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 لائوح املراجغ

: "زٌٌح املرأج وَذَطٍ ُّثها يف هؼجن )أساش الصحٍفحإتراهٍن، حمود ػثد الرمحي، 
واألدتٍح،  اللغىٌح الدراساخ ، جملح"الثالغح( للسخمشري: دراسح داللٍح

 2105، 2، الؼدد 6اجمللد 
 0987  ، تًنوخ: هكرثح لثٌاى،حمٍط احملٍط، ، ت طرشالثسراين

، تًنوخ: دار الؼلن 7، ط. إًكلٍسي -لاهىش ػريباملىرد؛ الثؼلثكً، روحً، 
 0995للوالٌٌن، 

 كراب يف احلٍىاًاخ ػلى الدالح الصحٍفح، األمساء، سؼٍد، حمود احلىٌطً
 اللغىٌح الدراساخ : جملحوهمارًح لألصوؼً، دراسح داللٍح "الىحىش"

 م2106، 3، الؼدد 7واألدتٍح، اجمللد 
 حمود داود يف كرابحمود  رجؼه، 98املثارن، هازى، حنى وػً لغىي، ص. 

 ، الماهرج: دار غرٌة، د.شالؼرتٍح وػلن اللغح احلدٌس
، تًنوخ: املطثؼح لاهىش املررادفاخ واملرجاًساخالٍسىػً، ر فائٍل خنله، 

 0957، الكاشىلٍكٍح
، الماهرج: هكرثح اَداب، ػلن الداللح دراسح ًظرٌح وذطثٍمٍحدر، فرٌد ػىض، حٍ
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 ، الماهرج: دار غرٌة، د.شح وػلن اللغح احلدٌسالؼرتٍد، حمود حمود، داو

، تٌجرهاسٌن: دار محٍداء، حماضراخ يف فمه اللغح ًظرٌح وحتلٍلٍحدٌرايب، أمحد، 
 م2100

 الؼرتٍح، اللغح يف املؼىن ػاللح :الداللح ػلن، الصحٍفح، دسرري دٌفٍاًا، أدي
، 0لؼدد ، ا4: الرؼرٌة، اجمللد اإلًدوًٍسٍح واللغح اإلجنلٍسٌح، واللغح

 م2106



88 
 

، دهشك: احتاد ػلن الداللح أصىله وهثاحصه يف الرراز الؼريبػثد اجللٍل، هٌمىر، 
 1002، الكراب الؼرب

، الماهرج: ػامل الكرة، 0 ، ط.هؼجن اللغح الؼرتٍح املؼاصرج، ػور، أمحد خمرار
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 ؼٌاها،ه املكلف، لكالم اللفظٍح "الداللح الصحٍفح:ػدًاى،  ساهح، أالغ ٌْوٌٍن ػٍد
 ػلىم دراساخ، ،"لغىٌح( فمهٍح أصىلٍح سحراإػواهلا )د شروط ألساهها،
 2103، 0الؼدد  ،41 اجملّلد والماًىى، الشرٌؼح

، الماهرج: 4ط.، املؼجن الىسٍط ،جموغ اللغح الؼرتٍح هي مجهىرٌح هصر الؼرتٍح
 2114هكرثح الشروق الدولٍح، 

، حتد املىضىع "الدالالخ :" حسي تين ػاهر الصحٍفح، إمياىحمود أهٌن، 
 الشرٌؼح لىمػ دراساخ، ،"اللغىٌح يف اٌَاخ الىاردج يف أمساء اهلل احلسىن

 2105، 3الؼدد  ،42اجملّلد  والماًىى،
: تًنوخ: دار الؼلن للوالٌٌن، 7، ط.الرائد هؼجن لغىي ػصريهسؼىد، ج رباى، 
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