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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

  -السانية –جامعة وهران 
  

  كليـة اآلداب، اللغات والفنون                            قسم اللغة العربية وآداا
  
 
 
 
 
 
 

  
  :رسالة لنيل شهادة املاجستري يف اللغة العربية ضمن مشروع 

  " ت الصرفية يف التراث اجلزائريالدراسا"
  .بإشراف األستاذ الدكتور خمتار بوعناين

  
  :إشراف األستاذ الدكتور:                                               الطالب إعداد

  خالد يعقوب                                                        خمتار بوعناين
  :جلنة أعضاء املناقشة

  رئيسـا........................................عبد الكرمي بكري/ د.ستاذاأل
ـًا....................................عبد احلليم بن عيسى/ د.األستاذ   مناقش
  مشرفًا ومقررا.......................................خمتار بوعناين/ د.األستاذ

  

 تصريف الفعل
  )م1994ت (ين املضاوي الوهراين أليب بكر بن العريب التجي

 - دراسة حتليلية يف ضوء التراث الصريف العريب -

 م2007السنة اجلامعية 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  –شكر وثناء  -
  

  .احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على املصطفى وعلى آله وأصحابه
أما بعد، فهذه منظومة يف فن الصرف أليب بكر بن العريب التجيين املضاوي الوهراين 

  .تشتمل على مهمات من تصريف الفعل
أن أقوم بدراسة هذه املنظومة  - على ما قدر واحلمد هللا –وقد قدر يل اهللا تعاىل 

  .دراسة حتليلية، إىل جانب حتقيقها، فبذلت يف ذلك جهدي قدر املستطاع
الدكتور قدور عمار : وقد قيض اهللا تعاىل يل من أعانين على هذا العمل من أساتذيت

األستاذ العزري عيسى واألستاذة عثمان مليكة وكذلك الشيخ : إبراهيم، وزمالئي
فإىل . علي بن دوينة الذي أفادنا كثريا باملعلومات اخلاصة حبياة املؤلف وشخصيتهو

  .هؤالء جزيل الشكر والتقدير وجزاهم اهللا عنا خري اجلزاء
وال يسعين يف هذا املقام إال أن أذكر بالتقدير والشكر والثناء، أستاذي املشرف 

د والدقيق ملراحل هذه الدراسة الدكتور خمتار بوعناين، الذي كان له فضل التتبع اجلا
أوالً فأوالً، والصرامة يف تتبع اهلنات، والتفضل بالنصح واإلرشاد ما أمكنه السبيل إىل 

  .ذلك كله
ويف األخري أجدين يف حرية كبرية باحثًا عن اللفظ والتعبري اللذين ميكن هلما أن يفيا 

وحتية باذخة، وإقرار  مبقدار ما أجده يف نفسي، وينوء به لساين من شكر عميق،
بالفضل، عندما أذكر السيد الفاضل احلاج حممد بن العريب، ابن الشيخ أيب بكر بن 
العريب، الذي فتح لنا بيته ومكتبته مبا حتويه من خمطوطات والده، والذي كان يرحب 
 فَكنظريمها وال ي ري خلق وفضل يعزمبنا يف كل زيارة ويف أي ساعة، وهذا لَع
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العمر أسريمها، فاحلمد هللا الذي دفع به وبسواه عين كثريا من العناء، وجزاه اهللا مدى 
  . عنا كل خري
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  مقدمـــة
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه نبيه وعبده حممد صلى اهللا 

  :م الدين، وبعدعليه وسلم، وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يو
فإنَّ أشرف ما تتجه إليه اهلمم العالية هو طلب العلم، والبحث والنظر فيه، وتنقيح 
مسائله، وسلوك طريقه، ألن ذلك هو الذي يوصل إىل السعادة، كما قال الرسول 

من سلك طريقًا يلتمس به علما سهل اهللا له به طريقًا إىل : " صلى اهللا عليه وسلم
  "اجلنة

ىل الواجبات على طالب العلم أن يلتفت إىل تراثه وما خلّفه آباؤه وأجداده فإن من أو
من علوم، ليقوم باالعتكاف على هذا التراث دراسة وحتقيقًا، وال سيما إذا كان هذا 

والتراث اجلزائري حافل باملؤلفات اليت هلا تأثري يف . التراث ميثل إضافة وفائدة وتأثريا
  .يةاحلياة اإلنسانية والثقاف

ومن هذا املنطلق، كان لزاما علي أن أشارك يف دفع مسرية حتقيق التراث اجلزائري 
  .عامة والصريف خاصة، اليت يتوالّها أستاذنا املشرف الدكتور خمتار بوعناين

فقدر يل اهللا تعاىل أن يكون هذا الدفع متمثال يف دراسة حتليلية ملخطوطة يف فن 
ل للعالمة والفقيه واحملدث واللغوي، أيب بكر منظومة يف تصريف الفع: الصرف هي

بن العريب التجيين املضاوي الوهراين، لتكون موضوع الرسالة اليت نتقدم ا لنيل 
درجة املاجستري من قسم اللغة العربية وآداا بكلية اآلداب و اللغات والفنون جبامعة 

  :بعنوان –السانية  –وهران 
  )  م 1994ت (لعريب التجيين املضاوي الوهراين تصريف الفعل أليب بكر بن ا    

  -دراسة حتليلية يف ضوء التراث الصريف العريب -
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  :ختيار البحثا
  :مثة أمور جعلتين أقبل على هذا املوضوع وهي

  .حيب الشديد للتراث اإلسالمي عامة، واجلزائري خاصة، والغرية عليه -1
 .إحياء التراث اجلزائري املخطوط وإنقاذه من الضياع -2
 .املكانة العلمية واللغوية أليب بكر بن العريب وآثاره املخطوطة الكثرية -3
التعريف بأيب بكر بن العريب وحبياته، ألنه مل يوف نصيبه من البحث  -4

 .والدراسة
تقدمي منظومة يف فن الصرف لعامل جزائري إىل املكتبة العربية، وإثرائها به  -5

 .ألجل االنتفاع به واالستفادة منه
التفات الباحثني إىل دراسة هذه املنظومة، وعدم وجود أية رسالة تناولته عدم  -6

 . - على ما نعلم–يف الدراسات العليا 
  

  :خطة البحث
  :لقد ارتأينا أن تكون معاجلتنا هلذا املوضوع وفق هذا التقسيم

  مدخل -
 .دراسة حتليلية يف الفعل ارد واملزيد والصحيح واملعتل: الفصل األول -
 .دراسة حتليلية يف تصريف الفعل املعتل والصحيح: اينالفصل الث -
 .تأثر أيب بكر بن العريب مبن سبقه من العلماء: الفصل الثالث -

ففي املدخل تناولنا نبذة خمتصرة عن املؤلفات اجلزائرية الصرفية من منظوم ومنثور، 
  .وشرح للمنظوم

على ذكر امسه، ولقبه،  مث بعدها تناولنا حياة الشيخ أيب بكر بن العريب مع تركيزنا
ونسبه، وتاريخ ومكان الوالدة، وأسرته، وتعلمه، ورحلته العلمية، وتنقالته يف أرض 
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الوطن، وأهم أعماله، ومميزاته الشخصية، وأشهر شيوخه، وتالميذه، وآثاره العلمية، 
  .ووفاته

واملعتل يف ويف الفصل األول تناولنا فيه دراسة حتليلية يف ارد واملزيد، ويف الصحيح 
  .املنظومة

وأما الفصل الثاين فتناولنا فيه دراسة حتليلية يف قضايا تصريف األفعال املعتلة 
  .والصحيحة يف املنظومة

وأما الفصل الثالث واألخري فتناولنا فيه تأثر املؤلف مبن سبقه من العلماء، إذ تناولنا 
يها، واملوضوعات أسلوب املؤلف يف املنظومة، واملصطلحات الصرفية الواردة ف

  .الصرفية، وغريها من املواضيع
ويف اخلامتة ذكرنا أهم النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة، كما وضعت يف 

  .آخر الرسالة ملحقًا حيتوي على املنظومة حمققة ومرتبة كما جاءت عند صاحبها
وبدا جليا يف  لقد اعتمدنا يف هذا البحث على املنهج التحليلي واملقارن،: املنهج

شرح أبيات املنظومة، كما اعتمدنا على املنهج التارخيي يف تعرضنا حلياة املؤلف أيب 
  .بكر بن العريب

  :املصادر واملراجع
لقد اعتمدنا يف دراستنا التحليلية للمنظومة على مصادر ومراجع كثرية ميكن حصرها 

  :كاآليت
  .شرح أبيات املنظومة وتوثيقهاالكتب الصرفية والنحوية، واستعنا ا لتدعيم  -1
 .املعاجم اللغوية، واعتمدنا عليها يف توثيق األلفاظ املفسرة يف املنظومة -2
كتب التراجم، واعتمدنا عليها يف التعريف باألعالم املذكورين يف حياة  -3

 .املؤلف
 .الرسائل اجلامعية واالت -4
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يت تتعلق حبياة املؤلف اللقاءات، وكان هلا دورا أساسيا يف اإلملام باملعلومات ال -5
 .أيب بكر بن العريب

ويف ختام هذه املقدمة أتوجه بالشكر اجلزيل مرة أخرى، إىل أستاذنا الدكتور املختار  
بوعناين الذي مل يدخر وسعا يف التوجيه والتسديد واإلرشاد، واحلرص على اكتمال 

وحىت  –جع مصادر ومرا: املوضوع جبوانبه كلها، وذلك مبا أعارنيه من الكتب
حىت انتهيت من هذا العمل العلمي، فله منا جزيل الشكر وأدامه اهللا تعاىل يف  - املعلومات

  .خدمة العلم والعلماء والتراث اجلزائري
وأمتىن يف األخري أن حيظى عملنا هذا بالقبول من أعضاء جلنة املناقشة املوقرة كما أمتىن أن 

  .هيعود بالنفع على كل من يقرأه ويطالع علي
  
  

  يعقوب خالـد                                                                    
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  ــلـاملدخـ
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  تأليف املنظومات  

إن التراث العريب لزاخر جبملة غري يسرية من املنظومات التعليمية يف شىت أنواع فنون 
والعروض والقراءات وغريها، وكان الدافع لظهور  العربية، كالنحو والصرف والبالغة

إحساس أصحاا حباجتهم إىل نوع خاص من التصنيف يعينهم : هذه املنظومات هو
كم كبري من املعرفة والعلوم ونقلها، فاستعانوا على ذلك بالشعر  بعلى حفظ واستيعا

  .حفظهالذي امتلكوا ناصيته، ألنه يشكل وسيلة مشوقة، ويسهل على املتعلمني 
ومن خالل هذه املنظومات، كانت تربز ملَكَةُ وقدرة صاحبها على اإلبداع واإلنشاء 
والتأليف، متمثلة يف حصر مجلة من القواعد والتعاريف يف أبيات من الشعر بسيطة 
واضحة خالية من الغموض، لتسهيل حفظها واستذكارها واستحضارها عند احلاجة، 

ظم هذه الفنون، وظهرت املنظومات العلمية مع ظهور فتنافس العلماء والناظمون يف ن
  .شروح هلذه املنظومات أوجبتها ظروف التوضيح والتبيني

وكان لعلمي النحو والصرف احلظ الوافر من هذه املنظومات، فأقبل العلماء 
والنحويون على نظم مجلة من املسائل الصرفية والنحوية، يف أراجيز قد تبلغ األلف 

أحيانا كانوا يفصلون بني النحو والصرف، ويفردون لكل علم نظما بيت أو تزيد، و
  .خاصا به، مستقالً عن اآلخر

وجند العلماء اجلزائريني قد تطرقوا لعلم الصرف وألفوا فيه، وكان تأليفهم إما نثرا أو 
  :شرحا هلذا النظم، ومن هذه املؤلفات جند نظما أو

  :املنثور -1
  ابط حـروف الـزيادة أليب العـباس املـقـريإحتاف أهل السيادة بضـو- )أ
  .)1()هـ1043ت (

                                                
    .3/88فهرسة معلمة التراث اجلزائري  - 1
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  .)1()م1914  -هـ 1322: ت(الكايف يف التصريف حملمد بن يوسف أطفيش  - )ب

  .)2(ف األفعال لعدة بن تونس املستغامنين تصرفك العقال ع -)جـ
  .)3(الرسالة الصرفية لنور الدين عبد القادر - )د

  .)4()م1969ت (هاجي مبادئ الصرف للطيب امل - )هـ
  )5()م1978ت (متتع الطرف يف علم الصرف حملمد بن عبد الكرمي البيضي  - )و
  )6()م1994ت(منت يف الصرف أليب بكر بن العريب الوهراين  -)ز
  

 :املنظوم -2
أرجوزة يف تصريف األمساء واألفعال أليب العباس أمحد بن عبد الرمحن اخللوف  - )أ
  .)7(ال يف صيغ األفعالجامع األقو: مساها) هـ899ت(

  .)8()هـ1106ت (نظم مسائل التمرين البن أب املزمري  - ) ب
  .)9()م1844ت(منظومة يف التصريف أليب عبد اهللا حممد بن علي الونيسي  -)جـ

  .)10(قصيدة يف الفعل املعتل أليب عبد اهللا البطيوي - )د

                                                
 ).ماجستري(م2002حتقيق ودراسة، يطو عائشة جامعة وهران  - 1
 .هـ1368 -مستغامن–مطبوع باملطبعة العلوية  - 2
 .م1932مطبوع باملطبعة الثعالبية اجلزائر  - 3
 ).وهران(م2005حتقيق ودراسة عبد الرمحن فاطمة جامعة وهران  - 4
 ).ماجستري(رمحوين العيدية جامعة وهران : حتققه الطالبة - 5
 ).يف مكتبة العائلة(خمطوط  - 6
 .39معجم أعالم اجلزائر ص  - 7
 ).ماجستري(م 2002حتقيق ودراسة أمحد جعفري جامعة وهران  - 8
 .168معجم أعالم اجلزائر ص  - 9

 .26ص 3جملة القلم العدد  - 10



 

 13

  
                                                

 ).ماجستري(سى جامعة وهران العزري عي: حيققها الطالب - 1
 ).ماجستري(م 2007حتقيق ودراسة، بوزياين عبد القادر جامعة وهران  - 2
 .2/181، وأعالم الفكر والثقافة يف اجلزائر احملروسة 2/169يراجع تاريخ اجلزائر العام  - 3
 ).ماجستري(م 2002حتقيق ودراسة، جعفري أمحد جامعة وهران  - 4
 ).ماجستري(جامعة اجلزائر . ردة املسيليو: حتققه الطالبة - 5
 ).دكتوراه(م 2005حتقيق ودراسة، بن ابراهيم السعيد، جامعة اجلزائر  - 6
 .3/87فهرسة معلمة التراث اجلزائري  - 7
 .م1986مطبوع بوزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان، مطابع سجل العرب  - 8
 .3/97فهرسة معلمة التراث اجلزائري  - 9

  
  :شرح املنظوم -3

  .)1()هـ744ت(ئي شرح المية األفعال حملمد بن حيي البجا - )أ
ت (شرح المية األفعال أليب عبد اهللا حممد بن العباس العبادي التلمساين - )ب

  .)2(حتقيق املقال و تسهيل املثال يف شرح المية األفعال: ، ومساه)هـ871
  . )3(شرح المية األفعال ألمحد بن العباس الوهراين) جـ

  .)4()هـ1044ت(زمري شرح روضة النسرين يف مسائل التمرين البن أب امل - )د
فتح املالك : ، ومساه)هـ 1073ت(شرح المية األفعال لعبد الكرمي الفكون  - )هـ

  .)5(على المية ابن مالك
فتح اللطيف : شرح أرجوزة املكودي يف التصريف لعبد الكرمي الفكون، مساه - )و

  .)6(بشرح أرجوزة املكودي يف التصريف
  .)7()هـ1137ت(محد بن قاسم البوين شرح المية األفعال أليب العباس أ -)ز

  .)8()م1914ت(شرح المية األفعال حملمد بن يوسف أطفيش  -)حـ
  .)9(شرح المية األفعال حملمد الزجاي - )ط
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 .90املصنفات اللغوية ص  - 1
 . 3/104فهرسة معلمة التراث اجلزائري  - 2
 .1991اجلزائر ) ج.م.د(مطبوع بـ  - 3

  
  .)1()م1956ت (شرح المية األفعال لعبد القادر املسعدي ) ي
  .)2(شرح المية األفعال حملمد سعيد اجلزائري - )ك
  )م1991ت (يف التصريف لعمر بن أيب حفص الزموري شرح أرجوزة املكودي  - )ل

  .)3(فتح اللطيف يف التصريف على البسط والتعريف: مساه
منظومة يف تصريف الفعل أليب بكر بن العريب التجيين املضاوي الوهراين  -)ن
  .وهي موضوع دراستنا) م1994(

املؤلفات الصرفية وما مجعناه هنا على سبيل التمثيل ال احلصر، إذ ال زالت العديد من 
املخطوطة قابعة يف اخلزائن مل تر النور بعد، وال نعلم عنها وحىت عن أمسائها شيئا، 
ولكن جهود أستاذنا املشرف واحملقق الدكتور املختار بوعناين ومشروعه احلضاري يف 

املزيد من املعلومات عن هذه  –إن شاء اهللا  –إحياء التراث اجلزائري ستكشف لنا 
   .املؤلفات
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  التعريف بالشيخ أيب بكر بن العريب

  
  أبو بكر: االسم
  )1(لقبه األصلي تيجيين مث ابن العريب: اللقب
يرجع نسب أيب بكر بن العريب إىل قبيلة التجاجنة اليت كانت مملكتها منتشرة : النسب

بو بكر بن أمحد بن امليلود بن بلقاسم بن العريب من أ: ، فهو)2(من املدية إىل سعيدة
الويل املشهور ومؤسس –، ويرجع نسبه إىل سيدي أمحد التيجاين )3(أوالد الشارف

أخت " اللة رقية"من جهة أمه إذ كانت جدة أمه السيدة الفاضلة  -الطريقة التيجانية
  .)4(سيدي أمحد التيجاين

بن العريب سنة تسعة عشر وثالث مائة وألف للهجرة ولد الشيخ أبو بكر  :تاريخ امليالد
  .)5()م1902(، املوافق الثنني وتسع مائة وألف ميالدية )هـ1319(

ولد الشيخ أبو بكر بن العريب بقرية عني ماضي وهي مدينة من مدن : مكان الوالدة
    .والية األغواط

اإلنسان شخصيته، تعترب األسرة املكون األساسي للمجتمع، ومنها يكتسب : األسرة
أمحد، ووالدته، وأخواته : وكانت أسرة الشيخ أيب بكر بن العريب مكونة من والده

مؤذنا مبسجد  - رمحه اهللا–أي أنه كان الذكر الوحيد يف األسرة، وكان والده .األربع
الزاوية ملدة تفوق الثالثني سنة، كما أنه كان يأكل من عمل يده وذلك من البستان 

  .أجداده الذي ورثه عن
                                                

  . 12/09/2007أخربنا بذلك الشيخ وعلي بن دوينة نقال عن شيخه أثناء زيارتنا له يوم اخلميس  -1
 .2/471يراجع تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث  - 2
 .17ص  -حياته وآثاره–بكر بن العريب  الشيخ أبو - 3
 .28/08/2007أثناء زيارتنا له صباح يوم االثنني  -نقال عن شيخه-أخربنا بذلك الشيخ وعلي بن دوينة  - 4
 . م1900هـ املوافق لـ 1314أن ميالده األصلي كان يف  -نقال عن شيخه - وقد أخربنا الشيخ وعلي بن دوينة - 5
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 .1ص ) خمطوط( الشيخ أيب بكر نبذة خمتصرة من حياة - 1
 .28/08/2007أخربنا ذا الشيخ وعلي بن دوينة أثناء زيارتنا له صباح يوم االثنني  -2
 .صباحا، مبرتله الكائن حبي قومبيطا 07/06/2007أخربنا ذا احلاج حممد بن العريب أثناء زيارتنا له يوم اخلميس  - 3

  
كان يقوم به من دون ) اآلذان(وكان معروفًا بالصالح والزهد والورع، وعمله هذا 

   . )1(أجرٍ،بل يف سبيل اهللا وتقربا إليه
وهو ابن  -املعروف باحملضرة آنذاك -دخل الشيخ أبو بكر بن العريب الكتاب: تعلمه

  :)2(مخس سنوات، وقرأ القرآن الكرمي على شيخني جليلني ومها
  .سيدي حممد باملربوك-
-رمحها اهللا-وهو زوج شقيقته احلاجة عائشة بن العريب : سيدي حممد قْرِيـد-.  

م متحصال 1914م، وخترج منها سنة 1908وأُدخل املدرسة الفرنسية إجباريا سنة 
  .)3(على الشهادة االبتدائية

، وإىل جانب حفظه أمت حفظ القرآن الكرمي قراءة ورمسا وأداًء وهو ابن ستة عشر سنة
للقرآن الكرمي ودراسته يف املدرسة الفرنسية، كان الشيخ يعمل مع والده يف البستان، 
وبعدها أخذ يف طلب العلم، فاتصل بعلماء وشيوخ بلدته، فقرأ عليهم كل العلوم 

  .املتداولة للتدريس آنذاك، فحصل على هذه الفنون حفظًا وفهما وضبطًا وحتقيقًا
  :ةرحالته العلمي

تعترب الرحلة منهجا علميا استدعته ظروف طلب العلم، وذلك منذ القدمي، إذ ال جند 
يف طلب العلم، وذلك قصد  -على األقل-عاملًا من العلماء املعروفني إال وقد قام برحلة 

  .االستزادة يف هذه العلوم
  لة يف وكان أبو بكر بن العريب واحدا من هؤالء العلماء الذين اعتمدوا على الرح
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  :طلب العلم واملتمثلة يف

  :)1(رحلته إىل املغرب -1
رحل الشيخ أبو بكر بن العريب  إىل املغرب األقصى لزيارة علمائها وزيارة ضريح سيدي 

وذهب الشيخ . )2(أمحد التيجاين وزيارة كذلك سيدي حممود بن سيدي حممد التيجاين
جد فيها ابن عم والده سيدي حممد إىل مدينة فاس مدينة العلم والعلماء، واليت كان يو

بامليلود حيث التقاه هناك وعرفه خالهلا على الكثري من العلماء، كما حضر جمالس العديد 
  .منهم

أحد أكابر  )3(مث انتقل إىل الرباط بطلب من أحد أقاربه، وهو السيد التجيين امحيدة
ي بالرباط، وفيها حضر العلماء يف عصره، هذا األخري كان يعمل مترمجا بالقصر امللك

  .الشيخ جمالس العديد من العلماء، كما تعرف خالهلا على العديد من الطلبة هناك
وقد نال أبو بكر بن العريب يف هذه الرحلة املباركة ما كان يبتغيه ويطمح له من زيادة يف 

  .العلوم عن شيوخ كبار كانت هلم شهرة علمية واسعة
  ).   م1928(ودامت هذه الرحلة سنة كاملة  

   
  
  
  

                                                
، نبذة خمتصرة من حياة الشيخ أيب بكر 19ص -حياته وآثاره -تجيين املضاوي الوهراينيراجع الشيخ أبو بكر بن العريب ال - 1
 .4-3ص ) خمطوط(
 .مبكتبته حبي سان توجان 28/08/2007أخربنا بذلك الشيخ وعلي بن دوينة أثناء زيارتنا له صباح يوم االثنني  - 2
يراجع نبذة خمتصرة من حياة . زارة التربية الوطنية اجلزائرية وهو والد األستاذ الدكتور اهلامشي التجيين أول كاتب عام لو - 3

 .3ص ) خمطوط(الشيخ أيب بكر 
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  :)1(تنقالته يف أرض الوطن

لقد كان الشيخ أبو بكر بن العريب كثري التنقل يف أرض الوطن، ال يقيم يف مكان حىت 
يذهب إىل آخر، والسبب يف ذلك هو أنه كان مصلحا اجتماعيا ومعلما دينيا، وحمييا للسنة 

ا للبدعة، اليدخل بلدة إال وأنار عقول شبام باإلميان، وبدأ وقامعى قلوا بالعلم، وقو
بعني ماضي، مث " مبحل السلطان"بتحفيظ القرآن الكرمي  -يف أول أمره-الشيخ عمله 

، مث بعدها انتقل إىل مدينة تيارت حيث درس "الغيشة"بعدها انتقل إىل أفلو إذ درس بقرية 
عني ماضي لزيارة الوالدين، ، فمكث ا ثالثة أشهر، مث رجع إىل "خربة بوزيان"بقرية 

، يطلبون منه "ختمارت"فبقي بني األهل مدة إىل أن جاءته مجاعة من وجهاء وأعيان قرية 
اإلمامة والتدريس عندهم، فاستجاب هلم، ومكث عندهم سنة كانت كلها نشاطًا دينيا 

  .)2(لوالدينوعلميا، مث بعدها سافر إىل املغرب األقصى فمكث به سنة كاملة مث عاد لزيارة ا
  .)2(لوالدينا

، يطلبون منه كذلك اإلمامة والتدريس عندهم، "رأس املاء"مث جاءته مجاعة من مدينة 
وأحلوا عليه يف ذلك، فما كان على الشيخ أيب بكر بن العريب إالَّ االستجابة لطلبهم، وذلك 

كانت مملوءة بالطلبة الذين يريدون العلم، هذا من جهة،  - آنذاك–" رأس املاء"ألن قرية 
،أي بالطريقة التيجانية، "بعني ماضي"من جهة أخرى أنه كانت هلم اتصاالت روحية و

  . والشيخ كان متقلدا بعهد هذه الطريقة
درس ). 1950إىل  1930(، أكثر من عشرين سنة "راس املاء"فمكث الشيخ يف مدينة 

  :فيها عدة فنون، نذكر منها
  .ديث، وغري ذلك من الفنونالنحو والصرف، والبالغة، والفقه، والتفسري، واحل

                                                
 .151واإلعالم مبن حل بوهران من األعالم ص . 24-23ص  -حياته وآثاره–يراجع الشيخ أبو بكر بن العريب - 1
، "ختمارت" كان بعد ذهابه إىل قرية  أكد يل الشيخ وعلي بن دوينة وذلك نقال عن شيخه أن سفر الشيخ إىل املغرب - 2

 .مبكتبته حبي سان توجان 28/08/2007أخربنا ذا صباح يوم االثنني 
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، نبذة خمتصرة من حياة الشيخ أيب 25ص  - حياته وآثاره–يراجع الشيخ أبو بكر بن العريب التجيين املضاوي الوهراين   - 1

 .9ص ) خمطوط(بكر 
 . 9ص ) خمطوط(أيب بكر بن العريب نبذة خمتصرة من حياة الشيخ  - 2

  
وخترج على يد الشيخ يف هذه الفترة عدة أئمة، والكثري منهم استشهد أثناء ثورة 
التحرير املباركة، ومنهم من ال يزال على قيد احلياة، كما تعرف يف هذه الفترة 

  .على الكثري من العلماء
مار منها سنة حىت طرده االستع" برأس املاء"وبقي الشيخ أبو بكر بن العريب 

منفيا، بسبب نشاطه العلمي والديين والتربوي، ونشاطه السياسي الوطين،  1950
حيث أن الشيخ كان من األوائل الذين اخنرطوا يف حزب الشعب اجلزائري 

)PPA( مث حركة االنتصار للحريات الدميقراطية ،)MTLD( مث اللجنة الثورية ،
  .)CRUA()1(للوحدة والعمل 
ائم النشاط يف صفوف احلركة الوطنية، جيند يف صفوفها الطبقة وكان الشيخ د

املؤمنة بتحرير أرض الوطن، ويغرس فيهم حب الوطن واالستعداد للجهاد، وكل 
هذه األعمال كانت سرا، مما جعل عيون االستعمار تترصده، وتضيق عليه، ودده 

  .وتتوعده، وتستدعيه املرة بعد األخرى لالستجواب
  .1950، وذلك سنة "راس املاء"ل كلها كانت كفيلة بطرده من قرية هذه األعما

بوالية عني متوشنت، واليت " املاحل"وقد اختار الشيخ أبو بكر بن العريب ملنفاه قرية 
سبق له أن عرفها من قبل، باإلضافة إىل أن أحد تالمذته كان إماما ذه القرية، 

نوا يسمعونه عنه من مكانته العلمية فاستقبله أهلها حبفاوة كبرية، وذلك ملا كا
  .)2(وزهده وتواضعه فأعطوه املسجد الكبري يف القرية لإلمامة والتدريس
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النحو، : واستقر الشيخ هناك، وباشر عمله يف التدريس، حيث درس عدة فنون منها

والصرف، والبالغة، والفقه، واحلديث، والتفسري وغريها من العلوم، فانتفع به خلق 
  .كثريون من داخل القرية ومن خارجها

وكان للشيخ أيب بكر بن العريب حضور دائم مع أهل الثورة ورجال العلم والثقافة يف قرية 
، حيث اتصل بالنظام السياسي فوجدوا فيه املرجع واملرشد واملريب، واستمر يف "املاحل"

مللتقيات التحضريية عمله السري مع الوطنيني الغيورين على أرض الوطن، إذ كان حيضر ا
سي : لثورة التحرير املباركة، املنعقدة باجلهة برئاسة الشهيد عبد احلفيظ بوصوف املدعو

  .املربوك
ويف هذه الفترة، عاىن الشيخ كثريا من متابعات االستعمار، إذ كثريا ما كان يستدعى إىل 

اشتدادها مابني مقر الشرطة لالستجواب، وخاصة مع اندالع ثورة التحرير املباركة، و
، حيث كثرت االشتباكات واملعارك، وزاد غضب السلطات 1956- 1955سنيت 

االستعمارية واملعمرين، وكثرت أعماهلم الرببرية من قتل واعتقال وختريب، ومل يسلم حىت 
الشيخ من بطشهم، كما أن ابنه حممد بن العريب قد أُوقف مرتني، خضع فيها للتعذيب 

  .واالستنطاق
بعد إطالق سراحه –ل الشيخ هو وابنته الصغرية بسبب ابنه حممد، الذي التحق وقد اعتق

  .بإخوانه الثوار خارج القرية -يف املرة األخرية
ولكن من لطف اهللا سبحانه وتعاىل أطلق سراح الشيخ وابنته، لتدخل ضابط شرطة كانت 

  .)1()املاحل(له صلة بابنه، ألم كانوا زمالء يف فريق كرة القدم للقرية 
وبعد إطالق سراح الشيخ وابنته، غادر هو وعائلته يف سرية تامة، تاركًا وراءه كل ما 

  أغلبها، وما تبقى منها  أخذ االستعماركان ميلك، وباألخص خزانة من الكتب، واليت 
  

                                                
 .13ص ) خمطوط(نبذة خمتصرة من حياة الشيخ أيب بكر  - 1
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  .)1(فقيد اهللا سبحانه وتعاىل له امرأة صاحلة أعادت ما بقي من كتب إىل الشيخ

  ، فحل ا وسكن حبي)2(1957املرة مدينة وهران وذلك سنة  وكانت الوجهة هذه
احلمري، والتقى هناك بالعالمة الطيب املهاجي الذي كانت له صلة وحمبة خاصة، 

  .وتعارف من ذي قبل، وعرفه الشيخ الطيب املهاجي لبعض الطلبة هناك
ري، وبزاوية فبدأ الشيخ أبو بكر بن العريب عمله يف التدريس باملسجد الكبري حبي احلم

  .)3(الشيخ عبد الباقي، وبعض املدارس القرآنية اليت كانت منتشرة آنذاك
، فدرس بزاوية أمحد بناصف، وكان حيضر 1961وانتقل إىل حي املدينة اجلديدة سنة 

  )4(.عنده مجع كثري من الطلبة
اره نشاطه الوطين الثوري اجلهادي، إذ مبجرد استقر - يف هذه الفترة  –ومل ينس الشيخ 

مبدينة وهران، اتصل بالقياديني الثوريني، وباشر عمله معهم فكان هلم املرجع واملستشار 
  .يف كل ما خيص أعماهلم الثورية

وبعد االستقالل واصل الشيخ أبو بكر بن العريب نشاطه الديين والتربوي والعلمي، وتنقل 
مدينة بوسفر، ألنه خالهلا بني مساجد مدينة وهران يدرس عدة فنون، كما أنه درس يف 

  .توىل اإلمامة بأحد مساجدها
ضة احلج ويف طريقه إىل ذهب الشيخ إىل احلرمني الشريفني ألداء فري 1965ويف سنة 

ألقصى حيث زار عدة أماكن من معامل وآثار، منها املسجد ابالد الشام  هناك، دخل
ا قرب: احلني منها، ووقف على الكثري من قبور العلماء واملشاهري والصجامع األموينيو

   يزائرـاجل اإلمـامني مـحي الـدين بن عريب واألميـر عبد القـادر

                                                
   .14ص ) خمطوط(يراجع نبذة خمتصرة من حياة الشيخ أيب بكر  -1
  .14ص ن .م -2
 .16ن ص .م - 3
 .16ن ص .م - 4
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 .10-6ص ) خمطوط(رحلة أيب بكر بن العريب إىل البقاع املقدسة  - 1
 .، مبرتله الكائن حبي قومبيطا، صباحا2006ديسمرب  27ا ذا ابنه حممد بن العريب أثناء زيارتنا له يوم اخلميس أخربن - 2
 .مبكتبته يف حي سان توجان 2007فيفري  23أثناء زيارتنا له يوم اخلميس  دوينة أخربنا ذا تلميذه وعلي بن - 3

  
  .)1(من األماكنوغريها 

ته من مواصلة عزمي ا من وظيفته، هذا األمر مل يثنِاستقال الشيخ إداري 1971ويف سنة 
  .أكثر على ما كان من قبلنشاطه العلمي، بل وازداد 

  :الهـمـأع
من األئمة، وهذا كتابة يف تكوين العديد العلمي من تدريس وفتوى وبنشاطه  شارك -1

  .ستني سنةملدة أكثر من مخس و
والفقه، والتوحيد، والنحو، والصرف،  احلديث،يف التفسري، و: يف مجيع الفنون درس -2

  .لك، والتاريخ، والسرية النبوية ويف علم الفرائض، وغري ذاألدبوالبالغة، واملنطق، و
ذي كان شيخنا يبغضه شاطه الثوري اجلهادي يف حماربة االستعمار الغاشم، البن شارك-3

  .)2(بناته من دخول املدارس الفرنسيةناءه ومن شدة بغضه منع أببغضا شديدا، و
تراري : ستعمار، منهمكان له دور يف تربية رجال شاركوا يف حرب التحرير ضد اال -4

كلهم استشهدوا أثناء و ،رحو قادةبن وين، والتجيين حممد الطاهر السمغ، سي املخطار
  .ثورة التحرير املباركة

عراب و كملحة اإل األدب،كان له السبق يف تدريس عدة كتب وباألخص يف اللغة و -5
  .)3(مقامات احلريري
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مبرتله الكائن حبي قومبيطا،  2005ديسمرب  21تنا له صبيحة يوم األربعاء أخربنا ذا ابنه حممد بن العريب أثناء زيار - 1

 . مبكتبته حبي سان توجان 2005جوان  26وكذلك تلميذه الشيخ وعلي بن دوينة أثناء زيارتنا له صبيحة يوم األحد 
 .12/09/2007، أثناء زيارتنا له يوم اخلميس -نقال عن شيخه-أخربنا ذا الشيخ وعلي بن دوينة  - 2

  
  : هـمميزات شخصيت

  :متيز الشيخ أبو بكر العريب مبيزات منها 
االستحضار وحسن اإلمالء، حيفظ  األمثال يفمضرب أنه كان آية يف احلفظ، و -1

يف شىت الفنون، كصحيحي البخاري ومسلم، وموطإ مالك، الكثري من الكتب و
الك، وألفية العراقي يف مصطلح احلديث، والشاطبية، ألفية ابن موخمتصر خليل، و

ومن وملحة األعراب، ومنت ابن عاشر، وغريها من الكتب واملتون واملنظومات، 
  .)1(عمره سبع و ستون سنةفظ سنن أيب داود يف عامني وأنه حعجائب حفظه، 

فيه، إىل  وىلَله يد طُوم، ال جتد علما من العلوم إال وأنه كان موسوعة يف كل العل -2
 .اكان يتقن اللغة الفرنسية إتقانأنه جانب هذا 

العالية، وكم من مرة عرضت عليه اإلمامة مبنحة مغرية، تركُه للمناصب الرفيعة و -3
 .و بساطته و زهده فيها هرفضها لتواضع ولكنه

 .غريته الشديدة على أرض الوطن، إذ جند الكثري من الشباب حملاربة االستعمار -4
يف يده كتاب يقرأه، حبه الشديد للمطالعة والقراءة وإدمانه عليها، إذ ال جتده إال و -5

الع كل يوم مير علي ال أط: " ا بقاءه الطويل بني الكتب، وكان يقولضف إىل هذ
  . )2("فيه كتابا كأين أقضي يومي ذلك يف السجن
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  :اتصاالته بغريه من العلماء

ته داخل أرض لقد تعرف الشيخ أبو بكر بن العريب على العديد من العلماء، أثناء تنقال
ادلوا خالهلا الكثري من اآلراء رسائل تبالوطن، وجرت بينه وبينهم اتصاالت عديدة و

  .األفكارو
نبذة خمتصرة عن حياة الشيخ أيب : نه حممد بن العريب الكثري منهم يف كتابهقد ذكر ابو

ن العلماء منهم من عرفه بالقرية يف هذه الفترة على الكثري م فكما تعر": بكر إذ يقول
ممن نقيطي من تالمذة الشيخ ماء العينني، وكالشيخ حممد املصطفى الش) راس املاء(

مل دائما بينهم اتصاالت كعلماء املشرية أوهلم العا كانتعرفهم الشيخ خارج املدينة، و
الشيخ اجلليل ين، والشيخ زين العابداجلليل حممد بلكبري البكري، والشيخ بن سليمان، و

  .-رحم اهللا اجلميع –ي نِلرمحان بودية اجلَكَالعالمة سيدي عبد ا
بد اهللا بلكبري  األستاذ سيدي احلاج حممد بن عشة يف تلك الفترة الشيخ العامل وبالعريو

ملسجد الكبري الذي بالضبط باو صاحب بودة، الذي رجع إىل مسقط رأسه بأدرار،
رس العلوم، وهو مفخرة للجزائر، وكانت بينهما اتصاالت عكف فيه يديعرف بامسه، و

من الثالثينات حىت وفاة الشيخ  تدامت هذه االتصاالوتبادل اآلراء يف مجيع امليادين، و
  .1994أبو بكر سنة 

زيارات لعلماء تلمسان، نذكر منهم الفقيه السيد كما كانت له اتصاالت دائمة و
الشيخ السيد و املفيت السيد بن دمحان عبد السالم،الوهلاصي، و اليعقويب امليسوم

ومن علماء سيدي بلعباس، واليت كانت له . اآلراءلمي، الذي كان يتبادل معهم يدوالب
والشيخ  ،شيخ، املفيت السيد البدوي بوجيرةو زيارات ال تبادل آراءمعهم، و ةوطيدعالقة 

هو براس املاء تعرف على شيوخ أجالء بلغت شهرم السيد البشري بو جيرة، ودائما و
  خصوصا،هران وانتفعت م البالد والعباد من مدينة واألفاق، 
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، - رمحه اهللا- حلاج الطيب املهاجي ص الزاهد الورع الشيخ سيدي اتخصالعالمة الفقيه امل

ائرا أحد أقاربه براس املاء، بكر ملا جاء زمعرفة الشيخ سيدي الطيب للشيخ أبو كانت و
السيد عبد الرمحن مكنوس الذي كان موظفا هناك، فلما دخل املسجد سيدي  هوو

ويشرح للطلبة كتاب رياض الصاحلني، ومن  سوجد الشيخ أبا بكر يدر، الشيخ الطيب
واحملبة، وصار كل  ةانعقدت بينهما أواصر األخوبينهما، و لك الوقت حصل التعارفذ

، حىت التحق سيدي الشيخ الطيب بالرفيق 1935ذلك منذ سنة منهما ينوه باآلخر و
  .)1(" 1969األعلى سنة

، والشيخ عبد القادر الياجوري  كما كانت له اتصاالت مع الشيخ بلقاسم بن كابو
حمبة خاصة للشيخ أيب بكر بن العريب حىت أنه  الشيخ إمساعيل بن ميينة الذي كانت لهو

  .)2(أوصى بدفنه جبوار الشيخ
   
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .7-5ص ) خمطوط(نبذة خمتصرة من حياة الشيخ أيب بكر  - 1
 .مبرتله الكائن حبي قومبيطا 2006جوان  27أثناء زيارتنا له صبيحة يوم الثالثاء  ابنه حممد بن العريب أخربنا ذا - 2
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  : وخهـشي

كان الشيخ أبو بكر بن العريب متبحرا يف الكثري من العلوم، ذا ثقافة واسعة مشلت 
احلديث، والفقه، والتفسري واللغة، والنحو، والصرف، والتاريخ وغريها من العلوم، 

على هذه العلوم نتيجة خترجه على أيدي مجاعة من علماء عصره، متيزوا وكان حتصيله 
  .بثقافة موسوعية يف شىت العلوم

  :ومن هؤالء العلماء الذين تتلمذ على أيديهم الشيخ أبو بكر بن العريب نذكر
  :)1(الشيخ الفقيه العالمة سيدي اعمر بن سعد -

نة اليت أمت دراسته فيها، من خترج هذا الشيخ من مدرسة مازونة، مث رحل إىل الزيتو
شيوخه الشيخ عثمان بلمكي شارح العاصمية، رجع إىل عني ماضي فعقد حلقة 
للتدريس وانتفع به كثري من الطلبة، كان مهابا وصاحب شخصية قوية، ضف إىل هذا 

  .)2(أخذ عنه شيخنا أبو بكر بن العريب خمتلف الفنون. زهده وورعه وتقواه
   

  :)3(السكْتانِيالسوسي محمد  الشيخ الفقيه سيدي -
 من علماء املغرب األقصى،كانت يربطه بعني ماضي االنتساب للطريقة التيجانية درس

مبسجد ضريح األشراف، كان  حيضر قراءة القرآن مع القراء كما كان حيضر حلقات 
جلانب مع الذكر مع اإلخوان املتمثلة يف الوظيفة اليومية وهيللة اجلمعة، وكان لني ا

    .)4(الطلبة، أخذ عنه الشيخ خمتلف الفنون
  

                                                
 .2ص ) خمطوط(نبذة خمتصرة من حياة الشيخ أيب بكر  -1
مبكتبته حبي سان  12/09/2007، أثناء زيارتنا له يوم اخلميس -نقال عن شيخه-ة أخربنا ذا الشيخ وعلي بن دوين - 2

 .توجان
 . 2ص) خمطوط(نبذة خمتصرة من حياة الشيخ أيب بكر  - 3
 .مبكتبته 28/08/2007أثناء زيارتنا له يوم االثنني  -نقال عن شيخه -أخربنا ذا الشيخ وعلي بن دوينة - 4
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 .7/84األعالم للزركلي  - 1
 .4ص ) خمطوط(نبذة خمتصرة من حياة الشيخ أيب بكر  - 2
 www.alsoufia.com: أخذنا هذه الترمجة من موقع - 3
 .4ص ) خمطوط(نبذة خمتصرة من حياة الشيخ أيب بكر  - 4

 
  :)1(الشيخ العالمة حممد بن حممد املهدي احلجوجي اإلدريسي احلسين -

هـ، أخذ العلم عن شيوخ بلدته، له 1297من كبار العلماء باملغرب ولد بفاس سنة  
 : مؤلفات كثرية منها

 .ال الطريقة التيجانيةإحتاف أهل املراتب العرفانية بذكر بعض تراجم رج -
  . عقد الدر والياقوت واملرجان يف تفسري القرآن -
فتح امللك العالم بتراجم بعض علماء الطريقة التيجانية األعالم، وغريها من  -

 .هـ1370املؤلفات، تويف سنة 
  .)2(وقد حضر الشيخ أبو بكر بن العريب بعض جمالسه أثناء زيارته إىل املغرب

  
ين ساجلليل سيدي حممد املدين بن الغازي ابن احلُ الشيخ احلافظ الفقيه -

  :)3(الرباطي
من كبار العلماء يف عصره، كان يدرس زاد امليعاد البن القيم يف جامع السنة بالرباط، 

  :هـ، من مؤلفاته 1378تويف سنة . وكان له يف احلديث واألدب اليد الطوىل
  .شرح على خمتصر خليل -
 .شرح على املرشد املعني -
 .صيحة أهل اإلسالم للكتاينشرح ن -

  .)4(كان الشيخ أبو بكر بن العريب حيضر بعض جمالسه يف الفقه والبالغة
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 www.alsoufia.com: أخذنا هذه الترمجة من موقع - 1
 .3ص ) خمطوط(نبذة خمتصرة من حياة الشيخ أيب بكر  - 2
 .274-269الم الفكر املعاصر بالعدوتني الرباط وسال ص أع - 3
  .3ص ) خمطوط(ر نبذة خمتصرة من حياة الشيخ أيب بك -4

  
  :)1(الشيخ سيدي عبد الكرمي بن العريب بنيس -

أخذ عن . هـ1267الفاسي دارا ومنشأً وقرارا، ولد بالعقبة الزرقاء مبدينة فاس سنة 
درة : لطريقة التيجانية، له مؤلفات كثرية منهاأكابر العلماء والفقهاء بفاس ، تقلد بعهد ا

التاج وعجالة احملتاج، ونظم للحكم العطائية املسمى بواضح املنهاج بنظم ما للتاج، 
  .هـ1350ونظم يف التجويد يف أكثر من مخس مئة بيت تويف عام 

وكان الشيخ أبو بكر بن العريب حيضر دروسه صحبة الشيخ سيدي بامليلود يف احلديث 
  .)2(ريف من كتاب كرت العمالالش
 

  :)3(الشيخ العالمة احلافظ أبو شعيب بن عبد الرمحن الدكايل -
هو نادرة املغرب وأحد علمائه، كان إماما يف علوم احلديث والسنة والفقه واآلثار، 
وكان آية يف علوم القرآن وقراءاته وإعرابه وناسخه ومنسوخه، وأحكامه ومعانيه، ولد 

رحل إىل مصر ودرس العلم فيها على يد علماء . م1878فق لـ هـ املوا1295سنة 
سنة  - رمحه اهللا-األزهر، مث رجع إىل املغرب وتهافت عليه الطلبة من كل مكان،تويف 

  .م1937
كان يدرس صحيح اإلمام البخاري، وقد حضر الشيخ أبو بكر بن العريب بعض 

  .)4(جمالسه
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  :)1(عبد اهللا الفضيلي -

كان الشيخ حيضر جملسه يف شرح خمتصر خليل بشرح العالمة . املغربمن كبار علماء 
  .الزرقاين

   
  :)2(العباس بناين -

من كبار علماء املغرب، حضر الشيخ جمالسه اليت كان يدرس فيها أصول الفقه بشرح مجع 
  .اجلوامع لإلمام السبكي

  
  :)3(الشيخ سيدي حممد بامليلود -

ريب، ومن تالميذ مفيت وهران الشيخ سيدي علي وهو ابن عم والد الشيخ أيب بكر بن الع
بن عبد الرمحن، وكان الشيخ حيبه حمبة خاصة، ويعتربه من أجل شيوخه الذين أخذ عنهم 
العلم، وخاصة يف تزكية النفس وتربيتها، وقد أجاز شيخنا بسند من األسانيد العالية يف 

  .)4(رواية احلديث الشريف
  
  
  
  
  

                                                
 .3ص ) خمطوط(نبذة خمتصرة من حياة الشيخ أيب بكر  - 1
 .3ص .ن.م - 2
 .3.ص.ن.م - 3
، مبرتله الكائن 2006ديسمرب  27س أثناء زيارتنا له يوم اخلمي -نقال عن شيخه-أخربنا بذلك الشيخ وعلي بن دوينة  - 4

 .حبي قومبيطا صباحا
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  :أشهر تالميذه
لى يد الشيخ أيب بكر بن العريب املئات من الطلبة واألئمة خالل فترة لقد خترج ع

وكيف ال وهو الذي قضى أكثر من مخسٍ وستني . االستعمار األخرية، وبعد االستقالل
  :سنة يف التعليم والدرس والتحصيل، نذكر منهم

  :)1(الشيخ وعلي بن دوينة -1
ري، كما درس مبدرسة م بوهران، دخل الكتاب وهو صغ1959أوت  28مواليد من 

، مث التحق مبعهد حممد بن عثمان الكبري "شالم"الشهيد عبان رمضان ومدرسة حي 
م رحل إىل أدرار لطلب العلم، ومكث هناك ثالث سنوات، 1980ويف سنة . للتعليم

اشتغل باإلمامة يف عدة مساجد . درس فيها على يد العالمة اجلليل حممد بن الكبري
اء الدروس، ويعد من أجنب تالميذ الشيخ أيب بكر بن العريب، إذ بوهران إىل جانب إلق

الزمه مدة طويلة أخذ عنه فيها خمتلف الفنون، وأجازه شيخنا فيما أخذ عنه إجازة 
  .شفوية

كما .بيت1300من آثاره أرجوزة تارخيية ترجم فيها لشيخه حممد بلكبري يف أكثر من 
وهو بصدد كتابة ترمجة . ات فيها فوائد علميةله بعض املراثي جلملة من الشيوخ ومذكر

  .ترمجة مفصلة -رمحه اهللا–لشيخه أبو بكر 
 :)2(الشيخ ويس عبد القادر -2

م مبدينة بوسفر، رحل إىل الربج لطلب العلم، وهناك 1958أكتوبر  20من مواليد 
حفظ القرآن الكرمي، توىل اإلمامة يف بعض املساجد بوهران، أخذ عن شيخه أيب بكر  

  . تلف الفنونخم
  

                                                
 .مبكتبته الكائنة حبي سان توجان 2005جوان  26أخربنا ذا أثناء زيارتنا له يوم االحد  - 1
 .-السانيا–، بعد صالة املغرب مبسجد املهاجرين 2007فيفري  22أخربنا ذا أثناء زيارتنا له يوم األربعاء  - 2
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 :)1(ابنه حممد بن العريب -3

يد  سيدي بالعباس، حفظ القرآن الكرمي على م براس املاء، والية1934فيفري 3لد يف و
أخذ عن والده الكثري كما  ،-رمحه اهللا-وعلى يد الشيخ حممد بن املبارك التوايت  والده،

والصرف، والبالغة،  من العلوم، يف الفقه، واحلديث، والفرائض، والتوحيد، والنحو،
  .والسرية النبوية، والتاريخ وغريها من العلوم

التحق بإخوانه ااهدين بعد اندالع ثورة التحرير املباركة و أصبح عضوا يف حزب جبهة 
متحصل على شهادة اللسانس يف التاريخ . التحرير، وبعد االستقالل عمل تاجرا

التصحيح للمجاهدين، وذلك منذ سنة ، و عمل متطوعا يف جلنة االعتراف و)م1972(
  .- أطال اهللا عمره –م إىل يومنا هذا 1966

  :  )2(التجيين حممد الطاهر السمغوين -4
إىل الشيخ، واعتىن به " املشرية"طلبة الشيخ أيب بكر، بعثه أبوه من قرية كان من أجنب  

  .الشيخ عناية خاصة إذ درسه الكثري من العلوم
العليا،  تبأمر من شيخه أيب بكر، وهناك دخل إىل الدراسا مث ذهب إىل جامع الزيتونة

بعدما امتحن وأخذ املرتبة األوىل، وبعد خترجه رجع إىل أرض الوطن للتدريس فحل 
بالعاصمة، وكان أحد احملررين الرئيسني يف جريدة اجلزائر احلرة، وجريدة املنار للحركة 

  .إخوانه ااهدين وكان من أوائل الشهداء الوطنية، وعند اندالع ثورة التحرير، التحق ب
  .)3(وتالميذ أيب بكر بن العريب كثريون جدا، وقد اكتفيت بذكر بعض منهم فقط

  

                                                
1 -  مبرتله الكائن حبي قومبيطا 2007فيفري  23ذا أثناء زيارتنا له صبيحة يوم اخلميس أخربنا. 
 .24-23ص  )خمطوط(يراجع نبذة خمتصرة من حياة الشيخ أيب بكر - 2
يراجع نبذة . بن رحو قادة، أمحد بن أمحد الطالب، وبلحاج يوسف، وعلي الصنهاجي، وغريهم: من تالميذه نذكر - 3

 .26-24لشيخ أيب بكر ص خمتصرة من حياة ا



 

 33

  
  
  

                                                
 .71-65ص  -حياته وآثاره–يراجع الشيخ أبو بكر بن العريب  - 1
إسكات الغمر عن أهل الذكر، وأن لديه نسخة أمالها عليه : ، وأخربنا الشيخ وعلي بن دوينة أن عنواا هو49ص .ن.م - 2

 .مبكتبته حبي سان توجان 28/09/2007االثنني  كان هذا أثناء زيارتنا له يوم. شيخه فيها زيادة على النسخة املطبوعة
 .59ص  - حياته وآثاره –الشيخ أبو بكر بن العريب  - 3
 .46ص .ن.م - 4

  
  :)1(آثاره العلمية

لقد ترك لنا الشيخ أبو بكر بن العريب، الكثري من املؤلفات، ومعظمها ال يزال خمطوطًا، ومل 
  .لدراسة والنشربعد، وكلها جاهزة للتحقيق واير النور 

ولقد كان الشيخ متبحراً يف شىت العلوم، الشرعية، واألدبية، والتارخيية، وغريها من العلوم، 
ومؤلفاته املخطوطة مازالت شاهدا حيا على سعة علمه، وعلُو كعبه، وعلى عمق ثقافته 

  .وأصالة تفكريه
  :وهذه هي آثاره اليت استطعت أن أحصرها مرتبة حسب اآليت

  :املطبوعة ثارهآ
أرجوزة يتحدث فيها عن أهم املصادر واملراجع اليت جيب على كل طالب علم  -)1

  .)2(االطالع عليها
  .)3(، وهي موضوع دراستنا"يف تصريف الفعل"منظومة  -)2
رسالة شكر، بعثها الشيخ أبو بكر بن العريب إىل اخلليفة العام للطريقة التيجانية  -)3

  .)4(تيجاينالشيخ حممود بن البشري ال
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  :آثاره املخطوطة

  :اللغوية -)أ
  :)1(منظومة يف النحو، جاء يف بدايتها -)1

  جزُء الكَالَمِ املُنتظـم               السمٍ وفعلٍ ثُم حـرف تنقَِسم كَـلمةٌ      
توجد منها ثالث نسخ، نسختان فيهما ست صفحات، ونسخة فيها سبع صفحات 

  .ها خبط صاحبهاوكل
وهو عبارة عن إمالءات كان الشيخ قد ألقاها على ابنه احلاج حممد، : منت يف النحو -)2

االسم، والفعل، واحلرف، فاالسم : الكالم يتألف من الكلمات الثالث: " جاء يف بدايته
  )2(..."يعرف بالتنوين

مد بن العريب، حم: يوجد منه نسخة واحدة، تقع يف مثاين عشرة صفحة خبط ابن املؤلف
  .حممد بن املبارك: وبعض األسطر خبط تلميذه

الفعل : "منت يف الصرف، وهو كذلك من إمالءات الشيخ على طلبته، جاء يف بدايته -)3
مو أَكْر جرحاعي كَدبا روإم ،دى ورمرر وص3(..."إما ثالثي، كن(  

  .حممد بن العريب: بن املؤلفتوجد منه نسختان، يف كل منهما أربع صفحات خبط ا
هذه شواهد مغين اللبيب لإلمام مجال : " شرح شواهد مغين اللبيب، جاء يف بداية -)4

  .)4(..."الدين ابن هشام األنصاري رمحه اهللا
  

                                                
 )يف مكتبة العائلة(خمطوط  - 1
، صباحا يف بيته، واملخطوط موجود 2006-06-27أخربنا ذا ابنه احلاج حممد بن العريب عند زيارتنا له يوم الثالثاء  - 2

 .ة العائلةيف مكتب
 )يف مكتبة العائلة(خمطوط  - 3
 ).يف مكتبة العائلة(خمطوط  - 4
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  .وهي نسخة واحدة، تقع يف إحدى ومخسني صفحة خبط املؤلف

كتاب التوضيح املسمى هذه شواهد : " شرح شواهد أوضح املسالك، جاء يف بدايته -)5
بأوضح املسالك على ألفية ابن مالك، تأليف سيبويه زمانه مجال الدين ابن هشام األنصاري 

  .)1(..."رمحه اهللا
  .نسخة واحدة، تقع يف أربع وثالثني صفحة خبط املؤلف

هذه شواهد شرح األمشوين على ألفية ابن : " شرح شواهد األمشوين، جاء يف بدايته -)6
  .)2(..."ما اهللامالك رمحه

  .نسخة واحدة، تقع يف سبعني صفحة خبط املؤلف
  :مفردات الكتاب العزيز من القاموس احمليط، جاء يف بدايته -)7
  .)3(..."هذه مفردات الكتاب العزيز من القاموس احمليط للعالمة البحر الشيخ فخر الدين" 

  .نسخة واحدة تقع يف حوايل مئة ومثانني صفحة خبط املؤلف
  :)4(منظومة يف الضمري، تناول فيها مسائل حنوية تتعلق بالضمري، جاء يف بدايتها -)8

ـَاطَبٍ أو متـكَلِّمٍ عـال           إِنَّ الضميـر هو مـا دلَّ علَى           مخ
  .وهي نسخة واحدة فيها مثانية عشر بيتا، ويف صفحة واحدة، وخبط املؤلف

  
  
  
  

                                                
 ).يف مكتبة العائلة(خمطوط  - 1
 ).يف مكتبة العائلة(خمطوط  - 2
 ).يف مكتبة العائلة(خمطوط  - 3
 ).يف مكتبة العائلة(خمطوط  - 4
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  :الفقهية -)ب
اختصار نظم خليفة بن حسن القماري ملختصر خليل الذي يقع يف عشرة آالف  -)9

  .)1(بيت، إىل أربعة آالف بيت، توجد منه نسختان، كالمها خبط املؤلف
  :)2(نظم يف املواريث، جاء يف بدايته - )10

  الـوارثون من ذكور املسلمني           عشرة االبـن وابن للبنني         
  .ا اثنان ومخسون بيتا، وتقع يف صفحتني، وخبط املؤلفنسخة واحدة فيه

الوارثون من :"منت يف املواريث، وهو من إمالءات الشيخ على ابنه، جاء يف بدايته - )11
  )3(..."االبن وابن االبن وإن سفُلَ، واألب واجلد:الرجال عشرة

  .نسخة واحدة تقع يف ثالث صفحات خبط ابن املؤلف حممد بن العريب
  

  :احلديثعلم 
صحاح املصابيح، نقلها من مصابيح السنة لإلمام البغوي، و هو غالب ما جاء يف  - )12

يراه أحسن وأخصر وأمجع ألحاديث الصحيحني خباري  فالصحيحني، ومما كان املؤل
هذه صحاح املصابيح منقولة من مصابيح السنة لإلمام : "ومسلم، جاء يف بدايته

  )4(..."البغوي

  .مئتني ومثان ومخسني صفحة، وهي نسخة واحدة خبط صاحبها واملخطوط يقع يف
  

                                                
 .لي بن دوينة، والنسخة الثانية موجودة عند تلميذه وع)يف مكتبة العائلة(خمطوط  - 1
 ).يف مكتبة العائلة(خمطوط  - 2
 ).يف مكتبة العائلة(خمطوط  - 3
 ).يف مكتبة العائلة(خمطوط   -4
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من حسان : "حسان املصابيح، نقلها كذلك من مصابيح السنة، جاء يف بدايتها - )13

  )1(..."املصابيح يف سنن أيب داوود
  .وهي نسخة واحدة خبط املؤلف تقع يف تسع صفحات

ن األربعة، الترمذي والنسائي، األحاديث الصحاح واحلسان املتفق عليها أهل السن - )14
فهذه أحاديث صحاح وحسان، اتفق عليها : "وسنن ابن ماجة، وأيب داوود، جاء يف بدايته

أهل السنن األربعة، وأكثرهم مما يتعلق باألحكام من بلوغ املرام للحافظ ابن حجر رمحه 
  )2(..."اهللا

  .وهي نسخة واحدة خبط صاحبها، تقع يف إحدى وعشرين صفحة
هذه األحاديث املسندة يف : " األحاديث املسندة يف كتاب الشفا، جاء يف بدايته - )15

  )3(..."كتاب الشفا، لإلمام احلجة القاضي عياض رمحه اهللا
  .نسخة واحدة خبط املؤلف

مجع األحاديث املتفق : "األحاديث املتفق عليها يف البخاري ومسلم، جاء يف بدايته - )16
   )4(..."ن أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطابعليه يف البخاري ومسلم، ع

  . نسخة واحدة خبط املؤلف، تقع يف ثالث ومخسني صفحة
كتاب مجع يف أمساء أشهر التابعني ممن روى عن سيدنا أيب هريرة، وذكر فيه مجلة  - )17

  فهذه أمساء أشهر التابعني ممن روى عن: "من كبار التابعني، جاء يف بدايته
  .)5(..."ريرة رضي اهللا عنهسيدنا أيب ه 

                                                
 ).يف مكتبة العائلة(خمطوط  - 1
 ).يف مكتبة العائلة(خمطوط  - 2
 ).يف مكتبة العائلة(خمطوط  - 3
 .ذه الشيخ وعلي بن دوينة، و هناك نسخة ثانية موجودة عند تلمي)يف مكتبة العائلة(خمطوط  - 4
 ).يف مكتبة العائلة(خمطوط  - 5
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 ).يف مكتبة العائلة(خمطوط  - 1
 ).يف مكتبة العائلة(خمطوط  - 2
 ).يف مكتبة العائلة(خمطوط   -3
 .، ونسخة ثالثة عند تلميذه الشيخ وعلي بن دوينة فيها تسع وعشرون بيتا)يف مكتبة العائلة(خمطوط  - 4

  
  .نسخة واحدة، تقع يف مثان عشرة صفحة، وخبط املؤلف

: " كتاب مجع فيه األحاديث املرفوعة واملعلقة يف صحيح البخاري، جاء يف بدايته - )18
اشتمل كتاب اإلميان ومقدمته من صحيح البخاري على واحد ومثانني حديثا 

  .)1(..."مرفوعا
  .حدى وعشرين صفحة، وخبط املؤلفنسخة واحدة تقع يف إ

مقتطف ومقتبس من مشارق األنوار يف ضبط األعالم املذكورة يف املوطأ  - )19
  .)2(والصحيحني للقاضي عياض

فهذه فوائد علمية دينية : "علمية دينية، جاء يف بدايته دكتاب مجع فيه فوائ - )20
  )3(..."التقطتها من كالم أئمتنا

  .تقع يف مثان وأربعني صفحةنسخة واحدة خبط املؤلف، و
  
  :دةـي العقيـف

  :)4(منظومة يف العقيدة تقع يف عشرين بيتا، ذكر أا مفيدة للعوام جاء يف بدايتها - )21
  أول واجِـبٍ عـلَى العبـاد               معـرِفَةُ اهللا العلِّي اهلَـادي      

تني، ونسخة أخرى يف أربع يوجد منها نسختان، وخبط املؤلف، نسخة يف صفح
  .صفحات
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  :يف مواضيع أخرى

رحلة إىل البقاع املقدسة، ذكر فيها زيارته إىل بالد الشام واحلجاز، جاء يف  - )22
وصلنا حبمد اهللا إىل  84-65مارس  10من ذي القعدة  7يوم األربعاء : " بدايتها

  .)1(..."مرسيليا حوايل الثانية مساًءا، يوم سفرنا إىل وهران
  .تقع يف اثنني وعشرين صفحة، وخبط املؤلف

  )2(.ما على الطالب أن يقرأه من املتون العلمية  - )23
  .)3(خمتصر الثغر اجلماين يف ابتسام الثغر الوهراين - )24

ورودها من دون عناوين والسبب : وجند أن الغالب على مؤلفات أيب بكر بن العريب هو
أن هذه املؤلفات كان يكتبها خالل : " بن دوينة هوهو كما أخربنا تلميذه الشيخ وعلي 

مطالعاته الكثرية، لالستذكار واحلفظ، ومل يكن يتحدث أبدا بأن له هذه ااميع وإمنا عثر 
  . )4("عليها بعد وفاته خبزانته املباركة

وكان الشيخ أبو بكر بن العريب يضع الكثري من اإلضافات والتعليقات والتخرجيات على 
فأغىن حواشيها من ختريج " من الكتب اليت مل تتوفر على شرائط التحقيق العلمي،  الكثري

  . )5("األبيات وشرح بعض املفردات وتعليقات حنوية أو لغوية هو عامل ا
  
  
  

                                                
 ).تبة العائلةيف مك(خمطوط  - 1
أخربنا ذا .وهو جواب أماله على تلميذه الشيخ وعلي بن دوينة حينما سأله عن ذلك، وهو خمطوط موجود يف مكتبته - 2

 .مبكتبته حبي سان توجان 12/09/2007أثناء زيارتنا له صباح يوم اخلميس 
 .67ص  -حياته وآثاره–الشيخ أبو بكر بن العريب التجيين املضاوي الوهراين  - 3
 .مبكتبته حبي سان توجان 12/09/2007أخربنا ذا أثناء زيارتنا له صباح يوم اخلميس  - 4
 .65ص  -حياته وآثاره–الشيخ أبو بكر بن العريب التجيين املضاوي الوهراين  - 5
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  :نذكر من هذه الكتب

تعليقات وإضافات على كتاب اإلملام بأحاديث األحكام لإلمام تقي الدين ابن  -)1
  .دقيق العيد

تعليقات وزيادات على كتاب مواهب اجلليل لشرح خمتصر أيب ضياء سيدي  -)2
  .خليل

إضافات وتعليقات على هدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر العسقالين  -)3
  .الشافعي

  .إضافات على كتاب حياة احليوان للدمريي -)4
  .إضافات على كتاب التاريخ الكامل البن األثري -)5
منت العاصمية املسمى بتحفة احلكام أليب بكر بن عاصم، وغريها تعليقات على  -)6

  .)1(من الكتب
إىل ما ذكر فإن الشيخ كان ناسخا للكتب، وقد اطلعنا على الكثري منها يف  ةباإلضاف

مكتبة ابنه حممد بن العريب، كما أنه متيز بوضعه الفهارس للكثري من الكتب، نذكر منها 
  :- ال حصر–على سبيل املثال 

  .فهرسة ألحاديث كتاب صحيح مسلم -)1
  .فهرسة لكتاب نيل االبتهاج بتطريز الديباج ألمحد بابا التمبكيت -)2
فهرسة لكتاب شذرات الذهب يف أخبار من ذهب أليب الفالح عبد احلي بن  -)3

  .العماد احلنبلي
  .فهرسة لكتاب الورقات يف األصول لعبد امللك بن عبد اهللا اجلويين -)4
  

                                                
 .71-65ص  -حياته وآثاره–الشيخ أبو بكر بن العريب التجيين املضاوي الوهراين  - 1
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 .71-65ص  -حياته وآثاره–ر بن العريب التجيين املضاوي الوهراين الشيخ أبو بك - 1
 .مبكتبته حبي سان توجان 12/09/2007أخربنا ذا أثناء زيارتنا له صباح يوم اخلميس  - 2

  
  .)1(فهرسة للمدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس، وغريها من الفهارس -)5

ملاذا كان الشيخ يضع هذه اإلضافات والزيادات والفهارس : والسؤال املطروح هو
  ألمهات الكتب ؟

كان يطالع الكتاب : "وقد أخربنا الشيخ وعلي بن دوينة عن سبب ذلك وهو أن شيخه
اليت كان يضعها للكتب، فهو ال يفرغ من  من أوله إىل آخره، وهذا سر الفهارس

مطالعة صفحة إال وقد فهرسها حىت يأيت على مجيع الكتاب وحىت يكتب دليال تفصيليا 
  . 2"بكل جزئيات الكتاب وهناك أنواع من الكتب أدمن على مطالعتها سنوات عديدة

  . 2"عديدة
  

  :مكانته العلمية
ترام وإعجاب اآلخرين، فهو ال شك أن أبا بكر بن العريب من العلماء الذين نالوا اح

من العلماء املشاركني يف شىت الفنون، قد عرف ذلك كل من سرب غَوره، فال غرابة إذا 
ما رأينا املتحدثني عنه يتبارون يف إضفاء عبارات الثناء عليه، فهو بذلك جدير، 
وسأقتطف من تلك العبارات ما يؤكد صحة ما ذهبت إليه، قال عنه العالمة الطيب 

  ".موسوعة يف كل العلوم: " اجيامله
وقال ". بقية السلف، والكرت املدفون بوهران: "ووصفه الشيخ حممد بن الكبري بقوله

- إذا أردت أن أتذكر علماء أسالفنا، نظرت إىل الشيخ أيب بكر  : "عنه مرة أخرى
  ".-رمحه اهللا
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صف الشيخ أبا بكر، لو كانت األمة اجلزائرية تن: " ووصفه الشيخ طاليب حممد فقال عنه

  ".لكان شيخ اإلسالم يف هذه الديار
قلَّما نرى مثل الشيخ أيب بكر بن العريب يف العلم والزهد : " وقال الشيخ حممد باي بالعامل

  ".والتواضع
  .)1("هو اجلامع للفنون والكرت املدفون: " وقال عنه الشيخ عبد الرمحن بودية

على شيء، إمنا تدل على املكانة العلمية الكبرية وكفى قوال ذه الشهادات اليت إن دلت 
  .اليت كان حيتلها الشيخ بني العلماء آنذاك

  
  :اتهــوف

كان الشيخ أيب بكر بن العريب ال يرد طالب علم أبدا، يدرس يف أي وقت وأي مكان 
يحدده له طلبته، وأحيانا يستقبل الطلبة يف مسكنه، وجيعل هلم حصصا خاصة، وهناك 

طلبة من جيعل هلم حصصا بعد صالة العشاء ممن كانت هلم رغبة يف التبحر يف من ال
ولقد كُف بصره يف آخر عمره ومل مينعه هذا . العلوم، على الرغم من كرب سنه ومرضه

األمر من التدريس، بل واصل واستمر على حاله حىت انتقل إىل جوار ربه يف يوم اجلمعة 
وكان آخر ما درس . م1994نوفمرب  11افق ل هـ، املو1414مجادى الثانية  07

، وأحكام القرآن للقاضي أيب )2(كتاب التذكرة يف بيان أحوال املوتى واآلخرة للقرطيب
بكر بن العريب املعافري، ودفن يوم السبت بعدما صلى عليه صديقه الشيخ ابن ميينة مبقربة 

  .  -رحم اهللا اجلميع–العني البيضاء بوهران 
  

  
                                                

 .مبكتبته حبي سان توجان 12/09/2007أخربنا ذه األقوال الشيخ وعلي بن دوينة أثناء زيارتنا له صباح يوم اخلميس  - 1
 .154، يراجع اإلعالم مبن حل بوهران من األعالم ص 18نبذة خمتصرة من حياة الشيخ أيب بكر بن العريب ص  - 2
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  :ول الفصل األ

دراسة حتليلية يف الفعل 
ارد واملزيد والصحيح 

  واملعتل
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  .بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه)1(] أ/1ص[

  .وصحبه
  . )2(هذه أبيات مفيدة يف تصريف الفعل 

عليه  صلى اهللا –ابتدأ املصنف منظومته بالبسملة والصالة والسالم على رسول اهللا 
كتب القدماء، وذلك اقتداًء بالكتاب العزيز، وامتثاالً ، وهذا أمر ضروري يف - وسلم

كَالَمٍ أَو أَمرٍ ذي بالٍ الَ يفْتح بِذكْرِ اللَّه عزوجلَ، فَهو  كُلُّ: " لقوله صلى اهللا عليه وسلم
ذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا ﴿ يا أيها ال: ، وقوله عزوجل)3(" أَقْطَع: أَبتر، أو قَالَ

من صلَّى علَي مرةً، صلَّى اللَّه : "كذلك -صلى اهللا عليه وسلم -وقوله. )4(تسليما﴾ 
  .)5("علَيه عشرا

هذه أبيات مفيدة يف تصريف : "مث بعدها انتقل املؤلف إىل ذكر موضوع كتابه هذا فقال
مؤلَّفَه هذا عبارة عن منظومة يف فن الصرف، تشتمل على تصريف وبين أن ". الفعل

 .األفعال
  .)6(" صرفْت الشيَء إذا غَيرته من حالٍ إىل حالٍ: "والتصريف لغة

  .)7("علم بأصول يعرف ا أبنية الكَلمِ اليت ليست بإعراب: "أما اصطالحا فهو
    .)8(" من قيام أو قعود ليحدثُه الفاع احلدث الذي: " وأما الفعل فهو لغة

  
                                                

 ).جـ(و ) أ(بداية الصفحة األوىل من املخطوط  - 1
 ).ب(العنوان ساقط من  - 2
 .15189مسند اإلمام أمحد، رقم احلديث  -3
 .56: األحزاب، اآلية - 4
 .616صحيح مسلم، رقم  - 5
 .9/189) صرف(اللسان  - 6
 .391الشافية ص  - 7
    .32الذهب ص  شرح شذور -8
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  .)1("ما اقْترن بأحد األزمنة : "وأما اصطالحا فهو
 .)2("اختالف أحواله من ضم عينِ مضارِعه وكسرها وفتحها: " وتصريف الفعل هو

  
  :قال الناظم

  .)4(باب تصريف األفعال  )3(]ب/1ص[
  كثريا يف مؤلفام، إذ كانوا يضعونه " البابِ"ح لقد أورد العلماء املؤلفون مصطَلَ

 .كَعنوان للدخول إىل مسألة أو قضية متعلقة ذا العنوان

الباب هو ما يدخلُ منه إىل الدار وحنوِها احملتوية على املنافع : " قال ابن زيد العاتكي
 .)5("ة بترمجة البابواملرافق، وهو يف اصطالح العلماء ما يدخلُ منه إىل املسائل املتعلق

  .وذكر أبو بكر بن العريب أنَّ هذا الباب خاص بتصريف الفعل وتغيرِ أحواله واختالفها
  

اقال ناظم:  
]1 [ا بيلُ إنْ كَانَ ثُالَثعـالفتدرجـَةً ت يلأَص فُهـرأَح                   تد.  

  

                                                
 .1/13شرح ابن عقيل  -1
 .12شرح حبرق ص  - 2
 ).ب(بداية الصفحة األوىل من املخطوط  -3
 ) ب(زيادة من ) باب تصريف األفعال( -4
 ، و التوقيف على مهمات التعاريف249، والكليات ص 150ص جع مفردات ألفاظ القرآن يرا. 38الفضة املضية ص  - 5

 .109ص 
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 .1ص ) أ( - 1
 .11، وألفية ابن مالك ص 3حتفة األحباب صيراجع  - 2
 .11-10، ومعاين األبنية يف العربية ص 59، وإجياز التعريف ص 192يراجع شرح التصريف للثمانيين ص  - 3
 .4/327، يراجع أوضح املسالك 82إجياز التعريف ص  - 4
 .31، والتعريفات ص 48يراجع أسرار العربية ص ، 1/45ل يف النحو األصو - 5

  
  :قال شارحا

 .)1("ن علَى أَقَلِّ من ثَالَثواالسم املُتمكِّ نُ الفعلُالَ يكُو" 
لقد بىن أبو بكر بن العريب منظُومته على طريقة النظم املشهورة واملعروفة من جعل كل 
بيت بقافية مستقلة، ومتطابقة يف الصدر والعجز، كما جاء هذا النظم على حبر الرجز، 

لتعليمية كَملْحة اإلعراب للحريري وألفية ابن وهي عادة الكثري من ناظمي القصائد ا
 .، نظرا لكَون هذا البحر عذبا وخفيفًا)2(مالك

وحتدث الناظم يف هذا البيت عن الفعل الثالثي ارد، وهو الذي ال يتضمن أي حرف 
  .، وبين أنه ال يكون على أقل من ثالث أحرف أُصولٍ)3(من أحرف الزيادة 

يعلَم أن احلرف أصل بأن ال يكْملَ أقل األصول إال به، كحروف : " مالك قال ابن
  .)4("يومٍ

وذكر الناظم كذلك أن االسم مثل الفعل، ال تكون أحرفه األصلية على أقل من 
وأعين بالتمكن مامل يشبِه احلرف :" ثالث، وعرف ابن السراج االسم املتمكن فقال

  .)5("على حد التثنيةقبل التثنية واجلمع الذي 
زيد : واالسم املتمكن على وجهني، اسم متمكن يف االمسية وكل اإلعراب، حنو

  :وعمرو، واسم متمكن يف االمسية وبعض اإلعراب وهو على وجهني
  .قَاضٍ وغَازٍ: منصرف حنو -



 

 47

  
  .)1(أمحد وأسعد: وغري منصرف حنو -  

ني، فإنه ال يقبل التصريف إال أن وهذا يعين أن ما كان على حرف واحد أو حرف
يكون ثالثيا يف األصل وقد غُير باحلذف، فإن ذلك ال يخرِجه عن قبول 

  ) 3(:قال ابن مالك.)2(التصريف

  وى ما غُيراـقَابِلَ تصرِيف س       ـُرى           ولَيس أَدنى من ثُالَثي ي    
الفاء، والعني والالم، قال شعبان : السم أقلُّها ثالثة هيفاألحرف األصول يف الفعل وا

  :)4(األثاري
ـْه اسـم وإالَّ فعـلُ   ليى عنبـلُ                   يـْنِ والَمٍ أَص ـَاِء والعي   بِالف

أتى به  ومن خالل هذا التعريف املوجز والشامل للقاعدة عن االسم والفعل جند أن ما
  .) 5(ملا جاء يف كتب القدماء  الناظم هو موافق

  

  :قال ناظما
  )6(مونِيـها بِها مـشهورهدة املَأْثـوره            سأَلْتمن أحرف الزِيا] 2[

  :قال شارحا
  .)7("نٌ وتسهيِلٌ، وهناٌء وتسليماأَم: مثلها" 
  

                                                
 .22-21ص ) خمطوط(يراجع املقدمة يف التصريف  - 1
 .1/8، وشرح الشافية للرضي 59، وإجياز التعريف ص 4/333يراجع حاشية الصبان  - 2
 .121األلفية ص  - 3
 .3ص ) خمطوط(تيسري التعريف يف علم التصريف  -4
 .4/327وضح املسالك يراجع أ - 5
  ):ب(البيت يف  - 6

                      ال فرأَح نمزياداملَ ةعلومه          أَسلتونِميه اا مظُنومه 
 .1ص ) أ( - 7
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أحرف، وقد جمعت يف ذكر املصنف هنا حروف الزيادة، وهي حمصورة يف عشرة 

كلمات، واملصنف يف شرحه املختصر للبيت جنده قد تأثر بابن مالك، واقتبس من 
  :)1(قوله

  هـومي سالَ أُنهِيلٌ تستـانٌ وـنِ               أَمنولٍ أم هةُ سايـهيملستاٌء و 
، )أَلْيوم تنساه: (يادة مثلولقد ذكر العلماء العديد من العبارات اليت جتمع حروف الز

  .)2() هم يتساَءلُونَ(، و)أهوى تلمسانَ( ، و)أسلَمنِي وتاه(و
  :)3(ومن التراكيب اموعة فيها قول أيب عثمان املازين

ـْنين                وما كُنت قدما هويت السمانـا      هـويت السمـان فَشيب
ومعىن تسميتها حبروف الزيادة أنه ال يزاد يف الكلمة لغيرِ تكرار إال حبرف منها، ال أا " 

  .)4("تكون أبدا زائدة، ألا قد تكون أصوال، وذلك ظاهر
  :قال ناظما

]3 [أَو فرحـِي و ـَادة وفي السداس   حرفَان في اخلُماسي            من الزي
  :ارحوقال شا

  .)5(" انطَلَق: "، وحبرفني"تدحرج: "مثال اخلماسي املزيد حبرف"
، إما حبرف أو )6(حتدث املصنف هنا عن الفعل اخلماسي والذي ال يكون إال مزيدا 

  .حبرفني

                                                
  .82إجياز التعريف ص  -1
 .52فعل ومعانيها ص أوزان الو ،84، وامل من املباحث الصوتية ص 2/331يراجع شرح الشافية للرضي  - 2
 .1/98املنصف  - 3
 .109شرح حبرق ص  - 4
 .1ص ) أ( - 5
  .109يراجع شرح حبرق ص  - 6
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 .46-45، وشذا العرف ص 359واملفصل ص . 1/67يراجع شرح الشافية للرضي  - 1
 .1ص ) أ( - 2
  .1ص ) أ( -3
 .20يراجع مبادئ الصرف ص  - 4

  
فالفعل اخلماسي املزيد حبرف، هو الفعل الرباعي ارد املزيد حبرف واحد، وله وزن واحد 

  ".تدحرج: "حنو" لَتفَعلَ: "هو
أما الفعل اخلماسي املزيد حبرفني، فهو الفعل الثالثي املزيد على أحرفه األصلية حرفان وله 

: على وزن" انطَلَق: "عدة أوزان، وقد ذكر املصنف منها يف هذا املكان مثاالً واحدا هو
  .)1("انفَعلَ"

ام بِضربِ األمثلة يف الشرح، وهذا حىت يبني وجند أن املصنف أتى بالقاعدة يف البيت، مث ق
 .القاعدة ويوضحها، ويسهل عملية الفهم

  
مث بعدها يتابع املصنف كَالمه حول األفعال املزيدة فيتحدث عن الفعل السداسي املزيد 

  :ويقول ناظما
  الذي تأَصـال وزنُ الرباعي            حرفَـان أَو ثَالثَـةٌ وفَعلَـالَ      ] 4[

  :قال شارحا
"وبثالثة: املزيد حبرفني مثال السداسي ،مجنرحِا :جرخت2("اس(.  

  .)3("دحرج وبسملَ": بـ) فَعلَالَ(وقد مثل لـ 
  .)4(بين الناظم هنا أن الفعل السداسي ال يكون مزيدا إال حبرفني أو بثالثة أحرف

  د فيه حرفان، هو الفعل الرباعي الذي زيد على أحرفه األصلية والفعل السداسي املزي
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حنو " افْعنلَلَ"حرفان، وله وزنان، وذكر املصنف يف هذا املكان وزنا واحدا هو 

"مجنرح1("ا(.  
أما الفعل السداسي املزيد فيه ثالثة أحرف، فهو الفعل الثالثي الذي زيد عليه ثالثة 

، حنو "استفْعلَ: "وزان، ذكر املصنف هنا وزنا واحدا هوأحرف، وله أربعة أ
"جرختسأنَّ له وزنا . )2("ا رد، وذكَرمث بعد هذا انتقل الناظم إىل الفعل الرباعي ا

  .)3("بسملَ"، و"دحرج: "، حنو"فَعلَلَ: "واحدا هو
ما كان على أربعة أحرف،  والرباعي:"وعن الفعل الرباعي ارد قال أبو علي الفارسي

  .)4("وحروفها كلها أصول ال زيادة فيها
أقصى حروفه األصول أربعة وال يكون أكثر من هذا، وله وزن واحد هو "فالفعل ارد 

  .)5("تفَعلَلَ
، "فَعلَلَ"وجند الناظم قد ذكر يف البيت تعريفًا موجزا للفعل الرباعي ارد مع ذكر وزنه 

، كما عرف الفعل "بسملَ"و" دحرج"لشرح بِضربِ األمثلة له فقط وهي بينما قام يف ا
السداسي ومل يذكر من أوزانه شيئا يف البيت، بل اكتفى بضرب األمثلة له يف الشرح 

 ."استخرج"و" احرنجم"وهي 
الفصل  وما أتى به الناظم يف البيت األخري، هو مكمل للبيت الذي سبقه، إذ ال ميكن

  .بينهما، كما ال ميكن فهم بيت دون اآلخر
 
  

                                                
  .86ب ص ر، وارتشاف الض45شذا العرف ص  يراجع -1
 .86ب ص ر، وارتشاف الض46شذا العرف ص يراجع  - 2
 .3/263، ومهع اهلوامع 364، واملفصل ص 3/448شرح التسهيل يراجع  - 3
 .28، يراجع التطبيق الصريف ص 220التكملة ص  - 4
 .2/95يراجع املقتضب . 109شرح حبرق ص  - 5
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  :قال ناظما

ـَاعلَ أَو فَعـل أَو كَأَرسلِ ] 5[   .)1(وقَد يكُونُ من مزِيد اَألولِ                 ف
  :وقال شارحا

  .)2("أفْعلَ: وأرسلَ بوزن ،و سبح ،جاهد: مزيد األول هو الثالثي، حنو"
حل الفعل الثالثي، أيتث الناظم هنا عن أبنية املزيد من األول، ويقصد باألوأبنية : د

، "سبح: "حنو" فَعلَ"، و"جاهد: "حنو" فَاعلَ: "الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وهي
ه وأما األفعال فللمزيد في: " وقد عرب األمشوين عن هذا األمر فقال" أرسلَ: "وأفْعلَ حنو
  .)3("ضارب: وفَاعلَ حنو...أكْرم، وفَعلَ حنو فَرق،: ، أفْعلَ حنو...من ثالثيها

  
  :قال ناظما

ـَاسي مزِ وصلٍ سبقَا] 6[   وافْعلَّ وافْتعلَ أو كَانطَلقَـا                  مخُ
  :وقال شارحا

  .)4("انفَعلَ :، واجتمع، وانطَلَق بوزناحمر": حنو

                                                
  ):ب(البيت يف  - 1

                      ي لِوقَدزِيد األوم نلي                كُونُ ملَ يلَ وفَعلَ فَاعأفْع 
 .1ص ) أ( - 2
 .277أبنية الصرف يف كتاب سيبويه ص و، 2/430الكافية الشافية  شرح ، يراجع4/342شرح األمشوين  - 3
 .1ص ) أ( - 4
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  .2/682قيم اجلوزية ، وشرح األلفية البن 66، يراجع الصاحيب يف فقه اللغة ص 287اللمع ص -1
 .16التكملة ص  - 2
 .13ص ) خمطوط(غاية التعريف  - 3
 .1ص ) أ( - 4

  
الفعل الثالثي املزيد حبرفني، واليت ال تكون : أورد املصنف هنا أوزان الفعل اخلماسي، أي

  .مبدوءة إال مزة الوصل
هي اليت تثبت يف االبتداء، وحتذف يف الوصل ألا جيء ا توصال على : "ومهزة الوصل

ـَّا مل يمكنِ االبتداء به، فإذا اتصلَ ما بعدها مبا قبلها، حذفت لالستغناء  النطق بالساكن مل
  . )1("عنها

: حنو"انفَعلَ"، و"اجتمع: "حنو" افْتعل"، و"احمر: "حنو" افْعلَّ:" وأوزان اخلماسي هي
"طَلَقنأما دخول هذه اهلمزة على ذوات الثالثة املزيد فيها ففي : "قال أبو علي الفارسي". ا

ثالثة أبنية على وزن واحد، وستة أبنية على وزن آخر، فالثالثة املتفقة من  :تسعة مواضع
  .)2("انفَعلَْت، وافْعلَلْت، وافْتعلْت: وزن

  :)3(وقد قال بعض العلماء ناظما 
  واملَاضي واملَصدر من خماسي        همزته وصلٌ ومن سداسي       

  
  :قال ناظما

]7 [وتـَالَـح   منه مبـدوٌء بِتاٍء فُتحـت             تزخرفَت تزينت تص
  :وقال شارحا

  .)4("، وتفَاعلَعلَتفَعلَلَ، وتفَ: وزنها"
  ذكر املصنف هنا بقية أوزان الفعل اخلماسي واملبدوءة بتاء الزيادة املفتوحة، وهي 
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 .46-45يراجع شذا العرف ص  - 1
 .268-3/263، ومهع اهلوامع 113-1/104،وشرح الشافية للرضي453-3/452يل جع شرح التسهاير- 2
 .ااستنجد) ب(يف  - 3
   .1 ص) أ( - 4

  
  .)1("تفَاعلَ"، و"لَتفَع"، و"تفَعلَلَ"
  ".تزيـنت: "وهو من الفعل الثالثي املزيد حبرفني حنو" تفَعلَ"
  ".تصالَحت: "وهو كذلك من الفعل الثالثي املزيد حبرفني حنو" تفَاعلَ"و

  . )2("تزخرفَت: "فهو من الفعل الرباعي املزيد حبرف حنو" تفَعلَلَ"أما 
زان واألمثلة املذكورة، نالحظ أن الناظم قد ذكر األمثلة يف البيت ومن خالل هذه األو

إنه ال يسري على طريقة واحدة ذكر يف األبنية واألمثلة، : أي. وأتى باألوزان يف الشرح
  .فأحيانا يأيت باألمثلة يف البيت واألبنية يف الشرح، وأحيانا أخرى يعكس هذا األمر

  
  :قال ناظما

]8 [دا السأَمـدلِ بصفَبِالْو يا ا         اسدشرتأَنَّ اسطْمثْلَ ام هيـعم3(ج( .  
  :وقال شارحا

  .)4("افْعلَلَّ، واستفْعلَ: بوزن"
حتدث املصنف هنا عن الفعل السداسي،وبين أنه اليكون مبدوءا إال مزة الوصل يف 

أما دخول هذه : "أيب علي الفارسي مجيع صيغه،وما جاء به من أوزان جنده يف قول
اهلمزة على ذوات الثالثة املزيد فيها ففي تسعة مواضع، ثالثة أبنية على وزن واحـد، 

  افْعلَلْت، واستفْعلْت، وافْعولْت، : ، والستة...وسـتة أبنية على وزن آخر
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تلَينوافْع ،لَلْتنوافْع ،لْتو1("وافْع(.  

، وهو من الفعل "اطْمأَنَّ: "حنو" افْعلَلَّ: "املصنف يف هذا املكان وزنني مها ولقد ذكر
وهو من الفعل الثالثي املزيد بثالث " استرشدا: "حنو" استفْعلَ"الرباعي املزيد حبرفني، و

  .)2(أحرف
، وذكر يف )اطْمأَنَّ، استرشدا(وقد ذكر املصنف يف البيت القاعدة مع ضرب األمثلة 

  ).افْعلَلَّ، استفْعلَ(الشرح أوزان هذه األمثلة 
  

  :قال ناظما
    واعشوشبت واحرنجمت وافْعالَّ               ذَا أَلف مـن بعد عينٍ حالَّ] 9[

  :وقال شارحا
  .)3(" افْعالَّ، وافْعوعلَ، وافْعنلَلَ: يعين" 

، وهو "اعشوشبت"حنو " افْعوعلَ: "هنا بقية أوزان الفعل السداسي وهي بين املصنف
  .من الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف

  .، وهو من الفعل الرباعي املزيد حبرفني"احرنجم: "حنو" افْعنلَلَ"و
بني العني والالم  ، تزاد له األلف ما"افْعلَّ"وهو مأخوذ من الفعل اخلماسي " افْعالَّ"و

: فيصبح سداسيا على وزن) ذَا أَلف من بعد عينٍ حالَّ: (وإليه أشار املصنف بقوله
  :، ومل يذكر املصنف  له مثاال، وقد تطرق األمشوين إىل هذه األوزان فقال)4("افْعالَّ

  

                                                
 .17-16التكملة ص  - 1
 .279ب سيبويه ص اوأبنية الصرف يف كت ،46يراجع شذا العرف ص  - 2
 .1ص ) أ( - 3
 .46، وشذا العرف ص 1/86يراجع ارتشاف الضرب  - 4
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: ، وافعنلَلَ حنو...الشعراغْدودنَ : اشهاب الفرس، وافْعوعلَ حنو: وافْعالَّ حنو"

طَمنر1("اح(.  
: وبقي وزن واحد من أوزان الفعل السداسي مل يذكره املصنف ومل يتطرق إليه هو

  .)2(اجلَود "، حنو "افْعولَّ"
  

  :قال ناظما
]10 [ـِي املُض   قْتضيتي فَِستا تي             أَمــا مع اآلوثَلَّثُوا عين الثُّالثي ف

  :وقال شارحا
  .)3("يفْعلُ، ولفَعلَ يفْعُِلُ بالتثليثلَ يفْعلُ، ولفَعلَ يفْعلُ وفَعلَ وفَعلَ، لفَعفَعلَ و: يعين"

  .)3("بالتثليث
أورد املصنف هنا أبنية الفعل الثالثي ارد يف املاضي واملضارع، وبين أن له ثالثة   

  ".فَعلَ"و" فَعلَ"، و"فَعلَ: "أبنية باعتبار ماضيه هي
، فله تسعة أبنية، متتنع )اآليت(أما باعتبار ماضيه مع املضارع والذي عبر عنه بلفظ 

كسر العني يف املاضي مع ضمها يف املضارع، وضم العني يف املاضي مع : ثالثة هي
  .كسرها أو فَتحها يف املضارع

  

                                                
 .345-4/344شرح األمشوين  - 1
 .46، وشذا العرف ص 113-1/112، شرح الشافية للرضي 86يراجع ارتشاف الضرب ص  - 2
 .1ص ) أ( - 3
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، وكسر )فَعلَ يفْعلُ(وضمها يف املضارع ضم العني يف املاضي : وجتوز الستة الباقية وهي

، وفتح العني يف املاضي )فَعلَ يفْعلُ ويفْعلُ(العني يف املاضي وفتحها وكسرها يف املضارع 
تأيت " فَعلَ"أن : أي: )1()فَعلَ، يفْعلُ ويفْعلُ ويفْعلُ(وكسرها وفتحها وضمها يف املضارع 

  .وهو ما عرب عنه املصنف بالتثليث يف املضارع باألوجه الثالثة
  

  :قال ناظما
]11[)2( ـهابوـَا أَب ـَا فَتـح ثُم طَرِب ـَا              ثَـالثُه   نصر ثُم ضرب
]12 [ـوحن لَ الالَّزِمفَعا وِسبيسٍ حقم را غَيهسـادـَا               س   قَرب

  :وقال شارحا
وال يكون فَعلَ يفْعلُ إال  ،يقْربرِب، ويطْرب، ويفْتح، ويحِسب، ويضو ينصر،: حنو"

  .)3("الزما
لقد أورد املصنف يف هذين البيتني أمثلة حول أبينة املاضي، مث علَّق على هذين البيتني جبملة 

  .يسرية، بين فيها أبنية املضارع من هذه األمثلة
  ".فَعلَ يفْعلُ"، من باب "نصر ينصر: "بنية هواملثال األول من هذه األ

  ".فَعلَ يفْعلُ"، من باب "ضرب يضرِب: "املثال الثاين هو
  ".فَعلَ يفْعلُ"، من باب "فَتح يفْتح: "املثال الثالث هو
  ".فَعلَ يفْعلُ"، من باب "طَرِب يطْرب: "املثال الرابع هو

  

                                                
، واألبنية 25ص  )خمطوط(ف ، واملقدمة يف التصري432، وشرح التصريف للثمانيين ص 222-2/219يراجع الكتاب  - 1

 .68الصرفية عند املكودي وابن مالك ص 
 ).ج(بداية الصفحة الثانية من املخطوط  - 2
 .1ص ) أ( - 3
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  ".فَعلَ يفْعلُ"من باب " قَرب يقْرب: "امس هواملثال اخل

  :وعن هذا قال عبد القاهر اجلرجاين. )1(وال يكون هذا األخري إال الزما
  . )2("فَعلَ ألفعال الطبائع وحنوها، كَحسن وقَبح وصغر، فمن ثَم كان الزما"

  .)3()يفْعلُفَعلَ (من باب " حِسب يحِسب: "املثال السادس هو
بالكسر " يحِسب"بالفتح على القياس و" حِسب يحسب: "له وجهان" حِسب"والفعل 

  ).غري مقيس(، وهو الذي عرب عنه املصنف بـ )4(على الشذوذ
، "وله"، "وغر"، "نعم"، "بئِس: "وهناك أفعال كثرية جاءت بكسر وفتح مضارعها منها

  .)5(األفعال وغريها من". وهلَ"
  

  :قال ناظما
]13 [منها الصحالَثَبِ يحث فعضم أَو وزمهأو م مالس                  فصيو.  

  :وقال شارحا
  .)6("مر: ، وقَرأَ، واملضاعف حنوأكَلَ، و سأَلَ: املهموز مثل"

  :لقد تكلم الناظم هنا عن الفعل الصحيح وأنواعه، والفعل الصحيح
  .)7("هو الذي ليس يف مقابلة الفاء والعني والالم حرف علة"

                                                
  .1/74شرح الشافية للرضي  يراجع  - 1
 .48املفتاح يف الصرف ص  - 2
  .6/22، ومهع اهلوامع 3/435يراجع شرح التسهيل  - 3

  .38يراجع شرح حبرق ص  -4
، 154، واملغين يف تصريف األفعال ص 103، ونزهة الطرف ص 37، واملفتاح يف الصرف ص 4/54يراجع الكتاب  - 5

 .1/223واخلصائص 
 .1ص ) أ( - 6
 .19مراح األرواح ص  - 7
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  :وينقسم إىل ثالثة أنواع

وهو مامل يكن أحد حروفه األصلية حرف علة، وال مهزاً، وال : "الفعل السامل -1
 ".علم: "حنو )1("مضاعفًا

، "أَكَلَ: "حنو )2("وهو ما كان أحد حروفه األصلية مهزة: "الفعل املهموز -2
  ".قَرأَ"، و"لَسأَ"و

ويقال له األصم لشدته، وهو ما كان أحد : " الفعل املضاعف أو املضعف -3
 ".مر: "حنو )3("حروفه األصلية مكررا لغري زيادة

  
  :قال ناظما

  كَوعد                  وأَجوف معتلُّ عينٍ انفَرد )4(معتلُّ فَاٍء قُلْ مثَالٌ] 14[
  ومع غَيرِها لَفيف كَوهى        ـا            قص معتلُ الَمٍ وحدهونا] 15[

  :وقال شارحاً
قَالَ، و باع، و خاف، وطَالَ، واللفيف معتل العني والالم كطَوى، أو : األجوف حنو"

  )5("معتل الفاء والالم كَوهى، ووقَى، وهذا مفروق واألول مقرون

  هو الذي أحد " نا إىل احلديث عن الفعل املعتل وأنواعه، والفعل املعتلانتقل الناظم ه
  :وينقسم إىل أربعة أقسام )6("رمى"، و"قَالَ"، و"وعد: "، حنو"حروفه األصلية حرف علة

  :أقسام
                                                

 .106رف ص، وأساسيات الص19، يراجع جة الطرف ص 118التعريفات ص  - 1
 .230التعريفات ص  - 2
 .28، ومراح األرواح ص 40، يراجع التصريف العزي ص 212التعريفات ص  - 3
 .مبثال) ب(يف  - 4
 1ص ) أ( - 5
 .38، يراجع التصريف العزي ص 190التعريفات ص  - 6
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 .190التعريفات ص  - 1
 .17ص .ن.م - 2
 .231ص .ن.م - 3
 .157فية ص معجم املصطلحات النحوية والصر - 4
 .197التعريفات ص  - 5
 .197ص .ن.م - 6
 .16ص ) خمطوط(تسيري التعريف يف علم التصريف  - 7

  
  

 ".وعد: "حنو )1("وهو ما كانت فاؤه حرف علة: "الفعل املثال   - 1    
" خاف"، "قَالَ: "حنو )2("ف علةوهو ما كانت عينه حر:" الفعل األجوف -2

  ".طَالَ"، و"باع"و
 ".رمى: "حنو )3("وهو ما كانت المه حرف علة: " الفعل الناقص -3
  :، وهو قسمان)4("وهو ما كان فيه حرفان من حروف العلة: "الفعل اللفيف   - 4    

  ".طَوى: "حنو )5("وهو ما كانت عينه والمه حرف علة: اللفيف املقرون -
  ".  وقَى"، و"وهى"حنو  )6("وهو ما كانت فاؤه والمه حرف علة: "اللفيف املفروق  -    
  ".  وقَى"و

  :)7(وما جاء به أبو بكر بن العريب جنده عند شعبان اآلثاري إذ يقول
فاملُطَـر ـى لَهأَت ـصاقنو                  فـوقَالَ اَألج دعا وثَالُهم  

 وقا املَفْريفُهقَى             لَفوِ وحي نى     فووِ رحي نونُ فا املَقْريفُهلَف  
وجند أن املصنف يف هذين البيتني األخريين ويف شرحهما، قد ضرب أمثلة لكل أنواع 

  .الفعل املعتل، إال الفعل الناقص فلم يضرب له مثاال واكتفى بتعريفه فقط
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 .2ص ) أ( - 1
 528، واملمتع ص 33، وقطر الندى ص 62، يراجع كتاب يف التصريف ص 2/285جامع الدروس العربية  - 2
 .10ص) خمطوط(تيسري التعريف  - 3
 .2ص ) أ(- 4

  
  :قال ناظما

  نا جعلْ         إِذَا بِـه ضمري رفْعٍ يتصلْضي مسكَّوآخر املاَ] أ/2[-]16[
  :وقال شارحا

  )1(" بتُِ، و ضربن، وضربناضر: "حنو" 
، وبين أنه يبىن على به حتدث املصنف هنا عن الفعل املاضي واتصال ضمري الرفع املتحرك

على السكون إن اتصل به ) لفعل املاضيا(ويبنى : "السكون، ويف هذا يقول الغالييين
 ضمري رفع متحرك، كَراَهيةَ اجتماع أربع حركات متواليات فيما هو الكلمة الواحدة،

  : )3(قال شعبان اآلثاري.)2("كَتبت، و كَتبن، وكَتبنا: حنو
  قعوحنو قاموا ضم والتسكني مع                  تاٍء ونون حيثما املاضي و   
  

  :قال ناظما
ـَا             وضم إِنْ بِواوِ جمعٍ قُـرِنـا] 17[   محرك كَالتاِء والنون ون

  :قال شارحا
  .)4("أَحسنوا"و " ضربوا: حنو"

لقد ذكر املصنف يف الشطر األول من هذا البيت، ضمائر الرفع املتحركة اليت تتصل 
  .والنون ونا التاء: بالفعل املاضي، وهي

  ". ضربت: "تكون مبنية على الضم للداللة على املتكلم حنو" التاء"و
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  ".ضربت: "وتكون مبنية على الفتح للداللة على املخاطب حنو
  .)1("ضربت: "وتكون مبنية على الكسر للداللة على املخاطبة حنو

  ".ضربن: "حنو )2(تحأما النون فهي نون النسوة، وتكون دائما مبنية على الف
  ".ضربنا:"حنو.)3(فهي مبنية دائما على السكون، وتدل على مجاعة املتكلمني" نا"وأما 

وحتدث املصنف يف الشطر الثاين من هذا البيت عن بناء الفعل املاضي على الضم، وهذا 
ويبنى على : "ين، قال الغاليي"أَحسنوا"، و"ضربوا: "إذا اتصلت به واوا اجلماعة يف حنو

الضم إن اتصلت به واوا اجلماعة، ألا حرف مد وهو يقتضي أن يكون قَبلَه حركة 
  .)4("كَتبوا: جتانسه، فَيبنى على الضم ملناسبة الواو حنو

  :)5(وقد ذكر هذا األمر حيي العمريطي يف نظمه لألجرومية فقال
ريِ إِنْ قُطاألخ وحفْتي مفاملَاض                 ع  حرٍ ممضم نععفر بِه كر  

ـَا                   وضمه مع واوِ جمعِ عينا   فَإِنْ أَتى مع ذَا الضمريِ سكِّن
  

  :قال ناظما
]18 [رعشقَى مبي حفَالفَت              فلِ أَلعرِ الفي آخف كُنا ملَْ يم فذا حَا مب  

  :قال شارحا
  .)6("دعوا، ورموا، واشتروا، وأَعطَوا، وسعوا: حنو"

                                                
 .122الوايف ص  يراجع  املعجم- 1
 .332ص .ن.م - 2
 . 332ص .ن.م- 3
 .315، واملفصل ص 34، يراجع الفضة املضية ص 2/285جامع الدروس العربية  - 4
 .23نظم األجرومية ص  - 5
 .2ص ) أ( - 6
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 .91، والكايف يف التصريف ص 77، يراجع األفعال الواردة بالواو والياء ص 2/285جامع الدروس العربية - 1
 .2ص ) أ( - 2
  .78، واألفعال الواردة بالواو والياء ص 39، يراجع التصريف العزي ص 61كتاب يف التصريف ص  - 3

  
: ذكر املصنف هنا أن الفعل املاضي املعتل اآلخر باأللف، تحذَف ألفه إذا اتصل بالواو أي

، أصلها "عواد"واوا اجلماعة، ويبقى ما قبل الواو مفتوحا للداللة على األلف احملذوفة حنو 
، مث حذفت األلف اللتقاء الساكنني فأصبحت "دعاوا"قلبت الواو ألفا فصارت " دعووا"
قال ). رموا، اشتروا، أَعطَوا، سعوا(وكذلك يكون القياس على باقي األمثلة ) دعوا(

وبقي ما قبل الواو  فإن كان معتل اآلخر باأللف حذفت اللتقاء الساكنينِ،: "الغالييين
مفتوحا، كَرموا، ودعوا، واألصل رماوا ودعاوا، ويكون حينئذ مبنِيا على ضمٍ مقدرٍ على 

  .)1("األلف احملذوفة
  :قال ناظما

  كَذَاك كُلُّ واوِ جمعٍ وليـا                 فَتحـا فَذَا َأللف قَد نفيـا] 19[
  :قال شارحا

  .)2(" اسعوا، ويسعونَ، ويرضونَ، ﴿ وأَنتم اَألعلَونَ﴾: حنو"
بني املصنف هنا أن واو اجلمع إذا جاء قبلها فتح، فألفه حمذوفة يف األفعال الناقصة يف 

يوا اسع: فإن أصلها) من باب فَعلَ يفْعلُ وفَعلَ يفْعلُ"(اسعوا ويسعونَ ويرضونَ:"حنو
اسعاوا ويسعاونَ يرضاونَ مث حذفت : ويسعيونَ ويرضيونَ قلبت الياء ألفًا للثقل فصارت
وتسقط الالم أيضا :" قال اجلرجاين. األلف اللتقاء الساكنني وبقي ما قبلها مفتوحا

إن كانت الالم قد بِدخولِ واوِ الضمري على الفعل سواًء يف املاضي واملضارع، فَننظُر ف
غَزا، ورمى، ويخشى، ويرضى، سقطت األلف وبقي ما قبل الواو : انقلبت ألفًا كـ

  .)3("غَزوا، ورموا، ويخشونَ، يرضونَ: "مفتوحا وذلك كقولك
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﴾، لَونَوأَنتم اَألع﴿ : أما يف األمساء فال تكون إالّ يف املقصورة منها، يف حنو قوله تعاىل

  :وهذا الشاهد جاء يف آيتني متفرقتني مها
  .)1(﴾علَونَ إِنْ كُنتم مؤمنِنيوالَ تهِنوا والَ تحزنوا وأنتم اَأل﴿ : األوىل
 فَالَ تهِنوا وتدعوا إِلَى السلْمِ وأنتم األعلَونَ واُهللا معكُم ولَن يتركُم﴿ : الثانية
م2(﴾الَكُمأَع(.  

قلبت الياء ألفا فصارت " األعلَيون: "، أصلُها"اَألعلَونَ: "الشاهد يف هذه اآلية هو
مث حذفت األلف اللتقاء الساكنني أي األلف املنقلبة عن الياء مع واو اجلماعة، " األعالَونَ"

  .)3(وبقي ما قبل الواو مفتوحا
  

  :قال ناظما
]20 [لَه ذَفحت كَذَاك ملْزيـا                  ويو او4(و( مل مـاالضيلا قد و  

  :قال شارحا
  .)5(" واُعلُوا، وامشوا، ولَقُوا يعلُونَ، ويرمون، وقُوا،: حنو" 

ذكر املصنف هنا أن الم الفعل إذا كانت ياًءا أو واوا فإا حتذف إذا اتصلت ا واو اجلمع، 
، أم يف )من باب فَعلَ يفْعلُ ويفْعلُ" (يعلُونَ"، و"يرمونَ: "ذلك يف املضارع، حنوسواء أكان 

لَقُوا : "، أم يف املاضي حنو)من باب فَعلَ يفْعلُ ويفْعلُ( "امشوا"، و"واُعلُوا"، "قُوا: "األمر حنو
  ).فَعلَ يفْعلُ(من باب 

                                                
 .139: آل عمران - 1
 .36: حممد - 2
،واملساعد على تسهيل 91، والكايف يف التصريف ص 167، وإجياز التعريف ص 2/108يراجع الكتاب  - 3

 .50،والفضة املضية ص 4/162الفوائد
 .وينقَلُ) ب(يف  - 4
 .2ص ) أ( - 5
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، ونزهة 62، وكتاب يف التصريف ص  39والتصريف العزي ص  529، يراجع املمتع ص 46املقصود يف الصرف ص  -1

 .207الطرف ص 
 )ج(بداية الصفحة الثالثة من املخطوط  - 2

  .2ص ) أ( -3

  
، أُُسكنت الواو للثقل "اعلُووا"و" يعلُوونَ: "هو" لُواواع" "يعلُونَ: "واألصل يف حنو

  .مث حذفت الواو اللتقاء الساكنني" اُعلُووا"و " يعلُوونَ: "فصارت
، أسكنت "امشيوا"و" قيوا"و" يرميونَ: "، فاألصل فيها"امشوا"و" قُوا"و" يرمونَ"وأما 

، مث حذفت الياء اللتقاء الساكنني "امشيوا"و" قيوا" و"يرميونَ: "الواو للثقل فصارت
  .  وضمت عني الفعل يف األفعال ملناسبة واو اجلماعة

وتقول يف اجلمع املذكر يغزونَ، ويرمونَ، و يخشونَ : " جاء يف املقصود يف الصرف
ياء لوقوعهما يف الم الفعل، واألصل يغزوونَ، ويرميونَ، ويخشيونَ، فأسكنت الواو وال

واستثقال الضمة عليهما، فاجتمع ساكنان الواو والياء وبعدمها واو اجلمع فحذف ما 
كان قبل واو اجلمع، وقلبت ياء يخشونَ ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وضمت امليم 

  .)1(" من يرمونَ لتصح واو اجلمع
  

  :قال ناظما
ـُمخاطَبه      عن فَتحة أاحلَذْف يومثْلُه في  )2(]21[   و كَسرة الـمناسبهـا ال

  :وقال شارحا
  .)3("، وترضين، وتمشني، وتعلنيياسع: حنو"

وبين أن الم الفعل  ،حتدث املصنف هنا عن اتصال الفعل املعتل اآلخر بياء املؤنثة املخاطبة
  ها ذه الياء، ويبقى ما قبلها ـها تحذف عند اتصالـفإنإذا كانت منقلبة ألفًا، 
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من باب " (ترضين"، و"اسعي: "حنو ذلك يف املضارع أو يف األمر،مفتوحا، سواء أكان 

لُفَعفْعلَ يفَعلُ، وفْعواألصل فيهما)لَ ي ،" :ايعسو " ا"نايضرحذفت األلف اللتقاء "ت،
  ).اسعي و ترضين(ي ما قبلها مفتوحا فصارت الساكنني وبق

، "تمشني: "أما إذا كانت الالم واوا أو ياًءا فإا حتذف ويبقى ما قبلها مكسورا حنو
حذفت  "تعلُوين"و" تمشيين"واألصل فيهما  ،)يفْعلُمن باب فَعلَ يفْعلُ و" (نيتعل"و

  ).تمشني وتعلني(وبقي ما قبلها مكسورا فصارت األلف اللتقاء الساكنني 
ومما تحذف له الالم يف الفعل ياء الضمري يف ": وقد تطرق اجلرجاين إىل هذا األمر فقال 

يخشى : كانت الالم قد انقلبت ألفًا حنو تفْعلني، وال تدخل إال على املضارع فإن: قولك
أنت تخشين، وترضين، وإن : فتوحا وذلك قولكسقطت األلف وبقي ما قبل الياء م

يغزو سقطت : فإن كانت الالم واوا مثل رمنيتَأنت : كانت ياًء سقطت الياء كقولك
، وقس مثال األمر ...وذلك قولك، أنت تغزِين مكسورا أيضا، وكان ما قبل ياء الضمري

ويكون ما ارمي، فتسقط الم الفعل : ، تقولكله على املضارع، وكذلك يف رمى يف ذلك
 .)1("قبل ياء الضمري مكسوراً كسرة خالصة

  
  :قال ناظما

]22 [لَّةالع فرحا لمهعم ذْفال ح                    ةوونُ النِسننِ ويثْنا فأَلو  
  :وقال شارحا

  )2("عونَ، ورمين، ويرمنيدعوا، ورميا، وهن دعونَ، ويد: حنو"
  

                                                
  ، واملعجم املفصل يف علم الصرف79 ، يراجع األفعال الواردة بالواو والياء ص63كتاب يف التصريف ص  - 1
 . 176ص  
 .2ص ) أ( - 2
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تطرق املصنف يف هذا البيت إىل اتصال الفعل املعتل الالم بألف االثنني ونون النسوة، 

، "فَعلْن"على وزن " دعونَ: "وبين أن الالم املعتلة ال تحذَف معهما يف هذه احلالة، حنو
، "فَعلْن"على وزن " رمين"، و"فَعالَ"على وزن  "دعوا"و ،"يفْعلْن"على وزن " يدعونَ"و
، )من باب فَعلَ يفْعلُ ويفْعلُ" (يفْعلْن"على وزن " يرمون"، و"فَعالَ"على وزن " رميا"و

وتثْبت الَم الفعل يف فعلِ االثنني وجماعة : "وهذا ما جنده عند الزجناين إذ يقول
  .)1("اإلناث

  
  :ناظماقال 

]23 [فلُ اَأللنٍ قَباكاٍء سلِ تَألج           فذا حما مقَتلْتوِ احإِالَ بِن  
  :قال شارحا

 .)2("دعت، ورمت: امهلُصدعتا ورمتا، أَ: حنو"
مه بين املصنف هنا أن الفعل املعتل الالم املتصل بألف االثنني أو نون النسوة ال حتذف ال

، "دعتا: "إال يف حالة واحدة، وهي اتصاله بتاء التأنيث،  فإن الالم هنا تسقط يف حنو
والم الفعل هنا حمذوفة " رمت"، و"دعت: "أصلها) من باب فَعلَ يفْعلُ ويفْعلُ" (رمتا"و

: اجلرجاين، قال "دعات ورمات"اللتقائها ساكنة مع تاء التأنيث ألن األصل فيهما 
: وتسقُط الالم يف املاضي، خاصةً إذا كانت قد انقَلَبت ألفًا بدخول تاء التأنيث كقولك"

تمرو ،ت3("غَز(.  
  
 

  
                                                

 .176، واملعجم املفصل يف علم الصرف ص 61التصريف العزي، يراجع كتاب يف التصريف ص  - 1
 .2ص ) أ( - 2
 .525، واملمتع ص 77، يراجع األفعال الواردة بالواو والياء ص 61كتاب يف التصريف ص  - 3



 

 67

 
 
 
 

  :الفصل الثاين  
دراسة حتليلية يف 

تصريف الفعل املعتل 
  والصحيح
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األفعال  جند املصنف يف هذا اجلزء من املنظومة ينتقل إىل موضوع آخر، وهو تصريف

  .املعتلة و الصحيحة،و بعض املسائل املتعلقة ا
  

  :قال ناظما
ـَريوسـو في اخلطَاب فعلَ ] 24[ ـَينِ )1(نِاثْنيـنِ        مذَكَّ   ومؤنث

  :وقال شارحا
  .)2("يا رجالَن قُوما، ويا هندان قُوما، وأنتما تقُومان: حنو"

يستوي فيه اللفظ  ،"أنتما"تصريف الفعل مع ضمري املخاطب املثىن بين املصنف هنا أن 
أنتما : سواء أكان مع املاضي حنواملذكر واملؤنث، وال جند فرقا ظاهرا بينهما،  مع
، ويا هندان "قوما"يا رجالن : للمؤنث، أو األمر حنو" قُمتما"للمذكر و أنتما " قُمتما"
  .)3(للمؤنث"  تقُومان"كذلك للمذكر وأنتما " تقُومان"ا أنتم: ، أو املضارع حنو"قُوما"
 

  :قال ناظما
]25 [لُ التعفَف ةبغَي الَفثْخ              هـنِي   هوِيسونَ تد داملُفْر هلكأَص  

  :وقال شارحا
  )4("قَاما، ويقُومان، وقَامتا، وتقُومان: حنو"
  
  

                                                
 .أو مؤنثني ) ب(يف  - 1
 .2ص ) أ( - 2
 .19، ومرجع الطالب ص 436، واملعجم املفصل يف علم الصرف ص 80يراجع األفعال الواردة بالواو والياء ص  -3
 .2ص ) أ( - 4
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، وذكر أنه "مها" هذا البيت عن تصريف الفعل مع ضمري املثىن الغائب املصنف يف حتدث

أن : أي. خيتلف لفظ الفعل املذكر مع لفظ الفعل املؤنث يف تصريفهما مع هذا الضمري
االختالف يكون ظاهرا بينهما كظهوره يف املفرد، ففي املؤنث تظهر عالمة التأنيث يف 

، ويف املاضي مع تاء التأنيث، "تقُومان: "رعة، حنوتصريف الفعل يف املضارع مع تاء املضا
  .)1(، أما يف املذكر فال وجود هلذين العالمتني"قَامتا: "حنو
  

  :قال ناظما
  في نحوِ يرجونَ بِتاٍء أو بِيـا         جمع الذُّكُورِ واِإلناث استويا )2(]26[

  :وقال شارحا
  .)3("يرجونَنَ، وهن وهم يرج: حنو"

ذكر املصنف هنا أن الفعل املعتل الالم بالواو، يستوي فيه لفظ مجاعة الذكور مع لفظ 
  ".يرجونَ"، وهن "يرجونَ"هم : يف الغائب حنوذلك مجاعة اإلناث سواء أكان 

  : قال حممد األمري". ترجونَ"، وأننت "ترجونَ"أنتم :  أم يف املخاطب حنو
أنتم يا زيدون تغزون معرب من األفعال اخلمسة، ووزنه تفْعونَ، فهذه : ىلاملسألة األو"

 الواو ضمري الفاعلني والم الكلمة أخرى حمذوفة للساكنني بعد حذف حركتها للثقل،
تفْعلْن، : أننت يا هندات تغزون مبين إلسناده لنون النسوة  ووزنه: وأصله تغزوونَ، الثانية

  .)4("مةفالواو الم الكل
  

                                                
 .360املعجم املفصل يف علم الصرف  ص  يراجع -1
 ).ب(بداية الصفحة الثانية من املخطوط  - 2
 .2ص ) أ( - 3
 . 33، ويراجع مراح األرواح ص 5ص ) خمطوط(يس فيما سئل به ابن مخرفع التلبيس  - 4
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مث بعد هذا يوضح املصنف الفرق بني لفظ مجاعة الذكور ولفظ مجاعة اإلناث وهذا يف 

  .البيت اآليت
  

  :قال ناظما
  وزنٌ منتصف )1(فيه مختلف            يفْعلْن لِإلناث تقْديرفي اللَفْظ وال] 27[

  :وقال شارحا
والواو يف مجع الذكور ضمري الرفع، وحذفَت قبلها  فمع نون اإلناث الواو أصلية،"

  .)2("الم الكَلمة، والنون للرفع
أورد املصنف هنا ووضح االختالف احلاصل يف وزن اللفظ الذي استوى فيه مجاعة 

هي " يرجونَ"الذكور مع مجاعة اإلناث يف املخاطب والغائب، وبين أن الواو مع هن 
  ". يَفْعلْن: "نون بعده فاعل ألا نون النسوة، ووزنهالم الكلمة، وال

الواو هنا فاعل، والنون عالمة الرفع،وأصله " يفْعونَ: "فوزنه" يرجونَ"أما مع هم 
مث حذفت الالم اللتقاء " ترجوونَ"حذفت حركة الالم للثقل فصارت " ترجوون"

لف التقدير، فوزن مجع املذكر يفْعونَ ويخت: "ويف هذا يقول الزجناين. الساكنني
لْنفْعوت لْنفْعونَ، ووزن مجع املؤنث يفْع3("وت(.  

  
 :قال ناظما

]28 [وورِكُي الذُف وزنه فْيعواَأل    ـا              ونقَ لُصذْاحلَ لَبف فْيلُعاـون  
  

                                                
 .يف اإلناث) ب(يف  - 1
 .2ص ) أ( - 2
 .97، واألفعال الواردة بالواو والياء ص 41، يراجع قطر الندى ص 39التصريف العزي ص  - 3
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  :قال شارحا

"فأصل هم يرونَجي ،رج1("مث حذفت الواو األصلية، ونَو(.  
من ( "يفْعلُونَ: "على وزن" يرجوونَ: "، وأصلها"يفْعونَ: "، وزنه"يرجونَ"أنَّ هم : أي

مث حذفت الالم اللتقائها " يرجوونَ"حذفت حركة الالم للثقل فصارت ) باب فَعلَ يفْعلُ
ظ مجاعة اإلناث، ولفظ مجاعة ساكنة مع الواو، قال ابن هشام موضحا الفرق بني لف

قولك  الرجال يعفُونَ ألن تلك الواو ضمري جلماعة املذكرين كالواو يف: قولك: "الذكور
  .)2("يفْعونَ: يقُومون، وواو الفعل حذفت، والنون عالمة الرفع ووزنه

  
  :قال ناظما

  ظ مفْرد وجمع ثَبتـاومثْلُه تمشني ترضين بِتا            في اللَفْ] 29[
  :وقال شارحا

  .)3("تمشني ضمري أنت فالياء يف أننت تمشني أصلية، ويف"
بين املصنف هنا أن الفعل إذا كان معتل الالم باأللف املنقلبة عن ياء فإن تصريفه مع 

، "ينترض"، و"تمشني"أنت : يستوي فيه اللفظ، حنو" أننت"و" أنت"الضمري 
يكون " تمشين"، ولكنه من جهة الوزن خيتلف، فمع أننت )4("وترضين"، "تمشني"وأننت

  .الياء فيها هي الم الفعل" تفْعلْن: "يكون وزا
  فاليـاء فـيها هي ضمري املؤنـثة املـخاطبة، " تفْعني: "فوزا" تمشني"وأما أنت 

  

                                                
 .2ص ) أ( - 1
  . 207، ونزهة الطرف ص 62، كتاب يف التصريف ص 529، يراجع املمتع ص 41قطر الندى ص  -2
  .2ص ) أ( - 3

 .164-161يراجع معجم تصريف األفعال العربية ص  - 4
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 .100واألفعال املعتلة ص . 204ص ) خمطوط(، يراجع التوابع يف الصرف 39التصريف العزي ص   -1
 .2ص ) أ( - 2

 .521يراجع املعجم املفصل يف علم الصرف ص  - 3

  
  "تمشيين"حذفت حركة الالم للثقل فصارت " تفْعليِن" على وزن" تمشيِني:"وأصلها

كان الفعل معتل الالم باأللف املنقلبة عن ياء  مث حذفت الالم اللتقاء الساكنني، وهذا إذا
  ).من باب فَعلَ يفْعلُ، أو فَعلَ يفْعلُ(

يف  احدة املؤنثةولفظ الو: " وما أتى به أبو بكر بن العريب، جنده عند الزجناين إذ يقول
اخلطاب كلفظ اجلمع املؤنث يف باب يرمي ويرضى والتقدير خمتلف، فوزن الواحدة 

لْنفْعوت لْنفْعووزن اجلمع ت ،نيفْعوت نيفْع1("ت(.  
  

  :قال ناظما
  استواِء ونحو قُـلْن بِعـن للْنساِء                  في اَألمرِ واملُضي ذُو] 30[

  :وقال شارحا
  .)2("خِفْـن: يا هندات قُلْن، والهندات قد قُلْن بِخالَف حنو: حنو"

قَالَ : "حنو) فَعلَ يفْعلُ(ذكر املصنف هنا أن الفعل الثالثي إذا كان أجوفًا واويا من باب 
" هن"، فإن تصريفه مع "اع يبيِعب: "حنو) فَعلَ يفْعلُ( ، أو أجوفًا يائيا من باب "يقُولُ

" بِعن"، وهن "قُلْن"، وأننت "قُلْن"هن : يستوي فيه اللفظ يف املاضي واألمر حنو" أننت"و
  " .بِعن"وأننت 

" هن"فإن تصريفه مع ) فَعلَ يفْعلُ(وأما إذا كان الفعل الثالثي أجوفًا واويا من باب 
بفتح فاء الفعل، وهن " خفْن"أننت : فاء الفعل، حنو يف املاضي واألمر خيتلف يف" أننت"و
"فْن3(بكسرها" خ(.  
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  : قال ناظما

]31 [ـدوجا يلَّـووـا بِكَتمهعم                      ـدحتي رعـاضا ممبرو  
  :وقال شارحا

  .)2("نواإذا جزِم املضارع وحذف منه إحدى التاءين، كَتعاو: )1(أي"
، فإن تصريفه مع "تعاونَ: "أورد املصنف هنا أن الفعل إذا كان مبدوًءا بتاء الزيادة حنو

يف األمر، ضف إليهما " أنتم"يف املاضي يستوي فيه اللفظ مع الضمري " هم"الضمري 
إحدى : جيوز حذف إحدامها، أي: " املضارع ازوم الذي حذفَت إحدى تاءيه، ألنه

هم : حنو  )3("ألجل التخفيف المتناع اإلدغام واإلبدال فلم يبقى إال احلذف التاءين
" تتعاونوا"، واملضارع ازوم مل )يف األمر" (تعاَونوا"، وأنتم )يف املاضي" (تعاونوا"

  .)4(، وبذلك يشترك معهما يف اللفظ "تعاونوا"تحذَف إحدى تاءيه فيصبح 
  

  .)5(باحلذف فصل يف اإلعالل
  .)6(القطع : الفصل لغة هو
  .)7(فقطع حبث سابق عن حبث الحق: وأما اصطالحاً

  
  

                                                
  ).ج(ن مساقطة ) أي( -  1
 .2ص ) أ( - 2
 .102ص ) خمطوط(للكلكوري  شرح الشافية - 3
 .203ص ) خمطوط(يراجع التوابع يف الصرف   -4
 ).ب(زيادة من) فصل يف اإلعالل باحلذف( - 5
 .11/521) فصل(اللسان  - 6
 .143فتح اللطيف للفكون ص  - 7



 

 74

  
  .هو حذف حرف العلة أو قلبه أو تسكينه: واإلعالل
  .، وهو الذي أراده املصنف هنا"يوعد"واألصل " يعد"كـ : فاحلذف
  ".قَولَ"واألصل " قال"كـ :والقلب

  .)1("يمشي"  واألصل" يمشي"كـ: واإلسكان
  .وذكر املصنف يف هذا الفصل ماله صلة باإلعالل باحلذف

  :قال ناظما
]32[)2( هنيع فواَألج نم فذاحذَى  إِذَا              وتحرٍ يَألم ـهالَم كَنس  

  :وقال شارحا
  .)3("ال تخفو ،ونم ،وبِع ،تقُلْ،وقُلْت، ويقُلْن، وبِع: حنو"

حتدث املصنف يف هذا البيت عن إعالل عني الفعل األجوف، وبني أا تحذَف وتسكن 
  :المه يف ثالثة مواضع هي

نقلت الضمة من الواو إىل القاف فسقطت " اُقْولْ: "وأصلها " قُلْ: "حنو: األمر -1
  ".قُلْ" مهزة الوصل، مث سقطت الواو اللتقاء الساكنني فبقي 

" ال تخاف: "أصلها" ال تخف: "الفعل املضارع حنودخول حرف اجلزم على  -2
  .فسكنت الالم للجزم فالتقى ساكنان فسقطت العني

وذلك أنّ الفعل يسكَن " يقُلْن"و" قُلْت: "اتصال الفعل بتاء الضمري أو نونه حنو  -3   
  .)4(المه هلذه الضمائر، فإذا أُسكنت الالم حذفت العني املعتلة

                                                
وجة الطرف ص  ،303-302، وفتح اللطيف للزموري ص 160، وشذا العرف ص 37يراجع التعريفات ص  - 1

 .16ويف الصرف وتطبيقاته ص ، 128
  ).ج(بداية الصفحة الرابعة من املخطوط  -2
 .2ص ) أ( - 3
-2/244، وجامع الدروس العربية 204، ونزهة الطرف ص 449، واملمتع ص 55يراجع التصريف امللوكي ص  - 4

245. 
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 .108يراجع شرح المية األفعال لبحرق ص  - 1
 .2ص ) أ( - 2

 .47، واملقصود يف الصرف ص1/184نصف ، وامل3/276، يراجع األصول يف النحو 2/244جامع الدروس العربية  - 3

 .23ص ) خمطوط(غاية التعريف  - 4

  
قلبت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما " قَولْن"و" قَولْت: "، هو"قُلْن"و " قُلْت"صل يف واأل

" قَلْن"و" قَلْت"، مث حذفت األلف اللتقاء الساكنني فبقي "قَالْن"و" قَالْت"قبلها، فصارت 
  .)1(مث قلبت فتحة القاف إىل ضمة لتجانس الواو احملذوفة

   
  : قال ناظما

]33 [فوعو نـرٍ مأَمارِعٍ وضي موِهحنو                  ـد دطَّراوٍ اقُوطُ وس  
  :وقال شارحا

  .)2("يلد وعد ويقِي ويثق: حنو" 
األمر  املصنف هنا عن حذف حرف العلة يف الفعل املثال، وبين أن فاءه تحذَف يف حتدث

واألصل " يثق"، و"يقي"، و"وعد"، "يلد: "حنو) يفْعلُ فَعلَ(واملضارع إذا جاء من باب 
حذفت الفاء للثقل، وهذا ما جنده عند الغالييين " يوثق"و" يوقي"و" اوعد"و " يولد: "فيها

يكون الفعل معلوما مثاال واويا على وزن يفْعلُ املكسور العني يف املضارع، : "إذْ يقول
  .)3("ه من املضارع واألمرفتحذف فاؤ

والقاعدة اليت ذكرها أبو بكر بن العريب يف البيت، جند بعض العلماء قد تطرق إليها فقال 
  :)4(ناظما

  والـواو فَا مـاضٍ ثُالَثي لَـدا                      مضارِعٍ وأَمره احذف أَبدا
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  :قال ناظما

]34 [عف نذَفُوا محأَور زمالِ                        هقْبتسلِ االتسا ةكَثْرِالِى لمع  
  :وقال شارحا

  )1("يرى، وره، وترونَ، وروا، وري، وريا: حنو"
، ولكن حذفَت "يرأَى"، القياس يف مضارعه أن يكون "رأَى"ذكر املصنف هنا أن الفعل 

، "ريا"، و"ري"، و"روا"، و"ره"، و"ترونَ"، و"يرى:" ستعمال حنومهزته وذلك لكثرة اال
رأَى يرى رأْيا ورؤيةً، وقد حذفت اهلمزة يف مستقبله : " جاء يف التوابع يف الصرف

  .)2("ره، ريا، روا، ري، رين: ، ويلزمه اهلاء عند الوقف فتقول...لكثرة استعماله
  

اقال ناظم:  
  كَذَاك في                 فعلِ أَريت وأُري احلَذْف يفي لِ فَتحهمن بعد نقْ] 35[

  :وقال شارحا
  .)3("حتذف همزته يف املاضي وغَريه ،أرى هذا رباعي أصلُه أَرأَى"

يف املاضي  ، حتذف مهزته"أَرأَى: "هو رباعي أصله" أرى"بين املصنف هنا أن الفعل 
  ".أُرِي"و" أرى"واملضارع وتنقل فتحته إىل احلرف الذي قبله فيصبح 

  وكذلك أرى، وهو فعل : "وعن هذه القاعدة قال الفكون يف شرحه ألرجوزة املكودي
  
  

                                                
 .2ص ) أ( - 1
، وفتح اللطيف 29- 28، ومراح األرواح ص 395، يراجع املمتع ص 187-186ص ) خمطوط(التوابع يف الصرف  -2

  .394للفكون ص 
 .2ص ) أ( -3
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يعطي، : أعطَى، وأصل يرِي مضارعه يرإِي كـ: ماض من األراءة، وأصله أرأَى كـ

  .)1("وحذفتنقلت حركة اهلمزة فيهما 
  

  :قال ناظما
  كَاملَاضي مفْتوحا بِقَطْعِ يجري يف األمرِ      )2(وهمز أَفْعلَ يرى] أ/3[ -]36[

  :وقال شارحا
  . )3("أَسلم، وأَسلَمت، وآمن، وآمن، وآت، وآتى: حنو"

نزلَ"الفعل الرباعي  حتدث املصنف يف البيت عن مهزة وا قطعية تثبت ، و"أَفْعبني أ
، "آتى"، و"آت"و" آمن"، وآمن و"أسلَمت"، و"أسلم: "دائما يف املاضي واألمر، حنو

وما كان من األلفات يف أول فعل أو مصدرٍ، وكان يفْعلُ من : "ويف هذا يقول األخفش
اهلا يف ذلك الفعل ياؤه مضمومة، فَتلْك األلف مقطوعة، تكون يف االستئناف على ح

ينزلُ فالياء : ألنك تقول) 3: البقرة(﴾ بِما أُنزِلَ إِلَيكقوله ﴿: االتصال حنو
  .)4("مضمومة

  
  :قال ناظما

]37 [ملا علٍ كَمأو مض دعب نم                    ارِعِ لَزِماملُض نم ذْفُهحو  
  
  

                                                
 .295فكون ص فتح اللطيف لل - 1
 .أتى) ب(يف  - 2
 .3ص ) أ( - 3
 .1/89، وارتشاف الضرب 2/436، يراجع شرح الكافية الشافية 152-1/151معاين القرآن لالخفش  - 4
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  :وقال شارحا

  .)1("يؤسلم كَيدحرِج :وأصلُه ،يسلم: حنو"
حتذف يف املضارع فقط، وذلك بعد " أفْعلَ"أوضح املصنف هنا أن مهزة الفعل الرباعي 

قياسا على دحرج يدحرِج، وهذا " يؤسلم"، ألنَّ أصله "يسلم" "أَسلَم: "ضم أوله، حنو
: فهو مكْرِم ومكْرم، واألصل أن يقال أَكْرم يكْرِم: "األمر جنده عند ابن مالك إذ يقول

يؤكْرِم، ومؤكْرِم، ومؤكْرم،لكن حذفت اهلمزة استثقاال لتوايل مهزتني يف صدر الكلمة، 
  .  )2("مث حملَ على ذي اهلمزة أخواته

  :)3(وقد تطرق املكودي إىل هذه القاعدة فقال ناظما
لَ مأَفْع زما هوبجو فذاحـىوأَت ني مطعا كَيارِعضاَء مى                    جت  

مث بعد هذا البيت، يبني املصنف ويوضح أن الفعل الرباعي مضموم األول يف املضارع 
  .دائما

  
  :قال ناظما

]38 [بِاِإلج مضي لُهي                  أواعبالر نم ارِعاعِـأنَّ املُضم  
  :حاوقال شار

  .)4("يرسلُ، ويسبح، ويجاهد، ويرِي، ويؤتي، ويقيِم: حنو"
  

                                                
 .3ص ) أ( - 1
 .280، واملمتع ص 115-3/114، يراجع األصول يف النحو 194إجياز التعريف ص  - 2
 .384فتح اللطيف للفكون ص  - 3
 .3ص ) أ( - 4
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ذكر املصنف هنا أن الفعل الرباعي يف مجيع صيغه دائما يكون حرفُه األول مضموما يف 

  ". يقيِم"، و"يؤتي"و، "يرِي"، و"يجاهد"، و"يسبح"، و"يرسلُ: "املضارع حنو
وإذا كان املاضي على أربعة أحرف ضموا حرف املضارعة من مستقبله : "مانيينقال الث

أَكْرم يكْرِم، وكَسر يكَسر، ودحرج يدحرِج، وقَاتلَ يقَاتلُ، وإمنا اختاروا له الضمة، : حنو
  )1("ُألن الفتحة قد غَلَب  عليها الثالثي
  :)2(ي ناظماوعن هذه القاعدة قال شعبان اآلثار

  وانفَتحت إِالَّ مـن الربـاعي                      تضـم بِالـقياسِ والسماعِ
  

  )3(:فصل يف حركة عني املضارع

جند املصنف هنا قد خصص فصال كامال عن حركة عني املضارع، حيث ذكر ما له صلة 
ضمٍ : عل املضارع وما يلحقه منباالختالف احلاصل والتنوع اجلاري يف حركة عني الف

  .)4(وكَسرٍ وفَتحٍ
  

  :قال ناظما
  اما من الثُالثي أُخذَ )5(وكَسر ما قَبلَ اَألخريِ نفَذَا                    بِغيرِ] 39[

  
  

                                                
 .79ص ) خمطوط(، والتوابع يف الصرف 2/430، يراجع الكافية الشافية 199شرح التصريف للثمانيين ص  - 1
 .11ص ) خمطوط(تيسري التعريف  -2

 ).ب(زيادة من ) فصل يف حركة عني املضارع( - 3
 .22يراجع مبادئ الصرف ص  - 4
 .من غَيرِ) ب(يف  - 5
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  :وقال شارحا

    .)1("ويستغفر ،و يلْتجِئُ ،طَلق، وينيدخلُ: حنو"
ملصنف هنا عن الفعل املضارع، وبين أن عيـنه تكْسر وذلك إذا كان غري تحدث ا

، "يدخلُ: "إذا كان رباعيا أومخاسيا أوسداسيا ففي هذه احلالة تكسر، حنو: ثالثيا، أي
  ".يستغفر"، و"يلْتجِئُ"، و"ينطَلق"و
فعل املزيد فيه إن مل يكن أول يلزم كَسر ما قبل آخر املضارع من ال:" قال حبرق 

أَكْرم، يكْرِم، وقَاتلَ يقَاتلُ، وولَّى يويلِّ، وانطَلَق : ، وذلك حنو...ماضيه تاء مزيدة
رِجختسي جرختساو ،قطَلن2("ي(.  

  
  :قال ناظما

  هم قَد فَتحوا مضارِعـهاوعـه                  فَإِنإِالَّ خماسيـا بِتا املُطَ] 40[
  :وقال شارحا

  .)3("يتعلَّم، ويتولَّى، ويتوالَى، ويتدحرج: حنو"
إذا كان مخاسيا ومبدوًءا بتاء املطاوعة اليت تأيت يف أوائل ذكر املصنف هنا أن الفعل 

، "ويتولَّى"، "يتعلَّم: "و، فإن حركة عني الفعل يف هذه احلالة تفْتح، حن)4(أفعال املطاوعة
  ".يتدحرج"، و"يتواىل"، و"ويتولَّى"
  :وما أتى به املصنف من أمثلة يف الشرح وقاعدة يف البيت جنده عند حبرق إذ يقول 
  بقي ما قبل آخره مفتوحا وذلك : فإن حصلت التاء املزيدة يف أول ماضيه، فُتح أي"

                                                
 .3ص ) أ( - 1
 .88، ويراجع ارتشاف الضرب ص 125ص  شرح الالمية لبحرق - 2
 .3ص ) أ( - 3
 .249، واملعجم املفصل يف علم الصرف ص 70يراجع الصاحيب يف فقه الغة ص  - 4
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      .)1("تعلَّم يتعلَّم وتغافَلَ يتغافَلُتدحرج يتدحرج، و: حنو
  :)2(وقال ابن مالك ناظماً هذه القاعدة

  زيادةَ التاِء أوالً وإِنْ حصلَت                    له فَما قَبلَ اَألخريِ افْتحن بِوِالَ    
  

  :قال ناظما
  كَخاف مس ورضي و كَبِرا            كَفَتحِ عينٍ في مضي كُِسرا     ] 41[

  :قال شارحا
  .)3("ويكْبر يف السنِ ،ويرضى ،و يمس ،يخاف: مضارعها"

ذكر املصنف هنا أن عني الفعل إذا كانت يف املاضي مكسورة فإا يف املضارع تأيت 
مس "، و)4("كَغرِق يغرق" "خوِف يخوف: "، تقديره"خاف يخاف: "مفتوحة حنو

سمتقديره" ي"سسمي ِسسى"، و"مضري يضسكنت يف البيت للضرورة الشعرية، " ر
رغفهو نقيض ص ركْبي رأما كَب ،نإذا طعن يف الس ركْبي كَبِر6(، قال ابن محدون)5(و(:  

ارِدـنٍ واِء يف السرِ الببِكَس تكَبِر       رحِ ال  غَيبِالفَت هارِعضاحِ ما صي  
  والَمعنى كَبرت بِضمها       مضارِعـه بالَضمِ جاء بِإِيضاحٍ وفي اجلسمِ

                                                
 . 88، وارتشاف الضرب 121، يراجع املمتع ص 125شرح حبرق ص  -1
 .429ص ) ضمن اموع الكامل للمتون( المية األفعال -  2
 . 3ص ) أ( - 3
 .265ص ) خمطوط(، وتنبيه الطلبة على معاين األلفية 55ب يف التصريف ص يراجع كتا - 4
 ).كرب( 2/124القاموس احمليط  - 5
 .80يراجع األفعال البن القطاع ص . 61حاشية ابن محدون ص  - 6
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وأما فَعلَ املكسور العني : "وما أتى به املصنف يف البيت جنده عند ابن عصفور إذ يقول

  .)1("كدت تكَاد، و زِلْت تزالُ: بفتح العني، حنو فجيء مضارعها أبدا على يفْعلُ
  

  :قال ناظما
  كَذَاك من نحوِ سعى ومنحا            َألجلِ حرف احلَلْقِ عين فُتحا] 42[
  :قال شارحا 
  .)2("يسعى، ويفْتح، وينهى، و يسأَلُ، ويقْرأُ، ويرفَع: حنو"

املفتوح العني، " فَعلَ"ملصنف يف هذا البيت أن الفعل املاضي إذا كان من باب بين ا
اهلمزة، واهلاء، واحلاء، واخلاء، : وجاءت عينه أو الَمه إحدى حروف احللق الستة، وهي

، "نهى ينهى"، و"فَتح يفْتح"، و"يسعى ىسع: "والعني والغني، فإن مضارعه يفْتح حنو
  .)3("رفَع يرفَع"،و"قَرأَ يقْرأُ"، و"سأَلَ يسأَلُ"و

حروف احلَلْقِ مستثقلة لتسفُّلها فجربوها : "وقال اخلوارزمي عن علة فتح حروف احللق
  .)4(خلفة الفتحة، ألن فيها صعودا، فهذا هو الذي أجلأهم إىل فتحها

5(اوهناك من العلماء من ذكر هذه القاعدة فقال ناظم(:  
ـِن فَعالََ             حلْقـي عني أَو بِالمه جالَ   وافْتـح مضارعـا أَتى م

  
  
  

                                                
 .5ص ) خمطوط(، يراجع قطف من صرف 290املمتع ص  - 1
  .3ص ) أ( -2
 .67، وإجياز التعريف ص 2/94ئص ، واخلصا3/102يراجع األصول يف النحو  - 3
  .3/334شرح املفصل للخوارزمي  -4
 .30ص ) خمطوط(غاية التعريف  - 5
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وهناك أفعال جاءت شاذة وخمالفة للقاعدة اليت ذكرها املصنف، حيث إن عينها والمها من 

وإما من باب دخلَ يدخلُ : حنو) فَعلَ يفْعلُ(حروف احللق، ولكنها جاءت إما من باب 
  .)1(نزع ينزِع: حنو) فَعلَ يفعلَ(

  :قال ناظما
ـَا          ورده ومن مثَـالٍ حسنـا: وضمها من نحوِ )2(]43[   قَـالَ ودن

  :قال شارحا
  .)3("يقُولُ، و يدنو، و يرد متعديا: حنو"

" يفْعلُ"فإن مضارعه جييء على  ،"فَعلَ"يه على املصنف يف هذا البيت أن ما كان ماض بين
ويف هذا يقول  ،"يدنو"، و"يقُولُ: "أن يكون الفعل املاضي عينه أو المه واوا حنو: شرطب

ماجاء على وزن فَعلَ من ذوات الواو فمضارعها يكون على وزن يفْعلَ : "ابن عصفور
  .)4("قَالَ يقُولُ: بضم العني حنو

وإن كان مضاعفا : " الفعل كذلك مضاعفا متعديا للمفعول، قال ابن عصفوروأن يكون 
، وإن كان متعديا فإن مضارعه أبدا جييء على ...فال خيلو أن يكون متعديا أو غري متعد

  .)5("رده يرده، وشده يشده: يفْعلُ بضم العني، حنو
  :)6(قال املكودي ناظما هذه القاعدة

  إن عدي فعل ضعفـا                    ألزم ضمـا مثل صد فَاعرِفَـاكذاك 
  

                                                
 . 125-120يراجع امل من املباحث الصوتية ص  - 1
 )ج(بداية الصفحة اخلامسة من املخطوط - 2
 .3ص ) أ(-3
 .2ص ) خمطوط(، وقطف من صرف 437، يراجع شرح التصريف ص 290املمتع ص  -4
 .120املمتع ص  - 5
 .399فتح اللطيف للزموري ص  - 6
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  :قال ناظما

]44 [نباَء ووِ جحن نا مهركَسـاـونهوِ وحنا وـلَّ الَزِمحى             و  
  :وقال شارحا

"عوي ،هِنو ي ،مرحي دلُّ ضحنِي، ويبء، ويجِيي ،مبالض دعتم قَدع دلُّ ضحلَّ يوح ،د
انهجالو يهف وزجلَ يزى ننع1("وبِم(.  

  ، واملكسور يف )فَعلَ(تطرق املصنف يف هذا البيت إىل الفعل املفتوح العني يف املاضي 
: لالم بالياء حنو، وبين أن مضارعه يكسر إذا كان الفعل معتل العني أو ا)يفْعلُ(املضارع 

  .)2(" بنى يبنِي"، و"جاَء يجِيء"
، وأما إذا كان متعديا )3("حلَّ يحلُّ: "وتكسر كذلك إذ كان الفعل مضاعفا الزما حنو

قال الربناوي يف . )4("نزلَ"، ومبعىن "عقَد"ضد " حلَّ يحلُّ: "فإنه يأيت مضموم العني حنو
هذا هو القياس يف املضاعف من فَعلَ املفتوح من كَون الالزم منه و: " شرح المية األفعال

  .)5("مكسورا ومعداه مضموما
: وكذلك إذا كانت فاؤه واوا، فإن عينه تكسر وحتذف الواو لوقوعها بني ياء وكسرة حنو

"هِني نه6("و(.  
  :)7(وهذا ما جنده عند ابن مالك إذ يقول ناظما

  نا أو كَأَتـى              كَذَا املضاعف الَزِما كَحن طَالَيع اًء أو الياذَا الواوِ فَ   

                                                
 .3ص ) أ( - 1
 .2ص) خمطوط(، وقطف من صرف 120يراجع املمتع ص  - 2
 .26ص  يراجع مبادئ الصرف - 3
 ).حلَّ( 4/132القاموس احمليط يراجع  - 4
 .8ص ) خمطوط(شرح الالمية للربناوي  - 5
 .120املمتع ص يراجع  - 6
 .427ص ) ضمن اموع الكامل للمتون(ال المية األفع - 7
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 ).ب(زيادة من ) فصل يف األمر( - 1
 .3ص ) أ( - 2
 .320يراجع الفضة املضية ص  - 3
 .229-227وأسرار العربية ص ، 445-2/427يراجع اإلنصاف يف مسائل اخلالف . 4/341شرح األمشوين  - 4

  
  )1(:فصل يف األمر

ومسائل متعلقة بفعل األمر، وابتدأ أوالً بتعريفه  لقد خص املصنف هذا الفصل مبباحث
  .لفعل األمر

  
  :قال ناظما

  بِجزمِ آخـرٍ وحذْف أولِ             واَألمر قـطْعةٌ مـن املُستقْبلِ   ] 45[
  :قال شارحا

  .)2("قطعة من املضارع ازوم بعد حذف حرف املضارعة: األمر" 
حتدث املصنف يف هذا البيت عن فعل األمر، وذكر أنه قطعة من املضارع ازوم مع 

، أو حذف "باُكْت"، "يكْتب: "حذف أوله، واجلزم قد تكون عالمته السكون يف حنو
يكْتبان، : "، أو حذف النون يف األفعال اخلمسة حنو"يسعى، اسع: "حرف العلة حنو

  .)3("اكْتبا
وما ذهب إليه املصنف هنا هو . وحذف األول يقصد به، حذف حروف املضارعة

بقسمة الفعل إىل ماضٍ ومضارع ، بينما يرى البصريون أن : مذهب الكوفيني القائلني
: ماض و مضارع و أمر مستقل برأسه، ويف ذلك يقول األمشوين: ة الفعل هي ثالثةقسم

مذهب البصريني أن فعل األمر أصل برأسه وأن قسمة الفعل ثالثية، وذهب الكوفيون "
  .)4("إىل أن األمر مقتطع من املضارع، فالقسمة عندهم ثنائية
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ع ازوم بعد حذف حرف وبين املصنف بأن فعل األمر مقتطع من الفعل املضار
وهو مقتطع من املضارع، : " املضارعة، وهذا ما جنده عند ابن عمران الفاسي إذ يقول

، ...وأنه صيغة يطلب ا الفعل من الفاعل املخاطب حبذف حروف املضارعة واجلازم
ماضيا ومضارعا فقط وهو مذهب الكوفيني واألخفش وعليه يكون : فيكون الفعل نوعني

  .)1("معربا
  

  :قال ناظما
]46 [شاخ هنقُولُ مجِئْ )2(تنِ            وغتواس في وخنلَّ عخلُ تاتقُـلْ وو  

  :وقال شارحا
  .)3("تخشى، وتخاف، وتستغين، وتجيِئُ، وتقُولُ، وتتلُوا، وتتخلَّى :أصلها"
: ون إذا كان صحيح اآلخر، يف حنوذكر املصنف هنا أن فعل األمر يبىن على السك 
"ف4("جِئْ"، و"قُلْ"، و"خ(.  

، "استغنِ"و ، "اخش: "بىن على حذف حرف العلة يف حنوأما إذا كان معتل األخر في
  :)6(قال شرف الدين العمريطي. )5("تخلَّ"، و"اتلُ"و

            كُـونالس لىنِي عبم ـراَألمو        ح أَوـونن أَو لَّةع فرح ذْف  
  

                                                
 .2ص ) خمطوط(شرح أبيات البطلوسي  - 1
 .عاس) ب(يف  - 2
 .3ص ) أ( - 3
 .205، وأبنية الفعل يف شافية ابن حاجب ص 2/286، وجامع الدروس العربية 185يراجع اللمع ص  - 4
 .16، و يف الصرف وتطبيقاته ص 36، وقطر الندى ص 1/106يراجع شرح األلفية للمكودي ص   - 5
 .23نظم األجرومية ص  - 6
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  :قال ناظما

  )1(من كوقَيت ورأَيت يسنـد               دوربما بقـي حرف واحـ] 47[
  :وقال شارحا

  )2("ورينوا،وري، وريا، وروقيا، وقُوا، وقين، وره،قه، وقي، : يف األمر حنو: أي"
قَى: "ن املصنف هنا أنه توجد أفعال معتلة تأيت يف األمر على حرف واحد حنوبيو" ،
  ، أو ألف االثنني"وره"، "قه: "، وقد تسند إليها هاء السكت حنو"ر"، "رأى"، و"قِ"

  :، أو واو اجلماعة حنو"ري"قي، و: "، أو الياء املؤنثة املخاطبة حنو"ريا"و" قيا: "حنو
  ".رين"و" قين: "أو نون النسوة حنو" روا"و ،" قُوا"
وقَى، : الذي فاؤه والمه حرف علة حنو: املفروق أي: "ويف هذا يقول القَرماين 

قِ حرفًا واحدا ألن الفاء كانت ساقطة يف املضارع، فسقطت الالم : واألمر...يقي
اء عند الوقف، للوقف فبقي بعد حذف حرف املضارع على حرف واحد، ويلزمه اهل

  .)3("فيقال قه، وتسقط عند االتصال
  

  :قال ناظما
]48 [واببِ أْدهزِم الوأَ لِصما مرالَا خ              رباعذاَا فَـيطْقَ كعي 4(الَـج(  
  

                                                
 .يوجد) ب(يف  - 1
 .3ص ) أ( - 2
، وعلم الصرف الصويت ص 206يراجع أبنية الفعل يف شافية ابن احلاجب ص . 189ص)  خمطوط( الصرف التوابع يف -3

54-55.  
  ):ب(البيت يف  - 4

                     واببِ أْدهزِم الوأَ لِصمرا ما عدا                      رباعذَا فَـيعِـطْالقَبِ اك باد    
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  :وقال شارحا

  .)1("سلمأَ: اذْهب، وانظُر، وائْت، وانطَلق، واستقم خبالف حنو: حنو"
، "اذْهب: "حتدث املصنف هنا عن فعل األمر، وبين أنه يكون دائما مزة الوصل، حنو

مثال األمر : "، وجند هذا عند ابن جين إذ يقول"استقم"، و"انطَلق"، و"ائْت"، و"اُنظُر"و
: و قولك يف األمرللمواجه من كل فعل انفتح فيه حرف املضارعة، وسكَن ما بعده، حن

"رِبضا" ،"قطَلنا" ،"عطقْت2("ا(.  
وهي اليت تقطع ما "فإن األمر منه يأيت مزة القطع " أفْعلَ"أما ما كان رباعيا على وزن 

  ". أسلم"حنو . )3("قبلها عن االتصال مبا بعدها
لى وزن أفْعلَ مزة صيغة األمر من أفعل وهو كل رباعي بزيادة مهزة القطع ع: "قال حبرق

وقد نظم بعض العلماء هذه  )4("أكْرِم زيدا، وأَعلم عمرا: "قطع مع كسر عينه كقولك
  :)5(املسألة فقال 

  وهمز اَألمـرِ وجـوبا فَاقْطَعِ              إِنْ كَـانَ ماضيـه رباعيـا فَـعِ     
  ما              ويف اخلماسي والسـداسي مهمـاواسقطَنه فـي الثـالثي دو     

  
  :قال ناظما

  ه مضمومـالثُـوهمز وصلٍ كَسره معلُـوم                  إِالَِّ مبا ثَ )6(]49[

                                                
 .3ص ) أ( - 1
 .289اللمع ص  - 2
 .275أسرار العربية ص  - 3
 .129شرح حبرق ص  - 4
 .2ص ) خمطوط(نظم املباحث  - 5
  ).ب(ة الصفحة الثالثة من املخطوط بداي - 6
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  :وقال شارحا

  )1("اِءدتبي االف مضت، فَقحتس، اُنمتئْ، واُلُتاُ، ورصناُ: حنو"
ا تكون مكسورة، إال إذا كان احلرف الثالث منبين املصنف هنا أن مهزة الوصل دائم 

مضا فتواعلم أن األلف املوصولة فيما ذكرنا يف االبتداء : "قال سيبويه. الكلمة مضموم
اُقْتلْ، : مكسورة أبدا إال أن يكون احلرف الثالث مضموما فتضمها، ذلك قولك

تاُح ،فعضتاُسجِمنراُح ،ر2("ق(.  
  

  :قال ناظما
  )3(في أَولِ اَألسماِء بلِّغت اَألملْ       وافْتح همز أَلْ جتلـيكَانظُر لما اُ] 50[

  :وقال شارحا
  .)5(")4(﴿ نستعني اهدنا ﴾: وتسقط يف الدرج حنو"

 األمساء دائما تكون مفتوحة، ويف هذاذكر املصنف يف البيت أن مهزة أل اليت تكون يف 
أن اهلمزة ملا دخلت على "  :يقول األنباري مبينا علة فتح مهزة الوصل مع الم التعريف

الم التعريف وهي حرف أرادوا أن جيعلوها خمالفة للهمزة اليت تدخل على االسم 
  . )6("والفعل

  

                                                
 .3ص ) أ( - 1
 .2/606خلالف ا، واإلنصاف يف مسائل 78، يراجع املنصف ص 2/326الكتاب  - 2
 ).ب(اية الصفحة األخرية من  - 3
 .﴾اهدنا الصراطَ املُستقيم) 5(إِياك نعبد وإِياك نستعني  ﴿  :، ومتامها6-5: حتةالفا - 4
 .3ص ) أ(- 5
 .293، واللمع ص 49س يف كالم العرب ص ، يراجع لي276أسرار العربية ص  - 6
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:  قال سيبويه. وسط الكالم: شرح أا تسقط إذا جاءت يف الدرج، أيوذكر يف ال

واعلم أن هذه األلفات إذا كان قبلها كالم حذفت، ألن الكالم قد جاء قبله ما يستغنى "
: عِ يا فَىت، فجاء بعدها كالم، وذلك قولك: به عن األلف كما حذفت اهلاء حني قلت

) 5( نستعني﴿: وحنو كذلك ما أتى به املصنف من قوله تعاىل ،)1("يازيد اضرِب عمرا
  .)3(، سقطت اهلمزة ألا جاءت يف الدرج"اهدنا: "، والشاهد فيه)2(﴾اهدنا

  : وجاء يف اية املخطوط
  )4(]"لصاحبها أبو بكر بن العريب التجيين املضاوي"[ 

عل، جعلها اهللا نافعة ملن أرادها فهذه مخسون بيتا تشتمل على مهمات من تصريف الف
مبنه وكرمه، آمني وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت النبيني واملرسلني وعلى آله 

  .)5("وصحبه وسلم تسليما واحلمد هللا رب العاملني
بين املصنف يف اية مصنفه، أن عدد أبيات منظومته هو مخسون بيتا، تشتمل على ما هو 

ة، مث يسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذه املنظومة نافعة مبنه وكرمه ملن مهم من املسائل الصرفي
  .أراده

واختتم دعاءه بالصالة والسالم على رسول اهللا واحلمدلة، وهذا األمر مما كان شائعا 
  .)6(ومعروفًا عند الكثري من الناظمني يف هذا الفن

 

  
                                                

 .459، يراجع املفصل ص 2/326الكتاب  - 1
 .6-5: الفاحتة- 2
 .1/20، وإعراب القرآن 149-1/148قرآن لألخفش يراجع معاين ال - 3
 ).ج(ما بني املعقوقتني زيادة من  - 4
 ).ج(و ) أ(اية األخرية من  - 5
، منظومة يف التصريف 32ص) خمطوط(، غاية التعريف 431ص ) ضمن اموع الكامل للمتون(يراجع المية األفعال  - 6

 .64ص) خمطوط(هول 
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  :الفصل الثالث

تأثر أيب بكر بن العريب 
  اءمبن سبقه من العلم
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  :تأثر أيب بكر بن العريب مبن سبقه

وإذا ما قرأنا أي كتاب  لقد كان ملؤلفات العلماء األوائل تأثري كبري يف مؤلفات املتأخرين،
  .يف أي فن من الفنون، فإننا حتما سنجد صاحبه متأثرا مبن سبقه يف هذا الفن

وعندما نرجع . اين يف منظومتهالشيخ أبو بكر بن العريب الوهر: وكان من هؤالء املتأثرين
إىل هذه املنظومة، فإننا جندها ال خترج عن املنظومات اليت سبقتها يف هذا الفن ويتجلى 

  :هذا يف
  :بداية املنظومة )1

  ابتدأ أبو بكر بن العريب مقدمة منظومته بالبسملة والصالة والسالم على رسول اهللا
محن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد بسم اهللا الر: "، إذ يقول- صلى اهللا عليه وسلم-

  .)1("وعلى آله وصحبه
والبدء بالبسملة والصالة والسالم على رسول اهللا، أمر ال يكاد يستغين عنه أحد من 

خمطوط اطلعنا عليه يف التراث العريب إال ووجدناه "املصنفني، إذ ما من كتاب مطبوع أو 
، حىت أن هناك من العلماء من )2(" وآله وصحبهيبدأ بالبسملة والصالة والسالم على النيب

البسملة، واحلمدلة، : "من أوجب على كل مصنف أن يذكر يف مصنفه مثانية أشياء هي
والشهادتني، وتسمية نفسه،  -صلى اهللا عليه وسلم–والصالة والسالم على رسول اهللا 

  .)3("دوتسمية الكتاب، واإلتيان مبا يدل على املقصود، ولفظ أما بع
هذه أبيات مفيدة يف : "مث بعد املقدمة يذكر املصنف موضوع منظومته هذه فيقول

  .  )4("تصريف الفعل

                                                
 .34الرسالة ص  - 1
 .120حنو اجلمل ص  - 2
  .21الكواكب الدرية ص  -3
 .34الرسالة ص - 4
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 .80الرسالة ص -1
 .80ص.ن.م - 2
 .80ص .ن.م - 3

  
مث شرع يف نظم مسائل خاصة بتصريف الفعل، مدعما كل بيت بشرح بسيط، عبارة عن 

  .أمثلة تطبيقية خمتلفة
  :خامتتها -) 2

تشتمل على مهمات من تصريف فهذه مخسون بيتا : " اختتم املصنف منظومته بقوله
وجند املصنف قد دعا اهللا تعاىل أن . )1("الفعل، جعلها اهللا نافعة ملن أرادها مبنه وكرمه آمني

- صلى اهللا عليه وسلم–أن تكون منظومته هذه نافعة ملن أرادها، كما صلى على النيب 
النبيني واملرسلني وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت : " ومحد اهللا تعاىل يف آخر خامته إذ قال

  .)2("وعلى آله وصحبه وسلم تسليما واحلمد هللا رب العاملني
  :الغرض من املنظومة -) 3

هو أا جاءت تعليمية تربوية ) تصريف الفعل(ميكننا القول بأن الغرض من منظومة 
  :ويرجع هذا ألسباب منها

  .االختصار الشديد، إذ جاءت يف مخسني بيتا -1
 .خللوها من التعقيد املعنوي والغرابة اللفظية سهولة فهمها وحفظها، -2
 .وضوح أسلوا ومعانيها، إذ يسهل على الطالب اإلملام ا -3
خلوها من اخلالفات واملذاهب واآلراء يف املوضوع، إذ مل يتعرض املصنف فيها  -4

 .إىل املسائل اخلالفية
فهذه " :اقتصارها على أهم املسائل الصرفية، إذ أشار املصنف إىل ذلك بقوله -5

  .)3("مخسون بيتا تشتمل على مهمات من تصريف الفعل
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  :اللغة واألسلوب -) 4

، يلمس أا موجهة للمبتدئني من الطلبة يف هذا الفن، )تصريف الفعل(إن القارئ ملنظومة 
فلذلك استعمل أبو بكر بن العريب أسلوبا سهال وبسيطا، وواضحا ال غموض فيه، موحيا 

ا ال تكلف فيهباملعاين، مفهوم.  
كما أننا جند ألفاظًا بسيطة متداولة خالية من الغرابة، وهذا كله حىت يفهمها الدارس 
املبتدئ، إذ جنده يبتدئ حديثه عن ارد واملزيد، مث بعدها ينتقل إىل موضوع الصحيح 

يث واملعتل، مث إىل اإلعالل باحلذف، مث إىل حركة عني املضارعة، مث خيتتم منظومته باحلد
  .عن فعل األمر

كما أننا جند املؤلف يف شرحه لألبيات املنظومة قد استعمل ألفاظًا سهلة، متداولة يف كتب 
قال، وباع، وخاف، : األجوف حنو: "القدماء، فمثال يف حديثه عن الفعل األجوف يقول

  . )2( ، هذه األمثلة هو متأثر فيها مبن سبقه)1("وطال
ن أبو بكر بن العريب متأثر مبن سبقه من العلماء، إذ جند ومن خالل هذا ميكننا القول بأ

فك "الكثري منهم قد مالوا إىل استعمال اللغة البسيطة واأللفاظ والعبارات املفهومة، فكتاب 
على الرغم من سهولة أسلوبه وبيان  –لعدة بن تونس " العقال عن تصرف األفعال

تابه، أنه سيذلِِّلُه ببعض اإليضاحات فإن مؤلفه ذكر يف آخر ك - مقاصده، وسالسة ألفاظه
وإين وإن كنت بذلت جهدي يف تقريب : "حىت يكون سهالً ويسريا للمبتدئني، إذ يقول

الفن، وذيب عبارته فلم يزل كتايب هذا حمتاجا إىل بعض اإليضاحات تذليال، وتسهيال ملا 
  .)3("غمض من بعض عباراته

  

                                                
 .48الرسالة ص - 1
 .8ص  يراجع حتفة األحباب - 2
 .22ف األفعال ص فك العقال عن تصر - 3
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  :االختصار -) 5

صار يف املنظومات التعليمية أمرا أساسيا ومطلوبا، وذلك حىت يسهل تعترب ظاهرة االخت
واملتعلمون كما هو شائع دائما مييلون . حفظ عدد كبري من القواعد يف أبيات قليلة خمتصرة

  )1(:إىل الكالم املختصر، قال شرف الدين العمريطي
               رصقْتا الَم هأن لَـمفَاع ـدعبو  رصتلَى الكَالَمِ املُخى عرلَّ الوج  

فلهذا السبب جاءت منظومة أيب بكر بن العريب خمتصرة وسهلة وبسيطة ال تتجاوز مخسني 
ا، على الرغم من هذا فمعانيها غزيرة، وأسلوا واضحة، يصدق فيها  حسن، ابيتوعبارا

  :)2(قول الناظم
ـْمِفَجاَء تأْليفًـا صغيِـر احلَ       جــمِ      لَكنـه سهلٌ كَثيـر العل

وتضمنت املنظومة العديد من املوضوعات الصرفية، كارد واملزيد، والفعل املضارع، وفعل 
وأبو بكر بن العريب متأثر مبن سبقه يف . األمر، واإلعالل باحلذف، وغريها من املوضوعات
قد مالوا إىل االختصار يف مصنفام  هذا الفن من العلماء، إذ جند الكثري من هؤالء

، وقد )3(ومؤلفام، مثلما فعل ابن مالك يف الميته اليت تتألف من مئة وأربعة عشر بيتا
تتناول فيها أهم القضايا الصرفية، كما جنده خيتصر الكافية الشافية املكونة من أكثر من 

  :)4(هذا فقالوقد ذكر . ألفني وسبع مئة بيت إىل ألف بيت ومساها اخلالصة
       اصهصى بال خنى غضـا اقْتكَم          هاخلُالص ةيالكَاف نى مصأح  

  

  
                                                

 .4نظم األجرومية ص  - 1
 .40فتح اللطيف للزموري ص  - 2
 .432ص ) ضمن اموع الكامل للمتون(ل المية األفعايراجع - 3
 .131ألفية ابن مالك  ص  - 4



 

 96

  
الذي ). هـ 1072ت(وجند ظاهرة االختصار كذلك عند عبد اهللا بن حممد الشرباوي 

 ألف منظومة يف النحو خمتصرة ال تتعدى مخسني بيتا، ضمنها أهم القضايا النحوية بأسلوب
  .)1(سلس وعذب وبسيط

يعترب الضبط مسألة مهمة يف حتديد معاين املفردات، وتسهيل فهم  :الضبط -)6
الكلمات، إذ من دونه ختتلط دالالت الكلمات، ويكثر الوقوع يف التحريف 

 .والتصحيف
  :وقد استعمل أبو بكر بن العريب أنواعا من الضبط يف منظومته منها

يد املفردة باحلركات اإلعرابية من ضمة وفتحة، ويتمثل يف تقي: الضبط بالشكل - أ
وكسرة؛ حىت يزول عنها اإلشكال وااللتباس، وقد استعمله املصنف يف منظومته 

  .بكثرة، إذ ال يكاد خيلو بيت أو شرح منه
  :)2(وأمثلة كثرية منها قوله

   ا فَتثُهـا                     ثَـالبرض ثُم ـرصن هابـوـَاأَب   ـح ثُم طَرِبـ
   ـرا غَيهسادـا                     سبقَر وحن ـلَ الالزِمفَعا وِسبيسٍ حقم  

  :وكذلك يف شرحه جنده يستعمله إذ يقول
وغريها من األمثلة . )3("خَفْن: يا هندات قُلْن واهلندات قد قُلْن، خبالف حنو: حنو" 

  .)4(املختلفة
  

  
                                                

 .387ص ) ضمن اموع الكامل للمتون(منظومة الشرباوي  - 1
 .46الرسالة ص - 2
 .62ص.ن.م - 3
 .50-49-48ص .ن.م - 4
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  :لضبط بالعبارةا - ) ب

لقد استعمل أبو بكر بن العريب الضبط بالعبارة يف منظومته وهذا حىت يوضح املعاين أكثر 
  :)1(ويبينها، ومن أمثلته قوله

  وكَبِرا كَخاف مس و رضـي         كَفَتحِ عينٍ في مضي كُِسرا            
  حاجلِ حرف احلَلْقِ عين فُتَأل            كَذَاك من نحوِ سعى ومنحا         

ومبعىن نزلَ  - متعد بِالضم –وحلَّ يحلُّ ضد عقَد : "واستعمله كذلك يف شرحه إذ يقول
  .)2("جيوز فيه الوجهان

واملؤلف يف هذا يسري على ج القدماء، إذ جند الكثري من العلماء استعملوا الضبط بالعبارة 
نصر فعلٌ ماضٍ على وزن فَعلَ : " الكيالين يف شرحه ملختصر العزي إذ يقول: ثال ذلكم

  .)3("مفتوح العني، ينصر مضارِعه على وزن يفْعلُ بضم العني
 :الضبط بالوزن الصريف  -) ج 

ا يف لقد اعتمد أبو بكر بن العريب على الوزن الصريف يف ضبطه للمفردة، وقد أورده كثري
  :)4(منظومته، ومن أمثلة ذلك قوله

ـَا جمعيرجـونَ بِتاء أو بِيـا          : يفِ نحو      الذُّكُـورِ واِإلناث استوي
   فـصتننٌ مزو لْإِناَثل ـلْـنفْعي           فلتخم يهيرِ فقْديف اللفظ، والت  
   ـُه    يفْعونا            واَألصـلُ قَبـلَ احلَذْف يفْعـلُونا وفي الذُكُـورِ وزن

  .)5("أفْعلَ: جاهد، وسبح، وأرسل بوزن: حنو: "وكذلك قوله شارحا
  

                                                
 .72-71الرسالة ص  - 1
 .74ص.ن.م - 2
 .3شرح التصريف العزي للكيالين ص  - 3
  .60-59الرسالة ص  -4
 .41ص.ن.م - 5



 

 98

  
  :وهذا النوع من الضبط، جاء يف كتب القدماء كثريا، قال التفتزاين

  .)1("تفْعلني حذفت اهلمزة فَأَما تريِن، أَصلُُه ترأَيِني على وزن"
مبا جاء عند القدماء،  -دائما- ومن هذا كله ميكننا القول بأن أبا بكر بن العريب متأثر

وذلك أننا جند الكثري من العلماء قد استعملوا الضبط يف مؤلفام، سواء أكان ضبطًا 
  .بالشكل أم بالعبارة أم بالوزن الصريف

ملقصودة والدالالت احملتملة يف الكلمة الواحدة حىت يفهمها وما هذا إال لتسهيل املعاين ا
  .الدارس أو املبتدئ يف هذا العلم

  :تصريف األفعال -)7  
الكثري من األفعال املتصرفة، إذ أتى املصنف يف ) تصريف الفعل(لقد تضمنت منظومة 

على لتسهيل عملية الفهم  -كما هو معروف–شرحه لألبيات بأمثلة عديدة منها، وهذا 
املبتدئ، ألن اجلانب التطبيقي يزيد يف توضيح القواعد واملسائل واملعاين املقصودة من 

  .النظم
  :ومثاالً على ذلك قول املصنف عن فعل األمر

   داحو فرح يقا بمبرو               دنسي تأَيرو تقَيكَو نم  
حنو : "يف األمر فيقول" رأَى"، و"وقَى: "الفعلني مث يأيت يف شرحه للبيت بأمثلة من تصريف

نيا وروا، وريور ،يور ،هور ،نيا، وقُوا، وقيي، وقوق ،ها عند . )2("قوهذا مما كان شائع
القدماء يف كتبهم، فالزجناين يف كتابه التصريف العزي أورد أمثلة كثرية عن تصريف 

ويف األمر قِ فيصري على حرف واحد ويلزمه اهلاء ": "وقَى"األفعال، منها قوله عن الفعل 
  .)3("قه، قيا، قُو، قي، قيا، قين: يف الوقف حنو

                                                
 .18شرح التصريف العزي للتفتازاين ص  - 1

 .77الرسالة ص - 2
 .40التصريف العزي ص  - 3
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  :القاعدة مع التمثيل -)8  

ما الشك فيه أن األمثلة التطبيقية هي اليت توضح القواعد وتبينها، وإذا ما رجعنا إىل 
بكثرة مع القاعدة، سواء أكانت مؤلفات صرفية أو  مؤلفات القدماء، فإننا جند التمثيل يرد

  .تحنوية أو بالغية، أو غريها من املؤلفا
وأبو بكر بن العريب دائما يسري على منهج القدماء، إذ جنده يأيت باألمثلة كثريا يف منظومته، 

 إذ أنه يأيت. وهذا حىت يوضح معاين األبيات، ويسهل عملية فهم القواعد املتضمنة فيها
  :)1(بالقاعدة يف البيت، مث يتبِع كلَّ بيت بشرح بسيط يأيت فيه باألمثلة، و مثال ذلك قوله

ـًا جعـلْ          إِذَا بِـه ضمري رفْعٍ يتصـلْ            وآخـر املَاضي مسكَّن
صاله ويف هذا البيت جنده أتى بالقاعدة وهي أن الفعل املضارع يبين على السكون الت

ضربتُِ، وضربن، : حنو: "بضمري رفع متحرك، مث بعدها يأيت باألمثلة يف الشرح فيقول
  .)2("وضربنا

  .معىن هذا أن شرحه لألبيات عبارة عن مجل بسيطة يأيت فيها باألمثلة الكثرية
  :)3(وجنده أحيانا يأيت باألمثلة ضمن أبيات املنظومة، مثال ذلك قوله

  اك من نحـوِ سعـى ومنـحا         َألجلِ حرف احلَلْقِ عين فُتحا كَذَ        
مبن سبقه يف هذا الفن، يف اإلتيان بالقاعدة مع األمثلة يف األبيات، هذا  وهو بذلك متأثر

  :)4(األمر جنده عند املكودي يف منظومته إذ يقول
  
  

                                                
 .50الرسالة ص  -1
 .50ص.ن.م - 2
 .72ص.ن.م - 3
 .396فتح اللطيف للزموري ص  - 4



 

 100

  
  قِ في               عينٍ والَمٍ فَبِفَتحٍ اُكْتفيوإِنْ يبِن بعض حروف احلَلْ    
    جِعرثْلُ يا ما كُِسرمبرو               ـعجسثْـلِ يمو بذْهثْلِ يكَم  

يأيت بالقاعدة يف البيت، مث يقوم بالتعليق عليها يف الشرح من دون ضرب األمثلة، وأحيانا 
  :)1(من ذلك قوله

ـْزمِ آخرٍ وحذْف أَولِوا     لِ                بِجقْبتاملُس نـةٌ مـطْعق ـرَألم  
األمر قطعة من املضارع ازوم بعد حذف : "بعدها يعلق على البيت مباشرة فيقولمث 

  .)2("حرف املضارعة
أما األمثلة اليت استعملها املصنف يف شرحه فهي بسيطة مفهومة، وهذا حىت يوضح 

يرسلُ، ويسبِح : حنو: " القواعد اليت وردت يف األبيات، مثال ذلك قوله عن الفعل الرباعي
يمقي، ويتؤرِي، وييو ،داهج3("وي(.  

يساعد املبتدئ على فهم املقاصد، وتصور املسائل، أي مسائل الفن  واإلكثار من األمثلة
وهنا انتهى ما تيسر مجعه من : " ة كتابهويف هذا يقول الطيب املهاجي يف خامت. املطلوب

مبادئ الصرف، وأمكن تلخيصه من مهمات الفن، ليكون هذا امللخص مترينا وتدريبا 
للمبتدئ ميكنه من تصور مسائل الفن، ومن تطبيق قواعده الكلية على جزئياا، وهلذا 

ن أنواع أكثرت من األمثلة، ومن تكريرها، وحصرت بالعد ما يدخل حتت كل نوع م
   . )4("القواعد اليت تعرضت هلا

  
  

                                                
 .75الرسالة ص  -1
 .75ص.ن.م - 2
 .68ص.ن.م - 3
 .58مبادئ الصرف ص  - 4
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  :ذكر القاعدة يف بيت أو بيتني -)9

لقد كان أبو بكر بن العريب ناظما بارعا، متمكنا من ناصية الشعر، ويتجلى هذا يف 
منظومته، إذ حصر فيها العديد من القواعد الصرفية األساسية، املتعلقة بتصريف األفعال يف 

  .اوز مخسني بيتاأبيات قليلة ال تتج
  :)1(وكثريا ما كان يأيت بالقاعدة يف بيت واحد من الشعر من ذلك على سبيل املثال قوله

               لُومعم هرلٍ كَسصو زمهو       وممضم ثُـها ثَالإِالَّ بِم  
ن احلرف الثالث أن مهزة الوصل اليت تلحق األفعال، دائما تكون مكسورة، إال إذا كا: أي

  .من الفعل مضموما فتضم
  :)2(يأيت ا يف بيتني أو أكثر، ويربط البيت مبا بعده من ذلك قوله - أحيانا–كما أنه 

  في نحوِ يرجونَ بِتاٍء أَو بِيـا             جمع الذُكُورِ واِإلناث استويـا   
   تخم يهف يرقْدوالت ي اللفْظفـفصتننٌ مزو اثلِإلن لْنفْعي            فل  
ـُه يفْعـونا            واَألصـلُ قَبلِ احلَذْف يفْعلونا      وفي الذُّكُورِ وزن

أن كل بيت : وهذه األبيات ال ميكننا الفصل بينها، ألن القاعدة الصرفية متضمنة فيها، أي
  .ستقل عنهيكمل البيت اآلخر وال ي

إذ كثريا ما جند القاعدة . ونرى بأن أبا بكر بن العريب متأثر دائما مبنهج القدماء يف تأليفهم
الصرفية أو النحوية أو اللغوية أو غريها من القواعد منظومة يف بيت واحد أو يف بيتني، أو 

بيت واحد، يف أكثر من ذلك، مثلما فعل ابن مالك يف الميته، فأحيانا يذكر القاعدة يف 
  :)3(ومثال ذلك قوله

                                                
 .78الرسالة ص - 1
 .60-59ص.ن.م - 2
 .427ص ) ضمن اموع الكامل للمتون(المية األفعال  - 3
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 .429ص) ضمن اموع الكامل للمتون(المية األفعال  - 1
 .36: ، حممد139: آل عمران - 2
 .53الرسالة ص  - 3
 .125، واإليضاح يف علل النحو ص 107يراجع إجياز التعريف ص  - 4

  
      جلُ ذُو التعلَلَ الفبِفَعالَ           يفَع أَو الَرِيدفَع لىع نٍ أَويع وركْسمي وأْت  

  :)1(وأحيانا أخرى يذكرها يف بيتني أو أكثر ومن ذلك قوله
            بِه ولِ فَأْتفْعلْملَ لعالف نِدسالَ       إِنْ تصإِذَا ات هلِ واكِْسراَألو وممضم  
  بِعينِ اعتلَّ واجعلْ قَبلَ اآلخرِ في             املُضي كَسرا وفَتحا في سواه تالَ      
  :االستشهاد -)10

هة مل يولِ أبو بكر بن العريب لالستشهاد اهتماما يف منظومته، وذلك ألا كانت موج
للمبتدئني الصغار، وهلذا السبب خلَت املنظومة من الشواهد الشعرية، واألحاديث النبوية، 

  .وحىت الشواهد القرآنية إال ما جاء عرضا فيها
  .وعند دراستنا هلذه املنظومة جند أن املصنف اعتمد على شاهدين فقط من القرآن الكرمي

واالسم ) الناقص(اعة بالفعل املعتل اآلخر الشاهد األول ذكره يف مسألة اتصال واو اجلم
وجند أن أبا بكر بن العريب مل يصدر هلذه  ،)2(وهو قوله تعاىل ﴿وأَنتم اَألعلَونَ﴾. املقصور

  .اآلية الكرمية بأي شيء، واكتفى بذكرها ضمن األمثلة الواردة يف الشرح
  :)3(كما أنه أورد هذا الشاهد تعليقًا على قوله

  اك كُلُّ واوِ جمعٍ وليا             فَتحا فَذَا أللف قَد نفياكَذَ       
، حتذف األلف اللتقاء "اَألعلَاْونَ"عند اتصاهلا بواو اجلماعة تصبح " األعلَى"أن : أي

  .)4("األعلَونَ"الساكنني ويبقى ما قبل الواو مفتوحا فتصبح 
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  :زة الوصل وهي قوله تعاىلوالشاهد الثاين ذكره يف مسألة مه

   نيعتس5(﴿ن (،﴾ اندها)وكذلك هذه اآلية مل يصدر هلا أبو بكر بن العريب بأي شيء،  )1
﴿نستعني : وتسقط يف الدرج حنو: "شيء، بل ذكرها مع القاعدة يف الشرح، وذلك يف قوله

  :)3(وهذا تعليقًا على قوله )2("اهدنا ﴾) 5(
    مل ظُرلْا اُكَاناألم تلِّغاِء بملِ اَألسي أوأَلْ          ف زمه حوافْت يلتج  

ويف هذا يقول أبو . وجاء املصنف ذه اآلية إلثبات سقوط مهزة الوصل يف وسط الكالم
سقُوطُها يف درج الكالم، : اعلَم أن أَلف الوصلِ يف األفْعالِ تعرف بشيئني: " عمرو املقري

  .)4("وصل ما قبلها مبا بعدها استغناًء بذلك: أي
ونستخلص هنا أن القرآن الكرمي يبقى املصدر األساسي يف تأصيل اللغة العربية، واألول يف 
االستشهاد على قضاياها ومسائلها، على الرغم من ورود شاهدين منه فقط يف منظومة 

القدماء يف يسري على ج هذا ما يوضح لنا أن أبا بكر بن العريب ). تصريف الفعل(
   .ستشهاد بالقرآن الكرميالا

  :التقسيم -)13
لقد جرت عادة املصنفني األوائل أن يفصلوا مؤلفام باألبواب والفصول، وذلك تسهيالً 
وتيسريا لطالب العلم حبيث إذا أرادوا مسألة من املسائل وجدوها يف الباب أو الفصل 

  .اخلاص ا
  
  

                                                
 .6-5: الفاحتة - 1
 .79الرسالة ص - 2
 .79ص.ن.م  -3
 .2ص ) خمطوط(ب األلفات يف األفعال واألمساء اكت  -4
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إىل أقسام، استعمل فيها ) تصريف الفعل(بن العريب منظومته  ولقد قسم أبو بكر

  .مصطلحي الباب والفصل
  :ففي بداية املنظومة جند ذكر مصطلح الباب إذ جاء فيها

  :، مث بعدها يستعمل املؤلف مصطلح الفصل إذ يقول)1()باب تصريف األفعال(
، )4(فصل يف األمر ، مث)3(، مث فصل يف حركة عني املضارع)2(فصل يف اإلعالل باحلذف

  .أن مصطلح الفصل يندرج ضمن مصطلح الباب: ، أي)4(األمر
  )5("الغاية: يف احلدود واحلساب وحنوه: " والباب لغة هو
  . )6("اسم لأللفاظ املخصوصة الدالة على املعاين املخصوصة: "واصطالحا هو

: كباب الدار واملسجد، ومعنوي يف املعنويات: حسي يف احملسوسات: "وهو نوعان
  .)7("اب اإلعرابكب

  .)8(القطع: وأما الفصل لغة فهو
  .)9("هو اسم لطائفة من املسائل تندرج مع ما قبلها يف احلكم: "واِصطالحا

إذ جند الكثري من العلماء الناظمني . وأبو بكر بن العريب كغريه من العلماء متأثر مبن سبقه
  .)10(قد استعملوا هذه املصطلحات

                                                
 .34الرسالة ص  - 1
 .63ص.ن.م - 2
 .69ص .ن.م - 3
 .75ص .ن.م - 4
 )بوب( 81كتاب العني ص  - 5
 .23ص ) خمطوط(فتح اخلبري اللطيف على منت الترصيف  - 6
 .29اج على األجرومية ص احلحاشية ابن  - 7
  . 11/521) لفص(اللسان  -8
 .342فتح اللطيف للزموري ص  - 9

 .12-6ص ) خمطوط(يراجع غاية التعريف  - 10
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  .428ص ) ضمن اموع الكامل للمتون(المية األفعال  -1
 .429-428ص . ن.م - 2
 .48الرسالة ص  - 3
 .47ص.ن.م - 4
 .47ص.ن.م  -5

  
. ده يستعمل مصطلح الباب كثريا، ويدرج ضمنه مصطلح الفصلفابن مالك يف الميته جن

باب أبنية الفعل املزيد : (فمثال يف حديثه عن الفعل املزيد يستعمل عنوانا مستقال فيقول
فصل يف املضارع، وفصل يف فعل مامل : ، مث يذكر ضمن هذا الباب الفصول فيقول)1()فيه

  .)2(مامل يسم فاعله، وفصل يف فعل األمر
ميكننا القول بأن أبا بكر بن العريب قد تأثر مبن سبقه وباألخص ابن مالك يف  ومن هذا

وضعه هلذه التقاسيم، والذي يدعم هذا القول، هو أن أبا بكر بن العريب كان يدرس المية 
  .األفعال لطلبته

  :املصطلحات الصرفية - )14
اجع لتنوع وهذا ر ،)تصريف الفعل: (لقد وردت مصطلحات صرفية متعددة يف منظومة

املوضوعات الواردة فيها، إذ بعد دراستنا هلا، جند الكثري من املصطلحات الصرفية، وهي 
  :كاآليت

  :مصطلحات خاصة بالفعل
  .)3(األجـوف -1
 .)4(السالــم -2
  .)5(الصحيـح -3
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  .)1(الفــعـل   - 4    

 .)2(الـــالزم   -5
 .)3(اللفيف املفروق -6
 .)4(اللفيف املقرون -7
 .)5(املــاضـي -8
 .)6(تـعــديال -9

 .)7(املـثـــال - 10
 .)8(املـضـارع - 11
 .)9(املـضاعـف - 12
 .)10(املــهمـوز - 13
  .)11(الـنـاقـص - 14

  
  

                                                
 .35الرسالة ص  -1
 .46ص.ن.م - 2
 .48ص.ن.م - 3
 .48ص.ن.م - 4
 .50ص.ن.م  -5
 .73ص.ن.م - 6
 .48ص.ن.م - 7
 .69ص.ن.م - 8
 .47ص.ن.م - 9

 .47ص.ن.م - 10
 .48ص.ن.م - 11
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  .)1(حرف احللق - 15
 .)2(حرف املضارعة - 16
 .)3(فعل االستقبال - 17
 .)4(فعل التثنية - 18
 .)5(معتل العني  - 19
 .)6(معتل الفاء  - 20
 .)7(معتل الالم - 21

  :مصطلحات خاصة باالسم - 15
   )8(االسم -1
  .)9(املتمكن -2
  .)10(املفرد -3
  .)11(مجع اإلناث -4
  

                                                
 .72صالرسالة  - 1
 .75ص.ن.م - 2
 .66ص.ن.م - 3
 .58ص.ن.م - 4
 .48ص.ن.م  -5
 .48ص.ن.م - 6
 .48ص.ن.م - 7
 .36ص.ن.م - 8
 .36ص.ن.م - 9

 .58ص.ن.م - 10
 .59ص.ن.م - 11



 

 108

  
  .)1(مجع الذكور  -5
  :مصطلحات مشتركة بينهما 

  .)2(أحرف الزيادة -1
 .)3(اإلمجاع -2
 .)4(األصلي -3
 .)5(التثليث -4
 .)6(التجرد -5
 .)7(الثالثي -6
 .)8(احلذف -7
 .)9(اخلماسي -8
 .)10(الساكن -9

 .)11(السداسي - 10
  .)12(الرباعي - 11

                                                
 .59صالرسالة  - 1
 .37ص.ن.م - 2
 .68ص.ن.م -  3
 .35ص.ن.م - 4
 .45ص.ن.م - 5
 .35ص.ن.م - 6
 .35ص.ن.م - 7
 .63ص.ن.م - 8
 .38ص.ن.م - 9

 .64ص.ن.م -10
 .38ص.ن.م - 11
 .39ص.ن.م -12
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  .)1(الضم - 12
 .)2(الفتح - 13
 .)3(الكسر - 14
 .)4(املقيس - 15
 .)5(اهلمزة - 16
 .)6(حرف العلة - 17
 .)7(عني الثالثي - 18
 .)8(غري املقيس - 19
 .)9(مهزة القطع - 20
  .)10(مهزة الوصل - 21

يدفعنا إىل القول بأن أبا ) تصريف الفعل(وما نراه من مصطلحات صرفية يف منظومة 
بكر بن العريب قد سار على ج من سبقه يف هذا الفن يف استعمال هذه املصطلحات 

  :أمثالكغريه من العلماء اجلزائريني 
  

                                                
 .73الرسالة ص -1
 .71ص.ن.م - 2
 .69ص.ن.م - 3
 .46ص.ن.م - 4
 .67ص.ن.م - 5
 .55ص.ن.م - 6
 .45ص.ن.م - 7
 . 46ص.ن.م - 8
 .77ص.ن.م - 9

 .77ص.ن.م - 10
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، وحممد بن العباس )1(يف شرحه لالمية األفعال) هـ744ت(حممد بن حيي البجائي 

وعبد الكرمي الفكون يف شرحه . )2(يف شرحه لالمية األفعال كذلك) 871ت(التلمساين 
  .)3(ألرجوزة املكودي

، وابن أُب املُزمري )4(يف الكايف يف التصريف) م1914(وحممد بن يوسف أطفيش 
، وعدة بن تونس يف فك العقال عن تصرف )5(يف شرحه لروضة النسرين) هـ1044ت(

  .وغريهم من العلماء )6(تصرف األفعال
واملالحظ على أيب بكر بن العريب يف منظومته هذه، أنه يستعمل أحيانا تسميات خمتلفة 

  : للمصطلح الواحد، فعلى سبيل املثال
فعل : "ومرة أخرى يذكره مبسمى، )7(فمرة يذكره ذا املسمى" املضارع"ومصطلح 
  :)9(فمن األول قوله. )8("االستقبال

    دطَّراوٍ اقُوطُ وس وِهحنو                    ـدعو نرٍ مأَمارِعٍ وضي موف  
  :)10(ومن الثاين قوله يف موضع

  

                                                
 ).ماجستري(العزري عيسى جامعة وهران : حيققها الطالب - 1
 ).ماجستري(م 2007حتقيق ودراسة، بوزياين عبد القادر جامعة وهران  - 2
 ).دكتوراه(م 2005حتقيق ودراسة، بن ابراهيم السعيد، جامعة اجلزائر  - 3
 ).ريماجست(م2002حتقيق ودراسة، يطو عائشة جامعة وهران  - 4
 ).ماجستري(م 2002حتقيق ودراسة أمحد جعفري جامعة وهران  - 5
 .هـ1368 -مستغامن–مطبوع باملطبعة العلوية  - 6
 .530والتعليق على املقرب ص  ،178يراجع املغين يف النحو ص  - 7
ضروري يف ، وال87-86، واإليضاح يف علل النحو ص 54- 53يراجع إصالح اخللل الواقع يف اجلمل للزجاجي ص  - 8

 .25- 24اعة النحو ص صن
 .65الرسالة ص  - 9

 .66ص.ن.م - 10
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    زمالِ                  هقْبتسـلِ االعف نذَفُـوا محـالِ ومعتاس ةكَثْرأَى لر  

  :)1(ويف موضع آخر
ـَزمِ آخرٍ وحـذْف أَولِ       واَألمـر قطْعـةٌ من املُستقْبـلِ                 جب

، فمرة يذكره ذا املسمى )2("نون النسوة"كذلك جندها مع مصطلح واحلالة نفسها 
  :)3(فيقول

    نِ وـَي   نـونُ النسوة                 ال حذْف معهما لحرف العلَّةوأَلـف اثْن
  :فيقول )4(ومرة أخرى يذكره بلفظ نون اإلناث

  .)5("فمع نون اإلناث الواو أصلية، والواو يف مجع الذكور ضمري الرفع" 
، كذلك جند هذه املسألة قد تكررت معه، فأورده ذه )6("الفعل املضعف"ومصطلح

  :)7(تسمية يف قولهال
         فـعضأو م وزهمم أو ملاس                فوصي بِثَالَث يححا الصـْه   من

  : ، فيقول)8("املضاعف: "بينما يف شرحه للبيت يورده مبسمى
  .)9("مر: املهموز مثل أكل، وسأل وقرأ، واملضاعف حنو"

العريب قد استعمل ملصطلحني خمتلفني تسمية واحدة، ومن جهة أخرى جند أن أبا بكر بن 
  فبين أنه حتذف مهزته يف املضارع " رأى"وذلك من خـالل حديثه عن الفعل 

                                                
 .75الرسالة ص - 1
 .89يراجع الشرح املفصل لألزهرية ص   -2
 .55الرسالة ص  - 3
 .149الداين ص  اجلىنيراجع  - 4
 .60الرسالة ص - 5
 .31يراجع شذا العرف ص - 6
 .47الرسالة ص - 7
 .18عال ص يراجع فك العقال عن تصريف األف - 8
 .47الرسالة ص - 9
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فعلُ "واألمر، واستعمل لمصطَلَحي فعل املضارع وفعل األمر تسمية واحدة وهي 

  :)2(، إذ يقول)1("االستقْبالِ
       عف نذَفُـوا محـالِومعتاس ةكَثْرأَى لر زمالِ                  هقْبتسـلِ اال  

  :وبين يف شرحه للبيت ما هو فعل االستقبال فيقول
  .)3("يرى، وره، وترونَ، وروا، وري، وريا: حنو"

يقًا يف استعماله وبعد دراستنا هلذه القضايا، ميكننا القول بأن أبا بكر بن العريب قد كان دق
ظومته، وما للمصطلحات الصرفية، كما كان دقيقًا يف اختياره ألهم املسائل الصرفية يف من

ذلك إال حرصا على تيسري هذه املسائل للطلبة املبتدئني، حىت يسهل فهمها وحفظها يف 
  .األذهان

  :املوضوعات الصرفية - )16
ريب العديد من املوضوعات الصرفية، أليب بكر بن الع) تصريف الفعل(لقد تضمنت منظومة 

  :على الرغم من صغرها وقلة عدد أبياا، وقد توزعت هذه املوضوعات على النحو اآليت
  )4(الفعل ارد -1
 )5(أحرف الزيادة -2
  .)6(الفعل املزيد -3

  
  

                                                
 . 25، الضروري يف صناعة النحو ص 27-1/26، وشرح كافية ابن احلاجب للرضي 1/83يراجع املقتضب  - 1
 .66الرسالة ص - 2
 .66ص.ن.م - 3
 .1يراجع البيت رقم  - 4
 .2يراجع البيت رقم  - 5
 .9-3يراجع األبيات  - 6
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 .)1(حركة عني الفعل الثالثي يف املاضي واملضارع -4
 .)2(الفعل الصحيح -5
 .)3(الفعل املعتل -6
 .)4(الرفع إىل الفعلإسناد ضمائر  -7
 .)5(حذف الالم املعتلة مع ضمائر الرفع -8
 .)6(مسائل يف تصريف الفعل املعتل -9

 .)7(اإلعالل باحلذف - 10
 .)8(حركة عني املضارع - 11
 .)9(األمر - 12

وبعد اطالعنا على هذه املوضوعات الصرفية الواردة يف املنظومة، نرى بأن املؤلف تناول 
له صلة بالفعل، وقد ذكر هذا األمر يف آخر موضوعات وترك أخرى، واقتصر فقط على ما

  .)10("فهذه مخسون بيتا تشتمل عل مهمات من تصريف الفعل: "منظومته فقال
  

                                                
 .12-10: يراجع األبيات - 1
 .13: يت رقميراجع الب - 2
 .15-14: يراجع البيتني- 3
 .17-16: يراجع البيتني - 4
 .23-18يراجع األبيات  - 5
 .31-24 :يراجع األبيات -6
 .38-32:يراجع األبيات - 7
 .44-39:يراجع األبيات -8
 .50-45:يراجع األبيات -9

 .80الرسالة ص - 10
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  :معىن هذا أن املنظومة تناولت مسائل مهمة يف تصريف الفعل فقط، ومل يرِد فيها

  .النسب -1
 .التصغري -2
 .املقصور -3
 .املمدود -4
 .املنقوص -5
 .مجع التكسري -6
 .يثالتذكري والتأن -7
 .الوقف -8
 .الروم -9

 .اإلمشام - 10
 .اإلمالة - 11
 .الفصل والوصل - 12
 .املثىن - 13
 .التقاء الساكنني - 14
 .خمارج احلروف - 15

هذه املوضوعات وغريها كانت مدجمة مع املوضوعات النحوية، فلو رجعنا إىل مؤلفات أيب 
بكر بن العريب النحوية، فإننا جند له مؤلفًا يف النحو، عبارة عن منت، كمنت األجرومية أماله 

  .)1(النسب، والتصغري ومجع التكسري: على ابنه، وقد أحلق فيه
  
  

                                                
 .22-21ص ) خمطوط(يراجع منت يف النحو أليب بكر بن العريب  - 1
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والسبب هو اقتداء اخلَلَف بالسلف يف املوضوع، وملا جرت عليه أغلبية كتب "

  .)1("النحو
  : ويف هذا يقول ابن عصفور

ومن هذا النحو اختالف صيغة االسم، للمعاين اليت تعتوره، ومن التصغري، والتكسري، "
يد، وزيود، وهذا النحو من التصريف، جرت عادة النحويني أن يذكروه مع ما زي: حنو

  .)2("ليس بتصريف
، )هـ247ت(ومن هذا ميكننا القول بأن أبا بكر بن العريب متأثر مبا جاء عند املازين

هذا األخري الذي تناول يف كتابه التصريف ماله صلة باإلعالل واإلبدال يف األمساء 
ن كان أبو بكر بن العريب مل يتناول يف منظومته تصريف األمساء، على واألفعال، وإ

اليت حذا حذْوها العديد من  )3()هـ247ت (الرغم من هذا فهو تابع ملدرسة املازين 
، واجلرجاين )4(يف التصريف امللوكي) هـ392ت ( ابن جين: العلماء منهم

، وابن عصفور )6(هة الطرفيف نز) هـ518ت ( ، وامليداين)5(يف العمد) هـ471ت(
  . )8(وغريهم من العلماء. )7()هـ669ت (يف املمتع 

 

                                                
 .28ص  2، وجملة القلم العدد 52، يراجع الدراسة الصرفية عند املازين وابن مالك ص 70املدارس الصرفية ص  - 1
 .1/31املمتع ص  - 2
 .52يراجع املدارس الصرفية ص  - 3
 .54ص .ن.م - 4
 .56ص .ن.م - 5
 .57ص .ن.م - 6
 .50ص .ن.م - 7
 .79-67ف موضوعاته ومؤلفاته ص والتصري 68-63يراجع املدارس الصرفية ص  - 8
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  خــامتـــة
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ويف ختام هذا البحث والعمل املتواضع، ال يسعنا القول إال أننا قد قدمنا إىل الطالب 
واملثقف، والباحث، مؤلفاً عبارة عن منظومة يف علم الصرف، لعامل من كبار العلماء يف 

  .ئر خالل القرن العشريناجلزا
  :ومن خالل دراستنا هلذه املنظومة، توصلنا إىل نتائج ميكن حصرها يف النقاط التالية

إخراج منظومة خمطوطة يف علم الصرف إىل النور وإثراء املكتبة العربية عامة،  -1
  .واجلزائرية خاصة ذا املؤلف

الذي قلت فيه  أمهية هذا املؤلف إذ هو منظومة يف علم الصرف، هذا العلم -2
 .املنظومات، وباألخص لعلماء اجلزائر

كون هذا املؤلف لعامل من علماء اجلزائر يف القرن العشرين، إذ هو داللة على  -3
 .اهتمام العلماء اجلزائريني بلغة القرآن الكرمي

اعتبار هذا املؤلف واحدا من عدة مؤلفات لغوية للعامل اجلزائري أيب بكر بن  -4
 .لوهراينالعريب املضاوي ا

دراسة حتليلية، وشرحها وفق املناهج ) تصريف الفعل(دراسة هذه املنظومة  -5
 .العلمية املتبعة يف الدراسة اللغوية

اهتمام الشيخ أيب بكر بن العريب باملسائل الصرفية املهمة فقط يف منظومته،  -6
 . وتقدميها إىل الطالب

ه، وذلك ألا جاءت تيسري الشيخ أيب بكر بن العريب ملادة الصرف يف منظومت -7
 .موجهة للمبتدئني يف هذا الفن

وضوح املعاين والعبارات يف هذه املنظومة، وسهولة األسلوب، وبساطة  -8
 .األمثلة املضروبة يف الشرح
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اعتماد الشيخ أيب بكر بن العريب على االختصار يف هذه املنظومة، إذ جاءت  -9

 .فظها وتداوهلايف مخسني بيتا مما يسهل على الطالب واملبتدئ ح
: اعتماد الشيخ أيب بكر بن العريب يف منظومته على أنواع الضبط املعروفة - 10

الضبط بالعبارة، والضبط بالوزن الصريف، وخاصة الضبط بالشكل، الذي 
 .اعتمده الشيخ كثريا يف منظومته

 .من اخلالفات واملذاهب واآلراء يف املوضوع) تصريف الفعل(خلو منظومة  - 11
خ أيب بكر بن العريب بآيتني من القرآن الكرمي فقط، وعدم استشهاد الشي - 12

 .االستشهاد باحلديث النبوي الشريف، والشعر العريب
البدء بذكر القاعدة يف البيت، مث التمثيل هلا يف الشرح، بأمثلة بسيطة،  - 13

 .ومفهومة، ومتداولة
االعتماد يف شرحه على أمثلة من تصريف األفعال، وهذا حىت يسهل فهم  - 14

 .بيات وفهم القواعد املتضمنة فيهااأل
ويف ختام هذا البحث، نرجو أن نكون قد وفقنا يف دراستنا هلذه املنظومة ويف التعريف 

أيب بكر بن العريب التجيين املضاوي الوهراين، الذي يعد من كبار العلماء : بصاحبها
باحثني ومن الشخصيات اليت قدمت الكثري للجزائر، كما أننا ننبه الدارسني وال

أن هلذا العامل، العديد من  –اللغوي اجلزائري  ثوخاصة املهتمني بالترا–واحملققني 
املؤلفات اللغوية والنحوية، مازالت خمطوطة مل تر النور بعد،، وهذا قصد إخراجها 

  .-إن شاء اهللا–وحتقيقها ودراستها واالستفادة منها 
وجهه الكرمي، إنه على ذلك قدير، ويف األخري أدعو اهللا أن يكون هذا العمل خالصا ل

  . وباإلجابة جدير، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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اعتماد الشيخ أيب بكر بن العريب على االختصار يف هذه املنظومة، إذ جاءت  - 15

 .يف مخسني بيتا مما يسهل على الطالب واملبتدئ حفظها وتداوهلا
: ومته على أنواع الضبط املعروفةاعتماد الشيخ أيب بكر بن العريب يف منظ - 16

الضبط بالعبارة، والضبط بالوزن الصريف، وخاصة الضبط بالشكل، الذي 
 .اعتمده الشيخ كثريا يف منظومته

 .من اخلالفات واملذاهب واآلراء يف املوضوع) تصريف الفعل(خلو منظومة  - 17
م استشهاد الشيخ أيب بكر بن العريب بآيتني من القرآن الكرمي فقط، وعد - 18

 .االستشهاد باحلديث النبوي الشريف، والشعر العريب
البدء بذكر القاعدة يف البيت، مث التمثيل هلا يف الشرح، بأمثلة بسيطة،  - 19

 .ومفهومة، ومتداولة
االعتماد يف شرحه على تصريف األفعال، وهدا حىت يسهل فهم األبيات  - 20

 .وفهم القواعد املتضمنة فيها
نكون قد وفقنا يف دراستنا هلذه املنظومة ويف التعريف ويف ختام هذا البحث، نرجو أن 

أيب بكر بن العريب التجيين املضاوي الوهراين، الذي يعد من كبار العلماء : بصاحبها
ومن الشخصيات اليت قدمت الكثري للجزائر، كما أننا ننبه الدارسني والباحثني واحملققني 

هلذا العامل، العديد من املؤلفات  أن –اللغوي اجلزائري  ثوخاصة املهتمني بالترا–
اللغوية والنحوية، مازالت خمطوطة مل تر النور بعد،، وهدا قصد إخراجها وحتقيقها 

  .-إن شاء اهللا–ودراستها واالستفادة منها 
ويف األخري أدعو اهللا أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي، إنه على ذلك قدير، 

  . احلمد هللا رب العاملني وباإلجابة جدير، وآخر دعوانا أن
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  ملـحق الرسـالة
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أليب بكر بن العريب التجيين ) تصريف الفعل(حيتوي ملحق الرسالة على منظومة 
  : املضاوي، مرتبة كما جاءت عند صاحبها وحمققة على ثالث نسخ

  ). أ،ب(نسختان خبط املؤلف  -
  :، وهذه هي املنظومة)ـج(البشري بن العريب : نسخة خبط ابن املؤلف -
  
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه)1(] أ/1ص[

  . )2(هذه أبيات مفيدة يف تصريف الفعل 
  
  .)4(باب تصريف األفعال  )3(]ب/1ص[
  
]1 [ا بيلُ إنْ كَانَ ثُالَثعــالفأَح                   تدـَةً ت يلأَص فُهرتدرج  
  
  .)5("ن علَى أَقَلِّ من ثَالَثٍِِِِنُ الفعلُ واالسم املُتمكِّالَ يكُو" 
 
  )6(مونِيـها بِها مـشهورهدة املَأْثـوره                سأَلْتمن أحرف الزِيا] 2[
  
  .)7("نٌ وتسهيِلٌ، وهناٌء وتسليماأَم: مثلها" 

                                                
 ).جـ(و ) أ(بداية الصفحة األوىل من املخطوط  - 1
 ).ب(العنوان ساقط من  - 2
 ).ب(بداية الصفحة األوىل من املخطوط  -3
 ) ب(زيادة من ) باب تصريف األفعال( -4
 .1ص ) أ( - 5
  ):ب(البيت يف  - 6

                      ال فرأَح نمزياداملَ ةعلومه           أَسلتونِميه اا مظُنومه 
 .1ص ) أ( - 7
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 ]3[ أَو فرحـِي و ـَادة وفي السداس   حرفَان في اخلُماسي            من الزي
  
  .)1(" انطَلَق: "، وحبرفني"تدحرج: "مثال اخلماسي املزيد حبرف"

  
  الذي تأَصـال وزنُ الرباعي            حرفَـان أَو ثَالثَـةٌ وفَعلَـالَ      ] 4[
  
  .)2("دحرج و بسمل)فعلل(استخرج:ِثةوبثالاحرنجم،: املزيد حبرفني السداسيمثال "

  
ـَاعلَ أَو فَعـل أَو كَأَرسلِ ] 5[    .)3(وقَد يكُونُ من مزِيد اَألولِ                 ف
  
  .)4("أفْعلَ :وأرسلَ بوزن ،و سبح ،جاهد: مزيد األول هو الثالثي، حنو"
  
ـَاسي مزِ وصلٍ سبقَا] 6[   وافْعلَّ وافْتعلَ أو كَانطَلقَـا                  مخُ
  

 .)5("انفَعلَ: ، واجتمع، وانطَلَق بوزناحمر": حنو
 
  ـَالَـحتومنه مبـدوٌء بِتاٍء فُتحـت             تزخرفَت تزينت تص] 7[

                                                
 .1ص ) أ( - 1
 .1ص ) أ( - 2
  ):ب(البيت يف  - 3

 أفْعلَ فَاعلَ وفَعلَ يلي                وقَد يكُونُ من مزِيد األولِ                      
 .1ص ) أ( - 4
 .1ص ) أ( - 5
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  .)1("، وتفَاعلَعلَتفَعلَلَ، وتفَ: وزنها"
 
]8 [ـدلِ بصفَبِالْو ياسدا السا   ا          أَمدشرتأَنَّ اسطْمثْلَ ام هيـعم2(ج( .  
  
  .)3("افْعلَلَّ، واستفْعلَ: بوزن"
 
    ذَا أَلف مـن بعد عينٍ حالَّ               واعشوشبت واحرنجمت وافْعالَّ] 9[
  
  .)4(" افْعالَّ، وافْعوعلَ، وافْعنلَلَ: يعين" 
 
 ]10 [ـِي املُض   تي فَِستا تقْتضيي             أَمــا مع اآلوثَلَّثُوا عين الثُّالثي ف
  
  .)5("يفْعلُ، ولفَعلَ يفْعُِلُ بالتثليثعلُ، ولفَعلَ يفْعلُ ولَ يفْفَعلَ وفَعلَ، لفَعفَعلَ و: يعين"
  
]11[)6( ـهابوـَا أَب ـَا فَتـح ثُم طَرِب ـَا              ثَـالثُه   نصر ثُم ضرب
]12 [ـوحن لَ الالَّزِمفَعا وِسبيسٍ حقم را غَيهسـادـَا               س   قَرب
  

                                                
 .1ص ) أ( - 1
 .ااستنجد) ب(يف  - 2
   .1 ص) أ( - 3
 .1ص ) أ( - 4
 .1ص ) أ( - 5
 ).ج(بداية الصفحة الثانية من املخطوط  - 6
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وال يكون فَعلَ يفْعلُ إال  ،يقْربرِب، ويطْرب، ويفْتح، ويحِسب، ويضينصر، و: حنو"
  .)1("الزما

 
 ]13 [منها الصحالَثَبِ يحث فعضم أَو وزمهأو م مالس                  فصيو.  
  
  .)2("مر: عف حنو، وقَرأَ، واملضاأكَلَ، و سأَلَ: املهموز مثل"

  
  كَوعد                  وأَجوف معتلُّ عينٍ انفَرد )3(معتلُّ فَاٍء قُلْ مثَالٌ] 14[
]15 [هدحلُ الَمٍ وتعم صاقـا            ون        هىكَو يفا لَفرِهغَي عمو  
  
لَ، واللفيف معتل العني والالم كطَوى، أو قَالَ، و باع، و خاف، وطَا: األجوف حنو"

  )4("معتل الفاء والالم كَوهى، ووقَى، وهذا مفروق واألول مقرون

  
  نا جعلْ         إِذَا بِـه ضمري رفْعٍ يتصلْوآخر املاَضي مسكَّ] أ/2[-]16[ 
  
  )5(" بتُِ، و ضربن، وضربناضر: حنو" 

  
]17 [رحـامعٍ قُـرِنماوِ جإِنْ بِو مضـَا             و   ك كَالتاِء والنون ون
  

                                                
 .1ص ) أ( - 1
 .1ص ) أ( - 2
 .مبثال) ب(يف  - 3
 1ص ) أ( - 4
 .2ص ) أ( - 5
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  .)1("أَحسنواضربوا و : حنو"
  
]18 [ فذا حَا مبرعشقَى مبي حفَالفَت              فلِ أَلعرِ الفي آخف كُنا ملَْ يم  
  
  .)2("وا، وأَعطَوا، وسعوادعوا، ورموا، واشتر: حنو"

  
  كَذَاك كُلُّ واوِ جمعٍ وليـا                 فَتحـا فَذَا َأللف قَد نفيـا] 19[
  
  .)3(" اسعوا، ويسعونَ، ويرضونَ، ﴿ وأَنتم اَألعلَونَ﴾: حنو"
  
  االضم لما قد وليـ )4(ويلْزم        كَذَاك تحذَف لَه واو ويـا          ] 20[
  
  .)5(" واُعلُوا، وامشوا، ولَقُوا يعلُونَ، ويرمون، وقُوا،: حنو" 
]21[)6( ي ي احلَذْفف ثْلُهمأو ةحفَت نع      هاطَبـُمخ   و كَسرة الـمناسبهـا ال
  
  .)7("شني، وتعلني، وترضين، وتمياسع: حنو"
  

                                                
 .2ص ) أ(- 1
 .2ص ) أ( - 2
 .2ص ) أ( - 3
 .وينقَلُ) ب(يف  - 4
 .2ص ) أ( - 5
 )ج(ية الصفحة الثالثة من املخطوط بدا - 6

  .2ص ) أ( -7
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]22 [لَّةالع فرحا لمهعم ذْفال ح                    ةوونُ النِسننِ ويثْنا فأَلو  
  
 )1("دعوا، ورميا، وهن دعونَ، ويدعونَ، ورمين، ويرمني: حنو"
 
]23 [ فذا حما مقَتلْتوِ احإِالَ بِن          فلُ اَأللنٍ قَباكاٍء سلِ تَألج  
  
 .)2("دعت، ورمت: امهلُصدعتا ورمتا، أَ: حنو"
  
ـَريوسـو في اخلطَاب فعلَ  ]24[ ـَينِ )3(نِاثْنيـنِ        مذَكَّ   ومؤنث
  
  .)4("نيا رجالَن قُوما، ويا هندان قُوما، وأنتما تقُوما: حنو"
  
]25[ هوِيسونَ تد داملُفْر هلكأَص                   هثْنِيلُ التعفَف ةبغَي الَفخ  
  
 )5("قَاما، ويقُومان، وقَامتا، وتقُومان: حنو"
 
 ]26[)6( وتاس اثالذُّكُورِ واِإلن عمـا         جاٍء أو بِيونَ بِتجروِ يحي نافي  
  
  

                                                
 .2ص ) أ( - 1
 .2ص ) أ( - 2
 .أو مؤنثني ) ب(يف  - 3
 .2ص ) أ( - 4
 .2ص ) أ( - 5
 ).ب(بداية الصفحة الثانية من املخطوط  - 6
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  .)1("نَ، وهن يرجونَوهم يرج: حنو"
  
  وزنٌ منتصف )2(فيه مختلف            يفْعلْن لِإلناث تقْديرفي اللَفْظ وال] 27[
  
  فمع نون اإلناث الواو أصلية، والواو يف مجع الذكور ضمري الرفع، وحذفَت قبلها"

  
  .)3("فعالم الكَلمة، والنون للر 
  
  
]28 [وورِكُي الذُف وزنه فْيعواَأل    ـا              ونقَ لُصذْاحلَ لَبف فْيلُعاـون 
 
"فأصل هم يرونَجي ،رجو4("، مث حذفت الواو األصليةنَو(.  
  
]29 [عمجو دفْرم ي اللَفْظا            فبِت نيضرت نيشمت ثْلُهمـا وتثَب  
  
  .)5("تمشني ضمري أنت فالياء يف أننت تمشني أصلية، ويف"
  
  ونحو قُـلْن بِعـن للْنساِء                  في اَألمرِ واملُضي ذُو استواِء] 30[
  

                                                
 .2ص ) أ( - 1
 .يف اإلناث) ب(يف  - 2
 .2ص ) أ( - 3
 .2ص ) أ( - 4
  .2ص ) أ( - 5
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  .)1("خِفْـن: يا هندات قُلْن، والهندات قد قُلْن بِخالَف حنو: حنو"
  
]31 [ـدوجا يلَّـووـا بِكَتمهعم                      ـدحتي رعـاضا ممبرو  
  
  .)3("إذا جزِم املضارع وحذف منه إحدى التاءين، كَتعاونوا: )2(أي"
  

  .)4(فصل يف اإلعالل باحلذف
  
 ]32[)5( هنيع فواَألج نم فذاحذَى  إِذَا              وتحرٍ يَألم ـهالَم كَنس  
  
  .)6("ال تخفو ،ونم ،وبِع ،تقُلْ،وقُلْت، ويقُلْن، وبِع: حنو"
  
]33 [دطَّراوٍ اقُوطُ وس وِهحنو                  ـدعو نـرٍ مأَمارِعٍ وضي مفو  
  
  .)7("يلد وعد ويقِي ويثق: حنو" 
  
  عمالِى لِكَثْرة استفُوا من فعلِ االستقْبالِ                        همز رأَوحذَ] 34[

                                                
 .2ص ) أ( - 1

  ).ج(ن مساقطة ) أي( -  2
 .2ص ) أ( - 3
 ).ب(زيادة من) فصل يف اإلعالل باحلذف( - 4
  ).ج(بداية الصفحة الرابعة من املخطوط  -5
 .2ص ) أ( - 6
 .2ص ) أ( - 7
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  )1("يرى، وره، وترونَ، وروا، وري، وريا: حنو"

  
  كَذَاك في                 فعلِ أَريت وأُري احلَذْف يفي لِ فَتحهمن بعد نقْ ]35[ 
  
  .)2("حتذف همزته يف املاضي وغَريه ،أرى هذا رباعي أصلُه أَرأَى"
  
  كَاملَاضي مفْتوحا بِقَطْعِ يجري يف األمرِ      )3(وهمز أَفْعلَ يرى] أ/3[ -]36[ 
  
  . )4("أَسلم، وأَسلَمت، وآمن، وآمن، وآت، وآتى: حنو"
  
  ملُضارِعِ لَزِم                    من بعد ضم أولٍ كَما علموحذْفُه من ا ]37[
  
  .)5("يؤسلم كَيدحرِج :وأصلُه ،يسلم: حنو"
  
 ]38[ بِاِإلج مضي لُهي                  أواعبالر نم ارِعاعِـأنَّ املُضم  
  
  .)6("اهد، ويرِي، ويؤتي، ويقيِميرسلُ، ويسبح، ويج: حنو"

                                                
 .2ص ) أ( - 1
 .2ص ) أ( -2
 .أتى) ب(يف  - 3
 .3ص ) أ( - 4
 .3ص ) أ( - 5
 .3ص ) أ( - 6
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  )1(:فصل يف حركة عني املضارع

  
  اما من الثُالثي أُخذَ )2(وكَسر ما قَبلَ اَألخريِ نفَذَا                    بِغيرِ] 39[
  
    .)3("ويستغفر ،و يلْتجِئُ ،طَلق، وينيدخلُ: حنو"
  
]40[ اسمإِالَّ خ        ـهعا املُطَاوـا بِتي          فَإِنـهارِعضوا محفَت قَد مه  
  
  .)4("يتعلَّم، ويتولَّى، ويتوالَى، ويتدحرج: حنو"

  
  كَفَتحِ عينٍ في مضي كُِسرا                 كَخاف مس ورضي و كَبِرا] 41[
  
  .)5("ويكْبر يف السنِ ،ويرضى ،و يمس ،يخاف: مضارعها"
  
  كَذَاك من نحوِ سعى ومنحا            َألجلِ حرف احلَلْقِ عين فُتحا] 42[ 
  
  .)6("يسعى، ويفْتح، وينهى، و يسأَلُ، ويقْرأُ، ويرفَع: حنو"
  

                                                
 ).ب(زيادة من )فصل يف حركة عني املضارع( - 1
 .من غَيرِ) ب(يف  - 2
 .3ص ) أ( - 3
 .3ص ) أ( - 4
 . 3ص ) أ( - 5
  .3ص ) أ( -6
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ـَا          ورده ومن مثَـالٍ حسنـاقَ: وضمها من نحوِ )1(]43[   ـالَ ودن
  
  .)2("يقولُ، و يدنو، و يرد متعديا: حنو"
  
]44 [نباَء ووِ جحن نا مهركَسـاـونهوِ وحنا وـلَّ الَزِمحى             و  
  
" ،هِنو ي ،مرحي دلُّ ضحنِي، ويبء، ويجِيي ،مبالض دعتم قَدع دلُّ ضحلَّ يوح ،دعوي

انهجالو يهف وزجلَ يزى ننع3("وبِم(.  
  

  )4(:فصل يف األمر

  واَألمر قـطْعةٌ مـن املُستقْبلِ                بِجزمِ آخـرٍ وحذْف أولِ] 45[
  
  .)5("حذف حرف املضارعةقطعة من املضارع ازوم بعد : األمر" 
  
]46[ شاخ هنقُولُ مجِئْ )6(تنِ            وغتواس في وخنلَّ عخلُ تاتقُـلْ وو  
  
  .)7("تخشى، وتخاف، وتستغين، وتجيِئُ، وتقُولُ، وتتلُوا، وتتخلَّى :أصلها"

                                                
 )ج(بداية الصفحة اخلامسة من املخطوط - 1
 .3ص ) أ(-2
 .3ص ) أ( - 3
 ).ب(زيادة من ) فصل يف األمر( - 4
 .3ص ) أ( - 5
 .اسع) ب(يف  - 6
 .3ص  )أ( - 7
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  )1(من كوقَيت ورأَيت يسنـد               دوربما بقـي حرف واحـ] 47[ 
  
  .)2("قه، وقي، وقيا، وقُوا، وقين، وره، وري، وريا، وروا، ورين: يف األمر حنو: أي"
  
]48[ واببِ أْدهزِم الوأَ لِصما مرالَا خ              رباعذاَا فَـيطْقَ كعي 3(الَـج( 
 
  .)4("أَسلم: اذْهب، وانظُر، وائْت، وانطَلق، واستقم خبالف حنو: حنو"
  
 ه مضمومـالثُـوهمز وصلٍ كَسره معلُـوم                  إِالَِّ مبا ثَ )5(]49[
 
  
  )6("اِءدتبي االف مضت، فَقحتس، اُنمتئْ، واُلُتاُ، ورصناُ: حنو"
  
  )7(في أَولِ اَألسماِء بلِّغت اَألملْ       وافْتح همز أَلْ جتلـيكَانظُر لما اُ ]50[
  
  

                                                
 .يوجد) ب(يف  - 1
 .3ص ) أ( - 2
  ):ب(البيت يف  - 3

                     واببِ أْدهزِم الوأَ لِصمرا ما عدا                      رباعذَا فَـيعِـطْالقَبِ اك باد    
 .3ص ) أ( - 4
  ).ب(ة الصفحة الثالثة من املخطوط بداي - 5
 .3ص ) أ( - 6
 ).ب(اية الصفحة األخرية من  - 7
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  .)2(")1(﴿ نستعني اهدنا ﴾: وتسقط يف الدرج حنو"
  

  )3(]"لصاحبها أبو بكر بن العريب التجيين املضاوي"[ 
ات من تصريف الفعل، جعلها اهللا نافعة ملن أرادها فهذه مخسون بيتا تشتمل على مهم

مبنه وكرمه، آمني وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت النبيني واملرسلني وعلى آله 
  .)4("وصحبه وسلم تسليما واحلمد هللا رب العاملني

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .﴾اهدنا الصراطَ املُستقيم) 5(إِياك نعبد وإِياك نستعني  ﴿  :، ومتامها6-5 :الفاحتة - 1
 .3ص ) أ(- 2
 ).ج(ما بني املعقوفتني زيادة من  - 3
 ).ج(و ) أ(اية األخرية من  - 4
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  فهرس املصادر
 واملراجع
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  .باعة والنشرالقرآن الكرمي برواية حفص، دار التراث العريب للط
  
–أبنية الصرف يف كتاب سيبويه للدكتورة خدجية احلديثي، مكتبة ناشرون     -  1 

  .م 2003لبنان الطبعة األوىل  - بريوت
عصام نور الدين . الفعل يف شافية ابن احلاجب دراسات لسانية ولغوية د أبنية -2      

-م       1982- هـ 1402، 1املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ط
 .لبنان - بريوت

، 2عبد الستار عبد اللطيف أمحد سعيد ط. علم الصرف، تأليف د أساسيات -3
 .1999-هـاألسكندرية -م، املكتب اجلامعي احلديث األزاريطة1999

شركة دار         . أسرار العربية البن األنباري، حتقيق وتعليق بركات يوسف هبود -4
 1420 1ط. لبنان -بريوت- النشر والتوزيع األرقم بن أيب األرقم للطباعة و

 .م1999-هـ
مصطفى أمحد النماس، . ارتشاف الضرب أليب حيان النحوي، حتقيق وتعليق د -5

 .م دار السعادة للطباعة 2005-هـ 1426الناشر املكتبة األزهرية للتراث  
السالك إىل حل ألفية ابن مالك البن قيم اجلوزية، حتقيق حممد نصار،  إرشاد -6

، 1لبنان، ط  -بريوت–دار الكتب العلمية . نشورات حممد علي بيضونم
 .هـ1425-م 2004

اخللل الواقع يف اجلمل للزجاجي أليب عبد اهللا ابن السيد البطليوسي  إصالح -7
محزة عبد اهللا النشريت منشورات حممد علي . حتقيق وتعليق د). هـ521(

 .م1424- م2003وىل دار الكتب العلمية بريوت لبنان الطبعة األ. بيضون
القرآن البن النحاس، وضع حواشيه وعلق عليه عبد املنعم خليل إبراهيم  إعراب -8

 .لبنان - بريوت-، 1دار الكتب العلمية، ط
 .أعالم الفكر املعاصر بالعدوتني الرباط وسال لعبد اهللا اجلراري -9
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الفكر والثقافة يف اجلزائر احملروسة دار الغرب اإلسالمي سنة  أعالم - 10
 .م، اجلزائر1995

حتقيق ودراسة ) 672(األمر اليت تبقى على حرف واحد البن مالك  أفعال - 11
 .م1996جوان  1خمتار بوعناين، ط. د

ألفية ابن مالك يف النحو والصرف مع إعراب مفرداا ، إعداد وإخراج  - 12
 .دار ابن خزمية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، اململكة العربية السعودية

اإلعراب تصنيف اإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد إىل  اإلرشاد - 13
عبد اهللا احلسيين . د. حتقيق ودراسة) هـ695(اللطيف القرشي الكيشي 

معهد البحوث . م1989-هـ1410 ،1حمسن سامل العمريي ط. الربكايت، و د
 .املكرمة مكة. العلمية وإحياء التراث اإلسالمي

 4عبد احلسني الفتلي ط. د يف النحو البن السراج، حتقيق األصول - 14

 - بريوت–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع . م1999-هـ1420
 .لبنان

 .لبنان - بريوت–م دار العلم للماليني 1980، 5األعالم للزركلي، ط - 15
قدور إبراهيم عمار . د: مبن حل بوهران من األعالم، تأليف اإلعالم - 16

 .  ر والتوزيعم، دار الغرب للنش2003-هـ 1424 2املهاجي ط 
تأليف أيب القاسم علي بن جعفر السعد املعروف بابن القطاع  األفعال - 17

 .م1983-هـ 1403-عامل الكتب الطبعة األوىل ) هـ515(
دراسة حتليلية من خالل مؤلفات النحويني والصرفيني –األفعال املعتلة  - 18

 ضيف اهللا حممد األخضر، ديوان املطبوعات اجلامعية الساحة. د -القدماء
 .- اجلزائر–املركزية بن عكنون 

جوان  1بوعناين خمتار، ط. األفعال الواردة بالواو والياء البن مالك، حتقيق د - 19
      .هـ  1417، حمرم م1996
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. اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني لألنباري - 20
نان الطبعة لب - بريوت –حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية 

 .م 2003-هـ 1424األوىل 
. ، حتقيق د)هـ337ت (يف علل النحو أليب القاسم الزجاجي  اإليضاح - 21

 - هـ 1416، 6طمازن املبارك، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع 
  .لبنان - بريوت-م، 1996

 –مكتبة صبيح ) ضمن جمموعة الصرف(التصريف العزي للزجناين  - 22
 .- القاهرة

، 2لوكي البن جين ، حتقيق حممد سعيد النعسان طالتصريف امل - 23
 .هـ1930

عبده الراجحي، دار املعرفة اجلامعية سنة . التطبيق الصريف تأليف د - 24
 .م1998

التعريفات للجرجاين، ضبط نصوصها وعلق عليها حممد علي أبو العباس،  - 25
 .-القاهرة -مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع ، طبع مبطابع ابن سينا

على املقرب، شرح العالمة ابن النحاس على مقرب ابن عصفور يف  عليقةالت - 26
األردن،  -عمان–مجيل عبد اهللا عويضة، وزارة الثقافة . علم النحو، حتقيق د

 .- م2004- 1ط. مطبعة السفري
م، 1984حسن شاذيل فرهود، . التكملة أليب علي الفارسي حتقيق د - 27

 .- اجلزائر–ديوان املطبوعات اجلامعية 
على مهمات التعاريف حملمد بن عبد الرؤوف املناوي  وقيفالت - 28

حممد رضوان الداية، دار الفكر املعاصر بريوت ودار .، حتقيق د)هـ1031(
 .م1990- 1410 1الفكر بدمشق ط
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فخر الدين قباوة، .اجلىن الداين يف حروف املعاين للمرادي، حتقيق د - 29
–دار الكتب العلمية  واألستاذ حممد ندمي فاضل، منشورات حممد علي بيضون،

 .م 1992-هـ1413 1لبنان ط - بريوت
حتقيق عبد احلكيم بن حممد املكتبة ) هـ392(اخلصائص البن جين  - 30

 .التوفيقية
عبد العاطي حممد شليب، راجع اآليات .الشرح املفصل لألزهرية، د - 31

 .2006واألحاديث عبد املعطي عبد املقصود، املكتب اجلامعي احلديث 
. د - حياته وآثاره –ن العريب التجيين املضاوي الوهراين أبو بكر ب الشيخ - 32

م، دار الغرب للنشر  2002هـ 1423قدور إبراهيم عمار املهاجي، 
 .والتوزيع

الصاحيب يف فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب يف كالمها البن فارس، علق  - 33
عليه ووضع حواشيه أمحد حسن بسج، منشورات حممد علي بيضون، دار 

 .م1997 -هـ 1418، 1لبنان ط - بريوت–مية الكتب العل
، حتقيق )هـ595(يف صناعة النحو للقاضي أيب الوليد بن رشد  الضروري - 34

حممد إبراهيم عبادة، دار الفكر . د: منصور عبد السميع، تقدمي. ودراسة د
 .م2002هـ  1422 1مصر، ط - القاهرة –العريب 

 .- بريوت - مل الكتبعا 1الكتاب لسيبويه، حتقيق عبد السالم هارون، ط  - 35
. عدنان درويش وحممد املصري. الكليات أليب البقاء الكفوي، حتقيق د - 36

 .م1992هـ 1،1412لبنان، ط -بريوت -مؤسسة الرسالة
الكواكب الدرية يف شرح متممة األجرومية لألهدل، مؤسسة الكتب  - 37

 .م2002 -هـ  1422 1الثقافية ط
من عامل الكتب مكتبة النهضة اللمع يف العربية البن جين، حتقيق حامد املؤ - 38

 .م1985هـ  1405 2العربية ط 
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-هـ  1418، 1خمتار بوعناين ط. املدارس الصرفية تأليف د - 39
 .- اجلزائر –ديوان املطبوعات اجلامعية بوهران .م1998

حممد كامل بركات نشر . املساعد على تسهيل الفوائد البن عقيل حتقيق د - 40
- 1سالمي جبامعة أم القرى، طمركز البحث العلمي وإحياء التراث اإل

 .هـ1400
خمتار بوعناين . اللغوية لألعالم اجلزائرية عرب القرون من إعداد د املصنفات - 41

 .2001طبع يف  - اجلزائر–دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع 
إمييل . املعجم املفصل يف علم الصرف إعداد راجي األمسر، راجعه د - 42

 .م1997لبنان  -بريوت–يعقوب دار الكتب العلمية 
املغين يف تصريف األفعال حملمد عبد اخلالق عضيمة، الطبعة الثانية، مطابع  - 43

 .اجلامعة اإلسالمية
علي توفيق احلمد مؤسسة الرسالة  . املفتاح يف الصرف للجرجاين حققه د - 44

 . م  1987 -هـ 1407 1ط
 املفصل يف علم العربية للزخمشري، حتقيق سعيد حممود عقيل، دار اجليل،  - 45

 .م2003 -هـ1424 1لبنان ط - بريوت
للمربد، حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة، دار الكتاب املصري،  املقتضب - 46

 .لبنان - بريوت –دار الكتاب اللبناين للطباعة والنشر والتوزيع 
 .- القاهرة–مكتبة صبيح ) ضمن جمموعة الصرف(املقصود يف الصرف  - 47
دار  2الدين قباوة، طفخر . املمتع يف التصريف البن عصفور، حتقيق د - 48

 .هـ1393القلم العريب حلب 
 - هـ 1373، 1املنصف البن جين حتقيق جلنة من األساتذة، ط - 49

 .م، شركة مكتبة ومطبعة البايب احلليب1954
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الفعل ومعانيها تأليف هاشم طه شالش، مطبعة األداب، النجف  أوزان - 50
 .م1971األشرف 

ومعه كتاب السالك إىل أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشام،  - 51
حتقيق أوضح املسالك، تأليف حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الطالئع للنشر 

 .والتوزيع والتصدير
حممد املهدي .إجياز التعريف يف علم التصريف البن مالك، حتقيق ودراسة د - 52

 .م2002-هـ 1422، 1عبد احلي عمار سامل، اململكة العربية السعودية، ط
فن الصرف حلسن رمضان فحلة، دار اهلدى للطباعة  جة الطرف يف - 53

 .والنشر والتوزيع، عني مليلة اجلزائر
ديوان املطبوعات اجلامعية . تاريخ اجلزائر العام لعبد الرمحن اجلياليل - 54

 .م اجلزائر1982
تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث، تقدمي وتصحيح مازن بن حممد امليلي،  - 55

 .املؤسسة الوطنية للكتاب
فة األحباب وطرائف األصحاب على ملحة اإلعراب لبحرق احلضرمي، حت - 56

 .م2000-هـ 1420لبنان،  - بريوت–دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
 - بريوت –جامع الدروس العربية ملصطفى الغالييين، املكتبة العصرية  - 57

 . م2003 -هـ 1423
رات حممد حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، منشو - 58

- هـ 1417، 1لبنان، ط -بريوت–علي بيضون دار الكتب العلمية 
 .م1997

حاشية الطالب بن محدون على شرح حبرق لالمية األفعال، طبعة حجرية  - 59
 .هـ1310
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حاشية العالمة ابن احلاج على شرح منت األجرومية وامشه شرح اإلمام  - 60
ن حممد ابن محدون تأليف العالمة أيب العباس سيدي أمحد ب. خالد األزهري

دار الفكر . السلمي املعروف بابن احلاج، إشراف مكتب البحوث والدراسات
 .لبنان - بريوت-. م2002-هـ  1421للطباعة والنشر والتوزيع 

-دروس يف التصريف حملمد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية،  - 61
 .هـ1411  - بريوت

هنداوي، دار الكتب شذا العرف يف فن الصرف حتقيق عبد احلميد   - 62
هـ  1419،  1منشورات حممد علي بيضون، ط. لبنان –العلمية بريوت 

 .م1998
، دار اجليل      1الفاخوري، ط. شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك، حتقيق ح - 63

 .- بريوت
فاطمة راشد الراجحي، الدار . شرح األلفية للمكودي حققه وعلق عليه د - 64

 .م2004 - القاهرة –والتوزيع  املصرية السعودية للطباعة والنشر
حممد بدوي . د عبد الرمحن السيد ود: شرح التسهيل البن مالك حتقيق - 65

- هـ 1410، 1هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ط. املختون
 .م1990

شرح التصريف العزي أليب احلسن علي بن هشام الكيالين، طبع مبطبعة  - 66
 .هـ1951-هـ1370سنة  -تونس–املنار 

تصريف العزي لسعد الدين التفتازاين، طبع مبطبعة مصطفى البايب شرح ال - 67
 .هـ1344-شعبان–احلليب وأوالده مبصر 

إبراهيم بن سليمان .شرح التصريف لعمر بن ثابت الثمانيين، حتقيق د - 68
  1ط - الرياض–البعيمي مكتبة الرشد للنشر والتوزيع اململكة العربية السعودية 

 .م1999-هـ1419
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عبد العال سامل . كافية ابن احلاجب، شرح وحتقيق، د شرح الرضي على - 69
 .م، عامل الكتب2000هـ  1421، 1مكرم، ط

حتقيق علي حممد معوض ) هـ672(شرح الكافية الشافية البن مالك  - 70
–م 2000- هـ1420 2وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، ط

 . - لبنان
. باشر الواسطي الضرير، حتقيق دشرح اللمع يف النحو القاسم بن حممد بن امل - 71

م 2000-هـ  1420 1رمضان عبد التواب، ط. رجب عثمان حممد، تصدير د
 .الناشر مكتبة اخلاجني بالقاهرة الشركة الدولية للطباعة

شرح املغين يف النحو حملمد بن عبد الرحيم بن احلسن الغمري امليالين - 72
عبد . حتقيق د) هـ746(ومعه منت املغين يف النحو للجاربردي ) هـ811(

 .م1999،    1ط القادر اهلييت منشورات قاريونس بنغازي
شرح املفصل يف صنعة اإلعراب املوسوم بالتخمري تأليف القاسم بن احلسني - 73

عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، الطبعة . حتقيق د) هـ617(اخلوارزمي 
 .لبنان -بريوت–م، دار الغرب اإلسالمي 1990األوىل، 

، قدم له ووضع هوامشه )هـ669(ل الزجاجي البن عصفور شرح مج- 74
، 1دار الكتب العلمية ط. وفهارسه فواز الشعار، إشراف إميل بديع يعقوب

 .لبنان -بريوت–م 1998-هـ 1419سنة 
إميل . د: شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب البن هشام، قدم له- 75

 .ت، لبنان، دار الكتب العلمية بريو1996هـ  1417 1يعقوب ط
حممد نور : حتقيق) هـ686(شرح شافية ابن احلاجب للرضي االستراباذي - 76

احلسن وحممد الزفزاف وحممد حمي الدين عبد احلميد، دار الكتب العلمية 
 .م1982- هـ  1402بريوت لبنان 
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دار رحاب للطباعة والنشر ) الكبري(شرح المية األفعال لبحرق اليمين - 77
 .والتوزيع، اجلزائر

م  1998 -هـ 1419سلم بشرح اإلمام النووي الطبعة الثانية صحيح م- 78
 .لبنان منشورات حممد علي بيضون  -بريوت–دار الكتب العلمية 

علل النحو أليب احلسن حممد بن عبد اهللا الوراق، حتقيق حممود حممد حممود - 79
 .لبنان  -بريوت–م، دار الكتب العلمية 2002-هـ1422، 1نصار ط

م، شركة 1998 1عبد القادر عبد اجلليل ط. ليف دعلم الصرف الصويت تأ- 80
 .الشرق األوسط للطباعة

فتح اللطيف يف البسط والتعريف للزموري، ديوان املطبوعات اجلامعية - 81
 .-اجلزائر–م 1991

فهرسة معلمة التراث اجلزائري لبشري ضيف، مراجعة وتقدمي عثمان بدري،  - 82
 .م2002اجلزائر 

مكتب الدراسات والتوثيق يف دار النهضة يف الصرف وتطبيقاته إعداد  - 83
–حممود مطرجي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر . العربية، إشراف وتأليف د

 .م2000-  1لبنان ط - بريوت
، حتقيق حممد )هـ761(قطر الندى وبل الصدى البن هشام األنصاري  - 84

 .هـ 1416حمي الدين عبد احلميد، نشر دار اإلمام مالك، ذو القعدة 
. داود سلوم، د. كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي، ترتيب ومراجعة د- 85

 .2004-  1مكتبة لبنان ناشرون ط. إنعام داود سلوم. داود سلمان، د
حمسن سامل . كتاب يف التصريف لعبد القاهر اجلرجاين حتقيق وتعليق د- 86

 .م1988 -هـ 1408 1العمريي، مكتبة التراث مكة املكرمة ط
 .م1995لبنان - بريوت–دار صادر . 1البن منظور، طلسان العرب - 87
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حتقيق أمحد ) هـ370(ليس يف كالم العرب للحسني بن أمحد بن خالوية - 88
 .م2004املكتبة اجلامعية، اإلسكندرية، سنة . عبد الغفور عطارد

 .القاهرة–مكتبة صبيح ) ضمن جمموعة الصرف(مراح األرواح - 89
منشورات . راهيم مشس الدينمرجع الطالب يف تصريف األفعال إعداد إب- 90

-هـ1421. 1لبنان ط -بريوت–دار الكتب العلمية . حممد علي بيضون
 .م2000

 .مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مؤسسة قرطبة مصر- 91
-هـ 1401، 1فاضل صاحل السامرائي، ط.معاين األبنية يف العربية د- 92

 .م جامعة الكويت كلية اآلداب قسم اللغة العربية، الكويت1981
عبد األمري حممد .  القرآن لألخفش سعيد بن مسعدة، دراسة وحتقيق دمعاين- 93

 .لبنان -بريوت– 1985 - هـ 1405،  1أمني الورد، عامل الكتب ط 
معجم أعالم اجلزائر تأليف عادل نويهض، منشورات املكتب التجاري - 94

 .م1971لبنان، الطبعة األوىل  - بريوت–للطباعة والنشر والتوزيع 
النحوية والصرفية للدكتور حممد مسري جنيب اللبدي معجم املصطلحات - 95

 .-اجلزائر–مؤسسة الرسالة  قصر الكتاب، دار الثقافة 
الدكتور جورج : معجم تصريف األفعال العربية ألنطوان الدحداح، راجعه- 96

 .م 2004- 5ط . متري عبد املسيح، مكتبة لبنان ناشرون
مازن املبارك .ق عليه دمغين اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام حققه وعل- 97

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . وحممد علي، راجعه سعيد األفغاين
 .م2005-هـ1425، 1لبنان ط–بريوت 

، حتقيق صفوان عدنان )هـ425(مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين - 98
-هـ 1412، 1داوودي، دار القلم بدمشق والدار الشامية بريوت، ط

 .م1992
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خمتار بوعناين، دار الفجر للكتابة والنشر والتوزيع .ل حتقيق ودراسة دحنو اجلم- 99
 .م1995

نزهة الطرف يف علم الصرف للميداين، دار اآلفاق اجلديدة بريوت، الطبعة  -100
 .هـ 1401. األوىل

دار اإلمام مالك ) هـ989(نظم األجرومية لشرف الدين حيي العمريطي  -101
 .ائرم البليدة اجلز 2002- هـ 1423 1للكتاب ط

، حتقيق أمحد )هـ911(مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع للسيوطي  -102
مشس الدين منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، 

  .م1998- هـ1418، 1ط
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  .املخطوطة: ثانيا
األبنية الصرفية عند املكودي وابن مالك، إعداد حنيفي بن ناصر، إشراف  -103

  .م، جامعة وهران، رسالة ماجستري 2001- 2000وعناين، خمتار ب. د
، ) هـ 930ت(التوابع يف الصرف جلمال الدين إسحاق الكرماين  -104
 ).خمطوط مكتبة األزهر(
إعداد . الدراسة الصرفية عند املازين وابن مالك، مقارنة يف املنهج واحملتوى -105

عة م، جام 1990-1989خمتار بوعناين، إشراف حممد إبراهيم عبادة، 
 .الزقازيق، رسالة دكتوراه

إعداد  –حتقيق ودراسة  –الكايف يف التصريف حملمد بن يوسف أطفيش  -106
جامعة وهران . م2002-2001خمتار بوعناين . يطو عائشة، إشراف د

 .رسالة ماجستري
 .خمطوط مكتبة األزهر. املقدمة يف التصريف لنشوان بن سعيد احلمريي -107
النسخ . التجيين املضاوي مث الوهراينتصريف الفعل أليب بكر بن العريب  -108
 .يف مكتبة ابنه حممد بن العريب) أ،ب،ج(
تنبيه الطلبة على معاين األلفية لسعيد بن سليمان السماليل اجلزويل،  -109
 ). خمطوط مكتبة حممودي البشري(
 ).خمطوط مكتبة األزهر(تيسري التعريف يف علم التصريف لشعبان األثاري،  -110
 إىل البقاع املقدسة، أليب بكر بن العريب التجيين رحلة أيب بكر بن العريب -111

 ).خمطوط يف مكتبة ابنه حممد بن العريب. (املضاوي الوهراين
خمطوط مكتبة (رفع التلبيس فيما سئل به ابن مخيس للعالمة حممد األمري  -112

 ).األزهر
خمطوط مكتبة .(شرح أبيات البطليوسي لعبد الرمحن بن عمران الفاسي -113

 ).األزهر
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 ).خمطوط مكتبة االزهر. (شافية للكلكوريشرح ال -114
خمطوط مكتبة . (شرح المية األفعال حملمد الطيب الربناوي املاقماوي -115

 ).األزهر
خمطوط مكتبة . (غاية التعريف يف الضبط والتحقيق للتصريف هول -116

 ).األزهر
فتح اخلبري اللطيف على منت الترصيف يف علم التصريف إلبراهيم  -117

 ).تبة األزهرخمطوط مك. (البيجوري
فتح اللطيف يف أرجوزة املكودي يف التصريف، حتقيق ودراسة بن ابراهيم  -118

 ). م2004(السعيد رسالة الدكتوراه جامعة اجلزائر 
خمطوط . (قطف من صرف خاص بالفعل األجوف للعالمة نصر اهلوريين -119

 ).مكتبة األزهر
مكتبة خمطوط . (كتاب األلفات يف األفعال واألمساء أليب عمرو املقري -120

 ).األزهر
إعداد عبد الرمحن  -حتقيق ودراسة –مبادئ الصرف للطيب املهاجي  -121

، جامعة وهران رسالة 2005- 2004خمتار بوعناين، . فاطمة، إشراف د
 . ماجيستري

خمطوط يف مكتبة (منت يف النحو أليب بكر بن العريب التجيين الوهراين،   -122
 )ابنه حممد بن العريب 

 ).خمطوط مكتبة األزهر. (هول منظومة يف التصريف -123
تأليف حممد بن العريب . نبذة خمتصرة من حياة الشيخ أيب بكر بن العريب -124

 ).خمطوط نسخة منه مبكتبتنا(
  )خمطوط مكتبة األزهر. (نظم املباحث لعلي بن حممد املصري -125
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  :الدوريات: ثالثًا
خمتار .املوضوعات التصريفية لدى علماء اجلزائر وصلتها بالتراث بقلم د -1

 .م2005جملة القلم، العدد الثاين جوان : بوعناين
                           WWW.ALSOUFIA.COM:مواقع اإلنترنيت: رابعا  
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  الزيارات : خامسا  
ات مع أسرة الشيخ أيب بكر بن العريب، وباألخص مع ابنه لقد أجرينا عدة زيارات ولقاء

حممد بن العريب، كما أجرينا عدة لقاءات مع تالمذته، وهذه الزيارات كان هلا دوراً : 
  :كبريا يف اإلملام بتعريف شخصية املؤلف وآثاره وهذه هي الزيارات كاآليت

  : الزيارات إىل األسرة - أ
احلاج حممد بن العريب يوم الثالثاء :يب ابن أيب بكر بن العر زيارة إىل -1

 .مبرتله الكائن حبي قومبيطا صباحا بوهران 22/02/2005
مبرتله الكائن   28/07/2005زيارة إىل  احلاج حممد بن العريب يوم االثنني  -2

 .حبي قومبيطا صباحا بوهران
مبرتله الكائن حبي قومبيطا  28/06/2005زيارة إىل احلاج حممد بن العريب  -3

 .باحا بوهرانص
مبرتله الكائن حبي قومبيطا  25/05/2005زيارة إىل احلاج حممد بن العريب  -4

 .صباحا بوهران
مبرتله الكائن حبي قومبيطا  08/06/2005زيارة إىل احلاج حممد بن العريب  -5

 .صباحا بوهران
مبرتله الكائن حبي قومبيطا  19/04/2005زيارة إىل احلاج حممد بن العريب -6

 .هران بو صباحا
مبرتله الكائن حبي قومبيطا  15/11/2005زيارة إىل احلاج حممد بن العريب  -7

 .بوهران  صباحا
مبرتله الكائن حبي قومبيطا  06/12/2005زيارة إىل احلاج حممد بن العريب  -8

 .بوهران صباحا
مبرتله الكائن حبي قومبيطا 21/12/2005زيارة إىل احلاج حممد بن العريب  -9

 .بوهران صباحا
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مبرتله الكائن حبي قومبيطا  17/01/2006زيارة إىل احلاج حممد بن العريب - 10
 .بوهران  صباحا

مبرتله الكائن حبي قومبيطا  14/03/2006زيارة إىل احلاج حممد بن العريب  - 11
 .صباحا بوهران

مبرتله الكائن حبي قومبيطا  27/06/2006زيارة إىل احلاج حممد بن العريب  - 12
 .صباحا بوهران

مبرتله الكائن حبي قومبيطا  02/03/2005ىل احلاج حممد بن العريب زيارة إ - 13
 .بوهران صباحا

مبرتله الكائن حبي قومبيطا  27/04/2005زيارة إىل احلاج حممد بن العريب  - 14
 .صباحا بوهران

مبرتله الكائن حبي قومبيطا  27/02/2006زيارة إىل احلاج حممد بن العريب  - 15
 .صباحا بوهران

مبرتله الكائن حبي قومبيطا  07/06/2007ج حممد بن العريب زيارة إىل احلا - 16
 .بوهران  صباحا

 : الزيارات إىل التالميذ -ب
مبكتبته حبي سان  22/05/2005زيارة إىل الشيخ وعلي بن دوينة يوم  - 17

 .توجان بوهران
مبكتبته حبي سان  26/06/2005زيارة إىل الشيخ وعلي بن دوينة يوم  - 18

 .بوهران  توجان
مبكتبته حبي سان  27/06/2005 الشيخ وعلي بن دوينة يوم زيارة إىل - 19

 .توجان بوهران
مبكتبته حبي سان  23/02/2007زيارة إىل الشيخ وعلي بن دوينة يوم  - 20

 .بوهران  توجان
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مبسجد  24/02/2007زيارة إىل الشيخ ويس عبد القادر يوم األربعاء  - 21
 .بوهران املهاجرين

مبكتبته حبي سان  27/08/2007زيارة إىل الشيخ وعلي بن دوينة يوم  - 22
 .توجان بوهران

مبكتبته حبي سان  21/09/2007زيارة إىل الشيخ وعلي بن دوينة يوم  - 23
 .بوهران توجان
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