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 الدكتورة ف اطمة عبد الرحمن                                                                                
 

المخطوطات الوعاء الفكري الذي ٌلم معالمنا وتراثنا وأصولنا عبر أجٌال وحماٌتها من كل تزٌٌف أو تشوٌه ولقد نالت  تعتبر        
ٌر للدراسات من قبل والعلماء حٌث كانت موضع اهتمام كبؤرخٌن الدراسة والتحلٌل من قبل الم ر منالمخطوطات على قدر كبٌ

ٌت م بتراث مخطوط من حٌث الكثرة وسعة  العلم والتنوع مثل ما حظمن األم حٌث لم تحظ أي أمةالباحثٌن الذٌن غاصوا فً مجالها، 
 ، واإلسالمٌةبه األمة العربٌة 

و من قيمة عممية ومعرفية وفنية ما تحممكبير من قبل العمماء والباحثين ل باىتمام  حظيتفالمخطوطات 
بار أن ىذه المخطوطات التي حذفتيا لنا الحضارة العربية ىي بمثابة التراث الثقافي لمعرب ذالك باعتوك

كري فوىي خير دليل عمى شخصية األمة العربية الثقافية كما تعتبر المخطوطات الوعاء التاريخي لمتراث ال
 جميع األحداث التاريخية التي مرت بيا الشعوب العربية.اإلسالمي وىي السجل األمين ل

لكانت كثير من  األحداث التاريخية  ىا الفي التاريخ الجزائري، فمو ومن ىنا تأتي أىمية المخطوطات 
ة العربية ة فكرية وحضارية حيث تعتز بيا األمو ر حفظت لنا ثفالمخطوطات  ; فيا الغموض والسريةيكتن

بداع ومتابعة ما أبدعو السمف لنا دورا مميزا في حافزا لالوتتفاخر بيا بين األمم وىذا يعطينا دافعا قويا و 
 الحضارة المعاصرة.

وتعتبر المخطوطات أضخم رصيد فكري عرفو العالم وصل سالما حتى اآلن وعمى الرغم من أن الكثير 
 .واإلسالميالسياسية التي عصفت بالعالم العربي منا قد يتعرض لمضياع والتمف نتيجة الظروف 
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 :اٌّشطٛغ رؼغ٠ف 1-

 : ٌغخ / أ

 ٚلض ، سطٛغ اٌجّغ ٚ اٌشٟء ِٓ اٌّـزم١ّخ اٌطغ٠مخ ٘ٛ اٌشػ : اٌؼغة ٌـبْ فٟ جبء     

 ِب وً ٚ٘ٛ ش١أ ػٕٗ رظٍُ ال ٚ اٌشػ طٌه ، اٌؼَ ٠ٚمبي اٌطغ٠مخ ٘ٛ ٚاٌشػ. اٌشطٛغ ػٍٝ اٌؼجبط جّؼزٗ

 . ِشطٛغ ٌٗ ٠مبي ا١ٌض ػثش وزت

 أٞ ، ٔٛثٗ أٞ ػ١ٍٗ سططذ فٕمٛي ، وبٌزـط١غ ٚاٌزشط١ػ ٚاٌزٙظ٠ت اٌزـط١غ : اٌزشط١ػ

ؿطغد.
(1)

 

 ٌٕفـٗ ٕٚاسزػ ِشطٛغ وزبة ث١ّ١ٕه رشطٗ ٚال ، ث١ضٖ اٌىزبة سػ : اٌجالغخ أؿبؽ فٟٚ

.ٌٗ أٔٙب ١ٌؼٍُ دضٚصا ٌٙب ظغة أٞ صاع
(2)

 

 (3)ِشطٛغبد جّؼٙب ٚ ثبٌّطجؼخ ال ، ثبٌشػ ىزٛةاٌّ : اٌّشطٛغ : اٌٛؿ١ػ اٌّؼجُ ٚفٟ

 (4) ٘جبئ١خ ثذغٚف اٌٍفظ صٛع ٚ وزت أٞ ٠شػ سػ : اٌفؼً ِٓ ِشزمخ ِشطٛغخ وٍّخ ٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 188 :،ص 7 مج ، 1992 .لبنان ، صادر دار ، خطط مادة ، العرب لسان : منظور إبن-1
 1 ، 112 : ص ، 1996 (ط ، انلبن ، لبنان دار مكتبة ، البالغة أساس : الزمخشري-2
 244 : ص ، 1 ،ج س د2ط ، لبنان ، العربً التراث إحٌاء دار ، الوسٌط المعجم: اخرون و ، أنٌس ، إبراهٌم-3
 قسم ، الماستر شهادة لنٌل مذكرة ، اإلتصال و اإلعالم خدمة التكنولوجٌا ظل فً العربً المخطوط : مصباحً ، غنٌة4

 17 ص ، 2010 ، قسنطٌنة امعةج ، المعلومات و المكتبات
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 صٚٔٛا لض٠ّب اٌؼغة ألْ اٌطجبػخ آٌخ اسزغاع لجً طاٌه ٚ ثبٌّطجؼخ ١ٌؾ ٚ ثبٌمٍُ وزت ِب وً ػِّٛب ٚ٘ٛ   

 (1)  ٘جبئ١خ ثذغٚف ٚ ا١ٌض ثشػ أدضاصُٙ

 (2) اٌطجبػخ ػصغ لجً ا١ٌض ثشػ ٚ ثبٌمٍُ، سػ أٚ صٛع أٚ ِب وزت وً ٘ٛ

 ا٢ٌخ ثبؿزؼّبي أٔجؼ اٌظٞ اٌّطجٛع ٌٍىزبة ١ض، سالفبثبٌ سػ اٌظٞ اٌىزبة ٘ٛ فبٌّشطٛغ

  3 ) )اٌطبثؼخ

 سػ ِٓ ِفؼٛي اؿُ ، اٌٍغخ فٟ اٌّشطٛغ ٚ ِشطٛغ أٚ ِشطٛغخ جّغ : ٚاٌّشطٛغبد

 طاٌه وبْ ؿٛاء ، ثب١ٌض ثشػ سػ ِب وً ٘ٛ اٌٍغخ فٟ فبٌّشطٛغ وزجٗ ٚ ؿطغٖ أٞ ، اٌىزبة

 4 ) )طاٌه غ١غ ئٌٝ ٚص١مخ أٚ وزبثب،

 ثذغٚف ، اٌٍفظ صٛع ٚ وزت أٞ ، ٠شػ سػ اٌفؼً ِٓ ٌغخ ِشزمخ طٛغخِش ٚوٍّخ

 5 ) )٘جبئ١خ

 ا١ٌض ثشػ وزجذ ، أسغٜ ٚص١مخ أٞ أٚ األعلخ أٚ اٌشطبة ػٓ ٌز١١ّؼٖ ا١ٌض ثشػ وزبة ٘ٛ

 6 اٌطجبػخ ػصغ لجً وزجذ اٌزٟ اٌىزت رٍه سبصخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اٌغ٠بض ، اٌّغ٠ز صاع ، اٌّؼٍِٛبد ٚ اٌّىزجبد دٌّصطٍذب اٌّٛؿٛػٟ اٌّؼجُ : هلل دـت أدّض ، اٌشبِٟ ِذّض1

 704.ص ، 1988 .

 اٌّؼٍِٛبد ِصبصع إلؿزشضاَ عؿخ ا ص : اإلٌىزغ١ٔٚخ اٌّؼٍِٛبد ِصبصع ئؿزشضاَ ٚ ئربدخ : ثٍؼجبؽ ، اٌذ١ّض ػجض2

 ، اٌّـ١ٍخ ، ثٛظ١بف ِذّض اٌجبِؼ١خ ثبٌّىزجخ اٌؼ١ٍب عؿبد ا اٌض غٍجخ لجً ِٓ / 31 : ،ص َ 2006 .اإلٌىزغ١ٔٚخ 

2005 

 األ١ِغ ثجبِؼخ ػغٚح أدّض ثّىزجخ ١ِضا١ٔخ عؿخ ا ص ، رـ١١غ٘ب فٟ اٌذض٠ضخ اٌطغق ٚ اٌّشطٛغبد : عص ا َ ، أ١ِغح3

 12 ص ، 2013 ، لـٕط١ٕخ ، اٌّبؿزغ شٙبصح ١ًٌٕ ِظوغح ، اإلؿال١ِخ ٌٍؼٍَٛ اٌمبصع ػجض

 1 غ ، ٌجٕبْ ، ٌٍىزبة اٌذض٠ضخ اٌّإؿـخ ، غث١خاٌؼ اٌّشطٛغبد رذم١ك : رِٛب ، هلل ػجض جبْ(4 ، 25 :،ص 2010 .

 ( 102 : ،ص اإلؿال١ِخ اٌؼغث١خ اٌذعبعح فٟ اٌّىزجبد : ػ١ٍبْ ، ِصطفٝ عثذ5ٟ .

 ، افبق ٚ ٚالغ اٌمبصع: ػجض األ١ِغ جبِؼخ ِىزجخ ِشطٛغبد رٕظ١ُ فٟ صٚع٘ب ٚ اال١ٌخ األٔظّخ : ِؼالط ، عش١ض 6

     24 . ص ، 2006 ، جبداٌّىز ػٍُ فٟ ِبج١ـزغ شٙبصح١ًٌٕ  ِظوغح
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 رؼبع٠ف ِٕٙب :  ػضح ٍّشطٛغٌ فٕجض اصطالدب أِب : اصطالدب  ة/

 ا١ٌض ثشػ وزبة ثأٔٗ ػغفٗ : اٌّؼٍِٛبد ٚ اٌّىزجبد ٌّصطٍذبد اٌّٛؿٛػٟ اٌّؼجُ فٟ

 .1 ) )األعلخ أٚ اٌشطبة ػٓ ٌز١١ّؼٖ

 ػٍٝ وبْ ؿٛاء ، األصة أٔٛاع ِٓ ٔٛع أٞ فٟ ثب١ٌض اٌّىزٛة ٘ٛ اٌّشطٛغ: األِغ٠ى١خ اٌّٛؿٛػخ ٚفٟ

 .2 ) )اٌذجبعح ٚغ١غ٘ب ٚ اٌمض٠ّخ اٌطج١ؼ١خ ٚاألٌٛاح وبٌجٍٛص شىٍٙب، وبْ ِّٙب أسغٜ ِبصح أٞ أٚ ٚعق

 فٟ ٚطٌه ٌٍىزت ثبشب ر١ّٛع دت شبوغ ِذّض ِذّٛص اٌىج١غ مكٚاٌّذ األص٠ت ٠صف وّب

 : 3لٌٛٗ

 رغ١غد ٠ض٠ٗ ث١ٓ اٌىزبة أسظ ئطا أٔٗ ٚ٘ٛ ، اسغ ش١ئ ثً اٌىزت جّغ ١ٌؾ ػ١ٍٗ الدظزٗ اٌظٞ"

 أفٕضٞ ).أ١ِغ جبءٖ ئطا ، ٌٍّشطٛغ ئِـبوٗ ثّجغص ، ؿطغ لض ع ا ٔٛ وأْ ٚ ٕٚاؿزعبءد ، ٚجٙٗ أؿبع٠غ

  " جض٠ض ثّشطٛغ

 ٠ضعن ٌُ ػبص٠خ وزت أٔٙب ؿٛاء ، االصطالدٟ اٌؼغثٟ االؿزشضاَ فٟ اٌّشطٛغبد ٕٟرؼ ال

ـّبر ئٌٝ ثٙب فؼٛا فض اٌّطجؼخ ػصغ ِإٌفٛ٘ب  ٠ـزط١ؼٛا ٌُٚ اٌّطجؼخ ػصغ أصعوٛا أُٔٙ أٚ ، إٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 ص ، اٌـبثك اٌّغجغ : رِٛب ، هلل ػجض جب1ْ .

 ص، 1978 ، اٌغ٠بؽ ، اإلؿال١ِخ ؿؼٛص ثٓ ِذّض اإلِبَ جبِؼخ ، اٌؼغثٟ اٌّشطٛغ: اٌذٍٛجٟ ، اٌـزبع ػجض 2 .

27 

  اٌفغلبْ ِإؿـخ ، اإلؿال١ِخ اٌّشطٛغبد أ١ّ٘خ وزبة فٟ اٌّشطٛغبد ِجٟء ِغ طوغ٠بد: شبوغ ِذّض ، ِذّٛص3

 26-25،ص 1996 ، ٌٕضْ ، اإلؿالِٟ
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 ٚفٟ manuscrit اٌّشطٛغخ وزجُٙ ،أٞ ٌٍّطجؼخ رمض٠ّٙب ٢سغ أٚ ٌـجت ٠غ٠ضٚا ٌُ أٚ    

 ٠شًّ ،فٙٛ ثىض١غ طاٌه ِٓ أٚؿغ ِصطٍخ فبٌّشطٛغبد ، اٌـ١بق ٘ظا فٟ اٌٛاعص االؿزشضاَ

 1 ) ِشطٛغخ عد ا ِظن أٚ عق ا أٚ أ٠خ ، طاٌه ئٌٝ ثبإلظبفخ

 ػغثٟ ثشػ اٌّشطٛغ اٌىزبة ٘ٛ ، اٌؼغثٟ اٌّشطٛغ أْ : اٌذٍٛجٟ اٌـزبع ػجض ٠ٚغٜ

 أٚ صفبرغ ١٘ئخ ػٍٝ ، ثؼط ئٌٝ ثؼعٙب ظُ ، صذف شىً فٟ أَ ٌفبئف شىً فٟ وبْ ؿٛاء

 إٌمٛف ٚ اٌصىٛن ٚ اٌّٛاص١ك ٚ اٌؼٙٛص ٚ اٌصذف ٚ اٌغؿبئً رشغط اٌزذض٠ض ثٙظا ٚ ، عع٠ؾ وب

 2 ) )اٌزؼغ٠ف ٘ظا ئغبع فٟ

 3 ) األسغٜ اٌىزت ػٓ ٌز١١ّؼٖ ، ا١ٌض ثشػ سػ اٌظٞ اٌىزبة ٘ٛ اٌّشطٛغ فبٌىزبة

 سٍفٙب ٚاٌزٟ ، ا١ٌض ثشػ اٌّىزٛثخ اٌىزت ػٍٝ ٌخٌٍضال ، ا١ٌَٛ ٔـزشضِٙب اٌزٟ ِشطٛغ فىٍّخ

 اٌفغٔـ١خ ٌٍىٍّخ رغجّخ اٌٛلذ ٔفؾ ٟ٘ ٚ اٌمضِبء ٌٕب manuscrit ثٙظا رـزشضَ ٌُ اٌزٟ ٚ

 فٟ اٌٍفظ ٘ظا ٚعٚص ِٓ ثبٌغغُ ٚ ٚطاٌه ، ِطجٛع وٍّخ ِمبثً فٟ 1594 ػبَ فٟ ئال اٌّؼٕٝ

 وزبثٗ فٟ 1143 ؿٕخ اٌّزٛفٟ ششغٞاٌؼِ ػٕض ٌٗ طوغ أٚي ٚعص د١ش ، اٌمض٠ّخ اٌّؼبجُ ثؼط

 " سطػ " ِبصح فٟ ٠مٛي اٌجالغخ أؿبؽ

 4 ) " ِشطٛغ وزبة ٚ........................ ٠شطٗ اٌىزبة سػ "

 . ف١ٗ ِىزٛة أٞ : ِشطٛغ وزبة ٔمٛي ٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هلل ػجض ٚ اٌغدّبْ ػجض ضوزٛعاٌ رغجّخ ، صفٙب ٚٚ رغر١جٙب اٌّشطٛغخ اٌزبع٠ش١خ عق ا األٚ ٚ اٌٛصبئك : جغ٠ـٟ ة ، ص٠ف١ض1

) 

 اٌٍّه ِىزجخ ِطجٛػخ ، ؿؼٛص اٌٍّه جبِؼخ ، اٌزبع٠ز لـُ فٟ ِشبعن أؿزبط ، اٌٛغ١ٕخ فٙض اٌٍّه ِىزجخ ، اٌٛصبئك لـُ ، اٌش١ز

 09 : ص ، 1990 ، اٌٛغ١ٕخ فٙض .

 ( ِىزجخ ، اٌّؼٍِٛبد ٚ ٌّىزجبدا ػٍُ ، اٌفىغٞ اإلٔزبط ٚ اإلػالَ ٚ اٌّإؿـبد فٟ عؿبد ا ص : فزذٟ ِذّض ، اٌٙبصٞ ػجض2

 1 ،غ ٌٍىزبة اٌؼغث١خ اٌضاع ، 18 :ص ، 1996 .

 ( 167 :ص ، اٌـبثك اٌّغجغ : اٌشبِٟ ، ِذّض أدّض3 .

 .102، ص: 1991،  1غ ، اٌٍجٕب١ٔخ اٌّصغ٠خ اٌضاع ، اٌّشطٛغبد ػٍُ ٚ اٌّشطٛغ اٌؼغثٟ اٌىزبة : ؿ١ض فإاص ، أ4ّٓ٠
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 ٚأصبٌزٙب ثٕمبئٙب رذزفظ ٚجؼٍٙب ٚاٌشٍٛص اٌجمبء ٌٙب وزت اٌظٞ ٘ٛ ، ثبٌض٠ٓ اٌٍّغخ ٚاعرجبغ       

 ا١ٌّؼح فٙظٖ ، ٚٔـزٛػجٗ فٕفّٙٗ ٚأصثُٙ اٌجب١ٍ٘ٓ والَ ا١ٌَٛ ع أ ٔك إٔٔب دزٝ ، اٌؼِبْ ِغ ػٍٝ

 فٟ اٌّشطٛغبد أغٛي اٌؼغث١خ اٌّشطٛغبد جؼٍذ ، اٌؼغث١خ اٌٍغخ ثٙب ئِزبػد اٌزٟ اٌفغ٠ضح

 1 ) )ضصاػ أوضغ٘ب ٚ ػّغا اٌؼبٌُ

 أِخ ِٓ أل٠خ ٠زٛافغ ال ظشُ عس ا د ٚ٘ٛ ، اٌّشطٛغ اٌزغاس  ِٓ لغٔب ػشغ أعثؼخ لغاثخ  ٚعائٕب فّٓ

 2 ) )اٌجشغ ٌغبد ِٓ ٌغخ أٞ فٟ ال ٚ األُِ

 اٌؼًّ رىزت سالي اٌزٟ ، اٌّضٚٔخ ٌٍّؼٍِٛبد األسغٜ اٌٛؿبئػ أٚ ٚاألٚاعق اٌٛصبئك رٍه ٟ٘ فبٌّشطٛغبد

 ٚاٌصٛع اٌشغائػ ٚاألٚاعق ٚ اٌىزت وً أ٠عب ،ٟٚ٘ أعجؼخ ٌٍُ ٚرذفظ ، غحِـزّ ِٕظّخ أ٠خ غغ٠ك ػٓ

 وبْ ِّٙب اٌٛصبئك رٍه ٟ٘ ،أ3ٚ سصبئصٙب أٚ اٌّبصٞ شىٍٙب ػٓ إٌظغ ثغط األسغٜ اٌزٛص١م١خ ٚاٌّٛاص

 ِـزؼُ أٚ ػف٠ٛخ ثطغ٠مخ ِـزمجٍخ أٚ ِٕزجخ ، ٚػبئٙب أٚ ٔٛػٙب

 ػٍٝ اإلٔـبْ وزجٗ ِب طاٌه ِٓ ١ٌشغط ِشطٛغب ٠ؼض ، ا١ٌض ٚثشػ اٌىزبة ػٍٝ وزت ِب وً ٘ٛ ٚاٌّشطٛغ

 4 ) )اٌمجٛع شٛا٘ض ٚ اٌجؼ١غ أوزبف ٚ اٌٍذبف ٚ اٌذجبعح

 اٌؼٍَٛ ألدض ٠ٕزّٟ ٚ ، ثب١ٌض سػ وزبة ػٓ ػجبعح ٘ٛ اٌّشطٛغ فاْ ، إٌذٛ ٘ظا ٚػٍٝ

 5 ) )اٌطجبػخ ػِٓ لجً اٌّـٍّْٛ ٚ اٌؼغة صٚٔٙب اٌزٟ ٚاٌّؼبعف

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  2002 ، ٖ 1422 ( 1 غ ، اٌمب٘غح ، اٌٍجٕب١ٔخ اٌّصغ٠خ اٌضاع ، اٌؼغثٟ اٌزغاس  ٚ اٌّشطٛغبد : اٌذٍٛجٟ ، عاٌـزب ػجض1 

 .27 ص. ،

 ( 28 :ص ، ٔفـٗ اٌّغجغ : اٌذٍٛجٟ ، اٌـزبع ػجض2 .

  2006 ، ِؼ١خاٌجب ٌٍشإؤْ اٌؼب١ٌّخ ٌٛعص ِإؿـخ ، ٌٍطجبػخ اٌٛفبء صاع ، األعشفخ أٔظّخ : اٌص١غفٟ ِذّض ، وبًِ أؿبِخ3 ،

 09 ص .

  ِؼجُ ٚ عؿخ ا ص ، اٌشبَ ثالص فٟ ئٔزشبعٖ دزٝ إٌشأح ِٕظ اٌؼغثٟ اٌّشطٛغ ٚ اٌضِشم١خ اٌّشطٛغبد : اٌطجبع ، سبٌض ئ٠بص (

 11ص. ، 2009 ، صِشك ، ٌٍىزبة اٌـٛع٠خ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ ِٕشٛاعد .

 10ص ، 2008 ، اٌمب٘غح ، ِصغ ، اٌزٛػ٠غ ٚ إٌشغ ٚ ٌٍطجبػخ ِصغ ٔٙعخ ، األٌف١خ اٌّشطٛغبد : ػ٠ضاْ ، ٠ٛؿف5
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 ربليل ربقيق ـبطوط الكايف يف التصريف حملمد بن يوسف اطفيش

 إعداد ك ربقيق عائشة يطو ماجستَت
كلية اآلداب  –لغة عربية    

 إشراؼ أ.د/ اؼبختار بوعناين
 اغبمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل كآلو كصحبو كبعد ،،،

راسة كربقيق ـبطوطة الكايفعرض كصفي ربليلي لد  

 قسم التحقيق

 مقدمة التحقيق 

كذكرت فيها حياة اؼبؤلف ؛ اظبو ك نسبو  ككالدتو  كنشأتو ك شيوخو  كتالميذه  ك تنقالتو ك مكانتو العلمية ك شعره ك مؤلفاتو 
العنواف ذكر يف اؼبخطوط ك فبا يثبت ككفاتو مث كاصلت لتنتقل إىل عنواف آخر ك اؼبتمثل يف ربقيق العنواف ك قد ذكرت األستاذة أف 

اظبو ما ذكره يف خطبة اؼبخطوط  حيث يقوؿ : " ك ظبيتو بالكايف "  ك ما كرد يف ختاـ اؼبخطوط قائال :" مت الكايف يف التصريف 
 " ك توثق ذلك بذكر صفحات اؼبخطوط )النسخة أ( كتواصل لتنتقل إىل عنواف آخر ىو : توثيق نسبتو إىل صاحبو إذ تثبت

بذكرىا ؼبا جاء يف النسخة ب  على أنو للعالمة اطفيش كمن العناصر اليت أكردهتا األستاذة ذكرىا الباعث على تأليف اؼبخطوط إذ 
 توضح أنو موجو للمبتدئ ك توضح ذلك بقولو "ينتفع بو اؼببتدئ " موضحة ما جاء يف خطبة النسخة أ 

ج(، مث عرض مواصفات ىذه اؼبخطوطات؛ -ب-ت على ثالث نسخ )أتذكر  أهنا اعتمد:كصف النسخ اؼبعتمدة يف التحقيق 
عدد أكراقها ،كرقمها ، كعدد الصفحات يف كل كرقة ،كالعدد الكلي للصفحات،كطوؿ، كعرض الصفحة الواحدة عدد  من حيث

سية ،مث  األسطر فيها كمتوسط الكلمات يف كل سطر مث كصف نوع اػبط الذم كتبت بو كمدل كضوحو ككضوح العناكين الرئي
 عرض صورا لبعض صفحات اؼبخطوطة ك اؼبتمثلة يف الصفحة األكىل ك الثانية كما قبل  األخَتة ك األخَتة للنسخ الثالثة

 النص احملقق:ك قد تعرضت األستاذة للعناصر اآلتية :

ؼبخطوطخطبة الكتاب ك اؼبتمثلة يف البسملة ك اغبمدلة ك الصالة على الرسوؿ عليو السالـ مث ذكر عنواف ا  

  ربرير النص حسب القواعد اإلمالئية كالصرفية مع مراعاة عالمات الًتقيم اؼبناسبة
أثبتث النص كما كرد فإذا زادت شيئا من عندىا أك أضافت كضعتو بُت معكوفتُت تتبعهما حباشية توضح فيها أف مابُت اؼبعكوفتُت 

 .زيادة لإليضاح
ىل أصحاهباعزك اآلراء اليت نقلها اؼبؤلف من دكف عزك إ  

خرَّجت الشواىد القرآنية كضبطت اآليات طبقا للمصحف ككضعت ؽبا أقواسا فبيزة كعرجت على بعض كجوه القراءات مستعينا 
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  بكتب القراءات كالتفسَت
خرجت األحاديث النبوية من مظاهنا كخرجت الشواىد الشعرية من دكاكين أصحاهبا كأسبت شطورىا كبينت اؼبعٌت العاـ لكل شاىد 

كفسرت كلماهتا الغريبة مستعينة باؼبعاجم كبينت حبر كل شاىد كموطن االستشهاد فيو كما خرجت األمثاؿ من مظاهنا ك عرفت  
 باألعالـ كبالكتب اليت كردت أظباؤىا يف اؼبنت كشرحت الكلمات الغريبة الواردة يف اؼبنت مستعينة باؼبعاجم

عناكين فرعية لكل مسألة من مسائل األبواب ككضعت كل عنواف بُت كضعت عناكين رئيسية لكل باب من أبواب الكتاب ك 
 معكوفتُت متبعة إيامها حباشية توضح فيها أهنا مزيدة من عندىا لإليضاح

  كضع االقتباسات اليت أكدعتها اغباشية بُت قوسُت
كاؼبرجع ، كقد اتبع يف ذكرهتا كاآليت :  مصدرا كمرجعا دكف سبييز بُت اؼبصدر 241بلغت اؼبصادر كاؼبراجع اليت أفادت منها الباحثة 

ترتيبها ألفبائيا حبسب ألقاب اؼبؤلفُت مث أظبائهم سواء أكانوا قدامى أك معاصرين عربا أك أجانب ، مث اسم الكتاب / الكتب 
  اػباصة بكل مؤلف ، مث ؿبققو إف كجد مث دار النشر كبلد النشر مث رقم الطبعة كتأرخيها مث عدد أجزاء الكتاب

مث عادت فأفردت ذكر )الرسائل اعبامعية( كحدىا متبعة فيها اآليت : رتبتها ألفبائيا حبسب ألقاب اؼبؤلفُت مث أظباءىم مث اسم 
  الرسالة كدرجتها العلمية ،مث اسم الكلية كاعبامعة مث السنة اعبامعية

اب اؼبؤلفُت أك أظبائهم مث عنواف البحث أك اؼبقاؿ مث كختم قائمة اؼبصادر كاؼبراجع )بالدكريات( كاآليت : رتبتها ألفبائيا حسب ألق
اسم الدكرية مث رقم اجمللد مث العدد مث التأريخ مث عدد الصفحات كضىع فهارس عامة للكتاب فهارس اآليات ،كاألحاديث ،األمثاؿ 

( مث فهرس اؼبوضوعاتكاألقواؿ، كاألشعار ،كاألرجاز ، كأنصاؼ األبيات كاألعالـ كاألمم كالقبائل كاألماكن كالبلداف  

 القسم الثاين : الدراسة

 تعرضت األستاذة للعناصر اآلتية : 

 مفهـو التصريف ك ركزت فيو على 

 اؼبفهـو العلمي

 اؼبفهـو العملي 

 تبويب ك تنظيم موضوعات الكايف يف التصريف: توضح أنو قسم اؼبخطوط على مقدمة ك سبعة أبواب

، اؼبثاؿ ، األجوؼ الفعل الناقص ك اللفيف بنوعيو  ك غيها  كىي تعريف الصرؼ ، اؼبصدر ، اؼبضاعف  

 منهج تأليف اؼبخطوط : تعرضت فيو للعناصر اآلتية :

 شرح األلفاظ موضحة بعض األمثلة ذكرت منها صدأ الرجل انتصب كغَتىا
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 ذبنب التكرار موضحة ذلك باألمثلة منها اعتماده على عبارات لتجنبو ؾ : على ما مر ك قد مر 

ختصار : ك قد كضحت ميلو لالختصار ككضحت ذلك باألمثلة كما بسطتو يف شرح االمية اال  

 االستطراد كمثلت لو دبا جاء يف مسألة االشتقاؽ

عدـ عزك األقواؿ: ككضحت أنو استعمل صيغ التجهيل بكثرة كذكرت أف أغلب األقواؿ غَت منسوبة ك سبقت بعبارات : قيل ، 
 قالوا ، ذكر بعضهم 

ك التلميح :ك قد ذكرت أنو صرح باستنفاذ طاقة البحث كلها ك ذلك من خالؿ عباراتو اؼبتكررة منها " ىذا ما ظهر يل  التصريح
 يف ربقيق اؼبقاـ " ك التلميح ك مثلت لو دبا جاء عنده  من أمثلة نثرية ساقها لتوضيح القاعدة

كتب اعتمدىا العالمة منها  : حاشية يف النحو، شرح مصادر الكايف يف التصريف : كضحت األستاذة ما جاء يف اؼبخطوط من  
 المية األفعاؿ كغَتىا من كتبو ك كضحت أنو اعتمد على كتب غَته  منها كتب اؼبرادم  ككضحت بعض اؼبسائل اؼبؤخودة

 ؽ كغَتىااؽبمزة ك االشتقا موقفو من مسائل اػبالؼ ككضحت أنو يصدر أحكاما منها مقبوؿ ، حسن كمن اؼبسائل اػبالفية نذكر
 كضحتها األستاذة باألمثلة ك التحليل حسب ما جاء بو مثل أصل مهزة اسم

تأثره يف التبويب  : كذكرت أف التأثر مشل :اؼبوضوعات ك احملتول مع التحليل ك األمثلة مث كضحت مالحظات على قضايا 
 اؼبخطوط ك قيمتو ك ختمت العمل بذكر النتائج  ك الفهارس .

مبادئ الصرؼ للطيب اؼبهاجي ربليل ربقيق ـبطوط   

 إعداد فاطمة عبد الرضبن ماجستَت
كلية اآلداب  –لغة عربية    

 إشراؼ أ.د/ اؼبختار بوعناين
 اغبمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل كآلو كصحبو كبعد ،،،

 عرض كصفي ربليلي لدراسة كربقيق ـبطوطة الطيب اؼبهاجي

 قسم التحقيق

 مقدمة التحقيق 

ها  األستاذة العناكين اآلتية:كذكرت في  
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كصف النسخ اؼبعتمدة يف التحقيق:إذ كضحت أهنا اعتمدت يف ربقيق ىدا الكتاب اؼبوسـو بػ )مبادئ الصرؼ( على ثالث نسخ؛ 
األكىل ـبطوطة خبط صاحبها الطيب اؼبهاجي، كالثانية مرقونة من النسخة اؼبخطوطة، كالثالثة منشورة ضمن كتاب موسـو بػ : 

ار العلمية للشيخ الطيب اؼبهاجي اعبزائرم( ككضحتها كاآليت:)اآلث  

 النسخة األكىل: رمزت ؽبا باؼبخطوط، كازبذهتا أصال ألسباب منها: 

 األكؿ: لكوهنا تامة كخبط الطيب اؼبهاجي نفسو. 

أفريل  8لثالثاء الثاين: أهنا كاضحة مقركءة. كقد كضحت كيفية اغبصوؿ عليها بقوؽبا : "ربصلنا على ىذه النسخة يـو ا
من مكتبة ابنو ؿبمد اؼبهاجي"، كقد كضحت طريقة الكتابة مبينة أهنا كتبت  خبط مغريب جيد مقركء، خالية من مكاف  2003

كتاريخ النسخ كالتعليقات اؽبامشيػة. عدد صفحاهتا سبع كطبسوف صفحة مع  اختالؼ يف عدد السػطور داخل كل صفحػة من 
( كأحد عشر سطرا 48، 28، 3، 2(، كاثنيت عشرة سطرا يف الصفحات )51، 50، 9الصفحات ) تسعة سطػور على التوايل يف

(، 57، 37، 36، 35، 34، 29، 27، 26، 21  18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 6، 5، 4يف الصفحات )
   38، 33، 32، 31، 30، 25، 24، 23، 22، 20، 19، 11، 10، 8، 7، 1كعشرة أسطر يف الصفحات اؼبتبقية )

39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،49 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56.)  

 كاؼبالحظ على ىذه النسخة أهنا جاءت بدكف عنواف 

النسخة الثانية: كىػي نسخة مرقونػة من النسخة اؼبخطوطة، راقنها ىو ؿبمد اؼبهػاجي بن الطيب اؼبهاجي، رمزنا ؽبا باؼبطبوع، 
دد صفحاهتا سبع عشرة صفحة مع اختالؼ يف عدد السطور داخل كل صفحة من أحد ، كع2003ربصلنا عليها يف أفريل 

، 11( كاثنُت كعشرين سطرا يف الصفحػات )16، 5( ، كعشرين سطرا يف الصفحات )17عشر سطرا على التوايل يف الصفحة )
عشرة سطرا يف الصفحات  (، كتسعة14(، كطبسة كعشرين سطرا يف )12، 7، 6، 4، 3(، كثالثة كعشرين سطػرا يف )15، 13

(1 ،2.)  

كاؼبالحظ على ىذه النسخة أف راقنها أضاؼ ؽبا عنوانا خاصا بو موسوما بػ: )الصرؼ ،كما جاءت خالية من تاريخ 
 النسخ كمكانو،كالتعليقات اؽبامشية. 

رم(، رمزنا ؽبا باؼبنشور، النسخة الثالثة:ىي نسخة موجودة ضمن كتاب موسـو بػ )اآلثار العلمية للشيخ الطيب اؼبهاجي اعبزائ
عدد صفحاهتا شباين عشرة صفحة مع اختالؼ يف عدد السطور يف كل صفحة من  2004أكتوبر  17كربصلنا عليها يـو األحد 

، 154، 152(، كأربعة كعشرين سطرا يف الصفحات  )162، 161، 158، 153ثالثة كعشرين سطرا يف الصفحات )
، 164، 163(، كستة كعشرين سطرا يف )168، 166، 159ا يف الصفحات )(، كطبسة كعشرين سطػر 160، 156، 155
( ، كقد قاـ مؤلفها بضبط كل الكلمات 169(، كسبعة سطور يف الصفحة )167( كسبعة كعشرين سطرا يف الصفحة )165
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حبها يف بالشكل، كما قبده يستعمل اؽبامش يف بعض الصفحات،سبيزت ىذه النسخة عن غَتىا من النسخ عنواف دٌكنو صا
 الصفحة األكىل خبط ـبالف ؼبا يف بداية اؼبنشور.

ربقيق عنواف اؼبخطوط:تذكر األستاذة أهنا  مل تعثر على عنواف مستقل للمخطوط إثر اطالعها عليو، إذ أف الطيب اؼبهاجي مل 
طعة على أنو عنواف يذكر صراحة عنواف ىذا اؼبخطوط منفصال عن متنو، كإمنا جاء ضمنيا، كما يف بدايتو ليدؿ داللة قا

للمخطوط، كفبا يثبت ىذا ما ذكره الطيب اؼبهاجي يف خطبة الكتاب بقولو: "إليك أيها اؼببتدئ من مبادئ الصرؼ كمطالبو 
رد يف هناية اؼبخطوط نفسو من األكلية ما تعينك فبارستو على بلوغ ما ترـك أف تبلغو من مطوالت الفن كمهمات مقاصده"، كما ك 

تصريح الطيب اؼبهاجي بتمامو قائال: "كىنا انتهى ما تيسر صبعو من مبادئ الصرؼ كأمكن تلخيصو من مهمات الفن ليكوف ىذا 
مد اؼبلخص سبرينا كتدريبا للمبتدئ دييىكِّنىوي من تصور مسائل الفن، كمن تطبيق قواعده الكلية على جزئياهتا".،كأكد لنا ابنو ؿب

حيبذ  -رضبو اهلل-اؼبهاجي من خالؿ حديثنا معو على أف عنواف اؼبخطوط ىو )مبادئ الصرؼ( إذ يقوؿ: "لقد كاف كالدم 
التدريس على التأليف إال أنو كيف الفًتة األخَتة من حياتو أصر على كضع ىذا الكتاب للمبتدئ حىت ينتفع منو كيستطيع فهم كل 

اه )مبادئ الصرؼ(،كفبا يثبت أيضا أف عنواف اؼبخطوط ىو: )مبادئ الصرؼ( ما ديكِّفى يف ما يتعلق بالصرؼ بسهولة كؽبذا ظب
النسخة الثالثة، كاليت رمزنا ؽبا باؼبنشور حيث قبد يف صفحتها األكىل عنوانا موسوما بػ: )مبادئ الصرؼ( الذم ىو عنواف اؼبخطوط 

 اػباص بالطيب اؼبهاجي. 

ينسب للطيب اؼبهاجي، كىذا لكونو ذكره ضمن مؤلفاتو إذ يقوؿ :"كيل من اؼبؤلفات   نسبة اؼبخطوط إىل صاحبو: تذكر أنو
تأليف يف علم البياف  ،كآخر يف اؼبنطق ـبتصراف كرسالة يف أصوؿ الفقو ،كأخرل يف الصرؼ، كثالثة يف خصوص باب عالمات 

 اإلعراب.
ـبطوطو يف الصرؼ اؼبوسـو بػ : )مبادئ  كاعًتؼ لنا ؿبمودم  أيضا بأف للطيب اؼبهاجي عدة ـبطوطات من بينها

 الصرؼ(، إضافة إىل ذلك ما أكده ابنو ؿبمد اؼبهاجي سابقا بأف نسبة ـبطػوط مبادئ الصرؼ للطيب اؼبهاجي ال شك فيو.

كفبا يثبت نسبة اؼبخطوط للطيب اؼبهاجي أنو ذكر ضمن آثاره العلمية مربزا صاحبو أف ـبطوط )مبادئ الصرؼ( ىو 
لعلمية اليت خلفها الطيب اؼبهاجيمن اآلثار ا  

 كل ما سبق ذكره يؤكد أف اؼبخطوط اؼبوسـو بػ )مبادئ الصرؼ( ىو للطيب اؼبهاجي.

صلى -*مقدمة اؼبخطوط: ك قد كضحت األستاذة أنو بدأ  مقدمة ـبطوطو بالبسملة، كاغبمدلة كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل 
ن الرحيم اغبمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كصحبو األئمة اؽبداة ".إذ يقوؿ :"بسم اهلل الرضب -اهلل عليو كسلم  

كالبدء بالبسملة، كاغبمدلة فبا كاف شائعا يف كتب القدماء، فكل كتاب تصفحتو إالٌ ككجدتو يبدأ بالبسملة، كاغبمدلة، 
رة باػبطاب اؼبوجو للذم سيقرأ ىذا الكتاب كنصو: "إليك ،كبعد ىذه اؼبقدمة ينتقل مباش كالصالة كالسالـ على النيب كآلو كصحبو
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أيها اؼببتدئ من مبادئ الصرؼ كمطالبو األكلية ما تعينك فبارستو على بلوغ ما ترـك أف تبلغو من مطوالت الفن كمهمات 
ية، فذكرىا كدعمها كخلص يف األخَت إىل الشركع يف تفصيل مالو صلة بعلم التصريف، فبدأ بعناكين اؼبوضوعات الصرف، مقاصده"

 باألمثلة سواء أكانت من القرآف الكرمي ،  أـ من اغبديث النبوم، أـ من الشعر العريب، أـ من اؼبنظومات اللغوية.

خاسبتو : كضحت األستاذة أف اؼبؤلف خص  الفقرة األخَتة من كتابو اؼبوسـو بػ)مبادئ الصرؼ( ػباسبة عرب فيها عن 
ا انتهى"، "انتهى"، إذ يقوؿ: "كىنا انتهى ما تيسر صبعو من مبادئ الصرؼ كأمكن تلخيصو من هناية اؼبخطوط بعبارات : "كىن

مهمات الفن ليكوف ىذا اؼبلخص سبرينا كتدريبا للمبتدئ ديكِّنو من تصور مسائل الفن كمن تطبيق قواعده الكلية على جزئياهتا" 
كباهلل  " بارؾ كتعاىل، كأف ينفع هبذا اؼبؤلف من يقرأه بدليل قولو :،كما نلمس يف خاسبتو أنو يطلب التوفيق، كالعناية من اهلل ت

 " التوفيق كىو ال غَته اؼبسؤكؿ أف ينفع هبذا اؼبلخص من يتناكلو بيد القبوؿ

 منهج تأليف )مبادئ الصرؼ(:لقد كضحت األستاذة منهجو باتباع العناصر اآلتية :

ة األكىل بتفسَت األلفاظ الغامضة اؼبمثل هبا يف كتابو حىت يتيسر لو اؼبقصود منها أ( تفسَت األلفاظ :كاف اىتماـ اؼبؤلف يف اؼبرتب 
 دكف الرجوع إىل اؼبعاجم فلم يًتؾ الطيب اؼبهاجي أية لفظة إال كفسرىا.

 إف األلفاظ اؼبفسرة قد تنوعت يف اؼبخطوط بدليل األمثلة اآلتية :
: ال يػيٍبًصري يف الشىٍمسً   أىٍجهىري

 يًد سىوىاًد العىًُت مىعى سىعىًتوى،كغَتىا من الكلمات اؼبفسرة اليت بلغت كاحدان كطبسُت كلمة أىٍدعىجي : شىدً 
كما يالحظ على ىذه األلفاظ اؼبفسرة يف مبادئ الصرؼ أف مؤلفو مل يلتـز بطريقة معينة يف تفسَتىا، فهو أحيانا يوجز  

بػىعيدىٍت ، كأحيانا أخرل يسهب يف تفسَت اللفظة الواحدة كما فعل مع كلمة  يف تفسَته للفظة مثل : شىطًَّت الدَّاري تىًشطُّ كتىشيطُّ:
يٍسعيطي : كىو ًاإلنىاءي الذم ُييٍعىلي فًيًو السَّعيوطي كىيوى الدىكىاءي الذم ييصىبي يف األٍنًف 

 اؼب
 ب( الضبط :ىناؾ العديد من أنواع الضبط ذكرىا الطيب اؼبهاجي يف كتابو مبادئ الصرؼ منها :

ٍكحيلىة كىً  ككسرة كأمثلتها كثَتة منها قولو: "  لضبط بالشكل : كيتمثل يف الضبط باغبركات اإلعرابية من فتحة، كضمةا -
ي
يى كاؼب

يديؽ كىيوى اآللىةي اليت ييدى 
يٍسعيطي كىيوى اإلنىاءي ؽي هًبىا كمنهاإلىناءي اليت ُييٍعىلي ًفيهىا الكيٍحلي كميٍدىيني كىيوى اإلنىاءي الذم ُييٍعىلي ًفيًو الدٍُّىني كاؼب

ا اؼب
 كغَتىا من األمثلة الذم ُييٍعىل ًفيًو السَّعيوط

الضبط بالعبارة : استخدـ الطيب اؼبهاجي كسيلة الضبط بالعبارة بكثرة يف كتابو ككاف غرضو من ىذا ىو تبياف حركة الكلمة  -
ىاءي فهو فػيرىاته فػى  لتحريف، كمثاؿ ذلك : "حىت ال زبتلط اؼبعاين من جهة، كمن جهة أخرل خشية الوقوع يف التصحيف كا

–ريتى اؼب
" كغَتىا من األمثلة كىي بكثرة. -بضم الفاء  : عىذيبى

الضبط بالوزف الصريف: أكرده اؼبؤلف يف كل مسائلو اليت تعرض ؽبا فكاف كلما ذكر األمثلة إال كضبطها بوزهنا الصريف، كسنقتصر  -
كأصل الثاين: خىًوؼى كىىًيبى فػىفيًعلى هبما ما تقدـ مػن اغبذؼ،  ثَت، كيتمثل يف قولو: "على مثاؿ من ضمن ما أكرده اؼبؤلف كىو ك

  -بالكسر -كالنقل فصارا ًخٍفتي كًىٍبتي لتدؿ الكسرة فيهما على أهٌنما من بػاب فىًعل 
ىو  لك عديدة نذكر منها قولو : "ج( القاعدة مث التمثيل :ركز الطيب اؼبهاجي يف مؤلفو على ذكر القاعدة مث التمثيل ؽبا، كأمثلة ذ

بكسر –ما يستعاف بو على الفعل اؼبأخوذ منو كيعمل بو ذلك الفعل، كال يصاغ إالٌ من الثالثي، ككزف اؼبقيس منو : ًمٍفعىل، كًمٍفعىلىة 
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كاؼبًٍحجىٍم، ككاؼبًٍحبػىرىة، كاؼبًٍجمىرىة، كاؼبًٍركحىة،  مذكرنا كمؤنثنا، كًمٍفعىاؿ بالتذكَت فقط كاؼبًٍحلىٍب، كاؼبًٍقدىٍح كاؼبربىٍد، –اؼبيم كفتػح العُت فيها 
 " ؼبًيزىاٍف كاؼبًٍكيىاؿكاؼبًخىدَّةي، كاؼبًٍسحىاةي، كاؼبًزىجىةي كاؼبذكر فقػط كاؼبًٍفتىاٍح، كاؼبًٍصبىاٍح، كاؼبًٍنشىاٍر، كاؼبًٍسوىاٍؾ، كاؼبًٍهرىاٍس، كا

 ىو إال منهجه هنجو من سبقو من العلماء كاتبعو ىو. إف اعتماد اؼبؤلف على ذكر القاعدة مث التمثيل ؽبا ما 
( شواىده :لقد كضحت استشهاده مبينة أنو أثرل الطيب اؼبهاجي مؤلفو اؼبوسـو بػ )مبادئ الصرؼ( بشواىد من القرآف الكرمي، 6

، فال نكاد قبد ه يتحدث عن موضوع من كاغبديث النبوم، كالشعر العريب، كاؼبنظومات اللغوية على الرغم من أف الكتاب ـبتصره
 اؼبواضيع الصرفية إال كاستشهد لو بشاىد من الشواىد اؼبذكورة، كسبثلت كاآليت :

 أكال : الشواىد القرآنية : يأيت الشاىد القرآين عند الطيب اؼبهاجي يف اؼبرتبة األكىل لكونو أكثر االستشهاد اليت استعاف هبا اؼبؤلف
 عدد الشواىد عنده اثنُت كعشرين شاىدا موزعة على اؼبوضوعات اآلتية:يف مؤلفو لتوضيح ما جاء فيو، إذ بلغ 

 الفعل اؼببٍت للمفعوؿ: مثل لو خبمسة شواىد، كجاءت كاآليت:
ىاءي  أ( الفعل الثالثي اؼبعتل العُت: كبو:

كىًقيلى يىا أىٍرضي ابٍػلىًعي مىاءىًؾ ]ك يىاظبىىاءي أىٍقًلًعي[ كًغيضى اؼب
  

د بكلمة )قرئ(، كاحتج بو على مسألة كسر فاء الفعل اؼببٍت للمفعوؿ من الفعل الثالثي اؼبعتل قدـ اؼبؤلف ؽبذا الشاى
، كبىاعى أصلهما قيًوؿى كبيًيعى فنقلت حركة الواك إىل القاؼ  العُت إذ يقوؿ : "كىذا العمل ُيرم يف الثالثي اؼبعل العُت كبو: قىاؿى

أمػا عن ،  بًٍيعى جملانسة كسرة الباء اؼبوحدة قبلها"  متبعا ما جاء يف اؼبصادرفصارت ساكنة إثر كسرة فقػلب ياء، كسلمت الياء يف
( الشاىػد يف اآلية فهو يتمثل يف )ًقيلى(  ك)ًغيضى

اؼبؤلف بشاىد كاحد، بل أضاؼ شاىدا آخر للتدليل على مسألة الفعل الثالثي اؼبعتل العُت يتمثل يف : مل يكتف 
 ٍنػىهيم كًحيلى بػىيػٍ

  
لطيب اؼبهاجي ىذا الشاىد بشيء، بل اكتفى بذكره، أما عن الشاىد فيو فهو كلمة )ًحيلى(، كقد ساقو يف مل يصٌدر ا

   مسألة الفعل اؼببٍت للمفعوؿ من الفعل الثالثي اؼبعتل العُت كالذم تكسر فاء الكلمة منو.
نىاب( الفعل الثالثي اؼبضعف:  ىىًذًه ًبضىاعىتػينىا ريدَّت إلىيػٍ

لف هبذا الشاىد إلبراز مسألة بناء الفعل اؼبضعف الثالثي كقد جاء اؼبؤ  ،
للمفعوؿ، كالشاىد ىنا )ريدَّت( كركز فيو على القراءات السبع، كىذا من خالؿ ما تصٌدر بو اآلية من عبارة كىي )كقرئ يف 

 السبع(. 
 كلىٍو ريدُّكا لىعىاديكا ًلمىا نػيهيو عىٍنوي

  
كردية بأم شيء، كاكتفى بذكرىا مباشرة ضمن أمثلتو، ككركد ىذا الشاىد كاف مل يصٌدر صاحب اؼبخطوط ؽبذه اآلية ال

 لتوضيح مسألة الفعل اؼبضعف الثالثي كبناؤه للمفعوؿ، كالذم أكضح أنو يكوف بضم فاء الفعل، كالشاىد ىنا كلمة )ريدَّكا(.
نىا رًدٍَّت إلىيػٍ

  
ؽبذا كاف تصدير اآلية بعبارة )كقرئ شاذا(، فالفعل )رًدٍَّت( جاء الطيب اؼبهاجي هبذا الشاىد لتوضيح األفعاؿ الشاذة، ك 

من األفعاؿ الشاذة لسبب كىو أنو فعل ثالثي مضعف العُت فبدؿ من ؾبيئو بضم فاء الكلمة عند بنائو للمفعوؿ جاء عكس ذلك 
 أم بكسر فاء الكلمة على قراءة من القراءات

 هبا يف مبادئ الصرؼ ديكن أف نستخلص ما يأيت :بعد عرضنا لكل الشواىد القرآنية اؼبستشهد       
ًصَتي كسىاءىٍت استعمل الطيب اؼبهاجي يف مبادئ الصرؼ الشاىد اؼبركب من آيتُت، كمثاؿ ذلك قولو تعاىل:  (1

ى
ًإلىيًو اؼب

 مىًصَتنا
 ىا.أكثر من ذكر الشواىد القرآنية يف اؼبسألة الواحدة كما ىو اغباؿ بالنسبة السم الزماف كاؼبكاف كغَت  (2
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يٍػنىاهي ًبًذٍبحو عىًظيمو أحيانا يذكر اآلية كاملة كبو: قولو تعاىل:  (3 كأحيانا أخرل يذكر جزءا منها كما فعل يف اآليات  كفىدى
 اؼبتبقية.

لقد كاف اؼبؤلف يصٌدر شواىده القرآنية بلواـز منها: قولو تعاىل، قوؿ اهلل تعاىل، قولو جل ذكره، كمنو، كأحيانا ال يصٌدر  (4
 رىبِّ أىٍنزًٍلًٍت مينػٍزىالن ميبىارىكناأم شيء كما فعل يف بعض اآليات نذكر على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصراآلية ب

قبده يذكر بعض القراءات دكف تعداد أظباء القراء، كلقد استطعنا معرفة القراءات من خالؿ اللواـز اليت صٌدرت هبا  (5
 اآليات منها نذكر: كقرئ يف السبع، كقرئ شاذا.

الشواىد الشعرية :إف الشاىد الشعرم عند صاحب مبادئ الصرؼ يأيت يف اؼبرتبة الثانية بعد الشاىد القرآين لكونو قد  ثانيا :
حظي باىتماـ قليل من طرؼ اؼبؤلف، كالدليل على ذلك النصوص اؼبستشهد هبا من الشعر إذ بلغت شاىدين فقط موازنة 

، كقبل عرض ىذه الشواىد الشعرية ارتأينا أف نربز الطريقة -كقد سبق ذكرىا –بشواىد القرآف اليت بلغت اثنُت كعشرين شاىدا 
اؼبتبعة يف ذكرىا كىي نفسها اؼبعتمدة سابقا يف عرضنا للشواىد القرآنية إذ أنٌنا سنوضح من خالؿ عرضنا ؽبا الشاىد منها 

 يت:كتصديرىا كاؼبسألة اليت من خالؽبا ساؽ اؼبؤلف ىذا الشاىد ، كذلك على النحو اآل
 الفعل اؼببٍت للمفعوؿ: مثل لو بشاىد كاحد ذكره حُت تعرض ؼبسألة الفعل اؼببٍت للمفعوؿ من الثالثي اؼبعتل العُت كبو:

.........................  .  لىٍيتى شىبىابنا بيوعى فاٍشتػىرىيٍػتي
ال أننا كفقنا يف زبريج ىذا البيت صٌدر الطيب اؼبهاجي ىذا الشطر بالزمة سبثلت يف )قوؿ الشاعر( كمل يعزه لقائلو إ

كمعرفة قائلو من خالؿ الرجوع إىل اجملموعات الشعرية، ككتب اللغة ، أما عن الشاىد يف ىذا الشطر فهو لفظة )بيوعى( الفعل اؼببٍت 
 يقوؿ ابن مالك :  للمفعوؿ بإمشاـ الضم كقلب عينو إذا كانت حرؼ علة كاكا،

ننا، كضىمٌّ جىا كبيوعى فىاٍحتيًمٍل.  أيعلٌٍ   كاٍكًسٍر أىٍك امشًٍٍم فػىثيالىًثي    عىيػٍ
 ثالثا : األحاديث النبوية:

الشاىد من اغبديث يأيت يف اؼبرتبة الثالثة بعد القرآف الكرمي ، كالشعر العريب إذ بلغت األحاديث اليت احتج هبا الطيب 
كيثبت ىذا ما جاء منها يف مؤلفو )مبادئ  ،"باغبديث اؼبهاجي ثالثة أحاديث، كهبذا ديكننا القوؿ بأف اؼبؤلف فبن يستشهدكف

الصرؼ(، كطريقة الطيب اؼبهاجي يف عرض األحاديث احملتج هبا ىي التقدمي بالزمة من اللواـز كبو:"كيف اغبديث الشريف"، "كفيو 
 أيضا"، "كمنو يف إحدل الركايات".

تصديرىا كالشاىد فيها، كاؼبسألة اليت احتج من خالؽبا  كفيما يلي نوضح أبرز اؼبواضيع اؼبوثقة باألحاديث النبوية بذكر
 هبا، كذلك على النحو اآليت :

اًىًليَّةن  »مصدر اؽبيئة من الثالثي: يف كبو:   «  مىاتى ًميتىةن جى
لقد صٌدر الطيب اؼبهاجي حديثو ىذا بالزمة سبثلت يف عبارة )كيف اغبديث الشريف(، كأكرده يف مسألة مصدر اؽبيئة من 

ثي، كالشاىد فيو لفظة )ًميتىةن( على كزف ًفٍعلىةن؛ كىو اؼبصدر اؼببُت للنوع كيسمى مصدر اؽبيئة أيضا من الفعل الثالثي مىاتى إذ الثال
 " -بكسر الفاء -يقوؿ:" كإذا أريد من مصدر الثالثي اؽبيئة: كىي اليت يكوف عليها الفاعل عند مباشرتو للفعل قيل ًفٍعلة

[إذىا قػىتػىٍلتيٍم  »  «. فىأىٍحًسنيوا الًقتػٍلىةى كًإذىا ذىحبىٍتيٍم فىأىٍحًسنيوا الذِّحٍبىةى ]كى
قدـ اؼبؤلف حديثو ىذا بعبارة )كفيو أيضا(، كقد أتى بو للتدليل على مسألة مصدر اؽبيئة من الثالثي، كالشاىد فيو 

لىةى( على كزف ًفٍعلىة للداللة على اؽبيئة ك)الذِّحبىة( على كزف ًفٍعلىة؛ كى  ي مصدر اؽبيئة.)الًقتػٍ
 رابعا : اؼبنظومات اللغوية:
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تضمن مبادئ الصرؼ منظومة لغوية كاحدة فقط، ساقها حُت أكرد لنا مسألة الزائد، إذ يقوؿ: "كظبيت زكائد لزيادهتا يف 
بل بالفاء كاعبيم بالعُت اؼبضارع على األحرؼ األصوؿ اليت تقابل كزف ماضيو بالفاء، كالعُت، كالالـ؛ كيػىٍنجىحي كزنو يػىٍفعىلي؛ فالنوف تقا

كزنو  كاغباء بالالـ، فالنوف فاء الكلمة كاعبيم عينها كاغباء المها كالياء زائدة ينطق بلفظها ألف الزائد يكتفي بلفظو يف الوزف كجىٍوىىرٍ 
 فػىٍوعىٍل. 

 قاؿ ابن مالك يف ألفيتو :
، كزىائًده بًلىٍفظً  ًبًضٍمًن ًفٍعلو قىاًبًل األيصيوؿى يف   ًو اٍكتيًفي"كىٍزفو

إف االستشهاد هبذا اؼبنظـو اللغوم عند الطيب اؼبهاجي كاف لغرض أساسي أال كىو التسهيل على اؼببتدئ يف استيعاب 
القاعدة كسرعة تذكرىا كحفظها ال تأكيد ما قدمو من معلومات، ذلك ألف الطيب اؼبهاجي كاف معلما بالدرجة األكىل، ككانت 

كؽبذا فلجوؤه إىل اؼبنظـو اللغوم كاف أفضل لو يف التسهيل على اؼببتدئ،  ،لغوية حيفظها لطلبتو دركسو كلها عبارة عن منظومات
إال دليال قاطعا على  ،ككتابو اؼبتمثل يف ألفيتو ،كتلخيص اؼبعلومات اؼبقدمة لو، كما ذكره لقائل اؼبنظـو اللغوم الذم ىو ابن مالك

 كترسيخها يف ذىن اؼببتدئ. توضيح كتبياف ما جاء بو من مسائل الستيعاهبا 
 اؼبوضوعات الصرفية :

 لقد توزعت اؼبوضوعات الصرفية يف كتاب )مبادئ الصرؼ( للطيب اؼبهاجي على النحو اآليت :
 أبنية الفعل االصطالحي كتصاريفو. (1
 اعبامد كاؼبتصرؼ. (2
 اجملرد كاؼبزيد. (3
 اؼبضارع. (4
 حركة عُت مضارع الثالثي. (5
 لنوف.إسناد الفعل إىل ضمَتم التاء كا (6
 الفعل اؼببٍت للمفعوؿ. (7
 األمر. (8
 اؼبصدر. (9
 مصادر غَت الثالثي. (11
 مرة اؼبصدر كىيئتو. (11
 اسم الفاعل. (12
 اسم مفعوؿ الثالثي. (13
 بناء اسم الزماف كاؼبكاف. (14
 اسم اآللة. (15

 ( قيمة اؼبخطوط : كقد كضحت أف قيمة اؼبخطوط تكمن يف النقاط اآلتية :10
 بطريقة سهلة كبسيطة. أنو مساعد للمبتدئ على استيعاب مادة الصرؼ (1
 أف ىذا الكتاب من تأليف عامل من علماء اللغة يف اعبزائر كىو الطيب اؼبهاجي. (2
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يتميز اؼبخطوط بالوضوح كاالختصار، كاألسلوب اؼبباشر كذلك لكوف الطيب اؼبهاجي معلما قبل أف يكوف مؤلفا، كؽبذا  (3
 ىن اؼببتدئ.فهو يتبع ىذه العناصر الثالثة لتبسيط الفكرة، كترسيخها يف ذ

 أنو كتاب صبع بُت دفتيو كل ما يتعلق بالصرؼ فقط. (4
 أف الطيب اؼبهاجي ابتعد فيو عن اآلراء كاؼبذاىب اؼبختلفة. (5
 كونو من الكتب القليلة اليت ألفت يف فن الصرؼ يف اعبزائر. (6

 ربليل ـبطوط يف الصرؼ اؼبوسـو ب فك العقاؿ عن تصرؼ األفعاؿ

  إعداد عده بن تونس
ربليلي ؼبخطوطة عده بن تونسعرض كصفي   

 قسم التحقيق 

ق1368اؼبخطوطة بقلم عدة بن تونس  طبعت باؼبطبعة العلوية دبستغاًل سنة   

 مقدمة اؼبخطوط :

 بدأ اؼبخطوط بالبسملة مث عرض اؼبوضوعات الصرفية بدأىا بالتمهيد عرؼ فيو الصرؼ بذكر القوؿ ك شرحو 

 موضوعات اؼبخطوط :

: عرض اؼبوضوعات كاآليت  

الفعل  : مل يعرؼ بو بل اكتفى بذكر أقسامو ك اؼبتمثلة يف اؼباضي ك اؼبضارع ك األمر مث ذكر الفعل الثالثي اجملرد  الزيد ك جعل  
 كل يف فصل مع التمثيل ك قد عرضها كاآليت : 

 فصل يف الفعل 

ف اؼبوايل الثالثي اؼبزيد ككضح أنواعو منها اؼبزيد فصل يف الثالثي اجملرد  : تعرض فيو لكل األكزاف فبثال لذلك مث انتقل إىل العنوا
 حبرؼ كاحد  ك اؼبزيد فيو حرفاف ك اؼبزيد فيو بثالثة أحرؼ كذكر األمثلة ك داللة األكزاف  مث انتقل إىل موضوع الرباعي اجملرد عرفو ك

زيد فيو حبرؼ فبثال لو  ك اؼبزيد حبرفُت فبثال مثل لو مث ذكر اؼبلحق ك مثل لو مث كاصل حديثو عن الرباعي ك ركز على اؼبزيد مبينا اؼب
لو مث انتقل إىل عنصر بعض أحكاـ الفعل ك ػبص فيو كل ما ذكر سابقا  مث انتقل إىل عنواف آخر كىو أنواع الفعل كذكر الصحيح 

  ك اؼبعتل بأنواعو  ك أهنى اؼبخطوط خباسبة ضبد فيها اهلل عز ك جل ك بُت فيها أف اؼبخطوط موجو للمبتدئ

 نسخ اؼبخطوطة  

 النسخة األكىل: رمزت ؽبا باؼبخطوط، كازبذت أصال ألسباب منها: 



17 

 

 األكؿ: لكوهنا تامة كخبط اعدة بن تونس نفسو. 

الثاين: أهنا كاضحة مقركءة. كقد كضحت كيفية اغبصوؿ عليها بقوؽبا : "ربصلنا على ىذه النسخة يـو الثالثاء 
لوية كقد كضحت طريقة الكتابة مبينة أهنا كتبت  خبط مغريب جيد مقركء، خالية من من مكتبة ابنو بالزاكية الع 3/6/2005

صفحة مع  اختالؼ يف عدد السػطور داخل كل(.20مكاف كتاريخ النسخ كالتعليقات اؽبامشيػة. عدد صفحاهتا   

 كاؼبالحظ على ىذه النسخة أهنا جاءت بعنواف 

كعدد صفحاهتا 2005ؼبخطوطة، ، رمزنا ؽبا باؼبطبوع، ربصلنا عليها يف جواف النسخة الثانية: كىػي نسخة مطبوعة من النسخة ا
صفحة مع اختالؼ يف عدد السطور  22  

 قسم الدراسة : مل يدرس بعد 

 ربليل ـبطوط يف الصرؼ اؼبوسـو ب الرسالة الصرفية 

 إعداد نور الدين عبد القادر 
 عرض كصفي ربليلي ؼبخطوطو 

 قسم التحقيق 

، الطبعة األكىل  اؼبخطوطة بقلم بَتكت2010-1431نور الدين عبد القادر طبعت من طرؼ  ؿبمد شايب شريف بدار حـز  

 مقدمة اؼبخطوط :

بدأ اؼبخطوط باغبمدلة ك الصالة على النيب ؿبمد عليو السالـ مث عرض سبب تأليفو مث ترصبة حياتو مث مناذج من صفحات 
ؼبوضوعات اؼبخطوط مث تنبيو مث عرض اؼبوضوعات مث فهرس ا  

 موازنة بُت ـبطوط الطيب اؼبهاجي ك ـبطوط اطفيش : 

 أكجو االختالؼ : 

*يف ربقيق اؼبخطوط األكؿ بدأت  دبقدمة اؼبخطوط مث  كصف النسخ  مث كضع صفحات من اؼبخطوطات مث النص احملقق لتنتقل 
صف النسخ مث النص احملقق مث الدراسة ك تعرضت إىل النص احملقق مث الدراسة بينما اؼبخطوط الثاين للطيب اؼبهاجي فقد بدأت بو 

 فيها للعناصر اآلتية : 

 التعريف بالعالمة ككصف النسخ ك صور من اؼبخطوط ك ذكر العنواف ك نسبتو مث الدراسة 
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 ذكر العالمة اطفيش التعريف العملي ك العلمي للصرؼ بينما اكتفى الطيب اؼبهاجي بتعريفو لغة ك اصطالحا 

كل اؼبوضوعات بينما استغٌت عن بعضها الطيب اؼبهاجيركز اطفيش على    

 ذكرت األستاذة احملققة فهرس البلداف ىذا مامل قبده يف الثاين

 مل يتعرض الطيب اؼبهاجي ؼبسائل اػبالؼ بينما اطفيش تعرض ؽبا 

 أكجو التشابو 

 كل منهما ركز على الف ك موضوعاتو دكف التعرض للنحو

 كل منهما موجو للمبتدئ فقط

 عدد نسخ كل منهما ثالث 

 كل منهما من تأليف عامل جزائرم 

 موازنة بُت ـبطوط عدة بن تونس ك ـبطوط نور الدين عبد القادر : 

 أكجو التشابو 

 كل منهما كتاب يف الصرؼ 

 كل منهما موجو للمبتدئ 

 كل منهما عاجل اؼبوضوعات الصرفية 

 أكجو االختالؼ

وعات الصرفية بينما ذكر عدة بن تونس بعضها العالمة نور الدين تعرض لكل اؼبوض   

 اعتماد نور الدين عبد القادر اعبداكؿ ك التنبيهات ك األسئلة ك مل قبد ىذا عند عدة بن تونس 

22،بينما فك العقاؿ  117عدد صفحات الرسالة الصرفية   


