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 "ئاشتقَاق "طي
 

 األستاذ محمد بن عمر بن عبدالرحمن العقيل

 أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري

 المملكة العربية السعودية

دعوت في كتاابي االلةاة العربياة باين القاعادم والمإاالم جلاع معماه علاع ما    
 كتاب امقاييس اللةةم البن فارس يوحد أصوله، ويستوعب كل مفردات اللةة.

إير من مباحإي وماه الضارورم لاذلبأ باالن االقاتقاع المع اوي لاه وأوضحت في ك
يحقع بمعمه تطبيقي ذي أصول وقواعد واضحة، وأ ه تحريات متفرقة فاي مم ارم ابان 
درياااد، والعاااين، وت اااذيب اللةاااة، وأسااااس البرااااة، ومفاااردات الراااااب، وكتاااب االقاااتقاع 

 التطبيقية ككتاب ابن دريد، وكتب التفسير والقروح.

 بحامة جلع معامه تطبيقية لمعا ي الصيغ والروابط.بل  حن 

ودرماااات فااااي تحقيقاااااتي علااااع تساااامية التصااااري  اللفظااااي تحااااوير  جلااااع صاااايغ 
 سهِّ ذلب اقتقاقا ، ألن االقتقاع جحداث اسه لمع ع مديد.أالمسموعة، وله 

بمع ااااع أن االقااااتقاع قاصاااار علااااع توليااااد المعااااا ي المما يااااة واالصااااطرحية 
 االحقيقيم. لمع ع األولين االعرفية العامة م

وك ااات أت اااول هاااذت التالصااايرت بالدراساااات التطبيقياااة كلماااا سااا حت الفرصاااة. 
واقاتقاع اسااه طياا أ ماان إ اياا مباااحإي التاري يااة اهتبلاات ما ب اا اللةااوي فساالكته فااي 

  مط الدراسات التطبيقية اآل فة الذكر.
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 عله، وقد درج القدام علع أن يقولواأ األسماء ال تعلل. ي وط

هذا صحيح بال سبة آلحاد االستعمال، فمن يسامي ولادت الياوه طي اا  قاد يكاون و 
 عارفا  ومه االقتقاع، ومن إه يعله سبب تسميته ولدت طي ا .

 وقد يكون سّمات مبا تة ومصادفة فيصح في حقهأ أن األسماء ال تعلل. 

ي ي ع اع التاار أما االسه ع ادما أطلاع علماا  أول مارم فار باد أن يكاون معقاول الم
 تراضا  من لةة أ رى، أو أن يكون مقتقا  من مع ع لةوي.بالن يكون اق

ول ذا ع اي بعاا العلمااء باقاتقاع األعاره كاألصامعي وابان درياد فاي كتابي ماا 
 ااالقتقاعم واابن م يم في المب  ، وال ماج في كتابه ااقتقاع أسماء اللهم. 

قاع ويتحرو ااه بمسااالب ومؤصاالو اللةااة وباحإوهااا ودارسااوها يتومسااون ومااه االقاات
 است باطية ت تل  درمات الق اعة ب ا بين الظن واليقين.

وقااااد بي اااات فااااي كتااااابي اآل اااا  الااااذكر أن المع ااااع الحقيقااااي المااااام  يعتمااااد فااااي 
استكقافه علع االستقراء أكإر من االعتماد علع ال قل، وأن االستقراء الصحيح يوصل 

 .م 4اجلع يقين أو رمحان

 جلع التصري  اللفظي لطيعء، واالقتقاع المع وي.وعلع هذت األسس أعود 

وقبل تبيان اقتقاع اسه اطي م أحب أن أذكر داللة هذا االسه م ذ ا تقاار ذرياة 
 طي  وات اذت رم  لما هو أعظه من طي .

 سره، وكا ت طي  من أق ر القبا ل .لقد ات ذ رم ا  قبل الإ 

تاي كاان ل اا قاالن كبيار قبيال قال الادكتور ماواد علايأ يقبيلاة طيا  مان القبا ال ال
 سره.الإ 

 
                                                 

 .41ة بين القاعدم والمإال صم ا ظر اللةة العربي4ا
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 .م 2اولعل ا كا ت من أق رها قبل الميرد، وفي القرون األولع للميردي

ودلياال هااذت القاا رم أن كلمااة طياا  تساااوي كلمااة عاارب ع ااد عاادد ماان األمااه علااع 
 هذا ال حوأ

 .م 3اطيايا بمع ع عرب ع د السريان -4

 .م 1اوطيايا وطياية -بتقديد الياء –وع د علماء التلمود من العبرا يين طّيعا 

قااال الاادكتور مااواد وقااد قاااعت هااذت التساامية قاارب الماايرد، وا تقاارت فااي القاارون 
 .م 1ااألولع للميرد كما تبين ذلب من الموارد السريا ية والموارد الي ودية

 يأطلع العبرا يون اسه طيعة وطياية علع العرب محاكاام لب اي ااره، فتماد وقالأ
 .م 1ايوفي كتابات العبرا يين المدو ة في القرون األولع للميرد، لتلموداللفظة في ا

وهذا ال ي في أن الي ود قد يطلقون طيعة، وطيية وطياياة علاع قبيلاة طيا  ذات اا 
أصل هذت  ألن ب ي طي  عرب دا لون في التسمية العرفية الره والعبرا يين، وألن طي ا  

 التسمية العربية.

المااراد  اصااة طياا  ال عمااوه العاارب مااا ذكاارت الاادكتور  وممااا يقااعر برمحااان أن
مواد عن كتاب قمعون الذي هو من بيت أرقاه حيث ذكر طيايا ح با اح فام ومعدايا 

 في معسكر الم ذر الإالث ملب الحيرم.

 .م 1اوطيايا هه األعراب القماليون، ومعدايا هه معد
                                                 

سااره 2ا وا ظاار بحااث العاارب للاادكتور مااواد علااي بمملااة الرسااالة عاادد  1/242م المفصاال فااي تاااريب العاارب قباال الإ
 .4331ها ص 4311س ة  112

أ يجن ب ي جره والفارس أطلقاوا علاع العارب عموماا  كلماة طياياة اطياايوم 8/121وفي المفصل  1/242م المفصل 3ا
 من أصل طي ي.

 .8/121و 4/34م المفصل 1ا
 .4/32م المفصل 1ا
 .4/112م المفصل 1ا
 قالأ وكما يف ه أيضا  من  ص مريةان. 2/121م المفصل 1ا
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 وقال الدكتور مواد في موض  آ رأ

األرقاااميأ أن فااي مملااة ماان كااان فااي معسااكر الم ااذر و مااد فااي رسااالة قاامعون 
 الإالث طياية ح بة ومعدايةأ أي طي  ومعد.

د بطياياااة األعاااراب، فقاااد كا ااات تطلاااع ب اااذا المع اااع فاااي هاااذا صاااواألالاااب أ اااه ق
 .م 8االع د

قاال أباو عباادالرحمنأ اقتاران معااد وح فياة ما  طيايااة فاي السااياع يارمح أن المااراد 
 طي .بطياية في هذا الموض  ب و 

 وحيإما أطلقوا ترمح أن المراد ب ه عموه العرب.

 أوقال الدكتور مواد

يويذكر التلمود أن األعراب طيية اطبايةم المماورين لموض  صقو ية طلبوا مان 
 .أن يذبحوا ل ه ذبا ح في مقابل جعطا  ه لحوم ا وملودها -وهه ي ود –أهله 

 باب ه.أما دم ا فيمم  ويعطع لألعراب، وذلب لتقديمه ألر 

 .م 2اوكا ت عادت ه تلطيب أص ام ه بده القرابيني

 وقالأ

 يوقد عر  األعراب بطييعة في التلمودي.

                                                 

 .3/413م المفصل 8ا
 .4/111م المفصل 2ا
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أمااا السااريان والمااوارد الي وديااة األ اارى المدو ااة بالسااريا ية، فقااط أطلقااوا وأطلقاات 
لكلماااةأ طييعاااة اعلاااع األعاااراب لفظاااة طيياااة اطياياااام، وذلاااب ب ساااقاط حااار  العاااين مااان 

 ، هو اطي م اسه القبيلة العربية المعروفة.م 41ال واحدوالكلمتان من أص

وقااد كا اات فااي أياااه تاادوين التلمااود ماان أقااوى وأقاا ر القبا اال العربيااة حتااع الااب 
 اسم ا سا ر أسماء القبا ل، فالطلع علع كل عربي كا ن ما كان.

وأطلقت لفظة اعربايةم في كتاب من كتب التلمود، علع العرب الم ارعين الذين 
 علع مقربة من افومبديإةم.استقروا 

ت عاوا ما ارا الي اود بماا في اا وذكر التلمود أن أول ب العارب الما ارعين كاا وا قاد ا 
ب يااة وأماارب، وأقاااموا ب ااا، ول ااذا الساابب فقااد ذهااب الي ااود جلااع حباارهه وقاضااي ه ماان أ

اابيااهم، وطلباااوا م اااه جعطااااءهه وإااا ع تمّلاااب أ ااارى، حتاااع يكااون فاااي جمكاااا  ه مرامعاااة 
 إبات ملكيت ه ألمرك ه التي ا ت عت بالقوم م  ه.لإ  السلطات

وقاد  ا ح ي اود مان فلساطين جلااع الحماا ، فساك وا وادي القارى حتاع   لاوا يإاارب، 
 .م 44اوذهب قسه م  ه جلع اليمن

كتب الدكتور مواد علي مقالة بحث عن العرب ذكر في ا كلمة يماتوعربتيي  -2
رن الإاامن قبال المايرد بمع اع أرا وهي  ص آقوري اصطلح به علع العرب فاي القا

 .م 42االعرب

ويااارى الااادكتور أن كملاااة طياياااا تحولااات جلاااع تاماااب ع اااد الفااارس بتحريااا  ير اااه 
 .م 43الةت ه

                                                 

م ال يبعد أن العين بدل من ال م م، وأن األصال طيي اة، ويكاون االساه  قال عان عارب يقلباون ال ما م عي اا . وهاذا 41ا
بدا تقلاب ال ما م  –حتاع هاذت اللحظاة  –ل مق ور فاي لةاة العارب لقارب الم ارمين. وال تا ال قبا ال مان  ماد الإ

 عي ا  فتقول عن المساللةأ مسعلة.
 .4/114م المفصل 44ا
 .4331ها ص4311س ة  132م مملة الرسالة عدد 42ا
 .4331م مملة الرسالة العدد السابع ص43ا
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 وقد أبع عليه كاتب من ال م  رم  السمه بحرو  اح . ه. ا.م وقالأ

يطلع الفرس هذت األلفاظ الإرإة يتاميبي ويتاوبي ويتاويي علع المةول الذين 
جيااران فبةااداد فااي القاارن الساااب  ال مااري، ويطلقو  ااا أيضااا  علااع بعااا القبا اال  ااا وا

 القمالية في جيران فيقولونأ يترب تاميبي.

وأما العرب فيعرفون ع د الفرس ب ذت اللفظة يتا يي ومع اها حرفيا  يصحراويي 
 جذ جن لفظة يتا ي تع ي في اللةة الفارسية األرا المقفرم ال الية.

هااذت اللفظااة العاارب بااال  ه قااوه يصااحراويوني أطلااع علااي ه الفاارس ولمااا اقاات ر 
اء ال ساابة فقااالوا يتااا يي فالمصاادر الااذي اساات د عليااه الاادكتور بعااد أن أضااافوا جلي ااا ياا

 .م 41ا اط ، ب اء علع هذا، ألبتة
 أن العرب من ذرية تاج بن فروال المد الراب   م 41اويدعي حم م األصف ا ي

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .14ها ص4311س ة  113م الرسالة عدد 41ا
هااام مقاا ور بتعصاابه للفاارس. ألاا  الباان بويااه كتابااه يال صااا ص 311-281م حماا م باان الحساان األصااف ا ي ا41ا

والموا  ااة بااين العربيااة والفارساايةي. فتعصااب للةااة الفاارس. وماا   هااذا كااان عااواه أصااب ان يساامو ه بااا   ال ااذيان 
 .1/18ومعمه المؤلفين  2/312لكإرم تصا يفه و وضه في كل فن. ا ظر ع ه األعره 
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 ، ول ذا سموا تاميان.م 41ارسبللملب الفارسي بيوا
                                                 

م هااو المعاارو  ع ااد العاارب بالضااحاب، وقااد ماادح أبااو تماااه األفقااين فااي ا تصااارت علااع بابااب ال رمااي فضاااهع 41ا
 بابب بالضحاب في قولهأ

 بالعالمين وأ ت أفريدون  بل كان كالضحاب في سطواته
هاذا قايء أقوال األ باريين عن الضحاب وعلاع بقولاهأ ي 322-3/324وبين التبري ي في قرحه لديوان أبي تماه    

ادار  221-4/223أ ذت الطا ي من سير الفرس وهي كإيرم الكذبي. وتكله ع ه المسعودي في ماروج الاذهب 
الفكاارم وقااالأ يوهااو الاادت آب. وقااد ت ااو ا فيااهأ أماان الفاارس كااان أه ماان العااربف وذكاارت المسااعوديأ أيضااا  فااي 

مان األ د. وقاد ذكرتاه القاعراء فاي  وقالأ يواليما ية من العرب تدعي الضاحاب، وتا عه أ اه 11-11الت بيه ص
سره، فافت ر به أبو  اواس الحسان بان هاا   ماولع ب اي حكاه بان ساعد العقايرم فاي قصايدته التاي هماا في اا  الإ
قبا ل   ار بالسرها وافت ر بقحطان وقبا ل ا، وهي قصيدته المق ورم التي أطال الرقايد حبساه بسابب ا، وقيال ج اه 

 حدت ألمل ا وأول اأ
 عفااااااااااااااااااااااااااااااااات وايرهاااااااااااااااااااااااااااااااااالسااااااااااااااااااااااااااااااااات لااااااااااااااااااااااااااااااااادار 

 فاااااااااااااااااااااااااااااااااا حن أرباااااااااااااااااااااااااااااااااااب  اااااااااااااااااااااااااااااااااااعط ول ااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 وكااااااااااااااااااااااااااااان م ااااااااااااااااااااااااااااا الضااااااااااااااااااااااااااااحاب يعباااااااااااااااااااااااااااادت اهم

 

 ضااااااااااااااااااااااااربان ماااااااااااااااااااااااان قطرهااااااااااااااااااااااااا وحاصااااااااااااااااااااااااب ا
 صااااااااااااااااااااااااا عاء والملاااااااااااااااااااااااااب فاااااااااااااااااااااااااي محارب اااااااااااااااااااااااااا
 ال اباااااااااااااااااااااااااال والطياااااااااااااااااااااااااار فااااااااااااااااااااااااااي مسااااااااااااااااااااااااااارب ا

 

 وفي ا يقول ي مو   ارا أ
 وكق  الستر عن مإالب ا         واه    ارا وافر ملدت ا

 وقد رد عليه قصيدته هذت مماعة من ال  ارية.
ذهااب كإياار ماان ذوي المعرفااة بال بااار األمااه السااالفة وملوك ااا جلااع أن الضااحاب كااان ماان أوا اال ملااوب الكلاادا يين وقااد 

 ال بطي.
 أ81قال أبو عبدالرحمنأ رواية الديوان ص 

 باااااااااااااااااااااال  حاااااااااااااااااااااان أرباااااااااااااااااااااااب  اااااااااااااااااااااااعط ول ااااااااااااااااااااااا
 وكاااااااااااااااااااااااان م اااااااااااااااااااااااا الضاااااااااااااااااااااااحاب يعبااااااااااااااااااااااادت اهم

 

 صاااااااااااااااااااااااا عاء والمسااااااااااااااااااااااااب ماااااااااااااااااااااااان محارب ااااااااااااااااااااااااا
 ال ا اااااااااااااااااااااااال والااااااااااااااااااااااااوح  ماااااااااااااااااااااااان مسااااااااااااااااااااااااارب ا

 

-421ديوان ال ا ال باالمتكبر. والصاواب أ اه ال ابال بالبااء. قاال ابان المعا  فاي طبقاات القاعراء ص وفسر  اقار الا
 أ428

يوأمااا قولااهأ وكااان م ااا الضااحابأ فاا ن الضااحاب كااان رماار  بعيااد الصااوت، كإياار العما ااب، والعمااه تدعيااه، وذلااب 
عربتااه العاارب فقالااتأ الضااحاب، وا  مااا حااع، وكااان اساامه بالفارسااية أ دهااا، ومع اااتأ القااين أل ااه كااان قااريرا  رديااا ، ف

كا ات أماه قحطا يااة، فادعتاه الايمن لااذلب، والعارب تا عه والعمااب أيضاا  أن المان كا اات تطيعاه وأن الاوح  كا اات 
 تاللفه وتال س به، فذلب قولهأ

 ا ابل والوح  في مسارب ا  وكان م ا الضحاب يعبدت الا
 يع ي بال ابل المن.ي.

 دهاااابأ االساااه األصااالي للضاااحاب. أ دهااااث إعباااان كبيااار، وإعباااان أساااطوري. أ يا13وفاااي المعماااه الاااذهبي ص   
وقااالأ يهااو الضااحاب الحميااريي.  112أ دهااابأ اسااه الضااحاب ذي الإعبااا يني. وا ظاار عاان بيوارسااب المعااار  ص

 .238وأ بار الدول للقرما ي ص 1واأل بار الطوال ص
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آبأ اقتقاقه اسه لعقد العقرم، وآب اسه لآلفة، والمع ع  ەآب د ەيبيوارست د قالأ
 أ ه كان ذا عقر آفات أحدإ ا في الد يا، وليس هذا موض  ذكرها.

وهااذا لقااب فااي   ايااة القاابح، فلمااا عربااوت صااار فااي   ايااة الحساان ألن دت آب لمااا 
بااااه يساااامع فااااي كتااااب العربيااااة وهااااو بيوراساااا  باااان ، و م 41اعاااارب ا قلااااب جلااااع ضااااحاب

دت سااارت بااان تااااج بااان فاااروال بااان سااااميب بااان مقاااع بااان اارو داسااا  بااان ريكااااون بااان مااا
 كيومرث.

 وتاج مدت الذي صار العرب من ولدت، ولذلب قيل ل ه تامياني.

 وقال الدكتور مواد عليأ

يواساااتعملت ال صاااوص الف لوياااة لفظاااة تامااااب فاااي مقابااال عااارب كماااا اسااااتعملت 
 رسية لفظة تا ي ب ذا المع ع أيضا .الفا

 واستعمل األرمن كلمة تمب في مع ع عرب ومسلمين.

 واستعمل الصي يون لفظة تقي ل ذت التسمية.

سااره ب ااذت التساامية، كمااا وقااد عاار  سااكان آسااية الوسااطع الااذين د لااوا فااي الإ 
ب ياارا يين لفظااة تمااب ماان تلااب التساامية، حتااع صااارت لفظااة تمااأطلااع األتااراب علااع الإ 

 يرا ي في اللةة التركية.تع ي الإ 

ويرى بعا العلمااء أن تاماب وتماب وتاا ب هاي مان األصال المتقاده مان أصال 
 .م 48الفظة طي 

                                                 

مماان لااه ت صااص  –ماان يطلاا  علااع هااذا البحااث م القااول بااالن الضااحاب ترممااة دت آب ال أعلااه لااه وم ااا . ولعاال 41ا
 يحرر كلمة حول هذا. –بالعربية والفارسية 

. ودت بفااتح الاادال، وأب باادون مااد ال ماا م، وآب بمااد 4/32وا ظاار المفصاال  28تاااريب ساا ي ملااوب األرا ص م48ا
 .281، و11، و11ال م م كرهما بمع ع اآلفة وال رب. ا ظر المعمه الذهبي ص



 -412- 

ولكلمااااة تااااا ي فااااي الفارسااااية مع ااااع صااااحراوي ماااان تااااا  بمع ااااع األرا المقفاااارم 
ال الية، ولذلب  سب بعا البااحإين كلماة تاا ي جلاع هاذا المع اع، فقاالواأ ج  اا أطلقات 

 .م 42االعرب لما اقت ر ع  ه أ  ه صحراويونيعلع 

قال أبو عبدالرحمنأ في معمه الدكتور التو مي عن مع ع تاميب عكس ما 
 ذكرت المعلع ح . ه . ا. 

يرا ااي  اصااة اتاارمأ اياار التاارب والمةااول عمومااا  والإ  –قااال التااو مي أ تاميااب 
 سكان تاميكستان حاليا .

 .م 21امة التصةيرميةم واميبأ عرعوهي مركبة من اتاتأ ر 

 .م 24الع أن اللفظ تركيجقال أبو عبدالرحمنأ عرمة اترم ترم  

يرا يين، وقال عن تا يأ ال سبة جلع قبيلة طي  العربية، والعرب أو لةت ه لدى الإ 
 .م 22اوكلب الصيد

 سره.هذا ما يتعلع بداللة طي  قبل الإ  أقال أبو عبدالرحمن

 قد قال ال ليل بن أحمدأوأما التصري  اللفظي لكلمة طي  ف

يب اء طي  مان طااء وواو، فقلباوا الاواو يااء فصاارت يااء إقيلاة. كاان األصال فياه 
 .م 23اطوىي

                                                 

 حال جلع ما سل  ال قل ع ه من مملة الرسالة.وأ 4/32م المفصل 42ا
 .412م المعمه الذهبي ص21ا
 .42م المعمه الذهبي ص24ا
 .484م المعمه الذهبي ص22ا
 .381م االقتقاع البن دريد ص23ا
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 د،وقااال أبااو عباادالرحمنأ هكااذا  قلاات هااذا الاا ص عاان كتاااب االقااتقاع الباان درياا
وهو اير مستقيه سياقا ، أل ه جذا كان من طاء وواو إه قلبت الواو ياءينأ فكي  يكون 

 فيه طوىفاألصل 

 يلألأ يقال ال يوقال العوتبي الصحار 

 صل طي  من طاء.أ

 وأصله الواو. 

 فقلبوا الواو ياء فصارت ياء إقيلة.

 .م 21اوكان األصل فيه طوىي

قال أبو عبدالرحمنأ ال ي ال أيضا  ال ص مقكر ، فيك  يكون األصل فيه طوى 
 أو الطوى ما داه من طاء يطوء الفعل ذي ال م م األصلية.

 وفي كتاب العين الم سوب لل ليل بن أحمد  ر  ما ذكرت ابن دريد والعوتبي.

 .م 21اييوطي  قبيلة بو ن فعيل، وال م م في ا أصلية، وال سبة جلي ا طا ي قالأ

 وقال ابن دريد أيضا أ

 أل ه أول من طوى الم اهل. يوكان ابن الكلبي يقولأ سمي طي ا  

 .ويقالأ طويت القيء أطويه طيا  

 .م 21الب طويت الب ر أطوي ا بالحمارمييوكذ
                                                 

 .4/211م األ ساب للعوتبي 21ا
 وتابعه ابن م ي كما سيرد من كرمه. 1/111م العين 21ا
وأول ما ع دتأ يوقاال ابان الكلبايأ  قاولأ ج ماا سامي ..  4/211للعوتبي ، واأل ساب 381م االقتقاع البن دريد 21ا

 جلبي.
قال أبو عبدالرحمنأ ويظ ر أن ذلب من كتااب ابان الكلباي عان تفارع القبا ال الاذي ل اص م اه البكاري مقدمتاه 

 لكتابه معمه ما استعمه.
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 .م 21الطّيه المراحل مرااما  لقومه وقال ال يإهأ سمي طّيا  

قال أبو عبدالرحمنأ سيالتي رد فحول العلماء ل ذت الدعوى مان  احياة التصاري  
 اللفظي، ألن مادم طوى اير مادم طي .

 راضانأافت -م  فساد ذلب الحمل لفظا   -وفي توميه مع ع الحمل علع طوى 

 أحدهماأ ما ذكرت األ هري عن الليث قالأ

أل اه أول ماان طاوى الم اهاالأ أي مااا   يوقاال بعااا ال ساابينأ ساامي طيا  طي ااا  
 .م 28ام  ر  جلع م  ل آ ر وله ي  لي

 وإا ي ماأ ما ذكرت ال بيدي. قالأ

 يوقيلأ أل ه أول من طوى ب را  من العرب.

 .م 22اوفيه  ظري

 وقال أبو محمد ابن قتيبةأ

 أول من طوى الم اهل، فسمي بذلب. األ بار أن طي ا   ة  يوروى َ َقلَ 

 واسمه مل مة.

 تمردت، فسميت بذلب، واسم ا يحابر. ا  وأن مراد

ولساااااات أدري كياااااا  هااااااذان الحرفااااااان، وال أ ااااااا ماااااان هااااااذا التالوياااااال في مااااااا علااااااع         
 .م 31ايقيني

                                                 

ه يباين أن طي اا  لقاب ال اساه . وقد استدرب الفاسي فاي جضااءم الراماوس علاع مان لا 4/218م األ ساب للعوتبي 21ا
 وذكر من الحظ ذلب كالواحدي في قرح ديوان المت بي، وقرح أبي عبيد لألمالي.

 .41/12م ت ذيب اللةة 28ا
 .4/22م تاج العروس 22ا
 .11م أدب الكاتب ص31ا
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وبياان ذلاب  ومإل ابن قتيبة حم م األصف ا ي قكب في اقاتقاع طيا  مان طاوى،
قحطاان بسابال  علل تسمية عبد قمس بن يقمب بان يعارب بان م 34اأن عيسع بن داب

 أل ه استولع علع اليمن وسبا أهل ا.

                                                 

األدب  م قااال الساامعا يأ يهااو أبااو الوليااد عيسااع باان ي يااد باان بكاار باان داب كااان أ باريااا  راويااة عاان العاارب وافاار34ا
عالما  بال سب عارفا  بالياه ال اس حافظا  للسير. قيل ج ه كان ي يد فاي األحادياث ماا لايس م  اا. وكاان قاد حظاي 
ع د ال ادي ويدعو له بمتكالي. قال أبو عبدالرحمنأ جذا كان ماا  قال عان ابان داب رأياا  لاه ف او  ار  العربياة. 

ن كان  قر  ي قله عن أهل العربية ف و مت ه في ا  ل قل. قال  ل  األحمر واألصمعيأ كان يض  الحديث.وا 
 وقال عبدالواحد بن عليأ كان يض  القعر وأحاديث السمر وكرما  ي سبه للعرب فسقط علمه و فيت روايته.

 قال أبو عبدالرحمنأ ومم ور ال قاد علع أ ه واهي الحديث م كرت، ف و في  قل األدب أوهع.
 وأ بارت كما قال ع ه ابن م اذرأ

 كما يرفّا رقراع السراب جذا طلبت م قفع ا اضمحلت
ومراتااب ال حاااويين لعبدالواحاااد ص  3/324والضاااعفاء الكبياار للعقيلاااي  321و 4/14ا ظاار ع اااهأ البيااان التبياااين     

-44/418وتااريب بةاداد  484ومم رم أ ساب العرب البن ح ه ص  344-341و ور القبس ص  411-411
-1/411ومعماه األدبااء  218-1/211واأل سااب للسامعا ي  2/213لماو ي  والضعفاء والمتروكين البن 412
وتاااج العاااروس  112-1/118ولسااان المياا ان  328-3/321ومياا ان االعتااادال  2/112والمة ااي للااذهبي  444

و قاال عاان الم هاار للساايوطي. وذكاار ال بياادي لااه فااي التاااج ج مااا هااو فااي مااادم دأب بااال م م. وقااد  4/212-213
باااال م م كإيااارون مااان محققاااي بعاااا الكتاااب اآل فاااة الاااذكر، وبعاااا المتااارممين المتاااال رين  ضااابطه ضااابطا  قلمياااا  
 .1/228كال ركلي في األعره 

علااع أ ااه دأب ماان قااول هأ مااا  ال هااذا دأبااه ودي ااهأ أي فعلااه  412-414وهكااذا  ااص اباان دريااد فااي االقااتقاع ص   
 الذي ال يفارقه.

مااا مان دب يادب فاساه الفاعال داب، وحففات البااء، والومااه األول وضابطه آ ارون بااألل  جماا تسا ير  ل ما م دأب، و  ا 
 أحرى.

 وباألل  ضبط ا أهل ال سب قال السمعا ي أ بفتح الدال الم ملة، وفي آ رها الباء الموحدم بي  ما األل .
 وقالأ يداب بر هم مي. 2/111وابن حمر في تبصير الم تبه  4/184وتابعه ابن األإير في اللباب 

عباادالرحمنأ ياادل القااعر الااذي قياال فااي اباان دابأ أ ااه باادون هماا م وأن الباااء م ففااة كقااول اباان م اااذر ماان قااال أبااو 
 الوافرأ

 وال ترووا أحاديث ابن داب   ذوا عن مالب وعن ابن عون
 فالبيت في سياع كلمات اير م مو م كالقباب والكذاب.

 وقول الليإي من الوافرأ
 ذا دم الظليه أبا ال  ساء  أال من مبلغ داب بن كر 
 جال أن هذا البيت يدل علع ت في  الباء فحسب.
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يوال أدري كي  تصر  ابن داب في العربية  فعلع عليه حم م األصف ا ي بقولهأ
 ألن السبي اير م مو ، وسبال م مو .

أل اه أول مان  سامي طياا   أن طياا   علع أن البن داب أسوم بال ساب، فا   ه  عماوا
 .م 32اطوى الم اهل، وأ ا بريء من ع دم الكلمتين مميعا ي

 وسيالتي  ص ابن م ي والبطليوسي في رد دعوى االقتقاع هذت أيضا . 

وقد رمح هاؤالء أن االقاتقاع مان طااء، وهاو الصاحيح كماا سايالتي تحقيقاه. وأماا 
غ لاه، وسايالتي م اققاة البطليوساي تقكب ابان قتيباة فاي اقاتقاع ماراد مان مارد فار مساو 

 له.

بل يحتمل االقتقاع من يمردي ومن يأرادي، ومن له يترمح له أحد االحتمالين 
  ما ما  ان تصحيحا ، وا  ما المطلوب تعيين أحدهما فليس له أن ي في أحدهما، أل

 ترميحا .

أ أن -ردامجذا لااااه يصاااح  باااار يااا ص علااااع االقاااتقاع ماااان الإ  –والااارامح ع ااادي 
مقااتع ماان ماارد، ألن اللةااويين يحكو ااه فااي مااادم ماارد دون أراد، وألن الومااه م  33اا  مااراد

اآل ر هو االحتمال الإاا ي الماؤ ر ع اد بعاا ال ساابين، وبعضا ه لاه يحاب جال الوماه 
   ااا مااراد أدل علااع األسااماءأ و عااال التااي ماااء علااع األول وهااو التماارد، وألن صاايةة ف  

سعال، وماراد ه اا اساه ذات ملحاوظ فياه عياب أسماء الذوات كةراب، وأسماء العيوب ك
 وهو التمرد.

 .م 31اقال ابن الكلبي عن فروا القبيلةأ وا  ما سموا مرادا  أل  ه تمردوا

 .م 31ايوقال أبو جبراهيه الفارابيأ يفتمردت فسميت مرادا  
                                                 

 .28م تاريب س ي ملوب األرا ص32ا
 م أصرفه ها ه ا أل ه عله فحسب ليحابر.33ا
 /أ، قالأ يسمي مرادا  أل ه تمرد من اليمني.11، وفي  سب معد واليمن الكبير 221م ال سب الكبير 31ا
 .4/114م ديوان األدب 31ا
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 .م 31ايوا  ما سمي مرادا  أل ه أول من تمرد باليمني أوقال العوتبي

لااايكه اآلن  اااص البطيلو  ساااي تعقيباااا  علاااع كاااره ابااان قتبياااة اآل ااا  الاااذكر باد اااا  وا 
 يوأن مرادا  تمردتي. بالتعليع علع قولهأ

م مصروفا ، والقيااس أال يصار ، أل اه أراد أ امرادا  م 31اكذا روي ات عن أبي  صر
 القبيلة دون الحي، والدليل علع أ ه أراد القبيلة قولهأ

 .م 38الضما رَث ا   قولهأ يواسم اأ يحابري فاَلو يتمردتي، 

وظاهر كره ابن قتيبة أ ه أ كر اقتقاع مراد من التمرد. كما أ كر اقتقاع طيا  
 من طي الم اهل.

                                                 

أ يوهااو فعااال علااع هااذا القااولي. قااال أبااو عباادالرحمنأ 4/131وقااال المااوهري فااي الصااحاح  4/281م األ ساااب 31ا
 في هذا جيماء جلع قول آ ر.

ن ك اات لااه أمااد لااه جساا ادا  جليااه 31ا م لعلااه المااوهري صاااحب الصااحاح، ولعلااه ماان روام أدب الكاتااب الباان قتبيااة، وا 
الحاافظ أباو عمار ابان عبادالبرأ اسامه يحاابر بان مالاب  تيسر لي من كتب البرام  واألإبات وأما مراد فقال   فيما 

 بن أددت ابن  يد بن يقمب بن عريب بن  يد بن ك رن بن سبال.
 هذا قول ابن الكلبي. وقال ابن جسحاعأ مراد بن مذح  بن يحابر بن مالب بن  يد بن ك رن بن سبال.   

 علع ما ذكر ات من مذهب بن جسحاع في مذح  وأن ايرت ي الفه أها.
 وع د ابن عبد ربهأ مراد بن مالب بن مذح  بن أدد.

ويظ ر أن كلمة اابنم بين مالب ومذح  تطبي  أو وهه أل اه ذكار فاي موضا  آ ار أن ماذحما  هاو مالاب بان أدد بان 
 يد . وع د المعري في الفصول والةاياتأ مراد بن يحابر. وع د الس يليأ مراد بن سعد العقيرم بان ماذح . وقاال 

 د حي هه اليوه في اليمن. و يقالأ جن  سب ه في األصل من   ار.الليثأ ومرا
امكتبااة  314و 3/311والعقااد الفريااد  411/أ والمعااار  الباان قتيبااة ص 11ا ظاار  سااب معااد والاايمن الكبياار ورقااة 

 448وال بااات الباان عباادالبر ص  111ومم اارم أ ساااب العاارب الباان حاا ه ص 1/442المعااار م والباادء والتاااريب 
واللبااب  4/231ادار صادرم والاروا األ ا  للسا يلي  1/112ولسان العرب  41/442ةة لأل هري وت ذيب الل

 .22/244ومملة العرب  2/111وتاج العروس  3/488البن األإير 
ولمراد أ بار أسطورية م  عمه طي  بن أدد ت اقل ا المؤر ون عن كتاب ال ياإه بان عادي عان طيا . ا ظار علاع    

 .214-4/211للعوتبي الصحاري سبيل المإال األ ساب 
م ماا داه أراد القبيلاة فقاد امتمعات العلمياة والتال ياث فار ي صار  وعان ا اتر  الحكاه باين تسامية الحاي وتساامية 38ا

 .12-11القبيلة رام  كتاب يما ي صر وما ال ي صر ي ألبي جسحاع ال ماج ص
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واقتقاع مراد من التمرد ممكن اير ممت  ، فتكون الميه علع هذا أصر ، ويكون 
، وممكاان أن يكااون مااراد اسااه المفعااول ماان أراد يريااد، فتكااون و ن مااراد علااع هااذا فعاااال  

  دم، ويكون و ن مراد مفعر ، بم  لة مقاه وم ار.الميه  ا

 أوقد ماء في  بر ال أق  اآلن علع  ّصه، وال أعر  من حكات

 قال لهأ أ ت مرادي. أن مرادا  اسه مدهه أو أبي ه، وأ ه لقب بذلب، ألن رمر  

وهذت دعاوي ال يعر  حق ا من باطل ا، وال صحيح ا مان ساقيم ا، وا  ماا تحكاع 
 الروام.علع ما  قلته 

 وأماااا اقاااتقاع طيااا  مااان طاااي الم اهااال فةيااار صاااحيح فاااي التصاااري ، ألن طي اااا  
م مو  الره، وطوى يطوي الماه يااء، فار يماو  أن يكاون أحادهما مقاتقا  مان اآل ار، 

، وال ي بةاي أن م 32اجال أن ي عه أ ه مما هم  علع ايار قيااس كقاول هأ حاألت الساويع
 .م 11اصحيح من القياسيحمل القيء علع القذوذ جذا ومد له ومه 

وا  مااا اقااتقاع طياا  ماان طاااء يطااوءأ جذا ذهااب وماااء، ذكاار ذاب اباان م ااي فااي 
 .م 14ااقتقاع أسماء قعراء الحماسة

مقاتع مان الطااءم. والطااءمأ بعاد  وقال السيرافيأ ذكر بعاا ال حاويين أن طي اا  
 أ أبة يهالذهاب في األرا، وفي المرعع، قالأ ويروى أن الحماج قال لصاحب  يل

 فرسا  بعيد الطاءم.

                                                 

 قياس. أ يحأل القيء معله حلوا ، وهم ت اير41/21م قال في تاج العروس 32ا
 وقال الليثأ هو الط م  ه يقولونأ حألت السويع.      
 م مو ا ي. -أي م عته –وقال الفراءأ توهمت فيه ال م  لما رأوا قولهأ حألته عن الماء       

م قال أبو عبد الرحمنأ ليس هذا فحسب، بل ال بد مان امت ااا الحمال علاع الوماه الصاحيح مان القيااس، وال باد 11ا
 لحمل علع الومه القاذ.من دليل علع ا

 .4/311. والروا األ   24م المب   ص 14ا
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وفاااي بعاااا األ باااار كيااا  بكاااه جذا تطااااءت األساااعار، أي الااات وبعااادت علاااع 
 .م 12االمقتريني

 قال أبو عبدالرحمنأ ما أقار جليه البطليوسي من كره ابن م ي هذا  صهأ

قال أبو الفتح عإمان بن م يأ يأما طي  ففعيل من طاء يطوء جذا ذهاب ومااء، 
ت، فاااا ذا أضاااي  جلياااه قيااالأ طاااا ي، وأصااالهأ طياااا  وأصااالهأ طياااو  فقلاااب كسااايد وميااا

كطيعي، فحاذ  العاين ت فيفاا  ورفضاا  ل اا ألبتاة، فيبقاع طيا  كطيعاي، إاه أبادلت اليااء 
ألفا  استحسا ا  اساتمر ال وموباا  عان قاوم علاة، ومإلاه مان القلابأ قاول ه فاي ال ساب جلاع 

مان  عاه أ ااه ، وقاول ه فاي يا س يياالس، وياابسأ ياا س، ياابس، وقاول م 13االحيارمأ حااري
 .م 11اسمي بطي  أل ه أول من طوى الم اهلأ من كره اير أهل الص اعةي

لااع طياا  بطااا ي، وذلااب أن هااذا ال سااب ماان المعاادول ولقااد علاال ساايبويه ال سااب ج
 .م 11اعلع اير قياس

أ َهي   قالأ  ت  ولين وطيب وطي . ومَ  نيفمما ماء محذوفا  من  حو سدِّ ومتِّ

ضااافة. ، جذ ك اات تحااذ  هااذت الياااء فااي اياار الإ فاا ذا أضاافت لااه يكاان جال الحااذ 
مااان  جذا أضااافت جلااع طياااب، وال أراهااه قاااالواأ طااا ي جال فااارارا   –تقااولأ سااايدي، وطيبااي 

طي ااي، وتقااديرها طيعااي، ولكاا  ه معلااوا األلاا  مكااان الياااء، وب ااوا االسااه علااع هااذا كمااا 
 .م 11اقالوا في  بي ة  با يي

                                                 

 .11-2/11م االقتضاب 12ا
 .4/112م ا ظر أيضا  معمه ما استعمه 13ا
 في الكره عن سيار بن قصير الطا ي. 24م المب   ص11ا
 .331-3/331م الكتاب 11ا
 .3/314م الكتاب 11ا



 -411- 

فوا الياء الإا ياة فبقاي طي اي، فقلباوا حذ -كطيعي -يوالقياسأ طي ي وقال البيديأ
علاااع ايااار قيااااس، فااا ن القيااااس أن ال تقلاااب  اليااااء السااااك ة اوهاااي اليااااء األولاااعم ألفاااا  

 .م 11االسواكن، ألن القلب للت في ، وهو م  السكون حاصل. قاله قي  اي

ال ي سب  -بياءين وهم م – قال أبو عبدالرحمنأ ف م ا من كره سيبويه أن طي ا  
ومعاال طا يااا  فاارارا   ،تقااديد الياااء وا  مااا يقااال طي ااي بااالت في باءين فيقااال طي ااي جليااه بياا

 عن طي ي بالت في  وله يعلل.

باالت في ، وعلال العادول علاع طاا ي  -بيااء واحادم –وأما ابن م ي فعلل طي اي 
 بالت في  أيضا .

لاااه يماااد فاااي قلاااب اليااااء جلاااع ألااا  ت فيفاااا ، ألن  -قااايب ال بيااادي -جال أن الفاساااي
 اس القلب في اير السواكن، أما م  التسكين فالت في  حاصل.قي

قال أبو عبدالرحمنأ بيد أن األل  الساك ة أ   من الياء الساك ة، فالعدول من 
  في  جلع أ  .

 سبة علاع ايار قيااس جال أن الفاساي فسار يعلاع ايار قيااسي  وال ريب أن طا يا  
 بقلب السواكن.

ا ، بل المراد بالقيااس ماا مارى علاع قواعاد قال أبو عبدالرحمنأ ليس هذا صحيح
 التصري  في ال سب، واير القياس ما ال قاعدم له.

يال ساابة جلااي ه طااا ي علااع اياار قياااس، وأصااله طي ااي مإاال  ولقااد قااال المااوهريأ
 .م 18اوحذفوا الإا يةي طيعي، فقلبوا الياء األولع ألفا  

 وذكر االسترابادي االحتماالت في م الفة القياس فقالأ

                                                 

 موس مادم طاء.و ص قي ه الفاسي في جضاءم الرا 4/22م تاج العروس 11ا
وضبط محقع الصحاح الطي ي والطيعاي باالت في ، وذلاب باالقله، وهاو ايار صاحيح بال هماا  4/14م الصحاح 18ا

 بالتقديد.
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فحاااذ  اليااااء المكساااورم كماااا هاااو القيااااس. م  12اطاااا ي قااااذ أصاااله طي اااي كميتااايي
للت فيا   علاع ايار القيااس قصادا   فصار طي ي بياء ساك ة، إه قلبوا الياء الساك ة ألفا  

 لكإرم استعمال ه جيات.
 والقياس قلب ا جذا كا ت عي ا  أو طرفا  وتحركت وا فتح ما قبل ا.

م ة حذ  الياء الساك ة فت قلب الياء التي هاي ويمو  أن يكون القذوذ فيه من 
 .م 11التحرك ا وا تفاح ما قبل ا علع ما هو القياسي عين ألفا  

ي هاو االحتماال األول لمع اع يوالقيااس جذا كا ات عي اا   قال أبو عبدالرحمنأ قولهأ
 م الفة طا ي للقياس.

 يويمو  أن يكون القذوذ فيهي هو الومه الإا ي. وقولهأ
ذوذأ أ ااه حااذفت الياااء األولااع، وقاعاادم التصااري  فااي ال سااب جبقاؤهااا وتفسااير القاا

 وحذ  الياء المتحركة بعدها.
 وهذا الومه الإا ي أ ذ به الليث كما سيالتي من جيراد كرمه وم اققته.

يووهااااااه  آبااااااادي  ااااااص المااااااوهري اآل اااااا  الااااااذكر فقااااااالأ ولقااااااد تعقااااااب الفياااااارو 
 .م14االموهريي

ي موضاااحا  وماااه الاااوهه رادا  علاااع صااااحب ولاااه يباااين وماااه الاااوهه، وقاااال ال بياااد
 القاموسأ

يفقده القلب علع الحذ ، وكذلب الصااا ي، وأ ت  بير بالن هذا وأمإال ذلب ال 
 .م 12ايكون سببا  للتوهيهي

                                                 

 م بتقديد الياء في طي ي وكميتي.12ا
 .33-2/32م قرح قافية ابن الحامب 11ا
 .4/23م القاموس المحيط 14ا
أ يقولااهأ يووهااه المااوهرييأ كااره ال مع ااع لااه، فاا ن ، وقااال الفاسااي فااي جضاااءم الرامااوس4/22م تاااج العااروس 12ا

كرمه ككرمه فربما يحر . ج ما فاي كاره الماوهري تقاديه وتاال يري. وقاالأ يإاه ال دليال علاع أن الحاذ  مقاده 
 أو القلبي.
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آبادي أن صاحب الصحاح قالأ فقلبوا الياء األولاع  جذن ومه الوهه ع د الفيرو 
 ألفا  وحذفوا الإا ية.

 ولع ألفا .ذفوا الإا ية وقلبوا األ  ولع أن يقولأ فحوأن األَ 

 وهذا ليس سببا  للتوهيه ع د الفاسي وال بيدي.

 قال أبو عبدالرحمنأ وأما الصااا ي فر أدري أين  صه عن الطا ي.

وااية ما أعرفهأ أ ه له يذكر هذت المادم في كتابه الذي تعقب باه الصاحاح وهاو 
 يالتكملة والذيل والصلةي.

 يدي له أ ه تاب  الموهري فله يستدرب عليه.فلعل سبب توهيه ال ب

 يقال الليثأ وه اب توميه آ ر لل سبة بطا ي ذكرت األ هري فقالأ

 و ن فيعل، وال م م في ا أصلية.يطي  قبيلة ب

 وال سبة جلي ا طا ي، أل ه  سب جلع فعل فصارت الياء ألفا .

قااالوا فااي رماال وكااذلب  ساابوا جلااع الحياارم حاااري، ألن ال ساابة جلااع فعاال فعلااي كمااا 
 من ال سرأ  سري. قالأ

 وتاللي  طي  من هم م وطاء وياء، وليست من طويت.

 .م 13اوهو ميت التصري ي

وعن قول األ هري ي ساب جلاع فعالي ضابط ا محقاع الت اذيب يعقاوب عباد اربم 
 ال بي ضبطا  قلميا  بفتح الياء وكسر العين وقال في الحاقيةأ

 ارت الكلمة علع طي  ب  ة فعلي.يوالمراد أن الياء الساك ة حذفت فص

                                                 

 .4/441وذكر مادم طي  في موض  آ ر في  41/24ولسان العرب  12-41/18م ت ذيب اللةة 13ا
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–قال أبو عبدالرحمنأ  ص األ هاري عان أباي اللياث قاا ه علاع دعاوى أن طي اا  
حااذفت م ااه الياااء األولااع الساااك ة وبقياات الياااء الإا يااة المكسااورم فصااار  -بتقااديد الياااء

 علع و ن فعل بكسر العينأ أي بكسر ياء طي  الم ففة.
 تفتح في ال سب كراهية توالي الحركات.والقاعدم في عين فعل المكسورم أن 

 قال االستراباذيأ
ياعله أن الم سوب جليه جذا كان علاع إرإاة أحار  أوساط ا مكساور وماب فتحاه 

 في ال سب وذلب إرإة أمإلةأ
بل م 11اود ل م 11ا مر  .م 11اوا 

بلي م 18اودؤلي م 11اتقولأ  مري  .م 12اوا 
أي  –ب يااة علااع ال فااة وذلااب أ ااب لااو لااه تفتحااه لصااار ممياا  حاارو  الكلمااة الم

أو أكإرها علع ااياة مان الإقال بتتااب  األمإاال مان اليااء  –الإرإية الممردم من ال وا د 
 والكسرم.

 م 13اود لاي م 12اوفاي  حاو  ماري م 14اله ي لص م  ا حر  م 11اجذ في  حو جبلي
 .م 11اوله ي لص م  ا جال أول الحر ي

                                                 

 يه.م بفتح ال ون وكسر الم11ا
 م بضه الدال وكسر ال م م.11ا
 م بكسر ال م م وكسر الياء.11ا
 م بفتح الميه.11ا
 م بفتح ال م م.18ا
 م بفتح الباء.12ا
 م بكسر الباء.11ا
 م أي أن الحرو  كل ا مكسورم.14ا
 م بكسر الميه.12ا
 م بكسر ال م م.13ا
المفتوحاة، ودال د لاي  ن  ماريوالمع اع أن الحارو  كل اا مكساورم ماا عادا  او  2/48م قرح قاافية ابان الحاماب 11ا

 المضمومة.
أ استيحاقاا  -بفاتح المايه –عان  ماري  3/181وقال ال بيدي فاي تااج العاروس  3/313وا ظر الكتاب لسيبويه       

 لتوالي الكسرات.
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فااي  -ء المكسااورم المحققااةباليااا –قااال أبااو عباادالرحمنأ وعلااع هااذا تكااون طياا  
 حال ال سب طي ي بالياء المفتوحة الم ففة، وذلب ب اء علع دعوى الليث.

، وحمال اللياث هاذا القلاب علاع قلاب حياري أن الياء قلبت ألفا  فصاارت طا ياا  جال 
 جلع حاري وله يبين ومه الحمل.

ي، ألن يألن ال سبة جلع فعل فعليي فلايس تعلاير  لقلاب حياري جلاع حاار  أما قولهأ
 حيرم ليست علع و ن فعل.

وذكار  .بفاتح الطااء واليااء ك ماري وا  ما هو تعليل لكون طا ي فاي األصال طي ياا  
 حاري تعليل لقلب طي ي جلع طا ي.

وا  مااا  مااد التعلياال ع ااد الليااث فااي موضاا  آ اار حيااث ف ااه ماان كرمااه أن حماال 
ن طي ااي علااع و   -بكساار الحاااء وسااكون الياااء –طااا ي علااع حاااري لاايس لكااون حيااري 

 ابفتح الطاء والياءم، أل  ما اير مقتركين في الو ن.

 وا  ما لرقتراب في العلة، وهو كراهة توالي الكسرات.

بم ااب الكوفااة، وال ساابة جلي ااا حاااري كمااا  م 11ايقااال الليااثأ الحياارم قااال األ هااريأ
 .م 11ا سبوا جلع ال مر  مري

 .م 18ايفسكن الياء فصارت ألفا  ساك ة م 11افالراد أن يقول حيري
                                                 

 م بكسر الحاء.11ا
يعاا  أيضاا  كمااا م وردت ال مار ذات ال اون الموحادم بالتااء المإ ااام تطبيعاا  وهكاذا وردت فاي موضا  ماان اللساان تطب11ا

 ابوالعم. 1/311في 
 .3/282ووردت أيضا  تطبيعا  بالمإ ام في كتاب العين 

 م ضبط محقع ت ذيب اللةة الحاء ضبطا  قلميا  بالكسر.11ا
أراد أن حيارم  3/282وهو  طال، والصواب ضبط ا بالفتح وقد ضبط ا بالفتح ضبطا  قلميا  محققاا كتااب العاين 

بفاتح الحااء جقاراكا  ل اا ماا   ماري وماا فاي حكم اا فاي العلاة ال فاي الاو ن، وهااي بكسار الحااء تكاون فاي ال ساب 
 الفرار من إقل تتاب  األمإال من الياء والكسرم كما قال االستراباذي فيما مضع من كرمه.

 .1/233م ت ذيب اللةة 18ا
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يفصاارت ألفاا  سااك ةي تساويغ لقلاب حياري جلاع  قاال أباو عبادالرحمنأ قاول اللياثأ
 حاري، ألن األل  تما س الفتحة التي قبل الياء.

 يسوغ قلب طي ي جلع طا ي.وبذلب 

أن كااون ياااء طي ااي مفتوحااة وهااي عااين الكلمااة ومااا قبل ااا مفتوحااة يسااوغ والواقاا  
 اري لو َصّح القياس.، فر حامة لقياس ا علع حقلب ا ألفا  

 فكي  وهو له يصح.

قااال أبااو عباادالرحمنأ هااذت المولااة الطويلااة ماان أماال جيضاااح مااذهب الليااث فااي 
 التصور.

 وهو بعد صحته مردود لسببينأ

 أأول ماأ أن الحاري قاذ وال يحمل عليه. قال ابن سيدت عن الحيرم

ه ألفا ، وهو قلب يوال سبة جلي ا حاري، وهو من  ادر معدول ال سب قلبت الياء في
 .م 12اقاذ اير مقيس عليه ايرتي

 وإا ي ماأ أن ياء حيري سوغ قلب ا ألفا  مما سة األل  لفتحة الحاء قبل ا.

ماان  –وهاذا اياار متحقاع فااي طي اي، ألن الياااء مفتوحااة ايار ساااك ة، فار مسااوغ 
 لقلب ا جلع طا ي. -هذا الومه

ي أ اااه مإااال طاااا ي فاااي قاااال أباااو عبااادالرحمنأ ووماااه استقااا اد ايااار اللياااث بحاااار 
 م الفة القياس فحسب.

                                                 

 .3/331م المحكه 12ا
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يوال سبة جليه طا ي علع اير قياس كما قيال فاي ال ساب جلاع حيارم  قال ال بيديأ
 .م 11احاريي

وبعااد هااذا فاادعوى الليااث مااردودم ماان أصاال ا، ألن حااذ  الياااء األولااع الساااك ة 
  ر  القاعدم في تصري   سب ما كان علع فعيل.

هم م وطااء ويااءيأ أراد باه مملاة حارو  الماادم،  يوتاللي  طي  من وقول الليثأ
 وله يرد الترتيب، جذ الترتيب بالطاء والياء وال م م.

يوهااااو مياااات التصااااري ي يظ اااار أ ااااه يع ااااي تاااااللي  طياااا  ماااان الحاااارو   وقولااااهأ
 المذكورم.

 وال أظ ه يع ي ا عداه التصري  أل ه يقالأ طاء، وطي ، وطا ي، وطو ي. 

 ا لو قورن بمادم مإل ضرب وظ ر.وا  ما يع ي قلة التصري  فيم

 وأما األحكاه التي مّرت عن قذوذ طا ي عن القياس فل ا اعتبارانأ

فوماااه  -باليااااء السااااك ة الم ففاااة –معااادول ب اااا عااان طي اااي  ى أن طا ياااا  فمااان رأ
كمااا بااين ذلااب  القااذوذ ع اادت أن موضاا  الياااء هااا ه ااا لاايس موضاا  مااا تقلااب فيااه ألفااا  

 مه.االستراباذي فيما سل  من كر

فلااايس  -باليااااء المفتوحاااة الم ففاااة–معااادول ب اااا عااان طي اااي  ومااان رأى أن طا ياااا  
القااذوذ ع اادت فااي هااذا العاادول، ألن الياااء المفتوحااة جذا كا اات عي ااا  للكلمااة بعااد متحاارب 

 تقلب ألفا  كما سبع من كره االستراباذي.

 وا  ماا ومااه القاذوذ أن هااذا العاادول الصاحيح ب ااي علاع قاااذ، ومااا ب اي علااع قاااذ
 ف و قاذ.

                                                 

 .4/22م تاج العروس 11ا
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التاااي حولااات جلاااع طي اااي باليااااء  -بكسااار اليااااء الم ففاااة – وبياااان ذلاااب أن طي اااا  
الم ففة المفتوحة ب اء قاذ، لكون الياء األولع الساك ة حذفت وبقيت الإا ية المتحركة، 

 وقاعدم التصري  في ال سب عكس ذلب.

 اء.وفرع اللةويون بين االقتقاع من اسه الطاءم، وبين االقتقاع من فعل ط

وممن فرا هذا التفري  واعتبرت ا ترفا  ال بيدي، ف ص علاع أن الماوهري اقتصار 
. قااال م 14اعلااع االقااتقاع ماان الطاااءم. وأن اباان ساايدت اقتصاار علااع االقااتقاع ماان طاااء

بعاااد فااي المرعااع. يالطاااءم مإاال الطاعااةأ الإ  أبااو عباادالرحمنأ هااذا هااو  ااص المااوهريأ
 .م 12اأ ذ طي  مإل سيدييقال فرس بعيد الطاءم. قالواأ وم ه 

قال أبو عبدالرحمنأ فليس في  ص الموهري ما يقاعر باال ر  فاي األ اذ مان 
 االسه أو الفعل، وا  ما أراد االقتقاع المع وي.

قال أبو عبدالرحمنأ والمحقع ع دي في مإل هذا أن الصايغ مإال فيعال وفااعلي 
، وا  ماا الاذي يماري وفعلي مسموعة كل ا مان العارب محصاورم معروفاة ال اقاتقاع في اا

 تحويل المادم جلع صيةت ا حسب داللة الصيةة المرادم ووفع المقاييس الصرفية.

معااان مما يااة كإياارم ماان مع ااع وضااعي  وا  مااا االقااتقاع ماان المعااا ي، وهااو تولااد
واحد علع  حو ما يفعله ابن فارس في مقاييس اللةة باستإ اء استدراكات علع تالصيله 

 .م 13ااحإيذكرت ا في بعا كتبي ومب

ولكااي أحقااع االقااتقاع المع ااوي أذكاار مقلااوب هااذت المااادم ومااذرها الإ ااا ي. فالمااا 
 المذر فستةأ

 األولأ طال.

                                                 

 .4/22م تاج العروس 14ا
 .4/14م الصحاح 12ا
 .48-41م ا ظر علع سبيل المإال كتابي اللةة العربية بين القاعدم والمإال ص13ا
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قال ابن فارسأ يالطاء وال م م وهو يدل علع هبط قيء. مان ذلاب قاول ه طالطاال 
 .م 11ارأسه. وهو مال وذ من الطالطاءم، وهو م  بط من األراي

 الإا يأ طو. وهو م مل.

 .م 11اط. وهو صوت القيء جذا حنالإالثأ أ

 .م 11االراب أ وطأ وم ه تركب الوطواط وهو ال طا ، وفيه مع ع الضع 

 ال امسأ أوأ م مل في اللةة، وهو في الروابط يدل علع الت يير.

 السادسأ وأأ م مل.

 كما أن المقلوب من هذت الحرو  ست كلمات هيأ

وم  ا طاء فاي األرا يطاوء األولأ طوءأ م  ا قول هأ ما ب ا طو يأ أي أحد. 
 بمع ي ذهب.

بعاااااد فااااي األرا. والطاااااءم الكمااااالم. وهااااي علااااع باب ااااا ماااان المااااادم، والطاااااءم الإ 
 والمرحظ بعدها في األرا.

وذلاب وهاه كماا سايالتي  م 11اوقال كراا أ مقلوبة وأصل ا طآم فتكون من مادم طاآ
 بيا ه.

بعا اللةات فتوهه كاراا والإا يةأ طالوأ م ملة، وا  ما قلبت الطاءم جلع طآم في 
 .م 18اأ  ا أصلية في هذا الباب

 والإالإةأ أطوأ م ملة.
                                                 

 .3/111م مقاييس اللةة 11ا
 .4/41م مقاييس اللةة 11ا
 ويظ ر أن أصله حكاية صوت. 4/11م مقاييس اللةة 11ا
 .4/22وتاج العروس  4/441م ا ظر لسان العرب 11ا
 .41/223وتاج العروس  1/2144م ا ظر الصحاح 18ا
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 والرابعةأ أوطأ م ملة.

وال امسااةأ وطااالأ قااال اباان فااارسأ الااواو والطاااء وال ماا م كلمااة تاادل علااع تم يااد 
 قيء وتس يله.

 . م 12اوذكر ابن فارس وطالت له المكان، والوطاء هو الفرا ، والمواطالم

حمنأ وطال الم ففة أقده في الوض  من وطال المقدودم، ألن  يادم قال أبو عبدالر 
 المب ع ل يادم المع ع.

 بالرمل إه يحدث عن ذلب التم يد.الوطال فيظ ر أن األصل 

 أ أي  ار القوه. والوأطأ ال ي . والوأطةأ اللمة من الماء.والسادسةأ وأط

 .م 81الوأطةأ المرتف  من األرا، وت ف  جلع الواطةاو 

 و عبدالرحمنأ العبرم بما استعمل من تلب المذور والمقلوبات.قال أب

 والمعا ي لما استعمل م  ن كما يليأ

 هبوط القيء. وم  بطه. -4

 صوت الح ين. -2

 حكايات صوت أ ذ م ه مع ع الضع . -3

 بعاد.لإ الذهاب وا -1

 إقال بالرمل وما يحصل ع ه من تم يد.الإ  -1

 ة، والمرتف  من األرا.ال يارم، وال ي ، واللم -1

                                                 

 .424-1/421مقاييس اللةة م 12ا
 .1/231م تاج العروس 81ا
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ويسااااتبعد ماااان هااااذت المعااااا ي الإااااا ي والإالااااث أل  مااااا اساااامان لصااااوتين، وأسااااماء 
 .م 84ااألصوات وحكايت ا أصل مستقل اير المع ع األصلي الوضعي

الوضااعي  امس والسااادس قيااودا  للمع ااع األولاايوتبقااع المعااا ي األول والراباا  وال اا
 ان وطي .األصلي الحقيقي المام  لمعا ي طاء وهو الوطال بالرمل بحإا  عن مك

 بعاد.ببحث، والبحث  يقتضي كإرم ذهاب واوهذا يكون 

والمكان الوطي  أعه من المرعع، وا  ما كا ت الطاءم للمرعع بعر  لةوي عاه ال 
 بمع ع أولي.

 .م 82اومل مة أبو القبيلة طاء في األرا يطوء ف و طا ي

 للمبالةة كطيب وصيب. -علع و ن فعيل –وهو طي  

 وها ه ا يتوافع االقتقاع اللةوي م  االستفاضة التاري ية.

فالمساااتفيا أن طي اااا  مااان الااايمن يساااكن باااوادي الضاااريب وأ اااه رمااال مااان أقصاااع 
، ولاه ياالت م سوبة جليه من قبا ل القامالالم وب جلع أقصع القمال فالصبحت ذريته ال

 . م 83ال ا ذكر فيما عإر عليه من ال قو  في الم وب

ه طاااء بمع ااع ذهااب بعياادا ، وأ ااه ومااد مكا ااا  وطي ااا  ألم ااه أو فقااد صاادع عليااه أ اا
  صبه وتم يدت وهو أرا المبلين.

وأماااا دعاااوى االقاااتقاع مااان طاااوى بمع اااع أول مااان طاااوى ب ااارا ، أو أول مااان طاااوى 
الم اهاال بمع ااع تماو هااا فلااه ي اا لأ فيحتاااج جلااع صااحة دعااوى األوليااة، وعلااع فاارا 

ع ممرد طي الب ار أو تمااو  الم  الأ فادعوى صحة دعوى األولية، أو الت ا ل ع  ا جل

                                                 

 .  21-23م ا ظر كتابي اللةة العربية بين القاعدم والمإال ص84ا
م وذلب اسه الفاعل من طاء، واألصل أن تكون عين واله فاعل هما تين فقلبات الاره يااء فصاارت طا ياا . ا ظار 82ا

 .1/311الكتاب لسيبويه 
 .12با ل اليمن صم ا ظر كتاب دراسات في أ ساب ق83ا



 -414- 

االقااتقاع ماان أصاال المااادم مقااده علااع دعااوى االقااتقاع ماان مااادم أ اارى علااع دعااوى 
 البدل أو القلب جذا صح ورمح االقتقاع من أصل المادم.

استحساا ا  اساتمر  يإاه أبادلت اليااء ألفاا   أ-فيما سل  من كرماه –وقول ابن م ي 
مكااان  –بياااءين  –أ يااوحي بااالن العاارب لااه تسااتعمل طي يااا  م 81اال وموبااا  عاان قااوم علااةي

طااا ي. أوحااع بااذلب قولهياسااتمري. والواقاا  أ  ااي ال أعلااه اسااتعمال طي ااي فااي قااعر أو 
  إر.

وأما استعمال طي بياء مقددم دون هم م فليس ذلب استعمال لصيةة  سب، وا  ما 
 هو استعمال االسه العله م ففا .

وياراد باه ب اوت، فيقاال ماإر أ مااءت تمايه،  -باا قبيلاةجذا كاان أ –ويطلع اسه العلاه 
يوقااد ي فاا  طياا  هااذا فيقااال فيااهأ طااي بحااذ  ال ماا م  والمااراد ب ااو تماايه. قااال ال بيااديأ

 وهو مصرو . كحي. وا  ه عربي صحيح، وقد استعمل ا القعراء المولدون كإيرا  
 أم 81اوفي لسان العربأ فالما قول ابن أصره

 عادات طي في ب ي أسااد
 الق ا و ضاب كل حاساه ري

 ج ما أراد عادات طيء فحذ .
 .م 81اوروات بعض هأ طي  فمعله اير مصرو ي

                                                 

 .24م المب   ص81ا
ذكار أ اه  3/131. وفاي كتااب ف اارس لساان العارب 14م له يعر  به فاي معماه القاعراء فاي لساان العارب ص81ا

 أورد هذا البيت ضمن أربعة أبيات و صهأ 381ابن أصره اليقكري. وفي الم ا ل والديار ص
 ري الق ا و ضاب كل حساه عادات قومي من ب ي أسد

 أصره بن حميد، وقالأ وقيل هي لمفضل العمي.وسمات    
 .4/22م تاج العروس 81ا
اباوالعم معلاه اساما  للقبيلاة. قاال أباو عبادالرحمنأ فامتمعات العلمياة والتال ياث. وهاذا  4/441وقال في لسان العارب  

 م.الومه الإا ي أومه. وأما الحكه للومه األول بال ه عربي صحيح فمحل  ظر. وااية أمرت أن يكون ضرور 
وأما تس يل ال م م علع اير وفع قاعدم، وهل يعاد عامياا  أو ل ماة فصايحة فاا ظر رأياي حول اا بكتاابي اتااريب  ماد  

 .11-1/32في عصور العاميةأ ديوان القعر العامي بل مة أهل  مد 
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 قال أبو عبدالرحمن مما ورد في ذلب قول ابن الفاراأ

 سا ع األظعان يطوي البيد طي

 م عما عرج علع كإبات طي

 قال ال ابلسي عن طيأ

 يوكان أصله ال م  ف ف أ

ج ما هو لممرد الت في . أو بقلب ا ياء  ،ةير سببحذ  ال م م اعتباطا  وببجما 
 .م 81اإه حذ  الياء لتوالي األمإالي

                                                 

 .21م قرح ديوان ابن الفارا ص81ا
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 أسماء المصادر

 أ بار الدول وآإار األول في التاريب. -4
عاله الكتب  .م4142-232ألبي العباس أحمد بن يوس  بن أحمد القرما ي ا

 ببيروت اتصوير للم طوطةم.
 األ بار الطوال. -2

تحقياع عبادالم عه عاامر  ،هام282-بن داوود الدي وري ا    ألبي ح يفة أحمد 
 ومرامعة الدكتور ممال الدين القيال. ط أوفست عن مكتبة المإ ع.

 أدب الكاتب. -3
 هاام، تحقياع محماد محياي211-243يباة األبي محمد عبدالله بن مساله بان قت

 ها.4311الطبعة الإالإة س ة  –ط ه السعادم  ،الدين عبدالحميد
 اد األربب جلع معرفة األديب.جرق -1

ط ه ه ديااة بالموسااكي بمصاار  ،هااام121-111لياااقوت باان عبداللااه الحمااوي ا
 ه.4221-4223الطبعة الإا ية 

 .االقتقاع -1
تحقياااع عبدالساااره  ،هاااام324-223ألباااي بكااار محماااد بااان الحسااان بااان درياااد ا 

 ها  قر مكتبة ال ا مي.4318ط ه الس ة المحمدية  ،محمد هارون
ضافة ال اموس علع جضاءم القاموس. جضاءم -1  الراموس وا 

هام، مصورم عن ال  ا اة 4411-ألبي عبدالله محمد بن الطيب الفاسي ا     
 .111/4الملكية بالرباط رقه 

األعره اقاموس ترامه ألق ر الرمال وال ساء من العرب والمستعربين  -1
 والمستقرقينم.

هااا. ودار العلااه للمريااين 4321-4382ل ياار الاادين ال ركلااي/ الطبعااة الإالإااة 
 ه.4281الطبعة السابعة 
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 االقتضاب في قرح أدب الكتاب. -8
تحقياع  ،هاام124-111ألبي محمد عبد الله بن محماد بان السايد البطليوساي ا

األسااتاذ مصااطفع الساااقا، والاادكتور حاماااد عبدالمميااد، ال ي اااة المصاارية العاماااة 
 ه.4282-4284للكتاب 

 الروام. بات علع قبا ل الإ  -2
ط ه الساااعادم  ،هاااام113-بااان عبااادالبر ا    األباااي عمااار يوسااا  بااان عبداللاااه 

 ها  قر مكتبة القدسي.4311بالقاهرم س ة 
 األ ساب. -41

تحقيااااع القاااايب  ،هااااام112-ألبااااي سااااعد عباااادالكريه باااان محمااااد الساااامعا ي ا    
عباااادالرحمن المعلمااااي. الطبعااااة األولااااع ط ه مملااااس دا اااارم المعااااار  العإما يااااة 

 ها.4112-4382آباد الدكن بحيدر 
  .األ ساب -44

ولاااااع لسااااالمة بااااان مساااااله العاااااوتبي الصاااااحاري اال يعااااار  عصااااارتم، الطبعاااااة األ
 ها عن و ارم التراث القومي والإقافة بسلط ة ع مان.4112

هاااام، ط مكتباااة المإ اااع ببةاااداد 311-البااادء والتااااريب. للمط ااار المقدساااي ا     -42
 ه.4213عن طبعة باري  س ة 

 ن والتبيين.البيا -43
هااام، تحقيااع عبدالسااره 211-411ا .ألبااي عإمااان عماارو باان بحاار الماااحظ 

 ها.4388محمد هارون. الطبعة الإالإة مكتبة ال ا مي 
 هر القاموس.اتاج العروس من مو  -41

 ها.4311لمحمد مرتضع ال بيدي. ط ه ال يرية بمصر الطبعة األولع س ة 
 تاريب بةداد. -41
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هام، دار 113-بن علي ال طيب البةدادي ا     للحافظ أبي بكر أحمد 
 الكتاب العربي ببيروت.

 تاريب س ي ملوب األرا واأل بياء. -41
 دار مكتبة الحيام. ،هام311-281لحم م بن الحسن األصف ا ي ا

 تاريب  مد في عصور العامية/ ديوان القعر العامي بل مة أهل  مد.  -41
ار العلااوه للطباعااة وال قاار بالرياااا/ ألبااي عباادالرحمن اباان عقياال الظاااهري. د

 ها.4111-4112الطبعة األولع س ة 
 تبصير الم تبه بتحرير المقتبه. -48

تحقيااع علااي  ،هااام812-113للحااافظ أحمااد باان علااي اباان حماار العسااقر ي ا
محمااد البماااوي ومرامعااة محمااد علااي ال مااار.  قاار المؤسسااة المصاارية ط دار 

 ها.4381-4323القومية 
 والذيل والصلة لكتاب تاج اللةة وصحاح العربية.التكملة  -42

 .هام111-للحسن بن محمد بن الحسن الصةا ي ا    
حققاااهأ عبااادالعليه الطحااااوي، وعبدالحمياااد حسااان، ومحماااد أباااو الفضااال جباااراهيه، 

 ه.4212 -4211الكتب دار والدكتور م دي عره. ط ه 
 قرا .الت بيه والإ  -21

هااااام، ط دار التااااراث 311-ودي ا   ألبااااي الحساااان علااااي باااان الحسااااين المسااااع
 ها.4388ببيروت 

 ت ذيب اللةة. -24
 م.311 -282ألبي م صور محمد بن أحمد األ هري ا

تحقيااااع عبدالسااااره محمااااد هااااارون، ومرامعااااة محمااااد علااااي ال مااااار. المؤسسااااة 
المصرية العامة للتاللي  ط دار القومية ودار الكاتب العربي ط ه سمل العارب 

 ه.4211-4211
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 .رم أ ساب العربمم  -22
هاام، تحقياع عبدالساره محماد 111-381ألبي محمد علي بن أحمد بن ح ه ا

 ها.4382هارون، دار المعار  بمصر 
 دراسات في أ ساب قبا ل اليمن. -23

 ها.4114ألحمد حسين قر  الدين. الطبعة الإا ية عاه 
 هام.422-411ديوان أبي  واس الحسن بن ها   ا -21

 ها.4328 دار بيروت للطباعة
 ديوان األدب ألبي جبراهيه جسحاع بن جبراهيه الفارابي. -21

هااام، تحقيااع الاادكتور أحمااد م تااار عماار والاادكتور جبااراهيه أ اايس. 311-ا    
 الطبعة األولع. 4322-4321ال ي ة العامة لقؤون المطاب  األميرية 

 الروا األ   في قرح السيرم ال بوية البن هقاه. -21
هاااام. 184-118باااي  ياااد عبااادالرحمن بااان ال طياااب السااا يلي األباااي القاساااه وأ

 ها.4381تحقيع عبدالرحمن الوكيل. ط دار ال صر الطبعة األولع س ة 
 قرح ديوان ابن الفارا. -21

ها، مم  فيه بين قارحي حسان بان 4311-4228لرقيد بن االب الممت ع ا 
هاااااااام، وعبااااااادالة ي بااااااان جساااااااماعيل ال ابلساااااااي 4121-213محماااااااد الباااااااوري ي ا

 هام. دار التراث ببيروت.4413 -4111ا
 .هام234-421قرح ديوان أبي تماه حبيب بن أوس ا -28

هاام، تحقاع محماد 112-124ألبي  كرياا يحياع بان علاي ال طياب التبريا ي ا 
 ه.4211-4211عبدت ع اه. دار المعار  بمصر 

 قرح قافية ابن الحامب. -22
الاااادين  مااااد محياااايالحساااان، ومحمااااد ال فاااا ا ، ومحلرضااااي الاااادين محمااااد  ااااور 

 ها.4321عبدالحميد، دار الكتب العلمية ببيروت س ة 
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 الصحاح اتاج اللةة وصحاح العربيةم. -31
هام، تحقياع أحماد عبادالةفور عطاار. 323-بن حماد الموهري ا    لسماعيلإ 

 ط ه دار الكتاب العربي بمصر.
 الضعفاء الكبير. -34

هااااام. تحقيااااع 322-  ألبااااي معفاااار محمااااد باااان عماااارو باااان موسااااع العقيلااااي ا  
الدكتور عبادالمعطي أماين قلعماي. دار الكتاب العلمياة ببياروت الطبعاة األولاع 

 ها.4111
 كتاب الضعفاء والمتروكين. -32

 ،هااام121-141لممااال الاادين أبااي الفاارج عباادالرحمن باان علااي اباان المااو ي. ا
ولع الطبعة األ تحقيع أبي الفداء عبدالله القاضي. دار الكتب العلمية ببيروت/

 ها.4111
 طبقات القعراء. -33

تحقيااع عبدالسااتار أحمااد  ،هااام221-211ألبااي العباااس عبداللااه باان المعتاا  ا 
 فراج. دار المعار  بمصر.

 العقد الفريد. -31
تحقياااع الااادكتور مفياااد محماااد  ،هاااام328-ا     ألحماااد بااان محماااد بااان عباااد رباااه

ية ببيروت سا ة تو ي  دار الكتب العلم -قميحة.  قر مكتبة المعار  بالرياا
ها، ط مؤسسة ماواد ببياروت. و ط ه التااللي  والترمماة وال قار بالقااهرم 4111
براهيه األبياري.4311س ة   ها. تحقيع أحمد أمين، وأحمد ال ين، وا 

 العين. -31
تحقيع الدكتور ، هام411 -411ألبي عبدالرحمن ال ليل بن أحمد الفراهيدي ا

 –عااره سااامرا ي. عاان و ارم الإقافااة والالم اادي الم  ومااي، والاادكتور جبااراهيه 
 ه.4281-4281دار الرقيد لل قر س ة 
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 ف ارس لسان العرب. -31
للااادكتور  ليااال أحماااد عماااايرم ب قااارا  الااادكتور أحماااد أباااو ال يمااااء. مؤسساااة  

 ها.4111الرسالة الطبعة األولع 
 القاموس المحيط.  -31

ام، الطبعاة الإا ياة ها841-122آباادي ا لمماد الادين محماد بان يعقاوب الفيارو 
 ها.4314ط ه مصطفع الحلبي س ة 

 الكتاب.  -38
هام، تحقيع عبدالسره محمد هارون. 481-ألبي بقر عمرو بن سيبويه ا    

 عاله الكتب ببيروت ط ه دار القله بالقاهرم.
 اللباب في ت ذيب األ ساب. -32

ط  .هاام131-111لع  الدين أبي الحسن علي بن محمد ابن األإير الم ري ا
 دار صادر ببيروت.

 لسان العرب.  -11
هاااام، دار 812 -ألبااي الفضاال ممااال الاادين محماااد باان مكااره باان م ظااور ا   

 صادر بيروت. والمصورم عن بوالع تصوير الدار المصرية للتاللي .
 لسان المي ان. -14

تصااوير مؤسسااة األعلمااي عاااه  ،هااام812-للحااافظ اباان حماار العسااقر ي ا    
هااا طبعااة مملااس دا اارم المعااار  4334-4322األولااع عاااه  هااا للطبعااة4321

 بحيدر آباد الدكن.
 اللةة العربية بين القاعدم والمإال. -12

ط ه  –دي القصاااايه ببرياااادم األبااااي عباااادالرحمن اباااان عقياااال الظاااااهري. عاااان  اااا
 الفر دع بالرياا.

 ما ي صر  وما ال ي صر . -13
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تحقيااع  ،هااام344-231ألبااي جسااحاع جبااراهيه باان السااري باان ساا ل ال ماااج ا 
سااارمية بمصااار لم اااة محماااود قراعاااة. عااان المملاااس األعلاااع للقاااؤون الإ  ىهاااد

 ها.4324سرمي. ط ه األ هر س ة لإ اجحياء التراث 
 المب   في تفسير أسماء قعراء ديوان الحماسة. -11

هاااااام، ط ه الترقاااااي بدمقاااااع سااااا ة 322-ألباااااي الفاااااتح عإماااااان بااااان م اااااي ا    
 ها عن مكتبة القدسي.4318

مملة الرسالة المصرية التي يرأس تحريرهاا أحماد حسان ال ياات عفاا اللاه ع اه  -11
. 

 مملة العرب لقي  ا حمد الماسر متع ا الله بحياته. -11
 المحكه المحيط األعظه في اللةة. -11

هام، تحقياع األساتاذ مصاطفع الساقا، 118-ا     .لعلي بن جسماعيل بن سيدت
-4311الطبعة األولع س ة  –الحلبي والدكتور حسين  صار. ط ه مصطفع 

 ها.4123
 مراتب ال حويين. -18

تحقياااع محمااد أبااو الفضاال جباااراهيه. دار  ،هااام314-لعبدالواحااد باان علااي ا    
   ضة مصر.

 مروج الذهب ومعادن الموهر. -12
تحقيااع  ،هااام311-ألبااي الحساان علااي باان الحسااين باان علااي المسااعودي ا    

 ها.4381ر الكتاب اللب ا ي الدين عبدالحميد. دا محمد محيي
 معمه األدباء. -*

 اا ظر جرقاد األريبم. 
 عربيم. –المعمه الذهبي ا فارسي  -11

 ه.4212للدكتور محمد التو مي. دار العله للمريين الطبعة األولع س ة 
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 معمه القعراء في لسان العرب. -14
 ه.4281 ة للدكتور ياسين األيوبي. دار العله للمريين/ الطبعة األولع س

 معمه المؤلفين اترامه مص في الكتب العربيةم. -12
 ها.4384-4311لعمر رضا كحالة. ط ه الترقي بدمقع 

 معمه ما استعمه من أسماء البرد والمواض . -13
تحقياع مصاطفع الساقا.  ،هاام181-ألبي عبيد الله بن عبدالع ي  البكري ا    

 عاله الكتب ببيروت.
 المعار . -11

تحقيااع الاادكتور إااروت عكاقااة.  ،هااام211-243باان مسااله باان قتيبااة ا لعبداللااه
 ه.4211-4218دار المعار  بمصر/ الطبعة الإا ية س ة 

 المفصل في تاريب العرب قبل السره. -11
هااااام، دار العلااااه للمريااااين ومكتبااااة ال  ضااااة 4118-للاااادكتور مااااواد علااااي ا    

 ه.4218-4211الطبعة الإا ية س ة  -ببةداد
 ة ي في الضعفاء.الم -11

تحقيع  ور الادين عتار. دار المعاار  بحلاب  ،هام118-113للحافظ الذهبي ا
 ها.4324ط ه البراة الطبعة األولع عاه 

 مقاييس اللةة. -11
هااااام، تحقيااااع عبدالسااااره محمااااد 321-ا     .ألبااااي الحسااااين أحمااااد باااان فااااارس

 .ها4314-4311ط دار جحياء الكتب العربية اعيسع الحلبيم  ،هارون
 الم ا ل والديار. -18

ساارمي المكتااب الإ  ،هااام181 -188لممااد الدولااة أسااامة باان مرقااد باان م قااذ ا
 ها.4381للطباعة وال قر الطبعة األولع س ة 

 مي ان االعتدال في  قد الرمال. -12
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هاام، 118-ألبي عبدالله قامس الادين محماد بان أحماد بان عإماان الاذهبي ا   
ر جحياااااء الكتااااب العربيااااة عيسااااع الحلبااااي . ط داتحقيااااع علااااي محمااااد البماااااوي

 ها.4382
 ال سب الكبير. -11

مصااورم عاان  ساا ة  ،هااام211-ا    ،ل قاااه باان محمااد باان السااا ب اباان الكلبااي
 .4128رقه  يالاالوسكور

  سب معد واليمن الكبير. -14
بااان الكلباااي. مصااااورم عااان  سااا ة المتحااا  البريطاااا ي رقااااه ل قااااه بااان محماااد ا

4212. 
  ور القبس. -12

هاااااام، 113-باااااي المحاسااااان يوسااااا  بااااان أحماااااد بااااان محماااااود اليةماااااوري ا   أل
الم تصر من المقتبس في أ بار ال حام واألدباء والقعراء والعلماء. ألبي عبيد 

تحقياع رودلا   ل اايه. دار  ،هاام381-221الله محمد بان عماران المر باا ي ا
 ها.4381ال قر فرا تس قتاي ر بفيسبادن س ة 


