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  الخالصة
 

ومصنَّفات أخرى لفت انتباهي تكرار بعدَ أن اطَّلعت على بعض المعجمات العربيَّة وكتب غريب القرآن والحديث 

ذكر اسم ابن الكلبّي فيها، هذه الشَّخصيَّة العلميَّة التي ُعِرفت بالعلم والفضل مع معرفته باألنساب وأخبار العرب 

 وأيَّامها؛ ولذلك قررت دراسة هذه الشَّخصيَّة مع جمع آرائه اللُّغويَّة المبثوثة في المصنَّفات وتحقيقها ثم دراستها.

ل ‹مروّيِات ابن الكلبّي اللغوية" جمع وتحقيق ودراسة›"بـوقد عنونت بحثي هذا  ، وقسمتُهُ على مبحثين، األوَّ

مة تعريفيَّة، وتُليا بخاتمة  بعنوان: حياة ابن الكلبّي في سطور، والثَّاني: مرويَّات ابن الكلبّي اللغويَّة، وقد ُسبِقا بمقدِّ

وّصل إليها الباحث، مشفوعةً بخالصة اللغة اإلنجليزيَّة، ومختتًما إيَّاه بثبت المصادر ذُكر فيها أهمُّ النَّتائج التي ت

 والمراجع.
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ABSTRACT 
 

After I had studied some of the Arabic dictionaries, The strange of Quran books, AL 

Hadeeth and other books, the name of Ibn AL Kalbi was found a lot in them. This 

Arabic scientific character who is known by science and goodness and his knowledge 

of parentage and Arabs news and days. Therefore I have decided to study this 

character. I called my research ("Ibn AL Kalbi linguistic sayings" Collect, investigate 

and study). It includes the life of Ibn AL Kalbi in few lines and (Ibn AL Kalbi 

linguistic sayings). The research includes defining introduction and a conclusion 

which the results the researcher has got are found with a summary in English, and a 

reference.         
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مة  المقد ِ
ة، الحمد هلل الذي ال يُحصيه عددٌ، وال يقُف عند ُكنهه أمدٌ، والصَّالة والسَّالم على ن حمة، كاشُف الغُمَّ بيِّه نبّيِ الرَّ

ته –وجالي الظُّلمة، وعلى أهل بيته  ة الهدى، وأعالم الورى، والعروة الوثقى، الذين أذهَب هللاُ عنهم  -خاصَّ أئمَّ

ن تمسكوا بحبله المتين، وساروا على نهجِه  جس وطهَّرهم تطهيرا، وعلى صحابته وأتباعه الغُّرِ الميامين، ِممَّ الّرِ

لين واآلخرين.ال  قويم، من األوَّ

ا بعدُ:  أمَّ

بعدَ أن طاَل وقوفي أمام المعجمات العربيَّة وكتب غريب القرآن والحديث وكتب علوم القرآن وما إلى ذلك من 

المصنَّفات األخرى بالبحث والتَّدقيق والقراءة وتتبُّع مفردات اللغة في مضانِّها؛ وذلك بعد انشغالي بتحقيق بعٍض 

، ‹هـ61ق›للسيِّد موسى بن عزيز هللا الموسوّي الجزائرّي ‹ ينلسان المتعلم›من كتب اللغة العربيَّة من مثل كتاب 

ين الموسوّي العاملّي ‹ شرح شواهد شرح ابن النَّاظم على ألفيَّة ابن مالك›وكتاب  للسيَّد دمحم بن علي بن محيي الدِّ

صينة، والتي لطالما ، وكتب أخرى قيد التحقيق، لفت انتباهي تكرار ذكر اسم هذه الشَّخصيَّة العلميَّة الرَّ ‹هـ66ق›

ُعِرفت بالعلم والفضل وسعة البحث مع معرفته باألنساب وأخبار العرب وأيَّامها ووقائعها ومثالبها؛ إذ ال أكاد أجدُ 

كتابًا من كتب العربيَّة بشتَّى أنواعها وأصنافها وفنونها خال منه ذكر اسمه، أو أخذ قسًطا من آرائه أو أحاديثه من 

غم أنَّه لم يُعرف بكونه لغويًّا قريب أو بعيد؛ ولذ ا عنَّ لي األمر أن أدرس هذه الشَّخصيَّة من وجهٍة لغويَّة على الرَّ

قط، فارتأيت أن أجمع ما تناثر من آرائه اللغويَّة المبثوثة في أثناء المصنَّفات المختلفة، مستبعدًا منها ما كان متعلِّقًا 

واألصنام وما إلى ذلك؛ وذلك لوجودها في مصادرها األصليَّة محقَّقة  بمسميَّات األعالم وألقابهم وأسماء الخيول

جوع إليها، سوى ما فُِقدَ من تلك المصادر أخذتها بنظر االعتبار، فجمعت مادتها اللُّغويَّة  ومطبوعة ويمكن الرُّ

 ‹.مرويِّات ابن الكلبّي اللغوية›وضممتها إلى البحث، وقد وسمت بحثي هذا بـ

ل جاء بعنوان: حياة ابن الكلبّي في سطور، والثَّاني: وقد تطلبت منهج يَّة البحث أن يُقسَّم على مبحثين، األوَّ

مرويَّات ابن الكلبّي اللغويَّة، وقد رتبُت موادَّ البحث على حروف المعجم الترتيب األلف بائي بدًءا من الحرف 

مة تعريفيَّة بال ل فالثّاني وهلم جرا، وقد ُسبِقا بمقدِّ بحث والمنهجيَّة التي قام عليها، وتُليا بخاتمة ذُكر فيها أهمُّ األوَّ

النَّتائج التي توّصل إليها الباحث في بحثه، مشفوعةً بخالصة اللغة اإلنجليزيَّة، مختتًما إيَّاه بثبت المصادر 

 والمراجع. 

 أدعو هللا التَّوفيق والسَّداد في القول والعمل، إنَّه سميع مجيب.

 

 ابن الكلبي  في سطور حياة
 

 توطئة: 
راسة؛  ن ترجم البن الكلبّي وال سيما َمن عكف على تحقيق بعِض مؤلَّفاتِه؛ أو تناولها بالبحث والدِّ سبقني الكثير ممَّ

فاستوفوا جلَّ ما له عالقة بحياته، وأطنبوا القول فيها، ولم يتركوا ما يخفى على اآلخر من شيٍء يبحث عنه، أو 

حق؟ ولذا سأقتضب الحديث عنه، وأُجز الكالم فيه، من غير  جديد يضيفه، فهم كما قيل:  كم ترك السَّابق لالَّ

راد ممل، أو حدوث خلل أو خطل مخل، وال أدَّعي بذلك التَّنزيه في القول، والكمال بالعمل، فالكمال  إسهاب وال اّطِ

 هلل وحده، عليه توكلي، وبه توسلّي، وكفى باهلل حسيبا.

بي  ابن الكل
(1)

 : 

هو أبو المنذر هشام بن دمحم بن السَّائب بن بشر بن زيد بن عمرو بن الحارث الكلبّي، الكوفّي، المعروف بابن 

 الكلبّي، والَكْلبّي نسبة إلى كلب بن وبرة قبيلة كبيرة من قضاعة ينسب اليها خلق كثير.

 والدته: 

ل من بع األوَّ هـ ولم يُعرف تاريخ  666القرن الثَّاني الهجرّي، أي بعد سنة  ولد ابن الكلبّي في مدينة الكوفة في الرُّ

ونشأ في هذه المدينة العلمية ونهل منها علومه، وأخذ منها فنونه، إذ تلمذ على يد شيوخ ، مولده على وجه التَّحديد

د بن السَّائب الكلبيّ  متهم والده محمَّ عصره، وجهابذه دهره، في مقدِّ
(2)

، الذي كان في عداد رجاالت الكوفة 

المعدودين، فكان عالًما بالتَّفسير واألخبار وأيَّام العرب مع كونه نسَّابة وراوية، كما درس على يد عدٍد من 

ادق   Aأساطين العلم، وأكابر الّرواة والمحقّقين، فضاًل عن اتصاله باإلمام المعصوم؛ إذ كان اإلمام جعفر الصَّ

به ويدنيه  اعتللت علة عظيمة نسيت علمي فجلست إلى جعفر »ويبسطه ويعلِّمه، وله الحديث المشهور، قال: يقّرِ
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، وال يخفينَّ عنك أهميَّة هذا االتِّصال؛ إذ نهل من بيت النّبوة، «فسقاني العلم في كأس، فعاد إليَّ علمي Aبن دمحم 

 ‹.  صلوات هللا وسالمه عليهم أجمعين›يختمه  ومهبط الوحي، ومختلف المالئكة، بهم فتح هللا أبواب العلم، وبهم

 فضله على العلم والعلماء:

إنَّ َمن يُنعم النَّظر في مؤلَّفات ابن الكلبّي وال سيما كتب األنساب واألمثال يجدُ أنَّ المؤلفين الذين جاؤوا بعده عالة 

خون عنه كثيًرا، فكتاب  ‹ هـ650ت› بن حزمال ‹جمهرة أنساب العرب›عليه، إذ أخذ العلماء والمؤّرِ
 

نسخة من 

 الذي نقل‹ هـ672ت› للبالذريّ ‹ أشراف األنساب›كتاب جمهرة النَّسب البن لكلبّي مع حذف وإضافة، وكتاب 

وقد  ،مؤلفاتهمقتبسات كثيرة من  هو اآلخر ‹هـ166ت› الطَّبريّ ونقل  ،أكثر مادته من كتاب الجمهرة البن الكلبيّ 

على كتب ابن الكلبي مثل افتراق العرب واشتقاق البلدان واألنساب  أيَّما اعتماد‹ هـ060ت› ياقوت الحمويّ اعتمد 

 م. واألصنا

ا ال يُحصى من  ا كتب األمثال فهي األخرى التي أخذت نصيبًا كبيًرا من مؤلَّفات ابن الكلبّي، ونقلت عنه ممَّ أمَّ

مكتاب األمثال  من مثل:آرائه وأقواله،   ،‹هـ125ت› للعسكريّ ل وجمهرة األمثا، ‹هـ666ت› للقاسم بن سالَّ

ا أُلِّف في هذا المضمار. ،‹هـ565ت› للميدانيّ  ومجمع األمثال  وغيرها من الكتب ممَّ

ولم تكن معجمات اللغة وكتب غريب الحديث وكتب علوم القرآن ببعيدة عن ذلك، فقد َغزرت هي األخرى بآرائه  

وأقواله، وأخذت عنه الكثير الكثير، ال سيما كتاب األصنام وأنساب الخيل وجمهرة النسب وما إلى ذلك من 

ل، فضاًل عن مصنَّفات أخرى استقت منه مادتها، مصنَّفاته األخرى، وبحثنا هذا خيُر دليٍل وشاهدٌ عتيدٌ على ما نقو

 وتوكَّأت عليه في مضامينها، وال يسع المجال لذكرها، والخوض في البحث عنها.

 أقوال العلماء فيه: 
هشام بن دمحم بن السَّائب ابو المنذر النَّاسب العالم المشهور بالفضل والعلم، ‹: هـ656ت›قال النَّجاشّي  -

ا بمذهبناالعارف باأليام، كان  مختصًّ
(3)

. 

مة: كان عالًما بالنَّسب وأخبار العرب  : ‹هـ060ت› ياقوت الحمويّ وقال  - أبو المنذر، النَّسابة العالَّ

وأيَّامها ووقائعها ومثالبها
(4)

. 

هشام بن دمحم بن السَّائب الكلبّي، نّسابه ابن نّسابة عالم بأيّام العرب ‹: هـ050ت›وقال ابن أبي الحديد  -

وأخبارها ، وأبوه أعلم منه
(5)

. 

مة الحلّي  - يَّام، النَّاسب المشهور، العالم المشهور بالعلم والفضل، العارف باأل‹: هـ760ت›وقال عنه العالَّ

ا بمذهبنا كان مختصًّ
(6)

. 

هشام ْبن دمحم ْبن السَّائب ْبن بِْشر، أبو المنذر الكْلبّي النّّسابة العاّلمة األخبارّي ‹: هـ765ت›وقال الذَّهبّي  -

الحافظ
(7)

. 

فدّي  - د بن السَّائِب بن بشٍر أَبُو اْلُمْنذر‹: هـ706ت›وقال عنه الصَّ اْلَكْلبِّي النّسابة  اْبن اْلَكْلبِّي ِهَشام بن ُمَحمَّ

العالّمة األخبارّي اْلَحافِظ
(8)

. 

العالم العارف باإلمام، المشهور بالفضل ‹: هـ6655ت›وقال الّشيخ أحمد بن عبد الّرضا البصرّي  -

والكمال، وكان مختّصاً بمذهبنا
(9)

. 

ّي  - القدر، والذي فتح هذا إن علم األنساب علم عظيم النَّفع جليل ‹: هـ6152ت›وقال الشَّيخ عبَّاس القُّمِ

الباب وضبط علم األنساب هو اإلمام النَّسابة هشام بن دمحم بن السَّائب الكلبّي، وله في هذا العلم خمسة كتب: 

المنزلة، والجمهرة، والوجيز، والفريد، والملوكيّ 
(10)

. 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84
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 مؤلفاته: 
عت كتبه في األنساب واألخبار وال مآثر والمثالب والبلدان والشُّعراء واأليَّام، كان هشام مؤلِّفًا غزير التَّأليف تنوَّ

 ، منها:قيل إنَّها جاوزت مائة وخمسين كتابًا

بين  المشاتمات›، وكتاب ‹حروب األوس والخزرج›، وكتاب ‹الجمهرة›، وكتابه ‹المذَّيل الكبير في النَّسب›كتاب 

أخبار ربيعة والبسوس وحروب تغلب ›، وكتاب ‹أسواق العرب›، وكتاب ‹القداح والميسر›، وكتاب ‹األشراف

رين›، وكتاب ‹أنساب األمم›، وكتاب ‹وبكر أخبار ›، وكتاب ‹أخبار قريش›، وكتاب ‹األوائل›، وكتاب ‹المعّمِ

أخبار بني عجل ›، وكتاب ‹امهم وأنسابهمأخبار بني تغلب وأي›، وكتاب ‹أخبار لقمان بن عاد›، وكتاب ‹جرهم

، وكتاب ‹مثالب ثقيف›، وكتاب ‹أخبار تنوخ وأنسابها›، وكتاب ‹كلب›، وكتاب ‹بني حنيفة›، وكتاب ‹وأنسابهم

فتوح ›، وكتاب ‹فتوح العراق›، وكتاب ‹األصنام›، وكتاب ‹الطَّاعون في العرب›، وكتاب ‹مثالب بني أميَّة›

، ‹الجمل›، وكتاب ‹مقتل عثمان›، وكتاب ‹فتوح فارس›، وكتاب ‹فتوح خراسان›، وكتاب ‹الّردة›، وكتاب ‹الشَّام

مقتل حجر ›، وكتاب ‹Aمقتل أمير المؤمنين ›، وكتاب ‹الغارات›، وكتاب ‹النَّهروان›، وكتاب ‹صفِّين›وكتاب 

، وكتاب ‹حكمينال›، وكتاب ‹عين الوردة›، وكتاب ‹مقتل رشيد وميثم وجويرية بن مسهر›، وكتاب ‹بن عدي

، وكتاب ‹التَّباشير باألوالد›، وكتاب ‹أخبار دمحم بن الحنفية›، وكتاب ‹Aقيام الحسن ›، وكتاب ‹Aمقتل الحسين ›

ه من قبائل العرب›، وكتاب ‹الموؤودات› ، وكتاب ‹رموز العرب›، وكتاب ‹الّطائف›، وكتاب ‹َمن نُسب إلى أّمِ

واد›، وكتاب ‹أجزاء الخيل›وكتاب ، ‹غرائب قريش وبني هاشم في سائر العرب› ، ‹الجيران›، وكتاب ‹الرُّ

 ، وغير ذلك من مصنَّفاته.‹الخطب›وكتاب 

 وفاته: 

سنة سّت َوِمائَتَْيِن َوقِيل: سنة أَربع َوِمائَتَْيِن، َرَوى َعْن: أَبِيِه، وعن مجالد، وأبي ِمْخنَف لوط  Kتوفّي ابن الكلبّي 

هُ: ابنه العبّاس، وخليفة ْبن خيّاط، ودمحم ْبن سْعد، وأحمد ْبن الِمْقدام الِعْجلّي، وابن ْبن يحيى، وغير واحد، وروى َعنْ 

أَبِي السَِّرّي، وآخرون
(11)

. 

 

 مرويات ابن الكلبي  اللغوية 

  :]ة: قال اْبن الكلبّي: لُغة فِي األَخِ واألُختِ  ]أخخ األَخُّ واألَخَّ
(12)

، وقَاَل اْبن دَُرْيد
(13)

َما : َواَل أَدِري 

صّحةُ ذلك
(14)

. 

 :]األَّز: صبُّ الماِء وإغالُؤه ]أزز
(15)

«أُزَّ َماء ثّم َغلِّه»، َوفِي َكاَلم اأْلََوائِل: 
(16)

، قَاَل ابُن 

ِسيدَه
(17)

ٌ ‹ أُنَّ ›: َهِذه روايةُ اْبن الكلبّي، َوَزَعم أّن  َخَطأ
(18)

. 

 :]أَْسبَذْ: قيل: أَْسبَذ: اسُم َرجٍل بِاْلفَاِرِسيَّةِ  ]أسبذ
(19)

وقَاَل اْبن الَكلبّي: هي قَْريَةٌ بَهَجَر َكانُوا  ،

يَْنِزلُونها
(20)

. 

 :]بُّ  ]أسو : الّطِ ّمِ قاَل ابُن الَكْلبي: األُساَوةُ، بالضَّ
(21)

: والِقياُس بالكْسرِ  اغانيُّ ، وقاَل الصَّ
(22)

. 

 :]فر ]أفف : وسخ الّظِ األفُّ
(23)

، وقيل: إِن األفَّ وسخ األذن
(24)

على الضَّجر  ، وقيل: إِنها كلمة تدل

والسَّخط
(25)

ائحة، قال هللا تعالى:  ٍّ لَُّكْم َوِلَما ﴿، وقال دمحم بن السَّائب الكلبّي: أُّف: الستقذار الشَّيء وتغيُّر الرَّ أُف 

 ﴾ِ [77]سورة األنبياء: تَْعبُدُوَن ِمن دُوِن اَّللَّ
(26)

. 

 :]قيل: األَلُوقة: كل َما لُيِّن من الطَّعَام ]ألق ولوق
(27)

وقيل: هي الّزبدة، 
(28)

، وقَاَل اْبن الَكلبّي: 

األَلُوقة: َطعاٌم طيٌِّب، أَو زْبدٌ برطٍب، َوفِيه لُغَتَاِن: أَلوقَة ولُوقَة
(29)

. 
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 :]م: ُمْؤتَِمًرا، وَصفََر: نَاِجًرا، وَربِيعًا  ]أمر ي الُمَحرَّ مآِمُر ومآِميُر، قَاَل ابُن الَكْلبّيِ: َكانَت عادٌ تَُسّمِ

ُخّوانًا، وربيعًا اآلِخَر: بَُصانًا، وُجَمادَى األُولى: ُربَّى، وُجمادَى اآلِخَرة: َحنِينًا، وَرَجَب: األََصمَّ، وَشعباَن: األَّوَل: 

ِة: بَُركَ  عاِذاًل، ورمضاَن: ناتِقًا، وَشوااًل: َوِعاًل، َوذَا القَْعدَةِ: وْرنَةَ، َوذَا الِحجَّ
(30)

. 

 :]ه أَنًّا: ِإذَا صبَّ يُقال: أَنَّ الماَء يُؤنُّ  ]أنن
(31)

«أُنَّ َماًء ثُمَّ أَْغِله»، َوفِي َكاَلِم األَوائل: 
(32)

، أَي: ُصبَّه 

تصحيفٌ ‹ أُنَّ ›ثمَّ أَْغِله، قال ابُن دَُرْيد: َوَكاَن اْبُن اْلَكْلبِّيِ يَْرِويِه: أُّز َماًء، ويزُعُم أَنَّ 
 (33)

. 

 :]َجْبرائيل وِميكائيل وَشَراِحيل وإِْسرافِيل وأَشباهها إِنما تُْنَسب إِلى قَاَل اْبُن اْلَكْلبِّيِ: َوقَْولُُهْم  ]أيل

ِ، فجَ  ِ وتَْيم اَّللَّ ، َكقَْوِلِهْم َعْبدُ اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ بُوبِيَِّة، ألَنَّ إِياًل لُغَةٌ فِي إِّل، َوهَُو اَّللَّ ْبر َعْبٍد ُمَضاٍف إِلى إِيلالرُّ
(34)

، َونُِقَل 

ِ َعزَّ َوَجلَّ َكُشَرْحبِيل وَشَراحيل وِشْهمِ َعْنهُ بِتَعبيٍر  يل، آخر: ُكلُّ اْسٍم فِي اْلعََرِب آِخُرهُ إِّل أَو إِيل فَُهَو ُمَضاٌف إِلى اَّللَّ

 ِ ِ َوُعبَْيدُ اَّللَّ َوُهَو َكقَْوِلَك َعْبدُ اَّللَّ
(35)

اْلعلم أَنَّ معنى ، َوالَِّذي حمل اْبن اْلَكْلبِّي على َهذَا القَْول أَنه قد حكى بعض أهل 

شَراِحيل وشرحبيل َواِحد
(36)

، وقَد اْعتََرض َصاِحُب اللَِّسان َعلى ذَلك بِقَْوِلِه: َوَهذَا لَْيَس بَِصِحيحٍ، إِذ لَْو َكاَن َكذَِلَك 

، َوُهَما لََكاَن َمْصُروفًا ألَن اإِليل واإِللَّ َعَربيّان؛ إِذ لَْو َصحَّ لُصِرف ِجْبِريل وأَشباهه ألَنه ُمَضاٌف إِ  لى إِيل وإِلى إِّلٍ

ْفعِ َويُْنَصبَا فِي َحاِل النَّصْ  ِب َويُْخفََضا فِي ُمْنَصِرفَاِن ألَنهما َعلَى ثاََلثَِة أَحرف، َوَكاَن يَْنبَِغي أَن يُْرفَعَا فِي َحاِل الرَّ

 ِ َحاِل اْلَخْفِض، َكَما يَُكوُن َعْبد اَّللَّ
(37)

. 

 :]يخ ]برجس قيل: البْرجيس: المّرِ
(38)

، وقال ابِن الَكلبّيِ: البِْرِجيُس، بالكْسِر، َوَكذَِلَك البِْرِجُس، 

ل أَعَرُف: نَْجٌم فِي السَّماء، أَو ُهَو الُمشتري كِزْبِرج واألَوَّ
(39)

، قَاَل الَجْوَهِريُّ 
(40)

اءُ  : نَقله الفَرَّ
(41)

َعن ابِن  

الَكلبّيِ 
(42)

.  

 :]والِخباُء: بيٌت صغيٌر من ُصوٍف أَو َشعٍَر، فإِذا َكاَن أَكبََر من الِخباِء، قد يُقَال للَمبنِّيِ من الَمدَِر  ]بيت

فَُهَو َبْيٌت، ثمَّ ِمَظلَّة إِذا َكبُرْت َعن اْلبَْيت
(43)

، َوقَاَل اْبُن الكلبّي: بُيُوت اْلعََرب ستّة: قُبَّةٌ ِمن أَدٍَم، َوِمَظلَّةٌ من َشعَر، 

وَخْيَمةٌ من َشَجر، وأُْقنَةٌ من َحَجر، وسوط من شعر، َوُهَو أَصغُرها وِخباٌء من صوف، وبَِجادٌ من َوبَر،
(44)

، قال 

بيدّي: َوَكاَن ابُن الكلبّي يزعُم أَّن هِذه البُيوتاِت أَعلَى بيوِت العَرب الزَّ
(45)

. 

 :]تَْيدَدُ كجعفَر: قال ابُن الكلبّي: هو موضع َسكنَه ُجذَام ثّم ُجهينة، بِه نَُخٌل وماءٌ  ]تيد
(46)

. 

 :]ُجْرُهم: اْسم َعَربِّي قديم، وهو مشتقٌّ من الَجرهمة، رجل ِجْرهام وُمجرِهم: إِذا َكاَن جادّاً فِي  ]جرهم

أمره، فَُهَو عربّي َصِحيح
(47)

ب فَقيل: ُجْرُهم ب، وأَنَّه ذُْرُهْم فعُّرِ ، وقَاَل اْبن اْلَكْلبِّي: ُهَو معرَّ
(48)

. 

 :]قال الخليل: الَحفَدَةُ: يعني البنات وهنَّ َخدَم [77]سورة النَّْحل: ﴾ َوَحفَدَة   بَنِينَ فِي قَْوله تَعَالَى: ﴿ ]حفد ،

األبََوْين في البيت
(49)

، وقيل: إنَّهم الَخدَُم أَو األَصهارُ 
(50)

، وقيل: هم الخدم واألعوان
(51)

،  وقال ابن الكلبّي: 

هم ُحفَّاد الّرُجِل من َولَِده وَولَِد َولَِده
(52)

. 

 :]قال ابِن الَكْلبي: الحائُِل: موضع بَجبَلَي َطيِّئ ]حول
(53)

. 

 :]أس الواحد خيشوم ]خشم قيل: الخياشيم، وهي: العظام فيما بين أعلى األنف إلى الرَّ
(54)

، وقيل: هي 

عروق في باطن األنف
(55)

َماغِ  ، َوقِيَل: َغراضيف فِي أَقصى األَنف بَْينَهُ َوَبْيَن الدِّ
(56)

، وقال ابن الكلبي: 

ياشيم: سالئل ونغف في العظم، والسَّليلة: هنة رقيقةٌ كاللَّحِم ليِّنةٌ الخ
(57)

 . 
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 :]الخاُل: النُّْكتَةُ السوداُء في البدَِن، َواْلَجْمُع ِخيالٌن، وقيل: َضْرٌب ِمْن بُرود اليَمن الَمْوِشيَّة،  ]خول

اُء فِي اْلبَدَنِ وقيل: الثَّْوُب النَّاِعُم ِمْن ِثيَاِب اْلَيَمِن، وقيل: شاَمة َسْودَ 
(58)

ُجُل السَّْمُح يَُشبَّه بالَغيم  ، وقيل: الخاُل: الرَّ

حيَن يَبُرق
(59)

جُل على الميِِّت يستُُره بِه ، وقال ابُن الكلبّي: الخال: الثَّوُب الذي يخيلُهُ الرَّ
(60)

. 

  :]قَاَل أَبُو ُعبَْيد: َسِمعت اْلكَسائي]دأل
(61)

يَقُول: الدَُّؤِلي، َوقَاَل اْبن اْلَكْلبِّي: الدّيِلي، َوقَول اْبن اْلَكْلبِّي  

َواب عندنَا أعجب إِلَّي َوُهَو الصَّ
(62)

: قُِلبت اْلَهْمَزةُ يَاًء ِحيَن اْنَكَسَرْت، فإِذا اْنقَلَبَْت يَاًء ُكِسَرِت -ابن الَكْلبِي -، وقال

قُوُل قِيل وبِيعالدَّاُل ِلتَْسلََم اْليَاُء َكَما تَ 
(63)

. 

 :]ذبي[  

  ِذُْبياُن: قاَل ابُن األَعرابّي
(64)

: رأْيُت الفصحاَء يَْختاُروَن الَكْسر
(65)

، وقاَل ابُن الَكْلبي: كاَن أَبي يقوُل 

: قَبيلَةٌ من قَْيس ّمِ بالَكْسر وَغْيُره بالضَّ
(66)

 . 

 اْمتأَلَ؛ ذََكَره ابُن الَكْلبّي َعن بع : ِض مشايِخهذَبَى الغَديُر وذبَّ
(67)

. 

 :][67]سورة ص: ﴾ إِنَّا أَْخلَْصنَاُهْم ِبَخاِلَصةٍّ ِذْكَرى الدَّارِ معنى "ِذْكَرى الدَّار" في قوله تعالى: ﴿ ]ذكر ،

ُرون بالدَّاِر اآلِخرة؛ أو إنَّهم يُْكثِرون ِذْكَر اآلِخرة قيل: يُذَّكِ
(68)

الَجِزْيل في ، وقيل: الثَّناُء الَجِميُل في الدُّْنيا والثََّواب 

اآلِخَرة
(69)

، وقال ابن الكلبّي: يَْعنِي: ُعْقبَى الدَّار
(70)

، قاَل أَبُو َعْمرو بن العاَلء: وأَظنُّ أَهَل ُعَمان 

يَقُْولُوَنها
(71)

. 

 :]وقولِه: ، [561]سورة األنعام: فَِإنَّهُ ِرْجٌس أَْو فِْسق ا﴾ في قوِله تَعَالَى: ﴿‹ ِرْجسٌ ›معنى كلمة  ]رجس

ْن َعَمِل الشَّْيَطاِن﴾  جس عند العرب: كّل عمل يقبح فعله[09]سورة المائدة: ﴿ِرْجٌس م ِ ، قيل: الّرِ
(72)

، وقيل: 

ْجُس: الشَّيُء القذرُ  الّرِ
(73)

ْجُس: الَمأْثَمُ  ، وقَاَل ابُن الَكْلبِّي: الّرِ
(74)

. 

 :]ْحَمن اْسم هلل تبَارك  ]رحم حيم صفة؛ أِلَن قاَل اْبن اْلَكْلبِّي َعن أَبِيه: الرَّ َوتَعَالَى اَل يُدعى بِِه َغيره، والرَّ

َ أَِو اْلعََرب تَقول: كن بِي رِحيًما، َولم تقل: كن بِي رحمانا، َوقد دّل اْلقُْرآن على ذَِلك بقوله عز َوجل: ﴿ قُِل اْدُعواْ اَّلل 

ا تَْدُعواْ َفلَهُ األَْسَماء اْلُحْسنَى ْحَمَن أَيًّا مَّ ، فَاهلل اْسم لَْيَس ألحد فِيِه شرَكة َوَكذَِلَك [559سورة اإلسراء: ]﴾ اْدُعواْ الرَّ

ْحَمن إاِلَّ هللا ْحَمن َولَْيَس ألحد أَن يُسمى الرَّ الرَّ
(75)

. 

 :]مُّ: الثََّرى ]رمم َوالّرِ
(76)

، وقيل: ما على وْجِه األرِض من فُتاِت الَحشيِش، واإلْرماُم: آخُر ما يَْبقَى 

من النَّْبتِ 
(77)

يت األَرُض ِرّماً ألَنها تَِرمُّ  ، قَالَ  اْبُن اْلَكْلبِّيِ: ُسّمِ
(78)

. 

 :]هُق في قَْوِله تَعَالى: ﴿ ]رهق كةً: التَُّهَمة ، [7]سورة الجن: فََزادُوُهْم َرَهق ا﴾ الرَّ َهُق، ُمَحرَّ قيل: الرَّ

واإلثْمُ 
(79)

، وقيل: الضَّاللة
(80)

لَّةُ والضَّعفُ  ، وقيل: الذِّ
(81)

والعَْربَدَة ، وقيل: الِخفَّة
(82)

، وقال ابن الكلبي: 

، أي: َزادُوُهْم َغيًّا هق: الغَيُّ الرَّ
 (83)

. 

 :]ْوَكى: الصدى الَِّذي يُجيب فِي اْلَجبَل أَو الحّمام َوَكذَِلَك  ]روك قَاَل أَبُو ُعبيدة: َسِمعت من اْلعََرب الرَّ

قَاَل اْبن الكلبيّ 
(84)

. 
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 :]جيل: ِحَجاَرةٌ من ِطيٍن  ]سجل ُصْلٍب َشِديدٌ الّسِ
(85)

، وقيل: الِحَجاَرةُ كالَمدَِر وهو َحَجٌر وِطْينٌ 
(86)

 ،

يل: طيٌن يُطبَُخ حتَّى يصير مثل اآلجر ّجِ روى ابُن الكلبّي عن ابن عبَّاس: الّسِ
(87)

. 

 :]رة ]سمع قال األزهرّي: َرَوى شمر َعن اْبن اْلَكْلبِّي أَنَّ اْبن ِلَسان الُحمَّ
(88)

فَقَاَل: ُسئِل َعن النَِّساء،  

َع، وُغلٌّ اَل يُْخلَع النَِّساء أَربع: فربيع ُمْربِع، وَجميٌع تَجمع، وشيطاٌن َسَمْعَمع، ويروى ُسمَّ
(89)

 : ، وتَْفِسيُر ذَلك أنَّ

ا  اْلَجِميع الَّتِي تَجمع الّربيع الُمْربُِع: هي الشَّابَّة الجميلة، الَّتِي إِذا نظْرت إِلَْيَها سّرتك، َوإِذا أَْقَسمت َعلَْيَها أبَّرتك، وأمَّ

ا الشَّْيَطان السََّمْعَمع فَِهَي الكالحة فِي َوجهك إِذا دَخَ  ُجها َولَك نََشٌب َولها نََشٌب فتجمع ذَِلك، وأمَّ ْلَت، فالمرأة تتََزوَّ

ك القصيرة الفوهاء، الدَّمِ  ا الغُّل الَِّذي اَل يُْخلع: فبنت عّمِ يمة السَّْودَاء، الَّتِي قد المولوِلة فِي أثرك إِذا خرجَت، َوأمَّ

نَثَرْت لَك ذَا بطِنها، فَإِن طلّقتها َضاَع ولدك، َوإِن أمسْكتها أمسْكتها على مثل َجدْع أَْنفك
(90)

. 

 :]َسوى: َموِضٌع بِنَْجد ]سوا
(91)

ين: َموِضع  ، قَاَل أَبُو ُعبَْيد: َوَكاَن اْبن اْلَكْلبِّي يَقُول: َسوى بِفَتْح الّسِ

ماوةبِنَاِحيَة  الّسِ
(92)

. 

 :]الشَّْعـُب: القَبِيـلَةُ العَِظيَمةُ، وقِيـَل: الَحـيُّ العَِظيـُم يَتََشعَُّب مـن القَبِيلَة ]شعب
(93)

 ، وقِيَل: ُهـَو 

القَبِيَـلة نَْفُسهـا َواْلجمـع ُشعُـوبٌ 
(94)

الفَِصيلَةُ، ثمَّ  ، وقـال اْبـِن الَكْلبِّي َعـْن أَبِيِه، الشَّْعُب أَْكبَُر ِمن القَبِيلَة، ثمَّ 

الِعَماَرةُ، ثُمَّ البَْطُن، ثُم الفَِخذُ 
(95)

، قال بندار
(96)

عن ابن الكلبي: الشَّعب فوق القبيلة، والقبيلة: ما تقابل تحت  

الشَّعب
(97)

. 

 :]َوِر﴾  ]صور ّمِ فِي قَْوله تَعَالَى: ﴿يَْوَم يُنفَُخ فِى الصُّ وُر، بِالضَّ القَْرُن يُْنفَُخ ، قيل: [73]اأْلَْنعَام: الصُّ

فِيهِ 
(98)

، َوقِيَل: ُهَو َجْمُع ُصوَرةٍ ِمثُْل بُْسَرةٍ َوبُْسٍر، أَْي: يُْنفَُخ فِي ُصـوِر اْلَمْوتَى اأْلَْرَواحُ 
(99)

 : ، وقَاَل ابن اْلَكْلبِيُّ

اَل أَدِْري َما الصُّورُ 
(100)

. 

 :]وافَق شنٌّ طَبقَة»قولُهم:  ]طبق»
(101)

َطبَقَةَ : قيل في معناه: صادََف شنٌّ 
(102)

، وقيل: ُهم قَْوم 

َكاَن لُهم ِوعاُء من أدَم فتشنَّن، فَجعلُوا لَهُ َطبَقًا فوافقَه فِقيل ذَِلك
(103)

، وقيل: َطبَق: قَبيلةٌ من إياِد َكانَت اَل تُطاُق 

َوَكانَت َشّن اَل يُقام لََها فأوقَعَْت بَها شنٌّ َوُهَو ابُن أفَصى بن عبِد القَْيس
(104)

ِمْنَها، وأصابت فِيَها  ، فانتَصفَتْ 

فُضِربْت مثاًَل للُمتِّفقين فِي الّشدّةِ َوَغيرَها
(105)

، َوقَاَل ابُن الَكلبي: َوافق شنٌّ َطبَقَه: وافقَه فاعتَنَقه
(106)

. 

 :]سورة طه: ﴾ َوِمْن آنَاء اللَّْيِل فََسب ِْح َوأَْطَراَف النََّهارِ معنى كلمة "أطراف" في قوله تعالى: ﴿ ]طرف[

اجُ ، [539 جَّ قَاَل الزَّ
(107)

: أَْطَراُف النََّهاِر: الظُّْهُر َواْلعَْصرُ 
(108)

، َوقْيَل: أَراد َطَرفَْيِه فََجَمعَ 
(109)

، وقيل: 

صالة الفجر والظُّهر والعصر
(110)

، وقيل: يعني صالة الظُّهر والمغرب
(111)

، وقيل: أطراف النهار، 

آخر طرف النهار األول، وفي أّول طرف النهار والمراد بذلك الصالتان اللتان ذكرتا، ألن صالة الظهر في 

اآلخر، فهي في طرفين منه
(112)

، َوقَاَل اْبُن اْلَكْلبِّيِ: أَْطَراف النََّهاِر: َساَعاتُهُ 
(113)

. 

  :]م: البَْحر]طمم الّطِ
(114)

مَّ؛ ألَنَّه َطمَّ  ي البحُر الّطِ َعلَى َما ، َوَرَوى اْبُن اْلَكْلبِّيِ َعْن أَبِيِه قَاَل: إِنََّما ُسّمِ

فِيهِ 
(115)

. 
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 :]قيل: العُْبر: الَكثير من كّلِ شيء ]عبر
(116)

، َوقد غلب على اْلَجَماَعة من النَّاس، فقيل: العُْبُر: 

جَماَعة اْلقَْوم
(117)

، قال ابن الكلبّي، قوم عبير: كثير
(118)

، وقال ابن دريد: مجلس ُعْبر، أَي: وافر اأْلَْهل
 

(119)
. 

 :]يه أهل قيل: العقربان بَِضّمِ  ]عقرب اِء هو هذه الطَّويلة الشَّقراء الكثيرة القََوائِم، يُسّمِ العَيِن والرَّ

البَْصَرة: دخالة األذن
(120)

، َوقَاَل أَبُو عبيد َعن اْبن اْلَكْلبِّي: العُْقُربان الذّكر من العقارب
(121)

. 

 :]قيل: َعيََّل: َكثَُر ِعيالُه فَُهَو ُمِعيٌل، والمرأَةُ ُمِعيلَةٌ  ]عيل
(122)

وقَاَل األَخفش: صاَر ذَا ِعيالٍ ، 
(123)

 ،

َوقَاَل ابُن الَكلبِّيِ: َما ِزْلَت ُمعياًل، من العَْيلَِة، أَي: ُمحتاًجا
(124)

. 

 :]قيل: ّغسَّان: ماٌء بَسدِّ َمأِْرٍب، َوقيل: بالُمَشلَّل قُْرَب الُجْحفَة َمْن نََزَل من األَْزِد فَشِرَب ِمْنهُ  ]غسس

َي َغسَّانَ  ُسّمِ
(125)

ل ابُن الَكْلبّيِ: َغسَّاُن: ماٌء بَْيَن ِرَمَع وَزبيدَ، لَواِديَْيِن باليََمنِ ، وقا
(126)

، وقال أيًضا: غّسان: 

ماء باليمن قرب سدّ مأرب، كان شربًا لولد مازن بن األزد بن الغوث
(127)

، نزلوا عليه فسّموا به
(128)

. 

 :]َعَسى الغَُوْيُر أَْبُؤَسا»ُغَوْير في قولهم:  ]غور»
(129)

قَاَل اْبُن اْلَكْلبِّيِ: التَّْقِديُر فِيِه: َعَسى الغَُوْيُر أَن ، 

يُْحِدَث أَْبُؤًسا
(130)

ا َخافَْت ِمْن قَِصيٍر قِيَل لََها:  بَّاء لَمَّ ، وقَاَل: وهو َجْمُع بَأٍْس، َولَْم يَقُْل جمُع بُْؤٍس؛ َوذَِلَك أَنَّ الزَّ

الَْت: َعَسى اْلغَُوْيُر أَبُؤًسا، أَي: إِن فََرْرُت ِمْن بأْس َواِحٍد فَعََسى أَن أَقع فِي ادُْخِلي الغاَر الَِّذي تَْحَت قَْصِرِك، فَقَ 

أَْبُؤٍس 
(131)

، قَاَل أَبو ُعبَْيد
(132)

: وأَخبرني ابُن اْلَكْلبِيُّ بِغَْيِر َهذَا، َزَعَم أَن الغَُوْير: َماٌء ِلَكْلٍب َمْعُروٌف بِنَاِحيَِة 

السَّماَوة
(133)

. 

 :]وفيه مبحثان:: [73]سورة الحشر: اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس﴾ وس في قَْوِلِه تَعَالَى: ﴿القدُّ  ]قدس 

ل: ل: ضبط حرفه األوَّ وائد والتَّضعيف الَِّذي »قال ابن دريد في:  األوَّ َباب َما َجاَء على فَعُّول وأُلحق بالُخماسي للزَّ

«فِيِه: َوُهَو َمْفتُوح األول كلُّه إاِلَّ السُّبُّوح والقُدُّوس فَإِنَُّهَما مضمومان
(134)

وقَاَل يَْعقُوبُ  ،
(135)

: َسِمعُت أَعَرابيّاً 

َز الفَتَْح فِيهَما، يقوُل ِعْند الِكسائِّيِ يَْقَرأُ  القَدُّوس بالفَتح، وَحَكى اللِّحيَانيُّ اإِلْجَماَع علَى َضّمِ قُدُّوٍس وُسبُّوحٍ، وَجوَّ

َهَكذَا جاَء فِي التَّْفِسيِر، َعن ابِن الَكْلبِّيِ 
(136)

 . 

قيل: القُدُّوُس: اْلُمبَارك الثَّاني: معناه:
(137)

ا ال يُليق به ، وقيل: اسُم هللاِ تعالى فعول من النَّزاهة عمَّ
(138)

 ،

وقال اْبُن اْلَكْلبِّيِ: القُدُّوس: الطَّاِهرُ 
(139)

 . 

 :]َنا َقْبَل يَْوِم اْلِحَسابِ القطُّ في قوله تعالى: ﴿ ]قطط ل لَّنَا قِطَّ ، قَاَل [57]سورة ص: ﴾ َوقَالُوا َربَّنَا َعج ِ

اء: الِقطُّ: الصحيفةُ اْلَمْكتُوبَة، والِقطُّ أيًضا فِي  ، َوُهو: الَخطُّ الفرَّ كُّ َكاَلم العَرب: الصَّ
(140)

، قال ابن الكلبّي: الِقطُّ: 

ِحيفَة اْلَمْكتُوبَة؛ أَي: عجل لنا كتَابنَا الَِّذي يَقُوُل محمدٌ  َحتَّى نعلم أبأيماننا نَأُْخذ كتبنَا أم بشمائلنا؟  إنكاًرا لذَِلك  -الصَّ

واستهزاءً 
(141)

اء »، وقال األَْزَهِرّي:  «إِلَى قَول اْبن الكلبيّ ذهب الفرَّ
(142)

. 

 :]قُعَْيِقعاُن: َجبَلٌ  ]قعع
(143)

، وقيل: موِضٌع بَمكَّةَ 
(144)

َي بذِلَك؛ ألنَّ ُجْرُهَم كانَْت تَْجعَُل  ، قيل: وُسّمِ

فِيِه أْسِلَحتََها قِِسيََّها وِجعَابََها ودََرقََها فَتَقَْعقَُع فيهِ 
(145)

، وقال ابُن الَكْلبِّيِ: أَو ألنَُّهم لَّما تََحاَربَُوا وقَُطوراَء بَمكَّةَ 

الحِ فِي ذِلَك الَمَكانِ  قَْعقَعُوا بالّسِ
(146)

.  
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 :]فَاِدَع َوالدََّم﴾ القَْمُل في قوِلِه تعالى: ﴿ ]قمل َل َوالضَّ ]سورة فَأَْرَسْلَنا َعلَْيِهُم الطُّوَفاَن َواْلَجَرادَ َواْلقُمَّ

ل: الدَّبى الَِّذي اَل أجنحةَ لَهُ، قال األزهرّي: َوَهذَا يُرَوى َعن اْبن َعبَّاس ِمن ِرَوايَة [533عراف: األ ، قَاَل اْلفراء: القُمَّ

اْبن الكلبيّ 
(147)

. 

 :]يَْلَخُع كيَْمنََع، قيل: موضٌع باليََمنِ  ]لخع
(148)

دَةِ  ، قال ابُن الَكْلبِّيِ: ُهَو َبْلَخُع بالباِء الُمَوحَّ
(149)

قال ، 

واُب ُهَو األَّولُ  صاحب القاموس: بيدّي: والصَّ واُب ما قاله ابن الكلبّي، وقال الزَّ والصَّ
(150)

. 

 :]قَاَل اْبن اْلَكْلبِّي: اللّْعَوة: السَّواد حول َحلََمة الثدي، َوبِه ُسّمي ذُو لْعَوة: قَْيل من أقيال  ]لعا

ِحمير
(151)

. 

 :]بعُض أَْصَحابنَا َعن اْبن اْلَكْلبِّي قَاَل: مر بِي رجل من َهمدَان من بني قاَل ابُن دَُرْيد: حدَّثنَا  ]نخر

]سورة ؟ ﴾أَئِنَّا لََمْردُودُوَن فِي اْلَحاِفَرةِ مرهبة فَقَاَل: أَأَْنت اْلَكْلبِّي؟ قلت: نعم، قَاَل: َما معنى قَول هللا جّل َوعز: ﴿

، قَاَل: قلت: األَْرض الَّتِي لم [56]سورة النَّزعات: ﴾ بِالسَّاِهَرةِ قَوله: ﴿، قَاَل: قلت: اْلخلق األول، قَاَل: فَ [59النَّزعات: 

ا نَِّخَرة  تُوطأ، قَاَل: فَقَوله: ﴿ ، قَاَل: قلت: الَّتِي قد بقيت ِفيَها بَِقيَّة فالريح تنخر فِيَها، [55]سورة النَّزعات: ﴾؟ ِعَظام 

ِمعت قَول صاحبنا يَْوم اْلقَاِدِسيَّة )رجز(والنَّخرة: البالية، قَاَل: فَقَاَل لي: أََما سَ 
(152)

: 

 َواَل تَُهولَْنَك رؤوٌس ناِدَرهْ        ]أَْقِدْم أَخا َنْهمٍّ َعَلى األَساِوَرْه[ 

 َحتَّى تعودَ بعدَها فِي الحافَِرهْ           فِإنما َقْصُرَك تُْرُب الساِهَره

ِمْن بعِد َما ِصرَت ِعظاما  ناِخَرهْ 
(153)

 

 :]الَهْيد: موت َكاَن فِي الدَّْهر قَِديما فَقَالُوا: َكاَن ذَِلك فِي زَمان َهيٍد، فِيَما ذكره اْبن اْلَكْلبِيّ  ]هيد
(154)

. 

 :]قيل: َواِجفَةٌ، أَي: َشِديَدةُ  ،[8]سورة النَّازعات: قُلُوٌب يَْوَمئِذٍّ َواِجفَةٌ﴾ قاَل هللاُ تعَاَلى: ﴿ ]وجف

االْضِطرابِ 
(155)

وقيل: َوَجفَْت َعّما عايَنَتْ  ،
(156)

َكة ، وقيل: ُمتَحّرِ
(157)

، وقاَل ابُن الَكْلبِّيِ: خائِفَةٌ 
(158)

. 

 :]واُب بالسُُّكوِن: األْوثَانُ  ]ودع بيدّي: َهَكذَا فِي النَُّسخِ، والصَّ َكةً، قال الزَّ ذاُت الَودَعِ ُمَحرَّ
(159)

 ،

ويُقَاُل: ُهَو َوثٌَن بعَْينِه
(160)

فََها هللاُ تَعَالَى؛ ألنَّهُ َكاَن يُعَلَُّق الَودَُع فِي ُستُوِرَها، وقيل: ِهَي  الَكْعبَةُ َشرَّ
(161)

، وقاَل 

، يَْحِلُف بَها، وكانَِت العََرُب تُْقِسُم بَها وتَقُوُل: بذَاِت الَودْعِ Aابِن الَكْلبِّيِ: َسِفينَةُ نُوحٍ 
(162)

.   

 :]وقدت النَّار وقودًا عاليًاالوضوء: الماء الذي يتوضأ به على مثال:  ]وضأ
(163)

، قال ابن الكلبّي: 

الَوُضْوُء االسم والُوُضْوُء المصدر
(164)

، وقيل: الوضوء الفعل
(165)

، وقال ابن الكلبي: واشتقوا من الوضوء 

اسما للوضئ فقالوا: وضيء بيِّن الوضاءة، وقد وضؤ
(166)

. 

 :]ويٌل: ِمثْل َوْيحٍ إاِلَّ أَنَّها َكِلَمةُ َعذابٍ  ]ويل
(167)

، وقيل: الَوْيل: واٍد فِي َجَهنََّم يَْهِوي فِْيِه الكافُِر أَْربَِعيَن 

ِه قَْبَل أَْن تَْبلَُغ قَْعَرهُ  َخِريفًا لَو أُْرِسلَْت فِْيِه الِجباُل لَماَعْت ِمْن َحّرِ
(168)

، أَو بِئٌْر فِي َجَهنَّم
(169)

، أَو باٌب 

لَها
(170)

ة العَذابِ ، َوقَاَل اْبُن الَكْلبِّيِ: الَوْيُل: ِشدَّ 
(171)

. 

 :]يَئَِس: َعِلَم، فِي لُغَِة النََّخعِ، على ما قيل ]يأس
(172)

، َوقَاَل ابُن الَكْلبِّي: ِهَي لُغَةُ َوْهبِيَل، َحيٌّ من 

النََّخعِ وهم َرْهُط َشِريكٍ 
(173)

: ِهَي بِلُغَِة النََّخعِ  ، َوقيل: وقَاَل اْلَكْلبِيُّ
(174)

. 
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 الخاتمة
ابن الكلبّي في مضاّنِ الكتب اللُّغويَّة من مثل المعجمات العربية وكتب غريب  بعد الخوض في تتبع مرويات

القرآن والحديث، وغير اللُّغويَّة من مثل كتب علوم القرآن واألمثال وهلم جرا، تمخض البحث عن نتائج عديدة، 

 يمكن إجمالها باآلتي:

وأخبار العرب وأيَّامها ووقائعها ومثالبها، ويحق لنا أن ُعرَف هشام بن دمحم بن السَّائب الكلبّي عالًما بالنَّسب  -6

 نسمه باللُّغوية أيًضا، ومرويَّاته اللُّغويَّة التي وقفنا عليها والتي زادت عن خمسين مرويَّة خيُر دليل على ذلك.

نواعها بان لنا بهذا أنَّ ابن الكلبّي هو موسوعة علميَّة متكاملة؛ إذ حوى كل العلوم والفنون، باختالف أ -6

ابة واللُّغوّي وأصحاب  وأشكالها، فضاًل عن كونه مصدًرا ينهل منه اآلخرون كلَّ ما يحتاجونه في كتاباتهم، فالنَّسَّ

التَّراجم وكتب األمثال وكتب علوم القرآن وما إلى ذلك من المصنَّفات األخرى جميعها ترجع إليه وتأخذ بآرائه 

 وأقواله.

لكلبّي؛ إذ أُهمل الكثير منه كما ذُِكر آنفًا، ولو جمعنا كلَّ مرويَّاته المبثوثة في ليس هذا كلَّ المروي عن ابن ا -1

 مضاّنِ الكتب األخرى لكان باإلمكان جمع مادَّة لغوية كافية إلنشاء معجم لغوّي خاٍص به.

نُقل عنه من آراٍء في يُدان البن الكلبّي بالفضل الكثير، وال بدَّ أن يُشار له بالبنان؛ فما تركه لنا من آثاٍر وما  -6

ة عبر األجيال جياًل بعد جيل حتَّى يومنا هذا.  شتَّى أنواع العلوم والفنون كان سببًا في حفظ تراث األمَّ

 

 الهوامش:

                                                           
وات: 666، ورجال ابن داود: 652، وخالصة األقوال: 616ينظر في ترجمة ابن الكلبي: رجال النَّجاشّي:  (1) ، وجامع الرُّ

جال: 6/066، وطرائف المقال: 6/167 ، والفائق في 66/110، ومعجم رجال الحديث: 5/652، ومستدركات علم الّرِ
ادق:  جال: 056، والمفيد من معجم رجال الحديث: 1/152رواة وأصحاب اإلمام الصَّ  .66/507، وقاموس الّرِ

دمحم بن السائب بن بشر الكلبّي الكوفّي أبو النَّضر: محدث إمامي جليل، مؤرخ، نسابة، وكان حافًظا مفسًرا، من هو  (2)
، والفائق في رواة وأصحاب اإلمام 656رجال الطُّوسي: ]ينظر:  ‹ .هـ660ت›، Cأصحاب اإلمامين الباقر والصادق 

ادق:   [.1/51الصَّ
 .616رجال النَّجاشّي:  (3)
 .0/6772معجم األدباء:  (4)
 .65/00شرح نهج البالغة:  (5)
 .652خالصة االقوال:  (6)
 .5/666: تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم (7)
 .60/51الوافي بالوفيات:  (8)
جال:  (9)  .602فائق المقال في الحديث والّرِ
 .6/665الكنى واأللقاب:  (10)
 .5/666اإلسالم:  ينظر: تاريخ (11)
لة: 5/660، والمحكم والمحيط األعظم: 6/55ينظر: جمهرة اللغة:  (12) ، ولسان العرب: 6/662، والتَّكملة والذَّيل والّصِ

1/1. 
جمهرة ›هو دمحم بن الحسن بن دريد األزدّي، من أزد عمان من قحطان، أبو بكر: من أئمة اللغة واألدب، وهو صاحب  (13)

 [.0/56، واألعالم  660،  665]ينظر: تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم  ‹. هـ166ت›، ‹اللّغة
َوزعم قوم أَن بعض اْلعََرب يَقُولُوَن: أَخ وأخة مثقل، ذكره اْبن اْلَكْلبِّي َواَل أَدِْري : »6/55ونصُّ قوله في جمهرة اللغة:  (14)

 «.َما ِصَحة ذَِلك
 .65/66، وتاج العروس: 566، والقاموس المحيط: 2/76محكم والمحيط األعظم: ينظر: ال (15)
 .5/165، ولسان العرب: 2/76ينظر: المحكم والمحيط األعظم:  (16)
هو أبو الحسن علي بن إسماعيل، وقيل: ابن أحمد  بن سيده المرسّي: المعروف بابن سيده: إمام في اللغة وآدابها،  (17)

، والوافي 6/667]ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة: ‹. هـ655ت›، ‹المحيط األعظمالمحكم و›وصاحب كتاب 
 [.66/666بالوفيات: 

والمزهر في  61/62،  5/165، ولسان العرب: 6/06، وينظر: جمهرة اللغة: 2/76ينظر: المحكم والمحيط األعظم:  (18)
 .16/620،  65/66، وتاج العروس: 6/165علوم اللغة وأنواعها: 

 .2/176ينظر: تاج العروس:  (19)
لة: 6/676، ونحو ذلك في معجم البلدان: 2/176ينظر: تاج العروس:  (20) ، غير معزٍو 6/172، والتَّكملة والذَّيل والّصِ

 إلى ابن الكلبّي.
لة:  (21) اموز  ،6652، ونحو ذلك في القاموس المحيط: 17/75، وتاج العروس: 0/107ينظر: التَّكملة والذَّيل والّصِ والرَّ

حاح:   ، من غير عزّوٍ إلى ابن الكلبّي.666على الّصِ
لة:  (22)  .0/107ينظر: التَّكملة والذَّيل والّصِ
لة: 6/665، وشمس العلوم: 6/56ينظر: مجمل اللغة:  (23)  .6/610، والتَّكملة والذَّيل والّصِ
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اهر في معاني كلمات النَّاس: 5/666ينظر: العين:  (24)  .66/656وتهذيب اللغة:  ،6/656، والزَّ
اهر في معاني كلمات النَّاس:  (25)  .2/0، ولسان العرب: 66/566، والمحكم والمحيط األعظم: 6/656الزَّ
، من 61/66، وتاج العروس: 2/0، ولسان العرب: 65/666، ونحو ذلك في: تهذيب اللغة: 6/665شمس العلوم:  (26)

 غير عزّوٍ إلى ابن الكلبّي.
 .5/6766، الغريبين في القرآن والحديث: 1/6676، وجمهرة اللغة: 5/666ن: ينظر: العي (27)
 .6/606، والمخصَّص: 0/676ينظر: المحكم والمحيط األعظم:  (28)
حاح: 2/615ينظر: تهذيب اللغة:  (29) ، وتاج العروس: 66/5، ولسان العرب: 6/165، وشمس العلوم: 6/6556، والّصِ

، والمخصَّص: 0/506، والمحكم والمحيط األعظم: 5/6766في القرآن والحديث: ، ونحو ذلك في: الغريبين 65/66
، 0/676، من غير عزٍوّ إلى ابن الكلبّي، وقد اعترض ابن سيدة في محكمه: 6/667، اإلبانة في اللغة العربية: 6/662

ا على ذلك بقوله: ‹ اللُّوقة›على َمن ادَّعى أنَّ  أَنَّ األلوقة لما َكانَت ِهَي اللُّوقة فِي اْلَمْعنى،  َوقد توهَّم قوم:»كاأللوقة، محتجًّ
يَادَة فِي وتقاربت حروفهما من لَْفظهَما، َوذَِلَك بَاِطل؛ أِلَنََّها لَو َكانَت من َهذَا اللَّْفظ لَوَجَب تَْصِحيح عينَها، إِذا َكانَت ا لّزِ

لها من ِزيَادَة اْلِفْعل، والمثال ِمثَاله، فََكاَن يجب ع لى َهذَا أَن تكون ألوقة، َكَما قَالُوا: فِي أثوب وأسوق وأعين وأنيب، أَوَّ
ِة ليفرق بذلك بَين ااِلْسم َواْلِفْعل حَّ  «.بِالّصِ

، ونحو ذلك في: 66/56، وتاج العروس: 6/16، ولسان العرب: 65/666، وتهذيب اللغة: 626ينظر: كتاب األلفاظ:  (30)
اهر في معاني كلمات النَّاس:  ،1/6166اللغة:  ، وجمهرة67األزمنة وتلبية الجاهلية:  ، واإلبانة في اللغة 6/157والزَّ

 ، غير معزٍو إلى ابن الكلبّي.6/751العربيَّة: 
لة: 6/651، والمخصَّص: 65/661، وتهذيب اللغة: 6/06ينظر: جمهرة اللغة:  (31)  .0/655، والتكملة والذَّيل والّصِ
 .61/62، ولسان العرب: 66/676المحكم والمحيط األعظم: ، و65/661ينظر: تهذيب اللغة:  (32)
، وتاج العروس: 5/165، ولسان العرب: 2/76، وينظر: المحكم والمحيط األعظم: 6/06ينظر: جمهرة اللغة:  (33)

16/620. 
 .66/66، ولسان العرب: 66/660ينظر: المحكم والمحيط األعظم:  (34)
، ولسان العرب: 666، وفي التَّعريب والُمْعَرب: 6/56المحيط األعظم: ، والمحكم و6/52ينظر: جمهرة اللغة:  (35)

 .16/677، وتاج العروس: 6/661، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها: 66/766،  66/60
 .666ينظر: في التَّعريب والُمْعَرب:  (36)
 .66/151لسان العرب:  (37)
 .0/60، ولسان العرب: 7/556والمحيط األعظم:  ينظر: المحكم (38)
اء:  (39) حاح: 1/666ينظر: معاني القرآن للفرَّ ، ونحو ذلك في: المحكم والمحيط 65/665، وتاج العروس: 1/265، والّصِ

 ، غير معزّوٍ إلى ابن الكلبّي.0/60، ولسان العرب: 7/556األعظم: 
، ‹الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة›: إَِماُم اللُّغَِة، صنف كتاب رابيّ هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهرّي الفا (40)

 [.67/56، وسير أعالم النّبالء:  656]ينظر: نزهة األلباء في طبقات األدباء:  ‹. هـ121ت›
اء: إمام الكوفيين، وأعلمه (41) م بالنَّحو واللغة وفنون هو يَْحيَى ْبن زياد ْبن َعْبد هللا ْبن منظور أَبُو زكريا المعروف بالفَرَّ

 [. 161، و البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة:  6/7]ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة:  ‹. هـ667ت›األدب، 
حاح:  (42)  .1/265ينظر: الّصِ
 .6/66، ولسان العرب: 7/660ينظر: تهذيب اللغة:  (43)
شرح ، و6/665، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها: 6/5 ، والمخصَّص:0/670ينظر: المحكم والمحيط األعظم:  (44)

 .16/651،  6/657تاج العروس:  ،610كفاية المتحفظ: 
 .16/651،  6/657ينظر: تاج العروس:  (45)
لة:  (46)  .7/652، وتاج العروس:  6/666ينظر: التَّكملة والذَيل والّصِ
  ،05، والتَّعريب والمعرب: 6/6617جمهرة اللغة: ينظر:  (47)
 ، 05، والتَّعريب والمعرب: 6/6617جمهرة اللغة: ينظر:  (48)
 .1/655ينظر: العين:  (49)
 .6/576زاد المسير في علم التفسير: ، و1/666ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  (50)
 .6/660ينظر: غريب القرآن البن قتيبة:  (51)
 .11،  5/16، وتاج العروس: 1/651، ولسان العرب: 6/667ينظر: تهذيب اللغة:  (52)
، من غير عزّوٍ إلى 252، ونحو ذلك في القاموس المحيط: 65/176، وتاج العروس: 6/666ينظر: معجم البلدان:  (53)

 ابن الكلبّي.
 .6/662والمخصَّص: ، 6/066، وجمهرة اللغة: 655ينظر: الكنز اللغوّي في اللِّسان العربّي:  (54)
 .66/675، ولسان العرب: 5/15، والمحكم والمحيط األعظم: 6/265الدَّالئل في غريب الحديث: ينظر:  (55)
 .66/675لسان العرب: ، و5/15، والمحكم والمحيط األعظم: 6/265الدَّالئل في غريب الحديث: ينظر:  (56)
، 16/20، وتاج العروس: 66/672، ولسان العرب: 7/60اللغة: ، ونحو ذلك في: تهذيب 6/665ينظر: المخصَّص:  (57)

 من غير عزّوٍ إلى ابن الكلبّي.
 .66/662، ولسان العرب: 5/652، والمحكم والمحيط األعظم: 656ينظر: المنجد في اللغة:  (58)
 .65/656، وتاج العروس: 66/665، ولسان العرب: 5/652، المحكم والمحيط األعظم: 6/165ينظر: العين:  (59)
، ولسان 5/652، والمحكم والمحيط األعظم: 655، ونحو ذلك في: المنجد في اللغة: 6/156المخصَّص: ينظر:  (60)

 ، من غير عزّوٍ إلى ابن الكلبّي.65/656، وتاج العروس: 66/662العرب: 
للغة والنحو والقراءة، وأحد هو علي بن حمزة بن عبد هللا األسدي بالوالء، الكوفي، أبو الحسن الكسائي: إمام في ا (61)

 [.6/6717، ومعجم األدباء: 55]ينظر: نزهة األلباء: ‹. هـ652ت›السبعة القراء المشهورين، من أهل الكوفة، 
م:  (62)  .6/605غريب الحديث البن سالَّ
حاح:  (63)  .66/611، ولسان العرب: 6/6026ينظر: الّصِ
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‹ النوادر›هو أبو عبد هللا دمحم بن زياد، المعروف بابن األعرابي الكوفي صاحب اللغة، له تصانيف كثيرة، منها:  (64)

 [.6/665، وإنباه الرواة على أنباه النحاة: 625]ينظر: طبقات النحويين واللغويين: ‹. هـ616ت‹ ›معاني الشعر›و
 «.ذبي»، مادة: 15/56ينظر: تاج العروس:  (65)
 .15/56، وتاج العروس: 66/656، ولسان العرب: 65/65ر: تهذيب اللغة: ينظ (66)
 .15/55، وتاج العروس: 66/656، ولسان العرب: 65/65ينظر: تهذيب اللغة:  (67)
لة: 6/077ينظر: الغريبين في القرآن والحديث:  (68)  .6/567، والتَّكملة والذَّيل والّصِ
، 2/605البحر المحيط في التَّفسير: ، و61/622فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب:  ، و6/22ينظر: الكشَّاف:  (69)

 .7/616وإرشاد العقل السَّليم: 
، وتفسير القرآن العظيم: 65/662، 66/665، ونحو ذلك في: جامع البيان: 6/10اإلبانة في اللغة العربيَّة: ينظر:  (70)

7/07 ، 
 ، من غير عزّوٍ إلى ابن الكلبّي.7/625ر بالمأثور: والدّر المنثور في التّفسي       

 .6/10اإلبانة في اللغة العربيَّة: ينظر:  (71)
اس:  (72)  .6/656ينظر: إعراب القرآن للنَّحَّ
 .166ينظر: المفردات في غريب القرآن:  (73)
، ونحو ذلك في: الغريبين في القرآن 60/665، وتاج العروس: 0/25، ولسان العرب: 66/167: تهذيب اللغة: ينظر (74)

 ، غير معزّوٍ إلى ابن الكلبّي.6/665، والنَّظم المستعذب: 667، وتفسير غريب ما في الصَّحيحين: 1/765والحديث: 
حاح: 6/561جمهرة اللغة: ينظر:  (75) ، وتاج العروس: 66/616، ولسان العرب: 5/6262، ونحو ذلك في الّصِ

16/616. 
 .66/665، والمحكم والمحيط األعظم: 6/172ينظر: معجم مقاييس اللغة:  (76)
 .16/656، وتاج العروس: 66/656، ولسان العرب: 66/665ينظر: المحكم والمحيط األعظم:  (77)
 .66/176لسان العرب:  (78)
 .6/106، والمخصَّص: 6/666ينظر: المحكم والمحيط األعظم:  (79)
 .6/652ينظر: غريب القرآن البن قتيبة:  (80)
 «.رهق»، مادة: 65/156، وتاج العروس: 66/616ينظر: لسان العرب:  (81)
، وقد استوفى ابن منظور في اللسان مجمل اآلراء التي قيلت 66/665، ولسان العرب: 5/606ينظر: تهذيب اللغة:  (82)

هق بقوله:  ً وُطغياناً، َوقِيَل فِي تَْفِسيِر الرَهق: الظُّلم، َوقِيَل ، فََزادُوُهْم َرَهق ا﴾﴿َوقِيَل: فِي قَْوِلِه: »في معنى الرَّ أَي َسفَها
لَّةُ. ويقال: الرهق: الِكْبر  «.الطُّْغيَاُن، َوقِيَل اْلفََسادُ، َوقِيَل العَظمة، َوقِيَل السَّفَهُ، َوقِيَل الذِّ

 .65/156، وتاج العروس: 66/616، ولسان العرب: 5/652ينظر: تهذيب اللغة:  (83)
 ، من غير عزّوٍ إلى ابن الكلبّي.7/666، ونحو ذلك في: المحكم والمحيط األعظم: 1/6672جمهرة اللغة: ينظر:  (84)
 .6/626، والتّبيان في تفسير القرآن: 656ينظر: غريب القرآن للّسجستانّي:  (85)
 .66/160، ولسان العرب: 7/676والمحيط األعظم:  ينظر: المحكم (86)
، وتفسير 6/672، وإعراب القرآن للنَّّحاس: 65/615، ونحو ذلك في: جامع البيان: 6/661اإلبانة في اللغة العربيَّة:  (87)

 ، من غير عزّوٍ إلى ابن الكلبّي.2/557، والبحر المحيط في التفسير: 2/56القرطبّي: 
، وقيل: عبد هللا بن حصن بن ربيعة: رجل من العرب نسابة معروف. بن صقر بن كالب التَّيمي حصين بن ربيعةهو  (88)

 [.6/655، وتبصرة المنتبه بتحرير المشتبه: 6/566]ينظر: اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف: 
لة: ، والتَّكملة والذَّيل و5/1666، ونحو ذلك في: شمس العلوم: 6/70ينظر: تهذيب اللغة:  (89) ، ولسان 6/160الّصِ

 ، من غير عزّوٍ إلى ابن الكلبّي.66/616، وتاج العروس: 5/676العرب: 
 .5/605، ولسان العرب: 6/70ينظر: تهذيب اللغة:  (90)
لة:  (91)  .0/666ينظر: التَّكملة والذَّيل والّصِ
، من غير عزّوٍ إلى 1/676البلدان: ، ومعجم 1/6655، ونحو ذلك في: معجم ما استعجم: 6/622جمهرة اللغة: ينظر:  (92)

 ابن الكلبّي.
 .6/566، ولسان العرب: 6/166، والمخصَّص: 6/156المحكم والمحيط األعظم: ينظر:  (93)
 .6/566، ولسان العرب: 6/156المحكم والمحيط األعظم: ينظر:  (94)
حاح: 7/661، 6/656ينظر: تهذيب اللغة:  (95) ، ولسان العرب: 6/660الجوزّي:  ، وغريب الحديث البن6/655، والّصِ

 .16/667،  2/656، 16/667، 1/616، وتاج العروس: 66/566،  1/566،  6/566
دمحم بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدّي البصري، أبو بكر المعروف ببندار: من حفاظ الحديث الثقات، هو  (96)

، 6/607]ينظر: رجال صحيح مسلم: ‹. هـ656ت›ندار: الحافظ، وإنما لقب ببندار؛ ألنه كان بندارا في الحديث، والب
 [.66/566وتهذيب الكمال: 

 .116ينظر: كتاب األلفاظ:  (97)
 .6/670لسان العرب: ، و6/676لتِّبيان في تفسير القرآن: اينظر:  (98)
حاح:  (99) حاح: 1/06، والنِّهاية في غريب الحديث واألثر: 6/760ينظر: الّصِ ، ولسان العرب: 656، ومختار الّصِ

 .1/100، ومجمع بحار األنوار: 6/670
اء:  (100) حاح: 6/665ينظر: معاني القرآن للفرَّ  .66/106، وتاج العروس: 6/760، والّصِ
م:  (101)  .6/110، وجمهرة األمثال: 677األمثال البن سالَّ
 .66/666، ولسان العرب: 0/626ينظر: المحكم والمحيط األعظم:  (102)
 .0/6165، وشمس العلوم: 6/152جمع األمثال: ينظر: م (103)
: جدٌّ جاهلّي، وهو بطٌن من عبد القيس، ولد له: هزبٌر، وعدٌي، والدَّيل. ]ينظر: ابن أسد بن ربيعة بن نزارمن بني  (104)

 [.5/606، واألنساب للّسمعاني: 6/666نسب معد واليمن الكبير: 
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، 662، واتفاق المباني وافتراق المعاني: 606في شرح كتاب األمثال: فصل المقال ، و606ينظر: األمثال للهاشمّي:  (105)

 .6/152، ومجمع األمثال: 67ونُسبت هذه الّرواية أيًضا إلى ابن الكلبي في: الفاخر: 
بيدي في (106) واية المنسوبة إلى ابن الكلبي سوى ما نقله الزَّ ، «طبق»، مادة: 60/56تاج العروس:  لم أقف على هذه الّرِ

حاح: 2/62، وتهذيب اللغة: 0/666العين: وفي  ، وغيرها من المصادر 662، وإصالح المنطق: 6/6566، والّصِ
اجح أّن الّرواية الّصحيحة البن الكلبي هي ما وردت في  ، 67الفاخر: األخرى من غير عزّوٍ إلى ابن الكلبّي، والرَّ

قبيلة من إياد كانت الَ تطاق، فوقع بها َشنُّ بن أْفَصي بن عبد قَاَل ابن الكلبي: َطبَقَةُ »، ونّصها: 6/152ومجمع األمثال: 
القيس بن أفَصى بن دُْعمى بن جديلة ابن أسد بن ربيعة بن نزار، فانتصف منها، وأصابت منه، فصار مثالً للمتفقين في 

 «.الشدة وغيرها
جاج: عالم بالنح (107) و واللغة وصاحب كتاب معاني القرآن، أخذ عن ثعلب هو إِْبَراِهيم ْبن السري ْبن سهل أَبُو إِْسَحاق الزَّ

 [.6/56، ومعجم األدباء: 666]ينظر: طبقات النَّحويين واللغويين: ‹. هـ166ت›والمبرد، 
 .1/156ينظر: معاني القرآن:  (108)
 .66/72، وتاج العروس: 2/667، ولسان العرب: 61/666ينظر: تهذيب اللغة:  (109)
اء:  (110)  .5/621، والكشف والبيان: 6/676، وبحر العلوم: 6/625معاني القرآن للفرَّ
 .7/6765، والهداية إلى بلوغ النِّهاية: 0/600، والكشف والبيان: 65/666ينظر: جامع البيان:  (111)
 .7/6765، والهداية إلى بلوغ النِّهاية: 65/666ينظر: جامع البيان:  (112)
عمدة الحفاظ: ، و66/555، والتفسير البسيط: 61/666، ونحو ذلك في: تهذيب اللغة: 2/667لسان العرب: ينظر:  (113)

 ، من غير عزّوٍ إلى ابن الكلبّي.66/72وتاج العروس:  ،6/125
حاح: 61/662، وتهذيب اللغة: 7/662ينظر: العين:  (114)  .5/6277، والّصِ
 .11/60، وتاج العروس: 66/176ينظر: لسان العرب:  (115)
 .6/556، والمعجم الوسيط: 66/565، وتاج العروس: 6/165ينظر: المخصَّص:  (116)
 .6/616ينظر: المحكم والمحيط األعظم:  (117)
، والقاموس 6/516، ولسان العرب: 6/616، ونحو ذلك في: المحكم والمحيط األعظم: 6/165ينظر: المخصَّص:  (118)

 ابن الكلبّي. ، من غير عزّوٍ إلى66/560، وتاج العروس: 615المحيط: 
 .1/6652ينظر: جمهرة اللغة:  (119)
 .1/666، وتاج العروس: 6/066، لسان العرب: 156تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح: ينظر:  (120)
اهر في معاني كلمات النَّاس: 1/650ينظر: تهذيب اللغة:  (121) ، والمحكم والمحيط األعظم: 6/105، ونحو ذلك في: الزَّ

 ، من غير عزّوٍ إلى ابن الكلبّي.6/625، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها: 6/066العرب:  ، ولسان6/665
حاح:  (122)  .66/655، ولسان العرب: 5/6756ينظر: الّصِ
هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعّي بالوالء النّحوي البلخي المعروف باألخفش األوسط: أحد نحاة البصرة،  (123)

[. 6/156، ووفيات األعيان: 1/6176]ينظر: معجم األدباء: ‹. هـ665ت›)َمعَاني اْلقُْرآن(،  َومن تصانيفه: كتاب
 .6/150وينظر: معاني القرآن: 

 .16/51، وتاج العروس: 66/652، ولسان العرب: 1/666ينظر: تهذيب اللغة:  (124)
 .60/165ينظر: تاج العروس:  (125)
الع: 6/661معجم البلدان:  ، ونحو ذلك في:60/165ينظر: تاج العروس:  (126) ، والقاموس 6/226، ومراصد االّطِ

 ، غير معزٍوّ إلى ابن الكلبّي.506المحيط: 
ابن نبت، من كهالن: جدّ جاهلّي، وهو جماع غسان، وقيل: غسان، هم بنو مازن ابن األزد خاصة. ]ينظر: نسب  (127)

 [.5/655، واألعالم: 6/101معد واليمن الكبير: 
 .6/666البلدان:  ينظر: معجم (128)
م:  (129)  . 6/56، وجمهرة األمثال: 166األمثال البن سالَّ
م: 0/61ينظر: لسان العرب:  (130) ، من غير 61/656، وتاج العروس: 1/166، ونحو ذلك في غريب الحديث البن سالَّ

 عزّوٍ إلى ابن الكلبّي.
 .656،  61/672، وتاج العروس: 0/61ينظر: لسان العرب:  (131)
هـ(. ]ينظر: 662عمر بن المثنى التّيمي بالوالء، البصرّي، أبو عبيدة النَّحوي، من أئمة العلم باألدب واللغة، )تهو م (132)

 [.7/676، واألعالم  2/665سير أعالم النبالء  
،  61/672، وتاج العروس: 5/15، ولسان العرب: 5/606، وينظر: تهذيب اللغة: 1/166ينظر: غريب الحديث:  (133)

الع: 6/666ظر: معجم البلدان: ، وين656  .6/6660، ومراصد االّطِ
حاح: 6/165، وينظر: المحتسب: 6/6666جمهرة اللغة:  (134) لة: 6/176، والّصِ ، ولسان 6/666، والتَّكملة والذَّيل والّصِ

، وتاج العروس: 6/661، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها: 071، والقاموس المحيط: 0/605، 6/676العرب: 
0/665. 

هو يعقوب ْبن إِْسَحاق ْبن السكيت أَبُو يوسف: النَّحوّي اللغوي صاحب كتاب إصالح المنطق، َكاَن من أهل الفضل  (135)
 [.160، ورجال ابن داود: 166هـ(. ]ينظر: إيضاح االشتباه: 666والدين، موثوقًا بروايته، )ت

 .60/157ينظر: تاج العروس:  (136)
 .66/7662، والهداية في بلوغ النِّهاية: 6/625اللغة:  ينظر: تهذيب (137)
 .65/667، والتحرير والتنوير: 6/66ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل:  (138)
، وإيجاز البيان: 5/161، ونحو ذلك في: تهذيب اللغة: 6/126، وتفسير القرآن العزيز: 0/602لسان العرب: ينظر:  (139)

 بّي.، من غير عزّوٍ إلى ابن الكل6/566
 .66/66، وتاج العروس: 7/156، وينظر: لسان العرب: 6/666ينظر: معاني القرآن:  (140)
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ر والوجيز: 5/656، والكشف والبيان: 6/56ينظر: تفسير القرآن العزيز:  (141) ، والبحر المحيط في 6/620، والمحّرِ

 .2/666التَّفسير: 
 .5/667تهذيب اللغة:  (142)
 .6/172، ومعجم البلدان: 1/6650ما استعجم:  ينظر: معجم (143)
 .670، والجبال واألمكنة والمياه: 6/56ينظر: تهذيب اللغة:  (144)
 .1/6650، ومعجم ما استعجم: 6/650ينظر: جمهرة اللغة:  (145)
 ، ونحو ذلك في القاموس66/56، وتاج العروس: 1/6650، ومعجم ما استعجم: 665، 6/650ينظر: جمهرة اللغة:  (146)

 ، من غير عزٍو إلى ابن الكلبي.756المحيط: 
 .6/666، ولباب التَّأويل في معاني التَّنزيل: 2/166، وينظر: التفسير البسيط: 2/656ينظر: تهذيب اللغة:  (147)
لة: 6/061ينظر: جمهرة اللغة:  (148)  .6/156، والتكملة والذَّيل والّصِ
ال6/656ينظر: معجم البلدان:  (149)  .66/665، 66/155، وتاج العروس: 6/667ع: ، ومراصد االّطِ
 .66/150ينظر: تاج العروس: ، «يلخع»أي:  (150)
حاح: 1/661، ونحو ذلك في: تهذيب اللغة: 6/256جمهرة اللغة: ينظر:  (151) ، وشمس العلوم: 0/6656، والّصِ

 ، من غير عزّوٍ إلى ابن الكلبّي.12/606، وتاج العروس: 65/662، ولسان العرب: 2/0601
جز ال (152) ، ولرجل من همدان في لسان 6/666سمط اآللي في شرح أمالي القالّي:  لحارث بن سمّي بن رؤاس في:الرَّ

 .6/67، وأمالي القالّي: 6/565، وبال نسبة في: جمهرة اللغة: 5/625العرب: 
، وينظر: 6/666، وسمط اآللي في شرح أمالي القالّي: 6/67، وأمالي القالي: 6/521جمهرة اللغة: ينظر:  (153)

، من غير عزّوٍ 5/625، 6/151، ولسان العرب: 6/660، ونحو ذلك في: المحكم والمحيط األعظم: 1/26المخصَّص: 
 إلى ابن الكلبّي.

لة: 6/170، ونحو ذلك في: المحكم والمحيط األعظم: 6/026جمهرة اللغة: ينظر:  (154) ، 6/102، والتَّكملة والذيل والّصِ
 ، من غير عزّوٍ إلى ابن الكلبّي.1/666ولسان العرب: 

جاج:  (155)  .66/665، وتهذيب اللغة: 650، وغريب القرآن للسجستانّي: 5/675ينظر: معاني القرآن للزَّ
 .2/156، ولسان العرب: 66/621: جامع البيان في تأويل القرآنينظر:  (156)
اس:  (157) ، وقد استوفى الثَّعلبي في تفسيره 66/666: القرآنالكشف والبيان عن تفسير ، و5/52ينظر: إعراب القرآن للنَّحَّ

قُلُوٌب يَْوَمئٍِذ واِجفَةٌ: خائفة، مجاهد: وجلة، السدي: زائلة عن أماكنها، »مجمل اآلراء، بقوله:  66/666الكشف والبيان: 
اكنة، أبو عمرو بن العال: نظيره إِِذ اْلقُلُوُب لَدَى اْلَحناِجِر، المؤّرخ: قلقة، قطرب: مستوفرة، يمان: غير هادئة وال س

 «.مرتكضة، المبرد: مضطربة من وجيف الحركات
 .66/660، وتاج العروس: 2/156، ولسان العرب: 66/665ينظر: تهذيب اللغة:  (158)
 .66/620ينظر: تاج العروس:  (159)
 .66/620، وتاج العروس: 5/157ينظر: لسان العرب:  (160)
 .66/620عروس: ، وتاج ال702ينظر: القاموس المحيط:  (161)
، ونحو ذلك في المنجد في 66/620، وتاج العروس: 6/171، والتكملة والذَّيل والّصلة: 1/55ينظر: تهذيب اللغة:  (162)

، والقاموس المحيط: 5/157، ولسان العرب: 1/66، والمخصَّص: 6/116، والمحكم والمحيط األعظم: 167اللغة: 
 ، من غير عزٍوّ إلى ابن الكلبّي.702

اهر في معاني كلمات النَّاس: 7/70ينظر: العين:  (163) حاح: 66/76، وتهذيب اللغة: 6/66، والزَّ  .6/56، والّصِ
، واإلبانة في اللغة العربيّة: 662تفسير غريب ما في الصَّحيحين: ، ونحو ذلك في: 6/55ينظر: المخصَّص:  (164)

 إلى ابن الكلبّي.، من غير عزّوٍ 616، وشرح الفصيح البن هشام اللخمّي: 6/560
حاح:  (165)  . 6/626، ولسان العرب: 6/56ينظر: الّصِ
حاح: 6/666، وينظر: جمهرة اللغة: 6/55المخصَّص:  (166) ، 0/6665، والغريبين في القرآن والحديث: 6/56، والّصِ

 من غير عزّوٍ إلى ابن الكلبّي.، 6/560واإلبانة في اللغة العربيَّة: 
حاح:  (167)  .66/606، والمحكم والمحيط األعظم: 572، ومعجم الفروق اللغوية: 5/6560ينظر: الّصِ
 .1/505، ومفاتيح الغيب: 6/666، والكشف والبيان: 6/602ينظر: جامع البيان:  (168)
 .16/660، وتاج العروس: 6602ينظر: القاموس المحيط:  (169)
بصائر ذوي التمييز: ، و6602المحيط: ، والقاموس 66/606، والمحكم والمحيط األعظم: 5/107ينظر: العين:  (170)

5/652. 
اهر في معاني كلمات النَّاس:  (171) ، ولسان العرب: 6/601، والوسيط في تفسير القرآن المجيد: 6/617ينظر: الزَّ

 .16/660، وتاج العروس: 66/712
حاح:  ،6/660معجم ديوان األدب:  ينظر: (172)  .67/56: ، وتاج العروس0/606، ولسان العرب: 1/221والّصِ
 .67/56وتاج العروس:  ،0/606ولسان العرب: ، 106ينظر: المنجد في اللغة:  (173)
 .6/656، ومعترك األقران في إعجاز القرآن: 6/667ينظر: اإلتقان في علوم القرآن:  (174)
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. 

عوض، تقّي الدين، الدقيقي المصري اتفاق المباني وافتراق المعاني: لسليمان بن بنين بن خلف بن  .6

 م.6255هـ 6665األردن، الطبعة: األولى،  –هـ(، تحقيق: يحيى عبد الرؤوف جبر، دار عمار 061)ت

هـ(، تحقيق: دمحم أبو الفضل 266اإلتقان في علوم القرآن: لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت .6

 م.6276هـ/ 6126الطبعة:  إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب،

اإلبانة في اللغة العربيَّة: لَسلَمة بن ُمْسِلم العَْوتبي الُصحارّي، تحقيق: د. عبد الكريم خليفة، د. نصرت عبد  .1

 -مسقط  -الرحمن، د. صالح جرار، د. دمحم حسن عواد، د. جاسر أبو صفية، وزارة التراث القومي والثقافة 

 م.6222 -هـ 6666 سلطنة عمان، الّطبعة: األولى،

هـ(، دار 256ألبي السعود العمادي دمحم بن دمحم بن مصطفى )تإرشاد العقل السَّليم إلى مزايا الكتاب الكريم:  .6

 بيروت. –إحياء التراث العربي 

هـ(، تحقيق: د 660األزمنة وتلبية الجاهلية: لمحمد بن المستنير بن أحمد، أبو علي، الشهير بقُْطُرب )المتوفى:  .5

 م.6255 -هـ 6665صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية،  حاتم

هـ(، تحقيق: دمحم مرعب، دار 666إصالح المنطق: البن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )المتوفى:  .0

 م.6666هـ ، 6661إحياء التراث العربي، الطبعة: األولى 

اس أحمد بن دمحم بن  .7 هـ(، وضع حواشيه 115إسماعيل المرادّي النحوّي )تإعراب القرآن: ألبي جعفر النَّحَّ

 هـ.6666لبنان، الّطبعة: األولى،  -وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت 

هـ(، دار العلم للماليين، الّطبعة: الخامسة 6120لخير الدين بن محمود بن دمحم، الزركلّي الدمشقّي )ت: األعالم .5

 م.6666عشر، 

اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب: لسعد الملك، أبي نصر علي  .2

-هـ6666لبنان، الّطبعة: األولى  -هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت 675بن هبة هللا بن جعفر بن ماكوال )ت

  م.6226

هـ(، عني بوضعها 150يذون بن هارون )تأمالي القالّي: ألبي علي القالي، إسماعيل بن القاسم بن ع .66

 م.6260 -هـ 6166وترتيبها: دمحم عبد الجواد األصمعّي، دار الكتب المصرية، الّطبعة: الثّانية، 

هـ(، تحقيق: الدكتور عبد المجيد 666ألبي ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد هللا الهروّي البغدادّي )تاألمثال:  .66

 م.6256 -هـ 6666ّطبعة: األولى، قطامش، دار المأمون للتراث، ال

هـ(، دار سعد الدين، دمشق، 666األمثال: لزيد بن عبد هللا بن مسعود بن رفاعة، أبي الخير الهاشمّي )ت بعد .66

 هـ.6661الّطبعة: األولى، 

هـ(، تحقيق: دمحم أبو 060إنباه الرواة على أنباه النحاة: لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطّي )ت .61

 -هـ  6660بيروت، الّطبعة: األولى،  –القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية  -فضل إبراهيم، دار الفكر العربي ال

 م.6256

هـ(، تحقيق: 506األنساب: لعبد الكريم بن دمحم بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد )المتوفى:  .66

المعارف العثمانية، حيدر آباد، الطبعة: األولى، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، مجلس دائرة 

 م.6206 -هـ 6156

إيجاز البيان عن معاني القرآن: لمحمود بن أبى الحسن بن الحسين النيسابوري أبو القاسم، نجم الدين )ت نحو  .65

 6665 -بيروت، الطبعة: األولى  –هـ(، تحقيق: الدكتور حنيف بن حسن القاسمي، دار الغرب اإلسالمي 556

 هـ 

هـ(، تحقيق: الشيخ دمحم 760إيضاح االشتباه: للعالمة الحلي أبي منصور بن يوسف بن المطهر األسدّي )ت .60

 هـ.6666قم المقدسة، الطبعة: األولى،  –الحسون، مؤسسة النشر اإلسالمي، التابعة لجماعة المدرسين 

 .هـ(171ألبي الليث نصر بن دمحم بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )تبحر العلوم:  .67

هـ(، تحقيق: 765البحر المحيط في التَّفسير: ألبي حيان دمحم بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسّي )ت .65

 ه.6666لبنان،  -صدقي دمحم جميل، دار الفكر، بيروت 
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بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: لمجد الدين أبو طاهر دمحم بن يعقوب الفيروزآبادي  .62

لجنة إحياء التراث اإلسالمي،  -ق: دمحم علي النجار، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية هـ(، تحقي567)ت

 م 6220 -هـ  6660القاهرة، 

هـ(، تحقيق: 567البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: لمجد الدين أبي طاهر دمحم بن يعقوب الفيروزآبادّي )ت .66

 م.6666 -هـ6666ى دمشق، الّطبعة: األول –دمحم المصري، دار سعد الدين 

بيدي )ت  .66 هـ(، تحقيق: 6665تاج العروس: لمحّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، الملقّب بمرتضى الزَّ

 مجموعة من المحققين، دار الهداية، الّطبعة الثّانية.

الذهبّي  بن أحمد بن قَاْيماز تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم: لشمس الدين أبي عبد هللا دمحم .66

 م. 6661هـ(، تحقيق: الدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، الّطبعة: األولى، 765)ت

 ألبي المحاسن المفضل بن دمحم بن مسعر التنوخيّ  تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم: .61

مصر، الّطبعة: الثانية  -هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الفتاح دمحم الحلو، دار هجر، القاهرة 666المعّرّي )ت 

 م.6226 -هـ 6666

هـ(، تحقيق: دمحم علي 556ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالنّي )تتبصرة المنتبه بتحرير المشتبه:  .66

 لبنان. –النجار، المكتبة العلمية، بيروت 

هـ(، تحقيق وتصحيح : 606)ت بيان في تفسير القرآن: لشيخ الطائفة أبي جعفر دمحم بن الحسن الطوسيالتّ  .65

 هـ.6662أحمد حبيب قصير العاملي، الطبعة األولى: 

هـ(، الدار التونسية 6121التّحرير والتنوير: لمحمد الطاهر بن دمحم بن دمحم الطاهر بن عاشور التونسّي )ت .60

 ـ.ه6256تونس،  –للنشر 

تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح: لشهاب الدين أْحَمد بن يُوُسف أَبي َجْعفَر الفهري المقرئ اللغوي  .67

 م. 6227 -هـ 6665هـ(، تحقيق: د. عبد الملك بن عيضة الثبيتي، 026)ت

هـ(، 766رناطي )تالتّسهيل لعلوم التنزيل: ألبي القاسم دمحم بن أحمد بن دمحم بن عبد هللا، ابن جزي الكلبي الغ .65

 هـ. 6660 -بيروت، الطبعة: األولى  –تحقيق: الدكتور عبد هللا الخالدي، شركة دار األرقم بن أبي األرقم 

هـ(، تحقيق: 556والُمْعَرب: ألبي دمحم عبد هللا بن بَّري بن عبد الجبار المقدسي األصل المصري )ت التَّعريب .62

 بيروت. –د. إبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة 

هـ(، عمادة 605التّفسير البسيط: ألبي الحسن علي بن أحمد بن دمحم بن علي الواحدّي النيسابورّي الشافعّي )ت .16

 هـ.6616معة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، الطبعة: األولى، جا -البحث العلمي 

تفسير القرآن العزيز: ألبي عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن عيسى بن دمحم المرّي، المعروف بابن أبي َزَمِنين  .16

ر/ مص -دمحم بن مصطفى الكنز، الفاروق الحديثة  -هـ(، تحقيق: أبو عبد هللا حسين بن عكاشة 122المالكي )ت

 م.6666 -هـ 6661القاهرة، الطبعة: األولى، 

هـ(، 776تفسير القرآن العظيم: ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت .16

 م. 6222 -هـ 6666تحقيق: سامي بن دمحم سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 

ومسلم: لمحمد بن فتوح بن عبد هللا األزدّي الميورقّي، بن أبي نصر  تفسير غريب ما في الصَّحيحين البخاريّ  .11

مصر، الّطبعة: األولى،  –القاهرة  -هـ(، تحقيق: الدكتورة: زبيدة دمحم سعيد عبد العزيز، مكتبة السنة 655)ت 

 م.6225 –هـ 6665

هـ(، 056سن الصغانّي )تالتّكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية: للحسن بن دمحم بن الح .16

 تحقيق: مجموعة من المحققين، مطبعة دار الكتب. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، جمال الدين القضاعّي المزّي  .15

 –هـ 6666بيروت، الّطبعة: األولى،  –هـ(، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة 766)ت

 م.6256

هـ(، 166ن في تأويل القرآن: لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملّي الطبرّي )تجامع البيا .10

 م. 6666 -هـ 6666تحقيق: أحمد دمحم شاكر، مؤسسة الرسالة، الّطبعة: األولى، 

مة دمحم بن علي األردبيلي )ت .17 وات: للعالَّ  هـ.6661هـ(، تاريخ النشر: 6666جامع الرُّ
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تفسير القرطبي(: ألبي عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبي بكر، شمس الدين القرطبّي )ت الجامع ألحكام القرآن ) .15

هـ 6156القاهرة، الّطبعة: الثّانية،  –هـ(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 076

 م. 6206 -

هـ(، تحقيق: د. 515لزمخشرّي )تالجبال واألمكنة والمياه: لجار هللا أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ا .12

 م.6222 -هـ 6162أحمد عبد التواب عوض، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، القاهرة، 

ألبي هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكرّي )ت نحو جمهرة األمثال:  .66

بيروت، الّطبعة الثّانية،  –طاش، دار الفكر عبد المجيد ق –هـ(، حققه وعلّق عليه: دمحم أبو الفضل إبراهيم 125

 م.6255 –هـ 6665

هـ(، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم 166جمهرة اللغة: ألبي بكر دمحم بن الحسن بن دريد األزدي )ت .66

 م.6257بيروت، الطبعة: األولى،  –للماليين 

مة أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهَّر  .66 هـ(، تحقيق: 760األسدّي الحلّي: )تخالصة االقوال: للعالَّ

 هـ.6667الشيخ جواد القيّومّي، مؤسسة نشر الفقاهة، الطبعة األولى: 

 –هـ(، دار الفكر 266الدّر المنثور في التّفسير بالمأثور: لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت .61

 بيروت.

هـ(، تحقيق: د. دمحم بن عبد هللا 166وفي السرقسطّي )تالدَّالئل في غريب الحديث: للقاسم بن ثابت بن حزم الع .66

 م.6666 -هـ  6666القناص، مكتبة العبيكان، الرياض، الّطبعة: األولى، 

حاح: للسيد دمحم بن السيد حسن )ت .65 اموز على الّصِ هـ(، تحقيق: د دمحم علي عبد الكريم الرديني، دار 500الرَّ

 م.6250دمشق، الطبعة: الثانية،  –أسامة 

(، تحقيق: الّسيد دمحم صادق آل بحر ـه766جال ابن داود: لتقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلّي )ت بعدر .60

 م.6276 –هـ 6126العراق،  –العلوم، المطبعة الحيدرية، النجف 

 (، تحقيق: جواد القيوميـه606رجال الطُّوسي: لشيخ الطائفة أبي جعفر دمحم بن الحسن الّطوسّي )ت .67

 هـ.6665األصفهانّي، مؤسسة النّشر اإلسالمّي، الّطبعة: األولى، 

هـ(، تحقيق: السيد 656رجال النَّجاشّي: للشيخ أبي العباس أحمد بن علي بن أحمد النَّجاشّي األسدّي الكوفّي )ت .65

فة،  الطبعة موسى الّشبيرّي الزنجانّي، مؤسسة النَّشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين في قم المشّرِ

 هـ.6660الخامسة: 

هـ(، تحقيق: عبد هللا 665رجال صحيح مسلم: ألحمد بن علي بن دمحم بن إبراهيم، أبو بكر ابن َمْنُجويَه )ت .62

 هـ.6667لبنان، الّطبعة: األولى،  –الليثي، دار المعرفة، بيروت 

هـ(، 527 الجوزي )تزاد المسير في علم التفسير: لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن دمحم .56

 هـ.6666 -بيروت، الطبعة: األولى  –تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي 

اهر في معاني كلمات النَّاس: لمحمد بن القاسم بن دمحم بن بشار، أبي بكر األنبارّي )ت .56 هـ(، تحقيق: د. 165الزَّ

 م.6226-هـ 6666ى، بيروت، الّطبعة: األول –حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة 

هـ(، نسخه 657سمط اآللي في شرح أمالي القالّي: ألبي عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن دمحم األندلسّي )ت .56

وصححه ونقحه وحقق ما فيه واستخرجه من بطون دواوين العلم: عبد العزيز الميمني، دار الكتب العلمية، 

 لبنان. –بيروت 

هـ(، تحقيق: 765بي عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز الذهبّي )تسير أعالم النبالء: لشمس الدين أ .51

 م.6255 -ه 6665مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الّطبعة: الثّالثة، 

 -هـ 6662هـ(، تحقيق: د. مهدي عبيد جاسم، الطبعة: األولى، 577شرح الفصيح: البن هشام اللخمي )ت .56

 م.6255

شرح كفاية المتحفظ: لمحمد بن الطيب الفاسي، تحقيق: الدكتور علي حسين البواب، دار العلوم للطباعة  .55

 م.6251 -هـ 6661المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى،  -والنشر، الرياض 

هـ(، تحقيق: دمحم أبو 050)تلعبد الحميد بن هبة هللا بن دمحم بن الحسين بن أبي الحديد شرح نهج البالغة:  .50

 الفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.
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هـ(، تحقيق: د. حسين 571شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: لنشوان بن سعيد الحميرّي اليمنّي )ت  .57

لبنان(،  -ار الفكر المعاصر )بيروت بن عبد هللا العمرّي، ومطهر بن علي اإلريانّي، ويوسف دمحم عبد هللا، د

 م.6222 -ه 6666سورية(، الّطبعة: األولى،  -ودار الفكر )دمشق 

حاح تاج اللغة وصحاح العربيّة: ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت  .55 هـ(، تحقيق: 121الّصِ

 م.6257 -  هـ 6667بيروت، الّطبعة: الرابعة  –أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين 

هـ(، 172طبقات النَّحويين واللغويين: لمحمد بن الحسن بن عبيد هللا بن مذحج الزبيدّي األندلسّي اإلشبيلّي )ت .52

 تحقيق: دمحم أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، الّطبعة: الثانية.

هـ(، تحقيق 6161البروجردّي )ت طرائف المقال: للعاّلمة الفقيه الّسيد علي أصغر بن الّسيد دمحم شفيع الجابلقيّ  .06

هـ 6666قم المقدسة، الّطبعة: األولى،  –الّسيد مهدي الّرجائي، مكتبة آية هللا العظمى المرعشّي النّجفي العامة 

 ق. 

عمدة الحفاظ: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ: ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم  .06

هـ(، تحقيق: دمحم باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، الطبعة:  750حلبي )المتوفى: المعروف بالسمين ال

 م.6220 -هـ 6667األولى، 

هـ(، تحقيق: د. دمحم عبد 666غريب الحديث: ألبي ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد هللا الهروّي البغدادّي )ت .06

 م.6206 -هـ  6156الدكن، الّطبعة: األولى،  -المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد

 هـ(، تحقيق: 527غريب الحديث: لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن دمحم الجوزّي )ت  .01

 –هـ 6665لبنان، الّطبعة: األولى،  –بيروت  -الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي، دار الكتب العلمية  .06

 م.6255

هـ(، تحقيق: أحمد صقر، دار الكتب 670د هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري )تغريب القرآن: ألبي دمحم عب .05

 م.6275 -هـ 6125العلمية )لعلها مصورة عن الطبعة المصرية(، 

هـ(، تحقيق: دمحم أديب عبد الواحد 116غريب القرآن: لمحمد بن ُعزير الّسجستاني، أبي بكر العُزيري )ت .00

 م.6225 -هـ 6660األولى ،  سوريا، الطبعة : –جمران، دار قتيبة 

ه(، تحقيق: أحمد فريد 666تصنيف العاّلمة أبي عبيد أحمد بن دمحم الهروّي )تالغريبين في القرآن والحديث:  .07

 م.6222 –ه 6662الّرياض، الّطبعة: األولى،  –المزيدّي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مّكة المكّرمة 

هـ(، تحقيق: عبد العليم الطحاوّي، دار إحياء 626الفاخر: ألبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم )ت نحو .05

 هـ.  6156الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، الّطبعة: األولى، 

جال: ألحمد بن عبد الّرضا البصري، تحقيق: غال محسين قيصر، دار الحديث:  .02 فائق المقال في الحديث والّرِ

 هـ.6156بعة: األولى، الطَّ 

ادق: لعبد الحسين الّشبسترّي، مؤسسة النَّشر اإلسالمّي التَّابعة لجماعة  .76 الفائق في رواة وأصحاب اإلمام الصَّ

فة، الطَّبعة األولى.  المدرسين بقم المشّرِ

إياد هـ(، تحقيق:  761فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب: لشرف الدين الحسين بن عبد هللا الطيبي )ت .76

 م.6661 -هـ 6616دمحم الغوج، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الطبعة: األولى، 

هـ(، تحقيق: 657فصل المقال في شرح كتاب األمثال: ألبي عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن دمحم األندلسّي )ت .76

 م.6276لبنان، الّطبعة: األولى، –إحسان عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت 

هـ(، تحقيق: د. إبراهيم 556ريب والُمْعَرب: ألبي دمحم عبد هللا بن بَّري بن عبد الجبار المقدسي )تفي التَّع .71

 بيروت. –السامرائي، مؤسسة الرسالة 

جال: للشيخ دمحم تقي التّسترّي، تحقيق: مؤسسة النّشر اإلسالمّي التّابعة لجماعة المدرسين بقم  .76 قاموس الّرِ

فة، الّطبعة: األولى،  هـ.6662 المشرَّ

هـ(، تحقيق: مكتب تحقيق 567لمجد الدين أبي طاهر دمحم بن يعقوب الفيروزآبادّي )تالقاموس المحيط:  .75

 م.6665 -هـ 6660لبنان، الّطبعة: الثامنة،  –التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت 

يق: د. فخر الدين قباوة، مكتبة هـ(، تحق666كتاب األلفاظ: البن الّسكيت، أبي يوسف يعقوب بن إسحاق )ت  .70

 م.6225لبنان ناشرون، الّطبعة: األولى، 

هـ(، تحقيق: د 676كتاب العين: ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدّي البصرّي )ت .77

 مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل.
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ألبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، يل في وجوه التأويل: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاو .75

  هـ.6667بيروت، الّطبعة: الثّالثة،  –هـ(، دار الكتاب العربي 515الزمخشري جار هللا )ت

هـ(، تحقيق: اإلمام 667الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ألبي إسحاق أحمد بن دمحم بن إبراهيم الثعلبّي )ت  .72

 م.6666 -ه 6666لبنان، الّطبعة: األولى  –دار إحياء التراث العربي، بيروت  أبي دمحم بن عاشور،

هـ(، تحقيق: أوغست 666الكنز اللغوّي في اللِّسان العربّي: البن السكيت، أبي يوسف يعقوب بن إسحاق )ت .56

 القاهرة. –هفنر، مكتبة المتنبي 

مؤسسة النّشر اإلسالمّي التّابعة لجماعة هـ ق(، تحقيق: 6152الكنى واأللقاب: للشيخ المحدِّث عباس القمّي )ت .56

فة  هـ ق.6662، الّطبعة: الثّانية،  المدرسين بقم المشرَّ

لباب التأويل في معاني التنزيل: ألبي الحسن عالء الدين علي بن دمحم الّشيحي، المعروف بالخازن  .56

 هـ 6665 -بيروت، الطبعة: األولى  –تحقيق: تصحيح دمحم علي شاهين، دار الكتب العلمية هـ(، 766)ت

 –هـ(، دار صادر 766لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور األنصاري )ت .51

 ه. 6666 -بيروت، الّطبعة: الثالثة 

هـ(، تحقيق: دمحم محيى 565ي النيسابورّي )تمجمع األمثال: ألبي الفضل أحمد بن دمحم بن إبراهيم الميدان .56

 بيروت، لبنان. -الدين عبد الحميد، دار المعرفة 

مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار: لجمال الدين دمحم طاهر بن علي الصديقّي الكجراتّي  .55

 م. 6207 -ـ ه6157هـ(، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الّطبعة: الثّالثة، 250)ت

هـ(، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، 125مجمل اللغة: ألحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )ت .50

 م.6250 -ه 6660 -لبنان،، الّطبعة الثانية  –مؤسسة الرسالة، بيروت 

هـ(، 126المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها: ألبي الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت .57

 م. 6222 -هـ6666المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، الطبعة: -وزارة األوقاف

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ألبي دمحم عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن األندلسي المحاربي  .55

 هـ.  6666 -لى بيروت، الطبعة: األو –هـ(، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي دمحم، دار الكتب العلمية 566)ت

ه(، تحقيق: عبد الحميد 655المحكم والمحيط األعظم: ألبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت .52

 م.6666 -ه 6666بيروت، الّطبعة: األولى،  –هنداوي، دار الكتب العلمية 

حاح: لزين الدين أبي عبد هللا دمحم بن أبي بكر الرازّي )ت .26 سف الشيخ دمحم، هـ(، تحقيق: يو000مختار الّصِ

 م.6222 -ه 6666صيدا، الّطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية 

هـ(، تحقيق: خليل إبراهم جفال، 655المخصَّص: ألبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )المتوفى:  .26

 م.6220هـ 6667بيروت، الطبعة: األولى،  –دار إحياء التراث العربي 

اصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع: لعبد المؤمن بن عبد الحق القطيعّي البغدادّي، صفّي الدين مر .26

 –ه 6666لبنان،، الّطبعة: األولى،  –هـ(، تحقيق وتعليق: علي دمحم البجاوّي، دار الجيل، بيروت 712)ت

 م. 6226

هـ(، تحقيق: فؤاد 266المزهر في علوم اللغة وأنواعها: لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطّي )ت  .21

 م. 6225 -ه 6665بيروت، الّطبعة: األولى،  –علي منصور، دار الكتب العلمية 

مة المحقق الّشيخ على النّمازي الّشهروردّي )ت .26 جال: للعالَّ  –ة: شفق هـ(، مطبع6665مستدركات علم الّرِ

 هـ6666طهران، الّطبعة: األولى، 

هـ(، تحقيق: عبد الجليل 166معاني القرآن وإعرابه: إلبراهيم بن السرّي بن سهل، أبي إسحاق الزجاج )ت .25

 م.  6255 -هـ  6665لبنان، الّطبعة: األولى  -عبده شلبّي، عالم الكتب، بيروت 

هـ(، تحقيق: أحمد 667 بن منظور الديلمّي الفراء )تمعاني القران: ألبي زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا .20

  مصر، الّطبعة: األولى. –يوسف النجاتي، ودمحم علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية 

هـ(، دار الكتب 266معترك األقران في إعجاز القرآن: لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت .27

 م. 6255 -هـ 6665لبنان، الطبعة: األولى  –بيروت  -العلمية 

هـ(، تحقيق: إحسان 060معجم األدباء: لشهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومّي الحموّي )ت .25

 م.6221 -هـ 6666عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الّطبعة: األولى، 
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هـ(، تحقيق: الشيخ بيت 125هل العسكرّي )ت نحومعجم الفروق اللغوية: ألبي هالل الحسن بن عبد هللا بن س .22

 .ـه6666هللا بيات،، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بـقم، الّطبعة: األولى، 

المعجم الوسيط: تأليف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة: إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، دمحم  .666

 النجار، دار الدعوة.

هـ(، تحقيق: دكتور أحمد 156ديوان األدب: ألبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، )ت معجم .666

مختار عمر، تحقيق: دكتور إبراهيم أنيس، طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، 

 م.6661 -هـ 6666

هـ(، الّطبعة: 6666م الموسوّي الخوئّي )ت: للّسيد أبي القاسوتفصيل طبقات الرواة معجم رجال الحديث .666

 م. 6226 –ه 6661الخامسة، 

معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع: ألبي عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن دمحم األندلسّي )ت  .661

 ه.  6661هـ(، حققه وضبطه: مصطفى السَّقا، عالم الكتب، بيروت، الّطبعة: الثّالثة، 657

(، تحقيق: عبد السالم دمحم هارون، دار ـه125غة: ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )تمعجم مقاييس الل .666

 م.6272 -هـ 6122الفكر، 

مفاتيح الغيب: ألبي عبد هللا دمحم بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي  .665

 هـ. 6666 -الثالثة بيروت، الطبعة:  –هـ(، دار إحياء التراث العربي 060)ت

هـ(، تحقيق: 566المفردات في غريب القرآن: ألبي القاسم الحسين بن دمحم المعروف بالراغب األصفهاني )ت .660

 هـ. 6666 -دمشق بيروت، الطبعة: األولى  -صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية 

 هـ ق.6666لميّة، الّطبعة: الثانية، المفيد من معجم رجال الحديث: لمحمد الجواهرّي، المطبعة الع .667

هـ(، 162)ت بعد « كراع النمل»المنجد في اللغة: لعلي بن الحسن الُهنائي األزدي، أبو الحسن الملقب بـ  .665

 م. 6255تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة: الثانية، 

اء: لعبد الرحمن بن دمحم بن عبيد هللا األنصارّي، أبي البركات األنبارّي نزهة األلباء في طبقات األدب .662

 -هـ 6665األردن، الّطبعة: الثّالثة،  –هـ(، تحقيق: إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء 577)ت

 م.6255

لدكتور ناجي هـ(، تحقيق: ا666نسب معد واليمن الكبير: ألبي المنذر هشام بن دمحم بن السائب الكلبي )ت .666

 م.6255 -هـ 6665حسن، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، الطبعة: األولى، 

النّظم الُمْستَْعذَب فِي تْفِسير غريب أْلفَاظ المَهذّب: لمحمد بن أحمد بن دمحم بن بطال الركبّي، المعروف ببطال  .666

: 6م، جزء6255: 6كة المكرمة، جزءهـ(، تحقيق: د. مصطفى عبد الحفيظ َساِلم، المكتبة التجارية، م011)ت

 م. 6226

النِّهاية في غريب الحديث واألثر: ألبي الّسعادات مجد الدين المبارك بن دمحم الشيبانّي، ابن األثير الجزرّي  .666

 -هـ 6122بيروت،  -محمود دمحم الطناحي، المكتبة العلمية  -هـ(، تحقيق: طاهر أحمد الزاوّي 060)ت

 م.6272

غ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه: ألبي دمحم مكي بن الهداية إلى بلو .661

هـ(، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا 617أبي طالب َحّموش القيسّي األندلسّي )ت

 -سات اإلسالمية كلية الشريعة والدرا -جامعة الشارقة، مجموعة بحوث الكتاب والسنة  -والبحث العلمي 

  م.6665 -هـ 6662جامعة الشارقة، الّطبعة: األولى، 

هـ(، تحقيق: أحمد األرناؤوط 706الوافي بالوفيات: لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدّي )ت .666

 م.6666 -هـ6666بيروت،  –وتركي مصطفى، دار إحياء التراث 

لي بن أحمد بن دمحم بن علي الواحدي، النيسابوري الوسيط في تفسير القرآن المجيد: ألبي الحسن ع .665

هـ(، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي دمحم معوض، الدكتور أحمد دمحم 605)ت

لبنان،  –صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.6226 -هـ 6665الطبعة: األولى، 

وفيات األعيان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: ألبي العباس شمس الدين أحمد بن دمحم بن إبراهيم بن  .660

لبنان، ُطبعت أجراء  –هـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت 056خلكان البرمكّي اإلربلّي )ت

 م.6226 – 6266الكتاب ما بين 


