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 كتب اللغة العربية
 

 كتب النحو: أوالً
١- مالكة ابن أَلْفي 

 بـابن  املعـروف  حممد بن مالك اهللا عبد أيب الدين مجال للعالمة
هي تعد من أهم املتون املنظومة يف النحو، وو) ٦٧٢ :ت( النحوي مالك
 :وأوهلا ألف بيت، عدد أبياا، "الرجز"من حبر  نظم

 مالك خري اهللا ريب أمحد *** مالك ابن هو حممد قال           

كما نص على ذلـك يف آخـر    )الكافية الشافية(وهي خالصة قصيدته 
بدأها بذكر الكـالم   ،قواعد النحو والصرف اشتملت على بيانوألفيته، 

، مث تناول  غري ذلك إىل املبتدأ واخلرب، واملعرب واملبين ووما يتألف منه، 
بفصل يف اإلعالل باحلـذف، وفصـل يف    تهأبواب الصرف، وختم ألفي

ببيان األوجه اليت وقع فيها اخلالف ، وبيان األشهر ، وتتميز األلفية اإلدغام
واألصح واملختار، واالستغناء باألمثلة عن ذكر القاعدة، مع الترجيح ملـا  

ولـه طبعـات    .يراه صوابا، باإلضافة إىل الشمول واإلجياز إىل غري ذلك
ومنها احلديث وهي كـثرية   ،منها القدمي كطبعة بوالق وامليمنية ،عديدة

بتحقيق الدكتور  بالكويت مكتبة دار العروبة، وطبعة اخلافقنيدار كطبعة 
 .وهي طبعة جيدةعبد اللطيف اخلطيب 

ةشروح األلفي: 
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وقد لقيت فمنهم من قام ة ابن مالك عناية كبرية من العلماء، ألفي
وتعليقات عليها، وقد  يوضع حواش ومنهم منبشرحها وإعراب أبياا، 

احِ األلفية على األربعني، من بينهم ابن مالك نفسه، وابنـه  زاد عدد شر
ة وأكثرها ذيوعاً أشهر شروح األلفي ، غري أنَّ)٦٨٦: ت(حممد بدر الدين 

 :هي
  

• ة ابن مالكأوضح املسالك إىل ألفي 
، وقد حقَّق هـذا الكتـاب   )٧٦١: ت(البن هشام األنصاري  

عـدة  (حممد حميي الدين عبداحلميد، وصنع له شرحاً باسـم  الشيخ 
 .، يف أربعة جملدات)السالك إىل حتقيق أوضح املسالك

 

 شرح ابن عقيل  •
، وهو ميتاز بالسـهولة  )٧٦٩: ت(لبهاء الدين عبداهللا بن عقيل 

الشيخ حممد حميي الدين عبداحلميد ونشره يف  هوحسن العرض، وقد حقَّق
منحة اجلليل بتحقيق شـرح ابـن   (عليه بعنوان  مع تعليق ،أربعة أجزاء

 .، وقد لقي هذا الشرح قبوالً واسعا)عقيل
 

• منهج السة ابن مالكالك إىل ألفي 

، وهذا )شرح األمشوين(، املعروف بـ)٩٢٩: ت( لألمشوين 
دعمن أكثر كتب النحو تداوالً بني طلبة العلم مـن وقـت    الشرح ي

اًة مادة، وأكثرها استيعابتصنيفه إىل اآلن، وهو من أغزر شروح األلفي 
 . ملسائل النحو ومذاهب النحاة
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: ت(بإعراا مثلما فعل خالـد األزهـري    ومن العلماء من قام
قام بعض ، كما )ب يف صناعة اإلعرابمترين الطال(يف كتابه ) هـ٩٠٥

ة، مثلما فعل بـدر الـدين العـيين    العلماء بشرح شواهد شروح األلفي
ة يف شرح شـواهد شـروح   وياملقاصد النح(يف كتابه  )هـ ٨٥٥:ت(

ةاأللفي(.  
 

 الذّهب يف معرفة كالم العرب شذورشرح  -٢

، شرح فيـه ابـن هشـام    )٧٦١: ت(البن هشام األنصاري  
م بـه  يف علم النحو متَّ) كالم العرب معرفةهب يف شذور الذَّ(ره ـخمتص

شواهد األصل وقام بإعراا، وشرح فيه األلفاظ الغريبة، واستخدم فيه لغةً 
وأتبعها  ،وأردف كل مسألة بآية تتعلق ا من آي التنزيل، سهلةً مبسطةً 

م على تطبيق املسـائل  مبا حتتاج إليه من إعراب وتفسري حىت يتدرب املتعلِّ
 .النحوية

 

٣- قطر النلُّدى وب دىالص 
، وهو منت خمتصر مشـهور،  )٧٦١: ت(البن هشام األنصاري 

ويدلُّ على ذلك انتشاره وما القاه مـن  ، غزير يف فوائده ،قليلٌ يف عبارته
 .اهتمام فمن شارحٍ له ومن ناظمٍ ومن مهتم بشواهده شرحاً وإعراباً

 

 :شروحه
• دىشرح قطر الن 

وقد طُبع باعتناء الشيخ حممد حميـي   ،املنت نفسهوهو شرح صاحب 
 : وعلى هذه الشرح عدة حواش منها، الدين عبداحلميد
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 حاشية الشيخ علي بن عبدالقادر النبتييت -
 .، وغريهاحاشية الشيخ أمحد بن أمحد السجاعي -

 

• جيب الندىمدا إىل شرح قطر الن 

 : ش منهالعبداهللا بن أمحد بن علي الفاكهي، عليه عدة حوا
 

 بن زين الدين احلمصي نيساحاشية الشيخ ي -
وهي حاشية للشيخ حممد بن حممد بن  هدية األريب ألصدق حبيب، -

 .عاشور
  اهللا بن صاحل الفوزان عبدللشيخ  دى بشرح قطر الندىتعجيل الن •

 

 كتب الشعر واألدب: ثانياً
 كتب الشعر  -أ

ومتحفُهم النـاطق  ، النفيسوهو سجلُّهم ، الشعر ديوانُ العرب 
   دت بـه قـرائحم وما تفربطوال أبطاهلم ووقائع نوا فيه أخبارالذي دو

فَبِه عرِفـت اآلداب   ،من حكَمٍ بليغة وأمثالٍ بديعة ،حكَمائهم وفُضالئهم
العربيةُ، واغْتنت خزانةُ العلوم العربية بكل ما حتفل به اآلن من مواضـيع  

ومن  ،فضالً عن مواضيع العلوم اإلسالمية، بيان والنحو واللغة البالغة وال
 :أشهر كتب الشعر

 

١- ّاملُفضاتلي 

ّللمفضاملفضـل الضـيب   ي، وهي جمموعة أشعار اختارها ل الضب
تعترب واملهدي، ، أيب جعفر املنصوركأحسن أشعار العرب ليدرسها البن 
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 أو )١٢٦(اختار املفضـل  ، أقدم جمموعة صنعت يف اختيار الشعر العريب
سبعة . لسبعة وستني شاعراً - وبينها أيضاً مقطوعات -صيدة ق )١٢٨(

وأربعة عشر شاعراً ، اجلاهليةوأربعون من هؤالء الشعراء كانوا من شعراء 
فقط  ةاهلية وأدركوا اإلسالم، مث سترمني الذين ولدوا يف اجلـمن املخض

؛ )االختيـارات (كتـاب  ى املفضل جمموعته يف األصل مس. من املسلمني
مـ (بـ  ،هايت بعد ذلك، نسبة إىل جامعولكنها س ّاملفضوهـي  ) اتلي

للشعر العريب القدمي، ال يستطيع الدارس واملؤرخ االستغناء  رئيسمصدر 
ـ (عنه، فكثري من األشعار فقدت دواوين أصحاا، فكانت  ّاملفضاتلي (

 .وغريها وطُبع الكتاب بدار املعارف. احلصن احلصني الذي حفظها
 

٢- والواعظ واخلطيبة للكاتب واألديب املوسوعة الشعري 
، مجع فيهـا  رياضاصر، إصدار دار العاصمة بالبدر بن عبداهللا النل

أكثر من مخسة آالف بيت منها األمثال والشوارد واملختارات والشواهد، 
ـ  رعية ـوقد استخرجها من أمهات كتب األدب، واملصادر اللغوية والش

والرقـائق  والتارخيية، وكتب الطبقات والتـراجم واألخـالق واآلداب   
، وقد حوت هذه الكتب أكثـر  مها إىل ثالثة عشر كتاباًوقس.. .وغريها

 . اباظ واخلُطباء والكتاد للوعفالكتاب نِعم الز. من مخسمائة موضوع
 

 كتب األدب  - ب

 عيون األخبار -١

، يعترب من أشهر كتب ابن قتيبة، )٢٧٦: ت(البن قتيبة الدينوري 
 . فقد نقل فيه علوماً شىت وفنوناً متنوعة كانت متداولة يف عصره
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لفت اللغوية اليت أُ  عن املوسوعات )عيون األخبار(ومما مييز كتاب 
بعها ابن قتيبة يف تبويب الكتاب وتقسـيمه واختيـار   قبله الطريقة اليت ات

دت طبعاتـه،  ب العلمية وحمتواه األديب تعدونظراً ملكانة الكتاموضوعاته،
 : فمن طبعاته

م وهي أوىل طبعاته وقـد  ١٨٩٩طبعة جوتنجن بأملانيا سنة  −
  .صدرت يف أربعة جملدات

جعلت يف أربعـة   وهي طبعةٌ حمقّقةٌ ،طبعة دار الكتب املصرية −
 .م١٩٣٠ – ١٩٢٥أجزاء ونشرت بني عامي 

 . م١٩٩٣كامالً عام أُعيد فيها طبعه  طبعة يف بريوت وتونس −
صدرت عن اهليئة العامة لقصور الثقافة بالقـاهرة عـام    طبعة −

 . حيث تعترب من آخر طبعاته الكاملة ،م٢٠٠٢

طبعة دار الكتاب العريب يف جملدين بتحقيق الـدكتور حممـد    −
 .اإلسكندراين

 .طبعة املكتب اإلسالمي يف جملدين −
 

 أدب الكاتب -٢
أركان كتب األدب   هو أحد ،)٢٧٦: ت(البن قتيبة الدينوري 

ومسعنـا  ( :ن خلدون يف مقدمته على كتاب ابن قتيبةفقد قال اب ،وأصوهلا
) اللغـة واألدب : أي(من شيوخنا يف جمالس التعليم أن أصول هذا الفن 

البـن قتيبـة، وكتـاب    ) أدب الكاتب: (وأركانه أربعة دواوين وهي
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) النـوادر (وكتاب  ،ظللجاح) البيان والتبيني(وكتاب  ،للمربد) الكامل(
 )أليب علي القايل البغدادي، وما سوى هذه األربعة فتوابع هلا وأصول عنها

وقد ذكر فيه ابن قتيبة جمموعة من اآلداب والعلوم اليت ينبغي ملن  
ا أراد أن يتصدر للكتابة أن يتعلمها ويلم،    وأراد بذلك أن جيعل مـن

والكتاب له طبعـات  نه ويده، الكتاب رفيقاً لكل كاتب ينوي تقومي لسا
ة جيدة مبؤسسة الرسالة بتحقيق حممد الدايل، وطبع أيضاً طبععديدة منها 

 .بدار الكتب العلمية ببريوت
 

 صبح األعشى يف صناعة اإلنشا  -٣
ألمحد بن علي الفزاري القلقشندي، ويعترب مرجعاً من أهم املراجع 

ما ة يتعلم منها الكاتب كل علميعة فهو موسو ملن أراد االشتغال بالكتابة،
أو ، يف شكليات الكتابة ومبانيها ه أن يرفع مستواه اإلنشائي سواءمن شأن

تلـك املصـطلحات    يف مضامينها ومعانيها، ومما يزيد من قيمة الكتاب
الرمسية اليت ضملكُا كانواليت  ،تابنها الكااب تيستعملو ميف مراسال .

 .بدار الكتب العلمية ببريوتوقد طُبع الكتاب 
 

 املُزهر يف علوم اللغة -٤

وتـأثر يف ترتيـب   ، للحافظ السيوطي، مجع فيه علوماً متنوعـة 
الكتاب بطريقة أهل احلديث يف اجلمع والنقـل واإلسـناد والترتيـب،    

بأقوال أهل العلم يف كل مسألة، فهـو   موضوعاته مرتبة حافلة  فجاءت
اللغة وعلومها، وغـزارة يف املعلومـات   كتاب احتوى على تنويعات يف 

 .واألخبار والنوادر اللغوية واألقوال والطرائف
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املنهج العلمي يف تنـاول الفكـرة    باإلضافة إىل  مما مييز الكتاب
بعيد عن تعقيد اللفظ وجفاء املعىن، كما  سهلاألساسية، العرض بأسلوب 

وقد طُبع باملكتبة العصـرية  . يتميز بدعم املوضوعات بالشواهد والنوادر
 .بصيدا

 

 األغاين -٥

أليب الفرج األصفهاين، وطُبع بدار الكتب العلمية ببريوت، وقـد  
أنه قد مأله صاحبه بالكثري من  ت له شهرة واسعة منذ أن ظهر، إالحصل

ّاإلسالم والصـحابة   ات املكذوبة اليت تقدح يفالقصص املوضوعة واملروي
 .ذلك يرجع لتوجهه املذهيب فهو شيعي املذهب ولعل، اخللفاء

ف والبعض صـن  ،ر من هذا الكتاب الكثري من أهل العلموقد حذَّ
يف الرد ومن ذلك كتاب ،اتهعليه وعلى مروي: 

 

 السيف اليماين يف حنر األصفهاين صاحب األغاين •
لوليد األعظمي، والذي قام فيه مؤلفه بدراسة الكتـاب دراسـة   

فـاً  معر، وبني مذهبه وأقوال العلماء فيه ،ترجم فيها ملؤلفه ،فاحصة ناقدة
وذاكراً بعض القصص اليت تسيء إىل ، بالرواة الكذابني الذين روى عنهم 

، ل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وغريهـم كثري من األعالم من آ
قدح يف الو ،العقائداملتضمنة للطعن يف وبعض األخبار واحلكايات املتفرقة 

 .طُبع الكتاب بدار الوفاء مبصر ،الدين
 

 كتب األمثال -ج
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 حكمـة اهتم العرب باملثل اهتماماً بالغاً ، حيث تعترب األمثـال  
على وجازة ألفاظها حتوى من املعـاين  ، فهي واإلسالم اجلاهلية يف العرب

 الـذهن  يف املعـىن  صورالكثري، باإلضافة إىل ما فيها من احلكمة، فهي ت
علماء العربية اهتماماً اً حسناً، لذا اهتم ا موقع النفس يف قعوت ،هوضحوت

بعضهم مقتصراً على اجلمع، ومنهم من رتبـها علـى   بالغاً، فألف فيها 
 :حروف املعجم، ومن أشهرهااملوضوعات، وبعضهم على 

 مجهرة األمثال -١
للعسكري، وهو من أصول كتب األدب، مبا حوى مـن أمثـال   
عربية أصيلة، وأخبار عن العرب يف جاهليتهم وإسالمهم، ومبا اشـتمل  

ـ   ريف، ـعليه من لغويات وشواهد، من القرآن الكرمي، واحلـديث الش
أطول كتـب األمثـال   هو كذلك  وكالم العرب األوائل شعراً ونثراً، مث

على حروف املعجم،  قتيسأمثاله  أن :زه، ومما ميياً، وأَوفَاها شرحاًنفَس
تفسري ما ورد فيها من غريب مع شرح األمثال شرحاً وافياً باإلضافة إىل 

ما كان عربياً صـحيحاً وحـذف املولـد     يورد إال كذلك ملاأللفاظ، 
 .باملؤسسة العربية احلديثة بالقاهرة الكتاب طُبعقد و. السقيم

 

 جممع األمثال -٢
ـن  للميداين، وهو من أفضل الكتب املصنسفة يف األمثال فهو ح
له نـدم  الزخمشري حني تأم التأليف، بسيط العبارة، كثري الفائدة، حىت إنَّ

ع ما مل  على أن أَلّف كتاباً جامعاً يف األمثال، فقد ظنمد فيه وجشأنه ح
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مث تبني ) املستقصي(وباهى بأن مساه  ،يتهيأ لغريه من أدباء العربية وعلمائها
 .له أنه أقل فائدة وأهونُ مجعاً مما صنفه امليداين

ب امليداين كتابه على حروف املعجم ليسهل طريق الطلب على رت
ل يذكر يف البـاب مـا   كما أنه مل يقتصر على العريب الفصيح ب، متناوهلا

كما أنه يذكر ما يتعلق باملثل من لغة وإعراب ، دهيناسبه من األمثال املولَّ
 .وطُبع مبنشورات دار النصر بدمشق. وقصص وأسباب

 

 موسوعة أمثال العرب -٣
ميل بديع يعقوب، استقصى فيه كل ما جاء من أمثال يف كتب إل

فجمـع  ، األدب واللغة األمثال املتخصصة، وما جاء منها يف بعض كتب 
: معظم أمثال العرب اليت عرفوها قبل منتصف القرن الثاين اهلجـري أي 

دة ما وجده مثبتاً يف كتـب  وأثبت من األمثال املولَّ، ر االحتجاجـعص
 .األمثال، وأعرض صفحاً عن األمثال العامية

رح معانيهـا  ـوقام بش) ألف بائياً(ف األمثال ترتيباً ب املؤلِّورت
ّا وأثبت مصادرها ومراجعهاوبيكما ترجم بصـورة  ، ن أصوهلا ومضار

يرد ألول مرة يف املنت مٍلَموجزة لكل عرجم ضـمن املـنت    ما مل يكن ت
 .بدار اجليل ببريوتالكتاب طُبع ، نفسه

 

 كتب األمايل - د

هي ما ميليه العالم على تالميذه من العلوم والفنون، ويقوم : األمايل
وهذا مـا   ،األمايل وأ  اإلمالء: يطلقون عليهو ،وكتابتهالتالميذ بتدوينه 

ةكان يفعله السلف من الفقهاء واحملدثني وأهل العربي. 
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وقد تكون األمايل أمشاجاً من نصوص القرآن واحلديث النبـوي  
مقرونة بأثارة من ، وخمتار كالم العرب وحكمائهم وشعرائهم وخطبائهم

فنون النقد واملوازنة، وأطراف من غريب اللغة ونادرها، وطرائـف مـن   
وقد تكون يف فن معني مـن الفنـون   ، قصص العرب والعجم وغري ذلك

 . كالنحو وغريه
 

 :ن أشهر األمايل اليت وصلت إليناوم 
 .)٢٩١: ت(أمايل ثعلب  -١
 .)٣١٠: ت(أمايل اليزيدي حممد بن العباس  -٢
 .)٣٤٠ :ت( أمايل الزجاجي -٣
 .)٣٥٦: ت( أمايل القايل إمساعيل بن القاسم -٤
 .)٤٣١: ت( أمايل املرزوقي أمحد بن حممد بن احلسن -٥
 .)٤٣٦: ت(أمايل املرتضى علي بن احلسني  -٦
 .)٥٤٢: ت(أمايل ابن الشجري هبة اهللا بن علي  -٧

 

 املعاجم اللغوية: ثالثاً
تعددت املعاجم العربية وتنوإالالفة عت خالل العصور الس ها يف أن

لقـرآن مـن أن   احراسة : حدت يف اهلدف والغاية وهيكل األحوال ات
حرمهـا  ة من أن يقتحم لعربيايقتحمه خطأ يف النطق أو الفهم، وحراسة 

معاجم اللغة العربية دخيل ال ترضى عنه، ومن أهم: 
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 اجلمهرة يف اللغة -١

ارخيية املعجـم  احية التمن الن عد، وي)٣٢١ت(أليب بكر بن دريد 
وقد بىن ابن دريد معجمه على ، الكبريةاين بعد العني يف سلسلة املعاجم الثَّ

وهـذه  ، مرتبة على األلفباءأساس من األبنية يقع حتت كل منها احلروف 
ومن مث استخدم نظـام  ، األبنية هي الثنائي والثالثي والرباعي واخلماسي

مما جعل معجمه معقداً يصعب على الباحث أن جيد الكلمة فيه ، التقاليب
 .لذا مل حيظ الكتاب بشهرة واسعة وال انتشار، بسهولة

 :إال أنه يتميز مبميزات منها
، اليت اعتمد عليها مؤلفو املعاجم بعده أنه أصل راسخ من األصول −

 .خاصة يف باب الغريب
 .العرب ولغااأنه يعتين بإيراد هلجات  −
 .تم باملعرب والدخيلهأنه ي −
 . أنه اهتم باشتقاق األعالم وإيرادها وشرحها −

قد  هإال أنومع كون الكتاب مل يلق االنتشار والشهرة كما أسلفنا 
حظي بعناية األقدمني من العلماء؛ فقامت حوله دراسات عديـدة منـها   

) جوهرة اجلمهرة للصاحب بن عباد(و) فائت اجلمهرة أليب عمر الزاهد(
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وكلها ) نشر شواهد اجلمهرة أليب العالء املعري(وهي خمتصر للجمهرة و
 .بدار العلم للماليني ببريوت مطبوع )اجلمهرة( كتابو. مفقود

 

 ذيب اللغة -٢
ن ، بيّ)٣٧٠: ت(اهلروي  ألزهريللفقيه اللغوي حممد بن أمحد ا

فيه معاين الكلمات، مرتاملضـاعف، مث الثالثـي   هي ة أبواب بة على ست
ب الكلمات الصحيح، مث املعتل، مث اللفيف، مث الرباعي، مث اخلماسي، ورت

بأن صاحبه مـن   وميتاز الكتاب .على ترتيب خمارجها من العني إىل الياء
، باإلضافة اللغويني الذين هم على منهج أهل السنة واجلماعة يف االعتقاد

رح األحاديث النبوية اليت فاتت أبـا عبيـد والقتـييب    ـاهتمامه بش إىل
فاستوعب بذلك الكثري من بلدان  ،وكما يتميز بتعريفه بالبلدان، واخلطايب

 .العامة بالقاهرة طُبع باملؤسسة املصريةقد و ، اجلزيرة العربية
 

 مقاييس اللغة  -٣

 ابن فـارس املشهور ب أمحد بن فارس القزويين الرازيإلمام اللغة 
بـني   تفرد ـا  على طريقة  فيه ، وهو معجم لُغوي جرى)٣٩٥ :ت(

، يف ترتيبـها  وسلك طريقاً خاصاً بـه  ،جم يف وضع املقاييسافي املعمؤلِّ
 :وكان نظامه كاآليت

، وجعلها مرتبة على حروف املعجـم ، كتب قسم مواد اللغة إىل −
 .بداية من األلف وانتهاء بالياء
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قام بتقسيم كل كتاب على ثالثة أبواب مرتبة على أبنية أوهلا باب  −
، وثانيها باب املواد اليت أصلها ثالثـي ، الثنائي املضاعف واملطابق

 .وثالثها باب ما جاء على أكثر من ثالثة أحرف أصلية
السابقني بترتيب خاص وهو أال يبدأ بعد احلرف  التزم يف القسمني −

األول إال بالذي يليه فمثالً  إذا كان الكتاب هو كتاب الباء فإنه 
ال يبدأ بالكلمات اليت تبدأ بالباء ويليها األلف بل يبدأ بالكلمات 

 .  وهكذا يف بقية احلروف، اليت تبدأ بالباء ويليها التاء
 :ومما خيتص به كتاب املقاييس 

لتركيز واإلجياز فهو يهمل شرح بعض األلفاظ، ويتجاوز عن ا −
 .اللغويني من يأخذ عنهم من  ذكر بعض

 .باازاعتناؤه   −
 وخباصة الرباعي ةاهتمامه بالدخيل وعنايته بالكلمات املنحوت −

  .منها
 .طُبع الكتاب بدار الفكر ببريوتقد و 

 

 خمتار الصحاح -٤
ه روقد اختص ،)٦٦٦: ت(حملمد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي 

حسب الترتيب ه ترتيب وجعل، للجوهري) تاج اللغة وصحاح العربية(عن 
التقليدي، أي بدءاً حبروف أواخر الكلمات، وامتاز بإشارته يف كثري من 
األحيان إىل األلفاظ الضعيفة والرديئة واملعربة وذكر األلفـاظ النـادرة   

 طُبعقد و. ضداد وعنايته جبوانب الصرف من اشتقاق وإبدال وإعاللواأل
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وقامت وزارة املعارف املصرية برعاية إصـدار   بدار القلم بلبنانالكتاب 
 .طبعة منه مرتبة أجبديا

 لسان العرب -٥
، وهو )٧١١:ت(وامسه حممد بن مكرم  ابن منظور لإلمام اللغوي

، من مخسة مصادر مادته مجعوقد وأكربها،  اللغة العربية أمشل معاجممن 
تـاج اللغـة   ( و البن سـيده ) احملكم(و لألزهري  )ذيب اللغة: (هيو

 )على صحاح اجلوهريحواشي ابن بري (و  للجوهري )وصحاح العربية
 .البن األثري )ثالنهاية يف غريب احلدي( و

رتب املواد على حروف املعجم ف، و رتبه حسب الطريقة التقليدية
إال أن دار املعارف يف طبعتها للكتاب  ، من أوهلا باعتبار آخر الكلمة بدالً

و ذلك حسب احلـرف األول   ،ج الترتيب األلفبائيقامت بترتيبه على 
   .خل من جذر الكلمةإفالثاين فالثالث 

 :وللكتاب عدة مميزات منها
  .أنه حافل بالشواهد مما جيعله من أغىن املعاجم ا -
 .لأللفاظ الضبط -
 . األقوالبني  هحيرجتالروايات املتعارضة وإيراده  -
ما اشتق من اللفظ من أمسـاء القبائـل واألشـخاص    ذكره  -

 .واألماكن وغريها



٣٨٤ 

��2���� �3 �� ��	 

جيـدة   وطبعة، رـمنها طبعة بوالق مبص، عدة طبعات وللكتاب
وطبعة دار املعارف ، دار لسان العرب ببريوت وطبعة ببريوت، صادربدار 
 .من أفضلها ر وهيـمبص

 

 القاموس احمليط -٦

، )٨١٧: ت(وامسه حممد بن يعقوب  لفريوز آباديا لإلمام اللغوي
بني استعماله وكثر تداوله فقد شاع أشهر معاجم اللغة العربية،  وهو من

 .أهل العلم
بابـاً مرتبـة علـى    ) ٢٨(وقد قسم  الفريوز آبادي الكتاب إىل 

مث جاء يف كـل بـاب   ،  وجعل الواو والياء باباً واحداً ،حروف اهلجاء
، فباب اهلمزة لأللفاظ اليت تنتهي بـاهلمزة ، باأللفاظ حسب باا األخري

 .  وباب الباء لأللفاظ اليت تنتهي بالباء وهكذا حىت آخر الكتاب
 :من خصائصه ومزاياه 

 .واالستقصاء الواسع لأللفاظ، هغزارة مواد −
 .ازهاختصاره، ومتام إجي −
 .إحكامه لأللفاظ وضبطها −
إيراده أمساء األعالم والبلدان والبقاع وضـبطها بـاملوازين    −

 .الدقيقة السابقة
يف ح القـاموس  رِوقد ش ،ؤسسة الرسالة ببريوتوالكتاب طُبع مب 
 .وأفضل طبعاته الطبعة الكويتية ،للزبيدي) تاج العروس(كتاب 
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 املعجم الوسيط  -٧
هـذا  ضع ، ومت وجممع اللغة العربية بالقاهرةهو معجم من إصدار 
ه جملس امع ومؤمتره من ألفاظ مستحدثة، راملعجم بعد االسترشاد مبا أق

أو مصطلحات جديدة موضوعة أو منقولة، يف خمتلف العلوم والفنون، أو 
إمهال الكثري من األلفاظ  :تعريفات علمية دقيقة واضحة، ومن خصائصه

إغفـال بعـض   مـع  لعدم احلاجة إليها،  استعماهلا اجلافية، أو اليت هجر
، إىل غري ذلك مما متيـز بـه  املترادفات اليت تنشأ عن اختالف اللهجات، 

وجرى ترتيب مواد املعجم، كما هو املتعارف، وفقاً للترتيب األجبـدي  
 .وطُبع الكتاب بدار إحياء التراث العريب ببريوت). األلف بائي(

 

 العربية يف النحو والتصريف وذيل باإلمالء القواعدمعجم  -٨
عبدالغين الدقر، مجع فيه قواعد اللغة العربية يف النحو والتصريف ل

) داملقتضـب للمـرب  (و) الكتاب لسيبويه( من كتب النحو املعروفة كـ
ز الكتاب أنه بالرغم من اعتماده علـى  وغريمها من كتب األوائل، ومما ميي

إغـالق  بعيدة عن التعقيد أو كتب املتقدمني إال أن عباراته جاءت سهلة 
، وقد قام املؤلف بترتيب الكتاب على حروف املعجم ليسـهل  العبارات

امليم مع الباء، ومثلـه  يف املبتدأ جيده الباحث : الكشف عن القواعد فمثالً
ـ  ل الفاعل يف الفاء مع األلف وهكذا القول يف أبواب التصريف، كما ذي

 .وطُبع الكتاب بدار القلم بدمشق. الكتاب بقواعد لإلمالء
 

 احلروف يف اللغة العربية موسوعة -٩
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 اللغـة العربيـة  إلميل بديع يعقوب، وهو كتاب يعاجل حـروف  
 ،ويدرسها من جوانبها النحوية والصرفية والصوتية والبالغية واإلمالئيـة 

فقد قام جبمعها وتنسيقها ودراسة اآلراء املختلفة فيها مع الترجيح بـني  
والـيت تعتـرب    ،معتمداً يف ذلك على الكتب اللغوية القدمية، هذه اآلراء

 .وطُبع الكتاب بدار اجليل ببريوت. مصادر الدراسات اللغوية
 

 فقه اللغة يفاإلفصاح  -١٠
ذيب لكتاب سف موسى، وهو لعبدالفتاح الصعيدي وحسني يو

البن سيده قام فيه املؤلفان حبذف بعض مواضيعه،  واختصرا )املخصص(
كثرياً من استطرادات ابن سيده، وأضافا يف مواضع كثرية مواد جديـدة  

وظهر يف جملد واحد مما يقرب تناولـه  . دخلت يف معجم العربية احلديث
 .وطُبع الكتاب بدار الكتب العلمية ببريوت. ويسهل استعماله

 

 اللغوية اخلزانة -١١ 
موعة من املؤلفني جمموعة من املعاجم اللغوية يف شت ى فنون اللغة

 :صدرت على صورة سلسلة منها
ميل بـديع  إل ،املعجم املفصل يف العروض والقافية وفنون الشعر •

  يعقوب
 لناصيف ميني ،املعجم املفصل يف اإلمالء  •

 اخلطيبطاهر يوسف ل ،املعجم املفصل يف اإلعراب  •

 عزيزة فوال بابيتل ،املعجم املفصل يف النحو العريب  •

  إلميل بديع يعقوب، املعجم املفصل يف شواهد النحو الشعرية  •
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 نعام فوال عكاويإل ،املعجم املفصل يف علوم البالغة  •

 حملمد التوجني ،املعجم املفصل يف األدب  •

 لراجي األمسر ،املعجم املفصل يف الصرف  •

حممـد  لراجـي و ، )األلسنيات(يف علوم اللغة املعجم املفصل  •
 التوجني 

 إلميل بديع يعقوب ،املعجم املفصل يف املذكر واملؤنث •
 

 قواعد اإلمالء: رابعاً
 : من الكتب املفيدة يف قواعد اإلمالء

 .ألمحد اهلامشي ،املفرد العلم يف رسم القلم .١
 .لعبداللطيف اخلطيب ،أصول اإلمالء .٢
 .لعبدالسالم هارون ،قواعد اإلمالء .٣
 .حملمود سعيد ،املرشد يف اإلمالء .٤
 .ألمحد زكي باشا ،الترقيم وعالماته يف اللغة العربية .٥
 .ألمحد أبو سعيد وحسني شرارة ،دليل اإلعراب واإلمالء .٦
 .لعبداهللا حممد عمر املقدي ،موسوعة اإلمالء .٧
 .إلميل بديع يعقوب ،معجم اإلعراب واإلمالء .٨

 

 مواضيع متفرقةكتب يف : خامساً
 .أمهية اللغة العربية ومناقشة دعوى صعوبة النحو -١
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ن كيد أعـدائها  محد الباتلي، عرض فيه مسات اللغة العربية وبيّأل
ورد ّن عوارها بأسلوب سهل عليهم، وأتى على دعوى صعوبة النحو وبي

ّد  ، والكتابرـوميسوطُبع بدار الوطن بالرياض. يف بابهجي. 
 

 البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوا وصور من تطبيقاا -٢
مجع فيه ما انتهى إليـه   عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين، للشيخ  

اسـتيعاب   حمـاوالً  ،وميسـر السابقون من علوم البالغة بأسلوب سهل 
األمّات متجاوزاً التفصيالت اليت دخلت على علـم البالغـة   هات واملهم

 .وطبع الكتاب بدار القلم. الدراسات املنطقية والرياضية العقليةبتأثري 
 

 كتب األضداد -٣

 :طبعت يف كتاب واحد كتب ذا االسم عدةهناك  
 .)٢١٣ :ت(لألصمعي  ،األضداد •
 .)٢٤٨ :ت(أليب حامت السجستاين  ،األضداد •
 .)٢٤٤ :ت(يت البن السكِّ ،األضداد •

إىل معنيني متضادين الكلمات اليت تؤدي وموضوعها واحد وهو 
 .تطلق على احلقري والعظيم) اجللل(بلفظ واحد مثل كلمة 
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