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 في رسم الكلمات وضبطها
 نظرية نقدية في )المعجم المدرسي(

 تأليف: محمد خير أبو حرب *
 

 دمشق -األستاذ جورج عيسى
 

 أوالُ: في رسم المواد )أو جذور الكلمات(

ينظر المعجميون في  رررييا الميوال  لي  لن الت ميمع رجمعةيم مي ع رةي  معينيع 
ع ل  لي فييما الت مييع واينةييم هيي  ارييرراتةم فيي  جيي ر واةييلا غاغيي  فيي  ال ملييا    

 والمةم. وهو مم يعبر انه بملمملةا ورةرةم رنلرج مفرلارةم لو مررقمرةم.

. بييل  نةيي  يعررفييون وهيي  فيي   ليين  ال ينلييبون  ليي  ةييرو  المييملة معنيي  معينييم  
. لييي لن تيييمن .بإمتيييمن رعيييلل المعيييمن  بيييين الت ميييمع الرييي  رريييررن فييي  هييي   ا ميييول

جمة  لن يفم وا ف  الترمبع بين لمول المملة ةر  اإلجراا المفضل انله  ف  معم
ل( رريررن في  فملت ممع الرمليع مغا  )رمل( و)روال( و)رو   (1)ال رفة  منةم ت مع مم 

 ش و ل  الريي  رمغييل جيي ر هيي   الت مييمع لو مييم نعبيير انييه ب مييول المييملة الريي  هيي  
ا ميييول لميييل االريييرقمتا والرييي  رنليييا المفيييرلاع  ليةيييم  لون لن ننليييا  لييي  هييي   

. لييي لن تيييمن ا فضيييل لن ررلييي  الميييوال فييي  )المعجييي  (2)الغاغيييع لي معنييي  معجمييي  
)رييول( و  ض ر ر  بييلال   بيي ةر  منفميي عا مغييل  ش و ل  بييلال  ميين (3)الملرليي (

 ا وهت ا.من )ةضر(
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 ن تمن بملطريقع ا وا    لن يررا المعجميون مواله  ةلا الررريا الةجمئ 
ينطبيت  لين ا ي  ت ميمع . ا لواخر الت ممع لو لوائ ةم(القليمع لو الةليغع )لي ةل

ال  ع العربيع جميعةم تمم يقول  رمم  ةل من  فيمم الا الضممئر والظيرو  وا لواع 
لميم الت ميمع اللخي يع .  نةم الت ممع الررتيبيع الوةيلة في  ال  يع ،(4)وبعر الخوال 

فرعيل ةروفةيم ت ةيم ا مت منةيمممم ال يمتن االريرقا والمعربع الزائلة ا   غاغع لةر 
 نةم رخرج ا ورغبع ف  مواضعةم من الررريا الةجمئ  ةلا ررمبع ةروفةما لم يع

 .(5)واةل ان نطمت اررراتةم ف  لمل

 ثانيًا: في رسم الكلمات وضبط الحروف

  يعيييول ميييم و يييع فييييه )المعجييي  الملرلييي ( مييين اضيييطراا فييي  رلييي  الت ميييمع
ا ب ميواع بعير الةيرو  في  ا لفيمظ ا جنبييع  اللخي ع والمعربع   ل  مم ليه مي ع

وةرييي   .فيي  لبجيييليرنم ( وهيييو ميييم لييير ليييه نظييييرgو  vو  pونعنيي  بييي لن ةييرو  )
نرلييي  ايييملة تيييا  مييين ةرفييي  )ا( و ) ( . نائييي  بينةيييم وبيييين ةروفنيييم المقمربيييع لةيييم

بينميم نرلي  ةير  )أ( لو )ج( لو )ن(  امقمبيل الةيرفين ا ول والغيمن ا بغاث نقط
اليي ي يقييع بييين الجييي  والتييم   ل رومييل  ليي  مييوع الةيير ا الةيير  الغملييثمقمبييل 

 و وا ي  الير   مين المقررةيمع. (ييگلمه لةيمنم  تمفم  فمرليع )ر  الجي  الممريع  لو ن
 ال  لن  ليين ليي  ا و يرهييم منيي  زميين هيي   ا ةيير  ا جنبيييع الروميييمع بريي ن رعريييا

وال ممييفوفمع طبمارنييم ا لرليييعوليي  ر رييز  بييه مقييرراع تربنييم الما ينف يي  برييتل فع يي 
 ل رعريا ا مواع ا اجميع ةر  اآلن لون منةجيع موةلة.ظو ا العربيع

لقل ار بع ممةا )المعج  الملرل ( ه ا الرق يل المجمع ا يه ف  رل  الةيرفين 
لتنيييه لييي  يييي تر رييييئم  اميييم يقمبيييل  ا(6))ا( و) ( وهيييو ميييم ةيييلل  فييي  ميييفةع رميييوز 

ويبلو لنيه اربيع في   لين ميم . المعج  جيمم  لو  ينم  ( ال ي جما رلمه ف  gالةر  )
ولييئن رقي ييل  ليي  ةييل بعيييل بةيي   الرمييوز الريي   .(7) ييرر  مجمييع ال  ييع العربيييع فيي  القييمهرة
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 ال لنيه لي  ا ف  ترمبع الت ميمع المعربيع واللخي يع -مراةع لو ضمنم   –ةللهم لنفله 
ل  ي رز  فيةم بملبيما المغ غيع  لر ا تمم ف  الت ممع الرمليعا يراع لةيمنم  وجه الل ع فيةم

ييييييي البوريييييمر  12البمرولوجييييييع   يييييي 32الييييينقطت )نبريييييون( فييييي  ميييييملة )لب وريييييون(  
ولي  ييراع وجيه الل يع . 2221 بمتلرمن في  ميملة )الةنيل( يييي ييي 231والبورمليو   

وميرة  922  ( فنق يه  لي  الةير  )ج( تميم في  )الج ليرين(gف  رعرييا الةير  )
. لميم فيي  ت مييمع لخيير  2291)أ( تميم فيي  )الةيمو  ييوبين(  لخير   ليي  الةيير  

 .211ال رافيع(  ا مغل )الجرافيعا فقل لغبره بملةرفين معم  

   ا ييي  لن يترييا الت ميييمع  ييييي تمييم يليييرلل المط  ييع يييييةيير  مييمةا المعجييي
ا بملريما المربوطيعا والري  رعني  الع ي  logy اع ا مل الارين  المنرةيع بملمقطع 

و)الميغولوجييييع(  (8)992و)الجيولوجييييع(    244)البيولوجييييع(   تميييم فييي  ت ميييع
فيييي  مواضييييع وللفييييمظ لخيييير  مغييييل  غيييي  ريييي  ايييين هيييي ا االلرييييزا . و يرهييييم 2223 

وتمن ا يه لن ير بع طريقع  421)الميغولوجيم( الر  ورلع ف  )ا   ا لمطير(  
ن تنم نر  لن ينرة  المقطع الم تور بي)يم( بلال  ا واةلة ف  ترمبرةم  من الرما. وا 

وال رييييا فييي  هييي ا البييييما لنيييه لغبيييع ةييير  البييييما فييي  ترمبيييع )بليييييت ولوجيع( 
 مع لنه ف  لم ه ا جنب  يترا وال ي فظ. 222 

  وميين لتبيير  وفيي  رقمييي ه ايييوا المعجيي  الةييليث يقييول اييلنمن الخطيييات 
وه ا يعني  ا ايوا المعج  الةليث ف  رلينم ال  الرزامه بملمورة اإلمائيع الواةلة

الت مييمع الريي  رمييت ترمبرةييم بيي تغر ميين مييورة  مائيييع واةييلة ال يمييت لن ريير   لن
فييي  معجيييي  ل يييوي ا يييي  لتغييير ميييين ميييورة واةييييلة   ا ميييم رييييرللع بيييين لييييطور  مييييرة 

 .(9)لخر  

 منةمتا ولقل و ع ه ا العيا ف  المعج  ف  للفمظ معر بع اليلة
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  و)المنجيييييييع والمنجيييييييو( فييييييي 11)المنجيييييييم والمنجيييييييو( فييييييي  ميييييييملة )لنبيييييييه(   -
 2221. 

 .111و)البنملور  والبنلورة( هممش   232)البنلورة والبنملور (   -

يتريييا )اللييينمم( بينميييم ريييرل )الليييينمم( بملييييما فييي   191فييي  ميييملة )لييين (   -
. (2)ع 111(. و 2)ع 331)العمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييول ا ول( و  29 
 (.2)ع 213و 

( يتربييه 9)ع 919ا وفيي   222فيي  مييملة )متيير( ييي تر )المترفييون(   -
 (.2)ع 311ميترفون( وت لن ف   برل  آخر )ال

- (2)ع 221لروجين( وتيي لن فيي  المييفةمع يييةييي تر )ال 2222فيي    -
 2211( و 9)ع 12لميييييييييييييم فييييييييييييي   ا (2)ع 2212 –( 2)ع 112
لروجين(ا غيييي  يييييرل برليييي  غملييييث لون اليييييما يييييما )الةيييي ( فييييي تر  لون9)ع

 (.2)ع 34ا ول  والواو )الةلرجين( ف   

ففي  ا   ف  رل  الت ممع العممييعويظةر ه ا االضطراا والررويش ةر -
ييي ييي 31م (  ميييملة ) ج  وفييي  ا م (يقيييولت )يط يييت ا ييييه فييي  الريييم  لج 

غيييير ( ) نجييييم ت امميييييع رييييمميع( وتيييي لن فيييي  مييييملة )تم   تيقييييول 11 
 )يل م  ف  الرم  اإلنجم (. 221 

وفيييي  ا يقييييول )وهييييو البراميييييما ب  ييييع الرييييم ( 222وفيييي  )البرامييييع(   -
 رلميه البراميع(. )والعممع ف  لمرت 222)التراث(  

 نه لعيا تبير ةقم  لن يتون  لن ف  معج  ل وي. 

  وهيم نةين نينظ  ميم ورل في  . ولتن العيا ا تبر يرمغل في  الرلي  اإلمائي
 المعج  من لخطما  مائيع ف  جلول  الخط  والمواات
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 الصواب الخطأ س)السطر( ع)العمود( ص)الصفحة(

12 
211 
921 
311 
431 
199 
131 
2211 
2291 
2292 

9 
2 
9 
2 
2 
9 
2 
2 
2 
2 

-22(22) 

9 

2 

4 

1 

 9ــ

7 

 5ــ

7 

12 

 (1 )اإلالهيمع
 (2 )جبرئيل
 لامن

 اللنيم )ج( لنم  
 (3 )الضةم

 (4 ))ج( لممواع
 واللممواع

 ريي 
 جماوهم

 واوال  و  

 (22)اإللةيمع
 جبرائيل
 لامن 

 اللنيم )ج( لن   
 (29)الضة 

 (23)لمواع  (ج)

 والسموات

 ييئس

 جاؤوها

 وؤولا  و  

ربيييمع الرلييي  ا ييي  الخطييي  ميييم  بيييل ا خيييير بقولنيييمت   ا اةييير  الم لييي  بم ونعقيييا    
 2219  ميييييييين  اإللييييييييراا  فيييييييي   12ف مييييييييم ا لورل الررييييييييةمل  بمآليييييييييع  ا القرآنيييييييي 

ييييييي ُيْنِ ُضييييييون   ليييييييين ُر ول    22ُة  . ولمييييييم ا جيييييييما رلييييييي  )ا يييييير وا( فييييييي   الةم يييييييع  فل 
  مين 911ميم ورل في  اآلييع   وت لن. ؟(ا ول  يربع الرل  القرآن  )ا راوا2223 

وهيو نفليه تيمن  يل نبيه  لي  الرلي  القرآني  في  هيممش ا )يي ول ( 13لورة البقرة  
   من  اإللراا .32انلمم الررةل بمآليع   323 

ويبلو ر مير الرل  اإلمائي  في  ت مري  )آلييما ولليرراليم( فبينميم ريرل ا ولي   -    
(( و يرهييما رييرل )آليييع( فيي  9ع)132 –( 2)ع223 -91)آليييم( فيي  المييفةمع )
بينميم ررلي   41. لمم )لليرراليم( فررلي  بيم ل  في   112رعري  )الطورانيع(  

 .223بملرما )للرراليع( ف  مملة )بر ش(  

وا لييي  ا وال نيييلري ليييببم  لةييي   اليييواو. جرييييع( تييير )لو مرييييا لو لُ  14فيي    -
 !ممن الرل  الغمن  ل ت مع   ا تمنرم ر ليمن نطقم  واةلا  
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فه جيما ر بييع لةمجيع الطمليا  لي  لرمر ممةا المعج  ف  مقلمره  ل  لن م ل  
. والةت لن  لين مين لولي  (13)معج  ل وي يلمال  ا   ضبط الت   ضبطم  مةيةم  

 فنقع ف  الرمةي .ا ت  ال نقرل ال فظ ا    ير وجةها واجبمع معمج  ال  ع

. فظةييم المييةيت ييير لن المميين    يييل ت مييمع ليي  يرييتل ةروفةييم لريي لي ل -
)لي قين(  –تع( ل يوُرةيرن بيملفرت )الة   942نورل منةم ت مغ عت )الةلتع الةتع(  

لي  يبيين ةرتيع الطيما  132)الطبو رافييم(   - وُرةرن بملتلر )ِلي قين( 123 
 ل  يبين ةرتع الطما فيةم وه  التلر. 111)القنيطرة(   –فيةم وه  الض  

لتنةييم جييماع ا ن ت مييمع ضييبطع برييتل مييةيت فيي  موالهييم ا ميي يعلييوهنم -
نيورل منةيم ت مغ يعت )القميلير( ا ويلرةلن ريت ةما  ير مرتولع ف  مواضع لخر 
 –ميييملة )جيييول(  922)م نطيلييي ( فييي    - 249اليييوارلة فييي  ميييملة )بيييير(  

 - 121)القرفيييع( فييي  ميييملة )ميييين(   - 322)منطقيييع( فييي  ميييملة )خيييرر(  
 .2222)موش(   )الةم ( ف  مملة

 ومن ا لفمظ الر  جما ضبط لةرفةم مخا  بملضبط المةيتت -

         )الُبُرنيييييييييييز( و)الُبُرليييييييييييرنريع( - 222)الُبُروليييييييييييرمرع(   - 32)لب وريييييييييييون(  
لييييييييييييييرين(  ِ )جِ  - 211)الجرانيييييييييييييييع(   - 221)الُبييييييييييييييُررين(   - 221 
 .2291  9)الُتُروت ( هممش  - 221)الُتُرو (   - 922 

هيو لن الم لي  امم ةيم  - تميم ورلع –بيع ر  لفيظ هي   الت ميمع المع والخط  ف 
 - البروليييرمرع  - فييي ةج  اييين لن يقيييول  ب وريييوا معمم يييع الت ميييمع العربييييع الفمييييةع

ا  لخ  لئا يبلل بلمتن تمم هو معرو  انل العرا -الْترو   – رانيعالجْ  –رونز البْ 
ةييرو  ا وليي  ميين الت مييمع وةييرن الا  ليي   ضييمفع الةمييزة فيي  الت مييع ا وليي   ف جيي

  ن االبريلاا بملليمتن في   تويقيول لةميل الخطييا. ا خر  ت  ال يقع ف  المةظور
تغير من ا لفمظ المعر بع يةر مه ضبط ر ليع الملميمع تمم ي فظةم النمر ف  معظ  



 -941- 

لنةييما العيييمل .. لميييم  ضيييمفع ةيير  ا لييي  انيييل رعرييييا ا لفييمظ اإلفرنجييييع الرييي  ربيييلل 
يبعييل ا فةمييم رةرييي  ال ملييو أ لييها و رةرييين الةيير  اللييمتن نفلييهلا بةيير  لييمتن

 (14).منطوت ال فظ ان مورره وبيئره ا م يع 
 ثالثًا: في رسم الصور واألشكال

ا لمم ل مورة من اا ع بمعن  ال فظا وُنلخل ه ا رجموزا  ف  بما رل  الت ممع
ن تمنيع  ايمجزة اين لن رقيو  و لرة ا   روضيت مم رةم ه الت مع من ل ع اللالليع وا 

 نةيييم رظيييل بةمجيييع  لييي  الرعبيييير انةيييم واييين الموجيييولاع جميعةيييم بيييملتا  ا مقممةيييم
واليي ي ا والريرط التيمف  الميرال  ل عقيلا المنطيوت الي ي هيو خمميع اإلنليمن ا وليي 

 يظل اإلنلمن لونه امجزا  ان اترلما مةمرة الرعبير ال  وي.

  بملميييور لايييوة ةليغيييع والةيييت لن اليييلاوة  لييي  روضييييت بعييير ت ميييمع المعجييي
ةر   ننم لنجل ف  ا لممنيع مم يجعل الميورة للمليم  ا  لخ ع بةم المعمج  ا وروبيع

وري تر للفيمظ ال  يع بعيل  لين ت نةيم . ويعط  تل جزا منةم ر مم  ا ُررل  ف  ل ع بمل ع
 .(15)ويوضت تل لفظ مقمبل ر   جزا المورة ال ي ينملبه ا هوامش ا   المورة

منجيييل( لول معجييي  اربييي  فييي  العمييير الةيييليث اليييرعمن بملميييور و يييل تيييمن )ال
ففييي  ا وا ريييتمل  لييي  روضييييت معيييمن  ا لفيييمظ وميييللوالرةم مةمتيييمة ل معيييمج  ا جنبييييع

الليمبعع  –. لميم اآلن والطبعيع ا خييرة (16)ةيوال  ا لي  طبعمره ا ول  ب  ع ميور 
 ضييمفع ا للفييينفرزيييل المييور فيييه ا يي  خملييمئع و ا بييين يييلينم –( 2214والعرييرون )

غييي  اربيييع هييي ا الرق ييييل بعييير المعيييمج  .  لييي  لربعيييين لوةيييع  اع موضيييوامع مخر فيييع
ا وهييو (17)منةيم )المعرمييل( لجرجيي  رييمهين اطيييعا العربييع الةليغييع الريي  جييماع بعييل 

ا (19)و)الرائييل( لجبييران ملييعول ا(18) 922مييزي ن بملرلييو  والمييور الريي   رب يي  ةييوال  
ال ي اريرمل في  طبعريه  (22)و)المعج  الوليط(ا مورة ل بمم يقلر بلبعمئعوهو مزو  
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لميييم )المعجييي  الملرلييي ( فقيييل اةريييو  ا ييي  رليييع . الغملغيييع ا ييي  ةيييوال  للييي  ميييورة
 وممئر  مورة.

لو  ن الةيل  ا نةن ال نقول  ن لهميع المور ف  المعج  ررو   ا ي  ايللهم
بعير ا لفييمظ   نميم رعيول لهميرةييم  لي  انرقيما ميم يرط بيها مين وجولهيم مجيرل الريزيين

ليي  النوايييع المخرييمرة الريي  رعبيير ايين ر ليييع هيي   المييور ل  ميييع الريي  ا ميين روضيييت وا 
 اخريرع من لج ةم.

 ا لييي  يخيييل )المعجييي  الملرلييي ( مييين لخطيييما بميييم ارضيييه مييين رليييو  ولريييتمل
 منةمت

ال رمغل )الجلجيل(  نميم هي   212المورة الر  وضعع ل جلجل ف    -    
 .122ف   مورة )مرمور( ويجا لن رتون 

يي 339فيي    -     ا لاع ا جنةييعيعيير   الخنفلييمات )ةرييرة لييولاا ميين م م 
منرنع الريت( وهو وم  ال يمت لمفةو  يمغل  جنلم   من ا لم ر من الجعل

ويقييو  ميين جةييع لخيير  ا يي  الخموميييع لييبعر  لنوااييه .  ليين لن ا الةرييراع
مييم يجعييل مييورة  ا وهي ا(21)مخر فيع ا رييتمل وا لييوانا الخنيمفر مرعييللة ا نييواع

تميم لن هي ا ا الخنفلما ف  المفةع المقمب ع ال فمئيلة منةيم في  روضييت المعني 
وال يبيييلو لنيييه لمييي ر مييين ا الريييتل المرليييو  ليييير مييين الخنيييمفر المنرنيييع اليييريت

 .221بل هو الجعل نفله ال ي يرل ومفه ف   ا الجعل

ل يييييت ا يميييي  لييييمن الرييييبوط بقولييييهت )اييييرير الولييييط 149فيييي     -    
ميي ير الييرلر( بينمييم المييورة الييوارلة للييفل الرعريييا ال رييلل ا يي  هيي ا ا اليي نا

 وه  بعيلة ت يم  ان لن رتون للمن الربوط.ا الوم 

ا ( بمعنينييينت انقيول العنييا واغتيمل النخييلورل )الريمرو  111في     -    
فمعنيي  . وفيي  المييفةع المقمب ييع ترييا  ليي  جمنييا الرييتل المرلييو ت )الرييمرو (
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وليو لضيم   لي  هي   الت ميع  انقيول انيا  لتيمن ا المعنييين لن لنه ييلل ا ي  
 لتغر رةليلا .

ولوجةييه الل ييع ليضييم  يجييا  ضييمفع  المييفراا   ليي  )اليي رة( جمنييا الرييتل  -    
بييلال   324وترمبييع  خنزييير لاجيين   ليي  جمنييا المييورة فيي    ا 312فيي   

 من ت مع )خنزير(.

مخيييل( ويقيييول  ن يييي تر )ال 211من( وفييي   يييي تر )القب ييي 133فييي    -    
ييييي ر   112وفيييي   . فميييييةع )العر ييييع( لون لن يعييييرر مييييورة  ي منةمييييم

والميواا لن يبقي   .والمخيل لو )العر يع(ا رعري  )العر يع( مرفقيم  برليم  القب يمن
 431 ليي  لو  133من  ليي   نقييل رليي  القب ييا ويُ 112هنييم فيي    رليي  العر ييع

 رةع ت مع )رممنع القبمن(.

 من  لنت. ف  لنةم رعب ر ان ملميمرةمعج  ُيرن مورلع مور ف  ال 

 نةييم ا ت وال فمئييلة ميين اييرر المييورة المرلييومع321)الخرييخمش(    -
 ال رعرفنم بة ا النبمع ال ي يرميز ب ورا ه العريضع ولتواز  البير.

ت جماع المورة بعييلة تيل البعيل اميم رومي  بيه هي   112)العغع(   -
 الةررة.

لةييزار بةيي ا اليي يل الطويييل الييي ي ت ال ُيعيير  طييمئر ا2221)الةييزار(   -
 يعرضه الرل .

. والةقيقييع لن 229اب يير ايين رييجر التييمفور برليي  ور ييع ميين رييجر    -
فينةن ال نليرطيع الرعير  ا ي  ا هنمن اللا  مين النبمريمع ليه ريتل هي   الور يع

رجرة التمفور منةم؛  ننم نتون ب لن تمن يريل لن يرعر  ا ي  التيل مين لةيل 
 الجزا مرررن مع  ير .مع تون ه ا ا لجزائه
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 وه تا ورل بعر الرلو  متررا  لون لن يتون هنمن لي لاع ل لن 

 .221ا وةممل البمزي )لو البيزار(  19مورة الب ز    -

يع لو )الجييي  ر( ريييووليييل البقيييرة الوةا 299ميييورة البقييير الوةرييي     -
 211. 

 .321ا 321لنواع الخطوط ف  المفةرين   -

 ضييمفع  ليي  اخييرا  الرليي   2221ا 11مييورة )المنجييمت ا نبييع(    -
 بين الرت ين.

 

 
                                                 

 
(  اييلنمن الخطيييا )المعجيي  العربيي  بييين الممضيي  والةمضيير( معةييل البةييوث واللرالييمع العربيييع الرييمبع 2)

 .13  2211لجممعع اللول العربيع القمهرةا 

 يتون من للفل المفةع. ( رلل ا   لن العل-(  ه   اإلرمرة هنم )22)

( من الترا الملرلييع المقيررة انيلنم )في  ليوريع( انظير )النةيو واإلمياا( ل ميفين ا ول والغيمن  في  22)
ا فمل )لريةر ميواطن 2211-2211لور المع مين والمع ممعا رعليل  لري الةتي  ونلوة النوريا 

 ها اللمواع... .ةيث يقول  رة   ا ل  من الت ممع الرمليعت اإلل 911الة  (  

(   يترا التوفيون االل  الغاغ  المقمور   ا تمن مضمو  ا ول لو متلور  بمليما  يير المنقوطيع.. 29)
 .941والبمريون بم ل  . انظر ) .ر.(  

فإ ا تمن الم ل  يربع رلي التوفيينا فقل لخط  هنم في  ترمبيع )الضيةم(ا وا  ا تيمن يربيع رلي البميريين فقيل 
    ورلع )الضة (. 192برةم مملة )ضةو(  لخط  ف  ترم

 .21( )المعج  الملرل ( المقلمع  23)
(. انظير ليضيم  مقملريه )منةجييع وضيع المميط ةمع 2بنيل ) 141( لةمل رفيت الخطيا ) .ر.(  24)

 .241  2212الجليلة(ا مج ع )ر ون اربيع( ع لي ول 
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مع ا   ال  ع الةليث(ا لار النةضع العربيعا ( مةمل لةمل لبو الفرج )المعمج  ال  ويع ف  ضوا لرال21)
 .294-293  2211ا 2ط

 .2221( ملرع الطبعع ا ول  من )المنجل( لألا لوير مع و  ام  21)
 .2291( ملر )المعرمل( ف  بيروع ام  21)
 .212  2219ا لار ابن خ لونا بيروع 2( انظر ةتمع تر   )المعج  العرب  ف  لبنمن( ط21)
 .2211عع ا ول  من )الرائل( ف  بيروع ام  ( ملرع الطب22)
 .2212( لخرج مجمع ال  ع العربيع ف  القمهرة )المعج  الوليط( ام  92)
 .42ا  2211ا متربع لبنمن 2( انظر لةمل رفيت الخطيا )مولواع الطبيعع الميلرة( ط92)


