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 األول الباب
 مقدمة
 

 البحث خلفية .1
 رفـوالص وـالنح يـعلم ابـآت هي الكـم ابن ةـألفي

 ألف نحو من تتكون ألنها" ألفية"ـب سميت النظم، شكل على
 :وهو البيت، أول فى مالك ابن قول من مأخوذة وهي بيت،

 1 مقاصد النـحو بـها محویة ☼ ألفيـــة فى اهللا وأستعـين
 ةـالكافي عن ملخص ألنها "ةالخالص"ـب ضاأی وسميت

 وـالنح فى بيت آالف ثالثة على حتويتـ التى الشافية
 :البيت آخر فى قوله من مأخـوذة وهي ،والصرف

آما اقتضى غنًى بال  ☼ خالصةـأحصى من الكافية ال
 2ةخصاص

 أبو وهو مؤلفها، هـألن مالك ابن إلى األلفية سندتوأ
 بن اهللا دـعب بن محمد بن اهللا عبد بن محمد الدین جمال عبداهللا

 الطائي جده، جد إلى ةـنسب مالك بابن المشهور الك،ـم
 3.بجيان وولد األندلسي،
 النحو فى الشافية الكافية منها يرة،ـآث مؤلفات هـلو

 دـالفوائ تسهيلو الشافية الكافية شرح الوافيةو والصرف
 وعمدة الـحافظ عمدة شرحو التسهيل شرحو المقاصد كميلـوت
 أشهر من لفيةواأل 4،األلفية باسم واشتهر خالصةـالو فظالال

 وال وقت طهاـحيیأل اـوشهرته 5.والصرف وـالنح فى هـمؤلفات
                                                            

 5. ص. األول المجلد ،)السنة مجهول. الفكر دار: لبنان بيروت( عقيل ابن شرح عقيل، بن اهللا عبد الدین بهاء . 1
 5. ص. األول المجلد ،شرح عقيل، ابن.  2
 13. ص ،األعالم فى المنجدمألوف، .  3
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 309. ص.  1919 المعارف، دار: مصر ، النحویة المدارس ضيف، شوقي.  4
 5. ص. األول المجلد ،شرح عقيل، بن ا.  5
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 اآلن، إلى الهجري عـالساب قرن منذ مشهورة هي بل كان،ـم
. إندونسيا فى حتى يـاإلسالم العالم فى وانتشر األندلس من

 المعاهد من رآثي فى وُتدرس مشهورة مالك ابن ألفية وآانت
 أن دـالب واجبة مادة المعاهد بعض فى وتكون ة،ـاإلسالمي
 والصرف النحو دـقواع تضمنت هاألن ،وتحفظهـا تدرسها
 .متكاملة صورة على

 یعتـبر النحـو علـم أّن الباحث فهـم ذآره، سبق وممـا
 الدليـل من شواهدها أخذت حيث العربية اللغة أساسية قواعد

 ليسلم الُخلَّص العرب وآالم القرآن حثالبا یعنى األساسي
 العلمـاء آان. العربية اللغة ترآيب فى الـخطأ من األشخاص
 وقعدوا واجتهاد بجـد اللغویة الظواهر عن بحثوا القدامى
 آل ترآيب ألن. مستثنيات منها وأخرجوا العامـة قواعـدها

 ولـكن فقط النحو على یـجري ال وهـذا النظام إلى یحتاج شيئ
 .الحي من آل جميع فى

 بـحثی آتاب الكـم البن ةـاأللفي أن البـاحث ذآر وقد
 وهما والصرف النحو علما وهى العربية اللغة قواعد فيـه

 تعریف ىـعل بحسب العربية، اللغة ةـصح لحفظ آلة یعتبران
 عن قوم آل بها یعبر أصوات اللغة بأن نيـج ابن عند اللغة

 عن قوم آل یعبر ألفاظ أنها ينیالغأل وقال 6أغراضهم،
 الخطأ من لنسلم اللغویة القواعد باستعمال فعلينا 7دهم،مقاص
 ینمو الذى آالحي إال هى ليست اللغة ألن اللغة ترآيب فى

 األنظمة من یتخلص لن اللغة فإن آذلك آان مهما ویتطور
 ة،ـعام ضوابط بحث كلـول يرة،ـآث بحوث وـوللنح. اـتنظمه

                                                            
 - هـ1418 ، الحكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعة اآلداب آلية: سورابایا.(اللغة علم فى مذآرة العالم، زین انغفر محمد . 6

 3. ص ،)م1997
 7.ص الثانى، الجزء ،)مـ2007  /هـ1428 العلمية، الكتب دار: لبانون بيروت( العربية، الدروس جامع الغالیيني، مصطفى.  7
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 المبتدأ باب فى وجد مـا منها ياتمستثن البحـوث بعض وفى
 .والخبر

 یـكون وقد معرفة یـكون فأن مبتدأال فى األصل وأما
 اختلف آثـيرة، المبتـدأ فى والمسوغـات 8.بمسوغ لـكن نكرة

 نظمه فى ذآر مالك ابن وآان المسوغات عدد عن العلمـاء
 : وهى ستة المسوغات أن األلفية
 عند زیٍد نمرة م تفدــل ما ☼ كرةـّجوز االبتدا بالنـوال ی
 رجـل من الـكرام عندناو ☼ ما حّل لناف هل فتـًى فيكمو
وليقس ما  برٍّ یزین ☼ عملو رغبة في الـخير خـيرو

 م یقلـل
 لـعقي بن نـالرحم دـعب بن اهللا دـعب منهـم ،رونـاآلخ ذهبو
 آتابه فى عصفور ابنو وعشرین ةـربعأ إلى ةـاأللفي رحش فى

 إلى البهية الدرر فى عنقاء ابنو ينـوثالث نّيف إلى المقرب
 ما مالك ابن ألفية فى المسوغات ومثـال. وعشرین ةـربعأ

 : یلي
 ذآرا قد ما موقع واقع او ☼ مؤثـــرا ال قابل كرةـن

 ذلك وفى منكر، مبتدأ" نكرة" لفظ أن النظم هذا فى ذآر
 أو التقسيم معرض فى ألنـها بالنـكرة االبتداء جاز المثال

 ویؤید" نكرة اسم" أي محذوف موصوف على جاریة كونهالـ
 9.مذآرا الخبر آون األخير ذلك

 المسوغـات بـكشف الباحث قام سبق، ما على بناء
 وللوصول. وحدودها وأنواعها حكمها ناحية من االبتدائية،

 الموضوع تحت البحث هذا البـاحث یقدم ةـالمطلوب النتائج إلى
 :بحثه وسيأتى "مالك بنال ةاأللفي فى مبتدأال مسوغات"

                                                            
 34. ص ،)السنة مجهول المصریة، النصر دار: سورابایا. (عقيل ابن العالمة شرح السيوطي، الدین جالل . 8
 86. ص. األول المجلد ،شرح عقيل، بن ا.  9
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  أساسية قضية .2

 : یلى فما البحث هذا فى الباحث سيعالجها التي اأیالقض أما
 مالك؟ ابن ألفية هو ما .أ 

 ؟أهميته وما بالنحو المراد هو ما .ب 
 المبتدأ؟ باب فى المسوغاتب المراد ما .ج 
 األلفية؟ نظم فى المسوغ وجد هل .د 

 
 البحث فروض .3

 : یلى ما علميا إفتراضا الباحث وضع
 النظم شكل على والصرف النحو آتاب هى مـالك ابن ألفية .أ 

 بيت ألف ىـعل وىـتحت ىـوه الك،ـم ابن ألفه الذى
 ابن إلى األلفية وأسندت 10.له النحو آتب وأشهر ين،ـوبيت
 عبد بن مدـمح بن اهللا عبد بن محمد هو مؤلفها، ألنـه مالك
 من هو .الدمشقي األندلسي الجياني الطائي مالك بن اهللا
 .أشهرهم ومن اةـالنح آبار

 أي الشيئ واـنح ینحو نحا من هو اللغة ناحية من النحو .ب 
 العلماء عرف فقد االصطالح ناحية من وأما 11.قصده
 :منها معان، بعدة

 12.العرب آالم إعراب علم هو .1
 استقراء من المستنبطة يسأیبالمق المستخرج العلم هو .2

 التى أجزائه امأحك معرفة إلى الموصلة يالعرب كالمال
 13.منها ائتلف

                                                            
 3.ص ،)السنة مجهول. علم صحابة مكتبة: سوؤابایا. (الزینية باألزهار الملقب األلفية متن شرح ألفية دخالن، زیني أحمد.  10
 795.ص).  1986 المشرق، دار:  بيروت. (ألعالماللغةوا في المنجدلویس مألوف، .  11
 796.ص ،المنجدمألوف، .  12
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 ةـالعربي كلمةـال والـأح اـبه رفـتع ولـبأص علم هو .3
 یعرض اـم حيث من أي اءـوالبن اإلعراب حيث من
 14.ترآيبها حال فى اــله

في اللغة جمعا من مسوغ، والسين  تكون أن بها المراد .ج 
والواو والغين أصل یدل على سهولة الشيء واستمراره 

 أي سوغه تسویغا :األمر سـّوغو. خاصة الحلقفي 
ْحَراِن تعالى َوَما َیْسَتِوي اْلَبومنه قوله سبحانه و 15.جّوزه

ومن . سهل االنحدار أيَهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َساِئٌغ َشَراُبُه 
 .وزال یجـ أيال یسوغ لك أن تفعـل آذا، : المجاز قولهم

 .مالك البن األلفية فى المبتدأ مسوغات من عدة وجدت .د 
 
 وتحدیده الموضوع توضيح .4

 من المسوغ فاعل اسم من السالم المؤنث جمع:  مسوغات
 16.جّوزه أي األمر سّوغ

 إلسناد اللفظية العوامل عن المجرد االسم هو  : مبتدأال
 17.ليهإ

 والتعليل الظرفية يهعلـ دلت جر حرف:  في
 المعنى على دل ما هنا المراد 18.والمصاحبة
 .الظرفية

                                                                                                                                                                          
 األول، الجزء ،)السنة مجهول الفكر، دار: لبنان بيروت( ،حمدون ابن حاشيةالحاج، بن حمدون ابن محمد لن أحمد سيد العباس أبي 13
 25. ص
 16 ص، األول، المجلد السنة، ومجهول الفكر دار: لبنان بيروت ،الصبان حاشية الصبان، على بن محمد -

  8. ص األول، الجزء ،الدروس جامع الغالیيني،.  14
 363 .ص ، المنجدمألوف، .  15
- http://www.al-rawdah.net/r.php?sub0=allbooks&sub1=g2&p=23 

 363 .ص المنجد،مألوف،  . 16
 28 .ص المنجد،مألوف،  . 17
 5. ص ،الثالث الجزء ،الدروس جامع الغالیيني، -

  601. ص المنجد،مألوف،  . 18
 135 .ص ،الثالث الجزء ، الدروس جامع الغالیيني، -
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 قد شعریة منظومات اسم ووه أللف،ا إلى نسبة:  لفيةاأل
 19".العربية العلوم من علم قواعد فيها جمعت
 النحو علمي على یحتوى النظم، آتاب وهو

 20.بالخالصة ضاأی وسمى مالك، البن والصرف
 .الملك معنى على یدل جر حرف:  ل
 أندلسي لغوي) 1273-1204( عبداهللا وـأب:  مالك ابن

 جمال. مشقد فى وتوفي جيـان فى ولد مشهور
 بن عبداهللا بن حمدـم بن اهللا عبد بنا دـمحم الدین

 بـه لشهورته جده جد إلى نسبة مالك فابن الك،ـم
 إلى نسبة منشأ الجيـاني مذهبا لشافعي نسبا الطائي
 21.جيان

 أبيات فى المسوغات آشف الموضوع هذا من الباحث یرید
. النحو مـعل بحث سبيل على مالك البن األلفية
 جميع عن الباحث یبحث ال الوقت ضيق لىإ نظرا

 آشف عن الباحث حدد بل فيها، المسوغات
 .فيها ئيةبتدااال المسوغات

 
 

 البحث أهمية  .5
 كانةـم وله مشهور، نحـوي الكـم ابن أن احثـالب أير .أ 

 .العلم فنون من آثير فى عالم أنه بجانب النحو تقدم ىـف

                                                            
 16.ص المنجد،مألوف،  . 19
 5. ص. األول المجلد ،شرح عقيل، بن ا.  20
 13. ص ،األعالم فى المنجدمألوف،  . 21
 3.ص ،ألفية دخالن، -   
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 هاعلوم أفضلو العربية اللغة علوم أحد النحو أن أير .ب 
 اللغة ترآيب حـصحي حفظ فى هامة ووظيفة قواعد هلو

 .آتابة أو آان لسانا العربية
 البن األلفية نظم فى دتـوج حيث المسوغات معرفة أن .ج 

 ومتعلميـه، النحو معلمـي لدى المهمة األمور من مالك
 نحویـة قاعدة لـكل أن المعرفـة إلى للوصول وذلك

 . مسوغات هناك مبتدأال تعریف باب فى وآذا مستثنيات
 من آثيرا تتضمن األلفية نظم فى أن الباحث أير .د 

 . المسوغات
 
 إليه الوصول الباحث یرید الذي الهدف .6

 .األلفيـة وآتـابه مـالك ابن حياة معرفـة فى الزیادة .أ 
 علـم وظيفة أهمية وتعریف نحویةال بالدراسة العلم زیادة .ب 

 .العربية اللغة فى النحو
 .األلفية نظم فى بها یتعلق اوم المسوغات معرفة .ج 
 .مالك البن األلفية نظم فى المسوغات آشف .د 

 
 السابقة الدراسات .7

 الجامعية الرساالت الباحث فوجد السابقة الدراسة أما
 :منها ،البحث هذاب تتعلق التي
 هاـقدم" مالك البن ةـاأللفي نظم فى رـوالتأخي مـالتقدی". أ

 العربية اللغة مقس فى اآلداب آلية طالب أحد ارديـوین
 اأیسورب الحكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعةب وأدبها
 .2006 سنة
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 احقه كلمةـال مـتقدی عـقاوم عن هـرسالت فى ارديـوین بحث  -
 حقه ما يرـتأخ وآذا مالك، البن األلفية أبيات فى يرـالتأخ
 .فقط لفظا أو ورتبة لفظا آانا سواء التقدیم

 Problematika Santri Dalam Mengikuti Pengajian Kitab Alfiyah Dan Solusinya Di“ .ب
Pondok Pesantren Luhur Al‐Husna Jl.Jemur Wonosari Wonocolo Surabaya”  

 . 1997 سنة هيرمانتو قدمها التى
 ونضمم إلـى ةـالرسال هذه صاحب لتفتیأل وآذلك   -

 الحسنى " المعهد طالب مشكالت فى یبحث بل نى،ـالمع
 .مالك البن األلفية تعلم فى "
 ابن ةـألفي خالصةـال نظم أبيات فى ويـالثان المعنى". ج

 ةـآلي طـالب من طالب ،أشعـارى مـهاش اـقدمه" الكـم
 أمبيل سونن جامعةبـ وأدبها ةـالعربي ةـاللغ قسم فى اآلداب

 .2003 سنة اأیسورب الحكومية اإلسالمية
 خسمة فى األساسي معنىال فى الرسالة هذه صاحب بحث  -

 من" الثانوي المعنى" البحث بطریقة فسره ثم بيتا وعشرین
 .الداللة علم دراسة

 محمد قدمها" الكـم البن ةـاأللفي آتاب فى النصائح. "د
 العربية اللغة قسم فى اآلداب آلية طالب أحد أبو سليمان
 اأیسورب الحكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعةب وأدبها
 .2009 سنة

 فى یتضمن الذى  المعنى عن الرسالة هذه صاحب بحث  -
 من المعانى أنواع بحث بطریقة مالك البن األلفية آتاب
 .المخاطب نىـومع مـالمتكل ومعنى الجملة معنى

 العـارفـين، زین قدمـها" الـخبر مسد سد للفاعل مبتدأال". ه
 وأدبها العربية اللغة قسم فى اآلداب آلية طالب من طـالب
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 سنة اأیسورب الحكومية اإلسالمية أمبيل سونن معةبجا
2001. 

 بين المقارنة عن إال الرسالـة هذه صاحب یبحث ال -
 .الخبر مسد سد الفاعل له مبتدأال فى والمتأخرین المتقدمين

 سالمة قدمها" ةـالنحوی ائلـالمس فى أراءه و الكـم ابن" . و
 العربية اللغة قسم فى اآلداب آلية طالب أحد هاریونو
 اأیسورب الحكومية اإلسالمية أمبيل سونن بجامعة وأدبها
 .2000 سنة

 تتعلق التى اآلراء تقدیم عن الرسالة هذه صاحب بحث  -
 حولي إال یدور ال البحث وهذا مالك، البن النحویة بالمسائل

 والـكوفيين البصریين من أخذها التى مالك ابن أراء
 .نفسه داجتها من الصادرة األراء أو والبغدادیين

 نور هاتقدم "مالك ابن عند وجوازه الخـبر تقدیم وجـوب. "ز
 العربية اللغة قسم فى اآلداب آلية طالبات إحدى فيروحة
 اأیسورب الحكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعةب وأدبها
 . 2008 سنة

 حكم فى مالك ابن أراء عن ةـالرسال هذه ـةصاحب تبحث   -
 .الخبر تقدیم وجواز وجـوب

 تفتيش فى الباحث حصل ما إلى وإضافة ذلك إلى نظرا
 التساوي الباحث رسالة أن علم المتعلقة، السابقة الدراسة

 .أصال السابقة الدراسة ةأیب
 
 البحث منهج .8

ى ذه ف الة ه ة الرس لك الجامعي ث س اهج الباح ث من ا البح  م
 : یلى



10 

 

  

 :وهى المواد، جمع طریقة . أ
 لموادا الباحث یأخذ أن وهى المباشرة الطریقة .1

 .التغيير وال غيرالتبدیل من العلماء وضعه ما على
 وجواهر المواد أخذ وهى المباشرة غير الطریقة .2

 أو تصرفات بعض مع العلماء أوردها التى الفكرة
 .زیادات

 :وهي المواد، تحليل طریقة . ب
 ما على المواد عرض وهي البيانية، الطریقة .1

 تعليقال الباحث یقدم ثم حقائقها أو العلماء أوردها
 .وأرائه

 من االستنباط وهو}  Induktif{  االستقرائي المنهج .2
 والمنهج العامة، النظریة أو القواعد إلى الخاصة

 النظریة أو القواعد وهي} Deduktif{ االستداللي
 .الخاصة بالقواعد الباحث ویطبقها العامة

 
 البحث هيكل .9

 وقضية البحث وخلفية مقدمـة على یحتوي:   األول الباب
 الموضوع وتوضيح علمي وافتراض ساسيةأ

 یرید التي واألهداف الموضوع اختيار بوسب
 جـومنه السابقة والدراسة إليها ولـالوص الباحث
  .الكتابة ةـوطریق البحث

 وىـویحت واأللفية مالك ابن اةـحي عن هـفي یبحث : الثاني الباب
: مالك ابن حياة: األول الفصل وهما. فصلين على
 فى هـومسيرت هـمسكنو ،مولدهو ،ونسبه اسمه
 فى حرـالمتبو ،وفاتهو ،وأساتذه هـدراستو ،الدرس
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 ةـاللمح :الثانى لـوالفص. هـمؤلفاتو ،مـالعل فنون
 ،أليفـالت فى القصة ،الخالصة تأليف ةـاأللفي عن
 األبواب ،العلماء اهتمام ،األلفية ةـمزی

 .الخالصة فى والموضوعات
 وىـویحت وـالنح مـعل وثـبح عن هـفي بحثی:  الثالث بالبا

 وىـیحت وهو األول لـالفص .فصول ةـثالث ىـعل
 وهو ىـالثان الفصل أماو. النحو علم مفهوم ىـعل

 هـب یتعلق اـوم النحو مـعل مباحث ىـعل یحتوى
 الفصل وىـویحت. والجملة والبناء اإلعراب منها
 .النحو علم وظيفة ىـعل الثـالث

 األول لـالفص .فصول ثالثـة على یحتـوي:   الرابع الباب
 وأنواعه أحكامهو المبتدأ مفهوم على یحتوى وهو
 مسوغات ىـعل یحتوى وهو الثانى الفصل أماو
 تحليـل ىـعل وىـیحت وهو الثـالث لـالفصو مبتدأال

 .مالك البن لفيةاأل نظم فى مبتدأال مسوغات
 اإلستنباط وفيها اتمةـالخ امسـالخ باب:  الخامس الباب

 .المراجع وقائمة قتراحاالو

 

 


