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  رب يسر وأعن يا كرمي 

احلمد هللا رب العاملني، أمحده رضي احلمد له، وأزكاه : قال القاضي أبو احملاسن املُفضل بن حممد بن مسعر
  .عنده، وأوجبه لبقاء نعمته، وأدعاه للمزيد من فضله

  .وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شيك له

 .وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

  ِبرد اُألموِر الماِضيات وِكيُل  أبا ليلى فَِبتُّ كأنني ذكرتُ

كوجده، فكأنه وكيل يف ملا ذكر هذا الشاعر خليله، أخذ يعدد من فقد صاحباً كفقده، ووجد يف احلزن 
  .رد من مضى، وإمنا فعل ذلك طلباً للعزاء، واستراحةً إىل التأسي بالنظر

دخلت سنة عشر وأربعمائة، وأنا : قال القاضي أبو احملاسن: وباهللا أتعني، وهو حسيب ونعم الوكيل
  : ببغداد، وا من النحويني األئمة املتقدمني يف علم النحو ثالثة

  يسى بن الفرج بن صالح علي بن ع-1

  .صاحب أيب علي احلسن بن أمحد الفارسي

  .على أيب سعيد احلسن بن عبد اهللا السريايف" كتاب اجلرمي املختصر"وقد قرأ، على ما ذكرت، 

  

   أبو القاسم علي بن عبيد اهللا الدقيقي-2

  .صاحب أيب احلسن علي بن عيسى بن علي الرماين

  .هم، وأخذ بذلك خطَّه عليه، وانتفع الناس بهقراءة تف" كتاب سيبويه"قرأ عليه 

  .وعنه أخذت، وعلى رواته عولت

ما حصل : ومن من هؤالء الثالثة إال من حضرت حبضرته، وأخذت عنه، وإن كان علي بن عيسى يقول
  .من جبهته

  : والثالث

   أبو الفتح محمد ابن أشرس النيسابوري-3
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  .الثاء إىل قطيعه امللحم، فكنت أصل إليه يف هذا املوضعكان مالزماً دار اخلليفة، ويأيت يوم الث

  .وكان واسع العلم، غزير احلفظ

  : وممن تقدمت وفاته

   أحمد بن بكر العبدي-4

فأما هؤالء الثالثة الذين تقدم ذكرهم، فبلغوا سنة مخس عشرة وأربعمائة، ومل جياوزوا سنة عشرين 
 حيفظ يف أي سنة تويف املتويف منهم، فأثبته على حقيقته، فمن وأربعمائة، فما لقيت أحداً من البغداديني

  .وقف على كتايب هذا، وعرف ذلك، فليقض احلق بإحلاقه

  : وكان ببغداد كهول من أهل هذا العلم

   كأبي الحسن علي بن خمران-5

  

   أبي الحسن علي بن رضوان، المعروف بالثمانيني الضرير-6

  

   المعروف بابن البرلي-7

  : بل هؤالء الثالثة الذين قدمت ذكرهموكان ق

  ي أبو الفتح عثمان بن جن-8

  .، وغريه"الكتاب"صاحب أيب علي الفارسي، قرأ عليه 

، وكتاب "شرح تصريف أيب عثمان املازين"، وكتاب "سر صناعة اإلعراب"وله مصنفات؛ منها كتاب 
  ".اخلصائص"، وكتاب "املُحتسب"يلقَّب ب

  ".التصِريف الْملوِكي"، و"اللُّمع: "ومن كتبه الصغار

  .تكلم فيه على شعر املتنيب" الفسر"وله كتاب 

  .تويف سنة اثنتني وسعني وثالمثائة

  : وتويف إىل رمحة اهللا تعاىل
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   محمد بن مسعر-9

  .بعده بسنة، سنة ثالث وتسعني

  .وإمنا ذكرته ألنه من أهل هذا العلم، وممن شهر يف الشام به

  : بل هؤالء الذين ذكرم ثالثة، انتهت إليهم الرياسة يف علم النحو، منهموكان ق

   أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي-10

  .أدرك أبا إسحاق الزجاج، وأبا بكر بن السراج، وأخذ عنهما، وعن علي بن سليمان األخفش

  ".األغفال"ل يف كتاب لقبه كتاب مسائ" معاين القرآن"ورد على أيب إسحاق يف كتاب 

كتاب أيب بكر بن "تكلَّم فيه على مذاهب القُراء السبعة الذين ثبتت قراءم يف " احلُجة"وله كتاب 
  .رمحه اهللا، ووجوهها يف العربية، واحتج لكل واحد منهم" جماهد

  ".لالعوام" ، عمله للملك فناخسرو، وكتاب يعرف ب"بالعضدي"وله كتاب يلقَّب 

  ".التذِْكرة"، وغريها، وكتاب يعرف بكتاب "شرح مسائل مشكلة"وله 

  .تويف سنة سبع وسبعني وثالمثائة

أبو الفتح عثمان بن جين، وعلي بن عيسى بن : وترك ثالثة من جملة أصحابه قد قدمت ذكرهم، وهم
الفتح وأيب احلسن علي بن وليس العبدي يف طبقة أيب . الفرج الربعي، وأبو طالب أمحد بن بكر العبدي

  .عيسى

  

   أبو سعيد الحسن بن عبد اهللا السيرافي-11

  .حلق الزجاج والسراج، وأخذ عنهما

  ".شرح كتاب سيبويه"وله 

  .وويل القضاء يف آخر عمره

  .تويف سنة مثان وستني وثالمثائة

    : وخلَّف ولداً

   يوسف بن الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان-12
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  .أبا حممديكىن 

  .كان راوية األشعار

  ".شرح كتاب سيبويه"و". شرح أبيات إصالح املنطق"، و"شرح أبيان غريب املُصنف"وله 

  .وله عقب

  .تويف سنة مخس ومثانني وثالمثائة

  

  انيم أبو الحسن علي بن عيسى الر-13

  ".الكتاب"أدرك الزجاج، وابن السراج، وقرأ عليهما 

، "االشتقاق"، وله كتاب "معاين القرآن وشرح إعرابه"بري، من تصنيفه كتابه الكبري يف وله تصنيف ك
  ".االشتقاق"من كتاب " رسالة منتخبة"و

كان جيمع إىل علم النحو علم الكالم على مذهب البغداديني، ورمبا خلط الكالم يف مواضع مع النحو 
  .بكالم املُتكلمني

  .، وله شروح وتصانيف يف علم الكالم"كت يف إعجاز القرآنالن"وله كتاب لطيف، لقَّبه كتاب 

  .تويف سنة ست ومثانني وثالمثائة

  .أبو القاسم علي بن عبيد اهللا الدقيقي، رمحه اهللا تعاىل: وخلفه صاحبه

  .وفد الناس عليه ببغداد حنو ثالثني سنة

  : وكان من علماء الزجاج أيضاً

   أبو الفتح المراغي-14

  : و

  و النضر محمد بن إسحاق بن أسباط الكندي أب-15

  .نزل يف انطاكية مدة، وسار عنها إىل مصر

  ".املوقظ"، وكتاب "التلقني"كتاب : وله كتابان
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  اسح أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل الن-16

  .ببغداد، وأخذ عنه علماً كثرياً، وعاد إىل مصر" الكتاب"قرأ عليه 

، وذكر فيه اختالف "املُقِْنع"يف علم العربية، وكتاب مساه " الكايف"ب لقبه بكتا: وصنف كتباً، منها
  .، وكتابان جيدان ذكر فيهما أقوال املتقدمني"إعراب القرآن"البصريني والكوفيني، وكتاب 

  .ومل يكن صاحب دراية واستنباط، وإمنا كان معوله على النقل والرواية

شرح أبيات "، و"شرح املُفَضليات"، و"شرح املعلقات السبع"، و"الناسخ واملنسوخ"وله كتاب يف 
  ".الكتاب

لقيت يوماً ابن النحاس مبصر، يف جملسه، فألفيته ميلي شعر : حكي املنذر بن سعيد، قاضي األندلس، قال
  : قيس بن معاذ انون، فانتهى إىل قوله

 جٍد لَعلِّي ُأِعينُهاعلى نَ تُبكِّي  خَِليلي هل بالشَّام عين مِريضةٌ

 باتتْ وبات قَِرينُها مطَوقَةً  قَد اسلَمها الباكُون إالَّ حمامةً

  .أعزك اهللا!! باتا يفعالن ماذا: فقلت

  .بانت وبان قرينها: وكيف تقول أنت يا أندلسي؟ فقلت: قال يل

، فمنعين بعد ذلك، فلقيت ، وكان وعدين به"العني"وكنت على االنتساخ من نسخته كتاب . فسكت
فلما علم ابن النحاس بذل . ابن والٍَّد، فسألته يف الكتاب، فأخرجه إيلَّ، وكان ذا أدب، وعلم، ومروءة

  .كتابه

  .وكان يتبذل، ويقوم يف حاجته بنفسه: قال الزبيدي

  .وله ولد

  .تويف يف ذي احلجة، سنة سبع وثالثني وثالمثائة

جامومن أصحاب أيب إسحاق الزاج بالش :  

  اجيج عبد الرحمن، يعرف بأبي القاسم الز-17

  .جاء إىل بغداد، وقرأ عليه، وصار إىل دمشق

  ".أماِل"، وله تصنيف، و"اجلُمل"وله كتاب متصر لقَّبه 

تويف أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي بطربية، سنة أربعني : قرأت على ظهر دفتر بدمشق
  .قد قيل يف ذي احلجة، يف سنة تسع وثالثني وثالمثائةو. وثالمثائة
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  .لو رآنا الستحىي: وروي عن أيب علي الفارسي، أنه قال، وقد وقف على كالمه يف النحو

  : ومن أصحاب أيب إسحاق الزجاج أيضاً

  د المصري أحمد بن محمد بن الوليد بن وال-18

  .ملعجمعلى ترتيب حروف ا" املقصود واملمدود"له كتاب 

  .تويف سنة اثنتني وثالمثائة

  .قبل هؤالء الطبقة املذكورة، صحاب املُربد

  : منهم

  اجج الزري أبو إسحاق إبراهيم بن الس-19

، ومصنفات، "فعلت وافعلت"، وكتاب "االشتقاق"، وله كتاب "معاين القرآن وشرح إعرابه"له كتاب 
  ".األنواء"كتاب : منها

ويف سنة ستعشرة وثالمثائةت .  

  .واهللا أعلم. وقد روي أن وفاته تقدمت قبل السنة اليت ذكرناها

دخلت بغداد سنة أربع عشرة وثالمثائة، بعد : وروى ابن خالويه أنه تويف سنة اثنيت عشرة وثالمثائة، وقال
  .موت الزجاج بسنتني

  

  اجر محمد بن سري الس-20

  ".املُوجز"، وكتاب يلقب ب"اجلُمل"، وكتاب يلقب ب"يبويهشرح كتاب س"، وله "اُألصول"له كتاب 

    

وكان له حال صاحلة، فهوي جارية، فأنفق عليها ماله صارت أم ولده، وكانت من القينات احلسان، 
  : وكانت هجرته وقتا من الزمان وهجرها، فقال وقد أنكر على جاريته أحواهلا

 الِْخيانَةُ بالمالِحة ال تَِفيفإذا   بين جماِلها وِفعاِلها قَايستُ

  كالشَّمِس أو كالبدِر أو كالْمكْتَِفي  ال كَلَّمُها ولَو أنَّها واِهللا

نِبرَألصِرِه وجِة هضاضالَ  على مِعي عليه فيشْتَِفي كَيزيرى ج 
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كان بينه وبني أمحد بن وروي أن الكاتب املعروف بزجني كان يهوى قينة وكانت تصري إليه كل مجعة، و
ما : فاجتمعنا يوم سبت فقلت لزجني: حممد بن الفرات مودة وانبساط، فحدث أمحد بن الفرات، قال

  .الشعر البن املعتز: كان خربك مع صاحبتك أمس، وما كان صوتك عليها؟ فأخربه ذين البيتني، وقال

  .شدته البيتنيركبت إىل القاسم بن عبيد اهللا، فحدثته بذلك، وأن: وقال

  .عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر: فحدثين بعد مدة يسرية أنه أنشد املكتفي البيتني، وسأله عن قائلهما، قال

  .فأمرين أن أمحل إليه ألف دينار: قال

واهللا ما وقع يل إال أما البن : فقال!! ما عرفتك إال أما البن املعتز، فصرفتهما، إىل ابن طاهر: فقلت
  .اهر، فهذا رزق رزقهط

هذا رزق زقك اهللا من حيث ال : ادفع هذه الدنانري إىل عبيد اهللا، وقل له: قال يل أبو العباس: وقال زجني
  .حتتسب

ما رأيت أعجب من هذا، يعمل الشعر ابن : فأوصلت األلف إليه، فشكر أليب العباس ابن الفرات، وقال
  .ن طاهرالسراج، ويكون سبباً لرزق عبيد اهللا اب

  : ومن شعره

  فزاده حسناً وزادتْ هموِمي  قَمراً جدر لَما استَوى يا

 طَرباً بالنُّجوِم فنَقَّطَتْه  غَنَّى لشَمِس الضحى َأظُنُّه

  .تويف سنة اثنتني وعشرين وثالمثائة

  

   علي بن سليمان بن الفضل األخفش الصغير-21

بر طلب من أيب العباس املُربد جيساً جيمع مع جمالسته تعليم ولده، فندب علي بن كان إبراهيم بن املد
  : فالناً، ومجلة أمره، كما قال الشاعر-قد أنفذت إليك: سليمان، وبعثه إليه إىل مصر، وكتب معه

 عندهم أن يخْبروِني شَِفيعاً  إذا زرتُ الملُوك فإن حسِبي

بع ومثانني ومائتني، وخرج عنها سنة ثالمثائة إىل حلب مع علي بن أمحد بن وكان قدومه إىل مصر سنة س
  .بسطام، فأقام ا مدة، مث سار إىل العراق

  .وتويف ببغداد، سنة مخس عشرة وثالمثائة

  



ابو احملاسن التنوخي-تاريخ العلماء النحويني  9  

   أبو محمد عبد اهللا بن جعفر بن درستويه-22

  ".كتاب اجلرمي املختصر"، وشرح "كتاب سيبويه"قرأ على املُربد 

  . سنة سبع وأربعني وثالمثائةتويف

  

  اط أحمد بن محمد بن منصور الخي-23

  .حلق املُربد

  .وأخذ عنه أبو بكر بن حممد بن أيب األزهر، مستملي أيب العباس املُربد

  

   أبو بكر محمد بن شقير-24

  .، ورمبا نسب هذا الكتاب إىل اخلليل، وهو من عمله"اجلُمل"له كتاب لقبه 

  .النصب على أربعني وجهاً، والرفع على كذا: يقول فيه

  : وكان يف هذه الطبقة

   أبو بكر محمد بن علي مبرمان-25

  .ممن أخذ على الزجاج

  .أليب احلسن األخفش" شرح الكتاب األوسطي"وله 

  

  رعة الفزاري، يكنى أبا يعلي ابن أبي ز-26

  .مخسني ومائتنيله شرح قليل قُتل يف وقت دخول الزنج البصرة، سنة سبع و

  .وهو صاحب املازين

  : وكان

   أبو الحسن محمد بن كيسان-27
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  .ممن أخذ عن املُربد، وثعلب

  .وكان إىل مذهب الكوفيني أميل، وخيلط املذهبني

مصابيح "، وكتاب لقبه "املختار"، و"الربهان"، و"الْحقائق"، و"املُهذَّب: "وله كتب كثرية نافعة، منها
  ".الكتاب

  .وأشار إىل الزجاج. اذهب به إىل أهله: فامتنع، وقال" الكتاب"قصدته ألقرأ عليه : نقال مربما

  .تويف سنة تسع وتسعني ومائتني

  

  دبر أبو العباس الم-28

حممد بن يزيد بن عبد األكرب بن عمري بن حسان بن سليم بن سعد بن عبد اهللا بن زيد بن مالك بن 
  .ن عامر بن مالك بن عوف بن أسلم، وهو مثالة من أزداحلارث بن عامر بن عبد اهللا اب

  .وإمنا نسبته لطعن بعض الناس يف نسبه

  .مولده البصرة

    

  .على اجلرمي فقرأ بعضه، وكمل باقيه على املازين" الكتاب"وابدأ بقراءة

تح بن واشتهر أمره ببغداد بعد مخول، وذاك أن املتوكل استحضره إىل سر من رأى، ألنه قرأ يوماً والف
فأمر . ما أعرفها إال بالكسر: ، فقال"أا"يا سيدي : ، فقال الفتح" وما يشِعركُم ِإنها ": خاقان حبضرته

بإحضار املُربد، فحضر، وورد إىل الفتح بن خاقان فسلَّم عليه، فذكر له ما استحضره له، فوافق الفتح، 
  .قارءته، وذكر جواز الوجهني مجيعاًفرفع جملسه، مث أُدخل بعد ذلك املتوكل، فصوب 

مث سار إىل بغداد، وتكلم يف جامع املنصور، وأخذ جييب عن مسائل يفهم أنه قد سئل عنها، فقام الزجاج 
  .من حلقة أمحد بن حيىي ثعلب إليه، وألقى عليه عدة مسائل، فأجاب يف مجيعها، فلزمه ترك جملس ثعلب

مطرحاً ببغداد، ال ينظر فيه، " الكتاب"ما زال : ، رمحه اهللا تعاىل، يقولفسمعت شيخنا أبا القاسم الدقيقي
وال يعول عليه، حىت ورد املُربد إليها، بينه، على علو قدره وشرفه، ورغَّب الناس فيه، فكان ال يمكِّن 

  .أحداً من قراءته عليه حىت يقرأه على الزجاج، ويصححه

: وما قاعدا عند أيب حامت السجستاين، إذ أتاه شاب من نيسابور، فقال لهكنت ي: قال املعروف باليوسفي

يا أبا حامت، إين قد قدمت إىل بلدكم، وهو حمل العلم والعلماء، وأنت شيخ هذه املدينة، وقد أحببت أن 
الدين النصيحة، إن أردت أن تنتفع بالقراءة فاقرأ على : فقال سهل بن حممد". كتاب سيبويه"أقرأ عليك 
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  .يعين حممد بن يزيد، فعجبت من ذلك. هذا الغالم

أنشدين أمحد بن : وكان املربد يقول الشعر، ومن شعره، ما أنشدنيه أيب حممد بن مسعر، رمحه اهللا، قال
: أنشدنا داود بن اهليثم التنوخي، قال: حممد األنباري، ويعرف باحلمريي، القارئ مبعرة النعمان، قال

  : أنشدنا املربد لنفسه

  أسرع في فَضِتي وفي ذَهِبي  شَِربتُ ِمن ِفضٍة وِمن ذَهِب

 ِمن ِحلْيٍة ِسوى األدِب علي  عطالً لم تُبِق ِحلْيتَه فِصرتُ

ةُ ال واألدبفَةٌ  الِحلْيةُ النَِّفيسخْرخاِرِف النَّسِب زِمن ز 

د املربد إذ جاء غالم حسن الوجه، فقال له كنت يوما عن: وحدث احلسن بن إمساعيل البغدادي، قال
  .كنت عليالً: أين كنت هذه املدة؟ قال: املربد

  : فأطرق أبو العباس ساعة، مث أنشأ يقول

ناً فلَوسح ِزيدي ريضقاِم كما  كان المأنتَ علَى الس دادتَز 

   العظاِملَنا الشَّكْوى ِمن النّعِم  ِعيد الْمِريض إذاً وعدتْ لَما

فأما ما ذكرت من الطعن يف نسبه، فإنَّ أبا القاسم عبد اهللا بن حممد بن حيىي بن أيب العوام املصري، حدث 
صرت مع أيب العباس إىل أيب : حدثين ميوت بن املُزرع البصري، قال: سنة أربع وأربعني وثالمثائة، قال

  .ل رياحيا أبا شراعة، أنشدين أبياتك يف آ: شراعة فقال

  .يف مثالة: باهللا يا أبا العباس فيمن تنتمي اليوم؟ فقال: فقال له أبو شراعة القيسي

دعنا من هزلك، : فقال له املربد! باهللا يا أبا العباس هالَّ اخترت لنفسك نسباً هو أرفع من هذا: قال
  .وأنشدنا أبياتك يف آل رياح

  : فأنشده وحنن عنده

  خَير المعاِد وأسقَى ربعكُم ِديما  عمتَكُمِرياٍح أعاد اُهللا ِن بِني

فكَم لٍْو شَماِئلُهح بها ِمن فَتى  ا يكادمطاِفِه كَرلُّ ِمن أعنْهي 

 تَلَبسها إخْوانُهم ِنعما إالَّ  يلْبسوا ِنعمةَ ِهللا مذْ خُِلقُوا لم

 ومائتني بالبصرة، وأقام ا مدة طويلة قبل أن يصري إىل ويروى أن املربد ولد ليلة األضحى، سنة عشٍر
  .بغداد

  ".اجلامع"، و"الكامل"، و"املُقتضب"و" املدخل إىل علم سيبويه: "وأملى كتباً كثرية

  .يرد على سيبويه حنو أربعمائة مسألة" كتاب صغري"وله 
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  .رجع عن أكثرها إىل قول سيبويه: قال الزجاج

  .يه على مذهبه حنو أربعني مسألةوفيها ما يلزم سيبو: قال

  : والذي أعتقد يف ذلك أن سيبويه ال يتعلق به شيء مما ذُكر عنه، ألنه يروي عن العرب قول الشاعر

ونَهتَِضرحم تَِفقْ والناسرجميعاً  ولم ي........... 

  : ومثل

 وعاالطَّير تَرقُبه وقُ عليه  أبا ابن التَّاِرِك البكِْري ِبشٍْر

    

  ".غلط من الراوي"وهل يسمى مثل رواية هذا على ااز 

  .وأكرب ظين أن أبا علي الفارسي إمنا عدل عن إقراء كتبه، والتكثر بالرواية عنه، ذه احلال

، يف من أشعار "الروضة"ومن كتبه كتاب ! ما أدري، ِلم لقَّب ذلك الكتاب بالكامل: ويروى عنه أنه قال
اختيار "، وكتاب "كتاب يف القرآن"، و"كتاب يف اخلطِّ واهلجاء"، و"كتاب يف القوايف"ه النحدثني، ول

  .فيه أخبار، ال أدري ِلم اختار له هذا اللقب، من أي شيء يكفي" الكايف"، وكتاب لقبه "الشعر

  .جيتمعان على الشراب-فيما ذكر-وكان البحتري صديقاً له، وكان

  : ه األبياتويروي أن البحتري كتب إليه ذ

يوم ركِْفي الْحنا ما يٍت وعنْدبطَعاماً  س ِمنَّا قَِريب دوالِور 

 فِسيح تَرتاح فيه القُلوب ح  مجِلس على الشَّطِّ فَيا ولَنَا

 اسِتتَاِر كَيالَ يراك الرِقيب في  يا محمد بن يِزيد فَْأِتنَا

 تُنْفَي ِبِهن الكُروب متْرعاٍت  ثَالٍثالْهم باصِطباِح  اطْرِد

بى الحوةً ِمن جاحاِح رفي الر وقلِبي  إن وبإلى األديِب طر 

 ثَناِني عن التَّصاِبي الْمِشيب ما  يرعك الْمِشيب ِمنِّي فإنِّي ال

  : م عليه البحتري، فقالويروى أن البحتري صار إليه يوماً إىل جملسه، فنهض إليه املربد، فأقس

 وإنِّي ِللْكريِم مذَلَُّل علي  لَِئن قُمتُ ما في ذاك ِمنِّي غَضاضةٌ

 بيِني وبينَك تَجمُل ولكنَّها  أنَّها ِمنِّي ِلغَيِرك سبةُ على
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وصلى عليه ودفن يف مقربة باب الكوفة، . وتويف لليلتني بقيتا من ذي احلجة، سنة ست ومثانني ومائتني
  .يوسف بن يعقوب القاضي، وله ست وسبعون سنة

  : وقال أمحد بن عبد السالم يرثيه

 ولَيذْهبن مع المبرِد ثَعلَب  المبرد وانْقَضتْ أيامه ذهب

  خَِرباً وباِقي شَطِْره فسيخْرب  من اآلداِب أصبح شَطْره بيتُ

  شَِرب المبرد ثَعلَب فسيشْرب  ِبكْأِس ماِمن ِعلِْمه فَ فتداركُوا

لْيكُموع هأن تكْتُبوا أنْفَاس  إن ا تُكْتبِمم كانِت األنْفاس 

  : وكان قال فيهما

هلنِو ال تَجالنَّح ذْ  أيا طاِلبلَِب وعِد أو ثَعرببالم 

ى تَِجدرالو ِن ِعلْمذَيكا فال  عند ه ِبتَكرلجمِل األج 

لومونَةٌ عقرغِْرِب  الْخَالِئِق مِق والمِن في الشَّربهذَي  

  

   أبو عثمان المازني-29

  .امسه بكر بن حممد

  .فيعييين: ما سألين فيتعبين، ويقال: كتب أبو غسان رفيع إليه بأبيات، فقال

  : واألبيات

 نَفِْسي له والْبدن تُوأتْعب  تَفكَّرتُ في النَّحِو حتَّى ضِجرتُ

 الْمساِئِل في كُلِّ فَن بطُوِل  بكْراً وأشْياعه وأتْعبتُ

 ء للفاء يا ليته لم يكُن  أن باباً عليه العفا خَالَ

 ِمن المقِْت أحسبه قد لُِعن  باب إلى جنِْبِه وِللْواِو

 وا بِإضماِرأنعلى النَّصِب قال  أجبت لما ِقيَل هذا كذا

  .، وكمله على اجلرمي"الكتاب"أدرك أبا احلسن األخفش، وقرأ عليه أكثر 

  .إنه حترف من محله يف كمه مرات، وكان يعظم شأنه: ويقال

  .ويروى أنه قال؛ من أراد أن يعمل كتاباً كبرياً يف النحو بعد سيبويه فليستحي
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  ".كتاب ما يلحن فيه العامة"، و"اب األلف والالمكت"، و"كتاباً يف التصريف"وعمل كتباً لطيفة؛ 

وكان الواثق أمر بإحضاره من البصرة، للخلف الواقع بني جارية مغنية وبني ابن السكيت، يف قول 
  : الشاعر

 السالم تَِحيةً ظُلْم أهدى  أظَلُوم إن مصابكُم رجالً

فلم ترجع إىل قوله، وذكرت أا أخذته ". رجلٌ ":، وقال يعقوب"رجل"أنشدته اجلارية هكذا بنصب 
  .واحلكاية مشهورة. عن املازينِّ

    

: وقال أمحد بن أيب يعقوب. سنة تسع وأربعني ومائتني: واختلف يف وفاته، فقال بعض املصنفني املتقدمني

  .سنة ست وثالثني ومائتني

  : سألين األصمعي عن قول الراوي: قال املازين

 ر بني عِديِبْئر يا بئ يا

نحَألنْز ِليفَِك بالدوج 

ِليالْو وِدي اقْطَعحتى تَع  

  .أراد قليباً أقطع الويل: فقلت

  .فاستحسن جوايب

  

   أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي-30

  .موىل اجلرم بن ربان، من قضاعة

  .على أيب احلسن األخفش" كتاب سيبويه"قرأ 

  .ق سيبويهولقي يونس بن حبيب، مل يل

كتاب "، وله "فرخ سيبويه"وله كتاب . كان أغوص نظراً من املازين، وكان املازين أحد منه: قال املربد
  ".يف التصريف

  

   أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني-31
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  .عن األخفش" الكتاب"روى 

  .غدوت وال عشوت: يقال تغديت وتعشيت، ومل أمسع: قال أبو زيد: وقال أبو حامت

  .قد مسعتها: قال أبو عبيدة

  .ومل يشتهر بعلم النحو اشتهار غريه" كتاب حنو"وله 

  ".كتاباً يف الوقف واالبتداء"وله رواية يف اللغة، وصنف 

  .قال ابن دريد، تويف أبو حامت يف رجب، سنة مخس ومخسني ومائتني

  

   أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي-32

ي، كان أبوه عبداً لرجل من جذام، يقال له رياش فغلب عليه، ونسب إىل موىل حممد بن سليمان اهلامش
  .رياش موىل كان باعه من اهلامشي، فأعتقه

قدم الرياشي : روى أبو القاسم عبد الرمحن الزجاجي، عن علي بن سليمان األخفش، عن ثعلب، قال
  .نعم: ألة؟ قلتأ أسألك عن مس: بغداد سنة ثالثني ومائتني، فصرت إليه آلخذ عنه، فقال

: نعم هي جائزة عند اجلميع، أما الكسائي فيضمر، والتقدير عنده: ؟ فقلت"ِنعم الرجلُ يقوم"أجتيز : فقال

بنعم، " الرجل"عنده اسم، ويرفع " ِنعم"والفراء يضمر، ألن . عنده فعل" ِنعم"ألن . ِنعم الرجل رجلٌ يقوم
  .صلة الرجل" يقوم"و

  .مترمجاً" يقوم"أيضا عنده ِفعلٌ، ولكن جيعل " نعم"فإنه يضمر شيئاً، و- سيبويهيعين-وأما صاحبك

  .فسكت

  .نعم: فأسألك عن مسألة؟ قال: قلت

  .جائز: ؟ قال"يقوم ِنعم الرجلُ: "قلت

  .هذا خطأ عند اجلميع: قلت

  .أما على مذهب الكسائي، فإنه ال يويل الفعل فعالً

  . صلة، والصلة ال يتقدم على املوصولعنده" يقوم"وأما الفراء، فإن 

وأما على مذهب سيبويه، فإنه ال جيوز، ألنه ترمجة، والترمجة تبيني وإيضاح للجملة اليت تتقدمها، وال 
  .جيوز تقدميها عليها

  .أنا تارك للعربية، فخذ فيما قصدت له: فقال

  .ففاحتته األخبار، ففتحت به ثبج حبٍر
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  .زيد، إال أين مل أُجالسه كما جالست األصمعيحتفظت كتب أيب : وقال الرياشي

كنت عند سعيد بن مسعدة : أخربنا أبو عثمان املازين، قال: وروى حممد بن رستم الطربي، قال
إذا رفع ا فهي اسم املبتدأ، وما بعدها " مذ"إن : األخفش، أنا وأبو الفضل الرياشي، فقال األخفش

ما رأيته مذ : ذا خفض ا فهي حرف معىن ليس باسم، كقولك، وإ"ما رأيته مذ يومان: "خربها، كقولك
  .اليوم

هذا ضارب : "فلم ال يكون يف املوضعني امسا، فقد روي األمساء تنصب وختفض، كقولك: فقال الرياشي
  .فلم ال يكون ذه املرتلة؟ فلم يأت األخفش مبقنع" ضارب زيد أمس"، و"زيداً

ما ذكرت من األمساء؛ ألنا مل نر األمساء هكذا تلزم موضعاً " ذم"ال تشبه : فقلت له: قال أبو عثمان
هي مضارعة حلروف املعاين، " مذ"وكذلك " كيف"و" أين"واحداً، إال إذا عارضت حروف املعاين، حنو 

  .فلزمت موضعاً واحداً

:  قالأ فرأيت حروف املعاين تعمل عملني خمتلفني متضادين؟: فقال ابن أيب زرعة للمازين: قال الطربي

فيكون مرة ". عال زيد اجلبل"، و"على زيد ثوب"، و"حاشا زيداً"، و"قام القوم حاشا زيد: "نعم، كقولك
  .حرفاً ومرة فعالً بلفظ واحد

  .وقُتل الرياشي سنة سبع ومخسني ومائتني، قتلته الزنج وقت دخوهلا البصرة، يف هذه السنة

فكان ما " كتاب سيبويه"قرأ علي الرياشي :  يقولمسعت املازين: مسعت العرتي يقول: قال ابن اخلياط
  .أفدت منه أكرب مما أفاد مين

  .الذي استفاد منه املازين النصف اآلخر من الكتاب ألنَّ آخره لغة: قال ابن اخلياط

  

 الزيادي، أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أبي بكر بن عبد -33
  الرحمن بن زياد بن أبيه

  .، وخالف له يف مواضع"كتاب سيبويه"ومل يتممه، وله نكت يف " كتاب سيبويه"وكان قد قرأ 

    

  .وقرأ على األصمعي، وروى عنه، وعن غريه

  : رجع

   التوزي، أبو محمد عبد اهللا بن محمد-34
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  .موىل قريش

  .مدينة: وتوز

  .تويف سنة ثالثني ومائتني

ما صنعت : حلسن األخفش، فقال يل التوزيكنت أنا والتوزي عند أيب ا: وحدث سهل بن حممد، قال
  ".املذكر واملؤنث"يف كتاب 

  .قد مجعت منه شيئاً: قلت

  .مذكر: فما تقول يف الفردوس؟ قلت: قال

  ."الَِّذين يِرثُونَ الِْفردوس هم فيها خاِلدونَ": فإنَّ اهللا تعاىل يقول: قال

وكما قال . ، فأنثَ املثل"حسنِة فله عشر أَمثَاِلهامن جاء بالْ": ذهب إىل معىن اجلنة، كما قال: قلت
  : الشاعر

طٍُن وإنَأب شْرشِْر  ِكالباً هذه عا الْعن قَباِئِلهم ِريءوأنتَ ب  

يا نائم، هذه احلجة حجيت، ألنَّ : نسألك الفردوس األعلى؟ فقلت: يا عاقل، أليس الناس يقولون: فقال يل
  .ذكر، ولو كان مؤنثا قيل، العليااألعلى من صفات امل

  فسكت خجالً 

  طرب أبو علي محمد بن المستنير ق-35

إمنا : إنه إمنا سمي قُطرباً لقول سيبويه، وكان خيرج باألسحار فيجده على بابه حريصاً على التعلم: ويقال
  .أنت قُطرب ليل

  .وهو موىل سلم بن زياد

  .وأخذ النحو عن سيبويه

  .، حسن كثري الفوائد"آنكتاب يف القر"وله 

: ، وكان سبب تصنيف هذا الكتاب أن الرشيد قال له يوماً"اجلماهري" وله كتاب يف النحو يلقَّب ب

  .هي مصغرة يا أمري املؤمنني: كيف تصغر الدنيا؟ فقال

  .اعمل كتاباً لعبد اهللا وحممد، فإما من أحوج الورى إليه: فقال له

  .فعمله، وليس بالطائل

  : كان من تالميذه املعروف بأيب القاسم املُهبلَّي، فجعل له ماالً على أن يقدمه على نفسه يف شعر لقولهو
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 علَى نفِسِه ألبي الِْقاسم  ما أقَر به قُطْرب ذا

 غَزوان مع عاِصِم وأشْهد  هوداً وجهماً عليِه وأشْهد

 في يِده خَاِتِمي رتُوصي  بأن قال قد بذَِّني في الِْقياِس

 بالماِل ِمن حاِتِم وأجود  فأعلَم بالنَّحِو ِمن ِسيبويه

 علَى ِفكْرِة العالِم يزيد  عند رد الجواِب بِديهتُه

ِتلْميذَه نتُ علَى السى  فِصرحأبو قَاسٍم عاِلِمي وأض 

  

   أبو الحسن سعيد بن مسعدة األخفش-36

  . جماشع بن دارم، وإليهم ينسب، فيقال ااشعي، ويلقب أيضا بالراويةموىل بين

كتاب "وهو أحذق أصحاب سيبويه، وقد لقي من لقيه، وليس لكتابه طريق إال من جهته، وذلك أن 
" الكتاب"ال يعلم أن أحداً قرأه على سيبويه، وال قرأه عليه سيبويه، ولكنه ملا مات سيبويه قُرئ " سيبويه

  .أيب احلسن األخفش، وكان ممن قرأه عليه أبو عمر اجلرمي، وأبو عثمان املازين، وغريمهاعلى 

وكان أسن من سيبويه، وصحب اخلليل أوالً، وكانا مجيعاً يطلبان، فجاء األخفش بعد أن برع إىل سيبويه 
  .إمنا ناظرتك ألستفيد ال لغريه: يناظره، فقال له األخفش

هو أوسع الناس رواية، وأول من أملى غريب : وكان ثعلب يفضله، ويقول!! تراين أشك يف هذا: فقال
  .كل بيت حتته، وكان قبله تفسر القصيدة بعد فراغها

جاءنا الكسائي، إىل : حدثين األخفش، قال: وروى ثعلب أيضا، رواه ابن جماهد، عنه، عن مسلمة، قال
  .فعلت، فوجه إيلَّ مخسني ديناراً، أو أقرئه، ف"كتاب سيبويه"البصرة، فسألين أن أقرأ عليه 

  .إنه كان معلماً لولد الكسائي: ويقال

ملا جرى بني سيبويه والكسائي ما جرى حبضرة الربامكة رحل سيبويه عن : ويروى عن األخفش أنه قال
 جرى بغداد، يريد األهواز، فلما وصل إىل ظاهر البصرة وجه إيلَّ فجئته، فعرفين خربه مع البغداديني، وما

  .من التعصب عليه، وودعين ومضى إىل األهواز

فأصلحت حايل، وجلست يف مسارية، فصرت إىل بغداد، مث إين وافيت مسجد الكسائي، فصليت خلفه 
صالة الفجر، فلما فرغ وانتقل من حمرابه، قعد بني يديه الفراء واألمحر وهشام وابن سعدان الضرير، 

ئة مسألة عليه، فلم يصب يف مسألة واحدة، فهم أصحابه بالوثوب ي، فسلَّمت عليه وعليهم، مث ألقيت ما
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  .نعم: باهللا أنت األخفش أبو احلسن سعيد؟ فقلت: فقال

    

فأجبته . أوالدي أوىل بك، أُحب أن يتأدبوا بأدبك، وتكون غري مفارق يل: فقان إيلَّ، فعانقين، وقال يل
  .إىل ذلك

 كتاباً يف القرآن، فعملت كتايب، وجعلته إماماً، وعمل هو بعد ذلك فلما اتصلت األيام، سألين أن أؤلف
  .كتابه يف القرآن، وعمل أيضا عليه الفراء كتاباً يف معاين القرآن

  .وكان األخفش ببغداد، والطوسي مستميله

  .وتويف سنة مخس عشرة ومائتني

  ".التصريف"، وكتاب "الكتاب األوسط"وله 

  .لي بن نصر اجلهضميومن أصحاب األخفش، نصر بن ع

  .أصحاب اخلليل أربعة؛ سيبويه، والنضر بن مشيل، وعلي بن نصر، ومؤرج: مسعته يقول: روي عنه، وقال

  .وتويف مؤرج سنة مخس وتسعني ومائة

  : وحلن األخفش يوماً، فقيل له يف ذلك، فقال

 أنَا من خَطًَأ ألْحن وال  لَعمرك ما اللَّحن ِمن ِشيمِتي

 كال بما يحِسن ُأخاِطب  قد عرفْتُ األنام نَّنيولِك

  

   سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر-37

  .يكىن أبا بشر، موىل لبين احلارث

  .ولد بقرية من قرى شرياز، يقال هلا البيضاء

: موقد البصرة يكتب احلديث، فلزم حلقة محاد بن سلمة، فاستملى منه يوما قول النيب صلى اهللا عليه وسل

  .ليس أبو الدرداء: ، فقال سيبويه"ليس أحد من أصحايب إال لو شئت أخذت عليه، ليس أبا الدرداء"

  .استثناء" ليس"حلنت يا سيبويه، ليس هذا حيث ذهبت، : فقال له أبو محاد

  .فلزم اخلليل. سأطلب علما ال تلحنين فيه: فقال

أحدثَّك هشام عن أبيه، يف رجل رعف يف : لجاء سيبويه إىل محاد فقا: وروى عبيد اهللا بن معاذ، قال
  .الصالة فانصرف
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  ".رعف"أخطأت، إمنا هو : فقال له

  .صدق محاد: فانصرف إىل اخلليل، فسأله، فقال

  .إال لسيبويه. مرحباً بزائٍر ال يملُّ: ما مسعته يقول: قال املخزومي، وكان كثري االسة للخليل

  .مرحباً بزائٍر ال يملُّ: اً، فأقبل سيبويه، فقال اخلليلكنت عند اخلليل يوم: وقال النطاح

وكان شاباً مجيالً -يعين مسجد البصرة-كنا جنلس عند سيبويه النحوي يف املسجد: وقال ابن عائشة
لطيفاً، قد تعلق من كل علم بسبب، مع براعته يف النحو، فبينما حنن عنده ذات يوم، هبت ريح أطارت 

انظر أي ريح هي؟ فقام لذلك، وكان على منارة املسجد مثال : ، فقال أهل احللقةورقاً كان بني يديه
  .مث عاد، فقال ما تثبت الفرس على شيء: فرس من صفر

تذاءب الريح، أي فعلت فعل الذئب، جييء من هاهنا وهاهنا، : العرب تقول يف مثل هذا: فقال سيبويه
  .ختتل ليتوهم الناظر أنه عدة ذئاب

كنت جالساً يف حلقة سيبويه، يف مسجد البصرة، فتذاكرنا شيئاً من حديث ": كتابه"م يف وقال ابن سال
  .مل يرو هذا إال سعيد بن أيب العروبة: قتادة، فذكر حديثاً غريباً، وقال

هكذا؛ ألن العروبة اجلمعة، ومن : ما هاتان الزائدتان يا أبا بشر؟ فقال: فقال بعض ولد جعفر بن سليمان
  .فقد أخطأعروبة : قال

  .صدق، هللا دره: فذكرت ذلك ليونس، فقال: قال ابن سالم

سيبويه أثبت من أخذ من اخلليل، وكانت فيه : مسعت أيب يقول: وقال أمحد بن معاوية بن بكر العليمي
  .حبسة، كان علمه أبلغ من لسانه

حدثين الثقة، أو من أثق : كان سيبويه يأيت جملسي، فإذا مسعته أو وجدته يقول: وروى عن أيب زيد، قال
  .فإياي يعين. به

  .كان يعرض علي ما يعمل من كتابه، وكان أعلم مين، وأنا اليوم أعلم منه: وقال سعيد األخفش

  : ما كنت أستحب لسعيد أن يقول ذلك، ألنه يتعرض لقول الشاعر: قال القاضي أبو احملاسن

  د ساِعده رماِنيفلما استَ  الرماية كُلَّ يومٍٍ ُأعلِّمه

  .ويروى بالشني معجمة

  : وقال األخر

  وأفْلَتَ قال أي فَتى تَراِني  ولما أن فَككْتُ الغُلَّ عنه
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سيبويه اسم فارسي، فالسي ثالثون، وبويه رائحة، : قال العسكري: وروى حممد بن حسن الزبيدي، قال
قال أبو القاسم : حممد بن مسعر، رمحه اهللا تعاىل، من خطهوقرأت على أيب : كأنه يف املعىن ثالثون رائحة

قدم : قال الفراء: حدثين سلمة، قال: اخربنا علي بن سليمان األخفش، قال حدثنا ثعلب، قال: الزجاجي
سيبويه على الربامكة، فعزم حيىي على اجلمع بينه وبني الكسائي، فجعل لذلك يوماً، فلما حضر تقدمت أنا 

ا، فإذا مبثال يف صدر الس، فقعد عليه، ومعه إىل جانب املثال جعفر والفضل، ومن واألمحر، فدخلن
  .حضر حبضورهم

    

  .وحضر سيبويه، فأقبل عليه األمحر، فسأله عن مسألة، فأجاب فيها سيبويه: قال

  .أخطأت: فأقبل عليه األمحر، فقال

  .مث سأله عن ثانية، فأجاب فيها

  .أخطأت: فقال األمحر

  .عن ثالثة، فأجابه فيهامث سأله 

  .أخطأت: فقال له

  .هذا سوء أدب: فقال سيبويه

. هؤالء أبون: إن ي هذا الرجل حدة وعجلة، ولكن ما تقول فيمن قال: فأقبلت عليه، فقلت: قال الفراء

  .ومررت بأبني، كيف تقول على مثال ذلك من وأيت وأويت

  .فقدر، فأخطأ

  .أعد النظر: فقلت

  .فقدر، فأخطأ

  .ثالث مرات، وال يصيب. أعد النظر: فقلت

  .لست أُكلمكما حىت حيضر صاحبكما، حىت أُناظره: فلما كثر ذلك عليه، قال

  .بل سلين أنت: تسألين أو أسألك؟ فقال: فحضر الكسائي، فأقبل على سيبويه، فقال

، فإذا هو هي، أو كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور: "كيف تقول: فأقبل عليه الكسائي، فقال
  .وال جيوز النصب. فإذا هو هي: ؟ فقال سيبويه"فإذا هو إياها

  .حلنت: فقال له الكسائي

  .خرجت فإذا عبد اهللا القائم والْقاِئم: مث سأله عن مسائل من هذا النحو

  .ذلك كله بالرفع دون النصب: فقال سيبويه
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  .ليس هذا كالم العرب، ترفع ذلك وتنصبه: فقال الكسائي

  .فدفع سيبويه قوله

هذه : فقد اختلفتما، وأنتما رئيسا بدليكما فمن ذا حيكم بينكما؟ فقال له الكسائي: فقال حيىي بن خالد
العرب ببابكم قد اجتمعت من كل أوب، ووفدت عليك من كل صقع، وهم فصحاء الناس، وقد قنع 

  .سألونم أهل املصرين، ومسع أهل الكوفة وأهل البصرة منهم، فيحضرون وي

  .قد أنصفت: قال حيىي وجعفر

وأمر بإحضارهم، فدخلوا، وفيهم أبو فقعس، وأبو ثروان، وأبو اجلراح، وأبو زياد، فسئلُوا عن املسائل 
  .اليت جرت بني الكسائي وسيبويه، فتابعوا الكسائي وقالوا بقوله

  .قد تسمع أيها الرجل؟ فاستكان سيبويه: فأقبل حيىي على سيبويه، وقال له

أصلح اهللا الوزير، إنه قد وفد عليك من بلده مؤمالً، فإن رأيت أن ال : فأقبل الكسائي على حيىي، وقال له
  .ترده خائباً

  .فأمر له بعشرة آالف درهم

  .فخرج، وصير وجهه إىل فارس، فأقام هنالك، ومل يعد إىل البصرة

 فوجدته ورأيته، ووجدت ورأيت تنصب مفاجأة، أي" فإذا"إمنا أدخل العماد يف هذا ألن : قال ثعلب
  .شيئني، فلذلك نصب العرب، انتهى اخلرب

أما حكاية الفراء عن األمحر عن املسائل، وأنه قد أجاب، فقد شهد : ونقول يف ذلك: قال أبو القاسم
 أخطأت، وأيضاً فلم يذكر املسائل واجلواب ليعلم وجه اخلطأ من الصواب،: بإجابته، فال يلتفت إىل قوله

  .وهذا كالم أيب القاسم ومعناه

" رأيت أبني"و" هؤالء أبون: "فكذلك اجلواب عن قول الفراء، كيف يقول على مذهب من قال: قلت

قد كان جيب أن يكون ذكر تقديره الذي أخطأ فيه ثالثاً، ليعلم خطأ أم صواب، . مثله من وأيت وأويت
عند أحد من البصريني غري ما قال، فهم أيضا كما ذكر جوابه عن مسألة الكسائي، وهو الذي ال جيوز 

، "كنت أظن الزنبور أشد لسعة من العقرب، فإذا هو هي"يرونه صواباً، وإمنا جييزن النصب يف قوهلم 
، يأتون بالكناية عن املنصوب، وأراهم إمنا محلوا ذلك على إجازم احلال أن "فإذا هو إياها: "فيقولون

  .يكون معرفة

  .مما ينبغي أن يذكر فيه بطالن قوهلم يف احلالوليس هذا الكتاب 

من وأى وأوى، فإنَّ اجلواب " هؤالء أبون"كيف تقول على مذهب من قال : وأما قول الفراء لسيبويه
كان على مثال الفعل املاضي منه، " وأى"يف األصل فعل، فإذا بنيت مثاله من " أب"أن مثال : عنه
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: مجع السالمة، قلت يف الرفع" أوى"مصطفى، فإذا مجعت فيخرج مجعه إىل باب مجع " أوى"وكذلك 

، والواو فيه فاء واهلمزة العني "مصطفني"مثل" رأيت أوين"و". مصطفون: "كما تقول" هؤالء أوون"
  .والالم ياء

  .وإن كانت واواً فلن تصح؛ ألن الواو مل جيئ منها مثال سلس، وهو نقل يف الياء: وسها الزجاج يف قوله

": جوه"و"فوه"اهلمزة فاء، والواو عني، والياء الم، وال جيوز أن تكون واواً، وإن كان قد جاءف" أوى"وأما

، يف الرفع أوون، ويف النصب واجلر "أبون"ألا لو كانت كذلك ليسن على غري هذا البناء، فيه مثل قولك
  .أوين، والقياس واحد

  ".عصني: "واجلريف الرفع، ويف النصب " عصون: "ولو مجعت اسم رجل عصا لقلت

وهذا ال أعلم فيه اختالفاً بني البصريني، وليس أحد ممن يعرف هذا العلم دون معرفة سيبويه يقصر عن 
  .اجلواب عن ما ذكره الفراء

    

إن الفراء سامه أن يبين على مذهبه يف هذه األمساء؛ ألنه يراها معربة من مكانني، فريى ضمة الباء : وأقول
إعراباً، وهذا ما ال يقوله البصريون، وهي أمساء خرجت عن القاس، نقصتها العرب، إعراباً، والواو 

ته معتالوصححت ما هو مثلها، أو مس.  

احلرف الذي يقع عليه اإلعراب، مبرتلة دال " أبوك"وأبو عثمان املازين وحده يذهب إىل أن الباء يف قولك 
  .لك يقول يف الياء واأللف، وأن الواو يف الرفع إشباع الضمة، وكذ"زيد"

وسائر أخواته، هي حرف اإلعراب، وأن ما قبلها من احلركة " أبوك: "وسيبويه يرى أن الواو يف قولك
  .، وكذلك يف النصب واجلر"هذا امرؤ"تابع هلا، جيعل احلركة يف الباء مبرتلة وحركة راء 

، أعين الواو، دليل اإلعراب، كواو وقد وافقته على هذا األخفش، وروي عنه، أعين األخفش، أنه جعلها
  .اجلمع

دخل : حدثنا عمران بن الفضل، قال: وقرأت على أيب، رمحه اهللا، من حدثك احلسني بن خالويه، قال
أجدين ترحل عين العافية : كيف جتدك يا أبا بشر؟ قال: إبراهيم النظام على سيبويه يف مرضه، فقال

  .ري أين قد وجدت الراحة منذ البارحةبانتقال، وأجد الداء خيامرين حبلول، غ

  .ال، ولكن أشتهي أن أشتهي: فتشتهي شيء؟ قال: قلت

فلما كان من غذ ذلك اليوم، دخلت إليه وأخوه يبكي، وقد قطرت دمعة من دموعه على خده، فقلت 
  : كيف جتدك؟ فقال
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رسقَا يِمن ب مالَِّذي  الفَتَى ما قَد تَقَد اءِرفَ الدقَاِتلُهإذَا ع وه   

  .يروى برفع الداء ونصبه

  : وكذلك قول اآلخر، أنشده األخفش جمروراً

  نَجاوِبِه الداء الَِّذي هو قَاِتلُه  بلَّ ِمن داٍء ِبِه ظَن َأنَّه إذَا

  .مث مات من يومه: قال النظام

  .وتويف بشرياز، سنة مثانني ومائة

  : وعليه مكتوب هذه األبيات. هذا قرب سيبويه: ويه بشريازقرأت على قرب سيب: قال األصمعي

 الْمزار فَأسلموك وأقْشعوا ونَأى  ذََب األِحبةُ بعد طُوِل تَزاوٍر

كُوكِبقَفْرٍة تَر حش ما يكُونأو  وا لَمفَعدي ةً لَمبكُرو وكْؤِنسي 

ح اِحبتَ صِصرو اءالْقَض ِةقُِضيوا  فْرعدتَصوا وضرةُ أعاألِحب نْكع 

  : ويروى أنه أنشد عند موته، عند بكاء أخيه

  ُأخَييِن كُنَّا فَرقَ الدهر بينَنَا             إلَى اَألمِد اَألقْصى ومن يْأمن الدهرا

بغري تسمية " سألته: "نه، وإذا قال يف كتابهاخلليل صاحبه الذي استكثر م: ذكر الذين أخذ عنهم سيبويه
  .املسؤول، فإمنا يعين اخلليل دون غريه

  .ويونس بن حبيب، وعيسى بن عمر، وأبو اخلطاب األخفش

حدثنا بذلك عن العرب : وأخرى يقول. حدثنا أبو اخلطاب": الكتاب"هؤالء أخذ عنهم، يقول يف 
  .العالءويذكر رواية يونس عن أيب عمرو ابن . عيسى يونس

وعيسى بن عمر تويف قبل أيب عمرو خبمس سنني، ولست أعلم ألي حال مل يلق أبا عمرو، ويدلُّ على ما 
  .ذكرته من وفاته، على خالف ما يذكر العامة من عمره، أنه قد بلغ مخسني سنة

  .إنه قد روى عنك، فأنظر فيما روى: ويروى عن يونس أنه أنكر على سيبويه شيئاً، فقيل له

  .صدق واهللا يف مجع ما حكى عين: فقال" كتابه"فنظر يف : لقا

وتويف سيبويه، رمحه اهللا، بعد منصرفه من بغداد، سنة مثانني ومائة، وعمره على ما أوجبه التأمل والتقريب 
يف غري مضع من . أخربين عيسى: مخسون سنة، وذلك ألنه قد روى عن عيسى بن عمر، يقول

لتواريخ أن عيسى بن عمر تويف سنة تسع وأربعني ومائة، فينبغي أن يكون ، وال اختالف يف ا"الكتاب"
  .مسع عنه وهو ابن تسع عشرة، وما زاد عليها

وليس قول من قال عمره ثالثون سنة بشيء، هذا محال ال يلتفت إليه، وال يعول عليه، ألنه على غري 
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  .تأمل وال معرفة

  

   يحيى بن المبارك اليزيدي-38

  .عبد الرمحن: حيىي، وقال آخرون: مد، وشهر بالكنية فاختلف يف امسه، فقال قوميكىن أبا حم

  .أخذ علم النحو عن أيب عمرو بن العالء

  .وكان يعلِّم املأمون، والكسائي يؤدب األمني

  : وكان يقول الشعر، فمن شعره خياطب اخلليفة

تَ وا كَِرهم     بعض الكَْأس تْ ِمنِّيدتُ فََأبكْرسوحوالص كْرتَِوي السسي ا إنم  

 ِسيما ِإذْ كُنْتُ ِعنْد خَِليفٍَة          وِفي مجِلٍس ما ِإن يجوز ِبِه اللَّغْو والَ

    : وقال يف الكسائي

إن هاعوَأشْي اِئيفَِل  الِْكسِو ِإلَى َأسفي النَّح نقَوري  

مُل  فَكُلُّهمعْأتَِلي ِبِه  في نَقِْض مايقُّ ال يالح ابصي 

  : وقال بعد ذلك يرثيه، وحممد بن احلسن الشيباين القاضي

 دمِعي والفَُؤاد عِميد فأذْريتُ  على قاِضي الْقُضاِة محمٍد َأِسيتُ

  يدوكَادتْ بي األرض الفَضاء تَِم  موتُ الِْكساِئي بعده وَأقْلَقَِني

 لهما ِفي العالَِميِن نَِديد وما  هما عاِلمانَا أوديا وتُخُرما

  .دفنا العلم بالري: وكانا توفيا مع الرشيد بالري، فقال

حممد أبو عبد اهللا، وإبراهيم، : ومات أبو حممد اليزيدي، وكان له مخسة أوالد، كلهم من أهل العلم شاعر
  .، وإسحاقوإمساعيل، وعبد اهللا

كنا : خربين عمي الفضل بن حممد، عن أيب حممد حيىي بن املبارك، قال: وحدث أبو عبد اهللا اليزيدي، قال
ببلد مع املهدي قبل أن تصري إليه اخلالفة بأربعة أشهر، يف شهر رمضان، فذاكرنا ليلة عنده النحو 

 حسن احلاجب، فبعث إيلَّ وإىل والعربية، وكنت متصالً خباله يزيد بن منصور، والكسائي مع ولد
  .اعوذ باهللا من شرك يا أبا حممد: الكسائي، فصرت إىل الدار، فإذا الكسائي بالباب قد سبقين، فقال يل

  .واهللا ال تؤتى من ِقبلي، أو أُوتى من قبلك: فقلت

: احلصنني، فقالواحبراين، وإىل : نسبوا إيل البحرين، فقالوا: فلما دخلنا على املهدي أقبل علي، فقال كيف
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  .حبراين: حصناين، كما قالوا: حصين، أال قالوا

اللتبس بالنسب إىل البحر، فزادوا ألفاً للفرق، كما قالوا يف النسب . حبري: أيها األمري، لو قالوا: فقلت
  .على القياس. حصين: ومل يكن للحصنني شيء يلتبس به، فقالوا. روحاين: إىل الروح

  .لو سألين األمري ألجبته بأحسن من هذه العلة: مر بن بزيعفسمعت الكسائي يقول لع

  .أصلح اهللا تعاىل األمري، إن هذا يزعم أنك لو سألته ألجاب أحسن من جوايب: فقلت

  .فقد سألته: قال

حصناين فيجمعوا بني النونني، ومل يكن يف البحرين إال : أصلح اهللا تعاىل األمري، كرهوا أن يقولوا: فقال
  .لذلك. حبراين: فقالوانون واحدة، 

فجمعت بينه وبني النسب . جني: فكيف تنسب إىل رجل من بين جنان، إن لزمت قياسك فقلت: فقلت
  .جناين رجعت عن قياسك، ومجعت بني ثالث نونات: إىل اجلن، وإن قلت

  : وقال فيه

 َأِبي عمرٍو وحماِد بعد  يا طَاِلب النَّحِو َأالَ فَاْبِكِه

ٌؤ اأمرام فَذَاك اِئيتَاِد ِفي  الِْكسرم راٍز غَيِو حالنَّح 

وهالً ِبِه وهْأِتيِه جي ناِدي ِمثُْل  ِلماِب النَِّبيِذ ِللصشَر 

  والزيِن في المشْهِد والنَّاِدي  أِبي ِإسحاقَ في ِعلِْمِه وابِن

 هم دهر ِبأنْداِدلَ يْأِتي  وأشْباٍه بعيسى وهْل عيسى

 أودتْ ذَاتُ ِإصعاِد عنْقَاء  ضيعةَ النَّحِو ِبِه مغِْرب يا

هدا ِبِه َأفْسوروَأز مِن َأغْتَاٍم وأوغاِد  قَويب ِمن 

 آباٍء وَأجداِد ِلَئاِم  ِمراٍء وذَِوي لُكْنٍَة ذَِوي

رمع لَوِو والنَّح ِمن موافَه  ارماِد َأععاٍد في َأِبي ج 

ما وزن ميسور من الفعل؟ : سألت ابن ميسور: وحكى أبو عبد اهللا اليزيدي، عن عمه حيىي بن املبارك قال
  .فيعول: فقال

بئس ما أثنيت على جدك إن كان سمي ذا؛ ألنه على هذا التقدير من املسر، وهو السعاية : فقلت
  .اليسرالكذب، وإمنا هو مفعول من 
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   يونس بن حبيب-39

  .أبو حممد: يكىن أبا عبد الرمحن، وقد قيل

  .أول من تعلمت منه النحو محاد بن سلمة: قال

  .هو أسن مين، ومنه تعلمت العربية: أميا أسن، أنت أم محاد؟ قال: قلت له: قال ابن سالم

  .ما رأيت أبذل للنحو من يونس: قال أبو زيد

  . عن عيسى بن عمر، وعن أيب عمرو، وأيب اخلطاب األخفشإنه أخذ النحو أيضا: ويقال

قد أجاز ابن أيب إسحاق للفضل بن عبد الرمحن : ؟ قال"إياك زيداً"أجتيز : قلت ليونس: قال ابن سالم
    : قوله

فِإنَّه اءالِْمر اكِإي اكِإي  اِلبج وِللشَّر اءعد إلى الشَّر  

  ".من"كما تحذف " ِمن"وإن شئت جعلت الواو حمذوفة، إذ كانت يف معىن ": الكتاب"ويف بعض نسخ 

  .اخترت اإلبل مجالً، أي من اإلبل: ومثله

  .ومل جييء بيت مثل هذا جاهلي وال بدوي

  .املراء: إياك، مث يضمر بعده فعال آخر فقال: والذي عليه النسخ كأنه قال

ويونس يعيش : إذ جرى ذكرك بالبصرة، فقال رجل: ، أن رجالً قال له ببغدادوقرأت يف أخبار النحويني
  .ومات تلك السنة. ما بقاء من يتعجب من بقائه: فقال!!! بعد

  .هذا قول ثعلب. إنه أسن حىت جاوز مائة سنة: ويقال

  .مثانياً ومثانني سنة: وقال غريه

  .ن سنةوتويف سنة أربع ومائتني، عاش بعد سيبويه أربعاً وعشري

  .يونس النحوي: وكان يقال له

ما كنت أنا وال أمثايل نسأل أبا عمرو بن العالء عن شيٍء، إمنا كان يسأله يونس، : وقال ابن سالم
  .ونسمع

  

   الخليل بن أحمد األزدي-40
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  .أخذ علم النحو عن أيب عمرو بن العالء

  .واخترع علم العروض، ومعرفة أوزان أشعار العرب

  : نه نظر يف علم النجوم، وفهمه، فلم حيمده، وقال رمحه اهللاإ: ويقال أيضا

 بالَِّذي قَضتْه الْكواكب كاِفر  عنِّي الْمنجم أنِّي أبِلغَا

اِلمع األم ِمن ما يكون أن  اِجبِمِن ويهالم ِمن اءِر قَض  

  : الً رآها منه، فقال، رمحه اهللا تعاىلوله قطع خمتارة، فمنها ما خاطب به أخاه، وكان أنكر عليه حا

 كُنْتُ أفْهم ما تقوُل عذَلْتُكَا أو  لَو كُنْتَ تَعلَم ما أقُوُل عذَرتَِني

ذَلْتَِني لِكنقَالَِتي فَعِهلْتَ متُ  جِلمعتُكَا وذَرجاِهٌل فَع أنَّك 

  : وقال أيضاً، عفا اهللا عنه

     ِ بسطْتَ مكَان اللَّوِم والعذِْل من عذِْري  ما لَو عِلمتَ ِبقَدِره عذَلْتَ علَى           

 ِلي ِبَأن تَدِري بَأنَّك ال تَدِري فَمن  جِهلْتَ ولَم تَعلَم بأنَّك جاِهٌل

  : وقال أيضا، رمحه اهللا

كذْروطُ عسبم كبر ِعنْد  م ِمثِْلك نع الذَّنْبطُوطُوح  

ساُل امرٍئ لَيخُوٍط ِفعسخُوطُ كُلُّ  ِبمسُل مفْعالَِّذي ي 

-ورد اخلليل بن أمحد: وروى أبو بكر ابن األنباري، أظنه عن أبيه، عن علي بن نصر اجلهضمي، قال

قاً له، إىل سليمان بن حبيب بن املهلب، إىل األهواز، وكان صدي-إنه مل يسم يف اإلسالم قبله أمحد: ويقال
  : فأقام عنده مدة، فكتب رقعة وانصرف، فلم جيده عند ظنه به، فكتب رقعة، وكان يف الرقعة

دروا وردفَأص ِطشُونعفاةُ الما  العِري عشْرالْم كيلهم لَد وطاب 

 دلِْوي شَنُّها يتَقَعقَع فرددتَ  دونَك ظاِمياً متَدفِّقاً ووردتُ

وَأراِنٍب اكاِنباً عن جج ِطرتُم  لْقَعب ماِئكِضي ِمن سأر وفَضاء  

 أم ليس لي فيِه ِبخَيٍر مطْمع  َأِلحسِن منِْزلَِتي تَُؤخِّر حاجِتي

  : وكتب إليه

 .................  َأبِلغْ سليمان أنِّي عنه في سعٍة

  .األبيات، وسنذكرها بكماهلا

  : باري أيضا، أن سليمان بن حبيب أهدى إليه هدية مل يرضها، فكتب إليهوروى ابن األن
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  ِمن َأرِض سنْدان يا ِهللا ِمن طُرِف  إلي أبو َأيوب فَاِكهةً َأهدى

 هدايا ذَِوي اإلنْعاِم والشَّرِف وال  هِديةٌ لم تكُن عنِدي بفاِئدٍة

  : وله أيضا

 التعجب جاءت من سليمانا منها  يطان إن ذُِكرتُزلَّةً يكِْثر الشَّ يا

  الْكوكب النَّحس يسِقي األرض أحياناً  تَعجبوا أن يِزلَّ الخَير عن يِدِه ال

إن سليمان بن علي اهلامشي كتب إليه يستدعيه، وبعث إليه مبال وفاكهة، ورد : وغري ابن األنباري يقول
  : ألبياتاملال، وكتب إليه ذه ا

  وفي ِغنى غير أنِّي لستُ ذا مال  سليمان أنِّي عنه في سعٍة أبِلغْ

 هزالً وال يبقَى علَى حاِل يموتُ  بنَفِْسي إنِّي ال َأرى أحداً شُحا

    

 يِزيدك فيه حوَل محتاِل وال  عن قَدٍر ال العجز ينْقُصه فالرزقُ

ا وإن نِْزلَةًبينلةً  لِْغنَى والفَقِْر موصوِديٍد ليس بالْباِلي مبج 

هلَمفي النَّفِس ال في الماِل تَع وِمثُْل ذاك الِغنَى في النَّفِْس ال الماِل  والفقر  

 يدعو إلى فَقٍْر وإذْالِل والِحرص  والصبر يعِقب خَيراً إن قَنَعتَ به

  .هومل يختلف يف زهد

أما : قل له: فجاء الرسول وهو يأكل كسرة، فقال. احلق يب: ويروى أن صديقاً له ويل والية، فكتب إليه
  .دمت أصرب على الكسرة فلست أبلغك

  : وأنشده يقول

 راحتَه ِمن عاِرض هِطِل وصاغَ  قد صاغَةُ اُهللا ِمن ِمسٍك وِمن ذَهٍب

  ".العني" ، وكتاب"كتاب يف العروض"وله

  .هو أول من صنف اللغة على حروف املعجمو

  ": اجلمهرة"قال الشاعر يعين ابن دريد، ملا عمل كتابه املعروف

 قد غَيره أنَّه  وهو كتاب العيِن إالَّ

  .يف أبيات تركناها

  .سنة مخس وسبعني ومائة: وتويف اخلليل سنة سبعني ومائة، وقد قيل
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  ".كتاب يف األحلان"له : وقال اجلاحظ

  : من شعره، يذكر كتايب عيسى بن عمر

بذَه جِميعا كُلُّه والنَّح  مرع دث عيسى بنغير ما أح  

ذاك وهما  إكْماُل وهذا جاِمع وقمر سلِلنَّاِس شم 

  ".اجلامع"، واآلخر "املكمل"وكان يقال ألحدمها 

  .فأجزهقد قلت بيتاً : ويروى أنه دخل على املنصور، فقال له املنصور

  : وما هو؟ فقال: فقال

  جعلتُ محلَّ القَلِْب في موِضع القُطِْب  الهوى حتَّى إذا صار كالرحى أدرتُ

  : فأطرق ساعة، مث قال

  نَِدمتُ وصار القلب في موِضٍع صعِب  جعلْتُ القلب تحتَ رحى الْهوى فلما

  .فأمر له جبائزة

  

   عيسى بن عمر-41

  .موىل خالد بن الوليد املخزومي

  .نزل يف ثقيف، فرمبا نسب إليهم

  .وأخذ النحو عن ابن أيب إسحاق

أنه اجتاز بأيب عمرو بن العالء، فقال له أبو عمرو، وكان اجتاز به وهو راكب : ويف أخبار النحويني
  .ما ازدادتا بعدك إال مثالة: كيف رجالك أبا عمرو؟ فقال له: محاراً

كان بلغ ابن هبرية أن بعض عماله أودع عيسى ماالً ! فما هذه املعيورا اليت أراك تركض: روقال أبو عم
  .وثياباً، فاستحضره، فأمر به، فيقال إنه ضرب حنواً من ألف سوط

كان بعض أصحاب خالد ابن عبد اهللا القسري استودعه وديعة، فنمى : وقال حممد بن سليمان اهلامشي
ال بأس عليك، إنك : فكتب إىل واليه بالبصرة حبمله، فقيده، وقال له بعد ذلكأمرها إىل يوسف بن عمر، 

  .متضي تؤدب أوالد األمري

  .فما بال القيد إذاً: قال

  .فبقيت يف البصرة مثالً
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أيها األمري، إن كانت : فلما حضر عند يوسف سأله عن الوديعة، فأنكر فأمر به، فلما أخذه السوط، قال
  .فاط قبضها عشاروكإال أثياباً يف أسي

  .إنه دفع الوديعة، وناله من الضرب أمل عظيم: ويقال

  .ومل خيتلف يف وفاته سنة تسع وأربعني ومائة

  .مسلمة بن عبد اهللا الفهري، وكان يقال له مسلمة النحو: وكان يف زمانه

  .وبكر بن حبيب السهمي

على هذا الكتاب أن يعرف غري ومل يشتهر اشتهار غريمها من النحويني، ولكن ال غىن بالواقف 
  .املشهورين

  

   أبو الخطاب األخفش الكبير-42

  .امسه عبد احلميد بن عبد ايد، ويقال، ابن عبد احلميد

  .أخذ النحو عنه سيبويه

أن ناساً من العرب يوثق بعربيتهم، وهم بنو -وسألته غري مرة-زعم أبو اخلطاب": كتابه"وقال يف 
  .مجع، مثل ظننتسليمان، جيعلون باب قلت أ

  .إن يونس أخذ عن أيب اخلطاب، واخلليل عن أيب عمرو: ويقال

  .حيىي بن يعمر، وهو من عدوان: أربعة يف زمن، فكلُّ واحٍد منهم مشهور

  .وعبد اهللا بن أيب إسحاق

  .وعيسى بن عمر

  .وأبو عمرو بن العالء

  

   أبو عمرو بن العالء-43

  .إنه مل يعرف له اسم جلاللة قدره: وقيل. زبان: قوموقال . عريان: اختلف يف امسه، فقال قوم

كادت العلماء أن : وكان يقرئ الناس يف مسجد البصرة، وأبو سعيد احلسن حاضر، ويروى عنه أنه قال
  .تكون أرباباً
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حدثنا ابن دريد، عن أيب : حدثنا احلسني ابن خالويه، قال: وحدثين أيب حممد بن مسعر، رمحه اهللا، قال
غاب أبو عمرو عن البصرة عشرين سنة، مث رجع إليها، ففقد إخوانه الذين : عن األصمعي، قالحامت، 

  : كانوا جيلسون إليه يف جملسه، فأنشأ يقول

  ن تفرقتْ بهم المناِزْل  منِْزَل الحي الَِّذي يا

  قَفْراً تَهب بك الشَّماِئْل  بعد ِعمارٍة أصبحتَ

وِحشاًرأيتُك فَلَِئنرأيتُ وأنْتَ آِهْل فَِبما   م 

كنت إذا جئته يوسع يل، ورمبا حلف ال خيربن حبرف حىت آكُل، وجتيء ابنته وجتلس عندنا، وقد حجم 
  .ثديها

  : كان نقش خامت أيب عمرو

ه إنمه أكثر نْياهءاً درِل غُروِر  امبمنها بح ِسكتَمسلَم  

إن الكرمي إذا وعد وىف، وإذا تواعد عفا، أما مسعت قول :  الوعيد، قالوملا ناظر عمرو بن عبيد يف
  : الشاعر

  لَمخِْلفُ إيعاِدي ومنِْجز موِعِدي  إذا أوعدتُه أو وعدتُه وإنِّي

  .شغلك يا أبا عمرو اإلعراب عن معرفة الصواب: فقال له عمرو

  : إنه انشد لبعض العرب: ويقال

عخِْلفُ الووالال ي ِعيدوالو ِبيتُ  دِت يلى فَومن ثَْأِره ع 

  : سألت اخلليل عن قول الراجز: قال األصمعي

  حتَّى تَحاِجزن عن الذُّواِد

تَكَاد ولم يالر زتَحاج  

تكد؟ فطحن فيها يومه أمجع، وسألت أبا عمرو، فكأمنا كانت على : ومل يقل. ومل تكاد: مل قال: فقلت
  .ومل تكادي أيتها اإلبل: سانه، فقالطرف ل

  : ويف أخبار النحويني، أنه كان إذا وضع جنبه على فراشه ينشد قول عدي ابن الرقاع

هاِجعضتَقِْري مسِرٍئ سوف يا حتَّى  كلُّ امعطَجضم نِبيتَ بَأقْصاهي 

  .أبشر بالعافية:  فقلتفاعتل، فأتيته أعوده، فسألته حاله،: وكان يكتم سنه، فقال بعضهم

  .اكتم ما مسعت: فأقر، فربأ من مرضه، فلما لقيته، قال!! أبعد الثمانني: فقال
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  .أفعل إن نفعك: فقلت

  .ولد أبو عمرو بن العالء سنة اثنتني وسبعني، وحج بالناس فيها املصعب: وقرأت يف جمهول العهد

  .وتويف سنة أربع ومخسني ومائة، يف طريق الشام

  .ب بالبصرةوله عق

وكان له أخ يكىن أبا سفيان، كان من النحويني أيضا ومل يشتهر اشتهاره، وقد روى األخبار، تويف سنة 
  .مخس وستني ومائة

كنت أنا وأبو عمرو بن العالء خنتلف إىل ابن أيب عقرب، فأسأله أنا عن الفقه، ويسأله : وروى شعبة، قال
 أحفظ حرفاً مما سأله عنه أبو عمرو، وهو ال حيفظ حرفاً مما أبو عمرو عن العربية، ويقوم عنه وأنا ال

  .سألت عنه

  .وكان فقيهاً حنويا

  

   عبد اهللا بن أبي إسحاق الحضرمي-44

اجتمعت أنا وهو عند بالل بن أيب بردة يف زمن هشام بن عبد امللك، فتكلمنا يف اهلمز، : قال أبو عمرو
  .فغلبين فيه، فنظرت فيه بعد ذلك وبالغت

  .وكان عبد اهللا يطعن علي يف شيء بالشاذِّ من العرب

  : وبلغ والفرزدق أنه يعيب عليه، فقال

 عبد اِهللا مولى مواِليا ولكن  فلو كان عبد اهللا مولى هجوته

  .موىل مواٍل: وهو يف هذا أيضا خمطيء، والصواب: ويروى أنه ملا مسع هذا البيت، قال

  .علون هذا من ضرورة الشعروأبو عمرو واخلليل وسيبويه جي

  .تويف سنة تسع عشرة ومائة

  

   يحيى بن يعمر-45

  .له كالم حمفوظ ينسب فيه إىل التقعِر

ونفاه احلجاج، فاستكتبه يزيد بن املهلب خبراسان، فكتب عنه كتاباً إىل احلجاج، فقال فيه يصف عسكراً 
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  .ان، وأثناء األارواضطررناهم إىل عراعر اجلبال، وأهضام الغيط: لقيه يزيد

  .حسداً له! ما ال بن املهلب وهلا الكالم: فقال احلجاج، ملا وقف على هذا الفصل من الكتاب

  .إنَّ ابن يعمر هناك: فقيل

  .ذاك إذاً: فقال

  .إن نصر بن عاصم الليثي أخذ عن حيىي: ويقال

  .وتويف حيىي بن يعمر سنة تسع وعشرين ومائة

  

   نصر بن عاصم الليثي-46

  ".كتاب حنو "له

  .إن عروة ينونه: فقلت له.  يترك التنوين"قُلْ هو اُهللا أحد اُهللا الصمد": كان نصر يقرأ: قال خالد احلذاء

  .بئس ما قال، وهو لبئس أهل: فقال

  .فأخربت عبد اهللا بن أيب إسحاق بقول نصر، فما زال يقرأ ا حىت مات: قال خالد

  

   عنبسة بن معدان-47

  األقرن ميمون -48

    

اختلف الناس إىل أيب األسود يتعلمون منه العربية، وكان أبرع : قال أبو عبيدة: قال أبو العباس املربد
  .أصحابه عنبسة بن معدان، ويعرف بالفيل

  .ميمون األقرن، مث عنبسة:  أعين أبا عبيدة-وروى عمر بن شبة عن التوزي، عنه

  .وعنبسة من مهرة

  . شعر الفرزدقكان يعيب: وقال بعض الرواة

  .كان يروي شعر جرير: وقال آخرون

  : وقال الفرزدق

 ِلعنْبسة الزاري علي القصاِئدا  لقد كان في معدان والِْفيِل شَاِغٌل
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  .إنه كان يعيب شعره: هكذا رواية من قال

  ".الراوي علي القصائدا: "والرواية األخرى

  .هكذا أورده أبو سعيد السريايف

  :  أنشد هذا البيتإن عنبسة: ويقال

 ...............  لقد كان في معدان واللَْؤِم شَاِغٌل

  .إن شيئا فررت منه إىل اللؤم لعظيم عندك: حبضرة رجٍل فقال له

  

   عبد الرحمن بن هرمز-49

  .إن مالك بن أنس كان خيتلف إليه، يتعلم منه العربية: يقال

  : وامسه: أخبار أيب األود الدؤيل

  بن عمرو بن سفيان ويقال ابن عمر ظالم -50

كان ال خيرج شيئا مما أخذه عن أمري املؤمنني علي عليه السالم، وكانا من أصحابه، مث : وقال أبو عبيدة
  .انتقل رأي زياد يف أمري املؤمنني، ومل ينتقل رأي أيب األسود، وبقي ما بينه وبني زياد على حاله

اعمل شيئا تكون فيه إماماً، تعرب به كتاب اهللا تعاىل، وينتفع : هفلما ويل زياد العراق بعث إليه، يقول ل
  .الناس به

ما ظننت أمر الناس : فقال. "إنَّ اهللا بِريٌء ِمن املُشِرِكني ورسوِله": فاستعفاه من ذلك، حىت مسع قارئاً يقرأ
  .صار إىل هذا

  .كاتباً لقناً يفعل ما أقولأنا أفعل ما أمر به األمري، فليتبعين : فرجع إىل زياد، فقال

إذا : فقال له أبو األسود-أحسبه منهم: قال املربد-فأُيت بكاتب من عبد القيس، فلم يرضه، فأُيت بآخر
رأيتين قد فتحت فمي باحلرف فانقط فوقه نقطة، وإذا رأيتين قد ضممت فمي فانقط نقطة بني يدي 

 شيئا من ذلك غُنةً فاجعل مكان النقطة احلرف، وإن كسرت فاجعل النقطة حتت احلرف، فإن اتبعت
  .نقطتني

  .فهذه نقطة أيب األسود

  .وكان يوماً حاراً. يا أبت، ما أشد احلر: إنَّ ابنته قالت له يوماً: ويقال
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  .ما حنن فيه: فقال

  .إمنا أردت أن احلر شديد: فقالت

  .قويل ما أشد احلر: فقال

  .إذا كانت الصقعاء من فوقك والرمضاء من حتتك": ن فيهما حن: "ويروى أنه قال هلا مكان قوله

  .ما أحسن السماء: وروي أيضا أن ابنته قالت له

  .جنومها: ويقال. أي بنية، ارة: فقال

  .مل أرد أي شيء منها أحسن، إمنا تعجبت: فقالت

  .ما أحسن السماء: قويل إذاً: فقال

جم بالليل، لرأيه يف علي بن أيب طالب عليه السالم، فيصبح وكان يرتل يف البصرة، يف بين قشري، فكان ير
  .اهللا يرمجك: فيشتكي، فيقولون له

  .لو رمجين اهللا ألصابين، وأنتم ترمجونين وال تصيبون: فيقول

  : وقال

 بعِض ِجيرِتها تُباع كَراهةَ  أال من يشْتِري دارا ِبرخٍْص

  : وفيهم يقول

 الدهِر ال ينسى طوال  يٍراألرذلُون بنو قُش يقوُل

ا شَِديداً ُأِحبباساً  محمدا حا وعبزة والْوِصيموح 

هشْداً ُأِصبم رهبح كي كان غَياً  فِإن خِْطٍئ إنوليس ِبم  

  : وكانت معه امرأة منهم، فأصبح، فقال هلم

  اتَِّخذِْني خِليالأتاِني فَقَاَل   امرءاً كُنْتُ لَم َأبلُه أريتَ

تُهباحفَص تُهصافَي ثم  فَِتيالَ فَلَم اهنَد ِمن تَِفدَأس 

تُهِتٍب وَألْفَيتَعسم رالَ  غَيذَاِكِر اَهللا إالَّ قليالَ و 

 ذَِلك هجراً طَِويالَ وُأتِْبع  خَِليقاً بِإبعاِدِه َألَستُ

  .بلى: فقالوا

  .طالق-يعين املرأة-ن فالنةاشهدوا أ: فقال

  .أول باب ألفه أبو األسود يف النحو باب التعجب: قال اهليثم بن عدي

  .عمره مخس ومثانون سنة
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  .وتويف يف طاعون اجلارف بالبصرة، سنة تسع وستني

  .ويف بعض الكتب أنه تويف يف خالفة عمر بن عبد العزيز، هو وأبو طفيل عامر بن واثلة

  . من بقي من شيعة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالمومها آخر: قال

     : ومن شعره

 ولَِكنَّه في النُّصِح غير مِريِب  َأِمنْتُ علَى السر امرءاً غير حاِزٍم

ِبِه في النَّاِس حتَّى كََأنَّه تْ بثقوِب لعلياِء  َأذاعناٍر ُأوِقد 

 كُلُّ مْؤٍت نُصحه ِبِلبيِب والَ  يك نُصحهوما كُلُّ ِذي لُب ِبمعِط

قَّ  إذَا ما استجمعا عند واِحٍد ولكنمن طاعة بنصيِب فَح لَه 

  : وله أيضاً

معِة أنَِّني زِغيرو المَأب تُ ِمن الِْبلَى شيخٌ  األِميرنَود قَد كَِبير 

 بالنُّكِْر ِمنِّي والدها تُهفَرج  أ أبا المِغيرِة رب َأمٍر معِضٍل

  .بطرح اهلمزة" أبا املغرية"وأنشده ابن جين 

  ".رب مملول ال يستطاع فراقه: "أما متلها: وهو القائل وقد أدام لبس جبة، ملن قال له

  : فبعث إليه جبباب، فقال

كساك تَهتَكِْسِه فشكَرَأخٌ  ولم تَس نَاِصرِزيَل والج ِطيكعي لَك 

كنتَ شاِكراً وِإن قَّ الناِس إنَأح  واِفر ضوالِعر ن آساكم ِبشُكِْرك  

  : لو علقت عليك متيمة، فقال: وقيل له

 الجِديدين ِمن آِت ومنْطِلِق كَر  الشَّباب الَِّذي أفْنَيت ِجدتَه َأفْنَى

 افُ علْيِه لَذْعةَ الْحدِقأخَ شَيئاً  لَم يتْركَا ِلي في طُوِل اخِْتالِفِهما

: كيف حبك لعلي عليه السالم؟ فقال: دخل أبو األسود على زياد، فقال له: وقرأت عن ابن األنباري

يزداد شدة كما يزداد بغضك له وحبك ملعاوية شدة، واهللا ما أردت حبيب لعلي إال اهللا وما عنده، وما 
  : زائلة عنك عن قليل، ومثلك ومثلي يف هذا قول اجلعفيأردت حببك ملعاوية إال الدنيا وزخرفها، وهي 

 ُأِريد العالَء ويبِغي السمن  خِليالِن مخْتَِلفٌ شْأنُنا

 لَه زهزماً كالمغْن سِمعتَ  إذَا ما رأى وضحاً في اإلنَاِء

  : وقال
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   المسِلمغَِضب األمير على الكريم  األِمير ألن صدقْتُ وربما غَِضب

 الْبراءِة ِعنْدكُم كالْمجِرِم أهُل  أبا المِغيرِة رب يوم لم يكُن أ

 النَِّبي وِللْقَِتيِل المحِرِم ِلبِني  يعلم أن حبي صاِدقٌ اُهللا

  .بعري مزهزم وناقة مزهزمة، إذا صوتا تصويتاً فيه تطريب: زهزم صوت فيه تطريب، يقال: قال

  : عض احملدثني، يذم رجالًوقال ب

اِد َأِبي اَألسوتَ ِمن سستَلَب ِد  لَواِء ودوا السكْنَى َأبنًا يلَو 

 لَديك عبد ِسباِء ِسيبويه  ِبالْخَِليِل وَأضحى وتَخَلَّلْتَ

 فَروةَ الْفَراِء وتَفَريتَ  في ِكساِء الِْكساِئي وتَلَفَّفْتَ

 ِإالَّ ِفي صورِة اَألغِْبياِء باِب  َألبى اُهللا َأن يراك ذَوو اَألْل

  : كان آخر من قام مبذهبهم: أخبار حنويي الكوفة

   أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار األنباري-51

  .أخذ النحو عن أيب العباس ثعلب

كتاب يف "، و"الزاهر"، وله الكتاب "الكايف"كتاب يف النحو، يعرف ب: وأليب بكر مصنفات، منها
  ".املقصور واملمدود

  .وله علم، ورواية

  .عمره مثان ومخسون سنة

  .تويف سنة سبع وعشرين ثالمثائة

  : ومل يكن بعده إمام يف علم حنو الكوفيني، مثل

   أحمد بن يحيى ثعلب-52

، والكتاب املعروف " وأفعلتكتاب فعلت"و" الفصيح"كتابه : له مصنفات يف النحو واللغة، منها
  ".اختالف النحويني"، وكتاب "املصون يف النحو"ب

  .وله علم كثري، ورواية واسعة، وأمال جيدة

  .مولده سنة مائتني

  .وفاته سنة إحدى وتسعني ومائتني
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  .تويف ثعلب سنة تسع ومثانني ومائتني: وبعضهم يقول

  .سنةعاش ثعلب مخساً وتسعني : ووجدت خبط أيب رمحه اهللا

كان رجل يكىن أبا عيسى، يغشى جملس أمحد بن حيىي ثعلب فريفعه، فاعتل ثعلب، فلم يعده أبو عيسى، 
فلما برأ، وعاد إىل جملس أيب العباس مل يرفعه، وجلس حيث استقر به الس، فانقطع بعد ذلك عن 

     : احلضور، فكتب إليه ثعلب

 له ود ابِن أم وواِلِد يوود  ِإخَاء َأِبي عيسى إخاء ابِن ضرٍة

 لَم تَعذُب لَنا ِمن مواِرِد مواِرد  بالُه مستَعِذباً ِمن جفَاِئنَا فَما

 َأره في َأهِل ودي وعاِئِدي فَلَم  ثَالثاً ِحلْفَ حمى مضرٍة َأقَمتُ

الَما سِإنَّمو وضا قُرنْيالد ِهي  اِئِد َأخُوكى ِللشَّدتَجرالم أخُوك 

  .وخربه مع ابن املغرية مشهور، فلذلك تركناه

  : وكان قبل ثعلب

   سلمة بن عاصم-53

  .وعنه أخذ

  : و

   أبو عبيدة ابن قادم-54

  ".خمتصر يف النحو"وله 

  .وامسه حممد بن عبد اهللا بن قادم

  .ويقال له الطُّوال

  

   أبو جعفر محمد بن سعدان الضرير-55

  ".خمتصر صغري"يف النحو، و" كتاب كبري"ه ل

  .تويف سنة إحدى وثالثني ومائتني
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   أبو مسحل عبد الرحمن بن حريش-56

  .روى أبو مسحل عن علي بن املبارك األمحر، أربعني ألف بيت، يستشهد ا يف النحو: قال ابن األنباري

ات اليت يرويها أبو مسحل عن ما ندمت على شيء كنداميت على ترك مساع األبي: سمع ثعلب يقول
  .األمحر

  

   هشام بن معاوية الضرير-57

  .أخذ علم النحو عن الكسائي

  

   علي بن المبارك األحمر-58

  .كان يؤدب األمني

  .قعدت معه ساعة من ار فوصل إيلَّ فيها ثالمثائة ألف درهم: قال

  

   أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء-59

  .أوسع الكوفيني علماً

" حد كان" يف العربية كثرية جداً، ويف القرآن كتابه مشهور، وكتبه يف العربية يقال هلا احلدود له كتب

 ،االستثناء"كتاب وكذلك كان يصنع يف أبواب العربية" حد ،كتاب.  

  ".املقصور واملمدود"وله كتاب 

و اللحن، وطباع العرب طباع أهل البد: إنه يوماً حلن بني يدي الرشيد، فقال له يف ذلك فقال: ويقال
  .اإلعراب، وإذا حتفظت مل أحلن، وإذا تكلمت مرسالً رجعت إىل الطِّباع فاستحسن الرشيد قوله

، سنة ثالث ومائتني، وكان يملي منه يف يومني كل أسبوع، وفرغ "كتابه يف القرآن"وكان ابتدأ بإمالء 
  .منه سنة مخس ومائتني

  : أنشدين يونس البصري": كتابه يف املذكر واملؤنث"وقرأت يف 

  يضم ِإلي كَشْيحيِه كَفا مخَضبا  رجالً منهم أِسيفاً كأنَّما َأرى
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  .وإمنا ذكره لضرورة الشعر: قال

  .وتويف يف طريق مكة سنة سبع ومائتني

  

   أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي-60

  .أحد القراء السبعة

  .أخذ علم النحو عن الرؤاسي

  : حدثين املازين والتوزي، أنَّ الكسائي كتب إىل أيب زيد: ربدقال امل

 ِإلْيك مجاِنينَنَا فأشْكْو  إلي مجاِنينُكْم شَكَوتَ

 وأنِْتن ِبمن ِعنْدنَا فَأقِْذر  فَِإن كان أقْذَاركُم قد نَموا

 ء لكَانُوا كَنَاولَوالَ البالَ  الْمعافَاةُ كُنَّا كَهم فَلَوالَ

قدم الكسائي البصرة، يأخذ عن أيب عمرو وعيسى ويونس علماً كثرياً صحيح، فلما خرج : قال أبو زيد
  .إىل بغداد، وقدم أعراب احلطمة، وأخذ عنهم شيئاً فاسداً، وخلط هذا بذلك، فأفسد

  .إنه كان موىل لبين أسٍد: ويقال

ويف هو وحممد بن حسن الشيباين يف الريسنة تسع ومثانني ومائة، فقال الرشيدت ، :دفنا العلم يف الري.  

  .، وغريه"تصنيف يف القرآن"وله 

  .وكان يرى اإلمالة

  

  اء معاذ الهر-61

  .قيل له ذلك ألنه كان يبيع الثياب اهلروية

  .وعنه أخذ الكسائي

  

   أبو جعفر الرؤاسي-62
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  . عيسى بن عمرعنه أخذ مجيع الكوفيني علم النحو، وكان أخذه عن

إن أبا مسلم، مؤدب عبد امللك بن مران، ملا مسع التصريف الذي أحدثه النحويون مل يفهمه، : ويقال
  : وقال

  حتَّى تعاطَوا كالم الزنْج والروِم  كان َأخْذُهم في النَّحِو يعِجبِني قد

 اِن والْبوِمزجُل الِغرب كأنَّه  سِمعتُ كالماً لستُ ُأحِسنُه لما

 التَّقَحم في تلك الْجرِاثِيِم ِمن  نَحوهم واُهللا يعِصمِني تَركْتُ

    : فأجابه معاذٌ اهلراء

  ِشبت ولم تْعرفْ أبا جادها  عاينْتَها أمرد حتَّى إذا

 ِمن بعِد إيراِدها تُصِدرها  سميت من يعِرفُها جاِهال

 عالَ أقْران أطْواِدها طَود   مستصعٍبسهل منها كُلَّ

  : ذكر أصحاب اللغة

   ثابت بن أبي ثابت-63

  .أخذ اللغة عن أيب عبيد، وأمحد بن عبيد بن ناصح

  

   أبو عبيد القاسم بن سالم الخزاعي-64

  .أخذ عن شيوخ أهل اللغة

تفسري غريب "، وكتاب "اءاتكتاب قر"، و"غريب املُصنف"وله كتب كثرية، يف فنون شىت، يف اللغة؛ 
  .غريه ما ذكرته" كتاب يف معاين الشعر"، و"كتاب يف الناسخ واملنسوخ"و" احلديث

ما أكثر علمه : كنت جمتازا معه، فعربنا بباب دار إسحاق بن إبراهيم املوصلي، فقال: قال عباس اخلياط
  .باحلديث والفقه والشعر

  .إنه يذكرك بضد هذا: فقلت

  .نيفاً وعشرين حرفاً" املصنف"ذكر أنك صحفت يف : ك؟ قلتوما ذا: قال

  .ما هذا بكثري، يف الكتاب عشرون ألف حرف مسموعة يغلط فيها ذا اليسري: فقال

  .وكان يكتب له علي بن عبد العزيز
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  .وويل القضاء بطرسوس

  .وتويف أبو عبيد سنة مخس وعشرين ومائتني

  

   يعقوب بن إسحاق السكيت-65

  .ألصمعي، وأيب عبيدة، والفراء، وغريهم من أهل اللغةروى عن ا

، "كتاب يف معاين الشعر"، و"األلفاظ"، وكتاب "إصالح املنطق: "وكتبه جيدة صحيحة نافعة، منها
  ".كتاب القلب واإلبذال"و

  .ومل يكن له نفاذ يف علم النحو

  .لي عليه السالمفكان مييل يف رأيه واعتقاده، إىل مذهب من يرى تقدمي أمري املؤمنني ع

  .شاورين يف منادمة املتوكل، فنهيته، فحمل قويل على احلسد، وأجاب إىل ما دعي إليه: قال أمحد بن عبيد

يا يعقوب، أميا أحب إليك ابناي هذان، أم احلسن : فبينما هو عند املتوكل جاء املعتز واملؤيد فقال: قال
  . عليهما السالم ما مها أهلهواحلسني؟ فغض من ابنيه، وذكر من احلسن واحلسني

  .فأمر األتراك فداسوا بطنه، فحمل إىل داره، فمات بعد غد ذلك اليوم

  .وكان سنة أربع وأربعني ومائتني

  .سنة أربعني ومائتني: ويقال

  .ويف هذه السنة مات عمرو بن أيب عمرو الشيباين

  : فذكره-توكلوكان ى يعقوب عن االتصاِل بامل-وقال عبد اهللا بن عبد العزيز

 ما سطَا أربى علَى كُلِّ ضيغَِم إذا  يا يعقوب عن قُرِب شَاِدٍن نَهيتُك

 لَعاً بْل ِللْيديِن وِللْفَِم عثرتَ  فذُقْ واحس ما استَحسيتَه ال أقول ِإذْ

  

   أبو جعفر محمد بن حبيب-66

  ".كتاب أفعل من كذا: "له كتب، منها

  .وروايةوله اختيارات، 
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   أبو عبد اهللا محمد بن زياد األعرابي-67

  ".النوادر"له رواية واسعة، وكتاب ملقب ب

  

   اللحياني، علي بن حازم-68

  .أيضاً" نوادر"وله 

  

   أبو عمرو الشيباني-69

  .امسه إسحاق بن مرار

  .أيضاً" النوادر"له كتاب ملقب ب

  .عاش مائة وثالثاً وستني سنة

  

  م بن قتيبة عبد اهللا بن مسل-70

عيون "، وكتاب "عيون الشعر"، وكتاب "أدب الكاتب"له تصانيف كثرية يف القرآن، وغريه، وكتاب 
  ".املُشِكل"، وكتاب "املعارف"، وكتاب "كتاب يف األنواء"، و"األخبار

  .تويف سنة ست وسبعني ومائتني، غُرة رجب، منها

  

   أبو محمد األموي، عبد اهللا بن سعيد-71

  .ه اللغة أبو عبيدةيروي عن

  

   أبو عبيدة معمر بن مثنى التيمي-72
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  .أوسع الناس علما بأخبار العرب وأيامها

كتاب يف ذكر أيام "، وله "كتاب يف غريب احلديث"يف القرآن، وله " ااز: "وله تصنيف كثري، من كتبه
  ".قاألدعياء واللواح"، وله كتاب "كتاب العققة والربرة"، وله "العرب املشهورة

عاش أبو عبيدة سبعاً وتسعني سنة، وتويف سنة عشرين ومائتني، عن ابن : وجدت خبط أيب، رمحه اهللا
  .قُتيبة

  .كان أعلم بالنسب من األصمعي، وكان األصمعي أعلم بالنحو منه: قال املربد

  : ومن أهل الكوفة

  يبل بن محمد بن يعلي الضفض الم-73

  ".املفضليات"روف بوله اختيار من الشعر، املع

    : أنشدين املفضل: إنه مل يرو أحد من البصريني، عن أحد من أهل الكوفة، إال أبو زيد، فإنه قال: ويقال

 عليِك مالَمِتي وِعتَاِبي بسٌل  بكَرتْ تَلُومك بعد وهٍن في النَّدى

  : ومن البصريني

   أبو خليفة الفضل بن حباب الجمحي-74

  

  لك عمرو بن كركرة أبو ما-75

  

   الحسين بن الحسين أبو سعيد السكري-76

  .تويف سنة تسعني ومائتني

  

   عبد الرحمن بن عبد اهللا-77

  : ابن أخي األصمعي، روى عن عمه رواية كثرية، ويروى لألصمعي فيه
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رب تَناهطَيعطَاِء  قد َأع و من شروه  

 قَِميٍص وِرداِء في  يا رب خُذْه عارياً

  

   عبد الملك األصمعي ابن قريب بن عبد الملك بن أصمع-78

  .أن جده كان فيمن بعثه احلجاج يتتبع املصاحف املخالفة للمصحف الذي يف أيدي الناس ميحوها: ويقال

  : وقال الشاعر

  كتاب محاه الْباِهلي بن َأصمعا  كأنها..............

  .هلجاءوهو من باهلة، وهي قبيلة تعتمد با

مالك ال تغير : رأيت رجالً يقرأ على األصمعي، فيغلط فال يغري عليه، فقلت له: قال عيسى بن إمساعيل
  .لو علمت أنه يفلح لغريت عليه: عليه؟ فقال

، والوذم يكون "الوذام التربة"غلط، إمنا هي : ، فقلت"الثراب الوذمة"سألين شعبة عن : قال األصمعي
  .وذم ترب، فينفضه القصاب: سقط إىل األرض، فيتترب، فيقالشيء يف بطن الشاة ي

  : ويروى من شعره

هْل لَك ورغْرها المةٌ  أيرِعب كمرِفي آِل ب 

 وال قَبُل أب لَك تَ  لم تَرها أن ِعبرةٌ

  : ويروى أنه سأل الكسائي حبضرة الرشيد، يف قول الشاعر

 فلم أر ِمثْله مخْذوال فدعا   محِرماًقُِتل ابن عفَّان الخَِليفةُ

  .كان حمرما باحلج: فقال

  : فقول اآلخر: فقال األصمعي

 فَتولَّى لم يمتَّع ِبكفن  قَتَلُوا ِكسرى ِبليٍل محِرماً

  .يا علي، إذا جاء الشعر فإياك واألصمعي: فقال الرشيد! أكان حمرماً باحلج؟

  .روكان الرشيد يسميه شيطان الشع

  .عاش إحدى وتسعني سنة

  .وتويف يف شهر رمضان، سنة ست عشرة ومائتني
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  .سنة سبع عشرة: وقد روي

  : وقال اليزيدي فيه

 صح أصلُك ِمن باِهلَه إذا  وما أنت هل أنتَ إالَّ امرٌؤ

ِزِه وِللْباِهِليعلَى خُب  ِكتاب آلِكِلِه اآلِكلَه 

  : ويف باهلة يقول اآلخر

لهفَم دبا اَهللا ععد ا إن  اِهلَهكان ِمن ب فَخَاب ولَو  

  : ويروى أليب العتاهية، يرثيه

 له في كُلِّ صاِلحٍة قسم حِميداً  لَهِفي ِلفَقِْد اَألصمِعي لَقَد ثَوى

 فلما هوى ِمن بيِننا أفل النَّجم  وقد كان نَجماً في الْمجاِلِس بيننا

  

   أبو زيد سعيد بن أوس األنصاري-79

  .اخربين الثقة، فإياي يعين: إذا قال سيبويه: كان يقول

ذكر أبو جعفر أمحد بن حممد اليزيدي، قال يل أبو " كتاب اهلمزة"، و"النوادر: "وله موضوعات يف اللغة
  .عملته يف ثالثني سنة: زيد

  .تويف سنة مخس عشرة ومائتني

عاش أبو عبيدة رمحه اهللا، سبعاً وتسعني سنة، وكذلك أبو : سعر، رمحه اهللاووجدت خبط أيب، حممد بن م
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   أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي البصري-80

  .متأخر العصر

  : على حروف املعجم، قال بعضهم يعيبه" اجلمهرة"له كتاب 

 قَد غَيره أنَّه  وهو كتاب الْعيِن إالَّ
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  .أخذ عن يب حامت

  .وبلغ مثانني سنة، وجازها
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  : وكان أخذ عنه
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  .وصنف كُتباً
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  : ذكر الفقهاء

   أبو حنيفة-82
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  .سنة تسع ومثانني ومائتني
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   مالك بن أنس-88

  .مات سنة تسع وسبعني ومائة

  

   الشافعي، محمد بن أدريس-89

  .مات سنة أربع ومائتني

  .وله أربع ومخسون سنة

  .سبع وسبعون:  أمحد بن حنبل-90

وفِّياء تذكر القُر :  

  مدني نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم ال-91

  .رمحه اهللا، سنة سبع وستني ومائة

  

   عبد اهللا بن كثير-92
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