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 امـاة الشـحنمن 
  البعلّي الدمشقي

 الدكتور ممدوح محمد خسارة
 اسمو ونسبو: (1

ىو زلمٌد بُن أيب الَفْتح بِن أيب الَفْضِل بِن أيب علي بركاٍت البعليُّ احلنبليُّ. لقُبو 
 .(ٔ)مشس الدين، وكنيُتو أبو عبد ا

ه الثاين )ب ركات(، إذ مل يرد خالٌؼ يف امسو، إال أف تصحيفًا وقع يف اسم جدِّ
. و)بركات( ىو أبو علي، وقد أسقط (ٕ)ورد يف الدرر الكامنة )مركاف أو بركاف(

. أمَّا  (ٖ)بعُضهم اسم جدِّه األوؿ )أبا الفضل( وْناوزه إىل اجلد الثاين )أيب علي(
، دوف أف (٘)، وأخرى )بأيب زلمد((ٗ)كنيُتو فقد تفردَّت رواية بتكنيتو )بأيب الفتح(

 يتٌن إىل مصدرمها.يشًن صاحبا الروا

                                        

، الدرر الكامنة ٕٔ/ٗذيل العرب  ٔٓ٘ٔ/ٕ، تذكرة احلفاظ ٖٙٔ/ٗتنظر ترمجتو يف: الوايف بالوفيات  (ٔ) 
، ٕٔ-ٕٓ/ٙ، شذرات الذىب ٕٚٓ/ٔ، بغية الوعاة ٗٛ/ٔلوؾ للمقريزي ، السٔٗٔ-ٓٗٔ/ٗ

)وُنسب األعالـ: األزىرية  ٕٖٙ/ٙ، األعالـ ٙٔٔ/ٔٔ، معجم ادلؤلفٌن ٔٗٔ/ٕو ٘ٚٔ/ٕبروكلماف 
 .ٔٙ/ٗ(. عصر سالطٌن ادلماليك ٜٕٛ/ٖالكتبخانة  -ٕٚ٘/ٗ

 .ٓٗٔ/ٗالدرر الكامنة  (ٕ) 
 /أ.ٖٙٔتاريخ الربزايل الورقة  (ٖ) 
من ادلخطوطة وحاشية ابن طولوف الدمشقي  ٕ/أ جٕٕٛالفاخر يف شرح مجل عبد القاىر الورقة  (ٗ) 

 عليها.
 .ٔمقدمة الناشر/ -ادلطلع على أبواب ادلقنع (٘) 
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و)البَػْعليُّ( نسبة إىل مدينة )بعلبك(، إحدى مدف الشاـ يف سهل البقاع، 
. وكانت )بعلبك( (ٔ)حيث مولُده ونشأتو األوىل. وقيل يف نسبتو أيضًا )البَػْعَلَبكِّي(

لعصره حاضرَة واليٍة من واليات الدولة األيوبية مث ادلملوكية، كمثيالهتا: محص ومحاه 
، (ٕ)«يُّ مولدًا الدمشقيُّ منشأً البعل»صفد. وزاد بعضُهم يف نسبتو فقاؿ: والقدس و 

 وحياًة وإبداعاً.
أما )احلَْنَبلّي( فهي نسبتو إىل مذىبو الفقهي؛ ويبدو أف اإلشارة إىل مذىب 
العامل كانت من متاـ التعريف بو، السيما إذا كاف العامِل شلَّن أسهم يف العلـو 

)البعلي( وأما )الدمشقي( فألف دمشق كانت مقامو الدائم الشرعيَّة، شأف الشيخ 
َـّ. وفيها صّنَف وأَلَّف، ولذا نسبو العامل الدمشقي الكبًن )ابن طولوف(  وفيها أفْػََت وأ

 إليها.
 :والدتو 

(. وزعم بعضهم أف والدتو   ى٘ٗٙ -ولد البعلي سنة )مخٍس وأربعٌن وست مئة
. ويضعِّف ىذا الزعم أف (ٖ)( ىٕ٘ٙ -كانت سنة )مخس وعشرين وست مئة

(. ومن الصعب أف  ىٜٓٚ -البعلّي كاف قد سافر إىل مصر سنة )سبع مئة وتسع
يسافر شيٌخ طاعٌن يف السِّنِّ لو من العمر أربعة ومثانوف عامًا بوسائط نقل ذلك 
الزماف؛ مث إننا مل نعثر على مصدر ىذا القوؿ الذي ضعَّفو صاحب )الدرر 

                                        

 /أ.ٖٙٔتاريخ الربزايل ورقة  (ٔ) 
 من النسخة أ. )حاشية ابن طولدف الدمشقي(. ٕ/أ جٕٕٛالفاخر، الورقة  (ٕ) 
 .ٔٗٔ -ٓٗٔ/ٗة البن حجر العسقالين الدرر الكامن (ٖ) 
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 .(ٔ) «قيل...و »الكامنة( بعبارتو: 
 :أسرتو 

مل تشر الكتب اليت ترمجت للبعلّي إىل عمل أبيو أو وضعو االجتماعي، والذي 
نظنو أف والده )أبا الفتح زلمد(، كاف ذا صلة بالعلم؛ فقد جاء يف مقدمة سلطوط  

وبعد فإف الشيخ مشس الدين أبا عبد ا زلمد »كتاب )ادلثلث ذو ادلعىن الواحد(: 
ن أيب الفضل احلنبلي تتبَّع كتاب شيخنا مجاؿ الدين بن بفتح ابن الشيخ أيب ال

، فقد لقبو الناسخ )بالشيخ (ٕ).( ـ.المالك ادلوسـو بكتاب )اإلعالـ بتثليث الك
 أيب الفتح زلمد(، وىذا اللقب غالباً ماكاف ينطوي على صفة علميَّة.
قاؿ صاحب  أما أبناؤه، فقد تُرجم منهم البنو )زلمد بن زلمد بن أيب الفتح(؛

.. والعدؿ هباء الدين زلمد بن ]زلمد[ بن أيب الفتح البعلي ».)مدارس دمشق(: 
احلنبلي، ويَل العقوَد ومشيخة األسديَّة بدمشق، وأمُّو )سكينة بنت احلافظ شرؼ 

  .(ٖ)«الدين اليونيين(، حدَّث عن أبيها
داً آخر امسو ونعرؼ من كتاب )إنباء الغمر بأبناء العمر( البن َحَجر، أف لو ول

كاف موذلَّاً، مات يف زلمد بن أمحد بن زلمد بن أيب الفتح البعلي.  »)أمحد(. قاؿ: 
. وزلمد ىذا ىو حفيده لولده )أمحد( كما ىو ظاىر. يؤيد (ٗ)(« ىٚٚٚشعباف )

زلمد البعلي من ولد الشيخ مشس »ىذا ماجاء يف كتاب )اجلوىر ادلنضد(. قاؿ: 

                                        

 ادلصدر السابق. (ٔ) 
 .ٖٚٔ/ٔنوادرادلخطوطات العربية يف تركيا  (ٕ) 
 .ٛٙٔ/ٕمدارس دمشق للنعيمي  (ٖ) 
 .ٖٙٔإنباء الغمر بأبناء العمر، البن حجر  (ٗ) 
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أظنُّو من ولده، وكاف أبوه «: ابن قاضي شهبة»لَّو؛ قاؿ ح، الشيخ ادلو تالف الدين أيب
. ونفهم من الرواية الثانية أف (ٔ)«ى(ٚٚٚقيِّمًا َنامع تنكز، تويف ) ]أي أمحد[

)زلمداً( ادلعين، ىو حفيد للبعلي من ولده الثاين )أمحد(، وأفَّ أمحد ىذا قد توىلَّ 
 قوامة جامع )تنكز(.

وىو أمحد بن زلمد  –على ما نرجح  –محد وحلفيده )زلمد( ىذا ولد امسو أ
بن أمحد البعلي. فقد ورد يف آخر صفحة من سلطوط )الفاخر يف شرح مجل عبد 

، وكتبها لنفسو ى(ٜٙٚكاف الفراغ من نسخها سنة )»القاىر(، يف مكتبة صوفيا: 
وعلق جامع الفهرس على ىذه العبارة «. )أمحد بن زلمد بن أمحد البعلي احلنبلي(

. ومقارنة تواريخ الوفيات ذلؤالء (ٕ)«فولعلَّ الناسخ أحُد أحفاِد ادلؤلِّ »بقولو: 
 ادلذكورين ال تعارض ما رجَّحناه.

َنة( بنت احلافظ )شرؼ الدين اليونيين( وىي أـ ولده  (ٖ)أما زوجو فهي )ُسَكيػْ
 )زلمد(، نصَّ على ذلك النعيمي صاحب )مدارس دمشق( كما ذكرنا قبل قليل.

أوالد عمِّو )أيب الربكات( ثالثُة أبناء، ىم: زلمد بن أيب الربكات وقد نَػَبَو من 
 -٘ٗٙبن أيب الفضل بن أيب علي، تقي الدين البعلي ادلعروؼ )بابن القرشيَّة، 

بالفقو. مسع من اليونيين، وابِن أيب اليسر، وويَل  ؛ وىو من ادلشتغلٌنى(ٕٗٚ

                                        

 .ٖٕٔاجلوىر ادلنضد يف طبقات متأخري أمحد (ٔ) 
 .ٓ٘ٔ -ٜٗٔ/ٕفهرس ادلخطوطات العربية بصوفيا  (ٕ) 
أخذ عن ى(. ٕٓٚ -ٕٔٙشرؼ الدين البونيين: ىو أبو احلسٌن علي بن زلمد بن أمحد اليونيين ) (ٖ) 

البهاء عبد الرمحن وابن الصباح، وقرأ البخاري على ابن مالك تصحيحاً، ومسع منو ابن مالك رواية. كاف 
 .ٜٛ/ٖكامنة عارفاً باللغة حافظاً لكثًن من ادلتوف وشيخ بالده )بعلبك(. الدرر ال
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 .(ٔ)مشيخَة ُمَتَصوَّؼ )الشبليَّة( 
ن أيب الربكات بن أيب الفضل بن أيب علي زليي الدين ابن وعبد القادر ب

. ومن ولد عبد القادر ىذا )زلمد بن (ٕ)وىو زلدِّث ى(.ٜٗٚ -ٕ٘ٙالقرشية )
 .(ٖ)ى(٘ٙٚعبد القادر بن أيب الربكات... ويل مشيخة )الشبليَّة(،وتويف سنة )

ابن  وإبراىيم بن أيب الربكات بن أيب الفضل بن أيب علي البعلي احلنبلي،
توىلَّ مشيخة متصوَّؼ األسدية. مسع من ابن أيب اليسر  ى(.ٕٗٚ -ٓ٘ٙالقرشية )

 .(ٗ)وابن عبد الدائم
ومن َوَلِد عمِّو عبد اجمليد بن أيب الفضل نَػَبَو زلمٌد بن عبد اجمليد بن أيب الفضل 

 .(٘)س ببلده ودرَّ أفََت ى( ٕٓٚ -٘ٗٙبن عبد الرمحن احلنبلي البعلي )
من رجاؿ ىذه األسرة خالؿ نصف قرف، وارتباطها بعالقات  فالرتمجة لسبعة

مؤشرات تشجعنا  (ٚ)، وصداقٍة مع أسرة )ادلقادسة((ٙ)مصاىرة مع أسرة )اليونيين(
 –ولو زلدوداً  –على أف نسلك ىذه األسرة يف عداد األسر العلميَّة اليت أدَّت دوراً 

 لتدريس.يف خدمة الثقافة العربية من خالؿ عملها يف القضاء وا

                                        

 .ٜٖٛ/ٖالدرر الكامنة  (ٔ) 
 .ٜٖٛ/ٕالدرر الكامنة  (ٕ) 
 .ٕٓ/ٗالدرر الكامنة  (ٖ) 
 .ٕٓ/ٔالدرر الكامنة  (ٗ) 
 .ٕٚ/ٗالدرر الكامنة  (٘) 
مرَّ أف البعلي تزوج ابنة شرؼ الدين البونيين زلدث بعلبك، وىو أخو قطب الدين البونيين ادلؤرخ.  (ٙ) 

 البونيين.ووالدمها الفقيو زلمد 
 .ٖينظر مقدمة )ادلطلع على أبواب ادلقنع(/  (ٚ) 
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 :المسمَّون بالبعلي 
عقد صلة بٌن كلِّ من مُسِّي بالبعلّي وال إحصاؤىم، ألهنم كثًن، فهذه  ال ديكن

لعصره  –النسبة تشمل كلَّ من خرج من )بعلبك( من األعالـ، وقد كانت ادلدينة 
 إحدى حواضر الشاـ الكبًنة. –

ٍة ال تدفع.ولعل أفضل لذا اقتصرنا على ذِْكر من ثبت لدينا أفَّ لو بو صلَة قراب
َسمَّوف بالبعليِّ »ما يقاؿ ىنا عبارة )السيوطي(: 

ُ
مجاعٌة أشهرىم زلمد بن أيب  ادل

 .(ٔ)«الفتح تلميذ ابن مالك
 (حياتـو:2

سنة مخٍس وأربعٌن وست مئة للهجرة، يف مدينة  –كما قدمنا   –ولد البعلّي 
ع هبا من الفقيو )زلمد )بعلبك(،ونشأ فيها نشأتو األوىل؛ ودليلنا على ذلك أنو مس

ادلتوىف سنة مثاٍف ومخسٌن وست مئة؛ وعليو فقد كاف البعلي يف بداية  (ٕ)اليونيين( 
العقد الثاين من عمره عندما تويف اليونيين. مث قدـ دمشق ونشأ هبا نشأتو الثانية 
واختذىا مقاماً، وأكمل فيها طلَبو على شيوخها لعصره؛ ولذا نسبو بعُضهم بقولو: 

. لكن صلتو ببعلبك مل تنقطع، ذلك أنو (ٖ)«بعلبكيُّ مولداً، الدمشقيُّ منشأً ال»
تزوج من سكينة بنت احلافظ شرؼ الدين علي بن زلمد اليونيين، ابن شيخو 

كاف شيخ بالده )بعلبك(، »األوؿ. وادلعروؼ أف احلافظ شرؼ الدين اليونيين 

                                        

 .ٖٓٚ/ٕبغية الوعاة  (ٔ) 
 .ٕٔ -ٕٓ/ٙشذرات الذىب  (ٕ) 
 /أ من اجلزء الثاين من الفاخر، النسخة أ.ٕٕٛحاشية ابن طولوف على الورقة  (ٖ) 
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 –كصهره   –هو مل يتخذىا ف .(ٔ)«ودخل دمشق مرارًا وحدَّث هباوالرحلة إليو.. 
والعدؿ »موطناً. وكنا أشرنا إىل قوؿ )النُّعيمي( يف ترمجة ابنو )زلمد( حيث قاؿ: 

أيب الفتح  البعلي...  وأمُّو سكينة بنت احلافظ  بن [هباء الدين زلمد بن ]زلمد
 .(ٕ)«شرؼ الدين اليونيين، حدَّث عن أبيها

، للقاء علمائها، (ٖ)ابلس، والقدسزار البعلي ادلدف اذلامة يف بالد الشاـ كطر 
 .(ٗ)والتدريس فيها، كما زار القاىرة سنة وفاتو، لُيْسِمع ابَنو من علمائها

قضَّى الشيخ البعلي ُجلَّ حياتو إماماً، إذ ُقدِّـ لإلمامة منذ شبابو ادلتأخر، وذكر 
َـّ ّنحراب احلنابلة َنامع دمشق أكثر من ثالثٌن سنة»)الربزايل( أنو  واشتغل  .(٘)«أ

بالتدريس واإلفتاء والتأليف. ويبدو أنو كاف يدرِّس ُنلقة يف اجلامع األموي. وذكر 
، ومل نستطع التثبَُّت من ذلك، فهو مل (ٙ)بعضهم أنَّو درَّس بادلدرسة )الصدريَّة(

يُذَكر يف مجلِة من درَّس فيها، ولكن ال يبعد أف يكوف درس بالصدرية حَت ولو مل 
سيها، ألف ادللحوظ على مؤرِّخي ادلدارس، أهنم كانوا يذكروف  يذكر يف عداد مدر 

 مدرِّسي العلـو الشرعيَّة يف حٌن أف العلم الغالب على البعلّي ىو العربية.
إىل القدس،  قغادر البعلي دمشى( ٜٓٚيف مستهلِّ ذي احلجَّة من سنة )

                                        

 .ٜٛ/ٖالدرر الكامنة  (ٔ) 
 .ٛٙٔ/ٕمدارس دمشق  (ٕ) 
 .ٕٖٙ/ٙاألعالـ  (ٖ) 
 .ٕٔ -ٕٓ/ٙ/أ. وشذرات الذىب ٖٙٔاريخ الربزايل الورقة ت (ٗ) 
 /أ.ٖٙٔتاريخ الربزايل، الورقة  (٘) 
 .ٕمقدمتو  –أربعوف باباً يف الطب من األحاديث الصحاح واحلساف  (ٙ) 
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مث غادر القدس إىل  ،(ٔ)وداعو وذكر ادلؤرخ الكبًن )علم الدين الربزايل( أنو كاف يف
القاىرة، فوصل وأقاـ أيامًا يسًنًة ومرض، ومل يكن رأى تلك البالد قباًل. جاء يف 

ويف ليلة السبت وقت العشاء اآلخر، ادلسفر صباُحها عن ثامن »تاريخ الربزايل: 
عشر زلـر سنة تسع وسبع مئة للهجرة تويف البعلي، بادلدرسة ادلنصورية بالقاىرة، 

وَصلَّينا عليو بدمشق ]صالة ّنقربة احلافظ )عبد الغين( بالقرافة...  وُدفن من الغد
 .(ٕ)«الغائب[ يـو اجلمعة الثاين من صفر

 أخالقو: 
أمجع الذين ترمجوا لو على علوِّ أخالقو، فقد وصفو )الصفدي( بالتواضع 

إىل وأشار )الربزايل(  (ٗ)« السلف... ةُ يَّ قِ ىو بَ ». وقاؿ عنو )الذىيب(: (ٖ)والتعبُّد
. ونوَّه (ٙ). وأشاَد )ابن حجر العسقالين( ُُنسن مشائلو وتديُّنو(٘)زُىده وَوَرعو

 .(ٛ). ووثَّقو ابن العماد احلنبلي(ٚ))السيوطي( بفضلو وأخالقو
 ثقافتو وعلومو: (3

عرَّؼ األقدموف بالبعلي على أنو فقيٌو زلدِّث، رلوٌِّد للقرآف، لُغوّي ضَلْوّي. 

                                        

 /أ.ٖٙٔتاريخ الربزايل، الورقة  (ٔ) 
 ادلصدر السابق. (ٕ) 
 .ٖٙٔ/ٗالوايف بالوفيات  (ٖ) 
 .ٔٓ٘ٔ/ٔتذكرة احلفاظ  (ٗ) 
 /أ.ٖٙٔتاريخ الربزايل، الورقة  (٘) 
 .ٓٗٔ/ٗالدرر الكامنة  (ٙ) 
 .ٕٚٓ/ٔبغية الوعاة  (ٚ) 
 .ٕٔ-ٕٓ/ٙشذرات الذىب  (ٛ) 
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للرجل مشاركات يف كل ىذه العلـو اليت ذكروىا. ولكن  والذي دعاىم إىل ىذا، أف
 ما أراه أنو ضلويٌّ لغويٌّ قبل أي شيء آخر.

فالكتاب الذي ألَّفو يف احلديث ليس إال اختيارًا موفقًا جملموعة من األحاديث 
النوعية حوؿ الطب النبوي، ليس للبعلي فيو أيُّ شرح أو تعليق. وأمَّا وصُفو 

 األحاديث اليت رواىا عن شيوخو وحدَّث هبا. قاؿ )السيوطي(: بادِّث فًنجع إىل
 .(ٔ)«نا حديثو يف الطبقات الكربىدْ أسنَ »

وكتابو يف الفقو )ادلطلع على أبواب ادلقنع( ىو شرٌح لكتاب )ادلقنع( يف الفقو 
احلنبلي، وىو كتاٌب ذو طبيعة لغوية ضلوية. وسوؼ نزيد ىذا القوؿ إيضاحًا عندما 

 ه ومؤلفاتو بعد قليل.نعرض آلثار 
 شيوخـو: 

، وابن عبد الدائم الفقيو زلمد اليونيين»ذكر الذين ترمجوا للبعلي أنو تتلمذ على 
َهًن، وابن أيب اليسر

ُ
، وزلمد بن عبد اذلادي وابن (ٖ)، وابن مالك(ٕ)وحسن بن ادل

خاً . كما ذكر لنفسو شي(ٙ)ومجاعة من )أصحاب ابن طَبَػْرَزد( (٘)، والنَّووي(ٗ)خليل
. وسوؼ نتوقف (ٚ)خًا يف العربية ىو )حيٍن بن أيب منصور بن أيب الفتح احلراين(شي

                                        

 .ٕٚٓ/ٔبغية الوعاة  (ٔ) 
 .ٖٙٔ/ٗالوايف بالوفيات  (ٕ) 
 .ٕٚٓ/ٔبغية الوعاة  (ٖ) 
 .ٕٔ -ٕٓ/ٙشذرات الذىب  (ٗ) 
 .ٕٓٓ/ٖعصر سالطٌن ادلماليك  (٘) 
 /أ.ٖٙٔاريخ الربزايل ، الورقة ت (ٙ) 
 .ٙالفاخر يف شرح مجل عبد القاىر الورقة / (ٚ) 
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عند كل واحد منهم بشيٍء يسًن من التفصيل ُنسب العلم الذي اشتهر كل منهم 
 بو. 

 ففي علوم العربية:
ابن مالك: وىو مجاؿ الدين أبو عبد ا زلمد بن عبد ا بن مالك  -ٔ

وكاف البعلي من تالميذه الناهبٌن،  ى(.ٕٚٙادلتوىف ) الطائّي اجليايّن الدمشقيّ 
وأجازه ابن مالك. ورد يف صدر كتاب ابن مالك )اإلعالـ بتثليث الكالـ(: 

فو الشيخ اإلماـ العامل...  مجاؿ الدين أبو عبد ا بن مالك الطائي اجلياين، صنَّ »
احلنبلي( إجازًة  قدس ا روحو، رواية مالكو )زلمد بن أيب الفتح بن أيب الفضل

. وقاؿ (ٕ)«قرأ النحو على ابن مالك وبرع فيو والزمو»وقاؿ )السيوطي(:  .(ٔ)«عنو
، وكذلك قاؿ عنو (ٖ)«كاف من أصحاب الشيخ مجاؿ الدين بن مالك»الربزايل: 

 .(ٗ))الصفدي( 
ىو مجاؿ و  (٘)ى(ٜٚٙ -ٖٛ٘حيٍن بن أيب منصور بن أيب الفتح احلراين ) -ٕ

حيٍن بن أيب منصور بن أيب الفتح احلراين، نزيل دمشق. من الدين أبو زكريا 
مصنَّفاتو: )نوادر ادلذىب(، )انتهاز الفرص فيمن أفَت بالرخص...(. وقد ذكر 
البعلي أنو أخذ النحو عنو يف نسخة األصل من سلطوط )الفاخر( ، حيث ذكر 

                                        

 .ٖٓ/ٔشرح الكافية الشافية البن مالك، مقدمة اقق  (ٔ) 
 .ٕٚٓ/ٔبغية الوعاة  (ٕ) 
 /أ.ٖٙٔتاريخ الربزايل، الورقة  (ٖ) 
 .ٖٙٔ/ٗالوايف بالوفيات  (ٗ) 
 .ٙة / الفاخر يف شرح مجل عبد القاىر الورق (٘) 
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ر؛ ألف سلسلة تَناُقِل علم النحو منذ بدايتو حَت عصره. ويف ىذه السلسلة نظ
شيخو ىذا ال يكاد يُعرؼ بعلم النحو، وألنو مل َيْذُكر يف سلسلتو شيَخو األوؿ 
)ابن مالك( وىو الذي يكاد يذكره يف كل ورقة من كتابو، والذي أطبقت معظم  

 كتب الرتاجم على أنو تتلمذ عليو.
 وفي الفقـو:

احلنبلي اليونيين: وىو زلمد بن أيب احلسٌن أمحد بن عبد ا اليونيين  -ٖ
(. وىو من كبار فقهاء عصره وىو والد  ىٛ٘ٙاحلافظ، أبو عبد ا ادلتوىف سنة )

َحدِّث شرؼ الدين اليونيين
ُ
 .(ٔ)ادلؤرخ قطب الدين اليونيين، وادل

 : وفي الحديث
ابن عبد الدائم: وىو زين الدين أبو العباس أمحد بن عبد الدائم، مسند  -ٗ

بالشيخ موفق الدين بن قدامة ادلقدسي، ومسع ُنراف الشاـ وزلِّدثها احلنبلي. تفقو 
(، روى عنو النووي وابن احلاجب وابن  ىٛٙٙمن فخر الدين بن تيميَّة. تويف سنة )

 .(ٕ)تيميَّة
ابن عبد اذلادي: وىو أبو عبد ا زلمد بن عبد اذلادي بن قدامة  -٘

 .(ٖ)(  ىٛ٘ٙادلقدسي، إماـ وزُلَدِّث. استشهد على يد التتار سنة )
ابن أيب اليسر: وىو تقي الدين أبو زلمد إمساعيل بن إبراىيم بن أيب اليسر  -ٙ

                                        

 .ٜٗٔ/٘، وشذرات الذىب ٕٓ٘طبقات احلفاظ للذىيب / (ٔ) 
 .ٕٖ٘/٘شذرات الذىب  (ٕ) 
 .ٜٕ٘/٘شذرات الذىب  (ٖ) 
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 .(ٔ)(  ىٕٚٙالتنوخي الدمشقي مسند الشاـ، تويف سنة )
ابن خليل: ىو صليب الدين أبو إسحاؽ إبراىيم بن خليل الدمشقي  -ٚ

حدَّث  (. أخذ عن عبد الرمحن اخلرقي وحيٍن الثقفي. ىٛ٘ٙاألدمي، ادلتوىف سنة )
 .(ٕ)بدمشق وحلب

النػََّووّي: زليي الدين أبو زكريا حيٍن بن شرؼ احلزامي احلوراين الشافعي،  -ٛ
مسع من ابن أيب اليسر، وصنَّف )ادلنهاج(، وىو شرح لصحيح مسلم. و)التحقيق( 

 .(ٖ)(  ىٙٚٙو)األذكار( و)رياض الصاحلٌن( وغًنىا. تويف سنة )
  أقف على ترمجة لو.احلسن بن ادلهًن البغدادي: ومل -ٜ

أصحاب ابن طَبَػْرَزد: )ابن طربزد( ىو أبو حفص عمر بن أيب بكر زلمد  -ٓٔ
بن معمر.. ادلعروؼ بابن طربزد. زلدِّث بغدادي مشهور. سافر يف آخر عمره إىل 

. والبعلّي مل يسمع من ابن طربزد، (ٗ)(  ىٚٓٙالشاـ، وحدَّث بدمشق، تويف سنة )
 ن مسع منو. لكنو مسَع من أصحابو شلَّ 

 تالمذتـو: 
ثًا ومدرِّساً. ومن الطبيعي أف يتخرَّج بو عدٌد من  عمل البعلي إمامًا ومفتيًا وزلدِّ

أخذ الناس عنو ». وقاؿ الربزايل: (٘)«وخترَّج بو مجاعة»الدارسٌن. قاؿ الصفدي: 

                                        

 .ٖٖٛ/٘شذرات الذىب  (ٔ) 
 .ٕٜٕ/٘شذرات الذىب  (ٕ) 
 .ٖٔ٘طبقات احلفاظ / (ٖ) 
 .ٖ٘ٗ، ٕ٘ٗ/ٖوفيات األعياف  (ٗ) 
 .ٖٙٔ/ٗالوايف بالوفيات  (٘) 
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 .(ٕ)«انتفع بو مجاعٌة من الفضالء». وقاؿ الذىيب: (ٔ)«واشتغلوا عليو
كتب الرتاجم بذكر عدد كبًن من تالمذتو، لكنها أنصَفْتو بذكر مل ُتسعفنا  

ُأستاذيَِّتو لثالثة ىم من أبرز رجاؿ عصرىم: ابن قيم اجلوزية، والتَّقّي السُّبكّي 
 واحلافظ الذىيّب.

ابن قَػيِّم اجَلْوزيَّة: ىو مشس الدين أبو عبد ا زلمد بن أيب بكر بن أيوب  -ٔ
 بابن قَػيِّم اجلوزية. أخذ عن تقي الدين بن تيميَّة. درَّس الزرعي مث الدمشقي، الشهًن

َـّ باجلوزية. من مصنفاتو الكثًنة: زاد ادلعاد، أعالـ ادلوقِّعٌن، بدائع  بالصَّْدرية وأ
 .(ٗ)(  ىٔ٘ٚ، تويف سنة )(ٖ)«على ابن أيب الفتح أرَ قػَ »الفوائد. 

عبد الكايف بن علي التَّقّي السُّْبكي: ىو تقي الدين أبو احلسن علي بن  -ٕ
قرأ النحو على ابن أيب »السبكي الشافعي. مفسِّر لغوي ضلوي. توىل قضاء الشاـ، 

. من كتبو تفسًن القرآف وشرح ادلنهاج يف الفقو، تويف سنة (٘)«الفتح، وأيب حياف
 .(ٙ)( ىٙ٘ٚ)

احلافظ الذىيب: وىو مشس الدين أبو عبد ا زلمد بن أمحد بن عثماف -ٖ
احلديث عن عمر بن القواس وأمحد بن ىبة ا بن عساكر، ويوسف  الذىيب. أخذ

ثنا »بن أمحد الَغسويل وابن دقيق العيد. قاؿ عن البعلي: )شيخنا(، وقاؿ:  حدَّ
                                        

 /أ.ٖٙٔ الورقة تاريخ الربزايل (ٔ) 
 .ٕٔ/ٗذيل العرب للذىيب  (ٕ) 
 .ٓٓٗ/ٖالدرر الكامىن  (ٖ) 
 .ٛٙٔ/ٙشذرات الذىب  (ٗ) 
 .ٓٛٔ/ٙ. وشذرات الذىب ٕٚٓ/ٔبغية الوعاة  (٘) 
 .ٓٛٔ/ٙشذرات الذىب  (ٙ) 
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، شلَّا يدؿُّ على أنو أخذ عنو احلديث. من مصنفاتو الكثًنة: تاريخ (ٔ)«وَرَوى لنا
 .(ٕ)( ىٛٗٚاظ وغًنىا. تويف سنة )اإلسالـ الكبًن، سًن أعالـ النبالء، تذكرة احلف

 :( مؤلَّفاتـو4
معمور األوقات باالشتغاؿ واإلشغاؿ واجلمع »نُقل عن البعلّي أنو كاف 

. (٘)«وأنو صنَّف تصانيف»، (ٗ)«وأنَّو مدمٌن لالشتغاؿ»، (ٖ)«والتأليف والنسخ
وؿ فالرجل كاف معدودًا من العلماء ادلصنِّفٌن الذين أْوَدعوا علمهم ليس يف عق

تالمذهتم فحسب، بل ويف الكتب لتكوف الفائدة منها أْدَوـَ وأبقى. وتتوزع ىذه 
 ادلؤلفاُت على أنواع العلـو اليت ُعرؼ هبا.

 ففي الفقو: صنِّف شرحين ىما: -
ْقِنع(  -ٔ

ُ
ْقِنع: وىو كتاٌب يف شرِح كتاِب )ادل

ُ
يف الفقو  (ٙ)ادلطلع على أبواب ادل

(.  ىٕٓٙادلتويف ) (ٚ)أمحد بن زلمد بن قدامو ادلقدسياجلنبلي. ألَّفو عبد ا بن 
)وادلقنع( ىذا من كتب الفروع يف ادلذىب احلنبلي، ومن الكتب اليت حظيت بعناية 
الفقهاء تدريسًا وشرحاً. )وادلطلع على أبواب ادلفنع( ليس شرحًا مبسوطًا للكتاب  

                                        

 .ٔٓ٘ٔ/ٕ، وتذكرة احلفاظ ٕٔ/ٗذيل العرب للذىيب  (ٔ) 
 .ٖ٘ٔ/ٙشذرات الذىب  (ٕ) 
 /أ.ٖٙٔالورقة تاريخ الربازيل  (ٖ) 
 .ٕٚٓ/ٔبغية الوعاة  (ٗ) 
 .ٕٔ-ٕٓ/ٙشذرات الذىب  (٘) 
 .ٜٓٛٔ/ٕكشف الظنوف   (ٙ) 
( فقيو حنبلي،  ىٕٓٙ-ٔٗ٘ابن قدامة: ىو موفق الدين أبو زلمد عبد ا بن أمحد بن قدامة ادلقدس ) (ٚ) 

 .ٛٛ/٘حنبلي، من مصنفاتو: ادلغين، الربىاف، ادلقنع... شذرات الذىب 
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فيو، مثاًل:  كلو كما قد يُظن، بل ىو شرح أللفاظو، لغًة واصطالحاً. يقوؿ
ويف الشرع: ما كاف فعلو  س والسهم.وْ ، يف اللغة: التأثًُن، ومنو فرضُة القَ ضُ رْ فَ ال»

راجحًا على تركو، وقيل: ما يُعاَقب تاركو، وقيل: ما ُوعد على فعلو بالثواب وعلى 
 ـ(ٜ٘ٙٔ - ىٖ٘ٛٔوالكتاب مطبوع منذ سنة ) .(ٔ)«تركو بالعقاب

( كتاٌب يف الفقو احلنبلي، ألفو )ابن محداف : )الرعاية(ٕ)شرح الرِّعاية -ٕ
. ومازاؿ ىذا (ٗ)(. ويقاؿ إف البعلي مل يتم الشرح ىٜ٘ٙادلتوىف سنة ) (ٖ) احلرَّاين(

 الشرح سلطوطاً.
ويف احلديث: نعرؼ لو فيو كتابًا واحدًا ىو )أربعوف بابًا يف الطب من  -

شلن ترجم لو، لكن عثر األحاديث الصحاح واحلساف(. مل يذكْر ىذا الكتاب أيٌّ 
/ خاص ٘ٗٔعلى سلطوطة لو يف مكتبة )عارؼ حكمة( بادلدينة ادلنورة برقم )

. ومن أبوابو مثاًل: باُب إباحة (٘)/ عاـ(، وقد طُبع ىذا الكتاب وُنشرٓٛو
التداوي، باب التداوي بالقسط، باب يف ترؾ إكراه ادلريض على الطعاـ 

الكتاب إال االختيار وضبُط ادلنت والسند،  والشراب... إخل. وليس للبعلي يف ىذا

                                        

 .ٛٔ-ٚٔأبواب ادلقنع  ادلطلع على (ٔ) 
 .ٙٔ/ٔٔمعجم ادلؤلفٌن  (ٕ) 
(. من مصنفاتو،  ىٜ٘ٙابن محداف: ىو الشيخ صلم الدين أمحد بن محداف احلراين، ادلتوىف سنة ) (ٖ) 

)الرعاية( يف فروع احلنابلة. وكتاب الوايف. توىل قضاء القاىرة، روى عنو ادلِزِّي والربزايل: شذرات الذىب 
٘/ٕٗٛ. 

 .ٖٔف باباً يف الطب من األحاديث الصحاح واحلساف. مقدمة اقق/ أربعو  (ٗ) 
طبع الكتاب بعناية األستاذين أمحد البزرة وعلي رضا عبد ا. ونشره ادلكتب اإلسالمي بدمشق  (٘) 

ٔٗٓ٘ /ٜٔٛ٘. 
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 دوف أي شرح أو تعليق.
 :وفي اللغة: لو ثالثة كتب ىي -
إكماؿ اإلعالـ بتثليث الكالـ: مثة كتب البن مالك يف ادلثلثات، منها  -ٔ

. ويقع كتاب ابن مالك يف ضلٍو مخسٌن ورقة، ويسميو (ٔ))اإلعالـ بتثليث الكالـ(
 .(ٕ)تثليث الكالـ عازياً إيَّاه البن مالك(بعضهم )إكماؿ اإلعالـ ب

وما نرجحو أف )إكماؿ اإلعالـ بتثليث الكالـ( ىو للبعلّي الدمشقي وذلك 
 ألمور: 

إف عبارة )إكماؿ( تدؿ على أف مثة مؤلَّفًا مل يتم، وأف مؤلِّفًا آخر قد أمتَّو  -أ
 وأكملو. ولو أمتَّو صاحُبو دلا مسَّاه )إكمااًل(.

( بيتًا من الرجز،  ٕٗ٘ٔثلث الكالـ منظومٌة تعليميَّة تقع يف )اإلعالـ ّن -ب
ْستوِىب مغفرَة ذنبوقاؿ الفقًن إىل رمحة ربِّو... »أوذلا: 

ُ
وتقع ىذه ادلنظومة يف «. ادل

( ٕ٘٘ٚ، ونقل بعُضهم أهنا تتألف من )(ٖ)( سطراً ٜٔ( ورقة مسطرهتا )ٖٚ)
ُؿ اإلعالـ بتثليث الكالـ( فهو . والنظُم من أسلوب ابن مالك. أما إكما(ٗ)بيتاً 

. والنثر ىو أسلوب (٘)( سطراً ٜٔ( ورقة مسطرهتا )ٕٛٓنصٌّ نثرّي يقع يف )
 البعلّي.

                                        

 .ٕٚٔسلطوطات ادلكتبة الظاىرية. علـو اللغة / (ٔ) 
 .ٗٗٔ/ٔكشف الظنوف   (ٕ) 
 .ٖٚٔعلـو اللغة/ –ية سلطوطات الظاىر  (ٖ) 
 .ٕٙتسهيل الفوائد البن مالك /مقدِّمة اقق/  (ٗ) 
 .ٕٛادلصدر السابق/  (٘) 
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احلمد  الذي فضل »مقدمة )إكماؿ اإلعالـ بتثليث الكالـ( ىي:  - ج
استخدمها  -تقريباً –وىذه العبارة ذاهتا « اإلنساف على كثًن شلَّن خلق تفضيال...

ْطلع والفاِخر، ويبعد جدًا أف تتوافق ىذه العبارة عرضاً  البعلي يف
ُ
مقدميَتْ كتابَػْيو: ادل
 .(ٔ)يف ادلقدمات الثالث دلؤلَفٌْن 

وكتاُب اإلعالـ البن مالك أرجوزًة يف ادلثلثات... »قاؿ )بروكلماف(:  -د
بتثليث الكالـ )ّنثلث الكالـ(، الذي ألَّفو للملك الناصر، وعليها )إكماٌؿ( أليب 

 «.(ٕ) (ٔ، ٘٘، ٗٙالظاىرية )–عبد ا بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعلبكي 
جاء يف مقدمة كتاب )التَّبيٌن عن مذاىب النَّحويٌن البصريٌن والكوفيٌن(:  - ى

ادلستوىف( يف كتابو )النظاـ يف شرح  وشرُح العكربي ]لديواف ادلتنيب[ نقل عنو )ابنُ »
 .(ٖ)ث( لوأيب الفتح البعلي يف )ادلثلَّ  ديواف ادلتنيب وأيب متاـ(، وابنُ 

ولعل ىذه األدلة تسوِّغ ما رجَّْحناه من عزو ىذا الكتاب للبعلي الدمشقي. 
 .(ٗ)وا أعلم

وبعد احلمد  ذي القدرة... ». أوَّلو: (٘) كتاب )ادلثلث ذو ادلعىن الواحد(  -ٕ
ح بن أيب الفضل وبعد فإف الشيخ مشس الدين أبا عبد ا زلمد بن الشيخ أيب الفت

احلنبلي، تتبَّع كتاب شيخنا مجاؿ الدين أيب عبد ا بن مالك ادلرسـو بكتاب 

                                        

 .ٕٛنقل زلقق تسهيل الفوائد بعض مقدمة )إكماؿ اإلعالـ( مشيداً هبا. ينظر مقدمة اقق / (ٔ) 
 .ٜٕ٘/٘تاريخ األدب العريب لربوكلماف  (ٕ) 
 .ٜٗمقدمة اقق /–للعكربي التبيٌن عن مذاىب النحويٌن  (ٖ) 
ُت القوؿ قليالً يف عرض ىذا الكتاب ألف مثة من نسبو البن مالك. (ٗ)  ْْ  بََسِط
 .ٕٖٙ/ٙاألعالـ  (٘) 
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)اإلعالـ بتثليث الكالـ(، َفَجمع منو مجيع ما ثُػلِّث ومعناه واحد، وجعَلو يف جزء، 
مث استدرؾ أشياء أخرى يف كتب غًنه يف جزء آخر، فأحببُت أف أمجع بينهما، وقد 

 «.(ٔ)تيب الذي رتبو على حروؼ ادلعجممجعتهما على الرت 
قد يتبادر إىل الذىن أف ىذا الكتاب ىو كتاب )إكماؿ اإلعالـ بتثليث 
الكالـ(. لكن ادلرجحَّ أف ىذا الكتاب ىو كتاٌب آخر، سلتاٌر من كتاب )اإلعالـ 
بتثليث الكالـ(؛ ذلك أف ما ثلِّث قد يكوف ّنعىن واحد، ضلو )ِذروة( بتثليث 

  يكوف، ضلو )ِقمَّو( بتثليث القاؼ.الذاؿ، وقد ال
مث إف ىذا الكتاب صغًُن احلجم، فهو أشبو برسالٍة من إحدى عشرة ورقًة، 

 .(ٕ)/أ منؤٖ/أ إىل الورقة ٕٓوىي جزء من رلموع، يقع يف الورقة 
الغرائب والفرائد فيما على فَػَعل وأفَعل من الزوائد. مل يرد ذِْكر ىذا الكتاب  -ٖ

وأما ادلوافقة يف »جم للبعلي، لكنو ذكره ىو يف )الفاخر(، قاؿ: عند أيٍّ شلن تر 
فيو[ فكثًنٌة، كَسدؿ الشيء وأْسَد لو، وَمَسك الشيَء ادلعىن ]بٌن الثالثي وادلزيد 

وأمسكو... ولشيخنا ابن مالك يف ذلك كتاٌب نفيس مشهور، ويل عليو كتاب 
لفرائد فيما على فَػَعل وأَفْػَعل من أحلقُت فيو ضلو مخس مئة موضٍع، مسَّْيُتو: الغرائب وا

 .(ٖ)«الزوائد
وشلَّا جيدر ذكرُه ىنا أنو قد سار فيو على ىدي من كتاٍب لشيخو ابن مالك،  

بسم ا »كما ذكر، وىو كتاب )ثالثيات األفعاؿ(. وأوؿ كتاب ابن مالك: 

                                        

 .ٖٚٔ/ٔنوادر ادلخطوطات العربية يف مكتبات تركيا  (ٔ) 
 ادلصدر السابق. (ٕ) 
 .ٕٕٔالفاخر يف شرح مجل عبد القاىر  الورقة / (ٖ) 
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ذكر اللَّهم إين أسألك التوفيق. قاؿ شيخنا وسيدنا.. ىذا كتاٌب أالرمحن الرحيم. 
فيو إف شاء ا تعاىل ما تيسَّر من ثالثيات األفعاؿ ادلقوؿ فيها )فَػَعل أو أفْػَعَل( 

وقد رتب كتاَب ابن مالك تلميُذه  «.(ٔ)ّنعىن واحد، مرتَّبًا على حروؼ ادلعجم
. أما  (ٕ)( ورقةٜٕ)زلمد بن زلمد بن جعواف األنصاري(. ويقع ىذا الكتاب يف )

 إال امسو حَت اآلف.كتاب البعلّي فال نعرؼ منو 
وقد َنسب إىل البعلّي صاحُب )معجم ادلؤلفٌن( كتابًا لغويًّا آخر ىو )شرح 

. والذي نراه أفَّ ىذه النسبة َغَلٌط من ادلؤلف رمحو (ٖ) ادلقدمة اجَلَزريَّة يف التجويد(
 .(ٗ) ( ىٖٖٛا، فقد تويف مؤلِّف ادلقدمة اجلزرية )زلمد بن زلمد اجلزري( سنة )

ٌن تويف البعلي قبلو بأكثر من قرف. ولعل تصحيفًا وقع فأبدؿ باجلزولية يف ح
 اجلزريَة.
 وفي النحو: لو ثالثة كتب، ىي: -
، (٘)الفاخر يف شرح مجل عبد القاىر: )اجلمل يف النحو( مقدمة ضلوية -ٔ

 ويقاؿ ذلا )اجلمل اجلرجانية( متييزاً ذلا من مجل الزجَّاجي. وشاع امسها بٌن ادلتعلمٌن
)اجلرجانيَّة( اختصاراً. وتقع يف ضلو عشرين ورقة، ألفها الشيخ عبد القاىر بن عبد 

النحوي البالغي اللغوي األديب، وادلعدود يف كبار  .(ٙ)ى(ٔٚٗالرمحن اجلرجاين )
                                        

 .ٜٕمقدمة اقق / –ئد تسهيل الفوا (ٔ) 
 .ٜٙٗعلـو اللغة /–سلطوطات الظاىرية (ٕ) 
 .ٙٔٔ/ٔٔمعجم ادلؤلفٌن  (ٖ) 
 .ٜٜٚٔ/ٕكشف الظنوف   (ٗ) 
 .ٕٓٙ/ٔكشف الظنوف   (٘) 
 .ٕ٘ٓٓ/٘بروكلماف  (ٙ) 
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أئمة العربية. ومن مصنَّفاتو الذائعة: دالئل اإلعجاز، أسرار البالغة، ادلغين يف شرح 
 يف النحو، وغًنىا كثًن... اإليضاح، العوامل ادلئة

بىن اجلرجاين مقدمتو النحوية )اجلمل يف النحو( على نظرية العوامل، وىو منط 
من التأليف النحوي خيالف فيو َغًنَُه يف ترتيب ادلباحث النحوية. وقد حظي كتابو 
)اجلمل يف النحو( كمعظم كتبو بالقبوؿ والذيوع فتتالت عليو الشروح اليت بلغت 

 وكانت مادة تعليمية حَت القرف اذلجري العاشر. (ٔ)رحاً أحد عشر ش
أما )الفاخر يف شرح مجل عبد القاىر(، فهو شرح موسَّع لكتاب اجلمل وقد 

 تضمَّن الفصوؿ اآلتية:
الفصل األوؿ: يف ادلقدمات. الفصل الثاين: يف العوامل من األفعاؿ. الفصل 

العوامل من األمساء، والفصل  الثالث: يف العوامل من احلروؼ. الفصل الرابع: يف
 اخلامس: يف أشياء منفردة استدركها البعلي على ما يف اجلمل استكمااًل للفائدة.

وديتاز ىذا الشرح بادلوسوعية وحسن الرتتيب والغىن بالشواىد والنقوؿ ويؤخذ 
عليو اإلطالة وحشد الشواىد وتزامحها. والتمرينات االفرتاضية يقع الكتاب يف أكثر 

ف صفحة وقد أصدره  اجمللس األعلى للفنوف واآلداب يف الكويت عاـ من أل
 بتحقيقنا. ٖٕٓٓ
شرح ألفية ابن مالك: من الطبيعي أف يصنِّف البعلي ىذا الشرح دلنت  -ٕ

ُعد أف يشرح )مجل( اجلرجاين، ويَػْغفل عن شرح ألفية ابن مالك. ال  أستاذه. إذ يَػبػْ
ن نفهم من عبارة السيوطي أنو كاف نعرؼ شيئًا عن سلطوطات ىذا الكتاب. ولك

                                        

 .ٖٓٙ/ٔكشف الظنوف   (ٔ) 
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 .(ٔ)«وصنَّف شرحاً كبًنا على األلفية»شرحاً مبسوطاً. قاؿ: 
: )ادلقدمة اجلزولية( كتاٌب يف النحو لعيسى بن (ٕ)شرح ادلقدمة اجلزولية -ٖ

وىي غايٌة يف اإلجياز مع االشتماؿ على »(.   ىٚٓٙعبد العزيز اجلزويل ادلتوىف سنة )
وأكثر النحاة يعرتفوف بقصور أفهامهم عن إدراؾ ُمراد .. شيء كثًن من النحو

وقد ُشرح ىذا  «.(ٖ)مؤلِّفها، فإهنا إشاراٌت ورموز.. وقاؿ بعضهم: إمنا ىي منطق
ادلنت الغامُض ضلو أحد عشر شرحاً، عددىا صاحب )كشف الظنوف(، لكنو مل 

مصنفات يذكر البعلي من شراحها. إال أفَّ صاحب )ىدية العارفٌن( ذكرىا من 
البعلي. وال نستبعد شرح البعلي للجزولية، ذلك أنو قد ترسم خطا شيخو ابن 

 .(ٗ)مالك الذي كاف شرح اجلزوليَّة قبلو
ىذه ادلؤلفات يف الفقو واحلديث واللغة والنحو، محَلْت مؤلِّفي الرتاجم على 

، فوصفوه بأنو   .(٘)«فقيٌو زلدِّث، لغوّي ضلوي»سلكو يف عداد رجاؿ ىذه العلـو
لكن الذي نراه أنو ضلويٌّ لغويٌّ قبل أيِّ صفة أخرى كما قدَّمنا. فشرُحو لكتايَبْ 
)ادلقنع( و)الرعاية(، يف الفقو، يدؿُّ على أنو مشارٌؾ يف الفقو وليس بفقيو، فإف 

أمَّا »شرحو )للمقنع( انصبَّ على مصطلحاتو وغريب ألفاظو. يقوؿ يف مقدمتو: 
وأكاد أقوؿ «. (ٙ)شرح ألفاظ كتاب )ادلقنع( يف الفقو بعد فهذا سلتَصٌر يشتمل على

                                        

 .ٕٚٓ/ٔبغية الوعاة  (ٔ) 
 .ٖٗٔ/ٕىدية العارفٌن  (ٕ) 
 .ٓٓٛ/ٕكشف الظنوف   (ٖ) 
 ادلصدر السابق. (ٗ) 
 .ٕٔ-ٕٓ/ٙشذرات الذىب  (٘) 
 .ٔادلطلع على أبواب ادلقنع / (ٙ) 
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إف الشرح اللغوي يطغى فيو على الشرح ادلصطلحي الفقهي، ويف مواضع كثًنة 
حيسُّ القارئ أنو أماـ ُنث لغوّي أكثر منو فقهيَّاً. يقوؿ مثاًل يف شرح )اجلبلة(: 

تَّقوا ا الذي خلقكم وا﴿اجلِِبلَّة: اخللقة: عن اجلوىري وغًنه. ومنو قولو تعاىل: »
، وقُرِئ ضم اجليم والباء، ومها لغتاف، نقلهما )أبو البقاء(، (ٔ)واجلِِبلَّة اأَلوَّلٌن﴾

َلة   َلة كِكْسرَة، وَجبػْ َلة كُغْرفة، وِجبػْ وحكى )ابن سيدة( فيها ثالَث لغاٍت أخر: ُجبػْ
ضلوّي، يقوؿ: . بل وضلسُّ أحياناً أننا حياؿ ُنث (ٕ)«كَشْربَة، فصارفيها مخس لغات

ال حوَؿ وال قوََّة إالَّ با، يف إعراهبا مخسُة أوجو: بناء األوؿ على الفتح ورفعو »
بالتنوين، فمع بناء األوؿ على الفتح جيوز رفُع الثاين ونصُبو ُمنَػوَّنًا وبناؤه، ومع رفع 

 .(ٖ)«األوؿ جيوز رفُع الثاين وبناؤه، ودُينع نصُبو، ألنو ال وجو لو
يف احلديث وىو: )أربعوف بابًا يف الطب من األحاديث الصحاح  أما كتابو

واحلساف(، فهو اختيارات موفَّقٌة ألحاديث نبوية نوعيَّة ليس فيها شرٌح وال 
استنباط. ولعل ما دفع مصنِّفي الرتاجم على نظمة يف رجاؿ احلديث مشاركُتو يف 

 .(ٗ)«لطبقات الكربىأسَنْدنا حديثو يف ا»الرواية والتحديث، يقوؿ )السيوطي(: 
وغالب ما  »يؤيد ما ذىبنا إليو من أنَّو ضلويَّ لغوي ما قالو ادلؤرخ )الربزايل(: 

وبَػرَع يف »، وما قالو عنو )ابن حجر العسقالين(: (٘)«كاف يُػْقَصد يف أمر العربيَّة

                                        

 .ٗٛٔسورة الشعراء / (ٔ) 
 .ٔٗادلطلع على أبواب ادلقنع / (ٕ) 
 .ٕ٘ادلصدر السابق / (ٖ) 
 .ٕٚٓ/ٔبغية الوعاة  (ٗ) 
 /أ.ٖٙٔتاريخ الربازيل /الورقة  (٘) 
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، ومثل ىذا القوؿ صلده عند السيوطي وابن العماد احلنبلي. وقد حلظ (ٔ)«العربية
ذلك فأكَّدوا على شروحو النحوية ادلوسَّعة وعلى عالقتو بابن مالك.  معاصروه

نضيف إىل ما ذكرنا أف رجل الفقو احلنبلي يف عصره كاف )ابن تيميَّة(، ورجل 
احلديث كاف )النػََّووي(، ومل يكن من ادليسور أف يربز عاملٌ آخر بالفقو واحلديث إىل 

البد –امع دمشق، مع وجود فقهاء كبار جوارمها. لكنَّ إمامتو ّنحراب احلنابلة َن
 من أف يُفهم منها طوُؿ باعو يف ىذا العلم، وإف مل يكن فقيو مذىبو عصرئذ.

 معاصروه من النحويِّين وأثره في مصنفات غيره: (5
عاش البعلي يف عصر، يُعدُّ من العصور الزاىية لعلم النحو، وقد شاركو يف ذلك 

(، ابن  ىٕٚٙادلتقدمة. ومن أبرزىم: ابن مالك )العصر نفٌر من العلماء ذوي ادلكانة 
(، ابن النحاس احلليب ادلصري     ىٙٛٙ(، رضي الدين االسرتاباذي ) ىٙٛٙالناظم )

(، ابن أـ  ى٘ٗٚ(، أبو حياف األندلسي ) ى٘ٔٚ(، ركن الدين االسرتاباذي ) ىٜٛٙ)
 (. ىٜٗٚقاسم ادلرادي )

كتب من جاء بعده. وإذا كاف من أثٌر يف   –كغًنه من النحاة   –وكاف للبعلّي 
الصعب التنقًن يف كل ما ُصنَِّف منذ بداية القرف اذلجري الثامن دلعرفة ُكلِّ ما ُأخذ 
عنو، فإف من ادلمكن تتبُّع أمهات كتب النحو الالحقة للوقوؼ على مواضع ُصرّح 

. فقد نقل )العييّن( شرحو لشاىد شعري ىو: )فنداًل ز  ريُق فيها باألخذ عن البعليِّ
النقل واالختطاؼ، وىو ادلراد  وقاؿ البعلي: الندؿ:»ادلاَؿ ندَؿ الثعالب(، قاؿ: 

 .(ٕ)«ىنا

                                        

 .ٓٗٔ/ٗالدرر الكامنة  (ٔ) 
 .ٚٗ/ٖالعيين  (ٕ) 
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 كما نقل عنو العيين أيضاً نسبة البيت:
 وسلتبٌط شلا ُتِطيح الطَّوائحُ 

 
 لُِيْبَك يزيٌد ضارٌع خلصومةٍ  

 .(ٔ)بأنو للحارث بن هنيك النهشلي 
 داء إعراَب البيت:ونَقل عنو أيضاً يف باب شواىد االبت

 أبوه وال كانت كليب تصاىره
 

 إىل ملك ما أمُّو من زلاربٍ  
وقاؿ البعلي: )أبوه( مبتدأ، و )أمو( مبتدأ ثاٍف، و )من زلارٍب( »قاؿ العيين:  

 «.خربه، وادلبتدأ الثاين مع خربه خرب ادلبتدأ األوؿ
قل، يف اتصاؿ ونقل )البغدادي( صاحب خزانة األدب عنو، ناسبًا إليو ما مل ي

 الالـ ِنرب )لكنَّ( يف قوؿ الشاعر:
ونقل العيين عن البعلي بأف البصريٌن أجابوا »)ولكنَّين من حبِّها لعميُد(. قاؿ: 

ها لعميُد( فُحذفت اذلمزة واتصلت )لكن( بػ بِّ عنو بأنو أصلو: )ولكن أنا من حُ 
ىذا فاسد فإنو انتهى، أقوؿ:  .(ٕ))نا(، وأدغمت النوف يف النوف فصار كما ترى

 (ٖ) «يكوف حينئذ من قبيل )أـ احلليس لعجوٌز شهربة(.
لكنَّ ما نقلو )البغدادي( وفسَّده، مل يقلو البعلي، فالتأويل الذي نقلو البعلي 
ىو: )ولكن إنين من حبها لعميُد(، وليس: )ولكن أنا من حبها لعميُد(. مث إف ىذا 

؛ قاؿ أبو البقاء العكربي يف )التبيٌن(: التأويل الذي نقلو البعلي ىو تأويل البصريٌن
 «أما البيت ففيو جواباف: أحدمها أنو ليس شلا ضلن فيو، وإمنا أصلو: ولكن إنين..»

                                        

 .ٗ٘ٗ/ٕالعيين  (ٔ) 
 .ٕٛٗ/ٕالعيين  (ٕ) 
 .ٖٗٗ/ٗخزانة األدب (ٖ) 



 

- ٕ٘ - 

(ٔ). 
ونقل )السيوطي( يف شرح شواىد ادلغين عن البعلي إعراب بيت الفرزدؽ 

 .(ٕ) السابق: )إىل ملك ما أمو من زلارب... البيت(
ًا عن البعليِّ )األنطاكيُّ( صاحب كتاب )غنية كما نقل ىذا اإلعراب أيض
 .(ٖ) األريب عن شروح مغين اللبيب(

أما عن تالميذه فلم نظفر إالَّ بنقل واحد أخذه )ابن قيم اجلوزية( عنو يف مجع 
 أنشدنا البعلي البن مالك قولو يف مجع )شيخ(:»)شيخ(. قاؿ: 

 (ٗ)«ِشَيخٌة شيخٌة شيخاء شيخافُ 
 

 اٌخ ومشيخةٍ ِشيٌخ شيوٌخ وأشي 
وبعد فقد كاف البعلي واحداً من كبار َحَفظَِة النحو ونَػَقلِتو، ومدرِّسيو األكفياء،  

 يف عصٍر كانت فيو ىذه الصفات ضرباً من اجلهاد احلضاري.

                                        

 (.ٕ٘. وينظر: اإلنصاؼ، ادلسألة )ٖٖ٘التبيٌن عن خالفات النحويٌن البصريٌن والكوفيٌن / (ٔ) 
 .ٖٚ٘شرح شواىد ادلغين / (ٕ) 
 بو عمشة(.)رسالة ماجستًن للباحث زلمد نبيل أ ٖٓٚغنية األريب عن شروح مغين اللبيب/ (ٖ) 
 .ٜٖٔسلتصر الصواعق ادلرسلة البن القيم / (ٗ) 


