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َ
َ
َّ َ َ
﴿و َّالذ َ
َ
ين َج َاه ُدوا ِف َينا ل َن ْه ِد َي َّن ُه ْم ُس ُبل َنا ۚ َوِإ َّن الل َه َل َع
ِ
ُْ
اَل ْح ِس ِن َين (﴾)69
سورة العنكبوت
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اإلهداء
َ َُ
َ ُ
َ
ُ
َ
عاش ِق ِل ِسير العلماء
ِإلى ك ِل م ِح ِب و ِ
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توط ــئة
شرف العربية أن جعلها ً
أحمد هللا رب العاَلين ،الذي َّ
وعاء لكتابه
الخالد؛ َ
فسمت على أخواتها من ألسن البشر ،وكتب لها الخلود إذ
َ
ْ
تعهد جل في عاله بحفظ القرآن فقالَ ْ َّ َ ُ ْ َ َّ :
الذك َر َوِإ َّنا ل ُه
﴿إنا نحن نزلنا ِ
ِ
َ
ُ َ
ل َحا ِفظون ( ﴾)9سورة الحجر .والصالة والسالم على أشرف وأفصح
ً
ً
معجزا ،ومنطقه ِبي ًنا ،وصمته فصاحة،
من نطق بالضاد ،فكان بيانه
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:
فهذه صفحات في سير ساداتنا من أئمة اللغة والنحو العربي الذين
َّ
قيضهم هللا لحفظ لغة كتابه اَلعجز من الضياع واالندثار .كانت قد
راودتني فكرة الكتابة عنهم منذ عدة سنين ،فوفقني هللا لذلك ،وكانت
البداية في شكل مقاالت يومية متفرقة على مدى عامين في شهر هللا
الفضيل رمضان في صحيفتين من الصحف اليومية ،ثم ببعض
ً
وعمقا في بعض اَلجالت الشهرية والدورية.
اَلقاالت األكثر تفصيال
وأحسب أن اَلتابعين لهذه اَلقاالت َّ
تلق ْوها بالقبول ،وطلب مني البعض
َّ
أضم هذه اَلقاالت في كتاب يجمعها ،وبطبيعة الحال أن يكون
أن
ً
ً
ً
وعمقا مما كان عليه في اَلقاالت التي كانت
وترتيبا
تنظيما
العرض أكثر
َ
تنجو من
محكومة بمساحة محددة ،وبعدد معين من الكلمات حتى
قلم الشطب في اإلخراج الصحفي؛ فاستعنت باهلل جل وعال؛ فكانت
هذه الصفحات.
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وقد كان اهتمامي بسير األعالم في اللغة والنحو منذ ثالثة عقود
تقريبا ،حين وقعت عيناي ألول مرة على كتاب (بغية الوعاة في طبقات
اللغويين والنحاة) لإلمام النحرير والعالمة الجهبذ جالل الدين
السيوطي طيب هللا ثراه ،ومن يومها والكتاب ال يفارقني إذ ً
كثيرا ما
أفزع إليه؛ ألعيش في سير هؤالء الذين أعطوا العلم كل عنايتهم،
وترفعوا عن كل ما عداه ،فدانت لهم الدنيا بكل زخرفها ،وطرق
ً
َّ
أبوابهم الحكام واَلريدون ،فقابلوا كال بما يستحق .وشيدوا إذاك
حضارة سطعت شمسها على الدنيا بأسرها ،وفتحت ذراعيها لكل
شغوف بالعلم ومنهوم بالبحث والدرس.
وقد يسأل البعض :وما الجديد الذي يضيفه هذا الكتاب َلا سبق
ْأن سطره أصحاب التراجم والسير عن هؤالء األعالم؟ أقول :إن هذه
َّ
تضم في جنباتها ما تفرق من السير في كتب
الصفات حاولت أن
َّ
التراجم والسير واألخبار ...وغيرها ،فضال عما سطره اَلحدثون من
الباحثين الذين تناول كثيرا من هذه السير في مؤلفات متخصصة
تناولت ً
واحدا من مؤلفاتهم ،أو ركزت على ملمح من مالمح شخصياتهم
العلمية وعرضت له بالتحليل والتمحيص .هذا فضال عن بعض
التنظيم في العرض بوضع عناوين جانبية.
ً
ً
ومحددا في هذه
منهجا صار ًما
وسيجد القارئ الكريم أني لم َّأتبع
الصفحات ،ومن ثم فقد يجد صفحات متتاليات عند تناول سيرة أحد
األعالم ،خاصة ْ
من أثيرت حولهم شبهات حاول أصحابها القدح في
-7-
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شخصياتهم والنيل من مكانتهم العلمية؛ إذ تصديت لهذه الشبهات ـ ـ
ليس كمن يرى البعض تجاهلها إلى أن يطويها النسيان ـ ـ وقدمت من
الحجج ما يفند هذه اَلزاعم ويدحض هذه اَلفتريات .وقد يجد سيرة
َ
علم آخر ال تتجاوز الصفحة بل قد تقل ،ومرد ذلك إلى مدى توافر
َ
تغاض
تحدث عن هؤالء في مصادرها .ولم أ
اَلادة العلمية التي وجدتها ِ
ُ
عن إيراد أخبار أو طرف أو نوادر تخللت مسيرة هؤالء األعالم ،خاصة
ما كان ِيميزهم من غيرهم .لكن اإلطار العام الذي يحكم التناول في هذا
الكتاب هو التعريف بنسب الشيخ ،وبيان أساتذته وتالميذه ،ورحالته،
وتصنيفاته العلمية وتاريخ وفات ـ ـ ــه.
أما عن اَلصادر واَلراجع التي أفدت منها في هذه الصفحات،
ً
وتجنبا لتكرارها آثرت أن أكتفي
فتكاد تكون واحدة عند كل شخصية،
بإدراجها في الثبت النهائي في آخر صفحات الكتاب ،وجل هذه اَلصادر
ً
قديما ،وقليل منها ينتسب إلى بحوث ومؤلفات
بطبيعة الحال كان
حديثة.
وهللا أسأل أن يتغمد برحمته هؤالء األعالم الذين حفظوا لنا هذه
اللغة ،وأن يوفقنا للسير على دربهم في الطلب والعطاء ،وأن يجعل هذا
ً
خالصا لوجهه الكريم ،إنه ِولي ذلك والقادر عليه .وآخر دعوانا
العمل
َ
ْ
َ ْ
َّ
﴿أ ِن ال َح ْم ُد ِلل ِه َر ِب ال َع ِاَل َين ( ﴾)10يونس.
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َ
األ ْخ َق ُ
ش األوسط
1ـ
من أكابر أئمة النحويين البصريين وأشهرهم ،وهو أحذق أصحاب
ُْ َ
اش ِعي الراوية أبو الحسن سعيد بن َمسعدة مولى
سيبويه وأعلمهم ،اَلج ِ
بني مجاشع بن دارم.
واَلقصود باألخفش :الصغير العينين مع سوء بصرهما ،و ُيطلق
َْ
جم َ
اسمه عبد الحميد واألوسا ْ
األ ْك َرر ْ
على َ
اسمه
اعة كلهم نحاة:
ْ َ
ْ َْ
َ
اسمه أ ْحمد بن
سعيد واألصغر َعلي بن ُسل ْي َمان ،واألخفش األل َها ِني
َ
ْ
َ
عمران ،واألخفش اَلغربي عبد ال َع ِزيز بن أ ْحمد األندلس ي ،واألخفش
وس ى ،واألخفش َعلي بن ُم َح َّمد َّ
الد َم ْشقي َه ُارون بن ُم َ
الن ْح ِوي،
ِ ِ
َ
ْ
الصغير ْ
واألخفش َ
اسمه ُم َح َّمد بن خ ِليل.
ِ
الدمش ِقي َّ ِ
مكانته العلمية:
كان األخفش َ
ُ
الطريق إلى كتاب سيبويه
أسن من سيبويه ،وقيل:
ُ
األخفش؛ وذلك أن كتاب سيبويه ال ُيعلم أحد قرأه على سيبويه وال
قرأه عليه سيبويه ،ولكنه َلا مات سيبويه قرئ الكتاب على أبي
الحسن األخفش.
حكى ثعلب أن الفراء دخل على سعيد بن سلم فقال :قد جاءكم
سيد أهل اللغة وسيد أهل العربية ،فقال الفراء :أما ما دام األخفش
يعيش فال.
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وقد روي عن األخفش قوله :جاءنا الكسائي إلى البصرة فسألني أن
أقرأ عليه أو أقرئه كتاب سيبويه ،ففعلت فوجه إل َّي خمسين دينا ًرا،
وكان ممن قرأه عليه أبو عمر الجرمي وأبو عثمان اَلازني.
وكان أبو العباس ثعلب يفضل األخفش ويقول :كان أوسع الناس
ُ
علما ور َو َاية َوأول من ْأملى َغريب كل َبيت َت ْح َت ُهَ ،و َك َ
ً
ان قبله تفسر
ِ
ِ
القصيدة بعد فراغها ،وله كتب كثيرة في النحو والعروض والقوافي ،وله
في كل فن منها مذاهب مشهورة ،وأقوال مذكورة عند علماء العربية.
َ َْْ َ َ َ
الَ :لا جرى َبين س َيب َو ْيه َو ْال َ
َ
كسا ِئي َما
ق
يروى عن األخفش أنه
ٍ
ِ
َ ََّ
ْ
جرى ب َح ْ
ض َرة الررامكة َرحل ِس َيب َو ْي ٍه َعن َبغ َدادُ ،ي ِريد األهواز ،فلما
ِ
َ َ
َ
ْ َ ْ َ َّ َّ َ ْ
َ
َ
َّ
وصل ِإلى ظاهر البصرة وجه إلي ف ِجئته ،فعرفني خرره مع البغداديين،
َ
َو َما جرى من التعصب َع َل ْيهَّ ،
وودعني َومض ى ِإلى األهواز ،فأصلحت
ِ
ْ
َ
َ ََْ
َ
ثم إني وافيت َم ْسجد ال َ
كسائي ،فصليت
حالي ،وقصدت ِإلى بغدادِ ِ َّ ،
ِ
ْ
ََ ْ ْ ََ
َ
فجر ،فل َّما فرغ وانتقل من محرابه ،قعد َبين َي َد ْي ِه الفراء
خلفه صالة ال
َّ
واألحمر َوه َشام َو ْابن َس ْع َدان َّ
فسلمت َع َل ْي ِه َو َع َل ْيهمَّ ،
ثم ألقيت
ير،
ر
الض
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ َ ْ
َ
َ
مائة َم ْس َألة َعل ْ
يصب في َم ْسألة َو ِاحدة ،فق َ
ْ
الِ :بالله أنت
لم
ف
،
ه
ي
ِ
ِ
َْ
َ َ
األ ْخ َفش َأ ُبو ْالحسن سعيد؟ َفقلت :نعم ،فعانقنيَ ،و َق َ
ال لي :أ ْوال ِدي
ُ ُّ َ
َ
َ
حب أن يتأدبوا بأدبكَ ،وتكون غير مفارق لي ،فأجبته ِإلى
أولى بك ،أ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
ُْ
َ َ َّ َّ َ
ً
ْ َّ
عملت
ذ ِلك ،فلما اتصلت األيام ،سألني أن أؤلف كتابا ِفي الق ْرآن ،ف ِ
ْ
َ
كتابيَ ،و َج َعلته ِإ َم ًاماَ ،وعمل ُه َو بعد ذ ِلك ِك َتابه ِفي ال ُق ْرآن.
مصنفات ــه:
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ترك األخفش مجموعة من الكتب اَلصنفة منها كتاب " األوسا"
في النحو ،وكتاب "تفسير معاني القرآن" ،وكتاب "اَلقاييس" في النحو،
وكتاب "االشتقاق" ،وكتاب "العروض" ،وكتاب "القوافي" ،وكتاب
"معاني الشعر" ،وكتاب "اَللوك" ،وكتاب "األصوات" ،وكتاب " اَلسائل"
الكبير ،وكتاب "اَلسائل" الصغير ،وغير ذلك ،فضال عن أنه هو الذي
زاد في العروض بحر اَلتدارك.
وفات ــه:
َ َ َ
َ
ْ
توفي ـ يرحمه هللا ـ ـ سنة خمس عشرة و ِمائتي ِن من الهجرة.
ْ
َ
2ـ أبو األسود الدؤ ِلي
فقيه من فقهاء العربية األوائل ،شهد له كثير من اللغويين
والنحاة بالريادة في هذا الفن من التأليف ،فهو أول من نقا
َ
اَلصاحف وأسس العربية ،ونهج ُس ُبلها ،ووضع قياسها؛ وذلك حين
اضطرب كالم العرب ،وصار َسراة الناس ووجوههم يلحنون.
َُ َ
سود ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن َيعمر بن
األ
إنه أبو
ِ
ُ
َُْ
الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة
حليس بن نفاثة بن عدي بن ِ
ُّ َ
الدؤ ِل ُّي من أهل البصرة.
أساتذت ـ ـه:
لم تذكر اَلصادر التي ترجمت له شيئا عن أساتذته والعلوم التي
تلقاها إال ما أورده الزبيدي في الطبقات ،قال :قال أبو العباس محمد
- 11 -

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

صَفَحاتٌ يف سِ َيرِ اللُّ َغوِيِنيَ وال ُنحَاةِ ………..د .مصطفى أمحد قنرب
بن يزيد :سئل أبو األسود الدؤلي عمن فتح له الطريق إلى الوضع في
ُ
طالب رحمه هللا ،وفي
علي بن أبي
ٍ
النحو وأرشده إليه ،فقال :تلقيته من ِ
ً
ُ
إلي ٌّ
حديث آخر قال :ألقى َّ
احتذيت عليها.
علي أصوال
نقط املصاحف:
ذكر التنوخي في كتابه (تاريخ العلماء النحويين) قصة أبي األسود
عراق بعث إ َل ْيهَ ،ي ُقول َل ُهْ :
الدؤلي مع النقا قائالََ :لَّا ولي زَياد ْال َ
اع َم ْل
ِ ِ
ِ
ُ
ََ َ َ ْ
َ
َ
َّ
ش ْيئا تكون ِف ِيه ِإ َم ًاما ،تعرب ِب ِه كتاب هللا تعالى ،وينتفع الناس ِب ِه،
ُْ
فاستعفاه من َذلكَ ،ح َّتى سمع َقارًئا ْيق َرأَّ :
(إن هللا َب ِريء ِم َن اَلش ِر ِك َين
ِ
ِ
َ َ َ َ ََْ َ
َ
َ َ َ َ َ
َّ
َ
َو َر ُس ِوله) ،فقال :ما ظننت أمر الناس صار ِإلى هذا ،فرجع ِإلى ِزياد،
َْ
َ َ
ََ َ َ
َُ
األمير ،فليتبعني َكاتبا ً
لقنا يفعل َما أقول،
ه
ب
مر
أ
ا
م
أفعل
نا
أ
فقال:
ِِ ِ
َ
ُ
ْ
ْ
ال اَلررد :أ ْح ُ
ُفأتي بكاتب من عبد ال َق ْيسَ ،فلم يرضه ،فأتي بآخر ـ َق َ
سبه
َ
ُْ َ َ َ َ َ ْ
ال ل ُه أ ُبو األسودِ :إذا َرأ ْي ِتني قد فتحت فمي بالحرف فانقا
ِمنهم ـ فق
َ
َ
ف ْوقه نقطةَ ،وِإذا َرأ ْي ِتني قد ضممت فمي فانقا نقطة َبين َيدي
ْ
َ
ُ َ
َ
ْال َح ْرفَ ،وإن كسرت َف ْ
اتبعت ش ْيئا
اج َع ْل النقطة تحت ال َح ْرف ،ف ِإن
ِ
ْ
َ
ُ َّ ً َ ْ َ ْ َ َ
َ
َ
من ذ ِلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين ،فه ِذ ِه نقطة أبي األسود.
قصة الدؤلي مع النحو العربي:
ً
أبوابا في النحو
وصلت روايات عدة عن سبب وضع أبي األسود
العربي ،منها:
1ـ ـ ما ذكره ابن أبي سعد ،عن عمر بن َّ
شبة ،عن أبي بكر بن
عياش ،عن عاصم بن أبي َّ
َّ
النجود قال :أو ُل َمن وضع العربية أبو
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األسود الدؤلي ،جاء إلى زياد بالبصرة ،فقال :إني أرى العرب قد
خالطت هذه األعاجم ،وتغيرت ألسنتهمَ ،أ ُ
فتأذن لي أن أضع للعرب
ً
كالما يقيمون به كالمهم؟ قال :ال ،فجاء رجل إلى زياد ،فقال :أصلح
ُ
هللا األمير ،توفي أبانا وترك بنون ،فقال زياد :توفي أبانا وترك بنون!! ادع
كنت ُ
لي أبا األسود ،فقال :ضع للناس الذي ُ
نهيتك أن تضع لهم.
الحر ،فأرادت
قائظ شديد
2ـ ـ ُروي أن ابنته قعدت معه في يوم ٍ
ِ
ُّ
الحر)! فقال أبوها :القيظ،
التعجب من شدة الحر فقالت( :ما أشد ِ
َّ
ً
فتحيرت
جوابا عن كالمها ألنه استفهام،
وهو ما نحن فيه يا بنية،
وظهر لها خطؤها ،فعلم أبو األسود أنها أرادت التعجب ،فقال لها :قولي
يا بنية :ما َّ
أشد َّ
الحر! فعمل باب التعجب ،وباب الفاعل ،واَلفعول به.
وفات ـ ـه:
ُ
ت ِوفي أبو األسود سنة تسع وستين في طاعون الجارف ،وهو ابن
خمس وثمانين سنة بعد أن َّ
قدم للعربية أعماال جليلة سجلت اسمه
في أسفار فقهاء العربية.
3ـ األشموني
ما إن يذكر األشموني في الدراسات اللغوية إال ُويذكر الشغف
بالعلم والتفرغ له ،والعمق في التناول والتفنن في العرض خاصة في
تصنيفه اَلعروف ب ـ ـ (منهج السالك إلى ألفية ابن مالك) ،الذي ال غنى
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لباحث في العربية ونحوها عنه .كيف ال؟ وقد حصل الشيخ من
معارف عصره ما فارق به أقرانه.
املولد والنشأة:
إنه اإلمام العالمة اَلحقق والفقيه واَلتكلم والنحوي َعلي بن ُم َح َّمد
ُّ َ ْ
َّ
يس ى بن ُي ُ
بن ع َ
النور أ ُبو الحسن بن الش ْمس بن
وسف بن ُم َح َّمد
ِ
َ
ي َّ
َ
ْ
الشرف األشموني األصل َّ
ثم القاهر الشا ِف ِعي ويعرف باألشموني .ولد
ْ
َ َ َََ َ ََ َ َ َ َ
َْ
انمائة َونشأ فحفظ ال ُق ْرآنَ ،وجمع
ِفي شعبان سنة ثمان وثال ِثين وثم ِ
ْ
ْ
ُْ
ْال َج َوامع ،وألفية َّ
البل ِق ِيني
الن ْحو ،أخذ ال ِف ْقه َعن اَلجلي َوالعلم
ِ
ََ َ َ
َْ َْ
ُ
ْ
َ
ُ
واَلناوي ،وكذا أخذ ِفي األصلي ِن والعربية والفرائض ،ومن شيوخه
الكافياجي والحصني ،وقد تميز وبرع في ْال َف َ
ضا ِئل وتصدى لإلقراء من
ِ
َ
سنة أربع َو ِس ِت َين ،ولعلمه وتمكنه في الفقه وغيره ولي قضاء دمياط.
تصانيفه:
ُعرف الشيخ باشتغاله بالعلم مع التقشف في مأكله وملبسه
ومفرشه ال َّ
هم له إال العلم والطاعة ،فررع في جميع العلوم وكان نتاج
ذلك مجموعة من التآليف الجليلة في النحو واَلنطق والفقه وغيره،
منها :حاشية على األنوار لعمل األبرار لإلردبيلي في فروع الفقه الشافعي،
ومنهج السالك إلى ألفية ابن مالك ،ومنهاج الدين في شعب اإليمان،
والينبوع في شرح اَلجموع في فروع الفقه.
ما انماز به شرح األشموني لأللفية:
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ً
ُيعد شرح األشموني أللفية ابن مالك من أغزر شروح األلفية مادة
ً
جمعا
على كثرتها واختالف مشاربها ،بل إنه من أوفى كتب النحو
َلذاهب النحاة وتعليالتهم وشواهدهم على نما البسا والتفصيل،
وال غرابة أن يجمع في شرحه ما جمع ،فأمامه من شروح األلفية :شرح
ابن الناظم ،واَلرادي ،وابن عقيل ،والشاطبي ،والتوضيح وغيرها ،ومن
شروح الكافية شرح الناظم وغيره ،ومن شروح التسهيل اَلرادي وغيره،
وأمامه اَلغني ،وهذا كله عدا كتب السابقين.
شرح األشموني في آثار العلماء:
وقد اعتني كثير من العلماء بشرح األشموني على األلفية ،ومن
هؤالء :أحمد بن الفقي (1118هـ) وكتابه (حاشية على شرح االشموني)،
وللحجري ( 1199ه) حاشية على شرح األشموني على ألفية ابن مالك،
وليوسف بن سالم بن أحمد الحفني (1176ه) حاشية على األشموني،
أما العالمة َّ
الص َّبان ( 1206ه) فله كتاب (حــاشية الصبان على شرح
األشموني على األلفية) ،ثم الشيخ علي النجار ( 1351هـ) وكتابه (شرح
شواهد األشموني) .وكذلك عبد السالم بن عبد الرحمن السلطاني
الجزائري له شرح بنفس الوسم.
وفات ــه:
توفي ـ يرحمه هللا ـ ـ سنة تسعمائة من الهجرة ،بعد أن ُسجل
اسمه في سفر أئمة العربية وعلمائها.
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4ـ األصمعي
راوية العرب ،وبحر اللغة ،وأحد أئمة العلم باللغة والغريب
واألخبار والشعر والبلدان واَللح والنوادر ،إنه عبد اَللك بن قريب بن
عبد اَللك بن علي بن أصمع الباهلي ،أبو سعيد األصمعي.
من أهل البصرة ،وبها تعلم على الخليل بن أحمد وأبي عمرو بن
العالء ،وأخذ عن خلف بن األحمر ،وكان كثير التطواف في البوادي
فحفظ لغة البدو ،وقدم بغداد في أيام الرشيد فعهد إليه بتعليم
األمين ،وكان يسميه بشيطان الشعر.
مكانته العلمية:
قال الشافعي" :ما عرر أحد عن العرب بمثل عبارة األصمعي"،
وقال األخفش" :ما رأينا أحدا أعلم بالشعر من األصمعي" ،وكان
األصمعي يقول" :أحفظ ست عشرة ألف أرجوزة".
َ
كان األصمعي ِمن أ ْر َوى الناس للرجز ،فزعموا أنه حفظ أربعة
عشر ألف أرجوزة ،فقيل له :أفيها ش يء هو بيت أو بيتان؟ فقال :فيها
اَلائة واَلائتان.
ً
جوابا ،وأحضر
وكان من أوثق الناس في اللغة ،وأسرع الناس
َ
هنا ،قال اَلرردَ :ك َ
الناس ذ ً
ان األصمعي ً
بحرا في اللغة ال نعرف مثله فيها،
ِ
ِ
َ
ْ
َّ
األصمعي وقد أنشد نحو مائتي بيت ،ما فيها
شهدت
وقال ابن األعرابيِ :
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ً
ْ
ثقة عند أصحاب الحديث ً
أيضا،
بيت َع َرفناه .وقال أبو علي :وكان
وكان إمام زمانه في علم اللسان.
َم ْن َر َوى عنهم:
ُ َ
َ ْ
ََ
َْ
وم ْس َعر بن
روى األصمعي عن :أبي عمرو بن العالء ،وق َّرة بن خالدِ ،
ُ
ك َدام ،وابن َع ْون ،ونافع بن أبي ُن َعيم ،وسليمان َّ
الت ْيمي ،وش ْعبة ،وبكار
ِ
َََ َ َ َََ َ
َ َْ
بن عبد العزيز بن أبي بكرة ،وحماد بن سلمة ،وسلمة بن بالل ،وعمر
بن أبي زائدة.
تلم ــيذ ومن رووا عنه:
ُ
روى َع ْن ُه علماء كثر منهم :أبو عبيد ،ويحيى بن َم ِعين ،وإسحاق
َ
اَلَ ْوصلي ،وزكريا بن يحيى اَل ْن َقريَ ،و َس َل َم ُة بن عاصمُ ،
وعمر بن ش َّبة،
ِ
ِ
َُ
وعبد الرحمن بن عبد هللا بن قريب ابن أخي األصمعي ،وأبو حاتم
ْ
َ ْ
الرياش ي ،ونصر بن علي ال َج ْهضمي ،وأبو
السجستاني ،وأبو الفضل ِ
ْ
َ
الع ْيناء ،وأبو مسلم الكجي ،وأحمد بن ُع َب ْيد أبو َع ِصيدةِ ،وبشر بن
ُ
ُموس ى ،وأبو حاتم الرازي ،ومحمد بن يونس الك َد ْيمي.
تصانيـ ـفه:
ترك األصمعي للمكتبة العربية تصانيف كثيرة منها :كتاب "خلق
اإلنسان" ،و"اَلقصور واَلمدود" ،و"األجناس" ،و"األنواء" ،و"الصفات"،
ْ
َ
"القداح" ،و"اَل ْي ِسر" ،و"خلق
و"الهمز" ،و"الخيل " ،و"الفرق" ،و ِ
ََ
اإل ِبل" ،و"الشاء" ،و"الوحوش" ،و"األخبية"،
الفرس" ،و"كتاب ِ
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َ
ْ
"البيوت" ،و"ف َعل وأف َع َل" ،و"األمثال" ،و"األضداد" ،و"األلفاظ"،
ُّ
و"السالح" ،و"اللغات" ،و"مياه العرب" ،و"النوادر" ،و"أصول الكالم"،
َ
الشعر" ،و"اَلصادر" ،و"األراجيز"،
و"القلب واإلبدال" ،و"معاني ِ
ُ
َّ ْ
"النخلة" ،و"النبات" ،و"ما اختلف ْلفظ ُه واتفق معناه" ،و"غريب
و
الحديث" ،و َّ
والنبال" ،و"الكالم الوحش ي"،
"الس ْرج ِ
واللجام" ،و"الت ْرس ِ
ُ
َّ
َّ
واَلؤنث" ،و"نوادر األعراب" ،وغير َذ َ
لك من الك ُتب ،وأكثر
و"اَلذكر
تصانيفه مختصرات.
من مأثورات ـ ـه:
َ
َ
َ
ْ
ال َأ ُبو َد ُاو َد الس ْنج ُّيَ :سم ْع ُت األ ْ
َق َ
ص َم ِع َّي َي ُقو ُلِ :إ َّن أخ َوف َما
ِ
ِ
ِ
َّ ْ َ َ
ْ ْ َ َ
َ ُ َ َ
ُ َْ َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
أ َخاف َعلى ط ِال ِب ال ِعل ِم ِإذا لم يع ِر ِف النحو أن يدخل ِفي جمل ِة قو ِل
َ َّ َّ
الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َمَ " :م ْن َك َذ َب َع َل َّي َف ْل َي َت َب َّو ْأ َم ْق َع َد ُه م َن َّ
َّ
الن ِار"؛
الن ِب ِي صلى
ِ
ِ
َ
َ َّ ُ َ َّ َّ َ
َّ َ ُ ْ
َ
صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ل ْم َيك ْن َيل َح ُن ،ف َم ْه َما َر َو ْي َت َع ْن ُه َول َح ْن َت ِف ِيه
ألنه
َ
َ َ
كذ ْب َت َعل ـ ـ ْي ِه.
َ ْ
َْ
و ُروى عنه أنه قالُ :يقالَ :ق َرب َب ْ
وحثحاث،
وحذ َحاذ،
صباص،
َ َ
ً
َ
وح ْتحاتُ ،
ص َعرُ ،وم ْ
وج ْلديُ ،وم ْ
شديدا في
ص َع ْن ِفر ،وف ْسفاس ،إذا كان
ِ
معنى واحد.
وفات ـ ــه:
ُّ
األصمعي ـ يرحمه هللا ـ سنة ست عشرة ومائتين ،وهو ابن
توفي
ً
إحدى وتسعين سنة في صفر ،بعد أن ترك لنا ً
عظيما سطر اسمه
إثرا
في سجل أئمة اللغة وعلمائها.
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5ـ ابن األنباري
َ ُ ُّ
الن ْحو ُّي اَلُ ْقر ُئُ ،ذو ُ
الل َغو ُّي َّ
الفن ْو ِن ،أعلم الناس وأفضلهم
الحا ِفظ
ِ
ِ
ِ
ً
اإل َم ُام أبو بكر محمد بن القاسم
في نحو الكوفيين وأكثرهم حفظا للغةِ ،
بشار األنباري النحوي.
أخلق ـ ــه:
َ
َ
بن ُم َح َّمد بن طاهرَ :ك َ
ال َح ْم َز ُة ُ
ان ْاب ُن األ ْن َباري َزاه ًدا ُم َت َو ً
َق َ
اضعا،
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
َ
الدا َ ُق ْطني َأ َّن ُه َح َ
صحف (أي حرفه عن وضعه) في ْ
ض َرهَ ،ف َّ
اس ٍم،
َحكى َّ ر
ِ
ِ
َ
َ َ ََ َ
ََ
َ ْ
ال :فأ ْعظ ْم ُت أ ْن ُيحمل َع ْن ُه َو ُهمَ ،و ِه ْب ُت ُه ،ف َع َّرف ُت ُم ْس َت ْم ِل ْي ِه ،فل َّما
ق
َ َ َ َ ََّ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َح َ
ض ْر ُت ُ
الج ُم َعة األ ْخ َرى ،ق َ
ال ْاب ُن األن َب ِار ِي َل ْس َت ْم ِل ْي ِهَ :ع ِر ِف الجماعة أنا
َّ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َّ
اب َع َلى َّ
الش ُّ
الص َواب.
صحفنا االسم الفال ِني ،ونبهنا علي ِه ذ ِلك
مصنفات ـه:
ألف ابن األنباري ً
كتبا كثيرة في علوم القرآن والحديث واللغة
َ َ
َْ
ُْ
اال َ
بتداء"َ ،وك َت ُ
َ ُ
اب "اَلشكل"،
ف و
ِ
والنحو ،منهاِ :كتاب "الوق ِ
َ ُ َ
ي َ َ ُ َ
َ
َّ
الغرْ
"غرْ
اَلفضل َّيات"َ ،وك َت ُ
اب
اب "ش ْرح
النبو " ،و ِكت
ب
ي
ب
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
و ِكتاب َ ِ
َ
َ
َ
َّ
اب َّ
َ ُ
"الزاهر"َ ،وكت ُ
الس ْبع الط َوال"َ ،وكت ُ
اب "الكافي" ِفي الن ْح ِو،
ِ
ِ
"ش ْرح َّ ِ ِ
َ
َ َ ُ َ
َّ
"الهاءات"َ ،وك َت ُ
الكافي"َ ،وك َت ُ
َوك َت ُ
اب َ
اب
اب "ش ْر ِح
ات" ،و ِكت
اب "الال َم ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ ُّ َ َ
َّ َ ُ
َ َ ُ َ َ ُْ
َ
َ
"األ ْ
ضد ِاد"َ ،وكت ُ
اب "اَلذكر واَلؤنث" ،و ِكتاب "رسالة اَلش ِك ِل" يرد على
ِ
ُ َ َ
َ َ ُ َّ َ
ُ ْ َ ْ
َ
ص َحف ُعث َمان
"الر ِد َعلى َم ْن خالف م
ْاب ِن ق َت ْي َبةَ ،وأ ِبي َحا ِت ٍم ،و ِكتاب
َ
ْ
َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ
يقض ي ِبأ َّن ُه َحا ِفظ ِلل َح ِد ْي ِث.
ِبأخررنا وحدثنا" ِ
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َ
َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ ي َ ْ َ َ
َ
"غرْي َب َ
الح ِد ْيث" ِفي خ ْم َس ٍة َوأ ْرَب ِع ْي َن
َ و ِقيلِ :إن ابن األنب ِار ِ أملى ِ
َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ
َ َ َ
ألف َور َقةَ ،فإ ْن َ
ص َّح َهذا ،ف َهذا الكتاب يكون أزيد ِمن مائ ِة مجلد،
ِ
َ ََ
َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
َو ِك َتاب "شر ِح الكافي" له ثالث مجلدات ِكبار ،وله ِكتاب "الج ِاهليات" ِفي
َ
َ
َس ْبعمائة َورقة.
مكانته العلمية:
قال أبو علي بن القاسم :كان أبو بكر األنباري يحفظ ثلثمائة ألف
َ َ
بن َج ْع َفر َّ
ال ُم َح َّم ُد ُ
بيت شاهد في القرآنَ ،و َق َ
الت ِم ْي ِم ُّيَ :ما رأ َينا أ َح ًدا
ٍ
ْ َ
َ َْ َ
ْ
األ ْن َباريَ ،وال َأ َ
غزر ِم ْن ِعلمه ،وقال حمزة الدقاق :كان
ن
اب
ن
م
ظ
ِ ِ
أ حف ِ ِ ِ
أبو بكر األنباري يملي كتبه اَلصنفة ومجالسه اَلشتملة على الحديث
واألخبار والتفاسير واألشعار؛ كل ذلك من حفظه.
َ
َّ
ص َّلى ُ
وقال أحمد بن يوسف األصبهاني :رأيت النبي َ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم
في اَلنام فقلت :يا رسول هللا ،عمن آخذ علم القرآن؟ فقال :عن أبي
بكر األنباري.
حرصه على العلم:
َ
ُ
يحكى أنه مر ً
يوما في النخاسين ،وجارية تعرض ،حسنة الصورة،
َ
كاملة الوصف؛ قال :فوقعت في قلبي ،ثم مضيت إلى دار أمير اَلؤمنين
الراض ي باهلل تعالى ،فقال :أين كنت إلى الساعة؟ َّ
فعرفته ،فأمر
ُ
ْ
شتريت ُ
وحملت إلى منزلي ولم أعلم ،فجئت فوجدتها ،فعلمت كيف
فا
جرى األمر ،فقلت لها :كوني فوق إلى أن أستررئك ـ وكنت أطلب مسألة
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قد اختلت َّ
وامض بها إلى
علي ـ ـ فاشتغل قلبي ،فقلت للخادم :خذها
ِ
النخاس ،فليس يبلغ قدرها أن يشغل قلبي عن علمي.
فأخذها الغالم ،فقالت :دعني حتى أكلمه بحرفين ،فقالت :أنت
رجل لك محل وعقل ،فإذا أخرجتني ولم تبين لي ذنبي ،لم آمن من أن
ً
ً
قبيحا ،فعرف ِنيه قبل أن تخرجني ،فقلت :مالك
ُيظن الناس في ظنا
عندي عيب ،غير أنك شغلتني عن علمي ،فقالت :هذا سهل عندي،
قالُ :
ُ
فب ِلغ الراض ي بأمره ،فقال :ال ينبغي أن يكون
العلم في قلب أحد
أحلى منه في قلب هذا الرجل.
أساتذت ـ ـ ــه:
َ
ُ
ُ
َ
َ
َسم َع في ص ُ
باه َباعتن ِاء أب ْي ِه ِم ْنُ :م َح َّم ِد بن ُي ْون َ
س الكد ْي ِم ِي،
ِ ِ ِ
ِ
َِ
ََ
َ َْ
ََْ
َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َوإ ْس َم ْ
َ
َّ
اس ثعل ٍب،
اض ي ،وأحمد ِبن الهيث ِم الرزاز ،وأ ِبي العب
ِ
اعيل الق ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َْ
ً
ً
َ
ً
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
الده وكان مح ِدثا أخبا ِريا عالمة ِمن أ ِئم ِة
وخل ٍق ك ِثي ٍر ،وحمل عن و ِ
َ
األ َد ِب.
من أخذوا عنه:
َ
َّ
الش َذائ ُّيَ ،و َع ْبدُ
َّ
ُ
حدث عنه :أبو عمر بن حيويه ،وأحمد بن ن ْ
ص ٍر
ِ
الح َسن َّ
الدا َر ُق ْطنيَ ،و ُم َح َّم ُد ُ
الواحد ُ
بن َأبي َهاشمَ ،و َأ ُبو َ
َ
بن َع ْب ِد هللا
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
ابن َأخي ميمي َّ
بن ُم َح َّمد ُ
الد َّقاقَ ،و َأ ْح َمد ُ
بن َ
الج َّراحَ ،وأ ُبو ُم ْس ِل ٍم ُم َح َّم ُد
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ُ َ َْ َ َ ُ َ َ
آخ ُر ْونَ.
بن أحمد الكا ِتب ،و
وفات ــه:
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َ َ
َ َ
َ
ْ
ْ
توفي ـ يرحمه هللا ـ ِب َبغ َد َاد َس َنة ث َم ٍان َو ِعش ِرْي َن َوثال ِث مائ ٍة َع ْن َس ْب ٍع
ً
َ
َوخ ْم ِس ْي َن َس َنة.
َ َْ
البطل َي ْو ِس ي
6ـ
إمام في اللغة واآلداب ،سابق مررز ،مصنفاته دالة على رسوخه
الع َّال َم ُة َأ ُبو ُم َح َّمد َع ْب ُد هللا ُ
واتساعه ونفوذه وامتداد باعه ،إنه َ
بن
ٍ
ِ
ُّ َ
الب َط ْل َي ْوس ُّي َّ
السيد َ
ُم َح َّم ِد بن َّ
الن ْح ِوي ،اللغ ِوي ،نسبة إلى مدينة
ِ
ِ
ِ
بطليوس التي كان فيها مولده سنة أربع وأربعين وأربعمائة.
مكانته العلمية:
ً
ً
ً
مقدما في معرفتهما
متبحرا فيهما
كان عاَلا باآلداب واللغات
ً
ً
مأمونا على ما قيد وروى
محققا في فنون األدب ،وكان ثقة
وإتقانهما،
ونقل وضبا ،سكن مدينة بلنسية ،وكان الناس يجتمعون إليه
ويقرأون عليه ويقتبسون منه ،وكان حسن التعليم جيد التفهيم ثقة
ً
ضابطا.
سبب طلبة العلم:
ُح ِكي عنه أنه قال :كان سبب طلبي للعلم أن والدي كان رجال من
أهل القرى ،وكان له ثروة ،فسلم إلي ماال ألدخل به إلى الحاضرة
للتجارة ،فدخلت إلى قرطبة فاتفق أني اجتزت في السوق فوجدت
حلقة تباع فيها الكتب ،فوقفت عليها ،واستحسنت الكتب ،وشريت
- 22 -

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

صَفَحاتٌ يف سِ َيرِ اللُّ َغوِيِنيَ وال ُنحَاةِ ………..د .مصطفى أمحد قنرب
منها بمقدار مائتي دينار للتجارة ،فلما خلوت بها جعلت أفتقدها وأقول:
هذا جيد ال ينبغي أن يباع ،وهذا جيد إلى أن اخترت لنفس ي أكثرها ،ثم
جعلت أطالعها فال أفهم معانيها ،فيضيق صدري ،فسألت بعض
الطلبة ،وقلت له :أي العلوم أنفق؟ فقال :الناس في األدب أرغب منهم
في غيره ،قلت له :وأي الكتب أشهر من كتب األدب؟ فقال :كتاب
العين ،فشرعت فيه على شيخ هناك ،فلم تمض لي شهور حتى
حفظته ،ثم حفظت كتابا في النحو.
ولذ لي العلم ،فلم تمض إال مدة قليلة حتى صرت ممن يشار إليه،
فاشتقت إلى أهلي بعد أن أنفقت جميع ما كان معي ،فخرجت إليهم
واجتمعت بوالدي ،فسألني عن الحال ،فأخررته بقصتي ،فلم ينكره
علي بل سره ،وقال :يا ولدي ،هذه نعمة من هللا في حقك حيث ألهمك
بالعلم ،وأمدني بش يء آخر من اَلال ،ورجعت إلى اَلدينة ،وطلبت
اَلشايخ حتى بلغت إلى ما ترون.
مصنفات ـ ـ ـ ـه:
ألف البطليوس ي ً
كتبا كثيرة منها :كتاب "اَلثلث" أتى فيه
بالعجائب ودل على اطالع عظيم ،وكتاب "االقتضاب في
شرح أدب َّ
ً
الكتاب"َ ،
وشرح "سقا الزند" ألبي العالء اَلعري
شرحا
استوفى فيه اَلقاصد ،وله كتاب في الحروف الخمسة ،وهي :السين
والصاد والضاد والطاء والذال ،جمع فيه كل غريب ،وله كتاب "
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الحلل في شرح أبيات الجمل" ،و"الخلل في أغاليا الجمل" ،وكتاب
"التنبيه على األسباب اَلوجبة الختالف األمة" ،وكتاب "شرح اَلوطأ".
وفات ـ ـه:
كانت وفاته ـ ـ يرحمه هللا ـ ـ في رجب في عام إحدى وعشرين وخمسمائة.
7ـ البارع البغدادي
الن ْحو ُّيَ ،ش ْي ُخ ُ
اإل َم ُام َّ
الح َس ْي ُن ُ
الق َّراءَ ،أ ُبو َع ْبد هللا ُ
بن ُم َح َّم ِد ِبن
ِ
ِ ِ
ِ
َِ
ُ َزْ َ
َ
القاس ُم بنُ
ُ
َّ
َ
َ
ْ
َْ َ
اب بن أح َمد ِبن ُمح َّم ِد ِبن الح َس ِن ابن الو ِ ي ِر
ِ
عب ِد الوه ِ
َُ
َّ
ََْ
َّ
ُ ََْ َ َ
ْ
َُْ
اعر ،اَلل َّقب
هللا ِبن سليمان الحا ِرِث ُّي ،البغد ِادي ،ابن الدباس الش ِ
عبي ِد ِ
َ
َ َ َ َ
ب َ
البارعُ ،وِل َد َس َنة ثال ٍث َوأ ْرَب ِع ْي َن َوأ ْرَب ِع مائة في بغداد.
ِ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
مقرئ مجود شاعر ،محسن فاضل أديب ِمن بيت ِحشمة و ِوزا َرة،
إذ َّإن جده القاسم بن عبيد هللا كان وزير اَلعتضد واَلكتفي بعده،
وعبيد هللا بن القاسم كان وزير اَلعتضد أيضا قبل ابنه القاسم.
أساتذت ـ ــه:
َ
َ
َ
ْ
َ َ
َ
َ
الرو َايات َعلى أ ِبي َبك ٍر ُم َح َّم ِد ِبن َع ِل ٍي الخ َّياطَ ،وأ ِبي َع ِل ٍي
تال البارع ِب
ِ
َ
َ َّ َ ُ ْ ُ َ ُ
الغوريَ ،و َأبي َب ْكر َأ ْح َم َد بن َ
الح َسن الل َ
حيا ِنيَ ،وأ ِبي
ِبن البناء ،ويوسف
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
َ
الح َس ْين بن َ
الص ْوفيَ ،و ُ
الخ َّطاب ُّ
اإلسكافَ ،و ُم َح َّمد بن ُم َح َّم ِد
الح َس ِن
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
بن َعلي البص ْيرَ ،و َسم َع م َن َ
الح َس ِن ِبن غ ِال ٍبَ ،وأ ِبي َج ْعف ٍر بن اَل ْس ِل َمة،
ِ ِ
ِ
ِ
َ ِ َ ٍ َ َ َْ ََ
َّ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
عبد الو ِاحد بن برهان
اض ي أ ِبي يعلى ،وأ ِبي الحسي ِن بن النر ِس ي ،و ِ
والق ِ
َ
َّ
األ َس ِديَ ،و ِعدة.
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تلميذ :
َ
َ
َ
َ
ُ َ َْ َُْ
ْ
وقد تتلمذ َ َ ْ
هللا بن أ ْح َم َد
وقرأ علي ِه خلقِ ،من ُهم :أبو جعف ٍر عبد ِ
َ َ ُّ ُ َ َ َ َ َ
ََُ َ َ َ َ
َ
اله َمذا ِني،
البطا ِئ ِحي ،وأبو العال ِء
الو ِاس ِطي الض ِرير ،وع ِلي بن عس ِاكر
ََ ُْ ْ ُ ُ ُْ ُ َ
ف َ
الح ْربيَ ،و ُ
ص ُر هللا ْابن َ
َو َن ْ
الح َس ْي ُن بن َع ِل ِي
الكيال ،ويعقوب بن يوس
ِ
ِ
َ َ
َ
َ َ ُ َ ْ ُ َ َّ ُ ُ َ
بن خ ِال ِد ِبن
الباق ْد َرا ِئيَ ،وعوض اَل َرا ِت ِبي ،وأبو بك ٍر محمد
هجل
ِبن ُم
ِ
َ
بختيارَ ،و َأ ُبو اَلُ َظ َّفر َأ ْح َم ُد ُ
َ
بن َأ ْح َم َد بن ْ
حمديَ ،وآخ ُر ْو َن.
ِ
ِ
ْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ َّ
َ
َ َّ َ َ ْ ُ َ ُ
البا ِقال ِني
اس ِم ابن عس ِاكر ،وأبو بك ٍر بن
وحدث عنه :أبو الق ِ
َ
َ
َ
ََُ َ
الف َرج ْاب ُن َ
َ
الج ْو ِزيَ ،وأ ُبو الف ْتح اَل ْن َد ِائيَ ،وِإ ْب َر ِاه ْيم بن
الو ِاس ِطي ،وأبو
ِ
َ
مد َّية.
ح ِ
مكانته العلمية:
ْ
ُّ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ
َََ
َ ُْ
تظه َرَ ،و ِع َّدة
برع الشيخ في اللغات والنح ِو ،ومدح اَلقت ِدي ،واَلس ِ
َّ
اس َ
ُوز َراء َو ُك َر َرا َءَ ،و َد َخ َل ُخ َر َ
ان َو َ
الي َم َن َوالش َام ،ثم زهد وتاب في أخريات
َ
ُ
َ
َ
َ
ََ َ َ ْ
اب اَل َرا ِتبَ ،و َتكاثر َعل ْي ِه اَلُ ْق ِرئو َن َواَلُ َح ِدثو َن
حياته ،ول ِزم مسجده ِبب ِ
َو ُّ
الن َحاة ،وكان حسن اَلعرفة بصنوف اآلداب فاضال.
مصنفاته:
للبارع مصنفات حسان في القراءات وغيرها ،وله ديوان شعر جيد،
وقد جمع له الشيخ أبو محمد عبد هللا بن علي بن أحمد اَلقرئ سبا
ً
أبي منصور الخياط طرقا لقراءاته وأسانيد رواياته في كتاب سماه
(الشمس اَلنيرة في القراءات الشهيرة) ،ولم تذكر اَلصادر التي ترجمت
له أسماء مصنفاته
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رغم أنها أشارت لوجود مصنفات له ،باستثناء ديوان شعره.
وفات ـ ـ ـ ــه:
كانت وفاته ـ يرحمه هللا ـ صبيحة يوم الثالثاء سابع عشر جمادى
اآلخرة سنة أربع وعشرين وخمسمائة.
التبر ِيزي
8ـ ِ
َ
َ
ُ
َ ُ ُّ َ
ُ
الثبت ،أ ُبو َزكرَّيا َي ْح َيى ُ
ق
بن َع ِل ِي ِبن
الصدو
الحجة
ة،
غ
ِإمام الل
ِ
َ
َ
َّ
الخط ْي ُب ،الترريز ُّيَ ،أ َحدُ
ْ
َ
ُم َح َّم ِد ِبن ح َس ِن ِبن ِب ْسط َام الشي َبا ِني،
ِ
ِ ِ
َ َ
األ ْعال ِم ،وأحد األئمة في النحو واللغة واألدب ،كانت والدة الشيخ سنة
إحدى وعشرين وأربعمائة ،أصله من ترريز ،ونشأ ببغداد ،ورحل منها
ً
طلبا للعلم واألخذ عن العلماء.
أساتذت ـ ــه:
رحل الشيخ إلى أبي العالء اَلعري وأخذ عنه وعن عبيد هللا بن علي
الرقي ،والحسن بن رجاء بن الدهان اللغوي ،وابن برهان ،واَلفضل
القصباني ،وعبد القاهر الجرجاني وغيرهم من األئمة.
وسمع الحديث وكتبه على خلق ،منهم :القاض ي أبو الطيب
الطرري ،وأبو القاسم التنوخي ،والخطيب البغدادي ،وسمع بمدينة
صور من الفقيه أبي الفتح سليم بن أيوب الرازي ،ومن أبي القاسم
عبد الكريم بن محمد بن عبد هللا بن يوسف الدالل الساوي
البغدادي ،وأبي القاسم عبد هللا بن علي.
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تلم ـيذ :
ممن أخذ عن الشيخ :أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي،
وأبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل األنصاري ،وأبو الفضل
ابن ناصر وغيرهم .كما روى عنه الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن
علي بن ثابت صاحب "تاريخ بغداد" وغيرهم من األعيان ،وتخرج عليه
خلق كثير وتتلمذوا له ،ودخل مصر في عنفوان شبابه فقرأ عليه بها أبو
الحسن طاهر بن بابشاذ النحوي وغيره من أهل اللغة.
مكانته العلمية:
للشيخ مكانه علمية مرموقة فقد ذكره الحافظ أبو سعد
السمعاني في كتاب " الذيل" ،وكتاب "األنساب" وعدد فضائله ،ثم
قال :ولكن كان ثقة في اللغة وما كان ينقله ،ورعى له اجتهاده في طلب
العلم.
وقد تصدر في بغداد ،ودرس األدب باَلدرسة النظامية فيها ،وروى بها
عنه الجم الغفير ،وتأدب به عالم كثير.
مصنفات ـ ـه:
صنف الرجل مصنفات في فنون كثيرة ،منها" :شرح الحماسة"،
وكتاب "شرح ديوان اَلتنبي" ،وكتاب "شرح سقا الزند" وهو ديوان أبي
العالء اَلعري ،و"شرح اَلعلقات السبع" ،و"شرح اَلفضليات" ،وله
"تهذيب غريب الحديث" ،و"تهذيب إصالح اَلنطق" ،وله كتاب "الكافي
في علم العروض والقوافي" ،وكتاب في إعراب القرآن سماه "اَللخص"،
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وشروحه لكتاب الحماسة ثالثة :أكرر وأوسا وأصغر ،وله غير ذلك من
التواليف.
حرصه ودقته العلمية:
كان سبب توجه الترريزي إلى أبي العالء اَلعري أنه حصلت له
نسخة من كتاب " التهذيب " في اللغة ،تأليف أبي منصور األزهري في
عدة مجلدات ،وأراد تحقيق ما فيها وأخذها عن رجل عالم باللغة،
ُ
فد َّل على اَلعري ،فجعل الكتاب في مخالة وحملها على كتفه من ترريز
ً
مركوبا ،فنفذ العرق من ظهره
إلى اَلعرة ،ولم يكن له ما يستأجر به
َّ
إليها فأثر فيها البلل ،وهي ببعض الوقوف ببغداد ،وإذ رآها من ال يعرف
صورة الحال فيها ظن أنها غريقة ،وليس بها سوى عرق الخطيب
اَلذكور.
وفات ـ ـه:
توفي ـ ـ يرحمه هللا ـ ـ فجأة يوم الثالثاء لليلتين بقيتا من جمادى
َ
اآلخرة سنة اثنتين وخمسمائة ببغداد ،ودفن في مقررة باب أبرزَ ،ول ُه
َ ُ َ
ِإ ْح َدى َوث َمان ْون سنة.
َّ
9ـ الث َعالبي
َّ
َ
ََ
اعر
صاحب التصانيف األديبة ،وجاحظ زمانه ،األديب الش ِ
واللغوي عبد ْاَللك بن ُم َح َّمد بن إ ْس َماعيل َأ ُبو َم ْن ُ
صور الثعالبي
ِ
ِ
َّ ْ َ ُ
وري ،ولد سنة خمسين وثالثمائة .والثعالبي :بفتح الثاء اَلثلثة
النيساب ِ
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والعين اَلهملة ،هذه النسبة إلى خياطة جلود الثعالب وعملها ،قيل له
ذلك ،ألنه كان فر ًاء.
مكانته العلمية:
َ ََ
قال ابن بسام صاحب "الذخيرة" في حقه :كان في وقته راعي تلعات
العلم ،وجامع أشتات النثر والنظم ،رأس اَلؤلفين في زمانه ،وإمام
اَلصنفين بحكم قرانه ،سار ذكره سير اَلثل ،وضربت إليه آباط اإلبل،
وطلعت دواوينه في اَلشارق واَلغارب طلوع النجم في الغياهب،
وتواليفه أشهر مواضع وأبهر مطالع وأكثر ر ٍاو لها وجامع ،من أن
يستوفيها حد أو وصف ،أو يوفيها حقوقها نظم أو رصف.
وقال الطيب الباخرزي في (دمية القصر وعصرة أهل العصر)
عنه :جاحظ نيسابور ،وزبدة األحقاب والدهور ،لم َتر العيون مثله،
وال أنكرت األعيان فضله ،وكيف ينكر ،وهو اَلزن يحمد بكل لسان؟ أو
ً
كيف يستر وهو الشمس ،ال تخفى بكل مكان؟ وكنت أنا بعد فرخا
أزغب في االستضاءة بنوره أرغب ،وكان هو ووالدي رحمة هللا عليهما
بنيسابور لصيقي دار ،وقريبي جوار ،فكم حملت كتبا تدور بينهما في
اإلخوانيات! وقصائد يتقارضان بها في اَلجاوبات ،وما زال بي رؤوفا علي
حانيا ،حتى ظننته ًأبا ً
ً
ثانيا ،رحمة هللا عليه ،كل صباح تخفق رايات
أنواره ،ومساء تتالطم أمواج قاره.
مصنفات ـ ــه:
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ْ ُ
ُْ
ُّ َ
من تصانيفه :اَل ْب ِهجَ ،وفقه اللغةَ ،وكتاب ثمار ال ُقلوبَ ،وكتاب
َْ
َّ
الش ْيء وذمهَ ،وكتاب ْاَلُ َ
ضاف واَلنسوبَ ،وكتاب
األ ْع َداد ،ومدح
ْ ُْ
َّ
اَل ُر َ
وءةَ ،وكتاب أحسن َما
الش ْمسَ ،وكتاب حل العقدَ ،وكتاب مرآة
َسمعتَ ،وكتاب أحاسن اَلحاسنَ ،وكتاب َأ َ
جناس َّ
الت ْج ِنيسَ ،وكتاب
ِ
َّ
الظرائف واللطائفَ ،وكتاب السياسةَ ،وكتاب الثلج واَلطرَ ،وكتاب
سحر البالغةَ ،وكتاب االقتباسَ ،وكتاب سجع ْاَلَ ْن ُ
صورَ ،وكتاب اللمع
الغضةَ ،وكتاب تفضل اَلقتدرين وتنصل اَلعتذرينَ ،وكتاب َي َوا ِقيت
َْ
ْ َ
َ
اَل َوا ِقيتَ ،وكتاب التحسين والتقبيحَ ،وكتاب خاص الخاصَ ،وكتاب
ُْ
اَل َسافرَ ،وكتاب ُع ُيون َّ
الن َو ِادرَ ،وكتاب
اإلعجاز واإليجازَ ،وكتاب أنس
ِ
ْ
ْ
ً
ً
َْ
ْ َُ َ
ال ِك َن َاية والتعريضَ ،وكتاب أف َراد اَل َعا ِنيَ ،وكتاب اَلتشابه لفظا وخطا،
الن َوادر والبوادرَ ،وكتاب األنيس في غرر َّ
َوكتاب َّ
الت ْج ِنيسَ ،وكتاب
ِ
َِ
ََ ْ
ْ
ْ
ُْ
اَل ْن َتحلَ ،وكتاب سر ال َب َيانَ ،وكتاب سر األ َدب ِفي مجاري كالم ال َع َرب،
ْ ُُ
َوكتاب األحاسن من َب َد ِائع البلغاءَ ،وكتاب منادمة اَللوكَ ،وكتاب
عنوان اَلعارفَ ،وكتاب الطرف من شعر البستيَ ،وكتاب َ
ص ْن َعة الش ْعر
َْ َ
والنثرَ ،وكتاب سر الوزارة ،وكتاب األ ْمثال والتشبيهاتَ ،وكتاب ِم ْف َتاح
الفصاحةَ ،وكتاب لباب األحاسنَ ،وكتاب لطائف الظرفاءَ ،وكتاب
َْ
َْ
األ َدب َما َّ
للناس ِف ِيه إرب ،وكتاب التفاحةَ ،وكتاب أف َراد
اَلديحَ ،وكتاب
ْ
ْ
َّ
اَل َعا ِنيَ ،وكتاب نسيم األنسَ ،وكتاب الل ِطيف ِفي الطيبَ ،وكتاب بهجة
ْ
َْ
اَلشتاقَ ،وكتب َخ َ
صا ِئص الفضايلَ ،وكتاب َج َو ِامع الكلمَ ،وكتاب اَللح
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اب َع ُ
والطرفَ ،وكتاب اَلشوقَ ،وكتاب من َغ َ
نه اَلؤانسَ ،وكتاب نسيم
السحر.
رؤيته للعربية:
من كالمه يرحمه هللا في العالقة بين العربية والقرآن :من شرح
ً
محمدا عليه السالم خير الرسل ،واإلسالم
هللا صدره لإليمان اعتقد أن
خير اَللل ،والعرب خير األمم ،والعربية خير اللغات ،واإلقبال على
تفهمها من الديانة ،إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين؛ ثم هي
إلحراز الفضائل ،واالحتواء على اَلروءة وسائر اَلذاهب كالينبوع للماء،
والزند للنار ،ولو لم يكن في اإلحاطة بخصائصها ،والوقوف على
تصاريفها ،إال قوة البيان في معرفة إعجاز القرآن ،وزيادة البصيرة في
ً
إثبات النبوة ،اللذين هما عمدة الدين ،لكفى بهما فضال يحسن أثره،
ويطيب في الدارين ثمره ،فكيف وأيسر ما خصها هللا تعالى به من
ضروب اَلمادح يكل أقالم الكتبة ،ويتعب أنامل الحسبة.
وفات ـ ــه:
َ
َ
َ
َ ْ
ُ
َ
ت ِوفي ـ ـ يرحمه هللا ـ ـ سنة ثال ِثين َوأ ْربعمائة َوقيل سنة تسع وعشرين.
10ـ ُ
الج ْر َجا ِني
(دالئل اإلعجاز) ،و(أسرار البالغة) مصنفان من أشهر ما يزخر
ُ
به التراث العربي ،اليزاالن ـ إلى اليوم ـ تخصص لهما حلق البحث
والدرس ،وتعقد َلناقشتهما الندوات واَلؤتمرات؛ إذ شغلت قضاياهما
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ً
ً
اَلعنيين بالدرس العربي واللغوي
قديما وحديثا ،خاصة (نظرية
َُْ َ
القاهر ُ
الج ْر َجا ِني) يتردد بين دفني
النظم) ،وظل اسم مبدعهما (عبد
ِ ِ
مؤلفات متنوعة حاولت قراءة هذا اإلرث الفريد.
مبدع العربية وشيخها علم من أعالم الفكر اإلسالمي أثرى
الدراسات العربية بما َك َ
تب من مباحث في النحو والصرف والبالغة
والنقد ،وأرس ى نظرية النظم التي أدار عليها مباحث اللفظ واَلعنى
والصور البيانية وإعجاز القرآن.
وقد حاولت سهام التجريح النيل من هذا العالمة في عقيدته،
وصرف الناس عنه ،كشأن كثيرين ممن شيدوا ووضعوا لبنات
أساسية في صرح اَلنجز الحضاري العربي اإلسالمي ،ولكن منجزات
الرجل وإسهاماته اَلتفردة طاشت أمامها كل السهام وتصاغرت أمامها
كل اَلزاعم.
نسبه ومولد وبيئته:
هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني أبو بكر النحوي،
فارس ي األصل ،جرجاني الدار ،ولد ونشأ في جرجان ،وكان شافعي
ً
متكلما ،على طريقة األشعري.
اَلذهب،
وموطن الشيخ بيئة زاخرة بالنشاط العلمي خاصة في القرنين
الرابع والخامس الهجريين؛ إذ خرج منها كثير من العلماء والفقهاء
واَلحدثين واألدباء ويكفي أنها انجبت أديبين كبيرين هما :القاض ي على
بن عبد العزيز الجرجاني ،واإلمام عبد القاهر الجرجاني.
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أي من اَلصادر التي ترجمت للشيخ ً
ولم تذكر ُّ
شيئا عن سنة
مولده ،ولم تتحدث عن أسرته ،وأغلب الظن أن الجرجاني ولد في آخر
القرن الرابع أو مطلع القرن الخامس ،ولم يررح بلده ،وقد نشأ كما
ينشأ غيره من الصبيان ،ودرس علوم الدين والعربية كما درسها
األخرون.
أس ــات ــذته:
حظي الجرجاني بالتعلم على أيدي بعض علماء عصره فقد أخذ
النحو عن الشيخ أبى الحسين محمد بن الحسن بن محمد بن عبد
الوارث الفارس ي ،نزيل جرجان ،ابن أخت الشيخ أبى على الفارس ي،
وأكثر عنه ،وقرأ ونظر في تصانيف النحاة واألدباء ،وتصدر بجرجان،
ً
وحثت إليه الرحال ،ولم يزل
مقيما بجرجان يفيد الراحلين إليه،
والوافدين عليه إلى أن توفي.
ومن أساتذته كذلك القاض ي الجرجاني ،فقد ذكر صاحب معجم
األدباء أنه قد قرأ عليه واغترف من بحره ،وكان إذا ذكره في كتبه
تبخبخ به وشمخ بأنفه باالنتماء إليه.
ولم يصرح الجرجاني بأسماء شيوخه في مؤلفاته ،بل كان يقول:
"يقول شيخنا رحمه هللا" ،أو " أنشدنا شيخنا رحمه هللا" ،ويرى
الدكتور أحمد مطلوب أن شيخه هذا هو على أبي الحسين بن عبد
الوارث ،ابن أخت أبي على الفارس ي ،وأن عبد القاهر لم يقف عند
واع ،ونقل عن الكثيرين ممن
أخذه من شيخه ،وإنما قرأ الكتب بعقل ٍ
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اشتهروا باللغة والنحو والبالغة واألدب كسيبويه والجاحظ واَلررد وابن
َّ
تصدر بجرجان
دريد ...وكان ثمرة ذلك االطالع والثقافة الواسعة أن
وذاع صيته وشدت إليه الرحال وقصده الطالب.
مكانته ومنزلته العلمية:
تبوأ الشيخ مكانة علمية مرموقة في عصره ،وإلى اليوم اليزال
يشار إليه بالبنان َلا أحدثه في الفكر اللغوي والبالغي والنقدي من
نقالت ،وما قدمه من شروح تنبئ عن وعي وفكر ونظر وقراءة متأنية
كثيرا ما نحتاج إليها في الدرس اللغوي والبالغي والنقدي حتى نستعيد
ً
شيئا من ريادتنا في اَلنجز الحضاري الراهن.
فهو نحوي ،بياني ،متكلم ،فقيه ،مفسر ،وهو أول من َّ
دون علم
َ
ْ
ْ
اَلعاني ،وهو واضع أصول البالغة ،وهو من كبار أ ِئ َّمة ال َع َر َّبية َوال َب َيان،
عالم بالنحو والبالغة ،وهو شيخ العربية في زمانه ،وله فضيلة تامة في
النحو ،كان ً
إماما بار ًعا مفتنا ،انتهت إليه رياسة النحاة في زمانه ،وما
ذلك إال لتبحره وكثرة اطالع ــه ،قال صاحب طبقات اَلفسرين :سمعت
أبا محمد األبيوردي يقول :ما مقلت عيني لغويا مثله ،وصار اإلمام
اَلشهور ،اَلقصود من جميع الجهات ،مع الدين اَلتين والورع
َ
َ
السلفيَ :ك َ
ان ور ًعا ً
والسكونَ ،ق َ
قانعا دخل َعل ْي ِه لص َو ُه َو ِفي
ال
ِ
َ
َّ َ َ
الصالة فأخذ َما وجد َوعبد القاهر ينظر َولم يقطع صالته.
وقال صاحب دمية القصر ":اتفقت على إمامته األلسنة،
وتجملت بمكانه وزمانه األمكنة واألزمنة ،وأثنى عليه طيب العناصر،
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وثنيت به عقود الخناصر ،فهو فرد في علمه الغزير ،ال بل هو العلم
الفرد في األئمة اَلشاهير ،وقد أفادني الشيخ أبو عامر مما ألقاه بحر
الفضل على لسانه ،ما نطق لسان الدهر باستحسانه ،ولست فيما
فاتني من كريم مشاهدته ،واشتيار لذيذ الشهد من مذاكرته أيام
أسعدتني األيام منه بدنو الدار ،ولف أطناب الخيمتين قرب الجوار،
إال كمن ودع اَلاء والخضرة ،وتدرع الشعثة والغررة ،وواصل الغربة،
وفارق الوطن.
آثار العلمية:
ً
ضخما من اَلؤلفات
ترك الرجل ـ يرحمه هللا ـ ميراثا
بعضها وصلنا واآلخر لم تقع عليه عيون الباحثين إلى اليوم ،وقد
تنوعت آثار الشيخ بين الدراسات القرآنية وعلوم اللغة ،والنحو
والصرف والبالغة والنقد ،وتلك بعض آثاره :كتاب شرح الفاتحة،
ودرج الدرر في تفسير اآلي والسور ،واَلعتضد ،والشرح الصغير،
والرسالة الشافية ،ودالئل اإلعجاز ،وأسرار البالغة ،واَلدخل في دالئل
اإلعجاز ،وآراء الجرجاني ،واإليجاز ،واَلغني ،واَلقتصد ،والتكملة،
والعوامل اَلائة ،والجمل ،والتلخيص ،والعمدة في التصريف ،وكتاب
في العروض ،واَلختار من دواوين اَلتنبي والبحتري وأبي تمام ،ومختار
االختيار ،والتذكرة ،واَلفتاح.
تلمـ ــيذ :
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ِمن أبرز َمن تتلمذ على أيادي الشيخ الجرجاني بعض أئمة النحو
واللغة واألدب ،وكان الخطيب الترريزى (يحيى بن علي بن محمد بن
موس ى بن بسطام الشيباني أبو زكريا) أحدهم ،ومنهم األستراباذي َ
(علي
َ ْ
َْ ْ
بن ُم َح َّمد بن َعلي أ ُبو الحسن بن أبي زيد) اَلش ُهور بالفصيحي؛ لتكراره
َ َ َ
على فصيح َث ْع َلبَ ،ق َ َرأ َّ
الن ْحو على عبد القاهر ُ
الج ْر َجا ِنيَ ،وق َرأ َعل ْي ِه
ْ َ
الن َحاة ،ودرس َّ
ملك ُّ
الن ْحو بالنظامية بعد الخ ِطيب الترريزي ،ومن
هؤالء أحمد بن عبد هللا اَلهاباذي الضرير ،له شرح اللمع البن جني في
َ
اإل َمام أ ُبو اَلظفر األبيوردي كان فاضال في العربية
النحو ،ومنهم ِ
ً
والعلوم األدبية نسابة ليس مثله ،وله في العربية مصنفات ما سبق
إليها.
دراسات حول ُ
الج ْر َج ِاني:
شغلت آثار الشيخ الباحثين خاصة كتابيه :الدالئل واألسرار ،وتلك
بعض ما دار حول مؤلفاته:
 1ـ ـ د .أحمد مطلوب :عبد القاهر الجرجاني بالغته ونقده.
 2ـ د .البدراوي زهران :عبد القاهر الجرجاني ًّ
لغويا (رسالة ماجستير)،
القاهرة 1974م.
3ـ ـ د .محمد أبو موس ى :مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني ،ط1
مكتبة وهبة ،القاهرة.
 4ـ ـ د .سعيد بحيري :دراسات لغوية وتطبيقية في العالقة بين البنية
والداللة.
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 5ـ ـ وليد محمد مراد :نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات
اللغوية عند عبد القاهر الجرجاني.
6ـ ـ أحمد عاطف محمد كالب :منهج اإلمام عبد القاهر الجرجاني في
عرضه اَلسائل النحوية ،دراسة تحليلية.
 7ـ ـ د .فاتح حمبلي :مالمح التجديد في منهج البحث البالغي عند عبد
القاهر الجرجاني.
 8ـ ـ محمد عباس :األبعاد اإلبداعية في منهج عبد القاهر الجرجاني.
 9ـ طاهر القحطاني :اَلعاني الثواني عند عبد القاهر الجرجاني من
خالل :الكناية واالستعارة والتمثيل.
10ـ ـ د .عالء الدين رمضان :ظاهرة التناص بين اإلمام عبد القاهر
الجرجاني وجوليا كريستيفا.
 11ـ ـ مؤتمر :اإلمام عبد القاهر الجرجاني وجهوده في إثراء البالغة
العربية ،كلية اللغة العربية ،جامعة األزهر بأسيوط 2014ه ـ.
وفات ـ ــه:
توفي الشيخ ـ يرحمه هللا ـ ـ سنة إحدى وسبعين وأربعمائة.
جني
11ـ ابن ِ
أبو الفتح عثمان بن جني اَلشهور بـ ـ ـ (ابن جني) ،من أئمة األدب
َْ
ُّ َ
والنحو ،اللغ ِوي ،صاحب التصانيف ،من أحذق أهل األ َدب وأعلمهم
بالنحو والتصريفَ ،وعلمه بالتصريف أقوى وأكمل من علمه بالنحو.
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إنه عثمان بن جني أبو الفتح .ولد باَلوصل عام  322ه ،وسكن
ْ
ً
ً
روميا لسليمان بن فهد
بغداد ،وأقرأ بها األدب ..وكان أبوه مملوكا
األزدي اَلوصلي.
عنايته بالتصريف:
صحب ابن جني أبا علي الفارس ي أربعين سنة ،وتبعه في أسفاره،
وخال به في مقامه ،واستملى منه ،وأخذ عنه ،وصنف في زمانه ،ووقف
أبو علي على تصانيفه واستجادها .وكان السبب في صحبته له أن أبا
علي اجتاز باَلوصل ،فمر بالجامع وأبو الفتح في حلقة يقرئ النحو وهو
شاب ،فسأله أبو علي عن مسألة في التصريف فقصر فيها ،فقال له
أبو عليَ :زببت قبل أن تحصرم ،فسأل عنه فقيل له :هذا أبو علي
الفارس ي ،فلزمه من يومئذ واعتنى بالتصريف ،فما أحد أعلم منه به،
وال أقوم بأصوله وفروعه ،وال أحسن أحد إحسانه في تصنيفه .فلما
مات أبو علي تصدر أبو الفتح في مجلسه ببغداد.
مكانته العلمية:
ذكر صاحب «دمية القصر» ابن جني ،فقال :ليس ألحد من أئمة
األدب في فتح اَلقفالت وشرح اَلشكالت ما له ،وال سيما في علم
اإلعراب ،فقد وقع منها على ثمرة الغراب .ومن تأمل مصنفاته ،وقف
على بعض صفاته.
وكان اَلتنبي يقول في أبى الفتح :هذا رجل ال يعرف قدره كثير من
الناس .وكان يقول :ابن جني أعرف بشعري مني.
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وحدث أبو الحسن الطرائفي قال :كان أبو الفتح عثمان بن جني يحضر
بحلب عند اَلتنبي ً
كثيرا ويناظره في ش يء من النحو من غير أن يقرأ
عليه ً
شيئا من شعره أنفة وإكبا ًرا لنفسه.
مصنفات ـ ــه:
َُّ
البن جني مصنفات عدة منها " :اللمع" ،وكتاب "سر الصناعة"،
وكتاب "شرح تصريف اَلازني" ،وكتاب "التلقين في النحو" ،وكتاب
"التعاقب" ،وكتاب "الخصائص" ،وكتاب "اَلذكر واَلؤنث" ،وكتاب
"اَلقصور واَلمدود" ،وكتاب "إعراب الحماسة" ،وكتاب "اَلحتسب في
شواذ القراءات" ،وكتاب "التمام" في تفسير أشعار هذيل ،وكتاب
"إعراب أبيات ما استصعب من الحماسة" ،ومن تصانيفه رسالة في
َّ َ
"من نسب إلى أمه من الشعراء" ،وله كتاب سماه "البشرى والظفر"
َ
شرح فيه ً
بيتا ً
واحدا من شعر ْاألمير َع ُ
ضد الدولة ،وقدمه ل ُه ،وهو:
ِ ِ
ُ ْ َ ى َْ
أهال وسهال بذي البشر ونوبتها
ََ
ََّ
وباشتمال سرايانا على الظف ِر
َ
أوس َع الكالم ِفي شرحه واشتقاق ألفاظه.
وفات ـ ـ ــه:
توفي ـ يرحمه هللا ـ في شهر صفر سنة  392هـ ،وهو ِفي عشر
َْ َ
ً ْ
وال َع َالءَ ،و ْ
كلهم أدباء
السبعينَ ،وقد خلف من األ ْوالد عليا وعاليا
َّ
وسمعهم َوحسن خطوطهم ،وهم معدودون
فضالء قد خرجهم والدهم
في صحيحي َّ
الض ْبا وحسني الخطوط.
ِ
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12ـ َ
الج ْو َه ِري
َ
ْ
ُّ ْ َ
َُ
ْ َ
الدن َيا َوذ ِل َك
اعيل بن َح َّماد ال َج ْو َه ِري ،من أ َع ِاجيب
أبو نصر ِإسم ِ
َ
َ
َُ ْ
أنه من الفاراب ِإ ْح َدى ِبالد الت ْرك َو ُه َو ِإ َمام ِفي علم لغة ال َع َرب ،لم
يتأخر فيها عن شرط أقرانه ،وال انحدر عن درجة أبناء زمانه.
ْ
ْ
وخطه ْ
يضرب ِب ِه اَلثل ِفي الحسنَ ،ويذكر ِفي الخطوط اَلنسوبة لخا
ََْ
َ
ثم ُه َو من َ
ْابن مقلة ومهلهل واليزيديَّ ،
فرسان الكالمَ ،و ِم َّم ْن آت ُاه هللا
ُ
ََ
َ
َ
ََ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ
با
ق َّوة وبصيرة وحسن سريرة وسيرة ،وأحد من يض َرب ِب ِه اَلث ُل ِفي ض ِ
ُّ َ
اللغ ِة.
رحلته العلمية:
َ َ ْ
ان ال َج ْو َه ِري ُيؤثر السفر على الوطن ،والغربة على السكن
ك
واَلسكن ،ويخترق البدو والحضرَ ،ويدخل ديار ر َ
بيعة َو ُمضر ِفي طلب
َْ
َُ ْ
ْ َ
األ َدب وإتقان لغة ال َع َربَ ،وحين قض ى وطره من قطع اآلفاق
َ
َّ
الشام َو ْالعراق عاود ُخ َر َ
اسان وتطرق الدامغان؛
واالقتباس من ُعل َماء
َ
َ
ُْ ََ
ْ
ْ
ضالء
فأنزله أ ُبو َعلي الحسن ْابن َعلي َو ُه َو من أ ْع َيان الكتاب وأفراد الف
ِع ْنده ،وبذل ِفي إكرام مثواه وإحسان قراه جهدهَ ،وأخذ من أدبه
ثم سرحه بإ ْح َسان إ َلى نيسابورَ ،فلم يزل ُم ً
وخطه َحظهَّ ،
قيما َبها على
ِِ
ِ
ْ
َ
َ َ َ َْ
اَل َ
ص ِاحف والدفاتر
التدريس والتأليف َوت ْع ِليم الخا األنيق و ِكتابة
َ
َ
اللطائف َح َّتى مض ى لسبيله َعن آثار جميلة وأخبار حميدة.
قال صاحب (نزهة األلباء) :وأما أبو نصر إسماعيل بن حماد
ً
الجوهري ،فإنه كان ً
أديبا فاضال ،أخذ عن أبي علي الفارس ي ،وعن
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خاله أبي إبراهيم الفارابي صاحب ديوان األدب ،وصنف الصحاح في
اللغة لألستاذ أبي منصور البيشكي ،وحصل سماع أبي منصور منه إلى
باب الضاد اَلعجمة.
مصنفاته:
من أشهر ما صنف الجوهري كتاب (الصحاح في اللغة) وهو أكرر
ً
وأقرب متناوال من (مجمل اللغة) ،وفيه يقول أبو محمد إسماعيل بن
محمد النيسابورى ـ وكان عنده الكتاب بخا مؤلفه:
هذا كتاب الصحاح سيد ما*** صنف قبل الصحاح في األدب
يشـ ـمل أنواع ـ ـه ويج ــمع مــا*** ف ـ ــرق في غ ـ ــيره مـ ــن الكتـ ـ ـ ــب
وهكذا كتاب الصحاح قد سار في اآلفاق ،وبلغ مبلغ الرفاق ،وَلا
َد ْ
خلت منه نسخة إلى مصر نظرها العلماء ،فاستجودوا مأخذها وقربه.
لج ْو َهري أيضا َن ْظم َح َسنَ ،و ُم َقد َمة في َّ
َول َ
الن ْحو.
ِ
ِ ِ
ِ ِ
وفات ـ ـه:
َ
َ
ال الد ْين َعلي بن ُي ْو ُسف الق ْفطيَ :م َ
ات َ
َق َ
ال َج َم ُ
الج ْو َه ِري ُمت َر ِد ًيا ِم ْن
ِ ِ
ِ ِ ِ
ْ
َ َ
َ َ
َ
مائ ٍةُ ،ث َّم َق َ
الَ :و ِق ْي َل:
َسط ِح َدا ِر ِه ِب َن ْي َس ُاب ْو َرِ ،في َس َن ِة ثال ٍث َو ِت ْس ِع ْي َن َوثال ِث
َ َ
َ
َم َ
ات ـ َرح َم ُه ُ
هللا ـ ِفي ُح ُد ْو ِد َس َنة أ ْرَب ِع مائ ٍة.
ِ
13ـ ُ
الحاجب
ابن
ِ
َ
َ
َّ
الفق ْيه َّ
الش ْي ُخ َ ُ َ َّ َ ُ ُ ْ ُ ُ ُ ْ
الن ْح ِوي أ ُبو َع ْم ٍرو
اإلمام العالمة اَلق ِرئ األصو ِلي ِ
ِ
َ
ُُْ َ ُ
ََُ َ َْ
صل ،اإل َ
الك ْرديُّ ،
الدو ْ
األ ْ
َُْ
سنا ِئي
ي
ن
ي
س
ن
و
ي
بن
ر
ك
ِ
ِِ
ِ
عثمان بن عمر ِبن أ ِبي ب ٍ ِ
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َ
َ
َْ
َّ َ ْ
ف ،اَلعروف بابن الحاجب ،حيث كان
اَلوِلد ،اَل ِال ِكي ،ص ِاح ُب التصا ِني ِ
ً
حاجبا لألمير عز الدين الصالحي.
والده
أساتذت ـ ـه:
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َْ
اط ِب ِي،
الق َراءات ع ِن الش ِ
ح ِفظ ابن الحاجب الق ْرآن ،وأخذ بعض ِ
ََ
َ َ
َ َ َ ْ ُ َّ ْ ْ َ َ َ َ َ ق ُ
َ َ
"اَل ْ
الش َهاب الغ ْزن ِو ِيَ ،وتال
ى
ل
ع
"
ج
ه
ب
ِ
وس ِمع ِمنه "التي ِسير" ،وقرأ ِبطر ِ
ِِ
الس ْبع َع َلى َأبي ُ
ب َّ
الج ْو ِد ،اشتغل بالعربية والقراءات ،وبرع في علومها
ِ
ِ
وأتقنها غاية اإلتقان .ومن علماء عصره الذين أخذ عنهم :أبو محمد
قاسم بن ُّ
فيره ،وهبة هللا البوصيري ،وأبو الحسن األبياري ،وأبو
الفضل الغزنوي.
وفي دمشق درس بجامعها في زاوية اَلالكية ،واكب الخلق على
االشتغال عليه ،والتزم لهم الدروس وتبحر في الفنون ،وكان األغلب
عليه علم العربية.
مكانته العلمية:
َ
ْ
َّ َ
ْ
ُ
العالمَ ،رأ ًسا في َ
َ
َ
الع َرِب َّية َوعلم النظ ِر،
و ِصف الشيخ بأنه ِمن أذكياء ِ
ِ
َ
َ َ
األ ْ
ص َح ُ
ابَ ،و َسا َر ْت
تتلمذ على يده جمع من الطالبَ ،وتخ َّر َج ِب ِه
َ
َ
َ
َ َ َ
َ
كب ُ
ب ُم َ
الر َ
ص َّن َفا ِت ِه ُّ
انَ ،وخالف ا ُّلن َحاة ِفي َم َسا ِئ َل َد ِقيق ٍةَ ،وأ ْو َر َد َعل ْي ِهم
ِ
َ َ ُ َ ً
فحمة.
ِإشكاال ٍت م ِ
َ
ومما قيل في ترجمته :أبو عمرو بن الحاجب ف ِق ْيهُ ،م ْف ٍتُ ،م َناظر،
َُ
ََ َ َََ ُ َ َ َ
ََ
َّ ُ ُ ْ ُ َ َ
اط َر ٍاح
دين وور ٍع وتواض ٍع واحتم ٍال و ِ
مر ِرز ِفي ِعدة علو ٍم ،متب ِحر ،مع ٍ
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َ
انَ :ك َ
ال عنه ْاب ُن َخل َك َ
للتكلفَ .ق َ
ان ِم ْن أ ْح َسن خلق هللا ِذ ْه ًناَ ،جاء ِني
ِ
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ
َ ََ
مرا ًرا َأل َداء َ َ
َ ْ َ
َ
اب أبلغ
اضع ِمن العرِبية ،فأج
شهادات ،وسألته عن مو ِ
ُ ْ ن َ ْ َ ُّ َ
تثبت تام.
ِإ َج َابة ِبسكو ك ِثير و
ومن تالميذه الذين أخذوا عنه العربية :الرض ي القسطنطيني،
َّ
صيبي ،وغيرهم.
واَلوفق محمد بن أبي العالء الن ِ
مصنفاتـ ــه:
أما عن مصنفاته ،فقد ترك ابن الحاجب للمكتبة العربية
مجموعة من اَلصنفات النفيسة في الفقه وأصوله ،وفي العقيدة وفي
النحو والصرف والعروض ،منها :الكافية ،وشرح الكافية ،والشافية،
وشرح الشافية  ،واإليضاح في شرح علل اَلفصل ،واألمالي النحوية،
وإعراب بعض آيات القرآن ،ورسالة في الشعر ،واَلسائل الدمشقية،
واَلقصد الجليل في علم الخليل ،وجامع األمهات في الفقه اَلالكي.
ومن أجل مصنفاته (الكافية) حيث أفاد ً
كثيرا في تأليفها ممن
ِ
سبقوه في العربية؛ فجاءت فريدة من نوعها ،عظيمة اَلنزلة بين
قريناتها من علوم العربية ،يبدو ذلك مما حظيت به من الشروح
ُ
الكثيرة التي دارت حولها ،كما نظمت وشرح النظم ،وعلق على شروحها
ُ
َّ
وعد بعض الباحثين
حواش ،وأعربت ،ولخص بعض شروحها،
ٍ
اَلعاصرين ما يربو على مائة شرح لها؛ األمر الذي يؤكد عظم هذا
اَلصنف النفيس.
وفات ـ ـ ـ ـ ـ ــه:
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وقد وافاه األجل ـ يرحمه هللا ـ ـ في اإل ْس َك ْن َدرَّية في َّ
الس ِادس
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َوال ِعش ِرْي َن ِم ْن ش َّوال َس َنة ِس ٍت َوأ ْرَب ِع ْي َن َو ِس ِت مائ ٍة.
 14ـ ابن خالويه
َ
ْابن خالويه الهمذاني ،أ ُبو عبد هللا الحسين بن أحمد بن خالويه
بن حمدان أبو عبد هللا اللغوي النحوي ،من كبار أهل اللغة والعربية
ْ ُ
ُّ
الل َغة والعربية َو َغ َ
يرهما من ال ُعلوم األدبية،
أصله من همذانِ ،إ َمام في
دخل بغداد ً
طالبا للعلم سنة أربع عشرة وثالثمائة فلقي فيها أكابر
العلماء وأخذ عنهم.
أساتذت ـ ــه:
قرأ ابن خالويه القرآن على اإلمام ابن مجاهد ،والنحو واألدب على
أبي بكر ابن دريد وأبي بكر بن األنباري ونفطويه ،وأخذ اللغة عن أبي
عمر الزاهد ،وقرأ على أبي سعيد السيرافي.
مكانته العلم ــية:
انتقل ابن خالويه إلى الشام ثم إلى حلب فاستوطنها وتقدم في
العلوم حتى كان أحد أفراد عصره ،وكانت الرحلة إليه من اآلفاق حيث
انتشر علمه وفضله وذاع صيته.
قال أبو عمرو الداني :كان ابن خالويه عاَلا بالعربية ،حافظا
ً
ً
مشهورا .روى عنه غير واحد من شيوخنا:
بصيرا بالقراءة ،ثقة
للغة،
عبد اَلنعم بن غلبون ،والحسن بن سليمان ،وغيرهما.
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روي أن رجال جاء إلى ابن خالويه ،وقال له :أريد أن أتعلم من
العربية ما أقيم به لساني ،فقال :أنا منذ خمسين سنة أتعلم النحو
فما تعلمت ما أقيم به لساني.
ملح ــة:
حكى عنه أبو بكر الخوارزمي أنه قال :كل عطر مائع فهو اَلالب،
وكل عطر يابس فهو الكباء ،وكل عطر يدق فهو األلنجوج.
كان الشيخ إذا تكلم قصد التقعير في كالمه ،واستعمل وحش ي
اللغة ،وقد حكي بعضهم عنه :وجدت على ظهر كتاب بإسناد مرفوع إلى
أحمد بن كاشقر :جئت أبا عبد هللا ابن خالويه ،فلما نظرني من بعيد،
ً
قال لي :ما تبغي من علومنا ً
نحوا أم لغة؟ فقلت :ال أحرم شيئا ،فقال:
اجعل حندورتك في قهبلي ،وخذ اَلزبر بشناترك ،فال أنغو بنغوة إال
جعلتها في حماطة جلجالنك ،ونح الكنفشة على الحذنة.
مصنفات ـ ـ ــه:
للشيخ مصنفات منها :كتاب كبير في األدب سماه " كتاب ليس" وهو
يدل على اطالع عظيم؛ فإن مبنى الكتاب من أوله إلى آخره على أنه
ليس في كالم العرب كذا وليس كذا ،وله وكتاب "اآلل" ،و"االشتقاق"،
و"الجمل" في النحو ،وكتاب "القراءات" ،وكتاب "إعراب ثالثين سورة
من الكتاب العزيز" ،وكتاب "اَلقصور واَلمدود" ،وكتاب "اَلذكر
واَلؤنث" ،وكتاب "األلفات" ،وكتاب "شرح اَلقصورة البن دريد"،
وكتاب "األسد" ،وغير ذلك.
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وفاتـ ـ ــه:
كانت وفاة ابن خالويه ـ ـ يرحمه هللا ـ ـ في سنة سبعين وثلثمائة
بحلب.
َ
 15ـ ْابن خروف
َ ُ
ْ
اَلحق ُق اَلد ِق ُق،
الحا ِفظ
باألندلسِ ،إ َم ُام ال َع َر َّبية
النحاة
كبار
ِ
ِ
من ِ
ِ
َ
ْ
َعلي بن ُم َح َّمد بن َعلي بن ُم َح َّمد نظام الدين أ ُبو الحسن ْابن خروف
األندلس ي َّ
الن ْح ِوي ،كانت العربية بضاعته وصناعته؛ فانصرف عن كل
ما يشغله عن العلم إال من تجارة يستطيع من خاللها تدبير معايشه.
أساتذتـ ــه:
ذكرت اَلصادر أنه :تال بالسبع على أبي بكر بن صاف وأبي محمد
قاسم بن الزقاق ،وروى الحديث عن أبي بكر بن خير وابن زرقون
وأبوي عبد هللا :ابن الرمامة وابن اَلجاهد ،وتفقه بهما ،وأبي القاسم
ابن بشكوال ،وأبي محمد بن عبيد هللا ،وأبي مروان بن قزمان .وأخذ
علم الكالم وأصول الفقه عن العارف أبي عبد هللا الرعيني ركن الدين،
وأبي الوليد بن رشد األصغر .والعربية واآلداب عن أبي إسحاق بن
ملكون ،وأبي بكر بن طاهر ولزمه ،وعليه أتقن "الكتاب" وعنه لقن
أغراضه.
تلم ـ ــيذ :
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روى عنه آباء بكر :ابن عبد النور وابن فحلون والقرطبي ،وآباء
الحسن :الدباج والشاري وابن القطان ،وأبو الحسين عبيد هللا بن
عاصم الدائري ،وأبو الخطاب بن خليل ،وأبو عبد هللا الرندي ،وأبو
العباس بن هارون وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد
الرحمن اَلصمودي ابن رحمون ،وأبو محمد بن قاسم الحرار.
مكانته العلمية:
قال صاحب كتاب" :الذيل والتكملة لكتابي اَلوصول والصلة" عن
ً
َ
ُ ً
ً
ماهراَ ،ع َد ًّديا
مجو ًدا حافظا للقراءات ،ن ْح ًّويا
قرئا
ِ
الشيخ :كان م ِ
َ ُ
َ َّ َ
ضيا ،عار ًفا بالكالم ُ
َف َر ًّ
ل
كل ما ينتحله من
في
ف
ن
ص
وقد
الفقه،
و
وأص
ِ
ِ
ِ
ُ ً َّ َ
ً
َ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َّ
فات مفيدة شرقت وغربت ،وتداول الناس انتساخها رغبة
العلوم مصن ٍ
فيها وشهاد ًة َ
بج ْو ِدتها ،وقال ابن شاكر الكتبي :كان ً
إماما في العربية،
ً
ً
ً
محققاً ،
ماهرا ،مشاركا في علم الكالم واألصول.
مدققا،
أخلق ـ ـ ــه:
َّ ْ َ ُّ
ُ َ رو ً
َ َ
توفي،
كان أبو الحسن ـ رحمه هللا ـ ـ ص رة لم يتزوج قا إلى أن ِ
ُّ
َْ ُ َْ
َ
الل وال َحرام ،وكان
وكان يقول :وهللا ما حللت ِمئزري قا على ح ٍ
ً
َّ
الثوب والصيانة َ
ً
متجوال ُع ُم َره على
والعفاف،
بالصدق وطهار ِة
ِ
مشهورا ِ
ِ
ً
َ َ
ُ
بضاعة له كانت في تجار ٍة ُ
الب ْلدانُ ،ي ُ
أكثرها في إقامة أواني الخشب
دير
ْ َ
َ
َ َّ ُ َ ْ َ
َ
َ
وفاس
وسبتة
وإشبيل َتة
بين ُرندة
وأكثر ما كان يتردد
اَلخروطة،
ِ
َ
قيم من ذلك إن كان َ
َ
ببلد ش َر َع في إقامة ما ُي ُ
َوم َّر ُاك َ
بلد
ش ،فمتى ح َّل ٍ
َ َ ْ
َ َ َ
يس ما
إقامة ،أو بي ِعه إن كان بلد بيع ما أقامه ِ
بغيره ،وانتصب لتدر ِ
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يتم َغ َر ُ
كان َلد ْيه من اَلعار ِف َرْي َثما ُّ
ضه في البيع واإلقامةَ ،ويستوفي
ُ ً
ُ
ُ ْ
اءة عليه إال
الجع َل على اإلقر ِاء من الطلبة ،وال يسامح أحدا في القر ِ
بج ْعل ُيرت ُبه عليه ،ثم َ
ُ
يرح ُل ،هكذا كان َد ْأ ُبه ،وكان َو ُق َ
ور اَلجلس
ِ
َم ً
هيبا.
مصنفاتـ ــه:
صنف الشيخ ً
شرحا لكتاب سيبويه جليل الفائدة وسماه" :تنقيح
ً
شرحا لجمل الزجاج،
األلباب في شرح غوامض الكتاب" ،وصنف
ً
وكتابا في الفرائض .وكان كثير العناية بالرد على الناس فرد على إمام
الحرمين أبي اَلعالي النيسابوري في كتابه" :اإلرشاد والررهان" ،وعلى أبي
الحسين بن الطراوة في مقدماته على أبواب الكتاب ،وعلى األعلم في
"رسالته الرشيدية" وغيرها ،وعلى أبي محمد بن حزم في بعض مقاالته،
وعلى أبي إسحاق بن ملكون وأبي الوليد بن رشد وأبي القاسم السهيلي
في مسائل كثيرة ،وعلى أبي جعفر بن مضاء وعلى غيرهم من أهل
عصره.

وفات ـ ــه:
ََ
ُ
َ ْ ُ َ
اآلخرة،
توفي ـ ـ يرحمه هللا ـ ـ
بإشبيلية في العشر الوسا من جمادى ِ
ِ
ِ
ً
ََ
َ
َ
نحوها.
وقيل في صف ِر تسع وستمائة ابن ثمانين سنة أو ِ
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ْ ُ ْ َ َّ
اب
ش
16ـ ِابن الخ ِ
َّ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َّ َ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ َّ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ْ ُ َّ
الله ْبنُ
اإلمام العالمة اَلح ِدثِ ،إمام النح ِو أبو محم ٍد ،عبد ِ
َ الشيخ َ ِ
َ
ْ
َّ
ْ
أ ْح َم َد ْبن أ ْح َم َد ْبن أ ْح َم َد ْبن َع ْبد الله ْبن َن ْ
ص ٍر ،ال َبغ َد ِاد ُّي ْاب ُن
ِ َِ ِ ِ
ِ
ِ
ُ َ َ َ َ ْ َ َْ َ ْ َ َ َْ َ
ْ َ َّ
اب ،وِلد سنة اثنتي ِن و ِتس ِعين وأرب ِع ِمائ ٍة.
الخش ِ
أساتذت ـ ــه:
َن َه َل ابن الخشاب من علوم عصره اَلختلفة ،فاتجه إلى من أدركهم
َ
َ َ ْ َ َْ
اسم َع ِلي ْبن ْال ُح َس ْين َّ
الرَب ِع ِيَ ،وأ ِبي
ق
ِ
من العلماء ،إذ س ِمع ِمن أبي ال ِ ِ
ِ ِ
ََ
َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َِّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َّ َْ
َّ
اب ب ِن منده ،وأ ِبي عب ِد الل ِه الب ِار ِع ،وأ ِبي
الن ْر ِس ِي ،ويحيى ب ِن عب ِد الوه
ِ
َ
َ َ َ َْ
ْ َ َّ َ َ َّ
َ
الله ْبن ْال ُح َ
ص ْينَ ،وأخذ األ َد َب َع ْن أ ِبي َع ِل ِي ْب ِن
غ ِال ٍب البن ِاء ،و ِهب ِة ِ
ِ
َ
ُّ
َّ
الل َغةَ ،و َأبي َّ َ َ
ْاَلُ َح َّول َش ْ
ات ْب ِن الش َج ِر ِيَ ،و َع ِل ِي ْب ِن أ ِبي َزْي ٍد
خ
ي
السعاد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َْ
ص َُْ
َ َْ ُ
وب ْب ِن ال َج َو ِال ِيق ِيَ ،وأ ِبي َبك ِر ْب ِن ُج َو َام ْر َد
الف ِص ِيح ِي ،وأ ِبي من ٍ
ور موه ِ
َّ
الن ْح ِو ِي.
مكانته العلمية:
َّ َ َ َّ َ َ َ
َ
ْ
ََ ََ
َ َ
َ
ْ
َ
الل َس ِان ،وبالغ ِفي السم ِاع حتى قرأ
فاق شيخنا أه َل زما ِن ِه ِفي ِعل ِم ِ
َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ً َ ُ َ َ ُ
فَ ،و َت َخ َّر َج به في َّ
َع َلى َأ ْق َ
الن ْح ِو
ص
و
ي
ال
ا
ئ
ي
ش
ب
ت
ك
ال
ن
م
ل
ص
ح
و
،
ه
ان
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ ُ َ َ َ ُ ِ ْ َ َ ِ َ
ْ
ََْ
َّ
َخ ْلق ،وقد ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
ض َر َب ِب ِه اَلث ُل ِفي العرِبي ِة ،حتى ِقيلِ :إنه بلغ رتبة أ ِبي ع ِل ٍي
َْ
الفا ِر ِس ِي.
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َح َّد َث َع ْن ُهَّ :
الس ْم َعا ِن ُّيَ ،وأ ُبو ال ُي ْم ِن ال ِك ْن ِد ُّيَ ،وال َحا ِفظ َع ْب ُد
ْ ُ َّ َ ْ َ ْ ْ
َْ
َ ْ
َّ
الغ ِن ِيَ ،والش ْي ُخ اَل َوف ُقَ ،وأ ُبو ال َبق ِاء ال ُعك ُر ِر ُّيَ ،و ُم َح َّم ُد ْب ُن ِع َم ٍادَ ،وفخ ُر
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َ
ُْ
ص ُ
الدين ْب ُن َت ْيم َي َةَ ،و َم ْن ُ
ور ْب ُن أ ْح َم َد ْب ِن اَل ْع َو ِج.
ِ
ِ ِ
َُ َ ْ َ
َ
ُ َ َ ٌّ َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
اضل ،له مع ِرفة
قال عنه صاحب
األنساب :هو شاب ك ِامل ف ِ
ِ
ْ َ َ َ ُّ َ َ َّ ْ َ ْ
َ ْ َُ ْ َ َ َ َ ً َ َ َ ً
َ
َ
يث ،يقرأ الح ِديث ِقراءة حسنة
ت َّامة ِباألد ِب واللغ ِة والنح ِو والح ِد ِ
َ
َ َ ً َ َ ً َ ْ ُ َ ً َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ
األ ُ
صو َل ِم ْن أ ِي َو ْج ٍه
ص ِحيحة س ِريعة مفهومة ،س ِمع الك ِثير ،وحصل
ُ
ْ
َ
ان َيض ُّن ب َهاَ ،سم ْع ُت بق َر َاءته َكث ًيراَ ،و َك َ
َ َ
يم الق َر َاءة طو َل َّ
ان ُي ِد ُ
الن َه ِار ِم ْن
ِ
ِِ ِِ ِ
ك ِ ِ
ِ
َ ْ ُ ُ ور َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ُل َ َ َ َ ُّ ْ ُ ْ َ َّ
اب "
ش
غي ِر فت ٍ  ،س ِمعت َأبا شج ٍاع البسط ِامي يقو  :قرأ ع ِلي بن الخ ِ
ْ
َْ
َ َ
ً
َغر َ ْ َ
يث" ِأل ِبي ُم َح َّم ٍد ال ُق َت ِب ِي ِق َر َاءة َما َس ِم ْع ُت ق ْبل َها ِمثل َها ِفي
يب الح ِد ِ
ِ
ض َالءَ ،ف َك ُانوا ُير ُيدو َن َأنْ
اعة م َن ْال ُف َ
الس ْر َعةَ ،و َح َ
ض َر َج َم َ
الص َّحة وَ
ُّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َْ ُ ُ ََْ ََْ َ
ََ َ
َ
ُ
يأخذوا علي ِه فلتة ِلس ٍان ،فما ق ِدروا.
ملح ـ ــة:
ْ
ْ
الن ْحو َّي َي ُقو ُلَ :ك َ
الن َّجارَ :سم ْع ُت اَلُ َبا َر َك ْب َن اَلُ َبا َرك َّ
ال ْاب ُن َّ
َق َ
ان ْاب ُن
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ َ َ
َ
َ ُ
َ
َ ُ
ْ َ َّ
اب ،أخذ ُه َوطال َع ُهَ ،وغ َّل َو َرق ُه ،ث َّم َي ُقو ُلُ :ه َو
ود َي َعلى ِك َت
الخش
اب ِإذا ن ِ
ٍ
ِ
َ
َّ
َم ْق ُطوعَ ،ف َي ْش َتريه ب ُر ْخصُ ،ق ْل ُتَ :ل َع َّل ُه َت َ
ابَ ،ف َق ْد َق َ
ال َع ْب ُد الل ِه ْب ُن أ ِبي
ٍ
ِ ِ ِ
َ ََ
ْ َ َ ْ ُ َّ ُّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
اب وعلي ِه ِثياب ِبيض ،وعلى وج ِه ِه نور،
الفر ِج الجبا ِئي رأيت ابن الخش ِ
َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َّ َ َّ َّ
َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ََ
اللهَ
فقلت :ما فعل الله ِبك؟ قال :غفر ِلي ،ودخلت الجنةِ ،إال أن
َ
ْ َ
َ
َأ ْع َر َ
ض َع ِني َو َع ْن ك ِث ٍير ِم َن ال ُعل َم ِاء ِم َّم ْن ال َي ْع َم ُل.
مصنفات ـ ـ ـه:
من التصانيف التي تركها ابن الخشاب :كتاب "شرح مقدمة الوزير
ابن هبيرة" في النحو ،أربع مجلدات ،وكتاب "اَلرتجل في شرح الجمل
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للزجاجي" ،وكتاب "الرد على الترريزي في تهذيب اإلصالح" ،و"نقد
اَلقامات الحريرية".

وفاتـ ـ ــه:
َ
َ
ض َ
الثالث من َ َم َ
ان َس َنة َس ْب ٍع َو ِس ِت َين
ر
كانت وفاته ـ يرحمه هللا ـ في ِ ِ
َ
َ
َوخ ْم ِس ِمائ ٍة.
َ
 17ـ ْاب ُن ُد ُر ْست َو ْيه
الع َّال َم ُةَ ،ش ْي ُخ َّ
اإل َم ُامَ ،
الن ْح ِو ،عبد هللا بن جعفر بن درستويه
ِ
بن اَلرزبان ،أبو محمد الفارس ي .من كبار اَلحدثين ،وأحد من اشتهر
اسمه ،وعال قدره ،وكثر علمه ،جيد التصنيف ،مليح التأليف ،كان
ً
ً
عاَلا فاضال ،برع في العربية ،وله تصانيف في غاية الجودة واإلتقان.
أساتذت ــه:
قرأ على اَلررد َ
وص ِح َبه ،ولقي ابن قتيبة ،وأخذ عنه ،وحدث عن:
َ
أ ْح َمد بن الحباب الحميري ،ويعقوب بن سفيان النسوي ،وعباس ْبن
َ
ُم َح َّمد الدوريَ ،وي ْح َيى ْبن أ ِبي طالب ،والقاسم بن اَلغيرة الجوهري،
ُوم َح َّمد بن ْال ُح َس ْين الحنينيَ ،وأبي قالبة الرقاش يَ ،
وع ْبد الرحمن ْبن
ِ
ْ
ُم َح َّمد ْبن منصور الحارثي ،وعبد الكريم بن الهيثم العاقولي.
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تلميذ :
َُ ْ
من تالميذه الذين َر َووا َع ْن ُه :الدارقطني ،وابن شاهين ،وابن منده،
وابن رزقويه ،وابن الفضل القطان ،وأبو علي ْبن شاذان ،وغيرهم.
مكانته العلمية:
َ
َ
ً
َ
ُ
َ
َ
َ
الشيخ ْ
العالي ،وكان ِثقة ،ق َ
ال أبو القاسم األزهري:
ُر ِزق
اإلسناد ِ
ِ
رأيت أصل كتاب ابن درستويه بتاريخ يعقوب بن سفيان َلا بيع في
ً
ً
حسنا ،ووجدت سماعه فيه
ميراث ابن اآلبنوس ي ،فرأيته أصال
ً
صحيحا.
ْ
َ
وق َ
ال أبا سعد ال ُح َس ْين بن عثمان الشيرازي عنه :ثقة ثقة،
َ
َّ
َح َّدث َنا عنه أبو عبيد الله بن منده الحافظ ،وسألته عنه فأثنى عليه
َ
َ
َ َ
ََ َ َ
لغني أنه قيل ل ُه :حدث َعن
ووثقه ،وضعفه هبة هللا الاللكائي ،وقال :ب ِ
َ
َع َّباس الدوري َح ِديثا ونعطيك درهما ،ففعلَ ،ولم يكن َسمعه ِم ْن ُه،
َ
ال ْال َخطيبَ :و َه َذا َباطل؛ َأل َّن ُه َك َ
َق َ
ان أرفع قد ًرا من أن يكذب ،وكان
ِ ِ
ِ
ُّ
شديد االنتصار ْ
للبصريين ِفي اللغة والنحو.
مصنفاتـ ــه:
ترك الشيخ مجموعة من التصانيف منها :تفسير كتاب الجرمى،
وهو غاية في بابه ،ومنها كتابه في النحو الذى يدعى اإلرشاد ،ومنها كتابه
في الهجاء وهو من أحسن كتبه ،ومنها شرح الفصيح ،وهو في غاية
الحسن والجودة يدل على االطالع التام ،وله رد على اَلفضل في الرد
على الخليل ،وكتاب الهداية ،وكتاب اَلقصور واَلمدود ،وكتاب غريب
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الحديث ،وكتاب معانى الشعر ،وكتاب الحى واَليت ،وكتاب التوسا
بين األخفش وثعلب في تفسير القرآن واختيار أبى محمد في ذلك ،وكتاب
شرح اَلفضليات ،لم يتممه ،وكتاب شرح اَلقتضب ،لم يتممه ،وكتاب
تفسير السبع الطوال ،لم يتممه ،وكتاب اَلعاني في القرآن ،لم يتممه،
وكتاب تفسير الش يء ،لم يتممه ،وكتاب نقض الراوندي على النحويين،
وكتاب الرد على بزرج العروض ى ،وكتاب األزمنة ،لم يتممه ،وكتاب
الرد على ثعلب في اختالف النحويين ،وكتاب خرر قس بن ساعدة
وتفسيره ،وكتاب شرح الكالم ونكته ،لم يتممه ،وكتاب الرد على ابن
خالويه في الكل والبعض ،وكتاب الرد على ابن مقسم في اختياره،
وكتاب في األضداد ،وكتاب أخبار النحويين ،وكتاب الرد على الفراء في
اَلعاني ،وكتاب جوامع العروض ،وكتاب االحتجاج للفراء ،وكتاب
تفسير قصيدة شبيل بن عزرة ،وكتاب رسالة إلى نجيح الطولوني في
تفضيل العربية ،وكتاب الكالم على ابن قتيبة في تصحيف العلماء،
وكتاب الرد على أبى زيد البلخي في النحو ،وكتاب الرد على من قال
بالزوائد ،وكتاب النصرة لسيبويه على جماعة النحويين ،وكتاب
االنتصار لكتاب العين وأنه للخليل.
وفاتـ ـ ــه:
توفي ـ يرحمه هللا ـ ـ سنة سبع وأربعين وثالثمائة في خالفة اَلطيع.
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18ـ َّ
الد َم ِاميني
َ
َ
ُم َح َّمد بن أبي بكر بن عمر بن أبى بكر بن ُم َح َّمد بن ُسل ْي َمان ْابن
َج ْع َفر بن يحيى بن ُح َس ْين بن ُم َح َّمد بن َأ ْحمد بن َأبى بكر ْابن ُي ُ
وسف
ْ
ْابن علي بن َ
صالح بن ِإ ْب َر ِاهيم ال َب ْدر اَلخزومي السكندري اَلالكي،
َويعرف ب ْابن َّ
الد َم ِاميني ولد سنة  763هـ باإلسكندرية.
ِ
رحلتـ ــه العلمية:
استوطن الشيخ القاهرة والزم العالمة ابن خلدون ،وتصدر
إلقراء العربية باألزهر ،ثم تحول إلى دمشق ،ومنها حج ،وعاد إلى مصر
فولي فيها قضاء اَلالكية ،ثم ترك القضاء ورحل إلى اليمن فدرس
بجامع زبيد نحو سنة ،وانتقل بعد ذلك إلى الهند.
ً
متعلما وعال ًـما
كانت رحالت الشيخ بين عدة حواضر إسالمية
ْ
َ
ً
وقاضيا :فقد سمع باإلسكندرية من ال َب َهاء بن الدماميني َوآخرين،
َ
وبالقاهرة من السراج بن اَللقن َوغيره ،وبمكة من النويري واشتغل
َْ
ْ
ْ
َ
ِب َبل ِد ِه على علمائها فمهر ِفي ال َع َر َّبية َواألدب ،وشارك ِفي ال ِف ْقه ودرس ِفي
َ
ْاإل ْس َك ْن َد َّية بعدة مدا س ،وناب في ْال َق َ
ضاء ِب َبل ِد ِه وبالقاهرة ،وتصدر
ر
ر
ِ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
الن ْحوَ ،ودخل دمشق َوعين في أ َّيام اَلؤيد لق َ
بالجامع األ ْز َهر إلقراء َّ
ضاء
ِ
َ
َ ْ
َْ
اَل ِال ِك َّيةَ ،ودخل ِبالد اليمن فدرس ِب َج ِامع زبيد َبحر سنةَ ،ولم يرج ل ُه
َ ُ
أخذوا َع ُ
َبها َأمر َفركب ْال َب ْحر إ َلى ْاله ْند َفأقبل َع َل ْي ِه َأ َ
نه
هلها كثيرا و
ِ
ِ
وعظموه َوحصل دنيا عريضة.
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مكانته العلمية:
قال صاحب الضوء الالمع :كان أحد اَلتكلمين في فنون األدب ،أقر
ً
له األدباء بالتقدم فيه وبإجازة القصائد واَلقاطيع والنثر ،معروفا
بإتقان الوثائق مع حسن الخا واَلودة ،وأذعن له أئمة عصره.
مصنفاتـ ـ ــه:
ترك الدماميني عدة مصنفات في علوم مختلفة تكشف عن سعة
عقله ،وقدراته العلمية الهائلة ،منها( :تحفة الغريب) شرح َلغني اللبيب
البن هشام ،و(نزول الغيث) ،انتقد فيه شرح المية العجم للصفدي،
و(الفتح الرباني) في الحديث ،و(عين الحياة) اختصر به حياة الحيوان
للدميري ،و(العيون الغامزة) شرح للخزرجية في العروض ،و(شمس
اَلغرب في اَلرقص واَلطرب) في األدب ،و(مصابيح الجامع) وهو شرح
لصحيح البخاري ،و(جواهر البحور) في العروض ،و(إظهار التعليل
اَلغلق) في مسألة نحوية ،و(شرح تسهيل الفوائد) ،و( الفواكه البدرية)
من نظمه ،و(شرح المية العجم) للطغرائي.
وفاتـ ـ ــه:
كانت وفاته ـ يرحمه هللا ـ في الهند في مدينة (كلررجا) في شعبان عام
827هـ.
19ـ ْاب ُن َّ
الد َّه ِان
َ َّ َ ُ َ
َّ َ ْ
ف سعيد بن اَلبارك بن علي بن عبد
هو العالمة ص ِاح ُب التصا ِني ِ
اهللا بن سعيد بن محمد بن نصر بن عاصم بن عباد ابن عاصم،
- 55 -

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

صَفَحاتٌ يف سِ َيرِ اللُّ َغوِيِنيَ وال ُنحَاةِ ………..د .مصطفى أمحد قنرب
وقيل :عصام بن الفضل بن ظفر بن غالب بن حمد بن شاكر بن
عياض بن حصن بن رجاء بن أبي بن شبل بن أبي اليسر كعب بن
عمرو األنصاري ،ناصح الدين أبـو محمد ،اَلعروف بابن الدهان
الب ْغ َداد ُّيَّ ،
َ
الن ْح ِو ُّي.
ِ
وقد نص جماعة من اَلترجمين أن نسبه يرجع إلى الصحابي
الجليل أبي اليسر كعب بـن عمرو األنصاري رض ي اهللا عنه ،ثم ُوهم
بعض اَلعاصرين ،فنسبوه إلى كعب بـن مالـك األنصاري رض ي اهللا
َ
َ َ
َ
عنهُ ،وِل َدَ :س َنة أ ْرَب ٍع َو ِت ْس ِع ْي َن َوأ ْرَب ِعمائ ٍة.
أساتذت ـ ـ ــه:
كان أكثر أخذ ابن الدهان عن الكتب فيما يبدو ،حيث لم ُيذكر له
شيخ في علوم العربية إال ما ذكره ياقوت الحموي أنه أخذ اللغة
الرماني .وأما شيوخه في الحديث ،فقد سمع الحديث من
العربية عن
ِ
أبي غالب أحمد بن البناء ،وأبي القاسم هبة هللا بن محمد بن
الحصين وغيرهما.
تلمـ ـيذ :
وممن أخذوا عن الشيخ :أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن
منصور السمعاني (ت  ٥٦٢هـ) ،وأبو الفتح عثمان بن عيس ى بن
منصور البلطي (ت 599ه) ،وأبو القاسم علي بن الحسين بن هبة اهللا
اَلعروف بابن عساكر ،صـاحب تـاريخ دمشق (ت  ،)٥٧١وأبو الحرم
مكي بن ريان بن شبة بن صالح اَلاكسيني الضرير (ت ٦٠٣هـ) ،وأبو
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السعادات مجد الدين اَلبارك بن محمد بن األثير (ت ٦٠٦هـ) ،وأخذ
عنه الخطيب الترريزي وجماعة.
مكانته العلمية:
كان الشيخ من أعيان النحاة وأفاضل اللغويين ،واسع العلم في
العربية ،جيد الشعر ،كثير التصنيف ،نعت بسيبويه عصرهُ ،ي َق ُ
ال:
َ َّ
َّ
ُن َح ُاة َب ْغ َد َاد َأ ْرَب َعةْ :اب ُن َ
الج َو ِال ْي ِقيَ ،و ْاب ُن الش َج ِر ِيَ ،و ْابن الخشابَ ،و ْابن
َّ
الد َّه ِان،
َ
َ
ْ َ ُ َ
َ
ص َب َه َ
ال الق ْفط ُّي :ذهب إ َلى َأ ْ
كتبها ،ث َّم ن َز َل اَل ْو ِص َل،
انَ ،واستفاد ِمن
ق َ ِ ِ
ِ
َ َّ َ
َو َأ ْق َب ُلوا َع َل ْيهَ ،و َب َال َغ َ
(الج َو ُاد) وزير اَلوصل في إ َ
قرر ل ُه.
كر ِامه ،و
ِ
ِ ِ
َ
ومع ذلك نجد ياقوت يسجل له هذه اَلالحظة العجيبة ،ق َ
ال
ْ ََ
َ
َياقوتَ :و َك َ
ان َم َع َس َعة علمه سقيم الخا كثير الغلا َو َهذا َع ِجيب من
َ
ً
أمره .ويذكر له في ذلك نادرة طريفة ،فقد أملى حكاية على ابن
عساكر ،ثم عرضها عليه ابن السمعاني ،فقال :مـا أعرفها ،ثم
استمالها ابن الدهان من ابن السمعاني ،قال :أخررني ابن السمعاني،
عـن ابـن عساكر عني .روى عن شخصين عن نفسه.
نكبـ ـ ــته:
ُ
نكب الشيخ في مكتبته عندما غرقت بغداد في سنة ثمان وستين
وخمسمائة في أيام اَلستض يء باهلل ،وقعت داره على كتبه التي كان قد
جمعها في مدة عمره ،وكان أكثرها بخطه ،فبلغه ذلك فوجه مملوكه
إلى بغداد فوجدها وقد بقيت تحت الهدم أياما كثيرة ،وقد تعفنت
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وذهب أكثرها ،فقد كان من االتفاق الس يء في أمرها أنه كان في جواره
مدبغة فسرى إليها روائح الجلود ،فصارت آية في النتن وسوء الحال،
وجاءوا بها على تلك الصفة ،وكان فيما ذهب منها شرح اإليضاح ،ولم
يبق منه إال ست عشرة مجلدة ألنها كانت صحبته َلا أصعد ،وقال:
لقد بخرت كتبي لتزول منها روائح العفونة فلم تزل ،وأصيب على كتبه
مصابا عظيما ،وعالجها بالبخرات حتى كان ً
سببا لذهاب بصره ،فما
مات حتى أضر.
مصنفات ـ ــه:
ترك الشيخ مصنفات تجاوزت العشرين منها :كتاب شرح اإليضاح
ألبي علي الفارس ي ثالث وأربعون مجلدة ،وكتاب الغرة ،وهو شرح اللمع
في العربية البن جني ثالث مجلدات ،وكتاب تفسير القرآن أربع
مجلدات ،وكتاب النهاية في العروض ،وكتاب الدروس مقدمة في
النحو ،وكتاب الفصول في النحو ،وكتاب الدروس في القوافي
والعروض ،وكتاب العقود في اَلقصور واَلمدود ،وكتاب اَلآخذ الكندية
من اَلعاني الطائية ،وهو ما أخذ اَلتنبي من أبي تمام ،وكتاب فيه شرح
بيت واحد من شعر اَللك الصالح ابن رزيك وزير صاحب مصر،
عشرين كراسة ،وكتاب إزالة اَلراء في الغين والراء ،وكتاب الغنية في
الضاد والظاء ،وكتاب األضداد ،وكتاب النكت واإلشارات على ألسن
الحيوانات ،وكتاب في شرح "قل هو هللا أحد" مجلد ،وكتاب في شرح
الفاتحة مجلد ،وكتاب رسائله ،وكتاب ديوان شعره.
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وفاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه:
كانت وفاة الشيخ ـ ـ يرحمه هللا ـ ـ في اَلوصل ،ليلة عيد الفطر سنة
٥٦٩هـ.

20ـ َّ
الرض ي
َّ
اإلمام العالم العالمة ،ملك العلماء ،صدر الفضالء ،الفقيه
اَلعظم ،محمد بن الحسن االستراباذي ،اَلعروف بالرض ي ،وبالشارح،
وبنجم األئمة ،ونجم اَللة والدين ،كانت والدته سنة ً 624
تقريبا.
شح املعلومات عن الرض ي:
ً
لم تذكر اَلراجع التي تناولت سير علماء العربية شيئا عن طفولته
وال عن نشأته وال عمن أخذ عنهم من العلماء ومن أخذوا عنه إال النذر
اليسير ،وكل ما ذكر عنه أنه عالم بالعربية ،من أهل أستراباذ (من
أعمال طررستان) اشتهر بكتابيه (الوافية في شرح الكافية ،البن
الحاجب) في النحو جزآن ،أكمله سنة  686و(شرح مقدمة ابن
الحاجب) وهي اَلسماة بالشافية ،في علم الصرف ،ولم تزد هذه اَلراجع
إال أن ذكرت ً
كتابا آخر له وهو شرحه للقصائد السبع العلويات البن
أبي الحديد.
مكانته العلمية:
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ْ
كثيرا من اَلراجع أثنت عليه ً
لكن ـ والحق ـ يقال إن ً
كثيرا فيما وعاه
من علم ،وما سار عليه من منهجيه في التناول والشرح ،إن الرض ي
عالم نحو وصرف ولغة ال شك في هذا ،ومؤلفاته التي بين أيدينا تشهد
له بما وصل إليه من رأي حصيف ،وعلم واسع ،ووعي عميق ،وفهم
دقيق ،واستيعاب َلسائل هذه العلوم ،واستحضار لشواهدها ،وَلا قيل
فيها من آراء ،وهذا يدل على سعة اطالع على هذه العلوم ،ومناقشته
َلسائلها ،وسرد آراء ذوي الرأي ،وتمييزه بين الحسن والردئ ،والغث
والسمين.
َْ
قال عنه اإلمام السيوطيَ ،
ص ُ
احب شرح الكافية ِال ْب ِن الح ِاجب،
َّالذي لم يؤلف َع َل ْي َها ـ بل َوَال في َغالب كتب َّ
ً
الن ْحو ـ َ
جمعا
مثلها،
ِ
ِ
ً
وتحقيقاَ ،وحسن َت ْعليلَ ،وقد أكب َّ
اع َتمدهُ
الناس َع َل ْيه ،وتداولوه َو ْ
ِ
ِ
َ
ُش ُيوخ َه َذا ْال َع ْ
صرِ ،في مصنفاتهم ودروسهمَ ،وله ِف ِيه أبحاث ك ِث َيرة َم َع
َْ
َ
ُّ
الن َحاة ،واختيارات جمة ،ومذاهب ْينفرد َبها؛ ولقبه نجم األ ِئ َّمة.
ْ
وقال الشريف الجرجانيِ :إن شرح الكافية كتاب جليل الخطر
َ ْ ُ َْ
َ َْ
األثر يحتوي من ُ
أصول َهذا الفن على أمهاتهاَ ،ومن فروعه على
محمود
ْ
َ
َْ
نكاتها ،قد جمع َبين َّ
الدال ِئل واَلباني وتقريرهاَ ،و َبين تك ِثير اَل َسا ِئل
واَلعاني وتحريرهاَ ،و َبالغ ِفي توضيح اَلناسبات ،وتوجيه اَلباحثاتَ ،ح َّتى
َ
فاق ببيانه على أقرانه َو َجاء ِك َتابه َهذا كعقد نظم ِفي َج َو ِاهر الحكم
َْ
بزواهر الكلم.
- 60 -

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

صَفَحاتٌ يف سِ َيرِ اللُّ َغوِيِنيَ وال ُنحَاةِ ………..د .مصطفى أمحد قنرب
وقد أثنى صاحب كتاب (مفتاح السعادة) على دقته في النظر
العلمي بقوله :ليس في اَلتأخرين من اطلع على تدقيقات كتاب سيبويه
مثل الرض ي.
وفات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه:
كانت وفاته في 686هــ ،رحم هللا اإلمام الرض ي ،وعفر له على ما
أثرى به اَلكتبة اللغوية العربية من مؤلفات التزال عمدة الدارسين
والباحثين في كثير من علوم العربية.

21ـ الر َّماني
َّ َ
َّ
العالمة علي ْبن عيس ى ْبن علي ْبن َع ْبد الله ،أ ُبو الحسن
الر َّماني ،أحد األئمة اَلشاهير ،كان ً
النحوي اَلعروف ب ُّ
مفننا ِفي علوم
كثيرة ،من :الفقه والقراءات ،والنحو ،واللغة ،والكالم على مذهب
اَلعتزلة .كما كان إماما في علم العربية ،عالمة في األدب في طبقة أبي
علي الفارس ي وأبي سعيد السيرافي.
أصله من سامراء ،ومولده ووفاته ببغداد ،له نحو مئة مصنف،
ْ
َ َ َ
أخذ عن ابن السراج وابن دريد والزجاجَ ،وق َرأ َعل ْي ِه َما " الكتاب" ،وأخذ
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َ َ ْ َ ُّ َ َ
هال ُل ُ
بن
عنه :أبو القاسم علي بن عبد هللا الدقيقي ،والجوه ِري ،و
وابن الدهان َّ
اَلحسنْ ،
الن ْح ِوي.
ِ
مكانــته العلمية:
كان يقال :النحويون في زماننا ثالثة :واحد ال يفهم كالمه وهو
الرماني ،وواحد يفهم بعض كالمه وهو أبو علي الفارس ي ،وواحد يفهم
جميع كالمه بال أستاذ وهو السيرافي.
وذكر أبو حيان التوحيدي ـ أحد تالميذه ـ في كتابه الذي ألفه في
تقريظ الجاحظ العلماء الذين كانوا يفضلون الجاحظ فقال :ومنهم
علي بن عيس ى الرماني فإنه لم ير مثله قا بال تقية وال تحاش وال
ً
ً
وبصرا
اشمئزاز وال استيحاشِ ،ع ًلما بالنحو ،وغزارة في الكالم،
ً
باَلقاالت ،واستخر ً
وإيضاحا للمشكل ،مع تأله وتنزه ودين
اجا للعويص،
ويقين وفصاحة وفقاهة وعفافة ونظافة.
وكان يمزج كالمه باَلنطق حتى قال أبو علي الفارس ي :إن كان
النحو ما يقوله أبو الحسن الرماني فليس معنا ش يء منه ،وإن كان
النحو ما نقوله فليس معه منه ش يء.
ويحكى أن علي بن عيس ى الرماني سئل ،فقيل له :لكل كتاب
ََٰ َ َ َ
َّ
اس
ترجمة ،فما ترجمة كتاب هللا عز وجل؟ فقال(:هذا بالغ ِللن ِ
َ
َوِل ُي ْنذ ُروا ِب ِه) ،إبراهيم .14/
تصانيـ ــفه:
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للرماني تصانيف في جميع العلوم من التفسير والنحو واللغة
واألدب والنجوم والفقه والكالم على رأي اَلعتزلة ،منها :كتاب تفسير
القرآن اَلجيد ،وكتاب الحدود األكرر ،وكتاب الحدود األصغر ،وكتاب
معاني الحروف ،وكتاب شرح الصفات ،وكتاب شرح اَلوجز البن
السراج ،وكتاب شرح األلف والالم للمازني ،وكتاب شرح مختصر
الجرمي ،وكتاب إعجاز القرآن ،وكتاب شرح األصول البن السراج،
وكتاب شرح سيبويه ،وكتاب اَلسائل اَلفردات من كتاب سيبويه،
وكتاب شرح اَلدخل للمررد ،وكتاب التصريف ،وكتاب الهجاء ،وكتاب
اإليجاز في النحو ،وكتاب االشتقاق الكبير ،وكتاب االشتقاق الصغير،
وكتاب األلفات في القرآن ،وكتاب شرح اَلقتضب ،وكتاب شرح معاني
الزجاج.
وكتاب الرسائل في الكالم ،وكتاب القياس ،وكتاب مسائل أبى
العالء ،وكتاب مبادئ العلوم ،وكتاب اَلباحث ،وكتاب اَلعرفة ،وكتاب
صغير في الصفات ،وكتاب العلوم ،وكتاب األوامر ،وكتاب األسماء
والصفات.
ومن كتب الكالم :كتاب صنعة االستدالل ،يشتمل على سبعة
كتب ،وكتاب األسماء والصفات هلل عز وجل ،وكتاب ما يجوز على
األنبياء وما ال يجوز ،وكتاب الروية في النقض على األشعري.
وفات ـ ـ ــه:
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توفي ـ ـ يرحمه هللا ـ ـ ِفي ليلة األحد الحادي عشر من جمادى األولى
ثمان وثمانون سنة.
سنة أربع وثمانين وثالثمائة ،وله ٍ
الزبيدي
22ـ
ِ
ُّ
َ
َواحد عصره في علم َّ
الن ْحوَ ،وحفظ اللغة ،أحفظ أهل َز َمانه
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
لإلعراب وال ِفقه واللغة واَلعاني والنوادر ،إنه مح َّمد بن الحسن بن
َ
ْ
الزبيدي
عبد هللا بن مذحج بن ُم َح َّمد ْابن عبد هللا بن بشر أ ُبو بكر
ِ
َ
اإلشبيلي َّ
الن ْح ِوي ،سكن قرطبة من بالد األندلس ،والزبيدي ِن ْس َبة ِإلى
ْ
زبيد بن َ
صعب بن سعد ال َع ِشي َرة؛ َر ْها َع ْمرو بن معدي كرب.
أساتذته وتلميذ :
َ
ْ
أخذ الزبيدي ال َع َر َّبية َعن أبي َعلي القاليَ ،وأبي عبد هللا الرباحي،
و َسمع من قاسم بن أصبغ ،وسعيد بن فحلون ،وأحمد بن سعيد،
وأبي علي البغدادي ،وأكثر عنه ،والزمه.
وقد روى َع ُ
بن ُم َح َّمدَ ،وإ ْب َراه ْي ُم ُ
نه َو َل ُد ُه؛ َأ ُبو ا َلول ْيد ُم َح َّم ُد ُ
بن
ِ ِ
ٍ ِ ِ
ْ َ
َ َْ ُ َ ُ َ
ُ َ َّ َ ْ ُّ َ َو َ ُ ُ َ ُ َ ُ َ
اض ي ِإش ِب ْي ِل َّية.
ق
يب
د
األ
د
م
ح
أ
م
اس
الق
ِ
ِ
محم ٍد األ ِفلي ِلي ،و لده اآلخر؛ أبو ِ ِ
مكانته العلمية:
ً
فقيها ً
متفننا ً
ً
شاعرا ،قال ابن عفيف :كان
أديبا
كان الزبيدي
الزبيدي ـ مع أدبه ـ من أهل الحفظ للفقه ،والرواية للحديث ،تفقه
عند اللؤلؤي ،وابن القوطية ،وغلب عليه األدب ،وعلم لسان العرب،
فنهض به ،وصنف فيه ،وكان ابن زرب يقدمه ويعظمه ويزوره.
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استأدبه الخليفة ،الحكم البنه هشام ،فكان الذي علمه الحساب
كثيرا ،ونال أبو بكر الزبيدي منه ً
والعربية ونفعه نفعا ً
دينا عريضة،
وتولى قضاء إشبيلية وخطة الشرطة ،وحصل نعمة ضخمة لبسها بنوه
من بعده زمانا ،وكان يستعظم أدب اَلؤيد باهلل أيام صباه ويصف
رجاحته وحجاه ،ويزعم أنه لم يجالس قا من أبناء العظماء من أهل
بيته وغيره في مثل سنة أذكى منه وال أحضر يقظة وألطف ً
حسا وأرزن
ً
حلما.
قال ابن الفرض ي :كان واحد عصره في علم النحو ،وحفظ اللغة.
وقال ابن حيان في هذا الباب :لم يكن له نظير في األندلس ،مع افتنان
في علوم كثيرة ،من فقه وحديث ،وفضل واستقامة .وقال القاض ي أبو
عمر ابن الحذاء :لم َتر عيني مثله في علمه ،وأدبه .وقال غيره :وكان ابن
أبي عامر يثق به في لقائه الخليفة هشام.
َ
َ
انَ :ك َ
ال عنه ْاب ُن َخل َك َ
صره في ع ْلم َّ
ان َأ ُبو َب ْكر أ ْو َح َد َع ْ
وق َ
الن ْح ِو
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ٍ
َ ْ
ُّ
الل َغةَ ،و َك َ
ان َأ ْخ َر َر َأ ْهل َز َمانه باإل ْع َراب َواَلَ َعاني َو َّ
َ
الن َو ِاد ِر ِإلى ِعل ِم
حفظ
ِ
ِ
و ِ
َِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ
َْ َُ ْ َُْ
ُْ
َ
َ ُ َ
األ ْخ َ
س ِفي ف ِنه ِمثل ُه ِفي َز َم ِان ِهَ ،ول ُه ك ُتب ت ُد ُّل
ل
د
ن
األ
ب
ن
ك
ي
م
ل
و
،
ار
ب
السي ِر و
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َعلى ِع ِلمه.
مصنفاتـ ـ ــه:
ترك الزبيدي مجموعة من التصانيف منها :كتاب "مختصر
العين" ،وكتاب "االنتصار" على من آخذ عليه في "مختصر العين"،
وكتاب في "أبنية سيبويه" وشرحها والزيادة فيها ،وكتاب "لحن َّ
العامة"،
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َ
"ط َب َقات َّ
الن ْح ِويين واللغويين" ِفي
وكتاب "الواضح" في النحو ،وكتاب
َ
َ
األندلس واَلشرق من زمن أبي األسود الدؤلي إلى زمن عبد هللا َ
الرياحي
ِ ِ
َ َ
َّ
الزبيديَ ،وله كتاب َّ
الرد على ْابن َم َس َّرة َوأهل مقالته
الن ْح ِوي معلم
ِ
ُْ
اَل ْلحد َ
َ ُ
ين".
س َّماه" :هتك ستور ِ ِ
وفاتـ ـ ــه:
توفي ـ ـ يرحمه هللا ـ ـ يوم الخميس مستهل جمادى اآلخرة سنة تسع
وسبعين وثالثمائة بإشبيلية ،ودفن ذلك اليوم بعد صالة الظهر ،وصلى
عليه ابنه أحمد ،وعاش ثالثا وستين سنة ،رحمه هللا تعالى.
23ـ َّ
الز َّجاج
ْ
عالم باللغة والنحو والتفسيرَ ،ك َ
ان من أهل الدين َوالفضل،
َ
َْ ْ
َ
حسن ِاال ْع ِتقاد ،جميل اَلذ َهب ،إنه ِإ ْب َر ِاهيم بن السري بن سهل أ ُبو
إ ْس َحاق الزجاج َّ
الن ْح ِوي.
ِ
كان في فتوته يخرط الزجاج ومن هنا جاء نسبه ،لكن نفسه
َّ
اشتهت النحو فعلمه اَلررد ،وطلب عبيد هللا بن سليمان (وزير اَلعتضد
العباس ي) ً
مؤدبا البنه القاسم ،فدله اَلررد على الزجاج ،فطلبه الوزير،
ُ
فأدب له ابنه إلى أن ِولي الوزارة مكان أبيه ،فجعله القاسم من كتابه،
ُ
ُ
فأصاب في أيامه ثروة كبيرةُ ،ث َّم َك َ
ان ِم ْن ن َد َم ِاء اَل ْع َت ِض ِد.
وهو من أقدم أصحاب اَلررد قراءة عليه ،وقد أخذ األدب عنه
َْ
وعن ثعلبَ ،و ُه َو أستاذ أبي َعلي الفا ِر ِس ي.
- 66 -

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

صَفَحاتٌ يف سِ َيرِ اللُّ َغوِيِنيَ وال ُنحَاةِ ………..د .مصطفى أمحد قنرب
مكانته عند أستاذ :
روى ياقوت الحموي عن أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار
الفارس ي النحوي ،قال :قال أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج:
أتيت أبا العباس ابن يزيد اَلررد حين دخل بغداد ألقرأ عليه الكتاب ـ
يعني كتاب سيبويه ـ فقال لي :ما صنعتك؟ فقلت :ز َّجاج ،فقال لي :كم
تكسب في كل يوم؟ قلت :عشرة فما دونها ،قالِ :جئ كل يوم بنصف ما
تعمل فتطرحه في هذا الصندوق ،وكان عنده صندوق معمول لهذا.
قال :فبدأت بقراءة الكتاب ،وكلما جئت بش يء طرحته في الصندوق،
وَلا فرغت من الكتاب وختمته رمى بمفتاح الصندوق إلي ،وقال لي:
افتح وخذ ما تركت فيه ،ففتحت وأخذت جميع ما فيه وكان قد
اجتمع ً
شيئا كثيرا ً
كبيرا ،فرحم هللا أبا العباس ،فلقد آساني وأغناني
وعلمني.
وهناك رواية أخري تدلل على مكانة الزجاج عند أستاذه اَلررد
ُّ
ونصها :روى أبو سليمان الخطابي عن أحمد بن الحسين الفرائض ي
قال :كان أصحاب اَلررد إذا اجتمعوا واستأذنوا يخرج اآلذن فيقول :إن
كان فيكم أبو إسحاق َّ
الزجاج وإال انصرفوا ،فحضروا مرة ولم يكن
الزجاج معهم؛ فقال لهم ذلك فانصرفوا ،وثبت رجل منهم يقال له
عثمان ،فقال لآلذن :قل ألبي العباس :انصرف القوم كلهم إال عثمان
فإنه لم ينصرف ،فعاد إليه اآلذن وأخرره ،فقال :قل له إن عثمان إذا
كان نكرة انصرف ،ونحن ال نعرفك فانصرف ً
اشدا.
ر
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مصنفاتـ ـ ـه:
ترك الشيخ مجموعة من اَلصنفات منها :اَلؤاخذات على الفصيح
لثعلب ،وكتاب ِاال ْش ِت َقاق ،وكتاب القوافي ،وكتاب ْال ُ
عروض ،وكتاب
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ق
اإلن َسان ،وكتاب خلق الفرس ،وكتاب ُمخ َتصر ِفي
خلق
وكتاب
،
فر
ال
ِ
ََ َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
الن ْحو ،وكتاب فعلت وأفعلت ،وكتاب ما ينصرف وما ال ينصرف،
ْ
وكتاب شرح َأ ْب َيات س َيب َو ْيه ،وكتاب َّ
الن َو ِادر ،وكتاب َم َعاني ال ُق ْرآن،
ٍ
ِ
ْ
وكتاب َما فسر من َجامع اَلنطق ،وكتاب األنواء.
وفات ــه:
ْ
َ
عشرة
توفي ـ يرحمه هللا ـ سنة ِفي ُج َم َادى اآل ِخ َرة سنة ِإ ْح َدى
ْ َ
وثلثمائةَ ،و ُس ِئ َل َعن سنه ِع ْند ال َوفاة ،فعقد سبعينَ ،وكان آخر َما
َ
َّ
ْ
سمع ِم ْن ُه :الل ُه َّم احشرني على َمذ َهب أ ْحمد بن َح ْن َبل؛ َر ِض ي هللا َع ْن ُه َما.
َّ ْ َ
الز َمخش ِري
24ـ
ْ
َ
ُ
ُ
ْال َع َّال َم ُة ْال ُخ َوار ْزم ُّي َأ ُ
اس ِم َم ْح ُمود ْبن ُع َم َر ْب ِن ُم َح َّم ٍد
ق
ال
و
ب
ِ
ِ ِ
ُُ
ََُ َ َ ُُ ن ُ َْ َ
َّ
ْ
َّ
الز َم ْخ َشر ُّيَ ،أ َح ُد َأ ْف َ
وم متن ِوع ٍة وفنو ٍ مخت ِلف ٍة
ل
ع
ي
ف
ر
ه
الد
اد
ر
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ُّ َ
صوص في َّ
َوب ْال َخ ُ
الن ْح ِو َواللغ ِة.
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ َ ََ
َ َْ َ ْ ُ َ
َ َ َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
كان ِميال ِده في شهر رجب ِفي ع ِام سبعة و ِس ِتين وأربع مئة ِبقري ٍة مجهول ٍة
ُ ْ ُ
ُ
ْ َ
ِم ْن ق َرى خ َو ِارز َم ت َس َّمى ( َز َمخش ُر) ،سافر الشيخ إلى مكة ـ حرسها هللا
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تعالى ـ وجاور بها ً
مانا ،فصار يقال له "جار هللا " لذلك ،وتوفي بقصبة
ز
خوارزم ،ليلة عرفة سنة ثمان وثالثين وخمسمائة.
مكانته العلمية:
شطرا ً
ً
أفرغ الزمخشري
كبيرا من حياته للعلم والتأليف ،وابتعد
عن كل مشغلة تصرفه عن هذا الهدف ،فقد اعتزل النساء ونسلهن،
مستفيدا ويعطي الناس ً
ً
مفيدا ،فدرس
واتجهت طاقته للعلم يأخذ منه
الكالم وعلوم الحديث والتفسير وأدواته واللغة والنحو واألدب وفنونه.
وهكذا َّ
ألم بثقافة واسعة اَلدى مكنته بعد ْأن انقطع للعلم
وأخلص له ـ أن َّ
يجل فيه ،ويذيع فضله بين الناس حتى أثنى عليه
العلماء كلهم ممن ترجموا له كما سنرى.
تبوأ الشيخ مكانة رفيعة بين علماء عصره إذ برع في علوم كثيرة،
َ
فقد َك َ
البالغة َو َ
الع َرب َّية َواَلَ َعاني َو َ
ان َ ْرأ ً
البي ِان ،قال عنه ابن
ي
ف
ا
س
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الس ْمعاني :كان ممن برع في علم األدبَّ ،
َّ
والن ْحو ،واللغة ،لقي الكبار،
وصنف التصانيف في التفسير ،والغريبَّ ،
َّ
والن ْحو ،وورد بغداد غير
عدة ُن َوب ،وما دخل ً
مرة ،ودخل ُخراسان َّ
َّ
بلدا إال واجتمعوا عليه،
ُ
بخ َو َار ْزم ُت ْ
ض َرب
وتلمذوا له ،وكان عالمة األدب ،ونسابة العرب ،أقام
إليه أكباد اإلبل ،ثم خرج منها إلى الحج.
وقد رأى أحد الباحثين من خالل دراسته لكشاف الزمخشري أن
الرجل كان له منهجه الخاص في تحليل الظواهر النحوية واللغوية مما
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يشهد بتفرده ،ومن بين مرتكزات هذا اَلنهج إحياؤه منهج النحاة في
النظر في القراءات القرآنية ونقدها ،والترجيح بينها.
كانت سيرة الزمخشري العلمية قد سبقته قبل قدومه للحج ،وقد
ذكرت عدة تراجم كيف استقبله النحوي الشهير أبو السعادات بن
الشجري كما يروي الصفدي في الوافي نقال عن ابن األنباري في مناقب
َّ َ ْ َ
ْ
ْ َ َ ََ ْ َ
َ ْ
قدم َبغ َداد قصد
ق
اسم مح ُمود الزمخش ِري َلا ِ
األدباء :أن العالمة أبا ال ِ
َ
َ
الحج في بعض َأ ْس َفا ه مض ى إلى َيا َ ته ش َ
يخنا أبي السعادات بن
ِ ِز ر
ر
ِ
َْ
الشجري ،ومضينا ِإلي ِه
ْ ُ َ
َم َعه فلما ْ
اجتمع ِب ِه أنشده قول اَلتنبي:
َْ
َ ُ
األ ْخ َبار قبل ل َقائه َف َل َّما ْال َت َق ْي َنا َ
الخرر الخ ُرر
صغ َر
وأستكرر
ِ ِ ***
َ
ثم ْأن ُ
َّ
شده بعد ذ ِلك:
ُ
َ
َ َ ُ َ
خررني *** َعن َج ْعفر بن فالح أحسن
كانت مساءلة الركبان ت ِ
الخرر
ِ
ُ
َ
ْ
َ
َّ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ثم التقينا فال وهللا ما سمعت *** أذني بأحسن مما قد رأى
َب َ
صري
َّ َ ْ َ ُّ َ َّ َ َ
َو َأ ْث َنى َع َل ْيهَ ،و َل ْم َ
رغ َأ ُبو َّ
الس َع َادا ِت،
نطق الزمخش ِري حتى ف
ي
ِ
ِ
ْ
َّ
َ
َ
ْ
ُ
الز َمخشريُ :روي َعن َّ
المة َّ
َف َت َ
ال ال َع َ
اغر َل ُهَ ،وعظ َمه ،وق َ
ص َ
الن ِبي صلى
ِ
َ
ْ َ
هللا َع َل ْي ِه َوسلم َأنه َق َ
قدم َعل ْي ِه زيد الخيل ـ َيا زيدَ ،ما ُو ِصف لي
ال ـ َلا ِ
ْ َ َّ َ
َ
ْ َ َّ
اإل ْسالم ِإال َرأ ْيته دون َما ُوصف لي غ ْيرك،
أحد ِفي الج ِاه ِلية فرأيته ِفي ِ
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َ َ
َق َ
ال :فخرجنا من ِع ْنده َونحن نعجب كيف يستشهد الشريف بالشعر
ْ َ
يث َو ُه َو رجل أعجمي.
والزمخشري ِبالح ِد ِ
ْ
َ َ َ َ ْ
َ
اسع العلم ،كثير الفضل ،غ َاية ِفي
قال السيوطي عنه :كان و
َ
ْ
متفن ًنا ِفي كل علم ،معتز ًليا ق ِو ًيا ِفي مذهبه،
الذكاء وجودة القريحةِ ،
َ
ْ
ْ
ْ
ً
م ً
حنفياَ ،وورد َبغ َداد غير مرةَ ،وأخذ األ َدب َعن أبي الحسن
جاهرا ِب ِه
َْ
َ
َّ ْ َ ُ
األ ْ
ص َب َها ِنيَ ،وسمع من أبي سعد
وري َوأبي ُمضر
علي بن اَلظفر النيساب ِ
صور ْال َحارثي َو َج َم َ
الشفانيَ ،و َشيخ ْاإل ْس َالم أبي َم ْن ُ
اعة ،وتلقب بجار هللا
ِِ
َ ِ
وفخر خوارزم أ ْيضا،
َ َ َُ َ
َ
َ َ
ََ َْ ُ
السل ِف ُّيَ ،وز ْين ُب بنت الشعريَ ،و َر َوى َع ْن ُه
اإلجاز ِة أبو ط ِاه ٍر ِ
َروى عنه ِب ِ
أ َن َ
اشيد إ ْس َم ْ ُ َ ْ
هللا الخوارزمي ،وأبو سعد أحمد ابن َم ْح ُم ْو ٍد
اعي ُل بن عب ِد ِ
ِ
ِ
َ
َّ
الش ِاش ُّيَ ،وغ ْي ُر ُه َما.
وقد شهد له بالتفرد والرراعة حتى ْ
من اختلف معه في مذهبه ،قال
ابن حجر العسقالني في لسان اَليزان :وقد كان الزمخشري في غاية
اَلعرفة بفنون البالغة وتصرف الكالم ،وكتابه أساس البالغة من
أحاسن الكتب ،وقد أجاد فيه وبين الحقيقة من اَلجاز في األلفاظ
ً
وتركيبا ،وكتابه الفائق في غريب الحديث من أنفس
اَلستعملة إفر ًادا
الكتب لجمعه اَلتفرق في مكان واحد مع حسن االختصار وصحة
ً
مصنفا في
النقل ،وله كتاب الفصل في النحو مشهور ،ورأيت له
اَلشتبه في مجلد واحد وفيه فوائد جليلة.
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َّ
كون الزمخشري مدرسة علمية ينشر فيها علمه ،تلمذ له فيها
جماعة رووا عنه وأخذوا العلم عنه ،كما طلب اإلجازة والرواية من
الزمخشري جماعة من العلماء منهم العاَلة الشهيرة زينب بنت الشعري
(ت 615ه) ،والحافظ أبو طاهر السلفي.
أخلق ـ ـ ــه:
ً
واحدا وسبعين سنة متنقال
عاش الزمخشري حياته التي استمرت
ما بين الحواضر العلمية في عصره فقد تلقي أول علومه في بلدته
زمخشر ،ثم رحل إلى بخارى وخراسان ،ثم بغداد ،ثم كان ْأن اتجه إلى
مكة ،وجاور بها ً
مانا ،فصار يقال له "جار هللا" لذلك ،وصار هذا االسم
ز
ً
علما عليه.
وقد جمع هللا للزمخشري مناقب العلوم كلها ،وكان في الحادي
واألربعين من عمره ينادم الوزراء واَللوك ويمدحهم ،ويتنعم في الدنيا،
إلى أن أراه هللا رؤياه كانت سبب انقطاعه منهم ،وإقباله على أمر دينه.
وكانت سبب إنابته وتوبته ،وكان من الورع وقيام الليل وتدريس العلم
في الرتبة العليا ،وقف بعرفة سبع مرات ،وحا في البلد الحرام خمس
سنين.
ولم تذكر اَلصادر التي ترجمت للزمخشري عن أخالقه ما يشينه،
خاصة في عالقته مع أساتذته ووفائه لهم ،خاصة أستاذه أبو مضر
محمود بن جرير الضبي األصفهاني اَلتوفى سنة  ،507والذي تعهده
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بعلمه ورعاه بماله؛ مما جعل التلميذ ً
محبا ألستاذه ً
موقرا له ،وَلا مات
رثاه بقوله:
ُّ َ ُ َّ
َ
وقائلةَ :م ــا هـ ِـذ ِه ال ـدرر ال ِتي
ٍ
َ
ْ َ
ْ َ
ُ َ ُ
ْ
ْ
َ
تسا ِقطــها عين ـ ـ ـاك ِسمطي ِن ِسمط ــي ِن
َ ُ ْ ُ ُ ُّ َّ
َ
َ
الد ُّر ال ِذي ق ْد حشا ِب ِه
فقلت :هي
َ
ُ
َ
ُ ُ َ ْ َ َ
ض ٍر أذني ت َساقا ِم ْن عيني
أبو م
وكان للبيئة العامة والبيئة الخاصة التي نشأ فيها الزمخشري
أثرها العظيم فيما اتصف به من التدين والصالح ،إذ كان النتشار
مدارس الحديث ،واَلجالس التي يعمرها القراء والفقهاء وأهل الخير
والصالح واهتمام أولي األمر بذلك وتقديرهم للعلماء ـ أثره البين في
تنشئة الشيخ ،أما عن البيئة الخاصة فقد رزق الزمخشري بوالد عالم
ورع صوام قوام ،أشاد بهذا شعرا فقال:
ُ
مآثر ُه
فقدته فاضال فاض ــت
ـور وال ُ
واألدب اَلأث ـ ُ
ُ
ُ
ـورع
العلم
ـبه
ـباع ُمصف ٍاة مناس ـ ٍ
أخا طـ ـ ٍ
َ
السحابة ما في بعضها ط َب ُع
م َاء
ِ
َ
صام النهار ،وقام َ
شج
الليل،
وهو ٍ
من خشية هللا َكابي اللون ُم ُ
متقع
ِ
وهو لم يذق الخمر ،وال أحد من أسرته ،والناس شهود على
ً
مفتخرا بذلك:
ذلك ،يقول يرحمه هللا
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هات التي ُشب َه ْت ظ ًلما بشمس ُ
ض ـ َـحى
ِ
ْ َ َ َّ
ْ
َ
لـ ــو عارض ـ ــتها لغطت ــها بإش ـ ـر ِاق
َ
نارَّي ـ ـ ـ ُـة َّ
النـ ـ ـ ْـع ِت ،إال أن ـ ــها عدل ـ ـ ــت
نار الخل ــيل ،فلم ُ
ُ
تهم ْم بإح ـ ـر ِاق
ِ
ـفر َ
أستغـ ـ ُ
هللا أني قد نسب ـ ُـت ب ـ ـ ــها
ُ
ُ
ـذواق
ولم أك بحم ـ ــياه ـ ــا ب ـ ـ ـ ِ
ولم يذقـ ــها أبي ،ك ـ ــال وال أح ـ ــد
ُ
الناس مصداقي
واتفاق
من أسرتي،
ِ
وال يخلو كتاب من كتبه من دالئل تقواه ،وحضه على الطاعة
والعبادة نفسه وسواه ،وكلفه بالحكمة واَلوعظة التي تهذب األخالق
وتسمو بالنفوس.
مذهبه االعتزالي ومحاوالت التشويه:
حظي الزمخشري من العلماء معاصريه وخلفائه بالذكر الحسن
والثناء العظيم ،ولم يأخذ بعضهم عليه إال مذهب االعتزال إذ قال
عنه بن حجر في لسان اَليزان" :محمود" بن عمر الزمخشري اَلفسر
النحوي صالح لكنه داعية إلى االعتزال أجارنا هللا ،فكن حذ ًرا من
كشافه.
ً
متظاهرا به ،حتى
وقال ابن خلكان :كان الزمخشري معتزلي االعتقاد
ً
صاحبا له واستأذن عليه في الدخول ،يقول
نقل عنه أنه كان إذا قصد
َلن يأخذ له اإلذن :قل له أبو القاسم اَلعتزلي بالباب ،وأول ما صنف
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كتاب " الكشاف" ،كتب استفتاح الخطبة" :الحمد هلل الذي خلق
القرآن" ،فيقال إنه قيل له :متى تركته على هذه الهيئة هجره الناس
وال يرغب أحد فيه ،فغيره بقوله "الحمد هلل الذي جعل القرآن"،
وجعل عندهم بمعنى خلق ،والبحث في ذلك يطول ،ورأيت في كثير من
النسخ " الحمد هلل الذي أنزل القرآن " وهذا إصالح الناس ال إصالح
اَلصنف.
ويعلق الدكتور أحمد الحوفي على ما جاء عند ابن خلكان :أن
هذه دعوى ال صحة لها ،ألن الزمخشري لم يكن ليفر من التعبير بأنزل
وهو يعلم أن القرآن الكريم يردد هذا التعبير في كثير من سوره ،مثل
ُ
َ
َ
قوله تعالى"ُ :ه َو َّالذي َأ ْن َز َل َع َل ْي َك ْالك َت َ
اب ِم ْن ُه آ َيات ُم ْحك َمات ُه َّن أ ُّم
ِ
ِ
ْ
َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ
ال ِك َتاب" آل عمران ،7:وقوله " :وأنزل الله عليك ال ِكتاب وال ِحكمة
َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َّ َ
ض ُل الل ِه َعل ْي َك َع ِظ ًيما " النساء،١١٣ :
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان ف
َ
ْ َ ُ
َ
َ
َّ
َّ َ َ
ْ
وقوله"َ :و َما ق َد ُروا الل َه َح َّق ق ْد ِر ِه ِإذ قالوا َما أن َز َل الل ُه َعلى َبش ٍر ِم ْن
َ
ش ْي ٍء " األنعام.91:
وعرض الدكتور الحوفي لتعليق الفيروزأبادي صاحب القاموس
على ما قيل إن التغيير اَلشار إليه كان من الزمخشري حذ ًرا عن
الشناعة الواضحة ـ أن هذا القول ساقا ً
جدا ،وقد عرضته على
أستاذي فأنكره غاية اإلنكار ،وأشار إلى أن هذا القول بمعزل عن
الصواب لوجهين :أحدهما :أن الزمخشري لم يكن أهال ألن تفوته
اللطائف اَلذكورة في أنزل وفي َّنزل في مفتتح كالمه ،ووضع كلمة خالية
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من ذلك ،والثاني :أنه لم يكن يأنف من انتمائه إلى االعتزال ،وإنما كان
يفتخر بذلك.
وبعد أن أشاد ابن حجر العسقالني بمصنفات الشيخ عمد إلى
الحديث عن كتاب الكشاف ،فلم يرفضه كله ،ولم يمنع القارئ من
قراءته أو يجرمه ،بل رأي أن من رسخت قدمه في السنة فال ضرر عليه
من قراءته ،وهاكم نص كالم العسقالني :وأما التفسير فقد أولع الناس
به وبحثوا عليه وبينوا دسائسه وأفردوها بالتصنيف ،ومن رسخت
ً
قدمه في السنة وقرأ طرفا من اختالف اَلقاالت انتفع بتفسيره ولم
يضره ما يخش ى من دسائسه.
ً
لكن أن نرفض الرجل ر ً
وكالم ابن حجر هنا واضح جداْ ،
فضا
ً
تاما ،ونلقي بكل ما كتب وصنف وأبدع في البحر! فهذا ما ال يقول به
عاقل ،وال يرضاه ُمنصف ،إن منجزات الشيخ في اَلكتبة العربية
اإلسالمية ركن ركين لن يمأله أحد ،وقد كانت َلصنفات البديعة في
اللغة واألدب والبالغة أثرها في كل من جاء بعده ،وفي مسيرة البحث
والدرس اللغوي والبالغي في الدراسات القرآنية والعربية ،وال زالت
البحوث والدراسات العلمية واَلؤتمرات تتناول أعماله بالتحليل
والدراسة.
مصنفات ــه:
صنف الشيخ التصانيف البديعة في فنون كثيرة ،منها" :الكشاف"
في تفسير القرآن العزيز ،لم يصنف قبله مثله ،و"اَلحاجاة باَلسائل
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النحوية" ،و"اَلفرد واَلركب" في العربية ،و"الفائق" في تفسير الحديث،
و"أساس البالغة" في اللغة ،و"ربيع األبرار وفصوص األحبار"،
و"متشابه أسامي الرواة" ،و"النصائح الكبار" ،و"النصائح الصغار"،
و"ضالة الناشد والرائض في علم الفرائض" ،و"اَلفصل في النحو" وقد
اعتنى بشرحه خلق كثير ،و"األنموذج" في النحو ،و"اَلفرد واَلؤلف" في
النحو ،و"رؤوس اَلسائل" في الفقه ،و"شرح أبيات وكتاب سيبويه"،
و"اَلستقص ى في أمثال العرب" ،و"صميم العربية" ،و"سوائر األمثال"،
و"شافي العي من كالم الشافعي" رض ي هللا عنه ،و"القسطاس" في
العروض ،و"معجم الحدود" ،و"اَلنهاج" في األصول ،و"مقدمة اآلداب"،
و"ديوان الرسائل" ،و"ديوان الشعر" ،و"الرسالة الناصحة" ،واألمالي في
كل فن ،وغير ذلك.
َ
الس ِج ْست ِاني
25ـ ِ
ْ
َ ُْ ُ َ ْ ُ َ َ
ْ َ ُ ْ َ َّ َ ُ َ ُ َ
الس ِج ْس َتا ِن ُّي
اإلمام العالمة أبو حا ِت ٍم ،س ْه ُل بن مح َّم ِد ب ِن عثمانِ ،
ِ
ُ َّ ْ َ ْ ُّ ْ ُ ْ ُ َّ ْ ُّ ُّ
َ
َّ
َ
َ
ُّ
ُ
يف.
ثم البص ِري ،اَلق ِرئ النح ِوي اللغ ِوي ص ِاحب التصا ِن ِ
َ
أصلهم من (تستر) ت َج ُروا إلى سجستان وكرمان فأصابوا ماال ثم
استوطنوا سجستان فرأسوا أهلها باَلال ،وكان أبو حاتم يؤم الناس
بمسجد الجامع بالبصرة ،ويقرأ الكتب على اَلنرر .وكان حسن الصوت
ً
ً
جهيرا حافظا للقرآن والقراءات والعروض والتفسير.
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أساتذتـ ـ ــه:
َ َ ُ َ ْ َ َْ
َأ َخ َذ العلم َع ْنَ :يز َيد ْبن َه ُار َ
ون َ ،و َو ْه ِب ْب ِن َج ِر ٍير  ،وأ ِبي عبيدة ب ِن
َ َْ
ْ ُ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ ِ َ ِ َ َ
ََْ
َ
األ ْ
ص َمعيَ ،و َي ْع ُقوبَ
اَلثنى ،وأ ِبي زي ٍد األنص ِار ِي ،وأ ِبي ع ِام ٍر العق ِدي ،و
ِ ِ
ْ
ْ َ ْ
َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ ْ ْ َ ْ َ
يث َوال َع َرِب َّي ِة.
الحض َر ِم ِي ،وق َرأ عل ْي ِه الق ْرآن ،وتصد َر ِل ِإلق َر ِاء والح ِد ِ
تلمي ـ ــذ :
َ
َ
ْ
َ
َّ
وممن َح َّدث َع ْنه :أ ُبو َد ُاودَ ،والن َسا ِئ ُّي ِفي كتاب ْي ِه َماَ ،وأ ُبو َبك ٍر
َ ْ
ي"م ْس َنده"َ ،و ُم َح َّم ُد ْب ُن َه ُار َ
ون ُّ َ
َ ُْ َ
ْال َر َّز ُار ف ُ
اع ٍدَ ،وأ ُبو َبك ِر ْب ُن
الرويا ِن ُّي ،وابن ص ِ
ِِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ َْ
ُ َ
ُ ْ ُ َ َّ
َّ
َّ
ُّ
اس
دري ٍد ،وأبو رو ٍق ال ِهزا ِني ،وعدد ك ِثير ،وتخرج ِب ِه أ ِئمةِ ،منهم أبو العب ِ
ُْ
اَل َر ِر ُد.
مكانته العلم ــية:
َ
َ
ُّ َ
َ َ
َ َ ً ْ ُ ُ َ َّ
َ ُ َ
ات
كان أبو حاتم ج َّماعة ِللكت ِب يت ِج ُر ِف َيها ،وله باع ط ِويل ِفي اللغ ِ
يلَ :ل ْم َي ُك ْن َباه ًرا ب َّ
َوالش ْعرَ ،و ْال َع ُروضَ ،و ْ
اس ِت ْخ َراج ْاَلُ َغ َّمىَ ،و ِق َ
الن ْح ِو،
ِ ِ
ْ ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ َ ُ ُ ََ
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ
ُ
ْ
ش مرتي ِن ،وكان إذا التقى
وكان يقول :قرأت "كتاب ِسيبوي ِه" على األخف ِ
ً
هو وأبو عثمان اَلازني تشاغل أو بادر خوفا من أن يسأله عن النحو.
وكان يقال :ألهل البصرة ثالثة كتب يفتخرون بها على أهل األرض:
كتاب النحو لسيبويه ،وكتاب الحيوان للجاحظ ،وكتاب أبي حاتم في
القراءات.
وقد خلف أبو أبي حاتم مائة ألف دينار ً
عينا غير الضياع واَلنازل،
فأنفقها أبو حاتم في طلب العلم وعلى العلماء ،وَلا مات أبو حاتم بلغت
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قيمة كتبه أربعة عشر ألف دينار فوجه يعقوب بن الليث الخارجي
بسجستان من اشتراها ونقلت إليه.
مصنفات ـ ـ ــه:
ترك السجستاني ً
عددا من اَلصنفات ،منها :كتاب ما تلحن فيه
العامة ،وكتاب في النحو على مذهب سيبويه واألخفش ،وكتاب اَلذكر
واَلؤنث ،وكتاب الشجر والنبات ،وكتاب اَلقصور واَلمدود ،وكتاب
اَلقاطع واَلبادي ،وكتاب الفرق ،وكتاب القراءات ،وكتاب الفصاحة،
وكتاب النخلة ،وكتاب األضداد ،وكتاب القس ي والنبال ،وكتاب
السيوف والرماح ،وكتاب الوحوش ،وكتاب الحرار ،وكتاب الهجاء،
وكتاب الزرع ،وكتاب خلق اإلنسان ،وكتاب اإلدغام ،وكتاب النحل
والعسل ،وكتاب اإلبل ،وكتاب الكرم ،وكتاب الشتاء والصيف ،وكتاب
اللبأ واللرن والحليب ،وكتاب الشوق إلى الوطن ،وكتاب الخصب
والقحا ،وكتاب اختالف اَلصاحف ،وكتاب الجراد ،وكتاب الحر
والررد والقمر والليل والنهار ،وكتاب الفرق بين اآلدميين وبين كل ذي
روح ،وكتاب إعراب القرآن ،وكتاب الطير.
وفاتـ ـ ــه:
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َع َ
اش السجستاني نحوا من ثالث َوث َما ِنين َسنةَ ،و َمات ـ يرحمه هللا ـ ِفي
َ
َ
َ َ َْ
س َوخ ْم ِس َين َو ِمائ َت ْي ِن.
ِآخ ِر سن ِة خم ٍ
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ْ
الس ِك ْي ِت
26ـ ِاب ِن ِ
َُ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ
َ ُْ َ
الس ِك ْي ِت
شيخ الع َرِب َّي ِة ،أبو يوسف يعقوب بن ِإسحاق ِبن ِ
ْ َ َ
ُ
َ
َُ
الب ْغ َداد ُّي َّ
َ
"إصال ِح اَل ْن ِط ِق"َ ،د ِين خ ِير،
الن ْح ِو ُّي اَلؤ ِد ُب ُم ِؤلف كتاب
ِ
ُح َّجة في َ
الع َرِب َّي ِة.
ِ
أصله من دورق باألهواز ،ويظن أنه ولد ببغداد ،وبها تعلم،
ورحل إلى البادية ،أدب أبناء العامة ببغداد .والسكيت لقب أبيه؛
ً
ً
صالحا من أصحاب الكسائي عاَلا بالعربية واللغة
حيث كان أبوه رجال
ً
َ
َّ
َّ ْ َ ُّ َ
ََ َ َ
ُ
َ
َ
َ
ان ُمؤ ِدبا ،وإذ ذاك ت َعل َم ي ْعق ْو ُب ،و َب َرع ِفي النح ِو واللغ ِة،
والشعر ،وك
َ
َ
َ
َ
ََ
وصار كأبيه فأ َّد َب أ ْوال َد األ ِم ْير محمد بن عبد هللا بن طاهر ،ثم ا ْرتف َع
ُّ َ
َ ُ
َم َحل ُهَ ،وأ َّد َب َول َد اَل َت َو ِك ِل.
حكى الشيخ عن :أبي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني ،ومحمد ابن
اَلهنا ،ومحمد بن صبح بن السماك الواعظ ،وحكى عنه :أحمد بن
فرج اَلقرئ ،ومحمد بن عجالن اإلخباري ،وأبو عكرمة الضبي ،وأبو
سعيد السكري ،وميمون بن هارون الكاتب ،وعبد هللا بن محمد بن
رستم.
مكانته العلمية:
َ
ْ َ ْ َ َ ُّ
َ
ْ
َ
َر َوى َأ ُبو ُع َم َرَ ،ع ْن ث َعلب ق َ َ َ
ْ
الس ِكي ِت خربة قا،
ال :ما ع َرفنا ِالب ِن ِ
ٍ
ً َ ْ َ ُ َ َّ ُ َْ
َْ َ َ َ َ َْ
َوق ْي َل :إ َّن ُه َأ َّد َب َم َع َأب ْ
الصبيان ،وقال ثعلب أيضا :أجمعوا أنه لم
ه
ي
ِ ِ ِ
ِ ِ
َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُّ
الل َغة من ْابن السك ْيتَ ،ول ْم َي ُك ْن َلهُ
يكن أحد بعد اب ِن األعر ِاب ِي أعلم ِب ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ان َي َت َش َّي ُع ،وكان يتصرف في أنواع العلومَ .وق ْي َلَ :كانَ
الن ْحوَ ،و َك َ
َن َفاذ في َّ
ِ
ِ
ِ
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َ
ُ
ُّ َ
ِإل ْي ِه اَل ْن َت َهى ِفي اللغ ِةَ ،وله ِش ْعر َج ِيد .قال أبو عبد هللا اَلرزبانى :كان
عاَلا بالنحو ،نحو الكوفيين وعلم القرآن واللغة والشعر ،رواية ،ثقة.
وقيل :كان يعقوب في صناعة النحو ذا بضاعة مزجاة نزرة ،وقد
صنف مع هذا في النحو ً
ً
مختصرا لم يعد فيه القدر الذي تناله
كتابا
ً
يده ،وإن كان ً
سابقا مرر ًزا في اختالف
إماما عال ًـما في اللغة ،وقدوة
أهلها مع البصريين والكوفيين ،وله فيها كتب مؤلفة حسنة ،وأنواع
مصنفة مفيدة.
مصنفات ــه:
صنف ابن السكيت في فنون مختلفة ومن ذلك :كتاب إصالح
اَلنطق ،وكتاب القلب واإلبدال ،وكتاب النوادر ،وكتاب األلفاظ،
وكتاب فعل وأفعل ،وكتاب األضداد ،وكتاب األجناس الكبير ،وكتاب
الفرق ،وكتاب األمثال ،وكتاب البحث ،وكتاب الزبرج ،وكتاب اإلبل،
وكتاب السرج واللجام ،وكتاب الوحوش ،وكتاب الحشرات ،وكتاب
النبات والشجر ،وكتاب األيام والليالي ،وكتاب سرقات الشعراء وما
تواردوا عليه ،وك ـ ـتاب معاني الشـ ـعر الكبير ،وكتاب معاني الش ـعر
الصغـ ـير ،وغ ـ ـير ذلك.
قال أبو العباس محمد بن يزيد اَلررد :ما رأيت للبغداديين ً
كتابا ً
خيرا
من كتاب يعقوب بن السكيت في اَلنطق.
وفات ـ ــه:
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توفي يعقوب سنة ثالث وأربعين ومائتين ،وكان ذلك في خالفة
اَلتوكل ،وقيل في سبب وفاته :إن اَلتوكل قتله ،حيث أمره بشتم رجل
من قريش فلم يفعل ،وأمر القرش ي أن ينال منه ،فأجابه يعقوب ،فلما
أن أجابه قال له اَلتوكل :أمرتك أن تفعل فلم تفعل ،فلما شتمك
ً
ً
صريعا مقتوال.
فعلت! وأمر بضربه ،فحمل من عنده

27ـ الس َه ْي ِلي
ْ
َّ
َع ْبد َّ
الر ْح َمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ ْبن ال ُح َس ْين ْبن
سعدون ْبن ضوان ْبن ُّ
فتوحْ ،اإل َمام َ
الح ْرر َأ ُبو القاسمَ ،وأ ُبو َزْيدُ ،وي َق ُ
ال
ر
َِ
ً َ ْ
أيضا :أ ُبو ال َح َسن ابن الخطيب أ ِبي محمد ابن الخطيب أبي عمر بي
َ ْ
ْ
السهيلي األندلس ي اَلالقيَّ ،
الخثعمي ُّ
الن ْحوي ،الحافظ،
أ ِبي ال َح َسن
َّ
اَلصنفات ،كان مولده سنة ثمان وخمسمائة بمدينة مالقة.
صاحب
أساتذتـ ــه:
َ ْ َ
َ
َ َ َ
أخذ القراءات َع ْن ُسل ْي َمان ْبن َي ْح َيى ،وبعضها عن أ ِبي علي
َ
َّ
َم ْن ُ
صور ْبن الخير ،وسمع أ َبا َع ْبد الله اَلعمر ،وأبا بكر ابن العربي ،وأبا
َّ
عبد هللا بن مكي ،وأبا عبد هللا بن نجاح الذهبي ،وجماعة ،وأجاز له
َ
وناظر على أبي الحسين ابن
أبو عبد هللا ابن أخت غانم ،وغيره،
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َّ
الطراوة في " كتاب سيبويه" وسمع منه ً
كثيرا من كتب اللغة واآلداب،
َ
َّ
بصره َو ُه َو ابن ْ
وكف ُ
سبع عشرة سنة.
مكانته العلم ــية:
ْ
َك َ
ان السهيلي َعاَلا ِبال َع َرِب َّي ِة واللغة والقراءات والغريب بار ًعا ِفي
ْ
َ
ذ ِلك ،تصدر لإلقراء والتدريس وال َح ِديثَ ،وبعد صيته َوجل قدره ،جمع
َ
الر َو َاية والدراية ،وحمل الناس َع ْن ُه ،ويعد تصنيفه لكتاب "الروض
بين ِ
َ
ُ
األنف" في شرح "السيرة" البن إ ْس َحاق ،داللة َع َلى ُّ
تبحره وبراعتهَ ،وق ْد
ِ
ِ
َ
ذك َر في آخره َأ َّن ُه استخرجه من نيف وعشرين ومائة ديوانَ ،ك َ
ان ببلده
ٍ
ِ
ُ
َّ
َّ
يتسوغ بالعفاف ،ويتبلغ بالكفافَ ،ح َّتى نمي خرره إلى صاحب َمراكش،
فطلبه وأحسن إ َل ْيه ،وأقبل عليه ،وأقام بها ً
نحوا من ثالثة أعوام.
ِ ِ
تصانيـ ــفه:
ً
ً
ً
َلا كان اإلمام السهيلي حافظاً ،
متكلما ،وكان عال ًـما
أصوليا،
فقيها،
موسوعيا؛ لذا ُ
ً
نجد تصانيفه في
بالقراءات والتفسير والنحو ،أي :كان
شتى الفنون ،ومختلف اَلعارف اإلسالمية ،ومن أهم تلكم الكتب في
اللغة والنحو والشعر :نتائج الفكر في علل النحو ،وشرح الجمل
للزجاجي(لم يتمه) ،والقصيدة العينية ،وفي الفقه له كتاب الفرائض
وشرح آيات الوصية ،ومسألة رؤية هللا تعالى في اَلنام ورؤية النبي صلى
هللا عليه وسلم ،ومسألة السر في عور الدجال .وفي السيرة له كتابـ ــه
الشهير :الروض األنف ،واَلنهل الروي في ذكر ما حدث عن رسول هللا
وروى ،وفي مبهم القرآن :كتاب التعريف واإلعالم فيما أبهم من القرآن
- 83 -

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

صَفَحاتٌ يف سِ َيرِ اللُّ َغوِيِنيَ وال ُنحَاةِ ………..د .مصطفى أمحد قنرب
من األسماء األعالم ،وله كتب أخرى ،مثل :األمالي في النحو واللغة
والفقه والحديث ،وقصة يوسف عليه السالم ،وحلية النبيل في
معارضة ما في السبيل.
وفات ـ ــه:
كانت وفاته ـ يرحمه هللا ـ بمراكش يوم الخميس ،في السادس
والعشرون من شعبان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة.
 28ـ ِس َيب َويه
ما إن يذكر النحو العربي إال ويذكر سفره العظيم الكتاب (قرآن
النحو) ،وصاحبه اَللقب سيبويه ،إمام النحاة ،وأول من بسا علم
النحو ،ولد في إحدى قرى شيراز ،وقدم البصرة ،فلزم شيخه الخليل
بن أحمد الفراهيدي ،أما عن لقب ِس َيب َو ْي ٍهَ ،و َم ْع َن ُاه َرا ِئ َحة التفاح؛
َ
َفقيلَ :ك َانت أمه ترقصه بذلك في صغرهَ ،وقيلَ :ك َ
ان من يلقاه ال َيزال
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
يشم ِم ْن ُه َرا ِئ َحة الطيب ،ف ُسمي بذلك ،وقيل :كان يعتاد شم التفاح،
َ
َْ
َوقيل :لقب بذلك للطافته؛ ِألن التفاح من أطيب الف َو ِاكه.
سبب طلبه للنحو:
َ
َ
َ َ َ
َ
روي السيرافي كان ِس َيب َو ْي ٍه يستملي َعل ْي َح َّماد بن سلمة شيخ أهل
َ َّ َّ َ
َّ
ْال َب ْ
الَ :ق َ
ص َرة في ْال َع َر َّبية َي ْو ًماَ ،ف َق َ
صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسلم:
ال َر ُسول هللا
ِ
س َأ َبا َّ
َ"ما أحد من َأ ْ
الد ْر َداء "َ ،ف َق َ
ص َحابي إ َّال َوقد أخذت َع َل ْي ِه َل ْي َ
ال
ِ ِ
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ََْ ََ َ َ
س َأ ُبو َّ
الد ْر َداء"َ ،ف َق َ
ِس َيب َو ْي ٍهَ " :ل ْي َ
ال :ال
ال َح َّماد :لحنت َيا ِسيبوي ٍه ،فق
ْ َ
جرم؛ ألطلرن علما َال تلحنني فيه ً
أبداَّ ،
ثم لزم الخ ِليل.
ِ ِ
مكانـته العلمية:
َْ
َ
َ
َق َ ْ َ ْ َ
ان س َيب َو ْي ٍه َع َ
المة ،حسن التصنيفَ ،جالس الخ ِليل
ال األزه ِري :ك ِ
َوأخذ َع ُ
نه؛ َو َما علمت ً
أحدا سمع م ْن ُه كتابه؛ َأل َّن ُه ْ
اح َ
تضرَ ،وقد نظرت
ِ
ِ
في كتابهَ ،ف َ َرأ ْيت ِف ِيه علما ً
جما.
ِ
َ َ ْ
ََ َ َ ْ َ ََ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
و َكان اَلررد يقول َلن أراد أن يقرأ علي ِه كتاب ِسيبوي ٍه :هل ركبت
ْ َ
ْال َب ْحر؟ َت ْع ِظ ًيما واستصعابا َلا ِف ِيهَ ،و َق َ
ال َبعضهم :كنت ِع ْند الخ ِليل،
ْ َ
مر َح ًبا بزائر َال يمل؛ َق َ
َفأقبل ِس َيب َو ْي ٍهَ ،ف َق َ
الْ :
الَ :و َما َس ِمعت الخ ِليل
َي ُق َ
ولها لغيره.
الكتاب:
احتل كتاب سيبويه مكانة مرموقة في الدرس اللغوي ،وعكف
كثير من العلماء في القديم والحديث على دراسته ،وشرحه ،والتعليق
عليه ،وقد وصل عدد اَلصنفات التي عكف أصحابها على تخصيصها
ً
مصنفا.
لشرح شواهده الشعرية ثمانية عشر
وقد بلغ الكتاب مكانة عظيمة جعلت من اَلؤرخين من يعترره
ثالث ثالثة كتب لم يعرف التاريخ اآلدمي مثلها ،قال" :ال يعرف كتاب
َ
َ
ألف ِفي علم من العلوم قديمها وحديثها ،فاشتمل َعلى جميع ذ ِل َك
َ
العلم وأحاط بأجزاء ذ ِل َك الفن غير ثالثة كتب :أحدها كتاب اَلجسطي
ِفي علم هيئة الفلك وحركات النجوم ،والثاني كتاب أرسطوطاليس ِفي
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علم صناعة اَلنطق ،والثالث كتاب سيبويه البصري ِفي علم النحو
العربي.
مناظرته مع الكسائي:
ْ
ْ
َ
َ
ورد س َيب َو ْيه َب ْغد َاد على يحيى ال َر ْر َمكي ،فجمع َبينه َو َبين ال َ
كسائي
ٍ
ِ
ِ
َ َ ََْْ َ
ََ َ َُ َ
َ
َ
للمناظرة ،فقال له :كيف تقول :قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة
َ
َ
من الزنبور؛ َفإذا ُه َو ه َي؛ َأو ُه َو إ َّي َاها؟ َف َق َ
ال ِس َيب َو ْي ٍه :ف ِإذا ُه َو ِه َيَ ،وال
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ال ال َ
يجوز النصب ،فق َ
كسائي :أخطأت ال َع َرب ترفع ذ ِلك وتنصبه؛
َ َ َ
َ َ َ
َ
َ
َوجعل ُيورد َعل ْي ِه أ ْم ِثلة؛ من ذ ِلك :خرجت ف ِإذا زيد قا ِئ ُم أو قا ِئما؛
وسيبويه ْيم َنع النصب؛ َف َق َ
ال يحيى :قد اختلفتما ،وأنتما َرِئيسا
ْ
َ
َْ ُ
ال ْال َ
نك َما؟ َق َ
كسائيَ :ه ِذه ال َع َرب ببابك قد
بلديكما ،فمن يحكم بي
وفدوا َع َل ْيك؛ وهم فصحاء َّ
الناس؛ فاسألهمَ ،ف َق َ
ال يحيى :أنصفت،
ََْ َ َ َ َ
وأحضروا فسئلوا ،فاتبعوا ْال َ
ال :أ َيها
كسائي ،فاستكان ِسيبوي ٍه ،وق
ْال َوزيرَ ،س َألتك إ َّال َما َأمرتهم َأن ينطقوا بذلك؛ َفإن ألسنتهم َال ْ
تج ِري
ِ
ِ
َّ َ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ
َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ ُ
َ
علي ِه؛ وكانوا ِإنما قالوا :الصواب ما قاله هذا الشيخ؛ فقال الكسائي
َ َ
َ
ْ
َ
ليحيى :أصلح هللا ال َوزيرِ ،إ َّنه قد َوفد ِإل ْيك من َبلده مؤمال؛ ف ِإن َرأ ْيت
َ
ْ َ
َ َ
َ َ
َ
أال ترده خائبا ،فأمر ل ُه ِبعش َرة آالف ِد ْر َهم ،فخرج ِإلى فارس.
وفات ــه:
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َ
َولم تطل ُم َّدة ِس َيب َو ْي ٍه بعد ذ ِلك؛ َو َمات بالبيضاءَ ،وقيل :بشيراز،
َ
َ
َوقيل :غما بالذرب سنة ث َم ِان َين َو ِمائة من الهجرة.
َ
ْ -29اب ُن ِس ْيد
َ
َ
َ
ُّ َ
ِإ َم ُام اللغ ِة ْابن ِسيده اللغ ِوي َعلي بن أ ْحمد بن ِسيده أ ُبو
ُ َ
ْالحسن الل َغوي األندلس ي اَلري َّ
الضريرَ ،
ص ِاح ُب كتاب "اَل ْحكم" ِفي
ِ
َ َ ِ ََ
َ
ََ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ً
ِل َس ِان العر ِب ،وأحد من يضرب بذك ِائ ِه اَلثل ،وكان ضريرا ،وأبوه
ضريرا ،من أهل األندلس ،وكان أبوه ً
أيضا ً
ً
قيما بعلم اللغة ،وعليه
اشتغل ولده في أول أمره ،لكنه َك َ
الع َجم َع َلى َ
ان ُش ُع ْوب َّيا ُي َفض ُل َ
الع َرب.
ِ
ِ
لم تذكر اَلصادر الكثير عن أساتذته الذين تردد عليهم سوى من
َ َ َ
َ
ْ
ْ ْ
ال أ ُبو عمر
روي عنهم ،وهما أ ِبيه َوصاعد بن الحسن ال َبغ َد ِادي ،ق
َ
الطلمنكي :دخلت مرسيه فتشبث بي َأ َ
هلها ليسمعوا َعلي غ ِريب
ْ َ ِ ََ
َ
َ
ُ
اَلُ َ
َ
صنف ،فقلت ل ُهم :انظرونا من يقرأ وأنا أمسك كتابي ،فأتوني ِبرجل
َ َ
َ
ً
أعمى يعرف ِب ْابن َسيده ،فقرأه َعلي من أوله ِإلى أخ ُره حفظا من قلبه
فعجبت ِم ْن ُه.
مكانته العلمية:
ُّ
َ
َ
َك َ
الل َغة َّ
حجة ِفي نقلها وكان نادرة وقته ،وله
ان ْابن َسيده ِثقة ِفي
َ
ال ُ
شعر جيدَ ،ق َ
الح َم ْي ِد ُّي :هو إمام في اللغة والعربية ،حافظ ل ُه َما،
َ
ٌّ
َ
َ
َ
َع َلى َأ َّن ُه َك َ
ضر ًيراَ ،وق ْد جمع ِفي ذ ِل َك ُج ُم ْو ًعاَ ،ول ُه َم َع ذ ِل َك حظ ِفي
ان
ِ
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الشعر َو َت ُّ
صرف ،وقال القاض ي الجياني :كان مع إتقانه لعلم األدب
ً
متوفرا على علوم الحكمة وألف فيها تأليفات كثيرة.
والعربية
ولم يكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة واألشعار وأيام العرب
ً
حافظا .وقال صاحب الوافي بالوفياتَ :و َك َ
ان
وما يتعلق بعلومها ،وكان
ْ
ْ
ُ
ْ
ً
متوفرا على ُعلوم ال ِحك َمة َوألف ِف َيها تواليف
َم َع توفره على ال َع َر َّبية
َ
ْ
َ
خط َبة ْاَلُحكم َعل َم َأنه َك َ
ان من أ ْرَباب
ك ِث َيرة ،قلت :ومن وقف على
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ ُ
ُّ َ
ال ُعلوم ال َع ْق ِل َّيةَ ،ول ْي َست ِبخط َبة كتاب ِفي اللغة ِإ َّن َما تصلح خط َبة
َ
الشفاء ِال ْب ِن سينا.
لكتاب ِ
َ
َ
َّ
َ
ال َ
اليسع ُ
بن َح ْزمَ :و َحا َعل ْي ِه أ ُبو َزْيد ُّ
الر ْوض ف َق َ
َق َ
الس َه ْي ِلي ِفي َّ
ال:
َ َ َ َْ َ
َ َّ
ض َد َح َ
ُ ْ َ َ َْ
األ َظ ُّلَ ،و َ
ُ
ات
ض
يدح
ات يدمى ِمنها
ٍ
ت َعث َر ِفي اَلحكم وغي ِر ِه عثر ٍ
ُتخرجه إ َلى َسب ْيل َم ْن َ
ض َّل َح َّتى إ َّن ُه َق َ
ال في الجمار :هي التي ترمى بعرفة.
َ ِ
َ ِ
ِ
ض َرا ُتهُ.
ض َّرت به َ
الص َالح :أ َ
ُ
َ
َّ
ْ
َو َق َ
ال أ ُبو عم ٍرو بن
ر
ِِ
مصنفات ـ ــه:
ترك ابن سيده في اللغة مصنفات منها :كتاب اَلحكم واَلحيا
ً
مجلدا) لم َير مثله في
األعظم مرتب على حروف اَلعجم (اثنا عشر
فنه ،وال يعرف قدره إال من وقف عليه؛ لو حلف الحالف أنه لم
يصنف مثله لم يحنث ،وكتاب اَلخصص مرتب على األبواب كغريب
اَلصنف ،وكتاب شرح إصالح اَلنطق ،وكتاب األنيق في شرح الحماسة
(عشرة أسفار) ،وكتاب العالم في اللغة على األجناس في غاية
االستيعاب (نحو مائة سفر بدأ بالفلك وختم بالذرة) ،وكتاب العالم
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واَلتعلم على اَلسألة والجواب ،وكتاب الوافي في علم أحكام القوافي،
وكتاب شاذ اللغة (خمس مجلدات) ،وكتاب العويص في شرح إصالح
اَلنطق ،وكتاب شرح كتاب األخفش ...وغير ذلك.
وفات ــه:
مات ابن سيده ـ يرحمه هللا ـ باألندلس سنة ثمان وخمسين
وأربعمائة عن ستين سنة أو نحوها.
30ـ ال ِسيرافي
َ َّ َ ُ
َ ُ َّ ْ
َ
َّ َ ْ
ف ،العالمة يوسف بن الحسن بن
ِإمام النح ِو ،ص ِاح ُب التصا ِني ِ
عبد هللا بن اَلرزبان أبو محمد السيرافي :أديب لغوي ،من أهل بغداد،
سكن بغداد ،وكان يسكن الجانب الشرقى ،وولى القضاء بها ،وكان أبوه
ً
مجوسيا أسلم ،واسمه بهزاذ ،فسماه أبو سعيد عبد هللا ،وقال ولده
أبو محمد يوسف :أصل أبي من سيراف (وهى من بالد فارس على
ساحل البحر مما يلى كرمان) ،وبها ُولد وبها ابتدأ بطلب العلم ،وخرج
منها قبل العشرين ومض ى إلى عمان وتفقه بها ،ثم عاد إلى سيراف،
ومض ى إلى عسكر مكرم فأقام بها عند أبي محمد ابن عمر اَلتكلم،
وكان يقدمه ويفضله على جميع أصحابه.
أساتذت ـ ـه:
قرأ على أبى بكر بن مجاهد القرآن ،وعلى أبى بكر بن دريد اللغة،
وقرأ على أبى بكر بن السراج وعلى أبى بكر اَلررمان النحو.
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أخلقـ ــه:
كان السيرافي ً
اهدا ال يأكل إال من كسب يده ،وال يخرج من بيته
ز
إلى مجلس الحكم ،وال إلى مجلس التدريس في كل يوم إال بعد أن ينسخ
عشر ورقات ،يأخذ أجرها عشرة دراهم ،تكون قدر مؤونته ،ثم يخرج
إلى مجلسه ،وكان يذكر عنه االعتزال ولم يكن يظهر ذلك ،وكان نزها
ً
عفيفا ،جميل األمر ،حسن األخالق .قال الخطيب البغدادي في تاريخ
ْ ُْ
الَ :ك َ
َ
َْ
ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ
اتَ ،ق َ
ان
بغداد :ح ِدثت عن أ ِبي الحسن ُمح َّمد بن الع َّباس ب ِن الف َر ِ
َ
أ ُبو سعيد السيرافي عال ًـما فاضال منقطع النظير ِفي علم النحو خاصة.
مكانته العلمية:
ْ
كان أبو سعيد ً
إماما كبير الشأن ،فقد تصدر إلقراء ال َ
قر َاءات
عروضَ ،و َك َ
والنحو واللغة َو ْال ِف ْقه والفرائض والحساب َو ْال ُ
ان من أعلم
ً
َ
َّ
الناس ب َن ْحو ْال َ
صريين َعا ِرفا ِبفقه أبي حنيفة ،وكان يد ِرس القرآن
ب
ِ
ِ ِ
والقراءات وعلوم القرآن والنحو واللغة والفقه والفرائض والكالم
ً
وعلوما سوى هذه.
والشعر والعروض والقوافي والحساب،
وكان الكرخى الفقيه يقدمه ويفضله ،وعقد له حلقة يقرئ فيها،
َ َ َ
َو َك َ
ان َأ ُبو َح َّيان التوحيدي يعظمه َوقد َ
الثناء َعل ْي ِه
ذكر ِه و
ب
تصانيفه
أل
م
ِ ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ
التال ِمذ ِة.
َوذكر فضائله ،وكان وا ِفر الجالل ِة ،ك ِثير
َح َّد َث َع ْن :أبي بكر بن زياد َّ
الن ْي َس ُابوري ،ومحمد بن أبي األزهر،
وابن ُد َ ْيدَ ،وحدث َع ْن ُه :علي بن أيوب ُ
القمي ،ومحمد بن عبد الواحد
ر
ْ
بن ِرزمة ،وغيرهما.
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تصانيفه:
ترك الشيخ مجموعة من الكتب منها :كتاب شرح سيبويه،
وألفات القطع والوصل ،وكتاب أخبار النحويين البصريين ،وكتاب شرح
مقصورة ابن دريد ،وكتاب اإلقناع في النحو ،لم يتم ،فتممه ابنه
يوسف ،وكان يقول :وضع أبي النحو في اَلزابل ،يريد أنه سهله حتى ال
يحتاج إلى مفسر ،وكتاب شواهد كتاب سيبويه ،وكتاب الوقف
واالبتداء ،وكتاب صنعة الشعر والبالغة ،وكتاب اَلدخل إلى كتاب
سيبويه ،وكتاب جزيرة العرب.
وفات ـ ــه:
توفي ـ رحمه هللا ـ في يوم االثنين الثاني من رجب سنة ثمان وستين
وثالثمائة ،وكانت ِسنه يوم توفي ثمانين سنة ،وذلك بين صالتي الظهر
والعصر من اليوم اَلذكور ،ودفن ِفي مقررة الخيزران بعد صالة العصر
من هذا اليوم.

َّ
يوطي
31ـ الس ِ
َ
جالل الدين السيوطي َعلم من أعالم الحضارة العربية
اإلسالمية ،مأل األرض بعلومه َّ
وشنف اآلذان بدروسه ،أعيا من جاء
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بعده ،وشغل بمؤلفاته تواقي اَلعرفة ومتتبعي سير األعالم ،فهو "الشيخ
العالمة ،اإلمام ،اَلحقق ،اَلدقق ،اَلسند ،الحافظ شيخ اإلسالم،
صاحب اَلؤلفات الجامعة ،واَلصنفات النافعةَ ،ق َ
ص َد ـ يرحمه هللا ـ أال
يتعب الباحثين عن تاريخه وشيوخه ـ كما يقول شيخ اَلحققين العالمة
محمد أبو الفضل إبراهيم ـ فكتب لنفسه ترجمة في كتابه (حسن
اَلحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة(.
لم يترك السيوطي ً
بابا من أبواب اَلعرفة في عصره إال طرقه وعاد
منه بحظ وافر ـ عدا ما استعص ى عليه ـ فأضاف إليه وترك بصمات
ً
ناصعة أثرت الفكر العربي اإلسالمي ،وسدت فراغا في اَلكتبة
الحضارية اإلسالمية واإلنسانية.
نس ـ ـ ــبه ومول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد :
هو عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين
بن الف خر عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم
الدين أبي الصالح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين
الهمام الخضيري األسيوطي ،ولد في أول ليلة مستهل رجب سنة تسع
وأربعين وثمانمائة ،نشأ ً
يتيما وانطلق في بواكير حياته إلى العلم فحفظ
القرآن الكريم وهو دون ثماني سنين ،ثم أخذ ينهل من العلوم اَلتصلة
به.
شيوخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه:
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كان السيوطي ً
وفيا ألسات ــذته ،فذكر أياديهم عليه وأثنى عليهم في
الدرس والتحصيل واإلجازة ومن هؤالء :الشيخ شهاب الدين
الشارمساحي قرأ عليه في شرحه على اَلجموع ،شيخ اإلسالم علم الدين
البلقيني وقد الزمه في الفقه إلى أن مات ،اإلمام العالمة تقي الدين
الشبلي الحنفي .وقد لزمه في الحديث والعربية شيخ اإلسالم شرف
الدين اَلناوي ،والشيخ محيي الدين الكافيجي وقد لزمه أربع عشرة
سنة؛ وأخذ عنه الفنون من التفسير واألصول والعربية واَلعاني وغير
ذلك؛ والشيخ سيف الدين الحنفي وقد حضر عنده دروسا عديدة في
الكشاف والتوضيح وحاشيته عليه ،وتلخيص اَلفتاح ،والعضد .ثم
ً
سماعا وإجازة فكثير ،أوردتهم في اَلعجم
يقول :وأما مشايخي في الرواية
الذي جمعتهم فيه ،وعدتهم نحو مائة وخمسين.
تمكنه من علوم عصر :
تمكن شيخنا من علوم عصره ـ إال ما استعص ى عليه ـ وقد توكل
على هللا حق توكله فأخذ بالتضرع إلى هللا ثم بمالزمة العلماء ـ كما
رأينا ـ حتى تبوأ مكانة مرموقة في البحث والدرس العربي واإلسالمي،
وهذا نص كالمه" :سافرت بحمد هللا تعالى إلى بالد الشام والحجاز
واليمن والهند واَلغرب والتكرور ،وَلا حججت شربت من ماء زمزم،
ألمور؛ منها أن أصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني ،وفي
الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر ،وأفتيت من مستهل سنة إحدى
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وسبعين ،وعقدت إمالء الحديث من مستهل سنة اثنتين وسبعين،
ورزقت التبحر في سبعة علوم :التفسير ،والحديث ،والفقه ،والنحو،
واَلعاني ،والبيان ،والبديع؛ على طريقة العرب والبلغاء ،ال على طريقة
العجم وأهل الفلسفة ،والذي أعتقده أن الذي وصلت إليه من هذه
العلوم السبعة سوى الفقه والنقول التي اطلعت عليها فيها ،لم يصل
إليه وال وقف عليه أحد من أشياخي؛ فضال عمن هو دونهم ،وأما
نظرا ،وأطول ً
الفقه فال أقول ذلك فيه؛ بل شيخي فيه أوسع ً
باعا؛
ودون هذه السبعة في اَلعرفة :أصول الفقه والجدل والتصريف،
ودونها اإلنشاء والتوسل والفرائض ،ودونها القراءات ،ولم آخذها عن
شيخ ،ودونها الطب .وأما علم الحساب فهو أعسر ش يء عل َّي وأبعده عن
ذهني؛ وإذا نظرت في مسألة تتعلق به فكأنما أحاول جبال أحمله ،وقد
ً
كملت عندي اآلن آالت الجهاد بحمد هللا تعالى؛ أقول ذلك تحدثا
بنعمة هللا تعالى ال ً
فخرا؛ وأي ش يء في الدنيا حتى يطلب تحصيلها
بالفخر ،وقد أزف الرحيل ،وبدا الشيب ،وذهب أطيب العمر! ولو
شئت أن أكتب في كل مسألة مصنفا بأقوالها وأدلتها النقلية
والقياسية ،ومداركها ونقوضها وأجوبتها ،واَلوازنة بين اختالف اَلذاهب
فيها لقدرت على ذلك من فضل هللا ،ال بحولي وال بقوتي ،فال حول وال
قوة إال باهلل ،ما شاء هللا ،ال قوة إال باهلل.
آثار العلم ـ ـية:
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تميزت حياة الرجل العلمية بنشاط غير عادي فقلمه السيال لم
ً
موضوعا في حقل اَلعرفة إال تناوله ،فمن
يعرف اَللل ،ولم يترك قا
علوم قرآنية وحديثية وفقهية إلى علوم لغوية ونحوية إلى علوم في
التصوف والتاريخ والفلسفة إلى غير ذلك من مختلف العلوم التي
عرفت في عصره ،وتشهد آثاره التي يصعب إحصاؤها لكثرتها وتنوعها
بتنوع معارفه وشمول عقليته واتساع أفقه ومشاركته في كل علم
فضال عن تبحره في جانب كبير من العلوم ،وصدق ما وصف به من
وجهة نظر أجنبية بأنه من أعظم كتاب الشرق قاطبة ،وبأن نشاطه
العلمي الذي ابتدأه في سن السابعة عشرة كان يتميز بحركة غير عادية.
ترك الشيخ عددا من اَلؤلفات في كل فروع اَلعرفة أحص ى منها
رحمه هللا" :ثالثمائة؛ في التفسير وتعلقاته والقراءات ،والحديث
وتعلقاته ،والفقه وتعلقاته ،وفن العربية وتعلقاته ،وفن األصول
والبيان والتصوف ،وفن التاريخ واألدب ،واألجزاء اَلفردة ،ما بين كبير
في مجلد أو مجلدات ،وصغير في كراريس أو أوراق .وذكر تلميذه
الداودي اَلالكي أنها أنافت على خمسمائة مؤلف ،وقال ابن إياس في
تاريخه "حوادث  :"911إنها بلغت ستمائة مؤلف.
وقد سرد الدكتور طاهر سليمان حمودة هذه اَلؤلفات ما بين
اَلخطوط واَلطبوع وقد بلغت بالفعل ستمائة مؤلف ،ابتدأها الشيخ
في سن السابعة عشرة حتى وافته اَلنية في سن الحادية والستين،
فكأنه في كل عام كان يخرج للقارئ العربي أربعة عشر كتابا ً
تقريبا.
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تلمـ ـ ـ ـ ــيذ :
 1ـ الشمس الشامي( 942هـ) محمد بن يوسف بن علي بن
يوسف ،أبو عبد هللا شمس الدين الشامي :مؤرخ ،مفسر ،حافظ
للحديث ،من الشافعية ،ولد في صالحية دمشق وسكن الررقوقية
بصحراء القاهرة إلى أن توفي ،من كتبه (سبل الهدى والرشاد في سيرة
خير العباد) أربعة مجلدات ،يعرف بالسيرة الشامية ،جمعه من ألف
وكتاب و (اإلتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف) و
(عين اإلصابة في معرفة الصحابة).
 2ـ األرميوني ( 958هـ) يوسف بن عبد هللا بن سعيد الحسيني:
مفسر ،مجود للقرآن ،محدث ،اخباري ،من أهل أرميون من قرى
غربية مصر ،له كتب ،منها "أربعون حديثا تتعلق بسورة اإلخالص"،
و"أربعون حديثا تتعلق بآية الكرس ي" ،و"اَلعتمد في التفسير :قل هو
هللا أحد " ،و"رسالة في تجويد القرآن" ،و"تحفة األساطين في أخبار
بعض الخلفاء والسالطين" ،و"تفسير الغريب في الجامع الصغير".
وقد ذكر السنهوري أنه سأل العلقمي كيف أخذتم الجامع من
مؤلفه قال :كنا نذهب مع السيد الشريف يوسف األرميوني إلى
الروضة فنطرق باب الحافظ السيوطي فإن كان السيد يوسف معنا
فتح الباب وإال فال ،والسيد يوسف يقرأ ونحن نسمع.
 3ـ الداوودي (945ه) الشيخ اإلمام العالمة ،اَلحدث الحافظ،
محمد بن على بن أحمد ،شمس الدين الداوودي اَلصري الشافعي،
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ً
مالكيا ،كان شيخ أهل الحديث في عصره ،أثنى عليه اَلسند
قيل :وكان
العالمة جار هللا بن فهد وشيخ اإلسالم الوالد وغيرهما ،جمع ترجمة
شيخه الحافظ جالل الدين السيوطي ،في مجلد ضخم ،توفي
بالقاهرة ،له كتب ،منها (طبقات اَلفسرين) ،و(ذيل طبقات الشافعية
للسبكي) ،و(ترجمة الحافظ السيوطي) في مجلد ضخم.
 4ـ الشعراني 898( :ـ  973هـ) هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي،
أبو اَلواهب أو أبو محمد ،اَلعروف بالشعراني أو الشعراوي ،ولد ببلدة
ً
ساقية أبي شعرة من أعمال اَلنوفية وتوفي بالقاهرة ،كان ً
فقيها محدثا
ً
ً
ً
مكثرا في التصنيف ،أخذ العلم عن مشايخ عصره
صوفيا
أصوليا
كالشيخ الجالل السيوطي وزكريا األنصاري ،من تصانيفه" :األجوبة
اَلرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية" ،و "أدب القضاة".
أخلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه:
كان رحمه هللا في حياته الخاصة على أحسن ما يكون عليها
ً
ً
عفيفا ً
متباعدا
كريما ،غني النفس،
العلماء ورجال الفضل والدين،
عن ذوي الجاه والسلطان ،ال يقف بباب أمير أو وزير؛ ً
قانعا برزقة من
خانقاه شيخو ،ال يطمع فيما سواه ،وكان األمراء والوزراء يأتون لزيارته
ويعرضون عليه أعطياتهم فيردها ،وروي أن السلطان الغوري أرسل
ً
خصيا وألف دينار ،فرد الدنانير ،وأخذ الخص ي ثم أعتقه،
إليه مرة
وجعله حار ًسا في الحجرة النبوية ،وقال لرسول السلطان :ال تعد تأتينا
قا بهدية؛ فإن هللا أغنانا عن ذلك.
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محنة السيوطي:
تدارس العلماء هذه الكتب في كل مكان ،وانتشرت في حياة
َ َ
السيوطي وبعده ،وعمرت بها اَلدارس واَلعاهد ودور الكتب ،وكات َب ُه
اَلستفتون في شتى الجهات؛ مما أثار عليه ً
فريقا من أقرانه ومعاصريه
من العلماء ،وتحاملوا عليه ،ورموه بما هو منه براء؛ وكان من أشد
ً
ً
وتشهيرا ،اَلؤرخ شمس الدين
تجريجا
الناس خصومة عليه ،وكثرهم
السخاوي ،صاحب كتاب "الضوء الالمع في أعيان القرن التاسع"؛ فقد
ترجم له في هذا الكتاب ،ونال من علمه وخلقه؛ مما يقع مثله بين
النظراء واألنداد.
وانتصر السيوطي لنفسه في مقامة اسمها :الكاوي على تاريخ
السخاوي ،كما انتصر له فريق من تالميذه وفريق من العلماء ممن
جاء بعده ،منهم الشوكاني صاحب البدر الطالع؛ قال في ترجمته
للسيوطي بعد أن لخص مطاعن السخاوي فيه ،ورد هذه اَلطاعن
عنه" :على كل حال فهو غير مقبول عليه َلا عرفت من قول أئمة الجرح
والتعديل ،بعدم قبول قول األقران بعضهم في بعض؛ مع ظهور أدنى
منافسة؛ فكيف َلثل هذه اَلنافسة بين هذين الرجلين التي أفضت إلى
تأليف بعضهم في بعض! فإن أقل من هذا يوجب عدم القبول،
والسخاوي رحمه هللا وإن كان ً
إماما غير مدفوع؛ لكنه كثير التحامل
على أكابر أقرانه".
وفـ ــاتـ ـ ـ ــه:
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ظل السيوطي طوال حياته مشغوفا بالدرس مشتغال بالعلم،
يتلقاه عن شيوخه أو يبذله لتالميذه ،أو يذيعه فتيا ،أو يحرره في
الكتب واألسفار؛ وحينما تقدم به العمر ،وأحس من نفسه الضعف،
خال بنفسه في منزله بروضة اَلقياس ،واعتزل الناس ،وتجرد للعبادة
والتصنيف ،وألف كتابه" :التنفيس في االعتذار عن الفتيا والتدريس"،
وكانت وفاة السيوطي على ما ذكره ابن إياس في الخميس التاسع من
جمادى األولى سنة 911هـ ،ودفن بجوار خانقاه قوصون خارج باب
ً
القرافة ،بعد أن مأل الدنيا علما ،وشهرة وذكرا ،رحمة هللا عليه.

َّ
الش َج ِري
 32ـ ابن
َُ
الع َّال َم ُةَ ،ش ْيخ ُّ
ألئمة األعالم في علم اللسانَ ،
أحد ا َّ
الن َحاة ،أبو
الس َع َادات ،ه َب ُة هللا ُ
َّ
بن َع ِلي بن ُم َح َّم ِد بن َح ْم َز َة بن َع ِليَ ،
اش ِم ُّي
ِ
اله ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ُ
َْ
الع َلو ُّي َ
َ
البغ َد ِاديِ ،م ْن ذ ِرَّية جعفر بن الحسن بن الحسن بن
الح َس ِني
ِ
علي بن أبي طالب.
كانت والدته في شهر رمضان سنة خمسين وأربعمائة ،والشجري:
بفتح الشين والجيم ،هذه النسبة إلى شجرة ،وهي قرية من أعمال
اَلدينة على ساكنها أفضل الصالة والسالم.
مكانته العلمية:
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كان يرحمه هللا ً
إماما في النحو واللغة وأشعار العرب وأيامها
ً
متضلعا من اآلداب ،قال أبو الفضل بن شافع في "تاريخه":
وأحوالها،
ً
نحويا ،حسن الشرح ،واإليراد،
ُمتع بجوارحه إلى آخر وقت ،وكان
ً
فصيحاَ ،ح َسن
واَلحفوظ ،وقال ابن السمعاني :سمعت منه ،وكان
البيان واإلفهام.
َ
َّ
الشجري َش ْيخ َوقته في َم ْعر َفة َّ
ال ْاب ُن َّ
وق َ
الن ْحوَ ،د َّر َ
س
الن َّج ِارْ :ابن
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ
األدب طول ُع ُمر ِهَ ،وكثر َت َال ِمذتهَ ،و َط َ
ال ُع ُم ُر ُه.
َْ َ ِ َ ْ َ َ
َ َ َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َّ
َو َق َ
ات ،كان ف ِريد عصره ،ووحيد
ال ابن األنب ِاري :شيخنا أبو السعاد ِ
َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ
اقهم
ذ
َد ْهره ِفي علم
النحو ،أنحى من رأينا ،و ِآخر من ش ِاهدنا ِمن ح ِ
َ
َّ ْ َ َ َ َ َ َ
َََ
ُّ َ
ان تام اَل ْع ِرفة ِباللغ ِة.
رهمَ ،و َع ْن ُه أخذت النحو ،وك
اب
ك
وأ ِ ِ
أساتذت ـ ـه:
َ
َ
قرأ شيخنا َعلى الشريف أ ِبي اَلعمر يحيى ْبن محمد ْبن طباطبا
َّ
الن ْحويَ ،و ْابن فضال ْاَلُ َجاشعي َ
جعفر سعيد بن َعلي الساللي
أبي
و
ِ ِ
ٍ
َ
ُ
ُْ
الك ِوفيَ ،وأبي َزك ِرَّياء الترريزي ،وقرأ الحديث في كهولته على :أبي الحسين
ُّ
اَلبارك ابن الطيوري ،وأبي علي ْبن نبهان ،وغيرهما.
تلمـ ـيذ :
َْ َ
ممن َر َوى َع ْن الشيخ :عبد اَل ِل ِك بن اَلبارك القاض ي ،وأحمد بن
يحيى
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الدب ْيقيَ ،و ُس َل ْي َمان بن ُم َح َّمد اَلَ ْوصليَ ،و َع ْبد هللا بن ُع ْث َم َ
َّ
ان َ
الب ِيع،
ٍ
ابن ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْ
َ َ َ
َ
َّ
الش ْيخ َتاج الدين َأ ُبو ُ
اليمن ال ِك ْن ِدي ْابن
َوآخ ُر ْو َن .وممن ق َرأ َعل ْي ِه
َ
الخ َّشابَ ،و ْابن عبدة ،والتاج الكندي ،وأبو الحسن ابن َّ
الز ِاه َدة.
أخلق ـ ـ ــه:
ُ
َ
الل العلماء ذكر منها :أنه كان
امتاز هذا العلم بمجموعة من ِخ ِ
َ َ ُُ
َ
َ
ْ َ َ َُ ً َ
ً
َْ َ
مت ،ال
ك ِام َل الفضا ِئل ،ح َسن الخل ِق ،ر ِفيقاُ ،حلو الكالم ،وق ْورا ذا َس ٍ
َ َ
َ َّ
َ
َ َّ
َ َ
بكلمة إال َوتتضمن أدب ن ْفس أ ْو أدب درس.
َيكاد َي َتكلم ِفي َم ْج ِل ِس ِه
تصاني ـ ـفه:
َ
ْ
متضلعا من األ َدب إذ صنف فيه َّ
ً
عدة تصانيف من
كان الشيخ
ِ ِ
َ
َ
َ
ُ
وأكثرها فا ِئدة أماله ِفي أ ْرَب َعة
أشهرها :كتاب األماليَ ،و ُه َو أكرر تآليفه
َْ
َ
َََ َ َ ْ ً َ ُ َ ْ
األ َدب َ
يش َتمل على ف َوا ِئد جمة من فنون
وختمه
وثما ِنين مج ِلسا ،وهو
َ َ َ
َ
ُ
بمجلس َق َ
ص َره على شعر أبي الطيب تكلم َعل ْي ِه َوذكر ما قاله الشراج
ٍ
َ
َ
َ
ََ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
عنده َما سنح له ،وَلا فرغ ِمنه حضر ِإل ْي ِه أبو ُمح َّمد عبد هللا
وزاد ِمن ِ
َ ََ َ َ َُ
ََ َ
ََ
ََْ
اضع من
بن الخشاب وأ َراد سماعه فما أجابه؛ فعاداه ورد علي ِه ِفي مو ِ
َ
ْ
َ
َ ْ َ َ َ
الكتاب َونسبه ِف َيها ِإلى الخطأ ،فوقف َعل ْي ِه الشريف أ ُبو السعادات
ُ ُ
َ
وجمعه كتابا َس َّم ُاه (اال ْنت َ
َّ َ َ ْ
صار)َ ،و ُه َو
غلط ِه
ِ ِ
ورد علي ِه ِفي ر ِده وبين وجوه ِ
على ص َغر حجمه مفيد ً
جدا وسمعه َع َل ْيه َّ
الناسَ ،وجمع ً
كتابا َس َّم ُاه
ِ
ِ
ِ
(الحماسة) ضاهى به حماسة أبي تمام ،و"ديوان مختارات الشعراء"،
وكتاب "ما اتفق لفظه واختلف معناه" ،و"شرح اللمع البن جني"،
و"شرح التصريف اَللوكي".
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وفاتـ ـ ــه:
توفي في يوم الخميس السادس والعشرين من شهر رمضان سنة
اثنتين وأربعين وخمسمائة ،ودفن من الغد في داره بالكرخ من بغداد،
رحمه
هللا تعالى.
َّ َ َ
33ـ الشل ْو ِبيني
َْ
ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ
الن ْح ِو أ ُبو َع ِل ٍي ُع َم ُر ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن ُع َم َر األ ْز ِد ُّي
األستاذ العالمة ِإمام
ْ ْ ُّ ْ َ
ْ
َ
َ
ُ
َّ
األ ْن َد ُلس ُّي َّ
الن ْح ِو ُّي اَلل َّق ُب ِبالشل ْو ِبيني ،كان َم ْوِل ُد ُه ِفي َس َن ِة
اإلش ِب ِيلي
ِ
ِ
ْ َّ َ
ََْْ َ َ َ َ ْ َ
اثنتي ِن و ِس ِتين وخم ِس ِمائ ٍة ِب ِإش ِب ِلية ،والشلوبين بلغة أهل األندلس
األبيض األشقر.
أساتذت ـ ـ ـ ـ ــه:
َ
َ
َ
ْ
َّ
ْ
ُ َ
َس ِم َع ِم ْن أ ِبي َبك ِر ْب ِن ال َج ِدَ ،وأ ِبي َع ْب ِد الل ِه ْب ِن َز ْرقونَ ،وأ ِبي ُم َح َّم ِد ْب ِن
َ َ َ
ُْ
َْ
ُب ُونهَ ،و َأبي َزْي ٍد ُّ
الس َه ْي ِل ِيَ ،و َع ْب ِد اَل ْن ِع ِم ْب ِن الف َر ِسَ ،وطا ِئفةَ .ول ُه ِإ َجا َزة
ََ َ ْ ْ َْ ََ
َ َّ ِ ْ َ
َ
َ
َْ
ْ
اس ِم ب ِن
السل ِفي ،وأ ِبي بك ِر ب ِن خي ٍر ،وأ ِبي الق ِ
خاصة ِمن أ ِبي ط ِاه ٍر ِ
َ
َ
ْ
َّ َ ُ َ َ َ
ْ
اخ َت َّ
ان خ ِاد ًما ِال ْب ِن
ص ِب ْاب ِن ال َج ِدَ ،و ُر ِب َي ِفي ِح ْج ِر ِه؛ ِألن أباه ك
ش،
ُح َب ْي
ٍ
َ ْ
ُْ
ْال َجدَ ،و َل ُه َس َماع َكثيرَ ،و َأ َخ َذ َّ
الن ْح َو َع ِن ْاب ِن ُملكونَ ،وأ ِبي ال َح َس ِن
ِ
ِ
َ َََ
نجبة.
مكانته العلمية:
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َّ
ظهرت نجابة الشيخ ً
قديما ،إذ خا له الحافظ أبي بكر ابن الجد
وأبي الحسن نجبة مجيزين له " كتاب سيبويه" بعد أخذه عنهما بين
سماع وقراءة ،وقد وصفاه باألستاذية وما يناسبها من أوصاف نبالء
أهل العلم وطالبه ،وهو ابن اثنين وعشرين ً
عاما أو دونها ،وحسبك
بهذا شهادة له باإلدراك والسيما من الحافظ.
َ
ْ
َ َ ُ
َك َ
ان الشيخ ِإ َم ًاما ِفي ال َع َرِب َّي ِة ال ُيش ُّق غ َبا ُر ُه َوال ُي َج َارى ،في علم
ْ
مستحضرا له غاية االستحضارَ ،ت َ
ً
ص َّد َر ِ ِإلق َراء العربية ِس ِت َين
النحو
َ
ْ َ َ ْ َ
َْ
َْ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ َ ً َّ
َ
اإلق َر َاء ِ ِإلطب ِاق ال ِفت ِن واس ِتيال ِء العد ِو،
سنة ،ثم ِفي أو ِاخ ِر عم ِر ِه ترك ِ
ََ
وعاتهَ ،و َك َ
َ ْ َ
َ
َعم َل ِل َن ْف ِس ِه َ"م ْش َي َخ ًة " َن َّ
ان
ص ِف َيها على ِاتس ِاع مس ُم ِ ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ً
َ
ُ
َ
ْ
َأن َ
ال ْاب ُن خلكان قد َرأ ْيت َج َم َ
اعة م ْن أ ْ
َ
ص َح ِاب ِهَ ،وك ٌّل ِم ْن ُه ْم
ق
.
ة
كتاب
ال
يق
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ
َ ُ ُل َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ ُ
َّ ْ َ َ ْ َ
َ
َ
يقو  :ما يتقاصر أبو ع ِل ٍي شيخنا ع ِن الشي ِخ أ ِبي ع ِل ٍي الفا ِر ِس ِي ،أخذ
َُْ َ َ َ ُ ْ َ َ
ص ْون.
عنه عالم ال يح
ً
ً
كان الشيخ ذا معرفة بالقراءات ،حامال لآلداب واللغات ،آخذا
ً
متقدما في العربية كبير أساتيذها
بطرف صالح من رواية الحديث،
ً
بإشبيليةً ،
ً
مستبحرا في معرفتها ،متحققا بها ،حسن
مررزا في تحصيلها،
اإللقاء لها والتعبير عن أغراضها .وله فيها مصنفات نافعة وتنبيهات
نبيلة وشروح واستدراكات وتكميالت ،تصدر لتدريسها بعد الثمانين
وخمسمائة مدة طويلة ،وإليه كانت الرحلة فيها.
مصنفاتـ ـ ــه:
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ترك الشيخ ً
عددا من اَلصنفات منها :شرحه اَلقدمة الجزولية
شرحين كبير وصغير ،وله كتاب في النحو سماه "التوطئة " ،وشرح
كتاب سيبويه ،وتعليق على كتاب اَلفصل ،وكتاب القوانين في علم
العربية.

وفاتـ ـ ــه:
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َع َ
اش ثالثا وث َما ِنين َسنة ،وتوفي ـ يرحمه هللا تعالى ـ في أحد
الربيعين ،وقيل في صفر ،سنة خمس وأربعين وستمائة بإشبيلية.
 34ـ الصاحب بن عباد
ُ
ُ
ُ
دهر ِه وأعجوبة عصره ِفي الفضائل واَلكارم ،الفصيح اَلفوه،
ة
نادر ِ
واللغوي البارع إسماعيل بن عباد بن العباس ،أبو القاسم الطالقاني،
ولد في الطالقان (من أعمال قزوين) عام 326ه .استوزره مؤيد الدولة
ابن بويه الديلمي ثم أخوه فخر الدولة .وهو أول من ُسمي بالصاحب،
َ
َ َّ
الصبا ،وسماه الصاحب ،فغلب َعل ْي ِه ،ثم
ألنه صحب مؤيد الدولة من ِ
ُسمي به كل من ُولي الوزا ة بعده ،وقيل :ألنه َك َ
ان يصحب أبا الفضل
ر
ِِ
ِ
ُ
بن العميد ،فقيل له صاحب ابن العميد ،ثم خ ِفف فقيل :الصاحب.
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أساتذتـ ـ ــه:
َ
َ
ْ
ْ
أخذ األدب َعن الوزير أبي الفضل ْبن العميد ،وأبي ال ُح َس ْين ْ
أح َمد
ِ
ِ
ِ
ْبن فارس ،وسمع الحديث من أبيه ،ومن غيره واحد ،وحدث باليسير،
َ
َّ
َ
وأملى مجالس روى ِف َيها َع ْنَ :ع ْبد الله ْبن َج ْعفر ْبن فارس ،وأ ْح َمد ْبن
َ
َ ْ
ُّ
َ
اللنبانيُ ،
وسليمان
كامل ْبن ش َج َرة ،وأ ْح َمد ْبن ُم َح َّمد أ ِبي ال َح َسن
َّ
الط َرراني ،وطائفة.
تلميــذ :
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
وقد َروى عنه :أ ُبو العالء ُمح َّمد ْبن ع ِلي ْبن ح ْس َول ،وع ْبد اَللك ْبن
َ
ََُ َ ْ ْ َ َ
َ
اَلعدل ،والقاض ي أ ُبو الطيب
ع ِلي الرازي القطان ،وأبو بكر بن أ ِبي ع ِلي ِ
َّ
َ ْ
طاهر الط َر ِريَ ،وأ ُبو َبكر ابن اَلقرئ.
مصنفات ـ ـه:
صنف الصاحب ِفي اللغة كتابا سماه "اَلحيا" ِفي سبع مجلدات،
ْ
ْ
وله "الكافي" ِفي الترسل ،و"األعياد" ،و"اإل َمامة" ذكر ِف ِيه فضائل َع ِلي
َّ
َر ِض َي الله َع ْن ُه ،وثبت إمامة من تقدمه ،و"الوزراء" ،و"الكشف عن
َّ
مساوئ شعر اَلتنبي" ،و "أسماء الله وصفاته".
ويحكى أنه َلا صنف كتاب الوقف واالبتداء كان ذلك في شبابه،
فأرسل إليه ابن األنباري يقول :إنما صنفت كتاب الوقف واالبتداء
بعد أن نظرت في سبعين كتا ًبا تتعلق بهذا العلم ،فكيف صنعت هذا
الكتاب مع حداثة سنك؟ فقال الصاحب للرسول :قل للشيخ :نظرت
في النيف وسبعين التي نظرت فيها ،ونظرت في كتابك ً
أيضا.
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ورد َّأنه جمع من الكتب ما َك َ
ان يحتاج في نقلها إلى أربعمائة
َ ْ
َّ
الله ،واتخذ لنفسه ً
بيتا سماه
َج َمل ،وَلا عزم َعلى اإلمالء ،تاب إلى
"بيت َّ
الت ْوبة".
َ
َُ
وكان الصاحب ينفذ في السنة إلى بغداد خمسة آالف دينار ،تف َّرق َعلى
الفقهاء واألدباء ،وكان يبغض من يميل إلى الفلسفة ،وحينما عوفي من
ألم به َّ
مرض َّ
بنحو من خمسين ألف دينار.
تصدق
ٍ
وفات ـ ـ ـ ــه:
توفي ـ ـ يرحمه هللا ـ ـ بالري ونقل إلى أصبهان فدفن فيها 385ه ،وَلا
ُ ُ ََْ َ
ت ُو ِفي أغلق ْت ل ُه مدينة الري ،واجتمع الناس على باب قصره ،وحضر
ْ
مخدومه وسائر األمراء ،ومش ى فخر الدولة ابن ُب َو ْيه أمام نعشه ،وقعد
للعزاء.
َّ َّ
الصب ـان
 35ـ
أبو العرفان محمد بن علي َّ
الص َّبان اَلصري ،الشافعي ،الحنفي،
عالم ،أديب ،مشارك في اللغة والنحو والبالغة والعروض واَلنطق
والسيرة ،والحديث ومصطلحه والهيئة وغير ذلك.
فقيرا؛ َّ
ولد َّ
الص َّبان في القاهرة ،ونشأ ً
لكن ذلك لم يحل بينه وبين
طلب العلم ،فما لبث أن حفظ القرآن في سني الصغر ،وسارع إلى تلقي
العلم فحضر أشياخ عصره وجهابذة مصره.
أساتذتـ ــه:
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ً
عددا من شيوخه عصر ،فقد حضر على الشيخ
الزم الشيخ
اَللوي شرحه الصغير على السلم ،وشرح الشيخ عبد السالم على
جوهرة التوحيد ،وشرح اَلكودي على األلفية ،وشرح الشيخ خالد على
قواعد األعراب .وحضر على الشيخ حسن اَلدابغي صحيح البخاري
بقراءته لكثير منه .وعلى الشيخ محمد العشماوي الشفا للقاض ي
عياض ،وجامع الترمذي ،وسنن أبي داود .وعلى الشيخ أحمد الجوهري
شرح أم الرراهين َلصنفها بقراءته لكثير منها ،وصحيح مسلم ،وتفسير
البيضاوي ،وشرح رسالة الوضع للسمرقندي .وعلى الشيخ عبد هللا
الشرراوي تفسير البيضاوي ،وتفسير الجاللين وشرح الجوهرة للشيخ
عبد السالم .وعلى الشيخ محمد الحفناوي صحيح البخاري والجامع
الصغير ،وغيرهم.
مكانته العلمية:
لم يزل الشيخ يخدم العمل ويدأب في تحصيله حتى َّ
تمهر في
العلوم العقلية والنقلية ،وقرأ الكتب اَلعتررة في حياة أشياخه ،وربى
التالميذ ،واشتهر بالتحقيق والتدقيق واَلناظرة والجدل ،وشاع ذكره
وفضله بين العلماء بمصر والشام؛ فالتف حوله الخالئق الكثيرون.
وقد وصفه اَلؤرخ الجررتي بقوله :اإلمام الذي َلعت أفق الفضل
بوارقه وسقاه من مورده النمير عذبه ورائقه ،ال يدرك بحر وصفه
اإلغراق ،وال تلحقه حركات األفكار ولو كان لها في مضمار الفضل
العالم النحرير واللوذعي الشهير.
السباقِ ،
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مصنفاتـ ــه:
َّ
صنف الصبان مؤلفات في مختلف العلوم ،ومن أشهرها في النحو
"حاشيته" على األشموني التي سارت بها الركبان ،فاحتفى بها العلماء
وعلقوا عليها تقارير كاألنبابـي والحامدي والرفاعي ،والكافية الشافية في
علمي العروض والقافية ،وإتحاف أهل اإلسالم بما يتعلق باَلصطفى
وأهل بيته الكرام ،وإسعاف الراغبين في السيرة النبوية ،والرسالة
الكررى في البسملة ،وأرجوزة في العروض مع شرحها ،وحاشية على
شرح اَللوي على السلم في اَلنطق ،ورسالة في االستعارات ،وحاشية
على شرح الرسالة العضدية ،وتقرير على مقدمة جمع الجوامع ،وكتاب
في علم الهيئة ،وحاشية على شرح العصام على السمرقندية في
البالغة ،وحاشية على السعد في اَلعاني والبيان ،وحاشية على آداب
البحث ،ومنظومة في مصطلح الحديث ستمائة بيت ،ومثلثات في
اللغة ،ورسالة في مفعل ،ومنظومة في ضبا رواة البخاري ومسلم،
وغير ذلك.
وفات ــه:
كانت وفاته ـ يرحمه هللا ـ في القاهرة عام 1206ه.
ُ ُ ُْ
صفور
36ـ ابن ع
اَلاهر في علم العربيةَ ،
وح ِامل ِل َوائها ِفي َز َمانه باألندلسَ ،علي بن
الن ْحوي ْال َح ْ
ص ُفور َّ
ُمؤمن بن ُم َح َّمد بن َعلي َأ ُبو ْالحسن بن ُع ْ
ض َر ِمي
ِ
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َ ْ َ
سمائة بإشبيليةُ ،
وهو ُ
عام
اإلشبيلي ،ولد سنة سبع َو ِت ْسعين وخم
َّ
الس ْيل الكبير.
رحلته العلمية:
أخذ ابن عصفور العربية واألدب عن أبي الحسن الدباج وأبي
علي بن الشلوبين ،واختص به ً
كثيرا ،والزمه ُم َّدة ،ذكر أبو عبد هللا
محمد بن حيان الشاطبي في "تاريخه" قال :الزم ابن ُع ْ
صفور أبا علي
َ َ
ً
"س َيب َو ْيه" ،ثم كانت
نحوا من عشرة أعوام إلى أن ختم عليه كتاب ِ
َب َ
ينهما منافرة ومقاطعة.
َ
َّ َل َ َ َ ْ
وسك َن ثغ َري آنفا
وقد تصدر لالشتغال ُم َّدة بعدة ِبالد ،وقد تجو
َ
ُ
َ َ
َ َ َ
مر ًة وآز َ
تونسُ ،
ودخ َل
فع ِرف بها ق ْد ُره،
مور أخرى ،وأوط َن بأخ ٍرة
َ
َمر ُاكشَ ،و َأ ْقبل َع َل ْيه الط َلبةَ ،و َك َ
صرر َّ
ان َأ ْ
الناس على اَلطالعة؛ ال يمل
ِ
ِ
َّ ْ َ َ
َ
َ
ْ
من َذلك؛ َولم يكن ع ْنده َما ُيؤخذ َع ُ
نه غير النحو؛ وال تأهل لغير ذ ِلك.
ِ
ِ
مكان ــته العلمية:
قال عنه عبد اَللك األنصاري اَلراكش ي (ت 703هـ) في كتابه
(السفر الخامس من كتاب الذيل والتكملة) :روى عنه الحسن بن عبد
الرحمن بن عذرة ،وحدثنا عنه أبو عبد هللا بن أبي وأبو محمد مولى
ً
سعيد بن حكم ،وكان ابن عصفور
ماهرا في علم العربية ،ريان من
األدب ،حسن التصرف ،من أبرع من تخرج على أبي علي بن الشلوبين،
ً
تصنيفا في علوم اللسان.
وأحسنهم
- 109 -

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

صَفَحاتٌ يف سِ َيرِ اللُّ َغوِيِنيَ وال ُنحَاةِ ………..د .مصطفى أمحد قنرب
وقال عنه شمس الدين الذهبي (ت 748هـ) في كتابه (تاريخ
اإلسالم َو َوفيات اَلشاهير َواألعالم) :كان ـ يرحمه هللا ـ ً
بحرا في العربية
ُ
ُ
قرئ الك ُتب الكبار فيها وال يطالع عليها ،وقد أقرأ بإشبيلية وشريش
ي ِ
َ ُ
ومالقة ولورقة ومرسية ،وكان ً
إماما في النحو ال ُيش ُّق غباره وال ُيجارى.
َش َ
رح " كتاب سيبويه" ،و"جمل الزجاجي" ،ومصنفه في "التصريف"
َّ
ومقربه في النحو شاهد بذكره للعربية وإشرافه على
جليل نافع،
مشهورها وشاذها.
مصنفات ــه:
ترك ابن عصفور ـ رحمه هللا ـ مصنفات منها :كتاب "اَلمتع"،
وكتاب " اَلفتاح" ،وكتاب "الهالل" ،وكتاب "األزهار" ،وكتاب "إنارة
الدياجي" ،وكتاب "مختصر الغرة" ،وكتاب "مختصر اَلحتسب" ،وكتاب
"السالف والعذار" ،وكتاب "شرح الجمل" ،وكتاب "اَلقرب" في النحو،
وكتاب "البديع" ،و"شرح الجزولية" ،و"شرح اَلتنبي" ،و"سرقات
الشعراء" ،و"شرح األشعار الستة" ،و"شرح اَلقرب" ،و"شرح
الحماسة" ،وهذه الشروحات لم يكملها ،وله غير ذلك.
وفات ـ ـ ــه:
َ ُ
ْ
ُ
توفي ـ يرحمه هللا ـ ب ُ ُ
َ
هر يوم
ِ
ِ
دار سكناه من قصبة تونس ،بعد ظ ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
دة تسع وستين وستمائة ،ودفن ع ِق َب
السبت ٍ
لست ب ِقين من ذي قع ِ
وفاته.
العصر من يوم ِ
ِ
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الع َ
 37ـ ُ
كبري
شيخ زمانه ،وفرد أوانه ،منحة الدهر ،وحسنة العصر ،إمام
مسجد ابن حمدون ببغداد بالريحانيين ومتقدم اإلقراء به ،إمام في كل
علم من النحو واللغة والفقه والفرائض والكالم ،يقرئ ذلك كله وهو
ضرير.
إنه عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا بن الحسين أبو البقاء
العكرري البغدادي األزجي الحنبلي النحوي اللغوي الفرض ي ،محب
الدين.
أضر وهو في صباه بالجدري ،ولد سنة ثمان وثالثين وخمسمائة من
الهجرة.
أساتذت ـ ـ ــه:
أدرك العكرري ابن الخشاب وأخذ عنه ،وقرأ األدب على عبد
الرحيم بن العصار ،وقرأ الفقه على الشيخ أبي حكيم إبراهيم بن دينار
النهاوندي .وسمع في صباه من أبي الفتح ابن البطي ،وأبي زرعة طاهر
بن محمد بن طاهر اَلقدس ي ،وأبي بكر عبد هللا بن النقور ،وأبي
العباس أحمد بن اَلبارك بن اَلرقعاني وغيرهم .وكان الشيخ أبو الفرج
ابن الجوزي يفزع إليه فيما يشكل عليه من علم األدب.
أخلق ـ ـ ــه:
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كان الشيخ أبو البقاء ـ حمه هللا ـ ً
ً
صالحا حسن الخلق
دينا ور ًعا
ر
قليل الكالم فيما ال يجدي ً
نفعا ،وكان رقيق القلب سريع الدمع ،كان
ينشد من أشعار اَلتأدبين الرقيقة وأدمعه تتحدر على شيبته.
ً
خصوصا علم العربية والفرائض،
وكان قد تفرد في عصره بالعلوم
وكان الناس يقصدونه من أقص ى الشرق والغرب ألجلها .وكان يحب
ً
االشتغال ليال ونها ًرا ما يمض ي عليه ساعة إال وأحد يقرأ عليه أو يطالع
حتى أنه بالليل تقرأ له زوجته في كتب األدب وغيرها .روي أن جماعة
من الشافعية قالوا له :انتقل إلى مذهبنا ونعطيك تدريس النحو واللغة
َْ
بالنظامية ،فقلت :لو أق َم ُتموني وصببتم الذهب علي حتى واريتموني ما
رجعت عن مذهبي.

مصنفات ــ ـ ــه:
كان ـ يرحمه هللا ـ إذا أ اد أن يصنف ً
شيئا أحضرت إليه مصنفات
ر
ذلك الفن وقرئت عليه ،فإذا حصل ما يريد في خاطره أماله ،فكان
يقال :أبو البقاء تلميذ تالمذته.
وله من التصانيف :تفسير القرآن ،إعراب القرآن ،وإعراب
الشواذ من القراءات ،ومتشابه القرآن ،وعدد آي القرآن ،وإعراب
الحديث ،واَلرام في نهاية األحكام في اَلذهب ،والكالم على دليل التالزم،
وشرح الهداية ألبي الخطاب ،والناهض في علم الفرائض ،والبلغة في
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الفرائض ،والتلخيص في الفرائض ،واالستيعاب في أنواع الحساب،
ومقدمة في الحساب ،وشرح الفصيح ،واَلشوف اَلعلم في ترتيب
اإلصالح على حروف اَلعجم ،وشرح الحماسة ،وشرح اَلقامات
الحريرية ،وشرح الخطب النباتية ،واَلصباح في شرح اإليضاح
والتكملة ،واَلتبع في شرح اللمع ،ولباب الكتاب ،وشرح أبيات كتاب
سيبويه ،وإعراب الحماسة ،واإلفصاح عن معاني أبيات اإليضاح،
وتلخيص أبيات الشعر ألبي علي ،واَلحصل في إيضاح اَلفصل ،ونزهة
الطرف في إيضاح قانون الصرف ،والترصيف في علم التصريف،
اللباب في علل البناء واإلعراب ،واإلشارة في النحو ـ مختصر ،ومقدمة
في النحو ،وأجوبة اَلسائل الحلبيات ،والتلخيص في النحو ،والتلقين في
النحو ،والتهذيب في النحو ،وشرح شعر اَلتنبي ،وشرح بعض قصائد
رؤبة ،ومسائل في الخالف في النحو ،وتلخيص التنبيه البن جني،
والعروض ـ معلل ،والعروض ـ مختصر ،ومختصر أصول ابن السراج،
ومسائل نحو مفردة ،ومسألة في قول النبي صلى هللا عليه وسلم" :إنما
يرحم هللا من عباده الرحماء" ،واَلنتخب من كتاب اَلحتسب.
وفاتـ ــه:
توفي ـ يرحمه هللا ـ في ثامن ربيع اآلخر في سنة ست عشرة وستمائة.
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 38ـ أبو على الفارس ي
هو من أكابر أئمة النحويين ،أشهر من أن يذكر فضله ويعدد،
معلوم في العالم اسمه ،معروف تصنيفه ورسمه ،أوحد زمانه في علم
العربية .إنه أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن
سليمان بن أبان الفارس ي.
حدث ب ُج ْزء م ْن َحد ْيث إ ْس َح َ
َّ
اق ِبن َر ْاه َو ْيهَ ،س ِم َع ُه ِم ْن َع ِل ِي ِبن
ِ ٍ ِ
ِ ِ ِ
ُ
الح َس ْين بن َم ْع َد َانَّ ،
تفرد ِب ِه ،وجرت بينه وبين بين أبي الطيب اَلتنبي
ِ ِ
س ُم َّد ًةُ ،ث َّم َح َل َبَ ،و َّات َ
طر ُاب ُل َ
قد َم َب ْغ َد َاد َش َّاباَ ،و َس َك َن َ
ص َل
مجالسِ ،
َ
َ
بسيف َّ
الد ْول ِةَّ ،
وتخرج ِب ِه أ ِئ َّمة.
ِ ِ
أساتذتـ ــه:
أخذ أبو علي الفارس ي النحو عن جماعة من أعيان أهل هذا
الشأن منهم :أبي إسحاق الزجاج ،وأبي بكر ابن السراج ،وأبي بكر
مررمان ،وأبي بكر الخياط.
تلم ـ ــيذ :
أخذ عنه جماعة من حذاق النحويين ،منهم :أبي الفتح بن جني،
وعلي بن عيس ى الربعي ،وأبي طالب العبدي ،وأبي الحسن الزعفراني،
وغيرهم.
مكانته العلمية:
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علت منزلته في النحو حتى قال قوم من تالمذته :هو فوق اَلررد
وأعلم منه ،وصنف ً
كتبا عجيبة حسنة لم يسبق إلى مثلها ،واشتهر
ذكره في اآلفاق ،وبرع له غلمان حذاق مثل :عثمان بن جني ،وعلي بن
عيس ى الربعي ،وخدم اَللوك ونفق عليهم ،وتقدم عند عضد الدولة،
فكان عضد الدولة يقول :أنا غالم أبي علي النحوي في النحو وغالم أبي
الحسين الرازي الصوفي في النجوم ،وكان أبو طالب العبدي يقول :لم
يكن بين أبي علي وبين سيبويه أحد أبصر بالنحو من أبي علي.
ً
خصوصا عند عضد الدولة ،ويقال :إنه
تقدم أبو علي عند اَللوك
اجتمع مع عضد الدولة في اَليدان ،فسأله عضد الدولة ،بماذا
ينتصب االسم اَلستثنى ،في نحو :قام القوم إال ز ًيدا؟ فقال له أبو علي:
ً
ينتصب بتقدير "استثنى ز ًيدا" ،فقال له عضد الدولة ـ وكان فاضال ـ لم
قدرت "استثنى ز ًيدا" فنصبت؟ وهال قدرت "امتنع زيد" فرفعت! فقال
له أبو علي :هذا الجواب الذي ذكرته لك جواب ميداني ،وإذا رجعت
ذكرت لك الجواب الصحيح ،وذكر في كتاب اإليضاح :أنه انتصب
بالفعل اَلقدم بتقويه إال.
مصنفات ــه:
ترك أبو علي ً
كثيرا من التصانيف منها :كتاب الحجة ،وكتاب
التذكرة ،وكتاب أبيات اإلعراب ،وكتاب اإليضاح الشعري ،وكتاب
اإليضاح النحوي ،وكتاب مختصر عوامل اإلعراب ،وكتاب اَلسائل
الحلبية ،وكتاب اَلسائل البغدادية ،وكتاب اَلسائل الشيرازية ،وكتاب
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اَلسائل القصرية ،وكتاب اإلغفال ،وهو مسائل أصلحها على الزجاج،
وكتاب اَلقصور واَلمدود ،وكتاب نقض الهاذور ،وكتاب الترجمة،
وكتاب اَلسائل اَلنثورة ،وكتاب اَلسائل الدمشقية ،وكتاب أبيات
اَلعاني ،وكتاب التتبع لكالم أبي علي الجبائي في التفسير نحو مائة
ورقة ،وكتاب تفسير قوله تعالى" :يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى
الصالة" اَلائدة ،6 :وكتاب اَلسائل البصرية ،وكتاب اَلسائل
العسكرية ،وكتاب اَلسائل اَلصلحة من كتاب ابن السراج ،وكتاب
اَلسائل اَلشكلة ،وكتاب اَلسائل الكرمانية.
وَلا صنف أبو علي (كتاب اإليضاح) وحمله إلى عضد الدولة
استقصره عضد الدولة ،وقال له :ما زدت على ما أعرف شيئا ،وإنما
يصلح هذا للصبيان ،فمض ى أبو علي وصنف "التكملة" وحملها إليه،
فلما وقف عليها عضد الدولة قال :غضب الشيخ وجاء بما ال نفهمه
نحن وال هو.
وفات ــه:
توفي ـ يرحمه هللا ـ لسبع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع اآلخر،
سنة سبع وسبعين وثلثمائة ببغداد عن نيف وتسعين سنة.
َ
َ
 39ـ أ ُبو َع ِل ٍّي الق ِالي
َ َّ
ْ َ ْ ُ َ
ُّ َ ُّ َ ُ َ
اس ِم بن هارون
العالمة اللغ ِوي أبو ع ِل ٍيِ ،إسم ِ
اعي ُل بن الق ِ
َ
َ
ًَ
َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُّ َ
القال ُّيَ ،
نسبة
ص ِاح ُب كتاب "األ َم ِالي ِفي األ َد ِب"،
عيذون البغد ِادي ِ
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بن
َ
ِإلى
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َ
َ
َ َ
َ
عمال َم َن َ
ينيةَ ،ر َاف َق َن ً
قال" م ْن َأ َ
اسا ِم ْن
ازكردِ ،م ْن ِإ ِقل ِيم أر ِم
قري ِة "قالي
ِ
ِ
ْ
َ َ َ َ
ً ُ
تلقيبا ،وش ِه َر بـه.
القري ِة ،ف ُع ِرف ِبذ ِل َك
ِتل َك
مال بطبعه إلى اللغة وعلوم األدب؛ فررع فيها ،واستكثر منها وكان
أحفظ أهل زمانه للغة ،وأرواهم للشعر ،وأعلمهم بعلل النحو على
ً
تدقيقا في ذلك.
مذهب البصريين ،وأكثرهم
رحلته العلمية:
ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َْ
وِلد سنة ثما ِنين ومائتي ِن ،وطاف البالد ،وسافر إلى بغداد في سنة
ثالث وثالثمائة ،وأقام باَلوصل لسماع الحديث من أبي يعلى اَلوصلي.
ودخل بغداد في سنة خمس وثالثمائة ،وأقام بها إلى سنة ثمان
ً
قاصدا
وعشرين وثالثمائة ،وكتب بها الحديث .ثم خرج من بغداد
األندلس ،ودخل قرطبة لثالث بقين من شعبان سنة ثالثين وثالثمائة
واستوطنها ،وأملى كتابه األمالي بها ،وأكثر كتبه بها وضعها بقرطبة.
أساتذت ـ ــه:
َ
َ
َ
ْ
الع َرب َّية َعن ْابن ُد َرْيدَ ،وأبي َبكر بن األ ْن َباريَ ،
َأ َخ َذ الشيخ َ
ابن
و
ٍ
ِ
ٍ ِ َ ِ
ِ
ِ َِ
َ ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ ْ ََْ َ ْ ََْ َ
َ
َ
ْ
ْ
اس ِم
د َرستويه ،و ِنفطويه ،وس ِمع ِمن أ ِبي يعلى ِباَلو ِص ِل ،ومن أ ِبي الق ِ
ََ
ََ َ ْ ُ َ َ ُ َ ََ ْ َ ُ َ
اع ٍد ،وعلي بن سليمان
البغ ِو ِي ،وأ ِبي بك ٍر بن أ ِبي داود ،ويحيى بن ص ِ
َ
َ َ ََ َ َ ْ
َ
اهد أل ِبي َع ْم ٍرو.
األخفش وتال على أ ِبي بك ٍر ِبن ُمج ٍ
كما سمع من أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني ،وأبي
بكر محمد بن السمري اَلعروف بابن السراج وأبي اسحق إبراهيم بن
الزجاج ،وأبي بكر محمد بن القاسم بن بشار اَلعروف بابن األنباري،
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وأبي جعفر أحمد بن عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ،وأبي عمر الزاهد
محمد بن عبد الواحد اَلطرز وغيرهم ،وقيل إنه كان سمع من أبي
يعلي أحمد بن علي بن اَلثنى اَلوصلي.
تلميذ :
سمع منه جماعات ،وحدثوا عنه؛ منهم :أبو محمد عبد هللا بن
الربيع بن عبد هللا التميمي ،ولعله آخر من حدث عنه ،وأحمد بن أبان
بن سيد .وممن روى عنه أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي النحوي،
صاحب مختصر وكتاب العين ،وكان حينئذ ً
إماما في األدب ،ولكن عرف
َ
فضل أبي علي فمال إليه ،واختص به ،واستفاد منه.
مكانته العلمية:
قال الحميدي في جذوة اَلقتبس عن أبي علي ":كان ً
إماما في علم
ً
ً
متقنا لها ،فاستفاد الناس منه ،وعولوا عليه،
متقدما فيها،
اللغة،
واتخذوه حجة فيما نقله ،وكانت كتبه على غاية التقييد ،والضبا،
واإلتقان؛ وقد ألف في علمه الذي اختص به تواليف مشهورة تدل
على سعة روايته ،وكثرة إشرافه.
ونقل صاحب بغية اَللتمس :أن أبا على القالي كان أحفظ زمانه
للغة ،وأرواهم للشعر ،وأعلمهم بعلل النحو على مذهب البصريين،
ً
تدقيقا في ذلك.
وأكثرهم
مصنفاتـ ــه:
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صنف الشيخ عدة مصنفات نالت شهرة بين الدارسين منها على مر
ْ
َّ َ
َْْ ُ
اإل ِبل،
العصور :األمالي ،النو ِادر ،اَلقصور واَلمدود ،شرح اَلعلقاتِ ،
ْ ْ
ُّ َ
ْ َ
َ
ََْ
اإلن َسان ،فعلت وأفعلت،
الخيل ،البارع ِفي اللغة ،مقاتل العرب ،حلي ِ
َ
َوغير ذ ِلك.
وفاتـ ـ ــه:
توفي القالي بقرطبة في شهر ربيع اآلخر ،وقيل :جمادى األولى ،سنة
ست وخمسين وثالثمائة ليلة السبت لست خلون من الشهر اَلذكور،
ً
رحمه هللا رحمة واسعة.
 40ـ ابن فارس
َ
َْ ُ ُ َ
َ ُ َ َّ َ ُ ُّ
الل َغو ُّي اَلُ َحد ُثَ ،أ ُبو ُ
بن فار ِس ِبن
الح َس ْي ِن ،أحمد
اإلمام العالمة،
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
َز َكرَّيا بن ُم َح َّم ِد بن َحب ْي ٍب الق ْز ِو ْي ِن ُّي ،اَل ْع ُروف با َّلرازي ،اَل ِال ِكيُّ.
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
مكانته العلمــية:
َ
َ
َ َ ْ ً
َ
َ
َ ْ
بفقه َم ِالكُ ،م َن ً
اظرا ُم َتك ِل ًما َعلى طريق ِة
كان َرأسا ِفي األدب ،ب ِصي ًرا ِ
َ
َْ َ ْ
َ ُ
الحقَ ،و َم ْذ َه ُب ُه في َّ
َأ ْهل َ
ان ال ِعلم
الن ْح ِو َعلى طريق ِة الك ْو ِف ِيين ،جمع ِإتق
ِ
َ ِ َْ َ
ً
ْ
ً
َ
ً
الكتابة والشعر ،وكان كريما جوادا ال يبقي شيئا ،وربما
ِإلى ظر ِف أهل
ِ
سئل فوهب ثياب جسمه وفرش بيته.
كان الصاحب بن عباد يكرمه ويتتلمذ له ويقول" :شيخنا أبو
الحسين ممن رزق حسن التصنيف وأمن فيه من التصحيف" .قيل
ُّ
ُ
عنه :إذا ذ ِكرت اللغة فهو صاحب ُم ْج ِملها ،ال بل صاحبها اَلجمل لها،
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ً َ
ْ ُ
ُّ
دائما َعلى معرفة اللغة ،ويلقي عليهم ُويخ ِجلهم
وكان يحث الفقهاء
ُّ
َ
ُ
ليتعلموا اللغة ،ويقول :من قصر علمه عن اللغة وغولا غلا.
مصنفات ـ ــه:
ترك ابن فارس للمكتبة العربية مجموعة من التصانيف التي ُّ
تنم
عن عقلية موسوعية ،منها :كتاب اَلجمل ،ومتخير األلفاظ ،وفقه
اللغة ،وغريب إعراب القرآن ،وتفسير أسماء النبي عليه السالم،
ودارات العرب ،وحلية الفقهاء ،وذخائر الكلمات ،وسيرة النبي صلى هللا
عليه وسلم ،وكتاب الليل والنهار ،وكتاب العم والخال ،وأصول الفقه،
وأخالق النبي صلى هللا عليه وسلم ،والصاحبي صنفه لخزانة الصاحب
بن عباد ،وجامع التأويل في تفسير القرآن ،وخلق اإلنسان ،ومقاييس
اللغة ،وهو كتاب جليل لم يصنف مثله.
وقد امتدح أحد الباحثين جهود ابن فارس في معجمه (مقاييس
اللغة) قائال :يعد ابن فارس من اللغويين األوائل الذين اهتموا بإيجاد
صلة بين اَلدلوالت اَلختلفة للجذر اللغوي الواحد ،ومحاولة إرجاعها
إلى أصولها وتوضيح هذه الصلة ما استطاع إلى ذلكم سبيال ،وإن لم
ُ
تخل اَلعجمات السابقة مثل العين والجمهرة من مثل هذه اإلشارات
ً
معجما
بصورة متفرقة ،حتى جاء ابن فاس ليدفع بها إلى القمة ،ويبني
ً
لغويا متكامال يبحث في هذه الظاهرة الداللية التي لفتت انتباهه،
ً
معجما يجمع شتات هذه الظاهرة ويبين طرق
واستطاع أن يقدم لنا
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ً
دالليا ً
عمال ً
فريدا من نوعه استطاع أن يخترق به
انتقال اَلعنى ،فكان
األزمان واألمكنة ،وأن يغزو به عقول معاصريه وأفئدتهم ،لقد بلغ ابن
فارس في معجمه (مقاييس اللغة) الغاية في الحذق باللغة وتكنه
أسرارها ،وفهم أصولها ،إذ ُّ
يرد مفردات كل مادة من مواد اللغة إلى
أصولها اَلعنوية اَلشتركة فال يكاد يخطئه التوفيق.
وفات ـ ــه:
قض ى الشيخ أبو الحسين أحمد بن فارس ـ يرحمه هللا ـ في صفر سنة
خمس وتسعين وثالثمائة بالري ،ودفن بها.
َ
41ـ الفر ِاهيدي
عبقري من كبار عباقرة الحضارة العربية اإلسالمية ،ومبدع من
أكابر مبدعي علوم العربية ،ما إن يذكر اسمه حتى يذكر اإلبداع اَلتميز
والعلم الرصين والعقلية الفكرية اَلتبحرة التي فقهت كتاب ربها
وانقطعت للعلم ،بعد أن بلغ بها حب البحث والدرس مبلغا ملك
َ
شغاف القلب ،إنه عبقري العربية األول وأحد أئمتها الكبار أ ُبو عبد
الر ْح َمنْ ،ال َخليل بن َأ ْحمد بن َع ْمرو بن َتميم الفراهيدي ْال َب ْ
َّ
ص ِري،
ِ
ِ
َ
صاحب ْال َع َر َّبية َو ْال ُ
عروض.
نشأتـ ـ ــه:
ً
مولعا
نشأ فقيه العربية الفراهيدي بالبصرة وتربى فيها ،وكان
بالدرس والبحث ،وقد الزم حلقات أستاذيه :عيس ى بن عمر ،وأبي
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عمرو بن العالء ،فأما أستاذه عيس ى بن عمر فقد كان ً
إماما في العربية
والقراءات ،وصنف كتابي الجامع واإلكمال ،وأبو عمرو بن العالء كان
ً
ان َآية في الذكاءَ ،و َك َ
وإماما في د استهاَ ،و َك َ
ان َّ
ً
الناس
أستاذا للعربية
ر
ِ
َي ُق ُولو َن :لم يكن في ْال َع َر َّبية بعد َّ
الص َح َابة أذكى ِم ْن ُه.
ِ
مكانته العلمية:
َ َ َ َّ َ
ََ َ
قيل :إن الفراهيدي لشغفه بالعلم دعا ِبمكة أن يرزقه هللا تعالى
َ َ َ
َ
َ
ْ َ َ
ً
يسبق ل ُه ،فرجع َوفتح َعل ْي ِه بالعروضَ ،وقد كانت ل ُه معرفة
علما لم
باإليقاع َوالنظمَ ،و ُه َو َّال ِذي أحدث َل ُه علم ْال ُ
عروض ،فقد نظر في شعر
العرب وأحاط بإيقاعاته ،ودفعه حسه اَلرهف وتذوقه لإليقاع
الستخراج علم العروض ،حيث اهتدى إلى أوزان األشعار وبحورها
وقوافيها ،وأسدى بمجهوده هذا خدمة جليلة عظيمة للشعر العربي لم
ُ
يسبقه إليها ،وجاراه فيها من أتى بعده ،وظلت تنسب إليه إلى اليوم.
مسائل َّ
َ َ َْ َ
است ْخ َراج َ
ْ
َق َ
الن ْحو
ِ
ال عنه السيرافي :كان الغاية ِفي ِ
صحيح ْال َ
ََ ْ
قياس ِف ِيه؛ َو ُه َو أول من استخرج ْال ُ
عروضَ ،وحصر أشعار
وت ِ
ْ
ْ
َّ
َْ
َْ ْ
ال َع َرب َبهاَ ،وعمل أول كتاب العين اَل ْع ُروف اَلش ُهور ال ِذي ِب ِه يتهيأ
ُّ َ
ضبا اللغة.
أخلق ـ ـ ــه:
َ ْ
ُّ ْ
َك َ
الدن َيا ،واَلنقطعين ِإلى العلم ،ويروى
ان الشيخ من الزهاد ِفي
َّ
َع ُ
س هلل ولي .وقد َّ
نه َأنه َق َ
الطا ِئ َفة َأ ْوِل َياء َف َل ْي َ
وجه
الِ :إن لم تكن َه ِذه
ْ
إ َل ْيه ُس َل ْي َمان بن َعلي من األهواز ـ َو َك َ
ان واليها ـ يل َتمس ِم ْن ُه الشخوص
ِ ِ
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ََْ
َ
َ ْ
أخرج ْال َخليل إ َلى َر ُسوله ْ
خر ًزا َيابسا َو َق َ
الَ :ما
ف
ده،
ال
ِإل ْي ِه وتأديب أو
ِ ِ
ال َّ
ع ْندي َغيرهَ ،و َما دمت َأج ُ
ده َف َال َح َ
اجة بي إلى ُس َل ْي َمانَ ،و َق َ
النضر بن
ِ ِ
ِ
َْ ْ َ َ
ُ َْ ََ َ ْ َ
شميل :أقام الخ ِليل ِفي خص ِبالبصر ِة ال يقدر على فلسين وتالمذته
َ ْ َْ
ْ
َيك ِس ُبون ِب ِعل ِم ِه األ ْم َوال.
تلم ــيذ :
ذكرت اَلصادر أن من تالميذه الذي أخذوا عنه العلمِ :س َيب َو ْي ٍه،
وعامة ْالح َك َاية في ك َتاب سيبويه َع ُ
واألصمعيَ ،و ْ
النضر بن ُش َم ْيلَ .
نه؛
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ
و"ق َ
َوكلما َق َ
ال" من غير أن يذكر قا ِئله ف ُه َو
ال ِس َيب َو ْي ٍه"َ :و َسألته" ،أ
ْ َ
الخ ِليل.
تصانيفه:
ْ
ْ
للخليل من التصانيف غير العين :كتاب "النعم" ،وكتاب "الجمل
ْ
"ال ُ
عروض" ،وكتاب "الشواهد" ،وكتاب "النقا
في النحو" ،وكتاب
ْ
َ
ْ َ
"اإليقاع".
والشكل" ،وكتاب "فائت العين" ،وكتاب ِ
وفات ـ ــه:
توفي ْال َخليل سنة خمس َوسبعين َوم َائة ،و ُرئي في النوم َفقيل َلهُ:
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ ََ ْ َ ُ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َما صنع هللا بك؟ فقال :أرأيت ما كنا ِف ِيه! لم يكن شيئا ،وما وجدت
ْ
َ َ َّ
أفضل من ُس ْب َح َ
ان هللاَ ،وال َح ْمد هللَ ،وال ِإله ِإال هللاَ ،وهللا أكرر.
َ
 42ـ الف ْي ُروزأبادي
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َُْ
ُ َ
ُ َ
ْ
الش َير ِازي الفيروزأبادي
مح َّمد بن يعقوب بن مح َّمد بن ِإب َر ِاهيم ِ
َ
َّ
ْال َع َ
ُ
اإلمام الكبير ُ
ُّ
اَلاهر
الشافعي،
المة مجد الدين أ ُبو الط ِاهر ،اللغو ُّي،
َّ ْ
الش َير ِازي
في اللغة وغيرها من الفنون .ينتسب إلى الشيخ ابي اسحق ِ
الت ْنبيهَ ،و ُر َبما يرفع نسبه الى أبي بكر الصديق َ ض ي هللا َع ُ
َّ
َ
نه
رِ
صاحب ِ
ََ َ ْ
ْ
َ
ان يكتب ِبخ ِط ِه الصديقي .ولد سنة تسع َوعشرين َو َس ْبعمائة
وك
بكارزين.
رحلته العلمية:
ْ
َ
َ
تفقه الشيخ ببالده ،وسمع َبها من ُمح َّمد بن ُي ُ
وسف الزرندي اَلد ِني
ُّ
الل َغةَ ،ف َك َانت جل َقصده في َّ
َّ
الت ْح ِصيل ،فمهر ِف َيها
الص ِحيحَ ،ونظر ِفي
ِ
َ َ
َ
ِإلى أن بهر وفاق .ثم ارتحل إلى العراق ،ودخل واسا ،ثم بغداد ،ثم
وجماعة زيادة على اَلئة؛ كابن
السبكي
التقي
دمشق ،وسمع بها من
ٍ
ِ
ِ
القيم وطبقته .ودخل بعلبك ،وحماة ،وحلب ،والقدس ،وسمع من
َّ
وتصدر،
أهل هذه الجهات .واستقر بالقدس نحو عشر سنين ،ود َّرس،
ُ
وظهرت فضائله ،وكثر األخذ عنه ،وتلمذ له جماعة من األكابر؛
كالصالح الصفدي ،وجال في البالد الشمالية واَلشرقية ،ودخل الروم
والهند.
ثم دخل اليمن ،فوصل إلى " َزبيد" بعد وفاة الجمال الريمي في
ُ
ُ
إسماعيل بالقبول ،وبالغ في إكرامه،
سنة 799ه ،فتلقاه اَللك األشرف
وأضاف إليه قضاء اليمن كله ،وقرأ عليه السلطان َوم ْن دونه في
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الحديث ،واستقر قدمه في "زبيد" إلى أن مات ،وكان السلطان األشرف
قد تزوج ابنته؛ َلزيد جمالها ،ونال منه ًبرا ورفعة.
َ
وفي أثناء هذه اَلدة قدم مكة مرا ًرا ،فجاور بها وباَلدينة
َ
والطائف ،واقتنى ً
كتبا نفيسة ،حتى قيل :إنه اشترى منها بخمسين ألف
َ
ََ
مثقال من الذهبَ ،و َك َ
ان َي ُقولَ :ما كنت أنام َح َّتى أحفظ ِمائتي سطر،
ٍ
ْ َ
َّ
َّ
َ
َ
َوَال ُيسافر إال وصحبته عدة أحمالَّ ،
ثم جال ال ِبالد شرقا وغربا وأخذ
ِ
ْ ُُ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
من علمائها حتى برع ِفي العلوم كلها ِسيما الح ِديث والتف ِسير واللغة.
مصنفات ـ ــه:
ترك الشيخ مصنفات كثيرة منها :القاموس اَلحيا وهو أشهر
كتبه ،وتنوير اَلقياس في تفسير ابن عباس ،وتفسير فاتحة الكتاب،
ونزهة األذهان في تاريخ أصبهان ،واألحاديث الضعيفة ،وسفر السعادة
في الحديث والسيرة النبوية ،وشرح قصيدة بانت سعاد في مجلدين،
وشوارق األسرار العلية في شرح مشارق األنوار النبوية ،ومنية السول
في دعوات الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ومهيج الغرام إلى البلد
الحرام ،والصالة والبشر في الصالة على خير البشر ،والنفحة العنررية
في مولد خير الررية ،وتحفة الراغبين في شرح قصيدة الرردة ،وزاد اَلعاد
في وزن بانت سعاد.
وفاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه:
توفي العالمة أبو البقاء ـ يرحمه هللا ـ في ثامن ربيع اآلخر سنة ست
عشرة وستمائة.
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 43ـ ْابن قتيبة
َ
َ َّ َ ُ َ
الكب ْي ُرُ ،ذو ُ
الف ُن ْو ِن ،أ ُبو ُم َح َّم ٍد ،عبد هللا بن ُمسلم بن
العالمةِ ،
َ
صاح ُب َّ
الدين َوري َّ
الت َ
الن ْحوي الل َغوي َوق ْي َل :اَلَ ْر َوز ُّيَ ،
ُق َت ْي َ
صا ِن ْي ِف
ة
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العجيبة ،واَلؤلفات الغريبة.
ََ
َ َ
ْ
َ
وص َّنف َو َج َم َعَ ،و َب ُع َد ِص ْي ُت ُه ،كان مولده سنة ثالث
ن َز َل َبغ َد َاد،
ً
َ
َ
عشرة ومائتين من الهجرة ،وكان فاضال في اللغة والنحو والشعر؛ ِثقة
ً
دينا ،متفننا في العلوم ،وهو صاحب التصانيف اَلشهورة ،والكتب
اَلعروفة.
ُ
وق َت ْي َبة تصغير ِقتبة بكسر القاف ،وهي واحدة األقتاب ،واألقتاب:
األمعاء ،وبها سمي الرجل ،والنسبة إليه قتبي.
َمن َّ
حدث عنه:
َّ
حدث عن :إسحاق بن راهويهُ ،وم َح َّمد بن زياد الزيادي ،وأبي
الخطاب زياد بن يحيى الحساني ،وأبي حاتم السجستاني ،وغيرهم.
من رووا عنه:
َ
َّ
روى عنه جماعة منهم :ابنه أ ْح َمد ،وعبيد الله بن عبد الرحمن
َ
َّ
السكريِ ،وإ ْب َر ِاهيم بن ُم َح َّمد بن أيوب الصائغ ،وعبيد الله ْبن أ ْح َمد
َّ
ْبن بكير التميمي ،وعبد الله بن جعفر بن درستويه الفارس ي.
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مكانته العلمية:
َ
تبوأ الشيخ مكانة علمية مرموقةُ ،ولي على إثرها ق َ
ضاء الدينور،
ِ
ً
وكان رأسا في اللغة والعربية واألخبار ،وأيام الناس ،متفننا في العلوم،
شيئا جوده ،وما حكى ً
وكان إذا خال في بيته وعمل ً
شيئا في اللغة إال
صدق فيهَ .ق َ َ
ْ
السلفي
ال ح َّماد بن هبة هللا الحراني :سمعت أبا طاهر ِ
ابن ُق َت ْي َب َة ،ويقولُ :
ينكر على الحاكم في قوله :ال تجوز الرواية عن ُ
ابن
ََُْ َ
ُّ َّ َ َ َ َّ
الذ َهبيَ :ما علمت أحدا َ
اتهم
ال
ق
و
ة،
ن
الس
وأهل
قات
الث
من
ة
قتيب
ِ
ِ
ْ َ
َ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
القتيبي ِفي نقله؛ َم َع أن الخ ِطيب قد وثقه ،و َما أعلم األمة أجمعت ِإال
على كذب َّ
الد َّجال ومسيلمة .قال شيخ اإلسالم ابن تيميةُ :يقال هو
ألهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة ،فإنه خطيب السنة كما أن
الجاحظ خطيب اَلعتزلة.
مصنفاته:
َّ
صنف الشيخ مجموعة من اَلصنفات في معارف مختلفة تدل على
اطالعه وغزارة علمة :قرآنية ،وحديثية ،وفقهية ،ولغوية ،وأدبية،
سعه ِ
َ
َ
ُ
ونقدية ،منها( :غرْي ُب الق ْرآن) ،وكتاب(غرْي ُب َ
الح ِد ْي ِث) ،وكتاب
ِ
ِ
ِ
ُ ْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
(اَلعا ِر ِف) ،وكتاب (مش ِك ِل الق ْر ِآن) ،وكتاب (مش ِك ِل الح ِدي ِث)،
َ
َْ
ُّ
َ َ
ََ
ُ
ات الش َع َر ِاء)،
وكتاب(أد ِب الك ِات ِب) ،وكتاب(ع ُي ْو ِن األخ َب ِار) ،وكتاب(ط َبق ِ
ََ
ْ َ
َ
َ
وكتاب(اله ْجو) ،وكتاب
صال ِح الغل ِا) ،وكتاب(الف َر ِس)،
وكتاب(إ
ِ
َ
َْ
َ
ُّ
ْ
ََ
ُ
َّ
(اإل ِبل)،
(اَلسا ِئ ِل) ،وكتاب (أعال ِم النبو ِة) ،وكتاب (اَلي ِس ِر) ،وكتاب ِ
ْ
َ ْ
ُّ َ
(الف ْق ِه)،
ش) ،وكتاب(الكالب)،
وكتاب(الرؤيا) ،وكتاب ِ
وكتاب(الوح ِ
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َّ ْ
َ
َ
ْ
(الص َي ِام)،
وكتاب (معا ِني ِ
الشع ِر)  ،وكتاب (ج ِام ِع النح ِو) ،وكتاب ِ
َ
(الرد َع َلى َم ْن َي ُق ْو ُل ب َخ ْلق ُ
وكتاب َ(أ َ
اض ي) ،وكتاب َّ
الق ْر ِآن)،
الق
ب
د
ِ
ِ
ِ
َِ ِ
ُ
اءات) ،وكتاب (األ َنو ِاء)  ،وكتاب
وكتاب ِ(إ ْع َر
(الق َر ِ
اب الق ْر ِآن) ،وكتاب ِ
ِ
َ
َّ
الع َرب َو َ
(الت ْسو َية َب ْي َن َ
شرَب ِة) وكتاب (الحكم
(األ
الع َج ِم) ،وكتاب
ِ ِ
ِ
ِ
واألمثال)  ،وكتاب (الوافي بالوفيات) ،وكتاب َّ
(الرد على اَلشبهة) ،وكتاب
ْ
(ال َق َلم) ،وكتاب (الجوابات ْال َحاض َرة) ،وكتاب َّ
(النفس) ،وكتاب
ِ
ْ َ
(السماحة) ،وكتاب َ(ما قيل ِفي الخيل من الش ْعر) ،وكتاب (ملح
َْ
األ ْخ َبار) ،وكتاب (ذكر َّ
الن ِبي ومولده ووفاته)،وكتاب(الفهود) وكتاب
ْ
َْ
َّ
(اَل َر ِاتب واَلناقب) ،وكتاب (الت ْس ِو َية َبين ال َع َرب والعجم) ،وكتاب (أدب
ْ
ْ
َ
(ال َ
(الرد على من َق َ
اض ي) ،وكتاب َّ
حجامة).
ال ِبخلق ال ُق ْرآن)،وكتاب
الق ِ
وفات ـ ــه:
كانت وفاته ـ يرحمه هللا ـ أول ليلة من رجب سنة ست وسبعين
ومائتين ،في خالفة اَلعتمد.
ُ ُ
 44ـ ْاب ُن الق ْرط ِب ِي
َ ْ
ُ
َ ُ َ ُ ُ
الح َّج ُةَّ ،
البار ُعُ ،
اَل َحد ُث َ
الن ْح ِو ُّي ،اَل َح ِق ُق ،أ ُبو َبك ٍر
اإلمام ،الحا ِفظ،
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َُْ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُّ
َ
ُّ
القيُّ،
هللا بن الحس ِن ِبن أحمد ِبن يحيى األنص ِاري ،األندل ِس ي ،اَل ِ
عبد ِ
َْ ُُْ ْ ُ ْ ُ
َ
ُ ُ َ ََ ْ َ َْ َْ َ َْ
س مائ ٍة.
اَلشهورِ :باب ِن القرط ِب ِي.كان موِلده سنة ِبض ٍع وخم ِسين وخم ِ
أساتذت ـ ــه:
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َ
الس َه ْيلي َو َال ُ
مهَ ،و َسم َع َأ ْي ً
ضاَ :أ َب ُ
اختص ب َأبي َزْي ٍد ُّ
اإل َمام أ َبا َع ِل ٍي،
اه
ز
ِ
ِ
ِ
ِ ِ َ ََ
َََ َ ْ
َ َ ْر ُ ْ َن َ َ َ َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ
اس ِم بن حبيش،
وأبا بك ٍر بن الج ِد ،وأبا عب ِد ِ
هللا بن ز قو  ،وأبا الق ِ
بن ُق ْز َم َ
الح َسن ُ
َو َط َب َق ُتهمَ ،ف َأ ْك َثر َو َج َّودَ ،و َأ َجاز َل ُهَ :أ ُبو َم ْر َو َان ُ
انَ ،و َأ ُبو َ
بن
ِ
َ َّ ْ
ُه َذ ْيلَ ،و َطائ َفةَ ،
عني ِب َهذا الشأن.
و
ِ
ِ
مكانته العلمية:
َ
َ
َ
ُ
َورث ابن القرطبي َبر َ
اعة َ
الح ِد ْيث َع ْن أ ِب ْي ِهَ ،ول ْم َيك ْن أ َحد ُي َدا ِنيه
ِ
َّ َ
َ
ْ
ال َأ ُبو ُم َح َّمد بنُ
ْ
َ
َ
َ
َ
الحف ِظ والجرح والتعديل ِإال أفراد ِمن عصره .ق
ٍ
ِفي ِ
َ َُ
َ
َ
ُ ُْ ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َْ
س ثالثة :أ ُبو ُمح َّم ٍد بن القرط ِبي ،وأبو
حوط ِ
هللا :اَلح ِدثون ِباألندل ِ
َ َ َ َ َ َّ
الثالثَ ،ف َي َر ْو َن ُه َع َنى َن ْفسهَ ،و َق ْد َك َ
َ
َّ ْ
ان ْاب ُن
الرِبي ِع بن س ِال ٍم ،وسكت ع ِن ِ
َ
ُ
الع َّامةَ ،أ َخ َذ َّ
الق ْر ُطبي َذا َع َظ َمة في ُّ
اصة َو َ
الخ َّ
الناس َع ْن ُه،
الن ُف ْوس ِع ْند
ِ
ِ
َو ُ
انتفعوا ِب ِه.
ال ْاأل َّبارَ :و َك َ
ان من أهل اَلعرفة َّ
والب َ
التامة بصناعة الحديث َ
َق َ
صر
َ
َّ َ
والتق ُّدم في ذ ِل َكَ ،م َع اَلعرفة
الرجال،
بها ،واإلتقان ِ
والحفظ ألسماء ِ
َ
بالقراءات ،واَلشاركة في العربية ،وقد ُن َ
وظر َعل ْي ِه في " كتاب" ِس َيب َو ْيه،
ً
َ
َ
َ َّ َ
نحوها.
وقد تصدر لإلقر ِاء وتدريس العلم ابن عشرين سنة أو ِ
ُ
ابن ُ
وكان أبو محمد ُ
الق ْر ُطبي من ُك َّ
مفاخر زما ِنه ،قر َئ عليه
ر
ر
ِ
ِ
ِ
َ ُ
َ
يوما ُ
ً
باب االبتداء بالك ِلم التي ُيلفظ بها من "إيضاح" الفارس ِي ،وكان
َ َّ
َ
أحس َن الناس ً
ألة الواقعة في ذلك الباب،
قياما عليه ،فتكلم على اَلس ِ
ِ
َ
َ
العروض ،وكان في الحاض َ
اَلتعلقة بعلم َ
رين َم ْن أحك َم صناعة
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
أحس
وضايقه في اَلباحثة ،حتى
الكالم في اَلسألة
العروض فجاذ َبه
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ُ
كبير َن َظر في َ
األستاذ من ْنف ِسه التقصيرْ ،إذ لم ُيك ْن له َق ْب ُل ُ
العروض،
ٍ
َ
َ َ
َ
َّ
َ
الخ ْوض في تلك اَلسألةَّ ،
واشت َّد
وهمه ذلك وشغ َل باله
فكف عن
َ َ
ََ َ
سائر يومه على ُّ
تصفح علم َ
العروض
عليه،
ِ
وانصرف إلى من ِزله وعكف َ ِ
ً
َ
َّ َ
مختص ًرا نبيال َّ
َ
حتى فه َم أغر َ
اضه َ
َ
لخ َ
ص في
وصنف فيه
قوانينه
وحص َل
ِ
َ ْ
َْ َ
َ
َ
َ
ْ
ائر
مثله في صدو ٍر خمسة،
صد ِره فرشه ،وأبدع فيه بنظم ِ
ِ
لخمس دو ِ
َ ََ
ُ
َ ُّ
ُ
ََ
لكل
صدر
كل
أشطار ِ
ِ
دائرته وأعاريضها ،ونظم ِ
ٍ
الشعر العربي ،ينفك من ِ
ً َ ًُ ُ َ ُ
َ
َ
ُ
ً
َ
ُ
عجزا من رآه
شطر أيضا عجزا تعرف به أنواع
ضروبه ،وجاء به الغد م ِ
ٍ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ونفوذ
الحاضرون وقضوا العجب من اقتدا ِره وذكائه
أو َس ِمع به ،فب ِهت
ِ
ِ
َف ْ
وسمو هم ِته.
ه
م
ه
ِ
ِ
ْ
ُمل َحة:
دالئل عناية هللا به
ومن اَللح والنوادر في حياة الشيخ ما ذكر من ِ
َ
ُ
َّ
ُّ
ُ
األخص به أبو
جاة من النار ،وذلك فيما َحكاه تلميذه
تبشيره إياه بالن ِ
ً
ً
َْ
ُ
خي ًرا ِدي ًنا فاضال ،قالِ :ب ُّت ليلة
رور ِ
أحمد جعفر بن زع ٍ
العاملي ،وكان ِ
ُ
َ
األستاذ أبي محمد في ُد َو ْيرِته التي كانت له بجبل فا ُّره ،وكان اتخاذه
مع
ِ
ُ
إياها هنالك َلي َ
َ
فنام
أمور ِدي ِنه،
والنظر في
َلطالعة ك ِتبه
نفرد بها
ِ
ِ
ِ
ََْ َ
ُ
ُ
َْ َ
ُ
نومه
األستاذ في ساعة كنت فيها يقظان ،فرأيته قد استيقظ من ِ
ً
ُ
َ
كمن َق َب َ
يش ُّد َيده َ
ض على ش ٍيء نفيس،
مستبش ًرا َم ْسرو ًرا ،وهو
ضاحكا
ِ
ُ
شاهدته منه ،فقالُ :
ُ
كنت أرى َع َج ًبا ،كأن
فسألته عما
قال أبو أحمد:
َ َّ
الناس قد ُحشروا َ
َ
للع ْرض على هللا تعالى ،وكأن َر َّب ال ِعزة قد تجلى
ِ
ُ
لهم ،فكان ُي َؤتى باَلحد َ
ثين َ
فكنت أرى أبا عبد
للع ْرض على هللا تعالى،
ِ
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ُ
َ
َ ُ
هللا ُّ
الن َم ْير َّي ـ رحمه هللا ـ يؤتى به فيوقف بين َيد ْي رِبه ،وأظ ُّنه قال:
ُ َ
ُ َ
ُ ُ
َ
وقف بين َي َد ْي ربي ُ
فيعطيني
فأ
بي
ى
ؤت
ي
ثم
النار،
من
ه
اءت
ر
ب
ى
عط
في
ِ
َ
ُ
ً
َ
َ
ُ
ُّ
براءتي من النار ،فأستيقظ وأنا أشد عليها َي ِدي ف َر ًحا بها واغتباطا،
ُ
والحمد هلل.
وفات ــه:
َ
َ
َ َ َ ْ ً
ْ
اآلخ ِر َس َنة ِإ ْح َدى
توفي ـ يرحمه هللا ـ ِبمالقة ،خ ِطيبا ِب َهاِ ،في َرِبي ٍع ِ
ْ َ
َ
َعش َرة َو ِس ِت مائ ٍة.

َ َّ
 45ـ ْاب ُن القط ِاع
ي اَلشهور َ َّ َ ُ َ ْ ُ ُّ َ َ ُ َ
القاسم َعل ُّي ُ
بن
العالمة شيخ اللغة أبو
اإلمام اللغو
ِ ِ ِ
َ َّ
الص َقلي ،اَلعروف ْ
الس ْع ِدي َّ
َج ْع َفر بن َعلي َّ
باب ُن القط ِاع ،قال ياقوت
ِ
ِ ِ ِ ٍ
ْ
الحموي :كان أبوه جعفر ذا طبقة عالية في اللغة والنحو ،وجده علي
محسنَ ،م َدح الحاكمُ ،وو لي ديوان الخاصة ،وجد أبيه من
شاعر ِ
الشعراء ً
أيضا ،وكذلك جدهم األعلى الحسين بن أحمد ،وكان ً
ذكيا
شاعرا ،اوية لآلدابَ ،و َل ُه َن ْظم َجيدَ ،و َ
فضا ِئل ،كان مولده بصقلية
ً ر
ِ
سنة ثالث وثالثين وأربعمائة.
رحلته العلم ــية:
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قرأ األدب على فضالئها كابن الرر اللغوي وأمثاله ،وكان مما روى
عنه كتاب الصحاح إلسماعيل بن حماد الجوهري ،ومن طريقه
اشتهرت رواية هذا الكتاب في جميع اآلفاق ،وقد أجاد في النحو غاية
اإلجادة ،ورحل عنها عند إشراف الروم على أخذها ،فوصل مصر سنة
َ
خمسمائة فبالغوا ِفي إكرامه وأحسنت الدولة ِإل ْي ِه ،وتصدر لإلفادة.
كان نقاد اَلصريين ينسبونه إلى التساهل في الرواية ،وذلك ألنه
قدم سألوه عن كتاب َّ
"الصحاح" للجوهري ،فذكر أنه لم يـصل إلى
ل َّـما ِ
َّ
ََ
ً
إسنادا ،وأخ ـذه الناس
صقلية ،ثم إنه ل َّـما رأى اشتغالهم به ركب له
عنه مقلدي ـن له.
تلم ــيذ :
من تالميذه :أبو الرركات محمد بن حمزة التنوفي ،وأبو الحسن هبة
هللا
بن على بن الحسن ،وأسد بن على بن معمر الحسيني الحوابيني ،وأبو
محمد بن موس ى الخزاعي ،وعبد هللا بن بري بن الجبار اَلصري
النحوي اللغوي وهو من أشهر تالميذه.
مصنفات ـ ــه:
كان ابن القطاع واسع الثقافة ،فياض اَلعرفة ،غزير العلم،
تعددت روافده الثقافية فتنوع عطاؤه ،وقد أثرى اَلكتبة العربية
بمجموعة من التصانيف منها :كتاب الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة،
ً
شاعرا وعشرين ألف بيت شعر ،وكتاب
اشتملت على مائة وسبعين
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األسماء في اللغة جمع فيه أبنية األسماء كلها ،وكتاب األفعال هذب
فيه أفعال ابن القوطية وأفعال ابن طريف وغيرهما في ثالث مجلدات،
لم يؤلف في معناه َّ
أجل منه على اختصاره ،وله حواش على كتاب
الصحاح نفيسة وعليها اعتمد أبو محمد ابن بري النحوي اَلصري في
ما تكلم عليه من حواش ي الصحاح ،وكتاب فرائد الشذور وقالئد
النحور في األشعار ،وكتاب العروض والقوافي ،وكتاب ذيل تاريخ
صقلية ،وكتاب األبنية ،أبنية األسماء واألفعال ،جمع فيه فأوعى ،وفيه
داللة على كثرة اطالعه ،وله عروض حسن جيد ،وكتاب "َلح اَللح"
ً
جمع فيه خلقا من شعراء األندلس.
وفاتـ ـ ــه:
َ
َْ
َ
َ ََ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ ْ
ُُ َ
س مائةَ ،ع ِن اثن َت ْي ِن َوث َما ِن ْي َن
تو ِفي ـ يرحمه هللا ـ سنة خمس عشرة وخم ِ
ً
َس َنة.
ُ ْ
 46ـ قط ُرب
ُم َح َّمد بن اَلستنير َأ ُبو َعلي َّ
الن ْحوي الل َغوي ْال َب ْ
ص ِري مولى َسالم بن
ِ
ِ
زَياد ْاَلَ ْع ُروف بقطرب ،أحد العلماء بالنحو واللغة واألدبُ ،سمي قطرباً
ِ
ألنه كان يبكر إلى أستاذه سيبويه قبل حضور أحد من التالمذة لألخذ
عنه والقراءة عليه ،فكان ال يخرج لصالة الصبح إال رآه على بابه ،وكذا
عشية ،فقال له ً
يوما :ما أنت إال قطرب ليل! والقطرب دويبة تدب وال
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تفتر؛ فلقب بذلك .قال فيه اَلررد :أحفظ من أخذ عن سيبويه
األخفش ،ثم الناش ي ،ثم قطرب.
أساتذتـ ـ ــه وتلميذ :
أخذ قطرب النحو عن سيبويه ،وأخذ عن عيس ى بن عمر وجماعة
من علماء البصرة ،وأخذ عن النظام اَلتكلم إمام اَلعتزلة ،وكان على
مذهبه .وَلا صنف كتابه في التفسير أراد أن يقرأه في الجامع فخاف من
العامة وانكارهم عليه؛ ألنه ذكر فيه مذهب أهل االعتزال ،فاستعان
بجماعة من أصحاب السلطان ليتمكن من قراءته في الجامع.
اتصل قطرب بأبي دلف العجلي القاسم بن عيس ى العجلى
صاحب الكرخ وأدب ولده ،وكان ابنه الحسن بن قطرب يؤدبهم فيما
بعد.
كما نزل قطرب بغدادُ ،
وس ِم َع منه بها أشياء من تصانيفه ،وروى
الس َّم ِر ُّي ،وكان موثقا فيما يحكيه ،وقد أخذ عنه
عنه محمد بن الجهم ِ
ابن السكيت.
تصانيف ــه:
ترك قطرب للمكتبة العربية مجموعة من اَلصنفات اَلتنوعة في
اللغة ،والنحو ،والعروض ،ومعاني الشعر وغيرها ،منها :كتاب (معانى
القرآن) لم يسبق إلى مثله وعليه احتذى الفراء ،وكتاب االشتقاق،
وكتاب القوافي ،وكتاب النوادر ،وكتاب األزمنة ،وكتاب اَلثلث ،وكتاب
الفرق ،وكتاب األصوات ،وكتاب الصفات ،وكتاب العلل في النحو،
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وكتاب األضداد ،وكتاب خلق الفرس ،وكتاب ما خالف فيه اإلنسان
البهيمية الوحوش وصفاتها ،وكتاب خلق اإلنسان ،وكتاب غريب
الحديث ،وكتاب الهمز ،وكتاب فعل وأفعل ،وكتاب الرد على اَللحدين
في تشابه القرآن ،وكتاب غريب اَلصنف.
ويعد كتابه (اَلثلث) من أشهر مصنفاته ،وهو أول من وضع
ً
صغيرا ،إال أن له فضيلة السبق ،وبه
اَلثلث في اللغة ،وكتابه وإن كان
اقتدى عبد هللا بن السيد البطليوس ي ،وكتابه كبير ،وللخطيب أبي
زكريا الترريزي مثلث كبير أيضا.
وفات ـ ـ ــه:
توفي أبو علي ـ يرحمه هللا ـ ببغداد سنة ست ومائتين من الهج ــرة.
ُ
الق َّ
وطية
 47ـ ابن
َ
َ
ْ ُ
َّ
األ َدبَ ،أ ُبو َب ْكر ُم َح َّم ُد ُ
بن ُع َم َر بن َع ْبد َ
الع ِزْي ِز األن َدل ِس ُّي
عالمة
ِ
ِ
ٍ
ِ
الن ْحو ُّي ،ابن ُ
ُ
الق ْر ُطب ُّي َّ
الق َّ َ
َّ َ ْ
ف ،لقي أكثر مشايخ
وطية ص ِاح ُب التصا ِني ِ
ِ
ِ
عصره باألندلس فأخذ عنهم وأكثر النقل من فوائدهم ،وروى عنه
الشيوخ والكهول ،وطال عمره فسمع الناس منه طبقة بعد طبقة ،كان
ذا علم وذا خلق بشهادة معاصريه ،والقوطية نسبة إلى القوط ،وهم
ينسبون إلى قوط بن حام بن نوح كانوا باألندلس من أيام إبراهيم عليه
السالم.
أساتذته:
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سمع أبو بكر ابن القوطية من قاسم بن أصبغ وابن األغبس وأبي
الوليد األعرج ومحمد بن عبد الوهاب بن مغيث ،وسمع بقرطبة من
طاهر بن عبد العزيز ،وسمع بإشبيلية من محمد بن عبد هللا بن
الفرق وسعيد بن جابر وحسن بن عبد هللا الزبيدي وغيرهم ،ولقي
أكثر مشايخ عصره باألندلس؛ فأخذ عنهم وأكثر النقل من فوائدهم،
وروى عنه الشيوخ والكهول ،وطال عمره فسمع الناس منه طبقة بعد
طبقة.
مكانته العلمية:
ً
كان أعلم أهل زمانه باللغة والعربيةً ،
مقدما فيهما ،وأروى
إماما
أهل عصره لألشعار واألخبار ،ال يشق في ذلك غباره وال يلحق شأوه،
ً
ً
وكان مع ذلك ً
متمكنا حافظا للحديث واآلثار ،غير أنه لم يكن له
فقيها
ً
في ذلك أصول يرجع إليها فلم يكن ضابطا للرواية ،وكان ما يسمع منه
من ذلك إنما يحمل على اَلعنى دون اللفظ ،وكان ً
كثيرا ما يقرأ عليه ما
ً
مضطلعا بأخبار
ال رواية له فيه على سبيل الضبا والتصحيح ،وكان
ً
األندلس راوية لسير ملوكها وأمرائها وعلمائها وشعرائها حافظا ألخبارهم
يملي ذلك عن ظهر قلبه ،وكان أكثر ما يؤخذ عنه ويقرأ عليه كتب
اللغة.
وَلا دخل أبو علي القالي األندلس اجتمع به ،وكان يبالغ في تقديمه
وتعظيمه ،حتى قال له الخليفة اَلستنصر الحكم بن عبد الرحمن :من
أنبل من رأيته ببلدنا في اللغة؟ فقال :أبو بكر ابن القوطية ،ومما كان
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يزين علمه وفضله اتصافه بالزهد والتقوى والنسك ،وكان في أول أمره
ً
ينظم الشعر بالغا فيه حد اإلجادة مع اإلحسان في اَلطالع واَلقاطع
وتخير األلفاظ الرشيقة واَلعاني الشريفة ،ثم ترك ذلك وأقبل على
النسك واالنفراد.
قال الثعالبي :أخررني أبو سعيد ابن دوست قال أخررني الوليد بن بكر
الفقيه أن أبا بكر يحيى بن هذيل الشاعر زار ً
يوما ابن القوطية في
ً
منفردا فيها عن الناس ،فألفاه
ضيعة له بسفح جبل قرطبة كان
خارجا منها ،فلما رآه ابن القوطية استبشر به ،فبادره يحيى بن هذيل
ببيت حضره على البديهة فقال:
َ
َ
شبيه لهُ
م ْن َ
أقبلت يا ْ
من ال
أين
ِ
الشمس والدنيا له فلكُ.
ْ
َ
ُ
ومن هو
فتبسم وأجابه مسرعا بقوله:
ُ
َ
ِم ْن منز ٍل ُي ُ
النساك خلوت ُه
عجب
اك ْإن فتكوا.
وفيه ستر على الفت ِ
ِ
قال ابن هذيل :فما تمالكت أن قبلت يده إذ كان شيخي وأستاذي،
وكان الشعر أقل صنائعه لكثرة علومه وغرائبه.
تصانيفه:
من تصانيفه كتاب تصاريف األفعال ،وهو أول مصنف في ذلك،
ثم تبعه ابن القطاع السعدي فوضع كتابه على منواله ،وكتاب
اَلقصور واَلمدود ،جمع فيه فأوعى فأعجز من بعده عن أن يأتوا بمثله
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وفاق به من تقدمه ،وله شرح أدب الكتاب ،وتاريخ األندلس ،وغير
ذلك.
وفات ـ ــه:
توفي ابن القوطية ـ يرحمه هللا ـ يوم الثالثاء لسبع بقين من ربيع
األول سنة سبع وستين وثالثمائة بمدينة قرطبة.
 48ـ الكسائي
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
اإل َم ُامَ ،ش ْي ُخ الق َراءة َو َ
الع َرِب َّي ِة ،أ ُبو الح َس ِن ع ِل ُّي بن ح ْمزة ِبن ع ْب ِد
ِ ِ
ِ
َ ْ ُ ْ َ َ ُّ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُّ ُ َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
الكسا ِئ ِي؛
هللا ِبن بهمن ِبن فيرو ٍز األس ِدي موالهم الكو ِفي ،اَللقبِ :ب ِ
ِ
َ
ْ
ُ
حر َم ِف ْي ِه .أحد الق َّراء َّ
ِل ِك َس ٍاء أ َ
الس ْب َعة ،ومؤدب الخليفة هارون الرشيد
ومعلمه ،ومؤدب ولديه األمين واَلأمون.
أساتذته:
أخذ الكسائي عن أبي جعفر الرؤاس ي ،ومعاذ الهراء ،وكان أحد
َ َ
أئمة القراء السبعة ،قرأ القرآن على حمزة الزيات أربع مراتَ ،وق َرأ على
الر ْح َمن ْابن أبي ليلى ً
عرضا .وروى َعن َج ْع َفر َّ
ُم َح َّمد بن عبد َّ
الص ِادق،
َ
َ َْ
األ ْع َمش َو َ
سليمان بن أرقمَ ،وأبي بكر ْابن َع َّياش .واختار لنفسه قراءة
و
صارت إحدى القراءات السبع ،فأقرأ بها الناس ،وقرأ عليه بها خلق
كثير ب َب ْغ َد َاد وبالرقة وغيرهما من البالدُ ،
وحفظت عنه.
ِ
مكانته العلمية:
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تبوأ اإلمام الكسائي منزلة رفيعة بين علماء عصر ،جعلت ممن ال
يجرب عليهم الكذب يشهدون له بذلك ،فالقاص ي والداني قد ً
شهدا
بإمامته في علوم العربية والقراءة ،فضال عن تالميذه الذين أخذوا
عنه ،ناهيك عما كان له من حظوة عند الخليفة الرشيد .وهذا بعض
مما جاء عن مكانته:
َ
َ
َ
َ
قال عنه الشافعيَ :م ْن أ َر َاد أ ْن َي َت َب َّح َر في َّ
حو ،ف ُه َو ِع َيال َعلى
ِ
الن ِ
َ َ ْ ُ َ
ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ
َّ
َّ
األ ْن َ
َ
ي
حو،
الن
ب
اس
الن
م
ل
ع
أ
ان
ك
ه
ن
أ
ه
ي
ف
ع
م
ت
اج
:
ار
ب
الك َسا ِئ ِي .وقال ابن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
وح َد في ع ْلم ُ
الق ْرآنَ .ك ُانوا ُي ْكث ُر ْو َن َع َل ْيهَ ،ف َكانَ
َ
ُ
ََ
الغرْيبَ ،و َأ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
وو ِاحدهم ِفي ِ ِ
ُ َ
س َع َلى ُك ْرس يَ ،و َي ْت ُلوَ ،و ُهم َ
َي َ
جم ُع ُهمَ ،و َي ْج ِل ُ
ضبط ْون َع ْن ُهَ ،ح َّتى
ي
ِ
ِ
ٍ
َ َّ َ َ ُ
َ
َ
ُُ
قرأ ُ
وق َ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ
الق ْر َآن َعلى
الكسا ِئي ي
وف.
ال ِإسحاق بن ِإب َر ِاهيم :س ِمعت ِ
الوق ِ
الناس َم َّرَت ْينَ .و َع ْن َخ َلف َق َ ُ ْ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ
َّ
الك َسا ِئ ِي َو ُه َو
ٍ
ال :كنت أحض ُر بين يد ِي ِ
ِ
ِ
َ
َُْ ََُ ُ َ ََ
صاح َف ُهمَ .ت َال َع َل ْيهَ :أ ُبو ُع َم َر ُّ
َ َ
الد ْو ِر ُّيَ ،وأ ُبو
ِ
يتلو ،وين ِقطون على ِق َراء ِت ِه م ِ
َْ َ َ
ُ ُ
َّ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ ْ ُ َ
َ
األ ْ
ف َّ
ص َب َها ِن ُّي،
الر ِاز ُّيَ ،وق َت ْي َبة بن ِمهران
الحا ِر ِث الليث ،ونصير بن يوس
َ
َْ َ
َ َّ
بن َأبي ُس َرْيجَ ،و َأ ْح َم ُد ُ
َو َأ ْح َم ُد ُ
بن ُج َب ْي ٍر األنط ِاك ُّيَ ،وأ ُبو َح ْم ُد ْون الط ِي ُب،
ِ
ٍ
َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ
الف َّراءُ،
وعيس ى بن سليمان الشيزري ،وعدة .و ِمن النقل ِة عنه :يحيى
َو َأ ُبو ُع َب ْيدَ ،و َخ َلف َ
الر َّزار.
ٍ
وقد اجتمعت للكسائي أمور لم تجتمع لغيره ،فكان واحد الناس
ِفي القرآن ،يكثرون عليه حتى ال يضبا األخذ عليهم ،فيجمعهم
َ
ويجلس على كرس ي ،ويتلو القرآن من أوله ِإلى آخره ،وهم يسمعون حتى
كان بعضهم ينقا اَلصاحف على قراءته ،وآخرون يتبعون مقاطعه
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ومبادئه ،فيرسمونها ِفي ألواحهم وكتبهم ،وكان أعلم الناس بالنحو،
وواحدهم ِفي الغريب.
َ ََ
صف ُه صاحب معجم اَلؤلفين باَلقرئ ،واَلجود ،واللغوي،
و
والنحوي ،والشاعر .روى ابن أبي سعد قال :حدثني ابن طهمان قال:
سمعت ـ وهللا ـ الفراء يحيى يقول :مدحني رجل من النحويين فقال :ما
َ
وأعج َب ْت ِني نفس ي
الكسائي وأنت مثله في العلم؟ قال:
اختالفك إلى
َ ِ
ْ
ْ
فناظرته مناظرة األكفاء؛ فكأني ُ
كنت ً
طائرا يغ ِرف بمنقاره من َب ْح ٍر.
ِ
ُ
ُ
وقد توفي الرجل وما ترك غير العلم ،وظلت قراءته التي عرف بها
ً
شاهدة له عند ربه ،نقل صاحب تاريخ بغدادَ ،ق َ
ال :سنة تسع وثمانين
فيها توفي ُم َح َّمد ْبن الحسن الفقيه ،وعلي ْبن حمزة الكسائي ِفي يوم
َ
َ
واحد ،وقرأت على الحسن ْبن أ ِبي بكر َعن أ ْح َمد ْبن كامل القاض ي،
َق َ
ال :ومات الكسائي بالري ِفي سنة تسع وثمانين ومائة ،وكان عظيم
القدر ِفي دينه ،وفضله.
وإدراكا َلا حل باألمة من فقد َلوت هذين العلمين قال الرشيد
َلا رجع إلى العراق :اليوم َدفنت الفقه والنحو برنبويه.
ملــح ونوادر:
كانت للكسائي مكانة مرموقة ،لم يكن لينالها غيره خاصة عند
طالبه حتى َمن كانوا ِمن بيت الخالفة ،ولعل حادثة األمين واَلأمون مع
الكسائي عندما َّ
هم ليلبس نعليه ـ وقد تناقلتها مصادر عدة ـ خير شاهد
َ
على ذلك ،قال الصفدي في الوافي بالوفيات :أشرف الرشيد َعل ْي ِه َي ْو ًما
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ْ
َ َ
َو ُه َو َال َير ُاه َف َق َام ْال َ
كسائي ليلبس ن ْعل ْيه فابتدر األمين واَلأمون
َ َ َ
َ
فوضعاها َبين َي َد ْي ِه فقبل رؤوسهما وأيديهما َوأقسم َعل ْي ِه َما أن ال يعاودا
َذلك ً
ال َأي َّ
الناس ْأكرم ً
أبداَ ،ف َل َّما جلس الرشيد َم ْج ِلسهَ ،ق َ
خدما؟
ِ
ْ
ْ
َ ُ َ ُْ
َ ْ
ََ َ ََ
َ
َ
َ
قالوا :أ ِمير اَلؤم ِنين أعزه هللا تعالى .فقال :بل الكسائي ،يخدمه األمين
واَلأمون َو َح َّد َث ُه ْم َ
الح ِديث.
قال ابن الدورقي :اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد،
ُ
ُ
فحضرت الصالة فقدموا الكسائي يصلي ،فأ ْرِت َج عليه في قراءة :ق ْل يا
ُ ْ َ
ياأ ُّي َها ْالكاف ُر َ
َأ ُّي َها ْالكاف ُر َ
ون ترتج على قارئ
ل
ق
اءة
ر
ق
اليزيدي:
فقال
،
ون
ِ
ِ
الكوفة! قال :فحضرت صالة فقدموا اليزيدي ،فأرتج عليه في سورة
َّ
الحمد ،فلما سلم قال:
احفظ لسانك ال تقول ُ
فتبتلى *** إن البالء موكل باَلنطق.
وروى الخطيب البغدادي قالَ :ح َّد َث َنا َأ ُبو مسحلَ ،ق َ
ال :رأيت
الكسائي في النوم كأن وجهه البدر ،فقلت له :ما فعل بك ربك؟ َق َ
ال:
ِ
َ
َ
غفر لي بالقرآن .فقلت :ما فعل بحمزة الزيات؟ قال :ذاك ِفي عليين ما
نراه إال كما يرى الكوكب الدري.
َ َ
َ َ َ َّ َ
َأ ْخ َر َرِني الخاللَ ،ق َ
الَ :ح َّدث َنا أ ْح َمد ْبن ُم َح َّمد ْبن عمران ،قال :حدث ِني
الَ :ح َّد َث َنا َأ ْح َمد ْبن الحسنَ ،ق َ
إ ْب َراهيم ْبن َأ ْح َمد الرزوريَ ،ق َ
ال :سمعت
ِ ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ال :سمعت أبا مسحل عبد الوهاب بن حريش ،ق َ
ُم َح َّمد بن يحيى ،ق َ
ال:
َّ
الله بك؟ َق َ
ال :غفر لي
رأيت الكسائي ِفي النوم ،فقلت له :ما فعل
َ
بالقرآن .قلت :ما فعل بحمزة الزيات ،وسفيان الثوري؟ ق َ
ال :فوقنا ،ما
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ال ُم َح َّمد ْبن َي ْح َيى :فلم يدع قراءته ً
نراهم إال كالكوكب الدريَ .ق َ
حيا،
وال ً
ميتا.

تواضــعه:
َ
كان شيخ القراء اإلمام الكسائي َذا َم ْنزل ٍة َر ِف ْي َع ٍة ِع ْن ِد َّ
الر ِش ْي ِد،
ِ
َ
َ
َ
ََ
َ
َوأ َّد َب َول َد ُيه األ ِم ْي َن واَلأمون ،وكانت العربية علمه وصناعته ،ونال من
َ ً ََْ َ ً
اال .قال عنه الجاحظ :كان ً
أثيرا عند الخليفة ،حتى
ذلك جاها وأمو
أخرجه من طبقة اَلؤدبين إلى طبقة الجلساء واَلؤانسين.
َ
ورغم هذه اَلكانة التي لم يحظ بها أحد مثله في عصره ،نراه ال ينزه
نفسه عن اللحن أو الوقوع في الخطأ ،وتلك سمة َّ
قل أن توجد إال في
العلماء العاملين الذين يعرفون للعلم جالله وهيبته.
كان الرجل عظيم القدر في أدبه وفضلهَّ ،
لكنه كان يخش ى الوقوع
ً
في الزلل ،ليس من شعور باضطراب مؤشر الثقة في نفسه ،وإنما إدراكا
للتبعات الثقال اَللقاة على عاتقهُ .يحكى عن الفراء أنه قال :دخلت
على الكسائي ً
يوما ،وكان يبكي ،فقلت له :ما يبكيك؟ فقال :هذا اَللك
يحيى بن خالد ،يوجه إلى ليحضرني فيسألني عن ش يء ،فإن أبطأت في
الجواب لحقني منه عيب ،وإن بادرت لم آمن من الزلل ،قال :فقلت :يا
أبا الحسنَ ،
من يعترض عليك؟ قل ما شئت ،فأنت الكسائي ،فأخذ
لسانه ،وقال قطعه هللا إذن إذا قلت ما ال أعلم.
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ََ ْ َْ
ُروي عنه ـ يرحمه هللا ـ قالَ :
ص َّل ْي ُت ب َّ
الر ِش ْي ِد ،فأخطأ ُت ِفي َآي ٍةَ ،ما
ِ
َ َّ
َ
َأ ْخ َط َأ ف ْي َها َ
ص ِب ٌّي ،أردت أن أقول{ :ل َعل ُه ْم َي ْر ِج ُعون} فقلت :لعلهم
ِ
ُ
يرجعين .فوهللا ما اجترأ هارون أن َيقو ُل لي أخطأت ،ولكنه َلا سلمت،
َق َ
ال لي :يا كسائي ،أي لغة هذه؟ قلت :يا أمير اَلؤمنين قد يعثر الجواد،
فقال :أما هذا فنعم!
َ
وعن خلفَ ،ق َ
ال :كان الكسائي إذا كان شعبان وضع له منرر ،فقرأ
هو على الناس ِفي كل يوم نصف سبع يختم ختمتين ِفي شعبان ،وكنت
أجلس أسفل اَلنرر ،فقرأ ً
يوما ِفي سورة الكهف أنا أكثر منك ،فنصب
أكثر فعلمت أنه قد وقع فيه ،فلما فرغ أقبل الناس يسألونه َعن العلة
لم نصبه؟ ُفث ُ
أكثر" َ
في " َ
رت ِفي وجوههم أنه أراد ِفي فتحه أقل {إن ترني
ِ
أكثر .فمحوهم من كتبهم ،ثم َقالَ:
أنا أقل منك ماال} ،فقال الكسائيُ :
يا خلف ،يكون أحد بعدي يسلم من اللحن؟ َق َ
ال :قلت :ال ،أما إذا لم
صغيرا ،وأقر َ
تسلم أنت ،فليس يسلم أحد بعدك .قر َ
ً
أت
أت القرآن
َ
الناس ً
وطلبت اآلثار فيه والنحو.
كبيرا،
ً
ً
متواضعا ،لم َير نفسه ممن
هكذا كان الكسائي عاَلا إنسانا
يعيشون في برج عاجي ،بل يرى أن قد يخطئ ويصيب ،وليس من أحد
َّيد ِعي أنه معصوم إال األنبياء .وها هو ـ يرحمه هللا ـ يعترف ببشريته التي
تخطئ وتصيب ،فيما نقله عن الفراء قال :ربما سبقني لساني باللحن،
فال يمكنني أن أرده؟ أو ً
كالما نحو هذا.
تشويه وإساءة ال سند لهما:
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لم تسلم هذه الشخصية الفريدة التي وهبت نفسها للعلم
والبحث والدرس ـ كما رأينا ـ في إقراء كتاب هللا ،والتأليف في اللغة
والنحو واإلخالص في ذلك؛ إذ ُوجهت إليها سهام التجريح للنيل من
شخصية هذا الشيخ اإلمام ،بغرض االنتقاص من قيمة الرجل
العلمية والطعن في أخالقهَّ .
لكن هذه السهام ما لبثت أن طاشت أمام
الدروع الحصينة من اَلواريث التي خلفها ـ يرحمه هللا ـ في شتى مناحي
العلوم فضال عن شهادات أساتذته وتالميذه ومعاصريه.
ْ
فهل يعقل أن تتواتر األخبار عن ِعلم الشيخ في القراءات وإقراء
الناس وتعليمهم ،وتقدمه في إمامة الناس من قبل ذوي السلطان،
وتبو ِئ ِه مكانة عظيمة َّ
قل ْأن يحظى بها أقرانه ...وأن يؤتمن على تأديب
أبناء الخلفاء! ...هل يعقل مع كل هذا أن يكون هذا الشيخ صاحب
شراب ،بل ويطعن في إيمانه وأخالقه بأنه كان يأتي...؟ أي منطق يقول
بهذا الهراء ،أو حتى يقبل به؟
ولئن صحت الرواية القليلة الضعيفة التي لم تتناقلها إال قلة
قليلة من كتب التراجم ،وعن شخص واحد يدعى ابن اإلعرابي؛ فكيف
ُيؤتمن اَلقصود بالرواية على الوحي الخاتم ويهرع إليه الناس ليأخذوا
ً
عنه اإلقراء لكتاب هللا؟ وأن تجلس الجموع بين يديه ً
معلما ومقرئا؟
بل وتعيش قراءته بين القراءات السبع الشهيرات إلى اليوم! َوم ْن هذا
الذي تشد الرحال إليه ً
ً
يسيرا ـ
طلبا للعلم وفي سيرته ش يء ـ ولو كان
يقدح في شخصيته؟ وكيف للخليفة أمير اَلؤمنين أن ُيئوي أمثال
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هؤالء ،وأن يفسح لهم في مجلسه وفي بيته ،بل ويأتمنهم على تنشئة
وتأديب الخلفاء من بعده ،وفيه ما ِقيل؟ وكيف له أن يرتقي في بالط
الخالفة كما رأينا من مرتبة اَلؤدبين إلى مرتبة الجلساء واَلؤانسين،
وعيون الخالفة وآذانها التي ال تنام ترصد كل ما ُيقال أو ُيفعل هنا
وهناك؟
هذا ماال يقول به عاقل ،ما هذا إال إفك مفترى ،وال يمكن أن
يثبت أمام بحث علمي نزيه .فأمام هذا الكم الكبير من الروايات
واألخبار التي لم تذكر سوأة واحدة للرجل ،أو مثلبة واحدة تقدح في
هذه الشخصية اَلتفردة ـ ال يملك الباحث إال أن يطعن في األخبار التي
حاولت هذه اَلحاولة اآلثمة ،وأن يرد هذا البهتان .وما على اَلحققين
واَلنقحين لتراثنا إال أن يتنزهوا عن ذكر هذه اَلطاعن ،ويترفعوا عن
ً
تعصبا للرجل ،بل هو انتصار للحق والعدل،
نقل هذا الفحش ،ليس
ودفاع عن أئمتنا وعلمائنا رحمهم هللا .وهلل در اليزيدي إذ رثا الفقيدين
فقيدي الفقه والنحو :محمد بن الحسن ،واإلمام الكسائي قائال:
َأ ُ
سيت على قاض ي القضاة َّ
محم ٍد
ـفؤاد عم ـ ُ
دمـ ــعي وال ـ ُ
َ ُ ْ
ـيد
فأذري ــت ِ
وأفزعـ ــني ُ
ـسائي بع ـ َـده
ـ
ك
ال
موت
ِ
فكادت َبي األ ض الفضاء تم ــيدُ
ر
َ َّ
وأذهلني َعــن ك ـ ــل َع ـ ْـيش َول ــذة
وأرق َع ْي ـ ـ ــني والع ـ ــيون هـجود
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ُ
ه ــما َع َل ــمان َأ ْو َ
ـخر َم ــا
ـ
وت
ـا
ـ
ـ
دي
ِ
فما ل ـهـما في العاَلـ ـ َ
ـين ندي ــدُ
تلم ـيذ :
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
تال َعلى الكسائي جمع منهم :أ ُبو ُع َم َر ُّ
الد ْور ُّيَ ،وأ ُبو َ
الحا ِر ِث الل ْيث،
ِ
ْ َ َ َ ْ َ َ ُّ َ َ ْ َ ُ ُ َ
ُ ُ
َُ َُْ ُ ُْ ُ َ
ف َّ
الر ِاز ُّيَ ،وق َت ْي َبة بن ِمهران األصبها ِني ،وأحمد بن أ ِبي
ونصير بن يوس
َ
َ
َ
َ َّ
ْ
ُس َرْيجَ ،و َأ ْح َم ُد ُ
بن ُج َب ْي ٍر األنط ِاك ُّيَ ،وأ ُبو َح ْم ُد ْون الط ِي ُب ،وعيس ى بن
ٍ
َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ
سليمان الشيزري ،و ِمن النقل ِة عنه :يحيى الفراء ،وأبو عبي ٍد ،وخلف
َ
الر َّز ُار.
تصانيـ ـفه:
ْ
ُ
َّ
صنف الكسائي مجموعة الكتب منهاَ :م َعاني الق ْرآن ،واَلتشابه في
ْ
ْ
واَلخ َتصر في َّ
وال َ
قر َاءات،
الن ْحو،
القرآنُ ،ومقطوع القرآن وموصوله،
ِ
َْ
ْ
َْ
َْ ْ َ
َ
َّ
والن َو ِادر :الك ِبير ،واأل ْو َسا ،واألصغر ،والعدد ،والهجاء ،واَلصادر،
ْ
َ
وال ُح ُروف ،وأشعار اَلعاياة ،وما يلحن فيه العوامَ ،وغير ذ ِلك.
وفات ـ ــه:
توفي الكسائي ومحمد بن الحسن ـ رحمها هللا ـ في سنة ثالث وثمانين
ومائة ،ودفنهما الرشيد بقرية يقال لها :رنبويه ،وقال :اليوم دفنت
الفقه واللغة.
 49ـ املالقي
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أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد اَلالقي ،يكنى أبا جعفر،
من أهل مالقة ،ويعرف بيته بها ببني راشد .كان مولده في رمضان من
عام ثالثين وستمائة.
أساتذت ـ ــه:
قال صاحب اإلحاطة :أخذ اَلالقي القرآن قراءة على طريقة أبي
عمرو والداني على الخطيب أبي الحسن الحجاج بن أبي ريحانة اَلربلي،
وال يعلم له في بلده شيخ سواه ،إذ لم يكن له اعتناء بلقاء الشيوخ،
والحمل عنهم ،لقي أبا الحسن بن األخضر اَلقرئ العروض ي بسبتة،
وذاكره في العروض ،قرأ معه الجزولية على ابن مفرج اَلالقي ً
تفقها،
وروى عن أبي الحجاج تيسير أبي عمرو الداني ،وجمل الزجاجي،
وأشعار الستة ،وفصيح أحمد بن يحيى بن ثعلب.
مكانته العلمية:
كان قي ًما على العربية إذ كانت جل بضاعته؛ يشارك مع ذلك في
اَلنطق ،على رأي األقدمين ،وعروض الشعر ،وفرائض العبادات من
ً
خاشعا به.
الفقه ،وقرض الشعر ،كان ذكي الصوت عند قراءة القرآن،
رحل من بلده مالقة إلى سبتة ،ثم انتقل إلى األندلس ،وتردد بين
أَلرية وبرجة ،يقرئ بها القرآن ،وغير ذلك مما كان يشارك فيه ،وناب
عن بعض القضاة ً
وقتا ،ودخل غرناطة أثناء هذا السفر.
مصنفاتـ ـ ــه:
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أثرى الشيخ اَلكتبة العربية بمجموعة من التصانيف منها :كتاب
(الحلية في ذكر البسملة والتصلية) ،وكتاب (رصف اَلباني في حروف
اَلعاني) وهو أجل ما صنف ومما يدل على تقدمه في العربية ،وجزء في
العروض ،وجزء في شواذه ،وكتاب في شرح الكوامل ألبي موس ى
الجزولي ،وكتاب شرح مغرب أبي عبد هللا بن هشام الفهري ،اَلعروف
بابن الشواش ،ولم يتم ،انتهى فيه إلى همزة الوصل ،وله إمالء على
"مقرب" ابن عصفور.
ويدل كتاب (رصف اَلباني) على اَلنهجية العلمية التي تبناها
اَلالقي في معالجته َلوضوعه إذ كان االستقصاء والترتيب واإلفادة من
ً
واضحا في
أقوال العلماء ،وما كان بينهم من مناقشات وجدال،
موضوعات الكتاب .ويمكن القول :إن الناس لم تقف على كتاب يمتاز
بالرصد والشمول كما ينم عليه كتابه ،وهو ما يعني أنه كان هناك
تراث ضخم لدى اَلالقي في هذا الباب ،وأن هذا التراث كان يعوزه
الذي يفيد منه ،فيجمع قواعد كل أداة في باب معين ،فجاء اَلالقي
فصنف هذا السفر ،وقد أراد أن يكون كتابه أكثر ً
تركيزا ،فاختص
بالحروف وبحث فيها على منهج يشمل حروف العربية جميعها.
وفات ــه:
توفي ـ يرحمه هللا ـ بأَلرية يوم الثالثاء السابع والعشرين لربيع اآلخر
من عام اثنين وسبعمائة.
ُ
ْ
 50ـ ِابن َم ِالك
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ُ
ال يعرف دارسو العربية في أيام الطلب األولى وكتابا ذاع صيته
َْ ُ
بينهم يعادل (أل ِف َّية ْاب ُن َم ِال ٍك)؛ َلا لهذا الكتاب من دور في تثبيت
قواعد العربية من نحو وصرف في عقول الناشئة من طالب العلم،
وقد ُا ُ
شتهر ابن مالك بين الدارسين بهذا الكتاب رغم ما تركه للعربية
ودارسيها من مؤلفات جليلة ال تقل ـ ْإن لم ْ
تفق ـ شهرة عن األلفية.
نسبه ومولــد :
ُّ َ
هو إ َمام ُّ
الن َحاة وحافظ اللغة ،ترجمان األدب ،وحجة لسان
ِ
العرب ،صاحب التصانيف ،وواحد الزمان في علم اللسانَ ،
الع َ
المة
األوحد ُم َح َّمد بن عبد هللا بن عبد هللا بن َمالك ْال َع َ
المة جمال الدين
َّ
َّ
الشافعي َّ
الطائي َ
َأ ُ
الن ْح ِوي ،يعود نسبه إلى جيان
اني
ي
الج
هللا
عبد
و
ب
ِ
ِِ
ُ
من بالد األندلس ،وقد اختلف في سنة مولده فقيل ستمائة من
الهـجرة ،وقيل سنة ستمائة وواحد.

حياته وطلبه للعلم:
لم تذكر كتب التراجم واَلوسوعات ً
شيئا عن نشأة ابن مالك
وأسرته ،وإنما ذكرت أغلب اَلصادر أن الرجل ولد ب ـ ـ (جيان) في
األندلس ثم رحل إلى اَلشرق ،وهو في ريعان شبابه ،حيث عاش في
َ
وأقام بها يصنف ويشتغل بالتدريس والتأليف ،ولعل سبب
دمشق
إقامة الشيخ في دمشق ـ فضال عن كونها حاضرة من حواضر العلم في
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العالم اإلسالمي ـ يعود لالستقرار النسبي الذي حظيت به على أيدي
َ
صالح الدين األيوبي وأوالده ،ألن اَلصنف عاش في عصر مليء
باألحداث السياسية اَلهمة في الداخل والخارج ،وكانت أيامه مصبوغة
بالدماء ،وانعدام االستقرار في أغلب البالد العربية ،بسبب حروب
الصليبيين ،وغارات اإلفرنج ،وهجوم التتر ،ونزاع بني أيوب ،وعلى
الرغم من تلك الحوادث التي عاصرها اَلصنف ظل يتردد على حلقات
العلم ،ومجالسة كبار العلماء ،وتعليم الناشئة وتثقيفهم ،وقراءة آثار
السابقين ،والتأليف.
أساتذتـ ــه:
َ َ َ
َ
َ
ُ
ُ َ ً
يخا َم ْش ُه ً
ورا
ال أ ُبو َح َّيان :بحثت َعن ش ُيوخه فلم أجد له ش
ق
َ ْ َّ َ
َ
ْ
يع َتمد َعل ْي ِهَ ،ويرجع ِفي حل اَلشكالت ِإلي ِه؛ ِإال أن بعض تالمذته ذكر
َ
َ
َ َ َ َ
َ
ال :ق َرأت على ثابت بن َح َّيانَ ،و َجلست ِفي َحلقة أبي َعلي
أن ه ق
ْ ََّ
َ
َ
َ
َ
َ
الشلوبين َن ً
حوا من ثالثة عشر َي ْو ًما؛ َولم يكن ثابت بن َح َّيان من األ ِئمة
َ
الن ْحويينَ ،وإ َّن َما َك َ
َّ
ان من أ ِئ َّمة اَلقرئينَ ،وله شيخ جليل َو ُه َو ْابن ي ِعيش
ِ
ِ
ْ َ
حلبي ذكر ْابن إياز في َأ َوائل شرح التصريف َأنه َأخذ َع ُ
نهَ ،وسمع
ِ
ِ
ال ِ
ْ
ْ
ْ
الصباح َو َج َم َ
ب ِد َمشق من السخاوي َوالحسن بن َّ
اعةَ ،وأخذ ال َع َر َّبية
ِ
َ َ
َ
َ
ْ
عن غير و ِاحد ،وجالس بحلب ابن عمرون وغيره.
أخلقه وعلمه:
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ُ
الخلق والعلم صنوان ال ينفصمان ،واَلنجز الحضاري العربي
اإلسالمي زاخر بكواكب أضاءت ظلمات الجهالة البشرية ،وعمرت فيافي
ُ
الفضاءات العقلية ،وحمتها من الشطا ،كان الخلق والعلم أحد
مرتكزاتها ،وفي سير أعالمنا ما يؤيد ذلك.
َ
ْ
َّ
فها هو ابن مالك قد صرف همته ِإلى إتقان ِل َسان ال َع َرب َحتى بلغ
َ
َْ
َُْ َ
فك َ
ان إ َم ًاما في ْال َ
قر َاءات
مين،
د
ق
ِف ِيه الغ َاية وحاز السبق ،وأربى على اَلت
ِ
ِ
ِ
ْ َْ
ُّ َ
ً َ َ َ َ ْ ُْْ َ
َ
ً
اإلكثار من نقل
وعللها ،وبلغ في اللغة شأوا عظيما فكان ِإلي ِه اَلنتهى ِفي ِ
ً َ
الن ْحو والتصريف َف َك َ
غريبها ،واالطالع على وحشيهاَ .وأما َّ
ان َ
فيهما بحرا ال
يجارى ،وحر ًرا َال ُي َبارى ،وإذا كان الناس قد شغلوا ً
كثيرا بكتاب سيبويه
ثم بمفصل الزمخشري ،فإنهم قد شغلوا ً
كثيرا بتسهيل ابن مالك
ً
ً
شرحا ودر ًسا وحفظا ألزمان طويلة .وقد أشاد العلماء بعلمه
وألفيته
ومهارته في النحو فقال ابن القويع ركن الدين :إن ابن مالك ما خلى
للنحو حرمة ،ويحكى أن الشيخ جمال الدين الفزاري العالم اَلشهور
تأسف يوم موت ابن مالك ً
تأسفا ً
كثيرا ،فقيل له :أكان الشيخ جمال
الدين في النحو مثلك في الفقه؟ فقال :وهللا ما أنصفوه ،كان في النحو
ْ
َّ
ُّ َ
مثل الشافعي في الفقهَ .وأما أشعار ال َع َرب ال ِتي يستشهد َبها على اللغة
ََ َ َْ
َ ْ
َْ َ
والنحو فكانت األ ِئ َّمة األ ْعالم يتحيرون ِف ِيه ،ويتعجبون من أ ْين َيأ ِتي َبها!
ً َ
َ
َ
َو َك َ
ان نظم الش ْعر سهال َعل ْي ِه :رجزه وطويله وبسيطه َوغير ذ ِلك؛ َهذا َم َع
َما ُه َو َع َل ْيه من الدين اَلتينَ ،وصدق اللهجةَ ،و َك ْث َرة َّ
الن َوا ِفلَ ،وحسن
ِ
َ َْ
َََ ْ
ْ
السمت ،ورقة القلب ،وكمال العقل ،والوقار والتؤدة.
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ََ َ َ
َو َك َ
ان أمة في االط َالع على َ
ان أكثر َما يستشهد
الح ِديث ،فك
ِ ِ ِ
َ
عدل إ َلى َ
ب ْال ُق ْرآنَ ،فإن لم يكن ِف ِيه َشاهد َ
الح ِديث ف ِإن لم يكن ِف ِيه
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
شاهد عدل ِإلى أشعار العرب ،وكان كثير ال ِعبادة ،ك ِامل العقل ،وقد
َّ
ا ْن َف َر َد َعن اَلغاربة بشيئينْ :ال َكرم َ
اإل َمام الش ِاف ِعي.
مذهب
و
ِ
َ َّ ُ َّ َ َ
َ
َو َك َ
ان ْابن َمالك َال ْ
يح َتمل اَلباحثةَ ،وال يثبت للمناقشةِ ،ألنه ِإنما أخذ
َ َ ْ
َْ
َ
َ
َ َّ َ
اصة نفسهَ ،هذا َم َع كث َرة َما اجتناه من ث َم َرة
ظر ِف ِيه ِبخ
هذا العلم ِبالن ِ
ان إذا صلى في العادلية ـ َو َك َ
َ َ
ان إمامها ـ يشيعه َقاض ي ْال ُق َ
ضاة
ِ
ِ
غرسه ،وك ِ
َ
َ
َ
شمس الدين بن خلكان ِإلى َبيته ت ْع ِظ ًيما ل ُه.
وكان ـ يرحمه هللا ـ ال ُيرى إال وهو يصلي ،أو يتلو ،أو يصنف ،أويقرئ،
فله الدين اَلتين َو َّ
التقوى الراسخة.
مؤلفات ــه:
ً
ً
ضخما ما زلنا نعيش حتى اليوم عليه ،وهو
ترك الشيخ ميراثا
ً
ميراث ضخم ً
مصنفا في النحو والصرف واللغة
حقا يبلغ نحو أربعين
والقراءات ،واأللفية أشهر كتب ابن مالك النحوية ،بل لعلها أشهر
كتب النحو العربي بعد (الكتاب) ،وهي تستمد شهرتها من أنها خالصة
دقيقة بالغة الدقة ألهم قواعد النحو العربي التي يقوم عليها بناؤه
َ
يسر َ
الشامخَّ ،
نظمها حفظها ،وفتح تركيزها األبواب أمام العلماء
اَلتأخرين ليثبتوا عن طريق شرحها ،والتعليق عليها ،وبسا ما ركزته،
واإلطالة فيما لخصته.
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ترك شيخ العربية مصنفات في علوم كثيرة ،ففضال عن "األلفية"
في النحو ل ـه "المية األفعال" ،و"عدة الحافظ وعمدة الالفظ" ،و"إيجاز
التعريف" ،و"شواهد التوضيح" ،و"تحفة اَلودود في اَلقصور
واَلمدود" ،و"العروض" ،و"االعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد"،
و"تسهيل الفوائد" في النحو ،و"الضرب في معرفة لسان العرب"
و"الكافية الشافية" ،و"الخالصة" ،و"العمدة" وشرحها ،و"سبك
اَلنظوم وفك اَلختوم" ،و"إكمال اإلعالم بتثليث الكالم".

تلم ــيذ :
َ
من تالميذه وممن رووا عنهَ :ولده بدر الدين ُم َح َّمد ،وشمس الدين
ْ َّ
َْ
بن جعوان ،وشمس الدين ْابن أبي الف ْتحَ ،و ْابن ال َعطار ،وزين الدين
َ
ْ ي َ َّ
الش ْيخ َأ ُبو ْال ُح َس ْين اليونينيَ ،و َأ ُبو عبد هللا َّ
الص ْي َر ِفي،
أ ُبو بكر اَلز  ،و
وقاض ي ْال ُق َ
جم َ
ضاة بدر الدين ْابن َ
اعة ،وشهاب الدين َم ْح ُمود ،وشهاب
َ
َ
الدين ْابن غا ِنم ناصر الدين ش ِافع.
وفاتـ ـ ـ ــه:
توفي ابن مالك ـ يرحمه هللا ـ ـ بدمشق سنة اثنتين وسبعين وستمائة من
الهجرة ،وقد َق َ
ال شرف الدين الحصني يرثيه بأبيات منها:
َْ
َْْ َ
َيا ش ــتات األ ْس َـماء َواألفـ ـع ـال
بعد موت ْابن َمــالك اَلف َ
ـضال
ِ
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ْ
وانحراف ال ُح ُروف من بعد ضبا
م ْن ُه فــي اال ْنفـ َ
ـصال واالتـص ِـال
ِ ِ ِ ِ
م ـ ـصــد ا َك ـ َ
ـان للــعلوم ِبـ ِـإذن
ر
ُ
هللا م ــن غــير ش ْب َهة ومـ ــحال
ع ــدم َّ
الن ْعت والــعطف وال ــتو
ْ
ً
اإل ْب ـ َـدال
ك ــيد مستب ــدال مــن ِ
أل ــم اعـ ــتراه أس ـ ــكن ِم ـ ْـن ُه
َ
َ َ
حركات كانت ِبغـ ْـير اع ــتالل
َ
ً
ـتة له ــمز َق ـ َ
ـضاء
َي ــا ل ـ َـها سك ـ
أورثت طـ ــول ُم ـ َّـدة اال ْنفـ َ
ـصال
ِ ِ
َر َفـ ـ ُـع ُ
وه ِفـي نع ــشه فانتص ــبنا
َْ َ َ
يف ســير ْال َ
جبال
نصب تم ِييز ك
صرف ــوه َيـا ع ـ ــظم َما َف َع ـ ـ ُـل ُ
وه
َو ُهـ َـو ع ــدل مــعرف بالج ـ ــمال
 51ـ ال ـ ُمـ ـبـ ِرد
شيخ أهل النحو والعربية ،وإليه انتهى علمها ،إنه ُم َح َّمد بن
َ
َْ ََْ َ
األ ْخ َباريَ .
البصريَّ ،
الن ْ
األ ْزديَ ،
ي
كان ِإ َم ًاما،
،
و
ح
َي ِزْي َد ِبن عب ِد األكرر
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ً
َ
َ
مفوهاً ،
ً
ً
موثقا َ
ص ِاحب ن َو ِادر َوط َر ٍفُ ،يقالِ :إ َّن اَلا ِزِني
فصيحا،
عالمة،
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َ
َ
ُ ََ
ُْ
َ َ ُ َ َ َ َ ُ ََْ
ال ل ُه :ق ْم ،فأنت ال ـ ُم َر ِرد ،أي :اَلث ِبت للحق ،ث َّم غل َب
أعجبه جوابه :فق
َع َل ْي ِه :ب َف ْتح َّ
الراء.
ِ
أسات ــذت ــه:
َ
َأ َخ َذ الشيخ عن جماعة من علماء عصره منهم :أبي ُع ْث َم َ
ان
ِ ْ
ْ
َ
ََ َ
ْ
الس ِج ْس َتا ِن ِي ،وابتدأ ِب ِق َر َاءة " الكتاب " على الجر ِمي
اَلا ِزِن ِي ،وأ ِبي حا ِت ٍم ِ
ََ َ
َ
َْ
فق َرأ بعضه ،وك َّمل َبا ِقيه على اَلا ِزني.
تلم ــيذ :
َ ْ َ َ ْ َ َُ
َُ َ ْ
ََ
ُ
ْ
َ
أما من أخذوا عنه ،فمنهم :أبو بك ٍر الخرا ِئ ِطي ،و ِنفطويه ،وأبو
َ
َ
َ َّ ُ َ ْ َ
الص َّفارَ ،و ُّ
َّ
الص ْو ِليَ ،وأ ْح َمد بن َم ْر َو َان
اع ْيل
س ْه ٍل القطان ،وِإسم ِ
الد ْي َن َو ِريَ ،و ِع َّدة.
ِ
مكانته العلمية:
كان اَلررد حسن اَلحاضرة ،مليح األخبار ،كثر النوادر .قال أبو
سعيد السيرافي :سمعت أبا بكر بن مجاهد يقول :ما رأيت أحسن ً
جوابا
من اَلررد في معاني القرآن فيما ليس فيه قول َلتقدم .وقال السيرافي:
وسمعت نفطويه يقول :ما رأيت أحفظ ألخبار بغير أسانيد منه ومن أبي
َ
َّ ْ ي َ َ ُ َ ْ َ َ َ
وق َ
ان اَل َر ِر ُد أكثر تف ُّن ًنا ِفي
ال ْاب ُن َح َّماد النح ِو  :ك
العباس بن الفرات.
َجم ْيع ْال ُع ُلومَ ،وك َ
ان َآية في َّ
الن ْح ِو.
ِ
ِ
ََْ ََ َ َ
ُ
َ
َ
اشتهر أمره ِببغداد ،وذاك أن اَلتوكل استحضره إلى سر من رأى؛
َ
َأل َّن ُه َق َ َرأ َي ْو ًما َو ْال َف ْ
خاقان ب َح ْ
ض َرِت ِه(َ :و َما ُي ْش ِع ُر ُك ْم إ َّن َها)َ ،ف َق َ
ال
بن
ح
ت
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
الفتحَ :يا َسيدي (أن َها) ،فق َ
َ
أعرفها ِإال ِبالك ْس ِر ،فأمر بإحضار
الَ :ما
ِ
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َ
َّ َ
َ
َ
َ َْ
اَلُرردَ ،ف َح َ
ض َرَ ،وورد ِإلى الف ْتح بن خاقان فسلم َعل ْي ِه ،فذكر ل ُه َما
ِ
َّ ُ
َ
َ
َُ ََ َ َ َْ
ْ
ْ
َ
استحضره له ،فوافق الفتح ،فرفع مج ِلسه ،ثم أدخل بعد ذ ِلك
َ ْ
ََ
فصوب ق َر َاءتهَ ،وذكر َج َواز ْال َو ْج َه ْين َجم ً
يعاَّ .
ثم َسار ِإلى َبغ َداد،
اَلتوكلِ َّ ،
ِ ِ
َ
صورَ ،وأخذ ُيجيب َعن َ
َوتكلم في َجامع ْاَلَ ْن ُ
مسا ِئل ُيفهم أنه قد ُسئل
ِ
َع ْن َهاَ ،ف َق َام َّ
الز َّجاج من َح َلقة َأ ْحمد بن يحيى َث ْع َلب إ َل ْيهَ ،وألقى َع َليهْ
ِ
ِ ِ
َ َ
َّ
يعهاَ ،ف َلز َم ُه َوترك ْ
مسائلَ ،ف َ
عدة َ
أجاب في َجم َ
مج ِلس ث ْعلب.
ِ
ِ ِ
ِ
مصنفاتـ ـ ـه:
ْ
َ
َ
ْ
أملى الشيخ كتبا ك ِث َيرة جلها في علوم العربية ،منها " :اَلدخل ِإلى
ْ
َْ
ُ
و"ال َجامع"َ ،وله كتاب َ
ص ِغير
علم ِس َيب َو ْي ٍه" ،و"اَلقتضب" ،و"الك ِامل"،
ِ
"الر ْو َ
يرد على س َيب َو ْيه َن ْحو َأ ْرَ
عم َائة َم ْس َأ َلة ،ومن كتبه كتاب َّ
ضة"َ ،وله
ب
ٍ
ِ
ِ
ْ
ُ
الخا والهجاء" ،و " كتاب ِفي الق ْرآن"،
"كتاب ِفي القوافي" ،و" كتاب ِفي
ِ
َْ
ْ
وكتاب "اخ ِت َيار الش ْعر" ،وكتاب لقبه "الك ِافي" ِف ِيه أخبار.
براعته في املناظرة:
قال أبو عبد هللا اَلفجع :كان اَلررد لعظم حفظه اللغة واتساعه
يتهم ،فتوافقنا على مسألة ال أصل لها نسأله عنها ،لننظر كيف يجيب،
وكنا قبل ذلك تمارينا في عروض بيت الشاعر:
َ
َ
ْ
بعضنا
فاستبق
أفنيت
منذر
أبا ٍ
ُ
َ
ُ
بعض
بعض
حنانيك،
الشر أهون من ِ
ِ
فقال قوم :هو من البحر الفالني ،وقال آخرون :هو من البحر الفالني،
فقطعناه ،وتردد على أفواهنا تقطيعه ومنه "ق بعضنا" ،فقلت له:
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أيدك هللا تعالى! ما القبعض عند العرب؟ فقال :القطن ،يصدق ذلك
قول الشاعر :كأن سنامها ُح ِش َي القبعضا.
ً
صحيحا فهو
قال :فقلت ألصحابه :ترون الجواب والشاهد؛ إن كان
َ
َ
ُ
أعجب.
الجواب في الحال فهو
اختلق
عجيب ،وإن كان
وقال الزجاجَ :لا قدم اَلررد بغداد ،جئت ألناظره ،وكنت أقرأ
على أبي العباس ثعلب ،فعزمت على إعناته ،فلما فاتحته ألجمني
أهتد إليها ،فتيقنت
بالحجة ،وطالبني بالعلة ،وألزمني إلزامات لم
ِ
ْ
واسترجحت عقله ،وأخذت في مالزمته.
فضله،
وفات ـ ـ ـه:
توفي ـ يرحمه هللا ـ سنة ست وثمانين ومائتين من الهجرةُ ،
ودفن ِفي
ُْ َ
َ
وسف بن َي ْع ُ
وفةَ ،وصلى َع َل ْيه ُي ُ
اض يَ ،وله ِست
الق
وب
ق
َم ْق َررة َباب الك
ِ
ِ
َ
َو َس ْب ُعون سنة.
ُ
 52ـ املر ِادي
الفقيه النحوي اللغوي التصريفي البارع األوحد في فنون من
العلمْ ،الحسن بن َقاسم بن عبد هللا بن َعلي ْاَل َراديْ ،اَل ْ
ص ِري اَلولد
ِ
َ
َ
َْ
اآلسفي ال َـمح ِتد ،اَل ْع ُروف ِب ْابن أم قاسمَ ،علم ساطع في سماء
الحضارة العربية اإلسالمية بمصنفاته العديدة والعجيبة ،قد أجمعت
الكتب التي ترجمت له على إمامته في العربية وبراعته في النحو
والتصريف واللغة والفقه ،فضال عن تقاه وصالحه.
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أساتذتـ ــه:
ْ
أخذ ال َع َر َّبية وعلوم الدين َعن عدد من علماء عصره ،فأخذ
النحو والعربية عن أبي عبد هللا الطنجي والسراج الدمنهوري الفقيه
اَلفتي شيخ قراء زمانه ،وأبي زكريا الغماري ،وأبي حيان األندلس ي
َ
النحوي اللغوي اَلفسر ،وأخذ الفقه عن شرف الدين ا َِلغ ْيلي اَلالكي،
واألصول عن شمس الدين بن اللبان ،والقراءات عن مجد الدين
إسماعيل بن محمد التستري شيخ القراءات باَلدرسة الفاضلية.
سبب اشتغاله بالتدريس:
لم تذكر اَلصادر التي ترجمت له ً
شيئا عن حياته أو عن تالميذه
ُ
سوى ما جاء عن سبب اشتغاله بالتدريس ،فقد ذكر أنه رأى
جلس ِا ْ
النبي صلى هللا عليه وسلم في النوم ،فقال له" :يا حسنِ ،ا ْ
نفع
الناس بمكان اَلحراب بجامع مصر العتيق بجوار اَلصحف" ،وتلك هي
اإلشارة الوحيدة إلى اشتغاله بالتدريس في هذا الجامع الذي يعرف
ً
أيضا بجامع عمرو بن العاص.
مصنفات ـ ـ ـ ــه:
َ َ
َّ
ص ِنف الشيخ ،وتفنن وأجاد في عدة علوم وكانت مؤلفاته خير
شاهد على العقلية العلمية التي تمتع بها ،فله إسهاماته الواضحة في
علوم العربية :النحو والصرف واللغة ،فضال عن التفسير ،ومنها:
(إعراب القرآن) ،و(تفسير القرآن)؛ ذكر أنه في عشرة مجلدات ،أتى فيه
بفوائد كثيرة ،و(شرح التسهيل)البن مالك (ت672هـ) ،و(شرح
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الجزولية) للجزولي (ت607هـ) و(شرح الحاجبية النحوية الكافية) البن
الحاجب (ت 646هـ) ،و(شرح الحاجبية العروضية) ،و(شرح الشافية
في التصريف) البن الحاجب ،و(شرح الفصول) وهو متن نحوي البن
معا (ت 628هـ) ،و(شرح اَلفصل) للزمخشري (ت 538هـ) ،و(شرح
كال وبلى ونعم) ،ومعنى (لو) ،و(منظومة في معاني الحروف) ،وأفرد باب
وقف حمزة على الهمز في مصنف ،وله ً
أيضا (الجنى الداني في حروف
اَلعاني) ،و(شرح ألفية ابن مالك) ولم يصل إلينا سوى هذين األخيرين؛
أما (الجنى الداني) فهو أحسن ما ألف في باب حروف اَلعاني أو
األدوات النحوية.
وفات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه:
أجمعت اَلصادر على أن وفاة اَلرادي ـ يرحمه هللا ـ كانت سنة
الطاعون بمصر ،أي 749هـ ،وأنه دفن بسرياقوس شمال القاهرة.
 53ـ ُ
ابن مضاء
لم تكن الدعوة إلى تيسير النحو للطالب والناشئة وتخليصه مما
التصق به من أعالق الفلسفة واَلنطق وليدة العصر الحديث ،بل كان
أول من جاهر بها قد مض ي عليه ما يقارب األلف عام.
إنه عالم العربية ،اَلحدث ،الثقة ،اَلقرئ ،اَلفسر ،العارف
بالفقه وأصوله ،وبالطب ،والهندسة ،والحساب ـ أحمد بن عبد
الرحمن بن محمد ابن سعيد بن حريث بن عاصم بن مضاء اللخمي
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صَفَحاتٌ يف سِ َيرِ اللُّ َغوِيِنيَ وال ُنحَاةِ ………..د .مصطفى أمحد قنرب
القرطبي ،أبو العباس ،مولده كان بقرطبة عام  513ه ،ولي القضاء
بفاس وبجاية ،ثم بمراكش سنة  578هـ ،وصرف عن القضاء ،فعاد إلى
أشبيلية وأقام بها يسمع الحديث إلى أن مات.
رحلت ـ ـ ـ ـ ـ ــه العلمية:
ً
منقطعا إلى العلم
نشأ ابن مضاء في بيت حسب وشرف
والعلماءً ،
معنيا أشد العناية بلقاء أساتذة عصره ،فارتحل إلى إشبيلية
حيث ابن الرماك ،ليدرس عليه وكتاب سيبويه ،ثم هاجر في طلب
الحديث إلى سبتة حيث القاض ي عياض ،أشهر محدثي اَلغرب وفقهائه
في عصره.
ولم يزل ُيعنى بالحديث حتى صار ُر ْحلة في الرواية ،قال ابن
ً
يكتف ابن
فرحون" :كان واسع الرواية ضابطا َلا يحدث به" ،ولم
ِ
ً
مضاء بالعلوم اللغوية والدينية ،إذ كان عارفا بالطب والحساب
وشاعرا بار ًعا ً
ً
وكاتبا ،وانتهى اَلطاف به أن أصبح حجة في
والهندسة،
الفقه الظاهري ،وهو مذهب اَلوحدين الذين حكموا اَلغرب واألندلس
( 541ـ 668هـ) ،فولوه قضاء فاس وبجاية ،ثم ما لبث األمير يوسف بن
عبد اَلؤمن أن جعله قاض ي الجماعة في الدولة كلها إلى أن توفي ،أما
أشهر تالميذه فهو أبو علي عمر بن محمد الشلوبين.
ً
طبيعيا أن يحمل ابن مضاء حملة اَلوحدين على أصحاب
وكان
اَلذاهب الفقهية األربعة َلا مألوا به كتبهم من فروع ،وحملوا الناس في
دولتهم على اَلذهب الظاهري الذي يرفض القياس وما يتصل به من
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صَفَحاتٌ يف سِ َيرِ اللُّ َغوِيِنيَ وال ُنحَاةِ ………..د .مصطفى أمحد قنرب
علل ،ويكتفي بالظاهر من القرآن والحديث ،وقد استلهم ابن مضاء
هذه الثورة ال في حمله على الفقه والفقهاء فحسب ،بل في َحمله على
النحو والنحاة من حوله ،وذلك أنه وجد األبحاث النحوية كأبحاث
ُ
الفقه تتضخم بتقديرات وتأويالت وتعليالت وأقيسة وشعب وفروع
وآراء ال حصر لها وال غناء حقيقي في تتبعها.
من مصنفات الشيخ التي حملت فكره الثوري والتي ذكرها من
ترجم له( :اَلشرق في النحو) ،و(تنزيه القرآن عما ال يليق بالبيان)،
و(الرد على النحاة) ،وهذا األخير هو الذي انتهى إلينا من آثاره ،ولم تقع
أعين الباحثين على األول والثاني إلى اليوم.
وفات ـ ـ ــه:
توفي ـ يرحمه هللا ـ عام 592هــ.
معط
 54ـ ابن ٍّ
ُ
أولع بالعربية والتأليف كثيرون ،وتفننوا في كيفية تقديمها
للدارسين ليسهل استيعابها ومن ثم حفظها ،وكان للشيخ يحيى بن
معا فضل السبق في هذا اَلجال ،إذ عمد إلى نظم قواعد اللغة ً
شعرا
ٍ
َّ
في ألف بيت ،لكن الرجل لم ينل من الشهرة والذيوع كما نال أقرانه
معا؟ وكيف كانت حياته العلمية؟
من علماء العربية ،فمن هو ابن ٍ
وما مكانته بين العلماء؟ وماذا عن مصنفاته العلمية؟
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ُ
الع َّال َم ُة َش ْي ُخ َّ
الح َس ْين َي ْح َيى ُ
الن ْحو َزْي ُن الد ْين َأ ُبو ُ
إنه َ
بن َع ْب ِد اَل ْع ِطي
ِ
ِ ِ
ِ
َ ْ ُّ ْ َّ َ ُّ َ ْ
َّ ْ ُّ َ
الفق ْي ُهَ ،
الح َن ِف ُّي ،كان مولده
ِبن عب ِد النو ِر الزو ِاوي ،اَلغ ِرِب ُّي ،النح ِويِ ،
َ
َس َن َة َأ ْرَبع َوس ِت ْي َن َو َخ ْ
س مائ ٍة بظاهر مدينة بجاية حيث كانت تسكن
م
ٍ ِ
ِ
قبيلته.

رحلته العلمية:
اتجه الشيخ إلى علماء عصره ينهل من علمهم ،ومن هؤالء:
القاسم ابن عساكر ،والتاج الكندي ،وأبي موس ى عيس الجزولي،
ً
ومعل ًما قد جمعت
وكانت رحالته العلمية بين دمشق ومصر
متعلما ِ
حوله كثيرين من طالب العلم.
َْ
َّ ْ
ثم ب ْ
َ ْ ُ َّ َّ
مصر ،وتصدر بالجامع الع ِتيق،
أقرأ الشيخ النحو ِب ِدمشق مدة ِ
َ َ ُ
الناس َع ُ
َوحمل َّ
نه ،وخدم في مواضع جليلة ،وكانت ل ُه َحلقة إشغال
ُّ
بالتربة العادلية.
َ
َ َ
ً
َ
محسنا ،قال عنه
اع ًرا
كان الشيخ ِإم ًاما مررزا ِفي ِعلم اللسان ،ش ِ
القاض ي ابن َخلكانُ :ه َو أحد أئمة َعصره في َّ
الن ْحو واللغة ،أقرأ
كثيراَ ،
بدمشق َخ ْل ًقا ً
وص َّنف العديد من اَلؤلفات.
مصنفاته:
ترك ابن معا مجموعة من اَلصنفات منها :األلفية في َّ
الن ْحو،
ِ
ْ
وكتاب الفصول الخمسون في النحو ،وكتاب ال ُع ُقود والقوانين ِفي
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أصول ْابن السراج في َّ
َّ
الن ْحو ،وكتاب حواش على ُ
الن ْحو ،وكتاب شرح
ِ
ْالجمل في َّ
الن ْحو ،وكتاب شرح َأ ْب َيات س َيب َو ْيه (نظم) ،وكتاب َ
ديوان
ٍ
ِ
ِ
ْ
َ
خطبَ ،وله قصيدة في ال َ َ
َّ
الصحاح
قراءات السبع ،ونظم كتاب ِ
ِ
ُّ َ
ُ
ْ
ْ
َ
للجوهري ِفي اللغة؛ َولم يكمل ،ونظم كتاب الجمهرة ِالب ِن دريد ِفي
ُّ
َ
عروضَ ،وله كتاب اَلثلثَ ،وك َ
الل َغة ،ونظم ً
كتابا في ْال ُ
ان يحفظ ش ْي ًئا
ِ
ْ
َ
ً َ
كثيرا؛ فمن جملة محفوظاته كتاب ِص َحاح ال َج ْو َه ِري.
مكانة ألفيته:
معا ،ألنها
تعد (األلفية في علم العربية) من أشهر مؤلفات ابن ٍ
معا الرائد في
أول منظومة نحوية في ألف بيت ،كما يعد ابن
ٍ
استعمال لفظ األلفية في أشعاره ،إذ أطلق هذه التسمية على
منظومته النحوية .وابن معا صاحب الفضل في هذا الشأن ألنه فتح
الباب َلن أتى بعده كابن مالك ،واآلثاري ،والسيوطي.
وفات ـ ــه:
َ
َ
ْ
َ
توفي الشيخ ـ يرحمه هللا ـ ِفي ِذي الق ْع َد ِةَ ،س َنة ث َم ٍان َو ِعش ِرْي َن وست
مائة بمصر.

 55ـ ملك النحاة
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الحسن بن صافي بن عبد هللا بن نزار بن أبى الحسن النحوي
البغدادي ملك النحاة ،فقيه نحوي لغوي ،شاعر ناثر ،حسن الشعر
والرسائل ،عارف بالنحو واللغة ،وله مصنفات في كل فن منها ،وله
مسائل أمالها في علم النحو.
مكانته العلمية:
َ
َبرع ملك النحاة في النحو حتى صار أنحى أهل طبقته ،وكان ف ِه ًما
ً
ً
فصيحا ،له نظم ورصف حسن؛ إال أنه كان عنده ُعجب بنفسه،
ذكيا
و ِتيه بعلمه ،لقب نفسه "ملك النحاة" ،وكان يسخا على من يخاطبه
بغير ذلك ،وكان يقول :هل سيبويه إال من رعيتي وحاشيتي! ولو عاش
ابن جنى لم يسعه إال حمل غاشيتي ،وكان صحيح االعتقاد كريم
النفس.
ً
ومما قيل عنه :أحد الفضالء اَلررزين؛ بل واحدهم فضال،
ً
وماجدهم نبال ،وكبيرهم قد ًرا ،ورحيبهم صد ًرا ،قد غلبت عليه سمة
ملك النحاة ،وشهدت بفضله خالنه والعداة ،سمح البديهة في اَلقاصد
النبيهة ،عزيز النفس كثير األنفة عن اَلطامع الدنية باَلطالب النزيهة،
واَلراتب الوجيهة ،ولقد كانت نجابته للنحاة بضاعة وافية ،وبراعة
يراعته للكفاة كافية ،يأخذ القلم فيمشق الطرس في عرضه ً
نظما
ونكتا ترقصً ،
ونثرا يعجبً ،
يعجزً ،
ونتفا تطرب.
رحلته وتلميذ :
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سافر من بغداد الى خراسان ،وكرمان ،وغزنة ،ودخل إلى ملك
غزنة وأكرمه واحترمه ،ثم قدم حلب ،وأقام بها مدة ،وكان يقرئ بها
األدب باَلسجد الجامع .وقرأ عليه بها أبو اَلكارم محمد بن عبد اَللك
بن أبي جرادة الحلبي ،وأبو طالب الحسين بن محمد بن أسعد بن
الحليم وغيرهما ،وكان بينه وبين أبي الحسين بن منير بها مهاجاة
ومهاترة.
اتصل باَللك العادل أبي القاسم محمود بن زنكي وكان يكرمه
ويحسن إليه ،ثم انتقل إلى دمشق وسكنها إلى أن مات بها ،روى عنه
الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن ،وذكره في تاريخه ،وروى عنه أبو
بكر عبد هللا بن منصور ابن عمران الباقالني الواسطي ،وقرأ عليه علي
بن الحسن بن عنتر اَلعروف بشميم الحلي وسلك طريقته في الترفع
على الناس والتعظم.
مصنفات ـ ــه:
ترك الشيخ مصنفات منها :كتاب الحاوي في النحو (مجلدان)،
وكتاب العمد في النحو (مجلد) وهو كتاب نفيس ،وكتاب اَلنتخب ِفي
َّ
الن ْحو ،وكتاب اَلقتصد في التصريف (مجلد ضخم) ،وكتاب أسلوب
الحق في تعليل القراءات العشر وش يء من الشواذ (مجلدان) ،وكتاب
التذكرة السفرية ،انتهت إلى أربعمائة كراسة ،وكتاب العروض (مختصر
محرر) ،وكتاب في الفقه على مذهب الشافعي سماه "الحاكم"
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(مجلدان) ،وكتاب مختصر في أصول الفقه ،وكتاب مختصر في أصول
الدين ،وكتاب ديوان شعره ،وكتاب اَلقامات.
وفاتـ ــه:
توفى أبو نزار النحوي ـ يرحمه هللا ـ بدمشق يوم الثالثاء من شوال
سنة ثمان وستين وخمسمائة ،ودفن يوم األربعاء تاسعه بمقررة الباب
الصغير.

َ
اصم
 56ـ نصر بن ع ِ
من الرعيل األول الذي قام بالعربية والقراءات ،وهو أول العلماء
في علم النحو ،وإليه يرجع وضع النقا على الحروف في العربية ،إلى
جانب أنه فقيه من فقهاء التابعين ،بل َّ
عد ُه صاحب معجم اَلفسرين
ممن اشتغل بتفسير القرآن ،إنه نصر بن عاصم بن أبى سعيد الليثي
البصري اَلقرئ النحوي.
أول علماء العربية والنحو:
والعالم بها ،وأحد القراء ِفي الطبقة الثانية
كان الليثي فقيه العربية
ِ
ُ
من قراء أهل البصرة ،ش ِهد له بفصاحته وفقههُ ،يقال :أول من وضع
العربية نصر بن عاصم.
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قال بعض الرواة :إن نصر بن عاصم أول من وضع النحو وسببه؛ وهو
أول من أخذه عن أبى األسود الدؤلى ،وفتق فيه القياس ،وكان أنبل
الجماعة الذين أخذوا عن أبى األسود ،فنسب أوله إليه ،وكان من
التابعين ،ويقال :إنه دؤلى ،ويقال إنه ليثى.

مكانته في الرواية:
روى نصر بن عاصم عن كثير من الصحابة ،يقول صاحب تهذيب
الكمالَ :ر َوى َعن :خالد بن خالدُ ،ويقال :سبيع ْبن خالد اليشكري،
َ
وعبد هللا بن فطيمة أحد كتاب اَلصاحفُ ،
وع َمر ابن الخطاب ،وفروة
بن نوفل ،ومالك بن الحويرث الليثي ،واَلستورد َّ
الت ْي ِميَ ،وي ْح َيى ْبن
َي ْع َم َر ،وأبي بكرة الثقفي ،وأبي معاوية الليثي.
أساتذتـ ــه:
َ ََ
ََُ ْ
ْ
ْ
قرأ نصر بن عاصم ال ُق ْرآن على أبي األسود ،وأبو األسود قرأ على
َعلي بن أبي َطالبَ ،و َك َ
ان ُيسند إ َلى َعلي بن أبي َطالب َ ض ي هللا َع ُ
نه ِفي
رِ
ِ َِ
ُْ
َ
ََ َ ْ َ
َ
النحو َعن يحيى
اصم
الق ْرآن والنحو ،وقال ابن سالم أخذ نصر بن ع ِ
َ ُ َ
ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ
عمر َ
بن َي ُ
نه أ ُبو َع ْمرو
ال غيره أخذ ع
دواني َوله كتاب ِفي العربية ،وق
الع
ِ
ْابن العالء َو َّ
الناس.
ِ
تلم ــيذ :
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َ
َ ُ
ممن َر َوى َعنه :بشر بن ُع َبيد أخو عبد الجليل بن ُع َبيد ،وأ ُبو
وع ْمران ابن حدير،
الشعثاء جابر بن زيد ،ووحيد بن هالل العدويِ ،
َُ
َ
وقتادة بن دعامة ،ومالك بن دينار ،وأ ُبو سعد البقال ،وأبو سلمة،
َ ُ
َُُْ ُْ
اللَ ،وق َت َادة ،والزهري ،وعمرو بن دينار.
حوميد بن ِه ٍ
قصته مع نقط املصاحف:
ذكر صاحب وفيان األعيان ،أنه َلا كثر التصحيف وانتشر بالعراق،
فزع الحجاج بن يوسف الثقفي إلى وكتابه وسألهم أن يضعوا لهذه
الحروف اَلشتبهة عالمات ،فيقال :إن نصر بن عاصم قام بذلك فوضع
وأزواجا وخالف بين أماكنها ،فغرر الناس بذلك ً
ً
مانا ال
النقا أفر ًادا
ز
ً
يكتبون إال منقوطا.
وفاتـ ــه:
ْ
َ
ُ
َ
ت ِوفي الشيخ ـ يرحمه هللا ـ سنة تسع َوث َما ِنين ِلل ِه ْج َر ِة.
َْ َ
 57ـ نفط َو ْيــه
َ ُ ْ
الم ال َع َرِب َّي ِة واللغة
اإلمام ،الحافظ ،النحوي ،العالمة ،األخباري ،ع
ْ
ْ
وال َح ِديث ،إ ْب َراهيم بن ُم َح َّمد بن َع َر َفة بن ُس َل ْي َمان بن اَلُ َ
غيرة بن حبيب
ِ ِ
َ
َْ
ُْ
َ َْ
األ ْزدي َ
الو ِاس ِطي أ ُبو عبد هللا اَللقب ب ـ ـ
ْابن اَلهلب بن أبي
صفرة الع ِتكي ِ
َ َ
َ
(ن ْفط َو ْي ِه) ،لشبهه بالنفا لدمامتهَ ،وجعل على ِمثال ِس َيب َو ْي ٍه النتسابه
َ
َ
َّ َ
َ
الن ْحو ِإل ْي ِه ،كان مولده سنة أربع َوأ ْرَبعين َو ِمائ َت ْي ِن من الهجرة.
ِفي
أساتذتـ ــه:
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أخذ الشيخ علومه عن ثعلب واَلررد ،وسكن بغدادَّ ،
وحدث بها
عن :إسحاق بن وهب العالف ،وخلف بن محمد كردوس ،ومحمد بن
عبد اَللك الدقيقي الواسطيين ،وشعيب بن أيوب الصريفيني ،وعباس
بن محمد الدروي ،وعبد هللا بن محمد بن شاكر ،وأحمد بن عبد
الجبار العطاردي ،وعبد الكريم بن الهيثم العاقولي ،وغيرهم.
تلم ــيذ :
ممن روى عنه :أبو بكر محمد بن عبد هللا الشافعي ،وأبو طاهر بن
أبي هاشم اَلقرئ ،وأبو عمر بن حيويه ،وأحمد بن إبراهيم بن شاذان،
وأبوعبيد هللا اَلرزباني ،واَلعافى بن زكريا.

مكانته العلم ــية:
َ
ْ َْ
ً
َ ً
َك َ
يرويهَ ،حا ِفظا
ص ِادقا ِف َيما
ان َز ِاهر األخالق ،حسن اَلجالسة،
ِ
ْ
ُ ْ ً ْ
ْ
َّ
َ
ْ
ندا لل َح ِديث،
ِلل ُق ْر ِآن ،ف ِق ًيها على َمذ َهب َد ُاود الظ ِاه ِري َرأ ًسا ِف ِيه؛ مس
َحاف ًظا للسير َو َأ َّيام َّ
الناس والتواريخ والوفياتَ ،ذا ُم ُر َ
وءة وظرف ،جلس
ِ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
لإلقراء أكثر من خمسين سنة ،وكان يبت ِدئ ِفي مج ِلسه ِبالق ْر ِآن على
ْ ُ
ثم يقرئ ْالكتبَ ،و َك َ
ر َو َاية َعاصمَّ ،
ان َي ُقولَ :سا ِئر ال ُعلوم ِإذا متُ ،ه َنا
ِ
ِ
ْ َ
ْ َ َ
َ
َ
َ
من يقوم َبها ،وأما الشعر ،ف ِإذا مت مات على الح ِقيقة.
وكان ـ حمه هللا ـ ً
متقنا في العلوم ،وكان ينكر االشتقاق في كالم
ر
العرب ويحيله ،وله في ذلك مصنف ،وكل حجة فيه مدخولة ،وكان أبو
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بكر بن السراج في طرف آخر في هذا النوع ،يتهافت في االشتقاق وإثباته
ً
تهافتا يخرجه عن حد الحقيقة اَلاشية على أصول من
واستعماله
ً
تقدم .قال الزبيدى :كان نفطويه ً
أديبا مفتنا في األدب ،حافظا لنقائض
جرير والفرزدق وشعر ذى الرمة وغيرهم من الشعراء.

مصنفاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه:
ْ
ُ
ْ
ترك الشيخ عدة مصنفات منها :كتاب ِإع َراب الق ْرآن ،وكتاب
ْ
اَلصادر ،وكتاب أمثال ال ُق ْرآن ،وكتاب القوافي ،وكتاب التاريخ ،وكتاب
االقتضابات ،وكتاب غريب القرآن ،وكتاب اَلقنع في النحو ،وكتاب
االستيفاء في الشروط ،وكتاب األمثال ،وكتاب الشهادات ،وكتاب يبطل
االشتقاق ،وكتاب الرد على من قال بخلق القرآن ،وكتاب الرد على
اَلفضل في نقضه على الخليل.
وفاتـ ــه:
َ ْ ْ َْ
ََ
َ
َ
توفي ـ يرحمه هللا ـ يوم األربعاء ثا ِني عشر ربيع األول سنة ثالث
ْ
َوعشرين وثالثمائة ،ودفن من يومه بباب الكوفة مع صالة العصر.
َ
 58ـ ابن ِهشام
هو اإلمام الذي فاق أقرانه ،وشأى من تقدمه ،وأعيا من بعده،
َ
ْ َ َ َْ ْ
َْ
المة اَلش ُهور ،أ ُبو ُم َح َّمد ،عبد هللا بن
اضل ،الع
إمام نحاة عصره ،الف ِ
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َّ
وسف بن َأ ْحمد بن عبد هللا بن ه َشام ْاأل ْن َ
ُي ُ
ص ِاري الش ْيخ جمال الدين
ِ
َ
ْال َح ْن َبلي .كان مولده في القاه ــرة في ذي ْال َ
قعدة سنة ث َمان َو َس ْبعمائة.
ِ ِ
ِ
رحلته العلم ــية:
كثيرا من شيوخ عصره ،منهمَ :
لز َم الشيخ في رحالت الطلب ً
الشهاب
ِ
َّ
َ
َ
ْ
َّ
عبد الل ِطيف بن اَلرحل ،وتال على ابن السراج ،وسمع على أبي حيان
ديوان ُ َه ْير بن أبي سلمىَ ،ولم يال مه َ َوال َق َ َرأ َع َل ْيهَ ،وحضر دروس َّ
التاج
ز
َ ز
ِ
َْ
َ َ
ْ َ َ َّ
َّ ْ َ
اإلشا َرة ل ُه ِإال الورقة األ ِخ َيرة،
التاج الف ِاك َها ِني شرح
الترريزيَ ،وق َرأ على
ِ
َ
ْ
َّ
ُ َْ
َّ
خرقي ِفي دون أ ْرَب َعة
وتفقه للشا ِف ِعي ثم تحنبل ،فحفظ مختصر ال ِ
ْ
أشهر؛ َو َذ ِل َك قبل َموته ب ْ
خمس ِس ِنين ،وأتقن ال َع َر َّبية ففاق األقران بل
ِ
ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
الش ُيوخ ،وحدث َعن ْابن جماعة بالشاطبية ،وتخرج ِب ِه جماعة من
َ
أهل مصر َوغيرهم.
مكانت ــه العلمية:
َ
َ
ذاعت شهرة ابن هشام في َح َياته ،فأ ْقبل َّ
الناس َعل ْي ِه ،وتصدر لنفع
ِ
َْ
الطالبينَ ،وانف َر َد بالفوائد الغريبة واَلباحث الدقيقة واالستدراكات
الت ْحقيق البارع واالطالع اَلفرط واالقتدار على َّ
َ َّ
الت َ
ص ُّرف ِفي
العجيبة و ِ
ْال َك َالم ،واَللكة َّالتي َك َ
ان َيت َم َّكن من ال َّت ْعبير َبها َعن َم ْق ُ
صوده ِب َما ُي ِريد،
ِ
ِ
ْ
ً َ َ َّ َ ُ َ ْ
ُ
ً
مسهبا وموجزا ،مع التواضع والرر والشفقة ودماثة الخلق ورقة القلب.
وقد اشتغل بالتدريس في القبة اَلنصورية واَلدرسة الحنبلية،
واشتهر بين العلماء حتى قورن بسيبويه .قال ابن حجر العسقالني:
أتقن العربية ففاق األقران بل الشيوخ ،وتخرج به جماعة من أهل
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مصر وغيرهم .وقال عنه ابن خلدون :ما زلنا ونحن باَلغرب نسمع أنه
ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه ،وقال
ً َّ
جم يشهد بعلو قدره في صناعة النحو:
علم ٍ
أيضا :إن ابن هشام على ٍ
وكان ينحو في طريقته منحى أهل اَلوصل الذين اقتفوا أثر ابن جني،
واتبعوا مصطلح تعاليمه ،فأتى من ذلك بش يء عجيب يدل على قوة
ملكته واطالعه.
اقتدى الشيخ بابن جني وامتاز باالبتكار في منهجه ،والتيسير في
ُْ َ َ
طريقة عرضه ،واالنفراد ببعض آ ائهَ ،و َك َ
ان كثير اَلخالفة ألبي َح َّيان،
ر
َشديد االنحراف َع ُ
نه.
ِ
مصنفات ـ ــه:
صنف الشيخ ـ يرحمه هللا ـ في فنون لغوية شتى تشهد
بعلو مرتبته في اإلبداعات اللغوية منها على سبيل اَلثال ال الحصر:
ُمغني اللبيب َعن كتب األعا يبَّ ،
الت ْو ِضيح على األلفية (مجلد) ،رفع
ر
ِ
َ
ْ َُ
َّ
ْ َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
الخصاصة عن قراء الخالصة(أربع مجلدات) ،عمدة الط ِالب ِفي تح ِقيق
الت ْحصيل َو َّ
تصريف ْابن ْال َحاجب(مجلدان)َّ ،
الت ْف ِصيل لكتاب التذييل
ِ
ِ
َّ
والتكميل(عدة مجلدات) ،شرح التسهيل(مسودة) ،شرح الشواهد
ُْ
ُْ
َّ
ُّ ْ
ُّ ْ
ََْ
الصغ َرى ،شذور الذ َهب ،قطر
اعد الك ْر َرى،
الك ْر َرى،
الصغ َرى ،القو ِ
الندى وبل الصدىْ ،ال َجامع ْال َكبيرْ ،ال َجامع َّ
الص ِغير ،شرح اللمحة ألبي
ِ
ِ
ِ
ْ
َّ ْ َ َ
َ
ً
َ
َ
ْ
َح َّيان ،شرح َبان ْت سعاد ،شرح الرردة ،التذ ِكرة؛ خمسة عشر مجلدا،
ْاَل َسائل السفرية في َّ
الن ْحو؛ و التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل
ِ
ِ
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(كبير) ،وأوضح اَلسالك إلى ألفية ابن مالك ،ونزهة الطرف في علم
الصرف ،وموقد األذهان.
وفات ـ ـ ـ ـ ـ ــه:
َ
ْ
ْ
َ
توفي ـ يرحمه هللا ـ في القاهرة ل ْيلة ال ُج ُم َعة َخامس ذي ال َ
قعدة سنة
ِ ِ
ِإ ْح َدى َو ِس ِت َين َو َس ْبعمائة.
َْ
اح ِدي
 59ـ الو ِ
َ
ْ
ْ َّ ُ
اإل َم ُام ال َعال َمة ،اَلفسر ،النحوي ،اللغوي ،األستاذ العالي أ ُبو
ِ
ْال َح َسن َعل ُّي ْب ُن َأ ْح َم َد ْبن ُم َح َّمد ْبن َعلي ْال َواحد ُّيَّ ،
الن ْي َس ُ
ور ُّي،
اب
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ٍ
ِ
ُ
ْ
َ
ُ
َّ
َ
ْ
َّ
َّ
الشافع ُّيَ ،
صاح ُب "التفسير"َ ،وإ َم ُام ُعل َم ِاء التأويل ،أ ْستاذ َع ْ
ص ِر ِه،
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
ُْ
َو َواحد دهره؛ ْأنفق شبابه في َّ
األ ُ
صول على األ ِئ َّمة،
الت ْح ِصيل؛ فأتقن
ِ
ِ
َ
َ َْ ْ
َوطاف على أعالم األمة؛ وكانت له معرفة بفنون من العلم ،وقد سار
الناس إلى علمه ،واستفادوا من فوائده.
أساتذتـ ــه:
ترجم الشيخ لرحلته مع أساتذته في مقدمة كتابه "البسيا"
َ
َ
قائال :فأما اللغة فقد در ْس ُتها على أ ِبي الفضل أ ْح َمد ْبن ُم َح َّمد ْبن
الع ُروض ي ،وكان قد َ
يوسف َ
خنق التسعين ِفي خدمة األدب ،وروي عن
َأبي َم ْن ُ
صور األزهري وكتاب "التهذيب" ،وأدرك العامري وجماعة ،وسمع
َ َِ ْ
ُ
َ
َّ
أبا العباس األصم ،وله مصنفات كبار ،وقد الزمته ِسنين.
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َ
ُ
وأخذت التفسير عن الثعلبي ،والنحو عن أ ِبي الحسن علي ْبن
َ
ُم َح َّمد ْبن ِإ ْب َر ِاهيم الضرير ،وكان من أبرع أ ْهل زمانه ِفي لطائف النحو
ُْ
وغوامضه ،عل ُ
قت َع ْن ُه ً
قريبا من مائة جزء ِفي اَلسائل اَلش ِكلة،
وسمعت منه أكثر مصنفاته.
تلميـ ــذ :
َ
َ
ْ
َ
من تالميذه الذين َح َّدثوا َع ْن ُه :أ ْح َم ُد ْب ُن ُع َم َر األ ْر ِغ َيا ِن ُّيَ ،و َع ْب ُد
ْ
َ َ َْ
ْ ُ
ْ ُ
ال َج َّب ِار ْب ُن ُم َح َّم ٍد الخ َو ِار ُّيَ ،وطا ِئفة أك َر ُر ُه ْم الخ َو ِار ُّي.
مكانته العلم ــية:
َّ
َّ
ً
محترما،
تصدر الواحدي لإلفادة والتدريس مدة ،وكان معظ ًما
َ َْ َ َ َ
ان فيه من إزرائه على ا ْ َألئ َّمة ْاَلُ َت َقدمينَ ،
الل َسان فيهم
بسا
و
ِ
ِ
لوال ما ك ِ ِ
ِ
َ
ِب َما ال َي ِليق .قال عنه "الباخرزي" في دمية القصر :مشتغل بما يعنيه
وإن كان استهدافه للمختلفة إليه يعنيه ،وقد خبا ما عند أئمة األدب
من أصول كالم العرب خبا عصا الراعي فروع الغرب ،وألقى الدالء
في بحارهم حتى نزفها ،ومد البنان إلى ثمارهم إلى أن قطفها .وله في علم
القرآن ،وشرح غوامض األشعار تصنيفات بيديه .وقلما يعرض على
الرواة ما يصوغه من نسمات األشعار ،ويبدي ما يفتح كمامها عن
النوار.
مصنفاتـ ـ ـ ـ ـ ــه:
َّ
اَلصنفات العلمية أثرى بها اَلكتبة
ترك الواحدي مجموعة من
العربية اإلسالمية ،منها :التفاسير الثالثة" :البسيا" ،و"الوسيا"،
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ُ
و"الوجيز" ،وبهذه األسماء سمي الغزالي ك ُت َبه الثالثة ِفي الفقه ،قال
صاحب "إنباه الرواة" عن تفسير "البسيا" :ومن رآه َع ِل َم مقدار ما
عنده من علم العربية ،فقد أكثر فيه من اإلعراب والشواهد واللغة،
وكتاب "أسباب النزول" ،و"التحبير في شرح أسماء هللا الحسنى"،
َ
ً
أيضا كتاب "الدعوات" ،و"اَلغازي"،
ديوان اَلتنبي" ،وله
و"شرح
و"اإلعراب في علم اإلعراب" ،و"تفسير َّ
الن ِبي صلى هللا عليه وسلم"،
ِ
و"نفي التحريف عن القرآن الشريف".
وفات ـ ـ ــه:
َ
توفي الواحدي ـ يرحمه هللا ـ في جمادي اآلخرة سنة ث َمان َو ِس ِت َين
ََ َْ َ
عمائة.
وأرب ِ

َ ُ
الو ِجـ ـية
 60ـ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
َ َّ َ ُ َ ْ
الد ْينَ ،أ ُبو َبكر اَل َبا َرك بن اَل َبا َِ
ابن أ ِبي األزه ِر
ك
ر
ٍ
ِ
العالمة َ ،و ِجيه ِ ِ
الواسط ُّي ،ا َّلن ْحو ُّيَّ ،
الس َع َادات َ
َس ِع ْي ِد بن أبي َّ
الض ِرْير .كان َم ْوِل ُد ُه ِفي
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َِ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
َ
َُ َ
ْ
اآلخر ِة ،سنة أرب ٍع وثال ِثين من الهجرة.
جمادى ِ
أساتذتـ ـ ــه:
َ
َ
َ
ْ
َ
حفظ الوجيه ُ
الق ْرآنَ ،وتال بالر َو َايات َعلى َج َم َ
اعة .وقد ق ِد َم َبغ َد َاد
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ ً َ
َ َ
شابا ،ف َس ِم َع ِم ْن :أ ِبي ُز ْر َعة اَل ْق ِد ِس يَ ،و َي ْح َيى بن ث ِاب ٍتَ ،وأ ِبي ُم َح َّم ٍد ْاب ِن
- 175 -

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

صَفَحاتٌ يف سِ َيرِ اللُّ َغوِيِنيَ وال ُنحَاةِ ………..د .مصطفى أمحد قنرب
ََ َ
َ
الخ َّشابَ ،ولزمه في َ
األدب َع َلى َأبي َسع ْي ٍد َن ْ
صر بن ُم َح َّم ٍد
الع َرِب َّية .وقرأ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ َ
َ َ
اَلُ َؤدبَ .و َ َ ُ َ ً ْ ُ ُ
َّ ْ َ ُّ َ َ
ات
قرأ ج ْملة ِمن كتب النحو واللغة والشعر على أ ِبي الر َرك ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َّ
ْ
األ ْن َباري من حفظهَ .وكان َي ْحفظ في كل َي ْوم ك َّر ً
اسا ِفي الن ْح ِو َو َيفهمه
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ُُْ َْ َ
ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ
َ
َ
َ
َو ُيطارح ِفي ِه ،حتى برع ،وكان يتردد ِإلى من ِازل الصدور ِإلقراء األدب.
مكانته العلم ــية:
َ َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َك َ
ان الشيخ ش ِديد الذكاء ،ثاقب الفهم ،ك ِث ْير اَل ْح ُف ْوظََ ،يتكلم
َّ َ َ
َ َ
الفار َّ َ
َ َ َ
الح َبش َّية َو َّ
الهندية َوالز َّ
نجية
الروم َّية واأل ْرم ِن َّية و ِ
سية و ِ
ِبالتركية و ِ
َ
ُ
َ
َ َ َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ً
ضطلعا بعل ْوم ك ِثي َرة مثل:
الل َسانُ ،م
بكالم فصيح ِعند أهل ذ ِلك ِ
َّ ْ َ ُّ
معاني الشعرَ ،و َّ
َ
الل َغةَ ،
َ َ
الت ْف ِس ْير،
الت
و
النحو ،و
صريف ،والعروض ،و ِ
ِ
ََ
ُّ ُ ْ َ ُ ُْ
ْ
َ
ََ ْ
الطب َوعلم النجوم وعلوم األوا ِئل.
الفقه و ِ
ويع ِرف ِ
َّ َ
َ
ْ َ
كما كان ُم َت َواض ًعاَ ،دي ًناَ ،
الص َدقة ،متفق ًدا ِلل ُفق َراء
ص ِال ًحا ،ك ِث ْير
ِ
ِ
َ َ َّ َ َ َّ ً َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َّ َ َ ًّ َ ْ ُ ُ
َوالط َلبة .وقد تفقه أوال أل ِبي ح ِنيفة ،ثم تحول شا ِف ِعيا بعد عل ِو سنه،
الن ْحو بالن َظام َّية ،إ َلى َأ ْن َم َ
َو َو ل َي تدريس َّ
ات.
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ملح ـ ــة:
التزم الوجيه سماحة األخالق وسعة الصدر فكان ال يغضب من
أحد قا َح ْر َدان ،وشاع ذلك عنه وبلغ ذلك بعض
ش يء ،ولم ُي َر من ٍ
فقيل له :ليس له من يغضبه ،وخاطروه على أن يغضبه.
الخلفاءِ ،
فجاءه فسلم عليه ثم سأله عن مسألة نحوية ،فأجابه الشيخ بأحسن
جواب ودله على محجة الصواب ،فقال له :أخطأت ،فأعاد الشيخ
الجواب بألطف من ذلك الخطاب وسهل طريقته وبين له حقيقته،
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فقال له :أخطأت أيها الشيخ ،والعجب ممن يزعم أنك تعرف النحو
ويهتدى بك في العلوم ،وهذا مبلغ معرفتك ،فالطفه ،وقال له :يا بني
لعلك لم تفهم الجواب ،وإن أحببت أن أعيد القول عليك ْ
بأب َين من
األول فعلت ،قال له :كذبت لقد فهمت ما قلت ،ولكن لجهلك تحسب
أنني لم أفهم ،فقال له الشيخ وهو يضحك :قد عرفت مرادك ،ووقفت
َ
ُ ْ َ
فلست
فأد ما بايعت عليه
على مقصودك ،وما أراك إال وقد غ ِلبتِ ،
بالذي تغضبني ً
أبدا ،وبعد يا بني فقد قيل إن بقة جلست على ظهر
ِفيل ،فلما أرادت أن تطير قالت له :استمسك فإني أريد الطيران ،فقال
لها الفيل :وهللا يا هذه ما أحسست بك َلا جلست؛ فكيف أستمسك
إذا أنت طرت؟!
وفات ـ ـ ـ ــه:
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ
َ
توفي ـ ـ يرحمه هللا ـ ـ ِفي شعبان سنة اثنتي عشرة و ِست مائ ٍة من الهجــرة.
 61ـ ابن يعيش
قد َم
أمام من كبار أئمة العربية ،ماهر في النحو والتصنيفِ ،
َ
بحلب لإلقراء ً
مانا ،وطال ُ
عمره،
دمشق ،وجالس الكندي ،وتصدر
ز
ُ
َ
وشاع ُ
وغالب فضالء حلب تالمذته .إنه يعيش ْبن َع ِلي ْبن يعيش
ذكره،
َ
ْبن أ ِبي السرايا ُم َح َّمد ْبن َع ِلي ْبن اَلفضل ْبن َع ْبد الكريم ْبن ُم َح َّمد ْبن
َّ
يحيى ْبن حيان ابن القاض ي ب ْشر ْبن حيان َ
األسدي ،العالمة موفق
ِ
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الدين َأ ُبو البقاء اَلَ ْوصلي األصل ،الحلبيَّ ،
الن ْحويُ ،وِل َد بحلب في سنة
ِ
ثالث وخمسين وخمسمائة ِفي رمضان.
رحلته العلمية:
ً
قاصدا بغداد ليحضر مجلس
رحل الشيخ من حلب في صدر عمره
أبي الرركات عبد الرحمن بن َّ
محمد ،اَلعروف بابن األنباري ،ومجالس
غيره من علماء بغداد آنذاك ،فلما وصل إلى اَلوصل ،بلغه خرر وفاته،
فأقام باَلوصل مدة مديدة يدرس الحديث ،ثم عاد إلى حلب ،ووقف
حياته على التدريس ،فانتفع به خلق كثير من أهل حلب وغيرها ،حتى
إن الرؤساء الذين كانوا بحلب ذلك الزمان كانوا تالمذته.
أساتذت ـ ـه:
سمع الشيخ من القاض ي أبي َس ْعد بن أبي عصرون ،ويحيى
َ ْ
َّ
َّ َ
الثقفيَ ،وأ ِبي ال َح َسن أحمد ْبن ُم َح َّمد ابن الط َر ُسوس ي ،ورحل فسمع
َ
َ
باَلوصل من الخطيب أ ِبي الفضل الطوس ي وغير ذ ِل َك ،وأخذ النحو َعن
ََ
َ
َ
َ
َْ
فجال َ
س
دمشق
وقدم
أ ِبي السخاء الحلبي ،وأ ِبي الع َّباس اَلغربيِ ،
ََ
الك ْندي ،وذكر ابن خلكانَ :أ َّن ُ
ست وبعض سنة ْ
ْ
سب ٍع
نة
س
ه
ي
ل
ع
أ
ر
ق
ه
ٍ
ِ
ِ
ُّ
َ
وعشرين معظم "اللمع" البن جني.
تلم ـيذ :
ْ ُ َ ْ َ ُْ َ ْ ُ
كان ممن َر َووا َع ْن ُهَّ :
الد ْي ِن،
الص ِاح ُب ابن الع ِدي ِم ،وابنه مجد ِ
َ
َّ
َ
ُ ُ َ
َو ْاب ُن َهاملَ ،و َأ ُبو َ
الع َّ
الع َن ِيق ِةَ ،وأ ُبو
اس ْاب ُن الظ ِاه ِريَ ،و َع ْب ُد اَل ِل ِك بن
ب
ِ
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الد ْشتيَ ،وإ ْس َح ُ
اق َّ
بن ُم َح َّمد َّ
َب ْكر َأ ْح َم ُد ُ
الن َحاس َو َأ ُخ ْو ُه َ
ُ
َ
الد ْي ِن،
اء
ه
ب
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ ُ ْ ُ َ َ ُّ َ َ
آخ ُر ْونَ.
وسنقر القضا ِئي ،و
مكانته العلمية:
َ َ َ
َب َر َع الشيخ في َّ
ص َّنف التصانيف وبعد صيته،
الن ْح ِو والتصريف ،و
ِ
الباع في َّ
وتخرج به أئمة ،وكان َطو ْي َل َ
الن ْقلِ ،ث َق ًة َع َّال َم ًة َكي ًساَ ،طيبَ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ َ َّ
َ
الناد َرة ،ظريف الشمائل ،خفيف الروح ،طيب اَلزاحَ ،معَ
اَلز ِاح ،حلو ِ ِ
سكينة و َر َزانة ،وله نوادر كثيرة ،وكان طويل الروح على اَلبتدئ
ٍ
واَلنتهي ،حسن التفهيم ،وعامة فضالء حلب تالمذته؛ ألنه أقرأ
ً
العربية والتصريف مدة طويلة.
ومما قاله القفطي عنه في (إنباه الرواة على أنباه النحاة) :لو
أنصفته ما أجريته في حلبة النحاة ،ولوال أن النحو قنطرة اآلداب،
لنزهته عن مشاركة من قصده ونحاه ،فإنني إن وصفته بالنحو فهو
أديب ،أو بالبالغة فهو خطيب ،أو بالعدالة فهو أبو ذرها ،أو باَلعاني
فهو مكنون درها ،أو بجميع الفضائل وجمعها فهو حالب درها ،إمام
إذا قاس قطع ،وإذا تربع ربع األدب برع ،وإن سئل بين اَلشكل ،وإن
استفسر فصل اَلجمل ،تصدر في زاوية أبى على (أبو علي الفارس ي)،
وجلى للطلبة غامض كالمه وما تعبير كل متصدر جلى ،حملته على
إدراكه العلوم نفسه األبية؛ ألنه سلك طريق الصفوة واألصفياء.
مصنفات ـ ـه:
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من مصنفاته التي أوردتها اَلصادر :شرح " اَلفصل "
للزمخشري ،وشرح " تصريف اَللوكي " البن جني ،وأجوبة على مسائل
نحوية" ألبي نصر الدمشقي ،و "تفسير اَلنتهى من بيان إعراب القرآن"،
و"كتاب في القراءات ".
وفات ـ ـ ـه:
ُ
ت ُوفي الشيخ ِفي الخامس والعشرين من جمادى األولى بحلب سنة
ثالث وأربعين وستمائة ،وقد عمر التسعين رحمه هللا تعالى.
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أهم املصادر واملراجع
 1ـ د .أحمد الحوفي :الزمخشري ،دار الفكر العربي ،ط ،1القاهرة
(1966م).
 2ـ د .أحمد مطلوب :عبد القاهر الجرجاني بالغته ونقده ،وكالة
اَلطبوعات ،الكويت (1393ه ـ1973م).
 3ـ الباخرزي (علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي ،أبو
الحسن ،ت 467هـ) :دمية القصر وعصرة أهل العصر ،دار الجيل،
بيروت ،ط1414( 1هـ).
 4ـ ابن تغري بردي (يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري
الحنفي ،أبو اَلحاسن ،جمال الدين ت 874هـ) :النجوم الزاهرة في
ملوك مصر والقاهرة ،دار الكتب اَلصرية.
 5ـ التنوخي (أبو اَلحاسن اَلفضل بن محمد بن مسعر اَلعري ،ت
442هـ):تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم،
تحقيق :الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ،هجر للطباعة والنشر
والتوزيع واإلعالن ،القاهرة ،ط1412( 2هـ ـ 1992م).
 6ـ ابن الجزري (شمس الدين أبو الخير ابن الجزري ،محمد بن محمد
بن يوسف ،ت 833هـ) :غاية النهاية في طبقات القراء ،مكتبة ابن
تيمية ،عني بنشره ألول مرة عام 1351هـ ج .برجستراسر.
 7ـ ابن حجر العسقالني (أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد
بن حجر العسقالني ،ت 852هـ) :لسان اَليزان ،تحقيق :دائرة اَلعارف
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8

9

10
11

12
13
14

النظامية في الهند ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت ،ط1390(2هـ
1971/م).
ـ الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن
مهدي الخطيب البغدادي ،ت 463هـ) :تاريخ بغداد ،تحقيق :الدكتور
بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1422(1هـ 2002 -
م).
ـ ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن
أبي بكر ابن خلكان الررمكي اإلربلي ،ت 681هـ) :وفيات األعيان وأنباء
أبناء الزمان ،دار صادر ،بيروت ،ط.)1994( 1
ـ الداودي (محمد بن علي بن أحمد ،شمس الدين الداوودي اَلالكي،
ت 945هـ) :طبقات اَلفسرين ،دار الكتب العلمية ،بيروت (د.ت).
ـ الذهبي (شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن
َ
ق ْايماز ،ت 748هـ) :تاريخ اإلسالم َو َوفيات اَلشاهير َواألعالم ،تحقيق:
الدكتور بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،ط2003( 1م).
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ :سير أعالم النبالء ،دار الحديث ،القاهرة (1427هـ2006-م)
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ :معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،دار الكتب
العلمية ،ط1417( 1هـ ـ ـ 1997م).
ـ الزبيدي (محمد بن الحسن بن عبيد هللا بن مذحج الزبيدي األندلس ي
اإلشبيلي ،أبو بكر ،ت379 .هـ) :طبقات النحويين واللغويين ،تحقيق:
محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار اَلعارف ،ط( 2د.ت).
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15
16

17

18

19

ـ الزركلي :األعالم ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط(15مايو 2002م).
ـ الزمخشري (محمود بن عمر أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي
الحنفي ،ت 538ه) :ديوان جار هللا الزمخشري ،شرح :فاطمة يوسف
الخيمي ،دار صادر ،بيروت ط1429(1هـ ـ 2008م).
ـ السبكي (تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (اَلتوفى:
771هـ) :طبقات الشافعية الكررى ،اَلحقق :د .محمود محمد الطناحي،
ود .عبد الفتاح محمد الحلو ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة،
ط1413(2هـ).
َّ َّ
َّ َّ
السالر الشافعي (عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم ،ابن السالر
ـ ابن
الشافعي ،ت782.هـ) :طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم،
تحقيق :أحمد محمد عزوز ،اَلكتبة العصرية ،صيدا ـ بيروت،
ط 1423(1هـ ـ ـ  2003م).
ـ السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي ،ت
911هـ) :بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،تحقيق :محمد أبو
الفضل إبراهيم ،اَلكتبة العصرية ،لبنان (د.ت).
 20ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ :حسن اَلحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ،تحقيق :محمد
أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية ـ عيس ى البابي
الحلبي وشركاه ،مصر ،ط 1387( 1هـ  1967 -م).
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 21ـ الشوكاني (محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني،
ت1250هـ) :البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،دار اَلعرفة،
بيروت.
 22ـ الصفدي (صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي ،ت
764هـ) :الوافي بالوفيات ،أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء
التراث ،بيروت (1420ه ـ ـ ـ ـ 2000م).
 23ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ :نكث الهميان في نكت العميان ،علق عليه ووضع حواشيه:
مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط 1428(1هـ -
 2007م).
 24ـ طاش كررى زاد (أحمد بن مصطفى) :مفتاح السعادة ومصباح
السيادة في موضوعات العلوم ،دار الكتب العلمية بيروت ،ط1
(1405ه ـ ـ1985م).
َ
َ
السلفي أحمد بن محمد بن
السلفي (صدر الدين ،أبو طاهر ِ
 25ـ أبو طاهر ِ
ََ
أحمد بن محمد بن إبراهيم ِسلفه األصبهاني ،ت 576هـ) :الوجيز في
ذكر اَلجاز واَلجيز ،تحقيق :محمد خير البقاعي ،دار الغرب اإلسالمي،
بيروت ،ط1411(1ه).
 26ـ د .طاهر سليمان حمودة :جالل الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره
وجهوده في الدرس اللغوي ،اَلكتب اإلسالمي ،بيروت ،ط 1410(1هـ -
1989م).
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27

28

29

30

31

ـ عادل نويهض :معجم اَلفسرين من صدر اإلسالم وحتى العصر
َّ
الحاضر :قدم لهُ :مفتي الجمهورية اللبنانية :الش ْيخ حسن خالد،
مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر ،بيروت،
ط1409(3ه ـ ـ .)1988
ـ عبد الحي الكتاني :فهرس الفهارس واألثبات ومعجم اَلعاجم
واَلشيخات واَلسلسالت ،تحقيق :إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي،
بيروت ،ط 1982(2م).
ـ عبد الرحمن األنباري (عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصاري،
أبو الرركات ،كمال الدين األنباري ،ت 577هـ) :نزهة األلباء في طبقات
األدباء ،تحقيق :إبراهيم السامرائي ،مكتبة اَلنار ،الزرقاء ـ ـ األردن ،ط3
( 1405هـ ـ ـ 1985م).
ابن عبد اَللك اَلراكش ي )أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد اَللك
األنصاري األوس ي اَلراكش ي ،ت  703هـ) :الذيل والتكملة لكتابي
اَلوصول والصلة ،حققه وعلق عليه :الدكتور إحسان عباس ،الدكتور
محمد بن شريفة ،الدكتور بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي،
تونس ،ط2012(1م).
العكري (عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد َ
ـ َ
العكري الحنبلي،
أبو الفالح ،ت 108هـ) :شذرات الذهب في أخبار من ذهب اَلؤلف،
حققه :محمود األرناؤوط خرج أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط ،دار ابن
كثير ،دمشق ـ بيروت ،ط 1406( 1هـ ـ 1986م).
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32
33

34

35

36

37

ـ عمر كحالة :معجم اَلؤلفين ،مكتبة اَلثنى ـ دار إحياء التراث العربي،
بيروت (د.ت).
ـ الغزي (شمس الدين أبو اَلعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي ،ت
1167هـ) :ديوان اإلسالم ،تحقيق :سيد كسروي حسن ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط1411( 1هـ ـ 1990م).
ـ الغزي (نجم الدين محمد بن محمد الغزي ،ت 1061هـ) :الكواكب
السائرة بأعيان اَلئة العاشرة ،تحقيق :خليل اَلنصور ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط1418(1هـ ـ1997م)
ـ الفيروزأبادى (مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزأبادى،
ت 817هـ) :البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ،دار سعد الدين
للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1421(1ه ـ ـ2000م).
الق َّنوجي (أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف
ـ ِ
هللا الحسيني البخاري ،ت 1307هـ) :أبجد العلوم ،دار ابن حزم ،ط1
(1423هـ2002 -م).
ـ القفطي (جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي ،ت
646هـ) :إنباه الرواة على أنباه النحاة ،تحقيق محمد أبو الفضل
إبراهيم ،دار الفكر العربي ـ القاهرة ،ومؤسسة الكتب الثقافية ـ
بيروت ،ط 1406(1هـ ـ ـ 1982م).
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38

39

40
41
42

43
44

ُ ُ
ُ ُ
ـ ابن قطلوبغا (أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا
السودوني الجمالي الحنفي ،ب 879هـ) :تاج التراجم ،تحقيق :محمد
خير رمضان يوسف ،دار القلم ،دمشق ،ط1413(1هـ ـ 1992م).
ـ ابن مالك (محمد بن عبد هللا ،ابن مالك الطائي الجياني ،أبو عبد
هللا ،جمال الدين ،ت 672هــ) :إكمال اإلعالم بتثليث الكالم ،تحقيق
سعد الغامدي ،مكتبة اَلدني ،ط1404(1ه ـ 1984م)
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ :تسهيل الفوائد وتكميل اَلقاصد ،تحقيق :محمد كامل بركات،
دار الكتاب العربي (.)1967
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ :شرح الكافية الشافية ،تحقيق :د .عبد اَلنعم أحمد هريدي،
دار اَلأمون للتراث ،ط1402(1هـ1982 /م).
ـ اَلحبي (محمد أمين بن فضل هللا بن محب الدين بن محمد اَلحبي
الحموي األصل الدمشقي ،ت 1111هـ) :خالصة األثر في أعيان القرن
الحادي عشر ،دار صادر ،بيروت.
ـ د .مصطفى الصاوي الجويني :منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان
إعجازه ،دار اَلعارف ،القاهرة ،ط1968(2م).
ـ أبو الوفاء القرش ي (محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد بن
محمد بن نصر هللا القرش ي ،الحنفي ،ت775 .هـ) :الجواهر اَلضية في
طبقات الحنفية ،تحقيق :عبد الفتاح محمد الحلو ،هجر للطباعة
والنشر والتوزيع واإلعالن ،القاهرة ،ط1423(2ه ـ ـ 1993م).
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45

46
47

48

َ
(ش ْرح ُع َ
لج َمال َّ
الحافظ َو ُعدة الالفظ) َ
مدة َ
الد ِين
ـ هند إبراهيم ناجي:
ِ
ِ ِ
ِ
ُم َّ
مالك النحوي ،دراسة وتحليل ،متطلب ماجستير في اللغة
حم ٍد ِبن ِ
العربية وآدابها ،كلية التربية في جامعة ديالى /العراق (رجب 1426هـ ـ
آب 2005م).
ـ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية :اَلوسوعة الفقهية الكويتية ،دار
السالسل ،الكويت ( 1404ـ1427ه).
ـ اليافعي (أبو محمد عبد هللا بن أسعد بن علي بن سليمان) :مرآة
الجنان وعررة اليقظان في معرفة حوادث الزمان ،دار الكتاب اإلسالمي،
القاهرة (1413هـ ـ 1993م).
ـ ياقوت الحموي (شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي
الحموي ،ت626هـ) :معجم األدباء ـ إرشاد األريب إلى معرفة األديب،
تحقيق :إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1414(1ه ـ
1993م).
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