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 !!ربــــــــــقط  

  
 . م� ��ار أئ	ة اللغة في ع��ه, أب� علي دمحم ب� ال	����� ب� أح	� ال���� 

 .-خ م5الده غ�� م�ث1وتأر , ه.�-ة ) 206(ت�في في &غ�اد في زم� ال	أم�ن 

O ما أنN إال : فقال, وIذا خ�ج رآه ع�� &ا&ه غ�وة وع5Cة , س	ي ق�Aب ألنه �ان ی�لج إلى س��8-ه 
 .ق�Aب ل�ل

, األص�ل , الق�افي , اإلش�قاق , العلل في ال��U , غ�-V ال�UیT , األض�اد , األزم�ة : مRلفاته
 .الف�ق , ض�ات األ, ال�د على ال	ل�Uی� , خل1 الف�س , ال�فات 

م`ل`ات ق�Aب دراسة لغ�-ة دالل5ة لل	ف�دات ال�ي ت�ف1 في ال�8اء ال��في م� ح�T ت�ت�V ال�Uوف 
وس	�N م`ل`ات ألنها  ت.	ع �ل ثالث �ل	ات في م.	�عة ت�غ�� معان�ها ح�V , وت�cلف ح��اتها 

 .ي اللغةوه� أول م� وضع ال	`ل`ات ف. وهي في ��اب م� إث��� وثالث�� مف�دة, ح��اتها 

&الف�ح ماء , أق�� ع� ال�ع�V , ...فقلh Nا ذا الغ	�, ولg5 ع��� غ	�...إن دم�عي غ	� : "وم�ها
 "ش�pا ولh n.�ب...والno شmc ما درl , وال��k حق� س��ا ...ك`�ا

 .ال�جل ال�u لh n.�ب األم�ر: الُغْ	�ُ , الUق� في ال��ر : الِغْ	�ُ , ال	اء الk`�� : الًغْ	�ُ 

"5wامق�ل�ا أل	Uَام ...ار ال	Uِي ح�ى ال���zام, ی�	Uُا إب� الh lِب ...أما ت��w �م lما في اله� ,
 " &اإلسn ال &اللقVِ ... والno شmٌc ُی�wu , وال��k م�ٌت hُق�ُر ...&الف�ح ��w یه�ر

 إسn شmc: الUُ	ام, ال	�ت : الUِ	ام, ال��A ال	ع�وف : الUَ	ام

والع�� ت��� , ی�اك قل8ي وIن غ�N8 ع� &��� ...�| معيإن ��Nَ ل�N معي فالu�� م: "وم� شع�ه
 ".و�اw� القلV ال chل� م� ال�~�...َم� ته�l وتفق�ه

شاع� وأدیV , قائ� ��اسي في زم� ال	أم�ن وال	ع��n (و�ان ق�Aب معلn أوالد أبي دلف الع.لي 
 )وجامعه في سام�اء, وعالn &��اعة الغ�اء 

 إب�ا�n5 ب� س5ّار ال�ّ~ام, ی�نg ب� حV�8 , `قفي ��5ى ب� ع	� ال, س��8-ه : أساتuته

أب� , أب� القاسn ال	هل8ي , ال.اح� , أب� جعف� دمحم ب� حV�8 ال�غ�اد� , hعق�ب ب� ال�N�z : تالمuته
 .ع�8هللا دمحم ب� ال.هn ال�ّ	�� ال�غ�اد�

أبو علي دمحم بن المستنير بن  
من كبار أئمة  , أحمد البصري  

. اللغة في عصره
توفي في بغداد في زمن  

وتأريخ  , هجرية  ) 206(المأمون  
ميالده غير موثق

إلى    سمي قطرب ألنه كان يدلج
وإذا خرج رآه عند بابه  , سيبويه  

[ ما أنت  : فقـال, غدوة وعشية  
.إال قطرب ليل

مثلثات قطرب دراسة لغوية  
داللية للمفردات التي تتفق في  
البناء الصرفي من حيث ترتيب  
, الحروف وتختلف حركاتها  

وسميت مثلثات ألنها  تجمع كل  
ثالث كلمات في مجموعة تتغير  

تها  معانيها حسب حركا

إن كنَت لست معي  : "من شعره
يراك قـلبي  ...فـالذكر منك معي

والعين  , وإن غيبت عن بصري  
تبصر َمن تهوى  

وباطن القـلب ال يخلو  ...وتفقده
من النظر

هذا جهبذ من أعالم العربية  
الذين أسسوا لمنطلقـاتها النحوية  

التي أرست دعائم  , والبالغية  
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أرسN دعائn م���تها ال�ي , وهuا جهu8 م� أعالم الع��5ة الuی� أس��ا ل	�Aلقاتها ال��U-ة وال�ال�5ة 
  .واألمة ول�دة واع�ة &أم`اله ول� ت.ف أرحام أمة الoاد, ال	~ف�ة ع�8 األج5ال 

, مسيرتها المظفرة عبر األجيال  
مة ولودة واعدة بأمثاله ولن  واأل

تجف أرحام أمة الضاد

  !!رَّدـــــــــــــــــــــــــالُمبَ 
 

ول� , ه.�-ة ) 286-210(, أب� ال��اس ال	لقV &الُ	�8ََّد, دمحم ب� ی�-� ب� ع�8 األك�8 ال`	الي األزد� 
 .إمام الع��5ة واألدب واألخ�ار, في ال���ة وت�فى في &غ�اد 

د  N8 لل1Uال	`: ال	�8َّ

 :م��فاته

ما إتف1 لف~ه وIخ�لف مع�اه في , ال�عاز� وال	�اثي , ال	ق�Vo , ال	u�� وال	RنT , الفاضل , الkامل 
 .وغ��ها,  ش�ح الم5ة الع�ب , الق�آن ال	.�� 

وIن غلN8 عل5ه العل�م ال�ال�5ة وال��U-ة وال�ق�hة لغ��ته ال�Cی�ة , عالn ت��عN معارفه وتCعN8 عل�مه 
 .��ه الع��5ةعلى ق�م

, ال.اح� , أب� ع`	ان &�z ب� دمحم ب� ع`	ان ال	ازني , أب� ع	� صالح ب� إسUاق ال.�مي : أساتuته
 .وال��ز� , أبي حاتn ال�.��اني 

 .وغ��هn �`��ون , إب� ال	ع�� , إب� ال��اج , نف�A-ه , ال��لي , ال�جاج : تالمuته

 :قال�ا �5ه

 "كان عال	ا م�ث�قا في ال�واhة"

 "ثقة ث�8ا �5	ا ی�قلهكان "

 "وIل5ه إن�هى عل	اؤها &ع� ال.�مي وال	ازني, كان إمام الع��5ة وش5خ أهل ال��U ب�غ�اد "

"�cف� والف�احة وج�دة الU`�ة ال�كان &ارعا في األدب و" 

وما Chع��n أنَّها إذا جاءت ال "ح�o إلى سام�اء لnzU5 ب�� ال	���ل والف�ح ب� خاقان في ق�اءة 
 109:األنعام" یRم��ن 

 .أنَّها, فkان ج�ا&ه أن أك`� ال�اس hق�ؤنها &الف�ح 

 :م� شع�ه

"Nاوعwا ...فإن تُ| ل�لى ق� جف��ي و&uّkنف�ا عل�ها , على ص�م ح8لي م� وشى وت Nلق� &اع
 .وله شع� في ال	�hح وال�ثاء, " وقل�ا عoا ف�ها الV�8U ال	قّ��ا...ش�5قةً 

Vع�وف ب`عل	ى ال�Uh �ب �	وم� م�اوئ5ه أب� ��اس أح.  

دمحم بن يزيد بن عبد األكبر  
أبو العباس  , الثمالي األزدي  

) 286- 210(, الملقب بالُمَبرَّد
ولد في البصرة وتوفى  , هجرية  

إمام العربية  , في بغداد  
دب واألخبارواأل

عالم تنوعت معارفه وتشعبت  
وإن غلبت عليه العلوم  , علومه  

البالغية والنحوية والنقدية  
لغيرته الشديدة على قوميته  
العربية

:قـالوا فيه
"كان عالما موثوقـا في الرواية"

"كان ثقة ثبتا فيما ينقـله"
كان إمام العربية وشيخ أهل  "

وإليه إنتهى  , النحو ببغداد  
"ها بعد الجرمي والمازنيعلماؤ 

كان بارعا في األدب وكثرة  "
الحفظ والفصاحة وجودة الخط

:من شعره
فـإن تُك ليلى قد جفتني  "

على صرم حبلي من  ...وطاوعت
لقد باعت نفسا  , وشى وتكذّبا  
وقـلبا عضا فيها  ...عليها شفيقةً 

الحبيب المقرّبا

  !!وارـــــــــــــــــــــالدَّخْ 
 

ْخ�ار مهuب ال� ول� في , ه.�-ة ) 628 -  565(ی� ع�8 ال�ح	� ب� علي ب� حام� ال	ع�وف &ال�َّ
 1Cالْ��, دمU� ��8�8w ان أب�ه وأخ�ه�و. 

مهذب الدين عبد الرحمن بن  
علي بن حامد المعروف  

) 628 -  565(بالدَّْخوار  
وكان  , ولد في دمشق  , هجرية  
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 :أساتuته

 .علي ب� ال	�Aان, علي ف�c ال�ی� ال	اردی�ي , ع�8 الل�5A ال�غ�اد� , علي رضي ال�ی� ال�ح8ي 

 :تالم�uه

 .م�ف1 ال�ی� ع�8 ال�الم, ش	g ال�ی� الkلي , �ی� الUاف~ي ز-� ال, إب� ال��g5 , إب� أبي أص��عة 

 :مRلفاته

 VAاو� في الUاب ال��مقالة في اإلس�ف�اغ , إخ��ار  , VAال.���ة في ال , VAتعال�1 وم�ائل في ال
ش�ح تق�مة ال	ع�فة إل&ق�ا�  , ال�د على ش�ح إب� أبي صادق ل	�ائل ح��� , ش�zك 58wة وردود أج���ها , 
 ,���cوغ��ها, األغاني لألصفهاني  م. 

وأوقف داره , فأنCأ م�رسة في دم1C لها دورها في تعل5	ه , و�ان شغ�فا &��اعة الVA وتعل5	ه 
 .وُ-قال إنها �انN م� أوسع ال	�ارس ال58Aة  في ع��ها, لkي ��hف�� م�ها الAالب  , وخ�انة ���ه لها 

وع�� رئ�5ا أل�wاء دم1C , .اه وال��N ال�اسع ونال العAاhا وال, وIت�ل &أم�اء دم1C األی����� 
 .ح�ى وفاته

 1Aما ی�-� ال�ع��8 , ت�فى &إنف.ار دم�� في دماغه م�عه ال� nله V�z-ه وuى ی��اصل مع تالم�oوم
 1Aی��ك ذر-ة, ع�ه دون ال� nودف� على سفح ج8ل قاس��ن ول. 

وق� ت�جn إرادته ب�أس�5ه , لVA ال�خ�ار �ان م� wالئع أساتuة الVA ال�اع�� إلى إنCاء م�رسة ل
 .ال�ي أوقف لها ض5اعا وخ�m أم�اال لل�ارس�� ف�ها, لل	�رسة ال~58ة ال�خ�ار-ة 

 .وه� م� ال�ابه�� ال�ا&غ�� الuی� أله	�ا أ�wاء &ارع�� �إب� ال��g5 مC�zف ال�ورة ال�م�-ة

األمة ف�ها جهابuة حoارات ف, و�هuا ق�م م`ال ع� إرادة األمة ال	�Aلعة للعAاءات األص�لة ال�ائ�ة 
  .ومعارف ال ی��ه�ن 

أبوه وأخوه طبيبين كحالْين

كان شغوفـا بصناعة الطب  
فـأنشأ مدرسة في  , وتعليمه  

, دمشق لها دورها في تعليمه  
, خزانة كتبه لها  وأوقف داره و 

لكي يستفيد منها الطالب  

توفى بإنفجار دموي في دماغه  
ومضى يتواصل مع  , منعه النطق  

تالميذه ويكتب لهم ما يريد  
, التعبير عنه دون النطق  

ودفن على سفح جبل قـاسيون  
ولم يترك ذرية

هو من النابهين النابغين الذين  
ألهموا أطباء بارعين كإبن  

لدورة  النفيس مكتشف ا
الدموية

قدم مثال عن إرادة األمة  
المتطلعة للعطاءات األصيلة  

فـاألمة فيها جهابذة  , الرائدة  
حضارات ومعارف ال ينتهون

:إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow11-080321.pdf    
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 )التاسعاالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
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