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 الضرير في كتابه التعليق المختصر    آراء الواسطى 
   من كتاب أبى سعيد السيرافى في شرح كتاب سيبويه 

 إعداد 
 الغفار   عبد   الحميد   عبد   محمد 

 سم اللغة العربية وآدابها ق ب   باحث ماجستير 
 كلية اآلداب ، جامعة جنوب الوادي 

mhmdabwayd388@gmail.com  
 

    : العربيةاللغة الملخص ب
النحوية والصرفية   الضرير  الواسطي  آراء  الوقوف على  البحث في  أهمية هذا  تكمن 
التي أودعها كتابه التعليق المختصر من كتاب أبي سعيد السيرافي في شرح كتاب سيبويه وما  
والكوفية،   البصرية  المدرستين  تخص  التي  النحوية  الخالف  عن هذه اآلراء من مسائل  ينتج 

 وموقف الواسطي منها. 
له  و  كانت  بل  النحويين  من  سبقه  لمن  مقلدا  يكن  لم  الواسطي  أن  إليه  اإلشارة  تجدر  مما 

ما   ويترك  صوابا  يراه  ما  يأخذ  فكان  المستقلة  الموضوعية  وكثيرا  شخصيته  كان    عداه،  ما 
واستنباطات   استدراكات  على  قائم  الكتاب  فهذا  عليهم،  ويستدرك  النحويين  على  يعترض 

ويين، ولقد حرص الواسطي في منهجه على وضوح العبارة والبعد  وترجيح من سبقه من النح
  .وزاد عليها خالصات أخرى   كما اهتم بخالصات السيرافي للمسائل،   عن التعقيد والغموض،

معايشة   النحويوبعد  من    ة اآلراء  يختار  ما  كثيرا  ألنه  النزعة؛  بغدادي  أنه  تبين  للواسطي 
المدرستين البصرية والكوفية ما يراه مناسبا. وبالجملة فإن هذه الدراسة قد كشفت عن علم  

وتفوقهم في مجالهم وهذا    بالبنان؛ لعلمهممن أعالم العربية الذين يستحقون أن يشار إليهم  
 ما وضحته وبينته هذه الدراسة. 

 . وفاته آثاره،  التعريف،: المفتاحية ماتالكل 
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   والسيرافي، بالواسطيالتعريف 
   بالواسطيالتعريف  أوال:

  :وآثاره العلمّية وتالميذه،  وشيوخه،  ونسبه، )اسمه،
  :والنسب االسم،

البغدادي "الخطيب  عصره  إمام  معاصره  هو  المترجم  سيرة  إلى  أشار  من  أول   ، 1"لعل 
ما  وهذا بال ريب يقطع الطريق على بعض التساؤالت التي قد ترد علينا بين الفينة واألخرى,  

التي    ن بي حياته  بأخبار  يتعلق  ِمّما  وغيرهما  نسبه  وسلسلٍة  اسمه  في  الواضح  االختالف 
الحقائق. فهناك من   ضمت أمور ا ليست بعيدة عن التناقض واالختالق, والغرابة في بعض 

 إلى أنه:   العلماء من ذهب
 .2الحسن بن علي بن محمد بن إبراهيم بن باري بن حمزة الواسطي -
 .3وهناك من ذهب إلى أنه: الحسن بن علي بن محمد بن بادي -

: الحسن بن قاسم بن علي بن محمد بن بادي الكاتب    وهناك ّمن ذهب إلى أنه -
 .4النحوي 

هبة هللا بن بازي بن حمزة الواسطي , الرئيس    وهناك من ذهب إلى أنه: ابن بازي, -
 .5أبو الجوائز 

 . 6وهناك ّمن ذهب إلى أّنه: ابن محمد, أبو الجوائز الواسطي  -
 . 7وهناك من ذهب إلى أنه: ابن محمد بن باري, أبو الجوائز  -
إبراهيم بن   - أبو الجوائز, محّمد بن علي بن محمد بن   : أنه  إلى  وهناك من ذهب 

 . 8باري الواسطي 
فيلحظ مما ورد في المصادر أّنه قد وقع تحريف أو تصححيف عنحد بعحض المحنرخين فحي 

أنه "الحسين " وهحذا تحريحف ؛ ألنحه أورد لحه خبحرا    9اسمه، واسم أحد أجداده فقد ذكر بعضهم
، ومنهم من أسقط منها بعض األسحماء, ومحنهم محن زاد عليهحا 10آخر وذكر أن اسمه الحسن

 األولفهحي  االختيحار  ،السلسلة التي يمكٌن االطمئناٌن إليها ما سبق ذكّرهبعض األسماء, أّما  
إلجماع أكثر المصادر الموثحوق بهحا عليهحا, ولمعاصحرة بعحض محنلفي هحذه المصحادر للشحاعر 

 -بحالراء  –نفسيه, وروايتهم عنه, كما هو الححال محع الخطيحب البغحدادي الحذى ححرف بحاري " 
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 غا الطهراني فقد خلع عليه لقب "الحرئيس" عنحدما تحرجم لحه.وأما آ11في موضعين  من تاريخه
12.  

فلحم أقححف علححى نكتحة شححافية فححي ذلحه إال مححا رواه يححاقوت: "أنححه  أمحا وصححفه بححح"الكاتب"
 كححان يجمححع أخبححار وروايححات بعححض مححن كححان يجلححس إلححيهم كححأبي الحسححين بححن أديححن النحححوي ،

ولعححل ذلححه راجححع إلححى حسححن خطححه أو كثححرة كتابتححه عححن أشححياخه ، ومححن تعححاطى عححنهم العلححم 
ه  13واألدب" ِطنحححِ ه إلحححى م و  د  ر  ا إلححححاق لفحححظ )الواسحححطي( بنهايحححة سلسحححلة نسحححبه فهحححذا مححح  . أمحححّ
حيحث  ، 15؛ لما لها من دور بارز في الحياة الثقافيحة فحي "العصحر العباسحي الثحاني"14األصلي

فاألصحح هحو الحسحن بحن علحي بحن محمحد بحن بحاري بحالراء   ،علمحاء واألدبحاءأنجبت عددا محن ال
 الواسطي أبو الجوائز، الكاتب .

 النسب:
بالعراق, يقال لها واسط القصب بناها "الحجاج بن   16ينسب الواسطي إلى "واسط" 

وسط  17يوسف"  ألنها  واسط  لها  وقيل  الهجرة  من  وثمانين  ثالث  سنة  في  العراق  أمير 
العراقيين البصرة والكوفة وهي واسطتها خرج منها جماعة من أهل العلم في كل فن وفيهم 

 . 19وصنف تاريخها "أسلم بن سهل"  18كثرة وشهرة 
 المولد: 

الواسطي سنة     الراجح    20ه   352ولد  ح    -وهذا هو  البغدادي  الخطيب  قاله  مما 
سنة   ولد  أنه  خلكان  ابن  عنه  نقل  كثير  21ه   382فيما  ابن  الحافظ  هذا  في  وتابعه 

 ألمور:  22الدمشقي 
 .23أن ابن كثير وابن تغري بردي قد جزما بذله  .1
 .385المتوفى سنة  سكرة الهاشمي، أن المترجم قد روى عن ابن   .2
أبا الجوائز،    أن ابن الجوزي ذكر في " ذم الهوى"  بسنده .3 إلى الخطيب أنه سمع 

 .24يقول : "ولدت سنة اثنتين وخمسين وثالثمائة " 
 خلكان. لم يحدد الخطيب قد حدد سنة والدته كما ذكر ابن  .4

 الصفات:
ذكر  اقتناص على ا  حريص  الجوائز أبو كان    فقد   أبي  رواية من  ياقوت الفوائد, 

 مجلس في  كانوا  أنهم  ،  النحوي  ِكردان بن   طلحة  بن علي إسحاق أبي  شيخه عن  الجوائز



 2021الجزء الثالث( لسنة  – 52العدد )                         بقنا                    مجلة كلية اآلداب 

 

- 152 - 
 

يكتبها   هل شيخه فسأل ، العصر أذان سِمع ثم ، الشاعر من سيدوك أبيات ا  فسمع  مذاكرة
 . 25المنبر على  اإلمام أن   ولو اكتبها :له  فقال ، ؟  الصالة بعد أو الصالة  قبل إقامة

لقيه يبذل  وكان      لمن   وهو الباخرِزي، لقيه فقد ،  سنه  كبر من  الرغم  على العلم 
 الباخرزي  يقول ،  سنه  لكبر  يعتذر أو يبخل عليه  فلم  ،  وشرب عليه  الدهر أكل كبير شيخ 

فا الكرم   شريعة  في اعتقده ما حسب يمينه بخط لي تحرير جزءٍ  تجشم قد "وكان  : له واص 
 .26ومنقولة"  مقولةٍ  من فوائد على مشتملٍ  ، ودينه 

 :شيوخه
    27عبد العزيز بن محمد بن الخضر ، أبو طاهر  سيدوك الواسطي: 

وي حفظ حين ي لححظ ، ومحا لفرفحه  كان شاعرا  جيد المعاني " شعره ي رِوي حين ي رو ى ،    
نهاية، وال للح طفه غايحة"، قحال الثعحالبي "وال عيحب فيحه غيحر أن الحذي وقحع إليحه منحه محن قليحل 

تححي المفقححودة ، وال   ،يلتقححي طرفححاه ر  وتجتمححع حاشححيتاه ، وديححوان شححعره ضححالتي المنشححودة ، ود 
 .28يأس من حصوله

 : 29ومن شعره  
حأ تِم  رت  في الم  ا أ ب ص  ا  ِبت ك اليِفه  ِضي ِذم ام  دودة                             ت ق   م ق 

ا  ِدع  ت أ ِليِفه  ا م ب  ه  ج  ر  ن حٍة                            ض  ج   ت ِشير  بالل حط ِم ِإلى و 
ه  ل يل  ت حط اِريِفه   م ش  ا                         ج  ِهه  ج  ب ح  ِمن و  ى الصُّ  ا ِإذ ا ت ب د 

 : 30وقال 
اء              اة  أ ب ر ح  د  اِئي  الغ د  ِرير ٌة م ا ت ب وح        ِإن  د  ط ِبيِبي س   و 

ي ا               بوِني ِإذ ا ت ك ل م ت  ح  س  بوح               ي ح  بم ا ط ار  ط اِئٌر م ذ   ر 
ان  د  ر  ن اتي:   31علي بن طلحة بن ك  ح   أبو القاسم الواسطي النحوي ، كان يعرف بابن الس 

  –وقرأ عليهما الكتاب    -صحب الفارسي والرماني    بواسط،وكانت والدته ومقامه     
لونه على ابن جني   األنباري. صاحب ابن    الجراح؛ وأبا بكر بن   ب عي ، 32وأهل واسط يفضِّ  والر 

حنا  ،   ألف كتابا  في إعراب القرآن في خمس وعشرين مجلدة ثم غسله. كان متنحزها  مصونا ديِّ
سيدوك   شعر  المترجم  مع  روى  وقد  "الكتاب"،  يقرى  وكان  وشاعرا ،  ومعرفة،  فضل  ذا 

مختار 33الواسطي  بن  جعفر  بن  محمد  بن  محمد  بن  الفتح  وأبو   ، الواسطي   عنه  أخذ   .
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السالم ، ومحمد بن أحمد بن سهل بن بشران الواسطي ؛ قرأ    الواسطي ، ومحمد بن عبد
 . 34عليه األدب 

حدث أبو الجوائز الحسن بن علي بن باري الكاتب الواسطي قال: اجتمع معنا في      
القاسم علي بن كردان النحوي سيدوك الشاعر ونحن في الجامع بواسط  حلقة شيخنا أبي 

كر من أحال على قلبه بالعشق، ومن أحال بعد صالة الجمعة وجرى في عرض المذكرات ذ
 على ناظره به أيضا  ومضت أناشيد  

 في ذله، فقال أبو طاهٍر سيدوك: قد حضرني في هذا المعنى شيء وأنشدنا: 
 ذق ما جنيت فكم نصحت إليكا   ياقلب من هذا حذرت عليكا 

 طالما ضاع العتاب لديكا فل            انضج بنارك ال أراحه حرها  
 35قلب من طرفيكا علق الهوى يا   أطعت الطرف ثم عصيتني لما  

رة الهاشمي أبو الحسن ك   36محمد بن عبد هللا بن س 
، شاعر مبدع  37ينتهي نسبه إلى الخليفة أبى جعفر المنصور، ويعرف بح"ابن رابطة" 

بابن   جاد  زمانا   إن  ببغداد:  يقال  كان  والسخف،  المجون  في  وخاصة  األفراد،  الفحول  أحد 
 سكرة وابن الحجاج لسخي جدا  ، شبههما الثعالبي بجرير والفرزدق. 
الذهبي  ذكر  وقد  بيت،  ألف  خمسين  على  يربو  ديوانه   إّن  أربعة 38يقال:  في  ديوانه  أن 

األرب يوم  في  توفى   ، عنه    11/4/385عاء  مجلدات  يأخذ  كان  الواسطي  أن  ويفهر   ، هح 
 األدب ويحضر مجالسه. 

التنوخي   القاسم  أبو  القاضي  عنه  لنا  روى  القول.  مطبوع  الشعر،  مليح  شاعر 
لنا خفة روحه، وطيب مزاحه  شعره، مقطعات من   أنشدني علي بن المحسن    .وكان يصف 

 :ق ال : أنشدني أبو الحسن بن سكرة الهاشمي لنفسه
 في وجه إنسانة كلفت بها ... أربعة ما اجتمعن في أحد 
 الوجه بدر والصدغ غالية ... والريق خمر والثغر من برد 
 وأشدني علي بن المحسن ق ال : أنشدني ابن سكرة لنفسه 

 لم ال بد من فرج  -واغتفت -وقائل ق ال  لي: ال بد من فرج ... فقلت
 عمر لي يا بارد الحجج فقال لي بعد حين قلت واعجبا ... من يضمن ال
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ن ا أبو الجوائز الحسن بن علي الواسطي ق ال : سمعت محمد بن سكرة الهاشمي يقول:    ب ر  أ خ 
 :فعدت إلى داري حافيا ، وأنا أقول -وقد سرق مداسي -دخلت حماما وخرجت

 إليه أذم حمام ابن موسى ... وإن فاق المنى طيبا وحرا 
 من يطيف به ويعرى تكاثرت اللصوص عليه حتى ... ليحفى 

 39ولم أفقد به ثوبا ولكن ... دخلت محمدا وخرجت بشرا 
ِسنِّه،   لصغر  سكرة  ابن  عن  الواسطي  أخذ  الخطيب  نفى  فقد  بالمناقشة  جديرة  قضية  وهنا 

م ه بأنه غير ثقة ألنه ذكر له أنه سمع من ابن   ص    -وال أظن ذله إال وهما  منه    سكرة،وو 
 : ألمرينلى سيدوك الشاعر وأن كالمه يتجه ع -رحمه هللا 

 آنحذاك أحححدفيكحون عمحره  هحح، 352والمتحرجم ولحد سحنة  هحح، 363إّن سحيدوك محات سحنة  -أ
 عاما .عشر  

 متعّينة.هح فرواية المترجم عنه   385إّن ابن سكرة مات سنة  -ب
 .  40قابل الحسن بن عبد هللا النهاوندي ، وروى عنه شعرا    •
وروى عنححه  41قابححل أبححا القاسححم الحسححن بححن علححى الححوزير الملقححب بالكامححل  ذي الجاللتححين •

 بعض شعره
 .42روى الحديث عن أبى على الحسن بن غالب بن المبارك الحربي المقرئ  •

 سماء أما توصل اليه الباحث من  تالميذه: 
  البغدادي الخطيب

ثابت بن أحمد بن مهدي، من       عائلة عربية، ولد في  أبو بكر أحمد بن علي بن 
، ولكن الصفدي يذكر أنه ولد في قرية من أعمال نهر المله،   43غربة من أعمال الحجاز 

بهنيقي ا   سنة   44تعرف  فهو  المصادر،  ذكرت  كما  مولده  تاريخ  ،  45م 1002هح/392أما 
ونشأ في درزيجان، وهي قرية كبيرة جنوب غربي بغداد، كان أبوه يتولى الخطابة واإلمامة 

 جامعها لمدة عشرين عام ا، وعن إفادته  في 
وثقافته  وتوثيقه  وصفاته  ومذهبه،  وعقيدته  ورحالته،  بغداد  علماء  .لقي  46من 

منذ   البغدادي  االثنين  الخطيب  يوم  في  وفاته  كانت  وقد  أبيه،  من  ا  وتوجيه  عناية  صغره 
سنة   الحجة  ذي  بشر د  و   م،  1070هح/463سابع  جوار  في  حرب  باب  مقبرة  في  فن 

 . 47الحافي 
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 :48الحسين بن محمد بن عبد الوهاب المعروف بالبارع 
حسححن المعرفححة باللغححة واألدب ومححع ذلححه فقححد كححان  فاضححال ، أديحححبا ،كححان شححاعرا  مجححودا      

وأبحي  يعلحى،والقاضحي أبحي   الحربي،الحسن بن غالب    منهم:روى الحديث عن جماعة    مقرئا ،
 حلحب،وسحكن  بغحداد،كان يسكن في حي " البدرية" شرقي  الواسطي،بن علي    الجوائز الحسن

 .  49وهو الذي روى قصة حج الواسطي  أضر،هح وقد   528توفي سنة 
 كادش:  بن عبيد هللا بن أحمد  ،العزِّ  أبو

 ألبحي أبياتحا أنشحده العحز أبحا أ ن عسحاكر ابحن عنحه روى  ،50عسحاكر ابحن شحيو  محن
 العحز أبحو وروى  ،51أبحي المعحرى  الكامل الوزير عن رواها الواسطي، علي بن الحسن الجوائز،

 بحن الحسحن عحن أبحي الجحوائز أبحو رواه خبحر في الصفدي ذله أثبت كما ،الجوائز أبي من إذنا
 بحن أحمحد العبحاس أبحي عحن األخفش، الحسن أبي عن ،اآلمدي القاسم أبي عن الكاتب، قيس
 علحى يحيحى بحن أحمحد العبحاس أبحي إلحى ينسحب الذي الفصيح كتاب قرأ أنه ، بن بسطام محمد

 .52أل فه هو بأنه فأجابه ، ؟  أل فه من وسأله ، بن السكيت إسحاق ابن يعقوب يوسف أبي
 : النحوي  بن كردان  طلحة بن  علي ،القاسم أبو

 ، الفارسي علي أبي على سيبويه كتاب وقرأ ، بغداد قدم   ا ،كان نحويا وادبيا وشاعر 
 كبيرا  كتابا  صنف  ابن جنى والربعي، على يفضلونه والواسطيون  ،  الرماني  عيسى بن وعلي

 في  قال ياقوت  فقد  شيوخه، من  القاسم  أبا  بأن   الجوائز أبو صرح  وقد   ،53إعراب القرآن  في
 معنا اجتمع  :قال  الواسطي  باري  بن  علي  ابن  الحسن  الجوائز  أبو  عنه حدث   : القاسم أبي 
أبي  حلقة في  الجامع في  ونحن الشاعر  النحوي وسيدوك  كردان  بن  علي  القاسم  شيخن 

 ،  الِعشق في  قلبه  على أحال ذكر من عرض المذاكراتِ  في وجرى  الجمعة بعد صالة بواسط
روايته ،54ذله  في أناشيد ومضت أيضا، به ناظره على أحال ومن  رواه ما عنه ومن 

 أبو حدثني  الواسطي،  الكاتب  باري  بن  علي بن  الحسن  الجوائز أبو "أخبرنا  : البغدادي 
 . 55الخبر  ساق ثم   .."الفارسي علي أبا سمعت  قال النحوي، كردان بن  طلحة علي بن القاسم 

 علي الباخرزي: بن الحسن  بن علي
 .56ومنقولة مقولة فوائد فيه بخطه جزءا الجوائز وقد حرر له أبو

 الشعر:  
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شكه بعض من ترجم له أن يكون له ديوان أو شعر مجموع ؛ منهم ابن خلكان،  
ياقوتا    وتبيِّن   57ولكن  ح  توضِّ مقطوعاته  ومن  الواسطي,  رواها  أخبار  على  وقع  أنه  ذكر 

 : 58وتجلي طرفا  من أدبه وشعره ، واهتمامه باألدب جمعا  وتدوينا  ، فمن مقطوعاته: قال 
اِمح         الِقِهم  ال ت س  ن ت  ِفي أ خ  م             ِإذ ا ك  ِع الن اس  ط ر ا  و اصِرِف الِود  ع نه   د 

حو اِمحح             ب اع  ج  اء  ب ِنيِه ف الطِّ ف  ه              ص  ق  ن  ه ٍر ت ف اهر  ر  ِغ ِمن  د   و ال ت ب 
اِن م ع دوم اِن ِفي          يئ  ش  ِة ن اصححح  ِدر   األ رِض:و  ِقيق  ِخٌل ِفي الح   ه ٌم         ح الٌل و 

 آثاره:
  والدراسات اللغوية:في النحو والصرف 

      " "الكتاب  قد تلقوا  العلماء  المعلوم أن  وأخذوا يشتغلون بتفسيره    بالقبول، فإن من 

شرحا     ومعارضته،  شواهده،ودراسة    وشرحه، شرحه  من  أبرز  من  سعيد    وافيا :وكان  أبو 

توضيح عبارات الكتاب من    البالغ فيالحسن بن عبد هللا السيرافي وكان لهذا الشرح األثر  

وتقريٍب   للمستغلق  بين    للمتفرق،وجمٍع    للمستعصي،شرٍح  منوربٍط  األبواب    المسائل 

            المتباعدة. 

 والنثر: في األدب  
،  59ترجم له أن يكون له ديوان أو شعر مجموع؛ منهم ابن خلكان شكه بعض من      

ذكر أنه وقع على أخبار رواها الواسطي مما يستدل بها على إطالق لفظ "   60ولكن ياقوتا   

 الكاتب" عليه .  

 الوفاة: 
كمححا اختلفححوا فححي تححاريخ  –تحديححد تححاريخ وفححاة الواسححطي  المترجمححون فححيلقححد اختلححف   

 هذا التحاريخأن إطالق وصف "وقد عمر دهرا  طويال  " يتناسب مع عمره البالغ ح على -والدته  
 عاما . 120قال ابن كثير: إّنه توفي عن عمر يناهز    سنة، 110قرابة   -

 :السيرافى بحححالتعريف  ثاني ا:
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  (:وآثاره العلمّية ميذه،وتال  وشيوخه،  ونسبه، )اسمه،
 التعريف بالسيرافي 

المرزبان , ويكنى أبا سعيد , ويلقب السيرافي       قال   61هو الحسن بن عبد هللا بن 
يوسف  محمد  أبو  ذكرت  62ولده  التي  التراجم  كتب  وفى  العلمية  األوساط  في  اشتهر  وبه 

غير أن ابن    ، ولم نعثر على نسبه في كتب التراجم أكثر مما ذكرنا   ،سيرته , ونقلت أخباره 
الفيروزان  ذكر  المرزبان  63الجوزي  تصحيف   ،بدل  ذله  اسمه   ،ولعل  مجوسيا  أبوه  وكان 

 . بهزاد, ثم أسلم فسماه ولده ابو سعيد عبد هللا 
فارس    من  سعيد  أبى  "سيراف" ،  أصل  مدينة  في  في  64وولد  الروايات  واختلفت  ؛ 

تحديد سنة والدته على حين أجمعت على أن وفاته كانت يوم اال ثنين كأنى رجب سنة ثمان  
وكان عمره عند وفاته    ، مقابر الخيزران  فيخالفة الطائع؛ ودفن    فيوستنين وثالثمئة ببغداد  
كثير من المصادر غير أن القفطي ذكر أن عمره كان ثمانين عاما  أربعا وثمانين سنة في  

 . 65وقت وفاته 
 ه( للسبب التالي:  280)السيرافي عام  ولعل تاريخ والدة  

)أ عام  بين  ولد  أنه  ينكد  عمره  وسنى  وفاته  تاريخ  بين  الفرق  هح( 282-284ن 
ذله قد دقق في  القفطي  سماه  إذ  ،ولعل  السيرافي مصنفا  أفرد ألبى سعيد  "المفيد في    انه 

 .66  ه كتاب ممتع" أن أخبار أبن سعيد" قال عنه: "
 حياته: مراحل 

وفيها حفظ القرآن الكريم, وفيها تلقى علوم     بدأ السيرافي بطلب العلم في سيراف,     
الذي رغب عن البقاء في    ، 67العربية على يد العالم اللغوي "أبي ذكوان القاسم بن إسماعيل"

العراق, في أثناء "ثورة الزنج" بالبصرة سنة , فذهب إلى سيراف, وذكره السيرافي في كتاب  
البصربين  النحويين  أن    ،68أخبار  النديم  ابن  باسم:  وذكر  إلينا  يصل  لما  كتابا   ذكوان  ألبي 

 69معاني الشعر... 
بسبب تشجيع ملوكها    والشعراء،وفي عمان التي كانت تجذب إليها العلماء واألدباء  

 لهم؛ وبها 
 !. 71ه وعنه أخذ السيرافي اللغة 321رحاله عام  ،70حط ابن دريد 
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بها    مكرم، عسكر       وعلوم    مدة، أقام  واألدب  واللغة  النحو  في  أعالمها  عن  وأخذ 
الذي كان يقّدمه وبفضله على جميع    المتكلم، محمد بن عمر الصيمري    والدين، منهم الكالم  

 . 72أصحابه. ولقي مبرمان الذي أخذ عنه النحو
هح, وكان واسع المعرفة واالطالع في العلوم  310بغداد التي وصل إليها في حدود      

ال العربية,  والثقافة  الدراسات  كتب  شتى  على  باطالعه  أكثر  معرفته  وزادت  والدينية,  عربية 
وابن دريد وأخذ عنه   ،وأخذ عنه النحو 73  وكان من شيوخه في هذه المرحلة: "ابن السراج"

 اللغة. 
وولي ببغداد قضاء الجانب الشرقي منها خلفا  للقاضي أبي محمد بن معروف الذي      

ث النحو  في  أستاذه  الشرقي  كان  الجانبين  قضاء  ولي  الشرقي    والغربي،م  الجانب    فقط،ثم 
وكان يدّرس علوم القرآن   ،74الفقيه يقّدمه وبفضله, وعقد له حلقة يفتي فيها   وكان الكرخي

وغيرها  والشعر  والقوافي  والعروض  والنحو  واللغة  والكالم  والفرائض  واشتهر    ،75والقراءات 
ببغداد سنة   أن توفي  إلى  الكثيرة أشهرها شرح كتاب سيبويه؛  الكتب  بالنحو خاصة؛ وألف 

 ه. 754
 

 وصفاته: أخالقه 
له  ،  ِرع ا  ت قي ا  زاهدا  عابدا  خاشعا قال أبو حيان التوحيدي عن السيرافي: كان دّينا و  

ِد بالليل من القيام والخضوع   ، دأب بالنهار من القرآن والخشوع ِور  ما ق رئ  شيء قط فيه    ،و 
وجزع بكى  إال  ونحوه  والبعث  الموت  ر    وليلته   ، ِذك  يومه  عليه  األكل   ،ونّقص  عن  وامتنع 

 . 76والشرب 
مما دفعه إلى الهجرة لتحقيق االعتماد    يمينه،وكان أبو سعيد ال يأكل إال من كسب  

ِرع ا،على النفس. وكان زاهدا    فلم يأخذ على الحكم أجراء وكان ال يخرج إلى مجلس الحكم   و 
وتكون بقدر    دراهم،يأخذ أجرتها عشرة    ورقات،حتى ينسخ عشّر    التدريس،وال إلى مجلس  

ومما ينّكد زهده في الدنيا ما أنشده على الحسين بن    مننته،بما يكفي  منونته فهو قانٌع  
 مردويه الفارسي. 

 :77وهو يشرح له ترجمة المدخل إلى كتاب سيبويه 
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 إذا لم يكن للمرِء مال ولم يكن    له طرق يسعى ِبِهٌن الوالئد
ب ر  وملٌح ففيهما     له بلغ حتى ت ِجيء  العوائذ   وكان  له ح 

ب ي ه  واحذ ن  ت ها    ف ك ل  طعام بين ج  د  د   وهل ِهي إال جوعة ِإن  س 
ولقد أفتى في جامع الر صافة خمسين سنة على مذهب أبي حنيفة فما و جد له خطأ      

زّلة, على  وأكثر    وال ع ث ر منه  أربعين سنة  صام  والرواية,  والديانة واألمانة  بالثقة  واتصف 
 . 78الدهر كله 

وطأة       إلى  يرجع  وكان  أصحابه,  من  كثير  على  ّدم ه   تق  له  ي عرف  سعيد  أبو  وكان 
مختلٌّ,   وأمر  سيئة,  وحالة  ظاهر,  وضر  مدقع,  وفقر  كالم,  وحالوة  عشرة,  وحسن  خلق, 

ومنونة  عيال  وكثرة  ضيقة,  الوجه,  ومعيشة  وطالقة  النفس,  وثبات  القلب,  نشاط  مع   ,
 . 79والطرب واالرتياح 

منه  يفهر  ولم  االعتزال  السيرافي  عن  "معتزلي" ،  80وذكر  ِإّنِه  أصحاب   81وقيل  من 
يرافي  العلمية في زمنه وتميزه بالشهرة الكبيرة   ،82"الجبائي"  بعد    ، ومما ينكد علو مكانة الس 

العلم على يديه  ،شرحه لكتاب سيبويه  جعل التنافس العلمي بينه وبين  ،  تزايد إقبال طالبي 
الفارسي  علي  أبو  فهذا  عليه,  الحسد  وّلد  مما  طبيعيا   أمرا   العلماء  من  يفضل ،  83أقرانه 

ّماني  على السيرافي وقال أبو الفرج األصفهاني في الّسيرافي  بيتين من الشعر ال يفّسرا   ،84الر 
التنافس,   باب  من  العلماء إال  بين  مثلها  جرى  عادة  يرافٌي    ،وتله  الس  مكانة  يعزز  ما  وهذا 

 : 85حيث قال األصفهاني  ،وعلو منزلته
ِر   وال ِعل م ه  الب كّي بكافٍ  د   لست صدرا  وال قرأت على ص 
وٍض يِجيء ِمن  سيرافٍ   لين هللا كل نحو وشعر       و ع ر 

 شيوخه أساتذته: 
 وأساتذته:من أشهر شيوخه 

ّجى   . شيخ أهل اللغة في زمانه بنيسابور 86محمد بن أبي األزهر البوّشئ 
ي م ريِ    شيخ المعتزلة في البصرة بعد    المتكلم من أهل الصيمرة, 87محمد بن عمر الص 

ّضله يرافي  وي ق  على جميع    الجبائي, أخذ عنه الّسيرافي  علم الكالم وأقام عنده؛ وكان يقّدم الس 
 .88أصحابه 
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السراج  ابن  بكر  أبو  الّسرّي  بن  أكثر    :89محمد  عنه  أخذت  الّسيرافي:  عنه  قال 
 .90وقرأت عليه كتاب سيبويه  ، النحو

قال الخطيب: حدث    ،علي بن الحسين بن حرب بن عيسى أبو عبيد ابن حريوبه
 .91عنه الّسيرافي  ببغداد 

قرأ عليه الّسيرافي  في اللغة؛ وقرأ    ,92أبو بكر محمد بن الحسن األزدي ابن دريد 
, وفي شرحه لكتاب سيبويه قال: قرأت كتاب الشجر والكأل ألبي زيد على  93هو عليه النحو

 بكر بن دريد. أبي 
التميمي    العباس  يرافي   أحمد بن موسى بن  بكر ابن مجاهد , قرأ عليه الس  أبو    ,

 . 94القرآن, وقرأ عليه هو النحو
الخزاعي األزهر  أبي  بن  مزيد  بن  )ت    محمد  بكر.  الّسيرافي   715أبو  صرح  ه( 

"أنشدنا    باسمه فى شرحه لكتاب سيبويه, وروى عنه في أخبار النحوبين البصربين بقوله:
 . 95أبو بكر بن أبي األزهر"

,  ذكره حين ذكر ابن السراج,  وقال  محمد بن إسماعيل العسكري أبو بكر مبرمبان 
 .96عنه: أخذت عنه أكثر النحو, و قرأت عليه كتاب سيبوبه 

الّنيسابوري    زباد  بن  محمد  بن  عنهم    عبدهللا  حدث  من  أحد  ِإّنه  الخطيب:  قال 
 .97الّسيرافي  ببغداد 

من  ال الشرقي  بالجانب  القضاء  في  الّسيرافي   خلفه  معروف  بن  محمد  أبو  قاضي 
 .  99! ثم بالجانب الشرقي وكان أستاذه في النحو98بغداد ثم بالجانبين 

وعلى الرغم من إفادة الّسيرافي  من أساتذته, فال بد من اإلشارة إلى جهده الذاتي      
قبل   من  كبير  بتقدير  وحفى  معاصريه  حسد  أثار  مما  العلمية  شخصيته  لبناء  وسعيه 
أساتذته, فابن دريد أستاذه في اللغة ال يجد مانعا من أن يقرأ على أبى سعيد النحو, وكذله  

ال ابن  وأّما  القرآن  ابن مجاه,  أحدهما  عليه  فيقرأ  النحو,  عنهما  أخذ  اللذان  ومبرمان  ّسراج 
الحساب 100 عليه  اآلخر  بها  101وبدرس  حفى  التي  الثقة  مقدار  على  يدلنا  وهذا  ؛ 

تلميذا   يكون  أن  له  سمح  وبشكل  مبكر  وقت  في  احتلها  التي  العلمية  والمنزلة  الّسيرافي  
علي   ألبي  قاله  ما  وهذا  السماع,  أهل  إلى  انصرافه  ثم  واحد,  آن  في  ألساتذته  ومقرئ ا 

اإل  :"يجب على  السراج  ابن  انقطاعه عن  يقدم ما هو الفارسي حين عاتبه على  أن  نسان 
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 . 102أهم, وهو علم الوقت 
 تالميذه : 

ل ف والده في جميع علومه. وأتّم كتاب يوسف بن أبي سعيد أبو م حّمد الّسيرافي    : خ 
ه  بتأليفه.   اإلقناع الذي شرع والد 

أبو تضر الجوهري:   العربية على شيح ي     إسماعيل بن حّماد  ِعل م  العراق فقرأ  دخل 
 . 103أوانه : أبي علي الفارسي وأبي سعيد الّسيرافي زمانه ونور عين 

اِلع   ّمد بن جعفر الخ  ي ن بن م ح   .104: أخذ عن الفارسي والسيرافي  الح س 
نحويا, قّيما بالقياس, قرأ    :كان   أحمد بن بكر بن أحمد بن بقّية أبو طالب الع ي دي    

 .  105على الّسيرافي  والرماني والفارسي
ف اعي     الر  إسحاق  أبو  الطّيب  بن  سعيد  بن  عليه    إبراهيم  وقرأ   , الّسيرافي   :صحب 

 . 106شرحه على الكتاب , وسمع منه كتب اللغة والدواوين 
في  وأكثرهم  من ألمع تالميذ الّسيرا  علي بن محمد بن العباس أبو حّيان التوحيدي: 

 . 107نقال ألخباره. وسمع الحديث من أبي بكر بن اليافعّي وأبي سعيد السيرافي 
, وقال ياقوت: "  إبراهيم بن علي أبو إسحاق الفارسي  , أخذ عن الفارسي والّسيرافي 

 . 108كان من غلمان أبي سعيد الّسيرافي"  
عى   ن  الر  ِعيسى  بن  ي ن  الح س  بن  والفا  صاعد  الّسيرافي   صحب  والخطابي,  :  رسي 

واآلداب   بالّلغة  عالما   وكان  األندلس,  ودخل  الموصل  من  وأصله  عنهم,  وروى 
 .109واألخبار 

ل ق  عنه   أبو العباس بن ماهان, من أصحاب أبي سعيد وممن الزمه سنين عدة. و ع 
 . 110زهاء عشرة آالف ورقة من شرحه لكتاب سيبويه وغيره درسا  وم ذاكرة

 . 111, قرأ على أبي سعيد ديوان المرقش علي بن المستنير ابن بنت قطرب
 . 112أبي الحسن بن بوبه, وكان السيرافي مندبه   األمير أبو إسحاق بن معز الدولة 

 ثقافته و مكانته العلمية . 
الكريم,       القران  علوم:  عّدة  بغداد  في  الّسيرافي   يدي  على  يدرسون  الناس  كان 

والشعر,   والكالم,  والحساب,  والفرائض,  والفقه,  واللغة  والنحو,  القران,  وعلوم  والقراءات 
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والعروض والقوافي. وال عجب في ذله فهو أبو سعيد الذي سافر كثيرا طلبا  للعلم, وهو الذي 
على أبي بكر ابن مجاهد, واللغة على ابن دريد, وهما درسا عليه النحو,  قرأ القرآن الكريم  

ّراج النحوّي, وعلى مبرمان!! وكان رأسا  في النحو, وكان   وقرأ النحّو على أبي بكر ابن الس 
البصريين  بنحو  الناس  وتفوق  113أعلم  والرّماني,  الفارسي  علي  أبي  طبقة  في  وعد  ؛ 

لكتاب بشرحه  معاصريه  وعلى  الفارسي    عليهما  وخاصة  حسدهم  أثار  الذي  سيبويه, 
 .114وأصحابه. وكانوا يفضلون عليه الرّماني 

وكان ي قال: "النحويون في زماننا ثالثة: واحد ال يفهم كالمه وهو الرماني, وواحد  
وهو  أستاذ  بال  كالمه  جميع  يفهم  وواحد  الفارسي,   علي  أبو  وهو  كالمه  بعض  يفهم 

 .115السيرافي 
أبو     التوحيديقال  لكتاب  حيان  الطلب  يكثرون  الفارسي  علي  أبي  'رأيت أصحاب   :

سيبويه " ويجتهدون في تحصيله. فقلت لهم: إنكم ال تزالون تقعون فيه وتزرون على    شرح
حّيان   أبو  قال  ثم  فيه".  خطأه  ونعّرفه  عليه«  نرٌد  أن  نريد  قالوا:  ؟  وله  لكم  فما  منلفه؛ 

منه, واستفادوا  فحّصلوه  منهم  التوحيدي:  أحٌد  عليه  يرد  األندلسي   116ولم  حكاية  وما   .
التي ذكرها ياقوت إال شهادة رجل اغترب عن أهله ووطنه طلبا للعلم بعد أن وجد ضالته في  

 .117شخصية الّسيرافي العلمية 
 
الواسعة من خالل شرحه لكتاب سيبويه, إذ ظهرت ثقافته    وتتضح ثقافة الّسيرافي العلمية  

درته على معرفة المعاني و توضيح األسماء من الصفات وبيان مفردات  اللغوية من خالل ق
 . 118الجموع واستشهاد للمعاني, ثم ذكر األمثال, والحديث عن أصلها وكيفية روايتها 

الخليل    عن  نقال  سيبويه  كتاب  شرح  في  جاء  واألصمعي 119كما  العين,  وكتابه   ,120  ,
 . 122وأبي زيد األنصاري وكتابه  121والفراء 

القرآنية,  ثقافته  في    أما  كتاب  له  األخير  وهذا  مجاهد,  ابن  على  القرآن  قرأ  الّسيرافي   فإن 
القراءات السبعة, وبذله ال ب ّد من تأثر التلميذ بشيخه إيجابا, أضف إلى ذله جهد الّسيرافي   

 .123الطموح إلى تحصيل العلم القرآني الواسع 
على مذهب أبي حنيفة, فأفتى في جامع الر صافة خمسين سنة,     السيرافي  فقيها مفتيا  كان   

بالقضاء   معروف  بن  محمد  أبا  القاضي  وخلف  زلة,  على  له  عثر  وال  خطاء  له  وجد  فمة 
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الفتوى  في  أفقه  درايته  124وكان  بين  مزج  إذ  سيبويه,  لكتاب  شرحه  في  ذله  وانعكس   .
نحو إذ خلط دراسة التركيب القرآني نحويا بدراسته دليال, ثم  بمسائل الفقه وأحكامه لمسائل ال 

والرأي   النحوي,  الرأي  بين  واالنسجام  التوازن  خلق  في  دوره  ذله  بعد  التأويل  أخذ 
 . 125الفقهي 

,ألّنِه التقى بمحمد بن  126فقد ذ ِكر  عن أبي سعيد االعتزال    وأم ا في علم الكالم والمنطق 
ث وتفهر  المتكلم,  الصيمري  وجود عمر  خالل  من  والمنطق  الكالم,  علم  في  الّسيرافي   قافة 

بعض المبادئ الكالمية في شرحه للكتاب, ومبالغته في التعليالت النحوية بحكمة اللغة في  
الفرق   بين  من  المعتزلة  ألن  وذله  والبناء,  اإلعراب  وعالمات  مفرداتها  وعالقة  التركيب 

يت  ال  ذاتي  وصف  العّلة  أن  ترى  التي  بذاتها  الكالمية  منثرة  فهي  جاعل,  جعل  على  وقف 
بالمنّثر وطورا بالموجب, وِلعل  في مناقشة الّسيرافي  لمّتى بن يونس, ما   ويعبر عنها تارة 

 . 127يدلنا على أسباب مهاجمته لألفكار الراسخة في أذهان أصحاب المنطق 
الّسيرافي     ثقافة  فكانت  الشعر  في  الش  أم ا  إيراده  خالل  من  تفهر  الشعرية.  الشعرية  واهد 

االستشهاد   مواطن  عن  يتحدث  الشعري  البيت  إيراد  عند  إن ه  حتى  وتخريجها,  ومناقشتها 
جميعها, ليس فقط ما يتعلق بالمسألة النحوية التي يبحثها, وإّنما أيضا ما لم يكن له صلة  

 في بابه. 
راء وماورد في  'ما رأيت أحدا كان أحفظ لجوامع الزهد نفما ونث   وقال أبو حّيان التوحيدي:   

 . 128الشيب والشباب,  من شيخنا أبي سعيد" 
الّسيرافي    ثقافة  تقف  ألف    ولم  أنه  عن  فضال  فهو  باألنساب,  عالما   كان  فقد  هذاء  عند 

كتابه "جزيرة العرب" الذي عنى فيه بنسب سكان الجزيرة وقبائلها يطالعنا في شرحه لكتاب  
ل م أو قبيلة إال عّرف به أو  سيبويه بهذه الثقافة الواسعة في هذا الجانب   إذ قّلما يمّر اسم ع 

 . 129صّحح  ضبطه. أو حّدد أسمها المشتركين به 
 كتبه : 

 , محّقق ومطبوع في خمسة مجلدات. 130شرح كتاب سيبويه 
 فوائت كتاب سيبويه من أبنية كالم العرب« محقق ومطبوع.  
 مفقود. 131ألفات القطع والوصل   
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 محّقق ومطبوع.  132البصريين   أخبار النحوبين
ر اِه    محّقق ومطبوع.  133إدغام الق 

 محّقق ومطبوع. 134ضرورة الشعر   
 ,مفقود.  135شرح مقصورة ابن دريد  

يتّمه,  )لم  النحو  في  في    اإلقناع  النحو  أبي  وضع  عنه:  يقول  وكان  يوسف,  ابنه  وأتّمه 
,وهو من كتب السيرافي  136المزابل ب "االقناع" « يريد أنه سّهله حتى ال يحتاج إلى مفّسر

 المفقودة. 
 آراء الواسطي الضرير  

إذ  إّنه قد ثبت بالنقل الصحيح عن العرب   وافق الواسطي مذهب الكوفيين في حاشا:  ؛ 
,وإذا انتصب فهي أفعال، وإذا سبقتها  137انتصاب االسم بعد حاشا، وأخواتها )عدا وخال( 

 . 138)ما( فمذهب الجمهور وجوب النصب 
"والعذر لسيبويه؛ أنه لم يحفظ النصب   139:أّما رأي سيبويه، فقد اعتذر له السيوطي بقوله

 بحاشا". 
الو  رأى  عن  لإلشراكِ أما    : المشتركة  العطف  حروف  في   أو ،  العطفِ  كحروفِ  : اسطى 

 مثل ، والفعلِ  االسِم لنفيِ  أو سوف، و  السين أو التعريفِ  كحرفي : والفعلِ  االسمِ  في للتعيينِ 
: 

لن ،  ال    : الفعل وفي ، " أخوك  زيدا إن  " : االسم في  ؛  والفعل االسم في للتأكيدِ  أو ، و 
 ، الواجِب  عن الكالِم وإلخراج ،  "بزيدٍ  مررت" : وإيصاِله إليه  بالفعلِ  االسم ولربطِ  ، " لتقومن"

 ألنه ؛ ، و)أ قم( جملةٌ " أ قم ت قم إن " : كقوله  ، بالجملةِ  الجملةِ  ولعقدِ  ،  االستفهامِ  كحروفِ 
 وفاِعل.  ِفعلٌ 
فهي عليه والدليل ، الحركاتِ  أراد  ، النصب  على : مجارٍ  ثمانية على تجري  قوله 

ِعف وا ِلم ن     عز وجل ﴿ق ال   هللا . كقولِ 140والرفع  ت ض  ِمِه ِلل ِذين  اس  وا ِمن  ق و  ت ك ب ر  ال م أل   ال ِذين  اس 
بِِّه   ٌل ِمن  ر  س  ا م ر  اِلح  ل م ون  أ ن  ص  م  أ ت ع  ه  ﴾    ۚ  آم ن  ِمن  ِمن ون  ِسل  ِبِه م ن  ا أ ر   سورة141ق ال وا ِإن ا ِبم 

 75 اآلية  ، األعراف
 ، بعضٍ  إلى ن لما كانت آواخر الكلم تنتقل بعِضهاوهن يجري  ، مجاري  الحركاتِ  سمى و  

 .142يكون مجرى مصدرا في معنى جرى  / أن  ويجوز
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المستحق لإلعراب،   وافق الواسطي سيبويه وجمهور النحاة في إعراب األسماء واألفعال:  إن 
األسماء هو  النحاة،  وجمهور  سيبويه  رأي  بها 143 على  ملحقة  فهي  األفعال  وأما   ، 

.ويعتبر هنالء أن األصل في األسماء اإلعراب، وإن وجدت بعض األسماء المبنية، وأن  144
األصل في األفعال البناء، وإن وجدت بعض األفعال المعربة، وأن الحروف كلها مبنية على  

وكل أصولها أصله،  على  فهو  معربا   رأيته  اسم  "فكل  المضمار:  هذا  في  الزجاجي  ويقول   .
اسم رأيته غير معرب فهو خارج عن أصله، وكل فعل رأيته مبنيا  فهو على أصله، وكل فعل 

 .145 "رأيته معربا  فقد خرج عن أصله، والحروف كلها مبنية على أصولها
وة والتأكيد يقول به جمهور النحاة، إال أن ثم  إن بناء الفعل المضارع في حالتي جمع النس

 منهم من  
يقول بإعرابه، ونذكر على سبيل المثال في هذا الصدد ابن درستويه والسهيلي وابن طلحة،  

 وذله  
  .146مثلما جاء في تعليق الشيخ محيي الدين عبد الحميد في تحقيقه لشرح ابن عقيل 

نحو ما أشرنا إليه، متأّت من اعتباره معربا     إن القول بإعراب هذا الصنف من األفعال، على
مقدرا ، منع من ظهور اإلعراب فيه الثقل الصوتي الناتج من توالي األمثال في حالة التوكيد،  
ومن الشبه الحاصل بين صيغة المضارع وصيغة الماضي في حالة نون النسوة، إذ أن هذه  

 .النون جزء من الفعل أو هي من متمماته 
ناء التي يتحدث عنها النحاة في األمثلة المذكورة إال حاالت ناتجة عن تطبيق  ما حاالت الب

 .(phonologiques) بعض القواعد الصوتية أو الفونولوجية
الفعل المضارع في كل تصاريفه معربا ، وإن جاء إعرابه   وتبعا  لكل هذا فإنه يمكننا اعتبار 

بالو  المتمكن، ألنه يتعلق  الدال على الزمن والوجه،  مختلفا  عن إعراب االسم  الوظيفي  سم 
والمفعولية   الفاعلية  أي  النحاة  ضبطها  التي  الشائعة  النحوية  المعاني  على  داال   وليس 

 .واإلضافة 
وتبعححا  لكححل هححذا وبححالنفر إلححى كححل مححا سححبق أن تمححت معالجتححه نخلححص إلححى القححول بححإن حركححات 

اضححي والمضححارع واألمححر( هححي اإلعححراب أو البنححاء فححي الفعححل فححي صححيغه المختلفححة )أي فححي الم
عالمات ضميرية، أو وسوم دالة على الزمن وعلى جريحان الححدث، ووجحوه التعيحين أو الطلحب 

 .أو غيرها، وهي ليست عالمات إعراب كالتي نجدها في األسماء المعربة
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ولقححد قادنححا هححذا ال محالححة إلححى تفنيححد أطروحححة اإلعححراب فححي الفعححل المضححارع، وفححي الفعححل   
إلقرار بالقول بأن الفعل في العربيحة مبنحي علحى اإلطحالق فحي كحل حاالتحه، وبنحاؤه ال عموما ، وا

يرد إال على السكون، وذله، ومثلما بّينا، بتجزئة الفعل المصّرف في العربيحة، وبحالوقوف عنحد 
بنيته، أو عنحد ححدود الجحذع فيحه، ومحا تحال ذلحه محن عالمحات هحي عالمحات ضحمائر أو وسحوم 

الطارئة عليها فحي بعحض الححاالت إال تغيحرات صحوتية وفونولوجيحة، ت مليهحا   دالة، وما التغيرات
 .حاالت الثقل في النطق أو االستحالة فيه

اما الواسطى فيقول:حكم االفعال كلها السكون : لعدم اختالف االحوال التى توجب االعراب  
 من الفاعل والمفعول.  

ولكن المضارع اذا قلت: زيد يقوم , كحان مبهمحا حتحى تميحزه للححال أو لالسحتقبال , واذا قلحت  
 :" رأيت رجال" كان مثله حتى تميزه, فهذا شبه.

( ؛ ماالسم ,وال يجوز ذله فى الماضى(ويصلح دخول الالم  على الفعل فى خبر      .147إن 
 ويوصف به النكرات ؛ كاالسم ؛ مررت برجل يقوم. 
 .  148إن  زيدا يقوم( , فأعرب لهذه المشابه  ( كون خيرا فى قوله :وي 

: االفعححال أعربححت لمححا دخلححت عليهححا المعححانى المختلفححة ,ووقعححت علححى  149وقححال الكوفيححون   
المختلفححة ؛  ؛ آلن الحححروف تححدور عليهححا المعححانى151, وهححذا خطححأ  150االوقححات الطويلححة

تكححون )أال( لالسححتفهام ,والعححرض ,والتمنححى ؛ )لمححا( للزمححان : لمححا جححاء زيححدا أكرمتححه ,وبمعنححى 
 .152)لم(, )من( للتبعيض , والبتداء غاية

 باب بيان األصل في األفعال، واألسماء، والحروف . 

لها     رابع  وال  حرفا   أو  فعال ،  أو  اسما ،  تكون:  أن  إما  مطلقا   الكلمة  تخلو  باإلجماع  ال 
الذي زاد نوعا  رابعا  وسماه خالفة وعنى  154فإذا استثنينا العالمة أبا جعفر بن صابر  153

 .155به اسم الفعل نحو: صه بمعنى: اسكت، ودراك بمعنى: أدرك 
وإنما لم يعتبر النحاة هذا النوع الرابع مستقال ؛ ألن حقيقته ليست خارجة عن حقيقة االسم،  

 .156تقال ، بل داخلة فيها بترجيح جانب االسمية في األحكام والفعل حتى تكون نوعا  مس
أقسام   ثالثة  ينقسم  والحرف  والفعل،  االسم،  من  كال   أن  إلى:  157واعلم  ينقسم  فاالسم 

 .والفعل ينقسم إلى: )ماض، ومضارع، وأمر(. 158ظاهر، ومضمر، ومبهم 
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ومختص   الجر،  كحروف  باألسماء  مختص  إلى:  ينقسم  كالنواصب،  والحرف  باألفعال 
 والجوازم، وإلى مشترك بينهما كحح )هل، وبل(. 

أقسام     والفعل  159والتسعة  الفاهر،  االسم  وهما:  معربين  قسمين  سوى  مبنية  كلها 
 .160المضارع بشرط: أن ال يتصل به نون النسوة، أو نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة 

أنه     إلى  لذهابهم  المقدرة  األمر  بالم  مجزوم  معرب  األمر  فعل  أن  إلى  الكوفيون  وذهب 
حرف   وتبعها  للتخفيف  األمر  الم  حذفت  )لتقم(  عندهم:  )قم(  وأصل  المضارع.  من  مأخوذ 

بنفسه   161المضارعة  المضارع، بل هو قسم مستقل  أن األمر غير مأخوذ من  والصحيح 
 162.مبنى 

المتكلم ليس معربا  وال مبنيا  وجعلوا  وجنح ابن جني، وجماع   ة إلى أن المضاف إلى ياء 
.والغرابة أن الجرجاني، وطائفة  163الكلمة ثالثة أنواع: معربة، ومبنية، وال معربة وال مبنية 

وهو مردود، إذ بناء نحو: )غالمي( يلزمهم بناء   164.قالوا: ببناء المضاف إلى ياء المتكلم
. وزعم بعضهم أن األسماء قبل التركيب موقوفة  165ائل به نحو: )غالمه، وغالمه( وال ق

بالنسبة   مردود  وهو  خفض.  أو  نصب،  أو  رفع،  أو  بناء،  أو  بإعراب،  عليها  يحكم  فال 
 . 166لإلعراب والبناء 

أما الواسطي فقد قال :علة البناء : مشابهة الحرف ومالبسته ,أو وقوع المبنى موقع فعل 
 مبنى, أو لخروجه عما عليه نفائ

 :167ما عن الواسطي في باب البدلأ
ِحي ة      ت ن  وليس  منه،  المبدل  موضع  وضعه  على  يجيء  /  168الحبدل  سبيل  على  األول 

ولكن على أن البدل قائم بنفسه غير متمم للمبدل منه كتتميم النعِت    اإللغاء وإزالة الفائدة ؛ 
المنعوت  . وفي كل شيء منه إفادة ألن القائل: "رأيت  أباه عمرا " ربما لم يعلم أن أباه اسمه 

را  أبوه   .169عمرو ، وربما لم يعلم أن المسمى ع م 
يم يأتي على أصله في النحو إن التقديم والتأخير في الجملة يأتي على قسمين: أحدهما تقد

وهو الترتيب األصلي للجملة االسمية والفعلية مثال تقديم المبتدأ على الخبر، وتقديم العامل 
هذه  أكانت  سواء  الجملة  معنى  يقتضيها  لمقامات  يأتي  تقديم  وثانيهما  معموله،  على 

 . 170المقامات، مقامات التقديم الذكرى أم مقامات التقديم المعنوي 
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التقديم والتأخير من  ومن   خالل ما تقدم نجد أن علماء النحو والصرف واللغة تناولوا 
شائعا   كان  فالنفم  الجملة،  داخل  الكلمة  ومدلول  والصرفية  النحوية  القواعد  خالل 
ومتداوال بين العلماء، إما في تناولهم للقصد في النحو وأنه ليس مقصورا على حركات  

ا تأليف  إلى  يتعداه  بل  بالنفم  اإلعراب،  الدقيقة  النحو  وصلة  الجمل  وارتباط  لكلمات 
التقديم   عن  ]الخصائص[  كتابه  في  كامال  فصال  جني  ابن  وضع  فقد  معانيه،  وتوفي 
والتأخير بحث فيه أضربه وما يجوز فيه وما ال يجوز، وما يقبله القياس وما يعمد إليه  

يبح الذي  البالغي  النهج  بين  مزج  الفصل  هذا  في  وتراه  المعنى  اضطرارا،  عن  ث 
 .والمعايير النحوية 

يوافق الواسطي راي سيبويه : أنه يجوز تقديم خبر كان على اسمها، وذله قوله: كان أخاك  
 . 171عبد هللا، فقدمت االسم وأخرت الخبر 

وقد بين سيبويه   .172هذا إذ لم يعرض ما يوجب تقديم خبرها على اسمها أو يمنع ذله   
ك  قلت:  شئت  "وإن  بقوله:  ذله  في  علة  ذله  فعلت  كما  وأخرت  فقدمت  هللا،  عبد  أخاك  ان 

)ضرب(؛ ألنه فعل مثله وحال التقديم والتأخير فيه كحاله في )ضرب(، إال أن  اسم الفاعل  
 173والمفعول فيه لشيء واحد". 

كان وأخواتها أفعال كاألفعال الحقيقية المتعدية إلى المفعول فكما    ويعلل سيبويه ذله بأن   
األفعا في  اسمها؛  جاز  على  كان  خبر  تقديم  جاز  فاعلها  على  مفعولها  تقديم  الحقيقية  ل 

ألنها متصرفة تصرف األفعال، وحالها في التقديم والتأخير كحال األفعال، وهذا ما ذهب إليه  
الحقيقية   األفعال  تصرف  متصرفة  كانت  لما  األفعال  هذه  أن  "اعلم  بقوله:  يعيش  ابن 

, واألنباري  174ائز في المفعول من التقديم والتأخير" ومشبهة بها جاز في خبرها ما هو ج
بقوله :"وإنما جاز ذله؛ ألنها لما كانت أخبارها مشبهة بالمفعول وأسماؤها مشبهة بالفاعل،  

به"  مشبها  كان  ما  فكذله  الفاعل  على  تقديمه  يجوز  كان   .175والمفعول  مشابهة  أن  إذ 
به األفعال بدخول عالمات األفعال  لألفعال هي التي جوزت تصرفها تصرف األفعال فهي تش

كائن   فهو  يكون  كان،  نحو:  األفعال  تصرف  وتتصرف  وسوف(  والسين،  )قد،  نحو:  عليها 
 . 176 وكن وال تكن

 لدى السيوطي  وموقف الواسطي .  177باب ظننت وأخواتها 
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االقتصار  فيها  يجوز  حذفهما 178ال  يجوز  ولكن   ، المفعولين  أحد  ينتى  179على  لئال  ؛ 
ي سمع  باسم   "م ن   مثل   ، اسم  إلى  يسنده  أن  يحتاج  خبٍر  أو   ، عنه  يخبر  أن  يحتاج 

" ل   . 180ي خ 
ّمي فاعلوها: ظننت ،وهذه األفعال أربعة عشر فعال    وحسبت ، ] و [ وجدت منه    : سبعة س 

 ، ورأيت من رؤية القلب ، وخلت ، وعلمت ، وزعمت . 
فاعلوها: م  ي س  لم  ،    وسبعة  وأ خبرت   ، ّبرت  وخ   ، وأ نبئت   ، ون بئت   ، وأ ريت   ، أ علمت 

ثت  دِّ  .181وح 
ما  كل  في  العلم  بمعنى  الفن  يكون  طريق  182قال:  من  علم  وفيما   , الحواس  تدركه  لم 

 : "ظننت  الحائط  مبنيا " وقد شاهدت ه لم يجز.االستدالل ، لو قلت  
المعارج : اآلية   ا﴾ )سورة  ب ِعيد  ن ه   و  ي ر  م   ِإن ه  ق ِريب ا﴾ )سورة  6﴿  ن ر اه   .( يفنونه ،﴿و 

 .(  نعلمه ، فهي بمعنى العلم والفن ،  7المعارج : اآلية 
 . 183ل حِكي ما بعده وأما "زعمت": فقوٌل يقترن به اعتقاد ومذهب، ولو خال بمجرد القول 

؛ ألنها تدخل على   185، وإلغاؤها184وإذا تأخرت هذه األفعال ، أو توسطت جاز إعمالها 
 .186جملة مستقرة 

، وال يجوز "بلغني عبد  هللا صاحب  ذاك"؛ ألن الفعل   187يجوز "عبد  هللا صاحب  ذاك بلغني" 
 إذا  

فلم يكن له بد من فاعل، وفي التقدير األول ضميره مقدر فيه كأنه    تقدم تحقق بموضعه ،
 قلت: بلغني ذاك األمر. 

بمنزلة ما ال يتعدى ؛ ألنها ال تتعدى إال إلى/ المصدر والفرف   -رحمه هللا-  قال الواسطي 
 والمكان، وبمنزلة ما يتعدى لوقوع ج مل بعدها تجري مجرى المفعول. 

" ت ِرد  بعد القول م مكسورة  ، فإذا عمل فيها  188بتدأة إذا لم يعمل فيها ما قبلها، فتجري " ِإن 
 .189ما قبلها فتحت 

ورأيه   معتقده  أي  فالن"  قول  :"هذا  تقول  أنه  الفن  بمنزلة  القول  أن   ومن  190ي قوي   ،
ّرف ها في العمل ، وإن كان سيبويه 191العرب  لم يذكر   192من ي ع ِملها على كل حال ، وي ص 

قل فيقول:   ، زيدا   ذله  أقلت   سيبويه:"  أ ّول  ما  على  يقتصر  من  ومنهم   ، منطلقا   زيدا   ت 
 منطلقا ؟" و" أتقول زيدا  منطلقا ؟"  
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:"متى تفن عمٌرو منطلٌق؟ الحسن فيه الرفع ؛ ألن قبله كالما "، فيقال له:   193قال سيبويه 
المبرد    - على    -194قاله  تقدم  قد  الفعل  ألن  ؛  األصل  نقضت  نراك  قد  ثم  المفعولين 

 استحسنت الرفع. 
فالجواب: أن سيبويه إنما استحسن ذله ألن أول الجملة قبل الفن قد جاء ابتداء  كالٍم ثم  

 حدث الشه  
 بعده ، فوجب إلغاؤه لذله وذله قوله : متحى ، أو نحوها . 

 195وفى رأى الواسطي باب من االستفهام يكون فيه االسم رفع ا 
ال يجوز "زيدا  كم مرة  رأيت ه"؛ ألن ما بعد حرف االستفهام ال يكون مفسرا  لفعل قبله  

الكالم  صدر  لالستفهام  ألن  "ال"  196؛  بمعنى  "غير"  ألن  ضارٍب"؛  غير   زيدا   "هذا  أجازوا   .
فكأنه قلت: "زيدا  ال ضارٌب" ولم يجر مجرى المضاف الذي ال يعمل فيما قبل ما هو مضاف 

﴾ سورة يوسف : من اآلية    إليه لذله.﴿  ان وا ِفيِه ِمن  الز اِهِدين  ك  قيل: كيف تقدم "فيه "    20و 
 .        197وهو / من صلة الذي 

 رأى الواسطي في المصدر 
" ال  198المصدر إذا عمل لم يجز تقديم مفعوله     عليه؛ ألنه مقدر بأن والفعل وما بعد "أ ن 

أض   أ ن   "زيدا   تقول:  ال  قبلها،  فيما  في يعمل  يعمل  والمصدر   ، له"  خيٌر  الماضي   199ِرب  
 . 200والمستقبل ، واسم الفاعل في المستقبل والحال فقط  

 عامل المفعول معه عند الواسطي:  
ِبح"صنعت       ما صنعت  مع    ، وأصله : 201إذا قلت : "ما صنعت  وأب اك؟" ف ح"األب" منصوب 

أبيه  ؟ ومعنى "مع" و "الواو" يتقاربان في الداللة على االجتماع واالنضمام ، و"الواو" مع 
في   يعمل  وال   ، الفعل  عليه  يقع  ال  حرف  "الواو"  و   , إليها   / فعدلوا  اللفظ  في  أخف  ذله 

الوا  موضعه فجعلوا اإلعراب الذي كان في "مع" من النصب على االسم الذي بعد الواو كما ق 
ٌد ِإال  زيٌد" و "قام  القوم  ِإال  زيدا ".   : "م ا قام  أ ح 

فإن أ جبت بح"غير" أ عرب بإعراب االسم الذي بعد "إال" فقلت : "ما قام  أحٌد غير  زيٍد"  و "قام   
 .202القوم  غير  زيٍد" وألن "إال" حرف غير عامل 

 
 وفاته : 
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مات أبو سعيد رحمه هللا يوم االثنين ثاني رجب سنة ثمان وستين وثالثمائة في خالفة    
 . 203الطائع « ودفن في مقابر الخيزران 

 الهوامش:
 
الثاني24   ( 1 بن  )م=1071هح -  463م 1002مايو =  10هح  392جمادى  أحمد  ولد  عربي,  منر  

قرى  من  غزية  في  ثابت  بن  الموافق   الحجاز علي  الخميس  الثاني  24يوم  في هح 392 جمادى  ونشأ   ،
كان أبوه خطيب وإمام درزيجان لمدة عشرين عاما أهتم أبوه به  .بغداد درزيجان، وهي قرية تقع جنوب غرب

يعلمه لمن  إرساله  الحرص على  تعلم  القرآن اهتماما كبيرا فكان شديد  انتهى من  المختلفة وعندما  واآلداب 
والتي كانت في ذله الوقت منار العلم ومركزه  بغداد مبادئ العلم في قريته صار يتردد على حلقات العلم في

، وكان محدثا عفيما، وله حلقة في جامع المدينة أبي الحسن بن رزقوية في العالم اإلسالمي. وألتزم حلقة
، وكان مبرز ا في علم الحديث، فسمع منه وأجازه، وأتصل بالفقيه أبي بكر البرقاني ببغداد، وتردد على حلقة

 ، وتتلمذ على يديه. أبي حامد اإلسفراييني الشافعي الكبير

الذهبي , شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ق اي ماز : سير أعالم النبالء , المحقق : 
الر  األرناؤوط, منسسة  الشيخ شعيب  بإشراف  المحققين  . م1985هح /    1405،    3سالة ,طمجموعة من 

 270, ص 18ج
لسان الميزان, تحقيق : عبد الفتاح أبي غدة, دار البشائر اإلسالمية , بيروت, ط :  ابن حجر العسقالني 2
؛ الذهبي: ميزان االعتدال في نقد الرجال , تحقيق : علي محمد البجاوي: 97-96, ص  3م, ج 2002,   1

؛ ابن ماكوال, علي بن هبة هللا بن جعفر:  اإلكمال في رفع   513,ص  1م, ج 1963دار المعرفة, بيروت,  
الكتب ا ,دار,  هللا  هبة  بن  على  تحقيق   , واألنساب  والكنى  األسماء  في  والمختلف  المنتلف  عن  الرتياب 

ط بيروت,  ج1990,  1العلمية,  ص1م,  بكر 180,  أبي  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  أحمد   , خلكان  ابن  ؛ 
بيروت,   الثقافة,  دار  عباس,  إحسان  تحقيق:  األعيان,  ص  2م,ج2010:وفيات  صالح  111-113,  ؛ 

شتاينر,  فرانز  نشر  دار  المحققين,  من  لفيف  تحقيق  بالوفيات,  الوافي  الصفدي:  أيبه  بن  خليل  الدين 
عماد األصفهاني,  ؛  متعددة  سنوات  على  نشر  وجريدة   فسيبادن,  القصر  خريدة  محمد:  بن  محمد  الدين 

؛   351-343, ص  4,ج1م, مج1964العصر )قسم شعراء العراق(, تحقيق : محمد بهجة األثري, بغداد,  
, 4م, ج1993,  1ياقوت الحموي: معجم األدباء, تحقيق: إحسان عباس , دار الغرب اإلسالمي؛ بيروت,ط

ط1776ص   لبنان,  برس,   جروس  العباسيين,  الشعراء  :معجم  عبدالرحمن  عفيف  م,  2000,  1؛  
الكتبي:   102ص شاكر  ابن  صادر,  ؛  دار   , عباس  إحسان   : تحقيق  عليها,  والذيل  الوفيات    فوات 

؛  ابن األثير الجزري, عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد  349, ص 1م  ج1973, 1بيروت,ط
بعناية: محمد يوسف الدقاق, دار الكتب العلمية, بيروت,     ,الكامل في التاريخ     :بن محمد بن عبد الكريم

 385, ص 8م, ج 1987, 1ط
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B2%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%8A
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ا كحالة: 202/ 2م.  2002،  15للماليين، ط  خير الدين الزركلي الدمشقي : األعالم, دار العلم 3 ؛ عمر رض 

 360/ 3معجم المنلفين ,منسسة الرسالة, بيروت, د.ت. 

4 , الفنون(,   البغدادي  كشف  من  المصنفين  وآثار  المنلفين  )أسماء  العارفين  هدية  باشا:   اسماعيل 
 . 276/ 5م, وأعادت طباعته دار العلوم الحديثة, بيروت , د.ت, 1981اسطنبول 

الفنون(,  5 كشف  من  المصنفين  وآثار  المنلفين  )أسماء  العارفين  هدية  باشا:   اسماعيل   , البغدادي 
 . 276/ 5ت طباعته دار العلوم الحديثة, بيروت , د.ت, م, وأعاد 1981اسطنبول 

رشيد,  6 ناظم  تحقيق:  الشعراء,  طبقات  في  والمملوك  الماله  ونزهة  الملوك  إخبار  األيوبي:   المنصور 
 . 177م, ص2001,  1بغداد,ط 

ة والنشرء ط ابن كثير الدمشقي : البداية والنهاية, تحقيق : عبد هللا التركي, دار الفكر العربي هجر للطباع 7
 . 57/ 51م.1949/ 1:2

عبد الرحمن بن الجوزي : المنتفم في تاريخ الملوك واألمم, تحقيق: محمد عبد القادر عطا, مصطفى عبد   8
 .120-16/19م,  1992,  1القادر عطاء , دار الكتب العلمية, بيروت, ط

ابن النديم، عمر بن أحمد بن هبة هللا بن أبي جرادة المعروف بالصاحب كمال الدين:  بغية الطلب فى  9
 .  2759/  6م.2010تاريخ حلب  , المحقق: سهيل زكار ،دار الفكر, بيروت, 

 .  2761/ 6المصدر السابق,  10

بغداد,  11 تاريخ  البغدادي:  ط   الخطيب  بيروت؛  اإلسالمي؛  الغرب  دار  معروف,  عواد  بشار  ,  1تحقيق: 
 .  92/ 6م, 2001

 .  1/128 م1971آغا بزرك الطهراني: نوابغ الرواة في رابعة المئات, دار الكتاب العربي, 12

م.  1993, 1تحقيق: إحسان عباس , دار الغرب اإلسالمي؛ بيروت,ط  ياقوت الحموي: معجم األدباء, 13
1/128  . 

 347/ 5ياقوت الحموي: معجم األدباء, مصدر سابق,  14

ومقتل أكثر من مليونين من ) 1258وسقوط بغداد ) الدولة العباسية م حتى سقوط 847الفترة من عام   15
وإ مكتباتها  وحرق  بقيادةسكانها  المغول  يد  على  علمائها  خان عدام  العباسية   هوالكو  العاصمة  وانتقال 

 .القاهرة إلى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF_(1258)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF_(1258)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF_(1258)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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  , بيروت  للماليين,  العلم  دار  التاريخ،  في  المصور  عثمان:  بهيج  البعلبكي,  منير  جحا،  م,  1950شفيق 
 8-6, ص 6ج

 .العراق تقع وسط محاففة 16

 2014ام تقديرات وزارة التخطيط العراقية لع

ِلد  ون شأ  فيفي العهد األموي  قائد 17 عبد المله بن  نائب بروح بن زنباع فلحق الشام وانتقل إلى الطائف ، و 
ه عبد المله أمر عسكره. أمره عبد المله بِقتالِ  مروان عبد   فكان في عديد شرطته، ثم ما زال يفهر حتى ق ل د 

ق جموعه، فوال ه عبد  المله مكة والمدينة   الحجاز ، فزحف إلىهللا بن الزبير بجيٍش كبيٍر وقتل عبد هللا وفر 
 .العراق والطائف، ثم أضاف إليها

رياض زركلي ,دار الفكر,   -المحقق: سهيل زكار   البالذري ,أحمد بن يحي بن جابر أنساب األشراف ,    
 302, ص 4م, ج 1997 القاهرة, 

عمر   السمعاني, 18 هللا  عبد  وتعليق  تقديم  األنساب   : التميمي  منصور  بن  محمد  الكردم  عيد  سعد  أبي 
 262, ص 2م, ج1988, 1البارودي مركز الخدمات واألبحاث الثقافية,, دار الحنان, بيروت, ط

أهاليوك  ومحدث منر  19 من  ومسجده  واسط اتب.  بواسط،  السفلى  المحلة  الرّزازين،  محلة  إلى  ومنسوب 
 . وداره هناك. وكان ممن له معرفة في علم الحديث، حتى عّده المنرخون محّدث واسط في عصره

عب  :المزي، بن  يوسفيوسف  بن  الرحمن  الكم د  الرجالتهذيب  أسماء  في  عواد  ال  بشار  د.  المحقق:   ،
 .م1980معروف، الناشر: منسسة الرسالة بيروت، الطبعة: األولى، 

الملوك واألمم, مصدر سابق,   20 المنتفم في تاريخ  البداية 8/258ابن الجوزي :  ؛ ابن كثير الدمشقي : 
سابق,   مصدر  علي ؛  294/  11والنهاية,  إنباه   القفطي,  يوسف:  علىبن  المحقق:  أنباه الرواة  النحاة, 

 -هح   1406,  1بيروت, ط  –محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكر العربي, القاهرة، ومنسسة الكتب الثقافية  
والقاهرة ،  1982 الزاهرة في ملوك مصر  النجوم  المحاسن يوسف،  أبي  الدين  ؛ابن تغري بردي، جمال  م  

 .  5/85م1963المنسسة المصرية, القاهرة, 

 . 2/113ابن خلكان، :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان, مصدر سابق,  21

 . 23/ 16ابن الجوزي : المنتفم في تاريخ الملوك واألمم, مصدر سابق,  22

23 : الدمشقي  كثير  سابق,    ابن  مصدر  والنهاية,  في 12/100البداية  الزاهرة  النجوم  بردي:  تغري  ابن  ؛ 
 .  5/85ملوك مصر والقاهرة ، مصدر سابق , 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B0%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B0%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B0%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
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 . 633_  632/  1م, 2004دار الكتاب العربي, بيروت,    ابن الجوزي :ذم الهوى, 24

ساب 25 ,مصدر  األدباء  معجم  الحموي:   ، مبالغة هفي األمر أن شه وال؛  262-261/  13ق,  ياقوت 
 والخطبة.  الخطيب دون  االنشغال بشيء يحرم أنه شرعا والمعروف

القصر 26 دمية  الطيب:  أبي  بن  علي  بن  الحسن  بن  علي  العصر الباخرزي,  أهل  الجيل،  وعصرة  دار   ,
 354/ 1هح, 1414، 1بيروت ,ط

, المحقق: محمد أبو  والمنسوبالثعالبي ,عبد المله النيسابوري أبو منصور: ثمار القلوب في المضاف   27
؛ ياقوت الحموي: معجم األدباء,   635،    1/276م,  2003,  1الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية, القاهرة,ط

    1/667؛ الكتبي:   فوات الوفيات, مصدر سابق, 4/134مصدر سابق, 

لكتب العلمية, بيروت, في محاسن أهل العصر, المحقق: مفيد محمد قميحة, دار ا الثعالبي: يتيمة الدهر 28
 . 436/ 2,  1م,ط1983

ه : غط حاه  4/134األبيات من السريع ، وهي في ياقوت الحموي: معجم األدباء, مصدر سابق,  29 م ش  ، وج 
. 

 البيتان من الخفيف ، وهما في المصدر  السابق  30

:الوافي بالوفيات , المحقق: أحمد األرناؤوط وتركي    صالح الدين خليل بن أيبه بن عبد هللا  الصفدي , 31
التراث   إحياء  دار  النبالء  21/104م,   2000بيروت,    –مصطفى,  أعالم  سير  الذهبي:  ؛  17/427؛ 

,   ، الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد , مصدر سابق133   -132الكتبي:  فوات الوفيات, مصدر سابق, /
 .113/ 7م,  2008, 1؛ عمر رضا كحالة: معجم المنلفين, منسسة الرسالة, بيروت , ط 6/92

سنة   32 ولد  الموصلي  بن جني  عثمان  الفتح  أبو  وأخذ عن   حه320هو:  العلم،  أخذ  وفيها  بالموصل  نشأ 
 .حه392الفارسي. ومن مصنفاته: الخصائص، وسر الصناعة، واللمع وغير ذله توفي سنة  

سابق   مصدر  الرواة,  إنباه  القفطى:  في:  ترجمته  األنباري   ؛335/  2راجع  البركات  األلباءأبي  نزهة  في   : 
:  244ص ،    م1985  -هح1405,   3المنار ,األردن,ط طبقات األدباء, المحقق: إبراهيم السامرائي ,مكتبة  

246. 
 . 286/ 18 مصدر سابق, الصفدي: الوافي بالوفيات, 33

األدبا 34 معجم  الحموي:  سابق,    ياقوت  ابن    4/133ء,مصدر  وانفر  محمداآلبار،  هللا بن ,  أبي  بن عبد 
الهراس   السالم  عبد  لمحقق:  الصلة,  لكتاب  التكملة  القضاعي:  بيروت, بكر  للطباعة,  الفكر  دار  الناشر: 

 .  6/178م,  2015
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 ،  4/134مصدر سابق,  ياقوت الحموي: معجم األدباء, 35

األدباء, 36 الحموي: معجم  الدهر  5/60مصدر سابق    ياقوت  يتيمة  الثعالبي:  العصر,  ؛  أهل  في محاسن 
؛ حاجي خليفة: مصطفى   5/465؛ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ,مصدر سابق,    3/ 2,مصدر سابق,  

الفنون  كشف  القسطنطيني:  جلبي  كاتب  عبد هللا  محمد  بن  المحقق:  المنلف:  والفنون  الكتب  أسامي  عن 
، الصفدي:   4/410، وفيات األعيان      1/766م  2008شرف الدين يالتقاي, دار إحياء التراث العربي,  

،   3/32، والعبر في خبر من غبر    11/318ية  ، والبداية والنها  251/ 3الوافي بالوفيات, مصدر سابق,  
؛ ابن العماد: عبد الحي بن أحمد بن  ،  و475/ 7  ,مصدر سابق,  ابن األثير الجزرري: الكامل في التاريخ  

محمود األرناؤوط, دار ابن كثير  -في أخبار من ذهب, المحقق: عبد القادر األرناؤوط  شذرات الذهب محمد:
 3/117م  2008, 1, القاهرة, ط 

 . 4/173ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، مصدر سابق  37

 .  522/ 16سير أعالم النبالء ، مصدر سابق  الذهبي : 38
 198/  3اخلطيب البغدادي : اتريخ بغداد , مصدر سابق,     39

 .   5/2454ابن العدمي : بغية الطلب يف اتريخ حلب, مصدر سابق ,    40

سابق,    41 مصدر  حلب,  اتريخ  يف  الطلب  :غية  العدمي  :اتريخ  ،  2534/ 6ابن  هللا  هبة  بن  احلسن  بن  علي  القاسم  أبو 
 . 14/108م ,  1995دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع,   مشق,احملقق عمرو بن غرامة العمروي,د

 .   18/181سابق,  أعالم النبالء , مصدر    , الذهيب : سري6/2759ابن العدمي :غية الطلب يف اتريخ حلب, مصدر سابق,    42

 29م، ص  1975حتقيق: حممد هاشم الكتيب، بغداد،  العمري، أكرم ضياء. موارد اخلطيب البغدادي، يف اتريخ بغداد،    43

 7/190سابق,  الصفدي: الوايف ابلوفيات, مصدر    44

السمعاين، أبو سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي :األنساب، األجزاء الستة األوىل، حتقيق: عبد الصمد بن حييي    45
 166/ 5,)، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر أابد الدكن، )د.ت1اليماين، ط    املعلمي

قال ايقوت احلموي: هي قرية كبرية حتت بغداد، على دجلة ابجلانب الغريب، وأصلها درزيندان، فعربت على درزجيان، وقد   46
 2/450مصدر سابق,    ايقوت احلموي: معجم األدابء,.  حترفت، إىل درب رحيان 

 47موارد الخطيب البغدادي، مصدر سابق, ص العمري، أكرم ضياء.  47

العديم :بغية الطلب في تاريخ حلب, مصدر سابق,   48 ، الصفدي: الوافي بالوفيات, مصدر 6/2759ابن 
  6سابق, 
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 . 2761/ 6بغية الطلب في تاريخ حلب, مصدر سابق ,  ابن العديم : 49

ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في  ،  276/ 9 ,مصدر سابق, ابن األثير الجزري : الكامل في التاريخ  50
 250/ 5والقاهرة ، مصدر سابق, ملوك مصر 

 . 108/ 14أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا :تاريخ دمشق, مصدر سابق,  51

 . 242/ 7دي: الوافي بالوفيات, مصدر سابق, الصف  52

الرواة, 53 إنباه  سابق,    القفطي:  سابق, 285-284/  2مصدر  مصدر  األدباء,  معجم  الحموي:  ياقوت  ؛ 
؛ جالل الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر السيوطي :بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة  259/  13

 189/ 2م,1964, 1, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, مطبعة عيسى البابي الحلبي, ط

 . 161-161/ 13ألدباء, مصدر سابق, ياقوت الحموي: معجم ا 54
 . 92/  6اخلطيب البغدادي : اتريخ بغداد ,مصدر سابق,    55

 55-54/  1, مصدر سابق, وعصرة أهل العصر الباخرزي: دمية القصر  56

 .   3/112ايقوت احلموي: معجم األدابء, مصدر سابق,    57

؛ ابن خلكان، :وفيات األعيان وأنباء أبناء    120/ 12وانظر : الصفدي: الوايف ابلوفيات,مصدر سابق    األبيات من الطويل ،  58
 . 2/112الزمان, مصدر سابق,  

 .  3/112ابن خلكان، :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان, مصدر سابق ,  59

 .  1/128ياقوت الحموي: معجم األدباء, مصدر سابق,  60

تاريخ بغداد( (ترجمته : الخطيب البغدادي, أحمد بن علي بن ثابت: تاريخ بغداد أو مدينة الّسالم  انفر   61
,بيروت,  وذيله   اإلسالمي  الغرب  دار   , معروف  عواد  بشار  المحقق:   , ابن 8/316م, 2001والمستفاد  ؛ 

, 3, ط ة , بيروت  النديم: أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق: الفهرست, تحقيق رضا تجدد, دار المسير 
النحوبين واللغوبين , تحقيق محمد أبو  68م ,ص 1988 الز بيدي األندلسي :طبقات  ؛ أبي بكر بن الحسن 

القاهرة,   المعارف,  دار  ابراهيم,  اللغوبين  119م,ص 1984الفضل  طبقات  في  الوعاة  :بغية  السيوطي  ؛ 
ملوك مصر والقاهرة ، مصدر سابق ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في  ؛   1/507والنحاة , مصدر سابق,  

العبر, ؛  133/  4  م3 العبر في خبر من غبر ويليه ذيول  الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز: 
؛ 347/  2م.  2010المحقق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ،  دار الكتب العلمية , بيروت ,  

ابن كثير ا : البداية والنهاية, مصدر  ؛ 65/ 3سابق,  في أخبار من ذهب, مصدر شذرات الذهبابن العماد: 
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الرواة على القفطي, علي ؛  294/  11سابق,   إنباه  يوسف:  الفضل   أنباه بن  أبو  محمد  المحقق:  النحاة, 
الثقافية   الكتب  القاهرة، ومنسسة  العربي,  الفكر  دار  /  1   م1982  -هح   1406,  1بيروت, ط  –إبراهيم, 

الوعاة الجالل  ؛313 بغية  الخضيرى:  الدين  سابق  بن  محمد  بكر بن  أبي  بن  الرحمن  عبد  في  السيوطي؛ 
 ؛507/ 1م.  2010ل إبراهيم , المكتبة العصرية , لبنان,طبقات اللغويين والنحاة, المحقق: محمد أبو الفض 

 ؛3/295ياقوت الحموي: معجم األدباء,مصدر سابق  ؛  1/271البغدادي , اسماعيل باشا:  هدية العارفين,  
 . 7/217التميمي :األنساب،مصدر سابق, 

المرزيان)ت   62 بن  عبدهللا  بن  الحسن  بن  يوسف  السيرافي:  محمد  العربية   585أبو  في  رأسا   كان   ,) هح 
 .284/ 3شرح أبيات سيبويه,  ياقوت الحموي: معجم األدباء,مصدر سابقواللغة, له 

الجوزي  63 سابق. :ابن  واألمم,مصدر  الملوك  تاريخ  في  مصدر 95/  7  المنتفم  الرواة,  إنباه  القفطي:   ؛ 
 . 1/314سابق, 

 . بلد على ساحل البحر من بالد فارس, وبه أثر عمارة قديمة وجامع حسن, وهي من أشد المدن حرارة 64

 . 3/294م, 1995, 1الحموي: معجم البلدان, دار صادر، بيروت , طياقوت 

 .1/314القفطي: إنباه الرواة, مصدر سابق,  65

 1/314المصدر السابق ,  66

إسماعيل أبو ذكوان الرواية: قال محمد بن إسحاق النديم: قال أبو سعيد يعني السيرافي: وقد القاسم بن   67
بن  القاسم  ذكوان  أبو  منهم  نباهته  لهم  تكن  ولم  سيبويه«  »كتاب  في  نفروا  جماعة  المبرد  أيام  في  كان 

، ووقع أبو ذكوان إلى سيراف أيام الزنج،  الشعر رواه عنه ابن درستويه إسماعيل. وألبي ذكوان كتاب معاني
 . وكان عالمة أخباريا قد لقي جماعة من أهل العلم، وكان التوزي زوج أم أبي ذكوان

معجم الحموي:  ط   األدباء ياقوت  بيروت,    , اإلسالمي  الغرب  دار   , األديب  معرفة  إلى  األريب  , 1ارشاد 
 2189/ 5م, 1993

رزيان السيرافي :أخبار النحوبين البصربين تحقيق طه محمد الزيني أبي سعيد الحسن بن عبدهللا بن الم 68
 . 80-66م, ص  1955, 1ومحمد عبد المنعم خفاجي, دار مصطفى البابي الحلبي وأوالده, القاهرة, ط

أبي سعيد الحسن بن عبدهللا بن المرزيان السيرافي: مقدمة كتاب ضرورة الشعر ,تحقيق الدكتور رمضان  69
 م 1985, 1عبدالتّواب, دار النهضة , بيروت, ط

)ت 70 البصري  األزدي  دردد  بن  الحسن  بن  محمد  بكر  الحموي: 321أبو  ياقوت  ينفر:  وشاعر  لغوي  ه( 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A
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 2490/  6معجم األدباء , مصدر سابق, 

 368/ 4في أخبار من ذهب, مصدر سابق  بن العماد: شذرات الذهبا 71

,ص   72 سابق  مصدر   الفهرست,   : النديم  سابق, 67ابن  مصدر   , األنباء  معجم   : الحموي  ياقوت  ؛  
 .  396/ 4؛ ابن العماد: شذرات الذهب من ذهب, 2/877

وا 73 والسيرافي  الزجاجي  عنه  أخذ  الّسراج,  ابن  بكر  أبو  رّي  الس  بن  بغية محمد  السيوطي:  انفر:  لفارسي, 
 1/109الوعاة, مصدر سابق, 

,ص   74 سابق  مصدر   الفهرست,   : النديم  سابق, 54ابن  مصدر   , األنباء  معجم   : الحموي  ياقوت  ؛  
 .  396/  4؛ ابن العماد: شذرات الذهب من ذهب, مصدر سابق, 2/877

اد: شذرات الذهب من ذهب, مصدر  ؛  ابن العم  2/877ياقوت الحموي : معجم األنباء , مصدر سابق,   75
 . 369/ 4سابق, 

 . 2/876ياقوت الحموي : معجم األنباء , مصدر سابق,  76

؛  ابن العماد: شذرات الذهب من ذهب, مصدر 2/879معجم األنباء , مصدر سابق,    ياقوت الحموي : 77
 . 368/ 4سابق, 

 . 878-2/887ياقوت الحموي : معجم األنباء , مصدر سابق,  78

 2/887المصدر السابق,  79

 . 368/ 4ابن العماد: شذرات الذهب من ذهب, مصدر سابق,  80

في كالمية فرقة 81 الهجري  الثاني  القرن  بداية  في  أواخر لبصرةا ظهرت  األموي  في  ازدهرت العصر  وقد   ،
، ولقد غلبت على المعتزلة والسياسي لدينيا  وقد لعبت دورا  رئيسيا  سواء على المستوى  العصر العباسي في

وقدم العقلية النزعة عقائدهم  تأسيس  في  العقل  على  السمع، فاعتمدوا  قبل  بالفكر  وقالوا  النقل،  على  وه 
بالعقل ولو لم يرد شرع بذله،  هللا التي ال يقرها العقل حسب وصفهم، وقالوا بوجوب معرفة األحاديث ورفضوا

األصل، على  الفرع  يتقدم  وال  النص،  أصل  ألنه  العقل  قدموا  العقل  مع  النص  تعارض  والحسن   وإذا 
في  والقبح وغالوا  تطرفوا  قد  فإنهم  لذله  وناه،  وآمر  موجب  بذله  فالعقل  بالعقل،  معرفتهما  يجب 

الذين استخدموا العقل وسيلة لفهم النص وليس   أهل السنة وجعلوه حاكما  على النص، بعكس العقل استخدام
 حاكما  عليه. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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  .37، ص: 2م, ج1983دار المعارف, القاهرة,   إبراهيم مدكور: في الفلسفة اإلسالمية،  

الجبائي 82 علي  بأبي  المعروف  الجبائي،  سالم  بن  الوّهاب  عبد  بن  ورئيس  المعتزلة شيخ. محمد 
ّبى هح  235في عصره، منسس فرقة الجبائية. ولد سنة الكالم علماء ،  محاففة خوزستان في  في مدينة ج 

 .م\916هح  303وتوفي في البصرة سنة

 119الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين, مصدر سابق,ص 

 . 496/ 1السيوطي: بغية الوعاة, مصدر سابق,  83

 إمام في اللغة والنحو أخذ عن ابن السراج.  هو علي بن عيسى أبو الحسن الرماني, 84

 294/ 2انفر القفطي : إنباه الرواة ,مصدر سابق,  

 2/877ياقوت الحموي : معجم األنباء , مصدر سابق,  85

، خراسان في هراة ، ولد فيالعصر العباسي ، عاش فياللغة العربية نسبة إلى جده األزهر عالم من علماء86
، فرحل في طلبها وقصد  العربية فاشتهر به أوال، ثم غلب عليه التبحر في بالفقه ، عنيبغداد ثم انتقل إلى

يد في  أسير ا  ووقع  أخبارهم،  في  وتوسع  منالقرامطة القبائل  فريق  مع  فكان  بطباعهم   هوازن  ،  ,يتكلمون 
 البدوية وال يكاد يوجد في منطقهم لحن.

 316/ 8الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد, مصدر سابق, 

 .العصر العباسي من حنفي المذهب وإمام وراوي حديث وقاضٍ  فقيه 87

تاريخ دمشق, لمحقق: عمرو بن غرامة العمروي,  ابن عساكر , أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا:  
 م 1995والتوزيع,   دار الفكر للطباعة والنشر

 79/ 2وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان مصدر سابق,  ابن خلكان : 88

خو النحو العربي من رجال المدرسة البغدادية في  بغداد من مشاهير النحاة وأئمة األدب في 89 رِّ ه من  ، وي ع دُّ
 .النحو

 142م . ص.  1995, 2دار المعارف, القاهرة. ط .نشأة النحو وتاريخ أشهر النُّحاة. أحمد الطنطاوي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/235_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/235_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/235_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/303_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/303_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/303_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/916
https://ar.wikipedia.org/wiki/916
https://ar.wikipedia.org/wiki/916
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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؛ ياقوت الحموي : معجم األنباء , مصدر  316/ 8الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد, مصدر سابق,  90

العماد: ؛ ابن 2/78؛  ابن خلكان : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان مصدر سابق, 2/876سابق, 
 . 368/ 4شذرات الذهب من ذهب, مصدر سابق, 

سابق,   91 مصدر  بغداد,  تاريخ  البغدادي:  مصدر 316/  8الخطيب   , األنباء  معجم   : الحموي  ياقوت  ؛ 
 ؛   2/876سابق, 

بغداد, 92 تاريخ  البغدادي:  سابق,    الخطيب  مصدر 316/  8مصدر   , األنباء  معجم   : الحموي  ياقوت  ؛ 
سابق,  2/876سابق,   مصدر  الزمان  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات   : خلكان  ابن  العماد:  2/78؛   ابن  ؛ 

 . 1/1507؛ السيوطي: بغية الوعاة, مصدر سابق, 368/ 4شذرات الذهب من ذهب, مصدر سابق, 

؛ ابن العماد: شذرات الذهب من ذهب, مصدر سابق, 1/1507ق,  السيوطي: بغية الوعاة, مصدر ساب 93
4 /368 . 

سابق,   94 مصدر  بغداد,  تاريخ  البغدادي:  مصدر 316/  8الخطيب   , األنباء  معجم   : الحموي  ياقوت  ؛ 
 . 2/78؛  ابن خلكان : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان مصدر سابق, 2/876سابق, 

عبدهللا : أخبار النحوبين البصريين ,تحقيق طه محمد الزيني و محمد السيرافي , أبو سعيد الحسن بن   95
 77م, ص  1955, 1عبد المنعم خفاجي, مصطفى البابي الحلبي وأوالد, القاهرة, ط

سابق,   96 مصدر  بغداد,  تاريخ  البغدادي:  مصدر 316/  8الخطيب   , األنباء  معجم   : الحموي  ياقوت  ؛ 
األع2/876سابق,   وفيات   : خلكان  ابن  سابق,  ؛   مصدر  الزمان  أبناء  وأنباء  النديم  78/ 2يان  ابن  ؛ 

  .274/ 6:الفهرست ,مصدر سابق,  

؛ ياقوت الحموي : معجم األنباء , مصدر  316/ 8الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد, مصدر سابق,  97
 . 2/876سابق, 

 .2/79وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان مصدر سابق,  ابن خلكان : 98

 . 67؛ ابن النديم :الفهرست ,مصدر سابق, ص 2/878ياقوت الحموي : معجم األنباء , مصدر سابق,  99

 . 317/ 8الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد, مصدر سابق,  100

 . 317/ 8المصدر السابق, 101

يرافي  في شرح كتاب سيبويه, دار الشنون الثقافية   البكاء, محمد عبد المطلب:  منهج أبي سعيد 102 الس 
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 26م, ص  1990, 1العامة, ط

 . 2/656ياقوت الحموي : معجم األنباء , مصدر سابق,  103

 .538/ 1ي: بغية الوعاة, مصدر سابق,السيوط 104

 . 298/ 1المصدر السابق,  105

 .413/ 1ي: بغية الوعاة, مصدر سابق,السيوط 106

 . 191/ 2السابق, المصدر  107

/  1؛ السيوطي: بغية الوعاة, مصدر سابق,1/91ياقوت الحموي : معجم األنباء , مصدر سابق,  108
420. 

 .7/ 2ى: بغية الوعاة, مصدر سابق,السيوط 109

 . 881/ 2ياقوت الحموي : معجم األنباء , مصدر سابق,  110

 . 887/ 2المصدر السابق,  111

 . 386/ 4ابن العماد: شذرات الذهب من ذهب, مصدر سابق,  112

؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد,مصدر 386/  4ابن العماد: شذرات الذهب من ذهب, مصدر سابق,   113
 316/ 8سابق, 

 . 877/ 2ياقوت الحموي : معجم األنباء , مصدر سابق,  114

 . 877/ 2ياقوت الحموي : معجم األنباء , مصدر سابق,  115

 . 877/ 2لمصدر السابق, ا 116

 . 877/ 2المصدر السابق,  117

 . 24السيرافي : شرح كتاب سيبويه , مصدر سابق, ص  118

الفراهيدي, 119 أحمد  بن  العين,    الخليل  وله  مات,  حتى  عاما   ويغزو  عاما   ج  يح  وكان  الناس,  أزهد  من 
 ترجمته في:

   39السيرافي :أخبار النحوبين البصربين, مصدر سابق, ص 
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بكثرة ترحاله, 120 الباهلي : شاعر ولغوي واشتهر  م ع  أ ض  المله بن علي بن  المله بن قريب بن عبد  عبد 

الخلفاء على  ليقصها  األخبار  يجمع  مصدر    فكان  الوعاة,  بغية  السيوطي:  انفر  وغيرها  األصمعيات  له 
   . 112/ 2سابق,

أبو زكريا, يحيى بن زباد بن عبد هللا الفّراء : نحوي ولغوي كوفي انفر السيوطي: بغية الوعاة, مصدر  121
 . 233/ 2سابق,

أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت األنصاري البصري لغوي وأديب , ترجمته في: السيوطي: بغية الوعاة,  122
   .582/ 1مصدر سابق,

 . 876/ 2ياقوت الحموي : معجم األنباء , مصدر سابق,  123

 878/ 2المصدر السابق,  124

 . 25شرح كتاب سيبويه , مصدر سابق, ص  : السيرافي 125

 .218-7/217السمعاني: األنساب, مصدر سابق,  126

 . 25السيرافي : شرح كتاب سيبويه , مصدر سابق, ص  127

 . 876/ 2ياقوت الحموي : معجم األنباء , مصدر سابق,  128

 . 25السيرافي : شرح كتاب سيبويه , مصدر سابق, ص  129

 . 368/ 4مصدر سابق,  ابن العماد: شذرات الذهب من ذهب, 130

 . 368/ 4المصدر السابق,  131

 . 368/ 4سابق, المصدر ال   132

 . 368/ 4المصدر السابق,  133

 . 368/ 4المصدر السابق,  134

 . 368/ 4المصدر السابق,  135

 . 878/ 2ياقوت الحموي : معجم األنباء , مصدر سابق,  136
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؛  ابن مالك : شرح التسهيل, مصدر 1534/  3مصدر سابق,      ارتشاف الضرب,: أبو حيان األندلسي 137
/  1مصدر سابق,    ؛ ابن عقيل: المساعد,106/  6,مصدر سابق,   تعليق الفرائد ؛ الدماميني:  306/  1سابق,  

 ؛ 585

 .1534/ 3ارتشاف الضرب, مصدر سابق,   : أبو حيان األندلسي 138

 . 286/ 3:همع الهوامع, مصدر سابق السيوطي 139

    .1/13سابق,مصدر  ويه: الكتاب،ب سي  140
 .  75األعراف آية رقم :    141

 . 244/ 1:شرح كتاب سيبويه, مصدر سابق ,  السيرافي :ينظر ، الصفار هذا في فصل  142

يقول ابن عقيل في هذا الغرض: "ومذهب البصريين أن اإلعراب أصل في األسماء وفرع في األفعال" شرح   143
 39ص 1ابن عيل ج

عقيل أيضًا وفي الغرض نفسه: "ويذهب الكوفيون إلى أن اإلعراب أصل في األسماء واألفعال"  ويقول ابن  144
 .40-39ص  1)شرح ابن عقيل ج

 .77الزجاجي: اإليضاح في علل النحو, مصدر سابق,  ص  145

 . 1/42ابن عقيل: شرح ابن عقيل, مصدر سابق,   146

 ان زيدا لذاهب ( ،)  قلت  إذا االسم على الالم دخول  صلح  قال السيرافى :" كقولك )ان زيدا ليذهب ( كما   147
ب,  12شرح السيرافي)خ(  زيدا لذهب , شرح السيرافى    إن  )تقول فيه ال ذلك امتنع ماضيا فعال الخبر كان فإذا

 74/ 1)ط( 

اجي؛ 4/80 المبرد: المقتضب, مصدر سابق,:  في أيضا الشبه أوجه ينظر 148  في اإليضاح  :أبو القاسم الز ج 
 75-74/ 1ب , )ط( 1/12شرح السيرافي)خ( ؛ 88-87ص  النحو, مصدر سابق,  علل

 أ(  186 (خ )الثالث الجزء إلى المؤلف انتقل 149

اجي 150 الز ج  القاسم  ص علل في اإليضاح  :أبو  سابق,   مصدر  بعدها   77النحو,  :   ؛وما  البركات  أبو 
سابق,   مصدر   , الكناني ؛  549/  2اإلنصاف  محبوب  بن  بحر  بن  عمرو  والتبيين,   :الجاحظ؛  البيان 

السالم هارون : المحقق القاهرة  عبد  الخانجي,  مكتبة  بن  ؛549/  2م  1998,  ,  عبد هللا  البقاء  أبو  العبكرى:  

https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/6ec83f43-925a-46e0-eaad-08d7902f2e12
https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/929530f6-86a7-4a72-8b73-08d66c1181e6
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بن عبد هللا اللباب في الحسين  البناء واإلعراب :  النبهان,علل  اإلله  المحقق: د. عبد   ,    , الفكر  دمشق,  دار 
 م1995, 1ط

 . 178/  3خ(). (فاسد )وهذا  :السيرافي عند 151

 أ. 178/  3خ( (السيرافي شرح عن نقال أثبته ما والصواب غاية( ، األصل: )ولالبتداء في 152

؛ 5/  1ابن مالك : شرح التسهيل ,مصدر سابق,   ؛3, مصدر سابق, صــ أسرار العربيةنظر: األنصاري:  ا 153
/ 1التذييل والتكميل, مصدر سابق,    أبو حيان األندلسي:  ؛271/  1المرادي: توضيح المقاصد, مصدر سابق,  

قطر؛  37  22،  21 شرح  ,  األنصاري:  سابق  الندى  تمهيد  18ص    ؛211ص:,  مصدر  الجيش:  ناظر  ؛  
 .25/ 1؛  شرح األشموني 22/ 1همع, مصدر سابق,    السيوطي : ال ؛136/ 1القواعد, مصدر سابق ,

هو أبو جعفر أحمد بن صابر القيسي، كان كاتبًا مترساًل شاعرًا حسن الخط فاضاًل نبياًل من رؤساء أهل  154
 .العلم بالنحو خرج من األندلس، ونزل مصر وسمع بها الحديث

؛الخضيرى:  بغية الوعاة, مصدر سابق, / 419، 418/ 6مصدر سابق,  انظر الصفدي: الوافي بالوفيات,
311. 

/ 1  السيوطي : الهمع, مصدر سابق,    ؛2289/  5: االرتشاف, مصدر سابق,  أبو حيان األندلسي  انظر: 155
؛ أبي خضير : حاشية الفوائد المستجدات,  196/  3، حاشية الصبان  362/  4، شرح األشموني  82/  3،  22

 .15ــمصدر سابق,  ص 

 : المسائل الحلبيات ,أبي علي الفارسي  راجع الخالف في حقيقة أسماء األفعال وترجيح جانب االسمية في: 156
القلم, دمشق ،  211صــ,  .م1987هـ.  1407,  1دار المنارة, بيروت ,ط   -تقديم وتحقيق : حسن هنداوي دار 

؛ ابو يعقوب السجستاني: 28،  27/  4مصدر سابق,  ؛ ابن يعيش : شرح المفصل ,  454/  1، اللباب  212
اإل المقاليد الغرب  دار   , بوناواال  حسين  قربان  إسماعيل  له  وقدم  حققه  ,  الملكوتية,  تونس   , م, 2011سالمي 

األندلسي؛   997،  996صــ حيان  سابق,   أبو  االرتشاف, مصدر  المقاصد, 2289/  5:  :توضيح  المرادي  ؛ 
 السيوطي : الهمع, مصدر سابق؛  639/  2؛ ابن عقيل :المساعد, مصدر سابق,   1159/  3مصدر سابق,  

 15المستجادات,مصدر سابق,   صــ؛ أبي خضير : حاشية الفوائد 23/ 1؛حاشية الصبان 81/ 3

 .في األصل: )ينقسم إلى(، وقسم تتعدى بنفسها 157

المبهم،  158 أو ال األول  لكل جنس  أن يصلح  إما  الثالث: "ألنه  إلى هذه  تقسيم االسم  أبو خضير معلاًل  ال 
اشية الفوائد  أبي خضير : ح  :والثاني إما أن يكون كناية عن غيره أو ال األول المضمر والثاني المظهر" انظر

 15المستجادات,مصدر سابق,   صــ
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 في األصل: )والتسعة األقسام(  159

فإذا اتصل به نون النسوة، أو نون التوكيد فإنه يبني وسبب بنائه حينئذ أن نون النسوة، ونونا التوكيد من  160
و  الجمهور  رأي  هذا  البناء.  وهو  أصله  إلى  فرجع  باالسم  المضارع  شبه  فضعف  األفعال،  هو خصائص 

؛ ابن عقيل: 674/  2  االرتشاف, مصدر سابق  أبو حيان األندلسي  ؛الصحيح، وهناك آراء أخرى تراجع في:  
،  63/  1، شرح األشموني  67/  1السيوطي : الهمع,مصدر سابق,  ؛   40:  38/  1شرح األلفية, مصدر سابق,  

64. 

؛  أبو البركات : اإلنصاف , 355/  2راجع رأي الكوفيين وأدلتهم في: ابن الشجري: أمالي, مصدر سابق,   161
/  2: اللباب, مصدر سابق,  العكبري   ؛177؛ الكتاني:  التبيين, مصدر سابق صــ528،  524/  2مصدر سابق  

,   في صنعة اإلعراب الموسوم بالتخمير  3:شرح المفصل    صدر األفاضل القاسم بن الحسين  ؛ الخوارزمي,17
، المرادي: توضيح  260  .م2000  -هـ1412,   1ة العبيكان, طتحقيق : عبد الرحمن بن سليمان العثيمين مكتب 

الزبيدي, عبد اللطيف بن    ؛125/  3، ابن عقيل: المساعد, مصدر سابق,  305/  1المقاصد , مصدر سابق,
بكر:   النصرة  أبي  مكتبة   ائتالف  الكتب،  عالم  الجنابي،  طارق   : تحقيق  والبصرة,  الكوفة  نحاة  اختالف  في 

,ط العربية  هللا:  ؛125صــ  .م 1987  -هـ1407  ,  1النهضة  عبد  بن  الدين  زين  خالد    التصريح   األزهري, 
ط العربي,  لإلعالم  الزهراء  إبراهيم،  مجيري  الفتاح  :عبد  وتحقيق  دراسة  التوضيح,   -هـ1413,   1بمضمون 

 .200/ 1 .م1992

؛ 534،  524/  2هذا رأي البصريين وكثير من النحاة. انظر: أبو البركات : اإلنصاف , مصدر سابق,   162
صــ   , سابق  مصدر  المرتجل,  الخشاب:  اللباب  22ابن  للرضي  17/  2،  الكافية  حيان ؛  125/  4؛شرح  أبو 

 .126؛الزبيدى : ائتالف النصرة, مصدر سابق, صــ674/ 2  االرتشاف, مصدر سابق, األندلسي

، وراجع: ابن الشجري: أمالي, مصدر سابق, 357، 356/ 2انظر: ابن جنى: الخصائص, مصدر سابق,  163
الفاخر في شرح    محمد بن أبي الفتح:  ,البعلي ؛  32/  3؛ ابن يعيش :شرح المفصل ,مصدر سابق,   4/  1

ون واآلداب , الكويت, تحقيق : ممدوح محمد خسارة ,مطبوعات المجلس الوطني للثقافة والفن   ,جمل عبد القاهر
تحقيق: غازي مختار طليمات، ,    في النحوالسيوطي: األشباه والنظائر    ؛154/  1  .م2002  -هـ1432,   1ط

 .540/ 2؛ شرح األشموني 626/ 1م, 1990عبد اإلله نبهان, مطبوعات مجمع اللغة العربية ,دمشق,

لياء  164 ببنائه هو لزوم المضاف  أنه مبني على الكسر، والذي  دعاهم إلى القول   أصحاب هذا الرأي يرون 
المتكلم حالة واحدة هي الكسر، تقول: هذا غالمي، ورأيت غالمي، ومررت بغالمي فتختلف العوامل في أوله 
 .وال تختلف حركة اإلعراب قبل آخره، بل يلزم الكسر البتة مع إمكان تحركه، فضاًل عن وجودها بال عامل
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،  107صــابن الخشاب: المرتجل, مصدر سابق ,     ؛57ي النحو ,مصدر سابق, صــانظر: الجرجاني :الجمل ف
  المصباح في علم النحو,   أبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن على:؛ المطرزي,  141، المفصل صــ108

، وراجع: شرح  56صــ  .,  بدون تاريخ1تحقيق وشرح وتعليق :عبد الحميد السيد طلب, مكتبة الشباب ,المنيرة ,ط
 .625/ 1, مصدر سابق,في النحو؛ ؛ السيوطي: األشباه والنظائر 279/  3التسهيل البن مالك 

 فالسقاف يرد بهذا رأي الجرجاني ومن تبعه، وهناك ردود أخرى على هذا الرأي تر اجع في: شرح التسهيل 165
1000/ 2، 376/ 1، شرح الكافية الشافية 280،  279/  3البن مالك   

وفي المسألة رأيان آخران، فقد ذهب الجمهور إلى أن المضاف إلى ياء المتكلم معرب بحركات مقدرة في الرفع، 
صــ الفكر  نتائج  راجع:  الصحيح.  وهو  والجر  الهمع  244،  243والنصب،  األ178/  1،  شرح  /  2شموني  ، 

540. 
 .وذهب ابن مالك إلى أنه معرب في حالتي الرفع والنصب بحركة مقدرة، ومجرور في حالة الجر بكسرة ظاهرة

 .376/ 1، شرح الكافية الشافية 279/ 3راجع: شرح التسهيل البن مالك 

البناء  166 حيث  من  بين  العلماء  خالف  فيها  واثنان...(  وواحد،  وعمرو،  )زيد،  نحو:  التركيب  قبل   األسماء 
 .واإلعراب. وقد ذكر السقاف رأيًا واحدًا، وهو كونها غير معربة وال مبنية

 .وهو رأي أبي حيان، واختاره السيوطي. وقد رده السقاف
الحروف  تشبه  بأنها  وعلل غيره  البناء،  أسباب  التركيب من  لجعله عدم  مبنية؛  أنها  إلى  الحاجب  ابن  وذهب 

 . عاملة وال معمولة. وممن ذهب إلى هذا الرأي الشيخ العطارالمهملة في كونها ال
وذهب البعض إلى أنها معربة، وذلك ألن عدم التركيب عندهم ليس سببًا في البناء، وهي صالحة للعمل. وممن  
ذهب إلى هذا الرأي الزمخشري، وبهاء الدين بن النحاس. انظر: الزجاج :معاني القرآن وإعرابه, مصدر سابق,  

التذييل والتكميل, مصدر  أبو حيان األندلسي: ؛80، 79/ 3؛ ابن يعيش :شرح المفصل ,مصدر سابق, 95/ 1
؛ السيوطى : الهمع, مصدر سابق,   676/  2االرتشاف, مصدر سابق    أبو حيان األندلسي  ؛   135/  1  سابق,  

بن محمد :حاشية   ؛  العطار , حسن623/  1  ,  ,مصدر سابق  في النحو ؛ السيوطي: األشباه والنظائر  69/  1
 .23صــ  أبي خضير : حاشية الفوائد المستجادات,مصدر سابق, ؛ 38العطار على األزهرية ,ب. ت  صـ

،   4/42، السيرافي: شرح كتاب سيبويه, مصدر سابق,     1/207انظر : سيبويه:  الكتاب, مصدر سابق   167
ابن الصالح, الجامعة اإلسالمية, المحقق: ربيع بن   كتاب على النكت  :أحمد بن علي  ابن حجر العسقالني,

 221 -5/220,مصدر سابق,   :همع الهوامع، السيوطي  274/ 1م 2008م, 4198هادي عمير, 

 في المخطوط : "ينحيه " وهو تصحيف . 168
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 4/36السيرافي: شرح كتاب سيبويه, مصدر سابق,   169

 .81،  80م، ص2019العالية علم المعاني ، مكتبة اآلداب, ليبيا,  عبد المتعال الصعيدي :البالغة 170
 120، ص  1سيبويه، كتاب سيبويه، ج    171

 .351، ص  1انظر: أبو احلسن علي نور الدين بن حممد املصري، شرح األمشوين، ج    172

 .45، ص  1سيبويه، كتاب سيبويه، ج    173

 .97، ص  7ابن يعيش، شرح املفصل، ج     174

 .135األنباري، أسرار العربية، ص     175

 .96، ص 2ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل، ج  176

 .  251/ 1، واألعلم: النكت, مصدر سابق,      3/228انظر : شرح السيرافي  177

لغة ؛ مصدر اقتصر على األمر إذا اكتفى به ، واصطالحًا : حذف المفعولين أو أحدهما بال   االقتصار : 178
 دليل  .

 . 214/ 1انظر : المعجم المفصل في النحو العربي       

زه األكثرون مطلقًا ،  179 ال يجوز حذف أحدهما اقتصارًا ألنه كحذف الجزء من الكلمة ، وأما حذفهما فقد جو 
 فعال الظن دون العلم ، ومنعه سيبويه واألخفش كما هو ظاهر كالم المؤلف .وقيده األعلم بأ

 .  2/224، وهمع الهوامع  2/70، وأوضح المسالك  1/258، اللباب  1/152انظر : أسرار العربية        

هم يقــع المفعوالن حذفا اختصارًا ومعناه : يظن بمسموعه حقًا والمعنى العام : من يسمع أخبار الناس ومعــايب   180
 في نفسه عليهم المكروه .       

 . 229/ 3شرح السيرافي 181

 .3/230في األصل " كلها " وهو تحريف , والتصحيح من شرح السيرافي  182

 " ولو كان الزعم في معنى القول المحض لحـُكي ما بعده ولم ينصب".  : 3/231قال السيرافي في شرحه  183

 اإلعمال :هو عمل العامل في معموله لفظًا ومحاًل ، وهو هنا نصب أفعال القلوب لمفعوليها .  184

 .  375انظر :شرح شذور الذهب ص        
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 .اإللغاء : هو إبطال العمل لفظاً ومعىًن لضعف العامل بتوسطه أو أتخره     185

 .   3/232انظر :شرح السريايف    186

 .3/243، وشرح السريايف    1/176سيبويه: الكتاب ,مصدر سابق,      187

 يف املخطوط : " فتجر كي " وهو حتريف .  188

 .3/239، شرح السريايف    1/179انظر : سيبويه: الكتاب ,مصدر سابق,      189

  1/254، و األعلم: النكت, مصدر سابق,      3/241شرح السيرافي  انظر : 190

 .  1/180هم بنو سليم كما ذكر األخفش الكبير , انظر : سيبويه: الكتاب ,مصدر سابق,    191

سيبويه ذكر أن بني ُسليم ُيعملون القول عمل الظن مطلقًا , ولكن لعل مراد المؤلف بهذه الـجملة أن سيبويه  192
 . 3/241الها مطلقًا , وانظر : شرح السيرافي ال يرى  إعم

) وقد نقل كالم سيبويه بتصرف ( ، وهمع الهوامع   1/181انظر : سيبويه: الكتاب ,مصدر سابق,    193
2/230  . 

إمام العربية ، كان غزير العلم ، فصــيح اللســان ، لــه مؤلفــات كثيــرة  هو محمد بن يزيد األزدي أبو العباس ،  194
انظــر فــي ترجمتــه :   0من أهمها :المقتضب في النحو والصــرف ، والكامــل فــي اللغــة واألدب ، ومعــاني القــرآن 

، وابــــن النــــديم: الفهرســــت , مصــــدر ســــابق ,   75، وأخبــــار النحــــويين والبصــــريين ص 98مراتــــب النحــــويين ص
 شارة التعيين ، وإ 82ص

أحمد  ،  3/254:شرح كتاب سيبويه, مصدر سابق,  السيرافي  ؛ 1/183سيبويه: الكتاب ,مصدر سابق,   195
 .  258/ 1النكت , مصدر سابق,  :بن علي

 .  3/254:شرح كتاب سيبويه, مصدر سابق,   السيرافي 196

 أل  صلة معمول تقديم منع البصريين ومذهب ،"الذي"بمعنى نهافإ ، "الزاهدين"قوله  في والالم األلف به يعني 197
بعدها  جمل إلى تحتاج ، ناقصة معارف الموصوالت ألن   ؛ موصلها على تتقدم الصلة أن وحجتهم عليها،
:الكامل الجزري  ابن األثير   : ينظر . ومجرورا جارا أو ظرفا المعمول يكون  أن بشرط الكوفيون  وأجازه ،  تكملها

 شرح؛ابن مالك:  403  / 1 , مصدر سابق,  :همع الهوامع  السيوطيو   ،52- 51 ,مصدر سابق,في التاريخ  
 232-1/231التسهيل, مصدر سابق,  

 .  3/220في المخطوط :"عمله" وهو تحريف . انظر شرح السيرافي  198

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-pdf
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 يعني مفعوله .  199

                  . 3/220انظر : شرح السيرافي  200
انظر  : السراج:  السراج:  األصول يف النحو , مصدر    0وذهب الكوفيون إىل أنه منصوب على اخلالف    هذا مذهب البصريني ، 201

سابق, مصدر   , النحو  سابق    1/211سابق, يف  ,مصدر  النحويني  بني  اخلالف  مسائل  اإلنصاف يف  األنباري:  ؛ شرح    1/248؛ 
 .  2/38الكافية

،   2/273,مصدر سابق,     ا في ابن مالك: شرح التسهيلفي ناصب المستثنى بعد ) إاّل ( ستة آراء انظره 202
277-279  . 

 . 878/ 2المصدر السابق,   203

 المصادر والمراجع 
ق اي ماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  هللا  عبد  أبو  الدين  شمس   , أعالم    الذهبي  سير   :

منسسة  األرناؤوط,  شعيب  الشيخ  بإشراف  المحققين  من  مجموعة   : المحقق   , النبالء 
 . م1985هح /   1405،  3الرسالة ,ط

المعرفة,   دار  البجاوي:  محمد  علي   : تحقيق   , الرجال  نقد  في  االعتدال  ميزان  الذهبي: 
 م  1963بيروت, 

الفتاح أبي غدة, دار البشائر اإلسالمية  لسان الميزان, تحقيق : عبد  :  ابن حجر العسقالني 
 م, 2002,  1, بيروت, ط 

ابن ماكوال, علي بن هبة هللا بن جعفر:  اإلكمال في رفع االرتياب عن المنتلف والمختلف  
,  1في األسماء والكنى واألنساب , تحقيق على بن هبة هللا ,دار, الكتب العلمية, بيروت, ط 

 م 1990
محمد بن  أحمد   , خلكان  إحسان    ابن  تحقيق:  األعيان,  :وفيات  بكر  أبي  بن  إبراهيم  بن 
 م 2010عباس, دار الثقافة, بيروت,  

دار   المحققين,  من  لفيف  تحقيق  بالوفيات,  الوافي  الصفدي:  أيبه  بن  خليل  الدين  صالح 
 نشر فرانز شتاينر, فسيبادن, نشر على سنوات متعددة  

عماد شعراء   األصفهاني,  )قسم  العصر  وجريدة  القصر  خريدة  محمد:  بن  محمد  الدين 
  1م, مج 1964العراق(, تحقيق : محمد بهجة األثري, بغداد, 
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,  1ياقوت الحموي: معجم األدباء, تحقيق: إحسان عباس , دار الغرب اإلسالمي؛ بيروت,ط 
 م 1993

:معجم عبدالرحمن  ط  عفيف  لبنان,  برس,   جروس  العباسيين,  م,  2000,  1الشعراء 
 ؛  102ص

صادر,   دار   , عباس  إحسان   : تحقيق  عليها,  والذيل  الوفيات  فوات  الكتبي:  شاكر  ابن 
 م   1973, 1بيروت,ط

عبد   بن  محمد  بن  محمد  الكرم  أبي  بن  علي  الحسن  أبي  الدين  عز  الجزري,  األثير  ابن 
التاريخ     :الكريم في  بيروت,  بع    , الكامل  العلمية,  الكتب  دار  الدقاق,  يوسف  محمد  ناية: 

 م1987, 1ط
 م.  2002، 15خير الدين الزركلي الدمشقي : األعالم, دار العلم للماليين، ط 

ا كحالة: معجم المنلفين ,منسسة الرسالة, بيروت, د.ت.    عمر رض 
 , المصنفين من كشف   البغدادي  وآثار  المنلفين  )أسماء  العارفين  باشا:  هدية  اسماعيل 

 م, وأعادت طباعته دار العلوم الحديثة, بيروت , د.ت  1981الفنون(, اسطنبول 
المنصور األيوبي:  إخبار الملوك ونزهة الماله والمملوك في طبقات الشعراء, تحقيق: ناظم  

 م2001,  1رشيد, بغداد,ط
كثير    العربي هجر ابن  الفكر  دار  التركي,  : عبد هللا  والنهاية, تحقيق  البداية   : الدمشقي 

 م.1949/ 1:2للطباعة والنشرء ط 
القادر    عبد  محمد  تحقيق:  واألمم,  الملوك  تاريخ  في  المنتفم   : الجوزي  بن  الرحمن  عبد 

 م 1992,  1عطا, مصطفى عبد القادر عطاء , دار الكتب العلمية, بيروت, ط
الدين:     كمال  بالصاحب  المعروف  جرادة  أبي  بن  هللا  هبة  بن  أحمد  بن  عمر  النديم،  ابن 

 م. 2010بغية الطلب فى تاريخ حلب  , المحقق: سهيل زكار ،دار الفكر, بيروت, 
اإلسالمي؛    الغرب  دار  معروف,  عواد  بشار  تحقيق:  بغداد,  تاريخ  البغدادي:  الخطيب 

 م2001,  1بيروت؛ ط
  م1971اني: نوابغ الرواة في رابعة المئات, دار الكتاب العربي, آغا بزرك الطهر 

السمعاني, أبي سعد عيد الكردم محمد بن منصور التميمي : األنساب تقديم وتعليق عبد   
 م 1988, 1هللا عمر البارودي مركز الخدمات واألبحاث الثقافية,, دار الحنان, بيروت, ط
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الكمال في أسماء   يوسف يوسف بن عبد الرحمن بن   :المزي، ، المحقق: د.  الرجال تهذيب 
 .م1980بشار عواد معروف، الناشر: منسسة الرسالة بيروت، الطبعة: األولى، 

سابق,    مصدر  واألمم,  الملوك  تاريخ  في  المنتفم   : الجوزي  كثير  8/258ابن  ابن  ؛ 
 الدمشقي : البداية والنهاية, مصدر سابق  

علي   على القفطي,  الرواة  إنباه  يوسف:  الم أنباه بن  الفضل  النحاة,  أبو  محمد  حقق: 
 -هح   1406,  1بيروت, ط  –إبراهيم, دار الفكر العربي, القاهرة، ومنسسة الكتب الثقافية  

 م  1982
ابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسن يوسف، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 

 .    5/85م1963، المنسسة المصرية, القاهرة, 
, دار   وعصرة أهل العصر  علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب: دمية القصر  الباخرزي,  

 354/ 1هح, 1414، 1الجيل، بيروت ,ط
والمنسوب  المضاف  في  القلوب  ثمار  منصور:  أبو  النيسابوري  المله  ,عبد  ,   الثعالبي 

 م,  2003, 1المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية, القاهرة,ط
الدهر  الثعالبي:   الكتب   يتيمة  دار  قميحة,  محمد  مفيد  المحقق:  العصر,  أهل  محاسن  في 

 ,   1م,ط1983العلمية, بيروت, 
هللا  عبد  بن  أيبه  بن  خليل  الدين  صالح   , أحمد    الصفدي  المحقق:   , بالوفيات  :الوافي 

 م,   2000بيروت,  –األرناؤوط وتركي مصطفى, دار إحياء التراث 
هح نشأ بالموصل وفيها أخذ العلم، وأخذ 320جني الموصلي ولد سنة  أبو الفتح عثمان بن  

سنة   توفي  ذله  وغير  واللمع  الصناعة،  وسر  الخصائص،  مصنفاته:  ومن  الفارسي.  عن 
 .هح392

التميمي :األنساب، األجزاء الستة    الكريم بن محمد بن منصور  السمعاني، أبو سعد عبد 
، مطبعة مجلس دائرة المعارف 1مي اليماني، ط  األولى، تحقيق: عبد الصمد بن يحيي المعل

 5/166,)العثمانية، حيدر أباد الدكن، )د.ت 
تاريخ دمشق, لمحقق: عمرو بن   ابن عساكر , أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا:  

 م1995والتوزيع,   غرامة العمروي, دار الفكر للطباعة والنشر
 , محمد   السيرافي  طه  ,تحقيق  البصريين  النحوبين  أخبار   : عبدهللا  بن  الحسن  سعيد  أبو 
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The opinions of Al-Wasiti, the blind man, in his book Al-

Ta’liq Al-Mukhtasar from Abi Saeed Al-Serafy’s book in 

explaining Sibawayh’s book  

Mohamed Abdel Hamid Abdel Ghaffar 

Abstract : 
The importance of this research lies in standing on the 

grammatical and morphological views of Al-Wasiti, the blind, which 

were deposited in his book Al-Ta’liq Al-Mukhtasar from the book of 

Abu Saeed Al-Sirafi in explaining Sibawayh’s book and the resulting 

grammatical dispute issues that pertain to the visual and Kufic schools, 

and Al-Wasiti’s position on them . 

It is worth noting that Al-Wasiti was not imitating those who preceded 

him from the grammarians, but rather had an independent objective 

personality, so he took what he saw as correct and left what else, and he 

often objected to the grammarians and redressed them, this book is 

based on deductions and deductions and the weighting of those who 

preceded him from the grammarians. Al-Wasiti was keen in his 

approach to clarify the phrase and avoid complexity and ambiguity, as 

he was interested in the seraphic summaries of the issues, and added 

other conclusions to them. 

After examining the grammatical opinions of Al-Wasiti, it became 

clear that he was a Baghdadi with a tendency; Because he often 

chooses from the visual and kufic schools what he deems appropriate . 

In summary, this study has revealed a knowledge of the Arab figures 

who deserve to be referred to as eminent, because of their knowledge and 

their superiority in their field, and this is what was clarified and 

demonstrated by this study. 

 


