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  :الملخص

  وعقيدتهبن عبد الغفار الفارسي  أيب علي احلسن بن أمحد حياة 

  حصة غنيم عواد اجلهين/ أ إعداد
 أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار حیاة هدف البحث عرض 

انحرافات أبي علي الفارسي بیان : وعقیدته، وذلك من خالل ما یليالفارسي 

انحرافات بیان في مسألة التوحید ، والسیما قضیة األسماء والصفات،   العقدیة

في مسألة العدل ، وما تتضمنه من القول باللطف ،  أبي علي الفارسي العقدیة

انحرافات أبي علي بیان وما یجب على اهللا فعله ، ومسألة الهدایة واإلضالل، 

في مسألة القضاء والقدر ، وما تتضمنه من نسبة األفعال هللا ،  الفارسي العقدیة

في  انحرافات أبي علي الفارسي العقدیةبیان ،  وعدم التفریق بین اإلرادة والمحبة

واللغة عند أبي علي الفارسي، بیان العالقة بین العقیدة مسألة الوعد والوعید، 

  وذلك باستقراء ، )  والنقدي،والتحلیلي، االستقرائي(على المنهج واعتمدت الدراسة 

قشتها على ضوء  ، ثم مناانحرافاته العقدیة أبي علي الفارسي ، وبیانمؤلفات 

 وتشتمل على :المقدمة، وجاء البحث عبارة عن ةعقیدة أهل السنة والجماع

 وتكون مشكلة البحث، وأهدافه، وأهمیته، والدراسات السابقة، ومنهج البحث،

عدة مباحث، كان المبحث األول عن التعریف بأبي علي الفارسي، البحث من 

:   ته، وعرض المبحث الثالثاسمه ونشأته وعقید:  وكان المبحث الثاني عن

  .مؤلفاته: تالمیذه،   وجاء المبحث الخامس عن : شیوخه، وبین المبحث الرابع

  . الصفات– األسماء –  التوحید–العقیدة  –نحرافات اال : المفتاحیةالكلمات 
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The Life of Abu-Ali Al-Hassan ibn Ahmad ibn Abdul-

Ghaffar Al-farisi and His Doctrine 

ABSTRACT 

The present research aimed to portray the life and doctrine 
of Abu-Ali Al-Hassan ibn Ahmad ibn Abdul-Ghaffar Al-farisi 
concerning the doctrine deviations in terms of the issue of 
monotheism, particularly the issue of names and 
characteristics. The study also tackled the biases concerning 
justice, what God should do, and the issue of guidance and 
misguidance. The study also addressed the deviations of 
Abu-Ali Al-farisi doctrine concerning the inevitable fate, the 
attribution of the actions to God, and the equivalence of will 
and love. The study also presented Abu-Ali Al-farisi's 
deviation concerning the matter of promise and menacing 
and the relationship between doctrine and language. The 
study made use of the inductive, analytical, and critical 
methods via exploring the works of Abu-Ali Al-Farsi, and his 
doctrine deviations which was discussed in the light of the 
doctrine of Ahl Al-Sunnah and Al-gama'a. The research 
consisted of an introduction presented the research 
problem, purpose, significance, review of literature and 
methodology. The first chapter of the thesis presented a 
definition of Abu-Ali Al-farisi, and the second chapter 
tackled his name, upbringing and doctrine. The third 
chapter addressed his scholars, and the fourth chapter 
introduced his students. Finally, the fifth chapter delineated 
his scientific production. 
Key Words: Deviations - Creed - Unification - Nouns - 
Adjectives. 

com.gmail@٤٣٤١agalj  mail-e  



        
 

 
 
  

 
 

 

  
 

٧١
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  Research Proposalخطة بحث 

   : Introduction المقدمة(١) 

إن الحمد هللا، نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ، ونعوذ باهللا من 

یضلل  شرور أنفسنا ، ومن سیئات أعمالنا ، من یهده اهللا فال مضل له، ومن

 عبده فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شریك له ، وأشهد أن محمدا

ورسوله، بلغ الرسالة ، وأدى األمانة ، ونصح األمة ، وجاهد في اهللا حق جهاده، 

  .صلى اهللا علیه وآله وصحبه وسلم

  :أما بعد

ٌكتاب { :فإن اهللا عزوجل اختار اللغة العربیة لكتابه كما في قوله تعالى َ ِ

َفصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون ُ َ َ َْ َْ َ ٍَ ِّ � ِ َ ً ُْ ُ ُ ْ ِّ ، ومن هنا جاء اهتمام ]٣:تفصل[ }ُ

أبو :  من أئمة العربیة مثلفظهرباللغة العربیة تعلما وتعلیما ومناظرة ،  السلف

، واألزهري ٢٧٦، وابن قتیبة ١٧٥، والفراهیدي تـ ١٥٤عمرو بن العالء تـ 

  . هـ ، وغیرهم٣٧٠تـ

وفي فترة من الزمن ظهر من یصبغ العربیة بما عنده من عقیدة مخالفة 

من   حتى أصبح من أشهر أهل اللغةالعربیةانطلق منها في دراسة للسلف ف

المعتزلة ومن بعدهم األشاعرة ومن تأثر بهم ، ومن أولئك أبو الحسن الفارسي ؛ 

 ، وقد قصده التالمیذ من األقطار ، فلزمه أبو  المتهم باالعتزالمن أئمة العربیة

عنه في كتبه ، حتى خلفه الفتح عثمان بن جني أربعین سنة مؤیدا آلرائه ناقال 

  .بعد وفاته 

ومن هنا كانت الدراسة التي تتناول حیاة أبي علي الفارسي ومعتقده 

  موضوعا لبحثي
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 بمنه وكرمه أن یجعل عملي خالصا لوجهه، – عزوجل –وأسأل اهللا 

  .  وأن یوفقني فیه للحق أنه ولي ذلك والقادر علیه 

   Research Problem : مشكلة البحث ) ٢ (

  : فیما یليكمن مشكلة هذه الدراسة ت

في أن الفارسي إمام من أئمة أهـل اللغـة ومـشاهیرها ، ولـه كتـب  -١

متعـــددة فـــي اللغـــة ، وتالمیـــذ اشـــتهروا فـــي علـــم اللغـــة، فأصـــبحوا 

ــــي  ــــة ف ــــدیها  ، متبعــــین للمعتزل ــــه ، مؤی ــــاقلین ألقوال ــــه ، ن خلفــــا ل

لجني  أصولهم ، ناشرین معتقدهم بین أهل اللغة ، وأشهرهم ابن ا

 . 

ـــــى  -٢ ـــــن الجنـــــي یتبن كمـــــا أننـــــي وجـــــدت أن الفارســـــي ، وتلمیـــــذه اب

معتقـــدات  ، ثـــم یحـــاول أولئـــك أن یحملـــوا النـــصوص علـــى تلـــك 

المعتقــــــدات ، معتمــــــد علــــــى العقــــــل ، ویــــــستخدم أســــــالیب اللغــــــة 

تأویــــــل ، أو حــــــذف ، أو إضــــــافة ، أو اختیــــــار : المختلفــــــة مــــــن

األلفـاظ العربیـة حركات إعرابیة توافق ما ذهب إلیه ، كما یحمـل 

على ما یتالءم مع المعتقد من غیر مراعـاة للـسیاق ، والشـك أن 

 .  البحث في ذلك یمثل مشقة في البحث العلمي 

أن االنحرافات العقدیة عنـد أبـي علـي : وهناك إشكال ثالث وهو  -٣

 الفارسي ال یجمعها كتاب ، بل هي متناثرة في ثنایا كتبه 

  : Objectivesأهداف البحث ) ٣(

فــي مــسألة التوحیــد ،  انحرافــات أبــي علــي الفارســي العقدیــةبیــان  .١

 .  والسیما قضیة األسماء والصفات 



        
 

 
 
  

 
 

 

  
 

٧٣
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فــي مــسألة العــدل ،  انحرافــات أبــي علــي الفارســي العقدیــةبیــان   .٢

ومـــا تتـــضمنه مـــن القـــول بـــاللطف ، ومـــا یجـــب علـــى اهللا فعلـــه ، 

 .ومسألة الهدایة واإلضالل 

فـــي مـــسألة القـــضاء  لعقدیـــةانحرافـــات أبـــي علـــي الفارســـي ابیـــان  .٣

والقدر ، وما تتـضمنه مـن نـسبة األفعـال هللا ، وعـدم التفریـق بـین 

 . اإلرادة والمحبة 

ـــان   .٤ ـــي الفارســـي العقدیـــةبی ـــات أبـــي عل فـــي مـــسألة الوعـــد  انحراف

 . والوعید 

 . واللغة عند أبي علي الفارسي  بیان العالقة بین العقیدة  .٥

  ونتبین ذلك من خالل: 

 للوقـــوف علـــى علـــي الفارســـيلفـــات أبـــي اســتقراء مؤ -١

 .آرائه حول أهم قضایا العقیدة ومسائلها

 باألســلوب األدبــي فــي عرضــه للمــسائل أبــي علــي الفارســيتــأثر -٢

  .العقدیة 

   :  Important of Researchأهمیة البحث ) ٤(

أهمیة البحث في هذا الموضوع، وأسـباب اختیـاره تتـضح مـن خـالل ذكـر 

  :النقاط اآلتیة

ُوالـذي یعـد مـن الموضـوعات الرئیـسة ،  الدراسة بموضـوع العقیـدة تعلق -١

  .واألساسیة 

ـــة معرفـــة عقیـــدة اللغـــوي عنـــد الرجـــوع لتفـــسیر الكتـــاب والـــسنة وآثـــار  -٢ أهمی

 .الصحابة 
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جمـع االنحرافــات العقدیــة عنــد أبــي علـي الفارســي ، ومناقــشتها فــي كتــاب   -٣

 .مستقل یفید منه طلبة العلم 

 تیـسیرا لالسـتفادة ت العقدیة عنـد أبـي علـي الفارسـياالنحرافاإن في دراسة  -٤

مــن كتبــه بــدون حــذر ممــا خــالف فیــه المــصنف عقیــدة الــسلف فــي بعــض 

 . المسائل 

َّ واحدا من أفذاذ علماء العربیة في القرن الرابـع الهجـري، سيالفارعلي  أبو -٥ ً

  .َّفقد احتل مكانة مرموقة في عصره والعصور التالیة

   : Literature Review الدراسات السابقة )٥(

الدراســات التــي تناولــت الفارســي كثیــرة ، إال أنــي لــم أجــد فیهــا مــا یتعلــق 

ولـذا رأیـت أن أبحــث هـذا الجانـب منــه لعـدم دراسـته مــن ؛  بالعقیـدة علـى التفــصیل

  .قبل

   Research Methodology :منهج البحث ) ٧(

ســـي   حیـــاة أبـــي علـــي الفارلمـــا كـــان البحـــث  یهـــدف إلـــى الحـــدیث عـــن

  ، والتحلیلــي، االســتقرائي ( اعتمــدت فــي دراســتي علــى المــنهج وعقیدتــه فــإني قــد 

 انحرافاتـه العقدیـة أبي علي الفارسـي ، وبیـان مؤلفات  وذلك باستقراء ، ) والنقدي

  :متبعة اإلجراءات التالیةة، ، ثم مناقشتها على ضوء عقیدة أهل السنة والجماع

لـي الفارسـي ، ثـم قـسمت المـسائل جمعت المـادة العلمیـة مـن كتـب أبـي ع -١

 .إلى موضوعات علم العقیدة معنونة للمسألة على ضوء ذلك 

 .وقرأتها الستخراج المسائل العقدیة منها ، حصرت كتب الفارسي  -٢

 :  والكتب التي اعتمدت علیها هي
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  ٕوهــو المــسائل المـصلحة مــن كتــاب معـاني القــرآن واعرابــه ألبــي (اإلغفـال

 ).إسحاق الزجاج

 ح العضدي اإلیضا. 

  على كتاب سیبویة التعلیقة. 

  الحجة للقراء السبعة أئمة األمصار بالحجاز والعراق والشام الـذین ذكـرهم

 .أبو بكر بن مجاهد

  كتاب الشعر أو األبیات المشكلة. 

  المسائل الحلبیات. 

  المسائل العسكریات في النحو العربي. 

  المسائل المشكلة. 

  المسائل الشیرازیات. 

  .نحرافه في المسائل العقدیة عن مذهب أهل السنة والجماعةاأبین  -٣

عــزوت اآلیــات الــواردة فــي البحــث إلــى موضــعها مــن القــرآن  بــذكر اســم  -٤

 . السورة ورقم اآلیة

خرجت األحادیث بعزوها إلـى مـصادرها ، فـإن كانـت فـي الـصحیحین أو  -٥

ٕفــي أحــدهما اكتفیــت بــالعزو إلیهمــا ، وان كانــت فــي غیرهمــا عــزوت 

 .ع ذكر أقوال األئمة في الحدیثلذلك م

 .عزوت األقوال لقائلیها من مؤلفاتهم قدر المستطاع  -٦

 مـا ترجمت لألعالم المذكورین في الرسـالة فـي أول موضـع یـرد ذكـره فیـه -٧

 .عدا المشهورین منهم

، ةتـــأهمی مـــشكلة البحـــث، وأهدافـــه، ووتـــشتمل علـــى  :أمـــا المقدمـــة) ٨(

 .والدراسات السابقة، وفروض الدراسة ، ومنهج البحث،

  :أما مخطط البحث على عدة مباحث 
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  اسمه ونشأته وعقیدته:   األولالمبحث

  شیوخه :   المبحث الثاني

    تالمیذه:المبحث الثالث

   مؤلفاته:المبحث الرابع 

   وفاته :المبحث الخامس

   ومعتقدهحیاة أبي علي الفارسي

  : وفیه خمسة مباحث

  اسمه ونشأته: المبحث األول

  شیوخه: المبحث الثاني

  تالمیذه: المبحث الثالث

  ؤلفاتهم: المبحث الرابع

  وفاته: المبحث الخامس
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  )١(اسمه ونشأته: المبحث األول

                                 
 -دار الكتــــب العلمیــــة(، تــــاریخ بغــــدادالخطیــــب البغــــدادي، : وللتوســــع فــــي الترجمــــة انظــــر) ١(

إبــــراهیم :  تحقیــــقنزهــــة األلبــــاء فــــي طبقــــات األدبــــاء،؛ ابــــن األنبــــاري، )٧/٢٨٥(، )بیــــروت

؛ ابــن ٢٣٢: ، ص)م١٩٨٥ -هـــ١٤٠٥، ٣ األردن، ط-مكتبــة المنــار، الزرقــاء(الــسامرائي، 

ــــوك واألمــــمالجــــوزي،  ــــاریخ المل ــــي ت ــــتظم ف ــــق ودراســــةالمن ا، محمــــد عبــــدالقادر عطــــ: ، تحقی

؛ یــاقوت )١٤/٣٢٤(، )هــ١٤١٢بیــروت، دار الكتـب العلمیـة، (ومـصطفى عبـدالقادر عطـا، 

، )م١٩٩٣دار الغرب اإلسالمي، : بیروت(إحسان عباس، : ، تحقیقمعجم األدباءالحموي، 

دار (محمد أبـو الفـضل إبـراهیم، : ، تحقیقإنباه الرواة على أنباء النحاة؛ القفطي، )٢/٨١١(

 بغیـــة الطلـــب،؛ العقیلـــي، )١/٣٠٨(، )م١٩٨٦هــــ ـ ١٤٠٦، ١هرة، طالفكـــر العربـــي، القـــا

؛ ابــن )٥/٢٢٦٥(، ) صــیدا- لبنــان-المكتبــة العــصریة(محمــد أبــو الفــضل إبــراهیم، : تحقیــق

 محمـــد ســـعید -أحمـــد شـــوقي بنبـــین: ، تحقیـــقالـــدر الثمـــین فـــي أســـماء المـــصنفینالـــساعي، 

؛ ابــــــن ٣١٩:، ص)م٢٠٠٩ -هـــــــ١٤٣٠، ١دار الغــــــرب االســــــالمي، تــــــونس، ط(حنــــــشي، 

دار : بیــــروت(الــــدكتور إحــــسان عبــــاس، :  تحقیــــقوفیــــات األعیــــان وأنبــــاء الزمــــان،خلكــــان، 

، حققــه وأشــرف علیـــه  ســیر أعــالم النــبالء؛ الــذهبي،)٢/٨٠(، )م١٩٧٨هـــ، ١٣٩٨صــادر،

، )م١٩٨١مؤســـــــسة الرســـــــالة، بیـــــــروت،(شـــــــعیب األرنـــــــاؤوط، وآخـــــــرون، : وخــــــرج أحادیثـــــــه

دار إحیــاء التــراث : الناشــر(علــي شــیري، : ، تحقیــق والنهایــةالبدایــة؛ ابـن كثیــر، )١٦/٣٧٩(

:  تحقیــقطبقـات المعتزلــة،؛ ابـن المرتــضى، )١١/٣٤(، )م١٩٨٨ -هـــ١٤٠٨، ١العربـي، ط

هـــ ـ ١٣٨٠ لبنــان، –نــشر جمعیــة المستــشرقین األلمانیــة بألمانیــا، بیــروت (سوســنة دیفلــد، 

وزارة الثقافــة واإلرشـــاد (، هــرةالنجــوم الزا؛ جمــال الــدین أبــو المحاســـن، ١٣١:، ص)م١٩٦١

محمــد محــي : ، تحقیــقتــاریخ الخلفــاء؛ الــسیوطي، )٤/١٥١(، )القــومي، دار الكتــب، مــصر

؛ ٣٥١:، ص)م١٩٥٢ -هــــــ ١٣٧١، ١ مـــــصر، ط-مطبعـــــة الـــــسعادة(الـــــدین عبدالحمیـــــد، 

محمــد أبــو الفــضل إبــراهیم، : ، تحقیــق بغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاةالــسیوطي،

محمـود : تحقیـقشـذرات الـذهب، ؛ ابن عماد، )١/٤٩٦(، ) صیدا- العصریة، لبنانالمكتبة(

ـــاؤوط،  ؛ عبـــد )٤/٤٠٧(، )م١٩٨٦هــــ١٤٠٦، ١ بیـــروت، ط–دار ابـــن كثیـــر، دمـــشق(األرن

أبو علي الفارسي، حیاته ومكانته بـین أئمـة التفـسیر والعربیـة، وآثـاره الفتاح إسماعیل شلبي، 

  .٥٢:، ص)م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩، ٣عات الحدیثة، جدة، طدار المطبو (في القراءات والنحو،
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  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةدسالسا املجلد
 

        وعقيدته                                         أيب عيل احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريس      حياة 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفـار، أبـو علـي الفارسـي الفـسوي، ولـد بمدینـة 

هــ، ثـم خـرج ٣٠٧هـ، ونشأ بها وسمع، ثـم هـاجر إلـى بغـداد عـام ٢٨٨ عام )١(فسا

ه ، وبقــي إلــى جــوار)٢(هـــ، فاستــضافه ســیف الدولــة الحمــداني٣٤١إلــى حلــب عــام 

 لتأدیـب )٤( إلـى شـیراز)٣(مدة، ثم دخل إلى دمشق وأقام بها مدة، ثـم طلبـه الـدیلمي

                                 
مدینــة فــسا، مدینــة بفــارس مفترشــة البنــاء، واســعة الــشوارع، تقــارب فــي الكبــر شــیراز، وهــي ) ١(

ٕأصـــح هـــواء مـــن شـــیراز، وأوســـع أبنیـــة، والیهـــا ینـــسب أبـــو علـــي الفارســـي الفـــسوي : انظـــر. ّ

، ١الكتـــــب، بیـــــروت، طعـــــالم (، نزهـــــة المـــــشتاق فـــــي اختـــــراق اآلفـــــاقالـــــشریف االدریـــــسي، 

؛ )٤/٢٦٠(، )دار صـادر: بیـروت(، معجـم البلـدان؛ یاقوت الحموي، )١/٤٠٧(، )هـ١٤٠٩

  . ٣٣١، ٣٢٧:، مؤسسة الرسالة، صبلدان الخالفة الشرقیةكي لسترنج، 

أبو الحسن، علـي بـن عبـداهللا بـن حمـدان، صـاحب المتنبـي، نـشأ فارسـا :  سیف الدولة الحمداني)٢(

 وفیـات األعیـان،ابـن خلكـان، : انظـر. ٣٥٦، ت ملـك حلـب مـن بنـي حمـدان وهو أول منجوادا،

  ).٣٠٤، ٤/٣٠٣(، )٢٠٠٢، ١٥طدار العلم للمالیین، (،  األعالم الزركلي،؛)٣/٤٠١(

ُ الدیلمي، أبو الحسن، مهیار بن مروزیه، أدیب، وكاتب، وشاعر، )٣( َ
 األصل من أهـل فارسيِ

بغـــداد، كـــان  مجوســـیا، فأســـلم علـــى یـــد أســـتاذه الـــشریف الرضـــي، وعلیـــه تخـــرج فـــي الـــشعر 

ه، لـه دیـوان ٤٢٨ببغـداد فـي جمـادي اآلخـرة سـنة  واألدب، وتشیع وغال فـي تـشیعه، وتـوفي

، واألعــالمتــاریخ اإلســالم ووفیــات المــشاهیر  الــذهبي، :انظــر .شــعر كبیــر فــي أربــع مجلــدات

ــــــسالم التــــــدمري، : تحقیــــــق ــــــروت، ط(عمــــــر عبدال ــــــاب العربــــــي، بی  -هـــــــ١٤١٣، ٢دار الكت

  ). ١٧/٤٧٢(، سیر أعالم النبالء؛ الذهبي، )٢٩/٢٤٦(، )م١٩٩٣

دار مملكــة فــارس، وینزلهــا الــوالة وهــي مــدینتها العظمــى وشــیراز، مدینــة فــي أرض فــارس، ) ٤(

لــى ســفوح جبــال زاجــروس، وتتمتــع بجــو ، تقــع فــي جنــوب إیــران فــي ســهل أخــضر عوالعمــال

دار الكتـب العلمیـة، بیــروت، (،  البلــدانالیعقـوبي،: انظـر. لطیـف، تـشتهر بالحـدائق والزهــور

الـــــروض ؛ الحمیـــــري، )٣/٣٨٠(، معجـــــم البلـــــدان؛ الحمـــــوي، ٢٠٣:، ص) هــــــ١٤٢٢، ١ط

 - بیــروت -مؤســسة ناصــر للثقافــة (إحــسان عبــاس، : ، تحقیــقالمعطــار فــي خبــر األقطــار

؛ كـــي لـــسترنج، بلـــدان الخالفـــة ٣٥٢:، ص)م١٩٨٠، ٢ع علـــى مطـــابع دار الـــسراج، ططبـــ

  ٢٨٣، ٢٥:الشرقیة، ص
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 ســنة، ٢٠بنــي أخیــه، فمــر ببغــداد وأقــام بهــا مــدة، ثــم ذهــب إلــى شــیراز فأقــام بهــا 

 ٣٦٧، ولمـا دخـل عـضد الدولـة بغـداد عـام )١(صاحب فیهـا عـضد الدولـة البـویهي

  .هـ ٣٧٧لحق بها الفارسي عام 

  :مكانته

ًلفارســي فــذا فــي علــوم القــرآن، رأســا فــي العربیــة وفنونهــا، صــاحب كــان ا ً

المصنفات الحسنة، قصده الناس من األقطار، فبرع علـى یدیـه علمـاء أفـذاذ، وقـد 

وهللا هو، وعلیه رحمته، : ()٢(ذكر كثیر من العلماء فضله ومكانته، فقال ابن جني

سه، فكأنــه إنمــا كــان فمــا كــان أقــوى قیاســه، وأشــد بهــذا العلــم اللطیــف الــشریف أنــ

ًمخلوقـــا لـــه، وكیـــف كـــان ال یكـــون كـــذلك، وقـــد أقـــام علـــى هـــذه الطریقـــة مـــع جلـــة 

، وجعلــه )٣(أصــحابها وأعیــان شــیوخها ســبعین ســنة زائحــة عللــه ســاقطة عنــه كلفــه

                                 
أبو شجاع، فناخسروا بن ركـن الدولـة حـسن بـن بویـه الـدیلمي، ملـك فـارس، : عضد الدولة) ١(

ًكثرت ممالیكه حتى استولى على بغـداد، كـان نحویـا أدیبـا رافـضیا معتزلیـا جبـارا، أظهـر فـي  ً ً ً ً

، وبنـــى علیـــه المـــشهد، وأقـــام شـــعار - رضـــي اهللا عنـــه - جـــف قبـــرا زعـــم أنـــه قبـــر اإلمـــام علـــيالن

اإلیــضاح، والتكملــة، : الــرفض، ومــأتم عاشــوراء، واالعتــزال، صــنف لــه أبــو علــي الفارســي كتــاب

ــــ مفیـد محمـد قمحیـة، . د: ، تحقیقیتمة الدهر في محاسن أهل العصرالثعالبي، : انظر. هـ٣٧٢تــ

 الكامــل ؛ ابــن األثیــر،)٢/٢٥٧(، )١٩٨٣هـــ١٤٠٣، ١ لبنــان، ط- بیــروت- العلمیــة دار الكتــب (

ــــسالم تــــدمري، : تحقیــــقفــــي التــــاریخ،  ، ١ لبنــــان، ط- دار الكتــــاب العربــــي، بیــــروت(عمــــر عبدال

  ).١٦/٢٤٩ (، سیر أعالم النبالء،؛ الذهبي)٧/٥٧(، )م١٩٩٧هـ، ١٤١٧

صـاحب أبـو علـي الفارسـي، تفـصیل أبو الفتح، عثمان بن جني الموصلي، :  ابن جني هو)٢(

  ٢٣: ص  ترجمته في 

، العــینالفراهیــدي، : انظــر. تجــشم الــشيء علــى مــشقة وعلــى خــالف العــادة:  كلفــه، الكلــف)٣(

؛ )٥/٣٧٢(، )دار ومكتبــــة الهــــالل(إبــــراهیم الــــسامرائي، . مهــــدي المخزومــــي، د. د:تحقیــــق

، )م١٩٨٧، ١یـین، بیـروت، طدار العلم للمال(رمزي بعلبكي،: ، تحقیقجمهرة اللغةاألزدي، 

)٢/٩٦٩ .(  
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ً، ال یعتاقـه عنـه ولـد، وال یعارضـه فیـه متجـر، وال یـسوم بـه مطلبـا، )١(همه وسدمه

   .)٢(!)، وقد حط من أثقاله وألقى عصا ترحالهًوال یخدم به رئیسا إال بأخرة

وعلت منزلته في النحو حتى قـال قـوم مـن تالمذتـه هـو :()٣(وقال التنوخي

فوق المبرد، وأعلم منه، وصنف كتبا عجیبـة حـسنة لـم یـسبق إلـى مثلهـا، واشـتهر 

وخدم الملـوك ونفـق علـیهم، وتقـدم عنـد ... ذكره في اآلفاق، وبرع له غلمان حذاق

أنـا غـالم أبـي علـي : سمعت عضد الدولة یقول: ولة، فسمعت أبي یقولعضد الد

  .  )٤()النحوي في النحو

واإلحاطـة بعلـم واحـد غیـر ممكـن، :()٥(وقال القاضـي أبـو بكـر بـن العربـي

                                 
جمهـــرة األزدي، ؛ )٧/٢٣٣(، العـــینالفراهیـــدي، : ســـدمه، الـــسدم هـــو هـــم فـــي نـــدم ، انظـــر) ١(

  ).٢/٦٤٨(، اللغة

ـــــداوي، . د: ، تحقیـــــقالخـــــصائص) ٢( ـــــد هن ـــــان، -دار الكتـــــب العلمیـــــة، بیـــــروت(عبدالحمی  لبن

  ).١/٢٨٦(، )م٢٠٠٨ه، ١٤٢٩

محمــد بــن مــسعر التنــوخي المعــري، كــان فقیهــا نحویــا أدیبــا، أبــو المحاســن، المفــضل بــن )  ٣(

؛ )٦/٢٧١٠(، معجـــــم األدبـــــاءالحمـــــوي، : انظـــــر. ٤٤٢وكـــــان معتزلیـــــا شـــــیعیا مبتـــــدعا، ت

  ). ٢/٢٩٧(، بغیة الوعاةالسیوطي، 

  ). ١٤/٣٢٥(المنتظم،  ابن الجوزي، ؛)٧/٢٨٥(، تاریخ بغداد الخطیب البغدادي، :انظر)  ٤(

 محمــد بــن عبــد اهللا بــن محمــد بــن عبــد اهللا بــن أحمــد بــن العربــي: هــوالقاضــي أبــو بكــر  )٥(

ّاألندلسي، اإلشبیلي، الحافظ، التفنن في العلوم واالسـتبحار فیهـا  أحد األعالم، كان من أهل ّ

: مع الذكاء المفرط، ولي قضاء أشبیلیة مدة، ثم أقبل على نشر العلم وتصنیفه، من مؤلفاتـه

. هــــ٥٤٣ فـــي شـــرح الترمـــذي، العواصـــم مـــن القواصـــم، تأحكـــام القـــرآن، عارضـــة األحـــوذي

علــي : ، تحقیــقطبقــات المفــسرین؛ الــسیوطي، )٣٧/١٥٩(، تــاریخ اإلســالمالــذهبي، : انظــر

  . ١٠٥:، ص)١٣٩٦، ١ القاهرة، ط-مكتبة وهبة(محمد عمر، 
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  .)١(...)هذا النحو، ما علمت من أحاط به إال سیبویه والفارسي البدعي

وعلت منزلته فـي ... ویینفإنه كان من أكابر أئمة النح:()٢(وقال األنباري

النحو حتى فضله كثیـر مـن النحـویین علـى أبـي العبـاس المبـرد، وقـال أبـو طالـب 

ما كان بین سیبویه وأبي علي أفضل منه، وأخذ عنـه جماعـة مـن حـذاق : العبدي

، وتقــدم عنــد الملــوك ...ًالنحــویین، وصــنف كتبــا كثیــرة حــسنة لــم یــسبق إلــى مثلهــا

   .)٣()خصوصا عند عضد الدولة

                                 
: ، ص)مكتبـــة دار التـــراث، القـــاهرة(عمـــار طـــالبي، . د: ، تحقیـــقالعواصـــم مـــن القواصـــم )١(

٣٧١.   

 األنباري، أبو البركات كمـال الـدین، عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن عبیـد اهللا األنـصاري، كـان )٢(

ْإمامــا ثقــة صــدوقا، فقیهــا منــاظرا، غزیــر العلــم، ورعــا زاهــدا عابــدا، تقیــا عفیفــا، لــه المؤلفــات 

. هــ٥٧٧االمشهورة؛ منها اإلنصاف في مسائل الخالف، حواشي اإلیضاح، نزهة األلبـاء، ت

  ). ٣/٣٢٧(، األعالم؛ الزركلي، )٢/٨٦(، بغیة الوعاةیوطي، الس: انظر

  .٢٣٣: ، صنزهة األلباء) ٣(
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  : عقیدته 

ـــه الرفیعـــة وتـــصانیفه الحـــسنة إال أنـــه كـــان  مـــع مكانتـــه العالیـــة ومنزلت

  : ومما یدل على ذلك األمور التالیةمعتزلیا، 

 وهــو أنــه عــاش فــي عهــد الدولــة البویهیــة، دالئــل تاریخیــة،: األمــر األول

وكــان االعتــزال والتــشیع همــا الــسمتان الغالبتــان فــي اللغــویین، ومــن الطبیعــي أن 

ـــــي وشـــــیخه  قـــــال ابـــــن القـــــیم. ثر الفارســـــي ببیئتـــــهیتـــــأ ـــــد كالمـــــه عـــــن ابـــــن جن عن

وكــان الرجــل وشــیخه فــي زمــن قــوة شــوكة المعتزلــة، وكانــت الدولــة دولــة :(الفارسـي

، ولــه صــنف أبــو علــي )١(رفــض واعتــزال، وكــان الــسلطان عــضد الدولــة بــن بویــه

ة عبدالجبار ً معتزلیا، وقاضي القضا)٢(اإلیضاح، وكان الوزیر إسماعیل بن عماد

)ً معتزلیا)٣(بن أحمد
)٤(.  

تكلــم العلمــاء عنــد ذكــر الفارســي بمــا یبــین : أقــوال العلمــاء: األمــر الثــاني

  .عقیدته،  فمنهم من صرح باعتزاله، ومنهم من نقل اتهامه باالعتزال

                                 
  ٣:  سبقت ترجمته ص )١(

ً إســماعیل بــن عبــاد بــن عبــاس، أبــو القاســم، الــوزیر الملقــب بالــصاحب، كــان أدیبــا لغویــا، )٢( ً

ًمعتزال رافضیا، جبارا،  من كتبه ً ن مذهب أهل العدل المحیط في اللغة، اإلمامة، اإلبانة ع: ً

دار (ســید كــسروي حــسن : ، تحقیــقتــاریخ أصــبهانأبــو نعــیم، : انظــر.  هـــــ٣٨٥والتوحیــد، ت

 تــاریخ ؛ الخطیــب البغــدادي،)١/٢٥٩(، )م١٩٩٠-هـــ١٤١٠، ١ بیــروت، ط-الكتــب العلمیــة

  . ١١٥: ، صطبقات المعتزلة؛ ابن المرتضى، )٢١/٦٢(بغداد، 

. هــ٤١٥یل، أبو الحسن الهمـذاني، شـیخ المعتزلـة، تعبدالجبار بن أحمد بن خل، القاضي) ٣(

  .  ٥٩: ، صطبقات المفسرین؛ السیوطي، )١٧/٢٤٤(،  سیر أعالم النبالءالذهبي،: انظر

رضــوان جــامع رضــوان، : ، تحقیــقمختــصر الــصواعق المرســلة علــى الجهمیــة والمعطلــة)  ٤(

  . ٤٥٠: ، ص)هـ١٤١٨ بیروت، -دار الفكر(
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  :   فممن صرح باعتزال الفارسي

هـو فاسـد  فـي هـذه المـسألة بمـا )١(وتكلـم أبـو علـي الفارسـي: (ابن عطیة فقـال -

لـم یـك شـیئا : "، وعنـد قـول الفارسـي)٢()من جهة االعتزال ال من جهـة العربیـة

، قـــال ابـــن )٣("ّأنـــه قبـــل الخلـــق لـــم یقـــع علیـــه اســـم شـــيء موجـــودا، ولـــیس یـــراد

ِأولئــك كتــب يف {:، وعنــد قولــه تعــالى)٤()وهــذه نزعــة اعتزالیــة فتأملهــا: (عطیــة َ َ َ َ ِ َ ُ

ــامن ــوهبم اإلي َقل َُ ُِ ِ ِْ وذهــب أبــو علــي الفارســي وغیــره مــن : (، قــال]٢٢:المجادلــة[}ُ

جعـل فـي قلـوبهم عالمـات تعـرف المالئكـة بهـا أنهـم : المعتزلة إلى أن المعنى

 ). ٥()مؤمنون

واإلحاطة بعلم واحد غیر ممكن، هـذا : (، فقال)٦(القاضي أبو بكر بن العربي -

النحــو، مــا علمــت مــن أحــاط بــه إال ســیبویه والفارســي البــدعي، وقــد أفــسدت 

   .)٧()ه بدعته كثیرا من نحوهعلی

                                 
الشیخ عادل أحمد عبدالموجود، :  تحقیقفي علل القراءات السبع،جة الحالفارسي، : انظر) ١(

ــــــي محمــــــد معــــــوض،  ــــــشیخ عل ــــــروت، لبنــــــان، ط(ال ــــــب العلمیــــــة، بی ه، ١٤٢٨، ١دار الكت

       ) . ٢/٢٠٧(، )م٢٠٠٧

دار (عبدالــسالم عبــد الــشافي محمــد، : ، تحقیــقالمحــرر الــوجیز فــي تفــسیر الكتــاب العزیــز) ٢(

  ). ١/٢٠٢(، )هـ١٤٢٢ ،١بیروت، ط-الكتب العلمیة

  ) .   ٣/٥٠٠(، الحجة) ٣(

  ). ٤/٢٥(، المحرر الوجیز) ٤(

  ) . ٤/٤٣١(، )١/٣٣٠(، الحجة: وانظر). ٥/٢٨٢ (المحرر الوجیز) ٥(

  ٥: سبق الترجمة ص  )٦(

  . ٣٧١:  صالعواصم من القواسم،  )٧(
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انتهـت تخریجـات أبـي علـي، وهـو معتزلـي، : (...  فقال)١(أبو حیان األندلسي -

: ، وقــــال)٢()فلــــذلك یــــشتمل كالمــــه علــــى لفــــظ المعتزلــــة مــــن التوحیــــد والعــــدل

: والعتــزال أبــي علــي الفارســي ذهــب إلــى أن یجعــل هنــا بمعنــى یــسمى قــال(

: قــــــال] ١٩:رفالزخــــــ[ M �  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦§    L :كقولــــــه

هــذا یجعــل البــصرة :  كمــا تقــول)٣("أي ســموهم أو بمعنــى یحكــم لــه بالــضیق"

مـــصرا أي یحكـــم لهـــا بحكمهـــا فـــرارا مـــن نـــسبة خلـــق ذلـــك إلـــى اهللا تعـــالى، أو 

تــــصییره وجوبــــا علــــى مذهبــــه االعتزالــــي، ونحــــو منــــه فــــي خــــروج اللفــــظ عــــن 

 وهــــــذا كلــــــه إخــــــراج اللفــــــظ عــــــن الظــــــاهر وتأویــــــل علــــــى مــــــذهب... ظــــــاهره

 M c    d    L :، وعنــــــد إعــــــراب الفارســــــي لقولــــــه تعــــــالى)٤()المعتزلــــــة

ًوهذا إعراب المعتزلـة، وكـان أبـو علـي معتزلیـا، وهـم : (... ، قال]٢٧:الحدید[

ما كان مخلوقا هللا ال یكون مخلوقـا للعبـد، فالرأفـة والرحمـة مـن خلـق : "یقولون

ذا اإلعـراب الـذي ، وهـ)٥("اهللا، والرهبانیة من ابتداع اإلنـسان، فهـي مخلوقـة لـه

                                 
، اإلمــام محمــد بــن یوســف بــن علــي بــن یوســف بــن حیــان األندلــسيأبــو حیــان األندلــسي، ) ١(

الحــافظ النحــوي المفــسر، نــشأ فــي غرناطــة األنــدلس، وانتقــل منهــا لمــصر واســتوطنها، وأخــذ 

ـــ: النــاس عنــه، فأفــاد واســتفاد، وأهــم مــصنفاته : انظــر. ه٧٤٥البحــر المحــیط فــي التفــسیر، تـ

ـــــشوكاني،  ـــــسابعال ـــــرن ال ـــــة(، البـــــدر الطـــــالع بمحاســـــن مـــــن بعـــــد الق ـــــروت-دار المعرف ، ) بی

  ). ٧/١٥٢ (األعالم،، ؛ الزركلي)٢/٢٨٨(

 ١٤٢٠ بیــروت، -دار الفكــر(صــدقي محمــد جمیــل، : ، تحقیــقالبحــر المحــیط فــي التفــسیر )٢(

  ). ٣/٦٧(، )هـ

  ) . ٢/٥٤٤(، )٣٣٤: ١/٣٣٢ (الحجة،: انظر) ٣(

  ). ٤/٦٣٩(البحر المحیط ،  )٤(

  )  ٣/٢٠٢(، الحجة؛  ٨٨:، صاإلیضاح: انظر) ٥(



        
 

 
 
  

 
 

 

  
 

٨٥

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةدسالسا املجلد
 

        وعقيدته                                         أيب عيل احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريس      حياة 

 .)١()لهم لیس بجید من جهة صناعة العربیة
فـي إعـراب هـذه اآلیـة تـورط أبـو علـي الفارسـي، وتحیـز : (، فقال)٢(ابن المنیر -

والزمخـشري أیـضا ورد مـورده الـذمیم وأسـلمه ... إلى فئة الفتنة وطائفة البدعـة

 لـذلك شیطانه الرجیم، فلما أجاز ما منعه أبو علي مـن جعلهـا معطوفـة أعـذر

بتحریف الجعل إلى معنى التوفیق؛ فرارا مما فر منه أبو علـي مـن اعتقـاد أن 

ذلـــك مخلـــوق هللا تعـــالى وجنوحـــا إلـــى اإلشـــراك واعتقـــاد أن مـــا یفعلونـــه هـــم ال 

یضله اهللا تعالى، وال یخلقه وكفى بما في هذه اآلیة دلیال بعـد األدلـة القطعیـة 

 ).٣()والبراهین العقلیة على بطالن ما اعتقداه

 . )٤()ومصنفاته كثیرة نافعة، وكان فیه اعتزال:(الذهبي فقال -

ابن القیم، فقد بین اعتزال الفارسي عند كالمه عن رأي تلمیذه ابن الجني فـي  -

: أحــدها: والكــالم علیــه مــن وجــوه:(... أن أكثــر اللغــة  مجــازا ال حقیقــة، فقــال

االعتـــزال، أن تعلـــم أن هـــذا الرجـــل وشـــیخه أبـــا علـــي مـــن كبـــار أهـــل البـــدع و

ًالمنكــرین لكــالم اهللا تعــالى وتكلیمــه، فــال یكلــم أحــدا ألبتــة، وال یحاســب عبــاده 

یــوم القیامــة بنفــسه وكالمــه، وأن القــرآن والكتــب الــسماویة مخلــوق مــن بعــض 

مخلوقاته، ولیس له صفة تقوم به، فال علـم لـه عنـدهم، وال قـدرة وال حیـاة، وال 

در على خلق  أفعال العباد، وأنها واقعـة إرادة، وال سمع، وال بصر، وأنه ال یق

                                 
  ) . ١٠/١١٥(، البحر المحیط )١(

ناصــر الــدین، أحمــد بــن محمــد بــن منــصور المــالكي، قاضــي اإلســكندریة :  ابــن المنیــر هــو)٢(

  ). ٣/٣٥٢ (العبر في خبر من غبرالذهبي، : انظر. هـ٦٨٣وفاضلها المشهور، ت

ـــاب العربـــي( ، حاشـــیة الكـــشاف للزمخـــشري،االنتـــصاف فیمـــا تـــضمنه الكـــشاف )٣(  -دار الكت

، ١عــــالم الكتــــب، ط(كــــاتم المرجــــان، : حقیــــقت، اإلیــــضاح: وانظــــر). ١٤٠٧، ٣، طبیــــروت

    . )٣/٢٠٢ (الحجة،؛ ٨٨:ص ،)ه١٤٣٢

  ).١٦/٣٨٠(، سیر أعالم النبالء) ٤(



        
 

 
 
  

 
 

 

  
 

٨٦

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةدسالسا املجلد
 

        وعقيدته                                         أيب عيل احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريس      حياة 

مــنهم بغیــر اختیــاره ومــشیئته، وأنــه شــاء مــنهم خالفهــا، وشــاؤوا هــم خــالف مــا 

وهــو خــالق عنــد هـذا الــضال المــضل وعــالم ... شـاء، فغلبــت مــشیئتهم مـشیئته

مجازا ال حقیقة، والمجاز یصح نفیه، فهو إذا عنده ال خالق وال علم إال على 

ٕهذا خطؤه وضالله في أصل دینه ومعتقده في ربه والهـه، وجه المجاز، فمن 

فمــا الظــن بخطئــه وضــالله فــي ألفــاظ القــرآن ولغــة العــرب، فحقیــق بمــن هــذا 

مبلغ علمه ونهایة فهمه أن یدعي أن أكثر اللغة مجازا، ویأتي بذلك الهذیان، 

ولكــــن ســــنة اهللا جاریــــة أن یفــــضح مــــن اســــتهزأ بحزبــــه وجنــــده، وكــــان الرجــــل 

زمـــن قـــوة شـــوكة المعتزلـــة، وكانـــت الدولـــة دولـــة رفـــض واعتـــزال، وشـــیخه فـــي 

، "اإلیـضاح : " ، ولـه صـنف أبـو علـي)١(وكان السلطان عضد الدین بن بویه

ً معتزلیــا، وقاضــي القــضاه عبــدالجبار بــن )٢(وكــان الــوزیر إســماعیل بــن عبــاد

 .  ) ٤()ًمعتزلیا)٣(أحمد

ثــل ببدعــة القــدر، الــشاطبي فــي كالمــه عــن تــشرب بعــض العلمــاء للبــدع، فم -

أحدها بدعة القدر، فإن من أهلها من تجارت به كما یتجارى الكلب :(.. فقال

ومــنهم مــن لــم یبلــغ بــه الحــال إلــى هــذا النحــو كجملــة مــن علمــاء ... بــصاحبه

 . )٥()المسلمین كالفارسي النحوي، وابن جني

َّوممن أثنوا علیه لصحة الحدیث من المعتزلة:(، فقال)٦(ابن الوزیر - ِ الحسن :.. َّ

                                 
   ٣:  سبق ترجمته ص)١(

  ٦:  سبق ترجمته ص)٢(

  ٦:  سبق ترجمته ص)٣(

  .٤٥٠:، صمختصر الصواعق المرسلة:  انظر)٤(

دار ابـــن الجـــوزي للنـــشر (ي، هـــشام بـــن إســـماعیل الـــصین. د: ، تحقیـــق ودراســـةاالعتـــصام )٥(

  ). ٣/٢٣٠(، )م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ١والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، ط

= محمد بن إبراهیم بن على بن المرتضى بـن الفـضل الحـسنى القاسـمى،: ابن الوزیر هو ) ٦(



        
 

 
 
  

 
 

 

  
 

٨٧

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةدسالسا املجلد
 

        وعقيدته                                         أيب عيل احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريس      حياة 

  .)١(..)ُبن أحمد أبو علي الفارسي النحوي صاحب التصانیف

 .)٣( فقد أدرجه في طبقات المعتزلة ضمن القائلین بالعدل من النحاة)٢(المرتضى - 

 وكــان هــو وشــیخه أبــو -وقــال ابــن جنــي فــي الخــصائص: (فقــال، الــسیوطي -

بـــــاب القـــــول علـــــى أصـــــل اللغـــــة إلهـــــام هـــــي أم : -علـــــي الفارســـــي معتـــــزلیین

 .)٤()طالحاص

وهـــذه : (الـــدكتور حـــسین أحمـــد بـــو عبـــاس فـــي تحقیقـــه لكتـــاب مختـــار التـــذكرة -

المــسائل تكــشف لنــا ســمات ألبــي علـــي ینبغــي االلتفــات إلیهــا، أولهــا أن فـــي 

الكتـــاب مباحـــث قلمـــا نعثـــر ألبـــي علـــي كالمـــا فیهـــا، فنجـــد لـــه مـــسائل عقـــدها 

لة اإلرادة والرؤیـة لمباحث في علم الكالم یتكلم فیها وفق قول المعتزلة، كمـسأ

  .)٥(..)والخلود في النار وعلم اهللا والعوض عن العذاب

                                                                             
:  لــه مــصنفات مفیــدة، منهــا أبــو عبــداهللا، مــن أعیــان الــیمن، فــاق األقــران، واشــتهر صــیته،=

، الـضوء الالمـع ألهـل القـرن التاســعالـسخاوي، : انظــر. ه٨٤٠تــــــــ. حـق علـى الخلـقإیثـار ال

ـــي، )٢/٨١(، البـــدر الطـــالع؛ الـــشوكاني، )٦/٢٧٢(، ) بیـــروت-دار مكتبـــة الحیـــاة( ؛ الزركل

  ). ٥/٣٠٠(األعالم 

مؤســسة (، شــعیب األرنــؤوط: ، تحقیــقِّالعواصــم والقواصــم فــي الــذب عــن ســنة أبــي القاســم ) ١(

  ). ٢/٣٩٧(، )١٩٩٤ -هـ١٤١٥، ٣، طة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروتالرسال

أبو الحـسن،  أحمـد بـن یحـي بـن  المرتـضى، أحـد علمـاء الزیدیـة مـن أهـل :  المرتضى هو)٢(

: انظــر. هـــ٨٤٠:البحــر الزخــار الجــامع لمــذاهب علمــاء األمــصار، ت: مــن مؤلفاتــه. الــیمن

  ).   ١/٢٦٩(األعالم الزركلي، 

  . ١٣١:   صطبقات المعتزلة، :انظر) ٣(

 -دار الكتــــب العلمیــــة(فــــؤاد علــــي منــــصور، :  تحقیـــقالمزهـــر فــــي علــــوم اللغــــة وأنواعهــــا، )٤(

  ) . ١/١٤(، )م١٩٩٨هـ ١٤١٨، ١بیروت، ط

حـسین أحمـد بـو عبـاس، . د: ، تحقیـقمختار تذكرة أبي علـي الفارسـي وتهـذیبها ابن جني، )٥(

  .٣٨:، ص)م٢٠١٠ -هـ١٤٣٢، ١ط(



        
 

 
 
  

 
 

 

  
 

٨٨

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةدسالسا املجلد
 

        وعقيدته                                         أيب عيل احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريس      حياة 

أنــه كانــت فــي التلمیــذ صــفات حببتــه إلــى شــیخه، : (فاضــل صــالح الــسامرائي -

ـــذ دعتهمـــا إلـــى التوافـــق، ودوام األلفـــة  وفـــي الـــشیخ صـــفات حببتـــه إلـــى التلمی

  .)١()الطویلة؛ فقد كانا معتزلیین

وعقیدتـه تجمـع بـین التـشیع :(، فقـال"التكملـة"كتـاب الدكتور كاظم في تحقیقـه ل -

ــة فــي كتبــه، ... واالعتــزال أمــا اعتزالــه فكثیــرا مــا تــنعكس مــصطلحات المعتزل

 )٢(كالحسن والقبیح، والقدیم، وغیرها، والمعتزلـة یقولـون كمـا ذكـر الـشهرستاني

بــأن الحــسن والقــبح یجــب معرفتهمــا بالعقــل، وهــم یــدعون إلــى النظــر والتفكیــر  

سـتدالل علـى الحـسن والقبـیح بإعمـال العقـل، وهـذا مـا یقـرره أبـو علـي فــي واال

  .)٣()كثیر من أقواله في الكتاب

وأمــا ابــن : (الــدكتور محمــود محمــد الطنــاحي فــي مقدمــة تحقیــق كتــاب الــشعر -

قتیبــة فقــد ذكــرت لــك أن كتابــه فــي المعــاني مــن أغــرز تلــك الكتــب وأحفلهــا، 

فقـد أغـار : بي علـي منـه عجبـا مـن العجـبوأحسنها ترتیبا، ولقد كان موقف أ

ـــر مـــن موضـــع، وتطـــابق  ـــر مـــن شـــاهد، وســـلخ شـــرحه فـــي أكث علیـــه فـــي أكث

ســیاقهما تطابقـــا تامـــا، ولـــم یـــصرح أبـــو علــي باســـمه مـــرة واحـــدة، ولـــست أجـــد 

تفــسیرا ظــاهرا لهــذا اإلغفــال والــصمت، فــال معاصــرة بــین الــرجلین مانعــة مــن 

 خالف في المـذهب النحـوي، فلـم یكـن اإلنصاف، فبینهما مائة عام وعام، وال

البن قتیبة شأن كبیر في النحو، فلم یبق إال عصبیة المذهب والمعتقد، وهـي 

آكلـــة القلـــب، وفاریـــة الكبـــد، ومغمـــضة العـــین، وعاقـــدة اللـــسان، والـــسعید مـــن 

هــو ألهــل :  مــن أهــل الــسنة، ویقــال- كمــا علمــت –فــابن قتیبــة . عــصمه اهللا

                                 
، )هـــ١٣٨٩دار النــذیر للطباعــة والنــشر، (، ابــن جنــي النحــويصــالح الــسامرائي، فاضــل ) ١(

  .٤١: ص

) ١/٤٢(، )١٤٠٤ بیروت، -دار المعرفة(محمد سید كیالني، :  تحقیق،الملل والنحلفي ) ٢(

 .  

ســـاعدت جامعـــة بغـــداد علـــى نـــشره عـــام (كـــاظم بحـــر المرجـــان، .د: ، تحقیـــق، التكملـــة الفارســـي)٣(

  . ٨: ، ص)هـ١٤٠١



        
 

 
 
  

 
 

 

  
 

٨٩

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةدسالسا املجلد
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، فإنــه خطیــب الـــسنة، كمــا أن الجــاحظ خطیـــب للمعتزلـــة الــسنة مثــل الجــاحظ

وأبو علي معتزلي، كما ذكـر مترجمـوه، وقـد نقلـت لـك فـي صـدر ... المعتزلة 

هذه التقدمة، كلمة القاضي أبي بكـر بـن العربـي فیـه، وهـذا القاضـي أبـو بكـر 

ـــة  ـــد عـــرف ابـــن قتیب ـــدة، ســـائر فـــي طریـــق اإلنـــصاف، وق رجـــل صـــحیح العقی

فــال عجــب أن ... نیع علــیهم، واإلزراء برجــالهمبهجومــه علــى المعتزلــة، والتــش

ــــو علــــي، لهــــذه الحــــسیكة التــــي البــــد أن یطــــوى علیهــــا  یعــــرض عــــن ذكــــره أب

  .)١(...)صدره

  : وأما من ذكر أنه متهم باالعتزال ، فمنهم

ُفـي سـنة سـبع وسـبعین وثالثمائـة، تـوفي َأبـو :(، قـال)٢(محمد بن أبي الفـوارس -

ّعلي الفسوي النحوي، ولم أسمع م
ِ
 .)٣()نه شیئا، وكان متهما باالعتزالَ

  . )٤()وكان متهما باالعتزال، ولكنه صدوق في نفسه:(ابن الجوزي، فقال -

  : تقریراته من خالل كتبه: األمر الثالث

فقد جرى أبو علـي الفارسـي فـي بعـض آرائـه مجـرى المعتزلـة، فقـد نفـى الـصفات، 

                                 
ــــقالــــشعر، الفارســــي، )١( ــــاهرة، ط(محمــــود محمــــد الطنــــاحي، :  تحقی ــــة الخــــانجي بالق ، ١مكتب

  .٨٣:، ص)م٢٠١٥ه، ١٤٣٦

محمــد بــن  أحمــد بــن محمــد أبــي الفــوارس، ســهیل البغــدادي، ورحــل إلــى :  أبــو الفــوارس هــو)٢(

الخطیـب : انظر. هـ٤١٢: األمصار، كان مشهورا بالحفظ والصالح والمعرفة، ثقة أمینا، ت

  ). ١٧/٢٢٣(، سیر أعالم النبالء؛ الذهبي، )١/٣٧٠(، تاریخ بغدادلبغدادي،  ا

  ). ٧/٢٨٦(، تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، : انظر) ٣(

القفطي، ؛ )٧/٤١٧ (الكامل في التاریخ،ابن األثیر، : وانظر كذلك). ١٤/٣٢٤(المنتظم،  )٤(

البرهان في علوم ؛ الزركشي، )١١/٣٤٩(، والنهایةالبدایة ؛ ابن كثیر، )٣٠٨(/، إنباه الرواة

؛ ابـــن )١/٣٤٩(، )١٣٩١ بیـــروت، -دار المعرفـــة (محمـــد أبـــو الفـــضل، : ، تحقیـــقالقـــرآن

مؤســــــسة األعلمــــــي ( الهنــــــد، -دائــــــرة المعــــــرف النظامیــــــة:  تحقیــــــقلــــــسان المیــــــزان،حجــــــر، 

   ).   ٢/١٩٥(، )م١٩٧١/هـ ١٣٩٠، ٢ لبنان، ط-للمطبوعات، بیروت
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 إلى اهللا، وحمل معنى الختم والرؤیة، واستعمل التأویل، وأنكر إضافة أفعال العباد

والطبع الواردین في القرآن على معنى الوسم بذلك، ال أن اهللا یفعل بهم ذلك، كما 

القـــدیم، والتوحیـــد والعـــدل، والقـــول بـــاللطف، وعـــدم حجیـــة خبــــر : أنـــه یكـــرر لفـــظ

اآلحاد، وغیر ذلك مما یقول به المعتزلة التـي سـیتم یـإذن اهللا تفـصیلها مـن خـالل 

  . البحث

  :أصحابه وطالبه : مر الرابعاأل

ـــار   ـــه  كـــانوا مـــن كب ـــأثر ب ـــه، أو ت ـــإن عـــددا مـــن أصـــحابه، أو ممـــن تخـــرج علی ًف

ـــة، ـــة)٢(، وابـــن الجنـــي)١(الرمـــاني:ومـــنهم المعتزل ـــن  )٣(، وعـــضد الدول ، والـــصاحب ب

، وقد اعتمدوا علیه في كثیر من آرائهم االعتزالیة مما یدل )٥(، والزمخشري)٤(عباد

  . ر االعتزالعلى دوره في نش

                                 
سى بــن عبــداهللا، أبــو الحــسن الرمــاني النحــوي المعتزلــي، فیــه تــشیع، علــي بــن عیــ: الرمــاني) ١(

 لـــه جمـــع بـــین علـــم الكـــالم والعربیـــة،مـــن أوعیـــة العلـــم علـــى بدعتـــه، ومـــن طبقـــة الفارســـي، 

ّ، وهــــو كثیــــر الفوائــــد إال أنــــه صــــرح فیـــــه "التفــــسیر الكبیــــر" كتــــاب: تــــصانیف كثیــــرة، منهــــا

ودفن بالشونیزیة عند قبر أبي علي ، ٣٨٤تباالعتزال؛ وسلك الزمخشرى سبیله وزاد علیه، 

مجلـس دائـرة (عبدالرحمن بـن یحیـى المعلمـي، : ، تحقیقاألنسابالمروزي، :  انظر.الفارسي

ابـــن الجـــوزي، ؛ )٦/١٦٥(، )م١٩٦٢ - هــــ ١٣٨٢، ١المعـــارف العثمانیـــة، حیـــدر آبـــاد، ط

  ). ١٤/٣٧١(، لمنتظما

  ٤:  انظر ترجمته ص) ٢(

  ٣: سبق ترجمته ص) ٣(

  ٦: بق ترجمته صس )٤(

أبـو القاسـم، محمــود بـن عمـرو بــن أحمـد جـار اهللا الزمخــشري، كـان إمامـا فــي : الزمخـشري) ٥(

الكــــشاف عـــن حقــــائق غــــوامض التنزیــــل،  : التفـــسیر والنحــــو، كبیــــر المعتزلـــة، مــــن تــــصانیفه

  ). ٦/١٩٤ (شذرات الذهب،ابن عماد، ؛ )٦/٣١٥ (األنساب،المروزي، : انظر. هـ٥٣٨ت
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  :ثناؤه ومدحه لكبار المعتزلة: األمر الخامس

  :  فقد أثنى على عدد منهم ، ومن ذلك 

عـــضد الدولـــة، فكـــان یـــدعو لـــه بالنـــصرة والتمكـــین، والعـــزة والتأییـــد، والتوفیـــق  -

والتسدید، وطولة العمر، ویثنـي علیـه، ویؤلـف الكتـب لـه متحریـا جمعهـا علـى 

ر عـــن مخالفتـــه لرأیـــه معتبـــرا أن مخالفتـــه مـــا یریـــد عـــضد الدولـــة مـــع االعتـــذا

لعــضد الدولــة مــن الخطــأ والتقــصیر ممــا یــدل داللــة قویــة علــى اتفاقهمــا فــي 

 ببنـت عـضد الدولـة كـان أبـو )٢(، كما أنه عند زواج الخلیفة الطائع)١(االعتقاد

  )٣(علي الفارسي هو  وكیل عضد الدولة

اهللا الكاتــب ، وصــنف ، محمــد بــن عمــران بــن موســى، أبــو عبیــد )٤(المزریــاني -

كتبــا كثیــرة فــي أخبــار الــشعراء، وكتبـــا فــي الغــزل والنــوادر، وكتابــا جمــع فیـــه 

أخبار المعتزلـة، وغیـر ذلـك، وكـان حـسن الترتیـب لمـا یجمعـه، غیـر أن أكثـر 

وال » أخبرنـا«كتبه لم یكن سـماعا لـه وكـان یرویهـا إجـازة، ویقـول فـي اإلجـازة 

ى داره فیقف ببابه حتى یخرج إلیه فیسلم یبینها، وكان عضد الدولة یجتاز عل

، فیـه میـل إلـى "هـو مـن محاسـن الـدنیا: "علیه، وكان أبو علـي الفارسـي یقـول

                                 
  ). ١/١٠١(، الحجة؛ الفارسي، ٧٠: صاإلیضاح،فارسي، ال: انظر) ١(

أبــو بكــر، عبــدالكریم بــن المفــضل المطیــع هللا بــن جعفــر المقتــدر بــن : الخلیفــة الطــائع هــو) ٢(

المعتضد أحمد العباسي، نزل له أبوه لما فلج عن الخالفة، وكـان الحـل والعقـد للملـك عـضد 

رة، وعزل عن الخالفة متولیـا بعـده القـادر الدولة، وعظمت الفتن، وتحاربت الشیعة والسنة فت

البدایــة ؛ ابــن كثیــر، )١٤/٢٢٥(المنــتظم، ابــن الجــوزي، : انظــر. هـــ٣٩٣تــوفي ســنة . بــاهللا

  ).   ١١/٣٨١(، والنهایة

  ). ٤/١٣٥(، النجوم الزاهرةأبو المحاسن، : انظر)  ٣(

؛ ابـن كثیـر، )١٤/٣٧٢(،  المنـتظم؛ ابـن الجـوزي،)١٢/١٨٩(،  األنسابالمروزي،: انظر) ٤(

  ). ١١/٣٥٩(، البدایة والنهایة
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  . هـ٣٨٤ٕالتشیع، والى االعتزال، توفي سنة 

  :صالته على كبار المعتزلة : األمر السادس

الحــسین بــن علــي، أبــو عبــداهللا البــصري، المعــروف بالجعــل، وكــان مــن :  أمثــال

ّه، صـلى علیـه ٣٦٩ المعتزلة، وله تصانیف على قواعـدهم، تـوفي فـي سـنة كبار

ّأبو علي الفارسي النحوي ّ
)١(  .  

 مــن حــاول دفــع تهمــة االعتــزال عــن الفارســي كمــا فــي كــالم وهــذا یبــین خطــأ

 مــن رســالته رد القــول بــاعتزال )٢(الــدكتور عبــد الفتــاح شــلبي فــي رســالته، ففــي مواضــع

                                 
  ). ٢٦/٤١٤(، تاریخ اإلسالم؛ الذهبي، )١٤/٢٧٢(، المنتظمابن الجوزي، : انظر) ١(

: إذ أنــــه فــــي موضــــع صــــرح باعتزالیــــة أبــــي علــــي الفارســــي، حیــــث قــــال فــــي رســــالته ص) ٢(

زلــــة، مــــا ذكــــره الــــصفدي فــــي الغیــــث المنــــسجم مــــن أن الغالــــب فــــي الحنفیــــة معت:(... ١٠٣

، وقـال فـي )ومعروف عن أبي علي أنه كان معتزلیا، وقـد برهنـت فـي مكـان آخـر علـى ذلـك

، )ومكــن ألبــي علــي فــي المنطــق أنــه حنفــي، ثــم هــو معتزلــي، والمعتزلــي جــدل:(٢١٦: ص

ال : أبو علي حنفي معتزلي شیعي، وأهل األندلس كما یقول المقدسـي:(٤١٢: وقال في ص

ٕالك، فإن ظهروا على حنفي أو شافعي نفوه، وان عثـروا علـى یعرفون إال كتاب اهللا وموطأ م

هـــذه . معتزلـــي أو شـــیعي، ونحوهمـــا ربمـــا قتلـــوه، فهـــل تـــرى الـــداني یـــشیر للفارســـي بعـــد ذلـــك

بعــض األســباب التــي أراهــا وقفــت بالــداني مــن أبــي علــي حیــث وقــف، فــال یــذكر اســمه فــي 

 الحلبیــات قــدر صــالح مــن وفــي:(٥٠٣: ، وقــال فــي ص)كتابــه، وال یــسند إلیــه مــا نقــل عنــه

الصرفیات، والتوجیه اإلعرابي، وقد رأیته یحكم نزعـة االعتـزال عنـده فـي ذلـك التوجیـه لیتفـق 

وهكـذا تـدفع أبـا علـي :(، ثم نقل كالمـه فـي الرؤیـة، ثـم قـال..)مع عقیدة المعتزلة وما یقولون

حتجــاج مــداه بــأن عقیدتــه إلــى هــذا التوجیــه اإلعرابــي، فــي هــذا التأویــل، ثــم یبلــغ فــي ذلــك اال

وأن ذلــك مــن األولیــات ... ٕوحــذف المــضاف واقامــة المــضاف إلیــه مقامــه مــن الكثــرة: یقــول

 تعلیل یعتمد على -المقررة عند المبتدئین، وبجانب هذا التوجیه اإلعرابي القائم على العقیدة

: ، وقـــال فـــي ص)الحـــس النفـــسي، وطبیعـــة اإلنـــسان، ومـــا یخـــتلج فـــي صـــدره مـــن عواطـــف

=  فــي التوجیــه اإلعرابــي، فیتناقلــه بعــده - وهــو معتزلــي- تــتحكم عقیــدة الفارســيوقــد:(٦٧١
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        وعقيدته                                         أيب عيل احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريس      حياة 

جــد فــي كتبــه مــا یبــین ذلــك، وأن مــصدر االتهــام هــو روایــة ًالفارســي، مــدعیا أنــه لــم ی

الخطیب المتهمـة لـه بـاالعتزال ال القاطعـة، وأن سـبب التهمـة كونـه وسـط بیئـة شـیعیة 

ال نكاد نجد فیما بین أیدینا من كالم أبي علي الفارسـي نفـسه :(اعتزالیة ال غیر، فقال

 تناولـــه مـــن نـــصوص مـــا یـــنم علـــى تمیـــزه  فـــي العقیـــدة بنحلـــة أو مـــذهب ، وهـــو فـــي

القرآن، المتصلة عـن كثـب بمـسائل االعتقـاد، فـي عـرض هـذا الكتـاب، نـراه یوجـه كـل 

عنایتــه، بعــد عــرض مــا أثــر مــن وجــوه القــراءات المتــواترة، نحــو تطبیــق آرائــه النحویــة 

علــى كــل وجــه مــن تلــك الوجــوه، ثــم إیــضاح مــذاهب التفــسیر المختلفــة المترتبــة علــى 

ـــه مـــن ذلـــك، دون مناصـــرة لمـــذهب  ـــه إال بمقـــدار مـــا یـــصح ل ـــز ل ـــى آخـــر وال تحی عل

التوجیه النحوي، سواء أكان ذلك ترجیح لمذهب أهل الـسنة أم المعتزلـة أم غیـر هـؤالء 

 ال نكاد نجد في ثبت مصنفات أبـي علـي كتابـا یتـصل - من جانب- فنحن ... وهؤالء

عنــــد ٕبغیـــر مباحــــث النحــــو ومــــسائل العربیــــة، واذا  كـــان قــــد ورد فــــي ذكــــر مــــصنفاته 

 في التفسیر، فأغلـب الظـن )٢( ذكر كتاب له في تتبع كالم أبي علي الجبائي)١(یاقوت

أنه تتبع في هذا الكتاب وجـوه التخریجـات النحویـة  المختلفـة لآلیـات التـي اسـتند إلیهـا 

أبو علي الجبائي لتفسیر نصوص القرآن فـي ضـوء عقیدتـه االعتزالیـة، أو غیرهـا مـن 

 هــذا التتبـع عــن مناصــرة مــذهب علــى آخــر أو التحیــز اآلیـات، مــع صــرف النظــر فــي

  . له

                                                                             
َورهبانیـة ابتـدعوه{:المعربـون مـن ذلـك إعرابـه قولـه تعـالى= ُ ََ َ ْ ً َِّ ْ َ ومـن هنـا تبـع ]... ٢٧: الحدیـد[ اَ

 أبــا علــي فــي كثیــر مــن التوجیــه اإلعرابــي الســیما المتعلــق منــه - وهــو معتزلــي-الزمخــشري

  ).  ثم دللت على اعتزاله، وأثبت تشیعه:(٦٧٦:  وقال في الخاتمة ص،)بآراء المعتزلة

  ). ٢/٨١٤( معجم األدباء، كما في) ١(

أبــو علــي الجبــائي، محمــد بــن عبــد الوهــاب البــصري، إمــام المعتزلــة، صــاحب التــصانیف، ) ٢(

؛ )٣/١٨٧(،  األنـــسابالـــسمعاني،: انظـــر. هــــ٣٠٣األصـــول، التعـــدیل والتجـــویز، ت: ومنهــا

  ).  ١١/١٤٢(، البدایة والنهایة؛ ابن كثیر، )١٣/١٦٤(، المنتظمجوزي، ابن ال
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        وعقيدته                                         أيب عيل احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريس      حياة 

على أن ذلك إن دل على شيء، فإنما یـدل علـى معارضـة الفارسـي للجبـائي 

 - مـن جانـب آخـر- ٕواال لـم یكـد یتـضح . في االعتـزال ال تـشیعه لـه أو اعتناقـه مذهبـه

لــى اغفــال كبــار المتــرجمین لحیــاة أبــي علــي بیــان عقیدتــه، أو الجــزم بقــول فــي ذلــك ع

  .األصح

ولعل أول خبر یمكن الركون إلیه في تحدید اتجاه خاص لعقیدة الفارسـي 

 -هو ما ذكره الخطیب البغـدادي مـن أنـه كـان متهمـا بـاالعتزال، ویـدل هـذا الخبـر

كمــا یــدل بعــد ذلــك علــى أن كتــب ...  علــى تــضعیف هــذا االحتمــال-أول مــا یــدل

 ال تـــوحي بمیـــل - وقـــد كانـــت مـــشهورة متداولـــة فـــي عـــصر الخطیـــب-أبـــي علـــي

علـى أننـا إذا دققنـا النظـر فـي ... خاص إلى التشیع لفرقة، أو التطـرف فـي عقیـدة

السیما ذلك الطابع الذي كان یسم تلك الصورة .... دراسة عصر أبي علي وبیئته

مــن رجحــان كفــة البــویهین وتغلغــل نفــوذهم وســلطانهم، ثــم نظرنــا بعــد ذلــك إل مــا 

من رفیع المنزلة وعظیم الشأن عند عـضد الدولـة كان یتمتع به أبو علي الفارسي 

...  الــذي أهــدى إلیــه أبــو علــي كثیــرا مــن كتبــه-علــى وجــه الخــصوص-البــویهي 

 مــن أعیــان رجــال الــسیاسة والحكــم )١(وكــذلك إلــى حظوتــه عنــد غیــر عــضد الدولــة

 استطعنا إذا أن نهتدي هنا إلى مثار تلك التهم التـي أشـار )٢(كالصاحب بن عباد

ولكـــن ذلـــك ونحـــوه ال یعـــدو أن یكـــون قرینـــة فقـــط، إن صـــلحت ... بغـــداديإلیهـــا ال

لتــرجیح رأي علــى رأي، فهــي ال تــصلح أن تكــون ســندا أو مستمــسكا یعتــد بــه أو 

یعتمــد علیــه، إال أن یــرد فــي ذلــك قــول صــریح عــن مــصدر وثیــق، أو یكــشف أبــو 

 .)٣()علي نفسه في عرض كالمه عن نحلة، أو عقیدة، أو مذهب ینتمي إلیه

                                 
  ٣: سبق ترجمته ص) ١(

   ٦: سبق ترجمته ص) ٢(

  .٨٧: ٨٣: صأبو علي الفارسي، عبد الفتاح شلبي، :  انظر)٣(
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        وعقيدته                                         أيب عيل احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريس      حياة 

  :  من وجهین والجواب عن ذلك

  .  هي هذه الدراسة المنعقدة عنه :  مجمل، وقد مر، والوجه الثاني:الوجه األول

  وأما مسألة اتهامه بالتشیع  

كـان :(فقد اتهم الفارسي بالتشیع، كما فـي قـول الـدكتور عبـد الفتـاح شـلبي

، وسـأتحدث سیف الدولة شیعیا، وكان في أبي علي شـیعیة رأینـا بواعثهـا مـن قبـل

 أن یكــون -أول األمـر-وقـد قــدرت:(، وقولــه أیـضا)١()عنهـا مـن قریــب إن شـاء اهللا

 بأبي علي الفارسي علویة ابـن الـشجري، بـل كـان )٢(من أسباب تأثر ابن الشجري

نقیـــب الطـــالبین بـــالكرخ، والفارســـي كمـــا نعلـــم علـــوي شـــیعي، ولكنـــي عـــدلت عـــن 

ن األدلة لم تخرج بي من مرتبة الظن االعتداد بذلك سببا من أسباب التأثر به، أل

،  وقـــول )٣()إلـــى دائـــرة الیقـــین، ألن مظـــاهر التـــأثر فـــي هـــذه الناحیـــة غیـــر بادیـــة

وعقیدته تجمع بین التشیع واالعتزال،  ودلیل تشیعه :(الدكتور كاظم بحر المرجان

العالقــة الوثیقــة التــي تربطــه بالــصاحب بــن عبــاد، وهــو معــروف بــشیعیته، وكــذلك 

  .)٤()د الدولة البویهي له، فطابع الدولة البویهیة العام هي التشیعتقریب عض

                                 
وانظــر نفیــه التــشیع عــن أبــي علــي فــي . ٦٧: صأبــو علــي الفارســي،  عبــد الفتــاح شــلبي، )١(

  .٨٧، ٨٦: ص

هبة اهللا بن علي بن محمد بن حمـزة أبـو الـسعادات النحـوي، كـان إمامـا فـي :  الشجري ابن)٢(

النحــو واللغــة وأشــعار العــرب وأیامهــا، انتهــت إلیــه ریاســة النحــاة، وكــان أبــو الــسعادات نقیــب 

ــــاب اآلمــــالي،  ــــب أكبرهــــا كت ــــالكرخ نیابــــة عــــن والــــده الطــــاهر، صــــنف عــــدة كت الطــــالبیین ب

، شــذرات الــذهب؛ ابــن العمــاد، )١٢/٢٧٨(،  لبدایــة والنهایــة اابــن كثیــر،: انظــر. هـــ٥٤٢ت

)٦/٢١٥.(  

  ٦٥٦: صشلبي، أبو علي الفارسي،  عبد الفتاح )٣(

  .٩، ٨: ة، ص مقدمة كتاب التكمل الفارسي،)٤(
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        وعقيدته                                         أيب عيل احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريس      حياة 

  :اتهم أبو علي الفارسي بالتشیع على األمور التالیةوقد استند من 

، وهـي مركـز "فـسا"الحیاة االجتماعیة ألبي علي الفارسي، فقـد عـاش فـي   ) ١

 وكـان )١(الشیعة آنذاك، كما أنه ذهب لحلب للقـاء سـیف الدولـة الحمـداني

كـان و-، )٢(ه تشیع، ثم ذهب إلى شیراز بناء على دعوة والیهـا البـویهيفی

 لتأدیـــب أوالده، فاســـتقر هنـــاك عـــشرین ســـنة صـــاحب فیهـــا -شـــیعیا جلـــدا

، وكــان رافــضیا، وعنــدما تــولى عــضد الدولــة الحكــم )٣(الــصاحب بــن عبــاد

في بغداد، وكان متـشیعا، اسـتدعى الفارسـي إلیـه، فرحـل إلـى بغـداد وبقـي 

ه حتى توفي، وخصه بمجالسه ودروسه، حتى قال عضد الدولة إلى جانب

، ولــه صــنف الفارســي "أنــا غــالم أبــي علــي الفــسوي فــي النحــو : "البــویهي

 . كتاب اإلیضاح والتكملة

، )٥(، مدحــه وأثنــى علیــه فــي دیوانــه)٤(میــل الــشیعة إلیــه، فــإن الــشریف الرضــى  ) ٢

 وذكـــر مـــصنفاته أغـــا إضـــافة إلـــى أن الـــشیعة یقـــررون آراءه النحویـــة واللغویـــة،

                                 
  ٣:  سبق ترجمته ص)١(

  ٣:  سبق ترجمته ص)٢(

  ٦:  سبق ترجمته ص)٣(

و الحسن العلـوي، أخـذ مبـادئ اللغـة محمد بن الحسین بن موسى، أب: الشریف الرضى هو) ٤(

عــن الفارســي وابـــن جنــي، تلقــى االعتـــزال عــن القاضـــي عبــد الجبــار، والفقـــه الجعفــري عـــن 

ــا، مــن كتبــه ًالمفیــد، كــان أدیبــا شــاعرا خبیــرا باللغــة والنحــو والبالغــة، إمامیــا معتزلی ً حقــائق : ًً

، یتیمــة الــدهرالثعــالبي، : انظــر. هـــ٤٠٦: التأویــل فــي متــشابه القــرآن، المجــازات النبویــة، ت

: ، تـــألیفأعیـــان الـــشیعة؛ العـــاملي، )١٧/٢٨٥(، ســـیر أعـــالم النـــبالء؛ الـــذهبي، )٣/١٥٥(

  ) .    ٩/٢١٦(، )هـ١٤٠٦دار التعارف للمطبوعات، بیروت، (محسن بن األمین العاملي، 

  ). ١/٤٤٥(، )دار صادر، بیروت، لبنان(، دیوان الشریف الرضى:  انظر)٥(
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        وعقيدته                                         أيب عيل احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريس      حياة 

 فـي كتابـه )٣(، والعـاملي)٢("الذریعة إلـى تـصانیف الـشیعة"في كتابه  )١(الطهراني

 .ٕ، مرجحین تشیعه وامامته)٤("أعیان الشیعة"

 إال أنه لـیس دلـیال قطعیـا علـى تـشیعه ٕوما سبق وان كان مظنة للتشیع،

 تــشیعه، لعــدم الوقــوف علــى أي قــول فــي كتبــه ممــا أورده المتهمــون لــه یــدل علــى

واستــشهاد الـــشیعة بآرائـــه اللغویـــة أو النحویـــة لــیس مقیاســـا علـــى تـــشیعه، فالـــشیعة 

ٕیؤیــــدون المعتزلــــة فــــي أقــــوالهم عمومــــا، وادراج الطهرانــــي والعــــاملي للفارســــي فــــي 

كتابیهمــــا ال یـــــدل علـــــى تــــشیعه، فمـــــن قبلهمـــــا  ممـــــن یؤلــــف فـــــي رجـــــال الـــــشیعة 

  .وغیره لم یذكره في كتبه)٥(كالطوسي

                                 
محمد بن الحسن، الشهیر بأغا بزرك الطهراني، ولد بطهران ونشأ بها، : اني هو أغا الطهر)١(

طبقــات أعــالم الــشیعة، الذریعــة : كــان إمامیــا مؤرخــا مــشاركا فــي التفــسیر واآلداب، مــن كتبــه

دار إحیـاء (، معجـم المـؤلفینعمـر رضـا كحالـة، : انظـر. ١٣٨٩: إلى تصانیف الشیعة، ت

  . )٢/٣٠٣(، )التراث العربي بیروت

إســــماعل یــــان، قــــم، مكتبــــة إســــالمیة، طهــــران، (، الذریعــــة إلــــى تــــصانیف الــــشیعة : انظــــر)٢(

  )  ١/٨٠(، )هـ١٤٠٨

محسن بن عبدالكریم بن محمـد األمـین العـاملي، ولـد فـي شـقراء بجبـل عامـل :  العاملي هو)٣(

، في سوریة، وتعلم بالنجف، ثم عاد واستقر في دمشق، وعمل في التـدریس والـوعظ واإلفتـاء

الذریعـة إلـى الطهرانـي، : انظـر. هـ١٣٧٢السنة،  ت كان إمامیا رافضیا، شدید العداوة ألهل

  ).   ٥/٢٨٧(األعالم، ؛ الزركلي، )٢/١٣٠(، تصانیف الشیعة

  ) .  ٥/٧(، أعیان الشیعةالعاملي، :  انظر)٤(

ت أبــو جعفــر، محمــد بــن الحــسن، فقیــه الــشیعة، صــاحب التفــسیر الكبیــر، أحرقــ:  الطوســي)٥(

ّكتبـــه غیـــر مـــرة، واختفـــى لكونـــه یـــنقص الـــسلف، وكـــان ینـــزل بـــالكرخ، ثـــم انتقـــل إلـــى مـــشهد  ْ َ َّ ّ

البدایـــــة ، ابـــــن كثیــــر، )٣٠/٤٩٠(، تـــــاریخ اإلســــالمالــــذهبي، : انظـــــر.  هـــــ٤٦٠الكوفــــة، ت

  ).     ١٢/٨٦(، والنهایة
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تهار أن الشیعة یستكثرون بكل ما فیه مظنة االتصال بهم علـى وجـه هذا مع اش

  .من الوجوه

  : االستئناس بقرائن تدفع القول بتشیعه، ومنهابل یمكن 

ـــــــراءة فـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى -        .  - ] :مـــــــا جـــــــاء فـــــــي توجیـــــــه الق

حیــث أیــد قــراءة النــصب الموجبــة لغــسل الــرجلین ] ٦:المائــدة[ ژ  /

ــــــه ــــــائلیندون مــــــسحهما ممــــــا یخــــــالف فی ــــــشیعة الق بوجــــــوب المــــــسح ال :  رأي ال

أنــه حمــل ذلــك علــى الغــسل :  وجــه مــن نــصب فقــال:(، قــال أبــو علــي)١(الغــسل

ـــى الغـــسل دون  دون المـــسح؛ ألن العمـــل مـــن فقهـــاء األمـــصار فیمـــا علمـــت عل

 رأى قومـــــا، وقـــــد توضـــــأوا - صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم- المـــــسح، وروي أن النبـــــي 

، وهــذا أجــدر أن )٢("ویــل لألعقــاب مــن النــار: "وأعقــابهم تلــوح، فقــال علیــه الــسالم

یكــون فــي المــسح منــه فــي الغــسل؛ ألن إفاضــة المــاء ال یكــاد یكــون غیــر عــام 

                                 
 :، ضـبطه وصـححه وخـرج أحادیثـهاالستبـصار فیمـا اختلـف مـن األخبـارالطوسي، : انظر) ١(

) م١٩٩١هــ، ١٤١٢ لبنـان، -دار التعارف للمطبوعات، بیروت(محمد جعفر شمس الدین، 

-هــــــ١٣٩٠طبعـــــة طهـــــران،(، تهـــــذیب األحكـــــام فـــــي شـــــرح المقنعـــــةالطوســـــي، ؛ )١/٦٥(، 

: ، تحقیــــقوســــائل الــــشیعة إلــــى تحــــصیل المــــسائل الــــشرعیة العــــاملي، ؛)١/٦٦(، )م١٩٧٠

الحجــج البــاهرة فــي إفحــام الطائفــة واني، ؛ الــد)١/٤١٨(مؤســسة آل البیــت إلحیــاء التــراث، 

ــــاجرة ــــقالكــــافرة الف ــــة اإلمــــام البخــــاري، ط. د: ، تحقی ــــي منیــــب،  مكتب ، ١عبــــد اهللا حــــاج عل

أحمــد : تحقیــق ، فــي تأویــل القــرآنجــامع البیــانالطبــري، ؛ ٢٥١:، ص)م٢٠٠٠ -هـــ١٤٢٠

 ،معــــالم الــــسنن؛ الخطـــابي، )١٠/٥٧(، )هـــــ١٤٢٠، ١مؤســـسة الرســــالة، ط(محمـــد شــــاكر، 

  ).١/٥٠(، ) هـ١٣٥١ ،١، ط حلب-المطبعة العلمیة(

غسل الرجلین وال یمسح على القدمین : أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الوضوء، باب) ٢(

وجــــوب غــــسل الــــرجلین بكمالهمــــا، : ؛ ومــــسلم فــــي صــــحیحه، كتــــاب الطهــــارة، بــــاب١٦٣ح

  .٢٤٠ح
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   .)١()للوضوء

 متبوعـــا بالترضـــي علیـــه، ولقبـــه -رضـــي اهللا عنـــه-ذكـــره لقـــول أبـــي بكـــر  -

  .)٢(بالصدیق

 مـــستدال بموافقتـــه للقـــرآن فـــي -رضـــي اهللا عنـــه-ذكـــره لعمـــر بـــن الخطـــاب  -

  .)٤(، مترحما علیه)٣( مصلى-علیه السالم -اذ مقام إبراهیم اتخ

  شیوخه: المبحث الثاني

  :تتلمذ أبو علي على عدد من الشیوخ، منهم

هــ، كـان عالمـا ٣١١، ت)٥(أبو إسحاق، إبراهیم بن السرى بـن سـهل الزجـاج )١

باللغة والنحو، من أهل الفضل والدین، إال أنه من العلماء الـذین أولـوا بعـض 

هــو فعیــل فــي : (ات كمــا فــي صــفة العلــو، فقــد قــال فــي اســم اهللا العلــيالــصف

معنى فاعل، فاهللا تعالى عال على خلقه، وهـو علـي علـیهم بقدرتـه، وال یجـب 

                                 
  ). ٢/٤٠٧(الحجة،  )١(

  ) .٢/١٧٣(،  الحجة: انظر)٢(

ما جاء في القبلـة ومـن ال یـرى اإلعـادة : ، كتاب أبواب القبلة، بابصحیح البخاري : انظر)٣(

مــن : ، كتــاب فــضائل الــصحابة، بــابصــحیح مــسلم؛ ٣٩٣علــى مــن ســها فــصلى القبلــة، ح

  .٢٣٩٩فضائل عمر رضي اهللا عنه ح

  ) .٢/٥٩(،  الحجة:انظر) ٤(

ـــراهیم، محمـــد :  تحقیـــقطبقـــات النحـــویین واللغـــوین،الزبیـــدي، : انظـــر) ٥( ـــو الفـــضل إب دار (أب

تـــاریخ العلمـــاء النحـــویین مـــن البـــصریین ؛ التنـــوخي، ١١١: ، ص)م١٩٧٣، ٢المعـــارف، ط

نزهـــة ؛ األنبـــاري، )٦/٨٧(،  تـــاریخ بغـــداد؛ الخطیـــب البغـــدادي،٣٩:، صوالكـــوفیین وغیـــرهم

؛ )١/١٩٤(، إنبـــاه الـــرواة؛ القفطـــي، )١/٥١(، معجـــم األدبـــاء؛ الحمـــوي، ١٨٣:، صاأللبـــاء

  ).١٤/٣٦٠(، سیر أعالم النبالءي، الذهب
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أن یــــذهب بــــالعلو ارتفــــاع مكــــان؛ إذ قــــد بینــــا أن ذلــــك ال یجــــوز فــــي صــــفاته 

تقدست، وال یجـوز أن یكـون عـل أن یتـصور بـذهن أو یتجلـى لطـرف، تعـالى 

فهو من العلو، واهللا تعالى عـال علـى :(... ، وقال)١ () عن ذلك علوا كبیرااهللا

كل شيء، ولیس المراد بالعلو ارتفاع المحل؛ ألن اهللا تعالى یجل عن المحل 

معــاني : مــن كتبــه. )٢()ٕوالمكــان، وانمــا العلــو علــو الــشأن، وارتفــاع الــسلطان 

  .والممدودٕالقرآن واعرابه، تفسیر أسماء اهللا الحسنى، المقصور 

ذكـر أبــو علـي الفارســي أن الزجــاج أحـد شــیوخه عنــد كالمـه علــى إعــراب 

، كمــا )٣(]٢:البقــرة[ ژ  +   *پ  )  '   پ%  $  #] :قولــه تعــالى

أن أبـــا علـــي رد علیـــه مـــسائل فـــي كتابـــه اإلغفـــال، وكـــان یـــصفه أحیانـــا بالـــسهو، 

 .)٤(انا ینصفهوالغلط، والخطأ، وأحیانا یصف كالمه بأنه فاسد ولیس جیدا، وأحی

هــ،  أخـذ النحـو ٣١٦، ت)٥(أبو بكر، محمد بن السرى البغدادي ابـن الـسراج )٢

والزمــه، كــان أدیبــا نحویــا، عالمــا بــالمنطق، انتهــت إلیــه الرئاســة )٦(عــن المبــرد

                                 
  .٤٨:ص، )دار الثقافة العربیة(،  الدقاقیوسفأحمد : ، تحقیقتفسیر أسماء اهللا الحسنى )١(

  .٦٠: ، صتفسیر أسماء اهللا الحسنى) ٢(

       ).١/٢٥٣(، الحجة:  انظر)٣(

  .   كما في كتابه اإلغفال)٤(

، نزهــــــة األلبــــــاء؛ األنبــــــاري، ١١٢: ، صطبقــــــات النحــــــویین واللغــــــویینالزبیــــــدي، :  انظــــــر)٥(

؛ الــــــــذهبي، ســــــــیر أعــــــــالم النــــــــبالء، )٦/٢٥٣٤ (معجــــــــم األدبــــــــاء،؛ الحمــــــــوي، ١٨٦:ص

)١٤/٤٨٤.(  

 المبرد، محمد بن یزید بن عبد األكبر، أبو العباس األزدي البصري، إمام النحـو، صـاحب )٦(

ابـن الجـوزي، : ظـران. ه٢٨٦إعراب القرآن، الكامل، تـــــ : نوادر وطرف، له تصانیف، منها

، البدایــة والنهایــة؛ ابــن كثیــر، )٢١/٢٩٩(، تــاریخ اإلســالم؛ الــذهبي، )١٢/٣٨٨ (المنــتظم،

)١١/٩١ .(  
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األصول في النحـو، شـرح كتـاب سـیبویه، كتـاب : بعد موت الزجاج، من كتبه

 .  الریاح والهواء والنار

ســي بـشیخه، فــي أخــذه عــن ابـن الــسراج كتــاب ســیبویه، ویظهـر تــأثر الفار

  .)١(وكان یورد قوله ویشرحه، ویعقب علیه، ویقیس على كالمه

هـــ، كـــان عالمـــا ٣٢١، ت)٢(محمــد بـــن الحـــسن بـــن دریـــد، أبـــو بكـــر األزدي )٣

باللغــــة، وأشــــعار العــــرب، فــــاق أهــــل زمانــــه، وتنقــــل فــــي الــــبالد لطلــــب العلــــم 

 . اللغة، االشتقاقالجمهرة في علم : واألدب، من كتبه

 . ویظهر تأثر الفارسي بشیخه ابن درید في روایة األشعار، وفي العلم باللغة

، كــان إمــام )٣(أحمــد بــن موســى بــن العبــاس، أبــو بكــر بــن مجاهــد التمیمــي )٤

 . هـ٣٢٤صاحب السبعة في القراءات، ت بغداد وقارئها، 

اعتنـى أبـو علـي ویظهر تـأثر الفارسـي بـشیخه ابـن مجاهـد فـي كتابـه الحجـة؛ فقـد 

فــي كتابــه الحجــة بالروایــة عــن شــیخه مجاهــد، وأخــذ عنــه القــراءات، بــل إن كتــاب 

، وشــرح فیهــا "الحجــة"ألهــم أبــو علــي تــألیف كتابــه " الــسبعة فــي القــراءات"مجاهــد 

                                 
، ١/١١٠(الحجـــــــة ؛ ..،٢١٤، ١٦٧، ١٦٣، ٧٩:  صلبغـــــــدادیات،الفارســـــــي، ا:  انظـــــــر)١(

محمــــد الــــشاطر، أحمــــد محمــــد : ، تحقیــــقالمــــسائل البــــصریات؛ )٣٧٥، ٢٦٣،٣٥٤، ٢٣٩

علـــــــي جـــــــابر . د: ، تحقیـــــــقالمـــــــسائل العـــــــسكریات ؛ ٦٦: ص) هــــــــ١٤٠٥، ١ط(أحمـــــــد، 

شــــــریف .د.أ: ، تحقیـــــقالمـــــسائل المنثـــــورة فــــــي النحـــــو؛ ١٣٢: ص) م٢٠٠٢(المنـــــصوري، 

  .     ٣٥٢: ، ص)م٢٠١٦، ١عالم الكتب الحدیث، ط(النجار، 

، تــــــاریخ اإلســــــالم؛ الــــــذهبي، ١٣٨:  صطبقــــــات النحــــــویین واللغـــــوین،الزبیــــــدي، : انظـــــر) ٢(

  ). ١١/٢٠٠(، البدایة والنهایة؛ ابن كثیر، )٢٤/٨٧(

، ١دار الكتـب العلمیـة، ط(، معرفة القراء الكبـار علـى الطبقـات واألمـصارالذهبي، :  انظر)٣(

  ). ١١/٢٠٩(،  البدایة والنهایة؛ ابن كثیر،١٧٥:ص، )م١٩٩٧ -هـ١٤١٧



        
 

 
 
  

 
 

 

  
 

١٠٢

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةدسالسا املجلد
 

        وعقيدته                                         أيب عيل احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريس      حياة 

 . سبعة ابن مجاهد، وتعلیل حروف الخالف فیها

  تالمیذه: المبحث الثالث

ــــذ أصــــبحوا جهابــــذ ــــى الفارســــي تالمی ــــأثرهم تتلمــــذ عل ة فــــي علمهــــم مــــع ت

  : بمعتقده، ومنهم

 ألمــع تالمیــذ الفارســي، صــحب الفارســي فــي أســفاره، وصــنف فــي ابــن جنــي، )١

ًمحبا علي أبو زمانه، واطلع الفارسي على تصانیفه وأثنى علیها، وكان  البن ُ

إذا غاب، وكذلك كان ابن الجنـي  یطلبه جني حریصا على مصاحبته، وكان

أحكـــام  فهـــذه: ( شـــیخه المبجــل كمـــا فــي قولــهیثنــي علــى أبـــي علــي، ویعــده

 هاهنـا، إلى فیها خاض أصحابنا من ًأحدا أعرف ولست اللفظة، هذه تصریف

َنشم وقد علي أبا رأیت بل ًأیضا، المواضیع هذه وال قارب
 القـول من ًشیئا فیها َّ

 اهللا بحمـد كـان ٕوان- الجهـة بهـذه طـار وال فیـه، الحـال لـم یـستوف یـسیرا

 الكتـاب هذا یتضمن لم المبجل، ولو واألستاذ الفاضل  الشیخ -واالعتراف له

 لـه، ًجمـاال -اهللا بحمـد -لكانـت المـسألة هـذه مـن الـدقیق أكثـر علـى ًالكلـم مـن

وكنـت وأنـا أنـسخ التـذكرة ألبـي علـي إذا مـر بـي : (، وقولـه)١()حالـه ًومحـسنة

ت قــد كنــ: شــيء، قــد كنــت رأیــت طرفــا منــه أو ألممــت بــه فیمــا قبــل، أقــول لــه

شـارفت هــذا الموضــع، وتلــوح لــي بعــضه، ولــم أنتــه إلــى آخــره، وأراك أنــت قــد 

 له ویتطلق إلیه، سـرورا -رحمه اهللا-جئت به واستوفیته وتمكنت فیه، فتبسم 

وهللا هــو، : (، وقــال)٢()باســتماعه، ومعرفتــه بقــدر نعمــة اهللا عنــده، وفــي أمثالــه

! اللطیـف الـشریف أنـسهفما كان أقوى قیاسه، وأشد بهذا العلـم ! وعلیه رحمته

                                 
، )م٢٠٠٠ -هــــ١٤٢١، ١لبنـــان، ط-دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت(، ســـر صـــناعة اإلعـــراب )١(

)٢/٣٠٤.(  

  ). ١/٢٢٩(، الخصائص )٢(



        
 

 
 
  

 
 

 

  
 

١٠٣

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةدسالسا املجلد
 

        وعقيدته                                         أيب عيل احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريس      حياة 

وكیف ال یكون كذلك وقد أقام علـى هـذه الطریقـة . فكأنه إنما كان مخلوقا له

مع جلة أصحابها، وأعیان شـیوخها، سـبعین سـنة، زائحـة عللـه، سـاقطة عنـه 

كلفــه، وجعلــه همــه وســدمه، ال یعتاقــه عنــه ولــد، وال یعارضــه فیــه متجــر، وال 

 بــأخرة، وقــد حــط عنــه أثقالــه، وألقــى یــسوم بــه مطلبــا، وال یخــدم بــه رئیــسا إال

  . )١()عصا ترحاله

  :ویظهر تأثیر ابن الجني بأبي علي الفارسي

في أنه أثنـاء تألیفـه لكتبـه یـسیر علـى نفـس خطـا شـیخه الفارسـي، فتألیفـه 

القـراءات  علـل ضـوء القـراءات فـي وشـواذ الحجـة، كتـاب ِضـوء فـي المحتـسب كتـاب

   . العضدي یضاحاإل كتاب ضوء في اللمع وكتاب السبع،

بـــل إن ابـــن جنـــي یـــرى أن كتبـــه امتـــداد لكتـــب شـــیخه أبـــو علـــي الفارســـي 

 -رحمـه اهللا-وهـذه األبیـات قـد شـرحها أبـو علـي : (.. ویحیل علیهـا كمـا فـي قولـه

فــي البغــدادیات، فــال وجــه إلعــادة ذلــك هنــا، فــإذا آثــرت معرفــة مــا فیهــا فالتمــسه 

  .)٢()منها

إذا مــا أردت التحــدث فــي التوافــق - وغنــي عــن البیــان:(قــال أحمــد شــلبي

إن ابن جني استعان بكثیر من أصول شیخه :  أن أقول-الذي كان بین الشیخین

یحــدث عنــه، ویعتمـــد : ومــسائله، ثــم زاد هــو علیهـــا بــالتعلیق والــصیاغة والتحقیـــق

علیه في التدلیل، كمـا یعتمـد علیـه فـي التفـسیر اللغـوي، ویـسلك مـسلكه فـي تقـدیره 

ٕاع عنـــه فـــي إیمـــان، ومهاجمـــة القـــراء فـــي عنـــف وامعـــان، ویـــستغل ســـیبویه، والـــدف

                                 
  ) . ١/٢٨٦ (،المصدر السابق )١(

  ) . ١/٣٢٢(، مصدر السابقال )٢(



        
 

 
 
  

 
 

 

  
 

١٠٤

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةدسالسا املجلد
 

        وعقيدته                                         أيب عيل احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريس      حياة 

، وقــــال )١()العــــروض كأســــتاذه فــــي التــــدلیل واالحتجــــاج علــــى فــــرق بــــین الــــرجلین

تــأثر ابــن جنــي واضــح بأســتاذه فــي األصــول النحویــة واللغویــة، واحتجاجــه :(أیــضا

ـــــة التـــــدلیل بالتزامـــــه مـــــسائل المنطـــــق وقـــــضایاه،  ـــــشریف، وفـــــي طریق بالحـــــدیث ال

التعـــصب لـــسیبویه وبـــالرد علـــى مـــن هاجمـــه وعـــاداه، والـــدفاع عـــن أبـــي الحـــسن وب

ــــشواهد، واســــتغالل العــــروض  األخفــــش، واالعتــــداد بــــه، وباألنــــصاب فــــي ســــرد ال

 .)٢()والقوافي في التعلیل، وظهور نزعة االستطراد عنده بطابع خاص وبمقدار

 مـن اسـتمدها إنمـا اعتمـدها األصـول التـي ففـي كتابـه الخـصائص أكثـر

 أبـي أسـتاذه یكتبـه علـى مـا یعـرض جنـي ابـن كـان"علـي، فقـد  أبـي أستاذه إمالءات

 الطریـق هـذه فـي تمهیـد المـضي على ُویشجعه به، ُإعجابه ویزداد علیه، َّفیقره علي

 في الباع وطول بعد المهمة من لهم ما على الدارسین من كثیر تحاماها التي الوعرة

 ْأن علـى حملتـه علـي الفارسـي ألبـي الفـتح أبـي تلمـذة َّوأن والنحـوي، اللغـوي الـدرس

 ُویعنـى فعـال، بـصري المـذهب وهـو البـصرة، أهـل مـذهب یـذهبون الـذین مـن یكـون

 بالروایـة یعنـى عـن ذلـك فـضال والتـأویالت، وهـو بالقیـاس والتعلـیالت ولتخریجـات

 )٣("رواة األدب واللغة من كثیر وعن كثیرین، بصریین شیوخ وعن أستاذه، عن

ألـف كتــاب المحتـسب احتجاجــا للقـراءات الــشاذة، مبینـا أن ســبب كمـا أنــه 

-علـى أن أبـا علـي :(تشاغله باالحتجاج للشواذ وحي من أستاذه أبي علـي، فقـال

 قــد كــان وقتــا حــدث نفــسه بعملــه، وهــم أن یــضع یــده فیــه، ویبــدأ بــه، -رحمــه اهللا

إذن اهللا وأنــا بــ... فاعترضــت خــوالج هــذا الــدهر دونــه، وحالــت كبواتــه بینــه وبینــه

                                 
  .٣٨٤: ، صأبو علي الفارسي حیاته ومكانته )١(

  .٦٤٨: ، صالمصدر السابق  )٢(

منــــشورات دار (مهــــدي المخزومــــي، . ، دأعــــالم فــــي النحــــو العربــــي، الموســــوعة الــــصغیرة )٣(

  .٩٨: ، ص)١٩٨٠رة الثقافة واإلعالم، الجاحظ، وزا



        
 

 
 
  

 
 

 

  
 

١٠٥

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةدسالسا املجلد
 

        وعقيدته                                         أيب عيل احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريس      حياة 

-بادئ بكتاب أذكر فیه أحوال ما شذ عن السبعة، وقائل معنـاه ممـا یمـن بـه اهللا 

 .)١()ٕ وایاه نستعین وهو كافي ونعم الوكیل-عز اسمه

علمــا بــأن ابــن الجنــي معتزلــي كــشیخه الفارســي، وممــا یبــین بعــض ذلــك، 

 مثلـه وكذلك أفعال القدیم سـبحانه، نحـو خلـق اهللا الـسماء واألرض ومـا كـان:(قوله

 لـم یكــن منــه بــذلك خلـق أفعالنــا ، ولــو كــان حقیقــة ال –عــز اســمه–، أال تـرى أنــه 

، كمـا أنـه فـي )٢()مجازا لكان خالقا للكفـر والعـدوان وغیرهمـا مـن أفعالنـا عـز وعـال

ولـــسنا نثبـــت لـــه ســـبحانه :(الـــصفات علـــى مـــذهب المعتزلـــة، ففـــي العلـــم مـــثال قـــال

  <  ڤ    > ]: وقولـه تعـالى:(قال، وفي العین )٣()علما؛ ألنه عالم لنفسه

أي تكون مكنوفا برأفتي بك وكالءتي لك كما أن من یشاهده الناظر ]  ٣٩:طه[ژ

له، والكافل به، أدنى إلى صالح أموره وانتظام أحواله ممن یبعد عمن یدبره ویلي 

   .)٤()أمره

 ٤٢٠، ت)٥(بن الفرج بن صالح، أبو الحسن الربعي النحويعلي بن عیسى  )٢

عــشرین ســنة، ثــم عــاد  ج الــى شــیراز ودرس بهــا النحــو علــى الفارســيهـــ، خــر

إلى بغـداد وأقـام بهـا بـاقي عمـره، مـن أكـابر النحـویین، شـرح كتـاب اإلیـضاح 

 .  وشرح كتاب الجرمي، وصنف كتاب البدیع،ألبي علي الفارسي

                                 
المجلس األعلى -وزارة األوقاف(، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنها) ١(

  ). ١/٣٤(، )م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ ،للشئون اإلسالمیة

  ) .  ٢/٢١٣(، الخصائص )٢(

   .)٢/٢١٣(، لمصدر السابقا) ٣(

  ).   ٢/٤٥٣(، مصدر السابقال) ٤(

 ؛٢٤٩:، صنزهــة األدبــاء؛ األنبــاري، ٢١: صتــاریخ العلمــاء النحــویین،التنــوخي،  : انظــر)٥(

  ).١٢/٣٤(، البدایة والنهایةابن كثیر، 



        
 

 
 
  

 
 

 

  
 

١٠٦

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةدسالسا املجلد
 

        وعقيدته                                         أيب عيل احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريس      حياة 

ه،  كـان ٤٠٦، ت)١(أحمد بن بكـر بـن أحمـد بـن بقیـة، أبـو طالـب العبـدي )٣

ا بالقیاس، مجال لشیخه الفارسـي، شـدید التعـصب لـه، شـرح نحویا لغویا، ملم

 . كتاب اإلیضاح العضدي

النحـــوي  أبــو القاســـم األســـدي الموصـــليعبیــد اهللا بـــن محمـــد بـــن جـــرو،  )٤

الموضح فـي العـروض، األمـد فـي علـوم : هـ، من كتبه٣٨٧، ت)٢(المعتزلي 

 . القراءات

، ٣٩٣، ت)٣(للغويأبو نصر الجوهري الفارابي التركي اإسماعیل بن حماد،  )٥

مــن أعاجیــب الــدنیا ذكــاء وفطنــة وعلمــا، یــضرب بــه المثــل فــي حفــظ اللغــة، 

: وحــسن الكتابــة، دخــل العــراق، فقــرأ علــم العربیــة علــى الفارســي، ومــن كتبــه

الــصحاح فــي اللغــة ، وقــد قــال بقــول المعتزلــة فــي بعــض األمــاكن مــن كتابــه 

 اإلكـــرام والحفـــظ أنـــت علـــى عینـــي، فـــي: ویقـــال":(عـــین"فقـــد قـــال فـــي  مـــادة 

، وقــال فــي )٤(])٣٩:طــه[ ژ<  ڤ    > ]: قــال اهللا تعــالى. جمیعــا

وســاویت بینهمــا، . واســتوى علــى ظهــر دابتــه، أي عــال واســتقر":(ســوى" مــادة

. واســـتوى، أي اســـتولى وظهـــر. واســـتوى إلـــى الـــسماء، أي قـــصد. أي ســویت

                                 
؛ ٢٤٦:، صنزهــة األلبــاء؛ األنبــاري، ٢٧: صتــاریخ العلمــاء النحــویین،التنــوخي، :  انظــر)١(

  ). ٧/٦٠٨(،  الكامل في التاریخ؛ ابن األثیر،)١/٢٠٤(، معجم األدباءالحموي، 

؛ )٢٧/١٤٩(، تـــــاریخ اإلســـــالم؛ الـــــذهبي، )٤/١٥٧٧(، معجـــــم األدبــــاء الحمـــــوي، : انظــــر)٢(

 -دار إحیاء التـراث (أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، : ، تحقیقالوافي بالوفیاتالصفدي، 

  . )١٩/٢٦٦(، )م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠بیروت، 

  ).  ٤/٤٩٧(، ذهبشذرات ال؛ ابن العماد، )٢٧/٢٨٣(، تاریخ اإلسالمالذهبي، :  انظر)٣(

دار العلــــم (أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار، : ، تحقیـــقالـــصحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربیـــة )٤(

  ) .٦/٢١٧١(، )م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧، ٤ بیروت، ط-للمالیین



        
 

 
 
  

 
 

 

  
 

١٠٧

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةدسالسا املجلد
 

        وعقيدته                                         أيب عيل احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريس      حياة 

 :  وقال

 .)١()قد استوى بشر على العراق       من غیر سیف ودم مهراق

  .وغیرهم كثیر

 فالفارسي قـد تتلمـذ علـى یدیـه الكثیـر مـن طـالب العلـم، ولـم یقتـصر أثـر 

علم الفارسي على من عاصره، بل تعداه إلى كثیر من العلماء الذین تتلمذوا على 

مثال یثني على كتب الفارسي؛ بـل بـین أن كتـب الفارسـي مـن  )٢(كتبه؛ فابن سیدة

 )٤(الـشجري، و)٣(یف كتـابي المخـصص والمحكـممصادره التي اعتمد علیها فـي تـأل

موصول النسب النحـوي بـأبي علـي، ویبـدو إجاللـه لـه واحتفالـه بمـصنفاته " كذلك 

في هذا الحشد الهائل من النقول التي حكاها عنه ومأل بهـا كتبـه، ثـم فـي تـصدیه 

وفي أن قدرا كبیرا من اآلراء التـي سـاقها ... لشرحه، ورده كتبه بعضاه إلى بعض

   .)٥("ن الشجري غیر معزوة إنما ترجع إلى مصنفات أبي علياب

                                 
  ).  ٦/٢٣٨٥(، الصحاح )١(

أبــو الحــسن، علــي بــن إســماعیل المرســي األندلــسي الــضریر، كــان إمــام اللغــة، : ابــن ســیدة) ٢(

. هـــ٤٨٥المحكــم، العـالم فــي اللغـة، ت: رب بـه المثــل فـي الــذكاء، مـن مؤلفاتـهوأحـد مـن یــض

ـــن خلكـــان، )٤/١٦٤٨(، معجـــم األدبـــاءالحمـــوي، : انظـــر ـــات األعیـــان؛ اب ؛ )٣/٣٣٠(، وفی

  ).  ١٨/١٤٤(، سیر أعالم النبالءالذهبي، 

روت،  بیــ–دار الكتــب العلمیــة(عبــد الحمیــد هنــداوي، :  تحقیــقالمحكــم،ابــن ســیدة، : انظــر) ٣(

دار إحیـــاء التـــراث (،  إبـــراهم جفـــالخلیـــل : تحقیـــقالمخـــصص، ؛)١/٤٧(، )ه١٤٢١، ١ط

   ). ١/٣٩(، )هـ١٤١٧، ١ بیروت، ط-العربي

    ١٦:سبق ترجمته، ص )٤(

، )م١٩٧٨دار العلـــوم، القـــاهرة، (، ابـــن الـــشجري وأراؤه النحویـــة محمـــود محمـــد الطنـــاحي، )٥(

  . ١٠٨: ص



        
 

 
 
  

 
 

 

  
 

١٠٨

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةدسالسا املجلد
 

        وعقيدته                                         أيب عيل احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريس      حياة 

 فقـد نقـل عـن الفارسـي نـصوصا كاملـة فـي الخزانـة، )١(وكذا عبد القـادر البغـدادي 

واعلـم أن أبـا علــي قـد تكلـم هنـا علـى أقـل وقـل وقلمــا :(وقـد یـشیر لهـذا النقـل بقولـه

متــــه تتمیمــــا بكــــالم جیــــد قــــد اختــــصره الــــشارح المحقــــق، أحببــــت أن أنقلــــه هنــــا بر

  . )٢()للفائدة

  

  مؤلفاته :المبحث الرابع

 مكانتـه شأنه، وبـروز علو وغزارتها، مما یبین مؤلفاته بكثرة الفارسي تمیز

اآلثـار  تلـك معظـم علـى طغـى قد والنحو اللغة جانب أن معاصریه، ویظهر بین من

  .  العلم لذلك ٕوامامته فیه، تخصصه حقیقة على یؤكد مما

ادر أن للفارسـي كتبـا عدیـدة، منهــا مـا هـو مطبــوع، هـذا وقـد ذكـرت المــص

  : ومنها ما هو مخطوط، ومنها ما هو مفقود، ومن تلك الكتب

  : فالكتب المطبوعة

 المــــسائل المــــصلحة مــــن كتــــاب أبــــي إســــحاق الزجــــاج، وهــــو مــــا یــــسمى  -١

 الفارســـي یتتبـــع كـــل مـــایرى أن وفـــي هـــذا الكتـــاب قـــد أخـــذباإلغفـــال، 

  .)٣(أیه هو فیهاأستاذه أخطأ فیه، ثم یعرض ر

                                 
 متقنا آداب العربیة والتركیـة ي، عالمة باألدب واللغة والتاریخ، عبد القادر بن عمر البغداد)١(

: انظــــر. هـــــ١٠٩٣، تشــــرح أبیــــات مغنــــي اللبیــــبخزانــــة األدب، :  أشــــهر كتبــــهوالفارســــیة،

  ).  ٤/٤١ (األعالم للزركلي،

مكتبة الخانجي، (عبدالسالم محمد هارون، : ، تحقیقخزانة األدب ولب لباب لسان العرب )٢(

  ). ٣/٣٦٤(، )م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ٤القاهرة، ط

، معجــــم األدبــــاء؛ یــــاقوت الحمــــوي، ٢٧:، صتــــاریخ العلمــــاء النحــــویینالتنــــوخي، : انظــــر) ٣(

)٢/٨١٣.(  



        
 

 
 
  

 
 

 

  
 

١٠٩

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةدسالسا املجلد
 

        وعقيدته                                         أيب عيل احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريس      حياة 

ــة :  اإلیــضاح العــضدي ، وهــو قــسمان األول فــي النحــو ، والثــاني -٢ التكمل

 .)١(وهو في الصرف، صنفه لعضد الدولة البویهي

 التعلیقة علـى كتـاب سـیبویه، وفیـه یكـشف مـا غمـض مـن كتـاب سـیبویه  -٣

   )٢(فمرة یتوسع في ذلك وكثیرا یختصر

جــــاج للقــــراءات التــــي ذكرهــــا ، وفیــــه یــــذكر االحت)٣(الحجــــة للقــــراء الــــسبعة -٤

 مجاهد وتوجیهها 

 .  )٤( الشعر أو شرح األبیات المشكلة اإلعراب -٥

 .)٥( المسائل البصریات -٦

 . )٦( المسائل البغدادیات -٧

 . )٧( المسائل الحلبیات -٨

 . )١(المسائل الدمشقیة -٩

                                 
، تـــاریخ بغـــداد؛ الخطیـــب البغـــدادي، ٢٧:، صتـــاریخ العلمـــاء النحـــویینالتنـــوخي، : انظـــر) ١(

ـــــاري، )٧/٢٨٥( ـــــاء؛ ابـــــن األنب ـــــاقوت الحمـــــوي، ٢٢٣:، صنزهـــــة األلب ـــــاءمعجـــــم األ؛ ی ، دب

)٢/٨١٣  .(  

   ) ٢/١٨٠(الزركلي ، األعالم ، : انظر) ٢(

، تـــاریخ بغـــداد؛ الخطیـــب البغـــدادي، ٢٧:، صتـــاریخ العلمـــاء النحـــویین التنـــوخي، :انظـــر) ٣(

ـــــاري، )٧/٢٨٥( ـــــاء؛ ابـــــن األنب ـــــاقوت الحمـــــوي، ٢٢٣:، صنزهـــــة األلب ـــــاء؛ ی ، معجـــــم األدب

)٢/٨١٣ .(  

  ).٢/١٨٠(الزركلي، األعالم، : انظر) ٤(

  ).١/٣٠٩(، إنباه الرواة؛ القفطي، )٢/٨١٣(، معجم األدباءیاقوت الحموي، : انظر) ٥(

، معجــــم األدبــــاء؛ یــــاقوت الحمــــوي، ٢٧:، صتــــاریخ العلمــــاء النحــــویینالتنــــوخي، : انظــــر) ٦(

)٢/٨١٣ .(  

  ).١/٣٠٩(، إنباه الرواة؛ القفطي، )٢/٨١٣(، معجم األدباءیاقوت الحموي، : انظر) ٧(



        
 

 
 
  

 
 

 

  
 

١١٠

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةدسالسا املجلد
 

        وعقيدته                                         أيب عيل احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريس      حياة 

 . )٢(المسائل الشیرزیات -١٠

    )٣(المسائل العسكریات -١١

 .)٤(الدولة البویهيالمسائل العضدیات، منسوبة إلى عضد  -١٢

 . )٥(المسائل المنثورة -١٣

  : والكتب المخطوطة

 . )٦(أنها ألفت في قصر ابن هبیرة: القصریات ، قیل -١

 : أما الكتب المفقودة

  . )٧(أبیات اإلعراب -١

 )٨(أبیات المعاني -٢

 . )٩ (التتبع لكالم أبي علي الجبائي في التفسیر -٣

لتــذكرة، اختــصر  هــذا وقــد ألــف ابــن جنــي كتــاب مختــار ا؛)١٠(التــذكرة -٤

                                                                             
  ) .٢/٨١٣(، معجم األدباءوت الحموي، یاق: انظر) ١(

  ).١/٣٠٩(، إنباه الرواة؛ القفطي، )٢/٨١٣(، معجم األدباءیاقوت الحموي، : انظر) ٢(

  ).١/٣٠٩(، إنباه الرواة؛ القفطي، )٢/٨١٣(، معجم األدباءیاقوت الحموي، : انظر) ٣(

  .  ) ٢/٨١٣(، معجم األدباءیاقوت الحموي، : انظر) ٤(

   ) .٢/٨١٣(، معجم األدباء الحموي، یاقوت: انظر) ٥(

  ) . ٢/٨١(، وفیات األعیان؛ ابن خلكان، )١/٣٠٩(، إنباه الرواةالقفطي، : انظر) ٦(

   ) . ٢/٨١٣(، معجم األدباءیاقوت الحموي، : انظر) ٧(

  ) .٢/٨١٣(، معجم األدباءیاقوت الحموي، : انظر) ٨(

   ) .٢/٨١٣(، معجم األدباءیاقوت الحموي، : انظر) ٩(

ـــاء؛ یـــاقوت الحمـــوي، ٢٧:، صتـــاریخ العلمـــاء النحـــویینالتنـــوخي، : انظـــر) ١٠( ، معجـــم األدب

)٢/٨١٣ .(  



        
 

 
 
  

 
 

 

  
 

١١١

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةدسالسا املجلد
 

        وعقيدته                                         أيب عيل احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريس      حياة 

  فیه تذكرة أبي علي الفارسي

ـــــه تعـــــالى -٥ ـــــسیر قول ـــــصالة{: تف ـــــى ال ـــــوا إذا قمـــــتم إل ـــــذین آمن ِیاَأیهـــــا ال َِ َّ َ َِ ِ
ْ َُ ْ ُ ُ َ َ

َّ ُّ َ 

  .)١ (]٦:المائدة[}

   .)٢(الكرمانیة -٦

  . )٣(المجلسیات -٧

  . )٤(العوامل المائة  -٨

  . )٥(المقصور والممدود -٩

  ). ٦("ه كتاب اإلغفالالرد على ابن خالویه في رد"نقض الهاذور  -١٠

                                 
  ) . ٢/٨١٣(، معجم األدباءیاقوت الحموي، : انظر) ١(

  ). ١/٣٠٩(، إنباه الرواة؛ القفطي، )٢/٨١٣(، معجم األدباءیاقوت الحموي، : انظر) ٢(

  ).٢/٨١(، وفیات األعیان؛ ابن خلكان، )١/٣٠٩(، إنباه الرواة القفطي، : انظر) ٣(

  ).١/٣٠٩(، إنباه الرواة؛ القفطي، )٢/٨١٣(، معجم األدباءیاقوت الحموي، : انظر) ٤(

، نزهـــــة األلبــــــاء؛ ابــــــن األنبـــــاري، )٧/٢٨٥(، تـــــاریخ بغـــــدادالخطیـــــب البغــــــدادي، : انظـــــر) ٥(

  ).٢/٨١٣(، معجم األدباء؛ یاقوت الحموي، ٢٢٣:ص

  ).١/٣٠٩(، إنباه الرواة؛ القفطي، )٢/٨١٣(، معجم األدباءوي، یاقوت الحم: انظر) ٦(



        
 

 
 
  

 
 

 

  
 

١١٢

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةدسالسا املجلد
 

        وعقيدته                                         أيب عيل احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريس      حياة 

  وفاته: المبحث الخامس

 ببغـداد فـي یـوم األحـد لـسبع عـشرة خلـت مـن )١(توفي الفارسي بالـشونیزیة

م، عن نیف وتسعین سنة،  وكان ذلـك فـي ٩٨٧ – ـه٣٧٧شهر ربیع األول سنة 

 .)٣(-رحمهم اهللا- )٢(خالفة الطائع هللا

                                 
: بالضم ثم السكون ثم نون مكسورة، ویاء مثناة من تحـت سـاكنة، وزاي، وآخـره یـاء النـسبة )١(

معجـم الحمـوي، : انظـر.  كثیرة مـن الـصالحینجماعةمقبرة ببغداد بالجانب الغربي دفن فیها 

  ). ٣/٣٧٤(، نالبلدا

  .  ١٣: صسبق ترجمته )٢(

        ٢:  في صالفارسي انظر ترجمة )٣(


