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الملخص 
 

مة عن لغات الكلمة واللهجات وعالقتها بالقرآن  وقع البحُث فً َمدَخل كُمقدِّ
الكرٌم، والحدٌث الشرٌف، ثم جاءت دراسة لغة الكلمة عند األنباري ابتداًء من اللفظ 
الذي فٌه لغتان، ثم ما فٌه ثالث لغات، ثم ما فٌه أربُع لغات، ثم ما فٌه خمس لغات، 

وتال ذلك الخاتمُة التً شملت نتابج . ثم ما فٌه ستُّ لغات، ثم ما فٌه تسع لغات
ص الدراسة باللغة األجنبٌة، ثم مصادر الدراسة . البحث، وبعد ُملَخَّ
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The Language of the Word 
 

Ibrahim Said Saleh 
 

Abstract 
 

Signed research at the entrance as an introduction about the 

languages of the word and dialects and their relation to the Qur'an and 

the Hadith, and then came the study of the language of the word when 

Anbari beginning of the term in which the two languages, then what 

the three languages, then what the four languages, then what the five 

languages, then what the six languages, then what the nine languages. 

This was followed by the conclusion, which included the search 

results,and then the sources of the study. 
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َمدَخل 
د اللهجات العربٌة نتج اختالف فً صٌاغة ألفاظ كثٌرة، لم  بناًء على تعدُّ

، فقد قرأ ابن كثٌر ( ){وٌأُمروَن النَّاَس ِبالُبْخل}: ٌُْهمْلها القرآن الكرٌم، كقوله تعالى
ٍة فسكون، وقرأ حمزة {ِبالُبْخل}: ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر  ؛ بضمَّ

رام، واْلِحصاد ()ومها ُلغتان( )بفتحتٌن (بالَبَخل)والكسابً  رام والصَّ ؛ مثل الصِّ

واْلَحصاد، وهناك ما تقع فٌه ثالث لُغات، وما تقع فٌه أربُع لُغات، وما تقع فٌه خمُس 
ة ): وقد أفرد ابُن قتٌبة لهذه الظاهرة باًبا سّماه. ()لُغات، وما تقع فٌه ستُّ لُغات ٌَ أبن

( )، تناول فٌه ما جاء على أكثَر من لغة (األسماء
وجاءت هذه الدراسات نظًرا لحاجة المكتبة العربٌة إلى بحوث خاصة على 
المستوى النحوي للقبابل العربٌة لِما لها من اتِّصال وثٌق بعلوم القرآن وقراءاته، 

َتَتجلَّى فابدُتها فً توجٌه قراءة أو حملها على لهجة من اللهجات العربٌة كما قال َمن 
ًَ جوامَع الَكلِم ـ صلى هللا علٌه وسلّم إّن هذا القرآن أُنِزل على سبعِة أحُرف )-:أُوِت

ر منه ٌَسَّ بأّنها سبع لغات للكلمة فً  (سبعة أحرف) حٌث تّم تفسٌر .()(فاقرؤوا ما ت
 (  )بعض األقوال 

ٌُصادفُنا من  كما ٌتحّقق مع هذا النوع من الدراسات إلقاُء الضوء على ما 
د الوجوه فً قضٌة من قضاٌا اللغة، وتفسٌر بعض الظواهر اللغوٌة؛ نظًرا لذلك  تعدُّ

شرح القصابد السبع )رأٌُت أْن ٌكون هذا موضوع البحث، ومحل الدراسة فً كتاب 
وال الجاهلٌات . لألنباري (الطِّ

دْت مصادر هذا البحث من المعاجم وكتب الصرف والتفسٌر  وقد تعدَّ
 . والقراءات ومعانً القرآن وكتب اللغة األخرى

: ما فٌه لغتان
 (  )(الطوٌل)وذلك قوله فً شرح البٌت الستٌن من معلقة امرئ القٌس :(إْطل وإِطل)

لُه إِِطال َظْبًٍ وساَقا َنعاَمٍة وإِرخاُء ِسْرحاٍن وَتقرٌُب َتْتفُِل 
". (إِطل): واإلْطل، ومنهم من ٌْكِسر الطاَء فٌقول"

لغة فً : اإلْطل"()     إالّ أّن الخلٌل لم ٌذكر اللغة الثانٌة واستحسن لغة ثالثًة بقوله 
َطل، وهو الشاكلة، والقُُرُب تحت الشاكلة، ؛ تقول ٌْ : إنه لَالِحق األٌطلٌن، وَجْمُعه: األ

".     أحَسُن وأعرفُ  (األٌَطل)، و(إْطل)جمع : أٌاِطل، واآلطال
ٌّد األنباريَّ فً ذلك قوُل ابن سٌده  ُمنَقَطع : اإلْطل، واإلِطل، واألٌَطل":()     وٌؤ

".  األضالع
وذلك قوله فً شرح البٌت العشرٌن من معلقة َطَرفة القابل :(ُصْلب وَصلَب)
(. )(الطوٌل)

ٌَِّد    ًٍّ تحَت ُصْلٍب ُمَؤ ْكُنفاِنها  وأَْطَر ِقِس ٌَ كأَنَّ ِكناَسً ضالٍَة 

ٌُقال" لَب: و ْلب والصَّ ". هو الصُّ
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ْهر،  (ُصْلب)و :"( )(باب فُْعل وَفَعل)وٌؤّكد ذلك قول ابن قتٌبة فً   الظَّ
". (َصلَب)و

ده ابن ُدَرٌد ُمشًٌرا إلى أّن الفتح لغُة تمٌم فقال  وُصْلُب : "( )كما أكَّ
ون  ٌُسمُّ ْلب)اإلنسان معروف، وبنو تمٌم  لَب): (الصُّ  ".(الصَّ

وذلك قوله فً شرح البٌت الرابع والعشرٌن من معلقة َطَرفة القابل :(َعُضد وَعْضد) 
(.  )(الطوٌل)

ٌَداها َفْتَل َشْزٍر وأُْجِنَحْت  لها َعُضداها فً َسقٌٍف ُمَسنَِّد   ْت  أُِمرَّ

ِكبة كما َتْجنُح السفٌنة: (وأُْجِنَحْت لها َعُضداها): قوله" وقال ابُن . أُمٌلَت حتى كأّنها ُمتَّ
". َعُضد وَعْضد: وٌقال. (ُرِفعت فً تباُعٍد قلٌل: أُْجِنَحتْ ): األعرابً

وهذا جابٌز فً كل مضموم أو مكسور إذا لم ٌكن "( :  )ٌقول المبّرد 
. (َعْضدٌ ): (َعُضدٍ )وفً  (َفْخذٌ ): (َفِخذٍ )من حركات اإلعراب، تقول فً األسماء فً 

وال .. (َعلَِم هللاُ ): أي (َعْلَم هللاُ )، وقد (َكُرمَ ): أي (َكْرَم عبُد هللا): وفً األفعال تقول
َن لِِخفَّة الفتحة (َجَمل)وال فً  (َضَربَ )ٌجوز فً  ٌَُسكَّ فُعلِم من قوله أّن العلّة ". أْن 

. تخفٌف الضم أو الكسر إلى سكون، والفتح خفٌف ال ٌحتاج تخفًٌفا

ّجاج بقوله فً قوله تعالى  ٌّده الزَّ َن َعُضًدا}: كما أ  {وما ُكْنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلٌِّ
ٌّدان، وهما  (َعُضًدا)و."() بفتح  (َعُضد)فٌه خمسُة أوُجٍه، وجهان منها كثٌران ج

، (ُعْضًدا)و (َعْضًدا)بضم العٌن والضاد،، وٌجوز  (ُعُضد)العٌن وضّم الضاد، و
ٌَت  ها، وقد ُرِو (  )"بكسر الضاد(َعِضد)بتسكٌن الضاد وفتح العٌن وضمِّ

د الذي ٌقول فً   ٌْ باب المثلَّث اْلُمتَِّفق  (حرف العٌن)وكذلك ابُن السِّ

للَعْضد من اإلنسان وغٌره بتسكٌن  (َعْضد وِعْضد وُعْضد)وكذلك ": ( )المعانً

 ". الضاد

 (الطوٌل)وهو قوله فً شرح البٌت الرابع من معلّقة زهٌر القابل : اْلَحّج واْلِحجّ 
مِ () ا عرْفُت الداَر بعَد َتَوهُّ ًٌ ًة َفأْل  .َوَقْفُت بها ِمن بعِد ِعشرٌن ِحجَّ

ُة مكسورةٌ ال ُتْفَتح: قال. اْلَحّج واْلِحّج لغتان: وقال ٌعقوبُ " وسمْعُت أبا العّباس . واْلِحجَّ
". هما لغتان: وُرّبما قال الفّراءُ : قال. (اْلِحّج االسم، واْلَحّج المصدر): ٌقول

ٌَّن ذي شروٍط : اْلَحّج فً اللغة" ه الشرع بقصٍد ُمَع الَقْصد إلى كل شًء، فَخصَّ

. ( )الَفْتُح المصدر، والكسر االسم: الفتُح والَكْسُر، وقٌل: معلومٍة، وفٌه لغتان

وكذلك ابُن هشام اللَّخمً بقوله .() (َفْعٌل، وِفْعلٌ ): وقد ذكر ذلك ابن قتٌبة فً باب
بكسر الحاء ( اْلِحجّ )بفتح الحاء، وهً أعلى، و( اْلَحجّ : )والحّج، وفٌه لغتان"،()

". وهً أضعفُ 
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ذهب فالٌن ): وكذلك ٌقولون":()"كما ذكره ابُن مّكً الّصِقلًّ بقوله  
 ". بكسر الحاء، جابز، وقُِريَء فً القرآن بالفتح والكسر (إلى اْلِحجِّ 

ْلم)  ْلم والسَّ وذلك قوله فً شرح البٌت العشرٌن من معلّقة زهٌر القابل  :(السِّ
(  )(الطوٌل)

ْلَم واِسًعا  ِبماٍل ومعروٍف من القوِل َنْسلَِم : وقد قُْلُتما إْن ُنْدِرِك السِّ
ْلم" ْلم والسَّ  ".الُصلح: السِّ

ٌُقال"،()     ٌقول الخلٌل ْلُم ِضدُّ الَحرب، و ْلمُ : )والسَّ ْلُم والسِّ ". ؛ واحد(السَّ
للُمسالَمة، والعرب ( َسْلُم، وِسْلمٌ )و"() (َفْعٌل، وِفْعلٌ ):      وٌقول ابن قتٌبة فً باب

ْلمُ ): وقال أبو َعمرو. (إّما ِسْلٌم ُمْخزٌٌة، وإّما َحْرٌب ُمْجلٌةٌ ): تقول اإلسالم، : السِّ
ْلمُ   ".  (اْلُمسالَمة: والسَّ

ٌُقال"؛() (باب ِفْعٍل وَفْعٍل باتِّفاِق َمعًنى):  كما ٌقول ابن السّكٌت فً ْلم : )و هً السَّ
ْلم لَه(والسِّ ْلح، وقوٌم ٌفتحون أوَّ ". ؛ للصُّ

: (ُعُصٌر وَعْصر)
     وذلك قولُه فً شرح البٌت الحادي عشر من معلقة الحارث بن ِحلِّزة 

 ()(الخفٌف)القابل 
ـْـ ـَناُص َعْصًرا وقد َدَنا اإلمساءُ   آَنَسْت َنْبأًَة وأْفَزَعها الَقنـ

: ( )(الطويل)وقال امرؤ القيس.ُعُصٌر وَعْصر: وفيه لغتان. الدَّهر: والعصر يف غري هذا"   

لَُل البالً وهل ٌْنِعَمْن َمن كان فً اْلُعُصِر الخالً    ٌّها الطَّ  "أال انَعْم صباًحا أ
ولهذه الكلمة لغة ثالثة وردت فً كتب اللغة لم ٌذكْرها األنباريُّ و هً 

 ()ٌضم العٌن وتسكٌن الصاد؛ ٌقول الجوهري  (ُعْصر)
ان: الَعْصرُ " ٌَ ".  (ُعْسر وُعُسر)، مثل (ُعْصر وُعُصر): الدهر، وفٌه لغتان أُْخَر

وكذلك "() (ما جاء فٌه ثالث لغات ِمن بنات الثالثة)     وٌقول ابن قتٌبة فً باب 
".  (الُعْصر والَعْصر والُعُصر
وٌقول فً ". للدهر (َعْصٌر وِعْصٌر وُعْصرٌ ): ٌُقال"( )     كما ٌقول ابن السّكٌت

ٌَُثقَّل الُعُمر: الَعْصر والُعْصر"() (باب َفْعل وفُْعل باتِّفاق معًنى) ٌَُثقَّل كما   ".الدهر، و
د الذي ٌقول فً  ٌْ باب المثلَّث اْلُمتَِّفق المعان  (حرف العٌن)وكذلك ابُن السِّ

ٌُقال للدهر   "() (". َعْصٌر وِعْصٌر وُعْصرٌ : )و
      

ٌّة وبرٌبة) وهو قوله فً شرح البٌت التاسع والثالثٌن من معلقة الحارث بن ِحلَِّزَة :(َبر
 () (الخفٌف)القابل 

ٌُــو َجُد فٌها لَِما لدٌه ِكَفــاُء  ِة ال  ٌَّ َملٌِك أَْضلَُع الَبِر
ٌّة فٌها لغتان" ؛  أي (َبَرأَ هللاُ الخْلقَ )اْلَهْمز وترُك اْلَهْمز، فمن هَمَزها أخذها ِمن: والَبر

ٌَهمْزها كان له َمذهبان.. خلََقهم َبَرٌُت )هً فعٌلة ِمن : أحدهما أْن ٌقول: وَمن لم 
ٌَت على ترك (َبَرأَ هللاُ الَخلقَ )هً فعٌلة من : ، والوجه اآلخر أْن ٌقول(أْبري ؛ ُبن
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ٌَت  ". (خَبأْتُ )على ذلك وهً ِمن  (الخابٌة)الهمز، كما ُبِن
ٌّد ذلك قوُل المبّرد  ٌُقالُ  ":()     وٌؤ ، وهو البارئ (ما َبَرأَ هللاُ مثَل فُالن): و

ر، وقولُه ٌّةِ }: اْلُمصوِّ ٌُختاُر فٌه تخفٌُف الهمز، ولَْفُظ  () {الَبِر أصله من الهمز، و
 ".التخفٌف والَبَدِل واحدٌ 

ٌّة( )     كما ٌؤكده قوُل ابن السكٌت اْلَخْلق، وأصلُها ِمن َبَرأَ هللاُ الخلق؛ أي : والَبر
ًِّ ـ صلّى هللا علٌه وسلّم ـ  ()".َخلََقهم، فُتِرك هْمُزها كما ُتِرك الَهْمُز من الّنب

ْبَرُؤهم، وهللاُ البارئ (البرٌبة): قرأ نافع وابُن عامر" ٌَ ، باْلَهْمز؛ من َبَرأَ هللا اْلَخْلَق 
ٌّةِ }: وقرأ الباقون. اْلُمتعالً، واْلَخْلُق َمبروؤون فٌجوز أْن ()؛ بتشدٌد الٌاء {الَبِر

". ٌكونوا أرادوا اْلَهْمَز فتركوا، وٌجوز أْن ٌأخَذه من الَبَرى وهو التُّراب
ًِّ هذه الكلمة على اللغتٌن       فاألنباري لم ٌكَتِف بذكر اللغتٌن فحسُب بل احتجَّ لبناَب

 ()كما وّجه لهما مّكً القٌسً وغٌُره من علماء اللغة 
: ما فٌه ثالث لغات

ورد ذلك بقوله فً شرح البٌت األول من معلقة امرئ القٌس  :(ِسْقط وُسْقط وَسْقط) 
 (الطوٌل)القابل 

ُخوِل َفَحوَملِ   ()ِقفا َنْبِك ِمن ِذكَرى َحبٌٍب وَمْنِزِل  ِبِسْقِط اللَِّوى َبٌَن الدَّ
ِسْقط وُسْقط : ٌُقال فً سقط الرمل وسقط النار وسقط الولد ثالث لغات"
ٌَّد ذلك قول أبً ُعَبٌد القاسم  ".وَسْقط هو ِسْقط الرمل وُسْقط وَسْقط؛ ٌعنً "()وقد أ

". ُمنقطَعه، وكذلك ِسقط المرأة فٌه اللغات الثالث
 (ما جاء فٌه ثالث لغات ِمن بنات الثالثة)     وكذلك قول ابن قتٌبة فً باب 

وسقط المرأة والنار فٌه اللغاُت . ُمْنَقَطُعه: وِسْقط الرمل وُسْقط وَسْقط؛ أي."()
 ".الثالث

د ٌْ ٌّده ابُن السِّ وكذلك سقط . َسْقُط النار، وِسْقُطها، وُسْقُطها"(:)كما أ
 ". الرمل، وسقط الولد()

وذلك قوله فً شرح البٌت التاسع والسبعٌن من  :(ُمْغَزل وِمغَزل وَمْغَزل)
 ()(الطوٌل)معلقة امرئ القٌس القابل 

ٌل والُغّثاِء فُْلَكُة ِمْغَزلِ   كأّن ُذَرى رْأِس اْلُمَجٌِمِر ُغْدَوًة ِمن السَّ
اْلُمْغَزل، واْلِمْغَزل، واْلَمْغَزل، وأكثر ما ٌقولون : وفً اْلِمغَزل ثالُث لغات"

 ".بالّضمّ  (ُمْغَزل): بالفتح فً الَغْزل، وبُنو َتمٌم ٌقولون (اْلَمْغَزل)
ٌّده قول ابن قتٌبة فً   ()(باب ما جاء على ُمْفَعل وِمْفَعل، وفٌه لغتان)وٌؤ

إال أّنه لم ٌأِت باللغة الثالثة، وجاء بها بعض العلماء ". ُمْغَزل، وِمْغَزل)و"
ُمْغَزٌل، ): ٌُقال: الفّراء: "(باب ُمْفَعل وِمْفَعل)اآلخرٌن كابن السكٌت الذي ٌقول فً 

ًُّ (وِمْغَزلٌ  ٌُقال: وقال غٌُره(. َمْغَزلٌ : )، وَحَكى الِكساب ٌُقال(َمْغَزلٌ : )ال  : ؛ إّنما 
". من الَغَزل (َمْغَزلٌ )

د الذي ٌقول فً  ٌْ  (باب المثلَّث المتَِّفق المعانً)     وكذلك ابن السِّ
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ها (ِمْغَزل)بفتحها، و (َمْغَزل)بكسر المٌم، و (ِمْغَزل): ٌُقال":() ". بضمِّ
: (َكلِمة وِكْلمة وَكْلمة)، و(َكِبد وِكْبدو َكْبد)، و(َفِخذ، وَفْخذ، وِفْخذ)

     ورد ذلك بقوله فً شرح البٌت الثامن عشر من معلقة َطَرفة القابل 
 () (الطوٌل)

ِد  لها َفِخذاِن أُْكِمَل النَّْحُض فٌهما  كأّنهما بابا ُمِنٌٍف ُمَمرَّ
: ومن قال. أخرجه على حقِّه (َفِخذ): فمن قال. (َفِخذ، وَفْخذ، وِفْخذ): قال"

أْلَقى كسرَة الخاء على الفاء فأسقَط  (ِفْخذ): ومن قال. خفََّفه فأسَقَط حركة الخاء (َفْخذ)
ٌُقال. فتحَة الفاء ". (َكلِمة وِكْلمة وَكْلمة)، و(َكِبد وِكْبد وَكْبد): وكذلك 

غ لكلِّ لغة من هذه اللغات، وجاء بلفظٌن       فنرى األنباري هنا قد صوَّ
غْتهما أّما علماء اللغة فقد أّكدوا ذلك َقبل . آخرٌن كمثالٌن لبٌان تلك القاعدة التً صوَّ
، (َعُضد: )وإذا َخفَّفُوا فقالوا فً مثل"()األنباري وبعده؛ فمنهم ابن قتٌبة الذي ٌقول 

فِخٍذ )؛ فرّبما أبَقُوا الحركَة التً أسقطوها على أول الحرف فقالوا فً (َكِبد)، و(َفِخذ)و
، ورّبما تركوا حركَة الحرف األول على (ُعْضد)و( ِكْبد)و( ِفْخذ: )(وَكِبٍد وَعُضدٍ 
".   (َعْضد)و (َكْبد)و (َفْخذ): حالها؛ فقالوا

وهذا جابٌز فً كلِّ شًء مضموم أو :()"     وكذلك المبّرد الذي ٌقول
، وفً (َفْخذٌ ): (َفِخذٍ )مكسور إذا لم ٌكن من حركات اإلعراب، تقول فً األسماء فً 

؛ (قد َعْلَم هللاُ )، و(َكُرمَ ): ؛ أي(َكْرَم عبُد هللا): وفً األفعال تقول. (َعْضدٌ ): (َعُضدٍ )
. (َعلَِم هللاُ ): أي

بفتح  (الَكِبد): والَكِبد وفٌها لغتان: ":()     وابن هشام اللَّْخمً الذي ٌقول 
وأجاز بعُض . بكسر الكاف وإسكان الباء (الِكْبد)الكاف وكسر الباء وهً أفَصُح، و

". بفتح الكاف وإسكان الباء، كما تنِطق به العاّمة (الَكْبد): اللغوٌٌن
وهو قوله فً شرح البٌت الحادي والستٌن من : (َشْرب وِشْرب وُشْرب)

 () (الطوٌل)معلقة َطَرفة القابل 
ِد  ي هامتً فً حٌاتها َمخافَة ِشْرٍب فً الحٌاِة ُمَصرَّ َذرٌنً أَُروِّ

ٌُقال" ٌُراد بكلِّهّن  (الشُّْرب)و (الشِّْرب)و (الشَّْرب): وقد  لغاٌت معناهن واحٌد، 
 ". المصدر

 :()(ما جاء فٌه ثالث لغات ِمن بنات الثالثة) ذكر ذلك ابن قتٌبة فً باب
 ".وَشِربُت الماَء ُشْرًبا وِشرًبا وَشرًبا"

 ()بقوله (باب َفْعل وِفْعل وفُْعل، بمعًنى واحد)كما ذكره ابن السّكٌت فً 
ٌُقال: ".   (َشِربُت َشْرًبا وُشرًبا وِشرًبا): أبو َعمرو؛ 

د فً  ٌْ ٌُقال:()بقوله  (باب المثلّث المتَِّفق المعانً)وكذلك ابن السِّ : و
مِ }: ، وقُريء(َشِربُت َشْرًبا وِشرًبا وُشرًبا) ٌْ مِ }و.() {َفشاِربوَن ُشْرَب اْلِه ٌْ { َشْرَب اْلِه
مِ }، و ٌْ  ()" {ِشْرَب اْلِه

وذلك قوله فً شرح البٌت الخامس والستٌن من  :(َصفوة وُصفوة وِصفوة)
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 (الطوٌل)معلقة َطَرفة القابل 
دِ  ٌَصَطفً  َعقٌلََة ماِل الفاِح  اْلُمَتَردِّ ْعتاُم الِكراَم و ٌَ  ()أََرى الموَت 

ْفوة من الشًء، وهً خٌاُره: (ٌَصَطفً)و" ٌُقال. ٌختار؛ أُِخَذ من الصَّ هً : و
". َصفوة الماء، وُصفوة المال وِصفوته
ْفو، (صْفَوة): وقولُه : " () وٌقول المبّرد فً ذلك  ، فهو فً معنى الصَّ

ٌُستعَمل الكسر، والباُب فً المصادر للحال الدابمة الكْسُر؛ كقولك َحَسُن ): وأكثر ما 
مة، كأّنها ِخْلقة ٌْ ْكبة والنِّ  ".اْلِجْلسِة والرِّ

السكٌت لتثلٌث هذا اللفظ وجوَد عالمة التأنٌث  وقد اشترط ابن
: ، فإذا تركوا الهاء قالوا(َصْفَوةُ مالً)و( ُصْفَوةُ مالً)و( ِصْفَوةُ مالً: )ٌُقال"()فقال
 ".، َفَفَتحوا ال غٌر(َصْفَو مالً)

د الذي ٌقول ٌْ (  )كما وافقه فً ذلك الشرط ابن السِّ
د الذي ٌقول  ٌْ أخذُت َصْفَوَة ): ٌُقال: "كما وافقه فً ذلك الشرط ابن السِّ

ال  (َصْفوٌ ): أي أخلَصه وأفَضلَه، فإذا حذفَت الهاَء قلتَ : الشًء وِصْفَوَته وُصْفَوَته
". غٌر

ع فً  ونالحظ هنا أّن األنباريَّ قد أشار إلى تلك الظاهرة عن طرٌق التوسُّ
ٌَّن معنى الفعل  (صفوة)الشرح، فلفظ  لم ٌكن موجوًدا فً النَّّص المشروح، وإّنما ب

ة منه حتى جاء به ُمَدلِّالً على هذه الظاهرة (ٌصطفً)  .من اسم المرَّ
ورد ذلك بقوله فً شرح البٌت الثالثٌن من معلّقة عنترة  :(َفٌم وفٌُم وِفمٌ ) 
 : ()(الكامل)القابل 

ِهرٍّ َجنٌٍب ُكلّما َعَطَفْت له  َغْضَبى اتَّقاها بالٌَدٌِن وبالَفِم 
ٌُقال" ". هذا َفٌم، وهذا فٌُم، وهذا ِفمٌ : و

ٌُقال : "()    ٌقول ابن السّكٌت ؛ (هذا َفمٌ ): ٌُقال: قال الفّراءُ . (ِفمٌ )و (فُمٌ )و (َفمٌ ): و
. (مَرْرُت بَفمٍ )و (رأٌُت َفًما): مفتوح الفاء ُمَخفَّف المٌم فً النَّصب والَخفض، تقول

، فٌُضمُّ الفاء فً كل حال، كما (رأٌُت فًُما)و (مَرْرت بفُمٍ )و (هذا فُمٌ ): منهم من ٌقول
 .( )"ٌفتحها فً كل حال

ٌد فً باب المثلث المتَِّفق المعانً بقوله  (ِفمٌ )و (َفمٌ ) : "()     كما ٌؤّكد ذلك ابُن السِّ
ه المٌَم وٌفتحها لفتحها وٌكسرها(فُمٌ )و كما ٌجعلها . ، ومن العرب َمن ٌُضّم الفاء لَضمِّ

". تابعًة لحروف العلّة فً حال اإلضافة
؛ ِمن غٌر تشدٌد المٌم، وقد (ِفمٌ )و (فُمٌ )و (َفمٌ ): وتقول : "()     وٌقول ابُن اْلَجوزي
دها بعُض الشُّعراء ".                                             شدَّ

ورد ذلك عند األنباري بقوله فً شرح البٌت التسعٌن من معلقة : (َملِك وَمْلك وَملٌِك)
: () (الوافر)عمرو بن كلثوم القابل

ٌُِقرَّ اْلَخْسف فٌنا  إذا ما اْلَمْلُك ساَم الناَس َخْسًفا  أََبٌنا أْن 
، (اْلَمْلك): وقد ٌقول بعُضهم. َملِك، وَمْلك، وَملٌِك: وفٌه ثالث لغات. اْلَملِك: اْلَمْلك"
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". (َهِرَم الرُجل): ، بمعنى(قد َهْرَم الرُجلُ ): ، بمنزلة قولهم(اْلَملِك)تخفٌف 
، كأّن اْلَمْلَك (َفِخذ وَفْخذ)؛ مثل (ملٌك، وَملِك وَمْلك)فهو  : " ()     ٌقول الجوهري

". (ملٌك)أو (مالك)مقصور من  (اْلَملِك)، و(َملِك)ُمَخفٌَّف من 
َده  ٌْ ". ذو اْلُمْلك: (اْلَمْلك واْلَملِك واْلَملٌِك): "()     وٌقول ابن ِس
وقد ورد عند الشارح من ذلك لفظ واحد وهو قوله فً شرح البٌت : ما فٌه أربع لغات

 : ()(الطوٌل)الثالث والخمسٌن من معلقة َطَرفة القابل 
ِد  راِف اْلُمَمدَّ ٌُنكروننً  وال أهُل هَذاَك الطِّ رأٌُت َبنً َغْبراَء ال 

ٌُقال هذاك الرجل قام، وذلك الرجل، وذاك الرجل، : لغاتٌ  (هذاكَ )وفً "
". وذانك الرجل

وٌبدو أّن هذه األلفاظ لٌست لُغاٍت لكلمة واحدة كما ٌقصد األنباري، وإّنما 
فحسُب،  (ذا)للتنبٌه، واسم اإلشارة هو  (هذاك)لكل منها داللة مختلفة؛ فالهاء فً 

وهنا . زابدة (ذلك)والالم فً . ـ بزٌادة الكاف ـ تكون لْلُمخاَطب البعٌد (ذاك)و
 (ذانك)؛ للمفرد البعٌد، بٌنما تكون (ذلك)و (ذاك): فٌها لغتان وهما: نستطٌع أْن نقول

فذاِنَك }: مختلفًة تماًما لداللتها على المثنَّى، ولٌس أدلَّ على ذلك ِمن قوله تعالى
بِّكَ  . ، ومعروٌف أّنهما العصا والٌد() {ُبْرهاناِن ِمْن رَّ
هً االسُم، فإذا  (ذا)للتنبٌه، و (ها)فـ  (هذا): فإْن قُْلتَ  : "()     ٌقول المبّرد

خاطْبَت ِزدَت الكاَف للذي ُتكلّمه ودلَّ الكالُم بوقوعها على أّن الذي ُتوما إلٌه َبعٌد، 
ًَ زدَت كاًفا لْلُمخاَطبة؛ ألّنك تحتاج  وكذلك جمٌع  األسماء اْلُمْبَهمة إذا أردَت التراخ

ذلكما، ُتدِخل ): وإْن ِشبَت قلتَ .. إلى أْن ُتنبَِّه ِبها اْلُمخاَطَب على ُبْعد ما ُتوما إلٌه
". (ذانك): قال فً االثنٌن (ذاك): الالَم زابدًة، فَمن قال فً الرجل

، والالُم فً (ذاك َفَعل ذاك)، و(ذلك فَعَل ذاك): وتقول: "()     وٌقول ابن السكٌت 
". (، وذانِّكَ (ذاِنكَ ): ذلك زابدةٌ، وفً االثنٌن
وتلً الذاَل والتاء فً التثنٌة عالمتها؛ فتقول فً تثنٌة : "()     كما ٌقول ابن َعقٌل 

فً الرفع،  (تانِ ): (تا)فً الجر والنصب، وفً تثنٌة  (َذٌنِ )فً الرفع، و (ذانِ ): (ذا)
ٌَُثنَّ من أسماء اإلشارة. (تا)و (ذا)فً الجر والنصب، بحذف ألف  (َتٌنِ )و غٌُر  ولم 

". هذٌن اللفظٌن
   

وذلك قوله فً شرح البٌت  :(ُربَّ وُرَب وَربَّ وُربََّت وُرَبتَ ):ما فٌه خمس لغات
 : ()(الطوٌل)العاشر من معلقة امرئ القٌس القابل 

ٌَّما ٌوٌم بدارِة ُجْلُجِل  أال ُربَّ ٌوٍم لََك ِمْنُهنَّ صالٍح           وال س
: فٌها لُغات، أفصحهّن َضمُّ الراء وتشدٌد الباء قال هللا عز وجل (ُربَّ )و"

َودُّ الذٌَن َكَفُروا لَو كاُنوا ُمْسلِِمٌنَ } ٌَ ومن العرب َمن ٌُضمُّ الراء   ... (){ُربَّما 
ٌُخّفف الباء فٌقول َودُّ الذٌَن َكَفُروا}: قرأ أهل الِحجاز. (ُرَب رجٍل قابم): و ٌَ ... {ُرَبما  

د الباء، فٌقول ٌَُشدِّ ، ومن (َربَّ رجٍل قابم): ومن العرب َمن ٌفتح الراء ِمن ُربَّ و
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د الباء؛ فٌقول ٌُشدِّ ٌُدخل معها تاًء للتأنٌث و وٌجوز أْن . (ُربََّت رجل قابم): العرب من 
".  (ُرَبَت رجل قابم): ُتخفِّفها فتقول

ٌُالحظ  (ُربَّ )ذكر األنباري هنا لــ خمَس لغات، ولكن بالبحث فً كتب اللغة 
َده ٌْ : (َربَّتَ )و (ُربَّتَ )و (َربَّ )و (ُربَّ )و : "()أّن لها أكثر ِمّما ذكر ؛ فٌقول ابُن ِس

ٌَُجرُّ ِبها ٌُقال. كلمة تقلٌل  َربََّت )، و(ُربََّت رجل)، و(َربَّ رجلٍ )، و(ُربَّ رجل قابم): ف
ٌُقال. (رجل ٌَُخفَُّف كلُّ ذلك ف وكذلك (. َرَبَت رجل)، و(ُرَبَت رجلٍ )، و(ُرَب رجلٍ : )و
، (ُرَبَتما)، و(َربََّتما)، و(ُربََّتما)وكذلك . بالفتح (َربَّما): وبعُضهم ٌقول. (ُربَّما)
". والتقلٌل فً كل ذلك أكثُر كالمهم. (َرَبَتما)و

 (ُربَّ ): ، وفٌها ِستُّ لغات(ُربَّ )و : "()كما ٌقول ابن هشام اللَّْخمً
دة، و ، بالتَّشدٌد أًٌضا (ُرَبَتما)، و(ُربََّتما)، و(ُرَبما)، و(ُربَّما)ُمَخفََّفة، و (ُربَ )ُمَشدَّ
". والتخفٌف

ٌّان األندلسً ، (ُربَّتْ )، و(ُربُّ )، و(ُربَّ ): ولغاُتها : "()وكذلك ٌقول أبو ح
فهذه عشر ". (َربْ )، و(ُربْ )، و(ُرَبتْ )، و(ُربَ )، و(َربَّتْ )، و(َربَّ )، و(ُربَّتا)و

. لغات
 (ُربَّ )فً  : "()فً حٌن لم ٌذكر لها الزوزنً سوى ست لغات بقوله

، (ُربَّة): ، ثم تلحق التاء؛ فتقول(ُربَ )، و(ُربْ )، و(َربَّ )، و(ُربَّ ): لغات وهً
 . ()وقد أحصى لها الحسُن بن القاسم اْلُمرادي سبَع عشرَة لغةً ". (ُربَّتَ )و

وذلك قوله فً شرح البٌت الرابع : (ُتراٌب وَتوَرٌب وَتٌَرٌب وَتْوراٌب وَتْرباءُ )
: () (الطوٌل)والستٌن من معلقة َطَرفة القابل 

ِد  َترى ُجْثَوَتٌِن ِمن ُتراٍب علٌهما صفابُح ُصمٌّ ِمن َصفٌٍح ُمَنضَّ
ٌُقال" ".  ُتراٌب وَتوَرٌب وَتٌَرٌب وَتْوراٌب وَتْرباءُ : و

َرب)، و(التُّراب)و: "ٌقول ابن درٌد فً ذلك ٌْ كلُّه من أسماء  (التَّوَرب)، و(التَّ
َرباء): وقد قالوا. التراب ْرباء)، و(التُّ ". (َفْعالء)، و(فَُعالء)، فً (التَّ

، (َتْورابٌ )، و(ُترابٌ ): التراب فٌه لغات: " ()كما ٌقول الجوهري
َربٌ )، و(َتْوَربٌ )و ٌْ رابٌ )، و(َتْرباءُ )، و(ُتْربةٌ )، و(ُتْربٌ )، و(َت ٌْ ٌَبٌ )، و(َت  ،(ِتْر
وهذه عشر لغات ". (َتِرٌبٌ )و

َده عشر لغات بقوله ٌْ  (التُّراب)، و(التُّْرب) : "()كما ذكر لها ابُن ِس
َرباءُ )، و(التَّْرباء)و َرب)، و(التُّ ٌْ راب)، و(التَّ ٌْ ، (التَّوراب)، و(التَّوَرب)، و(التَّ
ٌَبُ )و ". ، وكلُّه واحد(التَِّرٌب)، و(التِّْر

د ذلك أًٌضا قول ابن هشام اللَّْخمً والتُّراب وفٌه خمُس  : "()كما ٌؤكِّ
رابٌ )، و(َتْورابٌ )، و(ُترابٌ ): لغات ٌْ : وحَكى أبو علً. (َتٌَربٌ )، و(َتوَربٌ )، و(َت
ْرباءُ ) ٌَبُ )، و(التُّْربُ )، و(التَّ ".       ؛ فتأتً ثمانً لغاتٍ (التِّْر

وهو قوله فً شرح البٌت الثانً من معلقة :  (َشمال): ما فٌه ستُّ لغات
  :()(الطوٌل)امرئ القٌس القابل 



شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لألنباري : في كتاب (لُغةُ الكلمة)
 

 23 (2014  مارس–يناير) 42المجلد - دوليات آداب عين شمس 

ٌَعُف َرْسُمها لِما نَسَجْتها ِمن َجُنوٍب وَشْمأَِل   َفُتوِضَح فاْلِمْقراِة لم 
ْمأل ستُّ لغاتٍ "  (َشْمأل)بإثبات األلف ِمن غٌر همزة، و (َشمال): وفً الشَّ

 ()(المنسرح)قال الشاعر . بإثبات همزة قبل المٌم (شأمل)بإثبات همزة بعد المٌم، و
 :

وهبَّت الشأمُل البلٌل وإْذ  بات كمٌُع الفتاِة ُملتِفعـا 
وقال عمر بن . بفتح الشٌن والمٌم ِمن غٌر إثبات ألف وال همزة (َشَمل)و
 : ()أبً ربٌعة

ًِّ كالِخلَِل  لَِل  وَمْغنى الح ألَم َترَبْع على الطَّ
َملِ   ُتَعّفً َرْسَمـه األروا  ُح مرُّ َصًبا مع الشَّ

: () (الطوٌل)قال الشاعر . ، بفتح الشٌن وإسكان المٌم(َشْمل)و
ْت علٌها كلُّ نافجٍة َشْمِل  أَتى أَبٌد ِمن دون ِحدثاِن عهدها وجرَّ

.  بإثبات الواو (َشمول)و
ٌُقال: "()     فقد ذكر األنباريُّ ستَّ لغات لهذه الكلمة؛ ٌقول المبّرد   (الشَّمال): و

ٌُقال  ،  (شاَملٌ )، و(َشْملٌ )، و(َشَملٌ )، و(َشْمأَلٌ )، و(شأَْملٌ )، و(َشمالٌ ): على لُغاٍت ِستٍّ
". غٌر مهموز

باب ما جاء فٌه خمُس لغات من )     وَورَدْت منها خمس لُغاٍت عند ابن قتٌبة فً 
ْمأَل)، و(الشَّمال): " ؛ هً()(حروف مختلفة األبنٌة ، (الشَّْمل)، و(الشأَْمل)، و(الشَّ

التً  (الشَِّمل)، و(َشمول)، و(شاَملٌ ): ، وٌكون قد أهمل ثالث لغات هً"(الشََّمل)و
. ستأتً فٌما بعدُ 

 ًّ      ومن الشُّّراح َمن ذكر هذه اللغات ـ أعنً التً ذكرها األنباري ـ كالزوزن
، (شأَْملٌ )، و(َشْمأَلٌ )، و(َشمالٌ ): فٌها ستُّ لغات (وَشْمأَل): قوله : "()بقوله
 ، فقد تبع كل منهما فً ( )، كما ذكرها التبرٌزي(َشَملٌ )، و(َشْملٌ )، و(َشمول)و

ٌِّْنها ابُن النّحاس ٌَُب  . ()ذلك األنباري، ولم 
وتكون منها خمُس لغاٍت  : "()     بٌنما لم ٌذكر ابُن فارس ِسَوى خمِس لغاٍت بقوله

أَْمل)، و(الشََّمل)، و(الشَِّمل)، و(الشَّمال): نحو ، وٌكون قد انفرد هو (الشَّْمل)، و(الشَّ
ٌُِحْط بكل لُغاتها ـ؛ وهً .  (الشَِّمل): اآلخر بذكر لغة أخرى ـ وإْن لم 

 
     وبناًء على ذلك نستطٌع أْن نقول بأّن لهذه الكلمة تسَع لغات؛ ألّن األنباري ذكر 

، كما أهمل المبّرد لغًة تكون ثامنًة؛ (شاَملٌ ): ِسّتًا وأهمل واحدة تكون سابعًة؛ وهً
: ، وجاء ابُن فارس ِبلَُغٍة لم ٌذكْرها غٌره فتكون تاسعًة؛ وهً(َشمول): وهً
. (الشَِّمل)

وذلك قوله فً شرح البٌت العشرٌن من معلقة الحارث بن ِحلِّزة :(ُرْغَوة)
 : ()(الخفٌف)القابل 

ِمن ُمناٍد وِمن ُمِجٌٍب وِمن َتصـ ــهاِل َخٌٍل ِخالَل ذاَك ُرغاُء 
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غاءُ  " َغى. ُرغاُء الخٌِل واإلبل: والرُّ ٌُكَتب : والرُّ َجْمع ُرْغَوٍة اللَبن، مقصور 
ٌُقال (الرغوة)و. بالٌاء غاوة، : فٌها ِستُّ لغات،  غوة، والرَّ غوة، والرِّ غوة، والرُّ الرَّ

غاوة غاوة، والرِّ ". والرُّ
َرْغَوةُ اللبن، وِرْغَوةٌ، : "() (باب ما جاء فٌه ستُّ لُغات)     ٌقول ابُن قتٌبة فً 

ةٌ  ٌَ ". وُرْغَوةٌ، وُرغاوةٌ، وِرغاوةٌ، وُرغا
َرغوةُ اللبن، وُرغوُته، وِرغوُته، وُرغاوُته، : "()وٌقول ابن سٌَده 

".  َزَبُده: وِرغاوُته، وُرغاٌُته، وِرغاٌُته، كلُّ ذلك
ْغوة، وفٌها ستُّ لغات : "()كما ٌقول ابُن هشام اللَّخمً ، (ُرْغَوة ):والرُّ

ةٌ )، و(ُرغاوةٌ )، و(َرغوةٌ )، و(ِرغوةٌ )و ٌَ ةٌ )، و(ُرغا ٌَ ". (ِرغا
 (ُرغاَوُته)، و(ِرغاَوةُ اللبن): ٌُقال: "ونقل ابُن السكٌت عن الفّراء

ُته)و ٌَ ةً )قال ولم أسمْع . (ُرغا ٌَ ، (ُرغوةٌ )، و(ِرغوةُ اللبن)وهً  ". "()(ِرغا
. () "(َرغوةٌ )و

ْض لذلك أحٌد من الشُّّراح فً أثناء شرح هذا البٌت كابن  ولم ٌتعرَّ
وزنً()النّحاس .  فً شروحهم() ، والتَّْبرٌزي () ، والزَّ

وذلك قوله فً شرح البٌت الثامن من معلقة الحارث بن :(هٌهاَت هٌهاتَ ) 
: () (الخفٌف)ِحلِّزة القابل 

الُء  ْرُت ناَرها ِمن َبعٌٍد ِبَخَزاَز َهٌهاَت ِمنَك الصِّ فَتَنوَّ
ٌُقال" ٌُقال. بكسر التاء فٌهما مع التنوٌن (هٌهاٍت هٌهاتٍ ): و هٌهاًتا ): و
.  بنصبهما مع التنوٌن (هٌهاًتا

ٌُقال  : ()(الطوٌل)وأنشد الفّراء . (أٌهاَت أٌهاتَ ): و
فأٌَهاَت أٌهاَت الَعقٌُق وَمن به وأٌهاَت َوْصٌل بالعقٌق ُتواِصلُه 

ٌُقال ". بالرفع مع التنوٌن (هٌهاتٌ )بالرفع بغٌر تنوٌن، و (هٌهاتُ ): و
بٌنما لم ٌذكر لها ابن النّحاس ِسَوى أربِع لغات وسّماها ثالث لغات وحٌن 

َدها كانت أربًعا؛ فقال من العرب َمن ٌبنٌها : ثالث لغات (هٌهات)وفً  : "()عدَّ
ُنها وهً مفتوحٌة، ومنهم من ٌبنٌها على الكسر  ٌَُنوِّ على الفتح بغٌر تنوٌن، ومنهم من 

ُنها وهً مكسورةٌ  ٌَُنوِّ . ()" بغٌر تنوٌن، ومنهم من 
ٌّان األندلسً سّتًا وثالثٌن لغًة بقوله ، (َهٌهاتَ ) : "()وقد ذكر لها أبو ح

ٌَهانَ )، و(هاٌهاتَ )، و(أٌَهانَ )، و(َهٌهانَ )، و(أٌَهاتَ )و ، كلُّ واحدٍة من هذه الستة (آ
نٌة، فتلك ستٌة  نٌة، وغٌُر ُمَنوَّ مضمومُة اآلِخر، ومكسورته، ومفتوحُته، وكلُّ واحدٍة ُمَنوَّ

". وثالثون وجًها
ْق إلى ذلك الزوزنً وال التبرٌزي فً شرحٌهما  . ()ولم ٌتطرَّ

ورد من ذلك عند األنباري لفٌظ واحد بقوله فً شرح البٌت الرابع : ما فٌه تسع لغات
 :     ()(الطوٌل)والخمسٌن من معلقة امرئ القٌس القابل 

ٌُل ِمن َعِل  ُه السَّ ِمَكرٍّ ِمَفرٍّ ُمْقِبٍل ُمْدِبٍر مًعا  كُجْلُموِد َصْخٍر َحطَّ
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ٌُقال" ، (ِمن ِعْلوَ )، و(ِمن َعْلوُ )، و(ِمن عال)، و(ِمن َعلُ )، و(ِمن َعلِ )، و(ِمن َعلٍ ): و
". (ِمن ُمعال)، و()(ِمن عاٍل )، و(ِمن َعْلوِ )و

َده بقوله ٌْ وأَخَذه ِمن َعَل، وِمن َعُل، قال  : "()وقد أورد هذه اللغات ابُن ِس
كوه ألّنهم ٌقولون) : ()سٌبوٌه فٌُجّرونه وٌجعلونه بمنزلة اْلُمتمكِّن،  (ِمن َعلٍ ): حرَّ

كوا  ِمن )، و(ِمن عال): ، وقالوا(ابدْأ بهذا أّولُ ): حٌن قالوا (أّولُ )فحّركوه كما حرَّ
: ()( الكامل)؛ قال أعَشى باهلة (ِمن عاٍل وُمعالٍ )، و(عْلوُ 

إّنً أََتْتنً لِساٌن ال أَُسرُّ ِبها  ِمن َعْلُو ال َعَجٌب منها وال َسَخُر 
ٌُْرَوى  (من علِ )األُولى : ولو أّنهما اختلفا فً لغتٌن". (َعْلوَ )و (ِمْن َعْلوِ ): و

أوردها ابن سٌده وأهملها  (من َعلَ )أوردها األنباري وأهملها ابن سٌده، والثانٌة 
. األنباري، فٌكون بذلك لهذه الكلمة عشر لغات
أي من فوق،  (ِمن َعلِ ): وقولُه : "()وذكر لها الزوزنً سبَع لغات فقال

ها  (ِمن َعلو)مضمومة الالم، و (أتٌُته ِمن علُ ): ٌُقال: وفٌه سبع لغات بفتح الواو وضمِّ
ًْ )وكسرها، و مثل  (ِمن ُمعال)، و(قاٍض )مثل  (ِمن عالٍ )بٌاء ساكنة، و (ِمن َعل

ٌُقال(معاد) ". (ِمن عال): ، ولغة ثامنة 
 

 
 
 
 
 

 
 الخاتمة
 

ٌِّن لنا بعض النتابج والتً منها :      وبعُد فإن خاتمَة هذا البحث ُتَب
أّن األنباري قد سلك مسلك العلماء اللغوٌٌن فً بٌان لغات الكلمة، كما أشرنا  .1

 .إلى أقوال غٌره من المصادر
ٌُهِمل كلمًة لها أكثُر من لغة إالّ وجاء ِبها، وذلك حسب ما َوَرد فً  .2 كان ال 

 .المعاجم العربٌة وكتب اللغة األخرى
عة ابتداًء بالقرآن الكرٌم ثم الشعر فالحدٌث  .3 أكثر الشارح من الشواهد اْلُمتنوِّ

ا بأقوال صاحبه وأدلّته ًٌّ  .الشرٌف، ِمّما جعل الكتاب غن
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ٌََّز عن غٌره من الشُّّراح باالّتساع فً هذه الظاهرة، وذلك مثل لغة  .4 أّنه قد َتم
 .(ِمن َعلِ )، و(ُرغوة)

 .اعتمد على القراءات القرآنٌة كثًٌرا فً دعم وجود هذه الظاهرة .5
قد ٌأتً بلغة لكلمة لم َتِرْد فً البٌت المشروح؛ وإّنما ٌستنبطها بطرٌقته  .6

. فٌما فٌه ثالث لغات (َصفوة): الواسعة فً الشرح، وذلك نحو لغة كلمة
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 .م1990 .4: ط .بيروت–  لمماليين العمم دار. يوسف زكريا
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شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لألنباري : في كتاب (لُغةُ الكلمة)
 

 29 (2014  مارس–يناير) 42المجلد - دوليات آداب عين شمس 

مؤسسة . محمد أحمد الدالي. د: تح. (ىـ285ت).  ألبي العّباس محمد بن يزيد المبّردالكامل -26
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. 1ط. دار الصحابة لمتراث بطنطا. جمال الدين محمد شَرف: تح  (ىـ324ت )البغدادي 
. م2007/ىـ1428

ترتيب . (ىـ170ت ). الخميل بن أحمد الفراىيدي(مرتًَّبا عمى حروف الُمْعَجم)كتاب العين  -29
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. م1980/ىـ1400. دمشق. الفكر
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. م1979/ىـ1399. دار الفكر
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