
المفتياكلىأ

نسمفمسيبأفي

م!ر

ي!الحةبىالعر

مربةابرأهيم

لغةعرقهاتجربةأعرقإننقولأنالمبالغةمنليسأننعتقد

اللغةتجربةهيالمعجمئةمجالفياليومالحئةالعالملغاتمن

الثانيالقرنمنذالعربعندالمعجميئالتأليفبدأفلقد.العربية

أكتابالفراهيديأحمدبنالخليلبوضعللميلاد()الثامنللهجرة

وضع،رياضيةمعطياتعلىاعتمادأ،فيهحاولالذي!العين

وضعهالذيالكشفكانولقد.العربيةللغةالمعاليةا"المدؤنة

فيالمستعملمبدأبإقرارهمحدودغيرمفتوحأكشفأاللغةلمفردات

نشطتوقدمستعملا.يومذاتيصبحقدالذيوالمهملزمانه

الثانيالقرنأواخرفيوخاصةالحنليلبعدالمعجميئالتأليفحركة

جمععلىاللغةعلماعبإقبالالثالثالقرنمنالأولوالنصف

مواضيعفطرقوامفرداتها،منالعروتالرصيدوتدوينشتاتها

الثلثاتمعلالمحضاللغويمخيا،صغيرةرسائلفيمخضصة

والإبلالنباتمثلالأشياءصفاتفيهوماومنهاوالأضداد

ابوالمرحلةهذهتؤجوفد.إلخ....والبئروالمطروالخيلوالشاء

المصئف""غريبمعجمهبتأليفهالهرويسلأمبنالقاسمعبيد

مادتهوبؤبالمتفرقةالرسائلفيالشتتالرصيدفيهجمعالذى

جذآمهمةاضافةعبيدابي)غريب"كانوقد.المواضيعبحسب

يدؤنهلمالذيالمستعملمنكثيراًلإظهارهالخليلمدؤنةإلى

العين.كتابمؤلف

القرنبعدالعامةاللغةألفاظفيالمعاجمتأليفتواصلوقد

إلا.بهايعرفأنمنأشهرهيعديدةمعاجمفظهرتالثالث

قيمتهاتجعلالتيالسماتبعضفيتستركالعاجمتلكعامةأن

تلكوأهم.الصنفوغريبالعيئكتابقيمةبكثيرتتجاوزلا

أربع:السمات

الاعرابياللغويالمستعملتدوينعلىمعظمهاإقتصارأولاها
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نهايةحتىوتخومهاالعربجزيرةهوبعينهمصرفيوالحضري

كؤلن!ي!نملاقلاوذلك،ثلثالقرنأواخرهوبعينهعصر

بالفصحاع.والاحتجاجالفصاحةفهمفيمحصآآصفويآمنطلقآ

تطورنتيجةالمستحدثةوالدخيلةالمولدةالألفاظلذلكأهملتوقد

المستحدثاتتلكإنبل.المعربةالأمصاريخاالتواصلحاجات

عصورفصاحةعليالحفظةلهاتصدىفدجديدةلفصاحةالممثلة

واللحن.التصحيفكتبفيفقاوموهاالاحتجاج

زئبتقدالقديمةفالعاجمءالمداخلترتيبفيالتعقيدوثانيتها

وأالصوتيةالحروفمخارجبحسبإماالغالبفيمداخلها

الجذورعلياعتمادآالالفبائيالهجاثيالمداخلتتابعبحسب

أولهما:نوعانأيضآالترتيبوهذا.الزيادةحروفمنمعراة

اواخرها.بحسبوثانيهماالجذورأوائلبحسب

فاللفظعالتعريففيوالاضطرابالخلطكثرةالسماتوثالعة

فييعرفأو،متناقضينتعريفينيعرفأوبضدهيعرفماكثيرآ

كأنألبتةيعرفلاهوأوبمرادفيعرفأو،واحدموضعمنأكثر

.معروفأنهمثلاماحيوانأونباتعنبالقولئكتفن

بينالقطيعةهي-بالأولىصلةذاتوهيسالسماتورابعة

وألفاظهاالعربيةالعلميةالنصوصوبينالمعجمهذه

فيالعربالعجميونعليهااعتمدالتيفالمصادرومصطلحاتها.

أما.ودينيةأدبيةالعالبفيكانتوالاحتجاجالاستقراء

اللغويانوالتوليدالاستحداثكانوقدسالعلميةالنصوص

كفيأ.يكونيكادإهمالااهملتفقد-عليهاغالبين

أما.العربيةالعائةاللغةمعاجمشأن-إذنسكانكذلك

حالأ(حسنكانتفقدالمتخصصةأوالمخصصةالعمليةالمعاجم

وكانقليلأكانالعربيةالمعاجممنالمهـشفهذاأنعلىبكثير.

سميتولذلك،المفردةالأدويةعلمهوواحدعلمعلىيقتصر



منالصنفهذافيوالتأليفعالمفرداتبمعاجمالمعاجمهذ.

الثالثالقرنمنتصففيكانتبدايتهلأنأيضأفديمالمعاجم

الفيلسوفللطبيباالمفردة"الأدويةكتاببظهورالهجرى

كعيرةمعاجمعمرانابنمعجمتلتوقد.عمرانبنإسحاق

فيهاوخمعتالأندلسبلادفيوخاصة،والمغربالمشرقفيألفت

المعاجمتلكوأهم.ومصطلحاتهاالمواليدألفاظمنالآلاف

محمدأبوألفهالذي"والأغذيةالأدويةلمفردات"الجامعكتاب

القرنمنالأولالنصففيالمالقيالبيطاربنأحمدبنعبدالله

منهابالذكرنخصكثيرةميزاتالعاجمولهذء.الهجريالسابع

ثلاذأ:

هجائيأترتيبأفيهامرتبةفالداخلفيها.الترتيبسهولةأولاها

منمعراةغيرالمفرداتتتابعحسبالفبائيأأوأبجديأإماعادياً

الجذور.بحسبوليسزوائدها

منطقيفيهافالتعريففيها.وشمولهالتعريفدقةوثانيتها

يحاطأحيانآالعشرةتبلغقدفاؤةأركانعدةمنيتكونموسوعي

الفردالدواعبخصائصثمللفظاللغويةبالدلالةخاصةفيها

العلاجية.بخصائصهثمدقيقأ،علميأوصفآبوصفهالطبيعية

منالمستحدثالموثدعرالمعاجمهذهتفتحهيالميزاتوثالثة

عربيةكانتسواءالأمصار،فيظهرتالتيوالصظلحاتالألفاظ

معربة.أعجميةأومحليةعاميةأو

العربيةاللغةأنهوالسريعالتقديمهذامنتأكيدءينبغيوما

تأليففي-هناتمنشابهامارغم-رائدةتجربةعرفتقد

تراثأتمثلالقديمةالمعاجموهذه.والمخصصةالعامةالعاجبم

فهم!،المحدثينالعربللمعجمي!نتوفرقدأصيلامعجميا

لهمسابقةمعجميةتقاليدأيديهمبينوجدوابلعدممنينطلقوا

تلكأنشكولا.الوضعمستوىفيأوالجمعمستوىفيسواع

التمحيصومخصتالمعفقةالدراسةذرستلوالمنهجيةالتقاليد

لأفضتجديدةوتطبيقيةنظريةمنهجيةبمبادىءوأثريتالدقيق

المثالية.العربيةالمعجميةالمدؤنةلتأليفالدقيقةالمنهجيةوضعإلى

نقائصهاواظهرتالحديثةالعربيةالمعاجمعنالكميركتبولقد

قدالدارسيناهتمامأنهولاحظناهالذيولكنوعيويها،

فيبالتعريفالخاصةالمنهجيةالقضايافيالبحثإلىانرصرف

أماأظهر.فيهوالمشاكلأيسرفيهالبحثلأن،الحديثةالمعاجم

فقدسالتعريفعنأهميةيقللاوهوسالعاجمفيالترتيبجانب

نأرأينافقدولذلك.يستحقهاالتيالعنايةبهئغنولمصهملكاد

لنايمكنلاأنهعلي،البحثهذافيبالدرسالقضيةهذهنخص

المنهجيةالترتيبمشاكلنستقرىءأنزمنيأمقثدمحدودبحثفي

فيبالنظرنكتفيأنرأينافقدولذلك.العاجممنكبيرعددفي

العاجمفيالنظرنهملوأنالعامةاللغةمعاجممناثنينمعجمين

اتبعتقدالمخضصةفالمعاجم،العلوممصطلحاتفيالمخضصة

هيالبدأحيثمننرفضهاغريبةساذةالترتيبفيطريقةجفهافي

فيوالانكليزيةالفرنسية،الأعجميةالهجاعحروفعليالترتميب

رثبتيلعربيةمعجميةمداخلئرتبلمإذنفهي.الغالب

العربيةالمصطلحاتإلىبالنسبةمرجعيةاعتبرتأعجميةمداخل

اللذانالعامانالعجمانأما.الدنياالمنزلةوئرلتهمشتالتي

العربيةاللغةمجمعأصدرهالذي"الوسيطالمعجم9قهمااخترنماهما

خليلألفهالذيألاروسالحديثالعربيو"المعجم)1(بالقاهرة

بينجمعهنماالمعجمينهذيناختيارفيراعيناوقدالجرأ)2(.

الترتيبطريقةاختلافثم،الجماعيوالتأليفالفرديالتأليف

المادةمستوىفيسالميزاتجليلمنلهمامعجمانإنهماثم.فيهما

إنكار..يمكنلاما-تضفناهاالتيالمعج!مية

الترتيب:مشلال

طريقتين!الحديثالعربيو"المعجم!الوسيط"المعجملنايقدم

مختلفتين:العجميةالمداخلترتيبفي

الهجائيةالطريقةوهي!الوسيطإالعجمطريقةأولاهما

فيوهوسالواحدفالجذر.الجذورأوائلبحسبالعاديةالألفبيائية

الداخلمنعددتحتهئحمعرئيسيأمدخلأيعتبر-ثلاثيالغالب

آوى!"ابنف،منهمشتقةأنهائعتقدالتيأومنهالمشتقةالفرعية

!أيا()4(جذرتحتوأالأياة"!!الآيةوإأوى!)3"جذرتحت

الميناء"و9مددأ)3(9جذرتحتمجتمعة"دو!الدا!و!المادةأوالأمذان

أ)6(."ونيتحت

مثلوهي"الحديثالعربيأالعجمفيالمتبعةهيوثانيتهنما

التيالمف!رةالألفاظأوائلبحسبعادية)7(ألفبائيةهجائيةالأولى

جذورهاعنمستقثةبذاتهاقائمةرئيسيةمداخلاعتبرت

كماالافرتعنمأخوذةمستحدثةليستالطريقةوهذه.الأصول

أول"الحديثالعربي"المعجممؤلفوليسوهما)8(البعضظن

)15(العربيالعالمفينوعهامنمحاولةأولوليستإليها)9(دعامن

فيالاستعمالغالبةكانتقديمةطريقةهيبل،المولفتوهمكما

وفيوالحديثالقرآنغريبيئمعجمفيوخاصةكثيرةعربيةمعاجم

الترتيبهذافيسإذن-الواحدفاللفظ.المفردةالأدويةمعاجم

لذلك-سويدرجمنهاشتقالذيجذرهعنمسحقلآمدخلأيعتبر

ينتميالذيالحرفبابمنموضعهفيحروفهتتاليبحسسب

وليس)41(النونبعدهاالهمزةحرففيفيهعرس""ابنف،إليه

بابفيفيه"و"المحارةأ)12(الوسيط!المعجمفيكماالعينبابفي

")"("الوسيطفيكما"حور"تحتالحاءبابفيوليس)13(الميم

"طود"تحتالطاءبابفيوليسأيضآ)45(الميمبابفيو"اإنطاد"
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"الوسيط")46(.فيكما

الترتيبإعناهجمهماتطويرأثعتبرانالطريقتينهاتينلن

التعقيدالقديمفيعليهاغلبقدمناهجوهي،العربيةالمعجمي

العاديالعربيالمعجممستعملإلىبالنسبةجدواهالذلكفقفت

مساعيضمنشكبدونتندرجانوهما.الحديثالعصرفي

اللغةاستعمالفيالمناهجتيسيرإلىالمحدثينالعرباللغويين

ومساوئها،محاسنهاالطريقتينلهاتينولكنودراستها)7"(العربية

أهمها،ذكريليفينمانريدالتيالمخيجيةالمشاكلتنشأمساوئهماومن

خاصأليساًلمثاكلهذهمنكثيرأأنعلى.العجمينمنانطلاقأ

معاجممنمعجممنهيخلولايكادعامهوبلالمعجمينبهذين

الحديثة:العربيةالعامةاللغة

أيضأ،الباحثوعلييل،الطالبعليالأولىالطريقةعسرأ(

أنهذلك.بالعربيةالناطقينغيرمئذاكأوهذاكاناذاو!ا!ة

منلهبدفلاو"الميناع"و"المنطاد"""المحارةعنالبحثأرادإذا

و"طود""حور،منمشتقاتأنهاأولاليعلمقويةفكريةرياضة

جذرفييجدهفلناإنساناجمععنالبحثأرادإذاأما.أو"وق

جذرفي"الناسط(يجدحئىويلبئالبحثبهيطولقدبلأأنسأ

"نوسطأ.

مشتقاتأوالفرعيةالمداخلتدوينفيالكبيرالتعسف2(

هوولي!"الوسيط"المعجبمفيجليبارزالتعسفوهذاالجذور،

هويل-لهمباشرأسبباكانتوإن-الطريقةهذهخصائصمن

فيلتطئقصارمةمضبوطةدقيقةمنهجيةتهيثةعدمعنناتج

استسهالعنكانذلكأنشكولا،المعجمهذامداخلترتيب

معجملجانأنويبدوالجذور،تحتالمعجممداخللترتيبمستق

عنيتقدالعجمهذابإعدادقامتالتيبالقاهرةالعربيةاللغة

جعلكبيرحذإلىفوفقت،المعجميةالملدةبجمعخاصةعناية

مقارنتهإلىسبيل))لا:المعجمعنيقولمدكورلبراهيمالدكتور

نزاعدونفهوالعربيةالعشرينالقرنمعاجممنمعجمبأي

وأهم!)18(.طريقةوأحدثمنهجأوأحكم،وأضبطوأدقأوضح

العجم:هذافيوالاضطرابالتعسفمظاهر

قدالواحدفاللفظ.المفسرةالمداخلتدوينفيالتكرارأ-

معولكنتعريفهمعهويتكررواحدموضعمنأكثرفيذكرهيتكرر

امثلةومن.سبقعمايختلفقدجديدبنصأونقصانأوزيادة

)كذا()02(""ألوىوجذرألو،)91(9جذرتحتنسر،وتد)الأئوةذلك

مدخلفيالهمزةبابفيفسمروقد"الأقحوانو9،لوى")28(،وجذر

فسروقد!و!البيرقإقحا")23(،جذرتحتثم)22(مستقلرئيي

وقدو،ميداء،مستقلى)23(،رئي!صيمدخلفيثم"برقا)24(حت

الخ..ع"ميدأ)27(تحتثم"مدى،)26(تحتفسثر
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منأنذلكمضطربأ،ترتيبآالمركبةالألفاظترتيب-ب

مؤلفوجرىوقداكثر.أوجزءينمنمركبهوماالمعجممداضا!

الحرفبحسبجزعينمنالمركبةالألفاظترتيبعلىالمعجم

آوى!"ابنإثباتذلكأمثلةومن.للفظالثانيالجزءمنالأول

و))بنت،عرسأ)92(تحتعرصأو"ابنأوى")وو(9جذرتحت

العاميةمنوهوإ-الحسنو"ست3(ورد")ه9مح!ت!وردان

فيكفهاالألفاظهذءفسرتوقد"حسن!)34(تحت-الصرية

اعتباطيأكانالاختيارهذاأنيبدوولكن.المذكورةمواضعها

وتفسيرء.ذكرهيتكررماالمركبةالألفاظمنأنذلكمحضأ،

)دمذلكأمثلةومن،معأالثانيوجزئهالأولجزئهترتيببحسب

وتحت"أخوأ)32(جذرأتحتوفسرأثبتالذي!الأخوين

ثم"برص")33(تحتوفسرأثبتالذي"أبرصوأسام"دم")38(،

الحرفبحسبيرتبماالألفاظهذءمنإنبل))سمم")35(تحت

الحمار""اذنألفاظذلكأمثلةومن،فقطالأولجزئهمنالأول

"الشاةآذانو9أاددبو"آذإن!الجديو!آذان!الأرنبآذانو9

أثبتتفقد،نباتاتأسنماءوكلهاالفيلاو"آذانالعبد!و"آذان

.")36("أذنتحتجميعأ

ليسعربيةجذورتحتالمعربةالاعجميةالألفاظترتيب-ج

مؤلفيأنوالحقيقة،اشتقاقصلةأفيالمفسرةمداخلوبينبينها

الألفاظفخضواالهنةهذهمنالتخلصحاولواقدالمعجم

فدولكنهم،رثيسيةمستقفةبمداخل،الغالبفيالأعجمية

يمكنلاالتيالعجمةالظاهرةالألفاظعلىذلكفياقتصروا

الألفاظمنلنبل،العربكلاممنقياسيةلصيغةلخضاعها

لجذورفأخضعوهاالقدماءالمعجورجمونتع!فالتيالأعجمية

مستقلةمداخلفيفادرجوءموقفأمنهالؤلفونأخذماصرفعربية

"الابريز")37(مثل،عربضةأصولإلىنسبتهظاهررغم

يتقيدوالمأنهملاإ.")مه(الأسطولو))")،3("أبليسو")38(و،الابزن

سكميرةأعجميةمداخلفأثبتواكثيرةمواضعفيفخلطواالمبدأبهذا

أمثلةومنعربيةجذورتحتبعجمتها-أنفسهمهمصرحوافد

تحتالمذكور"البارجة9و")41(،أجنتحتالمفسرا!الإخانةذلك

"البيرقو"برد()43()تحتالمذكورالبريداو)")42(برج9

!البنكنوتو""البنكو"،!)44(برق"تحتالمذكورارأالبيرقدو!

الخ....ا)3"("بنكتحتالمذكوران

حيثمنسواءالمحميغبعضمعاملةفيالاضطرابد-

مشابالذكرونخص.معأوالتفسيرالترتيبحيثمنأوالترتيب

أخضعتقدالصيغةهذءعليالتيفالألفاظ"يفعول".صيغة

تحتوتفسيره"اليعسوب9وضعذلكمعال،أصليةثلاثيةبجذور

لمالمبداهذاأنإلاأعضد")47(.تحتو"اليعضدأ"عسب")كا4(

فيثم"حمر")48(تحتفسرقدمثلأ"اليحمور"فدائما،ئراغ



اًليافوخ"9معقعلوكذاالياء)94(بابفيمستقلرئييمدخل

الياء)34(.بابفي"،يفختحتثم!)كا!("أفختحتفسمرفقدأيضأ،

رئي!صيواحدمدخلفيوتفسيرهبوضعهاكتفيفقد!اليعبوب"أما

الياء)32(.بابفي

قليل،الحقيقةفيالمطصوهذا:المداخلترتيبفيالخطأهـس

لغويةعلميةمؤسسةوضعتهقدمعجمفيووجودهموجودولكنه

ذلكومعال.كبيرآنقصآيعتبربالقاهرةالعربيةاللغةمجمعمثل

"التيترو")35(وإثباتإ)34(،"خثعمقبل")53("خممإثباتالخطأ

.التيبريتر")36(أقبل

العاديالألفبائيالترتيبعلىالقائمةالعانيةالطريقةأنإلا3(

هيمدعاةأيسر،كانتوإنزوائدها،منمجددةغيرللمداخل

فيالهناتتلكأبرزومن.كعيرةمنهجيةهناتفيالوقوعإلىأيضآ

:لاروسمعجم

وهذه.منهاالمشتقةجذورهاأوأصولهاعنالمداخلإب!دأ-

الترتيب،فيالطريقةهذهاتباععنداضطراريةالحقيقةفيالهة

الؤلفحاولوقد.المعجمبهذاخاصةوليستعامةإذنفهي

التيالأفعالبعدالمصادربذكرالغالبفيفاكتفىالنقصهذاسذ

شكبدوناغناهفدوهذا.رئيسيةمداخلوأثبتتمنهااشتقت

ذاتهفيهوالمنحىهذاولكن.كعيرةوتعريفاتشروجتكرارصن

الفعل.شكلغيرالمرسومالمصدرسكللأنمنهجينقص!

غير")38(و"تبكير""باهىغيرو"مباهاة،"آي(()57(،غير"ايباءاف

المؤلفحئرتقدالظاهرةهذهأنويبدو.الخ.."بكر")93(.

-الكتابأبوابمنمواضعهافيمصادرعشوائيآفأثبت،وأربكته

أنهذلكمن.أخرىوأهمل-الأصولأفعاالابعدذكرهاأنبعد

"إجماع"وأثبتمواضعهافيو"تبكيرأ"و"مباهاة""ايباعذكرأهمل

الخ...")62(و"تأثيلو"تأثير"و"تآزر")61((()م!(إجمامو""إجمالو،

فيالألفاظكلإثباتتوجبالدقيقةالمنهجيةأنشكولا

تحدثهممايخشىولا.رسمهاأسكالىبحسبالمعجممنمواضعها

وإبعادوبعثرتهااللغويةالمادةتفكيكمنالترتيبفيالطريقةهذء

جذورهاالمداخلأمامأثبتتلوأصولهاعنالمشتقةالفروع

يفعله.فلم""لاروسمؤلفإليهيتفطنلمماوهو.الأصولى

اثنينمدخلينبينجمعآيعتبرأفعالهامعالمصادرإثباتإن-ب

الخطألكانوحدهالمظهربهذااذؤلفاكتفىولو.واحدموضعفي

فيأشكالذاتأخرىمداخلبينالجمعمنأكثزولكنههينآ،

بينجمعهذلك"مناشتقاقيصلاتبينهاليستمختلفةالرسم

ارز،و"أزز"9وبين)63""ذرختزاذاو""أذحتزاا9و!آزاذحت)

لخ.ا00ع)63("سيارطااو!"رطنسياا"بينو،)"6(رنز"و"!أز!و

رسمهبشكلمستقللفظلكلداممالهموجبلاالجمعوهذا

الؤلفارتبكوقد.المعجممداخلبينحئزهاتخاذفيالحق

زب!الرز،يثبتسمثلأ-فنراه،والاهمالالائباتبينوأضطرب

و"رنز(و"آزاذذرخت"أدرخت""آزاويسقطالراء)ك!(حرف

مواضعها.فيو)أرطاسيا"

المداخلهذهومعظم،المركبةالمداخلترتيبفيالخلط-ج

مركبلفظكلإثباتيوجبالدقيقوالترتيب.جزءينمنمركب

يمكنالدقةيخاوللزيادة،الأولجزؤهمنهالذيالحرفبابفي

الجزءوضعمعالثانيجزئهمنالأولالحرفتحتاللفظذكر

المدخلإلىبالاحالةالتعريففيوالاكتفاءقوسينبينالأول

فمنها،الركبةالمداخلهذهترتيبفيالمولفخلطوقد.الرئيسي

إ)67(،الجديو"اذاناليمارنب""اذانمعلأولهبحسبرتبهما

براقش،"أبومثلمعآ،وثانيهأولهبحسب-وفسره-رتبهماومنها

فيالفسر،دخئةو)أبوالباء)9؟(بابوفيألهمزة)!(ببفيالمفسر

هورئيسيآخرمدخلتحتولكن،الدالوباب)07(الهمزةباب

كليأترتيبهأهملماالركبةالألفاظهذعمنإنثم"ذخثة")71(

لفظذلكأمملةومن.رئيسيةأخرئمداخلتحتبذكرهواكتفى

أ)73(،"السامتحتثم"أبرص")72(تحتالمفسر"أبرص"سام

السحن،و"سبارة")74(،"السراجتحتالمفسر"الليلو"سراج

"الأرضشحمةو""العين"شحمةو")73!"الشحنتحتالمفسرة

الفسرة!الأذنو،شحمة"الحنظلو"شحمة"الرمانو"شحمة

،الشحمة")76(.تحتجميعها

المعجمفيالترتيبمستوىفيالمنهجمشاكلمننماذجتلك

صعبةالحقيقةفيليستذكرناهاالتيوالمثطاكل.احديثالعربي

منهجيةضبطتلوبيسرفيهاالحسميمكنالترتيبقضيةلأنالحل

لكن.ومخضضهعافه،العربيالمعجموضعفيبدقةئطبقدقيقة

الوجهعليتطبقوأنبدقةتضبطأنلهايمكنلاالمنهجيةتلك

ولا،متخصصونمعجميونالمعاجمبتأليفقامإذاإلاالمرضي

مخصصاً-أوعامآسواحدآحديثآعربيآمعجماالآنحتىنعرف

فمولفو.المعجميةفيمتخصصينأوءمتخصصوضعمنكان

المشتغلينمنإماسوالمخصصةالعامةسالحديثةالعربيةالمعاجم

العلنماءمنأو،العامةالمقافيةالهمومذويمنالعربيةباللغة

ضعيفة.صلاتإلااللغةبعلملهمليسالذينالمتخصصين
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