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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مسـألة في االشـتقاق
 بي عبدالله محمد بن عبدالله بن مالكأللعالمة 

 هـ"276" ت 
 تقديم وتحقيق

 مَحمَّد َوجْيه تكرْيتي
 " أوكسفورد "

ُيَعّد االشتقاق من البحوث اللغوّية األساسية في اللغة العربية، ألن هذه اللغة 
االستغناء عنه، فهو الذي حو ال يستطيعون عليه نهضت، وبه قامت، وألن أهل الن

لمام بكثير من لصل، ولهذا من تعلمه سهل عليه اإلى معرفة الّزائد من األيرشدهم إ
 .(3)جوانب اللغة

ويرجع التأليُف في االشتقاق إلى القروِن الهجرّيِة المتقّدمِة، وقد ذكر 
، وَحاجي (2)هـ( في كتابه )الُمزهر(133معظمهم جالُل الدين الّسيوطي )ت 

هـ(، واأللصمعّي )ت 202، فهناك ُقطرب )ت (1)َخليفة في كتابه )كشف الّظنون(
هـ(، 213هـ(، وأبو نلصر الَباهلي )ت 232هـ(، وأبو الحسن األخفش )ت 232

هـ(، 132هـ(، والّزجاج )ت 100هـ(، والمفضل بن سلمة )ت 282والمّبرد )ت 
هـ(، وابن 183هـ(، والّرّماني )ت 123هـ(، وابن ُدريد )ت 132وابن الّسراج )ت 

 هـ(.170هـ(، وابن َخالويه )ت 118الّنّحاس )

                                                 

 .10بي بكر السراج ص( انظر رسالة االشتقاق أل3)
 من الكتاب. 3/123( انظر 2)
 من الكتاب. 3112-2/3113( انظر 1)
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هـ(، 221الملك المهري )ت ولم يذكر الّسيوطي في )المزهر( أبا الوليد عبد
 "هـ( في كتابه "طبقات النّحويين واللغوّيين171وقد ذكره أبو بكر الّزبيدي )ت 

 . (3)األسماء وأشار فيه إلى أّنه وضَح كتابًا في اشتقاق

غير أّن السيوطي َذكر للمهري َبْيَن ملصّنفاِتِه ذلك الكتاب، حيُث ترجَم له في 
  (2)كتاب )ُبغيُة الوعاة(.

بضم الزاي وتخفيف  –وترك الّسيوطي أيضًا ذكر ُيوسف بن عبدالله الزُّجاجي 
على حين  هـ(، فلم يذكره في )المزهر( َبْيَن َمْن ألفوا في االشتقاق،332)ت  –الجيم 

 .(1)ذكر له كتابًا في االشتقاق حيُث ترجَم له في كتاب )ُبغية الوعاة(

هـ لصاحب األلفية 272ومن الذين أّلفوا في االشتقاق ابُن مالك المتوفى سنة 
 في الّنحو.

لقد وضع رسالًة لصغيرة الحجم، وهي مسألة في المشتق. لم يشر إليها 
الوعاة(، وهكذا فعَل حاجي خليفة، وابُن الّسيوطي ال في )المزهر( وال في )بغية 

ريخ األدب العربي(، العماد الحنبلي في )شذرات الذهب(، وبروكلمان في )تا
السالم محمد هارون الذي استقلصى أسماء من ألفوا في االشتقاق في واألستاذ عبد

 مقدمته لكتاب )االشتقاق( البن دريد.

رسالة في مقدمته لكتاب لكنني رأيت الدكتور حاتم لصالح الضامن يذكر ال
 .(3))االعتماد في نظائر الظاء والضاد( البن مالك

                                                 

 من الكتاب. 210( انظر ص3)
 من الكتاب. 2/333( انظر 2)
 من الكتاب. 2/128( انظر 1)
 من الكتاب. 33( انظر ص3)
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المجموع  وكنت ذكرت هذه الرسالة منسوبة إلى ابن مالك حيث سردت رسائل
لى هذا النحوي، وذلك في مقدمتي لرسالته )ذكر معاني الذي أغلب ما فيه يرجع إ

  (3)أبنية األسماء الموجودة في المفلصل للزمخشري(
 االشتقاقحد 

االشتقاق في المعجم: األخذ في الكالم وفي الخلصومة يمينًا وشمااًل، مع  َحدُّ 
  (2)ترك القلصد، واشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه.

وأما في االلصطالح: فقد عرفه الّرماني بأّنه "اقتطاع فرع من ألصل يدور في 
زع لفظ من آخر، وهذا يماثل تعريف الجرجاني، فهو لديه: "ن (1)تلصاريفه األلصل"

  (3)ومغايرتهما في اللصيغة". بشرط مناسبتهما معنى وتركيباً 

وحدَّه من المحدثين الشيخ أحمد الحمالوي بقوله: "أخذ كلمة من أخرى مع 
 .(2)تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ"

السالم هارون بقوله: "االشتقاق أخذ كلمة من كلمة على حين حدَّه األستاذ عبد
  (2)أكثر مع تناسب بينهما في اللفظ والمعنى". أو

قدَم استخدام للفظة االشتقاق بالمعنى االلصطالحي لها، قد وأغلُب الّظّن أّن أ
 في الحديث الُقدسي: جاء في قول الرسول 

                                                 

 ، السنة الحادية عشرة.11من مجلة مجمع اللغة العربية األردني العدد  312( انظر ص3)
 ( انظر مادة )شقق( في اللصحاح، ومختار اللصحاح.2)
 .3/27( األشباه والنظائر في النحو 1)
 من مقدمة محقق رسالة االشتقاق ألبي بكر السراج. 37( ص3)
 .33( شذا العرف ص2)
 من مقدمة المحقق لكتاب االشتقاق البن دريد.  22( ص2)
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"أنا الّرحمن، خلقُت الرحم وشققُت لها من اسمي اسمًا، فَمْن ولصلها ولصلته 
 .(3)ومن َقَطَعها بتته"

 المخطوطة والتحقيقمعالم 

إلى َنسخٍة وحيدٍة لهذِه الرسالِة، محفوظة في المكتبة الظاهرية  لم أهتِد إالّ 
(، ويشتمل على ثالث عشرة 3211بِدمشَق وهي ضمن مجموع يحمل الّرقم: )

 .(2)رسالة في اللغة، معظمها البن مالك

كبير ونسخة هذه الرسالة قديمة تامة، خطها النسخ العادي، مشكول في جزء 
أ  77-ب ق 72سم(، وتقع في ورقتين )1منه، وقد ترك للنص هامش بعرض )

، وفي السطر نحو ( سطراً 38سم(، وفي الورقة نحو )32×38، 2ق(، ومساحتها )
 ( كلمات.1)

حمد بن مالك التفزي األندلسي، وهو الرحمن بن أبي بكر بن أالناسخ عبد
هـ، وعلى المجموع 718سنة  شعبان 33ناسخ المجموع وتاريخ النسخ يوم السبت 

 هـ.102سنة  هتملك تاريخ

والغرض الرئيس الذي سعيت إليه في تحقيق النص إخراجه بلصورة لغوية 
واضحة ولصحيحة فضبطُت ما لم يضبْط، وشرحُت في الحواشي ما ظننت أّنه 

 يحتاُج إلى شرح.

 منهج ابن مالك في الرسالة

فبّين أنواَعُه، وأقساَمُه بالنظر إلى  تناول ابُن مالٍك في هذا الرسالِة المشتّق،
المتغيرات الطارئة على األمثلة، فخرَج إلى بضعة وعشرين قسمًا للمشتق. وقد 

                                                 

 .3/313( ابن حنبل 3)
 .11ردني، العدد من مجلة مجمع اللغة العربية األ 312( انظر رسائل المجموع ص2)
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لى العادّيِة، ولعّل االختلصاَر واإيجاَز هو الذي دفَعُه إ استعان على ذلك باألمثلة
 هذا النهِج، وذِلَك كما فعَل في رسالته: )ذكر معاني أبنية األسماء(.

في هذه الرسالة نقرأ رأيًا بلصريًا له، قال: "فالذي ينبغي أن يسأل عن أمثلته و 
تغير المشتق بالنسبة إلى المشتّق منه، ليدخَل في ذلك الفعل، فإّنه األلصُل في 

 االشتقاق، إْذ ال فعل إال وهو مشتق من ملصدر مستعمل أو مقدر."

م الملصدر؟ وقد ذهب أوكان النحاة قد اختلفوا في ألصل االشتقاق، الفعل هو 
لى أّن الفعل مشتق من الملصدر، وهو فرع عليه، على حين ذهَب رجال البلصرة إ

  (3)رجاُل الكوفِة إلى أّن الملصدَر مشتٌق من الفعل وهو فرع عليه.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .33، وشذا العرف ص3/22ي النحو ، واألشباه والنظائر ف3/212نلصاف ( انظر اإ3)
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 النص المحقق

 

مة أبي عبدالله ُمحمد بن عبدالله بن ِمْن كالم الّشيخ اِإمام الَعاّل َمسألة 
 مالك الّطائي الجّياني، َرحمُه الله.عبدالله ابن 

ّما بنْقلصاِن َحْرٍف أو  المشتّق إّما بزَياَدِة َحْرٍف أو َحَرَكٍة أو َحَرَكٍة وَحْرٍف، وا 
ْفراِد الّنْقلصان، ثُّم َيْنَضّم إلْيها  َحَرَكٍة أْو َحَرَكٍة وَحْرٍف. َفَهِذِه سّتٌة َمَع إْفراِد الّزَياَدِة وا 

 نقلصاِن َحَرَكٍة َوِزَياَدُة َحَرَكٍة َمَع ُنقلَصاِن َحْرٍف َفَتلصيُر َثَمانيًة. ِزَياَدُة َحْرف َمعَ 

 َفأوُل أمثلِتها، كَطاِلب َوَكريٍم، َفاشتقاُقهَما ِمَن الّطَلِب َوالَكَرِم.

 ، فاشِتقاُقهما ِمَن الُحْسِن والَمَزِق.(3)َوثَانيها، كَحَسن َوَمِزق

 ، َفاشِتقاُقهما ِمَن الفْضل َوالَمْجد.ٍٍ (2)َوثَاِلُثهما، كَفاِضِل َوَمجيد

 ، فاشتقاهما من الشََّجاَعِة َوالَيَقَظِة.(1)ورابعها، كشجاع ويقظ

 ، فاشتَقاُقهما ِمَن الّضَخِم َوالّرَجِس، أي: قذر.(2)َوِرْجسٍ  (3)َوَخاِمُسها، كَضخمٍ 

 ذوَبِة.َوالعُ  (2)َوَساِدُسها، كُحْلٍو َوَعْذب، َفاشِتَقاُقهما ِمَن الَحالَوةِ 

                                                 

 : َخَرقته. ومنُه قول العجاج:َزْقُت الثوب أْمُزُقُه َمْزقاً ( قال الجوهري: "مَ 3)
 الحـَوهِ  كـأنمـا َيْمِزْقـَن         باللْحـمِ                

 والِمَزُق: الِقَطُع من الثوِب الممزوِق، والقطعة منُه ِمْزَقٌة. "اللصحاح: )مزق(.    
 ( المجُد: الكرُم.2)
 ( يُقظ وَيقظ بضم القاف وكسرها، أي: َحِذٌر.1)
 ْخمة.( الضْخُم: الغليُظ، واألنثى: ضَ 3)
 .ويجعل الرجس على الذين ال يعقلون( قال تعالى: 2)
( قــال ابــن دريــد: "ويقــال: لصــرعه علــى ُحــالوِة َقفــاه وَحــالوِة قفــاه، بضــم الحــاء وفتحهــا أي علــى 2)

 .212. االشتقاق ص"ضرٌب من النبتوى: الاُل وسطه. و 
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 والَعَمِل. (3)، فاشِتَقاُقهما ِمَن الّشَنبِ َوَساِبُعها، كأشَنَب َوَيعَمل

 والُخْضَرِة. (2)َوثاِمُنها، كَفِطن َوَخِضر، فاشِتقاُقهما من الِفْطنةِ 

األقسام الّتي ُتعرض في الّسؤال. وفي الّسؤاِل تقلصيٌر ِمْن قبل ذكِر  َفهِذِه أْمثلةُ 
لى الُمشتقِّ/ ِمنُه، أْن يسأَل َعْن أمِثلِتِه َتَغيُر الُمشتق بالّنسبِة إي االسم. فالّذي َيْنبغ

َوهو ُمشتٌق ِمن  ليدُخَل في ذِلَك الفعُل، فإّنُه األلصُل في االشتقاق، إْذ ال ِفعَل إالّ 
َوِلذِلك َكَثر فيِه الجمود، َوبعَد ذلك.  ،(1)ملصدٍر ًمْسَتْعَمٍل أْو ُمقدر، َواالسم تََبٌع َلُه،

العتباُر اللّصحيُح َيقتضي َكون الُمشتّق بالّنْسسِة إلى مباينِة الُمشتق ِمنُه عشرين فا
 ِقْسمًا أْو أْكَثر ِمْن ذلك.

 ، كَضاِحٍك، فاشتَقاُقه ِمَن الَضِحك.ياَدِة َحرٍف ُدوَن تبُدِل َحَركةٍ أوُلها ُمتغير ِبز 

 َطاِلب، فاشتَقاُقه ِمَن الطََّلب.َوثَانيها َمَتغير ِبزياَدِة َحرِف َمَع َتَبّدِل َحَركٍة، كَ 

 خرى، َكَمِزق، فاشتَقاُقه ِمَن الَمزِق.أُ  ير ِبزياَدِة َحركٍة دون َتَبّدلِ وثالُثها ًمَتغ

 وراِبُعها ُمَتغير ِبزياَدِة حركٍة َمَع َتَبّدِل أْخَرى، َكَحَسن، فاشتقاُقه َمَن الُحْسن.

ُدوَن تََبّدِل أْخَرى، كَضاِرٍب، َفاشتَقاُقه ِمَن  َوَخاِمُسها ُمَتغير ِبزياَدِة َحرٍف َوَحركةٍ 
 الضْرِب.

                                                 

( قال الجوهري: "الَشَنُب: ِحّدٌة في األسنان، ويقال َبْرٌد وعذوَبٌة. وامـرأة َشـْنَباُء، بّيَنـُة الَشـَنِب قـال 3)
الجرمي: سمعت األلصمعي يقـول: الَشـَنُب: َبـْرُد الفـم واألسـنان. فقلـت: إّن ألصـحابنا يقولـون: 

حـداثََتها وطراوتهـا، ألنهـا إذا أتـت عليهـا السـنوِن احتْكـت، هو حّدتها حين تطلع، فيـراد بـذلك 
 فقال: ما هو إال َبْرُدها.

 وقول ذي الّرمة:      
 وفي الِلثاِث وفي أنيابها َشَنبُ  لمياُء في َشَفتْيها ُحوٌَّة َلَعٌس            
 اللصحاح: )شنب(.". قول األلصمعي، ألن اللِّثة ال تكون فيها حدة ديؤي      

 لِفطنة كالفهم. مختار اللصحاح: )فطن(. (2)
 .3/22، واألشباه والنظائر في النحو 3/212نلصاف ( انظر اإ1)
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َوَساِدُسها ُمَتغير ِبِزياَدِة َحرٍف وَحركٍة َمَع َتبّدِل أخرى، كعاِلٍم، فاشتَقاُقه ِمَن 
 الِعّلِم.

، فاشتَقاُقه ِمَن (3)َوَساِبُعها ُمَتغير ِبنقلصان َحرٍف ُدوَن َتَبّدِل َحَركٍة، َكَحلَصان
 .الَحلَصاَنةِ 

َوثَاِمُنها َمَتغير ِبُنقلصاِن َحرٍف َمَع تبدِل حركٍة، كُشجاٍع، َفاشتقاُقه من 
  (2)الشََّجاعِة.

، فاشتَقاُقه، ِمَن الّشْأِز، َملصدر (1)َوتَاِسُعها َمَتغير ِبُنقلَصان َحركٍة َفَقط، كَشْأزٍ 
 َشِئَز المكاُن إذا كُثرْت حجارُته.

َمَع َتَبّدِل أْخرى، َكَضْخٍم، َفاِشتَقاُقُه َمَن َوَعاِشُرها ُمتغير ِبنقلصاِن َحركٍة 
َخِم.   (3)الضَّ

َوالحادي عشر ُمتغير بنقلصان َحرٍف َوَحركٍة ُدون َتَبّدِل أخرى، َكَحي، َفاشِتَقاُقه 
 ِمَن الَحَياِة.

، َفاشِتَقاُقه (2)َوالثاني عشر ُمتغير بُنقلصان َحرٍف َوَحركٍة َمَع َتَبّدِل أْخرى، َكّحر
  (2)َن الِحراِر َوهو الَحرة.م

                                                 

( امرأة َحلَصان، بّينة الحلصانة، وكّل امرأة عفيفة فهي َحلصان بفتح الحاء. االشتقاق البن دريد 3)
 .202ص

 .272( انظر الملصدر السابق ص2)
 رض، َشِئَس الموضُع شأسًا".: "الشأس: الِغَلظ من األابن دريدوالشأس على شاكلته، قال      

 .110( والعرُب تُبدل الزاي بالسين، االشتقاق ص1)
 َخم بوزن ِعَنب.( والضِّ 3)
 ( الحر ضد البرد.2)
( الحّرة، أرض ذات حجارة سوداء نخرة كأنها أحرقت بالنار والجمع: الِحرار بكسر الحاء. 2)

 حرر(.والمختار ) 233و 312االشتقاق ص
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والثَّالث عشَر ُمتغير ِبزَيادِة َحرٍف وَنقلصاِن َحَركٍة، َكأْشَيب، َفاشتَقاُقه ِمَن 
  (3)الّشْيِب.

والّرابَع عشَر متغير ِبزَياَدِة َحرٍف َوَحركٍة َونقلصان أْخرى، كأْشَنَب، َفاشتَقاُقه ِمَن 
 الّشَنِب.

َحركٍة َوُنقلَصان َحرٍف، َكرُؤوٍف، َفاشتَقاُقه ِمَن  َوالَخامَس عشَر متغير ِبزَياَدةِ 
 .(2)الَرْأفةِ 

َوالَسادَس َعَشر ُمتغير ِبزَيادِة َحَركٍة َمَع َتَبّدِل َحرٍف، َكَرحيم، َفاشِتَقاُقه ِمَن 
  (1)الّرحمِة.

ُقه َوالسَّابَع عشَر ُمتغير ِبَتَبّدِل َحرٍف ُدوَن زَيادٍة وال نقلصان، كُمَدِحرج، َفاشتَقا
 من الدحَرَجِة.

َوالثّامَن عشَر ُمتغير ِبتََبّدِل َحرَكتين َونقلصاِن َحرفين، َكُجُنٍب، َفاشتَقاُقه ِمَن 
  (3)الَجنابٍة.

                                                 

شـيٌب. مختـار اللصـحاح )شـيب(.  َيّض الرأس، َوجمعـه:( الشيب، بياض الّشعر. واألشيُب، الُمبْ 3)
وقال ابُن دريد: "َوأحسُب أّن اشتقاق الشيب من اختالط البياض بالسواد، ومن قـولهم: ُشـبت 

 :الشي بالشيء أشوُبه شوبًا، إذا خلطته. قال تميم بن أبّي بن مقبل، ويكنى أبا الُحّرة
فِو باِلكَ  أمسى سواُد الرأِس خاَلَطه      َشيبُ  يا ُحرُّ        درِ القذاِل اختالَط اللصَّ
 .32االشتقاق ص     
وقال أيضًا: "وقد سمت العرُب أشيَب، َوأحسبُه أبا ُبطيٍن منهم. وقالوا: رجٌل أشيُب ولم يقولوا      

 .31ق ص. االشتقا"امرأٌة شيباء، اكتفوا بالشمطاء في هذا الموضع
 ( قال الجوهري: "الرأفُة، أشّد الرحمة"، اللصحاح )رأف(.2)
 .28( رحيم، فعيل، مثل ندمان ونديم. االشتقاق ص1)
( في االشتقاق البن دريد: "الجار الُجُنب والجنيب: الغريب. واألجناب: جميع ُجنٍب. وأجنَب 3)

 .232الّرجل، إذا ألصابته الجنابة، َفهو ُمْجِنٌب". ص
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والتّاسَع عشَر ُمتغير بتََبّدِل َحرٍف َونقلصاِن َحَركٍة، َكأسَوَد، َفإّنه ُمشتٌق ِمَن 
 الّسواِد.

نقلصاِن َحَركة، َكشْنبأ، َفاِشَقاُقه ِمَن الموفي عشريَن ُمتغير ِبزياَدِة َحرفين وَ 
 الشَنِب.

 ح، َفاشِتَقاُقه ِمَن الَفَرح.الحادي والِعشروَن ُمتغير بتََبّدِل َحَركٍة، َكفرِ 

الثّاني والِعشروَن ُمتغير ِبزَياَدِة حرفين َوتََبّدِل حركٍة َوتسكيٍن ُمتحّرك، كَمْطلوب، 
 َفاشِتَقاُقه َمَن الّطَلب.

شرون، ُمتغير ِبزَياَدِة َحرفين َوتحريِك َساكٍن َوتسكين ُمتحرك، الثّالث والعِ 
 َكَمْضروب َفاشِتَقاُقُه ِمَن الَضْرب.

َمَع اتحاِد اللفظين، كَطَلَب َوَضِحك،  َوالّرابع والِعشروَن ُمتغير بتََبّدل الَملْصحوبِ 
 َفإّنهما ُمشتّقان ِمَن الَطَلَب والَضِحك.

. َوالَحْمُد لله أواًّل َوآِخرًا، َوَظاِهَرًا َوَباِطَنًا، َعدد َما َخَلق، َفهذا ُمْنتهى َما َحَضَرني
َوعدد َما هو َخالق، َحْمدًا ُيوافي ِنَعَمه الَجسيمة، وُيكافئ مّنتُه الَعظيمة، َولصالُته 
 وَسالُمه على َسّيِدَنا ُمّحمد الّنبي األمي، َوَعلى آلِه َوألصَحاِبِه َوالتاِبعيَن لهم بإْحساٍن،

 َوالمقتديَن بهم في كلِّ زماٍن َما َذَكره الّذاكرون، َوَما َغفل َعْن ِذكرِه الَغاِفلوَن.
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 فهرس المصادر والمراجع للمقدمة والنص المحقق

 

هـ(، 123ريد األزدي )ت االشتقاق، ألبي بكر محمد بن الحسن بن د -3
السالم محمد هارون، منشورات مكتبة المثنى، بغداد، تحقيق عبد

 م.3171 -هـ3111، 2ط

هـ(، 133لّسيوطي )ت األشباه والنظائر في النحو، لجالل الدين ا -2
-هـ3112الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، تحقيق طه عبد

 م.3172

هـ(، تحقيق 272االعتماد في نظائر الظاد والضاد، البن مالك )ت  -1
 م.3183مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،لصالح حاتم الضامن

الخالف بين النحويين: البلصريين والكوفيين،  نلصاف في مسائلاإ -3
هـ(، تحقيق محمد محيي الدين 277ألبي البركات األنباري )ت 

 عبدالحميد، المكتبة التجارية الكبرى.

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجالل الدين السيوطي )ت  -2
، مطبعة عيسى 3ط ،براهيم، تحقيق محمد أبو الفضل إ2هـ( ج133
 م.3122-هـ3183ي الحلبي وشركاه، الباب

 ابن حنبل، دار لصادر، بيروت. -2

ذكر معاني أبنية األسماء الموجودة في المفلصل للزمخشري، تأليف  -7
هـ( تحقيق محمد وجيه تكريتي، مجلة مجمع 272ابن مالك )ت 

 -هـ3308، السنة الحادية عشرة 11اللغة العربية األردني، العدد 
 م.3187
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هـ(، 132ي بكر محّمد بن السري السراج، )ت رسالة االشتقاق، ألب -8
تحقيق محمد علي الدرويش وملصطفى الحدري، دار مجلة الثقافة، 

 م.3171دمشق 

، دار 2شذا العرف في فن اللصرف، للشيخ أحمد الحمالوي، ط -1
 م.3187-هـ3132الكتب الملصرية، القاهرة 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، البن العماد الحنبلي )ت  -30
 ، منشورات دار اآلفاق الجديدة، بيروت.هـ(3081

الغفور عطار، دار العلم اللصحاح، للجوهري، تحقيق أحمد عبد -33
 م.3183 -هـ3303، 1للماليين ط

بي بكر محمد بن الحسن الزبيدي طبقات النحويين واللغويين، أل -32
براهيم، دار هـ(، تحقيق محمد أبو الفضل إ171)ت ندلسي األ

 م.3171المعارف بملصر، 

، 2لظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، المجلد كشف ا -31
 م.3131بعناية وكالة المعارف 

هـ(، ترتيب 222مختار اللصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي )ت  -33
محمود خاطر، تحقيق حمزة فتح الله، دار البلصائر، مؤسسة 

 م.3187 -هـ3307الرسالة، بيروت، دمشق، 

تحقيق  ،هـ(133للسيوطي )ت المزهر في علوم اللغة وأنواعها،  -32
براهيم، وعلي البجاوي، حمد جاد المولى ومحمد أبو الفضل إمحمد أ

 ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.1ط

 


