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او ومعجمه  العالمة أبو الفضل عبد الحف البل

اح اللغات"  "مص
 *إختار علي أحمد
                                                                        

ة وتعلمها وفي نقل { م اللغة األجنب بيرة أثناء تعل ة  ة لها أهم المعاجم الثنـائ
ف  النص األصلي من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف، هي وسيلة وحيدة للتعر

ستخدمها أصحاب اللغات ة هناك و . مصطلحات و تعبيرات  من بين المعاجم الثنـائ
اسم  اح اللغات"معجم شهير في الهند  ة لألستاذ   "مص ة إلى األرد عبد "من العر

او  س هذا المعجم  يتمتع". الحف البل الغة بين القوام بيرة وخطورة  ة  أهم
ة في المدارس  ة المتداولة لد طالب وأساتذة اللغة العر والمعاجم العر

ة؛ هذا هو المعجم  ه القارة الهند ة في ش األول في الثنائي والجامعات اإلسالم
ة ( لهندا ة –العر ال الواسع والقبوللم  لسوء الح ؛ ولكنه)األرد اإلق عند  ح 

الرغم أن هذا المعجم معين جدا في ة وذلك  فهم  عموم الدارسين للغة العر
ة م وتفسيره والحديث  انضمام المؤلفات في األدب والعلوم اإلسالم القرآن الكر

ة األخر المقررة في المدارس  وشروحه والفقه مع أصوله وفروعه والكتب العر
ة في الهند ة العر ستفيد الطالب والمترجمون الهنود من . والجامعات اإلسالم

ة، وفي فهم المصطلحات  ة في اللغة األرد هذا المعجم في شرح األلفا العر
ة   .}العر

                                                           
احث * ة، في  ال ة، جامعة اللغة اإلنجليزة واللغات األجنب توراه، قسم الدراسات العر الد

اد، الهند  . حيدرآ
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او م   :وطن األستاذ عبد الحف البل
ا"منطقة    "بل

ا" ش،) BALLIA( "بل ة أترابراد تعتبر  .الهند هي مديرة من مديرات وال
ا" ة  "بل بيرهناك  حيث يوجدمدينة مقدسة هندوس ة من المعابد عدد   الهندوس

عضها صغيرة بيرة و  ا. عضها  ح بل بير انهر  و ، )Ganges(ن هما غانغا ان 
ة)Ghaghra(وغاغرا  ا"منطقة . ، اللذان يجعالن هذه األرض أكثر خصو  ةشهير  "بل

ش ة أترابراد   .  ونها منطقة تجارة بين مناط وال
او وأعماله ة األستاذ عبد الحف البل   مولدهو  شخص

او في سنة  م 1901ولد الشيخ أبو الفضل عبد الحف البل
احت1320المواف الشرعة هـ في أسرة تعرف  ها  الدين الحنيف، و تمس فاظها 

ة انت ال  .اإلسالم ه و لكن  الدين في أوامره و نواه انت تلك األسرة تتمسك  و 
احث فراغا هائال في المعلومات عن تلك  تحتف بتأرخها وأحوالها، فلذلك يجد ال

عادة أبناء ذلك الزمن ع. األسرة طة ساذجة ولقد عاشت هذه األسرة  س ادحة شة 
أن االرتزاق في ذلك الزمن  إن .الكتساب الرزق  المعلومات عن ذلك العصر تفيدنا، 

ان من بين الزراع يخرج أفراد قالئل  العلم و األدب،  لتحصيليدور حول الزراعة؛ و 
ارزن في مجال العلوم والفنون  ونون  فمن بين هؤالء القالئل أستاذنا األجل . و 

ن الكرمين، و ترعرع في أجواء على  ترى األستاذ عبد الحف الذ أيد األبو
ة فطرة   . رف

أن هذا  ار قرته وأسرته يدرك  ن أحد من أعضاء أسرته حتى  ولم 
ون في ن مع أسرته س س شة عامة و ش ع ع عالما  المستقبل الطفل القرو الذ 

ين الذين ستعتز بهم بيرا من اللغو ا  فترعرع األستاذ  .الهند ارزا من العلماء ولغو
مه  القرآن الكرم  عة من عمره، فقام أبوه بتعل في قرته مثل أبناء زمنه حتى بلغ الرا

رها في السطور القادمة أتي ذ ة و غيرها من العلوم التي س    .واللغة الفارس
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يته او و تر م األستاذ عبد الحف البل   تعل
شة ساذجة   او عاش ع أن األستاذ عبد الحف البل رنا آنفا  عادة أبناء ذ

انت تنم عن مخايل وجهه، فألحقه  اء و النبوغ  ذلك الزمن، غير أن عالمات الذ
ة في سنة بأبوه  هـ حينما بلغ ابنه 1326م المواف 1905إحد الكتاتيب المحل

القرآن الكرم في مستهل دراسته،  و لقد أقبل الطفل على تعلم .ة من عمرهالخامس
حت نواته األولى من أحسن النواة  م متين و أص فمبنى دراسته أسس على أساس مح
ة  اته طي حت شجرة ح عد بثمار نافعة جدا، وأص ما  وأقومها فتأتي هذه الدراسة ف

أذن رها ل حين    . تأتي أكلها 
او حف القرآن الكرم في أر  سير أكمل األستاذ البل ع سنوات مع شيء 

اد النحو  ة وتعلم م ة مع اللغة الفارس قرأ اللغة العر ة؛ فبدأ  من اللغة الفارس
ة مثال في النحو عن والصرف  ة النحو"، و"تاب النحو"طر الكتب الفارس ، "هدا

ةال"و" قطر الند"و" شرح شذور الذهب"و وقرأ في " نحو مير"و" يجامالشرح "و" كاف
غة"و" تاب الصرف"و" ميزان الصرف: "الصرف نج"و" علم الص وغيرها من "  پنج 
  .  الكتب

ند  التحاقه بدار العلوم ديو
او إلى  ة ارتحل األستاذ عبد الحف البل عد إكمال هذه الدراسة االبتدائ
ة، مثال التفسير و الحديث النبو الشرف و  ة اإلسالم تسب المعارف الدين ند ل ديو

ند في سنة الفقه ا سوغ لي أن أتناول 1916إلسالمي فالتح بدار العلوم ديو م؛ ف
ة ر عن هذه الدار في السطور اآلت الذ   :شيئا 

ة الكبر وأقدم وأشهر جامعة  ند هي الجامعة اإلسالم دار العلوم ديو
ش ة أترابراد ند بوال ة، تقع في بلدة ديو ه القارة الهند ة في ش ة أهل تعرف . إسالم

انت هذه المدرسة في مرحلتها األولى مدرسة صغيرة، ". أزهر الهند"ه المدرسة بـهذ
بيرة ة  حت هذه المدرسة جامعة دين عار دار العلوم شو . "لكن مع مرور الزمان أص
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م الكتاب والسنة وتخرج الرجال  ه، وتعل الدين، والحفا عل ند هو التمسك  ديو
ة األك ة المتضلعين في العلوم اإلسالم ة والرسالة الدمحم فاء في خدمة الدعوة الدين

ه العصر المعاصر   .1"على نحو يتطل
ة  ند الكتب المهمة اإلسالم او بدار العلوم ديو قرأ الشيخ عبد الحف البل

لإلمامين جالل الدين المحلي و جالل الدين السيوطي " التفسير"في المقررات منها 
اسم  ترجمة معاني "ما أكمل  عموم العلماءبين  "تفسير الجاللين"الذ اشتهر 

ل"و" معالم التنزل"و جزء من " القرآن الكرم ، " أسرار التأو ضاو " التفسير"لإلمام الب
ضاو  التفسير الب عرف في الهند  ه  ىأما في الحديث النبو عل. الذ  صاح

م ف ح"نه قرأ إالصالة و التسل اة المصاب لة عند أئمة والكتب الستة المتداو " مش
لإلمام " الجامع"و" دؤ سنن أبي دا"و" سنن نسائي"و " سنن ابن ماجه"الحديث من 

ح"الترمذ و ح لإلمام البخار "لإلمام مسلم و" الصح ما قرأ شيئا من "الصح  ،
جلة أما األساتذة األ. لإلمام الطحاو " شرح معاني اآلثار"و لإلمام مالك" المؤطا"

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

او األساتذة األ   :جلة الذين تلمذ عليهم األستاذ البل
الفاضل  األستاذو  األستاذ دمحم أنور شاه بن معظم شاه الحسيني الحنفي

اد المدني ، المعروف بـ ض آ شيخ "المحدث حسين أحمد حبيب هللا الحنفي الف
مزاج علي األمروهو ، والعالمة الشاعر الكبير إعزاز علي بن دمحم "اإلسالم

، و  ند   .غيرهمالديو
مهام التدرس او  ام األستاذ عبد الحف البل   ق

او  عد تخرجه  اشتغل األستاذ أبو الفضل عبد الحف البل مهنة التدرس 
ند واحتف بها إلى حين وفاته، و قضى جل 1920في سنة  م من دار العلوم ديو

تب عنه  اته، ولقد اعترف بها ممن  قة ظاهرة في ح اته في التدرس، هذه الحق ح
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عث اإلسالمي  تور سعيد األعظمي في ال قول األستاذ الد ما  من الكتاب والمؤلفين 
ان الشي" اته لقد  ة قضى ح او من أجلة علماء العر خ أبو الفضل عبد الحف البل

قول. 2"في التدرس ند مهنة " :و ان قد اختار الشيخ منذ تخرجه من دار العلوم ديو
   .3"التدرس واحتف بها إلى حين وفاته

او في سلك التدرس بدار  ثم انخر الشيخ أبو الفضل عبد الحف البل
ة سنة العلوم ندوة ا ة وآدابها وعلوم الشرعة اإلسالم مدرس للغة العر لعلماء 

احثين 1950 انت دار العلوم ندوة العلماء في ذلك الوقت مه العلماء وال م و 
ان . ومنزل الطالب الوافدين من أقصى الهند وأدناها مان الندو "و " العالمة سيد سل

ان  ة، و أمين " شيخ عبد العلي الندو العالمة ال"شرف على نشاطاتها العلم عمل 
انة . عام لها عض نشاطات ندوة العلماء وأهدافها تتبين لنا م ر  وفي التالي نذ

او في هذه الدار   .الشيخ البل
او    من معاصر عبد الحف البل

ر عنهم اآلن من المعاصرن للشيخ عبد الحف  ان العلماء الذين نذ
، منهم او ، والعالمة الكبير الجليل أبو الحسن األستاذ وحي: البل د الزمان الكيرانو

او والندو علي  م البل األستاذ  بن عبد الحي بن فخر الدين  والعالمة دمحم إبراه
او وغيرهم   .عبيد هللا البل

او   وفاة عبد الحف البل
ا"توفي في وطنه بلدة " ة " بل في اليوم الثاني من شهر جماد الثان

م األستاذ العالم المحق الجليل الشيخ أبو الفضل عبد الحف 1971/هـ1391
او عن عمر يناهز  عد مرض استغرق شهورا 71البل   .4"سنة، 

اح اللغات   ف مص   )أرد –معجم عري ( تعر
بيرة لكل من يرد اإلتقان في لغة من  ة  ما نحن نعرف أن للمعاجم أهم

الن. اللغات ة وتزداد أهميتها  ة التي هي تمتاز بثروتها اللغو ة إلى اللغة العر س
انا  حتاج الدارس إلى تلك المعاجم لشرح النصوص المعقدة وأح ومفرداتها الجمة، 
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ضا لكلمة من الكلمات الدخيلة أو المعرة الم طة منها أ س تحدثة؛ فنظرا إلى هذه سال
ة المتزايدة دونت وجمعت المعاجم الضخمة المتعدد لسان "و" الصحاح"ة مثل األهم

ة ". قاموس المحال"و" العرب ة المعاجم الثنائ  –ة العر(ما نحن نعرف عن أهم
ةاأل ثير من علماء الهند المعاجم يبين الطالب الناطق) رد ة؛ فألف  اللغة األرد ن 

ستفيد الطالب عم النفع و  س ل الع ة و  ة إلى األرد   .المزدوجة من العر
س الذ عمله على أساس من بين هذه  المعاجم المعجم العري األرد النف

او المسمى بـ اح اللغات"معجم المنجد العري، لألستاذ عبد الحف البل ، هذا "مص
ة  او في إثراء صناعة المعاجم العر عد من أكبر مساهمة لألستاذ البل العمل 

حث وال. الهند ال دراسة عن خصائصه وميزاته انطالقا من هنا أتناول هذا المعجم 
ه  ة، مع اإلشارة إلى ما أخذ عل األرد ومد سده لحاجة الطالب الناطقين 

ه؛ فأوال نقوم بتعرف موجز عن هذا التأليف   .واالنتقادات الموجهة إل
اح اللغات   ة مص   أهم

ة وعلى وجه  ة والعر ع األوسا العلم اشتهر هذا المعجم في جم
ة بل من المتحق أن هذا الخصوص بين طالب الل ه القارة الهند ة في ش غة العر

ات المدارس والجامعات  الغا عند طالب وطال بيرة واهتماما  ة  المعجم نال أهم
ة في الهند في  ح وسيلة من أهم الوسائل اللغو ة، وأص ه القارة الهند ة في ش اإلسالم

ة المتداولة  س والمعاجم العر ين القوام ة في موضوعه، و بين طالب اللغة العر
ة الهائلة للمفردات  ه الكم عا ة الست ة وسام انة عال حتل هذا المعجم م هذه القارة 

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

ة المعنيادإف او  .ىته الواسعة وطرقته السهلة في تأد شرح األستاذ عبد الحف البل
او  حث األستاذ البل اشرة، ولقد  طرقة م ة السهلة المفهومة  األرد ة  الكلمات العر
ة  الكثرة في الكتب العر ة التي شاع استخدامها ووردت  ة واألدب ه الكلمات العلم ف
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ة من التفسير والحديث والفقه واألدب والتارخ والمنط والفلسفة وما  للمقررات الدراس
سور زير أحمد الفاروقي . إلى ذلك صف البروف هذا القاموس ضخم من : "ما 

او أحد متخرجي دار العلوم  ة قام بإعداده األستاذ عبد الحف البل ة إلى األرد العر
ة، وأنه قد راعى في إعداد هذا الق ند اموس نفس األسلوب الذ اعتمد معلوف الديو

ة " المنجد"سوعي في قاموسه المعروف  ر معاني الكلمات وتفاصيلها النحو وذ
سر ة ليت اللغة األرد اللغة  واشتقاقها الصرفي  ة ذو المقدرة األدنى  لد الطل

ة،  تبهم الدراس صة الواردة في  ارات العو ة في المدارس والجامعات حل الع العر
ر المؤلف نفسه في مقدمة الكتاب أنه استفاد في  ما ذ تب مشهورة إ و عداده من 

للمرتضى  "تاج العروس شرح القاموس"البن منظور و "لسان العرب"من أمثال 
ة ابن أثير وأساس الز يد وأقرب الموارد للشرتوني ومفردات اإلمام راغب ونها

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

اح العلوم  او يدرس في مدرسة مص ان األستاذ عبد الحف البل حينما 
ش ة أترابراد عض األسات -مدينة برلي في وال ذة الهند، طلب منه تالمذته و

ة  -المعاصرن في هذه المدرسة إلعداد المعجم العري األرد لسد حاجاتهم المعجم
ة من القرآن  في الهند، وخاصة لفهم المؤلفات التي ألفت في األدب والعلوم اإلسالم
انت داخلة في  ة األخر التي  الكرم وتفسيره، والحديث، والفقه، والكتب العر

ة في المدار  ة في الهند، ثم توجه المقررات الدراس ة العر س والجامعات اإلسالم
او بإنجاز هذا العمل الجليل   .المؤلف الشيخ البل

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

ان أشار  -مدينة برلي ما  الهند، فأحب أن ينسب هذا العمل إلى هذه المدرسة 
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ه اسم ع ه بهذا االسم، فقد أطل عل سم أن  ار  عض األساتذة الك ه  اح "ل مص
 .6"اللغات

م أنه أنجز هذا العمل خالل  لمة المؤلف في التقد ظهر من  ما 
ة برهان ندوة  ت عة األولى من م ات القرن العشرن، وصدرت له الط أرعين

ةالمصنفين في دلهي،  من العثماني، وذلك في غرة مديرها المفتي عتي الرح عنا
ات ان المؤلف عند استهالل هذا العمل أستاذا في المدرسة التي سب  .الخمسين

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

س ة واألساتذة على السواءعن  ع غير أنه في الوقت الذ . مد قبوله لد الطل
ه هذا القاموس مثل المنجد في االطالع على االشتقاق الصرفي والجموع  فيد ف
ه اعتمادا تاما  عتمد عل ة العصرة أن  ن لطالب اللغة العر م للكلمات ال 

س التي صدرت مؤخرا في الدول ا ةاالستغناء عن القوام عات . 8"لعر ثم تلت له ط
ة  ات هند ت عات من م ند على التواصل وٕالى اآلن خرجت له عشرات الط من ديو

  .عديدة
ة لمعجم  اح اللغات"الخصائص الفن   "مص

من أهم ما نجد من الخصائص والميزات في هذا المعجم أنه استفاد من 
ان المعجم العري الذ اتخذه أساسا : لهذا العمل هو أعمال أئمة الفن، وٕان 

س معلوف"  المنجد" ة الهامة األخر أمثال ،9للو  :ثم استمد من المعاجم العر
 ،11للزيد" تاج العروس من جواهر القاموس"و ،10البن منظور" لسان العرب"
الغة"و ،12البن درد" جمهرة اللغة"و البن " المخصص"و ،13للزمخشر " أساس ال

ة"و ،15األصفهاني للراغب" مفردات القرآن"و  ،14سيده والمعاجم  ،16بن األثيرإل" النها
ة األخر الموثوق بها ة، نقلها إلى . العر وفي أعقاب جمع الكلمات والمفردات العر

ة إلى  ر مما تحمل من المشاق والصعاب في نقل المعاني من العر ذ ة و األرد
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قول ة ف ، ما أصعب ذلك: "األرد ن أن ! نقل لغة إلى أخر م ه إال من ال  شعر 
اللغتين قوم بها إال من هو خبير  طي أن  ة، فال  لغة المصدر، : اشتغل بهذه العمل

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

ل من ومن أهم خصائص هذا المعجم هي دقة التعبير في الترجمة والنق
ة إلى  -لغة المصدرال او قد  -لغة المترجم إليهاالالعر ة، فإن األستاذ البل األرد

ل نجاح ة وقام بها  ه  في اللغتين  .حمل عبء هذه المسؤول ع هذا يدل على علو 
ة، و  ة واألرد ضا شهد هذا العر ة -تينبنبوغه وتضلعه في اللغأ ة، فال و  العر األرد
ن انجاز هذا  ورتين، ودراسة الكلمات م فقد إحد المهارتين المذ العمل الجليل 

ة إلى اللغة  أن قد حالفه التوفي في نقل معانيها العر ة يدفعنا إلى القول  األرد
ة والشمول الجامع ة، ووف في شرحها  ل من يراجع   ةاألرد والوضوح واإلشراق؛ ف
طم شعر  ه الفهم و سهل عل القلب حيث يدرك فحو الكالم نينة أهذا المعجم 

ة ثر تداول األيد لهذا المعجم في أوسا طل المدارس  ومدلول الكلمة، فلذلك 
ة حتاج إلى دليلاإلسالم   .، هذا ظاهر من معجمه ال 

 ترتيب هذا المعجم
ائي من الحرف األول برد الكلمة إلى المادة  رتب المعجم على الترتيب األلف

ة، وتجردها من    .الزوائداألصل
فه على الطرقة التي صنف عليها المعجم الوس  فهذا المعجم تم تأل
س  ، والمنجد لألب لو ر الراز ة، ومختار الصحاح ألبي  لمجمع اللغة العر

 . معلوف، وغيرها من المعاجم
اح اللغات"الرموز واإلشارات المستخدمة في    "مص

او في هذا عبد األستاذ استخدم  مختصرات المعجم  الحف البل
ة المعجم   .المصطلحات مع شروحها في بدا

(c) www.nidaulhind.com



  2016، 2، العدد 67لد ا                                                        ثقافة اهلند     

59 
 

او في معجمه   منهج العالمة البل
س معلوف  ع لو قة لهذه المعجم أنه ات ما يتضح من خالل الدراسة العم

ما هو المنهج السائر بين أوسا " المنجد"في معجمه  الذين  أصحاب المعاجمو
المدرسة الثالثة في إعداد وترت أنهم حينما يرتبون المعاجم  وذلك .يب المعاجمقتدون 

ة من  ة فيتحدثون عن أصل الكلمة العر لبنة أولى القواعد الصرف رون  ة يذ العر
رون األوزان المجردة فيها  سهبون الكالم في الفعل فيذ الفعل واالسم والحرف، و 
اختالف هذه األبواب  اإلضافة إلى حديثهم عن المعاني المتغيرة  والملحقات 

ة  عالجو الصرف المشتقات المتفرعة من أصل الكلمة ومصادر  ن وخصائصها، وٕانهم 
اسات هذه المصادر، وٕانهم  عض القواعد لق ة المجردة وأوزانها و األفعال الثالث
الغة  ان والزمان، واسم اآللة والتفضيل والم مي وظرف الم يتناولون المصدر الم

ير والتأنيث والجموع وجمو  ع الجموع ، والمثنى واألنواع والصفة المشبهة والتذ
المختلفة للجمع، من السالم والتكسير وأوزان جمع القلة والكثرة، والفرق بين معانيهما، 
ذلك  اسا، و ة سماعا وق ة التي وردت في العر ة، وأوزان النس وأسماء النس

تابتها وقواعد اإلبدال والقلب   .التصغير، وأنواع الهمزة وطرق 
اح اللغات" أ لمؤلف لهذا المعجمن اإوعصارة القول  ضا تناول " مص أ

انها عا، ودق في ب ة جم ة وأسهب الكالم فيها هذه المواد الصرف عد هذه  .األرد و
ة من الثلث والنسخ والفارسي والرحان  عض النماذج للخطو العر القواعد أورد 

ا الهند الشهير والديواني الجلي والديواني والكوفي، وهذه الخطو نمقها الخط
ة اتها العر ة مع مسم عض اللوحات الهندس ي، ثم جاء ب  .خلي الطون

ة والرموز  ر هذه المعلومات الصرف عد ما انتهى من ذ اإلشارات و و
ة ومعانيها، خاض العالمة  ال الهندس قة للخ العري  واألش ة والنماذج الش المعجم

ة وسار الم ؤلف في شرح الكلمات وثبت معانيها في خضم شرح المفردات العر
ة إلى أصلها وتجردها من الحشو والزوائد مها على رد الكلمات العر  .ومفاه
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ر أوال الفعل الثالثي ثم الراعي  أخذ األفعال من هذه المادة، فيذ عد ذلك  و
امال على هذا  ذا، وقد ألف المعجم  ثم الخماسي ثم األسماء ثم الحروف وه

شرح  الترتيب، وقد تفي  ة، وال  ير والتأنيث للكلمة السماع اإلشارة إلى التذ اهتم 
العديد من المترادفات المعادلة لهذه الكلمة  أتي  ة واحدة بل  لمة أرد ة  الكلمة العر

ة  اناو  .ل إسهاب مع الشروحفي اللغة األرد ة حتى  أح ستخدمها في الجمل األرد
ة بهذا ا طمئن األرد  .لشرحالناط 

ة قرضها الشيخ يوسف بن عمران  وفي آخر الكتاب أورد قصيدة عر
لمة  ا حول معاني  مدح قاض ومدلوالتها المختلفة التي استخدمت " عجوز"الحلبي 

لمة عجوز خالل هذه القصيدة  ة، وقد وردت   60معنًى، وفيها  72في اللغة العر
ات مر  تين وفي بيت أرع مرات ، وفي بيتا في خمسين بيتا مرة واحدة وفي تسعة أب

عد هذه القصيدة هناك . ل بيت استخدمت في معنى يختلف عن المعنى الساب و
ائي س المؤلف من المنجد الجديد، والقاموس  .ذيل لغو على الترتيب األلف اقت

ة لمة ومصطلح مع شرح األلفا والمصطلحات في اللغة األرد قع  .العصر ألفي 
اح اللغات"اإلضافة إلى " .صفحة 1054هذا المعجم في  او " مص قام األستاذ البل

ة ة إلى األرد فسر الكلمات من العر ان في . بإعداد قاموس صغير آخر وهو  ما 
سبب  ه اختالف المعاني  تاب الفروق يبين ف اسم  معرض إعداد قاموس آخر 

قات على "و .18"اختالف صالتها و لم ينته من إعداده حتى وافاه األجل للشيخ تعل
لألستاذ الكبير السيد أبي " مختارات في األدب العري"عدد من الكتب ومن بينها 
   .19"الحسن علي الحسني الندو 

ة في  بيرا في إثراء المعاجم الثنائ ه أن األستاذ لعب دورا  مما ال شك ف
م لغة الضاد للناشئين المبتدئين إلى جا ة وتسهيل تعل ه القارة الهند نب استفادة ش

احثين المزاولين عمل الترجمة منه اح اللغات"وقاموس . األساتذة ال من أشهر " مص
ة س العر ة ونال هذا القاموس ثقة األساتذة  -القوام األرد الد الناطقة  ة في ال األرد
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وفا  ة وع بيرا في الدوائر الطالب اال  ة و إق ة إلى األرد والمعلمين والناقلين من العر
  .    ئال من قبل المبتدئين من الجيل الجديدها

  :الهوامش                                                           
، المسلمون في الهند، المعجم .  1 اإلسالمي العلمي، لكهنؤ الشيخ أبو الحسن علي الندو
  .105 - م، ص2011الهند،  –
عث اإلسالمي، المجلد .  2 ر 2- ، العدد 26-ال   . 78 -م، ص1971، أكتو
عث اإلسالمي، المجلد .  3 ر 2- ، العدد 26-ال   .78 -م، ص1971، أكتو
عث اإلسالمي، المجلد.  4 ر 20، العدد16ال   . 79- م، ص1971، أكتو

تور زير احمد .  5 عة الد ند في األدب العري، الط الفاروقي، مساهمة دار العلوم بديو
اعة و النشر،    .166-165 - م، ص1990/هـ1410األولى، دار الفاروقي للط

؛ أبو الفضل األستاذ .  6 او عة التاسعة، عبد الحف البل اح اللغات؛ الط المقدمة من مص
ة برهان؛ دهلي ت  .م1992الهند؛  - م

؛ الفضل  أبواألستاذ .  7 او عة التاسعة، عبد الحف البل اح اللغات؛ الط المقدمة من مص
ة برهان؛ دهلي ت  .م1992الهند؛  - م

عة .  8 ند في األدب العري، الط تور زير أحمد الفاروقي، مساهمة دار العلوم بديو لد
اعة و النشر،    .166- م، ص1990/هـ1410األولى، دار الفاروقي للط

س بن نق.  9 سوعيلو اء . في اللغة"   –المنجد "صاحب : وال ضاهر المعلوف ال من اآل
سوعيين ة إلى ) بلبنان(ولد في زحلة . ال ان الره س"و سماه أبوه ضاهرا، ثم حول  تعلم ". لو

ة ببيروت، و الفلسفة في انجلتره، و الالهوت في فرنسا؛ و أجاد عدة  سوع ة ال في الكل
ة ة و إفرنج شرة" لى إدارة جردة وتو . لغات شرق خير (.م و توفي ببيروت1906سنة " ال

عة الخامسة عشرة؛  لي؛ األعالم، قاموس تراجم؛ الجزء الخامس، الط م 2002الدين الزر
  .) 247 - لبنان ص - دار العلوم للماليين، بيروت

فعي .  10 رم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصار الرو دمحم بن م
فع بن ثابت . اإلمام اللغو الحجة" : لسان العرب" قي، صاحب اإلفر  من نسل رو
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مصر . األنصار                                                                                                                                         القاهرة) في طرابلس الغرب: و قيل( ولد  ثم . و خدم في ديوان اإلنشاء 
و عاد إلى مصر فتوفي فيها، و قد ترك بخطه نحو خمسمائة . ولى القضاء في طرابلس 

تب األدب المطّولة: حجر قال ابن. مجلد، و عمي في آخر عمره اختصار  . ان مغر 
تب األدب شيئا إال و قد اختصره: و قال الصفد ه . ال أعرف في  ت لسان "أشهر 

عا" العرب غني عنها جم اد  تب اللغة، ف ه أمهات  ه . ، عشرون مجلدا، جمع ف ت ومن 
طار"جزء، و 12، "مختار األغاني" ر األزهار في الليل نثا"و " خ - مختصر مفردات ابن الب

ه " و النهار تا مدارك الحواس الخمس"أدب، و هو الجزء األول من  في " خ- سرور النفس 
تاب  اب"مجلدين، هذب فيهما  " فصل الخطاب في مدارك الحواس الخمس ألولي األل

فاشي سام، و " خ - لطائف الذخيرة"و له . ألحمد بن يوسف الت ه ذخيرة ابن  اختصر 
غداد للسمعاني"و " خ دمش البن عساكرمختصر تار" تاب "و" مختصر تارخ  اختصار 

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

عة الخامسة عشرة؛    .)108- لبنان ص - م للماليين، بيروتم دار العلو 2002الط
مرتضى.  11 ، أبو الفضل، الملقب  : دمحم بن دمحم بن دمحم بن عبد الرازق الحسني الزيد

ار المصففين اللغة و الحديث و الرجال و األنساب، من  في (أصله من واس .عالمة 
الهند ) العراق من(و منشأه في زيد ) في بلجرام( و مولده  لى الحجاز، و أقام رحل إ) ال

ه ملوك الحجاز و الهند و  ات ا و التحف، و  ه الهدا مصر، فاشتهر فضله و انهالت عل
من و الشام و العراق و المغرب األقصى و الترك و السودان و الجزائر و زاد اعتقاد . ال

ثيرون يزعمون أن من حج و لم يزر الزيد و  ان في أهل المغرب  ه حتى  الناس ف
الطاعون في مصر صله امال؛ و توفي  ن حجه  ه . شيء لم  ت تاج العروس في "من 

اء العلوم "  –إتحاف السادة المتقين " عشرة مجلدات، و "  –شرح القاموس  في شرح إح
عة مصر، و  عقود الجواهر " و " خ –أسانيد الكتب الستة " للغزالي، عشرة مجلدات، ط

فة في أدلة مذهب اإلمام  فة المن مان و "  –أبي حن شف اللثام عن آداب اإل مجلدان، و 
ر ملوك بني أيوب " اإلسالم ح القلوب في ذ و و ترو معجم شيوخه "و "  –و رفع الش
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ة السند " و " خ –                                                                                                                                        " خ –مختصر العين " بيت، و شرحها، و  1500في الحديث " خ –ألف
تاب العين المنسوب للخليل بن أ ه  التكملة و الصلة و الذيل " حمد، و في اللغة، اختصر 

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

ات و الرسائل"بخطه، و " خ–شيخ العرب إسماعيل  ات و " خ – تحقي الوسائل لمعرفة الم
اس "  اس في نسب بني الع ّتاب اآلفاق "و " خ–جذوة االقت مة اإلشراق إلى  " و "  –ح

ار  نى " خ–الروض المعطار في نسب السادة آل جعفر الط و مزل نقاب الخفاء عن 
ضا " خ–سادتنا بني الوفاء  رفع نقاب الخفا، عم انتمي إلى وفا و أبي " لعله المسمى أ

ه العارف " و " –بلغة الغرب في مصطلح آثار الحبيب " و . نيتهاقت" خ- - الوفا تنب
صير على أسرار الحزب الكبير  ضاعة مزجاة من "و " خ –ال ة على  سفينة النجاة المحتو

ة االبتهاج لمقتفي أسانيد مسلم بن الحجاج " خ –الفوائد المنتقاة  عقد ألآللي " و " خ–و غا
سر و " و " خ–لمتواترة المتناثرة في حف األحاديث ا قة الم ان حق اح في ب نشوة االرت

عضا من لسان الكرج، و " خ–القداح  ة و  ة و الفارس حسن التر ان  العرائس المجلوة " و 
اء فّوة  ر أول لي؛ األعالم، قاموس ). (ك2371(في الرا " خ–في ذ خير الدين الزر

عة الخامسة عشرة؛  ع، الط لبنان  - م دار العلوم للماليين، بيروت2002تراجم؛ الجزء السا
  .)70-ص
ر.  12 ، من أزد عمان من قحطان، أبو  من أئمة اللغة و : دمحم بن الحسن بن درد األزد

قولون . األدب المقصورة " و هو صاحب . ابن درد أشعر العلماء و أعلم الشعراء: انوا 
ة  صرة، و انتقل إلى عمان ف" . –الدرد أقام اثني عشر عاما، و عاد إلى ولد في ال

صرة ال" ثم رحل إلى نواحي فارس، فقلده . ال قصيدة " آل م " ديوان فارس، و مدحهم 
ل شهر خمسين " المقصور ه في  اسي فأجر عل المقتدر الع غداد، و اتصل  ثم رجع إلى 

ه . دينارا، فأقام إلى أن توفي ت سة في األنساب، منه م"  –االشتقاق " و من  خطوطة نف
سي، و  توم الق ، بخ ابن م الرا " و "  –المقصور و الممدود " في الخزانة العامة 

و "  –الجمهور "و " خ–شرحه  ون في اللغة، ثالثة مجلدات، أضاف إليها المستشرق 
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عا للفهارس، و                                                                                                                                         مة " مجلدا را صفة السرج و " و " -المجتني" رسالة، و " خ–ذخائر الح
م اللسان" و " –السحاب و الغيث " و " –المالحن "و " –اللجام  " أدب الكاتب"و " تقو

عة ". (خ–األمالي " و  لي؛ األعالم، قاموس تراجم؛ الجزء السادس، الط خير الدين الزر
  .)80- لبنان ص -م دار العلوم للماليين، بيروت2002الخامسة عشرة؛ 

، جار هللا، أبو القاسم محمود بن عمر بن دمحم بن أحمد الخوارزمي.  13 من : الزمخشر
الدين و التفسير و اللغة و اآلداب و سافر ) من قر خوارزم(ولد في زمخشر . أئمة العلم 

ة فجاور بها زمنا فلقب بجار هللا ة . إلى م من ( و تنقل في البلدان، ثم عاد إلى الجر جان
ه . فتوفي فيها) قر خوارزم ت الغة " سير القرآن، و في تف"  –الكشاف " أشهر  أساس ال

ه " –المفصل " و "  – ت اه " و " –المقامات " و من  نة و الم ال و األم "  –الج
الفائ " في اللغة، و " خ–مقدمة األدب " معجم عري فارسي، مجلدان، " –المقدمة " و 
" خ- مسائلرؤوس ال"في األمثال، مجلدان، و " –المستقصى " في غرب الحديث، و " –

غ الكلم " و ) 3600(في شسترتي  ع األبرار "رسالة، و " –نوا الجزء األول منه، " –ر
ة شيخ اإلسالم، " خ–المنتقي من شرح شعر المتنبي، للواحد " و  ت منه نسخة في م

ت األعراب في غرب اإلعراب " في العروض، و " خ–المدينة، و القسطاس  " خ–ن
ه من المفصل، و "  – األنموذج" رسالة، و  أعجب " و " –أطواق الذهب " اقتض

ة العرب  ان معتزلي المذهب، " خ–ديوان شعر " و له " –العجب في شرح الم و 
ع عليهم في الكشاف و غيره ار على المتصوفة، أكثر من التشن خير . (مجاهرا، شديد اإلن

ع، ا لي؛ األعالم، قاموس تراجم؛ الجزء السا عة الخامسة عشرة؛ الدين الزر م دار 2002لط
  .)    178-لبنان ص - العلوم للماليين، بيروت

ابن سيده، أبو الحسن.  14 ولد . إمام في اللغة و آدابها: علي بن إسماعيل، المعروف 
ة  ة فتوفي بها) في شرق األندلس(مرس ذلك أبوه( ان ضررا . و انتقل إلى دان و ) و 

ش مجاهد العامر  ع في آداب اللغة . اشتغل بنظم الشعر مدة، و انقطع لألمير أبي الج ون
ة، و" المخصص" و مفرداتها، فصنف  نوز العر عة عشر جزء، و هو من أثمن  " س

م و المح األعظم  ل من شعر المتنبي"أرعة مجلدات منه، و" المح " و" - شرح ما أش
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لي؛ . (في شرح حماسة أبي تمام، ست مجلدات، وغير ذلك" األني                                                                                                                                        خير الدين الزر
عة الخامسة عشرة ع، الط م دار العلوم للماليين، 2002؛ األعالم، قاموس تراجم؛ الجزء الرا

  ).  263 -لبنان ص - بيروت
المعروف ) أواألصبهاني(الحسين بن دمحم بن المفضل، أبو القاسم األصفهاني . 15

ماء العلماء:الراغب ان ) أصبهان(من أهل . أديب، من الح غداد، و أشتهر، حتى  ن  س
اإلمام الغزالي ه . قرن  ت اء " من  ارم " دان، و مجل" محاضرات األد الذرعة إلى م

عت مقدمته، " جامع التفاسير" و " أخالق الراغب" سمى " األخالق" و " الشرعة  بير، ط
ضاو في تفسيره، و  –حل متشابهات القرآن "و " المفردات في غرب القرآن " أخذ عنه الب

مة و علم النفس، و " تفصيل النشأتين"و" خ ان"في الح اللغة و  في" خ -تحقي الب
تاب في  مة، و  الغة"و " خ–االعتقاد " الح لي؛ األعالم، ". (أفانين ال خير الدين الزر

عة الخامسة عشرة؛   - م دار العلوم للماليين، بيروت2002قاموس تراجم؛ الجزء الثاني، الط
  .)   255 -لبنان ص

اني الجزر . 16 ارك بن دمحم بن دمحم بن دمحم ابن عبد الكرم الشي ، أبو السعادات، مجد الم
و انتقل إلى الموصل، . ولد و نشأ في جزرة ابن عمر. المحدث اللغو األصولي: الدين

ان من أخصائه صاحبها، ف ه. فاتصل  ه ورجل ة يد طلت حر النقرس ف و . و أصيب 
لها، ألف في :قيل. الزمه هذا المرض إلى أن توفي في إحد قر الموصل فه  إن تصان

النسخ و المراجعةزمن مرضه،  عينونه  ه . إمالء على طلبته، وهم  ت ة " من  " –النها
عشرة أجزاء، "  -جامع األصول في أحاديث الرسول"في غرب الحديث، أرعة أجزاء، و 

ه بين الكتب الستة، و  في التفسير، " اإلنصاف في الجمع بين الكشف و الكشاف" جمع ف
اء واألمهات و" و  الشافي  "من إنشائه، و " خ- الرسائل "و " –البنات  المرصع في اآل

ار "في الحديث، و " خ–في شرح مسند الشافعي  تجرد "و " خ –المختار في مناقب األخ
ة  ه " خ–منال الطالب، في شرح طوال الغرائب " و " خ–أسماء الصحا في مجلد، جمع ف

ه من األحاديث الطوال و األوسا ما أكثر ألفاظه غرب، و صن تا عد انتهائه من  " فه 
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ة                                                                                                                                        عة الخامسة ". (النها لي؛ األعالم، قاموس تراجم؛ الجزء الخامس، الط خير الدين الزر
  .) 272 -لبنان ص -م دار العلوم للماليين، بيروت2002عشرة؛ 

عة .  17 اح اللغات، الط ، المقدمة من مص او األستاذ أبو الفضل عبد الحف البل
  . م1992التاسعة،

عة . .  18 ند في األدب العري، الط تور زير أحمد الفاروقي، مساهمة دار العلوم بديو للد
اعة  والنشر،   .166-م، ص1990/هـ1410األولى، دار الفاروقي للط

عث اإلسالمي، الجلد.  19 ر 20، العدد16ال   .79- م، ص1971، أكتو
  المراجع والمصادر

، الشيخ أبو الحسن علي -)1( مون في الهند، المعجم اإلسالمي المسل: الندو
  م2011د، ناله –العلمي، لكهنؤ 

، األستاذ  -)2( او عة  :عبد الحفأبو الفضل البل اح اللغات؛ الط مقدمة مص
ة برهان؛ دهلي ت   .م1992الهند؛  -التاسعة، م

تور زير احمد -)3( ند في األدب العري، : الفاروقي، الد مساهمة دار العلوم بديو
عة اعة والنشر،  الط   .م1990/هـ1410األولى، دار الفاروقي للط

لي، خير الدين -)4( عة الخامسة عشرة؛ دار : الزر األعالم، قاموس تراجم؛ الط
  .م2002لبنان؛  -العلوم للماليين، بيروت

عث اإلسالمي،  -)5( ر 20-عدد ال، 26-جلد الال   .م1971، أكتو
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