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 ابن طاهر اإلشبيلّي المعروف بالِخَدبّ 

 بدرية بنت أحمد الغامدي 

 التربية للبنات بالمزاحمية جامعة شقراء كلية-العربيةمحاضر بقسم اللغة 

 

 : الملخص

"الِخدَّب". واقتضت طبيعة البحثث ابن طاهر اإلشبيلي شخصية هدف البحث الحالي إلى إلقاء الضوء على 

 ؛فهثر  المصثا ر والمراجث تتلوهثا  ثثم ها خاتمثة،ويسبقها مقدّمة وتمهيد، ويقف أربعة مباحثأن يكون في 

عثن العصثر الّثة  والتمهيد ور  فيه نبثة  مثوجز  مية الموضوع، و وافعه والهدف منه؛ فالمقدمة شملت أه

المبحثثث والمبحثثث النثثاني: شثثيوخه، وت مةتثثه؛ و؛ بحثثث الو : مولثثدن، ون ثث تهمالوعثثاف فيثثه ابثثن طثثاهر؛ 

وأما الخاتمة فقثد اشثتملت  مكانته العلميّة، ومؤلفاته، ووفاته.فالمبحث الراب : أما  قه، وصفاته؛النالث: أخ 

 .فهر  المصا ر والمراج بعلى أهّم النتائج الّتي أسفر عنها البحث. ثّم أتبعت 

 

 الِخدَّب. -اإلشبيليّ  -ابن طاهر فتاحية: الكلمات الم

 

 مقدمة

الحمد لله رّب العالمين، والص   والس م على أشرف النبياء والمرسثلين، نبينثا محّمثد وعلثى  لثه 

 وصحبه أجمعين. أما بعد

فإّن ابن طاهر من كبثار نحثا  النثدلو، وشثيوا أسثاتةتها الّثةين لثم يحاثوا بدراسثات متخصصثة، 

شخصثثياتهم وأثثثارهم، بثثالرمم مثثن مكانثثة ابثثن طثثاهر العلميثثة الرفيعثثة عنثثد النّحثثويّين،  تك ثثا السثثتار عثثن

ويتّضح ذلك من خ   تداولهم آلرائه، حيث إن  راءن متناثر  فثي كتثا النّحثو ج يهمعهثا كتثاب؛ لن كتبثه 

ته أقوى، وأحيانًا هصا، فكان ج يختار إج ما يرى حوقد كان من مةهبه اجبتعا  عن التّع الّتي ألّفها فُِقدت.

 يخالا جمهور النحا .

كل ذلك جعثل فثي نفسثي الرمبثة فثي إلقثاء الضثوء علثى شخصثية "الِخثدَّب"، فثابن طثاهر السثتاذ  

ولكثن اللثه يس ثر بمنثه  الم هور في ذلك الزمان، مغمور في هةا الزمان، إذ لم ينل حاه فثي كتثا التثراجم.

 وفضله إتمام البحث على الصور  الموجو  . 

واقتضثثت طبيعثثة البحثثث أن يكثثون فثثي أربعثثة مباحثثث يسثثبقها مقدّمثثة وتمهيثثد، ويقفوهثثا خاتمثثة، ثثثم 

تتلوها فهر  المصا ر والمراج . فالمقدمة شملت أهمية الموضوع، و وافعه والهدف منثه، والتمهيثد ور  

بحثث النثاني: فيه نبة  موجز  عن العصر الّة  عاف فيه ابن طاهر. والمبحث الو : مولثدن، ون ث ته. والم

شثثيوخه، وت مةتثثه. والمبحثثث النالثثث: أخ قثثه، وصثثفاته. أمثثا المبحثثث الرابثث : فمكانتثثه العلميّثثة، ومؤلفاتثثه، 

وأما الخاتمة فقثد اشثتملت علثى أهثّم النتثائج الّتثي أسثفر عنهثا البحثث. ثثّم أتبعثت بفهثر  المصثا ر  ووفاته.

 والمراج .

 تمهيد 

 عصر ابن طاهر

هـ(، وقد كانت وج ته إبان قيام  ولة 085 – 055الفتر  ما بين )عاف أبوبكر بن طاهر في 

المرابطين في المغرب على يد قائدها المافر "يوسا بن تاشفين" الّة  قا  معركة "الّزجقة" ضد 
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ار  انتصاًرا باهًرا، حيث و974الهيوف النصرانية، وذلك في سنة ) قعت هـ(، وأحرز م  جيوشه الهر 

 055مت بعد ذلك الندلو إلى  ولة المرابطين الكبرى، سنة )قبضتهم تباًعا، وضُ  إمارات الطوائا تحت

هـ(. ولما توفّي يوسا بن تاشفين خلفه ابنه "أبوالحسن"، وأتته البيعة من جمي  الب   إج من مدينة 

ن "فا "، وقد رفض واليها يحيى أ اء البيعة لعّمه "علّي"، وأعلن الخ ف، ووافقه في ذلك جماعة م

القّوا ، فسار "علّي" في بعض قواته إلى "فا "، وفّر "يحيى" من المدينة، و خلها "علّي" مخمدًا هةن 

 . (5) هـ(055النور  الصغير  سنة )

وتوالت بعد ذلك الغزوات المرابطيّة، وكان من أعام ما حقّقه أمير المسلمين "علّي بن يوسا"، 

 . (2) هـ(054أيد  النّصارى الغزا  سنة )استر ا ن الهزر الّ رقيّة، واستعا تها من 

لهيوف وبالرمم مّما كان عليه "علّي بن يوسا" من اجندفاع في مقاتلة النصارى، وما كان 

بهم إليه، فما  إلى إينار الفقهاء المرابطين من الهيبة، فإ وهم  -ن "علّي بن يوسا" لم يحسن اختيار من قّرِ

فاشتدّ نفوذهم في المغرب والندلو، وعلت مكانتهم،  -علم الصو   الّةين كانوا يؤثرون علم الفروع على

 وسيطروا فيما بعد على الدولة. 

ونتيهة لقرب الفقهاء ونفوذهم وناًرا ِلما ور  في كتا اإلمام "الغزالي" من نقد لعلماء الفروع، 

ا، وطالبوا بإحراق ووصفه لهم بالههل وعدم العقل، فقد سخطوا وأنكروا كنيًرا مّما جاء في هةن الكت

هـ(، واستمرت 055كتاب: "إحياء علوم الدين"، ف خة "علّي" برأيهم، وعّمم ذلك على سائر الب   سنة )

مطار   كتاب "اإلحياء"، وباقي كتا "الغزالي" طوا  أيام المرابطين، حتى أواخر عهد "تاشفين بن 

 هـ(. 058علّي" سنة )

ا اق كتاب "اإلحياء" سوى المؤشر لملم تكن حا ثة إحروعندما يغيا العقل تغيا معه الحكمة، ف

سي تي بعدها، فقد وصل حا  المرابطين إلى اجقتناع ب ن القّو  وحدها هي القا ر  على حكم الب ر 

وإخضاعهم؛ لةا كانت أساليبهم في الحكم ج تتسم بالرفق والكياسة، ولم ينهحوا في إن اء ناام مدني للحكم 

فال ت الندلو معهم تعاني من ضغط الحكم العسكر  المرهق، وكان العق ء  في الب   المفتوحة،

والمفكرون متةّمرين من تزّمت المرابطين الديني، وحهرهم على عقائدهم وأفكارهم، مّما أ ى إلى عدم 

 . (5)رضا ال عا الندلسي عن المرابطين

وقد كان من نتائج أسلوب حكم المرابطين، ظهور أّو  ثور  علنية ضد الحكم المرابطّي في 

"قرطبة"، ووقعت فتنة عايمة، ن ا فيها القتا ، ونُها القصر بعد فرار الوالي منه، وأُحرقت  ور 

للّصلح  المرابطين، وسلبت أموالهم، ولم تهدأ الفتنة إج بحضور أمير المؤمنين علّي بن يوسا، وجنوحه

 م  أهل قرطبة. 

                                                           

، والتثاري  الندلسثّي 28:  9/25( ينار: البيان المغرب في أخبار الندلو والمغرب: جبن عثةار  المراك ثّي  5)

، و راسثات 905:  990، 955:  545من الفتح اإلس مّي حتثى سثقوط مرناطثة : عبثدالّرحمن علثّي الحهثي 

قيثام  ولثة المثرابطين، صثفحة ، و204:  207في تاري  المغرب والندلو: عصثام الثدّين عبثدالر وف الفقّثي 

 . 556:  265، 257: 545م رقة من تاري  المغرب في العصور الوسطى: حسن أحمد محمو  

:  257، و راسات في تاري  المغرب والنثدلو : أحمثد مختثار العبثا ّ  927، 926( ينار: التاري  الندلسّي  2)

224. 

ّحثثدين "عصثثر الطوائثثا النثثاني" : عصثثمت عبثثد اللطيثثا ( يناثثر: النثثدلو فثثي نهايثثة المثثرابطين ومسثثتهل المو5)

 . 74:  77، وعصر المرابطين والموّحدين في المغرب والندلو: محّمد عبدالله عنان 90:  25 ندف 
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المعروفة بموقعها اجستراتيهي  -وقد سبقت الفتنة القرطبيّة خسار  المرابطين لـ "َسَرقُْسَطة" 

 هـ(. 052بسقوطها سنة ) -وأهميته الدفاعية 

و ف  المسلمون في "َسَرقُْسَطة" ثمن التخبط في الحكم، الّة  كان عليه أمير المسلمين "علّي بن 

نّه بعد وفا  والي " َسَرقُْسَطة"، لم يهتم بتعيين خلا له، بل كان جّل اهتمامه بالغزوات يوسا"، حيث أ

العقيمة في أراضي البرتغا ، هةا باإلضافة إلى ما كان عليه أمير "َسَرقُْسَطة" من اجنهماك في الملةات، 

 على الرمم من موق  تلك المدينة. 

المسلمون أكنر من أربعة قرون، أ ّت خ لها  وًرا وانتهت بعد ذلك إلى النصارى بعد أن حكمها 

عايًما من النواحي السياسيّة والعسكريّة والحضاريّة، وهةن الضربة أصابت هيبة المرابطين العسكريّة 

 . (9)بتصدّع وانهيار

بدأ بعد هةن الحداث ظهور أطماع النصارى المعاهدين، الّةين لم يكونوا يحملون وجء 

 ا يكنِّفون اتصاجتهم بملك أسبانيا النصرانية من أجل اجستي ء على "مرناطة". للمرابطين، وأخةو

، (0)هـ( ُمني المرابطون بهزيمة ساحقة جنوبي "بلنسية"، على يد "الرجونيين"025وفي سنة )

تي انتهت بانتصار المسلمين على هـ( موقعة "إفرامة"، ال028عام ) تبعها سقوط "مكناسة". وشهد

 . (6)ولكن هةا النصر لم يغِر المرابطين بالزحا نحو "سرقسطة" جستر ا هاالنصارى، 

ظهور المهد  "محّمد بن تومرت"، و عوته  -وقد صاحا هةن الحداث والمعارك الخير  

هـ(، فتولّى ابنه "تاشفين" 057الدينية الهديد  في المغرب، وانتهى حكم "علّي بن يوسا" بوفاته سنة )

هـ(، فتولّى "إبراهيم" الحكم وهو  خر حكام الدّولة 054استمّر حاكًما حتى مات سنة )حكم المرابطين، و

هـ(، وهي السنة الّتي شهدت سقوط "إشبيلية"، معلنة 095المرابطية، إلى أن قتل على يد الموّحدين سنة )

 . (7)بةلك نهاية الدّولة المرابطيّة وبداية الدّولة الموحديّة

ة  جاء لمبايعته عد  من زعماء ّحدين، ال" أّو  حّكام  ولة الموويعد "عبدالمؤمن بن عليّ 

وظّل "عبدالمؤمن"  -تلك المدينة الّتي اتخةها المرابطون مله  وم ذًا لهم من الحروب والفتن  -"إشبيلية"

هـ( وهي السنة الّتي شهدت وفا  العالم 085هـ(، وت ن ابنه "يوسا"، وحكم حتى )008حاكًما حت ى سنة )

هـ(، ثّم توالى بعدن 040 –هـ 085بي بكر بن طاهر الخدب، ثّم خلفه ابنه "يعقوب" في الفتر  ما بين )أ

بقية خلفاء الموّحدين إلى أن قام "بنومرين" بزعامة "يعقوب المّريني" باجستي ء على "مّراكش" سنة 

 . (8)هـ( منهيين بةلك عهد الدّولة الموّحدية668)

نت الندلو قد خضعت سياسيًّا وعسكريًّا للمغرب في تلك الفتر ، فإنّها قد وعلى أيّة حا ، فإذا كا

مدّت الدولتين المرابطيةوالموحدية بروافد النقافة والعلم، وكانت مراكش مركًزا يضاف للمدن الّتي كان 

                                                           

: 265، و راسثثات فثثي تثثاري  المغثثرب والنثثدلو: عصثثام عبثثدالر وف 952: 928( يناثر: التثثاري  الندلسثثّي  9)

 . 65:  06، وقيام  ولة الموّحدين : مراج  عقيلة الغنا  559:  85ن ، وعصر المرابطين والموّحدي269

( الرجونيون: جم ، مفر ن : أرجوني، نسبة إلى أراجون، وهثي مملكثة مثن ممالثك أسثبانيا النصثرانية، تقث  فثي 0)

:  942، وعصثر المثرابطين والموّحثدين 26الندلو. يناثر: الثّروا المعطثار فثي خبثر القطثار: للحميثر  

944 . 

 . 526:  558دين ، وعصر المرابطين والموحّ 954:  952( ينار : التاري  الندلسّي  6)

 .  524:  520، وعصر المرابطين والموّحدين 558:  9/47( ينار: البيان المغرب 7)

 . 555:  275، وقيام  ولة الموّحدين 960:  900( ينار : التاري  الندلسّي  8)
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ز الحكم يتنقل بينها علماء الندلو للتحصيل العلمّي، أو لبث  العلوم وتدريسها، كما أصبحت "قرطبة" مرك

 . (4)أيام المرابطين، وشغلت "إشبيلية" الموق  نفسه م   ولة الموّحدين

 ن  أشغلت النا  في تلك الفتر ، فإوبالرمم من العنا والحروب والغزوات واجضطرابات الّتي 

 الحيا  العلميّة والنقافية قد استمرت، وكان ت ثير هةن اجضطرابات يتمن ل في بروز عدّ  ظواهر، منها:

اجهتمام بالعلوم الفقهية وال رعية، واز هار الفلسفة وانت ار التصوف، وقد كان الموحدون أكنر اعتناء 

بالعلوم والنقافة من المرابطين، حيث كانت  ولة المرابطين بدوية أكبر همها تنبيت أركان الحكم، كما أنّها 

ولم يكن وجتها ذو   راية وافية باللُّغة  –وخصوًصا الفلسفة  –لم تكن تنار بعين الرضا للنقافة النارية 

العربيّة، بينما كنر التّ ليا في علوم القر ن والحديث والفقه في عهد الموّحدين، وبلغت في عهدهم أيًضا 

 . (55)الفلسفة والصوفية ذروتيهما

ومّرت الحيا  اججتماعية في عهد المرابطين بمرحلتين: الولى كان فيها تماسك وتعاضد بين 

المغاربة والندلسيّين حينما كان المرابطون في أوج قوتهم، وكانوا سدًا منيعًا أمام الندلو والندلسيّين، 

بها شيء من اجضطراب، وبعد أن بدأ الضعا يدب في سلطة المرابطين، جاءت المرحلة النانية الّتي شا

و خل النّفور بين المرابطين المغاربة والندلسيّين، وعام نفوذ الفقهاء، واستغلوا ذلك في جم  الما  

 والتلةذ بالحيا ، ما زا  من نقم الندلسيّين وبعدهم. 

  في أما أبرز المااهر اججتماعية في عهد الموّحدين فهو التّقسيم الّطبقّي الّة  كان عليه المهتم

عهدهم، وي مل ث ث طبقات، الولى: الّسابقون الّولون، وهم أنصار المهد ، ثّم الطبقة النانية: التباع، 

وهم من جاء بعد "ابن تومرت"، ثّم النالنة: وهم جمهور النّا . وقد اتسعت مرافق  ولة الموّحدين في 

كان له الثر اإليهابي في الحيا  القضاء والوزار  وناام الهيش والسطو ، واتس  العمران، مّما 

 . (55)اججتماعيّة عند الموّحدين

 )ترجمة أبي بكر بن طاهر الِخَدّب اإلْشبِْيلّي(

 مولده ونشأتهالمبحث األّول :

 -: اسمه وكنيته -أ

(55)الَْنَصار ّ  )52)هو محّمد بن أحمد بن طاهر
(59)القصير ّ ،

، يُكنَى (56)، الندلسيّ (50)اإلْشبِْيليّ ،

، وقا  المقريزّ : هو ) أبو عبد الله، وأبو (54)، وقيل: أبو عبد الله(58)، وقيل: أبو الحسن(57)بكرأبا 

 .(25)الحسن، وأبو بكر (

                                                           

 .957: 955( عصر المرابطين والموّحدين 4)
، وتاري  ال ب العربثي: 975:  900ن والموّحدين ، وعصر المرابطي057:  055( ينار: التاري  الندلسّي  55)

 . 580:  566، 57:  0/50عمر فروا 

، 67:  57/ 0، وتثاري  ال ب العربثي 245:  267( ينار: الندلو في نهاية المثرابطين ومسثتهل الموّحثدين 55)

علثّي حسثن ، والحضار  اإلس ميّة في المغرب والندلو )عصر المثرابطين والموّحثدين(: حسثن 569: 562

 .958:  955، وقيام  ولة المرابطين 502:  524

لة: جبن الب ار ) 5( لة جبن عبد الملك 2/06التّكملة لكتاب الّصِ ، والةّيل والتّكملة لكتابي الموصو  والّصِ

، وتاري  اإلس م ووفيات 240، وإشار  التّعيين في تراجم النّحا  واللغويّين: لليماني 0/698المراك ّي 

، 2/555، والوافي بالوفيات: للصفدّ  555( 085 – 075م اهير والع م: للةهبي، حوا ث ووفيات ) ال

، ولسان 0/582، والمقفّى الكبير: للمقريزّ  205والبلغة في تراجم أئمة النّحو واللغة: للفيروز با   

، وجةو  5/28حا : للسيوطّي ، وبغية الوعا  في طبقات اللغوّيين والنّ 0/665الميزان: جبن حهر العسق نّي 
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ا، و"أبو بكر بن طاهر" انً علماء النّحو هي: "ابن طاهر" أحيوالكنية الّتي تميّزن عن ميرن من 

 . (25)ابن، بل لم يت ّهل قطا أخرى، وم  شهرته ب بي بكر إّج أنّه لم يكن له انً أحي

وتعني -( 22)بكسر الخاء المعهمة، وفتح الدا  المهملة، وت ديد الباء الموحد  –يُلَق ا بالِخدَّب 

. وذكر ابن القاضي المكناسي أنّه كان (25)أو العايم الهافي، أو الضخم، كما تطلق على الّ ي  -الطويل

 الّو . والم هور –بالحاء المهملة– (29)يُعرف بالِحدَبّ 

 مولـده : -ب

. ووافقه في ذلك ابن (20)قا  المقريز  عن ابن طاهر: إن )مولدن سنة اثنتي ع ر  وخمو مئة(

 -الّتي وقفت عليها  -، ولم أجد ذكًرا لسنة َمولِدن، في ميرهما من كتا التراجم (26)حهر العسق نيّ 

هـ(، حيث إن 059الخضر" المتوفى سنة )ويُ حظ أن هةا التاري  ج يتفق م  تاري  وفا  أستاذن "ابن 

 بحد أقصى. –ابن طاهر في ذلك الوقت لم يكن قد أكمل السنة النالنة من عمرن 

                                                                                                                                                                                     

، وك ا الانون عن 5/275اجقتبا  في ذكر من حل من الع م مدينة فا : جبن القاضي المكناسي 

، وهدية العارفين، أسماء المؤلّفين و ثار المصنفين من ك ا 6/85أسامي الكتا والفنون: لحاجي خليفة 

 .7/275صنفي الكتا العربيّة: لعمر رضا كحالة ، ومعهم المؤلّفين، تراجم م6/555الانون: للبغدا ّ  

، 2/555، والوافي 555، وتاري  اإلس م 240، وإشار  التّعيين 0/698، والةّيل والتّكملة 2/06( التّكملة 2)

، 6/85، وك ا الانون 5/275، وجةو  اجقتبا  5/28، وبغية الوعا  0/582، والمقفّى 205والبلغة 

. والنصارّ : نسبة إلى مدينة النصاريين بإفريقية، اّلتي 7/275عهم المؤلّفين ، وم6/555وهدية العارفيـن 

تنسا إلى قوم نزلوها من النصار من ولد جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، وهو من رجا  الخزرج. 

لمعطار ، والّروا ا45، 5/84، واللُّباب في تهةيا النساب: جبن الثير 962ينار اجشتقاق: جبن  ريد 

52. 

 ، ولم أقا على سبا تلك النّسبة.205( البلغة59)

، والوافي 555، وتاريـ  اإلس م 0/896، والةّيل والتّكملة 9/549( إنبان الروا  على أنبان النّحا : للقفطّي 50)

، وك ا الانون 5/28، وبغية الوعا  0/665، ولسان الميزان 0/582، والمقفّى205، والبلغـة 2/555

. واإلشبيلّي: نسبة إلى إشبيلية، وهي مدينة كبير  7/275، معهم المؤّلفين 6/555ديّة العارفين ، وه6/85

 .04، 08والّروا المعطار  62، 5/65تق  مرب الندلو. ينار: اللُّباب 

 . 0/582، والمقّفى 9/549( إنبان الروا  56)

ة،  ائمة الخيرات، كنير  المدن، وعديد  والندلسّي: نسبة إلى جزير  الندلو، وهي بقعة كبير  طيبة الترب

 .52، والّروا المعطار 5/84القاليم، وتعرف اآلن بإسبانيا. ينار: اللُّباب 

 ( جمي  من ترجم له ممن ذكروا سابقًا إج ابن حهر العسق نّي.57)

 .9/527( معهم ال باء أو: إرشا  الريا إلى معرفة ال يا: لياقوت الحموّ  58)

 . 0/665ميزان ( لسان ال54)

 .0/582( المقفّى 25)

 .0/694( الةّيل والتّكملة 25)

، وك ا الانون 5/28، وبغية الوعا  0/665، ولسان الميزان 2/555، والوافي 0/698( الةّيل والتّكملة 22)

 .6/555، وهدية العارفين 6/85

خدب من  -الله عنه رضي-( لسان العرب: جبن مناور )ا   ب(. وذكر ابن مناور: أّن في ّصفة عمر 25)

 الرجا .

، و"الحدب" هو: خروج الاهر، و خو  البطن والصدر فيقا : رجل أحدب وحدب. 5/275( جةو  اجقتبا  29)

 الّلسان) ح   ب(.

 .0/585( المقفّى 20)

 .0/665( لسان الميزان 26)
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وعليه فإنه من الصعا أن يكون قد أخة الكتاب عنه، حيث قا  الّسيوطّي في ترجمة ابن طاهر: ) 

 (27)أخة الكتاب عن ابن الّرّماك، وابن الخضر(.

، وهةا يتفق أكنر م  تاري  وفا  أستاذن ابن الخضر؛ لنّه (28)هـ(944سنة )ولعّل مولدن كان 

مّما يهعله مؤهً  لخة العلم عنه، والله  –تقريبًا  –بةلك يكون قد بلغ السنة الخامسة ع ر  من عمرن 

 أعلم.

 نشـــأته :

دو أن السر  يكتنا حيا  ابن طاهر الغموا، ويعتريها الخلط، وينقصها الّ رح والتّفصيل، ويب

الّتي ينتمي إليها لم يكن لها مهد يُةكر، فلم تةكر كتا التراجم شيئًا عن سيرته أو أسرته، وإنما اكتفت بةكر 

، نةر حياته للعلم، واجتهد في طلبه ون رن، ذكر (24)شيء موجز عن حياته، فهو من أهل إشبيلية

 أنام عن اجشتغا ، وسكنت الفندق المقريز : )أنه قا : كنت في صبا  أربط شعر  بالحائط حتى ج

وكان ينتقل من بلد إلى  خر؛ لجل العمل والعلم، فقد كان يحترف  (،55)إيناًرا لطلا العلم أرب  ع ر  سنة (

نّه  ّر  في ب   مختلفة، فدخـل مدينة ، حيث إ(55)يحترف الخياطة، ويتعاطى التهار ، ويقرئ الطلبة

، ويقوم بخدمته حينئٍة تلميةن ابن (52)قًا لرمبة أهلها"فا "، ومكث بها طويً  يقرئ الكتاب تحقي

 .(55)خروف

 ولعّل السبا في ههر  ابن طاهر من الندلو إلى تلك المدينة، واستقرارن بها مدّ  طويلة، ما يلي: 

 اهتمام وج  المر فيها بالعلم، وت هيعهم العلماء، ورمبة أهلها في العلم.   -5

استقرار الوضاع بالمغرب القصى في عهد المرابطين والموّحدين، فقد عمت الطم نينة سكان الب  ،   -2

وتهي  المناا العلمّي الّة  يتعلم فيه الطلبة العلوم المختلفة، فكانت "فا " موض  العلم واجتماع العلماء، 

 رنج. بخ ف الحا  في الندلو الّتي كانت تعّج بالمعارك الّطاحنة ضد الف

ا.  -5  توّس  التّهار  بـ "فا " وزيا   ن اطها جعلها مركًزا تهاريًّا هامًّ

، مّما (59)بلوغ مدينة "فا " في تلك اليّام من اجز هار والرفاهية ما لم تبلغه مدينة من مدن المغرب  -9

ميرها... جعل عبدالواحد المراك ي يقو : )وج أعلم بالمغرب مدينة ج تحتاج إلى شيء يُهلا إليها من 

                                                           

 .1/22( بغية الوعاة 27)
لة كان سنة ) 205( ص 9( جاء في حاشية )28) هـ( وقد اطلعت 944من كتاب البلغة: أن مولدن في تكملة الّصِ

لة: جبن الب ار، فلم أجد ما ذكر، ولعّل هةا التاري  في طبعة أخرى من طبعات التّكملة مير  على تكملة الّصِ

 الّتي بحوزتي. 

 .5/275وجةو  اجقتبا   ،240، وإشار  التّعيين 2/06( ينار: التّكملة 24)

 .0/585( المقفّى 55)

، والوافي 555، وتاري  اإلس م 240، وإشار  التّعيين 0/594، والةّيل والتّكملة 2/06( ينار: التّكملة 55)

 .5/275، وجةو  اجقتبا  2/28، وبغية الوعا  0/585، والمقّفى 205، والبلغة 2/555

، ومعهم 5/275، وجةو  اجقتبا  5/28، وبغية الوعا  0/698ملة ، والةّيل والتّك2/06( ينار التّكملة 52)

 .7/275المؤلّفين 

 .0/525( الةّيل والتّكملة 55)

، فمثا بعثدها، والحيثا  العلميّثة 995، والحضار  اإلس ميّة في المغرب والندلو 5/05( ينار: جةو  اجقتبا  59)

، ومدينة فثا  فثي عصثر المثرابطين 75:  20ني في الندلو في عصر الموّحدين: يوسا على إبراهيم العري

 ، فما بعدها.280، فما بعدها، 264والموّحدين: لهما  أحمد طه 
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سوى مدينة فا  هةن فإنّها ج تحتاج إلى مدينة أخرى في شيء مّما تدعو إليه الضرور ، بل هي توس  

 . (50) الب   مرافق، وتملؤها خيراً(

ثّم ارتحل إلى ب   الم رق يريد الحج، فلما وصل إلى مصر ) في شعبان سنة اثنتين وسبعين 

، واجتم  بالقاضي عبد الرحيم (57)لكتاب، أكرم وفا ن المهد الخنني، أقام بها أيّاًما يقرئ ا(56)وخمو مئة (

، وَهم  بمناظر  كبير النحا  بالب   المصريّة "أبي محّمد عبد الله بن بَّر "(58)بن علّي البيساني
(54) ،

ب نه ، فُحِكَم جبن طاهر (95)وانننى عن ذلك، ثّم رحل إلى ال ام، فلّما ور   م ق ناظر أبا اليُْمن الكند ّ 

ه إلى "حلا" وأقام بها مد (95)أعرفمنه بالكتاب ، (92)، ثّم توج  م وجهه بيت الله الحرام فحج  ، وبعد ذلك يم 

وأقسم أن يختم رحلته تلك بالبصر ؛ ليقرأ الكتاب حيث وضعه سيبويه، ف عانه الله على بّر قسمه، فهاء 

 .(95)"البصر " وقرأ الكتاب هنالك

 . (90)مدّ ، وبها  توفي (99)ن اختلط عقله، واستقر  بـ "بهاية"وفي طريق العو   إلى ب  

ويتّضح مّما تقدّم ذكرن أن  ابن طاهر كان مولعًا بالعلم، فقد جن د حياته له، وجعله نصا عينيه أينما 

حل  أو ارتحل، حتى في طريقه إلى الحّج زار بعض المدن من أجل العلم. ويبدو أنّه في تنق ته هةن كان 

                                                           

( المعها في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الندلو إلثى  خثر عصثر الموّحثدين: لعبثد الواحثد المراك ثّي  50)

 ، فما بعدها. .059

 .0/665، ولسان الميزان 0/585( المقفّى 56)
 .9/549( هو: مدّرِ  الحنفية بالقاهر ، وأنز  ابن طاهر بمدرسته بالسيوفيين. إنبان الّروا  57)

( هو: عبدالرحيم بن علّي بن السعيد الل خمي العسق نّي، المعروف بالقاضي الفاضل، من أئمة الُكت اب، كان من 58)

وزراء السلطان ص ح الدّين، وكان سري  الخاطر في اإلن اء كنير الرسائل، منها: )رسائل إن اء القاضي 

ر: الع م قامو  تراجم لشهر الرجا  هـ(. ينا046الفاضل(، وله ) يوان شعر(، توفي بالقاهر  سنة )

 . 5/596والنساء من العرب والمستعربين والمست رقين: للزركلي 

( هو: عبد الله بن برّ  بن عبد الهبار المقدسّي المصرّ  النّحوّ  اللغوّ ، لم يكن في الديار المصرية منله. 54)

باب في الر  على ابن الخ اب في ر ن على الحرير  كان قيًما بالنّحو واللغة وال واهد، له مصنفات منها: )اللُّ 

. وكان السبا 2/59هـ(. بغية الوعا  082في  ر  الغواص(، و)حواف على الصّحاح( لم يكملها، توفي سنة )

في عدم المناظر : أن ابن بر  استنكا عن اإلجابة إلى مناظر  ابن طاهر، وتقدّم إلى أبي بكر عتيق الفصيح 

ر، وصرف خاطرن عما عزم عليه من المناظر  إلى لقائهما لغير مةاكر ، قائً  له: "إني باججتماع بابن طاه

أخ ى أن تتعصا له المغاربة، وتتعصا لي المصرية، فيكون ذلك سبا الفتنة بين الفريقين، وذلك مما ج 

الغرا، ولقيه  يليق ب هل العلم"، وذكر الفصيح: أنه توجه إلى ابن طاهر، ف خة ي طفـه حتى انننى عن ذلك

 0/605على مير الوجه اّلة  كان قد عزم على لقائه به. الةّيل والتّكملة 

( هو: زيد بن الحسن بن زيد بن عصمة الحميرّ ، يعرف بتاج الدّين الكندّ  كان نحويّا، لغويّا، مقرئًا، محدثًا، 95)

ت، منها: ) كتاب شيوخه على حافًاا، صحيح الّسماع، ثقة في النقل، مستحضًرا لكتاب سيبويه، له مصنفا

، وبغية 525، 522هـ(. ينار: إشار  التّعيين 655حروف المعهم(، وله )  يوان شعر(، توفي بدم ق سنة )

 .5/07، فما بعدها، والع م 5/075الوعا  

 .605، 0/694، والةّيل والتّكملة 540، 9/549( ينار: إنبان الروا  95)

 .7/275، ومعهم المؤّلفين 5/275، وجةو  اجقتبا  0/585لمقفّى ، وا240( ينار: إشار  التّعيين 92)

، وجةو  اجقتبا  0/585، والمقفّى 240، وإشـار  التّعيين 0/605، والةّيل والتّكملة 2/06( ينار: التّكملة 95)

5/275. 

ميناء فقط ثم  ( بهاية: بالكسر، وتخفيا الهيم، مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب، كانت قديًما 99)

 .5/554بُنيت المدينة. معهم البلدان: لياقوت الحموّ  

 .0/605، والةّيل والتّكملة 2/60، والتّكملة 540، 9/549( ينار: إنبان الروا  90)
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. وثانيهما: ب، ورمبته في تدريسه وتهلية عويصةأولهما: اهتمامه بتعليم الكتا -يهم  بين مطلبين:

 .(96)التّكسا، فإلى جانا خوضه في التهار  واشتغاله بها، كان ي خة الجر على اإلقراء من الطلبة

 شيوخه وتالمذتهالمبحث الثاني: 

 شيوخه :

حصيل ابن طاهر العلم وأمفلت مواطن تعليمه، وتلقيه لم تةكر كتا التّراجم شيئًا عن بواكير ت

إيّان، لكن من الراجح أن يكون قد تعلم في إشبيلية؛ لنّه كان من أهلها، كما أن أساتةته كانوا منها، فلم 

، فقد (97)يرحل إلى الم رق من أجل طلا العلم. قا  القفطّي: ) قرأ النّحو بب  ن على م اي  الندلو (

ا تعلمه في الندلو، وهةا يدّ  على أن ب  ن في تلك الفتر  قد وصلت إلى أوج عامتها في يكون اكتفى بم

ة في الد ْر  النّحوّ ، مّما جعل اب ن طاهر ينهل من الحركة العلميّة، ويؤّكد نبوغ علمائها في العلم، وخاص 

العلوم العربية وج سيِّما النّحو، كان لها الريا   في تعليم  -في ذلك الوقت  -، فإشبيلية علمهم وفكرهم

 .(98)فكانت تستقطا الرامبين في اجستزا   من ذلك العلم

 : (05) ، وكان من أهّمهم(94)فقد أخة العلم عن جماعة

 / ابن األخضر :1

هو: علّي بن عبد الرحمن بن مهدّ  بن عمران التّنوخّي اإلشبيلّي، يكنى أبا الحسن، ويُعرف بابن 

 الخضر.

أخة عن: أبي الحهاج ،مقدًما في معرفة اللُّغة وال ب، حفًاا وإتقانًا، ذكيًا،  يّنًا، ثقةً ثبتًـاكان 

وميرهما. وأخة عنه النّا  قديًما وحدينًا، وأثنوا عليه،  (02)، وسم  من الحافظ أبي علّي الغسانيّ (05)العلم

                                                           

 .0/694( الةّيل والتّكملة 96)

 .9/549( إنبان الّروا  97)

، 9/588دّين بن الخطيا: للمقر  ( ينار: نفح الطيا من مصن الندلو الرطيا وذكر وزيرها لسان ال98)

، فما بعدها، وعلماء الندلو في القرنين الراب  والخامو 09والحيا  العلمية في الندلو في عصر الموّحدين 

 .554الههريين: منير  عبد الرحمن ال رقي 

 .0/585(المقفّى 94)

التسمية ب بي بكر بن طاهر في انت ار  –وخصوًصا الندلسّية منها  -(اتضح من خ   قراء  كتا التراجم 05)

ب   الندلو والمغرب، وذلك جعلني اقتصر على ذكر شيوا وت مية من تيّقنُت أنه أبو بكر بن طاهر، 

 موضوع الدراسة.

( هو: يوسا بن سليمان بن عيسى ال نتمر ، وسمي بالعلم؛ لنه كان م قوق ال فة العليا، وكان عالًما 05)

ي الشعار، م هوًرا بإتقانها، ومن أهم  ثارن: ) النُّكت على كتاب سيبويه(، باللغات وبالعربيّة، ومعان

لة في تاري  أئمة 976و)تحصيل عيون الةها(، و)شرح الحماسة(، توفي بإشبيلية سنة ) هـ(. ينار: الّصِ

الزمان: ، ووفيات العيان وأنباء أبناء 2/695الندلو وعلمائهم ومحدّثيهم وفقهائهموأ بائهم: جبن ب كوا  

 .2/506، وبغية الوعا  522، فما بعدها، والبلغة 7/85جبن خلكان 

( هو: حسين بن محّمد بن أحمد الغساني، ويُعرف بالهي انّي، رئيو النّحوّيين، ومن جهابةتهم بقرطبة، وكان 02)

يهمعه أحد في بصيًرا باللغة واإلعراب، ومعرفة الّ عر والغريا والنساب، وجم  من سعة الرواية ما لم 

وقته، من أهم مؤلّفاته: كتاب جم  فيه رجا  الصحيحين سمان: ) تقييد المهمل وتمييز الم كل(، توفي سنة 

لة 948)  ، فما بعدها.5/595هـ(. الّصِ
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بن عبد الملك المراك ّي عن ابن ، وابن الّرّماك، وابن طاهر وميرهم، وقا  ا(05)منهم: القاضي عياا

، من مصنفاته )شرح الحماسة(، و)شرح شعر (09)طاهر: )وأخة أيًضا عن أبي الحسن بن الخضر(

 .(00)هـ(059حبيا(، توفي بإشبيلية سنة )

 -/ ابن الّرّماك :0

القاسم، هو: عبد الرحمن بن محّمد بن عبد الرحمن بن عيسى الموّ  اإلشبيلّي، النّحوّ  يُكنى أبا 

 ويُعرف بابن الّرّماك، كان فقيًها، وأستاذًا في العربية محققًا، مدققًا، قائًما على كتاب سيبويه.

، وجد  في إنهاب الت مية، فقّل (07)، وابن الخضر، وابن الّطراو  (06)روى عن: ابن أبي العافية

ابن الّرّماك عليه تعل م طلبة م هور من فض ء عصرن إج وروى عنه، وتعل م منه. قا  الّ لوبين: ) 

 .(08)الندلو الِهل ة (

اء(65)، وابن ُمْلُكون(04)وأخة عنه: أبو بكر بن خير ، و خرون. قا  (65)، وابن طاهر، وابن  َمض 

، (62)ابن خروف في معرا حدينه عن "أم": )وس   الستاذ أبو بكر فيها شيخه أبا القاسم بن الّرّماك(

 .(65)ن الّرّماك:  )أخة عنه أبو بكر بن خير...، وأبو بكر بن طاهر الِخدَّب (وقا  ابن الب ار عن اب

. وقا  ابن عبد الملك (69)وقا  أيًضا عن ابن طاهر: ) أخة العربية عن أبي القاسم بن الّرّماك (

عن ابن طاهر: ) روى عن أبي القاسم بن الّرّماك، وعنه أخة "كتاب سيبويه"، ولم ي خةن عن ميرن فيما 

 .(60)ا  تلميةن الخصُّ به أبو الحسن بن خروف (ق

                                                           

( هو: عياا بن موسى بن عياا اليحصبي، كان إمام وقته في الحديث وعلومه، فقيًها أصوليًا، عالًما 05)

م العرب وأيامهم وأنسابهم، شاعًرا، خطيبًا، وله  ثار كنير ، منها: )ال فاء(، و )ترتيا بالّنحو واللغة وك 

لة 099المدارك(، توفي بمراكش سنة ) ، وبغية الملتمو في تاري  رجا  أهل 955، 2/924هـ(. ينار: الّصِ

 ، فما بعدها.5/985، ووفيات العيان 589، 585الندلو : للّضبّي 

 .0/698ة ( الةّيل والتّكمل09)

لة 00)  .9/244، والع م 2/579، وبغية الوعا  2/959( ينار: الّصِ

( هو: محّمد بن أبي العافية اإلشبيلّي، النّحوّ ، المقرّئ، كان من أهل العلم والمعرفة وال ب، توفي سنة 06)

 .9/540و  5/75هـ(. إنبان الروا  054)

ي، أعلم أهل زمانه بالعربيّة، إماًما في النّحو، لم يكن أحد ( هو: سليمان بن محّمد بن عبد الله السبئيالمالق07)

أحفظ منه لكتاب سيبويه، وكان أ يبًا فصيًحا، من  ثارن: )اإلفصاح ببعض ما جاء من الخط  في كتاب 

مات على كتاب سيبويه(، توفي سنة ) هـ(. ينار: بغية 028اإليضاح(، و)مقالة في اجسم والمسّمى(، و)الُمقدِّ

 .550، وإشار  التّعيين 9/85، والةّيل والتّكملة 262الملتمو 

 .78هـ( 005 – 095، وتاري  اإلس م حوا ث ووفيات )5/25( ينار: التّكملة 08)

( هو: محّمد بن خير بن عمر الموّ  اللمتونّي، كان نحويًّا، لغويًّا، مقرئًا، أ يبًا، حافًاا ضبًطا، توفي سنة 04)

 .5/552هـ(. بغية الوعا  070)

( هو: إبراهيم بن محّمد بن منةر بن ملكون الحضرمّي اإلشبيلّي، كان نحويًّا، ماهًرا في العربيّة، من 65)

مصنفاته: ) كتاب على التبصر : للّصيمرّ (، و) إيضاح المنهاج(، و) شرح الهمل: للّزّجاجّي(، توفي سنة 

 .5/955، وبغية الوعا  58هـ(. ينار: إشار  التّعيين 085)

أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد اللّخمي، كان ذا فنون شتّى، له  راء في العربيّة، وشةوذ مير م لوف،  ( هو:65)

كان ظاهريًّا في النّحو، له مؤلفات، منها: ) الم رق في النّحو(، و) تنزيه القر ن عما ج يليق به من البيان(، 

 .5/525، وبغية الوعا  25ة ، والبلغ55هـ(. ينار: إشار  التّعيين 042توفي بإشبيلية سنة )

 .560( تنقيح اللباب في شرح موامض الكتاب: جبن خروف 62)

 .5/25( التّكملة 65)

 .2/06( الّسابق 69)

 .0/698( الةّيل والتّكملة 60)
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 .(66)وقا  الةهبي عن ابن الّرّماك: ) أخة عنه أبو بكر بن خير...، وأبو بكر بن طاهر المحدِّث(

 . (68)، وكةلك ابن حهر العسق نيّ (67)وقا  الصفد  منل قو  ابن البار

 .(64)(وقا  الّسيوطّي عن ابن طاهر: ) أخة الكتاب عن ابن الّرّماك 

 .(75)، وكةلك عمر رضا كّحالة(75)ونقل ابن القاضي المكناسي قو  ابن الب ار

 .(72)هـ(، وعمرن نحو الخمسين095توفي بسبتة سنة )

 -/ ابن الحاج :3

هو: عبد العزيز بن علّي بن محّمد بن سلمة بن عبد العزيز السّماني المقرئ، يكنى أبا محمد، وأبا 

ان، من أهل إشبيلية. وكان أستاذًا ماهًرا في القراءات، لم يكن  الصب ، ويُعرف بابن الحاج، والطح 

 بالغرب أعلم منه بها، وله شعر حسن.

. وروى عنه أبو (79)، وأبي العبا  بن  َعيُ ون(75)أخة القراءات عن أبي الحسن ُشريح بن محمد

أبو محّمد عبد الحّق  اإلشبيلّي،  ، وابن طاهر. قا  عنه ابن الب ار: ) ذكرن(70)محّمد عبد الحّق  اإلشبيلي

 .(77)، ونقل العبا  بن إبراهيم عنه ذلك(76)وروى عنه هو، وأبو بكر بن طاهر الِخدَّب (

يرى الب ناام رار في التهليل واجستغفار (، و)له مؤلفات مفيد ، منها: ) شعار الخيار،وهّهِ

 ال اء في الوقا واجبتداء (.

ل إلى الم رق فحّج، وُسِمَ  منه، واستقّر بال ام إلى أن توفي هـ(، ثّم رح009 خل فا  سنة )

 .(74)هـ(065، وقيل: سنة )(78)هـ(004بحلا سنة )

 -/ ابن ُمَسـلَّم :4

، يكنى أبا (85)هو: علّي بن محّمد بن ُمسل م اإلشبيلّي، النّحوّ ، مولى محّمد بن عبا   اللخميّ 

لتعليم العربية، و ّر  النّحو كنيًرا، واشتُهر بهو   اإللقاء، الحسن، كان أستاذًا من كبار النّحويّين، قعد 

                                                           

 .78( تاري  اإلس م 66)

 .2/555( الوافي 67)

 .0/665( لسان الميزان 68)

 .5/28( بغية الوعا  64)

 .5/275( جةو  اجقتبا  75)

 .7/275( معهم المؤلّفين 75)

 . 2/86، وبغية الوعا  78، 77، وتاري  اإلس م 29، 5/25، والتّكملة 552( ينار: بغية الملتمو 72)

(هو: شريح بن محّمد بن شريح الرعينّي اإلشبيلّي، كان من ِجلّة المقرئين، حافًاا فاضً ، خطيبًا بليغًا، من 75)

ثين، توفي  لة 054بإشبيلية سنة )أئمة ال باء والمحدِّ  .255، 5/224هـ(. الّصِ

( هو: أحمد بن خلا بن عي ون بن خيار الهةامي اإلشبيلّي، يُعرف بابن النخا ، كان فقيًها مقرئًا مقد ًما في 79)

التهويد، بز  في ذلك أهل طبقته حتى ُعرف بالمهّو ، صّنا في ناس  القر ن ومنسوخه مصنفًا مفيدًا، توفي 

 .5/554، والةّيل والتّكملة 5/92، والتّكملة 502، 505هـ(. ينار: بغية الملتمو 055ة )بإشبيلية سن

( هو عبد الحّق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد الز ّ  اإلشبيلّي، يُعرف بابن الخّراط، كان فقيًها حافًاا 70)

منها: )كتاب في الحكام(، و)كتاب  عالًما بالحديث وعلله، وأسماء رجاله، وأوهامه، وكان شاعًرا، له تآليا،

في الهم  بين الصحيحين(، وله في اللغة كتاب حافل سمان ) الواعي( في عدّ  أسفار، توفي ببهاية سنة 

 .525، 5/525هـ(. التّكملة 082)

 .5/49( التّكملة 76)

 .8/952( اإلع م بمن حل مراكش وأممات من الع م: للعبا  بن إبراهيم 77)

 .8/952، واإلع م 577، 5/576، ونفح الطيا 49، 5/45تّكملة ( ينار: ال78)

 25، 9/22( الع م 74)
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وأخة النّحو عن أبي عبد الله بن أبي العافية، وجزمه طويً ، وله كنير من التّ مية، منهم: أبو بكر بن 

: ، وقا  ابن عبد الملك عنه أيًضا(85)طاهر، قا  ابن الب ار عنه: ) أخة عنه أبو بكر بن طاهر الِخدَّب (

 .(82))أخة عنه أبو بكر بن طاهر(

وقا  ابن عبد الملك عن ابن طاهر بعدما ذكر أنّه أخة الكتاب عن ابن الّرّماك: )وكان قد قرأ قبل، 

 .(85)بعض كتا النّحو الصغار على أبي الحسن بن ُمَسل م(

 .(89)ُمَسل م ( وقا  الةهبّي عن ابن طاهر: )أخة العربية عن أبي القاسم بن الّرّماك، وأبي الحسن بن

وقا  ابن حهر العسق نّي عن ابن طاهر: )أخة عن أبي القاسم بن الّرّماك، وأبي الحسن بن 

 .(86)هـ( حيًّا 054وكان في سنة ) (80)مسل م(

 / ابن أحمد بن مسلَّم :5

لغويًّا، هو: علّي بن أحمد بن مسل م اإلشبيلّي، مولى محّمد بن عبّا  اللّخمّي، كان نحويًّا ماهًرا، 

حافًاا،  يّنًا فاضً ، وتصدّر لإلمامة طويً  في إشبيلية. روى عن أبي عبد الله بن أبي العافية، وروى عنه 

، وابن (87)عد  من الت مية، منهم: أبو بكر بن طاهر، قا  ابن عبد الملك: )روى عنه أبوا بكر: ابن صافٍ 

 .(88)طاهر الِخدَّب(

 تالمـــذته :

ليست قليلة، تنق ل في أثنائها بين المغرب والم رق متعلًِّما ومعلًما، وهةا  عاف ابن طاهر مدّ 

ج تحصي عد   –الّتي أطلعت عليها  –يعني أنّه قد أخة عنه كنير من ط ب العلم، مير أن كتا التراجم 

ن أخة عن  ن ترجم له ج يةكر سوى تلميةين ِمم  ، (84)ابن طاهرمن تتلمة على يديه إحصاًء  قيقًا، فكنير ِمم 

 .(45) بينما يقو  الفيروز با  : ) ورحل إليه النا  وأخةوا عنه الكتاب (

، ومن خ   قراء  كتا التراجم (45)فيما عدا ابن عبد الملك المراك ّي فقد ذكر جملة من ت مةته

قتبا ، الّتي اعتنت بعلماء الندلو والمغرب، خاصة كتاب التكملة، وكتاب الّةيل والتّكملة، وجةو  اج

                                                                                                                                                                                     

( هو: محّمد بن عبّا  بن محّمد بن إسماعيل اللّخمي، صاحا إشبيلية، وقرطبة، وما حولهما، كان فصيًحا، 85)

وهو  خر ملوك الدولة شاعًرا، وكاتبًا مسترسً ، بدي  التوقي ، فكان يقصدن العلماء، والّ عراء، والمراء، 

 .6/585هـ(. الع م 988العبا ية، له ) يوان شعر( توفي ب ممات سنة )

 .5/545( التّكملة 85)

 . 0/542( الةّيل والتّكملة 82)

 . 0/698( الّسابق 85)

 .555( تاري  اإلس م 89)

 .0/665( لسان الميزان 80)

 .2/256ة الوعا  ، وبغي0/542، والةّيل والتّكملة 5/545( ينار: التّكملة 86)

وذكر الّسيوطّي أّن الّصواب ابن  -( هو: محّمد بن خلا بن محّمد بن عبد الله اإلشبيلّي، المقرئ النّحوّ  87)

كان عالًما بالقراءات والعربيّة متقدًما فيها، منقبًضا عن الدنيا، له مصنفات، منها ) شرح الشعار  -صياف 

، 555هـ(. ينار: إشار  التّعيين 086هـ(، وقيل: سنة )080الستة(، و) شرح فصيح ثعلا(، توفي سنة )

 .6/550، واإلع م 555، 5/555، وبغية الوعا  269والبلغة 

 .0/585( الةّيل والتّكملة 88)

، وجةو  اجقتبا  0/665، ولسان الميزان 2/555، والوافي 555، وتاري  اإلس م 2/06( ينار: التّكملة 84)

 .7/275، ومعهم المؤلّفين 5/275

 .205( البلغة 45)

 . 0/698( الةّيل والتّكملة 45)
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ث ثة ع ر تلميةًا، وفيما يلي تراجم مختصر  لت مية ابن طاهر إج ابن   -ولله الحمد  –تحّصل منهم 

 خروف فقد أُفر َ بترجمة فيها شيء من التفصيل؛ وذلك لنّه أكنر من لزمه وأخة عنه. 

 / ابن أبي الحاّج :1

ن   بمراكش، كان له تقدّم في علم العربية، ، يكنى أبا زكريّاء، (42)هو: يحيى بن أبي الحاج  اللبلي

وأصو  الفقه، م  نفوذ فَْهم، و قة نار، وقّو  إ راك، ومموا استنباط، فقد استخرج من تفسير أبي 

َجان لسور  الّروم فتح بيتالمقد  في الوقت الّة  فُتَِح فيه على المسلمين، ووّضح ما  (45)الحكم بن بِر 

 .(49)ن ما أبهمه في ذلك التفسيرأَْمَمض فيه ابن بّرجان، وبي

قا  الّسيوطّي عن ابن أبي الحاّج نقً  عن ابن الزبير: )أخة علم العربية بفا  عن أبي بكر بن 

 منل ذلك. (47) ، والعبا  بن إبراهيم(46). وقا  ابن القاضي المكناسي(40)طاهر(

هـ(، أو 045  سنة )، توفي في حدو(48)وروى عنه ابن أخته القاضي أبو الخطاب بن أبي العبّا 

 .(44)بعدها بقليل

 / ابن الصدفّي:0

الفاسّي، يكنى أبا الحسن من أهل فا ، كان  (555)هو: علّي بن الحسين، وقيل ابن الحسن، الصدفيّ 

صاحا  راية ورواية، جليً  في علومه، بارًعا في معارفه، أقرأ العربية، والصو ، وميرذلك بغرناطة، 

الحق صاحا "الحكام"، وقرأ كتاب سيبويه على أبي بكر بن طاهر. قا  روى عن ابن مّضاء، وعن عبد

. وقا  عنه (555)الّسيوطّي عن الصدفي نقً  عن ابن الزبير: )قرأ كتاب سيبويه على أبي بكر بن طاهر(

                                                           

( اللبلي: بفتح أوله ثم سكون الناني: نسبة إلى لَبلَة، وهي: مدينة كبير  قديمة تق  مرب الندلو، وتُعرف 42)

 .058، 057، والّروا المعطار 0/55بالحمراء. ينار: معهم البلدان 

لّرجا  الل خمي اإلشبيلّي، كان من أهل المعرفة بالقراءات، ( هو: عبد الس م بن عبد الرحمن بن أبي ا45)

والحديث، والتحقيق بعلم الك م، والتصّوف، م  الزهد واججتها  في العبا  ، له مؤلفات، منها: ) كتاب في 

هـ(. 056هـ(، وقيل: )055تفسير القر ن( لم يكمله، وكتاب ) شرح أسماء الله الحسنى(، توفي بمراكش سنة )

 .8/975، واإلع م 9/505، ولسان الميزان 5/25: التّكملة ينار

 . 55/255، واإلع م 2/057، وجةو  اجقتبا  2/555( ينار: بغية الوعا  49)

 .2/555( بغية الوعا  40)

 . 2/057( جةو  اجقتبا  46)

 . 55/255( اإلع م 47)

حافًاا، كاتبًا، شاعًرا، خطيبًا، من مصنفاته: ( هو: محّمد بن أحمد بن خليل بن إسماعيل السكوني، كان فقيًها، 48)

هـ(. الةّيل والتّكملة 602)النفحة الداريّة واللمحة البرهانية في العقيد  السنية والحقيقة اإليمانية(، توفي سنة )

 ، فما بعدها.0/655

 . 55/255، واإلع م 2/058، وجةو  اجقتبا  2/552( ينار: بغية الوعا  44)

الصا  والدا ، نسبة إلى الصدف: بكسر الدا ، وهي قبيلة من ِحْميَر نزلت مصر، وهو:  ( الصدفي: بفتح555)

. وصدف: قرية على خمسة فراس  من مدينة 2/256الّصدف بن سهل بن عمرو بن قيو بن معاوية. اللُّباب 

 .5/547القيروان بالمغرب. معهم البلدان 

 .2/565( بغية الوعا  555)
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. توفي بعد سنة (555). وروى عنه القاضي أبوعبدالله الز  ّ (552)منل ذلك ابن القاضي المكناسيّ 

 .(559)هـ(655)

 ابن الّصدينّي:/ 3

، يكنى أبا الحسن، من أهل فا ، وولي (550)هو: علّي بن الحسن، وقيل: ابن الحسين الّصِديني

، قا  ابن (556)قضاء مرناطة، وكان من أهل المعرفة بالفقه والنّحو، أخة عن أبي بكر بن طاهر، وميرن

. وقا  ابن عبد الملك عنه (557) الب ار عن ابن الّصدينّي: ) أخة عن أبي بكر بنطاهر الِخدَّب، وميرن(

. وقـا  ابن القاضي المكناسـي عنه: )أخة (558)أيًضا: ) أخة كتاب سيبويه عن أبي بكر بن طاهر الِخدَّب (

 .(554) عن أبي بكر بن طاهر الِحدَّب(

باإلجاز ، والقاضي أبو عبد الله محّمد الز ّ ، وقد أخة عنه  (555)روى عنه أبو القاسم الم حيّ 

 .(555)هـ(655ة، وميرها. توفي بعد سنة )بإفريقيّ 

 / ابن الملجوم :4

هو: عبد الرحيم بن عيسى بن يوسا بن عيسى بن علّي بن يوسا بن عيسى بن قاسم، وينتهي 

، من أهل فا ، وِجل ة (552)نسبه إلى مصعا الز ّ  الزهرانّي، يكنى أبا القاسم، ويعرف بابن الملهوم

ًاا، ضابًطا، متصل العناية بالرواية، ولقاء ال يوا، واإلكنار من حمل أعيانها، كان بصيًرا بالحديث حاف

، وأبوالفضل بن (555)اآلثار. طّوف ب   المغرب والندلو، وأخة العلم عن جماعة، منهم: أبون عيسى

، قا  عنه (550)، وأبو بكر بن خير، وأبو بكر بن طاهر وميرهم كنير(559)عياا، وأبو القاسم بن بَ ُكوا 

                                                           

 . 2/964( جةو  اجقتبا  552)

( هثثو: محّمثثد بثثن عيسثثى بثثن أصثثبغ الز ّ  القرطبثثّي، كثثان حافًاثثا للغثثات، شثثاعًرا، فقيًهثثا، ناثثاًرا، ميثثاًج إلثثى 555)

اججتها ، من أعيان قرطبة، بيته بيت علم ورئاسة، لثه مصثنفات منهثا: )اإلنهثا  فثي اججتهثا (، ولثه فثي العلثم 

: 8/590هـ(. ينار: الثةّيل والتّكملثة 625راكش سنة )أراجيز منها: )الدّر  السنية في المعالم السنية(، توفى بم

لة: جبن الزبير 505  . 0/925، وصلة الّصِ

 . 2/964، وجةو  اجقتبا  2/565( ينار: بغية الوعا  559)

( الصديني: بفتح الصا ، نسبة إلى َصدينة بن تَْمِزيت بن َضرّى، من بطون البربر. ينار: جمهر  أنساب 550)

فما بعدها، وصدينة أيًضا كور  من كور شةونة بالندلو. الّروا  940دلسّي العرب: جبن حزم الن

 .506المعطار 

 .2/975، وجةو  اجقتبا  8/009، والةّيل والتّكملة 5/297( ينار: التّكملة 556)

 .5/297( التّكملة 557)

 . 8/009( الةّيل والتّكملة 558)

 . 2/975( جةو  اجقتبا  554)

الواحد بن إبراهيم بثن مفثرج، مثن ولثد مثروان بثن حقثل الغثافقّي، الغرنثاطّي، كثان محثدّثًا ( هو: محّمد بن عبد 555)

حافًاا، عارفًا بالنساب، والتواري ، ثقة في نقله، له مصنفات، منها: )لمحات النوار وصثفحات الزهثار فثي 

 ، فما بعدها.6/086ثواب القر ن( و)أنساب المم: العرب والعهم(. الةّيل والتّكملة 

 .2/975، وجةو  اجقتبا  8/009، والةّيل والتّكملة 5/297( ينار: التّكملة 555)

( سمي بابن الملهوم؛ للكنة كانت بلسان جدّن، من عل ة عرضت له في صغرن، وقد كان سلفه قبلها يعرفون 552)

 .8/506، واإلع م 8/905ببني مصعا. ينار: الةّيل والتّكملة 

ًما في علم الفرائض، محدثًا، حافًاا، راوية، توفي ( يكنى أبا موسى، ويعرف باب555) ن الملهوم، كان فقيًها، متقدِّ

 .055، 2/055، وجةو  اجقتبا  57، 9/56هـ(. ينار: التّكملة 095بفا  سنة )

( هو: خلا بن عبدالملك بن مسعو  بثن موسثى بثن ب ثكوا  النصثار  القرطبثي، يكنثى أبثا القاسثم، كثان مثن 559)

تّس  الرواية، حهثة فيمثا يرويثه، حافاثاً، مؤرًخثا، ذاكثًرا لخبثار النثدلو القديمثة والحدينثة، علماء الندلو، م
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، وقا  ابن عبد الملك (556) الب ار: ) وناظر على أبي بكر بن طاهر في نحو النلث من كتاب سيبويه(ابن 

. وقا  ابن القاضي (557) المراك ّي عن ابن طاهر: )روى عنه... أبو القاسم عبد الرحيم بن الملهوم(

. وقد حد ث وأخة عنه (554)، وكةلك العبا  بن إبراهيم(558)المكناسي عن ابن الملهوم منل قو  ابن الب ار

، توفي سنة (525)النا ، واستهازون من أقاصي الب   تنافًسا في علو روايته، وكان أهً  لةلك

 .(522)هـ(659، وقيل: سنة )(525)هـ(655)

 / ابن السُّلَمّي :5

هو: عمر بن عبد الله بن محّمد بن عبد الله بن عمر السُّلمي، يكنى أباحفص، أصله من جزير  

، وسكن مدينة فا ، كان من أهل المعرفة والتّفنُّن، حافًاا للفقه، راوية، أ يبًا (529)لد ب ممات، و(525)َشْقر

كاتبًا، شاعًرا مهيدًا، ذا خّط جميل، رئيًسا من ر ساء النحا ، قا  ابن خروف: ) كنا نهتم  عند الستاذ 

ة ونبهائهم، فكان أبوحفص أحدّنا أبي بكر بن طاهر، ومعنا أبو ذّرٍ بن أبي ُرَكا، وميرن من ِجل ة الط لب

 .(520) ذهنًا وأصوبنا ناًرا، وأسبقنا إلى الفهم واإلجابة (

ه أبي محّمد عبد الله ن لُّمِ ، وأخة عن أبي عبدالله بن (527)، وتفقّه ب بيه(526)حدّث عن جدِّ

أبي حفّص  ، ولزم أبا بكر بن طاهر في النّحو طويً ، وروى عن ميرهم. قا  ابن الب ار عن(528)الرمامة

ًما( بن عمر: )أخة عن أبي بكر بن طاهر الِخدَّب كتاب سيبويه تفهُّ
. وقا  ابن عبد الملك عنه أيًضا: ) (524)

. وقا  أيًضا عن ابن طاهر: )روى (555)ولزم في النّحو أبا بكر ابن طاهر الِخدَّب، واختص به كنيًرا (

. (552)أبي حفص منل قو  ابن البار . وقا  ابن القاضي المكناسي عن(555)عنه... أبو حفص بن عمر(

                                                                                                                                                                                     

ثثلة(، تثثوفي بقرطبثثة، سثثنة ) هثثـ(. يناثثر: التّكملثثة 078ألثثا كتبًثثا كنيثثر  فثثي أنثثواع مختلفثثة، أهمهثثا : كتثثاب )الّصِ

 . 295، 2/295، فما بعدها، وفيات العيان 5/298

 .506، 8/500، واإلع م 2/956ةو  اجقتبا  ، وج5/69( ينار: التّكملة 550)

 .5/69( التّكملة 556)

 .0/698( الةّيل والتّكملة 557)

 .2/956( جةو  اجقتبا  558)

 .8/500( اإلع م 554)

 .506، 8/500، واإلع م 956، 2/950، وجةو  اجقتبا  69، 5/65( ينار: التّكملة 525)

 .5/69(التّكملة 525)

 .2/154، واإلعالم 2/614( ينظر: جذوة االقتباس 122)
 . 505، 594، والّروا المعطار 5/500( جزير  في شرقّي الندلو. ينار: معهم البلدان 525)

، والّروا 5/220( أممات: ناحية في ب   البربر ب را المغرب قريبة من مراكش. ينار: معهم البلدان 529)

 . 96المعطار 

 . 225، 8/222( الةّيل والتّكملة 520)

الله بن علّي بن أحمد الّلخمّي، ال اطبّي، كان فقيًها، محدّثًا، ولي قضاء أممات وبها توفي سنة  ( هو: عبد526)

 .8/584، واإلع م 2/200، والتّكملة 555، 552هـ(. ينار: بغية الملتمو 052هـ(، وقيل: سنة )055)

 .545، 8/584، واإلع م 2/926( كان قاضيًا فقيًها حافًاا، جليل القدر، عايم الهّمة. ينار: التّكملة 527)

( هو: محّمد بن علّي بن جعفر القيسّي، كان حافًاا للفقه، بارًعا في معرفة أصوله، ماهًرا في استنباط معانيه، 528)

شافعّي المةها، وله تآليا، منها: ) تسهيل المطلا في تحصيل المةها(، وكتاب: ) التّبيين في شرح 

 ، فما بعدها.8/520، والةّيل والتّكملة 2/508ر: التّكملة هـ(. ينا067التلقين(، توفي بفا  سنة )

 .5/562( التّكملة 524)

 .8/222( الةّيل والتّكملة 555)

 .0/698( الّسابق 555)

 .2/946( جةو  اجقتبا  552)
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. وروى عنه (555) وقا  العبّا  بن إبراهيم عنه: )أخة عن أبي بكر بن طاهر الِخدَّب كتاب سيبويه تفقًُّها (

، وولي قضاء فا ، وإشبيلية (550)، وأبو الحسن الدبّاج(559)جماعة، منهم: أبو العبا  بن رأ  َمنََمـة

 .(557)هـ(652، وقيل: سنة )(556)هـ(655بيلية سنة )وميرهما، نا   نيًا عريضة، توفي بإش

 / ابن أبي ُرَكب :6

الندلسّي،  (554)، الهياني(558)هو مصعا بن محّمد بن مسعو  بن عبد الله بن مسعو  الُخَ نِيّ 

، ويُعرف بابن أبي ُرَكا، ولد ون   في مدينة جيّان واستقر  بفا ، كان قاضيًا، أستاذًا نحويًّا،  يكنى أبا ذّرٍ

يَر، نقّا ًا لل عر،  ثًا مقيِّدًا جليً ، لم يكن في وقته أضبط منه، وج أتقن في جمي  علومه، عالًما بالّسِ محدِّ

طّي نقً  عن ابن الزبير: أنّه كان أحد الئمة المعتمدين في الفقه وال ب، متقدًّما في كل ذلك. ذكر الّسيو

 .(595) إماًما في العربية، ذا  ين ومروء 

، وأبوبكر بن طاهر، وابن (595)أخة العلم عن جماعة، منهم: أبون الستاذ أبو بكر محّمد بن مسعو 

شبيلي، وميرهم، قا  عنه ابن الب ار:)أخة الرمامة، وأبو إسحاق بن ملكون، وابن بَ ُكوا ، وعبدالحق  اإل

عن أبيه الستاذ أبي بكر علم العربية واآل اب واللغات، وعن أبي بكر بن طاهر الِخدَّب، وَسِم  

 .(592)منهما(

وقا   (595)وقا  ابن الب ار أيًضا عن أبي بكر بن طاهر: ) وأخة عنه جماعة، منهم أبوذّر الُخ نّي(

طاهر: ) روى عنه... أبو ذّرٍ بن أبي ُرَكا (ابن عبد الملك عن ابن 
، وقا  الةهبّي عن ابن طاهر: ) (599) 

 .(596). وقا  عنه الصفدّ  منل ذلك (590)أخة عنه: أبو ذّر الُخ نّي(

                                                           

 .4/270( اإلع م 555)

ا بالعلم، ( هو: أحمد بن أحمد بن محّمد بن إسماعيل الخضرمّي، اإلشبيلّي، كان ثقة جّيد الخط، شديد ال غ559)

انتس  كنيًرا من كتا الم رق الّتي ج عهد لهم بها، منها: ) الك اف عن حقائق التنزيل: للزمخ ر (، و) تاج 

 ، فما بعدها.5/28هـ(. الةّيل والتّكملة 695اللغة وصحاح العربيّة: للهوهر (، توفي بإشبيلية سنة )

خمي، اإلشبيل550) ّّ ّي، ُعرف بالدبّاج؛ لنها كانت صنعة أبيه، وصنعته ( هو علّي بن جابر بن علّي بن يحيى الّل

هو في أّو  حياته، ثم نبةها واشتغل بتدريو العربيّة فكان إماًما فيها، شاعًرا، كما كان عالًما بالقراءات، جّيد 

 ،252، فما بعدها، وإشار  التّعيين 0/48هـ(. ينار: الةّيل والتّكملة 696الخّط والضبط، توفي بإشبيلية سنة )

 .2/505وبغية الوعا  

،     4/277، واإلع م 2/948، وجةو  اجقتبا  8/252، والةّيل والتّكملة 5/565( ينار: التّكملة 556)

 . 0/02والع م 

 .8/252، والةّيل والتّكملة 5/565( ينار: التّكملة 557)

القبيلة، فهي من قضاعة، نسبة إلى ( الخ ني: نسبة إلى قبيلة وقرية، أّما القرية، فهي موض  بإفريقية، وأّما 558)

 .5/996ُخَ ين بن النمر بن َوبََر  بن تغلا. اللُّباب 

، 2/540( الهيّاني: نسبة إلى مدينة بالندلو قريبة من قرطبة، ولها أقاليم كنير . ينار: معهم البلدان 554)

 .585والّروا المعطار 

 .2/287( بغية الوعا  595)

اخر الندلو، لغويّـًا أ يبًا شاعًرا  ينًا. أّلا في العروا، وله )شرح كتاب ( كان أستاذًا نحويًّا من مف595)

، 2/0، والتّكملة 0/996، ومعهم ال باء 555هـ(. ينار: بغية الملتمو 099سيبويه(، توفي بغرناطة سنة )

 .5/299وبغية الوعا  

 .2/588( التّكملة 592)

 .2/06( الّسابق 595)

 .0/698( الةّيل والتّكملة 599)

 .555( تاري  اإلس م 590)
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وقا  أبو حيّان في معرا حدينه عن اللُّغات الّتي قيلت في "ك " و "كلتا": )وكان أبو بكر بن 

مننى"... وكةا كان يقو  لنا تلميةن أبو الحسن بن خروف، والستاذ أبو طاهر يقو : "هو لغة قوم يهعلونه 

، ومن أ ركنا من ال يوا الّةين حملوا عنه( ذَّرٍ
 (597). 

، وقا  (598) وقا  الّسيوطّي عن ابن طاهر: )أجّل من أخة عنه ابن خروف، ومصعا الخ ني (

هم: أبو ذّرٍ الُخ نّي(ابن القاضي المكناسي عن ابن طـاهر أيضــًا: )أخة عنه جماعة من
، وقا  عمر (594)

 . (505)رضا كحالة عن ابن طاهر منل ذلك

 .(505)وأخة عنه ِجل ة من ال يوا، كما ذكر ذلك ابن الب ار

له تصانيا، منها: )اإلم ء على سير  ابن ه ام(، و)شرح الهمل(، و)شرح اإليضاح(، 

 .(502)هـ(659وميرها. توفي بفا  سنة )

 / ابن خروف :7

علّي بن محّمد بن علّي بن محّمد الَحْضَرمّي اإلشبيلّي، الندلسّي، يكنى أبا الحسن، ويُعرف هو: 

، وهةن (500)، وفي بعضها بضياء الدين(509)، لُقَِّا بناام الدين في بعض كتا  التراجم(505)بابن خروف

ترجمة ابن ، وذلك لنّه حصل خلط بين (506)اللقاب خاّصة ب هل الم رق، فهي إذن جبن خروف ال اعر

 خروف ال اعر، وابن خروف النّحوّ .

شيئًا عن سنة وج ته، أما عن حياته فقد اكتفت  –الّتي اطلعت عليها  –ولم تةكر كتا التراجم 

بعرا رح ته، وشيوخه، وت مةته، ونحو ذلك، ولم تتحدّث عن بداية ن  ته، وبواكير تحصيل العلم 

كانت في ذلك الوقت م هور  بالعلم والمعرفة، فيكون بةلك قد ن   عندن، ولعلّها تكون في إشبيلية؛ لنّها 

 في تلك البيئة، وتعلّم فيها ولو ال يء القليل. 

                                                                                                                                                                                     

 .2/555( الوافي 596)

، نقثً  عثن كتثاب اإلفصثاح: 208، 5/207( التّةييل والتّكميل في شرح كتاب التّسهيل: لبثي حيّثان الندلسثّي  597)

 جبن ه ام الخضراوّ .

 .5/28( بغية الوعا  598)

 .5/275( جةو  اجقتبا  594)

 .7/275( معهم المؤلّفين 505)

 .2/588( التّكملة 505)

، والّروا المعطار 5/556، وجةو  اجقتبا  288، 2/287، وبغية الوعا  584، 2/588( ينار: التّكملة 502)

 .7/294، والع م 589

، والةّيل 5/550، ووفيات العيان 5/226، والتّكملة 9/526، ومعهم ال باء 9/542( ينار: إنبان الروا  505)

، ومر   الهنان وعبر  5/89الوفيات والةّيل عليها: للكتبي ، وفوات 228، وإشار  التّعيين 0/554والتّكملة 

، 55/96، والبداية والنهاية: جبن كنير 9/25اليقاان في معرفة ما يعتبر من حوا ث الزمان: لليافعّي اليمنّي 

، وك ا الانون 2/989، وجةو  اجقتبا  2/255، وبغية الوعا  0/84، ولسان الميزان 259والبلغة 

 .0/555، والع م 60: 4/62 م ، واإلع0/069

 .2/255، وبغية الوعا  5/89( ينار: فوات الوفيات 509)

 . 0/069( ك ا الانون 500)

( هو: علّي بن محّمد بن يوسا القيسي القرطبّي، يكنى أبا الحسن، كان شاعًرا مهيدًا بارًعا، نبيل المقاصد، 506)

 .0/555، فما بعدها، والع م 0/546والةّيل والتّكملة ، 5/252هـ(. ينار: التّكملة 625توفي بحلا سنة )
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، (507)لم يكن جبن خروف بلد موطن له، بل كان كنير التّرحا  والت ْهَوا  بمدن الندلو والمغرب

نّه رحل إلى ب   المغرب، واستقر  ولم تفصح كتا التراجم عن تواري  رح ته، وتتابُ  تنق ته، مير أ

ا بخدمته ، وأكنر ما كان يتر   (508)بفا  مدّ  مستفيدًا من علم أستاذن الكبير أبي بكر بن طاهر، ومختصًّ

، وكان في أثناء تنق ته في البلدان يعمل بتهار  (565)، وإشبيلية وفا ، ومراكش، وسبتة(504)بين رند 

و رينما يتّم مرضه في البي  واإلقامة، ويستوفي الُهْعل على أواني الخ ا المخروطة، وينتصا للتدري

 .(565)اإلقراء من الطلبة

، وأبي بكر بن صاٍف، (562)أخة العلم عن جماعة، فت  بالقراءات السب  على أبي محّمد الزقّاق

وروى الحديث عن أبي بكر بن خير اإلشبيلّي، وأبي عبدالله بن الرمامة، وأبي القاسم بن ب كوا ، 

، (569)، وأبي الوليد بن رشد الحفيد(565)رهم، وأخة علم الك م وأصو  الفقه عن أبي عبد الله الرعينيومي

، وأبي بكر بن (560)وميرهما، وأخة العربية واآل اب عن أبي إسحاق بن ملكون، وأبي بكر بن َخْ َرم

نّحويّة، فهو أكنر طاهر، وميرهم.وكانالِخدَّب أهم شيوا ابن خروف وأعامهم أثًرا في تكوين شخصيته ال

 من جزمه، وقرأ عليه الكتاب، ونقل عنه. 

قا  عنه القفطّي: )وكان ابن خروف هةا قد تخّرج بابن طاهر الندلسّي النّحوّ  المعروف الِخدَّب 

)(566). 

وقا  ياقوت الحمو  عنه أيًضا: ) أخة النّحو عن الستاذ أبي الحسن بن طاهر، المعروف  

ابن الب ار عن ابن خروف: )أخة العربيّة واآل اب عن أبي إسحاق بن ملكون، وأبي . وقا  (567)بالِخدَّب (

. وقا  ابن الب ار عن ابن طاهر: ) وأخة عنه جماعة، منهم... أبو الحسن بن (568)بكر بن طاهر الِخدَّب(

 .(575). وقا  ابن خلكان منل قو  القفطيّ (564) خروف(

                                                           

 . 9/542( إنبان الروا  507)

 . 0/525، والةّيل والتّكملة 9/527( ينار: معهم ال باء 508)

 .264( رند : مدينة من مدن الندلو. الّروا المعطار 504)

 . 0/525( الةّيل والتّكملة 565)

 . 0/525( الّسابق 565)

ًما في صنعة ( هو: قاسم بن الحاج 562) ً بابن الحاّج، كان مقرئًا، متقدِّ محّمد بن مبارك اإلشبيلّي، يُعرف أيضا

التهويد، ماهًرا في النّحو أ يبًا حافًاا، اعتنى بالعلم كنيًرا، وصّنا في السب : كتاب: ) البدي (، توفي بس ، 

 .075، 0/075هـ(. ينار: الةّيل والتّكملة 004سنة )

كن، كان قاضيًا فقيًها، عارفًا ب صو  ( هو: محّمد بن عبد 565) الرحمن بن محّمد الرعيني السرقسطّي، يُلقا بالرُّ

الفقه وعلم الك م، متحقّقًا به، فصيح العبار ، ُسّنِيًا، مقتدًرا على جدا  المخالفين وتزييا  رائهم، توفي بمعدن 

 .6/569يل والتّكملة ، والةّ 2/74هـ(. ينار: التّكملة 048عوام، بمقربة من مدينة فا  سنة )

( هو: محّمد بن أحمد بن رشد الحفيد، أو الصغر، من أهل قرطبة، كان قاضيًا، متقدًّما في علوم الفلسفة 569)

والطا، بارًعا فيها، ذا حّظِ وافر من علوم اللّسان العربي، له مصنفات متعدّ   المهاجت، منها: )بداية 

هـ(. ينار: بغية 040فة(، و)الضرور (، توفي بمراكش، سنة )المهتهد وكفاية المقتصد(، و)جوام  الفلس

 ، فما بعدها.6/25، والةّيل والتّكملة 79، 2/75، والتّكملة 95الملتمو 

( هو: محّمد بن أحمد بن َخْ َرم العبسّي اإلشبيلّي، كان أستاذًا في العربيّة، وأحد أئمتها. ينار: التّكملة 560)

 .0/625، والةّيل والتّكملة 5/574

 .9/542( إنبان الروا  566)

 .9/527( معهم ال باء 567)

 .5/226( التّكملة 568)

 .2/06( الّسابق 564)
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لك م وأصو  الفقه عن العارف أبي عبد الله وقا  عبد الملك عن ابن خروف: )أخة علم ا

الرعيني...، والعربية واآل اب عن أبي إسحاق بن ملكون، وأبي بكر بن طاهر، ولزمه، وعليه أتقن 

. وقا  أيًضا: )وكانوقت طلا العلم مختًصا بخدمة شيخه رئيو النّحا  (575) "الكتاب" وعنه لقن أمراضه(

عن ابن خروف: ) أخة كتاب سيبويه عن أبي إسحاق بن ملكون، . وقا  اليماني (572)أبي بكر بن طاهر(

. وقا  اليماني عن ابن طاهر: )وله تعليق على سيبويه...، وعليه اعتمد (575)وأبي بكر بن طاهر الِخدَّب(

. وقا  منل ذلك ابن حهر (570) . وقا  الفيروز با   منل قو  اليماني(579)تلميةن ابن خروف(

. وقا  الّسيوطّي عن ابن طاهر: )أجل  من أخة عنه ابن (577)الزهر ّ  ، والّ ي  خالد(576)العسق ني

 . (585)وأيًضا عمر رضا كحالة (574). ونّص ابن القاضي المكناسي على ذلك (578)خروف(

، وأبوالحسن الدبّاج، وأبو الحسن (585)وقد روى عن ابن خروف جماعة، منهم: أبو محّمد اللُّوَرقي

 ، وميرهم.(585)، وابن ه ام الخضراو (582)الدائر 

ولُقِّا ابن خروف بالستاذ، فقد ألم  بكّلِ العلوم الّتي تعلمها من شيوخه الّةين كانوا متنوعي العلوم 

فمنهم: المقرئ، والفقيه، والمحدِّث، والمتكلِّم، والصولّي، والنّحوّ ، وال يا، وعلى هةا فقد كان ذا ثقافة 

أصولّي، فقيه، عارف بالك م، نحوّ  ماهر، متقن العربية، عالية، متنوعة، فهو مقرئ، حافٌظ للقراءات، 

. وقا  ابن خلِّكان: )كان (589)بارع فيها، قا  عنه ابن الب ار: )وكان إماًما في صناعة العربية مدققًا ماهًرا(

                                                                                                                                                                                     

 . 5/550( الوفيات 575)

 .0/554( الةّيل والتّكملة 575)

 .0/698، وينار: 0/525( الّسابق 572)
 .222( إشارة الّتعيين 173)
 .295( الّسابق 176)
 .216( البلغة 175)
 .5/443( لسان الميزان 174)
 .546، 2/540التّصريح بمضمون التوضيح: لل ي  خالد الزهر  ( 577)

 .2/255، وينار: 5/28( بغية الوعا  578)

 .2/989، وينار: 5/275( جةو  اجقتبا  574)

 .7/275( معهم المؤلّفين 585)

اءات، إماًما ( هو: قاسم بن أحمد بن موف ق بن جعفر اللُّورقي الندلسّي، يكنى أيًضا أبا القاسم، كان عالًما بالقر585)

في العربيّة، بارًعا في علم الك م والفلسفة، له مصنفات منها: )شرح المفص ل(، و)شرح الُهزوليّة(، توفي 

، 2/266، ونفح الطيا 2/205، وبغية الوعا  568، 9/567هـ(. ينار: إنبان الروا  665بدم ق سنة )

  تدمير بالندلو، ومعنى لورقة: الدرع وهي: إحدى ب  -بضم ال م -. واللورقي: نسبة إلى لورقة 267

 . 052، والّروا المعطار 0/20الحصين. ينار: معهم البلدان 

، 2/550( هو: عبيد الله بن عاصم بن عيسى بن أحمد السدّ  الرندّ ، كان من أهل العناية بالرواية. التّكملة 582)

556 . 

الخزرجثّي، الخضثراوّ ، يكنثى أبثا عبثد اللثه ويعثرف ( هو محّمد بن يحيى بن ه ام بن عبثد اللثه النصثارّ ، 585)

بابن البَرذَعي، كان إماًما في صناعة العربيّة، بصيًرا بها، مقدًّما فيهثا، لثه تقييثدات مفيثد  فثي فنثون شثتى، ولثه 

تثثآليا منهثثا: كتثثاب ) اإلفصثثاح بفوائثثد اإليضثثاح(، و) كتثثاب فصثثل المقثثا  فثثي تلخثثيص أبنيثثة الفعثثا (، تثثوفي 

 .5/267، وبغية الوعا  595، وإشار  التّعيين 505، 2/505هـ(. ينار: التّكملة 696بتونو سنة )

 .3/226( التّكملة 589)
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، ونقل الّسيوطّي عبار  ابن (580)فاضً  في علم العربية، وله فيها مصنفات شهدت بفضله وسعة علمه(

 . (586)البّار

 ومير ذلك مّما قيل عنه في إتقانه العربية، وبراعته، فيها. 

وقد َصن ا في كّلِ ما انتحله من العلوم مصنفات مفيد  تداولها النا  رمبة فيها، وشها   

 .(587)بهو تها

 ومن أهم مؤلفاته: 

  ّ(584)المخاطبة، ُطبَِ  جزء منه، من أّو  كتاب الهمل حتى نهاية باب (588)شرح جمل الّزّجاجي. 

 وهو كتاب جليل الفائد ، قا  عنه القفطّي نقً  عن (545)تنقيح اللباب في شرح موامض الكتاب ،

تلمية ابن خروف اللُّورقي: ) وله ك م على كتاب سيبويه جّو ن ماية اإلجا  ، وهو من مليح 

 . (545)مصنفات أهل الندلو في هةا النوع (

يًرا من  راء أستاذن ابن طاهر، قا  ابن الب ار عن ذلك وفي هةا ال رح حفظ لنا ابن خروف كن

ال رح: )عو   فيه على ُطرر ابن طاهر شيخه(
(542). 

على الرجح،  (549)هـ(654، وتوفي بإشبيلية سنة )(545)وفي  خر حياتـه اختل عقله، واختلط فكرن

 .(540)وقيل مير ذلك

 / ابن داود:  8
                                                           

 . 5/550( الوفيات 580)

 . 2/255( بغية الوعا  586)

 . 0/525( الةّيل والتّكملة 587)

وإشار  ، 0/525، والةّيل والتّكملة 5/550، والوفيات 5/226، والتّكملة 9/527( ينار: معهم ال باء 588)

، ولسان 259، والبلغة 55/96، والبداية والنهاية 9/25، ومر   الهنان 5/89، وفوات الوفيات 228التّعيين 

، والع م 0/069، وك ا الانون 2/989، وجةو  اجقتبا  2/255، وبغية الوعا  0/84الميزان 

9/555. 

ك في المقدّمة. ينار: شرح جمل ( والباقي من هةا ال رح تقوم  . سلوى عرب بتحقيقه كما ذكرت ذل584)

 .5/4الّزّجاجّي: جبن خروف 

، وجةو  اجقتبا  259، والبلغة 228، وإشار  التّعيين 0/525، والةّيل والتّكملة 5/226( ينار: التّكملة 545)

، وقا  حاجي خليفة: )له من الكتا.. مفتح البواب في شرح موامض الكتاب لسيبويه(، ك ا 2/989

 .0/069الانون 

 ، وكتاب التّنقيح حقق بعضه، وبعضه ج يزا  مخطوًطا.9/542( إنبان الروا  545)

 . 5/226( التّكملة 542)

، والبداية 5/80، وفوات الوفيات 0/522، والةّيل والتّكملة 5/226، والتّكملة 9/527( ينار: معهم ال باء 545)

 .2/989جقتبا  ، وجةو  ا2/255، وبغية الوعا  0/84، ولسان الميزان 5/96والنهاية 

، وفوات 228، وإشار  التّعيين 525، 0/522، والةّيل والتّكملة 5/550، والوفيات 5/226( ينار: التّكملة 549)

، وجةو  2/255، وبغية الوعا  0/84، ولسان الميزان 250، والبلغة 9/25، ومر   الهنان 5/80الوفيات 

 .9/555، والع م 0/069، وك ا الانون 2/989اجقتبا  

، وذكر ياقوت أنه توفي في سنة 9/542هـ( تقديًرا، إنبان الروا  045( ذكر القفطّي أنه توفي قريبًا من سنة )540)

، وذكر ابن خلكان أنه توفـي 55/96، ووافقه ابن كنير في البداية والنهاية 9/527هـ(. معهم ال باء 656)

، 9/25هـ(. مر   الهنان 655توفي سنة )، وذكر اليافعـي أن ابن خروف 5/550هـ(. الوفيـات 655سنة )

، وذكر حاجي خليفة أنه 2/255هـ(. بغية الوعا  650وذكر الّسيوطّي أنه قيل: إن ابن خروف توفي سنة )

 .0/069هـ(. ك ا الانون 655توفي سنة )
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زكريّثاء، سثكن مدينثة فثا ، ولثي القضثاء بهزيثر  َشثْقر ، يكنى أبا (546)هو: يحيى بن  او  التا ليّ 

مدّ  طويلة، وولي الحكام لقاضي بلنسية، كان له م اركة في ال ب والعربية، م  ضثبط وب مثة، وحفثظ 

الكنير من الشعار، وبصثر بالحكثام، وكثان ذا حثّظٍ مثن الفقثه وأصثوله. تفقّثه بث بي عبثد اللثه بثن الرمامثة، 

ميرن، وأخة العربية عن أبي بكر بن طاهر، وأبي موسثى الهزولثّي وميرهمثا.  وروى الحديث عنه، وعن

، وقثا  عنثه ابثن عبثد (547)قا  عنه ابن الب ار: ) سكن فا ،... وأخة بهثا عثن أبثي بكثر بثن طثاهر الِخثدَّب(

  .(544). وقا  العبا  بن إبراهيم منل ذلك(548) الملك: )أخة العربية بفا  عن أبي بكر بن طاهر الِخدَّب(

 . (252) هـ(652، توفي ببلنسية سنة )(255)، وابن بُْرُطلَة(255)روى عنه: محّمد بن الب ار

 / ابن هشام الشريشي: 9

، إشبيلّي الصل، يكنى أبا الحسن، (255)هو: علّي بن ه ام بن حهاج بن الصعا الل خمي ال ري يّ 

إماًمثثا فثثي تهويثثد القثثر ن  الحسثثن، كثثان مقرئًثثا، فاضثثً ، عثثدًج، ثقثثة، مبثثرًزا فثثي حفثثظ الخثث ف بثثين القثثراء،

 الكريم، وكان ج يتقدّمه أحد في معرفة القراءات وج يدانيه.

أخة العلم عن جماعة من المغرب والم رق، منهم: أبو بكر بن طاهر، وأبوأحمثد عبثدالوهاب ابثن 

ابثن ، وأبثو القاسثم بثن ب ثكوا ، وميثرهم. قثا  ابثن عبثد الملثك عثن (250)، وأبثو الطثاهر السثلفيّ (259)ُسَكينة

، وقثا  أيضثا عثن ابثن طثاهر: )روى عنثه.. (256)ه ام: )روى بالندلو عن أبي بكر ابثن طثاهر النّحثوّ (

 . (257)أبوا الحسن: ابن خروف وابن ه ام ال ري ي(

                                                           

، 2/0م البلثدان من جبا  البربر بالمغرب قرب فا . ينار: معه -بفتح الدا  وال م -( التا لّي: نسبة إلى تا لة 546(

 . 527والّروا المعطار 

 . 547/  9( التّكملة 547(

 . 8/954( الةّيل والتّكملة 548(

 . 55/259( اإلع م 544(

( هو: محّمد بن عبد الله بثن أبثي بكثر القضثاعّي البلنسثّي، كثان بصثيًرا بالرجثا ، عالمثا بالتثاري ، إماًمثا فثي (255

ثلة(، وكتثاب ) الغصثون اليانعثة فثي محاسثن العربيّة، فقيًها، بليغًثا، ولثه مصثنفات، منهثا:  ) التّكملثة لكتثاب الّصِ

هـ(. ينار: فوات الوفيثات  608شعراء المئة السابعة(، و)إيماا البرق في أ باء ال رق(. توفي بتونو سنة )

 . 6/255، والع م 950، 5/959

قيًها، متقنًا للمسائل، توفي سثنة ( هو: محّمد بن سليمان بن موسى بن سليمان الز ّ  المرسي، كان حافًاا، ف(255

 . 6/225، والةّيل والتّكملة 55، 2/52هـ(. ينار: التّكملة 065)

 .  55/259، واإلع م 8/459، والةّيل والتّكملة 9/547( ينار: التّكملة (252

اليثوم ى وهي مدينة كبير  قاعد  كثور شثةونة بالنثدلو، وتسثمّ  -بفتح الّو  وكسر الناني -( نسبه إلى شريش(255

 . 595، والّروا المعطار 595/ 5ف. ينار: معهم البلدان رَ شَ 

تثوفي سثنة زاهثدًا،  محثدثًا، عابثدًا، ،كثان فاضثً  يكنى أيًضا أبا محمثد، عبد الوهاب بن علّي الصوفي،  :( هو(259

 جبثثن تغثثر  بثثر  ّ النهثثوم الزاهثثر  فثثي ملثثوك مصثثر والقثثاهر : ، و55/05.ينار: البدايثثة والنهايثثة هثثـ(657)

6/255 . 

ي جثثدن "سثثلفة"،لّن شثثفته الواحثثد  كانثثت مّ بثثن محّمثثد ِسثثلَفَة الصثثبهاني، ُسثثأحمثثد أحمثثد بثثن محّمثثد بثثن  :( هثثو(250

باإلسثثكندرية سثثنة  يوتعثثاليق كنيثثر ، تثثوف مثثا ٍ أالمثثةها، لثثه افعي شثث ،اظ المكنثثرينم ثثقوقة، كثثان مثثن الحفّثث

 ما بعدها. ، ف550/  5هـ(. الوفيات 076)

 .  956/ 0( الةّيل والتّكملة (256

 .698/ 0( الّسابق257(
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، وأبثو القاسثم بثن (258)وأخة عنه أهل بلدن، وميرهم من الراحلين إليه، منهم: أبو العبّا  الَهثراو 

، وقيثثثثل: سثثثثنة (255) هثثثثـ( 655، وميثثثثرهم. تثثثثوفي سثثثثنة )(255)يّ ، وابثثثثن أبثثثثي طالثثثثا اللّخمثثثث(254)فرقثثثثد

 . (252) هـ(657هـ(،وقيل)656)

 / ابن إسماعيل: 12

هو محّمد بن إسماعيل بن عيسى النصارّ  اإلشثبيلّي، يكنثى أبثا عبداللثه. روى عثن أبثي بكثر بثن 

اللثثه بثثن  ، وأبثثي بكثر بثثن طثاهر، قثثا  ابثثن عبثد الملثثك عثن ابثثن طثثاهر: )روى عنثه... أبثثو عبثد(255)العربثي

 .(259)إسماعيل النصار (

 / ابن خليل: 11

، (250)هو: عبد الحّق  بن خليل بن إسماعيل بن عبد الملك بن خلا بن محّمد بن عبد الله الَسثُكوني

نًثا فثي النّحثو، مثن مهيثد  الكث م ناًمثا وننثًرا، روى عثن أبيثه خليثل بثن  الل بلي، يكنى أبا محمثد، كثان متمّكِ

.  قا  ابثن (257)ب  الطّحان، وأبي بكر بن العربّي، وأبي بكر بن طاهر، وميرهم، وأبي الص(256)إسماعيل

 . (258) عبد الملك عن ابن طاهر: )روى عنه... أبوا محمد: عبد الحّق  بن خليل، وقاسم بن محمد(

  .(254) وقا  الّسيوطّي عن ابن طاهر: )أجل  َمْن أخة عنه ابن خروف...، وعبد الحّق  بن خليل الس ُكونّي(

وقا  ابن القاضي المكناسّي عن عبد الحّق بن خليل: )ورحل إلى مدينة فا ، ف خة النّحو بهثا عثن 

ْيَرفيّ (225) أبي بكر بن طاهر الحدّب(  . (222). توفي بقرطبة(225). وروى عنه أبو بكر بن الص 

                                                           

شثعار القديمثة والمحدثثة، لثه كتثاب ل، نهاية فثي حفثظ اعًراشا ،بن عبد الس م الهراو ، كان أ يبا:أحمد( هو(258

الوفيثات ،و555، 5/552التّكملة  :ينار .(هـ654توفى بإشبيلية سنة ) ،) صفو  ال ب و يوان العرب( :سمان

7/52 ،556 ،557. 

ا، ثقثة، مفتيًثا، راويثة مكنثرً  ،اإلشثبيلّي، كثان فقيًهثا الفهثر ّ  محّمد بن عامر بن فرقثد بثن خلثا القرشثيّ  :( هو(254

 الثثةّيل والتّكملثثةو، 2/555:التّكملثثةهثثـ( ينار 627سثثنة ) إشثثبيلية، تثثوفي ب(فهرسثثت)العنايثثة بثثالعلم، لثثه شثثديد 

 ها. ما بعد، ف6/925

الثثثةّيل  . ثثثييالحسثثثن بثثثن ه ثثثام ال ر ياللخمثثثي، روى عثثثن أبثثث بثثثن أبثثثي طالثثثاأحمثثثد ( هثثثو محّمثثثد بثثثن (255

 .  0/086والتّكملة

 . 5/224( التّكملة (255

 .954/ 0( الةّيل والتّكملة 252(

( هو: محّمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي المعافر  اإلشبيلّي، المالكّي، كان قاضيا مثن أهثل اجسثتبحار فثي 255(

العلوم، والتفنن فيها، والهم  لها، متقدًما في المعارف كلها، حريصا على أ ائها ون رها، لثه مصثنفات، منهثا: 

لة  095)العواصم والقواصم(، و)أحكام القران(، توفى بفا  سنة ) ، والعث م 004، 2/008هـ(. ينار: الّصِ

6/255   

 . 6/526، وينار: 0/698( الةّيل والتّكملة 259(

 .  560، 7/569( الس كوني: نسبة إلى السكون قبيلة من كند . النساب: للسمعاني 250(

 .  5/022( كان مقرئا، مفتيًا، فقيًها، م اورا ً في الحكام، حافًاا للفروع، ينار: التّكملة 256(

 . 584، 2/588( جةو  اجقتبا  257(

 . 0/698( الةّيل والتّكملة 258(

 .5/28( بغية الوعا  254(

 .  2/584( جةو  اجقتبا  225(

 ( لم أقا على ترجمته.  225(

 .  584، 2/588( جةو  اجقتبا  222(



 ابن طاهر اإلشبيلّي المعروف بالِخَدبّ 
 

 433 (0202) 7                        مجلة البحث العلمي في اآلداب )اللغات وآدابها(                                                      

 / ابن الطويـل: 10

، كان خطيا (225)الطويل هو: قاسم بن محّمد بن عبد الله القضاعي، يكنى أبا محمد، ويُعرف بابن

، وأبي بكر بن طاهر، قا  ابثن عبثد (220)، وروى عن أبي عبدالله محّمد  الغافقيّ (229)جام  القرويين بفا 

الملثثك عثثن ابثثن طثثاهر: )روى عنثثه... أبثثوا محمثثد: عبثثد الحثثّق  بثثن خليثثل، وقاسثثم بثثن محّمثثد بثثن عبثثد اللثثه 

 . (226) القضاعّي، الخطيا، ابن الطويل(

 / ابن هود: 13

. وقثا  ابثن حهثر العسثق نّي (227) ابن عبد الملك عن ابن طاهر: )روى عنه أبو بكر بن هو ( قا 

 . (228) عن ابن طاهر: )أخة عنه... أبو بكر بن هو (

وقد بحنت عن ترجمته فيما توفّر عند  من كتا التراجم، فلم أعنر عليها، واسمه محّمثد بثن علثّي 

، حيث قا  عن (224)مة شيخه أبي القاسم عبد الرحيم بن عمربن هو ، كما ذكر ذلك ابن عبد الملك في ترج

 . (255) أبي القاسم: )روى عنه... أبو بكر محّمد بن علّي بن هو (

 أخالقه وصفاتهالمبحث الثالث:

تكّونت أهم م مح شخصية ابن طاهر الِخدَّب من بيئته الّتي ن   فيها، وهي الندلو، حيث إن 

من، كان يتصا بالكبر ويملء نفسه العها والغرور، يقو  في ذلك النّحوّ  أو الّ اعر في ذلك الز

المقّر : )إذا كان ال خص بالندلو نحويًّا أو شاعًرا فإنه يَعُام في نفسه، ج محالة ويسخا، ويُاِهر 

 . (255)العُْها، عا   قد ُجبِلُوا عليها(

مهتمعه، ومالبًا على أهل بيئته، والمتتب  ترجمة ابن طاهر يهد أنّه كان مت ثًّرا بما كان سائدًا في 

فقد كان متكبًِّرا، متعاليًا على ميرن مهما كانت منزلته، يقو  عنه القفطّي: )وكان فيه كبر وشمم وجبه، 

واجتم  بالقاضي عبدالّرحيم بن علّي البيساني، واستعمل معه الكبر الهار  على عا ته، فلم يؤاخةن 

 . (252) القاضي بةلك، وصبر له إج ًج للعلم(

وقد كانت بينه وبين ابن ه ام اإلشبيلي مناظر  في مسائل من كتاب سيبويه قياسية ونقلية، تفوق 

فيها ابن ه ام على أبي بكر بن طاهر، واستاهر عليه في كل ما خالفه فيه بالنصوص الهليّة واآلراء 

إيان، فانصرف واجًما  المؤيّد  بالحهج الواضحة، فاشتد على ابن طاهر ظهور ابن ه ام عليه، وإفحامه

                                                           

 . 2/052، وجةو  اجقتبا  0/698( ينار: الةّيل والتّكملة 225(

   9/255( معهم البلدان 229(

( هو: محّمد بن أحمد بن محّمد الغثافقّي، القرطبثّي، ويعثرف بثابن عثراق، وبالفيسثانّي، ويقثا : البيسثانّي، كثان 220(

 .  6/65، والةّيل والتّكملة 2/09هـ(. ينار: التّكملة  074فقيًها، مقرئًا، متصدًّرا، متحدثًا، راويةً، توفي سنة )

 .  0/698( الةّيل والتّكملة 226(

 .  0/698( الّسابق 227(

 . 0/665( لسان الميزان 228(

( هو: عبد الرحيم بن عمر بن عبد الرحيم الحضرمي، يعرف بابن ُعَكيو، من أهل فا  وأعيانها، كثان فقيًهثا 224(

هـ(. الثةّيل والتّكملثة 085من أهل الفتوى، حافًاا لمةها مالك، وألّا كتابًا في ذلك المةها، توفي بفا  سنة )

8/095  . 

 . 8/095ملة ( الةّيل والتّك255(

 .5/252( نفح الّطيا 255)

 . 9/549( إنبان الروا  252)
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ا به، وقياًما بحقه، فر  ها أبوبكر ابن  ماضبًا، ولما استقر ابن طاهر بمنزله بعث إليه ابن ه ام بضيافة، برًّ

 . (255)طاهر، ولم يقبلها، فعد  ذلك من جفاء خلق ابن طاهر

ا ، حتى فة التكبر الصفة الوحيد  البارز  في شخصية ابن طاهر، فقد كان محبًا للمولم تكن ص

أنّه لّما سرق منه ماله اختّل عقله، وفقد ذهنه، ومما يروى في ذلك: أنّه لّما كان في طريق العو   من الحج 

ركا في مركا بالنيل، وكان معه جارية رأت جندياً شاباً فهوته، فتقربت إليه بهملة  نانير سرقتها من 

وخلط في قوله، فتولى المهد الخنني أمر  ابن طاهر، وعندما تحقق ابن طاهر من ذهاب ماله زّ  عقله،

معافاته، وعمل على م طفته، واستطاع أن يقن  الهارية؛ لتقّر بما فعلته، وتعيد الما  إلى صاحبه، ولما 

. وقيل: إن عقله اختل (259)أحضر الما  إلى ابن طاهر ور ن أمام عينيه، رج  إليه عقله، و ب إليه فكرن

وكان عسر التعامل، قا  عنه ابن عبدالملك المراك ّي: )كان شر  . (250)حينما أضل منه أخون ماله

الخلق، عسر اللقاء، م تًطا على طلبة العلم، فيما ي ترطه عليهم ُجعً  على إقرائه إيّاهم، ضامًطا في 

 . (256) اقتضائه إيان منهم، شديد الم احة فيه، له في ذلك أخبار م هور ، سمح الله له(

ا يُةكر عن ابن ط ا بخدمته فغاب عنه، فسهنه ومم  اهر في ذلك أيًضا، أن ابن خروف كان مختصًّ

ابن طاهر، ومنعه من القراء  عليه، وحدث بينهما وح ة، ولم يعُا عنه ابن طاهر، إج بعدما تلط ا إليه 

 . (257)واستعطفه أحد قضا  فا 

مبّرًرا، فّصفة التّكبّر ولعّل المتعّمق في تحليل شخصية ابن طاهر، يهد ِلما ذُكر من صفات سابقة 

وج أ ّ  على ذلك  –وهو ب  شك أحدهم  –اكتسبها ابن طاهر من تعايم أهل الندلو لكّلِ بارع في النّحو 

من تسميته بالستاذ، وما تقبُّل القاضي عبدالرحيمالبيساني لتكبُّر ابن طاهر إج  ليٌل  خٌر على رضا 

 ّصفة إذا كان مستحقًا لها. المهتم  في ذلك الوقت عّمن يتّصا بهةن ال

أّما بخل ابن طاهر وحبه الما  فرب ما أنّه من أهل اجحتياط والتدبير في المعاف خوفًا من ذ  

 . (258)السؤا ، فقد كانت الُكدية مستقبحة عند أهل الندلو؛ لّن من يفعلها يعدُّ مهانًا وذليً  ج يُتصدّق عليه

لبًا وتدريًسا ما يبرر حرصه على الما  وضغطه على ويبدو أن في تفرغ ابن طاهر للعلم ط

ن يرى أن في  ف  الُجر  لألستاذ حافًزا للهدِّ  -أيًضا  -ت ميةن في تحصيل الُهعل منهم، ولعلّه  مم 

 واججتها ، و ليً  على الرمبة الصا قة في طلا العلم. 

ه ياهر ِمْن تراجم َمْن ترجم له ، فإننّه كان يتعاطى التّهار وبالرمم مّما ذُِكَر عن ابن طاهر من أ

ًما ومخلًصا لها، كما كان في طلا العلم وإّج لّما وصل إلى ما وصل إليه من التميّز  أنّه لم يكن متفّرِ

 واإلبداع، مّما يهعل حرصه على الما  أمًرا مقبوًج ومبرًرا. 

من  –ب  ريا  -ةا يُعدُّ ، وه(254)وقد ذكر ابن عبد الملك المراك ّي أن ابن طاهر لم يتزّوج قط

أهم السباب في حدّ  طباع ابن طاهر، وملاته وجفاء تعامله، فوجو  السر  في حيا  اإلنسان، سواء 

                                                           

 . 6/75( الةّيل والتّكملة 255)

 . 9/540( إنبان الروا  259)

 . 0/665( لسان الميزان 250)

 .0/694( الةّيل والتّكملة 256)
 . 525، 0/525( الّسابق 257)

 . 5/259( نفح الطيا 258)

 . 0/694( الةّيل والتّكملة 254)
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الزوجة أو البناء، تضفي على حياته اجستقرار وتمدن بالعاطفة والحنان، فيؤثّر ذلك على تعامله خارج 

أيًضا تلك الوحد  والعزلة الّتي كان يعي ها فيما أصابه السر  إيهابًا، والعكو بالعكو، لةا فقد ساهمت 

 بعد ذلك من تدهور عقلي. 

أّما عن موقفه م  ابن خروف فلعله عدّ تغيبه إهماًج منه، فعامله تلك المعاملة القاسية، حتى يهدّ 

 في طلا العلم، ويهتهد في المنابر  عليه.   

ه مقابل ذلك كان التعامل وحا الما ، فإن شد  فيوبالرمم مّما قيل عن ابن طاهر من ملاة و

شديد الحزم، ذا قّو  وصبر، فإذا عزم على شيء اجتهد في تحقيقه، فقد أقسم أن يقرأ الكتاب بالبصر ، ولم 

 يتوان أو يتخاذ  عن البّرِ بقسمه، وأعانه الله على فعل ذلك. 

القيّمة، قا  للقاضي عبدالرحيم عن ابن طاهر حبه العلم واقتناء الكتا  -أيًضا  –وقد عرف 

البيساني: )قد اشتهرت قنيتك لمهات الكتا، ورمبتك في تكرار النس ، وهةا احتكار للعلم، فقا  له 

القاضي: يقا المهلو فيها على نوع متكّرر، ومهما أشار بإخراجه أخرجته، وأمر بإحضار ما قَُرب 

وأخة الّ ي  في الوقوف عليها نسخة بعد أخرى، ف  منها، ف ُْحِضرت عدّ  نس  من كتاب الفصيح لنعلا، 

يرى إج ما ج يمكن إخراجه؛ له لته، ف عا ها جميعًا إلى خزانتها، وقا : قد استكفيت منها، إج بما ليو له 

 . (295)في استمساكه به حّهة واضحة(

س   الستاذ كما اشتهر عن ابن طاهر احترامه العلماء، يقو  ابن خروف عن مس لٍة في "أْم": )و

أبوبكر فيها شيخه أبا القاسم بن الرماك فقا : "ِلَم جعلها سيبويه منقطعة، وقدرها تقدير المتصلة، فه  

 كانت متصلة؟"، وواقفه في ذلك، فلم يحر جوابًا، فهم  كتبه في وعائها وأن د: 

 وإذا َجفوَت قَطْعُت عنَك لُبانَتِي 

 والدرُّ يَقَطعُهُ َجفَاُء الَحالاِ 

ه، ا، حتّى استعطفه، فرج  إلى أقرانوانصرف عن المهلو ماضبًا، وبِقَي جمعة لم يُقرئ أحدً 

 . (295) قا : "فما واقفته بعد ذلك"(

ًسا لها، فقد ناظر أبا عبدالله ابن ه ام اإلشبيلّي،  وكان ابن طاهر أيًضا محبًّا للمناظرات متحّمِ

ّ ، وهّم بمناظر  ابن بَّر ، وفي هةا  جلة على سعة وناظر كبير النحا  أبا اليمن زيد بن الحسن الكند

 علمه، وتمكنه، وثقته بنفسه. 

وقد كان ذا ذكاٍء متوقِّد، ُوِصَا بالِحْةق والنُّبل، يقو  الّسيوطّي عنه نقً  عن ابن الزبير: )كان 

 . (292) يُرحل إليه في العربية، موصوفًا فيها بالِحةق والنُّبل(

، (295)، فقد كان ضخم الهسم، طويل القامة، مير مكترث بالعناية بماهرنأّما عن خلقة ابن طاهر

 ولعّل في عدم ت ّهله ما يبّرر بعض ذلك. 

 مكانته، ومؤلفاته، ووفاتهالمبحث الّرابع: 

                                                           

 . 9/549( إنبان الروا  295)

 . 267( شرح كتاب سيبويه: جبن خروف 295)

 . 5/28( بغية الوعا  292)

 .  5/28، وبغية الوعا  0/585( ينار: المقفّى 295)
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 أوالً: مكانته العلميّة: 

النثدلو أحثد ؛ لعلثّو مكانتثه العمليثة، وِرْفعَثة شث نه؛ لنّثه ج يُلق ثا ببلثد (299)لُقّا ابن طاهر بالستاذ

 . (290)بالستاذ إج النّحوّ  ال يا

، فكثثان يُرحثثل إليثثه رمبثثة فثثي (297)، وسثثا  أهثثل زمانثثه فيهثثا(296)فقثثد رأ  أهثثل وقتثثه فثثي العربيّثثة

، وبرع في النّحو (298)ا فيها بالِحْةق والنبل، صاحا اختيارات(اجستفا   من علمه بها، حيث كان )موصوفً 

، قثثا  عنثثه ابثثن عبثثد الملثثك: )كثثان رئثثيو النّحثثويّين (205)العلثثم فَِهًمثثا، فكثثان مثثاهًرا فثثي ذلثثك (294)وأجثثا  فيثثه

 .(205) بالمغرب في زمانه ب  مدافعة(

عثثن ابثثن الزبيثثر: إنّثثه )نحثثوّ  م ثثهور، وحثثافظ بثثارع، اشثثتهر بتثثدريو  وقثثا  عنثثه الّسثثيوطّي نقثث ً 

 . (202) الكتاب فما  ونه(

 . (205) وأئّمة المت ّخرين(وقا  عنه الّسيوطّي أيضا: )وكان من ُحةّاق النّحويّين، 

فلزمثه مثدّ ،  (209)وج مرابة في ذلك فقثد كثان مثن طلبثة العلثم الِهل ثة الّثةين أخثةوا عثن ابثن الّرّمثاك

وعليه أتقن الكتاب، فكان ابن طاهر أحسن أهل زمانه قياًما علثى كتثاب سثيبويه، وأعلمهثم بثه، تحثدّث عثن 

نهم حويّين بالمغرب...، وأفهمهم أمراا سيبويه، وأحسفهمه الكتاب ابن عبد الملك فقا : )وكان رئيو النّ 

نه من الفوائد(قياًما على كتابه، و  . (200) أنبلهم إشار  إلى ما تضم 

وكان كتاب سيبويه يهر  على لسانه، قا  القفطّي: ) حكثى الكنثدّ ، قثا : كنثت إذا ذكثرت مسث لة 

.  حت ى بعدما اختل  عقله: )صثار (206)للكتاب(سر  الك م عليها من كتاب سيبويه، فتحققت أنّه أحفظ النا  

 . (207) بالليل يسر  وقت اخت له أبيات سيبويه(

وذُِكر عنه أنّه ينوب عقلثه إليثه أحيّانًثا، فيثتكل م فثي مسثائل مثن النّحثو عويصثة م ثكلة ويبينهثا أحسثن بيثان، 

 . (208)ويوضحها للسائل أفضل إيضاح، ثّم يغلا عليه فيتلا

، وتتبث  مسثائله، وقثد قثارن ابثن فثي شثرح كتثاب سثيبويه، وتهليثة عويصثةًرا فابن طاهر كان ماه

خروف بين أستاذن ابن ملكون، وأستاذن ابن طاهر، ف طنا في النناء على النثاني، وأعلثى مثن شث نه، وبثي ن 

رسوا قدمه في فهم الكتاب، وتمكنه من تعليم مسائله وتفهيمها، فقا  عثن شثيخه أبثي إسثحاق: )وقثد قثرأت 

                                                           

، 559، 555، 552، 85، 60، 96، 20( لقبثثه تلميثثةن ابثثن خثثروف كنيثثًرا بالسثثتاذ، يناثثر : تنقثثيح اللبثثاب 299(

، وأيضثا لقبثه 2/756فّار بالستاذ. شثرح كتثاب سثيبويه: للّصثفّار ، وكةلك لقبه الصّ 929، 244، 566، 569

، وارت ثثاف الضثثرب مثثن لسثثان العثثرب 9/570، 2/559، 5/86أبثثو حيّثثان بثثةلك. يناثثر : التّثثةييل والتّكميثثل 

2/475 ،9/2524 . 

 . 9/555( إنبان الروا  290(

 . 2/06( التّكملة 296(

 . 2/555، والوافي 555( ينار: تاري  اإلس م 297(

 .  5/28( بغية الوعا  298(

 .  9/549( إنبان الروا  294(

 .  0/665( لسان الميزان 205(

 .  0/698( الةّيل والتّكملة 205(

 .  28/ 5( بغية الوعا  202(

 . 5/28( الّسابق 205(

 . 78، 77( تاري  اإلس م 209(

 . 694، 0/698( الةّيل والتّكملة 200(

 .  9/549( إنبان الروا  206(

 .  0/585( المقفي 207(

 .  0/605، الةّيل والتّكملة 2/06( ينار: التّكملة (208
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، بعد قراءتي سيبويه على الستاذ أبي بكر، فما س لته قط في مامض ففتحه، ولثم (204)البنية للّزبيد ّ  عليه

ثّم قا  : )ولألستاذ أبي بكر في كتاب البنية  (265) يز  على ما ذكر الّزبيدّ  وج شرح حرفًا جهله الّزبيدّ (

عهائا من تبيين م ثكلها، وتحقيثق المسثتدرك منهثا، وشثرح اللفثاظ المههولثة فيهثا، وتعليثل مثا لثم يصثّح 

واجتمث  فثي هثةا الكتثاب مثن ذلثك العهثا  -رحمه اللثه  -استدراكه، والتنبيه عليه، ومير ذلك مّما انفر  به 

وّ  تهدن مهموًعا ملّخًصا هةا الهم  والتلخيص في كتاب. وجمي  حسثناتي منثه، العهاب، وما أظن ك يا نح

 . (265)رحمه الله تعالى(

وقد ُوِصا ابن طثاهر ب نثه مّمثن تثدبّر كث م سثيبويه، ومثن المحققثين فيثه، يقثو  ابثن مالثك: )منث  

 بي الحسثثن بثثن اجقتصثثار علثثى "أَظثثّن" ونحثثون...، وهثثو مثثةها سثثيبويه، والمحققثثين مّمثثن تثثدبّر ك مثثه، كثث

 . (269)، وكةلك الّسيوطيّ (265) ، ونقل ذلك المرا  ّ (262) خروف، وابن طاهر(

ومن يتتبّ  كتاب "التّنقيح: جبن خروف"، يهد أن ابن طاهر كان مستمتعًا ب ثرحه الكتثاب، مولعًثا 

لثثواو بتدريسثثه، معنيّثثا بتهريثثد معانيثثه، قثثا  عنثثه تلميثثةن ابثثن خثثروف عنثثد الحثثديث عثثن الثثدججت المختلفثثة ل

يعها بهةن المسائل، وكان يقو : ذها الّثةين كثانوا  -رحمه الله  -المسبوقة بهمز : )وكان الستاذ أبوبكر 

 .(260)يحسنونها(

وقد عو   ابن خروف في كتابه "التّنقيح" على أستاذن ابن طاهر كنيًرا
(266) . 

ميرهثا مثن العلثوم، وم  اهتمام ابن طاهر ب صو  كتا النّحو، وشرحها وتفسيرها، لثم يغفثل عثن 

ثًا ، (267)فكان عالًما بالقراءات، حيث إنّه روى عن شيخه ابن الحاّج أستاذ القراءات في عصرن، وكان محثدِّ

أ يبًا، شاعًرا، رمم قلة ما وصل عنه من نام. ومن ذلك ما أُنِ دَ له مثن قصثيد  طويلثة يمثدح بهثا السثلطان 

 ص ح الدين: 

  اْسلَِمي َمغَانِي َسْلَمى بِال  ريِا أَج 

 (268)سقَتِْك اْلغواِ   ُكل  أَْوَطَا أْسَحمِ       

 فَكْم َوْقفٍة ِلي فِي َجنَابَِك أْعَربَْت 

 َعِن ال  وِق َحت ى قِْيَل َعنِّي الُمتي ِم       

 َك َن  َمِسيَرَها   (264)َوَصْهباَء ِشْم  ٍ 

يحِ يُنِمي ِللَهدْيِد، َوَشْدقَمِ        إلى الّرِ
(275) 

                                                           

( هو: محّمد بن الحسن بن عبد الله بن مةحج الّزبيثدّ  الندلسثّي، يكنثى أبثا بكثر، كثان قاضثيًّا، إماًمثا فثي اللغثة 204(

 والعربيّثثة، شثثاعًرا مهيثثدًا، لثثه مصثثنفات، منهثثا: ) طبقثثات النّحثثويّين(، و)الواضثثح(، و)أبنيثثة سثثيبويه(، تثثوفيّ 

 .80، 5/89، وبغية الوعا  554، 5/558هـ(، وقيل: مير ذلك. ينار: إنبان الروا   574بقرطبة سنة )

 من ال رح.   28، من المقدّمة، وينار: 57( التّنقيح (265

 ( الّسابق.  265(

 .  79، 2/75( شرح التّسهيل: جبن مالك 262(

 .  5/068( توضيح المقاصد والمسالك ب رح ألفيّة ابن مالك: للمرا   265(

 .  2/220( هم  الهوام  في شرح جم  الهوام : للسيوطّي 269(

 .588( التّنقيح 260(

، 565، 502، 559، 555، 552، 78، 72، 66، 60، 96، 24،  26، 20، 56، 7( يناثثثثثثثثثر: التّنقثثثثثثثثثيح 266(

560 ،566 ،567 ،589 ،255 ،258 ،209 ،244 ،557 ،505 ،569 ،577 ،929،924 ،955. 

. فعنثثدما تثثرجم الثثةهبي جبثثن الرمثثاك قثثا : )أخثثة عنثثه أبثثو بكثثر بثثن خيثثر،... 78، 77( يناثثر: تثثاري  اإلسثث م 267(

وأبوبكر بن طاهر المحدِّث(، كما أن ابن حهر العسق نّي تثرجم لثه فثي كتابثه: )لسثان الميثزان(. وهثةا الكتثاب 

 يهتم بعلماء الحديث.  

 ( الوطا: السحاب الكنير الماء. اللّسان)و ط ف(. 268(

 ( شم  : الناقة الخفيفة السريعة. اللّسان)ف م  (.  264(
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 بيات الّتي قيلت في موان  الصرف، فقا : وقيل: إنّه ميّر ال

 َمَوانُِ  َصْرِف اجَْسِم َعْ ٌر فََهاَكها

 ُملّخَصةً إْن ُكْنَت فِي الِعْلِم تَْحِرصُ 

  فََهْمٌ  وتَــ ْنِْيٌث وَعْدٌ ، وُعْهمةٌ   

 َوَوْصٌا، وتَْعِريٌا، وَوْزٌن ُمخص صُ 

  ْمَراَن فاْنتَبِْه  َوَما ِزْيدَ فِي َعْلقَى وعِ 

ـصُ   (275)َوَعاِشـُرَها الت رِكْيُا َهةَا ُملَخ 

ولو لم يكن ركنًا باذًخا في العلم، وعما ًا قويًّا فيه، لّما صبر عليه تلميةن ابن خروف، وصحبه مثدّ  

 طويلة، واختص  به كنيًرا، وتحّمل سوء معاملته، وملاة طباعه، كل ذلك في سبيل طلا العلم منه. 

 ثانياً: مؤلفاته: 

م  سعة علم الِخدَّب، وشهرته في النّحو، وتفرُّ ن فيه بآراء واختيارات إج أنّه ج يوجثد لثه مصثنّا 

مسثثتقّل بةاتثثه، وإنّمثثا كثثّل مثثا ذكثثر عنثثه أن لثثه تنبيهثثات، وتعليقثثات علثثى بعثثض الكتثثا الّتثثي اهثثتم بتدريسثثها 

 وإقرائها، وهي: 

  -: (070)"الُطَرر"تعليق على كتاب سبيويه سماه  -1

، اعتمثد عليثه تلميثةن ابثن (275) وهو: عبار  عثن شثرح بعثض مسثائل الكتثاب )لثم يُسثبَق إلثى منلثه(

وضثثّمنه شثثرحه الموسثثوم بثثـ "تنقثثيح اللبثثاب، فثثي شثثرح مثثوامض الكتثثاب" كمثثا صثثّرح هثثو  (279)خثثروف

 . (270)بةلك

الّتثي بسثطها تلميثةن أبثو قا  في ذلك ابن عبد الملك عن ابن طاهر )وله عليه تنبيهات مفيد ، وهثي 

 (276) الحسن بن خروف في شرحه الكتاب، وإيّاها اعتمد، وعليها عّو (.

: أّن له )حواٍف على (274)، وهديه العارفين(278)، وك ا الانون(277)وجاء في كتاب معهم ال باء

بة على الكتاب، وقا  الّسيوطّي عن ابن طثاهر:  (285)سيبويه (،  وذكر في لسان الميزان أن له حواشي مبو 

 . (285))وقفُت على حواشيه على الكتاب بمّكة الم ّرفة(

ومما يدّ  على اهتمامه بكتاب سيبويه، وان غاله بمسائله، وكنثر  مدارسثته لثه، مثا ذكثرن عنثه ابثن 

 .(282)قراء الناني لهخروف في شرحه الكتاب من أن أستاذن تراج  عن بعض  رائه في اإل

                                                                                                                                                                                     

 .585/ 0( المقفّى 275(

 (.57، وينار: مقدمة التّنقيح )546( التّنقيح 275(

، 205 ، والبلغثثثة2/555، والثثثوافي 555، وتثثثاري  اإلسثثث م 240، وإشثثثار  التّعيثثثين 2/06( يناثثثر: التّكملثثثة 272(

 .  5/275، وجةو  اجقتبا  5/28، وبغية الوعا  0/585والمقفّى 

 . 5/275، وجةو  اجقتبا  2/06( التّكملة 275(

 . 205، والبلغة 240( ينار: إشار  التّعيين 279(

 . 285، المقدّمة 57( التّنقيح 270(

 . 0/694( الةّيل والتّكملة 276(

)277 )9/527 . 

)278 )6/85 . 

)274 )6/555 . 

)285 )0/665 . 

 .  5/28( بغية الوعا  285(

 .  555، 96( التّنقيح 282(
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ومثث  ذلثثك فقثثدت تلثثك الطُّثثَرر والتعليقثثات الّتثثي صثثا  فيهثثا ابثثن طثثاهر علمثثه بثثالنّحو وتبحثثرن فيثثه،  

ج من ذكر اسم أستاذن، ورأيثه أكنثر مثن  واستفا  منها تلميةن ابن خروف كنيًرا في شرحه الكتاب، وج يتحر 

 مر  عند شرحه مس لة ما. 

 :  (285)تعليق على اإليضاح -0

، وذكثثرت بعثثض كتثثا التثثراجم أنّثثه موسثثوم (289)للفارسثثّي وسثثّمان الّسثثيوطّي: ) ُطثثرر اإليضثثاح (

 . (280))ب رح اإليضاح(

 :  (286)تعليق على معاني القرآن -3

، ويثثرى أّن مثثا عثثدا تلثثك الكتثثا مّطثثرح، ج (287): جبثثن الّسثثّراجبأصووول النّحوووللفثثّراء، كمثثا اعتنثثى 

 . (288)ينبغي التعريج عليه 

 ثالثًا: وفاته: 

خلطالّروا  بين ترجمة ابن طاهر وترجمة تلميةن ابن خروف، فَُهم يثةكرون أّن ابثن طثاهر أصثابه 

 خر حياته اخت ط في عقله وَخثْدر، وكثةلك قثالوا عثن ابثن خثروف، لكثن مثا نقثل عثن ابثن طثاهر أن عقلثه 

أن يختلط عقله، ثّم يختل  مر  أخرى، ومثن يرج  إليه فيتكل م في مسائل النّحو ب حسن مّما كان يتكل م به قبل 

ح أن يكون اخت ط عقله ما بين سنتي: ) هـ( أ : بعد عو ته من الحج، وهو في طريق 085-هـ078المرج 

العو   إلىب   المغرب، ثّم أوقا عصثا الترحثا  ببهايثة مثن أجثل التههيثز للسثفر إلثى بث  ن، فوافتثه المنيثة 

، إج ما (284)ذكر أنّه توفيببهاية -ممن ترجم له  -معام من عيّن مكان وفاته هناك، قبل أن يصل إلى بلدن. ف

. ولعثّل فثي هثةا تصثحيفًا مثن النسثاا؛ لّن (245)ز با   حيث قثا : )إنثه تثوفى بثـ "بخثارى"(وكان من الفير

 "بَُخارى" في الم رق، وموطنه الصلّي الّة  كان يرما في العو   إليه بالمغرب. 

، أمثا القفطثّي فقثا  (245)نين وخمو مئة"، وهةا ما اتفق عليه جّل مثن تثرجم لثهوقد توفى سنة "ثما

عن وفاته: )ووصل إلى بهاية، و أقام بها؛ ليتههز منها إلى ب  ن، فمات هناك فيما بلغنثي، فثي حثدو  سثنة 

 . (242) سبعين وخمو مئة(

 . (245) وقا  الّسيوطّي: )مات في ُع ر النمانين وخمو مئة(

 . (249)ضا كّحالةوكةلك ذكر عمر ر

 والقرب إلى الّصواب أنّه توفي سنة ثمانين وخمو مئة، وهو التاري  الّة  اتفق عليه أكنر َمن ترجم له. 

                                                           

، ومعهثثثم المثثثؤلّفين 5/28، وبغيثثثة الوعثثثا  205، والبلغثثثة 240، وإشثثثار  التّعيثثثين 694/ 0( الثثثةّيل والتّكملثثثة 285(

7/275  . 

، وذكر المحقق انه َوَجثد فثي إحثدى نسث  مخطوطثة "الشثبان" 9/204( الشبان والنّاائر في النّحو: للسيوطّي 289(

 انه يُسمى بـ )طرز اإليضاح(، بالمعهمة.  

 .  6/555، وهدية العارفين 6/85( ك ا الانون 280(

 .0/694( الةّيل والتّكملة 286(

 .  5/275، وجةو  اجقتبا  0/585، والمقفّى 0/694، والةّيل والتّكملة 2/06( ينار: التّكملة 287(

 .  5/28، وبغية الوعا  0/694، والةّيل والتّكملة 2/06( ينار: التّكملة 288(

، والثثوافي 240، وإشثثار  التّعيثثين 0/605، والثثةّيل والتّكملثثة 2/06، والتّكملثثة 9/540( يناثثر: إنبثثان الثثروا  284(

 .   7/275، ومعهم المؤلّفين 5/275، وجةو  اجقتبا  0/585، والمقفّى 2/559

 . 205( البلغة 245(

، ولسثثان 0/585، والمقفّثثى 205، والبلغثثة 2/559، والثثوافي 240، وإشثثار  التّعيثثين 2/06( يناثثر: التّكملثثة 245(

 .  6/555، وهدية العارفين 6/85، وك ا الانون 5/272، وجةو  اجقتبا  0/665الميزان 

 . 9/540( إنبان الروا  242(

 . 5/28الوعا  ( بغية 245(

 .  7/275( معهم المؤلّفين 249(
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 الخاتمــة

 هدفت هةن الدراسة كما يتّضح من العنوان إلى التعرف على شخصية ابن طاهر

 وأهم النتائج الّتي وصلت إليها، هي: 

ابن طاهر: هو محّمد بن طاهر، يرج  نسثبه إلثى مدينثة النصثاريين بإفريقيثة، وهثي تنسثا إلثى  -5

قوم نزلوها مثن النصثار مثن ولثد جثابر بثن عبداللثه، وهثو مثن رجثا  الخثزرج. إشثبيلي المولثد، 

 أندلسي المن   والتعليم. اشتهر ب بي بكر، وبابن طاهر، ولُقِّا بالخدّب. 

 قريبًا. هـ( ت944مولدن كان سنة ) -2

 لم تةكر كتا التراجم شيئًا عن أهله وأسرته، إج النزر اليسير، ومن ذلك أنّه لم يتزوج قط.  -5

تعد  رح ت حياته بين المغرب والم رق في تعلّم العلم وتعليمه، وك نه نةر حياته لةلك، فعثزف  -9

 عن حياته الخاصة. 

حثثوّ . وهثثةا ي ثثير إلثثى ثثثراء تنثثوع علثثوم شثثيوخه، فمثثنهم: القاضثثي، والمقثثرئ، والمحثثدث، والنّ   -0

شخصيته العلميّة، وتعدّ  جوانبها المعرفية. وفي هةا إشار  إلى قدمه الراسخة في النّحو، وعاثيم 

 مكانته، فقد كان ركنًا باذًخا وطو ًا شامًخا. 

إبداع من تخّرج على يديه من الت مية النهباء: ففيهم من لقثا بالسثتاذ، وذلثك اللقثا ج يقثا  فثي  -6

لو إج للنّحوّ  ال يا، بل من ت ميةن من نثا  شثهر  مطثت علثى شثهر  ابثن طثاهر نفسثه، الند

 ونا  حًاا أوفر من شيخه. 

تبو ن مكانة عالية، ومنزلة رفيعة في زمانه، رأ  أهل وقته في العربيثة، ووصثا فيهثا بالحثةق  -7

شثهرته القثرن  والنبل، وكان كتاب سيبويه يهر  على لسانه حتى بعد أن اختثل عقلثه، بثل تعثدت

 الّة  عاف فيه، فحفظ علماء القرون علمه، وأثنوا عليه وأفا وا من كتبه. 

مثثن  ثثثارن طثثررن علثثى الكتثثاب، وتعثثاليق علثثى اإليضثثاح: للفارسثثّي، والصثثو : جبثثن الّسثثّراج،  -8

 ومعاني القر ن: للفّراء، وكلها مفقو  . 

 مدن المغرب. ترجيح وفاته في سنة ثمانين وخمو مئة ههرية، ببهاية إحدى  -4
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 المصادر والمراجــع

 القر ن الكريم. 

 

  .  :ارت اف الضرب مثن لسثان العثرب: لبثي حيثان الندلسثي، تحقيثق:  . رجثا عنمثان محمثد، مراجعثة

 م. 5448 -هـ 5958( 5-رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانهي بالقاهر ، )ط

  إشثثار  التعيثثين فثثي تثثراجم النحثثا  واللغثثويين: لليمثثاني، تحقيثثق:  . عبدالمهيثثد  يثثاب، مركثثز الملثثك فيصثثل

 م. 5486 -هـ 5956( 5-للبحوث والدراسات اإلس مية، الرياا، )ط

  :الشثثبان والناثثائر فثثي النّحثثو: للسثثيوطي، الهثثزء الو ، تحقيثثق: عبداإللثثه نبهثثان، والهثثزء النثثاني، تحقيثثق

طليمات، والهزء النالثث، تحقيثق: أحمثد مختثار ال ثريا، مطبوعثات مهمث  اللغثة العربيثة،  ماز  مختار

 م. 5487 -هـ 5957 م ق، ) .ط( 

 (  . ت. 5-اجشتقاق: جبن  ريد، تحقيق: عبدالس م هارون، مكتبة الخانهي، القاهر ، )ط 

  ست ثثرقين: للزركلثثي،  ار قثثامو  تثثراجم لشثثهر الرجثثا  والنسثثاء مثثن العثثرب والمتعثثربين والم –العثث م

 م. 5444( 59–العلم للم يين، بيروت، )ط

  ،اإلع م بمن حّل مثراكش وأممثات مثن العث م: للعبثا  بثن إبثراهيم، تحقيثق: عبثد الوهثاب بثن منصثور

 . 5485المطبعة الملكيّة، الرباط 

 الفكثثر العربثثي، القثثاهر ،  إنبثثان الثثروا  علثثى أنبثثان النّحثثا : للقفطثثّي، تحقيثثق: محّمثثد أبثثو الفضثثل إبثثراهيم،  ار

 م.5486 -هـ 5956( 5-مؤّسسة الكتا النقافية، بيروت، )ط

 عصمت عبد اللطيثا  نثدف،  -عصر الطوائا الناني -الندلو في نهاية المرابطين ومستهل الموّحدين . 

 م.  5488 – 5958( 5- ار الغرب اإلس مي، بيروت، )ط

 رف للحكومة العالية الهندية تحت إشراف: شرف الدين أحمثد النساب: للسمعاني، طب  بإعانة وزار  المعا

 م. 5476 -هـ 5546( 5-مدير، مطبوعات  ائر  المعارف العنمانية، حيدر با ، )ط

  ،البداية والنهاية: جبن كنير، تحقيق: الّ ي  علّي محّمد معوا، و خرون، من ورات محّمثد علثّي بيضثون

 م.  5447 -هـ 5958( 2- ار الكتا العلميّة، بيروت، )ط

  بغية الملتمو في تاري  رجا  أهل الندلو: للضبي، تحقيق:  . روحية عبد الرحمن السثويفي، من ثورات

 م .5447 -هـ 5957( 5-محّمد علّي بيضون،  ار الكتا العلميّة، بيروت، )ط

 مكتبثة العصثرية، بغية الوعا  في طبقات اللّغويين والنّحا : للسيوطي، تحقيق: محّمثد أبوالفضثل إبثراهيم، ال

 بيروت، ) .ط(، ) .ت(.

 البلغة في تراجم أئمة النّحو واللُّغة: للفيروز  با  ، تحقيثق: محّمثد المصثرّ ،  ار سثعدالدين،  م ثق، )ط-

 م.2555 -هـ 5925( 5

  البيثثان المغثثرب فثثي أخبثثار النثثدلو والمغثثرب: جبثثن عثثةار  المراك ثثي، تحقيثثق:  . إحسثثان عبثثا ،  ار

 ) .ط(، ) .ت(. النقافة، بيروت، 

 م.5480( 2-تاري  ال ب العربي:  . عمر فروا،  ار العلم للم يين، بيروت )ط 

  تثثاري  اإلسثث م ووفيثثات الم ثثاهير والعثث م: للثثةهبي، تحقيثثق:  . عمثثر عبدالسثث م تثثدمر ،  ار الكتثثاب

 م. 5446 -هـ 5957( 5-العربي، بيروت، )ط

 ( 5-التاري  الندلسّي من الفتح حتى سقوط مرناطة:  : عبثدالرحمن علثّي الحهثي،  ار القلثم، بيثروت، )ط

5546 - 5476   . 
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  ،التةييل والتكميثل فثي شثرح كتثاب التسثهيل: جبثي حيّثان الندلسثّي، تحقيثق: أ. . حسثن هنثداو ،  ار القلثم

 م.5447 -هـ 5958( 5- م ق، )ط

  :لل ثي  خالثد الزهثر  ، تحقيثق :  . عبثدالفتاح بحيثر  إبثراهيم ، الزهثراء التصريح بمضمون التوضثيح

 م.5442 -هـ 5955( 5-لإلع م العربي ، )ط

  ،هثثـ 5950التكملثثة لكتثثاب الصثثلة: جبثثن الب ثثار، تحقيثثق:  . عبثثد السثث م الهثثرا ،  ار الفكثثر، بيثثروت- 

 م.5440

  و راسثة:  . صثالح أحمثد مسثفر    عبثا   تنقيح اللباب في شرح موامض الكتاب: جبثن خثروف، تحقيثق

 هـ. 5959بهامعة أم القرى،بمكةالمكرمة  –الغامدّ ، رسالة  كتوران، بكلية اللغة العربية 

  توضيح المقاصد والمسالك ب رح ألفية ابن مالك: للمثرا  ، تحقيثق: أ.  . عبثد الثرحمن علثّي سثليمان،  ار

 .م2555 -هـ 5922( 5-الفكر العربي، القاهر ، )ط

  جثثةو  اجقتبثثا  فثثي ذكثثر مثثن حثثل مثثن العثث م مدينثثة فثثا : للقاضثثي المكناسثثي،  ار المنصثثور للطباعثثة

 م.5475الرباط، ) .ط(  –والوراقة 

 جمهر  أنساب العرب: جبن حزم الندلسي، تحقيق: عبدالس م محّمد هثارون،  ار المعثارف بمصثر، )ط-

 م. 5475 – 5545( 5

  الحضار  اإلس مية في المغرب والنثدلو )عصثر المثرابطين والموّحثدين(:  . حسثن علثّي حسثن، مكتبثة

 م. 5485( 5-الخانهي بمصر، )ط

  الحيا  العلميّة في الندلو في عصر الموّحدين: أ.  . يوسا علّي إبراهيم العريني، مطبوعات مكتبة الملك

 م. 5440 -هـ 5956( 5-عبدالعزيز العامة، الرياا، )ط

  راسات في تثاري  المغثرب والنثدلو: أ.  . أحمثد مختثار العبثا  ، مؤّسسثة شثباب الهامعثة، اإلسثكندرية 

 م. 5482

  ، راسات في تثاري  المغثرب والنثدلو:  . عصثام الثدين عبثدالر وف الفقثي،  ار الفكثر العربثي، القثاهر 

 م. 5444 -هـ 5954) .ط( 

 جبن عبدالملك المراك ي، تحقيق:  . إحسان عبا ،  ار النقافة، الةيل والتكملة لكتابي الموصو  والصلة :

 هـ. 5575بيروت، ) . ط( 

 ( 2-الروا المعطار فثي خبثر القطثار: للحميثر ، تحقيثق:  . إحسثان عبثا ، مكتبثة لبنثان، بيثروت، )ط

 م. 5489

 ( 5-ر، )طشثثرح التسثثهيل: جبثثن مالثثك، تحقيثثق،  . عبثثد الثثرحمن السثثيد،  . محّمثثد بثثدو  المختثثون، ههثث

 م .5445 -هـ 5955

  شثثرح جمثثل الزّجثثاّجي: جبثثن خثثروف، تحقيثثق:  . سثثلوى عثثرب، معهثثد البحثثوث العلميّثثة وإحيثثاء التثثراث

 هـ. 5954( 5-اإلس مي، مكة المكرمة، )ط

  شرح كتاب سيبويه "المسمى: تنقيح اللباب في شرح موامض الكتثاب": جبثن خثروف، تحقيثق:  . خليفثة

( 5-ت الثثدعو  اإلسثث مية ولهنثثة الحفثثاظ علثثى التثثراث اإلسثث مي، طثثرابلو، )طمحّمثثد بثثدير ، من ثثورا

 م. 5440 -هـ 5920

 شثثرح كتثثاب سثثيبويه: للصثثفّار، تحقيثثق:  . معثثيض بثثن مسثثاعد العثثوفي،  ار المآثر،المدينثثة النبويثثة، )ط-

 م.5448هـ  5954(5
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  ،وزار  الوقثثاف وال ثثئون صثثلة الصثثلة : جبثثن الزبيثثر، تحقيثثق:  . عبدالسثث م الهثثرا ، وسثثعيد أعثثراب

 م. 5449 -هـ 5959اإلس مية، المملكة المغربية، ) .ط( 

   الصلة في تاري  أئمة الندلو وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهموأ بائهم: جبن ب كوا ، تحقيثق: السثيد عثزت

 م. 5449 -هـ 5959( 2-العطار الحسيني، مكتبة الخانهي، القاهر ، )ط

 في المغرب والندلو: محّمد عبدالله عنان، مطبعة لهنة الت ليا والترجمة  عصر المرابطين والموّحدين

 م. 5469 -هـ 5585( 5-والن ر، القاهر ، )ط

  ،علماء الندلو في القرنين الراب  والخامو الههريين: منيرعبدالرحمن ال رقي، مكتبة الملك فهد الوطنية

 م. 2552 -هـ 5925الرياا، ) .ط( 

 عليها: للكتبي، تحقيق:  . إحسان عبا ،  ار صا ر، بيروت، ) .ط(، ) . ت(.  فوات الوفيات والةيل 

  قيام  ولة المرابطين، صفحة م رقة من تاري  المغرب في العصور الوسطى:  . حسن أحمد محمو ،  ار

 م. 5406الفكر العربي، القاهر ، ) .ط( 

  هثـ 5954قثار يثونو، بنغثاز ، ) .ط( قيام  ولة الموّحدين:  . مراج  عقيلثة الغنثا ، من ثورات جامعثة- 

 م.5488

  م .  5449 -هـ  5959ك ا الانون عن أسامي الكتا والفنون: لحاجي خليفة ،  ار الفكر،  بيروت 

  )م. 5485 -هـ 5955اللباب في تهةيا النساب: جبن الثير،  ار صا ر، بيروت، ) .ط 

 مكتا تحقيق التثراث،   ار إحيثاء التثراث  لسان العرب: جبن مناور ، نسقه وعلق عليه ووض  فهارسه :

 م . 5445 -هـ  5955( 5-العربي ، مؤّسسة التاري  العربي، بيروت، )ط

  لسان الميزان: جبن حهر العسق ني ، حق ق نصوصه وعلثق عليثه: مكتثا التحقيثق، بإشثراف: محّمثد عبثد

-هثثـ 5922( 2-، بيثثروت، ) طالثثرحمن المرع ثثي،  ار إحيثثاء التثثراث العربثثي، مؤّسسثثة التثثاري  العربثثي

 م .  2555

  ،مدينثثة فثثا  فثثي عصثثر المثثرابطين والموّحثثدين:  . جمثثا  أحمثثد طثثه،  ار الوفثثاء لثثدنيا الطباعثثة والن ثثر

 اإلسكندرية، ) .ط(، ) .ت(. 

  مثثر   الهنثثان وعبثثر  اليقاثثان فثثي معرفثثة مثثا يعتبثثر مثثن حثثوا ث الزمثثان: لليثثافعي اليمنثثي،  ار الكتثثاب

 م. 5445 -هـ 5955( 2-)ط اإلس مي، القاهر ،

  ،المعها في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الندلو إلى  خر عصر الموّحدين: عبدالواحد المراك ي

 م. 5478( 7-تحقيق: محّمد سعيد العريان، ومحّمد العربي العلمّي،  ار الكتاب، الدار البيضاء، )ط

 ( 5-اقوت الحمو ،  ار الكتا العلميّثة، بيثروت، )طمعهم ال باء، أو إرشا  الريا إلى معرفة ال يا: لي

 م. 5445 -هـ 5955

  )م. 5489 -هـ 5959معهم البلدان: لياقوت الحمو ،  ار صا ر،  ار بيروت، بيروت، ) .ط 

  تراجم مصنفي الكتا العربية: لعمثر رضثا كحالثة،  ار إحيثاء التثراث العربثي، بيثروت،  –معهم المؤلفين

 ) .ط(، ) .ت(.  

 هثـ 5955( 5-الكبيثر: للمقريثز ، تحقيثق: محّمثد الثيع و ،  ار الغثرب اإلسث مي، بيثروت، )ط المقفى- 

 م. 5445

  )النهثثوم الزاهثثر  فثثثي ملثثوك مصثثثر والقثثاهر : لألتثثثابكي، مطبعثثة  ار الكتثثثا المصثثرية، القثثثاهر ، ) .ط

 م. 5494 -هـ 5548
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  ابثن الخطيثا: للمقثرّ ، تحقيثق: نفح الطيا من ذكر مصن الندلو الرطيا، وذكثر وزيرهثا لسثان الثدين

 م. 5440 -هـ 5950(، 5-مريم قاسم الطويل، ويوسا على الطويل،  ار الكتا العلميّة، بيروت، )ط

  ،هديثثة العثثارفين "أسثثماء المثثؤلفين وأثثثار المصثثنفين مثثن ك ثثا الانثثون": للبغثثدا  ،  ار الكتثثا العلميّثثة

 بيروت، ) .ط(، ) .ت(. 

 وامـثـ : للسيوطثـي، تحقيثق: أ. عبدالسث م محّمثد هثارون، و . عبثدالعا  هم  الهوامــ  فثي شثرح جمث  اله

 م.  5487هـ  5957( 2-سالم مكرم، مؤّسسة الرسالة، بيروت، )ط

 هثثـ  5549( 2-الثثوافي بالوفيثثات: للصثثفد ، باعتنثثاء  .  يثثدرينغ،  ار الن ثثر فرانثثز شتايزبفيسثثا ن، )ط- 

 م . 5479

  :جبن خلكان، حق قه:  . إحسان عبثا ،  ار صثا ر، بيثروت، ) . ط(  . وفيات العيان وأنباء أبناء الزمان

 ت.
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Ibn Taher Al-Eshbili (Known as Khidab) 

Badria bint Ahmed Al-Ghamdi 

Lecturer at Department of Arabic Language - College of Education for Girls, 

Muzahmiyya, Shaqra University. 

Abstract:  

The aim of the current research is to shed light the character of “Ibn Taher Al-

Eshbili” who Known as Al-Khidab.  The nature of this research required four 

sections, proceeded by a forehead and an introduction, and ended by a 

conclusion, followed by an index of reference. The forehead included the 

importance of the topic, its rationale, and its objective. The introduction 

included a brief description of the era in which “Ibn Taher” lived. The first 

section: His birth and upbringing. The second section: His scholars and 

students. The third section: His morals and attributes. The Fourth section: His 

scientific position, books, and death. As for the conclusion, it summarize the 

research’s most important findings, it also provides an index of sources and 

references. 

Keywords: Ibn Taher, Al-Eshbili, Al-Khidab. 

 


