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"ديوان األدب"  براهيم الفارابيألبي إ ،مع 

 هيم السامّرائيابر إ للدكتور
 كلية اآلداب/ جامعة بغداد()  

 ذلتتت  علتتت  عقبتتت  ثتتتم األول، الجتتت   أقتتترأ وأنتتتا لتتتي بتتتدا ممتتتا شتتتيئا   كتبتتت  قتتتد كنتتت   

 فتتص   بتت ،والرا الثالتت  للجتت أي  أتصتتد  أنتتا وهتتا الثتتاني  للجتت   عرضتت  بمالحظتتا 

 ثارة.اإل بهذه نيرداأل اللغوي المجم  مجّلة
 المطولتة، المعجمتا  فتي جا   كما العربية بنيةأل َيعِرض أ  الفارابي أراد أقول:

 كستتتتائر معجمتتتتا   صتتتتن  تتتتتراه فهتتتتل بنيتتتتة األ لهتتتتذه مرتبتتتتا   معجمتتتتا   ذلتتتت  متتتت  يصتتتتّن  وأ 

 المعاني؟ معجما 
 صتتعب جعلتتت  هتتذه وفرادتتت  منهجتت   فتتي فريتتد معجتتم دب"األ "ديتتوا  إ  الجتتواب:

 عتّدة حيت  مت   تا  نمتط علت  مرتبة بنيةفاأل بيسر  لي إ ترج  أ  كن يم ال ال،المن

 .صتتتحيحا   أو معتتتال   أو مهمتتو ا   استتما   أو مصتتدرا   أو فعتتال   كونهتتا حيتت  ومتت  أصتتواتها،
 لتت إ محتتتا  نتت إ ثتتم ذلتت . متت  تريتتد متتا لتت إ االهتتتدا   فتتي االمتحتتا  أشتتد ممتتَتَح  وأنتت 

 انتهت  أ  بعتد المحّقق أ  وأظ  وموادها  األبنية م  الكبير القدر هذا تستوفي فهارس

 وبعتتتتد الفائتتتتدة ضتتتتاع  الا  و  ذلتتتت ، متتتت  شتتتي  لتتتت إ ستتتتيعمد الكتتتتتاب، نتتتت  تحقيتتتتق متتت 

 الطريق.
 متا تحقيقت  في أدر  قد المحقق إ  والثاني ولاأل الج أي  عل  الكالم في قل    لقد

 نافعة. بفوائد مجلّوا   ،مبر ا   سليما   الن   را إ في الجادّ  الباح  لي إ يصبو
 طويلتة. وقفتا  ذلت  علت  فوقفت  عرضها، وطريقة الكتاب مادة تناول  أني غير

 فصقول: الكتاب، م  والراب  الثال  الج أي ، هذي  في المسيرة هذه أ ِتمّ  أنا وها
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 باالستتتقرا  يّتصتت  معجميتتا   عمتتال   دب"األ "ديتتوا  فتتي الفتتارابي عمتتل يكتت  لتتم -1
 بالمضتتاع ، الجتت   هتتذا  تتّ   لقتتد الَكِلتتم. متت  بنتتا  كتتل فتتي ينتتدر  ومتتا لألبنيتتة، التتوافي
 مرتِّبتتا   الجتت  ، هتتذا فاتحتتة العتتي ، وستتكو  الفتتا  بفتتت  "َفْعتتل"، بنتتا  فكتتا  باألستتما ، فبتتدأ

 والتتر بّ  ... الرمتتل متت  والَ تتبّ  حبتتة، جمتت  "الَحبّ بتتت فجتتا  المعجتتم  حتترو  علتت  لَكِلتتما
 الحرو ". سائر في وهكذا ... معّرفا  

". " الترتيب هذا حكم في يذكر أ  وفات  أقول:  اأَلبُّ
 وأّبا ". "وفاكهة   تعال : قال المرع . هو :وقالوا الكأل  واألّب:
 امتمت فتي وهو الرمل"  م  "الَ بّ  بقول : واكتف  ومعاني ، " "الَ بّ  يذكر أ  وفات 

ْرب تت ا وهتتو الَ تتّدا ، " "الَ تتبّ  أ  يتتذكر ولتتم رض.بتتاأل الطتت  الرمتتل متت  حبتتل معنتتاه:  لج 
 بالفساد. الناس بي  يسع  الذي

 السمي . الغالم "الَبّب": يذكر أ  وفات 
 الناس. م  القريب اللطي  أيضا   وهو اللبيب  وهو "الل ّب" يذكر أ  وفات 

، َلب   رجل ويقال:  عمرو: أبو وأنشد لألمر  ال م أي َطب 
 الحقا   المطيِّ  بَصعجا  َلب تا  

". وفاتتت   لتنظتتتر للكتتب  الَجتتتسُّ  هتتو الَجتتت ُّ  عرابتتي:األ بتت ا عتتت  علتتبث قتتتال "الَجتت ُّ
 ال. أم َأَسِمي   

"  أيضا   وفات  ّّ ّّ  تمتام الحتدي : فتي جتا  "التث  ُّّ  الَحت . الَعت ُّّ ّّ  والتّث  فتي العجتيّ والَعت
: الدعا . ُّّ  وغيرها. الب د  دما  سف  والَث
 الشاعر: الق الد ا   وهو بالضم، "الد ّخ" لغة وفي "الَدّخ"  ل إ يشر ولم

ا الغانيتا  وصل   روصا  َأ  
 الَدّ ا يغش  النار سعار عند
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 العني . السير فهو "الَ ّخ" إل  يشير أ  وفات 
 لي َصدِّقها". المصدِّق م  قريبا   بلاإل ت ناخ أ  ":"الَنخّ  في وقال

 هتتتي "الصتتتحا " فعبتتتارة فعتتتال،األ دو  لألستتتما  معقتتتودا   البتتتاب كتتتا  ولمتتتا أقتتتول:
 ليصدِّقها". المصدِّق عند تناخ التي بلاإل الّنّخ: "الصحا ": في جا  لواجبة ا المقبولة

خّ " يذكر أ  وفات   علت  الصتلبة والعصتا الحديتد، علت  بالحديتد الضرب وهو "الص 
 مصم ". شي 

 وهتو المصتدر، ع  الكلمة ي  ر  المعنوية ال صوصية بهذه الضرب وت صي 
ّخ".  فعال.األ باب في يرابالفا أدرجها مما والمصادر "الص 
 مت  كثير في منها َيكتفي لكلمةا يذكر حي  المصنِّ  أ  إل  أشير أ  المهم وم 

 ذلت  ومت  والعامتة. ال اصة يعرف  الذي المشهور هو يكو  وقد واحد، بمعن  حيا األ
 ":الَ دّ " في قول 

 .وسك  ال د"، "وهو
 مستتتتطيال . امضتتتا غ رضاأل فتتتي شتتتّقا  واإل تتتدود: والَ تتتدّ  "اللستتتا ": فتتتي جتتتا 

 الجدول. والَ ّد:
 كمتا ،استما   ويحستب  ستما األ م  المصدر في دِر  المصنِّ   عل مراأل ي تلط وقد

 النهار" "َشد   قولهم في الفعل  أل مصدر أن  وعندي النهار. ارتفا  أي "الَشّد"، في قال
 ارتف .

تتتت يتتتتذكر أ  وفاتتتت  تتتتّد" ،و"الَصتتتتّد" ّد" "الص   ليلتتتت  قالتتتت   لالجبتتتت وضتتتتم: بفتتتتت  و"الص 
  يلية:األ

ني ا   وكن    أوال   تت  ولتم تنَبغ لم اِبغَ َأن د ي  بي  ص   مجهال ص 
 ".صَُ دّ " والواحد الوادي، أو الجبل أو الشعب ناحيتا و"الصّدا "
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 ا بّيّنت كما شهراأل يكو  قد كما األغرب، يكو  وقد أحدها، المعاني م   يثب وقد
 "الَقّد": في قول  ر  األ المعاني أغربَ  ِذكِرهِ  وم 

 حست  وشتي أديمت ". مت  قَتد   يجعل "ما :المثل في يقال الس لة  َمْس  "الَقّد": و
 التقطي . حس  أي الَقّد،

 أي القتتتتد حستتتت  وغتتتتالم الشتتتتي   وقتتتتدر القامتتتتة، "القَتتتتّد" أ  يتتتتذكر أ  وفاتتتتت  أقتتتتول:
 والجسم. االعتدال
 باألفعتال أعلتق فهتو طيت "تقال حست  أي القتدّ  "حست  قول  في المصنِّ  ثبا إ وأما

 بالمصادر. يذّكر ن أل
 "الَنتتّد" أ  اللغتتة: كتتتب فتتي جتتا  والتتذي بتذل . واكتفتت  "الَنتتّد"، وهتتو "الَنتتّد": فتتي وقتال

 "الصحا ". في كما الطيب، م  ونو  المرتف ، التلّ 
 غيتره. أو التضتاد علت  تحمتل قتد أقوال م  في  وما ال ال  المصّن  َيتجّنب وقد

 ضعي . غير أي ،َهد   غير إني ويقال: المصن : قال "الَهّد". في جا  ما ذل  وم 
 الجبتتتتا  وأمتتتتا الكتتتتريم، الجتتتتواد الرجتتتتال: متتتت  "الهَتتتتّد" :عرابتتتتياأل ابتتتت  وقتتتتال أقتتتتول:
 فتحها. ال الها  بكسر "الِهّد" فهو الضعي 

 الَوتِتتد، و"التتَوّد": معتترو . جبتتل استتم الكلمتتة وتعنتتي "َوّد" يتتذكر أ  المصتتن  وفتتا 
 تميم. ةبلغ

" إ  بقول : المصن  واكتف   "َجّرة". جم  وهو الجبل، صلأ "الجر 
 المضمَدة. إل  الل ْؤمة وسط  في الذي الحبل أن  يذكر أ  وفات  أقول:
 بالضم. والع ّرة، الع رّ  وهو الجرب، بمعن  "الَعّر" يذكر أ  وفات 
 ِمقَبضها. وقيل: ،أيضا   المسحاة أن  يذكر أ  وفات  الحبل، هو "المّر" أ  وذكر
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 متتت  "َفْعتتتل" بنتتا  فتتتي المصتتن  ذكتتتره متتا علتتت  استتتدراكي فتتتي أستتر  أ  أريتتتد ومتتا

 فصقول: أيضا   المضاع  م  فسكو  بفت  " َفْعَلة " بنا  إل  فصنتقل المضاع  

 حكايتة وهتي "َببِّتة" يتذكر: أ  وفاتت  ثمرتت ، بمعنت  القلب" بت"َحّبة المصن  بدأ -2

 الحار : ب  عبدالل  ابنها ت َرّق  سفيا  أبي بن  هند قال  صبّي. صو 

 َبَبت ْ  أل نِكَح   

 ِ َدّب ْ  جاِرَية  

 الممتلت  الشتابُّ  قيتل:و  الستمي   "الَبب تة" و جاريتة. استم ": َبب تة   " ": الصحا  " وفي

 "الغريبي ". في عبيد أبو حكاه وقد ،نعمة   البد 

 امرأة. اسم وأنها الَحّب  واحدة أنها "َحب ة" في يذكر أ  وفات 

 متتت  وهتتتي والستتتحاب، الرمتتتل متتت  الطريقتتتة وكستتتر: بفتتتت  "الَ ب تتتة" يتتتذكر أ  وفاتتتت 

 الط ر ة. شب  الثوب

 وجمعهتتتا والتتتده   والبتتت ر ال يتتت  فيهتتتا ي ْجَعتتتل التتتتي وهتتتي "الَدب تتتة" يتتتذكر أ  وفاتتتت 

 "ِدباب".

فتا   "التر ّب" رذك قد المصن  كا  ذاا  و   فِلتمَ  صتاحبها  التدار: وربّ  ،ال تالق بصنت  معر 

 صاحبتها! الدار" "رب ة يذكر لم

ة" يتتتتتتذكر أ  وفاتتتتتتت               فّستتتتتتر وبتتتتتت  اللتتتتتت . دو  متتتتتت  ي عَبتتتتتتد كتتتتتتا  صتتتتتتنم وهتتتتتتو "الس تتتتتتج 

ة" متت  أراحكتتم قتتد اللتت   فتت  صتتدقاتكم أ رجتتوا : -وستتلم عليتت  اللتت  صتتل  – قولتت   "الَستتج 

ة".  و"الَبج 

 اأَلْ مة. في تصكل  العرب كان  الذي الفصيد "الَبّجة": و

ة  و وقالوا: ت   نسا اإل "    ت  ": َوَم     المصن . ذل  إل  يشر ولم امرأت   وِمَ   
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 "الَعّمتتتة" يتتتذكر أ  وفاتتتت  فقتتتر. أو ِعلّتتتة متتت  النهضتتتة وهتتتي لّتتتة""القَ  يتتتذكر أ  وفاتتتت 
 الَعّم. مؤن 

 ل:فصقو  المضاع ، م  فسكو ، بضم "ف ْعل" بنا  إل  وأنتقل القدر، بهذا وأكتفي
ّب" يدر  أ  المصن  فا  لقد -9  األرض. م  الغامض وهو "ال  

 البنا . أصل أي ساس،األ وهو "األّس" يذكر أ  أيضا   وفات 
 األصل. وهو "األ ّ " يذكر أ  كذل  وفات 
 السُّالل. ثم والفت  الضمّ  لغا : ثال  وفي  الدا   وهو ّل"،"السُّ  يدر  أ  وفات 
  عش :األ قول ومن  الدي ، ال سيس ووه "الق ّل" يذكر أ  وفات 

 أ َيبا ذل  قبل ق اّل   كن    وما
ب ة". فنجد المضاع   م  العي ، وسكو  الفا  بضم "ف ْعَلة": بنا  إل  وننتقل  "الج 
ب تتتة" معتتتاني متتت  المصتتتن  واجتتتت أ أقتتتول: هتتتا ال رقتتتةَ  فتتتذكر "ال    الثتتتوب متتت  ت  ِرج 

 يد . بها فتعصب
ب تتة""  إ :أيضتتا   يقتتول أ  وفاتتت  ّبتتة" رض.األ فتتي ال تتدّ  ال    ميثتتا ، لينتتة طريقتتة "وال  

 أدن . السهولة إل  وهي سهلة، وال بح نة ليس 
 الدب. أنث  "الد ب ة" ذكر وأغفل
 التتتدقيق فقتتتالوا: وأج ائتتت ، مادتتتت  فتتتي ا تلفتتتوا الطعتتتام متتت  لضتتترب "الع ّجتتتة" وفاتتتت 
 آ ر. شيئا   وقالوا بالسم ،
 النابغتة قتال العفت   البعتر "الك تر ة": فتي يقتول فهتو معتو ة  المصتن  عبارة تجد وقد
 الدرو : يص 

ِلي َ   الغالئلِ  صافيا    ِوضا    َفه       ك تر ة   وأ بِطت    بكْدَيتو    ع 
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 أثبتتتتت  التتتتذي المعنتتتت  علتتتت  الداللتتتتة فتتتتي الشتتتتاهد مجتتتتي  متتتت  تعجتتتتب وقتتتتد أقتتتتول:

 متا علت   اد التذي "الصتحا " بعبتارة تنجلت  الحقيقة ولك  العف . البعر وهو المصن ،

 النابغة. قول وهو الشاهد قيمة يتبي  وهنا الدرو "  ب  "ت ْجَل  بقول : الفارابي ذكره
 الح ج ة". في لغة ة   "والح   قول : أيضا   ذل  وم 

ذا أقتتول: تتّ ة  إ "الصتتحا ": عبتتارة رأينتتا وا   التّكتتة، فيهتتا التتتي وح ج تهتتا الستتراويل، ح 

 الم ِ ّل. هيجا  إ في الفارابي تقصير أدركنا
تّ ة": في: قول  ذل  وم   طعتم فيهتا التتي ال متر "الصتحا ": فتي وهتي ال متر. "الم 

 حموضة.
 قول : ذل  وم  اللغة  كتب م  أي في نجده ال مما المناكير م  بشي  يصتي وقد

 الل ط ة". "وهي
 ذل . م  شي  الجمهرة" أو "الصحا " أو "القاموس" أو "اللسا " في وليس أقول:

تتة" فتتصي  العربيتتة، فتتي منتت  جتتا  ومتتا "ف ْعلَتتة" بنتتا  علتت  الكتتالم كتتا  ذاا  و   وهتتي "األ م 

 عدة؟ دالال  إل  تنصر  شهيرة كلمة
م ة" أي  ثم   تو  مت  يت تذ حصتير وهتي "الس تّمة" وأيت  الحّر؟ معظم وتعني "الح 

 الَغَض ؟
 حتتت ت وت ْبَستتتط ال تتتو  متتت  ت َستتت ُّ  عريضتتتة س تتتفرة شتتتب  والس تتتم ة "التهتتتذيب": وفتتتي

 عليها. والتمر الرطب م  تناثر ما ليسقط صرم  ذاإ الن لة
 الم بلة؟ وهي "الق ّمة" أي  ثم
 المصتّن  َوَجْدنا المضاع ، المنسوب م  الفا  بضم "ف ْعلي" بنا  إل  انتقلنا ذاوا  
 البنا . هذا عل  جا  ما عدة هي ألفاظ أربعة يذكر

 ال ا . وهو الق ْصِرّي، ابليق العام، وهو "الع مِّّي" فيها وليس أقول: -9
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 نجتد الفتا ، المكستور نظيترة إلت  الفتا  المضتموم المنستوب البنتا  هذا تجاو نا ذاا  و 
 غير. ليس ألفاظ ثالثة

 لفتتي األبتترار  إ" تعتتال : قولتت  فتتي كمتتا "ِعلِّّيتتو " وجمعهتتا " "ِعلِّتتيّ  وفاتتت  أقتتول: -9
 ِعلِّّيي ".
 َذَكتترَ  فقتتد بالمصتتدرية، يحتتتّ أ  لتت  ولتتيس والَصتتَمم"، "الَحَمتتم يتتذكر أ  وفاتتت  -9
" وأيت  المصتادر. مت  وكّلها وغيرها، والَقَص  والَ َلل والَمَلل الَبَلل  الشتعر وهتو "التَدَبب 
 المرأة؟ وج  عل 

 ليت ،إ يشير الذي البنا  عل  الكلمة ي بمج االكتفا  إل  كثيرا   المؤل  ويعمد -9
َظتظ":" فتي كقولت  ذلت   حقيستت أن  م  داللت ، م  شيئا   يذكر أ  غير م   لغتة نت إ الح 
 وبضمتي . ففت  بضم "الح ظ ظ" في

 اللغتتة كتتتب فتتي كمتتا ظتتا ، بعتتدها وبضتتاد وبظتتا ي ، بضتتادي  ورد  وقتتد أقتتول:
 ... العي  أدوية م  دوا  والح َضض  ر .األ

 و"ل َمتتتتَ ة" "ه َمتتتتَ ة" بينهمتتتتا ولتتتتيس ألفتتتتاظ، ستتتتتة فنجتتتتد "ف َعلَتتتتة" بنتتتتا  إلتتتت  ونتتتتصتي -9
حَ   غيرها. وكثير َ َوة"ه   و َكة"و"ض 
 ."األ نبوب" فصي  "األ ْ د ود"  الإ "أ ْفعول" بنا  في يذكر ولم -3

 ليلتة وهتو  ميم""إِ  و الرعدة  وهو "ِإفعيل" بنا  عل  "اإِلر ي " يذكر أ  وفات  -11
 الِمحاق. ليالي م 

 أشتتهر هتتوو  "الَمَحتتّل" و الستتيل. جريتتا  مكتتا  وهتتو "الَمتتَدّب" يتتذكر أ  وفاتتت  -11
 كثير. هذا ومثل ذكره. يغفل أ  م 

 قتتالوا: فقتتد حكتتام،واإل البالغتتة متت  يجتتب حيتت  واإليجتتا  يتتوج ، إنتت  قلتت : -12

 ومت  بالمراد. َي ِ  لم ذاإ صاحب  عل  مص ذا   يصب  اإليجا  أ  غير اإليجا . البالغة

 قولتت  إ ّ  التتوط . شتتديد نتت إ "ِمْبتتَرد": مثتتل "ِمْفَعتتل" علتت  "الِمتتَدّ " فتتي المصتتن  قتتول ذلتت 
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 "الصتتحا " قرأنتتا فتت ذا عتتدة  دالال  إلتت  "التتوط " ينصتتر  فقتتد معتتو ، التتوط " "شتتديد

 الغموض. و ال اللبس انتف  لألرض، الوط  شديد قوي ن إ في : ووجدنا
 متتا القتتار  يعتتر  وال ،الِم طتتاط" "وهتتو :قولتت  الم ِ تتلّ   المصتتنّ  إيجتتا  ومتت  -19

 نتت إ قتتائال : "الصتتحا " فتتي يدرجتت  الجتتوهريّ  فيجتتد اللغتتة، مصتتادر فيستشتتير الِم طتتاط،

  ط.و ال ط علي  ي سّو  عود
 أستتتتما  متتتت  ل""الَستتتتاّل و "التتتتَدّقاق" المضتتتتاع  "َفّعتتتتال" بنتتتتا  يتتتتذكر أ  وفاتتتتت  -19

 . ألقابهم والَسّفا  الَسّفا  وكذل  الرجال،
 كثير. هذا وم  العال . ب  عمرو أبو سمي وب  "َ ّبا " أعالمهم وم 
         المضاع . م  َفع الة" بنا " في "الَدّباَبة" يدر  أ  وفات  -19
 حصت ، أصتل فتي ت تدَف  ثتم الرجتال، فيهتا يتد ل للحتروب، ت ت َ ذ التي " الَدب اَبة " و

 َفَتِدّب. ت ْدَف  نهاأل بذل  سمي  جوفها  في وهم قبو ،فين
 المشهورة. النسا  أعالم م  " َحب اَبة " و

 أولها: أسما ، ثالثة العي ، تشديد م  الفا  بضم "، ف ّعال " بنا  في وذكر -19
 سما . أي م س ا " "رجال
 بكستر "القتاموس" وفتي الت فيت ، مت  الستي  بكستر "الصحا " في والضبط أقول:

 الحتتا . تشتتديد منهتتا أي فتتي يتترد ولتتم اللستتا . فتتي ومثلتت  الت فيتت ، متت  وبضتتّمها الستتي 

 فتي يطّترد مما "ف ّعال"  أل "ساّ " م ج وهو س ّحا " "رجال المصن  قول أ  أراه والذي

 "فاعل". جم 
 وغيتر الطير، م  لجنس "الم ّكا " وال "د ّبا ة" واحدت  القر   وهو "الد ّبا " يذكر ولم

 ذل .
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 بتتتتدأها ألفتتتتاظ أربعتتتتة المصتتتتن  ذكتتتتر المضتتتتاع  متتتت  "فتتتتاعول" بتتتتاب وفتتتتي -19

 ماجو "."بت
 ذافتت   أيضتتا   الهمتت ة بتستتهيل "متتاجو " وق تتِر  و "،"متتصج متت اله فيتت  والروايتتة ول:أقتت

 "يتاجو  الكريمتة: اآليتة فتي ويستبق  مثلت  وهتو "يتاجو "، يتذكر لتم بالت  فما "ماجو " َذَكر

 وماجو "!
 الداللة. في من  وقريب مثل  وهو "الداسوس"، يذكر ولم "الجاسوس" وذكر
 المتدّ  حرو  م   يادةال لحقت  مما الت في  م  الفا  بفت  "َفعال" باب وفي -19

 الرجال، م  و"الّح ا " القفر، رضاأل وهو "الَيباب" يذكر أ  فات  ،تضعي  حرفي بي 

 والعمل. والقتال الس وق عل  الشديد الح ي : وكذل 
 الَذرور". "وهو المصن : قال المضاع  م  "َفعول" باب وفي -13

 ذريرة.كال وعطر العي   في ي َذرّ  ما القاموس: في وجا  أقول:
 شديدة". أي حسوس: "سنة المصن : وذكر -21
 الَمْحل. شديدة نهاإ "الصحا ": وفي
 المنذر. ب  للنعما  كا  فرس أنها "الَ فو ": في وجا  -21

 وقتد النعامتة. هتي :""الَ فتو   إ "اللستا ": فتي أ  غيتر ،ثابتتا   هتذا يكو  قد أقول:

 "الصحا ". صاحب ذكرها أغفل
 التتري  أنهتتا "الصتتحا " فتتي والتتذي الحتتر. شتتّدة "الس تتموم" أ  المصتتن  وذكتتر -22

 الما . الكثير البحار: م  "الَهموم" في وقال الحارة.

 صتبوب همتوم: وستحابة المتا . الكثيترة البئر "الَهموم" أ  اللسا : في وجا  أقول:

 للمطر.
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  مت بالشتر  تعتا  التتي والقروا  المشية، الحسنة الناقة "الَهموم" عمرو: أبو وقال
 بفيهتتا تهمتم الناقتة والَهمتوم: الِصتتغار. وهتي معهتّ ، َشتِرَب  الد هتتداه   جتا   ذا فت الكبتار،

 الرموم الهموم النوق  ير ال س: ابنة قول ومن  قال: تجده  شي  أدن  وَتْرَت  رضاأل

 محموم. عينا عينيها كص  التي

 عينتتتا نيهتتتاعي كتتتص ّ  التتتتي الَرمتتتوم، الَهمتتتوم النتتتوق  يتتتر ال تتتّس: ابنتتتة وقتتتول أقتتتول:

 يذكرها. فلم الفارابي ع  ند   التي "الَرموم" إل  يشير ال ّس  ابنة وقول أقول: محموم.

 التتتي الصتتفا  متت  وأغلبتت  المضتتاع ، "فعيتتل" لبنتتا  بابتتا   المؤلتت  أفتترد لقتتد -29

 واللبيتب، والربيب، الحبيب، نحو: فعال األ باب في تندر  أ  المصن  منهّ م  كا 

 والتتتتتدقيق، وال فيتتتتت ، وال ستتتتتيس، والع يتتتت ، والضتتتتترير، واللذيتتتتتذ، والجديتتتتتد، والشتتتتحي ،

 الباب. هذا في كثير هذا ومثل والضني   والدميم، والجليل،

 اللطيطة. وهي المصن : فقال "اللطيطة" الباب هذا في وجا  -29

 هتتتتذه فتتتتي و ِجتتتتد وقتتتتد "القتتتتاموس". أو "اللستتتتا " أو "الصتتتتحا " فتتتتي اللطيطتتتتة ولتتتيس

 ولطّت  أر تاه  تر:الست ولتط   جحدت ت   حق  : ولطط    ألصقت    :الشي َلَطط    المظاّ :

 ف ذيها. بي  جعلت  ذاإ بذنبها، الناقة

 أو نتتد  متت  بتتاردة ريتت  وهتتي بتتذل . واكتفتت  الَبليلتتة". "هتتي المصتتن : وقتتال -29

 "اللسا ". و "الصحا " في كما ضعيفة، مطرة

 مّمتا ،ونعوتتا   صتفا    المضتاع ، الفتا  بضتم "ف عال"، بنا  م  الكثير وجا  -29

 فعال.األ قسم في يندر  أ  يجب
 علت  جتا   التتي لفتاظاأل هتذه عتدة فتي "الطُّفا " يدر   أ المصّن  وفا  -29

 البنا . هذا
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 "الط فافتتتة"، التضتتتعي ، متتت  الفتتتا  بضتتتم "ف عالَتتتة"، بنتتتا  فتتتي المصتتتّن  وفتتا  -29
 لي .إ أشرنا الذي "الط فا " ومثلها المكيال، فوق ما وهي

 هتتتتتو واحتتتتتد لفتتتتتظ الفتتتتتا ، بضتتتتتم "ف عتتتتتال"، بنتتتتتا  علتتتتت  المنستتتتتوب متتتتت  وجتتتتتا  -23
 السي . أن  المصّن  وَذَكرَ  "الق ساسّي"،
 منستوب "الق ساستّي" و رمينيتة،بص الحديتد معتد  الق ستاس أ  لصتحا ""ا وفي أقول:

 لي .إ
 فتتتتذكر "الِجتتتداد"  المضتتتاع ، متتتت  الفتتتا  مكستتتور "ِفعتتتتال"، بنتتتا  فتتتي وجتتتا  -91
 الجيم. بفت  "الَجداد"، في لغة أن  المصّن 

 "الصحا ". في كما والِقطا ، الِصرام مثل والَجداد والِجداد أقول:
 التذي ال يط وقال: الصاد، بكسر "الِصرار"، ذكر أن  المصنِّ  يجا إ وم  -91

 الناقة. ضر  ب  ي َشدّ 
 بة.وواج مفيدة ال يادة وهذه ولدها  َيْرَضَعها لئال "الصحا ": في و اد أقول:
 )بالكستتر وَتمتتام ِتمتتام َولَتتد   المصتتن : ذكتتر التتتا ، بكستتر "ِتمتتام"، متتادة وفتتي -92
 وَتمام. ِتمام وَقَمر   والفت (،

 ِتمامي. وليل   لِتماما وليل ِتمام ليل وحده: الكسر "اللسا " في والذي أقول:
 متتتا وهتتتي "الِكمامتتتة" المضتتتاع ، متتت  الفتتتا  بكستتتر "ِفعالتتتة"، بنتتتا  فتتتي وفاتتتت  -99

 وعتا  أيضتا   و"الِكمامتة" "اللستا ". في كما الذباب، يؤذيها لئال الداّبة ِمنَ ر عل  يجعل
 "الصحا ". في كما الن ور، وِغطا  الطل ،

 الدليل. أو لللَدالّ  يعط  ما وهو الدال، بكسر "الِداللة"، أيضا   وفات  -99
 هتتتتي: ألفتتتتاظ ثالثتتتتة والمضتتتتاع  الفتتتتا  المضتتتتموم "ف ْعلَتتتت " بنتتتتا  فتتتتي وجتتتتا  -99
م  " "الر ب  "،  و"الغ م  ". و"الح 
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ب تتت " منتتت : يتتتر،كث شتتتي  وفاتتتت  أقتتتول:  موضتتت  و"التتتد ب  ": نتتتا ،اإل أعتتتالم متتت  "الح 
ل  " و في ، فيبيض الجراد يصلف  لّي  بالدهنا   العظيم. لألمر "الج 
 "التتد ب ا " المضتتاع : متت  فستتكو  بضتتم "ف ْعتتال "، بنتتا  فتتي المصتتن  وفتتا  -99

 د ب ا ة. واحدت  القر ، وهو
 أعتتتتالم متتتت  "َ ب تتتتا " المضتتتتاع : متتتت  "َفْعتتتتال " بنتتتتا  فتتتتي المصتتتتن  وفتتتتا  -99
 "َباّل ". وكذل  الرجال،
 وتعنتتي الفتتا ، بفتت  "َفْعَللَتتة"، بنتا  علتت  "الَحْبَحَبتتة" يتذكر أ  المصتتن  وفتا  -99

 .قليال   الما  جري
 المضطرب. الشي  ر اوة وهي "الَ ْبَ َبة"، فات  كما

 صتو  أشتب َ  صو  كلّ  و"الَدْبَدَبة" النمل. م  الع جرو  وهي "الَدْبَدَبة" هذا ومثل
 الهتوا . فتي المعّلق الشي  تردد وهي "الَذْبَذَبة" هذا ومثل الصلبة. رضاأل عل  الحافر
 المصن . في  َقص ر مما كثير م  قليل وهذا عاّمة. للصو  "الَجْلَجَلة" ذل  وم 

تتتتت المصتتتتتن  وفتتتتتا  -93 ْرص   الربتتتتتاع ، مضتتتتتاع  متتتتت  الصتتتتتاد مبضتتتتت ر"،"الص 
تَ   بل.اإل م  العظام وهي الج رجور، مثل رصوروالصُّ  والفت   بالضم ْرص ر،والص 

 فتي الكي ا  م  لضرب ة""الب ْلب لَ  والالم: الفا  بضم ة،"ف ْعل لَ  بنا  في فات  وقد -91
 الما . من  َيْنَصبّ  ب لب ل جنب 

 أي ِصْمِصتم ورجتل المضتاع : مت  فستكو  بكستر "ِفْعِلتل"، بنتا  في وذكر -91
 غليظ.

 الماضي. الجري  ويقال "الصحا ": صاحب و اد أقول
تتر وقتتد -92  فاتتت  وقتتد التتالم. وكستتر الفتتا  بضتتم "ف عاِلتتل"، بنتتا  فتتي المصتتّن  قص 

باِجب" و"الد باِدب" و"الك باِكب" "الب ساِبس"  كثير. ذل  وغير الِصَيا ، للكثير و"الج 
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 ومنتت  مضتتاع  ال متت  الفتتا  بفتتت  "َفْعتتالل"، علتت  جتتا  ممتتا يتتركث فاتتت  وقتتد -99

 كثير. هذا وغير َسعة. في  أي: رحرا  وشي  " راحح  الر  " و "الَدْبداب"
 فتتي بهتتا ي لَعتتب حشتتبة وهتتي "الَطْبَطاَبتتة" بتتالفت ، "َفْعاللَتتة"، بنتتا  فتتي فاتتت  وقتتد -99

 الكرة.
 نا .اإل أعالم م  أيضا   وهي َبْقَلة، وهي "الَبسباَسة" أيضا   هذا وم 
 الرجال. م  الوغد وهو "الط ْرطور" "ف ْعلول" بنا  في وفات  -99

 مت  فعتالاأل بتاب إلت  ويعتود المضتاع  مت  ستما األ بتاب مت  المصن  وينتهي

 المضتتتار . فتتتي وضتتتّمها الماضتتتي فتتتي العتتتي  بفتتتت  َيْفع تتتل"، بتتتت"َفَعلَ  فيبتتتدأ المضتتتاع ،

"، بت"َفَعلَ  ويعقب   بكستر َيْفَعتل"، "َفِعتلَ  ثتم بفتحتتي ، َيْفَعتل"، "َفَعتلَ  ثتم كستر، ثتم بفت  َيْفِعل 

 يستتوفي أو الَكِلتم يستتوفي أنت  تحستب    وال المصتادر. يتذكر هتذا مجمتو  في وهو ففت .

 .م ِ اّل   يجا ا  إ األحيا  م  كثير في يوج  وهو الكثير. الشي  فات  فقد الِدالال ،
 علتتت  ورد  التتتتي نعتتتو لل يعتتترض فتتتت ،ف بكستتتر َيْفَعتتتل"، "َفِعتتتلَ  يتتتذكر حتتتي  وهتتتو

 وغيرهما. واألَشمّ  األَ ّ   نحو: المضاع ، فعالاأل م  "أفعل"
. أَحتتب   نحتتو: المضتتاع ، متت  بتتت"َأْفَعَل" فبتتدأ ال يتتادا ، بتتاب فتتي يتتد ل ثتتم  ثتتم وألَتت  

 والصتفة المفعتول واستم الفاعتل كاستم للمشتتقا ، يعترض ثتم الم يتد، بتت"َفع ل" ذل  يعقب

 منهجتت  ويتبتت  المضتتاعفة، غيتتر األفعتتال إلتت  فيعتتود المضتتاع  متت  نتهتتيوي وغيرهتتا،

 المشتقا . م  كلها بهذه يتصل وما والم يد المجرد في نفس ،

 الجمهتتترة هتتتذه فتتتي لمادتتتت  مستتتتو  غيتتتر مقّصتتتر المصتتتّن   إ القتتتول متتت  بتتتد وال

 المواد. م  الكبيرة

 القستم ولعتلّ  ول األ القستم منت  والمنشتور الرابت ،  الجت   علت  الكتالم نبدأ نح  وها

 بالفهارس.  ا  الثاني
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 هتتذه ربعتتة"األ "ذوا  أ  يتت لإ ي ي تتل وقتتد ربعتتة" األ ذوا  "كتاببتتت الجتت   هتتذا يبتتدأ

 بفتتتت  "َفْعتتتل"، ببتتتاب يتتتصتي فهتتتو النحتتتو، هتتتذا علتتت  متتتراأل لتتتيس فتتتصقول: الربتتتاعي. تعنتتتي

 علتتت  والمصتتتن  ذلتتت . وغيتتتر والتتتَدْلو، والفَتتتْرو والن ْحتتتو كتتتالر ْبو واو، آ تتتره ممتتتا فستتتكو ،

 علت  مالضتي يحمتل يجتا ا  إ يتوج  وقتد ِدالالتهتا  يستوفي وال الَكِلم عّدة يستوفي ال نهج 

 دو  ستتما باأل م صتتو  البتتاب أ  متت  بالمصتتادر، ستتما األ ي لتتط إنتت  ثتتم المعتتاني.

 فعال.األ باب م  َيعّدها التي المصادر،

 آ تره ممتا نفست  البتاب إلت  عتاد آ رهتا، فتي التواو ذا  لفاظاأل هذه م  انته  ف ذا

 يا .

 والَحتتّي. كتتالَبوّ  واليتتائي، التتواوي اللفيتت  متت  نفستت  البتتاب متت  جتتا  لمتتا يعتترض ثتتم

 بتتالفت ، "َفْعلَتتة" كبنتتا  والبتتا ، التتواو الحتترفي  بصحتتد المنتهيتتة ستتما األ أبنيتتة فتتي ويستتتمر

 بفتحتتتي ، و"َفَعتتل" بالكستتر، و"ِفْعتتل" بالضتتم، و"ف ْعتتل" بالضتتم، و"ف ْعلَتتة" بالكستتر و"ِفْعلَتتة"

 و"أ ْفع ولتة"، بالضتم، و"أ ْفعتول" و"َأْفَعلَتة" و"أْفَعتل" ففتت ، بكستر و"ِفَعل" بفتحتي ، و"َفَعَلة"

ْفَعلة" و"م ْفَعل" العي ، بفت  و"َمْفَعلة" و"َمْفَعل" والعي . الهم ة بضم ال ""أ ْفع  و  بضم و"م 

 متت  المشتتتقا  ستتائر فتتي وهكتتذا م.لمتتيا بكستتر و"ِمْفَعلَتتة" المتتيم، بكستتر و"ِمْفَعتتل" المتتيم،

 فتتتي للمهمتتتو  عتتترض ثتتتم يتتتا . أو واو آ تتره ممتتتا ذلتتت  وكتتتل الم يتتتد، أو المجتتترد صتتلاأل

 نفس . المنهّ واتب  والمشتقا ، ومصادرها فعالاأل

 أشتتدّ  ممتتَتَح    الكتتتاب لهتتذا والتتدارس الرابتت ، الجتت   متت  ولاأل القستتم ينتهتتي وهكتتذا

 هذا ومعن  لألبنية؟ معجم أهو المصّن : إلي   رم الذي الغرض معرفة في االمتحا 

 كتا  ذاوا   والَكلتم؟ لألبنيتة هتو أم األلفتاظ  م  لكبيرا القدر بهذا يصتي أ  ِضير م  ليس

 المصّن ؟ فات  التي الكلم م  جمهرة فصي  هذا،
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 الم تلفتتتة، أبنيتتتت  فتتتي المنتتتدر  الَكِلتتتم متتت  الفتتتارابي فتتتا  متتتا علتتت  آتتتتي أ  أ رد ولتتتم

 بنمتتتاذ  آتتتتي أ  أرد  بتتتل التتتوافي  االستتتتقرا  صتتتفة بتتت  أتيتتت  التتتذي در للمستتتت فيكتتتو 

تتر أو بتت  أ تتل   وممتتا المصتتن ، فتتا  ممتتا واضتتحة  لتتم الكتتتاب إ  ألقتتول أ طتتص، أو قص 

 الدقيقة. العلمية المعجمية في  تتوافر

 أغنتت  متتا الفوائتتد متت  قتتّدم قتتد المحقّتتق إ  ال تتتام فتتي أقتتول أ  الحتتق متت  أ  علتت 

 فتتي لهتتا عرضتت    هفتتوا  الجتتادّ  العمتتل هتتذا يضتتير وال عائدتتت . وأجتت ل َرهفَيس تت الكتتتاب،

 ؟ذاما   الحسنا  تعدم وهل ول األ ج  ال عل  الكالم

 السامرائي هيمابر إ د.


