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:إعداد



المقّدمة

:احلمد هللا الذي أنزل كتابه بلسان عرّيب مبني، وتكّفل حبفظه بنفسه قائال

والصالة والسالم على سيدنا حممد  )١(﴿ِإنّا ْحنن نزّلنا الذّكر وإنّا له حلافظون﴾

العريب اهلامشّي، أفصح اخللق أمجعني، وعلى آله وصحابته املرضيني، ومن توّالهم 

  .بإحسان إىل يوم الدين

" مفهوم التقاليب بني املعجميني واالشتقاقيني: "وبعد، فهذه مقالة بعنوان

العربية يف التقاليب اليت  اللغة تراود قّراءأعّدها الباحث إلزالة بعض االشكاالت اليت 

تدرس يف االشتقاق الكبري والتقاليب اليت ابتكرها اإلمام خليل رمحة اهللا عليه،حىت طِفُقوا 

يتساءلون، هل للتقليبْني عالقة؟ وهل قصد التقليبني واحد أم متباين؟ وهل أثّر أحدمها 

:وتتضّمن املقالة ما يليعلى اآلخر أم ال؟ وغريها من األسئلة،

قّدمةامل)١(

  املعجميون والتقاليب)٢(

  مفهوم التقاليب عند املعجميني)٣(

  قاقيون والتقاليبتاالش)٤(

  مفهوم التقاليب عند االشتقاقيني)٥(

  .اخلامتة)٦(

 اهلوامش واحلواشي)٧(

  املصادر واملراجع)٨(
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  المعجميون والتقاليب

الذي هو مزيد " أعجم"واملعجم مشتقٌّ من فعل ،املعجميون نسبة إىل املعجم

Ƣđȍ¦�¾ȂƷ�ƨǤǴǳ¦�Ƥ¿�" عجم"ثالثّي لفعل  Ƭǯ�Ŀ�̈ ®Ƣŭ¦�ǽǀǿ�ňƢǠǷ�°Âƾƫ�Â

رجل : احلبسة يف اللسان ومنه قوهلم: فالعجمة.  )٢(واإلخفاء ضد البيان وإلفصاح

:إذا كانا ال يفصحان وال يبينان يف كالمهما، ومنها قوهلم،أعجم وامرأة عجماء

 ƢǸƴǟ�ƨǸȈđ.

أعجم يعجم إعجاما ومعَجما، : وكلمة املعجم مصدر مبعىن اإلعجام تقول

فاهلمزة فيها كما " عجم"، وتفيد أعجم نقيض )٣(أنزل ينزل إنزاال ومنزال: مثل

فأشكْيته ومنه شكى إيلّ : ومثله قولك )٤(يقول الصرفيون للسلب واإلزالة

وغلب اسم املعجم على . غموضه: أعجمت الكتاب إذا أزلت ُعْجمته أي

ƢȀȈǴǟ�· ƢǨƸǴǳ�ƢđƢƸǏ¢�ƢȀǠŦ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�©¦®ǂǨǷ�©ƢǨËǳƚǷ . واملباشرون هلذا العمل

"ويعّرف املعجم يف اصطالح املعجميني بأنه.يسمَّْون معجميني كتاب يضّم :

ونة بشرحها، وتكون مواّده مرتبة ترتيبا خاصا عددا كبريا من املفردات اللغوية مقر 

وهلم طرق ومناهج يف ترتيب املواّد اللغوية، )٥("حبسب طريقة كل مؤلف

  :واشتهرمن معاجم األلفاظ  ما يلي

.طريقة الّرتتيب حبسب احلروف احللقية، وتقاليبها)١(

طريقة الّرتتيب حسب احلرف األول للكلمة)٢(

)٦(للكلمة طريقة الّرتتيب حسب احلرف األخري)٣(

والذي يهّم الباحث اآلن الّتقاليب اليت استخدمتها الطريقة األوىل ما املقصود 

�Ƣđ
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تغيريمواقع أحرف اللفظ، أوترتيبها حّىت يأخذ  : "فالتقاليب مجع تقليب وهو

ويف مقّدمة كتاب .)٧("كل منها مواقع األحرف املشرتكة معها  يف  تكوين اللفظ

اعلم أن : "قال اخلليل: قال الّليث:املنهج، حيث قيلالعني للخليل تفصيل هلذا 

َقْد َدْق َشْد َدش والكلمة الّثالثيَُّة :الكلمَة الثنائيََّة تـََتَصرَُّف على َوْجَهْني حنو

:تتصرَُّف على ستة أوُجه وُتسمَّى َمسُدوسة وهي حنو

َضَرَب، َضبَـَر، بـََرَض، َبَضَر، َرَضَب، َرَبضَ 

تتصرَّف على أربعة وعشرين وجهًا وذلك أن حروفها وهي والكلمة الرّباعية

أربعُة أحرف ُتْضَرب يف وجوه الّثالثي الصَّحيح وهي ستَّة أوجه فَتصَري أربعة 

"وعشرين َوْجها يُكَتب ُمْستَـْعَمُلها ويُلغى ُمْهَمُلها وذلك حنو   : تقول منه" َعبـَْقر:

َقر َعبـَْرق َعْقَرب َعْقَرب  َعْرَبقَعْرَقبَعبـْ

َعر قـَْعَرب قـَْعَرب  قـَْربَع قـَْرَعبقـَبـْرَعقـَبـْ

َربـَْعق َربـَْقع َرقْـَبع َرقْـَعب َرْعَبق َرْعَقب 

بـَْرَقع بـَْرَعق بـَْقرَع بـَْقَعر بـَْعَرق بـَْعَقر 

إىل مائة وعشرين وجها وذلك أن حروفها وهي والكلمة اخلماسية تتصّرف

ُتضَرب يف ُوُجوه الرُّباعيِّ وهي أربعة وعشرون حرفًا فَتصُري مئة مخسة أحرف 

:وعشريَن َوْجهاً ُيْستَـْعَمل أقـَلُّه ويُلغى أكثره وهي حنو

َسَفجَلرَسَفْجَرلَسَفْلَجرَسَفْلرَجَسَفْرَجل َسَفْرَجل"

َسَرْجَلفَسَرْجَفلَسرَْلَفجَسَرْجَفلَسَرفْـَلجَسَرْفَجل

َسَجْفَرلَسَجْفَلرَسَجْرَلفَسَجْرَفلَسَجْلَرفَسَجْلَفر

َسَلْجَفر َسَلْجَرفَسَلْرَجفَسَلْرَفجَسَلْفَجرَسَلْفرَج

.)٨(."..وهكذا
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هـ يف معجمه ٣٢١وقد اتبع اخلليَل يف منهج التقاليب ابُن دريد املتوىف سنة 

وأبُو  .إىل الرتتيب األلفبائيلكنه خالفه  يف ترتيب احلروف فعمد ،مجهرة اللغة

. البارع يف اللغة: هـ يف معجمه٣٥٨علي إمساعيل بن القاسم القايل املتوىف سنة 

: هـ يف معجمه٣٧٠واإلماُم أبو منصور حممد بن أمحد األزهري املتوىف سنة 

ƨǤǴǳ¦�Ƥ ȇǀē.هـ يف ٣٨٥واإلماُم الصاحب إمساعيل بن عّباد الطالقاين املتوىف سنة

واإلماُم أبو احلسن علي بن إمساعيل بن ِسيَدة . يط يف اللغةاحمل:معجمه

.احملكم، واحمليط األعظم، وغُري ذلك:هـ يف معَجَمْيه٤٥٨األندلسي، املتوىف سنة 

  :مفهوم تقاليب المعجميين

  .أن اخلليل بن أمحد هو املبتكر ملنهج التقاليب يف معاجم اللغة العربية)١(

له وجود يف الثّنائي والّثالثي والرّباعي أّن التقاليب عند املعجميني )٢(

  واخلماسي من كلمات اللغة العربية 

.أن الثّنائي يتصرف على وجهني)٣(

أن الّثالثي يتصرف على سّتة أوجه)٤(

  .ي يتصرف إىل أربع وعشرين وجهاعأن الرّبا)٥(

  .أن اخلماسي يتصرف إىل مائة وعشرين وجها)٦(

  .هملأن املعجميني يثبتون املستعمل ويشريون إىل امل)٧(

أن عدد املقلوبات يف املادة الواحدة تكثر، وقد ال ُيستعمل إال يف مادة )٨(

السََّفْرَجُل : سفرجل: سفرجل حيث قال يف"واحدة كصنيع اخلليل يف 

.)٩("والواحدُة َسَفْرَجلة من الفواكه معروف
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أن الغرض األساسي يف التقليب املعجمي هو حماولة حصر مفردات اللغة )٩(

  .العربية

التقليب املعجمي مل يـُْعتَـْرض عليه من حيث كونه وسيلة حملاولة حصر أن )١٠(

  .اللغة إمنا الكالم على صعوبته فقط

استعمال بعض املعجميني ملقلوبات يهملها بعضهم، يثمر االمتداد )١١(

  السريع للغة العربية

:االشتقاقّيون والتقاليب

شق الشيء أْي  أخذ: واالشتقاقيون نسبة إىل االشتقاق واالشتقاق يف اللغة

ويف . )١١(صاغها منها: اشتّق الكلمة من غريها: ويف املعجم الوسيط )١٠(نصفه

.)١٢(أخذه منه: اشتّق احلرف من حرف: اللسان

وأما يف اصطالح االشتقاقيني فقد عرّفه عبد السالم هارون يف مقدِّمته 

مع  أخذ كلمة من كلمة أو أكثر: "لتحقيق كتاب االشتقاق ال بن دريد بأنه

واالشتقاقيون القدماء واملتأخرون كابن جين  )١٣("تناسب بينهما يف اللفظ واملعىن

إما أصغر وأكرب، وإما : وابن األثري والسكاكي والسيوطي قسموه إىل قسمني

:)١٤(صغري وكبري، وأما احملدثون فقد قسموه إىل أربعة أقسام

  االشتقاق الصغري)١(

  االشتقاق الكبري)٢(

  االشتقاق األكرب)٣(

.شتقاق الُكّباراال)٤(
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"يعّرف بأنه:االشتقاق الصغري)١( أخذ صيغة من أخرى مع اتّفاقهما معًىن :

ومادة أصلية وهيئة تركيب هلا ليدل بالثانية على معىن األصل، بزيادة 

مفيدة ألجلها اختلفا حروفا وهيئة، كضارب من ضرب، وحِذر من 

وأقدمها، وفيه ، وهو أهّم أنواع االشتقاق، وأكثرها استعماًال،)١٥(حِذرَ 

والكالم : "قال عبد السالم هارون يف مقّدمته لتحقيق مقاييس ابن فارس

يف االشتقاق قدمي يرجع إىل زمان األصمعي وُقطرب وأيب احلسن 

.)١٦("فشخاأل

وهو الذي مسّاه ابن جين باالشتقاق األكرب وسيـَُفّصل : االشتقاق الكبري)٢(

  .فيما بعد ألنه موضع مقالتنا

أن يكون بني الكلمتني تناسب يف املعىن واتّفاق  وهو: كرباالشتقاق األ)٣(

��ǪǠǻÂ�ǪĔ:يف األحرف الثابتة، وتناسب يف خمرج األحرف املغّري، مثل

.)١٧(وعنوان وعلوان

أن تعمد إىل  : وهو الذي يسّميه القدماء بالنحت و هو:االشتقاق الُكّبار)٤(

ǧ�ƨǸǴǯ�ƢēƢǸǴǯ�» ÂǂƷ�̧ȂǸů�ǺǷ�̧ǄǼƬǧ�ƨǴŦ�Â¢�śƬǸǴǯ  ذة  تدّل على ما

.)١٨(كانت تدّل عليه اجلملة نفسها

التقاليب يف القسم الثاين من هذه األقسام على وقد اعتمد االشتقاقييون 

�¼ƢǬƬǋȏ¦�̈ǂǰǧ�² ǂǣ�Äǀǳ¦�řƳ�Ǻƥ¦�ƶƬǨǳ¦�ĺ¢�¿ƢǷȎǳ�¾ƢĐ¦�Ʈ ƷƢƦǳ¦�½ŗȈǈǧ

هذا موضع مل يسّمه أحد من أصحابنا غري : "الكبري ليشرح كيفيته حيث يقول

.كان يستعني به وُخيِلد إليه مع إعواز االشتقاق األصغر  - رمحه اهللا- أبا على أن 
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لكنه مع هذا مل يسّمه وإمنا كان يعتاده عند الضرورة وَيْسرتوِح إليه ويتعلَّل 

  : إىل قوله.....به

وأّما االشتقاق األكرب فهو أن تأخذ أصال من األصول الثالثية فتعقد عليه "

عىن واحدا جتتمع الرتاكيب الستة وما يتصرف من كل واحد وعلى تقاليبه الستة م

منها عليه وإن تباعد شئ من ذلك عنه ُرّد بلطف الصنعة والتأويل إليه كما يفعل 

  .االشتقاقيون ذلك يف الرتكيب الواحد

وقد كنا قّدمنا ذكر َطَرف من هذا الضرب من االشتقاق يف أّول هذا الكتاب 

ك " "ك ل م: "ل وما جيئ من تقليب تراكيبهما حنوعند ذكرنا أصل الكالم والقو 

و " "ق ل و" "ق و ل: "وكذلك" ل م ك" "ل ك م" "م ل ك"  "م ك ل" "م ل

.، وهذا أعوص مذهبا وأحزن ُمضطَربا"ل و ق" "ل ق و" "و ل ق"  "ق ل

وذلك أنا عقدنا تقاليب الكالم الستَة على القوَّة والشدَّة وتقاليَب القول السّتة 

إلسراع واخلِّفةعلى ا

مما يّتصل )أن حنِضر هنا(وقد مضى ذلك يف صدر الكتاب، لكن بقي علينا 

.بِه أحرفا تؤنِّس باألّول وُتشّجع منه املتأّمل

: منها. للقّوة والشّدة -أين وقعت-فهي " ج ب ر"فمن ذلك تقليب 

ته وتقويته املِلك لقوّ :إذا قّويتهما وشدْدت منهما واَجلْرب " جربت العظم والفقري"

إذا َجَرسْته األمور وجنَذته فقويت ُمنَّته واشتدَّت "رجل جمرَّب: "ومنها. لغريه

ومنه اِجلرَاب ألنه حيفظ ما فيه وإذا ُحفظ الشيء وروعى اشتّد وقوى .شكِيمته

ومنه . وهو القوى الُسرَّة"األجبر والُبْجرة: "ومنها. وإذا أُغفل وأُمهل تساقط وَرِذىَ 

مهومى وأحزاين : إىل اهللا أشكو ُعجرِى وُجبَرِى تأويله: لوات اهللا عليهقول علّى ص

وطريقه أن الُعْجرة كل ُعْقدة يف اَجلَسد فإذا كانت يف البطن والسرّة فهي الُبجرة 
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:وُفّسر أيضا قوله.والَبَجرة تأويله أن الُسرَّة غُلظت ونتأت فاشتّد مسُّها وأمرها

منه البـُرْج لقوته يف نفسه وقّوة "و . ُأخفى من أحواىلُعَجرى وُجبَرى أي ما أُبدى و 

به وكذلك الربج لنقاء بياض العني وصفاء سوادها هو قّوة أمرها وأنه " ما يليه

ومنه َرَجب .ليس بلٍون مستضَعف ومنها رجَّبت الرجل إذا عظَّمته وقوَّيت أمره

ا فمالت َدَعموها لتعظيمهم إيّاه عن القتال فيِه وإذا َكُرمت النخلة على أهله

أحد فصوص األصابع وهي : والراِجبة.بالُرْجبة وهو شئ ُتسند إليِه لتقوى بهِ 

:ومنها الَربَاجى وهو الرُجل يْفخر بأكثر من فعله قال.مقويِّة هلا

...وتلقاه َربَاِجّيا فخورا

.تأويله أنه يعظِّم نفسه ويقّوى أمره

معانيها إىل القوة واالجتماع، وبعده و أرجع " ق و س"تقاليب  ومن مث عقد

:على معىن اإلصحاب واملالينة، مث ختم بقوله" س ي م"عقد تقاليب 

واعلم أنا ال نّدعي أن هذا مستمرٌّ يف مجيع اللغة كما ال نّدعي لالشتقاق "

يف القسمة سدس هذا أو ) الذي هو(األصغر أنه يف مجيع اللغة بل إذا كان ذلك 

كان تطبيق هذا وإحاْطته أصعب مذهبا وأعزَّ ملتَمسا بل لو مخسه متعّذرا صعبا  

َصّح من هذا النحو وهذه الصنعة املاّدُة الواحدة تتقّلب على ضروب التقلب كان 

َدى .غريبا معِجبا
َ
فكيف به وهو يكاد يساوق االشتقاق األصغر وجياريه إىل امل

.)١٩("األبعد

  :كاتب والشاعروقال ابن األثري يف املثل السائر يف أدب ال

واعلم أنه إذا سقط من تراكيب الكلمة شيء فجائز ذلك يف االشتقاق " 

ألن االشتقاق ليس من شرطه كمال تركيب الكلمة بل من شرطه أن الكلمة  
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)٢٠("جيمعها

إىل ما احتملته من معىن أعم من وإن جتاوزت : "وقال السكاكي يف املفتاح

ذلك كيفما انتظمت، مثل الصور الّست للحروف الثالثية املختلفة من حيث 

النظم، واألربع والعشرين لألربعة، واملائة والعشرين للخمسة، مسِّي االشتقاق 

.)٢١("الكبري

وال ينكر مع ذلك أن يكون بني الرتاكيب املتحدة : "وقال السيوطي يف مزهره

ƢēƢǟȂǓȂǷ�̧¦Ȃǻȋ�ǆاملاد ǼƳ�Ȃǿ�ƢȀǼȈƥ�½ŗǌǷ�ŘǠǷ�̈.

.)٢٢("ولكن التحيل على ذلك يف مجيع مواد الرتكيبات كطلب لعنقاء ُمغرب

.. أجرب الرجل جربت إبله: "قد جاء يف الصحاح: وقال بعض الباحثني

)٢٣(فأين ملحظ القوة يف هذا؟" وأرض جرباء مقحوطة

ممكنًا أن يسلك ابن جين  ترى أمل يكن: "فأجاب صبحي الصاحل فقال

يف باب التضاد الذي هو ضر ب من املشرتك فيكون يف  - ج ر ب-تقليب 

Ǧ Ǡǔǳ¦�ŘǠǷ�§ǂƳȋ¦�ǲƳǂǳ¦�ĿÂ��̈ȂǬǳ¦�ŘǠǷ�§ ËǂĐ¦�ǲƳǂǳ¦"!)٢٤(.

:مفهوم تقاليب االشتقاقّيين

أن تقاليب املعجميني أثّرت يف تقاليب االشتقاقيني وإن اختلفت يف )١(

واعلم أن طريقة اخلليل هلا موقع عند الذين :" ئرياهلدف قال طاهر اجلزا

يرون أن الكلمات اليت تشرتك يف احلروف، وإن اختلفت يف الرتتيب، ال 

ƢēƢǟȂǓȂǷ�̧¦Ȃǻȋ�ǆ ǼƳ�Ȃǿ�½ŗǌǷ�ŘǠǷ�ƢŮ�ÀȂǰȇ�À¢�ƾƥ."



١٦٣



أن ابن جين هو الذي ابتكر االشتقاق الكبري الذي ُأجري فيه التقاليب، )٢(

.)٢٥("لناوإمنا هذا التلقيب : "لقوله

أن ابن جين مّثل ِلْالشتقاق الكبري يف تقاليب الثالثي فقط، واّدعى )٣(

.السكاكي استمرار ذلك يف الرباعي واخلماسي بدون بـَيِّنة

أن الغرض األساسي لتقاليب االشتقاقيني إجياد أصل مشرتك يرجع إليه )٤(

  .مجيع تقاليب املادة اللغوية أو أكثرها

يف تقليب االشتقاقيني عند حماولة التماس ظاهرة التكلف بادية أحيانا )٥(

قال " ج رب"راِبط مشرتَك بني تقاليب املادة اللغوية، كما حدث يف مادة 

لسنا نأىب يف هذا تأويًال، وباب التأويل مّتسع ومذاهب : "الزعبالوي

االحتيال ال تضيق، ولكن إذا جاز أن تّتسع يف تلمس املعىن املشرتك 

ت هذه التقاليب حىت نستسيغ أن نؤلف بني الذي يتأدى إىل ضم دالال

املعىن وضده، فأي تلطف هذا الذي نتذرع به ليؤول األمر به إىل عكس 

أوليس صنيعنا هذا أشبه أن يكون تلعُّبًا ال يثمر وال الّظن، أو حتّيًال . مآله

.)٢٦(ال يقذف إال بالغيب وال يضرب إال يف شعاب الرجم

الصاحل من أن باب التضاد يـَُعّد ضربًا من أما ما ذهب إليه الدكتور      

املشرتك، فيمكن أن يصّدق هاهنا إذا ابتغينا لصور املادة جنسًا آخر من 

املعىن حيتمل اجلمع بني القوة والضعف كاجللل حني يقّدر أنه موضوع 

.)٢٧(للغاية يف الشيء فيوصف به العظيم واحلقري

: مضّر، لقول ابن األثرييوجد مهمالت يف مقلوبات االشتقاقيني وهو غري)٦(

واعلم أنه إذا سقط من تراكيب الكلمة شيء فجائز ذلك يف االشتقاق "



  

١٦٤

ألن االشتقاق ليس من شرطه كمال تركيب الكلمة بل من شرطه أن 

�ń¤�©®¢�ƢǿŚƻƘƫÂ�ƢȀǧÂǂƷ�ŉƾǬƫ�ǺǷ�ƢȀƦȈǯ¦ǂƫ�Ƣđ�ƪ ƦǴǬƫ�Ǧ Ȉǯ�ƨǸǴǰǳ¦

.)٢٨("معىن واحد جيمعها

قياسية االشتقاق الكبري، كالسيوطي إنكار بعض االشتقاقيني على )٧(

 .وإبراهيم أنيس وعبده الراجحي

  الخاتمة 

إىل هنا وصل الباحث إىل ختام هذه املقالة بعد مروره على املقّدمة، وحتّدث 

عن املعجميني وابتكارهم ملنهج التقاليب، وكذلك االشتقاقيون واعتمادهم ملنهج 

ُكلٍّ منهما للتقاليب، مث اخلامتة، وقد التقاليب يف االشتقاق األكرب، ومفهوم  

:توصل إىل بعض وجوه اختالف واتفاق بني التقليبَـْني تتمثل يف النتائج التالية

أّن الغرض األساسي الذي يسعى إليه املعجميون يف منهج التقاليب هو )١(

حماولة حصر مواد كلمات اللغة العربية، بينما يسعى االشتقاقيون إىل 

 .مشرتكة بني املقلوبات إجياد أصل أو أصول

أّن اإلمام اخلليل هو املبتكر ملنهج التقاليب، وابن جّين هو املبتكر )٢(

 .لالشتقاق الكبري فاعتمد منهج اخلليل للغرض املذكور

أّن املعجميني استطاعوا متثيل تقاليب الثنائية والثالثية والرباعية )٣(

.واخلماسية، ومل يستطع االشتقاقيون إال األّول

الكلمة الواحدة هي املستعملة من تقاليبها عند املعجميني  قد تكون)٤(

ويفي بالغرض، وال يتحّقق االشتقاق الكبري إّال باملقلوبات املستعملة  

 .كلها أو جلها



١٦٥



أن الّتقليب املعجمي مل يعرتض عليه باعتباره وسيلة حملالة حصر اللغة )٥(

ري الذي العربية بينما ينفي بعض االشتقاقيني قياسية االشتقاق الكب

 .اعتمد التقاليب

أثر التكلف باد لدى االشتقاقيني عند التماس رابط مشرتك بني تقاليب )٦(

 .املاد اللغوية وقلما جتد ذلك عند املعجميني

أن جمال التقاليب عند املعجميني واسع، وجمال االشتقاق األكرب ضيق )٧(

 .جدا

جمية ألفاظ للّتقاليب االشتقاقية ألفاظ مستعملة ومهملة وللّتقاليب املع)٨(

 .مستعملة  ومهملة

أّن أوجه الثالثي والرباعي واخلماسي اليت عند املعجميني هي نفسها )٩(

.عند االشتقاقيني

  مراجعالهوامش وال

 ٩: احلجر)١(

. ١٩٧٩سنة   ٢/العجم الوسيط  ط وشركاؤه" الدكتور"إبراهيم أنيس)٢(

 ٥٨٦: مادة عجم، ص

املعارف، القاهرة، بدون لسان العرب، دار ابن منظور، حممد بن مكرم،)٣(

 ١٢/٣٨٥سنة الطبع، مادة عجم، 

 ١٢/٣٨٥املرجع نفسه، مادة عجم، )٤(

: دار الراية سنة ١/املعاجم اللغوية وطرق ترتيبها ط" أمحد عبد اهللا"الباتلي )٥(

 ١٣: م، ص١٩٩٢



  

١٦٦

 ١٧: املرجع نفسه، ص)٦(

 .م٢٦/٠٩/٢٠١٣موقع شبكة ضفاف لعلوم اللغة، )٧(

ب العني  حتقيق الدكتور مهدي احملزومي  كتا"  خليل ين أمحد"الفراهيدي )٨(

: ص ١/والدكتور إبرهيم السامرائي بدون سنة الطبع و ال مكانه،  ج

٥٩- ٥٨ 

 م  ٢١٠: املرجع نفسه  ص)٩(

دار ابن  ١/جامع الدروس العربية، ط" مصطفى الغالييين"الغالييين )١٠(

 ١٤٥: م،  ص٢٠٠٥اهليثم، 

 ١٠/١٨١ابن منظور لسان العرب، )١١(

 ٥١٥: وشركاؤه املعجم الوسيط، ص" دكتورال"إبراهيم أنيس)١٢(

االشتقاق  حتقيق وشرح عبد السالم " أبوبكر حممد بن احلسن"ابن دريد )١٣(

 ٣٢: م ص١٩٩١: سنة ١/بريوت، ط-هارون، دار اجليل 

فقه اللغة مناهله ومسائله املكتبة العصرية، " الدكتور حممد أسعد"النادري )١٤(

 ٢٥٧: ص ٢٠٠٩: بريوت سنة- صيداء 

املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، القدس " أبوبكر بن عبد الرمحن"السيوطي )١٥(

 ١/٢٤٣م، ٢٠٠٩سنة  ١/للنشر والتوزيع، ط

مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم " أبو احلسني أمحد بن فارس"ابن فارس )١٦(

  ١/١٩م، ٢٠٠٢سنة  ١/هارون، احتاد كتاب العرب، ط

  ٢٧٠: ائله، صفقه اللغة مناهله ومس" الدكتور حممد أسعد"النادري )١٧(

 ٢٧١املرجع نفسه، )١٨(



١٦٧



اخلصائص حتقيق حممد علي النجار، عامل " أبو الفتح عثمان"ابن جين )١٩(

 ٢/١٣٣بدون سنة الطبع،   ١/بريوت، ط - الكتب

املثل السائر يف أدب الكاتب " نصراهللا بن احلكم املوصلي"ابن األثري )٢٠(

: بريت سنة- والشائر، حتقيق حميي الدين بن عبد احلميد، املكتبة العصرية 

 ٣٢١: م، ص١٩٩٥

مفتاح العلوم موقع الورّاق، " يوسف بن أيب بكر"السكاكي )٢١(

 ٣٢١: م،  ص٠٢/٠٩/٢٠١٣

 ٢٤٤: السيوطي  املزهر، ص)٢٢(

دراسات يف النحو، موقع اّحتاد كّتاب العرب، " صالح الدين"الزعبالوي )٢٣(

 ٥٥٥- ٥٥١: ص ٠٢/١٠/٢٠١٣

 ٥٥٤: املرجع نفسه، ص)٢٤(

 ١٣٤ابن جين، اخلصائص، )٢٥(

 ٥٥٥: الزعبالوي  دراسات يف النحو، ص)٢٦(

 ٥٥٥: املرجع نفسه، ص)٢٧(

  ٣٢١: ابن األثري املثل السائر،  ص)٢٨(


