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الباب األول 
المقدمة 

 

  وتحديد الموضوعخلفية البحث - أ

اللغة ىي العاملة اذلامة لإلنسان ىف تأدية التعامل والتفاعل مع غَته من 

فباللغة ديكن الفرد أن يعرب اآلراء واإلرادات ادلخطورة ىف ذىنو لتوصيلها إىل . اإلنسان

 .غَته ليكون السامع فامها ٔتا يقصد

واللغة كثَتة وىي سلتلفة . واللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم

اللغة العربية واإلندونيسية واإلجنليزية : مثل1من حيث اللفظ ومتحدة من حيث ادلعٌت،

 .والصينية وغَتىا

 2.واللغة العربية ىي الكلمات الىت يعرب هبا العرب عن أغراضهم

                                                 
 7 ص (2007دار الكتب العلمية، : بَتوت)جامع الدروس العربية مصطفى الغالييٌت، 1

 ص ادلرجع نفسو، 2
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واللغة العربية ىي اللغة الرئيسية ىف اإلسالم، وذلك ألن القرآن الكرًن 

واحلديث النبوي ومصادر أساسية من الكتب الدينية اإلسالمية مستخدم باللغة 

وّتانب ذلك أن اللغة العربية ىي لغة العملية الدينية اإلسالمية، كالصالة . العربية

ولذلك قال عبد العليم إبراىيم أن اللغة العربية لغة العروبة . والذكر والدعاء و غَتىا

 3.واإلسالم

وقد حثنا القرآن الكرًن واحلديث النبوي وآراء القدماء الصاحلُت على أن 

فمن القرآن الكرًن قولو . نتعلم اللغة العربية و نتعمقها

:تعاىل





.4قال رسول اهلل : ومن احلديث النبوي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال

ألين عريب والقرآن عريب وكالم أىل : أحّبوا العرب لثالث: صّلى اهلل عليو وسّلم

                                                 
 48ص  (1978دار ادلعارف، : القاىرة) ادلوجو الفٌت دلدرس اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم، 3
 2: سورة يوسف، اآلية4
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 ومن آراء القدماء الصاحلُت منها ما قال أمَت ادلؤمنُت 5(رواه مسلم).اجلنة عريب

أحرصوا على تعلم اللغة العربية فإهنا جزء من : سيدنا عمر الفاروق رضي اهلل عنو

 ومنها ما قال عبد احلميد بن حيِت ىف كتاب القواعد األساسية للغة 6.دينكم

 7.تعلموا العربية فإهنا تزيد ىف العقل: مسعت شعبة يقول: العربية

والعلوم العربية ىي العلوم الىت يتوصل هبا إىل عصمة اللسان والقلم عن 

والرسم،  (وجيمعهما اسم النحو)الصرف واإلعراب : اخلطأ، وىي ثالثة عشر علما

وادلعاىن، والبيان، والبديع، والعروض، والقواىف، وقرض الشعر، واإلنشاء، واخلطابة، 

 8.وأىم ىذه العلوم الصرف واإلعراب. وتاريخ األدب، ومنت اللغة

                                                 
 1 ج 178ص  (1972دار ادلعرفة، : بَتوت)فيض القدير ىف شرح اجلامع الصغَت زلمد عبد الرؤوف ادلناوي، 5

6
AzharArsyad. Bahasa Arab danMetodePengajarannya (Yogyakarta: PustakaPelajar. 

2004) Hal. 7 
 3 ص ( ىـ1354دار الكتب العلمية، : بَتوت)القواعد األساسية للغة العربية السيد أمحد اذلامشي، 7
 1 ج 7 ، صادلرجع السابقمصطفى الغالييٍت، 8
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فالصرف ىو علم بأصول تعرف هبا صيغ الكلمات العربية وأحواذلا الىت 

 9.ليست بإعراب وال بناء

واإلعراب وىو ما يعرف اليوم بالنحو ىو علم بأصول تعرف هبا أحوال 

أي من حيث ما يعرض ذلا ىف حال . الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء

فبو نعرف ما جيب عليو أن يكون آخر الكلمة من رفع، أونصب، أوجر، . تركيبها

 10.أوجزم، أولزوم حالة واحدة، بعد انتظامها ىف اجلملة

 .ومن ادلباحث اذلامة ىف علم النحو ىي ادلبحث ىف ادلبتدأ واخلرب

وىو االسم اجملرد عن العوامل 11ادلبتدأ ىو اسم مرفوع ىف أول اجلملة

أن ): ىف قولو تعاىل" أن تصوموا"و (زيد قائم): اللفظية لإلسناد، كزيد ىف حنو

 13. فإنو مبتدأ سلرب عنو ٓترب12(تصوموا خَت لكم

                                                 
 نفس ادلرجع9

 2 ج 179ص ، نفس ادلرجع10
 36ص (م1954اذلداية، : سورابايا) النحو الواضحعلي اجلارم و مصطفى أمُت، 11
 184: سورة البقرة، اآلية12
 154ص   ( م2009دار الفكر، : بَتوت)شرح قطر الندى وبلّ الصدى مجال الدين عبد اهلل بن ىشام األنصاري، 13



5 

 

 

 

وىو ما أسند إىل 14واخلرب ىو اسم مرفوع يكون مع ادلبتدأ مجلة مفيدة،

" خَت"، و (زيد قائم):  كقائم ىف حنو15ادلبتدأ، وىو الذي تتم بو مع ادلبتدأ فائدة،

 .(أن تصوموا خَت لكم): ىف قولو تعاىل

ومن أكرب . وقد اختلف العلماء النحويّون عن البحث ىف ادلبتدأ واخلرب

وال تذكر البصرة إاّل وتذكر معها الكوفة، . علماء النحو ىم البصريّون و الكوفّيون

 وكانا سلتلفُت ىف آراءمها النحوية، 16فقد كان ذلما فضل تأسيس النحو وتطويره،

وكثَتا من الكتب النحوية الىت تبحث ىف  مسائل ادلبتدأ واخلرب الىت تكون رلاال 

للخالف بُت البصريُت والكوفيُت، ومنها كتاب ألفية ابن مالك ىف باب االبتداء،  

:  ومن قول اإلمام ابن مالك الذي يتضمن ادلسألة السابقة

 17(.واألصل ىف اإلخبار أن تؤخرا وجّوزوا التقدًن إذ ال ضررا )

                                                 
 36، ص ادلرجع السابق، علي اجلارم و مصطفى أمُت14
  2 ج 179، ص  ادلرجع السابقمصطفى الغالييٍت،15
 89ص  ( م1980دار النهضة العربية، : بَتوت) دروس ىف ادلذاىب النحوية عبده الراجحي،16
 18ص  (مكتبة سامل بن سعد بن نبهان وأخيو أمحد: سورابايا)ألفيّة ابن مالك يف النحو والصرفأيب عبد اهلل زلمد مجال الدين بن مالك، 17
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 تقدماخلرب على ادلبتدأ،  اإلمام ابن مالك يتكلم عن السابق أنبيتىف ال

واختلف البصريون والكوفيون ىف مسألة تقدم اخلرب على ادلبتدأ، منهم من رآىبجوازه 

و عليو مذىب البصريُت، و منهم من رآى ٔتنعو مفردا كان أم مجلة وعليو مذىب 

 18.الكوفيُت

سائل عن ادلبتدأ واخلرب الىت تكون كتاب ألفية ابن مالك كثَت من املوىف 

ميدانا للخالف بُت ادلذىبُت الكبَتين ىف النحو ومها مذىب البصريُت ومذىب 

ليس كل مسلم فامها وعادلا هبذه ادلسائل إال أن يتعمق وحيرص ىف تعلم و. الكوفيُت

عن األقوال النحوية لإلمام ابن وذلذا يريد الباحث أن يبحث .  وفهموعلم النحو

 الىت تضم مسألة اخلالف النحوية بُت البصريُت والكوفيُت عن ادلبتدأ واخلربمالك 

. خصوصا ىف باب االبتداء

                                                 
 326 ص ( م2009الرشد، : الرياض)ادلسائل النحوية ىف كتاب فتح الباري  ناىد بنت عمر بن عبد اهلل العتيق، 18



7 

 

 

 

 في باب عن المبتدأ والخبرمواقف ابن مالك  " مث اختذ الباحث ادلوضوع

 ."االبتداء في كتاب ألفية ابن مالك

: لًتك اخلطأ يف تفسَت ىذا ادلوضوع، فأكد الباحث ادلوضوع اآليت

مواقف ابن مالك، أي مواقف اإلمام العاّلمة األوحد مجال الدين  .1

زلّمد بن عبد اهلل بن مالك الشافعي النحوي عن اخلالف بُت 

البصريُت والكوفُت، أي الفرق بُت آراء علماء النحو من البصرة  

 .الكوفة

 .عن ادلبتدأ و اخلرب، أي عن مسألة ادلبتدأ واخلرب .2

يف باب االبتداء، أي سأْتث يف باب االبتداء من كتاب ألفية ابن  .3

 .مالك

كتاب ألفية ابن مالك، وىو الذي أّلف اإلمام العاّلمة األوحد مجال  .4

 .الدين زلّمد بن عبد اهلل بن مالك الشافعي النحوي
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 تحديد المشكالت - ب

 كثَت جدا، كتاب ألفية ابن مالكادلبتدأ واخلرب ومسائلها ىف كما عرفنا أن 

ْتث يولكن من الصعب أن . ه، حىت يوضح لنا ونعرفاماوينبغى لنا ْتثها مت

. الباحث ىذا ادلوضوع كلو تفصيال يف ىذا البحث ادلتواضع

وتسهيال للدراسة، البد للباحث حتديد موضوعها، فيدور ْتثها مقتصرة 

 :على البحث فيها يلى

 ىف باب االبتداء يف كتابو ألفية الذي ابن مالكأي قول من أقوال  .1

 يتضمن اخلالف النحوي بُت البصريُت والكوفيُت عن ادلبتدأ واخلرب؟

يف أي مسألة خيتلف البصريون والكوفيون عن ادلبتدأ واخلرب يف باب  .2

 االبتداء ىف كتاب ألفية ابن مالك؟

 البصريُت والكوفيُت عن ادلبتدأ مواقف ابن مالك عن اخلالف بُتكيف .3

 ؟واخلرب

 

 أسباب اختيار الموضوع - ج

: فهي, وأما األسباب اليت دفعت الباحث الختيار ىذا ادلوضوع
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أن اإلمام ابن مالك أحد العلماء النحويُت، ويكون مصدرا من  .1

 .ادلصادر النحوية عند النحاة

وأن البصريُت و الكوفيُت من العلماء السابقُت ىف علم النحو، وكان  .2

 . ذلما فضل ىف تأسيس النحو العريب

ألفية ابن وكما أن اإلمام ابن مالك أحد العلماء النحويُت، فكتاب  .3

 من أحد الكتب النحوية، ويكون أيضا مصدرا من ادلصادر مالك

 .النحوية عند النحاة

 الىت يتضمن ادلسألة كتاب ألفية ابن مالكىف باب االبتداء ىف أن و .4

اخلالفية بُت ادلذىبُت الكبَتين ومها البصريون والكوفيون عن البحث ىف 

 .ادلبتدأ واخلرب

 

 أهداف البحث - د

: فهي, أما األىداف ذلذا البحث

 ىف باب االبتداء يف كتابو ألفية اليت تتضمن اخلالف ابن مالكأقوال دلعرفة -1

 .النحوي بُت البصريُت والكوفيُت عن ادلبتدأ واخلرب
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ادلسألة الىت تكون رلاال لالختالف بُت البصريون والكوفيون عن ادلبتدأ عرفةمل -2

 .واخلرب

 . البصريُت والكوفيُت عن ادلبتدأ واخلربدلعرفة مواقف ابن مالك عن اخلالف بُت -3

 

 أهمية البحث- هـ

: فهي, أما األمهية ذلذا البحث

مواقف ابن مالك عن اخلالف أن تكون نتائج ىذا البحث وسيلة يف معرفة -1

 . البصريُت والكوفيُت عن ادلبتدأ واخلرببُت

وأن تكون وسيلة يف معرفةالعلماء النحويُت من أىل البصرة و الكوفة اللذان  -2

 . يكونان مذىبُت كبَتين ىف النحو العريب

ادلسألة النحوية خصوصا عن  حول  جيدافهم فهمايكون الباحث يأن  -3

 .ادلبتدأ واخلرب
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 منهج البحث- و

  نوع البحث-1

يعترب ىذا البحث ْتثا مكتبيا، وىي طريقة ادلعاد إىل الكتب وادلصادر 

 األقوال النحوية لإلمامابن مالك يف وقد قام الباحث ّتمع. ادلتعلقة بادلوضوع

ادلسألة اخلالفية بُت البصريُت والكوفيُت عن ادلبتدأ واخلرب  الىت تشمل  كتابو ألفية

 وبعد ،كلهاقوال النحويةاألتلك مع يجمث قام بدراسة حتليلية عن ادلوضوع حىت 

 بيان ادلسألة الىت تكون رلاال للخالف بُت تكلم عنيذلك قرر الباحث أن ْتثو 

علماء أىل البصرة والكوفة،وعن موقف ابن مالك عن ادلسألة اخلالفية بُت 

 ويف هنايتها البصريُت والكوفيُت عن ادلبتدأ واخلرب يف باب االبتداء يف كتابو ألفية،

. قامت الباحثبفصحها وتصحيحها حىت تكون كتابة صحيحة وجيدة

 

  البيانات ومصادرىا-2

بيانات البحث .      أ

 أقوال حنوية لإلمامابن مالكالبيانات الىت حتتاج يف ىذا البحث ىي عدة 

ادلسألة اخلالفية بُت البصريُت والكوفيُت عن ادلبتدأ واخلرب يف باب الىت تشمل  
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وقد استخدم الباحث يف تلك الدراسة ادلنهج الوصفي . االبتداء يف كتابو ألفية

. (اإلستنباطي)وادلنهج االستداليل 

كتب ستخدم الباحث مراجع شىت اليت تتعلق بالبحث العلمي من يو

 نشأة النحو :والكتب ادلقصودة، منها. التاريخ النحو العريب وكتب علم النحو

، ودروس ىف ادلذاىب النحوية لعبده وتاريخ أشهر النحاةللشيخ أمحد الطنطاوي

الراجحي، وادلسائل النحوية ىف كتاب فتح الباري لناىد بنت عمر بن عبد اهلل 

العتيق، ومنهج السالك لألمشوين، ودليل السالك لعبد اهلل بن صاحل الفوزان، 

شرح األمشوين على ألفية وشرح ابن عقيل لبهاءالدين عبد اهلل بن عقيل العقيلي،

حاشية الصبان على شرح  وعلي بن زلمد بن عيسى األمشوين، لابن مالك

وأوضح ادلسالك إىل ألفية األمشوين على ألفية ابن مالك حملمد بن علي الصبان، 

ابن مالك وشرح قطر الندى وبّل الصدى كالمها جلمال الدين عبد اهلل بن ىشام 

األنصاري، واألنصاف ىف مسائل اخلالف النحوي لعبد الرمحن بن زلمد بن أيب 

سعيد األنباري، والقواعد األساسية للغة العربية للسيد أمحد اذلامشي، وجامع 

.  ، وغَت ذلكالدروس العربية دلصطفى الغالييٍت
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قدمها الباحث بطريقة حتليل ادلضمون، يعٍت  يويف البيانات اجملموعة،

للها الباحث على يح، وادلسألة ادلذكورةدلذكورة من ناحية قواالّتمع البيانات يف األ

: خطوات آتية

ادلسألة اخلالفية بُت  ادلضمونة على قوال النحوية لإلمام ابن مالك ىفمجع األ. 1

 .البصريُت والكوفيُت عن ادلبتدأ واخلرب

 ادلسألة اخلالفية بُت البصريُت ابن مالك عن مواقف حتليل ادلضمون على. 2

 .والكوفيُت عن ادلبتدأ

أخذ اإلستنباط . 3

مصدر البيانات   . أ

األبيات الشعرية ىف باب االبتداء ىف يف ىذا البحث مصدر البيانات ىو 

. كتاب ألفية ابن مالك

 الدراسة السابقة - ز

 Istitsna (Studi:العنوان (م 2000 ،حسب اهلل) الدراسة األوىل

Komperatif Antara Nahwu Bashrah dan Nahwu Kufah)-غَت -البحث العلمي
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.  اللغة العربية ّتامعة أنتساري اإلسالمية احلكوميةعليممنشورة إىل قسم ت

. إندونيسية-بنجرماسُت

 Dua:العنوان (م 2005 ،الدكتورندوس أمحد ديرايب)لثانيةالدراسة ا

Tipologi Pemikiran Dalam Bahasa Arab-كلية غَت منشورة إىل-البحث العلمي 

. إندونيسية-بنجرماسُت.  ّتامعة أنتساري اإلسالمية احلكوميةالًتبية والتعليم

 

 تنظيم البحث - ح

الباحث إىل مخسة أبواب، ولكل باب مو ليكون ىذا البحث منظما، قس

: مباحث خاصة يرتبط بعضها بعضا، فهي ما يلى

الباب األول فيو مقدمة حتتوى على خلفية البحث، ومشكالت البحث ٔتا  -1

فيو وحتديدىا، وأسباب اختيار ادلوضوع، وأىداف البحث، وأمهيتو، ومنهج 

 .البحث، وتنظيم البحث

امسو ونسبو ومولده ونشأتو وأخالقو وشيوخو :  ترمجة ابن مالك:الباب الثاىن -2

وتالميذه وحياتو العلمية وبعض مؤلفاتو ووفاتو وآراء العلماء عن كتاب ألفية 

 .لبحث العام ىف ادلبتدأ واخلرباابن مالك، و
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مذىب البصريُت )  ادلذىبُت الكبَتين يف النحو يفحملة : الباب الثالث -3

مواقف البحث عن والفروق األساسية بُت مذىيب البصرة والكوفة، (والكوفيُت

 يف باب  البصريُت والكوفيُت عن ادلبتدأ واخلربابن مالك عن اخلالف بُت

االبتداء يف كتاب ألفية ابن مالك، و ىو يشمل على األقوال النحوية البن 

مالك يف باب االبتداء يف كتابو ألفية اليت يتضمن اخلالف بُت البصريُت و 

آراء علماء أىل البصرة والكوفة، وادلبتدأ واخلرب الكوفيُت،وادلبتدأ واخلرب عند 

 .عند رأي اإلمام ابن مالك

 .االختتام، وىو حيتوي على خالصة البحث واالقًتاحات: الباب الرابع -4

. مراجع البحث -5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


