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 العر�یة وعلومها
 معنى المعجم عند المحدثین واللغو�ین

 
 ما معنى المعجم في اصطالح المحدثین واللغو�ین؟ :السؤال

رتب فیه األحادیث على شیوخ الكتاب الذي تُ  :المعجم في اصطالح المحدثین هو :الجواب
معاجم ینتقون فیها من �ثیٌر من أهل الحدیث ألَّفوا و  ،معاجم الطبراني الثالثة :مثل ،المصنِّف

رتَّبون على والشیوخ یُ  ،رتب على أحادیث الشیوخفالمعجم یُ  وا،ولو لم �ستوعبادیث شیوخهم أح
ُترتب المعجم بینما  ،رتب أحادیثه على الصحا�ةفالمسند تُ  ،و�خالف بذلك المسند ،الحروف
 )الكبیر(ومن أشهر ما صنف في هذا معاجم الطبراني الثالثة  ،على شیوخ المؤلفینأحادیثه 

للحافظ  )المعجم المختص(مثل  ،وللعلماء حتى المتأخر�ن منهم معاجم )،الصغیر(و )األوسط(و
 .ومعاجم الشیوخ �ثیرة ،الذهبي

رتب الكلمات فیه على الكتاب الذي تُ  :وأما �النسبة للمعجم في اصطالح اللغو�ین فهو
له طر�قته في  و�لٌّ  ،رتبتُ  �ذلك والحروف ،شرح فیه هذه الكلمات من لغة العربوتُ  ،الحروف

 )تهذیب األزهري ( :مثل ،ْسر على المتعلمینفالمتقدمون لهم ترتیب وفیه عُ  ،ترتیب هذه الحروف
وهذه ال �مكن أن �ستفید  ،تبت على مخارج الحروفوغیرهما من الكتب التي رُ  ،للخلیل )العین(و

رتِّب ومنهم من یُ  ،تسَ رِ هْ وقد فُ  ،له ید في هذه الصناعة إال �فهرسلیس  ذيالعلم المنها طالب 
و�ینهم اختالف �سیر لیس  ،وللمشارقة ترتیب ،وللمغار�ة ترتیب ،المواد على الحروف الهجائیة

في ترتیب على خالف بین اللغو�ن  ،الناس ترتیب المشارقة ِلفَ وَأ ،لكن االختالف موجود ،�كبیر
بینهم اختالٌف في الحرف المرتَّب علیه المبدوء �ه ف ،حتى على ترتیب المشارقةالحروف الهجائیة 

هذا )، و اللسان(أو أول الكلمة �ما في  )القاموس(و )الصحاح(هل هو آخر الكلمة �ما في 
، اجعتهاألن طالب العلم إذا أكثر وأدام النظر في هذه الكتب سهل علیه مر  ؛الترتیب أمره سهل

بذ�ر المرتبة على هذه المواد في العزو إلى هذه الكتب المشهورة �كتفي �ثیر من المحققین و 
ألنهم �عتبرون أن طالب العلم ال �خفى علیه مثل هذا  ؛وال یذ�رون الجزء والصفحة ،المادة

 .وأنه سهل میسر �مكن استیعا�ه ،الترتیب

 ) مثًال،ترتیب القاموس(أوائلها مثل  ُرتبت على أواخر الحروف ُرتبت على الكتب التي
وال �مكن أن �كتفي بواحد أو اثنین أو �عضها  ،و�المناسبة �تب اللغة ال �ستغني عنها طالب علم

قل مثل ذلك في  ،له أصالته وقدمه )التهذیبـ(ف ،�ل �تاب له میزته وخصیصتهو  ،عن �عض
- )الصحاح(في ف ،وما جاء �عدها له أ�ًضا أهمیته في جمعه واستیعا�ه )،الصحاح(و )العین(

 )تاج العروس(و ،ثمانون ألًفا) اللسان(و ،ستون ألًفا )القاموس(و ،أر�عون ألف مادة -على ما قیل



٢ 
 

هي �تب جوامع ال ف ،ئٌة وعشرون ألًفا من الموادام -على ما قیل مما لم أضبطه بنفسي-
فال �ستغني �المتقدمین  ،و�ن �انت حاجته إلى �تب المتقدمین قائمة ،�ستغني عنها طالب العلم

 ،مع مالحظة أن �تب المتأخر�ن تأثرت �المذاهب ،المتأخر�ن عن المتقدمینال �و  ،عن المتأخر�ن
فإذا �ان هذا اللفظ في معناه یرجحه صاحب المعجم،  مما صار له أثر على اختیار المعنى الذي

�ما  َصُعب الترجیح من خالل هذه الكتب، أثر على ما �عمل �ه من أحكام ر على ما �عتقده أوثَ َأ
فهو  )المصباح المنیر( :أشرنا إلى ذلك مراًرا �النسبة لكتب المعاجم المرتبطة �كتب الفقه مثل

تهذیب (و )،الـُمطلع(و ،زي ) للُمَطرِّ الـُمغرب(و ،للرافعي )العز�ز شرح الوجیز(مرتب على ترتیب 
أن تنظر إلى حقیقِة  َ�ْصُعبولذلك  ،هذه �تب تأثرت �أصولها الفقهیة ،للنووي  )واللغاتاألسماء 

ح معناه من خالل هذه الكتب التي  لفٍظ َوَرَد في نّصٍ  من الكتاب أو السنة أو لغة العرب ثم ترجِّ
ومع ذلك �ستفید مما زاده  ،فالمطلوب من طالب العلم أن ُ�ْعَنى �القد�م ،تأثرت �المذاهب

في مثل هذا  ، لكن هذا القدر �افٍ والموضوع �حاجة إلى مز�د من البسط والتوضیح ،لمتأخرون ا
 المقام.
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