
12 

 

  

 الثانى الباب
 األلفية آتابه و مالك ابن حياة

 مالك ابن حياة : األول الفصل
 

 ونسبه اسمه .1
 بأن األشمـوني وقال 22.مالك بن محمد هو مالك ابن

 وقال 23.مالك بن اهللا عبد بن الدين جمـال اهللا عبد أبو اسمه
 بن هللا  عبد بن هللا عبد بن محمد اسمه إن الوعاة بغية صاحب

 بن اهللا عبد بن اهللا دـعب بن دـمحم طالون ابن وعند 24.الكـم
 مالك بن اهللا عبد بن محمد الدين وجمال 25.مالك بن اهللا عبد

  26.الجياني الطائي
. هـنسب ذآر ىـف اختلفـوا قد العلمـاء أن اـوجدن اـهن ومن

 يذآر من منهم فقط، نسبه ذآر حولى يدور اختالفهم ولـكن
 بعض حذف فقد يقصر والذي ،هـيطول من ومنهم تصارباخ

 عـنىيوأل. الـطوي يذآر من األسـماء بعض وزاد األسـماء،
 وجوده عدم على يدل النسب سلسلـة فى مـاإلس ذآر عدم بأّن
 بين جريـي وذلك بالمشهور، اءـواآتف اختصارا يـكون ألنه
27.اءالعلم

 ،لنبيبا عبداهللا بن حمدـم ووالده اسـمه ولتناسب  
 28.للنبي تأدبا سمائهأ أشهر مالك فابن

 
                                                            

 .  2 ص،. السنة مجهول رآة،الب آتاب توآو: المكان مجهول ،مالك البن األلفية نظم مالك، ابن.  22
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  لده مو .2
 السنة وهذه الهجرة، من 600 سنة بجيان اهللا رحمه ولد

 قال من هناك ألن. للصحة األقرب هي األآثرون قالها آما
 602 واآلخر هـ 601سنة اآلخر وقال هـ، 598 سنة ولد بأنه
 29.هـ

 باألندلس، مدينة التحتية المثناة وشدة الجيم بفتح والجيان
 والشرق الوسطى إلى تنقسم التى الجزيرة هي واألندلس
 وطليطلة قرطبة على تشمل  الوسـطى واألنـدلس. والغرب
 مدينة جيان شأن إذن 30.ذلك إلى وما وغرناطة وجيان

 .الوسطى باألندلس
 

 الدرس فى ومسيرته مسكنه .3
 رأسـه بمسقط ونشأتـه والدتـه يوم منـذ مـالك ابن أقـام

 إلى رحل عمره من سنـة ثالثين حوالي وفى". جيان"
 ابن عن سمع حيث حلب إلى ذهب ثم ،"دمشق" المشرق
 أخذ ذاك وحين ماة،ـح على مر حلب إلى طريقـه وفى. يعيش
 ويعمل واستقر دمشق إلى رجع ثم علمائها، بعض عن

 أقـام وحينما 31.توفي حتى فيـها والتأليف والتدريس باإلمامة
 الشافعي بمذهب تمذهب و مالك، اإلمام مذهب قلد بالمغرب
 32.المشرق إلى هـبرحلت يتأثر المشرق إلى انتقل حينما

 
                                                            

 13. ص  ،المنجدمألوف، .  29
 . 3-2. ص.الفوائد تسهيل ، برآات -
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 وأساتذه دراسته .4
 القرآن درسـب دراسته بدء الحـالص السلف عادة من
 إلى رجع العلم فنون فى المشكالت وجدوا إن بل وحفظه،
 درسه ابتداء فى مـالك ابن حال وآذلك 33.الكريـم القرآن
 34.الكريم القرآن بقراءة
 : فتتلمذ أساتذه وأما

 35.هـ 645 سنة المتوفى الشلوبين مـحمد بن عمر علي ألبـي -
" التوطئة"  منها آتبا وصنف عصره فى العربية إمام وهو
 .فأآثر امأي عشرة عنده مالك ابن وحضر. النحو فى

 .القراءة منه مالك ابن وأخذ نوار، بن أحمد عباس وابن -
 آتاب مالك ابن قرأ حيث ، المرشاني كمال اهللا عبد وأبي -

 .عليه سبويه
 ولد بكر أبي بن عمر بن عثمان الدين جمال هو الحاجب وابن -

 36.هـ 646 سنة وتوفي المالكي ومذهبه بمصر،  .هـ 570سنة
 المخزومي صباح بن الحسن صادف أبي صباح، وابن -

 .هـ 633 سنة المتوفى المصري
 يعيش بن علـي بن يعيش الدين موفق البـقاء أبو يعيش، وابن -

. يعيش بابن اشتهر الحلبي النحوي اأيالسر أبي ابن محمد بن
 له مالك ابن وتتلمذ هـ، 643 سنة وتوفي هـ 553 سنة ولد

 .بحلب هو حينما

                                                            
 ص،.  Pustaka Azam ، 2004: جاآرتا ،العلمية والطروق األساسية قواعد القرآن تحفظ آيف ترجمة الرزاق، عبد بن يحي  .33

47-48 . 
 . 9. ص.الفوائد تسهيل ، برآات 34
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 محمد بن حمزة بن محمد بن مكرم الدين نجم مكرم، و -
 وتوفي ـه 548 سنة ولد. صقر أبي بابن المعروف الدمشقي

 .هـ 635 سنة
 الصمد عبد محمد بن علي الدين علم الحسن أبو لسخاوي،وا -

 37.هـ 643 سنة بدمشق وتوفي هـ 559 سنة ولد السخاوي،
اك - ـذه وهن ر أسات ذآور، غي ـى الم ث واآتف اتذ الباح  باألس

 .الكتب فى ذآرهم الكثيرة
 
 
 
 

 وفاته .5
 38.هـ 672 سنة شعبان عشر ثاني بدمشق الكـم ابن توفيو
 الدين بهاء الشيخ ومنهم العلماء، من الرثاء قرض هـل وآثر

 : وقال النحاس،
 النجيع يحاآيها حمرا أدمعي بك جرت إن مالك البن قل   

 القائي
 بدمائه وتدفقت لي   نعيت حين القلب جرحت فلقد

 أجفاني
 رضوان إلي  بنقلته علـمي  األسي من أجن ما يهون لكـن

                                                            
 . 24ص،.  1994 الفكر، دار: لبنان ،)المسالك أوضح فى الخط أسفل( المسالك أوضح إلى السالك مصباح يوسف، برآات 37
  130ص،. والنحاة اللغويين طبقات فى الوعاة غيةب السيوطي، الرحمن عبد الدين وجالل -
 . 10 ،3،4. ص.الفوائد تسهيل ، برآات -
- http://bahauddin-amyasi.blogspot.com/2008/11/ibnu-malik-dan-kitab-alfiyahnya.html 
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 بالروح به يهـمي  الحيا صوب  ضمه ضريحا فسقي
 يحانوالر

 : الحصني والشرف
 المفضال مالك ابن موت بعد واألفـعال األسـماء ياشتات

 اإلنفصال في منـه بعدضبط من الحروف وانحراف
 39واإلتصال

 .ذلك إلي وما
 

 العلم فنون فى المتبحر .6
 فى النحاة وأعظم العلماء آبار من مالك ابن أن الشك

 أآثر العصر ذلك فى أن عهد وقد 40.الهـجري السابع القرن
 واللغة القراءة من أنفسهم، فى العلم فنون جمعوني العلماء
 عن حاله يبعد ال الكـم وابن 41.ذلك وغير والشعر والنحو
 سوى مـالعل فنون من آثـيرا نفسه فى ضاأي يجمع وهـو هذا،
 الحديث رواة أول أنه اعتبر بل ديثـالح مـعل مثل ورـالمذآ
 42.النحو فى

 من هل" الـوق هـمدرست من خرج أنه ذاـه على ودل
 أخلصتها قد آذا أو أوآذا يرـالتفس أو الحديث  مـعل فى راغب
 43.الكتمان آفة من خرجت وقـال يجب لم فإذا ذمـتي من

 غـبل قد أنه سوى والصـرف، وـبالنح الكـم ابن واشتهر
 األعالم األئمة وتحير المتقدمـين أربى حتى العربية فى ـةأيالغ

                                                            
  . 17-16. ص.ائدالفو تسهيل ، برآات.  39
 317.ص .المدارس ضيف،.  40
 . 4 - هـ. ص.الفوائد تسهيل ، برآات  41
 . 310. ص .المدارس ضيف،.  42
 . 7 ص،. السنة مجهول الهداية،:  سورابايا ،الخضري حاشية الخضري، محمد. 43
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 أنه على وعلمنا 44.هأيلر دليـال الناذرة العرب أشعار درآه فى
 ومنه والعالمة، العالم معلم هو وآذا والعالمة، العالم

 ".النووي"
 

 أرائه وبعض االستشهاد طریقة .7
 :يأتى بما فاستشهد مالك البن االستشهاد مصادر وأما

 الكريم بالقرأن -
 واألحاديث -
 العرب وأشعار -
  الفارسي علي وأبو سهيلال مثل قبله، بالنحاة استشهد وآذا -

 45.وغيرهما
 والكوفيين البصريين أراء من نحوه نظرية واستعمل
 التى النحاة آراء ومن  .الجديدة أرائه وينفذ والبغداديين
 : وأرائه اختارها

 والجمع، والتثنية المفرد فى مبتدأبال الخبر اختالف جواز -
 ذاك حين النوح وضيف" ضيفي هؤالء" نوح قول مثل

 .االثنان الملكان
" أحد" جعل أحد الدار فى ما مثل الخبر، مسد سد فاعل -

 .قبله لما فاعال
 .ظن أخوات من" هب"  جعل -
 الكاف ضمـير ثبت" عساك" نحو وفى ناقصا، عسـى جعل -

 وجعله آاد مثل عسى ألن الرفع، محل فى ولـكن نصبا
 .ناقصا فعال

                                                            
 309.ص .المدارس ضيف،.  44

 . 130 ص، ،الوعاة بغية السيوطي، - 
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 ووقت ومرة وزمن حين مثل المبهمة الظرف بناء وازـج -
 .االسمية الجملة إلى أضيفت إذا

 أيور ، المعربة الكلمات ماهية من جزء اإلعراب عالمة -
 .عليها زائدة أنها الجمهور

 مثناة وأنـها مبنية ال معربة واللتان  واللذان وتان ذان -
 .ذلك إلى ومـا 46.حقيقية

 
 

 مؤلفاته .8
 النحو في ومؤلفاته آثيرة، مؤلفات مالك والبن  

 بااآت ثالثين نحو مصنفاته بلغت والقراءة واللغة والصرف
 :يلى فيما بعضها الباحث ويذآر 47.منثور و منطوم بين

 والصرف النحو فى الشافية الكافية  )1
 الشافية الكافية شرح الوافية  )2
 األلفية باسم واشتهر الخالصة )3
 المقاصد تكميل و الفوائد تسهيل  )4
 التسهيل شرح  )5
 المفصل نظم فى المؤصل  )6
 ختومالم وفك المنظوم سبك  )7
 اإلعراب فى الالفظ وعمدة الحافظ عمدة  )8
 الالفظ وعمدة الحافظ عمدة شرح  )9

 العمدة إآمال )10
 العمدة إآمال شرح )11

                                                            
 . 316-310. ص: المدارس ضيف،.  46
 310. ص: المدارس ضيف،. 47
 . 24 ص،.  1994 الفكر، دار: لبنان ،المسالك أوضح األنصاري، هشام بن اهللا عبد -
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واهد )12 يح ش حيح التوض كالت والتص امع لمش  الج
 الصحيح

 األسدية المقدمة )13
 الجزولية شرح )14
 النحوية نكتة )15
 الفرائد نظم )16
 الكالم بمثلث اإلعالم إآمال )17
 األفعال ثالثيات )18
 )األفعال المية( األفعال بنيةأ فى المفتاح )19
 األفعال المية شرح )20
 والممدود المقصور فى المودود تحفة )21
 والممدود المقصور فى المودود تحفة شرح )22
 والضاد الظاء بين الفرق فى االمتضاد )23
 والضاد الظاء نظائر فى االعتماد )24
 هميوماأل همزأيم فى األوجز النظم )25
 األوجز النظم شرح )26
 اإلبدال فى الوفاق )27
 المختلفة أللفاظا آتاب )28
 المفصل فى الموجودة األسماء أبنية معاني ذآر )29
 العربية فى فتاوي )30
 صغير آتيب )31
 التصريف علم فى التعريف جازأي )32
 التصريف شرح )33
 القراءة فى المالكية )34
 القراءة فى الالمية )35
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 .48العروض آتاب )36
 وسيبحثها. 49بحماة ألفه التى الصةـالخ آتبه وأشهر

 .يلى آما الثانى لبابا من انىـالث لالفص فى احثـالب
 

 الثانى الفصل
 األلفية عن اللمحة 

 ابن آتب أشهر الصةـالخ أن سبق فيما المعروف هو آـما
 آالتلخيص األلفيـة ألن بـها سميت التسمية ناحية ومن. الكـم
  50.بيت آالف ثالثة على تحتـوى مـالك البن" الشافية الكافية"لـ

 : األخير تالبي فى الخالصة اسم فذآر
 ةآما اقتضى غنى بال خصاص ☼ خالصةـأحصى من الكافية ال

 بيت، ألف حوالي على لشملها األلفية باسم الـخالصة واشتهر
 : البيت أول فى ضاأي وذآر

 محويـة بـها النحو مقاصد ☼ ألـفيـة فى اهللا ينــوأستع
 

 الخالصة تأليف .1
 "قال" ماض بفعل بيته أول ابتدأ مالك ابن أن عرفنا

 التأليف استقبـال فى أي االستقبال به والمراد ماض فعل وهو
 فى حصلت األلفية أن والجواب ذلك؟ آيف 51،بعـده وليس
 الذى آالواقع حكم ذهنه فى حصل ما ولقوة التأليف، قبل ذهنه

                                                            
 . 7 -6. ص ،عقيل ابن شرح عقيل، ابن.48
 5. ص. األول المجلد. عقيل ابن شرح عقيل، ابن. 49
 . 24ص، . مصباح السالك يوسف،. 50
- malik.html‐ibnu‐syiekh‐singkat‐http://bismillahku.blogspot.com/2011/04/sejarah  

 17. ص األول، الجزء ،حمدون ابن حاشية حمدون، بنا.  51
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 ما وتبريز إظهار إال ليس والتأليف الزمان، مضي فى ظهر
 .الذهن نم التلفظ إال اللهم الكالم أن آما الباطن فى

 فى حطط قد الكـم ابن أن دـنستفي أن نستطيع إذن
 بيت ألف عددها الواقع ولكن. بيت ألف األلفية على التأليف
 الباحث يذآرها الجذابة القصة التي هي ها هذا؟ آيف وبيتين،

 .بعد
 

 التأليف فى القصة .2

 ىـف اـم وذهب توقف التأليف أثناء فى مالك ابن آان
 : الخامس البيت إلى وصل أن بعد بياتاأل استطراد من هـذهن

 ابن ألفيـة فائـقـة ☼ سخـط بغيـر رضا وتقتضي
 معـط

 قبر مالك ابن فزار. يوم بعد ويوم وقت بعد وقت ومر
 معطى ابن أير هـنوم وفى. عمد بدون فيها ونام معطى ابن
 غلب حي من آم" اآلخر وعند" أنا من نسيت هل" هـل قال
"  بيتـه من الشطر بعض وذآر هنومـ من فقـام". ميت ألف
 فى التوقف سبب أنه من وشعر" معطى ابن ألفية ةـفائق

 :بعده البيتين فزاد. التأليف
 الجميـال ثنائي مستوجب ☼ تفضيـال حائـز بسبق وهو
 اآلخرة درجات في وله لي ☼ وافـرة بهبـات يقضي واهللا

 52.والعلم والتأليف العمر فى لسبقه معطى البن إآراما
 

                                                            
 17 -16 ص، األول، المجلد ،الصبان حاشية الصبان، على.  52



22 

 

  

 األلفية ةمزی .3
 بعد حوـالن آتب أشهر إنها" الفوائد تسهيل فى الـق
 فى تستويها مؤلفات هناك سبق ما سوى" بويهيلس الكتاب
 ابن ةـألفي الفقه أصول وفى معطى، ابن ألفية مثل النحو
 .بيت ألف ىـعل وىـتحت اتـاألبي من يرهماـوغ ويـبرم
 أول جزوالر. الرجز وهو واحد ببحر هـآون فى ضاأي ازـويمت
 فاأللفية إذن 53.وأجزاره وأخفه العرب أشعار فى عرف رـبح

. زـالرج وببحر واحد ببحر لكونها وحفظا تلفظا وأخف أسهل
 وباختصار. مـالفه سهل الجيد مـوالتنظي الطريفة وباألسلوب

 : بنظمه أشار آما الكثيرة الفوائد على يحتوى ولكن األلفاظ
 منجز بوعد بذلال وتبسط ☼ موجز بلفظ األقصى تقرب

 . بماذآر ونكـتفي أخرى مميزة وهناك
 
 العلماء اهتمام .4

 العلماء اهتمام آثير األلفية امتياز على بالدليل آفى
 أشهر ومن ألشراحها، والحواش والشرح والمالحظة بتعليمها
 : بعد فيما الباحث نذآرها والحاشية الشرح

 هشام البن مالك ابن ألفية فى المسالك أوضح -
 تأليف وبعد هشام البن الخالصة قراء عن صاصةالخ دفع -

 .حواش عدة ضاأي ألف الشرح هذين
 مالك بن اهللا عبد بن محمد بن الدين بدر لمحمد األلفية شرح -

 الخصاصة شرح وآذا. المؤلف ولد
 قاسم أم ابن ألفه مالك ابن ألفية شرح -
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 المعروف بكر أبي بن الرحمن عبد ألفه مالك ابن ألفية شرح -
 بالعين

 المكودي على بن الرحمن عبد ألفه مالك ابن ألفية حشر -
 األعمى جابر البن ألفه النحو فى مالك ابن ألفية شرح -
 لألشموني مالك ابن أللفية السالك منهج -
 محمد بن إبراهيم الدين برهان ألفه مالك ابن الفية شرح -

 نورالدين
 السيوطي الدين لجالل األلفية مختصر فى الوفية -
 السيوطي الدين لجالل األلفية على نكت -
 عقيل ابن القضاة لقاضى ليعق ابن شرح -
 .ذلك إلىوما -

 
 الخالصة فى والموضوعات األبواب .5

 أبوابا وثمانين وبيتين بيت ألف من مالك ابن ألفية تتكون
 : يلى آما الباحث يفصل
 أبيات 7       المقدمة

 7     الكالم وما يتألف منه .1
 أبيات

     المعرب والمبنى .2
 بيتا 37 

  بيتا 20     النكرة والمعرفة  .3
 10       العلم  .4

  أبيات
       اسم اإلشارة .5
 أبيات 6
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 بيتا 18       الموصول .6
 7     المعرف بأداة التعريف  .7

 أبيات
 بيتا 30       االبتداء  .8
       آان وأخواتها .9

 بيتا 15
  فصل فى ما وال والت وإن المشبهات بليس  .10
 أبيات 6
     أفعال المقاربة .11

 أبيات10 
     إن وأخواتها .12

 بيتا 23 
      ال التى لنفي الجنس .13

 أبيات 9
        ظن وأخواتها .14

 بيتا 14
        أعلم وأرى .15

 أبيات5
         الفاعل .16

 بيتا17
 بيتا 13     النائب عن الفاعل .17
   اشتغال العامل عن المعمول .18

 بيتا 12 
    تعدي الفعل ولزومه .19

 بيتا 11 
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 8     التنازع فى العمل .20
 ياتأب

     المفعول المطلق .21
 بيتا 12 

 5      المفعول له .22
 أبيات

 8   المفعول فيه وهو المسمى ظرفا .23
 أبيات

 5      المفعول معه .24
 أبيات

 بيتا 16      االستثناء .25
 بيتا 24       الحال .26
 8       التمييز .27
 أبيات

     حروف الجر .28
 بيتا 21 

 بيتا 35      اإلضافة .29
 4    ياء المتكلم إلىالمضاف  .30
 أبيات

 4     إعمال المصدر  .31
 أبيات

 بيتا 12     إعمال اسم الفاعل .32
     أبنية المصادر .33

 بيتا 17 
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  أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين .34
 أبيات 10 

 7    الصفة المشبهة باسم الفاعل .35
 أبيات

 بيتا 11      التعجب .36
   نعم وبئس وما جرى مجراهما .37

 بيتا 11 
 أبيات 10     أفعل التفضيل .38
 أبيات 7      النعت .39
 بيتا 14     التوآيد .40
 6      العطف .41
 أبيات

 بيتا 25     عطف النسق  .42
 أبيات 8      البدل .43
 بيتا 12      النداء .44
 7     فصل فى تابع المنادى .45
 أبيات

 3  ياء المتكلم إلىالمنادى المضاف  .46
 أبيات

 3    أسماء الزمت النداء  .47
 أبيات

 أبيات 3     االستغاثة .48
 اتأبي 7      الندبة .49
 بيتا 12     الترخيم .50
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 2     االختصاص .51
 أبيات

 أبيات 5    التحذير واإلغراء .52
 أبيات 8   أسماء األفعال واألصوات  .53
 بيتا 14     نونا التوآيد .54
 بيتا 27     ما ال ينصرف .55
 بيتا 19     إعراب الفعل .56
 بيتا 14     عوامل الجزم .57
 أبيات 3     فصل لو .58
 أبيات 5    أما ولوال ولوما .59
 أبيات 9  بالذي واأللف والالم اإلخبار .60
 بيتا 20      العدد .61
 أبيات 4    ن وآذاأيآم وآ .62
 أبيات 8     ةأيالحك .63
  بيتا 13      التأنيث .64
 أبيات 7    المقصور والممدود .65
 بيتا 13 .. آيفية تثنية المقصور والممدود وجمعها .66
 بيتا 42     جمع التكسير .67
 بيتا 22     التصغير  .68
 بيتا 26      النسب .69
 بيتا 19      لوقفا .70
 بيتا 15      اإلمالة .71
 بيتا 23      التصريف .72
 5    فصل في زبادة همزة الوصل .73

 أبيات
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 بيتا 21      اإلبدال .74
 أبيات 2  فصل فى إبدال الواو من الياء .75
 أبيات 10  فى اجتماع الواو والياء فصل .76
 10 الساآن قبلها إلىفى نقل الحرآة  فصل .77

 أبيات
 2    تاء إبدال فاء االفتعال فصل .78

 أبيات
   فصل فى حذف فاء األمر والمضارع .79

 أبيات 3

54.بيتا 12             اإلدغام .80
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