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  تقديرشكر و

 

 . (من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل)  رسول اهلل قال      

ساملي، على حمفوظ  اجلزيل إىل أستاذي الفاضلأتقّدم بالشكر وعليه      

حثيثة ، بذله من جهود  وعلى ما البحث،اإلشراف علي يف هذا  قبوله

أن جيزيه  أسأل اهلل أمثرت هذا البحث ،فقد كان نعم املشرف واملوجه ،

 .عين خري اجلزاء 

 ،على قبوهلم مناقشة هذا البحثكما ال يفوتين أن أشكر اللجة املناقشة     

 .فلهم مين فائق عبارات التقدير واالحرتام

 

تلمسان، -لغة واألدب العربيوَأَودُّ  تقديم الشكر إىل كل أساتذة كلية ال  

 .رياخاصة الذين درست عندهم وتعلمت منهم فجزاهم اهلل خ

 



  

 

 إهداء

 

من تتسابق الكلمات لتخرج  وإىل أحقِّ الناس بصحبيت       

من علمتين وعانت الصعاب ألصل و معربة عن مكنون ذاتها

وعندما تكسوني اهلموم أسبح يف حبر حنانها  إىل ما أنا فيه

 .والدتي الغالية ...ليخفف من آالمي 

بهم صلة وكل من تربطين  وإىل إخوتي وأسرتي مجيعًا      

 .األرحام

 كل من علمين وإىلاألحبة واألصحاب إىل كل ثم          

 .أهدي هذا البحث . حرفًا
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 مقدمة
 

 أ  

               
على رسول اهلل وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل  والصالة والسالم العاملينيرب احلمد هلل 
 أما بعد . يوم الدين 

اهلل علينا بنعمة  من   وقد العقل،على سائر املخلوقات بنعمة  فّضلهاإلنسان و  هلل تعاىلفقد خلق ا    
أممنا وجعل ذلك فّرق اهلل تعاىل بيننا يف لغاتنا على اختالف ،و وهي نعمة النطق باللسان أال أخرى 

 و  :قال تعاىل من آياته الّدالة على وحدانيته آية                  

                     [22-الروم ]،   كما فّضل اهلل تعاىل األمة العربية
غة فا بأن جعلها لتشرياألمم بأن وهبها الّلسان العريّب ، وزاد اهلل اللغة العربية واإلسالمية على سائر 

 . وأنزل هبا كتابه على قلب نبّيه القرآن 

فانتقلت اللغة العربية بعد جميء اإلسالم ونزول القرآن إىل مرحلة جديدة ، بعد أن كانت لغة     
وبعد ها وطن وال قطر من األقطار مكان معنّي أصبحت بفضل اإلسالم لغة عاملّية ال حيد  حمدودة يف 

 ُفُشو   دأ، بهبا  قونط  مون العربّية و ينوصاروا يتعل  إىل اإلسالم  أن توافد األعاجم  أفواجا للدخول
حيمون العلماء  د قوانينها وقواعدها ، فبدأوحتديضبط أصوهلا  إىل سارع العلماءاللحن يدخل العربية ، 

هودهم جباّرة ومتنوعة ، فكان للمعاجم العربية دور بارز يف فكانت جالعربية من أن تتبّدل أو تتغّّي 
  .حفظ اللغة العربية وحفظ أصوهلا 

وأنواع من املعاجم كّل منها له طريقته وأسلوبه يف فربز مدارس على مّر العصور  املعاجم تنوعتو    
يه ع فالبن منظور فقد مجََ " لسان العرب"ومن أهم هذه املعاجم معجم  ، مجع لغة العرب وخدمتها

واهد وتفسّياته وكان له دور بارز يف حفظ كثّي من لغة مبواده وش اثريً من العلوم الكثّي فكان معجمًا 
اليت تستحق أن خنوض حوت يف طيّاهتا العديد من املوضوعات  العرب ، وقد ضّمنه مؤلّفه مقدمة



 مقدمة
 

 ب  

تكون مقّدمة معجم لسان العرب هي  ، ويف هذا اإلطار اخرتنا أنكشف عن فوائدها نفيها وأن 
هلذا  ، وكان اختيارنا"حتليلية ملقدمة لسان العرب البن منظور دراسة"واليت بعنوان موضوع دراستنا هته 

هذا الرتاث كتب املوضوع نابعا من حبّنا للرتاث العريب وما حيويه ،وحماولة مّنا يف خدمة أحد أهم  
 .العريب 

ة تدور حول موضوع حبثنا وأهّم هذه سنحاول أن جنيب على عّدة أسئل ثويف إطار هذا البح 
 :األسئلة 

 قّدمة لسان العرب؟ مالقيمة العلمّية اليت حتملها  ما هي -

 ما هي أهم املوضوعات الىت تناولتها هذه املقدمة؟  -

 هل لقيت هذه املقدمة اهتماما من الباحثني والدارسني؟  -

ويف حماولة منا لإلجابة عن  ،حاولنا اإلجابة عنها يف أطار هذا البحث سنكّل هذه األسئلة وغّيها 
 : يتذا املوضوع وهي كاآلا خطة حبث هلهذه األسئلة وضعن

 .أمهية مقدمات الكتب و خصائصها :بعنوانمدخل وكان  -

ابن منظور الفصل األول  ، فتناولنا يف كما اقتضت منا ضرورة البحث أن نقّسمه إال فصلني 
 :مها مبحثني هذا الفصل ضّم  حيثومعجمه لسان العرب 

  ر ترمجة ابن منظو : كان موضوعه املبحث األول   ·

 كال املبحثني يضّمان عّدة مطالب و تناول معجم لسان العرب : املبحث الثاين  ·

شرح وحتليل لعناصر املقدمة وهو اآلخر ضّم العناصر واملوضوعات :  نأما الفصل الثاين فكان بعنواو 
 .ة لسان العرب ماليت تناولتها مقد



 مقدمة
 

 ج  

إضافة إىل ملحق يف آخر .اتبحث ما توّصلنا إليه من نتائج واستنتاجلاخامتة  ضّمتيف حني 
 .البحث

املنهج التارخيي يف الفصل األول ، نظرا خلوضنا يف ترمجة ابن ب االستعانةب مّنا البحث تطلّ  وقد       
ما  من خالل وذلك  ، ، أما الفصل الثاين فقد اعتمدنا فيه املنهج الوصفيمنظور وحياته العلمية 

 .   حوته من مواضيعلعرب وما مة لسان اقدشرح وتبني ووصف ملمن عرضناه 

 : وأساسهااعتمدنا يف البحث على جمموعة كبّية من املصادر واملراجع كان من أمهها  و           

 لسان العرب البن منظور 

 املعاجم العربية نشأهتا وتطورها حلسني نصار 

 ابن منظور مؤلف لسان العرب أليب القاسم حممد كرو 

  مقدمة الشدياق على اللسان.  

 واملراجعاملصادر  العديدواجهتنا صعوبات كبّية أمها صعوبة الوصول  حبثنا هذا وأثناء
من أستاذنا  إال أننّا استطعنا جتاوزها بفضل كبّي العرب،وقلة البحوث يف مقّدمة لسان 

 فجزاه اهللالذي مل يبخل يف إرشادي وتزويدي باملصادر واملراجع  -بعد اهلل –املشرف 
 .عين خّيا

فحاولت أن  هذا البحث سوى مجع ما تناثر بني الكتب يف هذا املوضوع  يفليس يل  و       
بلغ فيه اإلجادة والنهاية ، ولست أزعم فيه الكمال فلكل عمل نقص أرجو من اهلل أن ييسر أ

 .نقص أو خلل  ه منمن يكمل ما وجد في

ديدوح .د و ديدوح عمر.د نمملكونة ايف ختام هذا البحث أن أشكر جلنة املناقشة  وال يفوتين        
     علمية تزيد هذا البحث قيمة سوعلى توجيهاهتم وتصويباهتم اليت  قبوهلم مناقشة حبثي هذاعلى ، ح ا فر 



 مقدمة
 

 د  

على ما بذل معي من جهد يف سبيل إجناز حمفوظ ساملي .أجّدد شكري وامتناين ألستاذي املشرف دو 
وآخر  .يف هذا البحث ّدم يل املساعدة و العونكذلك إىل كل من قوأوجِّه شكرى   ، هذا البحث

 .أن احلمد هلل رّب العاملني دعوانا

 بن علي بلعيدي : الطالب                                                        

 م2121جوان6/ه2341رمضان 22يف تلمسان يوم                     
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 .خصائصها و أهمية مقدمات الكتب :املدخل

ُل لنا تذلِّ ، ذلك أهنا  ألي كتاب كان بل هي أساُسهُ املقدمات من أهم العناصر املكوِّنة  تعد          
يف كوهنا تعرض األفكار اليت أمهية املقدمة تكُمُن  ويرى باحثون أنّ معرفة منهج الكاتب يف كتابه ، 

باحث وافرتاضات البحث ، وطريقة الدراسة كما أهنا تدّلل على أهم املصادر واملراجع تدور يف ذهن ال
عن جُمَمل التساؤالت املطوحة حول أجوبة ً إذاً فاملقدمة حتمل يف طّياهتا  .1باملعتمدة داخل الكتا

شار يف الكتب قال باملقّدمات  مهيةأل هويف معرض بيان ، الكتاب و املوضوع و الفكرة اجلوهرية له
، وهذا الكالم أصدق ما يكون وأجلى ما يبدو يف ديباجات  يف الزوايا خبايا:  قدميًا قالوا« :بكور

  ، والفوائد املكنونة ما ال يوجد رمبا يف الكتاب نفسه ؛ إذ فيها من الكنوز املخبوءة الكتب ومقدماهتا
أن األجدى واألوىل هو القفز عنها ، يظنون  اء ميرون مبقدمة الكتاب مرور الكرامرّ ولعل كثّيًا من القُ 
، وهذا من اخلطأ  ، وصرفًا للوقت فيما هو أحق ؛ إعمااًل للعقل فيما هو أهم إىل بداية الكتاب

إذا فاملقّدمة تعطي لنا فكرة عاّمة واضحة ملا حيويه الكتاب ، فعلينا أن  2 » عنه دُ ي  الذي ينبغي احلَ 
أمهلناها فقدنا الكثّي من املعلومات و الكلمات  إن، ألنّنا  نعطيها من اهتمامنا الكثّي وال نغفل عنها

واألفكار اليت تكون مفتاحا لنا للّدخول إىل الكتاب وحنن ملّمني بصورة واضحة عنه ، دون أن ينتابنا 
حُياكي و احلايل  سياق ذكر بشار بكور مثاالً من واقعناتشويش أو حّية حول ماهيته، ويف هذا ال أيّ 

فهي أشبه   ومفتاُحهفاملقدمة إن هي إالّ بوابة الكتاب « :وأمهّتها للكتاب إذ يقولقدمة ميثل دور امل
عليه ملا  واإلطالع بغىن عن قراءة هذا الدليل ما تكون بالدليل املرفق جلهاز ما اشرتيته ، فأنت لست

  3»  لى طريق واضحة قبل استعمال اجلهاز ععك ضَ فيه من تنبيهات ومعلومات تَ 

                                                   
 .31-43م ،ص 2992، 2ينظر أساسيات البحث العلمي ، أمحد سليمان عودة ، فتحي ملكاوي، مكتبة الكتاين، األردن، ط  1
 .168،ص4،ج18ها ،بشار بكور ،جممع اللغة بدمشق،جملدمقالة مقدمات الكتب من خيبء فوائدها ومكنون نفائس  2
 .الصفحة نفسها املرجع نفسه ،  3
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صنِّف يف القدمي  اً فإنّنا ال نكاد جند كتابيف الكتب  اتاملقدمحتتل ها لبالغة اليت الألمهية و        
عى  انتباههم العلماء يف كتب الرتاث كتابا بدون مقدمة استد قابل فإذا ما ، مقدمةواحلديث إالّ وله 

، فخاض  ةمقدمدستور النحو فهو ال حيوي   (ه211ت)ولفت نظرهم ، ومثال ذلك كتاب سيبويه 
ب النقاد يف سبب ُخُلو الكتا النقص الذي وقع فيه أحد كبار العلماء ومما ذََكر العلماء والنُ ّقاد يف هذا

 رَ مل ي َ عيد النظر فيه ، و رمبا ألنّه قبل أن يُ  هألّن األجل فاجألك من مقدمة أن سيبويه مل يتمكن من ذ
ذا اخلالف بني هلإيرادنا  ، لكن غرضنا من ، لسنا هنا بصدد اخلوض يف هذا النقاش 1أمهية للمقدمة

ا كان ألجل إالعلماء حول ُخُلوِّ الك براز القيمة العلمية اليت حتتّلها مقدمات تاب من مقدمة ، إَّن 
لقيمة اليت حتملها مقدمات الكتب ، كما ، وإن  هذا التجاذب لدليل على هته ا الكتب عند العلماء

 عصياً على الباحثني ، يف معرفة منهجه ألنّه خال من مقّدمة تشرح ضل  ومنذ القدمي سيبويهأّن كتاب 
على اإلدراك حىت  لذلك بقي منهج الكتاب لغزاً عصياً  « :هِّد حملتواه يقول عبد الصبور شاهني م  وتُ 

بعضها َّنا أورد مسائل الكتاب متتابعة ، وإ عرف املنهجويه مل يكن يمضى بعض الباحثني إىل أّن سيب
دون أي نظام أو رباط يربط املقدم بالتايل ، واألول اآلخر،أي أّن الكتاب يف احلقيقة عض يف إثر ب

هنا نرى   2 »حياهتا خيط املختلطة ال حيكمها نظام ، وال يسلك  والدراسات التأمالتجمموعة من 
على الكتاب نفسه األثر الواضح الذي خلفه خلو الكتاب من مقّدمة تبنّي منهجه ، فانعكس ذلك 

 .غامضا لدى الدارسني حيث أضحى منهجه 

تفتح حيثّيات أي كتاب  أو مؤّلٍف واسعا ، فنكون على دراية طاملا كانت املقدمات بوابة ل        
 تتمّيز خبصائصوهذه املقّدمات  سهل علينا بعد ذلك قراءته وفهمه ،، في هومفاتيح مبوضوعاته

                                                   
  .243م، ص 2913 -ه2313، 2الرسالة ، طنشر ينظر يف التطور اللغوي ، عبد الصبور شاهني،   1
 .243صاملرجع نفسه ،  2
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إن   هلا ضوابط حمّددة ، تصرة  أما القدمية فما كان د  منها خاّصة يف املقدمات املعاوعناصر البُ 
 .وخصائص تشرتك يف عّدة مسات  على اختالفها سواء كانت تراثية قدمية أم جديدة املقدمات 

  خصائص المقدمات: 

 .هافع إليالتأليف و الدسبب تبيان « -
 كليًّا أو  شرط عامًّا أو خاصًّا،شرط املؤلف الذي التزم به يف الكتاب، وقد يكون هذا ال -

؛ فرتجم  التزم أن يعمم املرتمجني " توفَ َياالوايف بال " ؛ فالصَفدي مثاًل يف كتابه جزئيًّا
 .، على اختالف ختصصاهتم ، والقضاة والعلماء ، والوزراء واألمراء للصحابة واخللفاء

خزانة  "، كما فعل البغدادي يف التنصيص على ذكر مصادر املؤلف مجيعها أو بعضها -
  ."لسان العرب "وابن منظور يف "تاج العروس "الزبيدي يف و " باألد

 1 .تبيني منهج املؤلف يف كتابه ،وهذه تكون عادة يف املعاجم -
أّن هناك فروق بينهما  غّياملقّدمات يف القدمي واحلديث اخلصائص اليت تشرك يف عموما وهذه   

  :منهانذكر 
 فاملقّدمات هي آخر ما كتاب أما اآلن قدميا كانت تكتب املقّدمات قبل البدء يف ال

 .يكتب من البحث
  َتعتمد أما املقّدمات احلديثة فهي  إسهاب،د املواضيع يف املقّدمات القدمية وفيها عد  ت

 .تكون هلا ارتباط مباشر باملوضوعّددة على منهجّية معينة وخطوات حم
 نت هناك اكفما  قدميا  أما البحث،حديد املنهج املتبع يف تتتمّيز املقّدمات احلديثة ب

 منهاج للكتابة

                                                   
 .161.ينظر مقالة مقدمات الكتب من خيبء فوائدها ومكنون نفائسها ،بشار بكور  1
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  قد تكون املقدمة قصّيًة جدًّا، وهذا يصدق على كثرٍة كاثرة من املقدمات، أو طويلًة
مقدمة ابن خلدون، : جدًّا، حىت إهنا تصلح أن تكون كتابًا مستقالًّ قائًما بنفسه، مثل

 ...1.البن حجر العسقالين ومقدمة فتح الباري
ليت كانت سائدة يف كتب األقدمني ، أهّنا كانت حتتوى على فوائد ومضامني ميزات ااملومن      

فتح الباري ومن ذلك مقّدمة ابن خلدون فهي متنّوعة املواضيع ومقدمة علمية يف خمتلف العلوم 
ومن أهم مقدمات كتب املتقدين اليت حتتوي على فوائد مجّة مقدمات املعاجم فهي حتتوي  ،وغّيمها 

 هذا ومقدمات  « :قال حلمي السيد أبو احلسن ّية متنّوعة ، خاصة يف الّلغة العربية فوائد علمعلى 
عليها  من منهج وملا فيها من أسس علمّيةعلم وملا حتتويه من ة بالدراسة ملا تشتمل عليه املعاجم كفيل

نها ت حمل رهتا كانت مقدمة كّل معجم مواملعاجم العربّية القدمية على كث 2  »بناء املعجم العريب 
جديدا مل يسبق إليه ، ومن هذه املقدمات اليت كانت هلا األثر الكبّي على من تالها ممن ألفوا  علماً 

فقد كانت باكورة هذا املنهج ، وكان هلا الفضل على من أتى " العني للخليل "يف املعاجم مقدمة 
على " العني " إن مقدمة  « :براهيم السامرائي فيها بعلوم مل يسبق إليها قال ا ، فقد أتىبعدها 
أول مادة يف علم االصوات دلت على أصالة علم اخلليل وأنه صاحب هذا العلم ورائده  إجيازها
بعد  إالّ يف هذه املقدمة بواكّي معلومات صوتية مل يدركها العلم فيما خال العربية من اللغات و .االول

 3  » .قرون عدة من عصر اخلليل
من  صوتخمارج احلروف،حيث بنّي خمرج كل  د اليت بّثها اخلليل يف مقّدمتهوائومن الف            

ُر احَلر فَ وإَّنا كان َذواقُ  « :اخلليل  العربية إذ يقول صواتاأل َتُح فاُه باأللف  مث يُظ ه  . ه إ ي اها أنّه كان يَ ف 
، َفَجعَ  ، اع ، اغ ، فوجد العني  ادَخَل احلروف يف احلَل ق  ، اح  ، ات  لَها أّول الكتاب  مثّ ما قَ ُرَب حنو اب 

  .منها األرفُع فاألرفع حىت أَتى على آخرها وهو امليم
َعَها         َوَجدتَ  امهمَ ، فَ  فانظُر  إىل ُحُرو ُف الكلمة  . فإذا ُسئ َلَت عن كلمة وأردَت أن تعر َف َمو ض 

                                                   
 .169ص.ينظر املرجع السابق   1
 .43م،ص2112-ه2344مقدمات معاجم األجبدية حىت هناية القرن الرابع اهلجري، حلمي أبو احلسن،جامعة األزهر ،كلية اللغة العربية،  2
 .21،ص2جإبراهيم السامرائي، دار الهالل ، و مهدي المخزوميمقدمة حتقيق كتاب العني ،  3
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ا، ب، ت، ث، فوضعها على وقل َب اخلليل  .منها واحداً يف الكتاب املقد م فهو يف ذلك الكتاب
 -ص، س، ز -ج، ش، ض،  -ق، ك -ع، ح، ه ، خ، غ، : قدر خمرجها من احللق وهذا تأليفه

 1  » ء-و، ا، ي -ف، ب، م -ر، ل، ن -ظ، ث، ذ -ط، د، ت
وذلك أنه وجد حرف " العني "    ب هذا الّنص نستفيد سبب تسمية اخلليل معجمهفمن خالل       

  رّتب معجم و،ورتّبها الصواتمن خمارج ا توّصل إليهوكذلك ما  وأدخله،لق حروف احلالعني أقوى 
 .عليها
 "تاج العروس"، فمقّدمة يف مقّدمة معجم العني كما أّن الفوائد يف مقّدمات املعاجم ال تنحصر         

تزخر بالفوائد حول اللغة العربية وخصائصها وهل هي توقيفّية أم  (ه2213ت)ملرتضى الزبيدي 
ترتيب فيها عن اليت كشف ( ه491ت)وكما هي كذلك مقدمة الصحاح للجوهري صطالحّية ، ا

 على ترتيب مل أسبق إليه« :إذ يقول اجلوهري جديد للمعاجم اللغوية والذي عرف برتتيب القافية
 .املتناثرة يف مقدمات املعاجموغّيها من الفوائد   2  » وهتذيب مل أغلب عليه

على االستفادة ممّا هو موجود فيها  وحرصاً مّناذكره من أمهية مقدمات املعاجم سبق  فانطالقاً ممّا      
البن العرب ملقّدمة معجم لسان  حتليليةدراسة "اخرتنا أن يكون موضوع حبثنا هو ، ئد و ُدَررمن فوا
ني وسنحاول يف هذا البحث أن نغوص ما أمكن يف هذه املقّدمة ، وأن نكشف عن ماّ حتمله ب" منظور

 .سطورها من موضوعات متنوعة لكي نستفيد ونفيد قدر اإلمكان
 
 

 
 

                                                   
 .31ص ، 2املرجع نفسه ،ج  1
 .44،ص2م، ج2918-ه3،2318أمحد عبد الغفور عطا،دار العلم للماليني ،بّيوت ،ط: الصحاح ، أبو نصر اجلوهري ،تح   2



 

 

للُالفص
َّ
ُ:األو

ُعجمهُمُوُوراِبـنُمنظ
لسانُالعربُِ
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 لسان العربمعجمه ابن منظور و : الفصل األول

 ترجمة ابن منظور : المبحث األول

 نسبه اسمه ولقبه و :ولاألالمطلب 

 من هذه الرتاجم ترمجة السيوطي له و ّي من املؤّرخني لقد ترجم البن منظور عدٌد كب             
قة بن منظُور ببن َأمحد ابن أيب القاسم بن ح -وقيل رضَوان  -م بن َعلّي رّ   مد بن مكحم« : إذ يقول 

ن َصار ّي اإلف ر يق ي ال مص ر يّ    1» .َوع ن ده تشيع ب اَل رفض ...فضلمجال الّدين أبو ال   األ 
 اختلف عدد من املؤرخني يف اثبات تسلسل أجداده ويف ألقاهبم ، غّي أنه كما أنّ              

وهو ما يُغنينا عن اخلوض يف هذا اخلالف بني " لسان العرب"ابن منظور قد ذكر نسبه يف معجمه  
اليت فتحها  -املغرب العريب-باملغرب " ةجرب"عند ذكره لقرية معجمه يقول ابن منظور يف إذ املؤرخني، 
هذا هو جدنا األعلى من األنصار، كما  بن ثابت رويفع  « -رضي اهلل عنه- نصاري ثابت األ رويفع بن

م أيب احلسن علي بن أمحد بن أيب القاسم بن حبقة بن رّ  رأيته خبط جدي جنيب الدين ، والد املك
بن جابر رحان رة بن كامل بن س  بن سلطان بن كامل بن قُ  امٍ يَ حممد بن منظور بن معاىف بن مخّي بن ر  

ابن منظور يرجع اىل رويفع بن ثابت الصحايب  فَنسبُ   2.»فاعة بن جابر بن رويفع بن ثابتبن ر  
رويفع بن ثابت بن سكن بن عدي بن حارثة « إذ قال -رمحه اهلل-ترجم له بن عبد البَ رِّ  الذياجلليل 

سنة طرابلس ية على ه معاو رَ وأم  . سكن مصر واختط هبا دارا. األنصاري،من بىن مالك ابن النجار
مات : يَقالُ .  ودخلها، وانصرف من عامهطرابلس إفريقية سنة سبع وأربعنيست وأربعني فغزا من 

 غاية الصحايب  ىلوبعد أن ذكر ابن منظور نسبه إ3   ».امات بربقة، وقربه هب: ويَقالُ . مبالشا

                                                   
. 231، ص 2،جصيدا -لبنان ،العصرية املكتبة ، حممد أبو الفضل إبراهيم،، جالل الدين السيوطي  بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  1  
 . 264، ص2، ج  ه  2323 ، 4ط ، بّيوت –دار صادر ،  ابن منظور،  سان العربل (ج ر ب)مادة  2
 .313ص،2جم ، 2992 -ه2322،  2البجاوي ، دار اجليل ، بّيوت ، ط  علي: االستيعاب يف معرفة االصحاب ، بن عبد الربِّ القرطيب ، تح 3
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عليهما -براهيم إمساعيل بن إ تابع نقل نسبه حىت بلغ به - رضي اهلل عنه - رويفع بن ثابت األنصاري

1.- عليه السالم -ىل سيدنا آدم ومنه إ -عليه السالم  -ىل نوح مث وصل إ  -الصالة والسالم
 فيه الكثّيفَنَسبه   

 .من الصحابة واألنبياء من األخيار
 

 مولده ونشأته : المطلب الثاني
     

ه كان  يف اليوم الثاين والعشرين من شهر بن منظور فقد ذكر الرتمجون له أنّ اأما تاريخ مولد         
ويكاد   2.م 2242وهو يوافق الثامن من شهر نوفمرب ( ه641)حمرم عام ثالثني وستمائة للهجرة 

يكون تاريخ مولده حمّل إمجاع لدى املؤرخني غّي أن الباحث حممد كرو قد خالفهم ، إذ يرى أّن 
 .3(ه621)وإَّّنا ولد يف سنة ليس هو التاريخ الصحيح ملولده ، ( ه641) تاريخ
 كتونسوقد نسب إىل عدد من البلدان   الصحيح،و كان مولد ابن منظور يف القاهرة على       

 ، وغّيه (ه831ت) ولد ونشأ مبصر ذلك أن تالمذته كشمس الدين الذهيبغّي أنّه  (.ليبيا)وطرابلس 
حممد بن « ذهيب يف ترمجة ابن منظوروهم من أقرب الناس له أّكدوا أنه ولد بالقاهرة ، إذ يقول ال

م بن أيب احلسن علي بن أمحد بن أيب القاسم القاضي األديب البليغ مجال الدين أبو الفضل ابن رّ  مك
 .، رضي اهلل عنه من ولد رويفع بن ثابت اخلزرجي األنصاري الرويفعي ،الصدر األوحد جالل الدين

تلميذه اآلخر علم الدين قاسم  و ذكر حنوه 4». هجريةولد بالقاهرة يف احملرم سنة ثالثني وست مائة 
حممد بن مك ّرم بن أيب احلسن  القاضي الرئيس أبو الفضل« :حيث قال( ه849ت )بن حممد الربزايل 

من ذرية رويفع بن ثابت اخلزرجي اإلفريقي األصل... علي
                                                   

 .263، ص2، ج ابن منظور،  لسان العربينظر  1
 .42حممد كرو ، دار املغرب العريب ، تونس ،صأبو القاسم لسان العرب ، مؤلف ابن منظورينظر   2
 .46-44،ص ينظر املرجع نفسه 3
-ه2311، 2حممد احلبيب اهليلة ، مكتبة الصديق ، الطائف ، اململكة العربية السعودية ، ط: معجم الشيوخ الكبّي ، مشس الدين الذهيب ، تح  4

 .211ص  2م ، ج2911
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فهذه شهادٌة من كبار ثقاة  .»1ولد سنة ثالثني وستمائة يف احملرم بالقاهرة وهبا تويف... مث املصري 
فما هو " قفصة " وأما َمن  َنَسَبه إىل تونس وبالتحديد مدينة . احملقِّقني تُثبت مكان مولد ابن منظور

تونس -نسبة إىل إفريقّية" اإلفريقي"إالّ َوّهٌم وقع فيه بعض الباحثني وَسَبُبه أّن ابن منظور يلقب ب  
 تونس على هذا اللقب ، وقد أوضح ذلك الباحث حممد كرو  فاعتمدوا يف ن سَبتهم له إىل -حاليا

أي -أما اجلد  األدىن جنيب الدين أبو احلسن علي اخلزرجي فقد ولد يف باجة اإلفريقية  « : يقول إذ
باإلفريقي نسبة إىل املنطقة  -بعد النزوح–ولكنه مات يف القاهرة إذ نزح إليها فُنع ت  -باجة التونسية

فظن املرتمجون أن لقب االفريقي هو ملؤلف ... مث أطلقوا اللقب على حفيده بالتبعة اليت جاء منها ،
وأما ن سَبته لطرابلس الغرب فليس   2» . لسان العرب بينما هو جلده فقط إذ هو النازح اىل القاهرة

َ قضاء طرابلس أهي طرابلس  غّي أن املرتمجني له مل حيّددوا ،3فيها دليل إالّ ما ذُكر يف ترمجته أنه ويل 
وأغلب الظن أهنا طرابلس الشام ذلك أن ابن منظور قام برحلة إىل دمشق . ؟ الغرب أم طرابلس الشام

وعاد معه ، باإلضافة إىل أنه كان شافعّي املذهب بل ( ه614)و(ه612)رفقة السلطان قالوون سنة 
وكان من أعيان ...  « :لهأنّه كان من علماء الشافعّية بقو ( ه133ت) زيياملقر ذكر عنه تقّي الدين 

، فهذان دليالن قويّان  4 » الفقهاء الشافعّية ورؤساء القاهرة وأماثل كتّاب اإلنشاء ومن رواة احلديث
على أّن ابن منظور مل يُزر طرابلس الغرب ألن رحلته الثابتة يف كتب الرتاجم إَّنا كانت حنو الشام ،  

كون قاضيا يف بالد ليس فيها مذهبه الفقهّي سائدا ،كما أنّه كان شافعّي املذهب فكيف ميكنه أن ي

                                                   
 .14ص .منظور مؤلف لسان العرب ، حممد كرو بواسطة ابن    1
 .92-91املرجع نفسه ، ص  2
 .236،ص  2املنهل العذب يف تاريخ طرابلس الغرب ، أمحد النائب الطرابلسي ، مكتبة الفرجاين ، طرابلس الغرب ، ليبيا ، ج 3 

م 2998-ه2،2321طلبنان،بيروت، –الكتب العلمية محمد عبد القادر عطا،دار : لسلوك لمعرفة دول الملوك، تقي الدين المقريزي،تحا  4
 .388،ص2ج
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 ، وهي ترمجة علي بن سعيد املغريب الذي كد أن ابن منظور ولد بالقاهرةؤ هناك شهادة أخرى قاطعة تُ و 
يف ترمجته له  وكان مالزما له يف جمالسه إذ يقول  -والد ابن منظور –عاصر جالل الدين املكر م

هكذا أملى علي . احلسن بن أمحد بن أيب القاسم بن حبقة اخلزرجيجالل الدين مكرم بن أيب « :
فمن خالل ما مر     1» …نسبه يف منزله بالقاهرة ، وأخربين أن  أباه من باجة وولد هو بالقاهرة 

ذ كره من النصوص القاطعة  يت ضح جلّياً  أّن ابن منظور مصرّي املولد واملنشأ والوفاة حيث دفن يف 
 .القاهرة

ويف ختام هذا البحث عن ابن منظور وأصل انتسابه  ليس يل إال  أن أَنُقل ما ذكره أبو القاسم         
فإّن ابن منظور أنصاري خزرجي من حيث انتسابه  « :حممد كرو يف ختام حبثه عن ابن منظور إذ قال

 .إىل جّده األعلى رويفع بن ثابت األنصاري دفني البيضاء من والية برقة
كما –نسي من حيث انتساب جّده األدىن جنيب الدين أيب احلسن علي اخلزرجي ، والذي وهو تو  

 .قد هاجر إىل القاهرة من مدينة باجة األفريقية -يعرتف ابن املكرم
 . من حيث والدته ونشأته ومدفنه -دون شك-وهو مصري

ــوره وثقــــافتــــه وبلســــانه عــربي بـــشـعـ: ومن حيث جوهره وعطاؤه  –قبل ذلك وبعده  -ولكنه         
 2»  .!! وتراثـــــــه وانــتمــــائـــــه

و أما نشأته فقد ترىب يف أسرة علمية كان معظم أفرادها من أهل العلم ، فَجد ه أبو احلسن         
ين ، والشك أن إضفاء هذا اللقب عليه يدل على مكانة يف العلم والد" جنيب الدين "علي امللقب ب    

، وأما والده جالل الدين املك ّرم 3فهذه األلقاب عادة ما تطلق على من كان يتوىل القضاء أو الكتابة
فكان من أهل الفضل والعلم يف زمانه وقد ترجم له العديد من املؤرخني منهم الذهيب و مما قاله 

األنصاريلدين أبو املعز الرئيس جالل ا. رضوان بن أمحد بن أيب القاسمم بن أيب احلسن رّ  مك « :فيه

                                                   
 .422م، ص2981حسني نصار،طبعة دار الكتب،: النجوم الزاهرة يف حلى حضرةالقاهرة،علي بن سعيد املغريب ، تح 1
 .16ابن منظور مؤلف لسان العرب ، حممد كرو،ص  2
 .23-24املرجع نفسه ، ص ينظر   3
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ولد بالقاهرة يف صفر  ... الرويفعي، من ولد رويفع بن ثابت صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
والفضل والتقدم وكثرة  وكان أحد املشايخ املشهورين باألدب ... مخسمائةو  ومثاننيسنة اثنتني 
وهو والد الرئيس املسند مجال الدين  وكان ذا َحظ َوٍة وحشمة ،... عند الدولة وتقدم احملفوظات،

فهذا النص يثبت مكانته العلمية العالية، كما أّن جمالسه كانت عامرة إذ كان حيضرها   »  1حممد
الفضالء واألدباء والعلماء وهو ما يرويه لنا ابن منظور عن جمالس أبيه واليت كان حيضرها هو كذلك 

وهتافت األدباء . لوالد رمحه اهلل أرى تردد الفضالء إليهوكنت يف أيام ا...« :فقد أورد عنها ما يلي
م وأنا يف سن ه  ت  لَ يف مجُ  يِّ س  ب  بن يوسف بن أمحد التيفاشي العَ  الشيخ شرف الدين أمحدورأيت . عليه

فهذا النص دليل صريح على منزلته األدبية  2». قونهوال أشاركهم فيما يل. قولونهالطفولة ال أدري ما ي
الفضل ع عنده ويرتّدد عليه أهل العلم و  كان حيظى هبا بني أقرانه كيف ال وهو الذي جيتموالعلمية اليت

أحد األذكياء واحلفاظ « بأنه كان( ه192ت)،كما وصفه املؤرِّخ  التونسي حممد بن َعَزم واألدب
  3 «.الفائقاألدباء، وله الشعر 

 وأنشدين املذكور «: ن وال د ه إذ قالومن هذا الشعر ما نقله الصفدي عن ابن منظور ع            
 : 4 ألبيه الك  ّرم -ابن منظور-
 اينَ ر  د  تَ َوَصدُقوا ب ال ذ ي أَد ر ي وَ ... م ه  نِّ ظَ وا ف يَنا ب  مث  أَ  د  قَ  الن اسُ  

 اونَ ن  ظُ َما ف يَنا يَ  قَ قِّ ب َأن حنَُ ... م هل   يف  َتص د يق قَ و   ك  ر  َماَذا َيضُ         
ًدا ث َقة  لك  مَح  ي وَ ل  مَح             إ مث  الورى ف يَنا ن  م   لُ مج َ ب ال َعفو أَ ... َذنبا َواح 

 
                                                   

-ه2324عمر عبد السالم التدمري،دار الكتاب العريب ،بّيوت ،: شاهّي واألعالم ، مشس الدين الذهيب، تح تاريخ اإلسالم ووفيات امل  1
 .298،ص38م،ج2994

 . 2ه ، ص 2291، 2، ابن منظور ،مطبعة اجلوائب، قسطنطينة ،طنثار األزهار يف الليل والنهار  2
 .21حممد كرو ، ص لسان العرب ،مؤلف طوطة دستور األعالم ، عن ابن منظور خم  3
 

 م،2111-ه2321أمحد األرناؤوط و تركي املصطفى،دار إحياء الرتاث، بّيوت،: الوايف بالوفيات ، صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تح 4
 .41-48،ص3ج
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 أَن شدين َلُه أَي ضاو       
ُهم أَ ... ت مَ م  صَ ا وَ أمرً  م ف يَنا الن اسُ ه  وَ ت َ        ن       َوقُ ُلوب سٌ فُ ن   على َذاك م 
  وب    ا َعَلي ه  ذنُ   ينَ   واله ف      ألق   ...هم  وظنوا َوبَعض الظ ن إ مث  وَكل         

 ونت  وبُ  ةً ر  ا مَ    َ ين  اإل  مث  ف   نَ   م      ... م هُ حيَ ر  نُ م ل   هُ ن  ظَ  ق  قِّ حَ   نُ  الَ    عَ ت َ        
 .1ه633و تويف الوالد جالل الدين املكّرم يف سابع عشر رمضان سنة 

 كانت تعرف هبا أسرة ابن منظور وعلى نسبهم ومما يدل على املكانة العلمية العالية اليت         
يف رثاءه البن منظور، إذ يقول يف ( ه833ت)الشريف  ما َنَظَمه أثّي الدين أبو حيان األندلسي 

 : 2إحدى قصائده
 
 
 
 
 
 

وبالرغم من هته املكانة اليت كان حيظى هبا ابن منظور إال  أنّه مل يسلم من الكثّي من الطعن يف      
 على أنه كان مولعاً رضاع...  « :  (ه839ت)رييف شخصه ويف أخالقه خاصة إذ يقول عنه العم

ومل يسبق أن  3  »الكأس ورضى  الكاعب العروس وواىل الّتتار حني غلبتهم،وجرى معهم يف حلبتهم 
 ، وال يدرى من أين استقى العمري هذا الكالم ، وال يوجد تعليقيف ابن منظور قيل مثل هذا الكالم 

                                                   
 .291، ص 38تاريخ االسالم ووفيات املشاهّي واألعالم ، مشس الدين الذهيب ، ج ينظر 1 

 .وريقصد مجال الدين بن منظ* 
 .222م،ص 2969-ه2411، 2، بغداد ، ط  مطبعة العاينأمحد مطلوب ، خدجية احلديثي ، : ديوان أيب حيان األندلسي ، تح   2
 .211عن ابن منظور مؤلف لسان العرب،حممد كرو،صخمطوطة مسالك األبصار يف مماليك األمصار، أليب فضل شهاب الدين العمري ،  3

 م   ن ُأس    َرٍة بَ    ذ وا ال      َوَرى                 ب ُسم      ر ه            م  والَقض           ب  
طَ      ان  األُلَ     ى                 مُس               وا ب   أَن َص       ار  الن ب      ي أَ   ب  نَ      اُء َقح 

  فَ يَ    اهَل  َ       ا م         ن  ُأس            َرٍة                   ش  َ         ر يَف     ةٍ يف  الَنس َ          ب  
 اأَلَدب   إ ن س      َ    اُن َعي             ن                    *      َلُه    م مَجَ       اهُلُ          م  مَج        
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يرتك اخلمر ال  المن كان  « :لعمري بقوله كالم او يف ردِّه على  أبو القسم حممد كر أفضل مما قاله   
 1  »، ومل يعرف عنه أنه بقي يف خدمة الّتتار يكتب مخسمائة جملداً من تأليفه 

 
 عصره: المطلب الثالث

 
 

عاش ابن منظور يف عصر برز فيه سطو املغول على العامل وعلى احلضارة العربية االسالمية          
يبدأ هذا  العصر بسقوط بغداد يف  « صة ،  وهو ما ذكره املؤرخون إذ يقول جرجي زيدان بصفة خا

، وينتهي بدخول العثمانيني مصر على يد السلطان سليم ه 636قبضة املغول على يد هوالكو سنة 
فكانت حالة العامل االسالمي يف هته الفرتة تشهد ا نقسامات كبّية بني  2  »ه 924الفاتح سنة 

كان العامل اإلسالمي منقسما إىل « :ا ويصف حسن إبراهيم حسن حالة املسلمني آنذاك بقولهدوهل
حّكامها بالتوس ع على حساب اآلخر، ومل يدرك هؤالء احلّكام خطر الغزو دويالت كثّية انشغل 

ملسلمني ومل يفكِّر حكام ا...ارة على الدولة اخلوارزمّيةاملغويل إالّ بعد أن أغار جيوش املغول اجلرّ 
فقد كانت ...املتنازعون يف إقامة حلف إسالمي يصّد التي ار املغويل اجلارف قبل أن يستفحل خطره

اجلزيرة ومصر ومعظم بالد الشام حتت سلطان خلفاء صالح الدين األيويّب، ولكن انقسام الدولة 
ت الصليبّية اليت  وهتديد الدويال...  ه623األيوبية بعد وفاة امللك العادل أخي صالح الدين سنة 

لذاك مل يكن سقوط بغداد سنة .... كانت ال تزال  قائمة يف سوريا وفلسطني لسوريا ومصر،
 3  »حدثا مفاجئا، وإَّنا كان نتيجة لضعف العامل اإلسالميم 2231-ه636

د عاىن لقد مّرت احلضارة العربية يف هذه الفرتة احلرجة مبرحلة   مل يسبق أن مر ت مبثلها ، فق         
املسلمون يف هذه الفرتة أشّد العناء وذاقوا الويالت بسبب وحشية املغول ، فقد وصف املستشرق

                                                   
 .211ب ، حممد كرو، صابن منظور مؤلف لسان العر   1
.222،ص 4تاريخ اآلداب العربية ، جرجي زيدان، دار اهلالل ، ج   2  
 . 241-229،ص 3،ج 21تاريخ اإلسالم الّسياسي والّديين و الثّقايف واالجتماعي ، حسن إبراهيم حسن ، دار اجليل، بّيوت،ط  3
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بني  م م نال يع ر ف االسال « :حال املسلمني أثناء الغزو املغويل بقوله"  سّي توماس أرنولد"الربيطاين 
، فلقد انسابت جيوش جنكيز  و الويالت َخطباً أشّد هوالً من غزوات املغول  ما نزل به من اخلطوب
قُ َنن اجلبال ، واكتسحت يف طريقها احلواضر اإلسالمية ، وأتت على ما يف خان انسياب الثلوج 

كان هلا من مدن  ّية وثقافة ومل يرتكوا وراءهم من تلك البالد سوى خرائب وأطالل بال  ّية وكانت     
فهذه حال   1»ئق الَغن اء و املروج اخلضراء القصور الّضخمة احملاطة باحلدا  فيها قبل ذلك تقوم

املسلمني آنذاك ، وأّما  اللغة العربية وآداهبا فكادت أن تنمحي ، وذلك لندرة الكتب و غياب 
للمكتبات ،فأكثر املكتبات والكتب أصاهبا الت  َلُف إما غرقاً أو حرقاً أثناء الغزو املغويل ،  فقد َأحَرَق 

و غّيها ، كما أَتَلَف هوالكو الكتب يف بغداد ، غّي أن العربية  نيسابور ارا والتّ  تار املكتبات يف خب
كما     2.بقت صامدة ألهنا كانت و ما زالت  لغة الدين وكانت كذلك لغة السياسة يف أغلب الدول

كان للعلماء دور كبّي يف احلفاظ على العلوم الىت كانت قبل الغزو املغويل ، وجند جرجي زيدان يُرجع 
حيث تكاثرت املدارس يف مصر والشام  الفضل يف هذا للمدارس اليت أنشأها العلماء يف هذه الفرتة ،

على اخلصوص ، حىت صارت تُعد باملئات ، وأمّهها يف القاهرة ودمشق ، واختلفت املدارس عندهم 
ا وخترج يف هذه املدارس طائفة من العلماء، كما تكاثرت يف هذ... حسب املذاهب و األغراض

  3.العصر املوسوعات واجملموعات واستكثروا املعاجم يف مؤلفاهتم
لقد كان لعلماء العربية الس بق يف هته الفرتة فقد بَرَزت العلوم العربية أكثر من غّيها من العلوم ، وقد  

تكاثر االشتغال يف الّلغة « : عد  جرجي زيدان ابن منظور من هؤالء العلماء الذين برزوا إذ يقول
علومها يف هذا العصر وإن كان اشتغال علمائها يف الشروح ، ولكن مؤلفاهتم ال تزال شائعة وعليها و 

  » 4 ...صاحب لسان العرب غ  ب  نـ  ويف هذا العصر . املعو ل حىت اآلن والسي ما املعاجم

                                                   
 .243املرجع السابق، ص   1
 .223-222، ص 4، جزيدان تاريخ اآلداب العربية ، جرجي ينظر  2
 .223-223، ص 4، ج املرجع نفسه ينظر  3
 .232، ص 4، ج املرجع نفسه 4
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 .مكانته العلمية ومؤلفاته: المطلب الرابع 

  ةالعلمي  مكانته:       

    
العلم وسعة االطالع واحلفظ وقد ب، فقد متيز  ابن منظور شامة بارزة بني علماء عصرهكان       

ومن ،  بةوالكتا،  والتاريخ،  والنحو، كان عارفا باللغة  « :ترجم له تلميذه الذهيب فقال عنه
كما كان ابن منظور شغوفا بالكتابة ال ميّلها واشتهر  » 1 مك، وعلوم احلديث للحا  موعه السّيةمس

وكان قادراً على الكتابة ال ميل من  « (ه863ت)الطِّوال فقال عنه الصفدّي باختصار الكتب 
وزّوق  ، اختصرهال أعرف يف األدب وغّيه كتاباً مطوالً إال وقد . ، وال يويّل عن مناصلتها مواصلتها

 2 » هعمهته بذلك يف بُ ر د الزمان وشيوكانت  ،البديعةتفرد هبذه اخلاصة  ،واعتصره ،عنقوده
جعله من أضخم "  لسان العرب"كتابه   فَ اختصار الكتب إالّ أنّه ملا أل  وبالّرغم من أنّه اشتهر ب  

 .ل مع كتب غّيهخيتصره كما فعالكتب حجما ومل 
ن َشاء فخ، اليَ لها أن يتبو أ مناصب عُ حتّ مكانته العلمية اليت ا  لته كما أه           يل وَ و دم يف  ديَوان اإل  

  أبياتاً  وروى له الصفدي  بالشِّعر والن ظم  اشتغلكما  ،3ء طرابلس، وََكاَن َصدرا َرئ يساَقَضا
 :يقول فيها 

 امامَ ل   كَ     يي َيدَ   ف   هُ   ب  َوقَ لِّ  ض       ر إ ىَل األَ  ي إ ذا أَتَاكَ   اب  تَ    ع كضَ                
 ا مو أَ    َ        ت نَ هُ   تُ   ع      ضَ وَ  د     قَ  لٌ   قبَ         ه       ي  بَ  ان  ي جَ     َوف ه    م  ى َخت    َ لعَ ف َ              

                                                   
 .211، ص 2معجم الشيوخ الكبّي ، مشس الدين الذهيب، ج 1
 .282، ص3م،ج2991-ه2،2321لبنان،ط–،دار الفكر املعاصر،بّيوت صالح الدين خليل بن أيبك الصفديأعيان العصر وأعوان النصر ،  2
 .231،ص 2ينظر بغية الوعاة ، جالل الدين السيوطي ، ج 3
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 1ي إذا َماام  سَ التَ ب    ي كَ ف  كَ َو  ضَ        ر  ي هبَا ُمَباشَرة األَ د  ص  َكاَن قَ        
عة وس،وحد ة ذكاءهل إليها إال  من كان يف مه  ته،لة ال يصلقد بلغ ابن منظور من العلم منز            

د على مكانته أبياتًا ُتؤكِّ ( ه833ت) وقد قال فيه الشاعر أبو حيان األندلسيفظه وقوة ح  ،اطِّالعه
 : 2وقيمته العلمية إذ يقول

 ث  اد          َ حب   يه     ف   سَ     ي     لَ  ميٌ د  قَ  دٌ    جَم  وَ       راسٌخ  ل  ض  الفَ  ة  احَ ٌم يف سَ دَ قَ  هُ لَ           
 ث  ار  وَ  ّي  ىل خَ إ   وثٍ رُ و  مَ  ّي   خَ  ن  م  فَ             ر  اب  كَ   عدَ كابراً بَ   مٍ ل  ع   ةُ بَ س  ن  وَ       
 ث  وار  الكَ  وب  طُ اخلُ  ريف  ص  تَ ب   يمٌ ل  عَ          هاَ ينُ م  أَ  وك   ُملُ ال ار  رَ س  أل َ  يظٌ ف  حَ       
 ث  ف   ا   أبناُء يَ  الكُ     م  األَ  ه    ب   ت  اهَ    بَ وَ       هاَ رُ أز   واشتد   انُ طَ ح  ت قَ رَ خَ تَ اف    ه  ب        
 ث  اك  وَ    ي املاد  وَ       الغَ  رِّ الغ   نَ م   ثٌ ل  مُ         م  ر  كَ ابُن مَ  هُ ل  حَ  د  ثاً قَ دَ جَ  ىَ قسَ       
  ث  اع  و األ ان  سَ احل   يد  ى الغ  دَ ذٍر لَ عَ ل         ًة يمَ ق  مُ  ال  مَ اجلَ  حُ و رُ  ت  حَ رَ ب َ  الَ وَ       

 
   فاتهمؤل:   

من  اً كثرة التأليف واختصار الكتب فرتك خلفه عدداً كبّي عن ابن منظور   فَ ر  قد عُ ل            
َأن ه رَ خب َ أَ  ( ه832ت)أبو بكر  قطب الّدين ابن منظور  َوَلد ،  وقد روى الصفدّي أنّ  الكتب

َطِّه  مخس ماَئة جُمَلد فه مل يصلنا ، كل  هذا اجلهد العظيم والعلم الغزير الذي خل  3َوال ده َماَت َوترك خب 
 :، وقد ذكر حممد كّرو مؤلّفات ابن منظور وهي كاآليتمنه إالّ القليل 

:القسم األول مجع فيه اآلثار املطبوعة البن منظور وهي

                                                   
 .48، ص 3ن ج الوايف بالوفيات ، صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي 1
 .242ص  ديوان أيب حيان األندلسي، 2
 .48،ص3ينظر الوايف بالوفيات،صالح الدين بن أيبك الصفدي، ج 3
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 آثاره املطبوعة: 

 : لسان العرب .2
 وهو أشهر مؤلّفاته، وسيأيت احلديث عنه الحقا   

 
 :والتهاين  واألخباركتاب خمتار األغاين  .2
، طبع ورتّبه على حروف املعجم  (ه434ت)خمتصر لكتاب االغاين لألصفهاينوهو      

، فخرج الكتاب يف م 2966-2963الكتاب حتت إشراف وعناية طه حسني بني عامي 
 .جملدات مثانية

  :نواسأخبار أيب   .4
، وهذا م2932، طبع الكتاب كامالً يف العراق سنة يف جزئني يقع كتاب هذا ال    

 .ن اجلزء الثالث من خمتار األغاين السالف الذكرالكتاب منتزع م
 :ليل والنهار نثار االزهار يف ال .3
،و هو اجلزء الوحيد املطبوع م 2111-ه2221طبع مبطبعة اجلوائب باآلستانة عام     

 ".سرور النفس"واآلستانة من كتاب 
 : سرور النفس مبدارك احلواس اخلمس  .3

من تأليف "  واس اخلمس ألويل األلبابفصل اخلطاب يف احل"اختصره من كتاب     
، وكان االصل يقع يف أربعني جمّلدا، ولكن ابن منظور اختصره أمحد بن يوسف التيفاشي 

 .يف بّيوتم 2911 ان عباس عاموقد طبعه إحس ر جملداٍت،يف عش
خمتصر تاريخ دمشق البن عساكر  .6
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ومّت ن جزءا، ابن منظور يف تسعة وعشريجملدا كبّيا ، واختصره مثانية وأربعني أصل الكتاب يف      
  1 .ن جملداً يطبعه يف دمشق وجاء كما وضعه ابن منظور يف تسعة وعشر 

 
                    .خطوطة أّما القسم الثاين فقد خّصصه آلثار ابن منظور امل        
 آثاره املخطوطة : 

 :جاهليةً  تواريخ الشعراء إسالماً و .2
 624بن منظور ، ومنه نسخة يف مكتبة بلدية اإلسكندرية رقم ح أن يكون الرج  يُ      

 .233ف  مصور مبعهد املخطوطات
 : هتذيب اخلواص من درة الغواص .2

 .أصله للحريري وقد هذبه ابن منظور ورتبه على حروف املعجم           
 :خمتصر مفردات ابن البيطار  .4

-ه633ؤلف فرغ منه عام كثرها من خط املأ,نسخة منه يف املكتبة التيمورية توجد 
 .م2236

 :لطائف الذخّية يف حماسن اجلزيرة .3
 .جد خمتصره يف اآلستانة، مكتبة ويل الدينو واألصل البن بسام ، وي

 : خمتار الطبقات الكبّي البن سعد .3
 .يوجد منه اجلزء األخّي فقط ، وتوجد نسخة منه يف القاهرة بدار الكتب 

 : خمتصر ذيل السمعاين على تاريخ بغداد .6
 .للخطيب البغدادي ويوجد يف لندن وكمربدج

خبار املذاكرة و نشوار احملاضرةخمتصر أ .8

                                                   
 .31-33كّرو، صلسان العرب ، حممد   مؤلف ينظر ابن منظور 1
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 .منه ورقتان ضمن جمموع يف مكتبة األمربوزيانا مبيالنو       
 :خمتصر كتاب احليوان للجاحظ  .1

وتوجد منه نسخة يف مكتبة األسكولاير وهي خبط املؤلف وقد فرغ منها 
 1.ه691سنة

 
عت من خالل اآلثار مجُ  وهذه لآلثار املفقودة حممد كرو القسم الثالث فقد خّصصه  أما            

 .ونقلت هذه الكتببن منظور الاملصادر اليت ترمجت 
  املفقودةآثاره: 

 .خمتصر زهر اآلاداب وأصله للحصري أيب إسحاق القّيواين  .2
 .خمتصر يتيمة الدهر للثعاليب  .2
 .خمتصر نشوار احملاضرة للقاضي التنوخي .4
 .هن عبد ربخمتصر العقد الفريد الب .3
 .خمتصر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .3
 .خمتصر ذيل تاريخ بغداد البن النجار .6
 . خمتصر صفوة الصفوة البن اجلوزي .8
 .وهو من تأليف ابن منظور كان ابن الفرات ينقل منه يف تارخيه:ذخّية الكتاب  .1
 2.تذكرة اللبيب ونزهة األديب .9

                                                   
 .32-31املرجع السابق ص   1
 .33-34ص ،نفسه ينظراملرجع  2
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 .خه ايشم: المطلب الخامس  

والده اليت كان يعقدها فقد كان حيضر جمالس ،  ه يف طلب العلم منذ الصغرتبدأ ابن منظور رحل     
كان ا ذكرنا ذلك سابقاً،ومن أبرز من  واألدباء كمأيت إىل هذه اجملالس عدد كبّي من العلماء يف بيته وي

جالل الّدين والده  كانل مشاخيه  ا فأوّ إذً التيفاشي، بن يوسف ،شرف الدين أمحدحيضر تلك اجملالس 
أّما بقية املشايخ الذين تتلمذ عليهم فقد   شرف الدين أمحد بن يوسف التيفاشي وكذلك  كّرمامل

ود  « :هقولله بذكرهم الذهيب يف ترمجته  ُحُضورًا، َوم َن اب ن  ال ُمَقّي  ، َواب ن   َومسَ َع م ن  ُمر َتَضى ب ن  َأيب  اجلُ 
 ، ِّ الط َفي ل  ، َوال َعَلم  الص ابُوين  يل يِّ   1 » َويُوُسَف ب ن  ال َمخ 

 .وفاته: المطلب السادس   
وبلغ من الع لم  ، ومَجََع، ث، َوحد  رَ م  عَ ف بعد أن عاش ابن منظور عمراً طويال كّرسه للعلم          

بلغة د من الكتب واملؤلّفات فخّلف خلفه العدي وحيد زمانه وفريد أوانه ،فكان  مل يبلغها غّيه،مرتبتاً 
 شعبان سنةشهر  يفو أم ا وفاته فكانت ،  2َمىبالعَ حيلته يف آخر  أصيب ، مخس مائة جملدا

3.م2422/ه822

                                                   
 .211،ص 2معجم الشيوخ الكبّي ، مشس الدين الذهيب، ج 1
 .211،ص8، ج2112، ماي 23األعالم ، خّي الدين الزركلي ، دار العلم للماليني، ط  2
 .211،ص 2معجم الشيوخ الكبّي ، مشس الدين الذهيب، ج ينظر  3
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 معجم لسان العرب : ث الثاني المبح

 التعريف بمعجم لسان العرب : المطلب األول 

ملا حيمله  العربية،ثامن أحد أهمِّ املعاجم استقبل آخر القرن السابع والعقد األول من القرن ال          
 جلمال الدين حممد "  لسان العرب"ذلك املعجم هو  زاخرة،هذا الكتاب من ماّدة علمية قّيمة 

 . فريقي بن منظور اإل

ويُعد  هذا الكتاب من أفضل الكتب اليت ُصنِّفت يف العلوم العربية ،ذلك أن ابن منظور          
شتات العربية وحصر أكرب عدٍد من أصول كلماهتا حىت ال تضيع ، وذلك  حاول من خالله مجع

 :1باالعتماد على جمموعة من  الكتب اليت استعملها كمصادر وهي مخسة كتب

 (.ه481-ه212)هتذيب اللغة لألزهري حممد بن أمحد اهلروي أبو منصور  -

 (.ه491-ه442)الصحاح للجوهري امساعيل بن محّاد أبو نصر  -

 (.ه331-ه491)بن سيده أبو احلسن احملكم ال -

البن األثّي جمد الدين املبارك بن حممد بن عبد الكرمي بن الواحد يف غريب احلديث النهاية  -
 .(ه616-ه333)الش يباين 

(.ه312-ه399)اهلل بن حممد املقدسي أبو حممد  على الصحاح لعبد حواشي ابن بري -

                                                   
.292-292م،ص2992-ه2322، 2جم املعاجم العربية ، يسرى عبد الغين ، دار اجليل ، طمع  1  
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ّدة معجمه على منهج اجلوهري يف صحاحه؛أي أنه اعتمد وقد اعتمد ابن منظور يف ترتيب ما           
الشواهد نظام القافية يف ترتيب املواد ، أما بقية املصادر فقد اعتمدها يف مجع ماّدته وكذلك مجع منها 

ومتثل  « :ومتثل هذه املصادر مدارس لغويّة متنوعة يقول حممود الطناحي .القرآنّية ، واحلديثّية،وغّيمها 
املدرسة األوىل متثل ترتيب املواد اللغويّة : اخلمسة ثالث مدارس يف التأليف  املعجميي  هذه املراجع

واملدرسة من هذه الكتب التهذيب واحملكم ، وميثّلهاروف ،وهي مدرسة اخلليل بن أمحدوفق خمارج احل
منها باباً واألول ، واعتبار احلرف األخّي ( أصل االشتقاق)الثانية اليت ترتب املواد على اجلذور الّلغوية

فصال ، مع مراعاة الرتتيب األلفبائي بني حريف الباب والفصل ، وميثل هذه املدرسة الصحاح وحواشيه 
 1  »، وميثّلها النهاية ، واملدرسة الثالثة اليت ترتب املواد وفق األول والثاين والثالث

منها معجماً حيمل فوائد مجّة  فقد مجع ابن منظور يف معجمه مدارس معجمّية خمتلفة وأخرج        
 .مما جعله يف مقدمة الكتب اللغوية عند العلماء

                                                                                                             
 قيمة الكتاب العلمية  :المطلب الثاني

املعاجم وأفضلها ،فهو أكرب املعاجم حجماً فهو جمموع  من أجود" لسان العرب"يعد معجم         
القاموس "و" لسان العرب"يف عّدة جمّلدات وهذا ما قر َره أمحد فارس الشدياق يف سياق مقارنته بني 

 فإنّه ثالثون جملداً فاملاد ة اليت متأل يف القاموس صفحًة متأل فيه ... « للفّيوز آبادي إذ يقول" احمليط
 ملرتضى الزبيدي " تاج العروس"فهو ثاين أكرب املعاجم بعد معجم  2  »بل أكثر  أربع صفحات

                                   

                                                   
 .31،ص 4، العدد 2992مارس 2مقالة لسان العرب البن منظور،حممود الطناحي ،جملة اهلالل،   1
اصرة وقائع ندوة مائوية، أمحد فرس الشدياق،بطرس قراءة حتليلية ملقدمة الشدياع على لسان العرب،عبد العزيز الكيالين ، يف املعجمية العربية املع  2

 281م،ص2918-ه2،2318طم،دار الغرب اإلسالمس،بّيوت ،2916البستاين،ورينحارت دوزي ،تونس أفريل 
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أكرب املعاجم العربية ، أماّ  تاج العروسف 1و الذي حيوي حوايل مئة وعشرون ألف ماّدة (ه  2213ت) 
على مثانني ألف ماّدٍة وحتت كل ماد ٍة كثّي إن  اللسان يشتمل  « قوله اللسان فقد نُق ل عن الزبيدي

كّل هذا الكّم اهلائل    2 «.من املشتقات وهذه املشتقات من الصعب تعدادها يف اللغة العربية لكثرهتا
من املاّدة العلمية يدل على مشولية املعجم جللِّ لغة العرب فهو حيوي عّدة مصنفات يف داخله ويقول 

فهو يُغين عن سائر كتب اللغة ، إذ  « :عن قيمته العلمية ما نص ه عنه الشدياق يف معرض حديثة 
وإن كّنا ال نّتفق معه يف كونه يغين عن سائر كتب اللغة ، غّي أنه  3»  هي جبملتها مل تبلغ ما بلغه

،وتفسّي ،والفقهكتاب موسوعيٌّ ، فهو كتاب متنوّع املادة مَجََع فيه اللغة،والنحو،والصرف،واحلديث
    4.هو مرجع هام لكل باحث وخمتص يف مجيع العلومالقرآن ف

نصوص الباحثون ، وما أوردناه سلفاً من قد اتّفق عليها العلماء و إّن القيمة العلمية هلذا الكتاب       
على مكانة  ل  دَ لدليل على فضل هذا الكتاب على كتب اللغة وعلى كلِّ مشتغل بلغة العرب ، وال أَ 

رها أبو حيان األندلسي ط  د العلماء قدميهم وحديثهم من هذه األبيات اليت سَ هذا السِّفر العظيم عن
 :5إذ يقول" لسان العرب"يف مدحه ل    

  ون  ن فُ ي يف  كر  ف   تُ ه  ز  ن َ وَ ...  يث  ا  مَ ر  ض الا  يَ  الرِّ ي يف  اظ  أَجل ُت حلََ   
َ
 ث  اح  بَ امل

 وثاٍن وثالث   وب  كتُ مَ  ل  و  أ  ب  ... ه ل  كُ   لمَ ى الع  وَ موعاً حَ جَم   دتُ اهَ شَ وَ 

  ل  ي  لى ن َ عَ  يلٌ ل  جَ ...  لٍ ائ  ضَ فَ ل   عٍ ام  جَ  ن  م   هُ سنَ ا حُ يَ ف َ 
َ
 ث  اع  بَ  ف  عار  امل

                                                   
 .223،ص 2913،ديسمرب2املعاجم اللغوية العربية بداءهتا وتطورها ،إمييل يعقوب ، دار العلم للماليني ، بّيوت لينان،ط  1
 . 216امجها يف املكتبة العربية، عبد اللطيف الصويف، دار طالس ،دمشق،صاللغة ومع 2

.281قراءة حتليلية ملقدمة الشدياق على اللسان ، عبد العزيز الكيالين ،   3  
 .84:،ص2ينظر املعجمات واملعاجم العربية ، عبد اجمليد احلر،دار الفكر العريب، بّيوت،ط 4
 .241 -229صديوان أيب حيان األندلسي،   5
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 ثاح  بَ  بَ لَ ط  مَ وَ  اد  تَ ر  مُ  ةَ ايَ هن َ ... ى دَ فاغ تَ  عُ مج َ أَ  ب  رَ العَ  انُ سَ ل   ازَ حلََ 

 ث  اد  وَ ي احلَ اج  يَ و دَ لُ ا جَت  هَ ارُ وَ ن   أَ فَ ... اُضُه يَ ر   يِّ زهر  ألَ ل   ت  رَ ز هَ أَ  ه  ب  
 ث  اب  عَ  دَ ق  ن َ  الَ ا وَ وهَ رُ ع  ي َ  رَ س  كَ   الَ فَ ...  هُ احُ حَ ص   للجوهريِّ  ه  ب   ت  ح  وصَ 

 ث  ي  ا  عَ ل   ثٌ ي  عَ  يه  ا ف  مَ  هُ مُ كَ ح  مُ فَ ...  يدةٍ س ابنُ  م  ناَ األَ  نيَ بَ  ه  د ب  اَ سَ وَ 
 ث  اب  ضَ  ن  اث  رَ يف ب َ  ت  ل  قَ ت َ اس   احُ حَ ص   ...ال  ه  د  ق  ن َ ب   ت  ح  وبر  ابن بريٍّ وصَ 

 ب  ل  مثاَ الَ  ع  مسَ ب   ت  رَ ز  أَ  ت  ئَ ر  إذا قُ ...  ةٌ ايَ ّي هن َ ث  ابن األَ  ريِّ زَ وللجَ 
 ث  ائ  ثَ رَ  ن  وا م  نُ هَ و  أَ  د  ما قَ  ح  الَ ص  إ  ب  ...  م  بَ هُ ت  كُ   لَ ين مج  مجال الدِّ  ن  إ  وَ 
  .ث  اَئ  ثم األَ و  لُ العُ ب   م  ه  ي  لَ  عَ ىَب ر  أَ وَ ... م هُ دَ ن  ع   قَ رَ فَ ا ت َ مَ  يه  ف   عَ م  جتََ 

 

 دراسات حول لسان العرب : الثالث المطلب 

لقد احتّل معجم لسان العرب مكانة خاصة عند الباحثني املعاصرين ، وقد خصوه بأحباث           
ودراسات متنّوعة ، فمنها ما اهتم بتصحيح األخطاء والتصحيفات الواردة فيه،ومنها من أعتىن بإعادة 

الرتتيب األجبدي املعاصر ، وكان الغرض من كل هذه الدراسات تسهيل وتقريب املعجم ترتيبه وفق 
 :نذكر ملن أراد االستفادة منه ، ومن هذه الدراسات اليت اعتنت بلسان العرب

 
 :المحيط ليوسف خياط لسان العرب  .9

ترتيبه على كان منهجه يف هذه الدراسة هو إعادة ترتيب مواد لسان العرب ؛ فقام بإعادة         
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 ة اليت أقّرهتايمخّي ، وأضاف إليه املصطلحات العلحرف املادة األصلي األول ومتدرجاً هبا على األ

لسان " اجملاميع العلمية واجلامعات العربية وزّوده بصور وخرائط ، ومت إصداره عن دار بّيوت ، مساه 
 1".العرب احمليط 

 
                                                                                                : ماعيل الصاوي تهذيب لسان العرب لــــــ  عبد اهلل إس.7

ومّت طبع مخسة  ،  من خالل هذه الدراسة إعادة ترتيب الّلسان ليالئم حاجيات العصر احلديثأراد 
قف عن نشر ما بقي منه ومل يكتمل ومت التو . وما بعدها ه2433أجزاء صغّية من هذا التهذيب سنة 

ىل األخّي  كما اقتصر لّلسان ترتيبا ألفائيا من األول إنشره ، وكان هدفه من هذه الدراسة ترتيب ا
على ترتيب املواد ومل يرتب األلفاظ داخلها ، وكذلك حاول تصحيح بعض األخطاء الواردة يف لسان 

أمحد كتصحيحات    تعان بالدراسات اليت سبقتهالعرب و ذلك مبقابلة طبعة بوالق باملخطوطات واس
وقام بشرح العبارات واأللفاظ  تيمور باشا ، كما أضاف شواهد من الشعر وتفسّيات للقرآن ،

  2املبهمة
 
         :                                           تهذيب لسان العرب لــــ محمد النج اري .4

مبعجم لسان العرب ، فقام برتتيب املواد ترتيبا ألفبائيا، و لكنه مل اعتىن حممد النجاري هو اآلخر 
  أو روفها سواء كانت أصليةر إىل حيكتف بذلك بل رت ب األلفاظ داخل املواد ترتيبا ألفبائيا بالنظ

                                                   
 .333،ص2جم،3،2911دار مصر للطباعة ،ط، حسني نصار ،نشأته وتطورهينظر املعجم العريب   1
 .2،332ج، املرجع نفسهينظر  2
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 1.اء من القاموس احمليط وتاج العروسيمزيدة ،كما أضاف إىل الّلسان أش

 

 :لسان العرب لتوفيق داود قربان أمثلة من األغالط الواقعة في .3

ثنىت عشرة مقالة مابني َسَنيَت ة يف مقاالت يف عّدة أعداد بلغت القد مت  نشر هذه الدراس       
وكانت غايته إىل ذلك تنبيه الباحثني إىل التدقيق يف األخطاء . ( 2968جويلية  -2963جويلية )

   2.اعة املعجم كما ذكره هو يف بداية حبثه هذاد طباحىت يتجّنبها من أر ,دة يف لسان العرب ر الوا

وقد رّكز توفيق قربان يف هذه الت صحيحات على األخطاء الىت وقع فيها ابن منظور من جهة         
لع د ة  مفردات على غّي وجهها  هالتفسّي املعجمي لأللفاظ ، فتوفيق قربان انتقد ابن منظور يف تفسّي 

وقع رمحه اهلل  « :وغّيها من املالحظات إذ يقول توفيق قربان  دِّ ذاتهيف حَ أو أن  تفسّيها فيه غموض 
من إساءة الرتتيب وختليط التفصيل والتبويب ، و دسِّ احلشو الذي ال فائدة منه ،  فيما وقعوا فيه

ت واخلروج عن البحث اللغوي إىل الفقه والتأريخ والنوادر واأللفاظ اليت ال جير  أحد على قراءهتا بصو 
  » 3      عاٍل ، وكل ه مما ال عالقة له باللفظة املبحوث عن معانيها

ها نذكر مايلي توفيق داود قربانومن األخطاء اليت نب ه عليها     يح   :.وقام بتصح 

4"جهرته الشمس أسدرت بَصره ( "ج ه ر)ما َوَرَد يف ماّدة  .2.2      

                                                   
 .333،ص السابق ينظر املرجع  1
، 49، اجمللد2413رصف22-2963يوليو2، جملة اجملع العلمي العريب بدمشق،توفيق داود قربانن األغالط الواقعة يف لسان العرب،أمثلة م ينظر  2
 .321، ص4ج
 .322، ص4، ج 49اجمللد ،املرجع نفسه 3
 .232، ص 3بن منظور، جالسان العرب ، ( ج ه ر)ماّدة   4
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جيوز أن حيُزر الطالب لفظة .منها فكأنه مل يفسِّر فّسر لفظة بلفظٍة أصعب« :قال توفيق قربان    
 فعلى الدارس (  أسدر )ولكن ال سبيل إىل احلرز يف " الدارج فالن أجهر"جهرته الشمس من القول 

 .أن يطلبها يف سدر 

ال يذكر أسدر وال يكفي أنّه ذكر سد َر فهذا ثالثي و أسدر رباعي، فالواجب ( س د ر)يف و         
   1 ».كما ذكر أعلم مع عليم وأمرض مع مرض  (وقد استعملها يف جهر ) ر أن يذكر أسد

         ".   السكر نقيض الصحو( "س ك ر ) ما ورد يف ماّدة . 2.2  

  [ مطار نقيض الصحو وتلب د الغيوم نقيض الصحوهذا ليس تفسّيا ألن األ:]يق قربانقال توف        

ُر َثاَلثَةُ «  ُر الش  : والس ك  ُر الس لطان  ُسك  ُر املال  وُسك  َكرَُه  …باب  وُسك  ُر، ب الض مِّ، وَأس  ُم الس ك  س  َواال 
َرى ُع ُسَكاَرى وَسَكاَرى وَسك  م  َر الن  و م   …الش رَاُب، َواجلَ    2».إ َّنا َعىَن ُهَنا ُسك 

قائالعّلق          : توفيق قربان على هذا النص الذي أورده من اللٍّسان ٌ
 .ر شيئامل يفسِّ  -
قال السكر ثالثة و هو احلادث من الشباب واملال والسلطان،و لكنه بعد أسطر قليلة يذكر  -

ثة بل جعلها سبعة ألنه فصّّي أنواعه مخسة، وهو القائل إهّنا ثال.سكر الشراب وسكر النوم 
  .من اخلوف والعذاب يذكر سكرى

وبقية األنواع جماٌز ال حتَصُر  ب،الشراواملعىن احلقيقي زوال العقل و اضطراب الدماغ بسبب  -
3.يف عدد

                                                   
 . 323-324، ص4، ج 49اجمللد ،،توفيق داود قربانن األغالط الواقعة يف لسان العرب،أمثلة م 1
 .484-482،ص 3، ج، لسان العرب ، مجال الدين حممد بن مظور( س ك ر ) مادة  2
 .323،ص، 4ج ،49اجمللد ، ،توفيق داود قربانن األغالط الواقعة يف لسان العرب،أمثلة م ينظر  3
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 :تصحيحات للسان العرب لـــــــ عبد الست ار أحمد فرج.1

 م، من األخطاء اليت أشار إليها2961مت نشر هذه الدراسة يف جملة اللغة العربية سنة             

 : ومنها مايليعبد السّتار وقام بتصحيحها  

ٍء كل  حَم ُلوبَوَلو  نُ ( بكأ)ماّدة  «   -    .فاد ي ب َبك 

      " .نظر مادة عداا" ولو تعادي ببكٍء كل حملوب: صواهبا   

مثل  األصل يف خطايا كان خطايؤاً فاعلم ، جيب أن يبّدل من هذه الياء مهزة فتصّي خطائيَ "    
 .خطاعع فتجتمع مهزتان 

 .هذه املاّدةنظر التهذيب يف ا..." فتصّي خطائيَ ... كان خطايؤَ : الصواب 

  .كذلك القياس والقواعد تقتضيه جيري فّيقد أحيانا و يطرده و "ظمأ" مادة  -  

 (وتاج العروس ظمئ .83نظر ديوان ذي الرمة ص ا) رتد أحياناً ويطرده يجيري و : الصواب

ي ٍة، " : مكأ " مادة   -  ش  ء  وح    . ق يَض يف  ُمن َتَثٍل َأو َهيام   ...َكم  ب ه  م ن  َمك 

 .ثل أو َشَيام       ت   يف من: ... الصواب 

  ".علق"أنظر مادة . الع ل َقة: صواهبا  .هو اإلتب والعلقة والصِّدارُ " : أتب" ماّدة  -  

و املصد ر .مصد ر كما يف كتاب سيباويه : الصواب . آبك آيِّ    ه  يب أو مصِّدر " أ و ب"ماّدة   -  
 .الغليظ الصدر أو عظيمه
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: صواهبا. األث  أَبَ   ة إَّنا أراد ختفيففعلي ختفيف اهلمزة ( خفيف األثبةقيل أليب قيس " ) ثأب"  ماّدة
  1» (نظر مادة حففا)حفيف 

 : تصحيح لسان العرب أحمد تيمور باشا.4

كان الغرض من هذه الدراسة هو تصحيح األخطاء الواردة يف لسان العرب طبعة بوالق سنة          
يف   فَ َهذ ه  تَ ن ب يَهات على أغالط َوقعت   « : هتإذ يقول أمحد باشا يف مقدم( .ه2411-ه2411)

َخة ل َسان العَ  َها أث  َناء  2411 - 2411م اب ن َمن ظُور املطبوعة ببوالق سنة لإلماب ر ُنس  ُكن ا عثرنا َعَلي  
َها فصوالً يف  صحيَفة ال ُمَؤيد وجمليت الضياء وا ثَار مث  بدا لنا َأن جنمع شتاهتا ال ُمرَاَجَعة ونشرنا َعن   آل 

بق لنا نشره من قبلوننظم مشلها يف  َهذ ه األوراق بعد َأن نضم َعَلي  هَ   2   ».ا َما مل يس 

يف اجلزء والصفحة والسطر فينقلها مث يبنّي  ا الكتاب فكان يتتّبع األغالط وأّما منهجه يف هذ       
 :اليت أوردها تيمور باشا نذكر منها  ومن األمثثلة 3الصواب مع ذكره لألدلّة 

وجاء " قد حّيته جن سلمى وأجا " روى أليب الّنجم ( 1س  23ص  2ج  -أج أ  -ويف ماّدة ) -
والّصواب  ين باأللف آخره خمففاً غّي مهموزوروى أجا الثّا"أجا فخفف ختفيًفا قياسياً اخل أراد " بعده 

ذف مهزته وإاّل فأي معىن لتخفيف ففه الّشاعر حباد أنه كان كذلك فخمهزة على أصله ألن املر 
 .املخفف

نب َأي سهل ال قرب ( " 9س  28ص  2ج  -ج ن ب  -َويف  َماد ة ) - َان ب َواجل   ".ورجٌل لني اجل 
ن هُ ( سهل)وروى  َرِّ َواَل َوجه َلُه َوالص َواب َرفعه على أَنه عطف بَ َيان على لني َأو على ال َبَدل ي ة م  ب اجل 

                                                   
 .212، ص 2961،  22، ج22تصحيحات لسان العرب ، عبد السّتار أمحد فراج ، جممع اللغة العربية ، اجمللد 1
 .3م،ص2112-ه2،2322القاهرة،ط-بية ،مصرتصحيح لسان العرب ، أمحد تيمور باشا ، دار اآلفاق العر   2
 .332،ص2، حسني نصار ،جنشأته وتطورهينظر املعجم العريب   3



 لسان العرب                    معجمهابن منظور و                             الفصل األول                       
 

 
41 

 

يف كتابه يف باب تكسّي ما عّدة حروفه أربعة أحرف للجمع وقالوا ريّب ورباب حذفوا  وقال سيبويه
قالوا األلف وبنوه على هذا البناء كما ألقوا اهلاء من جفرة فقالوا جفار أال أهنم قد ضّموا أول ذا كما 

 1.ىظئر وظؤار ورخل ورخال انته

( الذب)ب نصب " الذب الّدفع َوال َمن ع ( " ل ال َماد ةأو  466ص  2ج  -ذ ب ب  -َويف  َماد ة ) -
ب ت َداء   ه َرفعه ب اال   2  َوال َوج 

َم ك َنة ( 22س  333ص  2ج  -ح ي ث  -َويف  َماد ة )   - اخل " س حيٌث ظرف ُمب  َهم من األ 
َها َصر يح يف  إ رَ ( َحي ثُ )بتنوين  َصّنف َعن  

ُ
َن َكاَلم امل اَدته املبنية اَل املعربة يف  لَُغة بين َوالص َواب بناؤها أل 

َها بعد َذل ك 3.فقعس ال يت  تكلم َعَلي  
 

 :تصحيح لسان العرب إلبراهيم اليازجي .2

وتتّبع .2913-2914مت نشر هذه الدِّراسة يف مقاالت مبجلة الضياء الصادرة بني سنيت          
سان العرب وقام بتصويبها و تصحيحها ، خالهلا جمموعة من األخطاء الواردة يف معجم لاليازجي 

وكان هدفه من هذه الدراسة صيانة اللسان العريب  من فُشوِّ األغالط فيه ،وأّن هذه األخطاء يصعب 
إّن الغلط يف الّلغة من أبعد الغلط تداركا وأقربه إىل  « هذا يقول يف تداركها إذا انتشرت بني الناس و

اس يأخذون فيها بالتسليم ، ولذلك كانت مصنفاهتا من أحرى الشيوع و االستدراج ، إذ غالب الن
بث أن الكتب بأن يوفق يف ضبطها وتصحيحها إىل آخر ما يستطاع ، وإالّ فإّن كل َغلطٍة فيها ال تل

يف االستعمال ، ويكون أصلها سهوة من الناسخ أو غفلة من املصحح خبالف غّيها كأسفار تفشو

                                                   
 .6،صتصحيح لسان العرب ، أمحد تيمور باشا  1
 .22صاملرجع نفسه،  2
 .24املرجع نفسه،ص  3
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مشهورة  ال يصعب على البصّي معرفة ما يقع فيها من الوهم ، و ألّن النحو مثال ألنه ذو أقي َسة 
   أكثر الّلغة جمهول لتألّفها من جزئيات اللفظ ورجوعها بأسرها إىل النقل خال ما أمكن قياسها فيها

طلق حاول إبراهيم اليازجي نومن هذا امل »1 و هو خيفى على العدد األكرب من طاّلهبا ومستعمليها
ت يف معجم لسان العرب ، ومن هذه األخطاء اليت نّبه عليها عطاء والتصحيفات اليت وقتدارك األخ

 :وصّححها إبراهيم اليازجي مايلي 

ُلوٌب م ن بََأى إ َذا تكرب  :  ، ب َوز ن  باعَ  باءَ « (  ب و أ)يف ماّدة  - ، َكَما قَاُلوا أَرى  ، كأَنه َمق 
  قلوب بأى و ال تنظّي بني اجلانبنيآء مفمقتضاه أن أرى مقلوب رأى كما أن ب » ورَأى

: و الصواب أوهم لفظه ذلك ،   ن  أرى ليس من املقلوب وإ فضال على أن   ،كما ال خيفى
        2.كما قالوا رآء من رأى 

 :يف ترك اهلمزراجز وقال ال( " ن س أ ) يف مادة  -
ُو والَغَزلُ فَ َقد  تَب... إ َذا َدبَ ب َت َعَلى امل ن َساة  م ن  َهَرٍم               اَعَد َعن َك الل ه 

هذا الشعر من البسيط ال من الرجز فتسمية قائله بالراجز خطأ و الصواب : الصواب      
 3". قال الشاعر"

 "هداس"بالراء بعد الدال والصواب  هكذا "َسهر د: َوط َئ الشيَء َيَطُؤُه َوط أً  "( و ط أ)مادة  -

 "وطاءةً "ُروي قوله " لداب ُة وطأً على مثال فَ ع ل وطاءًة وط ئة حسنًة وطَُؤت ا" ويف هذه املادة  -  
 .هكذا باملدِّ على مثال طاعة وطاقة وال جييء على هذا املثال من َوطَُؤ 

                                                   
  .68ص،2913-2914تصحيح لسان العرب،إبراهيم اليازجي جملة الضياء،السنة السادسة،  1
 .61،صملرجع نفسها  2
 .املرجع نقسه ، الصفحة نفسها   3
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بالقصر على مثال َدَعة وهو األشبه " َوطَ    أًَة " على مثال وداعة أو " وَوطاءًة :" والصواب 
 " حسنة وطئ ًة " ملكان قوله  بعدُه 

بضمِّ الياء ألنك تقول اضطررتُه إىل أمر فهو " ُيضطُر " وصوابُه " حىت يَ   ضطر  " وفيها       
  1. متعدٍّ و اضطُ    ر  هو على ما مل يسم  فاعله 

 

 :لسان العرب لـــــ عبد السالم هارون  معجم  تحقيقات وتنبيهات في.8   

فقد  والتنبيهات لعبد السالم هارون  ان العرب هذه التحقيقاتبلسومن الدراسات اليت اهتّمت        
عبد السالم هارون يف حتقيقاته  عزم على تتب ع  األغالط يف الّلسان بعد أن الزم هذا املعجُم األستاذَ 

األخرى ، فكان هذا املعجم دليله اللغوي ، و خالل تلك التحقيقات كان جيد تصحيفات وأخطاء 
وكنت يف عهد قريب ، مبقتضى  « :على مجعها وتصحيحها  ونشرها إذ يقول  يف لسان العرب فعزم

ممارسيت لتحقيق كثّي من ذخائر الرتاث العريبِّ مصاحبا هذا املعجم  ال يكاد خيلو يوم من أيامي من 
النظر فيه ، وقد أفادين ذلك خربة ببعض األخطاء  التصحيفات والتحريفات و األسقاط الواقعة فيه ، 

من تلك ل  أن يربأ منها كتاب ، والسي ما ما كان يف نطاق الّلغة ،  فاتفق يل تصحيح كثّي اليت ق
طائفة  األخطاء ال عن عمد واستقصاء ،بل ملا ذكرت من حتقيقي ألكثر من ستني جملدا ، بينها

  2  »" هتذيب اللغة"و" مقاييس اللغة "صاحلة من املعاجم اللغوية ، أذكر منها 

اإلسالمية ت هذه التحقيقات تصحيحات ألمساء األعالم من الشعراء والشخصياتكما ضم       

                                                   
 .69،صزجيياتصحيح لسان العرب،إبراهيم ال  1
 .4م،ص2989-ه2،2469مقدمة حتقيقات وتنبيهات يف معجم لسان العرب، عبد السالم هارون ، اهليئة العامة املصرية للكتاب ،ط  2
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ذلك َعَمَد إىل نشر م بعد  ، ث صحيحات على طبعة بوالق األوىلتوالبلدان وغّيها ، وكانت هذه ال
هذه التصحيحات إسهاما منه يف خدمة هذا املعجم ، وكان عبد السالم هارون حريصا على تدعيم 

د    ج و َحَرصُت أن ت « : تلف الشواهد من القرآن واحلديث والبالغة كما يقول مخ به تصحيحات
 –مختلف أنواعها وضروهبا ، من الّلغة والبالغة والنحو والصرف ، والعروض والقوايف  مسائل العربّية ب

 .حيث تسنح فرصة وضعها يف نصاهبا  -جماال فسيحا من التحقيقات والتنبيهات 

 التابعني  و وأقوال الصحابة الرسول الكرمي  حديثيف ظالل نصوص القرآن الكرمي و ئك كل  أول        
 التصحيح ، مضيفا إىل ذلك تعني  واملأثور من أشعار العرب و أَر َجاز َها وأمثاهلا ، ليتوّثَق التحقيق ، وي

ه يف موادِّه املختلفة أن أ خربته ب هارون استعان عبد السالم  كما 1 »عتمد على نصوص اللِّسان نفس 
ة اطِّالعه من استخراج العديد من عَ س  يح الكثّي من األخطاء ، ومّكنته يف التحقيقات من تصح

 ةً ي  ن  األخطاء الواردة يف الّلسان ، فكانت هذه التنبيهات والتصحيحات يف غاية الدِّقة ، وجاءت غَ 
 .باالستشهادات اللغوية النحوية وغّيها 

 : ح َحها عبد السالم هارون نذكر ما يلي ومن هذه التنبيهات اليت ص

  ( : بدأ)مادة  -

أَُهُم، ث   ُؤُهم ، إن  أَتانا، كاَن ث   ...ن يانُنا، إ ن  أَتاُهم ، كاَن َبد     ن ياناوبد 

كما يف الّلسان " ثُ  نيان " يف املوضعني بكسر الثاء ، وصواب ضبطها بضمِّ الثّاء " ث   نيان"ضبطت  
َيانالث   و :" فيهو " ثىن"نفسه ماّدة  ويف ". ، واجلمع ثنية اّلذي يكون دون الّسّيد يف املرتبة:  ، بالّضمّ  ن  

 " ث ن  َيةمجعه  ، بالكسر وكُهًدى وإىل ،كالث ِّين    الذي بعَد الس يِّد  :  ، بالضم والث  ن يانُ :"  القاموس 
2.وقد وردت على الصواب الذي أثَبت  يف طبعة بّيوت  

                                                   
 .3املرجع السابق ، ص   1
 .8عرب ، عبد السالم هارون ،صحتقيقت وتنبيهات يف لسان ال  2
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 :قول كعب بن زهّي يصف الناقة  (أوب ) ماّدة  -

       ،  َوَقد  تَ َلف َع، بالُقور ، الَعساق يلُ ... كَأن  َأو َب ذ راَعي ها، َوَقد  َعر َقت 
ٌد َمثاك يلُ ... َأو ُب َيَدي  ناقٍة مَش طاَء، ُمع و لٍة،  ، وجاَوهَبا نُك   ناَحت 

( . أوب)واملقاييس  28ديوان كعب  كما يف" فاقد"يف البيت الثايت حتريف، صوابه " ناقة"و    
املرأة ميوت زوجها أو ولدها أو محيمها ، وال معىن لتشبيه الناقة بناقة، كما أن تصوير الناقة : والفاقد 

ولكن برواية ( فاقد)بلفظ ( فقد)وقد أنشد يف اللسان . بأهّنا مشطاء باكية تصوير ضاحك َعَجب 
      :أشَد حتريفا من هذه أخرى

ا فاق ٌد مَش طاُء ُمع و َلٌة ك        ٌد َمناك يدُ ... َأهن  ، وجاَوهَبا نُك    1 ناَحت 

 : قول يزيد بن املفرِّغ ( برد)مادة  -
ادا ...َمعاَذ الل ه  رَب ا َأن َترانا،        َتم ل الرب      ط واَل الدهر ، َنش 

 .كسحاب " طَ  َوال"مبعىن طوٌل خطأ شائع ، صوابه " ط     وال " وكسر طاء    
م من قوهل: " ويف اللِّسان نفسه.َظل  طَ  واَل اليوم يفعل كذا ، أي طول يومه : تقول           

الط وال و . وأما الطِّوال بالكسر فجمع الطويل . " ول الّدهر مبعىنهر وطُ الد   لَ اوَ مه طَ ال أكلِّ 
الكلمة مهملة الضبط يف و . فهذا تفسّي الكلمة بظبوطها الثالثة . بالض م معناه الطويل 

  2.املخطوطة 
 "هم أصحاب املختار بن عبيدة : قال ابن اأثّي : " عند ذكر اخلشبّية ( خشب)ماّدة  -

الثائرين  ، وهو أبو إسحاق املختار بن عبيد بن مسعود الثقفي ، أحد" ابن أيب عبيٍد :" صوابه  

                                                   
   .21، ص املرجع السابق   1
 .66،ص املرجع نفسه  2
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. ه 68م امصعب بن الزبّي عن له صحبة بالرسول ، وقيل ومل يك ، ولد عام اهلجرة ،بين أمّيةعلى 
والفرق بني . 412،392احملرب البن حبيب .261مجهرة أنساب العرب البن حزم .349اإلصابة 

  48.1-42الف رق 
 
 : و املخطوطة   قال النابغة اجلعدي  82وبّيوت  9س 86( برا )ماّدة  -

 

اًة، ختاُل ُضلوعَ              َوت را... ها، َفقرّب ُت ُمرب 
ُ
يِّ امل ي ات، ال ق س   م َن املاسخ 

 .  وال بأس بالبَ يت  ونصِّه ، ولكن  املأخذ يف نسبته للنابغة اجلعدي   
 . ومن احلقِّ أن  للنابغة اجلعدي قصيدًة طويلًة مشهورة ، من هذا البحر والروي             

 
يف أول املشوبات ،  233يف مجهرة أشعار العرب وهي خمتارة . وهذا هو سبُب الوهم يف ن سَبت ها 

 221يف  39-43كما أن  القصيدة مسج لة يف ديوانه . وهي القصائد اليت شاهبن  الكفر واإلسالم 
 . بيتاً ، وليس هبا هذا البيت

من قصيدة طويلة عدة أبياهتا أربعة  28والصواب أن  البيت للش ماخ بن ضرار يف ديوانه         
 . عون بيتا وأرب

  2. منسوبا إىل الّشماخ على الصواب( مسخ)وقد أورد ابن منظور هذا البيت يف ماّدة         
 : غّيه هذه اليت أوردناها منهاوجتدر اإلشارة إىل أن  هناك دراسات أخرى 

لشواهد او .إبراهيمالشواهد القرآنية يف لسان العرب البن منظور دراسة حنوية بالغية لكمال عبد العزيز 
ابن منظور ومظاهر التضخم يف معجمه لعبد  و.القرآنية يف لسان العرب للدكتور شعبان صالح 

 وغّيها كثّي .التواب األكرت

                                                   
 .22،ص يف لسان العرب ، عبد السالم هارونهات تنبيت و احتقيق 1
 .429-421، ص  نفسهاملرجع   2
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  طبعات لسان العرب: المطلب الثالث  

يُ َعد  القرن الثالث عشر هجري هو عصر االستفاقة بالنسبة للعرب ، حيث سارعوا فيه إىل         
خوفا عليه من االضمحالل بعد ركود  ، فخالل هذا القرن ظهرت أَول طبعاٍت جملموعة  طباعة تراثهم

 من الكتب القيٍّمة فكانت االنطالقة يف مجع كتب الرتاث وصيانتها من الضياع ، فكانت أول طبعات
غّي أّن يسرى عبد الغين  1.(م2112-ه2411)كما يرى عنان اخلطيب سنة "لسان العرب"معجم 

 سنةأّن أول طبعات لسان العرب كانت من « دنان اخلطيب فيما ذهب إليه حيث تقول ال توافق ع
يف املطبعة األمّيية حيث طبع يف عشرين جمّلدا ، مث أعيد تصويره مرّة أخرى يف ه 2419-ه2299

 2» .م2933بّيوت سنة 

 :سان من أمهِّها للِّ كما أّن هناك طبعات أخرى 

  قال  فكانت من أحسن الطبعات . عشرين جملدايفه 2418 -2411طبعة بوالق من سنة
وقد اجتمعت هلذه الطبعة من آيات الإلتقان والكمال ، ما مل  « :عنها حممود الطناحي 

فالنسخ املخطوطة جّيدة ، والضبط كامل تغلب عليه السالمة والتصحيح : جيتمع يف كتاب 
علماء األزهر ، فقد التصحيح مبطبعة بوالق مشيخة جليلة من دقيق ، حيث كان يتوىل 

  »3 صفحة331ت هذه الطبعة يف عشرين جملدا من القطع الكبّية ،متوسط كل جملد ءجا

  م 2112 -ه  2411طبعة استنبول ،نشره أمحد فارس الشدياق مبطبعة اجلوائب . 
 هذه الدار طباعتها عّدة مرات كما أعادت.جملداً  63م يف 2933نة طبعة دار صادر س 

                                                   
 .32م،ص2993-ه2323، 2العريب بني املاضي واحلاضر، عدنان اخلطيب، مكتبة لبنان ناشرون، ط ماملعجينظر 1
 .292معجم املعاجم العربية،يسرى عبد الغين ،ص 2

 .43مقالة لسان العرب البن منظور،حممود الطناحي ، ص  3
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تصحيفات إذ قال ال خطاء والعديد من األ كما شابت هذه الطبعة .لًداعشر جممخسة يف 
للمرّة الثانية يف دار " لسان العرب " وقد نشر  « :ما يليعن هذه الطبعة عبد السالم هارون 

جزءا ، وكان من املتوّقع أن َتسَلم 36يف  م2936إىل  سنة  2933صادر ببّيوت من سنة 
لنشرة األوىل ، ولكن املؤسف أّن األخطاء والتحريفات اليت هذه النشرة من كثّي من أخطاء ا

وقعت يف النشرة األوىل  أي طبعة بوالق ، قد يزيد عليها كثّي من أمثاهلا، وإن كان من احلّق 
 1  »  .أن بعض األخطاء القدمية قد عوجلت فيها بنسبة ضئيلة جدا

  يف عشرين جملداً 2963بياري،ابراهيم األ: القاهرة بتحقيق.الدار املصرية للكتاب طبعة 
  م 2996 -ه  2326طبع يف بّيوت يف دار إحياء الرتاث العريب ، مؤسسة التاريخ العريب

 . بإشراف أمني حممد عبد الوهاب وحممد صادق العبيدي 
: وأعيد ترتيب لسان العرب متبعاً طريقة احلرف األول من الكلمة يف الطبعتني التاليتني   

  يوسف اخلياط ، وندمي : كلٌّ من م ، أعاد بناؤه  2981لسان العرب طبعة بّيوت عن دار
 . املرعشلي، صدرت يف أربعة جملدات مع ملحق باملصطلحات 

 ارف بتحقيق عبداهلل علي الكبّي، وحممد أمحد حسب اهلل، وهاشم عم طبعة القاهرة عن دار ال
 . م ، صدرت يف سبعة عشر جملداً 2911 -2989حممد الشاذيل سنة 

 عبد اهلل الكبّي، حممد أمحد حسب اهلل ، : حتقيق كل من .عة دار املعارف يف ستة جمّلدات طب
 .هشام حممد الشاذيل 

        ه  ، هكذا عّلق حممود الطناحي على هذه الطبعة يف إحدى مقاالت ! عمل غير صالح      
جرأة على ، ألّن فيه   عمل غّي صاحلو هذا الذي أقدمت عليه دار املعارف ، يف نظري « :قالإذ 

                                                   
 .3-3حتقيقات وتنبيهات يف معجم لسان العرب ، عبد السالم هارون ، ص  1
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تصريفا  الكلمة ثابتة ألسباب اقتضت ذلك، من أهم هذه األسباب أّن آخر هذه...أعمال السابقني 
وإعادة ترتيبه املاّدة املعجمية على األول (. الوسط)،وإَّّنا تطرأ الزيادة على األول واحلشو واشتقاقا

ؤلف لالضطراب ،من حيث اختالل والثاين ينقض ذلك فضالً عّما حيدثه من تعريض منهج امل
تقّدم أو سيأيت ، وال يستقيم : لف يقول وفق منهجه اإلحاالت واإلرشادات تقدميا وتأخّيا ،  فال  ُمؤ 

  » 1 .هذا على املنهج املقلوب ، فقد يكون املقّدم آتيا ، واآليت مقّدماً 

، لكن نا اقتصرنا على ذكر كما أّن هناك العديد من الطبعات األخرى الميكن حصرها كّلها        
.وأمهِّهاأبرزها 

                                                   
 .33ص مقالة لسان العرب البن منظور،حممود الطناحي ،  1
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 شرح وتحليل لموضوعات المقد مة :الفصل الثاني

  إفتتاحه للمقدمة : الموضوع األو ل

" ر ابن منظور مقدمته بالبسملة صد               " وهذا اقتداء منه بالقرآن ،
، وكذلك هو اقتداء بالر ُسل يف " سورة التوبة"الكرمي ، فكّل سور القرآن تبتدئ بالبسملة ما عدا 

خماطباهتم ومراسالهتم للملوك وغّيهم ،كما ورد يف القرآن الكرمي عن سليمان  يف رسالته إىل بلقيس 
  ملكة سبأ ، كما يف قوله                 

          [42-41سورة النمل ] وكذلك ما ورد يف السنة النبوية عن ،
م  ا »يف رسالته إىل هرقل كما جاء يف احلديث  –صلى اهلل عليه وسلم -النيب  ، ب س  يم  هلل  الر مح َن  الر ح 

َرق َل َعظ يم  الر وم    1« م ن  حُمَم ٍد َرُسول  اهلل  إ ىَل ه 

: إذ يقول -صلى اهلل عليه وسلم-مثّ بعد هذا بدأ مقّدمته باحلمدلة والصالة على النيب          
يز، إ ذ   احلَ  جناسال َعز يز، واستغراقا ألَعاملني، تربكا ب َفاحت َة ال كتاب مد هلل رب الحلَ ا» ََذا ال َكاَلم ال َوج  مد هب 

كل جُم َتهد يف  مَحده، مقصر َعن َهذ ه ال ُمَبالَغة، َوإ ن تَ َعاىَل؛ َوَلو َكاَن للحمد لفظ أبلغ من َهَذا حلمد 
َلو   َو  ي ة ب َأن يُ َقال ب ه  نَفسه، تقّدس َوتَ َعاىَل، حنمده على نعمه ال يت  يواليها يف  كل َوقت وجيّددها، َوهلا األ 

ُصوص ب بَ َقاء  َها َواَل نعّددها؛ َوالص اَلة َوالس اَلم على سيدنَا حُمَم د املشر ف بالشفاعة، ال َمخ  ن   ف يَها نعّد م 
َب  رَار، وأتباعهم األخيار، َصاَلة بَاق َية بَ قَ  َط َهار، َوَأص َحابه األ   اء َشر يَعته إ ىَل يَ و م الس اَعة، وَعلى آله األ 

اقتداء بفاحتة القرآن وتربكا به أ باحلمد هلل،فهذا اعرتاف منه بفضل اهلل ، فبد 2« .الل ي ل َوالن  َهار

                                                   
ِّ َصل ى تَ باب ك مسلمصحيح  1 دار ،حممد فؤاد عبد الباقي:حت، ،مسلم بن احلجاج النيسابوريسالم اإلعوه إ ىليدَوَسل َم إ ىل ه َرق َل  اهللُ عليهاب الن يب 

 .2494،ص 4ّيوت،جبإحياء الرتاث،
 .8،ص2ب ، ابن منظور، جعر لسان المقدمة  2
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كر األخرى ، وألّن احلمد أعم  منكما ذكر ، و كذلك بدأ باحلمد ألنه أمشل من كل أنواع الش  
 فمعناه أما احلمد »:يقولإذ (ه  891ت )الشاطيب أبو إسحق الش كر كما ذكر أهل اللغة ومنهم 

الثناء على اهلل تعاىل بصفات الكمال واإلنعام واإلفضال، وهو أعم من املدح والشكر، ألن املدح ثناء 
على ماهو عليه من أوصاف الكمال واجلالل، والشكر ثناء على ما هو منه من أوصاف اإلنعام 

ة ألهنا شاملة ومستغرقة للحمد والشكر هلذا ابتدأ ابن منظور باحلمدل 1«.واإلفضال، فاحلمد يشملهما
 . واملدح

       :وهذا امتثال من ابن منظور لقول اهلل تعاىل ،وبعد احلمدلة ذكر الصالة على النيب          

                                   

   [ 36-األحزاب]      العالية  قال أبو دعاء من ابن منظور بأن يصلي اهلل على نبّيهوهو: » 

آل  ع  بَ وتشمل هذه الصالة بالت   2 »  َصاَلُة الل ه  ثَ َناُؤُه َعَلي ه  ع ن َد ال َماَلئ َكة  َوَصاَلُة ال َماَلئ َكة  الد َعاء
كل من   وكذلك أصحابه األبرار كما وصفهم ابن منظور ، وكذلك ، عليه وسلمبيت النيب صلى اهلل 
 .داخل يف هذا الدعاء فهو اتبع هذا النيب املختار

        
 فضل الل غة العربية : الموضوع الثاني

 
 أما بعد »:بعد ذلك  فضل اللغة العربّية وَشَرفَ َها على سائر الل َغات بقوله ذكر ابن منظور          

َيَ َوان، وشر ف َهَذا اللَِّسان العريب  ب ال بَ يَ  ن َسان وفضله بالنطق على َسائ ر احل  ان  فَإ ن اهلل ُسب َحانَُه قد كر م اإل  

                                                   
عبد الرمحان بن سليمان العثيمني،حممد إبراهيم البنا : ،تحيبأبو إسحق الشاط ،(شرح ألفية ابن مالك)املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية   1

 .8،ص2م ،ج2118-ه2321، 2،طمكة املكرمة -معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى وآخرون،
 .639،ص4ه،ج2،2321طعبد الرزاق املهدي،دار احياء التارث،بّيوت،:، البغوي،تحمعامل التنزيل يف تفسّي القرآن  2
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نانعلى كل ل َسان، وََكفا ي اهلل . ُه شرفا أَنه ب ه  نزل ال ُقر آن، َوأَنه لَُغة أهل اجل  ُرو َي َعن اب ن َعب اس َرض 

َينِّ عريّب، َوال ُقر  : َأحب وا ال َعَرب لثالث"قَاَل َرُسول اهلل : َعنُهَما قَالَ  نّ أل  ةآن عريّب، وََكاَلم أهل اجل 

إّن لّلغة العربّية شرفا على كل  2 «.بن يعقوبذكره ابن عساكر يف ترمجة زهّي بن حممد  1"عريبّ 
 : اللغات، وأعظم ما شرِّفت به هذه اللغة أهنا لغة القرآن قال تعاىل        

                         

    [293-292.الشعراء ]ية ، قال السعدي يف تفسّي هذه اآل: » { ٍّ وهو أفضل { ب ل َساٍن َعَريب 
ل كيف اجتمعت هذه وتأم  . الواضح نيِّ  الب َ  ان  سَ اللِّ  األلسنة، بلغة من بعث إليهم، وباشر دعوهتم أصالً 

، على أفضل  ، نزل به أفضل املالئكة إنه أفضل الكتب، ف يف هذا الكتاب الكرمي الفضائل الفاخرةُ 
بأفضل األلسنة ،  ، على أفضل أمة أخرجت للناس فيه وهي قلبه ةٍ ضعَ ، على أفضل بَ  اخللق

فهذا هو أعظم ما ُشرَِّفت به اللغة العربية  3« .اللسان العربي المبين:  ، وهو ، وأوسعها وأفصحها
، الذي ال يأتيه الباطل من بني  كانت لغتهم هي لغة القرآن الكرمي  ، وأعظم ما شرَِّفت به العرب ، أن  

من تدبّر  ، فاختار اهلل اللغة العربية لتكون لغة القرآن ألهنا لغة بيان وبالغة ، فإن   يديه وال من خلفه
َم ن َعل  اللغة العربية وغاص يف علومها علم  فضلها وقّوة معانيها وجزالة ألفاظها وثرائها املعجمي،وم

ا يَ ع ر ُف  «:  (ه 832ت)ابن القّيم ، ويف هذا املعىن يقول من خالل العربيةهذا أدرك فضل القرآن  و إَّن 
ونظر يف ، فعرف علم الّلغة ، وعلم العربية ، وعلم البيان القرآن  ، من َعَرَف َفض َل كالم العَرب   َفضل

                                                   
 ،2ًج،م 2992 -ه   2322، 2،طاملمكلة العربية السعودية ،دار املعارف، الرياض ،األلباين ناصر الدين ،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة  1
 (.قال األلباين هذا احلديث موضوع).294 ص
 .8،ص2ب ، ابن منظور، جعر مقدمة لسان ال  2
 ،2ط الرسالةمؤسسة ، عبد الرمحن بن معال اللوحيق: ، تحعبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي، ملنانتيسّي الكرمي الرمحن يف تفسّي كالم ا   3

 .398م،ص2111-ه2321
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وأسجاعها ، فعلم  ورسائلها ، وأراجيزها ،يف مواطن افتخارها ، : والهتا أشعار العرب وخطبها ومق 

تلوين اخلطاب ومعدوله،وفنون البالغة ،وضروب الفصاحة ،وأجناس التجنيس ، وبدائع : منها 
 .البدائع،وحماسن احلكم واألمثال

فإذا َعل َم ذلك نظر يف الكتاب العزيز، ورأى ما أودع اهلل فيه من البالغة والفصاحة وفنون         
د أويت العجب العجاب والقول الفصل اللباب ، والبالغة الناصعة اليت ت ُح َيِّ  ُر األلباب ، البيان، فق

إّن القرآن مل يَ ن ز ل  بالل غة العربي ة  إالّ ألهنا كانت مهّيأة لذلك ، بفعل ثرائها  1«.وتغلق دوهنا األبواب
وفصاحٍة وبالغٍة ،فهي منذ الق َدم  تزداُد اللغوّي وتنوّع أساليبها وتعد د  علومها ، فكانت لغة بَ يَاٍن 

يٍل ، وَتزداُد نضوجاً  ٍيل إ ىل ج  وٍين ها وَأَسال يب ها وتَ نَ ُوَعات  َها ، فال زالت تَ ن َتق ُل من ج  َصفاًء ورقًيا ، يف َتك 
َتَحق ت  َأن  َتُكوَن لغة القرآن ، ويف  هذا يقول و اكتماالً حىت صارت ُمَهي  َأًة من كل جوانبها ، فاس 

 ةها ليست للغف  حرُ أتكوين  ا ويفهَ اق  قَ ت  ش  ا   ّيها ويفعب  تَ  يف ةً صادق ةً شجاع ةللعربي   ن  إ «: حممود شاكر 
 يس  ف   ن نَ م   ت  رَ خَ د اد  قَ  ة  خزائن العربيّ  ن  ، فإ نساينِّ الفكر اإل ةُ انَ زَ خ   يه الّلغةذا كانت إ و . خرىأ

 ت  يَ فِّ صُ  ألهنا،  غات  سائر الل   زُ ج  ع  ما ي ُ نساني ة  ، وعن النفوس اإل نساينِّ حيح عن الفكر اإلالص   ان  يَ الب َ 
، براهيم خليل الرمحن إاهلل بن  مساعيل نب  إا جاء إذحىت ...  م  دَ الق   َُعر َقة  يف  املوىلاأل ةمنذ اجلاهليّ 

 م  يه  ب  أَ دين  محة  الس   يف ي ةاحلَن  من العرب وهو على  ه  بنائ  أىل إ وأسلمهاا وكرمً  ةً اعَ صَ ن  خذها وزادها أ
 عن اهلوى قُ ط  ن  ال ي َ  ىٍّ   ب   نَ  زمانُ  لَ ظَ أَ حىت  اةً ر  ب َ مُ  اةً مصف   خمتارةً  م  ه  ت  لسنَ أعلى  رُ د  حَ تَ تَ  ت  ل  ظَ براهيم فَ إ

ٍّ ب  مَ  زٍ م  بال رَ  نيٍ  ب  مُ  عرىبٍ  بلسانٍ  هُ ابَ تَ زل اهلل هبا ك  أنف،   ن  كُ يَ   َم  ا لمَ    ل اءٍ عَ وال ادِّ  واألوهامعلى اخلرافات  ىن 
  2« .تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبّيا،  ىل اهللإ بٍ ذ  كَ   ةُ بَ س  وال ن  

                                                   
 .8ه،ص2428حممد بدر الدين النعساين، مطبعة السعادة،مصر،: ،ابن قيم اجلوزية،تحوعلم البيان علوم القرآنإىل الفوائد املشوق   1
  .436ص 4،2113حممد شاكر ، مكتبة اخلاجني، القاهرة،ط أباطيل وأمسار، حممود  2
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َيت َها يَعر فون َحَسَن الّلغة من وكان أهلها سادًة يف البَ َيان  والَفَصاَحة   كني بنَاص  ُمَتمكِّن نَي منها ُم م س 

ه  ،  وَجيَِّدُه م ن َرد يئ ه   وألوان اخل طَاب  ، وحماسن البديع ، َل القرآن وما فيه من البيان ز ، فّلما نَ قَب يح 
الّلغة العربية و فَاَقت  فصاحُة القرآن فصاحة العربّية  ، ومل يستطيعوا جماراته بل َففَاَق بياُن القرآن بياَن 

ث ل ه  ، بالرغم من أنَه من لغتهم ولساهنم كما قال ابن ال فكان  « :قّيم عَجزوا على أن يأتوا بآية من م 
طاَبُُه ل لَعَرب  ، ب ل ساهن  م  ل تَ ٌقوَم احُلج ُة َعَلي ه م  ، َوجُمَارَاتُُه هَلُم يف ميدان الفصاحة ل ُيسب ل ر َداَء عَ  ز ه م  خ  ج 

طَاهب  م َلَديه م ، فَ َعَجَزت  َعن م ج  ُ  ارَات  ه  ُفَصَحاؤُهم ، وَك   ل ت  َعن  الُنطق  َعَلي ه م ،ويُثب َت أنه لَيَس م ن خ 
َنُة ب َُلَغائ ه م   ثل ه  أَل   س  رٍيُف اهلل  أمسى،الّلغة العربية إىل مقاٍم  فَ َرَفَع القرآنُ   1« .ب  م  ُلَغُه لوال َتش  ما كانت ل َتب  

وصارت لغًة عامليًة بعدما كانت لغة قومّيًة ، يتكّلُم هبا جنٌس حمدوٌد يف مكاٍن حمدوٍد ،  ب ك َتاب ه ،هلا 
 .ىت أصبح يتكّلُم هبا أجناس خمتل فون يف أماكن خمتلفةح

لَُغَة : "لقد ارتفع َمَقاُم الّلغة العربّية حيث صارت مرتبطة بالدين احلنيف ،أصبحت توصف ب         
ِّ اإلسالم  ، وَأض َحت  جزءا من دين اهلل احلق ، وأضحى حب ها واإلقباُل عليها من "اإلسالم ، ولغة ن يب 

لدين  واإلعراض عنه ، بُغض  ا قَب  يل  دين واإلقبال عليه، وأضحى بُغُضها واإلعراض عنها من ُحّب ال
رسوله حممداً  اهلل تعاىل أحب   فإن من أحب  «  :( ه329ت)ل أبو منصور الثعاليب ويف هذا يقو 

ية اليت هبا صلى اهلل عليه وسلم ومن أحب  الرسول العريب أحب  العرب ومن أحب  العرب أحب  العرب
نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب ومن أحب  العربية ُعيَن هبا وثابر عليها وصرف مه ته 

خّي  رة فيه اعتقد أن حممداً إليها ومن هداه اهلل لإلسالم وشرح صدره لإلميان وآتاه حسن سري
2«.سنةواألل ب خّي األمم والعربية خّي اللغاتالرسل واإلسالم خّي امللل والعر 

                                                   
 .الصفحة نفسها.السابقاملرجع   1
 .23،صم2112 -ه  2،2322،طإحياء الرتاث العريب،عبد الرزاق املهدي :،تح أبو منصور الثعاليب ،فقه اللغة وسر العربية  2
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ًَة وعالمًة على اإلميان واإلسالم ، فال اإلسالمية ّلغة العربّية من الدين والعقيدة لقد صارت العربية مس 

، فإن اللسان العريب شعار اإلسالم وأهله «: (ه821ت)متّيز املسلم من غّيه  كما قال ابن تيمية
ومعرفتها  ،الدينة من غة العربيّ اللّ  فسَ ا فإن نَ وأيض ...ونزُ ي   مَ تَ األمم اليت هبا ي َ  غات من أعظم شعائروالل  

                                                     1«. ، مث منها ما هو واجب على األعيان، وما هو واجب على الكفايةواجبفرض 
اجلسد ك وي ة املسلمني على اختالف ألواهنم وأجناسهم ، فنزول القرآن بالعربّية جعلهمفالعربّية هي ه

 فبقاء القرآن على وجهة العريب، مما  «: الواحد جتمعهم روٌح واحدة هي روح القرآن قال الرافعي 
االجتماعي  عتباراالم يف هُ  ، كأن   ، من األسود إىل األمحر جيعل املسلمني مجيًعا على اختالف ألواهنم

 ن  م   بٍ مذهَ  ل  يكون كُ  مَث   ن  م  فَ  ، واحدٍ  ويف اعتبار أنفسهم جسم واحد ينطق يف لغة التاريخ بلسانٍ 
ة يعي  ب  ة الطَ نسي  ؛ ألن اجل   نتفى من صفته الطبيعية، وا   هز  قد زال عن حيِّ  م  يه  ة ف  ة الوطني  ي  س  ن  ج   ال ب  اه  ذَ مَ 

فهذه    2« .الوجه   ةُ نَ ح  ، إَّنا هي يف احلقيقة لون القلب ال س   هبا فروض االجتماع ونوافله رُ د  قَ اليت ت ُ 
خالهلا ميكنهم معرفة شرائع الدين ، وفهم القرآن والُسن ة ، فمن  الل غة هي َكَياُن اإلسالم واملسلمني،

والبد يف تفسّي القرآن واحلديث من أن يعرف ما يدل على مراد اهلل ورسوله من  « :قال ابن تيمية 
لى أن نفقة مراد اهلل ورسوله األلفاظ، وكيف يفهم كالمة فمعرفة العربية الىت خوطبنا هبا مما يعني ع

 بكالمه، وكذلك معرفة داللة االلفاظ على املعاىن؛ فإن عامة ضالل أهل البدع كان هبذا السبب 
 3  »فإهنم صاروا حيملون كالم اهلل ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه وال يكون األمر كذلك 

 فكانوا يتعاملون هبا يف كل أحواهلم حب ها ، لذلك حرص العلماء على َتعليم ها وتَ ع ل يم  الناس و      
َرهوَن احلديث بغّيها إالّ للحاجة فقط قال ابن تيمية  وأما اعتياد  « :وال يتكل مون إالّ ب ها ، و َيك 

                                                   
، دار عامل الكتب، بّيوت،ناصر عبد الكرمي العقل :تح ،بن تيميةا لعباس أمحدتقي الدين أبو ا،قتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيما   1

 .328-329،ص2،ج م2999 -ه  2329، 8ط،لبنان
 . 81،ص2،ج2،2111ط،بّيوت،لبنان،دار الكتاب العريب،صادق الرافعي مصطفى  ،تاريخ آداب العرب  2
 .98م،ص2996-ه3،2326األردن،ط-ر الدين األلباين،املكتبة اإلسالمية،عمان،،تح حممد ناصبن تيميةا تقي الدين أبو العباس أمحد،اإلميان  3
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 ر  ص  للمَ  ذلك عادةً  ّيَ ص   يَ حىت   -اليت هي شعار اإلسالم ولغة القرآن -ة اخلطاب بغّي اللغة العربي  

ا مَ  وإن   ...وهو مكروه ، باألعاجمه ب  شَ فال ريب أن هذا مكروه فإنه من التَ ...ار  الد   ل  ه  ألَ  ، أو ه  ل  ه  وأَ 
فيظهر شعار   ور  غار يف املكاتب ويف الد  ا الصِّ هَ ن َ ق  لَ ت َ  ي َ حىت  ، ة  ي  ب  رَ لعَ با   اب  طَ اخل   ادُ يَ عت  ا  :  نَ سَ الطريق احلَ 

                                                                                                  1 «سالم يف فقه معاين الكتاب والسنة وكالم السلفويكون ذلك أسهل على أهل اإل،اإلسالم وأهله
       

 من تأليف المعجم هدفه: ثالثالموضوع ال
أزل مشغوفا مبطالعات كتب  َوإ ينِّ مل« :ذكر ابن منظور هدفه من تأليف هذا املعجم فقال           

أما من أحسن :  ؛ َورَأَي ت علماءها َبني رجَلني    ، َوعلل تصاريفها على تصانيفها طالعو االالل َغات 
مع َمَع إساءة  هُ عَ مجعه فَإ ن ُه مل حيسن َوضعه، َوأما من َأَجاد َوضعه فَإ ن ُه مل جُيد مَج     ، فَلم يُفد حسُن اجل 

مع، َواَل ن َ  ال َوضع       2« .َفعت إجادُة ال َوضع َمَع رداءة اجل 
َن اجلمع و حسن الوضع والرتتيب عن       فكانت غايته من هذا التأليف اجلمع بني احلُ س  نَ يَ ني   ُحس 

  .طريق االستقصاء والرتتيب
هتذيب ونقصد باالستقصاء مجع أكرب عدد من ألفاظ اللغة العربية ويف هذه اخلاصية اعتمد على      

  حكم البن سيده ، أما الرتتيب فاملقصود به  ترتيب املفردات على أفضل 
ُ
طريقة اللغة لألزهري وامل

َهل ها ، واعتمد يف ذلك على منهج اجلوهري يف معجمه الصَِّحاح فقد رأى فيه ابن منظور حسن  وأس 
3 .ترتيب املواد وسهولة البحث عنها 

                                                   
 .326، ص 2، ج بن تيميةا تقي الدين أبو العباس أمحد،الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم قتضاءا  1
 .8ابن منظور ،ص ، مقدمة لسان العرب  2
 .329، ص 2ينظر املعجم العريب نشأته وتطّوره ، حسني نصا ،ج   3
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 ان العربمصادر لس: رابعالموضوع ال
والشواهد  اعتمد ابن منظور يف معجمه على مخسة مصادر ، فكان منها ما مجع منه املاّدة       

 :وغّيها، ومنها ما اعتمد منهجه يف ترتيب املواد وهذه املصادر هي كتايل  القرآانّية واحلديثة
     

 : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  2
 : مؤلفه .أ   

املعجم هو إمساعيل بن محاد اجلوهري بن كبار أئّمة الّلغة ، وقد ترجم له  صاحب هذا        
َمام أَبُو نصر الفارايب« : السيوطي فقال عنه و َهر ي َصاحب الصَِّحاح اإل  َاع يل بن مَح اد اجلَ          إ مس 

يب الز َمان: قَاَل ياقوت ، وََكاَن  من ب اَلد التّ ر كَوَأصله من فاراب . ، ذكاء وفطنة وعلما َكاَن من أََعاج 
َدب، وخطه يض رب ب ه  ال مثل ي  ...إ َماًما يف  الل َغة َواأل  َودخل ال عرَاق فَ َقرَأَ ال َعَربي ة على أيب َعلّي ال َفار س 

جاز والسّيايف ، ومقدمة  وصنف كتابا يف  ال عُروض ... ، وشافه باللغة ال َعَرب العاربة ، وسافر إ ىَل احل 
و، والصحاح يف  الل َغةيف  ا  1 » لن ح 
، وذكر أن وفاته   األخباركما ال يُعرف للجوهري تاريخ والدته أما  تاريخ وفاته فقد تضاربت          

َوَسة كانت سبب َام ع ال َقد مي بنيسابور، َفَصعَد سطحه، وقعت له  َوس  وحاول الط ّيان ، فانتقل إ ىَل اجل 
 2( .ه491)والغالب أّن تاريخ وفاته كان سنة يف حتديده  فَ َوقع َفَماتَ 

 
 :منهجه .ب

لقد مّسى اجلوهري معجمه بالصحاح ألنه مجع فيه ما صح عنده من كالم أهل اللغة ، كما          
ولكنه انتهج يف ترتيب مواّده النظام األلفبائي فكان أول من استعمل هذا النظام يف ترتيب املعاجم ، 

                                                   
 .338،ص2، السيوطي ،جبغية الوعاة   1
 .، الصفحة نفسهانفسهينظراملرجع   2
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إذ قّسم ،رتتيب القافيةومسُ َي ب احلرف األصلي األخّي يف الكلمة ه على أساسجعل ترتيب الكلمات في
فباب دت اليت آخرها حرف مشرتك بينها، طوي حتت املفرانبابا كل باب ي مثانية وعشريناملعجم  إىل 

وما   كان آخره واوا  هكذا إىل آخر احلروف العربية  ،إالّ أنّه جعل بابا مجع فيه بني ما...ملا آخره مهزة 
، وحيتوي كّل باٍب من هذه األبواب على فصول تبعا للحرف األول من الّلفظ مرتبا  كان آخره ياء

على األلفباء أيضا ، إالّ أنّه فصل بني الواو والياء وجعل بينهما حرف اهلاء فقّدم عليه الواو يف هذا 
ة أو رباعية ، فإذا كان اللفظ الرتتيب    كما مجع يف هذه الفصول مجيع األبنية ثنائية كانت أو ثالثي

فكان حّقاً  1ثالثيا أو رباعّيا أو مخاسيا  رّتب آخره فَأو له فَ ثَان يه  حيت يستكمل حروف اللفظ مجيعا
إبداعا مل يسبق إليه ، سه َل به وبس ط به املعجم على خالف من َسب قه من املعاجم اليت أكثرت من 

 ذلك من التعقيدات ، فكان هتذيبا أستحق املكانة اليت ناهلا ف واللفيف والثنائي وغّيتقسيم املضعّ 
 .بني معاجم العربية

 :مكانته عند ابن منظور .ج
ن تيب معجمه لسان العرب ،إذ يقول ابلقد  أُعجب ابن منظور برتتيب اجلوهري فارتضاه يف تر        

و َهر ي صحاَحهشرطنا يف  َهَذا ال كتاب ال ُمَبارك َأن نرتبه َكَما رت  « :منظور  ، وال من ة  ، َوقد قمنا ب اجلَ 
َا شرطناه ف يه   هلل  « :كما أشاد ابن منظور  كثرا بالصحاح يف مقّدمة اللسان ، إذ يقول     2 » .، مب 

و َهر ي قد أحسن تَ ر ت يب خُم َتصره َاع يل بن مَح اد اجلَ  ،  ، بسهولة َوضعه ، وشهره َورَأَي ت أَبَا نصر إ مس 
، َوقرب َعَلي ه م مأخذه فتداولوه  ، فخف على الن اس أمره فتناولوه أيب ُدلف َبني باديه وحمتضرهشهرة 

  3 » ، َوإ ن َكاَن يف  حنرها كالدرّة ، َويف  حبرها كالقطرة ، غّي أَنه يف  جو الل َغة كالذرّة وتناقلوه
ن بل أخذ منه املاّدة كذلك وكان  ّلساومل يكتف ابن منظور بانتهاج منهج الصحاح يف ترتيب ال      

ستشهد بأقوال اجلوهري يف الصحاح كثّيا يف تفسّي الكلمات وبيان معانيها ، ومن ذلك ما كثّيا ماي
و َهر ي  « :نقله يف الّلسان بقوله يف معىن كلمة ع َنب   ، وهو بناءٌ نادٌر  احلَب ُة م َن الع َنب  ع َنبةٌ : قَاَل اجلَ 

                                                   
 .412،ص 2املعجم العريب نشأته وتطوره ، حسني نصار ، جينظر   1
 .8مقدمة لسان العرب، ابن منظور ، ص   2
 .املرجع نفسه ، الصفحة نفسها    3
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 ، إ ال  أنه قد جاء للواحد ، وثَ و ر وث َورَة ، وف يٍل وف َيلة ا البناء اجلمع حنو ق ر د وق َردةألن األغلب على هذ
، فإن  وال أعرف غّيه: ؛ قال ، والطَِّّية ، واخل َّية ، والطَِّيبة ، واحل رَبة ، والت َِّولة ، حنو الع َنبة ، وهو قليلٌ 

  » 1     .ع َنٌب وأَعنابٌ :  ؛ ويف الكثّي ع َنبات:  ، مجعته بالتاء فقلتَ  مجعه يف أدىن العدد أردتَ 
يُء إ َذا صاحت    « :وكذلك ما نقله وعنه يف معىن صاَءت بقوله  - قَاَل . صاَءت الَعق َرب َتص 

و َهر ي   يءُ :  اجلَ  ث ُل َرَمى يَ ر م ي ، َوال َواُو يف  قَ و ل ه  وتص  ئ ي م  ُلوٌب َمن  َصَأى َيص   ، ل ل َحال   ُهَو َمق 
     2»  .، َوه َي صائ حةٌ  ، َأي تَ ل دَغُ 

 
 : هتذيب اللغة  2
 

 : مؤلفه  .أ 
أحد أئّمة الّلغة  اهلروّي الّلغوّي الّشافعيّ  أبو منصوٍر حمّمد بن أمحد بن األزهر األزهريّ هو           

احلسني بن على طلب العلم .  سنة اثنني ومثانني ومائتني، ولد  ، ديّناً  ، ثبتاً  ثقةً ،كان رأساً يف الفقه 
 ، وابن أيب داود أيب القاسم البغويّ :  ببغدادومن مشاخي ه يف  ، وحمّمد بن عبد الّرمحن الّسامّي  إدريس

 .اً سكرانألنّه وجده ،  ، وترك ابن دريٍد توّرعاً  ، وأيب الفضل املنذريّ  ، وابن الّسرّاج ، وإبراهيم بن عرفة
تفسّي ألفاظ )، وكتاب ( الّتفسّي)، وكتاب ( هتذيب الّلغة) :ات منها ولألزهرّي عّدة مؤلّف       

، ( شرح ديوان أيب متّامٍ )، و ( األمساء احلسىن) ، وكتاب( الّروح)، وكتاب ( علل القراءات)، و ( املزينّ 
 .( تفسّي إصالح املنطق)و 

  3.ة سبعني وثالث مائةٍ يف ربيٍع اآلخر سنأما وفاته فكانت        

                                                   
 .641،ص2، جاملرجع السابق (عنب)مادة 1
 .221ص2،ج رجع نقسهامل( صأي)مادة  2
م  2913-ه  2313، 4جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة،طينظر سّي أعالم النبالء ، الذهيب ،   3
 .423،ص26،ج
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       : هجهمن .ب 

يعد  التهذيب من املعاجم اليت تنتمي إىل املدرسة الصوتية ، فقد انتهج األزهري يف       
فالتزم ترتيب املخارج اليت   « :ما يقول حسني نصار:التهذيب  منهج اخلليل يف ترتيبه للعني 

جعل كل كتاب وفقه املعجم إىل كتب ،  األزهريابتكره اخلليل يف ترتيب معجمه العني ، وقّسم 
الثنائي املضاعف ، والثالثي الصحيح ، والثالثي املعتل ، واللفيف ، والرباعي : أبواب  ستةيف 

واخلماسي ، وراعى فيها التقاليب ، ونب ه على املستعمل واملهمل منها ،وحشا هذه األبواب مبا 
املضاعف ،وما ضوعف حشاها به اخلليل أيضاً،فوضع يف باب الثنائي األبنية الثنائية،والرباعي 

غّي أن  التهذيب يتوّسع   1 »من فائه والمه،واللفيف،وخلط بني املعتل والواوي واليائي واملهموز 
 .يف شرح املادة أكثر من اخلليل ، يف ذكر الالستشهادات والنقوالت 

 
 : مكانته عند ابن منظور  .ج 

نظور يف تأليف لسان العرب ، وله يُ َعد  التهذيب من أهم الكتب اليت اعتمدها ابن م           
، فهذا الوصف ال 2مج َُل كتب الّلغةمكانة خاصة عند ابن منظور إذ وصفه يف مقدِّمة اللِّسان بأنّه أَ 

يقوله ابن منظور إاّل يف كتاب قد بلغ يف احلسن مبلغه من حيث مجع املاّدة فهو كتاب مشويلٌّ للغة 
 . ظور العربية لذلك استحق هذا الوصف من ابن من

و يبدو أن  ابن منظور كان يثق يف ترجيحات األزهري لألوجه الصحيحة للقراءات ذلك أنا         
      :نذكرء لألزهري يف القراءات القرآنّية ومن هذه األمثلة جنده ينقل عنه يف غّي موضع هذه اآلرا

    :يف معىن كلمة آب ويف وجه قراءهتا يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل  -        

 يد، بالّتشد ال أدري من قرأ إيّاهبم : قَاَل اأَلزهريّ « :قال ابن منظور [ 23-الغاشية]
                                                   

  .262نشأته وتطوره، حسني نصار، ص جم العريب املع  1

 .8ينظر مقدمة لسان العرب، ابن منظور ،ص  2
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 : وقوله عّز وجلّ .خمّفًفا إياهبموالقرّاء على                       

  جبال سّبحي معهفمعناه يا ،  ، فمن قرأ أّويب معه ويقرأ أويب معه. [21-أسب]
 ، فمعناه عودي معه يف ؛ ومن قرأ أويب معه ألنه قال سّخرنا اجلبال معه يسّبحن،  سبيحورّجعي التّ 

 1 » ، فعل وافتعل مبعىًن  مثل آب:  أتاب و.املرجع:  املآب و.التسبيح كّلما عاد فيه
 : من قوله تعاىل" السوء"كلمة وكذلك يف وجه قرأءة   -           

                       

                      [6-الفتح]   
قوله ال أعلم :  قال األزهريّ  « : نقل ابن منظور تعليق األزهري على كالٍم للزّجاج فقال 

 ائرةد:  ، صحيٌح، وقد قرأ ابن كثٍّي وأبو عمرٍو أحدًا قرأ ظّن الّسوء، بضّم الّسني ممدودةً 
ة الفتح، وقرأ سائر القرّاء الس و ء ، بفتح ، بضّم الّسني ممدودًة، يف سورة براءة وسور  الس وء  

     2»  . الّسني يف الّسورتني
 

 :  واحمليط األعظم  ح   َكم   مُ ال .4
 : مؤلفه.أ       

يقول ل بن سيده ، اشتهر باإلمامة يف الّلغة والذكاء ويف ترمجته علي بن إمساعيأبو احلسن            
ي   ، الض ر يرُ و ، أَبُ  إ َماُم الل َغة  « :الذهيب  رس 

ُ
َاع ي َل  امل ُب ك َتاب   احَلَسن  َعل ي  بُن إ مس  َكم )، َصاح  ُح 

 يف  امل
، َوَأَحدُ  ثَ  ل َسان  الَعَرب 

َ
َرُب بذَكائ ه  امل  .لَمن  ُيض 

   َذل كَ  ، َوَقد  مجع يف   اَن ضر يراً ، َعَلى أَن ُه كَ  ، َحافٌظ هَلَُما ُهَو إ َماٌم يف  الل َغة والَعَرب ي ة:قَاَل احُلَمي د ي   ... 
                                                   

 .221،ص2جالعرب ، ابن منظور ، لسان (أوب)مادة  1
 .91، ص2، ج املرجع نفسه( سوأ)مادة    2
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َ َوأَر َبع  ماَئة كان  هو تمَ ... ، َولَُه َمَع َذل َك حظٌّ يف  الّشعر َوَتصر ف مُجُو عاً  ني    »1  .يف  َسَنة  مَثَاٍن َومَخ س 

 كما أّن ( حملكم واحمليط األعظم ا)و  (املخصص) :والبن سيده جمموعة مؤلّفات نذكر منها   

  2من املصّنفات وغّي ذلك (يف شرح محاسة أيب متام األنيق)و  (شرح ما أشكل من شعر املتنيب )له 

 : منهجه .ب   

ينتمي احملكم ملدرسة اخلليل املعجمّية ، فهو مل خيرج عن منهج اخلليل يف ترتيب املعجم ،             
إال   أن  ابن سيده  قس م معجمه إىل حروف على ترتيب خمارج احلروف ، وت حت كل حرف عّدة 

املعتل ،  الثنائي املضاعف الصحيح ، الثالثي الصحيح ،إضافة إىل الثنائي املضاعف: أبواب هي 
    3.والثالثي املعتل ، الثالثي اللفيف ، الرباعي ، اخلماسي ، والسداسي 

 

 : مكانته عند ابن منظور .ج  

    4اعتمد ابن منظور على احملكم يف لسان العرب ألنه يف نظره أكمل كتب الّلغة كما وصفه       
الّلغة وآراء أهل املغرب واملشرق من  و يعترب اعتماد ابن منظور على ال ُمحكم تنويعا منه يف مصادر

إذا كان هتذيب األزهري وصحاح اجلوهري ميثالن  « :الّلغويني ويف هذا يقول أمحد رزق السواحلي 
رأي املشرق العريب قي الفصيحي وحدودها ، ويعربان عن الفكر املشرقي يف النقد اللغوي ، فقد ضّم 

األصيلة ما ميكن اعتباره مرآة لتلك احلدود واألفكارابن منظور إليهما يف لسان العرب من املصادر 

                                                   
 .233،ص 21، الذهيب ،ج الءنبسّي أعالم ال  1
 .264،ص3ينظر األعالم ، خّي الدين الزركلي ، ج  2
 .211ينظر املعجم العريب نشأته وتطوره ، حسني نصار ،  3
 .8ينظر مقدمة لسان العرب، ابن منظور ،ص  4
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 .عند املغاربة أيضا، وهو حمكم ابن سيده

وإذن فلسان العرب جيمع لغة العرب كما رآها املشارقة و املغاربة ، أو كما هي يف أذهاهنم        
 ،يها يف التهذيب كما استعان ابن منظور باحملكم يف الصيغ واملشتقات اليت مل يعثر عل     1 » فعال 

داخل اجلذر ، والتنبيهات على الكلمات والصيغ  الشاذ ة، و التقييدات  استفاد منه يف ترتيب موادهو 
ورأَيت يف  بَ ع ض  ُنَسخ   «: كما استفاد من نسخ متعدِّدة من احملكم إذ يقول    2.النحوية والصرفية 

َعل َكم  وَأن  ن ص ُف اسٍم متاُمه تَ ف   . هلك ألمهّيته عندوذ 3 » ال ُمح 

ومن استشهادات ابن منظور باحملكم يف اللسان ما نقله ابن منظور عن ابن سيده يف معىن برأ        
َرُؤهم : هقال ابن سيد. ق الّسماوات واألرضبرَأَ اهللُ النَسَمة وخل: فُيقال « :إذ يقول  برَأَ اهللُ اخلَل َق يَ ب  

َر ض  : ]َويف  التنز يل  . لَك يف  اجَلواه ر  واأَلع راض  َخَلَقُهم، يكوُن ذ: بَرءاً وبُ ُروءاً  يَبٍة يف  األ  َما َأصاَب م ن  ُمص 
رَأَها ُكم  إ ال  يف  ك تاٍب م ن  قَ ب ل  َأن  نَ ب    4 »   22احلديد [َوال يف  أَن  ُفس 

وعندي : هقال ابن سيد « :واملثال اآلخر ما نقل ابن منظور عن ابن سيدة يف معىن ُخَلباء ، فيقول 
صل بني ه َي حُلَي مٌة َرق يَقٌة، ت: حجاب القلب، َوق يلَ :  ، بالكسر   واخل ل بُ . َأن  ُخَلباَء مجُع خال بٍ 

 .األضالع
 :هو حجاب ما بني القلب والكبد، حكاُه اب ن  اأَلعرايب، َوب ه  فس ر َقوَل الش اع ر  : وقيل

ل ٍب وَكب د         ن ٌد بنَي خ  ن ُد ه   يَا ه 
5  » ن ساٍء َأي حيُ ب ه النساءُ  إ ن ُه خلَ ل بُ : ومنه قيل للّرجل اّلذي حيّبه النساء

                                                   
 .221م ،ص2996-ه2326، 2در لسان العرب ،أمحد رزق مصطفى السواحلي ، طمصا  1
 .، الصفحة نفسها نفسه ينظر املرجع  2
 .41،ص24لسان العرب، ابن منظور ،ج( أن)مادة   3
  .42، ص2املرجع نفسه ،ج ( برأ)مادة   4
 .463،ص 2املرجع نفسه، ج( خلب)مادة   5
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 : حواشي ابن بريّ  .3  

 :  مؤلفه .أ         

هو أبو حممد عبد اهلل بن برّي، أحد علماء النحو واللغة كان ناقدا لغوياً متمكنا قال                
، أبو حمّمٍد عبد اهلل بن بّرّي بن عبد اجلّبار بن بّريٍّ  ، حنوي وقته مة، العالّ  اإلمام « :عنه الذهيب 

 . سنة تسٍع وتسعني وأربع مائةٍ  د يف رجبول .، الّشافعيّ  ، الّنحويّ  ، مثّ املصريّ  املقدسيّ 
كان وعلله، قّيماً بالّلغة وشواهدها، وإليه  ( كتاب سيبويه)كان عاملاً ب  : قال اجلمال القفطّي           

 .وكان ثقًة، ديّناً  الّتصّفح يف ديوان اإلنشاء، ال يصدر كتاب إىل امللوك إالّ بعد تصّفحه
     1 » .، سنة اثنتني ومثانني ومخس مائةٍ  يف شّوالٍ : مات  
 

 : منهجه. ب      
غّي أّن االسم " حواشي ابن بّري على الصحاح "اسم بلقد  اشتهر هذا الكتاب                

، فهو كتاب نقد  لغوي وأديب ذلك "  التنبيه واإليضاح عما وقع يف الصحاح"  ل للكتاب هو الكام
أن  ابن برّي تتّبع  الصحاح واستخرج أخطاءه وصّححها ، فانتقد ابن برّي اجلوهري يف نسبة الشواهد 

 ابن برّي إىل غّي أصحاهبا ،ومن ذلك روايات الشعر كان ينسبها اجلوهري إىل غّي قائليها ، فكان 
ويَنسبها إىل أصحاهبا ويصّحح املفردات اخلاطئة ويضبطها ويشرخ ما أشكل منها  وغّيها من  يتتب  ُعها

، كبّي قيٌِّم  كتاب  « :فهو كتاب قّيم نافع وكما وصفه علي النجدي ناصف فهو 2املالحظات
من قدر الصحاح ، النفع ، قومي النهج ، يزخر باملالحظات  واالستدراكات ،اليت يرفع تالفيها 

ايف ذلك زراية أو انتقاص ، ولكن تقومي وإصالح  بل رمبّ  ومل يكن  من مهه... االفادة منه  ويضاعف

                                                   
 .248ص .22، الذهيب ، ج سّي أعالم النبالء  1
 .241ينظر مصادر لسان العرب ،أمحد رزق مصطفى السواحلي، ص   2



شرح وتحليل لموضوعات المقدمة                                           الفصل الثاني   

 

 
33 

 
ع ُدُه يف كل ما يقول ببان مشرق ، و أسلوب  انتصر للجوهري ، ورج ح رأيه عن رأي خمالفيه ، ُيس 

الصحاح صِّحًة ، وأصلحت ما كان فقد زادت حواشي ابن بري   1» .جممل ، ال حشو فيه وال تزي د
 . فيه على غّي قوام ، فكان حقاً ن   ع َم التنبيه ونعم اإليضاح

    
 : مكانته عند ابن منظور. ج    

كانت حواشي ابن برّي أفضل ُمعني البن منظور يف استفادته من الصحاح ، لتجنب            
لنسبة البن منظور أكرب معني ، فجمع هذه األخطاء اليت صّوهبا ابن برّي يف الصحاح ، فكانت با

فأُتيح «  :احلواشي ليستعني فيها يف تأليفه إذ يقول بعد أن ذكر مآخذه على اجلوهري يف الصحاح 
  2 »مؤرًِّخا لغلطات ، وأملى َعَلي ه  أََمال يه ، خمرًِّجا لسقطاته َلُه الش ي خ أَبُو حُمَم د بن بري فتتبع َما ف يه  

ن البن منظور فضل كبّي يف حفظ حواشي ابن برّي من خالل لسان العرب ، فكانت كا  و       
ألّن حواشى ابن بّري غّي  هذه مسامهة جليلة من ابن منظور يف حفظ هذا اجلهد الكبّي البن بريّ 

 :وال ابن برّي وتصحيحاته نذكر ومن استشهادات ابن منظور بأق.  جمموع يف كتاب واحد كامال

هم املرجّية، : قال ابن بّريٍّ قول اجلوهريّ  « :يان معىن املرجئة فقال نقله عنه يف ب -
بالّتشديد، إن أراد به أهنم منسوبون إىل املرجية، بتخفيف الياء، فهو صحيٌح، وإن أراد به 

. الطّائفة نفسها، فال جيوز فيه تشديد الياء إَّّنا يكون ذلك يف املنسوب إىل هذه الطّائفة
    3 » رجٌل مرجئيٌّ ومرجيٌّ يف الّنسب إىل املرجئة واملرجية: ن يقالوكذلك ينبغي أ: قال

                                                   
، 2مصطفى حجازي ،اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط: مقدمة  التنبيه واإليضاح على ما وقع يف الصحاح، أبو حممد عبد اهلل بن برّي ، تح   1

 .3،ص2جم،2911
 .8مقدمة لسان العرب،ص  2
 .13،ص2،ج املرجع نفسه( رجأ)مادة  3
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ذكر اجلوهرّي : قال ابن بّريٍّ  « :مانقله ابن منظور عنه يف صيغة تصغّي كلمة نبيئ بقوله  -
وليس األمر كما ذكر، ألن سيبويه : قال. يف تصغّي الّنيبء نبّيٌئ، باهلمز على القطع بذلك

على نبآء قال يف تصغّيه نبّيئ، باهلمز، ومن مجع نبيئاً على أنبياء قال من مجع نبيئاً : قال
   1  » يف تصغّيه نيبٌّ، بغّي مهزٍ 

 

 : غريب احلديثالنهاية يف  3

 : مؤلفه. أ      

بن األثّي أحد العلماء اجلهابذة كان  ُمَباَرُك بُن حُمَم د   الهو أبو السعادات جمد الدين                
ر كبّي من العلم بعد ة فنون كالّلغة واحلديث كم اكان ُم  لِّ  ماً بالتاريخ ، أثىن عليه العديد ممن على قد

ولق بوه كذلك  ،الرّئيسالقاضي  :منهاالراقية بأوصاف تدل  على مكانته العلمية ترمجوا له ووصفوه 
، كان جمِّداً يف طلب العلم  مائةٍ  َسَنَة أربٍع وأربعني ومخسولد سنة  2العالّمة البارع األوحد البليغ ب

ل مٍ "وَ  ،" صحيح البخاري :  "خاّصًة يف علم احلديث فقد روى كتب احلديث إسنادا ك    ي َح ُمس   "َصح 
،  بسماعه من ابن سكينة" سنن أيب داود والرّتمذيّ "، كما روى  إسنادا كذلك   " املوطّأ" روى  ، و

 كان حاسباً ة مناصب فكان كاتب اإلنشاء يف دولة املوصل ، كما  كما تقل د ع د  .  "سنن الّنسائيّ " و
اأَلذَواء   "، وَك َتاُب " الفُرو ق  يف  األَبن َية   "ك َتاُب : له مصن فات كثّية منها .مت صفاً بالذكاء،  ، كاتباً 

َتار  يف  َمَناق ب  اأَلخَيار  "، وَك َتاُب " َوالذ َوات   ُخ 
نَصاف  يف  "ك َتاُب و ،  "الطَِّوال  شرُح َغر ي ب  "، وَ "امل اإل 

 َ مع بَ ني  ِّ وَ  و" الَكش ف  َوالَكش اف   اجل  ، وغّيها من املصّنفات ، وأشهر كتبه الز خَم َشر يِّ  َتفسّيَي الث  ع َليب 

                                                   
 .264،ص 2،ج السابقاملرجع ( نبأ)مادة   1
 .311ص،22جينظر سّي أعالم النبالء ، الذهيب ،   2
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ت ةٍ يف  َسَنة  أما  وفاته فكانت . يف غريب احلديث واألثر كان النهاية ت مائة وس  ل   س  َو ص 
  1.ب امل

 : منهجه. ب       

ينتمي هذا الكتاب إىل علم غريب احلديث وقد أُلف فيه العديد من الكتب ، قال                
هو ما وقع يف منت احلديث من لفظة  غريب احلديث « :يف تعريف هذا العلم ( ه686ت)النووي 

،  فليتحر خائضه،  ، واخلوض فيه صعب ، وهو فن مهم غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعماهلا
النضر  فيه قيل أول من صنف ، ، وقد أكثر العلماء التصنيف فيه وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت

   »   2        ، وقيل أبو عبيدة معمر بن مشيل
كما خيوض هذا العلم يف شرح غريب اآلثار الواردة عن الصحابة والتابعني والسلف الصاحل              

وقد النهاية يف غريب احلديث البن األثّي من أحسن الكتب اليت ُدوِّنت يف هذا العلم ،  وي  ع د كتاب
           تعّددت مناهج ال ُمؤلفني يف هذا العلم ، أما ابن األثّي فقد اختار اتباع منهج أيب عبيد ال هروي

ألول مث الثاين مث و أيب موسى املديين ، فقد كان منهجهما يقوم على ترتيب املواد حبسب حروفها ا
مل يكن يعيد الكلمات إىل أصوهلا ومل يكن جيرِّدها من الزوائد  كما هو معروف ، بل   هكما أنّ لثالث  ا

كان يبقي عليها ويرتبها حسب حرفا األول والثاين والثالث كما سبق وإن كان احلرف اليت يبىن عليه 
      3.الباب غّي أصليّ 

 

                                                   
 . 392-319،ص22ج  السابق،ينظر املرجع   1

 .18م ،ص  2913 -ه   2،2313لتقريب والتيسّي ، أبو زكريا النووي ،دار الكتاب العريب، بّيوت ،طا  2
 .312-311،ص2ج،2112ت وحبوث ، حممود حممد الطّناحي ، دار الغرب اإلسالمي ،ينظر يف اللغة واألدب دراسا  3
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 : ورمكانته عند ابن منظ. ج      

أحد الركائز اليت بىن عليها ابن منظور معجمه ، خاّصة  -النهاية-لقد كان هذا الكتاب               
يف جانب االستشهاد باألحاديث واآليات والقصص، ويف تفسّي الكلمات وغريبها ذلك ألن  ابن 

وقصدت  « :بن منظور يقول عنه اإذ األثّي قد أجاد يف كتابه أمّيا إجادة يف مجع اآلثار واألحاديث 
َبار  توشيحه َخ  يل اآلثار جبليل األ  ، والكالم على  ، مضافا إ ىل ما ف يه  من آيات القرآن الكر مي ، َومجَ 

، ويكون على مدار اآليات واألخبار واآلثار  ، ليتحلى برتصيع دررها عقده معجزات الذّكر احلك يم
عادات املبارك بن حمّمد بن األث ّي اجلزر ي قد جاء يف  ؛ فرأيت أبا الس واألمثال واألشعار حّله وعقده

   »1  ...، وجاوز يف  اجلودة حد الغاية ذل ك بالنهاية

 : ومن أمثلة استشهاد ابن منظور بالنهاية نذكر       

ئة  : قال ابن األثّي « :يف معىن كلمة املرجئة ، قال ابن منظور م ن ف رقٌة  ي، وهورد يف  احلد يث  ذ كر املرج 
ية، كما أنه ال ينفع مع الكفر  طاعةٌ    »2  .ف رق اإل سالم يعتقدون أنه ال يضّر مع اإل ميان معص 

ضي الّله ر -ابن عمر ويف حديث « :إذ يقول " ب   َب ة"ما أورده ابن منظور يف معىن كلمة  -
: قال. ينما أحسبك أثبتّ : سّلم عليه فىًت من قريٍش، فرّد عليه مثل سالمه، فقال له:  -عنهما

 ألست بّبًة؟
الغالم السائل، وهو الّسمني، : والبب  . يقال للشاّب املمتلئ البدن نعمًة وشباباً بّبةٌ : قال ابن األثّي

 3  ».نَ إذا مسَ   بَ ب  بَ ت َ : ويقال

                                                   
 .1-8مقدمة لسان العرب، ابن منظور ،ص  1
 .13،ص2، ج املرجع نفسه( رجأ)مادة   2
 .224،ص 2، ج املرجع نفسه( ببب)مادة   3
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           ابن منظور يف معجمه لسان العرب لقد كانت هذه املصادر األساسّية اليت اعتمدها           
مجهرة الّلغة البن دريد  منهم ابن حجر مصدرا آخرا وهو ن  هناك من أضاف هلذه املصادر غّي أ

ذ يب واحملكم ... « :إذ يقول   (ه132ت) َومجع يف  الل َغة كتابا مَس اُه ل َسان ال َعَرب مجع ف يه  َبني الت  ه 
سة ، غّي أّن ابن فيصّي بذلك عدد مصادر ابن منظور ستة بدل مخ 1  » ...واجلمهرةوالصحاح 

وقد رّد حسني نصار على هذا بقوله  ! منظور مل يثبت هذا املصدر فكيف أثبته ابن حجر وغّيه
فاجلمهرة ليست من مراجع الّلسان املباشر ،وابن حجر خمطئ يف عدِّها كذلك ، أما  وإذن « :

فابن .واشي والنهاية صحاح واحملكم واحللتهذيب والاخلمسة اليت أشار إليها املؤلف هي ا  املراجع 
عد  الّصحاح كتاباً مبفرده وحواشي بن بري كتانا آخر ، أما ابن حجر فعّدمها مرجعا      منظور

أضاف إىل املراجع اجلمهرة حىت تصّي مخسة ، وما اّدعى ابن منظور أّن مجهرة الّلغة   واحدا ولذلك 
" تصحيح لسان العرب " يف كتابه وقد صّحح هذا اخلطأ كذلك أمحد تيمور باشا  2 » من مصادره

َوالث اين  يف   ... « :يف تعليقه على كالم السيوطي الذي نسب اجلمهرة إىل مصادر الّلسان إذ يقول 
ُز ء واملنقول تَ ر مجُه ال ُمؤلف يف  الصفحة األوىل من وعاة للسيوطي فقد َجاَء ف يَها أَنه ة الغيمن ب ةهذا اجل 

ذ يب واحملكم والصحاح وحواشيه واجلمهرة َوالن َِّهايَة) َبني مجع يف  ك َتابه َهَذا لص َواب َأن َوا( الت  ه 
َسة فَ َقط َوه ي ال يت  صرح بأمسائها يف  خطَبته هعامجممن اجلمهرة لَيست  َم     3 » بل مب ىن ك َتابه على اخل 

إثراءها ،  غّي أنّه  لقد جاء لسان العرب معجماً متنوّع املادة واستفاد من هذه املصادر يف      
ُوجِّهت البن منظور عّدة انتقادات بسبب إسهابه يف ذكر الشواهد وإطالتها ،و كذلك تنوعها من 
فقه وحنو وحديث وغّيها واعتربه  كثّيا منهم حشوا واستطرادا يف غّي حمّله كما يقول عبد التواب 

 كبّي يف تضخيمه حبيث جنده  غّي أّن هذا احلشو واالستطراد يف الشرح أسهم بشكل « :األكرت 

 
                                                   

، 2، ط اهلند/ صيدر اباد -جملس دائرة املعارف العثمانية ،  املعيد ضان حممد عبد :، تح بن حجر العسقالين،ا الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  1
 .23،ص6، ج م2982/ ه 2492

 .331-339املعجم العريب نشأته وتطوره ، حسني نصار ،ص   2
 .6تصحيح لسان العرب ، أمحد تيمور ، ص  3
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قضايا منها ما يرتبط بالتفسّي ، والفقه، والنحو ، والصرف، والعروض ، حيتوي على جمموع من ال

ذكرها يف املعجم ، والبالغة ، واألدب ، والقراءات وكل واحدة منها هلا هنجها وأسسها اخلاصة هبا 
موض وااللتباس عن املعىن ، وذكر مثل هذه القضايا يف وهي ليست من عمله الذي هدفه إزالة الغ

ا عن اختصاص هذا خروج ويعد    1  »وتشتِّت أفكارهم  املعجم تعمل على التوسع وتتعب الطلبة
 .املعجم 

وبالّرغم من كل هذه االنتقادات يبقى لسان العرب أحد أهم كتب الّلغة قيمة و ثراءا لغوياً  فقد       
كتابا تقي منها األصلح ، حىت أخرج لنا أن جيمع بني هذه املصادر وي ؤّلف بينها وين استطاع ابن منظور

منظور  يف  ابن إذ يقولفروع، هبلغ فيه الغاية ومل ُيسبق إليه ومل يؤّلف مث  لُ ُه مث  َلُه وصار هذا أصال وغّي 
 من أن يصبح ، آمنا مبنة اهلل فجاء هذا الكتاب حبمد اهلل واضح املنهج سهل السلوك « :مقدمته 

، وغين مبا فيه عن غّيه وافتقر  عظم نفعه مب اشتمل من العلوم عليه. مثل غّيه وهو مطروح مرتوك
؛ ألن كل واحد من هؤالء  هه مثلَ ، ومجع من الّلغات والشواهد واألدلة، ما مل جيمع مثلُ  غّيه إليه

مل يأت يف كتابه بكل ما يف كتاب ، و  ، وبكلمة مسعها من العرب شفاًها العلماء انفرد برواية رواها
 ؛ فصارت الفوائد يف كتبهم مفرقة ، وال أقول تعاظم عن نقل ما نقله بل أقول استغىن مبا فيه أخيه

 ما تفّرق ؛ فجمعت منها يف هذا الكتاب وسارت أجنم الفضائل يف أفالكها هذه مغرّبة وهذه مشرّقة
، وصار  م مشل تلك األصول كلها يف هذا اجملموع، فانتظ ، وقرنت بني ما غّرب منها وبني ما شّرق

  . » 2 هذا مبنزلة األصل وأولئك مبنزلة الفروع
 

                                                   
 .221م،ص2991القاهرة ، ابن منظور ومظاهر التضخم يف معجمه ، عبد التواب األكرت ، دار البشائر،   1

 .1مقدمة لسان العرب ، ابن منظور ،ص 2
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  : تواضعه وإقراره بفضل من سبقه:الموضوع الخامس

 ال  له هبا معاصروه ومن ترمجوا له ، إبالرغم من املنزلة اليت بلغها ابن منظور من العلم واليت شهد     
سبقوه يف املعاجم واملصادر اليت  واجلهد اليت قام به لنفسه بل أرجعه إىل منأنّه مل ينسب العمل 

، َأو فعلُت َأو  َوأَنا َمَع َذل ك اَل أّدعي ف يه  َدع َوى َفأَُقول شافهُت َأو مسعتُ  « :استعان هبا فقال 
ك ؛ َفكل  ، َأو نقلُت َعن ال َعَرب الَعر باء َأو محلتُ  ، أَو شددُت َأو رحلتُ  صنعتُ  َهذ ه الد َعاَوى مل يرت 

َز َهر ي َواب ن َسّيده لقائٍل مَقاال، ومل خُيليا ف يه  ألحٍد جماال   ، فَإ ن  ُهَما عي نا يف  ك َتابَ ي ه َما َعم ن رويا ف يَها األ 
 ، َوأَتيا باملقاصد ووفيا ولعمري لقد مجعا فأوعيا. ، ونشرا يف  خطيهما َما طويا وبرهنا َعم ا حويا

يَلة أمتسك ب َسَبب َها، سوى َأينِّ مجعت ف يه  َما تفر ق    يَلة أمت  هبَا، َواَل َوس  َولَي َس يل يف  َهَذا ال كتاب َفض 
بع باليسّي، وطال ُب ال علم منهوم              1 » .يف  ت ل َك ال كتب من ال ُعُلوم، َوبسطت الَقو ل ف يه  ومل أش 

ماء يف َعزو كل كالم لصاحبه وكما يقال إن  من بركة العلم نسبته إىل أهله ، فهذا هو دأب العل        
ومن النصيحة أن تضاف الفائدة اليت تستغرب إىل قائلها فمن فعل ذلك  « :( ه686ت)قال النووي 

بورك له يف علمه وحاله ومن أوهم ذلك وأوهم فيما يأخذه من كالم غّيه أنه له فهو جدير أن ال 
ومل يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إىل قائلها نسأل اهلل . ه وال يبارك له يف حالينتفع بعلم

و السبب الذي جعل يف لسان العرب قبوال عند أهل اللغة ولعّل هذا ه» 2 . تعاىل التوفيق لذلك دائما
 . ، فانتشاره بني الناس لدليل على بركته 

       
 

                                                   
 .،الصفحة نفسها السابقاملرجع  1
 .26بستان العارفني ، النووي، دار الريان للرتاث ، ص   2
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 للمصادر الخمسة نقده وتت ُبعه :الموضوع السادس
لقد بنّي ابن منظور يف مقّدمته أنّه إَّّنا نقل عن مصادره اخلمسة فقط ، وليس له فضل غّي          

خطأ إَّنا مرجعه املصدر صواب أو  أي   أنّه مجع املاّدة املتفرقة بني هذه املصادر األساسية  ، وأن  
َحة أَو خلل لَفمن وقف ف يه  على َصَواب أَو زل « :األصلي كما يقول  ، فعهدته على  ، أَو ص 

، ومل  ألنين نقلت من كل أصل مضمونه. ، ومحده وذمه ألصله ال ذ ي َعَلي ه  ال معول املصنِّف األّول
ن ُه َشي ئا ُُصول بالفص ، أبدل م  ََمانَة يف  نقل األ  َا إمثه على ال ذين يبدلونه بل أديُت األ  ، َوَما  فَ يُ َقال فَإ َّن 

ُُصول  ؛ فليعتد   ف يه  ب َكاَلم غّي َما ف يَها من الن صتصرفت  من  ين قل َعن كتايب َهَذا أَنه ين قل َعن َهذ ه األ 
َسة َم                » 1.اخل 
من خالل هذا الكالم الذي ذكره ابن منظور ظّن كثّي من الباحثني أّن ابن منظور إَّّنا كان       

ت وبَ َهتوه جهده ، فقد أغرى هذا الكالم الكثّي من الباحثني وثبت ناقال فقط ، فوّجهوا له انتقادا
جهده  ولديهم أن ابن منظور ليس له قي العمل سوى مجع و ترتيب كالم األولني ، فهضموه حق ه

،وإَّّنا كان هذا الكالم من ابن منظور على سبيل التواضع وهضم النفس ، وهذا معلوم مشهور معهود 
نظور مل يقف عند هذه الكتب اخلمسة بل أضاف فوائد من قراءته ومساعه ونقل عند العلماء  ،فابن م

ونقد ،فهذا الكالم يفند من نظر جيدا يف لسان العرب وأمعن يف تفسّي موادِّه ،واملتأمل يف لسان 
العرب يعلم جّيدا أن ابن منظور إَّنا كان له فضل كبّي،وهلذا جند العديد ممن أدمنوا النظر يف لسان 

ب من السابقني واملعاصرين يرّدن هذا الكالم ،  منهم عبد الّلطيف صويف والذي دافع عن ابن العر 
ولكن ال ينبغي أن نفهم من هذا الكالم أنّه اعتمد  « :منظور ورّد هذا االدعاء الباطل اذ يقول   

ّنه أضاف عملية النقل فقط ، صحيح أنّه نقل شروح املواّد اللغوية كما وردت يف هذه الكتب ، ولك
وحوادثهم  إليها أشياء كثّية من شروح وشواهد قرآنّية و حديثّية وشعريّة ، ومن مأثور كالم العرب ، 

2 »  .، وقد بذل يف ذلك جهدا كبّيا ، حىت أخرج لنا كتابا من أكرب معامجنا اللغوية قاطبة 
 

                                                   
 .1مقدمة لسان العرب ، ابن منظور ،ص  1
 .213صويف ،ص الالّلغة ومعامجها يف املكتبة العربية ، عبد الللطيف   2
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فيها ، وسنحاول أن نثبت هذا لقد كانت البن منظور جهود يف الّلسان من مجع املاّدة والتدقيق       
اجلهد النقدّي البن منظور يف الّلسان ، فهو مل يكن جمّرد ناقل فقط ، بل كان ناقال وناقدا يف آن 
واحد ،  فقد استعان برصيده العلمي يف نقد وتصحيح األخطاء اليت وقعت يف املصادر اخلمسة ،  

 كانت له جهود يف حتقيق نصوصها كما  غا لغويّة مل جيدها فيها ،  كما استدرك عليها جذورا وصي
اجلانب  نورّد كثّيا من اآلراء اليت ختالف رأيه اللغوي ومعتقد الديين ، وسنحاول أن نكشف ع

 1.النقدّي يف ابن منظور 
 

لقد تتّبع ابن منظور مصادره اخلمسة وصحح ما رآه غّي صواب ، وسننقل بعض تتّبعاته لألصول    
 .اخلمسة 

 
   :هتذيب اللغة.2

    
م باألخذ لِّ سَ ن منظور بالتهذيب و مدحه يف مقدمته كما سبق ، غّي أنه مل يُ لقد أعجب اب         

 : عنه دون تتّبع بل كان يعمل حّسه النقدي يف ما ينقله ومن هذه التصحيحات نذكر 
رٍج منها واحٌد من بروج الفلك، وهي اثنا عشر برًجا، كّل ب: جُ  ر  والبُ  « :زهري قوله نقل عن األ -

منزلتان، وثلٌث منزٌل للقمر، وثالثون درجًة للّشمس، إذا غاب منها سّتٌة طلع سّتٌة، ولكّل 
برٍج اسٌم على حدٍة، فأّوهلا احلمل، وأّول احلمل الّشرطان، ومها قرنا احلمل كوكبان أبيضان 

للثّريّا  إىل جنب الّسمكة، وخلف الّشرطني البطني، وهي ثالثة كواكب، فهذان منزالن وثلثٌ 
   » 2 .من برج احلمل

 قوله كّل برٍج منها منزلتان وثلٌث منزٌل للقمر : قال حمّمد بن املكّرم« :مث تعّقبه ابن منظور بقوله  

                                                   
 .13صادر لسان العرب ، أمحد رزق السواحلي ، صينظر م  1
 .222،ص 2العرب ، ابن منظور ،ج لسان(برج)مادة  2
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 : ، وكان حّقه أن يقول ، لكّن الّشمس والقمر سواٌء يف ذلك وثالثون درجًة للّشمس كالٌم صحيحٌ 

وأول احلمل : وقوله أيضاً . مس والقمر، وثالثون درجًة هلماكّل برج منها منزالن، وثلٌث منزٌل للشّ 
ويظهر من خالل هذا أّن ابن منظور  1  » الّشرطان ومها قرنا احلمل، إىل وثلٌث للثّريّا من برج احلمل

 .كان له علم بالفلك والنجوم ، فقد كان دقيقا يف تصحيحه 
ذ  : بسمل :نقل عن التهذيب معىن البسملة إذ يقول  - َمَل الرجُل إذا   « :يُب يف  الر بَاع يِّ الت  ه  َبس 

 :كتب بسم الّله بسملة؛ وأنشد قول الّشاعر
 لُ م  س  بَ مُ  ال يبُ ب  احلَ  اكَ ا ذَ ذَ ب  ا حَ يَ ف َ  ...ا، هَ يت ُ ق  لَ  اةَ دَ ى غَ لَ ي   لَ  ت  لَ مَ س  بَ  د  قَ لَ 

قال بسم الّله  وبسمل إذا: كان ينبغي أن يقول قبل االستشهاد هبذا البيت: قال حمّمد بن املكّرم
    » 2 قد أكثرت من البسملة أي من قول بسم اهلل: ويقال. أيضاً، وينشد البيت

وهنا يظهر لنا دقة فطنته وفهمه، فقد تنّبه هلذا التقييد من األزهري للبسملة فَقَصرها على      
القول من  فاألزهري نقل هذا.الكتابة وهي أمشل من ذلك ، فوجه التقييد هنا بالكتابة ال يصلح 

   3معجم العني حرفياً 
 
 :الصحاح .2
   

كانت تصويبات ابن منظور على الصحاح عديدة ، فكانت تنبيهاته غّي تنبيهات ابن برّي           
 : على الصحاح ، فأضاف تنبيهات أخرى نذكر منها مثالني 

اشيورأيت يف حو . اسم جبل: شطيبٌ  « :فقال" بٌ ط  شَ "يف معىن  الّصحاحتعّقب على  -

                                                   
 .222،ص2ج،  لسان العرب، ابن منظور (برج)مادة  1
 .36،ص22املرجع نفسه، ج(بسمل)مادة  2
  .92ينظر مصادر لسان العرب ،أمحد رزق السواحلي، ص 3
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هكذا وقع يف الّنسخ، واّلذي أورده الفارايّب يف ديوان األدب، واّلذي رواه : سخٍة موثوٍق هبانُ 

  1  » اسم جبل، واهلل أعلم: ٌب، على فعلٍ ط  شَ : ابن دريٍد، وابن فارسٍ 
: وَوقَ َبت  الشمُس َوق باً وُوُقوباً  « :قال ابن منظور" َوقَ َبت  "يف معىن كلمة  صحاحنقده لل -

َعها: الصَِّحاح  ؛ َويف  غاَبت    . ودَخَلت  َمو ض 
، فإ هنا اَل موضَع هَلَا : اَل حُمَم ُد ب ُن ال ُمَكر م  قَ        َعها، جَتَو ٌز يف  الل ف ظ  و َهر يِّ دَخَلت  موض  يف  قَ و ل  اجلَ 
ُخله د يث  . َتد  نُي : َلم ا رََأى الشمَس َقد  َوقَ َبت  قَالَ :َويف  احلَ  نُي َهَذا ح  ؛ وح  لِّها؛ َوقَ َبت  َأي غاَبت  ح 

لِّها َأي الَوق ُت ال ذ ي حيَ ل  ف يه  أَداُؤها، يَ ع ين  صالَة ال َمغ ر ب     2  » ح 
 

           :احملكم.4  
لقد تتّبع ابن منظور احملكم وأعمل فيه النقد ومل يكن يأخذ منه دون مراجعته بل صّحح                

 : الواردة فيه ،ومن أمثلة ذلك كثّيا من املّواد 
وقد ذكر ابن سيده يف ترمجة  « :قال" سبح إىل سَبَج " تعّقبه البن سيدة يف حتريفه لكلمة 

َدتُ َها ُسب َجة، وهي باحلاء أعلى والسِّباُج ث َياٌب م ن  ُجُلودٍ :  ، ما صورته ، باجليم َسَبجَ   ، َواح 
أبا عبيدة صّحف هذه الكلمة ورواها باجليم   إن:  على أنه أيضاً قد قال يف هذه الرّتمجة

 ، ، ومن العجب وقوعه يف ذلك مع حكايته عن أيب عبيدة أنه وقع فيه كما ذكرناه آنًفا
أن يكون وجد نقاًل فيه، وكان يتعنّي عليه أنه لو وجد نقاًل فيه أن يذكره أيضاً يف  الّلهّم إال  

ىل الّتصحيف ليسلم هو أيضاً من الّتهمة هذه الرّتمجة عند ختطئته أليب عبيدة ونسبته إ
 3  » .واالنتقاد

                                                   
 .398،ص2لسان العرب،ابن منظور ، ج(شطب)مادة  1
 .112،ص2،جاملرجع نفسه( وقب)مادة  2
  .383،ص2،جاملرجع نفسه(سبح)مادة  3
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الّلهّم إال أن يكون وجد نقاًل فيه، وكان يتعنّي عليه أنه لو وجد نقاًل فيه أن يذكره أيضاً يف 

هذه الرّتمجة عند ختطئته أليب عبيدة ونسبته إىل الّتصحيف ليسلم هو أيضاً من الّتهمة 
  1  » .واالنتقاد

 قال ابن سيده  « ّصهنقله عن ابن سيدة يف حمكمه ما نَ  منظور قافية بيتوصح ح ابن  -
 أحسبه روميا ، قال وهو : عظم القفا قيل إنه أعجمي ، وقال األصمعي : والد رداقس "

 : طرف العظم الناتئ فوق القفا ، أنشد أبو زيد        

، َتزايَ َلت             بالسيف  هاَمُته َعن  الد ر قاس  ... َمن  زَاَل َعن  َقص د  الس ب يل 
  2  »  .َأظن قَاف َيَة ال بَ ي ت  الد ر داق ُس، والل ه أَعلم: قَاَل حُمَم ُد ب ُن ال ُمَكر م         

 
 :حواشي ابن برّي . 3

ورغم كون حواشي ابن برّي هو من كتب النقد اللغوي إىل أّن ابن منظور مل يقف                  
 : اقل فقط ، بل تتّبعه وحاول تصحيح أخطائه ومنها موقف الن
 قال  «  تصحيحه ملعىن من معاين علم الفلك فنقل كالم ابن برّي مث عّلق عليه إذ يقول -

و َزَهُر، َوقَالَ ...  الت ِّّنني جنٌم م ن  جُنُوم  الس َماء  : ... ابن برّي  ُهَو مم  ا يُعد  : وُتسمِّيه الُفرس اجلَ 
؛ قَاَل حُمَم ُد ب ُن ال ُمَكر م  م َن الن   و َزَهُر ال ذ ي ُهَو : ُحوس  نجِّمون يف  َهَذا َأن اجلَ 

ُ
ال ذ ي َعَلي ه  امل

  3  »  .رأ س الت ِّنِّني يُعد  َمَع الس عود، والذَنب يُعد َمَع الن ُحوس  
يطيل يف تعليقاته  واألمر اجلدير بالذكر أنّه ال « :وهنا مالحظة ذكرها أمحد السواحلي بقوله

 أو انتقاداته الفلكية أو التارخيية وإطالة يف األمور الّلغوية ، لشعوره بأّن هذه األمور ال تعين الّلغويني 

                                                   
  .383،ص2،جلسان العرب،ابن منظور(سبح)مادة  1
  .12،ص 6،جاملرجع نفسه( دردقس)مادة  2
 .83-83،ص24املرجع نفسه، ج(تنن)مادة  3
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 1  » .املعجميةوحىت ال خيرج بالكتاب من مراميه وأهدافه اليت تنحصر يف الّلغة ومعىن  كثّياً، 
بل : قَاَل اب ُن بَ رِّيٍّ  « :تصحيحه ملعىن بيت توّهم فيه ابن برّي قال -   َوَشاه ُد الش ُنون  م َن اإل 

 :قَ و ُل زَُهّي ٍ 
َها الزاه ُق الز ه مُ                ن   َها الش ُنوُن َوم  ن    م 

َيةً  -قال ابن منظور -   ََذا ال بَ ي ت  َخي اًل اَل إ باًل : ورأَيت ُهَنا َحاش    2 »  إ ن زَُهي  رًا َوَصَف هب 

صالح وبني حاشية ابن برّي ورّجح حتقيقٌي مبكر أظهره ابن منظور فقارن بني حاشية الفهنا عمٌل    
  3.يف ذلك الصواب 

 : النهاية البن األثّي. 3

لقد استصحب ابن منظور النهاية وهو يدرك قيمته ، فهو جيمع بني علمني جليلني علم احلديث    
ه أفضل ما يزّين هبما كتابه أال ومها كتاب الّله وعلم الّلغة ، فكان بالنسبة له الوعاء الذي يغرف من

ولكن املتأمل حيدا يدرك أن ابن منظور قد تصّرف كثّيا يف ما أخذ من النهاية فقد .وسّنة نبّيه 
حذف كلمات وأضاف أخرى وعّقب على بعضها وضبط العديد منها ،وأكمل ما رآه ناقصا من 

 : ، وسنذكر أمثلة توّضح ذلك منها  4وجهة نظره

حُي َشر الناُس يَ و َم ال ق َياَمة  ) النيب  حديثيف "هبماً "كلمة تعقيبه على ابن األثّي يف معىن   -
ما :  ماً يقوله   بُ  ه  ل  و  قَ فمعناه عندي أنه أراد ب  :  قال أبو عبيدٍ  « :قال ( ُحفاًة ُعراًة ُغر اًل بُ ه 

لربص وغّي ذلك من والعرج واجلذام وا والعوروالعاهات  من األعراض ليس فيهم شيءٌ 

                                                   
 .232صمصادر لسان العرب ،أمحد رزق السواحلي،   1
  .232،ص24العرب،ابن منظور، جلسان (شنن)مادة  2
 .239ينظر مصادر لسان العرب،أمحد رزق السواحلي ، ص  3
 .239ينظر املرجع نفسه ، ص   4
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خللود األبد يف :  ، وقال غّيه مبهمة مصّححة خللود األبد ولكّنها أجسادٌ ،  صنوف األمراض والبالء
اّلذي ذكره األزهري وغّيه أجساٌد :  ؛ قال حمّمد بن املكّرم ذكره ابن األثّي يف الّنهاية،  اجلّنة أو النّار

، وذلك أن اخللود يف اجلّنة إَّّنا  اجلّنة أو يف الّنار فيه نظر، وقول ابن األثّي يف  مصّححة خللود األبد
، وأما اخللود يف الّنار فإَّّنا هو للعذاب  ، فصّحة أجسادهم من أجل الّتنّعم هو للّنعيم احملض
، نسأل الّله العافية من ذلك  ، وزيادة عذاهبم بعاهات األجسام أمّت يف عقوبتهم والتأّسف واحلسرة

   » 1 .بكرمه

ال يدخل النار من يف ) احلديث ويف: ابن األثّي« : قال "مثقال"تعقيبه على ابن األثّي يف معىن كلمة 
من قليٍل أو كثٍّي، مقداٌر من الوزن أّي شيٍء كان : ؛ املثقال يف األصل(قلبه مثقال ذرّة من إميان

ًة وليس كذلك؛ قال حمّمد بن فمعىن مثقال ذرّة وزن ذرٍّة، والّناس يطلقونه يف العرف على الّدينار خاصّ 
قول ابن األثّي الّناس يطلقونه يف العرف على الّدينار خاّصًة قوٌل فيه جتّوز، فإنه إن كان عىن : املكّرم

شخص الّدينار فالّشخص منه قد يكون مثقااًل وأكثر وأقل، وإن كان عىن املثقال الوزن املعلوم، 
 وعلى املسك وعلى اجلوهر وعلى أشياء كثّيٍة قد صار فالّناس يطلقون ذلك على الّذهب وعلى العنرب

درهٌم واحٌد : وزنة املثقال هذا املتعامل به اآلن. والرّاوند وغّي ذلك وزهنا باملثاقيل معهوًدا كالرّتياق
اّلذي يوزن به  رَ ص  م   وثالثة أسباع درهٍم على الّتحرير، يوزن به ما اختّي وزنه به، وهو بالّنسبة إىل رطل

    2 » . رطلٍ عشر عشر 
      
ومن خالل ما أوردناه من نقوالت يسّية عن ابن منظور ، يّتضح جليّاً بُطالن تلك الدعاوي          

  الىت اهّتمت ابن منظور بالنقل فقط دون جهد آخر يذكر ، وقد ظهر لنا اآلن أّن  ابن منظور كان له

                                                   
 .39،ص22جابن منظور،،لسان العرب،(هبم)مادة  1
 .18،ص22،املرجع نفسه، ج(تقل)مادة  2
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فاته وتصويباته للمصادر اخلمسة،كيف ال وهو حسٌّ نقديٌّ جتالّ يف تعقيباته وتصحيحاته وإضا   
 .االطالع  ةالّلغوي واألديب الذي اشتهر باختصار الكتب  وعرف عنه العلم وسع

 
 : سبب تأليفه للكتاب :الموضوع السابع 

         
لقد كان وراء تأليف ابن منظور دوافع وأسباب جعلته جيمع مهّته ليخرج لنا هذا الكتاب القّيم         

فإنين مل أقصد سوى حفظ أصول هذه الّلغة  « :ابن منظور ذلك يف مقّدمته إذ يقول  وقد ذكر ،
وذلك ملا رأيته قد  ...الّنبويّة وضبط فضلها، إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والّسنة الّنبويّة؛ 

الم يعد حلًنا غلب، يف هذا األوان، من اختالف األلسنة واأللوان، حىّت لقد أصبح الّلحن يف الك
وتنافس الناس يف نصانيف الرتمجانات يف الّلغة . مردوًدا، وصار النطق بالعربّية من املعايب معدوًدا

األعجمية، وتفاصحوا يف غّي الّلغة العربّية، فجمعت هذا الكتاب يف زمٍن أهله بغّي لغته يفخرون، 
  1  » [العرب لسان]وصنعته كما صنع نوٌح الفلك وقومه منه يسخرون، ومسيته 

إّن اهلدف الرئيس من هذا املؤل ف هو حفظ الّلغة العربية ، وصيانتها مما يدخلها وحفظها لألجيال     
اآلتية وذلك ملاّ رأى أهل عصره قد غلبت على ألسنتهم لغة األعاجم ، هذا يف زمانه فكيف إذا رأى 

واهلجمات املغولية فمذ ذلك الزمان  حالنا  اليوم ، لقد عاش ابن منظور يف زمن احلروب الصليبّية
السنة كما و والعربية ال تزال مستهدفة من قبل أعداء اإلسالم ، ألهّنا مرتبطة به  وعليها مدار القرآن 

ب اللغة عن املسلمني ، فوضعوا الّلغة قال ابن منظور ، فكان هدفهم تغيب القرآن عن أهله بتغي
فمنذ « :وربطهم بالقرآن وبدينهم ، قال حممود شاكر نصب أعينهم ألهّنا هي سبب توحيد املسلمني

 وله أمم خمتلفة األجناس واأللواناستيقظ العامل األورويب لنهضته احلديثة وهو يرى عجبا من ح
         واأللسنة من قلب روسيا إىل الصني إىل اهلند إىل جزائر اهلند إىل فارس إىل تركيا إىل بالد العرب 

 

                                                   
 .1مقدمة لسان العرب،ابن منظور،ص  1
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 ىل قلب قارة اإلفريقية وسواحلها إىل قلب أوروبا نفسها تتلو كتابا واحدا جيمعهامشال أفريقية إإىل 

يقرؤه من لسانه العربية ومن لسانه غّي العربية وحتفظه مجهرة كبّية منهم عن ظهر قلب عرفت لغة 
اخلت لغته ىف اللغات بعضه ليقيم به صالته وتد العرب أم مل تعرفها ومن مل حيفظ مجيعه حفظ

األمم إىل اخلط الذي يكتب به هذا الكتاب كاهلند وجزائر اهلند وفارس وسائر من  خطوطوحتولت 
ضرب هذه الّلغة من خالل إدخال لغاهتم األعجمية إىل بلداننا وتزهيد  فحاولوا  » 1 .دان باإلسالم 

العرب يف لغتهم ، ولألسف تبىن أفكارهم أناس من بين جلدتنا  ينطقون بألسنتنا ويعيشون بني 
 .ظهرانينا ، و قد جنحوا إىل حٍد كبّي يف مقصدهم

 
طاقته لغتنا كل بقدر مستواه وحسب  وأن حنفظفالواجب علينا أن نَ   ن ُحَو حنو ما فعله ابن منظور    
لقد كفل اهلل هلا احلفظ  « :رمضان عبد التواب قال  كانت هذه الّلغة حمفوظة من عند اهلل   وإن

: مادام حيفظ دينه فقال                  [19-احلجر .] ولوال أن

عاقب صباح مساء ووعد حبفظه على توقي َض له من خلقه من يتلوه  ، فأنزل هبا كتابه  شرّفها اهلل
 نابعا جيب أن يكونفاهتمامنا بالعربية ... لغة أثرية الفصحى ت العربية األزمان ، ولوال كل هذا ألمس

 »2  .، وهو ارتباطها بالدين اإلسالمي والرتاث العريبمن هذا املنطلق 

                                                   
  .221أباطسل وأمسار، حممود حمد شاكر،ص 1 

 .323-323م،ص2999-ه6،2321فصول يف فقه العربية، رمضان عبد التواب،مكتبة اخلاجني للنشر والطباعةوالتوزيع،ط 2
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   الحروف المقط عة:الموضوع الخامس 
 

شرطنا يف  َهَذا  « :ذكر ابن منظور شرطه يف هذا الكتاب إذ قال ويف هناية مقّدمته              
َا شرطناه ف يه  ال كتاب ال ُمَبارك َأن نرتبه َكَما رتب اجل َ  فبنّي  » 1 .و َهر ي صحاَحه، َوقد قمنا، وال من ة هلل، مب 

أنّه على ترتيب وهنج اجلوهري يف صحاحه ، غّي أّن ابن منظور خالف اجلوهري يف الرتتيب قّدم باب 
ن إ ال  أَ  « :وباب معاين احلروف فجعلها يف بداية املعجم فقال  احلروف املقطّعة الواردة يف القرآن ،

ُُروف املقط عة، ال يت  َوردت يف  َأَوائ ل سور  اجلوهري ر ك َتابه، فصال مجع ف يه  تفسَّي احل   ذكر، يف  َأَواخ 
َن  َها ين طق هبَا مفرّقة غّي مؤلّفة َواَل منتظمة ال ُقر آن ال َعز يز ، َفجعل هَلَا بَابا  ، فرَت د كل كلمة يف  بَاهبَا ، أل 

فخالف ابن منظور اجلوهري                2   »رُت اهلَل تَ َعاىَل وقدمتها يف  صدر كتايب؛ َوقد استخ مبفردها
فائدتان رئيستان ذكرمها ابن منظور األول منهما         خمالفته للجوهري يف احلروف املقطّعة ، وكان وراء 

َاص ب ه ، ال ذ ي مل ُيَشار كُه مقد ُمهما، َوُهَو الت بَ ر ك بتفسّي َكاَلم اهلل تَ عَ و أمههما  « :   تكان اىَل اخل 
ب ت َداء ب ه  هلَذ ه  ال ربكَ  ة، أحد ف يه  إ ال  من تربك بالنطق ب ه  يف  ت اَلَوته، َواَل يعلم َمع َناُه إ ال  ُهَو، فاخرتت اال 

َو ض يف  َكاَلم الن اسقبل  ملالحظ هنا أنّه إذا كان دافعه األّول هو التربّك هبذه احلروف ن وا  » 3 اخل 
قال عن هذه احلروف أنه ال يعلم مغناها إالّ اهلل ، فهو يرجح هذا الرأي بدل القول اآلخر الذي يقول 

بعض املفسرين أّن هذه احلروف أتت بلغة العرب لتعجزهم ،وأهنم ال يقدرون على أن يأتوا مبثل هذا 
أَن  َها إ ذا َكاَنت يف  أول ال كتاب َكاَنت أقرب إ ىَل  ةَوالث اني   « :القرآن، أما الدافع اآلخر فقال ابن منظور 

                                                   
 .9مقدمة لسان العرب، ابن منظور، ص 1
 .املرجع نفسه،الصفحة نفسها  2
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها  3
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ن ُه ترتيبه وغرض ُمَصنفه، َوقد اَل  َن ال َعادة َأن يُطالع أول ال كتاب ليكشف م  ره، أل  كل ُمطالع من آخ 
َن ُه إ ذا اطلع من خطَبته أَنه على تَ ر ت يب الصَِّحاح أي س َأن  ره، أل  يكون يتهيأ للُمطالع َأن يك شف آخ 

ء من َذل ك، فَلَهَذا قد مُته يف  أّول ال كتاب ره َشي  كان هدفه من املقصد الثاين تيسّيها    1  »  يف  آخ 
للناس بأن تكون يف بداية الكتاب فيسهل على الباحث احلصول على الفائدة منها ، ألن أول 

 . تاب كّلهالكتاب يسهل الوصول إليه ،  عكس اآلخر والذي يكون بعد قراءة شاقّة للك
واملأخذ على ابن منظور أنه أخر احلديث عن شرطه يف ترتيب الكتاب إىل آخر املقدمة رغم أنه      

ذكر املصدر الذي اعتمده يف بداية املقدمة وأثىن على منهجه يف الرتتيب ، واألمر نفسه بالنسبة 
، كما أنّه فصل بني معاين  يف املقّدمة وهي يف أّول الكتاب احلديث عنها للحروف املقطّعة فقد أخر

احلروف وبني  تفسّي احلروف املقطّعة خالفا للجوهري الذي مجعهما يف باب واحد ، وهذا يثقل 
 . الكتاب ويكثر احلشو فيه واالستطراد

     

                                                   
 . ، الصفحة نفسهااملرجع السابق  1
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ع واليت حاولت فيها أن أمج" دراسة حتليلية ملقدمة لسان العرب " ويف ختام هذه املذكرّة املعنونة ب 
ما أمكن من املعلومات حول ابن منظور ومعجمه لسان العرب ، وأن أستخرج من مقدمة الّلسان ما 

أمكن من الفوائد واملوضوعات اليت تضمنتها بني أسطرها ، كما سعيت إىل اإلدالء بدويل يف جمال 
رسوا ابن البحث العلمي ، وإن كنت مل أزد على غّي ممن سبقوين يف دراسة هذا املعجم أو الذين د

،  من املواد العلمية املتعلقة ببحثنا هذامنظور ، فليس يل من فضل فيه سوى أيّن مجعت ما أمكنين 
قا ومنسجما مع بعضه  البعض  فحاولت أن أضع الكالم يف مكانه املناسب وأن يكون مؤتلفاً ومت س 

 .والنقص  اخلطأه ال خيلو من وأين أدرك أنين مهما حاولت أن أبلغ هبذا اجلهد الغاية والنهاية إالّ أن

جمموعة من  خلصنا إىل الرحلة اليت خضناها مع ابن منظور ومقّدمة معجمه ويف هناية هذا         
 :  و قد مجعناها يف عّدة نقاط وهي، كشف عنها حبثنا هذا النتائج واالستخالصات اليت  

ليت تناولت عّدة ّن معجم لسان العرب قد حظى بكثّي من الدراسات والبحوث ، واإ.2
 .جوانب منه 

من الدراسات ، فإّن مقدمته مل تنل  لسان العرب قد حظى حبظٍّ وافر  إلن كان معجم.2
 .حض ها من الدراسات 

األمانة العلمية عند ابن منظور فقد دّلَل على مصادره اليت اعتمدها يف تأليفه هلذا .4             
 .املعجم

فهي تعود  -تونس -وأما نسبته إىل إفريقية  واملنشأ، املولدمصري  أّن ابن منظور هو .3
.تويفّ  هاوهبا ولد ابن منظور وفي.مصرإىل جده الذي عاش هبا مث انتقل إىل 
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يف مجع املادة و التأليف بينها ، وأرجع  طتواضع ابن منظور فقد حصر جهده فق.3            
 .هم املاّدةنالفضل إىل من سبقوه ممن أخذ ع

كما تومّهه بعض الدارسني ، وإَّنا   من مصادر الّلسان  البن دريد ليساجلمهرة  كتاب  أنّ .6
 .من استشهاداته استعان به يف بعض املواضع

أّن مصادر الّلسان األساسية هي مخسة ، كما أّن ابن منظور استعان مبصادر أخرى .8
 .غّيها وكانت ثانويّة بالنسبة له ، لذا مل يذكرها

اط اللغة بالدين يف املقدّمة، فقد دّلت على أمهية الّلغة ومصادر الّلغة وارتب وعاتتعّدد املوض.1
 .وغّيها من املوضوعات

قّوة اجلانب الديين عند ابن منظور فقد كان هدفه من الكتاب محاية لغة الدين والقرآن من .9
 .الّضياع 

 .وف املقطعة تربكاً هباارتباطه بالقرآن فقد حرص على بداية معجمه بتفسّي احلر .21       
 

وعلى الرغم من أّن معجم لسان العرب حظى باهتمام العديد من الدارسني ، غّي أنّه يبقى        
مقدمة املعجم ففيها  خزانة علمية كبّية ، حتتاج املزيد من الدراسات واالهتمام العلمي هبا ، خاصة

.ذا الكتاب القّيميف خدمة ه همسما حيتاج عناية أكرب لكي تُ  من املوضوعات
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  مقدمة لسان العرب 

َمُة ال ُمَؤلِّف    ُمقدِّ
يم                                         ب سم اهلل الر مح َن الر ح 

ن َصار ّي اخلزرجي، َعفا اهلل َعنُه بكرمهقَاَل عبد اهلل حُمَم د بن املكر   د األ  سن بن َأمح  مد : م بن أيب احل  احلَ 
ََذا ال َكاَلم ال َوج   هلل مد هب  يز، إ ذ  كل رب ال َعاملني، تربكا ب َفاحت َة ال كتاب ال َعز يز، واستغراقا ألجناس احلَ 

مقصر َعن َهذ ه ال ُمَبالَغة، َوإ ن تَ َعاىَل؛ َوَلو َكاَن للحمد لفظ أبلغ من َهَذا حلمد ب ه   جُم َتهد يف  مَحده
َلو ي ة ب َأن يُ َقال نَفسه، تقّدس َوتَ َعاىَل، حنمده ع َو  لى نعمه ال يت  يواليها يف  كل َوقت وجيّددها، َوهلا األ 

ُصوص ب بَ َقاء  َها َواَل نعّددها؛ َوالص اَلة َوالس اَلم على سيدنَا حُمَم د املشر ف بالشفاعة، ال َمخ  ن   ف يَها نعّد م 
َط َهار،  َب  رَار، وأتباعهم األخيار، َصاَلة بَاق َية بَ َقاء َشر يَعته إ ىَل يَ و م الس اَعة، وَعلى آله األ  َوَأص َحابه األ 

 .الل ي ل َوالن  َهار
َيَ َوان، وشر ف َهَذا اللَِّسان  ن َسان وفضله بالنطق على َسائ ر احل  أما بعد فَإ ن اهلل ُسب َحانَُه قد كر م اإل  

نانالعريب  ب ال بَ َيان  على كل ل َسان، وََكفاُه شرفا أَنه  ُرو َي َعن اب ن . ب ه  نزل ال ُقر آن، َوأَنه لَُغة أهل اجل 
 َعب اس َرض ي اهلل َعنهُ 

َينِّ عريّب، َوال ُقر آن عريّب، : َأحب وا ال َعَرب لثالث" -صلى اهلل َعَلي ه  َوسلم  -قَاَل َرُسول اهلل : َما قَالَ  أل 
ن ة عريبّ   "وََكاَلم أهل اجل 

وفا مبطالعات كتب الل َغات واالطالع على تصانيفها، َوعلل تصاريفها؛ َورَأَي ت َوإ ينِّ مل أزل مشغ   
أما من أحسن مجعه فَإ ن ُه مل حيسن َوضعه، َوأما من َأَجاد َوضعه فَإ ن ُه مل جُيد : علماءها َبني رجَلني   

مع َمَع إساءة ال َوضع، َواَل نَ َفعت إجادُة ال َوضع مع مجعه، فَلم يُفد حسُن اجل  ومل أجد يف   . َمَع رداءة اجل 
َز َهر ي، َواَل أكمل من ال ُمحكم أليب  د األ  ذ يب الل َغة أليب َمن ُصور حُمَم د بن َأمح  كتب الل َغة أمجل من تَ ه 
ق يق،  َاع يل بن َسّيده األندلسي، رمحهَما اهلل، ومها من أّمهات كتب الل َغة على الت ح  سن َعلّي بن إ مس  احل 

َبة  إ لَي ه َما ثني ات للطريقوَ  ُهَما مطلب عسر املهلك، ومنهل وعر . َما عدامها ب النِّس  ن   غّي َأن ُكالًّ م 
ن ُه؛ قد  املسلك، وكأن  َواضعه شرع للن اس موردا عذبا وجالهم َعنُه، وارتاد هَلُم مرًعى مربًعا ومنعهم م 
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ن َبني الثنائي واملضاعف واملقلوب وبّدد ال ف كر فّرق الذِّه  . أّخر وقّدم، َوقصد َأن يُعرب فأعجم
ُهَما، وكادت  باللفيف واملعتل والرباعي واخلماسي َفَضاَع ال َمط ُلوب، فأمهل الن اس أَمرمهَا، َوان َصرُفوا َعن  

ُهَما ن   يل َولَي َس لَذل ك َسَبب إ ال  سوء الت  ر ت  . ال ب اَلد لعدم اإلقبال َعَلي ه َما َأن خَت ُلو م  يب، وختليط الت  ف ص 
و َهر ي قد أحسن تَ ر ت يب خُم َتصره، وشهره، بسهولة . والتبويب َاع يل بن مَح اد اجلَ  َورَأَي ت أَبَا نصر إ مس 

َوضعه، شهرة أيب ُدلف َبني باديه وحمتضره، فخف على الن اس أمره فتناولوه، َوقرب َعَلي ه م مأخذه 
جو الل َغة كالذرّة، َويف  حبرها كالقطرة، َوإ ن َكاَن يف  حنرها كالدرّة؛ َوُهَو َمَع  فتداولوه وتناقلوه، غّي أَنه يف  

َذل ك قد صّحف وحّرف، وجزف ف يَما صّرف، فأُتيح لَُه الش ي خ أَبُو حُمَم د بن بري فتتبع َما ف يه ، وأملى 
اهلل ُسب َحانَُه َوتَ َعاىَل يف  مجع َهَذا ال كتاب َعَلي ه  أََمال يه ، خمرًِّجا لسقطاته، مؤرًِّخا لغلطاته؛ فاستخرت 

ُُصول، ورتبته تَ ر ت يب  ال ُمَبارك، ال ذ ي اَل ُيساَهم يف  َسَعة َفضله َواَل ُيشاَرك، ومل أخرج ف يه  َعم ا يف  َهذ ه األ 
َب  َواب والفصول؛ وقصدت توشيحه[ الصَِّحاح] ثَ  يف  األ  يل اآل  َبار، َومجَ  َخ  ار، ُمَضافا إ ىَل َما ف يه  جبليل األ 

ك يم، ليتحلى برتصيع  دررها عقده، َويكون  من آيَات ال ُقر آن ال َكر مي، َوال َكاَلم على معجزات الذّكر احلَ 
ثَار واألمثال واألشعار حّله وعقده؛ فَ رَأَي ت أَبَا السعادات ال ُمَبارك  َبار واآل  َخ  يَات َواأل    على مَدار اآل 

و َدة حد ال َغايَة، غّي أَنه مل يضع  بن حُمَم د زر ي قد َجاَء يف  َذل ك بالنهاية، َوَجاَوَز يف  اجلَ  َث ّي اجلَ  بن األ 
َها يف  َمَكانَُه، وأظهرته َمَع  ن   لَها، َفوضعت ُكالًّ م  ال َكل َمات يف  حملَها، َواَل رَاعى زَائ د حروفها من َأص 

د َم  اهلل َواضح ال من  َهج سهل السلوك، آمنا مبنة اهلل من َأن يصبح مثل  برهانه؛ فَجاء َهَذا ال كتاب حب 
َا ف يه  َعن َغّيه وافتقر غّيُه . َغّيه َوُهَو مطروح َمت  ُروك َتَمل من ال ُعُلوم َعَلي ه ، وغين مب  عظُم نفُعه مب َ اش 

د من َهُؤاَلء  ال علَماء إ لَي ه ، َومجع من الل َغات والشواهد واألدلة، َما مل جيمع مثُله مثَله؛ أل َ  ن كل َواح 
يه، َواَل  ان  َفرد ب ر َوايَة َرَواَها، وبكلمة مَسعَها من ال َعَرب شفاًها، ومل يَأ ت  يف  ك َتابه ب ُكل َما يف  كتاب َأخ 

َا ف يه ؛ َفَصاَرت ال َفَوائ د يف  كتبهم  مفرق تغىن مب  ة، وسارت أجنم أَُقول تعاظم َعن نقل َما نَقله بل أَُقول اس 
َها يف  َهَذا ال كتاب َما تفّرق، وقرنت َبني َما  ن   ال َفَضائ ل يف  أفالكها َهذ ه مغرّبة َوَهذ ه مشرّقة؛ َفجمعت م 
َن ز لَة اأَلص ل  ُموع، َوَصاَر َهَذا مب  ُُصول كلَها يف  َهَذا ال َمج  َها َوَبني َما شّرق، فانتظم مَشل ت ل َك األ  ن   غّرب م 

د اهلل وف ق الُبغية َوأُولَئ   َم  َن ز َلة ال ُفُروع، فَجاء حب  َك مب 
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َركان، سليما من َلف ظَة َلو َكانَ  يح األ  نية، بديع اإلتقان، َصح 
ُ
فاظ، . َوَفوق امل حللت ب َوض ع ه  ذر َوة احل 

َل َفاظ، َوأَنا َمَع َذل ك اَل أّدعي ف يه  َدع َوى َفأَُقول شافهتُ  َأو مسعُت، َأو فعلُت  وحللت جبمعه عقَدة األ 
ك  َأو صنعُت، أَو شددُت َأو رحلُت، َأو نقلُت َعن ال َعَرب الَعر باء َأو محلُت؛ َفكل َهذ ه الد َعاَوى مل يرت 

َز َهر ي َواب ن َسّيده لقائٍل مَقاال، ومل خُيليا ف يه  ألحٍد جماال، فَإ ن  ُهَما عي نا يف  ك َتابَ ي ه َما َعم ن رويا،  ف يَها األ 
 .ولعمري لقد مجعا فأوعيا، َوأَتيا باملقاصد ووفيا. وبرهنا َعم ا حويا، ونشرا يف  خطيهما َما طويا

يَلة أمتسك ب َسَبب َها، سوى َأينِّ مجعت ف يه  َما تفر ق  يَلة أمت  هبَا، َواَل َوس  َولَي َس يل يف  َهَذا ال كتاب َفض 
بع باليسّي، وطال ُب ال علم منهوميف  ت ل َك ال كتب من ال ُعُلوم، َوبسط َفمن وقف . ت الَقو ل ف يه  ومل أش 

َحة أَو خلل، فعهدته على املصنِّف األّول، ومحده وذمه ألصله ال ذ ي  ف يه  على َصَواب َأو زلل، أَو ص 
ن ُه َشي ئا،. َعَلي ه  ال معول  ألنين نقلت من كل أصل مضمونه، ومل أبدل م 
َا ُُصول بالفص، َوَما تصرفت ف يه  ب َكاَلم  فَ يُ َقال فَإ َّن  ََمانَة يف  نقل األ  إمثه على ال ذين يبدلونه بل أديُت األ 

َسة، ول يَ غ َن َعن  َم  ُُصول اخل  غّي َما ف يَها من الن ص؛ فليعتّد من  ين قل َعن كتايب َهَذا أَنه ين قل َعن َهذ ه األ 
 .مشَسهاالهتداء بنجومها فقد َغاَبت  ملا أطلعُت 

َن ُه ين قل َعن خزانَة كر َما َلُه . والناقل َعنُه ميد بَاعه َويُطلق ل َسانه، ويتنوع يف  نَقله َعنُه أل  َواهلل تَ َعاىَل يش 
َوُهَو املسؤول َأن يعاملين ف يه  . بإهلام مجعه من من ة، َوجي َعل بَينه َوَبني حمرِّيف َكل م ه َعن مَواضعه واقيًة وُجن ةً 

ن ِّي ة  ال يت  مجعُته أَلجلَها، فإنين مل أقصد سوى حفظ أُصول َهذ ه الل َغة الن َبو ي ة َوضبط َفضلَها، إ ذ  ب ال
َ بغوامضها يعلم مَ  َكام ال كتاب ال َعز يز َوالّسنة الن َبو ي ة؛ َوأل َن العامل  َها مَدار َأح  ا تَوافق ف يه  النيُة َعَلي  

َنة َوخُيَالف ف ي اللساَن،  َل س  ت اَلف األ  ه  اللساُن النيَة، َوَذل َك ل ما رأيُته قد غلب، يف  َهَذا األوان، من اخ 
واأللوان، َحىت  لقد أصبح الّلحن يف  ال َكاَلم يعد حلًنا مردوًدا، َوَصاَر النطُق ب ال َعَرب ي ة  من املعايب 

ة األعجمية، وتفاصحوا يف  غّي الل َغة ال َعَربي ة، وتنافس الناُس يف  نصانيف الرتمجانات يف  الل غَ . معدوًدا
ن ُه  َفجمعت َهَذا ال كتاب يف  زمٍن أهُلُه ب َغّي  لغته يفخرون، وصنعته َكَما صنع نوٌح الفلَك وقوُمه م 

ُلوم ه  َوأَر ُجو من كرم اهلل تَ َعاىَل َأن يرفع قدر َهَذا ال كتاب وينفَع ب عُ  ،[لساَن ال َعَرب]يسخرون، ومسيته 
رَة؛ َوَأن يكون خ  ن ة ب ه  يف  اآل  ن  َيا وبنطق أهل اجل       الزاخرة، ويصَل الن  ف ع ب ه  بتناقل ال علَماء َلُه يف  الد 
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َها؛ َوَأن أنال ب ه  الد َرَجات بعد ال َوفَاة بانتفاع    ن   من الث اَلث ال يت  يَ ن  َقط ع عمل اب ن آدم إ ذا َماَت إ ال  م 
َل يل، وحسبنا اهلل َونعم ال وَك يل كل من َها؛ َوَأن جَي َعل تأليفه َخال صا لوجهه اجل   .عمل ب ُعُلوم ه  َأو نقل َعن  

و َهر ي صحاَحه، : قَاَل عبد اهلل حُمَم د بن املكّرم شرطنا يف  َهَذا ال كتاب ال ُمَبارك َأن نرتبه َكَما رتب اجلَ 
َا شرط ر ك َتابه، فصال مجع ف يه  تفسَّي . ناه ف يه  َوقد قمنا، وال من ة هلل، مب  َز َهر ي ذكر، يف  َأَواخ  إ ال  َأن األ 

َن  َها ين طق هبَا مفرّقة غّي مؤلّفة َواَل  ُُروف املقط عة، ال يت  َوردت يف  َأَوائ ل سور ال ُقر آن ال َعز يز، أل  احل 
مبفردها؛ َوقد استخرُت اهلَل تَ َعاىَل وقدمتها يف  صدر   منتظمة، فرَت د كل كلمة يف  بَاهبَا، َفجعل هَلَا بَابا

َاص ب ه ، ال ذ ي مل ُيَشار كُه : كتايب لفائدتني أمههما مقد ُمهما، َوُهَو الت بَ ر ك بتفسّي َكاَلم اهلل تَ َعاىَل اخل 
ب ت َداء ب ه  هلَذ ه  ال ربَكة، أحد ف يه  إ ال  من تربك بالنطق ب ه  يف  ت اَلَوته، َواَل يعلم َمع َناُه إ ال  ُهوَ  ، فاخرتت اال 

َو ض ة أَن  َها إ ذا َكاَنت يف  أول ال كتاب َكاَنت أقرب إ ىَل كل ُمطالع من يف  َكاَلم الن اس؛ َوالث انيَ  قبل اخل 
ن ُه ترتيبه وغرض ُمَصنفه، َوقد اَل يتهيأ للمُ  َن ال َعادة َأن يُطالع أول ال كتاب ليكشف م  ره، أل  طالع َأن آخ 

ء من  ره َشي  َن ُه إ ذا اطلع من خطَبته أَنه على تَ ر ت يب الصَِّحاح أي س َأن يكون يف  آخ  ره، أل  يك شف آخ 
.َذل ك، فَلَهَذا قد مُته يف  أّول ال كتاب
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  امللخص

إىل الكشف عن "  دراسة حتليلية ملقدمة معجم لسان العرب البن منظور "يهدف هذا البحث املوسوم ب     
تب ها مقدمات الكلالقيمة العلمية اليت حتملها هذه املقدمة ، إذ ال خيفى على الدارسني القيمة العلمية اليت حتم

ا أن نتناول يف هذا نَ ي   أَ تَ ر  ، إمهية اليت حتملها مقّدمات املعاجم انطالقا من األبصفة عامة ومقّدمات املعاجم ، و 
هتا مقدمة لسان العرب ،كما عر جت هذه الدراسة كذلك على وَ البحث بالشرح والتحليل  أهم املواضيع اليت حَ 

 . جانب من حياة ابن منظور  و أهم الدراسات حول معجمه لسان العرب 

Abstract: 

This research entitled " An anaitical  study to the introduction of Ibn Mandour's 
Lissan El Arab Encyclopedia " aims at exploring the scientific valuewhich this 
introduction relis on.No one should deny the importance of books introductions 
in general and Encyclopedia  introductions in particular. Actording to the 
importance of Encyclopedia   introductions we choose to tackle this research 
through escplanation and analysis depending on the most important topiecs 
included in Lissa  El Arab's  introduction by concentrating on Ibn Mandour's lif on 
one side and the most inaeresting studies of Lissa El Arab's Encyclopedia on the 
other side.   

Résumé :     

Cete recherche intitulée "Une étude analytique de L'inroduction déenclopédie 
Lissan El Arab"Ibn Mandour" vise a' explorer la valour scietitique incluse daun la 
contenne de cette intruction .Apartri de l'inportance des introctions dén 
cylopédies ,nous choisissans l'etude de ce thème a' traves léxplication et l'analyse 
des Lissan El Arab .Cette étude vise a' concentrer a' la vie d 'Ebn Mandour d'une 
coté et les plus importantes étude de Lissan El Arab enclopédie d'une autre coté . 


