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 صملخ  

هـ، من أشهر املنظومات 672"اخلالصة األلفية" جلمال الدين حممد بن عبدهللا بن مالك الطائي اجليَّاين املتوىف سنة 
من مكانة مرموقة بني العلماء، فقد  -ابن مالك -النحوية وأكثرها انتشاراً بني العلماء وطلبة العلم، وذلك ملا ِلصاحبها 

ّلونه لِِعلمه وسعة اّطالعه ، فقد كان إمامًا يف كثري من الفنون؛ يف القراءات واحلديث الشريف واللغة والنحو كانوا ُيج
وال شك أن هذا االهتمام الشديد ابأللفية مل أيت من فراغ؛ بل ملا حتمله األلفية من والصرف وأشعار العرب والفقه، 

ترتيِب األبواِب إبداع يف و ، براعٍة وإبداٍع يف َنْظِم األبياتِ  األلفية علىاحتوت فقد ميزات وخصائص مّيزهتا من غريها، 
استحداِث بعِض املصطَلحاِت الّنحويِة اليت مل تجعرف ِمن قبل، وَمْزِجها ملذاهِب السبق يف وتنسيِقها بشكٍل غرِي مسبوق، و 

ٍ، وانفراده ،النحويني أثّرت ألفية ابن  ، وقدا آبراَء مل تجسبق إليهاوعدِم التعّصِب يف اآلراء واألحكام النَّحويِة ملذهٍب معنيَّ
ثََّل يف حركِة التَّأليِف املتنوِّعِة اليت كاَن ِمْن مثرهِتا شجروٌح كثريٌة لأللفيِة تَ كبريا يف احلركة الّتعليمية أتثرياً   مالك على حنٍو واضحٍ 

ااي يَراها ويجؤمن هبا، كقضيَِّة االستشهاِد على قض ن ابن مالك بىن اختياراته النحوية، وألوحواٍش متعددٌة على الشروح
ابلقراءاِت القرآنيَِّة الشاذَِّة، وكقضية االستشهاد ابحلديث الشريف، واالعتماِد على رواايت احلديث يف إثبات القواعِد 
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ؤيد له ومعارض، فقد رأيناه انفرد ابختيارات وآراء مل يسبق إليها؛ جعلت العلماء بعده يف صولة مناقشة ما بني مالنحويِة، 
ليلي، ححيث اتبعت الدراسة املنهج الوصفي الت ؛ال بد من دراسة ميزات هذه األلفية وبعض خصائصهاولذلك كله كان 

 كل ما فعله ابن مالك صاحب األلفية وجعل النحاَة بعده يقتفون أثره ويتتبعون طريقته. وتتبعت  

 .الطرق الرتبوية -القواعد  -موقف اللغويني  - مميزات األلفيةالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

'The book entitled “Al-Khulāṣah Al-Alfiyyah”  by Jamāl al-Dīn Muḥammad bin Abdullah bin 

Mālik Al-Ṭai Al-Jayāni, who died in 672 AH, is one of the most famous grammatical systems and 

the most widely distributed among linguists and scholars. This is because the owner of Ibn Mālik 

has a distinguished position among the scholars. They used to inform him of his knowledge and 

knowledge. Ibn Mālik was famous in many arts; in the readings, the Hadith, the language, the 

grammar, the interpretation, the poetry of the Arabs and the jurisprudence. There is no doubt that 

this great interest in ‘Al-Alfiyyah” did not come from a vacuum; It contains creativity in arranging 

the unprecedented coordination in the introduction of some grammatical terms that were not 

previously known, and their mixture of grammatical doctrines, intolerance of the opinions and 

grammatical rules of a particular doctrine, and their exclusive views that were not preceded by 

them. Ibn Mālik has clearly influenced the educational movement with a great influence in the 

diverse composition of the work, which was a fruit of many explanations of “Al-Alfiyyah” and 

multiple references on the annotations, and because Ibn Mālik built his grammatical choices on 

issues he sees and believes in, such as quoting the Quranic verses, Prophets Traditions, and rely 

on the narration of modernity in the proof of grammatical rules. we have seen it alone in the choices 

and views that have not been made; Linguists have made after the beginning of the discussion 

between supporters and opponents, and all of this was to be studied features of ‘Al- Alfiyyah”. 

The study followed the analytical descriptive method, that the Ibn Malik work in ‘Al- Alfiyyah” 

and his efforts in the grammarians who followed him. 

Keywords: The Alfiyyah Distinguish- - Position of Linguists- Grammar - Educational Methods. 

 مقدمة: 
هـ بدمشق 672فإن "اخلالصة األلفية" جلمال الدين حممد بن عبدهللا بن عبدهللا بن مالك الطائي اجليَّاين املتوىف سنة 

ملا من أشهر املنظومات النحوية وأكثرها انتشارًا بني العلماء والنحاة وطلبة العلم وحىت عند كثري من العاّمة، وذلك 
ّلونه وحيرتمونه لِِعلمه وسعة اّطالعه،  -ابن مالك -ِلصاحبها  من مكانة مرموقة بني العلماء والنحاة والقضاة، فقد كانوا ُيج
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فقد كان إمامًا يف كثري من الفنون؛ يف القراءات واحلديث الشريف واللغة والنحو والصرف وأشعار العرب والفقه، مع 
ووقار، وكذلك أتيت شهرة هذه األلفية ِلما احتَوت عليه من عبارة سهلة، وَنْظم بديع،  ِديٍن وخجلجٍق وكمال عقل وِصدق

وحدود وتعريفات دقيقة، وأحكام حنوية اجتهادية بعيدة عن التقليد، ومصطلحات علمية دالَّة، وإملام ابألبواب النحوية 
تينة، وما ِِلذا كله من آاثر ظاهرة واضحة والصرفية، مع تنسيق بديع لرتتيب تلك األبواب، وقواعد مبنية على أسس م

يف الدرس النحوي بعدها، ويف املصنفات واملؤلفات النحوية، ويف آراء النحاة الذين درسوها وأقبلوا عليها بشكل منقطع 
 النظري .

الشروح على ، وبلغت 4هتمام العلماء هبذه األلفية فقد قام كثري من كبار النحاة بشرحها والتحشية عليهاوال
األلفية واحلواشي ما يقرب املئة، وما زالت آاثر ابن مالك وما فـََعَلهج يف األلفية حياًّ يف تلك الشروح ومصنفات النحو 

 ومؤلفاته وكتب التفسري.
وال شك أن هذا االهتمام الشديد ابأللفية مل أيت من فراغ؛ بل ملا حتمله األلفية من ميزات وخصائص مّيزهتا 

فكان ال بد من دراسة ميزات هذه األلفية وبعض خصائصها، وملاذا أثّرت كل ذلك التأثري يف علم النحو  عن غريها،
 بعدها، وما الذي فعله ابن مالك صاحب األلفية وجعل النحاَة بعده يقتفون أثره ويتتبعون طريقته. 

 أواًل: مميزات األلفية وحديث العلماء عنها
خلالصة األلفية( هي أشهرج األلفّياِت على اختالف أنواِعها وفنوِِنا، وأصبح الّذهنج ينصرفج ألفيَة ابِن مالك يف النَّحو )ا

َك إليها حنَي يجذكر اسمج األلفّيِة جمرَّداً، "وغَدْت ِمَن األصوِل اليت ال َيستغِِن عنها الدارسوَن للّنحِو حىت وقتنا هذا، وَحْسبج 
ا ما تزالج حيًَّة انبِ   5َضًة ملْ تجْضِعْفها كثرةج السننَي وتـََغريرج األحواِل".دليالً على هذا أِنَّ

يت الّشهرةج املطلقةج أللفّيِة ابِن مالٍك ملا احتوت عليه من براعٍة وإبداٍع يف َنْظِم األبياِت على وزٍن سهٍل وبديٍع، وأت
ّنحويِة اليت مل تجعرف ِمن قبل، ويف ترتيِب األبواِب وتنسيِقها بشكٍل غرِي مسبوق، ويف استحداِث بعِض املصطَلحاِت ال

ٍ، ويف انفرادها آبراءَ مل تجسبق إليها ، ويف َمْزِجها ملذاهِب النحويني وعدِم التعّصِب يف اآلراء واألحكام النَّحويِة ملذهٍب معنيَّ
ها وتدريِسها وشرِحها ويف مجِعها أغلَب أبواِب الّنحِو وكثريًا من أبواب الّصرف، ويف تنافجِس الشررّاِح والّنحاِة على َدرسِ 

بشكل مل يجسبق له مثيٌل، "وآاثرج اجلَودِة يف األلفيِة واضحٌة جلّيٌة ؛ فهي اليت حرَّكْت مهَة الّصفوِة إىل شرِحها، وأَذَْكْت يف 
                                                                 

حيان، واملرادي، وابن الوردي، والشَّاطيب، واملكودي، واألمشوين، وإبراهيم  هشام، وابن عقيل، وأبومن هؤالء: البدرج ابن الناظم، وابن  4
 .بن قيم اجلوزية، وابن غازي املكناسي، والعيِن، وغريهم كثري

مقال نشره يف موقع إسالم أون الين:  "ابن مالك، صاحب األلفية"، انظر: أمحد تام، 5
https://archive.islamonline.net/?p=9010. 
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 بكثري، املخلصنَي ِمنهم روَح الّتنافجِس والوفاِء؛ فكثـجَرْت بذلك شروحجها، وتنوََّعْت حواشيها، فقد ختّطْت شروحجها املئةَ 
 6وقّلما جترََّد شرٌح ِمن حاشيٍة أو تَعليٍق".

بني ألفييَت ابِن معٍط وابِن مالٍك أكََّد عجلجوَّ َكْعِب ألفيِة ابِن مالٍك وتفورَقها "أبوصاٍف  7وحني وازَن الشاطيبر 
األبواِب، وتصحيِح القوانني، والتوفيِة بشروِطها، واختصاِر األلفاظ مع كثرِة املعاين؛ إْذ كلر َمن َنَظَر  8ِحساٍن، كتَـْثقيفِ 

بل قال مؤكداً اجتهاَد ابِن مالك وعدَم تقليِده: "وعادةج الّناظم يف كثرٍي ِمَن  9اف".فيهما يعلمج أِنا قد فاقـَْتها هبذه األوص
وابن هشام  10املواضِع أن يَعتِمَد على اسِتْقراِء نفِسِه ِمْن َغرِي َتقليٍد لغريه، ألنه َنصََّب نفسه منصب االجتهاد املطلق".

 11، وذكر أن األلفية صغرية احلجم غزيرة العلم.بن مالكأوضح املسالك إىل ألفية اشرح اخلالصة بكتابه املوسوم: 
 قال الشيخ اتج الدين ابن مكتوم: 

 سقى هللا رّب العرش قرب ابن مالِك        سحائَب غفران تغاديه هجطـــــــــــــــــــــــــــــــَــّال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة وفّصالفقد ضّم مشَل النحو من بعد شــــــــتِِّه        وبنّي أقوال النحــــــــ

                                                                 
 ،(74-73، العدد )جملة اجلامعة اإلسالمية" )املدينة املنورة: 2غريب عبد اجمليد انفع، "ألفية ابن مالك، منهجها وشروحها  6

 (. 3م(، ص)2003
إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي أبو إسحاق الشاطيب، أصويل حافظ من أئمة املالكية، له: املوافقات واجملالس واملقاصد الشافية يف  7

 ،1ج ،م(1980، 5، )بريوت: دار العلم للماليني، طاألعالمهـ. انظر: الزركلي: خري الدين، 790شرح األلفية وغريها، تويف سنة 
 . 75ص

عبد الستار أمحد فراج، )الكويت: مطبعة حتقيق: ، اتج العروستسوية والتقومي، انظر: حممد مرتضى احلسيِن الزبيدي، التثقيف: ال 8
 . 63ص ،23م(، مادة )ثقف(، ج 1965حكومة الكويت، 

عبد الرمحن سليمان العثيمني وآخرون )حتقيق(،  يف شرح اخلالصة الكافية،املقاصد الشافية إبراهيم بن موسى أبو إسحاق الشاطيب،  9
  .24–23، ص1(، جم2007 )اكتب رقم الطبعة( ،)مكة املكرمة: جامعة أم القرى

  .249، ص5املرجع نفسه، ج  10
)بريوت: حممد حميي الدين عبد احلميد، شرح: ، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، األنصاري،  مجال الدين انظر: ابن هشام 11

 .23(، ص، د.تاملكتبة العصرية
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  12أبلفيٍة تجْسمى اخلالصَة قد حــــــــــوْت        خالصة علم النحو والصرف مجكَمال

وحني يكون صاحب األلفية هو حممد بن عبد هللا بن عبد هللا بن مالك مجال الدين اجلّياين الطائي األندلسي إمام 
فكفى هبا فخرا ورفعة وعلّوا، فابن مالك صرف مهّته إىل إتقان لسان العرب حىت بلغ فيه الغاية النحاة وحافظ اللغة 

َتهى يف اإْلِْكثَار من وحاز قصب الّسبق وأْرىب على املتقدمني،  وََكاَن ِإَماًما يف اْلقرَاَءات وعللها، َوأما اللرَغة َفَكاَن إِلَْيِه اْلمجنـْ
حشيها، َوأما النَّْحو والتصريف َفَكاَن فيهَما حبرًا اَل ُيارى، وحربًا اَل يـجَبارى، َوأما أشعار نقل غريبها، واالطالع على و 

قال  13ا،اْلَعَرب الَّيِت يستشهد هبَا على اللرَغة والنحو َفَكاَنت اأْلَئِمَّة اأْلَْعاَلم يتحريون ِفيِه، ويتعجبون من أَْين أَيْيت هبَ 
ك فلقد أحيا من العلم رسوما دارسة، وبنّي معامل طامسة، ومجع من ذلك ما تفّرق، وحقق املكودي: "ورحم هللا ابن مال

 . 14ما مل يكن تبنّي منه وال حتّقق"
بل هناك من يرى أن ابن مالك ظاهرة من ظواهر انتفاضة النحو، وأنه اشتهر شهرة سيبويه، وأنه نظم حنو 

فيته مجعت قواعد النحو، وانلت شهرة واسعة وحظوة كبرية حىت سيبويه ووضحه وفصله وقربه إىل أذهان الناس، وأن أل
وال تزال املدارس الدينية واللغوية حىت يومنا هذا تعترب ألفية ابن مالك جزءاً  حفظها أكثر املتعلمني يف الشرق والغرب، "

عالّمة يف النحو، فال  مهماً من مناهجها الدراسية، يكفي الطالب أن حيفظ األلفية حىت يصّعر خده للناس ويعّد نفسه
 .15بيتاً من األلفية فيفحمه به"” العالمة“يكاد يعرتض معرتض حىت يشهر عليه 

واأللفيةج اختصاٌر للكافيِة الّشافيِة يف الّنحِو والّصرِف البِن مالٍك نفِسه، وهذه الكافيةج الّشافيةج تقعج يف أربعٍة 
فاختصَرها ابنج مالٍك إىل ألِف بيٍت تقريباً ومسَّاها )اخلالصة(، وإىل ذلك أشاَر وتسعنَي وسبعمئٍة وألفي بيٍت ِمَن الّرجز، 

 بقوله:

                                                                 
، ، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، )بريوت: املكتبة العصريةبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاةانظر: جالل الدين السيوطي،  12

 .131ص،  1، جد.ت(
، 1ي، )بريوت: دار الكتاب العريب، ط، حتقيق: عمر عبد السالم تدمر اتريخ اإلسالمانظر: مشس الدين حممد بن امحد الذهيب،  13

 .130، ص 1، جبغية الوعاة؛ السيوطي، 109، ص 50م(، ج1999
، ضبطه وخرج آايته: إبراهيم مشس الدين، شرح املكودي على ألفية ابن مالكأبو زيد، عبد الرمحن بن علي بن صاحل املكودي،  14

 .5م(، ص1996، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط
www.karim-)، مقال يف اإلنرتنت، موقع النحو واملنطق األرسطوطاليسيانظر: علي الوردي،  15

alwaili.com/Articles/alnahw.htm 



e-ISSN: 2600-8394                                     VOL 3. No 1                                                  March (1440-2019        )

  ياسر إسماعيل –عبد هللا محمود الجاموس  -عاصم شحادة علي –أهمية ألفية ابن مالك وميزاتها في التراث اإلسالمي 

42 
 

 16ُأْحِصي ِمَن الَكاِفَيِة الـُخـالَصـْه         َكَمـا اقْـَتَضى ِغىًن ِبال َخَصاَصهْ 
جنِم الديِن عبِدالرحيم اجلهِنِّ وقد َنَظَمها ابنج مالٍك حبماَة بِناًء على طلِب القاضي شرِف الدين هبِة هللا بِن 

 .17هـ738احلمويِّ الشافعيِّ الشهرِي اببن البارزي املتوىف سنة 
وذاعت شهرةج األلفيـة يف األوسـاِط العلميّـِة الـّدولية؛ فنشرها ابلعربية ومعها ترمجة ابلفـرنسيـة املستشـرق الفرنسي 

م، ويف 1834م(، وطبعت يف ابريس سنة 1838هـ )1252سنة البـارون أنطـوان إيـزاك سلفسـرت دى ساسى املتوىفَّ 
ونجشـرت موسـومـًة بـ "اخلـالصة يف الّنحو" ومعها شروٌح وتعليقاٌت ابللغِة الفرنسّيِة  18م،1887القسطنطينية سنة 

إىل األملانيَِّة  . وَترمَجها19صفحة353م يف 1888للمستشرِق الفرنسيِّ جوجويه، وطجِبَعْت اِبملطبعِة األدبيَِّة ببريوت سنة 
، ونَشـَرهـا 20م1852م، وطجبعت يف برلني سنة 1903مَع َنْشرِها ابلعربيِة املستشرقج األملاينر فردريخ ديرتيشي املتوىف سنة 

ْت يف م، وطجِبعَ 1954ابلعـربيـِة مَع ترمجـٍة ابإليطاليِة املستشرقج اإليطايلر فيتو قنصلج إيطاليا يف بريوَت سابقاً املتوىفَّ سنَة 
 .21م1898بريوَت سنَة 

ا أكثرج شيوعاً وتداواًل بني دارسي الّنحِو : يقولج ممدوح عبدجالّرمحن   "وأجرينا التحليَل على ألفيِة ابن مالٍك؛ ألِنَّ
، وألنَّ مزيداً من الشروِح قد صجِنَعْت ِلا"  . 22يف املعاهِد العلمّيِة املختلفِة يف العامِل العريبِّ واإلسالميِّ

                                                                 
احلميد، )بريوت:  ، حتقيق: حممد حميي الدين عبدشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكهباء الدين عبد هللا بن عقيل اِلمداين املصري،  16

 .592، ص2(، ج، د.تعريبدار إحياء الرتاث ال
ابن البارزي: قاض وحافظ للحديث، من أكابر الفقهاء الشافعية، له بضعة وتسعون كتااب، منها: جتريد جامع األصول، وإظهار  17

 .73، ص8األعالم، ج هـ، انظر: الزركلي، 738الفتاوى، مات حبماة سنة 
معجم ، وانظر: يوسف إليان سركيس، 182ص 1م(، ج1964، 3)القاهرة: دار املعارف، طاملستشرقون، انظر: جنيب العقيقي،  18

 .234-233ص 1م(، ج1928، )القاهرة: مطبعة سركيس، م(1919) هـ 1339املطبوعات العربية حىت 
 . 234ص  1 ، معجم املطبوعات، ج؛ سركيس716ص  2، ج 202ص 1ج ، املستشرقونالعقيقي 19
، ص 2ج  املستشرقون؛ العقيقي، 234، ص 1، ج معجم املطبوعات؛ سركيس، 145، ص2، ج ماألعالانظر: الزركلي،  20

716. 
 . 234، ص 1ج  معجم املطبوعات؛ سركيس، 716، ص 2، ج املستشرقونانظر: العقيقي،  21
 .9م(، ص 2000، )القاهرة: دار املعرفة اجلامعية، املنظومة النحوية، دراسة حتليليةممدوح عبد الرمحن،  22
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 لقد أثّرت ألفية ابن مالك على حنٍو واضٍح يف احلركة الّتعليمية أتثرياً َتَثََّل يف حركِة التَّأليِف املتنوِّعِة اليت كاَن ِمنْ    
مثرهِتا شجروٌح كثريٌة لأللفيِة وحواٍش متعددٌة على الشروح، وقد تعدََّدْت هذه الشروحج وَكثـجَرْت حىت َعدَّها بعضجهجْم أربعني 

 .24وجتاوَز آخرون هبا املئةَ  23َشْرحاً،
ِمن أهّم تلك الّشروِح شرحج الّناظِم نفِسه وامسجه "بلغة ذوي اخَلصاصة يف شرح اخلالصة" وقد َعدَّه البغدادير ِمن   

شرح  هـ املسمى شرحجه "الّدرّة املضّية يف686، وَشرْحج ابِنه البدِر املعروف اببن الناظم املتوىف سنة 25مجَؤلَّفاِت ابِن مالك
هـ( املسمى "منهج السالك 745األلفّية" وهو مطبوع، ويجعدر أوََّل شرٍح َعَرفـَْتهج املكتبةج العربيةج وأقدَمه، وشرحج أيب حيان )

هـ( املسمى "حترير اخلصاصة يف تفسري اخلالصة" 749يف الكالم على ألفية ابن مالك" وهو مطبوع، وشرحج ابن الوردي )
هـ( املسمى "توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك" وهو 749حج املرادي )، وشر 26وهو مطبوع بتحقيقي

هـ( وقد شرحها مرتني: األوىل يف كتابه الشهري " أوضح املسالك"، واألخرى يف كتاب 761مطبوع، وشرحج ابن هشام )
 مساه "دفع اخلصاصة عن قـجرّاء اخلالصة".

أشهرج ِمن انٍر على َعَلم، وما زال يجَدرَّس ويجعتَمدج عليه يف كثرٍي هـ( وشرحجه 769ومن الشراح كذلك ابن عقيل )
هـ( الذي شرح األلفّيَة يف 790ِمن اجلامعات واملعاهد واملدارس واألربطة، ومن الشرّاح كذلك أبو إسحاق الشاطيب )
شرح اخلالصة الكافية" بتحقيق أكرب شرٍح عجرَف إىل اآلن، وقد صدر حديثاً منذ سنني قليلة بعنوان "املقاصد الشافية يف 

                                                                 
كتب أمحد تام مقااًل بعنوان "ابن مالك صاحب األلفية" يف موقع )مدوانت مكتوب( ، وقد  كشف الظنونانظر: حاجي خليفة،  23

 اإللكرتوين، َعدَّد فيه كثرياً من شروح األلفية، وكذلك غريب انفع يف دراسة له بعنوان "ألفية ابن مالك منهجها وشروحها"، وفيها حاول
 رب عدد ممكن من الشروح واحلواشي، وغريمها كثري.مجع أك

 .1، صألفية ابن مالك، منهجها وشروحهاانظر: غريب انفع،  24
 .465، ص1جم(، 1982)بريوت: دار الفكر، ، هدية العارفنيانظر: إمساعيل بن حممد ابشا الباابين البغدادي،  25
، حتقيق: عبد هللا اجلاموس، حترير اخلصاصة يف تيسري اخلالصةانظر: أبو حفص عمر بن املظفر بن أيب الفوارس املعروف اببن الوردي،  26

عمر بن مظفر بن عمر بن حممد ابن أيب الفوارس، أبو وابن الوردي هو  ؛م(2009، 1)دمشق: مكتب اجلويِن لتحقيق الرتاث، ط
املعري الكندي: شاعر، أديب، مؤرخ. ولد يف معرة النعمان، وويل القضاء مبنبج، وتويف حبلب، من كتبه  حفص، زين الدين ابن الوردي

ديوان شعر فيه بعض نظمه ونثره، وتتمة املختصر يعرف بتاريخ ابن الوردي، وحترير اخلصاصة يف تيسري اخلالصة، واللباب يف اإلعراب، 
 .67، ص 5 ، جاألعالمهـ، انظر الزركلي، 749تويف سنة 
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هـ( 709) 27هـ( والبعلي911هـ( والسيوطي )801سبعة من حذاق التحقيق يف عشر جملدات، وكذلك املكودير )
 .29هـ( وغريهم كثري جداًّ 763) 28هـ( واإلسنوي711واجلزري )

، فعلى سبيِل امل   ثاِل أحصى الدكتورج غريب واحلواشي على تلك الشروِح والدراساِت اليت على تلك احلواشي أكثرج
انفع ثالَث عشرَة حاشيًة لشرح ابِن الناظم وحَده، وأحصى مخَس دراساٍت على شرح املرادّي، أما أوضحج املسالك البن 

 .30هشام فكان له النصيبج األوفرج ِمن هذه احلواشي والدراساِت، إْذ بلغت أربعاً وعشرين
أللفيةج أيضاً كتبج إعراِب األلفيِة وكتبج التعليق عليها، ومؤلفاٌت انتقَدهْتا ومن تلك احلركِة العلمّيِة اليت أحدثـَْتها ا

واستفاَدْت ِمنها يف آٍن واحٍد، وكتٌب تناوَلْت قضااي داخَل األلفية، وحبوٌث تناوَلت مصطلحاِت األلفية، وأخرى حتدَثْت 
 عيٌة كثريٌة جداً متعلقٌة ابأللفية من جانٍب أو آخَر.عن قواعِد األلفيِة، واثلثٌة حَبََثْت يف أبواب األلفية، ورسائلج جام

 اثنياً: املذهب النحوي البن مالك يف األلفية 
ابن مالك كغريه من النحاة أصوِلم النحوية اليت اعتمدوا عليها معلومة وبعضها متفق عليه كالسماع والقياس، وبعضها 

أنَّ اختياراِت ابِن مالٍك ظلَّْت ِلا ميزٌة خاصٌة؛ ألنَّ كثرياً منها  خمتلف فيه كاإلمجاع والعلة النحوية والتقدير وغريها، غري
مبِنٌّ على قضااي يَراها ويجؤمن هبا، كقضيَِّة االستشهاِد ابلقراءاِت القرآنيَِّة الشاذَِّة، وكقضية االستشهاد ابحلديث الشريف، 

 قضية الكربى، وكذلك موقفه من الضرورِة الشعريِة. واالعتماِد على رواايت احلديث يف إثبات القواعِد النحويِة، وهي ال
ونالحظ أنَّ كثريًا ِمَن النحاة يستشهدون ابحلديث الشريف يف بعض كتبهم وابلقراءات القرآنية ويستأنسون   

هبا، لكنَّ الذي َميـََّز ابَن مالك وجعَل بعَض النحاة كأيب حّيان مثال ينتقده أنه جعل هذه األدلَة السماعيَة هي األصل، 
ولويََّة، وجعل من احلديث الشريف ورواايته أصالً لَيبَِن عليها قواعَدهج وأحكاَمهج، واعتمَد عليها اعتماداً كّلياًّ، وجعل ِلا األ

"وهو يـجَعدر أوَل َمِن استكثر ِمْن رواية احلديِث يف النَّحِو، وحقًّا كاَن َيستشهد به ِمن قبله يف مصنفاهتما ابنج خروف 

                                                                 
حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعلي احلنبلي العالمة الفقيه النحوي، قرأ النحو على ابن مالك، وبرع فيه والزمه، وكان إماماً  27

 . 207، ص 1، جبغية الوعاةهـ. انظر: السيوطي، 709فاضالً عاملاً، له شرح على األلفية، وآخر على اجلرجانية، مات سنة 
مد بن أمحد بن علي بن عمر اإلسنوي، كان عاملًا عاماًل ابرعاً، شرح خمتصر مسلم، وشرح األلفية، واختصر الشفا، اإلسنوي: حم 28

 . 35، ص1ج بغية الوعاةهـ، انظر: السيوطي، 763مات سنة 
 سيأيت ذكرها مجيعاً ابلرتتيب الزمِن عند احلديث عن أثر األلفية يف احلركة العلمية بعدها. 29
 . 3، صألفية ابن مالك، منهجها وشروحهاب انفع، انظر: غري 30
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ولكنه هو الذي توسََّع يف  31نج جِن وابنج بـَّرِي املصري،والسهيلير، بل كان يستشهدج به أحيااًن أبو علي الفارسي واب
 .32"االستشهاِد بِهِ 

ومسألةج االستشهاد ابحلديث الشريف ورواايتِِه َسَبَق البحَث فيها عدٌد ِمَن العلماِء والنحاِة، وميكنج تلخيصج 
 املسألِة واخلالِف حوِلَا يف األقواٍل اآلتية:

الشريف يف النحو مطلقاً، وذهَب إىل هذا القوِل السريايف، وابنج عصفور، وابنج مالك،  األوِل: جواِز االستدالِل ابحلديث
 .34وكذا العالمةج ابنج الطيِّبِ  33وابنج هشام، وانتصَر ِلذا املذهب البدرج الدماميِنر،

 . 36وابنج الضائع 35الثاين: َمْنِع ذلَك مطلقاً، وذهَب إليه أبو حيان
  حجَجٍج:وقد استند املانعون إىل ثالثِ 

َحدِّثني أجازوا الروايَة ابملعىن، وعلى هذا فِمن غرِي املؤَكَِّد أن يكوَن هذا احلديثج بِلفظِه ِمْن كالِم النيب -أ    
ج
أّن امل

 صلى هللا عليه وسلم، فقد يكونج قد تصرََّف فيه الرواةج ونقلوا احلديَث ابملعىن، وعليه فال يـجْؤَمنج اللَّْحنج.
األحاديث، ألنَّ كثرياً ِمَن الرواة كانوا ِمْن غري العرِب، ورمبا أرادوا روايَة احلديث ابملعىن  وقوع اللحن كثرياً يف-ب   

 فيقعون يف اخلطأ واللحِن.

                                                                 
ابن بـَّري املصري: عبد هللا بن بّري بن عبد اجلبار أبو حممد املقدسي املصري النحوي اللغوي، كان قيما يف اللغة والنحو والشواهد،  31

، ص 2، ج بغية الوعاةوطي: هـ، انظر: السي582له: اللباب يف الرد على ابن اخلشاب، وحواش على الصحيح وغريمها، مات سنة 
34 . 

 . 310م(، ص1992، 7، )القاهرة: دار املعارف، طاملدارس النحويةشوقي ضيف،  32
 وما بعدها، وقد أيدهم البغدادي يف اخلزانة بعد نقله اخلالف. 9، ص 1، ج خزانة األدبانظر: البغدادي،  33
 . 446م(، ص 2002، 2، حتقيق: حممود يوسف الفجال، )طفيض نشر االنشراحانظر: أبو عبد هللا حممد بن الطيب الفاسي،  34
حتقيق: حسن هنداوي، )الرايض: دار كنوز إشبيليا للنشر  التذييل والتكميل، حيان حممد بن يوسف أثري الدين األندلسي، انظر: أبو 35

، ولكن الدكتورة خدُية احلديثي يف 9، ص 1، جاخلزانة. ونقل املنع عنه البغدادي يف 168ص  5م(، ج 2001، 1والتوزيع، ط
لشريف يف النحو مطلقا، بل دراستها ملوضوع االستشهاد ابحلديث الشريف عند النحاة تؤكد أن أاب حيان ال مينع االستشهاد ابحلديث ا

 كان ُييز االستشهاد مبا اتفق الرواة على نقله بلفظ واحد، أو ما تواتر فيه النقل أو تظافر النقل فيه. 
 وما بعدها. 9، ص 1، ج خزانة األدبانظر اخلالف يف املسألة أيضا يف: البغدادي،  36
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أنَّ النحاَة املتقدمني مل َيستشهدوا ابحلديِث الشريف يف إثباِت األحكاِم النحويِة، بل اكتفوا ابلقرآن الكرمي -ج       
 رِها.وكالم العرب شعرِها ونث

 وقد أجاب اجمليزون ِمَن الفريق األوِل عن هذه احلجِج ابآليت:
 أنَّ النقَل ابملعىن إمنا كان يف الصَّْدِر األوَِّل قبَل التدويِن يف الكتب، وقـَْبَل فساِد سليقِة النَّاِس وضياِع الفصاحة، وهذا -  

االستشهادج به، ألنه ِمن ِفْعِل فصيٍح َيِصحر االستشهادج بكالمه فغايتجهج تبديلج لفٍظ بلفٍظ يصحر  -إن وججد–النـَّْقلج ابملعىن 
نَـْتهج بجطجونج اْلكجتجِب،  -َواَل َأْجرَاهج النَّاسج ِفيَما نـَْعَلمج -ُثجَّ ِإنَّ َهَذا اخلِْاَلَف اَل نـَرَاهج َجاراًِي "  37أصاًل، قال ابنج الصَّالح ِفيَما َتَضمَّ

َ َلْفَظ َشْيٍء ِمْن ِكَتاٍب مجَصنٍَّف َويـجْثِبَت بََدَلهج ِفيِه َلْفظًا آَخَر مبَْعَناهج، فَِإنَّ الّرَِوايََة اِبلْ فـََلْيَس أِلََحٍد َأْن  َمْعىَن َرخََّص ِفيَها يـجَغريِّ
َها ِمَن احْلَرَِج َوالنَّصَ  ِب، َوَذِلَك َغرْيج َمْوججوٍد ِفيَما اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َمْن َرخََّص ِلَما َكاَن َعَلْيِهْم يف َضْبِط اأْلَْلَفاِظ، َواجْلجمجوِد َعَليـْ

 38َواَّللَّج َأْعَلمج ". بجطجونج اأْلَْورَاِق َواْلكجتجِب، َوأِلَنَّهج ِإْن َمَلَك تـَْغِيرَي اللَّْفِظ فـََلْيَس مَيِْلكج تـَْغِيرَي َتْصِنيِف َغرْيِِه،
ألعاجِم غريج دقيٍق وغريج صحيٍح، وما يـجتَـَوهَّمج أنه حلٌن َوَقَع يف ألفاِظ القولج بوقوِع اللحن يف األحاديث الشريفة بسبب ا -

بعض األحاديث ميكنج خترُيجهج على لغٍة عربيٍة مشهورٍة، أو وجٍه ِمَن اإلعراِب صحيٍح ومقبوٍل، ُث إنَّ كثريًا ِمن أشعار 
ممَّْن بلون احلديَث؟! "وهل يف وجسعهم أن يذكروا لنا حمجَدِّاثً األدابء اليت يتناقلوِنا كان من رواهتا أعاجم، فَِلَم يقبلوِنا وال يق

، ومع ذلك مل يَتورَِّع الكوفيون ومَ  ْن يجعَتدر بِه ميكنج أن يوضَع يف َصفِّ )مَحَّاٍد الراوية( الذي كاَن يكذبج ويـَْلَحنج وَيْكِسرج
 . 39حلديث"َِنََج منهَجهم عن االحتجاج مبروايته، ولكنهم حترجوا يف االحتجاج اب

هذا مَع العلم أن هللا سبحانه قّيَض للحديث الشريف جهابذًة ِمن احملدثني َيسربون أغوارَهج، ويبحثون يف رواته، 
وأيخذون ابلظِّنَّة يف َردِّ مروايهِتِْم، ويجدقِّقون يف كجلِّ لفظٍة وكلمٍة منهج. وعدم استشهاِد قجدامى النحويني ابحلديث الشريف 

ليس ألِنم يرون منَع ذلك، بل رمبا لِِقلَِّة معرفتهم ابحلديث، وضعِف ممارستهم، وقلِة خربهتم ابلصحيح  –إْن َصحَّ  –
 منه والضعيف، فليس كلر حنوي حمجَدِّاثً.

                                                                 
نصري الشهرزوري الكردي الشرخاين تقي الدين املعروف اببن الصالح، ابن الصالح: عثمان بن عبد الرمحن صالح الدين بن عثمان ال 37

أحد الفضالء املقدمني يف التفسري واحلديث والفقه وأمساء الرجال، توىل تدريس دار احلديث بدمشق، له كتاب معرفة أنواع علم احلديث 
 . 207ص  4ج  األعالملي، هـ، انظر: الزرك643املشهور مبقدمة ابن الصالح، والفتاوى وغريمها، تويف سنة 

 . 218، ص 1م(، ج1986، حتقيق: نور الدين عرت، )دمشق: دار الفكر، علوم احلديث )مقدمة ابن الصالح(ابن الصالح،  38
 . 327-325( ص 11-10، العدد 14، اجمللد جملة اجملمع العلمي العريب)دمشق: نظرة يف النحو، طه الراوي،  39
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العالمةج ابنج الطيب َعدَّ ِمن أصحاب املذهب اجمليِز هذا إن صّح النقلج عنهم مجيعاً يف ذلك، وال يصحر، فهذا 
ديث الشريف يف النحو: اجلوهريَّ وابَن سيده وابَن فارس وابَن خروف وابَن جِن وابَن بّري والسهيليَّ لالستشهاد ابحل

 .40وغريَهم
للخليل أبنَّه أخلَّ فيه حني َحَذَف  العنيوهذا أبو احلسن الشاري ينتقد ما فعله الزبيدير حني اختصَر كتاب 

، فدلَّ على استعمال اخلليل لألحاديث النبوية 41ار العرب منهشواهَد القرآن الكرمي واحلديِث الشريِف وصحيح أشع
ا  42" ذكَر ستَة نصوص ِمَن األحاديث الشريفةكتابهكشواهَد يف كتابه العني، وحىت سيبويه يف " دوَن اإلشارِة إىل أِنَّ

رََّح ابستشهاِدِه واملربدج أيضاً صَ  ،43)كل مولود يولد على الفطرة..(أحاديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم، كحديث 
، وغريجهم كثرٌي. ُثَّ ملاذا يرتّفع النحويون عمَّا قَِبَله 45إعراب احلديث النبوي، والعكربير له كتاٌب عنوانه: 44ابحلديث

 اللغويون ِمَن االنتفاِع ابحلديِث الشريِف، واالستقاِء ِمْن يَنبوعه الصَّايف.
ا القول الثالث: التفصيل يف ذلَك  والتوسط، فريى أصحابج هذا القوِل أنَّهج ُيوزج االحتجاجج ابألحاديِث اليت اعتىَن رواهتج

ها ابملعىن فال بنقِل ألفاِظها كاألمثاِل النَّبويِة، وككتابِِه صلىَّ هللاج عليِه وسلََّم إىل مهداَن، أمَّا اليت عجِرَف أنَّ رواهَتا قْد نَقلو 
 .46هِبذا القوِل السيوطير حيجَْتجر هِبا، وممَّْن قاَل 

                                                                 
 .446، ص النشراحفيض نشر اانظر: ابن الطيب:  40
، شرح وتصحيح: حممد أمحد جاد املوىل بك املزهر يف علوم اللغة وأنواعهاانظر: جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  41

 . 88، ص 1(، ج 3وحممد أبو الفضل إبراهيم وعلي حممد البجاوي، )القاهرة: مكتبة دار الرتاث، ط
، 3، حتقيق: عبد السالم هارون، )القاهرة: مكتبة اخلاجني، طالكتاب ،املعروف بسيبويه انظر: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب 42

 . 29، ص 5الكتاب ج  م(، فهارس1988
م(، 2001، 1، حتقيق: حممد زهري الناصر، )بريوت: دار طوق النجاة، طصحيح اإلمام البخاريانظر: حممد بن إمساعيل البخاري،  43

 .  100، ص 2كتاب اجلنائز ابب ما قيل يف أوالد املشركني، ج 
، 3اخلالق عضيمة، )القاهرة: جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، ط ، حتقيق: عبداملقتضبانظر مثال: أبو العباس حممد بن يزيد املربد،  44

 .215، ص 2م(، ج 1994
، حتقيق: عبد اإلله نبهان، )دمشق: مطبوعات جممع اللغة إعراب احلديث النبويانظر: أبو البقاء عبد هللا بن احلسني العكربي،  45

 م(.1986، 2العربية، ط
 . 89، ص االقرتاحانظر: السيوطي،  46
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، وِمن املعاصرين األستاذج الشيخ حممد 47املقاصد الشافيةوممن ِنجوا هذا املنهَج ِمن التوسط الشاطيبر يف   
َم حبثاً يف هذه املسألة بعنوان "االستشهاد ابحلديث يف اللغة"،  48اخلضر حسني عضوج اجملمع اللغوي يف القاهرة، حيث قدَّ

 ِء النحاِة تـََوصََّل إىل النتائج اآلتية:وبعد مناقشٍة آلرا
 من األحاديث ما ال ينبغي االختالفج يف االستشهاد به، وهو ستة أنواع: -
َي الَوِطيُس((ما يجروى بقصد االستدالل على فصاحِتِه عليه الصالة والسالم، كقوله: -1   ))الظُّْلُم وقوله:  ،49))َحَِ

  . 50ظُُلَماٌت يـَْوَم الِقَياَمِة((
 ما يجروى ِمَن األقوال اليت كان يـجتَـَعبَّدج هبا أو أََمَر ابلتعبرِد هبا كألفاظ القجنوت والتحياِت وما إىل ذلك.-2  
 ما يجروى شاهداً أنه كان خياِطبج كلَّ قوم من العرب بلغِتهم.-3  
 األحاديثج اليت ورَدْت ِمن طجرجٍق متعددٍة واحتَََّدْت ألفاظجها.-4  
 اليت َدوََِّنا َمْن َنشَأ يف بيئٍة عربيٍة مل يَنتشر فيها فسادج اللغة العربية، كمالك بن أنس والشافعي األحاديثج -5  

 وغريمها.
يزون روايَة احلديث ابملعىن مثِل ابن سريين والقاسم بن حممد وغريمها.-6    ما عجرف ِمن حال رواته أِنم ال ُيج

ومن األحاديث اليت ال ينبغي االختالفج يف عدم االحتجاج هبا: األحاديثج اليت مل تجدوَّْن يف الصَّدِر األوَِّل، وإمنا تجروى 
 يف كتب بعض املتأخرين.

ث اليت يسوغج فيها االختالفج يف االستشهاد هبا: ما يجروى لفظجه على وجٍه واحٍد، أو اختَـَلَفت الروايةج يف ومن األحادي
 بعض ألفاظه.

جَدوَِّن الذي صحَّ نقلجه عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أو عن  
: إنَّ القوَل جبواز االحتجاج ابحلديث الشريف امل وأقولج

يزه، ولذلك أَتَثَـَّر أكثرج َمن جاء بعَد ابن مالك مبذهبه هذا يف أصوله النحوية، أصحابه هو ما تدل عليه القرا ئنج وجتج
                                                                 

 . 402، ص 3، ج املقاصد الشافيةانظر: الشاطيب،  47
 . 168م(، ص 1960، )دمشق: دار الفتح، دراسات يف العربية واترخيهاانظر: حممد اخلضر حسني،  - 48
، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، )بريوت: مطبعة دار إحياء الكتب العربية(، كتاب اجلهاد صحيح مسلمانظر: مسلم القشريي،  - 49

 .1775، رقم احلديث: 1399، ص 3، ابب يف غزوة حنني، ج والسري
صحيح ؛ مسلم، 864، ص 2، كتاب املظامل والغصب، ابب الظلم ظلمات يوم القيامة، ج صحيح البخاريانظر: البخاري،  - 50

 .2579كتاب الرب والصلة، ابب حترمي الظلم، رقم احلديث:   مسلم،
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فامتألت كتبجهم ابألحاديث الشريفِة واالستدالِل هبا، وما كتبج شروِح األلفية املمتلئةج ابألحاديث النبوية إالَّ خريج دليٍل 
، فقد حوى شرَح ابن الناظمة، وأَذْكجرج منها على سبيل املثال على هذا التأثري الذي أحدثَهج ابنج مالك يف هذه القضي

للشاطيب حوى أكثر ِمن مئٍة ومخسني حديثاً شريفاً. وعنَد النظر  املقاصَد الشافيةَ أكثَر ِمن مخسنَي حديثاً شريفاً، وكذا 
 مغين اللبيبوأثَراً، ويف  أليب حيان أكثَر ِمن مخسني حديثاً  ارتشاف الضربيف كتب النحو ِمْن غري الشروح جندج يف 

السيوطي أكثَر ِمن مئٍة ومخسني شاهداً ِمن األحاديِث الشريفِة، وإذا  مهعالبن هشام أكثَر ِمن مئِة حديٍث وأثٍَر، ويف 
لسيبويه  الكتابقارنَت هذا الَكمَّ ِمَن األحاديِث الشريفِة بعَد ابِن مالك بكتجب َمْن َسلفهج ستجدج الفرَق واضحاً، ففي 

للعكربي الذي هو  اللبابللفارسي جتدج تسعَة أحاديث، ويف  املسائل العضدايتَثاًل ال جتد إال ستَة أحاديث، ويف م
 قريٌب ِمْن عصِر ابِن مالك جتدج عشرَة أحاديٍث فقط، مما ال يدعج جمااًل للشك أنَّ ابَن مالٍك يف ألفيِته قد أثَـَّر أتثرياً كبرياً 

 وخاصة يف االستشهاد ابحلديث الشريف يف َمْن بعَدهج. ِمن خالِل أصولِِه النحوية
وما  –وهم األكثرج –وقد كان الختياراِت ابِن مالٍك صدًى كبرٌي يف الدرس النحوي وبنَي علمائِِه، ما بنِي مؤيٍد 
رأيج ابن مالك ابرزاً  بني مجعارٍض، واهتموا بتلك االختياراِت اهتماًما ابلًغا، فال تكادج تجْذكرج مسألةج حنٍو يف كتاب إال كان

ما ومجَسوَّدًا يف تلك الصفحات، يجناَقشج ويجسَتَدلر له، ويجنَقلج عنه، ويجسَتنبطج ِمن كالمه، أو يعاَرضج ويجنتَقدج ويجردر عليه، و 
النحاة حوَل إال ميداٌن فسيٌح آلراِء ابن مالك واختياراتِِه وانفراداتِِه، ومثاٌر الختالف  –فضالً عن غريها–كجتجبج الشروح 

 آرائه وجتادِِلم وجتاذِب األدلة بيَنهم، األمرج الذي أثـَّر أتثريًا ابلغاً يف حركة النحو خصوصاً، واحلركِة العلميِة بعَد ابن مالك
يقولون عموماً. هذا، فضاًل عن أتثرِر كثرٍي ِمَن النحاِة بعَد ابن مالك آبرائه وانفراداته أتثراً مباشراً، حبيث يتبنون آراَءه، و 

هبا، سواء أشاروا إىل ذلك أم مل يشريوا، وقد كتب بعض األساتذة كتبًا ومقاالٍت حوَل هذه الظاهرة، أعِن االستفادَة 
 51املباشرة ِمن ابن مالك، والتأثَر به مع اإلشارة لفضِلِه وأنه صاحب الرَّْأِي األصلي، أو عدم اإلشارة.

 اثلثاً: أثر األلفية يف النحو التعليمي العريب 
لقد أدرك العلماء األولون أمهية تعلم النحو وتعليمه ألبناء العرب أوال الذين بدأت تدخل يف ألسنتهم العجمة حني 

علم لغة اختلطوا بغري العرب عند انتشار اإلسالم، وألبناء األعاجم الذين بدؤوا ابلدخول إىل اإلسالم أفواجا، ويريدون ت
القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، فكان أن ِنض علماء النحو ومؤسسوه األولون ابستقراء لغة العرب وتقريب أصوِلا 

 ومجع املتشاهبات يف احلركات والسكنات ليخرج لنا علم النحو الذي جاء خلدمة اإلسالم العظيم وكتاب هللا الكرمي.
                                                                 

جملة جامعة ، )دمشق: نفات ابن مالك يف مغين اللبيب مما مل يصرح به ابُن هشامأثر مصانظر مثال: نبيل حممد أبو عمشة،  51
 (.4+3، عدد 20 م، جملد2004، دمشق
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على أيدي جهابذته؛ اخلليل بن أمحد وسيبويه واملربد وابن السراج، ُث تالهم بدأ التدوين يف هذا العلم الِبكر 
ابن جِن والفارسي وغريهم كثري، حىت وصل األمر يف عصر ابن مالك إىل ضرورة الكتابة يف النحو التعليمي، ذلكم أن 

ملن أراد استقامة لسانه يف النحو من جهة فيه صعوبة على أبنائه فضال عن غريهم، ومن جهة أخرى هو الرتايق الشايف 
 كالمه، واستقامة بَنانه يف كتابته:

 النحو يبسط من لسان األلَكِن       واملــــــــرء تكرمـــه إذا مل يلحنِ 
 52وإذا طلبَت من العلوم أجـــلَّــــــــها        فأجــلرـها منها مقيم األلسنِ 

ذي أراد الناظم فيه تبسيط مسائل النحو للطالب، وتلخيصها يف قواعد وألفية ابن مالك تجعترب من هذا النحو التعليمي ال
 خمتصرة أبمثلة سهلة يف نظٍم يسهل حفظه، وأبواب قصرية تلّم شعث النحو وتقّرب أابعده:

 تقّرب األقصى بلفظ موجِز       وتبسط البذل بوعد منجزِ 
 يف اآليت:وميكن أن نتبنّي بعض مظاهر النحو التعليمي يف ألفية ابن مالك 

تبسيط العبارة: فعبارات األلفية تّيزت ابلسهولة والبعد عن التكلف يف الصياغة، فتجدها قريبة املأخذ  -1
 سهلة التناول، حيسن قراءهتا كّل أحد وال يعىي هبا، انظر مثال عند تعريف الكالم قوله:

 كالمنا لفظ مفيد كاستِقْم        واسم وفعل ُث حرٌف الكِلمْ 
 حديثه عن املبتدأ واخلرب يقول:وانظر يف 

 مبتدأٌ زيٌد وعاذٌر خرْب        إن قلَت زيٌد عاذٌر من اعتذرْ 

 وعند تعريفه اخلرب قال:
 واخلرب اجلزء املتمر الفائدْه      كاهللج بـَرٌّ واألايدي شاهدهْ 

، يعِن 53ر للصفة املذكورة"وانظر يف املقابل تعريف ابن احلاجب للخرب حيث قال "اخلرب: هو اجملرد املسند املغاي
صفة املبتدأ، ويعرفه ابن السرّاج فيقول" االسم الذي هو خرب املبتدأ هو الذي يستفيده السامع ويصري به املبتدأ 

                                                                 
، كتاب العلم والبيان، عيون األخبارالبيتان إلسحاق البهراين، شاعر عباسي، انظر: أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الّدينوري،  - 52

 .157، ص 2م(، ج 1996اإلعراب واللحن، )القاهرة: مطبعة دار الكتب املصرية، 
 .223، ص 1، ج شرح كافية ابن احلاجبانظر: الرضي،  53



e-ISSN: 2600-8394                                     VOL 3. No 1                                                  March (1440-2019        )

  ياسر إسماعيل –عبد هللا محمود الجاموس  -عاصم شحادة علي –أهمية ألفية ابن مالك وميزاتها في التراث اإلسالمي 

51 
 

، جتد السهولة يف العبارة لدى ابن مالك يف التعريف والقرب من األفهام 54كالما، وابخلرب يقع التصديق والتكذيب"
 احلاجب وابن السرّاج.أكثر من عباريت ابن 

 البعد عن اخلالفات:  -2
فابن مالك يذكر مسائل النحو دون الدخول يف اخلالفات املعروفة بني النحاة، خاصًة حناة البصرة والكوفة، 
فهو يذكر ما يراه الصواب يف اجتهاده ونظره، ولو كانت املسألة خالفية بني النحاة، انظر مثال مسألة رافع املبتدأ 

اك خالف بني النحاة يف رافع املبتدأ واخلرب، فمنهم من قال إن املبتدأ رفع ابالبتداء، وبعضهم قال رجفع واخلرب، هن
لكن ابن مالك حني جاء إىل هذه  55ابخلرب كما رفع اخلرب ابملبتدأ، وقال البعض إن اخلرب رجفع ابالبتداء واملبتدأ،

 املسألة حسمها ببيت واحد قال فيه:
 دا       كذاك رْفع خرب ابملبتداورفعوا مبتدأ ابالبت

هبذه البساطة انتهى من هذه املسألة، ومل يذكر اخلالف بني النحاة فيها ختفيفا على طالب النحو ومتعلميه ولتسهيل 
 النحو ِلم لفهمه وحفظه.

إىل أِنما  مثال آخر: يف ابب املدح والذم اختلف النحاة يف "نِْعم وبِئس" هل مها امسان أم فعالن؟ فذهب الكوفيون
امسان، وذهب البصريون إىل أِنما فعالن، وساق كل فريق أدلته يف ذلك، وأدلتهم ونقاشهم مبسوط يف كتب 

 ، ابن مالك اكتفى بذكر ما يراه راجحا فقال: 56النحو
 فعالن غري منـصـــرفنِي      نِعم وبئس رافعني امسنيِ 

عمق يف بسط اخلالف، انظر مثال يف مسألة فصل الضمري وأحياان يشري ابن مالك إشارة إىل بعض اخلالف دون الت
أو وصله يف "سلنيه وكنته وخلتنيه" حيث أشار ابن مالك إىل وجود خالف يف املسألة، وأنه اختار الوصل فيها 

 بينما اختار غريه االنفصال فتصبح: سلِن إايه، وكنت إايه، وخلت إايه، قال ابن مالك:
 أشبـــــهـــه يف كنته اخلجلف انتمى       وِصْل أو افصل هاء سلنيه وما 

، غريي اختار االنفصاال  كذاك ِخــــلـــــــتـــــــــــنــــــــــيــــــه واتصاال        أختارج

                                                                 
 .62، ص 1م(، ج 1996، )األصول يف النحون السرّاج، انظر: اب 54
 .40م(، ص 2002، )اإلنصاف يف مسائل اخلالفانظر: ابن األنباري،  55
 .86م(، ص 2002، )اإلنصاف يف مسائل اخلالفانظر مثال: ابن األنباري،  56
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وعند حديثه عن سوى وغري من أدوات االستثناء، وبعد حديثه عن أحكام "غري" أشار إىل أن احلديث عن "سوى" 
 "غري"، وأشار إىل اخلالف يف ذلك بكلمة واحدة حيث قال:كاحلديث عن 

 ما ِلغرٍي ذجكرا على األصحوِلِسوًى سجوًى سواء اجعال       
فانظر إىل حسن إشارته ولطف عبارته يف ذكر اخلالف مبا ال يعّكر رواق املسائل وال يتخمها أو يجذهب هباءها 

 بذكر اخلالفات. 
 مجال اإليقاع الشعري:  -3

وف أن الشعر أسهل حفظا من النثر، واأللفية منظومة على حبر الرجز، وهو أكثر حبور الشعر تقّلبا فال من املعر 
يبقى على حال، بل قيل إن اسم الّرجز مأخوذ من الناقة اليت يرتعش فخذاها، فامللل والسآمة منفية عن هذا البحر 

وقد استجخدم هذا البحر الشعري يف نظم العلوم الدينية   الذي يعطي مجاال لألبيات وحمبة للناس ِلا وإقباال عليه.
والشرعية يف العموم، وذلك لسهولة حفظه، وسالسة نظمه، وهذا النوع من النظم: الشعر التعليمي، نظم علمي 

 خيلو من العواطف واألخيلة، ويقتصر على األفكار، واملعلومات واحلقائق العلمية اجملردة.
سباب الرئيسة يف انتشار األلفية انتشارا واسعا جدا، ومن أسباب كثرة حّفاظها ولذلك كان هذا البحر من األ

 واملقبلني عليها.
 اختصار القواعد النحوية:  -4

من يقرأ األلفية ُيد أن ابن مالك حاول مجع شتات النحو بعبارات جامعة حمددة خمتصرة أصبحت كالقواعد لشدة 
ثه عن الضمائر وما يتصل منها وما ينفصل أطلق عبارة جامعة وضوحها ودقّتها وصواهبا، انظر مثال عند حدي

 أصبحت قاعدة يجبىن عليها ويجنطلق منها، حيث قال: 
 ويف اختياٍر ال ُييء املنفصْل      إذا أتّتى أن ُيــــــيء املّتصلْ                

 وم بديع حيث قال:وانظر إىل تعريفه الظرف كيف جاءت عبارته متضمنة قاعدته ومثاله ابختصار منظ
نا    "يف" ابطّراٍد كهجنا امكجْث أزمجنا  الظرف وقٌت أو مكاٌن ضجمِّ

 وحني احلديث عن الظرف املتصرف أعطى عالمة ممّيزة على معرفته فقال:
 وما يجرى ظرفا وغري ظرف      فذاك ذو تصّرف يف العجرفِ 

 بديَعني قال فيهما: ومن ِمّنا ال حيفظ حروف اجلّر اليت مجعها ابن مالك يف بيتني
 هاك حروف اجلر وهي ِمْن إىل       حىت خال حاشا عدا يف َعن على
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 مذ منذ رجّب الالم كي واٌو وتــا        والكـــاف والـــــــبـــــــا ولـــــعـــــّل ومـــتــــــى
ذهاِنم حمفوظة معلومة سهلة هذه العبارات املوجزة اجلامعة أصبحت كالقواعد املسّلمة عند املتعلمني، وهي يف أ

التداول واالستحضار، وطريقة ابن مالك يف صياغتها صياغة دقيقة موجزة جامعة أعطت ِلا القيمة العلمية العالية 
والّسِلسة يف آٍن واحد، وِمن َُثّ أثّرت إُيابّيا بال شك يف تعّلمها وتعليمها وانتشارها لدى الدارسني، بدليل أنك 

 ن طلبة العلم لكثرة انتشارها. تسمعها من الكثري م
 حسن ترتيب األبواب النحوية: -5

احلديث عن األبواب النحوية وترتيبها لدى ابن مالك يف األلفية له فصل خاص به أحتدث فيه ابلتفصيل واملقارنة 
قائما على والتحليل عن طريقة ابن مالك يف ترتيب األبواب النحوية يف األلفية وكيف أنه سلك طريقا خاصا به 

 العوامل واملعموالت، وكيف أن طريقته أِلمت النحاة بعده فسلكوها متبعني مقتدين به يف ذلك.
هذه الطريقة يف ترتيب األبواب النحوية أكثر تبسيطا للقواعد النحوية وأقرهبا لتعليم النحو بطريقة أسهل، وهي 

يف األبواب، وذلك يساعد املتعلم على الرتتيب الذهِن "نظرة تعليمية مناسبة للفكر ملا فيها من ترابط بني املسائل 
فرتى ابن مالك يعقد أبوااب للعوامل ويربطها ابملعموالت، فيعقد أبوااب الوظائف النحوية  57وعلى التذكر أيضا"،

ق بني كاملبتدأ واخلرب والفعل والفاعل وانئب الفاعل وحروف اجلر ... إخل، بعد تقدميه للمتعلم بتمهيد يبنّي له الفر 
االسم والفعل واحلرف وما مييز كال منهم، ليبِن قاعدة سليمة يبِن عليها األبواب األخرى بصورة متسلسلة منطقية 
ساعدت كثريا يف إقبال املتعلمني على تلك اخلالصة األلفية، يف حني كان من أسباب بعد طلبة العلم عن أّمات 

هو صعوبة البحث فيها الختالط كثري من أبواب النحو كتب النحو كـكتاب سيبويه ومقتضب املربد وغريمها 
 ببعضها حيث اإلسهاب هو طريقة األقدمني يف الكتابة.

، ولقرهبا قد آمن علماء النحو وطلبته ابخلالصة األلفية منوذجا للشعر التعليمي ملا امتازت به مما ذكرت سابقاً ل  
شرحا وتعليقا وحتشيًة وإعرااب ألبياهتا وتدريسا ِلا لطالهبم يف من األفهام وسهولتها يف التعليم، فأقبلوا إليها حفظا و 

اللغوية يف أقاليَم كاملٍة  وَغَدْت ألفّيةج ابن مالك مدرسًة مستقلًة بذاهتا رمَسَْت مناهَج الدراسةِ املدارس واملعاهد ودور العلم، 
 وفَق قواعِدها وضوابِطها.

وهذا األمر واضح جداًّ؛ ففي كثرٍي من البلداِن العربّيِة أو َمن يتعلمج أهلجها العربيَة والنحَو جندج ألفيَة ابِن مالٍك   
دج كثرياً منارًة وسراجاً ِلمجذّكراهِتْم وآتليِفهْم وتعليِمهْم وشروحِهْم، يَنهلون ِمن َمعيِنها، ويَقَتفون آاثَرها، فعلى سبيِل املثاِل جن

                                                                 
 .265، ص املنظومة النحويةانظر: ممدوح عبد الرمحن،  57
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بناِء موريتانيا حَيفظون األلفيَة ويَتنافسون فيها، وقد كتَب حَيىَي بنج الرباِء حْبثاً علمّيا بعنوان: ألفية ابن مالك وأثرها يف ِمن أ
الثقافة املوريتانية، يتحدث فيه عن ثقافة املوريتانيني عموما ال سّيما النحوية، وذكر فيه أن املوريتانيني أخذوا ابملنهج 

 58على ِشرعة ابن مالك يف ألفّيته وكتبه. البصري يف النحو
؛ فيؤكد حممد مجال صقر يف مقاٍل له أنَّ منظوماٍت حنويًة عمانيًة قد أجلِّفت على ِغراِر   وكذا يف سلطنة عجَمان مثاٌل آخرج

  59ألفّيِة ابِن مالٍك وعلى دربِِه، وَخَرَجْت من النَّمط الذي َخَرَجْت منه منظومةج ابِن مالك.
عبده الرّاجحّي "وابنج مالك هو صاحبج األلفّيِة املشهورِة اليت ظلَّْت مسيطرًة على مناهِج الّتدريِس ويقول   

ويضيف "بل إن األلفيَة، ومؤّلفجها أندلسير األصِل، هي اليت ساَدْت َتدريَس الّنحِو يف  60الّنحويِّ حىت وقِتنا احلاضِر".
يف حديثه عن ابِن مالٍك "ورجزَِقْت ألفيتجهج الشهرَة يف التعليِم، فما زاَل الطلبةج ويقول العالمةج سعيٌد األفغاينر  61املشرِق"،

يبدؤوَن يف اسِتْظهارِها منذ مثامنئِة سنٍة حىت اليوم، وشجرَِحْت شروحاً كثريًة أشهرجها شرحج ابن عقيل، َووجِضَعْت على الشروِح 
يِف، يَتبارى املؤلفون يف شرِحها، وَمْن أجعِجَب ِمَن املؤلِّفنَي ِبَشرٍح مَّا حواٍش كثريٌة، وصارِت األلفيةج مداَر الّتدريِس والتأل

طج مسائَله".   62َوَضَع عليه حاشيًة تجبسِّ
 

 اخلامتة: 
 توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

 ألفية ابن مالك املسّماة )اخلالصة( من أشهر األلفيات على اختالف أنواعها وفنوِنا.-1

                                                                 
موجودة  م، دراسة نشرها احتاد الكتاب العرب بدمشق، وهي1995-1970 انظر: مباركة بنت الرباء، الشعر املوريتاين احلديث من 58

  www.awu.sy يف موقع االحتاد اإللكرتوين
احتاد كجّتاب االنرتنت  انظر: حممد مجال صقر، املنظومات النحوية العمانية بني املنظومات النحوية العربية، وهو مقال منشور يف موقع 59

هـ، مسّاها مقاليد التصريف، 1287العرب؛ ومن تلك املنظومات اليت عّددها صقر: منظومة سعيد بن خلفان اخلليلي، املتوىف سنة 
 هـ، ومساها بلوغ األمل يف املفردات واجلمل.1332ومنظومة عبد هللا الساملي املتوىف سنة 

 .216م(، ص 1988، 2، )بريوت: دار النهضة العربية، طدروس يف املذاهب النحويةانظر: عبده الراجحي،  60
 .217املرجع السابق، ص  61
 .181-180، ص من اتريخ النحوانظر: سعيد األفغاين،  62
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ترتيِب األبواِب وتنسيِقها بشكٍل غرِي مسبوق، إبداع يف و ، براعٍة وإبداٍع يف َنْظِم األبياتِ  األلفية علىاحتوت -2
َمْزِجها ملذاهِب النحويني وعدِم التعّصِب يف اآلراء حويِة اليت مل تجعرف ِمن قبل، و واستحداِث بعِض املصطَلحاِت النّ 

ٍ، و  واألحكام  .انفرادها آبراَء مل تجسبق إليهاالنَّحويِة ملذهٍب معنيَّ
هِتا أثّرت ألفية ابن مالك على حنٍو واضٍح يف احلركة الّتعليمية أتثريًا َتَثََّل يف حركِة التَّأليِف املتنوِّعِة اليت كاَن ِمْن مثر -3

 .شجروٌح كثريٌة لأللفيِة وحواٍش متعددٌة على الشروح
يَراها ويجؤمن هبا، كقضيَِّة االستشهاِد ابلقراءاِت القرآنيَِّة الشاذَِّة، وكقضية  على قضااي ابن مالك بىن اختياراته النحوية-4

االستشهاد ابحلديث الشريف، واالعتماِد على رواايت احلديث يف إثبات القواعِد النحويِة، وهي القضية الكربى، وكذلك 
 موقفه من الضرورِة الشعريِة.

مي الذي أراد الناظم فيه تبسيط مسائل النحو للطالب، وتلخيصها يف قواعد ألفية ابن مالك تجعترب من النحو التعلي-5
، وكان له ما أراد، وانتشرت ة تلّم شعث النحو وتقّرب أابعدهخمتصرة أبمثلة سهلة يف نظٍم يسهل حفظه، وأبواب قصري 

 انتشارا واسعا جدا قدميا وحديثا.
 

References:                                                     

Abu ‘Amshah, Nabīl Muḥammad. Athār Muṣannafāt Ibn Mālik Fī Mugni Al- Labīb Mimmā Lam 

Yuṣrih Bih Ibn Hishām. N. Ed. Damascus: University of Damascus Journal. Vol 20. No 

3&4, 2004 

Abu Ḥayyān, Muḥammad Bin Yūsuf Athīr Al-Dīn Al-Andalusī. Al-Tadzyīl Wa Al-Takmīl Fi Sharḥ 

Kitāb Al-Ta’ṣīl, Tahqīq: Ḥasan Hindawī. 1st Ed. Damascus: Dār Al-Qalam, 2001. 

Al-‘Aqīqī, Najīb. Al-Mustashriqūn. 3rd Ed. Vol. 1. Cairo: Dār Al-Ma’ārif, 1964. 

Al-‘Ukbari, Abdullah Bin Al-Ḥusein Al-Baghdādī Abī Al-Baqā’, Al-Tibyān Fī ’I’rāb Al-Qur’ān. 

Taḥqīq: ‘Alī Al-Bijawī. N. Ed. Cairo: Maṭba’ah Īsā Al-Bābī Al-Ḥalabī, N. D. 

Al-Afghānī, Sa’īd. Min Tārīkh Al-Nahw. N. Ed. Damascus: Directorate of books and university 

publications, 1994. 

Al-Baghdādī, Abd Al-Qādir Bin ‘Umar, Khizānah Al-Adab Wa Lub Lubāb Lisān Al-‘Arab. 

Taḥqīq: Muḥammad Nābil Ṭarifī, Wa ‘Imil Bādi’ Ya’qūb. 1st Ed. Beirūt: Dār Ṣādir, 1998. 



e-ISSN: 2600-8394                                     VOL 3. No 1                                                  March (1440-2019        )

  ياسر إسماعيل –عبد هللا محمود الجاموس  -عاصم شحادة علي –أهمية ألفية ابن مالك وميزاتها في التراث اإلسالمي 

56 
 

Al-Baghdādī, Ismā’īl Bin Muḥammad Bāshā Al-Bābānī, Hadiyyah Al-‘Ārifīn. N. Ed. Beirūt: Dār 

Al-Fikr, 1982. 

Al-Bukhārī, Muḥammad Bin Ismā’īl. Ṣaḥīḥ Al-Imām Al-Bukhārī. Taḥqīq: Muḥammad Zuhair Al-

Nāṣir. N. Ed. Beirūt: Dār Ṭūq Al-Najāt, 2001. 

Al-Dzahabī, Shams Al-Dīn Muḥammad Bin Aḥmad. Tārīkh Al-Islām. Taḥqīq: ‘Umar ‘Abd Al-

Salām Tadmurī, 1st Ed. Beirūt: Dār Al-Kitāb Al-‘Arabī, N. D.  

Al-Fasi, Abū ‘Abdullah Muḥammad Bin Al-Ṭayyib. Fayḍ Nashr Al-Inshirāḥ. Taḥqīq: Maḥmūd 

Yūsuf Al-Fajjāl, 2nd Ed. N. C, 2002. 

Al-Istrābadzī, Muḥammad Bin Al-Ḥasan, Al-Riḍā, Sharḥ Al-Kāfiyah, Tahqīq: Ḥasan Al-Ḥifẓi Wa 

Yaḥya Bashīr. N. Ed. Riyāḍ: Jāmi’ah Al-‘Imām Muḥammād Bin Su’ūd, 1996. 

Al-Makūdī, Abū Zayd Abd Al-Raḥmān Bin ‘Ali Bin Ṣāliḥ. Sharḥ Al-Makūdī ‘Ala ‘Alfiyyah Ibn 

Mālik, Ḍabatahu Wa Kharraja ‘Ayātah: Ibrāhīm Shams Al-Dīn. 1st Ed. Beirūt: Dār Al-

Kutub Al-‘Ilimiyyah, 1996.  

Al-Mubarrid, Abū Al-‘Abbās Muḥammad Bin Yazīd. Al-Muqtaḍab. Taḥqīq: Abd Al-Khāliq 

‘Uḍaimah, 3rd Ed. Cairo: Lajnat ‘Ihyā’ Al-Turāth, 1994.  

Al-Rājihī, Abduh. Durūs Fī Al-Madzāhib Al-Naḥwiyyah. 2nd Ed. Beirūt: Dār Al-Nahḍah Al-

‘Arabiyyah, 1988. 

Al-Rāwī, Ṭaha, “Naẓrah Fī Al-Naḥwu.” Majallah Al-Majma’ Al-‘Ilmī Al-‘Arabī. Vol. 14, No. 10-

11. Damascus. N. D.  

Al-Shāṭibī, Ibrāhīm Bin Mūsa Abū ‘Isḥāq. Al-Maqāṣid Al-Shāfiyyah Fī Sharḥ Al-Khulāṣah Al-

Kāfiyyah. Taḥqīq: ‘Abd Al-Raḥmān Al-‘Uthaimīn, et. El. 1st Ed. Mecca: Jāmi’ah Umm Al-

Qurā, 2007. 

Al-Suyūṭi, ‘Abd Al-Raḥmān Bin Abī Bakr Jalal Al-Din. Al-Muzhir Fī ‘Ulūm Al-Lughah Wa 

Anwā’ahā. Sharḥ wa Taṣhiḥ: Muḥammad Aḥmad Jād Al-Mawlā Beik, Muḥammad Abū 

Al-Faḍl Ibrāhīm and Alī Muḥammad Al-Bajāwī. 3rd ed. Cairo: Maktabah Dār Al-Turāth, 

N. D. 



e-ISSN: 2600-8394                                     VOL 3. No 1                                                  March (1440-2019        )

  ياسر إسماعيل –عبد هللا محمود الجاموس  -عاصم شحادة علي –أهمية ألفية ابن مالك وميزاتها في التراث اإلسالمي 

57 
 

Al-Suyūṭi, ‘Abd Al-Raḥmān Bin Abī Bakr Jalal Al-Din. Bughyah Al-Wu’āt Fī Ṭabaqāt Al-

Lughawiyyīn Wa Al-Nuhāt, Taḥqīq: Muḥammad Abū Al-Faḍl Ibrāhīm. Vol. 1. N. Ed. 

Beirūt: Al-Maktabah Al-‘Aṣriyyah, N. D.  

Al-Wardī, ‘Alī, “Al-Naḥwu Wa Al-Manṭiq Al-Arisṭūṭālīsī.”www.karim-

alwaili.com/Articles/alnahw.htm. 

Al-Zarkalī, Khair Al-Dīn. Al-‘A’lām. 5th Ed. Beirūt: Dār Al-‘Ilm Li al-Malāyīn, 1980.  

Hajī Khalīfah. Kashf Al-Ẓunūn ‘an Asāmī Al-Kutub Wa Al-Funūn,N. ed. Beirūt: House of Revival 

of Arab Heritage, N. D. 

Ḥusein, Muḥammad Al-Khuḍr, Dirāsāt Fī Al-‘Arabiyyah Wa Tārīkhuhā. N. Ed. Damascus: Dār 

Al-Fatḥ, 1960. 

Ibn ‘Āqil, ‘Abdullāh Bin ‘Abd Al-Raḥmān Al-Qurashī Bahā’ Al-Dīn. Sharḥ Alfiyyah Bin Mālik. 

Taḥqīq: Muḥammad Muḥy Al-Dīn, 20th ed. Cairo: Maktabah Dār Al-Turāth, 1980.  

Ibn Al-’Anbarī, ‘Abd Al-Raḥmān Bin Muḥammad Al-Anṣārī. Al-‘Inṣāf Fī Masā’il Al-Khilāf. 

Ta’līq: Muḥammād Muḥy Al-Dīn. N. Ed. Beirūt: Al-Maktabah Al-‘Aṣriyyah, 1987. 

Ibn Al-Ṣalāh. ‘Ulūm Al-Ḥadīth, Taḥqīq: Nūr Al-Dīn ‘Itr. N. ed. Damascus: Dār Al-Fikr, 1986. 

Ibn Al-Sarrāj. Al-Uṣūl Fī Al-Naḥw. Taḥqīq: ‘Abd Al-Ḥussayni Al-Fattālī. N. Ed. Beirūt: 

Muassasah Al-Risālah, 1996. 

Ibn Al-Wardī, ‘Umar Bin Al Muẓafar. Taḥrīr Al-Khuṣāṣah Fī Taisīr Al-Khulāsah, Taḥqīq: 

‘Abdullah Al-Jāmūs, 1st ed. Damascus: Maktabah Al- Juwainī Li Taḥqiq Al-Turāth, 2009. 

Ibn Hishām Al-‘Anṣārī, Abū Muḥammād ‘Abdullāh Jamāl Al-Dīn Bin Yūsuf Bin Aḥmad Bin 

‘Abdullah. ‘Awdah Al-Masālik ‘Ilā ‘Alfiyyyah Ibn Mālik Taḥqīq: Muḥammād Muḥy Al-

Dīn. N. Ed. Beirūt: Al-Maktabah Al’Aṣriyyah, N. D. 

Mubārakah Bint Al-Barrā’, “Al-Shi’ir Al-Mūrītānī Al-Hadīth 1970-1995”, Arab Writers Union 

website in Damascus, www.awu.sy 

Nāfi’, Gharīb ‘Abd Al-Majīd. “Alfiyyah Ibn Mālik: Manhajuhā Wa Shurūḥuhā, Al –Madīnah Al- 

Munawwarah: Majallah Al-Jami’ah Al-Islamiyyah, Vol. 73-74, 2003. 

http://www.karim-alwaili.com/Articles/alnahw.htm
http://www.karim-alwaili.com/Articles/alnahw.htm
http://www.karim-alwaili.com/Articles/alnahw.htm
http://www.karim-alwaili.com/Articles/alnahw.htm
http://www.awu.sy/
http://www.awu.sy/


e-ISSN: 2600-8394                                     VOL 3. No 1                                                  March (1440-2019        )

  ياسر إسماعيل –عبد هللا محمود الجاموس  -عاصم شحادة علي –أهمية ألفية ابن مالك وميزاتها في التراث اإلسالمي 

58 
 

Ṣaqr, Muḥammad Jamāl. “Al-Manẓūmāt Al-Naḥwiyyah Al’Ummāniah Bayn Al-Manẓūmāt Al-

Nahwiyyah Al-Arabiyyah.” the website of the Union of Arab Internet writers, www.awu.sy  

Sarkīs, Yūsuf Ilyās. Mu’jam Al-Maṭbū’āt Al-‘Arabiyyah Hatta 1339 Hijriyyah. Vol. 1. N. Ed. 

Cairo: Maṭba’ah Sarkīs, 1919. 

Sībawaih, Othman Bin Qanbar. Al-Kitāb. Taḥqīq: ‘Abd Al-Salām Hārūn. Vol. 5.  3rd ed. Cairo: 

Maktabah Al-Khānijī, 1988. 

Tamām, Aḥmad. “Ibn Mālik: Ṣāhib Al-‘Alfiyyah,” Islam online: 

https://archive.islamonline.net/?p=9010. 

Zubaydī, Muḥammād Mūrtada Al-Ḥusaynī Al-Zubaydī. Tāj Al-‘Arūs. Taḥqīq: ‘Abd Al-Sattār 

Aḥmad Farrāj. N. Ed. Kuwait: Kuwait Government Press, 1965. 

http://www.awu.sy/
http://www.awu.sy/
https://archive.islamonline.net/?p=9010
https://archive.islamonline.net/?p=9010

