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إسهامات أبي الحسن علي بن الحسن الهنائ األزدي
)هـ013 المعروف بكراع النمل في اللغة ( توفى سنة
Dr. Elsayed Makki Elbishr Ali Hassan1 , Asst. Prof. Dr. Hassan Suleiman2

:ملخص البحث
 وشملت كتاباته العديد،يتناول هذا البحث جزءا ً يسيرا ً من إسهامات عالم جليل برع في شتى فنون العلم
: حيث أثارت الدراسة عددا ً من األسئلة منها.من القضايا المتعلقة بالدراسات اللغوية وفقه اللغة والمعاجم
ً  وقد رسم الباحث عددا.دون فيها مجهوداته؟
َّ َم ْن هو كراع النمل؟ وما إسهاماته اللغوية؟ وما الكتب التي
. تناول بعض كتبه التي اشتغلت باللغة. الوقوف على إسهاماته اللغوية. التعريف بكراع النمل:من األهداف
 ويسهم هذا البحث في.وقد اتخذ الباحث المنهج الوصفي التحليلي طريقا ً للوصول إلى النتائج المرجوة
 كما يبين.مجال العلم والمعرفة بإتاحة الفرصة للتعرف على هذا العالم الذي لم يجد حظه من االهتمام
 أبو الحسن علي بن: ومن أهم نتائج هذا البحث.مجهودات كراع النمل خاصة في مجال الدراسات اللغوية
الحسن الهنائي عالم مسلم له العديد من اإلسهامات التي لم يتعرف عليها إال القليل من طلبة العلم
َّ .والباحثين
 ورتبه على حروف، خط عددا ً من المؤلفات أهمها المنضّد الذي وجدنا فيه لغة كثيرة مستعملة
 وله كتاب أمثلة الغريب على أوزان. ثم اختصره في كتاب المجرد،ألف باء تاء ثاء إلى آخر الحروف
 ومن مؤلفاته أيضا ً "المنجد"رتبه على. وكتاب المنظم. وكتاب المصحف.األفعال أورد فيه غريب اللغة
 ونوصي بضرورة. والسالح والسماء واألرض،ستة أبواب في أعضاء البدن وأصناف الحيوان والطير
االهتمام بكتابات وإسهامات علماء اللغة خاصة الذين ال نجد لهم ذكرا ً في كثير من الكتب والمراجع
. حتى يستفيد طالب العلم والباحثون من إسهاماتهم،العلمية

Abstract
This research deals with a fraction of the contributions of a brilliant scientist in various arts of
science, and his writings which includes many issues related to linguistic studies and
jurisprudence of language and dictionaries. The researchers raises a number of questions, as
follows: Who is the linguist that was named shepherd of ants? What are his linguistic
contributions? What books did he write down? The researcher has drawn a number of
objectives: Definition of ants' shepherds. Stand on his linguistic contributions. He addressed
some of his books that worked in the language. The researcher took the descriptive analytical
approach to reach the desired results. This research contributes to the field of science and
knowledge provides an opportunity to get acquainted with this world that has not found its
luck. It also shows the efforts of the ant sponsor, especially in the field of language studies.
One of the most important results of this research is: Abu Hassan Ali bin Hassan Al-Hinai
Muslim world has many contributions that have been recognized by only a few students of
science and researchers. He wrote a number of works, the most important of which is the
table in which we found many language is used and, arranged on the letters ( ث، ت، ب،أ... )
to the last letters, then abbreviated in the abstract book. His book Examples of strange
weights of verbs in which a strange language. And the book of the Qoran. Book Organizer.
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His work also includes "Upholstered" ranks in six sections in the organs of the body and
animal species and birds, and weapons and the sky and the earth. The researchers
recommends the need to pay attention to the writings and contributions of linguists,
especially those who do not find them in many books and scientific references, so that the
students and researchers will benefit from their contributions.

أوالً :مشكلة البحث
يتناول هذا البحث إسهامات أبي الحسن علي بن الحسن الهنائي في اللغة ،متتبعا ً كتاباته
ودوره في مجال اللغة.
ثانيا ً :أسئلة البحث
 -1من هو كراع النمل وما إسهاماته اللغوية؟
 -2ما شواهده التي صاغها في مؤلفاته؟
 -0ما المعاجم التي استفاد أصحابها من مجهودات كراع النمل اللغوية؟
 -4كيف يمكن للباحثين وطالب العلم االستفادة من إسهامات كراع النمل اللغوية؟
ثالثا ً :أهداف البحث
 -1التعريف بكراع النمل وإسهاماته.
 -2الوقوف على الشواهد التي صاغها في مؤلفاته.
التعرف على المعاجم وأصحابها الذين استفادوا من كتابات كراع النمل اللغوية.
-0
ُّ
 -4بيان الكيفية التي يمكن أن يستفيد بها الباحثون وطالب العلم من إسهامات كراع النمل
اللغوية.
التعريف بـ ُك َراع النَّ ْمل وجهوده اللغوية
عدم التعرف إلى هذا العالم اللغوي يؤكد أننا مازلنا بحاجة شديدة إلى مزيد بحث وتنقيب عن
أفذاذ هذه األمة ،الذين تعمد مخططو تجهيل األمة بأصولها وعلمائها أن يطمسوا معالمهم،
فتظل األجيال في َحي َْرةٍ من أمرها ،وهي تريد في طور تكوين الذات أن تقتدي بالعظماء ،فال
تجد غير من صنعهم أعداؤها ،وقد ُز ِّيّ ْ
فت حقيقتهم وأُبرزوا ليتم تشكيل ذات خاوية فال تجد
مناصا من أن تغترف من سموم أفكار وضعها من ال تاريخ لهم.
فأولى لدور العلم والقائمين عليها أن َي ْنغَلُّوا في أعماق أصولهم (التراث) ليعرفوا األجيال
بعظمائها ،ويبينوا جهودهم لتقتدي بهم علما ً وأخالقا ً وسلوكاً ،ومن هؤالء :
ب بـ] ُك َراع النَّمل[لقصره ،أو
علي بن الحسن ال ُهنائي األزدي ،أبو الحسن :عالم بالعربية .لُ ِّقّ َ
لدمامته .وجدت خطه على «المنضّد» من تصنيفه وقد كتبه في سنة سبع وثالثمائة متقدم
العصر في أيام ابن دريد .أورد فيه لغة كثيرة مستعملة وحواشية ،ورتبه على حروف ألف
باء تاء ثاء إل ى آخر الحروف ،ثم اختصره في كتاب المجرد ،ثم اختصره في كتاب المنجد.
وله كتاب أمثلة الغريب على أوزان األفعال أورد فيه غريب اللغة .وكتاب المصحف .وكتاب
)(3
المنظم" .
وقد ذكر الدكتور أحمد مختار عمر أن (المنجد ) هو نفسه (المنضد) وذلك بعد مقارنة نسخة
ال ُمتحف البريطاني على نسخ دار الكتب المصرية ،بعد تتبع االقتباسات المنسوبة إلى المنجد
)(3انظر ،ياقوت بن عبد هللا الحموي ،معجم األدباء ،تحقيق :إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1990 ،1م،
.1760/4
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في كتب الحقة ،مما يبين أنها كتاب واحد وهو المنجد وليس المنضد ،ذكر ذلك في مقال في
مجلة( مجمع اللغة العربية ج )20وهذا ال يتعارض مع ما ذكره القفطي ألنه حاز االثنين وال
يمكن أن يكون قد اكتفى بحيازتهما ،فهو طالع فيهما وخبر أن هذا غير ذاك ،لكن من الممكن
أنه لما عرف أهل العلم قيمة ما كتبه]كراع النمل[ أقبلوا على اقتناء كتبه بعدما نسخها
النساخ ،فلما اتسع الطلب وتزايد تعجل بعض النساخ في الكتابة ،فأسندوا الكتابة إلى بعض
األغرار من الناشئة فوقعوا في الخلط فوضعوا عنوانين لكتاب واحد .
والجهل بسنة ميالده يقربه ذكره أنه كان معاصرا البن دريد ]دمحم بن الحسن بن دريد[ ت:
021هـ،
ومن مؤلفاته أيضا"":المنجد"رتبه على ستة أبواب في أعضاء البدن وأصناف الحيوان
اللغة"
غريب
و"أمثلة
واألرض،
والسماء
والسالح
والطير،
)(4
و"المص ّحف"و"المنظم"و"األوزان"  .نلحظ أنه يغلب على كتبه عناوين فقه اللغة.
وقد" كان لغويا نحويا  ،خلط المذهبين ،فأخذ عن النحويين البصريين والكوفيين ،وكان إلى
ى عن أبى
قول البصريين أميل ،وصنّف كتبا فى اللغة ،روى فيها عن أبى يوسف األصبهان ّ
عبيد القاسم بن ّ
سالم ،وكتبه مرغوب فيها ،وكذلك فى المغرب ،وكان خطه حسنا صحيحا
يورق تصانيفه ،لم أر له خطا فى غيرها ،ورأيت جزءا من كتابه المنضد
قليل الخطأ ،وكان ّ
من خطه ،وقد كتب فى آخره أنه أكمل وراقة وتصنيفا فى سنة تسع وثالثمائة.
المجرد بغير
فمن تصنيفه كتاب المنضّد فى اللغة ،كبير ،على الحروف ،ملكته .كتاب
ّ
استشهاد ،ملكته .كتاب المنجد فيما اتفق لفظه واختلف معناه ،ملكته .كتاب األوزان ،أتى فيه
باللغة على وزن األفعال ،ملكته والحمد هلل") .(5يبين القفطي في ترجمته له أنه مزج بين آراء
المدرسة البصرية والك وفية ،غير أنه كان يرجح رأي البصريين في أحايين كثيرة ،وذكر
ممن نهل من علمهم اثنين من ثقات العلماء وهما لغويان معنيان بتتبع الكلمات وأصولها ،ثم
ذكر أن سوق علمه كان رائجا متسعا ما بين مصر حتى المغرب.
ثم ذكر أنه قام بكتابة كتبه بنفسه ولم ي ُْم ِّلها على أحد ،ثم ذكر القفطي أنه امتلك كتبه المنضد
والمجرد والمنجد واألوزان؛ مما يؤكد نسبتها جميعا إليه ،وأنها خرجت مكتملة ،ثم يختم
القفطي ترجمته لكراع النمل بحمد هللا لحصوله عل كتبه ،فكان يصف فَ ِّر ًحا ( َم َل ْكتُهُ) وكررها
بعد كل كتاب ألنه يحوزه؛ مما يؤكد قيمتها العلمية ،وأنه إنما حصل على شيء جدير بشكر
هللا تعالى وحمده ،وهكذا العلم ال يعرف قيمتَه إال أهلُه.
ومما يؤسف له أن هذه الفرحة التي غ َِّم َر ْ
ت ]القفطي[نحرم نحن منها ألن هذه الكتب فقدت
ولم يصلنا منها غير اثنين (ال ُم َن َّجد) ،و(ال ُمنتَخَب) .وقد أسهم هذان الكتابان في الدراسات
اللغوية العربية على تنوع فنونها وتخصصاتها ،وإن غلبت فيهما مباحث فقه اللغة.

)(4الزركلي،خير الدين بن محمود بن دمحم ،األعالم،دار العلم للماليين،بيروت ،ط2332 ،11م .262/4 ،وانظر ،عمر بن
رضا بن دمحم راغب كحالة ،معجم المؤلفين ،دار إحياء التراث العربي بيروت ،باب :العين .61/6 ،وانظر ،ابن النديم ،دمحم
بن إسحاق بن دمحم الوراق ،الفهرست ،تحقيق :إبراهيم رمضان ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،ط1996 ،2م ،ص .111
)( 5القفطي ،جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف ،إنباه الرواة على أنباء النحاة ،تحقيق :دمحم أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر
العربي ،القاهرة ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت ،ط1992 ،1م.243/2 ،
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وهذه جداول أحاول من طريقها أن أثبت رسوخ قدم ] ُك َراع النَّمل[ في الدراسات اللغوية
عموما وال سيما فقه اللغة ،بتتبعه الكلمات العربية وبيانه أصولها ،وتعدد ألفاظها واشتقاقاتها،
وكيف أنه صار مصدر أكبر وأشهر المعاجم العربية التي جاء أصحابها خلفا له.
فقد أقر ابن سيده في مقدمة"المحكم والمحيط األعظم"،أنه كان مرجعا أساسا له ،وقد ورد
في( )903موضعا (تقريبا) في المحكم ،وفي المخصص في ( )24موضعا ( تقريبا).
أمثلة مما ورد من استشهادات في"المحكم والمحيط األعظم" البن ِّس ْيدَ ْه
رقم الصفحة
الشواهد
"العَ َك ْن َكعْ :الخَبيث من السعاليَ .وقيل :الذّكرَ .وقَا َل ُكراعُ :ه َو 1/60
ال َع َك ْي َكع".
1/16
كراع".
" َورجل َ
ش ْعشَعَ :خ ِّفيف ِّفي ال ّ
سفرِّ ،ك َال ُه َما َ
عن َ
ع ْ
س ْه ُم َع ْ
ظ َع َ
"وعظع َ
عن 1/85
ظ ال َّ
يرة َ
ظةً ،و ِّعظاظا ،و َ
ظعاظاْ ،األ َ ِّخ َ
ُكراع".
1/91
رعار :لعبة للصبيان".
ع
ُ
كراعَ :
" َوقَا َل َ
والرعرعة :حسن شباب ْالغُ َالم وتحركه .وشاب ُرع ُْرع 1/91
" َّ
كراع".
ُ
ورع ُْرعهَ ،
عن َ
ُ
َّ
1/93
كراع".
"وال َعلَل من الط َعامَ :ما أكل ِّم ْنهَُ ،عن َ
والعُ ْلعُلْ ،
1/96
كراع
والعَ ْلعَلْ ،الفَتْح َ
عن َ
أمثلة مما ورد من استشهادات في "المخصص" البن سيده
رقم الصفحة
الشواهد
"رجل ُم ْقدَ ِّع ُّر ُ -متَعَ ِّ ّرض ل َحدِّيث النَّاس ،غَيره ،فَش ْ
ضيْعة 1/283
علَ ْي ِّه ال َّ
َت َ
كراعَ ،ك ْرت َ َع الر ُجل  -وقَ َع فِّي َما َال يَ ْعنِّيه".
 ِّإذا دَخل فِّي َما َال يَ ْع ِّنيهَ ،1/305
متقاربا".
ب وثْبا
كراع ،فَ ْرشَح الر ُجل  -وث َ َ
"قَا َل َ
ِّ
"وال ِّكد ُْن ِّج ْلد ُ ُك َراعٍ يُ ْس َل ُخ ويُ ْدبَ ُغ وي ُْج َع ُل فِّي ِّه الشي ُء َويُدَ ُّق َك َما يُدَ ُّق 2/11
اوو ِّن".
فِّي ال َه ُ
2/442
ش ْيء أ َ َّولُهُ".
عباب كل َ
عبابه وأُبابُه َكثْرتُه وأمواجه و ُ
كراع ُ
" َوقَا َل َ
3/202
كراع فص ْالخمر َ -ما نزا ِّم ْن َها ِّع ْند المزاج".
" َوقَا َل َ
كراع :ملذ ال َّ
3/348
ش ْيء من َيدي  -ز ّل فَسقط".
"قَا َل َ
احد اآلالء َوقد حكى 4/448
ي فِّي َو ِّ
ي َ
"حكى أَبُو َ
عل ّ
عن أ َ ْحمد بن يحيى ْإل ٌ
فِّي َو ِّ
احدهَا إِّلَى بِّ ْال َكس ِّْر َو ْالقصر َوحكى َ
ي على ِّمثَال َر ْمي ٍ
كراع أ َ ْل ٌ
احد َآالء هللا".
فِّي َو ِّ

51

Al HIKMAH JOURNAL, OCTOBER 2019,
VOL 2, ISSUE 4
EISSN: 2637-0581
www.alhikmah.my

وعند ابن منظور ورد في (  )929في لسان العرب (تقريبا ً)
أمثلة مما ورد من استشهادات في"لسان العرب"

رقم الصفحة
الشواهد
علَى ِّمثَا ِّل بِّنَاءٍ  ،فَإ ِّ ْن ص َّح ذَ ِّل َك1/43 ،
" َو َح َكى ُك َرا ٌ
ع فِّي َج ْم ِّع َجبْ ءٍ ِّجبَا ًء َ
ون
ْس ب َج ْمع لَهُ ألَن فَ ْع ًالِّ ،ب ُ
فَإِّنَّ َما ِّج َبأ ا ْس ٌم ِّل َج ْم ِّع َجبْ ءٍ َ ،ولَي َ
س ُك ِّ
ي
ْس ِّم َّما ي ُْج َم ُع َ
علَى فِّعَ ٍل ،بِّ َفتْحِّ ْالعَي ِّْن .وأَجبَأَت األَرض :أ َ ْ
ْالعَي ِّْن ،لَي َ
َكث ُ َر ْ
ت َجبْأَتها".
"وال ُجبَّأ َُ :
ع ْن ُك َراعٍ؛ قَا َل ْ
ابن ِّسيدَ ْهَ :و َال أَدري َما 1/44
ط َر ُ
ف قَ ْرن الثَورَ ،
ص َّحتُها".
ِّ
سِّباخِّ1/242 ،
يب :القَدِّي ُم ِّمنَ النَّ ْب ِّ
يبَ :ن ْبتٌ َو ُه َو ِّمن ن َِّجي ِّل ال ّ
ت .والث َّ ِّل ُ
"والث َّ ِّل ُ
ع ْن ُك َراعٍ".
ِّك َال ُه َما َ
ف1/253 ،
الر َجا ِّل:
القصير الض َّْخ ُمَ ،وقِّي َلْ :ال َوا ِّس ُع ال َج ْو ِّ
"وال َج ْح َر ُ
ب ِّمنَ ِّ ّ
ُ
ع ْن ُك َراعٍ".
َ
"والفَ ْح َف َحة :الكال ُم؛ َع ْن ُك َراعٍَ .و َر ُج ٌل فَ ْحفا ٌحُ :متكلمَ ،وقِّي َلُ :ه َو 2/540
ير ْال َك َالم"ِ.
ْال َكثِّ ُ
"وال ُه ْج ُرْ :القَ ِّبي ُح ِّمنَ ْال َك َال ِّمَ ،وقَ ْد أ َ ْه َج َر ِّفي َم ْن ِّط ِّق ِّه ِّإ ْهجارا و ُه ْجرا؛ 5/253
ع ْن ُك َراعٍ".
َ
يِّ ،ومثَّل به سيبويه .والبِّلَ ْغ ُن أَيضا ً421،8/420 :
ع ِّن ال ّ
"والبِّلَ ْغ ُن :البَالغةُ؛ َ
س َ
ِّيرافِّ ّ
بعضهم حد َ
ض".
ع ْن ُك َراعٍَ .و ْال َبلَ ْغ ُن :الَّذِّي يُ َب ِّلّ ُغ
ِّيث َب ْع ٍ
ِّ
للناس ِّ
النّ َّمام؛ َ
وعند الزبيدي في تاج اللغة ( )914موضعا ً ( تقريبا ً).
أمثلة مما ورد من اسنشهادات في"تاج اللغة" للزبيدي
عن ُكراع) فَ ُه َو 1/438
سحا ٍ
ب َو َهذِّه ( َ
(} و َمالَ ًء) ك َ
ي َم ِّلي ٌء بَ ِّيّ ُن ال َمالَ ِّء وال َمالَ َءةِّ،
أَي ِّثقَةًَ ،ف ُه َو َغنِّ ٌّ

ككرا َم ٍة
"{ َمالَ َءة ً)
َ
صار َم ِّليئاً،
َم ِّلي ٌءَ :
ان".
ممدُودَ ِّ
َّللاُ ِّفي أَجله وأَنسأ َ َّ
سأ َ َّ
َّللاُ أَ َجلَك أَي أ َ َّخره
" َوفِّي (الفصيح) َ :ويُقَال :نَ َ
ْ
جرد".
عن ُكراع فِّي ال ُم َّ
وأ َ ْبقَاه ،من {النُّسْأَةَ ،و ِّهي التأخيرَ ،
ار) َ ،ح َكاهُ ُكراع".
ص ْه ُر ،بالفَتْح :ال َح ُّ
(وال َّ
ض ُّم ،قَا َل أَبو زَ يْد:
صلَةَُ ،ح َكاهَا ُكراعُ ِّب ْالفَتْح ،وت ُ َ
"والغ َْرغ ََرة ُ :ال َح ْو َ
والزا ِّورة .والغ َْرغ ََرة ُِّ :حكايَةُ
َّ
صلةُ}والغُ ْر ُ
غ َرة ُ والغُ َر َاوى
ي ال َح ْو َ
ِّه َ
َ
ص ْوتِّ ِّه ،أي يُر ِّدّد ُه
ص ْو ِّ
الرا ِّعي ونح ِّوه ،يُقَالّ :
ت ّ
الرا ِّعي {يُغ َْر ِّغ ُر ِّب َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ص ْوته فِّي َحل ِّق ِّه ،أي يَتَردَّدُ".
فِّي َحلق ِّه }،ويَتَغ َْرغ َُر َ
ص ْرعُ القَبِّي ُح ،يقَال:
سةُ :ال َّ
ص َر َ
عهَ ،وقَا َل ُكراع :الفَ ْردَ َ
"وفَ ْردَ َ
س هَ :
ض".
سهِّ ،إذا َ
أ َ َخذَه ففَ ْردَ َ
ض َرب ِّب ِّه األ َ ْر َ
51
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ارتَفَ َع و َ
ْس ال َما ِّشيَ ِّة 20/ 493
ع :إِّذا ْ
"وقَ ْد َخدَ َ
غالَ .وقَا َل ُك َراع :ال َخ ْدعَُ :حب ُ
علَفٍ ".
عى َو َال َ
والدَّوابّ ِّ علَى َغي ِّْر َم ْر ً
27/277
عن ُكراع".
ضا من ك ِّّل َ
ضه بَ ْع ً
ب بع ُ
وال َعفَّاكُ  :الّذِّي يَر َك ُ
ش ْيءَ ،
ضا30/289 :
الر َجالَ ،عن ُكراعٍَ .وأ َ ْي ً
َوقيل :القَ ْندَويل :العظي ُم الهام ِّة من ِّ ّ
الطوي ُل القفَا".
ويالحظ من الشواهد ومن غيرها مما لم يُذكر في الجداول أن العلماء كانوا كثيري االستشهاد
ض ِّعّفُون ما ذهب
غير أنهم كانوا يتناولون أقواله بالنقد ،فتارة يعارضونها وي َ
بأقوال] ُك َراع[ َ
إليه ،وتارة يكتفون بذكرها استشهادا مما يدل على اتفاقهم مع ما ذكره.
تعريف موجز بكتابيه
أ ـ المنتخب من غريب كالم العرب:

في المنتخب تناول االنسان وبعض األمور ذات الصلة بحياة اإلنسان ،ثم يتناول بعض ما
يتعلق بالحيوان ثم يتناول بعض المخلوقات واألشياء ،ثم تناول السالح وآالت القتال ،ثم
يتنوع الكتاب فيتناول أبوابا من األسماء واألفعال ،وأبواب في علم اللغة في االضداد والقلب
واإلتباع ،وما تداخل من لغات العجم في لغة العرب و الصرف من أبواب االشتقاق والمزيد
والحذف في الكلمات والنحو والصوتيات في مخارج الحروف وأصولها  ،وتناوله المعجمي
يأتي من باب تبويب األلفاظ وفق المعاني.
المنتخب من غريب كالم العرب ،ألبي الحسن بن الحسن ال ُهنَائي( ،المعروف ب ُك َراع النمل)
تحقيق :الدكتور دمحم بن أحمد العمري ،جامعة أم القرى ،معهد البحوث العلمية ،مركز
إحياء ،التراث اإلسالمي ،مكة المكرمة ،ط1999 ،1م.
ب ـ ال ُمنَ َّجد في اللغة:
يتناول]كراع النمل[ بتتبع ألفاظ وأسماء ألعضاء البدن من الرأس حتى القدم مفصال  ،وذلك
في الباب األول ،وقد استشهد بكالم العرب وأشعارهم ،وقد اتبع في تناوله لها التريب (ب ت
ث) .ويذكر في الثاني صنوف الحيوان ،ويقصد به كل ناطق فيجمع بين الناس والبهائم
والسباع والهوام ،وفي الثالث يتناول الطائر ،وفي الرابع يتناول السالح وما له به صلة ،وفي
الخامس يتناول السماء وما يتبعها ،وفي السادس يتناول األرض وما عليها من أشياء وجبال
وغير ذلك .وكان يقصد من تتبعه لأللفاظ واألسماء بيان دورها في بناء المعاني للتراكيب
والجمل.
ال ُمنَ َّجد في اللغة،ألبي الحسن علي بن الحسن ال ُهنَائي ،المشهور بكراع النمل ،تحقيق :دكتور
أحمد مختار عمر ،وآخرين ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط1999 ،2م.
أهميتهما:
يُعَدُّ كتاباه "المنتخب من غريب كالم العرب ،والمنجد في اللغة" من كتب فقه اللغة التي
تصنف في أبواب الكتب التي تهتم بمعاجم المعاني ،ويمكننا عده الثاني بعد كتاب ابن
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سيده"المخصص"،وقبل كتاب الثعالبي"فقه اللغة ،وأسرار العربية"،ولوحظ اشتمال الكتابين
على مفردات غير موجودة في المخصص ،وال في كتاب الثعالبي ،وجدير بالذكر أن الثعالبي
جاء بعده بحوالي مائة وعشرين عاما فقد توفى الثعالبي في429 :هـ ،بينا توفي ]كراع النمل[
في عام  013هـ على األرجح.
يُ َعدُّ كتابا]كراع[ بما فيهما من ثروة لغوية في مفردات اللغة مصدرا من مصادر اللغة األولى.
وقد أقر بذلك ابن سيده في مقدمة]المحكم والمحيط األعظم[ ،وكذلك أبو علي بن حمزة في
كتابه]التنبيهات على أغاليط الرواة[ مبينا ثقته في روايته وفيما قاله]كراع[وأنه معين يستقي
منه.
سمة منهجيهما:
اتسم كتاباه بالتنوع في التناول فجاءت مباحثه في كليهما متعددة الموضوعات فشملت :علوم
الصوتيات ،والحروف المتشابهة بأجناسها ،والصرف ،والنحو ،والمعاني المعجمية ،وأبحاث
فقه اللغة حيث التضاد والمرادفات ،واألشباه والنظائر ،والمشترك اللفظي ،وغير ذلك ،لكنه
يريد بذلك تبيان الداللة فتتبع مكوناتها وفق تصوره.
الخاتمة :الحمد هلل وكفى وصالة ً وسال ًما على نبينا المصطفى ملسوهيلع هللا ىلص وبعد :فبعد هذه االطاللة
ي بن الحسن الهنائي األزدي يأتي الكالم عن
القصيرة عن إسهامات وجهود أبي الحسن عل ّ
أهم النتائج والتوصيات التي خرج بها البحث ،منها:
ي بن الحسن الهنائي األزدي عال ٌم مسلم له العديد من اإلسهامات التي لم
أ :أن أبا الحسن عل ّ
يتعرف عليها إال القليل من طلبة العلم والباحثين.
ب :أن أبا الحسن ل ِّقّب "بكراع النمل" لقصره أو لدمامته؛ ألن ال ُكراع من اإلنسان ما دون
الركبة إلى الكعب.
ُّ
ج :أنا أبا الحسن له العديد من المؤلفات منها على سبيل المثال" :أمثلة عريب اللغة" ،و
"المنضد في اللغة".
التوصيات :ختا ًما نوصي باآلتي -:أوالً :ضرورة االهتمام بكتابات وإسهامات علماء اللغة،
ذكرا في كثير من الكتب والمراجع العلمية؛ حتي يستفيد طالب العلم
خاصةً الذين ال نجد لهم ً
والباحثين من إسهاماتهم .ثانيًا :نوصي كذلك بمزيد من األبحاث حول هذا العالم اللغوي الفذ
ي بن الحسن الهنائي) الستخراج نفائس وإسهاماته في مجال اللغوي كي
(أبي الحسن عل ّ
صا والباحثين عامة.
يستفيد الطلبة في الجامعات خصو ً

أهم المراجع والمصادر
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دار الغرب اإلسالمي ،تحقيق :إحسان عباس ،ياقوت بن عبد هللا الحموي ،معجم األدباء* ،
.م1، 1993ط بيروت،
الزركلي ،خير الدين بن محمود بن دمحم ،األعالم،دار العلم للماليين،بيروت ،ط* ،11
2332.م
.دار إحياء التراث العربي بيروت عمر بن رضا بن دمحم راغب كحالة ،معجم المؤلفين* ،
تحقيق :إبراهيم رمضان ،دار ابن النديم ،دمحم بن إسحاق بن دمحم الوراق ،الفهرست* ،
.المعرفة ،بيروت ،لبنان ،ط1996 ،2م
تحقيق :دمحم القفطي ،جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف ،إنباه الرواة على أنباء النحاة* ،
أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت ،ط،1
1992.م
تحقيق :الزبيدي ،دمحم بن دمحم بن عبد الرزاق الحسيني ،تاج العروس من جواهر القاموس* ،
.مجموعة من المحققين ،دار الهداية
.لسان العرب ابن منظور ،دمحم بن مكرم* ،
ألبي الحسن بن الحسن ال ُهنَائي( ،المعروف ب ُك َراع المنتخب من غريب كالم العرب* ،
النمل) تحقيق :الدكتور دمحم بن أحمد العمري ،جامعة أم القرى ،معهد البحوث العلمية ،مركز
.إحياء ،التراث اإلسالمي ،مكة المكرمة ،ط1999 ،1م
ال ُمنَ َّجد في اللغة،ألبي الحسن علي بن الحسن ال ُهنَائي ،المشهور بكراع النمل ،تحقيق* :
.دكتور أحمد مختار عمر ،وآخرين ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط1999 ،2م
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