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ملخص البحث :
أبـــــي حامـــــد أحمـــــد بـــــن محمـــــد الُبشـــــتّي جمـــــع نصـــــوص مـــــن كتـــــاب یعنـــــى هـــــذا البحـــــث ب

، وذلــك مــن خــالل اســتقراء المعجمــات العربیــة الموســوم (تكملــة العــین)مفقود الهـــ)٣٤٨الخــاْرَزْنجّي(

وكتب اللغة، ومن ثم محاولة توثیق نسبة هذه النصوص إلى هذا الكتاب. 

لـوا بهـا (كتــاب تكمـن أهمیـة هـذا الكتــاب فـي كونـه أحــد الكتـب التـي حـاول مؤلف وهــا أن یكمِّ

، وٕاذا كان الخاْرَزْنجيُّ لم ینل من الشهرة مـا نالـه غیـره، هـ)١٧٥العین) للخلیل بن أحمد الفراهیدي(

ــل أشــهر كتــاب فــي العربیــة، حتــى غــدا مــا یــذكر مــن اســتدرك علــى العــین إال وذكــر  فیكفیــه َأنــه كمَّ

الرجل معهم. 

ا البحـــث فـــي فصـــلین، ضـــم الفصـــل األول وقـــد اقتضـــت الضـــرورة المنهجیـــة أن یكـــون هـــذ

الدراسـة، وجعلتهـا فــي تمهیـد ومبحثــین، تكلمـت فــي التمهیـد علــى مـا ُألــف مـن كتــب فـي االســتدراك 

علــى العــین، وجــاء المبحــث األول تعریفــًا بالخــاْرَزْنجيِّ وكتابــه (تكملــة العــین)، وخصــص المبحــث 

لثاني فضـم النصـوص التـي جمعتهـا الثاني لدراسة النصوص دراسة إحصائیة وصفیة.أما الفصل ا

قد سار في ترتیب نصوص التكملة على منهج العـین، الخاْرَزْنجيّ من كتاب التكملة. ونظرًا لكون 

لذا رأیت من األفضل أن اعتمد علـى هـذا المـنهج فـي ترتیـب نصـوص التكملـة التـي جمعتهـا علـى 

علـى وفـق الصـورة التـي كـان الرغم من صعوبته، توخیـًا للدقـة فـي أن تكـون هـذه النصـوص مرتبـةً 

علیها الكتاب، وبما أن النصوص تأتي غالبـًا اسـتدراكًا علـى مـا أهملـه الخلیـل فـإني حـذفت الجمـل 

التــي تشــیر إلــى إهمــال الخلیــل للمــواد؛ ألنهــا كثیــرة جــدًا، مــن أمثال:(أهملــه الخلیــل) و(مهمــل عنــد 

فـي عملـي هـذا، ومـا التوفیـق إال الخلیل)و(مهمل عنده)، رعایة لالختصار.آمل أن أكون قد وفقت 

من عند اهللا علیه توكلت وٕالیه ُأنیب.
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Texte from the book of ''Takmilat Al –kharzanji
Collection , documentation , and analysis

Assistant Prof
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Abstract:
The present research is concerned with the collection of texts from

the lost book of Abi Hamid Ahmad bin Muhammed Al – Bushti Al –

kharzanji (348 A. H .) entitled (Takmilat Al-Ain) through the deduction

from Arabic dictionaries and book of linguistics , then we tried to

document the ascription of these texts into the original book . the

importance of this book lies in the fact that it is one of the book whose

authors tried to complete ''the `book of Al- Ain ''by Al –khalil bin Ahmad

Al – farahidi (175 A . H .) . Al- kharzanji was not so famous as others ,

however , he completed the most famous book in Arabic , anyone who

adds to Al – Ain mentions the name of Al – kharzanji the methodological

necessity demanded that the research falls into two chapters . chapter one

included the study which involved the preface and two sections . the

preface deals with the book which added Al-Ain . Section one Al –

kharzanji and his book (Takmilat Al- Ain). Section two is a descriptive

and statistical study . chapter two included the texts collected from the

book of '' Takmila '' and because Al – kharzanji followed a certain method

in arranging te texts , I decided to follow this method though it is very

difficult trying to accurately arrange the texts according to the original

book . The texts frequently come as an addition to what was neglected by

Al-Khalil because they are so many shown as neglected by (neglected by

Al-Khalil) or (neglected by him) .

For the purpose of brevity hoping that I have succeeded in my

work .
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الدراسة:الفصل األول 
:المقدمة

تعد كتب التراث اللغـوي العربـي التـي لـم نهتـد إلـى مخطوطاتهـا كنـوزًا لغویـًة مفقـودًة، لـذا فـإنَّ جمـع 

النصوص المتناثرة أليٍّ منها هو كوضع الید على جزء مـن هـذا الكنـز المفقـود.  وانطالقـًا مـن 

ـــى اهللا -هـــذا الفهـــم شـــرعت  ـــة العـــین) ب-بعـــد التوكـــل عل جمـــع نصـــوص مـــن (كتـــاب تكمل

  .هـ)٣٤٨(للَخاْرَزْنِجيِّ 

لــوا بهــا  وتكمــن أهمیــة (كتــاب تكملــة العــین) فــي كونــه أحــد الكتــب التــي حــاول مؤلفوهــا أن یكمِّ

، وٕاذا كان الخاْرَزْنجيُّ لم ینْل من الشـهرة مـا هـ)١٧٥(كتاب العین) للخلیل بن أحمد الفراهیدي(

ــْذَكر َمــن اســتدرك علــى نالــه غیــره، فیكفیــه َأنــه ــل أشــهر كتــاب فــي العربیــة، حتــى غــدا مــا ُی كمَّ

العین إال وذكر الرجل معهم. 

وقد حتمت عليَّ طبیعة البحـث أن اسـتقرَي كـلَّ المعجمـات العربیـة التـي ُألفـت بعـد (تكملـة 

، لكني لم هـ) ١٢٠٦إلى (تاج العروس) للزَّبیدي( هـ) ٣٧٠من (تهذیب اللغة) لألزهري()العین

أجـــد ضـــالتي إال فـــي أربعـــة معجمـــات ممـــا اســـتقریته، ســـأذكرها منســـوقًة بحســـب أهمیتهـــا وكمـــا 

یأتي:

  .هـ)٣٨٥للصاحب بن عباد(:)المحیط في اللغة(-

بیدّي((تاج العروس من جواهر القاموس):-   .هـ)١٢٠٦لمحمد مرتضى الزَّ

:للحســــن بــــن محمــــد بــــاب الفــــاخر)العبــــاب الزاخــــر واللخمســــة األجــــزاء المنشــــورة مــــن كتــــاب(-

  .هـ)٦٥٠الصغاني(

، الــذي أشــار مؤلفــه فــي مقدمتــه إلــى كتــاب هـــ)٣٧٠(يألبــي منصــور األزهــر (تهــذیب اللغــة):-

التكملة، وذكـر مقتطفـات مـن مقدمتـه، ونقـده نقـدًا الذعـًا، لكنـه تجنـب اإلشـارة إلیـه صـراحة فـي 

وجـود فـي التكملـة، لكـن األزهـري نســبه مـتن التهـذیب، مـع أن كثیـرًا ممـا اسـتدركه علــى العـین م

إلى مصادره التي ذكرها في مقدمة تهذیبه، وقد وثقت جانبًا من هذا في هوامش النصوص.

وفضًال عّما جمعته من نصوص من المعجمات المذكورة آنفًا، وجدت نصوصًا تفرد بـذكرها 

المثابــــة واحــــدًا مــــن فــــي كتابــــه (معجــــم البلدان)الــــذي صــــار بهــــذه  هـــــ) ٦٢٦(یــــاقوت الحمــــوي 

.مصادري الرئیسة أیضاً 

وقــــد اقتضــــت الضــــرورة المنهجیــــة أن یكــــون هــــذا البحــــث فــــي فصــــلین، ضــــم الفصــــل األول 

الدراسـة، وجعلتهـا فــي تمهیـد ومبحثــین، تكلمـت فــي التمهیـد علــى مـا ُألــف مـن كتــب فـي االســتدراك 

بــه (تكملــة العــین)، وخصــص المبحــث علــى العــین، وجــاء المبحــث األول تعریفــًا بالخــاْرَزْنجيِّ وكتا

الثاني لدراسة النصوص دراسة إحصائیة وصفیة.أما الفصل الثاني فضـم النصـوص التـي جمعتهـا 

كتاب التكملة. نم
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وبما أن كتاب(المحیط) ضم أكبر عدد من نصـوص التكملـة، فقـد جعلتـه بمثابـة المخطوطـة 

تــي وجــدتها فــي الكتــب األخــرى فقــد قابلــت وأمــا نصــوص التكملــة الاألم علــى طریقــة المحققــین،

قـد  الخـاْرَزْنجيّ ونظـرًا لكـون األصل بها توثیقًـا وموازنـًة وتعـدیًال وحـذفًا وٕاضـافًة إذا اقتضـى األمـر.

ســار فــي ترتیــب نصــوص التكملــة علــى مــنهج العــین، لــذا رأیــت مــن األفضــل أن اعتمــد علــى هــذا 

الـرغم مـن صـعوبته، حرصـًا منـي علـى أن المنهج في ترتیب نصـوص التكملـة التـي جمعتهـا علـى 

تكون هذه النصوص مرتبًة على وفـق الصـورة التـي كـان علیهـا الكتـاب، وبمـا أن النصـوص غالبـًا 

ما ُتَصدَّر بمـا یـدل علـى أنهـا مهملـة عنـد الخلیـل، فـإني حـذفت منهـا الجمـل التـي تشـیر إلـى ذلـك؛ 

لیســـت جـــزءًا مـــن كـــالم  اه)؛ ألنهـــمـــن أمثال:(أهملـــه الخلیـــل) و(مهمـــل عنـــد الخلیل)و(مهمـــل عنـــد

. وعلـى العكـس مـن ذلـك اضـطررت أحیانـًا إلـى أن أصـدَِّر قسـمًا مـن النصـوص بجمــل  الخـاْرَزْنجيِّ

؛ أل فـي هـذا التصــدیر توضـیحًا لنصوصـه، آمـل أن أكـون قـد وفقــت  نلیسـت مـن كـالم الخـارزنجيِّ

یب.في عملي هذا، وما التوفیق إال من عند اهللا علیه توكلت وٕالیه ُأن

الدراسة:الفصل األول
التمھید:االستدراك على كتاب العین:

كتاب العین) للخلیل بن أحمـد الفراهیـدي، وَبـْدء تداولـه بـین (لم یمِض زمٌن طویٌل على ظهور

الدارســین وعلمــاء اللغــة حتــى أخــذت الكتــب التــي ألفــت لالســتدراك علیــه تتــرى؛ علــى الــرغم مــن أنَّ 

ر التراكیب اللغویة حصرًا شبه تام، إذ لم یند عنها إال بعـض مـا تجنـب طریقته قد أفلحت في حص

هو التبویب له أو احتسابه كالتراكیب القائمة على تكرار حرف واحـد، وبعـض مـا یمكـن أن یسـمى 

وبعض    ١لفیف الصحیح ومعتل الثنائي

ى ما یأتي:حكایات األصوات، ویعزى إقبال اللغویین على هذا النمط من التألیف اللغوي إل

إنَّ االستقراء التام للغة العربیة أمـٌر تعـذر تحقیقـه علـى الخلیـل وغیـره مـن اللغـویین، لسـعة هـذه -

((قــال بعــض الفقهــاء:"كالم :اللغــة وكثــرة تراكیبهــا، وقــد أكــد ابــن فــارس هــذه الحقیقــة حــین قــال

العرب ال یحیط به إال نبي"،

.٢أحدًا ممن مضى ادَّعى ِحْفَظ اللغة كلها.))وهذا كالم حري أن یكون صحیحًا.وما بلغنا أنَّ 

إنَّ منهج الخلیل في حصر اللغة جعله یهمل ألفاظًا، وبخاصة من األبنیـة التـي لـم یـذكرها فـي -

١تقسیمه.

مــن المســتدركات الجدیــدة علــى لســان العــرب وتــاج  نینظر:االســتدراك علــى المعــاجم العربیــة فــي ضــوء مــائتی  ١

  .١٥العروس:

: قضـایا المعجـم العربـي فـي كتابـات ابـن الطیـب ر، وینظـ٤٧الصاحبي في فقه اللغـة وسـنن العـرب فـي كالمهـا: ٢

.١٨معاجم العربیة:، واالستدراك على ال١٤١الشرقي: ص
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إشارته الصریحة فـي مواضـع كثیـرة مـن كتابـه إلـى أنَّ هنـاك مـواد مهملـة، لـم یسـعفه مـا جمعـه -

لهـا، فوجـد المسـتدركون علیـه مـا یؤیـد اسـتعمالها فـي كـالم العـرب من اللغة في إیجاد استعمال

فاستدركوها علیه. 

هـــذا مـــا ألفـــه الخلیـــل بـــن أحمـــد (مـــا رواه اللیـــث بـــن المظفـــر عـــن الخلیـــل فـــي مقدمـــه(العین) (-

ما تكلمت به فكان مدار كـالم  ع، مث، ت، بمن حروف:ا، -رحمة اهللا علیه -البصري 

یخـــرج منهـــا عنـــه شـــيء.أراد أن َتعـــرَف بـــه العـــرُب فـــي أشـــعارها وأمثالهـــا العـــرب وألفـــاظهم.فال 

، ففهم قسم من اللغویین من هذا القـول أن الخلیـل ٢ومخاطباتها فال یِشذُّ عنه شيء من ذلك.))

قصد به أن العین أشتمل على كل ما تكلمت به العرب ، لذا فهو لم یِف بما شـرط،ألنه أهمـل 

، وقــد صــرح بعضــهم بهــذه المســألة؛ وأیــًا كــان ٣غــاتهم مســتعمالً مــن كــالم العــرب مــا وجــد فــي ل

قصد الخلیل، وسواء أقال هذا الكالم أم أضافه غیره إلى العین، فإن هذا القـول كـان سـببًا دفـع 

أكثر من واحد من المستدركین إلى االستدراك على العین ما تفلت منه من ألفاظ ومواد . 

معــــاجیمهم أوفــــى مــــن كتــــاب (العــــین) وأكثــــر إحاطــــة محاولــــة أصــــحاب المعجمــــات أن تكــــون-

والصــــاحب بــــن  هـــــ)٣٧٠واألزهــــري( هـــــ)٣٥٦بالمســــتعمل مــــن كــــالم العــــرب كمــــا فعــــل القــــالي(

٤وغیرهم. هـ)٣٨٥عباد(

، بلــغ عــدد مــا ٥وكانــت حصــیلة هــذه الحركــة اللغویــة االســتدراكیة أكثــر مــن أحــد عشــر كتابــاً 

ولســنا هنـا بصــدد التوســع فـي هــذه المســألة؛ ٦فــاظ والمـواد.اسـتدركه أصــحابها علـى العــین آالف األل

ألنَّ هذا لیس من شأن هذا البحث، ولكن الـذي نبغیـه هـو محاولـة حصـر أهـم مـا ألـف مـن الكتـب 

فــي هــذا المجــال مــن مجــاالت البحــث اللغــوي، لنعــرف مــن خــالل هــذا الحصــر قیمــة (كتــاب تكملــة 

نــا بــذكر أســماء هــذه الكتــب وأســماء مؤلفیهــا العــین) الــذي جمعنــا نصوصــًا منــه، لــذا ســأكتفي هاه

مرتبة حسب تواریخ وفیات أصحابها، وكما یأتي:

١٧ـ ١٦ینظر: االستدراك على المعاجم العربیة: ١

  .١/٤٧العین: ٢

(مقدمة المؤلف).  ٥٣ـ٥٢/  ١ینظر :التهذیب : ٣

بیدي األندلسي وآثاره في النحو واللغة: ٤   .٤٨١ـ ٤٨٠ینظر:أبو بكر الزُّ

القدماء، وثبت لدینا من خـالل التوثیـق الحق إن العدد أكثر مما ذكرناه ،لكننا اقتصرنا على ما أجمع على ذكره  ٥

، مــن أن  ٤٣والتحقیــق، وأغفلنــا المختلــف حولــه منهــا ،وممــا أغفلنــا ذكــره مــا ذكــره ابــن النــدیم فــي الفهرســت :

وتبعه في ذلك  یاقوت الحموي فـي معجـم )الخلیل بن أحمد الفراهیدي قد ألف كتابًا بعنوان (كتاب فائت العین

ــَد نســبة هــذا الكتــاب إلــى  ٢٤٥فــي البغیــة :،والســیوطي  ١١/٧٥األدبــاء : ،لكــن  الــدكتور حســین نصــار قــد َفنَّ

، كمــا َفنَّــَد مــا ذكــره  ابــن النــدیم فــي فهرســه أیضــًا مــن أن أبــا فیــد  ٢٩٧/ ١الخلیــل، فــي كتابــه المعجــم العربــي:

نصـار ونصر بن علي الجهضمي قد استدركا على كتاب العین ،ومما قاله الدكتور )هـ١٩٥(مؤرج السدوسي 

فــــي هــــذا الصــــدد : ((وربمــــا كانــــت اســــتدراكاتهما مجــــرد تعلیقــــات مرویــــة ال كتبــــًا مدونــــة ،وربمــــا لــــم یســــتدركا 

شیئًا.))،وأیده في هذا الرأي الدكتور رشید عبد الرحمن العبیدي  فـي كتابـه  "مشـكالت فـي التـألیف اللغـوي فـي 

وران الفاضالن."،والبحث یرجح ما ذهب إلیه الدكت٢٣٦القرن الثاني الهجري :ص 

،وقضـایا المعجـم  ٢١، واالسـتدراك علـى المعـاجم العربیـة : ٣٢٠ــ١/٢٩٦ینظر :المعجم العربي نشأته وتطوره : ٦

 ٢٣٤،ومشكالت في التألیف اللغوي في القـرن الثـاني الهجـري : ١٢٧العربي في كتابات ابن الطیب الشرقي :

. ٢٢٨الفیروز آبادي نموذجًا:،واالستدراك على الجوهري في المعجمات العربیة  ٢٣٦ـ



عامر باهر أسمیر الحیالي

١٤٢

١.هـ)٣٠٠االستدراك على الخلیل:ألبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم اللغوي الكوفي(-

٢.هـ)٣٠٥كتاب االستدراك على الخلیل في المهمل والمستعمل:ألبي تراب الهروي(-

،وقد نقده األزهري في مقدمة تهذیبه نقدًا الذعًا. هـ)٣١٥ي األزهر البخاري(كتاب الحصائل:ألب-
٣

كتاب ما أغفلـه الخلیـل فـي كتـاب العـین، ومـا ذكـر أنـه مهمـل وهـو مسـتعمل ومـا هـو مسـتعمل -

٤.هـ)٣٢٩وقد أهمل:ألبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن محمد بن موسى الكرماني النحوي(

٥.هـ)٣٤٥بي عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد (كتاب فائت العین:أل-

.وهو الكتـاب الـذي هــ)٣٤٨كتاب تكملة العین:ألبي حامد أحمد بن محمد البشتي الخاْرَزْنجيِّ (-

انعقد علیه هذا البحث، وسأفرده بالحدیث في المبحث القادم.

اني االســــــــتدراك لمــــــــا أغفلــــــــه الخلیل:لمحمــــــــد بــــــــن جعفــــــــر بــــــــن محمــــــــد، أبــــــــي الفــــــــتح الهمــــــــذ-

٦.هـ)٣٧١المراغي(

كتــاب المســتدرك مــن الزیــادة فــي كتــاب البــارع ألبــي علــي القــالي البغــدادي علــى كتــاب العــین -

بیــدي( بیــدي حـــول العـــین ٧.هــــ)٣٧٩للخلیــل بـــن أحمــد: ألبـــي بكـــر الزُّ وثمـــة كتــاب آخـــر ألفـــه الزُّ

من العبیـــدي سماه(اســـتدراك الغلـــط الواقـــع فـــي كتـــاب العـــین) ، أدرجـــه الـــدكتور رشـــید عبـــد الـــرح

،ویتضـح مـن ٩،وذكره الدكتور حسین نصـار ضـمن كتـب النقـد٨ضمن المستدركات على العین

مـن عنوانـه أنـه كتـاب نقـدي محض،لـیس فیـه ممــا أهملـه الخلیـل شـيء، وقـد تأكـد لـي ذلـك مــن 

عن مخطوطة خزانـة القـرویین بفـاس ،وقـد تكلمـت  ١٠خالل حصولي على قطعة حدیثة منسوخة

١١نه في بحث سابق لي.علیه ،وأوردت نقوًال م

٢٣٤، ومشكالت في التألیف اللغوي:١٤٤٣ینظر: كشف الظنون: ١

  .١/٢٩٨المعجم العربي: ٢

  . ١/٣٢ینظر: تهذیب اللغة: ٣

.٢٣٤، ومشكالت في التألیف اللغوي:٧٩ینظر: الفهرست: ٤

.٢٣٥، ومشكالت في التألیف اللغوي:٢/١٤٤٤ینظر:كشف الظنون: ٥

.  ٨٥ینظر :الفهرست٦

  .٣٥٠:فهرسة ما رواه عن شیوخهینظر: ٧

  .٢٣٥مشكالت في التألیف اللغوي:ینظر: ٨

. ١/٣٠٣ینظر :المعجم العربي نشأته وتطوره: ٩

بخط الباحث نعیم سلمان البدري. ١٠

... ٢٣، ٢٢، ١٦،٢٠ـ ١٥ینظر:النقد اللغوي في معجمات القرن الرابع للهجرة: ١١
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١٤٣

.عمل هــ)٤٠٠(ق كتاب أبي الحسن علي بن محمد بن المطهر العدوي المعروف بالشمشـاطي-

كتابــــًا حــــول العــــین، فــــذكر المســــتعمل وألغــــى المهمــــل، والشــــواهد والتكــــرار، وزاد علــــى مــــا فــــي 

١الكتب.

٢هـ)٤٢٠كتاب غلط العین:لمحمد بن عبد اهللا خطیب القلعة اإلسكافي(-

٣هـ)٤٣٦اب الموعب:ألبي غالب تمام بن غالب المعروف بابن التیاني(كت-

، هنـاك كتـب لـم یكـن الهـدف هوفضًال عن الكتـب التـي ُألفـت لالسـتدراك علـى العـین أو تكملتـ

مــن تألیفهــا تكملــة العــین أو االســتدراك علیــه، لكنــي وجــدتها قــد أشــارت إلــى مــا أهملــه الخلیــل مــن 

ته علیه، من هذه الكتب:األلفاظ والمواد واستدرك

، الـذي بلـغ مجمـوع مـا اسـتدرك علـى الخلیـل فیـه هــ)٣٥٦(البارع فـي اللغـة) ألبـي علـي القـالي(-

(تهـذیب اللغـة) لألزهـري الـذي أحصـیت فیـه عـدد المـواد التـي اسـتدركها علــى -كلمـة.  ٥٦٨٣

اء المنشورة منه (مختصر العین) للزُّبیدي الذي ضمت ثالثة األجز -) مادة. ٣٣٩العین فبلغ (

٤عشرات المواد المهملة في العین.

٥ .هـ)٣٩٥(مقاییس اللغة) و(مجمل اللغة) البن فارس (-

(تاج العروس) للزَّبیدي الذي أشتمل على عشرات المواد المستدركة على العین .-

هــذا فضــًال عــن أن أغلــب مــا اســتدرك مــن مــواد علــى صــحاح الجــوهري هــو ممــا أهملــه 

فــي كتابــه (التكملــة والــذیل والصــلة  هـــ)٦٥٠، مــن أمثلــة ذلــك مــا اســتدركه الصــغاني(الخلیــل أیضــاً 

ــــاد٦لكتــــاب تــــاج اللغــــة وصــــحاح العربیــــة) ــــاموس  هـــــ)٨١٧(ي،ومــــا اســــتدركه الفیــــروز آب فــــي (الق

،وغیرهما من الكتب التي استدرك مؤلفوها مواد وألفاظًا على الصـحاح ، وهـي اثنـا عشـر ٧)المحیط

٨كتابًا.

  ٢٣٥وي:ینظر: مشكالت في التألیف اللغ ١

                                                  ٢٣٥، ومشكالت في التألیف اللغوي:١٤٤٤/ ٢ینظر: كشف الظنون: ٢

  ١/٢٥٠ینظر: أنباه الرواة: ٣

))ذلـك بقولـه: ((لـیس فـي مطبـوع العـینعـن  وقد أشار محققه إلى ما أهمله الخلیـل فـي هـوامش التحقیـق، معبـراً  ٤

، ١٥٩، و)١٦، الهــــــامش(٢/٤٦، و)٢٦، الهــــــامش(١٤٧، )٦، الهــــــامش(١/٧٢ثــــــال:ینظــــــر علــــــى ســــــبیل الم

.)١٥، الهامش(١٤٣، و)٥، الهامش(٣/٣٥، و)٨الهامش(

 ٢/٢٩٥ : والمجمل، (عدب) ٢٥٣ـ٢٥٢(عبج  ٢٠٥/ ٤(شب)، و ١/٣٧٠ینظر على سبیل المثال:المقاییس: ٥

(جغب).                       ٣/٣٩٥و ،(سكم) ٣/٧٩و ، (دهك) ٢/٢٩٥

ـــــال  ٦ ـــــى ســـــبیل المث ـــــه  ٦/٥٥،و٩٥/ ٥،و ١٢٩، ٤/٤٩، ٢/٤١، ١/١٦٥ینظر:عل ،وینظر:الصـــــغاني فـــــي كتاب

.١٩٣التكملة والذیل والصلة على صحاح الجوهري:ص

.٢٠٦،٢٢٨ینظر:االستدراك على الجوهري في المعجمات العربیة الفیروز آبادي نموذجًا: ٧

، ٥٢٠ـ ٢/٥١١،والمعجم العربي نشأته وتطوره: ١٨٢ـ ١٦٧نظر: مقدمة الصحاح :ی ٨
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١٤٤

الخاْرَزْنجيُّ وكتابھ(تكملة العین):ألولالمبحث ا
: أوالً:الخاْرَزْنجيُّ

ــ ویقــال إنــه كــان إمــاَم أهــل ،٢الُبْشــتيُّ ١حامــد أحمــد بــن محمــد اللغــوي الخــاْرَزْنجيُّ  وهــو أب

األدب بخراسان في عصره بال مدافعة، فاق فضالء عصره، ولما حجَّ بعد الثالثین وثالثمائة شـهد 

حب ثعلب، ومشـایخ العـراق بالتقـدم، وكتابـه المعـروف بالتكملـة البرهـان فـي له أبو عمر الزاهد صا

تقدمه وفضله، ولما دخل بغداد تعجـب أهلهـا مـن تقدمـه فـي معرفـة اللغـة، فقیـل هـذا الخراسـاني لـم 

٣یدخل البادیة قط وهو من آدب الناس، فقال:أنا بین عربین:بشت وطوس.

تعلــم العربیــة وفقــه أســرارها، وتمكــن منهــا حتــى شــهد لــه یتضــح ممــا تقــدم أن الخــاْرَزْنجيَّ قــد

المشایخ بذلك، ولم تقتصـر دراسـته علـى العربیـة وحـدها، بـل درس علـوم الـدین أیضـًا، إذ ذكـر أنـه 

سمع الحدیث من أبي عبد اهللا محمد بن إبراهیم التوشنجي، وحدث وسمع منه الحاكم أبو عبد اهللا 

٤الحافظ.

  :يتاركًا وراءه ثالثة كتب في اللغة ه٥هـ) ٣٤٨جيُّ سنة(وقد توفي الخاْرَزنْ 

كتاب تكملة العین.-

كتاب التفصلة أو التفضلة.-

كتاب تفسیر كتاب أدب الكاتب.-

وهذه الكتب مفقودة لم یصل إلینا منها سوى نقـول مـن كتـاب التكملـة التـي مـن أجلهـا عقـدت هـذه 

الدراسة.

.٣٣٦/ ٢نسبة إلى خاْرَزْنج وهي بلدة بنواحي نیسابور من ناحیة بشت./ ینظر:معجم البلدان: ١

  .١/٤٢٥نسبة إلى بشت وهي بلد في خراسان./ ینظر معجم البلدان: ٢

.٤/٢٠٤، ومعجم البلدان:١٠٧/ ١ى أنباء النحاة:، وأنباه الرواة عل١٣ـ٥/١٢ینظر:األنساب: ٣

.١٣ـ٥/١٢األنساب: ٤

٤/٢٠٦ینظر:معجم األدباء: ٥



…نصوص من كتاب تكملة العبن للخارزنجي 

١٤٥

ثانیاً:كتاب تكملة العین:
، وقـــد عـــده الســـمعاني (و  (البرهـــان فـــي تقدمـــه  هــــ) ٥٦٢هـــو مـــن أشـــهر كتـــب الخـــاْرَزْنجيِّ

أن  وفضـــله)، وجعلـــه الصـــاحب بـــن عبـــاد المصـــدر الثـــاني بعـــد العـــین، ((ویكـــون فحـــوى ذلـــك كلـــه

ینبـئ ُعنوانـه أن غـرض الخـاْرَزْنجيِّ مـن تألیفـه ،و١))الكتاب جید یصح االعتماد علیه والرجوع إلیـه

اب العـین) للخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي . وجعـل لـه مقدمـة أثبـت فیهـا الكتـب المؤلفـة هو تكملة (كتـ

ومنهـا كتـب (ستة وثالثین كتابـًا، ماعـدا قولـه:( ٣٦التي استخرج كتابه منها، وقد أحصیتها فبلغت 

، وهـي تنـاهز هــ)٢٥٥أبي حاتم السجزي))   وهذا القول یعني أنه اطلع على كـل كتـب أبـي حـاتم(

،وبـذلك یصـبح مجمـوع مصـادره مــا یقـرب مـن التسـعین كتابـًا، ویشـیر الخــاْرَزْنجيُّ ٢ابـًا،الخمسـین كت

فــي مقدمتــه أیضــًا إلــى أنــه اســتخرج مــا وضــعه فــي كتابــه مــن هــذه الكتب،ویفصــح فیهــا عــن قدرتــه 

،وصــرح ٣علــى تمییــز الغــث مــن الســمین ،كمــا ذكــر فیهــا غرضــه مــن كتابــه والطریقــة التــي انتهجهــا

ع عن اللغویین الكبار،ودافع عن هذه المسألة بقوله إنه لم یكن الوحید الـذي نقـل بأنه لیس له سما

صــاحب(كتاب اإلعتقــاب)وابن  هـــ)٢٧٥مــن الكتــب ،بــل إن أبــا تراب(إســحاق بــن الفــرج الشــعراني 

نقال من كتب لم یریا أحدًا من مؤلفیها.هـ) ٢٧٦قتیبة (

إال مـا ذكـره الخـاْرَزْنجيُّ نفسـه، بقولـه أما حجم التكملة فلم یشر من ذكره من القدماء إلیه، 

٤عنه:((یشتمل على ضعفي كتاب الخلیل ویزید...))

وقـد اعتمــد الخــاْرَزْنجيُّ فــي ترتیـب مــواد التكملــة علــى مــنهج الخلیـل، شــأنه شــأن كثیــر مــن 

الكتـــب التـــي ألفـــت حـــول العـــین، وحـــذا مؤلفوهـــا حـــذوه، وســـاروا علـــى خطـــاه فـــي الترتیـــب والتقلیـــب 

وفي النصوص التي جمعناها ما یدل على ذلك داللـة قاطعـة، ففـي مواضـع كثیـرة یشـیر ٥والتفسیر،

األزهري وابـن عبـاد إلـى أن الخـاْرَزْنجيَّ قـد قسـم كتابـه إلـى أبـواب تشـبه تقسـیم الخلیـل، منهـا إشـارة 

وٕاشـارته األزهري في أثناء حدیثه عن مادة (ثعَّ) إلـى أنَّ الخـاْرَزْنجيَّ ذكرهـا فـي بـاب العـین والثـاء، 

)إلى أن الخاْرَزْنجيَّ ذكرها في باب العـین والـالم، وٕاشـارته فـي أثنـاء  في أثناء حدیثه عن مادة (علَّ

) إلـى أن الُبْشـتيَّ قـد رواهـا فـي بـاب العـین والنـون، وٕاشـارته فـي أثنـاء حدیثـه  حدیثه عن مـادة (عـنَّ

مقدمة المحقق).(   ١/٢١المحیط في اللغة: ١

.٢١٩ـ ٢١٧، وكتاب الفرق، (مقدمة المحقق):٤٤ـ٣٢ینظر: فعلت وأفعلت، (مقدمة المحقق): ٢

.١/٢٩٨ینظر: المعجم العربي نشأته وتطوره:  ٣

.١/٥٣التهذیب: ٤

.١٢٧، والمعجم العربي من التهذیب إلى اللسان:١/٢٩٨ینظر: المعجم العربي: ٥



عامر باهر أسمیر الحیالي

١٤٦

( ،والبن عباد إشارات تشبه ما ذكرته ١ءإلى أنَّ الخاْرَزْنجيَّ قال في باب العین والباعن مادة (عبَّ

٢من إشارات األزهري .

كمـا ذكرنـا -وعلى الرغم من أن هدف الخـاْرَزْنجيِّ الـرئیس مـن تألیفـه كتابـه هـو التكملـة 

-التكملــة، بــل كــان یلجــأ إلــى النقــد  ىفـإن مــن یقــرأ نصوصــه یكتشــف أن كتابــه لــم یقتصـر علــ-

قــال (وكــان فــي نقــده یقــدم قــول الخلیــل ثــم یلیــه النقــد، مثــل:(عنــدما یجــد الخلیــل مخطئــا،-أحیانــاً 

الخلیل: الُعنَُّة: الحظیرة وجمعها الُعَنُن.وأنشد:

٣وَرْطٍب ُیَرفَُّع َفْوَق الُعَننْ 

.وقــد نقـــد الخلیـــل ٤ قــال الُبْشـــتّي: الُعــَنُن هـــا هنــا: ِحبـــاٌل ُتَشـــدُّ وُیْلقــى علیهـــا لحــُم القدیـــد.))

فأمــا الَعَســُطْوُس: ِلَشــَجَرٍة كــالَخْیُزراِن فــإن (عه ومــن أمثلــة ذلــك قولــه:(لوضــعه لفظــًا فــي غیــر موضــ

: وهو ُثالثّي.٥الَخلیَل َذَكَرُه في الرُّباعي ،یتضح مـن هـذا الـنص أن الخلیـل ذكـره ٦))قال الخاْرَزْنجيُّ

ذكـره في(عسـطس)،فیما یـرى الخـاْرَزْنجيُّ أن موضــعه (عسـط)،وقد ذكـر ابـن درید(العسـطوس) فــي 

كمـــا كـــان فـــي مواضـــع ُأخـــرى یـــورد التفســـیرات التـــي تركهـــا الخلیـــل، ســـواء أكانـــت هـــذه ٧.الثالثـــي

الَعْوَهُج:الحیَُّة، في قول رؤبة:(التفسیرات من عنده، كقوله:(

))٨َحْصَب الُغواة الَعوهَج المنسوسا

... أبو عبید: العبیبُة: الّرَائُب من األلبانِ (أم من لغوي آخر، كقوله:( ولم  ٩.))وقال الُبْشتيُّ

ولم یذكر الخلیل هذین التفسیرین.ویظهر لنا أن نقده كان موجهًا إلى التفسیرات، فیبین خطأها أو 

١٠نقصها، وكان همه كله أن یوضح ما في العین من نقص.

وقــد تعــرض كتــاب التكملــة إلــى نقــد شــدید، كمــا تعــرض غیــره مــن المعجمــات التــي جــاءت 

ریغًا لمادته في معجمـاتهم، أو تغییـرًا لـبعض ترتیبـه، وممـا بعد العین، إذ عدوها تكرارًا للعین، أو تف

قالوه في تكملة الخاْرَزْنجّي:

على التتالي . ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤/ ١ینظر: التهذیب:١

.١٠/٣٦، و٩/٤٥٩ینظر على سبیل المثال ال الحصر:المحیط: ٢

.١٦٧الشعر ألعشى، ینظر:دیوانه: ٣

  .٢٩٩ـ ١/٢٩٨ینظر: المعجم العربي نشأته وتطوره:(مقدمة المؤلف)، و  ٣٦/ ١تهذیب اللغة: ٤

.٢/٣٢٧ینظر:العین: ٥

  .١/٣٥٢المحیط: ٦

  .٢٥٦ـ ٢٥٥، وینظر:المحیط في اللغة للصاحب بن عباد دراسة في المنهج والمادة:٣/٢٥ینظر:الجمهرة: ٧

.١/٢٩٩(مقدمة المؤلف)، وینظر:المعجم العربي: ١/٣٧التهذیب: ٨

  .١/٢٩٩ؤلف)، وینظر:المعجم العربي:(مقدمة الم ١/٣٧التهذیب: ٩

.١/٢٩٩ینظر:المعجم العربي: ١٠



…نصوص من كتاب تكملة العبن للخارزنجي 

١٤٧

في الخاْرَزْنجيِّ بله                  وفیه حمٌق ووله

ویدعي بجهله                      وضع كتاب التكمله

١نقلهوهو كتاب العین                   إال أنه قد 

، إذ ٢ وكــان األزهــري أكثــر مــن حمــل علــى الخــاْرَزْنجيِّ وكتابــه، فــي مقدمــة (تهــذیب اللغــة)

نقده نقدًا عنیفًا الذعًا، مستعمًال في حملته علیه عباراٍت وألفاظـًا قاسـیة، نـوجز فیمـا یـأتي أبـرز مـا 

قاله عنه:

لــه وال  ، إنــه ال ســماعةأخــذ عربیتــه مــن كتــب ســقیمة، ونســخ غیــر مضــبوطة وال صــحیح

روایة وال مشاهدة، وٕانه كاذب في دعواه الحفظ والتمییز، ومصحٌف، وجاهٌل، وخطَّـاٌء أزال العربیـة 

عن وجوهها، ویدعي العلم والمعرفة، ویحـدس بـالظن، وٕانـه ال معرفـة لـه وال حفـظ، وقلیـل المبـاالة، 

اده للخــــارزنجيِّ ثـــم یخـــتم األزهـــري انتقـــوال یمیـــز الصـــحیح مـــن غیـــره، ومتشـــبٌع بمـــا ال یفــــي بـــه؛

ـــه ـــًة لـــو ((:بقول ـــاكیر َجمَّ ـــه من ـــإن فی ـــه، ف ـــم أال یغتـــروا بمـــا أودع كتاب ـــة هـــذا العل ـــى طلب فالواجـــب عل

استقصیت تهذیبها اجتمعت منهـا دفـاتر كثیـرة.واهللا یعیـذنا مـن أن نقـول مـا ال نعلمـه، أو نـدعي مـا 

٣ال نحسنه، أو نتكثر بما لم ُنؤته.))

نقدیـة قسـوًة وتجریحـًا، ممـا یجعلهـا خارجـة عـن معـاییر النقـد ال شك أن في هذه التعابیر ال

وهذا مـا دفـع أكثـر مـن باحـث إلـى محاولـة الكشـف عـن دوافعهـا، ومـن ثـم ٤الموضوعي المنصف،

الرد علیها، منهم د. حسین نصار الذي قال بهذا الصدد:((ولكننا برغم هذا النقـد العنیـف، نحتـرس 

ل االعتمـــاد، ألن غیـــر األزهـــري مـــن العلمـــاء مـــدحوا هـــذا مـــن تصـــدیقه تمامـــًا، واالعتمـــاد علیـــه كـــ

،ومــنهم الشــیخ محمــد حســن آل یاســین الــذي دفــع كــل مــا قالــه األزهــري ٥الكتــاب وأعجبــوا بــه...))

بحق الخاْرَزْنجيِّ بموضوعیة وتجـرد ،وخـتم دفاعـه بقوله:((وخالصـة القـول:إن الخـاْرَزْنجيَّ بتكملتـه 

لتــي یصــوره بهــا األزهــري مــن الغفلــة وقلــة الفطنــة وضــعف الفهــم، واســتدراكه لــم یكــن بتلــك المثابــة ا

كما أنه لم یكن معصومًا من الخطأ والغلط والتصحیف والتحریف، شأنه في ذلك شأن كل علمائنا 

٦الماضین الذین نجلهم ونكن لهم كل احترام وتقدیر.))

  ١٢٨المعجم العربي من التهذیب إلى اللسان: ١

  .٤٠ـ ١/٣٣ینظر: ٢

  .١/٤٠م.ن: ٣

ونظرًا لما امتاز به األزهري من قسوة في نقده ُوِسَم بالهوى في نقد معاصریه، وفي نقد ما سبقه من المعجمات،  ٤

من كل مزیة، لیجعل من معجمه المعجم   األوحـد، ویجعـل مـن نفسـه فـارس المعجمات، التي أراد أن یجردها

. ١١٥ـ ١١٤المیدان./ینظر:النقد اللغوي في معجمات القرن الرابع للهجرة:

، ثــم یــذكر الــدكتور نصــار قــول القفطــي المــذكورآنفًا، والــذي یثنــي فیــه علــى الخــاْرَزْنجيِّ ١/٣٠٠المعجــم العربــي: ٥

وكتابه.

، (مقدمة المحقق)١/٢٨للغة:المحیط في ا ٦
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المستدرك دراسة إحصائیة وصفیة:المبحث الثاني
كون هذا المبحث على وفق الفقرات اآلتیة:شاء البحث أن ی

اإلحصاء:.١
) نصـًا، ٦٢٨بلغ عدد النصوص التي جمعناها من (كتـاب تكملـة العـین) فـي هـذا البحـث(

بعد طرح المكرر في أكثر من مصدر، إذ إن كثیرًا من النصوص التي حكاها الصاحب بـن عبـاد 

لزاخـر) منسـوبة إلـى الخـاْرَزْنجّي أیضـًا، إمـا تاج العروس) و(العبـاب ا(عن الخاْرَزْنجّي وجدتها في

نقًال عن (المحیط في اللغة)، أو عن كتاب التكملة مباشرة، وقد كان المحیط أكثـر مصـدر وجـدت 

) نصــًا ٤٨نصــًا نقلهـا مــن التكملــة مباشـرة، بقــي ( )٥٨٠نصوصـًا مــن التكملـة فیــه، إذ بلــغ عـددها(

منهــا فــي معجــم البلــدان،  )١٨(لعبــاب، ومنهــا فــي ا )٣() نصــوص منهــا فــي التــاج، و١٠وجــدت(

.)منها في تهذیب اللغة، ووجدت نصین في (مجمع األمثال)٥(و

أما مجموع ما حواه المحـیط مـن المـواد المسـتدركة علـى العـین ممـا نقلـه مـن التكملـة ومـن 

) مـادة لـم یشـر الصـاحب إلــى ٧٥) نصـًا، وهـذا یعنـي أن هنـاك (٦٥٥(مصـادره األخـرى، فقـد بلـغ 

أخذها عن الخاْرَزْنجّي، ربما یكون قد أخذها عن مصادره األخـرى، وبـذلك تكـون نقولـه مـن أنه قد

١) أضعاف نقوله من المصادر األخرى.٥التكملة (

ومن الجدیر بالذكر هاهنا أن هناك نصوصًا ذكرها الصاحب على أنها مما أهمله الخلیل 

التـاج والعبـاب منسـوبة إلیـه، وقـد أشـرت إلـى ولم ینسبها إلى الخـاْرَزْنجّي، لكنـي وجـدتها حرفیـًا فـي

هــذه المســألة فــي هــوامش النصــوص، وقــد تكــون هنــاك مــواد أخــرى هــي ممــا حكــاه الصــاحب عــن 

الخاْرَزْنجّي، واستدركت على الخلیل، لكن الصاحب لم ینسبها إلى الخـاْرَزْنجّي وال إلـى غیـره، ففـي 

أو أسـقطها النسـاخ، أو هـي ممـا اسـتدركه هذه الحالة، إما أن یكون الصاحب قد سها عـن ذكرهـا،

الصاحب نفسه على الخلیل، فهو لغوي كبیر عرف بسعة اإلطالع، ودرایتـه الكبیـرة فـي اللغـة، لـذا 

أن الـذي جعـل المحـیط یتضـخم ویكبـر حجمـه هـو تلـك األلفـاظ والصـیغ والمعـاني ٢هنـاك مـن یـرى

لهجـرة ومــا قبلـه ،حتــى أنـه امتــاز بكثیــر التـي انفــرد بهـا دون غیــره مـن مــؤلفي معـاجم القــرن الرابــع ل

منها على التهذیب ، وهو أكبـر معجـم ظهـر فـي هـذا القـرن، ویبـدو أن معظـم هـذه الزیـادات كانـت 

من عند ابن عباد نفسه،الذي تبالغ األخبار في قدر الكتب اللغویة التي كانت عنـده ،ولـذلك كانـت 

.المعاجم تنسبها إلیه،مثل ما یالحظ في العباب والتاج

وٕاذا ما أخذنا بنظر االعتبار مقولة الخاْرَزْنجّي المذكورة آنفًا التي أشار فیها إلى أن حجـم 

كتابه یبلغ ضعفي حجـم العـین أو یزیـد، فـإن النصـوص التـي جمعتهـا مـن مصـادري كلهـا ال تمثـل 

ٌل من حیث حجمها، ال من حیث عدد موادها، إال جزءًا صغیرًا من كتاب التكملة، وهنا یثار تسـاؤ 

.١١٩ینظر: المحیط في اللغة للصاحب بن عباد دراسة في المنهج والمادة: ١

.٣٦٨/ ١ینظر:المعجم العربي نشأته وتطوره: ٢
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هو: إذا كان الصاحب قد وضع كتابي العین والتكملة نصب عینیه في أثناء تألیفـه كتابـه المحـیط 

فلمــاذا اقتصــر علــى هــذا القــدر مــن كتــاب تكملــة العــین ؟ قــد یكــون -وهــذا هــو الــراجح لــدینا-

الجــواب عــن هــذا التســاؤل أنــه انتقــى مــواد محــددة مــن كتــاب التكملــة علــى وفــق معــاییر وضــعها 

ــــى -وهــــذا مــــا نرجحــــه -ه، وتــــرك مــــا ســــواها،أولنفســــ أنــــه أخضــــع التكملــــة لمنهجــــه القــــائم عل

االختصــار فــي تقلیلــه الشــواهد إلــى حــد بعیــد ، والــذي یعتمــد علــى تفســیر واحــد للفــظ ال یتعــداه وال 

یحــاول أن یــأتي فــي كــل لفــظ بــاألقوال الكثیــرة المتفقــة والمختلفــة التــي أدلــى بهــا اللغویــون بشــأنه، 

قصاء في التفسیرات التي تتعلق باللفظ الواحد معدوم عنده، وأكسبه هذا مظهر المختصـرات فاالست

والبحــث یـرجح أن ابـن عبـاد طبــق هـذا المـنهج علـى المصــادر التـي أخـذ منهــا ١بـرغم كبـر حجمـه.

مـــواد معجمـــه أیضـــًا، ومنهـــا التكملـــة، والـــذي یعـــزز ترجیحنـــا تعلیقـــة مهمـــة البـــن عبـــاد علـــى كـــالم 

َل فیهمـا الخـاْرَزْنجيُّ واْسَتْشـَهَد بأْبیـاٍت ال طائـَل ّي في مادة (ملح)، إذ قال فیها: ((الخاْرَزْنج وقد َطوَّ

ــَة تقــوُم بهــا إذًا یتضــح مــن هــذا الــنص أن ابــن عبــاد یحــذف أجــزاء مــن نصــوص .٢))فیهــا وال ُحجَّ

قولــــة التكملــــة إذا وجــــد فیهــــا إطالــــة ال طائــــل فیهــــا، وهــــذا یؤكــــد أن كبــــر حجــــم التكملــــة بحســــب م

الخاْرَزْنجّي متأٍت من كثرة التفاسیر للفـظ الواحـد وكثـرة أقـوال اللغـویین فیـه،وكثرة شـواهده وتنوعهـا، 

ال من كثرة عدد مواده، و إال فإن هذه المقولة فیها نظر؛ ألنه إذا كان حجم التكملة ضـعفي حجـم 

و أكثــــــر العــــــین أو یزیــــــد مــــــن حیــــــث عــــــدد المــــــواد ، فــــــإن عــــــدد المــــــواد التــــــي أشــــــتمل علیهــــــا هــــــ

) مـادة ٥٨٠٠( ٣)مـادة؛ ألن عـدد مـواد كتـاب العـین بحسـب مـا أحصـاه أحـد البـاحثین١١٦٠٠من(

) ، أو مــا یزیــد علیــه أو یقــل قلــیًال یبــدو بعیــدًا عــن حقیقــة األمــر، ١١٦٠٠،وأظــن أن هــذا الــرقم (

مـا وبخاصة إذا مـا علمنـا أن َأكبـر عـدد ذكـره علمـاء اللغـة األقـدمون ممـا اسـتدرك علـى العـین هـو 

٤)كلمة .٥٦٨٣استدركه القالي علیه والذي بلغ(

وفـــــي ضـــــوء مـــــا تقـــــدم یـــــرى هـــــذا البحـــــث أن كبـــــر حجـــــم كتـــــاب التكملـــــة بحســـــب مقولـــــة 

ســببه اعتمــاده علــى مـنهج االستقصــاء عــن كــل لفــظ مــن ألفــاظ -المــذكورة آنفــًا -٥الخـاْرَزْنجيّ 

مواده،بعـد أن اختصـرت علـى وفـق كتابه ، وعلیه فإن ما جمعناه من مواد التكملـة قـد یمثـل معظـم

منهج الصاحب الذي اعتمد علیه في المحیط كله.

.١/٣٦٧ینظر:م.ن: ١

.١١٩ـ ٣/١١٨المحیط: ٢

١٧٩ینظر:المحیط في اللغة للصاحب بن عباد دراسة في المنهج والمادة: ٣

وال أدري فربمـا كـان ((مقدمة المحقق)، وقد شكك محقق البارع بهـذا الـرقم حـین قـال:( ٧٢ي اللغة:ینظر:البارع ف ٤

معظم هذا العدد إنما یتعلـق بالشـواهد وباالسـتطراد، و إال فـإن مـا وجدتـه یجعـل الشـك یتطـرق إلـى دقـة الروایـة 

القدیمة فقد زاد القالي على الخلیل القلیل...))

ـــة الفیروزآبـــادي التـــي قـــال فیهـــا إن الجـــوهري فاتـــه نصـــف اللغـــة أو أكثـــر، وقـــد ویتهیـــأ للباحـــث أنهـــا تشـــب ٥ ه مقول

مـواد، وهـذا  )٤٥٠٨أحصیت مـا نبـه الفیروزآبـادي علـى أن الجـوهري قـد أهملـه فكانـت حصـیلة هـذا اإلحصـاء(

) مـن ٠/٠ ٧,٥العدد دل على أن مقولته لیست دقیقة؛ ألنه ال یمثل نصف اللغة وال ربعها، بل ال یمثل سـوى(

مجمـــوع مــــا حــــواه القــــاموس مــــن مــــواد، ال مــــن مجمــــوع اللغــــة كلهــــا./ ینظــــر: االســــتدراك علــــى الجــــوهري فــــي 

  .٢١٠، ٢٠٦المعجمات العربیة الفیروزآبادي نموذجًا:



عامر باهر أسمیر الحیالي

١٥٠

٢.: مصادر الخاْرَزْنجيِّ
أشــار الخــاْرَزْنجيُّ فــي مقدمــة كتابــه التــي أورد األزهــري مقتطفــات منهــا فــي مقدمة(تهــذیب 

ألفـاظ ومـواد، اللغة) إلى الكتب المؤلفة التي اعتمد علیها في استدراكه ما استدركه على العین من

وال نریــد هنــا أن نســرد هــذه الكتــب؛ ألننــا ســنذكرها كلهــا فــي الفصــل الثــاني مــن هــذا البحــث، لــذا 

سأكتفي بتصنیفها إلى مجامیع لغویة لتوضیح تنوع أنماطها، وحسب الجدول اآلتي:

عدد الكتبالمجامیع اللغویةت

١١كتب النوادر١

٢كتب غریب الحدیث٢

٣كتب الصفات٣

٢كتب االشتقاق ٤

٣كتب المعاني٥

٢كتب األزمنة٦

٢كتب األمثال٧

٢كتب الفروق٨

٢كتب الحیوان واألجناس٩

٣كتب اللغات والترادف واأللفاظ       ١٠

١كتب اإلبدال١١

١كتاب في السقي واألوراد١٢

١كتاب في الدیباج١٣

١والمقصوركتاب في الممدود١٤

١كتاب في التصحیح اللغوي١٥

كتاباً ٥٠أكثر من كتب أبي حاتم السجزي١٦

یستنتج من هذا الجدول ما یأتي:

بلغ عدد الكتب التي نهل منها الخاْرَزْنجيُّ ما استدركه على العین ما یقرب من تسعین كتابًا.-

اللغـة القـدامى، وهـذا واحـد مـن األسـباب التـي إن مؤلفي هـذه الكتـب یمثلـون النخبـة مـن علمـاء -

جعلت القفطي والسمعاني وغیرهما یثنون على الكتاب ومؤلفه.

تنــوع عنوانــات هــذه الكتــب، وتشــعب مضــامینها، ممــا جعلهــا تتــوزع علــى أكثــر مــن أحــد عشــر -

میدانًا من میادین التألیف اللغوي.
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والصــفات والمعــاني والغریــب واللغــات، وهــذا مــا إن الخــاْرَزْنجّي عــول كثیــرًا علــى كتــب النــوادر -

جعله یتفرد بذكر ألفاظ لم یذكرها كثیر من المعجمیین، رآها الدكتور حسین نصار السـبب فـي 

١عنایة الصاحب بالخاْرَزْنجّي .

موضوعات النصوص:.٣
إن االســتقراء الــدقیق لنصــوص التكملــة یــدلنا علــى تنــوع موضــوعات ألفاظهــا وموادهــا، إذ 

أســماء المواضــع والبلــدان، وأســماء األعــالم مــن الرجــال والقبائــل، واأللفــاظ التــي تــدل عــت بــینتوز 

علــى الصــفات، وأســماء اآلالت والمعــادن، وقــد تبــاین عــدد مــرات ورود ألفــاظ هــذه الموضــوعات، 

والجدول اآلتي یوضح ذلك:

اآلالتاألعالمالنباتالمواضعالصفات

١٢٠٣٣١٤١٠٥

ج من هذا الجدول أن األلفاظ الدالة على الصفات، سـواء أكانـت صـفات لإلنسـان أم یستنت

ــــــل ســــــدس مــــــا جمعــــــت مــــــن  ــــــر موضــــــوعات النصــــــوص المســــــتدركة، إذ تمث ــــــوان، هــــــي أكث الحی

نصوص.وأكثر ألفاظها من غریب اللغة، تلیها أسـماء المواضـع والبلـدان، فـاألعالم، ثـم اآلالت.إن 

قــًا بموضــوعات الكتـب التــي نهــل منهـا الخــاْرَزْنجيُّ مســتدركه، والتــي هـذا التبــاین مــرتبط ارتباطـًا وثی

أشرنا إلیها في الفقرة السابقة.

ظواھر النصوص:  .٤
اشتملت نصوص التكملة على ظواهر متعددة وكما یأتي:

ــدال: . أ ــا القلــب واإلب علــى الــرغم مــن أن عــدد النصــوص التــي وردت فیهــا ظاهرتــا القلــب ظاهرت

فــإن أكثــر ألفــاظ ٢ ثمانمائــة وتســعة وثمــانین نصــًا،)٨٨٩فــي كتــاب (العــین) قــد بلــغ (واإلبــدال

استدركها الخاْرَزْنجيُّ على العین، هـي تلـك األلفـاظ التـي تمثـل هـاتین الظـاهرتین اللغـویتین، إذ 

لفظـًا كانـت إشـارته إلیهمـا فـي الغالـب غیـر  )٩٣مجموع هذا النمط من األلفـاظ أكثـر مـن ( غبل

ا عــدا ثمانیــة مواضــع وجدتــه یشــیر فیهــا إلــى ظــاهرة القلــب إشــارة صــریحة، ومــن صــریحة، مــ

: ُجِفـــــــــَع ُفـــــــــالٌن: صـــــــــرع، وأراه َمْقلـــــــــوَب جِعـــــــــَف.(أمثلتهـــــــــا قولـــــــــه:( ، ٣))وَحَكـــــــــى الخـــــــــاْرَزْنجيُّ

َرُجـٍل مـن الخـاْرَزْنجيُّ الـدَُّحُث الَحـُدُث َمْقُلْوبـًا، وهـو َجیِّـُد السِّـَیاِق للَحـِدْیِث. وُدَحْیـٌث اْسـمُ (وقولـه:(

.١/٣٦٧ینظر: المعجم العربي نشأته وتطوره: ١

  عدها.وما ب ٥٨، و٢٦ینظر: معجم القلب واإلبدال في كتاب العین جمع وتوثیق و دراسة: ٢

وقد أهمل اللیث جفع، ولم یصح ، إذ جاء فیه: ((١/٣٨٥. واستدرك على الخلیل في التهذیب:١/٢٦٦المحیط:  ٣

))لي فیه شيء.



عامر باهر أسمیر الحیالي

١٥٢

،أما بقیة المواضع فقد أشار فیهـا إلـى الظـاهرتین بطرائـق متنوعـة،منها اسـتعمال ١))َبني َنْصٍر.

كلمة (مثل) أو (مثله)أو(بمعنى)(وفي معنى)أو(ویقال بالغین)أو(وقـال بعضـهم)أو قولـه(دحص 

دها وفحـــص واحـــد)أو (یقـــال بالســـین والشـــین أكثر)أو(بمنزلـــة) وغیرهـــا مـــن الطرائـــق التـــي ســـیج

القـــارئ فـــي نصـــوص التكملـــة.ومن األمثلـــة علـــى إشـــارته غیـــر الصـــریحة إلـــى ظـــاهرة اإلبـــدال 

: ثُــُروُغ الــدَّْلِو وُفُروُغــه واِحــٌد ، (وقولــه:(٢))وأْلَســْمُته الطِریــَق فَلِســَمه: أي َلِزَمــه.قوله:(( الخــاْرَزْنجيُّ

ـــْرِب. ـــْیَن الَعراقـــي والَغ اْرَزْنجّي قـــد اعتمـــد علـــى (كتـــاب .ویبـــدو أن الخـــ٣))وُهمـــا َمَصـــبُّ المـــاِء َب

اِإلْعِتَقــاب) ألبــي تــراب فــي ذكــر ظــاهرة اإلبــدال فــي كتابــه؛ ألنــه ذكــره فــي قائمــة مصــادره التــي 

ذكرهــا فــي مقدمــة كتابــه، ولكــن لــم یشــر إلــى النقــل المباشــر منــه إال فــي موضــع واحــد یتمثــل 

٤))ى واِحٍد؛ أي َعَصَره.الخاْرَزْنجيُّ عن أبي ُتَراٍب َحَمَظه وَحَمَزه بمْعنً (بقوله:(

ویقصد بها األلفاظ التي تعبر عن حكایة أصوات إلنسان أو حیوان، وهـي حكایات األصوات: .ب

) نصــًا، ومــن ٢٤مــن الظــواهر اللغویــة البــارزة فــي نصــوص التكملــة، وقــد بلــغ عــدد نصوصــها(

: َقْهَقَع الدب ِقْهَقاعًا: أمثلتها النص اآلتي: (( ٥))ِحكایة صوته في َضحكه.وَحَكى الخاْرَزْنجيُّ

عنـــي الخـــاْرَزْنجيُّ بلغـــات القبائـــل العربیـــة عنایـــة واضـــحة، ومـــن مظـــاهر عنایتـــه هـــذه اللغـــات:. ج

اعتمــــاده علــــى كتــــب اللغــــات مــــن ضــــمن مــــا اعتمــــد علیــــه مــــن مصــــادر لرفــــد كتابــــه باأللفــــاظ 

إلــى ) موضــعًا، وفــي مواضــع كثیــرة أومــأ ١٧المســتدركة، وصــرح باعتمــاده علــى اللغــات فــي (

الظاهرة إیمـاًء كمـا فعـل غیـره مـن اللغـویین، لكنـه لـم ینسـب اللغـات إلـى قبائلهـا إال فـي موضـع 

: الُغَشــاَنةُ واحــد فقــط، نســب لفظــًا فیــه إلــى لغــة عمــان، یتمثــل ذلــك بقولــه: (( بُلَغــة -الخــاْرَزْنجيُّ

رام.والَغَشـُن: الضـْرُب بالَعصـا والسَّـیف-ُعَماٍن  .ومـن یتتبـع نصـوص ٦)).: هي الُكَراَبُة بعد الصِّ

اللغــات لدیــه یالحــظ أنــه یعــول علیهــا، ولــم ینقــد منهــا إال لغــة واحــدة قــال عنهــا إنهــا ضــعیفة، 

َبَهَضــني هــذا األمــُر، كــذلك أْبَهَضــِني، بــاأللف، وهــي لغــٌة ضــعیفٌة، كــذا نقلــه ابــن (یمثلهــا قولــه:(

))عن الخاْرَزْنجيّ ٧عبادٍ 

وهو أن تُْتَبع الكلمُة الكلمَة على وزنها ،معروفة في العربیةوهو من الظواهر اللغویة الاإلتباع: . د

أو رویِّها إشباعًا وتأكیـدًا...إما أن تكـون الكلمـة الثانیـة ذات معنـى، أو أن تكـون غیـر واضـحة 

.٣/٢٥٢المحیط: ١

  .٣٣٧/ ٨م.ن: ٢

.٥/٥٧م.ن:   ٣

  .٣/٦٤م.ن:  ٤

  .١/١٠٦م.ن: ٥

  .٤/٥٤٢م.ن: ٦

لم أعثر على المادة في المحیط المطبوع. ٧



…نصوص من كتاب تكملة العبن للخارزنجي 

١٥٣

وقــد عنــي الخــاْرَزْنجيُّ بهــذا النــوع مــن ١المعنــى، وال بینــة االشــتقاق إال أنهــا كاإلتبــاع لمــا قبلهــا.

منــه فــي نصــوص كتابــه ســتة ألفــاظ، أشــار إلــى أربعــة منهــا علــى أنهــا إتبــاع األلفــاظ، إذ ورد 

:صراحة، ولم یصرح في الموضعین اآلخرین، ومن األمثلة التي صرح فیهـا باإلتبـاع قولـه: ((

: َرُجٌل َحْیَفٌس َلْیَفس: إْتَبـاع؛ ال ُیْفـَرُد. والُمـَتَلَفُس: الشَّـِدْیُد األْكـِل. وَحَكـى (،وقولـه: (٢))الخاْرَزْنجيُّ

: هو ُمْشَعاُن الرْأس: أي ُمْنَتِفُشه َشِعُثه. وَمْجنوٌن َمْشُعْوٌن: على اإلْتَباع. .٣))الخاْرَزْنجيُّ

ومن مظـاهر النصـوص األخـرى هـي ظـاهرة المعـرب، والالفـت فـي نصـوص التكملـة الُمَعرَّب: .هـ

أنهــا كثیــرة فــي أن هــذه الظــاهرة لــم یمثلهــا فیهــا إال نصــان، علــى خــالف مــا هــو معــروف عنهــا

و(كتــاب التكملــة والــذیل ٤نصــوص الكتــب االســتدراكیة، كمــا هــو واضــح فــي القــاموس المحــیط ،

وهذا یعني أن أغلـب األلفـاظ المسـتدركة ٥والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربیة) للصغاني،

نصـان في تكملة الخاْرَزْنجّي ذو ُأصول عربیة ، وهذا مما یزید من أهمیة هذه النصوص.أما ال

َواذق: مــا اللــذان ورد فیهمــا لفظــان معربــان فــاألول یمثلــه قــول الخــاْرَزْنجّي: (( : الــرَّ الخــاْرَزْنجيُّ

ــــــــرٌب، الواحــــــــدُة َرْوَذق. ــــــــه، وهــــــــو ُمَع ــــــــَط بأْخالِط ــــــــٍم وُخِل ــــــــه ٦))ُطــــــــبَخ مــــــــن َلْح ــــــــاني یمثل ، والث

ـــــه:(( ـــــَدما ُقِطفَ قول ـــــْرم َبْع ـــــي الَك ـــــى ف ـــــُة: مـــــا َیْبق : الُقَواَش ـــــِغیُر، وهـــــو الخاْرَزْنجيُّ ـــــْوُش: الصَّ .والُق

٧))ُمَعرٌب.

ثمة نص واحد أشار فیه الخاْرَزْنجيُّ إلى ظاهرة األضداد، مع أنه لم یجزم بكونه من األضداد:. و

: َشــْيٌء واِفــٌل:أي َواِفــٌر. وَوفَّْلتُــه: َوفَّْرتُــه.والَوْفُل: الَقِلْیــُل (األضــداد، تمثــل ذلــك بقولــه:( الخــاْرَزْنجيُّ

٨))ِء، وَلَعلَّه من األْضَداِد.من األْشَیا

  .١/٤١٤علوم اللغة وأنواعها:ینظر: المزهر في ١

.٨/٣٢٦المحیط: ٢

  .٤٣٣ـ١/٤٣٢. واستدرك على الخلیل في التهذیب:١/٢٩١م.ن:  ٣

  .٢٢٢ینظر:االستدراك على الجوهري في المعجمات العربیة الفیروز آبادي نموذجًا: ٤

  . ٩٧،ومع معجم الصحاح وحواشیه: ٥٣٤ینظر:اإلمام الصغاني وصحاح الجوهري:  ٥

.٢٥/٣٣٤، ونحوه في التاج:٥/٣٧٣المحیط: ٦

  .٥/٤٦١المحیط: ٧

  .١٠/٣٤٦م.ن: ٨



عامر باهر أسمیر الحیالي

١٥٤

تقییم النصوص:  .٥
تكمن قیمة نصوص كتاب التكملة في كونها جاءت لتكمـل مـا فـات معجـم العربیـة األول، 

وهــذا أمــٌر بحــد ذاتــه ممــا یحســب للخــارزنجيِّ ال علیــه، ناهیــك عــن أنــه قــد نهــل مــواد مســتدركه مــن 

ـــــــدمین  ـــــــا آنفـــــــاً -علمـــــــاء العربیـــــــة المتق ـــــــَمیل(-كمـــــــا ذكرن وأبي عمـــــــرو هــــــــ)٢٠٣أمثـــــــال:ابن ُش

ـــــــــراءهــــــــــ)٢٠٦(الشـــــــــیباني ـــــــــي عبیـــــــــدة(هــــــــــ) ٢٠٧(، والف ـــــــــي زیـــــــــد( هــــــــــ) ٢١٠، وأب ، هــــــــــ)٢١٥وأب

، هـــ) ٢٣١، وابــن األعرابــي(هـــ)٢٢٤،  وأبــي عبیــد(هـــ) ٢٢٣نحــو(، واللحیــانيهـــ)٢١٦واألصــمعي(

 هـ) ٣١٥(خفش، واألهـ) ٣٠٥(، وأبي ترابهـ)٢٥٥، وأبي حاتم السجستاني(هـ)٢٤٤وابن السكیت(

وغیرهم.وهـــؤالء جمـــیعهم مـــن كبـــار علمـــاء العربیـــة وجهابـــذتها، وعـــنهم أخـــذ أهـــل اللغـــة وأصـــحاب 

یشار إلیها بالبنان. معلماء ثقات، ومؤلفاته مالمعجمات مادة كتبهم، وكله

وعلــى الــرغم ممـــا فــي النصـــوص مــن هنـــات، فــإن فیهــا مـــا یغنــي اللغـــة ویثریهــا، وحســـب 

معهــا مــن عشــرات الكتــب، ولــو لــم تكــن ذات قیمــة مــا أخــذها عنــه ابــن مؤلفهــا أنــه اســتطاع أن یج

عباد، واعتمد علیها في االستدراك والنقد، وبنى جل ردوده على الخلیل علـى مـا جـاء عنـد البشـتي 

بیـدي كـل هـذا ١في تكملته ،ولو لم یكن التكملة بهذه المثابة من الثقة ما اعتمد علیه الصغاني والزَّ

فیـه القفطـي والسـمعاني وغیرهمـا مـا قـالوه فیه.والـذي یعـزز قیمـة هـذه النصـوص االعتماد، وال قـال 

بیــدي عولــوا علیهــا بإیــداعها معجمــاتهم، ولــم یعلقــوا  أن ابــن عبــاد والصــغاني ویــاقوت الحمــوي والزَّ

علیهـا بمــا یقلــل مــن قیمتهـا، مــا عــدا مــواد معـدودة ســجلوا علیهــا مالحظــات نقدیـة، وقــد أشــرت إلــى 

لنصوص.ذلك في هوامش ا

أما محاولة األزهري التقلیل من قیمة كتاب التكملة؛ العتماده على النقل من الكتـب، دون 

أن یكــون لدیــه ســماع، ممــا جعــل التصــحیف كثیــرًا فــي كتابــه، ألنــه علــى حــد قولــه نقــل مــن كتــب 

ســقیمة، ولــم یســتطع أن یمیــز الغــث مــن الســمین، فــإن الشــیخ محمــد حســن آل یاســین وضــح هــذه 

رد على مـا ذهـب إلیـه األزهـري بقولـه: "ومـا أدري كیـف صـار الرجـوع إلـى كتـب السـلف المسألة، و 

والنقل عنهـا مـن غیـر سـماع ومشـافهة جریمـة ال تغتفـر؟، وكیـف سـاغ لنـا أن نعتبـر كـل مـن ینقـل 

عــن الكتــب أنــه"ال یــدري أصــحیح مــا ُكتــب فیهــا أم ال"؟ وٕاذا كــان العــالم المتعمــق غیــر قــادر علــى 

یح وغیره فیما یقرؤه ویقـف علیـه فمـن هـو القـادر إذن؟، ولمـاذا هـذا التفریـق بـین التمییز بین الصح

من أخذ من الكتب فأخطأ فـي بعـض الحـروف كالخـاْرَزْنجّي ومـن سـمع مـن األعـالم فأخطـأ أیضـًا 

كــأبي تــراب والقتیبــي فنــتهجم علــى األول بكــل قســوة ونعفــو عــن الثــاني بكــل رحابــة صــدر؟!. إنهــا 

  .٢٠٥ینظر: مشكالت في التألیف اللغوي في القرن الثاني الهجري: ١
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یضیف الشیخ أن السـماع لـیس مالزمـًا للصـحة، ویشـیر إلـى أن  من نظر." ، ثلمسألة فیها أكثر م

ونضیف أن الدلیل على ذلك مادة كتابي:١ كبار العلماء صحفوا مع التزامهم بالسماع.

  .هـ)٣٦٠(التنبیه على حدوث التصحیف):لحمزة بن الحسن األصبهاني(-

٢هـ)٣٨٢عسكري((شرح ما یقع فیه التصحیف والتحریف): ألبي أحمد ال-

أقــول صــحیح هنــاك اثنــا عشــر نصــًا مــن كتــاب التكملــة حــدث تصــحیف فــي قســم منهــا، 

وخطـأ فــي التفســیر فـي قســم آخــر، نبـه علیهــا األزهــري فـي مقدمــة كتابــه حـین قال:((وأنــا ذاكــر لــك 

حروفًا صحفها، وحروفًا أخطأ في تفسیرها، من أوراق یسیرة كنُت تصفحتها مـن كتابـه؛ ألثبـت أنـه 

.وقد حاولت التثبـت مـن صـحة مـا أخـذه األزهـري علـى ٣طٌل في دعواه، متشبع بما ال یفي به.))مب

الخاْرَزْنجّي، بالرجوع إلـى كتـب اللغـة المعـول علیهـا فـي التوثیـق، فوجـدت األزهـري فـي جمیعهـا لـم 

، وأثبـت التوثیـق صـواب مـا ذهـب إلیـه، أ ن یجانب الصواب، ومن أمثلـة مـا أخـذه علـى الخـاْرَزْنجيِّ

یقـــال مـــررُت بـــالقوِم أجمعـــیَن أبضـــعیَن بالضـــاد))، علـــق األزهـــري علیـــه (الخـــاْرَزْنجيَّ عنـــدما قـــال:(

٤بقوله:((وهذا أیضًا تصحیٌف فاضٌح یدل على أن قائله غیر ممیز وال حافظ كما زعم...))

وبعــــد أن أورد األزهــــري مــــا وعــــد أن یــــذكره مــــن تصــــحیفات الخــــاْرَزْنجّي قــــال:((... ودلَّ 

وخطــؤه علــى أنــه ال معرفــة لــه وال حفــظ. فالواجــب علــى طلبــة هــذا العلــم أال یغتــروا بمــا تصــحیفه

. الحـق إن ٥أودع كتابه، فإن فیه مناكیر َجمًَّة لو استقصیت تهذیبها اجتمعت منهـا دفـاتر كثیـرة.))

مثل هـذا الحكـم ال یخلـو مـن قسـوة وتعنـت، إذ حتـى لـو سـلمنا جـدًال بـأن ثمـة أخطـاًء كثیـرًة وجـدها 

األزهـــري فـــي التكملـــة غیـــر التـــي ذكرهـــا، فـــإني وجـــدت فـــي مـــتن التهـــذیب أن معظـــم مـــا اســـتدركه 

، وقد وثقت هذه المسألة في هوامش النصوص، وهذا  األزهري على العین قد سبقه إلیه الخاْرَزْنجيُّ

إن دل علــى شــيء إنمــا یــدل علــى أن كثیــرًا مــن نصــوص التكملــة قــد ســلم مــن الخطــأ، وال غبــار 

علیه.

نرید بهذا أن ننزه التكملة من الخطأ والتصـحیف، فالخـاْرَزْنجيُّ نفسـه قـد شـكك فـي قسـم  ال

مــن مســتدركه، وقــد عبــر عــن ذلــك بتعــابیر اصــطالحیة كلهــا تــدل علــى الــرفض وعــدم القبــول، مــن 

أمثــال أقوالــه:(وال أحقــه)و(لیس بثبــت)و(لیس بثقــة)و(هو تصــحیٌف)و(تبرأ مــن حكــاه مــن معرفتــه)، 

)نصـًا، سـیجدها ٢٤صـحیح)، و(هـي لغـة ضـعیفة)، وقـد تكـررت هـذه التعـابیر فـي (و(لیس بعربي 

القارئ في مواضعها في الفصل الثاني.

، (مقدمة المحقق).١/٢٦المحیط: ١

.١١٧ینظر:نظریة صحة األلفاظ عند الجوهري: ٢

  .١/٣٤التهذیب: ٣

.١/٣٩م.ن: ٤

  . ١/٤٠م.ن: ٥
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١٥٦

ومــالك القــول إن مــا وجــه إلــى نصــوص التكملــة مــن نقــد قلیــل بالقیــاس إلــى كثرتهــا، وهــو 

.على أیة حال ال یقدح بها، ومن ثم ال یقلل من قیمة كتاب تكملة العین

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

:. وَحَظـَب الَبعیـُر َیْحِظـُب وَیْحِظـُب َحَظاَبـةً الحاِظُب الـذي اْكَتَنـَز َلْحـُم َبْطنِـهِ :الخاْرَزْنجيُّ :حظب-

ــْوُلهم ــَتَأل َشــْحمًا. ومنــه َق ــْل َتْحُظــْب":اْم ــى َتْســَمَن. والُمْحَظئــبُّ ١" َأْعَل ــَد َمــرٍَّة حّت ــْل َمــرًَّة َبْع :أي ُك

، واْمـَرَأٌة ُحُظبَّـٌة ِمْثلُـه. وهـو أیضـاً :ْیُن. وقیلالَبطِ  ـیُِّق الَقلیـُل :السَِّرْیُع الَغَضِب. وَرُجٌل ُحظُـبٌّ الضَّ

للِحــَزام :ِحَظبََّیــاٌت. وُیقــال:، وهــو الــَوَتُر، وَجْمُعــه٢" ُشــدَّ ِحَظّبــى ِمْزَهــِرك" َمَثــلٌ :الَخْیــر. ویقولــونَ 

دَّْت ؛ فهــي ُمْحَظئبَّــٌة، َمْهُمــْوَزٌة ُمَشــدََّدٌة. وَحَظــَب علــى ذلــك األْمــِر أي اْشــتَ :والَقــْوِس قــد اْحَظأبَّــتْ 

من الَمْشـِي :أي ُمْنَتِفَخًا من ِبْطَنٍة أو َغَضٍب. والَحَظَبانُ :بمعًنى واِحٍد.وَلِقْیُته ُمْحَظْوِظباً :وَمَرنَ 

٣والسُّْرَعِة. والَحْظُب َضْرٌب من الُبُقْوِل، وال أُحقُّه. 

٤بمْعًنى واِحٍد؛ أي َعَصَره.:وَحَمَزهُ َحَمَظهُ :الخاْرَزْنجيُّ عن أبي ُتَرابٍ :ظحم-

، وقــد َذلَّْحــُت الَقــْوَم وَذلَّْحــُت اآلِخــُذ الطَّْعــِم مــن َكثْــَرِة مائــهِ اللَّــَبُن الَحِقــْینُ :الــذََّالحُ :الخــاْرَزْنجيُّ :ذلــح-

٥لهم.

:َصـغیُر اُألُذَنـْیِن. وُحُذنَّـةُ :ْیُر مـن الرَِّجـاِل. وَرُجـٌل ُحُذنَّـٌة وُحـُذنٌّ الَقصِ :الُحُذنَّةُ :الخاْرَزْنجيُّ حذن:-

٦.ما اْقُتِعَد صغیرًا وُأِذلَّ حّتى َیْضُخَم َبْطُنه وَیْذَهَب َسَناُمهُ :اْسُم َمْوِضٍع. والُحُذنَُّة من الِقْعدانِ 

ـــْذحاً :الخـــاْرَزْنجيُّ :بـــذح- ـــَذْحُت ِلســـاَن الَفِصـــْیِل َب ـــَد عـــن :َب ـــَذْحُت الِجْل ـــُك واِإلْجـــراز. وَب وهـــو التَّْفِلْی

َقَطْعـَت منـه َشـْیئًا. :ُبُذْوٌح، كالـذَّْبِح. وَبـَذْحُت الرَُّجـلَ :الشَّقُّ، وَجْمُعه:َقَشْرَته عنه. والَبْذحُ :الِعْرقِ 

َسـْحُج :والَبـَذُح والَمـَذحُ أي لـم ُیْغُنـوا فیـه َشـْیئًا.:لو َسأْلُتهم عن هذا ما َبـَذُحوا فیـه ِبَشـْيءٍ  :وقالوا

٧الَفِخَذْیِن.

ــه َتْحَثــرُ :الخــاْرَزْنجيُّ :حثــر- ــَرْت َعْیُن ــرا:َحِث أي  :ِإذا َخــَرَج فیهــا َحــبٌّ أْحَمــُر. وأِجــُد فــي َعْینــي َحَث

َتَبثـََّر. والَحثَـُر مـن ِإذا َأَخـَذ َیَتَحبَّـُب ِلَیَتَغیَّـَر؛ والِجْلـُد ِإذا:ُخُشْوَنًة من َرَمٍص. وَحثِـَر الَعَسـُل وَغْیـُره

َفِریَِّة؛ َتْسَمُن علیها :حین َیِصْیُر ِمْثَل الُجْلُجَالِن. والَحَثَرةُ :الِعَنبِ  َثَمُر الَغَضا َیْخُرُج في أّیام الصَّ

ِإذا :سـانيفقد أْحثَـَرْت. وَحثِـَر لِ :االِبُل. وأْحَثَر الِعَضاُه أیضًا. وإِذا َتَشقََّقِت النَّْخَلُة والطَّْلَعُة أیضاً 

  .١/٢١ألمثال:ینظر المثل في:مجمع ا ١

المثل فیه: ((أْشُدْد ُحُظّبى َقْوَسَك)). ة، وروای١/٣٧٠ینظر:م.ن: ٢

  .٦٣ـ٣/٦٢المحیط:  ٣

.٣/٦٤م.ن :  ٤

  .٦٨ـ ٣/٦٧م.ن :  ٥

  .٦٩ـ٣/٦٨م.ن :  ٦

.٧١ـ٣/٧٠م.ن :  ٧
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َضـْخُمه، وهـو ُمْحثِـُر :َعَكُره. وَرُجٌل ُمْحَثُر األْنـفِ :لم َیَتَحقَّْق َطْعَم الشَّْيِء ؛ َحَثرًا. وَحَثُر الَحِدیدِ 

خِم. والَحْوَثَرةُ :-وَحِثَر أْنُفه -أْنِفه  ١اْسُم َرُجٍل. :الَكَمَرُة َنْفُسها. وَحْوَثَرةُ :للضَّ

٢َشْيٌء یكوُن في الَكِرِش فیه َفْرٌث، على ِمثاِل إِبٍل.:الِحِثفُ :الخاْرَزْنجيُّ :حثف-

٣َحیٌَّة.:الَحِبثُ :الخاْرَزْنجيُّ :حبث-

َغاُر. والَحَثَمـُة: األَكَمـُة. والَحْثَمـاُء: الَبِقیَّـُة َتِبقـى فـي الـوادي حثم:- : الَحَثُم: الِجَباُل الصِّ الخاْرَزْنجيُّ

ثَاٌم وأْحثَاٌم وُحْثٌم. . وهي أیضًا: ما أْشَرَف من األْرِض. وَرُجٌل َحْوَثٌم: أي من الرَّْمِل، وَجْمُعه: حِ 

٤َوَسٌط في الطُّْوِل. وَبِعْیٌر َحْوَثٌم: كذلك.

٥َمَرَحیَّا، رواه الخاْرَزْنجيُّ بكسر الحاءبوزن َبَرَدیَّا:اسُم موضٍع في بالِد العرِب.مرح:-

الَبَرَكـــُة. :وقیـــل: هــو الِمْلـــُح ِبَعْیِنـــه. وقیـــل...: الرََّضـــاعُ -م وَفْتِحهـــا ِبَكْســِر المـــی-والِمْلـــُح ملـــح:-

ــَة تقــوُم ..والَمـَودَُّة أیضــًا.  َل فیهمــا الخــاْرَزْنجيُّ واْسَتْشـَهَد بأْبیــاٍت ال طائــَل فیهــا وال ُحجَّ . وقــد َطــوَّ

َیْلقَـَح. وَتَملََّحـِت اإلبِـُل والَغـَنُم: إذا : ما ُیَعاَلُج به َحَیـاُء الّناقَـِة لكـي-أیضًا -بها. قال: والِمَالُح 

بیـِع وَتْمِلْیحـًا: أي َشـْیئًا مـن َبَیـاِض َشـْحٍم.  بیُع وَسْمَنْت. وٕانَّ فـي المـاِل َلُمْلَحـًة مـن الرَّ بدا فیها الرَّ

:٦. فأّما َقْوُلهأیضًا: َسِمنَ -َخِفْیٌف -. وَمَلَح -بَكْسِر الّالِم -والِمْلُح: الشَُّحم، َجُزْوٌر ُمَملٌِّح 

َمْوُضْوَعٌة فوق الرَُّكبْ ِمْلحها ِمْلُحها 

" َیْأُكـُل الِمْلـَح علـى ُرْكَبِیتــه" أي ال ٧فقـد ُفسِّـَر علـى السِّـَمِن والشَّـْحِم. وقیـل: هـو مـن قَـْوِلهم:

یه أْدنــى َشــْيٍء، كمــا أنَّ الــذي َیَضــُع الِمْلــَح ُحْرَمـَة لــه وال ِحَفــاَظ عنــده، وقیــل: هــو ُمَضــیٌِّع للَحــقِّ ُیْنِســ

على ُرْكَبِته ُیَبدِّدُه أْدنى َشْيٍء.وَمَلَح فالٌن ِعْرَض فالٍن: إذا اْغَتاَبه. والَمَلُح: َوَرٌم في ُعْرقُـْوِب الفَـَرِس 

٨َخفیٌف، ُیقال: َتَملََّحِت الّداَُّبة وَمِلَحْت.

  .٣/٧٤م.ن:  ١

.٣/٧٦م.ن:  ٢

  .٣/٧٧م.ن :  ٣

  .٣/٧٧م.ن :  ٤

،غیر منسوب إلى الخاْرَزْنجيِّ  ٣/٩٦: ، وذكر في المحیط ٥/١٠٣معجم البلدان : ٥

).٨٢، الهامش ( ٣/١١٩،وینظر:المحیط :٦٠٣ورد الشطر منسوبًا إلى مسكین الدارمي في أساس البالغة:٦

لـم أجـده فـي طبعـة دار  ي، ولكن٢/٢٢٢أن هذا القول مثٌل ورد في مجمع األمثال: ٣/١١٩ذكر محقق المحیط: ٧

دار القلم التي اعتمدت علیها

.١١٩ـ ٣/١١٨ط:المحی  ٨
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: َغــْرٌب َبْحــَونٌ :بحــن- : إذا كــاَن َعِظیمــًا َكثیــَر األْخــِذ، وكــذلك -علــى ِمثــال َجــْدَوٍل -الخــاْرَزْنجيُّ

ناَقٌة َبْحَوَنٌة، وَنْخَلٌة ِمْثُله. وَضْرٌب مـن النَّْخـِل ُیقـال لـه: َبنـاُت ُبَحْیَنـَة، ومنـه اْشـِتَقاُق اْسـِم ُبَحْیَنـَة. 

١ُیْسِرُع. ویقال للَقِصیِر: َبَحْوَنٌة.أي ُیقاِرُب في َمْشِیه و -:وَقْوٌم َبَحاِوَنةٌ -وَرُجٌل َبْحَوَنٌة 

الخــاْرَزْنجيُّ عــن أبــي زیــٍد: أْوَكــَح الرَُّجــُل َعِطیَّتَــه إْیكاحــًا: أي َقَطَعهــا. وهــو الَخْیَبــُة أیضــًا. : وكــح-

ُوُكـٌح. وأْوَكْحُت إلى األْمِر: ال ُأِرْیُد غیَره. وأْوَكَح: أْعیا. واْسَتْوَكَحِت الِفَراُخ: َغُلَظْت. وهي ِفـَراخٌ 

٢: الرَّكایا التي اْنَقَطَع ماؤها وغاَر َمِعْیُنها.-أیضًا -والُوُكُح 

: ما َیِحْیُج َكالمي عنده َحْیَجًة: أي ال َیْعَمُل فیه َشْیئًا. وهل أَحْجَت الَیْوَم َشْیئًا: :حیج- الخاْرَزْنجيُّ

ـــــــــــــــاج،  ـــــــــــــــْوُج: إذا اْحَت ـــــــــــــــْیُج وَیُح ـــــــــــــــُل َیِح ـــــــــــــــَت. وحـــــــــــــــاَج الرَُّج ٣َحْوجـــــــــــــــًا وَحْیجـــــــــــــــًا.أي عاَلْج

ـــَزُع أیضـــًا. :حـــیش ـــْرَعُة، حـــاَش َیِحـــْیُش َحْیشـــًا. وهـــو الَف : الَحـــْیُش: االْنِكمـــاُش. والسُّ الخـــاْرَزْنجيُّ

٤والَحْیُش:الَجَماَعُة.

ـــُب. وَحَصـــْأُت مـــن :حصـــو- : الَحْصـــُو: الَمْنـــُع، َحَصـــْوُته، وإِنـــي َألَتَحّصـــى: أي أْجَتِن الخـــاْرَزْنجيُّ

بَمْعناه. وَرُجٌل َجیُِّد -بَفْتح الّصاِد فیهما وَتْخِفْیِف الَهْمَزِة -ُت منه، وَحصى َیْحصى الماِء: َرِویْ 

ــِبيُّ والَجــْدُي مــن  الَحَصــا، ومــا أْحَصــاُهم: إذا ُوِصــُفوا بــالُوُفِور مــن الَعْقــِل والَحــْزم. وَحصــى الصَّ

وفالٌن َحَصاٌة من الَقْوِم: إذا َكـاَن َظِریفـًا. : أي أْرَوْیُته.-باأللِف -الطََّعام: أي َشبَع. وأْحَصْأُته 

٥وٕاذا أْحَدَث الرَُّجُل ِقْیَل: َحَصأ بها.

ـــه: َلیَّْیُنتـــه وَذلَّْلتُـــه. :ودح- ، فهـــو ُمـــْوِدٌح. وأْوَدْحُت الخـــاْرَزْنجيُّ عـــن أبـــي زیـــٍد: أْوَدَح فـــالٌن: إذا أقَـــرَّ

ــداُح: الِخصــاُء، قــد أْوَدَحــْت ُخْصــَیتاه: َســَقطَ  ــُة إیــداحًا: َحُســَنْت حاُلهــا فــي واإلْی تا. وأْوَدَحــِت الّناَق

٦السَِّمن. وأْوَدْحُت الَحْوَض: أْصَلْحَته وَطیَّْتَه. وأْوَدَحْت فالنُة َنْفَسها بالطِّْیِب.

: الذَّْوُح: السَّْوُق الَعِنْیُف: ُذْحُتها أُذْوُحها، فهو ذائٌح. والِمْذَوُح: الّطاِردُ :ذوح- . وُذْحناهم الخاْرَزْنجيُّ

ُبُع التَُّراَب  َضْربًا وَطْعنًا َنُذْوُحُهم. وَذوََّح ماَله: َبدََّده، وُذْحُته: أْعَطْیَت منه وأْطَعْمَت. وذاَحِت الضَّ

٧ِبَبراِثِنها: َبَحثَْتُه.

ْوُف بالِمْطَرَقِة َفَیْأُخذه هذا ُثمَّ هذا.:ذحى- : الذَّْحُي: أْن ُیْطَرَق الصُّ ٨الخاْرَزْنجيُّ

  .٣/١٢٧م.ن :  ١

  .٣/١٣٨م.ن :  ٢

  .٣/١٤٤م.ن :  ٣

١٥١/.٣م.ن :  ٤

  .٣/١٦٢م.ن:  ٥

.٣/١٨٢المحیط:  ٦

  .٣/١٩٠م.ن :  ٧

  .٣/١٩١م.ن :  ٨
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ــِبيُّ حتّــى َفحــى: وهــي :فحــى- : الَفْحَیــُة مــن اللَّــَبِن والــدَِّقْیِق: َكَهْیَئــِة الَحْســِو. وبكــى الصَّ الخــاْرَزْنجيُّ

ٌة. ١الَمأَقُة َبْعَد الُبكاِء. واألْفَحى: الذي في َحْلِقه ُبحَّ

: اإلْبَحــاُء :بحــو- ْيٍء. أْبَحــْت َعَلــيَّ َدابَّتــي: : االْنِقَطــاُع مــن كــلِّ َشــ-بــَوْزِن اإلْعطــاِء -الخــاْرَزْنجيُّ

٢َكلَّْت.

: ساَحُة الّداِر وماَحُتها: واِحَدٌة، وَجْمُعها: ُسْوٌح وُمْوٌح. والماُح: َبَیاُض الَبْیِض.:موح- ٣الخاْرَزْنجيُّ

٣الَبْیِض.

: الُحْبُشْوَقُة: ُدَوْیبٌَّة، وهي الُحْبُشَقُة.حبشق:- ٤الخاْرَزْنجيُّ

َح لِحْرِصَیَاَن قال:هي َلْحَمٌة َرِقْیَقٌة َحْمَراُء الِصَقٌة ِبْحَجاِب الَقْلِب.وهو منَذَكَرالخاْرَزْنجيُّ احرص:-

٥َص.رَ 

: الَخِلُع الَمفاِصل. واالْنِهَكـاُك: االْنِفـراُج. واْنهَـكَّ َصـَال الَمـْرأِة: اْنفَـَرَج فـي :هك - : الُمْنَهكُّ الخاْرَزْنجيُّ

وَهـكَّ ْجَهُدها في الِجَماع، وكذلك الدابَُّة في السَّْیِر.یا كلُّ إنساٍن أيالِوالدة. واْمَرأٌة َهُكْوٌك: َیُهكُّه

الرَُّجُل: أي َفسا. وهو ُمْهُكْوٌك: ال َیْمِلُك اْسَته. وَهكَّه النَِّبْیُذ: َبَلَغ منه. وَتَهكَّـَك الرَُّجـُل: اْضـَطَرَب 

ُن فـي كالِمـه. وأحمـُق هـاٌك. في َمْشِیه وكالِمه. وَضِعیُف َهُكْوٌك: َوْغـٌد. والُمْهُكـوْ  ُك: الـذي َیـَتَمجَّ

ــَدَم. وَهــكَّ النَّّجــاُر الَخــْرَق: أْوَســَعه،  : َه ــٌة وأْهكــاٌك. وَهــكَّ َیُهــكُّ ــْوٌم ِهَكَك ــِل. وَق : الفاِســُد الَعْق والُهــكُّ

٦ .صواب وهو خطأوَخْرٌق َمْهُكوٌك. وَرُجٌل َهّكاٌك بالكالم: إذا َتَكلََّم بكالٍم ُیرى أنَّه

٧: التي ال َتْطِمُث.-بالهاء -الخاْرَزْنجيُّ َذَكَر هاُهنا: اْمَرأة َضْهَیاٌة وَضْهَیاٌه :ضه-

: الزَّْهَزاُه: الُمْخَتاُل في َغْیِر َمْرآٍة.:زه- ٨الخاْرَزْنجيُّ

: الُهَطاِهُط: الَفَرُس. والَهْطَهَطُة: َصْوُتها.:هط- ٩الخاْرَزْنجيُّ

: غهق:- ١٠الَغْیَهِق: ِمْثُل الَعْیَهِق وهو الُجُنون والنََّشاُط.الخاْرَزْنجيُّ

  .٣/٢٢٣م.ن :  ١

  .٣/٢٢٨م.ن :  ٢

.٣/٢٣٤م.ن :  ٣

في الحرف)).، وقد علق ابن عباد على ما ذكره الخاْرَزْنجيُّ بقوله: ((وال طائل٣/٢٤٥م.ن :  ٤

  ٣/٢٦٩م.ن :  ٥

  .٥/٤١، واستدرك على الخلیل في التهذیب:٣٠٩ـ ٣٠٨/ ٣م.ن: ٦

)).وباُبه في الُمْعَتلابن عباد على ما ذكره الخاْرَزْنجيُّ بقوله: (( ق، وعل٣/٣١٣المحیط: ٧

  .٣/٣١٥م.ن: ٨

  .٣/٣١٦م.ن : ٩

.٣/٣٣٤م.ن : ١٠
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: الُمْنَهــِدُغ: الَحْســُو اللَّــیُِّن مــن الطَّعــام. وُكــلُّ َشــْيٍء الَن عــن ُیــْبٍس: فقــد اْنَهــَدَغ. :هــدغ- الخــاْرَزْنجيُّ

١وَهَدْغُت الطَّعاَم: بمعنى َفَدْغَته.

: َغِرَه بي َیْغَرُه َغرَ : غره- ٢هًا: بمعنى َغِرَي.الخاْرَزْنجيُّ

، مـن قَـْولهم: َهَمـَغ َرْأَسـه: أي َشـَدَخه. وَقْرَحـٌة ُمْنَهِمَغـٌة: :همغ- : الِهْمَیـُغ: الَمـْوُت الـَوِحيُّ الخاْرَزْنجيُّ

٣ُمْبَتلٌَّة. واْنَهَمَغ الشَّْيُء: اْنَفَسَخ. والَهْیَمُغ: َشَجَرٌة َثَمُرها الَمْغُد.

: َشقَّهَ :شقه- ٤النَّْخُل َتْشِقْیهًا: بمعنى َشقََّح.الخاْرَزْنجيُّ

: الُهْقُص: َحْمُل َنْبٍت، وال أُحقُّه.هقص:- ٥الخاْرَزْنجيُّ

ْخُم الَجِسْیُم. والتَّْیُس الرَّْمليُّ الطَّویـُل، وُسـمَِّي ألنـه َیَتَقْهـَوُس فـي :قهس- : الَقْهَوُس: الضَّ الخاْرَزْنجيُّ

ــْخُم الَقــْرَنْیِن أیضــًا. والطَِّوْیــُل مــن الرَِّجــال. َعــْدِوه أي ُیْســِرُع، وقیــل: َیْنَحنــ ي وَیْحــَدْوِدُب، وهــو الضَّ

٦وَقْهَوُس: اْسٌم.

ـــط :- :هق ـــُط یقـــالالخـــاْرَزْنجيُّ ـــْط. والَهَق ـــَرِس: ِهِق ـــٌة -فـــي َزْجـــِر الَف : ُســـْرَعُة الَمْشـــي. -ُلَغـــٌة یماِنَی

٧والطََّهُق ُلَغٌة فیه.

: الَهقُ : هقر- ٨ْوُر: الطَّویُل من الرِّجال.الخاْرَزْنجيُّ

: الَهَلقى: َعْدٌو كالَوَلقى، َهَلَق َیْهِلُق وَتَهلََّق: َأْسَرَع.:هلق- ٩الخاْرَزْنجيُّ

.:قهن - . وهو من الُمْعَتلِّ ْخُم: َتْیٌس َقهَواُن أي ُمِسنٌّ : الَقَهَواُن: الضَّ ١٠الخاْرَزْنجيُّ

: الَهَقُف: ِقلَّ :هقف - ١١ُة َشْهَوِة الطَّعام.الخاْرَزْنجيُّ

: ُصَهاٌك: اْسٌم من أسماء النِّساء.صهك:- ١٢الخاْرَزْنجيُّ

: َتَزْهَوَك الَجَمُل زهك:- ١٣: أي َتَحرََّك ُرَوْیدًا.-بمعنى َتَسْهَوَك -الخاْرَزْنجيُّ

  .٣/٣٣٤المحیط: ١

.٣/٣٣٥م.ن : ٢

  . ٣/٣٣٦م.ن : ٣

  (ب). ٩/٣٩٥، وینظر :التاج:٣/٣٣٧م.ن : ٤

  .٣/٣٣٨المحیط: ٥

  .٣/٣٣٨م.ن : ٦

  .٢٣٣،ونحوه في العباب :حرف الطاء :٣/٣٤٠م.ن :  ٧

.٣/٣٤٢المحیط: ٨

(ب). ٧/٩٧، ونحوه في التاج :  ٤٥/ ٣م.ن : ٩

.٣/٣٤٦المحیط: ١٠

.٣/٣٤٨م.ن : ١١

  .٣/٣٥٢م.ن : ١٢

  .٣/٣٥٣م.ن : ١٣
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َتــه: وهــو ِشــدَُّة َمْضــِغه إّیاهــا. وَدَهــكَ :دهــك- : إنَّــه َلَیــْدَهُك ِجرَّ ــْيَء: َطَحَنــه وَكَســَره. الخــاْرَزْنجيُّ الشَّ

١وَدَهَكُت األْرَض: َوْطْئَتها. وَدَهَكها في الِجَماع: َجَهَدها.

ــْيِء َبــْیَن َحَجــَرْیِن، َرَهْتُكــه َرْهكــًا: أي َســَحْقَته، فهــو َمْرُهــوٌك، :رهــك- : الرَّْهــُك: َجــشُّ الشَّ الخــاْرَزْنجيُّ

اع: َجَهَدها.والرَِّهَكـــُة: الرِّْخـــَوُة اللَّْحــِم، َیْرَتِهـــُك َلْحُمهـــا: أي وهــو الـــدَّْلُك والَعــْرُك، وَرَهَكهـــا فـــي الِجَمــ

َیْضــــَطِرُب. واالْرِتهــــاُك: َضــــْعٌف فــــي الَمْشــــَیِة والَمْنِطــــق. والرَّْهَوَكــــُة: اْســــِتْرخاُء الَمَفاِصــــل. وأْمــــٌر 

َمــُل الصــاِلُح. وَرَهــَك بالمكــاِن: ُمَرْهــَوٌك: َضــِعیٌف ُمْضــَطِرٌب. َوَشــَباٌب َرْهــَوك: نــاِعٌم. والرَّْهــُك: العَ 

٢أقاَم به. وَرْهَوَك الَقْوُم َرْهَوَكٌة: أي اْضَطَرُبوا.

: َتَهكََّن الرَُّجُل: َتَندََّم.:هكن- ٣الخاْرَزْنجيُّ

: التََّهفُُّك في الَمْشي: االْضِطراُب واالْسِتْرخاء.:هفك- ٤الخاْرَزْنجيُّ

: الَهْجَشةُ :هجش- : النَّْهَضُة، ورأیُت َهْجَشًة من ناٍس قد َهَجُشوا. وَهَجَشـْت لـه َنْفسـي: الخاْرَزْنجيُّ

٥ َتاَقْت. والَهْجُش: َسْوٌق َلیٌِّن، ورأیُت ماًال َمْهُجوشًا: أي َمُسْوقًا. والَهْجُش: اإلثارُة والتَّْحِرْیُش.

: أْضَهَجِت الناَقُة: ِمْثُل َأْجَهَضْت.:ضهج- ٦الخاْرَزْنجيُّ

ــــُه َتْهِضــــْیجًا: إذا لــــم ُیِجــــْد َرْعَیهــــا. وِصــــْبَیاٌن َهِضــــْیٌج: :هضــــج- ــــَج الرَُّجــــُل ماَل : َهضَّ الخــــاْرَزْنجيُّ

٧ِصغاٌر.

: َسَناِسٌن َصَیاِهْیُج: أي ِشداٌد ُمْلٌس ُصْلَبٌة.صهج:- ٨الخاْرَزْنجيُّ

ْیُح السَّـِریعُة الَمـ:سـهج- :السَّـُهْوُج والسَّـْیُهْوُج:الرِّ رِّ الشَّـدیدُة، والسَّـْهَوُج والسَّـْیَهُج ِمْثلُـه:َمرَّْت الخاْرَزْنجيُّ

ْیح واألســـاِهْیُج:َأْلَواُن الَجْرِي،وأْلــَواُن الباِطـــِل.  َتْســَهُج، وِرَیـــاٌح ُســهٌَّج وساِهَجاٌت.والَمْســـَهُج:َمَمرُّ الــرِّ

ــ ــٌب ِمْســَهٌج: َیُمــرُّ فــي الكــالم َم ــْیَر. وَخِطْی ــِت السَّ َل ــاٌر ســاِهٌج: وَســَهَجِت اإلبــُل: َعجَّ ْیِح. وُغَب رَّ الــرِّ

٩ُمْرَتِفٌع. وَسَهْجُت الطِّْیَب: أي َسَحْقَته

: َرُجٌل َمْجُدْوٌه: َمْشُدْوٌه َفِزٌع.:جده- ١٠الخاْرَزْنجيُّ

  .٢/٢٩٥، وینظر :المجمل : ٦/٩ك على الخلیل في التهذیب : ، واستدر    ٣٥٤/ ٣م.ن : ١

  .١٤ـ ٦/١٣، واستدرك على الخلیل في التهذیب:٣٥٦/ ٣المحیط: ٢

  .٣/٣٦٠المحیط: ٣

  .٣/٣٦١م.ن : ٤

  .٣/٣٦٥م.ن : ٥

.٣/٣٦٦م.ن : ٦

  .٣/٣٦٧م.ن : ٧

  .٣/٣٦٧م.ن :٨

أهملـه اللیـث، وهـو مـن كـالم (جاء فیـه :(، وقد ٣٤ـ ٦/٣٣، واستدرك على الخلیل في التهذیب : ٣٦٧/ ٣م.ن :٩

))العرب معروف.

  .٣/٣٧١المحیط: ١٠



عامر باهر أسمیر الحیالي

١٦٢

: َتِجْهنا لَكذا: أي اتََّجْهنا..تجه:- ١َذَكر الخاْرَزْنجيُّ

: َسـِمْعُت َجَراِهَیـَة الَقــْوِم. :جـره- أي كالَمهـم وَصــْوَتهم، وَرُجـٌل ذو َجَراِهَیــٍة. وقیـل: هــي الخــاْرَزْنجيُّ

ــٌة: أي ِصــَراحًا، مــن َتَجــرََّه  ــُه َجَراِهَی ــِل: ِخَیاُرهــا. وَلِقَی ــُة اُألمــوِر: ِعَظاُمهــا. واإلِب الَجَماَعــُة. وَجَراِهَی

٢األْمُر: اْنَكَشَف.

: الَخْیُزَراُن، وَحَكى عن ال:جنه- : الُجهَِّنيُّ ٣ُقَتْیِبيِّ فیه أْرَعَن ِحكاَیٍة وأْطَرَفها.الخاْرَزْنجيُّ

: َتَهنََّج الَفِصْیُل: َتَحرََّك وأَخَذْت فیه الحیاُة.:هنج- ٤الخاْرَزْنجيُّ

:الَهْجُب:السَّــْوُق والسُّــْرَعُة.وَهَجْبُته بالَعصا:َضـَرْبَته بها.واَألهاِجــُب:َجْمُع الَهْجــِب :هجـب- الخاْرَزْنجيُّ

ْرِب. ٥في الضَّ

·Á»»»»»ƈ�ƌ»»»»»Ɣž�É°»»»»»ÉŦ£�ŕ»»»»»ƈƔž�Ë¿»»»»»ÊŠČ±ƅ§�Ê:هـــــشط- Ɯ
Ëś»»»»»ÍŦ§��Ê´ ÍƎ

Ď· ƅ§�čƓŠÍƊÉ² Í±ŕ»»»»»Ŧƅ§ ـــــه اْســـــُم ـــــِده. ومن ـــــٍل ِبَی َعَم

٦َطْهَوٍش.وقال: وال أُحقُّه.

: الَهِشــْیَلُة مــن اإلبــل: مــا اْغُتِصــَب. والُمْهَتِشــُل: الــذي َیْرَكــُب الَبِعیــَر الُمْهَمــَل :هشــل- الخــاْرَزْنجيُّ

: ما َجَمْعَت من َحـالٍل وحـراٍم ولـم یكـن -أیضًا -ه لَضْعِفه ثم ُیَسیُِّبه. وهو لَغْیِره فیقِضي حاَجتَ 

َلِت الناَقُة َتْهِشیًال: أْنَزَلْت َشْیئًا من اللََّبن. ٧ِتالدًا، وَجْمُعه َهشائُل. وَهشَّ

: الَهَنْشَنُش: الَخِفیفُ :هنش- ٨.الخاْرَزْنجيُّ

��§ƅ:ضهز-Ê² ÍƎĎŲ ƅ§��čƓŠÍƊÉ² Í±ŕŦƅ§�ËÀÉſƅ§�ËÀČ̄ÉƂÊƈ
Ëŗ�č¶ ÉŸ

٩

: أْدَهَضِت الناَقُة: ِمْثُل أْجَهَضْت.:دهض- ١٠الخاْرَزْنجيُّ

ْقَته.:هرض- : َهَرْضُت الثَّْوَب َهْرضًا: أي َمزَّ ١١الخاْرَزْنجيُّ

: الَفْهُض: مثُل الَفْضِخ، وهو الَكْسُر، َفَهْضُت الشَّْيَء. قال: وال أُحقُّه.:فهض- ١٢الخاْرَزْنجيُّ

)).وباُب الُمْعَتلِّ أولى به، وعلق ابن عباد على ما ذكره الخاْرَزْنجّي بقوله: ((٣/٣٧٢م.ن : ١

  .٣/٣٧٦م.ن : ٢

  .٣٨٢ـ٣/٣٨١م.ن : ٣

  .٣/٣٨٢م.ن : ٤

  .٣/٣٨٤م.ن : ٥

  .٣/٣٨٨م.ن: ٦

  .٦/٨٤على الخلیل في التهذیب:، واستدرك٣٩٣/ ٣المحیط: ٧

  .١٧/٤٦٧، ومثله في التاج:٣٩٤/ ٣المحیط:  ٨

  .٣/٣٩٩المحیط: ٩

  .٣/٤٠٠م.ن : ١٠

  .٣/٤٠٠م.ن :١١

  .٣/٤٠٢م.ن : ١٢



…نصوص من كتاب تكملة العبن للخارزنجي 

١٦٣

َبَهَضـــني هـــذا األمـــُر...، كـــذلك أْبَهَضـــِني، بـــاأللف، وهـــي لغـــٌة ضـــعیفٌة، كـــذا نقلـــه ابـــن بهـــض:-

عن الخاْرَزْنجيِّ ١عبادٍ 

: الَهِرْیَصُة: ُمْسَتْنَقُع الماء وَجْمُعه َهَرائُص.:هرص - ٢الخاْرَزْنجيُّ

: الَبَهُص: الَعَطُش. . وأْبَهَصني عـن كـذا َمـَرٌض::بهص- أي َمَنَعنـي. والُبْهُصـْوُص: الخاْرَزْنجيُّ

٣من قولَك ما أَصْبُت منه ُبْهُصْوصًا: أي شیئًا.

: َهَمْصــُته واْهَتَمْصــُته: أي َقَتْلتَــه. وٕاذا َصــَرْعَته :همــص- وَعَلْوتَــه. وَهَمــَص -أیضــًا -الخــاْرَزْنجيُّ

٤َلْحَمه: أي أَكَله. وَرُجٌل َمْهُمْوُص الفؤاِد: أي َمْضُغوُثه.

: َتَمهََّص فـي المـاء َتَمهُّصـًا: اْنَغَمـَس. وَمهَّـَص ّثْوَبـه: َنظَّفَـه وَبیََّضـه. وأْرٌض :صمه- الخاْرَزْنجيُّ

ْت: أي َذَهَب َنْبُتها وَوَرُقها. ٥َمْهَصاُء، وقد اْمَهاصَّ

: َطهََّس في األرض: َدَخَل فیها إّما راِسخًا وٕاّما واِغًال.: طهس- ٦الخاْرَزْنجيُّ

: َتَرْكـــُت الَقـــْوَم قـــد اْرَتَهُســـوا: أي اْضـــَطَرُبوا، وهـــو االْجِتمـــاُع أیضـــًا، وَتَرهَُّســـوا ال :رهـــس- خـــاْرَزْنجيُّ

٧أیضًا. واْرَتَهَسْت ِرْجًال الدابَِّة: اْصَطكَّتا. والرَّْهُس: ِمْثُل الَهْرِس في النَّْحِر والدَّقِّ.

:یقـال َسَهْنَســاُه أْدُخــْل َمَعــه :ســهن- وَسَهْنَسـاِه اْذَهــْب َمَعَنــا:إذا لـم یكــْن معــه َشــْيٌء.ولیس الخاْرَزْنجيُّ

٨بَعَربيٍّ صحیح.

: َهْرَوَز الرَُّجُل َهْرَوَزًة: إذا ماَت. وَتَهْرَوَز من الُجْوع: َهَلَك.:هرز- ٩الخاْرَزْنجيُّ

: َتَهلََّز الرَُّجُل لألْمِر: َتَشمََّر له :هلز- ١٠.الخاْرَزْنجيُّ

: َهَبَز َیْهِبُز ُهُبْوزًا: إذا ماَت. والَهْبُز: الَوْثُب.الخاْرَزنْ :هبز- ١١جيُّ

ـْرُب بـالَكفِّ َمْنُشـورٌة أي الَجَسـِد كـاَن. وَلهَـَط بـه : لهط- : َلَهْطُته أْلَهُطه َلْهطًا: وهـو الضَّ الخاْرَزْنجيُّ

١٢األْرَض: َرمى به. وَلَعَن الَُّله ُأّمًا َلَهَطْت به: أي َرَمْت به.

لم أعثر على المادة في المحیط المطبوع. ١

  .٣/٤٠٧المحیط : ٢

  .١٧/٥٠١ومثله في التاج : ٤٠٨/ ٣م.ن :   ٣

.٢١٥/ ١٨في التاج: ه، ونحو ٣/٤٠٩المحیط:  ٤

.٣/٤٠٩المحیط: ٥

  .٣/٤١٠م.ن : ٦

  . ١٢٣ـ ٦/١٢٢، واستدرك على الخلیل في التهذیب : ٤١٣/ ٣م.ن : ٧

  .٣/٤١٥المحیط: ٨

  .٣/٤٢٣م.ن: ٩

  . ٣٨٨ـ ١٥/٣٨٧، ونحوه في التاج : ٤٢٤/ ٣م.ن : ١٠

.٣/٤٢٨المحیط: ١١

  .٣/٤٣٤م.ن: ١٢



عامر باهر أسمیر الحیالي

١٦٤

: النَّْهُط: الطَّْعُن، َنَهَطه بالرُّْمح.ا:نهط- ١لخاْرَزْنجيُّ

ــــــــُف َهْطفًا:اْحَتلَــــــــَب َفَتْســــــــَمُع َهْطــــــــَف الَحلیــــــــِب أي :هطــــــــف- :َهَطَف الراعــــــــي َیْهِط الخــــــــاْرَزْنجيُّ

٢َحِفْیَفه.والُهَطُف:اسُم َرُجٍل.

: الَفَطُه: َسَعٌة في الظَّْهِر، َفِطَه َفَطهًا.: فطه- ٣الخاْرَزْنجيُّ

غار، ولیس بثَبٍت.:طهب- : الطََّهُب: من أسماء األشجاِر الصِّ ٤الخاْرَزْنجيُّ

: َمَطَه في األرِض ُمُطوهًا: َذَهَب فیها.:مطه- ٥الخاْرَزْنجيُّ

: َهَلَد الَوْعُك الناَس: أي َأَخَذهم وَعَمهَُّم.:هلد- ٦الخاْرَزْنجيُّ

: الَبَواِهُد: الدَّواهي.:بهد- ٧الخاْرَزْنجيُّ

، ومــا :ثهــت- : الثَُّهــاُت: الــدُّعاء، َثَهــَت الرَُّجــُل: والثاِهــُت: الــداعي، والَمْثُهــوُت: الَمــْدُعوُّ الخــاْرَزْنجيُّ

ْوُت. ٨أنَت بالثاِهِت وال الَمْثُهوت. والثّاِهُت: الَحْلُق َیْخُرُج منه الصَّ

: الُهَالَتُة: ُغَسالة السَّْخَلِة السَّْوَداء م:هلت- ن ِغْرِسه، والجمیع الُهَالتاُت. وَهَلَته وَسَلَته: الخاْرَزْنجيُّ

٩أي َحتَّه وَقَشَره. والَهْلتى: َنْبٌت واِحَدُتها َهْلَتاٌة، وقد قیل بالثاء، وهو بالتاء أْعَرُف.

١٠الَمْبُهوُت.:الَمْفُهْوتُ :الخاْرَزْنجيُّ : فهت-

: سائٌق َهذَّاٌف: َسِرْیٌع، َهَذَف :هذف- ١١َیْهِذُف ُهُذوفًا، وَفَرٌس َهِذٌف: َسِرْیٌع.الخاْرَزْنجيُّ

: أْهَبَذ في الَمْشي: بمعنى أْهَذَب. والَهْبُذ: السُّْرَعُة، َمرَّ َیْهِبُذ وَیْهَتِبُذ.:هبذ- ١٢الخاْرَزْنجيُّ

: الِهْرُث: الَخَلُق من الثَِّیاب.:هرث- ١٣الخاْرَزْنجيُّ

: الَهْبُث: التَّْبِذیهبث:- ١٤ُر، َهَبَث ماَله، والُمَهاَبَثُة منه.الخاْرَزْنجيُّ

: َرِمَه َیْوُمنا َرَمهًا: إذا اْشَتدَّ َحرُّه.:رمه- ١الخاْرَزْنجيُّ

  .٣/٤٣٥م.ن : ١

  .٣/٤٣٥م.ن : ٢

  .٣/٤٣٥م.ن : ٣

  .٣/٤٣٧م.ن : ٤

  .٣/٤٣٨م.ن : ٥

  .٣/٤٤٤م.ن : ٦

.٤٥١/ ٣م.ن : ٧

  . ٦/٢٣١، واستدرك على الخلیل في التهذیب :  ٣/٤٥٥م.ن : ٨

.٣/٤٥٧المحیط: ٩

  .٣/٤٥٩م.ن : ١٠

  . ٦/٢٦٢، واستدرك على الخلیل في التهذیب :    ٤٦٩/  ٣م.ن : ١١

  .٤٧١ـ٣/٤٧٠المحیط: ١٢

  .٣/٤٧٢م.ن : ١٣

  .٣/٤٧٣م.ن: ١٤



…نصوص من كتاب تكملة العبن للخارزنجي 

١٦٥

: وهو :فهل- ٣أي الباِطُل.٢}الضَّالُل بن َفْهَللِ {الخاْرَزْنجيُّ

ــــــــُه الَعْقــــــــل: أ:ملــــــــه- : أْمَهْلــــــــُت فــــــــي كــــــــذا: أي باَلْغــــــــَت. وُرُجــــــــٌل ُمْمَتَل ــــــــه.الخــــــــاْرَزْنجيُّ ٤ي ذاِهُب

ـــه َعلـــى هـــیخ: ـــْیخ َهـــَدَر. وَهیَّْخـــُت الَفْحَل:َحثَْثَت ـــُل الـــذي إذا قیـــل لـــه ِه : الِهـــیَُّخ: الَجَم الخـــاْرَزْنجيُّ

٥.ِهْیخِ السَِّفاد. والُمْسَتِهْیُخ: الذي َیْفَعل ذاك. وٕاذا ُأِنْیَخ الَبعیُر قیل له: ِهْیخِ 

٦أي بالمال الكثیر.:یر، جاء بالَهْوغالَهْوُغ الشَّْيُء الكث:الخاْرَزْنجيُّ هوغ:-

َك. ویقولون َهیِّكْ :  إذا حفرَهیََّك في اَألرضِ :الخاْرَزْنجيُّ هیك:- ٧أْي َأسِرْع.:ُلغٌة في َهوَّ

َقْت َواتََّسَعْت.:َتَكوََّهْت علیه ُأمورهُ :الخاْرَزْنجيُّ كوه:- ٨َتَفرَّ

: وَ :وهـــض- . وهـــو _أیضـــًا _: مـــا أعـــرفُ فیـــهِ اءُ ، والطَّـــاتٌ َضـــهَ وَ وَ طٍ فُ رْ ُعـــنْ ِمـــةٌ َضـــهْ الخـــاْرَزْنجيُّ

.ةً رَ وَّ دَ مُ إذا كانتْ األرضِ نَ مِ نَ أَ مَ اطْ 
٩

: الهَ :هضو- ١٠أیضًا.ةُ ابَ ؤَ . وهي الذُّ اتٌ وَ ضَ هَ ، والجمعُ انُ تَ : األَ اةُ ضَ الخاْرَزْنجيُّ

:الهَ :هــیص- ــعُ قِ وْ :مَ ُص یَ هْ صــًا.والمَ یْ هَ ُص یْ ِهـ، هــاَص یَ رِ ْیــالطَّ حُ لْ :َسـُص یْ الخاْرَزْنجيُّ ، وُجْمُعهــا حِ لْ السَّ

١١.ُص ایِ هَ مَ 

:ما لكَ :دوه- :يَ ِعـإذا دُ عِ َبـ. ویقال للرُّ اعُ رَ ذِ واالنْ مُ حُ قَ :التَّ هُ وُّ دَ .والتَّ رُ یَّ غَ تَ تَ :أيْ في رأیكِ هُ وَّ دَ تَ تَ الخاْرَزْنجيُّ

١٢.وهْ دُ وهْ دُ 

: وَ :وده- اإلبـلُ تِ هَ دَ یْ تَ هـا. واْسـتِ هَ ها عـن جِ لَ دِ ْعـیَ اهًا، لِ دَ ها، إْیـبِ احَ : صاعي باإلبلِ الرَّ هَ دَ الخاْرَزْنجيُّ

١٣.هَ دَ یْ تَ : قد اسْ علیهِ كَ لِ ومُ بَ لِ هًا. ویقال إذا غُ دَ ، یَ وانساقتْ تْ : اجتمعَ تْ هَ دَ وْ تَ واسْ 

  .٣/٤٨٧المحیط : ١

، وفیـه: ((هـو الضـالل بـن َیْهلَل)).وقـال فـي شـرحه: ١/٣٩٥وهذا مثل مـن أمثـال العرب/ینظـر: مجمـع األمثـال: ٢

((وَتْهَلل، وَفْهَلل وكلها من أسماء الباطل ال تصرف، ومعناه باطل بن باطل.))

.٣/٤٩٠المحیط: ٣

  .٤٩٦/ ٣م.ن: ٤

  .٤/١٥م.ن : ٥

.١٦/ ٤م.ن : ٦

  (ب). ٧/١٩٧لتاج : ، وینظر : ا     ٢١/  ٤م.ن : ٧

.٢١/ ٤المحیط: ٨

  .٤/٣٠م.ن : ٩

  .٣٠/ ٤م.ن : ١٠

  .٣٢/ ٤م.ن : ١١

  .٤٥/ ٤م.ن: ١٢

  .٤٥/ ٤م.ن: ١٣



عامر باهر أسمیر الحیالي

١٦٦

ذُ نْ مُ :فتقول ؟فالنٌ كَ علیاتًا.ویقال متى مرَّ هَ یْ إِ تَ هَ أیْ  د، وقنُ تِ نْ المُ مُ حْ اللَّ :تُ وهِ المُ :الخاْرَزْنجيُّ :یهت-

ـــمُ اٍت أيْ َهـــیْ أَ  ـــهُ رَ أَ  . ولـــمْ طویلـــةٍ ســـاعةٍ ذُ ْن مًا. اْســـلَ ِعـــ_ إذا جُ _ بـــال تنـــوینٍ اتِ َهـــیْ اٌت؛ وأَ َهـــیْ أَ  ذْ ُم

١.اهللاُ هُ دَ عَ بْ أَ  أيْ :رُّ ا الشَّ عنَّ تِ اهَ وأیْ 

ـریـحُ :رُ واألیَّـرُ یَّـ. والهَ الریحُ :رُ یْ والهَ رُ یْ الهِ :الخاْرَزْنجيُّ :هیر- .هلةُ السَّـاألرُض :ةُ رَ ْیـبا. والهَ الصَّ .

رَ وَّ هَ بمعنى تَ :فُ رْ والجُ اءُ نَ البِ رَ یَّ هَ . وتَ طُ قُ سْ ویَ هارُ نْ الذي یَ :ارُ یَ والهَ 
٢

٣.اناً هَ وَ لَ وَ هاً وْ لَ یلوهُ ، والهَ هُ یقَ رِ بَ :هُ هَ وُّ لَ تَ وَ رابِ السَّ لوهةَ رأیتُ :الخاْرَزْنجيُّ لوه:-

٤.حِ نَّ كاألُ هُ نَّ . واألُ حُ نَ أْ یَ حَ بمعنى أنَ :هُ نِ أْ یَ هَ أنَ :الخاْرَزْنجيُّ ه:نَ أَ -

٥و ُفُهّوًا.هُ ، أفْ تُ وْ هَ سَ أيْ :عنهُ تُ وْ هَ فَ :الخاْرَزْنجيُّ :فهو-

ــه:- ــوبِ :الخــاْرَزْنجيُّ وب ــأوْ لألمــرِ تُ ْه ــبِ نَ مثــلُ :هــاً بَ وَ هُ َب ــبَ وَ هــًا. وَ بَ نَ لــهُ تُ ْه ــلــهُ تُ ْه ــهــًا وبِ بْ وَ هُ آَب ، ةً َه

٦.لهُ هُ بَ تَ نْ أي ال یُ :لهُ هُ بَ وْ ال یُ . ومنهُ تَ رْ عَ كل ذلك إذا شَ :باهاً _ إیْ _ باأللفِ تُ هْ بَ وأوْ 

اً :الخاْرَزْنجيُّ :كخ - ٧ٌة عند َتَقذُِّر الشَّْيءِ مَ َكلِ :َغطَّ في َنْومِه. وِكخِّ :َكخَّ َیِكخُّ َكخَّ

اإلنسـانُ هُ دَ ِجـیَ ورٌ تُـفُ :تُ تَـ. والخَ تٌ ْیـتِ خَ ، فهـوَ هُ سَّـأخَ يْ أ :هُ ظَّ حَ اهللاُ تَّ أخَ :َحَكى الخاْرَزْنجيُّ خت:-

٨.هِ نِ دَ في بَ 

٩ذًا.یْ ذِ ؛ خَ سالَ أيْ ذُّ:خِ یَ حُ رْ الجُ ذَّ◌َ خَ :الخاْرَزْنجيُّ :خذ-

ثُّ تَـخْ .وفالن ال یَ مُّ رَ تُـوَ عُ مَّـجَ تُ أيْ ثُ ثـَّخَ هـا تُ ألنَّ تْ یَ مِّ ، وسُ رِ قَ البَ ثاءَ أخْ هُ بِ شْ تُ ةُ ثَّ الخُ :الخاْرَزْنجيُّ :خث-

١٠.مُ شِ تَ حْ من كذا أي ال یَ 

١١أقمخ الرجل أنفه إقماخًا إذا كان متكبرًا.:الخاْرَزْنجيُّ قمخ:-

١٢.هُ قُّ وال أحُ :، قالَ نِ یْ ذَ خِ من أعالي الفَ ةِ رَ الجاعِ نَ مِ لُ فَ أسْ :ةُ رَ الكاخِ :الخاْرَزْنجيُّ :كخر-

.٥٠/ ٤م.ن : ١

  .٦٠/ ٤م.ن : ٢

.٦٥/ ٤م.ن : ٣

  .٧٢/ ٤المحیط : ٤

  .٧٦/ ٤م.ن:  ٥

  .٨٢/ ٤م.ن :٦

  . ١٥٠/ ٤م.ن : ٧

  . ١٦٨ـ ١٦٧/ ٤م.ن : ٨

  .١٦٩/ ٤م.ن : ٩

  . ٤/١٧٠م.ن : ١٠

  . ٢٠٠/ ٤م.ن: : ١١

  . ٢٠٢ـ ٢٠١/ ٤م.ن :  ١٢



…نصوص من كتاب تكملة العبن للخارزنجي 

١٦٧

ــخَ تَ :الخـاْرَزْنجيُّ :خضـج- جَ َضــخَ م. وانْ تُ ْضـقَ نَ :م األمــرَ تُ جْ َضـ. وأخْ تْ َعـمَ خَ وَ تْ َجــرِ عَ أيْ :اةُ الشَّـتِ جَ ضَّ

١.زاغَ أيْ :هُ فُّ خُ 

٢بها وال ماء.التي ال أعالمَ األرُض :جُ اوِ خَ السَّ :الخاْرَزْنجيُّ :سخج-

ــ:مــن اإلبــلِ زاجُ ْخــالمِ :الخــاْرَزْنجيُّ :خــزج- ــجِ صــارَ تْ نَ مِ التــي إذا َس ــدُ ْل .نِ مَ لسَّــمــن امٌ وارِ هُ ها كأنَّ

٣.هُ تُ سْ نَ خَ أيْ :یراً عِ ي بَ لِ بِ من إِ تُ جْ زَ خْ وأَ 

٤.ادِ خَ أبو جُ ادُ رَ . والجَ لِ بِ اإلِ منَ مُ خْ . والضَّ فیهِ بُ لَ حْ یُ نُ حْ الصَّ :يُّ ادِ خَ الجُ :الخاْرَزْنجيُّ :جخد-

٥.وُ دْ العَ ةُ ذَ وَ خْ الجَ :الخاْرَزْنجيُّ :جخذ-

ــتَ جُ ْخــالفَ :الخــاْرَزْنجيُّ :فخــج- ــ، وأُ ینِ لَ جْ فــي الــرِّ نٌ یُ اَب ، اءِ َجــحْ مــن الفَ أســوأُ اءُ َجــخْ یفًا. والفَ حِ ْصــتَ هُ رُ دِّ َق

٦تباینًا.جِ حْ أسوأ من الفَ جُ خْ والفَ 

٧.ومِ جُ الخَ یا ابنَ ، یقالُ هُ مثلُ ومُ جُ ، والخَ ةِ نَ الهَ الواسعةُ المرأةُ امُ جَ الخَ :َحَكى الخاْرَزْنجيُّ :خجم-

ـــةِ َبـــخْ الجَ مثـــلُ ةُ َمـــخْ الجَ :الخـــاْرَزْنجيُّ جخـــم:- الجـــافي. الشـــیخُ ةُ َمـــخْ . والجَ اسِ النَّـــنَ ِمـــجُ مِ وهـــو السَّ

٨.تُ یِّ المَ مُ خِ جَ نْ والمُ 

٩.بیانِ الصِّ نَ مِ غیرُ الصَّ خُ ذَ الشَّ :الخاْرَزْنجيُّ شذخ:-

١٠.ةٌ كَ رَ حَ أيْ ةٌ شَ خْ رَ مْ هُ ، ولَ ونَ شُ خَّ رَ تَ یَ مْ ، هُ كُ رُّ حَ التَّ ُش خُّ رَ التَّ :الخاْرَزْنجيُّ :رخش-

١١.بَ ضَّ غَ إذا تَ اإلنسانُ نُّ ئِ خَ شْ خًا. والمُ یْ شَ ونًا أيْ خُ یْ شَ رأیتُ :الخاْرَزْنجيُّ شخن:-

:خضس:- ١٢.تٍ بْ ثَ بِ َس یْ لَ ، وَ هُ سُ فْ نَ ادُ دَ المِ الَخَضاُس الخاْرَزْنجيُّ

: ضَ ضخز:- ١٣ا.هَ صَ خَ : إذا بَ هُ نَ یْ عَ زَ خَ الخاْرَزْنجيُّ

لَ زِ ُهـقـدْ :ٌص نـاخِ لٌ ُجـ. ورَ دَ دَّ َخـتَ أيْ َص ِخـنَ وصًا وَ خُ نُ ُص خَ نْ یَ جلُ الرَّ َص خَ نَ :الخاْرَزْنجيُّ نخص:-

١.بَ هَ ذَ هُ مُ حْ لَ َص خَ تَ رًا. وانْ بْ كِ 

  .٢٠٣/ ٤م.ن :  ١

.٢٠٣/ ٤م.ن :  ٢

  .٢٠٤/ ٤م.ن :  ٣

.٤/٢٠٥م.ن :  ٤

  .٢٠٥/ ٤م.ن :  ٥

  .٢١٤/ ٤م.ن :  ٦

  .٢١٦/ ٤م.ن :  ٧

.٢١٦/ ٤المحیط :  ٨

  .٢٢٠/ ٤م.ن :  ٩

  .٢٢٣/ ٤م.ن:  ١٠

  .٢٢٥/ ٤:  م.ن١١

  .٢٣١/  ٤م.ن : ١٢

  .٢٣١/ ٤م.ن :  ١٣



عامر باهر أسمیر الحیالي

١٦٨

ورجــــٌل .رَ یَّــــغَ إذا تَ هالــــةُ واإلِ كُ دَ الــــوَ خَ نِ . وَصــــهُ اخُ نَ أْصــــتْ َجــــرَ خَ :خٌ نِ َصــــمٌ َفــــ:الخــــاْرَزْنجيُّ صــــنخ:-

٢ُصناِخیٌَّة:َضْخٌم. 

خَ بِّ منه. وصُ ةُ وشَ قُ نْ والمَ ةُ یدَ رِ الطَّ :ةُ یخَ بِ .والصَّ هُ تُ شْ قَ نَ أيْ :خاً بْ صَ وفَ الصُّ تُ خْ بَ صَ :الخاْرَزْنجيُّ :صبخ-

٣.عَ لَ أقْ :دُ رْ البَ 

٤.سِ خْ الطَّ یمُ ئِ ، وهو لَ لُ األصْ :ُس خْ الطَّ :الخاْرَزْنجيُّ :طخس-

٥.بمعنىً :هُ تُ صْ خَ وأرْ رَ عْ السَّ تُ سْ خَ رْ أ :َحَكى الخاْرَزْنجيُّ :رخس-

ــإذا قُ :هِ ِبــلَ ِســ. وخُ هُ لَ َســ، خَ ولُ ذُ رْ الَمــ:ولُ ُســخْ المَ :الخــاْرَزْنجيُّ :خســل- يءُ دِ الــرَّ :ةُ الَ َســ. والخُ هِ ِبــرَ صِّ

٦.ءٍ يْ شَ لِّ كُ منْ 

فــي  یفُ خِ زْ أیضــًا.والتَّ رُ ْخــ. والفَ وُ ْهــوالزَّ رُ ْبــوهــو الكِ یــفِ خِ الجَ مثــلُ : الزَِّخیــُف: الخــاْرَزْنجيُّ :زخــف-

٧ .نُ یُّ زَ والتَّ نُ سُّ حَ التَّ :فُ خُّ زَ . والتَّ هُ نْ مِ ارُ ثَ اإلكْ :الكالمِ 

: َطِنَخ الًرُجُل َیْطَنُخ: اتَخَم، وَطَنَخني ما أَكْلُت.وَرُجٌل َطَنَخٌة: أي أْحَمق.:طنخ- ٨الخاْرَزْنجيُّ

: أي صاِحُبه.:نطخ- : هو ِنْطُخ َشرٍّ ٩الخاْرَزْنجيُّ

: أْتَخْدتُ ذكر الخاْرَزنْ :خدت- ١٠، ولیس ذا َمْوِضَعه.-لَغَتاِن -ُت دْ واتَّخَ جيُّ

: دخل:- ١١كثیرُة المیاه.َنِمیرةٌ ُخْول: ِبئرٌ والدَّ وقال الخاْرَزْنجيُّ

: َخَدَفِت السماُء بـالثْلج: َرَمـْت بـه.وُكّنا فـي ِخْدفَـٍة مـن النـاس: أي فـي جماعـٍة. :خدف- الخاْرَزْنجيُّ

١٢ لیل: أي ساَعٌة. وقْطَعٌة.وفالٌن َیْخِدُف في الِخْصب َخْدفًا.وَمَضْت ِخْدَفة من ال

: الدُّّباُخ: ُلْعَبٌة. وَظل فالٌن َیْلَعـُب الـّدباَخ: إذا كـاَن فـي باِطـل. وَدبَّـَخ الرُجـُل: إذا :دبخ- الخاْرَزْنجيُّ

١َبَسَط َظْهَرُه وَطأَطأ رأَسه.

  .٢٤٩/ ٤م.ن :  ١

  .٢٤٩/ ٤م.ن :  ٢

  .٤/٢٥٣م.ن:  ٣

  .٢٥٧/ ٤م.ن :  ٤

  .٢٦١/ ٤م.ن :  ٥

  .٢٦٣/ ٤م.ن :  ٦

. وقـال (إذ جـاء فیـه:( ٣٨٠/ ٢٣، ونحـوه فـي التـاج : ٢٣٨، ومثله في العباب :حرف الفاء ص ٤/٢٧٩م.ن : ٧

)).وُ هْ ، والزَّ رُ خْ ، والفَ رُ بْ : وهو الكِ یفِ خِ الجَ : مثلُ یفُ خِ ، في تكملة العین: الزَّ الخاْرَزْنجيُّ 

.٢٩٠/ ٤المحیط: ٨

  .٤/٢٩١م.ن :  ٩

  . ٤/٢٩٩م.ن :  ١٠

.٤/٣٠٢، ونحوه في المحیط:٢/٤٤٥معجم البلدان: ١١ ، غیر منسوب إلى الخاْرَزْنجيِّ

  .٤/٣٠٦المحیط :  ١٢

  .٤/٣٠٦م.ن :  ١٢



…نصوص من كتاب تكملة العبن للخارزنجي 

١٦٩

: الِخنْوُت: الَعِیي األبْ :خنت- ٢َلُه.الخاْرَزْنجيُّ

: النْخُت: النَّْقُر، وذلك أْن تأُخَذ من الِوعاء َتمرة أو َتْمَرَتْین.والنَّْختُ :نخت- في الطَّْیـِر: الخاْرَزْنجيُّ

٣.وٕان فالنًا َلَیْنَختُني بكالم: أي َوَقَع ِفيَّ ِمْثُل الَنْتخ. 

: اْمَتَتْخـــُت الشـــْيَء مـــن الشـــْيِء: اْنَتَزْعتَـــه، كـــاْمِتالخ اللجـــام مـــن رأس الدابـــة. :مـــتخ- الخـــاْرَزْنجيُّ

وَمَتْخــُت الشــجرَة: َقَلْعَتهــا مــن أْصــِلها. والَمــْتُخ: َجــْذُب الُمتــاخ مــن الثَُّمــام وهــو مــا َتْجــذُب أعــاله 

ــْیِر: أْبَعــُدوا. وِســْرنا عقبــة َمُتوخــًا: أي َفَیْنَجــِذب أْســَفُله.والمَ  ــْوُم فــي السَّ ْتُخ: الَقْطــُع أیضــًا.وَمَتَخ الَق

َبِعیدًة.وَمَتَخ ِبَسْلِحه: أي َرمى به.وَمَتَخْت به أمُّه: أي َمَصَعْت به عنـد الوالدة.والِمتْیَخـُة: الـدقیُق 

ـــــْهِم: مـــــن ُقْضـــــبان الســـــَلم، وقیـــــل: هـــــي الـــــدرُة، وهـــــو َمـــــأُخوذ مـــــن َمـــــَتَخ ا ُهللا َرَقَبته.وَمَتَخـــــه بالسَّ

٤َضَرَبه.وَمَتَخ فیه َوَرسَخ: واِحد.

: هــو ُیَخْنظــي بالنــاس وُیَغْنظــي بهــم: أي ُیَســمُع بهم.وَرُجــل خِ :خــنظ- ــاٌن: إذا كــان الخــاْرَزْنجيُّ ْنِظَی

٥.ابًة َسیئَة الُخُلقِ فاِحشًا، وكذلك المرأُة إذا كانْت َصخَّ 

: الُخُذنَتاِن: األُذناِن.وَجَمٌل ُخَذاِنیٌة: أي َضْخٌم َجْلد.:خذن- ٦الخاْرَزْنجيُّ

:َنـــَذَخ الَعْیـــُر َیْنـــَذُخ َنـــْذخًا:إذا َســـَعى َســـْعیًا َشدیدًا.واِإلْنذَ :نـــذخ- اُخ:اِإلْســـَراُع.وُیقال للرُجـــل الخاْرَزْنجيُّ

٧الَجَباِن:النَّْوَذُخ.

: الُخَلُر: الُجْلَبان.وُخّالُر: اْسُم َموِضع.:خلر- ٨الخاْرَزْنجيُّ

ُفْوُخ: الَتمــادي فــي األمــور. وقیــل: النَِّعــیم :رفــخ- :الرُفْوُخ:الــدواهي.وَتْرِفْیُخها:َتْعِظْیُمها.والرُّ الخاْرَزْنجيُّ

٩الرُُّفْوغ.ك
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١٠َضَرْبَته به.والَفْیَلُخ: الرَّحى.

: اللَماُخ: اللَمام، ال َمْخُته: أي الَطْمُته. وَلَمْخُت َعْیَنه.وَتلمَخ بكالم َقبِـیح::لمخ- أي  الخاْرَزْنجيُّ

١أتى به.

  .٤/٣٠٨م.ن:  ١

  .٤/٣١٢م.ن:  ٢

  .٤/٣١٢م.ن :  ٣

  . ٣١٦/ ٤م.ن : ٤

  .٢٠/٢٢٤:التاج :، وینظر  ٤/٣١٧م.ن :  ٥

  .٤/٣٢٠المحیط:  ٦

  .٤/٣٢٠م.ن :  ٧

  . ٤/٣٢٧م.ن :  ٨

.٤/٣٣٢م.ن: ٩

  .٤/٣٥٠م.ن: ١٠



عامر باهر أسمیر الحیالي

١٧٠

:اْبَخانَّــِت الَمــْرأُة. واالْبِخْیَناُن:اْنِتصــاُب الرُجــل قائمــًا، وكــذلك إذا نــاَم. والّناقــُة إذا :بخــن- الخاْرَزْنجيُّ

ـــدٌّ َطویـــل.  ـــْوٌم وَرُجـــٌل َبْخـــٌن: ُمْمَت ـــاء. وَی َدرَّْت َســـَطَعْت بُعُنِقهـــا. واْبَخـــانَّ الرَُّجـــُل: َســـَقَط مـــن اِإلْعَی

٢ناقُة: َتَمدََّدْت للَحلب.واْبَخانَِّت ال

: الُكْوُخ: الَبْیُت الُمَسنَُّم الُمَعوَُّج، وَجْمُعهكوخ:- ٣ِكْیَخاٌن وأْكواٌخ وِكَوَخٌة.:الخاْرَزْنجيُّ

: الّضاِخَیةُ :ضخى- ٤اْسٌم من أسماء الدَّواهي.:الخاْرَزْنجيُّ

ـــهاب :وخــص- : اإلْیَخـــاُص: كاإلْیَبــاص فــي الشِّ والسَّــیف. وُوُخوَصـــُته:َحَرَكُته.وأْوَخَص الخــاْرَزْنجيُّ

٥الراِكُب في السََّراب: َیْرَفُعه َمرًَّة وَیْخِفُضه َأخرى. وأْوَخَص لي بَعِطیٍَّة : أَقلَّ منها.

ـــخ- ـــِزْیُخ َزْیَخـــَا: أي جـــاَر، وَعـــَدَل. والـــزاِیُخ: العـــاِدُل عـــن الطَِّریـــق. :زی : زاَخ الرَُّجـــُل َی الخـــاْرَزْنجيُّ

أَزْخُت ِعلََّته: في معنى أَزْحُت؛ فزاَخْت َتِزْیُخ َزْیخًا.وزاَخ عّني فالٌن وأزاَخ: بمعنـى زاَل. ویقولون 

٦والتََّزیُُّخ: التََّزیُُّل.

: صـاَرِت الُحّمـى ُتخـاِوُذه: إذا ُحـمَّ فـي األّیـام فـي َوْقـٍت معلـوم. . وفـالُن ُیخـاِوُذ :خوذ- الخاْرَزْنجيُّ

یـــارة: إذا كــ یـــارة.والِخَواُذ والُمَخــاَوَذُة: الِخـــَالُف. والُمخــاِوُذ: الُمخـــاِلُف فـــي فالنــًا بالزِّ اَن َیَتَعهَّـــُده بالزِّ

َمْذَهِبـــه. ومـــنهم َمـــْن یقـــول: هـــي الُمَواَفَقـــة. وخـــاَوْذُت إلـــى الَبْیـــت: َعـــِدْلت. وخاَوْذتُـــه فـــي األمـــر: 

٧داَرْیته.

: مـــا أْغنـــى عنـــه َوْثَخـــًة: وهـــ:وثـــخ- ي الطِّْیَنـــُة مـــن الَوْحـــل، وأصـــبحِت األرُض َحَكـــى الخـــاْرَزْنجيُّ

َوثْیَخًة. وهو في الطَّعام: مـا َرقَّ منـه واْخـَتَلَط بـالَوَدك، ومـن اللَّـَبِن: مـا َخثُـَر. وفـالٌن َوثْیَخـٌة مـن 

أي  الَقــْوم: أي ثَِقْیــٌل. وَمْوثُــْوخ الَخْلــِقِ◌ وُمَوثَُّخــه: َضــِعْیُفه؛ كَخْلــِقِ◌ النِّســاء. وَوثْیَخــٌة مــن النــاِس:

٨َجماعٌة ُمْجَتِمُعون. والَوثْیُخ من الرِّجال: الذي لیس بُمْسَتْحَكٍم؛ بل هو ِرْخٌو.

: الُمَغْظِغَظُة: الِقْدُر الشَِّدیدُة الَغَلیان.:غظ- ٩الخاْرَزْنجيُّ

ْبــِد. وَمرقــٌة ُتْطــَبُخ للنُّ :رغ- : الرَِّغْیَغــُة: الَعــْیُش الصــالح. وَحْســٌو مــن الزُّ َفســاء. والرَّغَرَغــُة الخــاْرَزْنجيُّ

من األْوراد: أْن َتِرَد الماء متى شاءْت، وقیل: أْن َتْشَرَب الماء كلَّ یوٍم. وكذلك في الَحْمض إذا 

  .٤/٣٥٦م.ن: ١

  .٤/٣٦٢المحیط: ٢

  .٤/٣٧١م.ن: ٣

  .٤/٣٧٨م.ن:٤

  .٤/٣٨٨م.ن: ٥

  .٤/٣٨٨م.ن: ٦

  .٤٠١/ ٤م.ن: ٧

  ٤٠٣/ ٤م.ن: ٨

  ٥٠٦/ ٤م.ن: ٩



…نصوص من كتاب تكملة العبن للخارزنجي 

١٧١

ـــل: ِإذا أصـــاَبْت َحـــْوَل المـــاِء مـــن الَحْمـــض ثُـــئم َشـــِرَبْت فِتلـــك  أْلَزْمَتهـــا إیـــاه وهـــى ال ُتِریـــُده، وقی

١ُتْخِفَیه.الرَّغَرَغُة. وأْن َتْخَبأ الشَّْيء و 

: الُمَلْغَلُغ: الطعاُم الَمأُدْوُم بالسَّْمِن.وَلْغَلَغ في كالِمه: وهو ِعيٌّ وَجَفاٌء وثِ :لغ- ٢.َقٌل فیهِ الخاْرَزْنجيُّ

٢.فیهِ 

ْرُب على ما كاَن َلیِّنًا كاللَّحم،:غشق- : الَغْشُق: الضَّ ٤.َغْشقًا: إذا َضَرَبهُ هُ َغَشقُ یقال:٣ الخاْرَزْنجيُّ

٤.َضَرَبهُ 

: الَغَسُك: ُلَغةٌ ال غسك:- ٥.في الَغَسقِ خاْرَزْنجيُّ

: نـــــاٌب َجْلَغــــاُء: أي ذاِهَبــــُة الَفم.والُمَجاَلَغـــــُة: الّضــــحُك باإلنســــانِ :جلــــغ- وجاَلْغتُـــــهُ ٦.الخــــاْرَزْنجيُّ

٨مثُل َهَبروا٧ َجْلغًا.ًا بالسَّیفِ ضَ عْ ُضهم بَ عْ ُمَواَجَهًة. وَجَلَغ بَ بهِ كاَفْحتهُ : أيْ بالسَّیفِ 

: َغبَج الماَء َیْغَبُجهُ :جغب- ٩.. والُغْبَجُة: الُجْرَعةُ : إذا َجِرَعهُ الخاْرَزْنجيُّ

:الشَّــْغُز:أْن َیْشــَغَر الرَُّجــُل بمنِطِقــهِ :شــغز- .وَشــَغْزُت َبــْیَن علــى أصحابهِ بــهِ َیَتطــاَولُ أيْ :الخاْرَزْنجيُّ

١٠:أغَرْیت.الَقْومِ 

: الُغَشاَنةُ :غشن- رامِ -ُعَماٍن ةِ بُلغَ -الخاْرَزْنجيُّ ـ: هي الُكَراَبـُة بعـد الصِّ ْرُب بالَعصـا .والَغَشـُن: الضَّ

١١.والسَّیفِ 

: ما َبِقَي من إبلهِ :غنش- ١٢.ْنُشوٌش: أي َبِقیٌَّة.وماَلُه ُغْنُشوٌش: أي َشْيءٌ غُ الخاْرَزْنجيُّ

: الَغَفُش: َغَمٌص في الَعْین.:غفش- ١٣الخاْرَزْنجيُّ

.٥١٣/ ٤م.ن: ١

  .٥١٦/ ٤م.ن: ٢

  .٥٢٧/ ٤م.ن: ٣

  .٢٦/٢٥٣تاج :ال ٤

.٤/٥٣٣المحیط : ٥

، وهــذا مـــا أكــده محقـــق ٢٢/٤٦٢((والمجالغـــُة الضــحُك باألســـنان))، ومثلــه فــي التـــاج: ٣/١٠٨وفــي القــاموس:  ٦

 ٣. لكــن جـــاء فــي القـــاموس:٣١)/ینظر:العبــاب:حرف الغـــین:)العبــاب بقولــه:((هو األ لصـــق واأللیــق بالســـیاق

))، وهذا یدل على أنَّ ما جاء في المحیط والعباب تصحیف.والَجَلَعةُ محركةٌ َمْضَحُك اإلنسانِ (( ١٤/

  .    ٥٣٤/  ٤المحیط : ٧

.٢٢/٤٦٢،ونحوه في التاج : ٣١العباب :حرف الغین :ص ٨

  .٥٣٥/ ٤المحیط : ٩

.٥٣٧/ ٤م.ن: ١٠

  .٤/٥٤٢م.ن: ١١

  .٤/٥٤٢م.ن: ١٢

  .٤/٥٤٤م.ن: ١٣
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١٧٢

::غمش- ١أوَعَطٍش.من ُجوعٍ هُ َغِمَش الرَُّجُل َغَمشًا: إذا أْظَلَم َبَصرُ الخاْرَزْنجيُّ

: َفَضْغُت الُعْوَد َفْضغًا: إذا َهشَ :فضغ- ٢.وَیْلَحنُ َیَتَشدَّقُ : إذا كانَ ِمْفَضغٌ .وَرُجلٌ ْمَتهُ الخاْرَزْنجيُّ

: َضَمَغ ِشْدُق الَبِعیرِ :ضمغ- ٣َلُم.السَّ : إذا اْنَشقَّ، وأْضَمَغهُ الخاْرَزْنجيُّ

ْفُغ: الَقْمُح، َصَفْغُت الدَّواَء َصْفغًا.:صفغ- : الصَّ ٤الخاْرَزْنجيُّ

: ُیقــالُ :صــغب- ْغباٌن.والَمْصــَغَبُة: ُلَغــٌة لَبْیَضــِة الُبْرُغــوِث والَقْملــِة: ُصــَغاٌب، وَجْمُعــه صِ الخــاْرَزْنجيُّ

٥ِصَغاٌب.الَمْسَغَبِة، ِصْبَیةٌ في 

:غدس:- ٦.: ُكْنَیُة الذََّكرِ أبو الَغْیداسِ الخاْرَزْنجيُّ

: َنَغَزهُ :نغز- ٧.ُجَل: َطَعْنَتهُ : بمعنًى. وَنَغْزُت َبْیَنهم: أغَرْیَتهم. وَنَغْزُت الرَّ وَنَزَغهُ الخاْرَزْنجيُّ

: خُ :زبغ- ٨.وِحْدثاِنهِ ِتهِ ُجْملَ بِ : أيْ ْذُه ِبَزَبِغهِ الخاْرَزْنجيُّ

: الطَّغْ :طغر- ٩وهو االْسِتالُب.ُلَغٌة في الدَّْغرِ :رُ الخاْرَزْنجيُّ

١٠َیْخِطُر بهما.: أيْ َمرَّ َیْغِطُر ِبَیَدْیهِ :غطر-

: الطُّْوغاُن: البازي الكبیر، وَجْمُعهُ :طغن- ١١َطواِغْیُن.الخاْرَزْنجيُّ

: َعْیٌش َغْیَدٌل: أيٌ :غدل- ١٢ناِعٌم.الخاْرَزْنجيُّ

: الدَّ :دفغ- ١٣: تْبُن الذَُّرِة.ْفغُ الخاْرَزْنجيُّ

: یقولون إذا َحمَُّقوا الرُجَل: یا أبـا َدْغفَـاَء َولِّـْدها َفقَـارا: أي شـیئًا ال رأَس لـهُ :دغف- وال  الخاْرَزْنجيُّ

١ْفها ما ال ُتِطیُق وال یكون. والدَّْغُف: األْخُذ الكثیر.َذَنب، والمعنى: َكلِّ 

  .٥٤٦/ ٤م.ن: ١

  .٤/٥٥٤م.ن: ٢

  .٦٠حرف الغین:، ومثله في العباب:٥٥٨/ ٤م.ن: ٣

  .٢٦ـ٨/٢٥، واستدرك على الخلیل في التهذیب:٥/٨المحیط: ٤

.٨/٢٧، واستدرك على الخلیل في التهذیب:٥/١٠المحیط: ٥

  .١٦/٣٠١، والتاج:٣٠٦، ومثله في العباب:حرف السین:٥/١٢المحیط: ٦

  .٥/٢٧المحیط: ٧

  .٢٩ـ٥/٢٨م.ن: ٨

.٨/٥٦، واستدرك على الخلیل في التهذیب: ٥/٣٠م.ن: ٩

))، ولیس في الكلمَتْیِن كبیُر طائلٍ ، وعلق ابن عباد على هذه المادة والمادة التي قبلها بقوله: ((٥/٣٠المحیط: ١٠

  .٨/٥٦واستدرك على الخلیل في التهذیب:

.٥/٣٢المحیط: ١١

: هــو مـن العــیش: الواســ..، كحیــدر.الغیــدل((ب) وفیـه ( ٨/٤١، وینظـر التــاج:٥/٤١م.ن: ١٢ ع وقـال الخــاْرَزْنجيُّ

))الرغد، كما في العباب

أهمله اللیث.وقال أبو مالـك: الـدَّْفغ: حطـام الـذَُّرِة ُنسـافتها.رواه (، وفیه:(٨/٧٦، وینظر التهذیب:٥/٤٣المحیط: ١٣

))إبن درید له وهو صحیح.
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١٧٣

: َرُجٌل غُ :غدب- ٢. والُغْدَبُة: َلْحَمٌة غلیظٌة في اللَّهاِزم.َغلیٌظ كثیُر الَعَضلِ ُدبٌَّة: أيالخاْرَزْنجيُّ

: َبْغداُد بدالیِن ُمْهَمَلَتْیِن.بغد:- ٣َحَكى الخاْرَزْنجيُّ

:أْغَنَتهُ :غنت- .وأْغِنْت دابََّتَك: .وَغَنَت َنْفسًا في الشُّْربِ ى َغِنَت َغَنتًا:أي أْهَلَكهُ إْغناتًا حتّ الخاْرَزْنجيُّ

٤ِرْعها.أشْ 

: َغَمــَت َنفســًا: إذا قــاَل برأِســهِ :غمــت- ــْربِ فــي المــاءِ الخــاْرَزْنجيُّ .وُغِمَت مــن الــَوَدك: إذا عنــد الشُّ

٥.َیْغُمُته: إذا أْتَخَمهُ عامَ الطَّ َتهُ مَ أْسَنَقه. وغَ 

ـــُل: أْكثَـــَر الكـــالَم َوخَ :غـــذر- .وَغْیَذَر الرَُّج : الَغْیـــَذَرُة: الشَّـــرُّ ـــه َلَكِثیـــُر الَغَیـــاِذر. الخـــاْرَزْنجيُّ لَّـــَط، وٕاَن

٦َغَیاِذْیرُ والَغْیَذاُر: الِحَماُر، وَجْمُعهُ 

:الـــذََّلُغ فـــي َشـــَفِة االنســـانِ :ذلـــغ- اْنَقَلَبـــْت،  :أي، َذِلَغـــْت َشـــَفُتهُ فـــي ِمْشـــَفِر الَبِعیـــرِ :كالَهَدلِ الخاْرَزْنجيُّ

لـذي ُیْمـذي، والِمـْذلُغ ِمْثُله.والـّذاِلُغ: َلقَـُب اإلنسـاِن فـي َذْلغاُء. واألْذَلِغّي: الذََّكُر اواألنثى فهوأْذَلُغ،

ُســْوِء ضــحِكه.والذَّلُغ: األْكــُل ِلَمــا الَن. واالْنــِذالُغ: إْرطــاُب النَّخــل.وَذَلَغ الرَُّجــُل الطَّعــاَم: إذا أَكَلــه 

٧ٌء. وَذَلْغُت الطَّعاَم: َسْغَسْغته.أْكًال َقبیحًا. وأْرض ُمَتَذلَِّغٌة. وأْمٌر ذالغ ُمَتَذلٌِّغ: أي لیس ُدْوَنه َشيْ 

٧َسْغَسْغته.

: إنَّ :غنذ- ٨.تْ دَ نَ منهم وقد غَ رُ خَ سْ ري بهم وتَ غْ دي بالناس: أي تُ نْ غَ تُ لَ النةُ فُ الخاْرَزْنجيُّ

: ُثُروُغ الدَّْلِو وُفُروُغهُ ثرغ:- ٩واِحٌد، وُهما َمَصبُّ الماِء َبْیَن الَعراقي والَغْرِب.الخاْرَزْنجيُّ

: َفَثْغُت رأَسهُ الخارْ :فثغ- ١٠.: ِمْثُل َشَدْختُ َزْنجيُّ

ــَب َبَیــاُض َشــعِر الــرأسِ :غــثم- : إذا َغَل . وَنْبــٌت فهــو أْغــَثُم. وكــذلك مــن الِجبــالِ َســَواَدهُ الخــاْرَزْنجيُّ

وقَـَثَم: هُ . وَغـَثَم لـٌط لیس ِبَجیٍِّد.وَتَرْكُت الَقْوَم في َغْیَثَمٍة: أي في قتاٍل واْضِطرابٍ َمْغُثوٌم: أي ُمَخلَّ 

ــــــــــــــًة مــــــــــــــن المالِ  ــــــــــــــُة : َطعــــــــــــــامٌ أْعطــــــــــــــاُه ُدْفَع ــــــــــــــلُ .والَغِثْیَم ــــــــــــــَرادٌ فیــــــــــــــهِ ُیْطــــــــــــــَبُخ وُیْجَع ١١ .َج

: الَغَرُن: السََّرطاُن، وقیل: َذَكـُر الِعْقبـاِن، وَجْمُعـه أْغـَرانٌ :غرن ـِعیُف. الخاْرَزْنجيُّ . والَغـِرُن: الضَّ

  . ٨/٧٦، واستدرك على الخلیل في التهذیب : ٥/٤٣المحیط: ١

  .٥/٤٤م.ن: ٢

  . ١/٤٥٦معجم البلدان : ٣

.٥/٤٨المحیط: ٤

  .٥/٥٠م.ن: ٥

  . ٥/٥٢م.ن:٦

  .٥/٥٣م.ن: ٧

  .٥/٥٤م.ن:٨

  .٥/٥٧م.ن: ٩

  .٥/٥٩م.ن: ١٠

  .٥/٦٢م.ن: ١١
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، ُویَشـدَُّد النُّـوُن منـه. وهـو الُحْمـُق أیضـًا، مـن قَـْولهم: ضِ والِغْرَیُن: الطِّیُن الرَّقیُق في أْسـَفل الَحـوْ 

َبِد من الَغَضب.وما َطفا فَـْوَق المـاء : أي بُحْمِقهِ َرماني ِبِغْرَیِنهِ  .وهو َیْرمي َعَليَّ بالِغْرَیِن: أي بالزَّ

١: ِغْرَیٌن .وٕاذا َیِبَس الَعِجیُن على الَقْرِو قیل: قد َغِرَن.اءٍ ثَ من َزَبٍد أو غُ 

: َعــْیٌش رابــغٌ :ربــغ- ــْوُم: أْوَردوا ُكــلَّ ســاَعٍة الخــاْرَزْنجيُّ ــَغ الَق ــُغ: َســَعُة الَعــْیش. وأْرَب َب : أي راِفــٌه. والرَّ

َباَغـُة. والرَّ  َبـُغ: التـُّراُب إِبَلهم وَمواِشَیهم. وأْرَبْغُت اِإلبَل. واألْرَبُغ: الكثیُر من كلِّ َشْيٍء، واالْسُم الرَّ

بُغ من الرِّجال: الفاِجُر الماِجُن.بِحْدثاِنهِ : أيْ ْذُت الشَّْيَء بَرَبِغهِ الُمَدقَُّق.وأخَ  ٢. والرَّ

: الَمَراغــُة: َرْدَهـٌة ألبــي بكـر؛ ولــذلك قـال الفــرزدُق فـي مواضــَع مــن مـرغ:- َمَراَغــُة: قـال الخــاْرَزْنجيُّ

٣ابن الكوفِة.شعرِه: یا ابَن المراغِة نسبُه إلى هذا الموضِع، كما یقاُل: ابن بغداد و 

ْغــــُت كالمــــًا َتْرِمْیغــــًا: أي َلَفْقتــــهُ :رمــــغ- : رمَّ .ْدمِ ، والطَّعــــاَم بــــاألُ بالــــدُّهنِ هُ .وَرمَّْغُت رأَســــالخــــاْرَزْنجيُّ

٤.نحِوهِ و ِبَیِدَك كاألِدْیم : أي َعَرْكَتهُ وَرَمْغُت الشَّْيَء أْرَمُغهُ 

ــباِب،: غلــن- ــُن: ِزیــادُة الشَّ : الَغَل ــَن الَشــبابُ الخــاْرَزْنجيُّ ــُل َغــال-قــد َغَل : أي اْزداَد وهــو فــي -ِمْث

٥.وكثرِتهِ ِتهِ ُغَلَواِنِه وُغَلوائه: أي ِشدَّ 

: فــالٌن َلِغْیــُف فــالٍن:أي َســِجْیُره وَصــِدْیُقه، وهــو ُیالِغُفــه: أي ُیداِخُلــه، وَجْمُعــه  :لغــف- الخــاْرَزْنجيُّ

ــْبُح الُمعامَ  ــُة:الَقْوُم َیُكوُنــون ُلُصوصــًا ال َحِمیَّــَة لهم.وألَغــَف ُلَغَفــاُء. واِإلْلَغــاُف: الَجــْوُر وُق َلِة.والُمْلِغَف

:إذا َلَحــَظ بهــا َلْحظــًا ُمَتتاِبعــًا،وَلَغَف ِمْثُلــه. واللَّْغــُف: الَعِصــْیَدُة. وُكــلُّ َشــْيٍء ِرْخــٍو. واللَِّغْیَفــُة: بَعْیِنــهِ 

٦من َشْيٍء: كأنَّه أراَد أْطَعَمني.ألُدَم.وألَغَفني فالٌن ُلْغَفةً الَخِزْیَرُة. وهو َیْلُغف

: النَّْفُغ: النَّْفُط بالیِد من الَعَمل، َنَفَغْت َیُدهُ :نفغ- ٧ُنُفوغًا وَنْفغًا.الخاْرَزْنجيُّ

، َزَغا َیْزغو.: زغو- : الزَُّغاُء: ُبكاُء الَصبيِّ ٨الخاْرَزْنجيُّ

: داَغُه الَحرُّ َیُدْوُغهُ دوغ:- القَـْوُم: ْوغاٍت: أي َفَساٍد.وداغَ . وهو صاِحُب دَ غًا: أْفَسَدهُ وْ دَ الخاْرَزْنجيُّ

: َبـْرٌد عنـد اْنِقضـاِء الَصـْیِف. وُحْمـٌق -أیضـاً -م الَمَرُض، وهم في َدْوَغٍة من الَمَرض. وهـوهُ َعمَّ 

٩أیضًا. وداَغ الطَّعاُم: َرُخَص.وداَغ الَقْوُم َبْعُضهم إلى بعٍض في الِقتال: أي اْسَتراحوا.

  .٥/٦٥المحیط: ١

  .٧٧/ ٥م.ن: ٢

وقـد علـق یـاقوت علـى قـول الخـاْرَزْنجّي بقولـه :((وهـذا خلـٌف مـن القـول والـذي ذهـب إلیـه  ٥/٩٣معجم البلـدان : ٣

یها.))الحذاق أن المراغة :األتان فكان ینسبه إل

.٥/٨٢المحیط ٤

  .٥/٨٣م.ن: ٥

  . ٨/١٣٦، واستدرك على الخلیل في التهذیب:٨٥:/٥م.ن: ٦

  .٩٢ـ٥/٩١المحیط: ٧

  .٥/١١٠م.ن: ٨

.١١٥ـ١١٤/ ٥م.ن:  ٩



…نصوص من كتاب تكملة العبن للخارزنجي 

١٧٥

: الدَّْغَیـــــــــُة: الكلمـــــــــُة الَقِبیحـــــــــُة ومـــــــــا ُوِجـــــــــَد علیـــــــــه َدْغَیـــــــــٌة: أي َعْثـــــــــَرٌة.:دغـــــــــى - ١الخـــــــــاْرَزْنجيُّ

: الُمْغتاذُ :غیذ ٢ُلَغة في الُمْغتاظ.:الخاْرَزْنجيُّ

- :الَوثْیَغُة:الدُّْرَجــُة للّناقَـِة،وَوَثْغُتها أِثُغها.وَوَثْغــُت َرْأَســه:ِمْثُل َفَلْغــتُ :وثــغ ،فهو َموثْوٌغ.وهــو الخاْرَزْنجيُّ

أیضًا:ِشــْبُه الَمْكُســوربالَعَمل.وَثِرْیَدٌة َمْوُثوَغــٌة ووثْیَغــٌة:وهو أْن ُیــَردَّ َبْعُضــهاعلى بعٍض.وَوثْیَغــٌة مــن 

3الَمَطِروَوْثَغٌة:أي َقِلیٌل 

ــوغ:- ــل ــْيَء فــي َفِمــَك ثــم َتْلِفَظــه، الغــُه َیُلْوُغ ــِدْیَر الشَّ : اللَّــْوُغ: أْن ُت الیــغٌ ه. وهــو ســایغٌ الخــاْرَزْنجيُّ

٤وَسیٌِّغ َلیٌِّغ.

: فاَغِت الرائحُة َتُفْوُغ.:فوغ - ٥الخاْرَزْنجيُّ

: البَ :بغــو- ــُع النَّْخــلِ الَقَتــاد أوَّ رُ ْهــُة: زَ وَ ْغــالخــاْرَزْنجيُّ فهــو َبْغــُوُه؛ مــا داَم َل مــا َیْخــُرُج.وٕاذا اْنَشــقَّ َطْل

٦أْبَیَض.

: غَوْبُت اللَّ :غوب- ْبُتهُ الخاْرَزْنجيُّ ٧: بمعنًى إذا َصیَّْرَته رائبًا.َبَن وَروَّ

:الَمْغُي في األِدیِم: الرََّخاَوةُ :مغى- ما لیس فیهِ ، َتَمّغى َتَمغِّیًا.وفي اِإلنساِن:أْن تقوَل فیهِ الخاْرَزْنجيُّ

٨ًال وٕاّما جاّدًا.إما هازِ 

: َجقَّ الطائُر: إذا َذَرَق.:جق- ٩الخاْرَزْنجيُّ

ُت.الخارْ :صق- : أي ُیَصوِّ : الِحْرَباُء َیِصقُّ وَیِصرُّ ١٠َزْنجيُّ

: َسْقَسَق الطائُر َسْقَسَقًة: إذا َذَرَق وفي َزْجِر الثَّور: ِسْق ِسْق.:سق- ١١الخاْرَزْنجيُّ

  . ١١٥/ ٥المحیط : ١

  .٥/١١٨م.ن: ٢

  .٥/١٢١م.ن: ٣

  .٥/١٣٣م.ن: ٤

.٥/١٣٩م.ن: ٥

.٥/١٤٣م.ن: ٦

  .٥/١٤٤م.ن: ٧

  .٥/١٤٦م.ن: ٨

القــاف والكــاف ال یجتمعــان فــي كلمــة (. وعلــل الخلیــل إهمالــه بقولــه:(٢٥/١٢٨ومثلــه فــي التــاج:،٥/١٧٩م.ن: ٩

بــــة مــــن كـــالم العجــــم، وكـــذلك الجــــیم مــــع القـــاف ال یــــأتلف إال بفصــــل الزم ))واحـــدة إال أن تكــــون الكلمـــة معرَّ

  .٨/٢٤٥، وینظر:التهذیب:٥/٥/العین:

ـــاج: ٥/١٨٨المحـــیط: ١٠ ـــه ((٢٦/٣٦، وینظـــر الت ـــاءُ رْ الحِ قَّ َصـــ، وفی ـــقُّ ِصـــیَ ب ـــنْ ِم ـــهُ بَ رَ َضـــدِّ َح الجـــوهري ، أهمل

)).تَ بمعنى صوَّ رَّ قال: أي صَ -في تكملة العین -وصاحب اللسان، ونقل الصاغاني عن الخاْرَزْنجيُّ 

: َس◌ِ ، وفیـه ((٢٥/٤٥٣، وینظر:التاج:٥/١٩١المحیط: ١١ یفتحـان ویكسـران: زجـرٌ قْ َس◌ِ قْ . وقـال الخـاْرَزْنجيُّ

).)للثور



عامر باهر أسمیر الحیالي

١٧٦

: َقَرٌب َتْقتاق وتَُقاِتق: أي َسـِریٌع وُمَتْقتِـٌق : َشـِدیدٌ :تق- ْیِر: الَعِنیـُف. . والتَّْقَتقَـُة فـي السَّـالخاْرَزْنجيُّ

ــُق: -بالتــاء هـــوَتَتْقَتْقــُت مــن الَجَبــل: اْنَحــَدْرت. وَتْقَتَقــْت َعْینُ  : غــاَرْت وهــو بــالنُّون أْعــَرُف. والُمَتْقِت

التامُّ الدائُم.
١

: ُقظَّ :قظ- ٢كظَّ. اْمَتأل، ِمْثلُ : أيْ َبْطُنهُ الخاْرَزْنجيُّ

: َرُجٌل َذْقَذاٌق: لل:قذ- ٣َحِدیِد اللِّساِن فیه عجلٌة.الخاْرَزْنجيُّ

: الدَّْوَشُق: الَبْیُت لیَس :دشق- ٤بَعِظیٍم وال َصِغیٍر.الخاْرَزْنجيُّ

: الشّ :شذق- ٥.یذاقٌ وشِ قٌ ذَ وْ شَ أیضًا، بهِ قُ ذَ یْ جِّ ، والبَ ارُ وَ : السِّ قُ ذَ وْ الخاْرَزْنجيُّ

:الَقْشــَواُن مــن الرِّجــال: الَقلیــُل اللَّ :قشــن- ــِوْیَنةُ الخاْرَزْنجيُّ ــُة الِجْلــَدِة مــن اِإلبــلِ ْحم.والَقْش ِقْیَق : هــي الرَّ

یَِّقُة الَفم. ٦الضَّ

: لم ُیَقنَّ :قنش- لم ُیَقتَّْر ولم ُیْنَقْص، واْسَتْشَهَد بَقْول األْسَوِد بن َیْعُفر:نا: أيْ ْش َعَددُ الخاْرَزْنجيُّ

٧ْبنا لم ُیَقنَّْش َعِدْیُدنا.إذا آَب أُ -

: الشَّْقُف: الَخَزف. ودْرُب الَشّقاِفْیَن بِمْصر َمعروٌف. ودْرُب الشِّّقاِف أیضًا.:قفش- ٨الخاْرَزْنجيُّ

: الشََّقُم من التَّْمِر: ِجْنٌس أْسَوُد، الواحدةُ :شقم- ٩.ةٌ مَ قَ َشَقَمٌة، والنَّْخَلُة شَ الخاْرَزْنجيُّ

ْرَقةُ :صرق- : الصَّ ١٠: َصْرَقُة الَحِریر، وهو َمْقلوٌب من السِّین.-ء بَجْزم الرا-الخاْرَزْنجيُّ

مـن ، وقیل: هو َرشُّ الماِء على الـذََّكِر بعـد الفَـراغِ : اإلْفَراُط فیهِ ةِ نَّ واْنِتقاُص الماِء في السُّ :نقص-

: ولعلَّهُ .الُوُضوءِ  ١١.ءِ ؛ ألنَّ النَّْفَض النَّْضُح بالماَتْصِحیٌف وهو االْنِتفاُض قال الخاْرَزْنجيُّ

: الَقْیصاَنُة: َسَمَكٌة َصْفراُء ُمْسَتِدیرٌة.:قصن- ١٢الخاْرَزْنجيُّ

ــلُ :صــمق- ــَمَقُة مــن اللَّــَبن: ِمْث :الصَّ ــْقَرِة وهــي التــي َذَهــَب َطْعُمهــا. ومــاٌء ُمْصــِمٌق، الخاْرَزْنجيُّ الصَّ

ــــــــُل  ــــــــذي ال یْأُك ــــــــائُم ال ــــــــَبٌن كــــــــذلك. واإلْصــــــــَماُق: الُخْبُث.والُمَصــــــــمُِّق: الق ــــــــَرُب فهــــــــو وَل وال َیْش

١٣.وأْوثَْقُتهُ ُمَتَحیٌِّر.وأْصَمْقُت الباَب: أغَلْقُته، وقیل: ردْدُتهُ 

  .٢٠٠ـ٥/١٩٩المحیط: ١

.٥/٢٠١م.ن: ٢

  .٥/٢٠٣م.ن: ٣

: هو البیت لیس بكبیر وال صغیروفیه : (( ٢٥/٢٨٧، وینظر : التاج : ٥/٢٢٩م.ن: ٤ ).)وقال الخاْرَزْنجيُّ

  .٨/٣١١، واستدرك على الخلیل في التهذیب:٥/٢٣١المحیط: ٥

  .٥/٢٤١المحیط: ٦

وایة المعروفة: لم ُیَفتَّْش سود بقوله : ((،وعلق ابن عباد على قول األ٢٤٢ـ٥/٢٤١م.ن: ٧ )).والرِّ

  .٨/٣٣٣، واستدرك على الخلیل في التهذیب:٥/٢٤٣م.ن: ٨

  .٥/٢٤٨المحیط: ٩

  .٥/٢٦٤م.ن: ١٠

  .٥/٢٦٩م.ن: ١١

  .٥/٢٧٠م.ن: ١٢

  .٨/٣٨٥، واستدرك على الخلیل في التهذیب:٥/٢٨٠م.ن: ١٣



…نصوص من كتاب تكملة العبن للخارزنجي 

١٧٧

: السَُّقْیَدُة: الُحمََّرُة من الطَّیر، وَجْمُعها ُسَقٌد وُسَقْیَداٌت .:سقد- ١الخاْرَزْنجيُّ

: السَّوَذُق: الُقْلُب والسَِّوار.:سذق- ٢الخاْرَزْنجيُّ

: الزَّ الخاْرَزنْ :زقر- ٣ْقِر.في الصَّ ْقُر ُلَغةٌ جيُّ

َواِقْیُل: َزَواِقْیل الشَّ :زقل- : الزَّ .والَعمـائمِ الَقالنـسِ ؛ وهو أْن ُتْخَرَج الشُّعوُر مـن تحـتِ رِ عْ الخاْرَزْنجيُّ

ــــُل. وقَــــُة الَزْوَقِلیَّــــُة: إذا أُ امــــوالعمَ  ْق ــــَي َطَرُفهــــا. والَزَواِقْیــــُل: اللُُّصــــوُص، وكــــذلك الزُّ ْوٌم بناِحَیــــِة ْرِخ

یُِّق. یَِّقُة والَمكاُن الضَّ ٤الَجِزْیَرة.والًزِقْیَلُة: ُیوَصُف بها السِّكَُّة الضَّ

: َزَمَق الُقْفَل والتاُبوَت َیْزُمُق: أي َیْكِسُر. واللُِّص َیْزُمُق الُقْفَل زْمقَـَا: أي َیْفَتُحـه. :زمق- الخاْرَزْنجيُّ

٥وما أْغنى َعني َزَمَقًة: أي َشْیئًا. وَزَمَق ِلْحَیَته: َنَتَفها.

ْذُل الــذي ال َخْیــَر فیــه. وُقْمــَزٌة :قمــز- : الَقَمــُز: الــرَّ ــٌة وَقَمــْزُت الخــاْرَزْنجيُّ مــن َتْمــر وُقَمــٌز : أي ُكْتَل

٦الشَّْيَء: إذا َجَمْعَته بَیِدَك. والُقَمُز من الَحصى: نحُو الُكَثِب.

:َذَقَط التـَّْیُس والطـائُر وَقفَـَط:أي َسـِفَد.وَتْیٌس َذِقـٌط . وتَـَذقَّْطُت الَخَبـر: أَخْذتـه َشـْیئًا :ذقط- الخاْرَزْنجيُّ

وُذَقْیٌط: أي َخبیث.والذَُّقَطُة: َسْلُح الُذَباب في اللَّْحم، وَلْحٌم َمـْذُقْوٌط .والـذَّْقطاُن فَشْیئًا.وَرُجٌل ُذَقَطةٌ 

٧والذَِّقُط: الَغْضباُن.

ــاطُ :بقــط- ــاُط: ِقْشــُر الَهِبیــِد. والُبَق : الُبّق ــٌط مــن -ُمَخفَّــٌف -الخــاْرَزْنجيُّ : َقْبَضــٌة مــن األِقِط.وبهــا ُبَق

ُقوَن.وفي الَمَثلَمْرَتٍعٍ◌: أي ُعْشٌب  ِقیـه ٨وَبْقٌل ُمَتَفرٌِّق. وهم َبَقٌط: أي ُمتفرِّ : "َبقِِّطْیِه ِبِطبِِّك " أي َفرِّ

ِقیـــه بِرْفِقـــِك. وأعطـــاني َحّقـــي ُمَبقِّطـــًا.والتَّْبِقْیُط فـــي الكـــالم والَمْشـــي: اِإلْســـَراُع.وَتَبقَّْطُت الَخَبـــَر:  َفرِّ

٩تُّه به.أَخْذُته َشْیئًا َشْیئًا. وَبقَّْطُته بكالٍم: َبكَّ 

:اْنثَـــَدَقْت ُبطُــوُن الشاء:اْســـَتْرَخْت. والثـَّـ:ثــدق- ْدُق للمـــاء والَخْیــل: اِإلْرســـاُل، ثَــَدَق الرُجـــُل الخاْرَزْنجيُّ

ــُدوا. وَوَجــْدُتهم مُ  ــَل: أْرَســَلها.واْنَثَدَق علیــَك النــاُس: إذا اْنَه ْنثَــِدِقیَن: أي ُمِغیِریَن.وثَــَدْقُت َبْطــَن الَخْی

١٠فیه ِمَیاٌه ..وثاِدٌق : واٍد في داِر ُعَقْیلٍ َقْقُته؛ فأنا ثاِدقٌ الشاِة: أي شَ 

.٨/٣٩٤، استدرك على الخلیل في التهذیب:٥/٢٨٥المحیط: ١

  .٥/٢٨٦المحیط: ٢

  .٨/٤٢٧، استدرك على الخلیل في التهذیب:٥/٣٠٤م.ن: ٣

  .٨/٤٣٤، ونحوه في التاج:زقل، واستدرك على الخلیل في التهذیب:٥/٣٠٦المحیط: ٤

.٤١٦ـ٢٥/٤١٥، وینظر: التاج:٥/٣١٢المحیط:٥

  .٨/٤٤٠، واستدرك على الخلیل في التهذیب:٥/٣١٣المحیط: ٦

ـــاج:  ي، وفـــ٦٤العبـــاب:حرف الطـــاء: فـــي ه، ونحـــو ٥/٣١٤المحـــیط:٧ ـــیط، كهمـــزة  .١٩/٢٩٥الت ورجـــل ذقطـــة وذق

. ولحم مذقوط: فیه ذقط الذباب، عنه أیضا. وأمیر، أي خبیث، نقله الخاْرَزْنجيُّ 

  .١/٩٩ینظر:مجمع األمثال: ٨

.٥/٣٣٥المحیط: ٩

.٩/١٨، وینظر:التهذیب:٥/٣٤٠م.ن: ١٠
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: َدَقَن في َلْحيِ :دقن- ١.وَحرمهُ ، وكذلك إذا َمَنَعهُ : إذا َضَرَب فیهِ ُجلِ الرَّ الخاْرَزْنجيُّ

: ُرِوَي لنـــــا َبْیــــُت َحّســــان:مــــدق- ألصـــــمعُي:وَرواه ا، بَخَنـــــاِدیَق كأْمــــَداق الَمــــال:٢الخــــاْرَزْنجيُّ

ـــــْخرَة یْمـــــُدُقها َمـــــْدقًا...قال الخـــــاْرَزْنجيُّ فـــــي ، ٣كِجنـــــاِن الَمـــــال. -تكملـــــة العـــــین -َمـــــَدَق الصَّ

٤أْي:َكَسَرها.

ر جماعـةُ ، واآلخـرُ قِ یا وهو التَّ وْ رَ قال الخاْرَزْنجيُّ في تكملة العین:أحدهما الكَ ُر:التَِّقَرُة والتَِّق◌ِ تقر:-

٥.ةُ رَ قِ وهي التَّ لِ ابِ وَ التَّ 

: َنَقتُّ الَعْظَم َنْقتاً :نقت- هُ هـِمْثُل َنَقوت-الخاْرَزْنجيُّ ٦.: إذا أْخَرْجُت ُمخَّ

َواذق: ما ُطبَخ من َلْحٍم وُخِلَط بأْخالِطه، وهو ُمَعرٌب، الواحدُة َرْوَذق.:قذر - : الرَّ ٧الخاْرَزْنجيُّ

٨جيُّ األْذَلُق:ُحَفٌر وأخادیُد.قال الخاْرَزنْ ذلق:-

: القَ :قلذ- ٩، وَبْهَمٌة َقِلَذٌة.حّتى َیْقُتَلهُ كالَقْملِ ُذ: َشْيٌء َیْعَلُق بالُبْهم ال ُیفاِرُقهُ لَ الخاْرَزْنجيُّ

ــ:بــذق- ــَفر، والَب الَقِصــیُر ُبــُذْوٌق. وقیــل: هــوأیضــًا، وَجْمُعــهُ قُ ذْ الخــاْرَزْنجيُّ الَبْیــَذُق: الــدَِّلْیُل فــي السَّ

١٠.لَخِفْیُف.والُمَبذَِّقُة: الذي كالُمه أْفَضُل من ِفْعِلهِ ا

َقَفُة والّراِقُف: الرِّْعَدُة، أْرِقَفْت َیُدهُ :رقف- : الرَّ ١١.وَلْحَیاهُ الخاْرَزْنجيُّ

ـــل- ـــوَ :قن ـــُل ال ـــُل الـــوافي الِجـــَزاُف. وهـــو مـــن الرِّجـــال: الثَِّقْی ـــُل: الَكْی : الَقْنَق ـــه الخـــاْرَزْنجيُّ ْطِء، وَجْمُع

١٢َقناِقُل.

: الُفْقــــُل: َســـَمَكٌة َمْســـُموَمةٌ :فقـــل- ِفَقلَـــٌة.والُفْقل: قَـــْدُر اِإلْصــــَبع. . ال ُتْؤَكـــُل، والجمیــــعُ الخـــاْرَزْنجيُّ

ــــُل: التْذِرَیــــُة بالِمْفَقلَــــِة وهــــي الِمــــْذَراُة. وَفَقلُــــوا أْرَضــــهم: إذا َرَفُعــــوا الــــدِّقَّ عنهــــا بالِمْفَقلَــــِة  ثــــمَّ والَفْق

١َنَثُروه.والَفَقاُل: ثَْقُب الُقؤْوس. وأْرٌض كثیرًة الَفْقل: أي الرْیع.

  .٣٥٢ـ٥/٣٥١المحیط: ١

  .)١٤٥، الهامش(٥/٣٥٩وفیه:  بخناطیَل كِجنَّان المال    /وینظر:المحیط:، ١/٦٧ینظر:دیوانه: ٢

  .٥/٣٥٩المحیط: ٣

  .٢٦/٣٨١التاج : ٤

دون أن ینســب إلــى الخــاْرَزْنجيِّ ، ولعلــه مــن قبیــل  ٥/٣٦٢ذكــر الــنص نفســه فــي المحــیط: د، وقــ١٠/٢٨٩م.ن: ٥

السهو.

.٩/٥٩ن أبي تراب عن أبي العمیثل:، واستدرك على الخلیل في التهذیب روایة ع٥/٣٦٧المحیط: ٦

  .٢٥/٣٣٤، ونحوه في التاج:٥/٣٧٣المحیط: ٧

  .١/١٣٢معجم البلدان: ٨

  .٥/٣٧٤المحیط: ٩

.٢٥/٣٧، ونحوه في التاج:٣٧٧ـ٥/٣٧٦م.ن: ١٠

  .٥/٤٠٣المحیط: ١١

  .٥/٤٢٣م.ن:١٢
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ِغیُر، وهو ُمَعرٌب.:قوش- : الُقَواَشُة: ما َیْبقى في الَكْرم َبْعَدما ُقِطَف.والُقْوُش: الصَّ ٢الخاْرَزْنجيُّ

: األَیاِسُق: الَقالئُد، ولم ُیْسَمْع لها بواحِ :یسق- ٣َدة، وال ُیْدرى اْشِتقاُقها.الخاْرَزْنجيُّ

َق :دوق- ــَدوَّ ــُدْوُق َدَواَقــًة، وَت ــُك ُحْمقــًا، وقیــل: هــو إتبــاع المــائِق، وهــو َی : الــّدائُق: الهاِل الخــاْرَزْنجيُّ

ُجـــُل: إذا َحـــدََّد النََّظـــَر إلـــى الرَُّجـــل بُحْمـــٍق.وَداَق مـــن أیضـــًا. وفیـــه َدْوَقـــٌة: أي ُحْمـــٌق. . وأَداَق الرَّ 

ـالنَِّبیْ  : أي َعـَدَل عنهـا ِحـْیَن هِ ِذ ما َخُثَر منـه.وٕانَّ فـیهم َلَدْوقاِنیَّـًة. وداَق الَفصـیُل مـن اللَّـَبِن عـن أمِّ

َسِنَق.وَمَتاٌع دائٌق بائٌق : ال َثَمَن له ُرْخصًا وَكَسادًا.وِدْیَقْت َغَنُمَك فهي َمُدْوَقٌة: إذا أَخَذها األبى 

َل.وَمَداُق الَحیَِّة: َمَجاُلها.وأَداَق الناُس بالَمكان: أطاُفوا بـه. واْنـَداَق وهو داٌء ُیِصْیُبها من َشمِّ الَبوْ 

٤َبْطُن االنساِن: اْنَتَفَخ.وداَق الماُل: ُهِزَل. والدَّْوَقُة: الَفَساُد.

ــْیُل ُتَرابــًا علیــه فــال َتأُكُلــه الــنَّ ..:فقــأ- َعُم، َتْفَقــأ َفْقــًأ .وَفَقــأت الُبْهمــى والَنْبــُت: إذا َحَمــَل الَمَطــُر أو السَّ

٥َوُفُقْوءًا، وهو من فاِقىَء الُبْهمى.وَحكاه الخاْرَزْنجيُّ بتقدیم القاف على الفاء.

وذكـــــــر الُبشـــــــتيُّ أنَّ عبـــــــد الملـــــــك بـــــــن مـــــــروان قـــــــال لشـــــــیٍخ مـــــــن َغَطفان:صـــــــف لـــــــي قرمـــــــد: -

ــــنةً  ْفَغْیِن)) قــــال الُبشــــتيُّ ٦النســــاَء.فقال:((ُخْذها ُمَلسَّ ٧: الُمَقْرَمــــَدُة: المجتمــــُع قصــــُبها.ُمَقْرَمــــَدَة الــــرُّ

: ال:زك ُمَقاَرَبــُة الَخْطـِو، َزك الَبِعیــُر َیــُزك َزِكْیكـًا.وَزكَّ الُغــالُم: إذا َمشــى َفَعــدا. :ِكْیــكُ زَّ الخـاْرَزْنجيُّ

ْكَزاَكـةُ  ى فـالٍن: علـ مـن النِّسـاء: الَعِظیمـُة الَعُجـِز. . وفـالٌن زاكٌ وَزْكَزْكُت في الَمْشي َزْكَزَكـًة. والزَّ

ـــــمُّ أي َغْضـــــَبانُ  ـــــُة: الَغ ـــــْوُك: المآلُن.والزُّكَّ . والَمْزُك ـــــِزكٌّ ـــــْیُظ. . واِإلْزكـــــاُك: الَغَضـــــُب، وهـــــو ُم والَغ

واِإلْزكاُك: من قولهم أْزَكْكُت على هذا الرَّأي: أْصَرْرُت واْسَتْوَلْیُت علیه. وكذلك إذا اْسَتْبَدْدَت به 

ــُه المــاُء ُدْوَن َغیِرك.والرَُّجــُل إذا كــاَن ح ْرُع: اْمــَتأل واْرَتــوى. وَزكَّ اِقنــًا: هــو ُمــِزكٌّ بَبْولــه. واْزَدك الــزَّ

ــالح: بمعنــى هُ والَمَطــُر. واْزِدكاُكــه: الِتفاتُــ ــْوَن: أي ُمْجَتِمُعــوَن. وَزكَّ فــي السِّ واْجِتماُعــه. وَقــْوٌم زاكُّ

: َرمى به. وَزكَّ ال . وهم َزاكُّوَن. وَزكَّ بَسْلِحه وَسكَّ : َذَرَق.َشكَّ ٨طائُر َیُزكُّ

فقلــة، لجمــعُ اؤكــل، و تُ  ال مســمومةٌ ، بالضــم: ســمكةٌ لُ ْقــوالفُ (ب)، وفیــه (( ٨/٦٥، وینظــر التــاج:٤٢٨/ ٥المحــیط: ١

)).كعنبة، قدها كإصبع، قاله الخاْرَزْنجّي في تكملة العین

  .٥/٤٦١المحیط: ٢

  .٥/٤٧٦م.ن: ٣

  .٥/٤٨٦م.ن: ٤

.٤٥/ ٦م.ن: ٥

َمِلَسة).( ٩/٣٣وفي التاج:  ٦

قلت:هذا باطل)).:()(مقدمة المؤلف)، وقد علق األزهري على كالم البشتي بقوله ١/٣٧التهذیب: ٧

.٦/١٢٩ط:المحی ٨



عامر باهر أسمیر الحیالي

١٨٠

ــْیُح الَوْجــِه. وأْكَنَشــهُ :كــنش- ــُد الَقَطــُط الَقِب : الِكْنَشــاُء: الرَُّجــُل الَجْع ــهُ الخــاْرَزْنجيُّ عــن األمــر: أْعَجَل

١نه. والُكَناَشاُت: اُألُصوُل التي منها َیْنَشِعُب الُفُرْوُع.ع

، عل:شكب- : الشَُّكْوُب: الُكْرِكيُّ ٢ى َوْزِن السَّفُّْوِد.الخاْرَزْنجيُّ

ْكُز: الَغْمُز الشَِّدیُد، َضَكَزه َضْكزًا.:ضكز- : الضَّ ٣الخاْرَزْنجيُّ

ْیَكلُ :ضكل- : الضَّ َضـَیاِكُل وَضـَیاِكَلُة. وقیـل: الَفِقْیُر.والَضـْكل: المـاُء : الُعْریـاُن، وَجْمُعـهُ الخاْرَزْنجيُّ

٤الَقِلیُل.

: اْضــَبأكَّتِ :ضــبك- ٌة. وَظَهــَرْت ، وأْرٌض ُمضــَبئكَّ األْرُض: َخــَرَج َنَباُتهــا وَرِوي واْخَضــرَّ الخــاْرَزْنجيُّ

٥: أي َتباِشیُرها، وُضُبْوُك الَغْیِث: إذا كاَن ُمِخْیًال.ُضُبْوُك األرضِ 

٦اْضَمَأكَِّت األرُض:خرَج نباُتها.ضمك:-

ُل مــا َتْنَفِطــُر بــه الشــاُة :صــلك- ــْلُك: أوَّ : الصَّ ــْلُك: َصــرُّ مــن اللَّــَبن ثــم اللِّ الخــاْرَزْنجيُّ ــأ َبْعــَده. والصَّ َب

٧الناَقِة، ُیقال: َصلِّْك بها حتى َیْشَتدَّ َحْفُلها.

: َســـْرَوكتُ :ســـرك- ـــرٌ الخـــاْرَزْنجيُّ ـــاُطٌؤ. وَبِعْی ـــِتْرخاُء الَمَفاِصـــل فـــي الِمْشـــَیِة وَتَب ـــْرَوَكًة: وهـــو اْس َس

ــُزْوُل. والمُ  ــٍة وال َســِمْیَنٍة ، وقــد َتَســرِّ ُســْرُكْوٌك: وهــو الفــاكُّ الَمْه َكُة مــن الّشــاء: التــي لیســْت بَمْهُزول

٨َتَسرََّكتْ 

: السِّْكُل: َسَمَكٌة َسْوداُء َضْخَمةٌ :سكل- ٩األْسَكاُل والسَِّكَلُة.في ُطْوٍل والجمیعُ الخاْرَزْنجيُّ

:األْكَمُس:الذي ال َیكاُد ُیْبِصُر، وَجْمُعهُ :كمس- ٌس.والُكُمْوُس:الُعُبْوُس، َرُجٌل كاِمٌس: ُكمْ الخاْرَزْنجيُّ

١٠أي عاِبٌس.

  .٦/١٦٦م.ن: ١

  .٦/١٦٩م.ن: ٢

  .٦/١٧١المحیط: ٣

  .٦/١٧٣م.ن: ٤

  .  ١٧٤/ ٦م.ن: ٥

، مع أن الصاحب أشار إلى أن مادة (ضـمك)ا مهملـة عنـد الخلیـل،  لكنـه لـم یعـز االسـتدراك إلـى ٦/١٧٤م.ن: ٦

بیـدي نسـب (ضـمك) إلـى ضمك:مهمل.اْضَمَأكَِّت األرُض:خرَج نباُتها))، لكن (الخاْرَزْنجّي، إذ اكتفى بقوله:( الزَّ

ها. قــال: وقــال الخــاْرَزْنجّي: أي تباشــیرُ ..الجــوهري هنــا.بالضــم أهملــهُ األرضِ وكُ بُ ُضــالخــاْرَزْنجّي إذ قــال: ((

، وكذلك رَّ ضَ واخْ ويَ ها، ورُ نبتُ : خرجَ األرُض تِ اكَّ بَ للمطر. قال: واضْ هُ وهو إخالتُ الغیثِ وكُ بُ ضُ ویقال: ظهرتْ 

(ب) ،ویبدو أن في اللفظ إبداًال. ٧/١٥٥التاج:.))تْ اكَّ مَ اضْ 

  (ب). ٧/١٥٤، ومثله في التاج:٦/١٧٦المحیط: ٧

  (ب). ٧/١٤١في التاج: ه، ونحو ٦/١٨٤المحیط: ٨

  (ب). ٧/٣٧٧، ونحوه في التاج: ٦/١٨٦المحیط: ٩

  .٦/١٩٥المحیط: ١٠



…نصوص من كتاب تكملة العبن للخارزنجي 

١٨١

: الَكْیُسْوُم: الَكِثْیُر من الَكإلِ :كسم- َلَیاُن ِحـْیَن والَحِشْیشِ الخاْرَزْنجيُّ ، ُیقال: ُلْمَعٌة َكْیُسْوٌم. وهو الصَّ

. َیِصــْیُر ناِعمــًا. واألكاِســُم: اللَُّمــُع مــن النَّْبــِت الُمَتراِكَمــُة. وُیقــال: یَ  ْكُســْوٌم أیضــًا. والَكْســُم: الَعــضُّ

. وَكَســْمُت الَحــْرَب: . والَكُســوُم: الماضــي فــي اُألمــورِ الَشــْيَء الیــاِبَس بَیــِدَك، وقــد كَســْمُتهُ وَتْفِتْیتُــكَ 

١أْوَقْدَتها.

: السَّْكُم: َتَقاُرُب الَخْطِو في َضْعٍف، َسَكَم َیْسُكُم َسْكمًا. وَسْیَكمٌ :سكم- ٢: اْسٌم.الخاْرَزْنجيُّ

ــــهُ :زكــــت- ــــَقاء َیْزُكُت : َزَكــــَت السِّ ــــاُء، وقِ الخــــاْرَزْنجيُّ ــــُة واِإلَن ــــٌة. : إذا َمــــَأله، وكــــذلك الِقْرَب ــــٌة َمْزُكْوَت ْرَب

ُت. وُیقـال للَجـَراِد الـذي فـي َبْطنِـهِ اُس أي َمـألوه َغَضـبًا. وكـذلك الُمَتَزكِّـالنَّـالَمْزُكْوُت: الذي َزَكَتهُ 

ـــهُ هُ . وَزَكتُّـــَبـــْیٌض: َمْزُكـــْوتٌ  ـــاهُ الَحـــِدیَث َزْكتـــًا: إذا أْوَعْیَت : ِإذا اْشـــَتدَّ إّی ـــرِّ . وأْصـــَبَح َمْزُكْوتـــًا مـــن الُق

٣.علیهِ 

: الَبَزكى:بزك- ٤: ُسْرَعُة السَّْیِر.-ِمْثُل الَوَكرى-الخاْرَزْنجيُّ

: الَكَلَطةُ :كلط- ٥.: َعْدُو األْقَزِل، َكَلَط َیْكِلطُ الخاْرَزْنجيُّ

: ُثْكُد: اْسُم ماٍء ِلَبِني ُنَمْیٍر.:كدث- ٦الخاْرَزْنجيُّ

ـــَرْوِدٌك: أي َحَســـنٌ :ردك- : َخْلـــٌق ُمـــَرْوَدٌك وُم ، واْمـــَرأٌة ُمَرْوِدكـــٌة. وقیـــل: هـــو األْملَـــُس، الخـــاْرَزْنجيُّ

الناِعُم، أْنَشَد: : أي ُمَملٌَّس. والرْوَدُك: الشَّبابُ . وُمْهٌر ُمَرْوَدكٌ وملََّسهُ وَرْوَدَكه: أي َحسََّنهُ 

٧َشبَّْت َشَبابًا َرْوَدكاجاِریةٌ جارِ 

ـــْلطاَن مـــن ِعـــزِّهم، ُیقـــال: هـــم َیتَـــَدكَّ :دكـــل- : الدََّكَلـــُة: الـــذین ال ُیِجْیُبـــوَن السُّ .ُلْوَن علیـــهِ الخـــاْرَزْنجيُّ

ْلَت َبْعـَدنا. ، یقولـون: أَشـدُّ مـا تَـَدكَّ فـي َنْفِسـهِ ُجـلِ تفـاُع الرَّ ُل: التََّخاُیـُل وار َل َتَدلََّل. وقیل: التَـَدكُّ وَتَدكَّ 

َیاٍن َتْشَبُع من ِصلِّ ثَاُقُل عن األمر. ویقولون: بها َدَكَلةٌ وُرُكْوُب األْمِر بَجْهل. وكذلك الَتباُطؤ والتَّ 

ـــًة: أي صـــاَر كـــالطِّ  ِقیقِ ْینِ َغَنُمهـــا مـــن ُحَســـاَفِتها أي مـــن َیِبْیِسها.وصـــاَر المـــاُء َدَكَل .والـــدَِّكْیُل: الرَّ

ُرْوُح : َمَعـهُ ئِ الَمْدُكْوُل َیْعني الَمْوُطْوَء.والـدَّْكُل: بقایـا المـاء، الواحـدُة َدْكلَـٌة.ویقول الَنصـارى للُمتَنبِّـ

٨تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.غْ َدَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال: أي ُرْوُح َشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْیطاٍن.وَدكَّْلُت الدابَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة: َمرَّ 

  .٦/١٩٦م.ن: ١

  .٣/٧٩استدرك على الخلیل في المجمل: د، وق١٩٦/ ٦م.ن: ٢

  .٦/١٩٧محیط:ال ٣

  .٦/٢٠٢م.ن: ٤

  .٦/٢٠٥م.ن: ٥

  .٦/٢٠٦م.ن: ٦

  .٦/٢٠٩المحیط: ٧

  .٦/٢١١م.ن: ٨
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١٨٢

ــُدُك: التــْیُس :دنــك : الدُّْن ــه إذا َمشــى َتَرْجــَرَج َلْحُمــهُ الخــاْرَزْنجيُّ ــُدكاِن، وَجْمُع مــن ِســَمِنه، وهمــا ُدْن

١َدناِدَكٌة.

ــَدة. وهــو َصــْوُت َوْقــع األرجــِل،: كــدف- : الَكَدَفــُة: بمنزلــِة الُجَلْی الدابَّــُة تِ أْكــَدفَ یقــال:و  ٢الخــاْرَزْنجيُّ

٤}.ُمْكِدفٌ  يفه{٣سمع لحوافرها صوتٌ 

: َفَرٌس كُ :كلت - ُمَشـَدٌد.واْنَكَلَت الفَـَرُس واْنَصـَلَت: إذا  هــلَـٌت ُفلَـٌت: أي َسـِرْیٌع، وُكلَّـٌت ِمْثلُ الخاْرَزْنجيُّ

اْنَصبَّ ورَكَض.وَرُجٌل ِمْكلَـٌت ِمْصـَلٌت: أي مـاٍض فـي اُألُمـوِرِ◌ ِمْقـَداٌم.واالْنِكَالُت: االْنِقَضـاُض. 

.واْكَتَلتُّ عـاَم: َنَثْرتـهُ الطَّ داِهَیـًة. وَكلَّـتُّ وأْصُله من َكَلَت ما في االناء: أي َصبَّه.وَكلََّت اللّـُه علیـه

ْبـــَذُة. والكلِّْیـــُت: الَحَجـــُر واْكِلـــْت بالَشـــْيِء: أي اْنِبـــْذُه.وهي الُكْلتَـــُة والنُّ مـــا فـــي َیـــِده: أي اْســـَتْوَعْبته. 

٥ْئُب.ُبُع والذِّ الطَِّوْیُل ُیَصاُد به الضَّ 

ــــت- ــــُت: الخا:كن : الُمْكَتِن ــــٌت: أي الخــــاْرَزْنجيُّ ــــِزْیُن. وِســــَقاء َكِنْی ــــواِجُم الَح ــــُع، وقیــــل: ال ِشــــُع الُمِطْی

َمِسْیٌك.وقیل: َكِنَت السَِّقاُء وَكِتَن: َحِشـَن.وَرأْیُته ُمْتَكْنِتئـًا علـى الدابَّـِة: أي غیـر ُمَتَمكٍِّن.والتََّكْنتِـىُء 

ـــاُء:  ـــعِر: أْن یكـــوَن ُمْجَتِمعـــًا، وكـــذلك فـــي اللَّْقم.والِكْنَت ـــأُو: فـــي الشَّ ـــِة. والِكْنَت ـــعِر واللِّْحَی ـــثُّ الشَّ الَك

ــيٌّ الطَِّویــُل اللِّ  ــة فیــه.وَرُجٌل ُكْنِت ــاُء ُلَغ ــْأُوْوَن، والث ــه ِكْنت ــِة، وَجْمُع ــٌة: تقــوُل ْحَی ــَرَأٌة ُكْنِتیَّ : أي َكبیــٌر واْم

. ٦ُكْنُت في َشبابي كذا وكذا. وقیل: هو الشَِّدید الَقِويُّ

: اْستَ :مكت- ٧.َرأُسهُ ْمَكَت الَبْثُر اْسِتْمكاتًا: اْبَیضَّ الخاْرَزْنجيُّ

ــْرُظ َحَســٍب: أي َیْكــُرُظ :كــرظ- ــَدُح فیــه.وهو ِك : َكَرْظــُت فــي ِعــْرض فــالٍن: ِإذا كــاَن َیْق الخــاْرَزْنجيُّ

ــــهْ  ــــل الُكْظــــَرة فــــي السَّ ــــِد. وهــــو مْكــــُرْوُظ الَحَســــب.والُكْرَظُة: ِمْث ْن ــــَدُة للزَّ ْن م الَحَســــَب كمــــا ُتْكــــَرُظ الزَّ

٨والَقْوس.

: َكَظَب َبْطُنهُ :كظب- ٩وَحَظَب: اْنَتَفَخ.الخاْرَزْنجيُّ

  .٧/١٣٣، ونحوه في التاج: ٢١٤/ ٦م.ن: ١

  .٢١٥/ ٦المحیط: ٢

وقد أكدف الدابُة، وهو خطأ،   ٦/٢١٥، وفي المحیط:٥٣٢، ونحوه في العباب :حرف الفاء : ٢٤/٣٠٢التاج : ٣

لعباب خطأ، والصواب ما ورد في التاج وا

المحــیط (فهــو ُمْكــدف) وهــو خطــأ أیضــًا، والصــواب مــا ثبتنــاه مــن العبــاب  يوفــ ،٥٣٢العبــاب حــرف الفــاء:ص ٤

والتاج. 

  .٢٢٢ـ ٦/٢٢١م المحیط: ٥

  .٦/٢٢٤م.ن: ٦

  .١٠/١٥٧، استدركه األزهري في التهذیب:٢٣١/ ٦م.ن: ٧

.٢٣٢/ ٦المحیط : ٨

  .٦/٢٣٣المحیط: ٩



…نصوص من كتاب تكملة العبن للخارزنجي 

١٨٣

ــٌة، وُتْجَمــع :رذك- ــَماِن، الواحــدُة َرْوَذَك ــَغاِر السِّ ــَنم الصِّ َواِذُك: مــن أْســَماء أوالِد الَغ : الــرَّ الخــاْرَزْنجيُّ

١َرَواِذك.

:ِلْحَیـــٌة ِكْنثَاَوٌة.وَرُجـــل ِكْنثَـــا:كنـــث- ـــاُوْوَن، ُو اللِّ الخاْرَزْنجيُّ ْحَیـــِة:وهو الَكبْیُرهـــا الَعِظْیُمهـــا، وَجْمُعـــه ِكْنَث

٢وكذلك ِكْنثَاٌء.

ْنُج َضْرَباِن ُیَسّمى أَحُدهما َلْكُفو واآلَخُر َلْیُتو. ولیس في :لكف- :ِحَكاَیٌة عن الجاِحِظ:الزَّ الخاْرَزْنجيُّ

٣الَحْرِف طائٌل.

ـالخـزِّ لُ ْثـ، مِ هُ لُـزْ غَ عیـدَ : هـو الـذي أُ يِّ عن الخاْرَزْنج...الثوب األكیاشكیش:- ، أو هـو وفِ والصُّ

٤.ديءُ الرَّ 

: اِإلَســـُك جَ :اســـك- ـــاِء. والَمْأُســـْوَكُة مـــن النِّ عُ مـــالخـــاْرَزْنجيُّ َســـاء: التـــي اِإلْســـَكِة: وهـــي ُشـــْفُر الَحَی

إْسـَكَتاها. والِفْعـُل أْخَطـأْت خاِفَضـُتها فأصـاَبْت َغْیـَر َمْوِضـع الَخْفـض، وقیـل: هـي التـي أصـْیَبتْ 

٥أَسَكها َیأِسُكها أْسكًا.

: أْوَزَكِت الَمْرأُة عند النِّكاح إْیَزاكًا: إذا الَنْت وواَتْت.:وزك- ٦الخاْرَزْنجيُّ

َث فــالٌن بغائِطــهِ :كــوث- : َكــوَّ َث َتْكِویثــًا: وهــو أْن ُیْخِرَجــهُ الخــاْرَزْنجيُّ أْمثــاَل ُرؤوِس األراِنــِب. وَكــوَّ

رْ  َوَرقــاٍت وَخْمــٍس، واالْســُم الَكــْوُث.وَزْرُع َبنــي فــالٍن َكــاٌث: وهــو مــا َیْنُبــُت فــي ُع: صــاَر بــأْرَبعِ الــزَّ

٧األرض الُمْسَتِحیلِة ِمّما َتَناَثَر فیها َحْیُث ُحِصَدْت.

: َوَنَك فالٌن في َقْوِمه فهو واِنٌك: أي َتَمكََّن فیهم. والواِنُك: بمعنـى الـ:ونك- واِكن علـى الخاْرَزْنجيُّ

٨الَقْلِب.

: ُیقـــال لألْخـــَرق: إنَّـــه َلَعِفـــٌك َأِبـــٌك، وَجْمُعـــه ُعُفـــٌك وُأُبـــٌك. وُیقـــال: ِمْئَبـــكٌ :بـــكأ- بـــَوْزِن -الخـــاْرَزْنجيُّ

٩.-ِمْفَعل

ـــِدیُد الُحـــْزِن، :وكـــم- : َوَكـــَم الرُجـــَل: أي َقَمَعـــه وَردَّه، وأْوَكَمـــه أیضـــًا.والَمْوُكْوُم: الشَّ وقـــد الخـــاْرَزْنجيُّ

َوَكَمـــه الُحـــْزُن.وَوِكَم الَرُجـــُل: اْغَتمَّ.وهـــذه أْرٌض قـــد ُوِكَمـــْت: أي ُرِعَیـــْت وُأِكَلـــْت فلـــم َیْبـــَق فیهـــا مـــا 

  .٧/١٣٥، ونحوه في التاج:٢٣٦/ ٦م.ن: ١

  .٦/٢٤٣المحیط: ٢

.٢٦٩ـ ٦/٢٦٨م.ن: ٣

بیدي أن الصواب (كبش) ،وقد ورد الكالم نفسه في المحیط :  ١٧/٣٧١التاج :  ٤ ، وأشار ابن ٦/٢٩٢،ویرى الزَّ

. ابن عباد إلى أنه مهمٌل عند الخلیل ، ولم ینسبه إلى الخاْرَزْنجيِّ

  (ب). ٧/١٠١، ونحوه في التاج :٢٩٩ـ ٢٩٨/ ٦المحیط : ٥

.٦/٣٠٢محیط:ال ٦

  .٦/٣١٣م.ن: ٧

  (ب). ٧/١٩٢، ومثله في التاج :  ٦/٣٣٥م.ن : ٨

  (ب). ٧/٩٩، ومثله في التاج: ٦/٣٤٦المحیط: ٩



عامر باهر أسمیر الحیالي

١٨٤

: مـن قَـْولهم ُهــْم َیِكُمـْوَن الكـالَم َوْكمـًا: وهــم الـذین یقولـون: السَّــالُم -فـي ُلَغــٍة -َیْحِبُسـهم. والـَوْكمُ 

١.-بكسر الكاف-عَلْیِكم

، وقـال ُكوَ كوكب:- اِكُب:جبٌل بعینِه معروٌف تُْنَحُت منُه األْرحیُة، وقـد تُْفـَتُح الكـاُف عـن الخـاْرَزْنجيِّ

في عدِّ مساجد النبي صلى اهللا علیه وسلم:بین المدینِة وتبوك ومسجد بطـرِف البتـراِء مـن ذنـب 

٢ُكواِكب.

.كنبل:- ٣ ُكَنابیل...موضٌع عن الخاْرَزْنجيِّ

٤َضْرٌب من السََّمِك في الَبْحِر.:الَبَرْشُتْوكُ :الخاْرَزْنجيُّ :برشتك-

: َجضََّض على الَقْوم:جض- ـَض الَبِعیـُر -بالضاِد ُمْعَجَمةً -الخاْرَزْنجيُّ : أي َحَمَل علیهم. وَجضَّ

٥َتْجِضْیضًا: َعَدا َعْدوًا َشِدیدًا.

: األْجــَداُش: َجْمــُع الَجــَدش وهــي األْرُض الغَ :جــدش- ــْيَء الخــاْرَزْنجيُّ ــِدْیَر الشَّ ِلْیَظُة.والَجــْدُش: أْن ُت

٦ُیقال: َلَعلََّك َجَدْشَت كذا َتْجِدُشه َجْدشًا.وُتِرْیَغه لَتْأُخَذه،

: َجـــَنَش للَقـــْوم وَجَهـــَش: بمعنـــى أْقَبـــَل إلـــیهم. وكـــذلك إذا تـــاَق إلـــیهم، َیْجـــُنُش جـــنش:- الخـــاْرَزْنجيُّ

ــــــَزُع. وَمَكــــــاٌن َجــــــِنٌش: أي َقِریــــــٌب، وجــــــاِنٌش ُجُنْوشــــــًا. وَجَنْشــــــُت للشَّــــــْيِء آُخــــــُذه. وا لَجــــــَنُش: الَف

ــَظ مــن األرض، والجمیــعُ  ــه.والَجَنُش: مــا َغُل األْجَنــاُش.وِبْئٌر َجِنَشــٌة: إذا كــاَن فیهــا َحْصــَباُء. ِمْثُل

السَّــَحِر: ، ُیقــال َجــَنُش الُصـْبح: أي ُقُبلُــه. وَجــَنُش یَّةِ وَجـِنَش الَمكــاُن: أْجــَدَب.والَجَنُش: مـن السَّــَحرِ 

٧.آِخُرهُ 

: الَجْفُش: ُسْرَعُة الَحَلِب باألصابعِ :جفش- ٨. وهو الَجْمُع أیضًا، َجَفَشه: أي َجَمَعه.الخاْرَزْنجيُّ

: َفَجْشُت الشَّْيَء: أي َشَدْخته َفْجشًا. والَفْنَجُش: الواِسُع.:فجش- ٩الخاْرَزْنجيُّ

: الشَّْوَبُج: الِمْحوَ شبج:- ١٠ُر الذي ُیْبَسُط به الَعِجْیُن.الخاْرَزْنجيُّ

: الماُجُشْوُن: السَِّفْیَنُة، وبه ُسمَِّي الرَُّجُل.:مجش- ١الخاْرَزْنجيُّ

  .٦/٣٥٠المحیط: ١

  .٤/٤٨٦معجم البلدان  ٢

قال الطِِّرّماح وقیل ابن مقبل :(،وأضاف یاقوت: ( ٤/٤٨٠المحیط : ٣

هماُء، والركب رائُح))دعتنا بكهٍف من ُكنابیل دعوًة       على عجل دَ 

وال أدري إن كان البیت الشعري جزءًا من كالم الخاْرَزْنجيِّ أم هو مما أضافه یاقوت.

  .٦/٣٨٠المحیط: ٤

  .٦/٣٨٥المحیط: ٥

.٦/٤٢٥م.ن: ٦

  .٦/٤٣٣م . ن :  ٧

  .٦/٤٣٤م.ن: ٨

  .٦/٤٣٤م .ن : ٩

  .٦/٤٣٦م . ن : ١٠



…نصوص من كتاب تكملة العبن للخارزنجي 

١٨٥

: َرُجٌل َجْضٌد: َجْلٌد.:جضد- ٢َحَكى الخاْرَزْنجيُّ

ُة. وقد ُرِوَي بالّصاد.:ضلج- ْوَلُج: الِفضَّ : الضَّ ٣الخاْرَزْنجيُّ

: َضَبجَ :ضبج- ٤من َكَالٍل أو َضْرٍب.باألْرضِ اِإلنساُن َضْبجًا: إذا أْلقى نفَسهُ الخاْرَزْنجيُّ

ـَمَجُة: ُدَوْیبَّـٌة ُمْنِتَنــُة :ضـمج- : الضــْمُج: َضـْرٌب مـن الهَـَوامِّ لــه َسـٌم فـي ُخْرُطْوِمــه. والضَّ الخـاْرَزْنجيُّ

ْیح، وَجْمُعها َضَمٌج. وأْضَمَج الرَُّجُل وَضِمَج: َلِصَق باألرض. وا ٥لضاِمُج: الالِصُق بالشَّْيِء.الرِّ

ْوَبُج: الذي ُیْخَبُز به:صبج- : الصَّ ٦ولیس فیه طائٌل..َذَكَر الخاْرَزْنجيُّ

: اْنَدَســـَج الرَُّجـــُل: ِمْثـــُل اْنَســـَدَج؛ وذلـــك إذا اْنَكـــبَّ علـــى َوْجِهـــِه، فهـــو ُمْنَســـِدٌج دســـج:- الخـــاْرَزْنجيُّ

٧ومدَِّسٌج.

:الَجیْ جسن:- ، ُسَواُن: َضْرٌب مـن أْلـَواِن التَّْمـِر أْحَمـُر. والُجَسـالخاْرَزْنجيُّ اُن: الـذین َیْضـِرُبوَن بالـدُّفِّ

وهم الَجْوسانُ 

:نِّ أیضـــًا. والُجْســـَنُة: َســـَمَكٌة ُمْســـَتِدیرٌة لهـــا ُزَباَنْیـــان، والجمیـــُع الُجَســـُن. والُمْجَســـئنُّ َبـــوْزِن الُمْطَمـــئِّ -

ْلُب. ٨الصُّ

٩ُزٌن.جْ : َحَطٌب َجْزٌن: أي َجْزٌل، وَجْمُعه أالخاْرَزْنجيُّ جزن:-

: الِجـــْزُب: الِقْســـُم. والَمْأَكَلـــُة أیضـــًا. َجَزْبـــُت لـــه مـــن مـــالي ِجْزبـــًا: أي َنِصـــیبًا؛ جـــزب:- الخـــاْرَزْنجيُّ

١٠وَجِزْیَبًة.

: الُمَباَزَجُة: الُمَباهاةُ بزج:- ١١، والُمَباِجُز: اُلمَفاِخُر.الخاْرَزْنجيُّ

: َجَثَط بغاِئِطه َیْجثِ : الخجثط- ١٢َرْطبًا ُمْنَبِسطًا.؛ وهو أْن ُیْخِرُجهُ هِ ُط َجْثطًا: َرمى بِ اْرَزْنجيُّ

ــُة. وَرُجــٌل ِجــْرَواُط جــرط:- : َجــِرَط الرَُّجــُل َجَرطــًا: إذا َغــصَّ بالطَّعــاِم. والَجــَرُط: الُغصَّ الخــاْرَزْنجيُّ

١الُعُنِق: بمعنى الِجْرَواِض للّطِویِل.

  .٦/٤٣٨م.ن: ١

  .٦/٤٣٩م.ن: ٢

  .٦/٤٤١م.ن: ٣

.٦/٤٤٢ن:م. ٤

  .٦/٤٤٣م.ن: ٥

)).ولیس فیه طائلٌ ، وعلق ابن عباد على ما ذكره الخاْرَزْنجيُّ بقوله: ((٦/٤٤٦م.ن: ٦

  .٧/٧م.ن: ٧

  .٧/١٦م.ن:٨

  .٧/٢٨المحیط : ٩

  .١٠/٦٢٦عن ابن األعرابي وقطرب:  ةاستدرك على العین في التهذیب، روای ٧/٢٩م.ن: ١٠

  .١٠/٦٢٦عن ابن األعرابي:  ةهذیب، روای، استدرك على العین في الت٧/٢٩المحیط: ١١

  .٧/٣٣المحیط: ١٢



عامر باهر أسمیر الحیالي

١٨٦

ــةٍ :جطــل- : ناَقــٌة َجْطــالُء: ال َتْمُضــُغ علــى حاكَّ ــِعیَفُة، اُب الرِّ . وقیــل: هــي النَّــالخــاْرَزْنجيُّ ْخــَوُة الضَّ

٢وَجْمُعها ُجُطٌل.

ُنْوُف، ُیقال: الناُس ُطُنوٌج َكِثْیٌر، ومن أيِّ َطْنٍج َطْنجُ طنج:- : الطُُّنوُج: الصُّ َك. . وأتانا الخاْرَزْنجيُّ

٣ُطُنْوٌج. وَطْنَجٌة: َمْوِضٌع .ُعهُ بُكلِّ َطْنٍج، وَجمْ 

: فالٌن ُممَِّجُط الَخْلِق: أي ُمْسَتْرِخیهِ مجط:- ٤ِغِط.مَّ في ُطْوٍل كاُلمُ الخاْرَزْنجيُّ

: ُتَراٌب داِنٌج ودارٌج: وهو الذي ُتَغشِّیهِ دنج:- یاُح ُرُسْوَم الدَِّیاِر وتُِثْیُره وَتْدُرُج بهِ الخاْرَزْنجيُّ ٥.الرِّ

: الُمدَُّج بَوْزِن ُسلٍَّم: َسَمٌك.مدج:- ٦الخاْرَزْنجيُّ

: الَجْیَترُ جتر:- ٧َجَیاِتُر.وَجْمُعهُ : الَقِصْیرُ الخاْرَزْنجيُّ

: الرَُّجُل الَمْجُلوُت األْلَیِة: وهو الَخِفْیُفها، وقد ُجِلَیْت أْلَیُتهُ جلت:- ٨في َفِخِذه.الخاْرَزْنجيُّ

٩الواُو.فیه. وأْصُلهُ َء في الشَّْيِء: أْدَخَلهُ اْتَلَج الشَّيْ تلج:-

: ِسْرنا ُعْقَبًة َمُتْوجًا، أي َبِعیَدًة َطِویلًة.متج:- ١٠الخاْرَزْنجيُّ

: الُمْجَظِئرُّ جظر:- ١١ُمْنَتِصٌب، ماَلَك ُمْجَظئّرًا.كأنَّهُ : الُمِعدُّ َشرَّهُ الخاْرَزْنجيُّ

  .٧/٣٣م.ن: ١

  . ٢٥٧/(ب)٧،ونحوه في التاج : ٧/٣٤م.ن: ٢

  .٧/٣٥المحیط: ٣

.٧/٣٥م.ن: ٤

  .٧/٥٠م.ن: ٥

  .٧/٥٧م.ن: ٦

  .٧/٥٩م.ن: ٧

  .٧/٥٩م.ن: ٨

  .٦٠ـ٧/٥٩م.ن: ٩

  .٧/٦١م.ن: ١٠

  .٧/٦٢م.ن: ١١



…نصوص من كتاب تكملة العبن للخارزنجي 

١٨٧

:َلِذَج فالنٌ لذج:- ١النَّاَس َیْلَذُجُهم َلْذجًا:بمعنى َلَجَذهم بالمسألِة واأللحاِح علیهم.الخاْرَزْنجيُّ

ــَراِب.وهو أیضــًا:اْنِتَفاُخ الَخَواِصــِر واالتَِّســاُع.وَمَذْجُت مــذج:- :التََّمــذُُّج: االْمــِتالُء مــن الشَّ الخاْرَزْنجيُّ

٢.السَِّقاَء:وسَّْعتهُ 

: ما َسِمْعُت له َذجْ ذجم:- ٣َمًة: أي َزْجَمًة وَكِلَمًة.الخاْرَزْنجيُّ

ــرنــج:- : الــّراِنُج: ِمْثــُل التَّْعُضــوِض مــن التَّْمــِر، الواِحــَدُة َراِنَجــٌة؛ وهــو أْمَل ُس َصــِغْیٌر ال الخــاْرَزْنجيُّ

٤َتْحِزْیَز فیه.

٥ٍنْیٌن أیضًا.وَذَكَر الخاْرَزْنجيُّ الَمْنَجُنْوَن في هذا الباب وقال: هي ُمَؤنََّثٌة، وُیقال: َمْنجَ منج:-

: األْفَجُم: الذي في ِشْدِقِه ِغَلٌظ.فجم:- ٦الخاْرَزْنجيُّ

ُر عن الشَّْيِء، بجم:- َم: إذا َنَظَر َنَظرًا َشِدیدًا.والتَّْبِجْیُم أیضًا : التَّأخُّ َم الرَُّجُل وَحجَّ : َبجَّ الخاْرَزْنجيُّ

َم الرَُّجُل وَبَجَم ُبُجْومًا؛ فهو باِجمٌ  َم في كـذا: َتحَ ٌم: إذا أْبَطَأ عنهُ جِّ وُمبَ ُیقال: َبجَّ یَّـَر واْنَقَبَض. وَبجَّ

٧وأْطَرَق.فیهِ 

٨.الخاْرَزْنجيِّ ، عنِ لَ دَ عَ ، أيْ فیهِ ةٌ غَ ، لُ اَض جَ لُ ثْ ، مِ اَص : جَ قالُ یُ جیص:-

ـــُره النـــاُس بـــالقَ وجـــذ- ـــُع الَوْجـــَذِة وهـــي َمْوِضـــٌع َیحِف : الِوَجـــاُذ: َجْم ُضـــْوَن فیـــه خَ ْیِظ َیتَ : الخـــاْرَزْنجيُّ وَّ

ـفا.  وَیْجَتِمُع فیه ماُء السََّماء. وَمَكاٌن َوِجٌذ: به ِوَجاٌذ وأْوجاٌذ. وقیل: الَوْجُذ: الَوْقُب الـذي فـي الصَّ

َرُب الَوِتِد من األْرِض، وُمْنَتَزُعه أیضًا. وأْوَجَذه ایجاذًا: أي ضْ وقیل: الِوَجاُذ: الَمَكاُن الُمْرَتِفُع، ومَ 

رَّه إلى الحاجِة.اْضطَ 
٩

: الَومَّاُج: الَفْرُخ.ومج:- ١٠الخاْرَزْنجيُّ

أنهـا مهملـة عنـد الخلیـل مـن غیـر أن  رالمـادة مـادة (ذلـج)، وذكـالصاحب بن عباد بعد هـذه ر، وذك٧/٦٨م.ن  ١

،إذ قال : یعزوها إلى الخاْرَزْنجيِّ

مهمل .ذِلَج الماء في حلقه وَذَلج. وَذَلَجُه:أي جِرَعُه)).ذلج :((

  .٧/٧١المحیط : ٢

  .٧/٧١م.ن:٣

.٧/٨٧م.ن : ٤

  .٧/١٣٤م.ن: ٥

  .٧/١٣٥م.ن: ٦

  .٧/١٣٦م.ن: ٧

على أنها مما أهمله الخلیل ، ولم یشرابن عبادـ كما  ٧/١٤٤وجاءت المادة في المحیط :،٥٠٩ـ١٧/٥٠٨التاج : ٨

ُمْهَمــٌل عنــده. جــاَص عنــه َیِجــْیُص: إذا َعــَدَل جــیص:   (كمــا عودنــا ـ إلــى حكایتهــا عــن الخــاْرَزْنجيِّ ،إذ قــال:(

))وَحاَد.

.٧/١٦٥المحیط:٩

  .٧/٢٠٦م.ن: ١٠



عامر باهر أسمیر الحیالي

١٨٨

َتســَأُلني ِبــَراَمَتْیِن "َل:وَقَبــاٌء ُشــْمُرٌج. وُغــالٌم ُمَشــْمَرٌج: أي َخِفْیــٌف. وَروى الخــاْرَزْنجيُّ الَمَثــ:شــمرج-

٢ِن، والشِّْیُن أْكَثُر.بالشین، قال: و " راَمَتْین " َقْفٌر، قال: وُیْروى بالسِّیْ .١"َشْلَجَما 

؛ ذو َشـــَطاٍس. وَشـــَطَس فـــي شـــطس:- ـــُم بـــه، َرُجـــٌل َشَطِســـيٌّ ـــَطُس: الـــدََّهاُء والِعْل : الشَّ الخـــاْرَزْنجيُّ

ــِدْیُد النَّــوى: َتَباَعــَدْت. والشُّ َطَســْت بــهِ شَ األْرِض: َدَخــَل فیهــا إّمــا راِســخًا وٕاّمــا واِغــًال. وَ  : الشَّ ْطِســيُّ

٣ِله.التَّْعِذْیِب ألهْ 

: الشَّْسَلُة: الَغِلْیَظُة من األْقَدام، بَمْنِزَلِة الشَّْثَلِة.شسل:- ٤الخاْرَزْنجيُّ

: الشَّْفُز: الرَّْفُس بَصْدِر الَقَدِم، َشَفَزه َیْشِفُزه.شفز- ٥الخاْرَزْنجيُّ

: َشــَطَف فــي االْرِض: َذَهــَب وَتَباَعــَد. وِنیَّــٌة َشــُطْوٌف: شــطف:- َبِعْیــَدٌة وَشــِطَفِت الــّداُر: الخــاْرَزْنجيُّ

٦َبُعَدْت.

: اْنَفَشَط الُعْوُد: إذا اْنَفَضَج وال َیُكوُن إّال َرْطبًا.فشط:- ٧الخاْرَزْنجيُّ

: َشَطَم اْمَرأَتهُ شطم:- ٨: أي َنَكَحها.الخاْرَزْنجيُّ

: الدَّْوَشَلُة: الَكَمَرُة.دشل:- ٩الخاْرَزْنجيُّ

: َنَدَش الُقْطَن: بمعنى َنَدَفهُ الخاْرَزْنجندش:- ١٠. وَنَدْشُت عن األْمِر: َبَحْثت عنه.يُّ

: َفَدْشُت َرْأَسهُ فدش:- ١١: َشَدْخَته؛ فهو َمْفُدْوٌش.الخاْرَزْنجيُّ

: ُدِبَشِت األْرُض فهي َمْدُبْوَشٌة: إذا أَكَلها الدَّبى.دبش:- ١٢الخاْرَزْنجيُّ

: الُمْدَمُش دمش:- .الخاْرَزْنجيُّ ١٣: الُمْدَمُج الُمَمرُّ

ذكـر المثـل علـى أنـه  ٥/١٩٦١الصـحاح: يفیه(سـلجما) بالسـین، وفـ، و ١/١٢٤ینظر المثـل فـي مجمـع األمثـال: ١

قول راجز.

. ٧/٢٢٠المحیط : ٢

  .٧/٢٨٢م.ن: ٣

  .٧/٢٨٣م.ن: ٤

، وعلق ابن عباد على ما ذكره الخاْرَزْنجيُّ بقوله: ((والأحقه)).٧/٢٨٨م.ن:٥

  .٧/٢٩٦م.ن: ٦

  .٧/٢٩٦المحیط: ٧

  .٧/٢٩٩م.ن: ٨

  (ب). ٧/٣٢٢، ومثله في التاج : ٧/٣٠١م.ن : ٩

  .١١/٣٢٢، واستدرك على الخلیل في التهذیب روایة عن أبي تراب:٧/٣٠٢المحیط:١٠

.٧/٣٠٣م.ن: ١١

  .٧/٣٠٣م.ن: ١٢

  .٧/٣٠٤م.ن: ١٣



…نصوص من كتاب تكملة العبن للخارزنجي 

١٨٩

: التـََّرُش: ِخفَّــٌة وَنــَزٌق، تَــِرَش َتَرشــًا فهـو تَــِرٌش وتــاِرٌش. والتَّْرَشــاُء: الَحْبــُل. وفــي تــرش:- الخــاْرَزْنجيُّ

ْذُتهُ ٍة لهم:یَ ُرقْ  ١ُدّباء ُمْمٍإل من ماٍء ُمَعلٍَّق بَتْرَشاء.بِ أخَّ

: الشُُّتْوُن: اللَّیِّ شتن:- َنُة من الثَِّیاِب، الواِحُد َشـْتٌن. وُرِوَي فـي الَحـِدیِث فـي ِصـَفِة النَّبِـيِّ الخاْرَزْنجيُّ

صلى اهللا علیـه وسـلم": "أنَّـه كـاَن َشـْتَن الَكـفِّ " بالتـاء، وَمـْن َرَواه بالثـاء فقـد َصـحَّف. والشَّـْیَتان 

ْكَباِن والَخْیِل: الَجَماَعُة َغْیُر الَكِثیرِة، وال  ٢واِحَد له.من الَجَراِد والرُّ

: َتَمْشُت الشَّْيَء َتْمشًا: أي َجَمْعَتهُ تمش:- ٣.الخاْرَزْنجيُّ

:الشَّْمُظ:االْســِتْحثَاُث.وَتْحِرْیٌك ُدْوَن العُ شــمظ:- ــْمُظ أیضــًا: أْن َتْشــِمَظ اِإلنســاَن الخاْرَزْنجيُّ ْنــِف. والشَّ

رامــي. وَشــَمْظُت حَ ي بِ الِلــحَ تُ ْطــلَ : خَ ضٍ عْ بَ بــهُ مــالي بعَضــتُ ظْ مَ وَشــ.بكــالٍم َتْخِلــُط لــه ِلْینــًا ِبِشــدَّةٍ 

٤.عن كذا: َمَنْعتهُ قلیًال. وَشَمْظُتهُ َشْیئًا: أَخْذتهُ 

: َیُقوُلوَن: َحبَّذا أْنَت وَشبَّذا[ أْنَت]: بمعنًى إْتَباٌع.شبذ:- ٥الخاْرَزْنجيُّ

: َقَنــاٌة َشــِثَرٌة: أي مُ شــثر:- ــِثیْ تَ الخــاْرَزْنجيُّ ــِكْیُر فــي النَّْبــِت. وَشــِثَرْت َعْیُنــه: ُر: مِ َشــظِِّیٌة. والشَّ ْثــُل الشَّ

ِمْثــُل َحثِــَرْت. والشَّــِثْیُر: ُقَمــاُش الِعْیــَداِن. وُشــُثْوَرُة الِجَبــاِل: ُحُرْوُفهــا، واِحــُدها ِشــْثٌر. ومــن أســماء 

٦.رُ ثْ جبالهم: الشِّ 

: هو َشْثُل األصاِبِع: بمعنى النُّوِن.شثل:- ٧الخاْرَزْنجيُّ

}َذَكرَ ث: شل- ْلَطانُ { الخاْرَزْنجيُّ ْلثَاَن: السُّ ٨، ولیس بثقة.أنَّ الشُّ

: إذا أَكَل الَبِعیُر الشَّْوَك َفَغُلَظْت َمَشاِفُره قیل: َشِنَث َشَنثًا؛ فهو َشِنٌث.شنث:- ٩الخاْرَزْنجيُّ

. والَحــــــــِریُص علــــــــى الطََّعــــــــامرشــــــــن:- : الّراِشــــــــُن: الطَُّفْیِلــــــــيُّ ، وقــــــــد َرَشــــــــَن َیْرُشــــــــُن الخــــــــاْرَزْنجيُّ

َشــُن: الَحــظُّ مــن  ُرُشــونًا.وقیل:هوالذي ُیلقــي َنْفَســه فــي ُكــلِّ َقبــیٍح. وَرَشــَن الَكْلــُب وَوَلــَغ: واِحــٌد. والرَّ

  .٧/٣٠٥م.ن: ١

  .٧/٣٠٧م.ن:  ٢

  .٧/٣٠٨م.ن: ٣

.٧/٣١١م.ن: ٤

  .٧/٣١٤م.ن: ٥

  .٧/٣١٦م.ن: ٦

  .٧/٣١٧م.ن: ٧

بیـــــدي نســـــب الكـــــالم إلیـــــه فـــــي ، ویبـــــدو أن اســـــم الخـــــاْرَزْنجّي قـــــ٧/٣١٧المحـــــیط: ٨ د ســـــقط مـــــن الـــــنص، ألن الزَّ

  .٥/٢٨٥التاج:

  .٧/٣١٧المحیط: ٩
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١٩٠

ــْیُم الــذي ال  ــَنٌم ُرُشــْوٌن: ِرتَــاٌع. والراِشــُن: الُمِق ــِد: َعَطْســت فیــه. وَغ ْب المــاء. وَرَشــْنُت بَفمــي فــي الزُّ

١َیْبَرُح.

: الشُّْوَراُن: الِقْرِطُم، وقیل: الُعْصُفُر.شرن:- ٢الخاْرَزْنجيُّ

ــنــرش:- : النَّ ــاُوُل. وهــو الخــاْرَزْنجيُّ ْرُش: َمْنَبــُت الُعــْرُفِط. والَمْعــروُف فیــه الفــاُء. وقیــل النَّــْرُش: التََّن

٣النَّْوُش.

: اللَّْوَشُب: الذِّْئُب، واألُْنثى َلْوَشَبٌة.لشب:- ٤الخاْرَزْنجيُّ

: الَمْلُش ِمْن َمَلْشُت َمْلشًا: إذا َفتَّْشَته ِبَیِدَك. ملش:- ٥الخاْرَزْنجيُّ

: التَّْمِشْیُل في الَحَلِب: هو الشُّْخُب َبْعـَد الشُّـْخِب؛ َیْعنـي الِقلَّـَة. وٕاذا َدرَِّت الناقَـُة مشل:- الخاْرَزْنجيُّ

ـبِدرٍَّة َضعْیَفٍة وقـد ُعِلـَم أنَّ فـي َضـْرِعها َلَبنـاً  ـَلْت؛ فهـي ُمَمشِّ ٌل، وَمَشـَلْت بـالتَّْخِفْیِف َكثیـرًا قیـل: َمشَّ

ـُل لـه بَعَطـاٍء: أي َلمََّظـهُ  وَمَشـَل َلْحُمـه .بـهِ أیضًا. وناَقٌة ِمْمَشاٌل: إذا لم َتُجْد بالـدِّرَِّة الُكْبـرى. وَمشَّ

. وفِخٌذ ماِشَلٌة: َقِلیَلُة اللَّْحِم، وهو َمْمُشـْولُ  الَفِخـِذ. وَمَشـْلُت السَّـْیَف واْمَتَشـْلُته: [أي] ُمُشْوًال: إذا قلَّ

٦َسَلْلَته.

: َفنََّش الرَُّجُل فـي األْمـِر: اْسـَتْرخى فیـه وخـاَم عنـه. والتَّ فنش:- ةٌ َیـحْ لِ ،ویـلُ طْ : التَّ یُش نِـفْ الخاْرَزْنجيُّ

٧.ةٌ شَ نَّ فَ مُ 

: َبنََّش الرَُّجُل في األْمِر: اْسَتْرخى بنش:- ٨فیه.الخاْرَزْنجيُّ

: َشـَبْنُت الشَّـْيَء: َدَنـْوتُ شبن:- : أْحَمـُر الَوْجـِه والسِّـَباِل، وَجْمُعـه  و. منـهُ الخـاْرَزْنجيُّ َرُجـٌل أْشـَبانيٌّ

٩أْشَباِنیُّون، وكذلك الشَّّبانيُّ بَتْشِدید الباء.

: َلِقْیُت الرَُّجَل َیِطْیُر ِشنُِّمهُ شنم:- ١٠الَغَضب.منَ اُرهُ : أي َشرَ وِشلُِّمهُ الخاْرَزْنجيُّ

  .٧/٣٢٠م.ن: ١

  .٧/٣٢٠م.ن : ٢

ــــلٌ (علــــق الصــــاحب علــــى كــــالم الخــــاْرَزْنجّي بقولــــه:( د، وقــــ٧/٣٢٠م.ن: ٣ ــــْیِن طاِئ ))، وینظــــر: ولــــیس فــــي الَكِلَمَت

  .٤١٠ـ١٧/٤٠٩التاج:

  .٧/٣٣٨المحیط: ٤

  .٧/٣٤١م.ن: ٥

  . ١١/٣٦٩، واستدرك على الخلیل في التهذیب :٣٤٢ـ ٧/٣٤١م.ن: ٦

.٧/٣٤٥المحیط: ٧

  .٧/٣٤٦م.ن: ٨

  .٧/٣٤٧م.ن: ٩

  .٧/٣٤٩م.ن: ١٠



…نصوص من كتاب تكملة العبن للخارزنجي 

١٩١

: َضـــَرُبوهُ وطـــش: - فمـــا َوطَّـــَش إلـــیهم َتْوِطْیشـــًا: أي لـــم َیـــْدَفْع عـــن َنْفِســـه؛ ومـــا َوَطـــَش الخـــاْرَزْنجيُّ

. وَوطَّْشـُت فیــه  َوْطشـًا: بمعنـًى. وَوطِّـْش لـي َشــْیئًا: أي اْفَتْحـُه وأْعِطنـي. وَوطَّـَش لــي ِبَخْیـٍر وَشـرٍّ

١أَثرًا َقلیًال. والتَّْوِطْیُش: في الُقوَِّة أیضاً َتْوطِیْیشًا: أي أثَّْرت فیه 

: بلٌد .لیش :- ٢َأِلْیُش ،قال الخاْرَزْنجيُّ

: َبیََّش ابیش:- هُ ْشبِ ّلُه َوْجَهَك: أي َبیََّضه وَحسََّنه. والِبْیُش: َسمٌّ. وفاَرُة الِبْیِش: ُدَوْیبٌَّة تُ لالخاْرَزْنجيُّ

٣السُُّمْوَم وَتْغَتذي بها.الفاَر وَلْیَسْت به؛ ُتْطُلُب 

ْمُس: الَمضْ ضمس:- : الضَّ ٤َضْمسًا فهو ضاِمٌس.، َضَمَسهُ غُ الخاْرَزْنجيُّ

مَ ضبد:- َبُد: الضَّ : الضَّ ٥ُد وهو الَغْیُظ. وَضبَّْدُت الرَُّجَل َتْضِبْیدًا: أْذكْرته بما ُیْغِضُبه.الخاْرَزْنجيُّ

ِرُف: الحَ :ضرف- : الضَّ َماُط، وهما التِّْیُن، والواِحَدُة َضِرَفٌة. وٕانَّه َلفي ِضْرَفِة َخْیـٍر: أي الخاْرَزْنجيُّ

٦َكْثَرٍة.

ْئِبُل: الّداِهَیُة.:ضبل- : الضِّ ٧الخاْرَزْنجيُّ

ْرُع َیْبُضُم َبْضمًا: إذا َغُلَظ َحبُّه، فهو باِضمٌ بضم:- : َبَضَم الزَّ ٨.الخاْرَزْنجيُّ

٩.الخاْرَزْنجيُّ ، نقلهُ قیقاً رَ هُ غائطُ جَ رَ : خَ ضاً رْ وَ ُض رِ یَ لُ جُ الرَّ َض رَ وَ ورض: -

: اإلِ :وضــف- ْت، وأْوَضــْفُتها ْیَجــاُف فــي الــرَّْكِض، أْوَضــَفِت الّناَقــُة: إذا َخبَّــْیَضــاُف: اإلِ الخــاْرَزْنجيُّ

١٠َفَوَضَفْت.

١١َسِمَع: ُلُصْوٌز: في َمْعنى ُلُصْوٍص.َذَكَر الخاْرَزْنجيُّ أنهُ :لصز-

ـــَطر،وهو الَعتُـــوُد مـــن الَغـــَنِم، هكـــذا أوردُه الصـــاغاني ونســـبه إلـــى صـــطر:- ـــَطُر لغـــٌة فـــي السَّ والصَّ

. ١الخاْرَزْنجيِّ

  .٧/٣٦١م.ن: ١

وأنــا أخــاف أن یكــون الــذي قبلــه لكنــه ((، وقــد علــق یــاقوت علــى قــول الخــاْرَزْنجّي بقولــه:١/٢٤٨معجــم البلــدان: ٢

َفُه)) یقصد بالذي قبله (السین). صحَّ

  .٧/٣٩٦المحیط  ٣

  . ٧/٤٥١م.ن:٤

  .٧/٤٥٩م.ن:٥

  .٨/٩م.ن: ٦

  .٢٢/ ٨م.ن:٧

(ب). ٨/٢٠٣، وینظر:التاج:٨/٢٩م.ن: ٨

. ١٠٥ـ١٩/١٠٤التاج : ٩

  .٢٤/٤٦٢، والتاج :٦٢٣،ونحوه في العباب :حرف الفاء : ٨/٥٣المحیط : ١٠

لـــیس بشـــيٍء)) ،وینظر:التـــاج و (،وقـــد علـــق ابـــن عبـــاد علـــى مـــا ذكـــره الخـــاْرَزْنجيُّ بقولـــه : (٨/١٠٥المحـــیط : ١١

:١٥/٣١٦.
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١٩٢

: مَ :مصط- ٢ُه لئًال تعلق.جَ رَ : أي أخْ هُ طَ سَ ومَ مِ حِ جُل ما في الرَّ الرَّ طَ صَ الخاْرَزْنجيُّ

: الصَّ صبط:- ٣ّداِن.الفَ : الّطویلُة من أَداةِ ُط◌ُ بْ الخاْرَزْنجيُّ

: الدَّ :دفص - ٤.هِ السِ أمِّ و  ْفُص: الُمُلْوَسُة. وبه ُسمَِّي الَبَصُل الدْوَفَص لَبَیاِضهِ الخاْرَزْنجيُّ

: الصِّ :صنت- ِد. والَكِتْیَبـُة أیضـًا. . وفیـه َصـَناِتْیت مـن یِّ : للسَّـ-ْنِدْیِد ِمْثُل الصِّ -ْنِتْیُت الخاْرَزْنجيُّ

ــــ ــــالنــــاِس: أي ُعَصــــٌب وَجَماَعاٌت.والصُّ ــــُد مــــن النــــاس. والصَّ ــــُد الَفِرْی ــــُة ْوُت: الدَّ نُ ْنُتوُت: الَحِرْی ْوَخل

ـــــ ـــــُق القـــــاُرْوَرِة وغِ الصَّ ـــــَراُص الُفها.واإلْصـــــَناتُ ِغیرُة للَتْمـــــِر، وَجْمُعهـــــا َصـــــَناِتْیُت. وقیـــــل: َطَب : اإلْت

٥ واإلْحكاُم.

ـــــص- ـــــَك ُرْفَصـــــُتَك.والَقْوُم َیَتَراَفُصـــــْوَن.وُهْم َرِفْیُصـــــَك :رف ـــــُة المـــــاِء، جاءْت :الّرْفَصـــــُة: َنْوَب الخاْرَزْنجيُّ

٦وَفِرْیُصَك:أي َشِرْیُبَك.

: الصِّ :صبل- ٧ُد.ا: الّداِهَیُة، والَمْعُرْوُف الضَّ لُ بِ ئْ الخاْرَزْنجيُّ

: عادٌ :بصن- ٨.ادُ ُتَسّمي َرِبیَع اآلِخَر ُبّصانًا، وَجْمُعه ُبّصانات وأْبِصَنٌة، وُتَخفُف الصَّ الخاْرَزْنجيُّ

َیاُط: اللََّغُط العـالي المُ :صیط وصوط- : الصِّ ـْوُط: َصـْوٌط مـن مـاٍء وهـو مـا ٩.ْرَتِفـعُ الخاْرَزْنجيُّ والصَّ

١٠ْوِط.ضاَق َمْنَقُعه؛ وقد اْنَمدَّ كالسَّ 

: األْرُض َتْأِصُت أْصتًا: إذا لم َیُكْن فیها كَ :أصت- ١١وال َبْقل.َألٌ الخاْرَزْنجيُّ

: أْرَطَســــْت علیــــه الِحَجــــاَرةُ :رطــــس- إْرطاســــًا: َتَطــــاَبَق َبْعُضــــها َفــــْوَق َبْعــــٍض، وَوَقْعــــَن الخــــاْرَزْنجيُّ

١٢.َساٍت.وَرَطَسه: أي َضَرَبه بباِطِن الَكفِّ ُمَرطَّ 

ـطُر: (فـي  مـادة (صـطر) :( ١٠٦/ ٨، وقد ورد في المحـیط  :  ١٢/٣١٥التاج : ١ )) لكنـه الَعتُـْود مـن الَغـَنمالصَّ

. لم ینسب إلى الخاْرَزْنجيِّ

ال: غیـر منسـوب إلــى الخـاْرَزْنجيِّ ،لكنـه قــ ٨/١٠٧، وورد الــنص نفسـه فـي المحــیط: ١٩٦العبـاب:حرف الطـاء: ٢

.٢٠/١٠٧((لئال یعلق)) ، ولعله أصوُب مما في العباب ، ونحوه ورد في التاج :

غیـر منسـوب إلـى الخـاْرَزْنجيِّ ،وینظـر   ٨/١٠٧،وورد النص نفسه فـي المحـیط :  ١٠٩العباب :حرف الطاء : ٣

.١٩/٤٣٧:التاج:

  .٨/١١٧المحیط : ٤

  .٨/١٢٢م.ن : ٥

  .٨/١٣٤م.ن : ٦

  .٨/١٥١م.ن : ٧

  .٨/١٦١المحیط : ٨

  .٨/١٦٧م.ن : ٩

  .١٩/٤٣٩،والتاج :١٠٩، وینظر العباب :حرف الطاء : ٨/١٦٧م.ن : ١٠

٨/١٧٥المحیط : ١١

روایة عن ابن درید. ١٢/٣٢١، واستدرك على الخلیل في التهذیب:  ٨/٢٦٧م.ن : ١٢
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١٩٣

: النَّ :نسط- ١ه.بَیِدَك لَیْخُرَج ماؤُ ْكَتهُ َحرَّ ُثمَّ : وهو إذا َبَلْلَتهُ -واِحٌد -ْسُط والَمْسُط الخاْرَزْنجيُّ

: الُفْدُس :فدس- ٢نَثى من الَعَناِكِب.: األُ الخاْرَزْنجيُّ

ــ:ســفت- : َســِفَت الشَّ ــَمْســَفَتةٌ . وَطَعــامٌ َســْفتًا: إذا أْكثَــَر منــهُ َراَب َیْســفُتهُ الخــاْرَزْنجيُّ ــْفُت . والسَّ ْفُت والسِّ

٣ٌت.ِت: ُمَسفَّ للُمَزفَّ . وُیقالُ : الذي ال َبَرَكَة فیهِ وغیِرهِ َعامِ من الطَّ 

: َرُجٌل َحْیَفٌس َلْیَفٌس : لفس- ٤ُس: الشَِّدْیُد األْكِل.؛ ال ُیْفَرُد. والُمَتَلفَّ : إْتَباعٌ الخاْرَزْنجيُّ

: اإلْلَسالسم:- تَـه: أي َلقَّ ْلِقْیُن، أْلَسْمُتهُ ُم: التَّ الخاْرَزْنجيُّ ؛ كمـا ُیْلَسـُم َولَـُد الَمْنُتْوَجـِة َضـْرَعها. هُ ْنتُـُحجَّ

َشـْیئًا. .وما َلَسَم ِلَسـامًا وَلَسـامًا: أي مـا ذاَق َشـْیئًا. ومـا أْلَسـْمُتهُ : أي َلِزَمهُ الطِریَق فَلِسَمهُ وأْلَسْمُتهُ 

٥.: أي َطَلْبتهُ ُتهُ ْیَد واْسَتْلَسمْ وأْلَسْمُت الصَّ 

: الَمَســُل: َخــطٌّ :مســل- ْحَیــِة: جاِنَباهــا، . وُمَســاال اللِّ األْرِض َیْنَقــاُد، وَجْمُعــه ُمْســَالنٌ مــنَ الخــاْرَزْنجيُّ

٦الواِحُد ُمَساٌل.وداَرُة ماَسٍل: من داراِت الَعَرِب.

: ما وَ :مزد- ٧دًا.رْ : أي بَ ةً دَ زْ مَ نا العامَ دْ جَ الخاْرَزْنجيُّ

: كاَنْت بینهم َزَباِذَیٌة: أي َشرٌّ :زبذ- ٨.الخاْرَزْنجيُّ

: ما َیْرِفُز منه ِعْرٌق: أي ما َیْنِبُض.:رفز- ٩الخاْرَزْنجيُّ

: الرَّ :ربز- .ِخْیُن، وقد َرُبَز َرَباَزًة. والُمْرَتِبُز: الُمْرَتِفـُع فَـْوَق الَمكـانِ العاِقُل الثَّ ِبْیُز: الرَُّجلُ الخاْرَزْنجيُّ

١٠َرَباِئُز.: أي أْعَجُر ناِتٌئ ُمْكَتِنٌز، وَجْمُعهُ -وُصرٌَّة َرِبْیَزٌة -وِكْیٌس َرِبْیٌز 

: َملَّــْزتُ :ملــز- زًا: إذا َنَجــا. واْنَملَــَز مـــن َتملُّــزَ ؛ َتْمِلْیـــزًا. وَتَملَّ فالنـــًا: إذا َســعى ثُــم َســَبْقَتهُ الخــاْرَزْنجيُّ

: أي َذَهبَ عن هذا األْمِر َمِلْیزًا وَمْزَحًال. وما أْدري أْیَن َمَلَز بهِ ْدتُ األْمِر: ِمْثُل اْنَمَلَس. وما َوجَ 

الَمَلــــزى: بَمْعنــــى الَمَلســــى.والَمِلُز: الَعِضــــل مــــن الرَِّجــــاِل، والِمــــْیُم أْصــــِلیٌَّة. واْمَتَلــــْزُت . وِبْعتُــــهُ بــــهِ 

١١الشَّْيَء: اْنَتَزْعته.

.٢٧١ـ٨/٢٧٠المحیط : ١

  . ٨/٢٨٨م.ن : ٢

  .٢٩٩ـ٨/٢٩٨م.ن : ٣

.٨/٣٢٦م.ن: ٤

  .٨/٣٣٧م.ن : ٥

  . ٨/٣٣٨:م.ن  ٦

  .٩/٣٣م.ن: ٧

  .٩/٣٧م.ن: ٨

  .١٣/١٩٥، واستدرك على الخلیل في التهذیب:٩/٤٣م.ن: ٩

  .٩/٤٨المحیط: ١٠

  .٩/٦٣المحیط: ١١



عامر باهر أسمیر الحیالي

١٩٤

: الزَّ زور:- ١ ِمْیَنِة.ابِة السَّ اِغَصِة من الدَّ ْحَمُة التي تكوُن َحْوَل الدَّ : الشَّ ائَرةُ وَحَكى الخاْرَزْنجيُّ

: الِفَیـــزُّ :فیـــز- ـــمـــن الرِّ الخـــاْرَزْنجيُّ ي أيْ ِدْیُد الَعَضـــِل. واالْنِفَیـــاُز: مـــن َقـــْولهم: اْنَفـــاَز َعنِّـــَجــاِل: الشَّ

٢اْنَفَرَد.

٣. ولم َیِبْز: لم ُیْفِلْت. وباَز َیِبْیُز: إذا باَد.تُهُ تَِبْیُز َرِمیَّ الخاْرَزْنجيُّ: البائُز: العائُش، فالٌن ال :بیز-

: الُمتَــَومِّ :ومــز- ك َرأِس ُز: َتَحــرُّ مُّ َجــاِل: الــذي َیَتَنــزَّى فــي ِمْشــَیِتِه ُســْرَعًة. والتــوَ ُز مــن الرِّ الخــاْرَزْنجيُّ

٤َیِمُز َوْمزًا: إذا َرَمَع به.بأْنِفهِ َزاِء. والتََّهیُّؤ للِقَیاِم. وَوَمزَ الُجْرَداِن ِعْنَد النِّ 

ــَیاُح. وأَرطَّ الرَّ :رط- :الرَِّطْیُط:الَجَلَبــُة والصِّ ــلُ الخاْرَزْنجيُّ ــَرِك : "أِرطِّــْي إنَّ ٥ُجــُل: َجلَّــَب. ومنــه الَمَث َخْی

ِطْیُط: األْحَمــُق، والــرَّ َك ُذو إْرطــاٍط. الرَِّطْیِط".وُیقــال للــذي ال َیــأتي مــا ِعْنــَده إَأل بإْبَطــاٍء: أِرطَّ فإنَّــب

.والرََّطاِئُط َجْمُعهُ  ٦. وأَرطَّ: َفَعَل ِفْعَل الَحْمَقى. وأَرطَّ في َمْقَعِده: إذا أَلحَّ

:النَّ :نط- َلَشـِدْیُد النَِّطـْیِط فیهـا. ِقْیـَل: إنَّـهُ ُجـُل اْمَرأتَـهُ ِطْیُط:الِفَراُر في األْرِض. وٕاذا َكـِرَه الرَّ الخاْرَزْنجيُّ

ویـُل، وَجْمُعـهُ . والَنْطَناُط: الطَّ طُّ َینِ اٌط وَنُطْوٌط، وقد َنطَّ ، َرُجٌل َنطَّ : َكْثَرُة الَكالمِ -أیضاً ،ْیُط طِ والنَّ 

٧.َنَطاِنُط. والَنطُّ: الَمدُّ 

:الَفْطَفَطُة:السَّ :فط- ُجُل األْفـَزُر :الرَّ ْهِز والِجَماِع. والَفَطْوَطنُ ْلُح.والَفَطاِفُط:أْصَواٌت عند الرَّ الخاْرَزْنجيُّ

٨الظَّْهِر.

:رَ :رثــط- وقــال ...ثاطــاً إرْ طَ ثَ رْ ، كــأَ مَ زِ وَلــهِ فــي بیِتــتَ َبــ، إذا ثَ وطــاً ثُ رُ هِ ودِ ُعــفــي قُ طَ ثَ وقــال الخــاْرَزْنجيُّ

: المُ  ٩.هكذا في تكملة العین، ذكرهُ هِ وبِ كُ رُ وَ هِ ودِ عُ خي في قُ رْ تَ سْ : المُ نٍ سِ حْ ، كمُ طُ ثِ رْ الخاْرَزْنجيُّ

١٠ِلْمطِ نْ مِ ُنْوَبَة أوْ نْ ُكْنُت مِ أوْ اِجِز:، من َقْوِل الرَّ طٌ َمِم: ِلمْ ٍة من األُ مَّ ألُ الخاْرَزْنجيُّ: ُیقالُ :لمط-

اء بــالرَّ -وهــو َتْصــِحْیٌف عنــدي؛ ألنَّــه هــو الّرائــَرُة ، وعلــق ابــن عبــاد علــى كــالم الخــاْرَزْنجيِّ بقولــه: ((٩/٨٣م.ن: ١

)).ُدْوَن الزاي

  .٩/١٠٠م.ن:٢

  .٩/١٠٤م.ن:٣

.٩/١٠٨م.ن: ٤

  .١/٢٩٦في:مجمع األمثال:لینظر المث ٥

  .٢٩١ـ ١٣/٢٩٠، واستدرك على الخلیل في التهذیب:٩/١٣٠المحیط: ٦

  .١٣٥ـ ٩/١٣٤المحیط: ٧

  .٩/١٣٨م.ن: ٨

مــال الخلیــل هــذه المــادة، وذكــر نحــو مــا ذكــره إلــى إه ٩/١٥٤، وأشــار الصــاحب فــي المحــیط:١٩/٣٠٥التــاج: ٩

، واستدرك على الخلیل في التهذیب: بیدي، لكنه لم ینسبه إلى الخاْرَزْنجيِّ   .١٣/٣١٣الزَّ

  .٢٠/٨٣،والتاج :١٨٦،ومثله في العباب :حرف الطاء :٩/١٨٥المحیط : ١٠



…نصوص من كتاب تكملة العبن للخارزنجي 

١٩٥

: صــاَرِت األْرُض ُمَتَظْرِمَطــًة: أي َرِدَغــةً ظــرمط:- لطِّــْیِن: اُجــُل فــي . وَتَظــْرَمَط الرَّ َذَكــَر الخــاْرَزْنجيُّ

١.َوَقَع فیهِ 

: الثُْندُ َذَكرَ :ثند- ٢.-زٍ مْ بال هَ -ثُْنُدَوةٌ :: ُویقالُ في هذا الباِب، قالَ َأةَ الخاْرَزْنجيُّ

: َدَروْ :درل- ٣َبَلٍد.َیُة: اْسُم َمكاٍن أوْ لِ الخاْرَزْنجيُّ

: هــذا مــن َتْحــِت َدْرِف ُفــ:درف- ــناِحَیِتــهِ نْ : ِمــ، وقیــلَ وِظلِّــهِ َكَنِفــهِ نْ ِمــ: أيْ النٍ الخــاْرَزْنجيُّ ا فــي إمَّ

٤َخْیٍر.أوْ َشرٍّ 

: َفأٌس ِفْنَداَیةٌ وذكر فند: - ٥َعِظْیَمٌة.: أيْ الخاْرَزْنجيُّ

: ندو:- والتـدبیر وغیرهمـا، ویقـال لطَعـاِم یـدعون لداُر الـدْعَوِة  هيداُر النْدَوِة بَمكَّـةَ وقال الخاْرَزْنجيُّ

٦دارالمفاخرة؛ ألنه قیل للمناداة مفاخرة.

:هو بكسِر المیِم، وقال: وهو بلٌد. وقیل: قریـٌة بالَوْشـمِ َثْرَمَداُء...ثرمد:- مـن أرِض وقال الخاْرَزْنجيُّ

٧الیمامِة.

: التَّ :تفــر- ــَرِة األْنــِف. الخــاْرَزْنجيُّ ــَفِة، وقیــل: هــي أْســَفُل مــن َوَت ِفــَرُة: الَفــْرُض الــذي فــي ظــاِهِر الشَّ

. ومـا َنَبـَت َتْحـَت : الُعْشـُب إذا َجـفَّ -أیضـًا  -. وهـوِفـَرُة مـن النََّبـاِت: مـا لـم َیُكـْن مـن الَجْنَبـةوالتَّ 

٨ا َقِصیرًا.ُألهوَتِفَرٌة: إذا كاَن كَ ُمْتِفَرةٌ ْلُح: َنَبَتْت فیه َنْشأُته؛ فهو ُمْتِفٌر. وأْرٌض الطَّ َجِر. وأْتَفرَ الشَّ 

٨َقِصیرًا.

: ُتراَبُة وادٍ ترب: - ٩.قال الخاْرَزْنجيُّ

: الَتْرِبْیــتُ :ربــت- : أي َربََّبــه. وَضــْرُب الَمــرأِة بَیــِدها َقلــیًال َقلــیًال الخــاْرَزْنجيُّ ــِبيَّ : التَّْرِبَیــُة، َربَّــَت الصَّ

َبُت: االْسِتْغالُق، ُیقال: َلْیَس علیَك َغَلٌت وال َرَبٌت. ِبيِّ لَیَناَم.والرَّ ١٠على َجْنِب الصَّ

.: َقِصْیٌر، وكذلك التِّْنَتاَلةُ ْنِتْیلٌ تِ ِتْنِتٌل و وَرُجلٌ :نتل- ١؛ كذا َحَكى الخاْرَزْنجيُّ

  .٩/٢٤٢المحیط: ١

  .٩/٢٨٤م.ن: ٢

  .٩/٢٨٦م.ن: ٣

  .٢٣/٢٩٩التاج: و، ١٨٤باب (حرف الفاء)في الع ه، ونحو ٩/٢٩٤المحیط: ٤

  .١٨٤ومثله في العباب:حرف الفاء: ٣٢٣/ ٩المحیط: ٥

.٩/٣٦٣، ونحوه في المحیط:٥/٢٧٩معجم البلدان: ٦ ، لكن الصاحب لم ینسبه إلى الخاْرَزْنجيِّ

.، بفتح المیم وغیر منسوب إلى الخاْرزَ ٤٠١/ ٩، وقد ورد النص نفسه في المحیط : ٢/٧٦المحیط : ٧ ْنجيِّ

. ٩/٤٢٧المحیط:٨

  .٢/٢٠معجم البلدان: ٩

  .٩/٤٣١المحیط: ١٠



عامر باهر أسمیر الحیالي

١٩٦

: َشَرَح األْمَر فَبنَّ :بنت- ٌت: أي َمْقُصـْوٌص.وَبنََّتهُ َتْبِیْینـًا. وَحـِدْیٌث ُمَبنَّـَتْبِنْیتًا: أي َبیََّنهُ َتهُ الخاْرَزْنجيُّ

٢ُر.ُت: الُمْسَتْخبِ . والُمَبنِّ َمْوِضَعهُ : أي َوَضَعهُ َت َكالَمهُ .وَبنَّ بهِ بكذا: أي َبكََّتهُ 

: َتْوَرْیُت الِكَتاَب، والتَّْوِرَیُة: الِكَتاُب.ُویقال: تاَوْرتهُ تور:- ٣، وهما َیَتَتاَوَراِن. وَذَكَر الخاْرَزْنجيُّ

: فــي َســْیِره ُتْوَفــٌة: أي إْبَطــاٌء. ومــا َتَرْكــُت لــه ُتْوَفــًة: أي حاَجــًة. وتــاَف تــوف:- فهــو  -الخــاْرَزْنجيُّ

ــُة : أي أْبَطأ.والتُّ -تــائفٌ  ــُذو تَ -أیضــًا -ْوَف ــه َل ــُن. والِغــرَُّة. وٕانَّ ــُب والَمْطَع ــاٍت: أي َكــِذٍب : الَعْی ْوَف

وجـاَء علـى َتِئفـِة ذاَك وَتِفَئـِة ذاَك: أي علـى ِحْینِـه الرجـل : أي تـاه. وِخَیاَنٍة وَذْنٍب. وتـاَف َبَصـُر 

للَمـرأِة الَمْحقُــْوَرِة الخاِمَلــِة: َعثْـَرًة. ُویَقــالُ أيْ . وَطَلــَب َعلَـيَّ َتْوَفــًة: وٕاّبانِـه. ومــا فیـه تْوَفــٌة: أي َمِزْیـدٌ 

َفِة".٤:تَُفٌة. والتَُفُة: َعَناُق األْرِض، وقیل: ُدویبٌَّة َتأُكُل الَلْحَم، ومنهُ  ٥"أْغنى من التَفِة عن الرُّ

:التَّ :تئـــــــــب- ـــــــــُب:الشَّـــــــــِدْیدُ أَ یْ الخاْرَزْنجيُّ .وَجْرٌي َتْیـــــــــالـــــــــدَّ مــــــــــنَ ْخمُ الضَّ .وِســــــــــَقاءٌ َسِرْیعٌ ٌب:أيْ أَ َوابِّ

٦...{وَذَكَر}:َضْخمٌ ِبيٌّ َتْیأَ 

٧ الَقِصْیُر الِجْسِم الذي إذا َمشى َرمى بَیَدْیه.ْیَباَیة:التِّ -

:َظَفْفُت َقوائَم الَبِعْیِر أُظفُّها َظّفًا:إذا َشـَدْدَت َقَواِئَمـه ُكلَّهـا وَجَمْعَتها.واْسـَتَظفَّ آثَـاَر ظف:- الخاْرَزْنجيُّ

٨َقْوِم:َتَتبََّعها.ال

: نظر.- ٩وَنَواِظُر: إَكاٌم َمْعُرْوَفٌة في أْرِض باِهَلَة...وقال الخاْرَزْنجيُّ

: الَمَظاِرْیُر من الِحَجاَرِة: الِحَداُد؛ ُیْذَبُح بها، الواِحُد ُمْظُرْوٌر.مظر:- ١٠الخاْرَزْنجيُّ

:اْمَرَأٌة ِعْنِظَیـــاٌن ِبْنِظَیـــانٌ بـــنظ:- اَبًة.وَعَظاُه اُهللا وَبَظـــاه:أي الخـــاْرَزْنجيُّ :إذا كاَنـــْت َســـیَِّئَة الُخُلـــِق َصـــخَّ

١الخیرِ  عن َصَرَفهُ 

  .٩/٤٣٤م.ن: ١

  .٩/٤٤٧م.ن: ٢

أْن یكـــوَن فـــي ًة.وُحْكُمهُ أْصـــِلیَّ وَجَعَل التـــاءَ ، وقـــد علـــق الصـــاحب علـــى قـــول الخـــاْرَزْنجيِّ بقولـــه:((٩/٤٥٩م.ن: ٣

  الراء)).  باِب"َورى" في َلِفْیفِ 

فِة))، وذكر المیـداني أن التفـة:هي السـبع الـذي ، و ٢/٦٣ینظر: مجمع األمثال: ٤ فیه((أغنى عنه من التَُّفِة عن الرُّ

یسمى َعَناق األرض، والرفة التبن.

.٢٣/٥٩، والتاج:١/٣٣٩، وینظر: المجمل:٤٦، ونحوه في العباب (حرف الفاء) ٩/٤٧١المحیط:٥

الصواب ما ثبتناه.ل، ولع)، (ُذِكَر◌َ ٩/٤٧٥في المحیط: ٦

َذَكـَره فـي اللِفْیـِف في هـذا البـاب، ولـوَذَكَرهُ . وقد علق الصاحب على قول الخاْرَزْنجيِّ بقوله: ((٩/٤٧٥المحیط: ٧

))من الباء لكاَن أْولى.

.١٤/ ١٠م.ن: ٨

.١٠/٢٣، ومثله في المحیط:٢٥٢/  ٥معجم البلدان: ٩ ، لكن ابن عباد لم ینسبه إلى الخاْرَزْنجيِّ

  .١٠/٢٧المحیط: ١٠



…نصوص من كتاب تكملة العبن للخارزنجي 

١٩٧

: َمْوِضُع كذا َمَعاٌن وَمَظانٌ مظن:- ٢: أي َمْعَلٌم منه.-وَجْمُعه ُمُظنٌ -الخاْرَزْنجيُّ

: االْئِتَفاُظ: األْخُذ.أفظ:- ٣والُمْؤَتِفُظ : الالِزُم .الخاْرَزْنجيُّ

: َمَرْذُت التَّْمَر َمْرذًا: أي ِمْثُتهُ مرذ:- ٤، وكذلك الُخْبُز.الخاْرَزْنجيُّ

٥الخاْرَزْنجيُّ: الَبْأَذَنُة: االْسِتْخَذاُء. وهو أیضًا : اِإلْقَراُر باألْمِر والَمْعِرَفُة به، َبْأَذَن ُیَبْأِذُن.بذن:-

: َظـلَّ َیـْذلي الرَُّطـَب: أيذلـى:- َیْجِنْیـه فَیْنـَذلي َمَعـه اْنـِذالًء َكْیـَف شـاَء. وَیـْذلي الطََّعـاَم الخـاْرَزْنجيُّ

ــــــٌة:  ــــــَداه، وُمَتَذلَِّی ــــــٌة: قــــــد أْدَرَك ِرْعُیهــــــا أْقصــــــى َم ــــــُز أیضــــــًا. وأْرٌض ُمْنَذِلَی َذْلیــــــًا: أي َزِرَده، وُیْهَم

ْیُح: َمــرَّْت َمــّرًا ِمْثُله.والُمــْذَلْولي: الُمْســَتْخفي الُمــَولِّي. واْذَلــْولى: مضــى لَوْجِهــه ُمْســرِ  عًا.واْذَلْوَلِت الــرِّ

٦َسْهًال.واالْذِلْیَالُء: االْسِتْرَخاُء.

: ذاَن◌َ ذین: - ٧: إذا عاَبُه. وهو الّذاُن والّذاُم.َیِذْیُنهُ هُ الخاْرَزْنجيُّ

: ثَْبَثَب الرَُّجُل: إذا َجَلَس ُمَتَمكِّنًا.ثب:- ٨الخاْرَزْنجيُّ

.١٠/٣٥م.ن:  ١

والَمْعُرْوُف في هذا َتْشِدْیُد النُّْوِن، وقد ُذِكَر في ، وقد علق الصاحب على قول الخاْرَزْنجيِّ بقوله: ((١٠/٣٦م.ن: ٢

)).باِب الُمَضاَعفِ 

  .١٠/٤٤م.ن: ٣

  .١٠/٧٩م.ن: ٤

  .١٠/٨٨م.ن: ٥

.١٠/١٠٢م.ن: ٦

.١٠/١٠٤م.ن: ٧

  .١/٣٧٠،واستدرك على الخلیل في المقاییس :١٠/١٣٢م.ن: ٨



عامر باهر أسمیر الحیالي

١٩٨

: الثَِّلْیــُب: َكــُأل عــاَمْیِن أْســَوُد بَتْقـِدْیِم الثّــاِء.وَحَكــى الخـاْرَزنْ ثلــب:- . وقــال: ِبــْرَذْوٌن ُمثَاِلــٌب: َیْأُكــُل .جيُّ

ْمُح الُمَتَثلُِّم.وَثِلـــَب َكفُّـــه:  الثَِّلْیـــَب. وقـــال: الثَِّلْیـــُب مـــن الَحْمـــِض: األْخَضـــُر األْكـــَدُر منـــه.والثَِّلُب:الرُّ

١ َالِم.َخُشَن.والِمْثَلُب: الَكِثْیُر الكَ 

: ُیقال للثَّاِلِث ثاٍل؛ كما ُیقال للّساِدِس: َساٍد.ثلى:- ٢الخاْرَزْنجيُّ

:الَبثَاُء:ُحثَاَلُة التَّْمِر ومـا َسـَقَط مـن ُقُشـْوِره. والَمَكـاُن السَّـْهُل، الواِحـَدُة َبثَـاَءٌة. وأْرٌض بثأ:- الخاْرَزْنجيُّ

٣لَبني ُسَلْیٍم.

: ِمثَ مثأٌ :- ٤اُء الُجْرِح وِمثَاُته:واِحٌد.وَتَمثََّأ الثَّْوُب: َتَخرََّق، وَمثَْأُته أَنا.الخاْرَزْنجيُّ

وَذَكـــَر الخـــاْرَزْنجيُّ الَمـــَرْوَراة: الَمَفـــاَزُة، وَجْمُعهـــا َمَرْوَرَیـــاٌت فـــي هـــذا البـــاب. والَمـــَراري: َجْمـــُع مـــر:-

٥الَمَرْوَراِة؛ إْن لم َیُكْن من الباِب في َقْوٍل.

: إذا َضــــُعَف الخــــرفــــن:- : اْرَفــــَأنَّ الرَُّجــــُل: َســــَكَن؛ اْرِفْئَنانــــًا. واْرَفْأَنْنــــُت عــــن األْمِر.واْرَفــــَأنَّ اْرَزْنجيُّ

ـــــَي ُمَتَحیِّـــــزًا فیه.والّراِفَنـــــُة:  ـــــي َخْیـــــِره: أي َبِق َفْأِنْیَنـــــُة: َغَضـــــاَرُة الَعـــــْیِش. واْرفَـــــَأنَّ ف ـــــَتْرَخى. والرُّ واْس

: ساِبُغ الذَّنَ الُمَتَبْخِتَرُة.وَبِعْیٌر ِرفَ  َذاِذ من الَمَطِر.ِب◌ِ نٌّ َفاُن: َشِبْیٌه بالرَّ ٦.والرِّ

:رمٌل أْبرین وَیْبِرین:بلٌد، قیل هي في بالد العمالیق.ربن:- ٧وقال الخاْرَزْنجيُّ

ـــَرٌم: تـــامٌّ فـــرم: - ـــْوُء، أْفَرْمـــُت الِقْرَبـــَة إْفَرامًا.وَعـــَدٌد ُمْف : الُمْفـــَرُم: الَمْمُل . واْفَتَرَمـــِت الَمـــْرَأُة: الخـــاْرَزْنجيُّ

اْحَتَشْت بالِخَرِق والُمَشاَقِة ِعْنَد الَحْیِض. والِمْحَشاُة: الِفَراُم والِمْفَرُم، وَجْمُعـه َمفَـاِرُم. وُیقـال: َفَرْمتُـه 

٨وأْفَرْمُته. والَفْرُم: الِخْرَقُة واْسَتْفَرَمِت الَمْرَأُة: اتََّخَذْت َفَرَمًة.وَقْوُله:

َمات بالَحصىُمْسَتْفرِ 

وَرَواه الَخِلْیُل بَتْقِدْیِم الباء، واْسَتْشَهَد هذا بما(.وقد علق الصاحب على قول الخاْرَزْنجيُّ بقوله:(١٠/١٤٩المحیط: ١

)، ولم أجد ذكرا للنص والشاهد في العـین المطبـوع )اْسَتْشَهَد به ذاَك، وَلْسُت أْدري أُهما ُلَغَتاِن أم َتْصِحْیٌف َوَقعَ 

. وال وجود لمادة(ثبل).٨/٢٢٧ر:العین:في (ثلب) ./ینظ

  .١٠/١٧٧المحیط: ٢

  .١٠/١٩٢م.ن: ٣

  .١٠/١٩٦المحیط:٤

  .٢٢١/ ١٠م.ن:٥

  .١٠/٢٣٢م.ن: ٦

.١/٧١معجم البلدان:  ٧

).٦، الهامش(١٠/٢٤٠، وینظر:المحیط:١٣٥هو امرُؤ القیس، ینظر:دیوانه: ٨
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أي من ِشدَِّة َعْدِوها َجَعَلِت الَحصى في ُفُرْوِجها.والَفَرُم: َسـبٌّ وَعْیـٌب، وهـو َیْفِرُمـه.وَرُجٌل أْفـَرُم واْمـَرَأٌة 

١َفْرَماُء: أي ُمَتَحطَِّمُة األْسَناِن ُمَتَكسَِّرٌة.وَفْرمى: اْسُم َمْوِضٍع َمْقُصْوٌر .

: َراَل الصَّ ریل:- َیاُل: َیْعِني اللَُّعاَب بَغْیِر َهْمٍز.الخاْرَزْنجيُّ ٢ِبيُّ َیِرْیُل، وهو الرِّ

:اَألُرْوَناَن للَكِرْیَهِة والشِّدَِّة؛ في هذا الباب.أرن:- ٣وَذَكَر الخاْرَزْنجيُّ

:كاَنـــــــــتْ ورن:- ْمُع ُرَنـــــــــاٌت َخِفْیَفــــــــــٌة:جَ ُرَنـــــــــٌة وَ عـــــــــاٌد ُتَســـــــــّمي َشـــــــــْهَر ذي الَقْعَدِة:َوْرَنَة.وَ الخاْرَزْنجيُّ

٤ألْسُت.االّراني.والَوَراِنَیُة:

َفِبآمٍر وأخیِه ُمْؤَتِمٍر          وُمَعلٍِّل وِبُمْطِفِئ الَجْمرِ ٥وأنشد الُبْشتّي:أمر:-

: ُسمِّي أحُد أیاِم العجوِز آِمرًا؛ ألنَُّه یأمُر النَّاَس بالَحَذِر منـُه. قاَل:وُسـمَِّي الیـوُم  قال الُبشتيُّ

أبـا حامـد الخـاْرَزْنجيُّ یقـول فـي قـول اهللا ٧سـمعت٦ِمرًا؛ ألنَُّه یـأَتِمُر النَّـاَس، أْي ُیـْؤُذنهم.اآلخُر ُمْؤتَ 

فیهـــا ثــالُث ُلَغــاٍت: أمَّْرنــا ،وآَمْرنا،وَأَمْرنـــا ، ٨عــز وجــل:((وٕاذا َأَرْدَنــا أن نهلـــك قریــًة أمَّْرنــا ُمْتَرفیهــا))

یریـُد شــاَوْرَنا، ١٠ل:كثَّْرنـا، ومـن قـرأ آَمرنـا بفـتِح األلـف والمـدِّ یقو ٩ بـالتخفیف،فمن قـرأ َأمَّْرنا(بالتَّشـدیِد)

١٢،یقوُل مَن األْمِر.١١ومن قرأ َأَمْرنا بالتَّخفیفِ 

: َشــْيٌء واِفــٌل:أي َواِفــٌر. وَوفَّْلتُــه: َوفَّْرُتــه.والَوْفُل: الَقِلْیــُل مــن األْشــَیاِء، وَلَعلَّــه مــن وفــل- :الخــاْرَزْنجيُّ

١٣الَمْرَو.ْوِفْیُل من النَّْبِت: الذي ُیَسمَّىوالتَّ األْضَداِد.

.١٠/٢٤٠المحیط: ١

  .١٠/٢٤٨م.ن: ٢

(األُرونــان) فــي (أرن) بقولــه: ((، وعلــق ابــن عبــ١٠/٢٥٥م.ن: ٣ ــه اد علــى ذكــر الخارزنجيِّ وقــاَل َقْوٌم:هــو ِمــْن أَرَن

ُه َكَدَمه )).َیْأَرُنه إذا َعضَّ

  .١٠/٢٥٥م.ن: ٤

  .١٠/٨٠البیت ألبي ِشْبٍل األعرابي، كما في التاج: ٥

وهــذا خطــأ محــض، ال (مقدمــة المؤلــف)، وقــد علــق األزهــري علــى كــالم الُبْشــتي بقولــه: ((قلت: ١/٣٥التهــذیب : ٦

یعرف في كالم العرب ائتمر بمعنى آذن)).

هـ)، في كتابه تاریخ نیسابور، ونقله عنـه القفطـي ٤٠٥الذي سمع الخاْرَزْنجيُّ هو: الحافظ أبو عبد اهللا بن البیِّع( ٧

  ١٠٨/.١القفطي في أنباه الرواة:

  .١٦سورة اإلسراء:اآلیة  ٨

.  ٢/٤٩حر المحیط:قرأ بهذه اللغة:عاصم وآخرون غیره/ ینظر:الب ٩

.٢/١١٩قرأ بهذه اللغة:ابن كثیر وأبو عمرو وعاصم وغیرهم/ ینظر:معاني القرآن للفراء: ١٠

  . ٢/١١٩قرأ بهذه اللغة :ُأبي/  ینظر:م.ن: ١١

  .١/١٠٨أنباه الرواة: ١٢

.١٠/٣٤٦المحیط: ١٣
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َل.:...بنم- ١وَذَكَر الخاْرَزْنجيُّ َقْوَلهم: هذا اْبَنُم واْبَنَماِن واْبَنُمْوَن؛ وَتَصاِرْیَف هذه الَكِلَمِة، وَطوَّ

: َوفَّْنـُت الشَّـْيَء: بَمْعنـى َوفَّْرتـه.وِجْئُت علـى َوْفـِن فـالنٍ وفن:- : أي علـى َأثَـِره. وَتَرْكتُـه الخـاْرَزْنجيُّ

٢على أْحَسِن َمْوَفٍن: أي َأْحَسِن حاٍل.والُوَفْیَنُة: طائٌر أْصَغُر من الباَشِق على ِخْلَقِة الّشاِهْیِن.

: "ما ِبها َواْبٌن"وبن: - ٤: أي أَحٌد.٣الخاْرَزْنجيُّ

: َفمٌّ بالتَّْشِدْیِد: بَمْعنى التَّخْ فم:- ٥ِفْیِف.وقال: یقولوَن: ُفمَّ َفَعْلُت كذا: ُلَغٌة في ُثمَّ.َذَكَر الخاْرَزْنجيُّ

: َفِئْبُت من الماِء: أي َرِوْیُت؛ في َمْعنى َصِئْبُت، وَلْیَس بثَْبٍت.فأب:- ٦َحَكى الخاْرَزْنجيُّ

: َقْوٌم ُفُیْوٌم: أي َأِشدَّاُء، واِحُدهم َفْیٌم. والَفْیَماُن: فاِرِسیَّ فیم:- ٧ٌة.الخاْرَزْنجيُّ

:الُبمُّ:ُلَغٌة في الُبْوِم. والَبمُّ: ِحَكاَیُة َبْعِض أْصَواِت الُعْوِد.وَیَبْمَبُم: اْسُم َمْوِضٍع في بم:- َذَكَرالخاْرَزْنجيُّ

٨ِشْعِر ُحَمْیٍد.

ـِحْیح، والِمـْیُم ولَـْیَس الَحـْرفُ (، وقد علق الصاحب علـى قـول الخـاْرَزْنجيِّ بقولـه:(١٠/٣٩٢م.ن: ١ مـن الثَُّالثـيِّ الصَّ

))في َجِمْیِع ذلك زائَدٌة.

  .١٠/٤٠١م.ن: ٢

  ).٣٧، الهامش(١٠/٤١٠، وینظر: المحیط:٢/٣١٧هذا مثل من أمثال العرب، وقد ورد في المستقصى: ٣

  .١٠/٤١٠المحیط: ٤

  .١٠/٤٢٩م.ن: ٥

  .١٠/٤٣٠م.ن: ٦

  .١٠/٤٣٢م.ن: ٧

  .)٣، الهامش(٤٤١/ ١٠: المحیط:ر، ینظ٢٦ُد بُن ثورالذي ورد في دیوانه: ، ویقصد قول ُحَمی١٠/٤٤١م.ن: ٨

إذا شئت غنَّتني بأجزاع بیشٍة     أو النخل من تثلیث أو من َیَبْمَبما
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:مصادر البحث ومراجعھ
،نعمــة رحــیم العزاوي،مطبعــة اآلدابأبــو بكــر الزبیــدي األندلســي وآثــاره فــي النحــو واللغــة:-

م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥النجف،

م.١٩٨٥  ٣،الهیئة المصریة العامة للكتاب،طهـ) ٥٣٨الزمخشري(أساس البالغة:-

  ١٩٥٤القاهرة   -القفطي، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم نباه الرواة على أنباه النحاة:إ  -

مر بـاهر أسـمیر د.عـااالستدراك على الجوهري فـي المعجمـات العربیـة الفیروزآبـادي نموذجـًا:-

  م.)١٩٩٩=  ١٤٢٠(،٤٦،مج ٢الحیالي،مجلة المجمع العلمي العراقي،ج

في ضوء مائتین من المسـتدركات الجدیـدة علـى لسـان العـرب االستدراك على المعاجم العربیة-

  .١٩٨٦وتاج العروس: د. محمد حسن جبل، مطابع الدجوي القاهرة 

ه والتعلیق علیه، الشیخ عبد الـرحمن بـن یحیـى ، اعتنى بتصحیحهـ) ٥٦٢السمعاني(األنساب:-

، مطبعـــة مجلـــس دائـــرة المعـــارف العثمانیـــة بحیـــدر آبـــاد الـــدكن، الهنـــد، ١المعلمـــي الیمـــاني، ط

  م.١٩٦٦= هـ ١٣٨٥

  م.١٩٧٥، بیروت ١أبو علي القالي، تحقیق هاشم الطعان، طالبارع في اللغة: -

  م. ١٩١٠مطبعة السعادة، القاهرة ،١،طهـ)٧٤٥أبو حیان األندلسي(البحر المحیط :-

  .هـ  ١٣٢٩السیوطي، القاهرةبغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة: -

بیـدي، تحقیـق عبـد السـتار أحمـد فـراج تاج العروس مـن جـواهر القـاموس: - محمـد مرتضـى الزَّ

  م . ١٩٦٥وآخرین، مطبعة حكومة الكویت 

د الســـالم محمـــد هـــارون، مطـــابع ســـجل العـــرب، تحقیق عبـــهــــ)٣٧٠األزهـــري ( تهـــذیب اللغـــة:-

  م.١٩٦٧ -م١٩٦٣القاهرة 

، دار العلـم للمالیــین ١، تحقیـق: د. رمـزي منیـر بعلبكـي، طهـــ)٣٢١ابـن دریـد (جمهـرة اللغـة:-

، فیما یخص الجزء الثالث.هـ ١٣٤٥، وطبعة حیدر آباد الدكن ٢، ج١م. ج١٩٨٧بیروت 

  م. ١٩٨٠صعب ،بیروت، تحقیق فوزي عطوي، داردیوان األعشى:-

  م.١٩٦٩، دار المعارف، مصر، ٣تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، طدیوان امرئ القیس:-

تحقیـق د.عـزة حسـن،مطبوعات مدیریـة إحیـاء التـراث القـدیم دیوان بشر بن أبي خازم األسـدي:-

  م.١٩٦٠= هـ ١٣٧٩،دمشق، 

لعزیـــز المیمنـــي، مطبعـــة دار الكتـــب صـــنعة األســـتاذ عبـــد ادیـــوان ُحمیـــد بـــن ثـــور الهاللـــي:-

  م.١٩٥١المصریة، القاهرة، 

.م١٩٦٦= هـ ١٣٨٦:دار صادر، بیروت، دیوان الفرزدق-

بن فارس، تحقیق مصطفى الشویمي، أحمد الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها:-

م.١٩٦٤مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر بیروت 
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تحقیـق فیــر (حـرف الهمـزة)،١: الحســن بـن محمـد الصـغاني، جفـاخرالعبـاب الزاخـر واللبـاب ال-

م.١٩٧٨= هـــــ  ١٣٩٨مطبعــــة المجمــــع العلمــــي العراقــــي، بغــــداد طبــــع ب،١محمــــد حســــن، ط

فـي دار الرشـید  ت، تحقیق الشیخ محمد حسن آل یاسین، طبع:الطاء، والغین، والفاءفو حر الو 

ـــالي، وحـــرف ال ١٩٨١م،  ١٩٨٠، م١٩٧٩فـــي بغـــداد  ـــى التت ـــع فـــي دار الشـــؤون ســـینعل طب

آل یاسین أیضًا.بتحقیقم،١٩٨٧، بغداد١العامة، طالثقافیة

أبو حاتم السجستاني، تحقیق د. حاتم صالح الضامن، نشر في مجلة المجمع العلمـي :الفرق  -

  م.١٩٨٦، آذار ٣٧، المجلد١جالعراقي 

طیـة، مطـابع جامعـة البصـرة، أبو حاتم السجستاني: تحقیق د. خلیل إبـراهیم العفعلت وأفعلت:  -

  م.١٩٧٩= هـ  ١٣٩٩البصرة 

مطبعة األستقامة، القاهرة.الندیم، إسحاق بن بن محمد الفهرست:-

ــا رواه عــن شــیوخه:- منشــورات دار آفــاق الجدیــدة ،  هـــ)٥٧٥ابــن خیــر االشــبیلي (فهرســة م

  م .١٩٧٩ – هـ)١٣٩٩( ٢بیروت ، ط 

مطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي، القـــاهرة  ٢، ط هــــ)٨١٧الفیروزآبـــادي (القـــاموس المحـــیط:-

١٩٥٢ .  

،  ١: د.عبـــدالعلي الـــودغیري ، طقضــایا المعجـــم العربـــي فـــي كتابـــات ابـــن الطیـــب الشـــرقي-

  م.١٩٨٩مطبعة عكاظ ، الرباط 

، تحقیـق د. ابـراهیم السـامرائي و د.مهـدي  هــ)١٧٥الخلیـل بـن احمـد الفراهیـدي (العین:كتاب -

  م .١٩٨٥-١٩٨٠، دار الحریة للطباعة بغداد ١المخزومي، ط

،،منشـورات المكتبـة اإلسـالمیة ٣،طحاجي خلیفةكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :-

  م. ١٩٦٧=هـ  ١٣٨٧طهران 

ــــال:- ــــم ،هـــــ)٥١٨المیــــداني(مجمــــع األمث ــــدین عبــــد الحمیــــد، دار القل ،تحقیق محمــــد محیــــي ال

بیروت،لبنان.

،  ١، تحقیــق : الشــیخ هــادي حســن حمــودي ،ط  هـــ)٣٩٥د بــن فــارس (أحمــمجمــل اللغــة :-

  م.١٩٨٥منشورات معهد المخطوطات العربیة ، الكویت 

 ١، تحقیـق الشـیخ محمـد حسـن آل یاسـین، طهــ) ٣٨٥(الصـاحب بـن عبـادالمحیط في اللغـة:-

  م. ١٩٩٤=  هـ  ١٤١٤بیروت ، عالم الكتب

فـالح محمـد علـوان الجبـوري، ة في المنهج والمـادة:المحیط في اللغة للصاحب بن عباد دراس-

ـــالي،  ـــاهر أســـمیر الحی ـــوراه، كلیـــة اآلداب، جامعـــة الموصـــل، بإشـــراف د.عـــامر ب أطروحـــة دكت

 م.٢٠٠٣= هـ ١٤٢٤
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السـیوطي، تحقیـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم وآخـرین، مطبعـة المزهر في علوم اللغة وآدابهـا:-

العیسى البابي الحلبي، القاهرة.

، مطبعـة السـعادة، القـاهرة ٢المیداني،تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمیـد،طمجمع األمثال:-

  م. ١٩٥٩

مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانیــة، ١، طهـــ) ٥٣٨الزمخشــري(المستقصــى فــي أمثــال العــرب: -

  م.١٩٦٢ - هـ  ٣٨١حیدرآباد الدكن، الهند 

د.رشـید عبـد الـرحمن العبیدي،مطبعـة هجـري:مشكالت في التألیف اللغوي في القـرن الثـاني ال-

  م.١٩٨١= هـ ١٤٠١دار الجاحظ،بغداد

  م.١٩٨٣،عالم الكتب، بیروت  ٣،طهـ)٢٠٧الفراء( معاني القرآن:-

:د. عبــد اهللا درویــش ، المعــاجم العربیــة مــع اعتنــاء خــاص بمعجــم العــین للخلیــل بــن أحمــد-

  م.١٩٥٦مطبعة الرسالة، مصر،

  م.١٩٨٠= هـ ١٤٠٠،، بیروت  الفكردار  ، ٣ط، هـ)٦٢٦قوت الحموي (یامعجم األدباء :-

العربي ، بیروت (د.ت) .الكتابیاقوت الحموي ، دار معجم البلدان :-

د.رشـــید عبـــد الـــرحمن العبیدي،ضـــمن المعجمیـــة المعجـــم العربـــي مـــن التهـــذیب إلـــى اللســـان:-

اقي،مطبعـــــــة المجمــــــــع العلمــــــــي العربیـــــــة،أبحاث النــــــــدوة التـــــــي عقــــــــدها المجمـــــــع العلمــــــــي العر 

  .١٩٩٢= هـ ١٤١٢العراقي،

، دار مصــــر للطباعــــة ، القــــاهرة ٢د. حســــین نصــــار ، طالمعجــــم العربــــي نشــــأته وتطــــوره:-

١٩٦٨ .  

،ذات  ٢،ط٣د. أحمـــد مختــــار عمر،ود.عبـــد العــــال ســـالم مكــــرم،جمعجـــم القــــراءات القرآنیــــة:-

  م. ١٩٨٨=  هـ  ١٤٠٨السالسل، الكویت 

:جـــوان محمــد محمــد مهـــدي فــي كتـــاب العــین جمـــع وتوثیــق ودراســةواإلبـــدالمعجــم القلــب-

داب، جامعـة الموصـل، آلكلیـة االمفتي،رسالة ماجستیر،بإشراف د.عبد العزیز یاسین عبد اهللا،

  م. ٢٠٠٥=هـ ١٤٢٦

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ، دار الكتـب المصـریة ، القـاهرة المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكـریم :

  .م١٩٤٥

د. إبـراهیم السـامرائي،مجلة مجمـع اللغـة العربیـة األردنـي، العـدد مع معجم الصحاح وحواشـیه:-

  م.١٩٨٢)، األردن،١٨ -١٧الزدوج (

، تحقیــق عبــد الســالم محمــد هــارون ، دار الفكــر  هـــ)٣٩٥أحمــد بــن فــارس (مقــاییس اللغــة:-

  م.١٩٧٩للطباعة 



عامر باهر أسمیر الحیالي

٢٠٤

،بإشــراف ماجستیرة رســالر أســمیر الحیــالي ،عــامر بــاه:نظریــة صــحة االلفــاظ عنــد الجــوهري-

  .١٩٨٩داب، جامعة الموصل، آلكلیة ا–د.عبد الوهاب محمد علي العدواني

ــع للهجــرة :- ــرن الراب ــد اللغــوي فــي معجمــات الق أطروحــةعــامر بــاهر أســمیر الحیــالي ، النق

هــاب محمــد ، بإشــراف األســتاذ الــدكتور عبــد الو ١٩٩٦دكتــوراه ، كلیــة اآلداب جامعــة الموصــل 

علي العدواني . 


