورة تقتضـیها تعـالیم 

حـن الدین الجدید، خدمة للقرآن والحدیث والفقه، وصونًا لها من الفسـاد واالنحـراف، بعـد أن فشـا الل

على السنة العامة، بسبب اتساع رقعة الدولة، واختالط العرب بغیرهم من االمم االخرى، وقد أدت 

هذه الدواعي وغیرها الى نشوء الدراسات اللغویة وازدهارها واستقاللها.

وقــد وجــد العلمــاء المتقــدمون أن الســبیل الــى معرفــة علــوم العربیــة اال بــالرجوع الــى كــالم 

تكــام الیــه فــي وضــع القواعــد واألصــول، وبــدأ هــذا النشــاط العلمــي منــذ مطلــع العــرب الفصــیح واالح

القـــرن الثـــاني مـــن الهجـــرة. وقـــد ســـلك العلمـــاء فـــي ســـبیل ذلـــك طـــریقین، تمثـــل األول بـــرحلتهم الـــى 

البوادي، والسماع من العرب، ذوي الفصاحة والبیـان، وتمثـل الثـاني بمالزمـتهم لألعـراب الفصـحاء 

–لعرض مالدیهم من ثروة لغویة. وكان العلماء -البصرة والكوفة وغیرهما-الوافدین الى الحواضر

یالزمون العرب األقحاح، ویكثرون من السماع منهم واألخذ عـنهم، والنكـاد نجـد -في كال الحالین

اال وقـــد رحـــل الـــى البادیـــة او الزم األعـــراب طلبـــًا -مـــن البصـــریین والكـــوفیین–لغویـــًا مـــن الـــرواد 

هـ) والنضر بن شمیل ١٨٩هـ) والكسائي (ت١٧٥م، ومنهم: الخلیل بن أحمد (تللفصیح من الكال

  هـ).٢١٥هـ) وأبو زید األنصاري (ت٢٠٣(ت

وقـــد حفلـــت المصـــادر اللغویـــة المتقدمـــة بأســـماء هـــؤالء األعـــراب الفصـــحاء الـــذین الزمهـــم 

واضــر، علمــاء اللغــة وســمعوا مــنهم وأخــذوا عــنهم ورووا لهــم نصوصــًا كثیــرة، ومــنهم مــن ســكن الح

وشارك في روایة اللغة والتصنیف فیها. ومن بین هؤالء األعراب المتقدمین الذین شهد لهم الثقـات 

ــدُّقیش القنــاني الغنــوي) الــذي یعــد أحــد أعــالم األعــراب الــرواة فــي زمــن  بالفضــل، صــاحبنا (أبــو ال

العــین)، االحتجـاح. سـمع منـه الخلیـل بـن أحمـد، وأخـذ عنـه، وروى لـه نصوصـًا عدیـدة فـي كتابـه (

) نّصًا.٤٨بلغ مجموعها بعد االستقصاء والحصر (

قــّدرت فــي الرجــل فضــله وقدمــه وذكــره فــي أقــدم معجــم عربــي وأشــهره، فجعلتــه ومرویاتــه 

موضوعًا لهذا البحث الذي اقتضت طبیعته أن یكون فـي مبحثـین، اخـتص األول منهمـا بـالتعریف 

واخــتص الثــاني بــذكر نصــوص مرویاتــه فــي بــ (ابــي الــدقیش) وبمرویاتــه ودراســتها دراســة وصــفیة،

كتــاب (العــین) مرتبــة فــي معجــم لغــوي، وموثقــة بمــا یناســبها مــن مــتن كتــاب (لســان العــرب) البــن 

هـــ) فضــًال عــن تخــریج شــواهدها مــن المظــاّن. وخــتم البحــث بــذكر ثبــت للمصــادر ٧١١منظــور (ت

والمراجع المعتمدة فیه.
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المبحث األول

َقْیش ١ :. أبو الدُّ

هـــ) ٣٨٠أبــو الــدَُّقْیش القنــاني الغنــوي) وبهــذه الكنیــة وهــذا النســب ذكــره ابــن النــدیم (تهــو (

، مع جملة من ذكرهم من فصحاء األعراب الذین سمع منهم علماء اللغـة، )١(في كتابه (الفهرست)

ولم یـزد علـى ذلـك شـیئًا. ولـم نجـد ترجمـة لـه عنـد غیـره. وأقـدم مـن ذكـره بكنیتـه (أبـي الـدَُّقْیش) هـو 

، وممـا ورد فیـه قولـه: ((قلـت ألبـي الـدَُّقْیش: مـا )٢(هــ) فـي كتابـه (العـین)١٧٥الخلیل بـن أحمـد (ت

الدقُش والدُّقیش؟ قال: الأدري. قلت: فاكَتَنیت بكنیة التـدري؟ قـال: انمـا الُكنـى واألسـماء عالمـات، 

خلیـل شـافه أبـا ، وهـذا الـنص یـدل صـراحة علـى أن ال)٣(من شاء َتسمى بما شاء، القیاس والَحـتم))

هــ) ٣٧٠الدقیش األعرابي وسمع منـه، وأخـذ عنـه. ونقـل صـاحب (لسـان العـرب) عـن األزهـري (ت

. ثم اورد نصًا شبیهًا بنص الخلیل المتقـدم مرویـًا عـن )٤(قوله: ((أبو الدَُّقْیش كنیة، واسمه الدَّقش))

لقاسـم الزجـاجي هــ) قولـه: ((ذكـر أبـو ا٥٨٢هــ). ونقـل عـن ابـن بـري (ت١٨٢یونس بن حبیـب (ت

قـــال: …أن ابـــن دریـــد ســـئل عـــن الـــدقش، فقـــال: قـــد َســـمَّت العـــرب َدَقشـــًا، وصـــغروه فقـــالوا: ُدَقـــْیش

.)٥(والدُّقیش: طائر أغبر ُأریقط معروف عندهم..))

أمــا نســبه (الَقنــاني الَغنــوي)، فلعــل األول نســبة الــى (القنــان) اســم جبــل لبنــي أســد، او الــى 

، ولعل الثاني نسبة الى )٦(الى (بني َقنان)، بطن من بلحرث بن كعب(َقنان) جبل بأعلى نجد، أو

)، وهم حيٌّ من غطفان . ولم نجد في المصادر مایضـاف الـى كنیتـه ونسـبه، غیـر مـاذكره )٧((َغنيٍّ

ابـن النــدیم، والغرابـة فــي ذلــك، فـإن معظــم الفصـحاء مــن أعــراب البادیـة الــذین أخـذ عــنهم العلمــاء، 

ــوا فــي عــداد المغمــو  رین، الیعــرف عــنهم مــن أخبــارهم إال الیســیر، والیــذكر لهــم مــن آثــارهم اال ظّل

ماروته عنهم بعض المصـادر اللغویـة. وقـد یكـون أحـدهم علمـًا فـي زمانـه، موثـق الروایـة، لكنـه لـم 

یحــظ باســباب الشــهرة مثلمــا حظــي بــه اآلخــرون مــن األعــراب الفصــحاء الــذین ســكنوا الحواضــر، 

الروایــة والــدرس والتصــنیف، أمثــال (ابــي البیــداء الریــاحي) و (ابــي وكــان لهــم فضــل المشــاركة فــي 

. وســـیظل )٨(مالـــك عمـــرو بـــن كركـــرة) و (أبـــي زیـــاد الكالبـــي) و (أبـــي مســـحل األعرابـــي) وغیـــرهم

مصطلح (األعراب الرواة) او (فصـحاء األعـراب) الـذین أخـذ عـنهم علمـاء اللغـة مفتقـرًا الـى المزیـد 

اجهــا الــدرس اللغــوي علــى الــرغم مــن الجهــود العلمیــة التــي حققهــا مــن الدراســات العلمیــة التــي یحت

.)٩(بعض الدارسین المحدثین في هذا المیدان

عاصـــر (أبـــو الـــدَُّقْیش) أعـــالم اللغـــة المتقـــدمین، وأخـــذوا عنـــه، ومـــنهم الخلیـــل بـــن أحمـــد 

، وقـــد روى لـــه )١٠(هــــ)٢١٥هــــ) وأبـــو زیـــد األنصـــاري (ت١٨٢هــــ) ویـــونس بـــن حبیـــب (ت١٧٥(ت
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ولعـل أكثـر مـایرد عنـه -سـنذكرها فـي المبحـث الالحـق–ل نصوصًا كثیـرة فـي كتابـه (العـین) الخلی

في المصادر اللغویة األخرى هـي ممـا ورد عنـه فـي كتـاب (العـین)، نقـًال او بتصـرف، كالـذي یـرد 

هــــ) فـــي كتابیـــه ٦٥٠هــــ) فـــي كتابـــه (تهـــذیب اللغـــة)، او عنـــد الصـــغاني (ت٣٧٠عنـــد األزهـــري (ت

هــ) فــي ٧١١ل والصـلة) و (العبــاب الزاخـر واللبــاب الفـاخر) او عنــد ابـن منظــور (ت(التكملـة والــذی

هـ) في كتابه (تاج العروس من جواهر القاموس). ١٢٠٦كتابه (لسان العرب) أو عند الزَّبیدي (ت

واعتمادًا على هذه الحقیقة العلمیـة، فـان كتـاب (العـین) یعـد أقـدم مصـدر واسـبقه وأوسـعه فـي ذكـر 

ْیش) والروایة عنه.(أبي الدُّقَ 

لم نقف على شيء من أخبار (أبـي الـدَُّقْیش)، غیـر نصوصـه المرویـة عنـه، والـراجح انـه 

بعــد أن وجــد هــو وغیــره مــن األعــراب الفصــحاءحاجة العلمــاء الــیهم، –قــدم الــى البصــرة وأقــام فیهــا 

ومـن بـاطن ویوضح الـدكتور مهـدي المخزومـي هـذا األمــر بقولـه: ((وكـان األعـراب مـن بنـي تمـیم 

البادیة یتوافدون على البصرة للجلب والمیرة، وتبادل السلع وكان أهل البصرة یختلفون على المربـد 

للتبــادل مــع هــؤالء األعــراب، وفــیهم فئــات مــن الدارســین جــاؤوا الــى المربــد لتحصــیل اللغــة والشــعر 

هؤالء األعراب الذین نزلوا واألخبار.. وأكثر أعالم اللغة والنحو كانوا قد اختلفوا الى المربد.. وعن 

البصــرة وأقــاموا فیهــا كــان العلمــاء واللغویــون والــرواة یأخــذون القصــید واألرجــاز ویتلقفــون الفصــاحة 

واللغات والغریب. وكان من األعراب الفصحاء من أحّس بحاجة أهل البصـرة الـیهم، فكـانوا یفـدون 

ض ماعنــدهم مــن غریــب ونــادر كــالم الــى البصــرة الللجلــب والمیــرة، وال لتبــادل الســلع، ولكــن لعــر 

وشعر ورجز، ثم یقیمـون فـي المربـد وحولـه. ومـن هـؤالء: المنتجـع الطـائي، وابـو مهدیـة األعرابـي، 

وأبــو مالــك عمــرو بــن كركــرة، وأبــو خیــرة، وأبــو الــدَُّقْیش، وكــان الخلیــل بــن أحمــد یأخــذ عــن هــؤالء، 

لبادیــة الــذین أخــذ عــنهم علمــاء البصــرة ، ویقــول أیضــًا: ((هــؤالء هــم علمــاء ا)١١(ویختلــف الــیهم..))

والكوفــــة. مــــنهم رواة أخبــــار، ومــــنهم رواة شــــعر، ومــــنهم نســــابون، ومــــنهم فصــــحاء ُأخــــذت عــــنهم 

الفصــاحة، وكــان علمــاء المصــرین یحتجــون بكالمهــم، ویســتكثرون عــنهم، ویحتكمــون لــدیهم فیمــا 

(المخزومـي) مـایعین علـى فهـم ، ولعل في النص الذي نقلناه من كالم المرحـوم )١٢(اختلفوا فیه..))

الكثیــر مــن حــال هــؤالء األعــراب الفصــحاء، ومــنهم (أبــو الــدقیش). ویبقــى مــن ذكــر (أبــي الــدقیش) 

هـ) جـاء فیـه: ((قـال أبـو زیـد: دخلـت ٢١٥خبر ورد في (لسان العرب) عن أبي زید األنصاري (ت

ـــدقی ـــه: كیـــف تجـــدك یـــا أبـــا ال ش؟ قـــال: أجـــد علـــى أبـــي الـــدقیش األعرابـــي، وهـــو مـــریض، فقلـــت ل

ماالأشـــتهي، وأشـــتهي مـــا الأجـــد، وأنـــا فـــي زمـــان َســـوٍء، زمـــان مـــن وجـــد لـــم َیُجـــد، ومـــن جـــاد لـــم 

. ویتضح من هذا النص أن أبـا الـدقیش كـان معتبـرًا عنـد العلمـاء فـي زمانـه، وأنهـم كـانوا )١٣(یِجد))
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حالـه مـن شـدة یجالسونه ویعودونه ویأخـذون عنـه، أمـا شـكواه مـن زمانـه فلعلـه تعبیـر عمـا آل الیـه

الحاجة، وشظف العیش، ولمـا صـارت الیـه احـوال النـاس مـن فسـاد وخلـل فـي األوضـاع واألقـدار. 

هــ) ٢١٥وقد یكون مرضه هذا آخر عهده بالحیاة، وأنه مات بسببه، فتكون وفاته فـي حـدود سـنة (

نقل الزبیدي  هـ). وقد٢١٥او قبلها أو بعدها بقلیل، اعتمادًا على أن وفاة أبي زید كانت في سنة (

هـــ) نــص أبــي زیــد، ثــم عقــب علیــه بقولــه: ((قلــُت: كیــف لــو أدرك أبــو الــدقیش زماننــا هــذا، ١٢٠٦(

.)١٤(فنسأل اهللا العظیم أن یعفو عنا ویسامحنا بفضله وكرمه آمین))

. المرویات:٢

یعد كتاب (العین) للخلیل بن أحمد، من أشهر كتـب اللغـة، ان لـم یكـن أشـهرها قاطبـة، اذ 

یخفى على الدارسین المتخصصین مالهذا الكتاب من فضل ومكانة، فهـو بحـق صـدر معجمـات ال

العربیــة، ومصــادرها اللغویــة المعتبــرة. وقــد نــال هـــذا الكتــاب حظــًا موفــورًا مــن عنایــة العلمــاء بـــه، 

واقیمــت بشــأنه دراســات عــدة أبانــت عــن ریادتــه فــي التــألیف المعجمــي، ومنهجــه وقیمتــه العلمیــة، 

.)١٥(لفه فیهوجهد مؤ 

بدراسة وافیة، لعل من -على حد علمنا–وقد ظلت جوانب مهمة في هذا الكتاب لم تحظ 

أهمهــا هــو مصــادر الروایــة اللغویــة المعتمــدة فیــه. فقــد ضــم كتــاب (العــین) نصوصــًا لغویــة كثیــرة 

ـــى عـــدد مـــن أعـــالم الروایـــة، بعضـــهم مـــن العلمـــاء المعـــروفین أمثـــال: ســـیبویه  جـــاءت منســـوبة ال

، وبعضهم مـن األعـراب )١٦(هـ)٢١٠هـ) وأبي عبیدة (ت٢٠٦هـ) وأبي عمرو الشیباني (ت١٨٢(ت

. ومــن )١٧(الفصــحاء أمثــال: (شــجاع) و (زائــدة) و (عــرام) و (مــزاحم) و (ابــو خیــرة) و (أبــو لیلــى)

بـــین هـــؤالء األعـــراب الفصـــحاء المتقـــدمین الـــذین وردت الروایـــة عـــنهم فیـــه (أبـــو الـــدقیش) القنـــاني 

وهــو أحــد فصـحاء األعــراب الــذین سـمع مــنهم الخلیــل وروى عــنهم. -موضــوع بحثنــا هـذا–العـدوّي 

علـى استقصـاء وحصـر مـافي كتـاب (العـین) المحقـق مـن -من المبحث األول–وینعقد هذا القسم 

نصوص لغویة وردت منسوبة الى (أبـي الـدقیش) بعـد أن تبـین لنـا أن لهـذا العلـم المتقـدم نصوصـًا 

بدراسـة وصـفیة مختصـرة، شـاء البحـث -قبـل ذكرهـا فـي معجـم الحـق–مهد لها كثیرة ترد فیه. وسن

أن تكون موزعة في فقرات، وعلى النحو اآلتي:

) نصــًا، ٤٨بلــغ مجمــوع النصــوص المرویــة عــن (أبــي الــدقیش) فــي كتــاب (العــین) المحقــق (.١

وص . وقــد وردت النصــ)١٨(یضــاف الیهــا نصــان مكــرران وردا بروایــة أخــرى فــي غیــر مادتیهمــا
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جمیعًا فـي المـتن مـع نـص الكتـاب، ولـم نقـف علـى نـص ورد فـي هـوامش التحقیـق منقـوًال عـن 

األصول المخطوطة للكتاب، كالذي حصل لغیره من الفصحاء الذین وردت الروایة عنهم. 

) مـادة، وقـد تـرد مـواد اخـرى ضـمن نصوصـها ٤٨بلغ مجموع المواد اللغویة لكل النصوص (.٢

.)١٩(المنعقدة لها

) ٤زعت النصوص في أجزاء كتاب (العین) المحقق علـى النحـو اآلتـي: فـي الجـزء األول (تو .٣

) ٥، وفــي الجــزء الثــاني ()٢٠(نصــوص، اثنــان منهمــا مكــرران فــي غیــر موضــعهما مــن الكتــاب

) نصـــوص، وفـــي الجـــزء ٥) نصـــوص، وفـــي الجـــزء الرابـــع (٦نصـــوص، وفـــي الجـــزء الثالـــث (

) ٥) نصـــــوص، وفـــــي الجـــــزء الســـــابع (٦( ) نصـــــوص، وفـــــي الجـــــزء الســـــادس١٠الخـــــامس (

) نصوص.٩نصوص، وفي الجزء الثامن (

أو مختومـــة -فـــي اثنـــاء الـــنص–) نصـــًا مصـــدرة، او موضـــحة ٣٨وردت الروایـــة عنـــه فـــي (.٤

باحدى العبارات الدالة على حكایة قوله أو روایته الغیر، وعلى النحو اآلتي:

.)٢١() نصاً ٢٧(قال أبو الدقیش:...) في (-

.)٢٢() نصوص٣ي الدقیش.) في ((عن أب-

(قالــه أبــو الــدقیش)، (روایــة أبــي الــدقیش)، (وكــان أبــو الــدقیش.. ویقــول..)، (أبــو الــدقیش:..)، -

(وخالف أبو الدقیش..فقال..)، (زعم أبو الدقیش..) (واألول قول أبي الدقیش)، (في قـول أبـي 

.)٢٣(الدقیش)، في نص واحد لكل منها

) نصـوص مصــدرة أو مختومـة باحـدى العبـارات الدالـة علــى ١٠ووردت الروایـة عنـه فـي (

األخذ عنه والسماع منه مباشرة، وعلى النحو اآلتي:

.)٢٤() نصوص٤(وسألت أبا الدقیش..) في (-

.)٢٥() نصین٢(قلت ألبي الدقیش..) في (-

(وســمعت ابــا الــدقیش..)، (هكــذا أخبرنیــه أبــو الــدقیش)، (حكــاه لنــا أبــو الــدقیش)، (قــال الخلیــل -

.)٢٦(ألبي الدقیش..)، في نص واحد لكل منها

ویتضح من الروایة عنه في النصوص العشرة األخیرة، ان الخلیل شافه أبا الدقیش وسـأله 

وسمع منه، وانه كان موثق الروایـة عنـده، ممـا یشـهد بفضـل لــ (أبـي الـدقیش) وفصـاحته، ومكانتـه 

عند الخلیل وغیره من العلماء الرواد.

فیه (أبو الـدقیش) عـن غیـره، سـماعًا او روایـة، وورد فـي نـص واحـد قولـه: لم یرد نص یروي.٥

، وفــي نــص آخــر ســئل عــن معنــى لفــظ: ((هــل تعرفــه العــرب العاربــة )٢٧(((العــرب تقــول:..))
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، ثـم أنشـد شـطرًا مـن بیـت لــ (ذي الرُّمـة)، )٢٨(ببوادیها؟ فقال: نعم، أما سمعت قول غـیالن..))

.فهو في النصین یحكي عن العرب

الغالــب فــي النصــوص المرویــة عــن (أبــي الــدقیش) أنهــا جــاءت تعقیبــًا علــى مــافي نصــوص .٦

اخــرى مــن مــتن (العــین)، أو بیانــًا لمعنــى لفــظ أو تركیــب ذكــره هــو أو ســئل عنــه. وقــد تنوعــت 

موضوعات موادها اللغویة على النحو اآلتي:

.)٢٩(بیان داللة األلفاظ والتراكیب-

.)٣٠(یده أو تخصیصهبیان معنى آخر للفظ او تحد-

.)٣١(ذكر لغة أخرى للفظ، فیها ابدال أو فرق لغوي في المعنى-

.)٣٢(تفسیر نص قرآني، أو شرح مثل، أو بیان معنى لفظ في نص شعري-

.)٣٣(ذكر مصغر اللفظ، او مفرده، أو جمعه، أو ذكر استعمال آخر للفظ-

وبعضـــها غیـــر ، )٣٤(وقـــد ضـــمت النصـــوص شـــواهد مـــن الشـــعر والرجـــز، بعضـــها منســـوب

، عقـب )٣٨(، وقـوًال للعـرب)٣٧(، ونصـًا مـن مثـل سـائر)٣٦(، كما ضمت نّصـًا قرآنیـًا واحـداً )٣٥(منسوب

علیها (أبو الدقیش) بالتفسیر والشرح.

ولم تخل النصوص من فوائـد لغویـة وعلمیـة أخـرى، فضـًال عـن أنهـا لـم تخـل مـن حكـم أو 

ش) ومقدرته اللغویة.رأي أو توجیه لغوي، مما یدل على فضل (أبي الدقی

ذكر النصـوص المرویـة عـن (أبـي الـدقیش) فـي كتـاب (العـین) المحقـق، -بعد هذا-ویرد 

مرتبــة فــي معجــم لغــوي، علــى وفــق ترتیــب موادهــا علــى حــروف الهجــاء. وقــد اقتضــى الســیاق فــي 

) نصـــًا منهـــا أن تكـــون مصـــدرًة بنصـــوص مـــن مـــتن كتـــاب (العـــین) إذ الیتضـــح نـــص (أبـــي ٢٤(

ها إّال بذكر ُمتعلَِّقه من نص (العین).الدقیش) فی
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المبحث الثاني
نصوص المرویات

(أرم):

.)١(((قال أبو الدَُّقْیش: األروم: قبور عاٍد، وكذلك اإلرُم،))-

(أول):

((فأما األوائل من األول، فمنهم من یقول: تأسیس بنائه من همزٍة وواٍو والٍم. (ومنهم من یقول: -

دهما الم، ولكل حجة، قال في وصف الثور والكالِب:تأسیسه من واوین بع

)٢(َجهاٌم َتُحثُّ الواِئالِت أواِخُره

.)٤())تحّث األوَّالٍت أواِخره:)٣(روایة أبي الدَُّقْیش. وقال أبو خیرة

(أیر):

، َعنى به رغیفًا ُأخرج من التَّنُّور))- .)٥(((قال أبو الدَُّقْیش: إنه لحارٌّ یارٌّ

(بطر):

(ورجٌل بطریٌر، وامرأٌة بطریرٌة، وأكثر مایقال للمرأة. قال أبو الدَُّقْیش: هي التي قـد بطـرت حتـى (-

.)٦(تمادت في الغي))

(بظر):

.)٧(((قال أبو الدَُّقْیش: امرأة ِبظریٌر، ُشبه لسانها بالبظر، وهو معروف))-

(بوأ):

ن َبــــواٍء واحــــٍد، أي: أجابونــــا جوابــــًا ((قــــال أبــــو الــــدَُّقْیش: العــــرب تقــــول: كلمنــــاهم فأجابونــــا عــــ-

.)٨(واحدًا))

(بوص):

.)٩(((والبوُص: َعجیزُة المرأة، قال أبو الدَُّقْیش: ُبوصها ِلیُن َشحمِة عجیزتها))-

(جرض):

ـة، والقَـریُض: الِجـرَُّة، - ((وقولهم: حال الجریُض دون القریِض. قال أبو الـدَُّقْیش: الجـریض: الُغصَّ

ُة دون الجرَّة، فذهبت مثًال))أي: حالِت الغُ  .)١٠(صَّ

(جشر):

.)١١(((قال أبو الدَُّقْیش: أصبح بنو ُفالٍن َجشرًا، أي: یأوون الى مكانهم في اإلبِل))-

(جلد):

)١٢(((.. وقول األخطل:-
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یبقى لها بعَدها آٌل ومجلودُ 

.)١٣(قال أبو الدَُّقْیش: آلها: الواُحها، ومجلودها: بقیة جلدها))

اء):(ح

((ویقــال البــن مئــٍة: الحــاَء والســاء.. ویقــال فــي تفســیره أنــه الیســتطیع أن یقــول: حــا، وهــو أمــٌر -

للكبِش عند السِّفاد، یقال: حأحأُت به، وحاَحْیُت به، قال أبو خیرة: حأحـْا. وقـال أبـو الـدَُّقْیش: أُحـو 

.)١٤(ُأُحو))

(حبو):

:)١٥(((ویقال للمسایل اذا اتصل بعُضها ببعٍض: حبا بعُضها الى بعٍض، قال-

تحبو إلى أصالبه أمعاؤهُ 

.)١٦(قال أبو الدَُّقْیش: تحبو ههنا: َتتَّصل، والِمعى: كلُّ مذَنٍب بقرار األرِض))

(دقش):

كنیة التدري؟ قال: إنمـا ((قلت ألبي الدقیش: ما الدَّقُش والدُّقیُش؟ قال: الأدري، قلت: فاكتنیت ب-

.)١٧(الكنى واألسماء عالماٌت، من شاء تسمى بما شاء، القیاس والحتَم))

(رفل):

.)١٨(((وامرأٌة رفالُء، أي: التحسن المشي في الثیاب، عن أبي الدَُّقْیش))-

(ركض):

صدري، ثم ((قال أبو الدَُّقْیش: تزوجُت جاریًة شاّبًة فلم یكن عندي شيء، فركضت برجلیها في-

.)١٩(قالت: یاشیخ ما أرجو بك، أي: ما أرجو منك))

(زلخ):

((الزلخ: َرْفُعك یدك في رمي الّسهم الى أقصى ماتقدر علیه، ترید بعد الغلوِة، قال: -

)٢٠(من مائٍة َزْلٍخ بمریٍخ غالْ 

.)٢١(وسألت أبا الدَُّقْیش عن هذا البیت بعینه، فقال: الزَّلُخ: أقصى غایة المغالي))

(سبح):

، أي: فراغــــًا للنَّــــوم، عــــن أبــــي )٢٢(إنَّ لــــَك فــــي النهــــاِر ســــبحًا طــــویال:-عــــز وجــــل–((قولــــه  -

.)٢٣(الدَُّقْیش))

(سرع):

ــــال امــــرؤ - ــــى الشــــوك والحشــــیش.. والجمــــع األســــاریع، ق ((والیســــروع واألســــروع: دوٌد تكــــون عل

:)٢٤(القیس
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ظبٍي أو مساویُك إسحلوتعطو برخٍص غیر شثٍن كأنه           أساریُع 

نســب الــدود الــى رمــل یســمى ظبیــًا. وقــال أبــو الــدَُّقْیش: نســبها الــى الظبــي، ألن الِظبــاء تأكــل هــذا 

الضــرب مــن الــدود، كمــا تاكــُل النَّمــل، وضــمُّ الیــاء لغــٌة وجمعــه یســاریع، قــال: ونحــن ُنســمي تلــك 

.)٢٥(الدود: السرفة، وُیجمع على ُسَرٍف))

(سرو):

سهٌم صغیٌر قصیر،.. قـال أبـو الـدَُّقْیش: بـل هـو السـهُم ذو القطبـِة، والُقطبـُة: حدیـدٌة ((والسروُة:-

.)٢٦(في رأس السهم ُیرمى به الهدُف))

(سقب):

:)٢٧(((وسألت أبا الدَُّقْیش عن قوِل أبي ُدوادٍ -

.. كالقمر السَّقبِ 

.)٢٨(قال: هو الذي امتأل وَتمَّ، عامٌّ في كل شيٍء من نحِوه))

لهب):(س

ــلهب: الطویــل مــن الخیــل والنــاِس، وســمعت أبــا الــدَُّقْیش یقــول: امــرأٌة ســْرهبٌة كالســلهبِة فــي - ((السَّ

.)٢٩(الخیِل، في الجسِم والطوِل))

(سلو):

((قال أبو الدَُّقْیش: السلوُة: خَرزٌة ُتدلُك على صخرٍة فیخرج من بین ذلك مـاٌء فیسـقى المهمـوُم أو -

.)٣٠(، فیسلو وینسى))العاشق من ذلك الماءِ 

(شأشأ):

ــه - ((یقــال: شأشــأت بالحمــار، إذا دعوتــه الــى المــاِء والعلــف، أو لیقــوَم حتــى یلَحــَق بــه، أو زجرَت

.)٣١(لیمضي.. قال أبو الدَُّقْیش: الصحیح أّن: شأشأُت بالحماِر، في الزجِر خاصًة))

(شثث):

: شجٌر طیب الریح، مرُّ الطَّعِم، ینبت ف- .)٣٢(ي جبال الغور ونجٍد، قاله أبو الدَُّقْیش))((الشثُّ

(شطب):

((والشطبُة: طریقٌة في متن السَّیف.. والشِّطبة لغة في الشُّطبة. وكان أبو الدقیش ُیفرق بینهمـا، -

ویقــول: الشِّــطبة: قطعــة مــن ســنام البعیــر تقطــع طــوًال، وكــل قطعــٍة مــن ذلــك تســمى: شــطیبة، وكــلُّ 

.)٣٣(طوًال تسمى شطیبة، تقول: شطبت األدیم، وشطبت السَّنام أشطبه شطبًا))قطعٍة من أدیٍم تُقدُّ 

(طحو):

مة الطَّواحي، فقال: هنَّ النسوُر تستدیُر حوالي القتلى))- .)٣٤(((وسألت أبا الدَُّقْیش عن الُمَدوِّ

(طلل):
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الـدَُّقْیش: كـأن یكـون ((وطلُل الدار، یقال: إنه موضٌع في صـحِنها ُیهیَّـُأ لمجلـس أهلهـا، قـال أبـو -

.)٣٥(بفناِء كلِّ حيٍّ دكاٌن علیه المأكل والمشرب، فذلك الطَّلُل))

(عصد):

((قلت ألبي الدَُّقْیش: مـا العصـُد؟ قـال: تقلیبـك العصـیدة فـي الطنجیـر بالمعصـدة، تقـول: َعَصـَد -

:)٣٦(قول غیالنیعِصُد عصدًا، قلت: هل تعرفه العرُب العاربُة ببوادیها؟ قال: نعم، أما سمعت 

على الرَّحل مّما َمنَّه السَّیُر عاِصدُ …

.)٣٧(أي یذبذُب رأَسه ویضطرُب، شبَّه الناعس بالذي یعصُد ِلِخفَِّة رأسه))

(علكم):

.)٣٨(((العلكوُم: الناقُة الجسیمُة السَّمینة.. قال أبو الدَُّقْیش: علَكمُتها ِعَظم سناِمها))-

(غلم):

: الشابُّ العریُض الُمفرَُّق الكثیر الشعِر))((قال أبو الدُّقَ - .)٣٩(ْیش: الَغیلُم والَغیلِميُّ

(فقس):

.)٤٠(((واذا مات الَمیِّت یقال: فقَس فقوسًا، هكذا أخبرنیه أبو الدَُّقْیش))-

(فلي):

.)٤١(((والفالیة: خنفساء رقطاُء ضخمٌة في الصَّحارى.. أبو الدَُّقْیش: إنها سیدُة الخنافِس))-

(قبعثر):

((القبعثرى: الفصیُل الَمهزوُل، ویجمع على قبعثراٍت وقباعَث. وسـألت أبـا الـدَُّقْیش عـن تصـغیره -

.)٤٢(فقال: ُقبیعٌث))

(قزح):

((وقــوس ُقــزح: طریقــة ُمتقوســٌة تبــدو فــي الســماِء أیــاَم الربیــع. قــال أبــو الــدَُّقْیش: الُقــَزُح: الطرائــق -

.)٤٣()التي فیها، الواحدة: ُقزحٌة)

(قشذ):

.)٤٤(((قال أبو الدَُّقْیش: القشذُة: هي الزبدة الرقیقة، قال: ویقال: اقتشذنا شیئًا، جمعناه لنأكله))-

(قنبر):

((ودجاجة قنبرانیٌة: على رأسها ُقنُبَرٌة، أي: فضل ریٍش قائم، مثل ما على رأس الُقنُبـرِة. قـال أبـو -

.)٤٥(الدقیش: ُقنبرتها: التي على رأسها))
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(قوم):

((والقومُة: مابین الـركعتین مـن القیـام. قـال أبـو الـدَُّقْیش: أصـلي الغـداة قـومتین، والمغـرب ثـالث -

.)٤٦(قوماٍت))

(كشر):

((والكاِشـــر: ضـــرٌب مـــن الُبضـــع، یقـــال: باَضـــعها ُبضـــعًا كاشـــرًا، الیشـــتق منـــه فعـــل، عـــن أبـــي -

.)٤٧(الدَُّقْیش))

(كفن):

:)٤٨(أي: یغزل الصوف، قال((َكَفن الرجل َیْكِفن،-

َیظلُّ في الشاِء یرعاها وَیعمُتها        وَیكِفُن الدَّهَر إّال َرْیَث َیْهَتِبدُ 

وخــــالف أبــــو الــــدَُّقْیش فــــي هــــذا البیــــت بعینـــــه. فقــــال: بــــل یكِفــــُن: یختلــــي الكفنــــة للمراضــــیع مـــــن 

.)٤٩(الشاِء))

(كمخ):

تعظم في نفسه، حكـاه لنـا أبـو الـدَُّقْیش، فلـبس ِكسـاًء ((أكمخ الرَّجُل إكماخًا، اذا جلس جلوس الم-

.)٥٠(له، ثم جلس جلوس العروس على المنصة وقال: هكذا یكمُخ من البأِو والعظمِة))

(كوع):

((الُكوُع والَكاُع، َزَعم أبو الدَُّقْیش أنهما طرفا الزَّندین في الـذِّراع ممـا یلـي الرُّسـغ، والُكـوع منهمـا: -

نـــِد الـــذي یلـــي الِخنِصـــَر، وهـــو َطـــرُف الَزنـــدِ  الـــذي یلـــي االبهـــام، وهـــو أخفاهمـــا، والكـــاَع: طـــَرُف الزَّ

.)٥١(الُكرسوُع))

(لفت):

((قــال أبــو الـــدَُّقْیش: اللَّفــوت مــن النِّســـاء: التــي لهــا زوٌج وَولـــٌد مــن َزوٍج آخــَر، فهـــي تلتفــت الـــى -

.)٥٢(الولد))

(لوع): 

ـــ- : التـــي تغازلـــك والتمكنـــك، قـــال ابـــو خیـــرة: هـــي -بـــالم وعـــین–ُة ((والمـــرأُة الالعـــُة، ویقـــال: اللَّعَّ

.)٥٣(الالعُة بهذا المعنى، واألوَّل قوُل أبي الدقیش))

(موق):

.)٥٤(((والموُق: مؤَخرُّ العین، في قول أبي الدَُّقْیش، والماُق ُمقَّدُمها))-

(نهي):

.)٥٥(لنَّهار: ارتفاعه قراب نصف النَّهاِر))((قال أبو الدَُّقْیش: كلمٌة لم أسمعها من احد: نهاُء ا-
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(نوي):

: االســـُم، وهـــو - : الِفعـــُل، والنِّـــيُّ ((ونــَوِت الّناقـــُة َتنـــوي َنّیـــًا، اذا كثـــَر ِنیُّهـــا، قـــال أبــو الـــدَُّقْیش: النَّـــيُّ

.)٥٦(الشَّحُم السَّمیُن))

(هل):

(َهــْل) وأوحــاه، فخفَّــف، وبعـــض ((قــال الخلیــل ألبــي الــدَُّقْیش: هــل لــك فـــي الرطــب؟ قــال: أَشــدُّ -

.)٥٧(یقول: أشدُّ الَهِل وأوحاه))

(وعى):

((وعى العظُم: اذا انجبر بعد َكسٍر.. وقال أبو الدَُّقْیش: وَعت الِمدَّة في الجرِح، ووعـت جایئتـه، -

.)٥٨(یعني ِمدته))
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الھوامش

أ. المبحث األول

. أبو الدقیش:١
. وینظر:٥٣الفهرست )١(

الثاني/ نصوص المرویات.ینظر: المبحث )٢(

  .٦/٣٠٢. وینظر: اللسان ١/١٩٠، ونحوه في مادة (عكش) ٥/٣٤العین )٣(

  .٦/٣٠٢اللسان )٤(

  .٦/٣٠٢اللسان )٥(

  .١٣/٣٥٠ینظر: اللسان (قنن) )٦(

  .١٥/١٤٠ینظر: اللسان (غني) )٧(

  .٢٦٦-١٨١، واألعراب الرواة ٥٥-٤٩ینظر: الفهرست )٨(

م ١٩٧٧یـد الشـلقاني، دار المعـارف بمصـر ومنها: كتاب (األعراب الرواة) للـدكتور عبـد الحم)٩(

ولم أقف على غیره بهذا العنوان او بما یقرب منه.

، والصــــحاح ٨٥، ٨٣، ٥/٣٤، ٢٠٩، ٤/١٢٢، ٣/٢٧٧، ٢/٣٤٧، ١/١٩٠ینظــــر: العــــین )١٠(

  .٤/٣١١، والتاج ٦/٣٠٢، واللسان ٣/١٠٠٦

  .٣١-٣٠عبقري من البصرة )١١(

  .٣١عبقري من البصرة )١٢(

  .٤/٣١١، والتاج ٦/٣٠٢اللسان )١٣(

  .٤/٣١١التاج )١٤(

:. المرویات٢
(مقدمة التحقیق). ٢٧-١/٥ینظر: العین )١٥(

  ..٥/٥٩، ٤/٢٠٤، ٢١٩، ١/٢٠٠ینظر: العین )١٦(

  .٣٥٢، ٣٠٣، ٢٠٦، ٩٨، ٨٤، ١/٦٥ینظر: العین )١٧(

  .١٩٠، ١/٥٠ینظر: العین )١٨(

ینظر: نصوص المواد (أیر)، (جرض)، (جلد)، (حبو)، (سرع)، (سلهب).)١٩(

  .١٩٠، ١/٥٠ینظر: العین )٢٠(

: نصوص المواد (أرم)، (أیر)، (بطر)، .. وغیرها.ینظر)٢١(

ینظر: نصوص المواد (رفل)، (سبح)، (كشر).)٢٢(

ینظر: نصوص المواد(أول)، (شثث)، (شطب)، (فلي)، (كفن)، (كوع)، (لوع)، (موق).)٢٣(

ینظر: نصوص المواد (زلخ)، (سقب)، (طحو)، (قبعثر).)٢٤(

ینظر نص المادتین (دقش)، (عصد).)٢٥(



ي الدقیش اللغویةمرویات أب

١٠١

سلهب)، (فقس)، (كمخ)، (هل).ینظر: نصوص المواد ()٢٦(

ینظر: نص المادة (بوأ).)٢٧(

ینظر: نص المادة (عصد).)٢٨(

ینظر: نصوص المواد (أرم)، (أیر)، (بطر)، (بوأ)، (كمخ)..)٢٩(

ینظر: نصوص المواد (بوص)، (سرو)، (شأشأ)، (شطب)، (علكم)، (فلي)، (قزح)، (قنبر)، )٣٠(

  (كفن).

، (موق)، (نوي).ینظر: نصوص المواد (حاء)، (سلهب)، (كوع)، (لوع))٣١(

ینظر: نصوص المواد (جرض)، (جلد)، (زلخ)، (سبح)، (سقب).)٣٢(

ینظر: نصوص المواد (قبعثر)، (قزح)، (قوم)، (هل).)٣٣(

ینظر: نصوص المواد (جلد)، (سرع)، (سقب)، (عصد).)٣٤(

ینظر: نصوص المواد (أول)، (حبو)، (زلخ)، (كفن).)٣٥(

ینظر: نص المادة (سبح).)٣٦(

ینظر: نص المادة (جرض).)٣٧(

ظر: نص المادة (بوأ).ین)٣٨(

:ب. المبحث الثاني
  .١٢/١٥وینظر: اللسان  ٨/٢٩٦العین )١(

غیر منسوب فیهما. ١١/٧١٦، واللسان  ١٥/٤٥٦الشطر في: تهذیب اللغة )٢(

أبو خیرة هو (نهشل بن زیـد، أعرابـي بـدوي مـن بنـي عـدي، دخـل الحاضـرة، ولـه مـن الكتـب: )٣(

  .٢٥٠-٢٤٦، واألعراب الرواة ٤/١١١واة . وینظر: انباه الر ٥١كتاب الحشرات) الفهرست 

، وفیه: ((ورواه أبو الدقیش األوَّالٍت)).١١/٧١٦. والنص في اللسان ٨/٣٦٨العین )٤(

عنه أیضًا. ٥/٢٩٤. والنص في: اللسان ٨/٣٠٥العین )٥(

عنه أیضًا. ٤/٧٠. ونحوه في اللسان ٧/٤٢٢العین )٦(

ـــخا ٨/١٥٩العـــین )٧( بة الطویلـــة اللســـان.. وقـــول ابـــي وقـــال بعـــده: ((وامـــرأة ِبظریـــٌر، وهـــي الصَّ

جعل المعنى الثاني ألبي الدقیش، والمعنى  ٤/٧٠الدقیش الى الصواب أقرب)). وفي اللسان 

األول ألبي خیرة.

بال عزٍو. ١/٣٩. ونحوه في اللسان ٨/٤١٣العین )٨(

، بال عزٍو.٧/٨. ونحوه في اللسان ٧/١٦٩العین )٩(

  .١/٢٦٧عزٍو. وینظر: مجمع األمثال بال  ٧/١٣٠. ونحو في: اللسان ٤٣-٦/٤٢العین )١٠(

  .٤/١٣٧. وینظر: اللسان ٦/٣٣العین )١١(

. وقـد أشـار محقـق ٣/١٢٧، واللسـان ١٠/٦٥٧لیس فـي دیوانـه. وغیـر منسـوب فـي التهـذیب )١٢(

(التهذیب) الى أن البیت للشماخ، وصدره: (من اللواتي اذا النت عریَكتها).
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) ألنـــه أراد بیـــان المعنـــى. وفـــي اللســـان وفیـــه: (لهـــا الواحهـــا) والصـــواب (آلهـــا.. ٦/٨٢العـــین )١٣(

ذكر البیت كامًال وذكر قول أبي الدقیش في تفسیر (مجلودها) الغیر. ٣/١٢٧

  .١٥/٤٤٧. ونحوه في: اللسان ٣/٣١٦العین )١٤(

  .٤رؤبة، دیوانه )١٥(

وفیــه: (بقــرار الحضــیض). والمــذنب:  ١٤/١٦٠. والــنص فــي: اللســان ٣٠٩-٣/٣٠٨العــین )١٦(

  الى األرض.مسیل الماء في الحضیض، او 

وفیه: ((قال یونس:  ٦/٣٠٢. والنص في: اللسان ١/١٩٠، ونحوه في (عكش) ٥/٣٤العین )١٧(

  .٤/٣١١، والتاج ٣/١٠٠٦سألت أبا الدقیش: ما الدَّقش..)). وینظر: الصحاح 

بال عزو. ١١/٢٩٢. ونحوه في: اللسان ٨/٢٦٣العین )١٨(

  .٧/١٥٩. وركضت:ضربت. ینظر: اللسان ٥/٣٠١العین )١٩(

  .١٥/١٣٢، ٣/٢١، واللسان ٧/٢٠٦في: التهذیب غیر منسوب )٢٠(

. والغلـوُة: قدر رمیٍة بسهٍم. والمغالي: الرافع ٣/٢١. والنص في: اللسان ٢٠٩-٤/٢٠٨العین )٢١(

یده یرید بالسهم أقصى الغایة.

  .٧سورة المزمل، اآلیة )٢٢(

بال عزٍو. ٢/٤٧٤. والنص في: اللسان ٣/١٥١العین )٢٣(

  .٢٤معلقته، شرح المعلقات السبع )٢٤(

  .٨/١٥٣. وینظر: اللسان ١/٣٣١عین ال)٢٥(

  .١٤/٣٧٩. وینظر: اللسان ٧/٢٨٨العین )٢٦(

قــال محقــق (العــین): ((لــم نجــد هــذا الجــزء مــن الشــطر فــي شــعر أبــي ُدواد الــذي جمعــه فــون )٢٧(

). ولم یرد في اللسان أیضًا.١(الهامش  ٥/٨٥كرونباوم)). العین 

وورد قـول أبـي الـدقیش بعـد شـطر لم یرد قول ابي ُدواد،  ١/٤٦٩. وفي: اللسان ٥/٨٥العین )٢٨(

بیٍت لذي الرمة، لیس هو المقصود، وواضح أن النص فیه سقط.

عن أبي زید قال: ((سمعت أبا الـدقیش  ١/٤٦٧. والنص في اللسان (سرهب) ٤/١٢٢العین )٢٩(

یقول..).

  .١٤/٣٩٥. وینظر: اللسان ٧/٢٩٧العین )٣٠(

  .١/٩٩. وینظر: اللسان ٦/٢٩٩العین )٣١(

وینبـت فـي جبـال الغـور وتهامـة: ((..قـال ابـو الـدقیش: ٢/١٥٩سـان . وفـي الل٦/٢١٦العین )٣٢(

ونجٍد)).

بال عزو. ١/٤٩٧. ونحوه في اللسان ٦/٢٣٩العین )٣٣(

بال عزو. ١٥/٥. ونحوه في اللسان ٣/٢٧٧العین )٣٤(

)).وفیه((كل بیٍت))بدل ٤٠٧-١١/٤٠٦.والنص في اللسان ٤٠٥-٧/٤٠٤العین )٣٥( ((كلَّ حيٍّ

ــــة،دیوان شــــعره)٣٦( ،وصــــدر البیــــت:((ترى الناشــــيء الغریــــد یضــــحي كأنــــه..)). ١٣٠ هـــو ذو الرُّمَّ

غیر منسوب. ٣/٢٩١وعجز البیت في اللسان 
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عن اللیث. ٣/٢٩١والصواب (بالذي) على نحو مافي: اللسان وفیه:(الذي)، ١/٢٨٨العین )٣٧(

بال عزٍو. ١٢/٤٢٣. ونحوه في: اللسان ٢/٣٠٩العین )٣٨(

للیث، وفیه: ((..العظیم الَمفرِق..).عن ا ١٢/٤٤٠. والنص في: اللسان ٤/٤٢٣العین )٣٩(

  .٦/١٦٥. وینظر: اللسان ٥/٨٣العین )٤٠(

: ((وفالیة األفاعي:..) بال عزٍو.١٥/١٦٤. وفي اللسان ٨/٣٣٤العین )٤١(

عن اللیث  ٥/٧٠وفیه ((ُقبعثرة)) بدل (ُقَبْیِعٌث) خطأ. والتصویب من: اللسان  ٢/٣٤٧العین )٤٢(

).عن أبي الدقیش، وزاد: ((ذهب الى الترخیم)

  .٢/٥٦٣والمثبت فیه (الطرائف) بدل (الطرائق) تحریف. وینظر: اللسان  ٣/٣٨العین )٤٣(

عنه أیضًا. ٣/٥٠٤. ونحوه في اللسان ٥/٣٥العین )٤٤(

عنه أیضًا. ٥/١١٧. والنص في: اللسان ٥/٢٦٤العین )٤٥(

عنه أیضًا. ١٢/٤٩٧. والنص في: اللسان ٥/٢٣١العین )٤٦(

عزٍو.بال ٥/١٤٢. ونحوه في اللسان ٥/٢٩١العین )٤٧(

 ٥/٣٨٢منســوب الــى الراعــي))، العــین  ٥/١٩٠قــال محقــق (العــین): ((العجــز فــي المقــاییس )٤٨(

و  ٢/٦٠)، والروایــة فــي العــین: (الشــتاء) بــدل (الشــاء)، والتصــویب مــن اللســان ٣(الهــامش 

غیر منسوب فیهما. ١٣/٣٥٩

بة.عنه أیضًا. والكفنة: شجرة، وقیل: عش ١٣/٣٥٩. ونحوه في اللسان ٥/٣٨٢العین )٤٩(

عنه أیضًا. ٣/٤٩. ونحوه في اللسان ٤/١٥٧العین )٥٠(

بال عزٍو. ٨/٣١٦. ونحوه في اللسان ٢/١٨١العین )٥١(

بال عزٍو. ٢/٨٥. ونحوه في اللسان ٨/١٢٢العین )٥٢(

...) والصــواب (ویقــال: اللعــة بــالم -بالمــین-والمثبــت فیــه: (ویقــال: الالعــة  ٢/٢٥٠العــین )٥٣(

. وینظـر: ٥/٥٠٦والتـاج  ٣/١٩٤تهـذیب اللغـة وعین..) وهذا هو قول ابي الدقیش، كما في

  .٣٢٨، ٨/٣١٩اللسان 

عنه أیضًا، بروایة (مؤق) و(مأق) مهموزتین. ١٠/٣٣٦. ونحوه في: اللسان ٥/٢٣٤العین )٥٤(

بال عزٍو. ١٥/٣٤٦. ونحوه في: اللسان ٤/٩٣العین )٥٥(

عنه أیضًا. ١٥/٣٤٩. ونحوه في: اللسان ٨/٣٩٤العین )٥٦(

بروایــــة: ((قــــال اللیــــث: قلــــت ألبــــي  ١/٥٠: مقدمــــة العــــین ، وورد الــــنص فــــي٣/٣٥٢العــــین )٥٧(

الــدقیش: هــل لــك فــي زبــٍد ورطــٍب؟ فقــال: أَشــدُّ الهــلِّ وأوحــاه، فشــدد الــالم حــین جعلــه اســمًا)). 

  .٧٠٩-١١/٧٠٨، واللسان ٢٩٨ونحوه في: العباب الزاخر (حرف الفاء) 

عنه أیضًا. ١٥/٣٩٦. ونحوه في: اللسان ٢/٢٧٢العین )٥٨(



عبد العزیز یاسین عبد اهللا 

١٠٤

المراجعالمصادر و

  م.١٩٧٧للدكتور عبد الحمید الشلقاني. دار المعارف بمصر األعراب الرواة:-

، ١هـ). تحقیـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم. ط٦٤٦للقفطي (ت انباه الرواة على أنباه النحاة:-

  م.١٩٧٣-١٩٥٠مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة 

طبعــــة الخیریــــة، مصــــر هـــــ)، الم١٢٠٦للزبیــــدي (تتــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس:-

  هـ.١٣٠٦

ــة:- هـــ). تحقیــق: عبــد الســالم هــارون وآخــرین، الــدار المصــریة ٣٧٠لألزهــري (ت تهــذیب اللغ

  م.١٩٦٧-١٩٦٤للتألیف والترجمة، القاهرة 

ـــن العجـــاج:- ـــة ب ـــوان رؤب ـــورد. طدی ـــن ال ـــیم ب ، منشـــورات دار اآلفـــاق ٢تصـــحیح وترتیـــب: ول

  م.١٩٨٠بیروت -الجدیدة

تصـحیح وتنقـیح: كارلیـل هنـري هـیس مكـارتني، مطبعـة كلیـة كمبـریج دیوان شعر ذي الرمـة:-

  م.١٩١٩

  م.١٩٦٣دار بیروت، بیروت -هـ)، دار صادر٤٨٦للزوزني (تشرح المعلقات السبع:-

هـــ). تحقیــق: احمــد عبــد الغفــور ٣٩٣للجــوهري (تالصــحاح (تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة):-

  م.١٩٨٤، دار العلم للمالیین، بیروت ٣عطار، ط

ــــاخر:ا- ــــاب الف ــــاب الزاخــــر واللب هـــــ). تحقیــــق: الشــــیخ محمــــد حســــن ٦٥٠للصــــاغاني (تلعب

  م.١٩٨١آلـ یاسین. (حرف الفاء). دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت 

  م. ١٩٨٦. دار الرائد العربي، بیروت ٢للدكتور مهدي المخزومي. طعبقري من البصرة:-

حقیـق: الـدكتور مهـدي المخزومـي والـدكتور هــ)، ت١٧٥للخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي (تالعین:-

  .١٩٨٥-١٩٨٠ابراهیم السامرائي. منشورات وزارة الثقافة واالعالم، دار الرشید للنشر، بغداد 

  م.١٩٧١تجدد، طهران -هـ). تحقیق: رضا٣٨٠البن الندیم (تالفهرست:-

  . ١٩٥٦-١٩٥٥هـ)، طبعة دار صادر، بیروت ٧١١البن منظور (تلسان العرب:-

. مطابع دار مكتبة الحیاة للطباعة والنشر، بیـروت ٢هـ). ط٥١٨للمیداني (تالمثال:مجمع ا-

  (د.ت).

، ٢هــــ). تحقیـــق: عبـــد الســـالم هـــارون، ط٣٩٥ألحمـــد بـــن فـــارس (تمعجـــم مقـــاییس اللغـــة:-

  م.  ١٩٧٢-١٩٦٩مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة 


