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1ـ كتاب سيبويه: 4/12 14 

2ـ الخصائص: 3 /98 

الخمسة  الفصول   19 الباب  للثعالبي:  اللغة  فقه  3ـ 

األولى. وقد آثرنا النشرة األم للكتاب التي ُأغِفل 

في  نرى  ال  حديثة  أخرى  نشرات  في  ذكرها 

بعضها دقة النسخة األم في قسم فقه اللغة الذي 

اشتملت عليه فقط. 12

4ـ ينظر: أدب الكاتب 506 ــ507 و 508

5ـ ينظر: كتاب سيبويه 4/ 14 15

6ـ كتاب سيبويه: 4/ 14

7ـ الخصائص: 2/ 152 

8ـ شرح النّظام: 71

9ـ ينظر مجلة اللغة العربية: 1/ 34

وينظر   157  /4 (خفق)  مــادة  العرب:  لسان  10ـ 

مقاييس اللغة 305 وأساس البالغة 198

11ـ المصدر نفسه: مادة (ضرب) 8/35

12ـ المصدر نفسه: مادة (رمع) 5/ 316 ــ317

13ـ كتاب سيبويه 4: / 15

ومعاني  وينظر   2/908 للزمخشري:  الكشاف  14ـ 

األبنية في العربية: 31

15ـ مقاييس اللغة: مادة (نبض) 971

16ـ أساس البالغة: مادة (نبض) 730 ولسان العرب 

مادة (نبض) 14/ 21

في  والممتع   74  /4 سيبويه  كتاب  ينظر:  17ـ 

التصريف 1/192ــ 194وشرح الشافية لرضي 

الدين 1/ 108 ــ109 

18ـ لسان العرب: مادة (خلج) 4/ 167 ــ170 

19ـ أساس البالغة: مادة (رعد) 279

20ـ مقاييس اللغة: مادة (رعد) 390

21ـ لسان العرب: مادة (رعش) 5/ 244

22ـ فقه اللغة للثعالبي: 176

23ـ لسان العرب: مادة (لهب) 12/ 338

24ـ المصدر نفسه: مادة (موج) 13/ 220

25ـ ينظر: اإلعجاز الصرفي في القرآن 96

26ـ مقاييس اللغة: مادة (روح) 408

27ـ المخصص: 9/ 83

28ـ مقاييس اللغة: باب الهاء 1013

29ـ مقاييس اللغة: كتاب الزاي 431

30ـ الخصائص: 2/ 153 

31ـ مجمع البيان: 7/ 133

32ـ فقه اللغة: 177

33ـ لسان العرب: مادة (نوس) 14/ 326

34ـ ينظر: شرح الشافية لرضي الدين 1/ 113 14

35ـ ينظر: شرح التسهيل 3/ 324 وشرح ابن عقيل 

125 /2

36ـ لسان العرب: مادة (نسم) 14/ 129

37ـ المصدر نفسه: مادة (ذمي) 5/ 61

38ـ فقه اللغة: 177

39ـ كتاب سيبويه: 4/ 44

الشافية  وشرح   158  /14 المخصص  ينظر:  40ـ 

لرضي الدين: 1/ 180
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41ـ ينظر: التطور النحوي 104

42ـ الخصائص: 2/ 162

 43ـ لسان العرب: مادة (علز) 9/ 352

44ـ المصدر نفسه: مادة (زمع) 6/ 81

45ـ فقه اللغة: 178

الشافية  وشرح   185 183ــ   /1 ينظر:الممتع  46ـ 

لرضي الدين 1/ 104 107

الشافية  وشرح  ـــ189  186ـ  /1 الممتع  ينظر  47ـ 

لرضي الدين 1/ 83 ــ92

48ـ وكذلك اآليات ص 52 والرحمن 56 والنمل 40 

وابراهيم 43

49ـ مقاييس اللغة 609 610

50ـ لسان العرب مادة (هزز) 15 ــ86

15

51ـ المصدر نفسه: مادة (نصص) 14 /162

52ـ كتاب سيبويه 4/ 5 وينظر شرح الشافية لرضي 

الدين 1/ 156

الشافية  وشرح   37  6  /4 سيبويه  كتاب  ينظر  53ـ 

لرضي الدين 1/ 153

54ـ ينظر: أبنية الصرف في كتاب سيبويه 201



1ـ أبنية الصرف في كتاب سيبويه د. خديجة الحديثي 

مكتبة النهضة ط1 بغداد 1385هـ 1965م.

2ـ أدب الكاتب البن قتيبة الكوفي تحقيق محمد محيي 

الدين عبد الحميد دار الفكر بيروت لبنان1419هـ 

1999م. 

التراث  إحياء  دار  للزمخشري  البالغة  أســاس  3ـ 

العربي ط1 بيروت لبنان 1422هـ 2001م.

-4 اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريم د. عبد الحميد 

العصرية بيروت  المكتبة  أحمد يوسف هنداوي 

1423هـ 2002م.

محاضرات  العربية  للغة  النحوي  التطور   5-

المستشرق األلماني برجشتراسر أخرجها وعلق 

الخانجي  مكتبة  التواب  عبد  رمضان  د.  عليها 

ط4 القاهرة 1423هـ 2003م.

النجار  علي  محمد  تحقيق  جني  البن  الخصائص  6ـ 

دار الكتب المصرية 1371هـ 1952م.

7ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تحقيق محمد 

خسرو  ناصر  مطبعة  الحميد  عبد  الدين  محيي 

ط7 طهران.

8ـ شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد البن 

مالك تحقيق عبد القادر عطا وطارق فتحي 

السيد دار الكتب العلمية ط1 بيروت 1422هـ 2001م.

9ـ شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين االستراباذي 

الزفزاف  ومحمد  الحسن  نور  محمد  تحقيق 

الكتب  دار  الحميد  عبد  الدين  محيي  ومحمد 

العلمية.
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للحسن  الحاجب  ــن  اب لشافية  النّظام  شــرح  10ـ 

الشمالوي  علي  وتعليق  إخــراج  النيسابوري 

مكتبة العزيزي ط6 قم إيران 1427هـ.

11ـ فقه اللغة للثعالبي النيسابوري وقف على تصحيحه 

وضبطه أحد اآلباء اليسوعيين في كلية القّديس 

اليسوعيين  اآلبــاء  مطبعة  بيروت  في  يوسف 

بطبعة مصورة  الكتاب  بيروت 1885م. ونشر 

عن هذه النشرة ليس فيها أي إشارة إلى التحقيق 

إيران  قم  التفسير  دار  طبعة  وهي  والمحقق 

1426هـ.

السالم محمد هارون  تحقيق عبد  كتاب سيبويه   12-

مكتبة الخانجي ط3 القاهرة 1408هـ 1988

الرزاق  عبد  د.  تصحيح  للزمخشري  الكشاف  13ـ 

بيروت  العربي ط1  التراث  إحياء  دار  المهدي 

لبنان.

-14 لسان العرب البن منظور بعناية وتصحيح أمين 

محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي دار 

إحياء التراث العربي ط3 بيروت لبنان.

15ـ مجمع البيان اعلوم القرآن للطبرسي دار التقريب 

الثقافة  رابطة  طبعة  بالقاهرة  المذاهب  بين 

والعالقات اإلسالمية طهران 1417هـ 1996م.

-16 مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

-17 المخصص البن سيده نشرة مصورة عن نشرة 

محمد  بعناية  بالقاهرة  األميرية  الطباعة  دار 

محمود التركزي الشنقيطي ومعاونة الشيخ عبد 

الغني محمود ومراجعة يسيرة للشيخ محمد عبدة 

17

دار الفكر بيروت 1398هـ 1978م.

صالح  فاضل  د.  العربية  في  األبنية  معاني  18ـ 

السامرائي ط1 بغداد 1401هـ 1981م.

19ـ معجم مقاييس اللغة ألحمد بن فارس اعتنى به د. 

محمد عوض مرعب وفاطمة محمد أصالن دار 

إحياء التراث العربي بيروت 1429هـ 2008م.

اإلشبيلي  عصفور  البن  التصريف  في  الممتع  20ـ 

تحقيق د. فخر الدين قباوة ط3 دار اآلفاق الجديدة 

بيروت 1978م.
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