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 ابن األنباري سريتو الذاتية وآاثره النوعية
 

  عبد احلكيم دمحم ابدي د.                                                      
  مصراتة جامعة -كلية اآلداب                                                        

 مقدمة:

والصبلة والسبلـ على أشرؼ اؼبرسلُت وإماـ اؼبهتدين وخامت  ،اغبمد هلل رب العاؼبُت
 أما بعد أصبعُتوعلى آلو وصحبو  ،سّيدان دمحم الصادؽ األمُت ،النبيُت

والبحَث عن تفاصيل حياهتم  ،السابقُت والنظّر يف ِسََتىمفإّف االّطبلع على جهود 
ظة والعربة والتدبّر، وُتشعران من األمور اعبليلة اليت تربط حاضران دباضينا، وسبّدان بزاد العِ  يُػَعد  

الًتاث اجمليد الذي خّلفوه لنا، وتدفعنا للسَْت على هنجهم، التعامل مع دبدى تقصَتان وتفريطنا يف 
 لكهم العلمّي القومي.سْ واتّباع مَ 

؛ ألين وجدُت أّف (1)ابن األنباري( - شخصية اإلماـ )األنباري دراسةَ  آثرتُ ىذا وقد 
انلوا حّظهم من اإلشادة واالىتماـ  وف اإلسبلمية السابقةصباعًة من علماء العربية اؼبربّزين يف القر 

 ،صاحب الكافية والشافيةو  ،بتصانيفهم شرحًا وتعليقًا وربشيًة، كصاحب الكشاؼ واؼبفصَّل
    ... أما  وصاحب الشذور واؼبغٍت ،وصاحب البحر واالرتشاؼ ،وصاحب األلفية والتسهيل

وترصبُتو ىزيلٌة ال تُناِسب  ،أبو الربكات عبد الرضبن األنباري فذِكرُه يف كتب التاريخ والًتاجم عابرٌ 
انب حياتو وسبّر على جوانب أخرى مروَر مكانَتو العلمية وتصانيَفو النوعية؛ إذ هتمل كثَتًا من جو 

الكراـ، ويف ىذا الصََّدد يقوؿ أحد اؼبعاصرين: وإنو ؼبن اؼبؤسف حّقًا أْف سبّر ىذه السنوف الطويلة 
... واألحباث  فو، وأْف تكوف بعض الصفحات القليلةنصِ ن يُ مَ  (اإلنصاؼ) وال هبد صاحبُ 

 .(2)األنباري[ حىت اآلفابن ر بو عاؼبنا الكبَت ]يقصد فِ اؼبتفّرِقة يف اجملبّلت ىي غاية ما ظَ 

                                                 

ابن أيب الربكات( و)األنباري( وأحيااًن أخرى ُيكّنونو بػ)ابلكماؿ( و)) -أحياانً -كتبو   يُلقُِّبو ُمًتصبوه وؿبقُِّقو -1
 األنباري(، واألخَتة أشهر.

 بتصّرؼ. 6-5ص يف النحو عبميل عّلوش، اؼبقّدمة ابن األنباري وجهوده -2
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إذل الذين كتبوا عن الشيخ اعبليل، لعّلي أُثري شيئًا عن حياتو  وعليو فإنٍت سأنضم  
مستعيناً و  "ابُن األنباري سَتتُو الذاتية وآاثرُه النوعية"، ـبتاراً عنواف: اػباصة والعاّمة وسَتتو العلمية

دبجموعة من كتب الًتاجم، ومستشّفًا منها اؼبعايَن السامية يف شخصّيتو،  بعد عوف هللا وتوفيقو
وانظرًا يف كتبو اؼبتداَولة وبعض ما ُكِتَب عنو ككتاب صبيل علوش )ابن األنباري وجهوده يف 

 النحو( وسائراً على النهج اآليت:
 تُ صِّصخَ  طالبوأربعة م و العامة،عصر األنباري ومبلؿبَ  فيو طبيعةَ  تُ جز وْ سبهيد: أَ 

سَتَتو )ُخلَقو وُزىَده  :يف الثاين تُ غبياتو )نسبو ومولده ونشأتو ووفاتو(. وتناَول :األّوؿ منها
آاثرَه )ؾبموعًة من  :يف الثالث تُ و وتبلميَذه(. وعرضو العلمية وشيوخَ و لنفسو ومكانتَ وؾباىدتَ 

من إسهاماتو النحوية بعَض ما اختارُه صبيل علوش  تُ اخًت  :مؤلّفاتو وبعَض شعره(. ويف الرابع
فيها ما  تُ صدرَ  :أصوؿ النحو واػببلؼ النحوي(. وخاسبةاعبدؿ النحوي و ومشاركاتو وآرائو )

 لُت إليو من مبلحظاٍت وفوائَد.وصّ تَ 

 متهيد: عصر ابن األنباري
اري( بيئًة كانت العراؽ يف القرف السادس اؽبجري )وىو العصر الذي عاش فيو ابن األنب

مضطربًة سبوج ابلتغَّتات والتقّلبات؛ إذ كانت الفوضى من أىّم مبلمح ذلك العصر؛ فانتشرت 
االضطراابت السياسية وظهرت الفنت وكثرت اؼبنافسات احملمومة على كرسّي اغبكم، وأّدت ىذه 

حّكامهم  الظروؼ ؾبتمعًة إذل تفك ك الدولة اإلسبلمية ومقاومة ظلم السبلجقة والتمر د على
 القائمُت على األمر آنذاؾ.

أّما من الناحية االجتماعية فقد سادت الطبقّية الظاؼبة اليت قّسمت الناس قسمُْت: 
طبقًة تتمرّغ يف نعيم الغٌت والتػََّرؼ، من السبلطُت واألمراء ومن حذا حذَوىم وسار يف فَػَلكهم من 

الرعّية )وىم سواد الناس( من اغبرفّيُت  وُبَسطاءَ  القادة والوزراء واألثرايء، وُأخرى َتُضّم العاّمةَ 
وآالـَ  ،اعبوع والفقر العْيش وبؤسَ  الذين يُقاسوف َشَظفَ  ،والصّناع والفبّلحُت والكادحُت

 االستبداد والضْيم.
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وعلى الرغم من وفرة األمواؿ يف بيت ماؿ اؼبسلمُت وتنوّع اؼبوارد، بسبب اّتساع رقعة 
يُْت بُت الناس؛ لسوء توزيع  فإّف الفقرَ  ،اآلونة الدولة اإلسبلمية يف تلك واؼبرض كاان متفشِّ

الثروات، واالستئثار هبا من ِقَبل القادة ورجاؿ الدولة دوف عاّمة الناس، واالبتبلء ابلفَيضاانت 
 .إخل ... والكوارث الطبيعية

إذل  -كلِّ اكبراؼ  اللذْين نبا سببُ -ولقد أّدى سوء اغبالة السياسية واالقتصادية 
ن يف ىذا الزماف، وفساد األخبلؽ وانتشار اعبريبة، وتوفّر البيئة اؼبناسبة لربوز األفكار فقداف األم

اؼبتطّرِفة واغبركات اؽبّدامة؛ فانغمس كثٌَت من الناس يف حضيض الرذيلة، وىجر كثٌَت منهم اجملتمَع 
َلو إذل اؼبتصوِّفة كحاؿ  ابن  وىذا ما يربِّر عزلةَ  ،ُمقبِلُت على حياة الزىد والتصو ؼ األنباري وَميػْ

 .(1)كثٍَت من معاصريو، ِلما ؽبذه اعبوانب من أتثٍَت مباشر على شخصّية اإلنساف وسلوكو
 حياتو :األّول طلبادل

 ِامسُو وَنسُبو:
بن دمحم بن عبيد هللا بن أيب  (2)ىو الشيخ اإلماـ كماؿ الدين أبو الربكات عبد الرضبن

، والفقيو الشافعّي اؼبذىب، صاحب  (3)ابن األنباري( النحوّي اؼبفّنن - نباريّ سعيد اؼبعروؼ بػ)األ
 كتاب اإلنصاؼ.

أصحاب الًتاجم، وإْف ُوِجد بعض التغيَت  ىذه السلسلة يف نسبو ىي ما عليو أغلبُ 
، وقد خاَلف بعُضهم يف اسم أبيو أو جدِّه؛ بقَ نية أو اللَّ الطفيف بُت مؤلٍِّف وآخَر من تقدمي الكُ 

                                                 

 لسُت بَصَدد التوّسع يف ىذه العوامل؛ ولذا اكتفْيُت بوصٍف ـبتصٍر جّداً، وؼبزيد االّطبلع على التفاصيل -1
، الذي بسط فيو مؤلُِّفو القوَؿ يف ىذه الظروؼ واؼبؤثِّرات السياسية 24-06ص ع اؼبصدر السابقيُراجَ 

 العربية واألجنبية. :ِاستناداً إذل مصادره التارىبية ،واالجتماعية واالقتصادية وما ترّتب عليها

ات الوفيات حملمد وفو  ؛4/01 ةوطبقات الشافعية البن قاضي شهب ؛4/069 ينظر: إنباه الرواة للقفطيّ  -2
 .5/01 ؛ وروضات اعبّنات للخوانساري4/94 بن شاكر الكتيب

 .4/86 ينظر: بغية الوعاة للسيوطيّ  -3
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، وُيضيف (1)صَعب(فتاج الدين الس ْبكّي وصاحب ىديّة العارفُت يذكراف بعد )ُعبْيد هللا( )ابن مُ 
كثَت بوصف أبيو بػ)أيب السعادات( وتكرار   ، وىبتّص ابنُ (2)صاحب األعبلـ لقب )األنصارّي(

فيذكراف أّف أابُه ُيكٌّت بػ)أيب الوفاء(، ويزيد  (4)والزركليّ  ، أّما ابن خّلكاف(3))دمحم بن عبيد هللا(
 األّوؿ )ابن اغبسن بن سليماف( ويُلقِّبو بػ)األنبارّي(.

 مولده:
عاـ ثبلثة عشر وطبسمائة من ىجرة  (5)األنبارّي ابألنبار يف ربيع اآلخرابن ُوِلد 

( وألف من ميبلد اؼبسيح )يوليو عاـ تسعة عشر ومائة ل ، اؼبوافقىػ[500( ]اؼبصطفى )
 ه.غَتُ  ودل يذكرهُ  (6)ذكر اليافعّي أنو ُوِلد ببغداد[. ويَ ـ0009]

 نشأتو:
األنباري يف بيت علٍم وَنشأ نْشأًة صاغبًة؛ فكاف يسمع من أبيو يف بن ترّّب عبد الرضبن 

والبرط يف اؼبدرسة ، -وىي وقتئٍذ قبلَة الطبّلب ومبلذ العلماء-، مّث قدـَ بغداد (7)صباه ابألنبار
ينهل من علومها ويستفيد من علمائها، وَتفّقَو يف اؼبذىب الشافعّي، وبرز يف اللغة  (8)النظامية

                                                 

 .0/509 ىديّة العافُت إلظباعيل البغدادي. و 2/428 للس ْبكيّ  طبقات الشافعّية الكربى :ينظر -1
 تصحيف يف )األنبارّي(، وهللا أعلم.، والظاىر أّف )األنصارّي( 2/012ينظر: األعبلـ للزركلي  -2

، أّما ، والظاىر أّف )أاب السعادات( تصحيف يف )أيب سعيد(04/001 ينظر: البداية والنهاية البن كثَت -3
 ظاىر اػبطأ، وهللا أعلم.فهو تكرار )دمحم بن عبيد هللا( 

 .2/012 ؛ واألعبلـ للزركلي0/009 ينظر: وفيات األعياف البن خّلكاف -4

 .5/071 . واتريخ األدب العريب لربوكلماف4/070 ظر إنباه الرواةين -5

 .0/218 لليافعيّ  مرآة اعبِناف :ينظر -6

 .4/86ينظر: بغية الُوعاة  -7

 .4/490 ينظر: فوات الوفيات -8
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ُتَشّد إليو الرحاؿ من سائر األقطار، ودل يًتؾ  ،(1)دافعمُ  غَتن واألدب حىت صار شيخ العراؽ مِ 
 .(2)حىت وفاتو بغداد قط  

لةتبعًا الاألندلس  فذكر أنو دخل وّىم السيوطي  وقد تَ  ، واعبدير (3)بن الزبَت يف الصِّ
ذكر األستاذ اغبافظ  ))كتـو ونّصو: مَ  أَْورَد يف اؽبامش قوَؿ ابنِ  (إنباه الرواة)ابلذكر أّف ؿبقِّق 

اؼبؤرِّخ أبو جعفر أضبد بن إبراىيم بن الزبَت الثقفّي العاصمّي يف اترىبو لؤلندلس الذي وصل بو 
أّف أاب الربكات عبد الرضبن بن األنبارّي اؼبلقَّب ابلكماؿ ىذا دخل  :بشكواؿ صلَة أيب القاسم بن

ووصل إذل إشبيلية وأقاـ هبا زماانً، وال أعلم أحدًا ذكر ىذا غَته وىو مستغَرب وبتاج  األندلسَ 
 .(4)(( إذل نظٍر، والظاىر أنو سهٌو وهللا أعلم

ثبت بنقٍل صحيٍح إذل األندلس دل تَ و ومن استعراض النصوص السابقة يتبُتَّ أّف رحلتَ  
عند ىذه النقطة وأشار إذل أنو بذؿ جهوداً مضنيًة يف التحّقق  (صبيل عّلوش)قاطع، ولقد توقَّف 

من ىذا اػبرب، بتتب ع اؼبصادر التارىبية ومقارنتها؛ فتوصَّل إذل عدـ اقتناٍع ابلرحلة، ووصَفها 
كافيٍة واغُبَجج غَت   غَتُ  ابٌل للنفي واإلثبات؛ ألّف األدلّةَ ابلرحلة اؼبزعومة، والراجح عنده أّف اػبرب ق

 ،ر عليها كاملًة حىت اآلف، وُيًتَؾ اغبكُم القاطع لؤلايـصاً وأّف صلَة ابن الزبَت دل يُعثَ قاطعٍة؛ خصو 
 .(5)فلردّبا برز دليٌل يؤيِّد ىذا أو ذاؾ

 ُت:وابلنظر إذل ما سبق أستطيع أْف أُؤيِّد نْفَي الرحلة من وجه
بعض األخبار؛ ألنو انقٌل عن تحفٍِّظ يف نقل غَت مُ  -رضبو هللا-أّف السيوطّي  :األّوؿ

من التدقيق  قد تكوف مانعاً  صنَّفاتو اليت تُػَعّد ابؼبئاتكثرة مُ غَته، وليس معاصرًا البن األنباري و 

                                                 

 .2/428 ينظر: طبقات السبكيّ  -1

 .4/071 ينظر: إنباه الرواة -2

 .4/86 وعاةبغية ال :ينظر -3

 .4/070 إنباه الرواة -4

 .56-28ص ابن األنباري وجهوده يف النحو :ظرين -5
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قع للسيوطي من والفحص الذي يستلـز وقتًا وأتم بًل ونظراً، وفبّا يُنَقل عن السخاوي أّف ما ي
التحريف والتصحيف إمبا ىو بسبب عدـ مزاضبتو للفضبلء يف دروسهم واستبداده من بطوف 

ٌر عن األنباري أبكثر من ثبلثة قروٍف؛ فبّا ُيضِعف نقَلو (1)الكتب والدفاتر ، ابإلضافة إذل أنو متأخِّ
 .ربديداً  ه يف ىذا السياؽرب خب والثقةَ 

وإْف كاف كما قيل عنو: أبنو معروؼ -ة ابن األنباري أّف عاؼبًا جليبًل بقيم :الثاين
فى، وأعتقد أنو لو دخل فإّف أَْمرَُه ال ىبَ  -(2)ابلصمت وعدـ اإلعبلف عن نفسو وعن أخباره

أخبارُه، فإّما أْف يتتلمذ على أكابر  ذاعتْ ولَ  ،األندلَس حقيقًة الحتفى الناُس بو أيّبا احتفاءٍ 
علمو ويتحّلق حولَو طلبُة العلم  علماء األندلس ليستزيَد من علمهم، وإّما أْف هبلس لينشرَ 

خفاء خربه ولو كانت الرحلُة قصَتًة، ُيضاؼ إذل ذلك أنو و العلمّية ال تسمح إبواؼبريدوف؛ فمكانتُ 
ىذا اػبرب، السّيما  -وىم كثرٌ -ع أحٌد من تبلميذه من العجب أْف تطأ رجبلُه األندلَس وال يُذي

وكانت قبلَة الطبّلب  -آنذاؾ–العلم فيها رائجًة رواجًا عظيمًا  يف األندلس اليت كانت بضاعةُ 
 .، وهللا أعلميؤّموهنا من كّل حدٍب وصْوب، فدّؿ ىذا على انتفاء الرحلة

 وفاتو:
األنباري يف أواخر أايمو عن الناس، ولزِـ بيَتو مشتغبلً ابلعلم والعبادة واإلفادة  انقطع ابنُ 

حياٍة حافلٍة ابلعلم والتحصيل والدرس واإلفادة واؼبثابرة وؾباىدة  بعدَ -و اؼبنّيُة ببغداد حىت وافتْ 
مائة من سبٍع وسبعُت وطبس اعبمعة اتسع شعباف سنةَ  ليلةَ  -(3)النفس بلغْت أربعًا وستُت عاماً 

إحدى وشبانُت ومائة وألف من اؼبيبلد  ىػ[ اؼبوافق للتاسع عشر من ديسمرب سنةَ 577اؽبجرة ]

                                                 

 لبلمع ألىل القرف التاسع للسخاويويراجع الضوء ا ؛069ص ابن األنباري وجهوده يف النحوينظر:  -1
 .68-66ص

 .87-86بن األنباري وجهوده يف النحو صا :ينظر -2

 ؛04/001؛ والبداية والنهاية 0/009؛ ووفيات األعياف 00/277 البن األثَتالكامل يف التاريخ  :ينظر -3
 .0/218؛ ومرآة اعبِناف 0/60أخبار البشر أليب الفداء إظباعيل واؼبختصر يف 
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إسحاؽ الشَتازي، َرضِبَو هللا  ، وُدِفن يف اليـو نفسو بباب أبرز بًتبة الشيخ أيب(1)ـ[0080]
 تعاذل رضبًة واسعًة.

 األنبار:نسبتو إىل 
نسبة الشيخ الكماؿ إذل األنبار تستلـز ذكَر حملٍة خاطفة عن ىذه اؼبنطقة، فقد جاء يف 

...  مدينة على الفرات يف غريّب بغداد بينهما عشرة فراسخ -أيضاً - واألنبار ))معجم البلداف: 
خالد بن  دِ [ للهجرة على يَ 04] سنةَ  (وفُِتَحت األنبار يف أاّيـ اػبليفة أيب بكر الصديق )

 .(2)(( الوليد
األنبار مدينة على الضفة اليسرى لنهر الفرات يف  ))وجاء يف دائرة اؼبعارؼ اإلسبلمية: 
...  مشاالً ° 00¯40شرقًا وخط عرض ° 20¯21الشماؿ الشرقي للعراؽ جنويب خّط طوؿ 

( كلم تقريباً، وكانت 68( كلم فإّف األنبار تبُعد عن بغداد )5.7وإذا كاف الفرسخ يساوي )
... وكانت  وظّلْت مدينًة زاىرًة خبلؿ القروف األوذل لئلسبلـ ،األنبار أىّم مدف الدولة الساسانية

مقرًّا للخبلفة فًتًة قصَتًة حيث ازبذىا أبو العّباس السّفاح عاصمة اػببلفة سنة اثنتُْت وثبلثُت 
فر اؼبنصور حىت ىػ[ حىت مات وُدِفن هبا، مّث مكث هبا َخَلُفو أبو جع004ومائة من اؽبجرة ]

ىػ[، ومنذ ذلك اغبُت 025أّسس دار السبلـ )بغداد( سنة طبس وأربعُت ومائة من اؽبجرة ]
 .(3)(( أخذت األنبار َتفِقد أنبّيتها تدرهبّياً 

ًا من معجم البلداف؛ ؼبا فيو من الدّقة ُوضوحوال شّك أّف ربديد دائرة اؼبعارؼ أكثر 
     اغبموّي )أنباراً( أخرى وىي سّكة بػ)َمْرو( يُنَسب إليها والتثّبت ابؼبقاييس اغبديثة، وقد ذكر

 اؼبذكورة آنفاً. وليست ىي البلدةُ  (4)أبو بكر دمحم بن اغبسن بن عبدوْيو األنباري

                                                 

 .0/2ينظر: دائرة اؼبعارؼ اإلسبلمية  -1

 .016، 0/015 معجم البلداف لياقوت اغبمويّ  -2

 بتصّرؼ. 0-0/0اإلسبلمية  دائرة اؼبعارؼ -3

 .0/016 معجم البلدافينظر:  -4
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، وفبّن اشتهروا بلقب (1)ىذا وقد برز من األنبار صباعٌة من الفضبلء والعلماء يف كّل فنٍّ 
القاسم بن دمحم اؼبتوّّف سنة أربٍع وثبلشبائة من اؽبجرة  األنباري يف اللغة واألدب احملدِّث

، وابنو النحوّي الكويّف واللغوّي الشهَت أبو بكر دمحم بن القاسم صاحب كتاب (2)ىػ[012]
، ويف مقارنٍة عَقدىا (3)ىػ[048األضداد اؼبتوّّف سنة شباٍف وعشرين وثبلشبائة من اؽبجرة ]

الرباعة يف  والفرؽ بينهما أنو ]يعٍت أاب بكر[ كاف منحصرَ  : ))انساري بيَنو وأيب الربكات قاؿاػبو 
       فنوف اللغة العربية، خببلؼ ىذا ]يعٍت الكماؿ[ فإنو اإلماـ البارع والسّيد اؼبربّز يف فنوٍف 

 .(4)(( شىّت 
و فأّلف كتابَو )اتريخ األنبار(، وأظهَر فيو رأسِ  ويبدو أّف أاب الربكات دل ينَس مسقطَ 

على الرغم من كونو كوفّيًا وىو  (أيب بكر)انتماءُه لعلمائها األفذاذ، حيث احتفى بسَلِفو الكبَت 
 .(5)بصرّي، ومع ىذا ىبصِّص لو ترصبًة من أوسع الًتصبات يف كتابو )نزىة األلَباء(

ما يُروى من أّف اػبّط العريب  -سببُْت: األّوؿويُرِجع  عّلوش مربَِّر اعتزازه دبسقط رأسو ل
كثرة العلماء والرجاؿ األعبلـ اؼبنتسبُت إذل ىذه    -. والثاينخرٍ أصُلو من األنبار، وىذا مصدر فَ 

 .(6)البلدة
 سريتو :الثاين طلبادل

 ُخُلقو:
إلكبار؛ اثٍت على ابن األنباري وتقف منو موقف اإلجبلؿ و صبيع مصنفات الًتاجم تُ 

عينو الصايف طالباً الذي ترؾ الدنيا لعّشاقها اؼبتكالبُت عليها، وأقبل على العلم يغًتؼ من مَ فهو 

                                                 

 .0/404 ينظر: األنساب للسمعاين -1

 .464، 4/460 ينظر: بغية الوعاة -2

 .402-0/404نفسو  -3

 .5/01 روضات اعبّنات -4

 .407-400ص ينظر: نزىة األلّباء لؤلنباري -5

 .68-67بن األنباري وجهوده يف النحو صاينظر:  -6
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فلْم يتلّبس منها بشيء، وىو يسَت بُت  ،فاؼ والكفاؼضي من الدنيا ابلعَ وجَو هللا الكرمي، ورَ 
 .(1)الناس بسَتٍة ضبيدة

 الُعّباد واؼبنقطعُت أقوى منو يف دل أَر يف ))وأَْوَرد الس بكّي قوَؿ اؼبوفَّق عبد اللطيف: 
       واؿ وال أَىْ  رورَ شعرؼ الطريقو، وال أصدَؽ منو يف ُأسلوبو، ِجدٌّ ؿبٌض ال يعًتيو تصّنٌع وال يَ 

 فاسف، وكاف أبوه أحدَ ، والظاىر أّف لنشأتو الدينية أثٌر عظيٌم يف ُزْىده وبُعده عن السَّ (2)(( العادل
الكماؿ(  - قو الطيِّب؛ فُلقِّب بػ)كماؿ الدينو عبلقٌة خبلُ نيتِ لَِلقبو وكُ  مشاىبو ابألنبار، ويبدو أفّ 

   خلِّكاف: ابنُ عنو ِلما فيو من كماؿ ُخُلق وحسن ُمعاشرة، وُكٍتِّ بػ)أيب الربكات(؛ ألنو كما قاؿ 
وفبّا يدّؿ على ِجّده وبُعِده عن الَعَبث أنّو  ،(3)(( وكاف نفُسو مبارَكًا ما قرأ عليو أحٌد إاّل وسبيَّز ))

وىذه فكاىٌة  )): فقاؿبُت اؼبيدايّن والزـبشرّي  عابة جرتْ عّلق يف ُمصنَّفو )نزىة األلّباء( على دُ 
 .(4)(( ليق ابؼبشايخال تَ 

ودل يبنْعُو انقطاُعو عن الناس يف أواخر أاّيمو عن فْتح الباب على مصراعْيو لطلبة العلم 
دين إليو الراغبُت يف التزو د من علمو؛ فكاف فتُح اببِو واستقبالُو ؽبم وإجابُتو لرغبتهم أكرَب الواف

فغَُت خاٍؼ إْذ َختم بو  ،سن ُخُلقو، أّما تعل قو بشيخو ابن الشجريدليٍل على ِطيب َمعَدنِو وحُ 
اؼبؤمنُت علّي بن أيب طالب  )نُزىَتو( واحتفى بو أيّبا احتفاٍء، وأْوصل نسَبو يف علم العربية إذل أمَت

( :من طريقو، وفبّا قاؿ فيو )((  ال يكاد يتكّلم يف ؾبلٍس بكلمٍة إاّل وتتضّمن أدَب نفٍس ...
... وكاف الشريف بن الشجرّي أكبى َمْن رَأيْنا ِمن علماء العربية، وآخَر َمن  أو أدَب درسٍ 

من أكابر أىل األنباري  وابنُ ؿ واإلكبار اإلجبلذلك  ، كل  (5)(( شاىْدان ِمن ُحّذاقهم وأكابرىم
ِمن أقطاب اؼبذىب  و القائم بوظيفة نقيب الطالبُت ابلكرخ نيابًة عن الطاىرشيخُ السّنة، و 

                                                 

 .0/009 عيافوفيات األ :ينظر -1

 .2/428 السبكيّ طبقات  -2

 .0/009 وفيات األعياف -3

 .79ص ظر ابن األنباري وجهوده يف النحووين ؛007صنزىة األلّباء:  -4

 بتصّرؼ. 029-028ص نزىة األلّباء -5
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على ظباحة النفس والتساُمح والر قّي يف التعامل ِمن ِقَبل صارخ  ؛ ويف ىذا دليلٌ الشيعّي يف عصره
 العاِلمُْت اعبليلُْت.

 زىُده وتصّوفو:
يُعَرؼ عن أيب الربكات عبد الرضبن بن األنبارّي يف سَتتو وحياتو اػباّصة سوى دل 

اآلخرة يف  سمت الدارُ االستقامة وؾباىدة النفس والتقّشف يف اؼبلَبس واؼبأَكل، زِىد يف الدنيا فارتَ 
 -وكذلك العقبلء–سعَد يف غِده غبوا عنو، َشِقَي يوَمو ليَ عقلو وقلبو، ورِغب عن الناس فما رَ 

 :(1)]من الكامل[ وكأنو كاف يتمّثل قوَؿ أيب الطّيب اؼبتنيّب 
 .وَأخو اعبَهالة يف الشَّقاوة يَػْنعمُ    ُذو العقِل َيشقى يف النَّعيم ِبعقلِو   

      ، وَوَصفو اليافعّي (2)(( ... وكاف عاؼبًا زاىداً  الشيخ الصاحل))قاؿ عنو القفطّي: 
 .(3)"العبد الصاحل" بػ

    ، وكتب اغبافظ ابن كثَت:(4)(( ىدع اؼبتُت والصبلح والز  رَ ولو الوَ  ))وقاؿ الس بكّي: 
  ، ونقل السيوطّي يف البغية: (5)(( كاف خشن الَعْيش ال يقبل من أحٍد شيئًا وال من اػبليفة ))
 .(6)(( ورِعاً زاىداً عابداً تقّياً عفيفاً  ،العلم فقيهاً مناظراً غزيرَ  ،وكاف إماماً ثقًة صدوقاً  ))

وكاف لو من أبيو داٌر يسكنها، وداٌر وحانوٌت مقداُر ُأجرهتما نصف ديناٍر يف الشهر، 
يقتنع بو ويشًتي منو َورَقاً، وكاف ال يوِقد عليو ضوءاً، وربتو حصَت قَصٍب، وعليو ثوٌب وعمامٌة 

، (7)ويلبس يف بيتو ثَػْواًب َخِلقاً  -ؽبا يف أواخر أاّيمو وال ىبرج إالّ –من قطٍن يلبسهما يوـَ اعبمعة 
 فكاف حبقٍّ مثاالً وُبتذى وأمبوذجاً يُقتدى لئلماـ الواثق بربّو والعادل العامل.

                                                 

 .2/450 شرح ديواف اؼبتنيّب للربقوقي -1

 بتصّرؼ. 4/069 إنباه الرواة -2

 .0/218 مرآة اعبِناف -3

 .2/428 السبكيطبقات  -4
 .04/001 البداية والنهاية -5

 .4/86 بغية الُوعاة -6
 .2/428 ينظر: الطبقات الكربى -7
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ويبدو من السرد التارىبّي للعصر الذي عاش فيو ابن األنباري أّف سبَب انقطاعو عن 
بلغاً إصبلَحهم؛ فاغبياة يف عصره قد بلغت مَ  الناس أنو رأى منهم ما أنبّو وغّمو ودل يستطع

ـَ بيتِ  ،(1)هاوي الرذيلة كما أسلفتُ عظيمًا من االكببلؿ والفساد اػبلقّي والًتّدي يف مَ  و فآثر التزا
     ولساُف حاؿ اإلماـ األنبارّي هُبيب  ))، غ للعبادة واالستزادة من العلم ويتجّنب الفتنةَ فرُ ليَ 

     لسلك  و منو ولو أراد اؼباؿَ طلوبَ العلم فبلغ مَ  عده عنها أبنو سلك طريقَ ىده يف الدنيا وبُ عن زُ 
 .(2)(( سبيَلو

وكاف قد كّرس نفَسو للعلم والعبادة، ولكنو بو،  صرَّحٍ اغبديث عن تصّوفو فغَت مُ  اأمّ 
من الصوفّيُت ابعتزالو الناَس واعتكاِفو يف بيتو، وبطبيعتو اليت ُجِبلْت على نْبذ اؼبلّذات  يقًتب

مًا برابٍط لو قي، وكاف مُ (3)ّب اػبْلوة، وكاف فبّن قَعد يف اػبلوة عند الشيخ أيب قبيب الصويفّ وحُ 
وإْف –ويبدو رل أنو ؛ (4)الصوفية بدار اػببلفة ية اػبارجة، وكاف وبضر نوبةَ شرقّي بغداد يف اغبانوت

فإنو كاف مّيااًل إليهم، متخلِّقًا أبخبلقهم وظَبْتهم، وقد  -وإْف دل ُيصرِّح أصحاُب الًتاجم بتصّوفو
 صّنف )أصوؿ الفصوؿ يف التصّوؼ(؛ فبّا يؤكِّد ارتباطَو ابؼبتصوِّفة وتعل َقو هبم.

 مكانتو يف اجملتمع:
 (الكماؿػ)أْف لّقبوه ب ،ريديو خاصةً ومُ  لقد بلغ من اىتماـ الناس بو عاّمًة ومن طبلّبوو 

ّلوف فيو َوَرعو؛ بل إّف األمر تعّداه إذل ، وتزاضبوا على اببو يَنُشدوف علمَ (أيب الربكاتػ)وكنػَّْوه ب و وهبُِ
رجاؿ الدولة يِصلونو ويتقرّبوف إليو وىو ُمعِرٌض عن ؾبالسهم و فقد كاف اػبلفاء  ،أبعد من ذلك

قّصُتو مع  :. ومن األخبار اليت تؤيِّد ذلك(5)اػبليفة وال أيخذ ِفْلساً  ئزَ وال يقبل جوا ،راغٌب عنها
فقد َسَتَّ إليو طبسمائة ديناٍر فرّدىا، فقالوا لو: ِاجعْلها لولدؾ؛ فقاؿ: إْف   ))اػبليفة اؼبستضيء 

                                                 

 التمهيد من ىذا البحث. :يُراَجع -1

 .02ص ة ؿبقِّق أسرار العربية لؤلنباريمقدم -2

 .2/428 ينظر: طبقات السبكي -3

 .04/001 البداية والنهايةو  ؛4/071ينظر: إنباه الرواة  -4

 .04/001 والنهاية ينظر: البداية -5
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بيٍل وعفاٍؼ من ُخُلٍق نَ  ، وتُبُتِّ ىذه القّصة ما كاف يتمّتع بو الرجلُ (1)(( كنُت خلقُتو فأان أرزقُو!
و على ما عند هللا الذي ىو خٌَت وأبقى، وثقتو وإقبالِ  ،دى احتقاره ِلُمتع الدنيا الزائلةوكفاٍؼ، ومَ 

 الكبَتة بربّو واعتداده بعلمو.
 جهاده يف العلم:

قبل اغبديث عن مكانة ابن األنباري العلمية ال بّد من ذكٍر سريٍع للمدرسة النظامية 
العلم، مّث أصبح معيدًا هبا، مّث عاؼبًا مربَّزًا من األئّمة اؼبشار إليهم يف علم اليت تلّقى فيها دروَس 

 .(2)النحو
أنشأىا وزير السبلجقة )نظاـ اؼبلك( الذي ُعِرؼ دبَْيلو إذل  ادلدرسة النظامّية ببغداد:

، فقد العلم وتقريب العلماء، ودل تكن نظامّية بغداد األوذل من نوعها؛ ولكنها انلت شهرًة فائقةً 
واإلماـ الشَتازي وغَتنبا، وزبرّج منها  ،العلماء، منهم: اإلماـ أبو حامد الغزارل دّرس فيها كبارُ 

ناء العلم كابن األنباري، وزبتّص ىذه اؼبدرسة بضخامة البناء واتساع الفِ  علماُء أفاضل نشروا لواءَ 
اؼبذىب الشافعّي والتفّقو  ا دراسةَ عيشتو، وُتوِجب على اؼبنتسبُت إليهسكن الطالب ومَ لها دبَِ وتكف  

درَّسة فيها فهي علـو العربية والشريعة، فأستاٌذ للتفسَت وآخر للحديث واثلث 
ُ
فيو، أّما العلـو اؼب

 .(3)... وىكذا غةللّ 
ق تحَ والْ  ،ابن األنباري مع العلم والقرطاس والقلم منذ أْف َقِدـ بغداد يف صباه تبدأ رحلةُ 

حىّت برع وحّصل طرفاً  (ابن الرزّاز) يد ّقو على مذىب اإلماـ الشافعّي علىابؼبدرسة النظامية وتف
 ، مث قرأ النحوَ (4)عيداً هبا، وحّدث ابليسَت، وكاف يعقد ؾبلس الوعظصاغباً من اػببلؼ، وصار مُ 

العراؽ األّوؿ، لو التدريس يف بغداد  ، وصار شيخَ (ابن اعبواليقيّ )على  على ابن الشجرّي، واللغةَ 
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وى كثَتًا من كتب األدب ومن مصّنفاتو، واؼبقصود ابألدب ، ورَ (1)والرحلة إليو من سائر األقطار
وكاف القدماء ال  جهده، علم النحو الذي استحوذ على معظم وقتو ووّجو إليو أكثرَ  -ىنا–

ما يتعّلق وف بُت علم األدب دبعناه التخّصصّي الذي نعرفو اآلف وىو النتاج الشعرّي والنثرّي و يُفّرِق
وبُت األدب ابؼبعٌت العاـ الذي يشمل علومًا متبايِنًة،  ...، ن نقٍد وربليٍل ووصٍف وتفسَتهبما مِ 

إذا أرادوا حّد ىذا الفّن قالوا: األدب ىو حفظ أشعار العرب  ))خلدوف بقولو:  ويعّرِفو ابنُ 
 اؼبوسوعّية. ىم يعٍت الثقافةَ ، وىذا يؤكِّد أّف األدب عند(2)(( وأخبارىا واألخذ من كّل علٍم بطرؼٍ 

األنبارّي الناَس العلَم على طريقٍة سديدٍة وسَتٍة صبيلٍة من الَورَع  وقد أقرأ ابنُ  ))ىذا 
جاَىدة والتقّلل والتنّسك

ُ
، ودل يزؿ على ىذه اغباؿ حىّت َلزِـ بيَتو وتفرّغ للتصنيف (3)(( واؼب

تاٌذ، ومتعٌة علمّية ال يستشعرىا إاّل َمْن ذاؽ والتأليف، فكانت حياتُو قرطاٌس وقلٌم، وتلميٌذ وأس
رؼ جسُده الراحَة وال قلُمو الفتوَر؛ بل َسَْتورٌة متواصلٌة من اإلبداع والعمل العلم، فما عَ  حبلوةَ 

على الدفاتر؛ لُيخرَج يف النهاية  نسابُ الدؤوب، عقٌل يُفكِّر، وذاكرٌة سُبلي، وقلٌم يستجيب فيَ 
 على مّر األزماف. ُكِتب لو البقاءُ   ،ُعصارَة علٍم وفكٍر راؽٍ 

 شيوخو:
األنباري العلَم على ؾبموعٍة صاغبٍة من أفاضل علماء عصره يف النظامية  تلّقى ابنُ 

 وسأقتصر على ذكر بعضهم: -وىم ُكْثر-وخارجها 
بن اؼبباَرؾ بن أضبد األمباطّي  اؼبتوّّف سنة شباٍف وثبلثُت أبو الربكات عبد الوّىاب 

. وأبو منصور سعيد بن (4)ىػ[، ظبَِع منو اغبديث يف غَت النظامية508ن اؽبجرة ]توطبسمائة م
أخذ  ىػ[509ثُت وطبسمائة من اؽبجرة ]تدمحم بن عمر الشهَت اببن الرزّاز اؼبتوّّف سنة تسٍع وثبل
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. وأبو منصور دمحم بن عبد اؼبلك بن اغبسن بن (1)عنو الفقو يف النظامية، وىو من صفوة أشياخو
ىػ[، ظَبع منو 509وف البغدادّي اؼبتوّّف سنة تسٍع وثبلثُت وطبسمائة من اؽبجرة ]تَخَتْ 

. وأبو منصور َمْوىوب بن أضبد بن دمحم اعبواليقي اؼبتوّّف سنة تسٍع وثبلثُت وطبسمائة (2)اغبديث
، وكانت لو مكانة خاّصة (النزىة)ىػ[، قرأ عليو اللغة واألدب وترجم لو يف 509من اؽبجرة ]ت

. وأبو السعادات ىبة هللا بن علّي بن دمحم العلوّي اؼبشهور اببن الشجري واؼبلقَّب (3)نفسو يف
 أخذ عنو النحوَ  ىػ[524ابلشريف والنقيب، اؼبتوّّف سنة اثنتُت وأربعُت وطبسمائة من اؽبجرة ]ت
ثر يف تغيَت ِوْجهتو إذل األ والعربية واَلَزَمُو وانتفع بصحبتو، وختم بو تراصَبو يف )الن زىة( وكاف لو ابلغُ 

 .(4)رع فيو، ودل يكن ينتمي يف النحو إالّ إليوحىت بَ  ،علم النحو
 تالميذه:

تصّدر الشيخ ابن األنباري للتدريس ابؼبدرسة النظامية بدايًة، مّث واصل اإلفادَة يف بيتو 
فدّرس النحَو بٍّ صادؽ للعلم وأىلو، بكّل حيويٍّة، ونشاٍط منقطِع النظَت، وجهٍد عجيب وحُ 

كما نقل   ،بّحر يف العلم فقصدُه خلٌق كثٌَت صاروا علماء، وما قرأ عليو أحٌد إاّل وسبّيزواللغَة، وتَ 
َتو - (5)فو ابلربكة وذكر أنو لِقَي صباعًة منهم؛ ولكّنو دل يصرِّح هبمووصَ  ،ذلك ابُن خّلكاف وليػْ

، والقاضي أبو احملاسن عمر بن علّي، وابن اغبافظ أبو بكر دمحم اغبازميّ  :عنو وفبّن َرَوى -فَػَعل!!
 .(6)الديْثّي وغَتىم
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 آاثره طلب الثالث:ادل
 :نِتاجو العلميّ  :أّولا 

وعلم  ،سبّيز ابن األنباري بغزارة نِتاجو وتنّوعو؛ فقد صّنف يف أصوؿ الفقو وفروعو
التأليف فاشتهرت  وكاف حسنَ  (1)... وفنوف العربية ،وفّن اؼبناظرة واعبدؿ ،وعلم الرجاؿ ،الكبلـ

، (2)(( وكتُبو كل ها انفعةٌ  ))و، وتكفيو شهادُة ابن خّلكاف فيو؛ إْذ يقوؿ: تصانيُفو وظهرت مؤلفاتُ 
 وقد تلّقاىا العلماء ِمن بعده ابلقبوؿ والشرح والدرس وأشاروا إليها يف تضاعيف كتبهم.

واعبَْودة وصباؿ العرض، مع والناظر يف مبلمح كتاابتو يلحظ أهّنا موصوفة ابلسبلمة 
قدرٍة على اؼبناظرة واغِبجاج العقلّي ابؼبنطق والدليل واإلقناع وسطوع اغُبّجة، أّما ُأسلوبَو فهو 
ُأسلوُب أديٍب متمكٍِّن يبِلُك اؼبوىبَة والذْوَؽ الرفيع، مع حسن العبارة وُوضوح اؼبعٌت؛ خصوصاً 

ض اآلراء ومقارعة اغبّجة عارُ ؿ وتَ يطوؿ فيها اعبدَ اليت  تلك القضااي اللغوية )النحويّة وغَتىا(
ابغبّجة كمسائل )اإلنصاؼ(، ولعّل أصبل اختزاٍؿ قرأتُو عن ُأسلوبو تلك العبارة اللطيفة اعبامعة 

 .(3)(( ُأسلوٌب رايضيٌّ صبيل ))اليت كتبها ؿبقِّق كتاب اإلغراب يف جدؿ اإلعراب: 
، (4)اؼبًتصبُت إذل أكثر من طبسُت مؤلَّفاً  بعضُ وقد ُعّدت مصّنفاتُو ابلعشرات وأْوصلها 

لو مائة وثبلثوف أكثرىا كبٌو  ))قاضي ُشهبة يف طبقاتو قوَؿ اؼبوفَّق عبد اللطيف:  وأَْورد ابنُ 
بعض  ، ويبدو أنو َعّد الرسائَل الصغَتة وربقيقَ (5)(( وبعُضها يف الفقو واألصوؿ والتصّوؼ والزىد

 .(6)و(َوْيل امِّ  :ت َلْو( و)كتاب يف يَػْعُفوَف( و)مقًتَح السائل يفبعض اؼبسائل كتباً، مثل: )تصرّفا
 .(6)و(امِّ 
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ؽبا بغزارة اؼبعلومات ما وصَل إلينا من الكتب  شهدُ وعلى أّي حاٍؿ فهي كتٌب مفيدٌة، يَ 
         النافعة، ويبدو أّف كثَتًا من آاثره قد امتّدت إليها يُد الزماف العادية وصارت أثرًا بعد عُْت 

ر ظهوَرىا يوماً. -كحاؿ كثٍَت من تراثنا الضائع-  ولعّل هللا يُػَيسِّ
ثقافِتو، مع معلوماٍت مصاحبٍة  وسأذكر طائفًة متنوِّعًة ُتظِهر تنوَّع فكرِه وَمْوسوعّيةَ 

لبعضها حسَب ما يقتضيو اؼبقاـ، رامزًا إذل اؼبفقود منها بػ)ؼ( واؼبخطوط بػ)خ( واؼبطبوع 
 وعلـو العربية خصوصاً: ،وده اعبّبار يف خدمة العلم عموماً ؛ إلبراز ؾبه(1)بػ)ط(

 .(2)النور البلئح يف اعتقاد السلف الصاحل )ؼ( يف العقيدة:
الفصوؿ يف معرفة األصوؿ )ؼ(، ذكر فيو أَْوضاع األصوؿ اؼبشاهبة  يف ُأصول الفقو:

 .(3)ألصوؿ الفقو
وىداية الذاىب  ،(4)ُو يف اؼبذاىببداية اؽبداية يف الفروع )ؼ( أَلّف يف الفقو الشافعّي:

 .(5)معرفة اؼبذاىب )خ( صّنفو يف اؼبذىب الشافعيّ  يف
الداعي إذل اإلسبلـ يف ُأصوؿ علم الكبلـ )ؼ(: رّد فيو على َمْن  يف علم الكالم:

خاَلف اؼبِّلَة اإلسبلمية، وخاطَب كلَّ طائفٍة ابصطبلحهم، ورتّػَبُو على عشرة فصوؿ يف الرّد على 
مُت وَمن أنكر النبّوَة واجملوَس  َمن أنكر اغبدوَث والصانع، والرّد على الثنويّة والطبائعّيُت واؼبنجِّ

 .(6)(يف إثبات نبّوة نبيِّنا ؿبمٍد )فهو العاشر صارى، أّما يهود والنَّ وال

                                                 

ه يف مدُت يف بياانت )اؼبخطوط واؼبفقود( على ما استقصاُه صبيل عّلوش يف كتابو )ابن األنباري وجهوداعت -1
)اؼبطبوعة( فبعضها متوفّػٌر يف اؼبكتبات وبعضها موجود يف اؼبوسوعات ، أّما الكتب 008-014النحو( ص
 اإللكًتونية.
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 .(2)مدة السؤاؿ )ؼ(. وقَبْدة الس ّؤاؿ يف عُ (1)اعبَُمل يف علم اعبدؿ )ؼ( يف ادلنطق:
 .(3)االختصار يف الكبلـ على ألفاظ تدور بُت الن ظّار )ؼ( يف علم ادلصطلح:

 .(4)ؼ )ؼ(أصوؿ الفصوؿ يف التصوّ  يف التصّوف:
، (6)اتريخ األنبار )ؼ(، و (5)أخبار النحاة )ؼ( يف التاريخ والرتاجم واألخبار:

 )ط( ونزىة األلِّباء يف طبقات األدابء ،(7)( وأصحابو العشرة )خ(اعبَْوىرة يف نسب النيّب )و 
رين مع  ؛مع إصابة اؼبراد استطاع فيو اؼبؤلُِّف أْف يوِجز اللفظَ وقد  فجمع فيو اؼبتقدِّمُت واؼبتأخِّ

 .(8)و، وُوِصف أبنو مفيٌد ِجّداً جمِ ِصَغر حَ 
 .(9)شرح ديواف اؼبتنيّب )ؼ( يف األدب:

. واؼبوجز يف القوايف (10)اؼبقبوض يف علم الَعروض )ؼ(شرح  يف الَعروض والقافية:
 .(11))ط(

 .(12)اغبّض على تعليم العربية )ؼ( يف التعليم:
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 .(1)اللمعة يف صنعة الشعر)ط( البالغة:يف 
الزىرة يف اللغة . و (2)اؼبقصور واؼبمدود)ط( الفرؽ بُت ِحْلية العقود يف يف اللغة:

 .(4)قبسة األديب يف أظباء الذيب )ؼ(. و (3))ؼ(
أسرار العربية، وىو ِمن أحسن الكتب اليت تبحث يف العّلة  :النحو وأصولويف 

م وعّلَتو، وىو سهل اؼبأَخذ كثَت كْ النحوية، َوَضعُو اؼبؤّلف بطريقة السؤاؿ واعبواب، يذكر فيو اغبُ 
. وظبط األدلّة يف النحو (5)الفائدة، ذكر فيو صبلًة من مذاىب النحوّيُت وصّحح ما ذىب إليو

م جدؿ اإلعراب، وقد رسم فيو اؼبؤلَّف خطًّة ؿبَكمًة لقواعَد وقوانُت ربكُ . واإلغراب يف (6))خ(
. وُلَمع األدلّة، (7)لتـز اؼبناظروف آدااًب تّتفق وىيبَة العلم والعلماءحىّت يَ ؿ النحوّي؛ موضوَع اعبدَ 

َفّصل وفَػرّع يف أدلّة السماع والقياس واستصحاب  ،وىو أّوؿ كتاٍب ـبتصٍّ أبصوؿ النحو
 .(8)اغباؿ

اإلنصاؼ يف مسائل اػببلؼ، يُػَعّد أشهَر كتب اؼبؤلِّف يف النحو  يف اخلالف النحوّي:
وأضخمها، وىو فريٌد من نوعو؛ ألنو أىّم مصدٍر يُعتَمد عليو يف اػببلؼ بُت مدرسيَت البصرة 

                                                 

، ىذا وقد عّلق صبيل علوش على 040ص ؛ وابن األنباري وجهوده يف النحو4/87 ينظر: بغية الوعاة -1
 ال يّتفق مع مضمونو اؼبتنوِّع؛ ألنو يتضّمن سّتاً وأربعُت نوعاً من ُوجوه البديع. وُ الكتاب: أبّف اظبَ 

 .4/492 ينظر فوات الوفيات -2

قاؿ ابن األنباري يف الزاىر: )) :، وفيها5/056وخزانة األدب للبغدادي  ؛4/87ينظر: بغية الوعاة  -3
و)الزاىر يف اللغة( ، يف )الزىرة( )الزاىر( تصحيف والظاىر أّف لفظ ((الفاجر يف كبلـ العرب العادؿ اؼبائل...

 وهللا أعلم.من كتب أيب بكر دمحم بن القاسم األنباري، 

 .0/541 ؛ وىدية العارفُت4/492لوفيات فوات ا :ينظر -4

 ة ابن األنباري يف أسرار العربيةومقدم ؛82 -0/80؛ وكشف الظنوف 0/009ينظر: وفيات األعياف  -5
 .4ص

 .5/074 ؛ واتريخ األدب العريب لربوكلماف0/541 ىدية العارفُتينظر:  -6

 .049 – 048ابن األنباري وجهوده يف النحو و  ؛4/490؛ وفوات الوفيات 4/87ينظر: بغية الوعاة  -7

 .0/541 وىدية العارفُت ؛4/87 ينظر: بغية الوعاة -8
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عِرض رأي يَ  مة، إذْ والكوفة، وقد ألّفو استجابًة لرغبة تبلميذه، واختطّو قضائّيًا بصورٍة تشبُو احملاكَ 
كّل فريٍق على اآلخر مصحواًب حبّجتو، مث   عقِّب أبدلّتهما، مّث يُورِد ردَّ الطرفُْت يف اؼبسألة، مّث يُ 

 .(1)يُناقش الرأَي اؼبردوَد ويُفنُِّده، وأخَتاً ُيصِدر ُحكَمو منتصراً ؽبذا أو ذاؾ
. واؼبيزاف يف (2)ؽ بُت الوصف واػبرب )ؼ(اؼبعترَب يف الفرْ  يف فروع النحو والصرف:

 .(4)(خ. والوجيز يف التصريف )(3))ؼ( )ميزاف العربية( النحو
 عره:شِ  :اثنياا 

على مدى شاعريّة األنباري إذا ما نظْران إذل النّػَتف الضئيلة من شعره،  اغبكمُ  صُعبي
نُْدرة شعره إذل أّف قرَض  اؼبؤّرخُت واؼبًتصبُت لو، ويُرِجع صبيل عّلوش سببَ  الذي نقلو إلينا بعضُ 

الشعر شيٌء اثنويٌّ يف حياتو؛ ألنو كّرس كّل جهده يف مدارسة العلم والتأليف، فإّما أْف يكوف 
تاٌج شعريٌّ دل يرَض عنو الناُس قد انشغلوا بتصانيفو عن شعره فُتنوِسَي وضاع، وإّما أْف يكوف لو نِ 

 .(5)ُمواٍت لئلكثار من قرض الشعر ه الفطرّي غَتَ يَنشرُه يف الناس، وإّما أْف يكوف استعدادُ  مْ فلَ 
وىو أقرب إذل نظم  وعمومًا فإّف شعَره الواصَل إلينا يُػَعّد مقبواًل من الناحية الفنّية،

 ابإلضافة إذل أنو تعبٌَت صادٌؽ عن نظرتو اعباّدة الوقورة يف اغبياة. ومن شعره يف العاطفة العلماء،
 :(6)]من البسيط[ -وىو جيِّد–

 اعُ ػػػػػػػػػػػػػزاٌف وأَوجػػػػػػػػػػػػٍت أحػػػػوأَرّقت            إذا ذكْرُتك كاد الشَّوُؽ يَقُتلٍت 
 راعُ ػػػػػها ولآلالـ إسػػػػػػػللسقم في        ًة  ػػػػػػوصار ُكّلي قُلوابً فيك دامي

 وإْف ظبَِعُت فكّلي فيك َأظباعُ      فإْف نطقُت فكّلي فيك أَلِسنٌة   
   

                                                 

 .4/87 ؛ وبغية الوعاة0/009ينظر: وفيات األعياف  -1
 .4/0700ف الظنوف ينظر: كش -2

 . 04/001 والبداية والنهاية .0/09 ينظر: وفيات األعياف -3

 .4/87 ينظر: بغية الوعاة -4

 .014-011األنبارّي وجهوده يف النحو ص ر: ابنينظ -5

 .5/04 ؛ وروضات اعبّنات4/88ينظر: بغية الوعاة  -6
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 :(1)]من الطويل[ ومن شعره يف الوعظ والزىد      
 اسِ ػػػػػػاع يف أكـر النػػػػوُصْنُو عن األطم  سِ واليػػػػػااعة ػػػػػػنَتدرّْع جِبلباب القَ 

 اسػػػػػػػػػلبوارّاء والبؤس ػػػػػػػوتنجو من الض  ماً ػػػػا ُمنعَّ ػػػػػػػػػػاً ابهلل ربيػػػػػػػوكْن راضي
ُتو مِ ػػػما أَْوص فبل تنسَ   اِسياس َمْن ليس ابلنّ ػػػػػػالن ُأخّي، وأي    ن وصّيةٍ يػْ

 :(2)]من البسيط[ ومن شعره يف مواصفات التصّوؼ        
 ليس التصّوؼ ابلتلبيس واػبَِرؽِ   ن اغبَُرؽِ ػػػػيو مػػػػػػػؤاَد دبا فػػػػػػػػػػػػػػػػػدَِع الف

 و فيو أَعظُم اػبُُرؽِ ػػػػػػػُة الصَّفْ ػػورؤي  بل التصو ؼ َصْفُو القلب من َكدرٍ 
 :(3)]من الكامل[ومن شعره يف اغبّث على طلب العلم والرفعة من شأف العلماء

  اسِ ػػػػػػػػػُل أْوقى ُجّنة األْكيػػػػػػػػػػػوالعق           اِس  ػػػػػػػػػػػػػيٍة ولِبػػػػػػػػػػػػلُم أَْوّف ِحلْ ػػػػػػػػالع
  الفىت كاؼبوت يف اأِلْرماسِ  لُ هْ جَ         ا  ػػػػػػػػلم ربيا فإمبػػػػػػػػػػػػػػػطالباً للعْن كُ 

 الناُس فوَؽ الناسِ  ودُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػوبو َيس         دى بضيائو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالعلُم نوٌر يُهت
 انسِ اف كاألدْ ػع اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػوَمطام      رازُه   اؼ طِ ػػػػػػػػػػػػفوالعلُم ثَػْوٌب والعَ 
 (4)مناذج من إسهاماتو النحوية :الرابع طلبادل

 إسهاُمو يف أصول النحو: :أّولا 
األنباري يف علوـٍ شىّت، أَدذل فيها بدلوه، ونفث فيها من روحو وعقلو،  لقد برع ابنُ 

الذي بناه على و القيِّم )ُلَمع األدلّة( الذي أّلف فيو كتابَ  أصوؿ النحو( علمُ )ها على اإلطبلؽ وأنب  
ثبلثُت فصبًل بدأىا بفصل )معٌت أصوؿ النحو وفائدتو( وختمها بفصل )يف االستدالؿ بعدـ 

النقل )ّيتها: أنب النحو إذل ثبلثٍة مرتّبٍة حسبَ  وقّسم فيو ُأصوؿَ الدليل يف الشيء على نْفِيو( 

                                                 

 .070-4/071ينظر: إنباه الرواة  -1
 .014-010ص ؛ وابن األنباري وجهوده يف النحو4/070ينظر: إنباه الرواة  -2
 .010ص ؛ وابن األنباري وجهوده يف النحو4/495 ينظر: فوات الوفيات -3

 .087-020صينظر:  (ابن األنباري وجهوده يف النحو)أفكار ىذا اؼببحث ُمستفادٌة من كتاب  بعض -4

087. 
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و وتقسيماتو لك الفقو، حيث اقتبس مصطلحاتِ ، دائرًا ابلنحو يف فَ (والقياس واستصحاب اغباؿ
و العاـ من كتب أصوؿ الفقو، وحّولو من علٍم معتِمٍد على النقل والرواية إذل علٍم يّتصل ونظامَ 

وأيخذ ابغبّجة والعقل يف تقرير األحكاـ وتعليلها، وحدود اؼبصطلحات،  ،ابلفلسفة واؼبنطق
 والنزوع إذل التأويل والتصّور اجملرَّد.

قد ُسِبق دبحاوالٍت األنباري  ابنَ تتبِّع ؼبسَتة علم أصوؿ النحو يرى لِْلَوْىلة األوذل أّف اؼبو 
ولكْن بنظرٍة فاحصٍة يبكن القوؿ: إنو كاف لو فضٌل كبٌَت يف َرْسم ؛ جاّدٍة، وليس ُمبتِكراً ؽبذا العلم

السرّاج يف كتابو  بنِ على الرغم من اىتماـ افَمبلؿبو وَترتيب َمباحثو وصبعو بُت دفّػيَت كتاب، 
سيبويو ورتّبها  و دل وبمل مبلمح علم األصوؿ، وإمبا صبع مسائلَ فإّف كتابَ  ،)األصوؿ(، ابلقياس

القواعُد النحوية والصرفية اؼبطّردة. وخاض أبو  (األصوؿاالسم )ه من أحسن ترتيٍب، ومقصودُ 
ياس والتوّسع فيو؛ ولكنو دل فو الكبَت ابلقعلّي الفارسي يف بعض مسائل ىذا العلم يف إطار شغَ 

وحبثوا عن  ،من القبلئل الذين فهموا أسراَر العربية ِجٍّت اؼبعدودُ  ُيصنِّف فيو كتاابً مستقبلًّ. أّما ابنُ 
نفائسها وبلغوا فيها شأوًا عظيماً، فقد كاف لو جهٌد كبَت وابٌع طويل يف البحوث النحوية 

الذي تناوؿ فيو كثَتاً من  ،كتاِبو الفريد )اػبصائص(والصرفية والصوتية يف )سّر صناعة اإلعراب( و 
النحو الثبلثة: السماع والقياس  مسائل األصوؿ كالعّلة والضرورة واالستحساف، وقّرر أدلّةَ 

زهبًا من علوـٍ شىّت، اىتدى فيها إذل نظراّيٍت عاّمة يف اللغة وى مَ حَ  صنَّفوُ واإلصباع؛ ولكّن مُ 
عادف اؼبعاين، وتقرير حاؿ على إاثرة مَ  بٍتٍّ مَ  ))ناؾ الستخبلص علٍم ن ىنا وىوخواطَر تُراِوُده مِ 

     ، وقد صرّح أّف كتابو (1)(( األْوضاع واؼببادئ، وكيف سرْت أحكاُمها يف األحناء واغبواشي
صوؿ ىذا الكبلـ قاـ القوؿ على أوائل أُ ليس مبنّيًا على حديث وجوه اإلعراب، وإمبا ىو مَ  ))

 .(2)(( وعبلـَ كبُِي؟وكيف بُدئ؟ 
ق يف اختصاصو هبذا بْ األنبارّي يستحّق أْف يناؿ شرؼ السَّ ابن وبناًء على ما سبق فإّف 

غَته من اعبوانب األخرى كاؼبسائل الفرعية واإلعراب  ه بتأليٍف مستقلٍّ دوفَ العلم ربديداً، وقصدِ 

                                                 

 .0/04 اػبصائص البن جٍّت  -1

 .0/67 نفسو -2
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يف  -رضبو هللا-ه السيوطّي ذكر ا أّما م ِمن اىتمامات أغلب النحاة قبَلو وبعَده، والشواىد وغَتىا
اؼببٌت، دل تسمح  اؼبعٌت طريفُ  لطيفُ  ،عنْ الص   ع عجيبُ ضْ الوَ  غريبُ  ىذا كتابٌ  )): (اقًتاحو)

 (1)(( ـ إذل هتذيبوق إذل ترتيبو ودل أُتقدَّ قروبة دبثالو ودل ينسج انسج على منوالو، يف علٍم دل ُأسبَ 
قل  أنو اطّلع على كتايَب ابن األنباري )الل َمع واإلغراب( ونَ عاٍر عن الصّحة؛ ألنو ذكر يف مقدمتو فَ 

وسبلسَة التنظيم  اؼبنهج وحسنَ  كثَتًا من نصوصهما، فإْف كاف قصُده ابلسبق واألّولّية سبلمةَ 
ردوٌد، السّيما وأّف صاحَب )الضوء البلِمع( فهو ؿبُِّق، وإْف كاف يعٍت االبتكار فقيُلو مَ األسلوب 

ه من بطوف ذِ خْ َوَصفُو ابلعجلة وكثرة التحريف والتصحيف بسبب أَ  -ريومعاص وىو أحدُ -
فَغَتَّ فيها يسَتاً  ))ذ كثٍَت من تصانيف اؼبتقّدمُت الدفاتر وعدـ مزاضبتو الفضبلَء، واهّتَمو أبخْ 

        شيئًا فبّا ال يويف  توّىم منو اعباىلُ بها لنفسو، وَىّوَؿ يف مقّدماهتا دبا يَ ّخر ونسَ ّدـ وأَ وقَ 
 .وىو حسُبو وهللا أعلم ابغبقيقة ،هعاصرُ ، ىذا ما أَْوردُه مُ (2)(( ببعضو

 إسهاُمو يف اخلالف النحوّي: :اثنياا 
 تٍب ذكرىا أصحابُ ُسِبق كتاُب )اإلنصاؼ يف مسائل اػببلؼ( البن األنباري بكُ 

( البن  والكوفيوف اختلف فيو البصريوف ماالًتاجم ككتاب )اختبلؼ النحوّيُت( لثعلب، و)
ه يف اػببلؼ  كيساف و)اؼبقنع يف اختبلؼ البصريُت والكوفيُت( للنّحاس، وُصنِّفت كتٌب بعدَ 

؛ ولكّن )إنصافَو( كاف (3)ربيّ كْ ككتاب )التبيُت يف مسائل اػببلؼ بُت البصريُت والكوفيُت( للعُ 
وال أحد من اػبلف كما صنٍَّف يف اببو، ألنّو تفّرد بطريقٍة دل يتبعها أحٌد من السلف مُ  والزاؿ أىمَّ 

قارعة اغبجة ن عرٍض ومُ سْ ؼبا وبويو من إحاطٍة ابؼبسائل وحُ  ؛(4)يف مقّدمتوبذلك  صرّح اؼبؤلِّفُ 

                                                 

 .40ص علم أصوؿ النحو للسيوطيقًتاح يف اال -1

 بتصّرؼ. 68-2/66لبلمع ألىل القرف التاسع للسخاوي الضوء ا -2

، 422، وابن األنباري وجهوده يف النحو ص097، 064، 0/09 بغية الوعاةعلى سبيل اؼبثاؿ  :ينظر -3
  ...( فهو مطبوع ُمتداَوؿ. أّما كتاب العكربي )التبيُت

 .0/5 اػببلؼينظر: اإلنصاؼ يف مسائل  -4
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قُصر عنو ويَ  ،تفّوؽ على سابقيو... وغَت ذلك من األمور اليت جعلْتو يَ  ابغبّجة وإصدار األحكاـ
 مسألتُت َوَرداَت يف إنصافو نبا:وسأكتفي ابإلشارة إذل بل ىم عالٌة عليو،  ؛وهُ قُ حِ الَ 

بعد أْف فّصل رْأَي الفريقُْت ، (1))القوؿ يف رافع اؼببتدأ ورافع اػبرب( :ادلسألة اخلامسة
والتحقيق فيو عندي أْف يُقاؿ: إّف  )): َمفاُده نطقيّ مَ  توفيقّي وتعليلٍ  رأيٍ وُحَججهما خرج ب

ه، فاالبتداء و أاّل يقع إالّ بعدَ تبتُ ال ينفّك عنو، ورُ االبتداء ىو العامل يف اػبرب بواسطة اؼببتدأ؛ ألنو 
ن اؼباَء بواسطة القِ يعمل يف اػبرب عند ُوجود اؼببتدأ ال بو، كما أّف النار تُ  ب، در واغبطَ سخِّ

ىا، فكذلك جودنبا ال هبما؛ ألّف التسخُت إمّبا حصل ابلنار وحدَ فالتسخُت إمبا حصل عند وُ 
ل يف اػبرب عند ُوجود اؼببتدأ، ال أنو عامٌل معو؛ ألنو اسٌم واألصل ىهنا االبتداء وحده ىو العام

ألحد الفريقُت إمبا على  األنبارّي يف مقدمتو أّف الن ْصرةَ ابن ، وقد ذكر (2)(( يف األظباء أاّل تعمل
إذل مذىب يف كتابو ّياٌؿ العلماء يَرْوف أنو مَ  بعضَ  سبيل اإلنصاؼ ال التعّصب واإلسراؼ، ولكنّ 

البصريُت يف أربع عشرة ومائة  ووافقَ  ،بدليل أنو انتصر للكوفيُت يف سبع مسائل ،البصريُت
زىتو( اليت ابتدأىا اببن الشجري حىت شاىبو يف )نُ لسلة مَ ، وال عجب يف ذلك فسِ (3)مسألةٍ 

وكذلك انتسابُو إذل اؼبذىب ، (4)( سلسلٌة بصريٌّة خالصةٌ صلها إذل علّي بن أيب طالب )أوْ 
رّي ال وبتاج إذل دليل؛ فالناظر إذل كتبو اؼبتداَولة يَلَحظ غلبَة النزعة البصرية عليو، ابإلضافة البص

ِدقّتها ل ؛إذل اؼبدرسة البصريةمّيااًل إذل يومنا ىذا كاف والزاؿ  النحوّي العاـّ  ّف اؼبزاجَ إذل أ
مبوذجاً أُ ، وؼبوافقة صبهور النحاة ؽبا؛ وعمومًا فهذه اؼبسألُة تُػَعّد انضباطها يف اؼبسموع واؼبقيسو 

 .التو يف اؼبسألةوْ التو وجَ وْ وصَ  ،وإبراز اغُبَجج ،ة عرضو وترتيبو لآلراء والردودعلى سبلمَ ابرزاً 

                                                 

 .50-0/22 اإلنصاؼ يف مسائل اػببلؼ -1

 .27-0/26نفسو  -2
 .474-471ن األنباري وجهوده يف النحو صينظر: اب -3
 .029ص ينظر: نزىة األلباء -4
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بعد أف استعرض  (1))القوؿ يف الفصل بُت اؼبضاؼ واؼبضاؼ إليو( :ادلسألة الستون
الكوفيُت الشعرية والنثرية، وقراءَة ابن عامر ابلبناء لغَت الفاعل يف )زُيَِّن( ورفع  ابُن األنباري شواىدَ 

)قَػْتُل( على نيابة الفاعل، ونصب )أَْواَلَدُىْم( على اؼبفعولية للمصدر الفاصلة بُت اؼبتضاِيفُْت، 
 وجّر )ُشرََكائِِهْم( على اإلضافة إذل اؼبصدر، يف قولو تعاذل:       

                       ... (2) 
وأّما قراءة  وبعد أْف أَْوَرد ُحجَجهم، رّد عليهم دبا ارتضاه من أجوبة البصريُت، مّث عّقب قائبًل: ))

       وََكَذِلَك زُيَِّن ِلَكِثٌَت ِمَن اْلُمْشرِِكَُت قَػْتُل أَْواَلَدُىْم  َمْن قرأ من القرّاء ]يعٍت ابَن عامر[ 
فبل َيسوغ لكم االحتجاُج هبا... والبصريّوف يذىبوف إذل َوْىِي ىذه القراءة، وَوْىم  ُشرََكائِِهْم 

ٌل على َوْىِي القراءة، وإمّبا دعا ابَن عامر إذل ىذه ... ويف ُوقوع اإلصباع على ِخبلِفو دلي القارئ
القراءة أنو رأى يف مصاحف أىل الشاـ )ُشرََكائِِهْم( مكتوابً ابلياء ومصاحف أْىل اغبجاز والعراؽ 

، ودوف اػبَْوض يف تفاصيل اؼبسألة (3)(( )ُشرََكاُؤُىْم( ابلواو فدّؿ على صّحة ما ذىْبنا إليو
اؼبتشّعبة، فقد دار جدٌؿ طويل بُت النحاة ُقَدمائهم وُمتأخريهم وؿُبَدثيهم بَُت ُمداِفٍع على صّحة 
القراءة وـُبّطٍئ ؽبا؛ ولسُت ُمهتّمًا يف ىذا البحث جبزئّيات اؼبسائل بقدر اىتمامي دبوقف ابن 

رين وكباٍة خّطؤوا القراءَة وضّعفوىا قبَلو  األنباري من القراءة؛ اليت ماَؿ إذل إنك ارىا تبعًا ؼبفسِّ
وأّما قراءُة ابِن عامر... فشيٌء لو كاف يف مكاف الضرورات وىو  كالزـبشرّي الذي قاؿ: ))
، وبعُض اؼبتأّخرين َصّححوا (4)(( ز... فكيف بو يف القرآف اؼبعجِ  الشعر لكاف ظبجًا َمردوداً 
انتصر للقراءة والقارئ وردَّ على ـبطّئيو بَتواتُر القراءِة، ونْقلها عن عريبٍّ القراءَة كأيب حّياف الذي 

؛ والغريب يف األمر أّف ابَن األنباري نفَسو قّرر يف الفصل اػبامس من )ُلَمِعو( يف (5)صريٍح فصيح
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لنَقلة إذل واعلم أّف أكثر العلماء ذىبوا إذل أّف شرط التواتر أْف يبُلغ عدُد ا شرط نقل اؼبتواتر: ))
حدٍّ ال هبوز فيو على مثلهم االتفاُؽ على الكذب كنَػَقلة لُغة القرآف، وما تواتر من الس ّنة وكبلـ 

، وىو يعلم علَم اليقُت أّف ابَن عامٍر ىو أحُد النّػَقلة األثبات، وىذا تناُقٌض واضٌح (1)(( العرب
 بُت التنظَت والتطبيق.

 تُعَرض على القراءة؛ لتصحيحها، ال العكس، ولقد وُخبلصُة القْوؿ: إّف اللغَة ىي اليت
ـُ األنباري ووَقع فيما وَقع فيو كثٌَت من النحاة يف تضعيف القراءة والطّعن يف قارئها وَرْمِيو  زلَّت قد
ابلَوْىم، وَسْلِقو أبلسنٍة ِحداٍد، وال شّك أّف التشكيك يف عدالة قارٍئ ثِقٍة يف حّد ذاتو أمٌر َجَلل!! 

ثُو ِمن فقداف الثقة ابأليبّة األجبلّء الذين ارتضتهم األّمُة وأّمنْتهم يف نقلهم، وؼبا سيفتُحو ؼبا وُبد
قتدى هبم، وذبّرؤ اػباّصة والعاّمة على اػبوض فيما ال 

ُ
ىذا الباُب من التشكيك يف األثبات اؼب

راءَة الثابتة ابألسانيد هبوز اػبوُض فيو إاّل بدليٍل قاطٍع، السّيما وأّف اؼبعلوـَ ابلضرورة: أّف الق
دار 

َ
شافهة كابراً عن كابٍر وال دخل لعربّيٍة أْو ُعجمٍة فيها؛ ألّف اؼب

ُ
الصحيحة اؼبتواترة، إمبا تؤَخذ ابؼب

يف ِصّحتها على النقل ال على الفصاحة ، وقد اتفقت األّمُة على عدالة ابن عامر وِحفظو، وكاف 
قاؿ، ولكْن قد يكوف دافُعو إذل ذلك ىو اتّباُع مشهور كبلـ اأَلْوذل اببن األنبارّي أْف يًتفّع عّما 

 العرب، والسََّْت على هنج اللغة األفصح، ولكّل جواٍد كْبوة.
 ل النحوي:إسهاُمو يف اجلدَ  :اثلثاا 

ىو علٌم دل ُيسَبق إليو كما صرّح ىو نفسو بذلك يف مقّدمة كتابو )اإلغراب يف جدؿ 
ب اإلنصاؼ يف مسائل األصحاب اقتَضْوين بعد تلخيص كتافإّف صباعًة من  ))اإلعراب(: 

 كتاٍب يف جدؿ اإلعراب ُمعرًّى عن اإلسهاب، ؾبرٍَّد عن اإلطناب؛ ليكوف أّوؿَ   اػببلؼ تلخيصَ 
منو وىو اتباع سبيل اغبّق  ، مّث بُّت اؽبدؼَ (2)(( ما ُصنِّف ؽبذه الصناعة يف قوانُت اعبدؿ واآلداب

ناظرة، والتأّدب عند احملاَورة واؼبذاكرة، وقد قّسمها اثٍت عشر فصبلً: والصواب عند اجملادلة واؼب
... ويف االعًتاض على  )يف السؤاؿ ويف وصف السائل ويف اؼبسؤوؿ بو ويف اؼبسؤوؿ منو

                                                 

 .50-28، ويُراَجع االقًتاح للسيوطي ص82ُلَمع األدّلة ص -1

 .05ص اإلغراب يف جدؿ اإلعراب -2
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، ولتبيُت طريقتو اؼبنطقية اعبدلية يف الكتاب (1)االستدالؿ ابستصحاب اغباؿ ويف ترجيح األدلّة(
عنو ينبغي أْف يكوف  علم أّف اؼبسؤوؿَ اِ  ))امس )يف وصف اؼبسؤوؿ عنو(: أكتفي بنقل الفصل اػب

رورات أْف ُيسأؿ عن أنواع اغبركات واؼبرفوعات واؼبنصوابت واجمل :و، مثلفبّا ينبغي إدراكُ 
أْف ُيسأؿ عن أعداد صبيع األلفاظ والكلمات  :مثل ،وا ال يبكن إدراكُ واجملزومات؛ فإْف كاف فبّ 

 .(2)(( عنو ستحّق اعبوابَ ر إدراكو فبل يَ تعذ  يع اؼبسميات كاف فاسداً؛ لِ الدالّة على صب
واعبدير ابلذكر أّف دعوى السْبق يف علَمي )األصوؿ واعبدؿ( صدرْت من ابن األنباري 

وض ر النحو واللغة والتصريف والعَ  :فإّف علـو األدب شبانية ... ))نفسو حُت قاؿ يف )نزىتو(: 
ونبا  ،نانباضعْ العرب وأنساهبم؛ وأغبْقنا ابلعلـو الثمانية علمُْت وَ والقوايف وصنعة الشعر وأخبار 

، وقد صّنف كتَبو الثبلثة الرائدة على التوارل (3)(( ، وعلم أصوؿ النحوؿ يف النحوعلم اعبدَ 
أّف  :دؿ اإلعراب()اإلنصاؼ، اإلغراب، الل َمع( بدليل أنو ذكر يف مقّدمة كتابو )اإلغراب يف ج

قتضْوه و يف كتاب )اإلنصاؼ يف مسائل اػببلؼ( اِ نيعَ صباعًة من أصحابو بعد أف استحسنوا صَ 
، وقاؿ يف ختاـ  (4)لبًا للثواببتهم طَ لْ ق طِ فْ ص كتااًب يف جدؿ اإلعراب فأجاهبم على وَ لخِّ يُ  أفْ 

األصوؿ اليت ىي النقل والقياس وأّما االعًتاض على كّل أصٍل من ىذه  ))ع األدلّة(: كتابو )ُلمَ 
ستقصًى يف كتابنا اؼبْوسـو بػ)اإلغراب( ؿ، وقد ذكران ذلك مُ واستصحاب اغباؿ فيليق بفّن اعبدَ 

 .(5)(( وهللا أعلم ابلصواب
 :اخلامتة

م ما أثبتُو يف ىذا البحث ال يعدو أْف يكوف سطرًا يف ؾبّلد اإلماـ ابن األنباري اؼبزدحِ 
 ؾ لو يف صدقتو اعبارية،وابرَ  ،علمو عمَلو هلل فرزقو هللا سرَّ خلودِ  خلصَ لذي أَ ابلفوائد والِعرَب، ا

                                                 

 .06-05ص ينظر: نفسو -1
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  ...وكأنّو يتمّثل قولَو تعاذل:                    (1) ،
لتكوف مدرسًة  ؛شخصّيتون العطاء يف وال أّدعي أين أضفُت جديداً؛ لكٍّت رّكزت على جوانب مِ 

تّبعي لسَتتو وسلوكو واجتهاده استخلصُت تَ رُبتذى ونرباسًا لطلبة العلم السائرين على الدرب، وبِ 
 :اآلتية بلحظاتاؼب بعض

شاركُتو يف علوـٍ شىّت دليٌل على سعة اّطبلعو، وتنوّع اىتماماتو، واستيعابو لعلـو مُ  -
 عصره.

حو )دبعناه الواسع: النحو/ الصرؼ( وما يتعّلق اّتسمت بعُض كتاابتو يف حقل الن -
ن استعراض األبواب النحوية اؼبعروفة مِ  ،تقليدية؛ فلم يتبع فيها ُخطى أسبلفو أبهنا كتابٌة غَتُ  ،بو

... وما إذل ذلك من  وؿبًتزات القواعد وربليل الشواىد ،وما يتبعها من مسائل اإلعراب والبناء
 .بل رّكز على القضااي الكلية يف الفكر النحويّ  ؛النحويّ الفروع اؼبتداَولة يف التأليف 

يظهر تفر ده اغبقيقّي وإسهاماتو النوعّية يف اىتمامو جبوانب ُسِبق إليها إبشاراٍت  -
، يف اعبدؿ النحوّي ّذهبا ووضَ و نّظمها وىَ ونظراٍت خاطفٍة، ولكنّ  ع ُأسَسها فكاف سابقًا فيها حبقٍّ
بًل يف )اإلغراب يف جدؿ اإلعراب(، ويف أصوؿ النحو ؾُبسَّدًا يف )لَُمع واؼبناظرة اإلعرابية متمثِّ 

يف اػببلؼ النحوّي الذي سطّره يف أشهر كتبو وأنفعها على اإلطبلؽ )اإلنصاؼ يف و األدلّة(، 
 مسائل اػببلؼ(.

وأسرار العربية( رائدْين يف ؾباؽبما،  ،يُػَعّد كتاابه )نزىة األلّباء يف طبقات األدابء -
بدقّة النقل وسهولة العبارة واختزاؿ اؼبعلومة، وتوثيق تراجم أيبّة العربّية إذل  حيث اّتسم األّوؿُ 

 ع اؼبشفوع ابعبواب اؼبناسب.ن العرض القائم على السؤاؿ اؼبتوقَّ سْ عصره، والثاين سبّيز حبُ 
لعاِمل، رضبو هللا العادل االشيخ اعبليل و ّق ىذا و يف حوختامًا ىذا ما تيّسر رل كتابتُ  -
 رضبًة واسعًة!

 واغبمد هلل أّوالً وآخراً.
 

                                                 

 .282سورة البقرة:  -1
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 ؿبيي الدين عبد اغبميد، دار الفكر، "د. ط، ت".
بَتوت، الطبعة الثانية،  البحر احمليط )التفسَت الكبَت( أليب حّياف، دار إحياء الًتاث العريب، -9

 ـ.0991 -ىػ 0200
 ـ.0977البداية والنهاية البن كثَت، مكتبة اؼبعارؼ، بَتوت، ط: الثانية،  -01
بغية الُوعاة يف طبقات اللغوّيُت والنحاة للسيوطي، ربقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم، اؼبكتبة  -00

 العصرية، بَتوت، "د. ط، ت".
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كارؿ بروكلماف، ترصبة: رمضاف عبد التّواب، مراجعة الًتصبة: السيد اتريخ األدب العريب ل -04
 ـ، "د. ط".0977يعقوب بكر، دار اؼبعارؼ، ج.ع.ـ، 

التبيُت عن مذاىب النحويُت البصريُت والكوفيُت أليب البقاء العكربي، ربقيق: عبد الرضبن  -00
 ـ.0986 -ىػ 0216ذل، بن سليماف العثيمُت، دار الغرب اإلسبلمّي، بَتوت، الطبعة األو 

خزانة األدب وُلّب لُباب لساف العرب لعبد القادر البغدادي، ربقيق: عبد السبلـ ىاروف،  -02
 مطبعة اؼبدين، الطبعة الثانية، "د.ت".

الثانية،  بعةطال: دمحم علي النّجار، دار الكتب اؼبصرية، قيقبن جٍّت، ربال اػبصائص -05
 ـ.0954 -ىػ 0070

ارؼ اإلسبلمية: ُأصِدر ابألؼبانية واإلقبليزية والفرنسية، نقلها إذل اللغة العربية: دمحم دائرة اؼبع -06
 اثبت الفندي وغَته، اجملّلد الثالث، "د. ط، ت".

روضات اعبنات يف أحواؿ العلماء والسادات حملمد ابقر اػبوانساري، ربقيق: أسد هللا  -07
 . ط".ىػ، "د0094إظباعيلياف، دار اؼبعرفة، بَتوت، 

             شرح ديواف اؼبتنيّب لعبد الرضبن الربقوقي، دار الكتاب العريب، بَتوت،  -08
 ـ، "د. ط".0986 -ىػ 0217

 الضوء البلمع ألىل القرف التاسع للسخاوي، دار مكتبة اغبياة، بَتوت، "د. ط، ت". -09
اف، عادل الكتب، طبقات الشافعية البن قاضي ُشهبة، ربقيق: اغبافظ عبد العليم خ -41

 ـ.0987 -ىػ 0217بَتوت، الطبعة األوذل، 
 طبقات الشافعية الكربى لتاج الدين السبكي، دار اؼبعرفة، بَتوت، الطبعة الثانية، "د.ت". -40
بن اعبزري، نشر: ج. برجسًتاسر، دار الكتب العلمية، ات القرّاء الغاية النهاية يف طبق -44

 ـ.0984 -ىػ 0214الثالثة،  بعةطالبَتوت، 
      فوات الوفيات حملمد بن شاكر الكتيب، ربقيق: إحساف عّباس، دار الثقافة، بَتوت، -40

 "د. ط، ت".
 ـ، "د. ط".0966الكامل يف التاريخ البن األثَت، دار صادر، بَتوت،  -42
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ؿبمود الزـبشري،  الكشاؼ عن حقائق التنزيل وعيوف األقاويل يف وجوه التأويل عبار هللا -45
 ـ.0980 -ىػ 0210دار الفكر، الطبعة األوذل، 

         كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف غباجي خليفة، مكتبة اؼبثٌت، بَتوت، -46
 "د. ط، ت".

 ُلَمع األدلّة البن األنباري، ربقيق: سعيد األفغاين، "د. د، ط، ت". -47
         ماد الدين أيب الفداء، دار اؼبعرفة، بَتوت،اؼبختصر يف أخبار البشر إلظباعيل ع -48

 "د. ط، ت".
مرآة اعبناف وعربة اليقظاف يف معرفة ما يُعترَب من حوادث الزماف لعبد هللا اليافعي،  -49

 ـ.0971 -ىػ 0091منشورات مؤسسة األعلى للمطبوعات، بَتوت، الطبعة الثانية، 
فريد عبد العزيز اعبندي، دار الكتب العلمية، معجم البلداف لياقوت اغبموي، ربقيق:  -01

 ـ.0991 -ىػ 0201بَتوت، الطبعة األوذل، 
 ـ، "د. ط".0958 -ىػ 0077معجم اؼبؤلفُت لعمر كحالة، مطبعة الًتّقي، دمشق،  -00
           مقّدمة ابن خلدوف لعبد الرضبن بن خلدوف، دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت، -04

 "د. ط، ت".
بن تغري بردي، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، ال لقاىرةالنجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر وا -00

 ."د.ت"مصّورة عن طبعة دار الكتب،  بعةاؼبؤسسة اؼبصرية العامة للتأليف والًتصبة، ط
نزىة األلّباء يف طبقات األدابء البن األنباري، ربقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم، دار الفكر  -02

 .ـ، "د. ط"0998 -ىػ 0208العريب، القاىرة، 
ىدية العارفُت، أظباء اؼبؤلّفُت، آاثر اؼبصّنفُت إلظباعيل البغدادي، منشورات مكتبة اؼبثٌّت،  -05

 .ـ، وأُعيد طبُعو ابألوفست0950طبع ابستانبوؿ، 
ر صادر، وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف ألضبد بن خّلكاف، ربقيق: إحساف عّباس، دا -06

  .بَتوت، "د. ط، ت"
 


