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 الملخص 
ق( املخطوطة كاملطبوعة/ دراسة ببليوغرافية" سلطت الضوء على ٕٜٖلبحث "مؤلفات ابن جين املوصلي )تيف هذا ا     

حياة ابن جين كتراثػ  الػذم كصػل إلي ػاد كوػز أكجػيت ا ػزتث يف الن رتػت عػن حياتػ د يف حػؤ اسنه ػيت مؤلفاتػ  مػا بػؤ 
أك نهوالت ع  د كاملطبوع الذم ُحهَِّق أك ُنِشَرد م نمزان  املخطوطة م ها الذم مل حيهقد كاملفهود الذم مل ت ل م   إال امس 

 يف ذلك على امل ادر الهزدية اليت ترمجت  ياة ابن جيند ككنب الفهارس اليت ثَػبََّنت مؤلفات .
 ( ُمَؤلََّفان موزعةن على األوساـ الثالثة.ٕٚكمن املهم اإلشارة اىل عزد املؤلفات بأوسامها الثالثة فهز بلغ )     

Abstract: 
       In this research titled "Unpublished and Published Writings of Ibn Jinni from 
Mosul (Died:392 A.H): A bibliographic Study", I threw light on Ibn Jinni's own 
life and his heritage which has come down to us. I also gave a brief account of 
his own life and followed up his unrevised writings and lost writings which have 
not reached us except names or some extracts from them. Moreover, I verified 
his revised or published writings by drawing up on old sources in which have 
written information on Ibn Jinni own life and the historical reference books 
which have made mention of Ibn Jinni's writings. 
       It's an important to mention that his published and unpublished writings are 
up to (72) and divided into three categories. 

 تمهيد :
زف مػػػن ال احيػػػة النارخييػػػة كا ضػػػارتة مػػػن اػػػالؿ إسػػػهامات علمايهػػػا يف  ػػػاؿ الػػػ اث الف ػػػرم تنجسػػػز أ يػػػة املػػػ

كاإلنساين ب ورة عامة د كليست املوصل بب يزة عن هذا الوصػت د فهػز أذمبػت عشػرات ال لمػاء يف  ػاالت ال لػم كافػة د 
 أمجع . تركوا أثرهم يف الب اء الثهايف كا ضارم على ص يز ال امل اإلسالمي كال امل

كت اكلت يف هذا البحث أحز أهم ال لماء الذتن أذمبنهم مزت ة املوصل د ذل ػم هػو أبػو الفػنم عثمػاف بػن جػيند 
اللغوم ال ريب املسػلم الػذم فػرض نفسػ  مػن اػالؿ تراثػ  الثػر يف ازمػة اللغػة كالثهافػة ال ربيػة اإلسػالمية د مػن أيمػة األد  

عامػػان . ككػػاف أبػػوا دملوكػػان ركميػػان لسػػليماف بػػن فهػػز األزدم  ٘ٙزادد عػػن رمػػو كال حػػود كلػػ  شػػ ر. كلػػز باملوصػػلد كتػػويف ببغػػ
هػ( ٖٚٚتلهى ال لم على كثري من علماء ال ربية يف ع راد يف مهزمنهم أبو علي الفارسي ال حومد املنوىف س ة ) املوصلي.

ـ( يف بغػزاد. ٕٓٓٔهػػ/ٕٜٖمػن صػفر سػ ة )الذم كاف ل  أثر كبري يف حيات  ال لمية كالثهافيةد ُتويفِّ ابن جػين تػـو اعم ػة 
( 6ٗ٘ٛ٘ٔد صٖٜٜٔ( ك)تػػػػػػػػػاووتد 6ٖٕٔ٘ٓد صٕٕٓٓ( ك)اخلطيػػػػػػػػب البغػػػػػػػػزادمد 6ٕٔٛٙد صٜٕٓٓ)ال ػػػػػػػػز د 

 (6ٕٕٖٔ( ك)السيوطيد د تد ص6ٜٖٔٔٔد صٕٓٓٓ( ك)ال فزمد 6ٕٖٖ٘د صٕٜٛٔك)الهفطي6 
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أك املخطػػوط الػػذم مل تالمػػل أنامػػل كيف هػػذا البحػػث َجلَّيػػُت عػػن تػػراث ابػػن جػػين املطبػػوع ا هػػق م ػػ  كامل شػػور 
 ا ههؤ أكراو  اىل حز اآلف . 

أهم ما كصل ا من امل ادر اليت ترمجت البن جين كركت م  فات  كنا  "م جم األدباء" لياووت ا مػوم الػذم 
م اهلل الػّرنن انفرد يف ذكر إجازة ابن جين بركاتة م  فات  ككنب . واؿ تاووت ا موم6 كنب ابن جين إجازة مبا صورت  )بسػ

أف تركم عين م  فايت ككنيب دما صحح   -أداـ اهلل عيا -الّرحيم6 وز أجيت للشيخ أيب عبز اهلل ا سؤ بن أنز بن ن ر
ع زا م ها كنايب املوسـو   "اخل ايص"  كحجم   -أتز اهلل عيا  -كضبط  علي  أبو أنز عبز السالـ بن ا سؤ الب رم

يف تفسػري أشػ ار هػذتل  دمػا أغفلػ  أبػو سػ يز ا سػن بػن ا سػؤ السػ رم" كحجمػ   ػل مايػة ألت كروة. ككنايب "النماـ 
كروػة بػل تيتػػز علػى ذلػػك. ككنػايب يف "سػػّر ال ػ اعة" كهػػو سػت مايػة كروػػة. ككنػايب يف "تفسػػري ت ػرتت أيب عثمػػاف ب ػر بػػن 

ماسة كاشنهاؽ أمساء ش رايها" كمهزارا حممز بن بهية املازين" كحجم   ل ماية كروة. ككنايب يف "شرح مسنغلق أبيات ا 
 ل ماية كروة. ككنايب يف "شرح امله ور كاملمزكد عن ت هو  بن إسحاؽ الس يت" كحجم  أربػع مايػة كروػة. ككنػايب يف 
"ت اوب ال ربية كأطػرؼ بػ " كحجمػ  ماينػا كروػة. ككنػايب يف "تفسػري دتػواف املن ػيب ال بػري" كهػو ألػت كروػة كنيػت. ككنػايب يف 

سػػري م ػػاين هػػذا الػػزتواف" كحجمػػ  مايػػة كروػػة ك سػػوف كروػػة. ككنػػايب "اللمػػع يف ال ربيػػة" كاف كػػاف لطيفػػا. ككػػذلك كنػػايب "تف
"خمن ر الن رتت" على إمجاع . ككنايب "خمن ر ال ركض كالهوايف " . ككنا  "األلفاظ املهموزة". ككنػايب يف "اسػم املف ػوؿ 

 ػػػاا" كهػػػو "املهنضػػػب". كمػػػا بػػػزأت ب ملػػػ  مػػػن كنػػػا  "تفسػػػري املػػػذكر كاملؤنػػػث امل نػػػل ال ػػػؤ مػػػن الثالثػػػي علػػػى إعرابػػػ  يف م 
لي هو " أتضان أعاف اهلل على إمتامػ . ككنػا  مػا اػرج عػين مػن تأتيػز النػذكرة عػن الشػيخ أيب علػي أداـ اهلل عػيا. ككنػايب يف 

كروػة. ككنػايب "ال ػوادر املمن ػة يف "ا اسن يف ال ربية" كإف كاف مػا جػرل أزاؿ تػزم ع ػ  حػ  شػذَّ ع هػا كمهػزارا سػت مايػة 
ال ربية" كحجم  ألػت كروػةد كوػز شػّذ أتضػان أصػل  عػين فػكف كو ػا كال ػا أك شػيء م همػا فهػو الحػق مبػا أجػيت ركاتنػ  ه ػا. 
ككنا  "ما أحضرني  اخلاطر من املسايل امل ثورة دما أمللن  أك ح ل يف آار ت اليهي عن نفسي" كغػري ذلػك دمػا هػذا حالػ  

ذلك عين أمجع إذا صّم ع زا كأنل بنثهيفػ  كتسػزتزاد كمػا صػم ع ػزا أتػزا اهلل مػن مجيػع  -فلريك ػ أداـ اهلل عيا  كصورت .
ركاتايت دما مس ن  من شيواي رنهم اهلل كورأت  عليهم بال راؽ كاملوصل كالشاـ كغري هذا البالد اليت أتينها كأومت هبا مباركان 

عثمػػاف بػن جػػين بيػزا حامػػزا هلل سػبحان  يف آاػػر مجػادل اآلاػػرة مػن سػػ ة أربػع ك ػػانؤ  لػ  فيػ  م فوعػػان بػ  بػػكذف اهلل( ككنػب
 (  ٜٜ٘ٔ-6ٜٗٚ٘ٔد صٖٜٜٔكثالث ماية. )تاووتد 

كفيمػػا خيػػص مسػػألة إشػػارة ال ػػز  إىل ترمجػػة ابػػن جػػيند كإرثػػ  الػػذم تركػػ د فهػػز بػػّؤ الػػزكنور أديػػن فػػؤاد سػػيز هػػذا 
هرسػػت ال ػز د إذ وػػاؿ6 )) مل ت مػػل ال ػػز  ترمجػػة ابػن جػػين ألنػػ  تُػػويفِّ ب ػػزما ألَّػػت املسػألةد كأزاح اللػػبل ع هػػا يف  هيهػػ  لف

ـ(د كمل تػػذكر لػػ  سػػول كنػػا  كاحػػز هػػو "الَفْسػػر"د كعلػػى ٕٓٓٔ-ٜٚٛق/ٕٜٖ-ٖٚٚال ػػز  كنابػػ  عمػػل عشػػرة سػػ ة )
عليػ  ُنسػخة بػارتل كالػيت  ذلك فجميع البيانات الواردة يف هذا ال مجة ليست لل ز  ككردت فهط يف الفرع الذم اعنمزت

أُْرِجُ َها اىل زتادات الوزتر أيب الهاسم بن املغريبد مث أضاؼ شخص يف ف ة الحهة كعط خُمَاِلت ع اكتن أارل على هامش 
 ( 6ٕٙٛ هامش ٔد صُٜٕٓٓنسخة األصل ((. )ال ز د 
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 م مبا تأيت6كوز سبهين إىل حبث جهود ابن جين كدراسن  عزد من الزارسؤد كدي ن إجياز ذكره
الػزكنور أسػػ ز حممػػز طلػػل يف كنابػػ  "أبػػو الفػػنم ابػػن جػين كأثػػرا يف اللغػػة ال ربيػػةد ع ػػراد م اننػػ  ال لميػػةد آثػػارا" كوػػز  -ٔ

اعنمػػز يف هػػذا ال نػػا  مػػ ه، اإلح ػػاءد ككصػػت كػػل أثػػر أكردا مػػن آثػػار  ابػػن جػػين مػػن حيػػث املضػػموفد فضػػالن عػػن 
بياف كوف األثر الزاؿ خمطوطان أـ طبع كُحهَِّق أك ُنِشػر. كبلػغ عػزد اآلثػار  امل ادر اليت ذكرت ذلك املَؤلَّت أك األثر مع

 ( كاحزان ك سؤ أثراند ما بؤ املخطوطد كاملطبوعد كاملفهود.ٔ٘اليت ذكرها )
الزكنور فاضل صاحل السامرايي يف كناب  "ابن جين ال حوم" كوز اشنمل ال نا  على دراسٍة كافيػٍة ت اكلػت ثهافػة ابػن  -ٕ

كشػػيوا  كع ػػراد كتالميػػذا بشػػ ل موسػػعد كملػػا كػػاف ع ػػواف ال نػػا  "ابػػن جػػين ال حػػوم" فهػػز حػػاكؿ املؤلػػت جػػيند 
اسنه اء مؤلفات ابن جين مجي هاد ألف مذهب  ال حوم مل ت ْن موجودان يف كنا  كاحزد بل مبثوثان يف عزة مؤّلفػات 

ّلفات مع بياٍف موجٍي جزان عن كل مَؤلَّت من حيث البن جيند كلغريا أتضاند كاعنمز السامرايي يف إتراد ثبت لنلك املؤ 
 كركد ذكرا يف الفهارس الهزديةد كإف كاف خمطوطاند أك مطبوعاند أك مفهودان.

الػزكنور غ ػيم غػال الي ب ػػاكم يف كنابػ  "أضػواء علػػى آثػار ابػن جػػين يف اللغػةد اآلثػار املخطوطػػةد كاملفهػودة" مػن اػػالؿ  -ٖ
مضمون  كم هج د فهز حاكؿ املؤلت أف تسنهي آثار ابن جين سواء إف كانت ال  نظرنا يف ع واف ال نا  ننوصل اىل

تػػياؿ خمطوطػػة اىل كوػػت املؤلػػتد أك مطبوعػػةد أك الػػيت ُفِهػػزت. ككػػاف كنابػػ  يف ف ػػلؤد ُسػػبها بنمهيػػزد كمػػا تهمػػين هػػو 
ا الف ػل األكؿ فهػز ذكػر م ه، املؤلت يف إتراد مؤلفات ابن جيند فهز  زث عن املطبوع م ها بكجياز يف النمهيزد أم

في  آثارا املخطوطة من حيث الفهارس اليت أكردهتا كم اف كجودها يف م نبات ال املد كيف الف ػل الثػاين  ػزث عػن 
آثارا املفهودة اليت كصلت إلي ا أمساؤها فهطد كتَػَنبّػَ ها من اػالؿ مػا نُِهػَل م هػا يف امل ػادر املخنلفػةد فضػالن عػن كنػب 

 هْتا.ال اجم اليت ذََكرَ 
أما البحػث فهػز أاػذ علػى عاتهػ  ال ظػر يف مػا ذكػرا الزارسػوف وبػُلد فهػز كجػزت مػ هم مػن أكرد لل نػا  الواحػز          

ع وانؤ خمنلفؤد حيث واؿ السامرايي يف حزتث  عن كنا  "إعرا  ا ماسة"6 ))هو موجود خمطوط ب  واف "إعرا  أبيات 
اػر البػن جػين ب  ػواف " الن بيػ ". يف حػؤ أتمػا  كنػا  كاحػزد ُنِشػَر ب  ػواف ما اسن  ب من ا ماسة"((د مث ذكر كنا  آ

ـ . كعلى ال  ل من ذلك مػ هم مػن ٜٕٓٓ"الن بي  على شرح مش الت ا ماسة" بنحهيق حسن حممود ه زاكمد س ة 
ذكػر نشػرة "عهػود ا"مػي" الط بؤ ع وانؤ كعّز ا كنابان كاحزان أك رسػالةن كاحػزةند كمػا ذهػب إىل ذلػك غ ػيم الي ب ػاكم يف 

على أتػا " األلفػاظ املهمػوزة" يف حػؤ أتمػا باألصػل ع وانػاف م ف ػالفد كُنِشػرا ب نػا  كاحػز ب  ػواف "رسػالنؤ البػن جػين 
 ـد بنحهيق مازف املبارؾ.ٜٛٛٔاأللفاظ املهموزة كعهود ا"مي"د ُنِشَر س ة 

يهاد فاسنزرؾ البحث علي د مثل كنا  "ا"اءات يف كنا  كم هم من أغفل مؤلفات أارل البن جين أك مل تنوصل إل     
 اهلل"د كرد ع زنا يف مؤلفات ابن جين املطبوعة.

كم هم من أشار اىل ب ض تراث ابن جين على أن  خمطوطد كل  ػ  ُنِشػَر فيمػا ب ػزد كوػز بػّؤ البحػث ذلػك مػن اػالؿ      
 اح اي  مع املؤلفات املطبوعة.
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م ػػطلحي الركاتػػة كال سػػخد إذ أكرد "ركاتػػة دتػػواف أيب األسػػود" علػػى أنػػ  ركاتػػة ابػػن جػػيند ككػػذلك مػػ هم مػػن الػػط بػػؤ     
كل ػػن مػػا وػػاـ بػػ  ابػػن جػػين هػػو نسػػخ الػػزتواف مػػع ب ػػض الن ليهػػات الػػيت أضػػافها عليػػ د كم لػػـو أف بػػؤ أيب األسػػود الػػزؤ د 

مفهػػػـو الركاتػػػة خينلػػػت عػػػن ال سػػػخ ع ػػػز قد مػػػّزة طوتلػػػةد فضػػػالن عػػػن أفَّ ٕٜٖقد كابػػػن جػػػيند املنػػػوىف سػػػ ة ٜٙاملنػػػوىف سػػػ ة 
 ا ههؤ.

كه اؾ ثالثة كنب أَْكَرْدهُتا البن جين6 "امله ور كاملمزكد" يف مؤلفات  املفهودةد ذكرها ل  الهفطػي يف "إنبػاا الػركاة"د كابػن    
لفات  املفهودة أتضاند ال اف يف "كفيات األعياف"د كالذهيب يف "تارتخ اإلسالـ"د ك"شرح امله ور كاملمزكد للفارسي" يف مؤ 

 ذكرا حاجي اليفة يف "كشت الظ وف"د ك"شرح امله ور كاملمزكد البن الس يت" يف مؤلفات  املخطوطة.
كل ل البحث ترجم أتا كنا  كاحز هو "شرح امله ور كاملمزكد البن الس يت"د كما تؤكز ذلك أف ابن جين ذكرا يف     

مػػا ذُكِػػَر يف ايانػػة الػػ اث الػػيت أصػػزرها مركػػي امللػػك في ػػل علػػى أتػػا خمطوطػػة  إجازتػػ  الػػيت أكردهػػا تػػاووت ا مػػومد ككػػذلك
 ُفهرَِست يف هذا اخليانة.

كب ز ذلك زملص اىل الهوؿ6 ما كرد يف إجازة ابن جين بركاتة مؤلفات  الػيت كصػلت إلي ػا عػن طرتػق تػاووت ا مػوم يف       
نهلت م هاد ككذلك مػا ذكػرا ابػن جػين يف مؤلفاتػ د كهػو تشػري اىل كناب  "م جم األدباء"د كامل ادر اليت ذكرت مؤلفات د ك 

ُؽ ب ضها ب ضاند كماعزا ذلك مش وؾ يف نسبن  البن جين.         تآليف د أك ت هل م ها؛ ألف مؤلفات املؤلت الواحز ُتَ زِّ
ابن جين املخطػوطد كالػيت عػّز م هػا كأاريان البز من الن بي  إىل ما ذكرا الزكنور غ يم غال الي ب اكم يف حزتث  عن آثار     

"شػػرح امل لهػػات"د وػػاؿ6 ))"شػػرح امل لهػػات" نهػػالن عػػن مػػا كنبػػ  اخلاوػػاين يف  لػػة األوػػالـ ال راويػػة6 نسػػخن  اخلطيػػة يف م نبػػة  
((. كب ز الوصوؿ اىل امل نبة كالبحث اتضم أنػ  ال توجػز يف امل نبػة مػا ٖٙكاشت الغطاء بال جت األشرؼد بروم حفظ 

د ٖٙد يف حؤ أف املخطوطة بروم حفظ ٖٚٔٔلهات سول خمطوطة "شرح اله ايز السبع" لليكزيند بروم حفظ خيص امل 
 هي يف الفه .                                                  

 كب ز هذا النمهيز املوجي وسمت البحث على ثالثة حماكر من حيث املنت فهز جاءت على كفق اآليت6    
 6 تضمن جردان عرب إح اء مؤلفات ابن جين املطبوعة م ها مع ذكر نشراهتا.ولالمحور األ

6 تضمن ا زتث عن مؤلفات ابن جػين املخطوطػة م هػا مػع ذكػر م ػاف كجػود نسػخها اخلطيػة يف م نبػات المحور الثاني
 ال امل     املخنلفة.

ل ثور عليها من االؿ فهارس املخطوطات اليت 6 تضمن ا زتث عن مؤلفات ابن جين املفهودة د كحماكلة االمحور الثالث
 اسنه ت أعزادها كع اكت هاد أك نهوالت املؤلفؤ م ها.

 المحور األول
 مؤلفاتو المطبوعة

 ( كناباند كهي6ٜٕكب ز حزتث ا يف ال فحات السابهة عن ابن جيند البز من عمل مسرٍد ملؤلفات  املطبوعةد كوز بلغت )
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 لى ِسَياِق ُحُرْوِف الُمْعَجم:األَْلَفاُظ الَمْهُموزَِة عَ  -ٔ
  ـ.ٜ٘ٗٔ هيق صالح الزتن امل جزد مطب ة ال ويد دمشقد 
  ـ.ٜٚٛٔ هيق عبز الباوي اخليرجيد م نبة دار الوفاءد جزةد 
  اظ )َنْشَرتُػَها ِبِ  َواِف "رَِسالََناِف الْبِن ِجيّن األلفَ  ـ.ٜٛٛٔ هيق مازف املبارؾد الطب ة األكىلد دار الف رد دمشقد

ْهُمْوَزة َكُعُهود ا"َْمِي"( 
َ
 امل

 التَّْصرِْيف الُمُلوِْكي:   -ٕ
 ( ب  اتة غود فرتزكس هوبرغG.Hoberg   د ليبسكد برككهاكس د)ٔٛٛ٘.ـ 
  ـ.ٖٜٔٔب  اتة حممز س يز ال  ساف ا مومد مطب ة النمزفد م رد 
  ـ.ٕٜٗٔ هيق كجي  فارس ال ياليند مطب ة النمزفد م رد 
  ـ. ٜٓٚٔال  ساف كحميي الزتن اعراحد دار امل ارؼد الهاهرةد  هيق حممز س يز 

 تَ ْفِسيُر أَبْ َيات الَمَعاِني ِفي ِشْعِر الُمتَ َنبِّي: -ٖ
 ـ.ٕٚٓٓ هيق عبزال يتي ناصر املانعد مركي امللك في ل للبحوث كالزراسات اإلسالميةد الرتاضد  •
 .ـ ٕٓٔٓ هيق رضا رجبد الطب ة األكىلد دار رنزد دمشقد  •

 (ٙٔ)"تفسري أبيات امل اين يف ش ر املن يب" = "الفنم الوهيب على مش الت املن يب" تأيت  ت روم   
 تَ ْفِسيُر ُأرُجْوزَة أَِبي نُ َواس ِفي تَ ْقرِْيِض الَفْضل بن الرَّبِْيع:  -ٗ
   ـ.ٜٙٙٔ هيق حممز هبجة األثرمد  مع اللغة ال ربيةد املطب ة ا"امشيةد دمشقد 

ِري: التََّمام فِ   -٘ كَّ ا َأْغَفَلُو السَّ  ي تَ ْفِسْيِر َأْشَعار ُىَذْيل ِممَّ
  ـ.ٕٜٙٔ هيق أنز مطلو  كازجية ا زتثي كأنز ناجي الهيسيد مطب ة ال ايند بغزادد 

ْنِبيو َعَلى َشْرِح ُمْشِكاَلت الَحَماَسة:   -ٙ  الت َّ
  ـ.ٜٕٓٓد الطب ة األكىلد  هيق حسن حممود ه زاكمد كزارة األكواؼ كالشؤكف اإلسالميةد ال وتت 

 َثاَلُث َرَساِئل ِِلْبِن ِجّني:  -ٚ
   ـ. الرسايل هي6ٖٕٜٔ هيق كجي  فارس ال ياليند الهاهرةد امل نية ال ربيةد 
املهنضب من كالـ ال ر . )نشر م فردا ب  ػواف "املهنضػب يف اسػم املف ػوؿ مػن الثالثػي امل نػل ال ػؤ" تػأيت  ػت  .ٔ

 (ٕ٘روم 
 ب.ما حيناج إلي  ال ات .ٕ
عهػػود ا"مػػي كاػػواص أمثلػػة الف ػػل. )ُنِشػػَرت أتضػػان مػػع "األلفػػاظ املهمػػوزة" ب  ػػواف "رسػػالناف البػػن جػػين األلفػػاظ  .ٖ

 املهموزة كعهود ا"مي"(
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 الَخَصاِئص:  -ٛ
  ـ.ٖٜٔٔمطب ة ا"الؿد الهاهرةد 
  ـ.ٜٗٔٔدار ال نب ال ربيةد الهاهرةد 
  ـ. ) ثالثة أجياء ( ٜٙ٘ٔ –ـ ٕٜ٘ٔ هيق حممز علي ال جارد دار ال نب امل رتةد الهاهرةد 
  .أعادت نشرا دار ا"زلد بريكتد عن طب ة الهاهرة بنحهيق حممز علي ال جار 

َؤِلي:   -ٜ  ُنِسخ من نسخة عط ابن جين كل  عليها ب ض الشركح كاإلتضاحات. ِديْ َوان أَِبي اأَلْسَود الدُّ
  ـ.ٜٗٚٔ هيق حممز حسن آؿ تاسؤد دار ال نب اعزتزةد بريكتد 

 ُنِسخ من نسخة عط ابن جين مشركحان.  ِديْ َوان َشْيخ األَبَاِطح أَِبي طَاِلب: -ٓٔ
  د مطب ة ا يزرتةد ال جتد  ـ.ٖٜٙٔصحح  كعلق علي  السيز حممز صادؽ آؿ حبر ال لـو
 ِسّر ِصَناَعة اإلعَراب: -ٔٔ
  األكؿ ت نهػػي بػػآار ـ. )اعػػيء ٜٗ٘ٔ هيػػق م ػػطفى السػػها كآاػػركف د مطب ػػة م ػػطفى البػػايب ا لػػيبد الهػػاهرةد

 حرؼ ال اؼ (
  ـ. ) ال نا  كامال يف جيأتن ( ٜ٘ٛٔ هيق حسن ه زاكمد دار الهلمد دمشقد 
 الَعُرْوض: -ٕٔ
  ـ. ٕٜٚٔ هيق حسن شاذ  فرهودد بريكتد مطابع دار الهلمد 
  ـ.ٜٚٛٔ هيق أنز فوزم ا"يبد ال وتتد دار الهلمد مطابع الوزاف ال امليةد 
 ي النَّْحو:ُعُقْود اللَُّمع فِ -ٖٔ
  ـ. ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ هيق حسن شاذ  فرهودد  لة كلية اآلدا د جام ة الرتاضد اجمللز اخلاملد 

 ُعُقْود الَهْمز: -ٗٔ
  ـ. )ُنِشػػػػَرت مػػػػع "األلفػػػاظ املهمػػػػوزة" سػػػػبقد ٜٛٛٔ هيػػػق مػػػػازف املبػػػارؾ د دار الف ػػػػرد دمشػػػػقد الطب ػػػة األكىلد

 ككذلك مع "ثالث رسايل البن جين" سبق(
 ْثِنَية: ِعَلل التَ -٘ٔ
  هيػػػق عبػػػػز الهػػػػادر املهػػػػريمد  لػػػػة حوليػػػػات اعام ػػػة النونسػػػػيةد كليػػػػة اآلدا  كال لػػػػـو اإلنسػػػػانيةد ال ػػػػزد الثػػػػايند 

 ـ.ٜ٘ٙٔ
  ـ. ٕٜٜٔ هيق صبيم النميميد م نبة الثهافة الزت يةد الهاهرةد 

 (: ب املن يبالشرح ال غري لزتواف أيب الطيالَفْتح الَوْىِبي َعَلى ُمْشِكاَلت الُمتَ َنبِّي )-ٙٔ
  ـ.ٖٜٚٔ هيق حمسن غّياضد كزارة اإلعالـ/ مطب ة اعمهورتةد بغزادد 
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 (: الشرح ال بري لزتواف أيب الطيب املن يبالَفْسر )-ٚٔ
  ـ. )اعػػػيء ٜٓٚٔبغػػزادد  )اعػػيء األكؿ(  هيػػق صػػفاء الوصػػػيد كزارة الثهافػػة كالف ػػوفد دار اعمهورتػػػة للطباعػػةد

 ـ. ٜٛٚٔبغزادد  الثهافة كالف وفد مطب ة الش بدالثاين( الطب ة األكىلد كزارة 
  ـ.ٕٗٓٓ هيق رضا رجبد دار الي ابيعد دمشقد 

 اللَُّمع ِفي الَعَربِيَّة: -ٛٔ
  ـ. ٜٜٚٔ هيق حسؤ حممز شرؼد الطب ة األكىلد م نبة عامل ال نبد الهاهرةد 
  .هيق فايي فارسد دار ال نب الثهافيةد ال وتت  
 ـ. ٕٜٛٔال ايند بغزادد   هيق حامز املؤمند مطب ة 

 الُمْبِهج ِفي تَ ْفِسير َأْسَماء ُشَعَراء ِديْ َوان الَحَماَسة: -ٜٔ
  هػػ.ٖٛٗٔع يت ب شرا م نبة الهزسي كالبزترد دمشقد مطب ة ال ويد 
  ـ. ٜٚٛٔ هيق حسن ه زاكمد الطب ة األكىلد دار الهلمد دمشقد 
 ـ.ٜٛٛٔطب ة األكىلد دار ا"جرةد دمشقد ورأا كشرح  كعلق علي  مركاف ال طية كشيخ الراشزد ال 
  ـ.ٕٓٓٓأعادت نشرا دار اآلفاؽ ال ربيةد الهاهرةد 

 اْلُمْحَتِسب ِفي تَ ْبِيْيِن ُوُجْوه َشَواذ الِقَراَءات َواإلْيَضاح َعْنها: -ٕٓ
  ـ. ٜٕٜٔم نبة كمطب ة م طفى البايب ا ليبد مطب ة ال اشرد الهاهرةد 
  ٜٙٙٔإحيػػػػاء الػػػػ اث بػػػػاجمللل األعلػػػػى للشػػػػؤكف اإلسػػػػالميةد الهػػػػاهرةد  هيػػػػق علػػػػي ال جػػػػزم كآاػػػػركفد ع ػػػػة– 

 ـ. )  لزاف (ٜٜٙٔ
 ُمْخَتَصر الَقَواِفي: -ٕٔ
  ـ.ٜٗٚٔ–ٖٜٚٔ هيق حسن شاذ  فرهودد  لة كلية اآلدا د جام ة الرتاضد اجمللز الثالثد 
  ـٜ٘ٚٔ هيق حسن شاذ  فرهودد دار ال اثد مطب ة ا ضارة ال ربيةد الهاهرةد . 

ر َوالُمَؤنَّث:-ٕٕ  الُمذَكَّ
  ب  اتة املسنشرؽO.Rescher   د  لةLEMondeOriental  ـ. )وط ة م  ( ٜٗٔٔد اجمللز الثالثد 
  ـ. ٜ٘ٛٔ هيق طارؽ ذمم عبزاهللد دار البياف ال ريبد دار ع اظ للطباعة كال شرد جزةد 

 الَمَساِئل الَخْاِطرِيَّات:-ٖٕ
  ـ. )اعنمػػػز علػػػى نسػػػخة ٜٛٛٔ هيػػػق علػػػي ذك الفهػػػار شػػػاكرد الطب ػػػة األكىلد دار الغػػػر  اإلسػػػالميد بػػػريكتد

 خمطوطة  مل ع وانان م  وعان هو " موع يف علم البالغة " كهو يف األصل وط ة من املسايل اخلاطرتات.
 ـ.ٕٜٜٔدمشقد مطب ة ال باحد  ) بهية اخلاطرتات (  هيق حممز أنز الزا د مطبوعات  مع اللغة ال ربيةد 
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  اخلاطرتات ( اعيء الثاين6  هيق س يز بن حممز الهػريند رسػالة ماجسػنريد جام ػة أـ الهػرلد كليػة اللغػة ال ربيػةد (
 ـ. ٜٜٙٔ

ْيَباِني: -ٕٗ د ِبن الَحَسن الشَّ  ب ز مراج نها كجزهتا مسألة كاحزة َمْسأَلََتان ِمْن ِكَتاِب األَْيَمان ِلُمَحمَّ
  ـ.ٜٜٛٔ(د اعيء األكؿد ال وتتد ٖٖحممز مهزم أنزد  لة م هز املخطوطات ال ربيةد اجمللز ) هيق 

 الُمْقَتَضب ِفي اْسِم الَمْفُعْول ِمْن الثُّاَلِثي الُمْعَتل الَعْين: -ٕ٘
  ـ. ٜٗٓٔب  اتة املسنشرؽ بركبس د ليبسيكد 
  ـ.ٕٙٓٓلل شرد الهاهرةد  هيق عبز امله ود حممز عبز امله ودد م نبة الثهافة الزت ية 

 الُمْنِصف َشْرح التَّْصرِْيف ِلْلَمازِِني: -ٕٙ
   ـد اعيء ٜٗ٘ٔ هيق إبراهيم م طفى كعبز اهلل أمؤد مطب ة م طفى البايب ا ليبد م رد اعيء األكؿ كالثاين

 ـ.ٜٓٙٔالثالث 
  ـ.ٜٜٜٔ هيق حممز عبز الهادر أنز عطاددار ال نب ال لميةد بريكتد 
 ـ. ٕٛٔٓاف أتو د دار اللبا  للزراسات ك هيق ال اثد اسن بوؿد  هيق رمض 

َعَراء:-ٕٚ   مز بن حبيبد نسخة عط ابن جين كل  ت ليهات علي .  َمْن ُنِسَب إَلى ُأمِِّو ِمن الشُّ
  نشرا عبزالسالـ هاركف ضمن  موع ب  واف "نوادر املخطوطات"د الطب ة الثانيةد م نبة م طفى البايب ا ليبد

 ـ.ٖٜٚٔرد م 
 ُنُصْوص ِمْن ِكَتاِب الَخَصاِئص: -ٕٛ
  ـ. ٕٜٚٔ هيق عبزا الراجحيد دار ال هضة ال ربيةد الهاهرةد 

 الَهْاَءات ِفي ِكَتاب اهلل: -ٜٕ
  6ـ. ٜٙٚٔد ٘د  ٗ هيق نوار حممز حسن آؿ تاسؤد  لة البالغد الس ة السادسةد ال زداف 

 المحور الثاني
 مؤلفاتو المخطوطة

ث ابن جين على املطبوع الذم تهزـ ذكراد بل ه اؾ من تراث  الذم مل ت ل ن يب  من النحهيق كال شرد كبهى كمل تهن ر ترا
 ( خمطوطاتد كدي ن إجيازها كما تأيت6 ٜحبيسان بؤ دفيت املخطوط إذ بلغ عزدا )

 بوؿ( بروم حفظ 6 نسخنها اخلطية ضمن  موع يف م نبة نور عثمانية )إسنُخاَلَصة الَمْسأََلة ِفي النَّْحوِ  -1
ٖ/ٖٖٗٛ . 

رَْيِديَّ   ة: -2 )ضػػػمن  ٕٖٗٔنسػػخنها اخلطيػػػة يف م نبػػة كػػػوبرتلي )اسػػن بوؿ( بػػػروم حفػػظ  ِرَس  ْاَلة ِف   ي َش  ْرِح َقِص   ْيَدة الدُّ
  موع(. 
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هػي رسػػالة عػػن ب ػػض مشػ الت اسنشػػ لها ب ػػض علمػػاء ع ػر ابػػن جػػين يف إعػػرا   ِرَس  ْاَلة ِف  ي َش  َواذ الِق  َراَءات: -3
 . ٗٚٙ. نسخنها اخلطية يف م نبة الزكلة )برلؤ( الهرآف كرمس  كنهط 

ْيت:  -4 كِّ كرد ذكرا يف ايانة ال اثد فهرس خمطوطات واـ بكصزارها مركي امللك َشْرح الَمْقُصْور َوالَمْمُدْود ِِلْبِن السِّ
 صرؼ.  ٘٘ٚٚ٘في ل بالس ودتةد بروم تسلسلي 

عن  ٕٓٓ؛ م هز املخطوطات ال ربية )الهاهرة( ٛٚٚس ولاير )اسبانيا( نسخنها اخلطية يف األ فَ َواِئد ُلَغِويَّة َوَأَدبِيَّة: -5
 األس ولاير.

(د نسػخنها اخلطيػة يف أنػز الثالػث ٙٛٔكروة كاحزة فهط )لوحػة  َما ُيْكَتُب بِاألَِلِف َوَما ُيْكَتُب بِالَياِء ِفي النَّْحِو: -6
 )ضمن  موع(. ٕ٘ٚٚ)إسن بوؿ( 

َرات:  -7 كم ػػاف كفوايػػز كنبهػػا أبػػو الفػػنم عػػن اإلمػػاـ ث لػػب. نسػػخنها اخلطيػػة ضػػمن  كهػػي مػػذكرات عػػن حػػزكدالُم  ذَكَّ
 . ٕٖ موع البن ال حاس حممز بن ابراهيمد من حمفوظات م نبة الفاتي اف )إتطاليا( فاتي اف ثالث ملحق 

ة يف م نبػة دامػػاد " نسػخنها اخلطيػ اجملػالل املػػذكورة لل لمػاء باللغػة ال ربيػة ضػمن  مػوع "َمْس أََلة ِف ي ِإْع َراِب ِإَذا:  -8
عػن دامػاد إبػراهيم . كردت هػذا املسػألة   ٕٖٕ؛ م هز املخطوطات ال ربية )الهاهرة(  ٘ٚٚ/ٕٓإبراهيم )اسن بوؿ( 

 (. ٖٓٗد صٜٕٓٓيف كنا  "الن بي  على شرح مش الت ا ماسة" )ابن جيند 
إبػػراهيم ال لػػيبد كعثمػػاف بػػن جػػين ضػػمن  موعػػة م نخبػػات شػػ رتة تضػػم أشػػ اران أليب إسػػحاؽ  ُمْنَتَخبَ  ات ِش  ْعرِيَّة: -9

  أد . ٜ٘ٔٔنسخنها اخلطية يف امل نبة الهادرتة )بغزاد(  املوصليد كالبح مد كغريهم.
 المحور الثالث

 مؤلفاتو المفقودة
ابن جين كغريا من علماء ال ربية فهز ضاع من تراث  ال ثري الذم مل ت ل إلي اد كأشار اىل تراث  املفهود من ترجم ل د كوز 

اكلت أف أ هق من ذلك عن طرتق من نهلوا م   َلَ لِّي أجز طرؼ ايط توصلين اىل املرادد إذ بلغ عزد املفهود من ح
 ( ُمؤلََّفاند كهي كما تأيت6ٖٗمؤلفات ابن جين حبزكد )

َمْشِقيَّة:  -ٔ يف كناب   رايفكاله، (٘ٙد صٜٛٛٔذكرها ابن جين يف كناب  " اخلاطرتات" )ابن جيند َأْجِوبَة الَمَساِئل الدِّ
  ( .6ٕٕٖٚٛد صٜٜ٘ٔ)الهرايفد  "نفايل األصوؿ يف شرح ا  وؿ" كنهل م  

(د كالهفطػػي يف ٘ٙد صٜٛٛٔذكرهػػا ابػػن جػػين يف كنابػػ  " اخلاطرتػػات ")ابػػن جػػيند َأْجِوبَ  ة الَمَس  اِئل الَوْاِس  ِطيَّة:  -ٕ
 .(6ٕٖٓٗد صٕٜٛٔ"إنباا الركاة" )الهفطيد 

وػػاؿ6 )) كنػػا  "البشػػرل كالظفػػر" صػػ    ل ضػػز الزكلػػة البػػوتهيد كمهػػزارا  وت ا مػػومدذكػػرا تػػاوالُبْش  َرو َوالفََّف  ر:  -ٖ
 (. 6ٜٜٗ٘ٔد صٖٜٜٔ سوف كروة يف تفسري بيت كاحز من ش ر عضز الزكلة (( )تاووتد 
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ألعيػػاف" )ابػػن ال ػػافد ذكرهػػا ابػػن ال ػػاف يف "كفيػػات ا التَّ  ْذِكَرة اأَلْص  بَ َهانِيَّة ُمْختَ  ار تَ  ْذِكَرة أَبِ  ي َعِل  ّي َوتَ ْه  ِذيِْبَها: -ٗ
(د ككذلك ذكرها ابن هشاـ يف  6ٕٖٖٚد صٕٜٛٔكالهفطي يف " إنباا الركاة " )الهفطيد ، (6ٖٕٚٗد صٜٓٓٔ

(. كواؿ حاجي اليفة6 )) "النذكرة ٕٛ٘د صٜ٘ٛٔ)ابن هشاـد  "مغين اللبيب عن كنب األعارتب"د كنهل م ها
 (. 6ٖٔ٘ٛد صٜٔٗٔهػػ (( )حاجي اليفةد ٕٜٖأليب الفنم عثماف بن جيند املنوىف س ة " األصبهانية

(د كابػػن شػػاكر ال نػػيب يف 6ٖٕٚٗد صٜٓٓٔ)ابػػن ال ػػافد  ذكرهػػا ابػػن ال ػػاف يف "كفيػػات األعيػػاف" التَّْبِص  َرة: -٘
د ٜٜٚٔ)اليػػػػاف يد  (د كاليػػػػاف ي يف "مػػػػرآة اع ػػػػاف"6ٕٔٓ٘ٔد صٜٓٛٔ)ابػػػػن شػػػػاكر ال نػػػػيبد   "عيػػػػوف النػػػػوارتخ"

 (.6ٕٖٖ٘ص

َعْاقُ  ب ِف  ي العَ  -ٙ ذكػػرا ابػػن جػػين يف إجازتػػ  الػػيت أكردهػػا تػػاووت ا مػػوم يف كنابػػ  "م جػػم األدبػػاء" )تػػاووتد  َربِيَّ  ة:الت َّ
د  6٘ٛ  ٖد صٜٛ٘ٔ( د كذكػػرا ابػػن جػػين يف كنابػػ  "اخل ػػايص"د كنهػػل م ػػ  )ابػػن جػػيند 6ٜٗٛ٘ٔد صٖٜٜٔ
ككػذلك ذكػػرا (د ٖٓٔد صٜٕٓٓ(د ككنابػ  "الن بيػ  علػػى شػرح مشػػ الت ا ماسػة"د كنهػل م ػػ  )ابػن جػػيند ٕٕ٘

 (. 6ٕٕٗٔد ٛ٘ٔد ٚ٘ٔد 6ٔٙٗٔد ص ٕٙٔٓالسيوطي يف كناب  "األشباا كال ظاير"د كنهل م   )السيوطيد 

ذكرا تاووت ا موم يف "م جم األدباء" فهاؿ6)) "تفسري ال لوتات" كهي أربع و ايز للشرتت  تَ ْفِسْير الَعَلِويَّْات: -ٚ
باسػػم كنػػا  "تفسػػري مراثػػي الثالثػػة  (. كذكػػرا ال ػػز 6ٜٜٗ٘ٔد صٖٜٜٔالرضػػي كػػل كاحػػزة يف  لػػز(( )تػػاووتد 

 ( من حبث ا .ٖ( كت ظر6 صفحة )6ٜٕٔٙد صٜٕٓٓكاله يزة الرايية للشرتت الرضي" )ال ز د 

( مػن حبث ػاد كالهفطػي ٖ( كت ظر6 صفحة )6ٕٔٛٙد صٜٕٓٓ)ال ز د  كرد ذكرا ع ز6 ال ز  التّ ْلِقْين ِفي النَّْحِو: -ٛ
د ٖٕٓٓ(د كالػذهيب )الػذهيبد 6ٖٔ٘ٗد صٕٜٜٔكابن اعوزم )ابػن اعػوزمد  (د6ٕٖٖٙد صٕٜٛٔ)الهفطيد 

يف فهرس 6)) البن جين كنا  "اللمع يف ال حو" كتسمى "النلهؤ" أتضػان ((  (د كواؿ ابن اري اإلشبيلي6ٛ٘ٔٚص
 (.ٕٗٛد صٜٜٛٔ)ابن اري اإلشبيليد 

ر َوالُمَؤنَّ ث: -ٜ كاملؤنػث" لي هػو  بػن السػ يتد  ذكػرا ابػن جػين يف  كهػو شػرح كنػا  "املػذكر الَخِطْيب َشْرح الُمذَكَّ
أتضاند أعاف اهلل على إمتام (( )تػاووتد  إجازت د فهاؿ6 ))كما بزأت ب مل  من كنا  تفسري املذكر كاملؤنث لي هو 

 (. 6ٕٕٚٔد صٜٛٙٔ(د كذكرا يف كناب  "ا نسب"د كنهل م   )ابن جيند 6ٜٗٛ٘ٔد صٖٜٜٔ

َمْشِقيَّْات: -ٓٔ سايل الزمشهيات"د ذكرها ابن ال حاس يف كناب  "الن ليهة على املهر د واؿ6 ))ح ى هي غري "امل الدِّ
ابػػن جػػين يف كنػػا  لػػ  تسػػمى "الزمشػػهيات" غػػري الزمشػػهيات املشػػهورة لػػ  بػػؤ ال ػػاس وػػوالن عػػن األافػػش6 ... ((د 

 (.ٜٗٗد صٕٗٓٓكنهل م   )ابن ال حاسد 

ْات:ِرَس  اَلة ِف  ي ُم  َدِد اأَلْص  َوات َوَمَق  اِدْير الَم   -ٔٔ كنبهػػا اىل أيب إسػػحاؽ إبػػراهيم بػػن أنػػز الطػػربم مهػػزارها سػػت   دَّ
 (.6ٗٓٓٙٔد صٖٜٜٔعشرة كروة عط اب   عاٍؿ . ذكرها تاووت ا موم يف م جم األدباء )تاووتد 

ُرْور : -ٕٔ  (.6ٜٗٛ٘ٔد صٖٜٜٔكنهل م   )تاووتد  ذكرا تاووت ا مومد ِسّر السُّ
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 .(6ٕٔٗٓد صٕٓٔٓيف كناب  "املهاصز ال حوتة"د كنهل م   )ال ييند  ذكرا ال يين َشْرُح َإْصاَلح الَمْنِطق: -ٖٔ

ذكػػرا ال ليمػػي يف حاشػػين د كنهػػل م ػػ  ن ػػؤ6 أحػػز ا صػػريفد كاآلاػػر لغػػوم )ال ليمػػيد د.تد  َش  ْرُح الُجَم  ل: -ٗٔ
 (.ٖٔٙد 6ٕٖٖٖص

ْيت: -٘ٔ كِّ بة أبيات املف ل"د كنهل م ػ  ذكرا ابن املسنويف يف "إثبات ا  ل من نس َشْرُح ِكَتاب األَْلَفاظ ِلْبِن السِّ
 ( نهالن عن الزكنور غ يم غال الي ب اكم يف كناب  املوسـو "أضواء على آثار ابن جين يف اللغة". ٗٔٔدٖٔٔ)اللوحة 

(د كالسيوطي يف 6ٗٓٓٙٔد صٖٜٜٔذكرا تاووت ا موم يف "م جم األدباء" )تاووتد  َشْرُح َفِصْيح ثَ ْعَلب: -ٙٔ
د ٖٜٚٔ)طػػاش كػػربل زادةد  (د كطػػاش كػػربل زادا يف "مفنػػاح السػػ ادة"6ٕٕٖٔتد "بغيػػة الوعػػاة" )السػػيوطيد د 

 (.6ٖٔ٘ٔص

ذكرا حاجي اليفة بهول  6 كنا  امله ور كاملمزكد أليب علي ا سػن بػن  َشْرُح الَمْقُصْور َوالَمْمُدْود ِلْلَفاِرِسي: -ٚٔ
 (.6ٕٕٙٗٔد صٜٔٗٔ)حاجي اليفةد   أنز الفارسي ..... شرح  ابن جين

كابػػن مالػػك يف كنابػػ  " شػػرح عمػػزة  (د6ٗٓٓٙٔد صٖٜٜٔذكػػرا تػػاووت يف م جػػم األدبػػاء )تػػاووتد  ق:الَف  ائِ  -ٛٔ
 (.6ٕٔٗٛد صٜٚٚٔا افظ كعزة الالفظ "د كنهل م   )ابن مالكد 

(د كت ظر6 صفحة 6ٜٕٔٙد صٜٕٓٓذكرا ال ز  يف "الفهرست" )ال ز د  الَفْرُق بَ ْيَن الَكاَلِم الَخاص َوالَعام: -ٜٔ
 ا.( من حبث ٖ)

( ٖ( كت ظر6 صفحة )6ٜٕٔٙد صٜٕٓٓه ذا كرد ع ز6 ال ز  )ال ز د  الَفْصُل بَ ْيَن الَكاَلِم الَخاص َوالَعام: -ٕٓ
 (. 6ٗٓٓٙٔد صٖٜٜٔمن حبث اد كتاووت ا موم يف "م جم األدباء" )تاووتد 

(د 6ٗٓٓٙٔصد ٖٜٜٔ)تػػػػاووتد  يف "م جػػػػم األدبػػػػاء"  ا مػػػػوم ذكػػػػرا تػػػػاووت الَك    اِفي ِف    ي َش    ْرِح الَق    َواِفي: -ٕٔ
(د كابػػػن ال ػػػاف يف "كفيػػػات األعيػػػاف" )ابػػػن ال ػػػافد 6ٕٖٖٚد صٕٜٛٔكالهفطػػػي يف "إنبػػػاا الػػػركاة" )الهفطػػػيد 

 ( .6ٖٕٙٗد صٜٓٓٔ

ذكػػػرا ابػػػن جػػػين يف "اخل ػػػايص" وػػػاؿ6 ))كوػػػز ك ػػػت عملػػػت كنػػػا  اليجػػػر عػػػن ثابػػػت بػػػن حممػػػز  ِكتَ   اُب الزَّْج   ر: -ٕٕ
 (.6ٕٔٗٗد صٜٛ٘ٔد كشرحت أحواؿ ت رتت ألفاظ  كاشنهاوها..(( )ابن جين

 (.6ٗٓٓٙٔد صٖٜٜٔذكرا تاووت يف "م جم األدباء" )تاووتد   ِكَتاُب الَفْرق: -ٖٕ

(. 6ٗٓٓٙٔد صٖٜٜٔ)تػاووتد  فهاؿ6)) "كنا  ذم الهز يف ال حو" (( ذكرا تاووت ا موم  ِكَتاُب الَقّد: -ٕٗ
 (.ٜٜٕكذكرا ابن ع فور يف "املمنع ال بري يف الن رتت"د كنهل م  )ابن ع فورد د.تد ص

ذكػػػرا ابػػػن جػػػين يف كنابػػػ  "الن بيػػػ  علػػػى شػػػرح مشػػػ الت ا ماسػػػة"د كنهػػػل م ػػػ  )ابػػػن جػػػيند  ِكتَ   ْاُب الّلُص   ْوص: -ٕ٘
 ( .٘ٗٔد صٜٕٓٓ
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فهاؿ6 ))إف هذا اجملمػوع سػرؽ م ػ  ىف طرتػق فػارسد ح ػل ىف ب ػض كوػوؼ   ذكرا الهفطي َمْجُمْوع ِلْبِن ِجنِّي: -ٕٙ
)الهفطيد  اف البغزادم كجز اجملموع املذكورد ف هل م    لزا كاحزا((مزت ة أصبهافد كملا توج  إليها س يز بن الّزه

 (.6ٖٗٔٔد صٕٜٛٔ

 (.6ٗٓٓٙٔد صٖٜٜٔ)تاووتد  ع ز تاووت يف "م جم األدباء"  كرد ذكرا مختار األراجيز: -ٕٚ

َمْش  ِقيَّات: -ٕٛ بػػؤ أيب ذكػػرا ال ػػباف يف حاشػػين د وػػاؿ6)) كوػػز كوػػع يف "املسػػايل الزمشػػهيات" الػػزايرة  الَمَس  اِئل الدِّ
(د كذكرا ابن ال حػاس يف كنابػ  "الن ليهػة 6ٕٙٗٔد صٜٜٚٔعلي الفارسي كأيب الفنم ابن جين...  (( )ال بافد 

 (.ٜٗٗد صٕٗٓٓعلى املهر "د كنهل م   )ابن ال حاسد 

(د كابػػن شػػاكر ال نػػيب )ابػػن 6ٗٓٓٙٔد صٖٜٜٔ)تػػاووتد  كرد ذكػػرا ع ػػز تػػاووت ا مػػوم الَمَع  اِني الُمَج  رََّدة: -ٜٕ
 (. 6ٕٔٓ٘ٔد صٜٓٛٔال نيبد شاكر 

(د كابػػػن شػػػاكر 6ٗٓٓٙٔد صٖٜٜٔكرد ذكػػػرا ع ػػػز تػػػاووت ا مػػػوم )تػػػاووتد  ُمَق   ّدَمات أَبْ    َواب التَّْص   رِْيف: -ٖٓ
 (.6ٕٔٓ٘ٔد صٜٓٛٔ)ابن شاكر ال نيبد  ال نيب

 ػاف (د كابػن ال6ٕٖٖٙد صٕٜٛٔكرد ذكػرا ع ػز الهفطػي يف "إنبػاا الػركاة" )الهفطػيد  الَمْقُصْور َوالَمْم ُدْود: -ٖٔ
د ٖٕٓٓ(د كالػػػػػذهيب يف "تػػػػػارتخ اإلسػػػػػالـ" )الػػػػػذهيبد 6ٖٕٚٗد صٜٓٓٔيف "كفيػػػػػات األعيػػػػػاف" )ابػػػػػن ال ػػػػػافد 

 (.6ٛ٘ٔٚص
ْقُض َعَلى اْبِن وَِكْي ع:  -ٕٖ وػاؿ6 ))كنػا  "الػ هض علػى ابػن ككيػع يف شػ ر املن ػيب  ذكػرا ع ػز تػاووت ا مػومد كردالن َّ

 (.6ٗٓٓٙٔد صٖٜٜٔ(( )تاووتد  كختطئن "
(د كذكػػػرا يف  6ٜٗٛ٘ٔد صٖٜٜٔه ػػػذا مسػػاا ابػػػن جػػػين يف إجازتػػػ  )تػػػاووتد  ُمْمِتَع   ة ِف   ي الَعَربِيَّ   ة:الن َّ   َواِدر ال -ٖٖ

 (.6ٕٖٖٔد ٜٛ٘ٔكناب  "اخل ايص"د كنهل م   )ابن جيند 
( من حبث اد كتاووت ٖ( كت ظر6 صفحة )6ٜٕٔٙد صٜٕٓٓكرد ذكرا ع ز6 ال ز  )ال ز د  الَوْقف َواِلبِْتَداء: -ٖٗ

 (. 6ٗٓٓٙٔد صٖٜٜٔا موم )تاووتد 
 ثبت المصادر

 ـ.                  ٕٓٓٔق/ٕٜٖابن جيند أبو الفنم عثماف بن جين املوصليد املنوىف س ة  -
 (ٜٕٔٙ .)الطب ة األكىل.   هيق أنز مطلو  كآاركف. مطب ة ال ػايندالنماـ يف تفسري أش ار هذتل دما أغفل  الس رم . 

 بغزاد.
 (ٕٜٓٓ .) الطب ػػة األكىل.  هيػػق حسػػن حممػػود ه ػػزاكمد كزارة األكوػػاؼ كالشػػؤكف ا ماسػػةالن بيػػ  علػػى شػػرح مشػػ الت .

 الزت ية. ال وتت.
 (ٜٔٛٛ .)هيق علي ذكالفهار شاكر. دار الغر  اإلسالمي. بريكت.اخلاطرتات  . 
 (ٜٔ٘ٛ .)هيق حممز علي ال جار. دار ال نب امل رتة. الهاهرة.اخل ايص  . 
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 (ٜٔٙٛ .) هيق علػي ال جػزم كآاػركف. اجمللػل األعلػى للشػؤكف شواذ الهراءات كاإلتضاح ع هاا نسب يف تبيؤ كجوا  .
 اإلسالمية. الهاهرة.

 ـ.ٕٓٓٔهػ/ٜٚ٘ابن اعوزمد أبو الفرج عبز الرنن بن علي بن حممزد املنوىف س ة  -
 (ٜٜٕٔ .)عبػز الهػادر عطػا. دار  . الطب ػة األكىل.  هيػق حممػز عبػز الهػادر عطػا كم ػطفىامل نظم يف تػارتخ امللػوؾ كاألمػم

 بريكت. ال نب ال لمية.
 ـ.ٚ٘ٙٔهػ/ٚٙٓٔحاجي اليفةد م طفى بن عبز اهلل ال اتبد املنوىف س ة  -

 (ٜٔٗٔ .)ت ػػحيم حممػػز شػػرؼ الػػزتن بالنهػػا كرف ػػت بيل ػػ . مطب ػػة ككالػػة كشػػت الظ ػػوف عػػن أسػػامي ال نػػب كالف ػػوف .
 امل ارؼ اعليلة. إسن بوؿ.

 ـ.ٔٚٓٔهػ/ٖٙٗي بن ثابتد املنوىف س ة اخلطيب البغزادمد أنز بن عل -
 (ٕٕٓٓ .)الطب ة األكىل.  هيق بشار عواد. دار الغر  اإلسالمي. بريكت.تارتخ بغزاد . 

 ـ.ٕٕٛٔق/ٔٛٙابن ال افد مشل الزتن أنز بن حممز بن إبراهيمد املنوىف س ة  -
 (ٜٔٓٓ .)بريكت. دار صادر. .  هيق إحساف عباس.كفيات األعياف كأنباء أب اء اليماف 

 ـ.ٜٚٔٔهػ/٘ٚ٘ابن اري اإلشبيليد حممز بن اري بن عمر االشبيليد املنوىف س ة  -
 (ٜٜٔٛ .)الطب ة األكىل.  هيق حممز فؤاد م  ور. دار ال نب ال لمية. بريكت.فهرسة ابن اري االشبيلي . 

 ـ.ٖٚٗٔق/ٛٗٚالذهيبد مشل الزتن حممز بن انز بن عثماف بن واديازد املنوىف س ة  -
 . الطب ة األكىل.  هيق بشار عواد. دار الغر  اإلسالمي. بريكت .تارتخ اإلسالـ ككفيات املشاهري كاألعالـ(. ٖٕٓٓ)

 ـ.٘ٓ٘ٔق/ٜٔٔالسيوطيد جالؿ الزتن عبز الرنن بن أيب ب ر بن حممزد املنوىف س ة  -
 (ٕٓٔٙ .)اف .لب –. دار ال نب ال لمية. كضع حواشي  غرتز الشيخد بريكت األشباا كال ظاير  
  .)هيق حممز أبو الفضل إبراهيم. امل نبة ال  رتة. بريكت .بغية الوعاة يف طبهات اللغوتؤ كال حاة)د.ت  . 

 ـ.ٖٖٙٔهػ/ٗٙٚابن شاكر ال نيبد حممز بن شاكر بن أنزد املنوىف س ة  -
 (ٜٔٛٓ .)هيق نبيلة عبز امل  م داكد كفي ل السامر. دار ا رتة. بغزاد.عيوف النوارتخ  . 

 ـ.ٜٔٚٔهػ/ٕٙٓٔل بافد حممز بن علي د املنوىف س ة ا -
 (ٜٜٔٚ .)بريكت. . الطب ة األكىل. دار ال نب ال لمية.حاشية ال باف على شرح األمشوين أللفية ابن مالك 

 ـ.ٖٖٙٔهػ/ٗٙٚال فزمد صالح الزتن اليل بن أتبكد املنوىف س ة  -
 (ٕٓٓٓ .)فى. دار إحياء ال اث. بريكت..  هيق أنز األرناؤكط كتركي م طالوايف بالوفيات 

 ـ.ٓٙ٘ٔهػ/ٜٛٙطاش كربل زادةد أبو اخلري أنز بن م طفىد املنوىف س ة  -
 (ٜٖٔٚ .)الزكن. -. دايرة امل ارؼ ال ثمانية. حيزر آبادمفناح الس ادة كم باح السيادة 

 ـ.ٕٓٚٔهػ/ٜٙٙابن ع فورد أبو ا سن علي بن مؤمن بن حممز اإلشبيليد املنوىف س ة  -
 )بريكت. . الطب ة األكىل. م نبة لب اف.املمنع ال بري يف الن رتت. )د.ت 
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 ـ.  ٔ٘ٙٔق/ٔٙٓٔال ليميد تاسؤ بن زتز الزتن بن أيب ب رد املنوىف س ة  -
  .)دار إحياء ال نب ال ربيةد م نبة عيسى البايب ا ليب. الهاهرة.حاشية على الن رتم شرح النوضيم)د.ت . 

 ـ.ٔ٘ٗٔق/٘٘ٛنز بن موسىد املنوىف س ة ال ييند بزر الزتن حممود بن أ -
 (ٕٓٔٓ .)الطب ػة األكىل.  هيػػق علػػي حممػػز فػػاار كآاػػركف. دار السػػالـ املهاصػز ال حوتػػة يف شػػرح شػػواهز شػػركح األلفيػػة .

 الهاهرة. للطباعة كال شر.
 ـ.ٕ٘ٛٔق/ٗٛٙالهرايفد شها  الزتن أنز بن إدرتلد املنوىف س ة  -

  (ٜٜٔ٘ .)الطب ة األكىل.  هيق عادؿ أنز عبز املوجود كعلي حممػز م ػوض. م نبػة    وؿنفايل األصوؿ يف شرح ا .
 الرتاض.  -نيار الباز. م ة امل رمة

 ـ.ٕٛٗٔهػ/ٙٗٙالهفطيد مجاؿ الزتن علي بن توستد املنوىف س ة  -
 (ٜٕٔٛ .)اهرة..  هيق حممز أبو الفضل إبراهيم. دار ال نب امل رتة. الهإنباا الركاة على أنباا ال حاة 

 ـ.ٖٕٚٔق/ٕٚٙابن مالكد مجاؿ الزتن حممز بن عبز اهلل بن مالك اعيايند املنوىف س ة  -
    (ٜٔٚٚ .)هيق عزناف عبز الرنن الزكرم. مطب ة ال اين. بغزاد. شرح عمزة ا افظ كعزة الالفظ  . 

 ـ.ٜٕٛٔهػ/ٜٛٙابن ال حاسد أبو عبز اهلل حممز بن إبراهيم بن حممز ا ليبد املنوىف س ة  -
 (ٕٓٓٗ .) الطب ة األكىل.  هيق مجيل عبز اهلل عوتضة. مطابع كزارة الثهافة. عماف.الن ليهة على املهر . 

 ـ.ٜٜٓق/ٖٓٛال ز د أبو الفرج حممز بن إسحاؽد املنوىف س ة  -
 (ٕٜٓٓ .)زف.. وابل  على أصول  كعلق علي  كوزـ ل  أدين فؤاد سيز. مؤسسة الفرواف لل اث اإلسالمي. ل الفهرست 

 ـ.ٖٓٙٔهػ/ٔٙٚابن هشاـد أبو حممز عبز اهلل بن توست بن أنز د مجاؿ الزتند املنوىف س ة  -
 (ٜٔٛ٘ .)الطب ػػة السادسػػة.  هيػػق مػػازف املبػػارؾ كحممػػز علػػي نػػز اهلل د دار الف ػػر.مغػػين اللبيػػب عػػن كنػػب األعارتػػب . 

 دمشق.
 ـ.ٖٚٙٔق/ٛٙٚالياف يد عبز اهلل بن أس ز بن عليد املنوىف س ة  -

 (ٜٜٔٚ .)دار ال نب ال لمية. بريكت.مرآة اع اف كعربة اليهظاف يف م رفة حوادث اليماف  . 
 ـ.ٜٕٕٔهػ/ٕٙٙتاووت ا مومد شها  الزتن تاووت بن عبز اهللد املنوىف س ة  -

 (ٜٜٖٔ .)هيق إحساف عباس. دار الغر  اإلسالمي. بريكت.م جم األدباء  . 
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