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امللخص

اعتمــد النحــاة املصطلحــات الثالثــة االســم والفعــل واحلــرف يف تقســيم الــكالم ،وف ًقــا لتقســيم ســيبويه ،وظلــت الكلــات القليلــة
مصطلحــا راب ًعــا حتــى جــاء ابــن
اخلارجــة عــن إطــار هــذه املصطلحــات الثالثــة حمــل جــدل بــن النحــاة ،ومل يعــرف الــدرس النحــوي
ً
صابــر وزاد قســا رابعــا ســاه «اخلالفــة» .وتناقلــت كتــب النحــو قــول ابــن صابــر مــن بعــده ،واشــتهر قولــه بــن الدارســن املحدثــن،
وظهــر اســتخدام مصطلــح «اخلالفــة» يف تقســيم الكلــم.
ورغــم اشــتهار قــول ابــن صابــر وأمهيتــه ،فــإن كتــب تراجــم النحــاة والدراســات النحويــة احلديثــة مل تقــدم ترمجــة وافيــة تعــرف
بابــن صابــر ،ومــن ثــم بــات األمــر يف حاجــة جلمــع مــا تفــرق يف تراثنــا العــريب حــول ترمجــة ابــن صابــر ،يف دراســة حتليليــة؛ تعــرف
بــه وبحياتــه وآرائــه وعــره ،فجــاءت هــذه الدراســة يف مبحثــن :املبحــث األول «التعريــف بابــن صابــر» ،ويتضمــن اســمه ،وكنيتــه
ولقبــه ،ومولــده ،ونســبته ،وعملــه ،ومذهبــه ،ورحالتــه ،وطلبــه للعلــم ،وشــيوخه ،وأقرانــه ،وتالميــذه ،وحمنتــه ،ومرضــه ووفاتــه.
واملبحــث الثــاين« :آراؤه النحويــة ومؤلفاتــه وشــعره».
ومــن أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث أن ترمجــة ابــن صابــر املتداولــة يف مطبوعــات كتــب الــراث تعرضــت لكثــر مــن
التصحيــف والتحريــف ،وأن ابــن صابــر ولــد يف مالقــة باألندلــس ســنة (625هـــ1227/م) ،وتــويف بمــر ســنة (662هـــ1263/م)،
ومــن شــيوخهُ :حيــد النحــوي ،وأبــو حممد بــن عطيــة تلميــذ الســهييل ،وابــن الصابــوين ،وابــن رساقــة األنصــاري الشــاطبي ،والرشيــف
عــز الديــن احلســيني ،وغريهــم .ومــن أقرانــه :أبــو جعفر بــن الزبــر شــيخ أيب حيــان األندلــي .وأن ابــن صابــر تبــع مذهــب الكوفيــن
يف آرائــه النحويــة املنقولــة عنــه ،وأن قولــه بـــ «اخلالفــة» كان نقلــة نوعيــة يف اجتــاه دفــع اإلشــكال الواقــع حــول املفهــوم واملصطلــح يف
مســألة تقســيم الــكالم.

الكلامت املفتاحية :إمجاع النحاة ،تقسيم الكالم ،القسم الرابع ،املصطلح النحوي.

املقدمة
قســم ســيبويه الكلــم إىل ثالثــة أقســام :اســم،
وفعــل ،وحــرف جــاء ملعنــى ليــس باســم وال فعــل.
وقــد اعتمــد النحــاة مــن بعــد ســيبويه هــذا التقســيم،
وذهــب الزجاجــي إىل أن هــذا التقســيم هيتــدى إليــه
«ببدهيــة العقــل بغــر برهــان وال دليــل» وأن املدعــي
أن للــكالم قسـ ًـا راب ًعــا «لــن جيــد إليــه ســبيالً» ،وجعــل
املــرد هــذا التقســيم عا ًّمــا يف كل اللغــات ال خيلــو أي
كالم منــه «عرب ًّيــا كان أو أعجم ًّيــا»( .)1بــل ّ
إن ابــن
فــارس نقــل إمجــاع النحــاة عــى هــذه القســمة(.)2
غــر أن بعــض كتــب النحــو روت عــن ابــن صابــر
أنــه زاد قســا رابعــا ســاه «اخلالفــة»( .)3وتناقلــت كتــب
النحــو قــول ابــن صابــر مــن بعــده ،واشــتهر قولــه بــن
الدارســن املحدثــن ،حتــى وســع الدكتور متام حســان
( )1مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة ،إبراهيــم أنيــس والــدرس
اللغــوي .9-7 ،وانظــر :ســيبويه ،الكتــاب  .12/1والزجاجــي،
اإليضــاح فــي علــل النحــو ،ص  43ومــا بعدهــا .والمبــرد،
المقتضــب .3/1
( )2ابن فارس ،الصاحبي ،ص .48
( )3ابــن عقيــل ،شــرح ابــن عقيــل  .27/1واألشــموني ،شــرح
األشــموني علــى ألفيــة ابــن مالــك  .272/1والصبــان ،حاشــية
الصبــان  .23 ،2/1والخضــري ،حاشــية الخضــري .17/1

مــن دائــرة مصطلــح «اخلالفــة» فجعلهــا شــاملة ألربعــة
خوالــف« :خالفــة اإلخالــة» وهــي عنــده اســم الفعــل،
و«خالفــة الصــوت» أي أســاء األصــوات ،و«خالفــة
التعجــب» أي الصيغتــان القياســيتان للتعجــب،
و«خالفــة املــدح والــذم»(.)4
وهبــذا اشــتهر اســتخدام مصطلــح «اخلالفــة» يف
تقســيم الكلــم ،وكُتــب لقــول ابــن صابــر مــن الذيــوع
واالنتشــار مــا مل يكتــب البــن صابــر نفســه ،ورغــم
اشــتهار قــول ابــن صابــر وأمهيتــه ،فــإن كتــب تراجــم
النحــاة مل تقــدم ترمجــة وافيــة تعــرف بــه ،وكان جــل مــا
جــاء فيهــا هــو مــا ذكــره الســيوطي – رمحــه اهلل – يف
«بغيــة الوعــاة» مــن أنــه« :أمحد بــن صابــر أبــو جعفــر
النحــوي الذاهــب إىل أن للكلمــة قسـ ًـا راب ًعــا ،وســاه
( )4انظــر :حســان ،اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا ص  113 ،89ومــا
بعدهــا ،و  .122-121وانظــر :جمــال الديــن ،رأي فــي تقســيم
الكلمــة .والســاقي ،أقســام الــكالم العربــي مــن حيــث الشــكل
والوظيفــة ،ص  250ومــا بعدهــا .والصبــان ،حاشــية الصبــان
عرضــا لجهــود المحدثيــن فــي تقســيم الــكالم
 .129/3وانظــر ً
(إبراهيــم أنيــس ومهــدي المخزومــي وإبراهيــم الســامرائي
وتمــام حســان) فــي :الســاقي ،أقســام الــكالم العربــي مــن حيــث
الشــكل والوظيفــة ،ص ص .173-106
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اخلالفــة ،قــرأ عليــه أبــو جعفر بــن الزبــر»(.)1
وعــى املنــوال نفســه ســارت بعــض الدراســات
احلديثــة التــي عرضــت للتعريــف بابــن صابــر ،ومل
تــزد عــا جــاء يف «بغيــة الوعــاة» شــي ًئا يقــرب معرفــة
ابــن صابــر للدارســن ،ومــن هــذه الدراســات :كتــاب
«املصطلــح النحــوي نشــأته وتطــوره حتــى أواخــر
القــرن الثالــث اهلجــري» للدكتــور عــوض القــوزي
(ســنة 1981م) ،وكتــاب «اســم الفعــل يف كالم العــرب
والقــرآن الكريــم» للدكتــور الســيد عبد املقصــود
(ســنة 1986م) ،وبحــث «رأي يف تقســيم الكلمــة»
للدكتــور مصطفــى مجــال الديــن (ســنة 1407هـــ)،
وبحــث «خالفــة الفعــل (عــى) دراســة تركيبيــة داللية»
للدكتــور حممــد عبد الوهــاب (ســنة 2011م) ،وبحــث
«اســم الفعــل إشــكال املفهــوم واملصطلــح» للدكتــور
عامــر بلحــاف (ســنة 2013م).
وهنــاك دراســات حديثــة أخــرى زادت عــا جــاء
عنــد الســيوطي ،ومــن هــذه الدراســات :دراســة
«أســاء األفعــال يف اللغــة والنحــو» للدكتــور أمحــد
عويــش (ســنة 1982م) التــي عرضــت ملــا جــاء يف
ترمجــة ابــن صابــر ،عنــد الصفــدي يف كتابــه «الــوايف
بالوفيــات» ،ومــا جــاء عنــد ابــن حجــر يف كتابــه «الدرر
الكامنــة» ،فأثــرت بذلــك الدراســات النحويــة ،فيــا
يتعلــق بالتعريــف بابــن صابــر.
وجــاءت دراســة «جامــع العلــوم الباقــويل نظــرة
يف تراثــه وحتقيــق لبعــض القضايــا» للدكتــور حممــد
عبد املجيــد الطويــل (ســنة 1998م) ،فعرضــت ملــا
جــاء يف دراســة «أســاء األفعــال يف اللغــة والنحــو»
للدكتــور عويــش ،ويف دراســة حممــد عبــداهلل جــر
التــي وقفــت عــى ترمجــة البــن صابــر عنــد املقــري
وابــن تغــري بــردي( .)2وعرضــت دراســة الدكتــور
الطويــل –يف جهــد مشــكور -لــكل مظــان الــراث
ـت أن تظفــر فيهــا بــيء ،وتوصلــت إىل أن يف
التــي أ َّم َلـ ْ
املصــادر صم ًتــا تا ًّمــا عــن الرجــل ،وأكــدت أن الرتمجــة
يف املصــادر كلهــا «تــكاد تكــون واحــدة»( ،)3وأن مــا
جــاء عنــد املقــري وابــن تغــري بــردي هــو نقــل عــن
الصفــدي(.)4
وقــد كان ذلــك باع ًثــا الســتقراء مــا جــاء يف كتــاب
( )1السيوطي ،بغية الوعاة .311 ،235/1
( )2رسالة ماجستير صدرت في اإلسكندرية سنة 1980م.
( )3الطويــل ،جامــع العلــوم الباقولــي نظــرة فــي تراثــه وتحقيــق
لبعــض القضايــا ،ص .200-198
( )4الطويــل ،جامــع العلــوم الباقولــي نظــرة فــي تراثــه وتحقيــق
لبعــض القضايــا ،ص  198ومــا بعدهــا.
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«الــوايف بالوفيــات» للصفــدي ،لعــل التنقيــب يف هــذا
الكتــاب يضيــف للبحــث جديــدً ا.
ـت عنــده هــذه الدراســة هــو ما
وكان أول نــص وقفـ ْ
جــاء يف ترمجــة أخــرى عــن احلافــظ ضيــاء الديــن املالقي
حممد بــن حممد بــن صابر بــن حممد بــن صابر بــن
منــدار احلافــظ املتقــن أبــو جعفــر القيــي األندلــي(.)5
وتبــن بعــد البحــث أن «احلافــظ ضيــاء الديــن
املالقــي» هــذا هــو نفســه «أبــو جعفر بــن صابــر»
وأن هنــاك خلطــا يف ترمجتــه ،فجــاء ذكــره مرتــن
عنــد الصفــدي ،كل مــرة برتمجــة وباســم خمتلــف؛
إحدامهــا تقــول «أبــو جعفــر القيــي أمحد بــن صابــر»،
واألخــرى تقــول «احلافــظ ضيــاء الديــن املالقــي
حممد بــن حممد بــن صابــر»( .)6ووقــع االضطــراب
نفســه عنــد املقــري يف «نفــح الطيــب»(.)7
ومــن ثــم بــات األمــر يف حاجــة جلمــع مــا تفــرق
يف تراثنــا العــريب حــول ترمجــة ابــن صابــر ،يف دراســة
حتليليــة؛ تكشــف عــا وقــع يف ترمجتــه مــن اضطــراب،
وتعــرف بــه وبحياتــه وآرائــه وعــره ،وتذكــر مولــده
ووفاتــه ،وشــيوخه وأقرانــه وتالميــذه .فجــاءت هــذه
الدراســة يف مبحثــن :املبحــث األول «التعريــف بابــن
صابــر» ،ويتضمــن اســمه ،وكنيتــه ولقبــه ،ومولــده،
ونســبته ،وصفاتــه ،وعملــه ،ومذهبــه ،ورحالتــه،
وطلبــه للعلــم ،وشــيوخه ،وأقرانــه ،وتالميــذه،
وحمنتــه ،ومرضــه ووفاتــه .واملبحــث الثــاين« :آراؤه
النحويــة ومؤلفاتــه وشــعره».
وهنــا ملحظــان يتعلقــان بمصــادر ترمجــة ابــن صابــر-:
امللحــظ األول أن مطبوعــة كتــاب «صلــة الصلــة» أليب
جعفر بــن الزبــر ،ال ذكــر فيهــا البــن صابــر ،وقــد كان
هــذا الكتــاب مظنــة قويــة للوقــوف عــى ترمجــة وافيــة
البــن صابــر؛ إذ إن أبــا جعفر بــن الزبــر كان رفيقــا
لــه ،وكان معتن ًيــا يف كتابــه هــذا برتمجــة مــن عايشــهم
وعــرف أحواهلــم ،ذا دقــة يف وصفهــم ،ويف تدويــن
خمتلــف العالقــات التــي تربطــه هبــم(.)8
( )5الصفدي ،الوافي بالوفيات .163/1
( )6انظر :الصفدي ،الوافي بالوفيات .257/6 ،163/1
( )7انظر :المقري ،نفح الطيب .655 ،66/2
( )8وهــذا يؤيــد مــا ذهــب إليــه الدباغ مــن أن هــذه النســخة المطبوعة
مــن كتــاب «صلــة الصلــة» نســخة مبتــورة .انظــر :صلــة الصلــة
البــن الزبيــر .وأبــو جعفــر أحمد بــن الزبيــر مــن خــال كتابــه
الصلــة لصلــة ابــن بشــكوال ،لمحمد بــن عبدالعزيــز الدبــاغ،
وصلــة الصلــة البــن الزبيــر الربــط بيــن القســم المطبــوع مــن
كتــاب صلــة الصلــة البــن الزبيــر وبيــن شــذرات أخــرى منــه
موجــودة بخزانــة القروييــن ،للدبــاغ؛ نقــا عــن :يامــي ،ابــن
الزبيــر الغرناطــي.
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وامللحــظ الثــاين أن ابــن حجــر العســقالين نقــل يف
َــال)،
«الــدرر الكامنــة» ترمجــة ابــن صابــر عــن (ا ْلك َ
وقــد اســتوقفني اســم (ا ْل َكـ َـال) هــذا ،فتتبعتــه يف كتاب
«الــدرر الكامنــة» مــن أولــه إىل آخــره ،واســتقرأت
النصــوص الكثــرة املنقولــة عنــه ،حتــى تبــن يل أنــه
َــال جعفــر األدفــوي) ،املتــوىف ســنة (748هـــ).
(ا ْلك َ
َــال األدفــوي) هــذا تلمــذ أليب حيــان وتــأدب
و(ا ْلك َ
بــه ،وأبــو حيــان تلميــذ ابــن الزبــر ،وابــن الزبــر هــو
صاحــب ابــن صابــر ورفيقــه الــذي أخــذ عنــه.
وقــد ترجــم ابن حجــر ل ْل َكـ َـال األدفــوي يف «الدرر
الكامنــة» ،وذكــر له مؤلفــن يف التاريــخ والرتاجم-:
أحدمهــا« :الطالــع الســعيد يف تاريــخ الصعيــد» ،وهــو
منشــور يف الــدار املرصيــة للتأليــف والرتمجــة (ســنة
1961م) بتحقيــق ســعد حممــد حســن وطــه احلاجــري،
بعنــوان «الطالــع الســعيد اجلامــع أســاء نجبــاء
الصعيــد».
واآلخــر« :البــدر الســافر يف حتفــة املســافر» ،وهــو
مطبــوع بعنــوان «البــدر الســافر عــن أنــس املســافر»،
يف دار ابــن حــزم (ســنة 2015م) بتحقيــق قاســم
الســامرائي وطــارق طاطمــي.
وكتــاب «البــدر الســافر عــن أنــس املســافر» ترجــم
ألعيــان املئــة اخلامســة والسادســة والســابعة والثامنــة،
وأكثــر مــن ترجــم هلــم مــن أهــل املئــة الســابعة ،فــكان
الغالــب عــى الظــن أن يكــون ابــن حجــر قــد نقلــه
عنــه ،لكــن بمطالعــة صفحــات الكتــاب مل أقــف عــى
النــص .وكانــت هــذه هــي النتيجــة نفســها بعــد مطالعة
صفحــات كتــاب «الطالــع الســعيد»؛ فلــم أجــد ذكـ ًـرا
البــن صابــر يف الكتابــن(.)1
املبحث األول :التعريف بابن صابر
اســمه :هــو أمحد بــن أيب عبــد اهلل حممد بــن أيب احلســن
صابر بــن حممد بــن صابر بــن منــذر( .)2وأمــا مــا
( )1انظــر :العســقالني ،الــدرر الكامنــة  .163/1واألدفــوي ،الطالــع
الســعيد .والبــدر الســافر (مقدمــة التحقيــق .)16/1
( )2عــز الديــن الحســيني ،صلــة التكملــة  .508-507/1وابــن
عبدالملــك ،الذيــل والتكملــة  .251/4 ،604/1وابــن
الصابونــي ،تكملــة إكمــال اإلكمــال  .86 ،85/1والذهبــي،
تاريــخ اإلســام  .95/49وتذكــرة الحفــاظ  .157/4واليونينــي،
ذيــل مــرآة الزمــان  .247/1والمقريــزي ،المقفــى الكبيــر
 .636/1وابــن نقطــة ،التقييــد  .503 ،391/1وابــن ناصــر
الديــن ،توضيــح المشــتبه  .71/3وابــن العديــم ،بغيــة الطلــب
.341 ،340/1
وانظــر :ابــن هشــام ،شــرح شــذور الذهــب .141/1
والعســقالني ،الــدرر الكامنــة  .163 ،43/1والصفــدي ،الوافــي
بالوفيــات  .48/18والمقــري ،نفــح الطيــب  .656-655/2وابن
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جــاء يف «الــوايف بالوفيــات» ويف «نفــح الطيــب» مــن
أن اســم ابــن صابــر هــو «حممــد» ،وليــس «أمحــد»،
فــإن هــذا خمالــف ملــا أمجعــت عليــه املصــادر األخــرى،
وهــو خــاف ال يعتــد بــه ألن كال املصدريــن اختلــط
يف ترمجــة ابــن صابــر؛ فرتجــم كل منهــا البــن صابــر يف
موضعــن مــن كتابــه :مــرة باســم «أمحــد» ومــرة باســم
أيضــا يؤيــد أن مــا يف «نفــح الطيــب»
«حممــد»( .)3وهــذا ً
منقــول عــن «الــوايف»()4؛ وأهنــا يف احلقيقــة مصــدر
واحــد.
يضــاف إىل ذلــك أن ترمجــة ابــن صابــر يف «الــوايف»
واردة بنصهــا يف «تاريــخ اإلســام»()5؛ فيبــدو أن
الصفــدي نقلهــا عــن شــيخه الذهبــي؛ حيــث إنــه
اجتمــع بــه وقــرأ عليــه كتابــه «تاريــخ اإلســام» مــن
«ا َمل َغ ِ
ــازي والســرة النَّ َب ِو َّيــة إِ َل آخــر َأ َّيــام ْ
الســن
الــو ِ
ِ
ادث إِ َل آخــر ســنة ســبعامئة»(.)6
َو َجيــع ْ َ َ
كنيتــه ولقبــه :أمجعــت مصــادر ترمجــة ابــن صابــر عــى
أنــه يلقــب بـ «ضيــاء الديــن» ،وأضــاف ابــن عبد امللــك
يف كتابــه «الذيــل والتكملــة» أن هــذا اللقــب ُعــرف بــه
ابــن صابــر بعــد أن رحــل إىل املــرق(.)7
وكذلــك أمجعــت املصــادر عــى أنــه يكنــى بــأيب
جعفــر ،إال مــا جــاء يف «ذيــل مــرآة الزمــان» مــن أنــه
يكنــى بــأيب العبــاس(.)8

تغــري بــردي ،المنهــل الصافــي  .60/1وابــن تغــري بــردي،
الدليــلالشــافي.49/1والســيوطي،بغيــةالوعــاة.311،235/1
( )3انظــر :الصفــدي ،الوافــي بالوفيــات  .48/18 ،163/1والمقري،
نفح الطيــب .656-655 ،66/2
( )4انظــر :الطويــل ،جامــع العلــوم الباقولــي نظــرة فــي تراثــه
وتحقيــق لبعــض القضايــا ،ص .200
( )5انظــر :الذهبــي ،تاريــخ اإلســام  .95/49والصفــدي ،الوافــي
بالوفيــات  .115/2وقــد وقــع فــي مطبوعــة «الوافــي» تحريــف
اســم جــد ابــن صابــر «منــذر» إلــى «منــدار» ،ووقعــت عــدة
تحريفــات أخــرى يأتــي الحديــث عنهــا فــي موضعهــا مــن هــذه
الدراســة.
( )6انظر :الصفدي ،الوافي بالوفيات .115/2
( )7المقريــزي ،المقفــى الكبيــر  .636/1وابــن عبــد الملــك ،الذيــل
والتكملــة ،ص  .604وانظــر :الصفــدي ،الوافــي بالوفيــات
.115 /2
( )8عــز الديــن الحســيني ،صلــة التكملــة  .508/1وابــن عبــد الملك،
الذيــل والتكملــة  .604/1والمقريــزي ،المقفــى الكبيــر .636/1
واليونينــي ،ذيــل مــرآة الزمــان  .247/1وانظــر :ابن هشــام ،شــرح
شــذور الذهــب  .141/1والعســقالني ،نظــم الآللــي ،ص .137
ولســان الميــزان ،380/3 ،435 ،407 ،372 ،73/2 ،435/1
 .371 ،334/5والــدرر الكامنــة  .163/1وابــن عقيــل ،شــرح
ابــن عقيــل  .27/1والصبــان ،حاشــية الصبــان  .35/1والســبكي
وابــن الســبكي ،اإلبهــاج  .217/1والذهبــي ،تاريــخ اإلســام
 .95/49وتذكــرة الحفــاظ  .157/4والســيوطي ،بغيــة الوعــاة
 .311/1والمقــري ،نفــح الطيــب  .655 ،66/2والصفــدي،
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وقــد زال هــذا اإلشــكال بالرجــوع لــكالم ابــن
الصابــوين -الــذي صحــب ابــن صابــر ورافقــه-
رصح بــأن ابــن صابــر يكنــى بــأيب جعفــر
حيــث َّ
()1
و«بأبــى العبــاس أيضــا» .
مولــده :أمجعــت املصــادر التــي نصــت عــى مــكان مولد
ابــن صابــر أنــه ولــد باملقــة ،وكذلــك أمجــع مــن ذكــر
تاريــخ مولــده أنــه ولــد ســنة (625هـــ) ،وزاد بعضهــم
أن مولــده كان يف شــهر املحــرم( .)2وأضــاف املقريــزي
أنــه ولــد يف اليــوم التاســع عــر مــن شــهر املحــرم(.)3
نســبته :جممــوع مــا ورد يف مصــادر الرتمجــة عــن
ابــن صابــر ،أنــه :القيــي األندلــي املالقــي املغــريب
النحــوي( .)4لكــن بعــض املصــادر اقتــرت عــى
بعــض هــذه النســب دون بعــض؛ فجــاء يف بعــض
املصــادر «ابــن صابــر املالقــي» ،ويف بعضهــا «ابــن
صابــر القيــي» ،ويف بعضهــا «أبــو جعفــر القيــي
الوافــي بالوفيــات  .257/6 ،163/1وابــن تغــري بــردي ،المنهــل
الصافــي  .60/1والدليــل الشــافي  .49/1وابــن نقطــة ،التقييــد
 .503 ،391/1وابــن ناصــر الديــن ،توضيــح المشــتبه .71/3
وابــن العديــم ،بغيــة الطلــب .341 ،340/1
( )1ابن الصابوني ،تكملة إكمال اإلكمال .85/1
وابــن الصابونــي هــو اإلمــام المحــدث الحافــظ جمــال
الديــن أبــو حامــد محمــد ابــن الشــيخ علــم الديــن علــي
بــن محمود بــن أحمد بــن الصابونــي المحمــودي ،ولــد ســنة
(604هـــ) ،ســمع مــن القاضــي أبــي القاســم بن الحرســتاني
وأبــي البركات بــن مالعــب وأبــي عبد الله بــن البنــاء الصوفــي
وأبــي المحاســن بن الســيد ،وأخــذ الحديــث عــن ابــن البــن
وابــن صصــرى والموفــق عبد اللطيــف وابــن باقــا وعلي بــن
رحــال وعلي بــن الجمــل وطبقتهــم وخــرج لغيــر واحــد ،وكان
مــن كبــار العــدول .توفــي ســنة (680هـــ) .الذهبــي ،تذكــرة
الحفــاظ .171-170/4
( )2انظــر :عــز الديــن الحســيني ،صلــة التكملــة  .508/1وابــن عبــد
الملــك ،الذيــل والتكملــة  .604/1والذهبــي ،تاريــخ اإلســام
 .95/49وتذكــرة الحفــاظ  .157/4واليونينــي ،ذيــل مــرآة
الزمــان  .247/1وابــن الصابونــي ،تكملــة إكمــال اإلكمــال
 .85/1والمقــري ،نفــح الطيــب  .66/2والصفــدي ،الوافــي
بالوفيــات .163/1
( )3المقريزي ،المقفى الكبير .637/1
( )4انظــر :عــز الديــن الحســيني ،صلــة التكملــة  .508/1وابــن
عبدالملــك ،الذيــل والتكملــة  .251/4 ،604/1والذهبــي،
تاريــخ اإلســام  .95/49وتذكــرة الحفــاظ  .157/4وابــن
تغــري بــردي ،المنهــل الصافــي  .60/1وابــن الصابونــي،
تكملــة إكمــال اإلكمــال  .85/1والصفــدي ،الوافــي بالوفيــات
 .48/18 ،257/6 ،163/1والمحبــي ،نفحــة الريحانــة .197/1
والمــرادي ،ســلك الــدرر  .137/2والمقــري ،نفــح الطيــب
 .655 ،66/2واليونينــي ،ذيــل مرآة الزمان  .247/1والمقريزي،
المقفــى الكبيــر  .636/1والعســقالني ،الــدرر الكامنــة .163/1
ولســان الميــزان ،393 ،371 ،334/5 ،380/3 ،435 ،372 /2
 .276/6والســيوطي ،بغيــة الوعــاة .311/1

24

املغــريب»( ،)5وهكــذا.
و«القيــي» نســبة جلــده ،و«املالقــي» نســبة ملالقــة
باألندلــس وهــي بلــده التــي ولــد فيهــا .وأمــا «املغــريب»
فألنــه مــن جهــة الغــرب ،ومل أقــف عــى هــذه النســبة
إال يف «املنهــل الصــايف»( .)6ونســبة «النحــوي»
الشــتغاله بعلــم النحــو ،وقــد ذكرهــا الســيوطي يف
«بغيــة الوعــاة»(.)7
وجــاءت نســبة أخــرى يف أحــد املواضــع يف «لســان
امليــزان» :وهــي «املطيقــي»( .)8والظاهــر أن كلمــة
«املطيقــي» حتريــف عــن كلمــة «املالقــي».
صفاتــه :جممــوع مــا جــاء يف وصــف ابــن صابــر يف
ـاعرا كات ًبــا مرتسـاً،
مصــادر ترمجتــه يقــول إنــه كان شـ ً
بار ًعــا يف الشــعر والكتابــة ،رسيــع الكتابــة والقــراءة،
خــرا فاضــ ً
حســن اخلــط ،إما ًمــا عا ًملــا مفتنًــا نبيــ ً
ا
ا ً
دينًــا ،ســاكن الطبــع ،حســن األخــاق ،مجيــل
الصحبــة ،تــام العنايــة بشــأن الروايــة ،جيــد الفهــم
لصناعــة احلديــث ،ضاب ًطــا حلديثــه ،يق ًظــا ،رس ًّيــا
شــاعرا مطبو ًعــا حمســنًا(.)9
فاضــاً،
ً
عملــه :ذكــر الصفــدي أن ابــن صابــر كان يعمــل
كات ًبــا لألمــر أيب ســعيد فرج بــن الســلطان الغالــب
باهلل بــن األمحــر ملــك األندلــس ،ونقــل ذلــك -عــن
الصفــدي -املقــري يف «نفــح الطيــب»(.)10
قديــا مذهــب الظاهريــة،
مذهبــه :آثــر ابــن صابــر
ً
ومــال إليــه مــدة ،ثــم نــزع عنــه ،واعتمــد مذاهــب
()11
ورصح الذهبــي أن ابــن
الفقهــاء أهــل النظــر َّ .
صابــر «مالكــي» املذهــب( ،)12وعــى هــذا يكــون ابــن
صابــر قــد رجــع عــن املذهــب الظاهــري واختــار
املذهــب املالكــي الــذي هــو مذهــب مجهــور أهــل
( )5انظــر :العســقالني ،لســان الميــزان  .393/5والمحبــي ،نفحــة
الريحانــة  .197/1والمــرادي ،ســلك الــدرر  .137/2وابــن
تغــري بــردي ،المنهــل الصافــي .60/1
( )6ابن تغري بردي ،المنهل الصافي .60/1
( )7السيوطي ،بغية الوعاة .311/1
( )8العسقالني ،لسان الميزان .435/1
( )9انظــر :عــز الديــن الحســيني ،صلــة التكملــة  .508/1وابــن
عبدالملــك ،الذيــل والتكملــة  .604/1والذهبــي ،تاريــخ
اإلســام  .95/49والصفــدي ،الوافــي بالوفيــات ،163/1
 .258/6وابــن تغــري بــردي ،المنهــل الصافــي  .60/1وابــن
الصابونــي ،تكملــة إكمــال اإلكمــال  .85/1واليونينــي ،ذيــل
مــرآة الزمــان  .247/1والمقــري ،نفــح الطيــب .655 ،66/2
( )10انظــر :الصفــدي ،الوافــي بالوفيــات  .258/6وابــن تغــري
بــردي ،المنهــل الصافــي  .60/1وانظــر :المقــري ،نفــح الطيــب
.655 /2
( )11ابن عبد الملك ،الذيل والتكملة .604/1
( )12الذهبي ،تذكرة الحفاظ .157/4
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املغــرب واألندلــس.
ويبــدو أن رجــوع ابــن صابــر عــن املذهــب
الظاهــري مل يشــتهر عنــه؛ إذ إن جــل مصــادر ترمجتــه
التــي عرضــت لذكــر مذهبــه اكتفــت بقوهلــا إنــه عــى
مذهــب أهــل الظاهــر( .)1كــا أن بعــض الباحثــن
املعارصيــن اعتمــد عــى انتســاب ابــن صابــر للمذهــب
الظاهــري لينســب لــه اخلــروج عــن إمجــاع النحــاة،
وليشـ ِّبهه بابــن مضــاء النحــوي األندلــي ،وابــن حــزم
الفقيــه املحــدث(.)2
رحالته:
أ -رحلتــه للحــج وقدومــه مــر :حــج ابــن صابــر
وســمع باحلجــاز مــن مجاعــة( .)3وذكــر املقــري أن ابــن
صابــر يف رحلتــه للحــج قــدم القاهــرة وســمع هبــا(.)4
وجــاء يف «تكملــة إكــال اإلكــال» أن ابــن صابــر ورد
إىل مــر لطلــب احلديــث ولقــاء املشــايخ والعلــاء،
وأنــه ســمع هبــا احلديــث عــى مجاعــة مــن أهلهــا ،ومــن
القادمــن إليهــا ،وخـ َّـر َج ،وانتخــب ،ومجــع ،وكتب(.)5
وظاهــر هــذا النــص يشــر إىل أن رحلتــه هــذه إىل
مــر رحلــة أخــرى غــر رحلتــه إىل احلــج التــي مــر
فيهــا عــى القاهــرة.
ونقــل ابــن حجــر العســقالين يف «الــدرر الكامنــة»
َــال) أن ابــن صابــر قــدم ديــار مــر بعــد
عــن (ا ْلك َ
الســبعامئة َوحكــى َســ َبب قدومــه َو َأنــه ســمع َهبــا
حل ِديــث( .)6ويبــدو أن كلمــة (الســبعامئة) حتريــف عــن
ا َ
كلمــة (الســتامئة) إذ إن ابــن صابــر تــويف -كــا ســيأيت-
ســنة (662هـــ).
ورغــم أن ابــن حجــر يف كتابــه «لســان امليــزان»
نقــل عــن ابــن صابــر مــرات عديــدة( ،)7إال أنــه -رمحــه
اهلل -مل يعلــق هنــا عــى مــا نقلــه عــن (ا ْل َكـ َـال).
وكلمــة (الســبعامئة) هــذه كانــت ســببا لذكــر ترمجــة
ابــن صابــر يف «الــدرر الكامنــة» الــذي خصصــه مؤلفــه
ابــن حجــر -عــى حــد قولــه يف مقدمتــه -جلمــع تراجم
( )1الصفــدي ،الوافــي بالوفيــات  .258/6والمقــري ،نفــح الطيــب
 .655/2وابــن تغــري بــردي ،المنهــل الصافــي .60/1
( )2عويش ،أسماء األفعال في اللغة والنحو ،ص .62
( )3عــز الديــن الحســيني ،صلــة التكملــة  .508/1وانظــر :الذهبــي،
تاريــخ اإلســام .95/49
( )4انظر :المقري ،نفح الطيب .66/2
( )5انظــر :ابــن الصابونــي ،تكملــة إكمــال اإلكمــال  .85/1وانظــر:
الصفــدي ،الوافــي بالوفيــات .258/6
( )6انظر :العسقالني ،الدرر الكامنة .163/1
( )7انظــر :العســقالني ،لســان الميــزان ،435 ،226 ،251 ،212/1
،334/5 ،263/4 ،380 ،353/3 ،435 ،407 ،372 ،73/2 ،460
.276/6 ،404 ،393 ،371
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مــن كان يف املائــة الثامنــة مــن اهلجــرة النبويــة ابتــداء
مــن ســنة إحــدى وســبعامئة إىل آخــر ســنة ثامنامئــة(.)8
أيضــا ســب ًبا يف توهــم بعــض املحدثــن أن
وكان هــذا ً
()9
ابــن صابــر مــن علــاء القــرن الثامــن اهلجــري .
ب -رحلتــه للشــام :خــرج ابــن صابــر مــن مــر
ورحــل إىل دمشــق فســمع هبــا احلديــث مــن خلــق مــن
مشــاخيها ،ومــن مجاعــة مــن شــيوخ ابــن الصابــوين(.)10
ويذكــر ابــن الصابــوين أنــه توجــه إىل دمشــق ألمــر
عــارض فاجتمــع بابــن صابــر ،ووجــده متوعــكا.
قــال« :بيــد أنــه مل ينقطــع عــن احلركــة ،يــردد إيل
ويقــرأ عــي مــدة مقامــي هبــا ،فلــا عزمــت عــى العــودة
إىل الديــار املرصيــة ســألني أن يســافر صحبتــي ،وأن
يكــون مــن مجلــة رفقتــي ،فأجبتــه إىل املطلــوب،
وعادلتــه يف الركــوب ،وقــرأ عــي يف املنــازل والبــاد،
كعــادة الطلبــة أربــاب اإلســناد ،وكتبــت عنــه أيضــا
مــن نظمــه مــا تيــر كتابتــه وعمــت فائدتــه»(.)11
طلبه للعلم:
ذكــرت مصــادر ترمجــة ابــن صابــر أنــه ُحبــب إليــه
طلــب العلــم منــذ الصغــر ،وأنــه كان شــديد العنايــة
حريصــا عــى التحصيــل ،صابـ ًـرا عــى ُك َلــف
بالطلــب،
ً
االســتفادة ،عــايل اهلمــة ،كثــر الفوائــد ،جيــد املشــاركة
يف علــوم عــدة ،ســمع الكثــر مــن مجاعــة كبــرة ببــاد
املغــرب واحلجــاز ،وطلــب العلم يف مرص ويف دمشــق،
وأخــذ بِ َأ َخـ َـر ٍة عــن مجاعــة واســتجاز آخريــن ،وحــدَّ ث
ممــا حصلــه بيســر ،وكتــب بخطــه الكثــر ،حتــى
أطلقــوا عليــه :املحــدِّ ث الرحــال احلافــظ املتقــن(.)12
شيوخه:
أ – مــن النحــاةُ :حيــد النحــوي :أمحد بــن عبد اهلل بــن
حســن بن أمحد بــن حييى بــن عبــد اهلل األنصــاري
املالقــي القرطبــي ،أبــو بكــر املعــروف بـ «محيــد».
خمتصــا بــه يف النحــو واألدب،
الزمــه ابــن صابــر مــدةًّ ،
( )8العسقالني ،الدرر الكامنة .2/1
( )9عويش ،أسماء األفعال في اللغة والنحو ،ص .62
( )10انظــر :عــز الديــن الحســيني ،صلــة التكملــة  .508/1والذهبي،
تاريــخ اإلســام  .95/49والمقــري ،نفــح الطيــب .66/2
والصفــدي ،الوافــي بالوفيــات  .163/1وابــن الصابونــي،
تكملــة إكمــال اإلكمــال .86/1
( )11ابن الصابوني ،تكملة إكمال اإلكمال .86/1
( )12انظــر :عــز الديــن الحســيني ،صلــة التكملــة  .508/1وابــن
عبــد الملــك ،الذيــل والتكملــة  .604/1والذهبــي ،تاريــخ
اإلســام  .95/49وتذكــرة الحفــاظ  .157/4والصفــدي،
الوافــي بالوفيــات  .258/6 ،163/1وابــن الصابونــي ،تكملــة
إكمــال اإلكمــال  .86-85/1والمقــري ،نفــح الطيــب .66/2
والعســقالني ،لســان الميــزان .372/2

25

ابن صابرالقائل بـ «الخالفة» في النحو العربي                                                                                                                                   علي خليفة عطوة عبد اللطيف

ـرا(.)1
وتــأدب بــه ،وانتفــع بــه كثـ ً
()2
وأبــو حممد بــن عطيــة تلميــذ الســهييل .
وصالح بــن إبراهيم بــن أمحــد الفارقــي( .)3وأبــو
عبــد اهلل حممد بــن أمحد بــن عمر بــن أمحــد احلنفــي(.)4
ب – مــن غريهــم :أبــوه :أبــو عبــد اهلل حممد بــن أيب
احلســن صابر بــن حممد بــن صابــر القيــي املالقــي.
وابــن الصابــوين ومجاعــة مــن شــيوخه .وابــن رساقــة
األنصــاري الشــاطبي .وأبــو عبــد اهلل (أبــو القاســم)
الرشيــف عــز الديــن احلســيني صاحــب «الصلــة»(.)5
( )1ابــن عبــد الملــك ،الذيــل والتكملــة  .604/1وانظــر :عــز الديــن
الحســيني ،صلــة التكملــة .508/1
ـاعرا
وقــد كان حميــد نحو ًّيــا ماهـ ًـرا مقر ًئــا ً
فقيهــا حاف ًظــا أدي ًبــا شـ ً
كات ًبــا بارعًــا ،ولــد بمالقــة ســنة 607هـــ ،روى عــن الشــلوبين
وابــن عطيــة وغيرهمــا ،وأجــاز لــه ابــن الصــاح ،وجمــع،
وروى عنــه ابــن الزبيــر وابــن صابــر ،وأقــرأ القــرآن والفقــه
والعربيــة ،وأســمع الحديــث ،رحــل للحــج ســنة 649هـــ ،فلمــا
دخــل مصــر عظــم صيتــه بهــا ،وعــرف فضلــه عنــد أهلهــا،
ومــات قبــل أن يحــج ســنة 652هـــ .الســيوطي ،بغيــة الوعــاة
.237 -236 /1
( )2ابــن عبــد الملــك ،الذيــل والتكملــة  .604/1وانظــر :عــز الديــن
الحســيني ،صلــة التكملــة .508/1
وابــن عطيــة هــو أبــو محمــد عبد الله بــن أحمد بــن محمد بــن
عطيــة المالقــي ،كان بار ًعــا فــي العربيــة ،حاف ًظــا للغــة ،راويــة
عــدالً ،ضاب ًطــا متقنًــا ،روى عــن أبــي محمــد القرطبــي وأكثــر
عنــه ،وعــن الســهيلي ،وحــج ،وأجــاز لــه مــن المشــرق الحســن
الجواليقــي وأبــو الحســن بن البنــاء وخلــق ،وروى عنــه
باإلجــازة ابــن الزبــري وابــن أبــي األحــوص وغيرهمــا .ولــد
ســنة 573هـــ ،ومــات ســنة 648هـــ .الســيوطي ،بغيــة الوعــاة
.479 -478 /1
( )3ابن عبد الملك ،الذيل والتكملة .604/1
ولــد الفارقــي هــذا ســنة 615هـــ ،وقــرأ القــراءات ،وأتقــن العربية
وســمع مــن ابــن الصــاح ،وتصــدر لإلقــراء وتعليــم النحــو.
مــات بالقاهــرة ســنة 665هـــ .انظــر ترجمتــه فــي :الســيوطي،
بغيــة الوعــاة .461/1
( )4ابن عبد الملك ،الذيل والتكملة .604/1
وهــو محمد بــن أحمد بــن عمر بــن أحمد بــن أبــي شــاكر بن
عبد اللــه ،مجــد الديــن ،أبــو عبد الله بــن الظهيــر ،المراكشــي
فقيهــا فاضـ ً
ا
المحتــد ،اإلريلــي المولــد ،الحنفــي األديــب .كان ً
شــاعرا ،لــه النظــم والمعرفــة بالنحــو واللغــة .درس
أدي ًبــا
ً
بدمشــق ،وقــدم مصــر ،وحــدث بهــا عــن أبــي الحســن علي بــن
محمــد الســخاوي ،وغيــره ،وروى عنــه الحافــظ الدمياطــي.
ولــد ســنة 602هـــ ،ومــات بدمشــق ســنة 676هـــ .الســيوطي ،بغية
الوعــاة .22-21/1
( )5انظــر علــى الترتيــب :ابــن عبــد الملــك ،الذيــل والتكملــة
 .604/1وابــن الصابونــي ،تكملــة إكمــال اإلكمــال .86/1
وابــن نقطــة ،التقييــد  .329/1وعــز الديــن الحســيني ،صلــة
ٍ
طاهــر
التكملــة  .508/1وعــزون ،مــن حديــث الحافــظ َأبِــي
ـض األ ْب ِ
السـ َل ِف ِّي عــن بعـ ِ
هرييــن ،ص  .7وانظــر ترجمــة أبيــه فــي:
ِّ
ابــن عبــد الملــك ،الذيــل والتكملــة  .251/4وانظــر ترجمــة ابــن
ــرا َقة فــي :ابــن كثيــر ،البدايــة والنهايــة .243/13
ُس َ
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ومــن شــيوخه باألندلــس( :)6أبــو إســحاق بن األديــب،
الشــاري ،وأبــو زيد بــن
وأبــو احلســن بن حممــد
ّ
القــاريش ،وأبــو حممد بــن حممــد الباهــي ،وأبــو حممــد
أيضــا( :)7أبــو الوليــد
عبد العظيم بــن الشــيخ .ومنهــم ً
إســاعيل بن حييى بــن أيب الوليــد األزدي الغرناطــي.
 ومــن شــيوخه بالقاهــرة( :)8أبــو الــركات هبــةاهلل بــن عبد اهلل بــن هبــة اهلل بــن أوس األزدي ،وأبــو
القاســم عمر بــن أمحد بــن هبــة اهلل بــن أيب جــرادة
احللبــي -املعــروف بابــن العديــم( -)9وأبــو املعايل بــن
أيب حممد بــن عبد اهلل بــن عيل بــن املــازري.
()10
أيضا أصحاب حييى الثقفي .
 ومن شيوخه ًأقرانه:
()11
أ – من النحاة :أبو جعفر بن الزبري .
ب – مــن غريهــم :الرشيــف عــز الدين احلســيني .وابن
الصابــوين .وابــن العديــم .وزيــن الديــن أبــو بكر بن أيب
حفــص عمر بــن عبد اهلل بــن صالــح الســبكي املالكــي.
وأبــو الفتــح حممد بــن زيــن الديــن أيب بكر بــن أيب
حفــص عمر بــن عبد اهلل بــن صالــح الســبكي املالكــي.
ورشف الديــن أبــو إســحاق إبراهيم بــن أمحد بــن عــي
األســواين .وعبد القادر بــن حممد بــن أيب احلســن بن
عــي الصعبــي .وأبــو القاســم النفــري .وأبــو الفضائــل
( )6ابــن عبــد الملــك ،الذيــل والتكملــة  .604/1وانظــر :عــز الديــن
الحســيني ،صلــة التكملــة .508/1
( )7عــز الديــن الحســيني ،صلــة التكملــة  ،508/1مــن خــط الحافــظ
ابــن أيبــك الدمياطــي فــي حاشــية النســخة ،نق ـ ً
ا عــن محقــق
الكتــاب.
( )8ابن عبد الملك ،الذيل والتكملة .604/1
( )9المــؤرخ المحــدث صاحــب «بغيــة الطلــب فــي تاريــخ حلــب».
توفــي بالقاهــرة ســنة 660هـــ .انظــر ترجمتــه فــي :الزركلــي،
األعــام .41-40/5
( )10ذكــر ذلــك الذهبــي فــي «تاريــخ اإلســام» ( ،)95/49ونقلــه
عنــه تلميــذه الصفــدي فــي «الوافــي بالوفيــات» (.)163/1
وانظــر ترجمــة يحيــى الثقفــي فــي :الذهبــي ،ســير أعــام النبــاء
.135 /21
( )11انظــر :أبــو حيــان األندلســي ،التذييــل والتكميــل فــي شــرح
كتــاب التســهيل  .23-22/1والســبكي وابــن الســبكي ،اإلبهــاج
 .217/1والصفــدي ،الوافــي بالوفيــات  .258/6والمقــري،
نفــح الطيــب .655/2
وأبــو جعفر بــن الزبيــر هــو أحمد بــن إبراهيم بــن الزبير بــن
العاصمــي ،آخــر المؤرخيــن والنحــاة والمحدثيــن فــي
األندلــس ،شــيخ أبــي حيــان ،خــرج مــن مالقــة ومــن طلبتــه
أربعــة يقــرؤون كتــاب ســيبويه ،لــه مصنفــات فــي أصــول الفقــه
والنحــو والتاريــخ وذيــل علــى الصلــة البــن بشــكوال ،توفــي
ســنة 708هـــ .الفيروزأبــادي ،البلغــة فــي تراجــم أئمــة النحــو
واللغــة ،ص  .4والســيوطي ،بغيــة الوعــاة .222/1

املجلة العلمية لجامعة امللك فيصل (العلوم اإلنسانية واإلدارية)

اجلريــري(.)1
تالميذه ومن روى عنه:
()2
أ – مــن النحــاة :أبــو جعفر بــن الزبــر  .وأبــو
إســحاق إبراهيــم النحــوي املالقــي(.)3
ب – مـن غريهـم :أبـو عبـد اهلل (أبـو القاسـم) الرشيف
عـز الديـن احلسـيني صاحـب الصلـة .وابـن الصابوين.
و َأبـو عمـرو عثامن بـن َأيب بكر بـن حييى بـن ا ُملرابِ ِ
ـط(.)4
َ
حمنتــه :ابتــي ابــن صابــر يف دينــه بمحنــة كانــت ســب ًبا يف
خروجــه مــن األندلــس ،وذلــك أنــه كان يرفــع يديــه يف
الصــاة عــى مــا صــح يف احلديــث عنــده ،فبلــغ ذلــك
الســلطان أبــا عبــد اهلل فتوعــده بقطــع يديــه فضــج
مــن ذلــك وقــال :إن إقليـ ًـا متــات فيــه ســنة مــن ســنن
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم حتــى يتوعــد بقطــع
اليــد مــن يقيمهــا جلديــر أن يرحــل منــه فخــرج وقــدم
ديار مــر(.)5
مرضــه ووفاتــه :أصابــت ابــن صابــر وعكــة وهــو يف
دمشــق ،ورجــع مــن دمشــق إىل القاهــرة وهــو ضعيــف
اجلســم ،وزاد مــا بــه مــن األمل ومل يقــم هبــا إال أيا ًمــا
يســرة حتــى تــويف شــا ًّبا  -رمحــه اهلل  -يــوم اخلميــس،
الثامــن مــن شــعبان ،ســنة 662هـــ ،عــن ســبع وثالثــن
ســنة ،ودفــن يــوم موتــه بســفح املقطــم بالقاهــرة -مــع
شــيخه وبلديــه أيب بكــر محيــد القرطبــي النحــوي-
ـرا ،وحرض
وحــر جنازتــه عــامل كثــر وأثنــوا عليــه خـ ً
الصــاة عليــه ودفنــه صاحبــه ورفيقــه الرشيــف عــز
( )1انظــر علــى الترتيــب :عــز الديــن الحســيني ،صلــة التكملــة
 .508/1وابــن الصابونــي ،تكملــة إكمــال اإلكمــال .86/1
وابــن العديــم ،بغيــة الطلــب  .1035-1034/3وابــن نقطــة،
ٍ
طاهــر
التقييــد  .503/1وعــزون ،مــن حديــث الحافــظ َأبِــي
بعــض األ ْب ِ
ِ
هرييــن ،ص .7
الســ َل ِف ِّي عــن
ِّ
وعبد القادر الصعبي هذا هو راوي كتاب التقييد.
( )2انظــر :أبــو حيــان األندلســي ،التذييــل والتكميــل .23-22/1
والســبكي وابــن الســبكي ،اإلبهــاج  .217/1والصفــدي،
الوافــي بالوفيــات  .258/6والمقــري ،نفــح الطيــب .655/2
والســيوطي ،بغيــة الوعــاة .311/1
( )3الصفــدي ،الوافــي بالوفيــات  .258/6وابــن تغــري بــردي،
المنهــل الصافــي .60/1
( )4انظــر علــى الترتيــب :عــز الديــن الحســيني ،صلــة التكملــة
 .508/1وابــن الصابونــي ،تكملــة إكمــال اإلكمــال .86/1
والعســقالني ،نظــم الآللــي ،ص  .137وقــال الذهبــي فــي
«تاريــخ اإلســام» (« :)95/49كتــب عنــه الشــريف عــز الديــن،
وآحــاد الطلبــة» .ونقــل الصفــدي النــص نفســه فــي «الوافــي
بالوفيــات» ( ،)163/1وفيــه «وأفــاد الطلبــة» وهــو تحريــف.
( )5الصفــدي ،الوافــي بالوفيــات  .258-257/6والمقــري ،نفــح
الطيــب  .656-655/2وفــي المنهــل الصافــي ( )60/1أن ذلــك
كان بعــد «الســبعمائة» وهــو تحريــف ظاهــر؛ فابــن صابــر توفــي
ســنة 662هـ.
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الديــن احلســيني صاحــب «صلــة التكملــة»(.)6
وشــذ ابــن عبد امللــك فذكــر أنــه تــويف يف حــدود
ســنة (666هـــ) وقــد قــارب اخلمســن ،فأخطــأ يف ســنة
وفاتــه ،وأخطــأ يف تقديــر عمــره.
قــال أبــو جعفر بــن الزبــر« :كان -ابــن صابــر-
يقــول يل أبــدً ا :يــا أخــي ،مــا أراين أبلــغ مــن العمــر
مخســن ســنة بوجــه .فقــى اهلل أن كان كذلــك»(.)7
املبحث الثاين :آراؤه النحوية ،ومؤلفاته ،وشعره
آراؤه النحوية:
 -1قوله بـ «اخلالفة»:
ـرا
ابتكــر املتقدمــون مــن علــاء النحــو العــريب كثـ ً
مــن املصطلحــات النحويــة التــي ســاعدت عــى
إرســاء دعائــم علــم النحــو العــريب ،يف خطــوة إبداعيــة
حقيقيــة ،كان مــن آثارهــا تقســيم الــكالم إىل أقســام
ثالثــة :اســم وفعــل وحــرف.
ووضــع مجهــور النحــاة لــكل قســم عالمــات
ختتــص بــه وتــدل عليــه –عــى خــاف بينهــم يف
حتديــد هــذه العالمــات– وتبقــى عندهــم جمموعــة
مــن الكلــات مل يتفقــوا عــى تصنيفهــا؛ ألهنــا ال تنطبــق
عليهــا عالمــات أي قســم مــن األقســام الثالثــة،
فاشــتهرت هــذه الكلــات قديـ ًـا بـــ «أســاء األفعــال»؛
ألهنــا حتمــل معــاين األفعــال مــن ناحيــة ،وتشــبه
األســاء مــن ناحيــة أخــرى ،فكأهنــا أســاء مــن حيــث
اللفــظ ،أفعــال مــن حيــث املعنــى .ومــن أمثلــة جمموعة
ِ
ِ
دراك ،رويــدً ا،
حــي،
آمــن،
الكلــات هــذه:
َ
حــذارَّ ،
ِ
َ
هيهــات..
نــزال،
شــتان،
َ
وقــد اختلــف النحــاة األوائــل يف وضــع تعريــف
حيــد «أســاء األفعــال» فقــال ســيبويه أن هــذا «بــاب
مــن الفعــل ســمي الفعــل فيــه بأســاء مل تؤخــذ مــن
أمثلــة الفعــل احلــادث ،وموضعهــا مــن الــكالم األمــر
والنهــي ،ومنهــا مــا يتعــدّ ى املأمــور إىل مأمــور بــه،
ـي
ومنهــا مــا ال يتعــدّ ى املأمــور ،ومنهــا مــا يتعــدّ ى املنهـ ّ
ـي ،أ ّمــا مــا
ـي عنــه ،ومنهــا مــا ال يتعــدى املنهـ ّ
إىل منهـ ّ
()8
تعــدّ ى فقولــك :رويــد زيــدا . »..وقــال املــرد يف

( )6عــز الديــن الحســيني ،صلــة التكملــة  .508/1وابــن
عبــد الملــك ،الذيــل والتكملــة  .606/1والمقريــزي ،المقفــى
الكبيــر  .637/1وابــن الصابونــي ،تكملــة إكمــال اإلكمــال
 .86/1والذهبــي ،تاريــخ اإلســام  .95/49وتذكــرة الحفــاظ
 .157/4واليونينــي ،ذيــل مــرآة الزمــان  .247/1والمقــري،
نفــح الطيــب  .66/2والصفــدي ،الوافــي بالوفيــات .48/18
( )7ابن عبد الملك ،الذيل والتكملة .606/1
( )8سيبويه ،الكتاب .248/1
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ابن صابرالقائل بـ «الخالفة» في النحو العربي                                                                                                                                   علي خليفة عطوة عبد اللطيف

ِ
ـس
حتديدهــاَ :
«هـ َـذا َبــاب َمــا جــرى ُمْــرى ا ْلف ْعــل َو َل ْيـ َ
()1
بِفعــل َوال مصــدر» .
وخلــص األشــموين خــاف النحــاة يف تصنيــف
هــذه الكلــات فقــال« :كــون هــذه األلفــاظ أســاء
حقيقــة هــو الصحيــح الــذي عليــه مجهــور البرصيــن،
وقــال بعــض البرصيــن :إهنــا أفعــال اســتعملت
اســتعامل األســاء ،وذهــب الكوفيــون إىل أهنــا أفعــال
حقيقيــة ،وعــى الصحيــح فاألرجــح أن مدلوهلــا لفــظ
الفعــل ال احلــدث والزمــان بــل تــدل عــى مــا يــدل
عــى احلــدث والزمــان كــا أفهمــه كالمــه ،وقيــل :إهنــا
تــدل عــى احلــدث والزمــان كالفعــل لكــن بالوضــع ال
بأصــل الصيغــة ،وقيــل :مدلوهلــا املصــادر ،وقيــل :مــا
ســبق اســتعامله يف ظــرف أو مصــدر بــاق عــى اســميته
كـ «رويــد زيــدً ا» و«دونــك زيــدً ا» ،ومــا عــداه فعــل
ِ
كنــزال وصــ ْه»(.)2
وقــد تــردد بعــض املتقدمــن مــن النحــاة يف تصنيــف
بعــض الكلــات قبــل ظهــور مصطلــح «اخلالفــة» فهــذا
ابــن جنــي ينقــل عــن شــيخه أيب عــي الفــاريس قولــه
اســا للفعــل؛
يف «هيهــات»« :أنــا أفتــي مــرة بكوهنــا ً
كـ «صــه» ،و«مــه» ،وأفتــي مــرة بكوهنــا ظر ًفــا ،عــى
قــدر مــا حيــرين يف احلــال»(.)3
قائــا حــول هــذه الكلــات
وظــل هــذا اإلشــكال ً
التــي أطلقــوا عليهــا «أســاء األفعــال» ،وكثــر اجلــدال
هــو هــذا املصطلــح الــذي جيمــع بــن القســمني
الكبرييــن :االســم والفعــل .فكيــف تكــون الكلمــة
اسـ ًـا وفعـ ً
ا يف آن واحــد؟ وكيــف يمكــن ملصطلــح أن
جيمــع بــن قســمني متباعديــن مــن أقســام الــكالم؟ ومل َ
مل ْ ُيطلــق النحــاة عــى هــذه الكلــات مصطلــح «حروف
األفعــال» مثــاً؟
هــذه اإلشــكاالت مجيعهــا يمكــن اإلجابــة عنهــا
باعتــاد مصطلــح ْ
«الَالِ َف ـ َة» الــذي أطلقــه ابــن صابــر،
خاصــا ،ليــس فع ـ ً
ا
ليكــون هــذا القســم عنــده نو ًعــا ًّ
ألنــه يقبــل بعــض عالمــات األســاء -وليــس اسـ ًـا؛ألن زمــن الفعــل مالحــظ فيــه(.)4
وقــد كان هــذا القــول مــن ابــن صابــر نقلــة نوعية يف
اجتــاه دفــع اإلشــكال الواقــع حــول املفهــوم واملصطلــح
( )1املربد ،املقتضب .202/3

( )2األشموين ،رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك .19/3
( )3الطيــب الفــايس ،فيــض نــر االنــراح مــن روض طــي
االقــراح ،ص .1137
( )4الســبكي وابــن الســبكي ،اإلبهــاج فــي شــرح المنهــاج .216/1
والســيوطي ،بغيــة الوعــاة  .311/1وبلحــاف ،اســم الفعــل
إشــكال املفهــوم واملصطلــح ص .407
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يف مســألة تقســيم الــكالم ،عــى الرغــم ممــا القــى هــذا
القــول مــن النقــد مــن معــارصي ابــن صابــر وممــن
بعدهــم؛ فهــذا ابــن هشــام يقــول« :أمجعــوا إال مــن ال
يعتــد بخالفــه عــى انحصــار أقســام الكلمــة يف ثالثــة:
االســم والفعــل واحلــرف»( .)5ويقــول األشــموين عــن
التقســيم الثالثــي للكلمــة« :والنحويــون جممعــون عــى
هــذا إال مــن ال يعتــد بخالفــه»(.)6
وينكــر الشــاطبي وجــود القســم الرابــع ويقــول إنــه
غــر صحيــح لقيــام اإلمجــاع قبلــه عــى خالفــه؛ وألن
قائلــه متأخــر جــدا عــن أهــل االجتهــاد املعتربيــن مــن
النحويــن(.)7
وقــول الشــاطبي –رمحــه اهلل -بقيــام اإلمجــاع عــى
التقســيم الثالثــي للــكالم ينقضــه مــا نُقــل عــن الفــراء
–وهــو مــن نحــاة الصــدر األول الذيــن ال ينعقــد
اإلمجــاع دوهنــم -مــن أنــه خالــف يف املســألة وتوقــف
يف احلكــم عــى كلمــة «كال» وقــال بأهنــا بــن األســاء
واألفعــال(.)8
حتــى إن بعــض املعارصيــن نســب للفــراء أنــه
أول مــن قــال باخلالفــة( ،)9والصحيــح أن مصطلــح
«اخلالفــة» مل ُينقــل عــن أحــد قبــل ابــن صابــر ،ولــو نُقــل
عــن أحــد مــن النحــاة قبلــه ملــا خفــي عــن ابــن الزبــر
وأيب حيــان وغريمهــا ممــن عــارص ابــن صابــر أو ممــن
جــاء بعــده.
ويف األخــذ هبــذا املصطلــح خــروج مــن أكثــر
اخلالفــات النحويــة واللغويــة النامجــة عن التقيــد بذلك
التقســيم الثالثــي الــذي ال تطاوعــه طبيعــة اللغــة(.)10
ويغلــب عــى الظــن أن معنــى مصطلــح «اخلالفــة»
الــذي أطلقــه ابــن صابــر مشــتق مــن معنــى جمــيء ركــن
بعــد ركــن يســد مســده ويقــوم مقامــه؛ ألن العــرب
تُطلــق عــى مــن خيلــف آخــر «خليفــة» و«خالفــة»،
وتُطلــق عــى العمــود الــذي يف مؤخــر البيــت أو اخليمــة
«خالفــة» ،وهــذان املعنيــان جمتمعــان يف مصطلــح ابــن
صابــر( .)11قــال يف «اللســان»« :يقــال :خلــف قــوم
( )5السيوطي ،األشباه والنظائر في النحو .69/2
( )6األشموني ،شرح األشموني على ألفية ابن مالك .17/1
( )7الشــاطبي ،المقاصــد الشــافية  .40/1وانظــر :بلحــاف ،اســم
الفعــل إشــكال المفهــوم والمصطلــح ص .419
( )8الشاطبي ،المقاصد الشافية .41-40/1
( )9وهمــا الدكتــور أحمــد مكــي األنصــاري والدكتــور تمــام حســان
رحمهمــا اللــه .انظــر :عويــش ،أســماء األفعــال فــي اللغــة
والنحــو ،ص  .59وحســان ،اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا ص
.88
( )10عويش ،أسماء األفعال في اللغة والنحو ،ص .57
عرضــا للمعنــى املعجمــي للخالفــة يف :عويــش ،أســاء
( )11انظــر ً
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بعــد قــوم وســلطان بعــد ســلطان خيلفــون خلفــا،
فهــم خالفــون .تقــول :أنــا خالفــه وخالفتــه أي جئــت
بعــده .ويف حديــث ابــن عبــاس :أن أعراب ًّيــا ســأل أبــا
بكــر -ريض اهلل عنــه -فقــال لــه :أنــت خليفــة رســول
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم؟ فقــال :ال ،قــال :فــا أنــت؟
قــال :أنــا اخلالفــة بعــده»(.)1
وقــد انتــر ملصطلــح «اخلالفــة» عــدد مــن اللغويني
املعارصيــن ،ووصــف بعضهــم مذهــب التقســيم
الثالثــي للــكالم بالضعــف ،يقــول األســتاذ عبــاس
حســن :ويــكاد الضعــف خيتفــي لــو أخذنــا بالــرأي
القائــل إهنــا قســم رابــع مســتقل مــن أقســام الكلمــة،
وأصحــاب هــذا الــرأي يســمونه خالفــة(.)2
وأفــاد الدكتــور متــام حســان والدكتــور فاضــل
الســاقي مــن مصطلــح «اخلالفــة» يف حديثهــا عــن
تقســيم جديــد للكالم العــريب ،بيد أن مفهــوم «اخلالفة»
عندمهــا خمالــف ملفهومــه عنــد ابــن صابــر(.)3
وقــد أفــاض بعــض املحدثــن يف ذكــر العالمــات
النحويــة والرصفيــة للخالفــة ،بــا يصدق عــى الكلامت
املندرجــة حتتهــا؛ مــن حيــث املعنــى الــريف ولــزوم
البنــاء وقبــول تنويــن التنكــر (وكذلــك عــدم قبــول
التعريــف وال التثنيــة وال اجلمــع وال احلــذف وال
اللواصــق وال الزوائــد وال التوكيــد بالنــون) إىل غــر
ذلــك مــن العالمــات ،وليــس املوضــع هنــا موضــع
نقــاش هلــذه العالمــات(.)4
 -2آراؤه النحوية األخرى:
ذكــر بعــض الدارســن املحدثــن أنــه مل جيــد البــن
األفعال يف اللغة والنحو ،ص  53وما بعدها.
( )1الفــرق بــن "اخلليفــة" و"اخلالفــة" يف املعنــى أن "اخلليفــة" هــو مــن
يقــوم مقــام الذاهــب ويســد مســده ،وأمــا "اخلالفــة" فهــو الــذي ال
غنــاء عنــده وال خــر فيــه .وإنــا قــال أبــو بكــر ذلــك تواضعــا،
ريض اهلل عنــه .انظــر :ابــن منظــور ،لســان العــرب ،مــادة (خ ل
ف).
( )2حسن ،النحو الوافي .142/4
( )3انظــر :حســان ،اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا ص  113 ،89ومــا
بعدهــا ،و  .122-121وانظــر :جمــال الديــن ،رأي فــي تقســيم
الكلمــة .والســاقي ،أقســام الــكالم العربــي مــن حيــث الشــكل
والوظيفــة ،ص  250ومــا بعدهــا .والصبــان ،حاشــية الصبــان
عرضــا لجهــود المحدثيــن فــي تقســيم الــكالم
 .129/3وانظــر ً
(إبراهيــم أنيــس ومهــدي المخزومــي وإبراهيــم الســامرائي
وتمــام حســان) فــي :الســاقي ،أقســام الــكالم العربــي مــن حيــث
الشــكل والوظيفــة ،ص ص .173-106
( )4الســاقي ،أقســام الــكالم العربــي مــن حيــث الشــكل والوظيفــة،
ص  253ومــا بعدهــا.
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صابــر رأ ًيــا نحو ًيــا آخــر غــر قولــه باخلالفــة( ،)5واحلــق
أنــه بعــد التحــري والبحــث فإننــي وقفــت عــى رأيــن
آخريــن البــن صابــر؛ مهــا :قولــه بــأن « َأ ْي» حــرف
عطــف إِذا فــرت ُمفــر ًدا ،وقولــه بــأن « َبـ ْـل» ال تكــون
نس ـ ًقا بعــد اإلجيــاب.
()6
أ .قوله بأن َ
ي» حرف عطف إِذا فرست ُمفر ًدا :
«أ ْ
« َأ ْي» بِ َفتْــح اهلمــزة وســكون اليــاء وختفيفهــا ،تــأيت
ف نِـ ٍ
ـداء لل َب ِعيــد وقيــل للقريــب وقيــل ل ْل ُمت ََو ّســط
َحـ ْـر َ
ِ
عــى خــاف بــن النحــاة ِف َذلــك -كــا يف قــولــر(:)7
ُك َث ِّ
ِ
ِ
الض َحى
أي َع ْبدَ يف َر ْونَق ُّ
َأ َل ْ ت َْس َمعي ْ
ٍ
ِ
حــــا َمــــات َلُــــ َّن َهد ُير
ُبكَــــا َء َ َ
ف َت ْف ِســر يفــر اجلملــة باجلملــة؛ كــا
وتــأيت « َأ ْي» َحـ ْـر َ
يف قــول الشــاعر(:)8
ف أي َ ِ
وتَر ِمينَنِي بال َّطر ِ
ب
أنت ُم ْذن ٌ
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ َ َ ْ ِ ()9
و َت ْقلينَني لكـ َّن إ َّياك ال أقـل
واختلــف النحــاة يف « َأ ْي» التــي تفــر املفــرد
ِ
ــب .فــرى
أي َذ َه ٌ
ــجدٌ ْ
باملفــرد ،كــا يف :عنــدي َع ْس َ
البرصيــون أهنــا حــرف تفســر مســتقل بذاتــه
دهــا يكــون
وليســت حــرف عطــف -وأن َمــا ب ْع ََ
قبلهــا َأو بــدالً .قالــوا :ألنــا مل
عطــف َب َيــان عــى َمــا َ
ِ
نــر عاط ًفــا يصلــح للســقوط َدائـ ًـاَ ،والَ عاط ًفــا مالز ًمــا
الــيء عــى مرادفــه.
لعطــف َّ ْ
ِ
ويــرى الكوفيــون واملــرد وغريهــم أن «أي» إذا
فــرت ُمفــردا تكــون حــرف عطــف معنــاه التفســر،
وذلــك إذا وقعــت «أي» بــن مشــركني يف اإلعــراب،
نحــو :هــذا الغضنفــر ،أي األســد .و :رضبــت
دهــا يكــون
بالعضــب ،أي الســيف .ويــرون أن َمــا ب ْع َ
قبلهــا.
عطــف نســق عــى َمــا َ
واختــار ابــن صابــر مذهــب الكوفيــن ،فذهــب إىل
( )5عويش ،أسماء األفعال في اللغة والنحو ،ص .62
( )6انظــر :أبــو حيــان األندلســي ،ارتشــاف الضــرب ،ص .1978
وابــن قاســم المــرادي ،الجنــى الدانــي ،ص  .234وابــن هشــام،
مغنــي اللبيــب  .507-506/1والبغــدادي ،خزانــة األدب
 .226/11ونصــر ،الحــروف المختلــف فــي إفادتهــا للعطــف
دراســة وتحليــل ،ص .168-167
( )7البيت من الطويل ،وهو في ديوان كثير عزة ،ص .474
( )8البيــت مــن الطويــل ،وهــو بــا نســبة فــي :ابــن هاشــم ،مغنــي
اللبيــب .506/1
"لكـن إيـ ِ
( )9قولــه ِ
ـاك" يريــد "لكـ ْن أنــا إيــاك ال أقلــي" فحــذف الهمزة
َّ َّ
مــن "أنــا" فالتقــت نــون "أنــا" ونــون "لك ـ ْن" الســاكنة ،فأدغمتــا
فصارتــا نو ًنــا مشــددة .ومثــال ذلــك مــا فــي قولــه تعالــىَ { :ل ِكنَّــا
ُهـ َـو اللـ ُه َر ِّبــي} (ســورة الكهــف.)38 :
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«أي» حــرف عطــف معنــاه التفســر.
كــون ْ
وأرى أن مذهــب البرصيــن ومــن وافقهــم يف هــذه
«أي»
املســألة هــو األقــرب للصــواب؛ ألن جعــل ْ
حــرف عطــف يســتلزم خمالفــة النظائــر مــن وجهــن،
كــا قــال ابــن مالــك يف «رشح التســهيل»(:)1
أحدمهــا :أن حــق حــرف العطــف املعطــوف بــه يف غــر
توكيــد أن يكــون مــا بعــده مباينًــا ملــا قبله؛ نحــو «مررت
«أي» بخــاف ذلــك.
بزيــد وعمــرو» ،ومــا بعــد ْ
الثــاين :أن حــق حــرف العطــف املعطــوف بــه غــر
و«أي» بخــاف ذلــك؛ فــإن
صفــة أال يطــرد حذفــه،
ْ
لــك أن تقــول يف «مــررت بغضنفــر أي أســد» :مــررت
«أي» مطــر ًدا ،وال جيوز
بغضنفــر أســد .ويســتغنى عــن ْ
ذلــك يف يشء مــن املعطوفــات.
()2
ب .قوله بأن « َب ْل» ال تكون نس ًقا بعد اإلجياب :
تأيت « َب ْل» عىل وجهني:
ف ابتِــدَ اءٍ
ِ
ِ
ــر َ ْ
األول :أن تكــون ابتدَ ائ َيــ ًة :فتكــون َح ْ
ِ
اإل ْبطـ ِ
َاهــاِ :
اب مــع ِ
ـال؛
يهــا ُ ْ
جلـ ٌة ،ويكــون َم ْعن َ
تَل َ
ض ُ
اإل ْ َ
نحــوَ { :و َقا ُلــوا َّ َ
حــن َو َلــدً ا ُسـ ْب َحا َن ُه َبـ ْـل ِع َبــا ٌد
الر ْ َ
اتـ َـذ َّ
ــون بِ ِ
ــه ِجنَّــ ٌة َب ْ
ــون}(َ { ،)3أ ْم َي ُقو ُل َ
ُمك َْر ُم َ
ــم
ــل َجا َء ُه ْ
ِ
()4
ِ
ــون}  ،أو ِ
ــق كَار ُه َ
اب
ــم ل ْل َح ِّ
ال ِّ
ض ُ
ــق َو َأ ْك َث ُر ُه ْ
بِ ْ َ
اإل ْ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
مــن غــر إبطــال مــع االنْت َقــال مــن َغ َــر ٍ
ض إىل َ
آخــر؛
ِ
ـم َر ِّبــه َف َص َّل.
نحــوَ { :قــدْ َأ ْف َلـ َ
اسـ َ
ـح َمـ ْن ت ََز َّكــىَ .و َذ َكـ َـر ْ
ِ
َبـ ْـل ت ُْؤثِـ ُـر َ
ـاب َينطِ ُق
ال َيــا َة الدُّ ْن َيــا}(َ { ،)5و َلدَ ْينَــا ك َتـ ٌ
ون ْ َ
ــم ِف َغ ْم َــر ٍة ِمــ ْن
ال ِّ
وب ْ
ــم الَ ُي ْظ َل ُمــونَ .ب ْــل ُق ُل ُ ُ
ــق َو ُه ْ
بِ ْ َ
()6
ْ
َه َ
و«بــل» هــذه التــي تليهــا اجلمــل فائدهتــا
ــذا} .
االنتقــال مــن مجلــة إىل مجلــة أخــرى أهــم منهــا ،وقــد
تــأيت للغلــط؛ نحــو :رضبــت زيــدً ا بــل أكرمتــه.
والوجــه الثــاين :أن تكــون « َب ْ
ــل» َعاطِ َفــ ًة :تعطــف
()7
املفــرد عــى املفــرد ،بــرط أال يســبقها اســتفهام :
لس ـ ْل ِ
ب احلكــم عــا
 فــإن جــاءت بعــد أمــر :كانــت َارضب زيــدً ا بــل
َق ْبلهــا َو َج ْع ِلــه َلِــا َب ْعدَ هــا؛ نحــو:
ْ
ارضب عمـ ًـرا.
ـرب زيــدً ا بــل
عمـ ًـرا .واملعنــى :ال تـ
ْ
ْ
( )1ابن مالك ،رشح التسهيل .347/3
( )2انظــر :الرمانــي ،معانــي الحــروف ،ص  .94وأبــو حيــان
األندلســي ،ارتشــاف الضــرب ،ص  .1995والســيوطي ،همــع
الهوامــع .211/3
( )3من سورة األنبياء ،اآلية .26
( )4من سورة املؤمنون ،اآلية .70
( )5من سورة األعىل ،اآليات .16-14
( )6من سورة املؤمنون ،من اآليتني .63-62
ـت زيــدً ا بــل
( )7فــا ُيقــال :هــل جــاء زيــدٌ بــل عمـ ٌـرو ،وال :أرضبـ َ
عمـ ًـرا.
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ِ
ِ
اب عــن األولِ ،
ض ِ
ثبــات لل َّثــاين(.)8
واإل
بــاإل ْ َ
ــي أو هنْ ٍ
 وإن جــاءت بعــد ن ْف ٍــي :فتكــون لتقريــر
ِ
ِ
ِ
ُح ْك ـ ِم َمــا ِق ْب َلهــا عــى َحالِــه وجعـ ِ
ـل ضــدِّ ه ملــا َبعدهــا؛
ـرب زيــدً ا بــل
نحــو :مــا قــام زيــدٌ بــل عمـ ٌـرو ،وال تـ
ْ
عمـ ًـرا .فاملعنــى فيهــا :مــا قــام زيــدٌ بــل قــام عمـ ٌـرو ،وال
عمــرا.
ارضب
تــرب زيــدً ا بــل
ْ
ْ
ً
 واختلــف النحــاة يف جــواز جمــيء « َب ْــل» بعــد
ِ
ِ
جيــاب :فذهــب البرصيــون إىل اجلــواز ،فأجــازوا
اإل
ِ
ــروَ .ومنــع ا ْلكُوف ُّي َ
ــون َأن
ْــر بــل َع ْم ٌ
ــرأ َبك ٌ
نحــوَ :ق َ
ي ْعطــف َهبــا بعــد غــر النَّ ْفــي َوشــبهه ،فلــم جييــزوا
نحــو :رضبــت زيــدا بــل إيــاك.
واختــار ابــن صابــر مذهــب الكوفيــن ،فذهــب إىل
أن « َبـ ْـل» ال تعطــف املفــرد عــى املفــرد إال إذا ُســبقت
بنفــي أو مــا جــرى ُمــراه.
وأرى أن مذهــب الكوفيــن الــذي اختــاره ابــن صابــر
هنــا هــو األقــرب للصــواب؛ إذ إن االعتــاد يف جــواز
مثــل هــذه املســائل يكــون عــى الســاع ،والكوفيــون
هــم أكثــر ســعة يف الروايــة .قــال ابــن هشــام« :ومنعهــم
ِ
ـع َس ـ َعة روايتهــم َدلِيــل عــى قلتــه»(.)9
َذلــك َمـ َ
مؤلفاته:
 ذكــر ابــن عبد امللــك أن ابــن صابــر صنَّــف يفَع ْضـ ِـد املذهــب الظاهــري الــذي كان يميــل إليــه مــدة
مــن حياتــه.
 وصنَّــف ابــن صابــر كتا ًبــا يف «التاريــخ» نقــل عنهاحلافــظ ابــن حجــر العســقالين يف «لســان امليــزان»(،)10
كبــرا ،حتــى إنــه يقتــر
معتمــدً ا عــى آرائــه اعتــا ًدا
ً
عــى ذكرهــا يف اجلــرح والتعديــل ،ويكتفــي هبــا.
كــا أن ابــن حجــر -رمحــه اهلل -ذكــر يف كتابــه
«توضيــح املشــتبه» أنــه رأى اســم «اخلــال مقيــدا
بضــم أولــه بخــط أيب جعفــر أمحد بــن حممد بــن صابــر
أيضــا عــن
املالقــي»( .)11ويبــدو أن هــذا النــص منقــول ً

( )8ومعنى ِ
ض ِ
اب :أن جتعل ما قبلها كاملسكوت عنه ،فال ُيكم
اإل ْ َ
عليه بيشء ،كأنه غلط عن عمد ،أو سبق لسان.
( )9ابن هشام ،مغني اللبيب .351/1
( )10العســقالين ،لســان امليــزان ،460 ،435 ،251 ،226 ،212/1
،371 ،334/5 ،263/4 ،380 ،353/3 ،435 ،407 ،372 ،73/2
.276/6 ،404 ،393/5

( )11ابــن نــارص الديــن ،توضيــح املشــتبه يف ضبــط أســاء الــرواة
أنســاهبم وألقاهبــم وكناهــم .17/3
وأطــول النصــوص التــي نقلــت عــن ابــن صابــر هــو مــا نقلــه ابــن
العديــم يف «بغيــة الطلــب» يف ترمجــة ابــن الروميــة؛ حيــث قــال:
«أخــرين أبــو جعفــر أحمد بــن محمد بــن صابــر قــال:
أخبرنــي مــن أثــق بــه أن أحمد بــن محمد بــن المفرح بــن
الروميــة كان جالســا فــي دكانــه بإشــبيلية يبيــع الحشــائش
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كتــاب ابــن صابــر يف التاريــخ.
شعره:
كان ابــن صابــر وافــر احلــظ مــن األدب ،عار ًفــا بــه،
نظــم الشــعر يف صغــره وهــو باملكتــب ،وبــرع فيــه ،ولــه
نظــم حســن .ومــن نظمــه(:)1
ومــن نكــد الدنيــا عــى احلــر حاســد
يكيــد وينــوي جاهــدً ا أن يناويــه
ــرى
َيــرى أنــه مــا أن ُيعــدَّ وال ُي َ
ُمســاو َي ُه حتــى َي ُعــدَّ َمســاويه
خلف ذي ُعال
فــا تعجبوا ممــن َعوى
َ
ِّ
عــي يف األنــا ِم معاويــه
لــكل
ٍّ
أيضا(:)2
ومن شعره ً
تبيض رأيس حلادثٍ
أتُنكــر أن َّ
ِ
مــن الدهر ال يقوى له ُ
اجلبل الرايس
ٍ
ُّ
بستُه
وكل
شعار يف اهلوى قد َل ْ
ِ
ِ ()3
فــرأس ُأ ْم ِ
ــي َع َّبــاس
ــو ٌّي َوقلبِ َ
َ

أيضا(:)4
ومن شعره ً
ِ
ـت هلــم
ـار النــاس قلـ ُ
قالــوا لقيـ َ
ـت كبـ َ
ُ
مجــل
ال ناقــ َة يل يف هــذا وال
وينســخ ،فاجتــاز بــه األميــر أبــو عبد الله بــن هــود ،ســلطان
األندلــس ،فســلم عليــه ،فــرد عليــه الســام ،واشــتغل بنســاخته
ولــم يرفــع إليــه رأســه ،فبقــي واقفــا ينتظــر أن يرفــع إليــه رأســه
ســاعة طويلــة ،فلمــا لــم يحفــل بــه ســاق فرســه ومضــى .قــال لــي
ابــن صابــر :وكان رجــا صالحــا زاهــدا ،وتوفــي بإشــبيلية ســنة
(637هـــ) .قــال لــي :ولــه كتابــان حســنان فــي علــم الحديــث،
أحدهمــا يقــال لــه «الحافــل فــي تكملــة الكامــل البــن عــدي»
مختصــر مــن األســانيد ،وهــو كتــاب كبيــر ،واآلخــر اختصــر فيــه
الكامــل ألبــي أحمد بــن عــدي» .ابــن العديــم ،بغيــة الطلــب
.1035-1034/3
( )1األبيــات مــن بحــر الطويــل .وهــي فــي :عــز الديــن الحســيني،
صلــة التكملــة  .508/1وابــن عبــد الملــك ،الذيــل والتكملــة
 .605/1وانظــر :المقــري ،نفــح الطيــب .656-655/2
والصفــدي ،الوافــي بالوفيــات  .258-257/6وفيهمــا «فــا
تعجبــا ممــن عــوى» .والمقريــزي ،المقفــى الكبيــر .637/1
وفيــه« :تناوئــه»« ،مــا أن تعــد وال تــرى مســاويه حتــى تعــد»،
«فــا تعجبــن».
وقــد ُأنكــر علــى ابــن صابــر مــا فــي طــي هــذا التضميــن القبيــح
مــن التعــرض لمعاوية رضــي اللــه عنــه.
( )2البيتــان مــن بحــر الطويــل .وهمــا فــي :ابــن تغــري بــردي،
المنهــل الصافــي .60/1
( )3يف املقــري ،نفــح الطيــب (« :)656-655/2وكان شــعارا»،
«فــرأيس أمــي» .ويف الــوايف بالوفيــات (« :)258-257/6فــرأيس
أميتــي».
( )4األبيــات مــن بحــر البســيط .وهــي يف :املقريــزي ،املقفــى الكبــر
637/1
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قــو ٌم إذا احتجبــوا مل ْ يأذنــوا وإذا
ٍ
ِ
ــر وال َأمــلُ
َمنُّــوا بــإذن فــا ب ٌ
ٍ
ُ
ْ
عــدة
والتأميــل يف
ــر
وإن َبــدا البِ ُ
ِ
ا وفــا َء ْ
فــ َ
ــوا بــه َمطلــوا
وإن أو َف ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـتخلص ْت َح َشـ ًفا من ُســوء كي َلتها
واسـ
َ
َ
آخــر َعهــدي بالــذي َبذ ُلــوا
وكان
َ

أيضا(:)5
ومن شعره ً
الدهــر ســا َد بــه األرذلــو
َأرى
َ
ِ
كالســيل َيطفــو عليــه ال ُغثــا ُء
َن
املديــح
وفــات
ومــات الكــرا ُم
َ
َ
ُ
()6
ِ
َّ
بــق للقــول إال الرثــا ُء
فلــم َي َ
ْ

أيضا(:)7
ومن شعره ً
لــــوال ثــــ ٌ
ـاث ُهــــ َّن واهلل مـ ْن
ِ
أكـــــر آمـــــــا َيل فــــــي الدن َيــــا
ِ
أرجـــو بــه
حــج لب ْيـــت اهلل ُ
ٌّ
َ
والســ ْع َيا
يقبــل النِّ َّيــ َة
أن
َّ
والعلــم حتصيــ ً
ونــرا إذا
ا
ُ
ًْ
ــت أوســ ْع ُت الــورى ر ّيــا
َر َو ْي ُ
ُ
ُ
أســــأل اهلل أن
وأهــــــــل ُو ٍّد
تــع بال ُب ْقيــا إىل ال ُّل ْق َيــا
ُي ْم َ
كنت ْ
ـوت أنَّى أتى
أخ َشــى املـ َ
ما ُ
()8
بــل مل أكــ ْن أ ْل ُّ
تــذ با َمل ْحيــا
أيضا(:)9
ومن شعره ً
ـول ونفـ ِ
ـي ال َتـ ُ
ـزال َمشــوق ًة
َأقـ ُ َ
إليكــم ولكــ ْن َع َّلهــا و َع َســاها
تُعيــدُ وتُبــدي يف ا ُملنــى ِ
بلقائكــم
وال تَتعــدا ُه ُف ُ
نــون ُمناهــا
متــى ن ِ
َلتقــي يو ًمــا وتُفــر ُغ َهــذه
ونَبنــي عــى يــو ِم اللقـ ِ
ـاء ِسـ َـواها
( )5البيتــان مــن املتقــارب ،وقــد أنشــدمها أبــو حيــان مــن شــعر ابــن
صابــر .انظــر :الصفــدي ،الــوايف بالوفيــات .258-257/6
( )6يف نفح الطيب (« :)656-655/2الغثا»« ،الرثا» بالقرص.
( )7األبيــات مــن الرسيــع ،وقــد أنشــدها أبــو حيــان عــن أيب
جعفر بــن الزبــر مــن شــعر ابــن صابــر .انظــر :الصفــدي ،الــوايف
بالوفيــات  ،258-257/6واملقــري ،نفــح الطيــب 656-655/2
ِ
( )8يف نظــم الــآيل(« :)138-137آم ِ ِ
ــم َت َُّصــا»،
ــال مــ َن»َ ،
«وا ْلع ْل ُ
َ َّ
ِ
ـال ِم ـ َن»،
«ر َو ْت َأ ْش ـ َب َعت» .ويف نفحــة الرحيانــة (« :)197/1آ َمـ ِ َّ
َ
«الــورى رأيــا» .ويف ســلك الــدرر ( )137/2وتكملــة إكــال
اإلكــال « :86/1الــورى رأيــا».
( )9األبيــات مــن بحــر الطويــل .وقــد ذكــر ابــن الصابــوين أن ابــن
صابــر أنشــده هــذه األبيــات لنفســه بقريــة الصاحليــة َب ِد ًهيــا.
انظــر :ابــن الصابــوين ،تكملــة إكــال اإلكــال .86/1
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النتائج
مــن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن-:
 ابــن صابــر هــو أمحد بــن أيب عبــد اهلل حممد بــنأيب احلســن صابر بــن حممد بــن صابر بــن منــذر،
ومــا ورد يف بعــض املصــادر مــن أن اســمه «حممــد»
خلــط وخطــأ .وهــو يلقــب بضيــاء الديــن ،ويكنــى
بــأيب جعفــر وأيب العبــاس .وولــد يف مالقــة ســنة
625هـــ ،وتــويف يف الثامــن مــن شــعبان ،ســنة
662هـ.
 مــن شــيوخه النحــاةُ :حيــد النحــوي ،وابــن عطيــةتلميــذ الســهييل .ومــن غــر النحــاة :أبــوه ،وابــن
الصابــوين ،وابــن رساقــة ،والرشيــف احلســيني.
ومــن أقرانــه وتالميــذه :ابــن الزبــر شــيخ أيب
حيــان.
 قــول ابــن صابــر بــأن للكلمــة قسـ ًـا راب ًعــا يســمى«اخلالفــة» كان نقلــة نوعيــة يف اجتــاه دفــع اإلشــكال
الواقــع حــول املفهــوم واملصطلــح يف مســألة
تقســيم الــكالم.
 مصطلــح «اخلالفــة» الــذي أطلقــه ابــن صابــرمشــتق مــن معنــى جمــيء ركــن بعــد ركــن يســد
مســده ويقــوم مقامــه.
 اختــار ابــن صابــر مذهــب الكوفيــن ،فذهــبإىل كــون « َأ ْي» التــي تفــر املفــرد باملفــرد حــرف
دهــا يكــون
عطــف معنــاه التفســر وأن َمــا ب ْع َ
عطــف نســق .واألقــرب للصــواب يف هــذه
املســألة هــو مذهــب البرصيــن ومــن وافقهــم أن
دهــا
« َأ ْي» حــرف تفســر مســتقل بذاتــه وأن َمــا ب ْع َ
قبلهــا َأو بــدالً.
يكــون عطــف َب َيــان عــى َمــا َ
 اختــار ابــن صابــر مذهــب الكوفيــن ،فذهــبإىل أن « َب ْ
ــل» ال تعطــف املفــرد عــى املفــرد إال
إذا ُســبقت بنفــي أو مــا جــرى جمــراه .ومذهــب
البرصيــن هــو جــواز وقــوع «بــل» بعــد النفــي
واإلجيــاب مجي ًعــا .واألقــرب للصــواب يف هــذه
املســألة هــو مذهــب الكوفيــن.
 ترمجــة ابــن صابــر املتداولــة يف مطبوعــات كتــبالــراث تعرضــت لكثــر مــن التصحيــف
والتحريــف ،وال شــك أن هلــذا االضطــراب
كبــرا يف الغمــوض الــذي
دورا
واالختــاف ً
ً
اكتنــف ترمجتــه يف كتــب تراجــم النحــاة.
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ابــن الزبــر ،أبــو جعفــر أمحــد الغرناطــي .حتقيــق :العدوي،
رشيــف أبــو العــا2008 .م .صلــة الصلــة مــع «كتــاب
الصلــة» البــن بشــكوال .الطبعــة األوىل ،مكتبــة الثقافــة
الدينيــة ،القاهــرة ،مــر.

ابــن الصابــوين ،مجــال الديــن أبــو حامــد حممــد املحمــودي.
حتقيــق :جــواد ،مصطفــى1957 .م .تكملــة إكــال
اإلكــال يف األنســاب واألســاء واأللقــاب .الطبعــة
األوىل ،املجمــع العلمــي العراقــي ،العــراق.
ابــن العديــم ،كــال الديــن عمر بــن أمحد بــن هبــة اهلل بــن
أيب جــرادة العقيــي .حتقيــق :زكار ،ســهيل .د.ت .بغيــة
الطلــب يف تاريــخ حلــب .بــدون رقــم الطبعــة ،دار
الفكــر ،بــروت ،لبنــان.

ابــن تغــري بــردي ،أبــو املحاســن مجــال الديــن يوســف بن
عبــد اهلل الظاهــري احلنفــي .حتقيــق :أمني ،حممــد حممد.
تقديــم :عاشــور ،ســعيد عبــد الفتــاح .د.ت .املنهــل
الصــايف واملســتوىف بعــد الــوايف .بــدون رقــم الطبعــة،
اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب ،القاهــرة ،مــر.
ابــن تغــري بــردي ،أبــو املحاســن مجــال الديــن يوســف بن
عبــد اهلل الظاهــري احلنفــي .حتقيــق :شــلتوت ،فهيــم
حممــد .د.ت .الدليــل الشــايف عــى املنهــل الصــايف.
الطبعــة األوىل ،مــن الــراث اإلســامي ،الكتــاب
احلــادي والعــرون ،مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء
الــراث اإلســامي ،كليــة الرشيعــة والدراســات
اإلســامية ،جامعــة أم القــرى ،مكــة املكرمــة.
ابــن عبــد امللــك ،أبــو عبــد اهلل حممد بــن حممــد األنصــاري
األويس املراكــي .حتقيــق :عبــاس ،إحســان ،وابــن
رشيفــة ،حممــد ،ومعــروف ،بشــار عــواد2012 .م.
الذيــل والتكملــة لكتــايب املوصــول والصلــة .الطبعــة
األوىل ،دار الغــرب اإلســامي ،تونــس.

ابــن عقيــل ،عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن املــري .حتقيــق:
عبــد احلميــد ،حممــد حميــي الديــن1980 .م .رشح ابــن
عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك .الطبعــة العــرون ،دار
الــراث ،القاهــرة ،مــر.

ابــن فــارس ،أبــو احلســن أمحد بــن زكريــاء القزوينــي
الــرازي1997 .م .الصاحبــي يف فقــه اللغــة العربيــة
ومســائلها وســنن العــرب يف كالمهــا .الطبعــة األوىل،
دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان.
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ابــن قاســم املــرادي ،أبــو حممــد بــدر الديــن املــري
املالكــي .حتقيــق :قبــاوة ،فخــر الديــن ،وفاضــل ،حممــد
نديــم1413 .هـــ1992/م .اجلنــى الــداين يف حــروف
املعــاين .الطبعــة األوىل ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت،
لبنــان.
ابــن كثــر ،أبــو الفــداء إســاعيل بن عمــر القــريش
البــري ثــم الدمشــقي .حتقيــق :الرتكــي ،عبــد اهلل بــن
عبــد املحســن1418 .هـــ1997/م .البدايــة والنهايــة.
الطبعــة األوىل ،دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع
واإلعــان ،اجليــزة ،مــر.
ابــن مالــك ،مجــال الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد
اهلل الطائــي اجليــاين .حتقيــق :الســيد ،عبد الرمحــن،
واملختــون ،حممــد بــدوي1410 .هـــ1990/م .رشح
التســهيل «تســهيل الفوائــد وتكميــل املقاصــد».
الطبعــة األوىل ،دار هجــر للطباعــة والنــر ،القاهــرة،
مــر.
ابــن منظــور ،حممــد بــن مكــرم األفريقــي املــري .حتقيــق:
الكبــر ،عبــد اهلل عــي؛ وحســب اهلل ،حممــد أمحــد؛
والشــاذيل ،هاشــم حممــد .د.ت .لســان العــرب .دون
رقــم الطبعــة ،دار املعــارف ،القاهــرة.
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أبــو حيــان األندلــي .حتقيــق :حممــد ،رجــب عثــان.
1418هـــ1998/م .ارتشــاف الــرب مــن كالم
العــرب .الطبعــة األوىل ،مكتبــة اخلانجــي ،القاهــرة،
مــر.

أبــو حيــان األندلــي .حتقيــق :هنــداوي ،حســن .د.ت.
التذييــل والتكميــل يف رشح كتــاب التســهيل .بــدون
رقــم الطبعــة ،دار القلــم ،دمشــق ،ســوريا.
األدفــوي ،كــال الديــن أبــو الفضــل جعفر بــن تغلب بــن
جعفــر الشــافعي .حتقيــق :حســن ،ســعد حممــد،
واحلاجــري ،طــه1961 .م .الطالــع الســعيد اجلامــع
أســاء نجبــاء الصعيــد .بــدون رقــم الطبعــة ،الــدار
املرصيــة للتأليــف والرتمجــة ،اهليئــة املرصيــة العامــة
للكتــاب ،القاهــرة ،مــر.

األدفــوي ،كــال الديــن أبــو الفضــل جعفر بــن تغلب بــن
جعفــر الشــافعي .حتقيــق :الســامرائي ،قاســم،
وطاطمــي ،طــارق2015 .م .البــدر الســافر عــن أنــس
املســافر.الطبعــةاألوىل،دارابــنحــزم،بــروت،لبنــان.

البغــدادي ،عبــد القادر بــن عمــر .حتقيــق :هــارون ،عبــد
الســام حممــد1418 .هـــ1997/م .خزانــة األدب
ولــب لبــاب لســان العــرب .الطبعــة الرابعــة ،مكتبــة
اخلانجــي ،القاهــرة ،مــر.

ابــن نــارص الديــن ،شــمس الديــن حممد بــن أيب بكــر عبــد
اهلل بــن حممد بــن أمحد بــن جماهــد القيــي الدمشــقي
الشــافعي .حتقيــق :العرقســويس ،حممــد نعيــم1993 .م.
توضيــح املشــتبه يف ضبــط أســاء الــرواة وأنســاهبم
وألقاهبــم وكناهــم .الطبعــة األوىل ،مؤسســة الرســالة،
بــروت ،لبنــان.

بلحــاف ،عامــر فائــل حممــد1434 .هـــ2013/م .اســم
الفعــل إشــكال املفهــوم واملصطلــح .جملــة احتــاد
اجلامعــات العربيــة لــآداب ،احتــاد اجلامعــات العربيــة،
اجلمعيــة العلميــة لكليــات اآلداب ،املجلــد (،)10
العــدد (1ب) ،ص ص .429 – 405

ابــن هشــام ،مجــال الديــن أبــو حممــد عبــد اهلل بــن يوســف
األنصــاري .د.ت .رشح شــذور الذهــب .بــدون رقــم
الطبعــة ،بــدون بيانــات النــارش وبلــد النــر.

حســان ،متــام1427 .هـــ2006/م .اللغــة العربيــة معناهــا
ومبناهــا .الطبعــة اخلامســة ،عــامل الكتــب ،القاهــرة،
مــر.

ابــن نقطــة ،أبــو بكــر معــن الديــن حممد بــن عبــد
الغني بــن أيب بكر بــن شــجاع احلنبــي البغــدادي.
حتقيــق :احلــوت ،كــال يوســف1408 .هـــ1988/م.
التقييــد ملعرفــة رواة الســنن واملســانيد .الطبعــة األوىل،
دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان.

مجــال الديــن ،مصطفــى1407 .هـــ .رأي يف تقســيم الكلمــة.
جملــة تراثنــا ،مؤسســة آل البيــت إلحيــاء الــراث ،العدد
األول ،الســنة الثانيــة ،املحــرم ،ص ص .127 – 106
تاريــخ االســرجاع 2016-12-04م ،عــى الرابــط
اإللكــروينhttp://bit.ly/2kYy4QL :

ابــن هشــام ،مجــال الديــن أبــو حممــد عبــد اهلل بــن يوســف
األنصــاري .حتقيــق :اخلطيــب ،عبــد اللطيــف حممــد.
1421هـــ2000/م .مغنــي اللبيب عن كتــب األعاريب.
الطبعــة األوىل ،السلســلة الرتاثيــة ( ،)21املجلــس
الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب ،الكويــت.

حســن ،عبــاس .د.ت .النحــو الــوايف .الطبعــة اخلامســة
عــرة ،دار املعــارف ،القاهــرة ،مــر.

اخلــري ،حممد بــن مصطفــى الشــافعي .د.ت .حاشــية
اخلــري عــى رشح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك.
بــدون رقــم الطبعــة ،بــدون بيانــات النــارش وبلــد النــر.
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الذهبــي ،أبــو عبــد اهلل شــمس الديــن حممد بــن أمحد بــن
عثــان .حتقيــق :األرنــاؤوط ،شــعيب .د.ت .ســر
أعــام النبــاء .بــدون رقــم الطبعــة ،مؤسســة الرســالة،
بــروت ،لبنــان.
الذهبــي ،أبــو عبــد اهلل شــمس الديــن حممد بــن أمحد بــن
عثــان .حتقيــق :املعلمــي ،عبــد الرمحن بــن حييــى.
1374هـــ .تذكــرة احلفــاظ .بــدون رقــم الطبعــة ،دائــرة
املعــارف العثامنيــة ،تصويــر دار الكتــب العلميــة،
بــروت ،لبنــان.

الذهبــي ،أبــو عبــد اهلل شــمس الديــن حممد بــن أمحد بــن
عثــان .حتقيــق :تدمــري ،عمــر عبــد الســام.
1410هـــ1990/م .تاريــخ اإلســام .الطبعــة الثانيــة،
دار الكتــاب العــريب ،بــروت ،لبنــان.

الرمــاين ،أبــو احلســن عيل بــن عيســى .حتقيــق :شــلبي ،عبــد
الفتــاح إســاعيل1401 .هـــ1981/م .معــاين احلــروف.
الطبعــة الثانيــة ،دار الــروق ،جــدة ،اململكــة العربيــة
السعودية.
الزجاجــي ،أبــو القاســم .حتقيــق :املبــارك ،مــازن .د.ت.
اإليضــاح يف علــل النحــو .بــدون رقــم الطبعــة ،دار
النفائــس ،بــدون بلــد النــر.
الــزركيل ،خــر الدين بــن حممود بــن حممد بــن عيل بــن
فــارس الدمشــقي2002 .م .األعــام .الطبعــة اخلامســة
عــرة ،دار العلــم للماليــن ،بــروت ،لبنــان.

الســاقي ،فاضــل مصطفــى .تقديــم :حســان ،متــام.
1397هـــ1977/م .أقســام الــكالم العــريب مــن حيــث
الشــكل والوظيفــة .الطبعــة األوىل ،مكتبــة اخلانجــي،
القاهــرة ،مــر.
الســبكي ،تقــي الديــن أبــو احلســن عيل بــن عبــد الكايف بــن
عيل بــن متــام ،وابــن الســبكي ،تــاج الديــن أبــو نــر
عبــد الوهاب بــن تقــي الديــن أيب احلســن عيل بــن عبــد
الكايف بــن عيل بــن متــام1995 .م .اإلهبــاج يف رشح
املنهــاج .بــدون رقــم الطبعــة ،دار الكتــب العلميــة،
بــروت ،لبنــان.

ســيبويه ،أبــو بــر عمرو بــن عثامن بــن قنــر .حتقيــق:
هــارون ،عبــد الســام حممــد1982 .م .الكتــاب
«كتــاب ســيبويه» .الطبعــة الثانيــة ،مكتبــة اخلانجــي
بالقاهــرة ،دار الرفاعــي بالريــاض.
الســيوطي ،جــال الديــن عبــد الرمحــن .د.ت .األشــباه
والنظائــر يف النحــو .بــدون رقــم الطبعــة ،دار الكتــب
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العلميــة ،بــروت ،لبنــان.

الســيوطي ،جــال الديــن عبــد الرمحــن .حتقيــق :إبراهيــم،
حممــد أبــو الفضــل1399 .هـــ1979/م .بغيــة الوعــاة
يف طبقــات اللغويــن والنحــاة .الطبعــة الثانيــة ،دار
الفكــر ،بــروت ،لبنــان.

الســيوطي ،جــال الديــن عبــد الرمحــن .حتقيــق :هنــداوي،
عبــد احلميــد .د.ت .مهــع اهلوامــع يف رشح مجــع
اجلوامــع .بــدون رقــم الطبعــة ،املكتبــة التوفيقيــة،
القاهــرة ،مــر.

الشــاطبي ،أبــو إســحاق إبراهيم بــن موســى .حتقيــق:
العثيمــن ،عبــد الرمحن بن ســليامن1428 .هـــ2007/م.
املقاصــد الشــافية يف رشح اخلالصــة الكافيــة «رشح
ألفيــة ابــن مالــك» (اجلــزء األول) .الطبعــة األوىل،
مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث اإلســامي،
كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية ،جامعــة أم
القــرى ،مكــة املكرمــة.
الصبــان .حتقيــق :ســعد ،طــه عبد الــرؤوف .د.ت .حاشــية
الصبــان مــع رشح األشــموين عــى ألفيــة ابــن مالــك
ومعــه رشح الشــواهد للعينــي .بــدون رقــم الطبعــة،
املكتبــة التوفيقيــة ،القاهــرة ،مــر.

الصفــدي ،صــاح الديــن خليل بــن أيبك بــن عبــد
اهلل .حتقيــق :األرنــاؤوط ،أمحــد ،ومصطفــى ،تركــي.
1420هـــ2000/م .الــوايف بالوفيــات .بــدون رقــم
الطبعــة ،دار إحيــاء الــراث ،بــروت ،لبنــان.

الطويــل ،حممــد عبــد املجيــد1998 .م .جامــع العلــوم
الباقــويل نظــرة يف تراثــه وحتقيــق لبعــض القضايــا.
جملــة معهــد املخطوطــات العربيــة ،مــر ،مــج (،)42
ج ( ،)1مايو ،ص ص .213-187
الطيــب الفــايس ،أبــو عبــد اهلل حممــد .حتقيــق :فجــال،
حممــود يوســف1423 .هـــ2002/م .فيــض نــر
االنــراح مــن روض طــي االقــراح ومعــه االقــراح
يف أصــول النحــو وجدلــه للســيوطي .الطبعــة الثانيــة،
سلســلة الدراســات العربيــة ،دار البحــوث للدراســات
اإلســامية وإحيــاء الــراث ،ديب ،دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة.

عــز الديــن احلســيني ،الرشيــف أمحد بــن حممد بــن
عبــد الرمحــن .حتقيــق :معــروف ،بشــار عــواد.
1428هـــ2007/م .صلــة التكملــة لوفيــات النَّق َلــة.
الطبعــة األوىل ،دار الغــرب اإلســامي ،تونــس.

املجلة العلمية لجامعة امللك فيصل (العلوم اإلنسانية واإلدارية)

عــزون ،مجــال1428 .هـــ2007/م .مــن حديــث احلافــظ
ٍ
ِ
األب ِريــن .تاريــخ
الســ َل ِف ِّي عــن
َأ ِب
بعــض ْ
طاهــر ِّ
االســرجاع 2016-12-04م ،عــى الرابط اإللكرتوين:
/http://www.alukah.net/culture/0/1232
العســقالين ،شــهاب الديــن أبــو الفضــل أمحد بــن عيل بــن
حممد بــن حجــر .د.ت .لســان امليــزان .بــدون رقــم
الطبعــة ،بــدون بيانــات النــارش وبلــد النــر.
العســقالين ،شــهاب الديــن أبــو الفضــل أمحد بــن عيل بــن
حممد بــن حجــر1349 .هـــ .الــدرر الكامنــة يف أعيــان
املائــة الثامنــة .بــدون رقــم الطبعــة ،دائــرة املعــارف
العثامنيــة ،حيــدر آبــاد ،اهلنــد ،تصويــر إحيــاء الــراث
العــريب ،بــروت ،لبنــان.

العســقالين ،شــهاب الديــن أبــو الفضــل أمحد بــن عيل بــن
حممد بــن حجــر .حتقيــق :احلــوت ،كــال يوســف.
1990م .نظــم الــآيل باملائــة العــوايل .الطبعــة األوىل،
دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان.

عويــش ،أمحــد حممــد أمحــد1402 .هـــ1982/م .أســاء
األفعــال يف اللغــة والنحــو .رســالة ماجســتري يف فــرع
اللغــة ،كليــة اللغــة العربيــة ،جامعــة أم القــرى ،اململكــة
العربيــة الســعودية.
الفريوزأبــادي ،حممد بــن يعقــوب .حتقيــق :املــري،
حممــد1407 .هـــ .البلغــة يف تراجــم أئمة النحــو واللغة.
الطبعــة األوىل ،مجعيــة إحيــاء الــراث اإلســامي،
الكويــت.

ُك َثـ ِّـر .مجــع ورشح :عباس ،إحســان1931 .هـــ1791/م.
ــر عــزة .بــدون رقــم الطبعــة ،دار الثقافــة،
ديــوان ُك َث ِّ
بــروت ،لبنــان.
املــرد ،أبــو العبــاس حممد بــن يزيــد .حتقيــق :عضيمــة،
حممــد عبــد اخلالــق1415 .هـــ1994/م .املقتضــب.
بــدون رقــم الطبعــة ،جلنــة إحيــاء الــراث اإلســامي،
املجلــس األعــى للشــؤون اإلســامية ،وزارة األوقاف،
القاهــرة ،مــر.

املجلد  - 21العدد 2020 - 1م (1441هـ(

جممــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة .د.ت .إبراهيــم أنيــس
والــدرس اللغــوي .بــدون رقــم الطبعــة ،جممــع اللغــة
العربيــة ،القاهــرة ،مــر.

املحبــي ،حممــد أمني بــن فضــل اهلل بــن حمــب الدين بــن
حممــد .د.ت .نفحــة الرحيانــة ورشــحة طــاء احلانــة.
بــدون رقــم الطبعــة ،بــدون بيانــات النــارش وبلــد
النــر.

املــرادي ،أبــو الفضــل حممــد خليل بــن عيل احلســيني.
1988م .ســلك الــدرر يف أعيــان القــرن الثــاين عــر.
الطبعــة الثالثــة ،دار البشــائر اإلســامية ،دار ابــن حزم،
بــروت ،لبنــان.
املقــري ،أمحد بــن حممــد التلمســاين .حتقيــق :عبــاس،
إحســان1388 .هـــ1968/م .نفــح الطيــب مــن غصــن
األندلــس الرطيــب .بــدون رقــم الطبعــة ،دار صــادر،
بــروت ،لبنــان.
املقريــزي ،تقــي الديــن .حتقيــق :اليعــاوي ،حممــد.
1411هـــ .املقفــى الكبــر .الطبعــة األوىل ،دار الغــرب
اإلســامي ،تونــس.

نــر ،مجــال حممــد حممــد2003 .م .احلــروف املختلــف
يف إفادهتــا للعطــف دراســة وحتليــل .جملــة الثقافــة
والتنميــة ،مــر ،س ( ،)3ع ( ،)6ينايــر ،ص ص 126
– .192

يامــي ،مجــال .د.ت .ابــن الزبــر الغرناطــي .تاريــخ
االســرجاع 2016-12-04م ،عــى الرابــط
http://bit.ly/2kXpe64
اإللكــروين:

اليونينــي ،قطــب الديــن أبــو الفتــح موســى1992 .م.
ذيــل مــرآة الزمــان .الطبعــة الثانيــة ،وزارة التحقيقــات
احلكميــة واألمــور الثقافيــة للحكومــة اهلنديــة ،دار
الكتــاب اإلســامي ،القاهــرة ،مــر.

35
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Ibn Saber Who Initiated Non-Designated Words
“AlKhalifah” in Arabic Syntax
Ali khalifa A. Abdul Latif
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ABSTRACT

Syntax scholars adopted three components of speech; nouns, verbs, and prepositions according to Sībawayh.
The words that are not part of his classification initiated a debate among scholars. It was until Ibn Saber initiated
the term “Alkhalifah” to describe such type of speech as the fourth component. This term became popular among
modern scholars.
Despite the popularity and importance of this term, modern syntactic studies and vita books did not present
adequate information about Ibn Saber. Thus, it is essential to collect the dispersed information about him in an
analytical study that introduces his life, opinions, and era properly.
This study came in two parts: the first “identifying Ibn Saber” which included his name, surname, title, birthplace,
ancestry, work, doctrine, his trips, education, teachers, peers, students, troubles, illness, and passing away. The
second part covers his syntactic opinions, books, and poetry
The main findings of this work is that the available vita of Ibn Saber had too many typographical mistakes. Ibn
Saber was born in Malaga, Andalusia in 625H/1227G, and died in Egypt on 662H/1263G. He received his education
from, Hamid Alnahawy, Abou Mouhamed Bin Attia the student of Alsohaily, Ibn Alsabouny, Ibn Soraqa Alansary
Alshateby, Alsharif Ezzeldien Alhussainy, and several others. His main peer was Abou Jafar bin Alzubier, the teacher
of Abou Hayan Alandalusi. Ibn Saber followed the deoctrine of Kufies in his reported syntactic openions. Finally,
His initiation of “Akhalifah” was a specific transition twords releafing the burden of concept and terminology of
speech classification.
Key Words: Scholar agreement, Speech classification, Syntactic terminology.
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