
1 
 

 الباب األول
 مقدمة  

لو اظتستكملُت الشرؼ ؿتمد ريب اهلل خَت مالك مصليا على النيب اظتصطفى و ا

 ونستعُت اهلل يف كتابة ىذه الرسالة جعلها اهلل مسهبل نافعا لنا و القارئُت أرتعُت أما بعد.

 " اطتياؿ يف نظم ألفية ابن مالك ع "ت اظتوضو فهذه الرسالة اصتامعية أخذهتا الباحثة حت

لية اآلداب كب (ٔ-s)امعةحصوؿ على شهادة اصتلمتحاف لاالقدمتها الباحثة كشرط من شروط 

 .اكومية سورابايدهبا ّتامعة سونن أمبيل اإلسبلمية اضتأو قسم اللغة العربية 

 ايتعلق باظتوضوع وىى كم ابُت مت دت الباحثة أفا ْت  ىذه الرسالة أر ىلإقبل الوصوؿ 

 :يلي

 خلفيات.١

رة الفك الفكرة الواسعة و العالية و الغامضة حىت حيصلوا ديلكوفاطتياؿ األدباء  جعل 

يستطيع األدباء اف خييلوا ما ال يدركو اضتواس و ما ال يوجد يف  اصتديدة يف العمل األديب

 ۱اضتقيقة باطتياؿ.
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ألفية ابن مالك ىي كتاب علمي النحو و الصرؼ على شكل النظم شتيت بؤللفية  

تكوف من ألف بيت و شتيت أيضا اطتبلصة ألهنا ملخص عن الكافية الشافية اليت       ألهنا ت

  ۲حتتوي على ثبلثة آالؼ بيت يف النحو و الصرؼ.

عبد اهلل ػتمد رتاؿ  و أسندت األلفية إىل ابن مالك ألنو مؤلفها و ىو  اإلماـ أبو 

الدين  بن عبد اهلل بن مالك اظتشهور بابن مالك نسبة إىل جده لشهرتو بو الطائي نسبا 

  ۳الشافعي مذىبا اصتاين منشأ.

رهتا ال و شه رؼكاف لو مؤلفات كثَتة و األلفية من أشهر مؤلفاتو يف النحو و الص

س ألندلاابع اعتجري إىل اآلف و من حتاط بوقت و ال مكاف بل ىي مشهورة منذ قرف الس

حىت العامل اإلسبلمي و السيما يف إندونيسييا و كاف كتاب األلفية البن مالك مشهورة و كثَت 

ستعماعتا يف اظتعاىد اإلسبلمية و تكوف مادة واجبة البد من درسها و كذا حفظها ضمنية ا

 د النحو و الصرؼ فيها مكاملة.قواع
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دتيزت ألفية ابن مالك بأنظمة األخرى قاؿ كثَت من العلماء بأف ألفية ابن مالك النظم 

غَت علمي النحو و يف علمي النحو و الصرؼ و لكن إذا ْتثنا ْتثا شديدا مشلت األلفية 

هبا ادالعربية و الصرؼ مثل النصائح الدينية كما ْت  أحد طبلب كلية اآلداب يف قسم اللغة 

 يف رسالتو اصتامعية حتت اظتوضوع "النصائح يف كتاب األلفية إلبن مالك".

األستاذ  و دتيزت األلفية أيضا ألف فيها اطتياؿ و ىو من خصائص الشعر كما قاؿ 

دكتور ؽتدوح حقي قافية نقبل من قوؿ الالعروض و المسعى زتيد يف كتابو حتت اظتوضوع علم 

قاؿ الدكتور ؽتدوح حقي إذا كانت الكلمة موزونا  ٛٔالواضح صحيفة العروض  يف كتابو

 .مقفى دوف اطتياؿ فهذه الكلمة النظم ال الشعر ألف اطتياؿ فارؽ بُت الشعر و النظم

ستعارة و الكناية يف نظم ألفية ابن االيف ىذه الرسالة ْتثت الباحثة عن التشبيو و و 

ؿ كما ْتثت الباحثة يف الباب الثال  فلذلك جعلت مالك و ىذه األمور الثبلثة وسيلة اطتيا

  " الخيال في نظم ألفية ابن مالك ".ىذه الرسالة حتت اظتوضوع 
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 قضية أساسية .٢

ه الرسالة حيسن اف تسَت الباحثة اىل أف القضايا ذقبل اف أدخلت الباحثة على ى 

 : يلي اكم  ةاألساسي

 من إبن مالك ؟ و ما ألفية ابن مالك ؟ )ٔ

 ا اطتياؿ يف الشعر و النظم؟( م۲

 كيف صورة اطتياؿ يف  نظم ألفية ابن مالك ؟  (۳

 افتراض علمي .٣ 

 :يلي اكم  ةاض العلمي الذي قدمتو الباحثفًت االو 

إبن مالك ىو اإلماـ العبلّمة أبو عبد اهلل رتاؿ الدين بن عبد اهلل بن مالك الطائي نسبا  (۱ 

ي اقليما الدمشقي دارا. و ألفية ابن مالك كتاب الشافعي مذىبا اصتيّاين منشأ األندلس

النحو و الصرؼ على شكل النظم الذي ألفو ابن مالك ىي حتتوي على ألف بيت و 

 بيتُت و أشهر كتب النحو لو
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و أقوى ألف من خصائص الشعر العاطفة و اطتياؿ وسيلة لبع   ( اطتياؿ يف الشعر أكثر۲ 

دفع اإلفادة و ىذا ال حيتاج  النظمألف من خصائص  و اطتياؿ يف النظم أقل و أضعف العاطفة

 ىل اطتياؿ.إ

إما عن الصفة و عن و الكناية  البليغ الشبيو( كاف اطتياؿ يف نظم ألفية ابن مالك بصورة ۳

 ؿتو اظتكنية التبعية ستعارة االو نسبة لاظتوصوؼ و عن ا

 

 ن عرياإو أعربو مضارعا  ۞و فعل أمر و مضي بنيا 

ستعارة اظتكنية ألف فيو االو فعل اظتاضي باضتيواف اظتفًتس على سبيل  شبو فعل األمر

ستعارة التبعية ألف لفظ االحذؼ اظتشبو بو و رمز من لوازمو و ىي العري و على سبيل 

 اظتستعار فيو مشتق من كلمة الفعل.
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 ديدهح.توضيح الموضوع وت٤    

وضو ىذه الرسالة حت
َ
اف تبح  الباحثة  لقب مالك " واطتياؿ يف نظم ألفية ابن  ع "ت اظت

وضو 
َ
من الكلمات  ةالرسال عى موضو و تحي افمن اظتستحسن هبا اف توضح م ععن صلب اظت

 :األتية

 ۴: القوة اليت ختيل و دتثل األشياء اطتياؿ

يقة ؿتو اظتاء يف اإلبريق او غتازا كنظرت يف : حرؼ جر تكوف للظرفية حق يف

 ۵األمر

  ۶ا: الكبلـ اظتوزوف اظتقفى قصد نظم

إىل األلف و ىو اسم منظومات شعرية قد رتعت فيها قواعد علم ألفية            : نسبة 

                   ۷من العلـو العربية
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  ۸ لكما أبو عبد اهلل رتاؿ الدين بن عبد اهلل بناإلماـ العبلّمة ابن مالك     :    

 عسبب اختيار الموضو  .٥   

وضوع باألسباب اآلت قد
َ
 : ةياختارت الباحثة ىذا اظت

ف ابن مالك شيخ مشهور و لو مكانة يف تقدـ النحو ّتانب أنو عامل يف  ( رأت الباحثة أ0 

 كثَت من فنوف العلم

و مشهورة بالنظم و لكن  كتاب من كتب عظيم يف علم النحو و الصرؼ   ألف األلفية (۲ 

 فيها اطتياؿ و ىو من خصائص الشعر

 ليوهدف الذى تريد الباحثة الوصول إلا .٦  

 : الوصوؿ اليو ىف ىذه الرسالة فهى ةالباحث داما اعتدؼ الذى تري و 

 ( ظتعرفة حياة ابن مالك و كتابو األلفية0

 يف الشعر و اطتياؿ يف النظم( ظتعرفة اطتياؿ ۲
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 ( ظتعرفة صورة اطتياؿ يف  نظم ألفية بن مالك۳ 

 دراسة سابقة .۷

اطتيالية يف ألفية ابن  يبح  عنع ضو و جتد اظت مل ةضوعات القدديو بعد اف فتشت الباحثة اظت

 : نوم كموضوع نسبيا و  عضو و د الباحثة اظتكن جتلو مالك 

 ن شخصية صبلح الدين األيويب قدمتها نور ؼتالدةاطتيالية يف كتابة القاض الفاضل ع (۱

 وحيوين

 ستقبللية قدمتها ىرلينا فربينيتاالاطتياؿ يف خطبة سعد زغلوؿ عن  (۲

 ( اطتيالية يف شعر غتنوف ليلى قدمها نور خالص۳

 يف غَت ألفية ابن مالكلكن ْتثت ىذه الرساالت عن اطتياؿ 

 قدمها ويناردي  مالك التقدًن و التأخَت يف نظم األلفية إلبن( ٗ

 قدمها ػتمد سليماف أبو  النصائح يف كتاب األلفية إلبن مالك ( ۵
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۶. problematika santri dalam mengikuti pengajian kitab Alfiyah dan solusinya di   pondok 

pesantren luhur Al-Husna Jl.Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya 

 0۸۸۷قدمها  ىَتمانتو سنة 

 يف ناحية غَت اطتياؿ لكن ْتثت ىذه الرساالت عن ألفية ابن مالك

سالة ألف ىذه الرسالة ْتثت عن الر   ىذهيف ا يكوفالستة مب ك الرساالتلختلفت تا

 اطتياؿ يف أبيات األلفية إلبن مالك.

 منهج البحث و تحليلو .٨

 ا: مه ُت، ومنهجابة رسالتها على تسلكت الباحثة ىف ك

 : و نوعافى ع اظتواد، ومنهج رت )ٔ

 تبديل و ويلحت ورده العلماء ببلأ ااف تأخذ الباحثة م ىى اشرة، وبطريقة اظتلا اوال :

 ورده العلماء مع بعض التصرؼأ اف تأخذ الباحثة مأىى   اظتباشرة، وَتالطريقة غ ثانيا :

 التغَت و
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 :ىو نوعاف ، وادو ليل اظتحت منهج )ٕ

 تتعلق باظتشكلة ىف ىذه الرسالة اء الىتر األبُت الباحثة ت اف هج البياىن ىوناظت : اوال 

ستقراء و االرأيها على منهج  تأكيد هج التحليلى ىو اعتمدت الباحثة ىفناظت : ثانيا

  ستنباطاال

 يقة الكتابةر ط .٩

 : ىي بواب، وأسة عية تتكوف من ستامىذه الرسالة اصت

 ساسية، وأقضية  وى على خلفيات، وتحت ىو مقدمة ىذه الرسالة و و : الباب األوؿ

اظتوضوع  سبب اختيار ديده، وحت و عوضو اظتتوضيح  ، وعلميًتاض اف

منهج  و دراسة سابقة و ليودؼ الذى تريد الباحثة الوصوؿ إاعت و

  ليلو وطريقة الكتابةحت البح  و

 ابن مالك و كتابو ألفية ابن مالك ة حياةيبح  فيو عن تررت : اىنباب الثلا

 يبح  فيو عن اطتياؿ يف الشعر و اطتياؿ يف النظم : ب الثال البا
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 اطتياؿ يف نظم ألفية ابن مالك يبح  فيو عن : رابعال الباب

اإلقًتاحات وقائمة  يشتمل على اإلستنباطات و ة وادتيبح  فيو اطت : امسالباب اطت

 اظتراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 


