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جلى ألحد أساطني الرتاث العربي نروم يف هذه الصفحات أن نقدم، لقارئنا العزيز، نظرة َع
وكباره؛ هو إمام العربية أبو الفتح عثمان بن جين، ملا له من إسهامات علمية رصينة يف جماالت 

وال خنفي عن قارئنا  اللغة، وطرائف لغوية عجية تنم عن فطنة الرجل ودقة نظره وعلو قدره.
ريم، أن هذا البحث، كان يف بدايته عبارة عن عرض ُقّدم يف السنة اجلامعية الثانية يف مادة الك

     الصرف العربي، وآثرنا أن نضعه بني يديه لتكثر الفائدة وتعم االستفادة حبول اهلل. 

 :سبهن

تووركربكموو ب-هجريوو 1 قبللا ثالثينللثال منين   لل عثموو بب وو بملوولبح ألووباملبص وو ب   ألوو  هووأبو ووأبح  وو  ب
به(.233ح رحمل بوببمأ  هبك ببيفبع مبحثننيبصعشري بصثالمث ئ )صب-وغبببح ص در

كل   م وككل  مممثل  الملوث     لال حسومبو يوابح ور ب -2 كسربحجليمبصتشو ي بح نوأببص هو ه بيو  -صبملِلب
ب.3 فهد ثألزدي ثال كصوي

حب شور بمك ت وابصبو أبح    بعثمو بب و بملولبمو بولوأعبغوةبعر يو ملب ور  بييوأعبيفبمصوي  ب وابم   ورب
بح هبمي :

بيبوِبىبتس بببببببببببفِهبمابيفبح أر بس بفإببولب ب البت ب

بوبن  ببسوو د  ببصمِبر بىببببببببببببمو بوصعبإ وؤ ببعبىبوين

بوبورّمبح  هربذصبحخلط بببببببببببببيأحوط بإذحبت ببر  بي لِبم ب

ب4تويبّببدع   ببىبشرف  بو بح نيببهلمبببببببببببك  بدع ببصالكِبو ب
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بح شوووهري عبوووىبهووورهبح  يووو  بب- يوووتبك ووو ئبحخلصووو ئ بال ووو بملووول-عبوووابح نجووو ربصبمووو بعّيوووبب مووو 
  عنلد ثالنل أ    اللك حملال ملال  صلا بثل  ع  ليِ فلن  ن لي    مكأن   ك   ث ال جنلي حسلض  ل   م ئال: 

 ه نسلك ثال  ل الي م  ال،   ب  ح عال نفمهِ محذك     عنده م  ح ك ه هلذث ثاللن، ِ محأ لذ  ضنلضن حن  
ب.1 ثالش ف

بثم بب  بملّلبمم ه ب إح ىبعينياملبفبر  بييأعبيفبل يتب ا: ك ببو أبح    بع

بصكبعّلبصالبذتببيلببببببببببد يو بعبوىبتيَّ بف سو ه بد ل

بعب ىبع يلبح أحِح ه ب بفي بصحيو ت بمم ب كيتبببببببببببخ ِشيت 

بال بو ر حكبببببببببببب  بك ببيفبتركه بف ئو ه ب ص أالبخمو ف  بوب 
ب2

ب.3 مقثا إ  هذه ثأل ث   أل ي منصكم ثالدحو يببهرهبح  ي  بصوض  : صبم بوصردبح  بخّبك 

ملبذ وو بوتوواب-حسووببموو بصردبيفبمهجوومبح د وو  -4    ح ثللا  شللفيه محشللث   ثللدهصبكوو ببموو بع دتوواب 
ح يموواملبفبيووابو ووأبح سوونيب وو يفبفيوواببويببإسووق يفبيفبح وو يأحببصكوو ببمهووابو ووأبح سوونيحضووربيأموو بإ ب

  بي بو  بح سنيبحت يفبإيل َّبح نظر؟ ملبفي ع: شا بطريو" ملبمو ع: بمو ببح نظربحىتبسأ ابح  بملل: بم 
هووأ؟ ملبموو ع: بشووّبهتبمووأال بح شوويّبصهووأبي قووّ كبصييووأعب بووأقهبكوورحبص يوو هبكوورحب ِيووردبر و ي  ووابح يووأمبعنوو ب

بو ووأبلووهأد بإ بدحربح مبكوو ملبصهووأبعبووىبشوو طَبدملبوو بي ه وو بمثبموو بي هوو بمووأال بح شوويّ  ملبفوو م ه  
ىتبروي وولبومووتمبف مووتمبمهووابوصبوج  وو بفوو مج  بيب؟ ملبفبموو بر هبو ووأبح سوونيبموو بغضووببح  وو  ملبفيوو ع: صم

بح يوووردب ووو  ملب مووو ع: بح هوووِرر  بويهووو بح شووويّبإ يووو بصإ بحببتهووو  بعووو بوببوشوووِبه ب ووو  يردملبصإ ووو بشوووبَّهت 
ب.5فضق بو أبح    ب ر  
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ملبصلو يفبومأح وابحسو بسوةتاصبم بميك بوببي س  ش"بكر  بم بهرهبح يص بح طري  ملبمِلّ ي بح  بمللبصب
صوفه  وواملبفبووومبيو وووه ث ربعنوووابمووو بو ثِووربعووو بغوووةهبمووو برملووو عبح دئبيفبعصوورهبمووو بهلوووأبصشووورحئبصجوووأبملبص هووو ب

ب.1فيابم بح ّ ال  بم بيهك بخب ي ابح س بح رفيع بمأ ا صمىتبروي لبومتمبف متمبمهابوصبوج بف مج بيب

 وشيوخه: طلبه للعلم

ب دئبتهبمابفيه .تشأبح  بمللب   أل ملبصتبيىبمب

بصبم بتبيىبح  بمللبح هبمبعبىبي بجمأع بم بح هبم  بصح شيأخملبمنهم:

  هوورص ب و   بِمي س ومبح  ووأأبسون بور هو بص سوونيبو وأب كورب موو ب و بح سو ب وو بيهيوأئبح هطّو ربح
به(ملبصهأبتبميربثهبب.253هجري )بصثالمث ئ 

  به(.253)بهجري بسنيبصثالمث ئ و أبح  رجبح ل ه ينبل حببح غ ينبح  أأبسن بس  بص
  ب.2ح خ شبح ألباملبصحمسابومح ب  ب م بو أبح هب سبح ألبابح نقأ

ملبحيووووبتأثّيوووتبح صووووال به(233) عبوووابح   رسوووابهوووهال ملبح هووو وبح بشوووأ بح شوووهةبويببوضووو"بإ 
ب.3  بور هنيبسن م ينهم بحىتبتبغبح  بمللب سبببلقب ابإي هملبصم بدحمتبتب بح هالم ب

 نيبح  بمللبصوس  ذهبويببعبابح   رسابإ بيأمبحمل  قبفيابح   رساببتأطّ بهرهبح هالم بصيهأدبسبب
 ح  بمللببفسأ ابع بمسأ  بلرفي بفيّصر-صم بك ببح  بمللبش   بييرئبح نقأ-ح أل ملبفمرب  جل مع

ملبفبتمابح  بمللبمنربذ  بح نيملبصحع ىنب4 بت قبا    تسص مز    بفيه ملب ر  بم عب ابو أبعبا: 
ب مبس ئ بح  صري"بوشّ بح هن ي .
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 صحبته للمتنبي:

ملبصكوو ببم مووعب ووابيفبحبووببعنوو بسووي"بح  ص وو ب وو بمحوو حبملبصيفب1لووقببح وو بملوولبح  نوويببدهوورحبطووأيال
.بصتظورحبهلورحبحالح كو كبح ديبب2 مقد ك   حن ظ ه في كا شلي  ملال ثالنسلكشةحقبعن بعض بح  ص  ملب 

 وو بملوولملبفبوويملبموو بح سوو شرئبوببنوو بال وو بملوولبيفبهوورحب نوويببصحصح بشووأ بح وور بكوو ببممووعبكووالّبموو بح 
كمووو بيصووورمب ووور  بعبوووابح بووو خرق بيفبدميووو ببعووو بشوووهربويببح طيوووبح بووو ئبمصووون   بتكشووو"بح شطووو  ب

الللثض ألٍللد  مللال    لل  ثألدح فللي فللي ح ثالللل  ،في ِ مشلل   ثال شللم ي  م الللهِ ف،للد ح يصووربفييووأع: 
ح. ممال تأم ا مصنلنفف ته مقلع عولع   ل  مقع عوثه  مال ن  ث  ثألع ثح مال اث   في عوك ثإلع ث

.ب3 ك ثال،ل ح ...صف تهِ فلكنمن ي إنله كشلل ثالء ل   علال شل   ثال ينبليِ ممل  كنلت  عولك  له  نله حلن   
بصن ب ابيفبهرحبح سي يفبويض بمرثّي بيفبح  نيببمس ه بَّ ب يأ ا:

ب ه  برِ ٍّبدص ح ر   بح  دِئببببببببصل أَّح ت  بت ض  بصو ص د    بح يري   بو  بح  ك   بِبغ ض 

ر هبكثوةبموو بح نو س.بصسون بح  نوويبب شوةحقبعوو ب  صكو ببح  نويببييووأعبيفبويببح  و  :بهوورحبرملو بالبيو ه وِر بم وو  
بمأ ا:

بحرص ِب بيس بتِبو ببصك ببح ن بع صبك ثرحهبببببببببب ابي     

في ع]ح  نيب[: أبك ببل يين بو أبح    بح ضرحب   سَّر ه 
ب.4

 بح هالمو بح وكبك توتبتور ابو و بح  و  ب   شو عربح هب سوابويببح طيوببح  نويبملببت ّسوربموأببملكبه ببملفهرهبومأحع
عوو بح هصووربح وور بتشووأبخال ووابح وو بملوولملبص  تووتبفيووابملهووأدهبح هبميوو ببمل شووك بملبوواّببملت صوو بوهنوو بكموو 
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 .5/537يتيمة الدهر:-
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 لدم   لك ثالفليح  لال جنلي صخ ل بح بشأي بمنهو ملبصهوأبح هصوربح هب سوابيفبح يورببح رح وعب بهجور ملبحيوو 
ب.1 ضد ثالدمال  ممالده ص ص م ثالدمال ِ ممالده ش ف ثالدمال  ممالده  ه   ثالدمال ع ثالبثت ثالبكحهي:

 جهوده النحوية والصرفية:

صإببكو ببولوباب-عبميو ب خ مبح نقأ بحجلبي بو أبح    بعثم بب  بمللبعبم بح بش ب ك بإخوال بصوم تو
ب.2 ثال، ب في الم   ثال  حِ مإالثه ثنيهت ثال ح ا  في ثألدحفهأ -غةبعريب

إالبد يو بعبوىببتهكسوه بمأحعو هبح بثأثو ب ونيبثن يو بك بوابفطن وابح وكمو بصببملدئب ثثو رهبحخل  و  في ب صمبح 
ح موو ملبصالبسوويم بموو بي هبووتب هبووأمبح هر يوو بمبوو بفيهوو بح صوور بهوورهببصفضووبابعبووىبملال وو بموو رهبصغووتحر بعبمووا

 ضوباملبفهورحبفالبغرصبوببن بم بثب بح نقأينيبصح هبم  بم بيثلبعبىبملهأدهبصيشوي ب بملصح نقأملب ر  
ك   مال ٍذفثق  ها ثألدحِ م عو هك   وك ثالنسك مثاليصل حل...مالك  بييأع:بو أبح ربك  بح تب ر 

حمال في شي  مال عوكمه  ك ا منه في ثاليص حلِ فإنه الك حصن ل  ٍد في ثاليصل حلِ مال تمولك 
ب.3 فثه  ٍمال مال  دق  كيم  منه

 كووو بملهووو هبإ بت سوووةبح ظوووأحهربح بشأيووو ملبفيووو ب ووورجبح ووو بملووولبيفبلووونه املبصطمووو بيفبت كوووةهملبفسوووهىب
فجوو   ب  صالتووابملوو بدمييوو بيفبحسوو نب عبح لووأعبح ه موو بصتيهيوو بخم بوو"بح بوو دئببصح  همووتبيفبتهبيبهوو مل

ب ر  بك تتبوعم  ابري دي بيفبهرحبح س رملبصتركب ث رحب   ش بيفبح ري بمل ؤصحب ه ه.بح بشأي مل

نلل ني عب،لل ي ن لل  إالللع ثالوءلل  ثال   ثلل  ن لل      للك ثالفلليح  للال جنللي   للد ثالموثللا  للال  ٍ للدِ مح يبلل  
ملبف سب ب   بشو بح نقأيو بصح صورفي بيفب بو بوعم  واملبإذبعمو بإ بإ ورحقبخصو ئ بح بشو بصولوأهل ب4 ش مو 

موو ب بوو همبشووي ابح أسووأعابويببعبووابب  نوو   بعبووىبملهووأدبسوو  يياملثالمصلل   يفبك   ووابح  ريوو بح شووهة 
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 .6/343إنباه الرواة:-
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 .5/537يتيمة الدهر:-
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 نسلللع ثال ن ،لللي ثاللللذي الللومه ث لللال ثالمللل فث  فلللي ف،لللد  فللل د ملللال ثالملبعوووالص بعبوووىبذ ووو ملب ح   رسوووا
بفيكأبب ر  بم بو شىبح أحملتبح كبك تتبت ص بفيم بمب ب نيبح نقأبصولأعبح بش .بمل1  صكاله

ملبفهوأبرحئو بهورهب ثالشلي، ق ثألكبلصم بح ب حوبح كبحه  ىبهل بح  بمللبيفبو وأحئبح  صوري"بمبقووب
فضللا ت، ثللده  م ثلل   ملبفكوو بب وواب يببعبووابح   رسوواح سووأ  بح صوورفي بح ووكبحسوو بهمبمه  هوو بموو بوسوو  ذهبو

ملبصهرحبم بتبمسابوثن  بح يثابيفب  ئب2 من اب      ثال   ني الب   ثألصكث  مه   قوبت  صكاله 
بملبصف ئوو  بتيبيووببح وورص بصهووأ3مللنها ثالشللي، ق ثألكبلل ح  صوو ب وونيبح كووالمبصح يووأعملبفنجوو هبيأضوو ب

ب.4حالش ي يفبح كرب

ملبخيصوو بح وو بملوولبملووت ح بمسوو يالب  الشوو ي يفبح كووربب-حخلصوو ئ -ك وو ئصيفبحجلووت بح ثوو ينبموو بهوورحبح ب
شربصحش ي يفبوكربملبصإيرحدبتي  يببخم بو"بح لوأع)جبئبرب يفبل ب اب ه بتيسيمابإ بحش ي يفبوفيو ه رِب

ب.5سبص بسبمبع(

صح وو يوبعوو بح وو بملوولبيسوو  عاب   ضوورصر بح وو يوبعوو بدرحسوو تابح  ضوومن ب حكوو مبحوورص بح هجوومب
 بح وور بحشوو م بعبووىبالل  صللن ع  ثإلعلل ثحك   ووا ببمل  خلصووأ بملالمبح هوورئملبصتهوولبهنوو صمأحمههوو بيفبكوو

فنجووو هبمييوووتب ووونيبح صوووأ بصح ووور بصحشووو ي يفبكوووّ ببح صووويغبح   ب ووو ب بيأحعووو بح صوووأتي ب صوووأر بصحضوووق مل
ثالبل   ٍل ف موهلكمِ : -عبوىبسوبي بح ثو ع-منهم ملبصخم رجبح ورص بصبومسو مه ملبفييوأعبيفب و ئبح بو  

. مثال ثال نسك حمك  ف ً ِ معثن ً   ب  مشنب عن... مثعوك  نهك قد ال فكث  مالم ً. ف الف   نسك  ئ  م لن نثن
هللذه ثالبلل   فللي نسللك قللكالهك: ملل م   بحللدِ مظفلل    بملل ِ مبثلل  االلل  م لل  تصللا فثلله ثألالل    
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اج الموسوم بـ. ويقصد ب514المصدر نفسه، ص:-  "األصول في النحو".ـ"أصوله" أي كتاب أبي بكر السرَّ
2

 .5مقدمة التحقيق، ص:-للمع في العربيةا-
3

 .5/1لخصائص:ا-
 .5/56المصدر نفسه، ص:-4
5

 .531-6/533الخصائص:-
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  ألف لل م ملل   ٍلل ف إالصلل ق مملل   ٍلل ف ثاللي  ن ِ مملل   ٍلل ف إ لل ف ِ مكللا هللذث صللسثح مللال 
ب.1 قكالهك

حسوو ط جب وور  بح وو بملوولب  أفيووتبحببوبب وورقبمصووببح سووبتبإ بح ش يوو بصيببووغبموو بذ وو بفووأيفبموو ربصموو ب
ب.2ح ك  ي 

حي ملللك   الشللل كم مثال يصللل م  بح ووور ب ثالو لللع فلللي ثال   ثللل  بصمووو بوشوووهربمووو بلوووّن"بو وووأبح  ووو  بك    وووا
ملبفيووو بحووو صعبوببيبّسوووابوسوووبأ ابيفبهووورحبح ك ووو ئملبص هووو بذ ووو بع ئووو بإ بغووورضبتهبيمووواب3 مثالك لللك 

   رملووووو بح ص بحوووووىتبيشوووووم بحتفهووووو مب يوووووعبح  نووووو  بح طال يووووو ملبصهوووووأبح بووووو رقبمووووو بموووووأعب ووووو عبح ووووو ي ب 
فوهذثِ ثنيفع  ه ثال وب  ]ثالو ا في ثالنسك[. مهك كي ح ثال ص حثال م ها ثال ء ح م ها ح ي طوا: 

ثالسوللل ز مثالللللث ال مثالشلللل م إاللللع    ثشلللليءا ثالنلللل أ ض للل الو عض ال للللال جنلللليِ مثإلحضللل   أل للللي عوللللي 
ب.4 ثالف ماي

يفبعبوأمبوخورىبتصوّببيفبم  وببب-البتي بومهي بع بح كبسوبي ه -إلش ر ملبفإببح  بمللبم مبوعم البص 
بح دئبعمأم بك  هرصضبصح ي في بصشرمبح شهر...

 شعره:

: بوبتك بشهر بح  بملولبيفبتظومبح شوهربكنظةيفو بيفبعبومبح صور بصح نقوأملبفنجو بممو بتورملمب وابييوأع
ممل  كنللت ملبصموأعبح بو خرق بيفبدميوو بح يصور: 5 ثمتفلل ح ٍ اللهمكل   ثالشل    قلا  يالللهِ ال  لك قلدمه م 

ثغ اال  ثالون ح ن  بِ ٍيع ق    اله م نث ينه في ثال ينبي م ماله : عوك  ه  ن ه حن  ك ثال، ح ِ  م ح م 

صلأَّح تب ه  بر ٍّبدصحو  بح ك   ِب بببببببببئِبح د ببر  بض بت بب  بد بص بصو ببغ ضبح يري  ب
ب6

                                                           
1

 .566-551اإلعراب، ص:سر صناعة -
2

 .517تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، ص:-
3

 .517المصدر نفسه، ص:-
4
 .6/525إنباه الرواة: 

5
 .5/537يتيمة الدهر: 

6
 .3/5455دمية القصر: 
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كلل   حي لل يع فللي شلل  ه ثالء حللب مثال   ن،فللد مللال  ملبص جبح شووهر كنووابمووعبذ وو بكوو بب ووابتصوويببموو بإت وو
ٍ   كنتلله عنللد  ثألالل الثبِ م نلله الللك ح نللع لله ثال وللكِ مكلل   ب نلل ه  للهِ مك نللت  لله    الشلل  ِ ف،للد كلل   ه  

ب.1 ثال وكك مامي ثالمو   ِ فوك حمال حسي   إالع ثالش   حمي ثح  ه

بص ابيفبح شتعبم بجتص بح أحفر:

ببببببببح بغةبصحشواٍّ بميب  اغوتحع  بكىبح أحِشواُّ

بر هبح وأردبملبح أربببببببببدبف س كسو هبح بَّ وا

بصشمَّب أت ابح ر وو بببببببببببف س هو حهبق هرتوا

ب2ه اك بف خ بس وابت بب  بببابح صهب ببببببببصذحمتبريي ب

بصم بوصردب ابح ثه  يببيفبح ي يم بويض :

بمربس ربح ركَّ ئبوت بوت بوي بدحرهمبم بوتتبوتتبمربحت أ ص حبببببببببصالبوت 

بصتيو بح شىنبوببالبيك ثرب   شىنبببصملوأدبح ىنبوالبيك ثورب   ىنبببببببببب

ب3صم بك ببيفبح ّ تي بوشّ بتصأُّرحببببببببببجِت  هبع بح  تيو بوش بتصوأُّت 

بص ابويض :

بح سق ئِببوط عبعبيه ب ك   ببح ر يعببببببببببضق ِبب  س  ببرويت ب

بح شب ئِببابر يع بيفب وكببببببببببفبمبالبو كِببصم بضق بح ّشيب ب

ب1البو صرهبيفبل   بح شرحئِبببببببببكالّبصح ش بيفبح كأسبووشرئ ب

                                                           
1
 .41مقدمة التحقيق،ص:-الخصائص 
2

 .535-5/537يتيمة الدهر:-
3

 .5/535المصدر نفسه:-
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إض ف بإ بم بتيّ مبمهن بم بو ي  بشهري بل غه بح  بمللبيفبخم ب"بح ي م  ملبفإتابمعبذ  بوبيكو ب
بح هبأمبح خرى.  مابابهب بشأتابيفبغبم بح شهربح ك ت بح كبعبتبهب بمهّ ابصحظصوبيبببملمشهأرحب ا

 تالمذته:

حمل ه دحتوواملبيفب يوو بحسوو ط جبح وو بملوولبوببي وو  بو أح وو بكثووة بيفبح هر يوو بوبي سوو َّب شووةهبف قهوو ملبفألوو ئب
مسوووو شبي بصب سوووو ط ابموووو بكوووو ببمهّيوووو حملبفأضووووعبح ببنوووو  بصدمَّووووت بيفب  صالتوووواملبفشووووم بإيضوووو حابموووو بكوووو بب

 شووو مّملب ووور  بكووو ببيفوووتبم ئووو حبيفبقم تووواب  ووو جبإ بتالمووور بح س سوووي بيفبلووورمبح  رحسووو  بح بشأيووو بح
بمطيهنيبصوتب جبحريصنيبعبىبحالس   د بمم بصهبابحببعتبصمل بم بمل هبصعبمبغتير.

 بثاليصل حلملبصنو ب وابشورح ب ك و ئب 2فك ببمم بمضىبعبىبسوبيبابصحورحبحورصهبو وأبح ي سومبح ثمو تيل
و ووأبومحوو بعبوو بح سووالمبموو بهووهال بويضوو ببصبملبهيمووا ال وو بملوولب  قييووتبح سوو  ذب إ وورحهيمب وو بسووبيم ببح 

 .3امحببح ّسمس بيح بصر ملبصو أبح س بعباب  بعب

صم بح بشأينيبح ري بحسرتش صحب ك بابح  بسي هبيفب كماملبفنج هبيس شه بمبهظمبم بصردبيفبتصو تي"ب
ثح الءلكي   عولع  نله  تلعتصبتب بحالس شه دح بإ بل حبه .بييوأعب مو بعبوابح نجو ر: بح  بمللبدصب

ِ 353ثال يللكف ع كبثلل ِ  بلل م عوللع فكث للده م سكنلله ثالوءكحلل . االلل  هللك ث للال اللثده عوللي ث للال  ٍ للد
مهك كثث ث م  حءفا ثال بم إالثه في كي  ه ثال سمكِ محأتي صل ٍب ثالومل   فثن،لا مل  فلي ث لال الثده 

 .4 محنمبه إالثه مهك ال ال جنيِ مهذث  سث حسي   إالع  مط مثاي،ص  

                                                                                                                                                                                     
1

 .4/5451معجم األدباء:-
2

 .641هة األلباء، ص:نز-
3

 .642المصدر نفسه، ص:-
4

 .61مقدمة التحقيق، ص:-الخصائص-
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ثال ثلللا  بح ووو بسووون ببحخل ووو ملاملبصح ووو بح ثوووةبيفب اللل  ثالفصللل ٍ ببك ووو ئب صممووو بتيووو بعنوووابويضووو بلووو ح
صب خرصبملبف س ه تأحب أفك رهبصوخرصحبم بك بابصالبسيم بك  ئبحخلص ئ بمو بيشوبعبهنمهومبيفب1 ثالم   

بشىّتبح س ئ بصح  أحئ .

 تصانيفه:

  ملبذكووربمنهوو بملب تتيوو بعوو بسووّ نيبمه  ووصموو رهببوواهخبّوو"بح وو بملوولبك بوو بع يوو  بتشووه ب وواب  ضووبابصعبووّأبك
ب و ووو بعبووو بحببح سووونيب ووو بومحووو ب ووو بتصووور يووو مأ بعووو دحبكبوووةحبوصردهووو بح ووو بملووولبيفبإمل قتوووابح وووكبومووورب

.بصمو بلو يفبح و بملولبحونيبصلو"ب2ركأر بفيهو  ك    ه ملبمثبعّيببعبيهو ب  تشو ر بإ بح ك وببغوةبح و
بك بابفي ع:

بتن مب ه بح ّرصح بهل بببببببعبىبح مل  ببم بح ئ

ِمبصح هرئفةتعبيفبوقب حهوره ببببببببمبأكبح ه ج 
ب3

بتركر:ب-إض ف بإ بح كبسب"بذكره -صم بوهمبمه   تا
ملب   سووو بح هر يووو  ملب شووورمبمسووو شبتبح م سووو  ملب ح نصووو" بح ووور بمسّووو هبصهوووأب شووورمبتصوووري"بح ووو قين 
تي  ملب ح ووركربصح هتووو ملب خم صووربح هوورصضبصح يووأحيف ملب ح  ووركر بح لووبه بمل ححمل  س ووببيفبإعوورحئبح شووأحذ 

  ح    ظبح همأق  ملب ت سةبورملأق بويببتأحس ...

تكفي ث ال جني حكم ثالو    الوثويثال  ،ثي  مال شه  صف ِ ان  ثننيثال متمل ثال منين   ل  فلي صبم ب 
 .4 يف  ثال، دمض

 

بب
                                                           

 .36-35المصدر نفسه، ص:-1
2

 .5233-4/5117معجم األدباء:-
3

 .4/5113المصدر نفسه:-
4

 .642نزهة األلباء، ص:-
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   إرشمم األدبر ممىألإعممةألمعريمم ألدبا ممىحأل مم لروألدع مممرقألدعررممم حأل    مم  ألألمعجمماألدباءمم
أل.1991حأل1سالم حألعءن نحألطإ س نألعء سحألادرألدععرىألدإل

 رأنءممم  ألأءنممم  ألدعامممم نحألدءمممنأل: إممم نحأل    ممم  ألإ سممم نألعءممم سحألادرألألري ممم وألدبع ممم ن
أل.1991ص ارحألء ررو/عءن نحأل

 ي ألطء  وألدع غر  نألردعن  ةحألجاللألدعا نألدعس رط حأل    م  ألم مماألأءمرألألءغ  ألدعرع ة
أل.1991حأل1مطءع ألع سةألدعء ء ألدع  ء ألرشرإ هحألسرر  حألطءرده احألإدعفضلأل

   ي ألطء م وألدباءم  حألأءمرألدعءرإم وألدبنءم رقحأل    م  ألدءمرده األدعسم مرد  حألألناه ألدبعء
أل.1911حأل1مإ ء ألدعمن رحألدبرانحألط

    حألأءمممرألدعفممم نألعنمممم نألءمممنألجنممم حأل    ممم  ألم مممماألع ممم ألدعنجممم رحألدعمإ ءممم ألدع:صممم
أل)ا.ألط(حأل)ا.ألو(.ألعءن نحألدعع م  ح

   ده األءممنألسمم  م نألدعءع ممم حألحألعمممرألءممنألن ءمموألدعنممم ن ن حأل    مم  ألإءممرألشممراألدع صممر
أل.1999حأل1مإ ء ألدعرشاحألدعسعرا  حألط

 ع ممةألأنءمم هألدعن مم ةحألجممم لألدعمما نألدع فطمم حأل    مم  ألم ممماألأءممرألدعفضمملألألإنءمم هألدعممرردة
أل.1919حأل1/دع  هرةحألمؤسس ألدعإ ىألدعن  ي  /ء رروحألطإءرده احألادرألدعفإرألدععرء 

 األر    م  ألمف ماأليم ألم  سمنألأهملألدععصمرحألأءمرألمنصمررألدعنعم عء حألشمرألأل   م ألدعاهر
أل.1911حأل1م ماأللمج حألادرألدعإ ىألدعع م  حألعءن نحألط

 رعصممرةألأهمملألدععصممرحألأءممرألدعط ممىألدعءمم :راقحأل    مم ألراردسمم  ألم ممماألألام مم ألدع صممر
أل.1991حأل1أع رنج حألادرألدعج لحألعءن نحألط
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 حألم ممماألدع: مم رألرعمماألدءمم هحألادرألدعإ ممىأل مم ر األدعن ممرألدععرءمم أليمم ألدعمشممر ألردعمغممرى
أل.2001حأل2دعع م  حألعءن نحألط

  حألأءممرألدعفمم نألعنممم نألءممنألجنمم حأل    مم  ألسممم نألأءممرألمغ مم حألادرألدع مممفأليمم ألدععرء مم
أل.1911مجاالرقحألعم نحأل

 ألاردس ألر      أل سنألهنادرق.ألحألأءرألدعف نألعنم نألءنألجن حسرألصن ع ألدإلعردى


