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أخباره ومروواته اللغووة : َعّراُم بُن اأَلِصَبِغ السَُّلِميُّ
 عبد العزوز واسني عبد اهلل. د.م.أ

 31/7/2008: تاروخ القبول 2/7/2008: تاروخ التقدوم

املقدمـــــة 

لقد حظيت الرواية المغوية بمكانة رفيعة في تاريخ التراث المغوي العربي،  -
وُعدَّت شرطًا ميمًا مف شروط العمـ فيو، بعد أف استقرت عند المغوييف 

.  (1)مصطمحًا عمميًا، لو مفيومو وضوابطو
ورواية المغة ىي عممية جمع المادة المغوية مف أفواه الفصحاء في بوادييـ  -

ومواطنيـ األصمية، أو مف العمماء الثقات في مجالسيـ المنعقدة في حواضر 
 .العمـ، وبذؿ الجيد في حفظيا ونقميا وروايتيا والتصنيؼ فييا

تقاف  - وبعد مجيء الديف اإلسالمي الحنيؼ ازدادت الحاجة إلى تعمـ العربية وا 
عموميا، وأصبحت ضرورة تقتضييا تعاليـ الديف الجديد، خدمة لمقرآف 

والحديث والفقو، وصونًا ليا مف الفساد واالنحراؼ بعد أف فشا المحف وظيرت 
العامية، بسبب اتساع رقعة الدولة العربية اإلسالمية، واختالط العرب 

باألعاجـ، ودخوؿ األمـ األخرى في اإلسالـ، فوقع الخمؿ في الكالـ، وبدأ 
 .(2)المحف يشيع عمى ألسنة العواـ

                                                 
جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/   قسـ المغة العربية  .
محمد أحمد جاد : تحقيؽ (ىػ911ت)لمسيوطي )المزىر في عمـو المغة وأنواعيا : ينظر (1)

المولى، وعمي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضؿ إبراىيـ، مطبعة عيسى البابي الحمبي، 
، دار 4لمصطفى صادؽ الرافعي، ط)، وتاريخ آداب العرب 183-1/113 (ـ1958القاىرة 

. 321-1/314 (ـ1974الكتاب العربي، بيروت، لبناف 
الدكتور رمضاف عبد التواب، : تحقيؽ (ىػ379ت)ألبي بكر الزبيدي )لحف العواـ : ينظر (2)

. 4 (ـ1964، المطبعة الكمالية، القاىرة 1ط
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وقد وجد العمماء أف ال سبيؿ إلى معرفة عمـو العربية إال بالرجوع إلى كالـ  -
العرب الفصيح واالحتكاـ إليو في وضع القواعد واألصوؿ، فنشأت الحاجة 

وقد سمؾ . إلى رواية المغة وبدأ ىذا النشاط منذ مطمع القرف الثاني لميجرة
العمماء في تحقيؽ ذلؾ طريقيف، تمثؿ األوؿ برحمتيـ إلى البوادي والسماع مف 

العرب ذوي الفصاحة والبياف، وتمثؿ الثاني بمالزمتيـ األعراب الفصحاء 
لعرض ما لدييـ مف ثروة  (البصرة والكوفة وغيرىما)الوافديف إلى الحواضر 

 يالزموف العرب األقحاح، ويكثروف – في كال الحاليف –وكاف العمماء . لغوية
 مف –مف السماع منيـ واألخذ عنيـ، حتى ال نكاد نجد لغويًا مف الرواد 

 إال وقد رحؿ إلى البادية أو الـز األعراب الفصحاء، –البصرييف والكوفييف 
واستمرت الرواية بيذا الشكؿ إلى نياية القرف الرابع . طمبًا لمفصيح مف الكالـ

 بالرجوع إلى كتب أسالفيـ، والرواية – فيما بعد –لميجرة، إذ اكتفى العمماء 
 .(1)عنيا

وقد تألؽ في تاريخ الرواية المغوية أعالـ كثيروف، أبموا بالًء حسنًا في الرواية  -
 إيماف باهلل – فيما أخذوا بو وتعاىدوا عميو –والدرس والتصنيؼ، يشدىـ 

عالء مكانتيا، وصونيا مف المحف  خالص، وحرص عمى خدمة لغة التنزيؿ وا 
وقد تنوعت جيودىـ، وتباينت أقدارىـ، فمنيـ مف تألؽ ذكره . وفساد األلسنة

وانتشر خبره، وعرفت منزلتو، وحفظت مصنفاتو، ومنيـ مف لـ ينؿ حظو 
األوفى مف الذكر أو االشتيار، فظؿ في عداد المغموريف ال يعرؼ عنو إال 

اليسير مف األخبار، وال يذكر لو أثر إال ما روتو عنو بعض المصادر 
المغوية، وقد يكوف عممًا في زمانو موثؽ الرواية، حسف التصنيؼ، دوف أف 

ومف بيف ىؤالء المغموريف . يحظى بأسباب الشيرة مثمما حظي بيا اآلخروف
الذيف أسيموا بَقْدٍر ُمْعَتَبٍر في حكاية النصوص المغوية  (األعراب الرواة)

                                                 

لمدكتور محمد عيد، مطبعة دار نشر الثقافة، القاىرة )الرواية واالستشياد بالمغة : ينظر (1)
، المنشأة العامة لمنشر 2لمدكتور عبد الحميد الشمقاني، ط)، واألعراب الرواة 162 (ـ1976

، والدراسات المغوية عند العرب 263-177 (ـ1982 ليبيا –والتوزيع واإلعالف، طرابمس 
، مطابع دار مكتبة الحياة، 1لمدكتور محمد حسيف آؿ ياسيف، ط)إلى نياية القرف الثالث 

.  68-66 (ـ1980بيروت 
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ونقميا إلى حواضر الدرس المغوي، فضاًل عف أف بعضيـ صنؼ , وروايتيا
 .(1)فييا كتبًا ميمة

لقد حفمت المصادر المغوية المتقدمة بأسماء عدد كبير مف ىؤالء األعراب 
الفصحاء الذيف الزميـ عمماء العربية، وسمعوا منيـ وأخذوا عنيـ ورووا ليـ 

ّعراـ بف األصبغ )ومف بيف ىؤالء األعراب المتقدميف . نصوصًا لغوية كثيرة
ورد ذكره في كتاب . الذي ُيَعدُّ أحد األعراب الرواة في زمف االحتجاج (السَُّممي

في مواضع ( تيذيب المغة)موضعًا، كما ورد ذكره في كتاب  (57)في  (العيف)
وىو في كال المعجميف يرد ذكره مع طائفة مف . موضعاً  (17)عدة، جاوزت الػ

 (ّعراـ)قدرت في . (2)النصوص المغوية تروى عنو، أو تسمع منو، أو تنسب إليو
فضمو وقدمو وذكره في أشير معجميف مف معاجـ العربية، فاخترتو ومروياتو 

موضوعًا ليذا البحث الذي اقتضت طبيعتو أف يكوف في مبحثيف، اختص األوؿ 
، وبدراسة مروياتو الواردة في الكتابيف الشييريف دراسة (ّعراـ)منيما بالتعريؼ بػ

وصفية، واختص الثاني بذكر نصوص مروياتو، مرتبة وموثقة في معجـ لغوي، 
أما المصادر والمراجع المعتمدة فيرد . فضاًل عف تخريج الشواىد الواردة فييا

.  التعريؼ بيا عند أوؿ ذكر ليا في ىوامش البحث وتعميقاتو
بعض حقو، وعمى  (َعّراماً )آمؿ أف أكوف بيذا العمؿ المتواضع قد أوفيُت 

 . اهلل قصد السبيؿ
 

                                                 

، ونوادر المحياني أبي الحسف عمي بف حاـز 68-66: الدراسات المغوية عند العرب: ينظر (1)
 –عبد العزيز ياسيف عبد اهلل، أطروحة دكتوراه )جمع وتحقيؽ ودراسة  (ىػ223ت نحو )

. 19-13 (ـ1990بإشراؼ الدكتور محيي الديف توفيؽ، جامعة الموصؿ، كمية اآلداب 
نصوص /سيرد ذكر النصوص ومواضعيا مف الكتابيف المذكوريف في المبحث الثاني (2)

.  المرويات
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املبحث األول 

: َعّرام. أ

َقْيِس )قبيمة مف  (ُسَمْيـ) نسبة إلى (1)(َعّراـ بف األَصبغ السُّمِميُّ )ىو 
 والقفطي (3)(ىػ380ت)ذكره ابف النديـ . (2)مف اليمف( جَذاـَ )، أو قبيمة في (َعْيالفَ 

، مع أسماء طائفة مف األعراب الفصحاء الذي لقييـ العمماء مف (4)(ىػ646ت)
لمخميؿ بف أحمد  (العيف)ويعد كتاب . المغوييف والرواة، وسمعوا منيـ وأخذوا عنيـ

، إذ رويت عنو في (عراـ)أقدـ مصدر لغوي يرد فيو ذكر  (ىػ175ت)الفراىيدي 
ىذا المعجـ القديـ نصوص كثيرة، يستدؿ مف مجموعيا عمى أنو كاف مف األعراب 

 (تيذيب المغة)كما يرد لو ذكر في كتاب . الفصحاء المعتمديف في الشأف المغوي
 غير ما ورد في –ضمف نصوص لغوية أخرى  (ىػ370ت)ألبي منصور األزىري 

 (5)(ىػ275ت نحو ) أبو تراب – سماعًا أو رواية – حكاىا عنو – (العيف)كتاب 
ت نحو )، فضاًل عف نص واحد رواه عنو ابف بزرج المغوي (االعتقاب)في كتابو 

                                                 

 (ـ1969، بيروت 3خير الديف الزركمي، ط): ، واألعالـ210-207: األعراب الرواة: ينظر (1)
5/14 .

 (ـ1955، طبعة دار صادر، بيروت (ىػ711ت)البف منظور : )لساف العرب: ينظر (2)
12/299 .

. 53 (ـ1971 تجدد، طيراف –رضا : ، تحقيؽ(ىػ380ت)البف النديـ : )الفيرست (3)
: ، تحقيؽ(ىػ646ت)ألبي الحسف عمي بف يوسؼ القفطي : )إنباه الرواة عمى أنباه النحاة (4)

. 4/116 (ـ1973-1950، دار الكتب المصرية، القاىرة 1محمد أبو الفضؿ إبراىيـ، ط
االستدراؾ : أبو تراب إسحاؽ بف الفرج بف الوليد الشعراني، مف أعالـ المغة والرواية، صنؼ (5)

: ينظر. (ىػ274)عمى الخميؿ في الميمؿ والمستعمؿ، واالعتقاب في المغة، توفي نحو 
عبد السالـ ىاروف وآخريف، : ، تحقيؽ(ىػ370ت)ألبي منصور األزىري ): تيذيب المغة

نباه الرواة92: ، والفيرست1/26 (ـ1967-1964مطابع سجؿ العرب، القاىرة  : ، وا 
: جمع وتحقيؽ ودراسة (االعتقاب)، ومرويات أبي تراب المغوية في كتاب 4/96-97
الدكتور عبد العزيز ياسيف عبد اهلل، : زىراء سعد الديف شيت، رسالة ماجستير، بإشراؼ)

. 19-13 (ـ1996جامعة الموصؿ : كمية التربية
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كالىما لـ يصؿ  (النوادر)و  (االعتقاب)والكتاباف . (النوادر) في كتابو (1)(ىػ220
إلينا، وقد اعتمدىما األزىري في مادة معجمو الكبير، وشيد ليما بالفضؿ 

أما المصادر . (عراـ)واالستحساف، ونقؿ منيما نصوصًا عدة، منيا ما روي عف 
المغوية األخرى، والسيما المعجمات الموسعة فقد ثبت عندنا بعد التحقيؽ أف ما يرد 

 نصًا أو – (تيذيب المغة)و  (العيف)ىو مما ورد عنو في كتابي  (عراـ)فييا عف 
 (عراـ)أقدـ مصدر لغوي وأوسعو في ذكر  (العيف) وبيذا يكوف كتاب –بتصرؼ 

.  والرواية عنو
نزرة أو يسيرة، فإف معظـ الفصحاء  (عراـ)وال غرابة في أف تكوف أخبار 

مف أعراب البادية الذيف أخذ عنيـ العمماء ظموا في عداد المغموريف، ال يعرؼ 
عنيـ مف أخبارىـ إال القميؿ، وال يذكر ليـ مف آثارىـ إال ما روتو عنو المصادر 

وقد يكوف أحدىـ عممًا في زمانو موثؽ الرواية، لكنو لـ يحظ . المغوية القديمة
بأسباب الشيرة مثمما حظي بو اآلخروف مف األعراب الفصحاء الذيف سكنوا 
أبي )الحواضر، وكاف ليـ فضؿ المشاركة في الرواية والدرس والتصنيؼ أمثاؿ 

أبي )و ( أبي زياد الكالبي)و ( أبي مالؾ عمرو بف ِكْرِكَرة)و  (البيداء الرياحي
مف ضمف ىذه المجموعة مف األعراب  (عراـ)وقد يكوف . (2)(مسحؿ األعرابي

الذيف سكنوا الحواضر والزميـ العمماء، وصنفوا في المغة، بعد أف عممنا أنو عاش 
مع جماعة مف األعراب الفصحاء  (َنيسابور)و  (َطْرُسوس)شطرًا مف حياتو في 

أسماء جباؿ تيامة )الذيف كانوا يؤدبوف أوالد األمراء والقادة، وأنو صنؼ كتابًا في 
، وفي أمثاؿ ىؤالء وغيرىـ يقوؿ الدكتور ميدي (..وسكانيا وما فييا مف القرى

ىؤالء ىـ عمماء البادية الذيف أخذ عنيـ عمماء البصرة )): (رحمو اهلل)المخزومي 
                                                 

في المغة، توفي ( النوادر)كتاب : عبد الرحمف بف بزرج المغوي، مف أعالـ المغة والرواية، لو (1)
نباه الرواة1/19: تيذيب المغة: ، ينظر(ىػ220)نحو  ، ومرويات ابف 162-2/161: ، وا 

مجيد حميد عبيد البديري، رسالة ):  جمع وتوثيؽ ودراسة– (النوادر)بزرج المغوية في كتابو 
 مصراتو، –الدكتور عبد العزيز ياسيف عبد اهلل، كمية اآلداب والعمـو : ماجستير، بإشراؼ

.  29-20 (ـ2000جامعة التحدي، ليبيا 
. 266-181: ، واألعراب الرواة50-49: الفيرست: ينظر (2)
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والكوفة، منيـ رواة أخبار، ومنيـ رواة شعر، ومنيـ نسابوف، ومنيـ فصحاء أخذت 
عنيـ الفصاحة، وكاف عمماء المصريف يحتجوف بكالميـ، ويستكثروف عنيـ، 

في الحواضر، فقد  (عراـ)أما عف وجود . (1)((ويحتكموف لدييـ فيما اختمفوا فيو
 (2)(أبي سعيد الضرير)إذ ذكر في ترجمة  (ىػ626ت)أفادنا بو ياقوت الحموي 

 (ىػ218ت)لما قمده الخميفة العباسي المأموف  (عبد اهلل بف طاىر)خبرًا مفاده أف 
عاصمة اإلقميـ، وأقدـ معو جماعة ( نيسابور)، قدـ (ىػ217)سنة  (خراساف)والية 

عراـ، وأبو )، وجماعة مف أدباء األعراب، منيـ (َمَمْطية)و  (َطْرُسوس)مف فرساف 
فتفرس أوالد قواده وغيرىـ بأولئؾ الفرساف، ... وغيرىـ (العميثؿ، وأبو العيسجور

وصار إمامًا في  (أبو سعيد الضرير)وتأدبوا بأولئؾ األعراب، وبيـ تخرج 
كاف  (أبا سعيد الضرير) أف – فيما نقمو –وأضاؼ ياقوت الحموي . (3)األدب

ويبيف مقدار  (عبد اهلل بف طاىر)يختار المؤدبيف مف األعراب الفصحاء ألوالد قواد 
. (4)أرزاقيـ ويطوؼ عمييـ، ويتعيد مف بيف أيدييـ مف أولئؾ الصبياف

مصنفًا ومشاركًا في حركة التأليؼ، فقد ثبت عند  (عراـ)وأما عف كوف 
أسماء جباؿ تيامة وسكانيا وما فييا )المعنييف بالتراث العربي أنو صنؼ كتابًا في 

أبو )روى الكتاب . (5)(مف القرى، وما ينبُت عمييا مف األشجار وما فييا مف المياه

                                                 

 (ـ1986، دار الرائد العربي، بيروت 2الدكتور ميدي المخزومي، ط: )عبقري مف البصرة (1)
31 .

كتاب األبيات : ىو أحمد بف خالد أبو سعيد الضرير البغدادي، مف أعالـ المغة والرواية، لو (2)
، ومعجـ 1/24: تيذيب المغة: ينظر. (ىػ225بعد )ومعاني الشعر، والنوادر وغيرىا، توفي 

، مصورة عف طبعة (ت.د)، دار المستشرؽ، بيروت (ىػ626ت)لياقوت الحموي )األدباء 
نباه الرواة26-3/15 (ـ1923مرجميوث بمصر  ، وأبو سعيد الضرير ومروياتو 1/41: ، وا 
الدكتور عبد العزيز ياسيف عبد اهلل، مجمة التربية والعمـ، كمية ): (العيف)المغوية في كتاب 

.  209-207 (ـ2005، 1، العدد 12التربية، جامعة الموصؿ، المجمد 
. 3/17: معجـ األدباء: ينظر (3)
. 3/22: معجـ األدباء: ينظر (4)
، والمعجـ العربي 210-207: األعراب الرواة: بخصوص الكتاب وما يتعمؽ بشأنو ينظر (5)

. 155-1/154 (ـ1968، دار مصر لمطباعة 2الدكتور حسيف نصار، ط): نشأتو وتطوره
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سعيد الحسف بف عبد اهلل السيرافي عف أبي محمد عبيد اهلل بف عبد الرحمف 
السكري قراءة عميو، عف عبد اهلل بف عمرو بف عبد الرحمف الوراؽ المعروؼ بابف 

أممى عمي : أبي سعد عف عبد الرحمف بف محمد بف عبد الممؾ أبي األشعث قاؿ
ويرجح األستاذ . (...أسماء جباؿ تيامة وسكانيا: عراـ بف األصبغ السممي قاؿ

التي يعنييا  (تيامة) أف تكوف –ناشر الكتاب ومحققو  - (عبد السالـ ىاروف)
لو جزء  (الحجاز)، ألف (تيامة الحجاز)الكبرى، وىي  (تيامة)جزءًا مف  (عراـ)

تـ كتاب أسماء )): ، فضاًل عف أف الكتاب ينتيي بعبارة(عراـ)كبير في كتاب 
دار )ومف الكتاب نسخة فريدة في خزانة (. (جباؿ مكة والمدينة وما يتصؿ بيا

ونشر . ( حديث355الكتب السعيدية بحيدر آباد باليند، ضمف مجموع برقـ 
مجمة الكمية )في  (عبد العزيز الميمني الراجكوني)الكتاب ألوؿ مرة األستاذ 

عبد السالـ )الباكستانية، ثـ نشره األستاذ ( الىور)التي تصدر في مدينة  (الشرقية
/ نوادر المخطوطات)والثانية في كتاب  (ـ1952)مرتيف، األولى سنة  (ىاروف

الصادر عف لجنة التأليؼ والترجمة والنشر في معيد  (المجموعة الثامنة
، وقد عمؽ عمى النشرة األولى الشيخ (ـ1955)المخطوطات العربية بالقاىرة سنة 

عضو المجمع العممي العربي بدمشؽ، ونشر تعميقاتو في مجمة  (حمد الجاسر)
ونقتصر . (ـ1953، 1952في سنتي  (4)و  (3)، العدديف (28المجمد )المجمع 

: ، وىو قولو(تيامة)في ىذا المقاـ بذكر ما ورد في أوؿ الكتاب مف أسماء جباؿ 
مف َيْنبع عمى يوـ، ومف المدينة عمى سبع مراحؿ، ميامنة طريؽ  (َرْضَوى)أوليا ))

المدينة، ومياسرة طريؽ الُبَرْيراء، لمف كاف مصعدًا إلى مكة، وعمى ليمتيف مف 
طريؽ الُمْعِرقة، تختصره العرب إلى  (َرْضَوى)وبينو وبيف  (َعْزَورُ )وبحذائيا . البحر

لى المدينة بيف الجبميف قدر شوط الفرس، وىما جبالف شاىقاف  لى مكة وا  الشاـ وا 
منيعاف ال يروميما أحد، نباتيما الَشْوَحط والَقَرظ والَرْنؼ، وىو شجر يشبو 

يياء، والضيياء شجر يشبو العناب، تأكمو اإلبؿ والغنـ، ال ثمر لو، ولمضيياء  الضَّ
وبيذا يتضح وجو . (1)((...ثمر يشبو العفص ال يؤكؿ، وليس لو طعـ وال ريح

                                                                                                                       

بتحقيؽ عبد  (المجموعة الثامنة/ نوادر المخطوطات)ولـ نقؼ عمى األصؿ المنشور ضمف 
.  السالـ ىاروف

. 209: األعراب الرواة: النص منقوؿ عف (1)
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األعرابي، واتجاىو الجغرافي العميؽ، ومعرفتو الواسعة بجزيرة العرب، وىو  (عراـ)
إذ يذكر األماكف والجباؿ والمياه والقرى والنبات، يبيف أيضًا غامض األلفاظ 

. ويفسرىا ويذكر ما قيؿ فييا مف شعر
في  (عراـ)ومف المفيد اإلشارة إلى أف عددًا مف النصوص المروية عف 

معو، راويًا لمعنى آخر أو موافقًا لو  (أبي ليمى)جاءت متضمنًة ذكر  (العيف)كتاب 
لـ يعرفو أبو )): ، ووقفنا عمى ثالثة نصوص صرح في آخرىا بعبارة(1)في الرواية

لـ يعرفو )): ، كما وقفنا عمى نصيف صرح في آخرىما بعبارة(2)((ليمى، وعرفو عراـ
ىذا لـ نجد لو ذكرًا أو رواية عنو إال في  (أبو ليمى)و . (3)((أبو ليمى وال عراـ

، وعمى ما (العيف)واعتمادًا عمى ما ورد عف الرجميف في كتاب . (4)(العيف)كتاب 
عبد )بصحبة والي خراساف  (نيسابور)ومقدمو إلى  (عراـ)ذكره الحموي بخصوص 

: ، يمكف استنتاج ما يأتي(ىػ217)سنة  (اهلل بف طاىر
. أو مصاحبًا لو (عراـ)كاف معاصرًا لػ (أبا ليمى)إف  .1
وآخريف غيرىما، كانوا مف ضمف األعراب الذيف  (عراما)و (أبا ليمى)إف  .2

إلى نيسابور، لتأديب أوالد القواد، وتعميميـ  (عبد اهلل بف طاىر)استقدميـ 
 .الفصاحة

ذا عممنا أف والية  .3 ، عممنا (ىػ217)عمى خراساف كانت في سنة  (ابف طاىر)وا 
عاصمة اإلقميـ، وفي  (نيسابور)كانا يعيشاف في  (عراماً )و (أبا ليمى)أيضًا أف 

، ويرجح أف تكوف وفاتيما أو وفاة أحدىما (ىػ217)بعد سنة  (آؿ طاىر)كنؼ 
بعد ىذا التاريخ، أو بحدود الربع الثاني مف القرف الثالث اليجري، ويؤيد ىذا 

                                                 

الدكتور ميدي المخزومي، : تحقيؽ (ىػ175ت)الخميؿ بف أحمد الفراىيدي : )العيف: ينظر (1)
، (عصؼ)، (شرع )(ـ1985-1980والدكتور إبراىيـ السامرائي، دار الرشيد لمنشر، بغداد 

، 315، 309 -308، 306، 1/254 (، سبع(عتس)، (عطس)، (عصـ)، (عصب)
. ، عمى التتابع344، 337، 319

. 315، 311، 1/267( عصـ)، (بعص)، (عمش: )العيف: ينظر (2)
. 325، 1/305( ستع)، (صنع: )العيف: ينظر (3)
الدكتور عبد العزيز ياسيف (: )العيف)أبو ليمى األعرابي ومروياتو المغوية في كتاب : ينظر (4)

، حزيراف (46) جامعة الموصؿ، العدد –عبد اهلل، مجمة آداب الرافديف، كمية اآلداب 
. 190-165 (ـ2007



(                                                   55) العدد –آداب الرافدون 

 م2008/هـ1429

 9 

. (ىػ275)، وأبو تراب توفي في حدود (عراـ)مف  (أبي تراب)الترجيح سماع 
، فمـ نقؼ عمى خبر أو (1)(ىػ275)توفي نحو  (عراما)أما ما ذكر مف أف 

 . دليؿ يؤيده

في كتاب  (أبي ليمى)أو  (عراـ) أف يكوف ما روي عف – بعد ىذا –ال نستبعد  .4
وقد ثبت . (ىػ175ت)، ىو مما أدخؿ عمى الكتاب بعد وفاة الخميؿ (العيف)

لـ يخؿ مف نصوص زيدت عميو أو أضيفت  (العيف)عند المحققيف أف كتاب 
إليو، ولعميا مف عمؿ أحد تالميذ الخميؿ أو مف جاء بعدىـ، أو مف عمؿ 

والذي يدعونا إلى ىذا االستنتاج ىو البعد الزمني بيف وفاة الخميؿ . النساخ
قد لقي  (الخميؿ)إذ ال يمكف أف يكوف . (2)(ىػ217)حيًا بعد سنة  (عراـ)وكوف 

 (الخميؿ)كاف في زمف  (عراماً )وأخذ عنو، ألف القوؿ بيذا يعني أف  (عراماً )
ذا صح ىذا فإنو ال  رجاًل معتبرًا في عمره وعممو، حتى جاز األخذ عنو، وا 

بنيسابور  (آؿ طاىر)أعرابيًا يمتيف التأديب في كنؼ  (عراـ)يتوافؽ مع كوف 
( أبا تراب)منو، ألف ( أبي تراب)، كما ال يتوافؽ مع سماع (ىػ217)بعد سنة 

( عراـ)، لذا ال يصح الجمع بيف أخذ الخميؿ عف (ىػ275)توفي في حدود 
عاش عمرًا طوياًل  (عراماً )منو، ألف ىذا يعني أف  (أبي تراب)مباشرًة، وسماع 

والذي يدعو إلى االطمئناف بصحة ما نذىب إليو . سنة (120)ال يقؿ عف 
: فيو عبارة (العيف)في كتاب  (عراـ)ىو أننا لـ نقؼ عمى نص مروي عف 

ونحو  (أنشدني عراـ)أو  (سألت عراماً )أو  (قمت لعراـ)أو  (سمعت عراماً )
ومما يقوي األمر وضوحًا ىو . ىذا مما يدؿ عمى األخذ المباشر أو السماع

لـ يعرؼ في زمف الخميؿ وال في زمف تالمذة الخميؿ  (العيف)أف كتاب 
                                                 

.  5/14: ، واألعالـ(9)، اليامش 2/277: العيف: ينظر (1)
( عراـ)إذا كاف : ))وفيو يقوؿ محقؽ الكتاب (9)، اليامش 2/277( عجيف: )العيف: ينظر (2)

وقد ... فال يمكف أف يكوف ممف روى عنيـ الخميؿ (ىػ275)ىو ابف األصبغ المتوفى سنة 
: ، وال نميؿ إلى كونيما رجميف، إذ ورد في العيف((ىذا غير ابف األصبغ (عراـ)يكوف 

 (السممي)آخر غير  (عراـ)ولـ يرد في المصادر  (عراـ السممي) باسـ 1/319 (عطس)
. واهلل أعمـ
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نما عرؼ أمره بعد وفاة الخميؿ بنحو  سنة، يقوؿ ابف  (73)المعتبريف، وا 
سنة ثماف وأربعيف  (العيف)وقع بالبصرة كتاب : قاؿ أبو بكر بف دريد)): النديـ

ومائتيف، قدـ بو َوّراؽ مف خراساف، وكاف في ثمانية وأربعيف جزءًا فباعو 
 ((...بخمسيف دينارًا، وكنا نسمع بيذا الكتاب أنو بخراساف في خزائف الطاىرية

بيذه الصورة، وأنو كاف محفوظًا في خزائف  (العيف)فإذا كاف أمر كتاب . (1)
فيو ىو مما أدخؿ عمى  (عراـ)قوي عندنا القوؿ بأف ما روي عف  (آؿ طاىر)

متف الكتاب َحْشوًا أو تطوياًل أو تكمياًل لمواده المغوية التي يعوزىا الشرح 
 (العيف)ورد في  (عراـ)بقي أف نقوؿ إف لفظ . والتفسير مف كالـ الفصحاء

 بضـ أولو (2)(ُعَراـ)بفتح أولو وتشديد الراء، وورد في بعض المصادر بمفظ 
 . ، لقدمو وفضمو(العيف)مف غير تشديد الراء، وقد آثرنا األخذ بضبط كتاب 

: املرووات. ب

 عمى استقصاء وحصر ما روي عف – مف المبحث األوؿ –تشتمؿ ىذه الفقرة 
لمخميؿ بف أحمد  (العيف)مف نصوص لغوية، وردت مرويًة عنو في كتاب  (عراـ)
، بعد أف تبيف (ىػ370ت)ألبي منصور األزىري ( تيذيب المغة)وكتاب  (ىػ175ت)

وسنقدـ . لنا أف ليذا األعرابي المتقدـ نصوصًا كثيرة ترد في الكتابيف المذكوريف
 بدراسٍة وصفيٍة مختصرٍة، شاء – قبؿ عرضيا في معجـ الحؽ –ليذه النصوص 

: البحث أف تكوف موزعًة عمى فقرات، وعمى النحو اآلتي
( 52)منيا . نصاً  (69)في الكتابيف  (عراـ)بمغ عدد النصوص المروية عف  .1

( تيذيب المغة)نصًا وردت في كتاب  (17)، و(العيف)نصًا وردت في كتاب 
نص واحد  (العيف)ومف ضمف نصوص . عدا ما ورد عنو في الكتاب األوؿ

جاء بعد ىذه )): ورد مذكورًا في أحد ىوامش التحقيؽ، مسبوقًا بتعميقة تقوؿ
النضي مف الرماح الذي ال يواريو : قاؿ عراـ: العبارة في األصوؿ المخطوطة

                                                 

. 48: الفيرست (1)
:  قاؿ12/398 (عـر)، وفي مادة 6/9 (أمس): ، والمساف3/17: معجـ األدباء: ينظر (2)

.  ((...وقد سموا عارمًا وعراماً ))
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يعود إلى  (العيف)ولعؿ عدـ ذكر النص في متف . (1)فذكر النص( (...شيء
وقوؼ المحقؽ عميو مكتوبًا عمى حواشي النسخ المعتمدة في تحقيؽ الكتاب، 

. أو أنو َعّده مف زيادات النساخ أو شروح الرواة المضافة إلى أصؿ الكتاب
صراحًة، فضاًل  (عراـ)وقد آثرنا ذكره مع النصوص األخرى، ألنو مروي عف 

. (العيف)عف وروده في األصوؿ المخطوطة لكتاب 
، ورد التصريح في آخرىا (العيف)نصوص أخرى في كتاب  (4)وقفنا عمى  .2

: (2)بإحدى العبارات اآلتية
في  ((لـ يعرفو أبو ليمى وال عراـ))، و ((لـ يعرفو عراـ وال أبو ليمى)) -

. نصيف
 .، في نص واحدٍ ((وأنكره عراـ)) -

. ، في نص واحدٍ ((لـ يعرفو عراـ)) -
أو كمييما معًا، كاف  (أبا ليمى)أو  (عراماً )ويفيـ مف ىذه العبارات أف 

ُيْسأؿ عف داللة بعض األلفاظ أو التراكيب المغوية، أو يسمع بيا، فيجيب عارفًا بيا 
أبي )وىذا يشيد لو أوليما باألمانة والتوثؽ، كما يفيـ مف ذكر . أو نافيًا معرفتو ليا

، فضاًل عف أنيما (3)أف الرجميف كانا متصاحبيف أو متعاصريف( عراـ)مع  (ليمى
.  كانا في محط ثناء وتقدير عند المعنييف بالمغة وروايتيا

لـ يرد في روايتيا ما  (العيف)في كتاب  (عراـ)كؿ النصوص المروية عف  .3
يدؿ عمى األخذ المباشر أو السماع أو المشافية، إذ لـ نجد فييا عبارات مف 

أو  (قاؿ لي عراـ)أو  (قمت لعراـ)أو  (سألت عراماً )أو  (سمعت عراماً ): نحو
نما جاءت مصدرة بػ (أنشدني عراـ)  (عف عراـ)و  (أنشد عراـ)و  (قاؿ عراـ)وا 

ونحو ىذا، وقد رجحنا في موضع سابؽ أف تكوف الرواية  (لـ يعرفو عراـ)و 
مف غير الخميؿ، وأف تكوف مروياتو مما أضيؼ إلى  (العيف)عنو في كتاب 

بعد وفاة الخميؿ، بفعؿ أحد تالمذتو أو بفعؿ النساخ أو الرواة،  (العيف)كتاب 
                                                 

(. نضي)وسيرد النص في مادة . (174)، اليامش 7/60( نضي: )العيف: ينظر (1)
. في آخر المبحث( عثج)، (صنع)، (شرع)، (ستع: )المواد/ المبحث الثاني: ينظر (2)
.  تقدمت اإلشارة إلى ىذا في الفقرة األولى مف المبحث األوؿ (3)
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كاف حيًا ( عراما)، وأف (ىػ175)ىذا إذا عممنا أف وفاة الخميؿ كانت في سنة 
( تيذيب المغة)أما النصوص المروية عنو في كتاب . (ىػ217)بعد سنة 
ألبي ( االعتقاب)نصًا، فقد حكاىا األزىري نقاًل عف كتاب  (17)وعددىا 
ت )، عدا نص واحد حكاه عف عبد الرحمف بف بزرج (ىػ275ت نحو )تراب 
مف النصوص  (7)وقد ورد التصريح في (. النوادر)مف كتابو  (ىػ222نحو 

أبي ) مما يؤكد كوف (1)(...سمعت عراما يقوؿ): بعبارة (أبو تراب)التي رواىا 
كاف حيًا في حدود ( عراماً )وشافيو وسمع منو، وأف ( عراماً )قد لقي  (تراب

.  أو بعده بقميؿ، واهلل أعمـ–منتصؼ القرف الثالث اليجري 
مادة  (100)ما يزيد عمى  (عراـ)ضمت النصوص المغوية المروية عف  .4

لغوية، إذ يرد في كثير مف النصوص مادتيف لغويتيف أو أكثر مما يرد في 
 .(2)باب اإلبداؿ أو الترادؼ أو التضاد أو الفروؽ المغوية

( 17)، و(3)نصًا قرآنيًا واحداً  (عراـ)ضمت النصوص المغوية المروية عف  .5
أشطر  (3)أعجاز، وصدر بيت واحد، و (3)بيتًا و (11)نصًا شعريًا، فييا 

 بالمراجعة –، وما عرفت نسبتو (4)نصوص (5)مف الرجز، والمنسوب منيا 
كما ضمت . (6)نصوص (7) وما لـ ُتْعرؼ نسبتو (5)نصوص (5 )–والتحقيؽ 

 .(8)، ومثاًل واحداً (7)النصوص قوليف لمعرب

أنيا جاءت تعقيبًا عمى نصوص  (عراـ)الغالب في النصوص المروية عف  .6
، أو بيانًا لمعنى لفظ ذكره أو ُسئؿ عنو، أو (العيف)أخرى مف متف كتاب 

                                                 

، (عفط)، (عذؽ)، (طمس)، (شطس)، (رسـ)، (تاؼ: )المواد/ المبحث الثاني: ينظر (1)
. (فقـ)

. ، وغيرىا(عذؽ)، (عجد)، (عبؾ)، (ضوؾ)، (تاؼ: )المواد/ المبحث الثاني: ينظر (2)
(. شرع: )مادة/ المبحث الثاني: ينظر (3)
(. نصع)، (عمد)، (صمع)، (سعف)، (خضؼ: )المواد/ المبحث الثاني: ينظر (4)
(. ىبمع)، (نضي)، (عنس)، (عصـ)، (عصب: )المواد/ المبحث الثاني: ينظر (5)
، (فجع)، (عمش)، (ضعؼ)، (شطس)، (جمع)، (تاؼ: )المواد/ المبحث الثاني: ينظر (6)

. (ىجرع)
(. عنش)، (عذف: )المادتيف/ المبحث الثاني: ينظر (7)
(.  عبؾ: )مادة/ المبحث الثاني: ينظر (8)
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تصحيحًا لرواية لغوية، أو نحو ذلؾ، فيي أشبو ما تكوف بالتصحيح أو 
: وقد تنوعت موضوعات موادىا المغوية عمى النحو اآلتي. التصويب المغوي

. (1)بياف داللة األلفاظ والتراكيب، أو بياف ضبطيا -
 .(2)توضيح المعنى أو التوسع فيو، أو ذكر معنى آخر لمفظ -

 .(3)تعميـ المعنى أو تخصيصو وتقييده -

ذكر لغة أو صيغة أخرى لمفظ أو التركيب، فييا إبداؿ أو فرؽ لغوي في  -
 .(4)المعنى

 .(5)ذكر مرادفات لمفظ تشترؾ معو في معناه -

 .(6)ذكر رواية أخرى لمشاىد الشعري، أو تفسير لبعض ألفاظو -

 .(7)إنكار لغة، وبياف الصواب فييا -

ذكر مفرد المفظ أو جمعو أو مصدره، تعقيبًا عمى خطأ مسموع، أو إثباتًا  -
 .(8)لو بعد نفيو

مف فوائد لغوية وعممية أخرى، كما لـ  (عراـ)لـ تخؿ النصوص المروية عف  .7
، مما يدؿ عمى فضؿ (9)تخؿ النصوص مف حكـ أو رأي أو توجيو لغوي

. ومقدرتو العممية والمغوية (عراـ)
و  (العيف)في كتابي  (عراـ) ذكر النصوص المروية عف – بعد ىذا –ويرد 

موثقًة ومرتبًة في معجـ لغوي عمى وفؽ ترتيب موادىا المغوية عمى  (تيذيب المغة)

                                                 

. وغيرىا(... سرع)، (حمـ)، (بعص)، (أمس: )المواد/ المبحث الثاني: ينظر (1)
. وغيرىا(... سعف)، (دعمج)، (خمع)، (جمع: )المواد/ المبحث الثاني: ينظر (2)
. وغيرىا(... مشع)، (عيف)، (عيج)، (ضبع: )المواد/ المبحث الثاني: ينظر (3)
. وغيرىا(... قطع)، (عبؾ)، (رسـ)، (تاؼ)، (بصع: )المواد/ المبحث الثاني: ينظر (4)
. وغيرىا(... قمع)، (قتع)، (عذؽ)، (ضوؾ: )المواد/ المبحث الثاني: ينظر (5)
. وغيرىا(... عصب)، (صمع)، (سعف)، (جمع: )المواد/ المبحث الثاني: ينظر (6)
. وغيرىا(... كعب)، (عصؼ)، (عجر)، (خمع: )المواد/ المبحث الثاني: ينظر (7)
. وغيرىا(... عيف)، (عرس)، (ضعؼ)، (سطع: )المواد/ المبحث الثاني: ينظر (8)
. وغيرىا(... ىرنع)، (عصؼ)، (عبب)، (خمع)، (جمع: )المواد/ المبحث الثاني: ينظر (9)



 عبد العزوز واسني عبد اهلل. د.م.أخباره ومروواته اللغووة                 أ: َعّراُم بُن اأَلِصَبِغ السَُّلِميُّ

 14 

وقد اقتضى السياؽ في كثير مف النصوص المروية عنو في كتاب . حروؼ اليجاء
 (عراـ)أف تكوف مصدرة بنصوص مف متف الكتاب، إذ ال يتضح نص  (العيف)

. (العيف)فييا إال بذكر ُمَتَعمَِّقو مف نص 
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املبحث الثاني 

نصوص املرووات 

: (أمس)
، (2)ما رأيتو مذ أمس األحدث، وكذلؾ قاؿ نجاد: قاؿ عراـ: (1)قاؿ ابف بزرج)) -

. (3 )((..وقاؿ اآلخروف بالخفض، مذ أمس األحدث: ، قاؿ(2)نجاد
 :( بضع–بصع )

الخرؽ ىو البضع، : قاؿ عراـ.. خرؽ ال يكاد ينفذ منو الماء لضيقو: البصع)) -
 .(4)((مزقتو تمزيقًا يسيراً : بالضاد، بضعت الثوب بضعًا، أي

: (بضع)
ما زاد عمى عقد : قاؿ عراـ.. والبضع مف العدد ما بيف الثالثة إلى العشرة)) -

 وثالثوف، (5)[بضع]بضعة عشر، وبضع وعشروف، و: فيو بضع، تقوؿ
 .(6)((ونحوه

 :(بعص)

 .(8)((، وعرفو عراـ(7)با بعصوصة، لصغره، لـ يعرفو أبو ليمى: يقاؿ لمصبي)) -

 .(8)((عراـ

 
                                                 

. ىو عبد الرحمف بف بزرج المغوي، تقدمت ترجمتو في المبحث األوؿ (1)
. بالباء بدؿ النوف (بجاد): 6/9: لساف العرب: وفي. لعمو مف األعراب الفصحاء (2)
. 57: ، ومرويات ابف بزرج المغوية6/9: المساف: وينظر. 13/119: تيذيب المغة (3)
. 8/11: المساف: وينظر. 1/312: العيف (4)
. زيادة يقتضييا السياؽ (5)
. 8/15: المساف: وينظر. 1/286: العيف (6)
(: العيف)أبو ليمى األعرابي ومروياتو المغوية في كتاب : ينظر. مف األعراب الفصحاء (7)

167-170 .
.  7/7: المساف: وينظر. 1/311: العيف (8)
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 :( تاه–تاف )

 الرجؿ وتاؼ، إذا نظر (2)[بصر]تاه : سمعت عرامًا يقوؿ: (1)وقاؿ ابف الفرج)) -
 :(3)نظر إلى الشيء في دواـ، وأنشد

بمـكة إنـي تائـف النظـرات فما أنس من أشياء ال أنس نظرتي 
. (4)((وتاؼ عني بصرؾ وتاه، إذا تخطى))
 :(جمع)

 :(5)التنازع عند شرب أو قمار أو قسمة، قاؿ: المجالعة)) -

وال فاحش عند الشراب مجالع 
أف يستقبمؾ بما لـ تفعمو : المجالعة: مكابر، وقاؿ عراـ: مجالح، أي: وروى عراـ
. (6)((ويبيتؾ بو

 :(غضن) – (حمم)

ما بقرت عنو بطف أمو، فوجدتو قد حمـ : الحالـ: قاؿ عراـ: وقاؿ أبو تراب)) -
وشعر، فإف لـ يكف كذلؾ فيو غضيف، وقد أغضنت الناقة، إذا فعمت 

 .(7)((ذلؾ

 :( خضم–خضف )
خضؼ بيا وخضـ بيا، إذا ضرط، : (8)قاؿ زائدة القيسي: وقاؿ أبو تراب)) -

 : (1)وقالو عراـ، وأنشد لألغمب: قاؿ

                                                 

. ىو أبو تراب إسحاؽ بف الفرج بف الوليد الشعراني، تقدمت ترجمتو في المبحث األوؿ (1)
.  عنو أيضاً 13/483، 9/19: الزيادة مف المساف (2)
. (...أني... فما أنس ـ األشياء): ، والرواية فيو9/19المساف : البيت غير منسوب في (3)
مرويات أبي تراب : ، وينظر13/483، 9/19المساف : ونحوه في. 6/397( تاه: )التيذيب (4)

. 131: المغوية في كتاب االعتقاب
. 8/52المساف : الشطر غير منسوب في (5)
. 8/52، 2/426 (جمع)، (جمح)المساف : وينظر. 1/231: العيف (6)
 (الحالـ)بدؿ  (الحالف):  وفيو12/148المساف : ونحوه في. 440-3/439( حؿ)التيذيب  (7)

: ، ومرويات أبي تراب13/127: ، والمساف5/109: التيذيب: وكالىما صحيح، وينظر
157-158  .

... 97، 93، 91، 89، 1/65: في العيف( زائدة)ويرد ذكر . لعمو مف األعراب الفصحاء (8)
. وغيرىا



(                                                   55) العدد –آداب الرافدون 

 م2008/هـ1429

 17 

( 2)((إن قابل العرس تشكى وخضم
 :(خمع)

ىي الخموع، ألنيا تخمع قموب : مف أسماء الغوؿ، قاؿ عراـ: والخميع..)) -
 .(3)((الناس، ولـ نعرؼ الخميع

 :(خمع)

 .(4)((اسـ امرأة: المرأة الفاجرة، وخماعة: الخميع والخموع: قاؿ عراـ.. )) -

 :(دعمج)

. الضب إذا ىاج، فإنما ىو مقبؿ ومدبر: الدعمج عندنا: (5)قاؿ السممي)) -
 .(6)((آثارىـ: أثر المقبؿ والمدبر، رأيت دعمجتيـ، أي: والدعمجة

 :( رشم–رسم )

ىو الرسـ والرشـ، لألثر، ورسـ عمى : سمعت عراما يقوؿ: وقاؿ أبو تراب)) -
 .(7)((كتب: كذا ورشـ، أي

 :( زحك–زحف )

 .(1)((أزحؼ الرجؿ وأزحؾ، إذا أعيت بو دابتو: ابف الفرج عف عراـ)) -

                                                                                                                       

الدكتور نوري : نشر (4شعراء أمويوف، جػ)ضمف كتاب : )األغمب بف جشـ العجمي، شعره (1)
. 164 (ـ1985، عالـ الكتب، بيروت 1حمودي القيسي، ط

مرويات أبي : ، وينظر12/184 (خضـ): المساف: ونحوه في. 7/119( خضـ)التيذيب  (2)
. 130: تراب

. 79، 8/77المساف : وينظر. 1/119: العيف (3)
مجد الديف محمد بف يعقوب الفيروز أبادي ): القاموس المحيط: وفي. 1/124: العيف (4)

، 2محمد عبد الرحمف المرعشمي، دار إحياء التراث العربي، ط: إعداد وتقديـ (ىػ817ت)
. (الخموع)و  (الخيمع): 658 (ىػ2003بيروت 

(. عراـ)الراجح أنو  (5)
وذكر  ((الذئب: والدعمج... الحمار: الدعمج)): 2/272: وفي المساف. 2/317: العيف (6)

.  (الضب)معاني أخرى ليس منيا 
مرويات أبي : ، وينظر242، 12/241: المساف: ونحوه في. 12/422، 11/363: التيذيب (7)

. 98: تراب
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 :( شمخ–زمخ )

، (2)[بعيدة: أي]نية زمخ وشمخ وزموخ وشموخ : قاؿ عراـ: وقاؿ أبو تراب)) -
 .(3)((وقد زمخ بأنفو وشمخ

 :(سبع)

 .(4)((–ولد الزنا : المسبع: وقاؿ أبو ليمى وعراـ)) -

 :(وشك)، (سرع)

ما : لسرعاف ما صنعت كذا، ولوشكاف ما خرجت، في معنى: ويقاؿ.. )) -
 .(5)((وحرؾ عراـ سرعاف ووشكاف... أسرع ما صنع

 :(سطع)

إذا قويت عميو، واالستطاعة تجري : أسطعتو إسطاعًة، قاؿ عراـ: وتقوؿ.. )) -
 .(6)((مجرى القدرة

 :(سعن)

السعف عندنا قربة بالية قد تخرؽ عنقيا، ُيَبرَّد فييا الماء، وال : وقاؿ عراـ.. )) -
 :(7)يسمى الدلو سعنًا، وأنشد لعنترة

إن كنت سائمًة غبوقًا فاذىبي كذب العتيق وماء سعن بارد 
. (8)((وماء شف: ويروى

 
                                                                                                                       

أبو نصر إسماعيؿ بف حماد الجوىري )الصحاح : والقوؿ بال عزو في. 4/94: التيذيب (1)
، دار العمـ لممالييف، بيروت 3أحمد عبد الغفور عطار، ط: ، تحقيؽ(ىػ400ت نحو )

. 129: مرويات أبي تراب: وينظر. 10/435: ، والمساف4/1588 (ـ1984
.  عنو أيضاً 3/30( شمخ)المساف : الزيادة مف (2)
. 93: ، ومرويات أبي تراب30، 3/22: المساف: وينظر. 7/96: التيذيب (3)
. 670: ، والقاموس المحيط8/149: المساف: وينظر. 1/344: العيف (4)
. 10/513، 8/152: المساف: وينظر. 331-1/330: العيف (5)
. 8/242 (طوع): بيذا المعنى، وينظر منو (سطع)المساف : ولـ أجده في. 1/321: العيف (6)
، (..وماء شف بارد..): ، والرواية فيو33 (ـ1966 بيروت 0طبعة دار صادر )ديوانو  (7)

. شراب العشي: التمر، والغبوؽ: بمعنى وجب، والعتيؽ: وكذب
.  13/209: المساف: وينظر. بفتح السيف وضميا (السعف والسعف): ، وفيو1/337: العيف (8)
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 :( شطف–شطس )

شطؼ في األرض وشطس، : سمعت عرامًا السممي يقوؿ: وقاؿ أبو تراب)) -
ما واغاًل، وأنشد  :(1)إذا دخؿ فييا إما راسخًا وا 

 (2)((نوى غربة وصل األحبة تقطعتشب لعيني رامٍق شطست بو 
 :(صمع)

 :(3)وقوؿ أبي ذؤيب.. )) -

سيمًا فخر وريشو متصمع فرمى فأنفذ من نحوص عائٍط 
ريش السيـ الذي خرج مف ىذه الرمية فبمو : المتصمع ىينا: قاؿ عراـ... 
 .(4)((الدـ

 :(ضبع)

المحـ الذي تحت : الضبعة: قاؿ عراـ.. وسط العضد بمحمو: والضبع.. )) -
 .(5)((المحـ الذي تحت اإلبط مف قدـ: العضد مما يمي اإلبط، والمضبعة

 :(ضعف)

 :(6)ورجؿ ضعيؼ، وقـو ضعفاء، ونسوة ضعيفات، وضعائؼ، أنشد عراـ.. )) -

 :(6)عراـ

. (7)((وأبميت ما تبمى النفوس الضعائفأيا نفس قد فرطت وىي قريبة 
                                                 

. بالبناء لممعمـو (تشب): 6/112: المساف: لـ أقؼ عمى قائمو، والضبط في (1)
س /العباب الزاخر والمباب الفاخر: ، وينظر6/112المساف : ونحوه في. 11/298: التيذيب (2)

محمد حسف آؿ ياسيف، بغداد : تحقيؽ (ىػ650)الحسف بف محمد الصاغاني توفي)
. 102: ، ومرويات أبي تراب222 (ـ1987

، والرواية 1/8ؽ (ـ1965الدار القومية لمطباعة والنشر، القاىرة : )اليذلي، ديواف اليذلييف (3)
. األتاف الطويمة: األتاف الوحشية الحائؿ، والنجود: ، والنحوص(..مف نجود.. ): فيو

.  208-8/207: المساف: وينظر. 317-1/316: العيف (4)
. 8/216: المساف: ، وينظر1/284: العيف (5)
. لـ أقؼ عمى البيت (6)
. أيضًا لمرجاؿ والنساء (ضعاؼ)، وفيو 9/203: المساف: وينظر. 1/282: العيف (7)
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 :(دوس)، (عمج)، (ضوك)

: رأيت ضواكة مف الناس، وضويكة، أي: يقاؿ: وروى أبو تراب عف عراـ)) -
اضطوكوا عمى الشيء :  مف سائر الحيواف، ويقاؿ(1)[وكذلؾ]جماعة، 

 .(2)((واعتمجوا، وادوسوا، إذا تنازعوه بشدة

 :(طيس– طمس ) 

طمس في األرض وطيس، إذا دخؿ : سمعت عرامًا يقوؿ: قاؿ أبو تراب)) -
ما واغالً  . (3)((فييا إما راسخًا وا 

: (غبب– عبب )
شراب يضرب بمجدح ثـ يجعؿ في سقاء ضار يومًا : الغبيبة: (4)قاؿ زائدة)) -

 .(5)((ىو بالعيف، وصحت معرفتو: قاؿ عراـ. وليمة فيخرج منو الزبد

 :(لبك)، (عبك)

ما ثردتو مف خبز، : العبكة: قاؿ عراـ.. ما ذقت عبكة وال لبكة: يقاؿ)) -
سمف تصبو عمى الدقيؽ أو السويؽ ثـ : وعبكت بعضو فوؽ بعض، والمبؾ

 .(6)((ترويو

 :(عنجد– عجد )

                                                 

.  عنو أيضاً 10/463: المساف: الزيادة مف (1)
 عنو أيضًا، 10/463: المساف: ، والمثبت مف(..إذا تنازعوا): وفيو. 10/307: التيذيب (2)

.  156: مرويات أبي تراب: وينظر
وذكر المفظيف  ((..سمعت أعرابياً )): 127، 6/126: المساف: وفي. 6/115: التيذيب (3)

، ومرويات أبي 254: (حرؼ السيف)العباب الزاخر : بالتخفيؼ، وينظر (طيس)و (طمس)
 . 144: تراب

(. خضـ– خضؼ )مف األعراب الفصحاء، تقدـ ذكره في مادة  (4)
. 636، 1/574: المساف: وينظر. 4/350: العيف (5)
، 2، ط(ىػ518ت)أحمد بف محمد الميداني ): مجمع األمثاؿ: وينظر. 1/207: العيف (6)

، 10/463: ، والمساف2/310 ((ت.د)مطابع دار مكتبة الحياة لمطباعة والنشر، بيروت 
483  .
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بؿ ىو ثمرة غير الزبيب : الزبيب، وىو حب العنب أيضًا، ويقاؿ: العجد)) -
 .(1)((بؿ ىي العنجد، ال يعرؼ عراـ إال العنجد: شبيية بو، ويقاؿ

 :(عجين)

 .(2)((المخموط الذي ليس بصريح النسب: العجاىف مف الرجاؿ: قاؿ عراـ..)) -

 :(سمت، سمط، شقذ، غدي)، (عذن– عذق )

كذبت عذاقتو وعذانتو، وىي استو، : سمعت عرامًا يقوؿ: وقاؿ أبو تراب)) -
بذية سميطة، وكذلؾ امرأة سمطانة : وامرأة عذقانة وشقذانة وغذوانة، أي

 .(3)((وسمتانة

 :(كذن– عذن )

: االست، والعرب تقوؿ: العذانة: وروى إسحاؽ بف الفرج عف عراـ أنو قاؿ)) -
 .(4)((كذبت عذانتو وكذانتو، بمعنى واحدٍ 

 :(عرس)

 .(5)((بطر: عرس الرجؿ يعرس عرسًا، أي: قاؿ عراـ)) -

 :(عسل)

العساؿ : قاؿ عراـ. الذي يشتار العسؿ مف موضعو فيستخرجو: والعاسؿ..)) -
 .(6)((والعاسؿ واحد

 :(عشم)

                                                 

. 310، 3/281: المساف: وينظر. 1/218: العيف (1)
: بيذا المعنى في (العجاىف)ولـ يرد . 1120: القاموس المحيط: وينظر. 2/277: العيف (2)

. المساف
: مرويات أبي تراب: وينظر. 10/239: المساف: ونحوه في. 1/213( عذؽ: )التيذيب (3)

135 ،151 .
. 123: ، ومرويات أبي تراب13/281: وينظر المساف. 2/320: التيذيب (4)
.  6/134: المساف: وينظر. 1/328: العيف (5)
. (..العسالة والعاسؿ) وفيو 11/444: وينظر المساف. 1/332: العيف (6)
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شجرة عشماء، إذا كانت خميسًا، يابسيا أكثر مف : وقاؿ عراـ.. )) -
 .(1)((خضرتيا

 
 

 :(عصب)

 :(2)ورجؿ معصوصب الخمؽ، كأنما لوي ليًا، قاؿ)) -

 إن الرجال ذوو عصٍب وتشمير ذروا التخاجج وامشوا مشيًة سجحاً 

 .(3)((سرحاً : وروى عراـ... 

 :(عصف)

ىو : وقاؿ عراـ.. ما عمى ساؽ الزرع مف الورؽ الذي يبس فتفتت: العصؼ)) -
أف تؤخذ رؤوس الزرع قبؿ أف تسنبؿ فتعمفو الدواب، ويترؾ الزرع حتى ينشو، 

 .(4)((أو يكتنز، فيكوف أقوى لو وأكثر لنزلو، وأنكر ما سواه

 :(عصم)

 :(5)القربة أو اإلداوة، وأنشد: العصاـ: قاؿ أبو ليمى..)) -

 عمى كاىل مني ذلول مذلل وقربة أقوام جعمت عصاميا

 .(1)((ال يكوف لمدلو عصاـ، إنما يكوف لو رشاء، وقاؿ عراـ كما قاؿ: قاؿ

                                                 

. 1049: ، والقاموس المحيط12/403: المساف: وينظر. 1/267: العيف (1)
الدكتور سيد حنفي حسنيف، مطابع الييئة المصرية : تحقيؽ: )حساف بف ثابت، ديوانو (2)

التباطؤ، : والتخاجؤ (وتذكير..): ، والرواية فيو179 (ـ1974العامة لمكتاب، القاىرة 
. شدة الخمؽ: والعصب. السيمة: والمشية السجح

. 603، 1/64: المساف: وينظر. 1/308: العيف (3)
.  9/247: المساف: وينظر. 1/306: العيف (4)
، مطبعة 1سمماف داود القرغولي وجبار تعباف جاسـ، ط: تحقيؽ: )، شعره(تأبط شراً )البيت لػ (5)

شرح المعمقات : ، كما في(امرئ القيس)، وورد ضمف معمقة 128 (ـ1973اآلداب، النجؼ 
دار صادر ودار بيروت،  (ىػ486ت)أبو عبد اهلل الحسيف بف أحمد الزوزني ): السبع

ىو المرئ القيس وقيؿ لتأبط شرًا، : قيؿ)): 12/407: المساف: ، وفي28 (ـ1963بيروت 
:  إلى أبي كبير اليذلي، ولـ أجده في5/1987: الصحاح: ونسب في(. (وىو الصحيح
. ((ذلوؿ مرحؿ..)): والرواية في المصادر المتقدمة. ديواف اليذلييف
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أعصمة، لـ يعرفو أبو ليمى : مستدؽ طرؼ الذنب، وجمعو: العصاـ: ويقاؿ)) -
 .(2)((وعرفو عراـ

 :(عطس)

ىو قبؿ : قاؿ أبو ليمى. انفمؽ، ولذلؾ سمي الصبح عطاساً : وعطس الصبح)) -
ألف اإلنساف يعطس : وقاؿ عراـ السممي... أف ينتبو أحد فيعطس، وذلؾ بميؿ

 .(3)((قرب الصباح، والعطاس لإلنساف مثؿ الكداس لمبيائـ

 :(عفق– عفط )

 .(4)((عفؽ بيا وعفط، إذا ضرط: سمعت عرامًا يقوؿ: وقاؿ أبو تراب)) -

 :(عمش)

 :(5)وأنشد عراـ.. الذئب بمغة حمير،: العموش)) -

 (6)((أكيمة عموش بإحدى الذنائب أيا جحمتي بكي عمى أم واىبٍ 

 :(عميز)

ينبت ببالد بني سميـ، وىو نبت شبو الجراء، إال أنيا : والعميز: قاؿ عراـ)) -
 .(7)((ليست بسمينة: شاة معميزة، أي: وأقوؿ: ليا عنقرة، قاؿ: معنقرة، أي

 :(عميس)

 .(1)((عميست الشيء، مارستو بشدة: قاؿ عراـ)) -

                                                                                                                       

. 408-12/407: ، والمساف5/1987: الصحاح: وينظر. 1/315: العيف (1)
. 12/408: المساف: وينظر. 1/315: العيف (2)
. 143، 6/142: المساف: وينظر. 1/319: العيف (3)
.  115: ، ومرويات أبي تراب7/352: المساف: وينظر. 2/184: التيذيب (4)
، والرواية في الموضع 12/85 (جحـ)، و1/689( قمب: )المساف: البيت بال نسبة في (5)

أيا )): ، والرواية في الموضع الثاني((أكيمة قموب ببعض المذانب... أيا جحمتا)): األوؿ
فيا : ))فضاًل عف رواية ابف بري( (أـ مالٍؾ  أكيمة قموب بأعمى المذانب.. جحمتا
: العيف، بمغة حمير، والقموب: ، والجحمة((أـ مالٍؾ  أكيمة قميب ببعض المذانب.. جحمتي

. جمع ذناب، وىو مسيؿ ما بيف كؿ تمعتيف: الذئب، والذنائب
. 6/320: المساف: وينظر. 1/256: العيف (6)
. 5/381: المساف: وينظر. 279-2/278: العيف (7)
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 :(عمد)

 :(2)وأما قوؿ ابف ميادة..)) -

 وأعمد من قوٍم كفاىم أخوىم

إني أجد مف ذلؾ ألمًا : يقوؿ: قاؿ عراـ. ىؿ زدنا عمى أف كفينا إخواننا: فإنو يقوؿ
 .(3)((ال أعمد مف ذاؾ: ووجعًا، أي

: (عمش)
ما يكوف فيو صالح لمبدف، والختاف عمش لمغالـ، ألنو يرى منو : والعمش..)) -

 .(4)((بعد ذلؾ زيادة، لـ يعرفو أبو ليمى، وعرفو عراـ

 :(عنس)

 :(5)ويجمع العانس بالعوانس، قاؿ..)) -

 .(6)((..والقاعدات: قاؿ عراـ

 :(ىنش– عنش )

يروى بالياء : قاؿ عراـ. رجؿ عنشنش، وامرأة عنشنشة، بالياء: العرب تقوؿ)) -
 .(7)((خفيؼ: ىنشنش، أي: مكاف العيف، فيقاؿ

                                                                                                                       

. التيذيب والمساف: ولـ ترد الكممة في. 518: القاموس المحيط: وينظر. 2/278: العيف (1)
، 110 (ـ1970محمد نايؼ الدليمي، مطبعة الجميور، الموصؿ : جمع وتحقيؽ): شعره (2)

ونسب إلى ابف . (صداـ األعادي حيث فمت نيوبيا): وعجزه. ضمف المنسوب لو ولغيره
 . 3/306: ، والمساف2/253: تيذيب المغة: ينظر. مقبؿ

.  3/306: المساف: وينظر. 2/59: العيف (3)
. 6/320المساف : وينظر. 1/267: العيف (4)
الدكتور عبد القدوس أبو صالح، مطبعة طربيف، دمشؽ : تحقيؽ: )ذو الرمة، ديوانو (5)

المساف : ، وكذا في(..وعيطًا كأسراب الخروج تشوفت): ، والرواية فيو2/1135 (ـ1973
تزينت، : جماعة النساء، تشوفت: اإلبؿ الطواؿ األعناؽ، وأسراب الخروج: ، والعيط6/149

المرأة التي في بيت : والعاتؽ. جمع المعصر، وىي المرأة التي دناحيضيا: والمعاصير
. أبوييا ولـ تتزوج، وكذلؾ العانس

. 6/149المساف : وينظر. 1/337: العيف (6)
. 564، 554: ، والقاموس المحيط6/321المساف : وينظر. 1/259: العيف (7)

 معاصيرىا والعاتقات العوانس وعيط كأسراب القطا قد تشوفت
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 :(عيج)

 .(1)((يقاؿ لمناقة الفتية ولممرأة الفتية عوىج: وعف عراـ..)) -

 :(عيق)

 .(2)((الطويمة: العوىؽ مف الظباء: قاؿ عراـ..)) -

 :(عين)

ال : قاؿ عراـ. كؿ صوؼ عيف: ويقاؿ. المصبوغ ألوانًا مف الصوؼ: العيف)) -
 .(3)((والقطعة عينة، والجمع عيوف. يقاؿ إال لممصبوغ

 :(فجع)

أنشد : االسـ كالرزية: والفجيعة. والرجؿ يتفجع، وىو توجعو لممصيبة..)) -
 :(4)عراـ

 :(فيم– فقم )

رجؿ فقـ فيـ، إذا كاف يعمو : سمعت عرامًا يقوؿ: وقاؿ أبو تراب)) -
 .(6)((الخصوـ

 :(قدح– قتع )

وىي : دود أحمر تكوف في الخشب تأكمو، الواحدة قتعة، قاؿ عراـ: القتع)) -
 .(7)((القادحة أيضاً 

 :(قذع– قدع )

                                                 

.  2/331المساف : وينظر. 1/98: العيف (1)
. 279-10/278المساف : وينظر. 1/97: العيف (2)
. 13/297المساف : وينظر. 1/108: العيف (3)
. لـ أقؼ عمى الرجز (4)
. 246-8/245المساف : وينظر. 1/235: العيف (5)
.  136: مرويات أبي تراب: ، وينظر12/457المساف : ونحوه في. 9/205: التيذيب (6)
. 8/260 (قتع)، و2/555 (قدح)المساف : وينظر. 1/147: العيف (7)

كأنــيا نائـحة تفجــع 
 (5)((تبكي لميٍت وسواىا الموجع
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وقدوع، إذا كاف يأنؼ مف كؿ : الكاؼ عف الصوت، قاؿ عراـ: والقدوع..)) -
 .(1)((شيء، وبالذاؿ أيضاً 

 :(مغص)، (قطع)

أف : مغص ال غير، والمغص: مغس تجده في األمعاء، قاؿ عراـ: والتقطيع)) -
 .(2)((تجد وجعًا والتواء في األمعاء، فإذا كاف الوجع معو شديدًا فيو التقطيع

 :(قعف)، (قعث)

وانقعث : داء يأخذ الغنـ في أنوفيا، قاؿ: القعاث: وقاؿ عراـ: قاؿ أبو تراب)) -
 . (3)((الشيء وانقعؼ، إذا انقمع

 :(قعط)

 .(4)((ما تعصب بو رأسؾ: شبو العصابة، والمقعطة: القعط: قاؿ عراـ..)) -

 :(كمز– قمز )

ىذه قمزة مف تمر وكمزة، وىي الفدرة كجثماف : قاؿ عراـ: وقاؿ أبو تراب)) -
 .(5)((كمز وقمز: القطا أو أكثر قمياًل، والجميع

 :(قمع)

 .(6)((المقطرة، وىي األعمدة والجرزة أيضاً : المقمعة: قاؿ عراـ..)) -

 :(كعب)

إذا كاف جامدًا ذائبًا ال : قدر صبة أو كيمة، قاؿ عراـ: والكعب مف السمف..)) -
 .(7)((يسمى كعباً 

 :(مشع)

                                                 

. 262-8/260 (قذع) (قدع)المساف : وينظر. 1/145: العيف (1)
. 8/281: المساف: وينظر. 1/136: العيف (2)
. 76: ، ومرويات أبي تراب2/379وينظر المساف . 1/215: التيذيب (3)
.  7/384المساف : وينظر. 1/139: العيف (4)
. 133: مرويات أبي تراب: وينظر. 5/401: المساف: ونحوه في. 10/105: التيذيب (5)

. القطعة مف كؿ شيء: والفدرة
 (جرز): المساف: والمثبت مف. ، تصحيؼ(الجرزة)بدؿ  (الحوزة)، وفيو 1/189: العيف (6)

. 8/296 (قمع)، و5/317
. 134: ، والقاموس المحيط1/719: المساف: وينظر. 1/207: العيف (7)



(                                                   55) العدد –آداب الرافدون 

 م2008/هـ1429

 27 

 .(1)((بالحجارة خاصةً : االستنجاء، قاؿ عراـ: والتمشع..)) -

 :(نفت– نتت )

 .(2)((ظؿ لبطنو نتيت ونفيت، بمعنى واحدٍ : أبو تراب عف عراـ)) -

 
 

 :(بضع)، (نصع)

ىو : (3)لـ يعرفو عراـ، ولـ ينكره، قاؿ أبو عبد اهلل.. البحر: والنصيع)) -
ىو مأخوذ مف البضع، وىو الشؽ، كأف ىذا البحر : وقاؿ.. بالضاد والباء،

الخميج، ألنو خمج مف النير : شقة شقت مف البحر األعظـ، ومما يشبيو
ويكوف األبيض : ىذا صحيح الشؾ فيو، قاؿ عراـ: األعظـ، قاؿ عراـ

 :(4)ناصعًا، كما قاؿ النابغة

 ولم يأتك الحق الذي ىو ناصع

. (5)((األبيض: الحؽ الواضح، والواضح: أي
: (نضي)

 :(6)الذي ال يواريو شيء وال عمـ عميو، قاؿ: النضي مف الرماح: قاؿ عراـ)) -

 .(1)((إذا دعسوىا بالنضي المعمب

                                                 

.  8/336: وينظر المساف. 1/267: العيف (1)
. 72: مرويات أبي تراب: وينظر. 2/97: المساف: ونحوه في. 14/254: التيذيب (2)
، 124، 2/10، 306، 1/63(: العيف)لعمو مف األعراب الفصحاء، ورد ذكره في كتاب  (3)

184 ،4/297 ،402 .
، 35 (ـ1977محمد أبو الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼ بمصر : تحقيؽ: )الذبياني، ديوانو (4)

:  والبيت فيو
(. (ولم يأت بالحق الذي ىو ناصع أتاك بقوٍل ىميل النسج كاذبٍ ))

 

.  356، 8/16 (نصع)و (بضع)المساف : وينظر. 1/306: العيف (5)
مصر – ، دار المعارؼ 3محمد أبو الفضؿ إبراىيـ، ط: تحقيؽ: )امرؤ القيس، ديوانو (6)

وظؿ لثيراف الصريـ غماغـ      يداعسيا بالسميري ): ، ورواية البيت فيو52 (ـ1969
  (المعمب
. 15/331، 1/627: ، والمساف12/72: ، والتيذيب7/59: العيف:      وينظر
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: (نعض)
ال ينبت النعض إال : اسـ شجر معروؼ عندىـ، قاؿ عراـ: النعض)) -

بالحجارة، وىي شجرة خضراء تشبو المرخ، ليس ليا ورؽ، ولكنيا خيطاف، 
 .(2)((التي ال شوؾ ليا وال ورؽ: والخيطاف

 :(ىبمع)

 :(3)األكوؿ، العظيـ المقـ، الواسع الحنجور، وأنشد عراـ: واليبمع)) -

(4 )((فشحا جحافمو جراف ىبمع أين مجاشع: وضع الخزير فقيل
 

 :(ىجرع)

 :(5)وأنشد عراـ.. األحمؽ مف الرجاؿ،: واليجرع..)) -

 .(6)((من الجيل ضامتك المئام اليجارع إذا أنت لم تخمط مع الحمم طيرةً 

 :(ىممع– ىرمع )

 .(7)((سريع البكاء، واليممع لغة فيو، عف عراـ: ورجؿ ىرمع..)) -

: (حنبج)، (ىرنع)
ال أعرؼ اليرنوع : ىي الصغيرة، قاؿ عراـ: ويقاؿ: القممة الضخمة: اليرنوع)) -

 .(8)((ولكنو اليرنعة، وىو الحنبج واليرنع

 :(ىطع)

                                                                                                                       

المساف : وينظر. ، والنص مذكور في األصوؿ المخطوطة(174اليامش ) 7/60: العيف (1)
15/331  .

. 3/54 (مرخ)، و7/238المساف : وينظر. 1/281: العيف (2)
محمد إسماعيؿ عبد اهلل الصاوي، دار مكتبة الحياة، : تأليؼ: )البيت لجرير، شرح ديوانو (3)

فتح شفتيو، : وشحا جحافمو. طعاـ مف لحـ وماء ودقيؽ: ، والخزير345 (ت.د)بيروت 
. 4/237 (خزر)المساف : وينظر

. 8/367المساف : ونحوه في. 2/282: العيف (4)
. لـ أقؼ عمى البيت (5)
.  8/368المساف : وينظر. 2/275: العيف (6)
. (ىممع)، ولـ أقؼ فيو عمى 8/370المساف : وينظر. 2/281: العيف (7)
: ، والقاموس المحيط8/370المساف : والمثبت مف. (اليرنعة)، والضبط فيو 2/280: العيف (8)

. 2/241 (حنبج)المساف : وينظر. 715
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في عنقو تصويب : أىطع في العدو، إذا أسرع، وبعير ميطع: قاؿ عراـ..)) -
 .(1)((خمقةً 

أو  (..لـ يعرفو عراـ)وفيما يأتي نصوص أربعة ورد التصريح في آخرىا بعبارة 
 (أبو ليمى)كأنو ُسِئؿ عما ورد فييا فأفاد بعدـ معرفتو ليا، ويشاركو  (وأنكره عراـ)

 :في اثنيف منيا

: (ستع)
 .(2)((سريعًا، لـ يعرفو عراـ وال أبو ليمى: ورأيتو مستعًا، أي..)) -

 :(شرع)

إذ تأتييم حيتانيم : رافعة رؤوسيا، كما قاؿ اهلل عز وجؿ: وحيتاف شرع..)) -
يوم سبتيم شرعاً 

خافضًة : شرعاً : رافعًة رؤوسيا، قاؿ أبو ليمى: ، أي(3)
 .(4)((رؤوسيا لمشرب، وأنكره عراـ

 :(صنع)

خشب يتخذ في الماء ليحبس بو الماء، أو يسوى : والصناع والصناعة أيضاً )) -
 .(5)((بو ليمسكو حينًا، لـ يعرفو ابو ليمى وال عراـ

 :(عثج)

اعثوثج اعثيثاجًا، : البعير السريع الضخـ، المجتمع الخمؽ، يقاؿ: والعثوجج)) -
 .(6)((لـ يعرفو عراـ

                                                 

.  8/372المساف : وينظر. 1/101: العيف (1)
. 8/150المساف : وينظر. 1/325: العيف (2)
. خطأ (إذ)بدؿ  (إذا): (العيف)وفي مطبوعة . 163اآلية / سورة األعراؼ (3)
. 8/178المساف : وينظر. 1/254: العيف (4)
.  بيذا المعنى (الصناعة)و (الصنع): 8/211المساف : والمذكور في. 1/305: العيف (5)
وقد اعثوثج واعثوجج .. والعثوثج والعثوجج)): 2/318المساف : وفي. 1/221: العيف (6)

(.  (..اعثيجاجاً 
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A'rram bin Al-Asbagh Al-Sulami:  

"His Life and Linguistic Narrations" 

Asst. Prof. Dr. Abdul Aziz Y. Abdullah 

Abstract 

A'rram bin Al-Asbagh Al-Sulami is one of the old 

linguists who contributed greatly in linguistics. Some of his 

narrations were found in some references especially in 

dictionaries such as (Al-Ayn) by Al-Fraheedi (died 175A.H.) 

and (Tahtheen Al-Lugha) by Al-Azhari (died 370 A.H.).  

The present research consist's of an introduction and 

two parts:  

- Part one includes an autobiography of A'rram as well as a 

study of his narrations.  

- Part two includes the texts which are classified 

alphabetically.  

I have mentioned the reference in the footnotes of this 

research.  
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