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العﻼمة أبو الفضل عبد الحف

البل او ومعجمه

"مص اح اللغات"

إختار علي أحمد

*

}المعاجم الثنـائ ة لها أهم ة بيرة أثناء تعل م اللغة اﻷجنب ة وتعلمها وفي نقل
النص اﻷصلي من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف ،هي وسيلة وحيدة للتعر ف
مصطلحات و تعبيرات ستخدمها أصحاب اللغات .ومن بين المعاجم الثنـائ ة هناك

معجم شهير في الهند اسم "مص اح اللغات" من العر ة إلى اﻷرد ة لﻸستاذ "عبد

الحف

البل او " .يتمتع هذا المعجم أهم ة بيرة وخطورة الغة بين القوام س

والمعاجم العر ة المتداولة لد

طﻼب وأساتذة اللغة العر ة في المدارس

والجامعات اﻹسﻼم ة في ش ه القارة الهند ة؛ هذا هو المعجم الثنائي اﻷول في

الهند )العر ة – اﻷرد ة(؛ ولكنه لسوء الح لم ح

اﻹق ال الواسع والقبول عند

عموم الدارسين للغة العر ة وذلك الرغم أن هذا المعجم معين جدا في فهم

المؤلفات في اﻷدب والعلوم اﻹسﻼم ة انضمام القرآن الكر م وتفسيره والحديث

وشروحه والفقه مع أصوله وفروعه والكتب العر ة اﻷخر المقررة في المدارس

والجامعات اﻹسﻼم ة العر ة في الهند .ستفيد الطﻼب والمترجمون الهنود من
هذا المعجم في شرح اﻷلفا العر ة في اللغة اﻷرد ة ،وفي فهم المصطلحات

العر ة{.
*

ال احث ﻓﻲ الد توراه ،قسم الدراسات العر ة ،جامعة اللغة اﻹنجليزة واللغات اﻷجنب ة،

حيدرآ اد ،الهند.
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موطن اﻷستاذ عبد الحف

منطقة "بل ا"
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البل او :

"بل ا" ) (BALLIAهﻲ مديرة من مديرات وﻻ ة أترابراد ش ،الهند .تعتبر

"بل ا" مدينة مقدسة هندوس ة حيث يوجد هناك عدد بير من المعابد الهندوس ة
عضها بيرة و عضها صغيرة .و ح

بيرن هما غانغا )،(Ganges
ا
نهرن
بل ا ا

وغاغ ار ) ،(Ghaghraاللذان يجعﻼن هذه اﻷرض أكثر خصو ة .منطقة "بل ا" شهيرة
ونها منطقة تجارة بين مناط وﻻ ة أترابراد ش.

شخص ة اﻷستاذ عبد الحف

البل او وأعماله ومولده

ولد الشيخ أبو الفضل عبد الحف

البل او

ﻓﻲ سنة 1901م

المواﻓ 1320هـ ﻓﻲ أسرة تعرف احتفاظها الدين الحنيف ،و تمس ها الشرعة
اﻹسﻼم ة .و انت تلك اﻷسرة تتمسك الدين ﻓﻲ أوامره و نواه ه و لكن انت ﻻ
تحتف

بتأرخها وأحوالها ،ﻓلذلك يجد ال احث ﻓراغا هائﻼ ﻓﻲ المعلومات عن تلك

اﻷسرة .ولقد عاشت هذه اﻷسرة عادة أبناء ذلك الزمن ع شة س طة ساذجة ادحة

ﻻكتساب الرزق .إن المعلومات عن ذلك العصر تفيدنا ،أن اﻻرتزاق ﻓﻲ ذلك الزمن

يدور حول الزراعة؛ و ان من بين الزراع يخرج أﻓراد قﻼئل لتحصيل العلم و اﻷدب،
و

ونون ارزن ﻓﻲ مجال العلوم والفنون .ﻓمن بين هؤﻻء القﻼئل أستاذنا اﻷجل

اﻷستاذ عبد الحف

الذ

الطفل القرو الذ

ع ش ع شة عامة و س ن مع أسرته س ون ﻓﻲ المستقبل عالما

رف ة ﻓطرة.
ولم

ترى على أيد

اﻷبو ن الكرمين ،و ترعرع ﻓﻲ أجواء

ن أحد من أعضاء أسرته حتى

ار قرته وأسرته يدرك أن هذا

ار از من العلماء ولغو ا بي ار من اللغو ين الذين ستعتز بهم الهند .ﻓترعرع اﻷستاذ

ﻓﻲ قرته مثل أبناء زمنه حتى بلغ ال ار عة من عمره ،ﻓقام أبوه بتعل مه القرآن الكرم
واللغة الفارس ة و غيرها من العلوم التﻲ س أتﻲ ذ رها ﻓﻲ السطور القادمة.
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البل او و تر يته

تعل م اﻷستاذ عبد الحف

ذ رنا آنفا أن اﻷستاذ عبد الحف

البل او عاش ع شة ساذجة عادة أبناء

ذلك الزمن ،غير أن عﻼمات الذ اء و النبوغ انت تنم عن مخايل وجهه ،ﻓألحقه

أبوه بإحد

الكتاتيب المحل ة ﻓﻲ سنة 1905م المواﻓ

1326هـ حينما بلغ ابنه

الخامسة من عمره .و لقد أقبل الطفل على تعلم القرآن الكرم ﻓﻲ مستهل دراسته،

ﻓمبنى دراسته أسس على أساس مح م متين و أص حت نواته اﻷولى من أحسن النواة
وأقومها ﻓتأتﻲ هذه الدراسة ﻓ ما عد بثمار ناﻓعة جدا ،وأص حت شجرة ح اته طي ة

تأتﻲ أكلها ل حين أذن رها.

أكمل اﻷستاذ البل او حف القرآن الكرم ﻓﻲ أر ع سنوات مع شﻲء سير

من اللغة الفارس ة؛ ﻓبدأ ق أر اللغة العر ة مع اللغة الفارس ة وتعلم م اد
والصرف عن طر

النحو

الكتب الفارس ة مثﻼ ﻓﻲ النحو " تاب النحو" ،و"هدا ة النحو"،

و"شرح شذور الذهب" و"قطر الند " و"الكاﻓ ة" و"شرح الجامﻲ" و"نحو مير" وق أر ﻓﻲ
الصرف" :ميزان الصرف" و" تاب الصرف" و"علم الص غة" و"پنج نج" وغيرها من

الكتب.

التحاقه بدار العلوم ديو ند

عد إكمال هذه الدراسة اﻻبتدائ ة ارتحل اﻷستاذ عبد الحف

البل او إلى

ديو ند ل تسب المعارف الدين ة اﻹسﻼم ة ،مثﻼ التفسير و الحديث النبو الشرف و
الفقه اﻹسﻼمﻲ ﻓالتح

بدار العلوم ديو ند ﻓﻲ سنة 1916م؛ ﻓ سوغ لﻲ أن أتناول

شيئا الذ ر عن هذه الدار ﻓﻲ السطور اﻵت ة:

دار العلوم ديو ند هﻲ الجامعة اﻹسﻼم ة الكبر وأقدم وأشهر جامعة

إسﻼم ة أهل ة ﻓﻲ ش ه القارة الهند ة ،تقع ﻓﻲ بلدة ديو ند بوﻻ ة أترابراد ش .تعرف
هذه المدرسة بـ"أزهر الهند" .انت هذه المدرسة ﻓﻲ مرحلتها اﻷولى مدرسة صغيرة،

لكن مع مرور الزمان أص حت هذه المدرسة جامعة دين ة بيرة" .وشعار دار العلوم
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ديو ند هو التمسك الدين ،والحفا
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عل ه ،وتعل م الكتاب والسنة وتخرج الرجال

المتضلعين ﻓﻲ العلوم اﻹسﻼم ة اﻷكفاء ﻓﻲ خدمة الدعوة الدين ة والرسالة الﷴ ة

على نحو يتطل ه العصر المعاصر".1
ق أر الشيخ عبد الحف

البل او بدار العلوم ديو ند الكتب المهمة اﻹسﻼم ة

ﻓﻲ المقررات منها "التفسير" لﻺمامين جﻼل الدين المحلﻲ و جﻼل الدين السيوطﻲ
الذ

اشتهر اسم "تفسير الجﻼلين" بين عموم العلماء ما أكمل "ترجمة معانﻲ

القرآن الكرم" و جزء من "معالم التنزل" و"أسرار التأو ل" لﻺمام الب ضاو " ،التفسير"
الذ

عرف ﻓﻲ الهند التفسير الب ضاو  .أما ﻓﻲ الحديث النبو على صاح ه

الصﻼة و التسل م ﻓإنه ق أر "مش اة المصاب ح" والكتب الستة المتداولة عند أئمة
الحديث من "سنن ابن ماجه" و "سنن نسائﻲ" و"سنن أبﻲ داؤد" و"الجامع" لﻺمام

الترمذ

و"الصح ح" لﻺمام مسلم و"الصح ح لﻺمام البخار " ،ما ق أر شيئا من

"المؤطا" لﻺمام مالك و"شرح معانﻲ اﻵثار" لﻺمام الطحاو  .أما اﻷساتذة اﻷجلة

الذين تلمذ عليهم اﻷستاذ البل او ﻓقائمتهم طو لة جدا لكن نشير إلى عضهم ﻓﻲ
السطور القادمة.

اﻷساتذة اﻷجلة الذين تلمذ عليهم اﻷستاذ البل او :

اﻷستاذ ﷴ أنور شاه بن معظم شاه الحسينﻲ الحنفﻲ واﻷستاذ الفاضل

المحدث حسين أحمد حبيب ﷲ الحنفﻲ الف ض آ اد

المدنﻲ  ،المعروف بـ"شيخ

اﻹسﻼم" ،والعﻼمة الشاعر الكبير إعزاز علﻲ بن ﷴ مزاج علﻲ اﻷمروهو

الديو ند  ،وغيرهم.

ق ام اﻷستاذ عبد الحف

البل او

مهام التدر س

اشتغل اﻷستاذ أبو الفضل عبد الحف

ﻓﻲ سنة 1920م من دار العلوم ديو ند واحتف

البل او

مهنة التدرس عد تخرجه

بها إلى حين وﻓاته ،و قضى جل

ح اته ﻓﻲ التدرس ،هذه الحق قة ظاهرة ﻓﻲ ح اته ،ولقد اعترف بها ممن تب عنه
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من الكتاب والمؤلفين ما قول اﻷستاذ الد تور سعيد اﻷعظمﻲ ﻓﻲ ال عث اﻹسﻼمﻲ

"لقد ان الشيخ أبو الفضل عبد الحف

البل او من أجلة علماء العر ة قضى ح اته

ﻓﻲ التدرس" .2و قول " :ان قد اختار الشيخ منذ تخرجه من دار العلوم ديو ند مهنة

التدرس واحتف بها إلى حين وﻓاته".3

ثم انخر الشيخ أبو الفضل عبد الحف

البل او ﻓﻲ سلك التدرس بدار

العلوم ندوة العلماء مدرس للغة العر ة وآدابها وعلوم الشرعة اﻹسﻼم ة سنة
1950م و انت دار العلوم ندوة العلماء ﻓﻲ ذلك الوقت مه

العلماء وال احثين

ومنزل الطﻼب الواﻓدين من أقصى الهند وأدناها .و ان "العﻼمة سيد سل مان الندو "

شرف على نشاطاتها العلم ة ،و ان "العﻼمة الشيخ عبد العلﻲ الندو " عمل أمين

عام لها .وﻓﻲ التالﻲ نذ ر عض نشاطات ندوة العلماء وأهداﻓها تتبين لنا م انة
الشيخ البل او ﻓﻲ هذه الدار.
من معاصر عبد الحف البل او

ان العلماء الذين نذ ر عنهم اﻵن من المعاصرن للشيخ عبد الحف

البل او  ،منهم :اﻷستاذ وحيد الزمان الكيرانو  ،والعﻼمة الكبير الجليل أبو الحسن
علﻲ الندو بن عبد الحﻲ بن ﻓخر الدين والعﻼمة ﷴ إبراه م البل او و اﻷستاذ

عبيد ﷲ البل او وغيرهم.

وفاة عبد الحف

البل او

"توﻓﻲ ﻓﻲ وطنه بلدة "بل ا" ﻓﻲ اليوم الثانﻲ من شهر جماد

1391هـ1971/م اﻷستاذ العالم المحق

الثان ة

الجليل الشيخ أبو الفضل عبد الحف

البل او عن عمر يناهز  71سنة ،عد مرض استغرق شهو ار" .
تعر ف مص اح اللغات ) معجم عر ي – أرد (

4

ما نحن نعرف أن للمعاجم أهم ة بيرة لكل من يرد اﻹتقان ﻓﻲ لغة من

اللغات .وتزداد أهميتها النس ة إلى اللغة العر ة التﻲ هﻲ تمتاز بثروتها اللغو ة

ومفرداتها الجمة ،حتاج الدارس إلى تلك المعاجم لشرح النصوص المعقدة وأح انا
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ال س طة منها أ ضا لكلمة من الكلمات الدخيلة أو المعرة المستحدثة؛ ﻓنظ ار إلى هذه
اﻷهم ة المتزايدة دونت وجمعت المعاجم الضخمة المتعددة مثل "الصحاح" و"لسان

العرب" و"القاموس المح " .ما نحن نعرف عن أهم ة المعاجم الثنائ ة )العر ة –
اﻷرد ة( بين الطﻼب الناطقين اللغة اﻷرد ة؛ ﻓألف ثير من علماء الهند المعاجم

المزدوجة من العر ة إلى اﻷرد ة و الع س ل عم النفع و ستفيد الطﻼب.

من بين هذه المعاجم المعجم العرﻲ اﻷرد النف س الذ عمله على أساس
البل او المسمى بـ"مص اح اللغات" ،هذا

معجم المنجد العرﻲ ،لﻸستاذ عبد الحف

العمل عد من أكبر مساهمة لﻸستاذ البل او ﻓﻲ إثراء صناعة المعاجم العر ة
الهند .انطﻼقا من هنا أتناول هذا المعجم ال حث والدراسة عن خصائصه وميزاته

ومد

سده لحاجة الطﻼب الناطقين اﻷرد ة ،مع اﻹشارة إلى ما أخذ عل ه

واﻻنتقادات الموجهة إل ه؛ ﻓأوﻻ نقوم بتعرف موجز عن هذا التأليف.

أهم ة مص اح اللغات

اشتهر هذا المعجم ﻓﻲ جم ع اﻷوسا

العلم ة والعر ة وعلى وجه

الخصوص بين طﻼب اللغة العر ة ﻓﻲ ش ه القارة الهند ة بل من المتحق أن هذا

المعجم نال أهم ة بيرة واهتماما الغا عند طﻼب وطال ات المدارس والجامعات
اﻹسﻼم ة ﻓﻲ ش ه القارة الهند ة ،وأص ح وسيلة من أهم الوسائل اللغو ة ﻓﻲ الهند ﻓﻲ
موضوعه ،و ين القوام س والمعاجم العر ة المتداولة بين طﻼب اللغة العر ة ﻓﻲ

هذه القارة حتل هذا المعجم م انة عال ة وسام ة ﻻست عا ه الكم ة الهائلة للمفردات

العر ة ،وشرح معانيها ،و ان مدلوﻻتها اللغو ة التﻲ يزد عددها على  50ألف
لمة ،وهذا المعجم ﻓﻲ طل عة المعاجم لكثرة الط اعة واﻻنتشار ﻓﻲ الهند ،فضل

إﻓاديته الواسعة وطرقته السهلة ﻓﻲ تأد ة المعنى .شرح اﻷستاذ عبد الحف

البل او

الكلمات العر ة اﻷرد ة السهلة المفهومة طرقة م اشرة ،ولقد حث اﻷستاذ البل او

ﻓ ه الكلمات العلم ة واﻷدب ة التﻲ شاع استخدامها ووردت الكثرة ﻓﻲ الكتب العر ة
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للمقررات الدراس ة من التفسير والحديث والفقه واﻷدب والتارخ والمنط والفلسفة وما
إلى ذلك.

ما صف البروﻓ سور زير أحمد الفاروقﻲ" :هذا القاموس ضخم من

العر ة إلى اﻷرد ة قام بإعداده اﻷستاذ عبد الحف

البل او أحد متخرجﻲ دار العلوم

الديو ند ة ،وأنه قد راعى ﻓﻲ إعداد هذا القاموس نفس اﻷسلوب الذ

اعتمد معلوف

سوعﻲ ﻓﻲ قاموسه المعروف "المنجد" وذ ر معانﻲ الكلمات وتفاصيلها النحو ة

واشتقاقها الصرﻓﻲ اللغة اﻷرد ة ليت سر لد

الطل ة ذو

المقدرة اﻷدنى اللغة

العر ة ﻓﻲ المدارس والجامعات حل الع ارات العو صة الواردة ﻓﻲ تبهم الدراس ة،

و ما ذ ر المؤلف نفسه ﻓﻲ مقدمة الكتاب أنه استفاد ﻓﻲ إعداده من تب مشهورة
من أمثال "لسان العرب" ﻻبن منظور و"تاج العروس شرح القاموس" للمرتضى

الز يد

وأقرب الموارد للشرتونﻲ ومفردات اﻹمام راغب ونها ة ابن أثير وأساس

ال ﻼغة وجمهرة اللغة والمخصص" .5
سبب تأليف هذا المعجم

حينما ان اﻷستاذ عبد الحف

البل او يدرس ﻓﻲ مدرسة مص اح العلوم

مدينة برلﻲ ﻓﻲ وﻻ ة أترابراد ش -الهند ،طلب منه تﻼمذته و عض اﻷساتذة

المعاصرن ﻓﻲ هذه المدرسة ﻹعداد المعجم العرﻲ -اﻷرد لسد حاجاتهم المعجم ة
ﻓﻲ الهند ،وخاصة لفهم المؤلفات التﻲ ألفت ﻓﻲ اﻷدب والعلوم اﻹسﻼم ة من القرآن

الكرم وتفسيره ،والحديث ،والفقه ،والكتب العر ة اﻷخر التﻲ انت داخلة ﻓﻲ
المقررات الد راس ة ﻓﻲ المدارس والجامعات اﻹسﻼم ة العر ة ﻓﻲ الهند ،ثم توجه
المؤلف الشيخ البل او بإنجاز هذا العمل الجليل.

وجه تسم ة هذا المعجم

بدأ المؤلف تأليف هذا المعجم حينما ان مدرسا ﻓﻲ مدرسة مص اح العلوم

مدينة برلﻲ -الهند ،ﻓأحب أن ينسب هذا العمل إلى هذه المدرسة ما ان أشار
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عل ه عض اﻷساتذة الك ار أن سم ه بهذا اﻻسم ،ﻓقد أطل
اللغات".6

عل ه اسم "مص اح

ما ظهر من لمة المؤلف ﻓﻲ التقد م أنه أنجز هذا العمل خﻼل

أرعين ات القرن العشرن ،وصدرت له الط عة اﻷولى من م ت ة برهان ندوة

المصنفين ﻓﻲ دلهﻲ ،عنا ة مديرها المفتﻲ عتي

الرحمن العثمانﻲ ،وذلك ﻓﻲ غرة

الخمسين ات .ان المؤلف عند استهﻼل هذا العمل أستاذا ﻓﻲ المدرسة التﻲ سب

ذ رها اﻵن ،ولكنه عد ذلك غادرها إلى دا ار لعلوم ندوة العلماء لكناؤ ،ﻓعند إتمامه
ان أستاذا اﻷدب العرﻲ بها".7هذا وقد صدرت لهذا القاموس عدة ط عات مما

ع س عن مد

قبوله لد

الطل ة واﻷساتذة على السواء .غير أنه ﻓﻲ الوقت الذ

فيد ﻓ ه هذا القاموس مثل المنجد ﻓﻲ اﻻطﻼع على اﻻشتقاق الصرﻓﻲ والجموع

للكلمات ﻻ م ن لطالب اللغة العر ة العصرة أن عتمد عل ه اعتمادا تاما
اﻻستغناء عن القوام س التﻲ صدرت مؤخ ار ﻓﻲ الدول العر ة" .8ثم تلت له ط عات

من ديو ند على التواصل ٕوالى اﻵن خرجت له عشرات الط عات من م ت ات هند ة
عديدة.
الخصائص الفن ة لمعجم "مص اح اللغات"

من أهم ما نجد من الخصائص والميزات ﻓﻲ هذا المعجم أنه استفاد من

اتخذه أساسا لهذا العمل هو:

أعمال أئمة الفنٕ ،وان ان المعجم العرﻲ الذ
"المنجد" للو س معلوف ،9ثم استمد من المعاجم العر ة الهامة اﻷخر أمثال:
"لسان العرب" ﻻبن منظور ،10و"تاج العروس من جواهر القاموس" للزيد ،11
و"جمهرة اللغة" ﻻبن درد ،12و"أساس ال ﻼغة" للزمخشر  ،13و"المخصص" ﻻبن

سيده ،14و "مفردات القرآن" للراغب اﻷصفهانﻲ ،15و"النها ة" ﻹبن اﻷثير ،16والمعاجم
العر ة اﻷخر الموثوق بها .وﻓﻲ أعقاب جمع الكلمات والمفردات العر ة ،نقلها إلى
اﻷرد ة و ذ ر مما تحمل من المشاق والصعاب ﻓﻲ نقل المعانﻲ من العر ة إلى
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اﻷرد ة ﻓ قول" :نقل لغة إلى أخر  ،ما أصعب ذلك! ﻻ م ن أن شعر ه إﻻ من

اشتغل بهذه العمل ة ،ﻓﻼ طي أن قوم بها إﻻ من هو خبير اللغتين :لغة المصدر،

ولغة الهدف ،و ون مطلعا اطﻼعا واسعا على ثقاﻓة اللغتين ،ﻓإنﻲ مع هذا
اﻹحساس الشديد بدأت إعداد هذا المعجم".17

ومن أهم خصائص هذا المعجم هﻲ دقة التعبير ﻓﻲ الترجمة والنقل من

اللغة المصدر -العر ة إلى اللغة المترجم إليها -اﻷرد ة ،ﻓإن اﻷستاذ البل او قد

حمل عبء هذه المسؤول ة وقام بها

ل نجاح .هذا يدل على علو ع ه ﻓﻲ اللغتين

العر ة واﻷرد ة ،وهذا شهد أ ضا بنبوغه وتضلعه ﻓﻲ اللغتين -العر ة واﻷرد ة ،ﻓﻼ
م ن انجاز هذا العمل الجليل فقد إحد

المهارتين المذ ورتين ،ودراسة الكلمات

اﻷرد ة يدﻓعنا إلى القول أن قد حالفه التوﻓي

ﻓﻲ نقل معانيها العر ة إلى اللغة

اﻷرد ة ،ووﻓ ﻓﻲ شرحها الجامع ة والشمول ة والوضوح واﻹشراق؛ ﻓ ل من يراجع
هذا المعجم سهل عل ه الفهم و شعر طمأنينة القلب حيث يدرك ﻓحو الكﻼم
لهذا المعجم ﻓﻲ أوسا

ومدلول الكلمة ،ﻓلذلك ثر تداول اﻷيد

اﻹسﻼم ة ،هذا ظاهر من معجمه ﻻ حتاج إلى دليل.
ترتيب هذا المعجم

طل ة المدارس

رتب المعجم على الترتيب اﻷلف ائﻲ من الحرف اﻷول برد الكلمة إلى المادة

اﻷصل ة ،وتجردها من الزوائد.

ﻓهذا المعجم تم تأل فه على الطرقة التﻲ صنف عليها المعجم الوس

لمجمع اللغة العر ة ،ومختار الصحاح ﻷبﻲ
معلوف ،وغيرها من المعاجم.

الرموز واﻹشارات المستخدمة في "مص اح اللغات"
استخدم اﻷستاذ عبد الحف

المصطلحات مع شروحها ﻓﻲ بدا ة المعجم.
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منهج العﻼمة البل او في معجمه

ما يتضح من خﻼل الد راسة العم قة لهذه المعجم أنه ات ع لو س معلوف

ﻓﻲ معجمه "المنجد" و ما هو المنهج السائر بين أوسا

أصحاب المعاجم الذين

قتدون المدرسة الثالثة ﻓﻲ إعداد وترتيب المعاجم .وذلك أنهم حينما يرتبون المعاجم

العر ة يذ رون لبنة أولى القواعد الصرﻓ ة ﻓيتحدثون عن أصل الكلمة العر ة من

الفعل واﻻسم والحرف ،و سهبون الكﻼم ﻓﻲ الفعل ﻓيذ رون اﻷوزان المجردة ﻓيها
والملحقات اﻹضاﻓة إلى حديثهم عن المعانﻲ المتغيرة اختﻼف هذه اﻷبواب
الصرﻓ ة وخصائصهإ ،وانهم عالجون المشتقات المتفرعة من أصل الكلمة ومصادر

اﻷﻓعال الثﻼث ة المجردة وأوزانها و عض القواعد لق اسات هذه المصادرٕ ،وانهم
يتناولون المصدر الم مﻲ وظرف الم ان والزمان ،واسم اﻵلة والتفضيل والم الغة
والصفة المشبهة والتذ ير والتأنيث والجموع وجموع الجموع  ،والمثنى واﻷنواع

المختلفة للجمع ،من السالم والتكسير وأوزان جمع القلة والكثرة ،والفرق بين معانيهما،

وأسماء النس ة ،وأوزان النس ة التﻲ وردت ﻓﻲ العر ة سماعا وق اسا ،و ذلك
التصغير ،وأنواع الهمزة وطرق تابتها وقواعد اﻹبدال والقلب.
وعصارة القول إن المؤلف لهذا المعجم أ

"مص اح اللغات" أ ضا تناول

والديوانﻲ الجلﻲ والديوانﻲ والكوﻓﻲ ،وهذه الخطو

الشهير

هذه المواد الصرﻓ ة جم عا ،ودق ﻓﻲ ب انها اﻷرد ة وأسهب الكﻼم ﻓيها .و عد هذه

القواعد أورد عض النماذج للخطو العر ة من الثلث والنسخ والفارسﻲ والرحان
نمقها الخطا

الهند

خلي الطون ﻲ ،ثم جاء ب عض اللوحات الهندس ة مع مسم اتها العر ة.

و عد ما انتهى من ذ ر هذه المعلومات الصرﻓ ة والرموز واﻹشارات

المعجم ة والنماذج الش قة للخ العرﻲ واﻷش ال الهندس ة ومعانيها ،خاض العﻼمة

ﻓﻲ خضم شرح المفردات العر ة وسار المؤلف ﻓﻲ شرح الكلمات وثبت معانيها

ومفاه مها على رد الكلمات العر ة إلى أصلها وتجردها من الحشو والزوائد.
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و عد ذلك أخذ اﻷﻓعال من هذه المادة ،ﻓيذ ر أوﻻ الفعل الثﻼثﻲ ثم الراعﻲ

ثم الخماسﻲ ثم اﻷسماء ثم الحروف وه ذا ،وقد ألف المعجم امﻼ على هذا

الترتيب ،وقد اهتم اﻹشارة إلى التذ ير والتأنيث للكلمة السماع ة ،وﻻ

تفﻲ شرح

الكلمة العر ة لمة أرد ة واحدة بل أتﻲ العديد من المترادﻓات المعادلة لهذه الكلمة
ﻓﻲ اللغة اﻷرد ة
طمئن الناط

ل إسهاب مع الشروح .وأح انا ستخدمها ﻓﻲ الجمل اﻷرد ة حتى

اﻷرد ة بهذا الشرح.

وﻓﻲ آخر الكتاب أورد قصيدة عر ة قرضها الشيخ يوسف بن عمران

الحلبﻲ مدح قاض ا حول معانﻲ لمة "عجوز" ومدلوﻻتها المختلفة التﻲ استخدمت

ﻓﻲ اللغة العر ة ،وقد وردت لمة عجوز خﻼل هذه القصيدة  72معنى ،وﻓيها 60
ً
بيتا ﻓﻲ خمسين بيتا مرة واحدة وﻓﻲ تسعة أب ات مرتين وﻓﻲ بيت أر ع مرات  ،وﻓﻲ
ل بيت استخدمت ﻓﻲ معنى يختلف عن المعنى الساب  .و عد هذه القصيدة هناك

ذيل لغو

على الترتيب اﻷلف ائﻲ .اقت س المؤلف من المنجد الجديد ،والقاموس

العصر ألفﻲ لمة ومصطلح مع شرح اﻷلفا والمصطلحات ﻓﻲ اللغة اﻷرد ة .قع
هذا المعجم ﻓﻲ  1054صفحة " .اﻹضاﻓة إلى "مص اح اللغات" قام اﻷستاذ البل او

بإعداد قاموس صغير آخر وهو فسر الكلمات من العر ة إلى اﻷرد ة .ما ان ﻓﻲ

معرض إعداد قاموس آخر اسم تاب الفروق يبين ﻓ ه اختﻼف المعانﻲ سبب
اختﻼف صﻼتها و لم ينته من إعداده حتى واﻓاه اﻷجل" .18و"للشيخ تعل قات على

عدد من الكتب ومن بينها "مختارات ﻓﻲ اﻷدب العرﻲ" لﻸستاذ الكبير السيد أبﻲ
الحسن علﻲ الحسنﻲ الندو ".19

مما ﻻ شك ﻓ ه أن اﻷستاذ لعب دو ار بي ار ﻓﻲ إثراء المعاجم الثنائ ة ﻓﻲ

ش ه القارة الهند ة وتسهيل تعل م لغة الضاد للناشئين المبتدئين إلى جانب استفادة

اﻷساتذة ال احثين المزاولين عمل الترجمة منه .وقاموس "مص اح اللغات" من أشهر
القوام س العر ة -اﻷرد ة ﻓﻲ ال ﻼد الناطقة اﻷرد ة ونال هذا القاموس ثقة اﻷساتذة
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والمعلمين والناقلين من العر ة إلى اﻷرد ة و إق اﻻ بي ار ﻓﻲ الدوائر الطﻼب ة وع وﻓا

هائﻼ من قبل المبتدئين من الجيل الجديد.

الهوامش:

 .1الشيخ أبو الحسن علﻲ الندو  ،المسلمون ﻓﻲ الهند ،المعجم اﻹسﻼمﻲ العلمﻲ ،لكهنؤ

– الهند2011 ،م ،ص.105 -

 .2ال عث اﻹسﻼمﻲ ،المجلد  ،26-العدد  ،2-أكتو ر 1971م ،ص.78 -

 .3ال عث اﻹسﻼمﻲ ،المجلد  ،26-العدد  ،2-أكتو ر 1971م ،ص.78 -

 .4ال عث اﻹسﻼمﻲ ،المجلد ،16العدد ،20أكتو ر 1971م ،ص.79-

 .5الد تور زير احمد الفاروقﻲ ،مساهمة دار العلوم بديو ند ﻓﻲ اﻷدب العرﻲ ،الط عة

اﻷولى ،دار الفاروقﻲ للط اعة و النشر1410 ،هـ1990/م ،ص.166-165 -
 .6اﻷستاذ أبو الفضل عبد الحف

البل او ؛ المقدمة من مص اح اللغات؛ الط عة التاسعة،

م ت ة برهان؛ دهلﻲ -الهند؛ 1992م.
 .7اﻷستاذ أبو الفضل عبد الحف

البل او ؛ المقدمة من مص اح اللغات؛ الط عة التاسعة،

م ت ة برهان؛ دهلﻲ -الهند؛ 1992م.

 .8لد تور زير أحمد الفاروقﻲ ،مساهمة دار العلوم بديو ند ﻓﻲ اﻷدب العرﻲ ،الط عة

اﻷولى ،دار الفاروقﻲ للط اعة و النشر1410 ،هـ1990/م ،ص.166-
 .9لو س بن نقوﻻ ضاهر المعلوف ال سوعﻲ :صاحب "المنجد –

" ﻓﻲ اللغة .من اﻵ اء

ال سوعيين .ولد ﻓﻲ زحلة )بلبنان( و سماه أبوه ضاهرا ،ثم حول الره ان ة إلى "لو س" .تعلم
ﻓﻲ الكل ة ال سوع ة ببيروت ،و الفلسفة ﻓﻲ انجلتره ،و الﻼهوت ﻓﻲ ﻓرنسا؛ و أجاد عدة

لغات شرق ة و إﻓرنج ة .وتولى إدارة جردة " ال شرة" سنة 1906م و توﻓﻲ ببيروت).خير
الدين الزر لﻲ؛ اﻷعﻼم ،قاموس تراجم؛ الجزء الخامس ،الط عة الخامسة عشرة؛ 2002م
دار العلوم للمﻼيين ،بيروت -لبنان ص(.247 -

 .10ﷴ بن م رم بن علﻲ ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور اﻷنصار الرو فعﻲ

اﻹﻓر قﻲ ،صاحب " لسان العرب"  :اﻹمام اللغو الحجة .من نسل رو فع بن ثابت
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اﻷنصار  .ولد مصر ) و قيل :ﻓﻲ طرابلس الغرب( و خدم ﻓﻲ ديوان اﻹنشاء القاهرة .ثم

ولى القضاء ﻓﻲ طرابلس  .و عاد إلى مصر ﻓتوﻓﻲ ﻓيها ،و قد ترك بخطه نحو خمسمائة
مجلد ،و عمﻲ ﻓﻲ آخر عمره .قال ابن حجر :ان مغر

المطولة.
اختصار تب اﻷدب
ّ

و قال الصفد  :ﻻ أعرف ﻓﻲ تب اﻷدب شيئا إﻻ و قد اختصره .أشهر ت ه "لسان

العرب"  ،عشرون مجلدا ،جمع ﻓ ه أمهات تب اللغة ،ﻓ اد غنﻲ عنها جم عا .ومن ت ه

"مختار اﻷغانﻲ"12 ،جزء ،و "مختصر مفردات ابن الب طار -خ" و "نثار اﻷزهار ﻓﻲ الليل

و النهار" أدب ،و هو الجزء اﻷول من تا ه "سرور النفس مدارك الحواس الخمس-خ" ﻓﻲ

مجلدين ،هذب ﻓيهما تاب "ﻓصل الخطاب ﻓﻲ مدارك الحواس الخمس ﻷولﻲ اﻷل اب"

ﻷحمد بن يوسف الت فاشﻲ .و له "لطائف الذخيرة -خ" اختصر ه ذخيرة ابن سام ،و

"مختصر تار خ دمش ﻻبن عساكر" و "مختصر تارخ غداد للسمعانﻲ" و"اختصار تاب

الحيوان للجاح  -خ" و "أخ ار أبﻲ نواس " -جزآن صغيران ،و "مختصر أخ ار المذاكرة
و نشوار المحاضرة -خ") .خير الدين الزر لﻲ؛ اﻷعﻼم ،قاموس تراجم؛ الجزء السا ع،

الط عة الخامسة عشرة؛ 2002م دار العلوم للمﻼيين ،بيروت -لبنان ص(.108-

 .11ﷴ بن ﷴ بن ﷴ بن عبد الرازق الحسنﻲ الزيد  ،أبو الفضل ،الملقب مرتضى:

عﻼمة اللغة و الحديث و الرجال و اﻷنساب ،من

ار المصففين.أصله من واس

)ﻓﻲ

العراق( و مولده الهند ) ﻓﻲ بلجرام( و منشأه ﻓﻲ زيد ) ال من( رحل إلى الحجاز ،و أقام
مصر ،ﻓاشتهر ﻓضله و انهالت عل ه الهدا ا و التحف ،و ات ه ملوك الحجاز و الهند و

ال من و الشام و العراق و المغرب اﻷقصى و الترك و السودان و الجزائر .و زاد اعتقاد

الناس ﻓ ه حتى ان ﻓﻲ أهل المغرب ثيرون يزعمون أن من حج و لم يزر الزيد

و

صله شﻲء لم ن حجه امﻼ؛ و توﻓﻲ الطاعون ﻓﻲ مصر .من ت ه "تاج العروس ﻓﻲ

شرح القاموس – " عشرة مجلدات ،و " إتحاف السادة المتقين – " ﻓﻲ شرح إح اء العلوم

للغزالﻲ ،عشرة مجلدات ،ط عة مصر ،و " أسانيد الكتب الستة – خ" و " عقود الجواهر

المن فة ﻓﻲ أدلة مذهب اﻹمام أبﻲ حن فة – " مجلدان ،و شف اللثام عن آداب اﻹ مان و
اﻹسﻼم" و رﻓع الش و و ترو ح القلوب ﻓﻲ ذ ر ملوك بنﻲ أيوب – " و "معجم شيوخه
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– خ" و " ألف ة السند – خ" ﻓﻲ الحديث  1500بيت ،و شرحها ،و " مختصر العين – خ"

ﻓﻲ اللغة ،اختصر ه تاب العين المنسوب للخليل بن أحمد ،و " التكملة و الصلة و الذيل

للقاموس -خ" ﻓﻲ مجلدين ضخمين ،و إ ضاح المدارك اﻹﻓصاح عن العواتك -خ" رسالة،
و " عقد الجمان ﻓﻲ ب ان شعب اﻹ مان -خ" رسالة أ ضا ،و "تحفة القماعيل ،ﻓﻲ مدح

شيخ العرب إسماعيل –خ" بخطه ،و "تحقي الوسائل لمعرﻓة الم ات ات و الرسائل – خ" و

" جذوة اﻻقت اس ﻓﻲ نسب بنﻲ الع اس –خ" و "ح مة اﻹشراق إلى تّاب اﻵﻓاق – " و "
الروض المعطار ﻓﻲ نسب السادة آل جعفر الط ار –خ" و مزل نقاب الخفاء عن نى

سادتنا بنﻲ الوﻓاء –خ" لعله المسمى أ ضا " رﻓع نقاب الخفا ،عم انتمﻲ إلى وﻓا و أبﻲ

الوﻓا- -خ" اقتنيته .و " بلغة الغرب ﻓﻲ مصطلح آثار الحبيب – " و " تنب ه العارف

ال صير على أسرار الحزب الكبير – خ" و "سفينة النجاة المحتو ة على ضاعة مزجاة من

الفوائد المنتقاة – خ" و غا ة اﻻبتهاج لمقتفﻲ أسانيد مسلم بن الحجاج –خ" و " عقد ألﻶلﻲ

المتناثرة ﻓﻲ حف

اﻷحاديث المتواترة –خ" و " نشوة اﻻرت اح ﻓﻲ ب ان حق قة الم سر و

القداح –خ" و ان حسن التر ة و الفارس ة و عضا من لسان الكرج ،و " العرائس المجلوة

ﻓﻲ ذ ر أول اء ّﻓوة –خ" ﻓﻲ الرا
تراجم؛ الجزء السا ع ،الط عة الخامسة عشرة؛ 2002م دار العلوم للمﻼيين ،بيروت -لبنان
ص(.70-

)2371ك() .خير الدين الزر لﻲ؛ اﻷعﻼم ،قاموس

 .12ﷴ بن الحسن بن درد اﻷزد  ،من أزد عمان من قحطان ،أبو ر :من أئمة اللغة و

اﻷدب .انوا قولون :ابن درد أشعر العلماء و أعلم الشعراء .و هو صاحب " المقصورة

الدرد ة – "  .ولد ﻓﻲ ال صرة ،و انتقل إلى عمان ﻓأقام اثنﻲ عشر عاما ،و عاد إلى

ال صرة .ثم رحل إلى نواحﻲ ﻓارس ،ﻓقلده " آل م ال" ديوان ﻓارس ،و مدحهم قصيدة "

المقصور" ثم رجع إلى غداد ،و اتصل المقتدر الع اسﻲ ﻓأجر عل ه ﻓﻲ ل شهر خمسين
دينارا ،ﻓأقام إلى أن توﻓﻲ .و من ت ه " اﻻشتقاق – " ﻓﻲ اﻷنساب ،منه مخطوطة نف سة
ﻓﻲ الخزانة العامة الرا  ،بخ

ابن م توم الق سﻲ ،و " المقصور و الممدود – " و "

شرحه –خ" و "الجمهور – " ﻓﻲ اللغة ،ثﻼثة مجلدات ،أضاف إليها المستشرق ون و
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مجلدا ار عا للفهارس ،و " ذخائر الح مة –خ" رسالة ،و " المجتنﻲ " -و " صفة السرج و

اللجام – " و "المﻼحن – " و " السحاب و الغيث – " و " تقو م اللسان" و "أدب الكاتب"
و " اﻷمالﻲ –خ") .خير الدين الزر لﻲ؛ اﻷعﻼم ،قاموس تراجم؛ الجزء السادس ،الط عة

الخامسة عشرة؛ 2002م دار العلوم للمﻼيين ،بيروت -لبنان ص(.80-

 .13محمود بن عمر بن ﷴ بن أحمد الخوارزمﻲ الزمخشر  ،جار ﷲ ،أبو القاسم :من

أئمة العلم الدين و التفسير و اللغة و اﻵداب .ولد ﻓﻲ زمخشر )من قر خوارزم( و ساﻓر

إلى م ة ﻓجاور بها زمنا ﻓلقب بجار ﷲ .و تنقل ﻓﻲ البلدان ،ثم عاد إلى الجر جان ة ) من

قر خوارزم( ﻓتوﻓﻲ ﻓيها .أشهر ت ه " الكشاف – " ﻓﻲ تفسير القرآن ،و " أساس ال ﻼغة
– " و " المفصل – " و من ت ه " المقامات – " و " الج ال و اﻷم نة و الم اه – "

و " المقدمة – " معجم عرﻲ ﻓارسﻲ ،مجلدان " ،مقدمة اﻷدب –خ" ﻓﻲ اللغة ،و " الفائ

– " ﻓﻲ غرب الحديث ،و " المستقصى – " ﻓﻲ اﻷمثال ،مجلدان ،و "رؤوس المسائل-خ"

ﻓﻲ شسترتﻲ ) (3600و " نوا غ الكلم – " رسالة ،و "ر ع اﻷبرار – " الجزء اﻷول منه،
و " المنتقﻲ من شرح شعر المتنبﻲ ،للواحد

–خ" منه نسخة ﻓﻲ م ت ة شيخ اﻹسﻼم،

المدينة ،و القسطاس –خ" ﻓﻲ العروض ،و " ن ت اﻷعراب ﻓﻲ غرب اﻹعراب –خ"

رسالة ،و " اﻷنموذج –

" اقتض ه من المفصل ،و " أطواق الذهب – " و " أعجب

العجب ﻓﻲ شرح ﻻم ة العرب – " و له " ديوان شعر –خ" و ان معتزلﻲ المذهب،

مجاهرا ،شديد اﻹن ار على المتصوﻓة ،أكثر من التشن ع عليهم ﻓﻲ الكشاف و غيره) .خير

الدين الزر لﻲ؛ اﻷعﻼم ،قاموس تراجم؛ الجزء السا ع ،الط عة الخامسة عشرة؛ 2002م دار
العلوم للمﻼيين ،بيروت -لبنان ص(.178-

 .14علﻲ بن إسماعيل ،المعروف ابن سيده ،أبو الحسن :إمام ﻓﻲ اللغة و آدابها .ولد

مرس ة )ﻓﻲ شرق اﻷندلس( و انتقل إلى دان ة ﻓتوﻓﻲ بها .ان ضر ار ) و ذلك أبوه( و

اشتغل بنظم الشعر مدة ،و انقطع لﻸمير أبﻲ الج ش مجاهد العامر  .ون ع ﻓﻲ آداب اللغة

و مفرداتها ،ﻓصنف " المخصص" س عة عشر جزء ،و هو من أثمن نوز العر ة ،و"

المح م و المح

اﻷعظم " أرعة مجلدات منه ،و"شرح ما أش ل من شعر المتنبﻲ "-و"
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اﻷني " ﻓﻲ شرح حماسة أبﻲ تمام ،ست مجلدات ،وغير ذلك) .خير الدين الزر لﻲ؛
اﻷعﻼم ،قاموس تراجم؛ الجزء ال ار ع ،الط عة الخامسة عشرة؛ 2002م دار العلوم للمﻼيين،

بيروت -لبنان ص.(263 -

.15الحسين بن ﷴ بن المفضل ،أبو القاسم اﻷصفهانﻲ )أواﻷصبهانﻲ( المعروف

الراغب:أديب ،من الح ماء العلماء .من أهل )أصبهان( س ن غداد ،و أشتهر ،حتى ان

قرن اﻹمام الغزالﻲ .من ت ه " محاضرات اﻷد اء " مجلدان ،و " الذرعة إلى م ارم

الشرعة " و " اﻷخﻼق" سمى " أخﻼق الراغب" و " جامع التفاسير" بير ،ط عت مقدمته،

أخذ عنه الب ضاو ﻓﻲ تفسيره ،و " المفردات ﻓﻲ غرب القرآن " و "حل متشابهات القرآن –
خ" و"تفصيل النشأتين" ﻓﻲ الح مة و علم النفس ،و "تحقي

الب ان -خ" ﻓﻲ اللغة و

الح مة ،و تاب ﻓﻲ " اﻻعتقاد –خ" و "أﻓانين ال ﻼغة") .خير الدين الزر لﻲ؛ اﻷعﻼم،
قاموس تراجم؛ الجزء الثانﻲ ،الط عة الخامسة عشرة؛ 2002م دار العلوم للمﻼيين ،بيروت-

لبنان ص(.255 -

.16الم ارك بن ﷴ بن ﷴ بن ﷴ ابن عبد الكرم الشي انﻲ الجزر  ،أبو السعادات ،مجد

الدين :المحدث اللغو اﻷصولﻲ .ولد و نشأ ﻓﻲ جز رة ابن عمر .و انتقل إلى الموصل،
ﻓاتصل صاحبها ،ﻓ ان من أخصائه .و أصيب النقرس ﻓ طلت حر ة يد ه ورجل ه .و
ﻻزمه هذا المرض إلى أن توﻓﻲ ﻓﻲ إحد

قر الموصل .قيل:إن تصان فه لها ،ألف ﻓﻲ

زمن مرضه ،إمﻼء على طلبته ،وهم عينونه النسخ و المراجعة .من ت ه " النها ة – "

ﻓﻲ غرب الحديث ،أرعة أجزاء ،و "جامع اﻷصول ﻓﻲ أحاديث الرسول " -عشرة أجزاء،
جمع ﻓ ه بين الكتب الستة ،و " اﻹنصاف ﻓﻲ الجمع بين الكشف و الكشاف" ﻓﻲ التفسير،

و " المرصع ﻓﻲ اﻵ اء واﻷمهات و البنات – " و "الرسائل -خ" من إنشائه ،و "الشاﻓﻲ

ﻓﻲ شرح مسند الشاﻓعﻲ –خ" ﻓﻲ الحديث ،و "المختار ﻓﻲ مناقب اﻷخ ار – خ" و "تجرد

أسماء الصحا ة –خ" و " منال الطالب ،ﻓﻲ شرح طوال الغرائب –خ" ﻓﻲ مجلد ،جمع ﻓ ه
من اﻷحاديث الطوال و اﻷوسا ما أكثر ألفاظه غرب ،و صنفه عد انتهائه من تا ه "
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النها ة") .خير الدين الزر لﻲ؛ اﻷعﻼم ،قاموس تراجم؛ الجزء الخامس ،الط عة الخامسة

عشرة؛ 2002م دار العلوم للمﻼيين ،بيروت -لبنان ص(.272 -
 .17اﻷستاذ أبو الفضل عبد الحف

التاسعة1992،م.
18

البل او  ،المقدمة من مص اح اللغات ،الط عة

 . .للد تور زير أحمد الفاروقﻲ ،مساهمة دار العلوم بديو ند ﻓﻲ اﻷدب العرﻲ ،الط عة

اﻷولى ،دار الفاروقﻲ للط اعة والنشر1410 ،هـ1990/م ،ص.166-
19

 .ال عث اﻹسﻼمﻲ ،الجلد ،16العدد ،20أكتو ر 1971م ،ص.79-

المراجع والمصادر

) -(1الندو  ،الشيخ أبو الحسن علﻲ :المسلمون ﻓﻲ الهند ،المعجم اﻹسﻼمﻲ
العلمﻲ ،لكهنؤ – الهند2011 ،م

) -(2البل او  ،اﻷستاذ أبو الفضل عبد الحف  :مقدمة مص اح اللغات؛ الط عة
التاسعة ،م ت ة برهان؛ دهلﻲ -الهند؛ 1992م.

) -(3الفاروقﻲ ،الد تور زير احمد :مساهمة دار العلوم بديو ند ﻓﻲ اﻷدب العرﻲ،
الط عة اﻷولى ،دار الفاروقﻲ للط اعة والنشر1410 ،هـ1990/م.

) -(4الزر لﻲ ،خير الدين :اﻷعﻼم ،قاموس تراجم؛ الط عة الخامسة عشرة؛ دار
العلوم للمﻼيين ،بيروت -لبنان؛ 2002م.

) -(5ال عث اﻹسﻼمﻲ ،الجلد  ،26-العدد  ،20-أكتو ر 1971م.
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