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  Abstract   الُملَخَّصُ  

ْنِدّي(، الّذي عاَش  يتناوُل َهَذا البَْحُث َشْخِصيّةً نَْحويّةً أَْنَدلُِسيّةً، وُهو في ظّل )األستاذُ أبُو علّي الرُّ

ديَن) بِدايَِة ، وقضى ُجلَّ حياتِِه في النِّْصِف الثّانِي ِمَن القْرِن الّساِدِس، و(ه668-541َدْولَِة الُمَوّحِ

القْرِن الّسابِعِ الِهْجِرّي، وكاَن لَهُ َدوٌر في تَْدريِس ِعْلِم العََربِيِّة، والِعنايَِة بِِه، والتّْصنِيِف فِيِه، ولكن 

 خالِفيهِ  في ُكتُبِ  مبثُوثَةٌ  آراءٌ نُقُوٌل َعْنهُ، و ُهوا عليِه شْيئًا، وَما وقْفنَ ُمصنّفاتِهِ ا ِمْن نَ يَِصْل إليْ  مْ لَ 

  ، وبُِجُهوِدَها النّْحِويِّة. هِذِه الشخصيّةِ لتَّْعريِف بَذا البَحِث لِ اِسيّةً في هَ لَْت ماّدةً أسَ َشكّ 

ْنديّ  -بُِصوَرةٍ موَجَزةٍ -ايِة تناَوَل البَْحُث دَ في البِ و ، وُهو َعْصُر العْصَر الّذي عاَش فِيِه أبُو علي الرُّ

ديَن، ْندّي  وبَْعَد ذِلكَ ِسيِّة، والِعْلِميِّة، اِحيَتَْيِن: السيامن النَّ  دولة الموّحِ َعَرَض لحياةِ أبي علّي الرُّ

ثًا َعْن نشأتِِه، وتنقُّالتِِه،   ،َساتِهِ افَ نَ مُ وشيوِخِه، وتالِمَذتِِه، وثقافَتِِه وِعْلِمِه وأخالقِِه، ثُّم ُمتَحّدِ

 أَهمِّ واْختِياراتِه النحويّة، ثُمَّ أْوَضَح عْن  هِ ئآراووُمصنّفاتِه، وأدبِِه وِشعِرِه، وتناول بعد ذلَك تَْعليالتِِه 

  مالمحِ مذَهبِِه النّحِوّي.

ْنِدّي، النّْحِوّي.  :الكلمات المفتاحيّة  أبو علي، الرُّ

 

His competitions, his works, his literature and his poetry, and then he discussed his 
justifications, opinions and grammatical choices, then he clarified the most 
important features of his grammatical doctrine. 
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 الُمقّدمةُ 

 

َرِف الُمرَسليَن نبينا ُمحّمٍد، وعلَى آِلِه وَصحْحبِِه، الحمُد هللِ رّبِ العالَميِن، والّصالةُ والّسالُم على أش 

يِن.  وَمْن ساَر علَى نَْهِجِه، واْستَنَّ بُِسنّتِِه إلى يوِم الّدِ

 أّما بَْعُد: 

ي فِ  ِس لُ دَ األنْ  باِلدِ  َكاَن لها دوٌر بارٌز في الَحياةِ الِعلميِّة في ويّةً حْ نَ َشخِصيّةً يَتناوُل  هذا البحثُ فَ 

يّةُ على إثراِء ِص خْ الشّ  هِ ذِ هَ  تْ دَ اعَ سَ  إذْ  ؛يّ رِ جْ عِ الهِ ابِ سّ لا نِ رْ ائِل القَ وَ وأَ  ِس ادِ ِن السَّ رْ القَ  ِمنَ  يانِ الثّ صِف نِّ ال

 تْ ِر َمْنِطقٍَة وَمدينٍَة َحلَّ يْ في غَ  -اءِ رَ واإلقْ  يِس رِ التّدْ و  التّأليِف فِيِه،اللِ خِ  نْ مِ  ِس في األندلُ  يّ وِ حْ الّدرِس النّ 

ِلَمصادَر نَْحِويٍّة قِديَمٍة القَْت قُبُواًل واْهتَِماًما وِعنايَةً بِبالِد األْندلُِس َكِكتَاِب ِسيبَوْيِه،  -ِد األْندلُِس البِ فيها بِ 

اِجّي، وإيضاحِ الفارسيّ  جَّ  .وُجَمِل الزَّ

ْنِدّي(، الّذي   ولَمْ  شْيئًا،ُمصنّفاتِِه ا ِمْن نَإليْ يَِصْل  مْ لَ وَهِذِه الّشْخِصيّةُ النّحويّةُ ُهَو األْستاذُ )أبو علّي الرُّ

 وفٍ رُ خَ  ابنِ (، أو بَْعُض ُمعاِصريِه كُمنافِِسِه ه581يَنَْل ُشهَرةً كالّتي َحِظَي بَِها شيُخهُ السُّهيِلّي )ت

، وأبي الحَسِن األُبّذّي )ت (ه646أو بَْعُض تالِمذتِِه كابِن ِهَشاٍم الَخْضَراوّي )ت  ،ه(609ت )األْشبيِلّي 

  (. ه680

وقَْد وقََع االختياُر علَى َهِذه الّشخصيِّة النّحويِّة التي لَْم نَِقْف علَى ُجْهٍد ِعلمّي َسبََق أْن تناولََها 

راَسِة، وعَزْمنا على َجمعِ  لَِة بِْدًءا بالماّدةِ الِعْلميِّة التّاريخيِّة عْن بالبَْحِث والّدِ الماّدةِ الِعْلِميِّة ذاِت الّصِ

ْنِدّي، ثُّم َعْن َحياتِِه ونشأتِِه وتنقُّالتِِه وثقافَتِِه وِعْلِمِه ُمتعلًِّما وعاِلًما، ثُمّ العَْصِر ا  لّذي عاَش فيِه أبُو علّي الرُّ

، وأبِي َعِلّي ه(653كصالح بن ُمحّمد )ت خالِفيهِ  ُكتُبِ الماّدة الِعْلميِّة النّحويِّة بَْحثًا َعْن آرائِِه الَمْبثُوثَِة في 

، وأبي حيّاَن ه(680، وأبي الَحَسِن األُبَِّذي )ت ه(657)ت  افالخفّ وأبِي بكٍر ، ه(654ت) بِينالّشلَوْ 

هِذِه لتَّْعريِف بَذا البَحِث لِ اِسيّةً في هَ ، وَهِذه اآلراُء َشّكلَْت ماّدةً أسَ ، وغيِرُهمْ ه(745األندلُسّي )ت

َها: وِمْن ثَمَّ جاَء هذا ال ، وبأثَِرها النّحوّيِ؛الشخصيّةِ   بَحُث قاِصًدا تَحقيَق َعَدٍد ِمَن األْهَداِف، أهمُّ

ْندّي )نَْشأته، تنقُّالته، ُشيُوخه، تالمذته....(. (1  التَّْعِريُف بسيَرةِ أبي َعِلّي الرُّ

ْنِدّي النّْحِويِّة مْن خالِل دراَسِة آرائِِه وتَْوِجيهاتِِه وتَْعِليالتِِه  (2 التعريُف بَِشْخِصيِّة أبي علي الرُّ

 لنّحِويِّة. ا

ْندي النّحوّي في خالِفيِه. (3  الَكْشُف َعْن أثِر أبي علي الرُّ
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ْنِدّي النّْحوّي. (4  الُوقُوُف على أَهّمِ مالِمحِ َمْذهِب أبي علّي الرُّ

َمةِ  -وقِد اْقتََضْت َطبِيعَةُ البَْحثِ   عِن أْن يأتَِي في تَْمِهيٍد وثالثَِة مباِحَث، كاَن التَّْمِهيدُ  -بَْعَد الُمقَّدِ

ْنِدّي من الناِحيَتيِن: السياسيِّة والِعْلِميِّة، وأّما الَمْبحُث األّوُل فكاَن َعْن  العَْصِر الذي عاَش فيِه أبو علّي الرُّ

ْنِدّي )اْسمه  -شيُوخه -ثقافته وِعْلمه وأَْخالقه -وفاته -نشأَته وتنقُّالته -ُكنيَته -لقَبه -حياةِ أبي علّي الرُّ

أدبه وشعره(، وأّما المبحُث الثاني فكاَن عن تَْعِليالتِِه واعتِراضاتِِه وتأويالتِِه  -َساتهُمنافَ  -تالِمذته

ْنِدّي وتوِجيهاتِه النّحويّة، تال ذِلَك بياُن مالِمح  النّْحِويِّة، وأّما المبحُث الثاِلُث فكاَن عْن آراِء أبي علي الرُّ

ْنِدّي، وفي نه ايِّة البَْحِث خاتَِمةٌ تَضّمنَْت أَهمَّ النَّتَائِجِ التي َخَرَج بِها هذا المذهِب النّحِوّي ألبي علّي الرُّ

 البَْحِث، وأخيًرا ُهناَك ثبٌت لمصادِر البَْحِث ومراِجِعِه. 

 وَسْبِر أْغَوارِ  على االستقراِء، القائمُ الُمتّبَُع في هذا البحِث فَُهَو المْنَهُج الَوْصِفيُّ  المْنَهجُ َوأّما 

 ، وفي حاِل ُمعالََجِة المسائِِل النَّْحِويِّة، اتّبَْعنا َما يأتي: الموُضوعِ  ُجْزئيّاتِ 

 وْضُع ُعْنواٍن مناِسٍب لكّلِ مسألٍَة.  -

ْنِدّي، بِْدًءا بالرأي األْقَدِم فاألْحَدِث غاِلبًا.  -  ِذْكُر اآلراِء النّحويِّة في المْسألَِة، ومْنها رأُي أبي علي الرُّ

 اِجحِ في المسألَِة، وُمناقشتِِه إْن لَِزَم األمُر.بياُن الّرأيِ الرَّ   -

 تَْوثِيُق اآلراِء النّحويِّة ِمْن مصنّفاِت أصحابِها غاِلبًا، وإْن لَْم تُوَجْد فَِمْن المصادر النّحويِّة األُخَرى.  -

 تخريُج اآلياِت الكريَمِة، والشََّواِهِد الّشعريِّة.   -

ْندّي النَّحوّي، وال أزُعُم أنّني قَْد وأخيًرا أرُجو أْن أكوَن قَْد ُوفِّ  ْقُت في التعريِف بأبي علي الرُّ

راَسِة، والكْشِف عْن َشخِصيّتِِه النّحويِّة كاِملَةً،  أَْعَطْيُت هَذا العاِلَم الجليَل حقَّهُ وُمْستَحقَّهُ من البَْحِث والّدِ

ُف بِِه، وإنّما بَذْلُت الُجْهَد واالستِطاَعةَ في َسبيِل البَْحِث وا الْستِقراِء والتّْنِقيِب َعْن آرائِِه النّحويِّة الّتي تُعّرِ

ُد مالِمَح مْنَهِجِه في النّحِو، وَعَسى األياُم أْن تَُجوَد بالكْشِف َعْن ُمَصنَِّفِه النّحوّي)شرح جمل  وتَُحّدِ

ريَن، أو إزاَء  الّزجاِجّي( الَمفقُوِد، أو َعْن آراٍء وَمواقَِف أُخَرى لَهُ إزاَء النُّحاةِ  ميَن والُمتأّخِ من الُمتقّدِ

 األُصوِل النّحويِّة اإلْجَماليِّة والتّْفِصيليِّة، في ُكتٍُب لَْم أتَمكَّْن من معِرفَتِها واالطالعِ علْيَها؛ ليقُوَم باحثُونَ 

ْندّي النّ  حويِّة والّصرفيِّة، ولْيَس ذِلَك آخُروَن بِمواَصلَِة الِمْشواِر في دراَسٍة شاِملٍَة َعْن ُجُهوِد أبي علي الرُّ

 على هللاِ بِعَزيٍز.  
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 التّمِهيد

يَاِسيّة ْنديّ في عصر  ِس لُ دَ نْ الَ المغِرِب وفي  والِعلِميّة الحياة الّسِ  أبي علّي الرُّ

 

: الحياة السياسيّة:   أّوًلا

 

ْنِديُّ  عاشَ  دينَ  َدوْ في ظلّ  ُمنذُ نُعوَمِة أظفاِرِه، ه(616- 543) أبُو علّي الرُّ ( ه668- 541) لَِة الُمَوّحِ

 ،َهِذِه الّدولَةُ  الّتِي َشِهَدتْهَ ِعّزةِ اةِ والوقَضى ُجلَّ حياتِِه أيّاَم القُوّ التي قاَمْت علَى أنقاِض دولَِة الُمَرابِطيَن، 

َف بن وسُ يُ  أبي يعقُوَب باهللِ  رِ لُمستَْنِص اأيّاَم خالفَِة أرجائَِها في  يَُدبُّ الضُّعُف والَوَهُن  أَخذَ وتُوفَِّي حينََما 

دينَ (ه620- 611)ُمحّمدٍ  نْ أ عاَصرَ وقَْد . ، أْصغَر الخلفاِء في َدولَِة الُمَوّحِ َخْمَسةً  تِهِ دي في حيابُو علي الرُّ

دينَ ُخلفاالمن   ، وُهْم:ِء الُمَوّحِ

 فِكٍر ، وصاِحبَ وكاَن َذا َشْخِصيٍّة قويّةٍ  م(.1163-1129 /ه558-524) (1)عبد المؤمن بن علي -1

الٍت، وْ جَ الٍت وَ وْ بَْعَد صَ  ،ِس واألندلُ   العَربيأْن يُقيَم دولةً قَِويّةً في بالد المغربِ  سياِسّيٍ عاٍل، استطاعَ 

دينَ وٍب شِرَسٍة َمَع ُمعاِرِض رُ وحُ  يََهاُب هذِه الدَّولَةَ األعداُء في الدَّاِخِل ، حتّى َصاَر (2)يِه والُمتَمّرِ

 والخاِرجِ. 

 (22) هُ رُ مْ عُ تولَّى الُحكم و م(.1184-1163 /ه580-558) (3)بن عبد المؤمن وسفأبو يعقوب ي -2

 نْ كُ يَ  مْ لَ  هُ نّ كِ اهًدا َشْهًما كريًما، لَ جَ مُ  ،الً زْ ا جَ عً رِ وَ  ،الدْ  عَ اًل فاِض  وكانَ وفي عهده ظلّْت الّدولةُ قَِويّةً، ، ةً نَسَ 

رَ  ( َسنَةً،22ِم )في الُحكْ ، واستمرَّ ةِ اليّ تَ ةِ واِلِدِه القِ اءَ فَ في كَ  في  حْزٍم وِشّدةٍ ب األمورَ  اْستَطاَع فيَها أْن يُقَّرِ

، وقَِد اْستُْشِهَد إثَْر إصابتِِه ىارَ صَ النَّ  دَّ ِض  ةٌ مَ خْ ضَ  ةٌ يّ ادِ هَ جِ  الٌ مَ أعْ  هُ لَ  تْ ، وكانَوالمغربِ  األندلِس  بالدِ 

 .(4)ه(580َسنةَ) بَِسْهٍم، وُهو يُقاتُِل النّصاَرى بَِشْنتَِريَن غْرَب األْندلُِس 

                                                           
 ، وجذوة االقتباس372-02/366 ، وسير أعالم النبالء12/139 ، وتاريخ اإلسالم3/237 ، ووفيات األعيان176-3/173 البيان المغربترجمته في:  تُنظر (1)

446 . 

 .573-569 ، وقصة األندلس932-9/292 ، والكامل في التاريخ301-3/103 البيان المغرب، و173-172 المعجب في تلخيص أخبار المغربيُنظر:  (2)

 ،21/98 ، وسير أعالم النبالء12/646 ، وتاريخ اإلسالم7/130 ، ووفيات األعيان175-174 المعجب في تلخيص أخبار المغربترجمته في:  تُنظر (3)

 .218 ، وروض القرطاس547 وجذوة االقتباس

 .215-214 ، وروض القرطاس308-4/307 ، واإلحاطة في أخبار غرناطة12/646 ، وتاريخ اإلسالم268-267، 3/177 البيان المغربيُنظر:  (4)
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 مَ ظَ عْ أَ  وكانَ  م(.1199-1184 /ه595- 580) (5)المنصور بن يُوسف،أبو يوسف يعقوب  -3

ديَن؛صْ دُّ عَ عَ ويُ  ،ينَ دِ الموحِّ  في تاريخِ  ةٍ يّ ِص خْ شَ  ، امٍ يَ قِ  نَ سَ أحْ  رِ باألمْ  امَ قَ  إذْ  ُرهُ العَْصَر الذََّهبِيَّ ِلدولَِة الُمَوّحِ

وكانَْت ِسَمتُهُ الُهدوَء والسَِّكينَةَ والعَْدَل ، لِ دْ العَ  انِ يزَ مِ  بَ صَ ونَ  هتّم بأمِر الشُّوَرى،وا ،ادِ هَ الجِ  ةَ ايَ رَ  عَ رفَ و

ّبِ والهْنَدَسةِ والِحْلَم والَحْزِم، اهتَمَّ   . العَطايا لَُهمْ  لِ اْجزَ إ، و وُمجالََستِِهمْ العُلَماءِ  مِ اْكرإ، و(6)والعُمرانِ  بالّطِ

تولّى الخالفةَ بعَد  م(.1213-1199 /ه610- 595) (7)رالناِص  ب،بن يعقومحمد  أبو عبد هللا -4

ِل  مْ أبيِه، وهو شابٌّ لَْم يَتََجاَوْز الثامنةَ عشَرةَ، وكاَن ُمْعتَدًّا برأيِِه، قَِليَل الخْبَرةِ، لَ  تْصقُْلهُ التّجاُرُب ِلتَحمُّ

عَاِب،   والَوَهُن يَْسِري في دولة الموحدين، وال سيّما وفي عْهِده بَدأَ الضُّْعفُ المسُؤوليِّة، وُمَواَجَهِة الّصِ

، وما تالَها من (ه609سنةَ )(8)بَْعَد الهزيَمِة القاسيَِة التي ُمنَي بِها الخليفَةُ الناِصُر في معَرَكِة العُقَابِ 

اًدا وتخريبًا احتالِل النصاَرى لكثيٍر من الُحصوِن والُمدِن اإلسالِميِّة في بالِد األندلُِس، وعاثُوا فيَها فَسَ 

 . (9)وتَْدميًرا

تولّى  م(.1224-1213 /ه620- 611) (10)باهللِ  المستنصر الثاني بن محّمد، أبو يعقوب يوسف -5

 في َعْهِدِه، وزاَدت األُموُر اعُ ضَ األوْ  تِ دّ رَ تَ ، فالخالفة بعَد أبيِه، وهو َحَدٌث لم يتجاوِز العاِشَرةَ من ُعمِرهِ 

  دولَةِ نْ عَ  اللَ قْ تِ السْ ا ، تنُشدُ ه(614) ةَ نَسَ  بِ رِ المغْ  في بالدِ  ةاتَ نَزَ  من قبيلةِ  يدةٌ دِ جَ  ةٌ كَ رَ حَ  تْ رَ هَ ظَ و، سوًءا

ديَن، (11)ينِ رِ ي مَ نِ بَ  لةَ وْ دَ  هي الَّتي استطاَعْت فيما بعُد إْنَشاءَ ، وينَ دِ حِّ الموَ  ، التي وِرثَْت َدولَةَ الُموّحِ

 وقاَمْت علَى أْنقَاِضها.

 

 

                                                           
-21/216 ، وسير أعالم النبالء12/1105 م، وتاريخ اإلسال15-7/3 ، ووفيات األعيان200-192 المعجب في تلخيص أخبار المغربترجمته في:  تُنظر (5)

 .217-216 ، وروض القرطاس217

 .  579-578 ، وقصة األندلس6-7/5 ، ووفيات األعيان77-22/75 مرآة الزمان في تواريخ األعيانيُنظر:  (6)

، 338-22/337 ، وسير أعالم النبالء13/250، وتاريخ اإلسالم61-7/15 ، ووفيات األعيان226 المعجب في تلخيص أخبار المغربترجمته في:  تُنظر (7)

 . 218 ، وروض القرطاس205 وجذوة االقتباس

)8( العُقاب]بضم العين[: أحَ دُ  الُحُصوِن الَّتِي بناها األُمويُّون في األندلُس، يقَُع في ُمقاَطعَِة خاْيَن غْرَب أسبانِيا. وكاَن من ساكني ِحصِن العُقاِب، الشاعُر أَبُو 

أَِلْفُت العُقَاَب َحذَاِر (، وقْد ذَكَر في ِشعِره ِحْصَن العُقاب وتعلُّقَهُ بِِه، وإْلفَهُ وسُكنَاهُ، فقاَل: ـه460 )ت نحو اإلشبيليّ  َراِهيم بن َمْسعُودإِْسَحاق إِبْ 

الِعقَاِب...َوِعْفُت الَمَواِرَد َخْوَف الذُّبَابِ . يُنظر: المغرب في حلى المغرب 133/2. وفي الروض المعطار 416: الِعقاب]بكسر العين[: باألندلُِس بْيَن جيّان 

 وقلعَِة رباح، وكانْت في هذا الموضع وقعة عظيمة وهزيمة شنيعة للُمسلميَن.    

 .608-607 ، وقصة األندلس497-496 ، والتاريخ األندلسي207 جذوة االقتباسيُنظر:  (9)

، 403-22/339 ، وسير أعالم النبالء13/624، وتاريخ اإلسالم61-7/15 ، ووفيات األعيان237المعجب في تلخيص أخبار المغربترجمته في:  تُنظر (10)

 . 218 ، وروض القرطاس205 وجذوة االقتباس

 .624، وقصة األندلس 2/138قادة فتح األندلس ( يُنظر: 11)
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 ِميّةُ: ثانياا: الحياةُ الِعلْ 

ِديَن نََشاًطا ِعْلِميًّا واِسعًا، واْزِدهاًرا  َشِهَد الَمغِرُب العََربيُّ وبالُد األندلُِس في ِظّلِ دولَِة الموّحِ

وفي َصَداَرتِها  في العُلُوِم الُمختَِلفَِة، َمْلُحوًظا، فظَهَرْت َجْمهَرةٌ ِمَن العُلََماِء، وكثيٌر ِمن اإلنتاجِ الِعْلميّ 

؛ وذِلَك يَِليَها علُوُم اللُّغَِة والنّحِو واألَدبِ  ،هِ قْ والفِ  يرِ سِ فْ والتّ  ولِ صُ واألُ   والِقراءاتِ يثِ دِ كالحَ  ةُ يّ ينِ الدِّ  ومُ لُ العُ 

 ةِ لَ وْ للدّ  الَخِليفَةُ األّولُ  كانَ فقَْد ِلما أَْوالهُ ُحكاُم هِذِه الّدْولَِة من اْهتِماٍم بالِعْلِم والعُلَماِء طلَبًا وتَْشِجيعًا، 

 الدِ البِ  نَ مِ  مْ يهِ عِ دْ تَ سْ ، يَ مْ هِ نًا إليْ سِ حْ مُ ، مْ هُ ا لَ بًّ حِ مُ  ،مِ لْ العِ  لِ ا ألهْ ْؤثِرً ا مُ مً الِ عَ « يّ لِ عَ  بنُ  نِ مِ ؤْ المُ  ة عبدُ يّ دِ حِّ وَ المُ 

 امَ ظَ عْ واإلِ  ،مْ هِ يهَ بِ وِ نْ التّ  رُ هِ ظْ ، ويُ ةَ عَ اسِ الوَ  اقَ زَ األرْ  مْ هِ يْ لَ ي عَ رِ ، ويُجْ هِ تِ رَ ضْ حَ بِ  ارِ وَ والجِ  هُ دَ نْ عِ  نِ وْ إلى الكَ 

 .(12)«مْ هُ لَ 

وكاَن  ،هِ رِ صْ عَ  اءِ مَ لَ عُ  رِ ابِ أكَ  نْ مِ  ،(ه580 )ت نِ مِ ؤْ المُ  عبدِ  بنُ  فُ وسُ يُ  وبَ قُ عْ و يَ بُ أَ  ةُ يفَ لِ الخَ  انَ كَذا كَ و

اًعا، ارِ ثًا بَ دِّ حَ يًها، ومُ قِ نًا، وفَ كِّ مَ تَ يبًا مُ دِ أَ   الّشريِف،يثِ دِ حَ الا بالمً ، عَ رآنِ قُ لْ ا لِ ظً افِ حَ   اتِ اسَ رَ بالدِّ  وكاَن ُمْهتَمًّ

َمتِِهْم ، وفِ (13)بِّ والطِّ  ةِ فَ سَ لْ الفَ   فييهِ رِ كِّ فَ ومُ  هِ رِ صْ عَ  اءِ مَ لَ عُ  مِ ظَ عْ أَ  نْ مِ  ةً فَ ائِ طَ  هُ لَ وْ حَ  عُ مَ جَ ويَ ، ةِ يّ فِ سَ لْ الفَ  ي ُمقَّدِ

، وأبُو بَْكر بُن َعْبِد الَمِلِك بِن ه(595)تَحِفيُد  ال، وأَبُو الَوِليِد بُن ُرْشدٍ ه(581أبُو بَْكر بُن ُطفَْيٍل القَْيِسّي)ت

  .ه(595 )ت يدُ فِ ُزْهر الحَ 

 نَ نًا مِ كِّ مَ تَ يًرا، مُ نِ تَ سْ ًما مُ الِ عَ  (ه595 )تنِ مِ ؤْ المُ  عبدِ  بنِ  فَ وسُ يُ  بنِ  يعقوبَ  المنُصورِ  ةُ يفَ لِ الخَ  وكانَ 

وإجزاِل ِصلَتِِهْم،  ،الْهتِماِم بالعُلَماِء واألُدباِء والشُّعََراءِ  في اهِ دِّ وجَ  يهِ أبِ كَ  ، وكانَ ةِ غَ واللُّ  هِ قْ والفِ  يثِ دِ الحَ 

أشاَرْت ، وقْد (14)واألِطبّاِء، والُمهْنِدسيَن، والُكتّاِب والشُّعراءِ  وإجراِء الُمرتّباِت على الفُقهاِء، والّطلَبَِة،

ْندّي وشيَخهُ السُّهيلّي كانا علَ   . (15)بيعقو ى عالقٍَة بالخليفَِة المنُصورِ بْعُض المصادِر إلى أّن أبا علّي الرُّ

فاِت الِعْلميِّة الباِرَزةِ،و ديِّة يتِّسُموَن بالّصِ  تْ اخَ ا شَ مَ ينَحِ  هارِ ي أواخِ ى فِ تّ حَ  ظلَّ ُخلَفاُء الّدولَِة الُمَوّحِ

ْعُف والَوَهنُ وأَ  ًما الِ عَ كاَن  ،ه(629)ت ورصُ نْ المَ   يعقُوببنُ   إدريسُ ونُ مُ أْ المَ  ةُ يفَ لِ الخَ  ومْنُهمُ  ،صابََها الضُّ

                                                           
 .340-339. ويُنظر: الحضارة اإلسالمية في المغرب واألندلس 150المعجب في تلخيص أخبار المغرب ( 12)

، وروض 4/307، واإلحاطة في أخبار غرناطة 12/646، وتاريخ اإلسالم 7/130، ووفيات األعيان 174يُنظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ( 13)

 . 207القرطاس 

 .4/246 ، ودولة اإلسالم في األندلس216 ، وروض القرطاس12/1051 يُنظر: تاريخ اإلسالم (14)

 .   2/215 بار غرناطةيُنظر: اإلحاطة في أخ( 15)
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 بنِ  إسحاقِ  بنُ  رُ مَ عُ أَبُو َحْفٍص  ةُ يفَ لِ الخَ  وكَذا، (16)بَِليغًابًا ، كاتِ رِ عْ والشِّ  بِ واألدَ  ةِ غَ اللُّ  نَ نًا مِ كِّ مَ تَ مُ بالِقراءاِت، 

  .(17)ًرااعِ يبًا وشَ يًها وأدِ قِ فَ كاَن ، ه(665)ت ىضَ تَ رْ المُ ، الُملقُّب بنِ مِ ؤْ المُ  عبدِ  بنِ  فَ وسُ يُ 

 ةَ اسَ يَ سِ  التََزُموا غاِلبًا، ينَ دِ حِّ وَ المُ   دولَةِ اءِ فَ لَ خُ  مِ ظَ عْ ى مُ لَ عَ  الغاِلبَةِ  ةِ يّ مِ لْ العِ  ةِ عَ زْ النَّ  وإلى جانِِب هِذه

، رِ كْ الفِ  ةِ يّ رِ حُ لِ  يدٍ يِ قْ تَ  نْ ، مِ ينَ طِ ابِ رَ المُ  ةِ لَ وْ دَ   ُحّكامُ عليهِ  انَ ا كَ مَ ا لِ الفً ، خِ يرِ كِ فْ والتّ  ثِ حْ البَ   فيةِ يّ رِ حُ ال القِ إطْ 

 . (18)ةِ يّ قِ رِ شْ المَ  ولِ صُ األُ  بِ تُ كُ  نْ مِ  مثاِلهاوأ ،ه(505ي)تالزَ الغَ أبي حاِمٍد  بِ تُ كُ لِ  ةٍ مَ ظّ نَمُ  ةٍ دَ ارَ طَ ومُ 

ْندّي وتالِمَذتِِه نََماِذَج باهِ   ُزوا في ِظّلِ دولَةِ اِء الّذيَن برَ لعُلَمَ لِ َرةً ويُعَدُّ َكثيٌر ِمْن ُشيُوخِ أبي علي الرُّ

ديَن، وسنأتي على ذكِرهْم الِحقًا.   الُموّحِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .4/246 ، ودولة اإلسالم في األندلس1/223 ، واإلحاطة في أخبار غرناطة249 ، وروض القرطاس22/342 يُنظر: سير أعالم النبالء (16)

 .4/246 يُنظر: دولة اإلسالم في األندلس (17)

 .4/247 األندلس، ودولة اإلسالم في 451-450 يُنظر: الحضارة اإلسالمية في المغرب واألندلس (18)
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 المبحُث الّوُل 

نْ َحيَاةُ   يّ دِ أبي علي الرُّ

 

نْ  يّ لِ أبي عَ اْسُم أوًلا:   وُكْنيَتُهُ، ولَقَبُهُ، وَمْوِلُدهُ: ، (19)يّ دِ الرُّ

ْنِديُّ ى وسَ مُ  بنِ  َخلَفِ  ى بنِ يَ حْ يَ  ُعمَر بنِ  بنِ  ِجيدِ المَ  عبدِ  ُر بنُ ُعمَ اسُمهُ:  - ، الرُّ  .(20)األَْزديُّ

  ، واشتُِهَر بُكنيَِة أبي َعِلّي.(21)، وأبو عليّ أبو َحْفٍص  تُهُ:يَ ُكنْ  -

ْندِ ) اشتُِهَر بلقَبِ لَقَبُهُ:  - ِ  نِْسبَةً إلى (يّ الرُّ وِهَي  ،)ُرْنَدة( بَِضّمٍ فَُسُكونٍ الّذي ُوِلَد فيه َمْوِطنِِه األصلّي

، بْينَها (22)بَْيَن إْشبِيليَةَ وَمالَقَةَ  ةٌ يمَ دِ قَ  ينةٌ دِ مَ  يَ وهِ  ى،نَرْ اكَ تَ  الِ مَ عْ أَ  نْ مِ ، َمْعِقٌل َحِصيٌن بِاألْنَدلُِس 

  . (23)وبيَن بياَسةَ َسْبعَةُ أْمياٍل، وتَقَُع علَى َمقُربٍَة ِمَن النّهِر الَكبيرِ 

 َوُهَو أَْزدُ  :اْلُمْهملَةِ  الدَّالِ  رِ سْ اي َوكَ الزَّ  َوسُُكونِ  األلفِ  بِفَتْحِ  (نُوَءةأَْزد شَ )نسبَةً إلى (الْزديّ ـ)ب لُقِّبَ و

؛ وِمْن ثَمَّ يُعَدُّ (24)بِن يَْشُجَب بِن يَْعُرَب بِن قَْحَطانَ  أبَ سَ  بنِ  النَ هْ كَ  بنِ  زيدِ  بنِ  َمالكِ  بنِ  نبتِ  بنِ  الغَْوثِ  بنُ 

ْنِديُّ عربيًّا َصِليبَةً؛ النتِسابِِه إلى قَبِيلٍة أَْزِديٍّة قَ  ْحطانيٍّة يََمنيٍّة، وِهَي إْحَدى القَبَائِِل العَربيِّة الّتي أبُو علي الرُّ

وا بِها َمَع غيِرِهْم من العََرِب الُمسِلميَن؛ ألنّ  هُ َدَخَل أفَراُدها بالَد األندلُِس إبّاَن الفَتْحِ اإلسالمّي، ثُّم اْستَقرُّ

إلى  مْ هُ مَ مَ هِ  بِ رَ العَ  نَ مِ  مْ هُ رُ يْ وغَ  امِ الشّ  لُ أهْ  فَ رَ ا صَ هَ حُ تْ فَ  امَّ تَ وتَ  ،ِس لُ دَ نْ األَ بِ  المِ سْ اإلِ  لِ هْ أَ  مُ دَ قَ  رَّ قَ تَ ا اسْ مَّ لَ »

ا مَ  مْ هِ رِ مْ أَ  نْ مِ  كانَ  إلى أنْ  مْ هُ ابَ قَ عْ ا أَ وهَ ثُ رَ وْ أَ  ةٌ اعَ مَ جَ  مْ هِ اتِ ادَ وسَ  بِ رَ العَ  يمِ اثِ رَ جَ  نْ ا مِ هَ بِ  لَ زَ نَا، فَ هَ بِ  ولِ لُ الحُ 

  .(25)«انَ كَ 

 

                                                           
 ، وصلة الصلة378-3/374 ، والذيل والتكملة1/326 ، ومطلع األنوار86 ، وبرنامج شيوخ الرعيني3/157 مصادر ترجمته: التكملة لكتاب الصلة (19)

في أخبار  ، واإلحاطة294-293، والمستملح للذهبي13/482 ، وتاريخ اإلسالم2/198، وطبقات النحاة واللغويين البن قاضي شهبة3/243-244

، 1/429 لفهارسا، وفهرس 240 ، وإشارة التعيين1/594 ، وغاية النهاية في طبقات القراء220، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة4/84غرناطة

 . 7/295 ومعجم المؤلفين

وخه(، وابن عبد الملك الَمّراُكشي في )الذيل والتكملة(، )برنامج شي )التكملة لكتاب الصلة(، وأبو الحسن الرعيني في اتفَق في هذا النسِب ابُن األبار في (20)

 ، وابن قاضي ُشهبة فيريخ اإلسالم(ي في )تا)ُعمر(، وانفََرد الذّهب كما اتّفََق ُهؤالء وُمترِجُموه اآلَخروَن الّذيَن ذكُروا اسَم َجّدِه األوِل، في أّن اسَمهُ 

 )علي(.     )طبقاته( فأوَرداه باسم

 . 13/482 ، وتاريخ اإلسالم3/157 كملة لكتاب الصلةالت( يُنظر: 21)

 .3/84 يُنظر: معجم البلدان (22)

 . 6الروض المعطار في أخبار األقطار يُنظر:  (23)

 .1/293 ، ونفح الطيب1/213 يُنظر: األنساب للسمعاني (24)

 .1/290 نفح الطيب (25)
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 ، واْستِقَراِرِه بِها َسنََواٍت، َوَوفَاتِِه بَِها.(27) وَوفَاةً؛ إلقاَمتِِه بِمالَقَةَ إقاَمةً  (26)(مالَِقي  و )هو

تنقَّل، وتََرّحَل في أَ، وتَربَّى، وا، ونَشَ فِيه ( َمْوِطنًا؛ النتمائِِه إلى بالِد األندلُِس الّتِي ُوِلدَ أْنَدلُِسي  وُهو)

 َحواِضِرَها تِْلِميذًا وُمعَلًِّما. 

    ، والتأليِف فيِه.ِمِه وتدِريِسهِ تَْعِليبِ ِلِه ( ِصناَعةً؛ الْهتِماِمِه بالنَّحِو، ونُبُوِغِه فيِه، واشتِغاِوي  نَحْ وُهو)

 َموِلُده:  -

ْنِديّ  ْن تَْرَجَم ألبي علي الرُّ اُكِشّي، و -َذكَر بَْعٌض ِممَّ بير، جعفر أبو وُهْم ابُن عبِد الملِك الَمرَّ بُن الزُّ

، وخالفَُهْم الذّهبيُّ في ذِلَك؛ ه(547)(28)أنّهُ ُوِلَد َسنَةَ َسْبعٍ وأربَعيَن وخمِسمائِةٍ  -بُن الَخِطيبِ ولساُن الديِن 

ْنِدّي كانَ دَ لِ وْ مَ  فذكَر أنّ    .(29)اهَ وَ حْ أَْو نَ ه(543 )ةٍ ائَ مِ سِ مْ وخَ  ينَ عِ بَ رْ الٍث وأَ ثَ  ةَ نَسَ   أبي علّي الرُّ

ْندّي، وُعمِرِه آَن ذاَك؛ إْذ ويَْبُدو أّن َما ذكَره الذَّهبيُّ هو  األْرَجُح اْستِناًدا إلى سنَِة وفاةِ أبي علّي الرُّ

، أْي: إنّهُ ُوِلَد (30)( َسنَة73، وكاَن ُعْمُرهُ ثالثًا وَسبعيَن )ه(616كانْت وفاتُهُ سنَةَ ِستَّ عْشَرةَ وستّمائٍَة )

ْندّي ُوِلَد َسنَةَ َسْبعٍ ، كما َذَكَر الذَّ ه(543َسنَةَ ثالٍث وأربَعيَن وخمِسمائٍَة ) هبي، وأّما القوُل بأّن أبا علّي الرُّ

نَْحَو َسبِعيَن َسنَةً، ه( 616، فَغَْيُر َدقِيٍق؛ ألّن ُعمَرهُ َسيَُكوُن ِعْنَد وفاتِِه َسنَةَ )ه(547وأربَعيَن وخمِسمائٍَة )

 ولَْيَس ثالثًا وَسْبِعيَن. وهللاُ أعلُم.  

 

ا: ثقافَةُ  نْ  أبي عليثانيا   وأَْخالقُهُ: هُ ِعْلمُ و يّ دِ الرُّ

 

عِ ثقافَِة ُشيُوِخِه؛ إْذ تَتْلَمَذ على َكثيٍر ِمْن  َعٍة تَبَعًا ِلتنَوُّ ندّي عاِلًما ذا ثقافٍة ُمتَنَّوِ أْعالِم كاَن أبُو علّي الرُّ

في َعاِلًما  كانَ فَ  لّساِدِس الِهْجِرّي،العََربيِّة، واألَدِب، والِقَراَءاِت، والَحِديِث، في باِلِد األْنَدلُِس، في القْرِن ا

 يهُ قِ الفَ  وَ هُ  »ه(: 639قاَل أبُو بَكر بُن َخميس )ت بعدْضٍل، َصالحٍ وِديٍن وفَ َذكاٍء وفِْطنٍَة وَمَع  َهِذِه العُلُومِ 

في  كَ ارَ ، وشَ ابِ واآلدَ  وِ النّحْ  ومِ لُ في عُ  -هللاُ  هُ مَ حِ رَ  -تفنّنَ  ،ةَ قَ الَ مَ  لِ هْ أَ  نْ ، مِ يّ دِ نْ الرُّ  يّ لِ أبو عَ  مُ الِ العَ  اذُ تَ األسْ 

                                                           
 .3/374 يُنظر: الذيل والتكملة (26)

، 5/43 . يُنظر: معجم البلدانةِ يّ رِ والمَ  اءِ رَ ضْ الخَ  ةِ يرَ الجزِ  نَ يْ بَ  رِ حْ البَ  ئِ اطِ ى شَ لَ ها عَ ورُ سُ  ،ريّةَ  مالِ عْ أَ  نْ مِ  ةٌ رَ امِ عَ  ِس لُ دَ األنْ بِ  ينةٌ دِ مَ  [:افِ والقَ  مِ بفتح الاّل مالَقَةُ] (27)

 .517 والروض المعطار

 .4/84 رناطة، واإلحاطة في أخبار غ3/245 ، وصلة الصلة3/378 يُنظر: الذيل والتكملة( 28)

 .13/482 يُنظر: تاريخ اإلسالم( 29)

، وابن الجزري 293 ، والذهبي في المستملح3/378 ، وابن عبد الملك المّراكشي في الذيل والتكملة3/158 ذكَر ذِلَك ابن األبار في التكملة لكتاب الصلة( 30)

 .1/594 في غاية النهاية
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ا فً ارِ ، عَ اءِ مَ لَ العُ  نَ مِ  لّةِ ا في الجِ ودً دُ عْ ، مَ ةٍ نَ طْ وفِ  كاءٍ ذَ ا بِ وفً صُ وْ مَ  -هللاُ  هُ مَ حِ رَ - وكانَ  ،ومِ لُ العُ  نَ ا مِ هَ رِ يْ غَ 

 .(31) «كاتِبًا وشاِعًرا -َرِحُمهُ هللاُ  -...وكانَ يثِ دِ الحَ  ةِ ايَ وَ رِ بِ 

 أَقَرأ القُْرآنَ  ،العََربيَّةِ  اَعةِ نَ ا فِي ِص مً ُمتَقَدِّ  اتِ اءَ رَ القِ ا بِ َكاَن َعالمً »ه(: 658 )توقاَل ابُن األبَّارِ 

 لِ ضْ َمَع الفَ  هِ َوِرَوايَتِ  هِ يدِ يِ قْ بِالَحِديِث وتَ  اءٌ نَ تِ َوَكاَن لَهُ اعْ ... ةَ تَ بْ سَ  بِ ا َطوياًل رً هْ دَ  اآلَدابِ  وبَ رُ وضُ  وَ حْ والنّ 

  . (32)«َعلَْيهِ  الَخْيرِ  ةِ َوَغلَبَ  ،َوالصَّاَلحِ 

َعْينِيُّ )ت  في إْقراِء  ، الُمبَّرزَ اَذ أْهِل مالَقَةَ تَ ا الّشْيُخ كاَن أُسْ َهذَ  » ه(:666وقاَل تلميذُهُ أبُو الَحَسِن الرُّ

  .(33)«يِن والفَْضلِ وُشِهَر بالدِّ  ،ائِخَ شَ بيِّة واألََدِب، وَرَوى الَحديَث، ولَِقَي المَ يِم العَرَ لِ وتَعْ  ،الِكتاِب العَِزيزِ 

في  والتوسُّعِ  ومِ لُ في العُ  نُّنِ فَ التَّ  لِ أهْ  نْ مِ  وكانَ  »ه(: 703وقاَل ابُن عبِد الَمِلِك الَمّراُكِشّي )ت 

ًدا مُ جَ ، ُمقِرئًا عاِرفًا مُ فِ ارِ عَ المَ  ثًا ُمكثًِرا تامَّ العِ حَ ّوِ ًما بَ قَ تَ ا مُ ةً، نَْحويًّ قَ ، َعْداًل ثِ يثِ دِ يِد الحَ يِ قْ تَ بِ  ةِ ايَ نَ ّدِ ًعا، ارِ ّدِ

 . (34) «ا َوِرًعاحً الِ اًل صَ اِض ًظا، فَ يبًا حافِ دِ أَ 

 ،يرِ سِ فْ التّ  نَ مِ  ِدهِ يَ ُل بِ ا يُحاوِ يمَ اٌن فِ قَ وإتْ  ،ٌل في َمناِزِعهِ نُبْ  -هللاُ  هُ مَ حِ رَ -ّي لِ ألبي عَ  وكانَ  »وقال أيًضا: 

 .  (35)«وَطلَبِهِ  مِ لْ بالعِ  مِ تسِ اٌل في حّقِ الُمرْ مَ كَ  وَ ّما هُ مِ  لَُّق بهِ عَ تَ ا يَ ومَ 

بَْيِر جعفر و أبُ َوقَاَل  ، ينَ ئِ رِ قْ المُ  ةِ لّ جِ  نْ مِ  -َرِحَمهُ هللاُ - األْستَاذُ أبُو َعِليّ انَ كَ »: ه(708 )تبُن الزُّ

يِن بُن  وِمثْلُهُ قَاَل َعْنهُ ِلَسانُ  .(36) «اًل اِض ا، فَ قّادً ، نَونٍ نُ ي فُ ا فِ كً ارِ شَ ، مُ ينَ اذِ تَ سْ األُ  ةِ ذَ ابِ هَ وجَ  الّدِ

ْنِدّي، فَقَاَل: ه776)ت (37)الَخِطيبِ  (، وزاَد في موِضعٍ آخَر مَن)اإلحاَطة(، فبالََغ في وْصِفِه ألَبِي َعِلّي الرُّ

 اءِ كَ في الذّ  هِ رِ صْ عَ  يدَ رِ فَ  وكانَ ... نُ نِّ فَ تَ المُ  ،يبُ ، األدِ ويُّ حْ ، النّ دُ حَ وْ ، األَ مُ لَ العَ  ،مُ الِ ، العَ لُّ األجَ  يهُ قِ الفَ  »

 . (38)«مْ هِ تِ رَ ثْ على كَ  هُ نْ مِ  بَ جَ نْ أَ  يّ لِ يْ هَ السُّ  دٍ يْ أبي زَ  اذِ تَ سْ األُ  ةِ بَ لَ في حَ  نْ كُ يَ  مْ ولَ  ،اكَ والزّ 

 الحٍ ا صَ ذَ  ةِ يّ بِ رَ والعَ  اءاتِ رَ ي القِ ا فِ امً إمَ  وكانَ  »ه(: 833وقاَل أبُو الخيِر بُن الَجَزرّي )ت

َ وتَ   . (39)«هٍ لُّ أ

                                                           
 .326 أدباء مالقة()مطلع األنوار  (31)

 .3/158 لة لكتاب الصلةالتكم (32)

 . 86 برنامج شيوخ الرعيني( 33)

 . 3/377 الذيل والتكملة (34)

 . 3/837 المصدر السابق (35)

 . 3/244 صلة الصلة (36)

  .4/84 اإلحاطة في أخبار غرناطة( 37)

 .2/215 اإلحاطة في أخبار غرناطة( يُنظر: 38)

 . 1/594 غاية النهاية في طبقات القراء( 39)
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ْنِدّي كاَن ذا مكانٍة علِميٍّة رفِيعٍَة؛ إْذ لُقَِّب باألُْستَاِذ، وُهو لَقٌَب ِعْلِميٌّ َرفيٌع وياُلَحُظ أّن أبَا علّي الرُّ 

)ت  (40)كاَن ال يُطلَُق في باِلِد األْندلُِس إاّل على النّْحوّيِ األِديِب، َكَما ذَكَر ذِلَك أبو الَحَسِن القُْفِطيّ 

 ه(. 646

الَّتِي اْمتََدَح فِيَها  (41)في قَِصيَدتِِه الّطويلَةِ ه( 613 بُن هاِشم بِن نَجيب )تَوقَْد َمَدَحهُ أبُو القاِسِم ُمَحّمدُ 

 طلَبَةَ أْهِل َسْبتَةَ، وَكثيًرا ِمْن ُعلَماِء األندلُِس، َوَوَصَف ُكلَّ واِحٍد بِصفاتِِه، وفِيَها أَطلََق ِعنَاَن البالَغِة،

ْنديَّ بَِسْبعَِة أْبيَاٍت أَبَاَن فِيَها َعْن وقََدَح َزْنَد البَراَعِة، وأجاَد فيَها أيَّمَ  ا إجاَدةٍ، وَخصَّ فِيها أبَا علّي الرُّ

قِِه َعلَ  ى فَْضِلِه، وأخالقِِه الَحِميَدةِ، وَظرافَتِِه، وأَدبِِه، وَوقَاِرِه، وَصالِحِه، وِرقِّة َطْبِعِه، وَذكائِِه، وتَفَوُّ

  : ]من الّطويل[(42)فقالَ أْقرانِِه، وفَْخِر بَلَِدِه ُرْنَدةَ بِِه، 

 

 وفِححححححححي ُعَمححححححححٍر ِذي الفَْضححححححححِل ُخْلححححححححٌق َسححححححححَما

 بِحححححححه َوقَحححححححاُر َرئِحححححححيٍس فحححححححي إهابَحححححححِة ناِسحححححححكٍ 

 وِرقَّحححححححححححةُ َطْبحححححححححححعٍ فِيحححححححححححِه ِمثْحححححححححححَل َغَماَمحححححححححححةٍ 

 تََسححححححححاَمى بِححححححححِه َعْبححححححححُد الَمِجيححححححححِد فححححححححأْحَرَزتْ 

 وفحححححححححاَت َذِوي األْلبَحححححححححاِب والِعْلحححححححححِم والِحَجحححححححححا

 ُرْنححححححححححَدةٍ بِححححححححححِه فََخححححححححححَرْت قِححححححححححْدًما أَبَححححححححححاِطُح 

ححححححححَي ِمْنححححححححهُ بالّححححححححِذي لَححححححححْو ثَححححححححَوى بِححححححححه  وُحلِّ

 

 وثَحححححححححححاَب َحِميحححححححححححًدا َخيحححححححححححُرهُ ُكحححححححححححلَّ ثائحححححححححححبِ  

 وَظححححححححححْرُف أَِديححححححححححٍب فححححححححححي تَبتُّححححححححححِل َراِهححححححححححبِ 

ححححححححححححبَا والَجنَائِححححححححححححبِ   تَُصححححححححححححفِّقَُها أْيححححححححححححِدي الّصِ

 يَحححححححَداهُ ُعحححححححال فحححححححي َصحححححححْعِب تِْلحححححححَك الَمَراقِحححححححبِ 

حححححْبِق َجححححححْرَي الّشححححححاِربِ   َكَمحححححا فَححححححاَت َحححححححاِوي السَّ

 (43)َمْت بِحححححححِه أَْعحححححححالَم ُححححححححْزَوى وَعاقِحححححححبِ وَسحححححححا

 ُحِليًّحححححححححا، تَعحححححححححالَى َعحححححححححْن َحَصحححححححححاٍن وكاِعحححححححححبِ 

 

ْنِدّي ورحالتُهُ  ا: نَْشأَةُ أبي علّي الرُّ  :والَمْغِربِ  في باِلِد الْنَدلُِس ثالثا

 

ْنِدّي  ، وقَْد ه(543ي )نحو هجراِدِس ال السّ ُرْنَدةَ، ُوِلَد قْبَل ُمْنتََصِف القرنِ  ِمنْ  هُ لُ أَصْ أبُو علّي الرُّ

يَظلُّ هذا  ْسَرتِِه؛ ولذاِلِه وأُ  أَهْ َضنّْت علينا ُكتُب التّراِجِم بالَحديِث َعْن نشأتِِه الخاّصِة في ِصغَِرِه، وَعنْ 

 الُجْزُء ِمْن َحيَاتِِه الخاّصِة واالجتِماعيِّة َمْجُهواًل غيَر َمْعُروٍف. 

                                                           
 . 4/113 نباه الرواة( يُنظر: إ40)

لي، َسافََر إلى َسْبتَةَ، فَُسِجَن بَِها َعلَى تُْهَمِة َسِرقٍَة، وكاَن َسبَُب نَْظِم هذِه القصيدةِ أنَّ َطالبًا ِمْن َطلَبَِة َمالَقَةَ، يُْعَرُف بأبي الَحَسِن النّّجاِر، ِمن تالميِذ السُّهي (41)

ْن ةَ َعلَى ذَِلَك ُمَراسالٌت نَبِيَهةٌ، فََكاَن مِ الَقَةَ وَطلَبَِة َسْبتَ  َطلَبَِة مَ  بَْينَ بَِطلَبِِه، فََجَروا فِي أَْمِرِه، واْستَْخَرُجوهُ ِمْن ِسْجنِِه، فَكانَ  فَتََوّسَل الشْيُخ السُّهيلّي لَطلَبَتِهِ 

ْندّي.صفور وأبي علكابن ع يًرا من ُعلَماِء األندلسالشاعِر أبي القَاسِم أْن نََظَم َهِذه القَِصيَدةَ يَْمَدُح َطلَبَةَ أَْهِل َسْبتَةَ، وَكث  ي الرُّ

 .134-127 وهذه األبيات منها، في: مطلع األنوار ،تُنظر القصيدةُ  (42)

: َجبٌَل ِمْن ِجبَاِل ا ُحْزَوى( 43) لّدْهنَاِء. وعاقُِب: قَْريَةٌ على بَُحْيَرةِ َطبَِريّةَ ِمْن ]بضّمِ أوِلِه، وتَْسِكيِن ثانِيِه، َمْقُصوٌر[: موضٌع بِنَْجٍد في ِدياِر تَِميَم، وقاَل األْزَهِريُّ

 أَْعَماِل األُْرُدِن، ويُقاُل لَها: َكْفُر َعاقِب.
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َ ببلَدِ اِطفَةً إلى أنّهُ وأشاَرْت بعُض ُكتُِب التّراِجِم إشاراٍت خ ، وبِها أَخذَ ِطنًاوكاَن ذكيًّا فَ ِه ُرْنَدةَ، نََشأ

ليَّ  بِِه أبِي عبِد هللاِ بنِ أّدَب بِ تَ وَ  ،تعِليَمهُ األوَّ ، وأَخذَ ه(567)ت نحو أَبّان الشَّْعبَانيّ  القُرآِن ِعْنَد َشْيِخِه ومَؤّدِ

ْنديَّ نشأَ، وتَربَّى، وتعلَّم بِبلَِدِه ُرْنَدةَ حتَّى صاَر فتًى قاِدًرا أْي: إّن أبا عل .(44)عْنهُ الِقراَءاِت الّسْبعَ  ّي الرُّ

 علَى تعلُِّم الِقراءاِت القُرآنيّةَ، بَْعَد أْن تأّدَب بالقُرآِن الكريِم قراَءةً وِحْفًظا.  

ِل مَ مّ ثُ  َل في ف شقّاِت الّسفَِر والتّرحاِل، تََرَك بلََدهُ ُرْنَدةَ، وُهو شابٌّ يُْعتََمُد عليِه، وقاِدٌر على تَحمُّ تَجوَّ

، ونَْيِل اإلَجاَزاِت مْ هُ نْ واألْخِذ عَ  العُلََماِء، وُمشافََهتِِهْم،اِء قَ لِ  ِحْرًصا ِمْنهُ على طلَِب الِعْلِم، والِد األنَدلُِس بِ 

كانْت »ن ُعلََماِء ذِلَك العْصِر؛ إْذ ، شأنُهُ شأُن الَكثِيِر ِمَن ُطاّلِب الِعْلِم الّذيَن بَرُزوا، وَصاُروا م(45)مْنُهمْ 

حلَِة إلى ِرْحلَةُ العُلَماِء ِسَمةَ العَْصِر، فقلَّما نَِجُد عاِلًما بَرَز في ِميَداٍن ِمْن مياديِن الِعْلِم لَْم يَْجتَِز البَحَر للرِّ 

ْدريِس في العََواِصِم الِعْلِميَِة. وُعِرفَْت األْندلُِس أو الَمْغِرِب، قَْصَد االلتِقاِء بالعُلَماِء، أو القياِم بِمهّمِة التّ 

هِذِه الظاهرةُ ُمنذُ الفتحِ اإلسالمّيِ لبالِد األْنَدلُِس، واستََمّرْت في ُعُصوِر االْزِدهاِر األندلُسّي والَمْغِربّي، 

الُمْسِلِميَن في ُرقعَِة  وحتّى ِعْنَدَما َضعُفَِت األْندلُُس، وتغلَّب العَدوُّ على ُمُدٍن كثيرةٍ، واْنَحَصَر ُوُجودُ 

 . (46)«َصغيَرةٍ بالَجنُوبِ 

 

ْنِدّي وَرَحالتُه في طلَِب الِعْلِم،   أتي:  يَما كَ وكانَْت تنقُّالُت أبي علي الرُّ

َماِء انتَقََل ِمْن بلَِدِه إلى َمالَقَةَ، وفِيَها أَخذَ الِقَراَءاِت، والعََربيّةَ، واألدَب، والَحديَث، َعْن ُجملٍة ِمَن العُلَ 

َمِة َهُؤالِء العُلََماِء أبُو القاِسِم السَُّهْيليُّ (47)إلْيَها دينَ ارِ الوَ  نَ مِ  ، أَوْ اهَ لِ هْ أَ  نْ مِ الِكبَاِر َسواًء كانُوا  ، وفي ُمقّدِ

ْنديُّ  أبُو عليّ الذي الَزَمهُ ه( 581)ت ةِ يّ بِ رَ والعَ  َعّوَل عليِه فِي اْلقَراَءاتِ و سنَواٍت، الرُّ
(48). 

وأبي  ،ه(585)تةَ اعَ فَ رِ  بنِ  زيدَ يَ   في الِقَراءاِت والَحديِث َعنْ ذَ أخَ وبَِها ، (49)ةَ اطَ نَرْ غَ ى َرَحَل إل

 بنِ  أحمدَ  رفَ عْ ، وأبي جَ ه(590)توسرُ عَ  بنِ وأبي عبد هللا  ،(ه589)ت  رثَ وْ كَ  بنِ الحَسِن 

 لُوم اللِّساِن والِفْقِه. في عُ ه( 597)تِس رَ الفَ  د بنِ مّ حَ أبي مُ َعْن  ، وفيها أَخَذ أْيًضاه(598)تمكَ حَ 

                                                           
 )44( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 55/2، والذيل والتكملة 491/3)ترجمة أبي عبد هللا بن أبان(.  

 مَع ِذكِر أسماء العُلَماء الّذين أَخذَ عنُهم فيها، وسنأتي الحقًا على ترجمة ُشيوخه هؤالِء. سنكتفي ههنا بذكِر المدن والمناطق التي رحل إلْيها،  (45)

 . 35-34 )مقدمة المحقق( رفُع الُحجب المستورة عن محاسن المقصورة ألبي القاسم محمد الشريف السبتي (46)

 .2/215 ، واإلحاطة في أخبار غرناطة3/244 يُنظر: صلة الصلة (47)

 )48( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 157/3، ومطلع األنوار 326.

ه (49) ، 4/195 يُنظر: معجم البلدان ، بينَها وبْيَن واِدي آش أربَعُوَن ِمياًل.َغْرناَطة: َمدينَةٌ أندلُسيّة كبيَرةٌ َحِصينَةٌ َجميلَةٌ، تَقَُع في ُكوَرةِ إْلبِيَرةَ، يَُشقَُّها نَْهُر َحَدارُّ

 .45والروض المعطار
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ُخَها أبي القاِسمِ نْ عَ  ذَ أخَ وبِها ، (50)ةَ بَ طُ رْ إلى قُ ثُّم َرحَل  )ت  الوَ كُ شْ بَ  بنِ   ُمحّدِث األَْنَدلُِس ومؤّرِ

ِث ( ه586 )ت اطِ رّ الشّ  مِ اسِ ي القَ أبِ  أَخذَ َعنْ ، وه(578 في الِقَراءاِت والنّْحِو، وأَخَذ عِن الحافِِظ الُمَحّدِ

، وأخذَ عن أبي عبِد هللاِ بِن َعّراق البَْيَسانّي )ت ه(579 )تأبي الَحَسِن بِن َعْبِد العَزيِز الغَافِِقّي  القاِضي

ًرا الّذيه( 579   بقُرُطبَةَ. الَحِديثِ  اعِ مَ وإسْ  اْلقُْرآنِ  اءِ رَ إلقْ  كاَن ُمتَصّدِ

أَخَذ َعْن الفَقيِه ، وه(586)ت دِّ الجَ  بنِ  رِ كْ أبي بَ  فَِقيِه األْنَدلُِس  نْ عَ  ذَ أخَ  اهَ بِ و ،(51)ةَ يَ يلِ بِ إلى إشْ َرَحَل و

ِث  الّذي  ه(575 )ت رٍ يْ خَ  بنِ أَخَذ َعْن أبي بَْكِر ، وه(586َزْرقُون )ت  بنِ  هللاِ  دِ بْ ي عَ أبِ الُمقرِئ الُمَحّدِ

 )ت افٍ صَ  بنِ ي بَْكِر أخَذ عْن عاِلِم الِقَراءاِت والعَربيِّة أبو ،إِْشبِيِليَةَ ب َصّدَر لإلْقَراِء واإلْسَماعِ تَ 

 هللاِ  دِ يْ بَ عُ  بنِ أبي ُمحّمد   َعْن عاِلِم القراءاِت والَحديثِ ذَ أخَ وبِها  ،(52)ةَ تَ بْ سَ َرَحَل إلى وه(. 586نحو

ثِ نِ عَ أَخَذ  ، وبِها(53)اءِ رَ ضْ الخَ  ةِ يرَ زِ الجَ َرَحَل إلى وه(. 591الَحْجِرّي )ت  ي اِض القَ   الفقيِه الحافِِظ الُمَحّدِ

 ه(. 576 الَخْضَراِوّي )ت ةَ رَ ذْ عُ  بنِ  رِ فَ عْ أبي جَ 

)عاِصمة الدولة َمّراُكشَ  سافََر إلى عاِلًما،اَر صَ اْشتَدَّ ُعوُدهُ، وَشبَّ َعن الّطْوِق، و وبَْعَد أنِ 

ثًا، ديّة(؛ ِليَْقِضَي مآِربَهُ الخاّصةَ، وِليُِفيَد النّاَس ِمْن ِعلِمِه ُمْقِرئًا وُمَحّدِ َي بِمّراُكَش الكاتَِب وآنَذاَك لَقِ  الُموّحِ

، فانتفََع بِِه في قَضاِء مآِربِِه، ونالََها على الَكَماِل والتّماِم ه(618أبا عبِد هللاِ بَن َعيّاش التَِّجيبِّي )ت 

ثَ فيها أَْقَرأ وَحّدَث، وو، (54)بُِمساَعَدتِهِ   . (55)اهَ ليْ إيَن مِ ا والقادِ ِلهَ أهْ  نِ كثيٌر مِ  هُ نْ عَ  ، وأَخذَ هُ نْ عَ  ُحّدِ

تَقَرَّ بِِه اسْ و ،َسْبتَة. ثُّم انتَقََل إلى (56)ثُّم انتَقََل بْعَد ذِلَك إلى إْشبِيِليَةَ، واستَوَطنََها يَِسيًرا، وأْقَرأَ بِها

 ، ثُّم انتقَلَ (57)َداِب َدْهًرا َطوياًل اآل وُضُروبِ  والنّْحوِ   الكريِم،اْلقُْرآنِ  اءِ قرَ تََصّدَر إلا ، وبِهَ ُهنَاكَ  الُمقامُ 

                                                           
  .456 ، والروض المعطار4/243 . يُنظر: معجم البلدان، وهي قاِعَدتُها وأمُّ َمدائنِهاقُْرُطبَة: َمِدينَةٌ َعِظيَمةٌ َوَسَط باِلِد األْنَدلُِس  (50)

  .58 ، والروض المعطار1/195 اِدي الَكبِيِر. يُنظر: معجم البلدان، قريبَةٌ من البَحِر، تَقَُع على نهٍر كبيٍر، يُعَرُف بِوَ وقديَمة : َمِدينَةٌ أَْنَدلُِسيّة َكبِيَرةٌ إْشبِيِليَة (51)

 . يُنظر: معجم البلدان، يتِّصُل بِها من ِجَهة الغْرِب جبُل موَسى بن نُصيرٍ َسْبتَةُ: َمِدينَةٌ ِمْن باِلِد العُْدَوةِ في الَمغِرِب تقَُع بالقُْرِب ِمْن َمدينِة قَْصر َعْبِد الَكِريم (52)

  .303 الروض المعطار، و3/182

بالِد البَْربَِر َمِدينَةٌ أندلُِسيّةٌ َمْشُهورةٌ، تَقَُع َشْرقِي َمدينة َشذُونَةَ وقِْبِلي قُْرُطبَةَ، يُقابلَُها ِمَن البَّرِ َسْبتَةُ ِمْن  ويُقاُل لها: َجزيَرة أّم الحكيم، الَجزيَرةُ الخضراُء: (53)

 . 223 ، والروض المعطار2/136 بالمغِرِب. يُنظر: معجم البلدان

ْنديّ  . ومن الّراِجحِ أّن أبا علي155 مطلع األنوار (54) عيّاَش  قبل أْن يصيَر ابنُ ، وه581 قبَل وفاة شيخه السُّهيلي سنةَ ، أي: ه580 َم إلى مّراكَُش قبل سنةِ قَدِ  الرُّ

 ه. 586 يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن، سنة كاتِبًا للخليفِة الُمَوّحِدّي المنصور

 .3/378 الذيل والتكملة (55)

بير عن َجماَعٍة، ومنُهْم أبو الَحسن الغافِقي الشاري (56)  بَِسْبتَةَ ه َصِحبَهُ (، الذي كاَن أعرفَُهْم بجزئياِت أحوال أبي علي الّرندي؛ ألنّ ـه649 )ت ذَكر ذِلَك ابُن الزُّ

 .3/244 . يُنظر: صلة الصلةُمّدةً طويلَةً 

 . 3/158 الصلةالتكملة لكتاب ( 57)
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تَةَ إلى َعائًِدا إلى مالَقَةَ، فأْقَرأَ بِها إلى أْن تُوفَِّي َرِحَمهُ هللاُ، وقِد اْختَلََف ُمتْرِجُموهُ في َسبَِب انتِقاِلِه من َسبْ 

 َمالَقَةَ:

َدَعاهُ أْهُل َمالَقَةَ  ،ه[581]أْي: سنة ْيليُّ السُّهَ  ّما تُُوفَِّي َشْيُخهُ أَبُو اْلقَاِسمِ لَ ذَكَر ابُن األبّاِر والذَّهبِّي أنّهُ 

َرِحَمهُ (58) أْن تُوفِّيَ الَقَةَ، َولَْم يُفَاِرْقَها إِلَى ، فَأََجابَُهْم إِلَى َذِلك، وَظّل بِمَ َشْيِخهِ  والتّْدِريِس َمَكانَ  ،لإلْقَراِء بَها

  .هللاُ 

ْنِدّي كاَن يُقرِ  رِ فَ عْ و جَ أبُ وَذكَر           بير أّن أبَا علّي الرُّ ُئ الناَس بَِسْبتَةَ ُمّدةً، وكاَن أُستاَذها، إلى بُن الزُّ

الُملقَُّب بـ)قَُرْيعَات(، فََماَل إليِه َجماَعةٌ مْن َطلَبَِة َسْبتَةَ،  (59)أْن َوَرَد علْيَها األستاذُ أبُو علي بُن عيّاٍش 

ْندّي، وأْسَهُل إْلقَاًء، واستَجاَب لَهُ  ْم غيُرُهْم ِمَن الّطلَبَِة، فكاَن ذِلَك َسبََب وَزَعُموا أنّهُ أْبَسُط ِعباَرةً ِمن الرُّ

ْنِدّي إلى َمالَقَةَ، فأْقَرأَ بِها إلى أْن تُوفِّي  . (60)انتِقاِل أَبِي َعِلي الرُّ

َظلَّ أبُو علّي بِمالَقَةَ يُقِرُئ النّاَس إلى أْن أْقعََدهُ الَمَرُض على فَِراِش الَمْوِت، وكاَن سليَم العْقِل، لَْم و

ْنِدّي اختُِلَط بأََخرةٍ أّن أبَ بِذْكِر ابُن عبِد الَمِلِك الَمّراُكِشّي  فيِه بَخلٍَل، وانفََرَد يَُصبْ  ، أْي: (61)ا علّي الرُّ

بُن  رِ فَ عْ جَ و أبُ تَعَقّبَهُ  قَدْ الُمترِجميَن، و نَ غيُرهُ مِ  هُ لَْم يَذُكرْ َهذا ما ِرِه، وأُِصيَب بَِخلٍَل في َعْقِلِه آِخَر ُعمْ 

ونقََد ما َزَعَمهُ، وتأّكَد لَهُ َعدُم ِصّحِة َزْعِمِه ِمْن أُناٍس ُكثٍُر ِمّمْن قََرأَ وتتْلَمَذ على أبي   في هذا،رِ يْ بَ الزُّ 

ْندي، إْذ   لَّ تَ اخْ  هُ نّ : إِ الَ ، وقَ هِ ارِ بَ خْ في أَ  مٌ هْ وَ وَ  يطٌ لِ خْ تَ  هُ لَ  عَ قَ وَ وَ  ،لِ يْ في الذّ  خُ الشَّيْ  هُ رَ كَ ذَ وَ  »قاَل: علّي الرُّ

 وهُ رُ كَ ا ذَ مَ فَ  ،يّ دِ نْ ى الرُّ لَ عَ  أَ رَ قَ  نْ مّ مِ  يرَ فِ الغَ  اءَ مّ الجَ  يتُ قِ لَ  دْ ، وقَ دٌ حَ أَ  هُ رْ كُ ذْ يَ  مْ ا لَ مّ ا مِ ذَ ، وهَ هِ رِ مْ عُ  رَ آخِ  هُ لُ قْ عَ 

  .(62) «هٍ جْ وَ ا بِ ذَ هَ  نْ مِ  ءٍ يْ شَ بِ 

ْندّي قَْد اختُِلَط بأ ُد َعدَم ِصّحِة القوِل بأّن أبا علّي الرُّ َخَرةٍ من ُعْمِرِه، ما َذكَرهُ ابُن عبِد ومّما يُؤّكِ

(، وكاَن َصاِحبًا ألبي علّي في ُمالَزَمِة أحمد بن ُمِحير البَْكريّ في تَْرَجَمتِِه لـ)ُسهُ فْ نَ ِلِك المّراُكِشيُّ المَ 

 اءِ رَ لإلقْ  دُّرِ صَ ي التَّ َعْسَكر ف بنِ  هللاِ  دِ بْ ي عَ ى أبِ لَ َمَل عَ ي حَ ذِ الّ  وَ وهُ  » إْذ قاَل عْنهُ: شْيِخِهما السُّهْيلّي،

ْندّيِ بَ  يِخهِ شَ  ِس لِ جْ مَ بِ  لّيٍ ي عَ بِ أَ  رِ دْ قَ َعْسَكر إعظاًما لِ  بنُ  هللاِ  دِ بْ و عَ أبُ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  تَنعَ امْ فَ  ،َد وفاتِهِ عْ أبي علّيٍ الرُّ

 تِهِ بَ لَ طَ  نْ لُُح مِ يَصْ  نْ يمَ فِ  عَهُ ُت مَ كلَّمْ تَ فَ  :الَ ، قَ ِضهِ رَ ي مَ فِ  يّ ا علِ اَذ أبَ األستَ  ادَ عَ  هُ أنَّ  هُ ى َذَكَر لَ تَّ حَ  -هللاُ  هُ مَ حِ رَ -

 .(63)«ًرايْ ى خَ نَ وأثْ  ،كَ يْ لَ إِ  ارَ أشَ ِعِه، فَ ِض وْ مَ لِ 

                                                           
: اْستَْدَعاهُ أهُل َمالَقةَ بَْعَد ارتحاِل 3/377 . وقال ابن عبد الملك الَمّراُكشّي في الذيل والتكملة13/482 ، وتاريخ اإلسالم3/158 التكملة لكتاب الصلة يُنظر: (58)

 السَُّهْيلّيِ َعْنَها، وقيل: بعَد موتِِه. 

(. ويُنظر: بغية ـه595) )أبو علي بن عاشر(، وهو خطأ، والصواب )أبُو علي بن عيّاش(، الُمتوفَّى سنة :3/244 في المطبوع من كتاب صلة الصلة (59)

 .  1/493 الوعاة

 .3/244 يُنظر: صلة الصلة (60)

 .3/378الذيل والتكملة  (61)

 .3/244 صلة الصلة (62)

 . 1/365 الذيل والتكملة (63)
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ْم لَ ليَم العَْقِل، سَ نّهُ كاَن واِعيًا أدالّةٌ على  -اِش الَمْوتِ وهو على فِرَ  -واستَِشاَرةُ الّشْيخِ أبي عليّ 

 .  هللاُ ِحَمهُ ِه رَ ي اإلْقراِء والتّدريِس إلى قُبَْيِل وفاتِ يَُصْب بِخلٍَل فيِه؛ وِلذا اْستَمرَّ ف

 

ا:             ُشيُوُخهُ:رابعا

 

ْنِدّي تلقَّى بََواِكيَر تعِليمِ  اًرا  بَمالَقَةَ الَّتِي كانَْت َمنَ ُرْنَدةَ، ثُمَّ بَلَِدهِ ِه بِ َسبَقَِت اإلشاَرةُ إلى أّن أبَا َعِلّي الرُّ

 ِمَن العُلُوِم ِخَرةً، في كثيرٍ يّةً َزاْلمِ ببالِد األْنَدلُِس، والّتي كانْت تشَهُد آنذاَك حَرَكةً عِ  ِمن َمنَاراِت الِعْلمِ 

َذ أبو وقَْد تتْلمَ  ،وقُْرُطبَةَ  وَغْرناطةَ، ا ِمْن َحَواِضِر األْنَدلُِس كإشبيِليَةَ،َشأُن غيِره -في ذِلكَ -والفُنُوِن، َشأنَُها

نِدّي على كثيٍر مِ  ِة العُلََماِء بَةً في ُمقابلَ ِرِب َرغْ لَمغْ ن العُلَماِء؛ إْذ كاَن يتنقُّل في ُمدِن األندلُِس واعلي الرُّ

 التِه(. ِه وتنقُّ رحالتِ واألْخِذ َعنُهْم، ونْيِل اإلجازاِت ِمنُهْم، وقْد َسبَقَِت اإلشارةُ إلى هذا في )

ْنِدّي َكثيًرا ِمَن العُلَماءِ   في بالِد األْندلُِس والمغِرِب، ومْن هؤالِء َمْن قرأَ وقَْد لَِقَي أبُو علي الرُّ

 ِمْن ُعلَماِء َعلَْيِهْم، وَسِمَع ِمْنُهْم، وآَخُروَن لَِقيَُهْم، ولِكنّهُ لَْم يقرأْ عليِهْم أْو يْسَمْع منُهْم، وقْد أجاَز لَهُ َجْمَهَرةٌ 

ُهْم، وقْد ذَكَر هؤالِء العُلَماَء ُمتْرِجُموه كابِن األبّار )ت األنَدلُِس والَمْشِرِق ِمّمْن لِقيَُهْم، وِمّمْن لَْم يَْلقَ 

بَْيِر )ت ه(703، وابِن عبِد الَمِلِك الَمّراُكِشّي )ت ه(658 نَقاًل َعْن برناِمجِه ه( 708، وأبي َجْعفَِر بِن الزُّ

 ، وهذا البرناِمُج مفقُوٌد، لَْم يِصْل إلْينَا. (64)الّذي َصنّفَهُ في مشايِخهِ 

، ةِ هَ افَ شَ والمُ  اءِ قَ باللِّ  ُهمْ َخذَ َعنْ ، وأهذا الَمقَاِم َسنكتَِفي بترَجَمِة ُشيُوِخِه الّذيَن تَتْلَمذَ َعلَْيِهمْ  وفي

 ونُوِرُدُهْم ُمرتَّبيَن َحَسَب َسنََواِت وفياتِِهْم، وُهْم:

 بِن َسِعيِد بِن أْحَمَد بِن ُمَحّمِد ُمَحّمُد بُن َسِعيِد بِن ُمَحّمدِ ه(: 565 )ت نحو أَبُو َعْبِد هللِا بُن ُمْدِرك -

ندّي بَِمالَقَةَ، وجالََسهُ، وأخَذ عْنهُ، وأج ثًا َراِويَةً، لَِقيَهُ أبُو َعِلّي الرُّ ، َكاَن ُمَحّدِ اَز لهُ بِن ُمْدِرٍك الغَّسانيُّ

 .(65)جميَع ِرَوايَاتِهِ 

ُد بُن أَْحمه(: 567 )ت نحو أبُو عبِد هللِا بُن أَبّانَ  - ، ِمْن أَْهِل ُرْنَدةَ،ُمَحمَّ كاَن  َد بِن أبّاَن الشَّْعبَانِيُّ

، وتاَل َعلَْيِه بالِقراَءاِت السَّ  ْنديُّ  . (66)بعِ َعاِلًما بالِقَراَءاِت، تََصّدَر لإلْقَراِء بِبَلَِدِه، أََخَذ عنهُ أَبُو َعلّي الرُّ

                                                           
 .244-3/243، وصلة الصلة763-3/374 الذيل والتكملة، و158-3/157 يُنظر: التكملة لكتاب الصلة (64)

 )65( يُنظر: مطلع األنوار 124، واإلحاطة في أخبار غرناطة 84/4.

بير ولساُن الدين بن الخطيب: إّن أبا َعِلّي أَخذَ عْنهُ القراَءاِت السَّبْ َع بمالَقَةَ.  )66( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 55/2، والذيل والتكملة 491/3. وذَكَر ابُن الزُّ

 يُنظر: صلة الصلة 243/3، واإلحاطة في أخبار غرناطة 84/4.
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ْبِن إِْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد َّللاَّ ْبِن بَاِديس إِْبَراِهيُم ْبُن يُوُسَف  ه(:569 )تأَبُو إِْسَحاِق بُن قُرقُول -

أَخَذ َعْنهُ أبُو َعِلّي  .(67)الَوْهَرانّي الَحْمِزّي، َكاَن فَِقيًها نَّظاًرا أِديبًا َحافًِظا بَِصيًرا بالَحِديث َوِرَجاِلهِ 

نديُّ بِمالَقَةَ   . (69)، ورَوى عنه(68)الرُّ

،  ه(:574)ت بعد يّ َسِن بُن عبِد الَمِلِك الْوسِ أَبُو الحَ  - َصالُح بُن َعْبِد المِلِك بِن َسِعيِد األوِسيُّ

ندّي (70)، ُمَشاِرًكا فِي األُصوِل إالّ أنّهُ كاَن غيَر َضابِطٍ عاِلًما في القراءاتِ َوَكاَن  ، أخَذ عْنهُ أبُو علي الرُّ

 . (71)بِمالَقَةَ، وَرَوى عنه

، ِمْن أَْهِل ُمَحّمُد بنُ  ه(:575 )ت أَبُو بَْكِر بُن َخْير   -  َخْيِر بِن ُعَمَر بِن َخِليفَةَ اللَّْمتُونِيُّ األَمويُّ

ثًا ُمتِْقنًا، أَِديبًا، نَْحويًّا، لُغَويًّا، تََصّدَر لإلْقَراِء واإلْسَماعِ  ًدا، وُمَحّدِ ، (72)  بإِْشبِيِليَةَ إْشبِيليَةَ، كاَن ُمْقِرئًا ُمَجّوِ

 . (74)، وَرَوى َعْنهُ (73)ْنهُ لَِقيَهُ أبُو علّي، وأََخَذ عَ هناَك و

د بُن َدْحَمان - القَاِسُم بُن َعْبِد الّرحَمِن بِن القَاِسِم بِن َدْحماَن بِن ُعثماَن بن  ه(:575 )ت أَبُو ُمَحمَّ

، كاَن كبيَر األَساتيِذ بمالَقةَ، وَصْدَر الُمقِرئيَن بها، َخيًِّرا فاِضاًل  ِف بِن فُتُوحِ األْنَصاريُّ ُمَطّرِ

 . (77)، ورَوى عْنهُ (76)، تاَل َعلَْيِه أبُو علّي بِمالَقَةَ الِقَراَءاِت الّسْبعَ (75)اِضعًاُمتَوَ 

                                                           
 )67( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 131/1.

 )68( يُنظر: صلة الصلة 243/3، واإلحاطة في أخبار غرناطة 84/4. 

 )69( الذيل والتكملة 347/3.

 )70( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 221/2-222، وتاريخ اإلسالم 539/12 

 )71( يُنظر: اإلحاطة في أخبار غرناطة 84/4.  

 )72( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 50/2. 

 )73( يُنظر: مطلع األنوار 326. 

 )74( يُنظر: الذيل والتكملة 187/5.

 )75( يُنظر: الذيل والتكملة 459/3.

 )76( يُنظر: صلة الصلة 243/3، واإلحاطة في أخبار غرناطة 84/4

 )77( يُنظر: الذيل والتكملة 374/3. 
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ُعَمُر بُن عبِد الّرْحَمِن بِن ُعَمَر بِن َعْبِد العَزيِز ه(: 576 )ت أبُو َحْفص  بن ُعْذَرةَ الَخضَراِويّ  -

، كان فَِقيًها َحافًِظا، راوِ  ، (78)يةً للحديِث، َوِلَي قََضاَء بَلَِدِه، ثُمَّ قََضاَء َسْبتَةَ بِن ُحَسيِن بن ُعْذرةَ األنصاريُّ

، وَحدََّث َعْنهُ باإلَجاَزةِ  ْنِديُّ  . (79)أََخَذ َعْنهُ أَبُو َعلّي الرُّ

ُد  بُن أحمَد بِن ُمَحّمِد بِن َعْبِد العَِزيِز الِحْميَرّي ه(: 577)ت أبو عبِد هللِا اإلْستِّجيُّ  - ُمَحمَّ

 ، ةَ الَمالَِقيُّ َوايَِة، (80)أصلُهُ من إْستِجَّ ثًا ُمتِّسَع الّرِ ًدا، ُمَحّدِ بجاِمعِ وكاَن إماًما وخطيبًا ،َكاَن ُمقِرئًا ُمَجّوِ

 .  (83)، وَرَوى عنهُ (82)، أَخَذ َعْنهُ أبُو علّي بمالَقَةَ، وأجاَز لَهُ (81)مالَقةَ 

ِك بِن َمْسعُود بِن ُموَسى بِن بَْشُكوال بِن َخلَُف بُن َعْبِد الَمله(: 578)ت أَبُو القَاِسم بُن بَْشُكَوال -

َخَها -بَِحقٍّ  -كانَ ويُوُسَف بِن َواقِِد األَْنَصاِرّي، ِمْن أَْهِل قُْرُطبَةَ،  َث األْندلُِس وُمَؤّرِ . أخذَ َعْنهُ أبُو (84)ُمَحّدِ

  .(86)، وَرَوى عْنهُ (85)َعِلّي بقُْرُطبَةَ 

ُد بُن عبِد العَِزيِز بِن َعِلّي بِن ِعيَسى بِن َسِعيِد بِن ُمَحمَّ  ه(:579)تقُوريُّ أبو الَحَسِن الشَّ  -

، َكاَن عاِلًما فاِضاًل زاِهًدا، َحافًِظا ألَْخبَاِر األْنَدلُِس، ُمْعتَنِيًا   .(87)وِرجاِلِه وُطُرقِهِ  الَحِديثِ بُمْختَاٍر الغَافِِقيُّ

ْندّي، وأخَذ َعْنهُ بِقُْرُطبَة  .(88)ََ لَِقيَهُ أبُو علّي الرُّ

                                                           
 )78( يُنظر: الذيل والتكملة 372/3.

 )79( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 155/3، وصلة الصلة 243/3.

( إِْستِجّ ةُ]بَِكْسرٍ ، فَ سُكوِن، وَكْسِر التّاِء[: اسٌم لُكوَرةٍ  قَديَمةٍ  باألنَدلُِس، بينها وبيَن قُرطبةَ َعَشَرةُ فراِسَخ، وأْعَمالُها ُمتِّصلةٌ بأْعَماِل قُْرطُبَةَ. يُنظر: ُمعجم البلدان 
80(

  .53 ، والروض المعطار1/174

 )81( الذيل والتكملة 56/4.

 )82( صلة الصلة 243/3.

 )83( الذيل والتكملة 56/4. 

 )84( التكملة لكتاب الصلة 249/1، وطبقات علماء الحديث 116/4، وتاريخ اإلسالم 612/12. 

 )85( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 249-248/1.

 )86( يُنظر: الذيل والتكملة 374/3، واإلحاطة في أخبار غرناطة 84/4. 

 )87( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 53/2-54، والذيل والتكملة 422/4-424، وتاريخ اإلسالم632/12. 

 )88( يُنظر: صلة الصلة 243/3.
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أبُو عبِد هللِا بُن َعّراق   -
ُمَحّمُد بُن أَْحَمَد بِن ُمَحّمٍد الغَافِقيُّ القُْرُطبيُّ  ه(:579)تالبَْيَسانيُّ (89)

ًرا، تََصدََّر (90)البَْيَسانيُّ  ]بالفَاِء[، كاَن فَِقيًها َعاقًِدا ِللشُُّروِط، َعْداًل ُمقِرئًا راِويةً ُمعَمَّ . ويُقَاُل: الفَْيَسانيُّ

ْنِديّ  ،(91)اِء اْلقُْرآِن وإْسَماعِ الَحِديثِ إلْقرَ   . (93)، وَحدََّث َعْنهُ باإلَجاَزةِ (92)أَخَذ َعْنهُ أَبُو َعلّي الرُّ

ِ بِن أَْحَمَد األَْنَصاِرّي،ه(: 581 )ت بُن اليَتِيمِ  أبُو العبّاِس   - ِد بِن َعْبِد َّللاَّ َكاَن  أَْحَمُد بُن ُمَحمَّ

ُمَشارًكا فِي الَحِديِث والعََربِيِّة، تََصّدَر لإلْقَراِء بَِمْسِجِد العَّطاريَن بَِمالَقَةَ  ،بِالِقَراَءاتِ  َحافًِظا حافاًل ُمتََحقِّقًا

ْنديُّ بَمالَقَةَ (94)ُمّدةً َطِويلَةً، ثُّم بَِجاِمعِ الَمِريَّةِ   .(95)، أََخَذ عنه أبُو علّي الرُّ

ِ بِن أَْحَمَد بِن أَبِي الَحَسِن أَْصبََغ بِن َعْبُد ا ه(:581 )ت أَبُو اْلقَاِسِم السُّهْيليُّ  - ْحَمِن بُن َعْبِد َّللاَّ لرَّ

، لَهُ ثالُث ُكنَى: أبُو َزْيٍد، َوأَبُو اْلقَاِسم ، َوأَبُو ُحَسْيِن بِن َسْعُدوِن بِن ُرْضَواِن بِن فُتُوحِ الَخثْعَِميُّ السُّهْيليُّ

اَن َعاِلًما بِالِقَراَءاِت، واللُّغَاِت، والعََربِيِّة، وُضُروِب اآلَداِب، َحافًِظا . كَ استِْعَماالً  الَحَسِن، واألِخيَرةُ أقلَُّها

يَِر َواألْخبَاِر واألْنَساِب، َرايةِ  للّسِ َوايَِة والّدِ  .(96)َوَكاَن ِمْن أْهِل الّرِ

ِ  ه(:584 )ت أبُو القاِسِم بُن ُحبْيش - ِد بِن ُعبَْيِد َّللاَّ ْحَمِن بُن ُمَحمَّ  بِن يُوُسَف بِن أَبِي َعْبُد الرَّ

َجاِل والتَّواريخِ واألْخبَارِ  ، (97)ِعيَسى األْنَصاِرّي، كاَن أََحَد أَئِّمِة الَحِديِث باألْنَدلُِس، ُمقَدًَّما في َمْعِرفَِة الّرِ

نديُّ بَمالَقَةَ، وأَخَذ َعْنهُ، وأجاَز لَهُ  ،باِرًعا فِي النَّْحوِ    .(98)لَِقيَهُ أبُو علّي الرُّ

                                                           
)89( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 54/2، والذيل والتكملة 65/4. وحّرف بعضهم )ابن عّراق( بالقاِف، إلى )ابن عّراف( بالفاء. يُنظر َمثاًل: غاية النهاية في 

  . 2/86 طبقات القراء

)90( نسبة إلى بَْيَسان]بباٍء مفتوحٍة، ثُمَّ يَاٍء ساكنٍة، وِسيٍن ُمْهَملٍَة[: َمِدينَةٌ باألُْرُدِن بِغَْوِر الّشاِم، وِهَي بَْيَن َحْوَرانَ  وفِلَْسِطيَن. يُنظر: معجم البلدان 527/1. وأّما 

ى)فَْيَسان، أو فَْيَساء( ِليُنسبَ  إليهما بالياِء، مَع قلِب همزة )فْيساء( إلى  قولُهم: )فَْيَسانّي( ففيِه قلٌب للباء التي في )بَْيسان( إلى فاٍء؛ وليس هناَك منطقة تُسمَّ

 نوٍن، كما في)صنعاء وصنعانّي(.

 )91( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 54/2، والمستملح 79.

 )92( يُنظر: صلة الصلة 243/3.

ْندّي. وُهو تحريٌف.   )93( يُنظر: الذيل والتكملة66/4. وفيه: وحدََّث عنه باإلجار أبو علّي الرُّ

 )94( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 75/1.

 )95( يُنظر: صلة الصلة 243/3.

 )96( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 157/3، ومطلع األنوار 326.

 )97( يُنظر: تاريخ اإلسالم 781/12، وتذكرة الحفاظ 98/4، وسير أعالم النبالء 120/21.  

)98( يُنظر: صلة الصلة243/3. وقال ابُن األبار في)التكملة لكتاب الصلة158/3(: َولَقي]أبُو علّي[ بمالقة أَبَا اْلقَاِسم ْبن ُحبَْيش َوأَبا َعْبد َّللاَّ بن حميد فِي توجُّ ِهِهَما 

ه. 575إِلَى َمّراُكش، فأجازا لَهُ فِي شْعبَان سنة  
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، ِمْن أْهِل َغرنَاَطَة، اللَّْخِميُّ  بِن ِرَفاعَةَ  يَِزيدَ  بنِ  ُمَحّمدِ  بنُ  يَِزيدُ  ه(:585 )ت بُن ِرفَاَعة بُو َخاِلدِ أَ   -

فَّارِ ـ)َويُْعَرُف بِ   (99)أَخَذ الِقَراَءاِت َعْن أَبِي الَحَسِن بِن البَاِذشكاَن بَصيًرا بالِقَراَءاِت وِعلِلَها،  ،(ابِن الصَّ

 .  (100)أخَذ َعنهُ أبُو عِلّي بِغَْرنَاَطةَ  ،ه(528 )ت

، ه(: 586 )ت نحو أبُو بَْكر بُن َصاف    - ِ بِن َصاٍف اللَّْخِميُّ ِد بِن َعْبِد َّللاَّ ُد بُن َخلَِف بِن ُمَحمَّ ُمَحمَّ

، (101)ا ونَحًوا، َضابًِطا ُمتِْقنًاِمْن أْهِل إِْشبِيِليَةَ، َكاَن ِكبيَر الُمقرئِيَن بِها، َعاِرفًا بالِقَراَءاِت والعََربِيِّة أَدبً 

ْنِدّي بإْشبِيِليَةَ   . (102)أَخَذ َعْنهُ أبُو علّي الرُّ

، ه(:586 )ت أَبُو بَْكِر بُن الَجدِّ  -  ُمَحّمُد بُن عبِد هللاِ بِن يَْحيَى بِن فََرجِ بِن الَجّدِ الِفْهِريُّ اللَّْبِليُّ

فَِقيهَ األْنَدلُِس آنذاَك، وَحافَِظ الَمْغِرِب لَمْذَهِب َماِلٍك ِمْن َغْيِر ُمَدافِعٍ،  ،(103)ََ كاَن يَْختَِلُف بَْيَن إْشبِيِليَةَ ولَْبلَة

 . (105)َُ أَخَذ َعْنهُ أبُو علّي بإِْشبِيِليَةَ، َوأََجاَز لَه ،(104)ََ امتُِحَن فِي َحيَاتِِه، وقُيَِّد وُسِجن َواَل ُمنَازعٍ،

ُد بُن َجْعفَِر بِن أَْحمَد بِن َخلَف بِن ُحَمْيد بِن َمأُْمون ُمَحمَّ ه(: 586 )ت أبُو عبِد هللِا بُن ُحَمْيد  -

ْنديُّ  األْنَصاِرّي، كاَن أُْستَاذًا ُمْقِرئًا نَْحِويًّا َجِلياًل، أَخَذ عْنهُ أبو علي  بِمالَقَةَ، وأجاَز لهُ في َشعباَن سنَة الرُّ

 . (106)(ه575)

دُ ه(: 586 )ت أبُو عبِد هللِا بُن َزْرقُون - بُن َسِعيِد بِن أَْحَمَد بِن َسِعيِد بِن َعْبِد البَّرِ بِن  ُمَحمَّ

ثًا، َوأَديبًا َكاِماًل، َوُولَِّي قَضَ  اَء َسْبتَةَ، ُمَجاِهد األْنَصاِرّي، ِمْن أَْهِل إْشبِيِليَةَ، كاَن إَماًما ُمقِرئًا فَِقيًها ُمَحّدِ

يَرةِ نَِزيهً  نْ ، لَِقيَهُ أبُو (107)افَكاَن َمْحُموَد الّسِ يُّ بإْشبيِليَةَ، وأَخَذ عنهُ دِ علّي الرُّ
(108) . 

                                                           
 )99( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 234/3، وغاية النهاية في طبقات القراء 384/2.

 )100( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 157/3.

 )101( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 61/2، والذيل والتكملة 206-205/4. 

 )102( يُنظر: صلة الصلة 243/3.

 )103( يُنظر: الذيل والتكملة 52/4.

 )104( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 64/2-65، وسير أعالم النبالء 178-177/21.

 )105( يُنظر: التكملة في كتاب الصلة 157/3.

 )106( يُنظر: مطلع األنوار 117. وبمالَقَةَ أجاَز له ابُن ُحميد وابُن ُحبيش. يُنظر: التكملة لكتاب الصلة158/3، وصلة الصلة 243/3. 

 )107( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 63/2-64، والذيل والتكملة 220/4-221، والُمستملح 83.
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اطُ  - ، كان  ه(:586 )ت أبُو القَاِسِم الّشرَّ ْحَمِن بُن ُمحّمِد بِن َغاِلِب األْنَصاِريُّ القُْرُطبيُّ َعْبد الرَّ

اَس الِقَراَءاِت والنَّْحَو، أْقَرأَ النّ  ،عاِرفًا بالقراءاِت، رأًسا فِي تجويِدَها، بَِصيًرا بِالعََربِيِّة، َزاِهًدا، َوِرًعا

 .(111)، وَرَوى َعْنهُ (110)، أخَذ َعْنهُ أبُو َعِلّي بِقُْرُطبَةَ (109)وَحدَّثَ 

ِد بُن بُونُه - ، ه(586 )ت نحو أَبُو ُمَحمَّ : َعْبُد الَحّقِ بُن َعْبِد الَمِلِك بِن بُونُْه بِن َسِعيِد اْلعَْبَدِريُّ

ثِيَن، حافًِظا ُمحقِّقًا َراِويةً ثِقَةً بِابِن ال ُعِرفَ ِمْن أَْهِل َمالَقَةَ،  بِيَطاِر، كاَن من ِجلِّة الشُّيُوخِ الُمَحّدِ
، َعاِلَي (112)

ْنديّ ، (113)اإِلْسنَاِد، َصِحيَح السََّماعِ  ، وأبُو َعِلّي الرُّ  . (114)أَخَذ عنهُ َجَماَعةٌ، منُهُم العالَمةُ ابُن ِدْحيَةَ الَكْلبِيُّ

،  بِن َكْوَثرِ  ُمَحّمدِ  بنِ  أْحَمدَ  بنُ  َعِليّ ه(: 589 )ت أَبُو الَحَسِن بُن َكْوثَر - الُمَحاِربِيُّ الغَْرنَاِطيُّ

ْبِط َواألَداِء، ِلإلْقَراِء وإْسَماعِ  بغرناطةَ تََصّدَر كاَن عاِلًما في القراءات والنحو والحديِث،  َكاَن َحَسَن الضَّ

نديّ أََخَذ َعنهُ أبُو علوُهناَك ، ه(556) الَحِديِث َسنَةَ     .(115)ّي الرُّ

ِ بُن َعُروس - بِن َسِعيِد بِن َعُروٍس السُّلَِميُّ  ُمَحّمُد بُن أْحَمَد بِن ُمَحّمدِ ه(: 590 )ت أَبُو َعْبِد َّللاَّ

، كاَن أُستاذًا َماِهًرا َعاِلًما َصاِلًحا، َوَوِلَي الِخطابَةَ فِي َغْرنَاَطةَ، وأَْقَرأَ، وَحدَّثَ  اَك ، وُهنَ (116)الغَْرنَاِطيُّ

ْنِديّ   . (117)أخَذ َعنهُ أبُو علّي الرُّ

                                                                                                                                                                                  
هُ الَمّراُكشي في)الذيل والتكملة 375/3( مْن ُعلَماِء األندلُس الّذيَن أجاُزوا ألبي علي، ولَْم  )108( يُنظر: برنامج شيوخ الرعيني 86، وصلة الصلة 243/3. وَعدَّ

ْلقَُهْم.يَ   

 )109( التكملة لكتاب الصلة 39-38/3.

 )110( صلة الصلة 243/3. 

 )111( الذيل والتكملة 374/3. 

 )112( يُنظر: مطلع األنوار 264، واإلحاطة في أخبار غرناطة 261/4.

 )113( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 121/3-122، والمستملح 280.

 )114( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 157/3، ومطلع األنوار 264.

 )115( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 157/3.

 )116( يُنظر: غاية النهاية في طبقات القراء 81/2 .

 )117( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 157/3.
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ِ بُن الفَّخار - ،  ه(:590 )ت أَبُو َعْبِد َّللاَّ ُمَحّمُد بُن إبَراِهيَم بِن َخلَِف بِن أحمَد األْنَصاريُّ الَمالَقيُّ

ْعِرفٍة بعَْقِد الشُُّروِط، وأْقَرأَ َذا مَ كاَن ِمْن أَْحفَِظ أَْهِل َزَمانِِه للَحِديِث والِفْقِه واللُّغَاِت واآلَداِب والتَّواِريخِ، 

 . (119)، أَخَذ َعْنهُ أبُو َعِلّي بِمالَقَةَ، وَرَوى عْنهُ (118)النَّحَو واألَدَب وْقتًا

عبُد هللاِ بُن ُمَحّمِد بِن َعِلّي بِن ُعبَْيِد هللاِ بن ذي  ه(:591 )ت أبو ُمَحّمِد بُن ُعبَْيِد هللِا الَحْجِريُّ  -

 وَ  -بَْعَد َعوَدتِِه ِمْن َمّراُكشَ -، َكاَن َعاِلًما فاِضاًل، عاِرفًا بالِقراَءاِت، اْستَْوَطَن َسْبتَةَ (120)الَحْجِري النُّونِ 

ْنِدّي بَِمالَقَةَ (121)بِها أقرأَ القُرآن وأسَمَع الَحديثَ  ُهنَاَك،  يسَمْع عنه، َولكنّهُ لَْم (122). أَجاَز ألبي َعِلّي الرُّ

 .  (123)ِلَك بَِسْبتَةَ، وجالََسهُ، َوأْكثََر األْخَذ َعْنهُ وإنَّما َسِمَع َعْنهُ بَْعَد ذ

، ِمْن أْهِل (124)ُمَحّمُد بُن َعلّيِ بِن عبِد الَكِريِم الفَْنَدالويُّ ه(: 597)ت نحو أبُو عبِد هللِا الَكتّانيُّ  -

ْعِر، َمَع وَرعٍ وفْضٍل فاَس، كان إماًما فِي ِعْلَمي األُُصوِل والَكالِم، َذا حّظٍ في ُعلُوِم اللَِّساِن وقَْرِض   الّشِ

نِديّ  ، َرَوى عْنهُ (125)وِديٍن وَصالحٍ وانِقباٍض   . (126)أبُو علّي الرُّ

ِد بُن الفََرِس  - ، عبُد الُمْنِعِم بُن ُمحّمِد بِن عبِد الّرحيِم الَخْزَرجيُّ الغَْرناِطيُّ  ه(:597 )ت أَبُو ُمَحمَّ

ًما في ُعلُوِم اللَِّسانِ ، َحافًِظا ِللْ فَِصيًحا كاَن َذِكيَّ القَْلبِ  في َزَمانِِه،  بِغَْرنَاَطةَ  َشْيَخ الَماِلِكيّةِ  ،(127)ِفْقِه، ُمتَقَّدِ

                                                           
 )118( يُنظر: الذيل والتكملة 96/4.

 )119( يُنظر: اإلحاطة في أخبار غرناطة 84/4.

 )120( الَحْجِرّي: نِْسبَةٌ إلى َحْجِر بِن ِذي ُرعَ ْيِن ِمْن أَْهِل الَمِريِّة. يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 278/2.

 )121( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 280/2، وطبقات الحفاظ للذهبي 110/4.

 )122( ويبدو أنّه أجاَز لَهُ حيَن لقيَه بمالقَةَ َسنةَ )562هـ(. يُنظر: مطلع األنوار 230.

 )123( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 157/3. 

 )124( الفَْنَدالِوّي: نِْسبَةٌ إلى بَْلَدةِ  فَ نْ دَ الوَ ة، قُْرَب َسْبتَةَ، ِمْن ِجبَاِل بَنِي يَازغة بالمغرب. 

 )125( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 161/2، والذيل والتكملة 225/5، والمستملح 159. 

 )126( يُنظر: الذيل والتكملة 225/5. 

 )127( الذيل والتكملة 48/3. 
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أخذَ َعنهُ أبو علّي وبغرناطةَ  ،(128)وقاِضَي َجِزيَرةِ ُشقَر، ثُّم َمدينَِة آش، ثُّم َجيّاَن، ثُّم غرناَطةَ 

ْنديّ   . (129)الرُّ

َمُد بُن َعِلّيِ بِن َحَكٍم بِن عْبِد العَزيِز بِن ُمَحّمِد بِن يُوسَُف أَحْ ه(: 598 )ت أَبُو َجْعفَر  بُن َحَكم -

ثًا ُمكثًِرا، فَاِضاًل بِن َخلَف بِن َحَكِم القَْيِسيُّ الَحّصاُر، َخِطيُب َجاِمعِ َغْرنَاَطةَ،  ًدا، ُمَحّدِ كاَن ُمقِرئًا ُمَجّوِ

ْنديُّ ب، (130)َصاِلًحا َوِرًعا  . (131)غْرناَطةَ أَخَذ عْنهُ أبو علّي الرُّ

 

ا:         هُ: تُ تالِمذَ خامسا

ْنديّ  عاشَ  اًل  أبُو علي الرُّ وحينَما ُمعَلًِّما، أو  الَمغِرِب سواًء كاَن طاِلبًا ِللِعْلمِ في باِلِد األْنَدلُِس وُمتََجّوِ

َراِء القُرآِن الكريِم والَحديِث ، وإقْ بِتَْدريِس العَربيّةِ اشتَغََل ا وقََع نفََع، اَن كالغَْيِث أْينَمَ صاَر ُمعلًِّما كَ 

بْعَد  –الّشِريِف، في غيِر َمنِطقٍَة أو َمدينٍَة َرَحَل إلْيَها، وتَصدََّر لإلقراِء والتَّْدريِس ُمّدةً طويلَةً في مالَقَةَ 

 ذَ مَ لْ تَ تَ  ؛ وِلَذا فَقَدْ (132)ه(616إلى أْن أْقعََدهُ الَمَرُض، وتوفّاه هللاُ َسنَة ) -ه(581انتقاِلِه إلْيَها من َسْبتَةَ َسنةَ )

 . ، ومْنُهْم َمْن بََرَز وَسطَع نَْجُمهُ أكثَر من شيِخهِ هُ نْ عَ  وِمْنُهْم َمْن َرَوى، َخْلٌق َكثيرٌ  هِ يْ لَ عَ 

 

  :وقِد اْستَطْعُت معِرفَةَ ِعشريَن تِْلِميذاا لَهُ، وُهمْ 

)ت - ِد بِن إِْبَراِهيَم بِن يَْحيَى بِن إِْبَراِهيَم بِن  أَْحَمُد بنُ  ه(:610 أبُو َجْعفَر بُن يَْحيَى الِحْميَِريُّ ُمَحمَّ

، َكاَن إَِماًما فِي الِقَراَءاِت والعََربِيَِّة واآلداِب،  َجاِمعِ  َخِطيبَ وكاَن يَْحيَى الِحْميَِريُّ القُْرُطبيُّ الُكتَاِميُّ

                                                           
 )128( يُنظر: تاريخ قُضاة األندلُس 110. 

 )129( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 157/3.

 )130( يُنظر: الذيل والتكملة 481-479/1.

هُ الَمّراكُشي في)الذيل والتكملة 375/3( مْن ُعلَماِء األندلُس الّذيَن أجاُزوا ألبي علي، ولَْم يَْلقَُهْم.  )131( يُنظر: صلة الصلة 243/3. وَعدَّ

. 13/482 ، وتاريخ اإلسالم3/158 لة لكتاب الصلة( يُنظر: التكم132)  
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َس ُعلُوَم اللَِّسانِ ، وبِِه تصّدَر لإلقراءِ قُْرُطبَةَ  تتْلَمَذ على َجَماَعٍة من الشُّيُوخِ، منهم أبُو عليُّ  ،(133)، وَدرَّ

، وَرَوى َعْنهُ  ْنديُّ  .  (134)الرُّ

 ُمَحّمُد بُن ُعبَيِد هللاِ بِن َعْبِد هللاِ بِن يُوسُفَ  ه(:617 )تالَْوِسيُّ  أبُو َعْبِد هللِا بُن ُعبَيِد هللاِ  -

ديَن، ُشِهَر بالفَْضِل ، اْستَوَطَن مالَقَةَ إلى أْن تُوفَِّي َرِحمَ القُرُطبيُّ  اِء الُمجّوِ هُ هللاُ، وكاَن ِمْن ِجلِّة القُرَّ

يِن، وكان َحافًظا ِلفُُروعِ الِفْقهِ  ْنِدّيِ ، (135)والَوَرعِ والّدِ  . (136)َرَوى عْن أبي علّي الرُّ

يَم بِن َسلَمةَ َصاِلُح بُن َعِلّي بِن َعْبِد الّرْحَمِن بِن إبَراهِ  ه(:625 أبُو التَِّقّي بُن الُمعَلِِّم)ت -

النَّْحِو ، وب، كان من أَْهِل االْجتَِهاِد في َطلَِب الِعْلِم واالْعتِنَاِء التّاّمِ بُطُرِق الّرَوايَةِ المالَقي األَْنصاريُّ 

ْنديّ   . (137)واألََدِب، َرَوى َعْن َعدٍد من الشُّيُوخِ األِجالِّء، وِمْنُهْم أبُو علّي الرُّ

-  ِ ، كاَن ِمَن ه(: 633 )ت الُجَذاِميُّ أَبُو َعِلّي بُن تَِقّي ِ الُجَذاِميُّ الَمالَِقيُّ ِد بِن تقّي بقيُّ بُن ُمَحمَّ

ْنِديّ   . (138)العُلََماِء األْذِكيَاِء، أََخذَ َعْن أبي علي الرُّ

 ْزديُّ ُمَحّمُد بُن إبَراهيَم بِن عبِد هللاِ بِن غاِلِب بِن يَْعلَى األَ  ه(:635 )ت أبُو عبِد هللِا بُن َحِريَرةَ  -

، َرَوى عْن َجماَعٍة من الشُّيُوخِ، منُهْم (139)، المشهوُر بـ)ابن َحريَرة(، َكاَن َحَسَن الَخّطِ َوالتَّْقيِيدِ المالَقي

ْنِديُّ   .(140)أبُو علّي الرُّ
ِقيُّ الَمالَ أْحَمُد بُن ُمَحّمِد بِن يَْحيَى بِن َعِلّي بِن َعْبِد هللاِ ه(: 636)ت أبُو َجْعفَِر بُن الْبَكم -

، كان فقيًها، حافًظا، عاقًِدا للّشروط، حاِذقًا في َضْبِط أحكاِمها، بَصيًرا بِعلَِلها، تََولَّى قَضاَء  األْنَصاِريُّ

ْنديّ   .  (141)، وغيرهماَمالَقةَ، َروى عن أبي ُسليماَن بن َحْوِط هللا، وأبي علّي الرُّ

                                                           
. 13/230 ، وتاريخ اإلسالم1/550 ، والذيل والتكملة4/45، 1/91 ( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة133)  

ّي(، ولعلَّ ذلك بسبِب أّن أصلَهُ من مالَقَةَ، )أبو َجْعفر بن يحيى الَمالَقِ  ، ولقّبَهُ ابُن عبِد الملِك بـ)المالَِقّي(، وليس بالقُرُطبيّ 3/337 ( يُنظر: الذيل والتكملة134)

 وَسكَن قُْرُطبَةَ.  

. 4/346 ، والذيل والتكملة151 ( يُنظر: مطلع األنوار135)  

.4/85 ( يُنظر: اإلحاطة في أخبار غرناطة136)  

.2/11 ، وبغية الوعاة2/126 ، والذيل والتكملة211 ( يُنظر: مطلع األنوار137)  

.14/102 م( يُنظر: تاريخ اإلسال138)  

.2/173 التكملة لكتاب الصلةيُنظر:  (139)  

.4/101 الذيل والتكملةيُنظر:  (140)  
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، الَمْشُهوُر ُمَحّمُد بُن عَ ه(: 636)ت أبو عبِد هللِا بُن َعْسَكر - ِلّي بِن َخِضِر بِن َهاُروَن الغَسَّانِيُّ

تَْيِن، تَتَْلَمَذ علَ  ى َجَماَعٍة ِمن بـ)ابِن َعْسَكر(، َكاَن فَِقيًها، لُغويًّا، أَِديبًا، بَِليغًا، شاِعًرا، َوِلَي قََضاَء َمالَقَةَ َمرَّ

، وَرَوى عْنهُ  ْنِديُّ ْندّيِ بَْعَد  ،(142)الّشيُوخِ، منُهْم أَبُو َعلّي الرُّ تََصدََّر لإلْقَراِء بَِمْجِلِس َشْيِخِه أبي علّي الرُّ

فِيَمْن يَخلُفُهُ في َمْجِلِسِه، فَأََشاَر الّشْيُخ  -وُهو َمِريضٌ -وفاتِِه تنِفيذًا ِلَرأيِ َشْيِخِه وتزكيَتِِه لَهُ؛ إْذ اْستُِشيرَ 

 .  (143)إليِه، وأَثْنَى َعلَْيِه َخْيًرا

عبُد الَواِحِد بُن ُمَحّمِد بِن بَِقّي بِن ُمَحّمِد بِن تَِقّي ه(: 637)ت بُن تَِقّي الُجذاميُّ و َعْمرو أبُ  -

ثًا، َماِهًرا في ِعْلِم العََربيِّة، َوِرًعا، نَاِسًكا، فَاِضاًل، َرَوى عْن عَ  ًدا، ُمَحّدِ تِيِق بِن الُجَذاِمّي، كاَن ُمْقِرئًا ُمَجّوِ

نْ   . (144)ِدي، وَغْيِرِهَماَخلٍَف، وأبي َعِلّي الرُّ

اجِ بُن أَبِي َرْيَحانَةَ  - يُوُسُف بُن إِْبَراِهيَم بِن يُوُسَف بِن َسِعيِد بِن أبي َرْيَحانَةَ  ه(:642)ت أَبُو الَحجَّ

، الّشهيُر ب ْنِدّي، والَزَمهُ، َوقَ ـاألْنَصاِريُّ َرأَ َعلَْيِه )الُمْربِِلّي(، أَخذ اْلقَراَءاِت والعََربيّةَ َعن أبي علّي الرُّ

اْلَكثيَر، َكِكتَاِب ِسيبََوْيه، وُجَمل الزّجاجّي، والَكاِمل، وإْصالح المنِطِق، وأَدِب الَكاتِِب، والغَِريِب 

 .(145)الُمَصنِّف، والَحماَسة، َوغيِرها

اقُ   - اٍف ُمَحّمُد بُن أبي بَْكِر بِن َخلَِف بِن فََرجِ بِن صَ  ه(:642)ت أبُو عبِد هللِا بُن الَموَّ

، ناقًدا  ثًا، مقيًِّدا، ضابًِطا، ُمتِقنًا، بارَع الَخّطِ ، اْستَوَطَن َمّراُكَش، وكاَن فقيًها، حافًظا محّدِ األْنَصاريُّ

َجاِل وتََواِريَخُهْم وأَْحَوالَُهْم، َرَوى َعْن َجماَعٍة ِمَن الشُّيُوخِ، ِمْنُهْم أبُو  علّي ُمَحقِّقًا، َذاِكًرا أَْسَماَء الّرِ

 .(146)ْنِديُّ الرُّ 

ِد األْنَصاِريُّ ه(: 645)ت أبُو َجْعفَِر بُن الفَّحامِ  - بـ)ابن  الشهيرُ ، المالَِقيّ  أْحَمُد بُن َعِلّي بِن ُمَحمَّ

ْبِط، ُمَشارًكا فِي اْلعََربيَّة، َديِّنًا، ُمْنقَبًِضا لنّاِس، َعِن ا الفَّحام(، َكاَن َرائَِق الِوَراقَِة قَِويًّا َعلَْيَها، َجيَِّد الضَّ

                                                                                                                                                                                  
   704-1/703 الذيل والتكملةيُنظر:  (141)

.4/84 ، واإلحاطة في أخبار غرناطة3/244 ، وصلة الصلة176 ( يُنظر: مطلع األنوار142)  

(. )ترجمة: أحمد بن ُمِحير البَكْ 1/365 ( يُنظر: الذيل والتكملة143) ريُّ  

.14/245 تاريخ اإلسالم، و3/55 يُنظر: الذيل والتكملة (144)  

.2/393 غاية النهاية في طبقات القراءو، 2/353 بغية الوعاة، و3/441 صلة الصلة( يُنظر: 145)  

.151-5/150 الذيل والتكملةيُنظر:  (146)  
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َصاٍف، وأبُو بَْكِر بُن َطْلَحةَ، وأبُو علّي  منُهْم أبُو بكِر بنُ ، (147)َرَوى َعْن َجماَعٍة من الشُّيُوخِ 

ْنِديّ   . (148)الرُّ

ِ بِن أَْحَمَد  ه(:646تأبُو عبِد هللِا بُن ِهشام الَخْضَراويُّ ) - ُد بُن يَْحيَى بِن ِهَشاِم بِن َعْبِد َّللاَّ ُمَحمَّ

، األْنَصاِريُّ  َكاَن إَماًما فِي ِعْلِم العََربيَِّة، َعاِكفًا َعلَى التّْعِليِم وبِـ)ابِن البَْرذَِعّي(،  المعروفُ  الَخْزَرِجيُّ

َصهُ، ، وكاَن َشديَد الِعنايِة بِِكتَاِب)اإليضاح( ألبي علي الفَاِرِسيّ والتّْعِليِل والتّْصنِيِف فيهِ  ، فشَرَحهُ، ولخَّ

 . (149)وَشَرَح أبياتَهُ 

ِ بُن َعاِصِم بِن ِعْيَسى بِن  ه(:649)ت بعد أبُو الُحَسيِن ُعبَيُد هللِا بُن َعاِصِم الّدائِِريّ  - ُعبَْيُد َّللاَّ

 ، ِد األَسِديُّ َوايَِة، ُرْنَدةَ  َجاِمعِ ب ا وخطيبًاإَِمامً كاَن أَْحَمَد بِن ِعيَسى بِن ُمَحمَّ ، َوَكاَن ِمْن أْهِل اْلِعنَايَِة بالّرِ

، وَرَوى َعْن  وأبُو ، (150)بُن َزْرقُون، وأبُو القَاِسِم السَُّهْيِليّ اَجماَعٍة من الشُّيُوخِ، ِمْنُهْم أبُو بَْكِر بُن الَجّدِ

ْنِديُّ   .(151)علّيِ الرُّ

، ه(:651)ت نحو أبُو عبِد هللِا بُن يُوُسَف الطَّْنَجاِليُّ  - ُد بُن أَْحَمَد بِن يُوُسَف الَمالَِقيُّ كاَن  ُمَحمَّ

ثً  )صحيح اْلبَُخاِرّي( بجامعِ َمالَقَةَ،  ا فَاِضاًل، نَْحِويًّا، َخّطاًطا، َوِرًعا، َزاِهًدا، وكان يُقرُئ الناسَ ُمَحّدِ

ْنديّ (152)َعاَش نَْحًوا ِمْن َخْمِسيَن َسنَةً   . (153)، َرَوى َعْن أبي علّي الرُّ

ْنِديُّ الُمَسْلَهمُ  - ، ُمَحّمُد بُن أحْ ه(:  653)ت أبُو َعبِد هللِا الرُّ ْنديُّ الُمَسْلَهُم القَْيِسيُّ َمَد بِن ُمَحّمِد الرُّ

، َعاقًِدا ِللشُُّروِط، َذا َحّظٍ ِمَن الِكتَابَِة وقَ  َوايِة، أِديبًا، باِرَع الَخّطِ ثًا ُمكثًِرا، ُمتَِّسَع الّرِ ْعِر، كاَن ُمَحّدِ ْرِض الّشِ

 ، ْنِديُّ  .(154)وبَِمّراُكشَ  ُرْنَدةَ  لَِزَمهُ بِبَلَِدهِ وتَتْلَمَذ على أبُو علّي الرُّ

                                                           
 )147( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 109/1.

 )148( يُنظر: الذيل والتكملة 500/1.

)149( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 150/2-151، وتاريخ اإلسالم 558/14، والوافي بالوفيات 133/5، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 286، وبغية الوعاة 

1/267.  

 )150( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 315/2، وتاريخ اإلسالم 622/14، وسير أعالم النبالء 251-250/23. 

 )151( يُنظر: الذيل والتكملة 337/3.

 )152( يُنظر: تاريخ اإلسالم 716/14. 

 )153( يُنظر: اإلحاطة في أخبار غرناطة 85/4.

 )154( يُنظر: الذيل والتكملة 68-66/4.
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َعْينيّ  أبُو الحَسنِ  - عليُّ بُن ُمحّمِد بِن علّي بِن ُمحّمِد بِن عبِد الرْحَمِن بن َهْيَصِم ه(: 666)ت الرُّ

َعْينِيُّ  ، (156)أَخَذ بْيَن َسماعٍ وقِراَءةٍ َعْن َجمهَرةٍ من العُلَماءِ  ،(155)، اشتُِهَر بـ)ابِن الفَّخاِر(اإلشبيليّ  الرُّ

ندّي، الّذي لَِقيَهُ بِمالَقَةَ، وَحضَر مجِلَس إقرائِِه، وَسِمَع عليِه بَْعَض ِكتاِب سيبَوْيه تَفقًُّها، ِمْنهُ  ْم أبُو علي الرُّ

وقَرأَ علْيِه بَْعَض ِكتابِِه الّذي وَضعَهُ في )َشْرحِ الُجَمِل(، وناَولَهُ َجِميعَهُ، وأجاَز لهُ َجميَع ِرواياتِِه 

 . (157)وتواِليِفهِ 

ازُ  - ، كاَن أَحَد  ه(:675)ت أبُو َجْعفَِر بُن بَِشير  القَزَّ أَحَمُد بُن َسْعِد بِن أْحَمَد األْنَصاريُّ الغَْرناِطيُّ

َوايَِة، َصِحيَح السََّماعِ، الخّطِ والَمَهرة في تجويِد القُْرآِن واالْعتِنَاِء بِِحْفِظ ِرَوايَاتِِه، َحَسَن  التّْقيِيِد، َعالَي الّرِ

ْنِدّي بمالَقةَ، وأَجاَز لَهُ ُمْكثِ   . (158)ًرا، ثِقَةً فِيَما يَرويه، أَِديبًا َشاِعًرا، لَِقَي أبَا علّي الرُّ

عليُّ بُن ُمحّمِد بِن ُمَحّمِد بِن ُمَحّمِد عبِد الّرحمِن  ه(:680)ت الُبَِّذيُّ  أبو الَحَسنِ  -

، األُبَِّذيُّ (159)الُخَشنيُّ  العََربيّةَ واآلَداَب َعْن أبي الَحَسِن الّدبَّاجِ، واألستاِذ أبي  األَْصِل، أَخذَ  (160)اإلْشبِيِليُّ

ْنديّ  نْ ، وعَ (161)علّي الشَّلَْوبِيِن، واختَصَّ به كثيًرا، والَزَمه ًما في ِعْلِم  كانَ  .(162)أبي عِلّي الرُّ ُمتقّدِ

  العََربيِّة طوياًل. لتدريِس العَربيِّة، َحَسَن اإللقاِء، تََصدََّر بِغرناَطةَ 

ْندي بُن أَِخي أبي عليّ  أَبُو الُحَسينِ  - الرُّ
(163) . 

 . (164)ابُن َعْبِد هللِا بُن علّيِ بِن َعَساِكر -

 

                                                           
 )155( يُنظر: الذيل والتكملة 272/3. 

 )156( يُنظر: الذيل والتكملة 273/3. 

 )157( يُنظر: برناِمج شيوخ الرعيني 86.

 )158( يُنظر: الذيل والتكملة 306/1، وغاية النهاية في طبقات القراء 55/1.

)159( اختُِلَف في سلِسلَِة اسِمِه، وما أثبتناهُ هو ما ذََكره تلميذُهُ أبُو حيّان األندلسي )ت745ه(، ونقله عنه خليُل بن أيبك الّصفَدي )ت764ه( في أعيان العصر 

«.: أَبُو الَحَسِن َعِليُّ بُن ُمَحّمِد بِن ُمَحّمِد بِن ُمَحّمِد بِن عبِد الّرْحَمِن الُخَشنِيُّ األُبَِّذيُّ وِمّمْن أََخْذُت َعْنهُ ِمَن النَُّحاةِ »، إذ قاَل: 5/345  

ى )أُبَّذَة( ِمْن َعَمِل َجيّاَن، وِهَي ِمْن مناِطقِ  اليَْعُمِريِّيَن باألَْنَدلُِس. يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 98/1، 181/3.  )160( نِسبَة إلى بْلَدةٍ تُسمَّ

 )161( يُنظر: الذيل والتكملة 329/3، وصلة الصلة 307/3. 

 )162( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة 139/2-140، وصلة الصلة 244/3. 

ْنديّ : 3/337 الذيل والتكملة في الَمّراكُشي كِ لِ ذكَر ابُن عبِد المَ  (163) ْن َرَوى عن أبي علي الرُّ  ولم نَقف له على ترجمة. .أنّهُ ِممَّ

 )164( يُنظر: الذيل والتكملة 337/3. ولم نقف له على ترجمة.
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ا:         ْنِدّي:اتُ سَ ُمنافَ سادسا   أبي علّي الرُّ

 

ْندّي ُمنافََسةٌ َشديَدةٌ َمَع َعلََميِن ِمْن أْعالمِ   ا: آنذاَك، وُهمَ ْنَدلُِس  األَ بَرَزْت ألبي علّي الرُّ

 بنِ  دِ مّ حَ مُ  ّي بنِ لِ عَ  بنِ  دِ مّ حَ مُ  عليُّ بنُ : ُهَو األستاذُ العاِلُم النّْحويُّ أبُو الَحَسِن بُن َخُروف )ّولُ ال

 َخُروفٍ  بنِ  ي علّي وأبي الَحَسنِ أبِ  نَ يْ بَ  كانَ  ؛ إذْ (165)ه(610ت نحو ، شبِيليُّ اإلَخُروٍف الَحْضَرميُّ 

  .(166)، َردَّ فِيها أبُو علّي على ابِن خُروٍف اْنتِصاًرا لشيِخِه السُّهْيِليّ ةٍ يريٍّة ونَْحويّ سِ فْ ائَل تَ سَ تناُزٌع في مَ 

)َعْبُد هللاِ بُن الَحَسِن بِن أحَمَد بِن يحيى والثّانِي ُث أبُو ُمحّمِد بُن القُرُطبيُّ : ُهَو األُْستَاذُ الَحافُِظ الُمَحّدِ

ْنديّ  نَ يْ بَ  كانَ ؛ إْذ (167)ه(611بِن عبِد هللاِ األْنَصاِرّي، ت  نَ القُرُطبّيِ مِ  بنِ  دٍ مّ حَ وأبي مُ  أبي علّي الرُّ

ّدِ إلى رَ  ذِلكَ  امَ هِ أفَضى بِ و ،الَقةَ مَ بِ  َمعًاا كانَ ؛ ألنُّهَمادٍ واِرَدْيِن على َمْشَرعٍ واحِ تَ المُ  نَ يْ وُن بَ كُ ا يَ مَ  افُِس نَالتّ 

اسِة ئفانفَرَد أبو علّي بر ،دٍ مّ حَ و مُ بُ وفِّي أَ تُ  ه، إلى أنْ ا يَصُدُر عنفي أكثِر مَ  بِهِ احِ ى صَ لَ ا عَ مَ هُ نْ مِ  دٍ ّلِ واحِ كُ 

 ِض عْ بَ و علّي لِ ا أبُ ازةٍ كتبَهَ يِد إجَ انِ سَ على أبي علّي في أَ  القُرُطبيّ  حمدٍ دُّ أبي مُ رَ  كَ لِ ذَ  نْ ومِ   بمالَقَةَ،اإلقراءِ 

طأَ دي خَ الُمبْ )بـ ا، أَْسَماهُ ابً تَ كِ  كَ لِ ، وألََّف في ذَ اهَ نْ َع مِ اِض وَ في مَ  َوِهمَ   أبا عليّ حمٍد أنّ و مُ بُ ذَكَر أَ  ،ةِ بَ الطَّلَ 

ْندِ  (، وقَْد َسبََق ِذكُرهُ يّ بِ طُ رْ القُ   ابنِ يطِ الِ غَ ي في أَ بِ خَ البـ) (، وَردَّ عليِه أبو علّي في كتابِه الذي أَْسَماهُ يّ الرُّ

 في ُمصنّفاتِِه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، وفوات 22/26، وسير أعالم النبالء288-3/287، وصلة الصلة2/269، والذيل والتكملة133-312، ومطلع األنوار5/1969ترجمته في: معجم األدباء( 165)

 . 3/84الوفيات

 . 3/244صلة الصلةيُنظر: ( 166)

، 235 ، ومطلع األنوار22/69 ، سير أعالم النبالء3/95 ، وصلة الصلة177-2/176 ، والذيل والتكملة2/286 صلةترجمته في: التكملة لكتاب ال( 167)

 . 4/176 وطبقات علماء الحديث البن عبد الهادي
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ا:  ْندّي: وفاسابعا  ة أبي علّي الرُّ

 

ْندِ تّْعِليِم، وبِاإلْقَراِء والتّْدريِس العََطاِء والالتّعلُِّم والتّْحِصيِل، وبفِلٍَة بَحا َحيَاةٍ  بَْعدَ  يُّ ، تُوفَِّي أبُو علّي الرُّ

  ِستِّمائٍَة وِستَّ عشَرةَ ةَ نَ سَ ، اآلخرِ  ربيعٍ  رِ هْ شَ ِمْن الَحاِدي َوالِعْشرين  َسَحَر لَْيلَِة الُجمعَةِ  بَِمالَقَةَ  -َرِحَمهُ هللاُ -

بَيره(661) ، وقال ابُن غالب: (168)، ذكَر َذِلَك ابُن األبّار، وابُن َعْبِد الَمِلِك المّراُكِشّي، وأبو جعفِر بُن الزُّ

  .  (169)تُوفَِّي في ُجماَدى األُولَى

. وُهَذا َوْهٌم (170)ه(610)ةٍ ائَ مِ تّ وسِ  رٍ شْ عَ  ةَ نَسَ  وفي كتابَي)اإلحاطة(، و)البُلغة(: إّن وفاتَهُ كانَتْ 

 ، أْو نَْقٌص ِمَن النّساخِ لكلمِة )ِستّة( قَْبَل )َعَشر(.واِضحٌ 

ندّي، وفي اسِم كتابِِه، وتاريخِ وفاتِِه، وخلََط في  وقْد أْخَطأ ابُن ِمير البَْغداِدّي في اسِم أبي علي الرُّ

 يّ شِ انْ يَ المَ  يّ ودَ هْ المَ  يُّ دِ نْ الرُّ  يُّ دِ زْ األ نِ سَ بن حَ  يدِ جِ المَ  بدِ عَ  بنُ  رُ مَ عُ  ،ىدِ نْ الرُّ  »ذِلَك َخْلًطا َعِجيبًا، فقاَل: 

فِي  رُ اخِ الفَ )لَهُ  ،ةٍ ِمائَ َوَخْمسِ  ينَ عِ بْ َوسَ  عٍ سْ تِ  ه(579)ةَ نَاْلُمتَوفَّى سَ  ةَ،قَ الَ مَ  يلُ زِ نَ  ُئ،رِ قْ المُ  النَّْحِويُّ  يُّ سِ لُ دَ نْ األ

 .(171)«(اْلقَاِدر فِي النَّْحو عبدِ  لِ مَ ح جُ رْ شَ 

 

ا:  ْنديّ  أبي عليّ  صنّفاتمُ ثامنا الرُّ
(172) : 

اجّي. وقَِد اْستَْحَسنَهُ ُمتْرِجُموهُ، فقاَل ابُن األبَّاِر:  -1  (لِ مَ الجُ )ابِ تَ ى كِ علَ  فَ َوألّ  »َشْرُح ُجَمِل الّزجَّ

: (173) «انً سَ حْ تَ سْ ا مُ يفً ألِ تَ  يّ اجِ جَ لزّ لِ  ّجاجّيِ  ُجَملِ )ىلَ عَ  هُ ولَ ». وقاَل ابُن عبِد الَمِلِك الَمّراُكِشيُّ  َشْرحٌ  (الزَّ

: (174)«هِ بِ  ادَ أفَ  جيِّدٌ   .(175)«للَزّجاجيّ  (لِ الُجمَ )نًا َعلَىسَ كتابًا حَ  وألّفَ »، وقَاَل الذََّهبِيُّ
 .  (176)وقْد َصّرَح بعُض العُلَماِء بالنّْقِل َعْن هَذا الِكتاِب، ومنهْم أبُو بْكٍر الخفّافُ 

                                                           
)168( يُنظر: التكملة لكتاب الصلة158/3، والذيل والتكملة378/3، وصلة الصلة245/3. لَم يذكر أبو الحسن الرعيني يوَم وفاة شيِخهِ  أبي علي، قال: كانْت 

. ولَم يَُشْر إلى تاريخ وفاته في)مطلع األنوار(، وال في)بغية 87وفاته في شهر ربيعِ اآلِخِر، عاَم ستّة عشر وستمائٍة. يُنظر: برنامج شيوخ الرعيني

 الوعاة(.    

 )169( نقَل هذا عنه ابُن األبار في: التكملة لكتاب الصلة 158/3، وابن عبد الملك المّراكشي في: الذيل والتكملة 378/3. 

 .221 ، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة4/84 يُنظر: اإلحاطة في أخبار غرناطة (170)

 . 4/153 . ويُنظر: إيضاح المكنون1/784 هدية العارفين( 171)

 .4/85 اإلحاطة في أخبار غرناطةو ،3/244 صلة الصلة( تُنظر في: 172)

 .3/158 ةالتكملة لكتاب الصل( 173)

 . 3/377 الذيل والتكملة (174)

 .293 . ويُنظر: المستملح13/482 تاريخ اإلسالم( 175)



Yemen Uni . J. N. (7) July 2021                                                                   ( يوليو 7مجلة جامعة اليمن العدد )م2021  

                                                                                         

ISSN: 2710-3390 

109 

 

ندي ك إلى أبي َسبَ ْد َوِهَم، فنَ إلى أّن ابَن ِمير البَْغَدادّي ق وقَْد سبَقَِت اإلشاَرةُ آنِفًا  تابعلي الرُّ

 لُجَمِل، وإنّماكتاُب ا  لهُ )الفاخر في شرح جمل عبد القادر(، علَى أنهُ ال يُوجد عالٌم اْسُمهُ عبُد القَاِدرِ 

 لفتح البعليُن أبى ابّمُد ُمحَ المشهوُر ُهو عبُد القاِهِر الُجْرَجانّي، ولَهُ كتاُب الُجمل، وقْد َشَرَحهُ 

ة الكويت في ، وُهو َمطبُوٌع بدول)شرح جمل عبد القاهري ف الفاخر(، وأسمى شْرَحهُ هذا بـ)ه709)ت

   م. 2002 ُجزأيِن، بتحقيِق الدكتور ممدوح محمد خَسارة، عام

ا يهَ فِ  دَّ رَ قَِد  فٍ ورُ خَ  ابنُ اَن ك ،يّ لِ يْ هَ لسُّ ا هِ خِ يْ شَ لِ  انتَصَر فِيها، ةٍ يّ وِ حْ نَ  ةٍ ألَ سْ ي مَ فِ  وفِ رُ خَ  ى ابنِ لَ عَ  دٌّ رَ  -2

 .يّ لِ يْ هَ ى السُّ لَ عَ 

، يّ بِ طُ رْ القُ  دٍ مّ حَ ي مُ أبِ  اذِ تَ سْ األ نَ يْ وبَ  هُ نَيْ ى بَ رَ ما جَ فِي هُ قيّدَ  (.يّ بِ طُ رْ القُ   ابنِ اليطِ غَ ي أَ ي فِ بِ خَ الِكتَاب ) -3

بيِر:   «. فٍ سُّ عَ وتَ  لٍ مْ حَ  نْ عَ  يهِ فِ  لُ خْ يَ  مْ لَ  »قاَل ابُن الزُّ

ْنِدّي. وُهو بِْرنَاِمج شيوخ أبي ع -4  َحافٌِل، وُهَو ِمْن ُمْعتََمداِت البََراِمجِ، َحّرَر فيِه عٌ امِ جَ  جٌ امِ نَ رْ بَ لي الرُّ

 .  (177)وقَْد نَقََل َعْنهُ ابُن َخِميس .أسانِيَدهُ، وأتْقنَها غايَةَ اإلتقانِ 

 .(178)ةِ اعَ رَ البَ  منَ  ةٍ ايَ في غَ  . وصفَها ابُن خميٍس بأنّها كانتْ ىتَّ شَ  انٍ عَ في مَ  اتٌ قَ رِّ فَ تَ مُ  لُ ائِ سَ مَ  -5
 . (179)ِرَسالةٌ إلى أْهِل َسْبتَةَ. َذكَرها ابُن َخِميس، ونَقََل َعْنَها في تَْرَجَمِة َعَدٍد ِمَن الشَّْخِصيّاتِ  -6

نْ  ي عليولألَسِف الّشديِد فَقَْد َعَدْت َعَواِدي األيَّاِم على هذِه الُمصنّفاِت ألب َمَع ُجملَِة  ِدّي، ففُِقَدتْ الرُّ

 هُ شيئًا.ال نَعِرُف َعنْ ْينَا، وْل إلا فُِقَد ِمْن تُراِث األّمِة اإلسالميِّة، الّذي لَْم يَر النُّوَر، ولَْم يَِص مَ 

 

ْندّي الَِديُب والّشاعُر:  ا: أبُو علّي الرُّ  تاسعا

 

نِديُّ كاتٌِب أديٌب، لهُ أُسلوٌب أدبِيٌّ َراٍق، ولُغَةٌ عا َرَز ذِلَك في تابَِة، وقْد بَ كِ  في الِليَةٌ أبُو َعِلّي الرُّ

َهَها إلى أَْهِل َسْبتَةَ الّذيَن كانُوا يَْفَخُروَن بِعُل لرسالَِة اوفي َهِذِه  ْهِل َمالَقَةَ،م على أمائِهِ ِرَسالتِِه التي َوجَّ

ْندّي بِعُلَماِء َمالَقَةَ، واْمتََدَحُهْم بِصفاتِِهمْ   ْم.     ذكائِِهْم وِعْلِمِهْم وفَْضِلهِ القِِهْم، وبِ وأخ الِلِهمْ  وخِ اْفتََخَر أبُو عِلّي الرُّ

لع يٍس في ِكتاب)مطابُن خم َدَهاوإليُكْم نَماِذَج ِمْن نُُصوِص ِرَسالَتِِه إلى أَْهِل َسْبتَةَ الَّتِي أورَ 

 األنوار(: 

                                                                                                                                                                                  
 .2/422 للخفاف)السفر الثالث( المنتخب األكمل على كتاب الُجَمليُنظر: ( 176)

 .207 يُنظر: مطلع األنوار( 177)

 . 326 يُنظر: مطلع األنوار( 178)

 . 122، 118، 116، 111 مطلع األنواريُنظر:  (179)
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، قَاَل ةَ قَ الَ مَ  لِ هْ أَ  نْ مِ ، ه(580)ت نحووننُ زَ  بنِ  دِ مّ حَ مُ  ى بنِ يسَ عِ  بنِ  دِ مّ حَ مُ  هللاِ  دِ بْ عَ  يبأَ في تَْرَجَمِة 

ي في رِ زْ يَ  يٌّ كِ : ذَ يهِ فِ  الَ قَ فَ  ةَ في ِرسالَتِِه،تَ بْ سَ  لِ هْ إلى أَ  هُ رَ كَ ذَ  يّ لِ و عَ بُ أَ  اذُ تَ سْ األُ  انَ كَ  دْ وقَ  » ابُن َخِميس:

 ُظُهوًرا على أْمثاِلِه هِ ائِ هَ دَ بِ  الَ نَ نْ مَّ مِ  وَ وهُ  ،اسيَ كْ األَ  اءِ هَ قَ الفُ  نَ مِ  هُ دَ نْ ا عِ مَ بِ  دُّ عَ يُ  يهٌ قِ اس، وفَ بإيَ  هِ ائِ كَ ذَ 

 مُ لَ عْ يَ  هُ ألنَّ  ؛فُ تِ هْ ويَ  هُ رُ مْ أَ  هِ يْ لَ عَ  خَّ التَ  نِ مَ  هِ مِ ي باسْ ادِ نَيُ  ،ةاسَ يَ وسِ  هِ آربِ إلى مَ  هُ لُ وِص ا يُ مَ  مُ لَ عْ يَ  هُ ألنَّ  وِرئاَسة؛

ا هَ دَ رِ وْ مَ  دَ رَ ، ووَ يبِ ِص ي نَ فَ وْ ا أَ هَ عِ فْ نَ نْ مِ  الَ ى نَ تَّ حَ  يقِ ثِ وْ التَّ  ةِ اعَ نَفي ِص  سٌ أْ . رَ فُ تِ الكَ  لُ كَ ؤْ تُ  ثُ يْ حَ  نْ مِ 

  .(180)«يبِ ِص ا الخَ هَ عِ بَ رْ ي مَ فِ  عَ تَ ورَ  بَ ذْ العَ 

، ِمْن ُعلَماِء ه(590 )تيّ ارِ صَ األنْ  دَ مَ حْ أَ  بنِ  فِ لَ خَ  بنِ  يمِ اهِ رَ إبْ  بنِ  دِ مّ حَ مُ وفي تَْرَجَمِة أبي َعْبِد هللاِ 

إلى  هِ تِ الَ سَ في رِ  -هللاُ  هُ مُ حِ رَ  - يّ لِ و عَ ا أبُ نَشيخُ  هُ فَ صَ وَ وَ »(، قَاَل ابُن َخِميٍس: راخَّ ابن الفَ ـ)ب مالَقَةَ، واْشتُِهرَ 

 ،لِ مْ الحَ  لَ ِص فْ مَ  قَ بَّ ى طَ تَّ ، حَ اهُ دَ مُ  ذَ حَ وشَ  ،ادِ هَ تِ االجْ  مَ ارِ وَ صَ  هِ تِ ولَ هُ وكُ  هِ تِ يبَ بِ شَ َم اأيَّ  لَ قَ : صَ الَ قَ ، فَ ةَ تَ بْ سَ  لِ هْ أَ 

 حُ ائِ ي والرَّ ادِ الغَ  دَ مِ ى حَ تَّ ا حَ هَ فَ قّ ثَ ، وَ دارِ وَ شَ  مِ لْ العِ  نَ مِ  هِ طِّ خَ بِ  دَ يَّ قَ فَ  ،اهُ دَ مَ  غَ لَ وبَ  ،هُ تَ ايَ غَ  مِ لْ العِ  نَ مِ  كَ رَ دْ وأَ 

في  هِ يْ لَ عَ  لَ وِّ عُ  دْ وقَ  ،سرَ ودَ  مِ لْ العِ  نَ مِ  بَ هَ ا ذَ مَ  هِ تِ فَ رِ عْ مَ بِ  ايَ ، وأحْ سَ رَ ا دَ مَ  دَ عْ بَ  سَ أَ رَ ، فَ هُ دَ ارِ وَ ومَ  هُ رَ ادِ صَ مَ 

 سَ يْ لَ ، فَ هِ الِ جَ رِ  ةِ فَ رِ عْ ومَ  يثِ دِ الحَ  قُ رُ ا طُ مّ . وأَ وِص صُ والخُ  ومِ مُ ى العُ لَ عَ  ذٌّ و فَ هُ فَ  ؛وِص صُ والنُّ  ونِ تُ المُ  ظِ فْ حِ 

 نَ اسِ حَ مَ بِ  ىبَّ رَ ، وتَ هُ قَ ائِ رَ طَ  مَ كَ حْ وأَ  ،ابِ البَ  كَ لِ ذَ  نَ قَ تْ أَ  دْ قَ  ،هِ الِ جَ مَ كَ  ولُ جُ وال يَ  ،هُ فَ رُّ صَ ا تَ يهَ فِ  فُ رَّ صَ تَ يَ  دٌ حَ أَ 

  .(181)«ةٍ قَ ائِ اٍب رَ ٍة وآدَ مَّ جَ 

، ه(6الَمالَقّي )ت ق  أبي العباس بنِ  مِ هاشِ  ي بنِ لِ عَ  بنِ  هللاِ  دِ بْ عَ  بنِ  دِ مّ حَ مُ وفي تَْرَجَمِة أبِي بَْكر 

ى، لَّ حَ تَ  بِ دَ ى األَ لَ حُ بِ  يبٌ دِ : أَ الَ قَ فَ  ،ةَ تَ بْ سَ  لِ هْ إلى أَ  هِ تِ الَ سَ في رِ  يّ لِ و عَ أبُ  اذُ تَ سْ األُ  هُ رَ كَ وذَ »قاَل ابُن َخِميٍس: 

 قَ لَّ خَ تَ فَ  بَّ شَ وَ  ،مُ دَ القَ  هِ بِ  تْ لَّ ا زَ مَ فَ  دِ جْ ى إلى المَ قَ تَ ارْ  دِ قَ ، ولَ فِ رَ ي الشَّ فِ  ةٌ يَّ لِ وَّ أَ  هُ لَ  ،الًّ حَ ا ومَ رً دْ ا قَ مَ ى سَ تَّ حَ 

ى لَ عَ  امَ ا، وحَ يً افِ  ضَ االً بَ رْ سِ  اتِ مَ ولُ عْ المَ  سَ البِ مَ  لَ بَ رْ سَ  ،مِ لْ والعِ  ةِ انَ يَ الّصِ  لِ إلى أهْ  الَ ، ومَ مِ لْ والحِ  اةِ نَاألَ بِ 

 .(182)«ايً افِ صَ  هُ دَ رَ وَ فَ  بِ دَ األَ  لِ هَ نْ مَ 

 لِ هْ أَ  نْ مِ  كانَ  ،ه(581 الَمالَقّي)ت نحوفِ رِّ طَ مُ  بنِ  المِ السّ  عبدِ  بنِ  دِ مّ حَ مُ  هللاِ  دِ بْ عَ  يأبوفِي تَْرَجَمِة 

 تْهُ سَ بَ لْ أَ  آثرُ مَ  هُ : لَ يهِ فِ  الَ قَ فَ  ،هِ تِ الَ سَ ي رِ فِ  اضً أيْ  اذُ تَ سْ األُ  هُ رَ كَ ذَ  » يٍس:، قاَل ابُن خمةِ الَ دَ والعَ  ةِ اهَ بَ والنّ  بِ لَ الطّ 

ا هَ بِ  مَ ظُ ، وعَ هِ ائِ رَ ظَ ونُ  هِ انِ رَ قْ ى أَ لَ ا عَ هَ بِ  فَّ شَ  ابٌ وآدَ  ،اابً بَ سْ ى أَ لَ عْ ى األَ قَ تَ رْ ى المُ إلَ  تْ دَّ ا، ومَ ابً بَ لْ جِ  دِ دُ ؤْ السُّ  نَ مِ 

 يِص ِص خْ والتَّ  يمِ ظِ عْ التَّ  نَ مِ  هُ لَ  بَ جَ وْ ، وأَ بَ جَ نْ أَ  نْ يها مَ فِ  بَ جَ نْ أَ  فُ ارِ عَ ، ومَ هِ ائِ رَ جَ وسُ  هِ ائِ دَ عْ أَ  ِس فُ نْ ي أَ فِ 

                                                           
 .110  مطلع األنوار( 180)

 )181( مطلع األنوار 112-111.

 .116 مطلع األنوار( 182)
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ى لَ ي عَ رِ جْ ويَ  ،هِ اتِ فَ رَّ صَ تَ ي مُ فِ  فُ رّ صَ ، ويُ هِ يبِ الِ وَ ي قَ فِ  بُ لَّ قَ تَ يَ  هُ إنَّ فَ  هُ قْ ا الفِ مّ وأَ  ،بَ جَ وْ ا أَ مَ  يمِ دِ قْ والتَّ 

 . (183)«هِ يبِ الِ سَ أَ 

ْندّي شاِعًرا، ولكْن لَْم يِصْل إلْينَا ِمْن ِشعِرِه ِسَوى أبياٍت َغزليٍّة قَِليلٍَة، أْلغََز فيَها و كاَن أبُو علّي الرُّ

 كانَ »: (184)باسِم صِديِقِه الَمْحبُوِب لَديِه، َذكَر هذه األبياِت اْبُن َخِميٍس نَْقاًل َعْن خاِلِه ابِن َعْسَكٍر، إْذ قَالَ 

ْنِديُّ أبُو َعِلي ال  و بنُ رِ مْ و عَ بُ ي أَ نِ دَ شَ نْ : أَ قالَ  -عليه هللاِ  رحمةُ -يالِ ي خَ نِ دَ شَ نْ أَ ، ارً اعِ ا وشَ بً كاتِ  -هللاُ  هُ مَ حِ رَ - رُّ

 [بسيط]من ال: هُ نْ عَ  هللاُ  يَ ِض رَ  يّ دِ نْ الرُّ  يّ لِ ي عَ بِ أَ  مِ الِ ا العَ نَ خِ يْ شَ لِ  (185)مالِ سَ 

 

 هُ تُ اوَ َسححححححححححقَ  تْ ا النَححححححححححي َمححححححححححبِححححححححححلْ قَ ي بِ ِمححححححححححلْ عِ 

 ادَ لَححححححححححجَ  عْ طِ تَ ْسححححححححححأَ  مْ ، لَححححححححححمْ كُ نِ ْيححححححححححعَ  رِ حْ ِسححححححححححبِ 

 فُ ِلححححححححححححححكَ  مٌ رَ ْغححححححححححححححي مُ نِححححححححححححححي إنَّ نِّححححححححححححححجَ التَّ  عِ دَ 

 تْ لَ عَ تَ اْشحححححححححفَ  اقُ وَ ْشحححححححححي األَ بِححححححححح تْ اَهحححححححححنَتَ  دْ قَحححححححححلَ 

 ادَ بَحححححححى أَ وً َهححححححح فْ رِ ْعحححححححأَ  مْ لَححححححح كَ الَ وْ لَححححححح كَ الَ وْ لَححححححح

 ةٌ رَ بِحححححححححححححححخْ ي مُ اتِ يَحححححححححححححححبْ أَ  لُ ائِحححححححححححححححوَ ي أَ ذِ َهححححححححححححححح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ياِسححححححا قَ يَحححححح اكَ نَححححححيْ عَ  هُ لَحححححح تْ دّ َصححححححى تَ تَّحححححححَ  

 اِس ى يَحححححلَحححححي عَ رِ بْ َصححححح نْ ِمححححح ا اآلنَ نَحححححا أَ َهحححححفَ 

 اِس وَ ْسححححححححححوَ وَ  اقٍ وَ ْشححححححححححوأَ  دٍ ْجححححححححححوَ  ينُ ِهححححححححححرَ 

 ياِسححححححححفَ نْ أَ  رَّ َححححححححح تْ َكححححححححي واذْ بِححححححححلْ قَ  انُ يححححححححرَ نِ 

 ياِسححححححححرَ  تٌ ابِححححححححي ثَ ادِ ؤَ ي فُححححححححفِحححححححح مْ كُ بُّ ُحححححححححفَ 

 «ياِسححححححي وإينَوِحححححححرُ  هُ بُّححححححي حُ ذِ الَّحححححح مِ اْسححححححبِ 

 

                                                           
 .116  مطلع األنوار( 183)

 . يَْقُصُد أّن اْسَم َمْحبُوبِِه في أََوائِِل هذِه األبياِت هو)عبد هللا(. 326 مطلع األنوار( 184)

ثٌ الَهْمدانيّ  مِ الِ سَ  بنِ  حِ الِ صَ  لّي بنِ عَ  بنِ أبُو َعْمرو َساِلُم بُن َصاِلحِ  (185) ، والتكملة لكتاب 337 (. تُنظر ترجمته في: مطلع األنوارـه620)ت ، فقيهٌ أديٌب ُمحّدِ

 .  13/598 ، وتاريخ اإلسالم8-2/6 ، والذيل والتكملة4/123 الصلة
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 ثانيالمبحث ال

ْندِ  أبي عليّ  تَْعِليالتُ     ةالنّْحِويّ وتأويالتُهُ  واعتِراضاتُهُ ّي الرُّ

 

ْندّي النّحويّة:  : تَْعِليالُت أبي علّي الرُّ  أّوًلا

 

ْندّي بالعلِّة النَّحويِّة شأنُهُ شأُن الكثيِر مْن أَصْ  ُد من تعليِلِه وحِ، وكاَن يقصُ  الشُّرُ َحابِ اهتَّم أبُو علّي الرُّ

ؤَخذُ عليِه يَمنِطِق، ولكْن فَِة واللفلسَ وَظَهَر في بعِض ِعلَِلِه ُمتأثًِّرا با توضيَح الّظواِهِر النّحويِّة وأحكاِمَها،

راِد، وعَدُم ُصلُوِحها للِقياِس، كَما سيتِّضُح  ماذجِ ، في بعِض النّ َد قليلٍ ذا بعْ هفي تِْلَك الِعلَِل َعَدُم االّطِ

 اآلتيِة:

 : بِه على الفاِعِل في نَْحوِ ولِ عُ فْ المَ  يمِ دِ قْ تَ  علّةُ  -

ا   َضَرَب القَْوُم بَْعُضُهْم بَْعضا

ْعًضا، ولكنُّهُم  بَْعُضُهْم بَ القَْومُ  َربَ ضَ لَْم نَِقْف على ِخالٍف بَْيَن النُّحاةِ في َمْنعِ تقديِم المفعُوِل في نحِو: 

 اختَلَفُوا في ِعلِّة ُحكِم الَمْنعِ:

ْندّي ذِلَك، وأ ا نَ هُ هَ  لِ اعِ الفَ  يرُ خِ أْ تَ  وزُ جُ  يَ الَ  »ْحَسَن التّْعِليَل، فقاَل: َعلََّل السَُّهْيليُّ َشْيُخ أبي علّي الرُّ

 ِض عْ البَ  قُّ حَ  ، إذْ مْ هُ ضَ عْ بَ  مْ هُ ضُ عْ بَ  بَ رَ : ضَ الَ قَ يُ  أنْ  لُ صْ األَ  كانَ  إذْ  ؛ولِ عُ فْ المَ  نَ مِ  يرِ مِ الضّ  فِ ذْ حَ  لِ جْ أَ  نْ مِ 

وا يزُ جِ يُ  مْ ، لَ لِ اعِ في الفَ  هِ رِ كْ ذِ بِ  اءً نَغْ تِ اسْ  ولِ عُ فْ المَ  نَ مِ  وهُ فُ ذَ ا حَ مّ لَ ا، فَ رً مَ ضْ مُ  وْ ا أَ رً اهِ ظَ  لِّ إلى الكُ  افَ ضَ يُ  أنْ 

 هِ الِ صَ التِّ  ؛فَ اعَ ضَ وتَ  يَ وِ قَ  دْ قَ  لِ اعِ الفَ بِ  مْ هُ امَ مَ تِ اهْ  ألنّ  ؛مْ هُ ضُ عْ ا بَ ضً عْ بَ  بَ رَ وا: ضَ ولُ قُ يَ فَ  ،لِ اعِ الفَ  يرَ تأخِ 

 .(186)«نِ يْ تَ رْ مَ  إليهِ  ةُ اجَ الحَ  تْ ارَ ، صَ ةً رَّ مَ  لِ اعِ إلى الفَ  ةُ اجَ الحَ  تِ انَكَ  أنْ  دَ عْ بَ ، فَ هُ نْ مِ  دَّ  بُ ي الَ ذِ الَّ  يرِ مِ بالضّ 

 بَ رَ ضَ ): لِ ثْ ي مِ فِ  ولِ عُ فْ المَ  يمُ دِ قْ تَ  وزُ جُ ال يَ  هُ أنّ  ، إلىاريُّ هَ البَ أَبو إْسَحاٍق و ،يّ دِ نْ الرُّ  وَذَهَب أبُو عليّ 

   .(187)لَهُ  رٌ سّ فَ مُ  لَ اعِ الفَ  ألنّ  (؛اضً عْ بَ  مْ هُ ضُ عْ بَ  مُ وْ القَ 

َدِل والُمبْ  لِ دَ البَ  نَ يْ بَ  لِ صْ الفَ  نَ ُم مِ زَ لْ ا يَ مَ لِ وعلََّل األُبّذيُّ َمْنَع تَْقِديِم الَمْفعُوِل أو تَوسُِّطِه في نَحِو ذِلَك؛ 

 .(188)هُ نْ مِ 

                                                           
 )186( نتائج الفكر 134، وأبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي 392.

 . 3/1471 ارتشاف الضرب( يُنظر: 187)

 .429 )السفر األول( ( يُنظر: شرح الجزولية لألبذي188)
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ْقِديِم الفَاِعِل وأّكَد أبُو إْسَحاٍق الّشاِطبيُّ أّن الّسَماَع َجاَء في ذِلَك على التِزاِم تأِخيِر الَمْفعُوِل، وتَ 

 .(189)«ولِ عُ فْ ى المَ لَ ِه عَ لِ دَ وبَ  لِ اعِ الفَ  يمِ دِ قْ تَ  امِ زَ اُع على التِ مَ السّ فَ  ةِ لَ مْ الجُ وبِ  »وبََدِلِه، فَقَاَل: 

ا  بَْعُضُهْم بَعْ  الظَّاِلُمونَ ْن يُِعدِ إبَْل  ﴿الى: عَ تَ  هِ قولِ ويبُدو أّن الّشاِطبيَّ يُِشيُر بالّسماعِ َهُهنَا إلى نَْحِو  ضا

ا ُهْم بَْعضاا تَِّخَذ بَْعضُ ات  ِليَ َق بَْعض  َدَرجَ َوَرفَْعنَا بَْعَضُهْم فَوْ  ﴿، وقَْوِلِه تَعَالَى: [40:]فاطر ﴾إًلَّ ُغُرورا

 [.32]الزخرف:﴾ُسْخِريًّا

 علّةُ اْمتِنَاعِ نَْعِت الِفْعلِ  -

 النّْعَت تَْخِصيٌص لالْسِم، وتَْخِصيُص الشَّْيِء علَّل األستاذُ أبُو علي الشَّلَْوبِيُن اْمتِناَع نَْعِت الِفْعِل بأنّ 

 بأْمٍر َما ُهو إخباٌر عْنهُ في الَمْعنَى بذِلَك األْمِر الذي اختُصَّ بِِه، فال يَْنبَغي أْن يكوَن النّعُت إال فِيَما يُْخبَرُ 

 . (190)َعنهُ، والّذي يُخبُر عنهُ إنّما ُهَو االسُم ال الفْعلُ 

وقَْد رأْيُت بَْعَض أْصَحابِنَا، » ْنِدّي تَْعِليٌل آَخُر فِي ذِلَك، نَقَلَهُ الّشلوبِيُن، فقاَل: وكاَن ألبي علّي الرُّ 

ْندّي، قَْد علَّل اْمتِناَع النّْعِت في األْفعَاِل، بِأْن قاَل: إّن األْفعَاَل إنَّما هَي دالَّةٌ علَى أحْ  َداٍث، وُهو أبُو علّي الرُّ

األَْسماِء الّتي لْيَسْت بَِمصاِدَر، فَلَْم يَِصّح َوْصفَُها؛ ألّن األْوصاَف أْعَراٌض في واألْحداُث أْعَراٌض في 

 .  (191) «الَمْوُصوِف، والعََرُض ال يَْحِمُل العََرضَ 

ْنِدّي يَْظَهُر تأثُُّرهُ الَواِضُح بالفَْلَسفَِة والَمْنِطِق؛ إذ اْستَعَاَن فيِه بِفكرَ  ةٍ َمْنِطِقيٍّة، وفي تْعِليِل أبي علّي الرُّ

، والعاَلقَِة بْينَُهَما، فَالَجْوَهُر يَْحِمُل العََرَض، وليَس العََرُض يَْحِمُل (192)تَتِْصُل بالَجْوَهِر والعََرِض 

العََرَض، ولكّن كالَمهُ جاَء َمْدُخواًل منقُوًضا؛ وِلذا تعَقّبَهُ أبُو علي الّشلَوبيُن، وبيَّن َوْجهَ القُُصوِر فِي 

وَهذا القَْوُل َمَع َما فيِه ِمْن إْدخاِل ِعْلٍم في ِعْلٍم، وتخليُط العُلُوِم بعِضها بِبَْعٍض، غْيُر  »، فقاَل: تعليِلهِ 

دُر َصحيحٍ؛ وَذِلَك أّن الَمصاِدَر تَُدلُّ أْيًضا علَى أَْحَداٍث كَما تَُدلُّ األْفعاُل علَْيَها، فَيَْنبَِغي أْن تُْمنََع الَمصا

أْيًضا ِلذِلَك؛ ألنََّها أَْيًضا دالّةٌ علَى األْعَراِض َكَداللَِة األْفعَاِل علْيها؛ فََهَذا التّْعِليُل لَْيَس بَِشْيٍء، ِمَن النَّْعِت 

 .«ولَِكِن الّصَواُب فيِه َما قَّدْمنَاهُ 

 

 

                                                           
 .2/617 المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية (189)

 .281-1/280 يُنظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير (190)

 المصدر نفسه. (191)

)192( الَجْوَهُر عنَد أَْهِل الَمْنِطِق والُمتكلميَن ُمقابُِل العََرِض، وهو عبارةٌ َعْن ُكّل ُمتََحيٍِّز بنْفِسِه شاِغٍل للمكاِن، أو ُهو القائُِم بِنَْفِسِه القَابُِل للُمتضاّداِت، والعََرُض: ما 

.  45، 42، 35 ال يَتَحيَُّز، وُهو َمْحُموٌل ال َحاِمٌل، والَجْوَهُر َحاِمٌل ال َمْحُموٌل. يُنظر: التقريب لحد المنطق  
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 ِعلّةُ تَْقديِم الفاِعِل على المفعوِل بِه أو تأخيِرِه عنهُ ُوُجوباا -

 )في أُسلوب الَحْصِر( 

اَن المحُصور َرُهَما، فإْن كَ ْو َغيْ أَ اًل، لُّ َما قُِصَد َحْصُرهُ اْستََحقَّ التّأِخيَر فَاِعاًل َكاَن أَْو َمْفعُوكُ 

ْيٌد َعْمًرا(، زَ َما َضَرَب قِيَل: )إنَّ  عُوِل،فإذا قُِصَد الَحْصُر فِي الَمفْ فاَل ِخالَف فِي ُوُجوِب تَأِْخيِرِه، بـ)إنَّما(، 

 لَحْصُر فِي الفَاِعِل، قِيَل: )إنََّما َضَرَب َعْمًرا َزْيٌد(.وإذا قُِصَد ا

 :(193)(، فَِفي تَْقِديِمِه ثالثَةُ َمَذاِهبَ إالّ ـ)ب ورُ صُ حْ ا المَ مّ وأَ 

 َهُب الُجمُهوِر.ًوال. وُهو مذْ ْو مْفعُ أَ اًل األّوُل: الَمْنُع ُمطلَقًا، ولُُزوُم تأِخيِرِه، َسواًء كاَن الَمْحُصوُر فاعِ 

وُهو َمْذَهُب  .رَ خِّ أُ  وْ أَ  َهابِ  نُ رِ تَ قْ المُ  مَ دِّ قُ )إاّل(، َسواًء عَ مَ  ومٌ هُ فْ ى مَ نَ عْ المَ  ألنَّ ثَّاني: الَجواُز ُمطلَقًا؛ وال

 الِكَسائّي. 

عُواًل جاَز الَمْحُصوُر مف إْن كانَ هُ، ووالثَّاِلُث: التَّْفِصيُل، فإْن كاَن الَمْحُصوُر فاِعاًل اْمتَنََع تَقِديمُ 

 ْقِديُمهُ. وُهو مذَهُب أبِي بكِر بِن األْنبَارّي. تَ 

ْندّي ُجمُهوَر النُّحاةِ في لُُزوِم تقِديِم الفاِعِل على المفعُوِل بِِه في أسلُوِب الحْصِر،  وتابََع أبُو علَّي الرُّ

نَحِو: )إنَّما َضَرَب َعْمًرا  في نَحِو: )إنََّما َضَرَب َزْيٌد َعْمًرا(، ولُُزوِم تقِديِم الَمْفعُوِل على الفاِعِل، في

بأّن المعنَى ُهو الّذي يُْلِزُم تقِديَم الفاِعِل أو المفعُوِل بِِه؛ وأّن  وعلََّل ذِلكَ َزْيٌد( َحَسَب الَمْعنَى الُمَراِد، 

َر يَكوُن ُمتناَزًعا فِيِه، قال األُبِّذّي:  َم يَكوُن ثابِتًا ُمحقَّقًا، والُمتأّخِ : )إنََّما َضَرَب َزْيٌد  وقَالَ  »الُمتَقَّدِ ْنِديُّ الرُّ

ُم َعْمًرا(، و)إنَّما َضَرَب َعْمًرا َزْيٌد(، َهَذاِن َمْعنَيَاِن، فيْلَزُم في أَحِدِهَما تَْقِديُم الفاِعِل، وفي اآلَخِر تْقِدي

َحقِّقًا، والَمْفعُوُل ُمتناَزٌع فِيِه، المْفعُوِل حسَب ما تْقُصُد؛ فالَمْعنَى الّذي يُوِجُب تَقديَم الفاِعِل كْونُهُ ثابِتًا ُمتَ 

فإّن  فلَْو قَدَّْمَت المْفعُوَل صاَر ثابِتًا ُمتََحقِّقًا، والفاِعُل ُمتَنَاَزعٌ فيِه، وإَذا قُْلَت: إنَّما َضَرَب َعْمًرا َزْيٌد،

إنَّما يَْخَشى هللاَ ِمْن ِعبَاِدِه ﴿ تعالَى:  المفعُوَل هو الثّابُِت الُمتََحقُِّق، والفَاِعُل ُمتناَزعٌ فِيِه، وعلَى هَذا قَْولُهُ 

[، ولَْو قيَل في الكالِم: إنّما يَْخَشى العُلَماُء ِمْن ِعبَاِدِه هللاَ، الْنعََكَس المْعنَى؛ ألنَّ 28]فاطر:﴾العُلََماءُ 

أْصُل الَخْشيَِة في ُحْكِم الُمتناَزعِ فيِه، الَمْقُصوَد في اآليَِة: أّن هللِ ِعباًدا يَْخَشونَهُ، فَثَبَتَِت الَخْشيَةُ هللِ، وبَقَي 

َم الفاِعُل الْنعََكَس المْعنَى في اآليَةِ   .  (194)«فَلَْو قُّدِ

 

 

                                                           
 . 056-2/604، والمقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية2/595يُنظر: توضيح المقاصد والمسالك (193)

 .175 ، ويُنظر: نتائج الفكر429 )السفر األول( يُنظر: شرح الجزولية لألبذي (194)
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 علّةُ اْنِجَراِر اًلْسِم غيِر الُمْنَصِرِف إذا دخلْت عليهِ  -

ُم أو اإلضافَةُ    اللُف والالَّ

ْسُم غيُر الُمْنَصِرِف، إذا دَخلَْت علْيِه األِلُف اال (195)ألجِلَها اْنَجرَّ اختَلَف النُّحاةُ في الِعلِّة الّتي 

َها:   والاّلُم، أو اإلضافةُ، ولُهْم في َذِلَك ِعّدةُ َمَذاِهَب، أَهمُّ

، وابِن (198)، وأبي البََركاِت األْنبَاريّ (197)، ومْن وافقَه كابِن السّراج(196)َمْذَهُب ِسيبَوْيه :الّولُ 

، أّن الّسبََب في ذِلَك ُهو أّن أألِلَف والاّلَم، واإلضافَةَ يُعاقِباِن التَّْنويَن، (200)، وَصّحَحهُ األُبّذيّ (199)النّاِظمِ 

، فَكذِلَك إذا َدَخلَهُ ما عاقَبَهُ؛ ألنَّ العََرَب قَ  ْد تَْحُكُم فََكَما أّن التَّْنويَن إذا َدَخَل االسَم الُمْعَرَب يَْدُخلُهُ الَجرُّ

هُ. وَعلََّل َذِلَك ِسيبَوْيه بأنَّها أْسَماٌء أُْدِخَل علَْيَها َما يَْدُخُل علَى الُمْنَصِرُف، وأِمنُوا ِلْلُمعاقِِب بُِحْكِم َما عاقَبَ 

، أْي: في حاِل أّن التّْنويَن َمأُموٌن، أْي: غْيُر ُمَراٍد؛ ألْجِل ُمعاقِبِِه، وُهَو األِلُف والاّلُم، (201)التّْنوينَ 

 واإلضافَةُ. 

يَرافّي، وابِن الَوّراِق في أََحِد الَوْجَهْيِن عنَدهُ، وابِن باْبَشاذ، وابِن : َمْذهُب المُ والثّاني ِد، والّسِ بَّرِ

أّن الّسبََب في ذِلَك ُهَو أّن األِلَف ، (202)الَخبَّاِز، وابِن يَِعيش، وأبي البقاِء العُكبَري في أحِد الَوْجَهْيِن عنَدهُ 

يَا فِيِه جانَِب االْسِميِّة، والاّلَم، واإلضافَةَ ِمْن َخواِص األْسماءِ  ، فَإذَا َدَخال على االسِم الّذي ال يَْنَصِرُف قَوَّ

 وأْبعََداهُ ِمْن َشبَِه الِفْعِل. 

ْندّي، أّن الّسبََب في ذِلَك ُهو أْمُن التّنويِن في االْسِم الُمضاِف أو والثاِلثُ  : َمْذَهُب أبي علّي الرُّ

َحْيُث كاَن التّْنويُن ال يَْجتَِمُع َمَع اإلضافَِة، وال َمَع األِلِف والاّلِم، فال يَُكوُن الُمعّرِف باألِلِف والالِم، ِمْن 

ٌم؛ الَخْفُض فِيُهَما ُمْشِعًرا بالصَّْرِف، ولَْو ُخِفَض َما ال يَْنَصِرُف إَذا لَْم يَُكْن ُمضافًا، ولَْم يَُكْن فِيِه أِلٌف والَ 

 . (203)كاَن الَخْفُض ُمصاِحبًا ِللتَّْنوينِ ِلتََوهُِّم أنّهُ ُمْنَصِرٌف، إْذ 

وهَذا ال يَْبعُُد َعْن َمْذَهِب سيبَويه إاّل في تَْفِسيِر أْمِن التّْنويِن في غيِر الُمْنَصِرِف الُمضاِف أو 

 الُمعّرِف باألِلِف والاّلِم.

                                                           
(، ومنهم السيرافي في شرح كتاب سيبويه وعبََّر آخُروَن بــ)اْنَصَرَف( (195) يُنظر: المقاصد الشافية . و74 ، وابن الوراق في علل النحو3/456 بداًل عِن )انََجرَّ

 .5/580 للشاطبي شرح الخالصة الكافية

 .23-1/22 يُنظر: الكتاب (196)

 .2/79 يُنظر: األصول في النحو (197)

 .280 يُنظر: أسرار العربية (198)

 .30يُنظر: شرح األلفية البن الناطم (199)

 .2/258 )السفر الثاني( يُنظر: شرح الجزولية لألبذي (200)

 .23-1/22 يُنظر: الكتاب (201)

، وشرح 74 ، وتوجيه اللمع1/108 ، وشرح المقدمة المحسبة74، وعلل النحو3/456، وشرح كتاب سيبويه3/171تُنظر مصادرهم بالترتيب: المقتضب (202)

 . 521-1/520 اء واإلعراب، واللباب في علل البن167-1/166 المفصل

 . 2/258 )السفر الثاني( يُنظر: شرح الجزولية لألبذي (203)
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ُهو أّن االسَم الّذي ال  ، أّن َسبََب ذِلكَ (205)، وَصّحَحهُ ناظُر الجيِش (204): َمْذهُب ابِن مالكٍ والّرابعُ 

 عَ مَ  ةِ رَ سْ الكَ بِ  رَّ جُ  وْ لَ  هُ ألنّ يَْنَصِرُف إنَّما ُحِذَف ِمْنهُ التَّْنويُن خاّصةً؛ ِلَشبَِهِه بالِفْعِل، وإنَّما لَْم يَُجرُّ بالَكْسَرةِ؛ 

مَ لَ  ،وينِ نْ التَّ  مِ دَ عَ    على الكْسِر؛يَ نِ بُ  ا، أوْ هَ يْ لَ عَ  ةِ رَ سْ الكَ  ةِ اللَ دَ لِ  تْ فَ ذِ حُ  دْ ، وقَ مِ لِّ كَ تَ المُ  اءِ إلى يَ  افٌ ضَ مُ  هُ أنَّ  تُُوّهِ

 يفَ ِض ا أُ إذَ  كَ لِ ذَ ولِ  ؛مِ والالَّ  فِ لِ واألَ  ةِ افَ اإلضَ  نَ مِ  هُ بُ اقِ عَ ا يُ مَ  وْ أَ  وينِ نْ تّ ال عَ  مَ إالَّ  ةً يّ ابِ رَ إعْ  ونُ كُ ال تَ  ةَ رَ سْ الكَ  ألنّ 

  .مِ هُّ وَ التَّ  الِ وَ زَ لِ  ةِ رَ سْ كَ الْ بِ  رَّ جُ  مُ والالَّ  فُ األلِ  هِ يْ لَ عَ  لَ خَ أو دَ 

 )ُسويَِر(نَْحِو الِفعلِ في  اإلدغامِ  مِ دَ عَ  علّةُ  -

 َمْبنِيًّا ِلْلَمفعُوِل ِمْن)سايََر(     

وإْن كانْت  -الَواِو ياًء، ثُمَّ إدغاِمها، في نَحِو)ُسويَِر وبُويَِع( َعلََّل الَخِليُل وَمْن وافقَهُ، َعَدَم قَْلبِ 

َمةٌ ساِكنَةٌ ُمْجتَِمعَةً َمَع اليَا   َمّدةً عاِرَضةً تْ ارَ ا صَ مَ ، وإنّ لٍ صْ أَ وال بِ  ،ةٍ مَ الزِ بِ  تْ سَ يْ لَ  اوَ الوَ  بأنَّ  -ِء، وِهَي ُمتَقَّدِ

َل ألَنَّ األَصْ  (؛تُبُويِعَ ) :نحو (،لَ تُفُِوعِ ) في وكذلكَ  (،لَ وعِ فُ )  بنائِِه ِللَمْفعُوِل علىينَ حِ   الّتي قْبلََهاةِ مَّ لضَّ لِ 

 . (206)زُ مْ َل الهَ ألَنَّ األَصْ  ؛يَقلبُوا َغيُر مهموٍز، لَمْ  (ُرويةٌ َوُرويا): هُ ومثلُ  ،فُ األلِ 

َل( ْنديُّ إلى أنُّهْم إنَّما لَْم يُْدِغُموا في نَحِو)ُسويَِر(؛ ِلئالَّ يَْلتَبَِس )فُوِعَل( بـ)فُعِّ  . (207)وَذهَب أبُو علي الرُّ

ْنِدّي، فقاَل: ه653وَردَّ صالُح بُن ُمحّمٍد الَهْسُكوري )ت نحو  -وَهَذا تَْعِليٌل َصِحبَتْهُ  »( تَْعِليَل الرُّ

 فيِه َغْفلَةٌ؛ وذِلَك أّن العََرَب لَْم تَْعتَدَّ بِهَذا الِقياِس َخْوَف اللَّْبِس؛ ِلَما قَدَّْمُت ِمْن أّن اليَاَء والَواوَ  -َرِحَمهُ هللاُ 

 . (208)«)ُرويَا(: ُريَّا، فَيُْدِغُمونَ أُْختاِن، يَُدلُّ علَى ذِلَك أنَُّهْم يَقُولُوَن في 

اِن، بقَوِلِهْم في والَواَو أُْخت اليَاءَ  ي أنّ وَردُّ صاِلحِ بِن ُمحّمٍد هذا غيُر ُمسلٍَّم بِِه؛ ألّن َما اْستَدلَّ بِه فِ 

 وأّما نَْحوُ   )ُرْؤيَا(،صلُ ِز، واأل الهمْ فَُهو ِمّما َحَصَل فيِه اإلدغاُم بَْعَد تَخفيفِ )ُرويَا(: ُريَّا، فَيُْدِغُموَن، 

ْندّي، ُهَو وْجهٌ آ )ُسويَِر(؛ فال إْدغاَم فيِه، َغاِم في يِر َعدِم اإلدْ ي تَْفسِ خُر فوَما علََّل بِِه أبُو علي الرُّ

 نحو)ُسويَِر(، وقَْد َِسبِقَهُ إليِه آَخُروَن كأبِي علي الفارسّي والزمْخَشرّي:

لَ  ونَ كُ  يَ وأالّ  » ويه:قاَل الفارسيُّ في شْرِحِه لقوِل ِسيب َل وتُفُعِّ  وْ لَ »: (209)«فُوِعَل وتُفُوِعَل بمنزلة فُعِّ

لَ ـ)ب (تُفُوِعلَ )سَ بَ تَ اللْ  (،تُُسيِّرَ ): لتَ قُ فَ  (،تُُسويِرَ )تَ مْ غَ دْ أَ  لَ  (،ُسويِرَ :)نحو (،ْوِعلَ فُ )سُ يُلبِ  ا كانَ مَ كَ  (،تُفُعِّ  ،تُفُعِّ

  .(210)«تَ مْ غَ دْ أَ  وْ لَ 

                                                           
 . 1/41 يُنظر: شرح التسهيل (204)

 . 1/247 يُنظر: تمهيد القواعد (205)

 . 6/277 ، والتذييل والتكميل5/473، وشرح الفصل البن يعيش3/263 ، واألصول في النحو173-1/172 ، والمقتضب4/368 الكتاب يُنظر: (206)

 .2/624 )الجزء الرابع( لصالح بن محمد شرح كتاب سيبويهيُنظر:  (207)

 نفسه.  المصدر (208)

 . 4/368 الكتاب (209)
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 (،يُّومٍ وقَ  ،يّامٍ وقَ  ،يّارٍ ودَ  ،يِّتٍ ومَ  ،يِّدٍ سَ ) :وحْ نَ  ،ةِ يَ نِ األبْ  ِض عْ ي بَ اًء فِ يَ  اوِ الوَ  بِ لْ قَ في  وقَاَل الزمْخَشريُّ 

لَ )و (لَ فُعِّ )بـ طَ لِ تَ خْ  يَ الَّ ئَ لِ  (؛عَ ويِ بُ وتُ  ،رَ ويِ سُ وتُ  ،عَ ويِ وبُ  ،رَ ويِ سُ )يفِ  كَ لِ ذَ  لْ عَ يُفْ  مْ ، ولَ اءً يَ  اوُ ا الوَ هَ يْ فِ  تْ بَ لِ قُ   (تُفُعِّ

(211). 

 

ْندّي وتأويالتِه النّحويّة:  ثانياا: من اعتراضاِت أبي علّي الرُّ

)الفِ ح في اْعتَِراُضهُ على أبي ُموَسى الُجُزولي في تفِسيِرِه لكالِم الّزجاجيّ  -أ  عل(:ّدِ

ي ُهَو أَحُد الَكِلِم الِفْعُل: يَقَُع علَى الَمْعنَى الّصاِدِر َعِن الفاِعِل، ويَقَُع علَى اللَّْفِظ الّذِ »قاَل الُجُزولّي: 

 . (212)«الثَّالِث، والِفْعُل الّذي الَمْصَدُر اْسُمهُ َغيُر الَّذي اشتُقَّ ِمْنهُ 

والِفْعُل الّذي الَمْصَدُر اسُمهُ غْيُر الّذي اُْشتُقَّ »وفي َشْرحِ الّشلَوبيِن ِلقَوِل أبي ُموَسى الَجُزولّي:  

إاّل أّن  (214) القاِسِم ]الّزّجاجّي[لَْم يُِرْد بقوِلِه: )وُهَو اسُم الِفْعِل( يُريُد بَِذِلَك أّن أبا »:(213)، قالَ «ِمْنهُ 

ى في الَمْصَدَر اْسُم الَمْعنَى الّذي َصَدَر َعِن الفاعِل، ولَْم يُِرْد أّن الَمْصَدَر اْسٌم ِللَكِلَمِة الّتي تَُدلُّ علَى َمْعنَ

و لْيَس َماضيًا؛ ألّن الَمْصَدَر لَْيَس اْسًما لََها، إنّما ُهَو اْسٌم ِلْلَمْعنَى نَْفِسها، ويُْفَهُم ِمْن لَْفِظَها أنّهُ َماٍض أ

الّصاِدِر َعِن الفَاِعِل، وَغَرُضهُ بِذِلَك أْن يَْشَرَح بِِه كالَم أبي القَاِسِم َشْرًحا َصحيَح الَمْعنَى رافِعًا 

َشْرًحا فاِسَد الَمْعنَى، وَذِلَك أنُّهْم قالُوا: إّن قوَل أبي لالعتِراِض، إِذ الُمْعتَِرُضوَن علْيِه شاِرُحوَن لكالِمِه 

القاِسِم في الَمْصَدِر إنّهُ)اْسُم الِفْعِل، والِفعُل ُمشتَقٌّ ِمْنهُ( ُمتناقٌِض ِمْن حْيُث كاَن اسُم الّشْيِء بَْعَدهُ في 

تْبَِة، أاَل تََرى أّن الُمَسمَّى يُوَجُد وليَس لَهُ اْسٌم، ثُمَّ  ى بَْعَد َذِلَك، فإذَا قاَل: إّن الَمْصَدَر اْسٌم ِلْلِفعِل،  الرُّ يَُسمَّ

تَقٌّ ِمَن فقَْد قاَل: إنّهُ بَْعَد الِفْعِل ِمْن َحْيُث كاَن اْسُم الّشْيِء بَْعَدهُ، وَهذا يُناقُِض قَْولَهُ بَْعُد: إّن الِفْعَل ُمشْ 

 . «الَمْصَدرِ 

ُحوا بِِه كالَم أبي القاسِم شْرٌح فاِسُد الَمْعنَى؛ ألّن الَمْصَدَر لْيَس ثُّم بيَّن أّن هذا الّشْرَح الّذي َشرَ 

أّن اْسًما ِلْلكِلَمِة الّتي تَُدلُّ علَى َمْعنَى في نَْفِسَها، ويُْفَهُم ِمْن لَْفِظَها أنّهُ ماٍض أو لْيَس ماِضيًا، أالَ تََرى 

ْسًما لـ)قَعََد(، وال )الُخُروُج( اْسًما ِلـ)َخَرَج(، وأّن هذا فاِسُد )الِقيَاَم( لْيَس اْسًما لـ)قَاَم(، وال)القُعُوُد( ا

[ قَوَل أبي  الَمْعنَى مع ما فيِه ِمَن التّناقُِض الّذي َذكُروهُ، وَهذا الّشْرُح الّذي َشَرَح بِِه الُمَؤلُِّف]الُجُزوليُّ

 .(215)القاِسِم شْرٌح َصحيُح الَمْعنَى رافٌِع لالْعتَِراِض 

                                                                                                                                                                                  
 . 5/60 التعليقة على كتاب سيبويه (210)

 . 5/470 ، وشرح المفصل البن يعيش532 يُنظر: المفصل (211)

 . 6 المقدمة الجزولية (212)

 .1/248 شرح المقدمة الجزولية الكبير( 213)

 .«، والِفْعُل ُمشتَقٌّ ِمْنهُ والَحَدُث: الَمْصَدُر، وُهو اْسُم الِفْعلِ ». قال: 1الجمل في النحو للزجاجي (214)

 .1/249 يُنظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير (215)



Yemen Uni . J. N. (7) July 2021                                                                   ( يوليو 7مجلة جامعة اليمن العدد )م2021  

                                                                                         

ISSN: 2710-3390 

118 

 

كِر، ثُّم أتْ   ْندّي لَشْرحِ الُجُزوِلّي لكالِم الّزجاجّي اآلنِِف الذِّ بََع َذِلَك بذْكِر اْعتَِراِض أبي علّي الرُّ

، فقاَل: لْيَس بَِشْيٍء؛ ألّن أبَا القاِسِم  » فقَاَل: ْنديُّ وقَِد اْعتََرَضهُ بَْعُض أْصحابِنا، وُهَو األْستاذُ أبُو علّي الرُّ

َرهُ في َمْوِض  عٍ ال يُمِكُن أْن يَُكوَن الِفْعُل فِيِه اْسًما ِلْلَمْعنَى الّصاِدِر َعِن الفاِعِل، وُهَو قولُهُ في)باِب قَْد َكرَّ

ي الِفْعِل إلى الَمصْ  [ تَعَّدِ َدِر؛ ألنّهُ ما تَتْعَّدى إلْيِه األْفعَاُل الُمتَعَِديَةُ وغيُر الُمتَعَِديَِة(: واْعلَْم أّن أْقَوى]تَعَّدٍ

ْشتَقٌّ ِمْنهُ. قاَل: فقَْولُهُ: )ألنّهُ اْسُمه( ُمضاٌف إلى َضميِر الِفْعِل الّذي تقَّدَم ِذْكُرهُ، والِفعُل الّذي اْسُمهُ، ومُ 

 تَقَدََّم ِذْكُرهُ لْيَس الَمْعنَى الّصاِدَر َعِن الفاِعِل، إنَّما ُهَو اللْفُظ الّذي ُهو أَحُد الَكِلِم الثالِث الُمتَعَدَّى

 .  (216)«ِمْنهُ 

ْندّي بأنّهُ اْعتِراٌض غْيُر الِزٍم، فقاَل:  وَهَذا الّذي قالَهُ  »وقَْد َردَّ الّشلوبيُن اْعتِراَض أبي علّي الرُّ

 َهذا األْستاذُ ظاِهٌر، لَِكْن لْيَس باِلزٍم؛ ألنّهُ يُْمِكُن أْن يَُكوَن الكالُم علَى َحْذِف ُمضاٍف، ويَُكوُن مْعناهُ: ألَنّهُ 

اْسُم َحَدثِِه، أْي: اْسُم الَحَدِث الّذي يَُدلُّ َعلَْيِه، ثُّم َحَذَف الُمضاَف، وأقاَم الُمضاَف إلْيِه  اسُم مْعناهُ أوْ 

وإْن كاَن عائًِدا على الِفْعِل الّذي ُهَو أَحُد الَكِلِم الثالِث -ُمقاَمهُ، أْو يَكوُن الّضميُر في قَْوِلِه:)ألنّهُ اسُمهُ(

اُد بِِه َما يَعُوُد علْيِه، ولكن المْعنَى الّصادُر عِن الفَاِعِل، ويَُكوُن َذِلَك َكَما َحَكوا ِمْن ال يُرَ  -الُمتَعَدَّى ِمْنهُ 

أْظَهُر،  -لَعَْمِري-قَْوِلِهْم: ِعْنِدي ِدْرَهٌم ونِْصفُهُ، فإذا تَقَّرَر  َهذا لَْم تَُكْن تَْخِطئَتُهُ إيّاهُ الِزَمةٌ، لكِن الّذي قالَ 

يُر في َهذا الَمْوِضعِ الّذي فّسَرهُ هذا الُمَؤلُِّف علَى هذا الَمْعنَى الّذي قالَهُ األستاذُ أبُو علّي، ويَكوُن التّْفسِ 

أْي: أْن يَكوَن قولُهُ: )وُهَو اْسُم الِفعِل(، أْي: االْسُم الّذي أُِخذَ ِمْنهُ الِفْعُل، َكما تَقُوُل: َهذا تُراُب َهذا اإلناِء، 

 ِمْنهُ َهذا اإلناُء، إاّل أّن َهذا التَّْفِسيَر أْيًضا فيِه أّن قَْولَهُ بْعُد: )والِفْعُل ُمْشتَقٌّ ِمْنهُ( يُغنِي التُّراُب الّذي أُِخذَ 

يَراِن َعْنهُ؛ ألنّهُ في َمْعناهُ إاّل أّن أبَا القاِسِم يُْمِكُن رأى التّْوكيَد، أْعني: بالمْعنَى، فكّرَرهُ، فال يَْبعُُد، والتّْفس

 .(217) «ُمتقاِربانِ  بَْعدُ 

 

 أبي القاِسم الزجاجي في ُجمِلِه:  لكالمِ  هُ تأويلُ  -ب
ّجاجي، وال َشكَّ أّن لَهُ  ْنِدّي من ُشّراحِ الُجمل في النَّحِو ألبي القاسم الزَّ  -في شرِحهِ –أبُو علّي الرُّ

فُقداِن َشْرِحِه لَْم نستِطْع  تأويالٍت وتفسيَراٍت خاّصٍة لكالِم أبي القاِسِم الّزجاجّي في ُجمِلِه، ولكْن بسبَبِ 

معِرفةَ تلك التأويالِت واالجتِهاداِت، وِمّما وقَْفنا عليِه تأويلَهُ لكالِم الزجاجّي عْن تحريِك األْفعَاِل بالكْسِر 

في ذِلَك ، إْذ ذَكَر أبُو بْكٍر الخفّاُف (218)«أَْو ِلْلَوْصِل بَْعَد الَوْقِف في القََوافِي»بسبَِب التِقاِء الساِكنيِن، 

                                                           
 المصدر نفسه. (216)

  المصدر نفسه. (217)

 .264 الجمل في النحو (218)
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ْندي إّن الَخفّاُف: فقال  -أْي: في شْرحِه لجمل الّزّجاجي)المْفقُود( -تأويليِن، أحُدهما: تأويُل أبي علي الرُّ

 :(219)ينِ يَْحتَِمُل أَْمرَ  «أَْو ِلْلَوْصِل بَْعَد الَوْقِف في القََوافِي»  اجي:جّ الزّ  مِ اسِ ي القَ بِ أَ  لَ وْ قَ 

 ، فيقُوُل: افِيَ  ال يُْطِلُق القَوَ أَحُدُهما: أّن ِمَن العََرِب َمنْ 

قِفَا نَْبِك ِمْن ِذْكَرى َحبيب  وَمْنِزلْ 
(220) 

 : هِ لِ وْ قَ ِم. وكَ الاّل  ونِ كُ سِ بِ 

ياُر َغِشيتُها بُِسحَ   (221)امْ ِلَمِن الّدِ

 وبِاْلفَتْحِ كقَوِلِه: 

 (222)ابَااِذَل والِعتَ أَقِّلِ اللَّْوَم عَ 

، كذِلَك فِيمَ على رأيِ َمْن أْنَشَدهُ باألِلِف، و ّمِ ُك َما قْبلََها بالضَّ ا كاَن َمْضُموًما يُثْبُِت الَواَو، ويَُحّرِ

لَهُ بِِه فَيَُكوُن تَحِريُك الحَ  ُل َحْرَف الِعلَِّة بالَحْرِف الّساِكِن، فإنّهُ َوصَّ ِل الّذي قَْبَل َحْرِف الِعلِّة يَُوّصِ ْرِف األَوَّ

ْنِديّ هذا ُكوِن، في لُغَِة َمْن ال يُْطِلُق. بَْعَد أْن كاَن َموقُوفًا علَى السُّ   . (223)تأويُل األْستاِذ أبِي علّي الرُّ

ِلِه بَِحْرِف ِعلٍّة ْقِف، ثُّم َوصْ  ِلْلوَ آلِخرَ اويَْحتَِمُل أْن يُريَد بالَوْقِف الَوْقَف الَمْعُهوَد، نَحُو تَْشِديِدِهْم 

 َساِكٍن بَْعَد التّْشِديِد، وذِلَك قولُُهْم:

اِزل  َوْجناَء أْو َعْيَهلِّ بِب
(224) 

 ومثلُهُ قْولُهُ:

 (225)ِمثَْل الَحريِق َوافََق القََصبَّا

 ألنّهُ بِتْشِديِد اآلِخِر يُريُد الَوْقَف علَْيِه؛ ألّن ذِلَك التّْشِديَد ال يَُكوُن إالّ في الَوْقِف، ثُمَّ وَصلَهُ باألِلفِ 

كَ  الَحْرَف الُمَشدََّد الذي نََوى الَوْقَف علْيِه بالفَتَْحِة أو بالَكْسَرةِ، فَُهو  أو بالياِء على نَْحِو ما تقَّدَم، فََحرَّ

                                                           
   .355-2/354 )السفر الثالث( كتاب الجملالمنتخب األكمل علي  يُنظر: (219)

 ، وعجزه: بِِسْقِط اللَِّوى بْيَن الدَُّخوِل فََحْوَمْل. والرواية في الديوان بكسر الالِم.21 نهصْدُر بَْيٍت المرئ القيس بن ُحجر الكندي في ديوا (220)

 . والرواية في الديوان بكسر الميِم. فَعََمايَتَيِن فََهْضِب ِذي أْقَدامْ ، وعجزه: 151صْدُر بيٍت المرئ القيس بن ُحجر الِكْندي في ديوانه (221)

 ، وعجزه: وقُوِلي إْن أَصْبُت لَقَْد أصابَا. 813 ة في ديوانهصدر بيت لجرير بن عطيّ  (222)

   .2/355 )السفر الثالث( كتاب الجملالمنتخب األكمل علي  يُنظر: (223)

ولرجل من بني أسد في ، 1/367 ، وإيضاح شواهد اإليضاح2/376 شرح أبيات سيبويه البن السيرافيرجٌز لمنظور بن مرثد الفقعسي األسدي، في  (224)

  .42-5/41 ، وشرحه للسيرافي4/170 كتابال

، 169 ويُْعَزى لرؤبة بن العجاج في ملحق ديوانه، 1/365 ، وإيضاح شواهد اإليضاح264 ، في شرح شواهد اإليضاح البن بريربيعة بن صبحرجٌز ل (225)

 . ابَّ كأنّهُ السَّيُل إذا اْسلحَ وقبله: 
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نّهُ أْيًضا تَحريٌك ِلْلَوْصِل، أْي: ِلَوْصِل الَحْرِف باليَاِء أْو باألِلِف بَْعَد الَوْقِف، أْي: ِمْن بَْعِد نِيَِّة الَوْقِف؛ أل

 رحَمهُ هللا.  (226)ِه، وهذا تأويُل األستاِذ أبي الَحَسِن بِن َخُروفٍ لَّما َشدََّدهُ فَقَْد نََوى الَوْقَف علَيْ 

ّجاجّي َصاِلٌح ِلكال التأْ »  ثُّم قاَل الَخفّاُف: ْيِن في ِكال الحالَ  ِن؛ ألنّ ويلَيْ ولْفُظ أبي القاِسِم الزَّ

 . «تَحريُك الَوْصِل بَْعَد الَوْقِف في القََوافي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 1062-2/1061 يُنظر: شرح جمل الزجاجي له (226)
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 قائمة المصادر والمراجع

             .م1985، 1جّدة، ط ،د. محمد إبراهيم البنا، دار البيان العربي :بو القاسم السهيلي ومذهبه النحويأ .1

اإلحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين بن الخطيب، أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن  .2

 الجزائر، د.ت. ،، مراجعة وتقديم وتعليق: بوزياني الدراجي، دار األمل للدراساته(776سعيد)ت

، تح: رجب ه(745)ت ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان األندلسي، محمد بن يوسف .3

 م. 1998، 1القاهرة، ط ،عثمان محمد، مكتبة الخانجي

، تح: محمد بهجة البيطار ه(577)ت أسرار العربية: أبو البركات األنباري، عبد الرحمن بن محمد .4

 م.2004 ،2دمشق، ط ،وأخيِه، دار البشائر

، تح: عبد ه(743إشارة التعيين في تراجم النُّحاةِ واللُّغَِويِّيَن: عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني)ت .5

 م.1986، 1الرياض، ط، المجيد دياب، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

، تح: د. عبد الحسين ه(316األصول في النحو: ابن السراج، محمد بن سهل)ت .6

 م.1999، 4بيروت، ط ،م(، مؤسسة الرسالة1998ي)تالفتل

فَِدي، صالح الدين خليل بن عبد هللا)ت .7 ، تح: ه(764أعيان العصر وأعوان النصر: ابن أيبك الصَّ

 م.1998، 1دمشق، ط ،بيروت، دار الفكر ،د. علي أبو زيد وزمالئه، دار الفكر المعاصر

واة على أنباه النحاة: جمال الدين القُ  .8 ، المكتبة ه(646فطي، أبو الحسن علي بن يوسف )تإنباه الرُّ

 ه.1424، 1بيروت، ط ،العنصرية

، تح: ه(562األنساب: السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المروزي)ت .9

حيدر آباد،  ،عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، وزمالئه، مجلس دائرة المعارف العثمانية

 م.1962، 1ط

د )تإيض .10 ، ه(1399اح المكنون في الذيل على كشف الظنون: ابن مير البْغدادي، إِْسَماِعيل بن ُمَحمَّ

 عنى بتصحيحه وطبعه: محمد شرف الدين، وزميله، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
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، تح: د. محمد بن حمود ه(6إيضاح شواهد اإليضاح: أبو علي القيسي، الحسن بن عبد هللا)ت ق  .11

 م.1987، 1بيروت، ط ،، دار الغرب اإلسالميالدعجاني

َعْينِي اإلشبيلي)ت .12 ، تح: ه(666برنامج شيوخ الرعيني: أبُو الحسن علي بن ُمحّمد بن علي الرُّ

 م.1962دمشق،  ،إبراهيم شيُّوخ، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي

بن أبي  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن .13

 ،بيروت، طبعة مصورة ،، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصريةه(911بكر)ت

 م. 1998

البُْلغَةُ في تََراجم أَئِّمة النَّْحو واللُّغَة: الفيروزأبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب)ت  .14

 م.2000، 1دمشق، ط ،، دار سعد الدينه(817

ندلس والمغرب: ابن ِعذاري الَمّراُكِشّي، أبو عبد هللا محمد بن البيان المغرب في أخبار األ .15

، 1تونس، ط ،، تح: د. بشار عواد معروف وابنه، دار الغرب اإلسالميه(695محمد)ت نحو

 م. 2013

تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن  .16

 م. 2003، 1بيروت، ط ،بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، تح: د. ه(748)ت قاْيماز

 ،التاريخ األندلسي من الفتح اإلسالمي حتى سقوط غرناطة: د. عبد الرحمن علي الحجي، دار القلم .17

 م.1983، 2بيروت، دمشق، ط

علي بن عبد تاريخ قضاة األندلس)المرقبة العُليا فيمن يستحقُّ القضاء والفُتيا(: النُّباهي، أبو الحسن  .18

 م.  1980بيروت،  ،، دار اآلفاق الجديدةه(792)ت بعد هللا بن الحسن المالَقي

، دار الكتب ه(748تذِكَرةُ الُحفّاظ: الذَّهبِّي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز)ت .19

 م.1998، 1بيروت، ط ،العلمية

، تح: د. حسن ه(745حمد بن يوسف)تالتذييل والتكميل في شرح التسهيل: أبو حيان األندلسي، م .20

 الرياض.   ،كنوز إشبيليا (12-6دمشق، )ج ،( دار القلم5-1هنداوي، )ج
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، تح: د. ه(377التعليقة على كتاب سيبويه: أبو علي الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار)ت .21

 م. 1996 -1990القاهرة،  ،عوض القوزي، مطبعة األمانة

، تح: عبد ه(658األبار، محمد بن عبد هللا بن أبي بكر القضاعي)تالتكملة لكتاب الصلة: ابن  .22

 م.1995بيروت،  ،السالم الهراس، دار الفكر

تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: ناظر الجيش، محب الدين محمد بن يوسف بن  .23

 م. 2007، 1القاهرة، ط ،، تح: د. علي محمد فاخر وزمالئه، دار السالمه(778احمد)ت

 ،، تح: د. فايز زكي محمد دياب، دار السالمه(639لمع: ابن الخباز، أحمد بن الحسين)تتوجيه ال .24

 م. 2007، 2القاهرة، ط

، ه(1025جذوة االقتباس في ذكر من حل من األعالم مدينة فاس: أحمد بن القاضي المكناسي)ت .25

 م. 1973الرباط،  ،دار المنصور

، تح: د.علي توفيق ه(337ن بن إسحاق)تالجمل في النحو: الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحم .26

 م.1984، 1بيروت، ط ،الحمد، مؤسسة الرسالة

الحضارة اإلسالميّة في المغرب واألندلس)عصر المرابطين والموحدين(: د. حسن علي حسن،  .27

 .  1980، 1القاهرة، ط ،مكتبة الخانجي

 م.1990القاهرة،  ،جي، مكتبة الخانه(1406دولة اإلسالم في األندلس: محمد عبد هللا عنان)ت  .28

، 2بيروت، ط ،ديوان امرئ القيس، اعتنى به وشرحه: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة .29

 م. 2004

ه(، تح: د. نعمان محمد أمين طه، 245ديوان جرير بن عطيّة، شرح: أبو جعفر محمد بن حبيب)ت .30

 القاهرة، د. ت. ،دار المعارف
رب(، ترتيب وتصحيح: وليم بن الورد البروسي، دار ديوان رؤبة بن العَّجاج)مجموع أشعار الع .31

 م.1979، 1بيروت، ط ،اآلفاق الجديدة
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الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة: ابن عبد الملك الَمّراُكِشّي، أبو عبد هللا محمد بن محمد بن  .32

 تونس، ،، تح: د. إحسان عباس، وزميليه، دار الغرب اإلسالميه(703عبد الملك األنصاري)ت

 م.2012، 1ط

روض القرطاس )األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة  .33

 م.1972الرباط،  ،، دار المنصوره(726فاس(: ابن أبي زرع، علي بن عبد هللا الفاسي)ت

الروض المعطار في أخبار األقطار: أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عبد المنعم الِحميرّي  .34

 م.1980، 2بيروت، ط ،، تح: إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة(ه900)ت

، مجموعة من المحققين ه(748سير أعالم النبالء: الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز)ت .35

 م.1985، 3بيروت، ط ،بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة

، تح: د. محمد علي ه(385أبي سعيد)ت شرح أبيات سيبويه: ابن السيرافي، أبُو محمد يوسف بن .36

 م.  2010، 1دمشق، ط ،سلطاني، دار العصماء

تح: محمد باسل ه( 686شرح األلفيّة: ابن الناظم، أبو عبدهللا بدر الدين محمد بن محمد بن مالك)ت .37

 م. 2000، 1بيروت، ط ،عيون السود، دار الكتب العلمية

، تح: محمد عبد القادر عطا، وطارق فتحي ه(672شرح التسهيل: ابن مالك، محمد بن عبدهللا)ت .38

 م.2001، 1بيروت، ط ،السيِّد، دار الكتب العلمية

، تقديم: د.إميل بديع يعقوب، دار ه(643شرح المفصل: ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي)ت .39

 م.2001، 1بيروت، ط ،الكتب العلمية

، تح: د. ه(645بن محمد بن عمر)تشرح المقدمة الجُزوليّة الكبير: أبو علي الشلوبين، عمر  .40

 م.1994، 2بيروت، ط ،تركي بن سهو بن نزال العتيبي، مؤسسة الرسالة

، تح: خالد عبد الكريم، المطبعة ه(469شرح المقدمة المحسبة: ابن بابشاذ،، طاهر بن أحمد)ت .41

 م.  1977، 1الكويت، ط ،العصرية

، تح: د. سلوى ه(609بن محمد)تشرح جمل الزجاجي: ابن خروف اإلشبيلي، أبو الحسن علي  .42

 ه.1419، 1مكة المكرمة، ط ،محمد عمر عرب، مركز البحوث العلمية
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ي، عبد هللا بن بري بن عبد الجبار)ت .43 ، تح: عبيد مصطفى ه(581شرح شواهد اإليضاح: ابن بَّرِ

 م.1985القاهرة،  ،درويش، مطبوعات مجمع اللغة العربية

، تح: خالد بن ه(653لح بن ُمحّمد الَهْسُكوري)ت نحوشرح كتاب سيبويه )الجزء الرابع(: صا .44

 م. 2003 -2002جامعة أّم القُرى،  ،محمد التويجري، أطروحة دكتوراه، كلية اللغة العربية

ه(، تح: أحمد 368شرح كتاب سيبويه: السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد هللا بن المرزبان)ت .45

 م.   2008، 1بيروت، ط ،ةحسن مهدلي، وعلي سيد علي، دار الكتب العلمي

لة البن بشكوال(، تح: ه(708ِصلة الصلة: أبُو جعفر بن الزبير الغرناطي)ت .46 ، ُطبع مع كتاب)الّصِ

 م.2008، 1القاهرة، ط ،شريف أبو العال العدوي، مكتبة الثقافة الدينية

ي طبقات النحاة واللغويين: ابن قاضي ُشْهبَة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسد .47

 ، تاريخ، تيمور. 2146، مخطوط رقم ه(851الدمشقي)ت

، ه(744طبقاُت علماء الحديث: ابن عبد الهادي الدمشقي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد الصالحي)ت .48

 م. 1996، 2بيروت، ط، تح: أكرم البوشي، وإبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة

، تح: د. محمود جاسم ه(381بن العباس)تِعلَل النحو: ابن الوراق، أبو الحسن محمد بن عبد هللا  .49

 م.1999، 1الرياض، ط ،محمد الدرويش، مكتبة الرشد

غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد  .50

، ه1351م. مصورة الطبعة األولى، 1982بيروت،  ،، دار الكتب العلميةه(833الدمشقّي)ت

       بعناية: ج. برجستراسر.

، تح: ه(1382فهرس الفهارس واألثبات: الكتاني، محمد َعْبد الَحّي بن عبد الكبير اإلدريسي)ت .51

 م.1982، 2بيروت، ط ،إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي

بيروت، منار للنشر -، مؤسسة علوم القرآنه(1419قادة فتح األندلس: محمود شيت خطاب)ت .52

 م.2003، 1دمشق، ط، والتوزيع

 م. 2011، 1القاهرة، ط ،دلس من الفتح إلى السقوط: د. راغب السرجاني، مؤسسة اقرأقصة األن .53
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، تح: عمر ه(630الكامل في التاريخ: ابن األثير، علي بن أبي الكرم محمد الشيباني الجزري)ت .54

 م.1997، 1بيروت، ط ،عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي

، تح: عبد السالم هارون، عالم الكتب، ه(180الكتاب: سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان)ت .55

 بيروت، د.ت.
، تح: غازي ه(616اللُّباب في ِعلَل البناء واإلعراب: أبو البقاء العُْكبَري، عبدهللا بن الحسين)ت .56

، 2دمشق، ط ،بيروت، ودار الفكر ،مختار طليمات، د. عبد اإلله نبهان، دار الفكر المعاصر

 م.        2001

، ه(654تواريخ األعيان:  سبط ابن الجوزي، أبو المظفر يوسف بن قِْزُؤوغلي)ت مرآة الزمان في .57

 م. 2013، 1دمشق، ط ،تح: محمد بركات وكامل محمد الخراط، وآخريَن، دار الرسالة العالمية

، ه(748المستملح من كتاب التكملة: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز )ت .58

 م.  2008، 1تونس، ط ،معروف، دار الغرب اإلسالمي تح: بشار عّواد

، وأتَّمه: ه(636مطلع األنوار ونزهة البصائر واألبصار)أدباء مالقة(: أبو عبد هللا بن عسكر)ت .59

، تقديم وتخريج وتعليق: د.عبد هللا المرابط الترغي، دار الغرب ه(639أبو بكر بن خميس)ت بعد

 م.1999، 1، طالرباط -بيروت، دار األمان ،اإلسالمي

، وأتَّمه: ه(636مطلع األنوار ونزهة البصائر واألبصار)علماء مالقة(: أبو عبد هللا بن عسكر)ت .60

، تقديم وتخريج وتعليق: د.عبد هللا المرابط الترغي، دار الغرب ه(639أبو بكر بن خميس)ت بعد

 م.1999، 1الرباط، ط -بيروت، دار األمان ،اإلسالمي

المغرب: المراكشي، محيي الدين عبد الواحد بن علي  المعجب في تلخيص أخبار .61

، 1صيدا، بيروت، ط ،، تح: د. صالح الدين الهواري، المكتبة العصريةه(647التميمي)ت

 م.2006

معجم األدباء: )إرشاد األريب إلى معرفة األديب(: الحموي، أبو عبدهللا ياقوت بن عبدهللا  .62

 م.1991، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طه(626)ت
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 ،، دار صادره(626معجم البلدان: ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا )ت .63

 م. 1995، 2بيروت، ط

، مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث ه(1408معجم المؤلفين: عمر بن رضا كحالة الدمشقي)ت .64

 بيروت.  ،العربي
، ه(685و الحسن على بن موسى األندلسي)تالُمْغِرب في حلى المغرب: ابن سعيد المغربي، أب .65

 م. 1955، 3القاهرة، ط ،تح: د. شوقي ضيف، دار المعارف

به: د. ه(538المفصل في صنعة اإلعراب: الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر)ت .66 ، قدَّم له وبوَّ

 م.1993، 1بيروت، ط ،علي بو ملحم، دار ومكتبة الهالل

، ه(790الكافية: الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى)تالمقاصد الشافية في شرح الخالصة  .67

، 1جامعة أُّم القرى، ط ،تح: مجموعة من الدكاترة، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي

 م.2007

م(، المجلس 1984، تح: د.عبد الخالق عضيمة)ته(285المقتضب: المبرد، محمد بن يزيد)ت .68

 م. 1994رة، القاه ،األعلى للشؤون اإلسالمية

، تح: د. شعبان ه(606المقدمة الُجُزولية في النحو: الُجُزولي، أبو موسى عيسى بن عبد العزيز)ت .69

 م.    1988، 1القاهرة، ط ،عبد الوهاب محمد، مطبعة أم القرى

المنتخب األكمل على كتاب الُجَمل: أبُو بكٍر الخفاُف، محمد بن أحمد بن عبد هللا األنصاري،  .70

لث(، دراسة وتحقيق: أحمد بويا ولد الشيخ محمد، أطروحة دكتوراه، كلية اللغة )السفر الثا

 م.  1991ه/1412العربية، جامعة أم القرى، 

-، دار الكتب العلميةه(581نتائج الفكر في النحو: السُّهْيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا)ت .71

 م.1992، 1بيروت، ط

المقري التلمساني، شهاب الدين أحمد بن  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: .72

 بيروت.  ،، تح: إحسان عباس، دار صادره(1041محمد)ت
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، ه(1399هدية العارفين أَسَماء المؤلفين وآثار المصنفين: ابن مير البْغدادي، إِْسَماِعيل بن ُمَحمَّد)ت .73

 م. 1951بإستنبول، بيروت، ُمصورة وكالة المعارف العثمانية  ،َدار إْحيَاء التراث اْلعََربِيّ 

، تح: أحمد ه(764الوافي بالوفيات: ابن أيبك الصفدي، صالح الدين خليل بن عبد هللا)ت .74

 م.2000بيروت، ،األرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء التراث

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم  .75

 بيروت. ،، تح: إحسان عباس، دار صادره(681بن أبي بكر)ت

 

 

 (.2حياته وأثره النحوي ) -يتبع في العدد القادم.ــــــ أبو علي الرندي

 

 

 

 


