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 َمع معجم "الصحاح" و"حواشيه"

 للدكتور إبراهيم السامرائي

 )عضو مؤازر في المجمع(

فنقحو  فيحه محا ي يحك للعحى  علح  محا  (2)من "الصححاح" 1يحسن أن نعرض لشيء

 سينجلي لنا من العتابين اللذين أشرنا إلي ما في أسفل هذه الصفحة.

سحتعماله  ودحد ن ح  لقد حظي كتاب "الصحاح" بعناية الدارسين فاشت ر وشاع ا

فيه الجوهري ن جاً يقو  عل  نظا  الباب والفصل  فقد رتب األصو  اللغويحة فيحه علح  

 ً "  ثححم رتححب مححواب البححاب علحح  الحححرا األو  من ححا فسححماه الحححرا األريححر فسححماه "بابححا

 "فصىً" متبعاً الترتيب ال جائي فيما بين الباب والفصل من أحرا األصل اللغوي.

ي أفاب هذا النظا  من الفارابي في "بيوان األبب" وهو المعجم دد يعون الجوهر

ن الجحوهري أفحاب هحذا إالذي حبس عل  ضبط األبنية في العربية. وال أستطيع أن أدو : 

" كما ذهب إل  هذا غير واحد من الدارسين. ودحد ة  من البندنيجي في كتابه "التقفيالنظا

ذلح  أنحه   ليس معجماً سبق "الصححاح"كنت أشرت في مبحث سابق أن كتاب "التقفية" 

                                                 

 ( أخص بالدرس من هذه "الحواشي" كتابين وهما: (1
كتاااال التهبياااض واعيااااا  يماااا و ااا  حاااي اللاااحا  رباااي محماااد يبدال اااض بااان بااار  الملااار   -أ

ها. )من مهشورات مجم  ال غة العربية حاي الاااهر،(ت تحايات وتااديط ملا  ى 285المتوحى سهة 
 از ت ومراجعة ي ي الهجد  هالف ل جزء ارول.حج
كتاااال "التكم اااة والاااذيل واللااا ة" ل حسااان بااان محماااد بااان الحسااان اللاااغاهي المتاااوحى ساااهة  -ل 

ها. )من مهشورات مجم  ال غة العربية حي الاااهر،(ت تحايات يبادالع يط ال حااو ت ومراجعاة 026
 يبدالحميد حسن ل جزء ارول.

ياااة" هاااو المعجاااط الاااذ  اشاااتسر باااين الهااااس باساااط )اللاااحا ( رباااي هلااار ( "تاااال ال غاااة ولاااحا  العرب5) 
ه.ااا هشاار مياار ماار، حخرهااا بتحاياات أحمااد يباادالغ ور 898إسااماييل باان حماااد الجااوهر  المتااوحى سااهة 

 ي ار.
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كتاب من نمحط العتحب التعليميحة دصحد منحه صحاحبه أن يضحع بحين يحدي العاتحب المترسحل 

 .(3)والشاعر األلفاظ عل  دافية واحد عل  ارتىا األبنية

ن كتححاب "الصحححاح" دححد حظححي بعنايححة الدارسححين تصحححيحاً واسححتدراكاً إدلححت: 

ن من استدراك عليه وبيان ما عرض لحه محن الحوهم وارتصاراً وفوائد أررى. فأما ما كا

 ف ي جملة كتب أذكرها بين يدي القارئ:

كتححاب التنبيححه واحيضححاح عمححا ودححع فححي الصحححاح  وهححو أحححد العتححابين اللححذين  -1

..." هحذا أسحبق "الحواشحي" التحي  عقدنا علي ما هذا المبحث. وكتحاب "التنبيحه

المصري المتوف  سحنة صنفت في التعليق عل  "الصحاح"  وهو البن بري 

 هـ.582

كتاب "التعملة والذيل والصلة" للصاغاني: رضي الدين الحسن بن محمد بن  -2

هـ  وهو ثحاني هحذه "الحواشحي"  الحذي 556... العمري المتوف  سنة  الحسن

 سيعون مع العتاب السابق مابة مبحثنا هذا  ودد تىه في الظ ور.

وهم" لصحىح الحدين رليحل بحن كتاب "نفوذ الس م فيمحا ودحع للجحوهري محن الح -3

أيب  الصفدي وهو شيء من االسحتدراك ن ح  فيحه الصحفدي ن جحاً يقحرب ممحا 

جرى عليه أن بري في "التنبيه"  إال أنه زاب عليه شيئاً من فوائد أببيحة. ودحد 

 أفاب فيه مما ذكره ابن بري ف و يورب كىمه بنصه أو يختصره.

هحـ. لقحد صحن  815المتوف  سنة  القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزآبابي -4

"القاموس" وكحان محن من جحه أن يتعقحب "الصححاح" كمحا أشحار فحي "مقدمحة 

طن الغلحط االقاموس". غير أن الدارس ال يمعنه أن يبصر في "القاموس" مو

التي أشار إلي ا في "المقدمة"  وال نعاب نجد من ذل  إال شيئاً دليىً عبحر عنحه 

 مابة ثأثأ مثىً(. نظرا"وهم الجوهري" ) بقوله:

ني نب حت فيحه علح  أشحياء ركحب في حا إ"ثم  :(4)ولعن المصن  في المقدمة دد ذكر

تنديداً له    غير طاعن فيه  وال داصد بذل  (5)رىا الصواب -رحمه الله –الجوهري 

 ...". وازراء عليه  وغضاً منه. بل استيضاحاً للصواب  واسترباحاً للثواب

                                                 

 .27-5/74( اهظر كتابها "م  الملادر حي ال غة واردل" 8) 
 .7( مادمة "الااموس المحي " ص 7) 
 حي مادمة محات "كتال التهبيض ..." البن بر  ي ى الهحو اآلتي:= ( وردت هذه العبار،2) 
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غحى  الفاضححة ...". ودحد علمنحا ممحا   الواضححة واألوهحاغيحر أنحه أشحار إلح  :األ

ذكحححره الدبيحححدي فحححي "تحححا  العحححروس" أن الفيروزآبحححابي دحححد أفحححاب محححا اسحححتدركه علححح  

"التعملة والذيل والصلة" إال أنه لم  "الصحاح" ونبه عل  غلطه" من كتاب الصاغاني:

 يشر إل  ذل . ودد أبان الدبيدي عن هذا في ثنايا "معجمه".

تصر للجوهري مما ناله من الفيروزآبابي غير واحد من المصحنفين محن م: ودد ان

ل معحة  فقحد صحن  فحي ذلح  يحأبو زيد عبدالرحمان بن عبحدالعديد المغربحي التحابلي  ند

كتابحححه المشححح ور بحححـ"الوشاح وتثقيححح  الرمحححاح فحححي الحححرب علححح  "المجحححد" فحححي تحححوهيم 

 .(5)الصحاح"

ـ"باوب زابه" التركحي فحي كتابحه ومثل هذا ما صنعه محمد بن مصحطف  الشح ير بح

د بحححـ"األغىط" مححا أشحححار إليحححه يححح  وير(5)"الححدر اللقحححيط فححي أغحححىط القحححاموس المحححيط"

 الفيروزآبابي في غلط الجوهري وضمنه كتابه "القاموس".

عناية المتقدمين الدارسين بـ"الصحاح" أن م ارتصروه فمن  ومن مظاهر

 مختصراته:

 هـ(.5545 -553أحمد الدنجاني )كتاب "مختار الصحاح" لمحموب بن  -1

 ويص  المؤل  في مقدمته ظروا تألي  كتابه  وهدفه  ومن جه  فيقو :

... ودححع حجمححه  "ولمححا فرغححت مححن كتححاب: تححرويي األرواح فححي ت ححذيب الصحححاح

مودححع الخمححس مححن كتابححه مححن غيححر إهمححا  شححيء مححن لغتححه  وكححان دححد حححداني إلحح  

ري  الخحارجين عحن فنحه  وححذا محا ت ذيبه  أعني تجريد لغته من النحو والتصح

فيه من حشو وتعريحر  وإسحقاط محا ال حاجحة إلي حا محن األمثحا  والشحواهد العثيحرة 

رب  التخفي  واحيجاز  ليسح ل حفظحه ويقحرب ضحبطه  ثحم نظحرت ثانيحاً  فرأيحت 

                                                                                                                             

 ="ثط هبست حيض إلى )كذا( أشياء ركل حيسا الجوهر  ..." واللوال كما حي "الااموس":
"ثااط إهااي هبساات ي ااى أشااياء ..." واسااتعمال "ي ااى" هااو اللااوال لفشااار، إلااى الغ اا "ت حاااد وردت حااي 

 التلحيف" و"التهبيسات ي ى ..." وميرهما كثير. كتل المتادمين: "التهبيض ي ى حدوث
 . 94( اهظر المعاجط العربية ص 0) 
( كهت  د يرحت بسذا الكتال حي مبحاث لاي هشار حاي المج اد الثااهي يشار مان مج اة المجما  الع ماي 4) 

 العرا يت كما هشرت حيض "بال السمز،" من هذا الكتال.
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  فحأوجدت همم بني الدمان سادطة  ورغبحات م نائمحة  وحرصح م وحفظ حم كلحيىً 

 .(8)..." ع حجمه مودع العشرإيجازاً ثانياً  حت  ود

ل  حذا الشواهد وبعض إفقد عمد   وهعذا بدا لنا ن   الدنجاني في "مختاره"

المعاني كما حذا طائفة من المواب مع إبعاب التعليىت الصرفية والنحوية وبعض 

 االشتقادات.

كتاب "مختار الصحاح" لمحمد بن أبي بعر بن عبدالقابر الرازي  ووافق  -2

عشية يو  الجمعة سنة ستين وسبع مئة   -كما ديل في آرره –الفراغ منه 

"وادتصرت فيه عل  ما ال  ودد ارتار من مواب "الصحاح" ودا  في مقدمته:

بد لعل عالم فقيه أو حافظ أو محدث أو أبيب من معرفته وحفظه لعثرة 

ً ألفاظ  استعماله وجريانه عل  األلسن  مما هو األهم فاألهم  رصوصا

ديد  واألحابيث النبوية  واجتنبت فيه عويص اللغة وغريب ا طلباً القرآن الع

 لىرتصار وتس يىً للحفظ".

 ودا  أيضاً:

وضممت إليه فوائد كثيرة من "ت ذيب" األزهري وغيره من أصو  اللغة 

الموثوق ب ا ومما فتي الله تعال  به علي  فعل موضع معتوب فيه "دلت" فإنه من 

 ... األصل الفوائد التي زبت ا عل 

 ً  :ودا  أيضا

وكل ما أهمله الجوهري من أوزان مصابر األفعا  الثىثية التي ذكر أفعال ا  

ما بالنص عل  حركاته أو إني ذكرته  إأوزان األفعا  الثىثية التي ذكر مصابرها  فومن 

جده بربه إل  واحد من الموازين العشرين التي أذكرها اآلن إن شاء الله تعال   إال ما لم أ

رحمه  -ني دفوت أثره إمن هذين النوعين في أصو  اللغة الموثوق ب ا والمعتمد علي ا  ف

                                                 

 .746( المعجط العربي لحسين هلار ص 8) 
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عل  األصل شيئاً بطريق القياس  بل كل ما  في ذكره م مىً لئى أكون زائداً  -الله تعال 

 .(5)"زبته فيه نقلته من أصو  اللغة الموثوق ب ا

 .(16)غير واحد من المصنفين هرواشت ر "مختار" الرازي هذا حت  عمد إل  ارتصا

 :(11)لتكملة والحواشياكتب 

هـ  ونقل 355نه صنفه في سنة إل: يد  المنت   لمحمد بن تميم البرمعي -1

 . (12)فيه "الصحاح" وزاب فيه أشياء دليلة  وأغرب في ترتيبه

 444حاشية أبي القاسم الفضل بن محمد القصباني البصري المتوف  سنة  -2

 .(13)هـ

الدنجاني "الصحاح" والمغرب لعبدالوهاب بن إبراهيم  المعرب عما في -3

هـ وفصل فيه نص "الصحاح" عن المغرب  525الخدرجي أتمه في سنة 

 .(14)وأشار إل  المغرب بـ" " وإل  "الصحاح" بـ"ص"

ق إبراهيم بن داسم الجمع بين "الصحاح" و"الغريب المصن " ألبي إسحا -4

 هـ(.545أو  542البطليوسي )

ي اللغة: جمع "األسماء" للدمخشري و"السامي" للميداني تا  األسماء ف -5

 و"الصحاح" للجوهري ذكره محمد صديق  ولم يذكر مؤلفه.

                                                 

 .4-0مختار اللحا  ل راز  ص  (9) 
 .744 -748( اهظر المعجط العربي ص 16) 
( ذهباات حااي أول مبحثااي هااذا إلااى أن مااا يساامى بااا"التكم ة" لاايس إال تع ياااايت وي ااى هااذا أدخ تااض حااي 11) 

ملاا  " "الحواشااي"ت وسااهرا أن  ا  ااة ماان ال وا ااد حااي كتاال "التكم ااة" هجااد هظا رهااا حااي "الحواشااي" 
 ذه "التع ياات" ال غوية.وميرها من كتل ه

 .58( بغية الويا، ص 15) 
 .848( الملدر السابت ص 18) 
 .744( المعجط العربي ص 17) 
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 .(15)هـ(584الشاطبي ) يحاشية محمد بن عل -5

 .(15)هـ(554غوامض الصحاح لخليل أيب  الصفدي ) -5

وابد من الفوائد ألبي الفضل أحمد بن حمد الميداني النيسابوري   ديد األ -8

 .(15)( ذهب بروكلمان إل  أنه نقد فيه الجوهريهـ518)

 هـ(.545إصىح الخلل الوادع في "الصحاح" لعلي بن يوس  القفطي ) -5

شبيلي         د بن محمد المعروا بابن الحا  احنقوب أبي العباس أحم -16

 .(18)هـ(551هـ أو 545)

مجمع السؤاالت من صحاح الجوهري للمجد الفيروزآبابي                -11

 .(15)هـ( 815)

عل  أن العناية بـ"الصحاح" دد انصرفت إل  مسائل أررى غير التعملة وبيان 

الخطأ بل تجاوزت ذل  إل  مسائل هي: الدفاع عن "الجوهري" وبرس شواهده  

 وترجمته إل  الفارسية والتركية.

 ولنعد إل  العتابين اللذين عقدنا هذا المبحث علي ما فنبدأ بأول ما وهو:

 

 تنبيه واإليضاح عما وقع في "الصحاح":كتاب ال -1

..." هذا باسم حواشي ابن بري. غير أنه في حقيقة األمر  اشت ر "كتاب التنبيه

فواصل العمل تلميذه عبدالله بن بري بن  515عمل بدأه ابن القطاع وتوفي سنة 

عبدالجبار المقدسي المصري فأرذ ما بدأه شيخه وأكمله حت  بلغ مابة )ودش( وتوفي 

                                                 

 . 791( الملدر السابت ص 12) 
 ( الملدر السابت.10) 
 ( الملدر السابت.14) 
 .158( الب غة لمحمد لديت حسن ص 18) 
 .798( المعجط العربي ص 19) 
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ل  أن أكمله عبدالله بن إ  ورا  أصحابه إكما  العمل فلم يت يأ ذل  582أو  552ة سن

 .(26)هـ 522محمد األنصاري البسطي في ش ور سنة 

ويبدأ العتاب بذكر دو  الجوهري في المواب التي علق علي ا المصن   ثم يتبع 

 هذا بالتعليق بقوله:

حمة زيابة ممن رل  الشيخ من   والدعاء بالر-رحمه الله –دا  الشيخ أبو محمد 

 ...". طىبه الذين جمعوا هذه التعليقات )الحواشي( فعان "كتاب التنبيه

بدأ ابن بري بمابة "أجا" التي وربت في "الصحاح" فقا : دا  الشيخ أبو محمد 

 ... (أ( وأهمل فصل )أبأذكر في أوله فصل )أج -رحمه الله –

 (ثم دا : ... وأهمل أيضاً فصل )أتأ

 همل أيضاً فصل )أثأ( ...وأ

 ( وبثاء موضع معروا  وأنشد المفضل:أوأهمل أيضاً في هذا الباب )بث

 َغداةَ بثاء إذ عرفوا اليقينا  بنفسي ما َعبَشَّْمِس بُن َسْعد  

 ودد ذكره الجوهري في فصل الباء من المعتل  وهذا موضعه.

ه المواب كانت ممن ن هذه احشارات القليلة إل  "إهما " الجوهري ل ذأأدو : ك

بدأ العمل في تحرير هذه "التعليقات" دبل ابن بري  أي أن ذل  ربما كان من من ج م  

أو أن ا مما استرعت نظرهم في بداية العتاب  حت  إذا بدأ العمل في ا ابن بري سار 

 عل  من جه الذي لم يشتمل عل  ذكر "الفائت" من المواب.

فات الجوهري من المواب نب ت الصاغاني  ولعل هذه "احشارات" القليلة لما

 وغيره فجعلوا من من ج م إكما  ما فات الجوهري فعانت كتب "التعملة".

 إذن فما من   ابن بري في "حواشيه"؟

يقو  من   ابن بري عل  أنه يعمد إل  شاهد المابة من الشعر في الصحاح 

كان شطراً  ثم يشرح  نإن كان غير منسوب  ويتمه فيذكر الصدر أو العجد إفينسبه 

 شيئاً من كلماته التي تقد  فائدة راصة.

                                                 

 .  782ين المعجط العربي ص  7/98( اهظر كشف الظهون 56) 
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فقد يأتي بعد العى  عل    وهنا يبدو للقارئ اهتما  المصن  بالمابة األببية

الشاهد بأبيات أررى يستحسن ا فيشير في ا إل  فوائد  ودد يصحي في روايت ا إذا شاع 

 .وهم في ذل  مثىً 

وما جاء به من فوائد أببية وتاريخية في ولنضرب أمثلة توضي من   المصن  

 "حواشيه":

 :جاء في مابة "أوأ" -1

 ه آءة.ت"أوأ": آء شجر عل  وزن عاع  واحدوذكر )أي الجوهري( في فصل 

ن اآلء ثمر أ: الصحيي عند أهل اللغة -رحمه الله –دا  الشيخ )أي ابن بري( 

 منه ربا.السرح  ودا  أبو زيد: هو عنب أبيض؛ يأكله الناس  ويتخذون 

والعذر للجوهري في ذل  أن م دد يسمون الشجر باسم ثمره فيقو  أحدهم: عندي 

في بستاني التفاح والسفرجل والمشمش  وهو يريد األشجار فيعبر بالثمرة عن 

ً  "فأنبتنا الشجرة  ومنه دوله:  .(21)"في ا حباً وعنباً ودضباً وزيتونا

جم في أنه التمس العذر  أدو : إن المصن  أشار إل  وجه الصواب مع أبب

 الوجيه لما دصر فيه الجوهري معتمداً عل  ما جاء في لغة التنديل.

 وذكر المصن  في "تعليقه":

 وذكر )أي الجوهري( في هذا الفصل دو  الشاعر:

ِ تَنُّ   األذنين أجن أص ُّ مصلَّم  ي   وآءُ  ُو   له بالس ِ

بن أبي سلم   وأجنَ  في  البيت لدهير :-رحمه الله –دا  الشيخ )أي ابن بري( 

البيت فعل ماض  تقديره أبرك أن يُْجنَ   والتن و  واآلء للظليم  أي صار له التنو  

 يأكله.  واآلء َجنً 

ب" وهو "تَنو   و : شجر أغبر  ويروى:الظليم  والتَنُّ أيضاً من صفة   وديل: أجنَ

 شجر عظا  يُتَّخذ منه أجوب القَِطران.

د وشححرح مححا فيححه مححن العلححم شححرحاً مفيححداً بححذكر هححذه أدححو : نسححب المصححن  الشححاه

 احضافات اللغوية النحوية التي تعين عل  الف م.
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 وجاء في مابة "ب أ ب أ":

وذكر )أي الجوهري( في فصل )بأبأ( البُؤبُؤء: األصل  ويقا  العالم  عل  مثحا  

 السُّْرُسور.

ي(  علح   -بحى محد   –بُْؤبُؤ : ذكر ابن رالويه ال-رحمه الله –دا  الشيخ )أي ابن بر 

 مثا  الفلفل  فقا :

 البُْؤبُؤ: بُْؤبُؤ العين.

 ُؤ: السي دوالبُْؤبُ 

 والبُْؤبُُؤ: األصل

 وأنشد عل  "البُْؤبُؤ" بمعن  السي د دو  الراجد في صفة امرأة:

 يَهْ بِ دد فادت البُْؤبُُؤ والبَُؤيْ 

 القَُوْيِقيَهْ  دِك  والجلد من ا ِغرْ 

بُْؤبُحؤ السحي د  والبَُؤْيبِيَحة: السحي دة  ف حذا دحو  ابحن رالويحِه  أعنحي دا  ابن رالويحه: ال

 البُْؤبُؤ بغير مد   وكذا ذكره ابن فارس  وأنشد لجرير:

 في بُْؤبُِؤ المجِد وبُْحبُوحِ الَعَر ْ 

 وأما القالي فإنه أنشده:

 المجِد وبُْؤبُوِء الَعَر ْ  في ِضئِضكِ 

ري مححن كونححه علحح  مثححا  سرسححور  فعلحح  هححذه الروايححة يصححي مححا ذكححره الجححوه

 وكأن ما لغتان.

  أدو : وهحذا نمحوذ  محن "تعليقاتحه" التحي تظ حر أنحه ال يتعجحل القحو  بحـ"الخطأ"

وأنه يتحرى العلم مع الحق والعد  والنصفة  وأنه "يعمل" ما فات الجحوهري محن ذكحر 

 المعاني للعلمة التي لم تستوا في "الصحاح".

 وجاء في مابة "ب ك أ":

)أي الجوهري( في فصل )بعأ( عجحد بيحت لسحىمة بحن جنحد  شحاهداً علح   وذكر

 "بَُعَؤْت النادةُ" بمعن  دلَّ لبَنُ ا  وهو:
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 ولو تعابَى بَبْ ء كلُّ محلوبِ 

 : صدره:-رحمه الله -دا  الشيخ 

 يقا  َمحبُِس ا أبنَ  لمرتَِع ا

 ودبله:

 ُسْرُحوبِ  وشدَّ سر   عل  َجرباءَ   ناجية   وَشدَّ ُكور  عل  وجناءَ 

العحدو علح   ةه احبحل والخيحل علح  الححرب ومقالتحوأراب "محبس ا" أي ححبس هحذ

 الثغر  أبن  وأدرب من أن ترتع وتخصب ويضيع الثغر في إرسال ا لترع  وتخصب.

أدو : لقد أكمل الشاهد بذكر صدر البيت مع البيحت الحذي دبلحه  وذكحره مفيحد  فقحد 

 بة المفيدة.والشرح يتطلب هذه الديا  شرح البيت

 وجاء في مابة "ح و ب":

وذكر )أي الجوهري( في فصل )حوب( بيتحاً شحاهداً علح  "الحوبحة" بمعنح  ال حم 

 والحاجة  وهو:

 لحوبة أ  ما يسوغ شراب ا ةف ب لي رنيساً واتخذ فيه من

: البيت للفرزبق  وكانت امرأة عحاذت بقبحر أبيحه غالحب  -رحمه الله –دا  الشيخ 

ن لحي ابنحاً بالسحند فحي اعتقحا  تمحيم بحن زيحد إي بعحاك إلح  هحذا؟ فقالحت: فقا  ل ا: ما الحذ

 القيني وكان في اعتقا  رالد القسري عل  السند فعتب من ساعته إليه:

ْلححححححححححُت البِححححححححححرابةَ إِنَّنححححححححححي  كتبححححححححححُت وعجَّ

حححححححْنِد عنحححححححد أميرهحححححححا  ولحححححححي بحححححححبىِب الس ِ

 ب  بغالححححح -ذاُت شحححححعوى -أتَتْنحححححي فعحححححاذت 

 حاجححححححة  طلبُححححححي كححححححلَّ افقلححححححُت ل ححححححا إِيححححححِه 

 ححححححححدي فقالحححححححْت بُححححححححدن  ححححححححاجتي إنَّ وا

 فيححححححه ِمنَّححححححةً  ف ححححححْب لححححححي ُرنَْيسححححححاً واتَِّخححححححذْ 

 تمحححححححيُم بحححححححُن زيحححححححد  ال تعحححححححونَنَّ ححححححححاجتي

 وال تَْقِلحححححححبَْن َظ حححححححراً لحححححححبَْطن  صححححححححيفتي

 

ححححححْت ِركابُ ححححححا  إذا حاجححححححة  حاولححححححُت َعجَّ

ححححححححات  وعنححححححححدي ثَوابُ ححححححححاحححححححححوائ  ُ  َجم 

 فرةِ السحححححححافي علي حححححححا تُرابُ حححححححاوبحححححححالحُ 

 وِطىبُ حححححححححا ْت حاجحححححححححة  فخفَّححححححححح لحححححححححديَّ 

ى َسحححح ححححْند َرححححوَّ  ابُ احُرنَْيسححححاً بححححأرض الس ِ

 وبححححححححححححححِة أ    يَُسححححححححححححححوُغ َشححححححححححححححرابُ الحَ 

   وال يَعيَححححححححا علححححححححيَّ َجوابُ ححححححححابظ ححححححححر  

 فشحححححححححاهدُها في حححححححححا عليححححححححح  كتابُ حححححححححا
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فلما ورب العتاب عل  تميم دا  لعاتبه: أتعرا الرجل؟ فقا : كي  أعحرا محن لحم 

اسمه: أهو رنيس أ  حبيش؟ فقا : أحضر كحل محن ينسب إل  أب وال دبيلة؟ وال تحققت 

اسمه رنيس أو حبحيش  فأحضحَرَهم فوجحد عحدَّتَ م أربعحين رجحىً  فحأعَط  كحلَّ واححد محا 

 ُر به  ودا : ادفلوا إل  حضرة أبي فراس.يتسفَّ 

أدو : كان البيت الشاهد الذي نسبه ابن بري إل  الفحرزبق ححافداً بحل موجبحاً إلح  

 تي ديلت من أجل ا المقطوعة.أن يعرض للمناسبة ال

ن هذه التعليقة مفيدة فائدة أببية تاريخية  ف حي مثحل محن األمثلحة التحي تبحرز ديمحة إ

الشاعر في المجتمع القديم إل  جانب ديمحة الشحعر محن الناحيحة األببيحة التاريخيحة  وهحذا 

ن يعنحي أن لمندلحة الفحرزبق ومروءتحه ورلقحه األثحر العبيحر فيمحا عحرض لتلح  المحرأة مح

ن هحذا األثحر إظىمة  ولم يتم ل ا دضاء هذه الحاجة لوال هذا الذي أدد  عليحه الفحرزبق  

العبيححر ليتضححي فححي مودحح  تمححيم بححن زيححد عامححل رالححد القسححري علحح  السححند  وكيحح  كححان 

وذلح  ألنحه   اهتمامه بالرسالة  وأنه أصبي في حر  في كل من اسمه ُحنَحْيس أو ُحبَحْيش

ا سحبيل كحل ِ َمحن اسحُمه ُرنَحْيس أو يحفاضحطرا أن يُخل  المقصحوبهو وكاتبحه لحم ي تحديا إلح  

 ُحبَْيش.

ثم فائدة أرحرى فنيحة تاريخيحة تتصحل برسحم الححرا العربحي فحي العصحر األمحوي 

الذي عاش فيه الفرزبق  وهي أن إعجا  الحرا وإهماله كانا مشحعلة تحؤبي إلح  نتحائ  

محر محن الضحيم علح  الخبحر ال يححق لنحا أن نقحو : كحم حمحل هحذا األأراصة  وعلح  هحذا 

 إل  َغْيىن أو الععس؟ القديم في احعى   ألم يصحَّ  َعْيىن مثىً 

ن شيئاً من ذل  دد ولد محن األمحر إوماذا نقو  في : حبيب وربيب  وبسر وبشر  

 المشعل ما حفد أهل العلم إل  أن يصنفوا في باب "المشتبه" و"المختل  والمؤتل ".

يء محن ذلح  دحد برحل فحي محتن اللغحة وأصحله ضحرب محن وال نستبعد أن يعحون شح

التصحححي    ومثححل هححذه "التعليقححات" ذات الفائححدة األببيححة التاريخيححة الشححيء العثيححر ممححا 

 ...". نستجليه في المواب اللغوية في "كتاب التنبيه

 :ولنختم هذا الباب فتعرض لمابة "ط ب ب" فقا 
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يقا  شاهداً عل أن كل حاذق  في فصل )طبب( بيتاً للمراروذكر )أي الجوهري( 

 له: طبيب  وهو:

اها بِرْفق  طبيبُ ا تدين لمدرور إل  جنب حلقة  ْبه َسو   من الش ِ

البيت للمرار بن سعيد الفقعسي  وليس بالمرار بن منفحذ  -رحمه الله –دا  الشيخ 

ر إلح  هلي   وسأشحيْجلي   وال بالمرار بحن بشحير الحذُّ وال بالمرار بن سىمة العِ   الحنظلي  

شرحه بأوف  محن هحذا فحي فصحل )زرر(. ومعنح  "تحدين" "تطيحع" و"المحرور" الدمحا  

ْبه...: وهو معن  دوله  المربوط بالبرة  ... حلقة من الش ِ

 وهو الصفر  أي تطبع هذه النادة زمام ا المربوط إل  برة أنف ا.

التححي  ومثححل هححذه الفوائححد األببيححة التاريخيححة العثيححر الححذي نجححده فححي أغلححب المححواب

ن تفيد من المحواب: شحعب  وعردحب  وكحرب  أعرض ل ا ابن بري في "تعليقاته". ول  

 وغوث  وحو   وربي.

ولنعحرض   ن طائفة من "التعليقات" تدوبنا بفوائد لغوية نحوية وتاريخيحةإدلت: 

 لشيء من ذل  عل  سبيل المثا :

 جاء في مابة "شي ي أ":

شياء فعحىء جمحع علح  غيحر واححدة ن أأن الخليل يرى إوذكر في فصل )شيء(: 

 كما أن الشعراء جمع عل  غير واحدة.

: حعايته عن الخليل أن ا جمحع علح  غيحر واححدة كشحاعر -رحمه الله -دا  الشيخ 

وشعراء وهم منه  بل واحدها شيء  وليست أشياء عنده بجمحع معسحر  وإنمحا هحي اسحم 

 حا بحدالً محن جمحع معسحر بداللحة واحد بمندلة الطرفاء  والقصباء  والحلفاء  ولعنه يجعل

 ثىثة أشياء. :إضافة العدب القليل إلي ا كقول م

وأما جمع حا علح  غيحر واححدها فمحذهب األرفحش  ألنحه يحرى أن "أشحياء" وزن حا 

شيياء فحذفت ال مدة تخفيفاً  وكان أبو علحي يجيحد دحو  أبحي الحسحن أ"أفعىء" وأصل ا 

ء" نححو: سحمي وسحمحاء  وهحو وهحم محن ويعحون "أفعحى  عل  أن يعون واحدها "شيئاً"

ً  ن "شيئاً"أبي علي أل " صفة بمعن  سميي  ألن اسحم الفاعحل محن "سحمي" اسم  و"سمحا

دياسه سميي  وسميي يجمع عل  سمحاء كظري  وظرفاء  ومثله رصم ورصماء ألنه 

 في معن  رصيم.
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و  والخليحل وسححيبويه يقححوالن: أصححل ا شححيئاء  فقحدمت ال مححدة التححي هححي ال  إلحح  أ

العلمة: فصارت أشياء  فوزن ا عل  هذا لفعاء  ويد  عل  صححة هحذا أن العحرب دالحت 

في تصغيرها أَُشي اء  ولو كانت جمعاً معسراً كما ذهب إليه األرفش لقيل في تصحغيرها 

ُشححيَْيئات كمحححا يفعححل ذلححح  فححي الجمحححوع المعسحححرة كِجمححا  وِكعحححاب وِكححىب  تقحححو  فحححي 

 ات  فتربها إل  الواحد  ثم تجمع ا باألل  والتاء.بوُكلَيْ تصغيرها: ُجَمْيىت وُكعْيبات 

 

 وجاء في مابة "و ح ب".

وذكححر )أي الجححوهري( فححي فصححل "وحححد": أن "َوْحححدَه" فححي دولحح : رأيتححه وحححدَه  

 منصوب عند أهل العوفة عل  الظرا  وعند أهل البصرة عل  المصدر.

  الححا   وهحو عنحدهم : أمحا أهحل البصحرة فينصحبونه علح-رحمه الله –دا  الشيخ 

اسم وادع مودع المصدر المنتصب عل  الحا   مثل: جاء زيد ركضاً أي راكضاً  ومن 

البصريين من ينصبه عل  الظرا  وهو مذهب يونس  ولحيس ذلح  مختصحاً بحالعوفيين 

 ... كما زعم

 التنبيحه"وهذا النمط من التعليقات اللغوية نجده مبثوثاً فحي محواب كثيحرة محن كتحاب 

 ... ومن ا: سلب وصوب وعتب ونصب وملي ونبي ونصي وأمس..." 

عل  أن فحي "التعليقحات" محا يشحير إلح  صحواب نسحبة شحاهد كمحا فحي محابة "وجحد 

يجححد"  بضححم الجححيم فححي المضححارع  والشححاهد هححو دححو  لبيححد كمححا زعححم الجححوهري فححي 

 "الصحاح":

 غليى تَدَُع الصَّوابي ال يَُجْدنَ  ة  بلو ِشئِت دد نَقََع الفؤابُ بَشرْ 

 : البيت لجرير وليس للبيد كما زعم  وبعده:-رحمه الله –دا  الشيخ 

 باطيِ ال يدا  ظليىدَضُّ األ  بالعذب في َرضِ  الِقىت َمقيلُه

 .. دوله: نقع الفؤاب أي روى

 عوب إل  "العتاب" ومقدمة المحقق.

أ ل ذا العلق أدو : لقد بذ  األستاذ المحقق من الج د الصابق والعمل المتقن ما هي

النفحححيس أن يحححأتي علححح  ريحححر صحححورة محححن الضحححبط فحححي الحححنص باحفحححابة محححن األصحححو  
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المخطوطة ولسان العرب  وبما زيحن الحنص بالفوائحد السحنية التحي ظ حرت فحي حواشحي 

 رة ال تنا  من هذه الديباجة المشردة شيئاً ما.يالمحقق. وال بد لي أن أد  عل  أشياء يس

 بسط ا في هذا الموجد: أدو : ودفت ودفات ال بد من

 :-رحمه الله –جاء في كلمة صاحب التصدير األستاذ علي النجدي ناص  

علح  هحذه الصحورة ف ل يرج  أن تتول  الجمع بين محا )أي الصححاح وحواشحيه( 

 يدة  تحفدها رغبة رالصة في استحياء التراث  تبار من النشر الع

الحذي أعرفحه أن  ؟لمحراب من حاأدو : حرت والله فحي إبراك معنح  "العنيحدة"  محا ا

  سحورة 3عتيد"  لدي"هذا ما  "العتيد هو المعد الحاضر  ومنه ما جاء في لغة التنديل:

 )ق(. كأنه يعني ما كتبه من عمله حاضر عندي.

  ف ل تعون بور النشر حاضرة معدة  إذا كان هذا هو المحراب فلحيس للصحفة فائحدة

 ذل  أن بور النشر معنية بالنشر للعتب  

 أدو : لعل هذه العلمة التي ران علي ا ضباب الشيوع دد غا  شيء من حقيقت ا 

 ني ودفت ثانية عل  "استحياء التراث" إثم 

"... ويسححتحيون : أدححو : الححذي أعرفححه مححن هححذه العلمححة مححا جححاء فححي دولححه تعححال 

 سورة البقرة. أي يستبقون ن  واستحياه: استبقاه حياً. 45نساءكم" 

في دولحه "اسحتحياء التحراث"  -رحمه الله - ريده األستاذ الجليلولم أد  عل  ما ي

 بمعن  إحياء التراث 

إذا كان هذا هو المراب فلم عد  عحن "اححيحاء" إلح  "االسحتحياء" التحي أفحابت محا 

 صرحت به اآلية العريمة؟

( محن الصحفحة 1ولنأت اآلن إل  "المقدمحة" لنجحد المحقحق الفاضحل فحي الحاشحية )

 الخامسة يقو :

تضبط الصاب من كلمة "الصحاح" بالعسر عل  أنحه جمحع صححيي مثحل كحريم  -1

وكححرا   وبححالفتي صححفة بمعنحح  صحححيي مثححل شحححيي وشحححاح وبجيححل وبجححا   وهححو مححن 

األمثلححة التححي عححدها ابححن السححعيت ممححا جححاء علحح  فعيححل وفعححا  بمعنحح   وانظححر إصححىح 

 .168  165المنطق 
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ح المنطحق" محن فصحيي العربيحة  ن ما فحي "إصحىإأدو : هذه الحاشية صحيحة و

ن كتححاب الجححوهري دححد ورب بفححتي الصححاب أولعنححي أتسححاء  فححأدو : هححل جححاء فححي الخبححر 

   المتقدمين دد نص عل  هذا الوجه؟ ن أحداً أ"الصحاح" و

 إذا كان شيء من هذا فعان عل  المعنيين بـ"الصحاح" ذكره.

كحان الجحوهري أراب غير أني لم أد  عل  شيء من ذل   ثحم أتسحاء  فحأدو : إذا 

يجعلحه "الصحححيي" أسححوة بحـ"صحيي" البخححاري و"صحححيي" لححم المفحرب بفححتي الصحاب فلححم 

 مسلم وغيرهما؟ هذا مجرب تساؤ .

وجحاء فححي الصححفحة السابسحة مححن "المقدمححة" دححو  األسحتاذ المحقححق فححي العححى   -2

 :الذي اتبعه الجوهري في "الصحاح" عل  النظا 

 ... عل  الحرا األرير من ا... فقد رتبت الجذور اللغوية 

أدو : محن غيحر شح  أن المحقحق دحد أراب بحـ"الجذور اللغويحة" محا سحماه ابحن بحري 

"فصوالً" وما نسميه في عصرنا بحـ"المواب اللغويحة" ومحا سحمي دحديماً أيضحاً "األصحو  

 اللغوية".

وال أرى حاجة أن نستعمل "الجذور" ف ي بريلة منقولة بالترجمة عحن الفرنسحية 

Les racines  أو عن احنجليديةThe roots. 

أدو : إذا كنا نمل  العلمة العربية الفصيحة مصطلحاً بديقاً جرى عليه المتقدمون 

 ومن رل  من بعدهم ف ى نركب شططاً إذا صرنا إل  جديد وافد علينا  

 وجاء في الصفحة الخامسة عشرة دو  األستاذ المحقق: -3

هحل يسحوغ لنحا أن نعمحل حواشحي ابحن  -اء عليحهوبنح –ترى بعد هحذا الحذي أسحلفناه 

 بري من رواية ابن منظور ل ا في "لسان العرب"؟

  "وبناء عليه" من هذه المقدمة الجميلحة المفيحدة أدو : أيحق لنا أن نستبعد عبارة:

ف ححي عبححارة مححن العبححارات الدارجححة فححي لغححة الححدواوين  فمححا أحرانححا   ألن ححا ال تليححق ب ححا

 باستبعابها.

 في الصفحة نفس ا دو  المحقق: وجاء -4

 ... ننا نستطيع أن نستقرئ )كذا( نقو  ابن منظور عن ابن بريإ
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"نستقرئ" نتتبع  والصواب: نستقري باليحاء  ولحم يعحرض هحذا  أدو  أراب بقوله:

توهم أصالة ال محدة التحي وجحدوها فحي المصحدر "اسحتقراء"  وحقيقحة بالوهم للعتاب إال 

 ن ا من الياء كال مدة في "بناء" و"استحياء".ال مدة في "االستقراء" أ

ومن يدري فلعلنا في يو  ما سنصير إل  الفعل "استبقأ" نأرذه عل  توهم أصحالة 

 ال مدة في "استبقاء".

 أدو : إذا جاز أن نقو  "نستقرئ" رطأ فى بد أن نصير إل  رطأ مثله آرر 

عما  المحقحق كلمحة وجاء فحي الصحفحة التاسحعة والثىثحين محن "المقدمحة" اسحت -5

 "حياة" لتعني "سيرة" المؤل .

أو محن العلمحة  La vieأدو : و"الحياة" وافدة علينا محن ترجمحة العلمحة الفرنسحية 

. وإذا كان المتقدمون دد استعملوا "السيرة" و"السير" لما نستعمله The lifeاحنعليدية 

 العلمة األصيلة.من لفظة "الحياة" فلم نلجأ للعلمة الجديدة التي تقابل هذه 

 وجاء في الصفحة الثامنة واألربعين من "المقدمة" دو  القفطي: -5

لما برلت نسخة "الصحاح" إل  مصر نظرهحا النحاس فاسحتجوبوا دحرب مأرحذها. 

ودد علق المحقق فقا : استجوب جاء بحالواو علح  أصحله كمحا جحاء اسحتروح واستصحوب 

 واستحوذ.

ي جحاء علح  مثالحه اسحتحوذ واستصحوب أدو : لحيس فحي العربيحة "اسحتجوب" والحذ

واستصاب واستجوب واستجاب. ومن يدري فلعله لغحة سحائرة فحي زمحان القفطحي  ودحد 

 جدت دياساً عل  نظائرها.

 (:أوأوجاء في الصفحة الرابعة من العتاب في مابة ) -5

 ...: -رحمه الله –دا  الشيخ 

 ... ودا  أبو زياب:

 .سان" و"التا ": أبو زيدودد علق المحقق في حاشيته: في "الل

أدححو : والصححواب مححا فححي "اللسححان" و"التححا "  وكححان األولحح  بححالمحقق أن يثبتححه 

ويشير إل  ما جاء في األصو  المخطوطة في الحاشية  وذل  ألن "أبا زيد" يعون فحي 

 ن "أبا زياب" نعرة ال نعرا من أمره شيئاً بين اللغويين والنحاة.إهذا النص  و
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ة والذي والصلة" لعتاب "تحا  اللغحة وصححاح العربيحة" للحسحن كتاب "التعمل -2

 .(22)بن محمد بن الحسن الصغاني

بححدأ المحقححق األو  بعلمححة "تصححدير" بقلححم الححدكتور إبححراهيم مححدكور األمححين العححا  

وج حد "المجمحع" فحي نشحره وإحيائحه  ربية تعلم فيه عل  التراث اللغحويلمجمع اللغة الع

نشححر طائفححة مححن معجمححات العربيححة  فعححان أحححدها كتححاب وإن مححن هححذا الج ححد اعتدامححه 

هححذا واسححت ل  هححذا  وع ححد إلحح  نخبححة مححن أهححل التحقيححق للقيححا  ب ححذا العمححل.  ""التعملححة

 التصدير صفحتين.

فتعلم في صحفحتين   ثم كان "التقديم" بقلم األستاذ عبدالحميد حسن عضو المجمع

ات فححي اللغححة والعلححم واألبب وشححت  عححن )ذرححائر الثقافححة العربيححة الحافلححة بححـ"ديم" المؤلفحح

 .فروع المعرفة التي كانت وال تدا  هابياً للباحثين

ودحححد ظلحححت هحححذه الحححذرائر عبحححر األجيحححا  ترسحححل أشحححعت ا ثادبحححة تحححارة ورافتحححة 

... حتحح  أتححاح اللححه لبعضحح ا مححن عححرا دححدرها فبححذ  جانبححاً مححن الرعايححة  تححارة أرححرى

 .(23)...( والعناية وأررج ا

... لقد استوعبت هحذه  لمجمع في حفظ اللغة العربية لغة القرآنثم تعلم عل  ج د ا

فانتقل في الصفحة الثانية إل  العى  عن مؤلح    الديباجة الصفحة األول  من "التقديم"

 فعانت ترجمة موجدة لسيرته وبيان طائفة من "مصنفاته".  العتاب وهو الصغاني

ر صححاحب التقححديم مححا كتبححه أمححا العححى  علحح  "العتححاب" أي "التعملححة" فقححد اسححتعا

 ودد استوف  أكثر من صفحة ونص  صفحة.  الصغاني نفسه في آرر "التعملة"

  وبعد هذا كله جاء "من   التحقيق" وهو العحى  علح  النسحخ المخطوطحة األربحع

 فعان ل ذا القسم ثىث صفحات.

                                                 

( شاار  حااي تحاياات هااذا المعجااط ثسثااة مان ارساااتذ،ت حكااان الجاازءان ارول والراباا  بتحاياات يباادالع يط 55) 
ال حاااو  ومراجعاااة ارسااتاذ يبدالحمياااد حساان يااااو المجماا ت والجااازءان الثاااهي والخاااامس بتحايااات 

ار  ومراجعة ارساتاذ محماد خ اف ال اضت والجازءان الثالاث والساادس بتحايات أباي ال اال إبراهيط اربي
 إبراهيط ومراجعة الدكتور مسد  يسط.

 
 .4( تاديط "التكم ة" ص 58)     
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 أدو : لم يجد المؤل  أن الضرورة تدعو إل  براسة العتاب والودوا عل  من  

صاحبه وكي  كان عملحه  ثحم العحى  علح  عىدحة هحذا العمحل العبيحر باألعمحا  المماثلحة 

 التي سبقته.

عحرض للعلمحة نف -سحبحانه –ولنبحدأ العمحل علح  بركحة اللحه   لم يعن شيء من هحذا

 التي ذيل ب ا الصاغاني "تعملته" وهذا شيء من ا:

سحن الصحغاني تجحاوز "دا  الملتجك إل  حر  الله تعال  الحسن بن محمحد بحن الح

الله عنه  هذا آرر ما أمىه الحفظ وأمله الخاطر من اللغات التي وصلت إلي  وغرائحب 

نثالت علي  وهحذا بعحد أن علتنحي كبحرة وأحطحت بمحا جمحع َمحَن كتحب اللغحة ااأللفاظ التي 

وربحرة  ولحم آ  ج حداً فحي التقريحر والتحريحر والتحقيحق وإيحراب محا هحو بحه حقيحق   ربراً 

  وتخفيفححاً علحح  ه  حححذراً مححن اضححجار متأمليححمححا ال تححدعو الضححرورة إلحح  ذكححرهرححرا  إو

ن كان ما من الله تعال  به من التوسحعة ومنححه االدتحدار علح  البسحط وزيحابة إدارئيه  و

الشواهد من فصيي األشعار وشوارب األلفاظ إلح  غيحر ذلح  ممحا أعجحد عحن أباء شحعره 

ً ليعون للمتأببين معين لغات العى  احل ي واللفظ النبوي معينحاً  فمحن    ول م عل  معرفةا

به شيء في هحذا العتحاب فحى يتسحارع إلح  القحدح والتدييح   والنسحبة إلح  التصححي  ار

والتحري   حت  يعاوب األصو  التي استخرجت من ا  والمآرحذ التحي أرحذت علح  تلح  

أبي عبيد عل  أل  مصدر من كتب الحديث: كغريب أبي عبيدة و  ن ا تربإاألصو   و

والقتبححي والخطححابي والحربححي  والفححائق للدمخشححري  والملخححص للبححادرجي والغريححب 

للسححمعاني وجمححل الغرائححب للنيسححابوري  ومححن كتححب اللغححة والنحححو وبووايححن الشححعراء 

راجيد الرجاز وكتب األبنية وتصاني  محمد بن حبيب كالمنمق والمؤتل   وما جاء أو

ب الطيحر وكتحاب النخلحة وجم حرة النسحب البحن اسمين أحدهما أش ر من صحاحبه  وكتحا

 ... العلبي

سامي العتب التي أفاب من ا محا اسحتوعب أكثحر أوهعذا يستمر المصن  فيذكر من 

 من صفحة من العتاب.

وهذا كل ما جاء في مقدمة صاحب "التقديم" ل ذا العتاب الذي يخر  محققحاً أو  

تصحل بحالن   الحذي سحار عليحه مرة  وكنت أطمع في زيحابة توضحي وتشحرح وتبحين محا ي

 العتاب الخطية.  المؤل  مثىً  وفي أشياء أررى تتصل بأصوا

 ل  مقدمة الصغاني نفسه لنرى ما عرض في ا:إولنعد 
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دا  الملتجك إل  حر  اللحه تعحال   الحسحن بحن محمحد بحن الحسحن الصحغاني أعحاذه 

 :ى دلبه  أو يعتقد منعماً سوى ربهالله من أن ي وي إل  هو

رحمحه  –كتاب جمعت فيه ما أهمله أبو نصر إسحماعيل بحن حمحاب الجحوهري هذا 

غيحر محدع   وسحميته كتحاب "التعملحة والحذيل والصحلة"  وذيلحت عليحه  فحي "كتابحه" -الله

اء ما أغفله  وال يعل  الله نفساً إال وسع ا  وفوق كل ذي علم عاستيفاء ما أهمله  واستي

 ... عليم وكم ترك األو  لآلرر

 ل  "العتاب" فنتحرى ما أوجده المصن  في "مقدمته".ولنعد إ

ن العتاب اشتمل عل  ددر كبير من المواب التي أهمل ا الجحوهري  وكنحت دحد إ -1

فعحان هحذا شحيئاً محن ربحع محواب   ادتصرت في مبحثي هذا عل  الجدء األو  من العتحاب

 الجدء.

 وصحلة" بححق  ن ذكر "الم مل" هذا يجعل صحنيع الصحاغاني "تعملحة وذيحىً إأدو : 

 وسآتي عل  هذا القدر مما أهمله الجوهري في هذا الجدء ألدو  فيه بعض الفوائد.

ومن فوائد العتاب األررى المعاني واألبنية التحي لحم يحذكرها الجحوهري ححين  -2

مححن المعححاني بشححيء أورب موابهححا وهححذا دححدر كبيححر  وهححو يعنححي أن الجححوهري اجتححدأ 

نححت تقحح  علحح  هححذا فححي أغلححب مححا اشححتمل عليححه كتححاب أ األبنيححة وأهمححل مححا سححوى ذلحح  و

 ..".. "التعملة

 جيأ(:)وبون  مابة 

 ةَ: ِرْطتُ ا. وأنشد للُجَميي:بالِقرْ  شمر: َجيَّأْتُ 

َق ثُغُرهححححححححححححا أي ححححححححححححاَ  ُرلَّححححححححححححتْ   تََخححححححححححححرَّ

يأَهحححححححححححا النسحححححححححححاُء فخحححححححححححاَن من حححححححححححا  فَجَّ

 

 علحححححححح  َعَجححححححححل  فجيححححححححَب ب ححححححححا أبيححححححححمُ 

 َربُو  ة  َكبَعثححححححححححححححححححححححححاة  ورابعحححححححححححححححححححححححح

 

 ست. والربو : الضروط.الرابعة: األ

وَمححرَّ بححي ُمجايححأةً أي  ودححا  ابححن األعرابححي: جايححأني الرجححل مححن دححرب أي دححابلني:

 .ُمقابَلةً 

 ... ودا  أبو زيد: َجايَأُْت فىناً أي وافقت مجيئه
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ئححة مثححا  الِجعححة  والَجْيححأَة بححالفتي: الموضححع الححذي يجتمححع فيححه المححاء  وكححذل  الجِ 

 ة  دا  العميت:والثانية محذوفة عل  وزن ِعد

 والجيأة موضع أو من ل  وأنشد شمر:

 وفي كتاب الحروا ألبي عمرو الشيباني:

 ... الِجيئة: الد  والقَْيي. وأنشد البيت: فجيَّأَها النساء

  ن  ترى المصن  يذكر المعنح  مسحنداً إلح  أححد المتقحدمين محن اللغحويينإأدو : 

 ويأتي بالشاهد فيعرض لموابه اللغوية بالشرح والفوائد األررى.

والمعححاني نجححده فححي أغلححب العلححم وهححو حححين يححذكر مححا تركححه الجححوهري مححن  -3

 األحيان نادداً مصححاً.

ن الصاغاني في مواب كثيرة نادد مصححي  يشحير إلح  محوطن الخطحأ فيحذكر إدلت 

م محوزة وهحي معتلحة أو كما يشير إل  سوء وضع العلمة ألن حا وربت   الصواب

 الععس مثىً  ولنعرض لشيء من ذل :

 جاء في مابة )جيأ(:

 َ ني ألنححه معتححل ودححو  الجححوهري: جححاءاني علحح  "فححاَعلَني" غلححط والصححواب جايَححأ

 العين م موز الىز  ال عل  الععس.

 ب( دو  المصن :أومثل هذا ما جاء في مابة )ت

ين غيححر أصححلية بححانيَ والتححاء فححي التَّْوأَ  بححاني ين فححي هححذا الفصححل ذكححر الجححوهري التَّْوأَ 

 وموضع ا فصل الواو.

ن لم يعن منسحوباً  ودحد يصححي أو يعمحل فحي إوهو ينسب الشاهد إل  الشاعر  -4

رواية البيت. ودد يعون الشحاهد شحطراً محن بيحت فيحأتي بمحا يعملحه. ويحذكر روايحة 

معنحاه  ن كانت لحه روايحة معروفحة شحائعة  ودحد يصححي فحي لفظحه ويشحرحإللبيت 

وشححيئاً مححن كلمححه  كمححا يححأتي أحيانححاً علحح  ذكححر المناسححبة التححي ديححل في ححا البيححت أو 

 المقطوعة مثىً  ولنعرض لشيء من ذل  عل  سبيل المثا :

 ذكر في مابة )بأبأ(:

ي  دا  الراجد: : إذا دلت له: بأبي أنَت وأُم ِ  دا  الجوهري: بَأبَأُْت الصبيَّ
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 ولاحٍل ذ  َمْمرٍ، داَجْيُتضُ 

ْن أبَ ااَبْأَبْأتُ   َي َحدَّْيُتضُ ااض وا 

 ضُ َتى الحيَّ وما حَذْيتُ حّتى أَ 

 " مش ور وهو:ضتُ أْ بَ أْ "بَ  "داَجْيُتض" و ولض:  ال اللغاهي: وبين  ولض:

ْيُتض بالاول وازَدَجْيُتضُ                َزجَّ

 وجاء حي ماد، )بدأ(:

 وأهشد الجوهر  ل كميت حي هذا التركيل:

ه تْ  َ حكأهما ُبد   ْ د  سام سا  ظواهر ج   مما ُيلاح ُ" من لسيل  س 

  ال اللغاهي: وليس ل كميت ي ى هذا الرو  شيء.

 وجاء حي ماد، )بكأ(:

 بَسمار   ُويَع َّ نَّ لبيَّض نَّ لااُحض ؤُ ز َلنَّ وتبكأْ ح ي

 ز َلنَّ بالواو مهسو اي ي ى ما  ب ض وهو:أْ ية: وَليواوالر 

ْعَول    ض  ح يار َبنَّ المرَء م ر َت خال    الَجّزار   ارَل ال  اار  بم 

 سدّ .والبيتان ربي ُمكع ث ار

 وجاء حي ماد، )حأل(:

 وأهشد الجوهر  المرئ الايس حي هذا التركيل:

 كَمْشي  َأتاٍن ُح َِّ ْت ين َمهاه ل        
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 ل  والرواية: كَمْشي  االتان  ُح َِّ ت بالمَهاه  

ز  َّة  خا  لٍد.ولدره: وأيَجَبهي مشُي الح 

ز  َّ وروا أبو يبيد،:   َة خالٌد.ويا َيَجبي يمشي الح 

 وجاء حي ماد، )زأزأ(:

  حاي المعتالت وهاي ت بالسمزت العظيمة الواسعةت وذكرها الجاوهر  در ُزَؤز هٌة وُزؤاز هةٌ 
 ،ت وهي الَاّطت  ال أبو حزاط مالل بن الحارث العك ي:مسموز، من الَزْأَزأ

 ث  ما َتْسُجُؤهْ بالدَّأْ  َزاز ئُ تُ  هٌة َوْأَبٌة ويهد  ُزؤاز  

 أ  ُتَاطُّ.

 وجاء حي ماد، )هسأ(:

 و ال الجوهر :  ال يرو، بن الورد العبسّي:
 ُعداةَ اللِه من َكِذب  وُزورِ   َسقَوني النَّْسَء ثمَّ تََعتَّفُوني

 لأنسححاه العقححل  ويقححا  لعحح اً والروايححة: الن ِْسححَي  بالعسححر غيححر م مححوز  أي ُمْسححعر

طلبحوا إليحه أن يفتحدوا منحه امرأتحه أ  وهحب ألنحه وي  وذل  أن م َسقَوه الخمحَر مسعر: نِسْ 

 كان سباها  فلما سعر أجاب م إل  ذل .

 وجاء في مابة )حبب(:

 ودا  الجوهري: دا  ُهْدبة بن الَخْشر :

 وال َوْجدَ ُحبَّ  بابِن أ  ِ ِكىبِ  فما َوجدََت َوْجدي ب ا أُ ُّ واحد  

 البيت ل دبة؟دا  الصغاني: وليس 

 وجاء في مابة )حسب(:

 ودا  الجوهري: دا  الشاعر:
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ً ونُ  ِ إْن كان جائعا  ن كان ليس بجائعإونُحسبُه  قفي وليدَ الحي 

 والصواب: دالت امرأة  فإن البيت المرأة من ديس يقا  ل ا أ   العب اس.

 وجاء في مابة )شيب(:

 دا  الجوهري: دا  ابن السعيت في دو  عدي:

 د شابَهُ المشيبُ والرأُس د

 عر لعدي بن زيد وال لعدي  بِن الرداع.شوليس ال

الحذي تححدثنا عنحه فحي هحذا   " البحن بحري... التنبيحه واحيضحاح بأدو : وفي" كتا

   أن البيت لعبيد بن األبرص  وصدره:بحثالم

 من العتاب المذكور. 161ص 1نظر  ال  التصابي" و  "تصبو وأن

 وجاء في مابة )طبب(:

 لجوهري: دا  العميت:ودا  ا

 َمنايانا وبُولةُ آَررينا   نا ولعنوما إْن ِطبُّ 

دصحيدة  عميحتروة بن ُمَسْي   وللف: وليس البيت للعميت  وإنما هو لدا  الصغاني  

 عل  هذا الوزن والروي أول ا:

 اال ُحي ِيِت عن ا يا َمدينا

 وجاء في مابة )عرب(:

 عر:دا  الجوهري: والعََربة النفس  دا  الشا

 ب ا العََربُ  ني نَْفحةً طابتْ نَفَْحتَ  لما أتيتَُ  أرُجو فضَل نائِلعم

: والبيت ُمغَيَّر  وهو البن مي ابة يمدح الوليد بن يديد  والرواية:  دا  الصغاني 

 نَفَْحَت لي نَْفحةً طارَت ل ا العََربُ   لما أتيتَُ  من نْجد  وساكنهِ 

 وجاء أيضاً في هذه المابة:

ري: وعرابححة  بححالفتي  اسححم رجححل مححن األنصححار مححن األوس  دححا  ودححا  الجححوه

 الحطيئة:
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فُِعْت لمجد    تَلَقَّاها َعرابةُ باليمينِ   إذا ما راية  ر 

اخ.  دا  الصغاني: وليس البيت للحطيئة وإنما هو للشم 

وذكر المبحرب وابحن دتيبحة ومحمحد بحن سحعد: أن الشحماخ رحر  يريحد المدينحة فلقيحه 

ألهلححي  وكححان معححه  فقححا : أربت أن أمتححار  سححأله عمححا أددمححه المدينححةَعرابححةُ بححُن أوس ف

مححن المدينححة وامتدحححه   وكسححاء وأكرمححه  فخححر وبححراً  بعيححران  فأودرهمححا عرابححة تمححراً 

 بالقصيدة التي يقو  في ا:

 رأيُت َعرابةَ األوسيَّ يسُمو            إل  الخيراِت منقطَع القرينِ 

 ... يةاإذا ما ر  

 فوائد بما جاء في مابة )حتت(:رتم هذه الأو

 دا  الجوهري: وأما دو  الفرزبق:

 دارعِ والُحتاتِ جراثيَم األ  عوباصَ واجد  بوني  نَّ َ إف

. وإنمححا هححو ُحتححاُت بححُن يديححد  وُحتححات  لقححب   فيعنححي بححه ُحتححاَت بححَن زيححد المجاشححعي 

 واسمه بِشْر.

 )رأل(: ودد يذكر الحديث فيعلق عليه ودد يصححه كما ورب في مابة -5

: وفي حديث ُسرادة: "ما َرألَْت وال َحَرنَحْت ولعحن حبسح ا ححابس  ودا  الجوهري 

 .."الفيل

صحل   –دا  الصغاني: ونسبة الحديث إل  ُسحرادة سح و  وإنمحا هحو ححديث النبحي 

 رواه الِمْسَوُر ابن َمْخَرمة ومروان بن الحعم.  داله عا  الُحدَْيبِية -الله عليه وسلم

نححه اشححتمل علحح  مححواب إأهملححه الجححوهري وذكححره الصححغاني فنقححو : ولنعححد إلحح  مححا 

فأما الثىثية ف ي طائفة كبيرة. وكأن الجوهري أراب أن يسحتبعد   ثىثية وأررى رباعية

من "الصحاح" الغريب الذي ينحدر  فحي بحاب "النحوابر". وسحنعرض ل حذه المحواب التحي 

فقححط لنتبححين هححذا الغريححب " ... أهمل ححا ووربت فححي الجححدء األو  مححن كتححاب "التعملححة

"أهملحححه  "النحححابر". ودحححد أورب الصحححاغاني هحححذا "الم محححل"  وهحححو ححححين يحححذكره بقولحححه:

وأهملحه  :كأن يقو  في "جحأل"  الجوهري" يعقبه بقو  ألحد المتقدمين من اللغويين فيه

 ... الجوهري  ودا  أبو زيد: جألت به األرض أي ضربت
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 وهري ووربت فححي الجححدء األو  مححنوبونحح  المححواب الثىثيححة التححي أهمل ححا الجحح

 "التعملة":

ً بالعسر تَفَ  كَ فِ تفأ: أهمله الجوهري  يقا : تَ   .إذا احتَدَّ وَغِضبَ  أ

 ... ديجأل: أهمله الجوهري  ودا  أبو ز

ؤ  ... جمأ: أهمله الجوهري  ودا  أبو عمرو: التََجمُّ

 ...   ودا  الليث "      رفأ:    "

 ...  زيد  ودا  أبو  "     ببأ:    "

 ...    ودا  ابن بريد "     رتأ:    "

 ...    ودا  أبو عبيد  "     زوأ:   "

 ...    ودا  ابن األعرابي "     ستأ:   "

 ...   ودا  العسائي "     سدأ:   "

 ...   ودا  ابن بدر  "     طأ: "س

 ...   ودا  األزهري "   شسأ: "

 ...   ودا  الفراء "    شعأ": "

 ...   ودا  الليث "  شوأ: "

 ...   ودا  أبو عمرو        " ضرأ: "

  ضيأ: أهمله الجوهري   يقا : ضيأت المرأة: كثر ولدها

 .وهو تصحي  ضنأت

 بِرَ  فيأدو : إذا كان هذا تصحيفاً فلم أُ 

 ولم أُبِرَ  في المعجمات األررى؟ ؟باب "الم مل"
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 ...   ودا  الفراء "   طشأ: "

 ... ابن األعرابي  ودا   "     ظوأ: "

 ...   ودا  ابن األعرابي "  ظيأ: "

 ...   ويقا  "     عدأ: "

 ...   "     غبأ: "

 ..   والفبأة المطرة السريعة ساعة ثم تسعن "      فبأ: "

 ... صمعي  ودا  األ "    فضأ: "

 ...   "      فأل: "

 ...   ودا  ابن األعرابي "  فنأ: "

 ... ر  ودا  شم "  ددأ: "

 ...   ودا  الفراء "  لثأ: "

 ...   ودا  ابن الفر  "  مطأ: "

 ...   ودا  الليث "  أثب: "

   ودا  الليث "  تجب: "

 ...   ودا  الدينوري  "   تنب: "

   ودا  ابن األعرابي "    ثطب: "

 ...   ودا  ابن األعرابي "    جدب: "

 ...   ودا  ابن بريد " جغب:    "

 ...   ودا  ابن األعرابي " بجب:    "

 ...   ودا  ابن بريد " بحب:    "

 ... دَبانيْ زهري: الدَّ   ودا  األ "  "ببب:   
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 وذكر الجوهري الديديون بمعن  الل و

 في باب النون والصواب ذكره في هذا

 الموضع.

 ...   ودا  ابن االعرابي " بكب:    "

 ... صمعي  ودا  األ " ذعب:    "

 ...   ودا  أبو عمرو " رشب:    "

 ...   ودا  ابن بريد " زحب:    "

 ... عرابيودا  ابن األ   " زرب:    "

 ... عرابي  ودا  ابن األ " زكب:    "

 ...  "         "   زلب: 

 ...   ودا  أبو عمرو " زنب:    "

 ...   ودا  الفراء " زوب:    "

 ...   ودا  أبو تراب " زهب:    "

 ...   " سدب:    "

 ...    " سذب:    "

   ودا  الدينوري: السَّْيَسبان شجر. " سسب:    "

 ... عرابي  ودا  ابن األ " سطب:    "

 ...   ودا  أبو زيد " ضأب:    "

 ... عرابي  ودا  ابن األ " طسب:    "

 ... عرابي  ودا  ابن األ " طعب:    "

 ...   ودا  الليث " عظب:    "
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 ...   ابن بريد  ودا " غدب:    "

   وفَراب مثل سحاب درية في سفي جبل " فرب:    "

 .(24)عل  ثمانية فراسخ من َسَمْردَْند

 ... عرابي  ودا  ابن األ         " دثب:    "

 ... عرابي  ودا  ابن األ " ددب:    "

 ...   ودا  ابن بريد " كحب:    "

 ... عرابي  ودا  ابن األ " كدب:    "

 ... عرابي  ودا  ابن األ " كدب:    "

 ...   ودا  الليث " كشب:    "

 ... عرابيا  ابن األ  ود " كظب:    "

 ... عرابي  ودا  ابن األ " لخب:    "

 .  اللوالشب الذئب " لشب:    "

 ... عرابي  ودا  ابن األ          "  لعب:    "

 ...   ودا  ابن بريد " نطب:    "

 ... عرابياأل   ودا  ابن " وبب:    "

 ...   ودا  ابن بريد " وتب:    "

   ال عب االست داء. " هعب:    "

 -صل  الله عليه وسلم –  وشعيب النبي  " يوب:    "

 .(25)ابن يوبب

                                                 

( لاد أكثر اللغاهي من "المسمل" الذ  أخاذه ي اى الجاوهر  ححشار حياض الك اط اريجماي الادال ي اى 57) 
 .المدن والمواا  كما سهرا
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 ...   ودا  أبو عمرو " أرت:    "

 ... عرابي  ودا  ابن األ "  أنت:    "

 .(25)  بُْست بلد من أعما  ِسِجْستان " بست:    "

 ...   ودا  ابن عمرو "  ت:    "بن

 .(25)ت أرض ينسب إلي ا المس  الذكي  تُبَّ  "  بت:    "ت

   نقيض فوق. " تحت:    "

 ...   ودا  أبو عمرو " ترت:    "

 ...   ودا  ابن بريد " تمت:    "

 ...   ودا  أبو عمرو "  تنت:    "

 ...   ودا  ابن األعرابي "  ثنت:    "

 ... ودا  أبو عمرو   " ثرت:    "

 ... عرابي  ودا  ابن األ " ثمت:    "

 يمة إبراهيم بن زيد الثاني منسوب  وأبو رد " ثوث:    "

 .(28)إل  جده الثاني عشر  من العباب الدهاب

 ...   ودا  ابن بدر  " ث ت:    "

 ... عرابي  ودا  ابن األ " جتت:    "

 .(25)  وجرت من درى صنعاء في اليمن " جرت:    "

                                                                                                                             

 ( ومما تكثر حيض حشوه ارسماء اريجمية من أيسط ارهاسي.52) 
 ( أليس من التزيد أن ياال: إن "بست" مما أهم ض الجوهر !50) 
 ( وتبت مثل "بست" حي إراد، التزيد من "المسمل".54) 
بة أبي ( ولعل من التزيد الذ  يتجاوز الحد أن يؤخذ ي ى الجوهر  إهمال "ثوت" رهسا وردت حي هس58) 

 خزيمة إبراهيط بن يزيد الثاهي )كذا(.
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 : اجتَفََت الما (36)  وفي "النوابر" " جفت:    "

 جتََرفَه واستََحبَّه أجمع.اواكتَفَتَه إذا 

 ... عرابي  ودا  ابن األ " جلت:    "

 .(31)أ  سعد بن بَحير بن معاوية ة  وَحْبت " حبت:    "

 ...   ودا  الليث " رمت:    "

 ... عرابي  ودا  ابن األ " رنت:    "

 .(32)  وزناته من دبائل المغرب " "زنت:    

ْبت البقلة المعروفة  وترب في "سبت" وفي الثاء  شبت:    "        "   الش ِ

 .(33)المثلثة

 ... صمعي  ودا  األ صحت: أهمله الجوهري

 ...  ودا  ابن ُشَمْيل صعت:    "        "

   ودا  الخليل: الضغت بالفتي اللوك. ضغت:    "        "

 .(34)  ودا  ابن بريد: ضوت موضع "        " ضوت:   

 ...   ودا  ابن بريد ض ت:    "        "

   طالوت اسم أعجمي. طلت:      "       "

 (.35)...   دا  أبو الوازع ع ت:      "        "

                                                                                                                             

 ( وهذا يااف إلى "المسمل" المزيوط وهو اسط مديهة يبدو ي يض العجمة.59) 
 ( لط هستد أ  "الهوادر" أراد ح ديها جم ة كتل من "الهوادر" معروحة.86) 
 ( وكذل  "زهاتة" البربرية!!85) 
 لتي يربتت و د مر بها مهسا السدالت والسذال. ( وهذا من أسماء الباول وهي من اريجمية ا88) 
 ( مثال حخر ل تزيد.87) 
 (  الوا: كأهض ما ول متعتض.82) 
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   الُعْست لغة في القُْسط. كست:      "        "

 ... ارس  ودا  ابن ف كلت:       "        "

 ...  ودا  ابن األعرابي نت:      "        "ك

 ...   ومنه أبو عبيدة العوتي كوت:      "        "

 ...   ودا  ابن الفر  لحت:      "        "

 ...   ودا  الليث لخت:      "        "

 ...   ودا  رالد بن َجْنبَة لوت:      "        "

 لغة في الَمْسط. ْصتالليث: المَ     ودا مصت:    "        "

 .(35)َعَت بالمعان أي أدا   ودا  ابن بريد. مَ  "        "  معت:    

 ...   ودا  أبو تراب نتت:       "        "

 ... ؟  وفي "النوابر" نخت:      "        "

 ...   ودا  أبو عمرو بتت:      "        "

 ...   ودا  أبو زيد بلت: أهمله الجوهري

 ... عرابي  ودا  ابن األ "        "   :   بنث

 ... صمعي  ودا  األ حبث:      "        "

 ...   ودا  الليث شحث:      "        "

 ...   ودا  الليث شرث:      "        "

 .(35)درية من سواب العراق ثَ   وَشفا شفت:      "        "

                                                                                                                             

  
 ( هو من بال اعبدالت من مير ش ت بين التاء والثاء.80) 
 ( ما زالت هذه الارية معروحة من أيمال حاار، كربسءت ولع سا حرامية التسمية.84) 
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 ...   ودا  الدينوري شعث:      "        "

  والشَُّوْيثي  نوع من التمر "        "     شوث: 
(38). 

 ...   ودا  الفراء صبث:      "        "

 ...   ودا  ثعلب طلث:      "        "

 ...   ودا  أبو عمرو ط ث:      "        "

 ...   ودا  ابن بريد عدث:      "        "

 ...   ودا  ابن بريد عرث:      "        "

 ...   ودا  الليث "        "  عنث:    

ثَني  وفي "نوابر" األ "        "   عوث:     عراب يقا : َعوَّ

 فىن عن أمر كذا أي ثَبََّطني عنه.

 ...   ودا  الليث غنث:      "        "

   ودباث بن أشيم من الصحابة. دبث:      "        "

 ...   ودا  أبو عمرو ث:      "        "يد

 ...   ودا  الليث "        "     كحث: 

 .  وانَعلََث إذا تَقَدَّ  كلث:      "        "

تُتَّخحذ محن  َوْربَجة  ودا  الليث: العنثة  بالضم  والن   كنث:      "        "

آس وأغصان رىا تبسط وتنضد علي ا الريحاحين 

 .(35)عرابه ُكْنثُجة  والنبطية ُكنثاإثم تطوى  و

 ...   ودا  النضر "     كدث:      "   

 ...   ودا  ابن بريد لطث:      "        "

                                                 

 الجاحظ المادسي حي أحسن التااسيطت وما زال االسط معروحاي.( ارل من التمر ذكره 88) 
 ( وهذا من الهماذل التي زيد حيسا "المسمل".89) 



 -85- 

 ... زهري  ودا  األ :      "        "لعث

 ...   ودا  أبو عمرو لغث:      "        "

 حمق.  واأللفََث األ "        "      لفث:

 ...   ودا  الفراء لعث:      "        "

 هواز وواسط.ث دلعة بين األ  وَمتُّو "       متث:      " 

   يقا : نَأََث عني إذا بَعُدَ. نأث:      "        "

 ... عرابي  ودا  ابن األ :      "        "نغث

 ...   ودا  الليث وكث:      "        "

 ...   ودا  الليث وهث:      "        "

 ...   ودا  الليث هلث:      "        "

 ... ث أرو سا  وحا   ويافَ  "يفث:      "        

 ...   ودا  أبو عمر أذ :      "        "

 ...   ودا  الليث أش :      "        "

  .(46)األَْو  ضد ال بوط  من اصطىحات المنجمين   أو : أهمه الجوهري

  ومحمد بن الحسن بن علي بحن نضحر بحن بابحا  محن   :      "        "بب

 أصحاب الحديث.

   وأبدو  السر  أعجمية. "        "   بد :   

 ... عرابياأل   ودا  ابن بد :      "        "

   بُوَسْن  من أعما  َهراة. بس :      "        "

 ... صمعي  ودا  األ بن :      "        "

                                                 

 ( و"ارول" من الماامات البغدادية حي الغهاء حي يلرهات واالسط من المعربات.76) 
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 ... عرابي  ودا  ابن األ :      "        "تل 

 ... زهري  ودا  األ ثح :      "        "

 ...   ودا  الليث ع :      "        "ث

 ...   ودا  أبو عمرو ثف :      "        "

 ...   ودا  ابن بريد ثو :      "        "

 ...   ودا  ابن بريد جأ :      "        "

 ... صمعي  ودا  األ جي :      "        "

 ...   ودا  ابن بريد حف :      "        "

 ...   ودا  العسائي "    حي :      "    

 ...   ودا  الليث رد :      "        "

 ... زهري  ودا  األ "        "     رن : 

 ...   ودا  أبو عمرو بح :      "        "

   الدَّْيَد  من الخيل معرب ِبيَده. بز :      "        "

   الُمدَسَّ  بويبة تنس  كالعنعبوت. بس : أهمله الجوهري

   ودا  ابن االعرابي: الدن  العقىء من الرجا .  :      "        "بن

 ... عرابي  ودا  ابن األ :      "        "بو 

 بَْيجاً وبَيَجاناً إذا مش .    با  يَدي بي :      "        "

 ... عرابي  ودا  ابن األ :      "        "بج 

 َحَجه وَسَحَجه بمعن .  ودا  ابن بريد: ذَ  ذح :      "        "

 ...   ودا  ابن بريد بع :      "        "

 ه.عَ   وذَلََ  الماء في حلقه إذا َجرَ  ذل :      "        "
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ْيذَجان احبل تحمل حم رذ :      "        "  لة للتجارة.و  ودا  شمر: الرَّ

 ...   ودا  الليث رف :      "        "

 .(41)راَم  الملواح الذي تصاب به الطيور  ال رم :      "        "

 ...   ودا  شمر زأ :      "        "

 ... عرابي  ودا  ابن األ :      "        "زب 

 ...   ودا  ابن بريد زر :      "        "

 ...   ودا  الليث ست :      "        "

 ... عرابي  ودا  ابن األ :      "        "سن 

  ودححا  الليححث  يقححا : سححيََّ  الحححائط أي حظححر كرمححه   "      سي :      "  

ر بالشوك لئى يُتََسوَّ
(42). 

 ... عرابي  ودا  ابن األ :      "        "صج 

 ...   ودا  الليث صو : أهمله الجوهري

 ... صمعي  ودا  األ ص  :      "        "

 ... عرابي  ودا  ابن األ :      "        "ضم 

 عرابي: ضا : ما  وعد .  ودا  ابن األ "        "  :    ضي 

 ...   ودا  أبو عمرو طب :      "        "

   الطاَز  معرب تازه. طد :      "        "

   وَطْنَجة بلد عل  ساح بحر المغرب. طن :      "        "

  فحي الححرب صحاح صحياح ظعرابي:   ودا  ابن األ :      "        "ظج 

 .(43)غيثالمست

                                                 

 ( لع ض من المعربات كالمالج وال ازل ومير ذل .71) 
 مير الغريل حي جمسر، هذه "الهوادر" الغريبة.  (  د يكون هذا من الثسثي75) 
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 ... زهري  ودا  األ عب :      "        "

 ... عرابي  ودا  ابن األ "   عذ :      "     

 ...   ودا  ابن بريد عد :      "        "

 ...   ودا  أبو عمرو فخ :      "        "

 ... حياني  ودا  أبو عمرو والل فد :      "        "

 عرابي: الفُنُ  الثقىء من الناس.ن األ  ودا  اب :      "        "فن 

 عرابي: القَْجقََجة لعبة ل م.  ابن األ  ودا دج :      "        "

   ودا  أبو عمرو: القَطا  دَْلس السفينة. دطي:      "        "

 ... زهري  ودا  األ دن :      "        "

   وأحمد بن دا  من أصحاب الحديث. دو :      "        "

 عرابي: َكأََ  الرجل ازباب ُحْمقُه.  ودا  ابن األ :      "        "كأ 

 لعبة ل م. ةجَّ   ودا  الليث: العُ  كج : أهمله الجوهري

 الرجل إذا شرب كفايته.   ودا  أبو عمرو: َكدَ َ  كد :      "        "

 زهري: الَعذَ  المأوى معرب َكذَه.  ودا  األ كذ :      "        "

 ... زهري  ودا  األ :      "        "كم 

 ... عرابياأل   ودا  ابن لذ :      "        "

 ... عرابي  ودا  ابن األ :      "        "لو 

 ...   ودا  أبو تراب مت :      "        "

 ... صمعي  ودا  األ مث :      "        "

 ...   ودا  الليث مح :      "        "

                                                                                                                             

 ( و ال ارزهر : ارلل اجت أ ول: وهذا يعهي أن هذا مما ورد بالااد والظاء.78) 
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   ودا  أبو عمرو: َمغََ  إذا عدا. "        "مغ :      

   ودا  الفراء. مف :      "        "

 عرابي: الَمْيُ  االرتىط.  ودا  ابن األ :      "        "مي 

 ...    نث :      "        "

   النَّْوَر  سع ة المحراث وكذل  النَّْيَر . نر :      "        "

 ... عرابيدا  ابن األ    :      "        "ند

 بران الشحم.    والن ِيلَ  نل :      "        "

 ... عرابي  دا  ابن األ :      "        "نو 

   الوأ  الجوع الشديد. وأ :      "        "

   دا  شمر الَوَح  الملجأ. وح :      "        "

   الون  ضرب من األوتار. ون :      "        "

   دا  الليث: الَوْي  رشبة الفدان بلغة عمان. "        " وي :     

   الياَر  القلب والسوار  فارسي معرب ياره. ير :      "        "

ولحو رجحع   أدو : انت   الثىثي الذي أهمله الجوهري فاستدركه عليحه الصحغاني

ة فحي أن حا دها فحي األغلحب األعحم مؤيحدجحهذه المواب في كتحاب "التعملحة" لوالدارس إل  

أدوا  اللغويين المتقدمين  غير أنه ال يجد في هذه المواب ما يؤيدها من شاهد علح  نححو 

نه ال يجد شيئاً من ا في لغة التنديل إما هو معروا في المواب اللغوية في كتب العربية  

وححديث  -صحل  اللحه عليحه وسحلم –العديد  وال في ححديث شحري  محن ححديث الرسحو  

  وال في مثل من أمثا  العرب  وال فحي دحو  محأثور محن -الله علي مرضوان  -أصحابه

تحاب محن عأدوال م في الجاهلية واحسحى   وال فحي شحعر شحاعر معحروا  وال فحي نثحر ال

ري فلعل شيئاً من ا أهل اللسن والبىغة. وعل  هذا ف ي أوابد وغرائب ونوابر  ومن يد

 ن أن يعون له استعما  بين م.عراب فسمعه اللغويون من م من بودد ارتجله األ

ستبعد شيئاً من حا أودد استقرت هذه المواب في الجدء األو  من "التعملة" بون أن 

ألشير إل  الدارس أن هذه المحواب دحد اسحتبعدها الجحوهري وهحو عحارا بحقيقت حا  وأنحه 

 ربما عدها من غير "الصحيي" الذي حبس عليه "معجمه".
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الجدء  ولن أذكحر هحذا الربحاعي برمتحه  ولعنحي  ولنأت اآلن إل  الرباعي في هذا

 سأد  عليه ودفات تقصر أو تطو .

ن هذه المواب الرباعية من "النوابر" أيضاً  ولعل ا أغرب محن نظائرهحا الثىثيحة إ

ن جم رت ا تد  عل  بالالت حسية ال ندرك ل حا ححداً ألننحا ال نجحدها إالتي مرت بنا. ثم 

ي ا  فمن ذلح  أن من حا دحدراً يحد  علح  "الصحلب في شواهد توضي الضروري من معان

ومثلحه الطويحل الررحو  أو  .الشديد" أحيحوان هحو أ  إنسحان أ  شحيء آرحر  أصحفة أ  اسحم

كما أن من ا ددراً آرحر يحد  علح  ضحرب محن المشحي أو العحدو أو   قبضتالمأو القصير 

كبيحراً  ومحن الحركة  عل  أننا نق  في ا عل  أشتات أررى ال ندرك من ححدوبها شحيئاً 

المفيد أن نستدرك فنقو : دد نجد من ا شواذ تنصرا إل  باللة محدبة. وإليح  شحيئاً محن 

 ذل  عل  سبيل التمثيل:

 فَْيَسأ إذا كان دصيراً لئيم الِخْلقة.حَ ودا  ابن السعيت: رجل     أهمله الجوهري حفسأ:

   ويقا : تَدَْربأَ الشيء: تَدَْهدأَ. "        "      بربأ:

 موي: الطَّفََشأُ: الضعي  من الرجا .  ودا  األ طفشأ:      "        "

 ودا  ابن بدر : أطلَْنَسأُْت: تحولت من مند  إل  مند .   طلسأ:      "        "

ودا  ابن بريد: فرس َجْحرَب وُجحاِرب وهو العظيم    "        "      ججرب: 

 الَخْلق.

 ة.نه "فرس" فائدإأدو : وفي دوله: 

ً من   ودا  ابن بريد: الَجْرَعب الجافي  وَجرْ  "        "      جرعب: َعب أيضا

 ع.رِ َجْرَعَب: صُ عى   واال

 تُب بالضم  اسم مأروذ من فعل ممات.ودا  ابن بريد: ُجعْ      جعتب:      "        "

   ودا  ابن بريد: الَجْعَشُب الطويل الغليظ.   جعشب:      "        "

   ودا  ابن بريد: الَجْعنَُب القصير.   "        "      جعنب:

ز.األ   ودا  ابن   جنحب:      "        "  عرابي: الِجْنحاب القصير الُملَدَّ
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  ودا  ابن بريد: الَحتْحَرب علح  وزن جعفحر: القصحير  دحا :   حترب:      "        "

 وأحسبه مقلوباً من "َحْبتَر".

مقلوب ولعنه غير مسموع في أدو : وليس من ش  أنه 

 كىم م.

يق.  حطرب:      "        "    ودا  ابن بريد: الَحْطَربة: الض ِ

 لبَة: السرعة في العدو.  ودا  ابن بريد: الَحظْ   حظلب:      "        "

ي ِق الُخلُق   حظرب:      "        "    والُمَحْظرب الضَّ

 د  الُحْنُجب: اليابس من كل شيء.  ودا  ابن بري  حنجب:      "        "

   ودا  ابن بريد: َرْدَرب اسم عل  جعفر   ردرب:      "        "

رذعرب:      "        "   وهو من الخماسي  دا  ابن بريد: اسم زعمحوا  وال أبري محا 

 صحته 

   ودا  ابن بريد: الَخْدَربَة ارتىط العى  ورطله.  ردرب:      "        "

 وهذا معن  نجد فيه الَخْطلَبَهُ والَ ْنذََرَمةُ والَ ْذَربَة. أدو :

   ودا  ابن بريد: الَخْضعَبة: الضع .  رضعب:      "        "

 ودا  غيره: الَخْضعَبَة: المرأة السمينة.

الححدالالت تفتقححر إلحح   هن هححذإال يححؤذن هححذا أن نقححو  أأدححو : 

 شيء يقوي ا؟

 بَْحقَبَه إذا بفعه من ورائه بفعاً عنيفاً. :بن بريدودا  ا   بحقب:      "        "

 ودا  ابن بريد: الدَّْعَربَة: العَرامة. بعرب:    "         "         

 أدو : وما زا  شيء من هذا في العامية الجنوبية

ير.  في العراق  يقا : فىن ُمعَْذَرب  بالذا   أي ِشر ِ

 َزْلدَْبُت اللُّقمةَ إذا ابتلعتُ ا  وليس بثبت    ودا  ابن بريد: زلدب:      "        "
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 أَُحقُّه. : رفي  اللحية  وال-زعموا –َزْلَ ب  :ودا  ابن بريد   زل ب:      "        "

 َسْحتَب  هو الجريء المقد . :  ودا  ابن بريد سحتب:      "        "

 احية ال ند معروا.  من الخماسي  ومنه َسَرْنديب بلد بن سرندب:      "        "

   ودا  ابن بريد: الَسْنَطبَةُ طو  مضطرب.  سنطب:      "        "

   ودا  ابن بريد: الشَّْخَدب والشُّخاِزب.  شخدب:      "        "

 الغليظ الشديد.                                  

ْرَربَةُ والصَّرْ   صررب:      "        "  بََخةُ: الخفة والندق.  ودا  ابن بريد: الصَّ

 القبيي الطويل. ا  ابن بريد: الطَّْرَعب: الطويل  ود طرعب:      "        "

   ودا  ابن بريد: الطَّْعَسبَة: عدو  في تعس . طعسب:      "        "

   ودا  ابن بريد: العَْرَزب: الصلب الشديد. عرزب:      "        "

 لُب: الشديد الصلب.  القُصْ  دصلب:      "        "

   ودا  ابن بريد: الِعْرَشبُّ والِقْرَشبُّ واحد وهو المسن. كرشب:      "        "

   ودا  ابن بريد: الَ ْدَربَةُ الخفة والسرعة. هدرب:      "        "

   ودا  ابن بريد: الدَّْلَمُث والدُّالِمث: السريع. بلمث:       "        "

   ودا  ابن بريد: الدَّْهَعث: القصير. "    بهعث:      "    

   ودا  ابن بريد: الُعْنبُُث والُعنابُِث: المنقبض البخيل. كنبث:      "        "

 ُ : الرهل اللحم.  والُمثَْخبِ  ثخب :      "        "

   ودا  ابن بريد: َعدَرَّ : هو الخفي  السريع. عدر :    "        "

 لَْمَ   إذا كان حلواً بسماً.   َ يقا  لبن َسمْ  :  ودا  الفراء "    لم  :       "    

   ودا  ابن بريد: الَ ْربََجة: سرعة المشي. هرب : .   "        "
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أدو : كنت دد ودفت عل  المواب الثىثية واسحتقريت جملحة محا ورب في حا فحي الجحدء 

مححواب عامححة تححدرل فححي بححاب ..."  وذلحح  ألشححير إلحح  أن تلحح  ال األو  مححن كتححاب "التعملححة

غيحر أنحي عمحدت إلح  ارتيحار محواب معينحة محن المحواب  ."الغريب". وهحي محن "النحوابر"

وذل  ألب    الرباعية  تل  التي انصرفت إل  بالالت معينة أشرت إلي ا دبل ذكر المواب

فلحيس محن شحاهد   عل  أن هذه الطائفة من المواب تفتقر إل  ما يثبت وروبها في العربية

بحل هحي مجحرب أدحوا . ومحن المفيحد أن نلححظ أن أغلحب محا     عل  صححت ا وصحواب ايد

وهذا يذكر بمحا ديحل عحن "منحاكير" هحذا العحالم   أتيت عل  إثباته كان من أدوا  ابن بريد

اللغوي. عل  أن في العلمات الرباعية من المواب المفيدة المؤيدة بما يصي محن الشحواهد  

 .(44)هريومع كل هذا فقد أهمل ا الجو

 خاتمة:

هذا ما بدا لي أن أدو  في معجم "الصحاح وتا  العربية" وما كان لحه محن أثحر فحي 

الدراسات اللغوية القديمحة  ذلح  أن هحذا المصحدر دحد حفحد غيحر واححد إلح  أن يعتحب فيحه 

علحح  نحححو مححا كمححا أشححرنا إلحح  ذلحح   فعححان مححن ذلحح  ثمححرات يانعححات أعانححت علحح  برس 

 لمن يتصدى لتاريخ هذه اللغة العريمة.سنية فوائد  كما ددمت  المعجم القديم

 

 

 

                                                 

( أست ي  أن أ ول: إن استارا ي ل جزء ارول من كتال "التكم ة ..." يل" أن يدحعهي إلى الاول إلى أن 77) 
الذ  أهم ض الجوهر  ومريل الربايي الذ  يمدت أن يكون  ما حي ارجزاء ارخرا من مريل الثسثي

مااان لااا ة خالاااة ميااار بعياااد يااان الجااازء ارول مااان حياااث كاااون الماااواد الثسثياااة "المسم اااة" مريباااة مااان 
"الهوادر"ت وأن ماا حيساا مان الرباايي "المسمال" مشاتمل ي اى ماا أردت مان لا ات تحااات حاي اساتارا ي 

 ل جزء ارول.


