
  
  

َابن التـياني والموعب(( ُ َّ َّ((  
  عبد اهللا الجبوري. د

ابن التياين، أبو غالب، متام بن غالب بن عمر، القرطيب، املرسي، من 
  .)١(أئمة العربية يف األندلس، صاحب ثالث معجم لغوي يؤلف يف دياره

 )٣(:، و)هـ٣٥٦ت ( أليب علي القايل البغدادي ))البارع(( )٢(:وذلك بعد
  ).هـ٣٧٩ت ( أليب بكر احلسن بن حممد الزبيدي املذحجي ))نيخمتصر الع((

بقية مشيخة أهل اللغة، الضابطني حلروفها، واحلاذقني (( )٤(كان
ًمبقاييسها، وكان ثقة صدوقا عفيفا   . ورع وديانة)٥(زانه. ))ً

ًمقدما يف علم اللسان أمجعه، مسلمة له اللغة، شارعا مع ((: كما كان ًَّ ُ
))املعرفةذلك يف أفانني من 

)٦(.  
 )٧(عرف بابن. قرطيب املنبت، مرسي السكن والشهرة، مري الوفاة

  .البناء، وشهر بابن التياين
                                                            

  .١٠٨ -٨٢: عبد العلي الودغريي: املعجم العريب يف األندلس(١)
  .١٩٧٥روت،   بي٧٠ - ٩) رمحه اهللا( حتقيق ودراسة هاشم الطعان –البارع (٢)
  .١٩٩١ بغداد، ٤٠ - ١٣/ ١صالح الفرطوسي : خمتصر العني، حتقيق(٣)
، واملقتبس ٢٣٦لتمس ، وبغية امل١٨٣، وجذوة املقتبس ١٢١ - ١٢٠/ ١الصلة (٤)

١٧٢.  
  .٣٠٠/ ١، ابن خلكان ١٨٥/ ٣البغية، والعرب (٥)
  .الصلة، واملظان املذكورة األخرى(٦)
  .١٠٧/ ٥) مرسية( رسم –معجم البلدان (٧)

- ٥٧ -  



  

  ٥٨  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

بفتح املثناة من : وهي. وابن التيان، هذه شهرة والده غالب بن عمر
) جده(لعله نسب ((: )٨(قالوا. ونون بعد األلف. فوق، وتشديد املثناة من حتت

  .)).إىل بيع التيـن
  .)٩(أن تكون بكسر املثناة من فوق: ياسوالق

حتول إىل مرسية، وهي بلدة مشهورة بالتني، جيلب منها إىل سائر 
وهذا يشري إىل أن اللقب حلقه من جده، ألن والده غالب بن عمر، . البلدان

. أن أبا غالب متام بن غالب، سكن مرسية: وذكر املؤرخون. عرف بابن التيان
  .)١٠()قرطبة (ورمبا شهرت به األسرة يف

ََكان والده غالب بن عمر، من أهل العلم، روى عن أيب علي القايل البغدادي، 
الدالئل يف غريب ((: روى عن ثابت بن قاسم السرقسطي كتاب. )١١(وكان صاحبه

  .أبو غالب متام بن غالب لغريه:  ورواه)١٢(ّ من تأليف جده))احلديث
زم السرقسطي املتوىف قاسم بن ثابت بن ح: ّ، ألفه)١٣(وكتاب الدالئل

 ثابت بن حزم املتوىف سنة )١٤( هـ، مات قبل إكماله، وأكمله أبوه٣٠٢سنة 

                                                            
  .٤٧٨/ ١، وبغية الوعاة ٣٠١/ ١، وابن خلكان ٣٩٨/ ١٠الوايف بالوفيات (٨)
  .٥٠١/ ١٦، والتاج ٢٠٢/ ٦تكملة ، وال٤٧٨/ ١ وبغية الوعاة ٩٣/ ١املشتبه : ينظر(٩)

  .٥٠١/ ١٦، والتاج ١٠٧/ ٥، ومعجم البلدان ٥٣٩الروض املعطار (١٠)
  .٩٣/ ١املشتبه (١١)
  .٤٥٦/ ٢الصلة (١٢)
  .١٨٨/ ٤الذيل والتكملة (١٣)
، ٤٧/ ١غريب احلديث البن قتيبة : ، ومقـدمـة٩٦/ ٢ و١٧٤/ ٥األعـالم : يـنظر(١٤)

  .٨٨/  اللغة–وفهرس الظاهرية 



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  جملة  ٥٩  )١(زء اجل) ٧٨( ا

الدالئل على ((: ومتام اسم الدالئل هو. هـ، فنسبه بعض املؤرخني إليه٣١٣
شرح ما أغفله أبو عبيد القاسم بن :  وهو))ََمصاف احلديث بالشاهد واملثل

  .)١٥(ّسالم، وابن قتيبة
ت (أيب بكر الزبيدي، وعن ابن القوطية حممد بن عمر كما روى عن 

  ).هـ٣٦٧
ْوقد وجدت احلميدي  َ ًرجال ) ٣٢٥/ جذوته(يذكر يف ) هـ٣٨٨ت  (ُ

ا ((: غالب بن عمر األندلسي، قال: امسه يروي عن حممد بن وضاح، مات 
. وغالب أبو متام روى عن القايل وكان صاحبه. ))سنة أربع وعشرين وثالث مئة

وعليه، فإن املذكور مل يكن والد . هـ٣٣٠ دخل األندلس سنة )١٦(والقايل
  .صاحبنا ابن التياين

ُولـه سند موصول بابن قتيبة ََ
ّالذي اشتهرت مؤلفاته ) هـ٢٧٦ت  ()١٧(

ُيف األندلس، وتصدر علماء اللغة وأهل األدب جمالس الدرس لتدريسها  ُ َّ
  .)١٨(وإقرائها

ُ بن جبـرون املعروف )١٩(انعبد الوارث بن سفي: فقد رواها عن شيخه ْ ُ
وكان من أخص أصحاب قاسم بن أصبغ . هـ٣٩٥باحلبيب املتوىف سنة 

 كما ))الدالئل((: البياين، مسع منه أكثر روايته، وعرف بضبط روايته لكتاب

                                                            
لة/ ٥٢٧ – ٥١٢ ص ٣ ج٥٠جملة جممع اللغة العربية بدمشق مج : انظر[(١٥)    ].ا
  .٨٧: ، وأبو بكر الزبيدي للعزاوي٢٠٥: طبقات الزبيدي(١٦)
  .٤٥٦/ ٢والصلة . ٢٣٦: بغية امللتمس(١٧)
  .٣٦ - ٣٥: م، ص١٩٩٠ابن قتيبة والشعوبية، عبد اهللا اجلبوري، بغداد، (١٨)
  .٣٨٣ - ٣٨٢/ ٢الصلة (١٩)



  

  ٦٠  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

َ، وعامل مثل أيب غالب وصفه )٢٠(ُّأيب بكر الزبيدي: أخذ عن شيخ أبيه
ْ نـقلهّالعالمة، ثقة يف((ّ احملدث بـ )٢١(الذهيب وهذا مدعاة إقبال أهل األدب . )).َ

 من )٢٢()للدالئل(ورمبا كانت روايته . وطالب اللغة على درسه والرواية عنه
  .ََّمعامل شهرته عند الطلبة

 النحوي، كان من )٢٣(وممن قرأ عليه اللغة واألدب، حممد بن مضاء
روى شعر  بن حامت بن حممد، )٢٤(مشاهري علماء النحو يف دياره، وأبو القاسم

أيب متام الطائي عنه، رواه أبو غالب متام عن أبيه غالب بن عمر، عن أيب 
أيب اليسر إبراهيم بن أمحد ) الرياضي(سعيد عثمان بن سعيد الصقيل عن 

  .الشيباين عن أيب متام الطائي
 وهو  ه٤٨١ الوزير املتوىف سنة )٢٥(وكذلك روى عنه أبو بكر ابن املصحفي

  ).هـ٥٧٥ت   ()٢٦( البن خري اإلشبيلي))يح العنيتلق((: الذي روى كتاب
كان أحد ((ّأن ابن التياين ) الذخرية ()٢٧(:ّويف خرب ساقه ابن بسام يف

حممد بن عبد :  واملنصور هذا))أعضاء ديوان الندماء زمن املنصور بن أيب عامر

                                                            
  .١٢٠/ ١ الصلة(٢٠)
  .١٨٥/ ٣العرب (٢١)
  .١٠٩: ، وفهرس ابن عطية٤٥٦/ ٢، والصلة ٢٣٦بغية امللتمس (٢٢)
  .٢١٥/ ٣إنباه الرواة على أنباه النحاة (٢٣)
  .١٣٥/ ٣نفح الطيب (٢٤)
  .٣٥٩، وفهرسة ابن خري ٢١٥/ ٣، وإنباه الرواة ٥٥٧ – ٥٥٦/ ٢الصلة (٢٥)
  .٣٥٩: ابن خري اإلشبيلي(٢٦)
  .١١ ص ١/ ٤الذخرية (٢٧)



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  جملة  ٦١  )١(زء اجل) ٧٨( ا

  .هـ٣٩٢اهللا، تويف سنة 
ّاملرية(َّّوانتقل ابن التـياين إىل مدينة  َ

ا مدفنه، وذلك يف ، وكان فيه)
  . ست وثالثني وأربع مئة، يف إحدى اجلمادين)٢٨(سنة

ّومل يشذ عن ذكر هذا التاريخ أحد من املؤرخني، إال اجلالل 
  . الذي جعله يف سنة ثالث وثالثني وأربع مئة)٢٩(السيوطي

  :ّمؤلفات ابن التياني
امة-١   .)٣٠( أخبار 
  .)٣١( شرح فصيح ثعلب-٢
  . تلقيح العني-٣
  .عب املو-٤

امة: (فكتاب   .انفرد بذكره حاجي خليفة، ومنه أخذ البغدادي) أخبار 
ومنه ). تاج العروس: (فقد وصلت منه نقول يف كتابأما شرح فصيح ثعلب، 

ًكان شارعا يف أفانني من ((. )٣٢(تتبني مشاركة ابن التياين يف علوم العربية واألدب
  .))املعرفة

                                                            
، ١٨٣، وجذوة املقتبس ١٢١/ ١، والصلة ١٨٥/ ٣العرب :مظان ترمجته، و: ينظر(٢٨) 

  .٣٠١ - ٣٠٠/ ١وابن خلكان 
ست وثالثني وأربع : وفيه. الصلة: ، وأشار حمققه إىل كتاب٤٧٩/ ١بغية الوعاة  (٢٩)

  .مئة
  .٢٤٦/ ١، وهدية العارفني ٢٦/ ١كشف الظنون (٣٠)
  .١٥٧ -١٥٦: ابن درستويه: ينظر(٣١)
  .١٢١/ ١الصلة (٣٢)



  

  ٦٢  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

هد الدرس يف األندلس توىل  يف معا)٣٣()فصيح ثعلب(ولذيوع مكانة 
ابن التياين، : شرحه والتأليف يف نقده أو نظمه، علماء من أهل اللغة، منهم

 مطبوع يف )٣٤(، وشرحه ه٥٧٧وابن هشام اللخمي حممد بن أمحد املتوىف سنة 
هـ، ٦٩١وأبو جعفر أمحد بن يوسف الفهري اللبلي املتوىف سنة . بغداد
، )).مبثله يف حتقيقه وغزارة فوائدهمل تكتحل عني الزمان (( )٣٥(وشرحه

  .هـ٥٢١ ابن السيد عبد اهللا بن حممد املتوىف سنة )٣٦(والبطليوسي
ابن جابر األعمى املتوىف : ونظمه غري واحد من أدباء األندلس، منهم

 وهو ))حلية الفصيح((: هـ، نظمه يف ألف وست مئة بيت، مساه٧٨٠سنة 
دشرح : من) تاج العروس(ومن نقول . خمطوط  )٣٧(ابن التياين قال ا

: مثال: أثر السيف: )٣٨(قال الزبيدي. فرند السيف: َْواألثر((: الفريوزآبادي
  .)).عن شرح الفصيح البن التياين. طنب، فرنده: صقر، وأثره، مثال
املوعب البن التياين، شارح الفصيح ((: ًأيضا) التاج ()٣٩(وقال يف

تقول :  شرح الفصيح البن التياينيف: عهد: )٤٠(ونقل منه يف مادة. )).وغريه

                                                            
  .١٥٦ابن درستويه (٣٣)
  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩نشر بتحقيق الدكتور مهدي عبيد جاسم، (٣٤)
  .١٢٧٣كشف الظنون (٣٥)
  .٤٩٩، ٤٧٥، ٤٧٤، ٣٠٨، ٢٧٢، ٢٢٥، ٢١٥/ ١املزهر (٣٦)
  ).أثر (٣٦٢/ ١القاموس (٣٧)
  .طبعة الكويت) ر/ ث/ أ (١٥/ ١٠تاج العروس (٣٨)
  ).ع/ ر/ ض (٤١٢/ ٢١التاج (٣٩)
  .٣١١/ ٩ ، ٣٦٠، ٣٤٤: وينظر) د/ هـ/ ع (٤٥٨/ ٨التاج (٤٠)



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  جملة  ٦٣  )١(زء اجل) ٧٨( ا

  .))تعاهدت: تعهدت ضيعيت، وال يقال: العرب
َالموعب ُ:  

َمعجم لغوي فريد، طارت شهرته يف اآلفاق، وضعه ابن التياين يف نسق  َ ّ َ َ
ّكتاب مشهور مجعه يف اللغة، مل يؤلف ((: )٤١(بديع، فهو عند فريق من العلماء

)٤٢(ً]اكتنازا[ًمثله اختصارا و
((.  

ُّومرد هذا . تلقيح العني، وفتح العني، وتنقيح العني: بأمساء ثالثةُقرن 
  :االضطراب يف معرفة امسه أمران

  . للسيوطي))املزهر((: نقص يف مطبوعة كتاب: األول

ذه األمساء، ألجل دورانه يف فلك : الثاني ). العني(قناعة الباحثني 
  .فالتلقيح، والتنقيح، والفتح صفات متقبلة عندهم

إنباه الرواة ((: )٤٣( ورد هذا االسم يف أصل خمطوطة كتاب))نقيح العنيت((و
  .))تلقيح((: وأبدهلا حمققه بلفظ.  جلمال الدين القفطي))على أنباه النحاة

ّسأفرد له كالما خاصا به بعد قليل، أما. ))تلقيح العني((و ً فتح ((: ً

                                                            
 -١٢٠/ ١، والصلة ٣٥٩، وفهرسة ابن خري ١٧٢، واملقتبس ١٨٣جذوة املقتبس (٤١)

، وإنباه ١٦٦/ ١، واملغرب ٣٠٠/ ١، وابن خلكان ٢٣٦، بغية امللتمس ١٢١
  .٣٩٤/ ٢، ومعجم األدباء ٢٥٩/ ١الرواة 

  ).ًواكتنازا(َّوهي مصحفة من ] ًوإكثارا[بصورة وردت هذه الكلمة عند مرتمجيه (٤٢)
: وقال حمققه الفاضل رمحه اهللا) ٤/اهلامش (٢٦٠/ ١إنباه الرواة على أنباه النحاة (٤٣)

 وعنه ))كشف الظنون، ومعجم األدباء: تنقيح العني، وصوابه من: يف األصل((
  ).٣٠١/ ١املعجم العريب : (أخذ الدكتور حسني نصار يف



  

  ٦٤  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

َفهو نقص وقع يف مطبوعة كتاب. ))العني : يوطي، وإليكه للس))املزهر(( )٤٤(:َ
وملا ((): املوعب(ًقال السيوطي، نقال عن أيب احلسن الشاري السبيت يف وصف 

علم ذلك من خمتصر العني، اإلمام أبو غالب متام بن غالب املعروف بابن 
  .)).ّالتياين، عمل كتابه العظيم الفائدة، الذي مساه بفتح العني

. )) بفتح العنيَاملوعب: ّالذي مساه((: فكان صواب العبارة هكذا
حصل هذا االضطراب يف حقيقة اسم املوعب عند ) املوعب(بسقوط لفظة 

بعض الباحثني، إذ هو تقيد باحلرف، السم املفعول، والتبس هذا األمر عند 
 يف )هـ١٠٦٧ت   ()٤٥(ورمبا يكون حاجي خليفة. من ذكره بعد اجلالل السيوطي

وصنَّف أبو غالب ابن : كتاب العني(قال يف رسم . مقدمة هؤالء الباحثني
ًالتياين، كتابا متعلقا به  وهو : فتح العني، قال السيوطي: ّمساه). بكتاب العني(ً

  .).عظيم النفع
))تاج العروس((: وعنه أخذ املرتضى الزبيدي يف

: والبغدادي يف )٤٦(
مث ألف اإلمام أبو غالب متام بن غالب، ((: )٤٧(قال الزبيدي) هدية العرفني(

  .))فتح العني:  الذي مساهكتابه العظيم
ت (أنستاس ماري الكرملـي : وأول من تنبه إىل هذا الوهم، هو األب

ً منقوال عن )هـ٤٦٩ت (، إال أنه أحلق هذا السهو بكالم ابن حيان )م١٩٤٧
  .)) لياقوت-معجم األدباء ((

                                                            
  .٨٨ -٨٧/ ١ علوم اللغة وأنواعها املزهر يف(٤٤)
  .١٤٤٤: كشف الظنون(٤٥)
  .٢٤٥/ ١، وهدية العارفني ٣٧/ ١تاج العروس (٤٦)
  ). املقدمة– ٣٧/ ١(التاج (٤٧)



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  جملة  ٦٥  )١(زء اجل) ٧٨( ا

متام بن : ٣٩٤/ ٢قال ياقوت يف أول باب التاء ((: قال األب الكرملي
وله .. ًكان إماما يف اللغة ثقة يف إيرادها،: ذكره احلميدي فقال. غالب بن عمر

  .انتهى نقل األب الكرملي. )).بفتح العني، يف اللغة] املوعب[كتاب 
ًويف هذا النص وهم جديد، تسرب إىل األب الكرملي، إذ أن ياقوتا 

  .مل يذكر ما نقله األب عنه) هـ٦٢٦ت (احلموي 
ًكان إماما يف اللغة وثقة : يدي فقالذكره احلم((: قال ياقوت احلموي

  .))ً]واكتنازا[ًتلقيح العني مل يؤلف مثله اختصارا و: وله كتاب.. يف إيرادها
تلقيح العني، : وله كتاب جامع يف اللغة مساه. ((: مث نقل ابن حيان قوله

)).جم الفائدة
)٤٨(.  

ه عند ياقوت احلموي كما نقل) تلقيح العني: (فاسم كتاب أيب غالب، هو
كما ذكر . )). بفتح العني–املوعب ((ومل يرد ذكر السم . عن احلميدي وابن حيان

  .ً منسوبا للحميدي بواسطة احلموي)٤٩(األب الكرملي
املعجم ((: )٥٠(وتكرر ما ذكرت عند الدكتور حسني نصار يف كتابه

  .))العريب
تنقيح : ، بني)املوعب: أي(كثر اخلالف يف اسم هذا الكتاب ((: وفيه

والسبب يف ذلك أن ابن حيان قال يف صدد . ، وتلقيح العني، وغريهاالعني
بفتح ] املوعب[الرتمجة له، فيما خييل إيل، وله كتاب جامع يف اللغة مساه 

                                                            
  ).طبعة مرغيلوث (٣٩٤/ ٢معجم األدباء (٤٨)
: ص) م١٩١٤ متوز - هـ ١٣٣٢ شعبان –اجلزء األول من السنة الرابعة (لغة العرب (٤٩)

٦- ٥.  
  .٣٠١/ ١عريب املعجم ال(٥٠)



  

  ٦٦  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

  .)).مساه بفتح العني: فصارت تقرأ) املوعب(وسقط من العبارة لفظ . العني
وة جذ: (كما ورد يف. ))تلقيح العني((: فاسم الكتاب عند احلميدي

  . ونقله عنه غريه)٥١()املقتبس
  :تلقيح العين

ا   عند فريق من الباحثني )٥٢()املوعب(هو من األمساء اليت عرف 
ًواألدباء، وقطع آخرون بتفرد ابن التياين مبوعبه تأليفا، إذ ضن بعضهم عليه أن 

ومن األدلة ((: قال األب الكرملي. يكون املوعب هو األثر اليتيم الذي تركه
هذه األمساء الثالثة ترجع إىل واحد، أن ابن التياين مل يؤلف يف اللغة على أن 

ًإال كتابا واحدا ال غري باتفاق مجيع املرتمجني ً.((.  
صحيح أن . تلقيح العني، وفتح العني، واملوعب: ويريد باألمساء الثالثة

 حري أن يقطع العمر كله يف تأليفه، لكن ليس من ))املوعب((ًمعجما مثل 
ل إمجاع األدباء واملؤرخني الذين ترمجوا ملؤلفه على سعة نشاطه العلمي، املعقو

  .وعلى إمامته يف اللغة
عرب نقول املرتضى الزبيدي منه، ) شرح الفصيح: (وقد عرفنا من مؤلفاته

هدية (( و))كشف الظنون((ومل يذكره غريه ممن ترجم لصاحبه، كما ذكر 
  .امةأخبار : ً كتابا آخر له، هو))العارفني

، )املوعب(ًمعجما آخر وضعه مع ) تلقيح العني(وال يبعد أن يكون 
ذا الرأي ويل من هذه األدلة اليت أسوقها حجة على ما . وإين أكاد أقطع 

  :وإليكها. أذهب إليه
                                                            

  ).تلقيح العني( وال يوجد فيه اسم ١٨٣: اجلذوة(٥١)
  ).- اهلامش – ٩ ص ٤/ ١: (لغة العرب(٥٢)



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  جملة  ٦٧  )١(زء اجل) ٧٨( ا

هـ، وهو من أوعية العلم يف ٤٦٩ذكره ابن حيان املتوىف سنة : ًأوال
  ً.قرطيب أيضاوإنه .. قطره، له قدم صدق يف كتابة التاريخ

نقل .  مدونة صادقة يف مادته)٥٣()املقتبس يف تاريخ األندلس: (وكتابه
وله كتاب جامع يف اللغة . ((: ًمؤرخون عنه وعن احلميدي قوال ذكره بقوله

)).جم اإلفادة. تلقيح العني: مساه
)٥٤(.  

) هـ٦٢٦ت (وياقوت احلموي ). هـ٥٧٨ت (ابن بشكوال : من هؤالء
) هـ٦٨١ت (وكذلك ابن خلكان . )٥٥(ان واحلميديالذي نقل عن ابن حي
مث تواصل خربه حىت اتصل مبرويات اجلالل ) هـ٦٤٦ت (والقفطي مجال الدين 

  .))بغية الوعاة((: )٥٦(السيوطي الذي ذكره يف
هـــ، وروايتــه لــه حجــة ال ٥٧٥رواه ابــن خــري اإلشــبيلي املتــوىف ســنة : ًثانيــا

يف أيب غالــب متــام بــن غالــب بــن عمــر تلقــيح العــني يف اللغــة، تــأل((: قــال. تــدفع
حــدثين بــه أبــو عبــد اهللا حممــد بــن عبــد الــرمحن ابــن . اللغــوي ويعــرف بــابن التيــاين

املـصحفي،  معمر رمحه اهللا، حدثين به الوزير أبو بكر حممد بـن هـشام بـن حممـد

                                                            
 واملطبوع من ٢٨٩/ ٢ واألعالم ٢١٨/ ٢، وفيات األعيان ٢٠٠: جذوة املقتبس(٥٣)

املقتبس يف بريوت بتحقيق الدكتور حممود علي مكي، يراه املرحوم األستاذ خري 
  .ًابا آخر البن حيانالدين الزركلي كت

، ٣٠٠/ ١، وفيات األعيان ٣٩٠/ ٢، معجم األدباء ١٢١ - ١٢٠/ ١الصلة (٥٤)
  .٣٦١، وفهرسة ابن خري ٢٦٠/ ١إنباه الرواة 

/ اجلذوة، وهو يف فهرسة ابن خري: ما نقل عند هؤالء عن احلميدي ال وجود له يف(٥٥)
٣٦١.  

  .٤٧٨/ ١بغية الوعاة (٥٦)



  

  ٦٨  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

حــدثين بــه أبــو عبــد اهللا حممــد بــن مــضي النحــوي عــن أيب غالــب متــام بــن : قــال
وقـــد لقيــت أنـــا األديــب ابـــن : قـــال أبــو بكـــر املــصحفي. اهللاغالــب مؤلفـــه رمحــه 

مث نسب القصة اليت تناقلتها مظان ترمجته إىل أصوهلا، . التياين هذا ثالث مرات
ورواهـــا املؤرخـــون عـــن األمـــري أيب اجلـــيش، جماهـــد بـــن عبـــد اهللا، أيـــام غلبتـــه علـــى 

ى أن يزيــد علــ) أندلــسية(وقــد وجــه إىل أيب غالــب املــذكور ألــف دينــار ((: مرســية
مما ألفه متام بن غالب أليب اجليش جماهـد، فـرد الـدنانري، : يف ترمجة هذا الكتاب

واهللا لو بذلت يل الدنيا على ذلك ما فعلـت، : ًومل يفتح يف هذا بابا البتة، وقال
)).وال استجزت الكذب، فإين مل أمجعه له خاصة، لكن لكل طالب عامة

)٥٧(.  
 له )٥٨( ابن التياين عند كل من ترجموهذه القصة قرنت بذكر أيب غالب

يف ترامجهم، دون أن تصرح باسم الكتاب الذي استبد بإعجاب األمري جماهد، 
  ).للموعب(وبعضها جعلها 

القاموس (صاحب ) هـ٨١٧ت (وذكره جمد الدين الفريوزآبادي : ًثالثا
 :وله كتاب املوعب، مل يؤلف مثله وله: (وقال) البلغة ()٥٩(يف كتابه) احمليط

  .)).تلقيح العني، جم الفوائد
ًورواية ابن خري املتقدم ذكرها آنفا، هلا خطرها، ألنه ذكر يف مقدمة 

أن أذكر هلم ما رويته عن ((: قال. شروط تدوينه ملا روى عن شيوخه) فهرسته(
شيوخي، رمحهم اهللا، من الدواوين املصنفة يف ضروب العلم وأنواع املعارف، 

                                                            
  .٣٦٠: فهرسة ابن خري(٥٧)
/ ٣ والعرب ١٢١ -١٢٠/ ١ والصلة ١٦٦/ ١، واملغرب ٣٩٤/ ٢ياقوت : ينـظر(٥٨)

  .١٩٠ و١٧٢/ ٣، ونفح الطيب ١٨٥
  .٤٧٨/ ١بغية الوعاة : وينظر. ٧٤: البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة(٥٩)



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  جملة  ٦٩  )١(زء اجل) ٧٨( ا

يها إىل مصنفيها، وما قرأته من ذلك عليهم أو وأن أذكر أسانيدي عنهم ف
م أو بقراءة غريي وأن أضيف إىل ذلك ما ناولوين إياه . مسعته عليهم بقراء

)).وأجازوه يل
)٦٠(.  

، الوزير العامل األديب القرطيب )٦١(أبو بكر بن املصحفي: ومن رواته
وىف سنة  معمر القرطيب املت)٦٢(هـ، وحممد بن عبد الرمحن بن٤٨١املتوىف سنة 

ًكان حاذقا مبعرفة الكتب، عارفا بعللها، مميزا يف خطوط ناسخيها، ((هـ، ٤٢٣ ً ً
ا إىل وراقيها   : وروايته هكذا))حجة يف عزو

 )٦٣(أيب بكر املصحفي عن ابن مضاء/ رواه ابن خري عن ابن معمر عن
  .النحوي القرطيب عن مؤلفه ابن التياين

روى عن ابن ((: القفطيحنوي مشهور، قال ) ابن مضي(وابن مضاء 
التياين وغريه، وكان من كبار النحويني يف وقته، ورؤساء املتأدبيـن، أخذ عنه 

ًأهل وقته جزءا كبريا من نوع األدب ً..((.  
  :الموعب

ًأن يكون معجما مكتنـزا باملادة ) املوعب(أراد ابن التياين ملعجمه  ً
وطرح ما فيه ) العني( يف اللغوية، احملررة احملققة، ضم فيه ما صح من منت ورد

من شواهد خمتلقة، أو حروف مصحفة، دون إخالل بشيء من شواهد القرآن 

                                                            
  .٢٨ - ١٢: ، وينظر٨ -٦ابن خري (٦٠)
  . ٥٥٧ - ٥٥٦/ ٢الصلة (٦١)
  .٣٦٥/ ٦، والذيل والتكملة ٣٨٤التكملة (٦٢)
) الرد على النحاة(، وهو غري ابن مضاء املشهور صاحب ٢١٥/ ٣ إنباه الرواة (٦٣)

  .هـ٥٩٢املتوىف سنة 



  

  ٧٠  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

  .واحلديث وصحيح أشعار العرب
 أليب بكر الزبيدي املذحجي املتوىف )٦٤()خمتصر العني(وهو نقد ملعجم 

  .هـ، وهو شيخه٣٧٩سنة 
 فيما نقل عنه السيوطي) فهرسته( يف )٦٥(وصفه أبو احلسن الشاري

وأتى فيه مبا يف العني من صحيح اللغة الذي ال اختالف فيه على ((: قال
وجهه، دون إخالل بشيء من شواهد القرآن، واحلديث، وصحيح أشعار 

ًمث زاد فيه ما زاده ابن دريد يف اجلمهرة، فصار هذا الديوان حمتويا .. العرب
 اجلمهرة، فصل كتاب العني من: ًعلى الكتابني مجيعا، وكانت الفائدة فيه

وسياقه بلفظه، لينسب ما حيكي منه إىل اخلليل، إال أن هذا الديوان قليل 
)).الوجود، مل يعرج الناس على نسخه

)٦٦(.  
: ، واملوعب، من)العني(و) اجلمهرة(ديوان ضم ) املوعب(وعليه، فإن 

، واستأصل، وأوعب، كأنه يأيت )٦٧(استوعب: إيعابك الشيء يف الشيء، مثل
لكن وصفه ). املوعب( مفعول، وهذا يتفق مع كالم الشاري يف عليه كله، اسم

عند األب الكرملي، جيعل الباحث يف شك من أمر كمال املخطوطة اليت 

                                                            
، وأبو بكر الزبيدي األندلسي وآثاره يف ٣٢ - ٢٥/ ١مقدمة خمتصر العني : ينظر(٦٤) 

  . وما بعدها٤٥٧: النحو واللغة، الدكتور نعمة رحيم العزاوي، ص
من أعالم اللغة ) هـ٦٤٩ - ٥٧١(حممد السبيت أبو احلسن الشاري، علي بن (٦٥)

اري ١٥٢صلة الصلة : واألدب، ينظر   .١٤٧، ١١٤، ١٠١، وبرنامج ا
  .٨٩ – ٨٨/ ١املزهر (٦٦)
  ).ب/ ع/ و(اللسان والتاج، (٦٧)



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  جملة  ٧١  )١(زء اجل) ٧٨( ا

عدد فيه . معجم لغوي،: املوعب((: )٦٨(وصلت إليه، قال األب الكرملي
  .)).العني: مساوئ ما وقع يف ديوان الليث

  :مخطوطة الموعب
 الدين الكاظمي وهي نادرة )٦٩( صدركانت يف خزانة السيد حسن

ًيتيمة، دفعها السيد حسن إىل األب الكرملي بدال من كتب أخرى فأصبحت 
يف خزانة خمطوطات : اآلباء الكرمليني يف بغداد، أي/ دير املبعث(من ملك 

  ).كتب الكرملي
كل ورقة منها قائمة بنفسها غري (تقع يف أربع وعشرين ومئة ورقة، 

قع هلا هذا االضطراب بفعل اهلدم الذي حدث يف دار و). متصلة بأختها
ا هكذا   ).كتاب املوعب يف اللغة البن التيان: (السيد الصدر، وكان عنوا

ً سنتيمرتا يف ١٩طول كل ورقة من هذه األوراق الدرية اللون والثمن 
ً سنتيمرتا، واحلرب ١٣ً سطرا، وطول كل سطر ٢٣، ويف كل صفحة ١٦عرض 

اظه مضبوطة يف املواطن اليت حتتاج إىل ضبط، والورق قدمي، أسود، وأغلب ألف
. وليس فيه تاريخ لكنه إن مل يكن من خط املؤلف فهو من عصره بدون ريب

  .)٧٠(وخطه خط عامل ال كاتب
  :منهجه

أقام أبو غالب معجمه على طريقة لغوية جديدة، تعتمد أوزان كل فعل 

                                                            
  . ٥: ص. م١٩٣٣أغالط اللغويني األقدمني، بغداد (٦٨)
اق، تويف سنة حسن بن هادي احلسيين، املعروف حبسن الصدر، من أعالم العر(٦٩)

  .٢٢٥ - ٢٢٤/ ٢األعالم : ينظر . ١٩٣٥/ هـ ١٣٥٤
  .١٢:  ص٤/ ١لغة العرب (٧٠)



  

  ٧٢  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

ً الوزن، مرتبا إياها ترتيبا أو اسم، مث يأيت باأللفاظ اليت وردت على ذلك ً
وهو مثال فصول املعاجم ) فصل(ًمعجميا، مع مراعاة أواخر الكلم، فكل وزن 

ا   .اللغوية وأبوا
إذ هو معجم حنوي . فهو معجم غريب ال نظري له يف املعاجم اللغوية

ًأنه حيوي ألفاظا وأبياتا شعرية ال وجود هلا يف أكرب (( )٧١(ًفضال عن. لغوي ً
مثال : (، بعنوان)٧٢(مث نشر األب الكرملي فصلة منه. )).اليت بني أيدينااملعاجم 

ِباب فعل يفعل، بفتح العني من املاضي ((: وإليك بعضها). من نص املوعب َ
  ،)٧٣(وكسرها من املستقبل

ًإذا هلك، تبابا وتبا: تب ٌأحببته، وهذا شاذ، ال : ًوحببته حبا، مبعىن. ً
ُ، إال أن يشركه يفعل )٧٤(، وهو واقعيف املضاعف) بالكسر(ِيأيت يفعل  ّ

ًودب الشيخ دبيبا، أي). بالضم( ًمشى مشيا رويدا، وزبت الشمس زبوبا إذا : َّ ًً
ًدنت للغروب، وشب الظالم شبابا، وشب الفرس إذا قمص َّ َ َّوضب املاء . َ
ُضبيبا، إذا سال، ويقال للرجل إذا اشتد حرصه على الشيء ْ ِ َّ ُّجاء تضب : ً

  :شر بن أيب خازمُلثاته، قال ب
ا للمغنم   وبين متيم قد لقينا منهم ُخيال تضب لثا ُّ ً 

ّالغاب، وغبت : ّومنه مسي اللحم البائت. بات: وغب عندنا أي
                                                            

  .١٤ ص ٤/ ١لغة العرب (٧١)
  .١٤ - ١٢:  ص٤/ ١لغة العرب (٧٢)
  .أي املضارع(٧٣)
  .أي متعد(٧٤)

   



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  جملة  ٧٣  )١(زء اجل) ٧٨( ا

ّرويدا الشعر يغب: َويقال يف املثل. صارت إىل أواخرها: األمور، أي ً)٧٥( .
. ًم يوماًجئتهم يوما وتركته: وغببت عن القوم، أي. ّوغبت احلمى، من الغب

َأنـنت: ُوغب اللحم، أي ْ.  
ًونب التيس نبيبا ًوهب التيس هبيبا مثل. ّصاح عند السفاد: َّ َّنب : َّ

َقطعه: َّوبت الشيء. ًنبيبا ًتفرق شتاتا: ّوشت األمر. َ ًوكت البعري كتيتا، أي. َّ َّ :
ًصاح صياحا لينا َوكتت القدر إذا غلت. ً ْ   .ّوكذلك اجلرة وغريها. ِ

ّجاءت بالدث وهو املطر الضعيف: يودثت السماء، أ َّورث الثوب . ّ
ًوغث احلديث غثوثا، أي. رثاثة ورثوثة وغث اجلرح، . ًّصار غثا وهو الرديء: ّ

ونث . ًومث الزق مثيثا، إبدال من النون. هزلت: وغثت الشاة أي. َّإذا أمد
وثج املطر . وأنت تنث نثيث احلميت:  لرجلقال عمر . ًالزق إذا رشح نثيثا

  .ًالدم ثجيجا وهو شدة انصبابهو
  ً.حىت يكونوا مجيعا) يدجون(وال يكون . ًومروا يدجون دجيجا
إذا جزعوا من شيء : ًوضج القوم ضجاجا. شقه: وشج رأسه شجا

إذا صوت، وكذلك : ًوعج الرعد عجيجا. ًصاح ضجيجا: وضج البعري. وغلبوا
ًوجل يف غيه جلا وجلاجا، أي. غريه . سالت مبا فيها: ة، أيوجنت القرح. متادى: ً

  :قال القطران
 فإن اهللا يشفي من يشاء   فإن تك قرحة خبثت وجنت

  .)٧٦( )).خبل مع احلرص شحا: وشح. سحت الشاة سحوحة، إذا سحنت((] و[
                                                            

ّرويد الشعر يغب : َوروي [(٧٥) لة)/ ّ غب–، أساس البالغة ٣٠: ١جممع األمثال (َ   ]. ا
لغة العرب، ) ١٣ -١٢ ص ٤/ ١(لنص الذي نشره األب الكرملي هذا نصف ا(٧٦)

  .م١٩١٤ - هـ ١٣٣٢



  

  ٧٤  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

ذا املعجم النفيس، وقفت  ْومن خالل تطوايف يف اآلثار اليت نـوهت  َ ََّ
  .على ذرو من خربه، مث تصيدت شذرات من نصوصه

: ويوم عك أك: ويف املوعب): ك/ ك/ أ: (لسان العرب(( )٧٧(:ء يفجا
وهو . فورة شديدة يف القيظ: واألكة. وعكيك أكيك] ضيق غام [)٧٨(حار

  :الوقت الذي تركد فيه الريح قال
 فخله حىت يبك بكه   إذا الشريب أخذته أكه

  .))ُالشريب الذي يسقي إبله مع إبلك: يف املوعب
  :ي ابن بري على الصحاححواش: وهذا النص من

َهـ، وعليه فإنه أقدم من ذكر ٥٨٢وابن بري تويف يف سنة  َ َ ْ َ من ) املوعب(ُ
  .أهل اللغة واألدباء

هـ الذي وصفه ٦٤٩مث يأيت بعده أبو احلسن الشاري السبيت املتوىف سنة 
  .)٧٩( ))فهرسته((: يف

 هـ يف٦٩١ًوممن نقل منه قدميا، اللبلي أمحد بن يوسف املتوىف سنة 
  ).بغية اآلمال يف مستقبل األفعال ()٨٠(:كتابه

َفهذا حكم كل مضارع لفعل املفتوحة العني.. ((: قال اللبلي وقد . َ

                                                            
 ١٥٧٤، والصحاح ٤١٤/ ١٠التهذيب : ، وينظر)ك/ ك/ أ (٣٩٢/ ١٠اللسان (٧٧)

  ).٤ج(
) حتقيقات وتنبيهات يف معجم لسان العرب: (ومل أجد ضبطه يف. كذا يف اللسان(٧٨)

  .للمرحوم األستاذ عبد السالم حممد هارون
  .٨٨ - ٨٧/ ١املزهر (٧٩)
  .٧٦): م١٩٩١جامعة أم القرى . ط(بغية اآلمال (٨٠)



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  جملة  ٧٥  )١(زء اجل) ٧٨( ا

ًوجدت حرفا واحدا نادرا جدا، مل أر أحدا استثناه من النحويني واللغويني،  ً ً ً ً ُ
ًبـرأت من املرض أبرؤ، بفتح الباء وضم الراء، وهو نادر جدا: وهو ُ َُ حكاه . َ
ا لغة، : مام متام بن غالب املعروف بابن التياين يف كتابه املوعب، وقالاإل إ

  .))قبيحة مل يوجد غريها
الكتب ((هـ من ٧٤٥وعده أبو حيان النحوي األندلسي املتوىف سنة 

  .)٨١( )).منها كتاب األزهري واملوعب البن التياين. املطولة يف علم اللغة
: هـ كالم أيب حيان حبروفه يف٧٩٤ ونقل بدر الدين الزركشي املتوىف سنة

  ).الربهان يف علوم القرآن(
: يف) هـ٧٢٧تويف سنة (كما ذكره احلميدي، حممد بن عبد املنعم 

  ).الروض املعطار يف خرب األقطار(
: قال) تاج العروس(مث جاء دور املرتضى الزبيدي فذكره يف مقدمة 

البارع أليب علي :  كتابإن أصح ما ألف يف اللغة على حروف املعجم،: ويقال((
ّالبغدادي، واملوعب أليب غالب، ولكن مل يعرج الناس على نسخهما ولذا قل 

  .ًونقل منه نصوصا لغوية]. ١٢٠١) ١ط(تاج العروس . [)).وجودمها
وال : إخ، صوت إناخة اجلمل، ويف املوعب: إخ((: )٨٢(قال يف مادة

  .))أخخت اجلمل، ولكن أخنته: يقال
تضارع، بضم املثناة فوق والراء، وبضمها وكسر الراء : عضر ()٨٣(ويف مادة

  ).جبل بنجد] على صيغة املفعول[وبفتحها وضم الراء، عن املوعب 

                                                            
  .٦/ ١البحر احمليط (٨١)
  .٢٢٥/ ٧تاج العروس (٨٢) 
  .٤١٢/ ٢١التاج (٨٣)



  

  ٧٦  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

د يف د ) القاموس ()٨٤(ًوهذا التفسري جاء تعقيبا على قول ا كما ذكره ا
  .))ومتام بن غالب بن عمر التياين أديب، صاحب املوعب((): تني(يف مادة 

قال أبو جعفر، وحكى صاحب : د/ ب/ ع: )٨٥(التاج(وقال يف 
  ).ذللته حىت عمل عمل العبيد: عبدت الرجل: املوعب، عن أيب زيد

ًاإلنسان، حرا كان أو رقيقا: العبد((: ًوعنه أيضا قال كذا يف احملكم . ً
  .))واملوعب

كقفل، وعود األسر، باإلضافة والتوصيف، كما : عود أسر((: )٨٦(وقال
وال : حلن أنكره اجلوهري فقال: بالياء بدل اهلمزة: وعود يسر. يحشروح الفص: يف
  .)). واملوعب)٨٧(عود يسر، ووافقه على إنكاره صاحب الواعي: تقل

  .والواعي، كتاب يف شرح حديث اإلمام علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
عبد احلق بن عبد الرمحن األزدي : الواعي يف اللغة، ومؤلفه: وامسه
  . ه٥٨١توىف سنة اإلشبيلي امل

  .واعي اللغة، ونقل منه: ج/ و/ ز: ٢٣/ ٦ويف تاج العروس 
وحكى صاحب املوعب عن أيب عمرو بن العالء أنه ((: )٨٨(وقال الزبيدي

                                                            
 املطبعة احلسينية، أشرف عليها –  ه١٣٣٠طبعة القاهرة  (٥٦/ ٣القاموس احمليط (٨٤)

  ).الشيخ نصر اهلوريين
  .٣٢٧، ٣٤٤/ ٨التاج (٨٥)
  .٤٩/ ١٠ التاج(٨٦) 
برنامج الوادي آشي : ، وعن مؤلفه األزدي١٩٩٦كشف الظنون : ينظر عنه(٨٧)

ذيب النووي ٢٠٩   .٢٤٨/ ١، والفوات ٢٩٢/ ١، و
  ).ن/ ي/ ت(، وينظر مادة )د/ع/و (٣١١/ ٩تاج العروس (٨٨)



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  جملة  ٧٧  )١(زء اجل) ٧٨( ا

م ال يعدون العايف خملفا، إمنا  ًقال لعمرو بن عبيد، إنك جاهل بلغة العرب، إ
ًيعدون من وعد خريا فلم يفعل خملفا، وال يعدون من و ًعد شرا فعفا خملفاً ً.((.  

املوعب يف تفسري  ()٨٩(ومن اخلري أن أشري إىل اسم كتاب آخر عرف بـ
  . ه٤٢٩تأليف القاضي أيب الوليد يونس بن عبد اهللا املتوىف سنة ). املوطأ

  
*  *  *  

  

  جريدة المراجع والمصادر

  .م١٩٧٤عبد اهللا اجلبوري، بغداد مطبعة العاين، : ابن درستويه
نعمة رحيم العزاوي، : يدي األندلسي وآثاره في النحو واللغةأبو بكر الزب

   .١٩٧٥ - ١٣٩٥النجف، مطبعة اآلداب 
، ١٩٢٥ - ١٩٢٣ياقوت احلموي، القاهرة، ): معجم األدباء(إرشاد األريب 

  .مرغليوث: حتقيق
  ١٩٧٩خري الدين الزركلي، بريوت، دار العلم للماليني : األعالم

مجال الدين القفطي، القاهرة، دار الكتب املصرية، : ةإنباه الرواة على أنباه النحا
  .حممد أيب الفضل إبراهيم: ، حتقيق١٩٧٣ – ١٩٥٠

  .هـ١٣٢٨ القاهرة –أبو حيان النحوي األندلسي : البحر المحيط
اري، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، : برنامج المجاري عبد اهللا بن حممد ا

  .١٩٨٢حممد أيب األجفان : حتقيق
حممد : ، حتقيق١٩٥٧بدر الدين الزركشي، القاهرة : ن في علوم القرآنالبرها

                                                            
  .٣٧٤/ ٢ الديباج املذهب  (٨٩)



  

  ٧٨  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

  .أيب الفضل إبراهيم
جعفر : اللبلي، أمحد بن يوسف، حتقيق: بغية اآلمال في معرفة مستقبل األفعال

م عن ١٩٩١وله طبعه حمققة صدرت عام ). [، الدار التونسية١٩٧٢تونس . (ماجد
لة/  السعودية–جامعة أم القرى    .]ا

الضيب، أمحد بن حيىي، نشرته : بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس
  ).م١٨٨٤طبعة مدريد (مكتبة املثىن 

جالل الدين السيوطي، القاهرة، : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة
  .حممد أيب الفضل إبراهيم: ، حتقيق١٩٦٤

حممد : وزآبادي، حتقيق جمد الدين الفري:البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة
  . ه١٤٠٧املصري، الكويت 

 - ١٣٠٦املرتضى الزبيدي حممد، القاهرة، : تاج العروس من جواهر القاموس 
م وصدر ٢٠٠١اكتمل طبعه سنة . [ مل يكمل بعد)٢٦ - ١(هـ، وطبعه الكويت ١٣٠٧

لة/ ًيف أربعني جملدا   ].ا
اللغة العربية، القـاهرة  الصغاين، رضي الدين، جممع :التكملة والذيل والصلة

  .حتقيق مجاعة) ١٩٧٠(
  .مجاعة: ، حتقيق١٩٦٤ األزهري، حممد بن أمحد، القاهرة، :تهذيب اللغة

احلميدي، حممد بن أيب نصر فتوح : جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس
  .١٩٦٦األزدي، القاهرة، الدار املصرية، 

بن فرحون املالكي، دار ا: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب
  .حممد األمحدي أيب النور:  حتقيق١٩٧١الرتاث، القاهرة، 

: ابن بسام الشنتـريين، بريوت، دار الثقافة، حتقيق :الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة
  .١٩٧٨ - ١٣٩٨إحسان عباس، 

ابن عبد امللك املراكشي، حممد بن : الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة
  .١٩٦٥إحسان عباس، : وت، دار الثقافة، حتقيقحممد، بري



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  جملة  ٧٩  )١(زء اجل) ٧٨( ا

  
 احلميدي، حممد بن عبد املنعم، بريوت، :الروض المعطار في خبر األقطار

  .إحسان عباس: ، حتقيق١٩٧٥
اجلوهري، إمساعيل بن محاد، بريوت، دار : تاج اللغة وصحاح العربية: الصحاح

  .١٩٧٩ - ١٣٩٩أمحد عبد الغفور عطار : العلم للماليني، حتقيق
  .م١٩٦٦ ابن بشكوال، خلف بن عبد امللك، القاهرة، الدار املصرية، :الصلة

فؤاد سيد، الكويت : حتقيق) ٣ج( مشس الدين الذهيب، :العبر في خبر من غبر
  ).دائرة املطبوعات والنشر. (م١٩٦١

 حممد بن خري بن عمر بن خليفة اإلشبيلي، الطبعة :فهرس ابن خير اإلشبيلي
  .١٩٦٣ – ١٣٨٢الثانية 

 - ١٤٠٠ عبد احلق بن عطية، بريوت، دار الغرب اإلسالمي،:فهرس ابن عطية
  .حممد أيب األجفان، وحممد الزاهي: ، حتقيق١٩٨٠

هـ، املطبعة ١٣٣٠ جمد الدين الفريوزآبادي، القاهرة، :القاموس المحيط
  .احلسينية

  .١٩٤٦ حاجي خليفة، أنقرة، :كشف الظنون
 دار بريوت –بن مكرم، بريوت، دار صادر  ابن منظور، حممد :لسان العرب

١٩٥٦ - ١٣٧٥.  
 ابن سيده، علي بن إمساعيل، القاهرة، :المحكم والمحيط األعظم في اللغة

  ).مل يكتمل بعد (١٩٥٨مجاعة : حتقيق
علي حممد البجاوي :  السيوطي، القاهرة، حتقيق:المزهر في علوم اللغة وأنواعها

  .وآخرين، البايب احلليب
علي حممد : ، حتقيق١٩٦٢ مشس الدين الذهيب، القاهرة، : الرجالالمشتبه في

  .البجاوي
  .١٩٥٥ياقوت احلموي، بريوت، دار الثقافة، : معجم البلدان



  

  ٨٠  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

  
. شوقي ضيف:  ابن سعيد الغرناطي، القاهرة، حتقيق:المغرب في حلى المغرب

  .١٩٦٤دار املعارف 
حممد، بريوت، دار املقري، أمحد بن  :نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب

  .إحسان عباس:  حتقيق١٩٦٨ - ١٣٨٨صادر 
جاكلني سوبلة وعلي : حتقيق) ١٠ج. ( صالح الدين الصفدي:الوافي بالوفيات

  ).مجعية املستشرقني األملان (١٩٨٠ – ١٤٠٠ بريوت –دار صادر . عمارة
  ابن خلكان، حممد بن أيب بكر، بريوت، دار:وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان

  .١٩٧١إحسان عباس، : الثقافة حتقيق
  .١٩٥٥ إمساعيل البغدادي، إستانبول :هدية العارفين
  :المجالت
  اجلزء األول،/ السنة الرابعة(األب أنستانس ماري الكرملي  :لغة العرب

  ).م١٩١٤ -   ه١٣٣٢
)  الكويت–عامل الفكر ( عبد العلي الودغريي، :المعجم العربي في األندلس

لد الثاين    .عشر، العدد األولا
  


