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Abstract
Mu'jam almunjid is a famous mu'jam which is used by students in the world including
muslim students in Indonesia. This mu’jam is considered as the most complete and comprehensive
dictionary, because this is decorated with many pictures, colours and other advantages. So that
many Islamic campuses and Islamic boarding schools around the world use this dictionary as the
main dictionary. But the mu'jam which is used by many moslem students in this world was
composed by two Catholic priests (rahib) named Fr. Louis Ma'luf al-Yassu’i and Fr. Bernard Tottel
al-Yassu'i and was printed and distributed by a Catholic printing press since 1908. The use of the
al-Munjid Dictionary, which has been used for a long time is not without opposition. Some ulama’
assume the dictionary is a part of an orientalist operation who have a hidden agenda to the Islamic
world. Therefore, this study aims to present or peel the contents of the Al-Munjid dictionary by
Louis Ma'luf. This study will focus on discussing the aspects of the definition, authors, purposes,
methods, strengths and weaknesses and the opinions of scientists and scholars about this dictionary.
Keyword : Mu’jam, Al-Munjid

 وقال الدكتور يوسف1. للغة ذاهتا أو بلغة أخرى
عيد يف النشاط املعجمي يف األندلس أن املعجم
.جزء من اللغة ولكنه ليس نظاما من انظمتها
، مستعمل بالقوة ال بالفعل،وهو معني صامت
2
.شأنه يف ذلك شأن اللغة نفسها
 وجدنا كثريا من املعاجم،ويف عصرنا اآلن
املتنوعة بنظام خمتلف وأغراض خمصوصة كما جند
 املنجد ىف اللغة واألعالم معجم.يف املعجم املنجد
العريب طبع ىف بريوت ويعترب مرجع مهم واحد
أكثر املعاجم العربية توزيعا حيث صدر منه
: (العربية، علم اللغة وصناعة المعاجم،علي القامسي1
3 . ص،)1991 ،جامعة مالك سعود

 دار:المعجمي في األندلس ( بريوت
 نشاط،يوسف عيد2
ّ

المقدمة
" باللغة العربية تطلقkamus ” إن لفظ
ِ
 قال أمحد عبد.ب" املعجم " أو " القاموس
الغفور الطهر أن القاموس هو كتاب حيتوى على
كمية كبرية من املفردات مع البيانات عنها
والتفاسري الىت كل منها يرتتب بنظام خمصوص إما
)بنظام ترتيب احلروف اهلجائية (النظام اللفظي
. )وإما بنظام موضوعي (معنوى
 املعجم هو كتاب حيتوى،وقال برهان
على كلمات ترتتب – بشكل عادى – ترتيبا
 وفيه شرح ملعانيها ومعلومات أخرى ذات،هجائيا
 سواء كان الشرح ملعانيها واملعلومات با،عالقة هبا

11.) ص1991 ،اجليل
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إحدى وأربعون طبعة فاشتهر جبودة طباعته،
ودعمه بوسائل االيضاح ،وسهولة استعماله
ورخص مثنه.
واالمتياز من هذا القاموس فيه املفردات
العصرية واالصطلحات من خمتلف فروع العلوم
مثل الطب والزراعة والكيمياء والبيولوجيا وغري
ذلك 3.وهتدف هذه الدراسة ملعرفة عن املعجم
املنجد ومؤلفه وأهدافه ومنهجه ومميزاته.
المباحث
أ .المنجد؛ تعريفه ومؤلفه وأهدافه
معجم املنجد ُرتّب بالراهبَ نني يعين
لويس معلوف اليسوعي وفردينان توتل
اليسوعي .ولد لويس  1931 – 1681ىف
مدينة زهالة ،لبنان .هو راهب وتابع نصراين.
بداء دراسته ىف كلية النصراين ىف بريوت مث
تعلم علم الفلسفة واجنليزية ويستمر دراسته
إىل الفرنسى لتعليم علم الالهوت .استطاع
لويس أن يتواصل ىف بعض اللغة األجنبية.
4
وتوىف لويس يف بريوت يف السنة .6491

يف سنة  6491م أخرج األب لويس
معلوف معجما مدرسيا أمساء "املنجد" وقد
أعيد طبعه مرات عديدة ،وهو يعترب إىل يومنا
هذا خري معجم املعاجم األوربية فنا ،خاصة
بعد أن أضاف إليه األب فردينان توتل سنة
6494م ملحقا باسم "املنجد يف األدب
والعلوم" وهو معجم ألعالم الشرق والغرب،
ذلك كله رغم ما يف املعجم نفسه من
مآخذ ،ورغم ما يف ملحقه من أخطاء وأوهام
وذلك ألن أكثرها منقول عن مصادر أجنبية
أقل ما توصف أهنا منحازة وغري أمينة وهي
اليت اعتمد عليها األب توتل 5.ومن ذلك،
قاموس املنجد املستخدم ىف مجيع األرض
يُرتّب بالراهبَ نني يعين لويس معلوف اليسوعي
وفردينان توتل اليسوعي.
املعجم املنجد نشر يف سنة 6491
ميالديا .ويسمى هذا املعجم باملنجد ألن
وظيفته كمنجد أو ألن يعمل ك"إجناد" ملن
يريد أن يعلم املعىن الكلمة أو األعالم.
((ويف احلقيقة ،هذا االسم سبق استخدمه
ب ُكراع النمل (تويف  426م) الذي كان
جيمع قاموسا بنفس االسم)) 6.وقيل يف

3

Aulia Ahijjatul Abidah, Analisis Sinonim
Bahasa Arab ‘Kalimah Isim Jamid’ Dalam Bentuk
‘Isim Dzat’ Pada Kamus Al-Munjid Karya Louis
Ma’luf. 2012. JALT : Journal of Arabic Learning and
Teaching
(1):
3.
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/laa/article/vie
w/1503
4
Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab,
(Malang : UIN- Malang Press, 2008 ), hal. 312-313.

5

يسري عبد الغين عبد اهلل ،معجم المعاجم العربية،

(بريوت :دار اجليل ،)1991 ،ص158 .

6انع سالح الدين ،المنهج المعجمي في المنجد والمنور

(البحث مقدم إىل كلية اآلدب والعلوم الثقافية جبامعة سونان كاليجكا
االسالمية احلكومية جوكجاكرتا )1112 ،ص2 .
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مقدمة املطبعة األوىل من املنجد يف اللغة "أن
يكون هذا املؤلف بقدر االستطاعة على صغر
حجمه غزير املادة وافرها قد اظهرناه بأدق
مالدينا من األحرف واجالها ورتبنا صفحاته
على ثالثة اعمدة وعولنا يف سرد املعاين
وتنسيها على بعض االصطالحات والطرق
اليت يتيسر معها االقتصاد يف املكان .وعمال
باشارة بعضهم قد زيناه بصور عديدة متثل
للعني بعض األوصاف وتقوم مقام الشروح
الطويلة وختفف عن الفكرة بعض العناء يف
تفهم األشياء واثباهتا .وقد مساه املنجد وأملنا
فيه أن جيد فيه املتأدب والكاتب عونا حسنا

وجداول وصورا وخرائط ميال حجمها حجم
9
املعجم األصلي ،ومن هذه املالحق:
 .1ملحق باألمثال واألقوال السائرة عند
العرب.
 .2ملحق باألعالم ضم  62429مادة
وعلما.
 .3أهم أحداث التاريخ العاملي.
ولو تضاعف لويس يف تصحيح مألفته
احملررين ) (editorمن الناشر دار
وكذلك ّ
املشرق – وهو الناشر األول من قاموس
املنجد ،ولكن هذ القاموس غري مستقالّ من
اخلطاء .فعاقبته بعض من العلماء يعطى

وجنده وافية يف البحث والتنقيب".
املألفات من لويس مشهور جدا حىت
اآلن وطبع يف كثري من املرات .بل يف احلقيقة،
اختصر املؤلف مادته من معجم حميط احمليط

االنتقادات إىل قاموس املنجد .ولو ىف وجه،
هذه الظواهر يدل أن هذا القاموس نال
استيجابة من علماء أهل اللغة العربية .وأما
قاموس املنجد هم عبد اهلل
الذين ينتقذوا
َ
كانون ،منري العِمادى ،سيد األفغاىن ،عبد

7

املنجد ومعروف كخالصة قاموس
حىت أشهر
ُ
حميط احمليط 8.مث حصل أهل املعاجم ،فؤاد
أفرام البستاىن لتصنيع خالصة قاموس املنجد
وهي املنجد األجبادى خمصوص يرتب للطالب
نظام النطق.
واستعمل هذا القاموس َ
أما معجم املنجد فقد حتول إمسه
إىل "املنجد يف اللغة واألعالم" وضم مالحق
7لويس املعلوف ،المنجد في اللغة( ،بريوت :منشورات دار
املشرق )1996 ،مقدمة الطبعة األوىل

9أمحد خمتار عمر ،صناعة المعاجم( ،القاهرة :عامل الكتب،
 ،)1996ص662 .

Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab,
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الذي ميلك مقصودا خفيّا إىل دنيا اإلسالم.

10

8

hal. 313.
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نصر،
الستاّر الفجر ،منيس املبارك ،حسني ّ
ّ
عمرالدقّاق ،إبرهيم القطان ،والدكتور إبرهيم
عواض69.وقد ظنوا بعض العلماء أن هذا
املعجم هو من حركة املستش ِرقة )(orientalis

Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa
Arab, hal. 313.
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وهناك كتابان تعقبا املنجد: 11

األول :عثرات املنجد يف األدب والعلوم
واألعالم :نقد األلفني وأربعمائة وأربع وثالثني
مادة ،إلبراهيم القطان ( 1391ه) .والثاني:
النزعة النصرانية يف قاموس املنجد للدكتور
إبراهيم عوض .جامعة أم القرى ( 1211ه).
واحتج على املنجد عدد من الكتاب املسلمني
كون املنجد ال ينصف التعريفات االسالمية
وقد صدر عدة كتب ومقاالت حول هذا
الوضوع منها :
 سلسلة مقاالت لألستاذ منري العماري،نشرت يف جملة جممع اللغة العربية بدمشق.
 جمموعة مقاالت لعالمة املغرب الشيخعبد اهلل كنون ،منشورة يف جملة دعوة احلق.
وقد تصدى بعض الغيورين على
العربية إىل بيان أوهام املنجد ومؤلفه لويس
معلوف ،إلبراز وبيان ما جاء يف ملحقه من
أخطاء تارخية ومن هؤالء األستاذ منري
العماري الذي كتب جمموعة مقاالت يف جملة
املعرفة الدمشقية يف عامها الثاين  6411م
(األجزاء الثامن والتاسع والعاشر) ويف سنتها
12
الثالثة  6419اجلزء (.)19

هذا املعجم كان حيصل على الطبعة
الرابعة والعشرين وناشره دار املشرق بريوت،
لبنان .وبصفته معجما معاصرا ،يقع فضل هذا
املعجم يف تنظيم الوضعة وتزيني الوجه ،حيث
تكتب الكلمات املضمونة باحلرب األمحر ويتمم
بصور عديدة مثل صور األبطال واخلرائط
واجلداول واحليوانات والنباتات وآالة موسقية
والنقليات وأخرى .بل إن هذ القاموس حيتوي
على صور األنبياء اليت ينقدها كثري من الناس،
بالنسبة إىل أن رسم وجه النيب حرام يف نظر
13
علماء الفقه.
وللمعجم املنجد أهداف ،يعين هدف
املوسوعة وهدف معجم لغة املنت وهدف
كمعجم عام وهدف كمعجم تعبريي وهدف
كمعجم اإلستيعاب.
فجاء كل يف املنجد خمصصا أللفاظ
اللغة إذا كان يف نية مؤلفه (لويس معلوف) أن
يضع له ملحقا يتضمن املعارف العلمية
واألدبية .وهذا ما حققه (فردينان توتل) سنة
 1931م الذي وضع هذا امللحق فسماه :
(املنجد يف األدب والعلوم) ،وأصبح يطبع منذ
ذلك احلني مع (املنجد يف اللغة) يف جملد

11

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1
23656, diakses pada 10 April 2020, pukul 02.55 WIB

12يسري عبد الغين عبد اهلل ،املرجع السابق ،ص292 .

13انع سالح الدين ،املرجع السابق ،ص59 .
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واحد .ففي هذا القسم املوسوعي وحدة ترد
14
أمساء األعالم احلضارية على اختالفها.
املعجم املوسوعي وهو نوع من املعاجم
ال يقف عند حدود شرح املفردات ومعانيها،
وإمنا يتجاوز ذلك إىل معلومات أخرى غري
لغوية مثل ذكر أمساء بعض العلماء واألدباء
واملفكرين والفالسفة وتواريخ ميالدهم ووفاهتم
وبعض أعماهلم ،كما يشري إىل أمساء املواضع
والبلدان ،وكذا بعض اآلراء والنظريات العلمية
واألدبية ،وغري ذلك.
ب .منهج تأليف المنجد وطريقة كشف
الكلمات فيه
تتابعت املعاجم يف القرون الثالثة
التالية ،وتنوعت بشكل ال تكاد تعرفه معاجم
اللغات األخرى ،فرتبت إما حبسب األلفاظ،
أو حبسب املعاىن ،ورتبت معاجم األلفاظ إما
حبسب الرتتيب الصويت ،أواأللفبائي ،أوحبسب
األبنية (األوزان) ،ورتبت املعاجم األلفبائية إما
حبسب األوائل ،أو األواخر كما يدل شكل
التايل:

15

14عبد العلي املوغريي ،قضايا المعجم العربي في كتابات

الصورة  : 1أنواع املعاجم
املعاجم العربية

معاجم األلفاظ

الرتتيب الصويت

معاجم املعاين
(الغريب املصنف أليب عبيد)
معاجم األبنية
الرتتيب األلفبائي
(ديوان األدب للفاريب)

حبسب األوائل
(املقاييس البن فارس)

حبسب األواخر
(الصحاح اجلوهري)

يستخدم لويس املعلوف يف تأليف
املنجد بالرتتيب األلفبائي حبسب األوائل أو
بنظام الفبائي العام .نظام ألفبائي العام هو
ترتيب الكلمة يف املعجم على ترتيب أحرف
اهلجائية من األلف حىت الياء .والفرق بني
نظام ألفبائي اخلاص ونظام ألفبائي العام يعين
يف أصولة الكلمة 61 .إن يف هذا النظام كل
كلمة الزم أن جترد ،بطريقة رجوع إىل أصول
الكلمة .فإذن ،هذا النظام يسمى بنظام أوائل
األصول.
ويبني ديزيرة سقال يف كتابه "نشأة
املعاجم العربية و تطوره" أن هنج لويس
املعلوف هنج الزخمشري يف "أساس البالغة"
عند وضع املنجد ورتب املواد حبسب احلرف
األول ،ورد كل مادة إىل حاهلا اجملردة ،مث قلبها
وذكر تصاريفها معانيها متدرجا من الثالثي

شرقي ( ،الرياض :منشورات عكاظ ،)1966 ،ص136.
ابن الطيب ال ّ
 15أمحد خمتار عمر ،املرجع السابق ،ص18 .
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إىل الرباعي ،ومن الفعل إىل االسم .فبدأ
بذكر الفعل ،وعني مضارعه ،وحرك عني
املضارع ،مث ذكر املصادره ،فمزيداته
ومصادرها ،مث االمساء املشتقة منه حبسب
الوجوه الصرفية 17 .فاذا مل يكن للمادة فعل
اكتفي بذكر أصلها وانتقل مباشرة إىل االسم،
حنو صنرب= صنوبر ،وفردس= فردوس.
وأما طريقة كشف الكلمات يف
املنجد فهى: 18
 .1رتب املنجد اجلديد وفقا للمعاين حبيث
مادة إىل فصائل خمتلفة.
قسمت كل ّ
 .2إذا شئنا البحث عن كلمة فإذا كانت
جمردة فاطلبها يف باب أول حرف منها،
وإن كانت مزيدة أو فيها حرف مقلوب
فجردها أو ّردها إىل األصل مث
عن آخر ّ
اطلبها يف باب احلرف األول من حروفها

و"ململ" فقد ذكر مع املادة "مل"،
و"دحرج" فقد ُو ِضع يف املادة "دحر".
املفسرة سابقا
 .4العالمة تقوم مقام الكلمة َّ
الرنوح :
وتغين عن مراجعتها حنو َ
الفرح الراحة ؛ والعالمة و_ تقوم مقام
املفسرة اذا كانت فعال حنو
الكلماة
َّ
أَ نش َك َل ناأل نَم ُر  :التبس و_ الكتاب  :قيَّده
باحلركات ،أو إذا كاتن امسا له توضيح
املرة و_ من
الوقنفه ّ :
قبل التفسري حنو َ
الوقنف ،والعالمة * بعد
الرتس  :كا َ
الكلمة تشري إىل أن هناك يف فصيلة
املادة كلمة مرتادفة هلا معىن
أخرى من ّ
خمتلف.
 .5ليس كل ما ذُكِر مع الفعل يكون قيدا له
بل كثريا ما ُجعِل مثاال وذلك كقول
صاحب القاموس راث الفرس فليس

األصلية.
ُ .3و ِضع الفعل املضاعف الثالثي يف أول
املادة ،أما املضاعف الرباعي فقد ّرد إىل
ّ
األصل الثالثي جريا على القاعدة اليت

الروث خاصا بالفرس بل هو لكل ذي
حافر .على انك جند يف كتب اللغة
اختالفا كثريا من حيث االطالق والتقبيد
فوجب لذلك التدبري واإلعتماد على

اتبعناها يف ّرد كل كلمة إىل أصل ثالثي
حنو "صمصم" فقد ّرد إىل األصل "صم"،

استعمال ثقات القوم ومشاهري الكتبة.
والتزم بأن يبدأ بشرح املواد باالفعال،
كما أشر املصنف ،إال اذا مل يكن للمادة
فعل ،وقد ذكر مجيع األمساء ،وأشار اليها

17ديزيرة سقال ،نشأة المعاجم العربية و تطورها( ،بريوت:
دار الصداقة العربية ، )1995 ،ص19 .
61لويس املعلوف ،املرجع السابق ،ص .ه

بالعالمة .واستخدم عددا من الرموز
لالختصار ،هي:
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جدول  :1الرموز في المنجد
 فا= فاعل (اسمفاعل)

 -ه= املفعول به

 مفع= مفعول (اسممفعول)

 ََ=عنيمفتوحة

 -ج= اجلمع

 َُ= عني املضارعمضمومة
 =َِ -عني املضارع

 جج= مجع اجلمع -مص= مصدر

املضارع

مكسورة
 ََ َِ َُ= جيوز يفعني املضارع الفتح
و الضم و الكسر

 -م= املؤن

 -مع= معروف

 -مث= املثىن

ج .مزايا المنجد وعيوبه
وقد رأى بعض العلماء أن هذا
املعجم هو من حركة املستش ِرقة )(orientalis
الذي ميلك مقصودا خفيّا إىل دنيا اإلسالم.
ولكن بعضهم يرآئون أن هذ املعجم ميلك
املتفوق .ومن مزاياته كما يلي:
املزايا ِّ

 )1هذا القاموس كآلة مستخدم لتفسري
الكلمة اللغة العربية ميلك املفردات واملعاين
19
الشاملة.
19

Ulfiyah, Kamus al-Munjid, (Institut Agama
Islam
Negeri
Walisongo,
)2012
http://chiaraoelivia.blogspot.co.id/2013/06/kamusmunjid.html diakses pada 10 April 2020, pukul 02.55
WIB
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 )2املونتاج واملراقبات فيه جيعل القارئ جذب
اهتمامه إىل هذا القاموس .الكلمات
الاليت حممولة فيه مطبوع حبرب األمحر
ويتمم بصور عديدة كاالصور الشخصية
وصور األبطال واخلرائط واجلداول
واحليوانات والنباتات وآالة موسقية
والنقليات وأخرى.
" )3املنجد" قاموس معروف ،و يشيع بني
الطالب اقتناءه ألنه معجم عصري وفيه
20
صور ملونة كثرية.
 )4فيه املفردات العصرية واالصطلحات
الكثرية من خمتلف فروع العلوم مثل الطب
والزراعة والكيمياء والبيولوجيا وغري
21.
ذلك
هذا هو (معجم املنجد) املعجم
اخلطري بسبب حسن إخراجه ورخص مثنه
وسهولة املراجعة فيه ،وما اتصف به من املزايا
اليت ذكرناها ،مما جعله يروج رواجا عظيما بني
الدارسني من أبناء األمة اإلسالمية.
وترجع خطورته إىل ما تضمنته من
أخطاء علمية وتارخيية متعمدة يف كثري من
األحيان ،وفيه حتريفات ومطاعن يف تارخينا قد

 20ابرهيم عوض ،النزعة النصرانية في قاموس المنجد،
(الطائف ،دار الفاروق ،)1991:ص1 .
21

Aulia Ahijjatul Abidah, Analisis Sinonim
Bahasa Arab ... hal 3
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ختفى على الناشئة ،وقد تنبه هلذه األخطاء
.طائفة من العلماء والباحثني
وأما العيوب أي النُقصان يف هذا
القاموس كعنصور املتعمدة ،فهي:
 )1أول شيئ يعكس الروح النصرانية أنه ال
وجود للبسملة يف أول الكتاب .ليس
ذالك فقط ،بل إننا حني نصل إىل مادة
"بسمل" جند ذكر النصارى وصيغة
البسملة اإلسالمية " :بسم اآلب واالبن
وروح القدس" .22فبعده يذكر عند
املسلمني " البسملة "بسم اهلل الرمحن
الرحيم" ( أنظر يف معجم املنجد ص.
)11
 )2أن لفظ "القرآن" مل يوصف قط يف هذا
املعجم ِ
ب"الكرمي" أو "اجمليد"( .انظر يف
املنجد ص . )821 .على حني أن
كتاب اليهود والنصارى يطلق عليه دائما
اسم "الكتاب املقدس" أو األسفار
23
املقدسة".
 )3إذا ذكر كلمة "نيب حممد" ما أضافها
بلفظ "صلى اهلل عليه وسلم" وكذلك
بكلمة الصحابة فما أضافها ِ
ب" رضي
24
اهلل عنه".
 22ابرهيم عوض ،املرجع السابق ، ،ص11 .
 23نفس املرجع  ،ص11 .
24

 )4ال يبحث فيه عن عقيدة اإلسالمية
ولكن يبحث كثري عن فسوق العقيدة
 )5األمساء الشخصية الرئيسية كالصحابة
والتابعني والعلماء املقدَّمون غري مكتوب
فيه ،وبالعكس هذا القاموس يكثرون من
ذكر الشخصية الغربيّة النصرانية.
 )6يف احلقيقة ،هذا القاموس ليس فيه
إرجاع إىل مصادر اإلسالمية ولكن يرجع
إىل مصادر الغربيّة .وهذا يُرى واضحا
باستخدام املصطلحات النّصراين يف ذكر
كلمة "عبادة" وذكر امساء النيب والرسول.
 )7فيه أخطاء عديدة يف كتابة اسم
الشخصية وعالقته بالتاريخ ،و قال أيضا
أن حلم اخلنزير لذيذ ،بتعريفه – حلمه
لذيذ الطعم( .أنظر معجم املنجد ص.
)111
 )8حيتوي على صور األنبياء اليت ينقدها
كثري من الناس ،بالنسبة إىل أن رسم
وجه النيب حرام يف نظر علماء الفقه.
 )9أدخل الصورة و ألواح متنوعة الذين
أصوهلم من الغربيّة و غري بناء على احل ّق
كالصورة نيب عيسى ونيب آخر بل فيه
صورة زوج اإلنسان البالغان اللذان
us-al-munjid-kamus-arab-terpopulerseduniaternyata-disusun-pendeta/ diakses pada 10 April
2020, pukul 03.12 WIB

https://salafiyunpad.wordpress.com/2009/10/16/qam
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ُع نريانَان ومها يَبكيان .وقيل أن تلك
وحواء.
الصورة هو صورة نيب آدم ّ
 )10و قيل فيه أن نوحا ولوطا و سليمان
غري نيب ولكن ذُكر لقمان نيب .قيل نوح
ورة" ،ولوط َك"ابن أخ
َك"أول اإلنسان التّ َ
إبرهيم" وسليمان َك"ملك" فحسب وال
نيب(.أنظر املنجد يف قسم األعالم).
لتزوج
 )11ذُكر فيه أن النيب داود قتل رجاال ُّ
نأرملتهم وعنده مائة زوجات ،مع أن
واقعه غري ذالك.
وقال شيخ مشهور حسن سلمان
عن استخدام قاموس املنجد ،أن يف هذا

واحلديث  ،ولِأللوسى كتاب حول ما
يستشهد به على كالم العرب .
بعد أن الحظت الباحثة حمتوى
معجم املنجد واهتمت إىل رأي العلماء يف
هذا املعجم للويس معلوف وفردينان توتل،
فاستنتجت الباحثة أن هذا املعجم غزا
واليدخل اىل املدارس واجلامعات واملكتبات
فحسب ،بل كذالك غزا اىل البيوت ،ويف كثري
من البيوت يعتمد على هذا املعجم ألنه سهل
لفهمه .لكن هذا املعجم فيه فروق عظيمة
وجيب ألحد أن يقرأ فيه حبذر ودقة ،إال إن
كان شبعان من علوم الشريعة ،أو يستطيع أن

القاموس:
 )1اخلطاء يف بعض اآليات
 )2ال يوجد فيه "قال اهلل" ويقولون أحيانا
"يف القرآن"

يفرق بني الصحيح واخلطاء ،من األصل أو
غري أصل.
وهذا القاموس فيه إرجاع إىل جمالت
النصارى ،وال يوجد فيه إرجاع إىل جملة قام

 )3ال يوجد فيه صفة للقرآن بأنه مقدس أو
عظيم ،ويكثرون من ذكر التوراة واإلجنيل
خاصة
 )4ال يوجد فيه حديث نبوي ولو واحد،

عليها املسلمون أبدا وكذالك ال يوجد فيه
ذكر للمصطلحات اإلسالمية فمثال :كل
أعياد النصارى كاالفصحي وغريه كلها
موجودة فيه بالتفصيل ،أما املصطلحات

وحنن نعرف لغة العرب مصدر من القرآن

اإلسالمية فغري موجودة فيه ،حىت البسملة
يقولون هي"بسم األب واالبن والروح القدس"
فهذه البسملة املوجودة بعدهم.
وقد ورد رسالة نافعة طيبة للدكتور

25

25

Syaikh Masyhur Hasan Salman, Fatwa
Syaikh Masyhur Hasan Salman Tentang Penggunaan
Kamus
Bahasa
Arab
“Al
Munjid”,
http://salafiyunpad.wordpress.com/2009/10/16/fatwasyaikh-masyhur-hasan-salman-tentang-penggunaankamus-bahasa-arab-al-munjid/ 10 April 2020, 03.20
WIB
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إبراهيم عوض عن املوضوع" :النزعة النصرانية
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جيدا ،وذكر يف هذه الرسالة النزعة النصراينة
بااملصادر والتمثيل ،ومن قرأها يعلم علم
اليقني أن هذا القاموس يرتب النتشار تعاليم
النصارى وعقائدهم على املسلمني .فينبغي أن
يقاطع هذا القاموس وهناك بديل عنه مثل
"القاموس احمليط" و"املعجم الوسيط"
وغريها .
وإذا نالحظ من املزايا والنقصان أكثر
من النقصان ىف هذا القاموس ألنه خيرج كثري
من عقيدة اإلسالمية وهذا القاموس فيه إرجاع
اىل جمالت النصارى .فينبغى للمسلمني أن
ينقص أو يدقق ىف استعمال هذا القاموس

كان جيمع قاموسا بنفس اإلسم)) .معجم
"املنجد" فقد حتول إمسه إىل "املنجد يف اللغة
واألعالم" وضم مالحق وجداول وصورا وخرائط
مياثل حجمها حجم املعجم األصلي ،ومن هذه
املالحق :ملحق باألمثال واألقوال السائرة عند
العرب ،ملحق باألعالم ضم  62429مادة
وعلما ،أهم أحداث التاريخ العاملي.
يستخدم لويس املعلوف يف تأليف املنجد
بالرتتيب األلفبائي حبسب األوائل أو بنظام
الفبائي العام .نظام الفبائي العام هو ترتيب
الكلمة يف املعجم على ترتيب أحرف اهلجائية من
األلف حىت الياء .والفرق بني نظام الفبائي اخلاص

وحيول إىل القاموس الذي فيه إرجاع من
القرآن واحلديث ،كاملعجم الوسيط ولسان
العرب أو املنور لطالب إندونسيي وغريذلك.

و نظام الفباعي العام يعين يف أصولة الكلمة .إن
يف هذا النظام كل كلمة الزم أن جترد ،بطريقة
رجوع إىل أصول الكلمة.
وقد رأى بعض العلماء أن املعجم املنجد
هو من حركة املستش ِرقة ) (orientalisالذي ميلك

الخاتمة
معجم املنجد ُرتّب بالراهبَ نني يعين لويس
معلوف اليسوعي وفردينان توتل اليسوعي .ولد
لويس  1931 – 1681ىف مدينة زهالة ،لبنان.
هو راهب وتابع نصراين .املعجم املنجد نشر يف
سنة  6491ميالديا .ويسمى هذا املعجم
باملنجد ألن وظيفته كمنجد أو ألن يعمل
ك"إجناد" ملن يريد أن يعلم املعىن الكلمة أو
األعالم(( .ويف احلقيقة ،هذا اإلسم سبق
استخدمه ب ُكراع النمل (تويف  426م) الذي

مقصودا خفيّا إىل دنيا اإلسالم .ولكن بعضهم
املتفوق .منها:
يرآئون أن هذ املعجم ميلك املزايا ِّ
هذا القاموس كآلة مستخدم لتفسري الكلمة اللغة

العربية ،واملونتاج واملراقبات فيه جيعل القارئ
جذب إهتمامه إىل هذا القاموس .الكلمات
الاليت حممولة فيه مطبوع حبرب األمحر ويتمم بصور
عديدة كاالصور الشخصية واخلرائط واجلداول
واحليوانات ،وميلك املفردات واملعاين الشامل .وأما
عيوبه منها املنجد معجم اخلطري بسبب حسن
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إخراجه وسهولة املراجعة فيه ،وما اتصف به من
املزايا اليت ذكرناها ،مما جعله يروج رواجا عظيما
بني الدارسني من أبناء األمة اإلسالمية .وترجع
خطورته إىل ما تضمنته من أخطاء علمية وتارخيية
متعمدة يف كثري من األحيان ،وفيه حتريفات
ومطاعن يف تارخينا قد ختفى على الناشئة ،وقد
تنبه هلذه األخطاء طائفة من العلماء والباحثني.
وإذا نالحظ من املزايا والنقصان أكثر من
النقصان ىف هذا القاموس ألنه خيرج كثريا من
عقيدة اإلسالمية وهذا القاموس فيه إرجاع إىل
جمالت النصارى .فينبغى للمسلمني أن ينقص أو
يدقق ىف استعمال هذا القاموس و حيول إىل
القاموس الذي فيه إرجاع من القرآن واحلديث،
مثل  :املعجم الوسيط واملعجم احمليط ولسان
العرب وغريهم.
قائمة المراجع
اللغة العربية
سقال ،ديزيرة .نشأة املعاجم العربية و تطورها.
بريوت :دار الصداقة العربية1995 ،
سالح الدين ،أنع .املنهج املعجمي يف املنجد
واملنور ،جوكجاكرتا :جبامعة سونان

كاليجكا اإلسالمية احلكومية2969 .
عبد اهلل ،يسري عبد الغين .معجم املعاجم
العربية .بريوت :دار اجليل1991 .
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عمر ،أمحد خمتار .صناعة املعاجم .القاهرة :عامل
الكتب1996 .

عوض ،ابرهيم .النزعة النصرانية يف قاموس
املنجد ،الطائف ،دار الفاروق.
1991

عيد ،يوسف .نشاط املعجميّ يف األندلس.
بريوت :دار اجليل1991 .
القامسي ،علي .علم اللغة وصناعة املعاجم.
العربية :جامعة مالك سعود1991 .
معلوف ،لويس .املنجد يف اللغة .بريوت:
منشورات دار املشرق1996 .
املوغريي ،عبد العلي .قضايا املعجم العريب يف
كتابات ابن الطيب الشّرقي .الرياض:
منشورات عكاظ1966 .
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